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 :مقدمـــــــــــــة
 والصالة والسالال  لىالخ تالاا  المرسالىين، و الالل التىالي   معالين ،الحمد هلل رب العالمين   

 : ما بعد ،ولىخ آله و صحابه والاابعين له  بإحسان إلخ يو  الدين
 :تقديم الموضوع -أ

؛ إذ  مالدها الشالعر الىغال   و لى من  ه  الركائز الاي  سست لىيها ريعد االحا اج بالشع   
االالأهرو والالالا  ،و  الالزل المعالالاأي و اواهالالا، و صالالا اأسالالاليب و ماأهالالا ،بأاصالالا الاراكيالالب و بىغهالالا

 .ولبط اوالدها و ايساها ، سسهاولع و  ،هااي بأاء  صول
والوصالول إلالخ معاأياله  ،االي اهال  يريالب النالرآن الكالري  ابالغ او هر ، كما  ن له مأزل  سامي    

 .لىغ ، وافسير معاأي النرآن الكري مساهم  االى  اي اأسيس اوالد ا االشعر اد ساه 
واالساشالهاد بهالا لىالخ صالح  اوالالد الىغال   ،ولعل إدراك هالذو اأهميال  والعأايال  بىغال  الشالعر  

  .وبيان معاأيه ،وماأها وشرح  لفاظها، واوليا  ساليبها، ولىخ يريب النرآن ومفردااه
و لالالان لىالالخ ا ه الال   ، مالالد الدراسالالات الأحويالال  بالحيالالاة والأمالالوومالالادا  الشالالعر يعابالالر مأبعالالا االالد    

ه؛ انالد  والو الأحالاة والمفسالرون لأايال  تاصال  ، والوصالول إلالخ معاأيالالكالري  ُمع ِلالت النالرآن
وكيالالالالي ال يحفالالالالظع و ن العالالالالرب مالالالالا اشالالالالاهروا بالفصالالالالاح  إال لأبالالالالويه  االالالالي   ،حفظالالالالا واوظيفالالالالا

 ،ب الافساليراالواالي ك ،فات الأحالاةمما  عل الشالاهد الشالعرأ  كهالر حلالورا االي مصالأ ،الشعر
 .ومعاأي النرآن الكري ؛ وذلك لما اامايز به الىغ  الشعري 

واراكالالازه   ،وبالالأظر إلالالخ كالالل هالالذا االهامالالا  الالذأ  والو الأحالالاة والمفسالالرون بالىغالال  الشالالعري    
واوليا الغامض من األفاظ  ،لىيها اي اساأباط اأصول واأحكا  والتصائص واأسرار

و همياالاله االالي انعيالالد الأحالالو  ،ممالالا يالالدل داللالال  والالالح  لىالالخ مكاأالال  الشالالاهد الشالالعرأ والمعالالاأي؛
 .وافسير النرآن الكري 

وبتاصالال  لأالالد لىالال  مالالن  بالالرز  ،اأمالالر الالالذأ ريبأالالي االالي دراسالال  مولالالوع الشالالاهد الشالالعرأ   
مالالن  ،والنالرآن الكالالري  ،يالبالاع الطويالالل االالي تدمال  الأحالالو العربالال هالال  لالال  العربيالال  الالذين كالالان ل

 .صنعة اإلعرابالمفصل في   -: ه المشهورينتالل كاابي
 .حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن  -                      
  .زمخشري في كتابيه المفصل والكشافعند ال الشاهد الشعري:  فكان العنوان 

 دراس  اي المساويات الىساأي                               
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و هالرو  ،ومأهج الزمتشرأ اي االساشهاد باله ، بعادو الىغوي  والمعراي ، و  همياه إبراز بغي    
 . ؛ ليكون مولولا لرسال  دكاوراوالنرآن الكري  افسيرواي  ،اي انعيد الىغ 

اعىيال   إشـكاليةالبالد  ن يأطىالي مالن  دي إلالخ انالدي  أاالائج مفيالدة ومرلالي ،وكأأ بحث يه   
 :    أايوالاي ااىتص ايما ي ،خ بحهي هذاوهي كذلك بالأسب  إل وطموح ،

كمالا اسالاعان  ،إذا كان الأحاة اد ااكأوا لىخ الشعر اي اساتالص  حكالا  الأحالو واوالالدو   
بالل الابالر لالديه  مصالدرا  ساسالا ال يأالخ  ،المفسرون به اي اه  آأ النرآن الحكي  وافساليرها

لالالال لىاصالالحيي والاحريالالي،  االاللت اعرت  بالالالأظر إلالالخ  ن الىغالال  الشالالعري  وذلالالك ،أحالالد مالالأه  لأالاله
 .واإلأسان  ادر لىخ حفظ الشعر من ييرو

وبأالالالاء  ،مالالالا مالالالدا  هالالالر الشالالالاهد الشالالالعرأ االالالي انريالالالر اأحكالالالا : ومالالالا دا  اأمالالالر كالالالذلك  االالالول   
اي بيان معاأي النرآن الكالري  و لفاظالهع مالا مالأهج  والنوالد الأحوي  لأد الزمتشرأع وما دور 
وافسالير النالرآن الكالري  ع ومالا  ،أ االي انعيالد الأحالوالزمتشرأ االي الاعامالل مالع الشالاهد الشالعر 

ع ومالا مالمالا الا ديالد لديالهع مالا مالدا ارابالالاط ايالار الشالاهد الشالعرأ لأالد الزمتشالرأ سالس ات
 الشاهد الشعرأ واحواو باأساس الفكرأ والعندأ لأد الزمتشرأع

ايمالالا اندمالاله مالالن روا واصالالورات حالالول  أهميــة هــله الدرا ــةمالالن تالالالل هالالذا اا ىالالخ لأالالا    
والكشالالي لالالن  سالالالرار  ،ودورهالالا البالالالأل واأسالالالاس االالي انعيالالد الأحالالالو ،الشالالواهد الشالالالعري  ولالالع

ومالن  ؛واه  معاأيه واالذليل يريباله الكري ، وكذا افسير النرآن ،العربي  و صولها وتصائصها
 :اآلاي  األهدافه  اند رميت إلخ احنيي 

الاي بأي  يزة اأساسالنىب الأابض، والرك بيان  همي  ودور الشواهد الشعري  بالابارها -1
 .   ويريب النرآن الكري  ،لىيها الأحو العربي، والدلام  الرئيس  اي اه  معاأي

وكيفيال   ،الاعري لىخ مأهج الزمتشرأ الىغوأ والمفسر اي اعامىه مع الشاهد الشالعرأ -2
 .اوظيفه واساغالله

لأحالو والافسالير الاأكيد لىالخ لالالرورة إيالالء اهامالا  تالاص بالالالشواهد الشالعري  االي كاالب ا -3
حصاء  .وصفا واحىيال وا 

الشالاهد الشالعرأ االي م الال  محاول  إلاا  دراس  لىمي  ابالرز الالدور الالذأ يلالطىع باله -4
 . النرآن الكري  افسيرو  ،الأحو
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 :أ باب اختيار الموضوع -ب
وما دا  البحث اي مولوع الشاهد الشعرأ يعابالر مالن  هال  الموالاليع الاالي  والهالا الأحالاة   

لهالالذا السالالبب و سالالباب  تالالرا  ؛كهيالالر مالالن المصالالأفاتال هالالافالالوا ايو لت  ،اهامامالالا بالغالالاوالمفسالالرون 
 :وهي كاآلاي  ،ا دأي مشدودا لهذا المولوع

 و تالالر ،وهالالو اىالالك الريبالال  ال امحالال  الاالالي االالداعأي لىنيالالا  بإأ الالاز هالالذا البحالالث : ولهالالا ذااالالي   
 :مولولي  يمكن إ مالها ايما يىي

الشالالواهد الشالالعري ، ومالالا لىزمتشالالرأ مالالن  هالالر  يأالالخ كاالالابي المفصالالل والكشالالاي بمتاىالالي -1
وافسالالير آأ الالالذكر  ،الالالايا الأحالالو العربالالي مالالنور أ ماميالالز االالي الكهيالالر  ،واهالال  هااالالب ،بالالارز

 .الحكي 
حا الال  المكابالال  العربيالالال  إلالالخ مهالالل هالالالذو الدراسالالات الاالالالي ابالالرز  هميالال  مالالالا  أ الالز الر الالالال  -2 

 . العظا   مهال الزمتشرأ بتصوص الشاهد الشعرأ 
 :لمتبع في الدرا ةالمنهج ا -ج
االالإن  ،واأهالالداي الاالالي ارمالالي إليهالالا ،وبالالالأظر إلالالخ اإلشالالكالي  الاالالي اطرحهالالا هالالذو الدراسالال    

حيالث سالألمد إلالخ اسالانراء  ،ءاالسالانراالوصفي المبأي لىخ المأهج اأأسب لها هو المأهج 
 واصالأيفها؛ ليالأاي بعالد ذلالك باسالاترا ها (المفصالل والكشالاي)الشواهد الشعري  اي المدوأاين

 .د والافسيردور الاحىيل كأداة إ رائي  مسالدة اي الأن
 :خطة البحث-د

  .تاام و  ،، وهماأي  اصولمدتل: لىخ الأحو الااليكاأت تط  البحث و    
الفصل اي ، ه  لمدت إلخ يه اعرلت إلخ اعريي الشاهد لغ  واصطالحااو : المدخل

صدار اأحكا  و  ،ع من التىطالىبس بيأهما إلخ أو المهال متاا   ن ي ر مسأل  الشاهد و  ا 
 و  أسها  إلخ ذكر  أواع الشواهد واصأيفها واي مولولااها، أانل بعد ذلكأ ،دون روي 

مع احديد لوابطه  ،سواء اي م ال الاوظيي  و البحث االساشهاد، ذاكرا  همي  اأدبي
ما و  ،ينلدبشعر المو  االساشهادتا  ذلك كىه بالحديث لن مسأل  أ ، يرالهو  لأد الأحاة

 .من  دل راه اه 
ابعد الحديث .الكشايالحديث ايه لن الزمتشرأ وكاابيه المفصل و  تاأاول: الفصل األول

بعد ذلك  اأانىت . اوال العىماء ايهمصأفااه، و رحالاه، ه  كابه و لن حياة الزمتشرأ، و 
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ي ل ال  إلخ الاأليي ا تاأشر  ،اي صأع  اإللراب المفصل كاابه ث لنإلخ الحدي
حيث  لحخ  ،صأيمالمكاأ  الاي حظي بها هذا ال هحاخ أابين من تالل حوأ ابىه،الأ

ي بعد كشأ ون اإل ازة ايه،ىبويط ،اأابىوا لىيه يحفظوأه ل لدا الماعىمين،لالكااب المف
از حالاي كاأت من وراء إأ از هذا العمل المحك  الذأ ذلك لن اأسباب والدوااع 

اي ، و وكيفيات لرلها ،موادواأليي و ي طرين  ارايب النول ا ت، ه  اصىإل اب ال ميع
ابال اأوع شواهدو،  .لماعىميناالعىماء و  من لدن وما حظي به من اهاما  وا 

  بعد اإلشارة إلخ الافسير و اسامها،  ما المبحث الهالث من هذا الفصل اكان الكشاي   
ب افسير ابل كل شيء ر الكشاي كاابالابا ؛مدا الحا   إليهما معاو  ولالااه بالاأويل،

بعد  تأانىا ه  .أ الذكر الحكي آصاحبه اي افسير أهج ما ليفه،البالث لىخ اأ تذكر 
 .ما  هارو من أشاط اكرأ ري  المآتذ المس ى  لىيهو  ذلك إلخ الحديث لن ايماه العىمي ،

اأانىت ايها الدراس  من الوصي إلخ   الاي عمىيالل و فص ول الكان و  :الثاني الفصل 
اأاولت ايه دراس  اأبيات الشعري  الاي  وردها الزمتشرأ شواهد اهبت مدا  ،حىيلالا

 . صح  م مل الظواهر الصواي  المعال   اي كاابيه المفصل والكشاي
بدراس  اأبيات الشعري  الاي  وردها الزمتشرأ شاهدة لىخ  ايه امتو  :الفصل الثالث

 .   و اشانااااها سواء ايما ياعىي بالبأي ،.الاي المأها المفصل والكشاي الظواهر الصراي 
لىخ  شاهدة الزمتشرأ  وردهاالاي اأبيات الشعري  دراس   هاي واأاولت :الفصل الرابع
والاي  اي إسأاد بعض الوظائي الأحوي  لنس  معابر من اأسماء و اه  ر يهو  مدا صح 

عض  بعادها ، وباد ايهاموالع االساشهمبرزا  ،اا  بدراساها اي كاابيه المفصل والكشاي
  .راي عالم

 نس الشواهد الشعري  الماعىن  بالوظائي الأحوي  لمعال   واد تصصاه ل: الفصل الخامس
مع الاركيز لىخ  .سواء كان ذلك اي المفصل  و الكشاي كبير من اأاعال والحروي،

 .وموالع االساشهاد ايها المعراي ، ها بعاد
س  الشواهد الشعري  الاي  وردها الزمتشرأ اي كاابه ايه درا واأاولت: لفصل ال ادسا

 .الكشاي بغي  احديد معاأي ومدلوالت بعض األفاظ النرآأي  احديدا مع ميا
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امت ايه بدراس  الشواهد الشعري  الاي  اء بها الزمتشرأ اي كاابه و  :الفصل ال ابع
النرآأي  من تالل وكان هداه احديد معاأي ومدلوالت بعض األفاظ والاعابير  الكشاي،

 . السياي الواردة ايه
اأاولت ايه دراس  الشواهد الشعري  الماعىن  بالمولولات الباليي  الاي و  :الفصل الثامن

وذلك  لرض صور البيان النرآأي ماابعا مزاياها ال مالي ،حاول الزمتشرأ من تاللها 
 .كاابه الكشاي اي معرض افسيرو آلأ الذكر الحكي  اي

بعد احديد مولوع  :افي المفصل :ه ي اي معال اها لىخ الأحو اآلايكان مأو    
 ، ذكر معأاو ابعد اوهينه، ،كامال ه   ورد الشاهد ،ل ايه الزمتشرأالشاهد  ذكر ما اا

كن ذلك مع اساتالص ه   لنب ما  م اهد ايه مساعرلا بعض اآلراء حوله،مولع الشو 
 . بعض اأبعاد واأحكا 

  لشاهد الشعرأاكاأت البداي  باحديد اآلي  النرآأي  الاي لها لالا  با  ما شواهد الكشاي   
 و ما االه بعض المفسرين اي  الزمتشرأ،ه  ذكر ما االوبعد ذلك  المولوع،  حدتد ه 

ابعد اوهينه  ،كامال الشعرأ، ه   ذكر الشاهد و اآلي  الكريم   و اىكمعرض افسيره  لهذ
بتاص  ما كان مأه محل و  ،ه   لنب ما  مكن ذلك ،مولع الشاهد ايهو  ، ذكر معأاو

  .االلازالي و كاأت له لالا  مما حاول الزمتشرأ اساغالله لأصرة مذهبه  ،تالي
اد و  ،اساتىصاها من تالل اصول البحث ولأاصرو أاائج ةامت بحهي بعدته     

ر ص بالذكر من المصادالمرا ع  تلىخ  مى  من المصادر و  والامدت اي دراساي هذ
مأهج الزمتشرأ :من المرا عو  .عبد النادر البغدادأل يأغشرح شواهد المتزاأ  اأدب، و 

 .ه أبهانلابن يعيش الأحوأ لعبد اإلاوأ ال ويأي، و صاي افسير النرآن الكري  لى
وا هت لدة لنبات امهىت اي اإأي الايت لأاء و  ،ماع احني لي من اائدة و ما بندر و    

حيث س ىت أنصا اي بعض  ،ماصى  بمولوع البحثلد  اوار بعض المرا ع ال
لعبد اي الأحو  االساشهادو والشواهد ، لىحوايالزمتشرأ لغويا ومفسرا :ذكر مأها العأاوين 

 .ال بار لىوان
دكاور  حمالالالد يطيالالب لالالي االالالي هالالذا المنالالا   ن  انالالد  أسالالالااذأ الفالالالل اأسالالااذ الالال ا تيالالر و     

يالت بإشالرااه لىالخ  طروحاالي هالذو ااعهالدها االد حظو  ، اليىي ب زيل الشكر وتالص العراان
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د يالال مالالدت لالالي مالالن سالالالدأي و كالالل ي  ن  شالكر أكمالالا يسالالر  .االاله النيمالال اهالالا بمالحظا هر و  ،باالهامالا 
 .االحارا و اى  مأي  ميعا اائي الشكر والاندير  ، و بعيد العون من اريب

 .وايواهلل الم                                                                
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اكاأوا يحا ون به  ،اهاماما بالغا مما ال شك ايه  ن الىغويين العرب اد اهاموا بالشعر   
اهذا  .وس ل مفاتره  ومآهره  ،والشعر ديوان العرب الع ول ، اي شاخ النلايا الىغوي 

وما ديواأأاع اال  لىيك  بديواأك  ال الىوا االوا،»:ينول اب رلي اهلل لأهلمر بن التط
كما روأ  يلا  ن لبد اهلل بن  .1«شعر ال اهىي ، اإن ايه افسير كاابك  ومعاأي كالمك 

إذا سألا  لن شيء من يريب النرآن االامسوو اي الشعر »:لباس رلي اهلل لأهما اال
لي اهلل لأه يعابر  ول مفسر اساشهد بالشعر، حيث وكان ر  ،2«اإن الشعر ديوان العرب

كان حين يشرح الكىم  الغريب ، وهو ي يب لىخ اساوالت أااع بن اأزري المشهورة ينول 
 .3:...ما سمعت الحطيئ  ينول ، و :... ما سمعت الشالر مهال ينول :مسادال

          الدالل  تحيث كاأ ،ول اله رأاأ النرن ااالحا اج بالشعر كان وليد وهكذا   
ن كاأت بدايااه اأولخ ، ياىومار م  لم، لىشاهد والح  اي اأذهان االصطالحي  وا 

لياسع ايما بعد ليشمل  ،وافسير بعض  لفاظ النرآن الكري  ،محدودة ومناصرة لىخ اوليا
 .ومتاىي م االاها ،الايا الىغ  اي شاخ لىومها

وبتاص  الشاهد الشعرأ  ،لماعىن  بالشاهدوابل التوض اي الحديث لن كل النلايا ا   
 .الشاهد لغ  واصطالحا هي وأحدد ما، ي در بأا  ن أولا! وما  كهرها

 :الشاهد لغة  -1

اي  مات المعا   العربي   ،((شاهد )) فظاالا من تالل البحث لن الدالل  المع مي  لى   
اهذا ابن مأظور  .لمبينا المتبر، الىسان، الحالر، هو:ال ميع يافي لىخ  ن الشاهد  ن

ا صاحب ااج ذوك .4«لبارة  ميى : أ ،لفالن شاهد حسن:من اوله الىسان الشاهد »:ينول
                                                

  07ص.  7888. 0الناهرة ط.دار الكااب المصرأ. أم د .راء المتلرمين اي الاراث الأحوأشواهد الشع - 1
 . 040ص. 2ج .ىسيوطيل اي لىو  النرآن اإلانان - 2
 887-048ص. 2ج أفسهيأظر المصدر   -3
 (شهد) مادة . 7882.لبأان. 0ط.دار الكاب العىمي .لامر  حمد حيدر.ابن مأظور اا. لسان العرب - 4
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 ما ابن اارس .1«واأساس الشهادة تبر ااطع كذا اي الىسان،»:العروس بدورو ينول
مادة شهد الشين والهاء والدال  صل يدل لىخ حلور »:ايىتص لأا معأخ الشاهد اينول

ل  .2«ال ولى  وا 

 : الشاهد اصطالحا -2

ومار م  لىخ  ،اإذا كاأت الدالل  االصطالحي  لىشاهد والح  المعال  اي اأذهان   
اإن الشاهد كمصطىا ل  يكن  . رض الوااع مأذ  ن دلت اللرورة لالحا اج واالساشهاد

ه رأ اي النرن اأول ال وبتاص ، وال من ييره  ،وال مساتدما ال من ابل الأحاة ،معرواا
ن الالالالالالالال بل من الصعب احديد الفارة الزمأي  الاي ا  ايها اساتدا  مصطىا الشاهد واداوله، وا 

اند روأ »الالالالالالالال  واساتدامه لهذا الرمز الىغوأ( هالال 008) بن إسحاياكان هأاك من يشير إلخ 
 إأي أروأ المهل: روأ الشعر انالي ن الح اج سأل سمرة بن ال عد الشيباأي إن كان 

اليو  اكون العرب من  يامها :اال عاما الشاهد .المهل اد لراأاو:انال الح اج .والشاهد
 اما مدلول الشاهد اصطالحاع. 3«ي  روأ ذلك الشاهداأأت  ،لىيه شاهد من الشعر

ل موهوي اول لربي لنائ:الشاهد»راي   نصلند ورد اي مع   المصطىحات الأحوي  وال   
وباوار هذو الشروط  .4«ر أ سادالل به لىخ اول  ويورد لالحا اج واال بعربياه

ويكون هذا اأتير اادرا لىخ  داء ، ي المعأخ االصطالحي لىشاهدياحن صوالتصائ
 ما اي  »:لبد الرووي  بر يخيح لراهكما هو   و .الغرض الذأ من   ىه  يء به

كري  ااس  كالنرآن ال  و ما  را م راو، ،االصطالح الىغوأ اهو  مى  من كال  العرب
 و  ، و أسنا اي أظ  ،ا لمعأاوفظوانو  دليال لىخ اساتدا  العرب ل ،بمواصفات معيأ 

                                                
 (شهد ) مادة  .0802.الكويت 7ط. مطبع  حكوم  الكويت .طحاوأاا لبد العىي  ال.لىزبيدأ  ااج العروس - 1
 (.مادة شهد ) .0880بيروت.7ط.دار الفكر.بو لمرو اا شهاب الدين .ابن اارس.الىغ اي مناييس المع    - 2
  004ص. 2ج. 7885بيروت . 0ط.المكاب  العصري .اا كمال حسن مرلي.لىمسعودأ.مروح الذهب - 3
 .008ص  .0805بيروت . 0ط .أ يب الىبدأ موسس  الرسال  . أحوي  والصراي مع   المصطىحات ال - 4
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 و معأخ وييرو  ، و لىخ لالا  بين لفظ وآتر  و لىخ واوع شيء إذا ااارن بغيرو، .كال 
وأحو ذلك مما يصعب حصرو، ومما هو محسوب اي  وبأاء،واندي  واأتير واشاناي 

 .1«لفصحاءمأاحي كال  العرب ا

 :الشاهد والمثال  -3

من اأمور الاي لها لالا  مباشرة باحديد مفهو  مصطىا الشاهد، والاي يأبغي الواوي    
متاا   ن ي ر الىبس بيأهما »والمهال اي العربي هي مسأل  الشاهد  ،والفصل ايها ،لأدها

صدار اأحكا  دون روي  ،إلخ أوع من التىط ماء إلخ الافريي اأمر الذأ داع بالعى.2«وا 
: المهال»:اهذا الاهاأوأ اي موسولاه كشاي اصطالحات الفأون يفري بيأهما اائال .بيأهما

يصالها إلخ اه  المسافيد يطىي لىخ ال زئي الذأ يذكر؛إليلاح النالدة،  ما .3«وا 
 و من كال  العرب  اهو ال زئي الذأ يساشهد به اي إهبات النالدة من الاأزيل، »:الشاهد
 .4«هوي بعربياه المو 

 و من  ،ويالا من هذا  ن الشاهد كما لراه الاهاأوأ هو المأتوذ من النرآن الكري    
 و المع مي  ،ااأاوال الاي يأنىها الأحوأ» ولذا ؛هوي بعربياه و الموشعرو كال  العرب أهرو 

ط تالي شرطا من هذو الشرو وما ي ،لن العرب بالشروط المذكورة  لالو اعد من الشواهد
أما يأاي به الأحوأ  و الىغوأ  ،اشاهدليس و  ،اال يأامي إلخ العرب الموهوي بعربياه  وا 

ل  الىغ ،  و مأنوال لاا يتارله لو أأن المهال يمكن  ن يكون مص ؛لىخ سبيل الامهيل
يصالها إلخ اه  المسافيد ،ويهدي به إلخ إيلاح النالدة ،يأتذو لن ييرو  .5«وا 

                                                
 (0887)  86العدد  7م ى  الأ اح لألبحاث   . لبد الرووي  بر خحييالشاهد الىغوأ ل -1
 .08، ص 7808، بيروت 0الهالل ط  مكاب العرب ،حسن حمزة ، نالمهال والشاهد اي  كاب الأحويين والمع ميي -2
 .0442، ص 87، مج 0886 لبأان،0طالحات الفأون والعىو  الاهاأوأ اا دحروج ،مكاب  لبأان ط كشاي اص -3
 .0442، ص  87م ىد  أفسه صدرالم -4
 .72المهال والشاهد حسن حمزة ، ص  -5
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 :هاأنواع الشواهد وأق ام -4

اإأه ال يتىو  ،واإلسالمي  اأظيرا واطبينا ،الشاهد اي العىو  العربي   بالأظر إلخ مكاأ   
  و ،واىبي الحا   سواء اي  واأبه الأظري  ،لى  من اىك العىو  من شواهد احني الغرض

ذا كان اأمر كذلك ،الاطبيني  بمتاىي  شكالها اأدبي  اإأه يمكأأا اصأيي الشواهد  ؛وا 
 :معيارينوانا ل

 : من حيث الموضوع 4-1

 :ث مولولااها ابعا لىغرض مأها إلخيمكن انسي  الشواهد من حي   

 : الشواهد المعجمية 4-1-1

ها إلخ المع   اأن أسب ؛وهي اأكهر لددا واأاشارا اي المعا   وكاب الىغ  والافسير   
يكون لإما  به، يواخ ذأهو ال ذا الأوع من الشواهدهو  .ال اعأي  أها منصورة لىخ المع  

 و  ،لطاء الدليل لىخ معأاوإل  و دليال لىخ  ن الىفظ المند  مساعمل اي لغ  العرب،
 .هلىخ  حد معاأي

 : الشواهد النحوية 4-1-2

 و لالم    و أهر إلرابي، ما  يء من كال  العرب شاهدا لعامل أحوأ، »وينصد بها   
يساوأ ...مما ينو  لىيه الأحو العربي و صوله وأحو ذلك ، و إلراب  صىي   و ارلي  بأاء

ويأاي هذا الأوع من الشواهد اي المراب  الهاأي   .1«اي ذلك الشاذ الأادر والنياس المطرد
 .وسع  االأاشار بعد الشواهد المع مي  ،من حيث العدد

 

                                                
 .766ص . 0887. 86العدد. 7 . م ى  الأ اح لألبحاث بر ،  خ لبد الرووييحي .الشاهد الىغوأ- 1
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 :شواهد البالغة والنقد والعروض  4-1-3

لبيان معأخ حسن »العىو  من كال  العرب  صحاب هذووهي اىك الشواهد الاي  اخ بها    
اهي من  ه   ترا  .1« و وزن موسينخ  و زحاي  و صورة مىيح   و ابيح ، ،أء و در 

تالي الشواهد المع مي   اىك الشواهد الاي اليشارط ايها اراباطها بعصور االحا اج،
ال »أأها االحا اج؛والأحوي  الاي يشارط ايها اراباطها بالدائرة الزماأي  والمكاأي  لعصور 
بندر لىخ ما يطر   انو  اي  وهرها لىخ األفاظ لمعاأيها، وال آلهار بعلها اي بعض،

 .2«اامهل اي اساحسان  و اساه ان ،اي ذهن الماىني لأد اىنيها من اسا اب 

 :الشواهد الفقهية  4-1-4

ساأباط اأحكا  واأحاديث الأبوي  الاي ياوصل بها إلخ ا ،وهي اىك اآليات النرآأي    
وهي  يلا ما يساعان به من كال  العرب لافسير معاأي  . و الادليل لىيها ،الشرلي 

 . و الادليل لىيها  يلا،  و الحديث الأبوأ الشريي ،النرآن الكري 

 :الشواهد لات األغراض المتعددة  4-1-5

 شاهدالون ايك ،وهي اىك الشواهد الاي يمكن  ن يساشهد بها لىخ  كهر من مولوع   
 :اآلاي دويلربون لذلك مهال بالشاه ،مع ميا وبالييا وانهيا اي آن واحد الواحد

 3دالالالالالالالالالالالالالالال اأبالالالالالالالالالالر   بأاءُ  نت الالالالالالالالالالالالالا      بأوهأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالااُ الالالالالالالالالالالالبأائأا وبأ و الالالالالالالالالالالوأا بأالالالالالالالالالالالالالبأ      

وشاهد انهي  ،لىخ  واز اندي  التبر، وشاهد باليي كمهال لىخ الاشبيهاهو شاهد أحوأ 
 .لىخ الوصي 

                                                
 .766بر ، ص   يخ لبد الرووييح .الشاهد الىغوأ - 1
 .785ص .  0800.الناهرة .  2ط..ليد محمد ، لال  الكاب.االساشهاد واالحا اج بالىغ   - 2
 0ج. 7882.بيروت .ط. دار ال يل د. الفاتورأ. ح. اا.الطويل  لىفرزدي اي شرح ابن لنيل البيت من - 3

 .007ص
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 : دبيجنس األالمن حيث  4-2

  : الشواهد القرآنية 4-2-1   
  وينصد بها اىك اآليات النرآأي  الاي اوصل بها الفنهاء إلخ اساتالص اأحكا    

وسن اواأيأها  ،اي  هأاء انعيد الىغ والاي الامد لىيها الىغويون العرب  والادليل لىيها،
و وهي أص لغوأ اي  حيث يمهل النرآن الكري  الىغ  المهالي  الرايع  الاي اهمها ال ميع،

وي وز  ، اصا كال  و بىغه –اسمهز ل–اكالمه »:العربي  ينول صاحب تزاأ  اأدب
 .1«واالساشهاد بماواارو وشاذ  

 : شواهد الحديث النبوي الحديث 4-2-2

تاالي ايه  ن الحديث الأبوأ الشريي هو المصدر الهاأي من مصادر ا ال مما   
بل  ،أأه كال   اصا العرب لىيه الصالة والسال  ؛الاشريع اإلسالمي بعد النرآن الكري 
كان من  النوة والفصاح ، وما دا  لىخ هذو الدر   من هو وحي يوحخ من رب العالمين،

وبتاص  لأد  ،لكن الوااع الىغوأ .الىغوأ دون اردد  اجاالحااأ در  ن يعامد لىيه اي 
الندامخ ال يعكس ذلك البا ، بل أالحظ أدرة اي اأحاديث المساشهد بها اي كاب الأحو 

 بلع لىغ ، اهذا الكااب لىخ  همياه وسبنه ال يا اوز لدد اأحاديث المساشهد بها ايه او 
ن كان لهذا اإلح ا . حاديث  ن بعض اأحاديث اد رويت :مأهاوالاحفظ  سبابه   وا 

إذ لو وهنوا بذلك، ل را   ن ذلك لفظ الرسول»مما  عىه  يير واهنين ،بالمعأخ ال بالىفظ
ن كاأت هذو الح  .2«النوالد الكىي  إهباتم را النرآن الكري  اي  أن  ؛مراول »وا 

من اغيير   أه حاخ لو صات ما ايل: أ ،إأما ا  ابل أهاي  لصر االحا اج ادوين الحديث
ال كيي ا  له   ،اإن الفالل من الفصاح  بحيث يصا االساشهاد بكالمه ، لفاظ الأبي وا 

                                                

 .88ص .0ج 0882 .الناهرة.0ط . مكاب  التاأ ي.السال  هارونلبد . اا.لبد النادر البغدادأ.تزاأ  اأدب 1-
 .00-08ص.0صدر أفسه جالم -2
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 ديثالالالالالالالالالالبالشعر الذأ ايل اي أفس الفارة وبعدهاع يلاي إلخ ذلك  ن لىماء الحد االساشها
وال  ،اد بيأوا لأا الحديث الصحيا والحسن من اأحاديث دون سواهما مما ال يوهي به

ل يأكر االساشهاد بالحديث كابن ظوبالري  من هذا كىه أ د من  هل الىغ  من  .1«ذيوت
  .(هالال 800)السيوطي  الدين و الل (هالال 245)و بي حيان اأأدلسي (الهال 608)اللائع 

 :شواهد الشعر والرجز  4-2-3

إذ ، لند أالت الشواهد الشعري  حظا وايرا اي الدرس الىغوأ، وبتاص  اي الأحو العربي   
ويدل   ويويد به و ه  أظرو عزز به موافه،لي ؛ وذلكأحوأ من شاهد يساشهد به بد لكلال 

  و كاأت تار   لن النياس ،اتاالي المسأل  إذا كان اي وياأكد ذلك ،به مذهبه
وسفر  ،معدن لى  العرب»وبتاص  من الشعر أظرا لمأزلاه الكبيرة اي أفوس العرب اهو

والتأدي  والسور الملروب لىخ مآهرها، ،ومساودع  يامها ،وديوان  تبارها، حكماها
وهو  ،2«لأد التصا والح   الناطع   المح وز لىخ مفاترها، والشاهد العدل يو  الأفار،

لذا كاأت شواهد الشعر  .3«ديواأه  وحااظ مآهره  ومنيد  حسابه »:كما اال ابن اارس
اسات الأحاة الماندمين والماأترين العأصر الغالب اي در »حيث كاأت  كهر الشواهد لددا،

 .4«من بين مصادر االساشهاد

 : شواهد النثر العربي 4-2-4

 التطب:أهر اأي ويشمل:الأهر كما هو ماعاري لىيه اي الدراسات اأدبي  اسمان   
ن ل  يعامد اي االحا اج مأه سوا اأمهال والحك  إذ هي  والحك ، ،واأمهال ،والرسائل وا 

 :لادأ وأهر.بالأظر إلخ اصرها وسهول  حفظها ،ت الأحاة والىغويينكهيرة اي مولفا

                                                
 .768ص   بر يخ لبد الرووييح.الشاهد الىغوأ -1
 .005، ص  7مج   0886.ط الناهرة.د..دار الكاب المصري .ابن اايب .ليون اأتبار -2
 .42ص  . 0808.الناهرة.ط .د.المكاب  السىفي . حمد اارسالصاحبي ، -3
 .20ليد محمد ، ص  .واالحا اج بالىغ  االساشهاد -4
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لىخ  بااللامادما إ ،واد اساشهد به الأحاة اي كابه  ،يامهل اي لغ  الحديث والاتاطبو 
سمعأا بعض :وتير دليل لبارة ، و السماع لن الرواة والهنات ،المشااه  مع األراب

 .1ول العربومن ذلك ا...:والعرب انول... الموهوي به 

 :أهمية اال تشهاد  -5

 و لىخ اسمي  المباد  مهال بالابار  إذا ل  يساشهد الأحاة لىخ  ن الفالل اس  مراوع،   
من امسك »؛أنوكان بديهيا مطردا ال يحااج إلخ دليل ، ن ما  اء لىخ اأصل والنياس

تروج لن   و اإأه اي حال و ود تالي، .2«باأصل ترج لن لهدة المطالب  بالدليل
ال بد من .لد   وازو  و هذا المذهب  و ذاك، يلع إظهار و  ،ر أافأيد  و بغي   اياس،

زال  الشك، ،اوظيي الشاهد من   ل احنيي االااأاع لي راع أسب  الاصديي لأد وبالاا وا 
 .الماىني

يعكس  الوااعإذ  ه،وظيفاوبتاص  اي لى  الأحو اي م ال  ،كما ابرز  همي  الشاهد   
لن العدد  أاهيك .إن الشاهد اي لى  الأحو هو الأحو:ايل حاخ ،الأحاة بهاهاما   مدا

 .هبوييالكبير من الشواهد بمتاىي  أوالها الاي اعج بها مولفااه  اباداء من س

 ما اي م ال البحث اهأاك دراسات وبحوث كهيرة اأاولت الشاهد شرحا واحىيال  اديما    
 .ب الأحوي  والكالمي ومدا اراباطه بالمذاه وحديها،

 :ضوابط اال تشهاد عند النحاة  -6

 بها لصر االحا اج خويعأ ما يسمخ بالدائرة الزماأي ، و :الضابط الزماني 6-1  
وهي  بعد  ،الىغوأ حيث الىغ  الاي انع لمن أطااه هي الىغ  اأصل الاي يساشهد بها

                                                
 .028، ص 0ج  0800.الناهرة 2ط.مكاب  التاأ ي.اا لبد السال  هارون.سيبويهلالكااب  -1
 087ص. 7888.الناهرة .ط.د.لال  الكاب.اما  حسان .اأصول  -2
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اأي الالالالالالرن الهالالالالالالالي النالالالال  حاخ مأاصيالالالالممادة من ال اهى ،طأالالالالالما اكون لن الفساد والت
واصحاء  ،اد ابىوا االحا اج بأاوال لرب ال اهىي »الىغويين والأحاة أ  ن  ،رأالالالالالاله 

 .1«سواء  سكأوا الحلر    البادي ع الهاأي حاخ مأاصي النرن اإلسال 

 :الشعراء إلخ طبنات  ربع  هي اولىخ لوء هذا اللابط الزماأي اسمو    

 . طبن  شعراء ال اهىي  ممن مااوا ابل ظهور اإلسال : لطبن  اأولخا -

  .واإلسال طبن  المتلرمين وه  الذين  دركوا ال اهىي  : الهاأي  الطبن   -

 .شيئاين الذين ل  يدركوا من ال اهىي  يطبن  اإلسالم: له  الطبن  الها -

 .2ار بن برد طبن  المولدين  و المحدهين و وله  بش: الطبن  الرابع  -

أما ،إال  أه  ل  يحا وا بشعر  ميع هوالء الشعراء    شبه اإل ماع اأعند لىخ صح  »وا 
وذهب لبد النادر البغدادأ  ،واتاىفوا اي الطبن  الهاله  ،االساشهاد بالطبناين اأوليين

  ما الطبن  الرابع  اال يساشهد بكال .3صاحب تزاأ  اأدب إلخ  واز االساشهاد بها
وكان آتر من يحاج بشعرو لىخ هذا ، اي لىو  الىغ  والأحو والصري تاص  بهاصحا 

 ما  هل البادي  ».الذأ تا  اأصمعي به الشعر( هالال058) ماع إبراهي  بن هرم اأساس باإل
 .4«اند اسامر العىماء يدوأون لغااه  حاخ اسدت سالئنه  اي النرن الرابع اله رأ

 اوبعبارة  ترا النبائل الاي  تذو  ،بالدائرة المكاأي   و ما يسمخ:الضابط المكاني 6-2
وبالاالي ردوا كال  كل  ،لأها حيث الامدوا كال  النبائل الوااع  اي اىب ال زيرة العربي 

يير العرب من اأم   ر و اي  وا  و الاي اسكن الحوالر، ،النبائل الاي لىخ السواحل
 »:ينول ارابي له   اي االحا اج إذوهذا ما يكشي لأه اصأيي  بي أصر الف .اأترا

                                                
 .08، ص  0884.ط.د.عي مديرب  الكاب والمطبولات ال ام.اي  صول الأحو سعيد اأاغاأي  -1
 042ص.  7886مصر. ط .د. دار المعرا  ال امعي  . اا محمود سىيمان يااوت.لىسيوطي. االااراح  -2

  6ص.0ج.لعبد النادر البغدادأ اأدب أ تزا 3 -
 .78-08سعيد اأاغاأي ص  الأحواي  صول   4-
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    لأد  كاأت اريش   ود العرب اأاناء لألاصا من األفاظ، و سهىها لىخ الىسان
وبه   ،والذين لأه  أنىت الىغ  العربي  .و بيأها لما اي الأفس ،الأطي، و حسأها مسمولا

اإن هوالء  ، سدو  ،وامي  ،ايس: ولأه   تذ الىسان العربي من بين ابائل العرب ه  ،ااادأ
 اإللرابواي  ،ولىيه  ااكل اي الغريب ذين  تذ لأه   كهر ما  تذ ومعظمه،ه  ال

ول  يوتذ لن ييره  من سائر  ،وبعض الطائيين ،ه  هذيل وبعض كأاأ . والاصريي
وال لن سكان البرارأ ممن كان يسكن  ،اإأه ل  يوتذ لن حلرأ ،وبال مى . ابائىه 

  وال من  ذا  ،ل  يوتذ من لت  .سائر اأم  الذين حوله   طراي بالده  الاي ا اور
اإأه   ،وال يسان وال من إياد ،وال من الال  ،اإأه  كاأوا م اورين أهل مصر والنبط

من اغىب  وال .كاأوا م اورين أهل الشا  و كهره  أصارا ينر ون بصالاه  بغير العربي 
أأه  كاأوا م اورين لىأبط  ؛وال من بكر ،وأاأي اورين لىي بال زيرة م اإأه  كاأوا ؛وال الأمر
وال  ،لىهأد والفرس أأه  كاأوا من سكان البحرين متالطين ؛وال من لبد النيس، والفرس
لمتالطاه  لىهأد  ؛وال من  هل اليمن  صال. لمتالطاه  لىهأد والفرس ؛لماند من  ز 

وال من هنيي وسكان  ليمام ،وال من بأي حأيف  وسكان ا .ولوالدة الحبش  ايه  ،والحبش 
أنىوا أن الذين ؛وال من حالرة الح از ،لمتالطاه  ا ار اأم  المنيمين لأده ؛ الطائي
 .1«واسدت  لسأاه  ،نىون  لغ  العرب اد تالطوا ييره أحين اباد وا ي اداوه صالىغ  

 : أغراض االحتجاج -7

ساعمال من حيث الىغ  يدور حول صح  اال» :يرض لفظي:لالحا اج يرلان اهأان   
اللالا  له بالىفظ مما يابع لى  البالي  من معان :يرض معأوأو  .2«والأحو والصري

 بكال  الندامخ اي الىفظ والمعأخ لىخ سالم  الىغ  احا وارصه  ولح .وبيان وبديع

                                                
 .101-104وطي ص ياالااراح لىس  - 1

 .06غاأي ص اي  صول الأحو سعيد اأا2 -  
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والبحارأ  ،كاحا اج ابن  أي بشعر الماأبي ،واحا وا بكال  المولدين اي المعأخ انط 
 .سو بي أوا

 : اال تشهاد بشعر المولدين-8

األفاظ حفاظا لىخ  نإذا كان من ال ائز االساشهاد بكال  المولدين اي المعاأي دو    
بشعر العىماء مأه  اي المعأخ  االحا اجسالم  الىغ  من الفساد والتطأ، اإن الدلوة إلخ 

ن  .ساوا العمىيدلوة ل  اىي روا ا لىخ الم «ما ينوله بمأزل  ما يرويه»والىفظ بدلوا وا 
كان  ول من اال هذا ولمل به الزمتشرأ اي افسيرو الكشاي اي معرض افسيرو اوله 

َلا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا﴿:اعالخ وهو  ،ماعدو ظى  يحامل  ن يكون يير »:إذ ينول 1﴾َواِ 
 ( ىِ ظ   ُ )طيب واشهد له اراءة يزيد بن اُ  ،الىيل (   ىِ ظ  )الظاهر و ن يكون ماعديا مأنوال من 

 :و اء اي شعر حبيب بن  وس  لىخ ما ل  يس  االىه ،

 2«رد  شيبالالالالالالالالالهما لن و ه  مالالالالالالالظالمي ىيا    الالالالالالالالالالالالال   همت   الي  الالالالالالالالىما حالالالالالالالالالالهما  ظ      

ن كان محدها ال يساشهد بشعرو اي الىغ  اهو من لىماء  وهو،»:ه  ينول بعد ذلك وا 
الدليل لىخ ذلك بيت  العىماء،  عل ما ينوله بمأزله ما يرويه  ال ارا إلخ اولالعربي ، اا
ويالا من ابريرو هذا  أه يعابر  .3«اناأها  ايناأعون بذلك لوهواه  برواياه و  ،الحماس 

 ن  اولذا  از لأ ؛وبصراح   ن ما االه  بو اما  من شعر هو بمأزل  ما يرويه اماما
  اكويأه الهنااي اي مخ بالابار  ن اىنيه لىشعر العربي  هرأساشهد بشعرو المحاكي لىندا

اي احريك اآلراء حول الفكرة »واد  هر بمتالفاه هذو .الدراي  إانانالرواي  يساىز   إانانو ن 
الرواي   إانانواد اأحصرت و هاا الأظر وارولها حول ما إذا كان  ،بين مويد ومتالي

اا عل  ،ك الهن  بما يأاي لن صاحبها من  اوالوياراب لىخ ذل ،الدراي  إانانيساىز  
                                                

 .78اآلي  من البنرة   -1
 .85ص  0ج.لحمادأاا يوسي ا.لىزمتشرأ. الكشاي 2 -

 .85، ص  0المصدر أفسه ج   -3
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 و  ن إانان الرواي  ال يساىز  إانان الدراي ، اكل مأهما مىك   ،ح   لىخ مسائل الىغ 
ا ار ع الهاأي  إلخ معرا  مبيأ واإلانانيزة إذ اعود اأولخ لىحفظ مالم تاص  لها سمااها

صأالي  ال يعاد بها اي االساشهاد وهي بذلك مىك   ، ولاع الىغ  العربي  وطرين  الكال 
ولذا   صحاب مىك   صيى ، وطبع أني؛اإأه   ،اهي لرل  لىزلل بتالي العرب التىص

. 1«وهذا يير ذاك اإانان الرواي  يير إانان الدراي ، .واالحا اج بأطنه  صا االساشهاد،
لعااهي  كما اساشهد الزمتشرأ بشعر  بي الطيب الماأبي، والمعرأ، والبحارأ، و بي ا

ن واساشهد ابىه سيبويه بشعر بشار بن برد،...وال احظ، وابن المعاز، وابن الرومي ايل  وا 
 . أه اعل ذلك ااناء شر لساأه

 

                                                
  028ص.محمد ليد .االساشهاد واالحا اج -1
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 :الزمخشري حياته وأعماله   -1

 :عصره وبيئته 1-1

بعد  ن  ال أ   الدول  السى واي ، اي  لند لاصر الزمتشرأ اأسيس الدول  التوارزمي    
ي ابي والذأ كان له اأهر اإل اإلسالمي،تل  الاطاحن السياسي الذأ شهدو المشري 

الذأ  درك مأه  ،(هالال550-57)زوبتاص  اي لهد  اس ،لىخ الاأااس العىمي واأدبي
 عا ومش ،اإذا كان لصرو محفزا لىخ طىب العى  والمعرا . 1سأ لشرة الزمتشرأ بلع 

كهيرة ...ممادة العمارة ،كورة  ىيى  واسع  كهيرة المدن»:هي  يلا اإن توارز  .لىعىماء
كما   يلا هيو ، 2«تالا ارا مفيدة أهل ،والفواكه والتيرات والش ر والمزارع المعاصر

 لمر اما ر يت والي  اط  ال(ه606)وكأت اد  ئاها سأ »لأها يااوت الحموأ اال
ما اى   ،اي صحاريها كهيرة البيوت المفردة والنصور ،ار انارب  النماصى  العمارة م...مأها

و كهر ...هذا مع كهرة الش ر بها ينع أظرك اي رسااينها لىخ مولع ال لمارة ايها،
وبالأظر  يلا إلخ مواعها ال غرااي  .3«لياع توارز  مدن ذات  سواي وتيرات ودكاكين

وكان لهذا  هرو اي  ،ات يير المسىمينغزو للرل   اإلسال هغر من هغور » الماند  اهي
اي  »وال شك  ن لهذو الظروي  معاء  هرها .4« بأاوها الحماس الديأي الذأ يأشأ لىيه

حيث اذكر كاب  .5«ولنايل الأهر ا له  ببأات الشعرىهمل ومُ  ،صفاء  تيى   دبائه وشعرائه
بين لى  العربي  واأدب  معوا  الذين عىماءال العديد منترتج اد اإلاىي  هذا  ن  6 الارا 

ع وكيي أشأع ما ولد ع وماخعالم  الزمتشرأ امن هوع وما أسبهومأه  ال والعىو  الديأي 

                                                
  88ص  7885لمان 0ط.دار لمار.االل صالا السامرائي..الىغوي  لأد الزمتشرأيأظر الدراسات الأحوي  و   -1
 . 704ص  0022.ط ليدن.د. مطبع   بريلناسي  اي معرا  اأاالي  لىمندسي  حسن الا  -2
 .286ص  7ج  ت .ط، بيروت د.د. دار صادر.مع   البىدان ليااوت الحموأ  -3
  00ص. ت.د. مصر. 7الصاوأ ال ويأي دار المعاري ط. اي افسير النرآن وبيان إل ازو مأهج الزمتشرأ  -4
 08ص  أفسهالمر ع   -5
 بغي  الولاة  ،مع   اأدباء و مع   البىدان لىحموأيايم  الدهر لىهعالبي ، و : كر مأهاأذ  -6
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ىمي  الاي اا  بهاع ومن أشاطه العىميع وما مذهبه الفنهي والعندأع وما هي الرحالت الع
 وما هي مولفااهع وما  اوال العىماء ايهع عواالميذو ه  شيوته

 : ه ولقبها مه وكنيت 2–1

  لاش  لزبمع  أه خ بأبي الناس  المكأ   محمود بن محمد بن  حمد، هو :الزمتشرأ   
اصار هذا الىنب لىما  ،أأه  اور مك  زمأا؛وهو لنب لنتب أفسه به ،المىنب ب ار اهلل

 .لالأافاع بعىمه ؛ ن اواادوا لىيه ، كما لنبه الأاس بفتر توارز  بعد1لىيه

  :مولده ونشأته 1-3

شهرة به اتىدها  تولد بزمتشر وهي اري  من ارا توارز  النريب   دا مأها، ااكاسب   
أشأ وبها  .2  0824/هالال 462السابع والعشرين من ر ب سأ   اأربعاءوذلك يو   ،لىخ الدهر
وذلك اي لهد السىطان  الل الدأيا والدين  بي الفاا مىكشاو الذأ يناس لهدو  وبها اعى ،

العربي  حيث ازدهرت الا ارة   و، لهود الدول  الروماأي  اه بأزهراي لظماه واتام
العىماء  ، ويحميهذا العهد الذأ كان يش ع العى  اي .3وزهت اآلداب والفأون ،والصأال 

ولما بىأل سن  .4« سرة انيرة  اني  ظفرت بحظ من لى  و دب»، اي  حلانأشأ الزمتشرأ
عامل المه  اي أشأاه العىمي  هو ااىمذو لىخ لكن ال .لطىب العى  اب رحل إلخ بتار ىالط

واد اأافع  ،هاأي المني  بتوارز بيد اريد لصرو العالم  محمود بن  رير اللبي اأص
 .5بعىومه ومكار   تالاه

                                                
  068ص  5ت  ج.بيروت د ط،.د.دار صادر .إحسان لباس..اا.البن تىكان.وايات األيان -1
 765ص2ج 0808.الناهرة  0دار الفكر العربي  ط. اا محمد  بو االل.لىنفطي  لىخ  أباو الأحاة اأباو الرواة -2
 72ص.مأهج الزمتشرأ لىصاوأ -3

 .72ص  أفسهالمر ع  4-
 7600ص 6مج 0882.بيروت.0ط.دار الغرب اإلسالمي.إحسان لباس.اا .موأحيأظر مع   اأدباء ليااوت ال -5
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 : رحالته 1-4 

ومأها  لطىب العى ،ا رحل إلخ بتار  (زمتشر) اللما  كمل الزمتشرأ دراساه اأولخ ب   
بها  مال  من  صحاب الصول  والدول ، ه  رحل إلخ  صفهان  مدحو  ،اأانل إلخ تراسان

وسمع  ،او ه إلخ بغداد اأاظر بها ومأها، 1حيث مدح مىكها محمد بن  بي الفاا مىكشاو
اي  من اأمير العىوأ ل وارو اأول حيث لني ر  رحل إلخ مك  ا اورها ه ت  ،2من لىمائها

 ىيال هماما من  هل مك  وشراائها كان شريفا  »واد ،لىي بن ليسخ بن حمزة بن وهاس
      اال يو .3«ر م يدةهواريح  اي الأظ  والأ ،وله اصاأيي مفيدة ،و مرائها ذا الل يزير

 4دا ت مصر  الالالالالالالالالنيس  ا  ا واس  الالالاليت هشيمل  ر   ىه     الالالالالالالالالالالالالالال يُ اس وسابالالالالالالالالالالالالالولو ابن وه     

ث الالالالالالالالبالالاللو  5(( هالال357 اال ))رأويه لىخ لبد اهلل بن طىح  اليابُ واي مك  المكرم  ار  كااب سيب   
إذ  زيارة كل بناع  رض العربواي هذو الفارة امكن من  ،مك  مدة سأاين رااو م  

ولني  ،ه  ااات أفسه إلخ توارز  اعاد إليها. 6«  اي  رض العربوطئت كل ارب»:ينول
عىه  مما ؛ ه  من بعدو ابأه  اسز ،رزمشاواوة لىخ يد سىطاأه تو حظالحفاوة وال ايها من

عز  لىخ الرحيل، واي ايسانر ويهأأ، ولكن الشوي لاودو مرة  ترا إلخ ال وار بمك  
واي مك  لني من ابن وهاس ما  (ه576 الا ) كوامادح صاحبها ااج المى ،بالشا  طرين  مرت 

 خ الالالالعه لىالالالالالالاش  ،ه اي مذهبهالالالالالان ابن وهاس يواانالالالالوك ،كان يىناو من ابل من حفاوة واعظي 

 

                                                
 24ص لىصاوأ الزمتشرأ يأظر مأهج  -1
 .25ص  أفسهالمر ع  -2
 0027ص.4مج .إحسان لباس.اا مع   اأدباء ليااوت الحموأ  -3
 .22مأهج  الزمتشرأ لىصاوأ ص  -4
   46ص. 7ج. 0828بيروت . 7ط. .دار الفكر. اا محمد  بو الفلل. بغي  الولاة لىسيوطييأظر  -5
 ( 87ص  0ج. 0880.بيروت  0ط..دار الكاب العىمي .محمد باسل ليون السود.اا.لىزمتشرأ  ساس البالي  -6
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  :ومداه ينول ،واي  وارو بمك  مراين ((الكشاي ))األيي كاابه

 فا الالالالالالالاله المحالالالالالالالالالالالالالالالر  لاكالالالالالالالالالالالالالدا بياالالالالالالالالالالالالالالالالالاور     لالالالالالالالالالالير م الالالالاورت ربي وهو تالالالالالالا       

 ت سبعا بالمالالالالعري واافا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوصادا مسا كوامال     تالالالالالالالالالالالالال ت بإذن اهللالالالالالالالالالالالالال ام      

 1فاالالالالالالالالالالالالبط الاأالالالالالالالزيل لىحي كاشالالالالالالالالالالالالدة      بها هالالالالالالالالالالالالالالالالالاي ه  ببىالالالالالالالالالالالالالالال  لي الكشالالالالالالالالالالوا      

واي طرين  إليه مر ببغداد انر   ،وطأه وبعد ملي هالث سأوات لاودو الحأين إلخ   
ه  بىأل وطأه حيث واااه مأياه ب ر اأي   ،بعض كاب الىغ  لىخ  بي مأصور ال واليني

 .2هال  520توارز  سأ  

  : عقيدته 1-5

يويدو بكل ما و  ،يأاصر له ،كان العالم  الزمتشرأ معازلي المعاند شديد الاعصب له   
م اهرا به حاخ  ،وكان رحمه اهلل ماظاهرا بالازاله، ليلوسىطان الد ،يمىك من اوة الح  

ينول لمن يأتذ له اإلذن ال  ؛واساأذن لىيه اي الدتول ، أه إذا اصد صاحبه:أنل لأه
 .3الناس  المعازلي بالباب  بو :له

 

 

 

                                                
 28وط ديوان اأدب ورا أنال لن متط. 48ص. لىصاوأ. مأهج الزمتشرأ -1
 .708ص  7ج  بغي  الولاة لىسيوطي  -2
 028ص.5 ج.البن تىكان.يأظر وايات األيان -3
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   :ملهبه الفقهي  1-6

به حاخ واد  ح، ال ياعصب له معادال ايه1 ما مذهبه الفنهي اند كان حأفي المذهب   
 .2«بعىو   بي حأيف  في يد الحأط  كما و   ،فأياهلل اأرض باألال  المُ  واتد»:اال ايه

 :شيوخه وتالميله 1-7

ااىمذ الزمتشرأ لىخ لىماء لصرو، ولىخ ر سه   بو ملر محمد بن  رير اللبي    
ا  يلرب به المهل اي  أواع الفلائل  ا ،ووحيد الدهر المىنب بفريد العصر3ياأصفهاأ

ترج لىيه او  ،   تالاه، و تذوا لأه لىما كهيراواأافع الأاس بعىومه، ومكار  بتوارز  مدة،
الذأ  دتل إلخ توارز  مذهب  وهو»، مال  من اأكابر اي الىغ  والأحو مأه  الزمتشرأ

. 4«وامذهبوا بمذهبه مأه  الزمتشرأ ،اهل اللاا امع لىيه التىي  رو بها،شالمعازل  وأ
 : واد رهاو بنوله ويحبه كهيرا ، با ملر اذوا س ل ي الذأ

 طينِ الالالسم ك سمطينِ اليأ الالالالالهاطسااِ اُ  الاي       ررُ الالالالالالالذو الد  الالالالالالالالالالالالالالالالالما هالال    الالالالالالالالالالائىالالالالالالالالالالوا      

 5من ليأي  ذأي اسالالالالالااط   ر  الالالالل   بو مُ       به الذأ كان اد حشا ها الدرلانىت       

 

                                                
 442ص.2ج .0882.الرياض 7ط..ه ر لىطبال  والأشر.لبد الفااح.اا .طبنات الحأفي  أبي الوااء النرشي  -1
 05ص  ياالل صالا السامرائ. الىغوي  لأد الزمتشرأالدراسات الأحوي  و  -2
 .7/728لىسيوطي بغي  الولاء  -3

 7606ص. 6مج .إحسان لباس.اا .ليااوت الحموأمع   اأدباء  4-
 .788ص  0805.اأردن 2ط.مكاب  المأار .إبراهي  السامرائي .البن اأأبارأ اا أزه  األباء  -5
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 اإلسال وسمع الحديث من شيخ  ،1الأيسابورأ ااىمذ لىخ  بي الحسن بن المظفر كما   
وار  لن  بي مأصور بن ال واليني بعض . 2ي بي سعد الشنتاأ ومن ،يالحاره  بي مأصور
 .4رأ كااب سيبويهكما ار  اي مك  لىخ لبد اهلل بن طىح  اليابُ  .3كاب الىغ 

ما دتل بىدا إال وا امعوا لىيه وااىمذوا له، واسافادوا »: ما االميذو اه  كهر اال النفطي   
واحط  ، اا  بتوارز  الرب إليه  كباد اإلبل العرب،  ابأسو  لالم  اأدب، وكان .مأه

 بولىي بن محمد بن  حمد :أذكر مأه  5«باسمه مطايا اآلمال ادح  واُ  ،بفأائه رحال الر ال
، ومحمد بن  بي 6االل واتر المشايخبن هارون العمراأي التوارزمي المىنب ح   اأ

كما ااىمذ له  بو  ،7الناس  التوارزمي اآلمدأ الأحوأ  بو الفلل المىنب زين المشائخ
 8ه  ال أدلي  حد اأئم  اي اأدب ،البىتي يوسي يعنوب بن لىي بن محمد بن  عفر

   9ومأه  المواي بن  حمد بن  بي سعيد إسحاي  بو المويد المعروي بأتطب توارز 
 .10ولىي بن ليسخ بن حمزة بن وهاس  بو الطيب  مير مك 

 

 

 
                                                

 .728ص 7ج.لىسيوطي.بغي  الولاة -1
 .728ص 7ج.المصدر أفسه -2
 .728ص2ج.لىنفطي.اأباو الرواة  -3
 .46ص7 ج.لىسيوطي بغي  الولاة -4
 .766ص.2ج .لىنفطياأباو الرواة  -5

 0860ص.5مج .ليااوت الحموأ اا إحسان لباس يأظر مع   اأدباء  6-
 7600ص.86مج.المصدر أفسه يأظر7- 
 7044ص.86مج.المصدر أفسهيأظر  8-

 .280ص  7الولاة لىسيوطي ج بغي  -9
 0027ص.4مج.إحسان لباس.الحموأ اا  ليااوتمع   اأدباء 10-
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 : كتبه ومصنفاته  1-8

 أذكر مأها الكابوالدارسين  الكهير من الباحهين واحىيال ااساوااها اعداد ادو    
 :1اآلاي  المطبول والمصأفات 

  .وبيروت ، ساس البالي  وهو لبارة لن مع   لغوأ طبع لدة مرات اي الناهرة  -0
 وبيروت  ،وبمصر ،وباريس ،فيأابواي الذهب ار   إلخ األماأي  والفرأسي  وطبع  ط  -7
 .والناهرة  ، ل ب الع ب طبع لدة مرات بالنسطأطيأي   -2
 .وبغداد ،اأمكأ  وال بال والمياو والبناع المشهورة اي  شعار العرب طبع بىيدن  -4
 .طأبول وطهران وهو منالب من المفصل طبع بالناهرة واس ،اأأموذج اي الأحو  -5
طبع اي  .لعىو اوالااريخ و  ربيع اأبرار وأصوص اأتبار متاارات شاخ من اأدب  -6

 .وحديها اي بيروت ،وبغداد ،والناهرة ،بوالي
 .شرح المنامات طبع بالناهرة مراين   -2
  .والناهرة ،لنل الكل طبع لدة مرات بالهأد  -0
وهو افسير  ،و وو الاأويلالكشاي لن حنائي يوامض الاأزيل وليون اأااويل اي  -8

وهو .مراتوطبع حديها لدة  ،ه  اي الناهرة ،لىنرآن الكري  طبع  ول مرة اي بوالي
 .وسأتصه بحديث مفصل.المدوأ 

المسانصي اي  مهال العرب وهو مع   لألمهال العربي  مراب لىخ حروي اله اء  -08
 .واي بيروت ،آباد طبع أول مرة بمطبع  بحيدر

 .  وسيأاي الحديث لأه بالافصيلالمفصل وهو المدوأ -00

                                                
-00ص  0ج  7880.بيروت. 0ط.دار الكاب العىمي . ميل بديع يعنوب البن يعيش اا .ل لىزمتشرأصشرح المف -1

 (.ار م  الزمتشرأ )  07-02-04-05
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واي باريس مع  ،طبع اي مصر وبيروت.أوابع الكى  وهو لبارة لن حك  اصار -07
 .واي اساأبول ،الار م  إلخ الفرأسي 

 :أقوال العلماء فيه  1-9

وافأأه اي شاخ  ،وكهرة الىه ،لند اشاهر الزمتشرأ بوصي العالم  لسع  لىمه   
اال .بفتر توارز  باىن ؛والبيان ،واأدب ،والىغ  ،والأحو ،العىو   اكان إماما اي الافسير

و ودة النريح  مافأأا  اي الذكاء ياي ل  ،كهير الفلل ،كان واسع العى »:ب البغي حايه صا
 ،والىغ  ،والأحو ،والحديث ،اإلما  الكبير اي الافسير»:تىكانابن واال ايه .1«اي كل لى 
 ايه الالالالوا.2«ال اي اأوأهحدااع اشد إليه الر كان إما  لصرو من يير م ،ولى  البيان

وما دتل ...وكان رحمه اهلل ممن يلرب به المهل اي لى  اأدب والأحو والىغ »:طيفالالالالالالن
 اا  ، العرب وكان لالتم  وأساب  .واسافادوا مأه ،وااىمذوا له ،بىدا إال وا امعوا لىيه

 حدا باسمه مطاياواُ  ،ل الر الواحط بفأائه رحا ،بتوارز  الرب إليه  كباد اإلبل
وكان الزمتشرأ  لى  الالء الع   بالعربي  اي زماأه »: يلاايه  االو  .3اآلمال

كان »:يااوت الحموأ واال ايه.4«وبه تا  الالوه  ،و كهره   أسا واطاللا لىخ كابها
افأأا اي لىو  كبير الفلل، م واسع العى ، إماما اي الافسير والأحو والىغ  واأدب،

 :واال  بو الحسن لىي بن ليسخ بن حمزة الحسأي  .5«شاخ

 راالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزمالالالالالالالالتش داءُ الالالالالالالالالا ارل اا دالالالالالالالالالالال هابالالالالالالو     الاي    النريالال  ا الدأيا سوار  ميع االالالالالالال     

                                                
 .728ص7ج.لىسيوطيبغي  الولاة  -1

 .060ص. 5 ج.البن تىكان.وايات األيان 2-
 .766-765ص.2جإأباو الرواة  3-

 728ص.2ج أفسهالمصدر 4- 
 7600-7602ص.6مج.إحسان لباس.ليااوت الحموأ اا مع   اأدباء  -5
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 .1راالالالالالالالش   خم  ز  را د الش  دت اي  س  إذا لُ       رئ  الالالالالالالالالالالالبام رُ الالالالالالالالزهخ زمتشبأن اُ  رِ حو      

الناس   اهلل العالم   بو  سااذ الدأيا اتر توارز ،  ار»:المكي محمد الطيبايه واال    
واافنت لىخ  ، ت العىو  إليه  طراي اأزم  نواد  ل ،اأم  محمد الزمتشرأ من  كابر

 .2«أزمأ األسأ ، واشرات بمكاأه وزماأه اأمكأ  وا إطرائه

 :ملهبه النحوي   1-11

ها م أه اي لمو  ،ب آلراء الزمتشرأ الأحوي  يدرك مما ال يدع م اال لىشكإن الماعنت    
اند . بل معابرا اي كهير من اأحيان أفسه واحدا مأه  ،مافنا مع آراء الأحاة البصريين

ك ما  اء اي من ذل (( صحابأا البصريون )):واي  كهر من مبحث اوله ، اء اي المفصل
ليه ذهب  صحابأا البصريون»:مبحث الاأازع اوله  أ إلمال اأارب، وكذلك ما  اء ،3«وا 

واال  ،وهو مبأي لىخ الواي لأد  صحابأا البصريين»:اي مبحث اعل اأمر اوله
وهذا ال يعأي  أه يتطئ .4«وهذا تىي من النول ،رةمالكوايون هو م زو  بالال  مل

من ذلك اوله اي . أا يتاار ر أ الكوايين لأدما يراو هو اأصوببل  حيا ،الكوايين دوما
لىخ ما  ولمه دتل حري ال ر ،ولمه ،يمهاوكيمه مهل »:مبحث حري الاعىيل

واتاىي اي إلرابها اهي لأد البصريين  .ولحنت هاء السكت ،االسافهامي  محذواا  لفها
وما  را هذا  ،عل ماذاكأأك اىت كي اف ،يين مأصوب  بفعل ملمراولأد الكو  ،م رورة

  ((االالالالالالالالالم))رابهالالالالالالالالمن ذلك إل ينواد يتاار  حياأا بعض آراء البغدادي.5«النول بعيدا من الصواب

                                                
 .760ص2ج.لىنفطياأباو الرواة  -1
 .768ص.2 ج.المصدر أفسه -2
 .48ص  0888بيروت .0ط.دار الكاب العىمي . ميل بديع يعنوب.اا .لىزمحشرأ.اي صأع  اإللرابالمفصل  -3

 .778ص  المصدر أفسه4- 
 470ص  المصدر أفسه5- 
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وذلك هو إلراب  .2زكرة اام  مأصوب  لىخ الامييأ 1﴾َفِنِعمَّا ِهيَ ﴿:اي مهل اوله اعالخ
لخ  اأب هذا وذ .البغدادأ المذهب ،لها  بي لىي الفارسي اك اراو من حين إلخ آتر وا 
وكوأهما »:إذ ينول ،الابارو  ن العامل اي راع التبر هو االباداء انط:يأفرد بآراء مأها

 .3«ا معا اأاوال واحدامأأه معأخ اد اأاوله ؛م ردين لإلسأاد هو رااعها

والازاله  ،لبر ايه لن افريه لىعى  والاأليي 4وأتا  هذو الار م  بشيء من شعرو   
 :  لىخ الزواج مىامسا العذر لأفسهارو العزوبيواتا ،وأسىهن الأساء

 االالالالالالواأب اأ    اُ الالالمن ال يفالالالالل  صاديُ         كد  الالالالالالالال اىالالالالالالالالالالالاصفالالالالالالحت  والد الر       

  يا أ  ومُ  سايكالالالالالالالالخ مُ دل  ابأه      ويسعخ لكي يُ الالالالالالنخ لاالالالالربيالالالالالالالالالالالا يشالالت  بل الالالالالالالالالالر يالالالالالال      

 باالالالالأكالالالاله م  الالالالالالالالالالالالالالالالالي را    يعى  الالالالالالالالولالالالالاليه حالالِ يا درا      الالالالالالالام الالالر  الالالالالالالالالالالالاأيالء  راد به الأش      

 ركبا الشر مالالالاللىالالفل الالالالالالالالالطفىه     اأصبا ذاك الطالالال الالركب  الالالالالالالالالوة مازال مالالالالالالالالالالالالالالالالالال تو شن      

 ذهبالالا الالبذلك م سن  الالالالالالالالالال حالالالالال الي ل الالالالالالالالالالالالمسيحالالالالالال      رةل الالالالالالالالالالالاللذاك اركت الأسل واتارت سي      

 :واال  يلا 

 االالالالالالالالالالىِ ف  الس يُ الالالالالالالالو ليالالالالالالالنيت دهر  الالالالالالالالشالالالالال ه     ليال  الالالالل منوا  ن الالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالكأأالالالالالالالالالك  ل  اسمالال      

 :ولأدما المه اومه اال   

                                                

 .720 من اآلي . البنرة1- 
. 5ط.دار المعاري.خ ليياو ش .المدارس الأحوي و  280ص  4ج  .األيي ابن يعيش.لىزمتشرأ شرح المفصل -2

 .705ص  .ت.د. الناهرة
 52ص.لىزمتشرأ.المفصل اي صأع  اإللراب -3
 42، ص  لىصاوأ.مأهج الزمتشرأ -4
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ن لأالالالالالالالالالالالاللوم االالالالالالالالالالصأي بالاالالالالالالالالالالو اوموت الالالالالالاليم        الا الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء لومالالالالاله  والاأالالالالالالالالالالالاله      وا 

 الالالالالن الأسل  لوأ لأه ر سي و  م ي    الالاأبالالالالالالالالالالالالت ب الالالالالالالالالأيالالالالالالالالالي  أي أالالاليىوموأأ      

 :  يلاواال     

 البيالالالالالالالالالالالأين به  سينت إليت مطالالالالالالالالالالب  اأيفي وحسبي روااها     الالالالالالالالالالالالالالالوحسبي اص     

 : المفصل في صنعة اإلعراب -2

 : هالتأليف النحوي قبل 2-1

ر الالالوذلك بالأظ؛ نرآن الكري الحفاظ لىخ ال هو الشك  ن السبب الرئيسي لولع الأحو   
  ي الالالالالالالبسبب ااساع أطاي الدول  اإلسالم، إلخ شيوع الىحن بين التاص  من اأم  ولاماها

وولع ، اأمر الذأ  دا إلخ الافكير اي  مع الىغ  واتاالط العرب بغيره  من الع  ،
الد و لن السالكهير من الر ال  اشمر ،ومن ه  بد ت حرك  الاأليي الأحوأ .لوابط لها

واعى   ،رأ دراس  الأحوو بل  صبا من اللر  ،لولع حد لهذا الوباء الذأ ال احمد لنباو
 .العربي  واعىيمها

: اي الأحو كاابين»راه المصادر  ن ليسخ بن لمر  لياكاأت البدايات اأولخ ما ذك   
عري وال أ ،1«واآلتر ال امع ، حدهما اإلكمال خوكاابا مبسوطا اسم ،كاابا متاصرا

 . 2رلأهما شيئا إال  أها شمس وام
ذا اأانىأا إلخ اىك الرسال  الصغيرة المأسوب  إلخ تىي اأحمر والموسوم  ب    مندم  )) الوا 

أما يوزع  ،ليست اائم  لىخ ارايب معين»أ د  أها ،المو ه   ساسا لىمبادئين ((اي الأحو وا 

                                                
 .22ص  7887.بيروت 7ط..المكاب  العصري  .محمد  بو الفلل إبراهي .اا.يب الىغوأأبي الط.مرااب الأحويين -1
 22ص  أفسهيأظر المصدر  -2
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أاهيك لن الطراب  .1«اتوالمتفول ،وكذلك المأصوبات ،المراولات اي  ماكن ماعددة
مل وصل إليأا اي هذو امما ي عىأا أ ز  النول بأن  ول كااب كامل ش.المصطىحات

ن ل  يكن مرابا لىخ  ساس مأطني والا »كااب سيبويهو ه ،الصأال  إلاا  إلخ .2«وا 
وكان  ،ظهر المنالب لىمبردياه وذيوع ص اه،ولىخ  همي .ي  سىوبه من يموضاأما يك

ل  يامكن من ولع ارايب  ديد أبواب »يكون  الل إال  ن المبردمن المفروض  ن 
مما داع بابن السراج  .3«لن الكااب واإللراض ه،الأحو يغرأ طالب العربي  باإلابال لىي

إذا  ،إللادة صياي  سيبويه بأسىوب  ديد ياس  بالسهول »اي الأحو اأصول:اي كاابه
و ن يعرله اي  ،شات اي الكااب واساطاع  ن ي مع شمل ما ،ايس بأسىوب سيبويه

حاول و  .4«كما اابع ارايب سيبويه أبوابه انريبا بعد  ن تىصها من الاداتل.مولع واحد
وهو كااب اغىب لىيه  . ن يو ز ما  وردو اي اأصول((المو ز اي الأحو)):اي كاابه

اري   أه  ((يال مل لىز ا )) ما كااب.الصبغ  الاعىيمي  مكافيا ابن السراج ايه باأساسيات
كااب المصريين و هل المغرب و هل الح از »إال  أه كان ،5ملطرب الارايب والاأسيي

 .6«أبي لىي الفارسي((اإليلاح))و ،البن  أيت  ((الىمع))الواليمن والشا  إلخ  ن اشاغل الأاس ب
 لحخ مر ع »حيث، ((ال مل))اظهور اإليلاح كما ذكر النفطي كان سببا اي إتمال    

، وربما كان  ول كااب  امع بعد كااب سيبويه الأحو ولىيه المعول اي اىنين ،ىمينالماع
 من اإليلاح، كما  أه  كهر بساط  وسهول  إي ازا شد  »كان لكن الىمع.7«مركزا مو زا

     الماعى  ايه صعوب   رضاعا ال ،ولعل ابن  أي كان يبغي اندي  كااب مو ز سهل
و ن يغدو كااب الاعىي   ،ومحل ال مل ،يحل محل اإليلاح  ن هوكأأه كان يريد لكااب ،ما

                                                
 .22-26الىغوي  لأد الزمتشرأ ص الدراسات الأحوي  و  -1
 .24ص  أفسهالمر ع  -2
 .27ص .  0882.ط.د.مأشورات ااحاد كااب العرب .لبد اإلله أبهان .ابن يعيش الأحوأ  -3
 .26ص .مر ع أفسه ال -4
 .20الىغوي  لأد الزمتشرأ ص يأظر الدراسات الأحوي  و  -5
 060ص 7 ج.لىنفطي. اأباو الرواة -6
 .04ص لبد اإلله أبهان .ابن يعيش الأحوأ  -7
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، اأمر الذأ الابر لىخ ((اإليلاح))وارايب  ((ال مل))حيث  مع بين سهول  .1«اأساسي
ابل ظهور  بها الشراح واها  ،ال ساسه  أه آتر كاب اعىي  الأحو العربي الاي أالت الشهرة

 .2المفصل اي صأع  اإللراب

ىي  العربي  ابل الالالالال  الكاب الأحوي  الاي الامدت اي اعالالالأه مو زالذا الالالالالالاله من تالل   
المكاأ  الاي حظي بها المفصل ري  المآتذ  أساطيع  ن أابين ،((لمفصال))هورالالالالالالظ

 .والمالحظات 

 : هبواعث تأليف 2-2

 ن ه  الكاب الاي  لفت لاعىي  الأحو اي النرأي ((لمفصال)) ن كااب ابين مما سبي   
ليسخ اأيوبي شرط لمن يحفظه مائ   المعظ  حاخ إن المىك ،السادس والسابع اله ريين

أ از هذا العمل المحك  إاما هي اأسباب والدوااع الاي كاأت من وراء  .3وتىع  ديأار
 :از إل اب ال ميع ع يمكأأا  ن أر ع ذلك إلخ البوالث اآلاي حالذأ 

وييرها من بىدان التالا  اإلسالمي  اي  ، اساياء الزمتشرأ لما يحدث اي توارز  -
ابال لىخ الىغات المحىي  ،المشري من ارك لىعربي  ي حدون الىها  »بل كاأوا ،وا 

ويمزاون  ديمها  ،ويأهون لن اعىمها ،يمهاظويذهبون لن اوايرها واع ،ويداعون تصىها
 .4«((الشعير يوكل ويذ ))اه  اي ذلك كالمهل السائر ،ون لحمهاغلموي
ب إلخ ر ما بالمسىمين من اأ»واعىمها بالأظر إلخ ،لريب  اي اسهيل اعىي  العربي ا -

 .5«معرا  كال  العرب، وما بي من الشفن  والحدب لىخ  شيالي من حفدة اأدب
                                                

 .86ص لبد اإلله أبهان .ابن يعيش الأحوأ  -1
 .82يأظر المر ع أفسه ص  -2
 .22ص 2ج.0884.ال زائر.ط.د.موا  لىأشر.نيأظر ااريخ آداب الىغ  العربي  ل ر ي زيدا -3
  28ص.لىزمتشرأ اي صأع  اإللراب لصالمف مندم  -4
 20ص. المصدر أفسه -5
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  بىأل رد لىخ ،ليكون اإلابال الماواع لىطالب لىخ اعى  العربي  بصدور هذا الكااب -
 .بي و الشع

 :التأليف طريقته في الترتيب و  2-3

الارايب بسوء  حيث اي بدايااه كان ياس  منوأ لراأا ايما سبي  ن الاأليي الأح   
المصطىا إلخ  ن ظهر لىيأا  بو لىخ و الاأظي  والاأسيي، وبالغموض من حيث اأسىوب 

االحظأا أنى  أولي  امهىت اي  .((الىمع))واىميذو ابن  أي بكاابه  ،((اإليلاح))الفارسي بكاابه
وولوح المصطىا واسانرارو إلخ حدت  ،وسهول  اأسىوب رايب المواد واصأيفها،حسن ا

أهائهو  ،((لمفصال)) الزمتشرأ كاابه وباأليي .بعيد يكون اد  (هالالال 505)اي يرة محر  سأ  ا 
ي از اريد ل  يسبي إ ،بارايب  ديد» اخ ومدلاة  ،مما  عىه يحظخ باهاما  ال ميع.1«يهلوا 

وال ديد ايه  يلا هو لرله لمأه ه اي  .الأحو ومصأفااه لصراه  لما سواو من كاب
لادة من سبنوو اي الاأليي اي هذا الباب إذ  الاأليي اي مندم  الكااب لىخ يير

منسوما  ربع  ((في صنعة اإلعراب لمفصال)):اأأشأت هذا الكااب المار   بكااب»:نولالالالالالي
 :  اسا 

 سماءاأاي : النس  اأول 
 ي اأاعال ا: النس  الهاأي 
 اي الحروي: النس  الهالث 
 .اي المشارك من  حوالها : النس  الرابع

                                                
 .088ص لبد اإلله أبهان .د.ابن يعيش الأحوأ  -1
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ايما  رول   دت  ...واصىت كال مأها افصيال، ،وصأفت كال من هذو اأاسا  اصأيفا   
 المتل رالالالاليي ازالالالالالاهرة مع اإلي الالالالمت من الفوائد الماأالالالالالوأظ، اهرةالالاله من الفوائد الماكالالالالاي  معت

 .1«، مأاصح  لمنابسيهالممل يير الاىتيصو 
 كما صرتح بذلك اي المندم  حيث ، ربع   اسا  ((لمفصال))رأ كاابهشلند است  الزمت   

 كمدتل إلخ مولولات الكااب ،والكال  و لربه احدث بعدها لن الكىم  و اسامها،
شارة مأه إلخ  اسامه، ه ت شرع بعد ذلك اي الحديث لن النس  اأول من  وهو :الكاابوا 

 وذكر ،ولرض تصائصه من  أس ولى  ،اعري االس  بادئ ذأ بدء ،اس  اأسماء
رب المأصري، والممأوع من الصري، ه ت اطري بعد ذلك إلخ الحديث عالم االس  : صأااه

 :واسمها إلخ  اسا  ،لن و وو إلرابه
ما ياعىي بهما الفالل، المباد  والتبر و :مل لىخ المباحث الاالي اوهي اش: المرفوعات -

ن و توااها، وما  ،ال الأااي  لى أس من  حكا  من اندي  وحذي واعريي واأكير واعدد، وا 
 .وال المشبهان بىيس

 ملمروال ،والاحذير ،االمأادا ،واد بد  بالمفعول المطىي، االمفعول به :المنصوبات-
 الامييز ،لىخ شريط  الافسير، االمفعول ايه، االمفعول معه، والمفعول له، الحال

 .والت  ى أس، تبر ما وال المشبهاين بىيسال الأااي  ل اس  ،اس  إنت  ،تبر كان ،االساهأاء
 .  وما ياعىي بها من  حكا  ،اإللاا  و أوالها ااحدث لن :المجرورات -

  عبلند بابا لىحديث لن الاوا .لالس  اإللرابي أهاء الحديث لن الو وو إوهكذا بعد    
يكون اد  أهخ  ذلكوب. والأسي ،البيان ولطي ،والبدل ،د والوصيااحدث لن الاأكي

 الملمرات:ايه ابحث .المبأياالس  ااأانل إلخ الحديث لن ، المعرب االس الحديث لن 
  ،والمركبات ،والظروي ،واأصوات و سماء اأاعال ،والموصوالت ،اأسماء اإلشارة

                                                
  27ص.لىزمتشرأ اي صأع  اإللراب لصمندم  المف -1
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لخ ما ياعىي  ،و أواع ال موع ،و معه االس ه ت اأانل إلخ ما ياعىي باهأي   ،والكأايات وا 
ه  تصص  .والأسب  ،يرصغوالا ،والاأأيث كيرذوالا ،الاأكير والاعريي :بانسيمها من حيث

وتا  اس  اأسماء  .ناتشاو أواع الم، دودموالم والمنصور ،دداصوال لىحديث لن الع
وبذلك يكون  .سيوهالها لىتما وآتر لىربالي، لىهالهي،بالحديث لن  بأياها ا عل بابا 

الزمتشرأ اد اساواخ الحديث لن مباحث االس  الأحوي  والصراي  لدا المشارك ايها اي 
وهو اس   ،من الكااب الهاأي ه ت اأانل إلخ النس . يير ممل اىتيصو  ،يير متل زإي ا

 أواعل اأمر، ولن المعاد ،ااأاول ايه الحديث لن المالي، ولن الملارع: اأاعال
والمدح  ارب نو اعال الم الأااص ، واأاعال لن  اعال النىوب،و  ،عىو  والم هولموالالز  وال

ه  اأانل إلخ الحديث لن بأي  الفعل من حيث الا ريد والزيادة  .الاع ب واعىي ،والذ 
ااأاول ايه  :النس  الهالث من الكااب وهو ،ليأانل بعد ذلك إلخ اس  الحروي .ومعاأيها

نت و  الحديث لن حروي ال ر، والاأبيه، والأداء  و توااها، وحروي العطي، والأفي، ا 
وحراي  وحروي الصى  ،التطاب حرايو  حروي االساهأاء،وحروي الاصديي واإلي اب، و 

وحراي  وحروي االسانبال، ،وحري الانريب ،ليضوحروي الاح ،والمصدر ،الافسير
 لن  أواع الالماته  الحديث  ،وحري الردع ،وحري الاعىيل ،وحراي الشرط االسافها ،

وحري  ،اإلأكارحري و  ،، وشين الوايوهاء السكت ،وااء الاأأيث، والأون الموكدة
 :ويامهل اي المباحث اآلاي  وهو اس  المشارك ،و تير النس  الرابع من الكااب .الاذكتر
 ة الحروي،دزيا حك   وائل الكى ، الاناء الساكأين، ،اتفيي الهمز النس ، الواي، اإلمال ،

ديامها والااللها، الحروي، بدالإ اساواخ مباحث الأحو  اد وباإلديا  يكون الزمتشرأ .وا 
ا ارب الذين سبنوو اي مسافيدا من  ،وادمها منسم  لىخ أحو ل  يسبي إليه ،ريصوال

 .هذا الم ال
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 : طريقته في عرض المادة 4-

والذأ  ،أحوا وصراا ((لمفصال))هو المأهج المعامد اي ارايب مواد كااب إذا كان هذا   
  مأظ  اكر مأه ي يأ  لناي الارايب المأطني الذأ  الزمتشرأبرال  ادرة و اظهر ايه 

يودأ بأا إلخ  ؛اإن الحديث لن مادة الكااب ذااها اي هذا المبحث .وحس لىمي راي
 .وطرين  لرلها ،الكشي لن طبيعاها

  والصراي  لال ا اميز  اول لند اساطاع الزمتشرأ  ن يعالج اىك المباحث الأحوي   
مع تىوو من الحشو  متل، اي إي از يير  بواب الأحو والصري، كاا بإحاطاه ل
والمأطني  باساهأاء  ،يالت العنىي ىوبعدو لن الاع ر،دواركه التالاات إال ما أ ،واالساطراد

وال اساأزي  هد المولي اي  ،ال اعوي الكااب لن هداه»العابرة الاي اإلشاراتبعض 
ادة م  الالالالالا لىخ ادلياله كان حريصالأت ما  ك .1«ها والردت لىيهاالالداع  و ،هاالا واسويغذكره
 .واالسادالل لىخ صح  ما يساتىصه من اوالد بالشواهد الشعري  وييرها، اابالالالالالك
كيي  ن  ،وسيابين لأا  ىيا من تالل الوصي اآلاي لمادة الكااب وطرين  لرلها   

هل كل اصل من اصول الكااب لىخ احديد المفاهي  الزمتشرأ كان حريصا اي مسا
هي الىفظ  الدال  لىخ معأخ مفرد، وهي  أس »:االكىم  ،ماأع بشكل  امع ،ولبطها

هو المركب من كىماين  سأدت  :والكال  ،والحري ،والفعل ،االس :احاه هاله   أواع
 ،االاارانلن  ما دل لىخ معأخ اي أفسه دالل  م ردة»:واالس  .2«إحداهما إلخ اأترا

أنس  يو  ،ولىخ كل ما  شبهه ،وهو ما لىي لىخ شيء»اس  ال أسو  .3«وله تصائص
وهو ما لىي لىخ شيء بعيأه  »:ومن  صأاي االس  العى  .4«اس  لين واس  معأخ:إلخ

                                                

 .002ص  لبد اإلله أبهان.ابن يعيش الأحوأ  1-
 22ص  اإللراب اي صأع  المفصل -2

 24ص  المصدر أفسه 3-
 24ص المصدر أفسه -4
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اتاىي آترو باتاالي العوامل لفظا  ما »:واالس  المعرب .1«ماأاول ما  شبهه يير
 و شبهه مندما  ،ما كان المسأد إليه من اعل»:الفاللاس  و  .2« و محال ،ير  وبح ،بحرك 

بالا ريد إتالوهما  والمراد...لإلسأاداالسمان الم ردان  ماه»:والتبر والمباد  ،3«لىيه  بدا
 .5«أن الفعل يصدر لأه ؛المصدر سمي بذلك هو»:المفعول المطىي.4«من العوامل
 .6«هو الذأ ينع لىيه اعل الفالل»:والمفعول به

هو الذأ سكون آترو »االاالس  المبأي  ما  .مع بني  الو وو اإللرابي  لالس وهكذا    
بعيد يالمن   و ،له بو ه اريب ن  مك  اوسبب بأائه مأاسباه ما ال  ،وحركاه ال بعامل

: واس  الفالل .8«ابىها االس  المىحي بآترو ياء مشددة مكسور ما هو»والمأسوب .7«معأاو
ذا  .مع بني  المباحث الصراي  لالس  وهكذا .9«من اعىه ((ليفع ))ما ي رأ لىخو ه» وا 

 ،10«ما دلت لىخ اااران حدث بزمن»:اأانىأا إلخ اس  اأاعال أ دو يعري الفعل بأأه
 واي اس  الحروي،.11«وهو الدال لىخ اااران حدث بزمان ابل زماأك »والفعل المالي

وهي  ن اأحو »:رك اإلمال واي اس  المشا.12«الحري ما دل لىخ معأخ اي ييرو»
وهو  ،يشارك ايه االس  والفعل »:س والن  .13«ااميل األي أحو الياء ،باألي أحو الكسرة

                                                

 .24ص  اي صأع  اإللراب المفصل 1-
 44ص المصدر أفسه  2-

 .42المصدر أفسه ص  -3
 42المصدر أفسه ص  4-
  67المصدر أفسه ص  5-
 .65المصدر أفسه ص  6-

 .060 ص المصدر أفسه -7
 755المصدر أفسه  ص -8
 708 المصدر أفسه  ص -9

 200لمصدر أفسه  ص ا-10
 202المصدر أفسه ص -11

 262المصدر أفسه  ص 12-
 .440المصدر أفسه  ص -13
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الحروي الزوائد هي الاي »و .1«مأفي  اسمي  اوكد بها  مى  مو ب   وو   ، مى  اعىي 
 .2«((اليو  اأساو)) :يشامىها اولك

من هذو الاعاريي التاص  بمبحث من  والمالحظ  ن الزمتشرأ كىما  ورد اعريفا   
 ن اكون اىك النوالد »إال و ابعه ب مى  من النوالد الماصى  به لىخ ،مباحث الكااب

 االساشهادوكل حك  يدل  بشاهد، دون اإلشارة لمولع  ،شامى  محيط  وداين  مو زة
ي  سم  بارزة االارايب والانس .3«المهلو   ،ت الشعرأيالب  و ،اآلي  النرآأي :سواء اي ذلك

مما  ؛تل المبحث الواحداد  و ،العام  تص مباحههيسواء ايما  ((لمفصال)) من سمات
ولألرب لذلك مهال بمبحث  .اأعكاسااها ب الء وولوح  المأطني  و يوحي بأهر الهناا

ابعد  ن لراه ذكر كل ما ياعىي به من اوالد و حكا   ،المفعول المطىي اي المأصوبات
إلمار الفعل الأاصب لىمفعول المطىي، ما  ،اا يأاي مفعوال مطىنم :اي  ربع  اصول

ما كل حك  مدلت  .و تيرا إلمار المصدر يأوب لن المصدر اي المفعولي  المطىن ،
 .العربي الفصيا  و من الشعر ،بشاهد من النرآن الكري 

 كما ي در بأا  ن أشير إلخ  ن الزمتشرأ اد د ب من مبحث إلخ آتر لىخ ذكر لدد   
امن ذلك  ويوأس، ،واأتفش ويه،يبوبتاص  آراء التىيل، وس ،من آراء الأحاة الماعارل 

 وما ،و ما السبب الواحد اغير ماأع  بدا »:الممأوع من الصري إذ ينول االس ما  وردو اي 
  وما  حد سببيه  و  سبابه العىمي  ،تب  اعىي به الكوايون اي إ ازة مأعه اي الشعر ليس به  

 و لىخ سبب  ،لبنائه بال سبب ((ربت سعاد واطا  )):كنولك ،صري لأد الاأكيراحكمه ال
 .4«اإأه ايه تالاا بين اأتفش وصاحب الكااب ،(( حمر)):واحد إال أحو

                                                
 .452ص  اي صأع  اإللراب المفصل -1
 428ص  أفسه  المصدر -2

 .004ص  لبد اإلله أبهان.ابن يعيش الأحوأ  -3
 45ص  .لىزمتشرأ.اي صأع  اإللراب المفصل -4
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وكذلك ما  وردو  .1كما ذكر تالاا بين يوأس والتىيل اي الفصل الذأ لندو لىمأدوب   
ولن ...لأد سيبويه اي الأفي تاص  ((نم )) وازاد» :اي حديهه لن حروي الصى  إذ ينول

 ((ةاالمر )) :ومأه  من ينول»:واي اصل اتفيي الهمزة ينول .2«اأتفش زياداه اي اإلي اب
امن تالل لرض هذو  .3«واد رآو الكوايون مطردا ،وليس بمطرد ،اينبىها  لفا ((الكماة))و

اح  ايعارض اآلراء إن الزمتشرأ كان يبدأ ر يه بصر :العيأ  من اآلراء أساطيع النول
كما يكافي  حياأا  ،الس  الممأوع من الصري لسبب واحداي ا :الاي ال يأتذ بها كنوله
 ،ول  يرد  حدهما ،إذا ذكر ر يين ماعارلين» و ار يا وكأأي به ،بعرض ذلك دون اعىيي

 .4«إذ لو ل  يكوأا التاار  حدهما ،اهما منبوالن لديه

 : شواهده  2-5

الركيزة والح   الاي  بالابارو ؛اة مأذ أشأة الأحو لىخ اساحلار الشاهدالأح لند الااد   
لأد محاولاه  وبتاص  صح  النالدة الأحوي  وانريرها، إهباتاي  يعامد لىيها الأحوأ

والزمتشرأ  .ر يه فأيدوا ،الردت لىخ المتالي اي حال و  ،ا ويز ما  اء متالفا لىنياس
 ،من النرآن الكري :مفصىه بعدد كبير من الشواهدكغيرو من الأحاة لمل لىخ دل  مادة 

وال شك  ن اىك  .إلاا  إلخ لدد من اأحاديث الأبوي  وكال  العرب، ،الشعر منو 
 ،وبتاص  الشعري  مأها مسامدة من كاب ومدوأات من سبنه اي هذا الميدان  الشواهد

الحا اج اد ولصر ا ،االىغ  اد  معت ودوأت ،كهر، حيث ذلك هو السبيل الوحيد وه 
 .نمأذ ردح من الزمولخ 

 

                                                

 24 ص لىزمتشرأ.اي صأع  اإللراب المفصل 1-
 .484ص  أفسه المصدر  -2
 .468ص  أفسهالمصدر  -3
 .008ص  لبد اإلله أبهان.ابن يعيش الأحوأ  -4
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 :القرآن الكريم  2-5-1

 اكاد ال اتىو صفح  من»لند اساشهد الزمتشرأ بالكهير من اآليات النرآأي  حيث   
افي مبحث  .1« و الامهيل لها ،صفحات المفصل من آي  يسواها المولي لاأييد االدة

 :وذلك لىخ أولين ،هو بمعأاو واد ينرن بالفعل يير مصدرو مما»:المفعول المطىي ينول
 :ااه كنوله اعالخنالاخ الفعل اي اشايما :االمصدر لىخ أولين .ر ويير مصدردمص
واي  .4«3﴾َم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتياًل ـــــَواْلُكِر ا ْ ﴿:واوله اعالخ .2﴾َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا﴿

ن »:مبحث ال ز  ينول ا إم  :ل  انصد ال زاء اراعت كان المراوع لىخ  حد هاله   و هوا 
َوَنَلُرُهْم ِفي ﴿:خ وحاال كنوله اعال.5﴾َيِرثُِني(5)َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا﴿:صف  كنوله اعالخ

﴾ُطْغَياِنِهْم  ي ع م ُهون 
6»7. 

 :الحديث النبوي  2-5-2

  اياسا بمن سبنه الأبوي  الشريف  يثالزمتشرأ بعدد معابر من اأحاد لند اساشهد   
واي حديث .9سولن ابن لبا .8يد بن هابتز ولن : حيث كان يورد الحديث وينول لأا

مما يدل لىخ  أه كان لىخ ولي مما يفعل اي ظل  .واي اوله لىيه السال  .10طىح 
 .أسباب ابدو لي  أها يير و يه  ؛بالحديث الأبوأر طويال لن االحا اج إح ا  لم  

 ال  تبرك  بأحبك  إليت و اربك  مأتي م الس يو  النيام   حاسأك  »امن ذلك الحديث الأبوأ
                                                

 .077ص  لبد اإلله أبهان.ابن يعيش الأحوأ  -1
 .02أوح اآلي   -2
 .80المزمل اآلي   -3

 67ص اي صأع  اإللراب المفصل  4-
 86.85 ايناآليمن مري   -5
 .008اآلي  من اأأعا   -6
 .274ص اي صأع  اإللراب المفصل  -7

 42ص المصدر أفسه  8-
 082ص  المصدر أفسه -9

 047ص المصدر أفسه -10
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و بعدك  مأي  ، تبرك  بأبغلك  إليت   ال ،ألفون ويولفونيين ذلا  تالاا الموطوون  كأااا
  حكا  اس اي مبحث  ،«وننالنيام   ساوئك   تالاا الهرهارون المافيهم الس يو  

 .1يللالاف

 :  الشعر 2-5-3

 الأحاة من االساشهاد بالشعر مابوئا المراب  اأولخ من حيث االساعماللند  كهر    
ل اي ذلك اياسا بح   المفصل بل أساطيع النول بأأه  وي ،واحد من  والئك الزمتشرأو 

بل  ىها  ،والمالحظ  ن  يىب اىك الشواهد .2«ال يكاد يبىأل لشر كااب سيبويه»الذأ
تال بياا  .الاي ل  يأسبهاو   ،حا اج سواء الاي أسبها إلخ  صحابهالشعراء من لصر اال

ورد  مما  و كىها ،كما يالحظ  ن معظ  اىك الشواهد ،4لربيع  الرايو ترا  ،3أبي أواس
إذ كان  ((بااالك))وبتاص  اي  ،   الىغ ا و مع اي كاب سابنيه سواء كاب الأحو،

 .و أشد سيبويه...بوبيت الكاا: إلخ ذلك بنولهالزمتشرأ يشير 

 :األمثال والحكم من كالم العرب  2-5-4

من الموكد  ن الزمتشرأ احاج بعدد ليس بالنىيل من  مهال العرب ولبارااه  مما    
 إذ.ما يلاي إلخ الفعل:اها ما  اء اي مبحثومن  مهى كاب الأحو ومعا   الىغ ، هاأااىا
أها  يلا ما  اء اي مبحث حذي الواو وم .5«((سى ُ بذأ ا   اذهب  )):وذو اي اوله »:ينول

  :اوله واحذي الواو ويعوض لأها حري الاأبيه اي »:والاعويض لأها بحري الاأبيه اوله

                                                
 .075ص اي صأع  اإللراب المفصل  -1
 .075ابن يعيش الأحوأ ص  -2
 .782ص اي صأع  اإللراب المفصل  -3
 088ص  أفسهالمصدر  -4
 باأمر الذأ يسىمك: والمعأخ .024المصدر أفسه ص  -5
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 .1«((الها اهلل ذا ))

 : قيمته العلمية  2-6

اأابىوا لىيه هأاء وشرحا وأظما  ،كبير لدا العىماء لند حظي المفصل باهاما    
 للاألحخ كاابه  المف ،كما ذاع صياه بين الماعىمين ردتا لىخ  تطائه،واتاصارا و 

المكاأ  :وذلك يعود أسباب أذكر مأها يطىبون اإل ازة ايه،و  ،اأابىوا لىيه يحفظوأه
وحا   الأاس إلخ  ،العىمي  الاي يحظخ بها الزمتشرأ إلاا  إلخ ظروي العصر آأذاك

لالوة لىخ  ،ارايب والاأظي وحسن ال ،اي الدا  واإلي از والايسير ((المفصل)) مهل كااب
ومن الذين  هأوا لىيه ابن  .والدلوة إلخ حفظه وادارسه ،اش يع الحكا  لىخ االلاأاء به

اىمتا كان الكااب الموسو  بالمفصل من »:يعيش إذ ينول اي مندم  كاابه شرح المفصل
أابها  ،درو ىيال ا ،رحمه اهلل األيي اإلما  العالم   بي الناس  محمود بن لمر الزمتشرأ،

 .2«اايسر لىخ الطالب احصيىه ،هو ز لفظُ و ُ  ،اد  معت  صول هذا العى  اصوله ذكرو
لأه  واال .3«لظي  الندر»:واال ايه حا ي تىيف  صاحب كشي الظأون بأأه كااب

وما بي  ،ند أدبأي ما بالمسىمين من اأرب إلخ معرا  كال  العربلو »:الزمتشرأ أفسه
محيط  ،اإللرابكااب اي  إلأشاء ؛ شيالي من حفدة اأدب ب لىخد  ح  من الشفن  وال
ويمأل س اله  بأهون  ،يعارايبا يبىأل به اأمد البعيد بأارب الس مراب   ،بكاا  اأبواب

  :واال الشالر.4«(اإلعرابالمفصل في صنعة ):اأأشأت هذا الكااب المار   بكااب السني،

ذا ما  ردت الأحو هاك محص        ال الالالالالالالالالالالان مفص  الالاللىيك من الكاب الحس    ال الالالالالال  وا 
     

                                                
 .450ص اي صأع  اإللراب المفصل  -1
 .28، ص  0شرح المفصل لىزمتشرأ ، األيي ابن يعيش ج  -2
بيروت  .ط.د..دار إحباء الاراث العربي.اا محمد شري الدين والمعى  راعت الكىيسي.حا ي تىيف .كشي الظأون -3
 .0224ص  . 7ج.ت .د
 .85ص ت .دبيروت  ط،.دار ال يل د.اي لى  العربي  لىزمتشرأ المفصل  -4
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 : واال آتر 
لِ الالالالالالالالالالالالمف ر  دُ الالالالالالالالالالالالاله كالالالالالالالالالاظالالالالالالالاله ايالالالالالالالالالالو لف     ن ياي   الالالالالالالالالالالل  ار اهلل اي الحسمفص           صت
  1صلالالالالالالالالالوال المفالالوال من طالالالالالالالالالالالالط أكآ   ع ز  الالالالالالل مالالالالالالالالالمفص: ىتولوال الانخ ا      

 : شروحه   2-7

بعد هذا  واال ير  ،حظي بها كااب المفصل كما ذكرأا بالأظر إلخ المكاأ  العالي  الاي   
يص توبالاعىيي والاى ، بأياه  و أبيااه،و    ئم  الأحو بالشرح له،من   ن ينبل لىيه الكهير
ما  ((الظأونكشي )):كما  اء ايومن  شهر شروحه  .وحاخ الأظ  ،والمحاكاة والانىيد

 2:يأاي

ل من أفائس المفصل لفتر الدين محمد بن لمر الرازأ الالالالال    .(هالال 686ت ) لرائس المحصت
  .(هالال 602ت ) الاتمير لصدر اأاالل الناس  بن الحسين التوارزمي الالالالال 

          (هال 642ت )بن يعيش الأحوأ شرح مواي الدين  بي البناء يعيش بن لىي المعروي باالالالالال 
 (هال 64ت )ل اي شرح المفصل لعى  الدين  بي الحسن لىخ بن محمد الستاوأ لالمفالالالالالال 

 ( 646ت ) اإليلاح اي شرح المفصل أبي لمر لهمان بن لمر بن الحا ب الالالالالال 
  (هالال 660ت )وراي المحصل اي شرح المفصل لىناس  بن  حمد الى  الالالالالال 

 (هال 680ت ) سفأدرأاوليا ما الابس اي شرح المفصل أبي لاص  اإل المنابس ايال الالالالال
 (.هالال208ت) لحسا  الدين الحسأي السغأااي:الموصل اي شرح المفصلالالالالالال 
 .(هالال 288ت ) اإلاىيد لااج الدين  حمد بن محمود بن لمر ال أدأ الالالالال 

 :  عليهالرّد   2-8

 الأند  اإأه ل  يسى  من ،صل والنيم  العىمي  الاي حظي بهاري  المكاأ  الاي بىغها المف   

                                                
 0224كشي الظأون لحا ي تىيف  ص  -1

   0226-0224ص  المصدر أفسه يأظر2- 
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كاب كاابا ردت  (هالال 675ت )الح اج يوسي بن معزوز النيسي اأأدلسيو هذا  با ،واالأاناد
وما تالي ايه  ،الاأبيه لىخ  يالط الزمتشرأ اي المفصل)):ايه لىخ المفصل سماو

اعىين  (. هالال 655ت )المرسي السىمي  كاب محمد بن لبد اهلل بن  بي الفللو  ،1((سيبويه
حاول  كما .2موالع ةو تذ لىيه لدت  ،لىخ المفصل اكى  ايها لىخ مفصل الزمتشرأ

 ن .((الدراسات الأحوي  والىغوي  لأد الزمتشرأ)):الدكاور االل صالا السامرائي اي كاابه
لىخ  لىخ المفصل لعىها اكون من بين ما  تذو3يكشي لن بعض المآتذ والمالحظات

بالابار  ن الكاابين ؛ وابن  بي الفلل المرسي،  بو الح اج يوسي بن معزوزالمفصل 
  .مفنودان

 :  الكشاف -3

 :  وأق امهالتف ير   3-1

 هل كشااي الالالالالالالرأ مالالالالالالها لعمالالالالالالالالدد     وليس ايالالالالالالالدأيا بال لالالالالالالالالالإن الافاسالالالالالالير اي ال      
 ااي الالالالالالالالالاال هل كالداء والكشاي كالش الز  طريناه    الالالالالالهدا اإن كأت ابغي       

وما  كهر كاب الافسير،إالت  أه كااب  صاحبه كااب افسير، لأه االكشاي كما اال   
وذلك بالابارو كشااا لن حنائي     الفوائد ماأولها، ،له من بيأها بالمكاأ  الرايع  مشهود
ما الاأويلع وما الفري و اما الافسيرع  .و وو الاأويل بال مأازع وليون اأااويل اي  ،الاأزيل

 .عالأاس إليهما حا  مدا بيأهماع وما 
 : اء اي لسان العرب .هارظاإليلاح والابيين والكشي واإل:لغة لتف يرا 3-1-1
 ...مهىه:روالافسي ، باأه:واسترو بالل ، روويفسُ  ،رو بالكسراستر الشيء يفسِ  يان،الب:الفسر»

                                                
 .0226ص 7ج كشي الظأون لحا ي تىيف  يأظر  -1
 .0225ص 7ج  المصدر أفسهيأظر  -2
 .042-002صالا االل السامرائي ص  .الدراسات الأحوي  والىغوي  -3
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  و اء لىخ الافعيل .1«والافسير كشي المراد لن الىفظ المشكل المغطخ،كشي :الفسرو 
 .2«المرض الطبيب اس  لما يعري بهوهي  ،من الافسرة مأتوذايل »و أأه لىاكهير،

 .يكشي المفسر لن شأن اآلي  واصاها كما ،ايكشي لن لى  المريض
وبيان  أزل لىخ أبيه محمدكااب اهلل الم لى  يفه  به»:اصطالحاالتف ير  3-1-2 

 يالالالالىغ ، والأحو والاصريالالالالالالداد ذلك من لى  الالالالالواسام واساتراج  حكامه وحكمه، ،معاأيه
 .3«والأاسخ والمأسوخ  ، ويحااج لمعرا   سباب الأزولوالنراءات البيان، و صول الفنه ولى 

شيء يوول  وال ومآال لاأول الر وع ،آل ا»:اال ابن مأظور:التأويل في الّلغة 3-1-3 
من صا  الدهر اال صا  وال  )):واي الحديث ،اراددتر ع و لت لن الشيء  :ر ع و وتل

لهو ...ر ع إال تير ال  أ ((آل لهدبترو و :  ول الكال  واأوت له واأوت  أ  ن .4«استرو :ادترو، و وت
 .الاأويل إر اع الكال  إلخ ما يحامىه من المعاأي 

 حإلخ المعأخ المر و  اصري الىفظ لن المعأخ الرا »هو:ااصطالحالتأويل  3-1-4
 .5«وهذا هو الاأويل الذأ ياكىمون لىيه اي  صول الفنه ومسائل التالي ،لدليل ينارن به

الاأويل  ن والفري بين الافسير و .6«...حمل الظاهر لىخ المحامل المر وح»:والالاله  و
والصيب  ،بالطريي طالصرا ركافسي م ازا، إما حنين   و:بيان ولع الىفظ»:الافسير
وهو الر وع لعااب  اأمر،  ل،و  أتوذ من اأ  مافسير باطن الىفظ ال  والاأويل...بالمطر

أن الىفظ يكشي لن ؛والافسير إتبار لن دليل المراد ،االاأويل إتبار لن حنين  المراد
:  أه من الرصد ينال:افسيرو 7﴾ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصادِ ﴿:، مهاله اوله اعالخالمراد والكاشي دليل

والغفى   الاحذير من الاهاون بأمر اهلل،:، واأويىهمفعال مأه: اه، والمرصادب  ا  إذا ر  : رصداه
                                                

 (اسر ) مادة  ابن مأظور.لسان العرب -1
 2261.ص. 6ج يوطيساي لىو  النرآن لى ناناإلا - 2

 .02ص  0ج ت .الناهرة د ط،.د..مكاب  الاراث.محمد  بو الفلل إبراهي .اا.لىزركشي .اي لىو  النرآن البرهان -3
 ( ول ) لسان العرب مادة  -4
  05ص.0 ج. ت.الناهرة د ط،.د..لىذهبي مكاب  وهب  .المفسرونالافسير و  -5
 .05ص.0 ج المر ع أفسه -6
 .04الف ر اآلي   -7
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والاأويل  ،الافسير ما ياعىي بالرواي »:وايل  يلا ،1«لىيه ضر واالساعداد لىع  ب ه  لن اأُ 
والكشي لن مراد اهلل اعالخ  ،الكشي والبيان»بالابار  ن الافسير هو.2«ما ياعىي بالدراي 

الذين شهدوا أزول   و لن بعض  صحابه، ،ال أ ز  به إال إذا ورد لن رسول اهلل 
ور عوا إليه ايما  وتالطوا رسول اهلل ،ولىموا ما  حاط به من حوادث وواائع ،الوحي

 و ما الاأويل امىحوظ ايه ار يا  حد محامالت . شكل لىيه  من معاأي النرآن الكري 
وياواصل إليه بمعرا  مفردات األفاظ  ،والار يا يعامد لىخ اال اهاد ،الىفظ بالدليل

واساأباط  ،ومعرا  اأساليب العربي  ،ومدلوالاها اي لغ  العرب واساعمالها بحسب السياي
وليس ذلك  ،ولىيه االحا   إلخ الافسير كالحا   إلخ الاأويل .3«المعاأي من كل ذلك

صحاب  رلوان اهلل لىيه   ولئك العرب التىتص كاأوا يسافسرون لن اال باأمر ال ديد
ه ت ازدادت حا   الاابعين، وكىما اباعد الأاس لن لصر . معاأي بعض األفاظ النرآأي 

ر اساغأاء من  اء بعده  لن لى  ؛افسيرالالأبوة زادت الحا   إلخ  أأه ال يمكن  ن أاصوت
والىحن اد افشخ هذا  ،واألسن اد اسدت .كري أ النرآن اليلبط له  الفه  السديد آل

 .االبدت من الدراي  ،واأعد  ما حين اغيب الرواي  .بالأسب  إلخ الافسير

 :أق ام التف ير  3-1-5

 بالمأهور الافسير:لكن يمكن حصرها اي اا اهين ،اعددت اا اهات الافسير وابايأت   
المأنول لن اهلل :افسيرو المأهور  أاهأاك من المفسرين من الامد اي  .والافسير بالر أ
    وهو اا او ،وكذلك المأنول لن الصحاب  والاابعين والمأنول لن الأبي ابارك واعالخ،

يهدي إلخ معأخ الأص لن طريي ا ميع اأدل  الااريتي  والىغوي  الاي اسالد لىخ » 
الل كما اهمه المعاصرون لأزول هذا الأص من ت: أ ،اه  الأص اهما مولوليا

                                                
 .7762ص  6اي لىو  النرآن ج  اإلانان -1
 .7762ص  6ج  أفسهالمصدر  -2
 .00ص.0 لىذهبي ج. المفسرونالافسير و  -3
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لىيه امأهج المفسر بالمأهور و .1«المعطيات الىغوي  الاي يالمأها الأص وافهمها ال مال 
اي افسيرها لن الصحاب  والاابعين بالسأد مهل افسير  أوأنل ما رو  ،ذكر اآلي »هو

 ول  اصل إليأا هذو الافاسير ،ولبد الرزاي وييره  ،ال راح سفيان بن لييأ ، ووكيع بن
أما وصل إليأا  وهأاك اا او هان اائ   .2«و شهره  ابن  رير الطبرأ ،ما اال هذو الطبن وا 

لاراا »المفسر  ن يكون ىخ أ ل ،لىخ اال اهاد العمدة ايه موهالت المفسر الذااي 
لىخ  اهلل حاخ يأزل كال  ،و ن يكون بصيرا بناأون الشريع  ،بنواأين الىغ  تبيرا بأساليبها

 متا من  .هذا من الأاحي  الأظري .عري بالافسير بالر أوهو ما ي، 3«المعروي من اشريعه
حيث المفسر بالمأهور يلطر لأد يياب  ،اهأاك اداتل بيأهما ،ي عالأاحي  العمىي  الواا
ولذا ال يتىو كااب  ؛كما يلطر المفسر بالر أ إلخ الأنل والسماع ،السأد إلخ اال اهاد

، كافسير الطبرأ مهال، كما ال يتىو مصأي من الافسير بالمأهور من محاوالت ا اهادي 
يتل  ل كافسير الكشاي لىزمتشرأ الذأ  ،من الافسير بالر أ من الأنللكااب مصأي 

 .وسأبين ذلك. ولن الصحاب  والاابعين المأهورة لن الأبيمن ذكر الروايات 

  :تأليفه  بب  3-2

ي هذا الكااب لند ذكر الزمتشرأ اي مندم  افسيرو السبب الذأ داعه إلخ األي   
ال امعين بين لى   إتواأأا اي الدين من  االل الفئ  الأا ي  العدلي ، ولند ر يت»:الالالالالالالان

اأبرزت له  بعض الحنائي من  ،كىما ر عوا إليت اي افسير آي  .العربي  واأصول الديأي 
ي يل   طرااا من صأوا شواا إلخ مير واساط ،الح ب  االوا اي االساحسان والاع ب

منارحين  ن  مىي لىيه  الكشي لن حنائي الاأزيل وليون  يت حاخ ا امعوا إل ،لكذ
 ،اء الدينعظمواالساشفاع ب ،اأبوا إال المرا ع  عفيتااسا ،اأااويل اي و وو الاأويل

                                                
 .05ص  . 7885.المغرب  2ط. .المركز الهنااي . زيدو أصر حامد  ب .النراءة وآليات الاأويل إشكاليات -1
 .786ص  . 0868.بيروت  08ط. العربي دار الكااب. حمد  مين  اإلسالا ر  -2
ج   0880. الرياض. 0مكاب  العبيكان ط.لىخ محمد معوضا  لادل  حمد لبد المو ود و ا .لىزمتشرأ. الكشاي -3
 . 06ص  0
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لهذا السبب  لتي الزمتشرأ هذا الكااب اسا اب  لريب   ؛1«...ولىماء العدل والاوحيد
 «الكشاي لن حنائي الاأزيل وليون اأااويل اي و وو الاأويل»:إتواأه من المعازل  وسماو

سيكشي لن الحنائي  : أ  ن الكااب هو اإلظهار واإلباأ  والكشي،:بالابار  ن الافسير
 .المعاأيلن تيار و 

 : همنهج  3-3

بصري الأظر لن ، 2إن الكشاي كااب افسير لا   و شبه لا :ال  كون مبالغا إن اىت   
والدااع لأه بكل ما  واي من اوة، وذلك الشاماله لىخ  كهر  ،اللازالياعصبه لىمذهب ا

بحيث »،، صري ، بالي  ، اسادالل ، انه ، مذاهب، لغ  ، أحواكر، افسير: من  اأب
، ويير المذهبي ابل  صحاب المذاهب اللي ن  يحااج إليه يير المعازلي ابل المعازلي

  بالافسير  يا كان مواعه، و يا كاأت ياياه وبحيث يعوز كل ذأ صى الماهااا   يا كاأت،
اإأه ي در بأا  ن أاساءل لن  :وما دا  اأمر لىخ هذو الدر   من اأهمي  .3«وهداه

ذا كان من الم. مأه ه وطرين  لرله لهذو المادة فارض  ن يرس  كل باحث اي مندمه وا 
  شرأ ل  يفعل ذلكن الزمتاإ مصأفه المعال  الكبرا الاي سوي يسىكها اي بأاء مصأفه،

أما اكافخ بالاىميا إلخ الهيكل العا  الذأ  اا  لىيه مصأفه اائال اأمىيت لىيه  مسأل  »:وا 
وكان كالما مبسطا كهير السوال  ،((البنرة))وطائف  من الكال  اي حنائي سورة  ،اي الفوااا
أما حاولت الاأبيه لىخ يزارة أكت هذا ا ،وال واب و ن ، لعى طويل الذيول واأذأاب، وا 

، وحطت الرحل بها وحين لاودو الشوي إلخ مك  .4«وأهاذُ حوأه ومهاال يح  ا  أ  يكون له  مأارا ي  
 ،ت لىخ المساعفي الحيللاااد » :ولكن بطرين  متاىف  إذ ينول ،افسيرو إاما لز  لىخ 

سماها ، وأاهزت العشر الاي ن  نعنع الش  او  ،ور ياأي اد  تذت مأتي السنت  ،ت به العىلولي  
                                                

 .08-00ص  0ج  .لىزمتشرأ.الكشاي -1
  80ص  0 ج.المصدر أفسه -2
 .88ص   0ج.أفسه المصدر -3
 .08، ص  0ج  المصدر أفسه -4



 الزمتشرأ وكااباو المفصل والكشاي                                  الفصل اأول                                 

11 

 

 العرب داتاا  الرااب اأتذت اي طرين   تصر من اأولخ مع لمان الاكهير من الفوائد
ايساتىص من هذا كىه  ن الهيكل العا  الذأ بأخ لىيه مصأفه  .1«والفحص لن السرائر

مع ، (:...اىتُ :...اإن اىت  )ما يعري بالفأنى   و ،يامهل اي طرين  السوال وال واب
ال  كحيث اي المرحى  اأولخ كان ال ،الافسير اي المرحىاينمالحظ  اتاالي طرين  

 ،ل  يارك صغيرة وال كبيرة اي لى  ما إال  شار إليها ،اأذأابو مبسطا طويال الذيول 
 .لىخ يزارة أكت لى  الافسير هحيث كاأت ياياه الاأبي .واأاولها بالشرح والاحىيل والاو يه

يهار  ،اإأه مال إلخ االتاصار والاركيز ،السنت  بيأما اي المرحى  الهاأي  واد  تذت مأه وا 
هكذا المىما العا  .مع لمان الاكهير من الفوائد والكشي لن السرائر ،ما هو   دا
 2:اي التطوات اآلاي ذلك  أبسطاإأه يمكأأا  ن  ، ما إذا  ردأا الافصيل لطرين  افسيرو،

وهل هي مكي   ولدد آيااها، ،هاءابل الشروع اي افسير السورة يذكر اسمها  و  سما -0
اي بيان معاأي آيااها واحدة اىو  ئداه ت بعد ذلك يب ،وربما ذكر  سباب الأزول ،   مدأي 
مساتدما  سىوب ما يعري  ،مساعيأا لىخ إيلاحها بالأحو والىغ  والبالي  ،اأترا
 .بالفأنى 

آراء المعازل   ر عىه كل آي  من آيات الذكر الحكي  محكم  ماخ وااي معأاها الظاه -7
ومن ه ت ينو  باو يهها او يها يتد   ه ،ظاهر  صول ماخ تالفت ماشابه و  . مبادئهو 

بل حاخ اأحاديث اللعيف   ،مذهبه مساعيأا بالىغ  والأحو و و ه الم از والنراءات
 َما َبُعوَضًة َفَما ِإنَّ اللََّه ال َيْ َتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل ﴿:من ذلك افسيرو لنوله اعالخ .والمولول 

وال ي وز لىيه [  أ باساحياء] ،كيي  از وصي الندي  سبحاأه به»:إذ ينول.3﴾َفْوَقَها
إنت اهلل حيت كري  »:اال رسول اهلل: اال نوذلك اي حديث سىما ،الاغيتر والتوي والذ 

                                                
 .78ص  0ج  .لىزمتشرأ.شايالك -1
  42، ص 0ج  .0880.حائل.0ط.دار اأأدلس لىأشر . لصالا الغامدأ.لازالي  اي الكشاييأظر المسائل اال -2
 .702-708 ص.لىصاوأ.مأهج الزمتشرأ اي افسير النرآنو 

 .76اآلي  من البنرة  3-
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 ر اهو :انىت.1«ا تيراميساحيي إذا راع إليه العبد يديه  ن يردهما صفرا حاخ يلع ايه
 .2«و أه ال يرد يديه صفرا من لطائه لكرمه ،ل مهل اركه اتييب العبديلىخ سبيل الامه

ل أسب  الحياء إلخ اهلل  لز و ل    كما  اء اي حديث سىمان رلي  ،إذ يالحظ كيي  وت
مما ال ي وز أسباه إلخ اهلل  ذلك بحيث الابر ،اهلل لأه بما يأاسب مذهبه االلازالي

أن الصفات »؛وهو  مر مردود لىيه. ىها من باب الامهيل ليس إالت و ع ،سبحاأه واعالخ
أن ذااه وصفااه ليست .ما يىيي ب الله ولظماهلىخ والمعاأي الملاا  إلخ اهلل اكون 

 هباه له رسول   و ،اي ب حيأئذ إهبات ما  هباه اهلل لأفسه .كذوات المتىواين وصفااه 
 .3«حاأه من يير امهيل وال احريي وال اعطيلإهبااا كامال لىخ ما يىيي به سب ، اهلل

ىه لىخ كشي الفري الىغوأ مأه  و ه النراءات اي اآلي  بغي  اوليا المعأخ، وليابي -2
 :اتاالي اي المعأخ من ذلك اوله اعالخمن وما ياراب لىخ ذلك  ،بين اىك النراءات

ارئ »:إذ ينول.4﴾يِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَْنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيمٌ َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا َباِلغِ ﴿
وهو  ،وبيأهما اري ،لغاان اي معأخ المشن :هما وايل ،وااحها بشي اأأفس بكسر الشين

و متا  ،الصدع وحنيناه را ع  إلخ الشي الذأ هو ، ن المفاوح مصدر شيت اأمر لىيه شنا
وكما بين اي هذو اآلي   ،5«يذهب أصي اواه لما يأاله من ال هد الشتيت االأصي كأأه

 ا،ن الفري الىغوأ بين اراءاي ااا الشين وكسرهوبي   ،الكريم   و ه النراءات اي كىم  شي
ن ل   ،مما سالد لىخ اوليا المعأخ ،وما ياراب لىخ ذلك من اتاالي معأخ اآلي  وا 

ار النراءة الاي يرا  أها ا رأ والأسي المعأوأ يتا» يتار هذو المرة اراءة بعيأها اإأه اد
من  ،6«واوة معأاو ،بحيث احفظ لىخ اأسىوب النرآأي  ماله ،لىنرآن اي ملمار واحد

                                                

    0720ص7ج.دت.دط.دار إحياء الاراث العربي.اا محمد اوادلبد البااي.سأن ابن ما ه  -1
 .008ص  0ج  لىزمتشرأ.الكشاي -2
 .787ص  0ج . صالا الغامدأ. المسائل االلازالي  اي الكشاي-3
 .82الأحل اآلي  -4
 .478ص  7ج  لىزمتشرأ.الكشاي-5
 .42ص  0صالا الغامدأ ج . المسائل االلازالي  اي الكشاي-6
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اإن »:ينول إذ.1﴾َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ ﴿:خذلك ما  اء اي افسيرو اوله اعال
 ؛وهي الحياة الماطاول  ،أأه  راد حياة متصوص :ىتبالاأكيرع ا ﴾َعَلى َحَياةٍ ﴿ل  اال:اىت

 نت لبط  يرا»ومع ذلك اهو. 2«(الحياة خلى) يت ب  ولذلك كاأت النراءة بها  واع من اراءة  ُ 
يتص  بنوالد الىغ ،من ذلك ما  شار إليه ممتا له لالا   .3«النراءة بحا   إلخ  هل الأحو

ْن تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِ ُكْم َأْو ِللَِّه َما ِفي ا﴿:إحدا اراءات اوله اعالخ َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َواِ  ل َّ

إذ .4﴾ُتْخُفوُه ُيَحاِ ْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعلُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير
 ومراولين لىخ اهو يغفرُ  ،م زومين لطفا لىخ  واب الشرط ويعذب   ايغفر  :وارئ»:ينول

ي  الرتاء اي الال  د  ومُ  ،ء ويدي  الباءايظهر الرت : كيي ينر  ال از ع اىت:اإن اىت .ويعذبُ 
ب إلخ ويأسُ  ، أه يىحن :مراين ئلن  بي لمرو متط هوياور  ،الحن متطئ تطأ ااحشا

لبط والسبب اي أحو هذو الروايات اى   ، لى  الأاس  بالعربي  ما يوذن ب هل لظي 
أالحظ  .5«وال يلبط أحو هذا إال  هل الأحو ،والسبب اي اى  اللبط اى  الدراي  .الرواة

للبطها مما  عىه  ؛كيي ابين  ن رواي  النراءات النرآأي  اي حا   ماس  إلخ  هل الأحو
ديا  الراء اي الال  ،ويعذب راوأ اراءة  بي لمرو ب ز  يغفر ئيتطت  بالابار  ن هذا  .وا 

 هو اكرير الراء واواها ،الماأع من إديا  الراء اي الال  والأون »ذإ،6صحيا اأتير يير
  يكاي بما أسبه إلخ رواة النراءات النرآأي  من لحن لو .7«ال يدي  اي األعي واأاوا
 .اتالي النالدة الأحوي  بل تطأ كل اراءة ،وااهامه  بنى  اللبط بسبب اى  الدراي  ،اادح

َوَكَلِلَك َزيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َقْتَل ﴿:اوله اعالخ مر اي اراءةمن ذلك اغىيطه البن لا

                                                

 86البنرة من اآلي   1-
  .062ص  0لىزمتشرأ ج .الكشاي -2
 .42ص  0صالا الغامدأ ج .المسائل االلازالي  اي الكشاي -3

 704البنرة اآلي   4-

 .282ص 0جالكشاي  -5
 440ص.4ج. 0800الناهرة  .7ط..أ يامكاب  الت.لبد السال  هارون.اا.الكااب لسيبويه -6
دار .حمد محمد تراط .اا .أحمد بن يوسي المعروي بالسمين الحىبي.اي لىو  الكااب المكأون الدر المصون -7

 .688ص  7ج  ت.دمشي د .ط.د. النى 
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 : ما اراءة ابن لامر»:و ر الشركاء إذ ينول النال وأصب اأوالدبراع  .1﴾َأْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهمْ 
إلخ  النال الشركاء لىخ إلاا  اال  والده  شركائه  براع النال وأصب اأوالد و ر

وهو الشعر  ،اشيء لو كان اي مكان اللرورات ،والفصل بيأهما بغير الظري ،كاءالشر 
اكيي به اي الكال  المأهورع اكيي به اي النرآن المع ز بحسن ...ا مردودا لكان سم

 لىخ النراء »:وابن لامر .3«هذو النراءة ماواارة صحيح »:مع  ن .2«عأظمه و زالاه
وصي بعض النراءات الماواارة بأن ليست اأاصا كما .4« رة هو ادمه   ،السبع  سأدا

  .اي الىغ 

وبتاص   ،ومن معال  مأه ه  يلا افسيرو النرآن بالنرآن افسيرا ظاهرا ال اأويل ايه -4
ال َيتَِّخِل اْلُمْؤِمُنوَن ﴿:كأحو اوله اعالخ ،اي اآليات الاي ال يمس ظاهرها مذهبه االلازالي

 و  ،أهوا  ن يوالوا الكاارين لنراب  بيأه »:إذ ينول.5﴾ ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ  اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمنْ 
واد كرر ذلك  ،عاشرا  صادي بها ويُ ا   و يير ذلك من اأسباب الاي يُ  ،اإلسال صداا  ابل 
اَل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ،﴿7﴾َياءَ اَل َتتَِّخُلوا اْلَكاِفِريَن َأْولِ ، ﴿6﴾َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهمْ اي النرآن ﴿

كاساشهادو  ،وكال   لال  الصحاب  والاابعين ،كما يساشهد باأحاديث الأبوي .9«8﴾ِباللَّهِ 
من سورة  08لأد افسير اآلي  «اهاديا  كالأ و  بأيه  اااديا  ي صحاب»بالحديث الأبوأ

َفَأْمِ ُكوُهنَّ الأساء ﴿من سورة (05 ياآل)لن الأاسخ والمأسوخ من اآليات كنوله ويبين.الأحل
وكان ذلك لنوباهن اي  ول  ،دوهن محبوسات اي بيواك اتىت  :وايل معأا »:﴾ِفي اْلُبُيوتِ 

                                                

 .022اآلي  من اأأعا   1-
 .660ص  0الكشاي ج  2-
 .067ص  5الدر المصون ج  3-

 .067ص  5ج  أفسهالمصدر  -4
 .70اآلي  من آل لمران  5-

 .50اآلي  من المائدة  -6
 .044اآلي  من الأساء  7-

 .77اآلي  من الم ادل   -8
 272ص. 0ج .لىزمتشرأ.الكشاي 9-
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ويساعين بالمأهور إن ل  يعارض  .2«1﴾الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني﴿:ه  أسخ بنوله اعالخ اإلسال ،
لىخ  مار  وتِ     فحى  ع ومِ ر    دِ والماع»:كنوله فنهيدون اعصب لمذهبه ال العندأ، مذهبه

 واي اأتير يتا  .من سورة البنرة 722لأد افسيرو اآلي   3«حسب الحال لأد  بي حأيف 
يورد  حاديث أبوي  اي ذلك الشأن ايل لأها  أها  افسير السورة بذكر الائىها حيث

ار   من ار  المعوذاين اكأأما لن رسول اهلل»:كنوله ،وبعلها مولوع ، حاديث لعيف 
دد سور النرآن عوالاي هي ب ،وييرو من اأحاديث ،4«الكاب الاي  أزلها اهلل اعالخ كىتها

ندو االلازالي اد اوما يكمن اوله اي أهاي  هذا المبحث  ن الزمتشرأ بالابار مع .الكري 
ا لىخ المأهج العنىي مامهال اي  سىوبه الحوارأ النائ  لىخ طرين  ذالامد اي افسيرو ه

ع تذ هو السامرأ  وااتذ او  موسخ ل ال والما   :ل  ايل: اإن اىت»،(اإن اىت، اىت):الفأنى 
ا بين م د ايوُ و  ، أن ر ال مأه  باشرو؛ ن يأسب الفعل إليه   حدهما:ايه و هان:اىت

 ،ا اساتدامه مصطىحات الفىسف ذوك.5«ها ولبدوووالهاأي  ن يراد وااتذوو إل... ظهراأيه 
 وايل بأي  الحيوان، اساد»:لىموت بأأها هكاعريف ،المفردات النرآأي ولى  الكال  اي شرح 

وييرها من المالما الدال  لىخ اساتدامه  ،6«معااب لىحياة إحساسال يصات معه  ل رض
النرآأي بين اواصل اآليات  اإلل ازوادراه الفائن  لىخ كشي و وو  ،لهذا المأهج

َأْو ﴿:اآلي  الكريم  كنوله من ، اراة لىفنهاءولىخ اساأباط اأحكا  م ،7وملموأها المعأوأ
وايه  ن السحاب من السماء يأحدر »:8﴾َكَصيٍِّب ِمَن ال ََّماِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرقٌ 

ُل م﴿:ويويدو اوله اعالخ ،من البحر ومأها يأتذ ماءو ال كزل  من يزل   أه يأتذو  َن ـِـــ َوُيَنزِّ
                                                

 .87اآلي  من  الأور -1
 428ص. 0ج. لىزمتشرأ الكشاي 2-
 .720ص  0ج  المصدر أفسه 3-
 .280ص  4ج  المصدر أفسه 4-
 (األراي  040اآلي  )  65ص  7 ج. المصدر أفسه 5-
 (البنرة  08اآلي  )  84ص  0ج  المصدر أفسه 6-

 (ال يعىمون ...شعرونال ي) من سورة البنرة  02اآلي  و  07اآلي   -7
 .08البنرة اآلي   -8
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أزوله من بين أااض ا اللكن اي الانادأا  أه  .2«.1﴾يَها ِمْن َبَردٍ ال ََّماِء ِمْن ِجَباٍل فِ 
كن إلخ  اأب هذا كىه ل  يكن مفسرا لنىيا احسب بل كان ل. تذو من البحر وبين ،السماء

حين أراو يعامد اي افسيرو لىخ آراء المفسرين الذين سبنوو، مبديا  حياأا .  يلا مفسرا أنىيا
 و  ايل،:  و يأاي بها مسبوا  بنوله، إياها إلخ  صحابها  حياأا مسأدا. ر يه اي هذو الأنول

حيث  ،لها داللاها اي مأه ه هذا (االوا)والمالحظ  ن . زوها إلخ  صحابهاعروأ حين ال ي
من ا ،اهي دليل لىخ افطأه لبطالن االسادالل بهذو اآلي  لىخ الحك  المذكور ،إذا االها

َياَم ِإَلى اللَّْيلِ  ُثمَّ ﴿ :ذلك اوله اي اآلي  الكريم  ايه دليل لىخ  واز الأي  :االوا»:3﴾َأِتمُّوا الصِّ
اهذو المالما اي لمومها ادل دالل  ااطع  لىخ  ن الأزل   .4«بالأهار اي صو  رملان

ن اي  سىوبه و ن  هرها بيت  ،والسم  البارزة اي الكشاي ،الاعىيمي  كاأت هي الطابع العا 
مع تىوو من  ،  اي الاكهير من الفوائد والفحص لن السرائروريباه المىح ،وطرين  شرحه

 .نصص اإلسرائيىيوسالماه من ال ،الحشو والاطويل

 :  العلمية تهقيم  3-4

لما ياماع به صاحبه من  ؛الكشاي من الافاسير الاي ابو ت مكاأ  رايع  لأد  هل العى    
حاطا ،ادرة لىمي  اائن  السيما اي لغ  العرب و شعارها ه الواسع  الشامى  لعىو  شاخ وا 

لراببالي  و من أحو  االكشاي بال مأازع  ول  .وبتاص  لى  المعاأي والبيان ،و دب وا 
، ويبين لأا لن و وو اعال لن سر بالي  النرآن الكري  كااب اي لى  الافسير يكشي لأا

 .ايه اإلل از

                                                

 .42اآلي  من الأور  1-
 80ص.0لىزمتشرأ ج.الكشاي 2-

 .002 من اآلي  البنرة -3
 .775ص  0ج  لىزمتشرأ.الكشاي 4-
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 الالالالالالاالكشاي » :ي ينولوافات مع الكشاي، اهذا محمد حسين الذهب أهل العى واد كان    
أأه ال يمكن االساغأاء لأه اي  ؛ليس انط ،اد بىأل اي أ احه مبىغا لظيما الالالالالالال الحي ينال

بل أأه اساطاع  يلا  ن يكون معاراا به من  ،بيان اأاوال الكهيرة لندماء المعازل 
يا يغرأ ا شعبو ن يأتذ طابع ،اأصدااء والتصو  لىخ السواء ككااب  ساسي لىافسير

الطبرأ ممهال لىنم  العالي  اي الافسير بالمأهور  وكما الابرأا افسير الكل وياسع لى ميع،
اهأا كذلك سأعابر الكشاي لىزمتشرأ النم   و طىأا الكال  لىيه، ،هصفاأطأبأا اي و 

 أأه الكااب الوحيد من افاسير المعازل  الذأ وصل إليأا ماأاوال ؛العالي  لىافسير االلازالي
 ،وشامال لألاكار االلازالي  الاي ااصل بالنرآن الكري  بالابارو  صل العنيدة ،النرآن كىه

افسير الكشاي »:أييوينول كذلك ال و .1«ياشعب لأها من آراء و اكار ما ومعامد
ويعالج إل از  ،لىزمتشرأ الذأ يمهل  صدي امهيل مأزع الماكىمين اي افسيره  لىنرآن

 »:ويليي اائال ،2«الاي بين  يديأا اليو  افسير من الافاسير ه ايالنرآن لىخ أحو ل  أألف
إذ  ودله الزمتشرأ رحمه اهلل اعالخ ـــ كما أرا  ـــاهو الذأ يمهل ام  م دو العىمي بحي 

 االلازال كمذهب وأحو وامازج ايه صدي العاطف  أحو ،تالص  لىمه ولبت معاراه
وألج المعرا  بما ولاو من  ،لى  كالمي ودله مناساواوة العنل بما  ،كدين اإلسال 

وهأاك من يرا بأن هذا االأ از الها  اي االبه اأدبي الرائع  .3«هناا  ماعددة اأطراي
وبعد اإن كااب الكشاي »:والبديع ال يأاي لغير الزمتشرأ إذ ينول الشيخ حيدر الهروأ

شبيهه اي اآليي  ول  ير و  ،الندر رايع الشأن، ل  ير مهىه اي اصاأيي اأولين يلاكااب ل
وا امعت لىخ محاسن  اآلترين اافنت لىخ مااأ  اراكيبه الرشين  كىم  المهرة المانأين،

واهذيب براهيأه وامديد  ىنين ما اصر اي اواأين الافسير،فى  المم لسأ  الك ين  ساليبه اأأ
ن الأنير اوالدو واشييد معاادو وكل كااب بعدو اي الافسير، ولو ارض  أه ال يتىو ل

                                                
 .202-207ص  0ج .لىذهبي.المفسرينالافسير و  -1
 .06مأهج الزمتشرأ اي افسير النرآن الكري  لى ويأي ص  -2
 .67ص  المر ع أفسه -3
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وال يو د ايه شيء من اىك الحالوة لىخ  ،إذا ايس به ال اكون له اىك الطالوة والنطمير،
اىما ييتر اركيبا من اراكيبه إال واع اي التطأ و  ،تبرو لسأي ن مولفه ينافي  هرو و 

ومع ذلك كىه إذا ااشت لن حنين  التبر اال  ،الزللو  التبطسنط من مزالي و  ،لوالتط
كالشمس اي وسط  ،ولذلك اداولاه  يدأ الأظار ااشاهر اي اأاطار ، هرلين مأه وال 

 .1«الأهار

 : همن مآخل  3-5

ري  الصورة المشرا  والمكاأ  الرايع  الاي حظي بها هذا المصأي دون ييرو من    
إال  ن العىماء اد س ىوا لىيه بعض المآتذ التطيرة أذكر  ،مصأفات اأولين واآلترين

 :مأها

والدلوة إليه من ذلك اأويىه لىفظ النرآأي بما  ،االلازاليالكااب لتدم  مذهبه  استير -
 :إذ ينول2﴾ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ (22)ُوُجوٌه َيْوَمِئٍل َناِضَرةٌ ﴿:كافسيرو اوله اعالخ ،يافي ومذهبه

او ب حمىه لىخ معأخ يصا معه  ،ااتاصاصه بأظره  إليه لو كان مأظورا إليه محال»
يصأع   أا إلخ االن أاظر ما:والذأ يصا معه  ن يكون من اول الأاس ،صاالتاصا

أن اآلي  اهبت روي  ؛ أ  ن معأخ أاظرة مأاظرة.3«اريد معأخ الاواع والر اء عبي
   .المومأين اهلل لز و ل يو  النيام ، وهذا مردود لأد المعازل 

رآأي من ذلك افسيرو لنوله اي الاأويل بالامهيل والاتييل إذا حاصرو الأص الن إيغاله -
﴾ ربع  َوِ َع ُكْرِ يُّهُ ﴿:اوله واي»:إذ ينول4﴾َوِ َع ُكْرِ يُُّه ال ََّماَواِت َواأْلَْرَض ﴿:اعالخ
وما هو إال  ، ن كرسيه ل  يلي لن السموات واأرض لبسطاه وسعاه:هاد ح: و ه

                                                
 .0402ص  7جكشي الظأون  -1
 .72، 77النيام  اآلي   -2
 .565ص  4ج .لىزمتشرأالكشاي، -3
 755 اآلي من البنرة  -4
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َوَما َقَدُروا اللََّه ﴿:هكنول ،وال االد ،وال كرسي هم ، وال اعود، انط واتييل   اهاصوير لعظم

يير اصور ابل   من 1﴾َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال َّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنهِ 
أما هو اتييل لعظم  شأأه وامهيل حس ويمين، وطي   «يت وا 

2. 

ع مذهبه كحمىه اوله حمىه لآليات الماشابهات لىخ المحكمات إذا اصادمت م -
ال ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك ﴿:لىخ اوله اعالخ﴾ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ  (22)ُوُجوٌه َيْوَمِئٍل َناِضَرٌة ﴿:اعالخ

 .3﴾اأْلَْبَصارَ 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا فِ ﴿:احا ا ه بنوله اعالخ - لىخ  ن 4﴾يَهاَوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
هل ايها دليل :اإن اىت »:إذ ينول.كما يرا المعازل  ،صاحب الكبيرة متىد اي أار  هأ 

َوَمْن ﴿:اوله ما  بين الدليل، وهو اأاولُ :من ل  ياب من  هل الكبائرع اىت لىخ تىود

 .إال  ن الاائب  تر ه الدليل ،يير اائب كاار اائب  و ااال كان من مسى   و ﴾ أ  َيْقُتلْ 
 .5«امن ادتلخ إتراج المسى  يير الاائب اىيأت بدليل مهىه

 :إذ ينول ،ة الفىي أاايا السحر حسب معاند إتواأه من  هل الاوحيد والعدلور افسيرو لس -
ندا اي تيوط ن لُ د  ن   و ال مالات السواحر الالاي ل   ، و الأفوس ،الأساء»:﴾النَّفَّاثَاتِ ﴿

 و سنيه  و  ،لذلك الىه  إال إذا كان ه  إطعا  شيء لاروال اأهير  ...ن لىيها ويراينويأفه  
ولكن اهلل لز و ل اد يفعل لأد ذلك  ، و مباشرة المسحور به لىخ بعض الو وو ،إشمامه

ى  من هاعال لىخ سبيل االماحان الذأ ياميز به الهبت لىخ الحي من الحشوي  وال 
لخ أفههن، ،العوا  هاباون بالنول الهابت ال يىافاون إلخ وال ايأسبه الحشوي  والرلاع إليهن وا 

                                                
 .62اآلي  من الزمر،  -1
 .704ص  0الكشاي، ج -2
 .082اآلي  من اأأعا  ،  -3

 .82اآلي  من الأساء  4-
 .480، ص 0الكشاي، ج  -5
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 1﴾ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيمٌ ﴿:يراد بهن الأساء الكيادات من اوله ن  وي وز...ذلك وال يعبأون به
ولرلهن  ،الر ال باعرلهن له  الالاي يفان    و ،والأفث اي العند اشبيها لكيدهن بالسحر

 .2«محاسأهن كأأهن يسحرن بذلك

دها ور ث اللعيف  والمولول  تصوصا اي الائل السور الاي ياساشهادو باأحادي -
كما يوتذ لىيه إيرادو بصيغ  الامريض حديث  بي هريرة المافي  3.لأد أهاي  كل سورة

ما من مولود إال الشيطان يمسه ايساهل صارتا من مس الشيطان إياو إال مري  »:لىيه
 .5«ااهلل  لى  بصحاه»:إذ ينول.4«وابأها

كذا اي حي  و  ،وييرو من اأأبياء لىيه  الصالة والسال  دب مع الأبيإساءاه اأ -
ل مال  باألفاظ النبيح  او أهل السأ  و ز وكذلك أب .6بعض الصحاب  رلوان اهلل لىيه 

 .7واكفيره  وابديعه  ،والمشبه  ،كالحشوي 

 : ما أثاره من نشاط فكري  3-6

ماء والدارسين مأذ النرن السابع اله رأ إلخ  هار اهاما  العى ،الكشاي بما له وما لىيه   
يومأا هذا، وذلك ما سد اي الكهير من األمال العىمي  الاي ا اهد  صحابها اي الكشي 

وكذا الكهير من الحواشي الاي  ، و االأاصار لها ،والرد لىيها تلما المأه من االلازاليا

                                                
 .70اآلي  من يوسي  -1
 .282ص  4ج الكشاي،  -2
 .55، ص 0المسائل االلازالي  اي الكشاي ، ج -3
 04ج ﴾اذكر اي كااب مري  ﴿و : ااب اأأبياء باب اول اهلل اعالخالحديث مافي لىيه  تر ه اإلما  البتارأ اي ك -4

  .الحديث من رواي   بي هريرة رلي اهلل لأهو  020ص
 270ص  0الكشاي ج  -5
، الكشاي (80الاحري  ) 220ص 4، الكشاي ج (الاوب 42ي  اآل) 062ص7ج المصدر أفسهيأظر  -6
 (هود086،082اآلياان ) 788ص 7، الكشاي ج(77-08اآليات ) 680ص 4، الكشاي ج(46هود)766ص7ج
 (يوأس 28اآلي ) 772ص7،الكشاي ج (آل لمران085اآلي ) 264ص 0ج المصدر أفسه -7
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اها   ،رون بشرح شواهدوكما اها  آت ،وبيان لغويااه ،اها   صحابها بشرح يوامله
أذكر من هذو المولفات بمتاىي  .لسير لىخ تطاواو  ،آترون باىتيصه، واتريج  حاديهه

 1: أوالها ما يأاي

 .(هالال  602) االأاصاي ايما المأه الكشاي من االلازال لإلما   حمد بن المأير -

  .ابن المأير االأاصار لىزمتشرأ من:وله (هالال 284ت  )لعى  الدين العرااي اإلأصاي -

 .(242ت)كشاي الكشاي لعمر بن لبد الرحمن البىنيأي  -

  (هال 282) ىسكوأيلااللازال اي الكااب العزيز  الامييز لبيان ما اي افسير الزمتشرأ من -

 .(حاشي ) (هالال 242ت ) يااوح الغيب اي الكشي لن اأاع الريب لشري الدين الطيب -

  245ت )أي يارسي النزو الكشي لن مشكالت الكشاي لعمر الف -

 ( هالال  085ت ) سراج الدين البىنيأي ب  اإلسال الكشاي لىخ الكشاي لشيخ  -

طب  التشاي لحل تطب  الكشاي وأغب  الرشاي من تطب  الكشاي لم د الدين ت -
 .شرح ايهما تطب  الكشاي ( هالال 002ت)آبادأ ز الفيرو 

 (هالال 076ت ) زرل  العرااي  ين  بولىخ الكشاي لولي الدين  حمد بن زين الد اإلأصاي -

 (هالال 082ت ) ياي  اأماأي اي افسير الكال  الرباأي لىمولخ  حمد بن إسماليل الكوارأي  -

 . ورد ايه مواتذات لىخ الزمتشرأ والبيلاوأ 

 ( هالال 0880ت ) اي شرح شواهد النالي البيلاوأ والكشاي لتلر الموصىي  اإلسعاي -

  .اهد الكشاي لىشيخ محمد لىيان المرزوايلىخ شو  اإلأصايمشاهد  -

                                                
 725-760ص مأهج الزمتشرأ لى ويأي -1
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  .ايما تفي من الكال  النالي والكشاي لىشيخ محمد بن  حمد المغربي اإلاحايياي   -

 .ائي الكأاأي النزويأيبلىخ الكشاي لىشيخ لمر البه كشي الكشاي وهو حاشي  -

 .اا  باتاصار الكشاي  (هال 560ت)لعىي الطوسي   وامع ال وامع -

يتص الكشاي ( هالال 687ت)وايه لاأزيل لىنالي العالم  أاصر الدين البيلاوأ  أوار ا -
 .و  اد اأزال لأه االلازال

 .(هال008) ال وهر الشفاي المىانط من مغاص  الكشاي لعبد اهلل بن الهادأ  -

 .(هال  0282ت ) تالص  الكشاي لحسن صديي تان  -

  (هال  057)ب الدين بن ح رالكاي الشاي اي اتريج  حاديث الكشاي لىحااظ شها -

 (هال 0806ت ) الشواهد من اأبيات لم د الدين  اأدأ الحموأ اأزيل اآليات لىخ -

  .(هالال 256ت ) سبب االأكفاي لن إاراء الكشاي لىشيخ اني الدين السبكي  -

اي ال مع بين الهعىبي والكشاي لإلما   بي السعادات مبارك بن محمد بن  اإلأصاي -
 1.وهو افسير كبير  مع ايه افسير الهعىبي والكشاي (هالال 686ت ) أ اأهير ال زر 

 منرأمتاصر الراشي من زالل الكاشي من الافاسير لىشيخ اإلما  بدر الدين محمد ال -
 .(هالال 285ت )الحىبي المعروي بالناذمي 

 (هال 278)الكفيل بمعاأي الاأزيل لىعماد الكأدأ االي اسكأدري  الأحوأ  -

المعروي و  (هال 807ت )ل السىي  إلخ مزايا الكااب الكري  أبي مسعود العمادأالعن إرشاد -
 .بافسير  بي السعود

 .البيانوهو كااب اي لىمي المعاأي و ( هال 248)الطراز لإلما  يحي بن حمزة العىوأ -
                                                

 007ص.0جكشي الظأون  -1



 
 

 

 

  .الصوتي شواهد الم توى :الثاني الفصل
 اتفيي الموصول       -

 ( (من ))اسافها  الوااي لن أكرة ب  -

   ن اي لغ  بأي امي  و سد -

  ال  الاعريي اي لغ  حمير   -

      لرب الاأوين    -

  حذي أون الاوكيد التفيف     -

 سكون الاأوين -

  و وب اسكين هاء السكت -

     الواي بأنل الحرك  -

     حذي الواو والياء اي الواي -

     إبدال الااء هاء اي الواي -

 إ راء الوصل م را الواي -

           ماء المبأي الواي لىخ اأس -

 بدال الأون  لفا لأد الوايإ -

 اتفيي الهمزة -

     الاناء همزاين -

  لاناء الساكأينا -

                                                                                                                         اأصل ايما حرك من الساكأيين المىانيين -

  نوط همزة الوصل اي الدرج أطناس -

 ((هي))و ((هو))اسكين هاء  -

 زيادة حري الهاء -

       زيادة الال  -

         إبدال الهمزة -

 إبدال الياء -

 إبدال المي  -

 إبدال الااء -

 إبدال الهاء -

   إبدال الال     -



 
 

 

 

 الدتال إبدال -

                                   ال ي  إبدال -

     إبدال الصاد -

   الال إديا   -

ديامها                                                                                اىب ااء اااعل  -  وا 

 الحذي بدل اإلديا  -

         إياك واراءااها -

 آمين بالمد والنصر -

  الهمز والاسهيل -

 لغات الفعل بني  -

 و حب    الفعل حبت  -

     حذي الاأوين -

           اسكين لين الفعل -

    اإلشباع  -

    إ راء الوصل م را الواي -

  اال ازاء باللم  لن الواو -

  أون الاوكيد التفيف يحذ -

   الارتي   -
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وذلك من تالل المساويات الىساأي   اهدي الىساأيات إلخ دراس  الىغ  ككل ماكامل،    
اأولخ العأاصر  الىبأات  و اباداء بمساوا إأااج الصوت، لىخ  ساس  ن اأصوات هي

  وما لها من لالا  وطيدة باأداء الىغوأ السىي  ،اي اشكل الكىمات  و الوحدات الدال 
وداللاها لىخ المعاأي   ،ومدا  همي  اىك المباأي الصراي  مرورا بالمساوا الصراي،

 و التاص ، اأاهاء  سواء ايما يتص المعاأي الأحوي  العام ، االمساوا الأحوأ،
هذا ما حاولت الكشي  .لاودأ اي الأهاي  إلخ حصول لمىي  الاواصل .بالمساوا الداللي

لأه من تالل دراساي لىشواهد الشعري  لأد الزمتشرأ اي كاابيه المفصل والكشاي، 
أأه كما يمكن  ن اكون الظاهرة المسادل  حيث اأوع الغرض من إيرادو لاىك الشواهد؛

ن داللي ، كما اكون  حياأا باليي  واد اكو  اد اكون صراي ،  و أحوي ، لىيها صواي ،
 :اآلاي وهكذا كاأت اأبيات الشعري  اآلاي  شاهدة لىخ الظواهر الصواي   .تالص 

 : تخفيف الموصول

مع كهرة  صول الذأ بصىاه،ذكر الزمتشرأ  ن العرب لما اساطالوا اس  المو    
ه  بحذي الحرك ،  ((لىذ  ا))ه  بحذي الياء، ((الىذِ  ))انالواتففوو من يير و ه، »االساعمال
واد حذاوا الأون من  ...ال  الاعرييازووا لأه بالحري المىابس به، وهو وا  حذاوو ر سا

ويشهد لىخ اصاح  ذلك، وصح  اساعماله .واد اعىوا كذلك بموأهه .1«مهأاو وم موله
 : اول اأتطل 

الالالالالالم         ال  وك  و  الالي  الالالالى الالالالالذ ا      ا الالالالالا الالالالال الالالُمالالىالال  ب الالالالالالأالالالي ُكالالالالالى الالالالالالالي الالالالالالب  ِإن  ل  الالالال  الالالالالا اأ ي    2ا الالالالكالالالك 

  يا بأي كىيب إن  لمي  من  بطال اغىب، واد اهرا المىوك: إذ يفاتر لىخ  رير اائال   
 حذي الالالالالويريد الىذان، ا ((الىذا)):ولهالالالالوالشاهد ايه ا .ودالوحط ما الني ،واك كا اأيالل لن اأسرا

                                                
  028لراب ص المفصل اي صأع  اإل - 1
  0884،  7البيت من الكامل لألتطل اي ديواأه اا ، مهدأ محمد أاصر الدين ، دار الكاب العىمي  بيروت ، ط  - 2
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 : واال ييرو  يلا.الأون اتفيفا؛الساطال  الموصول بالصى 

نت الالالالالذأ حالالاأ الالالت  ِبالالفالالالالال         1[ل  الالالنالالالو  يالا     تالالالالالالالالالدِ ُهالال  الالالنالالوُ  كال]الالى الالج  ِدمالالالاُوهالاُلال       و اِ 

وذهبت دماوه  هدرا ليسوا اى ، بل  (اىج)المولع  و ااىوا بهذا  إن الذين هىكوا،:ومعأاو   
حيث  صىه  ((الذأ)):والشاهد ايه اوله .بالاباره  سادة النو  وكبراءه  ه  النو   ميعا،

 .  ((دماوه )):احذات الأون اتفيفا بدليل اوله ،الذين

 :  ((من ))ا تفهام الواقف عن نكرة بـ

ذا اسافه  بها الوااي لن»:اال الزمتشرأ    اابل حركاه اي لفظ الذاكر من  أكرة، وا 
ذا االع((مأو)):(( اءأي ر ل)):انول إذا اال.حروي المد بما ي اأسها ع ((م أ ا)) :((ر يت ر ال)):وا 

ذا اال  :واي الموأث ((مأين  ))و((مأون))،واي ال مع((مأان))واي الاهأي  ع((م ِأي)) ((مررت بر ل)):وا 
والأون والااء ساكأاان، و ما الواصل اينول اي هذا  ((مأات  ))و ((مأاين))و ((مأ اان))و ((م أ ه   ))

ولذا الابر الزمتشرأ  ن الشالر اد اراكب شذوذين  .2«ع بغير لالم ((من يا ااخ)):كىه
 : حين اال 

ع             الالالالُأالالالون    أالالالالاالالالالال   ا أ الالالالالارأ ا الالالالنالالالى الالالُت م   3[((ِلموا ظالم ا)): ىتا.((ال ن  )):انالوا]   ا الالالالو 

. أحن  ن:من  أا ع انالوا:  اخ او  أارأ الاي  واداها لهداي  اللالين انىت له :ينول   
اأول زيادة :حيث واع ايه شذوذان ((مأون  أا  )):والشاهد ايه اوله .له   أعموا ظالما:انىت

 و الالالان  بالالالالوك» الالالالساكأ ونالوالهاأي احريك الأون الاي من حنها  ن اك الواو والأون اي الوصل،

 

                                                
  82ص 6جاي تزاأ  اأدب   البيت من الطويل لألشهب بن زميى -1
  004ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -2
  ومطبع  مصطفخ ث اي الحيوان لى احظ اا ، لبد السال  محمد هارون ، بشرك  مكابالبيت لشمر بن الحار  -3

  407ص  4ج  0866 7الدو بمصر ط و  الحىبي و 
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 .1«ه  اباد  بما بعدو  ((مأون ))إن الشالر الاند الواي لىخ: إسحاي ينول ايه

 :أن في لغة بني تميم وأ د

 :اال ذو الرتم . 2«ي ألالالالاللون همزاها وامي  و سد يحو  » :اال الزمتشرأ   

 3[الو ُ  ُ الالالاء الصباب  مالن ليأيك مسالالالالالالالالالم]     ل ل أز الالالالالالالالالالالالالالالالالالم ت مالالالن ترااء  الالالالالال  ن ارسم      

. واسيل دموع شواك إليها ،ارحت ابكي ، اراك اأمىت مكاأ  ترااء بين  واأحك   
بنىب همزة  (( لن ارسمت(( ))  ن ارسمت)): ن بأي امي  و سد يأشدون اول الشالر:والشاهد
 .لأعأ  بأي امي  اسمخ الاي وهي ، ن ليأا

 :يف في لغة حميرالم التعر 

برت  »:و هل اليمن ي عىون مكاأها المي  ومأه»:اال الزمتشرأ    ِصي اُ  اي  ليس من ام  ام 
 :اال الشالر. 5«4«السفر

س        [أالالاليالالالالالالالالالالالالالىالالالي وذو يالعاابالالالالالالالالالالالىيالالالالالالالالالالالالالالالالذاك ت]       ىالِم ه  الالالالوام س   الِ ه  الالالالالالالالالالالالالالالالاليالالرمي ورائي بالِام 
6 

 .يدااع لأي بالسها  والح ارة ذاك تىيىي الذأ يعاابأي لىخ ما كان مأي من انصير،   
 .م يء المي  مكان الال  لىخ لغ  حمير :والشاهد ايه

 
                                                

  478ص  7شرح المفصل البن يعيش ج  -1
 .402المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 7ر الكاالالاب العربالالي بيالالروت طم يالالد طالالراد دا: البيالالت مالالن البسالاليط لالالذأ الرمالال  االالي ديواأالاله شالالرح التطيالالب الابريالالزأ االالا 3-

 .028،ص088-6
 . 0665-0664 ص.7ج .دت.دط.دار إحياء الاراث العربي.اا محمد اوادلبد البااي.ابن ما ه اي سأأه.تر ه  -4

 474المفصل اي صأع  اإللراب ص 5-

دار .الالدااي لبالد العزيالز ربالاح و حمالد يوسالي.االج.لىبغالدادأ.شالرح شالواهد المغأالي يالبيت من المأسرح لب ير بن لم  ا 6-
 .708ص0ج 0800.بيروت 7ط.المأمون لىاراث
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 :أضرب التنوين

 والالالاللدال لىخ المكاأ  اي أحا:لىخ تمس   لرب وهو»:الاأوين:ومن  صأاي الحري   
والعوض من  ،((يه  إ ))و ((مه  ))و ((صه  ))بين المعرا  والأكرة اي أحووالفاصل  ،((ر ل))و ،((زيد))

الحري اإلطالي اي إأشاد بأي  بمأا والأائب ،...((حيأئذ  ))و، ((إذ  ))أحو الملاي إليه اي
االاأوين الأائب مأاب حري .1«وال يىحي إال النااي  المنيدة...والاأوين الغالي...امي 

 :كما  اء اي أحو اول  رير وه ،اإلطالي اي إأشاد بأي امي 

   2ن  الالالالالالالالالالالالالالواالاُلالالولي إن   صبُت لنالالالالد  صال الالالاب   الالن   الالالالالالالاال اب الالالالالالالالالالالالالالالالاِذل  والعِ الالالالالالالالالالي الىالتالالالو  لال الال االِى        

: وله ن الأون الساكأ  اي ا:ايه الشاهدو . اعىه بيأي ايماوصو  ، لاذل  ليأي ياذاعال : أ   
ال انياسه العاابا و صابا  (( صابن  ))و ،((العاابن  )) هي اأوين الارأ   يء بها لىارأ  والغأاء، وا 

أأه يدتل و  وهو ا اوز الحد؛ من الغىو، وسمي بذلك ، ما الاأوين الغالي.باألي لإلطالي
 :كما  اء اي اول روب  .لىخ آتر كىم  النااي  بعد  ن يكامل وزن البيت

اال واالالالالاا ِ                            3ِراالِن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  األمالالالالاي تالالالاوأ الُمت 

. ول   اهيبه ،اطعاه ،ربت مكان مظى  اأطراي تالي الطريي من المارة والعالمات   
اا))الأون اي:والشاهد ايه والغرض من  .واسمخ هذو الأون اأوين الغالي ،زائدة ((ِرااِلن  ال  لُمت 

 .الساكأ  الروأ: أ ،ولهذا ال يىحي إال النااي  المنيدة ،الدالل  لىخ الوايإلحااه 

  : كون التنوين

 د الالالالالالاو  ...، و يل  ساكأا آتر ايكسر، ياالاأوين ساكن  بدا إال  ن يال»:اال الزمتشرأ   

                                                

 .470المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 68ص.0تزاأ  اأدب جالبيت من الواار ل رير اي  2-

 084ص.ت .د.ط.د.الكويت .دار بن اايب  لىطبال  والأشر .اا ولي  بن الورد البروشي  .  اي ديواأهبالر ز لرو 3- 
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 :اال  بو اأسود الدولي. 1«يحذي

الالالالالالالالالالاالاُلالُه ي  الالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالاالالالالألف      االالالالالالالالالالي  اع  ا الالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب      وال ذاِكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  ُمس    2الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىالِيالالالالالالالالالالالالاهلل إال ت
 أه :والشاهد ايه.ارآها لىخ يير ما ي ب من اأتالي ،يصي امر ة كان اد ازو ها   

 . و للرورة الشعر ،ناللاناء الساكأي؛((ذاكر))حذي الاأوين من

 :حلف نون التوكيد الخفيفة

ذا ل»:اال الزمتشرأ     ما حرك الالالرك كالالالالول  اح ،ذات حذااللاحُ  دها،الالالالبع ن  الالالالالفيف  ساكالالالني التالالالوا 

ِرب  اب أ ك  :اانول ،الاأوين  : اال الشالر .3«ال اال ل 

  4الد راالعهُ الالالالالالالالالالالالوما والالدهُر االالالالالالالالالالالالالالالالالع  يالالالالالالالالالالالالالالالالال  كالالالر    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالك  ن االالالالالالالالالالالالالالالالال اهيالالالالالن  الفنير لى     

 ويأاي معه ،ويأال مأك الدهر ايذلك ،ربما ادور لىيك الدوائر ،ال احنرن من هو دوأك   
الِيأ ن  مأعا واأصل ال االُه ،ال االُهين  حيث حذي أون الاوكيد التفيف :والشاهد ايه اوله.ايراعه

 .وبنيت الفاح  دليال لىيها ،من الاناء الساكأين

 :وجوب ت كين هاء ال كت

ال اكون  اهاء السكت اياسا.5«وحنها  ن اكون ساكأ ، واحريكها لحن»:اال الزمتشرأ   
  لحن واحريكها والواي إأما يكون لىخ الساكن،»أأها مولول   صال لىواي؛ إال ساكأ 

أأه ال ي وز هبات هذو الهاء اي الوصل ااحرك، بل إذا  ؛وتروج لن كال  العرب

                                                
 .428-478ص المفصل اي صأع  اإللراب -1
. 7ط.دار الهالالل.محمالد حسالن.االا.األيي  بي سعيدالحسن السكرأ.ديواأه سود الدولي اياأ أبيالبيت من المانارب  -2

  54ص. 0880بيروت لبأان 
 .427المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-

 .00/458البيت من التفيي لأللبط بن اريع اي تزاأ  اأدب  -4
 .424المفصل اي صأع  اإللراب  -5
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ولهذا الابر اول لروة بن حزا  العذرأ  .1«وصىت اساغأيت لأها لما بعدها من الكال 
 :واساعمال الفصحاء إذ ينول ،متالفا لىنياس

 2الالراءالالالالالالاللالالالالفال مالالالالالارِ الالالالالالالالاُو بالحالالالالالالرحبالالالالالالالالالالاليالالالالالا م                       

و لدت له الشعير  ،االشالر رحب بهذا الحمار لما  تبر  أه حمار لفراء لمحباه لها   
وحركها  ،حيث  هبت هاء السكت اي الوصل ،((مرحباوُ )):والشاهد ايه اوله .والحشيش والماء

أتما حنها الاسكين   الوصل إهبات هاء السكت اي:وبذلك يكون اد اراكب تطأين ،وا 
واد االُستر ذلك بإ راء الوصل م را الواي لىلرورة، واسر احريكها باشبيهها  ،واحريكها

واد  .عد احريكها لحألايإال  ن الزمتشرأ ،((له ))بهاء اللمير الماصل المبأي اي أحو
وايه إشارة إلخ  ن هاء  .هبااها اي الوصل ماحرك  مأزل  بين المأزلاين 3الابر ابن  أتي

والل  لىخ  ،االكسر اللاناء الساكأين ،بالكسر حيأا آترو  ،السكت اروا بالل  حيأا
 :ويروا  يلا اول الشالر .الاشبيه بهاء اللمير

 هالالالالالالالالالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالالالار أالالالالالالالالالاُو بالحمالالالالالالالاليالالالالالا مرحبالالال                       

والكال  ، أ اي سابنهوالشاهد ايه كالذ.محبوباه أا ي بحمار حيث يرحب الشالر  يلا    
 .لىخ هذا كالكال  لىخ ذاك

 :الوقف بنقل الحركة

ل لمت  الحري المواوي لىيه وكسراه لىخ:اال الزمتشرأ      وبعض العرب يحوت
ُت بالالب ِكر  ))و ،((ب ُكر  )) هذا:اينول .مزةالالالالالدون الفاح  اي يير اله ،ىهالالالالالالالاب نالالساك ر    رأ الالالالالالالالالوي، ((م ر 

 
                                                

 .022،ص 5شرح المفصل ج -1
 .727ص 2 ج.دبالر ز لعروة بن حزا  اي تزاأ  اأ -2
 .250،ص7ج .ت.د.ط.د. .المكاب  العىمي . اا الأ ار.البن  أي التصائص -3
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 :اال الشالر .1«ي حال الاعرييا  يلا

اال اُر واأي  الالالالالالاال       فالُِزه ا اأو  ُمالالالالالالالالالُل ساالالالتالالالالالالالالالالالالالالالب  ِدأ الُشُعالالر      والأ  الالالالالالالالالالالح     2الالر  الالالالالالالالالالالالالالالون  كأأتهالا ال  

ش ُعر  ال)):الشاهد ايه اوله.ااأطىي كال مر ياحدث لن سها  اطىنها اسيت من  يد ُشع ر،   
ُمر   وهي اللم  إلخ ما ابل اآلتر  ،تراأنل حرك  اآل ،حيث واي لىيها بالسكون ((وال  
رُ الش   :واأصل م  كما يكرو ذلك  ،من يكرو ا اماع الساكأين اي الواي أاسمن الو ».ع ُر وال  

 :زياد األ   واال .3«اي الوصل

ُبالالالالُه      مالالالن ل أ  الالالالالالالالالالر  ل  الالالالالالالالالالالُت والالالالالدته ُر كهيال الالالالالالالالالالل  ب       4ه  الالالالالالالالربُ الالالالالالالالال    ل  بتأي ل  الالالالالالالالالالالالالالالزأت س    

 ن :والشاهد ايه.وما لرباه ،ل بت من شتص مأسوب إلخ هذو النبيى  اد شامأي   
ِرُبه  ))اوله رب هُ  )): صىه((ل   ل  بالابار . ىهاوهي اللم  إلخ الباء اب ،أنىت حرك  الهاء ((ل   ل 

 :واال  بو الأ  . ذلك حكما من  حكا  الواي لأد بعض العرب

ب                           5ىالاُلالالاله  الالالالالالالالالالالالالذا ز ح  الالالالالالالالالالالالالذا وهالالالالالالالالالالالالالالالالن  هالالالالالالالالالالاال نال رت

لبعدو لن اأرض  كهر من ييرو من  ؛ل بهح  و، وسمي زُ دوهذا بعت  ،ارتب  هذا: أ   
وهي اللم  إلخ ما  ،حيث واي لىيه اأنل حرك  الهاء ((ىالاُله  الز ح  )):والشاهد ايه اوله. الأ و 

والمالحظ  ن هذو الشواهد الهاله  اتد  يرلا واحدا إال  نت  .هُ ى  زح  :ابل اآلتر واأصل
 و اعال  ،اند يكون اسما كالشاهد اأول ،الواي ايها يتاىي بحسب المواوي لىيه

                                                

 .445المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 . 706، ص5المفصل جشرح البيت بال أسب  اي  2-
 705ص 5شرح المفصل ج 3-
االالالالا ليالالالالد مصالالالالطفخ .االالالالأليي لبالالالالد اهلل بالالالالرأ.أبالالالالي لىالالالالي الفارسالالالالي.ل الالالال  االالالالي شالالالالرح شالالالالواهد اإليلالالالالاحالر الالالالز لزيالالالالاد  أ 4-

 .706ص .0805. دط الناهرة.الهيئ  العام  لشوون المطابع اأميري .درويش
 008ص 4الر ز أبي الأ   اي الكااب ج -5
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 و اعل  مر مبأيا لىخ  ،اي الشاهد الهاأي كما ولالم   زمه السكون ،مام زو  املارل
 .السكون اي الشاهد الهالث

 :حلف الواو والياء في الوقف

ويشهد  .1«وكل واو  و ياء ال احذي، احذي اي الفواصل والنوااي»:اال الزمتشرأ   
 :ل الشالرو الىخ ذلك 

الالالالا ت  الالالالالوأأ  ]      الال   الالالالالالالالالالالوب   [ىال نال ت  الالالالالالالالالالت  اال فال رأ م  ِ  ي  الالالالالالُض النال الال   ع  ىالُ الالالالالالالالالالالالو   2رِ الالالالالالفال  الالالالالالالالالالُي هالُ   ال ي الالالالت 

ه   ،اي حين  ن بعله  يعز  لىخ اأمر ،ولزمت لىيه  ملياه ،إأك إذا اهيأت أمر   
من آتر الفعل لمكان النااي  حيث حذي الياء  ((ي فال رِ  ))اوله :والشاهد ايه .يع ز لأه لعفا

 :و أشد سيبويه .((ي فال ِرأ ))واأصل 

أ عُ الالالالالبين م   يالالالالداةِ  د  لالالال   در بع   ه      الالالاُ الرك  الالالالواأالالالالالا االالالالالالالالالالالالالالالاهلل إت دُ الالالالالالالالالالعِ الالالالالالالالالب  ال يُ        3الالالا ص 

       :اوله:والشاهد ايه.ير  بعد الافول   لى  ما صأعوا  ، أ ال يهىك اهلل إتواأا اركاه    
أ عُ  ))  .واأصل صأعوا .لمكان النااي  ؛حيث حذي الواو لمير الراع ((ص 

 :إبدال التاء هاء في الوقف

اال ه))أحو ،وااء الاأأيث اي االس  المفرد انىب هاء اي الواي »:اال الزمتشرأ        ((ُير 
 :اال الشالر. 4«ءومن العرب من يني لىيها اا ((ظالُىال م ه ))و

 

                                                
 .440المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .56ص .0800.بيروت.0ط.دار الكاب العىمي .حسن االور.اا.أهالبيت من الكامل لزهير ابن  بي سىمخ اي ديوا -2
 . 700ص 4ج.البيت من البسيط لامي  بن منبل اي الكااب -3
 448المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
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ف ت                         ِز اال ي ه الالالالاء  كال ظال ه الالالالِر الح    الالالالو  بالال الالالل    
1  

ه  اسادرك اشبهه بوسط صحراء اشبه ظهر الارس  ، ن الشالر شبه شيئا يبدو   
حيث واي لىخ ااء الاأأيث بالااء ال  ،((ال حفت)):والشاهد ايه اوله. الماشابه اأ زاء

كما يعابر البيت  .والنياس اي الىغ  العام  الواوي لىيها هاء ،الهاء كىغ   هل طيءب
زِ  ))شاهدا لىخ  ر و   .المحذوا  دون  ن يأاي بالواو لولا لأها ((ربت ))بال  ((  

 :إجراء الوصل مجرى الوقف

 :ومأه اول الشالر.2«واد ي رأ الوصل م را الواي»:اال الزمتشرأ   

بتالالاالالُل إذا الالالالالالالالالالالالُه الستيالالالالالالالالالالالالالالأأتالالالالالالالالالالالالالالالالكال ال]       الىال ح   3بتالاالالالالالالي النال ص  الالالالالالالالالالالالالالالريي وااالالالالالالالالالالالالالالالالمهالالالالل الح      [الاالالالالالالالس 

يصي ال راد الذأ يتشخ  ن يراو، واد  تصبت اأرض ها ما لىخ اأرض كالسيل    
بتا)):الشاهد ايه اولهو  .نصبوكالحريي الذأ يىاه  ال ،ال اري حيث شدتد الباء، كأأه  ((النال ص 

واي لىيها بالالعيي، مع  أته واي با االب  لي الوصل، وهذا لرب من معامى  
 .الوصل معامى  الواي

 :قف على األ ماء المبنيةالو 

ا امن اا .الفاا واإلسكان:، افيها لغاان((يالمي))و ((لربأي))الياء اي»:ابن يعيش اال   
لهنل  ؛ومن  سكن اأراد الاتفيي ،أ بالحرك  كالكايو  األأها اس  لىخ حري واحد، انُ 

  اإلسكان:امن ااا الياء االواي ايها لىخ و هين .الحرك  لىخ الياء المكسور ما ابىها
أأتها اد اويت بالحرك  اي حال  ؛وال احذي الياء ((هذا يالمي))، و((زيد لربأي)):اولك أحو

والو ه  .اي حال الأصب ((النالي))و رت م را ياء  ،احذي اي الوايول   ،الوصل
                                                

 ( حي)ي لسان العرب مادة االر ز لسور الذئب  -1
 458المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 020ص 6ال أسب  اي تزاأ  اأدب جوب ،068ديواأه ص من الر ز لروب  اي البيت 3-
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 ايهما ومن  سكن الياء ...((ه  ي  يالمِ )) ،((ه  ي  أِ لرب  )):اانول ،الهاأي  ن اني بالهاء لبيان الحرك 
أأته ال اأوين معه يو ب حذاها اهي ؛  ودهما إهبات الياء:االواي لىخ و هين  يلا

أأتها ياء ساكأ  بعد ؛((النالي))و را م را ياء  ،اي الواي وال احذي ،هابا  اي الوصل
ب ن  ))اانول  ،والو ه اآلتر  ن احذاها ايهما .اهبات كسراها ،كسرة اي اس  ر  هذا ))و ،((ل 

 :ودليل ذلك اول األشخ.1«ي اس أأن ؛((لربأي))و ،((يالمي))و أت اريد  ((ُيال   

الالالالالالالالُت لال الالالالالالالالالالالالالالالالالإذا مالالالالالا اأ اال س ب      هالالالاله الالالالالالالالالالالالالالالالالالال   و  الالالن شالالالالالاأيء كاسي  الالالالالالالومال       الالكال ر ن  الالالالالالالالالالالالالالالُه  أ 
2  

ذا  ظهرت له أسبي  أكرأي ،لبس و هه إذا لنيأي العدو: أ    : والشاهد ايه اوله .وا 
ه   ،ن الياء اي الوصلاحذات الياء لىواي لىخ لغ  من  سك ، صىه  أكرأي .(( أ ك ر ن  ))

 .اصار  أ كال ر ن   ،سكأت أون الوااي 

 :إبدال النون ألفا عند الوقف

 :اال األشخ. 3«والأون التفيف  ابدل  لفا لأد الواي »:اال الزمتشرأ   

يتالالالاك والم]      ب  الالالالالالالالنالالالالالالالالالالي اال اِت ال االالالالالالالالالالالالوا   4بالُد االالالالالالالالالالالالالشتي طال ان  واهلل االالالالال   دِ الالالالالالالالالالوال اال ع بُ      [هاالالالالالالأ  ر 

والشاهد ايه  .والبيت من كىم  يمدح بها الأبي ،إيتاك  ن اأكل الميا  والبد اهلل وحدو   
ُبد ن  ))حيث  بدل الأون التفيف   لفا اي الواي اأصىه  ((لبدااا )) :اوله  .((ال 

 :تخفيف الهمزة

  ل الالالالااإلبدال  ن ازي ».بين عل بينالالالالو ن ا  ذي،الالالوالح دال،الالالالالالباإل:واي اتفيفها هاله   و ه   

                                                

 720-722ص 5شرح المفصل ج 1-
 06البيت من المانارب لأللشخ اي ديواأه ص  -2

 .450المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-
 .022ص .ت.د.ط.د.محمد حسين مكاب  االداب بال ماميزت.اا.البيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه 4-
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وحرك  ما  ،إلخ األي والواو والياء لىخ حسب حركاها احيأئذ اصير ااىين، أبراها
 :اال الفرزدي. 1«ابىها

ت  بالِم س  ]       البالالالالالالالالالالالالالالالالر اح  اال عُ الالالالالالالالال  أ اِك المالالالالالاله   ال ز ار ةُ الالالالالالالالالالالالالخ ااال ار ل        [الال الالالغال اُل ل شاليتالالالالالالالىال م     الر 
2 

ووليها بعدو ر ل من  ،اعزل لأها ،اسانتر وكان مسىم  واليا لىخ  ،لىخ ازارة يدلو   
إال  أته ل   ،وكان النياس  ن ا عل بين بين ،اىب الهمزة اي هأأك  لفا:والشاهد ايه .ازارة

واال حسان بن  .انال هأاك ،بدل مأها األي لرورةأا ،يازن له البيت بحري ماحرك
 :هابت

 3بِ الال ت  ولال    ااُلصِ الالاللىالتت ُهذي ل  بما س      ش ل الالالالالالالالالالالالالالالالالسالت ُهذي ل  رسالالالول  اهلل اال احِ       

وهي  ،وسألوو  ن يحل له  الزأا واد وادوا لىخ رسول اهلل ،ل  ابيى  لربيت  معروا هذي   
إبدال األي :والشاهد ايه. وبذلك اد لىوا بسواله  هذا ؛اي سألوها رسول اهللالفاحش  ال

 :اال لبد الرحمن بن حسان .((سألت)): من الهمزة اي سالت أأه  صىه

االالالالالالالالالالالالالالالت  ذلت مِ الالالالالالالالالالوكأ]       4يالِ الالالالالاله الالالالِر و ا الالالالالالالالالالالالالِالفِ الالُه بالالالالالالالالالالالر  س الال الجُ يالُش  ت      [نال اعالالالالالالال د بالالالالالالالالالالالالالن  و 

   ل  اكن التىفاء  لو :البيت من اصيدة يه و بها ابن الحك  بن  بي العاص اائال له   
بالابار  ن  ئاء من همزة وا يإبدال ال:والشاهد ايه .اأرض لكأت  ذلت من واد اي ،مأك 

واأكسر ما  ،اء إذا سكأتوالهمزة انىب ي ،والطري مما يسكن اي الواي ،الهمزة طري
 .ابىها

  

                                                

 .765ص.  5شرح المفصل ج1- 
 .252ص .0802.بيروت.0ط.دار الكاب العىمي .لىي االور.اا.الكامل لىفرزدي اي ديواأه البيت من 2-
 .442ص 7886.بيروت.ط.د.دار صادر.وليد لراات.اا.ديواأهمن  0جالبيت من البسيط لحسان بن هابت اي  3-
 057ص 2ج التصائص البن  أي البيت من الواار لعبد الرحمن بن حسان اي 4-
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 :التقاء همزتين

ذا الانت همزاان اي كىم ،و  »:اال الزمتشرأ     االو ه اىُب الهاأي  إلخ حري لين ا 
ذا... ومن ...،بأن ا عل بين بين إحداهما  از احنينهما واتفيي الاناا اي كىماين، وا 

 :اال الشالر 1.« لفا نح  بيأهاالعرب من يُ 

 2الال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسالال الالالت        الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآ أال                      

 :اال الشالرو .ال امالهما؛ أه  دتل بين الهمزاين  لفا كراه :والشاهد ايه هذو المرتة   

د االالالالالالالالالِ ُأالالالالون      االالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُو يال ع  الر  آإيال  الالالالالالالالاال فال كتال ال  ل    الالالالالالالالالدوا اكاهالالالالالالالالُحالالالُزي  إذا ما النالالالالوُ   ب        3ر 

 ن  افكر ،ااكىموا بكال  يلحكون به ، ن هذا الر ل لدماماه واصرو إذا  ىس النو : أ   
ين الهمزاين حيث  اح   لفا ب ((آإياو)):والشاهد ايه اوله .   النرد ،النو  يعأوأه بهذا الكال 

 .وهمزة إياو ،همزة االسافها 

 :التقاء ال اكنين

. 4«اإأتك ال احذاه، بل احرك الهاأي ،كان الساكن اأول يير مدتة»و ساكأان خإذا الان   
 :ل الشالرو اويشهد لىخ ذلك 

الالال       لالالالالالل بت لم  لال الال س لالالالالُه  ب      الالالالالالالالالود  وليالالالالالالالالالالالو   5الالالالالالوانِ الالالالالالالالالالُو  ب  الالالد  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  ل   يال ى  الالالالالالالالالوذأ و 

                                                

 .467اإللراب صالمفصل اي صأع   1-
 720ص.0886بيروت  7ط. دار الكااب العربي. اا م يد طراد. ديواأهلذأ الرم  اي  .البيت من الطويل -2
دمشالالالالي  2ط .دار النىالالالال . حمالالالالد محمالالالالد التالالالالراط.االالالالا.لىمالالالالالني .بالالالالال أسالالالالب  االالالالي رصالالالالي المعالالالالاأيالبيالالالالت مالالالالن الطويالالالالل  -3

 008ص.7887
 .788ص 5المفصل جشرح  4-
 .766ص 7الكااب ج السراة اي  زدن البيت من الطويل لر ل م 5-
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ويعأي بذلك ليسخ لىيه السال ، ويع ب ممن ولد  ،إأه يع ب من مولود ليس له  ب   
 ((د وُ الل  ي ى  )):والشاهد ايه اوله .ويعأي بذلك آد  وحواء لىيهما السال  ،ول  يكن ولدو  بواو

احرك الساكن  ،االانخ ساكأان ،اسكتن الشالر الال  لىلرورة الشعري  ،وواأصل لال    ي ىالِد  
 أه أنل سكون الدال العارض بسبب ال ز  إلخ الال  ابىها   و ،الهاأي بالفاا أأه  تي

  .اشبيها لها بكاي

 .الملتقيين ال اكنيناألصل فيما حرك من 

  :واد حرتكوا اي أحو...،سرواأصل ايما ُحرتك مأهما  ن يحرتك بالك»:اال الزمتشرأ    
 :اال  رير .1«بالحركات الهالث ((لال    ي ُردت  ))، و((ُردت  ))

 2[الب الالالالالالالالالاالالالالالالالالالغ ت  وال كالِ الالالالالالالالال كال ع بلا بال ىال  الالالالالالالالالالاال  ]ي الالالالر     الالالالالالالالالم  الالالالك  ِمالالن  أُ الالالالالالالالالالالالالالي  إأت ر  الطال   ض  ا غُ       

 وليع  اإأك من ابيى  ،واتفض  بيأك ت ال ولارا ،لك  ن اأكس ر سك ولخاأ: أ   
حيث يروا بل  اللاد ((اال ُغضت )):والشاهد ايه اوله .وال كالب اأشراي ،ولست من كعب

االل  لىخ اإلاباع للم  الغين ابىها، والفاا بغي  الاتفيي،  ما  .وكسرها ،وبفاحها
 :واال  رير  يلا .كسرها اعىخ اأصل

الالِزلالالالال  الالالالىالال الالالالوا             الالالأ   3[والالالالالالعالالالالالاليال الالالالالالش  بال الالالعالالال الالالد   ولالالالالالالالئالالالالالالك  اأيالالال الالا ِ ]ُذ   الالالالالمالالأ الالاِزل  بالالالعالالالالد  م 

 .((ُيضت ))كالذأ اي سابنه  ((ُذ    )):اوله والشاهد ايه 

 : قوط همزة الوصل في الدرج نطقا

  (والنياسي  السمالي  مأها، همزات الوصل)هبات شيء من هذو الهمزاتا  و »:شرأاال الزمت 

                                                

 .465المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 .25ص ت .مصر د ، 0األيي اهلل الصاوأ ، المكاب  الا اري  الكبرا ط  هاأالبيت من الواار ل رير اي ديو  2-

 550ص. ير اي ديواأه البيت من الكامل ل ر  - 3



 الفصل الهاأي                                                                               شواهد المساوا الصواي 
 

11 

 

 .1«...أطاليواإل  س اإل :اي الدرج تروج لن كال  العرب، ولحن ااحش اال انل

 : متا اول الشالر   

 2[اميالالالالن   ديثِ الالالالالالوالييع الح ر  شالالالالالالالالالالالالالالبأ] إأته    الالالالالالالالالالالالالالرت االالالالالالالالالالالالالالهأين سالاوز اإلالالالالالالالإذا  الالالال      

اطع : الشاهد ايهو .اإأه يشيع ويأاشر ،االهأين ن السرت ال يعود سرا إذا  اوز ومعأاو    
وتار ا لن  ،ا لألصلللكوأه أاا ؛ لي االهأين الوصىي  لىلرورة الشعري ، اال يعاد به

 .كال  العرب

 :((هي))و ((هو))ت كين هاء 

ين بالواو والفاء وال  االباداء اماصى ((هي))و ((هو))ا إسكاأه   ولو مت »:اال الزمتشرأ   
أما ُشبته الحري لأد  ،اىيس بأصل...،وال  اأمر ماصى  بالفاء والواو ،وهمزة االسافها  وا 

 :اال الشالر. 3«نومأه  من ال يسك  ، ((كِبد))وباء  ((لُلد)) واوله اي ذا المواع بلاد

اأيالالالالالالأالالرااللا االالالالالالالالزور مالالالالالالالالالالالت لالالالالالالالالانم]      ر ت     لالالالادأي ُحى  ُ الالالالالالالالالالاال نالُىال ُت  ه ي  س    [   رت
4 

 حنين   هي  ااأي:ينظ اال اي أفسهاساوظن  أتها اد  ااه، اىما  ،ر ا محبوباه اي المأا    
هي مع همزة  حيث سكن الهاء اي (( ه ي  )):والشاهد ايه اوله ع    ااأي تيالها اي الأو 

 .أصلبوهو ليس . االسافها 

 :زيادة حرف الهاء

  :حري المد أحو  و،الحرك  والهاء زيدت زيادة مطردة اي الواي لبيان»:الزمتشرأ اال   

                                                

 .462المفصل اي صأع  اإللراب صص 1-
 .067ص .ت.د.بيروت.ط.د.دار صادر.أاصر الدين اأسد.اا.ل لنيس بن التطي  اي ديواأهالبيت من الطوي 2-
 .468-460المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-
 .5/744البيت من البسيط لزياد بن مأنذ اي تزاأ  اأدب  4-
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واد  مع  اء،هواد  اء بغير  ((  ))ويير مطردة اي  مع ...((وازيداو))و ،((ههم ))و ،((كاابيه))
 :من اال الىغاين

كال االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالااالِ الالالالالالالالالالالالالالالال ت  الظالالالالالال  بالِأمالالالالالالالالالالالالالالاال ر      الوو     الالالالالالالالالن  الُوُ الالالالالالالالالالح  الالالالالالالالالالالاُت اال ب  الالالالالالالالالإذا اأمهال      
1»2 

إذا ما ادأس لرض  مهات الأاس بالف ور  ،يريد  ن  مهات المتاطب أنيات األراض   
حيث اساعمل اأمات اي اإلأسان لىخ  (( مااكا)):اوله هوالشاهد اي .اأتزين  والدهن بذلك

واد زاد  .واأمات اي البهائ  ،تالي الغالب، إذ الغالب اساعمال اأمهات اي اإلأسان
 :اي الواحد من اال ((ها))

 3الالالاليواليالالالالالالالالالاُس  ب أ ِدي  الالالالالالالالاالاِلالالي تِ الالالالالالالالالالالالالالاله  م   ُ                        

  .حيث الشالر  دتل الهاء اي الواحد (( مهاي)) :الشاهد ايه اوله   

 :زيادة الالم

 :اال األشخ.4«(( واللك))و ((هأالك))، و((ذلك))والال   اءت مزيدة اي  »:اال الزمتشرأ   

 5ىيالالالالُل  اللالالالالكاالالالالالالالالظُ  الل  الالالالالالالالالالالي عِ  اللالالالالالالالالالالوهالالال[       الالالالالالالالالوأوا  ش اب  الالالالالالالالومي لالالال  يكالالالالالالالالال ولئك ا]     

و أه ال ينوت  اللال  ،ن  أسابه  صريح  وصااي إ :يصي اومه بالصفاء والأصا ينول   
زيادة الال  اي  واللك  :والشاهد ايه .واأنياد الأاس إليه  ،لكمال لنوله  ؛الفاسي يير اومه

 .لىخ صح  االساعمال مما يدل

  
                                                

 480باأي لىمالني صاي رصي الم البيت من المانارب بال أسب  1-
 .422ل اي صأع  اإللراب صصالمف 2-
 .2/228البيت من الر ز لنصي بن كالب اي تزاأ  اأدب 3-
 .424المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-
 .0/284وأتي الكىحب  اي تزاأ  اأدب . 246ص 5البيت من الطويل لأللشخ اي شرح المفصل ج 5-
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 :مزةإبدال اله

ومن كل واو ...االهمزة  بدلت من حروي الىالتين، ومن الهاء والعين»:اال الزمتشرأ   
 ...((وااي ))و ،((ى الالالالالالالالالواص)) معي (( واي))، و(( واصل)):، اي أحووااع   وتال شفعت بأترا الزم 
اإبدالها 1.«(( واواأت الد ا )) ،((زبأ  ))خوحك...((التاا ))و ((العال ))ولن الع اج  أه كان يهمز
 :من الواو أحو اول الشالر

االالالالالالالالالالالاللال نال   د أ  الالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالُ       [تالالالالالالالالالالالد ر ه الالالالالا إليت واالالالالالالالالالالالالالت ص  الالالالالالالالاللرب]       ال اال ك  اأوااالالالالاليالالالالالد  و 
2 

واىك لادة  ،دهاالربت صدرها بي ،وتالصه من األداء ، أها ل بت من سالماه: أ   
اي الأساء إذا ر ين شيئا يأكرأه  ن يلربن بأيديهن لىخ صدورهن، ه  دلت له  ن 

 حيث  بدل الهمزة من الواو، ااأصل الووااي ((اأوااي)): والشاهد ايه اوله.يحفظه اهلل وينيه
 .أأه  مع وااي 

 : اء اي شعر الع اج إذا ينول اند ما إبدالها من األي    

 3الالالال ِ ل  أ  الالذا العالالالالالالالالالالالالال  هالالالالالالالالالالالالهامالالالال ي  الأ دِ الالالالالالالالالالالالاال تِ  [      ِ الالالالالالالالالالالالالالالاء تالالالالالأاالالالالالالالالالالالالالالبيالالالالالالالالالالالالالارك  لألأالالالالالالالالالالالالالمب]     

لىخ رواي  الزمتشرأ :هاي والشاهد.وهام  الشيء  لالو ابيى  من ابائل العرب، ياتأد   
وهي رواي  ابن يعيش  .كىم  العال  ة من األي ايهمز ال  بدل حيث ((العأل )) اول الع اج

 :اي شرحه لىمفصل

 لالالالال ِ أ  الالذا العالالالالالالالالالالالالالال  هالالالالالالالالالالالالهامالالالال ي  الأ دِ الالالالالالالالالالالالهالالالالال  اسىمي     اال تِ  يااسىمي مخالالالاليالالالالالا دار سى      

                                                

 .422-426المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
واالالي .50.دت ص.دط .الالالدار العالميالال .طالالالل حالالرب. ح وانالالدي شالالر . ديواأالاله البيالالت مالالن التفيالالي لىمهىهالالل بالالن ربيعالال  االالي 2-

 .065ص 7تزاأ  اأدب ج
  252ص 5الر ز لىع اج اي شرح المفصل ج -3
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ال ي وز  ،اأسيس ((العال ))بل  ن األي اي اِ  وذلك من ،هذا البيت مهموزلا أرو »إذ   
 همز   ،((يا دار سىمخ يا اسىمي ه  اسىمي)):اىما اال ،((الالز ))و ((السا  ))مهلُ  معها إال

بدال إ  اي الالالواال روب. 1«أسيسالالالالالهاج واحد اي لد  الاالالالالالااي  لىخ مأالالالالالالالالالنال رأ لا  ((العال ))
 : يلا ن األيالالالالهمزة م

ا ِئيالالالالالال    الد ه يالالالالالالالالالصبرلا االن الالر ي      الالالالالالالالالالالالالاِديِك البالاُلالالالالالالالالالالبد ك  يالالالالالالالالالالالالمِ  يالال الالا د ر ا       ي  الُمش  ِت ش و 
2 

: والشاهد ايه اوله .اند زدت شوي المشااي ،ميت الحبيب   لطيأي صبرا رايا د    
إلخ حرك  األي ابل الناي  رالطُ »ة حينحيث همز المشااي وذلك لرور  ((المشائي))

أأه  ة؛حركها بالكسر ...اأنىبت همزة اىما حركها، ((مسافعىن))أأها انابل ال  ؛ ((المشااي))من 
 ((الشوي))من ((ُمفال اال ِعل  ))وذلك  أه   راد الكسرة الاي كاأت اي الواو المأنىب  األي لأها،

ا لاحركها واأفااح ما ابىها، اىما احااج إلخ حرك  ه  اىبت الواو  لف ،((ي  وِ ا  ش  مُ ))و صىه 
 منواال الرا ز اي إبدال الهمزة  .3«حركها بمهل الكسرة الاي كاأت اي الواو ،األي
 :الهاء

 4ه ااوُ الالالالالالالالحخ  االالالالاليالالالالالالالد  اللر     ح    الالالالالالالالالالالالالا     مالالالاصِ الالالالالالالو اوهال الالالالالالالالالال    مال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدة االالالصالالالالالالالالالالالالالالالوبالالالالالى      

 أه  مع ماء لىخ :والشاهد. بىغاها ك  بىدة مرافع  المياو اصيرة الظالل، اطعاها  و   
واال الرا ز  يلا اي إبدال الهمزة من  .واد  بدل الهمزة من الهاء واأصل  مواو ، مواء
 5ويِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالزهالالال ك  الالالالالالر لالالاحالالالالالالالالال بالالالالالاُب بالالالح      :           العين

                                                

 .256، ص5شرح المفصل ج 1-
محمدمحييالدين.محمدالزفزاف.محمدنورالحسن.تح.للبغدادي.الشافيةشواهدشرحفيلرؤبةالرجزمنالبيت2-

.241ص3جالخصائصفينسبةوبال.2891.271.بيروت.دط.العلميةدارالكتب.عبدالحميد

 .256،ص5شرح المفصل ج 3-
 . 04صي المباأي صاي ر البيت من الر ز بال أسب   4-
 .086ص. 0887.دمشي . 7ط.دار النى .اا حسن الهأداوأ.البن  أي .الر ز بال أسب  اي سر صأال  اإللراب 5-
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 أه  بدل الهمزة من العين لنرب :والشاهد ايه.لباب بحر مماىئ بعيد النعر:ويعأي   
 باب بحر لاحك  )): متا ما  أشدو اأصمعي من اول الرا ز»متر يهما اال ابن  أتي

ن كان بمعأاو، ((لباب))اىيست الهمزة ايه بدال من لين .((زهوي أتما هو وا  : من  بت  ((اعال ))وا 
اىهذا كاأت الهمزة  صال يير بدل من  .وذلك  ن البحر ياهيأ لما يزتر به...إذا اهيأ

ن اىت إأها بدل مأها  .1«اهو و ه وليس بالنوأت  ،العين، وا 

 :إبدال الياء

ومن  ومن  حد حراي الالعيي من الهمزة،و  والياء  بدلت من  تايها،»:اال الزمتشرأ   
 2.«والهاء ،والسين ،والباء ،والااء ،والعين ،الأون

 :اإبدالها من  حد حراي الالعيي اال الشالر    

الالر لالالالالالالالالالالالأ الالالال          3ييالالالالالأامِ الالالالالحين االالالالالالالالالالالالالا بفالالالالعل الصالالالالالالالو مت   ي   نِ ياال  الالالالالالالالالالا ه  الالالالا اإللالالالالالالالالالالالالال مت  ُزوُر ام 

إبدال الياء من المي  :والشاهد ايه .امر  ياني اهلل وينادأ بفعل الصالحينر و أز  : أ   
 :كما  بدلت من الااء اأولخ اي اول الرا ز . صىه يأام  يحيث يأام

اال الالدِ الالالالالالالالالالالالالىال ت بمهالالالالل لالالالالالوء الفال الصاال  الالالالالالالالواي ال                        الالر 
4 

 اىب إحدا الااءين من ااصىت ياء: والشاهد ايه .وااصىت بمهل لوء الكوكب: أ   
 ال الالالالند االالالالالن العين االالالالال متا إبدال الياء م .سانالالالالالالالن الهنل لىخ الىالاللما ايه م ؛اساكراها لىالعيي

 :الرتا ز

                                                

 .082-086ص  اإللرابسر صأال   1-
 .408-428المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 7/268البيت من الطويل بال أسب  اي سر صأال  اإللراب ص 3-
 .7/264البيت من الر ز بال أسب  اي سر صأال  اإللراب  4-
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م         الالالالالالالو  الالالالالالالالالالالس  لالال  الالالالالالالاللالالالالال ي   الل  الالالالالالالالالالاله  الالالالالأ  لاِلل     و ازُي  الالالالالالالالُه ح   1اأالالاليُ الالالالالالالالالالالالالالالالأالالن الالالالالالالالالهالالالالم  اِدأ    الالالالالالالالالالفال  الالالالالالالالالالالالالالالو 

 .وكأتخ لن هذا المعأخ بكهرة لفادله .ماوو كهيرال وارد له،  رافمأهل ورب :  أ   
 .واأصل لفادع  ،اوله للفادأ حيث  بدلت الياء من العين :والشاهد ايه

 :ن الباء اند اال الشالروكذا إبدال الياء م   

و ت  الالالالالالالالالالالالالُرُو      من الهالت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُر من لح  االُام  الالالالالالالالاريالالالالالالالالاللهالالالالا  ش       ز  مالالالن  راأيالالالاله االالالالالالالالعالي و 
2 

 ن الىح  :لاأكىها  أ ؛ولح  اأراأب انددها ،إن لهذو العناب اطعا من لح  الهعالب   
اإن  صىها  ،((عالي و راأيهاه )):اوله :والشاهد ايه .اهي اأكىه طريا واديدا ،لأدها ماوار

 :واد  بدل الياء من السين ،واال الشالر  يلا .هعالب و راأب حيث  بدلت الباء ايها ياء

ااِلس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالدتا  رب  الالالالالالالالالالالالالالإذا مالالالا لُ        و  ُ الالال      الالالالالالالالالالالالعالالالال    امِ الالالالالالالالالالالاال ز   3ادأالالالالالالس  و بالالالالوك سالالالالالالالالالالالك  ت 

اىب : والشاهد ايه .و بوك سادسه  ،ازو ك تامسه  ،إذا لد الأتاس من النو  تساسا   
 :واد  بدل الياء من الهاء ،واال الرا ز .اإن  صىه سادس ،السين ياء اي سادأ

ال       م  الالالالالالالالالالالاال الالالد  م   4الالالاليالالالالالالران ال ابالالالالالالالالالالالالاله الالالالالالالالالالالالالالالالت  بالالالالالالالالالالالالالالالي     و أال الالالالالالالالالالالالالالالالاِن وهذا الهالالالالالالالالالالالالالرت يال و 

الهالي حيث :والشاهد ايه اوله .و أت ال ابالي باله ران ،وهذا هو الهالث ملخ يومان،   
 .واأصل الهالث ، بدلت الياء من الهاء

 

                                                

 هو مصأوع ،لتىي اأحمر:واال الشأامرأ  722ص 7الر ز بال أسب  اي الكااب ج1- 
لالالال  .زهيالر يالالازأ زاهالد.االا.لىأحالالاس.كرأ االي شالالرح  بيالات ساليبويهشالاللولالب الي البيالت مالن البسالاليط أبالي كاهالل الأمالالر بالن 2-

 042ص 0806.بيروت.0ط.الكاب
 .240ص اي سر صأال  اإللراب من الواار بال أسب البيت  3-
 .264البيت بال أسب  اي سر صأال  اإللراب ص 4-
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 :إبدال الميم

اإبدالها من الأون  .1«والمي   بدلت من الواو، والال ، والأون، والباء»:اال الزمتشرأ   
 :كما  اء اي اول روب 

 2الا ِ ِب الب الالالأ الالالالالالالالالالالالالالالالالاللت الالالالالالالالالالالالالالالفالتك الُمت  الالالالالالالالالالالالالالوكالالال ماالالالالا      الالالالالالال الي الاالالالالالمأطالالال ال  ذات  الالالالالالالالالاليالالالا ه        

ب يا هال  ذات الكال  الذأ يكهر ايه الااء، : أ    : اوله والشاهد ايه.وذات الكي المتلت
واي  ،برل م   :كما  بدلت مأها اي لأبر انيل ،حيث  بدل الأون ميما ،ويريد البأان ((الب أا ِ ))

 : ما إبدالها من الباء اند اال الشالر .لما بيأها من المنارب  ؛حمظل :ل انيلظحأ

ا     الابالالرةل الالالالالالالالالها ل ىخ مهالالالالالالالالالالالالادرت شااالالالالالالالالابالالال       أ خ  يدها ُأُغم  اخ اسانت دون مح    3ح 

   سرلت إلخ شااها ااحاىبت مأها  رللا من الىبن ،إن هذو المر ة إذا أزل بها ليي   
حيث  بدلت المي   ((ُأُغم ا )):والشاهد ايه اوله .وادماها إلخ الليي مكافي  بذلك لن ذبحها

 أ  رلت  ،((أغبت من اإلأاء بالكسر أغبلا)): واأصل أ ُغبلا واال ابن السكيت ،من الباء
 .4«مأه  رللا

 :إبدال التاء

اإبدالها من .5«والسين، والصاد، والباء والااء  بدلت من الواو، والياء،»:اال الزمتشرأ   
 :كما  اء اي اول الشالر ،الواو

      

                                                

 .402المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 .477صسر صأال  اإللراب الر ز لروب  اي  2-
 .476البيت من البسيط بال أسب  اي سر صأال  اإللراب  3-
 (أغب)إصالح المأطي ابن السكيت مادة  4-
 .404المفصل اي صأع  اإللراب ص 5-
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 1االالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالِرو فالتيالالالالالالاله االالاليالالالالالالالالالالالالالىاِلج كا الالالالالالالالالالالالالمُ [     الالل  الالالالالالالالالالالع الالالالهالالالالالالالالالالالالالالالالأالي الالالالالالالالالالن بالالالالالالالالالالالبت را  مالر  ]       

ال إبد:والشاهد ايه .ال يهرب مأها الصيدئل ه؛إن هذا الصائد ي عل يديه اي أاموس   
 ما إبدالها من السين  .أن اأصل مولج اس  االل من  ولج؛الااء من الواو اي ماىج

 :ايشهد لىخ ذلك اول الشالر

ر   الالالالالِت     العالالالالالالالالالالالالس   بأي اهللُ  الالل  الالالالالالالال  ااالالالالالالالالالال  يالالالالالا ا        رار  الأتالالالالالالاتالالالالالالالالالالالالش وع  بر الالالالالالالالالالالالالي ن  ب   ول م 

  2يالالالالالالالالاتِ الالالالالالالالالالالاء وال  كالالالالالالالالالالالالالالالالالف  الالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالر  لالالالالالالي                      

    والشاهد  .وه   كهر الأاس شرلا ،السعالت ييدلو الشالر  ن اأزل لعأ  اهلل لىخ بأ   
كما يشهد البيت  .و كياس الأاس، صلاأاإن  إبدال الااء من السين اي الأات و كيات،:ايه

 :اآلاي لىخ إبدالها من الصاد

دالالالالالصُ الالى  الالالالالالالالالك [ أالالالالالالاأالالالالالالالالالوبأي ك اوهالالالالالا    الالالالالالالالالالالال   بأالالالي  الالالالالالالالن أهدلا ُلالالالالالالالالالالركالالالالالالالالالالالالالالاا]       وت المالالالالرت
3 

حيث  بدل الااء ((كالىصوت)):اولهوالشاهد ايه  .باكيا  بأاوها ااركن اىك النبيى  أهد : أ   
 .اإن  صىه الىصوص ،من الصاد

 :إبدال الهاء

إبدالها يما يتص ا.4«والهاء  بدلت من الهمزة، واألي، والياء، والااء»:اال الزمتشرأ   
 :اند اال الشالر ،الهمزة من

       

                                                

 . 072البيت من المديد المرئ النيس اي ديواأه ص 1-
 .الىغ وبال أسب  اي بني  المصادر ومظان  (أوت)مادة .الر ز لعىباء بن  را  اي لسان العرب 2-
  .425البيت من الكامل لعامر بن  وين اي شرح شواهد الشااي  ص 3-
 .406المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-
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الالال    ذا الذأ  الالالو اِحُبه الالالالا اال نالُىال ن  هالالالالالالالالالو االالخ ص         الالالالالالالالالالالالالم أ الالالا  الم  دتة ي ي  أ ا و   الالالالالالالالو  فال اأ الالالالالالالالاالالالالالالالالالالالر 
1 

والشاهد ايه ع اأاذ ذا الذأ  حبت ييرأا وآ: اخ ذلك الر ل أساء صواحب حبيب  له انىن   
ومأه االهاء  واأصل  ذا الذأع ،حيث  اءت الهاء مبدل  من الهمزة ((هذا الذأ)):اوله

 :كما  بدلت من األي اي اوله .يهليست لىاأب

د ت  مِ الالالالالالالالالالالالاال الال]      كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  و ر   [أ الالالالاله  الالالالالالالالالالالالالالالالالالا و ه الالالالالا هُ الالالالالالالالالالالأ الالالالالالالالالالالن  ه الالالالالا هُ الالالالالالالالاله       مِ الالالالالأ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِ الالالالن   م 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اال  الالالالالالالالالاله الالالالالالو  ر الالالالاُ الالال   الالالالالالالالالاللال الالالالالإن                           2الالالالالهالالالالالم 

ولما  راد الواي  ،((اما ))اإن اأصل  ،((اال م ه))إبدال الهاء من األي اي اوله :االشاهد ايه   
اد ماذا  صأعع والمر  ، بدل مأها الهاء هاتفائل ؛واألي يكرو الواي لىيه ،لىخ األي

 3«هار ويز  ،كأأه يتاطب أفسه ،اال م ه  ياإأسانُ  : زلا  أز  ((اال م ه)): ن يكون اوله»ويحامل
 .ودلها لمن يندر لىخ ذلك ،اال كاُليت لأها ،وتهار اائال لها إن ل  االُ 

 :و بدلت  كذلك من  لي مأنىب  لن واو ينول الشالر   

الالح  ] و   أالالالالاالالالالالالالالالالالالاليالالالالا ه   الالالالالولالالالالالالالهاالالأالالالي ا  الالالالالالالالالالالالواال د  ر اب          4[الالرالالالالالالالالالالالالرا بشالالالالالالالالالالالنت شالالالالالالالالالالك   لحالالالالالالالالالالالالوي 

 ن الهاء »:والشاهد ايه.زدت شرا لىخ شر يا إأسان ويحك، اول اىك المر ة رابأيلند    
اىبت واوو  لفا  ،و صىه ه أ او  لىخ وزن اال عال ،واو مبدل  من  لي مأنىب  لن ((وأالالالالاالالالالالالالالالالالالاله  ))اي 

أما ل  انىب همزة لئال يىابس بفعال من الاهأئ ، وليست هذو الهاء  ؛كما اىبت اي كساء، وا 
 .5«جأأها ال اكون اي الدر ؛كما ايل ،هاء السكت

                                                

 (ذا )لسان العرب مادة البيت من الكامل ل ميل بهيأ  اي  1-
  (مالالا)مادة  .اي لسان العرب الر ز بال أسب  2-

 .487ص5شرح المفصل ج -3
 .672ص .7884بيروت.7اا لبد الرحمن المصطفاوأ دار المعرا ط.اي ديواأه البيت من المانارب المرئ النيس -4
 .268هامش المفصل اي لى  العربي  ص -5
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 :إبدال الالم

 اول ن الأون أحواإبدالها م. 1«والال  الاي  بدلت من الأون واللاد»:اال الزمتشرأ   
 :لشالرا

        2[د  الالالالالالالالالع من  حب  و ابلا ومالالالالا بالر  الالالالالالالل يتت     ]ىالالالالها    الالالالالالالالالالالالسائ الالالال الفت ايالالالاله  صيالالالالالالالالالالالالالالوا      

وما بها  حد  ،اع زت لن ال واب ،ىالهاالالسائ  ابيل يروب الشمس ب و حبموافت بدار ال   
أنت  مع  واأصل  صيالن؛ ،(( صيالال))إبدال الال  من الأون اي:د ايهوالشاه .ي يبأي
 : متا إبدالها من اللاد اند اال الشالر .واصغيرها  صيالن ،النص   صيل  ُ 

الا ر  ا  ن  ال د ل  ل]       ع  الالالالالالالالطال    ل  اال ا ي  ِحن الالالالالالالالمالالالالالالال إلخ  رطاة       [الالالالالع  ب  الالالالالالالالالالالالوال ش   ه  الالالالالالالالالالالالالالالالمت
3 

مال إلخ ، وال شبع لعد  إمكان دركه ،لما ر ا الذئب  ن ال راح  له اي طىب ظبي   
 بدل الشالر حيث الط ع واأصل  ،((لط عاا)):والشاهد ايه اوله .االط ع احاها رط  

 .اللاد الملا

    :ابدال الّدال

 :اال الشالر. 4«والدال  بدلت اي الااء»:اال الزمتشرأ   

الالالالالالالالالالالالالالالدوا[ ولهالالالالالالالالالالالأالالالالا     بالِأال ز ِع  صبسابي ال احالالالالالالالالالالالالالالالالىُت لصالالالالاحِ الالالالالالالالالالالالالالالالاالن]       5الالالالالاحالالالالالالالِشي ز    

ما ايتسر من  تذ بل ،الىح  بأزع  صول الش ر أا لن شي  بسال اح:ينول لصاحبه   
 (( د زت ا))إبدال الدال من الااء اي اوله:والشاهد ايه .و سرع إلخ الشي   ،الباأه وليداأه

                                                
 400المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .88ص 0886.بيروت.2ط.اا لباس لبد السااردار الكاب العىمي .البيت من البسيط لىأابغ  الذبياأي اي ديواأه -2

 .262ص 0ج  اأسدأ اي شرح الاصريا الر ز لمأظور بن حيت  3-
 .408المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-
 .400البيت من الواار لملرس بن ربعي اي شرح شواهد الشااي  ص 5-
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اال زت  رض المبالغ  غوالمالحظ  ن الشالر اد تاطب الواحد تطاب االهأين ل .و صىه ا  
 .والاأكيد

 :إبدال الجيم

الاحادهما صف  ومتر ا  .1«وال ي   بدلت من الياء المشدتدة اي الواي»:اال الزمتشرأ   
 :إذ ينول الشالر .يالوصل م را الوا اواد   ر 

ىالِ  ي  الالالالالالالالالالويالالالالالي ُلالالالالالالالالالالالالالالت        2 الالجالالالالالالالالالالالال   بالالالالالع ِشالالالالالالالالالح   عالالالالالان الشالالالالالالالالالالالالالجت     المطمالالالالالالالالالالالالالالالالالالو بالالالالالو ل 

  يالالالِصالالالجبالِالص  الالالُودت و  الالالالالالالالالالالالالالُع بالِالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالى  الجت      يُ الالالالالالالالالالالالالالالالِأالبر  ال الالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالل  الداة كالُ الالالالالالالالالالالالالالوبالالالالالغالالال      

وبالغداة الامر  ،الشح  يالىذان يطعمان الليي بالعشلويي و بولىي تالي :ومعأاهما   
 ((العشجت ))و (( بولىجت )):إبدال ال ي  من الياء المشددة اي اوله:والشاهد ايه .بالواد الذأ ينىع

،:صلواأ .((الصصجت ))الوب ،((البرأجت ))و ، والبرأيت ، والعشيت  :و الأ  ب واال .والصيصيت   بولىيت

  3الالالاللِ الالالاإل    الصيي االالالالرون   سِ ب  مالالالالن ل        لِ  الالالالوالالالالالالالالالالنت الشت الالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالال ذأالالالالاب اي الأنت الالالالالالالالكالالالال      

 :والشاهد اوله.نت  ذأاب هذا اإلبل مما الاصي بها من البعر ارون ايس ال بلكأ   
لاإلا)) واد  بدلت ال ي   .حيث  بدل ال ي  من الياء المشدتدة م ريا الوصل م را الواي (( ت

 :ةمن يير الياء المشدتدة حمال لىخ المشدد

الالالالالاحِ الالالالالالالالالالااِلج       االالالالال يالالالالالالالالالالالالالالىالالالالت  ح    الالالالالالالالالإن كأت اب  الال الالالالالالالُهالالال        ج  الالالالالالاليأايك بالِ  الالالالالالالالالج  الالالزال ش 

ا  الالالالالالالالالالالأال زِ الالالات  يالالالالالالمالالالالُر أهتالالالالالالال ا                        ِاالالالالالالالالالالالالالالالالالأ و   4ج  ر 

                                                

 .488المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 .025 ص الر ز بال أسب  اي سر صأال  اإللراب 2-

 .207الر ز أبي الأ   اي سمط اآللي ص -3
 .022 ص ن اليماأيين بال أسب  اي سر صأال  اإللرابملر ل الر ز  -4
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اي، إنالىه      : اهد ايه اولهوالش .شاحج هذو صفااه بي اال يزال يأاي كأت ابىت ح ت
ااِلج)) اي، بي (( اراج  ))و ،((باِلج  ))و ،((ح  ت ، اأبدل الشالر من الياء  يما .واراي ،اإن  صىها ح  ت

ن كاأت يير مشددة حمال لىخ المشددة  :واال الرا ز .وا 

س   ت  وام                         الالالالالالالالاالالالالالالالالالس  حاالتالالالالالخ إذا مالالالالالالالا  م    1  

 .حيث  بدل ال ي  من الياء.واأصل  مسيت،و مسيا،(( مس ا))،و(( مس ت)):اوله ايه والشاهد

 :إبدال الصاد

والصاد الساكأ  إذا واعت ابل الدتال  از إبدالها زايا تالص  اي لغ  »:اال الزمتشرأ   
 :اال الشالر. 2«اصحاء من العرب

د ر االمالالالن الصت  ي ر  الوا ت  النُ  ماين    ود ع  ذا اله و ا اال ب ل النالِىخ ارُك ذأ الهوا         ِ  م ز  ر 
3 

ولرا المودتة وهين   ،اارك المحب ،البغض بيأكما يحل اارك محبت  من احب ابل  ن   
د  ))إبدال الصاد من الزاأ اي اوله :والشاهد ايه.هواطع رو الل من ه  وينصد  ((ر ام ز 

 .مصدر ا

 :إدغام الالم

 واي الطاء، ها اي مهىهاالالالالالالاهي الز  إديام ،ا عر  إن كاأت المُ والال   »:شرأالالالالالالالالالاال الزمت   
  والزاأ، والشين، واللاد، والأون والظاء، والذال، والهاء، والصاد، والسين، والااء، ،والدال
ن كاأت ييرها ،والراء ويافاوت  وازو إلخ .اإديامها ايها  ائز ((بل ))و ((هل))ال :أحو ،وا 

                                                
 .720ص 7جالر ز لىع اج اي مىحي ديواأه  -1
 .482المفصل اي صأع  اإللراب ص -2
 0ج 0808.بيالالروت.دط .در ال يالالل.اتالالر صالالالا سالالىيمان.االالا.حا الالبالبيالالت مالالن الطويالالل بالالال أسالالب  االالي  مالالالي ابالالن ال -3
  086ص وسر صأال  اإللراب  207ص.
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لخ ابيا ،ع(( ي ت  هل ر  )):كنولك راء،وهو إديامها اي ال حسن   وهو إديامها اي الأون ،وا 
لخ وسط ع((ترجهل أ  )): كنولك  :و أشد سيبويه .1«...وهو إديامها اي البوااي ،وا 

 2بِ الالالالي  آتر  الىالتي ل أاللىخ لالوء بالر       امالالالالالالالالالاالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالمل  ها الالالالالالعينكن الالالالالالالذا ول اال ذ ر        

. هل لك  ن اعيأأي لىخ لوء البري :تبرأي و  ،دع الذأ  أت اي ذكرو:ينول لصاحبه   
أن ذلك البري  ؛ليتفي لأه ما يعاأيه من و د كىما لمع البري ؛و راد بذلك  ن يسهر معه
 :إديامه الال  اي الااء من اوله:والشاهد ايه .ايفاراه الأو  ،يىمع من  ه  محبوباه

 :بن امي  العأبرأ يواال طري .واأصل ه ل  االُِعينُ  ،نرب متر يهال ((هاالتعين))

ء  بالالش  الالالالالالالالالاله  اكيالالالالالالالالالالالهُ        ةالالالذ   الالالالالالالالالالالالالاللىالال مالالالاالل  كتُ الالالالالالالالالىالالالالالالاالنول إذا  ه        3ك  الئالالالاِلُيعي  الف  الالك  الالالالالالالالالي 

ةله انول له اكيه  كىما  أفي شيئا من مال     وهل  أت مبي لل شيء من مالكع :ىذ ت
ءه ش  ))ا  الال  اي الشين اي يإد :والشاهد ايه ء ع ((ي   واأصل ه ل  ش ي 

دغامها  :قلب تاء افتعل وا 

 الصادو  والظاء، الطاء، مع :ابىها نت إذا ك وانىب مع اسع   حري،»:اال الزمتشرأ   
والسين هاء وسيألا، اأمتا مع  ،ومع الهاء .داالل  ،والزاأ ،والذال ،ومع الدال ؛طاء  واللاد
اء ظن وادي  بنىب البي  ومع الظاء اُ .((اطالتعأوا))و ،((اط ىب)):كنولك ،ليس إالت    يااد الطاء
 :اال زهير .4«((   اظ ى))، و((اط ى   ))، و((اظطى  )): كنوله  ، و الطاء ظاء ،طاء

  5ىالالالالالال ُ الالظ  الالالالالالالاألالالالالا اال ي  الالالالالالالالالالالالُ   حيالالالالالالالالالالالالالالالُه     لفالالالولا وُيظى  الالطيك أائى  الالالالالالالالالواُد الالالالالذأ يعالالالالالالالالهالالالو ال       

                                                
 .575ي صأع  اإللراب صالمفصل ا -1
 .240وسر صأال  اإللراب .4/458البيت من الطويل لىمزاح  العنيدأ اي الكااب  -2
 454ص4الببت من الطويل لطريف بن تميم العنبري في الكتاب ج -3

 .570المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
 708ص البيت من البسيط لزهير ابن  بي سىمخ اي سر صأال  اإللراب -5
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ذا سئل اوي طاااه ،إن هذا الر ل يعطي من يير  ن يسأل    . مل الظى اإأه يحا ،وا 
ه   ديمت  ،ت الااء طاء لم اوراها الطاءبىناإن  صىه يظاىُ  ا ؛ى ُ الاوله يظت : والشاهد ايه

  يومأه  من يد ، يه  يد ،اءطاء ظمن ينىب ال العرب واي حال اإلديا  من ،اءظاي ال
 :اال  بو حكاك.داالمع الذال اانىب  ما  .((ى يظت  ))اء لىخ النياس ايصيرظالطاء اي ال

ب الالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذريه اذدر اءل ل  اُ  الالر    الالالالالالالالالالالالالالب ا     واله  الالالالالل  ن الالالالالالزلا مِ االالالالالر  ُ  حي لىخ الشوكِ أ  ا           1 

اه بموالهر   ، ن هذو الأاا  اعرض لىخ الشوك  سأاأا ااطع »:ومعأخ البيت      اراهاش  افرت
  اذاراء:و صىه ،بإظهار الالعيي ((اذدراء)):والشاهد ايه اوله.2«كما افرتي الريا الاراب

 :لحالف لىنم نال ير بااء االااعال اواد شبهوا ااء اللم .اىبت ااوو داال

 3[الأس  مالالالالن أالالالالداك ذُأوبُ الالالالالالالالالاال ُحيت لشالال]     أعمالالالال   الالالالالالال ب ط   الالالالالب  تالالل حيت اد الالالالالالالالواي ك      

ي من أ ن يأال احي لي ؛بإكرامك  حدا، ول  يحر  من لطائك او  إأتك ل  اتص     
ب طال ُت حيث اىبت ااء التطاب  :اإن  صىه ((تبط ت )):والشاهد ايه اوله.لطائك أصيب ت 

ب ط    ،متيه   د ،طاء اشبيها لها بااء االااعال  . اصارت ت 

 :الحلف بدل اإلدغام

اإلديا  إلخ  إللواز الاي المهىين  و الماناربينواد لدلوا اي بعض م  »:اال الزمتشرأ   
 .4« (( حست))، و((مست))، و((ظال ىال تُ )): ((س س ت ح  ))، و((م س س ت))و ،((ِىى تُ ظ))اي :انالوا ،الحذي

 :زيد الطائيت   بواال    

 
                                                

 .002صمن الر ز أبي حكاك اي سر صأال  اإللراب    البيت -1
 .482ص لى  العريب هامش المفصل اي  -2
 420ص 4ج.الكااب البيت من الطويل لعىنم  الفحل اي -3
 .520المفصل اي صأع  اإللراب ص -4



 الفصل الهاأي                                                                               شواهد المساوا الصواي 
 

11 

 

الالالالن  بالالالال[     طايالالالاالالالالالالن المالالالالالالالالالالالااي موا  ن العِ الالالالسالالالال]       س   1الالوُس الالالالالالالالالنت إليالالاله شالالالالالالالالالالاله اال هالالالالالالالالال ح 

   حسسن باأسد أظرن إليه أظرة ييظ لما ، ن الكري  واأصيل من اإلبل والدواب: أ   
س س ن  : صىه((ن  س   ح  )): والشاهد ايه اوله. لىيه  و اكبر اىما لما يكن اإلديا  لدلوا إلخ  . ح 

س ن   :الحذي انالوا  :واال النطرأ بن الف اء . ح 

  2االالالميالال ِ  ش الالالط ر   التيل الالالل     ولا ت صدورُ الالوائ بنُ  بكرُ  اءِ م  الالالالالالالى  طال فال ت  ل   داة  الالالالالالاليالال     

البيت من اصيدة لداها اهأا لشر بياا أحد التوارج »و اء اي شرح شواهد الشااي    
ولطال فوا لىخ بأي امي   ه ،وهزموا  هل البصرة حاخ يري  كهرُ 3االها اي واع  دوالب

حيث الذين يراوا اي الماء  ؛لىت لىخ الماء: أ.وطفت لىخ الماء :واوله. 4«اأصابوا
والشاهد . هوالء واصد  ولئك االُ  :وتالص  معأخ البيت. بكر لما اروا من التوارج من

ىال م اء)):ايه اوله وحذات  لي لىخ ، ((الماء)) منواأصل لىخ الماء سنطت همزة الوصل .((ل 
كراه  ا اماع  ((لىخ))احذات ال لى ى ماء، اصار الىفظ لىخ  ،اللانائها مع ال  المعرا 

ىال م اءاصار ا ،المهىين  أن العرب إذا الانت اي مهل هذا الالمان؛ِ لىفظ اي الأهاي  ل 
 .اسا ازوا حذي إحداهما اساهناال لىالعيي

يَّاَك َنْ َتِعينُ ﴿ : اال اعالخ: إياك وقراءاتها  .   5﴾ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 

 ديد الالالالالالالالزة والاشالالالالالالاا الهمالالالالالالبف (( اكالالالال   ي ))فيي الياء، والالالالالالالبات (( اك  الالالالالالالإي   )) :رئالالالالالالالوا» :اال الزمتشرأ   

                                                
أالالا لبالالد .بكالالرألىالالخ اآللالالي االالي شالالرح  مالالالي النالالالي أبالالي لبيالالد ال سالالمط الآللالالي البيالالت مالالن الالالواار أبالالي زيالالد الطالالائي االالي -1

 420ص.العزيز الميمأي
  480ص.النس  الهاأي التاص بشرح شواهدو.شرح شااي  ابن الحا ب اي ةالبيت من الطويل لنطرأ بن ا اء -2

اريالال  بنالالرب اأهالالواز كاأالالت بهالالا واعالال  بالالين  هالالل البصالالرة و ميالالره  مسالالى  بالالن لبالاليس وبالالين التالالوارج و ميالالره  بالالن : دوالب 3-
 .اأرزي

 .480ص 4حا ب لإلسارابادأ جال ابن شرح شااي  4-
 5الفااح  اآلي   5-
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 :ومن هذو النراءات ما ورد اي اول الشالر.1«بنىب الهمزة هاء ((اك ه يالال))و

الالالالالالالالالالىالاك واأمالالالالالالالالالالر  الذأ اراحالالالالالالالالالالبالالت      مالالالالالالالالواردُ  ا الالالالالالالالالاله الالالالالالالاليال       الالالالالالالااال ت ل  الالالالالالالالالالالاِدُروُ ي  و ل  ك  م ص 
2  

يير  ن التروج مأها اي ياي   يحذر الشالر من اأمور الذأ يسهل الدتول ايها،   
واد  وردو المفسر اي . اك هاء، وهي لغ  بعض النبائل اىب همزة إيال:والشاهد ايه.الصعوب 

لبيت، وما يحمىه وبالأظر إلخ معأخ ا ((اك  ي  إ))سياي اإلشارة إلخ النراءات الماعددة لكىم  
من حكم  اأ  لن لنل لربي را ا، واو يه اربوأ يكشي لن ا رب  رائدة، أساطيع 

 .النول  ن االتايار كان سديدا، واإلشارة إلخ لغ  بعض النبائل العربي  كاأت مفيدة

 :آمين بالمد والقصر

 ((يدرو  )): ن كما ،((اسا ب ))مي به الفعل الذأ هوصوت سُ  :آمين»:اال الزمتشرأ   

وايه ...(( ابل))و ،(( سرع))و ،(( مهل) ): صوات سميت بها اأاعال الاي هي:((هى ))و ((حيهل))و
 :م أون ليىخ العامري  اال . 3«مد  لفه واصرها:لغاان

 4يأاالالالالالالالالالالالالال آمالالالالالالالالالا االالالالدل الالالالالالالالالالالالالاللب اهللُ   ُ ح  ويالالالالر        [الالداالالالالالالالالالالالالها  بالالالالالالالالالي حب  ىبأ  الالالالالالالالالالالسايا ربت ال ]      

يدلو الشالر  ن يدي  اهلل حب ليىخ له، كما يدلو بالرحم  لىخ من يومن لىخ    
واد  وردو  .وهي الىغ  اأاصا ،بالمد(( االيل ))لىخ زأ (( آمين)):والشاهد ايه اوله .دلائه

إحداهما الواردة اي :ايه لغاان ((آمين ))ا لىخ  ن اس  الفعلمالمفسر والذأ يىيه ليسادل به
وهي الواردة اي الشطر  والهاأي   مين لىخ وزن اعيل بالنصر  والانصير، هذا الشاهد،

 :الهاأي من اول الشالر
                                                

 20ص.0ج الكشاي 1-
  .426البيت من الطويل لملرس بن ربعي اي شرح شواهد الشااي  ص 2-
 25ص  0الكشاي ج 3-
دار الكاالالالالالي .دراسالالالالال  واعىيالالالالالي يسالالالالالرا لبالالالالالد الغأالالالالالي.البيالالالالالت مالالالالالن البسالالالالاليط وهالالالالالو لم أالالالالالون ليىالالالالالخ العامريالالالالال  االالالالالي ديواأالالالالاله 4-

 .20ص 0888.بيروت.0ط.العىمي 
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ل  ]       د االالالالا بيأأال الا بُ الالالالالالالالالالالالالالالين اال ز اد  اهلل م  الالالالالالالالالالالالالالالالالال م     [واهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالإذ دل اال بالالال الالال د  ل أتي اال طال ح   1ع 

كما  شرأا إلخ  :والشاهد ايه.ادلا لىيه ،و بخ واد سأل الشالر اطحال األرض لأه   
 .وهو اأصل ه   شبعت همزاه ،اصر  مين. ذلك سابنا

    2﴾َوِباْْلَِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ ﴿ :اال اهلل اعالخ :الهمز والت هيل 

﴾و ﴿يُ :اوله اعالخ هأاك من النراء من يهمز الواو اي      3ومأه   بو حي  الأميرأ ،ِاُأون 
ولهذو النراءة  .4«ااتواو و وو، ووُ   عل اللم  اي  ار الواو كأأها ايه، انىبها اىب   »اند

 :و ه من و وو العربي  إذ ينول الشالر

   5ما الواالالالالالودالالالالالالالالالالالالاءهلدة إذا  الالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالخ     و الالالالالالالالالوس  الالالالالالالالالدان إلالالالالتي مُ الالالالالالالالواالالالالالالالالالُحبت المُ ل        

  وبتاص  إذا لال الىهيب ،حيث يكشي  رير لن مدا اعىنه بولديه موسخ و عدة   
كما همز  ،((موسخ...الموادان)):هوو ه االحا اج ايه اول .وزادهما إشرااا ،اأأار و هيهما
 .هذو الموالع لربي صحيا اصيا ومأه االهمز اي مهل .رأ يواأوني بو حيت  الأم

َبا﴿:اال اعالخ :لغات الفعل بقي  . 6﴾َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَلُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

ا ب ن   «ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت الحسن رلي اهلل اد ار     بنىب خم 
     الحسن رلي اهلل لأه ار  ن  : أ.7»بياء ساكأ  ي  ن  ا ب  ولأه م ،اء  لفا لىخ لغ  طيءيال

                                                

ولبالد السالالال  . حمالالد محمالد شالاكر.االا.البالن السالكيت.المأطالي إصالالالحالبيالت مالن الطويالل وهالو ل بيالالر ابالن األالبط االي  1-
 . 028ص .دت.الناهرة. 4ط.دار المعاري .محمد هارون

 84اآلي  من البنرة  2-
 أي العباسالهيه  ابن الربيع  درك ابن  مي  وب هرأ من لىماء النرآن والنراءات اسميالأمبو حيت    3-
 56ص 0الكشاي ج 4-
 .042ديواأه ص البيت من الواار ل رير اي 5-
 .720اآلي  من البنرة  6-
 .788ص  0الكشاي ج  7-
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 اآلاي اول  رير يشهدو .ومرة باسكين الياء ،الياء  لفاو مرتة بنىب الكسرة ااح   ﴿م ا ب ِني ﴾
 :لىخ اسكين الياء

  1يُ أ  كمه    ا اي حُ م   ي لك       مالي العزيم ِ اللا ما ر  و  ل  اار   يف ُ الالوهو التى      

الحك  ليس اي  اذأأه  دير بذلك أا؛ليه لك اتىيف  الكامل اارلوا بما ير ال هو: أ   
اإذا كاأت  ((رلي))اسكين ياء الفعل الأااص:والشاهد ايه .حكمه ميل لن الحي إلخ ييرو

 .2اإن النراءة الهاأي  اعد لغ  شاذة ،النراءة اأولخ اوااي لغ  لطيء ولبعض العرب

 .  3﴾ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّهُ ﴿ :لخاال اهلل اعا  :الفعل حّب وأحبَّ 

واي هذا الصدد ينول .4»بتهك  من حبته يحِ ب  حِ   وي  كُ ب  بُ ح  ي  و   ون  بُ حِ وارئ ا  «:اال الزمتشرأ   
،»:ابن يعيش  :وايه لغاان من الملالي الذأ ليأه والمه من واد واحد، وهو الفعل حبت

ب ب  )) ب ب تُ ))و ((تُ ح  ب ب تُ ))و (( ح   ﴾ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّونَ ﴿:اال اهلل اعالخ  كهر اي االساعمال، (( ح 
االمالحظ  ن .5»ل بفاا العيناأمتا حببت امعاد اي اأصل ووزأه اع  ، (( حبت ))اهذا من

در أا و ن الهالهي مأه حبت يحبته بكسر ااء ملارله ، حبت الربالي هي الىغ  الغالب 
أن النياس كما هو معىو  ل  ااء ؛ و من  ه  ااء ملارله ،سواء من حيث كوأه هالهيا

لها  ((بك يحِ ))و ((بونيحِ )) ومأه انراءة .الهالهي الملالي الماعدتأ اي الملارع مهل ردت يردت 
ن كان أادرا كما  شرأا ،و ه من العربي   : اال الشالر . وا 

  يُ الالالالالالال   را ارالال الالالالالب ي  الالالالالار  الالالالالال    نالالالالىالالالو ل رو     المالالبت االالالن حالالالروان مالالالا هالالال ب ب  الال حِ      

                                                
   288اي ديواأه ص البيت من البسيط ل رير -1

 580ص  0ج  ولىي محمد معوض.لادل  حمد لبد المو ود.يأظر الكشاي احنيي -2
 .20 من اآلي  آل لمران -3
 .276ص  0ي ج الكشا -4
 .485ص  4شرح المفصل ج  -5
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 1يرِ الالالالالشالالُ د ومالاليالالالالبالالن لُ الالالالالخ مأان  د  الالالوال ك ه    الالالالاالالالال  بالالالالال  بالالال  ا حالالالالالالو مرُ الالالالالمالالالالالالالوال االالالالاله لالالىت الالالوالو       

ويعى   ،كر وبصدي  أه يحبت  با هروان من   ل حبت امرواالشالر اي هذين البياين يذ   
وال كان  دأخ إلخ اىبه من  ،و أه ينس  باهلل لوال امرو ما حبته ، ن الراي بال ار  شدت رانا

،حِ والشاهد ايهما    .ابأيه لبيد ومشري  ه ، بفاا الهمزة من حبت الهالهي و أه ماعد  اُ ب  ب  ح   بت

نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُكلُّ ﴿:اال اعالخ :حلف التنوين   .2﴾َنْفٍس َلاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

يدأت ز ﴾  ن اليُكلُّ َنْفٍس َلاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿:ايما يتص اراءة اوله اعالخ 3ذكر الزمتشرأ   
يظهر  ن هأاك  كهر  .ار ها لىخ اأصل، و ن األمش ار ها بطرح الاأوين مع الأصب

واراءة  ﴾ انراءة ال مهور بتفض الموت باإللاا ،َلاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿:اراءة لنوله اعالخمن 
اليزيدأ بالاأوين وأصب الموت لىخ المفعولي ، واراءة األمش بحذي الاأوين اللاناء 

وهذو النراءة اأتيرة احااج إلخ ما  .هو مراد وأصب الموت لىخ المفعولي و الساكأين 
  بالابار  ن النراءة اأولخ هي اراءة ال مهور، والهاأي  هي اأصليشهد لىخ او يهها 

وييرو من اهاموا  ،ومن   ل ذلك  ورد الزمتشرأ ،وما  اء لىخ  صىه ال يحااج إلخ دليل
 :اأسود الدولي  بي واالسادالل لىخ لربياها  اول ،باو يه النراءات النرآأي 

 4الالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهلل إال اا ر  الالالالالالالالالالالالالالوال ذاك     [بالعاالالالالالالالالالالالالمسا ر  الالالالالالالالالالالالالالالاليه يالالالالالالالالالالالالالالالياالالالالالالالالالالفاأل]      

واد كأتخ  ،ياحدث  بو اأسود الدولي لن امر ة ازو ها او د ايها يير ما اواع مأها   
مع  أه  ،اهلل حذي اأويأه وهو مرادوال ذاكر :والشاهد ايه .بلمير المذكر لأها اساحياء

وهو أظير اوله  ،وأصب لفظ ال الل  اهلل بذاكر ،الساكأين اللاناءيير ملاي 
 .﴾َلاِئَقُة اْلَمْوتِ اعالخ﴿

                                                
 .485ص  4وشرح المفصل ج ( حبت ) البياان من الطويل لغيالن الأهشىي اي لسان العرب  -1
 .005اآلي  من آل لمران  -2
 480ص 0الكشاي ج -3

 54ديواأه صالبيت من المانارب أبي اأسود الدولي اي  -4
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 :ت كين عين الفعل

َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّليَن َيْ َتنْ ﴿  :اال اعالخ ِبُطوَنُه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّ وِل َواِ 
 .1ِمْنُهْم﴾

وار   بو »:نواال صاحب الدرت المصو .2«ه بإسكان الالت م  ى  ع  وارئ ل  »:اال الزمتشرأ   
وليس .3«﴾مهُ نَ يْ بَ  رَ جْ ا شَ يمَ فِ هو كاسكين ﴿»:ه بسكون الالت  اال ابن لطيت م  ى  ع  الستمال ل  

ذا يعأي  ن كلت وه .4«واسكين مفاوحها شاذ ،ل بكسر العين منيسأنت اسكين اعِ ؛ مهىه
ن كان اسكين العين ال  ،((هم  ى  ع  ل   ))ولذا ار   بو الستمال  ؛يمكن اسكين ليأه ل  عِ اعل لىخ ا   وا 

اع اللاناء الساكأين وممتا يدلت لىخ  نت اسكين  .ي وز لأد إسأاد الفعل إلخ لمائر الرت
 : لمأها اول اأتط ،ل منيس هو كهرة الشتواهدوسط الفعل الهتالهي من باب اعِ 

 5هبُ الالارِ ي  و   الالاوُ ا  الالالالالالالالرت صفحب    د  د  بازل      مالالالن اأُ  ر     كما ل   ر     ل  ه ي   ُ ه  االالإن         

ي الالالالالالالالكما يلي ،سهالالالالالالواليي أف ،وبه يابرت الالالالالالدد مساوئه وليالالالالالإذا ما اىت شعرا  ل»:إذ ينول   
 رل    :والشتاهد ايه.6«خ ومن ال اأبينالبعير الفايت اأسمر لأدما يانرتح  سمه من األى

  .(( هم  ى  ع  ل   ))الوهذا له صى  بنراءة ابن السمت  ،لأأتهما من باب اعِ  ؛حيث سكن وسطه رتدب  

 

 

                                                

  1 . 02اآلي  من الأتساء،  -
. 407، ص 0الكشاي، ج  - 2  
. 04، ص 7المحرر الو يز، ج  - 3  
. 57، ص 4الدرت المصون، ج  - 4  
(. ل ر)البيت من الطتويل لألتطل اي لسان العرب مادة  - 5  
. 280، ص 4شرح المفصتل، ج  - 6  
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   1﴾َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا ﴿: اال الىته اعالخ   :اإلشباع

 ر الالالاله اد االأالالالالالىته لشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت الحسن رلي الالالالذكر الزمت   
اساشهد لىخ ذلك بنول الشتالر  ه . 2«واأحااون بإشباع الفاح  ،اون بفاا الحاءواأح  

 : لأارة واصفا لري أاااه من الستير

  3[كالالالالالالر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالم الالالالالالالالالاليِ يأِ هل الف  الالالالالالالالالم الالالالاا   زيالالال  ]ة     ر  الالالالالالالالالحُ  يالالالالالالل  الالالالالالالالالالالرا  سا  الاع من ذ  الالالالالالالالالاليأبالالالالالال      

واد لبتر ابن  ،اصارت يأباع كاأحااون ؛إشباع ااح  الباء ااولتد مأها  لي: والشتاهد ايه   
ذا اعىت العرب ذلك  أشأت لن الحرك   »: أتي لن هذا اأسىوب بمطل الحركات انال وا 
واد .4«وبعد اللمت  الواو ،سرة الياءوبعد الك ،الحري من  أسها ااأشئ بعد الفاح  األي

ولكن يبدو  نت هذا اإلشباع مرهون ، لدة شواهد لىخ مطل الفاح  والكسرة واللمت  ورد 
لصات الوزن إالت  نت ايه زحااا هو  ار ا ال ارا لو اال يأبع من ذ»إلاام  الوزن اي الشتعر

 .5«التزل

َك َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َوَصرَّْفَنا ِفيِه َوَكَللِ ﴿: اال اهلل اعالخ  :إجراء الوصل مجرى الوقف
    6﴾ ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِلْكًرا

 ن بعله وسكت  ،حدث  أت أ اُ  ،حدث واالُحدث بالأون والااءوارئ أُ »:اال الزمتشرأ   

اد ارئ بل  ال  الفعل، وهي اراءة  ﴾ثُ ُيْحدِ ﴿:وهذا يعأي  ن اوله اعالخ.1«اء لىاتفييهال 
ج   ُتر»واد  ،وارئ بالأون أحدث، وبالااء احدث، كما ارئ باسكين ال  الفعل ،ال مال 

                                                

. 24اآلي  من األراي،  - 1  
. 24، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 066البيت من الكامل لعأارة بن شدتاد، اي ديواأه  - 3  
. 070، ص 2التصائص، ج  - 4  
. 082، ص  ص 2، ج أفسه  المصدر - 5  
 .002 اآلي  طالالالاله 6-
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  اال لير .2«لىخ إ راء الوصل م را الواي،  و لىخ اسكين الفعل اساهناال لىحرك 
 :واد اعل ذلك امرو النيس إذا ينول

اال ح  الالالالالالالالالالالالالرب  يالالالالالالالالاال الال ي و     شالال       الالالالالالالالالالير  ُمس    3الالالالاللِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  اهلل وال واِيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِ الالالا مالالالالالالالالالالناِلب     إهالال مل

رلا حاخ يأتذ بهأر  بيه الذأ ااىه بأو  سد»اال هذا     م   كالالالالالوهو مى ،واد أذر  ال يشرب ت 
 بدون   اسكين  شرب   :والشاهد ايه .4«انال لددلا مأه  ،ميأهومازال حاخ واتخ بي ،لىيه 
 .الوصل م را الواي إ راء و لىخ  ساس  ،ىحرك لولعىه لىاأكيد اساهناال  ، از 

   5﴾َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ ﴿: اال اعالخ:  االجتزاء بالضمة عن الواو

 صارو :  اىحه:البشارة وينال دتل اي:دتل اي الفالح كأبشر ﴾َأْفَلحَ ﴿»:اال الزمتشرأ   
: ولأه  اىحوا لىخ إلخ الفالح، ولىيه اراءة طىح  بن مصري  اىا لىخ البأاء لىمفعول،

ا ازاء بها  ولأه  اىا بلم  بغير واو،  و لىخ اإلبها  والافسير، ، كىوأي البراييث
 ها لىخ واتري ، اىُا بفاا الهمزة والال  ول ت الحاء»انراءة طىح  بن مصري .6«لأهما

 7«البراييث  كىوأي: بىحاي لالم   مع  ابل الفالل كىغ  . اىحوا المومأون:  نت اأصل
 :واد أظالترها بنول الشالر. كما اال الزمتشرأ ا ازاء باللم  لأها ،االواو حذات

لالي    الالالالالالالالالالالاُن ح  الالالالالالالالالالالكال الال ا الالبالالالالالالالالالالالالاأطِ   اال ىال و   ن        8[الالالاةُ الالالالالالالالالالالالالالالالالاء اأسالالالالالالالالالالالالالالالع اأطبالالالالالالالالالالالالوكالالان م]و 

  وهمزة اأطباء للرورة الوزن، ولكن كيي يصا ،ااأصل كاأوا حولي احذي واو كاأوا   
                                                                                                                                              

 .08، ص2الكشاي ج 1-
 .008، ص0الدار المصون ج 2-
 572السريع المرئ النيس اي ديواأه ص  البيت 3-

 .08، ص2ج الكشاي -4
 .80 اآلي  المومأون 5-
 .055، ص2الكشاي ج 6-
 .204، ص0الدار المصون ج 7-
 055ص.2اي الكشاي ج.البيت من الواار بال أسب  8-
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 .1«ومن البيت لرورة ،من اآلي  لرورأ»اأظير اآلي  بالبيتع والحال  ن حذي الواو

نَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم  ﴿:عالخاال اهلل ا :حلف نون التوكيد الخفيفة َواِ 
 .2﴾َعَلى َبْعضٍ 

       :وحذاها كنوله ،﴾ بفاا الياء لىخ اندير الأون التفيف َلَيْبِغي وارئ﴿« :اال الزمتشرأ   

    4«3[رسالالالالالالف ي اوأسالالالالالربك بالسيالالالل]ها     الالالالال الالالاراالالالالالالالالالالالالالو  طالالالالالالالالالاللأك الهم الرب   

: والشاهد ايه.الفرس ليساني  أي، كما الرب أاوء  ذاصري لن أفسك همو  الحياة: أ   
  .ولو ل  يكن بعدها ساكن لىخ اوه  الساكن ،حذي الأون التفيف 

  5﴾َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربُّكَ ﴿: اال اهلل اعالخ  : الترخيم

 بحذي الكاي ((الِ الالالالاليام ))ود رلي اهلل لأهماالالالالالالالالالالالالن مسعالالالالالواب يت الالالالالالر  لىالالاو  »:اال الزمتشرأ   
 والارتي  لعي ا،ليأا لعيف كان إذا ((صوت رتي )):من اوله »و صل الارتي .6«لىارتي 

 : واال الشالر  .7«وأنص له لن اما  الصوت ،االس  اي

 8يالالالالالالالالالالما اص ييرُ  الِ الالالالالالالالي يا مالالالالالالالالالالالوالح     [ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  باليالالالالالالالالالالالات العظالالالالالالالالالالالالالالالرا يحيي]      

    .ي اهلل المافات من العظا  حال كوأها بالي ، والحي يير ما اذكرو يا مالكييح: أ   
 .ظر اارتي  يا مالك بحذي الكاي لىخ لغ  من يأ: والشاهد ايه 

                                                

 .205، ص0الدار المصون ج 1-
 .74اآلي  من سورة ص 2- 
 220ص.8ج. اي الدر المصونرح لطرا  بن العبد سالبيت من المأ 3-

 . 07ص 4ج الكشاي4- 
 22 اآلي من  الزتري -5
 .720ص  4الكشاي ج  -6
 .224ص  0شرح المفصل البن يعيش ج  -7
 ( ا ر) البيت اي المأشرح لعمرو بن امرئ النيس اي لسان العرب  -8
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اي اه    ساسيبالابار  ن المبأخ الصراي بالأظر إلخ  همي  المساوا الصراي     
دراس  لهذا الفصل  اتصيص إأي حاولتا والأحوي  لىخ السواء، ،المعاأي الصراي 

 :اأبيات الشعري  الاي  وردها الزمتشرأ شاهدة لىخ الظواهر الصراي  اآلاي 

 : وقوع العلم جملة 

 :لىخ هاله   صأاي وهو1«شيء بعيأه يير ماأاول ما  شبهه خلىي لىما»االس  العى    
المركب   ما .ومرا ل ومأنول، يأنس  إلخ مفرد، ومركب، كما،  و لنب كأي ،  و ،اس 

ما يير  مى إما  مى  و :اأولان  كما  وردو الزمتشرأ، العى   مى ،واوع  ويشهد لىخ .ا 
 :اول الشالر

الالالالالالالُت  تالالالالالالوالالالي بالالالالالالالالالأالالالالالي ي الالالالالالالالالالالزيالالالالالالالالالالُد      ظالالىالالالالالالالالما لالالالالالالالالىالالالالالالاليالالالال         2الالالالالُ  ا الالالالالالالالالِديالالالالالالالالالالدُ الأا لالالالالالالهالالالُأالالالالِبالئ 
وه   اربائي يكهرون من الصياح لىيأا؛ بغي  إلحاي  ،ُ تبرت  ن بأي يزيد:وايه ينول   

، وهو اس  لى  مركب من اعل ملارع ((يزيد )):والشاهد ايه اوله .لىيأا اأذا بأا، وظىمه 
وبالاالي اهو مأنول من  ؛لمير مساار ايه  وازا انديرو هومشامل لىخ  ،(( زاد)) ماليه

ن  و دو  دون شكل، ((يزيد ))ويأبغي اإلشارة إلخ  ن مى  اعىي  مركب  من اعل واالل، 
يمكن  ن أميز بين كوأها مركبا إسأاديا،    هي من  ال االلاماد لىخ الرواي  الشفوي ،

ُد، ولو ادتر المال يزي: أه ادترو مأنوال من اولك»بالل  يعأي ((يزيد))أن ابيل ماال يأصري؛
       (( يزيد )) ما من حيث.3«بأي يزيد، بالفاا: ألربه، انال يزيد المال: مأنوال من اولك

ازيد بن  )):صوابه بالااء المع م  بهأاين من اواها، وهو»:اإن ابن يعيش ينول (( ازيد ))

                                                
 24المفصل اي صأع  اإللراب ص  -1
. الكويت.دار ابن اايب  لىطبال  .اا ولي  بن الورد البروسي .البيت من الر ز لروب  بن الع اج اي مىحي ديواأه  -2
 027ص. ت .د. ط.د

      82ص.  0806. 0ط.لبأان .دار الكااب العربي.مصطفخ الصالحي لباس.اا .اتىيص الشواهد البن هشا    3-
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مردود من    ن  اوله هذاإال ،1«. بو ابيى  معروا ، إليه اأسب البرود الازيدي  ((حىوان
 :مفرد ال  مى  بدليل اول الشالر (( ازيد )) ن الرواي  اي الشاهد بالياء، و ن:و هين
الالالالالالالالالالأ أال الالالالالالم ا     ُكِسي ت  بالاُلالالالالالُرود  بالالالالالالالالالالأي االالالالالالالالزيال       ن  اي حد  الظ ب الالالالالالاِت ك  هالالالالالالالر   2الالد  اأذرعُ ي ع 

  ومأنول من اس  معأخ، ومأنول لن صف  مأنول من اس  لين، :واعول اهو  أالمأن  ما   
وذكر الزمتشرأ من اأبيات الشاهدة لىخ  . و  مر  و ملارع، ومأنول لن اعل ماض،

 :أنىه لن اعل  مر اول الرالي
ش  إصالالِمت  اي        ىالالالاُلالالواالالالالاِلالي  ل ب اا الالالالالالت  وبالالال الات  بالالالها      ِبو ح  ى خ س  دُ  ش  بالالاِلالالاله ا   و  ال   3 ص 

وبات  اباات اىك الكالب المحدودب ، الصياد اد  يرا كالبه السىواي ؛ إن:إذ ينول   
 ((إصالالِمت  )) :والشاهد ايه اوله .يطارد وحوشها ((إصالالِمت  ))الصياد بذلك المولع المسمخ 

مذهب كما يعابر البيت شاهدا لىخ الاأازع لىخ  وهو اس  لى  مأنول لن اعل  مر،
 .البصريين

ذا كان الزمتشرأ اد اكافخ باالساشهاد لن أنل اعل اأ    مر دون الفعل المالي،  و وا 
لي والملارع حيث اكافخ ؛ اإن ذلك يعود اي الانادأ إلخ شيوع الأنل لن الماالملارع
س  ما اأمر اىي، ((ي ش ُكر))و ((ا غ ِىب))، وملارع كالالال ((ك ع س ب  ))و ((شم ر))إما ماض كالالال :بالامهيل

مع  ن ابن يعيش اي شرحه لىمفصل اد ذكر لكل أوع من  كذلك؛ ولذا احااج إلخ دليل،
م ت  اي الملارع، وهمزة النطع اي  مرو  . أواع الفعل شاهدا  م ا ايما يتص لين الفعل ص 

م ت  يصُمت))  االمسموع اي ملارع »((إصالالِمت  ))   والكسر هأا إما  ن يكون لغ  .بالل  ((ص 
ولىاأكيد لىخ صح  اساعمال  .4« و من اغيير اأسماء، كما اطعت الهمزة اي الاسمي 

                                                
 82ص0صل البن يعيش جفشرح الم -1
  024ص.0ج. لي اي سر صأال  االلراب البن  أيالبيت من الكامل وهو أبي ذويب الهذ -2
 .دط .بيروت. الأشر دار.رايأهرت اايبرت.اا.البيت من البسيط لعبيد بن حصين الأميرأ المىنب بالرالي اي ديواأه -3

 68ص .0808
 082ص.0ج.شرح المفصل البن يعيش -4
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 ل  يكاي الزمتشرأ بالشاهد السابي، األاي شاهدا  ذا الأوع من الأنل لن اعل اأمر،ه
 :هاأيا، وهو اول الهذلي

الالالىالالالخ  ط الالالالالِرا الالالالالالا بالالالالالالالالاليالالالالالالالالالاِت الِتيالالالالالالالالال       الالالالالالالالالالالاُ  و  الالالالالالالالاِ       إال  اله  ل  ال الالالالالالِعالالالالالالالالالالالالالالالالالالِصالالالالالالي  الالالالالم   1ا 
ا إال ول  يبي مأه خ هذو المفازة، واد بىيت تيامها، أه لري ديار محبوباه لى: أ   

الاُ  والالِعالِصي   كما  مر، صىه اعل   ، وهو اس  لى  لمولع،(( طراا)):والشاهد ايه اوله.اله م 
ا ، وراع يعابر البيت شاهدا لىخ العطي لىخ المعأخ، واوه  الىفظ؛أأه من أصب  الهم

بىيت إال الهما ، كان معأاو بني الهما ، : وذلك  أه لما اال العصي حمىه لىخ المعأخ،
والمالحظ  ن الزمتشرأ اد  ورد الشاهد لىخ  ه  . واوه  الىفظ المعأخ، اعطي لىخ هذا

ولو  وردو لىخ  ه  كوأه  أه مركب من حيث هو  مى  ااكون من اعل   مرا، (( طراا))كون
اس  لى  لىخ المفازة من » صبحت ،(( طراا))واالل ل از ذلك  يلا، كما يالحظ  ن  

واأظرا إلخ  اسكاا،:لسائر ايها ينول لراينيهكأن ا أرض، طري،  أ اسكت، واأظر إلخ ا
 بال كان اي إمكان الزمتشرأ  ن يكافي النول  أه كما يمكن ،2«اأرض لئال الال واهىكا

 .حاخ يا أب الاكرار ، ولخ من اس  مفرد  مى ، (( طراا))والابار، ((إصالالِمت   ))
 :إجراء المعاني مجرى األعيان

الى   أه  اد لى نوا األال  لىخ المعاأي  يلا، كما لىنوها لىخ »:ينول ابن يعيش   
ذلك أن الغرض مأها الاعريي، واأليان  لند لمعاأي  ال، و   ن اعىينها لىخ ااأليان إال

   ))و ((شعوب))والمأي  بال ،((سبحان))سموا الاسبيا بالال»ذلك لو  ،3«اي الاعريي من المعاأي

                                                
 . 202ص.7تزاأ  اأدب ج البيت من المانارب البي ذويب الهذلي اي -1
. محمد بدر الدين  بي اراس الأعساأي الحىبي اي هامش المفصل اي لى  العربي .المفلل اي شرح  بيات المفصل -2

 0ص. ت .د. 7ط.دار ال يل لبأان . لىزمتشرأ
 008ص.0شرح المفصل البن يعيش ج -3
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ومن اأبيات الاي اشهد لىخ اعىينه  .1«وهو اي لغ  بأي اه  ،((كيسان))والغدر بال ،((اشع 
 :األال  لىخ المعاأي اول الشالر

الالالالب اِبه       أ خ ِمن  ش  ِر  د  دِ   إذا ما د ل و ا ك ي س الالان  ك اأ الالالت  ُكُهوُلهالال        إلخ الغ الالالالالالد   2ال ُمالر 
يه و الشالر حيا من  حياء بأي امي  كاأوا يسمون الغدر اي  اهىياه  كيسان، حيث    

  ((كيسان)):ايه اوله والشاهد.كان كهوله   هل الواار  سرع إلخ الغدر من شبابه  المرد
ومما يدل لىخ  س  المعأخ الغدر م را اس  العين،حيث اساعمىه اسما لىغدر م ريا ا

 :وايه او يهان عىمي  واألي والأون،ورودو ممأولا من الصري لى ،((كيسان))لىمي  
 ما أسباه إلخ لغ   .وبالراع مأادا مبأي لىخ الل  اي محل أصب بالأصب مفعول به،

الموكد مم ا ذكرو المورتون  ن هذو النبيى  اعد من  اصا العرب، ومن  ارب ا بأي اه 
  .الصعىوك المشهور ((اأبط شرا ))النبائل اي له اه  إلخ لغ  اريش، مأه  الشالر

ر » أه   يلا ومن إ رائه  المعاأي م را األيان    كأ وا اللرب  بالر  ل لىخ موت 
رة بال ((برة ))ة بال ، والمبر ((   كيسان))اإلأسان بال  ب ر  )) ، والكىيت  بال ((ا ارِ ))، والف   و  والشاهد  .3«.((ز 

ب ر  )) بال  ((الكىيت ))لىخ اكأياه   و   :اول الطرماح ((ز 
الالالالالى ي  بالالالالالالالإذ ا اال ياو  ِمالالالالالالن  ا الالالالالالُأالالالوخ  ا ِصيالالالالالالالالد ةل      ِبالالالالالالاله ا  الالالالالالالر ب         ب الالالالر از  الُلد ت  ل  و 

4 
 !حيث يع ب كيي يأسب إليه من النصائد المعيب  بكامىها ما ليس له، ول  يصدر لأه   

ب ر  )) :والشاهد ايه اوله و  ول  اصري  حيث كأ خ لن الكىي  بزوبر، اأصبحت اس  لى ، ((ز 
يعد هذا البيت ح   لىخ  ، كمامع  ن الكىي  من المعاأي، لمعأوألىعىمي  والاأأيث ا

و اء اي لسان  .لمأنوص اي حالاي الراع والاأكيرولىخ حذي ياء ا بالأكرة، باداءاال
ب ر  )) الذأ مأع :اال ابن برأ الداهي ، الزوبر:واال محمد بن حبيب»عربال و  من الصري  ((ز 

ب ر  )) ول  يسمع بال :  أ ه اس  لى  لىكىي  موأث، اال و  ينصد ابن  حمر )هذا إال اي شعرو  ((ز 
                                                

 20المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 68ص. 7888. 0ط.بيروت.دار صادر.محمد أبيل طريفي.اا.البيت من الطويل لىأمر بن اولب اي ديواأه  -2
 20ص .المفصل اي صأع  اإللراب -3
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 ن البيت الشاهد متاىي اي رواياه، افي  ومما يأبغي اإلشارة إليه  يلا، .1«(يتاائل الب
، و را  أه ال ((ياو  من معد))وهي إحدا ابائل اليمن، واي  ترا  ((ياو  من اأوخ  ))رواي  

وال تىل اي الافعيى ؛أن من ذكر اأوخ كان يشير الخ ِحىي اأوخ  الارب بين الرواياين،
ابائل العرب، مأه  ابيى  معد، ومن ذكر معد، اكان ينصد معد  الذأ يل  م مول  من

 .بعيأها، وهي  زء من ِحىي اأوخ

 :تأويل العلم

ر ا » اد  ولوا العى     ر ا ُم    ((ارس))و ((ر ل))بواحد اأم  المسماة به، اىذلك من الاأول ُي  
دتال الال  لىيه اي ار  لىخ إلاااه، ااه، وال إدتال لاال ي وز إ»أن العى  التاص؛2«وا 
أه ربما شورك اي إال   ئه باعريي العىمي  لن اعريي آتر،الساغأا ال  الاعريي ايه،

  ذلك، ايترج لن  ن يكون معرا ، ويصير من  م  كل واحد له مهل اسمه الاُند  و اسمه
را اأسماء الشائع وي  دتال األي والال .3«رأ حيأئذ ُم    .  لىيهمما يمكن إلاااه، وا 
 :صح  هذا االساعمال، اذكر اول الشالرلىخ  ورد الزمتشرأ من اأبيات ما يشهد  واد

ي ُدأ ا ي الالالالالالو    الأ الالالالن ا ر س  زيالالالالالالالالالالِدُك       بأ ب ي ض  م الالالالالالالالي الش فرايالالالالالالالِن ي م انِ        الالالالال  ز  ل 
4 

حك  الائي، وبعد مدة، اال يكون أأه  را ذلك ب عأاو اال اتر بنال زيدأا بزيدك ؛وم   
وذلك  ن ر ال من طيت ينال له لروة » مهل اال زيدك  يو  الأنا من اوة البأس والش ال ،

والشاهد اي هذا  .5«ه   ايد به بعد ال ر ال من بأي  سد ينال له زيد،بن زيد التيل ا
ه  لراه  ت،اي المولولين م رأ الأكرا  را زيدا  حيث((زيدك ...زيدأا)):اوله البيت

الموصوي  إال  ن هأاك من الأحاة من الابر ذلك من ابيل إلاا .بإلاااه إلخ اللمير

                                                
 ((زبر ))لسان العرب مادة  -1
 48ص .المفصل اي صأع  اإللراب -2
 024ص.0شرح المفصل البن يعيش ج -3
 270ص. 0ج. البن هشا .الطويل لر ل من طي اي المغأي البيت من -4
 270ص 0ج 7888.يتالكو . 0ط.الاراث العربي.اا لبد الىطيي محمد التطيب.البن هشا .مغأي الىبيب -5
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الرلي صاحب شرح إال  ن . أ لال زيد صاحبأا زيد صاحبك  إلخ النائ  منا  الوصي؛
ذهب إلخ  أه ي وز  ن يلاي العى  مع بناء اعريفه، اال ماأع من ا اماع  الكااي 

اي المأسوب إليه : البيت شاهدا لىخ الأسب إلخ اليمن حيث االواكما يعابر . الاعريفين
 :ه  ذكر اول  بي الأ  . يمان، بالابار  ن األي لوض لن ياء الأسب 

ى خ االالالاُلالالُصالال       ِرو ِمن    سالالالاِلالالالاليالالالالِره الالالالالالالالالا      ُحر اُس   بالالال الالالالالو اب  ل  الالالالالالالالد  ُ    الع الالالالالالم  الالالالالالالالالوِرهالال الالالالالالالالاالالب ال 
1 

اأبواب دوأي، و حكموا  ومعأاو لند  بعدأي حراس النصر لن    العمرو، و وصدوا   
لىيه، وذلك ((  ل))حيث لري العى  لمرو بزيادة  ((   العمرو)): والشاهد ايه اوله .يىنها

بالد و بعد  ن الفعل  ومما يس ل من تالل هذا البيت، .لانديرو  أه من اأسماء الشائع 
 :وذكر  يلا اول الشالر .بمعأخ واحد

ا ِ         الالالالالالأ الالالالالالالاِء الِتال  الالالالالديدا بأ ح  كلا     ش  ِليالالالالالالالالد  بن  الالالالالاليالالالالالالالزيِد ُمب الالالالار  الالالالالالالُت الو   2ك اِهالالالالالالالىالالالالالاله  ر   ي 
  والشاهد ايه  .لباء التالا يرا الشالر  ن الوليد بن يزيد ر ل مبارك، و دير باحمل     
 3إال  ن ابن يعيش»وذلك لاندير شيولهما((  ل))حيث  دتل لىيهما ((الوليد بن اليزيد)) :اوله
 ه اأويل؛أن اعريفه بالعىمي ،وليس مما اي ، ن الوليد من باب الحسن والعباس يعابر

أما دتىت الال ،» . 4«.يذاأا بالوصفي اأارت بعدو إ أها كاأت هابا  ايها ابل الأنل،أ وا 
 :ومن ذلك  يلا اول اأتطل

الال       الالالالالد ِل و  واد كان ِمأ ُه  حال الالالاِ ب  وابالالالالالالن ُ م  أ  يالالال الالالالاله      ُبو    الالالالالع الالالالالالالالاِريِ الالالالالالالالز  الالُد زيُد الم 
5 

الء اإن الز يد اس  ر ل من هو  و بو  أدل كأي  ر ل آتر، ،اس  ر لاإذا كان حا ب    
 . لاندير الاأكير ايه ((  ل)) ال مال ، وهو مولع الشاهد حيث لراه بال 

                                                
 (  وبر)، وبال أسب  اي لسان العرب مادة 44ص. 0ج.المفصل البن يعيش رحالبيت من الر ز أبي الأ   اي ش -1
 .ط.د .دمشي  .مطبولات الم مع الىغ  العربي .حأا  ميل حداد . اا.طويل  البن ميادة اي ديواأه البيت من ال -2

 087ص. 0807
 025ص. 0ش جيأظر شرح المفصل البن يعي -3
 028ص.0ج.شرح المفصل البن يعيش -4
 44ص 0ج. البيت من الطويل لألتطل اي شرح المفصل البن يعيش -5
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 ن الزمتشرأ  هد اأربع  التاص  باأويل العى ،ويبدو من تالل اساعراض هذو الشوا   
مع  ن إدتال  ،(( ل)) والبااي حول الاعريي بال شاهد واحد حول الاعريي باإللاا ،اكافخ ب

 .1بل ورد اي الشعر وبنى  كاطراد اإللاا  اي األال ، ،رداالال  لىخ العى  ليس مط
: وياأوع اي األال  ،(( ل)) وهذا ما  عل الزمتشرأ يكهر من ذكر شواهد الاعريي بال

لىخ اىاه ((  ل)) الوليد، اليزيد، الزيد، كأأي به يريد  ن يهبت  ن اعريي األال  بال  العمرو
 .لربي اصيا ال يأباو النياس

 :ي والمجموع من األعالمتعريف المبن

والشاهد لىخ ذلك  ،2«وكل مهأخ  و م موع من األال  ااعريفه بالال »اال الزمتشرأ   
 :اول الشالر

الالالالالالُن الُملال         الالالالالو ان  و اب  ح  اِلالالالالالالد اِن ِكالالالالالال ُهالالالالالالالمال الالالالا     ل ِميُد بالال الالِأي    الالالالالالالات  الت   3الالىالال لِ وابىي  م 
: واد مات ابىي التالدان وااارب   ىي، اىست بأول المواخ، إذا دأا يومي،:إذ ينول   

والشاهد  .وهما سيدان لظيمان من بأي  سد ،تالد بن الى ، وتالد بن ايس بن الملىل
اهما بال لماو   أه لما هأخ التالدان اأكرا،» هاي ا بعد ماصار اعريفه((  ل))  ريد اعريفهما لر 

اأك ر وزال » بالابار  ن العى  إذا هأياه .4«لهد، بعد  ن كان اعريي لىمي  يالاهأي  اعري
لمشارك  ييرو له اي اسمه، وصيروراه بىفظ ل  ينع به الاسمي  اي  لأه اعريي العىمي 

 :اي اول الشالر ين  دِ ع  ومن ذاك  يلا الس   .5« ((ارس))و ((ر ل ))اأصل، اي رأ م را
الالالالالِديالالالالالأال الالالالالالا  أا                       الالالالالد    كالالالالالر   السال الالالالالع  ابالالال الالالُن س ع 

6     

                                                
 020 -022ص 0ج.يأظر شرح المفصل -1
 47المفصل اي صأع  اإللراب ص -2
 (تىد)البيت من الطويل لألسود بن يعفر اي لسان العرب مادة  -3
 042ص . 0شرح المفصل البن يعيش ج -4
 048ص 0ج.المصدر أفسه  -5
 028ص 0، وشرح المفصل ج052ص 7البيت من الر ز لروب  اي الكااب ج -6
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السعود اي »نأ ؛مفاترا  أا ابن سعد  كر  من ُاسمخ بهذا االس ، وذلك :إذ ينول   
وسعد بن بكر  وسعد بن ذبيان اي يطفان، ربيع ، سعد بن مالك اي :مأه  العرب كهير؛
مع العى   ن الشالر روب  من بأي سعد بن  .1«اي الال وسعد بن ُهذي  ، اي هوازن

 بعد  ن اأكر((  ل)) حيث لري العى  الم موع بال  ((السعدين))والشاهد ايه  .زيد مأاة بن امي 
وااري الاعريي بالعىمي ، ويالحظ  ن  كر  ي وز أصبه و رو، اإن أصب اهو لىخ 

ن  ر اهو لىخ الأعت مع  ن المدح؛  أ  مدح  كر  السعدين، ويعرب مفعوال به، وا  
ذا الابرأا  ن كل  .وبتاص  الشالر اي منا  مدح واتر ،وهي  بىأل دالل  ،الرواي  بالفاا وا 

لى  إذا هأي  و  مع، اإأه يأكر ويصبا اي حا   إلخ اعريي هان، اإأه اد  اءت  لال  
 ن ظ  يلا وما يالح .لماياين، لراات،  ذرلات  باأين،:أحومعاري بىفظ الاهأي  وال مع 

: سىبي  من حياة العرباهامت باصوير ال واأب ال الباب،  يىب الشواهد المتاارة اي هذا
 ...توي، يدر، اال ،صياح، وحش 

 : اال م الثالثي ال اكن الو ط ومنعه من الصرف 

  لكن .2« و اكرر واحد مأها من  سباب اسع ،ماخ ا امع ايه اهأان »االس  ال يأصري   
ىغ  الفصيح  مأصري اي ال ((لوط)) ،((أوح ))كال  ن من الهالهي الساكن الحشو،سببا ما ايه» 

اال  واو  ي روأه لىخ النياس، لسببين،لمناوم  السكون  حد ا الاي لىيها الاأزيل،
 . 3«يصراوأه

ومن اأبيات الاي  وردها الزمتشرأ شاهدة لىخ ال مع بين صري االس ، ومأعه من    
 :الشالرالصري اي آن واحد اول 

الالالالال       ل الالالالال   ُاس  الالد  و  ِرهال الالالالالا     د ل  الالالالالالالالالِل مالالالئالال الالالالز  الالالالالالُد اي الُعى الالالالالبِ ل  االالالال الاالال الالالالالالىالال الالالف ع بالاِلالالالالالف الالالالالالالل   4الي  د ل 

                                                

 044ص. 0شرح المفصل البن يعيش ج1- 
 44ص ل اي صأع  اإللرابصفالم -2
 45صأفسه  درصمال -3
 07ص. ت.د. 0ط.مطبع  الصاوأ.محمد إسماليل لبد اهلل الصاوأ.اا.البيت من  المأسرح  ل رير اي ديواأه  -4
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وال  بل لها أناب وبراع، لل من مئزرها لن  سمها، أ  أها ل  اغط و هها بما يف   
أما اشرب من  ن العىب،اشرب م االمالحظ  ن  اهي من او  ذوأ يأخ وشري، الكأس،وا 

ورا   ملمون هذا البيت يعكس  اأبا من حياة العرب اال امالي  الاي اوصي بالاحلر
  ومأعها من الصري حيث  مع مابين صراها،(( دلدُ )) ،((دلد  )):والشاهد ايه اوله .العيش

الذين االوا بصراها  ر عوا ذلك إلخ مناوم  السكون  بالابار  ن ومأه اكال اأمرين  ائز
اكأن التف   وع من األال  لتفاه بسكون وسطه، أه  صراوا هذا الأ: أ ؛ حد السببين
ع صراها، اند   روها  ما الذين االوا بمأ السببين، ابني سبب واحد ااأصري، ااومت  حد
  ((هأد))ل  يفري بين (تشرأالزم)إال  ن ابن يعيش يرا  ن صاحب الكااب.لىخ النياس

 ((هأد))اي الصري ومأعه كال ((لوط))و ،((أوح))، و عل حك  ((أوح))و ،((لوط))وبين ((ُ م ل))و

حيث المسموع لن العرب  ن مهل .1«وهو النياس إال  ن المسموع ما ذكرأا ؛ ((دلد))و
 .ري انطالص ((لوط))و ((أوح))الصري والمأع، واي مهل  ايه ي وز ((دلد))و ((هأد))

 :المثنى

خ مأنوص  ن ابنخ من شأأه إذا ل  يكن مهأت »ن لرتي الزمتشرأ المهأخ ذكر  أهبعد     
 .2«تصيان وآليان:صيغ  المفرد ايه محفوظ ، وال اسنط ااء الاأأيث إال اي كىماين

 :والدليل لىخ ذلك ما يأاي   
الالالالاله ِمالالالالن  الا الالالالالالالالال  -0 الالالالالالالالالي ي  الالالالظ لِ كالالالالالأن  ُتص  أ  الالالالالالالالالالا ا ح  ، ايالالاله ِهأ  ُي ل ُ الالالالوز   3الالالالالالالالالالالد ل الالالُدِل     ظ الالالالالالر 

شبه الشالر تصياي هذا الشيخ بظري ل وز ايه حأظىاان، وتص الع وز؛أأها ال    
 أه : والشاهد ايه. ت  ات  ادتر اي  رابها إال الحأظل، وأحوو من اأدوي ، وذلك حين ش  

                                                
 084ص. 0شرح المفصل البن يعيش ج -1
 .772ص اإللرابل اي صأع  صالمف -2
. مخ الهذلي ،  و لىشماء الهذلي  اي تزاأ  اأدبىلس و  ،أخهبن المل أدل  و  ،شا عيمالبيت من الر ز لتطا  ال -3
 404-488ص.  2ج
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حيث حذي الااء اي الاهأي ، وهو شذوذ اي النياس دون االساعمال، كما  ((تصييه)):اال
 .حأظىاان:هأاا حأظل، والنياس  ن ينول:  ن هأاك شذوذا آتر اي اوله

ِاالالال                   -7 ا ج    ل ي الالالالالاُو ار  ط  الالالالالالالا الالالالالر  اج  الالالالو   1بِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  
. و احرك سناء الىبنل بعظ  الكفل، واراتاء الىح  ااحرك إلياايصي الشالر هذا الر    

وهو شذوذ اي   ليااو،:وكان النياس  ن ينول اء،بحذي الا (( لياو)): أه اال:والشاهد ايه
 . يلا النياس دون االساعمال
 : تثنية المحلوف المه

د  »:اال الزمتشرأ    مأه يرد لرب : أ.2«والمحذوي الع ز يرد إلخ اأصل، وال ُير 
إال  أه اد ورد لن .يُد ويدان :ولرب ال يرد مهل  خ و توان،:ل زو المحذوي مهل

 .دميان: يديان، بردت المه شذوذا، كما االوا: العرب
ى الالالال         -0 الالالالالالالد  ُمح  الالالالالالالالالالالالالاو اِن ِلأ  الالالالالالالالاله  ]يالالالالال الالالالد ي اِن ب ي ل  ُال  ام ا و   3[الالالالالد ااالالالالالد امأع اِأك   ن ُال 

ى الالالال  يدان: معأاوو     والشاهد  .  امأعان لأك  ن الا ، و ن اظى ال ود والكر :لىمىك ُمح 
خ اليد برد السااط مع  أها ال ارد هأت : ، ارد المه شذوذا  أ((يديان )) أه هأخ اليد لىخ : ايه

وينول  رة،والشذوذ، و عىوو من ابل اللرو واد حمىه البصريون لىخ النى  . لأد اإللاا 
اي اأحوال كىها، ي عىه  ((يدلا)) :والذأ  راو  ن بعض العرب ينول اي اليد»ابن يعيش
 : مهل ذلك اول الرا ز ((ااخ ))و ،((رحخ)) منصورا كال 

الالالالالالالالالالالالالالالال د ا     إال ذارع  الع الالالالالالالالالالالالالالأ ِس        ست الالالالالالا اال الو   4« و ك ي  الي الالالالالالالالالالد ايالالالالا ُرب  سالالالالالالالالالالالار  بات  م 
الالالالالر ا      ُذبالالالالحالال الالالالالالالأا حالالالالالالال الالالالالالالالر   لىخ  أ ا ولالالالالالالالو -7  5الينالاليالالالالالالالالالالالالالنِ  ِبالالالالالتال الالالالالب ر الالالالالد م ي انِ    

                                                
 .2/582،575،570البيت من الر ز بال أسب  اي تزاأ  اأدب -1
 775لمفصل اي صأع  اإللراب صا - 2

 .426ص2ج البيت من الكامل بال أسب  اي تزاأ  اأدب 3-
 .785ص 2بن يعيش جال المفصل شرح -4

 442ص . 2ج البيت من الواار لىمهنب العبدأ  و لعىي بن بدال اي تزاأ  اأدب 5-
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 بيأأا؛أن العداوة لشدة صاحبي، بد  دمي يتاىط ل  واحد ح ر لىخ ذبحأا لو ينول
 لو حاخ متاىفين، اا اهين اي اسيل بل امازج، ال العدوين دماء  ن اعاند كاأت العرب
 ود  ي رأ، الش اع د  ال بان، حيث من الش اع مأه يعى  :وايل واحد، ح ر لىخ ذبحا

 ارد ال الال    ن مع د ، اهأي  اي دميان م يء: ايه والشاهد.ال ي رأ بل ي مد ال بان
 عاليائي من    الواو، من  هو د  اي الىغويون اتاىي واد اإللاا ، لأد

 :     تثنية الجمع

 ي وز  أه  أ.1«والفرااين ال مالاين اأويل لىخ ال مع يهأي واد»:الزمتشرأ اال
 لصور من العرب كال  اي  اء اند و مالاين، ارااين اأويل لىخ ال مع اس  اهأي 

 :االحا اج
ن لأالالالالالالالالا   -0 االالالالالالالالالال    مالالا ايالالالالالالالالالالهما ِإِبالالالالالالالالالال  ِىالالالالالالالالالالم    2[ااأك بالالالالالالالالالالالوا ِشالالالالالالالالالالالالالئا  مالالالا  يتالالاله  االالعالالن]     ل 
 الغرامات، واحمل األياي، ارا من لىما  ما ايهما اإلبل من اطيعان لأا: أ   

 ي وز أه : ايه والشاهد. مأها يرليك  ال لما والدلوا واأكبوا، يرليك ، ما مأها ااتااروا
 والنياس ،ال مع الس  اهأي  بالنإ:اال اند و مالاين، ارااين:اأويل لىخ ال مع اس  اهأي 
 معأيان اهما ،النى  لل ادل والاهأي  الكهرة، لىخ الدالل  ال مع من الغرض أن»؛يأباو

  .3«واحدة كىم  اي ا امالهما ي وز وال ،مادااعان
ا  الالالالم ال ي نِ أصب ا الحي   وب الالالالالالالالالادا ول  ي  -7 الالالال   ِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالُدوا     لأد الاالال الالفرِي اي اله ي 

4 

 [سعخ لالالالالنالالالاال اى  يالالالالالالالالالارك لأا سالالالالالبالالدلا      االالكيي لالالالالو سالالالالعخ لمروولالالالنالين]      
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اب  بن  بي سفيان لىخ بن ل بن  بي سفيان ابن  تيه لمرواساعمل معاوي  »حيث   
لو ولي :ومعأاو.1«انال لمرو بن العداء الكىبي هذا الشعر االادا لىيه ، صداات كىب،

ليي ل  ي دوا معه شيئا  أصبا بأو كىب اي بن لاب   مر الصداات لاما هاأيا،لمرو 
اطيعان :لمكسر، اإن  مالين مهأخ  مال  أ أه ي وز اهأي  ال مع ا:والشاهد ايه. لديه 

    وصأفا لحربه  لارحىته  يحمىون لىيها  هناله ، صأفا:فينا صأممن ال مال بالاباره
 .يركبوأه إذا  أبوا تيىه 

الالال[     االالالالالالالالالالالب الالالالالن الالالالىت االالالالالالالالي  وِل الا الالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالال نالالالالالالالاللِ ]  -2 ي  م  الالالالالالاح  أ الالالالاله ش  الالالالالالبالالالالالالالاليالالالالالالن ِرالم   2لِ الالالالالالالاِلك  و 

يين  ن او  الشالر  اووا إلخ ذلك المكان، ارلوو، ول  يتااوا رماح هذين الح:عأاووم   
حيث هأي  ((ي مالك وأهشلحبين رما)):والشاهد ايه اوله .مالك وأهشل لعزاه  ومأالاه 

 .لىخ اأويل رماح ابيى  مالك، ورماح ابيى  أهشل( رماح)ال مع
       :جعل المثنى على لفظ الجمع 

ما  حسن )) :كنولك 3 عل االهأان لىخ لفظ ال مع إذا كاأا ماصىينيُ و » :شرأاال الزمت   
 ن الواحد مأهما والوحيد ماصل بال سد : أ ،5«4﴾َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما، واي الاأزيل﴿((رووسهما

 از ايه  اإأكت إذا لممت إليه مهىه،»واأأي، والظهر والبطن، كالر س، ال يأفصل لأه
والو ه ...الاهأي  لىخ اأصل:والو ه الهاأي...وهو اأكهر ال مع، ا حدهم: و ه هاله 
واد  أشد الزمتشرأ ما يشهد لىخ صح  اساعمال الو هين اأول  .6«اإلاراد :الهالث

 :إذ ينول الشالر والهاأي معا،
                                                

 500ص 2تزاأ  اأدب ج -1
 0826 .الر ز أبي الأ   اي سمط الالئي لبد العزيز الميمأي مطبع  ل أ  الاأليي والار م  والأشر دطالبيت من  -2
 .500ص 0ج
 ...الواحد مأهما ماصل بال سد ال يأفصل لأه كالر س واأأي: أ -3

   34من اآلي  المائدة  -4

  224المفصل اي صأع  اإللراب ص -5

  210ص 3شرح المفصل البن يعيش ج -6
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الالالالالاله الالالالالالالي ِن ا الالالالذ  ا الالالال]       مه الالالالالم  الالالالالالالالالرا  و  الالالالالالالالالالالن     [الالالنِ الالي  الالالالالالالي ِن م  س الي   1ظ ه راهما مالالالالالالهل ظالالالالالالالالالالُهوِر الا ر 
لشاهد وا.اشبهما بالارسين شيء يسادل به، وال وال ماء، وصي االاين ال أبت ايهما،   
ين اي اس  واحد الاهأي  لىخ اأصل الالالالال مع كراهي  ا اماع الاهأيا: أه  مع بين الىغاين:ايه
ظهور  )):وب معه اي اوله ((ظهراهما)) :خ باهأي  الملاي اي اولهحيث  ا وال مع، الالالالال

اإأها اأزل المهأخ  ،وهذا  ائز بالأظر إلخ العرب والمراد اي المعأخ ظهران،،  ((الارسين
 .((أحن اعىأا )):مأزل  ال مع أحو اول االهأين

      :أوزان الثالثي

هي الم رد، وذكر  أها لشرة  مهى ، أبأي  الهال 2بعد  ن لدتد الزمتشرأ  لفاظ ال مع   
ىخ، ىخ اي  مع ح ل» :اال ليس من بيأه  وزن ِاع  اىيل ل  يأت » ؛أأه«واد  اء  ِح  

واد .3«كرو صاحب الكااب مع  مهى  ال موعمأه اي الهالهي إال هذا المهال، ولذلك ل  يذ
 : أشد ما يشهد لىخ اساعمال ح ىخ  معا

الالالالال]      ىخ االالالالالالالالالالدر جُ       [ِاي الذيالالالالالالالالالن كأأالالالالالالالاله الالالي  الالالالالالي بِ ارحالالالالالالالالالال  ُ ص  ب الالالال  ُوا العُ  ِح   الالالالالالالالالر  اي الش 
4 

ىخ)) :والشاهد ايه اوله. ارح   والدأ الصغار برحماك إياأ، اأأا معيىه      مع ا ع ل  ((ِح  
 .اعال واعول اي الكهرةو  لىخ ِاعىخ، وكان النياس  ن ي مع لىخ  اعال اي النى ،

   :  جمع المؤنث الثالثي ال اكن الو ط المعتله المنتهي بالتاء

 . 5«إال اي لغ  هذيل((دوالت ))و…((ب ي لات ))ااإلسكان كال  اإذا الاىت،»:اال الزمتشرأ   
 :والشاهد اول  حد ه 

                                                
   2/44والكااب    2/314البيت من السريع لتطا  الم اشعي اي تزاأ  اأدب  -1

  727ص  2وشرح المفصل البن يعيش ج  720المفصل اي صأع  اإللراب ص يأظر -2
 742ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -3
 264ص اإليلاحالبيت من الكامل لعبد اهلل بن الح اج اي شرح شواهد  -4
  727ص  لراباإلالمفصل اي صأع   -5
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ب       تالو بالي الالالالالالالالاللالات رائالالالالالالالالالا ُمالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالأ         1[رااليي  بمالالالالالالالالالسا المالأالالالالالالالالكبالالالالالالين سالالالالالالالالالالالالبالوحُ ]و 
. يصي  مىه اي سرل  سيرو كالظىي  الذأ له بيلات، يسير ليال وأهارا ليصل إليها   

حيث ااا العين ايها لىخ لغ  هذيل الاي افاا العين اي  ((ب ي لات)) :والشاهد ايه اوله
 .  معاال، والنياس الاسكين اي المعال مع اعى  صحيحا كان،  

  :حكم المؤنث ال اكن الو ط غير المنتهي بالتاء

  (( ه الت))، (( رلات)):االواث مما ال ااء ايه كالذأ ايه ااء،وحك  الموأ»:اال الزمتشرأ   

 ن حك  االس  الموأث الساكن الوسط الذأ ال ااء ايه إذا : أ2«(( هل))و ،(( رض))اي  مع 
ر ة د: عا موأها سالما، كحك  ما ايه الااء من حيث ااا هاأيه مهل مع  م د دل دات، وا م  ل 
 . ض  رلات، و هل  ه الت ر ومأها   ا م رات ،

 :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر   
ُلالالالالالالالالالالالالون  ك الال  -0 هراا ُه     ه ال ت  حول االيالالالالالس  بِن لاصالالالال       إذا  دل الالالالالال وا بالى يل ي د  الالالالالالو 

3 
حيث  ، أه  حول هذا الر ل كأأه   هىه، يحدون إبىه  بمدحه، ويصفوأه بال ود:ومعأاو   

 (( ه الت)) معه  ه ل لىخ:والشاهد ايه .أخ بها لن ال واد الكهير العطاءكوهر كىم  يك
ى أن حك  ما الحري الهاأي؛ واحريك، باألي والااء  ي مع باألي والااء من باب اع 

يعابر  ن  4إال  ن ابن يعيش .يحرك هاأيه ومن العرب من يسكأه  ن من اأسماء،وكان 
 . ه الت  مع  هى  وليس  هل

الك الالالالالالالالالالال ِلي راتُ -7    د ِد الِعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد      ِد إلالالالالالالالالالالالياله  محالالالالالالالالالالالالطوطُ  األ   5الالا ِ الف الع اِل والس الو 

                                                
  515ص 2أحد الهذليين اي شرح الاصريا ج البيت من الطويل -1

   727ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -2
 88-86ص0البيت من الطويل لىمتبل السعدأ اي تزاأ  اأدب ج -3
 767ص 2يأظر شرح المفصل البن يعيش ج -4
 0وبال أسب  اي  مالي ابن الحا ب ج 760ص  2شرح المفصل البن يعيش ج البيت من التفيي لىكميت اي -5

 246ص
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،اه  ال ال ميل، والسودد العظي  اد حطت  هنالها لدا آل بيت الأبي ع  الف    ن:ومعأاو   
 ن الموأث الذأ ال يأاهي بااء مما هو معال العين، اياس :والشاهد ايه . هل لذلك ومأبعه

 .((ِلي رات)): معه احريك ليأه، وهو اوله
        :جمع ما وزنه أفعل

   الالالالالولىصف .((ادلالالالالالال  )) أحو (( االل)) :اسما مهال واحد إذا كان (( اعل))  ولال »:اال الزمتشرأ   
أما ي مع بال...(( االل)) ،((ُاع الن )) ،((ُاع ل )):هاله   مهى         الذأ موأهه (( اعل))  (( االل)) وا 

ىخ))  واد  اء ايه  مع  ويشهد لىخ ذلك اول األشخ، .1«وي مع  يلا بالواو والأون  ((ُاع 
 :ل اارة بالأظر إلخ الوصفي ، واارة  ترا بالأظر إلخ االسمي ما وزأه  اع

 2صات اأحاوِ ي  ه  و لو أ  لمر   ايا لبد       من آل  عفرِ   ااأي ولاليُد الحالالالالالالالالالوصِ      
    تبرت  ن اأحاوص اولدوأي بالنال، ه  راح يتاطب زليمه  لبد لمرو اائال :ينول   
ه  مع  حوص  أ:والشاهد ايه .و صون ألرالك  ، لو أهياه  لن ذلك كان تيرا لك:له

ل، ه  لىخ  حاوص  أ:لىخ حوص  أ لىخ  االل أظرا إلخ  اأب الوصفي  اي :لىخ ُاع 
 .واالسمي  اي الهاأي، اأول

      :المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي
كن ول ه إلخ الىفظ،ويير حنيني يعود  مر الاأأيث اي حنيني الاأأيث،:الموأث أولان   

ن كان ،((طىع الشمس))و از ،(( اء هأد)) ولذلك اماأع اي حال السع »الحنيني  اوا  وا 
 .3«حلر النالي اليو  امر ة:أحو اوله  اسا يز، اإن واع اصل، ،((طىعت)) :المتاار

ن كان الاأأيث  كهر و وسع هذا االساعمال اول  رير،حيث يشهد لىخ صح    :وا 
 4[لىخ بالالالالالالالالاب اسالِاها ُصالالالالالالالالى الالالالب  وشالالالالالالالالالالا ُ ]الالد اُأتالالالالالالالالالالالال يال ِطل      سالالالالالالالالالالالوء      لالنالالالالالالالالالد ولالالالالالالالال      

                                                
 726المفصل  اي صأع  اإللراب ص  -1
  048مك  دت  ص. دط. محمد حسين المطبع  الأموذ ي  . من الطويل لأللشخ اي ديواأه اا  البيت -2
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لىخ موالع العف  مأها من  إذ ينول إن    اأتطل إمراة سوء، حيث الأاس يعراون ما   
لند ولد )) :ايه اولهوالشاهد .وهو ه اء اي ياي  النبا، واعريض  شد ابحا مأه لالمات،

، وذلك لاأأيث، مع  ن االىه موأث حنينيحيث ل  يصل بالفعل ااء ا ((اأتطيل    سوء
إذا كان الفعل مسأدا إلخ ظاهر االس ، » كهرو وهذا  ائز،  ،مفعوللفصىه لن االىه بال

ومن الشواهد الاي اهبت ذلك، واو ب اأأيث  .1«اإذا  سأد إلخ لميرو، اإلحاي العالم 
 :عل اول الشالرالف

د ا  ]       أال    و  ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله الاا ال  مالالالالالالالالالالالالُز  د  الالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالال ل  ِإبال الالالالالالالالالالالنال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اله الا[      الالالالالالالالالالالالالالت  و   2وال  رض    ب 
كمطرها، وال  سحاب   مطرتال :لمطر، و رلا كهيرة البنل، اينوليصي سحاب  يزيرة ا   

((  بنىت إبنالها)) :، والنياس((وال  رض  بنل إبنالها)):والشاهد ايه اوله. رض أبات كأبااها

وما حذي الااء إال  وهو موأث م ازأ، المسأد إلخ لمير لائد لىخ اأرض،؛أن الفعل 
لها، والمكان وال مكان  بنل إبنا:اأويل  ن اأرض مكان، اكأأه االوم ازو لىخ  ، لرورة

 .اال شاهد اي البيته ما دا  اأرض مما يذكر ويوأث، مذكر، وهأاك من يعابر  أ
   :حكم الفعل الم ند إلى ضمير الجمع في التلكير والتأنيث

والمسىمات  ،واعىوا تالر ال اعى: و ما لميرو، اانول اي اإلسأاد إليه»:اال الزمتشرأ   
 ن ذكر حك  الفعل المسأد إلخ ال مع من حيث ابعد  .3«وكذلك اأيا  اعىت واعىن،

الاذكير والاأأيث، وذكر حك  الفعل المسأد إلخ لميرو المساتىص من اأمهى  الاي 
 يتىو ال مع  من  ن يكون اال»سأد إلخ لمير ال مع ن الفعل إذا  وردها، والذأ مفادو  

(( الر ال)):سرا، وكان المذكر ممن يعنل، أحو و يير مكسر اإن كان مك مكسرا،

 ااوأهه ((الر ال اامت)): حدهما  ن اىحنه ااء الاأأيث أحو:كان ذلك ايه و هان ((الغىمان))و
وي وز  ن ير ع إلخ . وهي حنين  واحدة موأه  أأه ير ع إلخ اندير ال مال ، دو؛وافر 

                                                
 742المفصل اي صأع  اإللراب ص  -1
  7/400وبال أسب  اي التصائص   402البيت من المانارب لعامر بن  وين اي اىتيص الشواهد ص -2
 746ص المفصل اي صأع  اإللراب -3
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و ؛أن الوا ((الر ال ااموا)):أحولاال، ااظهر لالم   لميرو بالواو،الىفظ وهو  مع مذكر 
ن ك...لىمذكرين مما يعنل اىك ايه ...((اأيا )):أحو ان المكسر لغير  ولي العنل؛وا 

ن  ((اأيا  اعىت)):اانول  حدهما  ن اىحي الفعل الااء،:و هان لىخ اندير  مال  اأيا ، وا 
ن ...((اعىن)) :شئت اىت الهأدات )):الهأدات انول والموأث السال  أحو...كان مذكراوا 

 :، املمرو بالواوع المذكر السال و ما ال م...وامن لىخ الىفظ ال مال ،أخ لىخ مع((اامت
ويشهد اول سىمخ بن ربيع  لىخ صح  إلحاي ااء الاأأيث .1«ال يير((الزيدون ااموا)) 

 :بالفعل المسأد إلخ لمير ال مع
ذا العالالالالالالالالالالذارا بالد تالالالالالالالالالان االالالالالالنالأ الالالالالعت     واساالعالالالال       ب  الُنُدوِر ا الالالالالالالالالالمال ى توا   2الال الىت أص 

بتدم   يمدح هوالء النو  بإكرا  الليي، وال  دل لىخ ذلك من ايا  اأبكار من بأااه    
يث بالفعل حيث  لحي ااء الاأأ اساع ىت، امىت، انأعت، :والشاهد ايه اوله .الليوي

 .المسأد إلخ لمير ال مع
    :الن بة إلى الم مى بلفظ مثنى

: ايه مذهبان  و م موع  مع السالم ، اىأا إذا سمتيأا ر ال بمهأخ،»:اال ابن يعيش   
ي د ان))بل الاسمي  اأنول هذا ، ن احكي اإللراب  حدهما وهو اأ ود،  ااعربه بالحروي...((ز 

اعىخ هذا إذا أسبت إلخ شيء من ذلك، حذات لالماي . كما كان إلرابه ابل الاسمي  بها
ي ِدأٌّ والهاأي:اأنول ،معالاهأي  وال  ا وا ر   ن ال احكي اإللراب بعد الاسمي ،:هذا ز 

  ((لهمان)) وا عل ابل الأون  لفا الزم ، وا عىه من ابيل اإللراب اي الاهأي  لىخ الأون،
ِىم انُ » :اأنول ((مروان ))و اعىخ هذا اكون الأسب  إليه بإهبات لالم  الاهأي  وال مع ...«هذا ُمس 

ي د اِأيٌّ »: اأنول ي شيء مأهمامن يير حذ واد  اء اي كال  العرب من  سماء .3««هذا ز 

                                                

 200-228ص 2شرح المفصل ج 1-
 60ص 0ج ي اي تزاأ  اأدبالبيت من الكامل لسىمخ بن  بي ربيع  اللب 2-
 .442ص 2ج يعيش البن المفصل شرح 3-
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حيث  لربوو بالحركات لىخ المذهب الهاأي، و لزموو . اأمكأ  ما هو لىخ لفظ المهأخ
 :األي، من ذلك اول الشالر

ي بالس   ال  يال الالالالالالالالالالالا ِدي الالالالالالالالالالالار  ال       الالالالالالالال]     الالالالانِ ُبالالالالالالالع الالالالالح  الالالالالالىال يال الالالالالال م  ىالالالالالاله ا بِ الالالالل  ل   1[الالالالالالو انِ الِبالالالالالى خ الم 
واد يير  وكىه  سي، ،((سبعان))يأادأ الشالر  هل ديار الحيت الكائأ  بهذا المولع    

بالحركات  ((السبعان)) أه  لرب: والشاهد ايه .ه  الباعاده  لأها واركه  إياهاالبىخ ديار 
اها م را سىمان، و أزله األي، ولو   راو م را الاهأي  لنال بالسبعين، اعىخ هذا و  ر 

 .الأسب  إليه ُسُبع اِأيت 
 : الن بة إلى المنقوص

اله ،  و اي اآلتر ال اتىو من  ن اكون ه والياء المكسور ما ابىها»:اال الزمتشرأ   
الرابع  واي  ،((ش وأٌّ ))و، ((و أٌّ ل م  )):االهاله  انىب واوا كنولك رابع   و تامس  اصالدا،

اِأيٌّ  ))و ،((ا ال اِليت  )):كنولك والنىب، ،الحذي وهو  حسأهما :و هان ِوأٌّ  ))و ،((ح         ((اال ال 
اأ ِوأ   ))و وهذا يعأي  ن االس  المأنوص إذا أسب إليه انىب ياوو واوا، إذا كاأت هاله ،  2« ((ح 

خ  واز اىب يائه حيث يشهد لى .ي ايما وراء ذلكواحذ ،واحذي  و انىب إذا كاأت رابع 
 :اول الشالرإذا كاأت رابع  

ب ِإن  لال    اكالالالالالالالن  لال أ الالوكيي لأا بالش         الالالالالالالالالالر  النال دُ الاأ ِوأت و ال  أ الالالالالالالالا      د ر اِهالالالالالالالالالالُ  لأالالالالالالالالالد الح 
3 

. تمر وال أند، امن  ين لأا  ن أشرب من لأدوإذا ل  اكن لأا دراه  لأد بائع ال: ومعأاو   
اأ ِوأت )) :والشاهد ايه اوله اِأي  ))أسب  إلخ الحاأ  بالنىب، ويصا  ((الح  بالحذي، وهو  ((الح 

 .  ود ما دامت الياء رابع 
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   :الن بة إلى المضاف
 ملاي إلخ اس  معروي ياأاول مسمخ لىخ :نوالملاي لىخ لربي»:اال الزمتشرأ   

وملاي إلخ  (( بي بكر))، و(( بي مسى  )) ومأه الكأخ كال ((ابن كراع))و ((ابن الزبير ))كال حياله
سب إلخ اللرب االأ ((لبد النيس))و ،((امرئ النيس))ما ال يأفصل اي المعأخ لن اأول كال 

لخ الهاأي لبدأ  ...اأول ُزبيرأت  ويشهد لىخ صح  اساعمال اللرب الهاأي اول ذأ . 1«وا 
 :الرتم 

الالالالالالالالالالوا       ِئي  ر  الالالالالالالالالالالالالويذهالالالالالالالالب بيأالالالالالالالالالها الم          2[بالدتيالالالالالالالالالال  الحالالالالالالالالالالالوارا الالالالالالالالالالالت  ي  غ  ل  كمالالالالالالالالالالالالا   ]ل غ 
أتما ينع إذا  :  يكن بيت امرئ النيس من  مىاها ن بيوت الم د إذا لدت، ل:ومعأاو    وا 

؛أأه ال ينبل ايها إال كما ال يعاد بالحوار إذا كان اي الدي  يعاد به،ال  ذكر معها لغو
. ذلككبل آتر اسمه  رتم  ال يه و امر  النيس الشالر،والمالحظ  ن الشالر ذا ال .الكبار

أسب  إلخ امرئ النيس حيث أسبه إلخ ال زء اأول من المركب  ((المرئي)):والشاهد ايه اوله
 .ىخ  وازواإللااي، وهذا مما يدل ل

 : في الن بة عن القياس  ما َشلّ 
 ((العالي  ))و ((البصرة ))، ((البادي )):وله ا النياس لن المعدول  ومن»:الزمتشرأ اال   

   ن العرب اد أسبت إلخ  شياء، اغيروا لفظ المأسوب إليه»وهذا يعأي 3«((هذيل))و
اي  ((ُهذ ِليٌّ )) :من ذلك اوله ا.4«وال يناس لىيه ييرو ،كما اساعمىاه العرب ،ااساعمل ذلك
 :واد  أشد ما يشهد لىخ ذلك، إذ ينول الشالر. ((ِىيٌّ ي  ُهذ)) والنياس ((هذيل))الأسب إلخ 

ِىي    ا الالالالالالالالالالد         الالالالالالالر ت     ُهالالالالالالالالالالالالذي  الالالالالالالالالالالالالالط اِرا ِ   ُلو ِإذا ِهي  ا ات  الالالالالالالالالالالأُ  بلا ُهالالالالالالالالالالالالالذ ِليلا ِمن  ي   5الالالالالدِ   

                                                
 758المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
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لم د  ن هذو المر ة إذا ااترت، اأاسبت إلخ  ب كري  من او  لرينين اي ا: أ   
حيث لدل لن النياس اي الأسب   ((ُهذِليا)):والشاهد ايه اوله.معرواين بالش ال  واإلادا 

ِىي  )):وهي  ن انول يح  إهبات الياء،إلخ هذيل االىغ  الفص  :اولهويشهد لىخ ذلك  ((ُهذي 
ِىي     .كما يمكن النول  ن الأسب  إلخ ُاع يل ا ع ىي بحذي الزوائد ،ُهذي 

 : االجتزاء بلفظ الفرد عن الجمع
من ذلك ا »:اال الزمتشرأ     ظالالالالالالالالالالالالالالاز وا بىفالالالالالا  ((اسعمائ  ))إلخ ((هالهمائ  )):وله الالالالومما شذ ت
  مائ  إلخ اسعمائ   ن ا مع المائ وذلك أن النياس اي هاله .1«لن ال مع الواحد 

واد  أشد الزمتشرأ من شواهد الكااب، ما .معدود هاله  إلخ لشرة يكون  معابالابار  ن 
 :يدل لىخ  واز اال ازاء بىفظ المفرد لن ال مع إذ ينول الشالر

 2الالميالالالالالالالالُص مالالالالالالالالالالالالن  تالالالالالك  ز الالالالالالالالاأالالالالالالالالالمالالالاإن ز ب ط ِأالالالالالالالالالالك  ا ِعالالالالفالتالُوا     ُكالالالالالالالالالالالُىوا اي بعالالالالالالالالالض       
مان اإن الز  ؛كىوا اىيال اعفوا لن كهرة اأكل، واكافوا باليسير: يصي شدتة الزمان اائال   

أه اس   أس يأوب واحدو ولع البطن مكان البطون؛أ:والشاهد ايه.ذو متمص  و دب
أأه لما  لاي البطن إلخ لمير  لن ال مع، اأراد ا ازاء بىفظ الواحد لن  معه،

وليس »:اال سيبويه.أأه ال يكون لى مال  بطن واحد  ؛ال مال  لى   أه  راد ال مع
ذا كان هذا مم ا شذ .3«والمعأخ  ميع ،ابمساأكر اي كالمه   ن يكون الىفظ واحدل  ، اإأه وا 

 :اد ر ع إلخ النياس من اال
  4الالالالالىال ت  لالالالالالالالن ُوُ الالالالالالالالالالوِو اأ ه اِا ِ خ بالالالالالالها     ِرد ائي و ا  الالالالالالالين  لىُمالالالالىالُوِك و  ِمئالالالالالال هال الالالالالالالالالثُ       

 ن الشالر اد اال اي يو  من  يامه  هاله  مىوك، ديااه  هالهمئ  من اإلبل، ارهن : أ   
هاا  التزأ لن و وو اأوبعمىه هذا يكون اد كشي  وذلك دليل شراه، ،رداءو بديااه 
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لكن إلاا  هالث إلخ .هالث مئين حيث  مع مئ  إلخ مئين:والشاهد ايه اوله.والعار
ن  ، اهو من ابيل .كان اياسا يير مساعمل إال أادراال مع، وا   ما اول ابن لبع الفزارأت
 :لرورة الشعر

والف الالالالالالالالالالالالاال الالالالالالاءُ  الالالذاذةُ ذهالالالالالالالالالالالالالب الىالالالالالالالالالالالالالد الالالالاماللا     انالالالالالالالالاين لالالئالالالالاإذا لالالالالالالالالالالاش الفالالالالالالالالالاخ م      
1   

اهيصي الشالر هرمه، وذهاب لذاذاه     والشاهد ايه  .واد أيتي لىخ المائاين ،وااو 
وكان الو ه حذي  وأصبه بعد مئاين، ((لاما))حيث  ارد االس  المميز ((مئاين لاما )) :اوله
إال  أها شبهت لىلرورة بالعشرين وأحوها مما اهبت أوأه  ما بعدها،و ر  ((مئاين))أون

 .ويأصب ما بعدو
 :حكم العقود في التلكير والتأنيث

يساوأ ايه  ((الهالهين))و ((العشرين))أحو وما لحي بآترو الواو والأون،»:اال الزمتشرأ   
يىالتب  والموأث،ا امع المذكر »؛أأه كىما2«وذلك لىخ سبيل الاغىيب المذكر والموأث،

واد  أشد ما يشهد لىخ اغىيب العرب لىمذكر اي حال ا اماع .3«أأه اأصل؛المذكر
 :ال أسين إذ ينول الشالر

 4الالالالالالالالوانِ فعُل اأتالمن اأمالالالالالالالالالالالر، ما ال ي الالا كان بيالالالالالالالالالأأا    مبعد  ،الالاهاد لاأي  تالالالال      
والشاهد .ال ينع من اأتوين د  ن واع مأي ومأها ماينول دلاأي هذو المر ة  تاها بع   
حيث لبتر لن أفسه ولأها . تاان: توان، ول  ينل:ىخ الموأث انال أه يىالتب المذكر ل:ايه

 .باأتوين
 :اال م الممدود القيا ي

 ن الالالالاء له أظير مالالالالالالواء والرتيالالالالالالعُ :يدل لىخ صوت أحو يعابر كل مصدر ملمو  اأول،   
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 .765المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 .08ص4شرح المفصل ج 3-

 .060ص 0887.دط بيروت.موسس  الرسال .محمد حمد الدالي.اا.لىمبرد  البيت من الطويل بال أسب  اي الكامل -4



 الهالث                                                                               شواهد المساوا الصراي الفصل 
 

111 

 

راخ اسملا ممدودلا اياسيا،يا أحالصح ما » وممتا يسادل به  ن واحدو ممدود  يلا و الصت
 ((أدا))اأمتا...(( كسي ))و ،((كساء)) ،(( ابي ))و ،((ا باء)):كان اي ال مع لىخ مهال  اعى  أحو

 :إذ النياس لالِ أدا هو  أداء ينول الشالر.2«1ا ذكرو سيبويهماشاذ اي  (( أدي ))و
الالالالالالالالالاد ا ذاِت  أالالالالِديالالال       الالالالالى  من  ُ اي ليال        3[الكىُب من ظىمائها الطُأبا ال يبصر]م 

وهذا من اما   البرد، ن هذا الممدوح ينرأ الليوي اي ليى  مظىم  شديدة :ومعأاو   
هو  ((أدا ))اإأته  مع أدا لىخ يير اياس، وال مع النياسي ِلال (( أدي )):الشاهد اولهو  .الكر 

 .أداء 
 :مصدر الفعل الثالثي المزيد فيه والرباعي المجرد

 4«وي را اي  كهر الهالهي المزيد ايه والربالي لىخ سأن واحد»:اال الزمتشرأ   
 و بغير زيادة،  ي  هالث  حري، سواء كاأت بزيادة، ن ما  اوز من اأاعال المال» أ

. ي يالب اأمر و كهرواإن مصادرها ا رأ لىخ سأن ال يتاىي، واياس واحد مطرد ا
 ((الُلع  اال ف   )) ، امصدرو((اال فال عتل ))من ذلك ما كان لىخ وزن. 5«وذلك أن الفعل بها ال يتاىي

بكسر  وله، وزيادة  لي ابل  اي اال فعتل ِاِفعتالال ال:الوا  يلااي اال عتالل  ِاعتال ا :إال  أه كما االوا
 : أشدو الزمتشرأ إذ ينول الشالر ويشهد لىخ ذلك ما. ، كما اعىوا ذلك اي  اعلآترو

 6الالبٌّ هالو النال اال اللُ وح ،الالالالالالالالالالالالالال ي  و ُحب  االالالالالالالالالالالمِ الاالالالالالالالالالالال       احب  لالالالالال:الالالالالالالابهالالهالالالالالالالالالالالالالال   حبالالال      
ث ر ايه اودتد والرع اوي ما يأبغي،والهالاالحبت هاله   حباب، حب مالز  لىنىب، وآت   

االغرض من إأشادو و ود هذا الوزن  ((ِاِمالي)) :والشاهد ايه اوله.يودأ بصاحبه لشداه

                                                

 .540ص 2الكااب ج1- 
 .40ص 4شرح المفصل ج -2
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ىال ل"و ما . الُلِاِفعتال إلخ الفعل افعتل إلخ  اأب اال فال ع   ىال ىال   و: له مصدران" ا ال ع  ويشهد . ِاع ال ل"ا ال ع 
ىال ل اول الرا ز  :لىخ صح  اساعمال الوزن ِاع الل من  ا ال ع 

  1االالد سالالرهالفالوهالالالا  يتالما ِسالالالر ه الالاي                       
سرهاي حيث  اء :والشاهد ايه اوله. حسأت يذاءو:سرهفاه بمعأخ واحدوسرلفاه و    

 .مصدرا لىخ وزن ِاع الل لىفعل سرهي لىخ وزن اعىل
 :المصدر على وزن الفاعل والمفعول

امت : كنولك لفالل والمفعول،ر لىخ وزن اسمي اواد يرد المصد»:اال الزمتشرأ   
ن كان اىيالب الالالالال هد لىخ صح  ورودو اي كال  العر ويش .2«اائما  :  ما يىي الالالالالال وا 
ِاُ  الدهالالالر  مالاللىخ حىف   ال   ]   -0 الالاش   3الالال الالالالن ِايت  زوُر كالالالالمالالار الالالالالالا الالالالالوال تالال  [    السىمل
اوله  :والشاهد ايه.لاهد اهلل لىخ ذلكو  ي المحصأات،واذ ااب لن اله اء، أ  أه    

وكان ليسخ » .وال يترج تار ا :والاندير لمصدر،حيث أصب لواوله مواع ا ، ((تار ا))
 .4«حال ((تار ا ))بن لمر يذهب إلخ  ن

الالالالالالالالالالالاايا إن  طال الالالالالالالالالالالوليالالالالالالالس لحبته] الالالالالالالالالالالاء  كالالالالالاِاالي   كالالالالالالالالالالفخ بالأالالالالالالالأِأ مالن  سمال   -7  5[الالال  ش 
ن كان يتشخ إن ها  أه سال لأ: أ    بعدما بعدت لأه، حيث كفاو أأيها يوائل حبها، وا 

ن  لىخ المصدر ((كااي))أصب :والشاهد ايه.امادا به الحب  ن ال ي د الشفاء من حبتها وا 
اس  ن ينول وكان الني ((كفخ )) :كان لفظه لفظ اس  الفالل، اكاايا مفعول مطىي موكد لنوله

إذ كان من العرب من يساهنل الفاح  »لكأته حذي الاأوين وواي بالسكون كاايا بالأصب،

                                                

  االي بالولرو . 56ص 4وهالو لىع الاج االي شالرح المفصالل ج. سرلفاه ما شئت مالن سالرلاي: واد روأ.البيت من الر ز  1-
  .7/45تزاأ  اأدب 

 720المفصل اي صأع  اإللراب ص -7
 .05،واي اذكرة الأحاة ص7/707 .البيت من الطويل لىفرزدي اي ديواأه 3-

 .60ص 4شرح المفصل ج -4
ولبالد .االا  حمالد  مالين.وشرح ديالوان الحماسال  لىمرزواالي 428ص 4البيت من الواار لبشر بن حاز  اي تزاأ  اأدب ج 5-

 784ص.0880بيروت. 0ط.دار ال يل.السال  هارون
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الط النوس )) :واد  اء اي المهل.كفخ الأأأ من  سماء كاايا  أ كفاي :والاندير اي الياء،
 .1«ول  يرو  حد باريها بالفاا ،بسكون الياء اي باريها ((باريها

الالالالالالالالالالالالالُد هلل -2 م  الالالالأ ا      ُمالالالالالالالالالالالح  بالالالح  ُمص  الالالالالالالاأ ا و  س  بتالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالر ص  ي  الالالبالت  م  بتي و  أ ا ر   2الالالالالالستاأ االالالالالح 
ب ا بمعأخ اإلمساء واإلصباح، والمراد وااهما، وهما :الشاهد ايه    س خ، وُمص  اساعمال ُمم 

 . ايه لىخ وزن اس  المفعول من الفعل الهالهي المزيد
ر بِ [     الالالالعد مالالالالالالالالالالالالرتةالالوأا مالالالالرةل بالالالالالاالالالالالالالالالالالالُمالالالالواالالد ُذا  ] -4 الالر ء ِلالالالالالالالالالالالأ الد  الُم   ولىالُ  بي الالالالالالالالالان الم 

3 
ولأدما يني  واأشياء يعري حالها باالتابار،   اد  رباموأا ولراا  شدة بأسأا،إأك   

الم رتب حيث ورد مصدرلا :والشاهد ايه اوله.شي مكأوأااهاويك اإلأسان لىخ حنين   مرها،
 .لىخ وزن اس  المفعول من الهالهي المزيد ايه، حيث المراد به الا رب 

  4ا الإنت الُمأ الالالالالالالالالالالد ا رحالالالالالالالالالالالالى   ا الُرُكالالالالالالالالالالالالالالوبُ [    ن الِحياض ا إن  اال ع ي  ُارادا لىخ ِدم  ] -5
ال ااأد ياها  ن اركب  اإن شربت، بل لىخ ماء الحياض اآلسن،اعرض اإل : أ    وا 

وهذا لىخ  ن رحى  وركوبا   أه اساعمل المأدتا بمعأخ الاأدي ،:والشاهد ايه .واحمل
كما اسر بذلك، االمأدتا لىخ حاله، وال شاهد اي  ، ما لىخ  أهما مولعان مصدران،

 .البيت
اخت مالالالالالالالالالالال -6  5[الالذأي من توي ما تشالالالالالالالالالاليالالالالالالالالت أالالالالالالالنالال]الالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالُت   الالالالهُل ما ُوا الالالالالإن الُمالالالالالالالالالالالالالو 
وهو  ،المواخت حيث ورد مصدرلا لىخ وزن اس  المفعول من الفعل ُوايت :الشاهد ايه   

 .الاواي ،  أ  ن الاواي  مهل اواياي بمعأخ 
                                                

 .784شرح ديوان الحماس  لىمرزواي -1
 .024ص0880. 0دار صادر بيروت ط. س يع الحبيىي. مي  بن  بي الصىت اي ديواأه ااالبيت من البسيط أ -2
دار الكاالالالالاب العربالالالالي . محمالالالالد محالالالالي الالالالالدين لبالالالالد الحميالالالالد.االالالالا.البيالالالالت مالالالالن الطويالالالالل بالالالالال أسالالالالب  االالالالي شالالالالرح اأشالالالالموأي -3

 . ل من بأي مازن لر : وايل 250ص 7ج 0855ط.بيروت
مطبعال  ل أال  . لبالد العزيالز الميمأالي.االا.أبالي لبيالد البكالرأ.ل االي سالمط اآللاليحالالبيت من الطويل لعىنم  بالن لبالدة الف -4

 . 754ص. 0826.ط .د الاأليي والار م  والأشر
 ت،.ط، د.ت دالكويالال.دار بالالن اايبالال  لىطبالالال  والأشالالر والاوزيالالع. ولالالي  بالالن الالالورد البروشالالي.االالا.الر الالز لرويالال  االالي ديواأالاله -5

 .75ص
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 1[الالالبالالالالاُن من الكربو أالال و إذا ُحالالالالال   ال ال]لي مالالالالالالالالالنالالالالالالالالااال الال    الالالالالالالالل حاخ ال  رأ ُ االالالالالالاا -2
بان الذأ و ار لأد الغىب  حيث يهىك ال  حاخ ال ابنخ لي ادرة لىخ الناال، ااال  : أ   

 اد إلخ الفرار إال لنالء الر ال،ول  يه  و إذا لاي اأمر، ال طاا  له لىخ الناال،
اساعماله مناال بمعأخ الناال حيث  اء لىخ وزن اس  المفعول :والشاهد ايه .ه مأوالكي س 
 . ((االُوال ))  من الفعل

ىالِه                    -0 ىال ص  أال ِج اي ُمص   2كأن صوت الصت
: والشاهد ايه .فرس بصوت الصأج بلرب بعلها ببعضحيث يشبه صوت ال   

ىالِه  حيث ورد مصدرا لىخ وزن اس  الم  . فعول، وهو بمعأخ الصىصى ُمصىال ص 
 :بناء المصدر من المعتل الالم من فّعل

ا ،((الافعى ))و ،((الافعيل)):الصحيا مصدران اي له»إذا كان اعتل     أحو كرماه اكريمل
   لزموو اأمتا إذا كان معال بالياء  و الواوأأه هو الالز ، اأصل، هو((الافعيل))و... واكرم 

حامل هنل المصدر اآلتر، لئال ي امع اي آترو ياءان ابىهما كسرة، ايُ ول  يأاوا ب ((افعى  ))
ولكن اد  اء الافعيل  .3«((لزياه اعزي )): ولأه مأدوح  إلخ المصدر اآلتر، وذلك اولك

 :ر إذ ينول الرا زأهمأه اي الشعر دون ال
الالالالالالالالالالالالالالِبيلالالالالالالالالالالاالكمالالالالالا اُأتالالالالالالالالالالالالالالالالالزأ شالالالالالالالالالالالالا اأالالالالالالالالالزيتاللا     الالالالالالالالالالزتأ د لال الالالالالالالالالالالو ه الالالالالالاالالهي االالالالالالالالالالالالالالأ الالال         4هىالال    ص 

احرك المر ة   ن الماحدث لأها احرك دلوها الساتراج الماء احريكا لعيفا كما:ومعأاو   
اأزي ، إال  أه لما :ينول ل اأزيتاللا وكان الالز   ن أه اا: والشاهد ايه.الع وز صبيا اراصه

  .اأصل ذلك لىخ والغرض بيان ورودإذ الطر ر ع إلخ اأصل المراوض،
  

                                                
 (اال)مادة .اي لسان العرب مالك بن لكعب الطويل من البيت -1

 .260ص 0ج التصائص اي أسب  بال الر ز 2-
 27ص 4شرح المفصل البن يعيش ج 3-

 287ص.7ج.ز بال أسب  اي التصائصالر  -4
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 :من أفـَْعل التفضيل ((ِمنْ  ))حلف
 ليل، ومعأخ الالالال ريد بها الاف إذا (( اال ع ل))من ((ِمن   )) لى   أه  اد يحذاون»:ينول ابن يعيش   

وهي  ((ِمن  )) ومما يشهد لىخ ما حذات مأه.1«وه  يريدوأها ااكون كالمأطوي بها الفعل،
 :مندرة

     2الالالت اي  الالالالالالالالالالد ب  لالالالالالالالا    وتال و ُهالالالالالالالالالالالالالِزلالالالالىي إبالالالالالالالل     هالا كاأالالالالالالالالالالالت أهاليالالالا ليالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالال -0
 و مها  هىه،لتصب ، مامأيا  ن لو يأحيث ياحسر لىخ ذهاب إبىه اي هذو السأ  ا   

من  اعل الافليل  ((ِمن   ))حيث حذات((لا   وتال)) :والشاهد ايه اوله. هىكت اي لا  ال دب
اال  .اهلل  كبر من ييرو :اهلل  كبر انديرو:وأظيرو اولأا ،وهي مندرة لا   ول من هذا العا 

 :الفرزدي
لُ ئمالالالاله  لز  و طال الالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالا دلالالالالالالالالالالالالالالالالابيالالالالالالالالالالالالمك السمالالالالاء  بالالالالالالأخ لأالالالا     إن الذأ سال الالالال -7 الالالالو 

3 
، و طول من ييرو، و  إن اهلل الذأ راع السموات بأخ لأا بيااللا من الم د    : ايلدلائمه  لز 

حيث حذي مأه (( لز و طول)) :والشاهد ايه اوله . ن اهلل بأخ لأا بياا لزيزا طويل الدلائ 
إأه :  و من دلائ  بياك متاطبا  ريرا، وايل ، لزت من دلائ  كل بيت أ  ول،المفل

ري اللا بين لزت بياه، ولزت بيت مه وتو، اساتدمها هأا اي يير الافليل، إذ لو االل
وي وز  ن .وهذا ما ال يريدو الفرزدي دلائ ،وطويل ال بأن لىمه و بياا لزيز ال اأب،
يكون »ز ِدلام   و طولها، كما ي وز  ن ل ايابأخ لأا ب :يكون المحذوي ملااا إليه  أ

َوُهَو َأْهَوُن ﴿:كنوله اعالخ يير مو ب افليل شيء لىخ شيء،  اعل بمعأخ اعيل واالل،

 .بمعأخ هي ن.5«4﴾َعَلْيهِ 

                                                
 020ص 4شرح المفصل ج  -1

المطالالالالابع .االالالالا ليالالالالد مصالالالالطفخ.لعبد اهلل بالالالالرأيلالالالالاح،شالالالالرح شالالالالواهد اإلاالالالالي البيالالالالت مالالالالن الر الالالالز أبالالالالي الالالالالأ   الع ىالالالالي،  -2
 .252ص 0805.الناهرة.ط .د.اأميري 

 .408،ص0802 0دار الكاب العىمي  بيروت ط.لىي اايور ذااأسا ديواأه اا البيت من الكامل لىفرزدي اي 3-
  72اآلي  من  .سورة الرو  -4
 243ص 4خزانة األدب ج -5
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 :((الـ ))،بغير((ُجلَّى ))و ((دنيا ))ا تخدام 
 ااتاىطت باأسماء ،ا يىبتأأه...بغير  لي وال  ((دأيا))واد اساعمىت»:اال الزمتشرأ   

أأه صف  اي اأصل  ؛الال  ن يكون باألي و  ((دأيا ))النياس اي»حيث.1«((ُ ى خ))أحوهاو 
ىال خ ))لىخ زأ  انىبت الواو  ((دأوت)) وهو من ،((الكبرا))و ،((اأكبر))،مهل ((اأدأخ))ومذكر ((االُع 

واد اند   ن .ء لواولها رابع ؛ لاحركها واأفااح ما ابىها، وذلك بعد اىبها ياااي اأدأخ  لف
ال يكادون يذكرون ا اساعمال اأسماء((دأيا))الال  اىز  هذو الصف  إال  أه  اساعمىواو األي 

  روها م را اأسماء، وكاأت األي  اىما يىب لىيها حك  اأسماء،...معه الموصوي
شهد لىخ ذلك اول وي .2«والال  ال اىز  االس ، ااساعمىوها بغير  لي وال  كسائر اأسماء

 :الع اج
 3الالالالما االد مدتتالالالالالالالالا طالالالالالالالالالالالاالالي سعالي دأيالال[     الالا  لالالالالالالالالالالالالالالدتتالالو  االالالالالالالالرا الأفوُس مالالاليالالالالالالالالال]     
. ويريب ايها، واد مدت  مأيات الأاس آماله  اي طىب الدأيا يصي  مر اآلترة،   

   را اأسماء؛ لكهرة اساعمالهان يير  لي وال  إ راء لها مم ((دأيا))والشاهد ايه اساعمال
 .4«لهذا ل  ا ر لىخ موصوي يالبا، كما يىبت االسميت  لىخ أحو اأ رع واأبطاو 

 :الواردة اي اول الشالر ((ُ ى خ))وكذلك 
ن دلالالال       الالالمالالالالالالالالالالالالالالالوِت إلخ ُ ىالتخ و وا  ِليأ االالالالالالالالالراة  كرا  الأ  يالالالوما سالالالالالالالالالالال]الالال       كُرم   5[اس االالاد 

 أأا من  ولئك الكرا أ  أ إن دلوِت سادات الأاس وتياره  إلخ  مر  ىل، اادليأا؛   
من األي والال  اي اساعماله م ردا  ((دأيا ))مهل ((ُ ى خ)) ن :والشاهد ايه.ومن  مىاه 

ن كان من  اعل الافليل، وذلك لكوأها  اءتو  ،واإللاا  بمعأخ الُتطالت  العظيم ، إذ  ا 

                                                
 291المفصل في صنعة اإلعراب ص  -1

 .020ص 4رح المفصل جش 2-
 .786، ص0البيت من الر ز لىع اج اي تزاأ  اأدب ج -3
 .768ص 0تزاأ  اأدب ج -4
 .280،ص0البيت من البسيط لبشام  بن حز  الأهشىي اي تزاأ  اأدب ص -5
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كون د  ن ياال يت »:ولذا حمىه ابن يعيش لىخ المصدر إذ ينول.ليس ايها معأخ الافليل
لىخ ((اأ ل))بمعأخ البشارة وليس باأأيث ،((البشرا))و بمعأخ الر وع، ((الر عخ))كال مصدرا

بشراه بشرا )):انولا  از اعريفه واأكيرو، أأه إذا كان مصدرا، ؛((الكبرا))و ((اأكبر))حد
ل  أحمىه لىخ و  اىذلك حمىأاو لىخ المصدر، ،(( رلاه ر عخ والر عخ))و، ((والبشرا
 :اي اول الشالر ((ُسوءا))ا الالالالالال م .1«الصف 
 2[الالالالالزون مالالن ِيالالالالالالالالىال ظ  بىيالالالالالالالالالالالن  يال الالالالال وال]   الالوء ا   الالالالالالن حسن بسالاُلالالوال ي الالالالالالالالالالزون مالالال      

 أه  او  يلعون اأشياء موالعها، ايحسأون إلخ من يحسن إليه ، وال ينابىون :ومعأاو   
مصدر كالر عخ والبشرا، وليست  ((ُسوءا)) ن :والشاهد ايه. ال ااي الغىيظ بالىين والر ا 

واد تطأ الأحاة  .روأ بسوء، ولىيه ال شاهد ايهو .إن  عىأاو صف ، اهو شاذموأث  سو ، ا
أكرة، وهذا اللرب من الصفات ال يساعمل إال  (صغرا كبرا)لكوأه اساعمل» با أواس

االلا اي اساعماله  .4«خء ابن هاأيءواد ُتطت »ولذا اال الزمتشرأ اي مفصىه .3«ُمع الرت
أن المولد ال يسوغ له اساعمال شيء لىخ  ؛ول  ينل  أته لرورة ».صغرا وكبرا أكرة

ال يناس محل سماع، و ع، اياواي ايه لىخ تالي اأصل لىلرورة إال  ن يرد به سما
 :وذلك اي اوله.5«وصغرا ما ورد ايه سماع ،لىيه

 6[حصباُء درت لىخ  رض من الذتهب]ها     را مالن اوااعالالالالالالالكبالالالكالأن صغالالالالالالرا و       
والتمر احاه بأرض  يصي تمرا، وما لىيه من الحبب، حيث شبته ذلك الحبب بالدتر،   

ا وكبرا الم ردين من التطأ كما  شار الأحاة إلخ ذلك  أه  أتث صغر وو ه . من ذهب
 .مع العى   ن  اعل الافليل إذا كان كذلك، ي ب إارادو واذكيرو ااأأيهه لحن  ل واإللاا ،

                                                
 020ص  4شرح المفصل ج  -1

مطبعالال  مصالالطفخ الحىبيالالو والدو  االالا لبالالد السالالال  هالالارون.لى الالاحظ.البيالالت مالالن الالالواار أبالالي الغالالول الطعالالوأ االالي الحيالالوان 2-
 .086ص2ج 0866مصر.7ط
 .206-205، ص0تزاأ  اأدب ج -3
4
 782المفصل اي صأع  اإللراب ص - 

 206ص 0تزاأ  اأدب ج -5
 722ص 0البيت من البسيط أبي أواس اي تزاأ  اأدب ج -6
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أه  أه اساعمىه اساعمال وااللاذار ل»:إال  ن ابن يعيش حاول  ن يعاذر لأه اائال
 كال اصار ،((كبيرة))و ،((صغيرة))أحو   موصوي،رة ما ي يء مأه بغير اندلكه اأسماء؛

وي وز  ن يكون ل  يرد به  .ااساعمىه لذلك أكرة ((اأبطا))و ،((اأ رع))و ((الصاحب))
 ايه بالاي أحن بصددها، ((ِمن))ليست» ما بيت األشخ اال.1«الافليل، بل معأخ الفالل

 :إذ ينول.2«من بيأه : أ (( أت مأه  الفارس الش اع)) :اي اولك  ((ِمن)) هي أحو
أالال الالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالا العالالالالالالالالالالالالالالالالال]الالالالالالهالالال  حالالالالالالالالالالصخ     الالالر مأالالالالولسالالالالالالالت  باأكهالالال        3[الالالالالاهالالالالالالالالالالالالالالالرلىالالالالالالالالالالكال الزةُ وا 
اي  ((ِمن   ))ينو ب(( ل ))يبدو اي ظاهرو  أه  مع بين ((ولست باأكهر مأه  حصخ)) :انوله   

وهو ما ل  يرد اي كال  العرب، واد بيتن ابن  أي سبب اماأاع العرب من   اعل الافليل،
اكسب ما ياصل  أ الالالالاللعمر  الالالالال(( ِمن   ))وذلك  ن »: اائال (( ل ))بأاعل إذا لرااه بال(( ِمن   ))إلحاي

 الل من ابن دتىت البصرة، ار يت : من  اعل هذا اتصيصا ما،  ال اراك لو اىت: به
ذا  (ابمن ما صحت لك)سرين ل  يسبي الوه  إال إلخ الحسن رلي اهلل لأه  هذو الفائدة، وا 

اأالل  و أحو ذلك، اند اساولبت الال  من الاعريي  كهر مما افيدو   و ،اىت اأحسن
من حصاها من الاتصيص، اكرهوا  ن يارا عوا بعد ما حكموا به من اوة الاعريي (( ِمن  ))

لخ ادر ما افيدو(( ِمن  ))إذا ه   ابعوو  اللاراي بلعفه،إلخ ا : الدال  لىخ حا اه إليها، وا 
 ما ايما يتص اعىي  بي لهمان ال احظ بظاهر هذا البيت، .4«من الاتصيص المفاد مأه

ىه الأحاة من اماأاع ال مع بين األي والال  و اوالابارو أنل اند اأدو ابن .((ِمن  ))لما  صت
 هذا لاتصيصه ايكون ما رامه  بو.هذو ليست الاي اصحب  اعل(( ِمن  )) وذلك  نت » أي

لست :كنولك (( لست ))وذلك أأتها إأتما هي حال من ااء.لهمان من  معها مع ال  الاعريي

                                                
 .028، ص4شرح المفصل ج -1
 782المفصل اي صأع  اإللراب ص -2

 .752ص0لأللشخ اي تزاأ  اأدب جالبيت من السريع  -3
 .724-722ص2التصائص البن  أي ج -4
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لست من بيأه ، واي  مىاه  بهذو  : أ ،وما  أت مأه  بالحسن و ها ايه  بالكهير ماال،
 .1«أاس حر، وزيد من  مى  رهطه كري  أت واهلل من بين ال:الصف ؛ كنولك

 أه  مع بين :ينالليست الباداء الغاي  حاخ (( ِمن  ))ومأه االشاهد اي بيت األشخ  ن   
أم ،وذلك مماأع ،((ِمن  ))الال  واألي و   أت مأه  :ا هي بيان ال أس مهىما اي اوله وا 

وهذا . يه بنوله السابي أت الفارس من بيأه ، هذا ما  كدتو الزمتشرأ ولىي لى:الفارس  أ
 إذ ينول صاحب تزاأ  .ىي الالالالالالوليست افلي ،عيلي الالالالالالالالالاب اي بيت األشخ ((ِمن   )) يعأي  ن
من اي البيت لىبيان، ال :اال  بو حيان .هأا لىبيان(( ِمن  ))اأكهرون لىخ  نو »:اأدب

 .2«يلللىاف
 :باعياشتقاق ا مي الزمان والمكان من الثالثي المزيد فيه والر 

وما بأي من الهالهي المزيد ايه والربالي، اعىخ لفظ اس  المفعول »:اال الزمتشرأ   
لدالمُ ))كال رج))و ،((ت  والمكان يصايان من يير  ن اسمي الزمان : أ.3«((الُمغ ار))و ،((الُمت 

من الربالي الم رد لىخ زأ  اس  المفعول مأه،  و لىخ وزن ملارله بإبدال و  ،الهالهي
ويشهد لىخ صح  هذا االساعمال  .وااا ما ابل آترو م ،لارل  ميما ملمو حري الم

 :اول الشالر
هال ع الالالالُمغ ار  ابن ه  [     الالالالالالالالالال    ن  الالالا هي إال االي إزار وِلالالالالالى  ومالالالالالالالالالالالالال]  -0 الالالالالالالم امتا   لىخ حيت ت 

4 
لأدما  اأطفال،حيث كاأت اىبس هيابا اصيرة تاص  ب يصي  اري  بصغر السن،   

اس  زمان  اء لىخ وزن ُمفعل ((ُمغ ار   )) ن:والشاهد ايه. هما  لىخ حي تهع   يار ابن
 :اال الع اجو .((  ي ار ))لىخ بأاء المفعول من الفعل الهالهي المزيد: أ
 

                                                

 .724ص2ج ال أي  .التصائص 1-
 .756ص0تزاأ  اأدب ج -2

 .785المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-
. 0ط. لالال  الكاالب.االا زهيالر يالازأ زاهالد.لىأحالاس.البيت من الطويل لحميد بن هور الحصاللي اي شرح  بيات سيبويه -4

 .046ص 0806.بيروت 
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الالال الالالالالالالالالال                   -7 أ  ر  الالالالالالالالالالالالاِمالالالالالالالالالالالل و  الأ الالالالال  ُ الُمح   1الالالالالالالالالو أ  ال  
واد  ورد  وتال  هىه مأه، بل والأوأ اأدرس، ن المكان الذأ كان مزدح  اإل: أ   

الزمتشرأ هذا المصراع ليسادل لىخ صح  بأاء اسمي المكان والزمان من يير الهالهي 
أ  )) :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر .لىخ وزن اس  المفعول مأه حيث  اء اس  ((محر 

 .اس  المفعول ليصبا اياسا مطردا اي بابهالمكان لىخ وزن 
 :فــــعال المـــدح والـــــلم 

  ل  الع،اِ ل  الالالالالال، ِاع  ل  الالالالالا ع  : 2وايهما  ربع لغات ((بئس ))و (( أع )) :اعال المدح والذ  العامين هما   
ِمد  ،و   :يشهد لىخ ذلك اول الشالرو  ،هوهو  صى ا ِعل  بوزن ح 

أ الالالِع   الستالالالالالالالالالالالالالالالالاُلون  اي اأمالالالالالالر الُمِبر        [الالالالالى الالالالالالالالالالالالت ا الالالالالالالالالالالالالالالالد    أ الالالالالالالالالالالالالالالاِلىال الالالالالالالالاله امالالال ا  االالالالالالال]      
3 

د الذأ أفسي اداء هذو النبيى  ما  اىت اد  أالىها،أأه  أع  السالون اي اأمر الشدي   
 .لىخ اأصل بفاا الأون وكسر العين(( أع )) اساعمال:والشاهد ايه.ال يطيي ييره  النيا  به

 :كيرهلوت ((نْعم ))تأنيث
  :نولالالالالالولىخ هذا ا»يذكر،إما بالابار الىفظ،  و بالحمل لىخ المعأخو  (( أع  )) يوأث الفعل   

ن وم.4«أأك اعأي دارلا، اهو من الحمل لىخ المعأخ ؛، ااوأث((هذو الدار أعمت البىدُ ))
 :ذلك اول الشالر

الال الالالرتة  ح  و       الالالالالالالي  الالالالطال  ل  اُء ُم   الالالالالالالال   ِر ِأعالالال الالالالالالر ة      دلائالالالالالالالالالال ُ الالالالف  ل  هب  و   5المت  زورُي البالالالالالالالىدِ الز 
. هي كالسفيأ  اي البحر م  اأصل ليطل لظيم  لظا  الصدر،يصي أاا  كري   

مع  أه مسأد إلخ مذكر، وهو زوري  (( أع  ))  أث الفعل  (( بىدأعمت زوري ال )):والشاهد ايه

                                                

 .725، ص00البيت من الر ز لىع اج اي تزاأ  اأدب ج 1-
 .258يأظر المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
  .288-8/284 اأدب تزاأ  اي العبد بن لطرا  الرتمل من البيت 3-

 402ص 4شرح المفصل البن يعيش ج  -4

 .60البيت من البسيط لذأ الرتم  اي ديواأه ص -5
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أعمت البىد حين : كما  أث مع البىد اي اوله ،البىد أأه يريد به الأاا ، اأأث لىخ المعأخ
 . راد به الدار

 : ((حبَّ )) الفعل

 أ  1«ااا الحاء ولمتها:صار محبوبلا  دلا، وايه لغاان(( حب  ))  معأخو »:اال الزمتشرأ   
بت وزأه  :اد روأ لىخ هااين الىغاينبه المدح ُأناِلل  إلخ اال ُعل  و  اإذا  ريد ((ا ع ل  ))ح 

بالالالالالالها مالالالالال [    الالالالالالالالزا الالالالالالالالالالهااال نالُىال ُت اااالالالالالالالىوها ل أ ُك  بمالالالالال]        2لالالنا  الالالحالالالالالالالالالالالالالين اُ  الناالالالالالالول ل وُحبت  
سر من حداها، ويزيد أن مز ها يك إلخ مزج التمر بالماء؛ يدلو الشالر السناة   

،. مذااها لذةطعمها حسأا و   .ااا الحاء، ولمها:لغاان والشاهد ايه لىخ  أه  اء اي حبت
 :لمن معاني تفعّ 

 ((اطالتعاه اانطالتع)) ، و((كستراه ااكستر)):أحو(( ا ع ل  ))ا يء مطاوع (( اف ع ل  ))و»:اال الزمتشرأ   
ع))  :الاكىي أحووبمعأخ  ويشهد لىخ صح  . 3«((امر   ))، و((احىالت  ))و ،((اصبتر ))و ،((اش ت

 :إرادة معأخ الاكىي اول حاا  الطائي
ىالتم         أِ  ااال ح  ىتم االالح  الالالالالالالالالالالالطيع الِحى  حاخ ا  ولالالالالالالن اساالالالالال دته الالال      واسالالالالالابي وِ  ين  لالالالالالالن اأد 

4 
حى ، واحمىها لىيه، واسابي ود  ااربك باحمل ما اراو مأه ، مماال يسرك        كىالتي أفسك ال   

 (( اف ع ل   ))م يء:والشاهد ايه .ي أفسك الحى اإأك لن اساطيع  ن اكون حىيما حاخ اكى
ن ل  : أ ،بمعأخ الاكىي يكن من  هىه،  ن افعتل بأاء يكون لمن  دتل أفسه اي الشيء وا 

  .5«ساناليت اعرتب و : كما االوا
                                                

 257لراب صالمفصل اي صأع  اإل -1

 0884.بيالالالروت .7ط.دار الكاالالالب العىميالالال .االالالا مهالالالدأ محمالالالد أاصالالالر الالالالدين.االالالي ديواأالالاله .لألتطالالاللالبيالالالت مالالالن الطويالالالل  -2
 774ص.

 .250المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-
دارالهنااالالال  .االالالا لبالالالد العزيزربالالالاح وداالالالاي.لىبغالالالدادأ.ىبيالالالبالالبيالالالت مالالالن الطويالالالل لحالالالاا  الطالالالائي االالالي شالالالرح  بيالالالات المغأالالالخ  -4

 .28، ص0ج .0882.مشيد.7العربي ط
 .  28، ص0ج مغأخالشرح  بيات  -5
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 :من معاني تفاعل
                 ((اغااىت)):أحو ريك الفالل  أه اي حال ليس ايها،ليُ  وي يء»:اال الزمتشرأ   

ويشهد لىخ صح  هذا المعأخ . ن من معاأي افالل الاكىي: أ.1«((ا اهىت))و ((اعاميت))و
 :اول الشالر

الالالالالالال                       ُت وم  إذا اال ت  ر  ر  الالالالاز  ز   2الالالالالالالالالالالا ِبالالالي مالالالاِلن  ت 
والشاهد ايه اتازر .ما مأي لغيرأ  أي ال  داي الأظرااربت ما بين  فوأي إيها : أ   

 .زرتبمعأخ اكىالتي ال
 :تصحيح العين شلولا

ي ))،و((ِور  الالالالل  )):واالوا»:اال الزمتشرأ    د و  ُ ))و،((د  الالالالالص  اال  ))و ،((واالالالالالاز   وا العين الالالالاصحح، ((ُرواو  الالالا  
ومأه  من ل  يىما  ،((افالىالُوا ))و ،((ااعالت  ))هوو  أخ ما ي ب ايه اصحيحها،مع أأتها اي
 :اال الشالر. 3«((لار ي عار))انال  اأصل
الالالالالالار االالالالالالالالالالالالالع  اُ ُه    لال    الالالالالالالالالالالالالأُ ل الي   ارت  الالالالالالال لالالالالال[    أتخالالالالالالالالل   الغ ي ب الالالرِ الالالالالالالال  بظهالالالالالالالالوسائىالالال]

4 
اىب الواو  لفا  :والشاهد ايه. لطي باالهأين علما اسافه  لن العين الواحدة هل لورت   

 عوراعرت ليأه    ل  ا  لو واأصل   ،والصواب اصحيحها ،اي اوله لارت العين
 :إعالل ا م المفعول

لالل اس  المفعول مأهما  ن اسكال»:اال الزمتشرأ    ا ه  إن المحذوي مأه ن ليأه، وا 
ُيوط)):أحو ذ  واد ش...لأد اأتفش العينو  ،واو مفعول لأد سيبويه ،مفعول واو ومن ، ((م ت 
 :اال الشالر. 5«((افاح  مطيوب  ))و، ((ميبوع))و، ((مزيوت ))و

                                                
 .285المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
  .788، صأبي لبيد البكرأ الر ز أرط  بن سهي  اي سمط الىآللي  -2
 .480المفصل اي صأع  اإللراب ص -3

 .26ص . دمشي دت.دط.ي مطبولات م مع الىغ  العرب.حسين لطوان.اا .البيت من الواار البن  حمر اي ديواأه 4-
 .588المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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االتخ االالالالذك  ] ات  الالالالالالالالالح  الالهُ الالالالالالالالالالالالالالالوه يت  الالر ب ي ل  ذاذِ الالالالالاليالالالال[         يُ  ، لىيالالاله الالالالالدو  ر  ُن م غ   1الالو ُ الالالالالال  
: والشاهد ايه اوله. وهيت ه ذلك رذاذ وريا ويي  ،لما اذكر الظىي  بيلااه  سرع إليها 

 .مغي  :والنياس ايه ،صىه بدون إلاللمغيو  حيث  اء به لىخ  
 :رأي  يبويه واألخفش في المعتل العين بالياء التي قبلها ضمة

 و  ما ابىها الالالالالن ساكن ملمالالالالالاي كل ياء هي لي 2ر ُأ صاحب الكاابو »:اال الزمتشرأ   
 لحسن اأتفش يتالفه اي هالالالالالالالالذا اأصلكان  بو ا»و.3« ن انىب اللم  كسرة، لاسى  الياء

  :هذين الر يين المابايأين يعابر اول الشالروبالأظر إلخ  .4«ويبدل من الياء الواو 
الالالُر حاالتخ يب وا      لمالالالالاللُ  دلالالالالالالالالا رأوكأت إذا  الالالالالالالالا        5ئزرأالالالالالالالالالم ىالالالالالأل السالاي  ال ش مت

. وهبت لأصراه ،شمتر لن سالديه لمسالداه، وودلا ،إذا  صاب  ارو مكروها: أ   
النياس إذ .شاذ اي النياس واالساعمال سيبويهوهو لىخ ر أ  ،((لملوا  )):والشاهد ايه اوله

و ا))و ،((دِ ن و  ال))كالو اي الشذوذ وه ،مليف  لأدو ايه و  اياس، اأتفش و لأدوه ،((الناُلص 
 .أأه  ار لىخ اياسه هانوي  لمذهب

 :إعالل اال م الثالثي المجرد
ال  ِحو اال)):اوله .الفعل بإلاللوالمصدر يعل »:اال الزمتشرأ    إذا  ((ل  االُعُ ))و ((دِ ن و  ال))كال ((ح 

اي  مع  ((ونلُ ))و ،((ورأُ  ))  :نالاي ، اماع اللماين والواوال ،يأهل أتك  سُ  ،كان من الواو
 :بن زيداال لدتأ .6«اي الشعر يهن لو  ((ل و ان))و ((أ و ار))

ِمع الالالالاِت ُسالالالالالالالالالالاليت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالباأكالُ      [ بالالدوالالالالالالالالالريالالالالن  ايالالالالالالالالالالراات بالالالبُ الالالالالالالاللالن مب]  7ر  الالالالوُ الالالالالالالالالالالالالال ت

                                                
 .785ص 00البيت من البسيط لعىنم  بن لبدة اي تزاأ  اأدب ج -1
 .204ص 2 ج الكااب -2
3
 500اصل اي صأع  اإللراب ص الم - 

 454ص5شرح المفصل ج - 4

 .2/402البيت من الطويل البي  أدب الهذلي اي تزاأ  اأدب  -5
 .580ي صأع  اإللراب صالمفصل ا 6-
 258ص 4جالبيت من الكامل لعدأ بن زيد اي الكااب  7-
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التالتل  :حيث البرون.ل إليهن الر الميلي ؛ويظهرن حىيهن ،هوالء الأسوة يازيتن   
 اسكين العينبحيث ل  يىاز  الشالر .((رُ ُسوُ  )):والشاهد ايه اوله.والسور  مع سوار

كما هو  ار اي  ،ويبنخ الاحريك لرورة شعري  .لاماع اللماين أأها لىخ وزن االُعُ ال 
 .البيتهذا 

 :من أحكام اإلعالل
لسكون  ((ِهي ر ة   )):واالوا .إللالل الواحد والكسرة((ِدي    ))و ،((ِاي ر   )) :واالوا»:اال الزمتشرأ   

دةالالالاللِ ))رالوالكهي .ذا اىيلالالالالواو اي الواحد والكسرة، وه  ((ِطو ال )):واالواال (( الِزو ))و ،((وزةالك))و ،((و 

 :واوله ليس باألري ،اال الشالر .1«لاحرك الواو اي الواحد 
الالُه االالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال طِ الالالالالالالالالالالالالالر   لالالالالالز   و نت  [    الالالال   الالالالالالالالالالالالة ِذل  ءالاالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالبيتن لالالالي  ن النالالالالالالالالالالا]     

2 
والشاهد ايه .العزيز هو الطويل الر ل و ن أ ،ابيتن له بالا رب  صغر النام  ذل  ومها   
واي بعض »النياس طوالهاإذ  ،شاذ اياسا واساعماال ووه ،طيالها اي  مع طويل :اوله

  .3«ولىيه اال شاهد اي البيت ،الروايات طوالها
 :اإلعالل في الجمع

ذا اكاأفت  »:اال الزمتشرأ     و ياءان  و واو لي ال مع الذأ بعدو حراان واوان،وا 
يتر))و (( وائل)):(( ول))الهاأي  همزة، كنولك اي  اىبت ،وياء   ((سيائي )) (سيتن ))واي  ((تيائر)):((ت 
ذا كان ال مع بعد  لفه هاله   حري، اال اىب كنولك ...((بوائع))من البيع  ((اولى ))واي  وا 

 : ما اول الرتا ز. 4«((طواويس))و ((لواوير))
كال                     5الالواِورالالالالالالالالالالن بالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعاليأالي  الالالل  حالالالالالالالالالالالو 

                                                
 .582المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
ومحمالد .ومحمالد الزاالزاي.االا محمالد أالور الحسالن.لىبغالدادأ.البيت من الطويل أأيالي بالن زبالان االي شالرح شالواهد الشالااي  -2

 .205ص. 0807.بيروت.دط.دار الكاب العىمي .محيي الدين لبد الحميد
 .582هامش المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 584المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
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ل به من اذا اي العين و ل      :اهد ايهالالالالالالوالش. ما ينو  منا  الكحل ،يصي الرا ز ما  حت
والواو إذا واعت  (لواوير:اأصل)أأه يأوأ الياء المحذوا  ؛الهاأي ((العواور))اصحيا واو»

ا لن الطري الذأ هو  حي بالاغيير وااللاالل، ولو ل  اكن اي هذا المواع اهمز لبعده
ل ،(( وائل)):انيل (( واول))مأويت  ايه لىز  همزها كما همزت  هذا ما لبتر لأه .1«اي  مع  وت

 :السابي كسل الرا ز لاوا .2«اأتما صا أن الياء مرادة»:الزمتشرأ بنوله
  3الالالالُمالالال رالالالالالالالالل  ُسالالالالالالود وُأالالالالالالالالالالالائيالالالالالالالالالالالالالالالالايالالالالالها لي              

، حيث ((ليائيل)):اوله والشاهد ايه. والمراد به  شبال الستباع ،وايها ليائيل  مع ليتل   
 .لإلشباعوالياء الهاأي  زائدة  ، مع ليتل ((ليايل))أن  صىه  ؛((ليائيل)) بدل الهمزة من ياء

 :واال الشالر
اال ا]      ه الالالالالاالالالالالالالالالالالالالمُ الالالالالالالالالا  إال ت س  الالالالالالالالالاما  رتي  الأ ي  [     أ ِذرالالالالالالالالالالالالال ُ مُ الالالالالالالاليت  ابأالالالالالالالالها م  الالالالالالالالالال ال طال ر 

4  
: والشاهد ايه اوله.مها و كال ،هااما  رتي الأائمين إال سالمُ  ،هال زاراه محبوباه ميت  ليال   
 واوالالالالالالالالاأصل الأيوا  اىبت الياء واولا، و ديمت اي الو  ،ياس الأوتا والن ،الأيتا  اي  مع أائ »

د ،اصار الأوا  واىب الواو ياء  .5«امها اي الياء شاذت يوا 
  :جمع ما آخره واو

ولراله  اي اأسماء المامكأ   ن ااطري الواو بعد ماحرك، االوا  »:اال الزمتشرأ   
االُو ة))واي  مع  ،(( اال ُعل))لىخ((حنو))و ((دلو)) اي  مع  ((امرة))لىخ حدت  ((اال ىال أ سوة))و، ((ل ر 

ي   )) ،(( د ل  )) : ((مرالالالالالالاال  ))و        :اال الرا ز .6«أ س  ى  اال ))و ،((لر ي))و ،(( ح 
      

                                                
 .584هامش المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .584ص المصدر أفسه -2
 .7/282الر ز لحكي  بن معيت  اي شرح  بيات سيبويه  -3
 408ص.2  اأدب جتزاأالبيت من الطويل لذأ الرم  اي  -4

 .585هامش المفصل اي صأع  اإللراب ص 5-
 .504صالمصدر أفسه  6-
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ب         الالالاللِ    س   الالالالالالالالالالالالالالالني بالِع أ  الالر  حاالتخ اىحالالالالالالالالالالالالال ص  يالالالاِط البيالالالالضِ   ه  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوال الرت  1يسِ ن ى أ 
 ث الالالالالالالالالالالحي ،النال ىال أ سي:والشاهد ايه اوله .حاخ اىحني بعبس كال  راي ب:ينول متاطبا أاااه   

أأه ليس اي اأسماء ما آترو واو  ؛ولم  السين إلخ كسرة ،إلخ ياء ((اال ىال أ سوة))اىب واو
 .لم  ابىه

 :جمع المعتل اْلخر على فعول
افعىوا بالواو الماطرا  بعد اللم   ((ُلِصيت ))، و((ُ ِهي  ))و ،((ايت لُ )):واالوا»:ال الزمتشرأا   
، كما اعىوا اي ((ا ى أ س))، و(( دل))اي ما اعىوا بها بيأهما ةدالم زِ مع ح     ،((اعول ))اي

ا ماي ول  يسامرت ...ايما كان  معلا ع مسامرت صأيوهذا ال .((العصا))أحو اعىه  اي ((الكساء))
 :اال الشالر. 2«((زأت م غ   ))و ،((ُلُايت )): واد االوا ((وت م غ زُ  ))و ،((ُلُاوت )) :االوا ليس ب مع،

سي مىيكالالالالال ُ الالالالالالالالالالالالالالالاللِ  ت  لىم   ادو   3اديلالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالا لىيه ولي  دِ الالالالالالالالالالع  م   الىتيثُ  أالالا  أي       أال ر 
ن  ،ن لدوت  هىكت، إالىيث اد لىمت زو ي  أتي بمأزل     ىيت  حد ل  يأل  ادالاوا  ل 
الالالالِديال)): والشاهد ايه اوله. مأتي فال ُعول واأصل ايه م ع ُدوو  ، ((ا م ع   انىبت الواو ،لىخ وزن م 

 اصار م ع ُدوأ  انىبت ،ىز  اىبه من ال معبما يواشبيها  ،اأتيرة ياءل اساهناال لىلم  والواو
ُديالو ديمت اي  ،ياء الواو ِديال الياء اصار م ع   .الالالالا الالالا اأبدلت لم  الدال كسرة اصار م ع 

 :بدل اإلعالل اإلدغاممجيء 
ياِلي   )):واد   روا أحو»:اال الزمتشرأ    ح 

ل ياِلي  ))و،((
، وأ فاِلي   (( ، اى  يعىالتوو ،م را ب ناِلي 

 :بيد بن اأبرصاال ل. 4«بفاا الفاء وكسرها ((ليت ))و ،((حيت )) :ُ ، اينولو كهره  ُيد ي
الالالالالالاليتالالالالالالالالالالالالالالالل         م  الالالالالالاللاالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ببي  الالالالالالالالالالل ي    مالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالالال   كالالالالالالالالالالالالالالِرهِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا بالِأم  الالالالاله  الالالالالالالالالالالالالها الح  ام 

5 

                                                

 .725ص0جالر ز بال أسب  اي التصائص  1-
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امرئ النيس يلب لىخ او  لبيد   را  بحإن سبب إأشادو هذا الشعر  ن »:ينال   
 بيااا مأها هذا البيت يساعطفه بها لىيه   اأأشدو لبيد ،وه  بأو  سد انال مأه  تىنا كهيرا

يصي اومه بالع ز لن الاتىص من »وهو اي هذا البيت .1«سبيىه  خاعفا لأه  وتى
هيد ولرب لذلك مهال بتري الحمام  واحيرها اي الام ، يدأ المىك والاحير اي ذلك

يال ))و ،((ل ي وا )):والشاهد ايه اوله .2«لبيلها اسىما من  ،  راهما م را الصحيا واد ،((ت ل 
 .لاحركهما واأفااح ما ابىها؛ االنياس  ن انىب الياء اأولخ  لفا .اإللالل والحذي

    :إنابة المفرد عن الجمع
     :ردة اي اوله اعالخ ن يكشي لن الىمس  الىغوي  الىطيف  الوا لند حاول الزمتشرأ   

  ين ورد لفظ السمع مفردا  3﴾َخَتَم اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َ ْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ ﴿
 :اي حين ورد لفظ النىب والبصر  معلا، واد  ر ع المفسر ذلك إلخ  سباب هي كاآلاي

  ا مع ال والمصادر ،حيث السمع مصدر اي  صىهلما اأصل. 
 أ ولىخ حواس سمعه : اندير ملاي محذوي . 
   ((لىخ  سماله ))اراءة ابن  بي لبى. 
 دليل لىخ  ن السمع مصدر ال ي مع  4﴾َوْقرٌ  َآَلاِنَنا َوِفي﴿  مع اأذن اي اوله اعالخ

 .ومع لد   معه يماد إلخ الكهير
 ن العرب يفعىون ذلك إذا  من الىبس ومأه اول الشالر : 

 5[ميصالالالالالالالالالالالالالالالالالت ك  زمالالالن  اأ  الالالالالالالالالالالالالالالالاالالالإن زم] فالُوا    الالالالالالالك  اال عالالالالالالالالالالالالالالعض بطأالالالالالالالالالالي بكىالالالوا اال  
 وأنأع باليسير ،وأعي لن كهرة اأكل ،يدلوأا الشالر إلخ  ن أحسب لأليا  حسابها   

أأه اس   ،((البطون))مولع  ((البطن))ولع » :والشاهد ايه. بداالزمان ذو متمص  و 
                                                

 .287ص . دت.بيروت.دط. دار ال يل.لى  العربي  لىزمتشرأهامش المفصل اي  -1
 .287ص أفسه   المصدر 2-

 82اآلي  من البنرة   -3
 85  ياآلمن اصىت  4-
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أأه لما  لاي  ،اأارد ا ازاء بىفظ الواحد لن ال مع ، أس يأوب واحدو لن  معه
 .1«إذ ال يكون لى مال  بطن واحد ،لى   أه  راد ال مع ؛إلخ لمير ال مال  ((البطن))

 .وهذا ما يريد المفسر إهبااه بالأسب  إلخ لفظ السمع
  : حكم الفعل الم ند إلى ضمير الجمع

ل     «اعىت»والأتساء »،«اعىوا»و «ىتالرت ال اع»إليه اإلسأاداانول اي »:ينول صاحب المفصت

َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ﴿:ينول اي الكشاي اي افسير اوله اعالخو  .2«كذلك اأيتا و  ،«اعىن»و

ف  م مول  كما اي الموصويعاهالت  اء :اإن اىت3﴾ُمَطهََّرةٌ  ن هما لغاا :اىت ت الصت
هذا ما و .4«هي االى والأتساء اعىت و  واوالل، هنت االالتالأتساء اعىن و :ينال ااناصيح

 : يوكتدو بيت الحماس 
ذا العو         5دور امىتتالالالالالالالالالالالاساع الالالالالالىت أصالالالالب النعت     و الالدتتالالالالالان انأتالالالالالالالالالالالالذارا بالالالالالالالالالالالالالا 

واد مأعن ،تان، مساع الت أصب الندوربالدت  ماىفعاتالشتالر يصي العذارا،  حيث   
اا الىتغاين كىانأتعن و مكان  «انأتعت»اساعمال:والشتاهد ايه.بدان التبزاأسرلن  من ذلك،

خ و مال  المعأالالالالالالالو »﴾ُمَطهََّرةٌ ﴿:لذلك ورد لىخ إحدا هااين الىتغاين اوله اعالخو  اصيح ،
يعابر  نت  7الاتأويرو  الاحالالالالالب الاتحريالالالالرإالت  نت صال.6«ار  زيد بن لىيت مطهترات زواج مطهترة، و 

 .الاركيب ممتا هو شائع اي كال  العرب ال يحااج االساشهاد

                                                

 .07،ص4ج البن يعيش شرح المفصل 1-
 .220، ص 2، ج المصدر أفسه -2
 .75اآلي  من البنرة،  -3
 .006، ص 0الكشاي، ج  -4
دار ..لبد السال  هارون.اا  حمد مين.  الحماس  لىمرزواي  بيات، اي شرح البيت من الكامل، لسىمخ بن ربيع  -5

 .55ص  0880.بيروت. 0ط. ال يل
 .006، ص 0شاي، ج كلا -6
 .252، ص 0ج  0804.اوأس.ط.د.الدار الاوأسي  لىأشر.لمحمد الطاهر بن لاشورالاأوير،الاحرير و  -7
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ْيَناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْونَ  ﴿: اشتقاق الفعل من اال م الجامد ْل َنجَّ    .1﴾َواِ 
  :ادر انالالالالالالالن المصااه مالالالالالالالالامدة كاشانالالالالعل يشايت من اأسماء ال الالالالذكر الزمتشرأ  نت الف   
و ، وكسرا لمىك الفرس، ارلون لى  لمن مىكو » لعاوت و  العمالن ، كنيصر لمىك الرت

وهو ذو  واد افرلن،»:و اء اي لسان العرب.2«ا بترن إذا لاا و انوا افرلن االشالفرالأ  ا
لدن  اساعماله منو  صحت  هذا الأتوع من االشاناي، الشتاهد لىخو .3«اكبترارلأ   أ دهاء و 

 :ا بعله ى  من العرب ما ورد من مُ  الفصحاء
 امالالالالالالهر  الالالالرط لُ الالالالالالالالالالالالالالاو  الالالالالالالهِ أِ لُ ر  ف  صخ ا  الالالالالالالال ا     زاد االالالاليالالالالالالالالا خ الكىو ُ لند  اءو الموس      

يأنذو من لما بترين  اءو يحاول  ن يهديه و ر الشتالر بأحد العااة اواي هذا البيت يست   
 . اشاناي الفعل افرلن من ارلون:والشتاهد ايه. ه اما زادو ذلك إالت اساكبارالالل

    :لمعاني الزيادة في فعّ  
َل ِفي َيْوَمْيِن َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ﴿:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لنوله اعالخ    َفَمْن َتَعجَّ

َر َفاَل ِإْثَم َعَلْيهِ  ل ل اي الأفر  و اساع ل الأفر واع   امن ل   ﴾لَ َفَمْن َتَعجَّ ﴿. «4﴾َوَمْن َتَأخَّ
ل، وماعديين  ل اي اأمر واساعاع    :ينال. لمطاولين بمعأخ ل    ي يئانواساع ل 

ر  ﴿:لنوله  وايوالمطاول   .اساع ىهاع ل الذهاب و : لينا م ن  ا أ ت  االفعل المزيد اع ل  .﴾و 
 5»اه لىمطاول  اي اآلي  الكريم   وايالاعدأ لىفعل ل ل إال إن إااد  و ،يفيد المطاول 

ر  ﴿:بالأظر إلخ مطابناها لنوله اعالخ م ن  ا أ ت  وهذا .كما أص لىخ ذلك الزمتشرأ، ﴾و 
 :يماهل اماما ما  اء اي اول الشالر

                                                
 48اآلي  من البنرة  -1
 .048، ص 0الكشاي، ج  -2
 (.ارع)لسان العرب، ابن مأظور، مادة  -3
 .782اآلي ، من البنرة  -4
 .748، ص 0الكشاي، ج  - 5
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 .1لُ ل  الز   ل ِ ال الالالالالالالالالالالالون مع المساعالالالالالالالالالالالالالواد يك ا اه    الالالالالالالح ض  الالالالالالالالالالالالالاد يدرك الماأأي بع      
: والشاهد اوله.وبعلها الاع ل ، أ  ن بعض الحا ات يأاسبها الامهل والاأأي   

اد  تذ الحظ   ن الشالر والم .وما افيدو من المطاول  كما افيدها الماأأي ،المساع ل
التير و  ،اد يدرك المبطئ من حظه:ث ينولمعأخ بياه من اول لدا بن زيد العبادأ حي

 .يصاد يسبي  هد الحر 
 2﴾َفُخْل َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيكَ ﴿:اال اهلل اعالخ:ضم عين مضارع صار وك رها

 هنت م  مُ الالالالالالهنت و أمى  الالالالالالرها بمعأخ االالالالالالالالالالكسبل  الصاد و  :﴾َفُصْرُهنَّ ِإَلْيكَ ﴿«:اال الزمتشرأ    
   : الشاهد لىخ ل  الصاد اول الشالر و  .3«إليك 

 4ورها صُ ا  اح الالالالالالالالالالالالالالالراي الرمالالالالالالالالالالاللكنت  طو      [ى الالالالالالالالالالالالالالالاله   بالالالالالالالالالالالالاألأاي اي رُ ي  ما ص  و ]       
. لكن ما يميىها كهرة الرماح اوي رووسه  و  ،س ي األأاي طبيع  ايه  و ميل   أ ليس   

لىخ كسر هد ش ما ما ي.اد صلرهن اي اآلي  بل  الىخ معأخ صُ  ((اصورها)):والشاهد ايه
    :الصاد انول الشالر اآلتر

 5االالالالالرو  الدوالالالالالالالالالالالالالك اأوانُ  تيى  لىخ الأأه     الالالالالالالالالالك ي  الالالالالالالالالالحو  ر ال يد  الالالالالالصيي   وارع        
اايد هنىه لىيه مشبها إياو بعأب بأأه شعر يميل ال يد لغزاراه و يصي شعر من يح إذ   

  .العين اي الملارع بمعأخ يميل يصير بكسر :الشاهد ايهو  .مهنالتالكرو  ال
ْن َكاَن ُلو ُعْ َرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَ َرةٍ ﴿:اعالخ الا    :الفعل المثالحلف فاء      6 ﴾َواِ 

  الالالالالالامشر  و منُبرة رة و الالالال  السين كمنب  الرئ بلالالالار واالالإلخ يس ﴾ِإَلى َمْيَ َرةٍ ﴿«:اال الزمتشرأ   

                                                

ولأللشخ اي  .75ص  0868.بيروت.0ط.دار الهناا .إبراهي  السامرائي.اا.يط لىنطامي اي ديواأهالبيت من البس 1-
 .087الشواهد، ص  صىيتا
 .768اآلي  من البنرة  -2

 .708ص  0الكشاي ج  3-
 .708ص  0الكشاي ج اي  .أسب البيت من الطويل بال  4-

 .2/485اأدب  تزاأ البيت من الطويل بال أسب  اي  -5
 .708اآلي  من لبنرة ا -6
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بهذا يكون اد  شار إلخ ما و .1»ا ملااين بحذي الااء لأد اإللاا ارئ بهما  و مشرُ و 
من اغيير اي الشكل  «يسر »من الفعل المهال ((مفعى ))  غكن  ن ااعرض له هذو الصيمي

م اهد لطاء و «اند ار  كل من ،اوالد الىتغ  وايحذي الااء اي بعض النراءات و  ،والبأاء
 ترتجوارئ كذلك بفاا السين و  ،الغري  لمير وكسر الراء بعدهابل  السين  ور إلخ ميسُ 

 وع من الالالالذا الأالالالالاله وازالالالالخ  الالالع لىالالالهد ال ميالالالد اساشالاو .2»ذلك لىخ حذي الااء أ ل اإللاا 
 :الحذي بنول الشالر

    3وا دُ الالالالاللذأ و الالر الالالاأم د  الاللِ  وك  الالفُ الالالالى  الالالت     و       [وادُ الالالر     واأ   ن  الالاليالالبالالوا الد  الالط   الاليالالىالالإنت الت]      
لك اد ولدوو بدوا  األف  ذو  ،وا الفرا هء التىيط الذين  حدإذ يأدد الشالر بأتالي هوال   

إذ من المعىو   ،ةلدحذي الااء من :الشاهد ايهو .بل  تىفوو ،يأ زوا هذا الولد ل ولكأه  
ااءو احذي اي  مهى  الملارع واي اإن  العين، ن هالهيا واوأ الفاء مفاوحإذا كا« ن الفعل

ي المصدر اعويض الهاء من ي ب اعى  و واي المصدر المبأي لىخ اِ  ،اأمر
 حذي العوض والمعوض لأه»ة هويير  ن حذي ااء الاأأيث من مهل لد.4«المحذوي

ال مهور لىخ  ن هذا و .ض والمعوض لأهكما ال ي وز ال مع بين العو  ي وز، ال وهو
ء إلخ  ن االس  إذا رافذهب الو  ،   ل  يلي...االس سواء  ليي  ذشاحذي ال

 .5»﴾ةِ اَل الصَّ  امِ قَ ا ِ وَ ﴿:وأظيرو اوله اعالخ ث،بأس بأن احذي ااء الاأأي يكن ل ... ليي
 .ر لأد اإللاا ة كالمحذوي اي ميس  لمحذوي من لداو 

                                                
 .288ص  0الكشاي ج  -1
. 0ط. الكاب العىمي  دار.لىي محمد معوضو .اا  لادل  حمد لبد المو ود. أبي حيان.البحر المحيط -2

 .255ص  7ج 0882.بيروت
و بال أسب  اي  286/ 7البيت من البسيط أبي  مي  الفلل بن العباس بن لاب  بن  بي لهب اي شرح الاصريا  3-

 .4/482المسالك  ا ول
 .486ص  4 ولا المسالك ج  -4

 .482ص  4ج  أفسه  المصدر  5-
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  . 1﴾ٍل َحَ نٍ َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبو﴿:اال اعالخ  :ل بمعنى ا تفعلتفعّ 
      االتاصاص وهو ،بول حسناانبىها بذأ ابول حسن  أ بأمر ذأ ا« اال الزمتشرأ   

ىه:بىها ااسانبىها كنولك ن يكون معأخ اان وي وز او بمعأخ  اساع ىه، بمعأخ اع ت وانصت
وهكذا اانبل . 2»لأفواأهو  ن اسانبل اأمر إذا  تذو بأولههو كهير اي كالمه  مو  ،اسانصاو

كما ي وز  ن اكون بمعأخ اسانبىت  اأساس، وهذا هو المعأخ ابل، اي بمعأخاأ
افعتل »:ب الدر المصون اي هذا المولوع  نينول صاحو  . تذاه  ول مرتة : أ،الشيء

معأخ رليها مكان الذكر ب انبىها : أ ، ن يكون بمعأخ الم رد:يحامل و هين  حدهما
 اسانبىها: أ ،الهاأي  ن افعتل بمعأخ اسافعلو ...مهل مري  ةمأذور  هخل  ينبل  أو ، المأذور

 : اساشهد الزمتشرأ لىخ صح  ما ذكر بنول النطتاميت د وا .3»ربتها
 4الاالالالالالالالالالالالالالالاله اابالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالب  ا  س بأن ا  الالالالالالالالالالالالالالالالليأه     و ىت مالالالالالالالالالالالالالنبالالالالالالالالور ما اساالالالالالاأم تيرُ و    
ليس تيرها ما اصبر و  ،رو ااأتذو  ول إاياأهاأاظو  ، ن تير اأمور ما اسانبىهيذكر  إذ   

 ن اسانبل اأاي لىمبادرة بالانبتل :الشاهد ايهو  .يملي ه  اابعه اابالاو  ،لأه حاخ يفواك
بتل اي اآلي  الكريم   هو ما يريد الزمتشرأ إسناطه لىخ معأخ انو  ، تذ الشيء  ول مرتةو 

َواَل َتَتَبدَُّلوا ﴿:اي معأخ اوله اعالخ  يلا اال الزمتشرأو  .لبخ اسانبمعأحيث انبل 
وما  بيا  ،وال اسابدلوا الحرا  وهو مال الياامخ بالحالل وهو مالك »:5﴾اْلَخِبيَث ِبالطَّيِّبِ 

 وال اسابدلوا اأمر التبيث .مكاأه وبهوث اي اأرض ااأكىو رزي الىته الملك  من المكاسب و 
الافعتل بمعأخ و  ،وهو حفظها والاورتع مأها ،موال الياامخ باأمر الطيتبل  هو اتازاو 

ل بمعأخ االساع الاالسافعال يير لزي ر بمعأخ االسائتارو  ،ز مأه الاع ت واال .6«الاتأتت
                                                

 .22اآلي  من آل لمران  -1
 .278ص  0الكشاي ج  -2
 .028ص  2الدرت المصون ج  -3
 . 25ص  0868بيروت . 0ط.دار الهناا  . إبراهي  السامرائي.اا. الواار لىنطامي اي ديواأهالبيت من  -4

. 7ي  اآلمن الأتساء،  - 5  
. 477، ص 0الكشاي، ج  - 6  
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ر بمعأخ اساع ل  ،وافعتل هأا بمعأخ اسافعل »:الستمين الحىبي ل واأتت وهو كهير أحو اع ت
مأالالالالالالاله اابدتل و  ،وليس بعزيز، بمعأخ اسافعل اي العربيت  كهيرعتل االموكتد  نت اف. 1«اساأترو 

 : يشهد لىخ ذلك اول ذأ الرتم و  .بمعأخ اسابدل
  2لالالالد  الالالالالالالالاب  المُ  اليِ الالالالالالالالالالالالالىِ ت  ا  س  المُ وا     لالالن الدتار و ىُ م  الالالالالالالن التذيالالالن اح  الالالالالالالالك  الس   ر   الالالالالالالالالالايالالالالالا ك

ويا لو  المساتىي المابدتل، والمراد بذلك  ،ايا كر   صحاب الدتار التذين اراحىوا لأه أ    
ايه اتدا  المابدتل بمعأخ المسابدل و اس:الشتاهد ايهو  .اإلزراء بالمساتىيالاأويه بالمراحل و 

سي ويعنب اأسااذ يو  ،﴾َواَل َتَتَبدَُّلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّيِّبِ ﴿:ما يوحي بمعأخ اوله اعالخ
 وليس اول المفستر»:الحمادأ محنتي الكشاي لىخ اه  الزمتشرأ لمعأخ البيت إذ ينول

ون  أته يدلت لىخ كر  الراحىين مفسترين ير الأنت بعض ؛3بوالا ااطع اي معأخ البيت
 .4الماتىتفين  ميعاو 

 : توحيد الّراجع إلى المثّنى
    5﴾َلُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَيْفَتُدوا ِبهِ  ِإنَّ الَِّليَن َكَفُروا َلْو َأنَّ ﴿:اال الىته اعالخ

: اد ذكر شيئان اىتو ﴾ِلَيْفَتُدوا ِبهِ ﴿د الرتا ع اي اولهل  وحت : اإنت اىت»:اال الزمتشرأ   
مير م را اس  اإلشارة.بها لغريب اإأتي وايار: هو أحو اوله كأأته  ، و لىخ إ راء اللت
د المر وع إليه﴾ِمْثَلهُ و﴿ي وز  ن يكون الواو ايو بذلك،ايل ليفادوا   شار .6«بمعأخ مع اياوحت

مير د اللت ن كانو  ،اي هذو اآلي  الكريم ﴾ِبه﴿المصأتي إلخ  أته اد وحت يعود لىخ شيئين  ا 
اتريج ذلك إمتا لىخ  ساس و  ﴾ِمْثَلهُ ﴿و ﴾َما ِفي اأْلَْرضِ ﴿هماو  ،معطوي لىيه ومعطوي

مير اي متا لىخ  ساس و  .كأأته ايل ليفادوا بذلك ،شارةم را اس  اإل ﴾هبِ ﴿إ راء اللت ا 

                                                

. 556، ص 2الدرت المصون، ج  - 1  
. 480 البيت من الطتويل لذأ الرمت ، اي ديواأه، ص - 2  

ار واسابدلاهيا و   راد: "الزمتشرأ اي معأخ البيتينول  -3     .477ص 0، الكشاي، ج"لتو  ما اساتىفاه الدت
. 477، ص 0هامش الكشاي، ج  - 4  
. 26اآلي  من  المائدة، - 5  

 552ص 0الكشاي ج -6
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موحدا كما  يء  اأمر التذأ ي عل المر وع إليه ،واو المعيت  ﴾ِمْثَلهُ وَ ﴿الابار الواو اي
مير مفردا   : هذا أظير اول الشتالرو . إن اندمه شيئان أأتهما اي حك  شيء واحدباللت

  1ريالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالا لغالالالالالالالالالالالبهالالالالال ار  الالالالالالالالالالالاإأتالالالالالي وايالالالالالالالال     [  رحىالالالهالالالالالالالالالامن يك  مسالالالخ اي المديأ]
 ديأ  الالالالالالالالالهما بالمالالالالالالالايذكر  أت  ،ايل  مىهو  ،هالالالالالوايل ارس ،ايتارلن يالمه ياحدتث لن أفسه و    

 :الشتاهد ايهو .2أهشل بأيه ا  لما اد حبسه لهمان بن لفتان رلي الىته لأهو  ،انيريبالالالال
 .كذلك :بالمفرد بالابار  نت تبر المباد  ايار محذوي انديروالمهأخ اإلتبار لن 

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َ َكًنا﴿: اال الىته اعالخ  : اإلصباح أم األصباح    .3﴾ َفاِلُق اإلِْ
با و اإلص»:اال الزتمتشرأ    فاا الهمزة  مع ار  الحسن بباح مصدر سمتي به الصت

اي اأصل مصدر سمتي به  اإلصباحالظتاهر  نت و »:واال صاحب الدرت المصون.4«صبا
با  زة ليسخ بن لمر اأصباح بفاا الهمالالالالر اء و   بووار  الحسن و  ،اإلملاءكذا و الصت

مصدر  اإلصباح ن :وتالص  النول .5« برادل  اعال وبرد و ع  اُ  :وهو  مع صبا أحو
أظير من شعر لهذا اأتير و  ،ا اأصباح ا مع صبالام با، و  صبا وبه سمخ الص

 : نول الشتالرإذ يالسىين  
  6الالاحالالالالالالالالالالالالالاأصبالاء و الالالالالالالالالالالالالالالالاأمسالالالالالال اأالالالالالالالاسخُ      اح  الالالالالالالالالالالالالالالالالالربالالالالال يالالالالالالأِ الالالالالالالالالالالبا و الالالاحل الالالالالالالالال اأالالالخ ربالالال

وملخ  ،اد  اأاه  اأيتا ولن ذويها و  «رباح»إحدا ابائل العرب ياحدتث الشتالر لن   
اإلمساء اإلصباح و   و ،اأاسخ اأمساء واأصباح: والشتاهد ايه. به  كرت الغداة ومرت العشيت 

 .صدران و م ،اهما  معان

                                                

. 205البيت من الطتويل، للابئ بن الحارث البر ي اي اتىيص الشتواهد، ص  - 1  
. 720، ص7ج  .لىي محمد معوض،اا لادل  حمد لبد المو ود يأظر الكشاي - 2  
. 86اآلي  من اأأعا   - 3  
. 645، ص 0الكشاي، ج  - 4  

دار . حمد محمد تراط.اا د.أحمد بن يوسي المعروي بالسمين الحىبي.المكأونالدر المصون اي لىو  الكااب -1
 . 58-50 ص ،5 ج دت. دمشي. ط.د. النى 
(. صبا)البيت من الرت ز بال أسب  اي لسان العرب  - 6  



 الهالث                                                                               شواهد المساوا الصراي الفصل 
 

111 

 

    : فطائف أم طيْ 
 .1﴾َن الشَّْيَطاِن َتَلكَُّرواِإنَّ الَِّليَن اتََّقْوا ِإَلا َم َُّهْم َطاِئٌف مِ ﴿: اال الىته اعالخ

 درالالالالالمص لم  مأه »﴾ٌف ِمَن الشَّْيَطانِ يْ طَ ﴿افسيرو لهذو اآلي   ذكر الزتمتشرأ اي معرض   
ار  كلت من   أه :وذكر صاحب الدر المصون .2«طاي به التيال يطيي طيفا :من اوله  
ي افيه أمتا طي  بزأ  االل ا ((ط اِئي ))البااونو  ،((يي  ط  ))بن كهير و بو لمرو والكسائي ا»

 ،عل أته متفي من اي  :والهتاأي...ه مصدر من طاي يطيي كباع يبيع أت : حدها ،هاله   و ه
اي ن و ت واي ليتن لي  اي ميتت مي   :كنوله  احذي لين الكىم  ،ي باشديد الياءاأصل طي  و 

طاي  ي التذأ هو اأصل يحامل  ن يكون من طاي يطيي  و منه ت طي   ،نهيتن هي  
 ن  صىه :والهتالث. وهذا اول  بي بكر اأأبارأ ،ي انىب و دي وِ واأصل طي   ،يطوي

يكون من  يحامل  ن ، متا طائي ااس  االلو ...ن طاي يطوي انىبت الواو ياءي مطو  
اد و  .ن طاي يطيي ايكون كبائع ومائل ن يكون مو  طاي يطوي ايكون كنائ  واائل،

 لىخ الزمتشرأ اد اسادلت و  .4«3ا لىفراءعز يُ احد و عأخ و طائفا بمفا و له   نت طي  عزل  ب
 : بنول كعب بن زهير مصدر لىفعل طاي يطيي ((يي  ط  )) ن

  5[الالالويالالالالالالالالالالالالالالالالالعُ ة و شُ الالالالر  كال  مطالالالالالااه بك ذُ و ]      يالالالالاليُ الالالالالالالالالالالالالالالالطي   الالالالالُ الالالالالالالالالالال أتالالالالالالالخ  ل ت بك التي
التاي يطيي و  :الشتاهد ايهو .طاي بكا ع ل ت بك تيالهار يت طيفها و   ين:ياساءلحيث    

 .مصدرها الطيي
 
 

                                                

. 780اآلي  من األراي،  - 1  
. 82، ص 7، ج الكشاي - 2  

 487ص . 0ج 0802.بيروت  2ط .لال  الكاب.معاأي النرآن لىفراء -3
. 546، ص 5الدرت المصون، ج  - 4  

دارالشواي لىطبال  . اا مفيد اميح . صأع  اإلما   بي سعيد السكرأ ل، لكعب بن زهير اي ديواأه،البيت من الكام -5
. 04ص  .  0808. السعودي . 0ط. والأشر  
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 1﴾َفَلمَّا َرَأى َأْيِدَيُهْم اَل َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم  ﴿ :اال الىته اعالخ :معنى واحدبعل ل وأفْ فعَ  
نال  أكرت وي»:و اء اي لسان العرب.2«اساأكروينال أكرو، و أكرو، و  »:اال الزتمتشرأ   

  أكره  »: بو لبيدة اي كاابه م از النرآنذكر و .3«هأكراه مهىو  ،كرو إأكارا أا  أالشيء و 
اس اي كاابه إلراب النرآن وذكر .4«كذلك اساأكره و ... أكره  سواءو   ﴾َنِكَرُهمْ  ﴿»:الأحت

 : اد اسادلت ال ميع بنول األشخو . 5«امي   أكره هذو لغ   هل الح از، ولغ   سد و 
الالالي رت     الالالالالالالان التذأ أكالالالالالالالالالالالالمالالالا كأكراأالي و و  ىعالاو  ب  الالالالالالالمن الحالالالوادث إالت الشت   6الصت

وادث إالت ما كان التذأ أكراه من الحو  ،إنت محبوباه  هىاه وأفرت مأه:وايه ينول   
ىع ر ايمالالالالالالالالا وايل أك»أكر لمعأخ واحدشتاهد ايه اساتدا  األشخ  أكر و الو . الشيالالالالب والصت

 أكرت مودتاي ه ت  الالالالالالالاءت اأكر و : اكأنت الشتالر اال. ن المعاأي أكر بما ال يرا مو ، يرا
ىع ممتا يرا بالبصرو الشتيب       .هكذا ابدو لىبيت صىاه اي المعأخ باآلي  الكريم و 7«الصت

َياَة الدُّْنَيا َعَلى اْْلَِخَرِة الَِّليَن َيْ َتِحبُّوَن اْلحَ ﴿:وذكر  يلا اي معرض افسيرو لآلي  الكريم 

اد ينال»: ن الحسن اد ار .8﴾َوَيُصدُّوَن َعْن َ ِبيِل اللَّهِ  صدتو : ويصدتون بل ت الياء وكسر الصت
ل مالالالالالالالالالالالالن  صدت مأنو و صدتون من  صدت، يُ و »:ذكر صاحب الدرت المصونو .9« صدتولن كذا و 

يبدو من كال  الشتيتين  نت و .10« أفسه   و  أ ييره  فعول محذوي،الم صدت الالتز  و 
فعل  صدت حيث ينال صدتو لن كذا إن الابر اعال ماعدتيا اهو يرادي ال (صدت )الفعل 

                                                

. 28اآلي  من هود،  - 1  
. 724، ص 7الكشاي، ج  - 2  
(. رأك)لسان العرب، مادة  - 3  
. 782، ص 0م از النرآن، ج  - 4  
. 787، ص 7ج  0805. 7ط.لال  الكاب.اا زهبر يازأ زاهدإلراب النرآن، لىأحتاس، - 5  
. 0802البيت من البسيط، لأللشخ اي ديواأه، ص  - 6  
. 747، ص 5البحر المحيط، ج  - 7  
. 82اآلي  من إبراهي ،  - 8  
. 202، ص 7الكشاي، ج  - 9  
. 68، ص 2صون، ج الدرت الم - 10  
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ن الابو  ، صدتو بمعأخ واحدو   اعدي   والهمزة ايه همزة الاالفعل  صدت مأنول مأه و  ،ر الزماا 
 صدت لغ  اي صدت إذ : ه لذا االزمتشرأ اد ذكر بيت ذأ الرمت  شاهدا لىخ اولو . الأتنل
 : ينول

 1ال  ايِ و  وي الح  الالالالالسوااي االالالالالالي  أ صدود   ي لأه     الالالالال صدتوا الأتاس بالستي  أالالالالاس  
ياح السوااي لن  أوي كما اصدت و  ،ه  ر ال داعوا  لداءه  لأه  بسيواه     اداع الرت

ون لن سبيل د  صِ يُ و  )):اءة الحسنله من اراباط بنر  وما ، صدتوا:والشتاهد ايه. اإلبل الحواي 
َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َ ْيَناَء ﴿:الزمتشرأ  يلا اي افسيرو لنوله اعالخ وذكر .((الىته

 حدهما  ن  أبت بمعأخ :الأ بُت وايه و هاناُ :ارئ»: أه 2﴾َتْنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْْلَِكِلينَ 
لىخ  دالالالد اساشهالالالالالوا .3«أبُت زياوأها وايه الزيت أ االُ  ، ن مفعوله محذوي:والهاأي...أبت

 :صح  الو ه اأول بنول زهير
 4الناللُ الالالالالالالالالالالاليأالا لهال  حاالتخ إذا  أالبت البالالالالالالالالالالالالالالاطات حول بيواه     الالالالالالالالالالالالذوأ الحا  ر يتُ 

ن وينيمون ال ياحركو  ،يصي من يمدحه  بأن ذوأ الحا ات يا معون حول بيواه    
أبُت اُ }:ولهذا المعأخ صى  بمن ار  ، ن  أبت بمعأخ أبت:والشاهد ايه.إلخ حين يأبت البنل

َوَمْن ُيْعِرْض َعْن ِلْكِر َربِِّه َيْ ُلْكُه َعَلاًبا ﴿:اي معرض افسيرو لنوله اعالخ كما ذكر .{نِ ه  بالد  

 :واأصل ﴾َلاًباعَ ﴿دتىهأُ  : أ، مفاوح ارئ بالأون ملموم  و ﴾َيْ ُلْكهُ ﴿»: ن 5﴾َصَعًدا
ار  إما بحذي ال:،اعدأ إلخ مفعولين6﴾َما َ َلَكُكْم ِفي َ َقرَ ﴿:أسىكه اي لذاب كنوله

ما.7﴾َواْخَتاَر ُموَ ى َقْوَمهُ ﴿:،كنولهايصال الفعلو  سىكه :ينال ه،بالميأه معأخ أدتى وا 

                                                

. 275، ص 2البيت من الطتويل لذأ الرمت  اي الدرت المصون، ج  - 1  
  .78المومأون اآلي   -0

 .060، ص2الكشاي ج 3-
 .060، ص2الكشاي جاي  البيت من الطويل لزهير بن  بي سىمخ 4-
 02ال ن اآلي   5-

 47اآلي   المدهر -6
 055اآلي  من األراي  7-
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 ،هو اعل ماعد إلخ مفعول واحدو  ، سىك بمعأخ واحدوهذا يعأي  ن سىك و  .1«و سىكه
ما بالميأه  ،يسىكه اي لذاب :ايصال الفعل  أي ال ار و ذإما بح:إلخ مفعولين ألدت و  وا 

إذ ينول .بمعأخ واحد  اعلو  اعلاي كال  العرب ما يدل لىخ  اد وردو .معأخ يدتىه
 : الشالر
 .2[الشردا  ُ الالالالالالالالالالالالشكال كما اطرد ال مال]     دة  الالالالالالائالالالالالالالالالالالالالكوه  اي ااالالالالالالالالالالالالالالالالالالحاخ إذا  سى      

 .اد لمن معأخ  دتىوه و  ، سىكوه  بمعأخ سىوكه  : أ   
ِلينَ ﴿:وذكر  يلا لأد افسيرو لنوله اعالخ    ﴾ بفاا ُنْهِلكِ »ار  ااادة  ن3﴾َأَلْم ُنْهِلِك اأْلَوَّ

 :بمعأخ واحد اأنول ((هىك)) اعل اي مادة  ن اعل و : أ 4«، من هىكه بمعأخ  هىكهالأون
 .والمعأخ واحد وار  البااون بلمها، ،﴾ُنْهِلكِ ولذا ار  ااادة بفاا أون﴿ ؛ هىكه و  هىكه،

 : نول الع اجبيساشهد لىخ ذلك و 
 5 [ر االالالالالالالالالالالالاله متالالالالالالالالالالالالالال يرا خ التريت مأ]    ا  ر  الالالالالالالالالالالالالالالالاع الك من  الالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ه  الالالالالالالالالالمهالالالالالالالمو       

اال ير و الدليل متر ا مأها إذا  ،ازة بعيدة منفرة اهىك من يعرج بهافاطع م:لينو    
 .هالك بمعأخ مهىك من هىك الهالهي :الشاهد ايهو  .اما بال ييرو ،ول ها

      :جمع الجمع
ِلينَ  َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوَآَباُؤَنا َهَلا ِمْن َقْبُل ِإْن َهَلا ِإالَّ َأَ اِطيرُ ﴿  :اال اهلل اعالخ  .6﴾اأْلَوَّ

 ما ال الالالالون مالالالبه اأولالالالالالالالالوهي ما كا...رالالال مع سط:اأساطير  مع  سطار»:ل الزمتشرأاا   

                                                

 .526ص  ، 4الكشاي ج  1-
 .2/28البيت من البسيط لعبد مأاي بن ربع الهذلي اي تزاأ  اأدب  2-

 06 اآلي المرسالت  -3
 508ص  4 الكشاي ج -4

 624، ص  08ز لىع اج اي الدار المصون ج  الر  5-
 .02اآلي   المومأون -6
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 و  مع  مما االه  نت اأساطير  مع  مع، يالا.1«و مع  سطورة  واي ،حنين  له
ن كان الو ه اأول له ، سطورة، وهو  واي الر يين موهوي يعززو من كال  العرب ال ما وا 

 :بعربياه إذ ينول روب 
 2[الالالالالالالالالالالالالالالالالالالراالالالا أصُر أالالصر  أ ص  الالالالالالالالالالالل يالالاللالالالنائالال] را    الالالالالالالالالالالالالالالن س طال الالالرُسطِ  رالالالالالالالالالالالاطالالالالالالالالس و إأتي 

 سطار  :والشاهد ايه.يسالدوو بأأه سيأادأ أصرا ليعطيه  ، اس  بأسطار سطرن سطرا   
 .أه  ساطير  مع  سطاروم ، مع سطر

 :إفراد الضمير العائد إل المثنى
َلا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُ وِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ﴿ :اال اهلل اعالخ  .3﴾َواِ 

 ل بأي زيد وكرمه :إلخ رسول اهلل كنولك﴾ِإَلى اللَِّه َوَرُ وِلهِ ﴿معأخ »:اال الزمتشرأ   
وهما اهلل  :واد اندمه اسمان﴾ِلَيْحُكمَ ﴿:اوله اعالخ اي  أ  أته  ارد اللمير.4«كر  زيد اريد

وهو شبيه  ،أأته ال يحك  إال لن وحي ؛أن حك  الرسول هو حك  اهلل ؛اعالخ ورسوله
 :ومأه  يلا اول الشالر . أ  ل بأي كرُ  زيد ، ل بأي زيد وكرمه: بنول النائل

أ   يىال     [هطالالالالالالالالوسالااي  الالالالالالالالالالالالالالهالالالل مالالالن الفيالالالالالالالالالالالالومأ] االاُلالالرط  الالالل الن  الالالالالالالالالالالاله ابالالس   5ه  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِطالال الالا و 
ه ابل النطا وارتط :لشاهد ايه اولهوا.ُئ السير ابل السابنات من النطا أته يباد: أ   
  .ابل ارط النطا :ادر والم

قٍ َهْل َنُدلُُّكْم  ﴿:اال اهلل اعالخ  :المصدر الميمي  6﴾َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَلا ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ
  عكاألاالالالكون مالالالالوز  ن يالالالالهل ي الا ...الممزتي مصدرا اد  عىت :اإن اىت »:شرأاال الزمت   

                                                

 .026، ص2الكشاي ج 1-
 .024  اي ديواأه بالر ز لرو  -2
 .40اآلي  من  الأالالالالالور -3
 .702، ص2الكشاي ج -4
 (.يبط)البيت من الر ز بال أسب  اي لسان العرب  -5

 .82اآلي  من سبالالالالالأ  6-
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ما حصل من اأموات اي بطون الطير والسباع، وما مرت به السيول  :معأاو، و أع : اىت
 :اممزتي ايه احاماالن .1«الرياح اطرحاه كل مطرح وما سفاه ،اذهبت به كل مذهب

 .بمعأخ كل امزيي ، حدهما  أه مصدر ميمي من يير الهالهي لىخ زأ  اس  مفعوله
ومما  .بطون الوحش والطير€و ، أه ظري مكان  أ كل مكان امزيي من النبور:والهاأي

 : اء مفعتل م يء الافعيل اول الشالر
 2البالالالالاالالالالالالالالنت وال ا الاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالهال االالي  لِ  الالالالالالالالاالالال ي    الالوااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنال ي  الالالالالالالالالالالحِ ر  الالالالالالالالالالالالالالالال لالالال  االعالى  ُمس  

 واي  ، متا لىمت بالنوااي ارسل لأتي مادان  مااابع  اي يير ل ز: ياساءل الشالر   
 .بمعأخ اسريامسرتح مهل ممزي : والشاهد ايه. يير اساكراو
 .3﴾َبْيَضاَء َللٍَّة ِللشَّاِرِبيَن ﴿:اال اهلل اعالخ    : مؤنث َفْعل

 ي اأأيث الالالال و ه اوصي بالىتذة كأأها أفس الىتذة وليأها،إما  ن ﴾ َللَّةٍ  ﴿«:اال الزمتشرأ   
ول والشاهد لىخ ذلك ا .4»بٌّ ر ل ط  : ل كنولكع  وزأه ا  ينال لذت الشيء اهو لذ ولذيذ و  .لىتذا

 :الشالر
 5انالالالالالالالالهشي  الحد  الالالالالالالالالالالالدا من تالعِ  ضه     بأر الالالالالالالالالالالالالأت اركادِ ت  ر    الص  الالالالالالالالالالالالالطعالالالالالالالالك لذ  و       

. العدا تشي  الحدهان اركاه بأرض بت شيء لذيذ يعأي الأو  كطع  الاراب الطيبرُ و    
   .لذيذبمعأخ  لذت  :الشاهد ايهو 

 :المؤنث على شيء ملكر عودة الضمير
َلا َعِلَم ِمْن َآَياِتَنا َشْيًئا اتََّخَلَها ُهُزًوا﴿:اال اهلل اعالخ   6﴾َواِ 

 ل  ينل ااتذو لإلشعار بأأه  حس و  ﴾ُهُزًوا﴿اآليات ااتذ: أ﴾اتََّخَلَها﴿»:اال الزمتشرأ   
                                                

 580، ص2الكشاي ج1- 
 .67البيت من الواار ل رير من  بيات الكااب اي ديواأه ص -2
 .46 اآلي الصااات  -3
 .48ص  4الكشاي ج  -4
 (ذ لذ) البيت من الطويل بال أسب  اي لسان العرب  -5

 .88 اآلي من ال اهي   6-
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اي  اضت محمديات الاي  أزلها اهلل اعالخ لىخ بشيء من الكال   أه من  مى  اآل
اللمير   ن ير ع ي وزو ...ل  يناصر لىخ االساهزاء بما بىغهو  ،ع اآلياتي مباالساهزاء 
، ايه الموأث اللمير﴾اتََّخَلَها﴿:وهذا يعأي  ن اوله اعالخ1«اآلي  أأه اي معأخ،إلخ شيء

ن كان م﴾و َشْيًئا أه يعود لىخ﴿:الهاأيو . ﴾َآَياِتَنالىخ﴿  أه لائد: حدهما: و هان أأه ؛كراذا 
 : هذا بنول  بي العااهي  لىخ اد اساشهد الزمتشرأ و  .2«بمعأخ اآلي 

 3فيهاالالالالالالالالالالالالالالالالاليك هدأ  الالالالالالالالالالالالالالالال  المالالالالالالالالالالالنائو  اهللُ          الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأفسي بشيء من الدأيا معىن      
يد  ن احنيي  مىه اي بها و الاي يح ((لاب ))أفسي معىن  بشيء من الدأيا ينصد :ينول   

 اي يكفيها لىخ شيء وهو مذكر ((هالا))لودة اللمير:الشاهد ايهو  .اهلل التىيف  المهدأ بعد
 .لذلك  لاد لىيه اللمير موأهاو ، ((لاب ))خ بالشيء لن ال اري  أأه كأ  

 .4﴾َهاًبا َرَصًدا﴿ َفَمْن َيْ َتِمِع اْْلََن َيِجْد َلُه شِ :اال اهلل اعالخ   :وصف الواحد بالجمع 
 والرصد مهل الحرس اس   مع لىراصد لىخ معأخ ذوأ شهاب »:اال الزمتشرأ   

 يمأعوأه  من االساماع ، وي وز و  ،لشهبراصدين بالر  ، وه  المالئك  الذين ير موأه  با
 : ن يكون صف  لىشهاب بمعأخ الراصد،  و كنوله 

 6«5االالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالخ  عل الالالالالالالالالالمِ و  [زار  الالالالالالالالالاليُ  لب  احو  الالالالالالالت    الالالالالالاللم ينالالالىي حالالالالالالالالالالكأن  ااالالالالود  رح]      
وهذا يعأي  ن كىم  الرصد ي وز  ن اعرب صف  لىشهاب بمعأخ الراصد،  و اعابر من    

 معأخ ال مع باب وصي الواحد، وهو الشهاب بالرصد، وهو اس   مع لكوأه مفردا اي 
 ا  الالالالالالالال ا : أ .تالالوهو الشاهد اي البي .وهو الِمع خ بال مع  ياع ،لنطامي الواحدكما وصي ا

                                                

 .758، ص  4الكشاي ج  1-
 .642، ص  8الدر المصون ج  2-
. االا لالادل  حمدلبالد المو الود،لىي محمالد معالوض. أبالي حيالان االي البحالر المحاليط. البساليط أبالي العااهيال  منالبيت  3-

 45ص. 0ج. 0882.بيروت. 0ط. دار الكاب العىمي 
 .88اآلي  من سورة ال ن 4- 

 .40مي اي ديواأه ،ص امن الواار لىنط البيت -5
 .522،ص  4الكشاي ج  -6
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 . الواحد منا  ال مع
   .1﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَ َبْت َرِهيَنةٌ ﴿:اال اهلل اعالخ  : فعيل بمعنى فعل

 2﴾َب َرِهينٌ ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َك َ ﴿:ليست باأأيث رهين اي اوله ﴾َرِهيَنةٌ ﴿»:اال الزمتشرأ   
ال بمعأخ مفعول يساوأ ايه اعي رهين،أن: أأيث الأفس،أأه لو اصدت الصف  لنيللا

أما هي اس  بمعأخ الرهنالموأث، و و  المذكر كل أفس :كأأه ايل ،كالشايم  بمعأخ الشا  ،ا 
: أه لو اصدت الصف  لنيلأ؛ كشايم  بمعأخ شا  ،ارهيأ  بمعأخ رهن .3«بما كسبت رهن  

أما رهيأ  اس و  ،خ مفعول مما ياساوا ايه المذكر والموأثوزن اعيل بمعأرهين لىخ   ا 
 :مأه بيت الحماس  و . يست صف ول ،بمعأخ رهن

 4دلالالالالالالالالالالال أ  ذأ اراب و  س  م  ر      الالالالالالالالالالالالالالالالالرهيأ      كويكب   أعيِ الالالالالالالالالي عد الذأ بالأ  الالالالالال بع      
لما اال : أأه كما ايل عه النبر بعأي كويكب  ارح بالدي اال  بي الذأ  ودلاُ  د  ع   ب  : أ   

رهيأ  بمعأخ  :والشاهد ايه .اأبخ إال الهأر ،ابل ذلك سبع ديات بوو زيادة لرض لىيه من
 .اعيى  بمعأخ اعل  :رهن  أ

     5﴾َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا﴿:اال اهلل اعالخ  : ا م الجمع
اال و  يٌّ الواحد لِ :وايل7اأتيايو  6ال واحد له كاأوزاعمىاف  و  ﴾أَْلَفاًفا﴿»:الزمتشرأاال    

  : أشدأي الحسن بن لىي الطوسي: 8صاحب اإلاىيد
 9رالالالالالالالالالالالالالالهُ الض زُ الالالالالالالالالالالالىه  بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ كأدام  و       ي  الالالالدِ الالالالالالالالالالالالالالالالش مغالالالالالالالالالالالالالالالليالالالو  يٌّ الالالالالالالالالالالالالالالالالالاللِ   أ         

                                                

 20المدهر اآلي   1-
 70 اآلي من  الطور 2-
 550، ص  4الكشاي ج  3-
 (دهن)اي  ساس البالي  مادة  الطويل لسور بن زيادة الحارهي البيت من 4-
 06 اآلي الأبأ  5-
 ال مالات: اأوزاع 6-

 اء شاخ والد اأ  من آب: اأتياي  -7
-8
 اإلاىيد اس  افسير أبي الفاا الهمذاأي 
                                                                         .657ص  08البيت من الطويل لحسن الطوسي اي الدر المصون ج  9-
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ر ل  تُ :وا دا له أظيرا من أحو  ظأه وما . لفاي   ه  يٌّ لُ و  اءُ  أه لف   اايب   ابن زلو    
 .1«وائد لكان اوال و يهاز حري ال ر مع مىاف  بانديهو :ولو ايل ،لار وحمر و حمارت   و 

 و  ،اأتيايع ال واحد له من لفظه كاأوزاع و مأها  أه اس   م : و ها (( لفااا))ايبدو  ن اي
اي اول الحسن بن لىي كما  اء  ،يت الِ  و  مع ل ،( لفااا يٌّ اء لُ لف    لي  ) أه  مع ال مع 

 .هي اس   مع ال واحد له من لفظه (( لفااا))لكن يبدو لي  ن  .الطوسي
     .2﴾َوَكلَُّبوا ِبَآَياِتَنا ِكلَّاًبا﴿:اال اهلل اعالخ   : مصدر فّعل

   اصحاء العرب ال ل ااش اي الكالاعال اي باب اع  يبا و اكذ ﴾ِكلَّاًبا﴿«:اال الزمتشرأ   
وارئ  ستارا ما سمع بمهىه،لند اسراها اِ  :آي  انال سمعأي بعله   اسرُ ينولون ييرو و 

 أه و  ،الع  اِ  اع ل يالا من كال  الزمتشرأ  ن مصدر .3»هو مصدر كذببالاتفيي و 
 ب  ذ  ك  :ارئ بالاتفيي ايهما انالوا هإال  أ   اصحاء من العرب ال ينولون ييرو،ااش اي كال

 : والدليل اول األشخ ،اباذ  كِ 
 4ه الالالالالالالالالالالالالالالالبُ اذ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالاله كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرء يأفعُ الالالالالالالالالالالالالالالمالالالالها     و الالالالالالالالالالالالالالاُ الالالالالب  ذ  الالالالالالالالالالالالالالها و ك  الالالالالالالالاُ الالالالالالالالالالالالالالالالا  الالالالالد  الالالالالالالالالالاص        

كذابه :والشاهد ايه .بهالأه كذغأي المرء اد يو  ،وكذباها حيأا ،صدااها حيأا :ينول   
  .بالاتفيي مصدر كذب

ياَلِف ُقَرْيشٍ ﴿:اال اهلل اعالخ  : مصدر الثالثي المزيد بحرف     .5﴾إلِ
  ...ه، اأأا موليافيالاا إذا  لإولفه من اولك آلفت المكان  ُ  :اليياإلو «:اال الزمتشرأ   
يالاا لف ينال:وايل ،ارئ لئالي اريشو  والمالحظ  .»6إللي اريش  بو  عفر ر او  ،اه إلفا وا 

ياَلِف ُقَرْيشٍ ﴿: ن اراءة اوله اعالخ  ((إيالي)) امن ار  ،جير لكل مأها اتو  ،اد اعددت﴾إلِ

                                                

 506، ص 4الكشاي ج  1-
 70 اآلي  الأبأ -2
 508، ص  4الكشاي ج  -3
 (صدي)الكامل لأللشخ اي لسان العرب مادة  البيت من م زوء -4
 80اريش اآلي   -5
 600ص 4الكشاي ج -6
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لنطع اي زة ااهو لىخ الابار  أه مصدر لىفعل الهالهي المزيد بحري هم ،لياءابإهبات 
اهو لىخ  ،لف  اريشوالم : أ ((اريش إالي)):  ما من ار . وله لىخ زأ   اعل ومصدر إاعال

لي بعد اائه لىخ زأ  االل اعال الابار  أه مصدر لىفعل الهالهي المزيد بحري اأ
الاا  مات من ار  إلفا و .و ما من ار  إلفا اهو لىخ الابار  أه مصدر لىفعل الهالهي .مفالى و  ا 

اد اساشهد و .اعاال هالهي الم رد لىخ زأ  اعل اعال و لىخ الابار  أه مصدر لىفعل الاهو 
 : ورود ذلك اي كال  العرب بما يىي الزمتشرأ لىخ

 1اأوراك رِ الو ييه  ولفات الر  الالالالالالالالالالالالُ من الم     [ وي شمى  الالالالالالالالالالالالل االالاليك الرحالالالالالالالالددت إلش]      
 اوي أاا  أشيط  سريع  الاي  لفت السير الطويل بعد الورود صداكا: هلممدوح ينول   
المولفات من آلي إيالاا  :الشاهد ايهو  .بالمرلخ ثاىبو  ،يست من الأوي الاي اىز  اأراكلو 

 :واد  معها من اال  . أ المعاادات
 2   إاليُ كالالالالالالالالالالس لالالالالالالالالالالليالالالالو  الالي  الالالالالالالالالالال  إل  الالالالالله      الش  الالالالالالالال  اريالالكُ وا  الالالالالالالالالالالالالالالالالإت    ن  الاُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالزلم        

 حر اىنريش إلي و  ،بنريش  ن يكوأوا إتوة له  بأير و  ،يتاطب بأي  سد مكذبا زلمه    
الي مصدر :والشاهد ايه .ليس لبأي  سد شيء من ذلكو   ان لىفعل  لي الهالهيإلي وا 

 .الم رد
ياَلِف ُقَرْيشٍ ﴿: اعالخاال اهلل:   ير الثالثيغتص      3﴾إلِ
هو داب  لظيم  و  ،باصغير اريش ار بن كأاأ  سمو لاريش ولد الأ«:اال الزمتشرأ   

 وهو ،ايل من النرشير لىاعظي  و لاصغاو ... اطاي إال بالأارالو  ،ث بالسفناعباي البحر 
ن بمعأخ سواء كاس  الهالهي ارش عيل اصغير لاللىخ وزن اُ  لى  انريش اس  4»بالكس

                                                

 (زها)   اي لسان العرب بأس البيت من الطويل بال 1-
 ( لي) البيت من الواار لمساور بن هأد بن ايس اي لسان العرب 2- 

 80اريش اآلي   -3
 608ص 4الكشاي ج 4-
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ما ورد اي  هذا .الاعظي  :الغرض من الاصغير هوو  ، و بمعأخ الكسب الحيوان البحرأ،
 :كالمه  إذ ينول  حده 

 1الشا الالالالالالالالالالالاريالالال   ريش  الالالت اُ ي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمبهالالا سُ  ر        حال  الالالالالالالالكن البالالالالالالالالالالالالهي الاي اس ش  الالالالالالالالالاليالالالر  واُ      
 :االشاهد ايه .مأها  تذ اس  اريش (اصغير اريش)اي البحر داب  اسمخ اريشا : أ   

 .سميت اريشا اريشا 
    2﴾َأَرَأْيَت الَِّلي ُيَكلُِّب ِبالدِّينِ ﴿:اال اهلل اعالخ:  اإلعالل بالحلف

 متاصأن حذاها ؛اريباالتاليس  ، ريت بحذي الهمزة:ارئ «:اال الزمتشرأ    
لكن الذأ سهل من  مرها واوع حري االسافها  و  ،لن العرب ريتول  يصا  ، الملارعب

اعأي  ،الكىم  لينالاي هي و  ،بحذي الهمزة (( ريت))المالحظ  ن اراءة ا. 3»اي  ول الكال 
اد الابر الزمتشرأ هذا و  ،تى  ، اهي لىخ زأ   ا  لالل بالحذيإ ن الكىم  حصل ايها 

إال  ن الذأ  وز ذلك هو واوع  (ريت)ب حيث ل  يصا لن العر  ،اريليس باالتا اإللالل
  :لوالو ما  از لىشالر  ن ينولو  ،حري االسافها  اي  ول الكال 

 4 الالالبِ الالا اي الحِ ر  الالرع ما ا  اي اللال   رد       راع  الالالالالالالالب هالالالالل ري ت  و سمالالالالالالعت   صاحِ       
. الالالروع ما حىبالاله اي  ولي  الىبنلالالالخ الليا صاحالالالالالالالبي هل ر يت يالالالالوما راليالالالالا يردت إ :ينول   
ريت بحذي الهمزة : والشاهد ايه .المعأخ  ن المالي ال يعودو  ،البيت من باب الامهيلو 

 .اي  ول الكال   (هل)لواوع حري االسافها  

                                                

 .0/784لحمرأ اي تزاأ  اأدب البيت من التفيي لىمشمرج بن لمرو ا 1-
 .80المالون اآلي   -2

 688ص 4الكشاي ج 3-
 (ر ا) البيت من التفيي السماليل بن بشار اي لسان العرب  4-
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أدرك مدا  ه ومن  اهزا،  له ليس لىأحو من المباأي إال ما يند من المعىو   أه    
بررو إال الريب  اي اال  ،اليصبا الافريي بيأه حاخ ،  واكامىهامساويات الىغ ط بينالالالالالاراب

و هر كل  ،المساوا اي كىمات ال مى  واراكيبها وارايبهاحيث يبحث اي هذا  .الاحىيل
وكذلك  ، أ لالا  كىمات ال مى  ببعلها البعض مأها اي اأترا انديما واأتيرا،كىم  

التاص بالحديث لن  ي لأه اي هذا الفصلوهو اأمر الذأ حاولت الكش .اع ال ملو الالال أ
 وذلك ،لن وظائي اأاعال والحروي لىحديث اهتصص واد ،والذأ يىيهوظائي اأسماء، 

 زمتشرأ اي كاابيه المفصل والكشاياد  وردها ال من تالل  مى  من الشواهد الشعري 
ن كىمات  لما ورد اي كال  العرب م بغي  االسادالل لىخ الكهير من الوظائي الأحوي ،

اكاأت  .وكذلك بغي  او يه بعض النراءات النرآأي  كاأت محل تالي  و اتاالي،
 : المولولات لىخ الأحو اآلاي

    :الفاعل المضمر
 ((لربوا)) ،((ولربأا))،((لرب ت)):انول لمرو اي اإلسأاد إليه كُمظ ه ِرووم»:اال الزمتشرأ   
، وهو لمير ير ع إلخ زيد االال ((لرب))ااأوأ اي ((زيد لرب )):، وانول((لرب ن)) و

ومما يعابر من .1«(( و أت لربت )) ،(( أا لربت))اي ((و أت)) ،(( أا ))شبيه بالااء الرا ع  إلخ
المر اي اأول اس  م ن لرب ك ».((لربت ولربأي زيد)):إلمار الفالل  يلا اولك

  و الاأازع، وهو ما يطىي لىيه مصطىا ،2«ولرب ُاه إلمارا لىخ شريط  الافسير
كل من الماند  ويكون   كهر وياأتر معمول  و  كهر، ن  وياند  لامال» يثالالالالالالالالالالالالالالاإللمال ح

 و العوامل  ،ال تالي اي  واز إلمال  أ العامىين»:مع العى   أه .3«طىبا لذلك الماأتر
أما التالي اي المتاار شئت، يون والبصر  وايون يتاارون إلمال اأول لسبنه،االك.وا 
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ومن شواهد البصريين لىخ إلمال  . أ لنربه من العامل ،1«إلمال اأتير لنربه يتاارون
 : نربه من المعمول اول طفيل الغأوأالعامل اأتير ل

الالالالالالالأن  ُمالالالالالاالالالالوأ الالالالالهاالالالمالالالالالالالكُ و        الالالالالالالالالالاةل ك  ر ا االالالالوا ها واسا ش ع ر ت       ا مالالاُلالالالالد م    2لون  ُمذ ه بِ   
بأأها ذات  لوان حمراء شديدة الحمرة، مائى  إلخ الىون : الشالر تيال اائال وايه يصي   

حيث  ،(( را اواها واساشعرت لون)):والشاهد ايه اوله .الذهبي كأن لىيها شعار ذهب
و ول العامىين  ،((لون ))واأتر لأهما معمول واحد  را واساشعرت،:وهما ،اند  لامالن

مل الالبدليل  أه لو  ل ؛الهاأي مل الشالرالالالد  لالالالالوا ا يطىب مفعوال،موهاأيه ب االال،يطى
ومن شواهد  .اساشعراه:هر لمير المفعول اي اساشعرت انالو ظ  ((لون )) اأول لراع

 :لسبنه اول لمر بن  بي ربيع   ؛الكوايين لىخ إلمال العامل اأول
ِحالالالالاللِ     [  الالوِد  راكالالالالالالالالال   ِإذا هي ل  اساالال ك  بعالالالالالالال]       ا الالالالالالالاك ت  به ُلالالالالالالالوُد ِإس  ل  ا اس    3االُُأت 

اأظفها بعود إسحل ذأ الرائح   إن محبوباه إذا ل  اأظي  سأاأها بعود اأراك،:ينول   
حيث اند   ((اأتل ااسااكت به لود إسحل )):والشاهد ايه اوله .الطيب  دالل  لىخ اأعمها

و ول العامىين يطىب  ،((لود))واأتر لأهما معمول واحد وهو ت،الن اأتل واسااكلام
اد  لمل ، و ((اءبال)) رالأائب االل؛ أأه اعل مبأي لىم هول، والهاأي ياعدا إليه بحري 

لىخ  أه أائب االل،و لمر لمير هذا المعمول  ((لود))الشالر العامل اأول اأتل اراع 
اأتل ااسااكت بعود : لأا  أه  لمل العامل الهاأي لناللو ار ، و ((به ))مع العامل الهاأي

يعود إلخ لود إسحل  ((هو))أتل لمير مساار انديرولىخ شرط  ن يكون اي اُ  إسحل،
 ارب إلخ »بالاباروأأه مع إلمال الهاأي ؛ويبدو  ن الزمتشرأ بصرأ المذهب .الماأتر

ي اي المعأخ بين إلمال اأول إذ ال ار  ىمعأخ،لوليس اي إلماله اغيير  المعمول،
اأب ومما يدل لىخ رلاياه   . واكاسب به رلاي   اأب النرب وحرم  الم اورة والهاأي،
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 وهو الع وكيي .1«((ماء شن بارد))،و((ح ر لب ترب)):النرب والم اورة  أه  االوا
ن من أفيه  ن يكو  ،ومما يدل  يلا لىخ او هه هذا. 2«واد يعمل اأول وهو اىيل»:النائل

 :  باب الاأازع اول امرئ النيس
الالالالال    لوو ]       أ خ م ِعيش  ع الالالالالخ أ د  الالالالالالالالِ الاأِ الفالك       [  ن  مالا   س  ل ال     ط ُىب  ا ىيالالالالالل  ِمن  الم  ي و 

3  
أما  ول   طىب الكهير، ، أي لو سعيت إلخ مأزل  دأي ، كفاأي اىيل من المال:ومعأاو    وا 
 ((كفاأي ول   طىب اىيل )):والشاهد ايه اوله .ي اأمور كالمىك وأحووطىب معالل خسع 

ي  إلمال الفالل و واوهموا  ن البيت من باب الاأازع، وح   أول ،حيث الاند البعض
أن ؛ولكن اي الحنين  البيت ليس من باب الاأازع  اىيل االل كفاأي،:اأول لسبنه، حيث

ول الماأتر مع بناء المعأخ العامىين إلخ المعممن شرط الاأازع صح  او ه كل واحد من 
والهاأي مو ه إلخ المىك  ، واأمر هأا ليس كذلك، االعامل اأول مو ه إلخ النىيل،صحيحا

 : بدليل اوله اي البيت الاالي لىبيت السابي 
ل         ه الالالالالالالالالالالل  الع الالالالالالالالالالالالخ لِ الِكأ الالالالالالال ما   س  الو  الالالالالالد  ُمالالالالو  ه اِلي       م    الالالالالالالد  الُمو ه ل    م  ا الالالالالالالالالالالالد  ُيد ِرُك الم     و 
 . ، وصار الاندير كفاأي اىيل ول   طىب اىيالساحال المعأخال(( طىب))ولو أصب اىيال بالال   

 : جواز حلف المبتدأ أو الخبر

 ما الالالالالولهالالالالدة بم مالالصل الفائيدة احالالالالالالالتبر  مى  مفاد  و الالالالالالالالمب الى   ن» :ينول ابن يعيش   
  و إال  أه اد او د اريأ  لفظي ، اال بد مأهما،االمباد  معامد الفائدة، والتبر محل الفائدة، 

 ومن شواهد الزمتشرأ لىخ .4«لىيه ايحذي لداللاها حالي  اغأي لن الأطي بأحدهما، 
 : حذي المباد   وازا اول المراش

 

                                                
 700ص  0ج 7880 بيروت .0ط.. دار الكاب العىمي .إميل بديع يعنوب .اا. ابن يعيش. شرح المفصل -1
 48ص .الزمتشرأ. ع  اإللرابالمفصل اي صأ -2
  028ص .ديواأه البيت من الطويل المرئ النيس اي  -3

  728ص 0ج.ابن يعيش. شرح المفصل 4-



 الال  اأسمالالالالالاءالفصل الرابع                                                             شواهد المسالالالالالالاوا الأحالالالالالوأ اسالال

111 

 

   الالع  الالميالالالالالالالالالالالالالالُس أ  التالالغالالالاراِت ِإذ  االالالالالالالالالالال  الالالالال     ب الالالالب  و ال الالالالالالالالالالالالالال الالالالالىالالا الالالالالُه الى  الالالالالالالالالالالالالالِد العِ الالالالب  الالالالو ال  يُ       
1   

يدلو ربه  ن يبنيه لىخ  هب  االساعداد لىناء األداء مأاظرا إشارة ال يش؛الساالب    
ولذا االبالالالاليت  رب طريي مشروع لىاكسب و مع المال؛وكأن الح ،امه العرب ماشياه  و أع

 الشك  أالالالاله يصور  اأبا من حياة العرب اي  اهىياه  المبأي  لىخ السىب والأهب
إال  تبر لمباد  محذوي انديرو هذا أع  ااطىبوو، ((أع )):والشاهد ايه اوله .وااللاداد بالنوة

كما اد ُيعاند  ،، وليست حري  وابذكر الغارات هي أه حذي لىعى  به، ولو ود النريأ ؛ و 
ال ال شاهد اي  وهي المال . ع  اي البيت الشاهد واحد اأأعا الأ»؛ حيثالبيتذلك، وا 

. 2«الأع  ذكر ال يوأث اء،واال الفر ...ن سيدو اإلبل والشاء يذكر ويوأثاال اب الرالي ،
 :ومن شواهدو لىخ حذي التبر  وازا اول ذأ الرم  

 3ِ عالالالالِت        سالال الالالِ الالأالالال الالنالالالالا آ أالالالالالالاليالالالالن الالالوب     ِل الالالال ِ الالن   ُ الالي  الالالاِء ب  الالس  الالالو ل  ال   الالالي  الب  الا ظ  اليالا      
اىك  ، أت       سال  يكما   مل و بهخع  ياها الظبي  بين رمال  بال الدهأاء،:ينول   

ع (( سال  آ أت        )):والشاهد ايه اوله.شدة اشابهكماإأكما الابساما لىي ل المر ة الحسأاء،
  أت الظبي          و آ       سال ع أت   مل آ:والاندير حيث حذي تبر المباد   أت،

أن » از حذاه ؛أن التبر إذا اه  دون الاىفظ به،(( ظبي ))لو ود اريأ  لفظي  عسال 
 از  ن ال اأاي  ،ا اه  المعأخ بدون الىفظاإذ أما  يء بها لىدالل  لىخ المعأخ،األفاظ إ

كما الابر البيت شاهدا لىخ زيادة  لي بين  لي  .4«ويكون مرادا حكما وانديرا به،
 . واسانام  الوزن بها  ،الساهنال ا امالهما وبين الهمزة إذا الاناا؛ االسافها ،
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 :  مجيء المبتدأ والخبر معرفتين 

 نع المباد  الالالالالالاإأه اد ي»والتبر  ن يكون أكرة يكون معرا ، إذا كان اأصل اي المباد   ن   
 : ويشهد لىخ ذلك اول  بي الأ   ،1«زيد المأطىي، واهلل إلهأا:كنولكالتبر معرااين معا، و 

        2رأالالالالالالالالالعالالالالالرأ شالالالالالالالع  الالالالالِ  وشِ الالالالال الالأ  الالالالو الالالالالالا  بالالالالال أ                        
وشعرو الماميز بالفصاح  الذأ ال  بأأه ذلك الر ل المعروي المشهور،فاترا بشتصه م   

حيث واع المباد  والتبر معرااين معا  (( أا  بو الأ  )):والشاهد ايه اوله.أظير له ايها
ال ي وز اندي  التبر لىخ  ، مع العى   أه اي هذو الحال ،((شعرأ شعرأ)) :وكذلك اوله

الىه  إال إذا كان اي الىفظ ما يدل لىخ المباد  مأهما، كنول  ،ويىابسأأه يشكل  المباد ؛
                                                                                                                                                                  :يالفرزد
                                                       3دالالالالالر الالالالالال اأبالالالالالالاء الالالالأالال ب ن  الالالالالالوهالالالبالالالالالالأ     الالأالالالالالائالالالالالأا وبالالالالالأالالالالالالالااالالالالالأالالالالالا الالأالالالالو  بالالالالوأا بالالأالالالالالالالبالالال      

يهما اي الاعريي؛ بالأظر مع اساو  ،((  بأائأا بأو ))لىخ المباد (( بأوأا)) حيث اد  التبر   
وهو اأمر الذأ  ،دون لبس ن بأي  بأائأا مهل بأيأا  : ن المراد اي البيت اه  السامع، إلخ

 . كان يأبغي  ن يشير إليه الزمتشرأ
 : وأخواتها حلف خبر إن

 و  والى   ن  تبار هذا الحروي إذا كاأت ظراا،»و اء اي شرح المفصل البن  يعيش   
هرة اساعمالها وذلك لك والسكوت لىخ  سمائها دوأها، اإأه اد ي وز حذاها،  ارا وم رورا،
 الزمتشرأ ومن اأبيات الشعري  الاي ذكرها.4«لىيها ودالل  ارائن اأحوال...االاساع ايها

 :   اول األشخ، شاهدة لىخ حذي تبر إن    
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ن  مُ  الالل الالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالإن  م         الالالهالال الالالالالالل      الالالالالالالالال الالالالالح  الالالالالالالالاالالالالالالالر  الالالالالالالالالالوا  وا م  ن  اي الس فالالال الالر إذا مالالال الل    1وا 
ولأا اي  ولأا مراحال إلخ اآلترة إذا ماأا، إن لأا محال اي الدأيا إذا لشأا،:ومعأاو   

لدالل  حيث حذي تبر إن  ((إن  محال)):والشاهد ايه اوله.المساارين ابىأا لبرة لأا لأاعظ 
 روالالالالالالالالالاء أكرة اي مهل هذا الشاهد وييومادا  اسمها   إن لأا محال،:والاندير الحال لىيه،

 ريون يروأه مع المعرا  والأكرةوالبص االكوايون ال يرون حذي التبر إال مع الأكرة،»
، ليعى   ن  حدهما متالي  وكان الفراء يذهب إلخ  أه إأما يحذي مهل هذا إذا كررت إن 

إن  )):واال ،((الزباب  الفأرة)):وُحكي  ن  لرابيا ايل له آلتر لأد من يظأه يير متالي،ل
ن  الفأرة دل لىخ والتالي الذأ بين االسمين ي ،إن هذو متالف  لهذو:ومعأاو ((الزباب ، وا 

 :اول الع اجوكذلك . 2«التبر
واالالاليالالال الالت    يالال الالا   الالالا لالالي         3[ِي راِاالالالع االالنالالالالالاليالالعالالي وادأ الالالالُت االأ  الالإذا ك] الالالالالالالعالالالالالالالالالا     صالال الالبالالالالالا ر 
 يا  كان اي وادأ العنيي  حيث يامأخ وبىهف   ن يعود به الزمان إلخ  يا  الشباب،   

حيث حذي  ((ليت  يا  الصبا روا عا)):والشاهد ايه اوله .ولكن هيهات هيهات يىهو ويراع،
يأصب االس  »إال  ن هأاك من العرب من.ليت  يا  الصبا لأا روا عايا :نديرتبر ليت والا

أأها اي معأاها، وهي لغ  بأي امي   ،((امأيت))و ((وددت))والتبر بعد ليت شبيها لها بالالالال
وكذلك المهل  ،4«ولىيه الكوايون ،((ظأأت زيدا اائما)):كما ينولون ،((ليت زيدا اائما)):ينولون
 أه  ، ومادا  الشالر اميميا، االصواب اي الانادأ،((النسي  كىها  ر الل ليت )):العربي

ال شاهد لىخ الحذي اي هذا  أصب  يا   وروا عا واي لغ  اومه بأي امي ، وبالاالي
 .، بل هو شاهد لىخ أصب ال ز ين بىيتالبيت
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 : التي لنفي الجنس ((ال))خبر 

 ارو الالالالهالالالالالن حيث إظالالالالالالالالالالم س،الالالالااي  لى أالالالالالال الأوبأو امي  اي تبر  لند اتاىي  هل الح از،   
وبأو امي  ال يظهروأه  ز يظهرون التبر ايظهر ايه العمل،اأهل الح ا» وظهور لمىه

أعت  ((مأك ال ر ل  اللُ )):اي اوله ((  اللُ ))بالابار  ن   .1«البا ، اال يظهر ايه لمل ال
واد  ورد الزمتشرأ اول حاا  الطائي لىخ  ساس  .درمن (ال))وتبر ،لىخ المولع ((ر ل))لال

 : أه يحامل اأمرين، إذ ينول
االهالدت مالالالالالالن اُح يالالالالى  الالإذا ال]       الالال     [االالىالالالالالنخل  ِصالالالالالالر    2صبالالالالاُلالوحُ الوال كالالالالالريالالالالالال   ِمالالالن  الِولالالالالالداِن م 
اد اركت  صراها، االىبن لأده  ماعذر يصي سأ  شديدة ال دب، حيث الأاا  الحىوب    

    :اولهواي أسباه إلخ حاا  الطائي  :والشاهد ايه.ال يسناو الوليد الكري  الال لن ييرو
 اأول  ن يكون:يحامل و هين ((مصبوح)):حيث اوله ((الولدان مصبوح وال كري  من))
ن كان  ال لأفخ ال أس لىخ الىغ  الح ازي ، ((ال))تبر ((مصبوح)) شالر اميميا، لىخ وا 

بل هو صف  محمول  لىخ مولع   ال  يكون تبر ال،:اض  أه اد ارك طائياه، وهاأيهماااار 
 حدهما :يحامل  مرين» :وله  أهوهذا ما لبر لأه الزمتشرأ بن ((ال))الموصوي  لأخ اس  

صف  ولكن  تبرا، ((مصبوح ))والهاأي  ن ال ي عل  ن يارك ايه طائياه إلخ الىغ  الح ازي ،
يزون إظهار تبر ال  ن الح ازيين ي :ولكن اوله  .3«مع المأفي.((ال))محمول  لىخ محل

د بالاميميين  مر ايه أظر؛أأه إذا كان المنصو ن ذلك والاميميين ال ي يزو  الأااي  لى أس
 ما  ن يكون  أصوله ، اوله   ن ياأولوا ما ظهر متالف ،اهذا  مر منبول الأحاة مأه 
 لاند  أه  ال يعراون شيئا من هذو الاأويالت، بل  ميميين بأي امي  لموما،المنصود بالا

                                                
 762ص  0جشرح المفصل البن يعيش  - 1

 0ص 0800بيروت .ط .د.دار صادر .ا  الطائي اي ديواأه االبيت من البسيط لح 2 -
 58المفصل اي صأع  اإللراب ص 3 -
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؛ ومأه اكل كال  1«امي  ال يهباوأه اي كالمه   صال وبأو »:ه  يفعىون ما االه الزمتشرأ
 . اصيا ظهر ايه تبر ال الأااي  لى أس، يأسب وانط أهل الح از، وبأو امي  مأه براء 

  :إعمال ال عمل ليس
 (( ال))إال  ن اي الشبه واإللمال، ((ما)) وحكمه حك  الأااي  لىوحدة حري مشبه بىيس، ال   

واساعمال  ،((ال زيد مأطىنا))واماأع ،((ال ر ل   الل  مأك )):إال لىخ الأكرة، انيل»ل  ادتل
 :اول الشالر، وهو من  بيات الكااب  ((ال))ومم ا يشهد لىخ إلمال .2«ال بمعأخ ليس اىيل

الالالالالالالالالن صالالالالالالالالالد  لالالالالالالالالن أالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالراأالالالالاِلالالالالالهالالالالالالالالالا     االالالالالالالالالأأالالالالالالالالالالا ابالالالالالالال          3الالراحُ الالالُن االالالالالالالالالاليالالالالالالالالس  ال بالالالالالالالالالالم 
ال يفر اهو ابن ايس  يصي الشالر أفسه بالش ال  والهبات لىخ موافه اي الحرب،   
والشاهد .ىبوالازاله حرب بكر واغ إذا ار  اأاران اعريلا بالحارث بن لباد، ها،مأ

وحذي  (( براح))لمل ليس، اراع بها ((ال))؛  أ ال براح لي، حيث  لمل((ال براح)):اوله
لىخ االتاصاص   ود، من  عىه  ((ابن ايس))ومم ا ا در اإلشارة إليه  ن أصب ،التبر
أما يريد  ن يفتر بأفسه، ما دا  الشالر ليس بالأك ،رواي كما  اء اي هذو ال، تبرا رة، وا 
 . عىي من شأأهايُ و 

    : المنادى النكرة

  ومن الشواهد الاي ذكرها الزمتشرأ لىخ أصب المأادا الأكرة يير المنصودة بعامل   
 :ي وز إظهارو، وال الىفظ به اول الشالر ال

الالالالالالالالالالالالال         الالالاأ  مالالالالالالالن أ الالال الالالالالالران  ايا ر اكبالالالالاللا إمت   4االاالالالالالالاليالالالالالالالا  ال   ا لالالالالالالرلت  ابالالالالالالى غ الالالالن     أدام 
 إذ يتاطب الشالر كل راكب إذا  اخ مك  والمديأ ، اىيبى أل  صحابه بأأي لن  لاني به     

                                                

 68ص.المفصل اي صأع  اإللراب 1 -
 60ص.أفسهالمصدر  - 2
 .و حمد يوسي دااي.اا لبد العزيز رباح.البيت من م زوء الكامل لسعد بن مالك اي شرح  بيات المغأي لىبغدادأ - 3

 .202ص.4ج 0882.دمشي.7ط.دار الهناا  العربي 
 705ص0لعبد يغوث  بن وااص اي شرح المفصل ج.البيت من الطويل -4
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و  راد راكبا بعيأه أأه مأادا أكرة يير منصودة، ول ،((راكبا))أصب:والشاهد ايه.بعد اليو 
أما اال هذا أأه كان  سيرا، لبأاو لىخ الل ، إال  ن  با لبيدة ذهب إلخ  ن  وا 

وال ي وز يا  ،1﴾فَ و ُ ى يُ لَ عَ  فَ  َ ا أَ يَ ﴿:و لىأدب  احذي الهاء كنوله اعالخ راد يا ركبا»الشالر
  2.«أأه اصد به راكبا بعيأه راكبا بالاأوين،

 :المنادى المنصوب محال
   ((يا يال ))و ،((يا زيد)):إذا كان مفردا معرا ، كنولك»كون المأادا اي محل أصبوي   
ومن شواهد المأادا  .3« و ال  الاع ب ، و داتى  لىيه ال  االساغاه  ،((يا  يها الر ل ))و

 :اول الشالر. ا هو مأصوب اي الاندير والمولعالداتى  لىيه ال  االساغاه  مم
يالالالالالالالالالاِح     يالالالالالا ل الع الالال       الالالالالالالالالالالالالر ِج الف ا الالالالالالالالالخ الأف الالالالالاحِ  الط الالالالالااالالالالالالالالِأالالالالالالالا ويالالالالالالالالالا ل الالالالالالالىالالالالالالالرت ش  و   بالالالالالالالالالي الح 

4  
ل  يبي لىعال  وا،لما ذهب تيرة اومه، و بي الحشرج ،ورياح ،لطاي:يرهخ هوالء الر ال   

 الذائدينوايه دالل  لىخ اعىي النبيى  بر الها . ينو  بها من بعده والمسالي الأبيى  من 
 .وأصبهما محال ،دتول ال  االساغاه  لىخ المأادا لطاي، ورياح :والشاهد ايه .لأها

 :تابع المنادى المضاف

  إذا  اردت حمىت لىخ لفظه اوابع المأادا الملمو  يير المبه »:اال الزمتشرأ   
طي لىيه ابدل مأه، واعو  واوكدو، اصفه، ا العى  المفرد لك  ن ن المأاد: أ5 ومحىه

الأصب لىخ   و ويكون حك  اابعه الراع لىخ الىفظ، بحري العطي ولطي البيان،
 يكن ايهما إال البأاء والل  ل 6. «إال البدل وأحو زيد ولمرو من المعطواات» .المولع

                                                
 04اآلي  من  سورة يوسي  -1
 (لرض)اح مادة الصح -2
 60ص  اي صأع  اإللراب المفصل -3
 702ص 7البيت من التفيي بال أسب  اي الكااب ج -4
 60المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
 60ص  المصدر أفسه -6
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أادا العى  المفرد ملااا ل  يكن  أ إذا كان هذا الاابع لىم ؛1«إذا  ليفت االأصب»لكن
 :والشاهد لىخ ذلك اول الشالر .ايه إال الأصب

الالالت    حأالاُء   مالالالر  ا تالاِص ِ        الالالالالر ل  االالالالاء  إن  ُكالالالالالالالالأالالالت  ه ائالالالالالالالرلا      ا النال د  ل  ر    زيالالالالُد   تالالالا و 
2  

وتاص   ،رك اند  مكأك ذلك اأطىبهاد ظهرت  واأب الحي، اإن كأت طالبا لهأ:ومعأاو   
أأها ملاا ، وكذلك سائر ؛حيث أصب الصف   تا(( تا ورااء)):والشاهد ايه اوله .ايه

أأها مساهدا  لدتول حري ؛اوابع هذا الأوع من المأادا إذا كاأت ملاا  اكون مأصوب 
 .الأداء لىيها

 :الوصف بابن وابنة

 و ما ي رأ م را األال   ،وصفا بين لىمين من المعىو   أه إذا واع ابن  و ابأ     
اسا ازوا ايه من الاتفيي ما ل  يسا يزوو مع ييرو، احذي »من الكأخ واألناب اإأه 

كأأه   وحذاوا اأوين الموصوي  يلا...هأأه ال ينوا اصىه مما ابى؛ لي الوصل من ابن
  اأول حرك  االس  و ابعوا حرك  االس ،لكهرة االساعمال ؛ عىوا االسمين اسما واحدا

 .4«اد  وزوا اي الوصي الاأوين اي لرورة الشعر »ولكن العرب. 3«الهاأي
 5الالالهب  الالالى  الالالع  الالاله   الالالنِ الالالالالب س  الالالاليالالالالالالا الالن  الالالمِ     الالالالالاريالالال                         
     يوالشاهد ايه  أه  هبت الاأوين اي موصو  .يصي  اري  من ابيى  ايس بن هعىب     

االنياس  ،وذلك شاذ بالابارو مساوايا لىشروط المذكورة آأفا بين العىمين ايس وهعىب ، ((بن))
أما ذكرو لىلرورة الشعري  بدال من زيد ال  »ال  ن ابن  أي يرا الو ه  ن يكونإ ،حذاه، وا 

                                                
 0/228البيت من الطويل بال أسب  اي شرح المفصل البن يعيش  -1
 002ص 7البيت بال أسب  اي الكااب ج -7
 .222ص 0ج يشالبن يع.شرح المفصل -2
 .68المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
. 4ط. مكاب  التاأ ي.لبد السال  هارون.اا.لبد النادر البغدادأ.تزاأ  اأدبلر ز لأليىب الع ىي اي االبيت من  -5

 726ص7ج 0882.الناهرة 
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ولكن اي حنين  اأمر هذا ل  يغب لن  ،1«أأه لو كان وصفا لحذي اأويأه؛لهوصفا 
 . ن الاأوين لرورة شعري  وانط ح المفصل بالاباراوشر  ،رأالزمتش

  :وصف المنادى المبهم
بما : شيئينبوصي يُ  ، واس  اإلشارة، اأأت والمأادا المبه  شيئان  أت »:اال الزمتشرأ   

ويا  يأيها الر ل، )):وباس  اإلشارة كنولك، ايها األي والال  منحم  بيأهما كىم  الاأبيه
 : و بما ايه الالالال ،واهد وصي المأادا المبه  سواء باس  اإلشارةومن ش.2»(( يهذا
 :الرم  أل ذو ا -0

  3رُ المنالالالالالالالادِ  هِ الالي  الالالد  ي   ن  الالاله ل  الالالا  الالالالالالالالح  أ   يء  الالشالالل     هُ الالالالس  الالالالفالالأالالال الالالالدُ الال   الو   بالالاتعُ الالالالذا الالالالالالالالهيال  ال           
 .يس مغأيا لأكذلك ل إن   ،أفسه لشيء أحاه لأه المنادرمن اال الو د  يا :ومعأاو   

 ((ذا)) باس  اإلشارة (( أ))حيث وصي االس  المبه  (( ال  يهذا الباتع)):والشاهد ايه اوله
 .ووصي اس  اإلشارة بمعرا  هي الباتع 

 :لوذان بن ل ترزو ا -7
  4[السِ الى  حالالوالالالالال اعِ الالالالالالالالالس  أ اأأ  ذِ  لُ الالالح  والالالالالر  ]     سِ الالالأ  الالالعال  الالال الرُ الالالامِ الالل  الاليا ذا ال احِ الالالالالالا صي        

والشاهد ايه .الماواصل والارحال ، لمرها السفر الاي يا صاحبي صاحب الأاا  النوي    
ارة الالالالالحيث  اء ما ايه األي والال  وصفا مراولا الس  اإلش ((العأسِ  ذا اللامرُ  يا )):اوله

   اءت مراول  ولِ  . ن صف  المأادا إذا كاأت ملاا  احكمها الأصبواد لىمأا ، ((ذا))
ذا الذأ لمرت يا يير محل  إذ الاندير  اإللاا اي هذا البيتع مردت ذلك إلخ  ن 

 .ولذلك راعت ؛لأسه، وال شك  ن الموصول مع صىاه بمأزل  اس  مفرد
  :ل لبيد بن اأبرصاو  -2

                                                
 .480ص 7ج دت.مصر.ط.د.المكاب  العىمي .لىي محمد الأ ار.اا.البن  أي.التصائص -0
 .28ص ي صأع  اإللراباالمفصل  -2
 260ص0886.بيروت.7ط.دار الكااب العربي.اا م يد طراد.شرح الابريزأ.من الطويل لذأ الرم  اي ديواأه البيت -3

 .088ص 7جوالكااب  722-728ص 7جالبيت من الكامل لترز بن لوذان اي تزاأ  اأدب  -4
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      1الالالالالال ِ اأح   الاحالالالالبِ الالص الاليأ  الالالالمالاال ر  الالالالالالالالالال حُ       هالتِ الالالي  الالالش   لِ الالا  الالالن  الالالم  الالالا بالالأالالالالاو  الالالالالالتالالمذا ال االيال      
 ه الالالإن ما امأيا:مر  النيس بن ح ر الذأ اولد بأي  سد الذين ااىوا  باو اائال لهايتاطب    

. أا به من إبادةاا اولدو أت ال اندر لىخ  تذ هأرك، وم ،اهو م رد  حال  ،لن ينع البا 
وصي اس  :والشاهد ايه .البيت يعكس  اأبا من الاناليد العربي  المبأي  لىخ الصراح ا

ويبدو من تالل هذو الشواهد الهاله   ن هأاك  .المتواأا (( ل))بصف  معرا  بال ((ذا))اإلشارة 
ه  باس  اإلشارة ما دا  الشاهد اأول اد  مع ايه الشالر بين وصي المأادا المب ا ،اكرار 

 .((الباتع))ايه األي والال   وما ،(( يهذا ))
 :نداء المعرف بالــ

كما ، وحدو أأهما ال افارااأه ((اهلل))إال ،ألي والال اما ايه  اوال يأاد»:اال الزمتشرأ   
 .2«((إله))لن همزة  ي  ى   أهما ت   عم ،((  الأ))ال افاراان

الالالتِ اي اللا االالالي كِ الالالىِ      الالالالالالن  مِ         3يالالالأ  الالالالالل   لِ الالص  الالو  الالالالالالالب    الالىالالاليالالالبالالالالالالالالت تِ الالالالأ  ي      و  الىالالالالالبا   ا الالي الالم 
من   ىك كل : اائالوبتىت لىيه بالمحب   ،يتاطب محبوباه الاي ايمت اىبه العاشي   

ودتول حري الأداء  ،ايلىخ ال ((اي))حيث دتىت  ((لايا يا)):والشاهد ايه اوله .هذو المعاأاة
 ادتولها هأا شاذ لىلرورة الشعري ومأه  ال ي وز إال لىخ لفظ ال الل ،(( ل))ايه لىخ ما

و ما  ايه األي والال  لىخ ما ذكر، ا اي أداء مام  اأما النياس اىِ  واساعماال،اياسا »
  .4« و حراان وهو حري ،االساعمال اظاهر ل  يأت مأه إال ما ذكر

 :دىتكرار المنا

ذا كو »:رأالالال الزمتشالا     ب الالالالالصالالالأالالي:دهماالالهان  حالافيه و  اا ،الرر المأادا اي حال اإللالالا 
                                                

 707ص .7ج.تزاأ  اأدب لىبغدادألعبيد اأبرص اي   من الكامل البيت -0
 .20المفصل اي صأع  اإللراب ص -2

. مطبولات الم مع العىمي العربي.محمد به ت البيطار.اا.لألأبارأ.البيت من الواار بال أسب  اي  سرار العربي  3-
 .728ص. دت.دمشي. دط

 .244ص 0البن يعيش ج.شرح المفصل -4
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وكرر  ،وهذا يعأي  ن المأادا إذا كان ملااا .1«والهاأي  ن يل  اأول...االسمان معا
بالابار  ن   حدهما أصب اأول والهاأي معا:ملاي دون الملاي إليه افيه و هانال

أن اد لىمأا  أك لو ل  »:إذ ينول سيبويه ؛هو الملاي، والهاأي لرب من الاأكيداأول 
 3ولذا شبه التىيل ؛2«اىما كرراه بني لىخ حاله ل  يكن إال مأصوبا، كرر االس  الهاأي،ا

بالابار  ع اأول وأصب الهاأي، وهو النياسرا:والهاأي. ((ال  بالك))الهذا الأوع من الاركيب ب
 .والهاأي اس  ملاي يأبغي  ن يأصب معرا  يأبغي  ن يبأخ لىخ الل ، د ن اأول مفر 

 :ومن شواهد الو ه اأول اول  رير
، يالالال   الالالالالا الالال   الي  الالالالالالالالا ا  ي     -0  4الالالالرُ الالم  الالالاللُ  ة  ء  و  الالالي س  الالالاِ  الالالال ُ كُ الالالالأ  الالالالالي  الالالالالنِ الالالالالالى  الالالالال يُ ال        ُ الالالالكُ الالالالبالالالالا ل  ال    ِلالالالالالدأ 
ه اء    ايكعال  واا  و  ،واأبهوا ،لن ه وأ كفوا شالرك  لمر اي  يبأ يا: ومعأاو   
والبيت ال شك  أه  .ذلك مع صاحبيه اأتطل والفرزدي مع  أه ل  يفعل .ش مأيحاا

 ((يا اي  اي  لدأ)):والشاهد ايه اوله .ولرورة ااناء لساأه ،يكشي لن  همي  الشالر
واد اعل  ،أصب االسمين معا:ا از ايه و هان ،حال اإللاا اي  احيث كرر المأاد

، هما سواء اي المعأخ 5ويوأس وأصب الهاأي، اال التىيل ،ل  اأول و  الشالر ذلك
6ن البيت اد روا لىخ الو هين المذكورين وهما لغ  العرب، وذكر ابن يعيش 

 . 

 :اال بعض ولد  رير
 7لِ أأالالالالالالالالالالزِ الالالالالا ك  الالاليالالالىالالالل يالالالالاللُ الالالالى  الالالال ل  او  الالالط  الالالالا        لِ الالالالالالب  الذ  الالالال تِ ال  الالالالم  الالالع  يالالالالالالال د  الالالالالزي د  الالالالاليالالالالالالا زي  -7 

                                                
 .27المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .786ص 7الكااب لسيبويه ج -7
 .785ص 7ج أفسه المصدر -2
 . 705مصر د ب ص.0المكاب  الا اري  الكبرا ط. محمد الصاوأ. اا.البيت من البسيط ل رير اي ديواأه -4
 785ص 7يأظر الكشاي ج -5
 240ص 0يأظر شرح المفصل البن يعيشج -6
اا .واح  اي ديواأهولعبد اهلل بن ر  7/786والكااب  0/240البيت من الر ز لبعض بأي  رير اي شرح المفصل  -7
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ليزول  ؛لها دُ أزل لأها واح  اا ؛و صابها اإللياء من كهرة السير ،اد مىت اإلبل :ينول   
اي حال  احيث كرر المأاد ((لعمالتيا زيد زيد ا )):والشاهد ايه اوله .لأها ما أزل بها

وبهذا اكافخ الزمتشرأ باالساشهاد  .اأصب االسمين معا لىخ الو ه اأول ،اإللاا 
 اهو ؛ولىمرة الهاأي  بالابار  ن الو ه الهاأي اياسي  اء لىخ اأصل ،لىخ رواي  الأصب
 .ال يحااج إلخ دليل

 :    نداء المضاف إلى ياء المتكلم

 ((   الالالابن ل يا )) ،((يا ابن      ))و ،((يا ابن لمتي ))و ،((يا ابن  مي )) واالوا» :اال الزمتشرأ   
 :بو الأ   واال  ،((ابن ل    يا))و ،((يا ابن      ))و

 1عِ الالى  الالالص  الالالال  ي  اللالالالالالو لالال ض  الي  الالالبالالالالن ي  الي      لالالالال  يالالالكالالعالال   الالالومي واه  الا ال االالالىالالم  الالالل    بالالأايالالالالالا       
 ن ال  ((يا ابن  تي)) :إذا كان النياس اي اوله  : أ .2« عىوا االسمين كاس  واحد   

أن الأداء ل  ينع لىخ اأخ إال  أه ورد لن العرب، كما ذكر الزمتشرأ اي ؛احذي الياء
س وهو النيا إهبات الياء، : ربع   و ه مسمول  هي((يا ابن لمتي)) ،((يا ابن  مي)):ه الالاول

ويعابر ما االه  بو  .مكان الياء  لفا عل و ، وحذي الياء مع الكسر، حذي الياء مع الفاا
  ين اا  العرب بإبدال الياء  لفا اتفيفا ليس إال ،الأ   شاهدا لىخ هذا الو ه اأتير

بالابار  ن اأو ه اأترا مما هو اياسي ال يحااج إلخ دليل، ومأها ما هو م رد احوير 
 .سيلىو ه النيا

 :اال ابن مالك  :االختصاص
 ((الالاالالاليالالالالالوأالالال ر ))رِ الالاله  الالالالالالالإِ بِ  ((االخالفالالا الالالاله ي  ))كال     ا الالالالون يد داء  الالالالالالأالالالالالالالالالك اُص الالالالالصالالالالالالاالالالالاالتالالالال      
 (( ستخ من بالالذل ب  ر  العُ  حنأ))كمهل     ((ل ))و  الالى  الالالاِ  (( أ  ))دون  اا ذ  الالر  الالالالالالد يُ الالالالالالالالالوا      

                                                
 264ص 0  اأدب جالبيت من الر ز أبي الأ   اي تزاأ -1
 24-22 ص اي صأع  اإللراب المفصل -2
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 : حدهما ،ظأولان متاىفان من  ه  الىف كما  شار إليه ابن مالك االتاصاصا   
مع صفاه دليال  ((اي   ))  عىوا ،((لأا  ياها العصاب  ايفر الىه  ))»:ناتاصاص ينع لىماكى  أح

لأوع ومأه اهذا ا ،النو   أا  افعىون  يها:أحو ولىمتاطب .1«والاوليا لىخ االتاصاص
يير مالمن معأخ  ،انط (( أ  ))مع ((ل ))باليأاي لىخ صورة أداء المحىخ »من االتاصاص

ي رأ لىخ مذهب الأداء من »اتاصاص:وهاأيها. 2«وال مصاحب حري الأداء ،اإلأشاء
أحن  )):أحو ،3«وليس بأداء لىخ الحنين  ،الأصب بفعل ملمر يير مساعمل إظهارو

دون  (( أ  ))بال ن االتاصاص من الأوع اأول متاص  إال ،((ا الأاس لىليير العرب  ا
ن كان صاحب كااب  ع الهاأي ايكون اي سائر اأسماء، ما الأو .ييرها من اأسماء وا 

  المتاص بأأت  :االتاصاص  ربع   لرب  ن اساتىص من كال  الزمتشرأ اد 4الاتمير
الزمتشرأ من الشواهد  واد ذكر .والمعري باإللاا ، والأكرة المعطوا  ،((ل ))والمعري ب

 :وذلك اي اول الهذلي ،ما دل لىخ  أه اد  اء أكرة
َ  الالالالالالالالالالالا م  هل الالالالع  الالشُ و       ل  الالالالالالالالالط  الالالالالالالالالاللُ  ة  و  الالالالالالالالالالالالالالس  الالالالالالالالخ أِ الالالالالالالأ إلوِ الالالأ  الالالالالي  و          5الاليالالالع  الس   الل  الالاله  الالم ع  الاليالالالِ ر 

ذا لاد إليهن رآهن مهل الستعالخ  ،ن هذا الصياد يغيب لن  هىهإ:اائاليصي صيادا     وا 
 ((شعها))حيث أصب  ((أسوة لطل وشعها )):والشاهد ايه اوله.وسوء الحال ،اي ابا المأظر

واأصل ايه  ن يكون  ،واد  اء أكرة ، لأي شعها :لىخ الارح  لفعل محذوي انديرو
من كما  شير إلخ  أه كان  .لشاهداهذا مما داع بالزمتشرأ إلخ اساحلار  ؛معرا 

وما دا  صف  شعث  سو  حاال من لطل  ،ر صف  لأسوة شعث بال : ن ينول المفروض
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مع العى   شاهد ايه،  ما من رواو بال ر اال ،وأصبها لىخ الارح  بفعل ملمر ،صهااتا
 .إأما هي لاأكيد لحاي الصف  بالموصوي ، ن الواو الداتى  بين الصف  والموصوي

 :   المنادى حلف

 يا او  بوس  ))بمعأخ ((يا بوس لزيد)):واالالالد يالالالحذي المأالالالادا اينالال»:اال الزمتشرأ   
كذلك  يلا  ،لىيه اكما حذاوا حري الأداء لدالل  المأاد»وهذا يعأي  ن العرب .1«((لزيد

ن وهو م: والشاهد لىخ ذلك اول الشالر .2«اد يحذاون المأادا لدالل  حري الأداء لىيه
 : بيات الكااب الاي ل  يعري لها اائل

 3من  ارِ  الالمعان  لىالخ سِ  الون  حالالالالالصال         ِ الالالالالالهِ الالالالالالالالالالى  كُ  الالالوا ِ الالا  واأ   هِ الالالالى  الالالال  ُ الالالأ  الالالالالالع  الالاليالالالالا ل        
 .واأاوا  الصالحين لىخ سمعان من حيث هو  ار لي ،يا او  لعأ  اهلل:ومعأاو   
يا او  لعأ  اهلل،  و يا  :والاندير ((يا))بال  احيث حذي المأاد ((يا لعأ  اهلل)):د ايه اولهوالشاه

       المحل حيث  يلا شاهدا لىخ  واز العطي لىخ  يعابر البيتكما .هوالء لعأ  اهلل
 أأه االل اي المعأخ، مراوع بالواو ،اس  معطوي لىخ محل لفظ ال الل   ((والصالحون ))

 من تالل  س لويمكن  ن . بال ر لطفا لىخ الىفظ امذكر سال ، كما يرو  أأه  مع
 :هذا الشاهد اأمور اآلاي 

  لعأ  ليست مأاداة بدليل  أها ليست مأصوب  مع  أها ملاا. 
 ن المأادا محذوي وهو يير الىعأ  : أ 4«لغير الىعأ " يا"و»:واال سيبويه .  
  ((من))م رور لفظا مأصوب محال لىخ  أه امييزاس  ((ر ا ))اي البيت حري  ر زائد. 
 كأأه أبه الحالرين لىخ سبيل االساعطاي الساماع  ،لم رد الاأبيه ((يا )) واز الابار

 .دلائه

                                                
 .22ص المفصل اي صأع  اإللراب -1
 .206-205ص 0اي ج البن يعيش المفصل حشر  -2
 .708ص 7 ج.لسيبويه البيت من البسيط بال أسب  اي الكااب -3
 .778ص 7لسيبويه ج.الكااب -4
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 :المنصوب على االشتغال

 ن ياند  اس  وياأتر لأه اعل لامل اي لميرو، يكون ذلك الفعل بحيث »:االشاغال   
وهو ما لبر لأه الزمتشرأ  .1«  اأول لأصبهلو ارغ من ذلك المعمول وسىط لىخ االس

ومن المأصوب بالالز  إلمارو ما  لمر لامىه لىخ شريط  الافسير اي »:بنوله
إال  أك ال ابرزو اساغأاء لأه  لربت زيدا لرباه،:، كأأك اىت((لرباه ازيد)):اولك

 .2«بافسيرو
 ول ذأ الرتم ومن اأبيات الاي  أشدها الزمتشرأ شاهدة لىخ هذو الظاهرة ا   

   3رُ الالالالالالازِ     كِ ي  ى  ص  و   بالالالالالالالالالالين س  االالالالالالالنا  بفالالالأ     ه  الالالاِ الالالالغ  الالالى  بال   الل الال  خ بالالالالِ الالالإذا ابالالالن  بي مالوس  
بن  بي موسخ  إذا  وصىاأي إلخ االي البصرة بالل بن  بي بردة:يتاطب أاااه   

إذا ابن )):والشاهد ايه اوله.ل إلخ ييروأأي سوي  ساغأي لن الرحياأشعرأ اتىيت لأك،
إذا : مفعوال به لفعل ملمر بعد إذا يفسرو بىغاه، كأأه اال ((ابن))حيث  اء  (( بي موسخ

وما يمكن اساتالصه من هذا الشاهد من اوائد  هي  ،بىغاه البىغت ابن  بي موسخ بال
 :كاآلاي

  ولذا  إذا كان يفيد الدلاء الرابط  ل واب الشرط لىخ الفعل المالي الفاءي وز دتول
ولوال ذلك ل  ي ز دتول الفاء،  ال ارا  أك  ،دلاء ((انا  بفأس بين وصىيك  ازر )):انوله
أن ايه ؛((إن  ااأي زيد اأحسن اهلل  زاءو)):وال ي وز اأاياهع وانول ((إن  ااأي زيد  اياه)):انول
مطىوبه صىاه إلخ منصودو و ن سبيىه إذا  و كا»:واد ليب لىخ الشالر ذلك انالوا.4«دلاء

 .5«اهو إذا إلخ اله اء  ارب ؛ال  ن يأحرها ،إليها ر  ويأظُ  ، ن يعامىها بالحسأخ

                                                

 .708ص .0884.بيروت.0ط.المكاب  العصري .محمد محي الدين لبد الحميد.اا البن هشا .شرح اطر الأدا  1-
 .00المفصل اي صأع  اإللراب ص - 2

 .0847البيت من الطويل لذأ الرم  اي ديواأه ص  3-
 .487ص 0ج البن يعيش.شرح المفصل - 4
 .482-487ص 0ج أفسه المصدر - 5
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 لفعل محذوي يفسرو  ؛بالأصب وهو الشاهد، وبالراع لىخ  أه أائب االل ((ابن))ارو ي
  عامن  ين  اءت الهاأي ،ذا الرتم   أشد البيت بإحدا الرواياين ن ولكن الموكد  ،ما بعدو

 اال ي وز  ن يرافع ما بعدها لىخ  ،حروي الم ازاة اىيها اأاعال دون اأسماء
 .االباداء

 ذا كان المتاار اي اوله  ،ال ي وز إظهار العامل الملمر إذا اسرو الظاهر  ازيد:وا 
 أن الراع ال يحااج إلخ إلمار وال اندير المحذوي» أ زيد لرباه لرباه هو الراع،

الأصب لربي »:اكيي الع وهذا سيبويه ينول1«مار اعل وااللوالأصب يفانر إلخ إل
 :3ويكون الأصب الزما ومتاارا االمتاار اي مولعين. 2«كهير، والراع   ود

 ور يت  ،لنيت النو  حاخ لبد اهلل لنياه : ن اعطي هذو ال مى  لىخ  مى  اعىي  لنولك
 .وزيدا مررت به ،لبد اهلل

 وحيث ،ك  ن ينع بعد حري االسافها   و بعد إذاوذل ، ن ينع مواعا هو بالفعل  ولخ  
 هومن شواهد هذا الأوع المتاار اي. و بعد حروي الأفي ،واي اأمر والأهي، واي الدلاء
 :الأصب بعد الأفي اول  رير 

 4دودُ الالالالالالالالالالالالالالالالال  الال الالالالالالالالالالالالالا إذا ازدحالالالالالد  الالالوال  الال     الال   الالالالالالالالالالالالالالي  ا  به لِ  ت  ر  الالالال الالالالالالتاالالال  الالالالالا بل الالالالالالالالالالس  االالالالالالال ح     
 ،إأك ل  اذكر لاي  أسبا شريفا افتر به: حيث يه و الشالر لمر بن ل أ اائال له   

و من حيث لى ،إذا ازدح  الأاس لىخ المفاترة ب دوده  وال  دتا يعول لىيه اي المفاترة
حيث أصب حسبا بعد الأفي بفعل  (( حسبااال)):والشاهد ايه اوله .الشأن وال او والسمع 

واي الدلاء كنول  بي اأسود  .والأصب ايه هو المتاار ،ملمر اسرو ما بعدو اترت
 : الدولي
      

                                                
 .484ص0 ج يعيشالبن .شرح المفصل -1
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 1عالالل  الالالالالاللالالالالأي بالالالالالما اال اهللُ  اوُ الالز  الالالالالال    الل الالالكُ ا        [ماالكالاله بالالالالاليت احِ كالالالالاأالا ص   يالالالالالرانِ الالالالالالالالالالالالال مِ ]     
لخ بن لامر  هماحيث يشير إلخ ابن لباس رلي اهلل لأ    الذأ كان يحسن إليه، وا 

 كال يبالىذين ولي كل مأهما البصرة لىخ الاوالي، ايدلو اهلل  ن يه ،الذأ ااطعه و ااه
بفعل محذوي  «كال»حيث اأاصب  ((كال  زاو اهلل)):والشاهد ايه اوله .مأهما بما ادمت يداو

 ما الالز  .الاندير ا زا اهلل كال  زاو اهللو  ،اي الدلاء الذأ هو بمأزل  اأمرمندر لواوله 
 د ذلك الالالالالومن شواه. علالالالالىيه إال الفالالال ي (لوما ،لوال ،الالالالالالالاله ، ال ،إن)  ن انع ال مى  بعد حري

 : واوع ال مى  بعد إن وأصب االس  الموالي لها اي اول الشالر
الالالز لالالال  الالاالهُ ال ا الالالال   ذا هىكُت االعو ]       الي إن  ُمالالالالأالالالالالِفالالسلالالالالا   هالالالالى الالك    2[الزلاليالالالالالالالالالأ الد  ذلالك االا الالالالالا 

ال ا زلي لىخ إاالاي المال لىخ أفاساه تواا :يث يتاطب الشالر زو ه اائال لهاح   
والشاهد  .ولكن إذا مت اايامي؛ اإأك لن ا دأ بعدأ من يوم ن لك حا اك ،من الفنر
أصبا وا با بإلمار اعل دل لىيه ما  ((مأفسا ))حيث أصب (( هىكاه إن مأفسا)):هالالالالالالالايه اول
 . و ملمرا ،أن حري الشرط ينالخ اعال مظهرا  بعدو

 :حلف المفعول به

دوأه، و لما كان الى  اسانل ال مى  » ذي العرب المفعول به اي كالمه  وبكهرةلند ح   
إال  ن حذاه لىخ .3« از حذاه وسنوطه لفعل والفالل بال مفعول؛يأعند الكال  من ا

 . ن يحذي إلرالا لأه، كأن اعىه الزماو  .انديرا ن يحذي لفظا ويراد معأخ و 4:أولين
 :اول ذأ الرم : من شواهد الأوع الهاأيو 

ن ا عاِذر        ِل لن  ِذأ ُلُروِله ا   وا  ي ِي ي رح  اي  بالمح  ِىيأ   هابلراايإلخ الل     5ص 
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  إن اعاذر أاااي إلخ ليفي ب فاي لرولها بسبب النحط، اإن سيفي يأحرها:ينول   
حيث حذي  ((ىيصي رح اي لراايبها أ )):والشاهد ايه اوله .اأاد   لحمها إكراما لليفي

ي رح : يا مأسيا انديروسصار أو  ،يمأعاالن يعطي و :خ  أه من باب اوله مفعول ي رح لى
ه معأخ يوهر أصىي اي ألالم ؛ و حذي المفعول به لىفعل ي رح ،هااي لراايب راحه 

كما ياعدا الالز   بفيأ د  عل الزما ه  لُ ا ُ  ث  غِ من ي رح معأخ ي  لُ » و، رحالاللراايبها بال 
 .زم الد الفعل الماعدأ المالمن معأخ اعل الز  من اأاعال الواد لُ  .1«مبالغ 

 :المفعول فيه

   مأاصبا لىخ اندير»لىخ شريط   ن يكون2«الزمان والمكان هو ظراا»:المفعول ايه   
ري لن  ن يندر ايه معأخ ظاد يذهب بال »إال  أه ،3«والابارو ب واز ظهورها معه ((اي ))

الاندت  أه مفعول به »وهذا يعأي  أك إذا.4«اسالا اي را ذلك م را المفعول بهاي ا
. 5«((اليو  اماه)):ي  مع الظاهر اانولأأها ل  اكن مأو  ؛معه((اي))ل  اظهر ،لىخ السع 
 هو ار لأهلمطريي اإلن ل ، عل الظري مفعوال به م ازابساع الاخ هذا اىوالشاهد ل

 :اول الشالر
ه  الالىُ الالااِ و  الأ   هالِ أ  الال نِ العالطالال او  سِ  لِ الاليالالاى  ارل الالامالالا ولالمل الالالالي  الالالالالالى  الالسُ  اوُ الالالدأالالالالالهِ الالالالالش   و   الالالالالالوي      

6 
وما  ،انل لطاوو سوا الطعن بالرماح ،رب يو  حلرأا ايه ابيىاي سىي  ولامر:نولي   

شهدأاو حيث أصب لمير اليو  اشبيها بالمفعول : والشاهد ايه اوله .اناطر من د  لىيها
 :ويمكن  ن أساتىص من هذا الشاهد ما يىي ، عىه ظراا لنال شهدأا ايه لوو  ،به ااسالا

                                                
 .620ص  5ج .7888.الكويت.0ط.الاراث العربي.محمد التطيب. اا . ا البن هش.الىبيب يأغمهامش  -1
 . 02ص  المفصل اي صأع  اإللراب -2
 .472ص  0ج  البن يعيش.المفصلشرح  -3
 .02ص  المفصل اي صأع  اإللراب -4
 .422ص  0ج  البن يعيش.المفصلشرح  -5
 .   422ص0ج المفصلالبيت من الطويل لر ل من بن لامر اي شرح  -6
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كان يعيشه العرب اي  يند  أندا لذلك الولع المزرأ الذأيبدو  ن الشالر كان  -
 .يورخ لاللطراب الذأ كان يسود ال زيرة العربي و  ، اهىياه 

  .1يبعد كون الشالر من بأي لامر ((سىيما ولامرا)):اول الشالر -
لذا شرحوا و  ؛2«العطشان والأاهل الريان وهو من األداد»: اء اي لسان العرب -

 .المراوي العطاش و :الأهال بنوله 
  ن و  ،ىخ اندير ايالالالالري هو لالالالالالظ ن  ،ه بالمفعول بهالالبالفري بين الظري والظري المش -

 .((اي )) لال الظري المشبه بالمفعول به ال اندير ايه
 . لوال االاساع لنال الشالر شهدأا ايه -
، اول إليه عىه مفعوال به لىخ السع  لن طريي اإللاا  بومن شواهد االاساع    

  :الشالر
  .3ارِ د  الالالالالالالالالال ل  الال الالالال ه  ِ الالالالالالالىال الالالاليالالالالالىالالالالالالال اري  الالالالالاليا س                      

إلاا   ،هي ظريو  ،حيث  لاي ساري إلخ الىيى ((ساري الىيى )):والشاهد ايه اوله   
 .ع اي الظرويذلك لىخ الاوسو  ،المشاي إلخ ما يأصبه لىخ المفعولي  اي المعأخ

 : المفعول معه

أ، الكائأ  بمعأخ مع هو المأصوب بعد الواو »:المفعول معه      نالالالاللالمصب إذا االالالالما يأاالالوا 
امل الالالالالالالالالالالالعو  ، أ  ن المفعول معه ال يكون إال بعد الواو الاي بمعأخ مع ؛4«الكال  اعال

شواهد الاي ذكرها الزمتشرأ ومن ال.مظهر  و ملمر5«اعل الز   و مأاه اي الاعدأ»يها
 :ما يأايبفعل مظهر ابىه و  ،لىخ المفعول معه المأصوب بعد الواو

                                                
 56ص  المفصل اي صأع  اإللراب -1
 ((أهل))البن مأظور مادة .لسان العرب -2
 .080ص 2جاأدب البيت من الر ز بال أسب  اي تزاأ   -3
 .08ص اي صأع  اإللراب ل مفصال -4
 . 428ص  0 ج البن يعيش.المفصلشرح  -5
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  1الِ الالالالالح  الط   ن  مِ  ينِ الالالالالالا  الالالالالالالالالي  ى  الالالالالكُ  ان  الالالالالالالكالالالالالالم          الاُلالالالكالالالالالالاليالالالالالالي  بالالالالأالالالالالالبو    ُ الالالالالاالالالالالالالأ وا الالالالالالالالالالوأُ الالالالكُ اُ  -0 
واي هذا دلوة  ،كنرب الكىياين من الطحال ،كوأوا مع إتواأك  اي اافاي وانارب : أ   

أه  حيث أصب بأي لىخ ((  وبأي  بيك  )):هاول والشاهد ايه .إلخ االئاالي والانارب الفكرأ
بوساط  الواو مع  واز العطي لىخ اس   ((اكوأوا ))وهو، مفعول معه بالفعل الذأ ابىه

 الاي ذكرها الزمتشرأ شاهدة لىخ المفعول معه المأصوب بعد الواومن اأبيات و  .كان
 :وبفعل ملمر

 2الِ الالالالالالالالالالالال   الر  بِ   ُ ام  ه  الالالالالالالت اِ الالالالالالالالص  الالالالالالالالالواد ي       د  الالالالالالالال الالالالالالالالول أالالالالح د  د  الالالالالالالى  الالالالالالالالا  و   ك  الالالالالال  الالالالالالالالم  الالالالالالا    -7
واد يصت بالر ال  ،واارك اهام  ،هاب د وااردد ايها مع  دمالك اني  بأ: أ   

 لمار اعل انديرو ماإحيث أصبه لىخ المعي  ب ((د  الاىد  و )):والشاهد ايه اوله .لتصبها
والعطي لىخ اللمير  ،وضلمير متف »أأه الكاي؛وال يصا العطي لىخ  ،اصأع

 :معه  يلاومن شواهد المفعول .3«يصىا إال بإلادة التااض ال المتفوض
 4 دُ أ  الالالالالالالالالالاله  مُ  ي  الالالالالالالالسي   اك  ح  والل   ك  بُ ال الالالالالالالاحس ا    ص  الع   تِ الالالالالالواأشن   اءُ    ي  اله   إذا كاأتِ   -2
وافرات كىم  اأاوا  ايكفيك  ن اصحب السيي اللحاك  ،إذا اشاعىت أار الحرب : أ   
وحسبك :والعامل ايه اوله ،خ المعي حيث أصبه لى ((واللحاك)):والشاهد ايه اوله .كامأبي

واد يماأع الأصب لىخ  .لىخ اللمير المتفوض هالماأاع حمى ؛أأه بمعأخ يكفيك
 :ومن شواهدو المعي 

 5رُ الالالالالالالالت  الالالالالالف  و   ك  الالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالال بِ  ب  الالالالالالالالي  و   ت  الالالالالالالالالأ  ا   م       [ي  الالالالالالالالى  الالالالالي ت  الأالالالالالالب االالالالت  انُ الالالالا  رِ الالالالالالالب  ا زِ الالالالالي]-0  

                                                
. مطبع  ل أ  الاأليي.لبد العزيز الميمأي.اا.أبي لبيد البكرأ.اي سمط الآلليبن معاذ  لألارعالبيت من الواار  - 1

  804ص دت .الهأد. دط 
أما،   أييوهو ربيع  بن لامر بن  .280ص.0ج.اي الكااب لسيبويه البيت من الواار لمسكين الدرامي - 2 ايل له  وا 

 بالالالالالسميت مسكيأا وكاأت لحا      واأي لمسكين الخ اهلل راي :المسكين لنوله
 447ص  0ج يعيش البن.شرح المفصل - 3
 520ص.2البيت من الطويل بال أسب  اي تزاأ  اأدب ج -4
 80ص.6البيت من الكامل لىمتبل السعدأ اي تزاأ  اأدب لىبغدادأ ج -5
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مراوع  ((والفتر)):والشاهد ايه اوله .يه و الزبراان بن بدر بأأه ليس  هال لىمفاترة   
أه  الماأاع الأصب مأه لىخ  ؛اي الواو من معأخ المعي  بالعطي لىخ  أت مع ما

ذا كان الو ه هو الراعو  . و معأخ امفعول معه لعد  العامل لفظ اال  1بويهاان سي ؛ا 
يمكن اإلشارة إليه من تالل هذا  وما. ب واز الأصب اي هذا الباب بإلمار كأت واكون

 :الشاهد
  . ن ويب ، ويل، ويا، ويس،  ربع   لفاظ بمعأخ واحد ال تامس لها وال  اعال -
 .يالحظ ادأيا وبذاءة اي اله اء لي لىشاهدامن ينر  البيت المو  -

 رُ الالالالالالالالالالالالالظ  الالال الالالهما البالالالالالالالالالالالن لالالالالالالالالالالالالايالالالالالالالالالسكاأ  ي    الالالالالالالالالالالىالالالالأي تالالالالالالالالي بالالالالالالالت إال االالالالالالل  أالالالالاله     
 2ارُ ت  الالالالالالالالالالالالالالالف  و   ك  د  الالالالالالالالع  ال الالالب ي  سِ ي  ن  الالالالالالالالالالالما الالالالالالالالالالالا      [س  الالالالالالالالي  ا      الالالالالالت كريالالالالالالالأاك  أالالالالاله ت  أ  وكُ ]  -7
وكبيرها الذأ  ،كري  هذو النبيى  ،اد كأت و أت حي: الشالر يرهي ر ال من ايس ينول   

االبيت  .به أأها ل  يبي لها من افاتر الأاس ؛اىما مت اركت ايس المفاترة ،افاتر به
لطي  :والشاهد ايه .ايه ه اء الذع أبأاء النبيى  كىه  ،ندر ما ايه من ام يد لىمرهيب
لعد  العامل لفظا  و معأخ  ؛فتار لىخ النيسي بالراع مع ما اي الواو من معأخ المعي ال

والذأ  ،وال اري بين هذا الشاهد .ولذا ال ي وز الأصب إال لىخ إلمار كأت  و اكون
الأصب لىخ  وي وز .ا ظاهرااسم و  مأفصال اسبنه إال كون المعطوي لىيه لمير 

 :اول الشالر وومن شواهد :الاأويل
 3طِ ابِ ال الالالالالالالالالالالالالالل رِ الالالالالالالالالالك  ذ  الالالالالالالالالالالالالالالبال حُ ر  الال الالالالالالبالالالاُلالالالالالالالالالالالالالي     ي  الالالالالالالالى  الالالالالالا  اي مُ  ر  الالالالالالالالالالي  ا والس  الالالالالالالالالأ  ا   م  الالال الالالالالالالا      
ير لىخ أصب الس:والشاهد ايه .فىوات الماىف   المشاي بالسير اي ال شا أ مالي     

،:اأويل اعل ملمر، كأأه اال وينول ابن . و ما  كون  أا والسير   اما كأت  أا والسير 

                                                
 282-287ص 0الكااب لسيبويه ج -1
 288ص  0ج لسيبويه البيت من الواار بال أسب  اي الكااب -2
 282ص.0ج لسيبويه الكااب ي ايسام  بن حبيب الهذلالبيت من المانارب أ -3
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واو  »:و اء اي شرح المفصل  ن  با الحسن اأتفش اال .1«لو راع لكان   ود »:يعيش
وهو مذهب  بي الحسن ور أ  ،من الأحويين ينيسون هذا اي كل شيء لكهرة ما  اء مأه

أأه شيء واع مواع ييرو اال يصار إليه إال  أه لىخ السماع،واو  ينصرو   بي لىي،
 .2«بسماع من العرب ويواي لأه

 : المفعول له

 ون الالالالال ن يك 4:ولأصبه شروط.3«وهو  واب لمه الفعل، لى  اإلادا  لىخهو »:المفعول له   
يشارط وال . أ الزمن ؛منارأا له اي الو ود، و  ن يكون اعال لفالل الفعل المعىل، و مصدرا

 : اد  معهما الع اج اي اوله، و ايه  ن يكون معرا   و أكرة
 ورِ الالالالالالالبُ الالالالالالحالالالالالالمالالالالالالالال ل  ال الالالالالالالالاللوز    ل الالالالالالالاا  الالالالالالتالالالالالالالالم      ورِ الالالالالالهُ الالالالم  الالالالال ُ  ر  الالالالالالااِ الالالالالل ل  الالالالالكُ  بُ الالالالالالرك  الالالالالالالي        

     5ورالالالالالالبُ الالالهُ الالالالل الو  الالالالالاله  الالالالالالن ا  الالالالالمِ  ول  الالالالالاله  الالالالالالوال                          
حيث شبه اغيرو بهور وحشي ال يسير إال لىخ كل ال من الرمل الماراكب الذأ ال    
ايارك اأرالي ،  و لأشاطه وحبورو وحيوياه ،سبعال و من  من الصائد لتواه؛ ت ايهاأب

واوع متاا  مفعوال له وهو  :والشاهد ايه . لأها إلخ كل لاارةالمطمئأ  المأتفل  ايعدل 
ن اي الالالالالوحس »:ولالالالوهما معرااان وهذا مذهب سيبوبه إذ ين ،وواوع زلل والهول كذلك ،أكرة

أه  واد ذكر الزمتشرأ .6«ايكون اي مولع االل ،أأه ليس بحال ؛ذلك األي والال 
      :أحو ،و المصادر الاي هي المفعول له   ن هذزلردا لىخ من »يأاي معرا  وأكرة 

اياه  ))و ((اااىاه صبر  )):أحو ،من ابيل المصادر الاي اكون حاال ،((لرباه اأديبا له))
وهو مذهب  بي لمر ال رمي  .حكخ ذلك ابن السراج وييرو وراكلا، صابرا،: أ ((ركلا

                                                
 440ص0ج البن يعيش.شرح المفصل -1
 440ص0ج أفسهالمصدر  -2
 82المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 82ص أفسه المصدر -4
 004ص. 2ج.الر ز لىع اج اي تزاأ  اأدب لىبغدادأ -5
 228ص.0الكااب لسيبويه ج -6
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  ((مهىك))ي من ابيل وأحوها مما هو ملا ((متاا  الشر))و ،ةاهو لأده  أكر ، اشييوالر 
 و  المفعول له  و أ ىه إذا لىمأا  نو .1«اي أي  االأفصال ((يدا زيد   لارب))و ((ييرك))و

مما  اإن.2«هو المصدر الفلى  المعىل لحدث شاركه اي الزمان والفالل»أمامن   ىه إ
اساواخ هذو الشروط ااأاصب لىخ  أه مفعول أ ىه ما  شار إليه الزمتشرأ اي معرض 

َواِعِق َحَلَر اْلَمْوتِ ﴿:افسيرو لنوله اعالخ  ﴾َحَلر﴿حيث 3﴾َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَلاِنِهْم ِمَن الصَّ

 :لىخ ذلك من كال  العرب اول حاا  الطائي  والشاهد. مفعول له ملاي
الالالالالالالالالالالالالالار ُو        ر اء  الك الالالالالالالالالالِريِ  اد ت  الالالالالالالالالالو  ِفُر ل  م ا]     و   ي  الالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالا ِ  الىئي  ا ك   4[و   ل رُض ل ن  ش 

 أه يسار لوراء الكري   احاا  كري  العرب يفاتر بصفاين لىخ ياي  من اأهمي ،   
: حرصا لىخ االحافاظ بصداااه، و أه يعرُض لن شا  الىئي  اراعا واكرما، والشاهد ايه

الابرو ومما .حذر ىه أصب كما أصب اكالهما مفعول أ أصب ادتارو واكرما،
. 5﴾َفاَل َتْلَهْب َنْفُ َك َعَلْيِهْم َحَ َراتٍ ﴿:اعالخ لهاي او   اء ما  وحاال، له مفعوال الزمتشرأ

 ،وي وز  ن يكون حاال...اال اهىك أفسك لىحسرات:يعأي مفعول له:﴾َحَ رَاتٍ ﴿»:االحيث 
 أه : حدهما:و هان ايه»﴾َحَ رَاتٍ ﴿:انوله اعالخ.6«كأن كىها صارت حسرات لفرط الاحسر

 أه اي مولع الحال لىخ المبالغ  كأن :والهاأي .أ ل الحسرات : أ ،مفعول من   ىه
 :كما  اء اي اول الشالر ،7«كىها صارت حسرات لفرط الاحسر

 8الدرواالالالالالالال وصالالالالالكال الكِ  الن  بال  الالالالالالالالالالالالالحاالالخ ذهال الرا     المع الس  هن ي الهوا ر لحم  الالالالالالالمش

                                                
 452ص 0البن يعيش ج.شرح المفصل -1

 752ص 7884.الناهرة.دط.دار الطالئع.محمد محيي الدين لبد الحميد.اا.  بن هشا ال.شرح شذور الذهب 2-
 08البنرة من اآلي  -3
 00ص 0800بيروت. دط.دار صادر. البيت من الطويل لحاا  الطائي اي ديواأه -4
 .80 اآلي من  االالالالالاطر -5
 .522، ص2جالكشاي  -6
 .705، ص8جالدتر المصون  -7
 522ص.2الكشاي ج ل رير اي البيت من الكامل  -8
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را بىحالالو  هالالذو اإلبالالل حاالالخ لالال  يبالالي مأهالالا إال كالكىهالالا ذهبالالت الهالالوا ر والس الال: ينالالول  ريالالر   
 .ل  واالالالي الو الالاله الهالالالاأي إللالالالراب حسالالالراتا ن كالكالالالال وصالالالدورا حالالال:والشالالالاهد ايالالاله .وصالالالدورها

 :وكنوله  يلا
 1نالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالرهال  لالي س  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوذك رات  حسالالي     سالالالالالالالأالف طُ ال الالالالالالالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالالالالسال  اعالالىخ إهالالالالرهال  ا  

اسالااطت أفسالي االي آهالار : يصور الشالر ما حلت بأفسه اي آهار اراي من يحالب وينالول   
إلالالراب حسالالرات  :والشالالاهد ايالاله .نا وهالالي لهالالا لأالالاء وس الال ،ولالال  ابالالي إال الالالذكرا ،رحىالاليه  لأهالالا
 . و حاال ،مفعوال أ ىه

 :الحال

  وصي، الى »:ولراه ابن هشا  بنوله.2«وصي هيئ  الفالل  و المفعول »:الحال   
واد اكون الحال »ن بياأا لهيئ  الفالل  و المفعولومأه االحال اكو .3«ينع اي  واب كيي

  تير إن شئت ارات بيأهماماأأت ...((اائ ))و ((اائ ))ا مافنين أحواأااإن ك ،مأهما معا
ن شئت  معت بيأهما...((لربت زيدا اائما اائما)):انىت   4«((لربت زيدا اائمين)):انىت ،وا 

 : ةوالشاهد لىخ ذلك اول لأار 
 5ارا الالالط  الالالالا  الالالالالالس  الالالالالالواُ  ك  الالالالالي  الالالالالالا  الالالالالالالي  الالالالالل   يُ الالالالالالواأِ ر        ي  الالالالر ُ الالالا نِ الالاليد  ر  الالالي ا  الالالأالالالن  الالالى  الالالا ا  الالالخ مالالاالالالم      

ه م رد ايعىمه بأأ ؛وامأخ  ن يىناو تاليا، ارة بن زياد واد اطاول لىيهحيث يه و لم   
واكادان  ،كوارا ي  لياا ،نيأا مأفردين اراعد ارائصكالاإذا :ابىغه ذلك انال ايه.لبد

الفالل  يلبيان هيئا ((اردين))م يء الحال وهو :ايهوالشاهد  .اطيران من التوي والهىع
 :ي وز ((اساطارا)) الفعلوالمالحظ اي هذا البيت  ن . ارد و أت ، أا ارد:والمفعول معا  أ
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 .حذي الأون ولالم   زمه  ،كون اعال ملارلا م زوماي ن  -
  . لفا المأنىب   فيتفلاوكيد الابأون ؛الاصاله عال ملارلا مبأيا لىخ الفاا ن يكون او  -

 :  حاال وقوع المصدر

أن  ؛اكلا اياه ركلا  أ  اياه ر  :مهل1«واد ينع المصدر حاال »:اال الزمتشرأ   
 ،والشاهد لىخ واوع الصف  مصدرا.اكل مأهما يوول باآلتر ،بدورها انع مصدرا الصف 

 : كما واع المصدر حاال اول الشالر
أ  الالالالالرب   دتُ الالالالالاهالالالالالي ل  الالالأِ ر  الالالا      الالالل    ]         [ا ِ الالالالالنالالالالالالالالالالالالم  ا و الالالالالمل الالالالالالائالالالالالالا اج  الالالالالالارُ  ن  الالالالالي  الالالالالالب  الالالالالالل    أي   الالالالي وا 
  2 ِ ال  الالالالالك   ورُ زُ  ي  الالالالالالاِ  ن  الالالالالالالا مِ الالالالالالالال ل ارِ الالالالالالوال ت     [امل ىِ الس  المُ  ر  اله  د  الال  ُ اِ الشال       ف  الى  الىخ ح  الل]      

رااج  ولاهد اهلل لىخ ذلك بين، حيث يعىن  أه اد ااب لن اله اء واذي المحصأات   
   صدي ايما  ،ه اءالإلخ  ل لادرا هاُ   ولكن .ومنا  إبراهي  لىيه السال  ،باب الكعب 

حيث أصبه لىما  أه مفعول مطىي لواوله ((تار ا)):اوله والشاهد ايه. علاهد اهلل لىيه
لاهدت ربي :والاندير ،ويرا بعله   أه حال ،وال يترج تار ا:والاندير ،مواع المصدر
لكسي  ن المصدر  بشكل بتهومأه االشاهد ي؛ لاهداه صاداا: أ ،تارجيير شاا  وال 

  .اد ينع حاال
 : تنكير صاحب الحال

 اأكير »ولذا االالال ؛احبها  ن يكون معرا الالالواأصل اي ص اأصل اي الحال  ن اكون أكرة،   
  وهذا يعأي  ن اأكير ذأ الحال  ائز مع ابحه .3«ابيا إال إذا ادمت لىيهذأ الحال 

ن الالالوم .أأه يماأع  ن اعرب صف  مع الاند  ؛ير يير ابيا إذا ادمت لىيه الحاليصو 
 : ال واندي  الحال لىيه اول الشالراأكير ذأ الح شواهد
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  1[ ُ الالالالالديالالالالالاالالالالالسالالالالالالم    الالالالالالالحالالالالالال س لت الالالك اوُ الالالالفالالالالالالالل]      ُ الالالالالالالديالالالالالالا ل  الالالالالالى  ط الالالالالا الالالالالالالالشل الالالالالالوحِ الالالالالالمُ  ة  ز  الالالالالالع  الالالالالالل      
مر  اصارت اوحش من ،واعفي  السحب إياها ،لزة واأدراسها هبامحبو يصي آهار ديار    
لىخ  (موحشا)حيث ادمت الحال  ((موحشا طىل )):والشاهد ايه اوله .أظر إليهاو  بها،

 : هد ويساتىص من هذا الشا. ابياوهو يير  ،أأه أكرة؛ (طىل)صاحبها 
لىيه  اندمتنبا م يئه أكرة إذا يلكن ال  ، ن اأصل اي ذأ الحال  ن يكون معرا  -

  .ويصأاع  واز اندي  الصف  لىخ المو اوذلك الم ؛الحال
واندي  الصف  لىخ ، بياان الحال من الأكرة   (( حسن النبيحين)):المنصود بنوله  -

 . وهو  حسن النبيحين  ،  الحال هو و ه الكال ينداولذا ا ؛ الموصوي  ابا
 . طل الأعت اعين الأصب لىخ الحال بلما  -
 : لتمييزا

اي  مى   و مفرد بالأص لىخ  اإلبها ، وهو راع وينال له الابيين والافسير» :الامييز   
ء كان هذا العامل وكذلك الامييز سوا وما من معمول إال وله لامل، .2«محامالاه  حد

ذا كان اعال،  و معأخ  من ال ائز اندي  المعمول لىخ العامل اي بعض الظواهر، وا 
 و  ،ال يرا اند  المميز لىخ لامىه سواء كان هذا العامل اعال 3، اإن سيبويهالىغوي 

  زن   االالالالالالالالالاك مالالالالالال  ن هأإ ا طبت، وال امحا لأدأ كيسان،أفس: معأخ، اال ي وز  ن انول
 : 4نول الشالر اي البيت اآلايبذالك محا ا 

  5بُ الالاليالالطِ الالا   رايِ الالالفِ الالالالالالا باللالالسالالالالف  الالالالأ   ن  االالك   االالم  و      [  االاله  الب  الاليالبالالراي ح  الالالفِ الالالالالب لالالالالاليالالالالى الالالخ رُ الال ُ الالهالال ا]     
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. وال ارلخ لأه ،اإأه ذلك ال يطيب ؛واابالد لأه ،إن اه ر سىمخ حبيبها:ومعأاو   
 .والنياس اطيب أفسا ،دت امييزا ماندما لىخ لامىه اطيبحيث ور  ((أفسا )):والشاهد ايه

 : يىه حول هذا المسأل  وهذا الشاهدوما يمكن اس 
 . الامييز لىخ لامىه مسأل  تالاي  إن مسأل  اندي  -
   .ال شاهد ايها.كاد أفسي بالفراي اطيب وما: رواي   بي إسحاي الز اج -
 .اال يناس لىيه، اي هذا البيت لرورة  ال مهور لىخ  ن اندي  الامييز لىخ لامىه -

 :المنصوب على اال تثناء

:  أ.1«صري الىفظ لن لمومه بإتراج المساهأخ من  ن ياأاوله اأول»:االساهأاء   
ال ، ليس،وسوا ،ولدا وتال، ويير ومن  دوااه إال وهي    الباب، ،إتراج بعض من كل

والشاهد لىخ  .2«أصب ليس إالىىا ((ماتال))و ،((مالدا))اأما  »:واال الزمتشرأ .يكون
 : ذلك اول لبيد 

الالالال م  ال   ،   الالالالالاليالالالالالالالعالالالالالالأ ل  الالالالالكُ و        لُ الاطالب ،ه  الالى  الال الال  ات  الم ،يء  الالش لت الال كُ ال              3لُ الالالالالالزائِ  الال  ،ال  الالالح 
وكل  ،ل واإلكرا ال الذا  كل شيء اي هذا الو ود ماض إال اهلل سبحاأه واعالخ:ومعأاو   

حيث ورد لفظ  ((ماتال اهلل )):والشاهد ايه اوله .أعي  يأع  به المرء اي الدأيا زائل ال محال 
أن  ؛يكون مأصوبا هاادل ذلك لىخ  ن االس  الوااع بعد مأصوبا،  ((ماتال)) ال الل  بعد

ما بعدها وكذلك ي ب أصب  ،وما المصدري  ال يكون ما بعدها إال اعل ،ما هذو مصدري 
وهي ال اكون حراا ماخ  ،ما كاأت حراا اوي وز  ر ما بعد تال إذ ،لىخ  أه مفعول به

وهو اوسط المساهأخ بين  ز أ الكال   ،واي البيت شاهد آتر .سبنها الحري المصدرأ
 . ال كل شيء باطل ماتال اهلل:حيث يريد

 :تقديم الم تثنى ولزوم نصبه
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حيث  ،اندمه لىخ المساهأخ مأهل ؛اهأخ ايها إال مأصوبامن اأو ه الاي ال يكون المس   
ماأع المساهأخ ا  د  ، اىما اُ والأصب البدل،:كذلك افيه و هانومادا   ي،االساهأاء اا  مأف

 : ميت كوالشاهد اي ذلك من كال  العرب اول ال .1واعين الأصب ،البدل
  2بُ الاله  ذ  الالم ي  الالحالالال ب  الالهذ  الال مإال   ي  الالا لالالم  و           الالالالالعالالالالاليالالالالالش د  الالالالالالمالالالالال ح   ال آل  إِ  ي  الالالالالا لالالالالالوم     
حيث الشالر  ،وما لي مذهب إال مذهب الحيما لي  لوان يير آل محمد:ينول   

ا اند  لىخ مل ((آل)) ن المساهأخ:والشاهد ايه .اشاهر باشيعه أهل البيت اأكهر من مدحه 
أن المذهب هو ؛مشعب اويرو  ((مذهب)):وكذلك اوله ،المساهأخ مأه اعين ايه الأصب

أأه ال  ؛ماأعايمكن اإلشارة إليه اي هذا الو ه  ن البدل  وما .وكذلك المشعب ،الطريي
وبالاالي اعيين الأصب لىلرورة ومن  ،بالابارو من الاوابع ،ياند  لىخ المبدل ايه

 . الأحويين من يسمخ هذا بأحسن النبيحين 
 :((ال يما)) الم تثنى بـ

شاهد وال.3«السيما الايه ال ر والراع وهو ما اساهأي ب»اهأخ ما ي وزمن لروب المس   
 :إذ ينول 4«يروا م رورا ومراولا واد روأ ايه الأصب »لىخ ذلك اول امرئ النيس اهو

 5لِ الالال ُ الالالالالى  الالالال ُ  ةِ دار  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب و   الالالالالالالالا يالالالالالالالم  ي  وال سِ       [هاالالالالالالك مأالالالالا لالالالصال و ِ الالالالالالالالالالي   ب  ال رُ   ]     
لكن ال مهل يو  من اىك اأيا   ،رب يو  طيب صالا ازت ايه بمعاشرة الأساء:ومعأاو   

وز الالحيث ي  ((وال سيما يو  )):والشاهد ايه اوله.أه كان  طيبإا ؛مهل يو  اي دارة  ى ل
وما  ،إليه سيت  ن يكون م رورا بإلاا  :لو هيناال ر  ،والأصب ،والراع ،ال ر:اي يو 
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األأه  ؛ما الراع و .ا أكرةوالهاأي  ن يكون بدال من الملاي إليه لىخ اندير  ن م  زائدة
ال مهل يو  هو يو  بدارة :وما اي هذو الحال  إما أكرة لىخ اندير، تبر مباد  محذوي

ما موصول  انديرو ى ل ما الأصب اعىخ ل، و ال مهل الذأ هو يو  بدارة  ى :، وا 
 .  و الامييز ،االساهأاء

 :حمل إال على غير في الوصفية

وا حمىاد »، ولكن العربواي يير  ن اكون وصفا ،كون لالساهأاءال اي إال  ن اأص   
  لىمذكور بالمغايرة ي ل ىِ ح  ا ا  ه  بعد  و عىوها وما ،اوصفوا بها ،إال لىخ يير اي الوصفي 

اإذا .1«ه إتراج الهاأي مما دتل اي اأولوال يراد ب ،ه كصفاهصفاُ  ن   و م   ،أه ليس إياو و 
 أه ال ي وز  ن »، مع العى واعت هي وما بعدها صف  لما ابىها ،كاأت إال بمعأخ يير

كون بعد اوذلك  ن .صف  إال اي المولع الذأ ي وز  ن يكون ايه اساهأاء ((إال))اكون
ما ايه األي والال  لاعريي ال أسو  ،ما أكرة مأفي إ مع  و واحد اي معأخ ال مع  ن أ ؛ا 

 :ن شواهد ذلك اول الشالروم .2«ارلاناا ((يير  ))الذأ ا مع ايه هي و هذا هو المولع
  3انِ د  الالالالالالالالالالا  ر  الالالالالالالالالالالال الف  ال  إِ  ك  الالالالالالالالاليالالالالالالالالالبِ    الالالالالالالالرُ م  الالالالالالالالالالالع  ل        وُ و الالالالالالالالالالالالتُ    هُ الاُ ارِ ال الالالالالالالالالالالالفمُ  خ     ل  الاُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكو       
ما لدا  ،عمر  بيك لىخ  ن ال بد لألخ  ن يفاري  تاو يومال: اس  الشالر بنوله    

لىخ اأويل ((الفرادان إال )):بنوله ((كل ))حيث أعت ((الفرادانإال )):والشاهد ايه اوله .الفرادين
يعابر  ن هذا  4إال  ن ابن الحا ب .ير الفرادين مفاراه  تووكل  خ ي: يير والاندير

واي  ،ن من شرط واوع إال صف  اي زلمه  ن ياعذر االساهأاءأ ؛البيت من ابيل الشاذ
كما  شار ابن الحا ب .البيت واعت إال صف  مع احامال أصب الفرادين لىخ االساهأاء

أه  كما  ، وليس الملاي،ياسوهو الن ،أه كان يأبغي  ن يوصي الملاي إليه إلخ 
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اس يىه  يلا حول هذا الشاهد  ن  نوما يمك.وهو اىيل ،اصل بين الصف  والموصوي
أما هو بها وااليها ،ال وحدهاإالوصي ال يكون ب ومن  ،ولذلك ظهر اإللراب اي االيها»وا 

أما ص ،اند ا وز اي العبارة ،ال يوصي بهاإ نإ:اال ن أ ؛االيهاو ن يوصي بها   اوا 
وهو الملاي  ،أخ ومأه لو كان وصفا .1«ا يودأ معأخ الوصي وهو المغايرةممولهم 
ن إلراب ما بعد إال اي الوصي يكون إلرابه اابعا إللراب أ» ؛إال الفرادين: لنال ،إليه

كيي يعاند :او، انيلكما يمكن اإلشارة إلخ  ن البيت اد اساشكل من حيث معأ .2«ما ابىها
بيأما اأمر اي الانادأ  ن  ،االه اي ال اهىي اد بد  ن يكون العصحابي ببناء اأشياء

ُكلُّ  ﴿أهما يبنيان لىخ الدوا  ال ،أهما يبنيان ما بنيت الدأيا : أ ال يفاراان امكوأه :المراد

ْكَرامِ  (62)َمْن َعَلْيَها َفاٍن   3﴾ َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُلو اْلَجاَلِل َواإلِْ

 :ر والمجرور ال على اللفظحمل البدل على محل الجا

 (( وما ر يت من  حد إال زيدا)) ، (ما  اءأي من  حد إال لبد اهلل)):وانول»:اال الزمتشرأ   
 :وانول  ال لىخ الىفظ ،ااحمل البدل لىخ محل ال ار والم رور ((وال  حد ايها إال لمرو))
لىخ البدل من  حيث ليس ايه إال الأصب.4«((به ُيعبأليس زيد بشيء إال شيئا ال ))

 ك الالالالالالوالشاهد لىخ ذل .ليس زيد شيئا إال شيئا ال يعبأ به :أأه اي محل أصب انديرو،المحل
 :اول طرا 

 5دُ الالالالالاللُ الالالالالالالالا ل  الالالالالهالالالل   ت  الالالالالالسالالالالاليالالالالالالالالا لدل الالالالالالالالالالي ال  إِ       د  الالالالالي  الالالالالالالبِ   ُ الالالالالالاُ الالالالالالالسالالالالالالالالخ لالالالأ  الالالالالالي  الالالالالب  الالالالالالي لُ الالالالأِ الالالالال ب        

                                                
  514ص  لىمرادأ. ال أخ الداأي -1

  53ص 2ج البن يعيششرح المفصل  -2

 25-26الرحمن اآلي   سورة -3

 086المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
. بيروت. دط. دار بيروت لىطبال  والأشر.محمد يوسي أ  .كامل أوس من ح ر اي ديواأه ااالبيت من ال -5

 7887.بيروت.7ط.دار الكاب العىمي . مهدأ محمد أاصر الدين.اا.،ولطرا  بن العبد اي ديواأه70ص  0808
 أسبه الزمتشرأ إلخ طرا ؛ ولذا 22ص
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كما ال اندر  ،والدااع لىخ حوزاك  ،يا بأي لبيأخ إأك  ال اندرون لىخ الناال :ومعأاو   
   أه أصب يدا الهاأي  لواولها بعد إال:والشاهد ايه .اليد المنطول  العلد الدااع والبطش

أن ما بعد إال مو ب  ،لمتفوضلاعذر حمىه لىخ لفظ ا بدال من محل ال ار والم رور؛
 أ  أه  بدل لىخ المولع بعد  ن ،والباء موكدة لىأفي ،حيث االساهأاء بعد الأفي إهبات

 . الىفظ اعذر اإلبدال لىخ
 :المنصوب بال التي لنفي الجنس

  اللُ  ال ر ل  )):كنولك ،مفاوح وتبرو مراوعاإذا كان مفردا اهو  »:اال الزمتشرأ   
ين بامشابه  لىملاي،  و   ،ملاا ((ال))كاأت الأكرة بعد »ه إذاأ أي وهذا يع .1«((مأك

  (( ال)) الاان أصبه ليس ب ؛مأصوب  مأوأ  ةولكن إذا ورد أكر  .2«لرابظهر اإلا ،الأصب
ومن شواهد هذا الأوع من . 3ليه سيبويه والتىيلإهذا ما ذهب  ،لمار اعلإأما با  و 
 :لمارإلا

الالالالالالالالب  اليالال -1  4[الالالىالالالخ الالالالالرااالالالالالالالالاليِ الاالالالالُي لالالالالالاا الالالالالالالسالالالالال ع  الفالال]      الالالال ل الالالالالالالالالالالى الالالالالالالالالالالالالالالالالالالو    وال تُ الالالالالالالالال أالالال س 
 وافاا  التطب بحيث ال ،واعت العداوة بيأأا ، اندأسب وال اراب  بيأأا اليو  ال :ومعأاو   

  (( ال تى  )) :والشاهد ايه  ن اوله .حد لىخ رانهاهو كفاي واسع ال يندر   ،ير خ صالحه
 .لاأويأه ((ال )) ن يكون اس   أأه ال يصىا البا ؛((ال  را)):مأصوب بفعل مندر انديرو

 5[تُ الالالالالالاليالالالالبالالالالالالا ى   ص  الالالالالحالالالالخ مالالالاللى دل  الالالالالي]  ا     رل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالت اهللُ  زاوُ الالالالالالالالالالالالالال    الل الالالالالالالالال ال ر ُ   -2  
   ا لهدو زو الالالالالالالالاغا ،ر ة اعري ايماهالالالالاالشالر يامأخ  ن ي د من الر ال من يدله لىخ ام   

                                                
  000المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 80ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -2
  309-304ص 2 ج كاابيأظر ال -3
دار الهناا  .اا لبد العزيز رباح .لىبغدادأ.اي شرح شواهد المغأي. البيت  من السريع أبي لامرحاره  السىمي -4

 242ص 4دمشي ج 0ط.العربي 
. 0ط. دار الكااب العربي.لباس مصطفخ الصالحي.البن هشا .اي اتىيص الشواهد لواار بال أسب البيت من ا -5

 026ص  0806. بيروت
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 يث أصب ر ال بفعل ملمرح((ر ال ال )):اوله والشاهد ايه.ال زاء تير أهو زاو اهلل ل
ليهبت من تالله  ن ما  ؛البيتواد اساشهد الزمتشرأ بهذا .((روأي ر ال ال اُ )):والاندير

 1هو من ابيل ما ذهب إليه التىيل ((ال تى ))و:ذهب إليه من إلمار اعل اي اول الشالر
ذا كان النياس  ن يكون اس  ال الأااي  وا   .(( ال ر ال)):اي  اول الشالر من إلمار اعل

ومن . 2«اىيى  ظاهرها الاعريي والمراد بها الاأكير  سماءاد  اءت  »إأها ة،لى أس أكر 
 :ورد اي اول الشالر هذو اأسماء ما

الالالالالِطالالالالالالي  ىالالالالالل    الالالالالىالالالالالالاليالالالالالىالالالالالالال    الالالالالالالاله  الالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالال ه                       الالالالالالم 
3 

 الاالي البو  ،بلاي يد الحداء لإل ،ول  يبي من ينو  منامه ،اد رحل ا ن هيهم:والمراد   
ال هيه  حيث لمىت ال الأااي  لى أس :والشاهد ايه.أما يريد  مهال هيه ا  و  ذااه، ايريد هيهم

ه اي ممهال هيه  ممن ينو  منا أأه  راد »، وذلك لىخ اندير الاأكيراي المعرا  هيه 
. را  اهو دوما أكرةعال ياعري باإللاا  إلخ الم((مهل ))بالابار  ن ال 4«مطيت لى ودة الحداء 

 :اول ابن الزبير اأسدأاي ورد  ي يراد بها الاأكير  يلا ماومن اأسماء الا
 5الدِ الالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالب    الالالالالالالالي  الالالالالالالالم  وال  ُ  ن  د  الالالالالالالالكالالالالالالالالالالالالأ       ب  الالالي  الالالبُتالال يالالال ب د  الالالأالالالل اتِ الالالا الالحالالا ال ر        
احيااه  لحت ماعسرة ال يساطيع  ن  ،ر أ ال تير ير خ لأد لبد الرحمن بن الزبي   

      :والشاهد ايه اوله.وال مهل  مي  اي العطاء والاء الحا ات ،يمأا السائىين شيئا
أأه  ؛وذلك لىخ اندير الاأكير ،لى أس اي المعرا   مي   حيث لمىت ال الأااي(( وال  مي ))

ولبد  ،اهلل بن الزبير بن العوا ، اص  لبد نومن المفيد  ن  شير إلخ   . راد وال  مهال  مي 
 .6بن زبير بن الال  اد  وردها ابن يعيش اي شرح المفصل اهلل

                                                
 280ص 7الكااب لسيبويه ج -1
   82ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -2
 159الر ز بال أسب  اي اىتيص الشواهد ص  البيت من -3

  80، 82ص 7البن يعيش ج.شرح المفصل -4
  60ص.4من الواار لعبد اهلل بن الزبير اي تزاأ  اأدب جالبيت  -5
  88-80ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -6
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 : حكا  هي كاآلايالاي لأفي ال أس (( ال))ولىمأصوب بال    
 إذا كان  بعد االس  المأفي ال  اإللاا  »اال ابن يعيش :لاا إذا كان بعدها ال  اإل -1

 :اي االس  المأفي و هاناىك  ((صر لزيدال أا))وال  ،((يال  لك ال)):أحو
  واكون الال  اي مولع التبر،  و اي مولع الصف ...((ال)) ن يبأخ مع :حدهما    

 ن يكون ملااا :والو ه الهاأي .ويكون التبر محذواا، وهذا الو ه هو اأصل والنياس
مبأي مأفصال كون المأفي معربا يير وي...واكون الال  زائدة منحم  ،إلخ ما بعد الال 

ومن شواهد الو ه اأول اول أهار بن اوسع  .1«الأااي وليسا كالشيء الواحد(( ال))من
 :أاليشكر 

 2  ِ الالالالاليالالالالمالالالالالا  و س  الالالالاليالالالالالالن  الالالالالالوا بترُ الالالالالالاالالالالالالالإذا اا      اوُ و  الالالالالالالالي سِ الالالالالالل ب   ال  الالالالالالالالال ُ سي اإلِ الالالالالال بِ       
أماو  عرب،إلخ ابائل ال ال يفاتر بآبائه واأامائه هإأ:ينول     .يفاتر باإلسال  وكفخ ا 

ا شيئا واحدا مو عىه ،واركيب الأااي والمأفي ،لىخ البأاء((ال آب لي)):والشاهد ايه اوله
 :الزائدة لنال لال واوكيدها با، اإللاا  اصدااولو كان  ،(( ال))تبر(( لي ))وال ار والم رور

 .ال  بالي 
وحك  المعطوي حك  الصف  إال اي  »:اال الزمتشرأ:حك  المعطوي لىخ اسمها -2

ي وز ايه اإللراب بالأصب،  و (( ال)) اس  وهذا يعأي  ن االس  المعطوي لىخ .3«البأاء
 حمل لىخ المولع المأفي،الب و  ،االأصب بالحمل لىخ لفظ المأفي ،الراع مع الاأوين

دون  (( ال))اس   ومن شواهد العطي لىخ .والأااي مل لىخ مولع المأفيح ما الراع بال
 :اكرارها

 :العطي بالأصب حمال لىخ لفظ اسمها -

                                                
  088ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -1
  342ص 2جمن الواار لأهار بن اوسع  اليشكرأ اي الكااب  البيت -2

  004المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
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 1[راأز  الالالالالدا وا  الالالالالارا دِ الالال الالالمالالالالالالالالالو بالالالالالإذا ه]     هِ الالالأِ الالالوان وابر  الالالم   لُ الالالهالالالالا مالالأل الالالواب ال  ب  الالا      
ال يو د  ب وابن مهل مروان :لبد المىك إذا ينول لحك ، وابأهان يمدح الشالر مروان ب   

حيث لطي لىخ اس  ال  ((ال  ب وابأا)):والشاهد ايه اوله. وابأه اند اأزرا بالم د وارادياو
لاعذر البأاء حمال لىخ  ،و اء بالمعطوي مأصوبا مأوأا ،كررهاي  ن لى أس دون الأااي 

كما ي وز اي المعطوي الراع  ،مما يدل لىخ  واز هذا الأوع من العطي لفظ اسمها
 .أهما اي محل راع مباد إا ،اسمهاو (( ال))لىخ  أه معطوي لىخ محل

 :العطي بالراع حمال لىخ مولع الأااي والمأفي -
 2  بُ وال   اك  ذ   ان  الالالالالالالالالالالالالك ن  ي إِ الالالالالالالالالالالالالالالالالل    ال  ُ      [هِ أِ الاليالالالعالب ارُ الالالغص  ال ، ُ الاُلالكرُ الالالمالالالع  الالل   ،ذاالالالالاله]     
هو الذل والهوان  ،يت لىيل  حد لاصأعوأه من اف ما  نه اطبيتينس  الشالر بحياة م   

حيث  اء  ((وال  ب  )):والشاهد ايه اوله.اإن ابىت ذلك اأأا سااط الحسب والأسب ،بعيأه
وهذا ما يهبت  واز العطي بالراع .مع اسمها(( ال))محل لىخ امعربا معطوا (( ب  )):اوله
 . لىخ مولع الأااي والمأفيحمال

 َفاَل  ﴿:اهلل اعالخ اال وي وز راعه إذا كرر»:اال الزمتشرأ:إذا كرر(( ال))حك  اس  -3

  معرا   و ،(( ال))اإذا  اء مفصوال بيأه وبين ،4﴾ةٌ لَّ البيٌع ِفيِه َوال خُ  ﴿:واال ،3﴾َرَفثَ َوال ُفُ وقَ 
 .5«((ال زيد ايها وال لمرو))و ،((مر ةاال ال ايها ر ل، و )):كنولك ،و ب الراع والاكرير

 إذا  نالالالالاكرير لك شاهد لىخ  واز الراع مع ﴾َفاَل َرَفثَ َوال ُفُ وقَ ﴿:ال شك  ن اوله اعالخ   
ال )): و كان المأفي معرا  أحو ،((مر ةاال ايها ر ل و )):المأفي والأااي أحو ا  الفصل بين

ا لهذو للكن ما ورد من الشعر أاا.مع الاكريرإالت الراع اإأه ال ي وز  ، ((زيد ايها وال لمرو

                                                
  20ص 7اأدب جالبيت من الطويل للمرة بن  ابر اي تزاأ   -1
    292ص 2جحج اي الكااب مذالبيت من الكامل لر ل من  -2

   082البنرة من اآلي   -3
   754البنرة من اآلي  - 4
  006المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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 .اند حاول الزمتشرأ اتري ه بالبحث لن مسويااه،الراع من يير اكرير:النالدة  أ
 :اأما

 :اول الشالر -0
  1عُ الالالالالا ِ الالالك االالالواُ الالالالالوم ع  الالالالالالف  الالالالالال أ   ك  الالالالااُ الالاليالالالالا     ح  الالالأرِ الالالالي  الالالالالغ  الالل ت  الالنالالِ ىالالتُ  االالأ  الالم و  رُ الالالام ت  الالالالأ    و        

 وما دا   مرو كذلك ،ن أفعه لغيره  ال إومعأاو  ن المتاطب يأاسب الخ ابيى  الشالر    
(( كالالالواُ الالالالالوم ع  الالالالالالف  الالالالالال أ   ك  الالالالااُ الالاليالالالالح   )): االشاهد ايه اوله. مع  ن مواه يف عه  ،احيااه ال اأفعه 

 كالالالواُ الوم ع  الالالالالالف  الالال أ   ك  الالالااُ الالاليح  )):ن اولهأ؛من يير اكرير اي المعأخ(( ال))حيث راع ما بعد
 .2«وال لرر   ،بمعأخ ال أفع   ( (اا ع

 : ما اول اآلتر-2
االالالاله  الالالالالولُ الالالالا ر الالالأالاليالالالا  ن ال إلال الالالهالالالبُ الالالالالائِ الالالالالرك      ت  ال  أآذ      اله ت  الع  ال   ر  الاالا واس  رل الط  و   ت  الل  الا        

3 
و أها  ،ل بمحبوباه من  زع يو  الوداع توي الفرايححيث يصور الشالر مدا ما   

سبيل إلخ  ال ولما سارت الركائب لى   ن ،طىبت الر وع من الرحيل لصعوب  ذلك المواي
  من يير اكرير لرورة (( ال))حيث الراع ب ((ال إليأا ر ولها)): والشاهد ايه اوله .اهر ول

  لعيي من ابيل اللرورة4وهو لأد سيبويه ،من حيث الأفي(( ليس )) الب (( ال))ه وسويه شب
 .ارك اكرير ال مع الفصل والمعرا  ومأه يساتىص  أه ال ي وز .ال أأه ل  يكرر

 :اإلضافة المعنوية

لاا  االس  لالس  لىخ لربين»:الزمتشرأاال      االمعأوي  ما  ااد .معأوي  ولفظي  :وا 
والىفظي   ن الاي  ...((يال  ر ل)): اتصيصا، كنولك و  ،((لمرو دار)) :ككنول اعريفا،

زيد حسن  )) :، و إلخ االىها، كنولك...((هو لارب زيد)): الصف  إلخ مفعولها، اي اولك
                                                

  305ص 2جولر ل من سىول اي الكااب  36ص 4ج.تزاأ  اأدب ت من الطويل لىلحاك بن أها  ايالبي -1

  004ص 7شرح المفصل ج -2
    4/24طويل بال أسب  اي تزاأ  اأدب الالبيت من  -3
  788-780ص .7يأظر الكااب ج -4
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 ن ي رد »ااإللاا  المعأوي   و المحل .1«، وال افيد إال اتفيفا اي الىفظ والمعأخ((الو ه
من اإللاا   يحيث يباغ،الملاي ال يكون إال أكرة إن  : أ ،2«لها الملاي من الاعريي

  ((الهاله  اأهواب)):ىه الكوايون من اوله ما انب  » ما، و الاتصيص ،المعأوي  الاعريي
. 3«لن النياس واساعمال الفصحاء[البصريين]ابمعزل لأد  صحابأا ((راه دالتمس  ال))و

اول بعض اصحاء  الهاأي فاء باعرييالبصريون من االكا والشاهد لىخ ما ذهب إليه
 :العرب

  :اال الفرزدي-1
  4ارِ الالالالبالالالالاأش      الالالسالالالالمالالالالت   اك  ر  د    ا و  الالالم  الال الالالالسا الالالالالالال      [وُ إزار   داوُ الالالالالالالي   ت  د  الالالالالالالن  ال الالالالالالالل الالالالالالالالذ  مُ  ال  از  الالالالالالالالم]     
زال هذا الر ل مذ ما :فرة اائالب ابن  بي صن المىهب البيت من اصيدة يمدح بها يزيد   

ويتوض يمار  ياولخ ايادة ال يوش،.وبىأل تمس   شبار ادرت يداو لىخ لند إزارو،
: والشاهد ايه. وهذا د به من  ول إلخ  ن مات اهو  مير مأذ  ن كان صغيرا الحروب،

ما ا  أنىه لن هذا  ((تمس ))واالكافاء بذلك لن اعريي اأول ((اأشبار ))اعريي الهاأي
االملاي اي مهل هذا الأوع من اإللاا  يأبغي  ن يكون  .الفصحاء، ويرلاو النياس

واد اساشهد ابن هشا  اي كاابه المغأي بهذا البيت لىخ  ن . أكرة سواء كان لددا  و ييرو
 . مذ مما يىيها ال مل الفعىي ، كما اىيها ال مل االسمي 

 :اال ذو الرم  -2
 5عُ الالالالاِ ال  الب  الالال يارُ د  الالي والااِ الالالالالالاله  اأ   ثُ ال  الالالالالالاله        [العمخ يُ شُ ك  ي    و الاسىي    ر عُ يُ  ل  ه  و  ]     
 و ي يب لن سوال  ،ول  يبي ايها من يرد السال  ،ن ديار اأحب   افرتإ:يريد  ن ينول   

ايه  والشاهد.وال ا يب لن سوال مساتبر ،ال ارد سالماورسو  الدار  ،حيث اأهااي
                                                

 008المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 119ص أفسه لمصدرا -2
 008ص أفسه لمصدرا -3
  778ص 7وشرح المفصل ج. 762اا لىي االور ص.البيت من الكامل لىفرزدي اي ديواأه -4
  055ص  0885.بيروت 0ط.دار الكاب العىمي .اا  حمد حسن بسج.الرم  اي ديواأهالبيت من الطويل لذأ  -5
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حين  راد لري الملاي إليه  :كسابنه حيث اكافخ باعريي المعدود لن اعريي العدد  أ
  .ليي إليه  اعريي ما

 :إضافة ما فيه األلف والالم إلى الضمير المتصل 

ذا كان الملاي إليه لميرا ماصال،  اء ما ايه اأوين  و أون»:ذكر الزمتشرأ      وا 
 أه ياساوا ما  »ويفه  من اوله هذا. 1«اإللاا دا مأهما شرلا اي صح  حوما لد  وا

  ((اللاربك)):وذلك أحو ،د مأهما اي صح  اإللاا حوما ليس ايه وا ايه اأوين  و أون
  ن اللمير الماصل الملاي:كما يساتىص مأه  يلا .2«((اللاربوك))و ((ربااكاللا))و

 :تشرأ الر أ اائالواد تالي ابن يعيش الزم ،اس  الفالل ال يكون إال م رورا إلخ
واد .3«و بي الحسن  ميعاه، وذلك لىخ ر أ سيبوب، اب  أها اي مولع أصبو والص»

الال  ايه األي و   أشد الزمتشرأ لعبد الرحمن بن حسان ما يشهد لىخ صح  إلاا  ما
  :لخ اللمير الماصل، إذ ينول هذا اأتيرإ

  4الالالالالل االالالالالهالالالالاليالالالالال لالب مالالهالالىالالالي     إأالالالالالمالالا  أالالالالالالت االالالالالالي الالالالالالالالالحالالالسالال يالالالهالالالا الالالالشالالااالالمالالي لالالالاليُ       
أك لست ممن يشاامأي»:ومعأاو    أما افعل ذلك  ، أك لال  بأن ادرك دون ادرأ، وا  وا 

ه  رد بع ز  ،مع لىمك بتالاه ،لاظهر بالمشاام   ن هم  مماهى  لما يظهر بها اي العادة
: والشاهد ايه اوله.الل اهي لإأما  أت اي ال:لغرض الذأ اصدو، اناللبيت هذا اا
الال  إلخ اللمير الماصل، وايه دليل لىخ اي صح  إلاا  ما ايه األي و  ((الشاامي))
 :الشالر اول ما  .وما لد  واحد مأها سواء اي صح  اإللاا  ، و أون، ما ايه اأوين ن 
 5[عظمامُ  رِ ه  الالد   وا مالن حادثِ ش  ا ت  إذا م]ه     الالىوأ  الالالِ والالفال   اليالالر  تالهالالالالالالال  اآلمالالالالرون الالالال      

                                                
 .070المفصل اي صأع  اإللراب ص  -1
 025ص  7البن يعيش ج .شرح المفصل -2
 026ص 7المصدر أفسه ح -3
 022ص 7البيت من التفيي لعبد الرحمن بن حسان اي شرح المفصل البن بعيش ج -4
 .000ص 0ج سب  اي الكاابمن الطويل بال أ البيت -5
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يمدح هوالء النو  اه  يأمرون بالمعروي ويفعىوأه، وتاص  حين يكون الأاس وااعين    
حيث  مع ما بين ((الفالىوأه))والشاهد ايه اوله .اي الكرب الذأ ال يندرون لىخ داعه

يعااب الأون  ن »ن حك  اللميرأ؛((الفالىوو))والنياس رة،لرو  ((الاله))الأون واللمير
وذهب  بو العباس المبرد إلخ  .2مما داع بسيبويه إلخ النول بان البيت مصأوع 1«والاأوين

 . 3ن الهاء هي هاء السكت 
 :إضافة األ ماء المبهمة

ي  وكل اس  معرا  ياعري به ما  ليي إليه إلاا  معأو »:ذكر الزمتشرأ اي مفصىه   
 ((ريي)):وفت إلخ المعاري وهي أحين  لا  و  اهي أكرات، ماء اويىت اي إبهامها،إال  س

 ((كك وشبهِ ك ومهىِ مررت بر ل ييرِ )):ولذلك وصفت بها الأكرات انيل ،((شبه))و ، ((مهل))و
ولو  يشهد لىخ  ن هذو اأسماء أكرات، د الزمتشرأ ماشأ واد  .4«((رب  ))ودتل لىيها 

 :أأها ماويى  اي اإلبها  إذ ينول الشالر ؛اري ليفت إلخ المع
 5[ا بالالالالالالطالالالالاليِ الاله  الاالُ الالالعال  الالالا  م   الالالالالالالد  ا   بالالالالاليالالالالالاللالالالالاء  ]      ة  يالالالر  الرِ يال   الالالالك االالالي الالالأسالالالاءِ مالالهالالىِ  يالالالا رب        

هير من الأساء مهىك ك :ا إياها لااب  الغرور، اائال لهاامهددا زو اه بالطالي، ومتو    
 ((مهىك))لىخ  ب  والشاهد ايه دتول رُ  .ا بطالياماعاه اي الحسن وال مال داتىها الغرور،

 .ال ادتل إال لىخ الأكرات ب  أها أكرة، ارُ  مما يدل اطعا لىخ 
 :أي المضافة

  :، إذا  ليي إلخ المعرا  كنولكإلاااه إلخ اهأين اصالدا (( أ  ))و»:اال الزمتشرأ   

                                                

 .026ص 7شرح المفصل البن يعيش ج 1-
 000ص0ج لسيبويه الكااب -2

 022ص  7شرح المفصل ج  3-
 077المفصل اي صأعه اإللراب ص  4-

 472ص 0الكامل أبي مح ن الهنفي اي الكااب ج  البيت من -5
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يت ن أ الذين ل))و ،(( يهما و يه  و أ من ر يت  الل))ع و((الر ال لأدكو أ    أ الر ىين))
 ،((الكاذب مأي ومأك تزا اهلل )):كنولكا ،((ك كان شرا اأتزاو اهلل ي  و   أ  )):، و ما اوله (( كر 
ا الاي هي بعض م(( يا))وهذا يعأي  ن   .1«وبيأأا ومأا  يأا:والمعأخ ،((وبيأك يهو بيأ))و

  أ  )):ض اهأين اصالدا،  ما اول  حده إليه، ولذا يأبغي  ن يكون الملاي إليها مما يابع  
 ،إلخ اللمير الذأ هو لمير الأفس(( يا))االمالحظ  أه  لاي .((ك كان شرا اأتزاو اهلل ي  و 

 ...وهو معرا ، اإأما سوغ ذلك  أه لطي لىيه لمير المتاطب بإلادة التااض بالواو
اند  ((اأ ي  )): والفري بيأهما  أك إذا اىت...((اأ ي  )):بمأزل  الاهأي  وال مع، كأأك اىت وذلك

ذا اىتك  ي  و   أ   )):اشاركا اي  واد .2«بىأل اند  تىصاه لكل واحد مأهما اهو  ((ك ي  و   أ  )):وا 
ين لكل واحد من االسم (( أ  )):ارادإأشد الزمتشرأ بيت العباس بن مرداس شاهدا لىخ  

 :إذ ينول ،أاوالمراد  ي  
 3الالالااهالالال  ر  الالالالالي ال الالالال ِ الالام  الالالالنالال  إلالالالالخ الالالالالمُ  الالالالالاليالالالالالالد  الالالالنِ ا      االالال  الالالالالالالالك كالالالالالالالان شالالالالالالالالالالالالالرل  يال  و الالالالي مالالالالالالالالا يالالالال  الالالالالالأ االالال        

إاراد : والشاهد ايه .4حاخ يناد إلخ م ىسه ،ا  لماو اهلل اي الدأياشر   ايريد من كان مأ     
 .أا ي  : المساعمل إلاااه إليهما معا، اينالو  ،لكل واحد من االسمين  أ  

 :حكم ما يضاف إليه كال

   ومهأخ،  و ما هو ايالالالالالون معراالالالالال ن يك ((كال))ي ما يلاي إليه الالالالالالوح»:شرأالالالالالمتز اال ال   
إن ترج لن »ال أها اساعمل لاأكيد المهأخ المعرا  ا ((الك))ااأصل اي.5«المهأخ المعأخ

 اءأي كال )):االال أحو  و ،((كال  تويك  اءأي)):أحو سأن الاأكيد بأن يكون مباد ،
يأبغي  ن يكون الملاي إلخ كال  : أ،6«اىن يترج لن حك  الاأكيد ومعأاو ،(( تويك

                                                

 072المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 062ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -2
 163البيت من الوافر للعباس بن مرداس في ديوانه ص - 3

 ( 02هامش المفصل اي لى  العربي  ص)وكان ينصد بدلائه هذا تفاي بن أدب  السىمي اي  مر ش ر بيأهما  -4
 074اإللراب ص  المفصل اي صأع 5-

 054ص7يش جشرح المفصل البن يع -6
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ما أص لىيه الزمتشرأ اي  وهذا ن يكون معرا ، و  ، و ما هو اي معأخ المهأخ ،مهأخ
يأبغي  ن  ((كال))أشدها شاهدة لىخ  ن الملاي إليه  ومن اأبيات الاي  .مفصىه و كدو

  :اول الشالر  و ما هو اي معأخ المهأخ ،يكون معرا  ومهأخ
 1الالالالالالاأ  الالالالالالالال  الالالالالالنالالالالالالالاو كِ الالالالى  الالالالالالالاليال   ن سال   الالالالالال ُ الالالالالالالالى  الالالالالالالع  ي  و  الالالالالالا     الالالالبل الالالالاله  و  و   ي الالالالعالالالالى الالالالالالالُمالالالالالالالِأالالاليالالالالاله ن الالالالالالالىت إاالالالالالال      

والشاهد  .ويعى   أه سيىناو كل مأا يو  الحشر وهب، سرائرأ وسرائر اهلل يعري إن: أ   
وهو لمير »((اأ))إأما يلاي إلخ اهأي  حيث  لاي كال إلخ اللمير ((كالأا)):ايه اوله

 ،دحوذلك أن االهأين وال مع والكأاي  لن الماكى  وا ؛إما يلاي إلخ اهأي  ((كال))ع و م
وا در . 2«ولكأه حمل الكال  لن المعأخ أأه أفسه ووهبا هو ال مع،:ن انول ن شئت ا  و 

اي الهاأي  و  ،اكالأا اي الرواي  اأولخ االل ،((سيىناو كالأا)) روأ اإلشارة إلخ  ن البيت اد
 .مير الماكىميناأكيد لل

 3الالالالالالل  الالالالالالب  الالالالالالالالالالالالالواُ  ه  الالالالالالالالالالالال   و   ك  الالالالالالالالالالالال ذلال  الالالالالالالالالالالالالكِ و      ا  دل الالالالالالالالالالم   الالالالالر  الالالالش  الالالالالالالىالالالالالول رِ الالالالالالالاليالالالالالالالىالالالالالالتالالالالل ن  إِ       
اال هذا يو   .ا ال ي هىه  حدوكالهما  مر وال ،أن لىتير والشر ياي  وأهاي :ومعأاو   

وهي معرا   ،حيث  لاي كال إلخ ذلك((كال ذلك)):اوله والشاهد ايه . حد ابل إسالمه
ن كاأت حنيني  اي الواحد إأ»ومهأخ وهو التير  ،االهأين أها مشار بها إلخ  الن وا 
 .4«والشر

 :إضافة اال م إلى غيره

كنول  حد  ابيأهم  رو بأدأخ مالبسويلاي الشيء إلخ يي»:ذكر الزمتشرأ اي مفصىه   
وهذا يعأي  أه إذا كان الغرض من اإللاا   .5«((كتذ طرا)):حامىي التشب  لصاحبه

                                                
 022البيت من الواار لىأمر بن اولب اي ديواأه ص -1

 055ص 7جالمصدر أفسه  -2
دار . البيت من الرمل لعبد اهلل بن الزبعرأ اي شرح الاصريا لىخ الاوليا لألزهرأ محمد باسل ليون السود  -7

 .282صل0ج 78880الكاب الىمي  بيروت ط
 .280ص0لألزهرأ ج اشرح الاصريا لىخ الاولي -4
 . 076المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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اد يلاي الشيء إلخ »اإأه ؛اتصيصه  و ، و اعريفه ،المحل  هو بيان  أس الملاي
 رورك الالالالرد مالالالالالال لفت الطريي إليك لم ((لنياه اي طريني )) :أحو اولك  الشيء بأدأخ مالبس

 :  هذا االساعمالح أشد الزمتشرأ ما يشهد لىخ ص واد .1«ايه
 2[الالالرائبنسالهيل  ذالالالالت يالالالزلها اي ال]      حالالالالرة  بسُ  ح  ااء ال  التالالالالالالالر   بُ ك  الالالالالالالو  ا كال  ذ  إِ  -0

وبدت  ،اإذا الح سهيل ،الصيي ي ن هذو المر ة لحمنها اارك العمل ا :إذ ينول   
والشاهد  .بين اريبااها ليسالدأها ايه ،، و ابل البرد ا اهدت اي أسج يزلهالالمات الشااء

وهي  خ الترااء أدأخ مالبساه بيأهما،اي كوكب إللحيث   ((كوكب الترااء)):ايه اوله
ااأا  وات طىوع  ،س  اساعد صيفا، بيأما الكي  لهو ى أها كاأت ا اهد اي العمل لأد ط

 .البرد ، وهو اإللالن لن حىول اصللسهي
  3عاالالالالالالالالالالالم  الالالك   ال  الالالالالالالالالاللأالالالي ذا إأائ ي  الالالأِ غال  اُ لِ        فالالالىالالالالح   هِ الالالىالالالالالالب :اال .يالأاالد   :اال اإذ -7 

 اس  : يكفيأي ما شرباه من الىبن، اينول له: يصي ر ال مليفا إذ ينول له الليي   
ء إلخ حيث  لاي اإلأا((إأائك)):ايه اوله والشاهد.باهلل لاشربن الىبن الذأ اي اإلأاء كىه

ن كان هو لىمليي، كما يمكن الابار  هي الشرب مأه،و   ،أدأخ مالبس الليي، وا 
و ريد به الىبن إلخ  ،ذا إأائك حيث  لاي ذا بمعأخ صاحب :مولع الشاهد هو اوله

ن الوااي  و أويعابر البيت شاهدا  يلا لىخ  واز لحاي  .لكوأه ايه ،اإلأاء لمالبساه إياو
وهو  ل، ن اسبي بكدون  ،لحفظ السكون و واز الاأكيد بأ مع: الاي بمعأخ حسب دنب

 .ذا إأاء بمعأخ الىبن:اأكيد لنوله
 

                                                
 .064صل7يش جشرح المفصل البن يع -1
 .062ص7البيت من الطويل بال أسب  اي شرح المفصل ج -2
هارون مكاب  اا البيت من الطويل لحريث بن لأاب اي تزاأ  اأدب األيي لبد النادر البغدادأ لبد السال   -3

 لباس.ابن هشا   .ص الفوائدىتيأسب  اي اتىيص الشواهد وا وبال.424ص 00ج 0802 0ط . ي الناهرةأالتا
 .082ص 0806 0دار الكااب لعربي لبأان ط  طفخ الصالحيمص
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 :عدم جواز اإلضافة

 1«وال الصف  إلخ موصواها ال ي وز إلاا  الموصوي إلخ صفاه،و »:اال الزمتشرأ   
: صفاه، اهو لىخ اأويل، انوله  ولذا اما  اء اي ظاهرو من باب إلاا  الموصوي إلخ

وكذلك ما  اء اي ظاهرو من باب إلاا   مس د الوات ال امع،: أ  د ال امع،مس
بالي  اند  :  أ هياب  تالي،: ي هياب، إذ المعأخ تال:ها أحو اوله او صالصف  إلخ مو 

و لااها إلخ االس  إلاا  البعض إلخ الكل لىخ مذهب  ها لن الوصفي ،و زال»الصف ، 
 (( تالي))أأه لما اد  الصف   تالي من هياب،:كذلك 2«والمراد من ذهب ((تاا  الذهب))

واد  .ااحامىت  شياء، األااها إلخ الهياب إلاا  بيان واتىيص  زالها لن الوصفي ،
اي ظاهرو من باب إلاا  شاهدا لىخ ما يبدو  اأيبيالزمتشرأ اول الأابغ  الذ أشد 

 :ايها لىخ يير ذلك، إذ ينول والاأويل ،الصف  إلخ الموصوي
 3الالالالدِ الالالالالالأ  والس   يالالالالالالالاللِ غِ بين ال    الالالالك  م   الالالالانُ ب  ك  رُ  الالالا     ه  يمسحُ  الرِ يال  الط   اتِ ذ  ن العالائوالمالومِ       
اال افزع  ،اخ  ن ركبان مك  امسحهاحر  حات بالذومعأاو  اس  بالذأ يومن الطير العائ   
ال  إلاا  بيان واتىيص، ،إلاا  إلخ الطير ((لطيراات ذالعائ )):والشاهد ايه اوله.مأها

 . (( تالي هياب)) اهو من ابيل. لىصف  لىخ الموصوي انديما
 :إضافة الم مى إلى ا مه

 4«((لنياه ذات مرة )):واد  ليي المسمخ إلخ اسمه اي أحو اوله »:الزمتشرأ اال   
والمراد  ،((مرة))لاي إليه، وهو اسمهوالمبمعأخ صاحب، ((ذات ))االملاي وهو المسمخ

واد  ورد الزمتشرأ من اأبيات الشعري  ما يشهد لىخ . ((مرة))الزمن المسمخ بهذا االس  
 :صح  هذا الأوع من اإللاا  ايما صا من لغ  العرب

                                                

 .072المفصل اي صأع  اإللراب ص1- 
 .062ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -2

 .062ص 7شرح المفصل جوبال أسب  اي  20صو. 5تزاأ  اأدب جاي  لىأابغ  الذبياأي.من البسيط البيت 3-
 . 070المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-
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 1ودُ الاُلالالالالسالالالالن يالالال  الالالالالالالم دُ و  ال الالالالالالالالالالسيُ الالا الالالالالالالالم الالالالالالالالالالر  م  أ       الالاح  الالالالالذأ صب الالام ِ اللالالالىخ إاال تُ الالالالالالالالالالم  الالز  لالال   -0

ذأ )):والشاهد ايه اوله .أمر ي عىأي سيدازمت لىخ  ن  اي  إلخ وات الصباح،ينول ل   
لىخ »:أن المنصود من هذو اإللاا  ؛اسمه وهو حيث  لاي ذأ إلخ صباح، ((صباح

 .2«إاام  صباحلىخ :وصاحبه هو صباح، اكأأه اال ،إاام  صاحب هذا االس 
 :تاال الكمي

 3بُ الالالالاُلالالالالو لب اء  مالالالالال  ىبي ظِ الالالالالالالازع من االالالالو  الالالالالالالأالال      ت  الالالالالالالع  الالالالالالالالالى  ط  االالالالالالال   ك  ذوأ آل الأبي  الالالالالالالإليالالالالال -7

 .اشوات إلخ لنائك  مداولا إلخ ذلك بريب   امح  ،إليك  يا  صحاب هذا االس : أ   
 صحاب  وهذا من باب إلاا  المسمخ إلخ االس   أ ((ذوأ آل الأبي )):هوالشاهد ايه اول

صح  إلاا  المسمخ إلخ ال ليدلل لىخ  ،واد  أشد الزمتشرأ هذا الشاهد ،االس  اهذ
االمالحظ  ن  .بل ليرد لىخ من زل   ن ذا اي مهل هذا االساعمال زائدة اسمه احسب،

 حمن المد ((ذوأ آل الأبييا )):اي اوله يا آل الأبي ل  يكن ايه ما: لو اال »الشالر
وهو آل  ،اند  عىه   صحاب هذا االس  ((ذوأ آل الأبييا  )):أأه لما اال...عظي اوال

  .4«الأبي، ومن كان صاحب هذا االس ، كان ممدوحا معظما ال محال 
 :إقحام المضاف 

إذ ورد .الملاي ل المعأخ، ومن ذلك إاحا حيث إذا  سنط ال يتا االس  منحمايعابر    
 .اي كال  العرب ما يشهد لىخ هذا الأوع من اإلاحا 

 :اال لبيد -0

                                                
 .لباأالبد السال  محمد هارون مكاب  ومطبع  مصطفخ  اا.أس بن مدرك  اي الحيوان لى احظاار أالبيت من الو  -1
  00ص.2ج.0865.مصر 7ط
 .020ص 7شرح المفصل ج 2-

 دار الكاب محمد لىي الأ ار، .اا.والتصائص،ابن  أخ( لبب)،(ظمأ)اي لسان العرب  تالبيت من الطويل لىكمي -3
 .72ص 2ج.دت . دط  المصري 

 .020ص 7المفصل ج حشر  -4
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ال الالوالل كالالالامالل ا ن د الاال الالالالالالالذ ر      م ن يبِك ح  إلخ الحالالالول ه  اسُ  السالال الالالالالالِ  لىيالالكما     و 
1  

إلخ  يتاطب ابأايه حين حلراه الوااة، يوصيهما  ن اذكراو، وارهياو، واظال كذلك   
اإأه من يبك  هذا، ال  ريد مأكما  كهر من االسال  لىيكما، إذا ا ت الحول، :الحول اائال

وهو  ،((اس ))حيث  اح  الىفظ  ((اس  السال  لىيكما)):والشاهد ايه اوله .سأ  اهو معذور
هذو  إال ابن  أتي له اي .ماملاي ودتوله وترو ه ال يوهر اي المعأخ بالابارو منح

أحمل الكال  لىخ لبيدة يدتلي زيادة ذأ واس ، وأحن  اأبو»:أ متالي إذ ينولالمسأل  ر 
أتما هو لىخ حد حذي الملاي :اال  بو لىي. ن هأاك محذواا ه  اس  معأخ :  أ ،وا 
 -االمعأخ.ه  السال  لىيكما :اكأأته اال واس  معأخ السال  هو السال ،، السال  لىيكما

 ال اراو هو الاند  ن يير الطريي الاي  ااو هو مأها،ما االه  بو لبيدة ولكأه م -لعمرأ
 . 2«والاندأا أحن أنصان شيء، زيادة شيء

 :اال ذو الرتم  -7
أ هُ ]    الالالالالالالو  ي  ِإال  م ا ا ت  الالالالالالُغو ُ [      ال  ي أال الالالالع ُش الط الالر  الالالالاِء م ب  ِ  الم  داع  ُيأ الالالالالالاديالالالالالالالالالالالِه بالالالالاس 

3 
إلخ  ن اأاي إليه  مه  أومه ال يراع طراه من شدة أعاسه،ظبي  يظل اي  يصي ولد   

 (( اس  الماء)):والشاهد ايه اوله .اعأد ذلك يأعش وينو  عهدة إياو،ما ((ماء ))اادلوو بصواها

 .زائدة منحم  دتولها وترو ها سواء ((اس ))حيث  اءت ايه كىم  
الالالالالر ة  وسالالالاِلالالالالالالالالالال ]ُماالالالالالالالالالهى        االي  4االالالالدال ين  بالالالالاس  الش الالالالالالاليبِ  -2 الالالو اأالالالالالالالُِبُه ِمالالن بالالالالالالالال ص    ]5  
بصوت  بر الالودلت ييرها إلخ الش اشربت، دت ،اد وردت لىخ حوض ماه يصي إبال   

ايه زائدة  ((اس )) حيث  اءت كىم ((اس  الشيب)):والشاهد ايه اوله .مشاراها لأد الشرب
                                                

ع  إحسان لباس مطب.اا.واي ديواأه 2/78والتصائص  4/222البيت من الطويل لىبيد بن ربيع  اي تزاأ  اأدب  1-
 .704ص  0867الكويت دط. حكوم  الكويت

 .28ص 2التصائص ج -2
 .78ص 2ج والتصائص 244ص 4جالبيت من البسيط لذأ الرتم  اي تزاأ  اأدب  -3
 ي  صوت  ذب الماء ورشفه لأد الشربشيب حكا -4
صالح المأطي البن الس242ص4البيت من الطويل لذأ الرتم  اي تزاأ  اأدب ج -5 اكر  حمد محمد ش اا.يتك، وا 

 .68دت ص. مصر.هارون، دار المعاري دط  ولبد السال 
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لو كان البيت لىخ إاحا  االس  لنال باس  »هأاك من ردت ذلك، بالابار  أتهإال  نت منحم ، 
شيب، والشالر إأتما اال باس  الشيب باألي والال ، ولفظهما يير مو ود اي صوت 

كما  ،1«اإلبل، اإأتما  راد ادالين بصوت يشبه اي الىفظ اس  الشيب  لأخ  مع  شيب
ن كان اأصل ايه البأاءيعابر البيت شاهدا لىخ اس  الص  .وت إذا ركتب  از إلرابه، وا 

م    -4  2الالالالالايِ يالالالا االالالالالالالالالالالالالالر  إن  بالالالالاك حالالالالي  تالالالالالويالالالالالالالالالىالالالالد      االالد كأالالالالالُت تالالالالائالالالالالف الالالالالالالُه لىخ اإلح 
ىد له إأتي كأت  را من  بيك متايل  تشخ مأها،  ن ي:يصي متاطبه بالحمي اائال   

حيث  اح   (( باك حيت تويىد)):والشاهد ايه اوله.مي، واد احني ذلك بوالداه إيتاكمولود  ح
بحيث إذا سنط ال يتال المعأخ، مع  أه هأاك من يعابر لفظ حيت يير زائد  ((حيت ))اس  

 . أأه يفيد أولا من احنير ما  ليي إليه؛من حيث المعأخ
ُت به الن الالالالالالط ا] -5 الالالر  أ  [ ذ ل   3[كالالالر  الالالالالالالُِل الىتالالالالالالالالعيالالالالن]الالالالالف الي الُت لالالالالالالالأال الاله      مالالالالالال نال الالالالا   الالالالالذئبو 

وطردت لأه الذئب،  اذلرت لأه النطا، مفاترا اد وردت ماء ال يومه بشر،إذ ينول    
 ((الذئبمنا   )):والشاهد ايه اوله.لن الزرع كالر ل الىعين الذأ يأفي الوحوش والطيور

 أفي الذئب؛» من اائدة، اهي اوكد إالت  أها ال اتىوزائدة منحم ، ((منا ))حيث  اءت كىم  
 .4«أأه إذا أفخ مولع ايامه اند أفاو اطعا
 :إضافة أ ماء الزمان إلى األفعال

أن اإللاا  يأبغي بها اعريي ا،إن اإللاا  إلخ اأاعال مما ال يص»:اال ابن يعيش   
تر  ا ه من إبها  إلخ اتصيص لىخ حسب تصوص الملاي إليه اي الملاي، وا 

أفسه، واأاعال ال اكون إال أكرات، وال يكون شيء مأها  تص من شيء، ااماأعت 

                                                
 .242ص4يأظر تزاأ  اأدب ج -1
 .224ص4ج البيت من الكامل ل بار بن سىمخ اي تزاأ  اأدب  -2

  270ص.دت.مصر.دط.دار المعاري.اا صالح الدين الهادأ.البيت من الواار لىشماخ اي ديواأه 3-
 .240ص 4تزاأ  اأدب ج -4
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ويشهد لىخ .1«اإللاا  إليها لعد   دواها، إال  أه  اد  لااوا  سماء الزمان إلخ اأاعال
 :  واز ذلك اول الشالر

الأ الالالالالالالالالالت  ُأال       الأ الالالالالالالالالالت      ح  الالالالالالالالالأ ت  ]الالالالالالالالو اُر و ال ت  ه الالالالالالالالأ الالا ح   2[وبالالالال دا الالالالالذأ كالاأالت أالاُلالالالالالالو اُر    
وظهر ما كاأت اسارو من  خ  هىها، وليس الوات وات الحأين،اشااات أوار إل:ومعأاو   

إلخ  ((هأا))حيث  لاي اس  الزمان  ((ا حأتتالت هأ  )): والشاهد ايه اوله .الشوي إلخ ديارها
واد   ريت  ((ُهأ ا))و ،((ِهأ ا))و((ه أ ا)):وايها هالث لغات هأا  صىها المكان،»الفعل حأتت مع  ن

لنرب معأاها من  ((آي ))ومما يلاي إلخ الفعل»:وذكر الزمتشرأ .3«م را الزمان م ازا
الفعل، اإأه   لااوا إلخ الفعل مما   لااوا  سماء الزمان إلخ  أه  لما: أ.4«معأخ الوات
العالم ، :أها بمأزل  الوات وذلك  ن اآلي أ»األااوا آي ، الزمان اي الدالل هو يشبه 

واد اساشهد الزمتشرأ بما صا من كال  العرب . 5«واأواات لالمات لمعرا  الحوادث
 .لىخ إلاا  آي  إلخ الفعل

الالالالالالالالابالالالآيالالالالال   ُيالالالالالالنالالالال الِدُمالال   -0 الالالالالالالأ الالالالالالالاِبِكالالالالالالالاله ا ُمالالالالالالالالالد ام  الالاله الالالالالالا     كالالالأن  لالىخ  س  الالالالالالالالالالالي ل ُشالالع  الالالالالون الت 
6 

الحرب شعها، كأن حواارها   بىغه  لأي هذو الرسال ، بعالم  انديمه  التيل إلخ:ومعأاو   
بأأ : ا رسالاه، اال له ذلك اإلأسانوكأن الشالر لما حمتل إأساأا  ن يبىأل اوم»مداما،

  يآب )):والشاهد ايه اوله.7«بعالم  انديمه  التيل إلخ الحرب: لالم  هوالء النو ع انال
مما  را م را الزمن، حيث لما  از  ((آي ))حيث  لاي آي  إلخ يندمون بالابار ((يندمون

 .الم  وات يندمونبع:  ن يلاي الزمن إلخ الفعل  از ذلك اي آي ، اكأن الشالر اال

                                                

 .008ص 7شرح المفصل البن يعيش ج 1-
 028،وبال أسب  اي اتىيص الشواهد ص085ص 4البيت من الطويل لشبيب بن  عيل اي تزاأ  اأدب ج -2

 .007ص 7يعيش جشرح المفصل البن  3-
 .022ىزمتشرأ ص للراب اإلالمفصل اي صأع   4-

 .004ص 7شرح المفصل ج -5
 (.سى )العرب ولسان 6/507البيت من الواار لأللشخ اي تزاأ  اأدب  6-
 .504ص 6تزاأ  اأدب ج 7-
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الالالالالالالالالالا      بالالالالالالآيالالالالالالالالالال   مالال  -7 الالالالِىالالالالالالالالالالأل  لالالالالالالالالالأيت ا الالالالالالالالالالالالالالِميالالالالالالالالالالالمل   1الالالالا يالالالُِحب الالالالالالالالالالالون الالالالطالالالعامالالالالالالالالالالالا ال ُمالالالالالالالالالالب 
 ، ولالماه   أه  يحبون الطعا  من يبىأل اميما لأي ما  اول ايه: يه و بأي امي  اائال   

إلاا  آي  إلخ :والشاهد ايه.ي  لن اعييره  بذلككأا وإشارة إلخ حرصه  لىخ الطعا ،
وليست زائدة، و ن آي  ملاا  إلخ المصدر  ،مصدري  ((ما))الفعل يحبون ويرا بعله   ن
 ادُ او  الشني  إن »ولهذا الشاهد لالا  بالمهل العربي المشهور الموول من ما والفعل بعدها،

  .2«البرا  
 :الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف

. 3«وي وز الفصل بين الملاي والملاي إليه بالظري اي الشعر»:اال الزمتشرأ   
ومن شواهد .أأهما كالشيء الواحد؛وهذا يعأي  ن الفصل بيأهما اي يير الشعر ال ي وز

 :الفصل بيأهما بالظري
 :اول لمرو بن اميئ   -0
، اليالالالالالالالالالالالالالالالالو  ، مالالالالالالالالالالالن المال        4الالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالمالالالا ر ت  سالالالالالالالالالالالاِايالالالالالد م ا اسالالالالالالالالالاال عبالالالالالالالالرت       هلل در 
هلل :انال.دها لنربها من هذا ال بل، ابكتيصي امر ة مرت ب بل ساايدما، ااذكرت بال   
مع البيت ال يعأي به إال أفسه، لما ترج  إن:5وشواها وايل من المها لىخ بكائها در  

حيث اصل بين  (( هلل درت اليو  من المها )) :والشاهد ايه اوله .امرئ النيس إلخ مىك الرو 
 .(( اليو )) بالظري ((من ))والملاي إليه ((درت  )) الملاي

أ ا -7  :اول ُدر 

                                                

  002ص 2ج البيت من الواار ليزيد بن لمرو بن الصعي اي الكااب 1-
 .6/576يأظر تزاأ  أدب ج -2

 .024ص7شرح المفصل ج 3-
 .007ص 0865العربي  دط  معهد . حسن كامل الصيراي اا البيت من السريع لعمرو بن اميئ  اي ديواأه  -4
 .482ص 4يأظر تزاأ  أدب ج -5
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 1[إذا تال الالالالالالالالالاي يالالالوملا أبوةل االالالالد ل اُهما ]    هالما  توا اي الالالالالعرب مالن ال  تا له         
و، ويأتذان بيدو إذا يشيه كاأا يأصران من ال أاصر له إذا داهمه العد :انول راهي    

حيث اصىت بين الملاي  (( توا اي الحرب من ال  تا له)):والشاهد ايه اولها .الهول
 .، بدليل حذي الأون(( اي الحرب)) روربال ار والم  ((من))والملاي إليه  ، (( توا))

 :حلف المضاف إليه من األول ا تغناء عنه بالثاني

من الشواهد الاي  وردها الزمتشرأ بالابارها  أها ليست من باب الفصل بين الملاي    
 .والملاي إليه

 :اول الفرزدي -0
ب الالالالالالالالالي الن  ِذ ر الال الالالالالالالالالالي  و الالالالالالالالالبهالالالالالالالالِ  اأسالالالالالالالدِ    [  يالالالالا مالالالالالالالالالن ر ا لالالالالالالالالالالارلا ُ سال الالالالالالالالالر  به]     

2 
 ذرالي اأسد يها النو  من ر ا مأك  لارلا ممطرا، يسير به بين مواعي :ومعأاو   

حيث  ((بين ذرالي و به  اأسد)):والشاهد ايه اوله .اأارح وافرحوا يبشرأي به، و بهاه
 .بين ذرالي اأسد، و بهاه: ول، بنريأ  الملاي إليه الهاأي  أحذي الملاي إليه اأ

 :اول األشخ  -7
الالالالالالالالالالالالال      أ وال أالالالالالالالالالالالالرمالالالالالالالالالال]         [الالي بالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالارةوال أالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالل بالالالالالالالعالالاِلالالالالالِصالالالالالالالالالالي 
 3[أالالالالالهالالالالالالالالالالِد ال الالالالالالالالالالالالزارة] الالالالالالالالالابا  إال لالالاُلالالال  ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    و ُبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا      ه الالالالالالالالالالالال  سالالالال      
أ  و بالح ارة، ال أنااىك  بالعصي،: أ      :اولهوالشاهد ايه  .ما بتيل هذو صفااهاوا 

اعالل   ،ه اأول حذي اساغأاء لأه بالهاأيحيث  ن الملاي إلي (( و بداه  سابا لالل ))
 و  إال لالل  سابا، :والاندير .اأصل، وبداه  ملاي إلخ لميرو ملاي إلخ سابا اي

 .بداهاه، ه  حذي اللمير و عل بداه  بين المالايفين

                                                
واي شرح  بيات الحماس   ولعمرة التهعمي  اي لسان العرب 0/008البيت من الطويل لدرأا بأت لبع  اي الكااب  -1

 .0802ص 0880 دط بيروت،  دار ال يل.بد السال  هارون و حمد  مينل لىمرزواي
  008ص 0البيت من المأسرح لىفرزدي اي الكااب ج 2-
 .0/026، والكااب07البيت من م زوء الكامل بال أسب  اي اتىيص الشواهد ص 3-
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 :الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف

 :ومما  أكرو الزمتشرأ، وبرت  سيبويه من لهداه، ما  اء اي بعض أسخ الكااب   
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال       زجت النالالالالالال       الالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالها ِبِمالالالالالالالالز    الالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالال الالالالز  الالالالالالالالالال    1الالالالالالالالز اد و  الال الالىالالالالالالالالالالالالوص   بالالالالالالالالالالالي م 

والشاهد ايه .ما يزج  بو مزادو الأاا  الفاي  أ رمياها بشيء اي طراه زجٌّ كالحرب ، ك   
 ((مزادة  بي))إليه والملاي ((زجت )) حيث اصل بين الملاي ((مالزادو  بي النىالوص زجت )) :اوله

الفصل بغير أن سيبويه ال يرا ؛واد برت  الزمتشرأ سيبويه من هذا.((النىوص))بالمفعول
ذا كان هذا مذهبه، اكيي يورد بياا لىخ تالي مذهبهع  يإال  ن اأشموأ. 2«الظري، وا 

ىبصريين الابر هذا الأوع من الفصل بين المالايفين مما هو  ائز اي السع  تالاا ل
 .3﴾ َقْتَل َأْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهمْ  ﴿كما  اء اي اراءة ابن لامر الذين  تصوا ذلك بالشعر،

قامة المضاف إليه مقامهح   :لف المضاف وا 

ذا  مأوا اإللباس، »:اال الزمتشرأ     امهالالالالالالالالاموا الملاي إليه منالالالالالالو ا، ملايحذاوا ال وا 
  هىها ال  وولالالالالبس  ن المسالالالالاله ال يىالالالالالالالالأأ ؛4﴾ةَ يَ رْ قَ الْ  لِ أَ ا ْ وَ ﴿:ولهالالالالالايه ا  ُ الالال  ىوالع   .و لربوو بإلرابه

 :ذا الابر من المىبس اي الشعرول 5«يه
بال         ب ُه اي ُمى ا نخ النوِ  ه الو  خ أ الالالح  الالا      ا الالل  الالالالالشالالالاليالتال   ا الالالالالر  الالالالحالالالالاِرهالاليتالالالون  ب الالالالالعالالالد م   6الالرُ ل 
 .لشي  ارت هوالء النو  بعد  ن اال ابن سيده  ور سه  هوبر اي مىانخ النو :ينول   

اام  الملاي  وينصد به يزيد ابن هوبر الحارهي،، ((ابن))حذي الملاي :والشاهد ايه وا 
ابن ))أأه من المحامل  ن السامع ال يعري؛وهو من الحذي المىبس ،منامه ((هوبر))إليه

                                                
 .4/405دبوتزاأ  اأ 07واتىيص الشواهد ص026ص 0ج سب  اي الكاابأيت من م زوء الكامل بال الب -1

 .406ص 4 تزاأ  اأدب ج 2-
 .022اآلي  من اأأعا   -3
 .07 من اآلي  يوسيسورة  -4
 .022المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
. 0886بيروت  7ط.دار الكااب العربي. م يد طراد اا.البيت من الطويل لذأ الرم  اي ديواأه ش الابريزأ -6

  770ص
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إال  ن المتاطب بهذا البيت، والمشاهد لذلك ال  وليس هأاك اريأ  اشير إلخ ذلك، ،((هوبر
 .يشكل لىيه ذلك

ي ما[ ه الالالالالل  لالالالالالالالكالالالالُ  االالالالاليالالالها إلالالالالالي  االالالالالالالالإأ الالالالالالأالالالي     طالباليالب  ا الالالالال]         1بالالما  لاليالالالالا الأ الالالط اسي  ِحالالالذ 
، ااأي طبيب حاذي بالداء الذأ ل ز  شهر اأطباء لن ي  إل ا أ لك ميل اي رد المعز    
و اا   ابن، وهو،  أه حذي الملاي :شاهد ايهوال .واي هذا اهديد ووليد، ال ه ومداوااهل

ذي  أفسه، حال مشهور اي لال  الطب هو ابن حذي ،أن ال؛ منامه  ((ذي ح)) الملاي إليه
 .(( طب من ابن حذي )):حيث  اء اي المهل العربي

 :جواز إعطاء حكم المضاف المحلوف في غير اإلعراب إلى المضاف إليه

 لطوو حنه  ، اندهذا الهابت حي المحذوي اي اإللراب وكما  لطوا »:اال الزمتشرأ   
 :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر. 2«اي ييرو
ف الالُي بالالالالالر ِحالاليالالِي الالالس الالالالالى الالس ال       د  الالبالالالالريالالص  لالىيهُ      ب الالر د ا ُيالالص  الالالالالن  و ر   3الالاللِ ي الالسالالنالالالالالون  م 

 و الشراب الممزوج بالماء  ه    ود  أواع التمر،الوااد لىي  أه  كرا  يسنون: أ   
 ايالالو بنخ المل (( ماء ))حيث حذي الملاي وهو(( بردا يصفي )):والشاهد ايه اوله. العذب

، بدليل و لطاو حكمه اي الاندير إلاا  إلخ اإللراب و اامه منا  الملاي، ((بردا)) هالالإلي
ن كان المر وعالالر اللمير يصفي، اإأه ذكت  الالال أظرا إلخ حك  اذكير الملاي الالإليه موأها  الالال وا 

 .لو ب  ن ينال اصفي بالااء لىاأأيث ،المحذوي وهو الماء، ولو ل  ين  منامه اي الاذكير
 :حلف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه

 ما ((  :رك الملاي إليه لىخ إلرابه اي اوله ذي الملاي، واُ واد حُ  »رأشاال الزمت   

                                                
 .000ص 0808يوسي أ   دار بيروت لىطبال  بيروت دط اا.يواأهمن الطويل أوس بن ح ر اي د البيت -1
 .020ص اإللرابالمفصل اي صأع   -2

 .24ص0ج 7886 وليد لراات دار صادر بيروت دط.الكامل لحسان بن هابت اي ديواأه البيت من  3-
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واد  ورد من الشعر ما يوكد هذا االساعمال إذ . 1«(( مرة وال بيلاء شحم كل سمراء ا
 :ينول  بو دواد

  2اراالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ لِ ي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى  بِ  دُ وا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أار  و         ر  الالالالالالالالالين امالالالالالالالبس  الالالالالالالالالالالحا   راء  الالالالالالالالالالام ل  الالالالالالُ ك        
 أ ال احسبي  ن كل من كان لىخ هيئ  ر ل هو ر ل اعال، وال كل أار اواد بالىيل    

هو من ااصي بالصفات الحنيني  :إأما الر ل الحنيني:وكأأي به يريد  ن ينول، هي أار
    حيث حذي الملاي  ((وأار)):والشاهد ايه اوله .د لىليويالاي اوات :هي والأار ،لىر ل

   وذلك أن الملاي المحذوي إليه م رورا كما كان ابل الحذي، نخ الملايو ب ((كل))
بناء لمىه لعيي  لاي ن حذي الم»مع ،((كل ))وهو له، معطوي لىخ مماهل ((كل)) وا 
 .3«اي االساعمال اىيل ، اي النياس$

 :حلف المضاف والمضاف إليه معا

  هالالالالالالالنوا الملاي إليه لىخ إلرابالالالالالالال بو  وا الملاي،الالالالالإذا سبي و ن  شرأا  ن العرب اد حذا   
 واد  اءا محذواين »((مررت بكل اائما(( :أه  اد حذاوا الملاي إليه  يلا اي مهل اوله اإ

 : والشاهد لىخ ذلك .4«معا
  5نييِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ لىعح  الالالالالالاااأ   البحار   ال  الالال س      ]ييِ رِ ش   ي  ر  الالال الالأ ب   ر ا لي ر   ن  ا م  الالالالال ي]      

والشاهد ايه  .مولعان ماوه ،يصي براا حيث   را ماء سحابه البحار والعنيي   
   سال ماوو البحار:والاندير ،معا حيث حذي الملاي والملاي إليه ،(( سال البحار)):اوله

ما حذي الملاي والملاي ل»أأه  أ اأماكن الماسع ؛ ؛نيا سحابه البحار و  سال سُ 

                                                
 .028المفصل اي صأع  اإللراب، ص  -1
لىبغدادأ، اا لبد العزيز رباح و حمد دااي، دار الهناا   البيت من المانارب أبي دواد اي شرح  بيات المغأي -2

  284، ص 2، ج0808، 7العربي ، دمشي، ط
 . 082، ص 7شرح المفصل، البن يعيش، ج -3
 . 048المفصل اي صأع  اإللراب، ص -4
 .788، ص7من الطويل أبي دواد اأيادأ اي شرح المفصل، ج البيت -5
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 اي  اللمير الم رور منا  الملاي، وصار مراولا، ااساكن الفعل حين  سأد  إليه معا،
 .1«إليه الفعل

 2اع  ب  إص      م  الالالاليزِ ي من ح  الالالالالالالالالأِ ا  ى  ع      د  الال الالالالالوا     ]هاالالالالالالالالالالالالالالالالىعُ الالالالالالظ الالالالالالالالر اد ةِ الع   إبناء   ك  ر  د  أ  الالالالالالالا]      
اند بنخ بيأي وبيأه مساا   ،ىع، اى   ساطع  سر حزيم  ن ارسي  صيب بالظ:ومعأاو   

ال كأت  سراه، إصبع  الملاي والملاي إليه اند حذي ((إصبعا )):والشاهد ايه اوله .وا 
و اا  الملاي إليه الهاأي منا  الملاي  لما اكرر،»ذا مساا  إصبع، وذلك :والاندير

 .3«وهو الأصباأول، و لربه بإلرابه، 
 :ياء المتكلم حكم ما أضيف إلى

وما  ليي إلخ ياء الماكى ، احكمه الكسر، أحو اولك اي الصحيا »:رأشاال الزمت   
إال إذا كان آترو  لفا،  و ياء ماحركا ما ابىها،  و واوا  (( دلوأ )) ،((يالمي)):وال ارأ م راو

. 4«وأهاي عىوأها إذا ل  اكن لىاهأي  ياء، ويديم...لي ما األي اال ياغير إال اي لغ  هذ
 بياء  ديامهاا  و هذيل، لغ  واد  أشد اول  بي ذويب الهذلي شاهدا لىخ اىب األي ياء اي 

 :ينولالماكى  اي كل اس  آترو  لي، ما ل  اكن لىاهأي  إذ 
 5[ رعُ الالالالالالالمص ب  أ  كل  الالالوا ولمُ الال الالالالالالالالرت تاُ ا  ]        ُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاهُ و  ه  وا لِ نُ الالالال الالالأل    أ  و  وِ ال الالالوا هنُ ال الالالالبس        
امااوا بالطالون اي سأ  واحدة، انال كأت يه التمس  الذين ها روا إلخ مصر،بأ راهيا   

،  أ اأنرلوا كىه    و صىه هواأ .(( هوأ  )):والشاهد ايه اوله . هوا حيااه ، اسبنوا هوأ 
 .وهي ياء الماكى  ،انىب األي ياء لىخ لغ  هذيل، و ديمها اي الياء الهاأي 

                                                
 . 784، ص7شرح المفصل، البن يعيش، ج -1
،  و لىكىحب  اليربولي اي تزاأ  784، ص7البيت من الطويل لألسود بن يعفر اي شرح المفصل، البن يعيش، ج -2

 480، ص 4اأدب، ح
 785ص  7شرح المفصل البن يعيش، ج -3
 . 040المفصل اي صأع  اإللراب، ص  -4
اوأ دار العى ، دمشي، أدهالحسن . ، اا بن حأخالالبيت من الكامل أبي ذويب  الهذلي اي سر صأال  اإللراب،  -5
 . 288، ص7، ج0882، 7ط
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 :إضافة األ ماء ال تة

الياء،   و ملمر ما تال فت إلخ ظاهرلي  اخواأسماء السا  م »:رأشاال الزمت   
احذي : ،  أا يير ملا حكمها لخ الياء، احكمهاإ ليفت إذا متا أاحكمها ما ذكرأا؛ ا

هذا يعأي  ن و  .1«ي إال إلخ  سماء اأ أاس الظاهرةاإأه ال يلا ،((ذو))اأواتر إال 
المحذوي، بل ابنخ الال  لخ ياء الأفس  ن ال يعاد إحكمها إذا  ليفت »سماء السا اأ

بل اإأه ال يلاي إلخ ملمر، ،((ذو ))إال  2«ها محذوا  الال  كما لو ل  الفهالىخ حال
 : لذا الابر اول كعب من الشاذ سماء اأ أاس الظاهرة وانط، و  لخإيلاي 
  3االالالالالالالالالالالالالالوها ذوُ الالالالالالالالالالالهاِ الال الالالالالالالومأ  رُ وِ ذ   ار  الالالالالالالالالالالالالال ب      ات  الالالالالالالالالالالف  ره  مُ      ي  ر  ز  الالالالالالالالالالالالالا التأ  الالالالالالالالال الالالالحب  ص        

أا هوالء النو  بسيوي اواطع،  اأخ  صحاب اىك السيوي  صل اىك النبيى  ح  ب  ص  : أ   
 و لىلرورة  ،إلخ اللمير شذوذا ((ذوو))حيث  لاي، ((ذووها)):ايه اولهالشاهد  .التزر ي 
ذا كان المعامد اي اأسماء السا ،  ال و  .إلخ اس   أس ظاهريلاي وهو إأما  عاد اا 

 ))و (( بيت  )):، اينولااد   از ردته 4الال  المحذوي إذا  ليفت إلخ ياء الماكى ؛ اإن المبرد
 :  أشدو  (( تيت 

   5ارِ د  الالالالالالالالالالالالاز بذو الم    ك  الالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالم ي   بِ و      [ ا ر      د  ا  از و    الالالالالالالاللم  ذا ا ك  ى  الح     رت د  ا  ]       
 لى  ينيأا الاء اهلل وادرو  حىك اي هذا المولع، و : الر أفسه اائال لهايتاطب الش   

لأد المبرد مفرد  هيو  (( بيت )):الشاهد اولهو  .لك اي ذأ الم از مأزل انيمين ايه أه ليس 
إلخ يير ياء الماكى  من اإللاا   لأدكما ارد  مه لأد اإللاا  إلخ ياء الماكى ،الردت 

اكى  لمال بالنالدة  ديمت اي ياء الماأصىه  بوأ، انىبت الواو ياء، و  الملمر،الظاهر و 
                                                

 047المفصل اي صأع  اإللراب، ص -1
 .704، ص  7شرح المفصل البن يعش، ج -2
فيد اميح ، دار الشواي م. أع  اإلما   بي سعيد السكرأ، اا ص .البيت من الواار لكعب بن زهير اي ديواأه -3

 .066، ص 0808، 0الأشر، طو لىطبال  
 042يأظر المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
 .462، ص 4البيت من الكامل لىمورج السىمي اي تزاأ  اأدب، ج -5
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ن كان و  ،لم  الباء كسرة، ور أ المبرد، ه   بدلت اكان  ولهما ساكأو  ،حيث ا امعا ا 
اداع ...لىخ ال مع هصح  محمى »أن ؛لىيه دليل ااطعواانا لىنياس إال  أه ل  ين  م

 :كما  اء اي اول الشالر .1«ذلك
  2يأاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالباأ  أا بِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ  ي  د  ا  و [ ن  ي  ك  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالب      أا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواا  الالالالالالالالالالالالال ص   ن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ب  ا ا  م  الالالالالالالالالالالالالالالاى]      

ما اعىوا باألداء و  ،اد  بىوا ايها بالء حسأا ن اومه لما ر عوا من الحرب، و :معأاوو    
 عل اهلل :  باكيات من شدة الفرح ينىن له اتر ن إليه اعىوا لري أسواه   صوااه ،

ب  معا صحيحا بالواو حيث  مع اأ ((اأبيأاب)):الشاهد ايه اولهو .آباءأا اداء لك 
ليس من اريأ  اتىصه لألاراد،  ذ  لىخ ال مع إ»اي الشاهد السابي (( بيت ))لىيه حملوالأون،و 

لاا ، و ديمت سنطت الأون لإل (( بين ))بذلك يسنط االحا اج به ايكون  صىه لىخ هذاو 
 .3«الماكى  ياء ال مع اي ياء

 :تأكيدال

،  و:كيد أولانالاأكيد والاو     ، ومعأوأٌّ  : أحو اولك االصرياصريا، ويير صريا،  لفظيٌّ
 :اول  لشخ همدان الصريا يشهد لىخ هذا الأوع من الاوكيدو  .4«ر يت زيدلا زيدلا 

 ر اسُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأي و ا  يب  الالالالالالالالالالالالالالالهن اُ نلا  الالالالالالالالالالالالالالالواه  ر ا    الالالالالالالالالمُ  ك  اُ ح  د  الال الالالالالالالالالالاام   دِ الالالالالالالالالالالالر  إأتي ا  الالالالالالالالالالمُ       
 5ِير ا ثِ ادِ و  الالالالالالالالالاي الح   أاك  د  الالالالالالالالالالالالالا و   الالالالالالالم ِد     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ة بن ُاى ي  الالالالالالالالالالر  مُ الالالالالالالالالالا مُ الالالرت يالالالالالالالالالالمُ       

ك لأد اواد اتابر  ر ااكاائأي لىخ مدحي إياك،اسمادحاك ليا مرتة إأي اد ا :ومعأاها   
واوع الاأكيد الىفظي  :الشاهد ايهو  .اما و دأاك ير ا مغفال وحىول المصائب، الشدائد،

 . ((ُمر  يا مر  مر ة بن اىيد )) :اي اوله ((مرتة  ))باكرير الىفظ 
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 :((أجمعون))و ((كل ))بتأكيد النكرة  

اد   از ذلك الكوايون و ...اأكيدين لىأكرات ((  معون))و (( كل )) ينع الو »:رأشاال الزمت   
 : نول الشالربلىخ ذلك  وااسادلو .معىوم  اأادار:  أ ؛1«ايما كان محدودلا

 2اع  الالالالالالالالالالم  يوملا      ةُ ر  ك  الالالالالالالالالالالالالالالالب   تِ ر  د صِ الالالالالالالالالالا                      
نطع اساناء الماء اي البئر يوما أهي اصوت،  أ ما اما كامال و ظىت البكرة يو : ومعأاو   

ذا كان الفعل مبأيا لىم هولو  .كامال راراالمعأخ  ن الفاي  من اإلبل اد شد لىيها  ،ا   الصت
 حيث  كد  الأكرة المحدودة((يوملا   معا)):الشاهد ايه اولهو  .لئال يرلعها ولدها يوما كامال

اأمر الذأ يأفيه البصريون بالابار  ن الأكرات  مذهب الكوايين،وهو  ((  معا)) الب ((يوما))
ن الاأكيد المعأوأ إأما هو لامكيو  الن الأكرة ل  اهبت لها حنين ،»أكيد المعأوأال اوكد بالا

إلخ  ن إلاا  ، 3«الحأفس مالامكين ما ل  يهبت اي و  معأخ االس ، وانرير حنيناه،
أن الاوكيد   اوكيدا لها،خ معاري، اال اابع الأكرات اي المعأ »األفاظ الاي اوكد بها هي

 .مصأوع ربما هوا وشاهده  م هول النائل مع شذوذو و هذ.4«كالصف 
قامة الصفة مكانه  :حلف الموصوف وا 

وحي الصف   ن اصحب الموصوي إال إذا ظهر  مرو ظهورا يساغأي  »:رأشاال الزمت   
اام  ال احيأئذ ي وز اركه، ،وكر ذعه لن م ذي حويشهد لىخ  واز . 5«صف  منامهوا 

اام  الصف  مكاأه ما يأاي  :الموصوي وا 
       

                                                
 .042المفصل اي صأع  اإللراب، ص -1
بن البركات اأأبارأ، اا محمد  ال سرار العربي  ، ، و 000، ص 0ب  اي تزاأ  اأدب ،جبال أس زالبيت من الر  -2

 . 780دمشي دت، ص  ط،دالبيطار، مطبولات الم مع العىمي العربي، ، 
 .772، ص 7، جالبن يعيش شرح المفصل3- 

 .772، ص 7ج المصدر أفسه -4
 050المفصل اي صأع  اإللراب، ص -5
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 1الالالالعُ ب  اُ  ألِ بِ او  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالس   عُ أ  الالالالالالالالالالالالالالالالو ص     دُ اوُ اهما      د  ل  ا   اانِ ود  رُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مسمهالالالالالالولىي      
 كأن داود لىيه السال  أس هما، اتراا الصأعا صي بطىين لىيهما درلان مسرودااني   
حيث حذي ((مسروداان لىيها)):اوله ايه والشاهد .كأن مىك اليمن افلل بصأعهما و 

ظهورا  منامه لظهور  مر الموصوي ((مسروداان))و اا  الصف   ((درلان)) الموصوي
صار  الدرع حاخمسرودة يالب  لىخ الموصوي  يساغأخ به لن ذكرو، بالابار  ن صف 

ن ل  يذكر معها، وكذلك صأع السوابأل  .يعري بها، وا 
   2لُ ب  الالالالالالالالالالالوالس   بُ و   اأ  ال  وا ِ  ابُ الالالالالالالالالالالح الس  إال   ها     اِ ى  نُ الالالالالالالالالا لوِ أ  الال الالالالالال يال   اء  م  ش   اءُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  ر        

إأه كان طىيع  اومه، يراب له  :نوله بأبيات مأها هذا الشاهد اييرهي الشالر ابأ   
ال الأحل ىاها إال السحاب و ال يصل إلخ اُ  لداء لىخ مان هلب  شماء مرافع ،اأ ا 

و اا  الصف  شماء  ،الموصوي هلب حذي ربتاء شماء حيث : والشاهد ايه اوله.والمطر
اام وا در اإلشارة إلخ  ن .منامه، والاندير هو ربتاء هلب  شماء  حذي الموصوي وا 

أ  اي بابها يير مامكت  ةلصف  مفردا»لكن لىخ شرط  ن اكون ،الصف  مكاأه باب واسع
اأما إذا  وشبهها من اأسماء ال اري  لىخ الفعل،،...((مررت بظريي)):أحو اولك مىبس ،
يما ر ل، اإأه يمأع  ر ل و  مررت بر ل  أ:الصف  يير  اري  لىخ الفعل، أحوكاأت 

اام  الصف   حذي الموصوي، مررت  )):وكذلك لو كاأت الصف   مى ، أحو...منامه،وا 
أأه ول  ي ز حذي الموصوي ايه  يلا؛ ،((لنيت يالما و هه حسن ))و ،(( بر ل اا   توو
وربما  اء شيء اىيل من ذلك وما ...اام  الصف  منا  الموصوي ايهال يحسن إ

 :  حيث الصف  شبه  مى غابلأمن هذا النىيل اول ا.ᵎ»3 اىه
 4ن  الالالالالالالال  شبِ  هِ الالالالالالالالالالي  ى  الالالالالال   رِ  ن  يالالالالالالب عُ الالالالالالن  الالالالالع  الالالالالال  نيُ      ش   الالالالالالال  يالالالالالا  أي  ُ الالالالالالب   الِ الالالالال  من  ِ الالالالالم ك  الالأأت الالالالالالالك      

                                                
. دمشي. 2ط.دار النى .اا حسن الهأداوأ.البن  أي.سر صأال  اإللرابالبيت من الكامل أبي ذويب اي  -1
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ال بأي  ايش  مل من  مبحيث شبهه  واللعي،ايصفه بال بن  يه و متاطبه،   
ذو  المشهورة بالأفور، سبب هذا الشعر  ن بأي لبس ااىوا و »ادميه كان  شدت أفوراا ارع بين ا 

صن الفزارأ   ن ن حبأ  ير ال من بأي  سد، اناىت بأو  سد ر ىين من لبس، اأراد لي
 اأاصري  سد، وبيأه حىي و بأيعين بأي لبس، ويأنض العهد الذأ بين بأي ذبيان و 

 يأبغي لعاال  ن يأفر مما ال سريع الغلب اأفر : أ ،شكأأك من  مال بأي  اي :انال
اأه اساعمل الصف  مكحيث حذي الموصوي و  ((كأأك من  مال)):الشاهد ايه اولهو .1«مأه

الذأ حسن حذي و  ».شكأأك  مل من  مال  اي :اساغأاء لأه بدالل  الكال  وانديرو
مأه  يلا اول و  .2«لموصوي ههأا كوأه تبرا، والتبر يكون  مى ،و ارا وم روراا

 :ي ملارل  صف   مى  اعىي الشالر حيث ال
  3   الالالاليس  م  و  ب  الالالالالالالالس  ي ح  الالالالالالها االالالالالالالالالالالالىُ لُ الالالالالالف  ي        الالالالالاليه  الال  اِ لالالها الالالومِ االالالالالالالي الالالالالا االالالماى ت  و الالالالل      
أأك  ؛ال مال ل  اكن آهمااي اومها  حد يفلىها اي الحسب و  لو اىت ما:ومعأاو   

و بنخ الصف   ،حيث حذي الموصوي ((ما اي اومها يفلىها )):يه اولهالشاهد او .صادي
مأه  يلا و .ومها  حد يفلىهاالو اىت ما اي  : صل الكال و  ((يفلىها ))هي  مى مكاأه، و 

 :ي  اعىها ماض مى  اعى الصف  حيثاول الشالر 
  4[ يالالالوأالالالالالراُ الالالالالالعا   ام   الالالالالمالعِ  عِ الالالالل  خ   الالالال  ام       ا الأايالالالالالالالالالالاله عُ وطال  ] ال الالالالال    نُ الالالالالالالا ابالالالالالالالالالالأ    -2 

اأمور اادر لىخ االلطالع بعظائ   و أه ر ل ال يهاب  حدا، ،بسالاهيصي إادامه و    
 ((ابن  ال أا )):اوله الشاهد ايهو  .ري بذلك، حاخ لحاسر الر س الإإلخ الحرب  زال يبر 

ر ل  ابن أا :واندير الكال  ((ال ))هي ال مى  الفعىي و  حيث حذي الموصوي، و بنخ الصف 
بالاالي ، و  عىت لىمامحكي  مع لميرو المساار  مى   ((ال )) ن يهيرا سيبو و  ال اأمور 

 .ال شاهد ايه 
                                                

 .754، ص 7، جالبن يعيش شرح المفصل -1
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  1ر  ش  خ الب  م  ر     من   ان  ك   ي  ف  ك  بِ  [ت  د   ا]                   -3
  ر  الالالال الالالالالاو  الالالدة الالالالالديالالالالالالش داء  الالالالالالالالبالالالال الالالالالالالك رُ ي  الالالال الالالالوي الال الالالر      ح    و الالالالالالالر سهالالالالالاليدأ يالالالالالالك لأال  الالم   :ابىهو 

واوس  ،ح ر ااال، و ليس لأدأ يير سه  مصيب: نولهالشالر يهدد متاطبه ب حيث   
 ي  ادره  لىخ الرماص  لأدما يساتدمها  اوا الأاس و تو  شديدة ا ود بأالل ما لأدها،

حيث حذي الموصوي و بنخ صفاه  ((بكفي كان )):والشاهد ايه اوله .و  وده  معرا  به
را  : خاأولبكفي ر ل كان من  رمخ البشر و :والاندير ((كان من  رمخ البشر )):هي  مى و 

ذا كان الزمتو  .من  رمخ البشر الشواهد الدال  لىخ حذي  رأ اد ذكر كل هذوشا 
اام  ال مى  الوصفالموصوي، و  اإأها ال اتىو من اأويع  ،ي  مكاأ  لىخ اى  هذو الظاهرةا 
 .اارة  ترا ملاي إليه ، و اارة مباد و  اهو اارة تبر، . و اي الموصوي اي الصف ،

  :عطف البيان

 يأزل من المابوع مأزل  كشفها،و  ادِ ر  لن المُ  شيُ ك  ر صف  ي  اس  ييهو »لطي البيان   
صح  رأ ما يشهد لىخ شاد  أشد الزمتو  .2«مت بها الكىم  المساعمى  من الغريب  إذا ار 

 : هذا الاعريي  اند اال الرا ز
  3د ب الالالالالالالالالالالالالالالر   ال  و   بِ الالالالالالالالالن  الال الالالالالأ ن  الالالالالمِ الا ه  الالالس  ال الالالالامالالالالالم       ر  ال الالالالالمالالالاللُ  صِ الالالالالالالالف  و ح  الالالالالالالب   اهللِ الالالب    الالالالس  الالالالالالا        

و أي لىخ  ،يا  مير المومأين، إن  هىي بعيد : ن  لرابيا  اخ لمر انال»حيث يروا   
احل ال دبر ااأطىي األرابي و اهلل ما بها أنب كذبت، و : أاا  دبراء، ااحمىأي، انال لمر

 : وهو يمشي تىي أاااه  أاااه، ه  اسانبل البطحاء، و عل ينول
  د ب الالالالالالالالالالالالالالالر   ال  و   بِ الالالالالالالالالن  الال الالالالالأ ن  الالالالالمِ الا ه  الالالس  ال الالالالامالالالالالم       ر  ال الالالالالمالالالاللُ  صِ الالالالالالالالف  و ح  الالالالالالالب   اهللِ الالالب    الالالالس  الالالالالالا         

  ر     ا   ان  ك   ن  إِ     هُ ر له الى  فِ ي  اِ                            

                                                
  65ص 5جبال أسب  اي تزاأ  اأدب لر ز البيت من ا -1
  052لراب ص اإل أع المفصل اي ص -2
له هو  ول ز ر ااو  5/045ألرابي اي تزاأ  اأدب  و  727ص 7جالبيت من الر ز لروي  اي شرح المفصل  -3

 . لرابي لعمر بن التطاب رلي اهلل لأه 
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    هُ ر له الى  فِ ي  اِ :ولمر بن التطاب رلي اهلل لأه منبل من  لىخ الوادأ ا عل إذا اال   
اإن   لع لن راحىاك اولع: حاخ الانيا اأتذ بيدو انال !الىه  صدي:اال ،ر     ا   ان  ك   ن  إِ 

 ((  بو حفص لمر )):والشاهد ايه اوله .1«كساو زودو و ، احمىه لىخ بعير و هي كما اال
ي  ار م  لىكأ((لمر))لمر بن التطاب رلي اهلل لأه اند  اء ((لمر)):حيث  راد بنوله

 . ؛ لنيامه بالشهرة دوأهاكاشفا لأها
 :البدل بينالفرق بين عطف البيان و 

 لربت  با  )):،  از  ن يكون بدال أحويكون لطي بيان كل ما  از  ن»اأصل  ن   
 : صل لطي البيان من البدل شيئانلكن ما يفو .2«((لبد اهلل زيدا

  ((ألب ))اد  ليفت إليه صف  و  ((ألب ))المابوع و  (( ل)) ن يكون الاابع تاليا من»: حدهما   
، وال ي وز كوأه بدال من لطي بيان(( زيد))اياعين كون (( أا اللارب الر ل زيد)):أحو

ال  أا اللارب زيد وهو :ايىز   ن يكون الاندير الر ل؛أن البدل لىخ أي  اكرار العامل،
 : هذا الفاري اأول اول الشالر يشهد لىخو  .3«ي وز
الالالر   رأ  ك  الال الالالالالالالب كِ ارِ الالالالالالالالا نُ الالالالالالالبا ا  الالالالالالالال أ          4االالالالالالالالول  الالالالالالالاُ وُ  هُ الالالبُ الاُلالار  الالالالر ا  الال الُ يالالالط  الالالال يهِ الالالالالالالىالالالالالالالل     ِبالالالالالش 

ريحا لىخ اأرض  ريحا، اد  حاطت به الطير طارك بشرا البكرأ الذأ  ن أا اب: أ   
عكس بولوح حال الم امع العربي اي ا مرول حاده   إأها .لحمه اأاظر مواه لاأكل من

وال ي وز  ((البكرأ))ياعين كوأه لطي بيان لىخ»((بشر )) ن:والشاهد ايه .لصر الشالر
ي وز  ن ينال  أا ابن الاارك ال و  بدل اي أي  إحالله محل اأول،أن ال ن يكون بدال مأه؛

هذا و  .5«((البكرأ))ال ك (( ل))ال الاي إال لما ايه اارك،ال الك (( ل))ال  بأرو نأن الصف  المبشر؛
                                                

 054ص5تزاأ  اأدب ج 1-
   728ص  7، ج  7882بيروت  ،طا ، ح الفاتورأ ، دار ال يل ، د اشرح ابن لنيل ،  -2
  720ص  7ج  المصدر أفسه -3
لسود ، دار محمد باسل ليون ا اااأزهرأ ،. البيت من الواار لىمرار اأسدأ اي شرح الاصريا لىخ الاوليا  -4

  058ص  7، ج  7888، بيروت  0الكاب العىمي  ط 
  058ص  7شرح الاصريا لىخ الاوليا ج  -5



 الال  اأسمالالالالالاءالفصل الرابع                                                             شواهد المسالالالالالالاوا الأحالالالالالوأ اسالال

111 

 

  ما الفاري الهاأي.شرأ من تالل إأشادو هذا الشاهدهو الفاري اأول الذأ  شار إليه الزمت
البدل و  يولا  مرو،ورود الهاأي من   ل  ن و  ههأا هو ما يعامد بالحديث،اأول  ن  »
 .1«واأول كالبساط لذكروبالحديث، إذا هو، كما ذكرت المعامد  ،ىخ تالي ذلكل

 : العطف على الضمير

... يعطي ويعطي لىيه:المظهر اللمير مأفصىه بمأزلهو »:اي مفصىه رأشالزمتاال    
 ن يوكد  هال  ن يشارط اي مراولخ  ن يعطي ويعطي لىيه، تاال ياأا  ه،  ما ماصىو 

 :ر إذ ينوليع  اهو من لرورات الشع ما اول لمر بن  بي رب .2«بالمأفصل
  3[ال الالالالالالالم  ر   ن  الالالالالالالف  س  الالالالالالاع   ال  الالالالالالف   اجِ الالالعأِ الالالالالك  ]     ا ادل الالالالالالالالالالالالالها   ر  الالاله  زُ و  ت  الالالالالىب  الالالال ا   إذ   تُ الالالالالالى  الالالالالاُ      

اعسفن يرن كأعاج الصحراء ااىت إذا  ابىت الحبيب  مع م مول  من الأسوة الزهر، يابت   
ابىت لىخ اللمير المساار اي  ((زهر ))حيث لطي ((زهر ابىت و )):اوله شاهد ايهوال .رمال

رأ ذلك شلابر الزمتا ادو  .زهر ابىت هي و :والو ه ايه  ن ينال ،اصلمن يير اوكيد  و 
زهرا بالأصب لىخ  أه و :أأه كان يمكأه  ن ينول؛ال لرورة ايهو »رالشعلرورات  من

  4«مفعول معه
 :اال م المبني

لاااه إلخ إ 6من  سباب بأائه، و 5«عاملبحركاه ال وهو الذأ سكون آترو و »مبأيال   
را  م، ((مهال))، و((ييرا))اد   روا يومئذ وحيأئذ وسالئذ، و :مهل يير مامكن من اأسماء،

                                                
  050اإللراب ص  صأع المفصل اي  -1
  058ص  المصدر أفسه -2
  724، ص 0824،بيروت 0  الوطأي   ط ي ديواأه،ع بشير يموت،المطبعالبيت من التفيي لعمر بن  بي ربيع  ا -3
ل اي شرح  بيات المفصل لىسيد محمد بدر الدين  بي اراس ليىه كااب المفذبىزمتشرأ و لى  العربي  ل اي المفصل -4

  .074، د ت ، ص  7الأعساأي الحىبي ، دار ال يل ، بيروت  ط 
  .060ص  اإللراب أع المفصل اي ص -5
رأ شمتكما ذكرها الز  ،اشرحه، واد اصل  سباب بأاء االس  و  702ص  7يأظر شرح المفصل البن يعيش ج  -6
  لالا  بالشاهد  هل ااااصرأا أحن لىخ مماال  و إ 
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 رأ البيت اآلاي شاهدا لىخ بأاءشد الزمتشلىغرض أفسه  أو  .بهامهاإل؛الظري اي ذلك
 : امكن إذ ينول الشالرها إلخ يير مإللااا ((يير))
  1الِ الالالال  او     اتِ ذ   ون  الالاُلصاي يُ     الالالالمامالالالالح       ت  ن  ط  أ   ن     مأها يير   رب  الش   عِ أ  م    ي  ل      

اأهالالالالالالالالالالالالا ت  لش ر،ل  يمأع من ورود الماء سوا حمام  صوات لىخ يصون ا: أ   
ء بها مبأي  لىخ الفاا اي محل راع حيث  ا ((يير)):الشاهد ايه اولهو  .الحأين والذكريات

ن كان اي مولع راع ،االل إللاااها إلخ يير مامكن كما  أشد البيت اآلاي شاهدا  .وا 
 : إللاااها إلخ يير مامكن  يلا إذ ينول الشالر حين لىخ بأاء 

  2[ ازعُ و   يبُ الش  و  اُ ص  ا ا  لمت   : انىتُ ]    با لىخ الص   المشيب   بتُ الا لىخ حين       
ماديك اي افي من سكرك، وا    ل      لِ : لاابت المشيب لىخ اعل الصبيان اائال له:ينول   

حيث بأخ حين أأه ((  لىخ حين لاابت)):هالشاهد ايه اولو  عالمعاصي ويمأعك المشيب
يير  ن البأاء   ائز لىخ اأصل،اإللراب »، إال  ني لااب ليفا إلخ الفعل المال
 اي و  الظري ههأا ملاي إلخ اعل محض أن؛((يير  ن أطنت)):ههأا  و ه مأه اي اوله

 .3« ظهر هياملاي إلخ اس  ماأول اكان اإللراب  ((يير  ن أطنت)):اوله
 : عدم جواز إحالل الضمير المنفصل بدل الضمير المتصل

 صلإلخ المأفيوا االالالالالركه و سالالالالل  ي صر، ت الماصل وأن » :بنوله ذلك رأشالزمت ربرت    
ذكر و .4« لربت إياك إال ما شذوال  ،لرب  أت، وال هو:د اعذر الوصل اال انولإال لأ

 :ميد اأراطمما شذ اول حُ 
 5ااك  الالالالالالالالالالالإي   ت  الالالالالالالالالغ  ى  الالالالالالالالالالالخ ب  الالالالا  ال الالالالالالح ك  الالالالالالالاليالالالالالالالاللإِ     [ االالالالالالاأراك عُ الالالالالالالالالالالط  ال الالالالالنا   س  الال الالأل   ك  الالال  االالالالالالالالالال الالالالا  ]     

                                                
  05د ت ص  .الناهرة .، دار الاراث ، د طمحمد بن  ودو اا .البيت من البسيط أبي ايس بن اأسىت اي ديواأه -1
  52بياأي اي ديواأه ص ذالبيت من الطويل لىأابع  ال -2
  700ص  7شرح المفصل البن يعيش ج  -3
  064،  062ص  اإللرابع  أالمفصل اي ص -4
  87تىيص الشواهد ص ااي  اأراطالبيت من الر ز لحميد  -5
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 ((بىغت إياك)):والشاهد ايه اوله.ك حاخ بىغاك سارت هذو الأاا  إلي: هيتاطب ممدوح   
هذا من الشاذ و  ((الكاي)) مولع اللمير الماصل ((ياكإ))المأفصلحيث ولع اللمير 

إياك، احذي  ك راد بىغا)) :الز اج اال ن :1وذكر صاحب تزاأ  اأدب .اكغبى :والنياس
 : شدو بعض الىصوص أمما شذ  يلا ما  و  ((لرورة الكاي
الالالالالالالالالالالالالالالالال و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يال الالالالالالالالالالالالأأ الالالالالالالالالالالك          2 الالالالالالالالالاأالالالالالالالالالالالالاالالي  إِ  لُ الالالالالالالالالالالالاُ الالالالالالالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالا أ  الالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالأ  الالالال      االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ا ِإأ 

أأه  كاأوا كأن ااىأا  أفسأا، : أ ه  أحن، 3اإذ ينول كأن  لداءأا الذين ااىأاه  يو  ار    
حيث ولع ر((نال إياأاأ )):والشاهد ايه اوله .4«ن المناولين كاأوا بأخ لمهإوايل »مأا

 ن يأاي   يمكأهذلك أأه الو  ((أا)) مولع اللمير الماصل ((إياأا))اللمير المأفصل
أنال : اكان حنه ت ن ينول ميرو الماصل،أأه ياعدا اعىه إلخ لبالماصل اينول أناىأا،

 . أفسأا 
 : من األ اليب التي يجيء فيها الضمير منفصال

  بالالالالالالمن تالل اأمهى  المذكورة اي هذا الفصل حاول  الزمتشرأ  ن يكشي لن اأسالي   
 ، ايال يكون إال اي مولع راع  و أصب هوو  ال،الاي ي يء ايها اللمير مأفص

 و بعد حري  ،ها توات   و تبر إن  و إحدا  و تبرا، ،راع إذا كان مباد  ولعم
 :كما  اء اي اول الشالر ،طي  و بعد حري االساهأاءالالالالالالالالالع

   5اال الالالالالالالالأ   ال  إِ  س  ارِ الالالالالالالالفالالالالالالالالالالال ر  الالالالالالالالط  الالالالالالالالالالالا   امالالالالالالالالالالال    [ ها الالارااالال خ و الالىمال الالالس ت  ال الالالمالاِلالالىالالالالل   د  الالالالا  ]       
 .هطريامىنيه لىخ  حد صارع الفارس و صويحبااها  أخ اد لىمت سىمخ و :ينول   

 الذأ كان ي ب  (( أا))اللمير(( إال)) حيث اصىت(( ما اطر الفارس إال  أا )):والشاهد ايه اوله
                                                

  708ص  5تزاأ  اأدب ج  -1
  708ص 5ج اأدباأ  تز العدواأي اي  اأصبع بيأ هزجالبيت من ال -2
 (  248ص 4جمع   البىدان ) ع اي بالد بأي الحارث مول: ارا  -3
  078لى  العربي  ص  المفصل اي -4
  7، دمشي ط شي، مطبولات م مع الىغ  العربي البيت من السريع لعمرو بن معد يعرب اي ديواأه ، مطاع الطرابي -5

  062، ص  0805
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 إذا اند  لىخ لامىه مهل 1اي مولع أصبو  .لك لاعذر االاصالوذ  ن يكون ماصال،
ياك  كرمتو )) اد يلطر و  . و كان إيراء لىمتاطب الها، و ه  و كان مفعوال هاأيا، ((ا 

 : كما اي اول الشالر  ،الشالر ايلع الماصل مولع المأفصل
  2ارُ ال الالالالالالاليد   كِ الت ا إِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالأاور  ال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالال يُ ال  ا       الالال  أالالالالا  ار  الال  تِ الالالالأالالاُلا كالالا مذ  ي إِ الالالِ ال البالاُلا أالالالوم      

 عواو  :الشاهد ايهو .ال ميعأي لن غا وارك ي ،ال يهمأا  ال ي اورأا  حد ييرك: أ   
االشالر ملطر ال ه بعدها مأفصال، والنياس واولاللمير الماصل بعد إال وهو شاذ، 

  .اي ذلكك ش
 : توالي ضميرين ثانيهما منفصل

 أه ي وز  ((لطياكه الدره   )):أحو اوله  3ذكر الزمتشرأ ايما يتص اوالي لميرين   
ايند  مأهما ، الارايب ين يرال ذا ااصال إولكن يأبغي ،  ن يأفصل الهاأي  و  ن ياصال،

ل الهاأي اال يرالخ ذلك ما اذا اأفص  ،وما لىمتاطب لىخ الغائب، ما لىماكى  لىخ ييرو
أه   معوا بين لميرين  أ  (( لطاهوها  ))و، ((لطاهاو )) :واد  اء اي الغائبين أحو اوله 

ويشهد لىخ ذلك اول مفىس بن لنيط  ،وهو اىيل والنياس اصل الهاأي ،بىفظ الغيب 
 :سدأاأ

االالالهال  ابالالأ    ُ الظ  الالالع  الال عُ ر  الالالن  الالالا ي  الماهالهِ المِ الغ  الل  لالال         المغ  الالل  لِ  يبُ الِ طسي ا  ف  الالأ   ت  ى  الع  الال    د  الالا  و        
4 

لما مات  توو  ثحي.مدركو  ،إأهما  تواو مرة:وايل  صابه بها ر الن،يصي شدة    
واد  عىت أفسي اطيب إلصاباهما بمهل الشدة الاي :انال.  طيط اظهرا له العداوة

مع بين لميرأ الغيب  اي   ثحي ((للغمهماها )):والشاهد ايه اوله . صاباأي بها

                                                
  208، ص  7يأظر شرح المفصل ، ج  -1
 720ص  5البيت من البسيط بال أسب  اي تزاأ  اأدب ج -2
  066ص  اإللرابيأظر المفصل اي صأع   -3
  84البيت من الطويل لمغىس بن لنيط اي اىتيص الشواهد ص  -4
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ياها كراه  ا اماع لمائر الغائبين إهو الكهير للغمهما و  والنياس ،شاذوهو  ،االاصال
 .البارزة اي  أس واحد
 :ضمير كان وأخواتها

ن لمير كان  :أ .1«اي لمير كان و توااها االأفصالواالتايار  »:اال الزمتشرأ   
اان االتايار هو االأفصال   و كأأأي،أأه و توااها إذا كان ي وز ايه االاصال أحو ك

 :ويشهد لىخ الو ه ال يد اي لمير كان و توااها ما يأاي

 رُ الالي  الغ  الا  ال  ي د  الا   انُ الالالالالسالالالالالأواإلِ  دِ الال الالالهالالالالع  الالالالن الالالالالا     ل  الالالالالأد  الالالالعال الالب ال  الالالح   د  الالالالن  ال الالل اوُ الال اليإِ  ان  الالك   ن  الالئالالالالل        
2 

والدهر اد يغير اإلأسان  ،لند اغير ،ئن كان هذا الر ل هو الشتص الذأ كأا أعراهل   
يرا مأفصال، وهو تبر كان لم حيث  اء ((لئن كان إياو )):والشاهد ايه اوله. ويبدل  حواله

 . ومأه االبيت يعبر لن الو ه ال يد االتايار والنياس،
 [االالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالريالالالالالالالالالاله يالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالرا االالالالالالالالالالالالالالالالر     ال أالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالاليل شالالالالالالىالالالالالالالالذا الالالالالالالالالالالالالالالالالت هالالالالالالالاليالالالالالالالالالل       [
الالالالالالالالالالالالالالوال أ   كِ     ا  الالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالاليا  و  اأ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  إِ  س  ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال        3االالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالاخ ر  الالالالالالالالالالالش  الالالالالالالالالالت 
تاي أوال  ،ال أبصر ايه  حدا ، امع ايه طويل كالشهرأليت هذا الىيل الذأ :ومعأاهما   

ياك )):والشاهد ايه اوله .ايه رايبا وهو  ،مأفصاللميرا حيث  اء تبر ليس  ((ليس إياأ وا 
 ما اول روي  .ليسأي:ولو وصل لنال ن اأصل اي التبر االأفصال،وأ االتايار ال يد،

 :اهو شاذ إذ ينول 
 4يالالالسِ الالالالي  الالالل   را ُ الالالالكالالالالالال و ُ الالالالالالنالالالالالالالال ب  الالالالالالالهذ ذ  إِ       ]يسطت الالال دِ الالالالديالالالالالالالالالالع  الي كالومت ا  د  د  الالالالل          [

والشاهد .ومع ذلك ما بني ايه  كري  ييرأ، ت اومي وكاأوا بعدد الرمال كهرةلدد: أ   
إلاا  إلخ  ماصال لىخ تالي االتايار وهو شاذ،ليسي حيث  اء تبر ليس :ايه اوله

                                                
  066ص  اإللراب  أعالمفصل اي ص -1
  84 اتىيص الشواهد صالبيت لعمر بن  بي ربيع  اي  -2
 277ص 5تزاأ  اأدب جعمر بن  بي ربيع  اي لالبيت من م زوء الكامل  -3
  025ت ، ص  .الكويت د ط ،.ددار ابن اايب  ،  .بن الوردا. ااي  بن الع اج اي ديواأه، البيت من الر ز لرو  -4
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ولد  اصراها اشبيها لها ليسأي وذلك لنى  امكأها، : ن ينولوحنه . الوااي  حذاه أون
  .بالحري

 :ضمير الشأن أو القصة

وهو  ،ويندمون ابل ال مى  لميرا يسمخ لمير الشأن والنص  »:ل الزمتشرأاا   
   و مساارا مفردا مذكرا  و ماصال، وهو لمير يأاي مأفصال، .1«الم هول لأد الكوايين

وهو اأمر  ن الاذكير لىخ إلمار المذكر،ال»إذا كان اي الكال  موأث اوي يء موأه
ويشهد لىخ  واز اأأيث لمير الشأن  .2«لذلكإلمار النص  والاأأيث والحديث، ا ائز 

 : النص  وذلك لىخ إرادة ،والنص  إذا كان اي ال مى  المفسرة له موأث
 3 ]ي لِ م  ما ي   ل      ن  ا ِ أخ و د  باأ   لُ ك  و  أُ    ا   الالالمالالالأت ا ِ و   [ و ُ ىُ الالالالكُ الالالو الالالفُ الالعالالالالها ا  الالالأ  خ   الالى  الالالالل       

أو  روح به،الالالالالالالالالالالالخ لها  هر يذكرها الم ويذهب  هرها حاخ ال يبن  ن الكىو  اأدمل،:أ      ما الالالالالا 
    لن كان هو ا  و  أسخ ما ملخ وبعد لهدو،أن لىخ اأارب ااأارب من المصائب، و حز أ
 :وهذا ي رأ م را االلاذار لن اوله ابىه وهو ، و ع مما ارب مأاو 

 ب اأب اوسي ما مشيت لىخ اأرض       هالالالالاالالالالالالالاليال رزيالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالي االالالالالالالالالأس او اهلل ال     
ث لىدالل  لىخ  أو  حيث اللمير اي  أها لمير النص ، ((لىخ  أها)):والشاهد اي اوله   

 . ازل لىخ  أه:ولو اال اأأيث النص ، إذ بعدها موأث وهو الكىو ،
 : الضمائر بعد لوال

إذا كأي لأه ايأبغي  ن ال يتاىي »أهإا، يرافع باالباداءإذا كان االس  الظاهر بعد لوال    
ظه من اللمائر المراول  المأفصى   ويكون لف...؛أن العامل اي الحالين شيء واحدإلرابه

                                                
 068المفصل اي صأع  اإللراب ص  - 1
  228ص  7ج  يعيششرح المفصل البن  - 2
مطبع  ل أ  .لبد العزيز الميمأي.اا.أبي لبيد البكرأ .اي سمط الآللي.البيت من الطويل أبي تراش الهذلي - 3

   680ص  دت .الهأد. دط . الاأليي
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  ((لوالك)):االالالد روا الهنات لن العرب» أه إال .1«عمالالالساالولىيه  كهر ا، و النياسالالالالهذا ه
 :اول الشالر ن كاأت اىيى ا  و  ،الىغ ويشهد لىخ صح  هذو .2«((ولوالأ ))

أوِ الالاله  الالأ  الالي مُ الالالاليالالالأ    ِ الالالالالى  الالالالن اُ الالم هِ امِ ر  الالبأ      ا   و  ما ه  ك   ت  الوالأ طح  الن لوطِ وك  م        
3 

اأت اأ ساد ك  مولع حننت ايه أصرا بفلل  هودأ حيث ك: يعااب متاطبه اائال   
حين  ((لوالأ )):والشاهد ايه اوله.ال بل  ى  أ من اُ كاسااط المأهو  ااسااط ايها وااهالك،

رواو  ولكن ما ((أا لوال )) والنياس ذلك تالي الىغ  الكهيرة،بىوال و  ((الياء))ااصل اللمير
ن لوال من حروي االباداء والياء أ ؛ن كان متالفا لىنياسا  و .العرب الهنات ال يكمن ردو

 أن لفظها لفظ المكأخ المتفوض، ،يهاي لوالأ اي مولع تفض لأد التىيل وسيبو 
كما  ،ااساعير لىراع ههأا  أاأأها اي مولع  إأها اي مولع راع؛:فراء واأتفشواال ال

 .4الراع لىتفض أا ااساعير لميرأاالوا وال  أت ك
 5جِ الالالالالالال ُ الالالالالالح      الالالالالالل ا   الالالالالالعالالالالالا الذ  الالالالالاله والك  الالالالالالل      ] جِ د  و  الالالاله  الالالن ال  الالالالا مِ الالهالالالاليالاليأالالعالالبِ  ت  الالالالالم  و           [

مدلي  بأأها لوالو ما تر ت إلخ  ،يأيها من الهودج دالي  إياو إلخ لنائهاع شارت إليه ب   
االماأالي  لمير ماصل  ((لوال))  الحيث ااصل ب((لوالك  )):والشاهد ايه اوله.الحج هذا العا 

  .والنياس ينالي لوال  أت ،هو الكاي
 :الضمائر بعد ع ى

، يأبغي إذا واع اسمها لميرا ماصال ،لسخ اعل من  اعال المنارب  يعمل لمل كان   
  (( لساك ))أه اد ورد لن العربإال  .لسيت ولسيت: ن يكون مراوع المولع أحو

 . ن كان اىيالا  و  ،لىخ صح  ذلك به أشد الزمتشرأ ما يسادل واد .  ((لساأي))
                                                

  240ص  7شرح المفصل ج  -1
  028ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -2
 مطبولات.ىهروأ، اا لبد المعين المىوحي ل لحك  اي اأزهي  اي لى  الحروي ،البيت من الطويل ليزيد بن ا -3

 020ص. 0885.دمشي  7ط. .مع الىغ  العربي م 
 027ص يأظر اأزهي  -4
 00ص  .0824بيروت.0ط.المطبع  الوطأي .اا بشير يموت اي ديواأه بيع البيت من السريع لعمر بن  بي ر  -5
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 :اال الرا ز  -1

    1االالالالاك  الالالالالس  الالالالالالالل   و      ك  الالالالالالالالالالى  الالالالالالالالالا ل  الالالالالالالالالا  الالالالالالالالالب    ا الالالالالالالي       [الالالالالالا  اكالالالالالالالأ    خ الالالالالأ     د  الالي ا  الالالالالالالاالالالالأالالالالالالب ولُ الالالالالنالالالالالالا]     
لساك الرزي لىك  و ان اراحالك اي سفر اطىب ايه حاد : انول البأت أبيها الشالر   

حيث ولع لمير الأصب ((لساك)):هد ايه اولهوالشا.ن اعود لأا سالما و  ان اصيب تيرا،
 : واال الشالر .(("لسيت)) والكهيرة كما هو معىو   لمير الراع لىخ الىغ  النىيى ، مولع
  2ي الالالالالاأالالالالالالس  الالالالل   و  ي   الالالالِ ىت الالالالع  الالالي ل  الالالالالالأِ الالالالالاللازِ الالالالالالأالالاُلالالا    ا الالالالالذا ما إِ الالالالالالالهالالالالل ولُ الالالالالالالال ا س  الالالالالالالفالالالالالالي أالالالالالول      

أكي لما لعىي  اورط ايها ا :واىت لاأي أفسي اي  مر الدأيا تالفاها،إذا أاز :ينول   
والنياس  ،((لسخ))اللمير الأصب ب حيث ااصل((لساأي)):والشاهد ايه اوله.ادلوأي إليه

   دروا ،ن اللمير اي مولع أصب لساأي دليل لىخ ودتول أون الوااي  اي  ،لسيت
 .3اتالي الظاهر مع  اللمير حاالل  ((لوال))و ((لسخ)) لالن  اإلشارة إلخ 

 : أ ماء اإلشارة
المد بالنصر و  ((وال   ُ ))» معا ذكر  ن سماء اإلشارة إارادا واهأي  و  رأشبعد  ن لدد الزمت   

 : ذلك لىخ اول  رير شاهدا   أشد ه . 4«ييره  ا اي ذلك  ولو العنل و مساويل 
  5ا ِ الالال الالاأي ك  الالالالالالئالالالالالالال ول د  الالال الالالعال الالالب ش  ال الالالالالاليالالالالالالعالالالالالوا      والالال الالالالىالالال  الالالالاللزِ الالأ  الالالم   د  الالالالعالالالب ل  ازِ الالأ  الالمالالالالال    ذُ       

 ليش بعد ليشأا اي اىك الو  الال الوا،ىالال  حىخ من ال، و ال مأزل   طيب:م يبا الفرزدي   
. مع  هىهاو  (عمول)له إال اي مأزل  الىوا  ال ليش يحىوو  اأيا    أ ال مأازل ارليه،

 ما الالالالالالالالاأيا  موهو  ،حين  شار بأوالء إلخ  مع يير العاال ((  ولئك اأيا )):ه اولهوالشاهد اي

                                                
  000البيت من الر ز لروي  اي مىحنات ديواأه ص  -1
 ، 0لبد الرحمان ، موسس  الرسال  ط لفيياا ، أبي حيان ، الأحاةاذكرة  البيت من الواار لعمران بن حطاب اي -2

  448ص  0806 بيروت
 لرض لمتاىي اآلراء اهأاك افصيل و  .446-245ص  7عيش ج ي رح المفصل البنشيأظر  -3
  026إللراب ص االمفصل اي صأع   -4
 428ص 5وتزاأ  اأدب ج 072البيت من الكامل ل رير اي اتىيص الشواهد ص، -5
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اال شاهد   ((اأيا ))بدل (( اأاوا))أمن يرو و  يدل لىخ  واز ذلك والغالب  ن يساعمل لىعاال،
 :ع امن اائلياه أه كيي يصا بأاء االدة لىخ بيت اعددت روا:مىفت لالأاباوالو .ايه

 .(( اأيا )):من اائلوهو كذلك اي ديواأه، و  ((اأاوا ))
 : الموصالت

يشهد لىخ و .الطائي  بمعأخ الذأ(( ذو))رأ بعد ذكرو الموصوالت إلخ  نشمتز ال شار    
  :ء اي اول لاري الطائيذلك ما  ا

   1 ه  اُ ارِ الالالالا لالالالالالأ  وذُ   ِ الالالظ  الالالالالع  الالالىالالل ن  الالالي  الالالحِ الالا  الالالأ  أ       [ ُ اُ الالع  أ  الد ص  الا االم ض  العالب ر    اغي  الل ن  ئِ الل]     
واد »أذهبن لرلك باله اء وييرو.اارك إيذاءك إياأو  آليت إن ل  اغير صأيعك،   

ذو  أا )) :اوله والشاهد ايه.2«لما يه  به بعدو اي  لن اعىه و  حسن اي الاولد واي الكأ
 .صىاه (( اه أا لار )) االسمي   مى ، والمعأخ الذأ اي لغ  طيت ب ((ذو ))حيث  اءت ((اهلار 

 : أوجه أي

اما، و زاء، وموصول   اكون اسافه  أ   3«ههاو اي و  (( من )) الك ((و أت  ))»:شرأاال الزمت   
ويشهد .4«مبأي  لىخ الل  إذا واعت صىاها محذوا  الصدر هيبويهي لأد سو »موصوا و 

 : حيث صىاها محذوا  الصدر هكما اال سيبوي ،اول الشالرلىخ بأائها لىخ الل  
  5لُ الالالالالل  الالالالالال ا      الالالالالالالهُ الالالالالالالخ  ي  الالالالالالالالىالالالالالالالل    الالالالالالى  ال الالالالالالسالالالالالالالا       لالالالالالاِمالالالالالر  ي الالالالالأالالالالالالالالب ت  الالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالاا   الالالالالالالالالالإذا م      

   ذوا الالالاله محالالالالالالالوصىا اسما موصوال ملااا،((  أ)) اءحيث  ((  يه لىخ )):االشاهد ايه اوله   
 ال ابن الالالالالا.م رورة :ويروا  يه  معرب   أ ولهذا بأي لىخ الل ، هو  الل  يه :والاندير

                                                
. لدار ال ي.اا  حمد  مين ،لبد السال  هارون.البيت من الطويل لعاري الطائي اي شرح ديوان الحماس  لىمرزواي -1
 0246ص  0880. بيروت. 0ط
  0242شرح ديوان الحماس  لىمرزواي ص  -2
  005ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -3
  005ص  المصدر أفسه -4
  052ص  0البيت من المانارب لغسان بن ولى  اي شرح الاصريا ج  -5
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 : مالك 
 ي  ذ  الح  اأ   ير  الالالالالالالالا لمالهالالالىالالالوص رُ د  الالالالالصو       ي  الالل  الاُلال  االالا لالالالم ت  الالب  رِ الالل  و ُ  ا،الالم  الالك    أ        

 : لا بمعنى اللي  
ذا بمعأخ الذأ إال اي  هل  يهبت سيبوي »حيث ذأ مسأل  تالاي ،رود ذا بمعأخ الو و    

 :   ما الكوايون اند  هباوا ذلك محا ين بنول الشالر. 1«اوله  ماذا
 2 يُ الالالاليالالالالىال الالالالالط ن  الالالاليالالالالىالمِ الالالالح  الالالذا ا  الالالالالالهو   تِ الالالالأ  الالمِ         ة  ار  الالالالم  إِ  كِ الالالي  الالالى  الالالالالل   اد  ال الالالبالالالالع  الاِلالالالالا لالالالالالالم س  د  الالالالالل       
ما لعباد : اائال لهابعد  ن امكن من الهروب من س ن لباد بغىاه يتاطب الشالر    

مارة، لىيك حك  حيث  ((هذا احمىين طىييو )) :والشاهد ايه اوله.بك حر طىييالذأ يركو  وا 
: ، واحمىين(( من ))وال  ((ما ))ل  ياند  لىيهمباد  و  هذا اس  موصول،»ذهب الكوايون إلخ  ن

   أ والذأ احمىيأه طىيي ي تبر المباد ،بمعأخ مطى:والعائد محذوي، وطىيي صىاه،
الاأبيه ال (( ها))أن ؛اس  إشارة لىخ  صىه ال موصول ((هذا)) نولأدأا معشر البصريين 
 .3«احمىين حالو  هي  مى  اسمي و  تبرو،(( طىيي))و وهو مباد ، ،ادتل لىخ الموصوالت

  :4اهي لىخ و هين ((ع ماذا صأعت)) اي  مى (( ذا)) ما
وهو من الفعل والفالل صىاه،  ((صأعت )): ن اكون اس  موصول بمعأخ الذأ، و مى  -

 . ((ما ))اي محل راع تبر لىمباد  

أصب  اي محل ((ما)).كما هو بمأزل  اس  واحد يسافه  به بمعأخ ((ماذا )) ن يكون -
 :الو ه اأول اول لبيد بن ربيع  ويشهد لىخ .بالفعل الذأ بعدو 

  5 لُ الالالالالباطِ و   ل  ال  الالالل      خ    ل  ال  نالُ يالا   ب  الحالالال أ      لُ اوِ الالالالح  الاُلالالالا يذ   االم   ء  ر المالالال النِ أ الالالالالس  الالالالالال ا          

                                                
  006المفصل اي صأع  اإللراب ص  -1
  028ص 0807بيروت. 7ط.الرسال   .لبد الندوس  بو صالا. الطويل البن مفرغ  اي ديواأه اا البيت من  -2
  065ص  0شرح الاصريا ج  -3
 402-406ص 7الكااب لسيبويه ج -4
  020بيروت دت ، ص  البيت من طويل لىبيد ربيع  اي ديواأه ، دار صادر ، د ط ، -5
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    ،وز لىخ أفسه ال بد من إأ ا و هو أذر أذر  صا لىخ  مع الدأيا،ريحاسأال من كان    
اس  موصول  ((ذا ))حيث ((ماذا يحاولع)):والشاهد ايه اوله.لالل وباطل من  مروهو 

لىخ البدل  ((أحب))لذا راعو ((ما))وهو اي مولع راع تبر.ما اسافهامي .وال مى  بعدو صىاه
 . ((ما ))من

   (هيا): من أ ماء األفعال

 رالالالاللرب لاسمي  اأوام :1سماء اأاعال لربان رأ اي هذا الفصل  ن شذكر الزمت   
زيدا  هى    يدا زيدا،و ر : االماعدأ أحو .  اأتبار، كما اأنس  إلخ ماعد والز ولرب لاسمي
 سرع ايما  أت :  أ ا،، وهي  كي  ك، وه  ي  ه   ،ل  ، ه  ، مه  صه  :يير الماعدأ أحوو .هات الشيء

 : ابن ميادة  ذلك اي اولبمعأخ اأمر،  ((هيا))لىخ م ئ  به ه  ذكر ما يساشهد. ايه
 ا الالالالاليت الالالالح ل  الالالالالاليالالالالالالصِ الالالالالا ن  الالالالالالالالالهالالالاليالالالالالالالالالا ا دا   الالالالم    ا التالالالالالالالاليالالالالالالالذِ ى  الالالالالالالا  ُ الالالالالالالالالبل ر  الالالالالالالالالالاُ  ن  الالالالالالالالالالبِ ر  الالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالا  الالالالالالالالل      

  2ا الالالاليت الالالالا ه  الالالالاليت الالالاله  الالالالالا   لُ الالالالاليالالالالالىالالالالالالا الالالالالالالد  د  الالالالن  الالالالا                          
ابل  ن يحول أاااه حاها إياها لىخ سرل  السير، حاخ ارد الماء اي الغد، يتاطب    

م ئ هيا بمعأخ  سرلي ايما :والشاهد ايه.، ما دا  اي اإلبل اصيل حيت الظال  بيأها وبيأه
 . االىه لمير مساار و وبا انديرو  أت ، و اهي اس  اعل  مر بمعأخ  سرع ، أت ايه

 : أحكام حيهل

يهل ح :ايه لدة لغات ((هل))و ((حيت )) ، مركب من اس  اعل  مر مبأي لىخ الفاا 3حيهل
هل بالبأاء لىخ حيت .لي من يير اأوينحيهال باألىخ الفاا، حيهال مأون لىاأكير، بالبأاء
، وياعدا بأفسه حيهال بسكون الهاء مع األيلهاء وااا الال  ، و سكون ابهل ، حيت السكون

 رأ الالالالالالالشواد  أشد الزمت.ذلك لىخ اتاالي اندير الفعل المسمخوحري ال ر، ويكون الزما و 

                                                
  028ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -1
  722ص  0807دمشي  د ط ، مطبولات   الىغ  العربي  ،  ن  ميل حدادالر ز البن ميادة اي ديواأه اا ، د ،  -2
 080يأظر المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
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 : شعر ما يشهد لىخ ذلك من ال
 1 يُ اذِ الالن  الالا  الالمُ الالا الالالهرُ الالي  الالا س  الالايالالطالالالمالالالال ا   الالم         ِ الالالالي  الالالالطالالالالالم   ل  الالالالالكُ  ون  الالالالالال ُ ز  الالالالالال يُ الالالاله  الالالالي  الالالح  الالالبِ       

 حيهال مع  ن مطاياه :  واون مطاياه  بنولهسلع ىاه  يو  ،رلون اي السيرس أه  ي   
كما يعابر  ماعديا، ياكمح هحيهال بال اأوين لىخ لفظ هارك :والشاهد ايه.ماندم سريع  و 

 .الع ى  و اث همن معاأيها االساح  ن  البيت شاهدا لىخ 
 ه  الالالىُ الالالالاله  الالالي  الالالالالح   و   هِ الالاديالالالالالأ  الالالالا   ر  الالالالاليالالالالالهالالالالك و   ال الالالي         الالهُ الالل ل  الالالالظ  الالالالا   دارِ  ن  الالمِ  ي  الحالالال الالج  ي  الالالالوه  

2     

الحث لىخ و  ،والاأادأ ،ل  هل هذا الحي من دياره  اي يو  شديد كهير الىغطحارا: أ   
إلراب حيهىه :الشاهد ايهو . االذوا بالهرب تواا مأه ،ااد  أحوه  شي الهرب  لما سمعوا ب

ن كان مركبا اسما لىصوت بمزل و  ،أأه  عىهبالراع؛ اي  عىه اسما ( (معدا كرب)) ا 
 حي)):الموذنومأه اول  ،(( ابل))وحدو بمعأخ يساعمل حيت و »:رأشالزمت وذكر.لشتص

 :   ال عدأغاال الشالر الأاب. 3«وحدو  ((هال)) و(( لىخ الصالة 
  4[ ال الال   الالالح  الالالمُ  ر  الالالالا  يرل الال م تِ الب  الرك د  الالن  الالا  ]       ال  الالالاله  : ا الالالالهالالوال لالالالىخ واُ الالي  الالالا ل  الالغالىِ الالب   ال         

لند ركبت  مرا تطيرا : ا إياهاها ليىخ اأتيىي  ينول ايه متاطبايالبيت من  بيات يه و    
حيث اساعمل هال  ((هال:اوال لها )):والشاهد ايه اوله. ياسكأاكفي و  ال تفاء ايه،ظاهرا 

 .  وحدو بعد اصىه من حيت 
 :أحكام بله

 ايالالالالالالالالارك، ويل:عل، ومصدر بمعأخالالالالالالالالالاس  ا:لىخ لربين((بىه)) ن »:رأشذكر الزمت   
  ((بىه ))دة شاهدا لىخ  نالالالدو  بو لبيالالالال   ورد ما  أشالالالالاله .5«ارك زيد: أأه ايلك ((بىه زيد)):اينال

                                                
 ( اذي ) لسان العرب ، و  280، ص  2ل عدأ اي الكااب ج خ اشلالبيت من الطويل لأل -1
  2/288الكااب و  6/766بال أسب  اي تزاأ  اأدب البيت من البسيط  -2
  087ص  اإللراب  المفصل اي صأع -3
  022ص  0880 0والا الصمد ، دار صادر بيروت ، ط أه اا ، ااي ديو  البيت من الطويل لىأابغ  ال عدأ -4
  082ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -5
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 .  و بمعأخ كييع  :اس  اعل  و مصدر بمعأخ الارك
  1 يِ الالالالى  الالالالالت  الالالال  اُ الالالالالالا لالالالالهالالالأ  أ الالالالك   ي  الالالالالكُ اأ   ه  الالى  الالب       [ االالهااُ الالام  ال الا هيل الاحالالل    الالا الالمالال الال رُ ذ  الالا  ]      
لىخ اأرض اركها  ةومىنا ،يصي سيوي اومه الاي اارك رووس األداء مشنوا     

حيث  أشد البيت بأصب  ((بىه اأكي )):الشاهد ايه اولهو  .اتىياأكي منطول  كأأها ل  
براعه لىخ  ن بىه بمعأخ و  وب رو لىخ  ن بىه مصدر، ،لىخ  ن بىه اس  اعلاأكي 

 كييع      
 :الِ عَ فَ  أحكام ما جاء من األ ماء على وزن

والاي اي معأخ  لاي اي معأخ اأمر،ا:ن اعال لىخ  ربع   لرب  2ذكر الزمتشرأ   
االاي بمعأخ  .لال عدول  لن الفالى  اي اأوالم، والمعدول  لن الصف  المصدر المعرا ،

اي  ميع اأاعال الهالهي  واىيى  اي اأاعال  3اأمر كاراك هي اياس لأد سيبويه
 :نراار اي اول الشالركال .الربالي 
 [ ارِ ه  الر  الالالالالالالالالالالالالرا  لىخ اله  س  او والالالالاليُ أ  الالالالالالالالالالالالالالالالم  يُ      ار  الالالط  الالالالالالالالىخ مُ الالالالالالالالالالالالالان لالالالالالالالالالالالخ إذا كالالالالا  الالالالالح]     

 4ارِ ا  الالالالر  الصبا اال   االت لالالاله رياُ                     
وطراه  حاخ صار طراه اأيمن لىخ مطار، ،اأاي  ن السحاب إذا اأاشر اي:ومعأاو   

الشاهد و  .كأأها  مراه بذلك ،اأيسر لىخ هرهار، االت له ريا الصبا ارار يا سحاب بالرلد
وكذلك لرلار  .وهو اىيل ،اس  اعل  مر من اعل ربالي ارار عأخ ارار ن اراار بم: ايه

 : اي اول الأابغ 
رالال  الالر  الالالالالالالالالالالالالالالبالالالالها ل      هُ يالالالالالالالدُ الالالالالاللِ و و  الالالالالالالاليالالالالالدل [    ام  هِ الالي  ى  كِ  اظ  الك  الالالالاللُ  ي  ب  الأ  الال الالال  يفِ أ  ك  الالالالالالالالالا  مُ ]  

5 

                                                
  745ص  0866، بغداد ، 0ط .ا ، سامخ مكي ، مطبع  المعارياالبيت من الكامل لكعب بن مالك اي ديواأه  -1
 .086-082أع  اإللراب صلمفصل اي صا -2
 708ص 2يأظر الكااب ج -3
 288-6/282اي تزاأ  اأدب الر ز أبي الأ   -4
 02ص 0886بيروت  7ط ..المكاب  العىمي .من الكامل ديواأه لىأابغ  الذبياأي اا لباس لبد الساار تالبي -5
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   ياتىيالالالالالل ،يهاالالالالالالالإليه لن بكرة  ب واد تر وا ،لكاظ زلوا  أبيهوالء اد أ إن :ومعأاو   
 م يء لرلار لىخ وزن اعالل اس  اعل  مر من الفعل الربالي: والشاهد ايه . حالالد مأالالاله 

  .وهو اىيل، ومن المه  اإلشارة إلخ  ن الأحاة اد اتاىفوا اي اللرب اأول من اعال
  سماليا وومأه  سيبويه، ومأه  من يعابر  ،عل هالهيامأه  من الابرو مطردا اي كل ا

 ما اعال المعدول  لن الصف  مما اتاص به .وليس أحد  ن يابع اسما ل  ياكى  به العرب
ت مترج اتر  ،واد وردت اي يير الأداء ،و صىها يا ااسن  ،يا اساي: الأداء كنوله 

وهو معدول لن ااط   أ طاط ا»االوا كما ،سباط لىحمخ األال  أحو حالي لىمأي ،
 حسبك وكاايك، مأتوذ من: أ،((اطك دره  )):بمعأخ حسبي من اوله  ((اطاط )) :ينال كااي ،

ويشهد لىخ صح  ذلك اول . 1«النط وهو النطع، كأن الكفاي  اطعت لن االسامرار
 : الشالر
  2اطِ الالالالالط  ا   ت  الالالالالالكالالالالالاأ    الالالهُ راا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالس   تُ ى  الالالا  االال       الاالالالالالالذا م  إ خا  الالالالالالالالالح    الالالالالالالالهُ اط  الر  الالالالالالاالِ  تُ الالالالالالالالى  ط     
  كواكافخ بذل ،إأه  همل  لداءو طويال إلخ  ن  تذ هأرو مأه  بناىه  شرااه :ينول   

 ،ولكأه محمول لىخ االلافاي ،راطك ا :واأصل  ن ينول.اكاأت اىك الفعى  ااط  لهأرو
أن الشالر يتاطب بأي مازن الذين ااىوا  تاو لبد  ،ن التطاب إلخ الغيب االأانال م وهو
 أ  كويه  ((كوياه وااع)):وينال .معدول لن ااط ،  أ كااي   ن اطاط :والشاهد ايه .اهلل

 :ويشهد لىخ صح  هذا االساعمال اول الشالر .بين ارأي ر سه،  و  كوأ    ر سه
 3الالالاعِ الالالالالالالالالالالالالا  و   هِ الالالويالالالالالالالالالالاالالالأكالال ،لالالاله تُ الالالالالالالالالفالالالالالالالدل      ء  الو  الالالالس    ِ الالالالالالالالالالص  ت  بِ  تُ يالالالالالالالالالِ أإذا مُ  وكأالالالالتُ       

ما اكوا الدواب الالك ،ه   كويه ،اأصرله ،اندمت إليه بهبات إذا اباىيت بتص  سوء،: أ   
 ((وااع )) ث  اء باالس  المبأيحي ((وااع اأكويه )):والشاهد ايه اوله.امييزا لها من ييرها

      .وااع  لىخ    ر سه ي   كويه ك :إذ اأصل ((االى  ))معدوال لن صف  يالب  لىخ وزن

                                                
 .62ص 2مفصل البن يعيش جشرح ال -1
 257ص6اي تزاأ  اأدب ج معدأ يكرب بن مروالبيت من الواار لع -2
 .65ص2اأحوص اي شرح المفصل البن يعيش ج بن ويالبيت من الواار لع -3
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ويمأعوأها   وبأو امي  يعربوأها والبأاء اي المعدول  لغ   هل الح از،»:الزمتشرأو لاي 
 اإأه  يواانون ايه  (( عار ))و المحىفين، أحد((رحلا)) :إال ما كان آترو راء كنوله الصري،

 :ومن ذلك النىيل اول األشخ .1«الح ازيين إال النىيل مأه 
 2[ارُ الالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالالالالالالل والأالالالالالالالالالالالالالها الىيالالالالالالالالالالالالال ودا ب    ا الالالالادل الالالالالالالالالالالالالالالالالالا ولالالالالالالالالالالالالالالالالروا إرمل الالالالالالالالالالالالالالالالال  االالالالالالالالالال لال]  
 الالالارُ الالالالالالالالالالب  و   ةل ر  الالالالالالالالالالالالالالالالالاله      الالت  الالالالالالالالالالالالك  الالالالالالالالالالالالالالالى  الالالالالالالال  الالالالهاالال       الالارِ الالالالالالالالالالالالىخ وبال  الالالالالالالالالالالل الالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالده   الالالالر  الالالالالالالالالالالالالومالال      

الهاأي  ري   ن  ((وبار ))إلراب  :والشاهد ايه.ل  اعابروا بما حل بإر  ولاد ووبار : أ   
 .يين يبأوأها لىخ الكسرز آترها راء، ومن المعىو   ن بأي امي  والح ا

 :أحكام هيهات 
    سد وامي  ومن الالالالالالالرها لغالالالالالوبكس بفاا الااء لغ   هل الح از، ((هيهات))»:اال الزمتشرأ   

و أشد من الشعر .3«الهاله   العرب من يلمها، وارئ بهنت  ميعا، واد اأون لىخ الىغات
  :ما يشهد لىخ صح  ما ذكر

 4هالالالالاالالالالالالالالال الولُ رُ  الك  الالالالالالالإليال هيالهاتِ  اهيالهاتِ   الالا     الالالالب  الص   الن  مِ  ن  ي  ل  ا م  الامل ي     تُ ر  ك  الالالالذ  االال         
اأأتخ لما  ،حيث الشالر ياأسي لىخ  يا  الصبا، وهو يعى   ن ذلك ال ي دأ أفعا   

م يء هيهات بالكسر وبال اأوين، وبالكسر مع الاأوين،  :والشاهد ايه .ملخ  ن يعود
 ((هيهات))وهما لغاان اي اس  الفعل 
 5اتِ اله  يالال  ال الالالالالالالالالالها هحِ ب  الالالص  مالالن مُ  اتُ الالالالالالهيالالالاله                     

   

                                                
 .082المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
. المكاب  العصري .محي الدين لبد الحميد.اا.اي  ولا المسالك البن هشا  لأللشخ  من متىع البسيط البياان -2

 .028ص. 4ج. دت. دط.  بيروت
 .082اي صأع  اإللراب ص المفصل -3
 058ص.0888الناهرة .7لادل سىيمان  مال مكاب  التاأ ي ط اا.البيت من الطوبل لألحوص اي ديواأه -4
 (لرض)الر ز لحميد اي لسان العرب مادة  -5
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والشاهد  1«فاريصي إبال اطعت بالدا حاخ صارت اي الن »:ذكر ابن يعيش  ن الشالر 
 .وبكسرها مرة  ترا ،بل  الااء مرة ((هيهات))م ي :ايه

  :شّتان :ا م الفعل

المعأخ اي شاان اباين الشيئين اي بعض المعاأي واأحوال، والذأ »:اال الزمتشرأ   
 .2«((شاان ما زيد ولمرو))، و((شاان زيد ولمرو )) لىيه الفصحاء

 :ويشهد لىخ اصاح  هذا االساعمال لشاان
 3الالالرِ الالالالالالالالابِ الالالالالالالي    الالالالالالالالالالالالالِ ت   الان  الالالالالالالالاليالال  ح   الو ُ الالالالالالالالالالي  و  ا      ال الالالالهالورِ الالالالالالالالىخ كُ ي ل  الالالالومِ الالالا ي  الالالالالالم الان  الالالالالالالا  ش     

 لشخ الالالالالالكان أديما لأل الالالالالالال واد مع حيان ال  ن يومي لىخ رحل هذو الأاا ، ويوم : أ  
والبيت من  .اهذا يو  سفر وأصب، والهاأي يو  لهو ومرح ،والبعد بيأهما شاسع  بعيدان

م يء : والشاهد ايه .بن لال، ويمدح لامر بن الطفيل ىنم اصيدة طويى  يه و بها ل
أن الاباين ال يكون من واحد، ( يو  يومي،)شاان بمعأخ اباين، اهو اد ااالخ االىين 

 .ون زيادة لفظ بين، وما زائدةوهو ما لىيه االساعمال الفصيا د
   و  الالالد   ل  الالالالي ظِ اِ  دُ الالالارِ الب   بُ ر  الالالالالالالالالالالش  الم  و        و ُ الالالالالالالالالالالالالأ  و   الايُ الالالالالالالالأال  العِ ذا و  الالالالالالالالالالالالالاله   ان  الالالالالالالالالا  ش    

4 
أو  والماء العأاي والحيث  ،ايه من حرا  اساماع الىو ، واىك أاالفري كبير بين ما  : أ   

 :إذ ينول اي البيت الذأ ابىه ،الظل الدائ و  البارد
 ل اليالالالالو الالالالالالالرا االالالالالبالالالالالالالامالالالالالالالالل لالالالالولالال   االالاا الالو      الالالالالي بالىالالالالرااموأالالالالالالد حالالالالالالالو  االالالالالالالاليالالالا ا   

  وال يكون من واحد ،حيث شاان بمعأخ اااري ((شاان هذا والعأاي)): الشاهد ايه اولهو    
 ما أحو  .وهذو الىغ  الفصيح  ،بعدو بالعطي ((العأاي))وارافع االس ، ((هذا))اارافع الفالل
 :              اول الشالر

                                                
 .24ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -1
 .080المفصل اي صأع  اإللراب ص -2
  726ص 6دب جالبيت من السريع لأللشخ اي تزاأ  اأ -3
 704ص  6بن زرارة اي تزاأ  اأدب جالر ز لىنيط  -4
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 1 ِ الالالالالااِ ح   ابالنِ  ر  الالالالالالالي  اأ  و      الالالالالالالي  الى  سالُ  دِ الالالالالالالالزيالالالالي    ا    د  الالالالاي الأ نِ ي  د  الالالالاليزِ الي   ن  ي  ب   ام  ل ش ا ان    
اهذا   يبِ ى  ه  ويزيد بن حاا  المُ  ،واباين بين يزيد بن  سيد السىمي ،هأاك افاوت كبير: أ   

كما يظهر اي البيت الاالي  ،كري  همه اعل التير، وذاك بتيل شحيا همه  مع المال
ن وو ه إأكارو  »حيث  أكرو اأصمعي ((لشاان مابين اليزيدين ))والشاهد ايه.لهذا البيت

ههأا إن  عىاها موصول ، كان ما بعدها اسما واحدا بمأزل   ((ما ))شاان ينالي اسمين و
اي حين  ن ييرو من  هل الىغ  واالتاصاص ل  يسابعدوا . 2«ولذلك ال ي وز، ((شاان زيد))

ال يبعد  واز  :واال او »وهي ذات معأخ ماعدد ،أظرا إلخ ما موصول  اهي االىه ،اياسه
مع  ن ابن .3«ابالد ما بيأهما، اند ابالد، وااري كل واحد مأهما صاحبهذلك، أأه إذا 
 .لر مولدا ال يوتذ بشعروايعيش يعابر الش

عرابها  :بناء أ ماء األفعال وا 

، مأها ما يساعمل أكرة ومعرا  4ذكر الزمتشرأ  ن  سماء اأاعال لىخ هاله   لرب   
اي  ((ايهل إِ ))، ومأها ما يساعمل أكرة كال ه  ى  ، ومأها ما يساعمل معرا  أحو ب   ((ه  صه وص  ))كال 

 بالكسر والاأوين ((له االن اداء  )) :ومأه...ب اي الاع ((واها))و يراء،اإل اي ((اهل ي  و   ))الكي، و
يريبا اول  بالابارو يبدولغ  العرب  يشهد لىخ صح  ورود هذا اأتير ايو . أ ليفدك
 :الشالر
 5[الالالالد  ل  و  من و  الال  الالالالالالالمالالن م   الالالالالالالالرُ الالمت ه  الالالالا  ُ م  و  ]         الالالالالالهالالىُ الكُ  ا ُ الالو  الالالا  اأ   ك  ل   اء  الالد  الالالالالالاِ  الل الالالالالالالالالالالاله  مال      

 .دالالالالالالالالىه ، وما   معوا من مال وولالالالالالالالالالانا ، ليفدك اأاوا  كالالالالالالال اع ل لىي باالأ:ومعأاو   
 .روبه مأه إلخ آل  فأ  مىوك الشا مأذر بعد هوالبيت من اصيدة يمدح بها الأعمان بن ال

 . ن اداء بالكسر والاأوين اس  اعل مأنول لن المصدر، بمعأخ ليفدك :والشاهد ايه
                                                

 .725 ص 6جاي تزاأ  اأدب  ايالبيت من الطويل لربيع  الر  -1
 .20ص 2ج البن يعيش شرح المفصل -2
 .20ص 2ج المصدر أفسه -3
 .788المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
 .06ص 0886 بيروت 2س لبد الساار دار الكاب العىمي  طلبا اا.اي ديواأه.البيت من البسيط لىأابغ  الذيباأي -5
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 :أ ماء األصواتمن 

 لربه اما ))و، ((أ  و   ))اول الماأد  والماع ب  1ذكر الزمتشرأ  ن من  سماء اأصوات   
  لأد الاع ب((خ  ب  ))و ،ر  ذِ ل  ابمعأخ  ((مض   ))و ،اساكي   وال ل  ياو ع، : أ ،((س  وال ب   اال حس  

واد  أشد من اأبيات ما يشهد ...لإلبل ادِ وه   د  ي   زر لىتيل، وه   ((ال  ه  ))و ،لأد الاكرو ((خ  إ))و
 :لىخ صح  اساعمال ذلك اي لغ  العرب

 2ض  الالالمِ  ت  الالالالال  الالالن  الالالالا   ،ل  الالالالص  الالو  الالها الالالاُ الالاللأ الالالالالس                     
اهد الالالالوالش.لالالالوص اأها ور سها  ن الالالالالارت إليه بىسالالالالالأشا ،الوصل هاالالالال أه سأل:أاوالالالالومع   
 .بكسر المي  واللاد، اس  صوت لمعأخ ال يرد به المحااج ((مض   )): ولهالالالا
 3الالالالالاالالتت   اتِ الالاليالالالاأالالغالالال اللُ الالالالالالص  و   ار  الوصالالالالالال                      

حيث  (( تا)):والشاهد ايه .اأيات اأوو واو عغلند شاخ وهر ، وصار وصل ال: ومعأاو   
 .لكأه هأا  عىه كالمصدر األربه  ،و اء به اس  صوت ينال لأد الاكر  

الد       4الصواديالا ماء  ظ  ال تِ و بال  لت  كالما رُ      هِ الاِ و  الالص  الالل ن  الالالالي  الو  الالالل  ر  الالاي االالاالد  رِ  ن  الالالالاهُ ل 
كما لو دلوت إلخ الشرب ، ور عن إليه ،إن رديفه دلا الأسوة اأرلوين لصواه:ومعأاو   

 دتول  داة الاعريي لىخ اس  الصوت :والشاهد ايه.الالاففن والاممن لىشالربلاا ،اإلبل
يا مع األي كمح ابالفا» :انال بعدما  أشد البيت ،واد ذكر الزمتشرأ ذلك ((ت  و     ))وهو

 5«والال 
الالالال ت  الالالع  الالا  الالالالر  ب  الالالالا   يالالالالالن  الالالح تُ ر  الالك  ذ  الالالا       ت  الالع  الالا  ر  الالب  الالا  الا   ،ج  اله  : هال   تُ الىنُ الا   ت  الالالالالر  ف  س       6الالاراالالب  ل 

                                                

 782-780ص اإللراب صأع  المفصل اييأظر  1-
 .02ص2وشرح المفصل البن يعيش ج" ملض"البيت من الر ز بال أسب  اي لسان العرب مادة -2

 .708ص 7دمشي دت ج .لبد الحفيظ السطىي مكاب   طىس دط.  اا.البيت من الر ز لىع اج اي ديواأه 3-
 .200ص 6جالبيت من الطويل لعويي النوااي اي تزاأ  اأدب  4-
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اغطت  ،إن هذو المر ة لما كشفت لن و هها  ما  الشالر ز رها بما يز ر به الكىب   
 ((هج))والشاهد ايه م يء .لاشابه صورايهما ((ارلب  ))ااذكر الشالر حيأئذ  ،و هها هاأي 

 .اس  صوت لز ر الكىب
 : الظروف

، ((اد ا ُ  ))و ،(( ما ُ ))و ،((احتُ ))و ،((اويُ )) ،((بعدُ  ))و ،((ابلُ ))هيو مأها الغايات  »الظروي   
لُ ))، و((من للُ  ))، و((دونُ  ))، و(( سفلُ  ))، و((تىيُ ))و  ((وراءُ ))  اء ما ليس واد  ،((ابد  بهذا  و 

و صىه  ن  والذأ هو حد الكال ، ،((ليس يير ))و ،((اليير))و ،((حسبُ  )):ظراا ياي ، أحو
صرن حدودا  يأطي بهنت ملااات، اىما ُاااطع لأهن  ما ُيلفن إليه، وُسكت لىيهن،

وهذو    كل شيء ما يأاهي به ذلك الشيء،ياي»أن ؛1«اىذلك ُسم ين يايات  ُيأاهخ لأدها
. وهو أهاياه أن به يا  الكال ، ؛لملاي إليهظروي إذا  ليفت كاأت ياياها آتر اال

اىذلك من  ؛صارت هي يايات ذلك الكال  لن اإللاا  و ريد معأخ اإللاا ، اإذا اطعت
 ،وأ ايهن الملاي إليهإذا أُ  ين  أ  ب  أما يُ ا  و »: يلا واال الزمتشرأ.2«المعأخ ايل لها يايات

ن ل  يُ و    :نول الشالربواد اساشهد لىخ ذلك  .3«رابااإلل و  أ  ا 
 4الالالالالراتِ الالفُ الالالالالال اءِ الالالالالالالالالالالالمالالالالالب ص  الالالالالالالالالالي      ادُ الالالالالالالك         الالالل الالب  الالالا   تُ الالالأ  الالوكُ  الالالرابُ الالش  الالال الي  الل سالالالالالاغ  الالا   
 يساصيأل وكان من ابل ال وطاب شرابه، و هأو ليشه،وأال مباغا هرو،أ درك ب لما   

والشاهد ايه . والبيت من  بيات يذكر ايها اأانامه من الربيع بن زياد العبسي .الماء العذب
 احذي ،و صىه ابل هذا ،ولد  أي  الملاي إليه اإللاا ، لنطعه لن إلراب ابل

 .هذا أكر اأونلو  ؛ووال معأاه ول  يأو لفظ الملاي إليه
  

                                                
 784المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .084ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -2
  784المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .0/476البيت من الواار ليزيد بن الصعي اي تزاأ  اأدب  -4
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 1ل  الالالالالالالالال   ب   الالالالالال ت أالالالالا هُ الالالالالت  الالالالاليالالالأالالالالالالالا ش  الاليالالىالالوا لد  رُ      [لالالال الالالالالالالالمالالالالاب الالالالالحالالالالصي  الالأالالالالحالالالالالالالالن بالالالالأ]   
أها، واااىوا يو  ال مل ص بأي لب  الذين تر وا مع لائش  رلي اهلل لتأحن  :ينول   
لكي لن اي ا اإن  دركأا هأرو احسبأا ذلك  اهلل لأه،بالهأر لد  لهمان رلي طالبون ي

 :والشاهد ايه.رلي اهلل لأهمل، والشيخ هو لهمان  إلخ مواع  الاال مل إشارة  .ااالك 
ه  : بمعأخ حسب، ومولع ب ل راع لىخ االباداء وتبرو ملمر، كأأه  اال ل     م يء ب  

 . ب ىأا ذلك،  أ حسبأا ذلك
  :مــــن أحـكام حـيث

وال يلاي إلخ ...من حيث مالزماها اإللاا  الغاياتب ((حيث))ه  ب  وشُ »:اال الزمتشرأ   
  :ولكأه  أشد ما يشهد لىخ إلاااها إلخ االس  المفرد، اند روأ من الر ز .2«يير ال مى 

 3[س اِطالعالا هابِ ا يالالالليء كالالالالش  مل الأالال ]      الالاعالالالالالالالالط ل  الالالاليالالالهالالس ثُ الالاليالالالا ح  الالالر  الالالال مالالالالالا ا        
اند  لاي  ((سهيل حيث)):عوالشاهد ايه اوله...ا االالالرا مالكان سهيل طالالعالالالالا م:يالعأالالالالي   

 لىخ  أه مباد  محذوي التبر، فرد وهو أادر، وروأ  براع سهيلإلخ م ((حيث))الظري
 :وروا ابن اإللرابي .مبأي  ملاا  إلخ ال مى  ((حيث))مو ود ااكون  : أ

 ِ ائِ الالم  الالع   ي  ل   ثُ ي  ح  [ يوالِ الم   بيضِ ب       هِ بِ ر  ل   بعد   يبالح   ثُ ي  ح      هُ أُ ع  ط  أ  و  ]      
4  

 .بالسيوي الناطع  ن يلربوا رووسه   بالرماح، بعد أه  يطعأون األداء :ومعأاو   
  وهذا أادر ،إلخ المفرد ((حيث))حيث  لاي الظري  ((ليت العمائ  حيث)):والشاهد ايه اوله

 .النياس إلاااه إلخ ال مى و 
 

                                                
 .780البيت من الر ز لأللرج المعأي اي شرح ديوان الحماس  ص -0

 .785المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 .2/2البيت من الر ز بال أسب  اي تزاأ  اأدب -3
دار الهناا  .لبد العزيز رباح ، حمد يوسي دااي.اا.لىبغدادأ.أيغشواهد الم البيت من الطويل بال أسب  اي شرح -4

 . 044ص 2ج 0808.دمشي.  7ط. العربي  
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لامــن أ  :حــكام إل وا 

 ان الالأه، وهما ملاااالالالما يسانبل مالالالل ((اإذ ))ىدهر، واللخ من االلما م ((إذ )) »:اال الزمتشرأ   
ولذا إن . 1«، و تاها ال الاي إال إلخ الفعىي ال مىاين الاي إلخ كىاا ((إذ)) بدا، إال  ن 

لما  ؛د  والتبربعدها المبا اعىخ اندير اعل ابىه، أأه ال ينع » اس  مراوع ((اإذ))واع بعد 
واد  ورد من كال   .2«والشرط وال زاء متاصان باأاعال.ال زاءالمأاه من الشرط و 

اال  .العرب ما يشهد لىخ واوع االس  المراوع بعد إذا لىخ اندير اعل ابىه يفسرو ما بعدو
 :           حدر بن لبيع 

 3ت  الالالالالالالالف  الالالالالالالالالالالا  الالالال الِ الالالال الالالر  الالالالالالالالب لُ الاالالالال ذا الالالالالالالالر  إِ                       
   إذا الكماة بالكماة الافت: اواشامىت طائف  بطائف ، ويرو ، االحنت الر ال بالر ال: أ   
حيث  اءت إذا وبعدها اس   ((إذا الر ال)):والشاهد ايه.بالعوالي الافت إذا العوالي :اويرو 

 .التبر بعدهاوالكوايون ي يزون واوع المباد  و  ،سرو ما بعدومراوع لفعل محذوي و وبا يف
 4«معأخ الم ازاة دون إذ، إال إذا كفت واد انعان لىمفا أة ((اإذ))واي»:اال الزمتشرأ   

كما انع الم ازاة لأد  ،ن  وابها ينع لأد الوات الوااعأ»معأخ الم ازاة  ((اإذ))اإذا كان اي
وصارت  اإللاا ، لن اكفاها ((ما ))ذلك إال إذا دتىت لىيهاليس ك ((إذ))اان 5«واوع الشرط
 :بن مرداسالباس اول ويشهد لىخ ذلك  .حيأئذ ا وز الم ازاة بها ((ماخ))مبهم  مهل

 6ُس الالالىالالالالال مالال مالالالالأن  الالالإذا اط ك  اليالىالا لالالالالالن  ح       لالهُ  ل  الالالالالالنُ ا   سولِ ر  الخ الالالى  ل   ت  الالىالتالما د  إذ        
 نل له ما لأدكالالالالالالالالالين يديه، االالالال أ إذا ادمت لىخ الرسول لأدما يأعند الم ىس، ووافت ب   

                                                
 .786المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 070ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -2
 078ص 2الر ز ل حدر بن لبيع  اي شرح المفصل ج -3
 .782اي صأع  اإللراب ص المفصل -4

 .074ص 2مفصل البن يعيش جشرح ال 5-
  0880.  بيروت 0يحي ال بورأ موسس  الرسال  طاا البيت من الكامل لىعباس بن مرداس اي ديواأه  6-
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. »1االها اي يزوة حأين يتاطب بها الأبي  والبيت من اصيدة»اند حي النول لىيك 
ا ازت  ،اكفاها لن اإللاا  ،حيث دتىت ما لىخ إذ ((ما دتىتإذ)):والشاهد ايه اوله

ذا كاأت .2حري لأد سيبويهوهي  الم ازاة بها، ايها معأخ الم ازاة، اإأها انع  ((اإذ))وا 
 :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر .لىمفا أة
الالالالدُ ل   الالالهُ الالالأت ذا   إِ ا      الالالالدل ي  الس   ،ل  ا، كالما االالاليا زيالالالالالدل ر  ت  ُ أ  وكُ         3 ِ الالالالازِ الالالالالالال  هالالالالى  ا والالالالف  الالالالالالالالالالالن  الالال الالالالب 

 :و ذليل تسيس لبد البطن حيث اولهكأت  لى  زيدا سيدا من السادات، اإذا ه : أ   
كما  ،بمعأخ المفا أة ((اإذ))واوع:والشاهد ايه.كأاي  لن التس  والتسارة ((هاز ىلبد النفا وال))

وكان  »: يلا أالزمتشر  وذكر ،يعابر شاهدا لىخ  واز كسر همزة إن  و ااحها
أصمعي كان  ن ا : أ4«((بيأما))و، ((بيأا )) حها اي  وابإال طر ال يسافصا   اأصمعي

ذا اي  واب بيأا وبيأماو  ال يرا إال طرح إذ ما  أشدو من اول  ،ومما اساشهد به .ا 
 :الشالر
  5الالاليالالالالالالالالِ ر   الالالالادِ الالالالالوزأ    الالالالالالالاللالالالالالا  و   ي  الالالالالى  الالالالالالالالالالع  مُ      االالالالالالالاأ  الالالالالا     هُ الالالالبُ الالالالالالالاُ الالالالر  الالالالأ   نُ الالالالالالالا أالالالالحالالالالالالأ  الالالالالي  الالالالالالالالالالالب  ا        

  دالالالالالالالالاللأ ارالالالالالإلشعال الأولودين  يعىي لىخ كافه زواداه، ظارو،الالالالالاأا أا ايالالالالالال ابل إليأا بيأا ك   
  بين  واات ((بيأا أحن )):والمراد بنوله.اأاصا وهو ((إذ))بغير اساعمال بيأا:والشاهد .الحا  

 .أحن أرابه
 :لــــــدى ولغاتها

 بحذي ((ل دُ ))و، ((ل ُدن  ))و، ((ول د ن   ))و ،((ل د ا )):لغات هماأي وايها...لدا»:الزمتشرأ ذكر   
وحكمها  ن  .بحذي أوأها ((ُلد  ))و ((ل د  ))و ،بالكسر لاللاناء الساكأين ((ُلد نِ ))و ،((نِ ل د  ))أوأها و

                                                

 .28ص 8تزاأ  اأدب ج 1-
 .56ص 2يأظر الكااب لسيبويه ج 2-

المكاب  . بد الحميداا محيي الدين ل.البيت من الطويل بال أسب  اي  ولا المسالك إلخ  لفي  بن مالك البن هشا 3- 
 . 220ص 0ج.بيروت دت. المصري   ،دط

 780المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-
 .084ص 0862دط، بغداد . اا داود سىو ، مطبع  اإلرشاد.البيت من الواار لأصيب بن رباح اي ديوااه 5-
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 اإأه ظراا، اهوبالابار  .1«تاص  ((يدوة))واد أصبت العرب بها...ي ر بها لىخ اإللاا 
اشبيها »إال  ن من العرب من يأصب بها ما بعدها باإللاا  كسائر الظروي،ي ر 

 ((هذا لارب زيدا)):والمفعول اي أحو (( ب  صواا))و ،((تال دلأدأ رااو )) :بالمميز اي أحو
ن كان م هول  ،اول الشالر ((ل ُدن ))بعد ((يدوة))ويشهد لىخ أصب. 2«ااال بكرا))و وا 

 :الأسب 
 3صِ الالالِ ا   ل  الظ   الن  مِ  وص  الالالنالالالأ  الالالم    ُ الالالي  الالالالالنِ البالا      الالالالالهالالالالف  الالالالتبالالال الذ  خ   الالالالا  الالالالح   وةل الالالد  الالالاليُ  الالالالُدن  الالالل        

ظل الأاا  إال ما  ي منيبينول سرأا  ول الأهار إلخ  ن أنص الظل، حاخ ل   :ومعأاو   
حيث  ((يدوةلدن )):والشاهد ايه اوله .إلخ وات الزوال :وي امع حوله،  أ ،فهابتيحيط 
 .بعد لدن اشبيها لأوأها بالاأوين ((يدوة)) أصب

  :((أمس))ظرف الزمان

ظري من ظروي الزمان مبأي لىخ الكسر لأد الح ازيين، ممأوع من الصري : مس   
ن كان م هول الأسب  ،لد  اأصرااه اول الرا ز لأد بأي امي ، ويشهد لىخ  :وا 

 4السالالالالالاالم  الي ت  الالالالالع  الالالس  الالال الالل  الالالاله  الالالا مِ الالزل الالالالالالالائِ ال   الل  الا     الالالالالالس  الالالالم     ذ  الالالالا مُ الالالالبل الالالالالال   الالالالالل   التُ الالالالالالي    ر   الالالالالد  الالالن  الالالالالل        
الشاهد ايه .ز يشبهن تمسا من الستعالير يت ل با  مس، تمسا من الع ائ :ينول   
يير مأصرا  لىعىمي  والعدل، ا رت بالفاح  (( مس ))حيث  اءت كىم   ((مذ  مسا )):اوله

وما يأبغي اإلشارة إليه  ن اشبيه الع ائز بالستعالي له لالا  بما يعاندو  .واألي لإلطالي
 أن من معاأي السعالة ساحرة ال ن ،العرب اي  اهىياه 

 :فا الزمان قّطُ وَعوَض ظر 

                                                

 788اي صأع  اإللراب ص المفصل 1-
 .028ص 2جالبن يعيش شرح المفصل  2-

 026ص 2  اي شرح المفصل البن يعيش جالبيت بال أسب -3
اطر  حشر ،  02ص2جتزاأ  اأدب ، 27رة االساشهاد ايه اي  سرار العربي  صهبال أسب  لىخ ك البيت من الر ز -4

 .( مس)لسان العرب مادة ،  724ص2جالكااب  06،الأدا ص
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ي واالسانبال لىخ سبيل ل  وهما لزماأي المُ ، ((ض  و  ل))و، ((اط  ))و »:اال الزمتشرأ   
  اعوض ظري الساغراي المسانبل .1«وال يساعمالن إال اي مولع الأفي ،االساغراي

لشبهه بالحري اي » و الفاا    يلي لىخ الل ،  و الكسرلإن متاص بالأفي، مبأي 
 :خشاال األ. 2«، أأه ينع لىخ كل ما اأتر من الزمان إبهامه
 3يُ الالالالالالر  الف  الالالالا  الالالالالض  ال أ  الالالو  الالالالل   اج    د  الالح  الس  بالالالالأُ     الالا  الالمالالالاس  الالن  الالالا       ُ  أ  د  الالالاله   ان  الالالبالالالاللِ  ي  الالالع  الالياللِ ر        

والشاهد  .ا، و اسما لىخ ذلكاعاهد  توان رلعا من    واحدة  ن ال يافراا  بد: ومعأاو   
واد كهر »:واال  بو حيان .ال أافري  بدا :والاندير ((أافري ))ظراا لالال  ((ض  و  ل))م يء  :ايه

 والبيت شاهد لىخ ذلك حيث اساعمىت .4«اساعمال لوض حاخ   روو م را النس 
 .راب واب اس  ال محل لها من اإلل ((أافريال ))بالابار  مى  . مع النس  ((ض  و  ل))

 :حـــــكم كــــيف

  اوالالالالالالالأالالالواي مع...ومعأاو السوال لن الحال وكيي  ار  م را الظروي،»:اال الزمتشرأ   
لىخ م يء  أتخ  تويشهد اول الكمي .6«5﴾فأتوا حرثكم أّنى شئتم﴿:اال اهلل اعالخ ، أتخ

 :بمعأخ كيي
 7[ِريالالالالبُ  ال  و   ة  و  الالالالالب  الالال ص  ال   ثُ الالالالالالاليالالح الالالن  الالالمِ ]      ربُ الالالالالط  الالالالالال ك  الالب الالالالالآ ن  الالالالالالي   ن  الالالالالالالمالِ خ و  الالالالالالالالأ          

  :والشاهد ايه.يع ب من أفسه كيي لاودو الطرب بعد اأنلاء  يا  الصبا والىعب   
 :اال لبيد بن ربيع . 8«((كيي))دون   ((خبأأت ))إال  أه  ي ازون »م يء  أتخ بمعأخ كيي

                                                

 .708المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 .052ص 7ج.  0880.بيروت. 0ط.دار الكاب العىمي . ناا  حمد شمس الدي.لىسيوطي. همع الهوامع2- 
 020ص.2البيت من الطويل لأللشخ اي تزاأ  اأدب ج 3-

 052ص 7لىسيوطي ج.همع الهوامع - 4
 772من اآلي  . البنرة- 5
 .700المفصل اي صأع  اإللراب ص- 6
بيروت  7سي لال  الكاب طداود سىو  واورأ حمودأ الني اا.هاي شرح هاشمياا تالبيت من المأسرح لىكمي -7

 .088ص-0806
 .700المفصل اي صأع  اإللراب ص -8
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 1[الالالالرُ ا ِ ش   ك  ي  ى     رِ  ت  حيها ا  ب  ك  ر   م  الالالال  كِ ]     هالالالا الالالب س  الالالبِ الالا  الالى  الها ا  الالالاِ أ  الالالخ ا  أ     ت  ح  ب  ص  أ ا        
حيث لرب  ،ويذكر ابيا ما  سداو إليه ،البيت من  بيات يعااب ايها لمه بن لامر   

أأت بمأزل  من ركب أاا  ا ،إأتك ركبت  مرا ال تالص لك مأه»:اائال له.  ارا له بالسيي
  واز:والشاهد ايه.2«أن ر ىيه اد اشابكاا بركابيها؛صعب  ال يندر لىخ الأزول مأها سالما

 .بسا أتخ اأاها اى :كما  اء اي البيت وهو اوله ،دون كيي خبأأ  الم ازاة
 :المــــركب مــن األ ماء

لىخ هي »:مأها انالاأسماء، اأاول المركب  هاء الحديث لن المفرد منإأبعد    
لربين، لرب ينالي اركيبه  ن يبأخ االسمان معا، ولرب ال ينالي اركيبه إال بأاء 

واع  »:نوله اوبعد  ن اصل بين لربي المركبات شرع اي ذكر معاأيها، .3«اأول مأهما
أن اأصل بين هذا، وبين هذا، اىما سنطت ؛هذا اأمر بين بين ايبأوأهما اسما واحدا

 ، بأي لالمأه معأخ الحري، وهو اي مولع الحال  يلالعطيفيفا والأي  أي  االواو ات
االساعمال اول لبيد صح  والشاهد لىخ . 4«وسطا : أ ((بين بين))واع : إذ المراد بنوله 

 :اأبرص
 5الالالالاأ  الالالالالي  الالالالب   الالالن  ي  الالالالب   الالالطُ الالالنُ الالالالس  الالالي    ِ الالالالالالو  ن  الالالالال ُض الالالال     الال الالالالالالع  الالالالالب  و   [الالالالالالاالأ  الالالالالالا  الالالالن  الالالالاليالالالالنالالالي حالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالحالالأ]      

إأأا بأي  سد أحمي ما : امر  النيس معيرا إياو بمنال  بيه، مفاترا بنومه اائال امتاطب   
يس لن حماي  ي ب لىيأا حماياه، وبعض النو  يع ز لن ذلك، حيث ل ز او  امرئ الن

بمعأخ بين هذا وبين  ((بين بين))اساعمال :والشاهد ايه.واروا لأه و سىموو لىنال، بيه مىكه  

                                                
 . 778ص 0867دط الكويت . إحسان لباس وزارة اإلرشاد. اا .ل لىعبيد بن ربيع  اي ديواأهالبيت من الطوي -1
 .84ص 2تزاأ  اأدب ج -2
 .702أع  اإللراب صالمفصل اي ص -3
 .050ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -4
 .000ص 0884بيروت  0 شري  حمد دار الكااب العربي ط اا. هألبيت من   الكامل لعبيد ابن اأبرص اي ديواا -5
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 أ مأاشرين اي البالد هائ ين، من اشاغرت لىيه  ،((غرا وبغراشافراوا  )) »: متا اوله .هذا
 :اال الع اج. 1«المطربهاج :ذا اشت واأاشرت، وبغر الأ  إليعاه 

 2ر  د  الالالالالالالالالالالكالالاأ  الالالا يالالالالالالل الالالالل الالالالاج  الالهال    الالالالالالالالالالال أ   ة  ر  الالالالالالغ  الالالالالالالب                         
 .وهاج بالمطر ،إذا سنط الأ  ، بغر:مأتوذ من ((بغراشغرا و ))اي ((بغرا )) ن:والشاهد ايه   

 .3«سبع لغات وله تمس  معان »وايه  ((تازباز))ومن اأسماء المركب  
 :ح  ورودها بهذا المعأخ اول الشالرويشهد لىخ ص :ضرب من العشب -

الالالالال      الالوداالالالالالالاللُ  الود  الالالالالالالالاللال    الالر  الالالالالالالالك  ها   الالالالالالاُ الالالالالالالالالالي  الالالالالرلالالال      الالالص  الوال الالل  الص   ليداالالالع  ي  الالالالوال ل  الالالالالالالصِ الالالالأ 
 4[وداالالالعُ الالالالالس  الالم   ر  الالامالالالو للُ د  الالالاليالال   ثُ الالالي  الالبالالالح  ]     الالالالالوداالال ُ الالالم  الالالالالالال الال   الالالأِ الالالالالس  الالالالالالال ازِ الالالالالالالالبازِ الالالالالالتالالالالالوال     
 لرليت الأاا  هذو الأبااات الكريم ، والتازباز الم ود المبىل بالمطر الذأ طا:وومعأا   

أأه ال يراو من كهاا   ؛ايث يدلو لامر مسعودحوارافع لكهرة ما  اء من مطر شديد ب
وذلك من تالل  ،م يء التازباز بمعأخ العشب :والشاهد ايه .يرا لن الفرحبعاو  ،ااتالأبا
 ((والتازباز السأ  الم ود)):اوله

 :ال ابن  حمرا :لباب أزرق يكون فوق العشب -

 5الوأالالالاالالالالالأُ الالالال ُ  الالالالالالهِ الالالالبال ازِ الالالالالالالبازُ الالالالالتالالالالالال الالالن  الالالالالالالو ُ      [أوار الالالالالالسالالالالال عُ الالالالى  الالالالالالالالن   هُ ا الالالالو الالالالالا الالالالالأ ن  الالالالالالفالالاالالالال]      
التازباز لكهرة  اكهر ايه صوت ،ومطر ليال وأهارا يصي مكاأا اشني السحاب اواه،   

 .اي  لن شدة تصب المكان الذأ يصفهأن كهرة الذباب ما هي إال كأ،العشب ايه
يحامل  ن ا »((التازباز نو ُ )):ب كنولهاساعمال التازباز بمعأخ ذباب اي العش:والشاهد

، إذا  (( ن الأبت)) :ويحامل  ن يريد به الذباب أفسه اإأه ينال العشب، ((التازباز)) بال ديير 

                                                
 .704ص اإللرابالمفصل اي صأع   -1
 .70/ 0ج دمشي دت .لبد الحفيظ السطىي، مكاب   طىس دط.  اا.البيت من الر ز لىع اج اي ديواأه -2
 .705ص اإللرابالمفصل اي صأع   -3

 .728الناهرة دت ص 0 ودة مبروك مكاب  التاأ ي طاا أبي البركات بن اأأبارأ  اإلأصاي ز بال أسب  اي لر ا4 -
 .058دمشي دت ص .دط .حسين لطوان م مع الىغ  العربي  اا.البيت من الواار البن  حمر اي ديواأه -5
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وهو يظهر اي الربيع ويدل  ،وبه سمي، صوت الذباب ن التازباز صل واأ.1«ترج زهرو
 .لىخ تصب السأ 

 :ال  العرب وشهد لىخ ذلك اول  حده  واد ورد بهذا المعأخ اي ك :داء في اللهازم-
[الالالاالالالالزم  ال   ون  الالالالالالكُ الالالالالالالالا   ن     الايُ الالالالت  الي   الالالالالالالالأ  إِ ]     الالالالام  زِ االالالالالالالالالالاله  ى  الالالالالال لِ الالالالالالالالالسِ ر     ازِ الالالالالالالبازِ الالالالالالالالالا تاليال      

2 
حيث  ((تازباز )):اهد ايه اولهوالش .ال افاراه ء  ارك هذا المولع، اإأه  تاي  نيا دا   

 .وهي طري الحىنو  ،هاز   مع لهزوم ى اء به لىدالل  لىخ  أه مرض يصيب ال
 :الفصل بين كم الخبرية وبين مميزها

ذا اصل بين التبري  ومميزها،»:اال الزمتشرأ    ك  اي الدار )):أصب كنولك وا 
 م مولا  و ،مميزها مفردا اأصل ا ر ذا يعأي  أه إذا كاأت التبري  ايوه. 3«((ر ال

اول  ويشهد لىخ صح  هذا االساعمال. صبأ، يلاإأه حين يفصل بيأها وبيأه بفاص
 :وهو من شواهد سيبويه ،النطامي
 4[لُ الالالمِ الالالالا  ح     االالالالالارِ الالالالمالالالالن اإلا ال  كالالالالادُ  إذ  ]        الالالالد  الالىخ ل  الالال لالل ل  ا    ُ الالالهُ الالأ  الالكال  أالأي مِ       

كاأوا كهيرا  ،لطىب اواه ؛لديه يراحل لىيها  احىاي حال انرو، ولد  و ود ر : ينول  أه   
 .ويافلىون لىيه حاخ ال يكاد يراحل لأه  لطىب الرزي ،ما يبروأه

أصب  ((مأه ))ومميزها بال ار والم رور  ،والشاهد ايه  أه لما اصل بين ك  التبري    
إذا اصىت :اال التىيل »:واال سيبويه .5 الفراءو إالز  يي ما  رو مع الفاصل ال .المميز

 و ل  يساغن ااحمىه لىخ لغ  الذين  ،بين ك  وبين االس  بشيء اساغأخ لىيه السكوت
أن الم رور داتل  ي عىوأه بمأزل  اس  مأون، أأه ابيا  ن يفصل بين ال ار والم رور،

                                                
 .052ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -1

 (توز) لعرب مادةالبيت من الر ز بال أسب  اي لسان ا 2-
 .708المفصل اي صأع  اإللراب ص -3

 28ص.0868بيروت  0ابراهي  السامرائي دار الهناا  ط.  اا.البيت من البسيط لىنطامي اي ديواأه 4-
 .442ص 6تزاأ  اأدب ج  5-
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ل بيأه وبين الذأ يعمل الس  المأون اد يفصاو . اصارا كأأهما كىم  واحدة ،اي ال ار
    : ن سيبويه  يلا ينول ب واز راع الفلل لىخ  أه االل لىفعل أالأي اائال مع 1«ايه
اول زهير ويشهد لىخ هذا  يلا .2«الاي أاله ايها الفلل رن شاء راع ا عل ك  المراا  و »
 :بي سىمخ بن ا

 3االالالالاله  الالالالالالارُ الالالالالالالا ي  الالالالبل دِ و  د  الالالالح  الالالمُ  ضِ اأر   ن  الالمالالال      الالالهُ الالالالالالالالالدوأ   الال   الالالالالالالالا وك  الالالالالالالالاأل الالالالالالالالالالأ  الالالالالالالالسِ     الوُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالا        
والتىوص  ،لاأال من أواله ري  ما يفصىها لأه ما ياعذر اطعه ،إن أاااي انصد سأاأا   

والشاهد ايه  .وماونلما بها من  حكا   ؛مأه إليه، من  رض محدودب  متاىف  الالاريس
ومحدودبا بالظري وال ار  ،حيث اصل بين ك ((ك  دوأه من اأرض محدودبا )):اوله

يين اوهذا يعأي  ن الكو  لأد البصريين، واماأع ال ر ،او ب أصب محدودبا ،والم رور
ولكأه مع و وب الأصب اي حال  ،ري  ابا الفصل بين ال ار والم رور ي يزون ال ر
 :اال الفرزديإذ . 4« اء ال ر اي الشعر مع الفصل»الفصل إال  أه 

 5اعِ الالالالالالف  الالأ   د  الالالالالالالا ِ مال    ِ الالعالالاليالالالالسِ الالالالالالالالد    ِ الالالالالالت  الالل       د  الالالي  الالس   ر  الالك  الالب نِ الالالالالب دِ الالالالع  الالالأي س  الاي ب الالالال   ك        
أي سعد لها حيث ابيى  ب ،ك  سيد اي بأي سعد لت  العطي  شريي كهير الأفع   

كوأها اسامدت ااريتها من لمي الحلارة  ،مكاأاها الااريتي  بين م مل النبائل العربي 
مع  ((ك ))الب حيث  ر سيد ((  اي بأي سعد بن بكر سيدك )):والشاهد ايه اوله.اليمأي  النديم 

وبالأظر إلخ  حكا  ما بعد ك ، اد  .لىلرورة (اي بأي)الفصل بيأهما بال ار والم رور 
 :يأشد بيت الفرزدي

  6أارِ الالالش  الاللِ  الالي  ىالالالت ل  ب  ى  ح   الالالالد  ا   اءُ الالالاللالد  الالالالالالا          الالالالالالالالالوت رُ الالالالالالالريالالالالالا    الالالي ك  الالالل      الالالم  الالل   الالالالال   ك        

                                                
 .064ص  6الكااب ج -1
 .064ص 7جالمصدر أفسه  -2
 .027ص 2وشرح المفصل البن يعيش ج 7/065البيت من المانارب لزهير بن ابي سىمخ اي الكااب -3
 .708المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
 .ول  يذكر الزمتشرأ اائىه 7/060والكااب  6/426البيت من الكامل لىفرزدي اي تزاأ  اأدب  -5

 450ص 6البيت من الكامل لىفرزدي تزاأ  اأدب  ج  6-
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والشاهد ايه .ورلي ماشياي ياد تدماأي اي حىب أوا ك  لم  وتال  لك ادلاء،: أ   
والراع لىخ  ،وال ر لىخ التبر ،الأصب لىخ االسافهامي »ي وز ايهاحيث ((لمت )):اوله
  وال ر لىخ اإللاا  ومأه االأصب لىخ الامييز،.1«لمااكي ك  مرة حىبت لى:معأخ
  .ءاالبادا لىخ والراع

 :إعراب جمع الملكر ال الم بالحركات

 كهر ما ي يء واد ي عل إلراب ما ي مع بالواو والأون اي الأون، و » :اال الزمتشرأ   
 :واد الارض ابن يعيش لىخ هذا اإلطالي بنوله.2«ذاك شعر، ويىز  الياء إذذلك اي ال

  ((سأون)) :وذلك إأما يكون ايما ي مع  بالواو والأون لولا من أنص لحنه، أحو اولك»
ومما يشهد لىخ صح   .3«والحي ما ذكراه هاهأا، والشيخ اد  طىي ،((هُُبون)) ،((ُاُىون))

 :ال ذلك لأد الزمتشرأ اول الشالراساعم
دادلالالالالالالالالالاأي من أالالالالالالالالالالال الالالالالد  اإن  سالالالالالالالالالالأيالأ الالالالالالالالاله      لعبن بالالالالالالالالالأا شاليبا وشيالالالالالالالالالالالالباأا ُمالال  -0  4الالالالالالالالالالر 
 والي و وحشت  ح مرد،يا تىيىي  ااركاأي من ذكر أ د، اإن سأيأه اد شيباأي و أا  :ينول   

حيث أصب سأين بالفاح  لىخ لغ  بعض  ((اإن سأيأه)):والشاهد ايه اوله.اي حال مشيبي
أن أون ال مع احذي لأد  لنال سأيه؛ امىها معامى   مع المذكر السال ،ل ولوعرب ال

 .اإللاا 
 5واالالالالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالالالالالاوزت حالدت اأربعالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالنومالالالالالالالالالالالالالالاذا يالالالالالالالالالالالد رأ الشالالالالالالالالعالالالالالالالالالالراُء مالالالالالالالالأتي        -7
. ماذا يريد الشعراء مأ يع واد بىغت سن اأربعين، وهي سن الحأك  والا رب  واالتابار   

الي اأصل اي حيث  لرب بالحركات، ا ر بالكسرة لىخ ت ((اأربعينِ )):والشاهد ايه اوله

                                                

 .770المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
  .778المصدر أفسه ص -2
  .772ص 2شرح المفصل البن يعيش ج -3
  .50ص 0وتزاأ  اأدب ج  20البيت من الطويل لىصم  النشيرأ اي اىتيص الشواهد ص  -4
   .408واذكرة الأحاة ص  .24.من الواار لسحي  بن وهيل اي اىتيص الشواهد ص  البيت -5
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  كسرت الأون لىاتىص من الاناء الساكأين:وايل. مىحي بهوال  مع المذكر السال ،
 .وبالاالي ال شاهد ايه

 :إعمال المصدر

وهو  » و معراا باألي والال   و ملااا، مصدر إلمال اعىه سواء كان مفردا،ل العم  يُ    
   لعفهما أن األي والال  ال اكون اي  سماء اأ أاس الاي هي اأصول إال معرا 

 :اول الشالر ((ال))البويشهد لىخ إلمال المصدر المعري  .1«إلمالهااىذلك لعي 
الالاُل الف     الداءو الالالالالال   لالالالالالالالالالالالالالالالايالالالالالالالالالالالالأالالالك يُ الالالالالالالالاليالالالالالالالالالالاللع       الالالالالالالالالالالالالالالر ار  يُ الالالالالالالالِ يال ت   2اللُ الالالالالالالالالالالالر اِتي اأ  
  بر  ن يأال من  لدائه، و بان اال يهبت اي الح هو لعيي لىخ: ينولايه و ر ال    

حيث أصب  ((أكاي   لداءوال)):يه اولهاوالشاهد  .اأ ل أا مأه  ن الفرار يوترظبل يفرت 
 .(( لداءو)):وهو اوله الأكاي  مفعوال به وهو اوله ((ال ))البالمصدر المنارن 

ى]       ُت اى        [أتيالالالأرة  الاليالالالالالالولال خ الُمغِ  ُ  الِمتالالالالاللال نال د  ل  ر  ب ِمس م ع اأكال ر   3ُكل  ل ن  اللتر 
 ىاهالالالالحاخ اا ،لند لى   ول المغيرين  أي لما لنيا  هزماه ، ولحنت سيده  اى   ر ع لأه   
 :هد ايهوالشا.4«اىحناه  باهى ُ اهزماه   لبيع  اد  يارت لىخ باهى وكاأت بأو»بسيفي 

ولىخ هذا، اال  ،...الشطر الهاأي لحنت اى   أكل روأ ادو  ((ال))البإلمال المصدر المحىخ 
: ملاي إليه  أال اي اللرب لوض لن ((ال ))و مول لحنت،أن مسمع مع؛شاهد ايه

كررت  :لىخ  أه ي وز  ن يكون مسمع مأصوبا بأزع التااض  أ اى   أكل لن لربه،
 .لىخ مسمع

 :حمل المعطوف على محل المعطوف عليه المجرور 

                                                
 . 25ص 4شرح المفصل ج - 1
وهالالالالالالو مالالالالالالن شالالالالالالواهد الكاالالالالالالاب الاالالالالالالي لالالالالالال  يعالالالالالالري لهالالالالالالا .0/072اأدب البيالالالالالالت مالالالالالالن المانالالالالالالارب بالالالالالالال أسالالالالالالب  االالالالالالي تزاأالالالالالال  -2

 (.0/087الكااب)اائل
 . 22ص 4ولمالك بن زيب  الباهىي اي شرح المفصل ج 082ص 0البيت من الطويل لىمرار اأمدأ اي الكااب ج -3
 .08ص 4المفصل ج شرح -4
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 :ك اي المعطوي و هانل ذا لطفت لىخ ما تفض بالمصدر  ازإ»:شن يعياال اب   
اإن   ن احمىه لىخ المعأخ،:واآلتر. ىه لىخ الىفظ، ااتفله، وهو الو ه ن احم: حدهما

ن كان االال راعاهو  ،أصبت المعطوي كان المتفوض مفعوال اي المعأخ، مما و  .1«ا 
 :، وهو من  بيات الكااب روريشهد لىخ حمل المعطوي لىخ محل المعطوي لىيه الم

 2االالالالالالالاليالتاأ  الالالالالالالالالال  الىالِس و الالالالالالالالالاال   اإلالالالالالالالالالالاا  الالالالالالالت  الالالالالالالالم    ستاأا   الالالالالالالالالالالالالالالُت بالالالها ح  الالالالالالالالأالالالالالالالالالالالُت دايالالالالالالاالالد كأ      
حيث  ((االىياأ))و:ايه اولهالشاهد و  .مماطىاهو  إاالسهمتاا   باإلبلاد دايأت هذا الر ل    

 :3ايلوهو مفعول به لىمصدر متاا ، و  اابعه اي المحل، ،اإلاالسلطي الىيان لىخ 
 .إليه منامه  اا  الملايو  ،ه  حذي الملاي، متاا  الىيانو  : أ ؛معطوي لىخ متاا 

حمىه   ،مما يدل لىخ  واز حمل المعطوي لىخ محل المعطوي لىيه الم رور  يلاو 
        ي  واز الحمل لىخ الىفظ حيث الأعت كالعطي ا ،محل الموصوي الصف  لىخ

أما أصب ايه المعطوي محموال لىخ و »:الزمتشرأ اي هذا الباب إذ ينول. المعأخو  ا 
 :اي اوله حمل لبيد الصف  لىخ محل الموصوي، اكم أأه مفعول،؛محل المعطوي لىيه

ال ىالُو ُ الالالالالالم ظ حن هِب الالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالطال ىال ب  الُمع        [هُ الالالالا   الالالالالاله  ر اي الرواح و    الالالالالالحاخت اال ه  ]     
4 

نالتهُ : أ    ها ه يرا سار اي الها رة، و حيث يصي لبيد ل.5«كما يطىب المعنالتُب المظىوُ  ح 
 :شاهد ايه اولهالو .طىب الدائن الممطول بديأه حنه اطىب الماء طىبا شديدا مهل ،الحر

 .وهو أعت ((المظىو ))
 

 
                                                

 .00ص 4شرح المفصل ج -1
 .002البيت من الر ز لروي  اي مىحي ديواأه ص2- 

ليالالد مصالالطفخ درويالالش الهيئالال  العامالال  .ارسالالي االالأليي لبالد اهلل بالالن بالالرتأ االالاشالالرح شالالواهد اإليلالالاح أبالالي لىالالي الف: يأظالر  -3
  .020ص 0885 الناهرة ط.لشوون المطابع اأميري  د

 747ص.7ج تزاأ  اأدب البيت من الكامل لىبيد بن ربيع  اي -4
 . 720صالمفصل اي صأع  اإللراب  5-
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 :إعمال مبالغة ا م الفاعل

م راو  إذا  رادوا  ن يبالغوا اي اأمر،  روا اس  الفالل،و :1اال سيبويه»:اال الزمتشرأ   
 أ إذا كان اس  الفالل يعمل لمل اعىه الملارع إذا  ريد به  ؛2«إذا كان لىخ بأاء االل

الفالىين مما ايه معأخ اد   روا لربا من  سماء »العرب اإن االسانبال،  و ،الحال
بأفس حيث  لمىوا اأولخ لمل الهاأي  و  م راها إذا كان لىخ بأاء االل،.3«المبالغ 
الخ إذ ينول هذا من شواهد إلمال مبالغ  اس  الفالل ما  سأدو الزمتشرأ لىنُ و  .الشروط
 :اأتير

 4الالالالالالالالالالالالالالالوالِي  لالالالنالالالالالالج التالالوال  الالالالالاللال ي س  بو     ه ا  الالاللالالالالالالالالالالالالالالاسلا إليها  الِ رب لب  الالالالالالالالالا الحت  -0 
ذا بط ال أش اوأ الأفس لأد الهول، و إأه را:يريد  ن ينول    اامت الحرب ال يساار اي ا 

حيث  لمل ((هااسا إليها  الل  لب   )):والشاهد ايه اوله .د مع الأاس، بل يحاربعينالبيت، و 
 .((ها الل  ))لمفعول بهااأصب بها  ((لبتس ))فعلصيغ  المبالغ  لباسا لمل ال

 5[رُ الالالالالالك لالالالالااالالالالالالالإأت الالالالالالالوا زادا االالالالالالالمدِ الالالالالالالل  إذا ] سماِأها     يي سوي  لروب  بأصل الس    -7
اإلبل لىليفان إذا لدموا  حيث كان يعراب ه كري  يأحر لأللياي سمين الأوي، أ: أ   

 لمل حيث ((هااأِ م  سِ  لروب أصل السيي سوي  )) :الشاهد ايه اولهو  . أواشادت الس  الزاد 
 لروب اراعت الفالل وهو :وهي اوله ((لالا   ))صيغ  إلمالك ((ا ُعول )) صيغ  المبالغ 

 .كما اأصبه بلارب ((سوي   )) :وأصبت المفعول وهو اوله ،اللمير المساار ايها
دُ الالالالالواء يُ ت  تا الأل   الالالكيالالالب]        6ُروبُ الالالالالالالالالين ل  الالالالالالالالدارلالالالالالالال رووس   كري         [هُ الالالالالالالومُ الالي حالم 

                                                
 .008ص 0ج.لسيبويه الكااب -1

 .728المفصل اي صأع  اإللراب ص 2-
 .00ص 4شرح المفصل ج -3
 .052ص 0ج.دبالبيت من الطويل لىنالخ بن حز  اي تزاأ  اأ -4
 .0/000والكااب  4/747طويل البي طالب بن لبد المطىب اي تزاأ  اأدب من الالبيت  -5
 .08ص 4البيت من الطويل أبي طالب اي شرح المفصل ج -6
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 هو كري  ش اع ماهرو صابر اي الشدة يحمد الأاس شأأه، إن هذا الر ل :ينول   
 ((رووس الدارلين لروب)) :والشاهد ايه اوله .به األداءاباساعمال السيي والسالح اه

وايه دالل  لىخ  واز  الفالل اي رووس الدارلين، وهو مبالغ  اس  ،حيث  لمل لروب
 .لىيه هاندي  معمول

 :عمل ا م الفاعل المثنى والمجموع
  :كنولك.وما هأي من ذلك و مع مصححا  و مكسرا يعمل لمل المفرد»:اال الزمتشرأ   

اربان زيدلا هما)) وتاج  ))و ،((مك    طالتان  ا ه ))و ،((لمرلا لاربون))و ،((ل    (( اهللِ  بيت   هنت ح 
 مع اس  الفالل سواء كان صحيحا    وهذا يعأي  ن مهأخ و .1«((الأطاي ك  بُ حُ  لوااد  ))و

كما يعمل اس  الفالل المفرد لمل اعىه، وهذا ما اشهد لىخ  ،مكسرا يعمل لمل اعىه
 : الأصوص الشعري  اآلاي  هاساعمال  صح
الالال الالن ُوريِ الالالالالالمالال    الالالالالالالالالا مالالالكاللالالالالفالل ا و       :اال الع اج -0  2يالمِ الالالالالالالالالالالالح 

 (( والفا مك )) :الشاهد ايه اولهو .الوري الاي  لفت العيش اي مك ، ورليت بهالحما  : أ   
 .   لمل اس  الفالل المفرد اأصب مفعوال به مك   (( والالالفا))حيث لمل  مع اس  الفالل 

 :واال طرا  -7

مِ الالالالالالالالالال  اي اهالالالالالالالزادوا  أالت     الالالالالالالالالالهالال        3ر  الالالالالالالالالالالالالالالالالتُ الالالالالاُ  رُ الالالالالالالالالال  ُه   ييالالالالالالالالالب  الالالالالالالالالالالذأ   ر  الاُلفالالالالالالالالالالي       الالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالال الو 
 .رون لىخ من لداه اتوال يف ، أ  أه  زادوا لىخ  مهاله  بأأه  يغفرون ذأوب المذأبين   

الذأ  ((يفور))لمل مفردو((ُيفالاُلر))حيث لمل  مع الاكسير ((ه يفر ذأب)) :والشاهد ايه اوله
 . ((ذأب   ))يعمل لمل اعىه اأصب المفعول

 

                                                
 .700ل اي صأع  اإللراب صالمفص -1

 .76ص0الر ز لىع اج اي الكااب ج 2-
 .42ص 7887، بيروت 2دار الكاب العىمي ، ط. مهدأ محمد أاصر الدين اا.البيت من الرمل لطرا  اي ديواأه 3-
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الالالالالالالالالال     بالدان   م ه اِويالن   الال   شُ  -2     1ز  ِ الالالالال ا  و  ور  الالالالالاِت ال تُ الالالالالالع ِشي    ِميص       االالالالالالالالالالالالُزور م ت 

 بدان ال زور لأللياي والمساكين يوترون العشاء  يهيأون ،ه  سادة الأاس وكرماوه    
 بدان   مهاوين   )):والشاهد ايه اوله .اه  ليسوا لعااا وال لئاما ،أ ل ليي محامل

 لمل الذأ يعمل ((مهوان ))حيث  لمل  مع صيغ  المبالغ  مهاوين لمل مفردو  ((ال زور
 .(( بدان ))اعىه اأصب المفعول به 

 :((ههح ن وج))م ألة إعراب  

 أ سبع   و ه  ؛سبع   و ه 2(( هُ هُ جْ وَ  نٌ  َ حَ ))ذكر الزمتشرأ  ن اي مسأل  إلراب   
حسن و  لىخ الفالىي ، ((و هه ))هو اأصل، حيث ارافعه و و هُ  حسن   : ائزة اي الكال 

بني  اأو ه اند  ما .باإللاا  ((و هال))رحيث   ،هو الو ه المتاار بعد اأول، و الو هِ 
 ه الالالالالالالالها باأو الالالالالالال  اساعمالالالالالالائرها من الشعر الفصيا لالساشهاد لىخ صحظأ أ ورد الزمتشر 

ن كاأت يير مطردة و ، المذكورة  :وهي لىخ الاوالي ،الو ه اأول والهاأي دطرااا 
 أ أصب االس  الأكرة بعد الصف  المشبه  لىخ الاشبيه بالمفعولي  : اوجهً  ح نٌ   -0

 : بي زبيد الطائي وأظيرو اول ،لىخ الامييز  و
 3ابلاالالالالالالالالالالِدلال ت ش أ باُء  أيالالالالالالالالالالطوط    ُ الالالالالالالالمح الرةل     الالالالالالالالال الزاُء مدبالالالالالالالالالى ل لالالالالالالالالالالالالاُء منبالالالالالالالالالالالالالالالالهيفال      

  ولظيم  الكفل إذا  دبرت هي لامرة البطن إذا او هت إلي،:ليصي امر ة اينو    
حيث أصب  ((شأباء  أيابا )):والشاهد ايه اوله.لطي تىنها، شأباء الهغرممدودة الظهر  

      كما أصب  و امييز مأصوب، لىخ الاشبيه بالمفعول به، ((شأباء ))  أيابا بالصف  المشبه 
   . ((احسن و ه ))اي ((حسن)) بال ((و هلا))

                                                

 .200ص.7888بيروت ، 0محمد أبيل الطريفي، دار صادر ، ط. بن زيد اا تالبيت من البسيط لىكمي 1-
 .704ل اي صأع  اإللراب صيأظر المفص -2
 . 080، ص0ج البيت من البسيط أبي زبيد الطائي اي الكااب -3
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ل به أصب االس  المعرا  بعد الصف  المشبه  لىخ المفعو  أ  :الوجهَ  ح نٌ  -7
 :وأظيرو اول الأابغ 

س لالاله سأالال الالالا ُ الالالالالالالالهالالر ليالالالالالالالالالظ ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالال     يش     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب لالالالالالالالالالالالذأالالالالدو بالالالالالالالُذ بعالالالالالالواال الالالأتُ       
1  

 ا  و إن هىك صار الأاس اي  س:اائال واد اشاد به المرض ،يصي الأعمان بن المأذر   
 ((  ب الظهر   )) :والشاهد ايه اوله.  ب عيربوامسكوا بمهل ذأب  ، ليي ليشو  حال

 .الو ه   مررت بحسن   :كما أنول ،حيث أصب الظهر بأ ب لىخ الاشبيه بالمفعول به
وأظيرو اول  ،االس  الأكرة بعد الصف  المشبه  باإللاا   ر أ : وجهٍ  ح نُ - 3

                                              2يالالالالنالالمِ الالالالالالالالالالالالالالرلا س  الالالالالالالالالالالالالالالن  الطن  بالالالالِ الالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالالالالحِ          :حميد اأراط
     :يل اولهلبد ،يصي ارسا بلمور البطن أاايا  ن يكون لمورو هذا أا ما لن هزال   

مما  ((ال)) إلخ بطن مع حذيوهي صف  مشبه   ،إلاااه الحي:والشاهد ايه. ((بنرا سمين ))
الحي )) :مما يأبغي اإلشارة إليه  ن اولهو  إلاا  حسن إلخ و ه،:التامس  أي يز الو ه 

ن كان  صىه اس  الفالل كالو  ،((بطن ب أأه اإأما ذكر اي هذا البا ((وتارج )) ،((لارب))ا 
           اال ((ههحسن و ))الب ((حسن و ه))كما ادر ،((الحي بطأه))اندربال   را م را الصف  المشبه ،

واس  الفعل ال يلاي إلخ  ،االل اي المعأخ ((الو ه ))كما  ن ،االل اي المعأخ ((البطن))
ليس و  ،ال يلاي إلخ أفسهيء أن الش الل،زيد  اهذا لارب زيد  و »:لفالل ال أنولا

 .3«كذلك الصف 
ير المشبه  إلخ اس  ظاهر ملاي إلخ لم الصف  إلاا   أ: هِ وجهِ  ح نُ  -4

 : وأظيرو اول الشماخ .صاحبها
ا ا صفالل الالالعيها    الالالالالالالالالت لىخ ربالال اام   أالالالالالالالُكم   ا     الالالالالالالالالار  و  4ا ا مصطالهماالالالل ي ا ا األالي     

  
                                                

 086ص.0886بيروت  2ار، دار الكاب العىمي  طالىأابغ  الذبياأي اي ديواأه اا لباس لبد الس واارالبيت من ال -1
 .082ص 0الر ز لحميد اأراط اي الكااب ج -2

 .002ص 4شرح المفصل ج 3-
 280ص.صالح الدين الهادأ.اا.الطويل لىشماخ من البيت -4
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ل  يبي ايهما و  ،ي بيت سابي اد  افرا من السكان ن ربعي الدمأاين المذكوراين ا:معأاوو   
والشاهد ايه .محل إلرا  الأار ايها سودت  لاليها مُ   مياي اىوح لىأاظر كاإال  ح ار اأها

إلخ اس  ظاهر ملاي  (( وأاا)) حيث  لاي الصف  المشبه  (( وأاا مصطالهما )):اوله
حيث و أاا مهأخ بمأزل  حسأاا ومصطالهما بمأزل   ((مصطالهما ))إلخ لمير صاحبها
ز تفض معمول الصف  إال  ن ابن لصفور ال ي و  .حسأاا و ههما:و ههما اكأأه اال

أن التفض ال ي وز  ؛المشبه  اي حال إلاااه إلخ لمير موصواها إال لأد االلطرار
 .1إال من أصب

أصب معمول الصف  المشبه  اي حال إلاااه إلخ لمير موصواها   أ:هح ن وجهَ  -5
 :وهو أظير اول الرا ز.هو ه   مررت بر ل حسن  : أحو
رتاِاه االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل سُ الالالالالالالالالالالالالالالو   الذتر ا و اداالالالالالالالالالالالالُكال      [ه االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعتاِاالالالالالالالالالالالالالالالالمالالن ُأالالال ي  اهالالالا إأالت الالالالالالالالالال أالالالع]      

2 
دأت سرااها إلخ اأرض أظرا إلخ ارط سمأها إأها لظمت سأامها، و :ي أواا ينوليص   

حيث أصبت ((وادا  سرااها)) :والشاهد ايه اوله.صفيها العاراين بها  يدامفاترا بكوأه من وا
ه ُه و  :هه بالكما أصب و  ((وادا ))سرااها بالصف  المشبه   س ن  و    سن اي ح  اد الابر ابن ح 

وهي  ،وأصب معمولها ((وادا ))ن  و   ال ارا  أه اد أ»:لصفور ذلك من لرورة الشعر اائال
إال  أه الطر إلخ اساعمال  راع السرات،يكان الو ه  ن و  ا،ملاا  إلخ لمير موصواه

وأصب  ،الأصب بدل الراع احمل الصف  لميرا مراولا لائدا لىخ صاحب الصف 
 ا الالالالالإ راء له اي حال إلاااه إلخ لمير الموصوي م راو إذا ل  يكن ملاا الصف  معمول

 ه السبع  اي الكال  وهكذا حاول الزمتشرأ  ن يهبت مدا  واز هذو اأو  .3«إليه
 كما  اء اي كااب لرائر  ،ول  يعابر بعض اأو ه مأها من لرورات الشعر ،العادأ

 

                                                

 .702ص0808الناهرة  0ط.السيد ابراهي  محمد دار اأأدلس. لرائر الشعر البن لصفور اإلشبيىي اايأظر  1-
 . 777ص 0الر ز لعمر بن ل أ اي تزاأ  اأدب ج -2

 .702كااب لرائر الشعر البن لصفور اأشبيىي ص  3-
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االسادالل لىخ وب ،اد افرد بالحديث لأها بصاحب المفصلوكأأي  ،لصفور البنالشعر 
 .والنياس لىخ مأوالها ،مدا صحاها

 :أحكام ا م التفضيل
ذا  ليي ساغ ايه  أث وهأي و مع، و »((ال))يل إذ لري بال لمن المعىو   ن اس  الاف  ا 

 د الالالالهالالالويش .عالالخ مهأخ  و  مالال  وال مع إذا واع لىالالالاهأيل حال، و الالاي ك اإلاراد: أ.1«اأمران
 :اول ذأ الرتم  لىخ  واز ذلك إذ ينول

 2الذاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله اال الالالالالالالالالالالالالالأُ الالالالالفالالال  و حسالالالالالالالالالالالالالالالالوس ىيالالالن  يالالالالالدا     الالالالالالالالالالالالالالسالُن الهنالالالالالالالالالالالالُ   حالالالالالالالالالالاليت الالالوم      
 :والشاهد ايه اوله. ر ساإلأس وال ن لأنا وشعرا و إأها  حسن ا :اائال ةيصي هذو المر    

ن كان  اريا لىخ  (( اعل ))اذكير »اد اا  بهو  إذ (( حسأه)) :، واوله(( حسن الهنىين)) وا 
 :اإلاراد الرا ع اي اوله اأما .لن ميت  وهو تبر، (( حسن الهنىين)) : ال ارا  أه اال ،موأث

ن كان ما  (( حسأه اذاال)) بل  أه مولع يكهر ايه من اِ  هوند  اهأي  اي معأخ ال مع، ااوا 
ن كان اأصل ال مع،، كنوله  هو  حسن ااخ اي الأاس ،اساعمال الواحد والواحد وااع  وا 
 هو )):ذلك ينولونول أأه مما يولي، ؛او ب الولع لىخ اإلاراد صل،مواعه اارك اأ

والموأث  ايه المذكر أو اسي أ  ن اس  الافصيل إذا  ليي .3«((و  مىه الر ال،  حسن
وحسأاه  ،  يدا الهنىين خول  ينل حسأ ، حسن الهنىين:االاىذلك  ؛كذا الاهأي  وال معو 

الافليل ال يعمل اي  اس  أ  ن .4«مل الفعلوال يعمل ل»: يلا اال الزمتشرأو  .اذاال
ب ُعد  من شبه اس  الفالل اال   اليهأخ وال ي مع وال يوأث،» أه المظهر لمل الفعل بالابار

 ،مررت بر ل اطن  بتاه)) :من اأاعال، كنولك ذصار كاأسماء ال وامد الاي ل  اوتو 
 كذلك الكاان، و عال مباد   و ال ارا  ن النطن ال يهأخ وال ي مع و  ((وبر ل كاالتان  هوبه

                                                

 .708اب صالمفصل اي صأع  اإللر  1-
 .282ص 8البيت من الواار لذأ الرتم  اي تزاأ  اأدب ج -2
 028ص 4شرح المفصل ج -3
 .784المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
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اأما اول لباس بن . 1« (( توك  بوو بر ل مررت )) :تبرا اي مولع الأعت، كنولك
 :مرداس
ر ب  م      [ الأال هُ الالالالالالالالالالالالالالالالنالالال  مِ الالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالخ لىحنم  و ح    كال الالر  ]        2االالالالالالالالالالالالالالالالالأالتا بالستالُيوِي النال و اِأس  الالالالالالالو  ل 

الشاهد و .ل   ر مهل هوالء  كالالالرت و حمخ لىحنين ، وال  لرب مأتا بالسيوي يو  الانيأا : أ   
 (( لرب))والحنين  أصبه بإلمار اعل دل لىيه بألرب كما يبدو، ((النواأس))أصب :ايه

أأه ال ي وز  ن يأصب بألرب  ؛ و ألرب بالسيوي النواأس وانديرو لربأا بالسيوي،
 .لألسباب الاي ذكرأاها .لىافليل والمبالغ  هذو الاي

 :عدم إعمال ا م الزمان وا م المكان

ال يعمل اس  المكان والزمان لمل » أ ؛3«مأها ءوال يعمل شي»:اال الزمتشرأ   
الواردة اي  ((م ر ))وهذا ما  عىه يشير إلخ كىم   .4«المصدر أأه ليس اي معأخ الفعل

 :اول الأابغ 
 5واأالالالعُ الالالالالالالالالالالالالالالي   أالمتالناه الصالالالالالالالالالالالالالالاللىيالالاله االلالولال ه ا      الالالالالالالالالالالالالسات ُذيالالالالالالالالالالالالالالامالالالالر   م ر   كالالالالالالأن      
والشاهد  .يصي رسما لفا بعد  هىه، اأصبا بفعل الرياح كنطع   ىد لىيها آهار كااب    

  وأصبه ُذُيولال ه ا إلمالهاس  مكان اسد إن  عىاه »أأك ؛ليس اس  مكان ((م ر ))ايه  ن
أما انول ،((هيد ذيىز  ىست اي م ر  )):أأك ال انول اي محل ذيل  )) :و أت اريد المكان، وا 

أما هو مصدر بمعأخ ال ر لامل لمل اعىه أاصب .6«((اي مكان زيد)) :نولاكما  ((زيد  وا 
 7إال  ن ابن يعيش .ال يعمل شيئا وليس اس  مكان كما بيتأا أأه .لىخ المفعولي ((ذيولها ))

                                                
 .020ص 4شرح المفصل ج -1
 .080ص 0البيت من الطويل لىعباس بن مرداس اي شرح الاصريا ج -2
 .786المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .058ص 4شرح المفصل ج -4
 .52ص 0886.بيروت .2ط.دار الكاب العىمي .اا لباس لبد الساار.الذبياأي اي ديواأهالبيت من الطويل لىأابغ   -5
 050- 058ص 4شرح المفصل ج -6
 .050ص 4 جالمصدر أفسه  -7
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اال  أأه إن كان مصدرا»كأن  هر م رت الرامسات: ملاي  أ يرا  ن اي الشاهد حذي
ن كان اس  مكان اال يصا أصبه المفعوليصا اإلتبار بنول الي ، و  لىخ هذا و .1«ا 

دل بلىخ  أه  ((ذيولها )) ما رواي   ر. مفعولهالاأويل ام ر مصدر ملاي لفالىه وذيولها 
 .ال شاهد اي البيت وبالاالي ,امسات ام ر اس  مكان وال حذيمن الر  

 :اجتماع ضميري الفاعل والمفعول في أفعال القلوب

لىماأي )) :مأها  أك ا مع ايها بين لميرأ الفالل والمفعول، اانولو »:اال الزمتشرأ   
ىال ت  كال ذا ))و ((مأطىنا االُك  اال ع  د   ((اندتُ ))و ،((لدمتُ ))واد   رت العرب ،((لظيملا رآو))و ،((و   

 ن  اعال النىوب ليس كغيرها من اأاعال : أ.2«((انداالُأي))و ((لدماأي)):انالوا م راها،
 :ياعدا لمير الفالل ايها إلخ لمير المفعول اأول دون الهاأي، اانول »اأترا حيث

عال إأما هو اي المفعول اوذلك أن اأهير هذو اأ ،((حسباك يأيلا))، و((ظأأاأي لالملا))
أن الشك واع ايه، واأول كان ؛ ال ارا  ن الظن والعى  إأما ياعىنان بالهاأي الهاأي،

أن  ؛معرواا لأدو اصار ذكرو كالىغوع اىذلك  از  ن ياعدا لمير اأول إلخ الهاأي
  ((لدمت)) إال  ن العرب اد   رت.3«اأول كالمعدو  والاعدأ اي الحنين  إلخ الهاأي

وذلك أن معأاها يوول اي الاحصيل إلخ » ،((انداُأي))و ((لدماُأي)):انالوا .م راها ((اندت))و
 ذلكويشهد لىخ صح   .4«لىماه يير مو ود:((لدمت الشيء)) ال ارا  ن معأخ.معأاها

 : ران العود العرب اول من كال 
راين لدمالالالالاللن        5زحُ الالالالالالالالزحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  الاي مأهما ماالالالالالالالالالالالالالولم  االُأي    الالالالالالد كان لي لن لت

                                                
 .454-452ص 7تزاأ  اأدب ج -1

 .226المفصل اي صأع  األراب ص 2-
 .222ص 4شرح المفصل ج -3
 .224ص 4جالمصدر أفسه  -4
د.البيت من الطويل -5  .224ص 4اي شرح المفصل ج ل ران العو 
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       ي من  ذاهماأالأكأت  لى  بالذأ سي لو لن ال مع بين لراين، حلند كان لي مازحز    
ا مع ايه  ،حيث اساعمل هذا الفعل اساعمال  اعال النىوب ((لدماأي)):الشاهد ايه اولهو 

 . را م راها اي ذلكاكأأه   ،والمفعول ،بين لميرأ الفالل
 :مين إلا  كـّن ما قبلهاالحكم الواو والياء 

 ريان اي احمل حركات اإللراب م را الحروي الصحاح إذا واُ »:اال الزمتشرأ   
ذا  ((آأ))و، ((زاأ"))و ،((واو  ))و ،((ل ِدأت )) ،((ل ُدوت ))و ،((يظب  ))،((ودل  )) :أحواي سكالتن ما ابىهما  وا 

ِمي   ))و ، ((ي غ ُزو   ل ن )): حمتال إال الأصب أحواحرك ما ابىهما ل  يا لال ن ي ر 
 ريد  ن اساني ))و ،((

اال د ِلي ِلي   ))و ،((واال س  و   :اي اول الشالر اإلسكانواد  اء  .1«((ر يت الرتاِمي  والع ِمي  والُمل 
ر اهالال  الالالالالالالالد اال ِأي ل امِ  اما س و]        2الالأ   وال  ب  الالالالالالالبالالال الالالالالالالالالالالالالالواهلل  ن   س مُ  خالالبال    [      ِ الالالالالالالالالالالر  لالن و 
ن كان كري  اأصل شريفا    أما  ،إال  أه ل  يرث السيادة لن آبائه و دودو ،إأته وا  وا 

 :واال األشخ .مع الأاصب لىلرورة (( سمو ))والشاهد ايه  أته سكالتن واو:سياداه من أفسه
ِهي لهالالالالالالالالالالالاآلي       فلخ حاخ ا      الالالالالالال   الالا مالن كالالاللالالالالُت ال  ر  الالالالالالالالُمح   يالاالالوال ِمالالالن  ح   3الالالدلام 
مهما كاأت  لىخ أفسه  ن يا  لناوو بالأبي خآلواد  اال هذا لأدما ترج يريد الأبي   

أن الفعل مأصوب ؛وحنها الفاا ،حيث  سكن الياء ((حاخ االاي)):والشاهد ايه اوله.العوائي
 .وسكن كما يبدو لىلرورة ،ااأصل حاخ االاي  . الياء لىخ والفاح  اظهر ،مرةبأن مل
 :واال ييرو

 4[هال الالالالالالالالالاالالالالاوادي ت  اار الالالالالالالالالالالالالالالالاص أت و بين الط]الالالالا     الالالالالالاايهالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالا دار  ِهالأال ِد ل فال ت  إال  هال      
 ا ما اعري به إلخ ول  يبي مأه ،وطمست آهارها يصي دار محبوباه، وينول إأتها لفت   

 ال الالوا .مأصوبمساهأخ وهو  ،رورةالالالالل ،(( هاايها))كان ياء الالالالالإس: والشاهد ايه .موااد الأيران
                                                

 582المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .0/242وتزاأ  اأدب  .05ص7ج لى احظ.البيت من الطويل لعامر بن الطفيل اي الحيوان 2-

 .022ص.0ج تزاأ  اأدب البيت من الطويل لأللشخ اي -3
مكابال  ومطبعال  مصالطفخ البالاأ الحىبالي .اا أعمالان  مالين طاله. شرح ابن السكيت.البيت من البسيط لىحطيئ  اي ديواأه -4

 .780ص .0850.مصر.0ط. و والدو
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 :الشالر  يلا
الالالو الاِلي  كال كالِب الالالالاِش العُ      [ اهالالالاالالالالالا وبهالالالالُب بالدأيالالالالالالالالالالالالالالالاال كال اُد اال ذه  ]  1احُ  الالوِس ُسحالالالالالالالالالالالالالالالالالم 

 أ إنت هوالء الموالي الذين دتىوا اإلسال  يكادون يذهبون ببه   الحياة بسبب ما    
  حيث اا  بل  الياء وأوأها لرورة ((موالي  )):والشاهد ايه اوله. إساءاتمن يندمون لىيه 

 :وُروأ ل رير .والنياس اسكيأها
الالالالالالالالالالالالالالي      ويالالالالوما االالالرا مأالر مالالالايالالالوما ي ازين الهالالالالوا يي  2لُ  الوالل اال غ والالالالالالالهنت ي 

نت اي معامىاإأهن ي اال ىال ،ساء ي ازين الر ال العشاي بوصل مانطع إنت الأال    والشاهد . ه وت
والنياس إسكاأها أأه اس  االل من ملخ  ،لىلرورة ((مالي ))احريك الياء اي :ايه

 :اال ابن ايس الراياتو  .يملي كناض  من الخ ينلي
  3ُمط الالالالالالالالالالالالالالالالالالالىبالالالالنت الالالالالالالالالالحالالالن إالت لهالالالالالالالالالالالالاليصبال     اليِ الالالالالالالواأالالالالالالالالالغالالالالالالالالالالالالالالالارك اهلل االالالي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بالال     
 :شاهد ايهوال.هنلكهرة طىباا؛ ال يبارك اهلل ايهن بأن الغواأياالشالر يدلو لىخ    

 :واال الشالر  يلا .والنياس إسكاأها ،لىلرورة ((الغواأي)) احريك ياء
الالالا إن  ر ي  4حالالالالالراءالالالن  اي الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ىال ع ب   وارأ  الالالالدتاي     ك الالالالالالالالالالُت وال  ر ا اي ُمالالالالالالالالالالالالم 

. ىوااي يىعبن اي الصحراءولن يرا مهل هوالء ال وارأ الحسان ال ،االشالر ل  ير   
ىلرورة ل (( وارأ  ))ال إظهار حرك  ال ر لىخ الياء اي االس  المأنوص ك:والشاهد ايه

وكان حنه  ن  إهبات الياء واحريكها،:إحداهما:ايه لروراان»:اال ابن لصفور .الشعري 
  راء  أه صري ما ال يأصري، وكان الو ه لما  هبت الياء إ:والهاأي .ك وار: يحذاها اينول

 

                                                
. دار الكاالب العىميال ...محمالد أالور الحسالن.االا.لرلالي الالدين.البيت من البسيط بال أسب  االي شالرح شالااي  ابالن الحا الب -1

 .007ص2ج 0807.بيروت. دط
 . 455ص دت.مصر.دط.مطبع  الصاوأ.لعبد اهلل الصاوأ.هديواأشرح البيت من الطويل ل رير اي  2-

دار بيالالالالالروت لىطبالالالالالال  .محمالالالالالد يوسالالالالالي أ الالالالال .االالالالالا.البيالالالالالت مالالالالالن المأسالالالالالرح لعبيالالالالالد اهلل بالالالالالن االالالالاليس الرايالالالالالات االالالالالي ديواأالالالالاله -3
 .82ص  0808. بيروت.دط.والأشر

 . 240ص 0جالبيت من الكامل بال أسب  اي تزاأ  اأدب  -4
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 :واال زبان بن العالء.1«ك وارأِ :لها م را الحري الصحيا  ن يمأع الصري اينول
بالالالالت  مُ الالالالالالالالالالالالالالالالان هال   ئالالالالالالالالهال الوت زبت  اال ِذرلا      مالن ه و ز   2  ادعالالالالالان لال    اال ه ُ و ول ع 

 .أأك ه واه ؛اول  ااركه سالمل  ،اكأأك ل  اشامه ،ه  الادرت له ،لند ه وت زبتان   
واال زيد  .وذلك لىلرورة الشعري  ،حيث ل  يحذي حري العى  ((اه و )):والشاهد ايه اوله

 :بن ايسا
  3الالالادالالالالالالالالالالالالالالبأي زيال الالالونُ الالالالالالالالالالالت لبالالالالالالالالالالالالالبمالالالالا الا     الالالاليالالمالالالالالالالالالأ  اُء ا  الالالالالالالالالالالالك واأأبالالالالالالالالالالال  يأايالالالالالالالالالالالالالال لالال

 اند اسااي إبىه  ،ياساءل مفاترلا بش الاه لما إذا ما بىأل الأاس بما اعل ببأي زياد   
واال لبد يغوث .مع ال از  لىلرورة الشعري  ((يأاي ))إهبات ياء :والشاهد ايه. لحنه اسايفاء

 :بن وااصا
ىي  سيالكالأن لال  ِميتالالال     الالالالالالالالالالالالالالوالحالك مأالالالي شيالالالت  ل ب ش          4اأيالالالالاالالالالالالالالرلا يمالالالالالالالالالالال  ارا اال ب 

 ن الالالوكأأه اأسير اأول م ،من بأي لبد شمس الحك ساترة مأه ال يذكر  ن امر ة ل وز    
  واأصل حذاها ،حيث  هبت الشالر األي ((ل  ارا )):والشاهد ايه اوله. اليمن اي اومها

 اء » ((كأن ل  ارا )) :ول الشالرراب  ن او اء اي صأال  اإلل. وذلك لىلرورة الشعري 
  الهمزة الالالالالالالالساكأ  وهيالالالالالالالت ر ه  إن الراء لما  او  ،(( كأن ل  اال ر  )) به لىخ انديرو محننا

ه   بدلت  ((كأن ل  ار   )) :والىفظ بها ،صارت الحرك  كأأها اي الاندير ابل الهمزة  ،احركم
األي لىخ هذا الاندير بدل من ا .((اار  ))اصارت ها،لسكوأها واأفااح ما ابى الهمزة  لفلا

 واال الحصين  .5«حنييب الاالالالالالهمزة الاي هي لين الفعل، والال  محذوا  لى ز  لىخ مذه
 :ابن اعناع

                                                
1
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الالالالالالالال الالالالزاء ريالالالالالعُ الالالالالالالع  الالالالالما الح بالم االالالي    الالالالالالالالالالالر ليشالالالالالالالالالالال  أساو آتِ  مالالالالا  أس     1رابالالالالالالس 
. مدا حيااي : أ .ما احرك سراب اي اأاي ،إن  أس كل شيء، ل   أسه:ينول   

واال .حيث هبات األي مع  نت الفعل م زو  اي  واب الشرط ((ال  أساو)):والشاهد ايه اوله
 :روب  بن الع اج

  2الالالاليِ  الالىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاهالالالالالا وال اال م  الالالالالالالالالالالالالالالالالالو ال  االالالالالرلت      ي الالالالالالالالالالالالالالى  ب ت  اال طالالالالالالالالالالالالالالالالوُز ي لِ الالالالالالإذا الع ال ُ       
الشاهد . لها، ويير ماودد  و ماىطي إذا يلبت الزوج الع وز اطىنها يير مراضت    

اها )):ايه اوله  .حيث ل  يحذي حري العى  لى از  لرورة ((ارلت
 :إعراب الحكاية

. 3«والحكاي   ن ا يء بالنول بعد أنىه لىخ اسابناء صوراه اأولخ»:أاال الزمتشر    
 :اال الشالر

أ  الالالالالالالالالالو           كالالالالالالالالالالال ح))      الالالالاليالالالالالالالالالا ِاي كاالالالالالاب بأي امالالالالالالالالالالالالالد    4((ض المعالالالالارُ الالالالالالالالالالالالُي التيالالالالالالل بالرت
 ن الشطر الهاأي من البيت  مى  :والشاهد ايه. لكال و دأا اي كال    دادأا هذا ا : أ   

واد سااها المفسر كدليل لىخ صح  ما  ،محكي  أنىت كما هي سدت مسد مفعولي و دأا
ولرب المنطع  لرب مأها محكي ليس إال، ذهب إليه  ن اوااا السور من الحروي

ذا كان الشاهد السابي ع ايه اأمران اإللراب والحكاي ،شائ مأا دليال لىخ ىكما ل ،وا 
ليهبت اطراد هذو الظاهرة اي  ؛واد  ردي الزمتشرأ هذا الشاهد بشاهدين آترين ،اإللراب

 : ينول ذو الرم  إذ  .الكال  العربي الفصيا
  5دح اأا عي بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنىُت لصيالالالالالالالالالالالالهالالالالا     االالالالالالالالعون ييالالالالالت الأالالالالالاس يأا الالالالالالالالالسمع      

                                                
 .402ص 4ج.شااي  ابن الحا بالبيت من الر ز لحصين بن اعناع اي شرح  -1
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ز  لىخ الرحيل هو ل ((الأاس يأا عون ييها))أه لما سمع هذو المنول  إ:الرم  وينول ذ   
. اهو   ود من الغيث و أفع مأه ،هيالتا بأا إلخ حيث يني  بالل:واال لأاااه صيدح ، يلا

 .واد واعت مفعوال به لىفعل سمعت (الأاس يأا عون ييها)ال مى  المحكي   :والشاهد ايه
 :رواال آت
    1فسيالالالالالالالالالالالالالالالاله  أالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرحالالالالالالالالالالالالالالواالالالالالالي اال  الالالالدلا    الالالالالالالالالالالالل يالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالرحالالالالأالالالالالالادوا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا      

والأفس الماحسرة لىخ ل  يها  الزمتشرأ بأسب  البيت إلخ اائىه ري  المشالر المادان     
أما من الوالا كان اهامامه  اراي من يحب، وكأن محبوبه  تذ روحه ويادرو مياا، وا 

ويدا  ،لىخ  ن الرحيل مباد  (الرحيل يدا)مأصبا لىخ مولع الشاهد اىك ال مى  المحكي  
مصدر لفعل :وروأ بالأصب ،وال مى  اي محل أصب مفعول به لىفعل اأادوا ،تبرو

 .وال شاهد ايه ،وروأ بال ر لىخ اأصل ،كىه لىخ الحكاي  وذلك ،محذوي
 :ا م اإلشارة ومطابقته للمشار إليه

شارة إلخ ذلك المسمخ»اس  اإلشارة كما هو معىو     واد تصوا .2«ما دل لىخ مسمخ، وا 
. ﴾َلِلَك اْلِكَتابُ  (1)الم﴿لكن اي اوله اعالخ المذكر مأه بأسماء والموأث بأسماء  ترا،

اأمر الذأ داع .وهو ذلك وهي السورة، واس  اإلشارة مذكر، إليه موأث،المشار 
 :بالزمتشرأ إلخ إي اد مسوغ أحوأ لهذا الاأليي محا ا له بما صا من كال  العرب انال

ال  تىو من  ن :ل  ُذك ر اس  اإلشارة والمشار إليه موأث، وهو السورةع اىت: اإن اىت »
ا از   ومسماو مسماو ن  عىاه تبرو كان ذلك اي معأاو،اإ   عل الكااب تبر و  و صفا ه،
ن :كما   رأ لىيه اي الاأأيث اي اوله  ،إ راء حكمه لىيه اي الاذكير من كاأت  م كع وا 

 عىُاه صفا ه اإأما  شير به إلخ الكااب صريحا؛أن اس  اإلشارة مشار به إلخ ال أس 
وهذا يعأي  ن لفظ  .3«تص اعل كذا و ذاك الش هأد ذلك اإلأسان،: انول.الوااع صف  له

                                                
 .727ص اإللراب صأال  سر اي أسب  بال الواار م زوء من البيت -1
 027ص. دت.الناهرة.دط .دار الطالئع.محمد محيي الدين.اا .البن هشا .شرح شذور الذهب -2
 42-46ص 0الكشاي ج -3
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له وأحن أعري  ن التبر هو    وصف ،﴾َلِلكَ ﴿ الاي هذو الحال  يعرب إما تبرا ل ﴾ابُ تَ الكِ ﴿
  زيد هو المأطىيىأا زيد مأطىي االمأطىي هو زيد و حيث إذا ا ،المباد  اي معأاو ومسماو

ذا الابرأاو صف  ل شار به إلخ ال أس الوااع اأحن أعى   يلا  ن اس  اإلشارة ي ﴾َلِلكَ ﴿الوا 
َلِلَك ﴿:مباد  تبرو ال مى  االسمي  ﴾ال ﴿تبرا لذلك اال  ﴾ابُ تَ الكِ ﴿وهكذا إذا كان ،صف  له

ويكون ذلك تبرا  ﴾ال ﴿ أ هذو  ،تبر لمباد  محذوي﴾ال ﴿و ، ما إذا كان صف  له ﴾اْلِكَتابُ 
  مى   ترا،  ما إذا الابرأا ﴾َلِلَك اْلِكَتابُ ﴿و ، مى  ((﴾ال ﴿هذو ))ويمكن الابار ، و بدال

 ﴾َلِلكَ ﴿ و،﴾ابُ تَ الكِ ﴿مباد  تبرو ﴾َلِلكَ ﴿بمأزل  الصوت ال محل لها من اإللراب يكون ﴾ال ﴿
 :والشاهد لىخ ذلك اول الذبياأي. صف  له والتبر ما بعدو ﴾اْلِكَتابُ ﴿و  مباد 
يا لذاك العنيلالالا ور  س    اابالاله   الالالالن لالىخ اله ر  خت ُأع م  الالالالالالالالُأبئ          1ارأ ااب الزالالالالالالالالالالل 
بل يامأالخ لهالا  ، أه بىغه  ن محبوباه لااب  لىيه، ولكن ال يىومها لىخ ذلك:ينول الأابغ    

وهالي أعمالخ  ،ومولالع الشالاهد االي هالذا البيالت هالو  ن الشالالر يشالير إلالخ موأالث .كل التيالر
وهالالو  .ابالالا وهالالي موأالالث الالالال إياهالالا شتصالالا زاريالالا لا ((ذاك ))واسالالاعمل اسالال  اإلشالالارة المالالذكر

لالالراب اولالالال ه اأمالالر الالالذأ ياأكالالد مالالالن تاللالاله صالالح  مالالالا ذهالالب إليالاله الزمتشالالرأ االالالي افسالالير وا 
  .واس  اإلشارة مذكر ،حيث المشار إليه موأث ﴾الم  َلِلَك اْلِكَتابُ ﴿:اعالخ

    .2﴾ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ ﴿:اال اهلل اعالخ  :أولئك ا م اإلشارة
ه واالالالالي اسالالالال  اإلشالالالالارة الالالالالذأ هالالالالو  ولئالالالالك إيالالالالذان بالالالالأن مالالالالا يالالالالرد لنيب الالالال »:رأينالالالالول الزمتشالالالال   

 :ل حالاا  الطالائيااالكما  ،االمذكورون ابىه  هل الكاسابه من   ل التصال الاي لددت له 
 :لنالتب اعديدها بنولهه  ه  لدد له تصاال االى ،  ((وهلل صعىوك))

عيفا ُمذ متم االن لاش لالالال  ي نال ُعد  لا  و  الالالالاوو    البي هأس  الالالالالالالالالالالالالالهىك اح  الالالالالالالالالالاالالالذلك إن ي     
3»4 

                                                
. دمشالي. دط. دار النىال . حمد محمالد التالراط.اا .لىسمين الحىبي. مصونلا الدراي بياأي ذالبيت من البسيط لىأابغ  ال -1
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ابعالالد  ن لالالدد حالالاا  لهالالذا الصالالعىوك كهيالالرا مالالن التصالالال الأبيىالال  كالالال ر ة واإلاالالدا  ومغالبالال     
تامهالالا بالبيالالت الشالالاهد والالالذأ ايالاله يهأالالي  ،همالاله مالالن العالاليش  ن يىنالالخ لبوسالالا ومطعمالالا، الحيالالاة

مالالن  ،و لالاله هالو  هالالل لالهءإيالذاأا مأالاله  ن هأالا .لىالخ هالذا الصالالعىوك مسالاتدما اسالال  اإلشالارة ذلالالك
 .  ل التصال الاي لددها له

     .1﴾ ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ  ﴿:اال اهلل اعالخ   :اال م النكرة 
إذا كالالان االسالال  الأكالالرة يالالدل لىالالخ ييالالر معالالين، االالإن الزمتشالالرأ حالالاول  ن يعطالالي لىاأكيالالر    

  كأهاله هالدا ليفيالد لالربا مبهمالا ال يبىالأل أكالر»:نالولمالي مافالردا االي أولاله اهالو يبعدا دالليا  ل
 .2«لالالو  بصالالرت االأالالا أبصالالرت ر الالال :لىالالخ  أ هالالدا كمالالا انالالول:وال ينالالادر االالدرو كأأالاله ايالالل

 :ورسوخ ادمه اي العربي  ساي الشاهد اآلاي ،صح  هذا الاو ه إهباتومن   ل 
ل ح    عت لىخ الالالالالالالد واالالالالالالالالالالالالد  لنحخ    لىخ تالالالالالالالالالالالالالالبالل الالالالالالرب   بي الطير الماالالالال و      

3 
حيالالث يرهالالي الشالالالر  بالالو حالالراش الهالالذلي تالالالد بالالن زهيالالر حالفالالا لىطيالالر بأأهالالا واعالالت لىالالخ    

وهذا هالو الىسالان  .ها لىخ الىح  ال سي ااأكير لح  ودالل :والشاهد ايه.  همان لظي  الىح 
لمفسر الفالل االد ذهالب  بعالد مالن لكن يبدو  ن ا. العربي المبين الذأ أزل به النرآن الكري 

هو : ع اىتوالمانون مهادون ﴾ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ ﴿:اإن اىت ل  ايل:هذو الدالل  الىغوي  إذ ينول
 .4«واساداماه ،ايه ريد طىب الزيادة إلخ ما هابت  ا   لزك اهلل و كرمك لىعزيز المكر   :كنولك

   5﴾َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَلاِنِهمْ  َيْجَعُلونَ ﴿ :اال اعالخ :جواز رجوع الضمير إلى محلوف
  هالالاليىي  صحاب الصيب مع كوأ ﴾َيْجَعُلونَ  ﴿و از ر وع اللمير اي»:تشرأل الزماا   
 

                                                

 85البنرة من اآلي   1-
 .50،ص0الكشاي ج -2
 . 25ص 5البيت من الطويل أبي حراش الهذلي اي تزاأ  اأدب ج -3
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ن  سنط لفظه...محذواا اائما منامه الصيب  شهد لىخ وي.1«أن المحذوي باي معه وا 
 :  حسان الشالر لو صح   واز ذلك ا

نالالالالالالالون  مالالالالالالالالالن       ى ي ِه        ي س  د  الب الالالالِريص  ل  د ا ُيص  و ر     2لس  ى  الس   يِ الالالالالالالالاليحِ بالر   ف يُ الالالالالالالالالالالالب ر 
إأه  كرا  يندمون لىواادين لىيه    ود  أواع :يمدح مىوك بأي يسان بالشا  اينول   

د ا يصفي )) :والشاهد ايه اوله.التمر  و الشراب الممزوج بالماء العذب حذي حيث ((ب ر 
  وأقامه مقام المضاف من حيث التذكير ، ((بردا ))الملاي وهو ماء، و بنخ الملاي لىيه

 .فقد عول على بقائه ((َماُء بََرَدى))بدليل تذكيره يصفق؛ ألن المعنى 

  3.﴾َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَلَهَب ِبَ ْمِعِهمْ ﴿ :اال اعالخ  :حلف مفعول شاء
ل و  ش اء  الى هُ :حذوي أن ال واب يدل لىيه والمعأخومفعول شاء م»:ينول الزمتشرأ     و 
ِعِه   يذ  ن ال  (( راد))، و((ش اء  )) ، و بصاره  لذهب بها، ولند اكاهر هذا الحذي ايه ب  ِبس م 

 :كما اي اول التديمي .4«يكادون يبرزون المفعول إال اي الشيء المساغرب
الالالالالالالالالالالالالالالا اىو شئُت  ن  بكي         الالالالالالالالالي ُاه      د مل الالالالالالالالب ِر  وسعلىيك ولكن ساحالالال]ل ب ك   5[الال  الص 

يذكر الشالر  أه اي حال  ليم  لو شاء  ن يسابدل بكاءو بالدمع بكاء بالد  لفعل ولكن    
 أه ذكر مفعول شاء لغراباه لينررو اي أفس السامع :والشاهد ايه .ساح  الصبر  وسع

كيت دملا ال يمكن حصول ولو شئت لب :واال ﴾َشاءَ ﴿عول ويوأسه به؛ أأه لو حذي مف
 ا الالالالالاللو شئت  ن  بكخ دمعلا لبكيت دم: المعأخ الذأ يراد انريرو اي أفس السامع ، وكأأته اال
 .ولكأه لما ذكر المفعول اعيتن المراد واحني المنصود
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اِلَحاتِ َوَبشِِّر الَِّليَن َآمَ ﴿:اال اهلل اعالخ: إجراء الّصفة مجرى اال م    1﴾ُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ف ، حيث االايه  نت هأاك اراا بين االس  و  ممتا ال شكت      عأخ اي الالالا دلت لىخ مالم»س  الصت

ف و  .2«أفسه وري  هذا الفاري إالت  أته . 3«هي االس  الدتال لىخ بعض  حوال الذتات»:الصت
حيح  الفصيح ،اي كهير من الارا ف  اساعمل مع موصواها االكيب الىتغويت  الصت  كاد الصت

الح  أحو و »:وهو اأمر التذأ  شار إليه الزمتشرأ بنوله .  روها م را االس  أأته  الصت
 :يوكتد صحت  هذا الاركيب اول الحطيئ  ممتاو  .4«الحسأ  اي  ريها م را االس 

 5اأايأالالي الالالالبِ ي  الغ   رِ ه  الالالالالالالظ  بِ     أ    آل   مالالالالالالالن      كت صالح   ف  الالالأ  الالالا ا  الالالالالمو  اءُ الالالالالاله  ي  ال اليك        
الشتاهد و . زالت يداو امادتان بالعطاء لهمار لن راله الناطع ه اء من كان و إذ يعبت    
هي صف    راها م را االس ، حيث  اء بها مفصول  لن و  «صالح » كىم :ايه

 .موصواها
   6﴾ اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئاَواتَُّقوا َيْوًما  ﴿ :اي اوله اعالخ:  حلف العائد

   ﴾َيْوًما﴿ي محلت أصب أعت لالذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   أتها  مى  ا   
اإن .﴾َيْوًما﴿الل ال مى  مأصوب  المحلت صف هذو و »:اال (ايه)عائد محذوي انديرو الو  ،ابىها
اد هبت و .7«وي انديرو ال ا زأ ايههو محذ:اأين العائد مأها إلخ الموصويع اىت:اىت

 : هذا الحذي اي كال  العرب الفصيا من ذلك اول الشتالر
 8يالالالالالالالىيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن ان الالالالالالالدرُ الالالالالالالالالاروتحالالالالالالالالالي        [يالالالالالالالاللالالالالالالالالالرة الفسالالالالالالالالالالالالالالالا تيروتحي يالالالالالالالالالالالالالالالالا]     
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احذي الفعل التذأ هو ائاي ».ي وائاي مكاأا   در من ييرو بأن انيىي ايهاروتح : أ   
لدالل  اروتحي لىيه، اصار مكاأا   در بأن انيىي ايه، ه ت حذي الموصوي التذأ هو 
 نمكاأا، اصار انديرو   در بأن انيىي ايه، ه ت حذي الياء  يلا اتفيفا اصار   در  

حذي الفعل الأاصب، ه ت حذي الموصوي، ه ت هي و  انيىي ايه افيه إذن تمس   لمال،
ي  ن انيىي افي البيت اندير العائد المحذو  .1«ه ت حذي الهاء ،حذي الياء ه ت حذي اي

 .  اي اآلي  انديرو ال ا زأ ايهو  ،ايه
ْل َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحرَ ﴿:اي اوله اعالخ  : الحال شبه جملة    .2﴾َواِ 

ل معأاو ميحا﴾ِبُكمُ ﴿و لهذو اآلي   نت ال ار والم رورض افسير ذكر الزمتشرأ اي معر    

كاأوا يسىكوأه  ن يراد  أته  :ع اىت ايه  و هِبُك ُ ما معأخ :اإن اىت»:لدتة  و ه انال
و ن  ن الشتيئين بما ياوستط بيأهما،بي به ، كما يفري ير  يافرتي الماء لأد سىوكه ، اكأأتما اُ و 

 ن يكون اي مولع الحال بمعأخ اراأاو ماىبتسا و  ،وبسبب إأ ائك  يراد اراأاو بسببك ،
 : اساشهد لىخ الو ه اأتير بنول الشتالر حيث  عىه أظيرا لآلي و . 3«بك 

 4االالالالالب  يرِ الالالالالالالالالالالالالال  الات و  ا  ُ الالالالالالالالالالادوس بأالالالالالالا ال مالالالال     [ الالالالالالالرة لىيالالالالالالالهالالالالالالالرت ييالالالر أالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالالالالالالام]     
 :مولع الشتاهد ايهو  .ومه بدوسه   ما   وارائب  لدائه حيث الشتالر يفتر بسطوة ا   

راكبوها كالحال اي اآلي  الكريم   أحناي محلت أصب حال  أ ادوسها و  (أاب)إلراب 
حاال  االاله ااكون إمت الالالال أا  بأا البحر و الالال أ ارا»:اراأاو ماىبسا بك  واال  بو البناء : أ ﴾ِبُكمُ ﴿

 .5«مندرة  و منارأ 
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ضافتها إلى مفرد    .1﴾َعَواٌن َبْيَن َلِلكَ ﴿: اال الىته اعالخ      :بين وا 
 ينالي شيئين اصالدا، امن  (بين)» ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت    

مشارا به إلخ ما ذكر إأته اي معأخ شيئين حيث واع :ع اىت﴾َلِلكَ ﴿ ين  از دتوله لىخ
أتميي  از  ن يشار به إلخ موأهين، و ك: البكر، اإن اىتالفارض و  من ا هو لإلشارة إلخ ا 

ما اندت ، لالتاصار اي الكال  كما  عىوا  از ذلك لىخ اأويل ما ذكر و :واحد مذكر اىت
واد ذكر لك  اعاال كهيرة ! عىتأع  ما ا: أائبا لن  اعال  مت  اذكر ابىه أنول لىرت ل اعال

هكذا حاول الزمتشرأ  ن يكشي لن و .2«!ما انول له ما  حسن ذلكاصت  طويى ، كو 
ن كان الظري و  ﴾َلِلكَ ﴿اس  اإلشارة و  «بين»  واز العالا  بين الظري ينالي  ﴾َبْينَ ﴿ا 

ما و  ،ويل ما ذكراد  ر ع ذلك إلخ اأو .خ الواحد المذكترذلك يشار به إلالالاصالدا، و  شيئين
ذلك ممتا د ب لىيه العرب اي كالمه  إذ  ، و اي الكال اإلي ازاندت  طىبا لالتاصار و 

واد . أع  ما اعىت:ىه اي مهل اوله ي عىون الفعل الواحد أائبا لن  اعال كهيرة اذكر اب
مير »هه لن هذو النليت   شار إلخ  أتهلأد اساأفاد حديذكر لك  اعاال كهيرة و  اد ي رأ اللت

مساءل   بي لبيدة بنول روب  و لىخ إ راء ذلك  مساشهدا. 3«م را اس  اإلشارة اي هذا
 : له

يه  الب   الالالويعُ الالالالالالالد اىالالالى  الالالالالالالالالالالالكأأتالالالالالاله االالالالالالالي ال ِ      ي  ى  الالالالالب  و  واد  الالالالالالالالالالمن س وط  الالالالالالالالالايهالالالالالالالا تطالالالال      
4 

لوأها ال ميل الماشكتل من تطوط سوداء ياتىتىها بىي  بيض حيث يصي بنر الوحش و    
مير:الشتاهد ايهو  .البهي وما هكأأت  لىخ  هو مفرد مذكتر لائدو  ،اي كأأته (اله)اساتدا  اللت

إن »:بو لبيدة روب  لن ذلك إذ اال لهاد سأل  و  .هو  معالتطوط السوداء والبىي و 
ن  ردت الستواد والبىي انل ، ردت التطوط انل كأأتها ت كأنت ذاك، د ر :كأأتهما انال: وا 
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مير   را أ  أته  1«ويىك كما هو وارد اي اآلي  اي  ،م را اس  اإلشارة ذلك( الاله)اللت
التذأ و »:ويليي الزمتشرأ اائال.إلخ الماعدتد باأويىه بالمذكورصحت  اإلشارة بالمفرد مأه 
 .2«اأأيهها ليست لىخ الحنين اهأياها و معها و  حسن مأه  نت  سماء اإلشارة

َلـْم تَـَر َأنَّ اللَّــَه ُيْزِجـي َ ـَحاًبا ثُـمَّ ُيَؤلِّــُف أَ ﴿:اعالالخ لنولالاله االي معالرض افساليرو وذكالر  يلالا   
 ن يكالون ازلالا ايلال  بعلاله إلالخ بعالض : ومعأالخ االأليي الواحالد »:3﴾َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُـُه ُرَكاًمـا

بالالالالين الالالالالدتول » : كمالالالالا ايالالالالل االالالالي اولالالالاله ؛و الالالالاز بيأالالالاله وهالالالالو واحالالالالدع أن المعأالالالالخ بالالالالين   زائالالالاله
 .4««احومل

كىمال  وا بال  اإللالاا  وهالي ال الالاي إال إلالخ ماعالدد، سالواء  »ة كمالا ذكالر الأحالا «بالين» اال   
 أ  ﴾َبْيَنـهُ ﴿ولالذا  الاز  5«   كان اعددو بسالبب العطالي ، كان اعددو بسبب الاهأي   و ال مع

)): أن المعأخ بين   زائه، كما  راد امرو النيس بنوله ؛بين السحاب
 أ بالين  ((بالين الالدتول 

إذ ينالالول . بالالين الالالدتول وحومالالل ((سالالنط الىالالوا))ايكالالون  ي الالوز  ن الفالالاء بمعأالالخ الالالواو.   زائالاله
 : امرو النيس

لم  و  الول اح  الالالالالالالالالُ تبين الد   [بسنط الىالوا    ب ومأزل بيالالالالالرا حالالالالالالالمن ذك يافا أبك]     
6  

 .اآلي  الكريم  كما ورد ذلك اي ، اءت لواحد ذا   زاء ((بين )) ن : والشاهد ايه
   .7﴾ِإالَّ َمْن َ ِفَه َنْفَ هُ  ﴿ :ال اعالخا    :الّتمييز المعرفة

  ايلو  »:انال ﴾َنْفَ هُ ﴿ لرابيت  لالو اآلي  بعض اأو ه اإلذذكر الزمتشرأ اي افسيرو له   

                                                
 .050، ص 0ج . لىزمتشرأ الكشاي -1
 .050، ص0ج  .المصدر أفسه  -2

 .42من اآلي  الأالالالالالور  3-
 .705، ص2ج الكشاي 4-
 .268، ص2دت ج.دط بيروت.مأشورات المكاب  العصري .لدين لبد الحميداا محيي ا.البن هشا  المسالك   ولا 5-
 .064ص . شرح  بي سعيد السكرأ أهاالبيت من الطويل المرئ النيس اي ديو  6-
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يكون اي شذوذ اعريي  ي وز  نو  ه،س     ر      لِ ، و  هر ي   ن  بِ ي  :اأاصاب الأتفس لىخ الامييز أحو
ظأتي اي  : أ ،ظأتي مني  زيد  :نوله ي ال ار كايل معأاو سفه اي أفسه احذو ...المميتز

لو  الابر واوله معرا  من  لذاإذ اأصل اي الاتمييز  ن يكون أكرة، و 1.«الو ه هو اأوت
 : اد اساشهد لىخ شذوذ اعريي المميتز بنول الشتالرو  .الشتذوذ
 2االالالالالالالالالالالالالالابا  الر   الالالالالالالالرِ عُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش   زارة  الالالالالالالالالالالالفال بالالالو      [دالالالالعىبالالالال  بالالالن سعالالالالالبهومالالالالالي الالالالالالالالالالالالامالالالالالا ا]

ال و  ،اه  ليسوا من بأي هعىب  ذبيان،يأفي الشتالر  ن يكون اومه من أسب سعد بن    
الشتاهد و  .أنت هذا من دالئل اللع  والغباء اي الاناده  ؛بأي ازارة الشعر الرااب من
اابا)) إلراب :ايه اابا))لذا هأاك من  لربو  امييزا شذوذا أأته اس  معرا ، ((الرت مفعوال به  ((الرت

ف   متا الشتاهد الهتاأي التذأ  وردو  .ال شذوذو ، ايهشاهد  ال وبالاتالي ((الشتعر))المشبته  .لىصت
 : هو اول الشتالر ،لىغرض أفسهو الزمتشرأ 

 3ه سأالالالالا الالالالالالالالالالالالالظتالالالالالالهر ليالالالالالالالس لالالال ب  الالالالالالالالالالال       [الالالالاب ليالالالالالالالشالالالالالو بذأالدالالالالالالالالالالالالالالالالذ بعالالالالالالالالالالالأالالالالالأتو ]
  ال حالالالالالالالالالال ا  و الالالالالال أته إن هىك صار الأتاس بعدو اي  سالأتعمان بن المأذر و »إذ يصي الشتالر   
 .4«الالن الهزالله مالهو التذأ ال سأا  و  ،وامستكوا بمهل ذأب بعير   ب  ليي ليش،و 
 . أأته اي أيت  الاأوين ؛أصب الظتهر لىخ الاتمييز ري   أته معرا  :الشتاهد ايهو 

ْلِم َكافَّةً يا﴿: اي اوله اعالخ :    إعراب كافة    .5﴾َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِفي ال ِّ
 وز الالالالوي  « :ىل ذلك بنولهاعرب حاال ول (كاا )ن ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو اآلي     

  الن الحال اابع صاحبها اي ال أس ؛6»ا  حاال من السى  كما اوأث الحرب ن يكون كا
 :واساشهد لىخ ذلك بنول الشالر .وكذلك كىم  كاا  ،االسى  مفرد موأث ،العددو 
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 1رعالالالالالالالالالالالالال ُ  اسها أفرب يكفيك من حوال  به     ت  الالالالالالالالاليلِ ذ مأها ما ر  الالالالالالالالالالالالسى  اأت      
االشالر كما يبدو يوازن بين حياة السى  الاي يأتذ مأها صاحبها ما يشاء، وحياة    

حاال كما  أث  (كاا )اأأيث السى  مما   از إلراب  :والشاهد ايه .الحرب يكفيه مأها النىيل
ن واعىيىه كو  «:الشالر الحرب إال  ن صاحب البحر المحيط الارض لىخ ذلك انال

ن الااء اي أ ؛ليس بشيء .كما اوأث الحرب ،أأها اوأث:حاال من السى  بنوله (كاا )
ن كان  صىها لىاأأيث ليست ايها إذا كاأت حاال لىاأأيث (كاا ) بل صار هذا أنال  ،وا 

محلا إلخ معأخ  ميع وكل، كما صار ااطب  ولام  إذا كان حاال أنال محلا إلخ كل 
خ الاأأيث، أاس كاا  وااطب ، وال يدل شيء من هذو األفاظ لىاا  ال: ذا اىتالإا. و ميع

 را  ن  با حيان محي اي الاراله هذا لىخ .2»(( ميع))و ((كل))كما ال يدل لىيه
 .مذكرا    ،لها سواء كان صاحبها موأها مالزم ن الااء اي كاا  أ؛ الزمتشرأ

اُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَ ى َأْن َتْكَرُهوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتَ ﴿:اال اعالخ  :اإلخبار بالمصدر
  .3﴾...َشْيًئا
 ن الالم «﴾َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ ﴿:عالخالالالاوله ا  ن  الالالهذو اآليالالرو لالالالالي معرض افسيالالالتشرأ االالر الزمالذك   

لىخ ما  ن يكون بمعأخ الكراه  إه   ﴾َوَعَ ى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا﴿:الكراه  بدليل اوله اعالخ
ما  ن  له، ه لفرط كراها ؛كأأه اي أفسه كراه ...ع المصدر مولع الوصي مبالغ ،ول وا 

وي وز  ن يكون ...وهو مكروو لك  :بمعأخ المتبور  أ يكون اعال بمعأخ مفعول كالتبر
 .4»مشناه لىيه و ، له ه كأأه   كرهوا لىيه لشدة كراها ،بمعأخ اإلكراو لىخ طريي الم از

إال  أه  ،اإلكراو  و ،المكروو  وسواء بمعأخ الكراه ، ، حامى  لمعأخ الكروم  و هوهذو كىها 
 وولعه مولع الوصي  ،اد اساشهد لىخ صح  المعأخ اأول  ين ا  اإلتبار بالمصدر

                                                
 .082ص  0880.بيروت.0ط.موسس  الرسال .اا يحيخ ال بورأىعباس بن مرداس اي ديواأه،لالبيت من البسيط  -1
 .028ص  ،7ج أبي حيانالبحر المحيط، -2

 .706اآلي  من  البنرة 3-
 .746، ص 0الكشاي، ج  -4
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 :بنول التأساء
دبالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالا هي إاالالالالالالالمالالالالالالالالالالالاإأ       [رتالالالالالالالعت حاخ إذا ادتكالالالالالالالالع ما رااار ]        1ارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وا 

 وهو ما يريد  ن ينابىه باآلي  تبار بالمصدر وولعه مولع الوصي،اإل:والشاهد ايه   
ن اس  المعأخ إ وهكذا يمكن النول .(هو كرو)واآلي  الكريم  حيث اي البيت هي إابال،

وهذا . 2»اخ صار كأأه هيرا لن اس  العين إذا لز  المعأخ لاىك العين حبيصا واوله ت
 لىخ الظاهر همىحكوأه م ازا لنىيا ب:  حدها وايه هاله  او يهات «من ابيل زيد لدل

 ن المصدر اي اأويل اس  الفالل اي أحوو :والهاأي .هو  عل المعأخ أفس العين مبالغ و 
 لاي الالالدير مالالاللىخ انه الالالالأ :والهالث وي،الالالالمتى : أ يالالالزيد تى:والالالالول اي أحالالال  المفعالالاس واأويل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .3»محذوي  أ ذات إابال

    .4﴾ َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُهمْ ﴿ :اال اعالخ   : نصب قليل ورفعها

راع اي الاإن  ،لىخ االساهأاء الاا  المهبت، ال يحااج إلخ دليل ﴾َقِلياًل ﴿إذا كان أصب    
يحااج إلخ او يه وح   اال ي ظاهرو متالفا لىصأال  الىفظي  األمش يبدو او اراءة  بي 
بالراع وهذا من ميىه  مع المعأخ واإللراض  ((إال اىيل ))وار   بي واألمش « :الزمتشرأ

اي معأخ  ﴾َفَشِرُبوا ِمْنهُ ﴿وهو باب  ىيل من لى  العربي  اىما كان معأخ ،لن الىفظ  اأبا
والمالحظ  ن اراءة الراع .5»اى  يطيعوو إال اىيل مأه  : ايل كأأه ،ل  يطيعوو حمل لىيه

اعأي ل  يطيعوو اأمر الذأ  عىها  لي ايها معأخ الأفي اشربوا مأه،رو اد  اإلاباعلىخ 
هأاك من الكال  العربي الفصيا ما يشهد  كان إذا وبتاص  ،بي ر اوااي و ها من و وو الع

 :اال الشالر يثلىخ صحاها ح
                                                

 420ص 0البيت من البسيط لىتأساء اي تزاأ  اأدب ج -1
 .707، ص 0شرح المفصل، ج -2

 .420، ص 0تزاأ  اأدب، ج 3-
 .748اآلي  من البنرة  -4
 .708، ص 0الكشاي ج -5
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 .1ىيُ الالم  و  ت  الالالمسح ال إال  الالالالالالالمن الم      ع  د  الالالل  ي   [زمان يا ابن مروان   ولض  ]      

اسواه ل  إن شدة الزمان و : اعطفه اائال لهيسشالر يتاطب لبد المىك بن مروان و اال   
ل  يبي : الراع الادادا بالمعأخ كأأه اال:والشاهد ايه .ااركا لأا من الرزي إال النىيل اليسير

وروا مسحاا  و م ىي إذ راع الهاأي لطفا لىخ معأخ  .من المال إال مسحت  و م ىي
اىت ذلك لاشنخ به  : أه سئل ل  تالفت بيأهما انال أورو « ،من المال مسحتبني 

 .2»الأحويون

    :أو النصب على المدح ةالحال المؤكد
 .3﴾َشِهَد اللَُّه َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْ طِ ﴿:اال اهلل اعالخ 

اأاصابه لىخ  أه حال و ، ﴾ا اِئملا﴿اي معرض افسيرو لهذو اآلي  إلرابذكر الزمتشرأ    
لىخ  أه حال موكد [اائما بالنسط:يعأي]اأاصابهو  «:إذ ينول ((اهلل))من لفظ ال الل   ةموكد
نى  ال  ن اأن اكون ماأصل اي الحال  .5»4﴾َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدًِّقا﴿:،كنوله[ أ من اهلل]مأه

أما و  اكون هابا ،  : كاأت إذاانع وصفا هاباا ا 
معرااين  ودة من اسميناآلاي  بعد  مى  معن هيو » مى  ابىها نموكدة لملمو  -1

َوُهَو ﴿:اعالخ :اوله أحو 6»خ وصي هابت مسافاد من اىك ال مى وهي دال  لى ، امدين
  .﴾اْلَحقُّ ُمَصدًِّقا

 :و اوله اعالخأح 7«لو ل  اذكر أااد لامىها معأاها الاي وهي»لعامىها كدة ومو    -1
 

                                                
 206ص.اا لىي االور. اي ديواأه.من الطويل لىفرزدي البيت -1
  426ص 0ج. لادل  حمد، لىي معوض.اا الكشاي - 2

 .00اآلي  من آل لمران  -3
 .80اآلي  من البنرة  -4
 .202ص  0الكشاي ج  -5
 .746ص  اا محمد محيي الدين لبد الحميد.البن هشا .شرح شذور الذهب -6
 .746ص  المصدر أفسه -7
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 .1﴾َفَتَب ََّم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها﴿ 
  ولهالالالالأحو ا 2»هاالالالا لفظ صاحبالالالأاها من صريالالالالالاي يسافاد معالالالال وهي« هاالالالموكدة لصاحب   -1

 .    3﴾َوَلْو َشاَء َربَُّك َْلََمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا﴿:اعالخ

ذلك  ن اهلل سبحاأه »ال موكدةح ﴾ا اِئملا﴿ ن اوله اعالخ لعرض ابينمن تالل هذا او    
 ذلك المالئك بشهد له و  ، أ شهد لأفسه بالاوحيد، ((ال هوإله بأأه ال إ ))اعالخ شهد لأفسهو 
من هأا اكون العدل و اهو يساىز   ،اعالخوالاوحيد صف  كمال هلل سبحاأه و . العى   ولوو 

ه  .4«نهصبا اد  اادو شهد اهلل مع ماعى  أئذ يأن معأخ اائما بالنسط حي؛الحال موكدة
 [ أ إلرابه حاال]بالذكورة  هأد راكبا  از لاميزوولو اىت  اءأي زيد و  « لاي الزمتشرأ

 :ح  ن يكون معرا  كنولكمد ليس من حي المأاصب لىخ ال:اإن اىت، لىخ المدح  و
 : ل الشالر كما ااو  .5» ((معشر اأأبياء ال أورث اإأت )).الحمد هلل الحميد

  6[ريأاالالالالالالالالالالالاليش اءِ بأو باأالالالالالالالالالالال هو  ،هالالالالالالالالاللأ]     دتلي أب  الالالالالالالالالالالالال أ شل  الالالالالالالالالالأي أهالالالالالالإأتا ب      
. كما يعاز  بوه  به   يلا ،إذ يفاتر الشالر بأأه من بأي أهشل يعازون بأبيه    
وهو  ،بفعل محذوي لىدالل  لىخ المدح صأصب بأي أهشل لىخ االتاصا :الشاهد ايهو 

 أشد سيبويه ايما  اء مأه أكرة اول و  ،كما  اء معرا  ،اىت اد  اء أكرة».معرا 
 :إذ ينول.7»الهذلي
 8اليالالالالالالالع  س  ال هل  الالالالالالالالالالالم يع  الالالالالالالالالالالالالالمرال اهل ع  وشُ      طتل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وة  الالالالالالالالالالالالالالسالالالالالأوأ إلخ أالالالالالالالالالالالالالالالاليو       

                                                
  .08آلي  من ا الأمل -1
 .746ص  محمد محيي الدين لبد الحميد اا.البن هشا .شرح شذور الذهب -2
 .88اآلي  من يوأس  -3
 .000ص  محمد حماد النرشي.رسال  مندم  لأيل شهادة الدكاوراو.اعنبات  بي حيان الأحوي  ل ار اهلل الزمتشرأ -4
 .202ص  0الكشاي ج  -5
 745ص.اي شرح شذور الذهب. لبشام  بن حزن الأهشىي.البيت من البسيط - 6

 .202ص  0ج أفسه المصدر  -7
 47ص 7البيت من المانارب أمي  بن لائد الهذلي اي تزاأ  اأدب ج -8
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ويه اد اساشهد به سيبو  .أصب شعها بفعل محذوي لىخ االتاصاص :والشاهد ايه   
ب االمالحظ  ن الكاو .كما يأاي معرا  ،كرةالذ  يأاي أ  و ،لىخ  ن المأصوب لىخ المدح

مأصوب لىخ المدح حين  ورد من حديهه لن الحال الموكدة اأانل إلخ الحديث لن ال
 حيث ذكر  ن راكبا ي وز إلرابها حاال لامييزها بالذكورة  ((هأد راكبا اءأي زيد و  )):المهال

ه  اساءل ايما إذا كان المأصوب لىخ المدح  ، و لىخ  أه اس  مأصوب لىخ المدح
المنا  إلخ  لطروكما  اء معرا  مما ا ،اأ اب لن ذلك بأأه  اء أكرة ،يكون معرا  انط

محيط ااته  إال  ن صاحب البحر ال.ره  وشعره ربي الفصيا أه ن يهبت ذلك من الكال  الع
بين المأصوب و رح ، بين المأصوب لىخ المدح  و الذ   و الا «الزمتشرأ  أه ال يفري

       هوو  ،ال من المأصوب لىخ المدح اد مه ور و  ،ا واحدام عل حكمهو ىخ االتاصاص ل
معشر اأأبياء ال  اإأت )):تاصاص وهماهالين من المأصوب لىخ االمو  ((الحمد هلل الحميد  ))

الذأ ذكر الأحويون  ن المأصوب لىخ المدح  و و  ((إأا بأي أهشل ال أدتلي أب ))، ((أورث
 ،واد ال يصىا ،ه معرا  يصىا  ن يكون اابعا لهاابىو  ،معرا  اد يكون الارح  و  ،الذ 
 ما و ...يكون أعاا لهااال يصىا  ن  ،معرا  هابىواد يكون أكرة و  ،يكون أكرة كذلكاد و 

وال يكون إال معراا  ،اص اأصوا لىخ  أه ال يكون أكرة وال مبهماالمأصوب لىخ االتاص
مير ماكى  متاص ال يكون إال بعد لو  ، و بأأت  ،ي ىمباإللاا   و بالع  و ،الال باألي و 

 المصون بما وردت لىيه صاحب الدر .1»متاطب ربما  اخ بعد لميرو  ، و مشارك له ،به
إأما  راد الزمتشرأ بالمأصوب لىخ االتاصاص المأصوب «:ويموضيزيل كل لبس 

هذا المبوب اي لى  الأحو    ال ع و  االتاصاصاعل الئي سواء كان من  إلمارلىخ 
 .2 »البياناصطالح  هل المعاأي و 

                                                

 .477ص  7ج  أبي حيان. البحر المحيط 1-
 .08ص  2ج .لىسمين الحىبي . الدر المصون 2-
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 َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّارِ ﴿:اال اعالخ  :عودة ضمير المؤنث على ملكر
      .1﴾َفَأْنَقَلُكْم ِمْنَها

أما  الأتار  و لىشفا، واللمير لىحفرة  و باإلسال ، ﴾ا أ أ ن ذ ُك   ِمأ ه ا﴿«:اال الزمتشرأ    وا 
 ﴾ِمأ ه ا﴿ لزمتشرأ  ن اللمير اييفه  من اول او  .2»مأهاهو إللاااه إلخ الحفرة و   أهت

إشكال ايه ما دا  كل مأهما ال  هذاو  ، و لىخ الأار لىخ الحفرة،هو موأث يعود إمتا و 
أما  أث إللاااه إلخ الحفرةو  ،ذكرهو مو  ، أه يعود لىخ الشفا موأها،  و وهو  زء  ،ا 
ن كان صاحب المحمأها، و    ال اآليوليس اأمر كما ذكر، و » :ر الو يز يأفي ذلك اائالر ا 

ما و  ((الشفا))إال لو ل  ا د معادا لىلمير إال  ،يحااج ايها إلخ هذو الصأال  أا لفظ ع  م  وا 
 .3« اال يحااج إلخ اىك الصأال  ،يعلدو المعأخ الماكى  ايهو موأث يعود اللمير إليه 

بيأما صاحب البحر  .لحفرةلائد لىخ الأتار  و لىخ ا ﴾ِمأ ه ا﴿هذا يعأي  ن اللمير ايو 
لودو إالت  نال يحس»:نط إذ ينولالىخ الشفا و  اي مأها ((ها))المحيط ينصر لود اللمير

 االلمير ال يعود إال لىيه،، اإلسأاد  أه  لىخ الشفا هو  حد  ز أن كيأوأا ؛لىخ الشفا
ما ذكر الحفرةو   يء بها  ما ذكر الأار اإأما و ...ءت لىخ سبيل اإللاا  إليهااإأما  ا ،ا 

هكذا يبدو من تالل ما لرلأاو و  .4«ليست  يلا  حد  ز أ اإلسأادالحفرة و  صيصلات
 .فظ  و المعأخسواء من حيث الى ﴾ش ف ا﴿ال يمكن  ن يعود إال لىخ ﴾اِمأ ه  ﴿  ن اللمير اي

به اسادلت و هو اول األشخ  وهو مذكر ،مما يوكد لودة اللمير موأها لىخ الشفاو 
 :الزمتشرأ 

 5 د  الالالالالالالالالالالالالالالنأاة من ال رُ ات صد  رِ كما ش  [     الالالالالالالالالهاالالالالالالالالالالالول الذأ  ذلالالالالالالالالالالالالالري بالنالالالالالالالالواش]  

                                                
 .082اآلي  من .آل لمران -1
 .267ص  0الكشاي ج  -0
 405 ص 0ج 7880.بيروت 0ط.ار الكاب العىمي د. اا لبد السال .بن لطي  اأأدلسي.المحرر الو يز -3
 .77ص  2البحر المحيط ج  -4

 086ص 5ج تزاأ  اأدب البيت من الطويل لأللشخ اي 5-
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كما ل  يبىأل الرما  ،كاماأهو أه ال يساطيع اباالله و  ،إذ يصي ايه ر ال بإاشاء السر   
كان من و  ،م يء االل شرات مذكرا:الشاهد ايهو  .الد  الذأ يكون لىيه من النايل

اي اآلي   ((ها))لميركما لاد ال وسو غ ذلك إلاااه إلخ موأث ا،المفارض  ن يأاي موأه
 .إللاااه إلخ موأث ؛ الكريم 

 .   1﴾ َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصر  ﴿: اال اهلل اعالخ     :ظرفا للصفة  فجعل الموصو 
ه ِل ِريا  ِايه ا ِصرٌّ  ﴿ :اما معأخ اوله اعالخ: اإن اىت«:اال الزمتشرأ    ايه  :اىت ع﴾ك م 

 عأخ ايها ارتة  اوصي بها النرتة بم باردة ،ال ن الصر اي صف  الريا بمعأخ : و ه  حدها
 ن يكون الصر مصدرا اي اأصل بمعأخ :الهاأيو  .لىخ المبالغ  بارد كما ينول برد ،صرٌّ 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُ وِل  ﴿: ن يكون من اوله اعالخ :والهالث .به لىخ  صىه يءا  بردال
االظاهر من .3»((لافي اهلل كاي وكاا نإن ليعأي اال )):ومن اولك ،2﴾اللَِّه ُأْ َوٌة َحَ َنةٌ 

برد بارد  كما ينال ،الزمتشرأ  ن الصرت إذا الابر صف  لىريا بمعأخ ايها ارة صرت   كال
يس صف  لالابر الصر مصدرا و  ما إذا  ،اامت الصف  منامهو  ،يكون اد حذي الموصوي

 َلُكمْ  ﴿:لكن إذا كان من ابيل اوله اعالخ بمعأخ ايها برد، يكون الكال  اد  اء لىخ  صىه،
اي و  . عل الموصوي ظراا م ازيا لىصف يكون من باب  ﴾ِفي َرُ وِل اللَِّه ُأْ َوٌة َحَ َنةٌ 

 :   اساعمال هذا الو ه، اال الشالرالشعر العربي الفصيا ما يشهد لىخ صحت 
 4يااِ الالالالالك عفاءِ الالالالالالالالالالالالالىلان لالالالالالالالالالالم  ح  اي الر  و [     رأالالالالالالالالالالالويت مهالالالالالالالالالالالنت اد سالالالالالالالالالالالوالهالالالالالالالالاللو ]   
وو مفولا  مرهن تواا لىخ بأااه  ن يصيبهن مكر  الحرب ايه يعاذر لن اتىفه لنو    

ايه صر  :أحو ((اي الرحمان كاي )):والشاهد ايه اوله. الكااي والكاال وهو ،إلخ اهلل اعالخ
 .الرحمان كاي  :ب عل الموصوي ظراا لىصف   أ

                                                

 
 .002اآلي  من آل لمران  -1

 .70اآلي  من اأحزاب  2-
 .260ص  0الكشاي ج  -3
 .7/087ون الدر المصو ( كر  ) التار ي اي لسان العرب البيت من الواار أبي تالد  -4
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   :الضمير الظاهر من اال م إبدال

الَِّليَن َقاُلوا .َيُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم َما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن  ﴿: اال اعالخ
ْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا  .1﴾إلِ

لىخ الردت  ا لىخ الذ   و ن يكون أصب: و ه إلرابهاي  ﴾ال ِذين  ا اُلوا﴿«:اال الزمتشرأ   
ي وز و لىخ اإلبدال من واو يكامون، و   ، و راعا لىخ ه  الذين االوا لىخ الذين أاانوا،

يفه  من كالمه هذا  ن و .2»﴾ُاُىوِبِه   ﴿ و ،﴾ِبأ ا واِهِه   ﴿ ن يكون م رورا بدال من اللمير اي
لىخ  أه تبر لمباد  ، االراع الأصب  و ال ر الراع  و هو((الذين))الموصول  االسمحل 

 ما الأصب لىخ  ال مال  اي يكامون، من واولىخ البدل   و ،محذوي انديرو ه  الذين
لىخ البدل من الذين   و  أ  ذ ت الذين، ،بالذ  تاصاصاال أه مفعول به مأصوب لىخ 

ر الماصل اي  ما ال ر اعىخ البدل من اللمي لمأصوب  لىخ  أها مفعول به ليعى ،أاانوا ا
 وهو –خ البدلي  من اللمير الماصلال ر لى إلرابالشاهد لىخ و  .اىوبه  هه   و اوا

 :اول الفرزدي –الشائع اي كالمه  
 3بالماء حاا ُ  ن  الالالالالالالالالالالالالالالالو للودِ الالالالالالالالالالالالاللىخ      [و  حااماالالالالالالالالالاللىخ حال  لو  ن اي الن]      

 الشاهد و .وهو المشهور بال ود والكر  ،بالماءاراأي لبتل لو الارا حااما ما ال:إذ ينول   
 االس  الظاهر حاا  بال ر من اللمير الماصل اي  ودو الم رور باإللاا   إبدال:ايه
الذين بال ر  إلرابلىخ  ﴾ال ِذين  ا اُلوا﴿:اي او يه اإللراب اي اوله اعالخ هذا له صى و 

 . و اىوب ،بأاواو (ه )بدال من اللمير الماصل 

 

 
                                                

 .060-062 ايناآليمن آل لمران  -1
 280ص.0ج.الكشاي  - 2

 745شرح شذور الذهب صالبيت من الطويل لىفرزدي اي  3-
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   .1﴾َواتَُّقوا اللََّه الَِّلي َتَ اَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحامَ ﴿:اال اعالخ  :لظاهر على المضمرعطف ا

ا   ﴿ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  النراءات النرآأي  لنوله اعالخ    ح   ﴾و اأ  ر 

ا   ﴿وارئ«:وما ياراب لىخ ذلك من او يه أحوأ اال ح  ، االأصب بالحركات الهالث ﴾و اأ  ر 
 والم رور  ار و  ن يعطي لىخ محل ال ، واأرحا إمات لىخ واانوا اهلل لىخ و هين،

وال ر لىخ  ((به وباأرحا  اسألون ))لمرا ويأصرو اراءة ابن مسعودكنولك مررت بزيد و 
وال ار  ،همساكأن اللمير الماصل ماصل  ؛لطي الظاهر لىخ الملمر وليس بسديد

شديدأ  ((وزيد مهالا يوهذ))و ((زيدمررت به و  )):لكو كاأا اي اا ،والم رور كشيء واحد
 ب  و و  ،اى  ي زاالاصال اىما اشادت االاصال لاكررو  شبه العطي لىخ بعض الكىم  

    : ال ارا إلخ صح  اولك ((زيدهذا يالمه و ))و ((بزيدمررت به و  )):اكرير العامل كنولك
واد امحل لصح   ا ل  ينو االاصال أأه ل  ياكررلم ((ومررت بزيد ولمر  ))و ((ر ياك وزيدا))

الراع و  ،((ب     ل   ن  مِ  ا ِ ي  اأ   و   ك  ا بِ م  ا   )) وأظيرها، هذو النراءة بأأها لىخ انرير اكرار ال ار
اأرحا  كذلك لىخ معأخ واأرحا  مما يانخ  أه مباد  تبرو محذوي كأأه ايل و لىخ 

كزة لىخ اكل اراءة من هذو النراءات الهالث مر االظاهر  ن . 2»واأرحا  مما ياساءل به
اد ولا و  ،او يه أحوأ معين له و ه اي العربي ، االراع لىخ  أه مباد  تبرو محذوي

والأصب لىخ العطي لىخ لفظ ال الل  المأصوب  الزمتشرأ بما يغأي لن اإللادة، ذلك
 لمرال مررت بزيد و كما انو  ((به))لىخ المفعولي   و الاحمل لىخ مولع ال ار والم رور 

 : أ ((به ))يالعطي لىخ الم رور اباعمرا مأصوب حمال لىخ مولع زيد،  ما ال ر ا
وهو ما  ،وهذا ال ي يزو البصريون ،لطي الظاهر لىخ الملمر دون إلادة ال ار ابىها

وذلك ابيا إأما ي وز  »: و أكرو ابن يعيش انال ((ديدسوليس ب)) :لبر لأه الزمتشرأ بنوله
 .3»ار وسع  الكال يورة الشعر دون حال االتااي لر 

                                                
 .80اآلي  من الأساء  -1
 .478ص  0الكشاي ج  -2
 .707ص  7شرح المفصل ج  -3
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 :وأظيرو من الشعر    

 1بالالالالالمن ل  ا ِ اأي  و  ا بك  الالالمالا [ب  الالالاذهمأا    ا  الالالا واشاالالالالوأالالالالال الت اهالالالالالالالالبر  الو  االالالالالالالاالي]      
 ااذهب ااىك سم  اد كأت باأمس اأع  بتيرااأاو  ،مأا واسبأااها  أت اليو  اش: أ   

لطي اأيا  لىخ اللمير الم رور :الشاهد ايهو  .اال ل ب من ذلك ،الىئا  وشيم  اأيا 
خ  وازو بدون إلادة وهو دليل لى ،اما بك وباأيا  : أ ،لىخ اندير اكرار ال ار مع حذاه

ن مأعه ال مهور من الأحاة ،ال ار لفظا  .وا 

   2﴾َح َآَباُؤُكْم ِمَن النَِّ اِء ِإالَّ َما َقْد َ َلفَ َواَل َتْنِكُحوا َما َنكَ ﴿:اال اعالخ:اال تثناء المنقطع

 ماالالالالالك:ىتالالالالالالالما أكا آباوك ع االالالىي مالالالالالالالاساهأخ ما اد سي الالالالالكي: اإن اىت«:اال الزمتشرأ    
، يعأي إن  مكأك   ن اأكحوا ما اد ((وال ليب ايه )):من اوله ((يير  ن سيواه )) خاساهأ

سد و  ،رض المبالغ  اي احريمهغوال ،وذلك يير ممكن ،حل لك  ييرويسىي ااأكحوو اال 
حاخ يبيض النار، وحاخ :د اي أحو اوله الطريي إلخ إباحاه كما يعىي بالمحال اي الاأبي

يفه  من تالل هذا الشرح  ن االساهأاء اي هذو اآلي  و .3»اي س  التياطيىج ال مل 
حر  لىيه   ن يأكحوا  االمعأخ  أه لمو  ي،ذ ال ي امع االسانبال المالإ«الكريم  مأنطع 

اطري الوه  إلخ ما صدر عاطي ذلك بعد الاحري  آه ، و ام   دل لىخ  نهما أكا آباو 
اى  يكن ياعىي به  ،لكن ما اد سىي : أإال ما اد سىي،:انيل هي ما حكمهمأه  ابل الأ

بالأكاح العند المراد  «هو اساهأاء مأنطع  يلا إذا الابر  نو .4»الأهي اال إه  ايه
إالت ما اد :بعله  من الزأا انال ياعاطاوحمل إال ما اد سىي لىخ ما كان و  ،الصحيا

 .5»سىي من اآلباء اي ال اهىي  من الزأا بالأساء اىذلك  ائز لك  زوا ه  اي اإلسال  

                                                

 .5/072البيت من البسيط لأللشخ اي تزاأ  اأدب  1-
 .77اآلي  من الأساء  2-
 .444ص  0لكشاي ج ا 3-

 .702ص  2البحر المحيط ج  -4
 .626ص  2الدر المصون ج  5-
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 ،ينواأآباوك  إال الالئي ملين  ال اأكحوا ما أكاأن المعأخ و «الابارو ماصال  ويمكن
ن  أنطعا،  ن الزمتشرأ يعابرو مإال.1»االاصالكوأه محاال ال يتر ه لن محال و وهذا  وا 

 :أأه الابرو أظيرا لنول الشالر  ،ل  يصرتح بذلك

 2[اائبالالالالالالالالالالالالالالراع الكالالالالالالالالالالالالن اىول من االالالالالالالالالالالبه] واه     الالالالالالالالالالالالالالب ايه  يير  ن سيالالالالالالالال ليو       

واي  ،دل لىخ تىوص من يمدح من العيوباساهأاء مأنطع ي (( ن سيواه يير )):لهانو 
 ن اأصل اي » اهو اأكيد لىمدح بما يشبه الذ  إذ ،الوات أفسه يوكد ش الاه  وبسالاه 

اإذا  ،شيء مما ابىها إتراجاذكر  دااه ابل ذكر ما بعدها يوه   ،مطىي االساهأاء االاصال
  اهابأأه ل  ي د صف  ذ  يهب اإلشعارو ايه من المدح الاأكيد لما   اء وليها صف  مدح،

را  ن من  ه   تو .3»واحويل االساهأاء إلخ االأنطاع ،االطر إلخ اساهأاء صف  مدح
كون اىول إهبات شيء من العيب لىممدوحين لىخ انرير «معأخ هذا االساهأاء محاول 
شيء من العيب  إهباتهو و  ،لخاعىي أنيض المدت  ،ليبا السيي من ملارب  ال يوش

ما بين هذا االساهأاء :الشاهد ايهو .4«اعد  العيب ماحني ،المعىي بالمحال محالو  ،بالمحال
ن و  ،ي  الكريم  من صى  اي الدالل بين االساهأاء الوارد اي اآلو  ،الوارد اي البيت الشعرأ ا 

 .اتاىفت 
ــمَ ﴿:واالالي معالالرض افسالاليرو لنولالاله اعالالالخ    ــُم َمــْن ِفــي ال َّ ــَب ِإالَّ ُقــْل اَل َيْعَل اَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْي
واهلل ياعالخ  ن يكون ممن االي السالموات واأرض  ،ِل   راع اس  اهلل: اإن اىت »:اال 5﴾اللَّهُ 
، يريالدون مالا ايهالا : اىت  اء لىخ لغ  بأي امالي ، حيالث ينولالون مالا االي الالدار  حالد إال حمالار 

ر أ الزمتشالالرأ، ومحمالالول لىالالخ ااالسالالاهأاء مأنطالالع لىالالخ . 6«إال حمالالار  كالالان  حالالدلا لالال  يالالذكر
                                                

 .622ص  2جالدر المصون  -1
 . 32ص  لباس لبد الساار.اا.البيت من الطويل لىأابغ  اي ديواأه 2-
 .02-06ص  2ج . لبد العزيز رباح.اا .البغدادأ.يأغشرح  بيات الم 3-

 .02ص  2ج أفسهالمصدر  -4
 .65 من اآلي  اللالأمالالالال 5-
 .225، ص2جالكشاي  6-
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ذا راالع  ومىتُصه  أه ينالول »لغ  بأي امي   لالو أصالب لكالان مأالدر ا احالت المسالاهأخ مأاله، وا 
أن البالدل لىالخ أيتال   ؛اصالار العامالل كالالأأه مفالرغ لاله ،كان بدال، والمبدل مأاله االي أيتال  الطالرح

 :ومأه اول الشالر1«ال ال يعى  الغيب إال اهلل: اكرار العامل اكأأته ايل
م   ُاغ ِأاليل ِشي    م ا        الالُل إال المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر   2ال ُ م  صالمُ  راالي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالاُح م كال اأ ه الالالالا     وال الأ ب 

 لالادة كاأت حيث ،ا يغأي إال السيي الأااذال ن هذو العشي  كاأت ااصى  ليس ايها م: أ   
االإذا الانالوا  ،اإذا اناربوا اسالاعمىوا الرمالاح ،الابالد الماحاربين  ن يساعمىوا السها  لأد كاأت

 و لىالخ االوه   ن  ،االساهأاء المأنطالع بعالد الأفالي لىالخ البالدل:والشاهد ايه.الاربوا بالسيوي
واالد  .مالا يعأالخ إال المشالرايت :  أ .و ن العامل مفرغ لمالا بعالد إال ،المساهأخ مأه يير مذكور

مالا الالدالي إلالخ اتايالار المالذهب الاميمالي لىالخ  االإن اىالت»:برر اتايارو لغال  بأالي امالي  بنولاله
إال اليعالالااير بعالالد : تالالرج اولالاله  حيالالث  تالالرج المسالالاهأخ مُ الح الالازأ اىالالت دلالالت إليالاله أكاالال  سالالري  

إن كان اهلل ممن اي السالموات واأرض اهال  :ا  أيس، ليوول المعأخ إلخ اولكليس به: اوله
كمالا  ن  ، ن يكالون اهلل مالأه يعأي  ن لىمه  الغيب اي اسالاحالاه كاسالاحال   .يعىمون الغيب

 .4«لىنول بتىوها من اأأيس ا اب ن كاأت اليعااير  أيسا افيها  أيس  :3معأخ ما اي البيت
ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه  (11)َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى ﴿:كما ذكر لأد افسيرو لنوله اعالخ   

ما  : أ.هو الأعم و  ،مساهأخ من يير  أسه ﴾ ِتَغاَء َوْجِه َربِّهِ ابْ ﴿»: ن 5﴾(62)َربِِّه اأْلَْعَلى 
  :وار  يحي بن هابت، ما اي الدار  حد إال حمارا: كنولك ،أحد لأدو أعم  إال اباغاء ربه

وي وز  ن ...اي الدار  حد إال حمار من ينول ما لغ بالراع لىخ  ((و ه ربه إال اباغاءُ  ))
له إال ال يودأ ما:أن معأخ الكال  ؛معأخالمفعوال له لىخ  ﴾بِّهِ اْبِتَغاَء َوْجِه رَ يكون﴿

                                                

 .06، ص2جالبحر المحيط  1-
. 0ط. موسسالال  الرسالالال .لفيالالي لبالالد الالالرحمن.االالا.أبالالي حيالالان.االالي االالذكرة الأحالالاة مالالن الطوبالالل للالالرار بالالن اأزور البيالالت 2-

 . 228ص  0806بيروت 
ال العيس     وبىدة ليس بها  أيس   : البيت 3-  إال اليعااير وا 

4 -
 .225، ص2جالكشاي  

 .78-08الىيل اآلياان  -5
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إما مأصوب : اي أصبه و هان ﴾اْبِتَغاءَ االمالحظ  ن﴿.1«أعم  اأةااباغاء و ه ربته ال لمك
ما و  لىخ  أه مفعول له لىخ المعأخ، حيث ،  أه مأصوب لىخ االساهأاء المأنطعا 

وهذو  ﴾ِمْن ِنْعَمةٍ ﴿ء ال يأدرج احت  أسااباغا .المساهأخ ليس من  أس المساهأخ مأه
الاي محىها و  ﴾ِمْن ِنْعَمةٍ ﴿لىخ البدل من محل  ما من ار  بالراع اهو  .هي اراءة العام 

نطع اي ون المأر  أأه  يُ  ؛البدل لغ  امي و »زائد،  ر ن حريومِ ، الراع لىخ االباداء
الأصب والراع لىخ  أشد الزمتشرأ بالو هين  ادو  .2«ا الماصلر يير اإلي اب م 

   :البدل
 :اال البشير بن  بي تازن  -0

 3يُ ىِ الالالالالال  االالالالالمان اتالالالالالالالالالظىالالالالو  آذر  الالالالالالالالالالالالإال ال  بها      فارا ال  أالاليس  الالالالالالالالالالا  لحت تالءل       
 :ايهوالشاهد .د بهاالأعا  ارد  إال  والد الظباء و  ،واصفا الديار بأأها  صبحت افرا تالء   

راع لىخ البدل من اللمير المساار اي الالالالالالالال و بال، لىخ االساهأاء المأنطع آذر ال أصب
 .كما اي لغ  امي   ،التبر
 :اال لامر بن حارث و  -7

ال العالو  اايرُ الالالالالالالالالالالالالالالاليإال الع     يالالس  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالها  أالالالالالالالالالالالالس بالالالالالالالالالالالالالدة ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبىو         4الالالاليسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
ااير بدل من يراع الع :الشاهد ايهو  .اإلبلباء و الظ ن البىدة تىت من كل ساكن إال : أ   

 .الساهأاء المأنطع بعد الأفي أيس لىخ لغ  امي  اي ا

  .5﴾َم َعْن َمَواِضِعهِ ِمَن الَِّليَن َهاُدوا ُيَحرُِّفوَن اْلَكلِ ﴿:انال اهلل اعالخ   :حلف الموصوف

 ايكون  ،لن ما ابىه اإللرابظاهرو االأنطاع اي  «:يي الموصو حذ إناال  بو حيان    
                                                

 .655،ص  4ي ج الكشا -1
 .27،ص  00الدرت المصون ج  -2

 .27، ص 00البيت من البسيط لبشير بن  بي حاز  اي الدر المصون ج  3-
 .22، ص 00البيت من الر ز لعامر بن الحارث اي الدر المصون ج  4-
 .46اآلي  من الأساء  5-
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ين هادوا او  يحراون ذالاندير من الو  ،ين تبروذهو مباد  ومن ال حذي موصوي، لىخ
ن كاأت الصف   ائ ((من)) حذي الموصوي بعدوهذا مذهب سيبويه و بي لىي و  ،الكى  ز وا 
هذا ما  شار إليه و . 1«ا أفر ظعن ومأا أفر  اا  أ مأ  اا ، امأمأا ظعن و :ال، كنوله اع

صف  مباد  محذوي  ﴾ُيَحرُِّفون﴿مباد  لىخ  ن ماي وز  ن يكون كالو «:بنوله الزمتشرأ 
من كال   هاشواهد اله حذي الموصويظاهرة و .2»من الذين هادوا او  يحراون: انديرو

 :ينول ابن منبل شعره  إذ العرب أهره  و 

 3دحُ الالالالالالالالالال ك  ترا  باغي العيش  و  ما      موتُ الالالمأهاالالالالالالالالالالالالالان الالالالالالالالالالالالالالإال اارا دهرُ الالما الو       

: والشاهد ايه .واارة  ترا حياة لىكدح ،إذ ياحدث لن الدهر اي عىه اارة ارااا لىحياة   
 .العيش باغي ايها واارة  ترا  ، موت ايها:الانديرو  ،حذي الموصوي  أ اارة  موت

ح  مما يويد  واز ما ذهب إليه الزمتشرأ من اندير لالبيت وابين والصى  بين اآلي  و 
 .الكريم المحذوي اي اآلي  
 : على نّية التقديم والّتأخير المخالفة اإلعرابّية

ابِ  ﴿:اال الىته اعالخ ُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم ِإنَّ الَِّليَن َآَمُنوا َوالَِّليَن َهاُدوا َوالصَّ
 4.﴾اْْلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ 

اِبُئونَ ﴿»:اال الزمتشرأ    االأيت  به الاأوتبرو محذوي و  راع لىخ االباداء ﴾َوالصَّ  تير لمت
اائداه الاأبيه لىخ »:يتن اائدة هذا الاندي  اناله ت ب.5«تبرهااي حيتز إنت من اسمها و 

الاالىيه  إن صات مأه  اإليمان و  اابالصابئين ي ذلك  نت و  ،اما الظنت بغيره  ،لعمل الصت

                                                
 722 ص 2ج.أبي حبان.البحر المحيط -1
 462ص  0الكشاي ج  -2
 (كدح) البيت من الطويل البن منبل اي لسان العرب  -3

.68المائدة، اآلي   - 4  
. 528، ص 0الكشاي، ج - 5  
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ابئين  بين هوالء المعدودين ار التذأ ذهب اهذا هو الو ه المت.1« شدته  ييتالالال و  الصت
اِبُئونَ ﴿ إلراب اي 2إليه سيبويه التذأ اتاارو  وهو،«ائ ا   ورُ م  ل  و  ا   الالالالالالالالدل يال  ز   إنت »:أحو ﴾َوالصَّ
 :هأاك  و ه  ترا اي إلرابها  وصىها بعله  إلخ سبع   و ه مأهاو  ،لاالزمتشرأ  ي

اِبُئونَ ﴿ نت  ، ﴾الصَّ مير المراوع اي   و معطوي لىخ مولع اس  إنت لطي لىخ اللت
مأه االصابئون و  ،وع بالالالالالالاالباداءار ما بعدو مو  ،بمعأخ أع  ﴾ِإنَّ ﴿هادوا،  و الابار  نت 
  ا لىخ الو ه المتاار من لدأهالبيت اآلاي شاهدل  3اد  أشد سيبويهو .معطوي لىخ ما ابىه

 :  اباله ل و مهور البصريين و من  سااذو التىيالالالالالالالالالو 
الت و    4نالالالالايالالالالالالالالنيالالالالأالالالالا االالالي شالالالالالالالالالالالالالالالالاة مالالالالا بالالالالالالالالالالالالبغالالالالال      االالالالالالالالالالالالالالال أالالا و الالالالالالالالالالالالالالوا  أتالالالالالالالالالالالالالالالىمالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا 

احذي تبر  أا  لدالل   ، أا  كذلك أتا بغاة و :الاندي  والاأتير حيث انديرو:والشتاهد ايه   
وما ابىه لمير  ،أأته لمير راع ؛تبر إن لىيه حيث ال يصات لطي  أا  لىخ  أتا

ياك : لمفارض  نت ينولان من اكأصب و  ف  لهذا كان ال مفرت من المتالو ...االىموا  أتا وا 
و أا  اأبيها لىخ  نت  :أنت يرض الشتالر من اندي  اوله ؛الاأتيراإللرابيت  واندير الاندي  و 

 «بغاة»حيث لا ل به ابل ذكر التبر  ،معارليه   ويل اي الوصي بالبغي من اومه
اِبُئونَ ﴿ ىخ مواعاي البيت ما يدلت لو   .اي اآلي  الكريم  ﴾الصَّ

 : ابن مضاف إلى علم آخربالعلم المنادى الموصوف 

َل َعَلْيَنا َماِئَدًة ﴿:اال اعالخ ِإْل َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَ ى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْ َتِطيُع َربَُّك َأْن ُيَنزِّ

 .5﴾ ِمَن ال ََّماءِ 

  د  الالالولك يا زيالالالالالالالكن اي محلت الأتصب لىخ إاباع حرك  االبن ﴾يَ ىَيا عِ ﴿»:اال الزمتشرأ   
                                                

. 508، ص 0الكشاي ، ج  - 1  
. 055، ص 7الكااب، ج - 2  
. 056، ص 7، ج  أفسهالمصدر  - 3  
782ص08وتزاأ  اأدب ج222د صالبيت من الواار لبشر بن تاز  اأسدأ اي اتىيص الشواه - 4  
. 007اآلي  من المائدة،  - 5  
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 والدتليل  روالاللم بن   يا زيدُ :كوما كنولالالي وز  ن يكون ملمو  ،لمرو، وهي الىتغ  الفاشيت  بن  
 : اولهلىيه 

  1الالالالالرُ مِ ا  أ  الالالالالالالالا ي  الالالالرء مالالالالالالالالاللىالالالالخ الم دوالالالالالالالالالالالاليبو      ر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمِ لمالالالالرو كأأتالالالي ت   بن    حالالالالالالالارُ 
من المعىو  المطرد  نت المأادا إذا كان لىما و .2«أنت الارتي  ال يكون إالت اي الملمو 

وبين ابن بفاصل  ،إلخ لى  يير مفصول بين المأاداملااا  «ابن»مفردا موصواا ب 
 : اي المأادا و هان ز ا
  .وهي الىتغ  المشهورة ،لمرو بن   يا زيد  :   ابن اي محل أصب أحوالفاا ااتبالا لحرك -
 . لمرو بن   يا زيدُ : البأاء لىخ الل ت اي محلت أصب أحو -
  حار بن لمرو:نول  وس بن ح رلىخ لربيت  الو ه الهتاأي ب:واد دلتل الزمتشرأ   
المحذوا  لىارتي   حارث لمتت راوو بلمت  هائه:مرت   صىه ارُ ح  حيث الهمزة لىأتداء و ...

هو مولع الشتاهد كدليل لىخ  واز الل ت اي العى  و  ،التذأ ال يكون إالت اي الملمو 
كنوله  ،ابن بفاصلإلخ لى  يير مفصول بين المأادا و المفرد الموصوي بابن ملاي 

 .﴾َيا ِعيَ ى اْبَن َمْرَيمَ ﴿:اعالخ
  :الفصل بين الفعل والفاعل

 .3﴾ ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُه َصاِحَبةٌ َبِديُع  ﴿:اال الىته اعالخ
أتما  از لىفصلول  يكن له صاحب  بالياء و :ارئ»:اال الزمتشرأ    إذا كان ال مهور .4«ا 

عل إأتما  از ذلك اإنت من ار  باذكير الف.موأتث حنيني﴾َصاِحَبةٌ ﴿أنت ؛﴾َتُكنْ ﴿لىخ اراءة 
بالابار  نت  ﴾َصاِحَبةٌ ﴿اسمهاو  ﴾َتُكنْ ﴿بين الفعل الأتااص ﴾َلهُ ﴿الم روربال ار و  لىفصل

 : كنول  رير. الفاصل اد سدت مسدت لى  الاأأيث

                                                
 .20ص0808بيروت .دط.دار بيروت لىطبال .محمد يوسي.اا. البيت من المانارب أوس بن ح ر اي ديواأه -0

. 686-685ص  0الكشاي، ج  - 2  
. 080اآلي  من اأأعا ،  - 3  
. 640، ص 0الكشاي، ج  - 4  
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  1[ا ُ الالالالالالالالش  و   ب  ىُ الالالالالالالاله صُ اِ الالالالالالالالاب اسالالالالالالالالاللىخ ب]ء     الو  الالالالالالالالس   الالالالالل     يالالالالالالالالالالد اأتطالالالالالالالالالالد ولالالالالالالالالالالالالالاللن
ي عىه مولودا أ ت و  ،البيت من شعر الأنائض يه و ايه اأتطل ايصغترو احنيرا له   
أ   از ذلك التذو  ،اذكير الفعل مع  نت الفالل موأتث حنيني   ت سوء: الشتاهد ايهو .وءسالالالالالال

 .«لياأتط» :االىه بالمفعول بههو الفصل بين الفعل و 

َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك ﴿:ىته اعالخاال ال :االنتصاب على الظرفّية
   2﴾اْلُمْ َتِقيمَ 

لىخ الطريي كما يعارض العدوت  ،ألارلنت له  لىخ طريي اإلسال »:الزمتشرأاال    
شبتهه و  ((كما لسل الطتريي الهتعىب )):اأاصابه لىخ الظري كنولهو  .لينطعه لىخ السابى 

يليي الستمين و .3«البطنلىخ الظتهر و : أ،والبطن ظتهر  ال رب زيد  لُ :له  اج بنو ز ال
حا إيتاو لىخ الو هين المذكورين اي  ﴾ِصرَاَطَك اْلُمْ َتِقيمَ ﴿الحىبي و ها هالها إللراب مر ت

خ هو الأتصب لىو .الظرايت ،  و لىخ أزع التااض االأاصاب لىخ: أ كال  الزمتشرأ
ن كان الزما اند لمن معأخ اعالالالالالالالالالالالو  المفعول به أنت الفعل  اعدن   ل ماعدت والاندير ألزمن ا 

وانديرو أاعدن  ،الظتاهر  نت الزمتشرأ مع االأاصاب لىالالالالالالخ الظرايت صراطك المساني  و 
أنت صراطك ظري مكان ؛ وأت هو الو ه التذأ لعتفه  كهر من أحله  اي صراطك و 

 :أحو «اي»صت ال يصل إليه الفعل بأفسه بل بال المعىو   نت ظري المكان المتاو  ،متاصت 
رورةو  ،ت الستويال أنول أمو  ،أمت اي الستوي من و  .ما ورد يير ذلك يعابر شاذا  و لىلت
آلي  اي لالتذأ  عىه الزمتشرأ أظيرا و  ،من باب اشبيه المتاصت بالمبه  باب اللترورة  و

 : اول سالدة بن  وي . أصب المكان المتاصت 
   4الهعىبُ  مالالالالا لسالالالل الطريالالي  الالالالالالالالالالك[ ايالالالالهاله     الالالالالاأُ الالالالالالالالالالالالالل مسِ الالالالالالالالالالعي الكالالي   الالالز  بهال ن  د  ل  ]

                                                

  1 505ص. األيي لبد اهلل الصاوأ. ي ديواأهالبيت من الواار ل رير ا -
. 06األراي، اآلي   - 2  

 . 08، ص 7الكشاي، ج  -3
208ص.2التصائص جالبيت من الكامل لسالدة بن  وي  اي  -4   
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كما الطرب الهتعىب اي ، يصي رمحا بأأته لين يلطرب ماأه اي الكي لهزتو   
ندترة مع  أته ظري مكان مأصب الطتريي لىخ الظرايت  المكاأيت  ال :الشتاهد ايهو  .الطتريالالالالالالالالالالي
هو ما يريد الزمتشرأ مطابناه لىالالالخ اي الطريي و : من المفروض  ن ينولكان متاصت و 

 . لىخ الظرايت  المكاأيت  المندترةاأاصاب صراطك : والابار اآلي  الكريم 
 : حكم الّرابط بعد كّل ا م ظاهر م بوق بضمير حاضر

أَُبلُِّغُكْم  (21)َس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِكنِّي َرُ وٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن َقاَل َيا َقْوِم َليْ  ﴿:اال الىته اعالخ
 1﴾ ِرَ ااَلِت َربِّي َوأَْنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما اَل َتْعَلُمونَ 

 ن  :ايه و هان  حدهما: اىت ﴾أَُبلُِّغُكمْ ﴿:كيي مواع اوله: اإن اىت »:اال الزمتشرأ   
 ﴾َرُ ولٌ ﴿  لالفالهتاأي  ن يكون صو . بياأه لكوأه رسول ربت العالمينا مساأأفا يكون كالم

أنت  ؛ از ذلك: اىت الرتسول لفظه لفظ الغائبعكيي  از  ن يكون صف  و : تاى اإن
 أا التذأ سمتاأي  متي »:كما اال ،كان معأاوو  سول واع تبرا لن لمير المتاطب،الرت 

ي وز  ن اكون  مى   ﴾أَُبلُِّغُكمْ ﴿:اوله اعالخو »:نواال صاحب الدرت المصو .2«.«حيدرو
مير وي وز  ن اكون صف  لرسول، و ، مساأأف   اخ بها لبيان كوأه رسوال لكأته رالخ اللت

. يبىتغك :لو رالخ االس  الظتاهر بعدو لنالو  ﴾أَُبلُِّغُكمْ ﴿:انال ،الستابي التذأ لىماكىت 
لمير حالر من ماكىت   و متاطب االساعماالن  ائزان اي كلت اس  ظاهر سبنه و 

مير مرالاة:لك ايه و هان ررااح : ومرالاة االس  الظتاهر اانول، اأكهر هوو  ،الستابي اللت
نو ، « أا»مرالاة لالال  « أا ر ل  اعل كذا» مهىه و  ،«ر ل»المرالاة ل « أا ر ل يفعل كذا»شئت  ا 

   اء لىخ اأكهر .3﴾ا و    اُف ا ُأون   ب ل    أ ُا    ﴿:اولهيفعل بالتطاب والغيب  و  أت ر ل افعل، و 
مير موصول أحو مهىه ما لو واع بعدو  و أت التذأ اعل  ،ا التذأ اعىت واعل أ:اللت

                                                

. 67-60 ااناألراي، اآلي - 1  
 70ص .7الكشاي ج -2

. 42اآلي  من الأتمل،  - 3  
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اإنت ما  ،اكلت ما اي اأمر  أته إذا سبي االس  الظتاهر بلمير ماكىت   و متاطب.1«اعىت  و 
مير الستابي:ما  از ايه و هانبعده  و مرالاة االس  الظتاهر  ،هو اأكهرو  إمتا مرالاة اللت
اد  اءت اآلي  الكريم  لىخ و  و اعل، أا التذأ اعىت    و  أا ر ل اعىت  و اعل،:اأنول

لو رالخ االس  و  ،ىكأتيير الماكىت  الماتصل بالالمرالاة للم ﴾أَُبلُِّغُكمْ ﴿:اأكهر انال اعالخ
بن  بي  لىيت بيتا اول اإلما  ما يوكتد هذا االساعمال الىتغوأ لر و  «يبىتغكالالالال »:الظتاهر لنيل

  :طالب رلي الىته لأه
   2ي حيدروالالالالالالالالالت اأالي  مالالالالالالالالالالذأ سمت الالالالالالالالال أالالالالا الالالال                 

  مفاترا بش الاه مأذ  ن كان صبيتا سمتاه  مته ااطم  بأت  سد بحيدرو كاس   بيها   
اوله سمتاأي  متي  :الشتاهد ايهو  .فترةاي كال االسمين مو ، وسمتاو  بوو  بو طالب لىيتا

ر ذكو  «سمتاه  مته»:لو رالخ االس  الموصول التذأ لنالو  « أا» مرالاة للمير الماكىت 
ى  من لمير الم ار ع  الو ه سمتاه حاتخ ال ي  »المرزواي  نت  وصول، اال  بو لهمان الصت

رو لردداهلوال صحت  موردو و  :المازأي  .3«اكرت
  :ر ما هو لهجريان الخبر على غي

ْخَواُنُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي اْلَغيِّ ثُمَّ اَل ُيْقِصُرونَ ﴿: اال الىته اعالخ   4﴾َواِ 
ْخَواُنُهْم َيُمدُّوَنُهمْ ﴿»:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم      :كنوله ﴾َواِ 

ي وز  ن يراد و له، و لىخ يير ما هاي  نت التبر  ار  ((او  إذا التيل  الوا اي كواهبها ))
مير الماعىتي به إلخ ال اهىين، ايالشتياطين و :إلتوانبا كون التبر  اريا لىخ ما ير ع اللت

ل  و ه، أنت إتواأه  اي منابى  التذين ااتنواو  هو له، اأويل ذلك كما ذكرو صاحب و .5«اأوت

                                                

. 256، ص 5الدرت المصون، ج  - 1  
  2 ( حدر)مادة .اي لسان العرب.إلما  لىيت رلي الىتهالرت ز ل -
. 005ص . 0ج. اا  حمد  مين ولبد السال  هارون.لىمرزوايشرح ديوان الحماس ،  - 3  
. 787األراي، اآلي   - 4  
. 82، ص 7الكشاي، ج  - 5  
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مير اي »:الدرت المصون مير و ...إتواأه  يعود لىخ الشتياطين نت اللت  المأصوب اياللت
 :والاندير د لىخ الشتياطين  و الشيطانالمراوع يعو و  ،لىخ الكفتاريعود  ﴾َيُمدُّوَنُهمْ ﴿
تو و  االتبر  ار لىخ يير من هو له  ،لىخ هذا الو هو  ،ان الشتياطين يمدته  الشتياطينا 

هو اي الىتفظ تبر لن و  ،اي المعأخ  ال ارا  نت اإلمداد مسأد إلخ الشتياطين اي المعأخ
  والسمين الحىبي ،هذا الاتأويل كلت من الزمتشرأ اد اساشهد لىخ و اه و . 1«تواأه إ
 : حيتان بنول الشتالر ي بو 

 2[د الالالالالالالالالال االالالل ال ميالالل و الالالالالالالالالتيالالالاوارس ]ها     بِ الالالالالالالالالالالالاهِ و  الالالالالالالوا اي ك  إذا التيل  ال او   
 ال مائىون لن ظهورها  ،اون لىيها ريها هاب ه  او  ارسان إذا التيل اأداعت اي:  أ   
 يث الالالالالال ريان التبر لىخ يير ما هو له ح: الشتاهد ايهو . كأنت  يديه  مغىول  ،ال لا زونو 

 . هو تبر لىتيلو  ،لىنو  (( الوا))لمير

  : عطف المصدر المؤول على المصدر الّصريح

 .3﴾ِإَلى ُرْكٍن َشِديدٍ َأْو َآِوي ًة َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ ﴿ :اال الىته اعالخ
كأأته ايل  ن  لمارإبالأتصب ب آوأ   و »:أته ارئ ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي     

معطوي لىخ  (( ن آوأ   ))وهذا يعأي  نت المصدر الموول. 4« ويا لو  نت لي بك  اوتة  و
ريا ابىه   سأل لطفه لىيهل  يُ ه اس  و  نت الفعل إذا اندتم»ذلك ﴾ُقوَّةً ﴿وهو ،المصدر الصت

ايعطي المصدر التذأ هو اس   ،إلخ إلمار  ن ليفيد معا معأخ المصدر الطر معه
 : اد اساشهد الزمتشرأ لىخ العطي لىخ المصدر بنولهاو  .5«لىخ االس  التذأ ابىه

                                                

. 540، ص 5الدرت المصون، ج  - 1  
  2 440ص. 4ج.لزياد بن مأند اي البحر المحيط  البيت من البسيط -
. 08هود، اآلي   - 3  
. 728، ص 7الكشاي، ج - 4  
  5 722ص. 0ج. البن  أي.سر صأال  اإللراب -
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  1[ويفالالالالالالالالالالالالالالالالالبس الشالالالالالالالالالبت إلالالالالالالالالاليت من لالالال ح]الالالالالأي     الالالالالالالالالليالالال نر  الالالالالالالالالالاالالالالالالالاءة و الالالالالالالالالالبس لبالالالالالالالالالاللىُ 
إليت من لبس  حبت  ،ارتة ليأي مع راح  الباللىبس لباءة تشأ  من الصتوي و : ولإذ ان   

 المعيت  واواهو مأصوب بأن ملمرة بعد  ((وانر)) اولها :والشتاهد ايه .الهتياب الأتالم 
 .عطوي لىخ لبسالفعل موالمصدر الموول من  ن و 

 . 2﴾َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِلبٍ ﴿: اال الىته اعالخ  :الوصف بالمصدر
 كذب فس الالالالأأته أالالغ  كالالالمصدر مبالالالي بالال و وص،ذأ كذب ﴾ِبَدٍم َكِلبٍ ﴿»:اال الزمتشرأ   

و من ه﴾َكِلبٍ ﴿االمالحظ  ن.3«الزور بذااهو  ،الكذب بعيأه هو:وليأه كما ينال لىكذتاب
اد اساشهد و .  و لىخ حذي ملاي  أ ذأ ذأب ،الوصي بالمصدر لىخ سبيل المبالغ 

 :  نول الشتالرب. الزمتشرأ لىخ احاماله  أته وصي بالمصدر
  4لالالالالالالت   أاالالالال  به بُ و  الالالالالود  الالالالالالالالالالالالالاله  ُ الالالالالالاهالالالنت بالال[      الالاأهكالالالا مالالالالالالالالل اد لراأالالالالالالالالالالالافيالهنت ال]

طبيه متايصي و  ،بل ي عىه  من ال ود أفسه ،يصي من ياحدتث لأه  بال ود   
اي هذا ما و  ،( ود، بتل)الوصي بالمصدر :ايه الشتاهدو  .بالبتالالالالالالالالالالالالل وي عىه  البتل أفسه

 .﴾َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِلبٍ  ﴿:ياتصل بنوله اعالخ
نَّ َلُكْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة ُنْ ِقيُكْم ِممَّا ِفي ُبُطوِنهِ  ﴿:اال الىته اعالخ :العائد الّضمير  . 5﴾َواِ 

مير يتصت ذكر الزمتشرأ ايما     وي وز  ن ينال اي اأأعا  »:لىخ اأأعا ((الالاله))لودة اللت
مناليا  فرداالالالالالالالالالالكون اسما مالالالالالالو ن ي ل،الالالال  كأ بال اي  بع  سير أ  الالال حدهما  ن يكون اك:و هان

 :   اي اولهع  اكما يذكر أ   ،رك  اإذا ذُ  ،لمعأخ ال مع كأع 
   6هالالالالالالالالالالوأالال  الالالالالالالالالالالالال الالالالُ الِ اأ  الالالالالالال  االالالالالو  و الالالالالالنالالالالالالالاله االالالالالالالالالالالالحِ ى  اله     يُ الالالالالوأالالوُ الالالالالالالالح  ا      الالالالالع  الالالالالال  أ الا   الالالالالالالالاالالالالالالالي كلت لالالالالالال

                                                

(مسن)و لسان العرب . 722ص.0البيت من الواار، لميسون بأت ل دل اي سرت صأال  اإللراب ج - 1  
. 00يوسي، من اآلي   - 2  
280ص.7الكشاي، ج  - 3  
(.  ود)ي  ساس البالي  البيت من الطتويل بال أسب  ا - 4  
. 66اآلي  من الأتحل،  - 5  
078ص. 0ج.الحصين الحارهي اي الكااب لسيبويهالبيت من الرت ز لصبيت من بأي  سد اسمه ايس بن  - 6  
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ذا  أ    وذكر صاحب الاحرير.1« أته اي معأخ ال مع أته اكسير أع ، و :فيه و هانث اوا 
ا ِفي ُبُطوِنهِ  ﴿:إاراد لمير اأأعا  اي اوله اعالخ»والاأوير  نت  مرالاة لكون الىتفظ  ﴾ِممَّ

الخ الىتفظ ايأاي لميرو اند ير  ،إذ ليس من صيأل ال موع ،أنت اس  ال مع لفظ مفرد؛مفردا
ا  ﴿:أاو ايعامل معامى  ال موع، كما اي آي  سورة المومأوناد يرالخ معمفردا، و  ُنْ ِقيُكْم ِممَّ

ا ِفي ﴿ :فه  من هذا كىته  نت  اذكير  و اأأيث العائد اي اوله اعالخيو . 3«2﴾ ِفي ُبُطوِنَها ِممَّ

اإذا رولي الىتفظ ذكتر بالابار لفظ اأأعا  اسما  المعأخ، ماعىتي بمرالاة الىتفظ  و ﴾ُبُطوِنهِ 
ذا  أتث ابمرالاة مذكر و  الأتع  اس   مع اهو مفرد،فردا مناليا لمعأخ ال مع كأع ، و م ا 

اد اساشهد الزمتشرأ لىخ اذكير اأأعا  اي اآلي  و  .المعأخ ايعامل معامى  ال موع
مير المفرد المذكترو  ،حيث ذكر الشتالر الأع  السابي،ت الكريم  بالبي إذ  ((الالاله)) لاد إليه اللت

اه من الأتوي  يتها الىتصوص اي كلت سأ  ما اا  لىخ إلحا: معأاوو  ((لبيت الستابيا)):ينول
أع   :والشتاهد ايه.يفعىون ما يفعىون من   ل سطوك  وأهبك كأأته  و  ،او  اأا وأه  أا 

مير لىيه مذكتر و    .لىتفظالودة اللت
 :َمْن نكرة موصوفة

واكون موصول  بمعأخ الذأ  .4«لاس  مبه  ينع لىخ ذوات ما يعنمن »اال ابن يعيش   
 نْ إ﴿:ومن هذا المولع اوله اعالخ. وانع لىم ازاة، واكون أكرة موصوا  واكون اسافهاما

 .   5﴾ ُكلُّ َمْن ِفي ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ َآِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا
 أكرة " كالُلت "بعد م ن  موصوا  أأها واعت  »:تشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي اال الزم  

                                                

. 446، ص 7الكشاي، ج  - 1  
 70اآلي  من المومأون  -2

. 787، ص 04الاأوير، ج الاحرير و  - 3  
 .408، ص7جشرح المفصل  -4
 .82اآلي  الالالريالالالال  مال -5
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اي هذو اآلي  الكريم  أكرة موصوا ، وصفاها ال الار والم الرور  ﴾َمنْ ﴿اال.1«واولها بعد ُربت 
 :واولها بعد رب كما اال الشالر ﴾ُكلُّ  ﴿والعى  اي ذلك  أها واعت بعد اس  أكرة  ،بعدها

ت  ي ي  الالالل  ُربت من  أ   ال در وُ الالالالالالالالالالالالالال   [ع  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواا لالالال    يالُطال الالالالالالالالالي مالالاالد امأالالخ ل]      لاللا ص 
2 

ولكن ل  يواااله  ،اد امأخ لي الموت ،رب شتص  أل ت اىبه من حر ييظه مأتي : أ   
أن  ؛ربت أأهالا واعالت بعالد  ؛وهالي أكالرة ،ب مى   ألال ت ((من))وصي  :والشاهد ايه .الندر

واالالالد وصالالالفت بال الالالار  ،كريمالالال  بعالالالد كالالاللكمالالالا واعالالالت االالالي اآليالالال  ال .ربت ال ا الالالر إال الأكالالالرات
 .﴾ِفي ال ََّماَواتِ ﴿والم رور بعدها 

 3﴾َقاَل ُخْلَها َواَل َتَخْف َ ُنِعيُدَها ِ يَرَتَها اأْلُوَلى﴿ :اال اهلل اعالخ  :أوجه إعراب  يرتها
ي الوز  ن يأاصالب  »رو لهذو اآلي  الكريم   ن سيراهااي معرض افسي »:ذكر الزمتشرأ   

االي حالال مالا كاأالت لصالا، و ن يكالون : سأعيدها االي طريناهالا اأولالخ،  أ لىخ الظري،  أ
اياعالدا إلالخ مفعالولين وو اله هالالث حسالن، وهالو ...وال مالن لالادو مالن معأالخ لالاد إلياله لاد مأن
وأصالالب سالاليراها بفعالالل ملالالمر ...انال بأفسالاله ييالالر ماعىالالي بساليراهامسالال ﴾َ ــُنِعيُدَها﴿ ن يكالون 

االالالي أصالالالبها  و الالاله  ﴾َهايرتَ ِ ـــ﴿ولالالاله اعالالالالخ يفهالالال  مالالالن هالالالذا  ن ا.4« أ اسالالالير سالالاليراها اأولالالالخ
 أها مأصوب  لىخ إسناط :اي سيراها، الهاأي:  ن اكون مأصوب  لىخ الظري  أ:  حدهما

 :ومأه اول الشالر. ايكون لاد اد اعدتا إلخ مفعولين ؛التااض  أ إلخ سيراها
ب  الالالالالالالالالالالاصالالال] الالالالالالالاد ك   ن  االُ      [ال هم ا رالالالالالالالالالالالالالالالالىال ه الالالالالا إذ  صالالالالالالالالالالالالالالرت  ح   5د اءُ  الِاالياله الالا الع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ل 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالدتا : والشالالاهد ايالاله .ااطالالع حبىهالالا إذا اطعاالاله وشالالغىت بالبعالالاد لمالالا اصالالأع لالالك: أ   
ا أصالبه: والهالالث ،بإسناط التالااض (( ن االايها))حيث اعدياه إلخ . الفعل لاد إلخ مفعولين

 .بفعل ملمر اسير سيراها اأولخ
                                                

 .42، ص2ج الكشاي -1
 .020ص . اا محمد محيي الدين لبد الحميد.شرح شذور الذهب البن هشا اي  لأللشخالبيت من الطويل  -2

 .70 اآلي طالالالالاله  3-
 .54، ص2جالكشاي  -4
  05الواار لزهير اي ديواأه ص البيت من -5
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َوَقاَل الَّـِليَن اَل َيْرُجـوَن ِلَقاَءَنـا َلـْواَل أُْنـِزَل َعَلْيَنـا  ﴿: اال اهلل اعالالخ   :الجملة اال تثنائية
  .1﴾ َوَعَتْوا ُعُتوًّا َكِبيًرا اْلَماَلِئَكُة َأْو َنَرى َربََّنا َلَقِد اْ َتْكَبُروا ِفي َأْنُفِ ِهمْ 

 َلَقِد اْ َتْكَبُروا ﴿ :لزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم   ن اوله اعالخذكر ا   
 .2« أته  بىغوا ياي  االساكبار و اصخ العاو »دليل لىخ ﴾ َوَعَتْوا ُعُتوًّا َكِبيًرا ِفي َأْنُفِ ِهمْ  
مالالالا  شالالالد »إذا معأاهالالالا  3«هالالالذو ال مىالالال  االالالي حسالالالن اسالالالائأااها يايالالال »و ن . االالالالووأ بعالالالد الالالالذ 

وأحوهالالا االالول الشالالالر االالي  مالالال  ،مالالن ييالالر لفالالظ اع الالب 4«!ومالالا  كهالالر لاالالوه ! اسالالاكباره 
 :االسائأاي

 5ه الاو اوُ الالالالالالالالالالالالاليب  بالالالالالالالالالالالالالالالالأالاب  كى الت  ى  كىيبلالا ي   الا    الالابهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ  أالالا بِ الالأ  ب     اس  الالالالالالالالالالالالالالالو الالالارة  ست 
ىالخ أااال  كفوهالا يمالا   ،ل كىيب لناء ااىه أااال  البسالوس تالال   سالاسلند كان اا: إذ ينول   

ومعأاهالا مالا  يىالخ  ((يىالت أالاب كىيالب بواوهالا))ال مىال  االسالائأااي  : والشالاهد اياله .كىيب أفسه
 !أابلا بواوها كىيب

 َمَكَث َغْيـَر َبِعيـٍد َفَقـاَل َأَحطـُت ِبَمـا َلـْم ُتِحـْط ِبـهِ ف ﴿:اال اهلل اعالالخ   :صرف  بأ ومنعها
 .6﴾ َوِجْئُتَك ِمْن َ َبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقينٍ 

ولن ابن كهير االي . واد روأ بسكون الباء ،سبأ ارئ بالصري ومأعه» :اال الزمتشرأ   
وهو من سبأ بن يشال ب بالن يعالرب بالن احطالان،  ،رواي  سبأ باألي كنوله  ذهبوا  يدأ سبأ

 .7«ب اأكبالالر صالالريه اسالالما لىحالاليت  و اأومالالن  عىالال ،امالالن  عىالاله اسالالما لىنبيىالال  لالال  يصالالري
االالإن  عالالل اسالالما  ، و مأعهالالا ماعىالالي بالسالالياي الالالواردة ايالاله ((سالالبأ))ويالالالا مالالن هالالذا  ن صالالري 

                                                

 .70 اآلي من الفالالالالالراالالالالالان  1-
 .728، ص2جالكشاي  2-
 .728، ص2ج أفسهالمصدر  3-
 .450، ص6ج البحر المحيط 4-
 728ص . 2الكشاي جاي .بكرالبيت من الطويل لر ل من بأي  5-

 .77الأمالالالالالل اآلي   -6
 .200، ص2جالكشاي  -7
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ن  عالل اسالما لىحاليت  و اأب صالري ،لىنبيى  ل  يصري لىعىمي  والاأأيث ويوكالد ذلالك مالا . وا 
 :ل الشالرو نإذ ي:سمع لن العرب

الالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ُدوِن س يال  الالالالالالالاليبُأالالون م     إذ   أرب  رين مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحالالالال أِ الالالالالالمن سب       ىالِِه الع الالِرم 
1     

 :والشالالاهد ايالاله. ور مالالأرب وبأالاء سالالدها العظالالي لالالياحالدث لالالن سالالبأ ومالالا كالان مالالأه  مالالن ح   
 .ولذا مأعت من الصري ؛سبأ لى  لىنبيى 

 :اال الشالر.1
ا          2ال واميس دُ الالالالالالالالالالالالالالهال   ىالاالد لضت  لأاا      أالالالالالالالالالالالالالالسب ار  اي ذُ     الالالالالالي  الالالالالالالالالالالالالالو اِرُدون  و 

والشالالاهد  .ياحالالدث الشالالالر لمالالن سالالينوا إلالالخ سالالبإه ، ومعهالال  االالي ، واأيالالالل االالي  لأالالااه    
 .اسما لىحي اصري سبأ بالابارهم: ايه

 .3﴾ُيْخِرُج اْلَخْبَء َأالَّ َيْ ُجُدوا ِللَِّه الَِّلي ﴿: اال اهلل اعالخ  :حلف المنادي

اصدته  لن السبيل لئال يس دوا احذي ال الار :  راد ﴾َأالَّ ﴿من ار  بالاشديد »:الزمتشرأ   
وي الوز  ن اكالون ال مزيالدة ويكالون المعأالخ اهال  ال يهاالدون  ،[إلخ  ن ال يس دوا : أ]مع  ن 

ومأالاداو . الأالداءومن ار  بالاتفيي اهو  ال يس دوا  ال لىاأبياله، ويالاء حالري . إلخ  ن يس دوا
 :محذوي كما حذاه من اال

 5«4[الرُ الالالالالالالالائك النطالالالالالالالالالالالالالالالالالالوال زال مأهال ب رل]   خ ىلىخ البِ  الي  يا درام   يمِ الالالالالالالالى  س  ا ال يا 
كمالا يالدلو لهالا بالسالنيا  ،واالي هالذا البيالت يالدلو الشالالر لالدار سالىمخ بالبنالاء ولالد  الالزوال   

سالالىمخ حيالالث يالالاء الأالالداء دتىالالت لىالالخ ا ال يالالا :والشالالاهد ايالاله .احاالالخ اظالالل آهىالال  لالالامرة بأهىهالال
 .بالاتفيي ﴾َأالَّ َيْ ُجُدوا﴿و ال لىاأبيه كمن ار   ،والمأادا بعدها محذوي ،اأمر

                                                
 .024البيت من المأسرح لىأابغ  ال عدأ اي ديواأه ص - 1
 .028البيت من البسيط ل رير اي ديواأه ص - 2

 .75 اآلي من الأمالالالالالالالالالل   3-
 .048 ص. محمد محيي الدين لبد الحميد.اا . البن هشا .البيت من الطويل لذأ الرم  اي شرح اطر الأدا  4-
 .278ص ،2جالكشاي   5-



 الال  اأسمالالالالالاءالفصل الرابع                                                             شواهد المسالالالالالالاوا الأحالالالالالوأ اسالال

121 

 

ِإنَّ َخْيَر َمِن اْ َتْأَجْرَت اْلَقـِويُّ  ﴿:اال اهلل اعالالخ    :في الجملة اال مية التقديم البديع
  1﴾اأْلَِمينُ 

ت  َخْيـَر ﴿ن اىت كيالي  عاللإا»:رأاال الزمتش    ر  الا أ    الِن اس   اأمالينُ  والنالوأ   ،ن  ال إلال اسالما ﴾م 
 :رلا اىت هو مهل اولهبت

 3«2لالالالالالالالالهنيي لأالده  اي السالس  سيرُ  الكالالالالا    الالالالالالالالالالالر الأتاس حيتاللا وهالالالالالالالال ال إن تيال
 ن اآليال  الكريمال  اشالامىت لىالخ والبيالت الشالعرأ أ الد  ،حيالث إذا اارأتالا بالين اآليال  الكريمال    

انالالدي  مالالن  بالالدع مالالا يكالالون، إلالالاا  إلالالخ اإلي الالاز والاعمالالي ، حيالالث االالدت  مالالا هالالو  ولالالخ بالانالالدي  
ــَر ﴿ ت  َخْي ر  الالا أ    الالِن اس  أن ال مىالال  سالالينت مسالالاي الاعىيالالل »و عالالل اسالالما لالالال  نت وهالالو تبالالر  ،﴾م 

امع  شالالالد ارابالالالا اوصالالالي اأ يالالالر  هالالال  االالالي محالالل اعىيىهالالالا، وأفالالالس السالالال،﴾اْ ـــَتْأَجْرَت  ﴿:ل مىالال 
وم يء هذا العمو  لنب الحديث لن شتص معين يوذن بأن الماحالدث لأاله ممالن . لحاله

مالالن الباليالال  إذ صالالار إهبالالات اأماأالال  والنالالوة  اكالالان ذلالالك مصالالاداا المحالالزت  ،شالالمىه ذلالالك العمالالو 
ن  ،اسالاأ رو اهالو االوأ  مالين: اانالدير معأالخ الكالال . لهذا الماحدث لأه إهبااا لىحكال  بالدليل وا 

سالالاأ رت مسالالاأ ر النالالوأ اأمالالين اكاأالالت ال مىالال  مشالالامى  لىالالخ تصوصالالي  انالالدي  تيالالر مالالن ا
وبذلك اسالاوات يايال  منالالخ الحالال  ولىخ المذهب الكالمي ،ولىخ إي از الحذي ،اأه 

واي البيت  يلا ما هو  ولخ بالاندي ، ا عل تير الأتاس اسال  .4«اإلل ازاكاأت بالغ  حد 
وهالو ملالاي إلالخ العىال  والملالاي  ،سير هنييوهو ملاي إلخ المعري بأل، و عل   ، ن

ولكالن االد   ،إلخ العى   لري اصالار تبرهالا  لالري مالن اسالمها، وكالان اأصالل العكالس امامالا
اهالو مالن هالذا المأظالور انالدي  بالديع  ،االس  بغض الأظر لن راباه اي الاعريي لالهاما  باله

                                                
 .76من اآلي  النصص  -1
 258ص. 2ج. اي الكشاي.البيت من الطويل أب الشغب العبسي -2
 .258، ص2جالكشاي  -3
   بطالالال دلالالوا تصالالمه بح الال  لنىيالال  برهاأيالال   و دوأهالالا :الكالمالالي المالالذهب  ن يالالأاي اأديالالب البىيالالأل لىالالخ صالالح  دلالالواو وا 
 (446البالي  العربي  ص)

 .086، ص78جالاحرير والاأوير  4-
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وهالالو  ،اولالالههالالو مهالالل : اهالالذا هالالو المهالالل والأظيالالر الالالذأ  شالالار إليالاله الزمتشالالرأ بنولالاله . يلالالا
 .الشاهد ايه

 1﴾َوْيَكَأنَُّه اَل ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  ﴿ :اال اهلل اعالخ    :من أ ماء األصوات
 ومعأاو . وهي كىم  اأبتالُه  لن التطأ واال أ دت  ، مفصول  لن كأن ﴾َويْ  ﴿»:اال الزمتشرأ   

واأالدموا ، ﴾ثْـَل َمـا ُأوِتـَي َقـاُرونُ ا َلْيـَت َلَنـا مِ ي﴿هوا لىخ تطئه  اي امأيه  واالوله  ن النو  اد اأبت 
وهالو  ،يأالون الفالحما  شبه الحال بأن الكاارين ال  : أ ،﴾َوْيَكَأنَُّه اَل ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  ﴿:ه  االوا

 ((وأ   ))ومن اأصوات اول الماال أدت  والاع ب»:واال اي مفصىه.2«سيبويهمذهب التىيل و 

  .3«﴾ُه اَل ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ َوْيَكَأن﴿:ومأه اوله اعالخ ((لمته وأ   )) :وينال ((وأ ما  يفىه))ينول
وهالي    ل الب، ومالن كالأن:ومعأاهالا ((وأ  ))مركبال  مالن  ((وي كالأن)) ن 4امذهب سيبويه والتىيالل   

ويشالالهد لىالالخ ذلالالك االالول الشالالالر وهالالو مالالن  .بالالل النطالالع والينالالين ،هاهأالالا ال يالالراد بهالالا الاشالالبيه
  :شواهد الكااب
ُلالرت  ليش   الش  عِ الر ي  نِ الالالالالالالب ب ومالن يفا     الالالالالالالالالالالُيح   ه شأب  الالالالالالالالالالالالالالالن يكن لالم ن  الأ وأ  ك  

5 
االالإذا مالالا ااانالالر  ،ينالالول مأبهالالا لىالالخ حالالال الالالدأيا ماع بالالا مأهالالا حيالالث الأالالاس يحبالالون ذا المالالال   

اسالال  اعالالل  ((وأ )): والشالالاهد ايالاله.واركالالوو ليعالاليش لالاليش مذلالال  ولالالذاب وهالالوان ،اأصالالراوا لأالاله
لأالالد الكالالوايين  ن »:وذكالالر الزمتشالالرأ  يلالالا  ن. بمعأالالخ  ل الالب مأفصالالى  لالالن كالالأنت  ملالالارع

ي الالك  )) ىالالال ك  و ن المعأالالخ  لالال  اعىالال   أالاله ال يفىالالا الكالالاارون، وي الالوز  ن اكالالون الكالالاي  ((و  ي  بمعأالالخ و 
 :كما  اء اي اول الشالر 6«((وأ  ))كاي التطاب ملموم  إلخ 

                                                

  07 من اآلي  النصص 1-
 .205، ص2جالكشاي  2-
 .02، ص2جشرح المفصل  3-
 .055ص.7جالكااب  4-
 .484ص 6جمرو بن أفيل اي تزاأ  اأدب البيت من التفيي لزيد بن ل 5-
 .206، ص2جالكشاي  6-
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ي   [ل الفالالوارسيا الا    هالالب سنمالالالالالالالالالالالالولند شفخ أفسي و ذه] الالالالالالالالالو   1الِد ِ الالالالالالالالالالالالال اال ال أ ا رُ ك  ل 
بالل لأاالرة لىالخ العالدو لامعأالا  ا:ويذهب لأهالا سالنمها االوله  ،ما يريا أفسه ويشفي يىيىها   

الال)): والشالالاهد ايالاله.بأساله والكالالاي  ((أع الالب ))اسالال  اعالالل ملالالارع بمعأالالخ  ((وأ  ))المركبالال  مالالن  ((كوي 
 .لىتطاب

  .2﴾َوِمْن َآَياِتِه ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا﴿ :اال اهلل اعالخ     :المؤولالمصدر 
ــِريُكمُ ﴿االالي»:االالال الزمتشالالرأ أالالزال الفعالالل مأزلالال  المصالالدر: و هالالان ﴾ُي وبهمالالا  ،إلالالمار  ن، وا 

 :النائل اولو  (( تير من  ن اراو اسمع بالمعيدأ   )): اسر المهل
 4«3الالالرالالالالالالالالالالالالالالالالر ذأ  هيالالالالالالالالالالالالالالالالإلالالخ اإلصبالاح آهو     هالالالالالالالالال ل: ىتالالالالنالالالالالاُءع االالالالالالالالالالالالالواالالالوا مالالالا اش

 أزل مأزل  المصدر بإلمار الحري المصدرأ بأن         ﴾ُيِريُكمُ ﴿الظاهر  ن الفعل الملارع   
يشالهد و . مى  مكوأال  مالن مباالد  وتبالر ((من آيااه  ن يريك )):ولما حذي بطل لمىه، واأصل

 :لىخ ذلك اول الشالر لروة بن الورد العبسي
 الالالرالالالالالالالالالالالالالالذأ  هي الالر  الالالالالالالالالالالالالالالال  إلالالخ اإلصبالاح آهو     هالالالالالالالالال ل: ىتالالالالنالالالالالاُءع االالالالالالالالالالالالالواالالالوا مالالالا اش

اأ بالالت  ن  لهالالو طالالول الىيالالل حاالالخ الصالالباح مالالوهرا كالالل  ،سالالألوأي لالالن  أ شالاليء اشالالاء: أ   
أزاله مأزل  المصدر:والشاهد ايه .شيء  .الىهو إلخ الصباح:  أ اىت ، لهو بإلمار بأن وا 

 :   جواز الرفع والنصب باختالف التقدير

 .5﴾ِمَن الَِّليَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحونَ ﴿ :اال اهلل اعالخ
 وي الوز  ن ،مأه  ارح بمذهبه مسرور، يحسب باطىاله حنالا ﴾بٍ ُكلُّ ِحزْ ﴿»:اال الزمتشرأ   

مالالن المفالالاراين ديالالأه  كالالل حالالزب االالرحين بمالالا : ومعأالالاو ،مأنطعالالا ممالالا ابىالاله ﴾ِمــَن الَّــِلينَ ﴿ يكالالون

                                                

 486ص.6ج تزاأ  اأدب اي .البيت من الكامل لعأارة بن شداد 1-
 .74 من اآلي  الالالالالالرو  2-

 ( هر)لسان العرب مادة البيت من الواار لعروة بن الورد العبسي اي 3- 
 .470، ص2جالكشاي  4-
 . 27اآلي   الالالالالالرو  5-
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ال الر صالالف  لالالال ﴾ِرُحــونَ فَ ﴿ أ  أالاله ي الالوز االي.1«لالديه ، ولكأالاله راالع ارحالالون لىالخ الوصالالي لكالل
كمالا  الاء االي  ،مأنطعالا ممالا ابىاله ﴾الَِّلينَ  ِمنَ ﴿بالابار ،﴾لُّ كُ ﴿الل ،حزب، والراع لىخ الوصي

 :اول الشالر
   2[ه  ديالالرالالالالالالالالالالالالالالالالالراض لأالالالالالالالالالاالالالبالصد واإلل] ه    الالالالالالالالالالالالالالالالالأالفسِ  ال ِ الالالالالاللاهال وكالل تىيالل  ييالرُ 

 .ال بالالالالمودة ،اهالالو حنيالالي بالصالالالد واإللالالراض لأالاله ،مالالن لالال  يتفالالض أفسالالاله لصالالاحبه:  أ   
 .تىيل ل اءت م رورة ال كل ولو  اءت وصفا للال  ن يير  اء وصفا : والشاهد اه

ِإْن َكاَنْت ﴿: اال اهلل اعالخ : تأنيث الفعل لتأنيث الم تثنى في اال تثناء المفرغ
        .3﴾ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَلا ُهْم َخاِمُدونَ 

 ح  الالالالالعنوب  إال صي إن كاأت اأتذة  و ﴾ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً ﴿«:الزمتشرأ اال   
ما واعت إال صيح ، والنياس  : أ ،كان الاام  ار   بو  عفر المدأي بالراع لىخو  واحدة ،

ما واع شيء إال صيح ، ولكأه أظر إلخ ظاهر :أن المعأخ؛مال لىخ اذكير الفعلعاالساو 
َفَأْصَبُحوا اَل ُيَرى ِإالَّ ﴿:سنومهىها اراءة الح ،يح  اي حك  االل الفعل ن الصو  ،الىفظ

 ((إال)) الالفالل الموأث بإذا اصل بين الفعل و «اأصل اي هذو المسأل   أه.5«4﴾َمَ اِكُنُهمْ 
واد .6«((ما اا  إال هأد، وما طىع إال الشمس )):ز إهبات الااء لأد ال مهور اانولل  ي 

 : رغ اي الشعر كنولهاالساهأاء المف أث الفعل لاأأيث الفالل  و المساهأخ اي 
 7ع شالالالار ىوع ال الالالالالالالالاليت إال اللالالالالالالالالالما بنو      [ب الالالالالالالالالالالالالالالر ا لحمها سيُر الفيااي وحالالالالالر ها]      

 ىوع الالالالالها إال اللالالالالبي مأالالالالالل  يو  ،مهاالالالالاي الصحارأ بىحر ذهب السير والح: يصي أاا  اائال

                                                

  475ص. 2لكشاي جا 1-
 475ص.2اي الكشاي ج.البيت من الطويل لىشمالالالالالاخ -2

 .78اآلي   يس 3-
 75اآلي  من اأحناي  4-

 02ص 4الكشاي ج -5
 .222ص  0ج  7882.بيروت.دط .دار ال يل. الفاتورأ. ح.اا .شرح ابن لنيل -6
 .442ص  .م يد طراداا .شرح التطيب الابريزأ.طر البيت من الطويل لذأ الرم  اي ديواأهش -7
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 .ما بني شيء إال اللىوع و  :اأأيث بنيت وكان النياس: ه والشاهد اي .البارزة اللتم 
 ''.1﴾َما َأْنُتْم َعَلْيِه ِبَفاِتِنينَ  (121)َفِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ﴿: اعالخهللاال ا:  المفعول معه

 ها اي الالالالالالالهىُ الالالم ،أخ معالالالالبمع ﴾َوَما َتْعُبُدونَ  ﴿:وي وز  ن يكون الواو اي «:اال الزمتشرأ   
 ن كل ر ل و  ((هعاُ يكل ر ل ول )) از السكوت لىخ  اكما ،((اهعيكل ر ل ول )) :اوله 

 دسا﴾َوَما َتْعُبُدونَ  ﴿:أن اوله ؛﴾َفِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدونَ ﴿:ه  از  ن يسكت لىخ اولهولعيا  
، أ اإأك  مع ما  2»اإأك  مع آلهاك :والمعأخ .أن معأاو اإأك  مع ما اعبدون؛التبر مسد

 :اول الشالرو . كل ر ل ولعياه: وهو أظير اوله  ،عبدونا
 3 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اأديالالالالالالالالالالالالىِ ح  اد غ  و الالالالالالالالالالالالالالكداب     ىي  الالالالإلخ ل اب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالكك و الالالالالالالالالالإأالالالالالالالالا      

ما  ﴿:هي واو المعي  وما بعدها﴾َتْعُبُدونَ َوَما  ﴿:هذا يعأي  ن الواو اي اوله اعالخ   
مفعول معه ساد مسد تبر إن؛أن معأاو اإأك  مع ما اعبدون، وهو أظير ﴾َتْعُبُدونَ 
خ ما ابغي اي كابك إلكأأك و :معأاو أوالذ، واول الشالر ((اهعيكل ر ل ول )):اوله 
لواو ا :الشاهد ايهو  .هاد اسد اال  مل ايو  ،ب كرت  اهلل و هه كدابغ  ال ىدبن  بي طال لىي

 .((والكااب )) :بمعأخ مع اي اوله
       .4﴾َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل ﴿:اال اهلل اعالخ  :المنصوب على نزع الخافض

 :  به كاهلل اينس  ن لىخ  ن اأول مُ مأصوبي﴾َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ ارئ ﴿»:اال الزمتشرأ 
 .5«االالالالالالالالالع  الالالالالِ ايالالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالال ن اُ  هلل  ك االالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالإنت لى
 د الالالالالالالويوك ،ايعالالالالاليب نمتاطبه   ، يأاشد6االالالالالالالالالع  الالاِلالالايال الالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالال ن اُ  ك اهلل  الالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالإنت لى :ايالشالر ا   

                                                
 .067-060 اآلياان الصااات -1
 .67ص  4الكشاي ج  -2
 (حى )اي لسان العرب مادة  البيت من الواار لعمر بن العاص -3
 04سورة ص اآلي   -4

 88ص 4الكشاي ج 5-
 .782ص 5الز ر بال أسب  اي تزاأ  اأدب ج -6
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 ،هلل مأصوبا لىخ حذي حري النس م يء لفظ ال الل  ا: والشاهد ايه .باهللكالمه منسما 
 :واي المولوع أفسه.وكذلك اي اآلي  الكريم  ،حيث لما حذي حري النس  أصب االس 

لمير مأصوب را ع إلخ الأاس وايه 1﴾َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهمْ ﴿اي واللمير»:اال الزمتشرأ
َكاُلوُهْم ﴿ ن:أ .2«ل الفعل وصو  ، اراحذي ال ،وزأوا له   و ،ه ا ل ن يراد كالو  :و هان

 ((ه ))األرب اللمير ، وصل الفعلو احذي الال  .وزأوا له كالوه ، و  :بمعأخ ﴾َأْو َوَزُنوُهمْ 
 : يشهد لىخ ذلك اول الشالر و . ضاي محل أصب لىخ أزع التاا

 3ات اأوبرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاك لن أبيالالالالالالالالالالالالالأه دلنال     و الالالالالالالالالااِ الالالالالالالاللسا و ول الالالالالالمُ ك  ك  الالالالالياالالالالالالالالالال أولند       
لند و  ،هما من   ود  أواع الكماةو  ،والعساال واأكم خ،ما ي أ ريت لند  أيت لك   

 ما .والمراد  أيت لك ، أياك :والشاهد ايه .السعي وراءهاو  ،أهياك لن اابع الردئ مأها
اام  الملاي إليه ، ن يكون لىخ حذي الملاي»:الو ه الهاأي   .4«منامه وا 

     .5﴿ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾:اال اهلل اعالخ  : مما ينوب عن المصدر
و الالالالالالالشرابا هأيئا، وه و طعاما و  ﴿َهِنيًئا﴾شربا  كال و  ﴿ُكُلوا َواْشَرُبوا﴾: »:اال الزمتشرأ   

 :ي وز  ن يكون مهىه اي اولهو  الذأ ال اأغيص ايه،
 7«6تحى  الالالالالالالالالالالالالالالأا ما اساالالالالالالرالِ من  لال   ة  ز  ع  لِ      ر  الالالالالالالتامِ الالالالالالالالم داء   ريئا ييالالالالالر  الالالالالالالالالالالالهأيئا  م      
   ((هأيئا مريئا)):والشاهد ايه.حيث يغافر لعزة ما أالت من لرله، وي عىه لها هأيئا مريئا   

هوأفسه ، و  كال هأيئا، وشربا هأيئا: انديرومحذوي بالابارهما صفاين ااماا منا  المصدر ال
 .َهِنيًئا﴾ ﴿ُكُلوا َواْشَرُبوا:الوارد اي اوله اعالخ

                                                

 82المطففون من اآلي   1-
 .604،ص  4الكشاي ج  -2
الم ىالس الالوطأي لىهنااال  .االا لبالد الىطيالي محمالد التطيالب.البالن هشالا .بالىبيال أالي مالن الكامالل بالال أسالب  االي مغ البيالت -3

 .785ص 2ج.الكويت دت. دط. والفأون واآلداب
 604ص 4الكشاي ج -4

 .08الطور اآلي   -5
 .088ص  . 0820.دط بيروت . دار الهناا . اا إحسان لباس. البيت من الطويل لكهير لزة اي ديواأه 6-

 .252، ص  4الكشاي ج  -7
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     .1﴾ ﴿ َوُحوٌر ِعينٌ : اال اهلل اعالخ   : إضمار الخبر
، كبيت الكااب : حور  لين  بالراع لىخ: ارئ »:اال الزمتشرأ    :وايها حور  لين 

 الالالالالاُء الالالالالالالالالالالالالالُرهن  هبالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالُد  الالالالالالالالالالإال رواكالال     [ع البالالالالالىخالالالالالالالالالالالهن  مالالالالالالالالاليير آيالالادت و الالالالالب]     
الالالج  الالالالالوم       3«2[اءعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز الالالالالو المالالار  الالالالالالالالالالالالالالالالر سالالالالدا وييال  ه     اب  الالالذالِ الالالالالالالالالا الالالالالالالالالالواءُ الالالالالالالالالالالالالالالالالال ما سالال]ش  
والشاهد . ، وما بها إال رواكد، وبني  واد التباءوبىيت آهارهاهىكت اىك الديار، :ينول   
كما  التبر، إلماركما راعت حور لىخ  .لىخ العطي لىخ رواكد((مش  ج))راالع  :هيا

حمال لىخ ((جمش   ))لطي ، لمر تبر رواكد  اي رواي  الراع؛أن اي حال أصب رواكد
 .بها رواكد و  :كأأه اال المعأخ،

    . 4﴾َكالَّ ِإَلا َبَلَغِت التَّرَاِقيَ ﴿:اال اهلل اعالخ    :إضمار الفاعل
ن ل  ي ر لها ذكرو  لىأفس﴾ َبَلَغتِ واللمير اي﴿ »:اال الزمتشرأ    الكال  الذأ  أن ؛ا 

 ،يير مذكور اي الكال  را ع إلخ»رملم ﴾َبَلَغتِ ﴿ ن االل : أ.5«واعت ايه يدل لىيها
يدل  أها  ﴾َبَلَغِت التَّرَاِقيَ ﴿ ن اعلإا ؛﴾التَّرَاِقيَ ومن ذكر﴿ ﴾َبَلَغتِ ولكأه معىو  من اعل﴿

يدل لىيه الفعل الذأ  :هذا الانديرو  .الأفس والاندير إذا بىغت الروح  و اإلأسانروح 
 :اا  الطائي أظير هذا اول حو  .6«أد إلخ اللمير بحسب لري  هل الىسانالالالالالالال س

 7 بها الصدرُ  لاي   ت يوما و ر الالالإذا حش لن الفاالالالالالخ     راءُ ه  أي الالالالالالما يغ  ماوأ        
ارددت روحه و  ،ماذا يغأي الهراء لن اإلأسان إذا آااو الموت: يحاور ماوي  معاابا لها   

  .حشر ت الأفس :الانديرلد  ذكر الأفس إذ  :الشاهدو  علاي بهاو  ،اي صدرو

                                                

 .77 الوااع  اآلي  1-
  024-022ص 0البياان من الكامل بال أسب  اي الكااب ج -2

 282ص 4الكشاي ج 3-
 76النيام  اآلي   4-

 .566، ص  4الكشاي ج  -5
 .252،ص 78ج   0804.اوأس. دط.لىأشر.الدار الاوأسي .محمد الطاهر بن لاشور. الاحرير والاأوير 6-

 .58ص  0800.بيروت.دط.دار صادر.ت من الطويل لحاا  الطائي اي ديواأهيالب -7



 

   

 شواهد الم توى النحوي ق م األفعال والحروف :خامسالفصل ال
 إلمار لامل الفالل -
 إلمار الفعل الأاصب لىمفعول المطىي  -
 إلمار لامل المفعول به  -
 المأصوب بالالز  إلمارو  -
 ال مى  الحالي  والعائد    -
 إلمار العامل اي تبر كان  -
 م يء الصف   مى   -
 أون الوااي    -
  و ه ما  -
  ه من     و   -
 ال مى  الملارلي  الوااع  تبرا    -
    (( و)) و ه إلراب الفعل الملارع بعد -
  واز الأصب وال ز  بعد الواو اي بعض اأساليب العربي    -
  واز الراع بعد ااء السببي     -
  واز العطي لىخ الملارع المأصوب بالراع  -
  و ه الراع إن ل  ينصد ال زاء    -
 ط وال زاء    راع الماوسط بين الشر  -
 العطي بال ز  لىخ  واب اأمر المأصوب لىخ اوه  سنوط ااء السببي             -
 الفعل الماعدأ إلخ هاله  -
 بمعأخ ظأأت        (( االُولُ ))و ((ُ را ))اساعمال -
لغائها -   واز إلمال  اعال النىوب وا 
 لمل كان و توااها    -
  و ه كان        -
 معاأي  لحخ        -
 ال الأااص  الاي  وائىها الحري الأاايمعأخ اأاع -
 اشبيه لسخ بكاد والعكس      -
 اساتدا  كالالالاد مأفيتالالالال  -
 اساعمال  وشك -



 

   

ِأع     -
 ولمىها  

 اسانالل بعض الحروي     -
 معالالالالالاأي حاخ -
 زيادة الباء   -
 من  حكا  رب  -
 بين االسمي  والحراي  : لىخ -
 حري الكاي -
 حاشا ولمىها     -
 حذي حري ال ر       -
 كي إن و توااها لن العمل   -
  واز ااا همزة إنت وكسرها       -
 دتول ال  االباداء لىخ تبر إنت   -
 العطي لىخ محل إن واسمها  -
 ((  ن))، و(( إن))اتفيي  -
 اتفيي كأنت    -
 واوع  نت بعد لعلت  -
  حكا  ال الأااي           -
 حروي الاأبيه -
 حروي الاصديي واإلي اب  -
 حروي الصى   -
 زيالالالالالادة ال -
  أ  الافسيري  -
 مالالالا المصدري  -
 راع الفعل بعد  ن المصدري   -
 لالالالالوال الاحليلي  -
 اصل اد لن الفعل بالنس ، وطرح الفعل بعدها -
 حري االسافها  هل -
 حذي همزة االسافها  -
 اعل الشرط و وابه -
 ااء ال زاء  -



 

   

 زيادة ما بعد إن   -
 من  حكا  إذن -
 ((كي))بعد  (( ن))م يء  -
 ب النس الال  الوااع  اي  وا -
 ال  اأمالالالالر -
  حكا  الأون الموكدة -
 اأحري الوااع  اي  واب النس  -
 الحروي المنطع  اي  وائل السور -
 اوسط العاطي بين الصفات -
  مى  منول النول     -
 واوع كان مزيدة    -
  اد مع الملارع       -
 كان وامامها  -
 إبدال الفعل من الفعل -
 من حروي  -
 العطي لىخ الاوه   و المعأخ   -
 عدي  الفعل  ذاع        ا -
 اس  الفعل اعال، و اعل اأمر       -
 الحمل لىخ الاوه    -
 إلمار  ن -
 الأصب بعد واو المعي    -
 من معاأي  نت       -
 الالمين  و اإللمار  -
 ال   واب النس   -
 مهما -
  واز حذي الفعل بعد كيي   -
 كسر همزة إن وااحها -
 ال مى  المنالب  ويير المنالب  -
  ر اعدتي  الفعل  -
 حاشا  -



 

   

 ال الأااي  اي  واب النس     -
 ال  الاعىيل  -
 حري ال ر لىخ -
 من معاأي لوما   -
 إلمار الفعل وافسيرو -
 دتول الفاء لىخ التبر -
 اعدي  الفعل الالز  بإلخ وبالال  -
 من معاأي الال  -
 من اأاعال الالزم  الماعدي  -
 الاعدي  بحري ال ر -
 لمل هيهات  -
 اعدي  الفعل اسا اب -
 ىوبمن  اعال الن -
 ما الزائدة  -
 دتول إذا لىخ الملارع  -
 الأفي بإن  -
 من معاأي لن   -
 اندي  التبر  وازا    -
      العطي بالحري و يراله  -
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الوظائي الأحوي  لىكهير من اأسماء الاي اسادل  اي الفصل السابي اأاولت كما   
اي  لمل، اإأي سأايها بشاهد من شعر لصور االحا اج الزمتشرأ لىخ و اه  ر يه

هذا الفصل لىخ معال   الوظائي الأحوي  لنس  معابر من اأاعال والحروي، وبالطرين  
  : أفسها، وذلك من تالل المولولات اآلاي 

    : إضمار عامل الفاعل
(( زيد)):اانول ع((من اعل)):يالالالالالالنال ؛واالالد ي ئ الفالل ورااعه ملالالمر»:اال الزمتشرأ   

وذلك أن  اد يحذي اعل الفالل لنريأ  افه  من سياي الكال ؛ أ  أه  ؛1«ار اعلبإلمالالالالال
أما يشك اي االىه ،السائل ل  يشك  اي الفعل  :من شواهد هذو الظاهرة اول الشالرو .وا 

ا ِبالالالالالالالالالالالالط  ماللِ        الالالالالالالالالالالالارع  ِلُتُصومالالالالالال        وُمت  الالالالالالالالك  يزيالالالالالالالالالُد ل   2اُ الالالالالط وائالالالالالالالالُا الِطيالالالالالم ا اُ الُيب 
و لظ   أأهما  ولخ بالبكاء لىيه، كل  حد، وليبكه لارع وماتبط؛ يزيد   ليبكِ : ومعأاو   

يبكيه لارع، كأأه ايل : بفعل محذوي انديرو(( لارع))راع : والشاهد ايه .الأاس مصابا ايه
 .   اأمر الم زو  بال بك  اأائب االل يُ  ((يزيد))لارع،  ما : من يبكيهع انيل

 ما لىخ روايالالالالاه بالبأاء لىالالالفالل الارع االالالالالالالل  لىخ رواي  يبك بالبأاء لىمفعول، هذا   
 ن اأصمعي رواو 3شال حذي، واد ذكر ابن يعيو  ويزيالالالد مفعوله، وبالاالي ال شاهد ايه

الالالالالالالالالالالالارع  ِلُتُصومالالالالالال    ))بالبأاء لىفالل الشواهد  يلا لىخ إلمار الفعل  نوم.((ِلي ب ِك يزيد  ل 
 : الحماس   اول الشالر من

أ  الالِإن  ُذو لُ [ ن      ِلأ د  الحفيظالالالالالالالالالال ِ الالالالشُ الالالر  تُ الالالش  الالالع  الالِرأ م  الالالص  الالأ  الالالا   بِ الالنالالإذلا ل]         4االالالوه الالالالالِ  ال 

                                                
 58المفصل اي صأع  اإللراب ص  -1

ليد .اا.لبد اهلل بن برأ.اي شرح شواهد اإليلاح  حرا، وايل لىحارث بن أهيك بن أهشلالبيت من الطويل ل -2
 .84ص. 0805.دط. الناهرة . المطابع اأميري . ومحمد مهدأ لال .مصطفخ درويش

 705ص  0يأظر شرح المفصل البن يعيش ج -3
لبد العزيز رباح، و حمد .اا.االيي لبد النادر البغدادأ.البيت من البسيط لنريط بن  أيي اي شرح  بيات المغأي -4

 20ص.  5ج.0800.  7ط.دمشي.مون لىاراثدار المأ.يوسي الدااي



 الفصل التامس                                                        شواهد المساوا الأحوأ اس  اأاعال والحروي

 314   

لاأاي، وال ينصد إال أفسه وا:إذ ينول    ومه؛ اا  بذلك إن اعد اللعيي لن أصرأ وا 
 ر من شأأه ويبدو  ن الشالر يذ  اومه، ويصغ  . او   شداء لىخ األداء م يبون لىأداء

ولكن اي حنين   ،عربي المعاز باأامائه إلخ ابيىاهويعىي من شأن ييره  لىخ يير لادة ال
هد والشا.ال إلخ ذمه  اأمر هو يداع بنومه إلخ االأانا  له من  لدائه الذين سىبوو ماله،

وذلك  ن  ؛اذو لوه  الأ اإن الأ:والاندير ،((الأا))مر دل لىيهمل بفعل ((ذو لوه )) راع:ايه
كما يعابر البيت شاهدا . تبرو  ، وال ينع بعدها مباد انالي الفعل (( إن  ))حري ال زاء 

 .لىخ الفعل المالي ((إذن))لىخ دتول
 : إضمار الفعل الناصب للمفعول المطلق

سمي بذلك؛أن الفعل يصدر لأه، ويسميه سيبويه  ،المصدر هو»:يالمفعول المطى   
هو لىخ اإن كان ملمرا، ا ويأاصب بالفعل،. 1«ا سماو الفعلالحدث والحدهان، وربم

لماروما  »:هاله   أواع اعل ، وما ال يساعمل إظهار اعىهوما ال  ،يساعمل إظهار اعىه وا 
 و ...((هذا لبد اهلل حنا)):إما لغيرو كنولكما يكون اوكيدا، »من الأوع الهاأيو  ،2«له  صال

هذا لبد اهلل )):  أك إذا اىت»هماوالفري بيأ ،3«((رااله لىي   لي دره  لُ )) :لأفسه كنولك
ِل  ن اذكر حنا، ي وز  ن ُيظن   ن ما اىاه حي، ((حنا و ن ُيظن   ن ما اىاه  انولك من ا ب 

. رة لىخ  حد الو هين ال ائزين لأد السامع، اا عل ال مى  منصو ((حنا ))باطل، ااأاي بال
 و باطال، اصار هذا اوكيدا  هو الاراي حنا كان، ،((له لىي   لي دره  لراا)):واوله

ومن شواهد هذا الأوع من المصادر المأصوب   .4«لأفسه إذا كان الذأ ظهر هو االلاراي
 : ها اول اأحوص الاي ال ي وز اساعمال  اعالها، وال إظهارها، و اءت موكدة لأفس

الالالالالالالالالدوِد أمالالالالالالالالالي لُ حإأالالال الالالي أمالالالالأ الالالالالالال      الالالالالملا إليك مالالالالالع الصت أالال الالالالالالأ ي     ا س    5الاُلالالالالالالك الصالالالالالالالدود  وا 
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أ ي مع هذا  إأي  اس   أي  اظاهر باإللراض لأك،:محبوباه اائل يتاطب بيت    وا 
مفعول مطىي  لمر اعىه  ((اسما )):والشاهد ايه اوله .عىنا بكوا اإللراض  شد ميال،

إأي )):أن ال مى  السالف  ؛أأه يفيد معأخ افيدو ال مى  السالف  لفظا»موكدا لأفسه  و وبا
واىك افيد معأخ النس ؛أن كون ال مى  ابادائي ، ه  حري  ،((إليك مع الصدود أميل

 .1«والنس  ليس إال ذلك ال مى ، الاوكيد، ه  ال  االباداء لاأكيد معأخ
 : إضمار عامل المفعول به

وهو الفاري بين ...يه اعل الفاللهو الذأ ينع لى»عراه الزمتشرأالمفعول به كما ي   
وي يء مأصوبا بعامل ملمر مساعمل إظهارو  و ...الماعدأ من اأاعال ويير الماعدأ،

 :وي وز إظهارو ،مل ملمرومما يشهد لىخ ما  يء مأصوبا بعا .2«الز  إلمارو 
 : اول الشالر   -0

  3الأ مال الالالالالالىالالالالالالالالت  إال       ولها اي مالالالالالفاِري الالالالالالالالالالالالر  ِس طالالالاِلالالالالالالالالاليالالالالالالالب االاللالالالالالن االالالالالالالالالالراهالالالالالالا ولالالالالالالالو االالالال      
. ها ماطيب  اي كل حينومعأاو لن ارا اىك المر ة إال والطيب اي مفاري ر سها؛  أ  أ   

ن  لن اراها،: لىخ  أه مفعول به لفعل حذي  وازا، انديرو(( طيبا))والشاهد ايه أصب  وا 
إال  ن سيبويه ذهب إلخ  أه مأصوب لىخ  إال ر يت لها اي مفاري الر س طيبا، اأمىت
، اأصبه لىخ 4«لن اراها، دل لىخ  ن الطيب اد دتل اي الروي : أأه حين اال»المعأخ

 .ا الاأويلهذ
 :اول  وس   -7

ُب االال الالالالالالالالال  لالالالالال الالالالالالالالهالال الالالالال       الالالالالالالال  طالالالالالالالىالالالالوبالالالالالالالاللا وال طالالالالالالالالالالىبالالالالال الاالالا      كالالالالاليالالالالالالالالوِ  مالالالالالالالحالالالالالاخ إذا الك 
5  
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رولها ماع با ل  مازالت الكالب انفو  هر الصيد، واِ د  اي طىبه، حاخ اال م:ومعأاو   
حيث أصبه  ((مطىوبا)):والشاهد ايه اوله .وال طالبا كالِكالب  ر كاليو  مطىوبا كالصيد،
 . كالِكالب (ج طالب)ل   ر كاليو  مطىوبا كالصيد، وال ط ى بلا  :بفعل مندر محذوي والاندير
  :المنصوب بالالزم إضماره

اكأأك  ،((يا لبد اهلل)):أأك إذا اىت» ،المأادا  حد المفعوالت المأصوب بالالز  إلمارو   
 بدال مأه، وال ((يا))وصار ولكأه حذي لكهرة االساعمال،. يا  ريد  و  لأي لبد اهلل :اىت

 و ... و ملارلا له...ااأاصابه لفظا إذا كان ملااا يتىو من  ن يأاصب لفظا  و محال،
الأداء لما ال  وي وز حذي حري»:اال الزمتشرأ ،يحذي حري الأداء واد.1«أكرة

 ن حذي الحروي مما يأباو ري  ا .2«(( أت ))حذي لمتا يوصي بهوال يُ ...(( أت )) يوصي به
كاس  العى  أحو اوله  (( أت ))اإأه  اد   ازوا حذي حري الأداء لما ال يوصي به  النياس،
  4﴾...َتْيَتِني َربِّ َقْد آَ ﴿:وكذلك الملاي أحو اوله اعالخ ،3﴾الَ هَ  نْ عَ  ْض رِ عْ أَ  فُ و ُ يُ ﴿:اعالخ

أه ال أ»؛(( أت ))لالوبالاالي اإأه ال ي وز حذي حري الأداء ايما ي وز  ن يكون وصفا 
   :اىذلك ال انول، وحذي حري الأداء مأه، ايكون إ حااا ،ي مع لىيه حذي الموصوي

 أداءو أت اريد الأداء حاخ يظهر حري ال ،(( هى   وال هذا )) ،((يال  اعال))وال، ((ر ل  ابل))
 ((يا  يتها الغال ))و ،(( يتها الر ل يا)):أحو (( أت )) أن هذو اأشياء ي وز  ن اكون أعواا لالال

 ما .5«بما كان مبهما مهىه و  ايه األي والال ،والمبه  يأعت بما  مبه ، (( يتا))أن (( يتهذايا))و
 :الشالر من ذلك اول ،اند الابر شاذا ،ما  اء من حذي تالي اأصل

   6[رأالاليالالىخ بالالالالالالعالالي لالااالالالالالالالالفالالالالالالالالالالالالشوا  يالالالالرأ الس]   رأ  الالالالالالذيالالرأ لالالالالالالالكالالالالأالالالالسالالالالالالالاالالالالالال ا أ  الالالار ال ال      
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أأي ايه ما  حاوله  مرا يسادلي اإلأكار، يا  اري  ال اعابرأ:ينول متاطبا  اري    
. حىسا يطرحه لىخ ظهر البعير صىاي وهو ،واد اال ذلك حين مرت به  اري  ،معذور

ا ذحيث حذي حري الأداء من الأكرة المنصودة يا  اري  شذو  (( ارأ)) :والشاهد ايه اوله
و صىها  (( ارأ))ولرورة، كما يعابر البيت شاهدا لىخ ارتي  االس  الموأث بحذي اائه 

 . اري 
 : الجملة الحالية والعائد

 أه ي وز : أ .1«ل مى  لن الرا ع إلخ ذأ الحالو اوي وز إتالء هذ»:اال الزمتشرأ   
 .واالكافاء بربط الواو ،  حاال من رابط يربطها بذأ الحالعالواا االسمي  ىو ال مى ت

 : والشاهد لىخ ذلك اول امرئ النيس
  2لِ الالالالك  الالالالالي  الالالالالاله   دِ الالالالالالوابِ اأ   دِ الالالالاليالالالالالا د  رِ الالالالال   الالالأ  الالالالالمُ الالالالالبِ  ا    الالااهالالأ  الالكُ وُ  اي رُ الالالاليالالطالوال أدالالاالالالي     د  الالالالالوا        

.   ها لىخ مان ارس لت  ايد الطرائدر والطير مازالت اي  وكا أادي :صي ابكيرو  أي   
حال من اللمير اي  يادأ مع تىوها من  ((وكأااها والطير اي)): ن  مى  :والشاهد ايه

  .واووذلك اكافاء بربط ال ،لائد إلخ صاحب الحال
 :إضمار العامل في خبر كان

 ويلمر العامل اي تبر كان اي مهل اوله  الأاس م زيون بألماله  »:اال الزمتشرأ   
وراع  ،بأصب اأول ((ن شرا اشرا  إن تيرا اتير و )):انوله .3«ن شرا اشرا  و  ،إن تيرا اتير

 ون ارافاعويك...اعل، كأأك اىت إن كان لمىه تيرا اأاصاب اأول باندير»حيثالهاأي 
اة لىخ  ن أصب حويوكد الأ.4«((ا زاوو تير)):لىخ  أه تبر مباد  وانديرو ي الهاأ ((تير))

اى  ...ي الفعلأن إن من حيث هي شرط انال»وراع الهاأي هو الو ه المتاار اأول
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  دتول الفاء اي ال وابلواتاير راع الهاأي ...، إما كان  و أحوهامن اندير اعل يكن بد
ها مسأل  و و اي الوهذا يعأي  ن .1«اتبر ي بها اي ال واب إذا كان مباد  و أما  اوالفاء إ

إن كان : ن شرا اشرا انديروا  و  ،إن تيرا اتيرا: ن أأصبهما  ميعا اأنول:إلرابي   ترا وهي
ن   و أصبهما بفعىين ملمرين،  : وهو ي زا تيرا  أ ،ايكون  زاوو تيرا ،لمىه تيرا

إن كان اي لمىه تير ا زاوو :ن شر اشر وانديروا  تير اتير و إن :أنولعا ايراعهما  مأ
إن كان :ا، انديرون شر اشر ا  و  ا،إن تير اتير :أول وأأصب الهاأي اأنول و أراع ا ،تير
ل السابي ه  إلاا  إلخ الم   والشاهد لىخ الحذي واإللمار.ااي زا تير  ؛لمىه تيراي 
 :الأعمان بن المأذر اول
 2[الاليالالالذا اإِ االالالالالالول   من   ك  ارُ ذ  الالالاِ الالالا الالالماالالال]    ا الالالالبل ذِ الالالالك   ن  ا وا ِ الالالالن  الالالإن ح ك  الالالالذل ل  الالاليالالالالا د  الالالالالا       
لىربيع بن زياد العبسي  »، اند االه المأذرإذا كان معأخ البيت لىخ ياي  من الولوح   

 :بيع يواكىه انالر وال ،حيث دتل لىيه لبيد بن ربيع 
 الالالالع الالالالالهم  الالالى الالالالرص مُ الالالالالالالن بالالالالالالالاله مالالالالالالاالالالالالإن اس أكل معه    الالن ال االالالعالالىالالال ت  الالالالي  الالب  ال   الالالهالالالم      

 :الأعمان انال ،إن لبيدا كاذب الالالالالالال الىعن ت  الالالالي  الالب    الالالالال  :الربيع انال ،اأمسك الأعمان لن اأكل
 .................................     ا الالالالبل ذِ الالالالك   ن  ا وا ِ الالالالن  الالالن حإ ك  الالالالذل ل  الالاليالالالالا د  االالالالال      
أما امهل به :وايل ،هو له:انال او     ن إن حنا)): اوله ايه والشاهد.3«هو لغيرو وا   ((كذبا وا 

ومن  .وذلك شائع كهير ،وبني التبر ،الشرطي  حيث حذات كان مع اسمها بعد إن
مأصوب  ((امرا))، االولو كان امرا ،يريد » ((لو امرا ال طعا    )):ه المأصوب بإلمار اعل اول

لكن حذات الفعل  ولو كان الطعا  امرا،:، والانديرواسمها ملمر ايها ،أأه تبر كان
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لمار ومن شواهد هذا الأوع من اإل.1«ال اعلإال ينع بعدها ((لو ))لىعى  بمولعه، إذا كاأت
 :اول الشالر

  2[عُ الالبُ الالالل  الالالال  ُ الالالالهُ الى  الالأكالالالا    الالالل الالي  ومالالالا ن  الالإا]     ر  الالالالالالالالف  الالالالالالذا أ   ت  الالالالالالأ   ا الالالال م      الالالالالالاش  ر  الالالالالا تُ الالالالالال ب      
اهىكه   بحيث ليسواأما اومي إا ،يا  با تراش  ال افتر لىي بكهرة لدد ر الك:ومعأاو   

  واأصل أن كأت ذا أفر ،((ما  أت ذا أفر  )):والشاهد ايه .السأون من النى  واللعي
ن اأأه لما حذي ك ؛ أت :وهو اوله ،بنخ اسمها و  ،ولوض لأها ما الزائدة ،احذي كان

شير من تالل هذا  يمكن  ن و  .((ذا أفر )):وتبرها ،اأفصل اللمير ((ما))ولوض لأها بال 
ما اهأاك اراإلخ  ن   الشاهد أن  ؛وز إظهار الفعل بعدهااأما المفاوح  ال ي  ،بين  ما وا 

والشاهد لىخ االساعمالين معا  .ال مكسورةإذا  ظهرأا الفعل ل  اكن إما ا  و  هلأ ئب أا ((ما))
 :اول الشالر

 3رُ ذ  الالا االالالالالالالالال  الم  ي و  الالالالأاالالالا االالالالم أل ُ الالالك  الالالالال الالي هللالالالالالاا      الل الالالحالالالراالمُ  ت  الالالالالالالالالالأا   الالالم  ت و  الالالمالالالالالا  االالالالإم        
وكذلك  ،وما اعرض لأه ،هو من يحفظ ما انبل لىيه ااهلل  ل ولال ؛إن  امت: ومعأاو   
وااا  ،لظهور الفعل معها؛ بكسر الهمزة  ((إما  امت)) :اوله والشاهد ايه.ذا كأت مسااراإ

أه إ، ا ايت بالفعلو  ((ما ))ذا حذات إ ما  .((ما )) الواعويله ب ،لحذي الفعل (( أت ما ))الهاأي  
 .4«ول   ودواأ ، ن افاا واكسر...ال يماأع لأد المبرد وييرو »

 :الصفة جملة مجيء
 6 أ ال مل التبري .5«ويوصي بال مل الاي يدتىها الصدي والكذب»:رأشاال الزمت  

 : ما اول الرا ز.الكذبالمحامى  الصدي و 

                                                
 08ص  7ج البن يعيش شرح المفصل -1
  106ص.اا يحيخ ال بورأ.ديواأه عباس بن مدراس ايلىالبيت من البسيط  -2

 08ص.4ج.البيت من البسيط بال أسب  اي تزاأ  اأدب -3
  88ص 7شرح المفصل ج -4
 .048المفصل اي صأع  اإللراب، ص  -5
 .ال مل التبري  هي المولف  من االل واعل،  و من مباد  وتبر،  و من شرط و زاء،  و ظري -6
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 1ا ط   الذئب   ت  الالالالي   هل ر يذ  وا بم  وُ ا   [     ط  الالالى  ا  ات  و  ن  الظتال ُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالحا خ إذا  ]       
ه  ليفا، حيث لما حل الظال  ادموا له لبأا ممزو ا بالماء، بيه و اوما بتالء أزل    

 ((بمذي هل ر يت الذئب اط )):الشاهد ايه اولهو  .اصار لوأه شبيها بىون الذئب اي كدراه
واي  ،((مذي))كأأها أعت لىأكرة ر يت الذئب اطع و  هل:السافهامي حيث ابدو ال مى  ا

لذا هل ر يت الذئب اطع و :ي منول ايهالاندير  اء المذو  الحنين  هي منول اول محذوي،
 .ع اي محل أصب مفعول به لفعل النول المحذوي...هل ر يت: ا مى 

 : نون الوقاية
ابىها صوأا له من  تي ن اعمد ياء الماكى  إذا ااصىت بالفعل بأو و »:شرأاال الزمت    

لىالعيي مع كهرة االساعمال  از و ...ه اأحري التمس  لشبهها بهيحمل لىيو  ال ر،
وكأن لألسباب  ،لكن ، ن أ  از حذاها من إن، و .2«حذاها من  ربع  مأها اي كل كال  

 : اي إذ ينول ياد  اء اي لرورة الشعر لو  .الاي ذكرها
  3[ ي الالوالالالالعالالي الالالىالالاالالال  إذا اتالالالالالنالالالالالا هالالالالال ت    خ  الالالالالالاالالالالالالالالالدا االالالالالالالد زيالالالالالالالزيالالالالخ مالالالالالأالالالالالالالمالالالالالالالا]      
 ي الالالالالالاِلالالالم ض  الالعالالب دُ الالالالالالالالالالالنِ الالالال او  هُ الالالالالالاُ ادِ الالالالالصي       ُ الالالالاالالالاليالالالالالل ال  الالالالالالالإذ ا ر  الالالالالابالالالال   ِ الاليالالالالأالالالالمُ الالالالالالك      

ا يكرو  كالهما لني مأه مكما امأخ  ابر، و  ن يىنخ زيدا،يدا امأخ  ز   ن م  :ماأاهعمو    
اد   »زيد التيل شالر متلر  ر ل من بأي  سد، و ابر ر ل من يطفان، و  يدز  م  و 

،اي واد ط لىخ الأبيت  والشاهد اي  .4«زيد التير سماو الأبي أسى  ، و سأ  اسع ، ا يت
واد ».الشعري  ، وذلك لىلرورةاشبيها لها بأتوااها ((لياي ))الوااي  منالبيت حذي أون 

. 5«إبناء لىيها من  ن ازيل الكسرة سكوأها((اد))، و((اط ))،((لدن))،((لن)) ،((من))اعىوا ذلك اي
 : الشالر  ل ما او 

                                                
 284ص.7ج.دت. دمشي. دط. مكاب   طىس. اا لبد الحفيظ السطىي.ديواأهلىع اج اي  زالبيت من الر  -1
  022المفصل اي صأع  اإللراب ص  -2
  022، ص  0800،  0مد متاار البرزةا، دار المأمون لىاراث، ط  ح. الواار لزيد التيل اي ديواأه ،  البيت من -3
  240، ص  7شرح المفصل ج  -4
 024المفصل اي صأع  اإللراب ص  -5
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   1[ دِ الالحالىالمالالال اِ اليالحالشالالالالالب ا ُ الالاإلمس الاليالالل] أ     دِ الالالا   نِ اليال  بال  يالبالتُ الال رِ الالصالالالالأ ن  الالمِ  ي  الالأِ د  الالالا        
  ((ادأي )) :والشاهد ايه اوله .الزبير  بنلبد اهلل شأنالبيت من  ر وزة االها الشالر اي    

أون الوااي  اي اأولخ اياسا، وحذاها حيث  هبت  ،اي ل زو ((ادأ))، واي صدر البيت
 . معأخ حسب ببالابار  ن اد اس   لهاأي  شذوذا والطرارا ،ا من

  :أوجه ما
 2 ابع ذلك بالحديث لن  اسامها.شرأ الموصوالت، ومن  مىاه  مابعد  ن ذكر الزمت   

 ما الأكرة يير . و  زائي  ، و اسافهامي   و أكرة يير موصول ، صول  معرا ،اهي إما مو 
بيات الشاهدة لىخ كون من اأويير موصوا ، و  ،موصوا : اهي لىخ لربين الموصول 

 : شالر الما بعدها صف  لها اول أكرة و  ((ما ))
الالالالالر  ال الالالالاله االالالالالالل الرِ الالالالالالالالالالالالالال      الالالال  المن اأ  الالالمِ  وُس الالالفُ ال الالأالالالو الر  ال الالكالالالالا ا  الالالم  الالالب  رُ          3الِ ال الالالنالالالالالالعالالالالال ل  الالالالالالح  الالالال  ك    
ليي ذرلا به له اأفراج سهل سريع كحل وا رب  مر من اأمور اكرهه الأفس،: ومعأاو   

مما يدل لىخ  ن ما اابى  . حيث دتىت رب لىخ ما ((ربما)):والشاهد ايه اوله .العنال
والعائد من  ((ما)) و مى  اكرو الأفوس صف  لال أن رب ال ادتل إال لىخ أكرة، لىاأكير؛

رو لن  بي لم حكخ  بو لبيدة»:ولىشاهد اص  رواها ابن يعيش إذ ينول. الصف  محذوي
واد وهرب ُت معه، ابي أا أحن أسير  ن،، اهرب  إلخ أحو اليم تااأا الح اج: بن العالء، اال

 :دتىأا إلخ  رض اليمن اىحنأا  لرابيٌّ لىخ بعير يأشد 
الالالالالالالالم اُوها بال الالالالالالُي ي  الالالالالالال       ش   الالالالالالالغيالالالالالالالالر احالالالالالالاياِل ال الالالالالالالالالالين ن  باأمالالالالالالوِر االالالالالالالالالنالالالالالالالد ُيك 

الالالالالر  ال الالالالاله االالالالالالل الرِ الالالالالالالالالالالالالال      الالالال  المن اأ  الالالمِ  وُس الالالفُ ال الالأالالالو الر  ال الالكالالالالا ا  الالالم  الالالب  رُ    الِ ال الالالنالاِلالالالالعالالالالال ل  الالالالالالح  الالالال  ك    
الالالالالر  ال الالالالالا))  :أت بنولهوك: اال  بولمرو.مات الح اج : وما التبرع اال:انال  بولمرو         ))  

                                                
( لحد)لحميد بن هور اي الىسان العرب مادة و  5/207ك اأراط اي تزاأ  اأدب البيت من الر ز لحميد بن مال -1

  080أسب  اي اىتيص الشواهد ص  بالو  248ص  7 دل  اي شرح المفصل البن يعيش ج  وأبي
  007ص  اإللرابالمفصل اي صأع   -2
  008ص  0800.بيروت 0، ط صادر رال بيىي، دا .اا .بن  بي الصىت اي ديواأه  البيت من التفيي أمي -3
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 1«مات  الح اُج  : شد  ارحا من اوله بفاا الفاء،
 : أوجه من

، وال موصوا  موصول  اي  و هها إال اي واولها يير(( ما))ال، ك((من))و»:شرأاال الزمت   
لفظها و الموأث المذكر و ال مع و العى ، واواع لىخ الواحد واالهأين و هي اتاص بأولي و 

 ورد  ومن الحمل لىخ المعأخ، .2«اد احمل لل المعأخو  ر والحمل لىيه هو الكهير،ك  مذ
 : ذلكرأ اول الفرزدي شاهدا لىخ  واز شالزمت
 3 انِ الب  الحِ الط  الص  الي   بُ الا ذئالي ن  الم   ل  اله  المِ  ن  الكُ الأ        [يالأالالوأ  التُ الأي ال االالداالالاهالالل إن  الالا ش  الالالعالالالا]      

لىخ لد  الغدر،أكن   يها الذئب، اإن واهناي:إلخ العشاء اائال الشالر الذئب دلا   
خ الفعل حيث هأ  (( من يصطحبان )):والشاهد ايه اوله.يغدر  حدأا بصاحبه الصدينين،

لا لىخ  واز الافريي بين الصى  يشهد البيت  يو  حمال لىخ المعأخ،((من))العائد لىخ
 .الموصولو 

 :الجملة المضارعية الواقعة خبرا
اأصل ايه  ((طفي يأكل ))،و(( عل يلرب))و، ((كاد زيد ينو  )):واوله  »:اال الزمتشرأ   

  أ  ن   ؛4«دل لن االس  إلخ الفعل لغرضولكن لُ ، ((كالآ))و ،((لاربال ))و ،((اائملا )): ن ينال
أما لدل لن االس  اائما إلخ لفظ الفعل ... ن ينال اائما (( زيد ينو  كاد))اأصل اي      وا 

كدت  )):وااللاباس به، اإذا اىت ،إدارة الدالل  لىخ ارب زمن واوله»هوو  ،لغرض ((ينو ))
لست بمأزل  من ل  ياعاطه، و  ((مناربلا لفعىه آتذال اي  سباب الواوع ايه)) :، كأأك اىت(( اعل
وهذا معأخ ال يسافاد من  ه،بيأه شيء إال موااعاُ اربت من زمأه حاخ ل  يبي بيأك و  بل

                                                
 484ص 7شرح المفصل البن يعيش ج -1
 484ص7المصدر أفسه ج -2
  670، ص  0802بيروت ،  0أه اا لىخ االور ، دار الكاب العىمي  ، ط البيت من الطويل لىفرزدي اي ديوا -3
 205اي صأع  اإللراب  المفصل - 4
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ن كان و  ،االس  بيت الحماس  لاأبتط شرا،لىخ  ن اأصل هو ويشهد.1«س لفظ اال ا 
 :مراولا وشاذا إذ ينول

 2رُ الالالالالالالالالالالالالِ فها وهي اص  اُ الالالالالالالالالالالالالها ااراهىُ وك  مِ  باللا     الالالالالالالالدت آئالالالالالالالالالما كِ و     الالالالالالالالاله  ب ُت إلالالالخ ا  اال أُ       
وك  مهىها  أأأي  شرات لىخ الاىي،؛ال  ووب  أ ر عت إلخ ابيىاي اه  وكدت   

أما الشاذ، اساعمل تبر كاد اسما مفردا لىخ اأصل  أه:والشاهد .وهي ااأسي، اارااها  وا 
 . اياسه الفعل

 :((أو))الفعل المضارع بعد إعرابأوجه  
ن شئت اباد اه لىخ ،((مأه ادأ  ا  هو اااىي  و:انولو ))»:اال الزمتشرأ      ((أادا أا    و))وا 

 :النيس ئاي اول امر  3اال سيبويه
ع ذر االالالالالالالالالالالاال أُ  وت  الالالالالالالالالالالالالالُ أالحالالالاول ُمىال كاللا  و أ م الالا     الالمالالالالالالالالالك إأتالالُ أالالالالالالالاللي الىُت لالالالالاله ال ابكِ الالالالالالالالالالاالن      

4 
 :تالالالالاىكأأك  لىخ  ن اشرك بين اأول واآلتر،:نراعت لكان لربيا  ائزا لىخ و هي ولو

 و أحن  )) :ولىخ  ن يكون مباد  منطولا من اأول بمعأخ ((إأما أموتُ   و إأما أحاول،))
 االأصب لىخ معأخ الأصب والراع،»ي وز ايه ((و  )) ن الملارع بعد: أ ؛5«((ممن يموت

 راعت لوو .والمراد  ن النال اد يكون، ويرافع بالفدي  ((أ  ااد   و يناىأي)) :المعأخو  ،((إال  ن))
 امرئاول  اإللرابي يشهد لىخ صح  هذو اأو ه و  .ا ممن يفادأأ   و: از لىخ معأخ

 :النيس
 .      ..................................................انىُت له ال ابك      

 صر الرو  الالالالالإلخ اي ور الالالالالالاله اي سيالالالالحبالالالالالين اساصالالالالالشكرأ حيواد اال ذلك لعمرو بن ايمئ  ال   
                                                

 .777ص 4جشرح المفصل  -1
 .288واتىيص الشواهد ص ،02البيت من الطويل اي شرح ديوان الحماس  لىمرزواي ص 2-
 .42ص2الكااب ج 3-

لبالالالالالالالالالد المعالالالالالالالالالين .االالالالالالالالالا. ي بالالالالالالالالالن محمالالالالالالالالالد الهالالالالالالالالالروألعىالالالالالالالالال. اأزهيالالالالالالالالال النالالالالالالالالاليس االالالالالالالالالي  ئمالالالالالالالالالر البيالالالالالالالالالت مالالالالالالالالالن الطويالالالالالالالالالل ال -4
 077ص0800.دمشي.7ط.المىوحي

 .200المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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إما  ،حيث   از ايه سيبويه الراع ((أموت ))اوله :والشاهد ايه .ليسالدو لىخ بأي  سد
 .أحن أموتُ   و بالنطع ،بالعطي لىخ أحاول

 :جواز النصب والجزم بعد الواو في بعض األ اليب العربية
 اِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َواَل َتْلِبُ وا اْلَحقَّ ِباْلبَ  ﴿: أه ي وز اي اوله اعالخ 1الزمتشرأ ذكر   

لىيه يكون الأهي و  ﴾ال اىبسوا﴿اال ز  بالعطي لىخ ﴾اكاموا﴿أصب و ز  2﴾َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ 
اول  ذلك يشهدو .لىخ كل مأهما،  ما الأصب بأن ملمرة ايكون الأهي لن ال مع بيأهما

 :الشالر
 3[هلالالالالالالالالالالالالا ه و ل  االُس فال  الالالالالالالالالالتك إن  اال ف ع  الالالالالالالالالاإأ]ُه      الالالالالالالالالالالالالىأل   ذ ااال  الالالابال  المالالالولخ و الالالالالالاالالالالالوال اش      

 .ال اشا  ابن الع  وال اوذو، اإأك إن اعىت ذلك أسبك الأاس إلخ السفه وال هل: أ   
حيث يشهد هذا البيت لىخ  واز  ز  الملارع بعد الواو بالابار  ن الأهي كان لن 

وال يساني  الأصب اي البيت أأه لو كان مأصوبا لكان مأهيا لأهما لىخ » ،الشا  واأذا
وهذا يعابر ردا لىخ  .4«إال بين شيئين مغايرين وال يأهخ لن ال مع بالواو ،سبيل ال معي 

ذا كان ي وز .أصبهو  ((ابىأل ))الزمتشرأ اي ا ويزو  ز  الملارع   راع الفعل و  أصب وا 
وال  ،﴾َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ   َتْلِبُ وا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوالَ ﴿:من اوله اعالخ ﴾اكاموا﴿

 (( دلو ))اإأه ال ي وز إال أصب الفعل ؛من اول  رير السابي ((ابىأل))ي وز إال  ز  الفعل
 :من اول الشالر

ت   ن يأالالالالالالالالالالالالاللالالالص   دا    الالالالالالالالالالإن   أال الالالالو  الالالالالالال د لُ ىُت اد ِلي و الالالالالالالالالالالالالنالالا       ناالالال  يالالالالالالالالالالالالالالالالادأ  د الِ الالالالالالالالالالالو 
5 

     الشاهد ايه و .اند يكوأان  بعد مدا ، أ اعال لأدلو معا اي امع صواي وصواك   
كنولك زرأي  ،وال ي وز إال الأصب ،مأصوب بأن ملمرة بعد واو المعي  (( دلو))و

                                                
 .200المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .47البنرة اآلي  -2
 ( ذا)بال أسب  اي لسان العرب مادة البيت من الطويل  -3
 .204ص0ج 0808.روت بي. دط.دار ال يل. اتر صالا سىيمان ارارة.اا. الحا ب ابن  مالي -4

 .ىحطيئ لابن يعيش لأللشخ  و و ، ولزاو الزمتشرأ لربيع  بن هيه  45ص2البيت من الواار لأللشخ اي الكااب ج 5-
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 واي] ند  اعل  مر مبأي لىخ السكونأن الذأ ا ؛ما احمىه لىيهأأه ل  ياند  » .كو زور  
حري  أن؛، اال يصا لطي الملارع المعرب لىيه[لىخ حذي الأون يالشاهد مبأ

وال يصا إرادة اأمر . اأول بال لامل، اى  يمكن حمىه لىيهالعطي يشرك اي العامل، و 
أن  مر الماكى  أفسه كأمر  بالال ،ل  يكن ذلك إال  مر أفسه،أن الماكى  إذا  ؛اي الهاأي
لىخ اأمر بغير ال ، ل از  ن  اال يكون إال بالال ، ولو  از  ن يكون معطوا الغائب،

كما ي وز .1«لرورة الشعراأمر، وذلك مما ال ي وز إال اي واريد  (( ُزر ك)) :ائانول مباد
 :اي اول كعب الغأوأ 2كما ذكر ذلك سيبويه ،الراع والأصب

 3ولالالالوُ الالالالالالالال  بي،بنحأه صاالالالالالالالالالالالالُب ملِ الالالالالالالالالويغ  س أااعي      الالالالاليء الالالالالذأ ليوما  أالالالالا لىش        
ويغلب  :والشاهد ايه اوله.وُيغلب صاحبي  أا بنائل الذأ ال يأفعأي،ما  :ينولإذ    

      :هالالخ اولفاللا لىالالاللط(( ن))االأصب بإلمار »الأصب والراع:حيث  وتز سيبويه الو هين
وال لغلب  الأااعي، وما  أا بنوول لىشيء يير )):وانديرو ،((لىشيء الذأ ليس أااعي ))

 ((الذأ)) أأها من صى ؛((ليس))ابالعطي لىخ مولع  و ما الراع،...((صاحبي بنوول
ال مى  االبادائي ، وال يكون لها مولع من اإللراب، اإذا لطفت لىيها باوصل  ((الذأ))و

 .4«ملارلا كان اي حك  المباد  به، اال يكون إال مراولااعال 
 :جواز الرفع بعد فاء ال ببية

 ا الالالالالالالم )) :ك اىتأكأ االشاراك، الراع لىخ ((أاما اأايأا ااالُحده   ))وي وز اي»:اال الزمشترأ   
االراع ، 5«((اأأت ا هل  مرأا ،ما اأايأا)) :كأأك اىتولىخ االباداء،...((اأايأا اما احدهأا

ي عىها  مى  مساأأف   : أ ؛االباداء الهاأي اي حكمه ولىخبين لىخ االشاراك بين اأول و 
: إذ معأاها ،و هبت الحديث ،اإلهبات خبل هي  مى  مهبا  حيث أف ،راعت ال لىخ الشرك 

                                                

 .752ص4شرح المفصل ج 1-
 .46ص2الكااب ج -2
 .568ص0من الطويل لكعب الغأوأ اي تزاأ  اأدب ج البيت -3

 .755-754ص4شرح المفصل ج 4-
 .278اإللراب ص المفصل اي صأع  -5
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ه  ذكر أظير ذلك من شعر االحا اج ليدلل لىخ  ،ما اأايأا اأأت احدهأا بما لسأا لىيه
 :ب إليهصح  ما ذه

 :اول حميد العأبرأ  -0
 1يالالالالالالر الاالالالالأمالالالالالالالالالالالالالالالالالكهالأالخ و الالر   الالالالالالالالالالالالالالالالاأالُ يالالالالالن      الالالالالالالالالالنالالالالالالالأا بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأاياللالالالالال   الالالالايالالالالر  أ  الالالالالالالالالي      

أر تي اعل : والشاهد اوله.وأكهر اآلمال ،خ  أفسأاأاأا بتبر ينين حاخ أر   ي أ ل     
ه  أ   ولو ،وال ياعىي بما ابىه ،أأه محمول لىخ االباداء؛ملارع مراوع بعد ااء السببي 

 .لحذي مأه حري العى  بالعطي لىخ الم زو  ((اأاأا ))الوصىه ب
 :اول  ميل بهيأ  -7
أ ك اليو  ب  طُي    الالالالالالالالالالاليأاالالالالالالالالالال الالالواء  ال  سأل الربالالالالع  النا لالال          2ىيُ الالالالالالالالالالم  س   يداءُ الالالالالالالالوهالالالل يتبر 

وكيي ي يب :أفسه انال ىخه   أكر ذلك ل عسأل المأزل التالي لن  هىها أ  ل     
 :اطع يأطي وراعه لىخ االسائأاي،  أ: والشاهد ايه .السوال  رض منفرة ال شيء ايها

ل   »: أ ؛الفعل اأول م زو  أن؛وال ي وز اإلشراك بيأهما ،اهو يأطي لىخ كل حال
 .3«لكأه  عىه يأطي لىخ كل حال، كأأه اال اهو مما يأطيي عل اأول سببا لآلتر، و 

 :اول ابن  حمر -2
ها االالالالالالالالالالىنِ الالالالالالالالالالالليُ    يالالالاله   الالالالالالالالاليت لىالالالالالالالالالالالالالالرا  لالالالالالُج لالالالالااالالالالالالالالالالعالالالالي  4واراالالالالالالالالالالالها حالالالالالالالالالالِا ُ الالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالاليُ الالالالح 

ذاللي، يا أ  ن هذا الر ل يحاول لبها ملر       ا الالالالالالالالاليحاول  ن يىن كمن ،وهو اي ل زو وا 
لو لىخ االباداء، و   و ،راع يأا ها لىخ العطي لىخ يعالج :والشاهد ايه .لاارا  و يأا ها

أااج اند  و ب و ودو و أأه إذا راع، »حمال لىخ المأصوب ابىه لكان  حسنأصب 
 .5«العاار

                                                
 22-2/20والكااب  .520ص  0البيت من التفيي لبعض الحارهيين اي تزاأ  اأدب ج -1

 .22ص 0807.بيروت .دط.دار بيروت لىطبال  والأشر.البيت من الطويل ل ميل بهيأ  اي ديواأه 2-
 .22ص 2الكااب ج -3
 22ص. دت.دمشي.دط. مع الىغ  العربي مطبولات م.حسين لطوان.اا.الواار البن  حمر اي ديواأه البيت من -4
 .758ص4شرح المفصل ج  -5
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 :جواز العطف على المضارع المنصوب بالرفع
اي واال سيبويه .1«وي وز الراع ،(( ن اأاي أي ه  احده أي  ريد )):وانول »:الزمتشرأاال    

وي وز الراع اي :اآلتر من اأول الذأ لمل ايه  ناأنطاع و ، باب اشاراك الفعل اي  ن
 أ  ن الراع  ائز اي كل ما ي وز .2«شارك لىخ هذا المهال ميع هذو الحروي الاي ا

 االسائأايإذا اند  أاصب  و  از  لىخ النطع و  ، ن يشركه اأول من أصب  و  ز 
الراع بين الأصب و  4ر التىيلي  ولذا اند ت .3«حمىه لىخ اأول  وزي ال ويكون وا با ايما

 :من اول لروة العذرأ ((اأبهت))اي
 5بُ الالالالالالالالاليالالالالالالالال   ادُ الالالالالالالا  كالالالُت حاخ مالالالالالالالالالالالبهاالالأُ      ةل الالالاءالالالا االُ الالالالالالالالالالالالالالالال ن  راه الالا هالالو إال  الالالالالالالالالالمالو       
وكأأأي  ،ما الشأن والحديث إال  ن  را الحبيب  ا أة، اأاحيتر بحيث يعند لساأي : أ   

  و (( بهت ))لىخ النطع واالسائأاي اي واز الراع :والشاهد ايه .يير اادر لىخ الكال 
اول  بي الىحا   ،ومما  اء مأنطعا  يلا .((ن  ))الأصب لطفا لىخ  راها المأصوب بال

 :الهعىبي
خ  اليوملا إذا ا لىخ الحك  المأاي    6دُ الالالالالالالالالالالالالالالصِ الالالال  ي نالور  و  ُ  ن ال ي   هُ الالالالالالالالا  ي  الالالالالالاللِ ا      ال ل 

اي  خ النلاء بين الأاس  ن ال يا اوز الحي، بل لىيه  ن يعدلي ب لىخ من اول: أ   
ال يصا الأصب بالعطي » ثحي (( ن ي وز ))لن ((ينصد )) أه اطع :والشاهد ايه .حكمه

وذلك ااسد  ،أأه يصير لىيه يير ال ور ويير النصد ؛أأه ينصد المعأخ ،لىخ اأول
 .7«وهو ينصد ،وروالمراد لىيه يير ال  والو ه الراع لىخ االباداء،

                                                

  277المفصل اي صأع  اإللراب ص 1 -
 .54ص 2الكااب ج -2

 .767ص4شرح المفصل ج 3-
 .54ص 2جالكااب  -4
 .577ر لزتة اي ديواأه صيالبيت من الطويل لكه -5
 .555ص 0جالبيت من الطويل أبي الىحا  الهعىبي اي تزاأ  اأدب  -6

 .760ص4شرح المفصل ج 7-
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 :أوجه الرفع إن لم يقصد الجزاء
ن ل  »:اال الزمتشرأ    إما :كان المراوع لىخ  حد هاله   و هنصد ال زاء، اراعت، اوا 

من ، وهو اول الشالر ومن الراع لىخ االسائأاي.1« و اطعا واسائأااا... و حاال...صف ،
 : بيات الكااب

ُسوا أُ الالالالالالالالالالالالالالال رائالالالالالالواالالالال        2[ندارالالالالالالالالالالال رأ بمالالالالالالالالالاالكلت حاي امرئ ي] ه ا    الالالالالالالالالالالز اولالُ الالالالالالالالالالده   ر 
اهلل   ايموا أناال اإن موت كل أفس ي رأ بمندار »مندمه اال رائد هوالء النو  و  : أ   

والشاهد .3«وايل اللمير لىسفيأ ، وايل لىتمر.اإلادا  يرديه ال ال بن يأ يه، وال وادرو،
ن و  أه ليس  واب اأمر حاخ يك بالابار .لىخ النطع واالسائأاي ((أزاولها ))راع:ايه

 :ومما يحامل اأمرين الحال والنطع اول الشالر .م زوما
وا إلخ ح        4[ن رُ الالالالالالالالها البالالالاأالالالالالالالالالالالالِكُر إلخ  وطالالالالالالالالكال م ا اال  ] الالالا     ممروأهالالالالالالالالالالالك  االالالعالالالالالالالا ي  ر  الالالالالالالالالالالالكالُرت
 :ايه واماأالها لىخ طالبها، والشاهد لحصاأاها، 5ةالشالر تصومه بأزول الحر   ري  يع   
ما، واالسائأاي النطع لىخ إما ،وأهار اعم الفعل راع حيث ((اعمروأها )):اوله لىخ  وا 

وا الحال،  .لامرين  أ كالُرت
 :رفع المتو ط بين الشرط والجزاء

ِطك  )) :وانول »:ل الزمتشرأاا      ((ش معكالالالالالالالالأاأي امشي  مالالالالالإن ا ))و ((إن اأاأي اسألأي  ل 
 : حدهما :لىخ لربين» ن الفعل الذأ ياوسط الشرط وال زاء هو : أ؛6«اراع الماوسط

واكون  أت متيرلا  بين ال ز  لىخ البدل  ،يدتل بين الم زومين اآلترو مراوع ال يير، 

                                                
 .274المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 86، ص2البيت من البسيط لألتطل اي الكااب ج -2
 .08ص8تزاأ  اأدب ج -3
 .88ص 2البيت من البسيط لألتطل اي الكااب ج -4
 . رض ذات ح ارة سود أترة وهي حرة بأي سىي  وهأاها لحرة  ترا ُا اورها: الحرتة -5

 .275صأع  اإللراب صالمفصل اي  6-
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إن اأاأي )):اد مهل الزمتشرأ لىأوع اأول بالنولو  .1«ن الراع لىخ الحالبيو  من اأول
ِطك   ومهل لىأوع .اهو اي مولع الحال ،أن اسألأي ليس من اإلايان اي شيء؛((اسألأي  ل 
ن اأاأي امشي  مش معكو  )) :الهاأي بالنول إن :ويكون معأاها ((امشي )) از  ن اراع  ((ا 

ولكل  .((امشي ))اي معأخ((اأاأي ))أن؛لىخ البدل من اأول  ن ا ز  و از .ماشياللااأاأي 
طيئ  يشهد لىخ حلرب من هذين اللربين ما يشهد لىخ صح  اساعماله، انول ال

 :صح  اللرب اأول إذ ينول
ي   تير   ا د   و    الالارِ الوء أالالالالالالالالالالالالالالالو إلخ لشُ الالالالالالاله اعماخ اأاِ         2وِاالالالالالدُر مُ الالالالالالالالالالالالالالأار لأدها ت 
وهو بغيض بن لامر لاشيا إلخ لوء أارو، ا د  أفع أار  ،ماخ اأت هذا الممدوح : أ   

طعامه   ((ماخ اأاه اعشو ا د)) :والشاهد ايه اوله .لأد  الل مواد إلكرا  الليفان وا 
 .اال يكون بدال مأه ((يأاا ))أأه ليس اي معأخ الفعل حيث راع الفعل الماوسط اعشو،

 :ل لبد اهلل بن الحر لىخ اللرب الهاأي إذ ينوليشهد او و 
 3 االالالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالارلا اأ ت با  الالالزال و الالالالالالالا د حط ا     الال   بأا اي ديالالالالارأالالالالالالالالالأا االُىال مِ الالالالالالأاالالالالالالالالالماخ اال      
الماوسط   ز  الفعل:هوالشاهد اي .األياي إليأا يعأي إن اأاأا ا د أارا مشاعى  ادلو   
ولو راع لىخ الحال  ،أن اإللما  لرب من اإلايانو  ؛((أاأاا ))أأه بدل من اوله ؛اىم 

 .ل از ذلك لوال اأكسار وزن البيت
  :العطف بالجزم على جواب األمر المنصوب على توهم  قوط فاء ال ببية

ْرتَنِ ﴿:لن اوله لز و ل4سأل سيبويه التىيلو »:اال الزمتشرأ    ي ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َلْواَل َأخَّ
اِلِحينَ  دََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّ  :هذا كنول لمرو بن معد يكرب:انال. 5﴾َفَأصَّ

                                                

 .707ص4ج شرح المفصل 1-
الكيت االا -2  . حمالالد محمالد شالاكر، لبالالد السالال  محمالد هالالارون. البيالت مالن الطويالل لىحطيئالال  االي إصالالح المأطالالي البالن الست

 080ص. دت.مصر. دط. دار المعاري
 88ص 8جالبيت من الطويل لعبد اهلل بن الحر اي تزاأ  اأدب  3-

 .088ص2الكااب ج -4
 08اآلي  من .نونالمأاا 5-
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 1بالالالالالالالاأالالالالالك  االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفالالالالالالالالالا واكالالالالالالالومالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالال بالالالالالالالا     الالالالالالالالالالالاأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ب  الالالالالالالالالالذهأالأي االالالالالالالالالالالالالالالدل        
 :كنولهو     
 2الالاائيالالالالالالالي شيئا إذا كالالان  الالالالالالالالالالالالالالالوال سالالاب  سُت مدرك  ما ملخ    بدا لالالالي  أأي ل      
 لهاأيأن اأول اد ادتىه الباء اكأأها هابا  ايه، اكذلك  زموا ا؛وا الهاأيكما  ر   : أ   

 أ  ن الفعل المعطوي لىخ اعل .3«ال ااء ايه، اكأأه م زو و  ما،أن اأول يكون م زو 
الأصب بالعطي لىخ ما بعد »: واب الطىب المنرون بفاء السببي  ي وز ايه و هان

إن ))أظير ذلك اي االس  و  .واندير سنوطها ،ز  لىخ مولع الفاء، لو ل  ادتلالفاء، وال 
ر  و  اائ    ازيد رلاو  ول م  ن راعت، ابالعطي و  ،((إنت ))لعطي لىخ ما بعدإن أصبت، ابا ،((ل م  ا 

ويشهد لىخ صح  اساعمال الو ه الهاأي .4«االباداء ه ا وهوابل ُدُتولال((إن))لىخ مولع
 :اول لمر بن معد يكرب

 بالالالاللالاالالالالالالالالالالالالالالاأالالالالالالالالك  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال كفِ ا و الالالالالالالالالالالوماليالال     بالالالالالا الالالالالاأالالالالالالالالالالب  الالالالالالالالالالالالالأذهالالالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالي االالالالالالالالالدل      
ن ال واأب الاي ااو ه و كفك  اأبا م ،اركأي  ذهب اي  اأب من اأرضا:ومعأاو   
 ((أذهبا )) أه لطي الفعل  كفك م زوما لىخ اعل  واب اأمر:والشاهد ايه .إليها

 اي  (( ذهب ))اء السببي ، وذلك لىخ اوه  سنوط الفاء و ز عد االالالالالأن الملمرة بالمأصوب بال
 :اول زهير بن  بي سىمخ  يلا ويشهد لىخ صح  هذا االساعمال. واب اأمر

 ائيالالالالالالالاالالالالالالالي شيئا إذا كالالان  الالالالالالالالالالالالالالالوال سالالاب  سُت مدرك  ما ملخ    بدا لالالالي  أأي ل      
والشاهد  .ولن  حصل لىخ شيء ابل  واأه ،درك ما ااتال   لىماأي الحياة  أأي: أ   

لىخ  ((وال سابي)) حيث لطي اسما م رورلا ((لست مدرك ما ملخ وال سابي )):ايه اوله
لست )):اند الاادت العرب النول ،تبر ليس المأصوب لىخ اوه   أه م رور بحري ال ر

                                                
مطاع الطرابيشي مطبولات م مع الىغ  . البيت من م زوء الكامل لعمر بن معد يكرب الزبيدأ اي مىحي ديواأه اا- 1

 .082، ص0805، بدمشي 7ط  العربي 
 .507الشواهد ص صىيتالبيت لزهير بن  بي سىمخ اي ا 2-
 .270المفصل اي صأع  اإللراب ص 3-

 .706ص 4جالمفصل  شرح -4
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أن اأول اد ادتىه الباء  ؛اأيكما  روا اله»:وهذا ما  شار إليه الزمتشرأ بنوله ،((بمدرك  
وال ااء ايه اكأأه  ،أن اأول يكون م زوما ؛ايه اكذلك  زموا الهاأي ،اكأأها هابا 

 .1«م زو 
 :الفعل المتعدي إلى ثالثة

لرب مأنول بالهمزة :اأاعال الماعدي  إلخ هاله  لىخ هاله   لرب»:اال الزمتشرأ   
ُت و  :وهما اعالن مفعولين،لن الماعدأ إلخ  ىال م  ي تُ ل  ولرب ماعد إلخ مفعول واحد ... ر 

 أبأت :له اي معأاو، اال ُعدأ اعدياه، وهو تمس   اعال  را ُم را  لىمت لموااناهواد  ُ 
لخ الظري الماسع ايه و ...وتبترت وحدتهت وأبأُت و تبرت لرب ماعد إلخ مفعولين، وا 

ىخ صح  اللرب الهاأي بنول واد اسادل ل. 2«(( لطيت لبد اهلل هوباللا الىيى )) :كنولك
 : الحارث بن حىالتزة

 3الءُ الالالالالالالالالالا العالالالالالالالالالالالالالالالالالاليأالالالالالالالوُو لالالالالاله لىالالالالالالالالالالالالالالالُ ِدهال االُم  من ُحالالد    الالالالالالالالا[ ألونالالالالالالالالالع ُا   ما االُس  الالالالالالالإن م أ  ]     
والشاهد ايه اعدي  .  أه اهرأاعدها  لأه إن مأعا  ما اسألون من اإلأصاي امن حُ  : أ   

ال مى  والهاء اي حدهاموو، و  ،((ا ))أائب الفالل:إلخ هاله  مفاليل هي ((حدث)) الفعل
 .الءعله لىيأا ال: االسمي 

    :بمعنى ظننت ((أقـُولُ ))و ((رىأُ  ))ا تعمال

 را  ُ ))و ،((ىناللا ريُت زيدلا مأط)) :اينال ((ظأأت))اساعمال  (( ر يت))يساعملو »:اال الزمتشرأ   
ماخ انول زيدا  )):ع وينولون اي االسافها  تاص ((و ين ارا بشرا  الساللا)) ،((لمرلا ذاهبلا

واد  .4«بمعأخ  اظن   ((  كالُل  يو  انوُل لمرلا مأطىناللاع))و ،(( انوُل لمرلا ذاهباللاع))و ،((مأطىناللاع
 واهد الالالالالالمن ش وهو ،ظنالالالالالالالالالالالخ ااساشهد بنول الكميت بن زيد لىخ صح  اساعمال انول بمعأ

                                                
 .270المفصل اي صأع  األراب ص -1
 .228صالمصدر أفسه  -2

  .460الشواهد ص البيت من التفيي لىحارث بن حىزة اي اتىيص 3-
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 :سيبويه
 1أالالالالاالالالالالالالالالالالالالالىيالالالالالالالالالالالالالالالالالك    ما اهالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالعمالُر  بيوأت     الالالالالالالأي لالالالالالالالالالالالالالالالوُل بالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالاالل االالالالالالالالالالالالالهالالالالالالال  الال      
  هاال انول بأي )) :والشاهد ايه اوله .نعو  هتال    ما اهىهل اظن  ن بأي لوأ  :يعأي   
: والهاأي اوله االل، ه  : حيث  لمل انول لمل اظن اأصب بها مفعولين  حدهما اوله ((لوأ

 ...والى   ن اىت إأتما واعت اي كال  العرب لىخ  ن يحكخ بها »:بأي لوأت اال سيبويه
ول  ي عىوها كيظن  افها  شبهوها باظن،إال انول اي االس وكذلك ما اصري من اعىه،

إال لن  وال يسافه  هو ،أأه ال يكاد يسافه  المتاطب لن ظن ييرو ؛و ظن اي االسافها 
أن  كهره  يأامي  بأي لوأ  مهور اريش،ب راد »إلخ  ن الشالر اإلشارة وا در.2«ظأه

 ر لىخ اليمنفتي ،وهو  بو اريش كىها إلخ لوأ بن يالب بن اهر بن مالك بن الأظر،
ليوكد لىخ  ؛كما اساشهد  يلا بنول لمر بن  بي ربيع . 3«ر لىيه لويذكر الل م

 :اي كال  العرب صح  اساعمال انول بمعأخ اظن
دِ الالالالالالالالالالالالالالالالالدُ يُل االالالالالالالالالالالال مالالالا الالالرح        4عأالالالاالالالالالالالالالالالالالالا م دار  الالالالالالاللوُل االالالالالالالالالالالالالالاخ االالنالالالالالالالالالالالام ال د      الالالالالالالالالالالالالي ون  بال ع 
اد حان رحيىأا لمن أحب ومفارااأا اي يد، اماخ ا معأا الدار بعد هذا االااراي :ينول   

حيث اساعمل الفعل انول بمعأخ  ((انول الدار ا معأا )):والشاهد ايه اوله.ايما اظن واعاند
 شير اي  يأبغي  نو  .مى  ا معأاوهاأيهما   ((الدار))أصب به مفعولين  ولهما اولهو  ،اظن

سى  ي عىون  وه  بأو ،ه اأاسا من العرب يوهي بعربي»آتر هذو المسأل  إلخ  ن
و ن ، اكون معه اسافها  من يشارط  ن»وهذا يعأي  ن هأاك.5«  مع مهل ظأأت((اىت))باب

 .6«و ن ال يفصل بين  داة االسافها  والفعل بغير الظري ،يكون النول اعال لىمتاطب

                                                
 .004-8/002البيت من الواار لىكميت بن زيد اي تزاأ  اأدب  -1

 .077ص0الكااب لسيبويه ج 2-
 072ص 0المصدر أفسه ج 3- 

 . 452ص وبال أسب  اي اتىيص الشواهد 428ص7من الكامل لعمر بن  بي ربيع  اي تزاأ  اأدب ج بيتال -4
 .074ص 0الكااب ج 5-

 .270ص 4شرح المفصل ج -6
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لغائهاأفعال القلوب و  إعمالجواز   :ا 
   و  ي وز ايها اإللغاء واإللمال ماوسط و  ومأها إذا اندمت ُ لمىت،»:اال الزمتشرأ   

 التبر المباد   و ىخاكون ماندم  ل :ن  اعال النىوب لها  حوال هاله  : أ ؛1«ماأترة
ذ ،تإذا اندمت  لمىا ،واكون ماوسط  بيأهما، واكون ماأترة لأهما  و  ا اوسطتوا 

 :ومما يشهد لىخ إلغائها لاوسطها بين المباد  والتبر اول الشالر .اأترت  از إلغاوها
الالالالالوُ  و تىُت الى   ،واي اأرا يز   وِلُدأي   الالالالالالالالالال با اأرا يز يا ابن الىو  اُ        رُ و  الالالالالالت 

2 
ال  ي بأرا يزك، و أت اهددأ: اج اائالعال ن الع اج  وروب  باد ه ا بهذا البيت و    

اي اأرا يز تىت )):اوله: الشاهد ايهو  .لو  ولعي أفسإن اأرا يز مظأ  احسن أظمها،
 .التبرلاوسطه بين المباد  و  ((تىت))حيث  لغخ لمل الفعل ((التورُ و   ُ الىو 

 :كان وأخواتها عمل
 كان المعرا االذأ ي عل اس   ، أه إذا ا امع اي هذا الباب معرا  وأكرة»من المعىو     

ربما الطر شالر انىب       »إال  أه.3«أن المعأخ لىخ ذلك، أأه بمأزل  االباداء والتبر
أما حمىه  لىخ ذلك معرااه   ن االس  و عل االس  أكرة، والتبر معرا ، والتبر  وا 

اأبيات اآلاي  شاهدة  تأشدواد  ُ .4«ير عان إلخ شيء واحد، اأيهما لرتات اعري اآلتر
 :امن ذلك اول الشالر ،االساعمال هذا  صح لىخ
االالالالالالالالالالالالري يالالالالا ُلبالالالالالالالالالالفالالالالالالالل الاالالالالالفي ابالالالالالالالالا]       ااِلي  مِ الالالالالالالالاليك م   وال    [ال  د ال  الالالالالالالالالالأِك الالالالالالالالالالالو   5الالالالالالالاالالالو 
وال  )): اوله هشاهد ايوال .أودلك، وال ا عىي ارااأا هذا آتر لهدأ بك افي ابل السفر   

وهو معرا   ،((الودالا ))و .أكرة اس  يك وهو ((مواي ))حيث  عل ((يك مواي مأك الودالا
إلاا  إلخ  ن الأكرة لما . ا  من االلاباسإال  أه اعل ذلك لم  .اأصل العكسو  ،تبرها

                                                
 .225لراب صالمفصل اي صأع  اإل -1
 .752ص 0جاي تزاأ  اأدب  لىعين المأنرأالبيت من البسيط  -2

 .248ص 4شرح المفصل ج  3-
 .248ص 4ج البن يعيش.المفصلشرح  -4
 .262ص 7جدب البيت من الواار لىنطاأي اي تزاأ  اأ -5
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ب لىخ شاهدا لىخ لطي المعر  البيت كما يعابر .اربت من المعرا  ((مأك )):ها بنولهصفو 
ومأها  يلا اول حسان بن  .وهو مبأي ،لىخ افي ،هو معربو المبأخ،أأه لطي وال يك 

 :هابت رلي اهلل لأه
 1الالاءالالالالالالالالالالالالمالالو  ل  الالالالالالالالالالها لسالزا   المالال ونُ الالالالالالالالالاليالالالالك      [ت ر س  الالالالالالالالالالمالن بي  ل الالالالالالالئالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالسب كالالالالأن  ]      
والشاهد ايه . ااا مك  ابل رثا با سفيان بن الح ايها بيت من اصيدة طويى  يه وال   
 لرورة كون »كان أكرة وتبرها معرا  حيث  اء اس  ،((ماءو يكون مزا ها لسل  )):اوله

 ((المزاج))براع  ((ماءُ و  ها لساليكون مزا ُ )):واد رواو  بو لهمان المازأي...النااي  مراول 

 ((ماء  ))و.وهو أكرة لىخ شرط الباب التبر،((ل س ال ل ))و معرا ، وهو ،لىخ  أه اس  يكون
 :اند ماز ه اآلتر اصار الاندير أن كل شيء مازج شيئا، ؛خ المعأخمراوع حمال لى
 :مأها  يلا بيت الكاابو . 2«تالطه:وماز ه ماء  أ

 3الارُ الالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالك    حِ الالالالالالالالالالالمال  كالالالالالالان  ُ   ظبي        [لالالالو  د ح  الالالالالعالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالك ال االالالالالالالالالالالاالإأ  ]      
ال ابالي بمن اأاسبت إليه   بويك، واساغأيت لن ل بعد والداك، أ إذا  اخ لىيك حو     

 ظبي كان )) :والشاهد ايه اوله .لحماربي واظلأه بال لبر ما وليع، وهو  و ،من شريي
واياسه العكس   متك، وهو ،وهو ظبي، و اء تبرها معرا  ،اء اس  كان أكرةحيث   (( متك

من النىب الذأ يش ع لىيه  من  »هو بل.واأكير التبر ،حيث اأصل اعريي المباد 
ذا كان اوله. 4«االلاباس الرواي  المشهورة الاي رواها سيبويه امن دوأه  هي (( ظبي كان)):وا 

اك  متك أ بي  ظ  ))الأتدا او  بوأ  والصواب ما  أشد   »أدب اإأه  اء اي تزاأ  ا ،من الأحاة
أتما اىبت الىالتفظ  احرت اللا ايما  را ((   ِحم ارُ   .5«وا 

 
                                                

 .02ص0ج 7886.بيروت. دار صادر دط.اا وليد لراات.البيت لحسان بن هابت اي ديواأه -1
 .240ص 4شرح المفصل ج -2
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 :أوجه كان
ه   أشد  ،أااص ، وزائدة، واام ، وبمعأخ صار : ن لكان  ربع   و ه 1ذكر الزمتشرأ   

لىخ  ايشهد .أخ صار و بمع ،به ما يوكد صح  كوأها اأاي زائدةمن الشعر المحاج 
 :اول الشالر زياداها

 2الرابِ الالالالالالعالال وم ِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالىخ،كالان، المسامخ     الالالالالالالالالاالالالس ر  الالالالالالالالالالالأي بالالالالكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب الادُ الالالالالالالال يالالالال      
والشاهد ايه  .بالمسوم  العرا التيول لىخ سائر هوالء النو  افلل واسمو  أ  ياد   
يشهد البيت اآلاي  كما .حيث زاد كان بين ال ار والم رور (( لىخ كان المسوم )) :اوله
 : أها اأاي بمعأخ صار لىخ
ن اد كاأت االِر اتاللا ُبيالُولُ ح  اال طال االهال ا      الالالالالالالالالالالالالأأت الالطي  كال  الالالالالوالم فال رالالالالالالالالالالا   ء  هاالالالالالالالالالالباي       ه از 

3 
طا إأها اسير اي صحراء افرة بتطخ سريع  سرل  الن:يصي إبال بسرل  السير اائال   

حيث  ((اهاد كاأت اراتاللا بيولُ )) :والشاهد ايه اوله .الاي اارات بيولا صارت اراتا
 .لها أفس العمل يوبن ،اساعمل كان بمعأخ صار

 :معاني أضحى
 حدهما  ن :لىخ هاله  معان (( لحخ ))، و(( مسخ))و ،(( صبا)) »: ن ذكر الزمتشرأ   

انرن ملمون ال مى  باأواات التاص  الاي هي الصباح والمساء واللحخ لىخ طرين  
وهي اي هذا  (( لا  ))، و(( ظهر))الهاأي  ن افيد معأخ الدتول اي هذو اأواات كال و . كان

يوكد واد  أشد ما  .4«الهالث  ن اكون بمعأخ صارو ...مراولها يسكت لىخالو ه اام  
 :اهذا لبد الواسع بن  سام  ينول ،المعأخ الهاأي والهالث، ويهبت صح  اساعمالها

                                                
 .248-228المفصل اي صأع  األراب ص -1

 .8/782وتزاأ  اأدب  757البيت من الواار بال أسب  اي اتىيص الشواهد ص 2-
ط، دمشالالي .مطبولالالات م مالالع الىغال  العربيالال  ، د. حسالالين لطالوان .االا ر االالي ديواأالالهالبيالت مالالن الطويالل لعمالالرو بالالن  حمال 3-
  .008ص ت.د
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س  الالالالالالومن اع       ىِ الالالإذا الىيىُ  الشهباُء  لُن النالِر ا     الالالالالالالالالالالالالالالاي  أتأي ح   1يالالالالالالالالالدهاحخ   
وااشعر  ،ر ال ىيد مى   اعالي ال ميى   أتي  حسن ارا الليي،إذا اشاد البرد وكه منو    

 لحخ ااما بمعأخ الدتول  حيث الفعل  لحخ  ىيدها،:ايه اوله والشاهد .أرضاو ه 
 :واال ل ِدأ  بن زيد  .وات اللحخ

وا كالالالالالالال ت  ل  الالُ ه       ت به الص  الي  اال أل  ي       الالالالالالالالال  وري    الالهالالالالالالالالأأت الالالالالح   2ورُ الالالالالالالالالُبالالالالد  ب ا و الالالالالالالالالالالالالو 
وارات  ،روي اأيا صن  ولئك المىوك الذين ذكره  اي اأبيات السابن   باداه  إ   

 :والشاهد ايه اوله .والدبور  مالاه  اصاروا كأأه  وري ش ر يبس أهراه ريا الصبا
 . لحوا حيث اساعمل الفعل  لحخ بمعأخ صار دون  ن ينصد بها وااا محدودا

 :ها الحرف النافيمعنى األفعال الناقصة التي أوائل
والاي  وائىها الحري الأااي اي معأخ واحد، وهو اسامرار الفعل »:اال الزمتشرأ   

 لإلي اب كوأها اي ((كان))الأفي ايها لىخ الأفي  رت م را  لبفالىه اي زماأه، ولدتو 
يعأي  ن هذو اأاعال الاي اي  وائىها حري أفي . 3«((مازال زيد إال منيما))ي ز ل  ومن ه 

وذلك  ن هذو اأاعال معأاها الأفي، اإذا دتل  ،ا رأ م را كان اي كوأها لإلي اب
: أن مازال معأاها((مازال زيد إال منيما )) :ولذا ل  ي ز .لىيها حري أفي لادت إلخ الهبات

 :ولىخ هذا اأساس ُتطالتئ ذو الرتم  اي اوله ،ال يأنل االساهأاء بتبرها ومأه .هبت
س ِي  و أرمي بها بىدا اال ف ر ا] الال ل   الالالالالالالأاتالالالالالالإال م فكُ الالالالالالالالالالمالالالا اأ جُ يالالالالالالالالالرا حال        4[لىخ الت 
هذو اأمرين، إما  أها مأات  لىخ ال وع،  و سائرة  د أ  ن هذو اإلبل ال اتىو من  ح   

ما  تبر ث دتىت إال لىخحي ((ما اأفك إال مأات )) :والشاهد ايه اوله .اي اأرض المنفرة
من حيث المعأخ، ولذا ال  اإلي ابأأه ما اأفك و توااه بمعأخ  ؛هذا يير  ائزو ، اأفك

                                                
 .785، وبال أسب  اي  مالي ابن الحا ب ص252ص 4المفصل ج حالبيت من الطويل لال لبد الواسع اي شر  -1
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إال : اال المازأي »:ذكر مأهاأولىبيت اتري ات وآراء لدة  ،يدتل االساهأاء لىخ تبرها
ما : المرادومأات  حال و  ((لىخ التسي)) :وايل التبر .المراد ما اأفك مأات ايه زائدة و 
  اي عواا ((إال))ايل إن و  ،اد دتىت لىخ التبر ((إال))التسي إال مأات  اما اكون اأفك لن

اال و  .1«ما اأفك مأات  إال لىخ التسي:والأي  بها الاأتير والمراد يير مولعها،
ويشهد لىخ ذلك اول امر ة سال  بن . 2«ا يء محذواا مأها حري الأفيو  » :تشرأالزم

 :االُحفان
م للهالالال]   ِدهالالالالا  الالالالالالرمات   لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  مبالالالالالالالالالبالالالالالالالالاالزال حِ      3[ا ما مشخ، يوما لىخ ُتفالته   
حيث كان زو ها كريما يصحب  ،ى ماللازال االُعد الحبال المبرمات  حىفت  أها ال   

 ((ازال )):ولهوالشاهد ايه ا .ال مال، انال لها يوما لىي ال مال ولىيك الحبال اأأشداه ذلك
 :والنس  اي بيت ابىه هو.  أ ال ازال:حيث حذي الأااي مأه، وهو  واب اس  والاندير

 بالالل   الالالالالالالفل باأزري اي السهل وال الالالاالالكأ     ذالالالالفان بالالالالالالالأا يا ابن احالالالاليالالالالالالحىفت يم      
 :كما يشهد لىخ ذلك  يلا اول امرئ النيس   

 4[ك و وصاليالالالالالالطعوا ر سي لديالالالالولو ا]    الالالالالدلا الالالالالالالالالالالالالالرح االالالالالالالالُت لالالالالالها ااهلل  بالالالالالالالالالالالالاال نالُى      
  :والشاهد ايه اوله.ولو  دا ذلك إلخ انطيع  وصاله ينس  لمحبوباه بأأه ال يفاراها،   

النس   ابحيث حذي الحري الأااي من الفعل الأااص  برح الذأ هو  و (( برح االدا))
ويشهد  يلا لىخ حذي  .محذوا  من  واب النس  باطالتراد ((ال))الا.والاندير  اس  ال  برحُ 

 :الهاأي اول الشالر
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالس  الالالالالالالالالفال ُك ا  الالالالالأ  الالالالالالالالالالا         الالالُع م   5الالهُ الالالالالالالالالالالوأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالتخ اكالالالالك  حالالالالالالالالالالالالِ الالالالالالالالِه  الالالالت  ب      يالالِيالالالالالالالالالالالالالالا حالالالالالالم 

                                                
 .268-258ص4شرح المفصل ج -1
 .247المفصل اي صأع  اإللراب ص -2

 .745، ص8ة سال  بن االالُحفان اي تزاأ  اأدب ج مر الطويل ال البيت من 3-
 .022، ص7884، 7بيروت ط. دار المعرا .لبد الرحمن المصطاوأ.مرئ النيس اي ديواأه ااالبيت من الطويل ال -4
 . 8/270كامل لتىيف  بن براز اي تزاأ  اأدب البيت من م زوء ال -5
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حيث  ((اأفك )) :والشاهد ايه .هاالن، واالن حاخ اكوأ بموت ما حييت ال ازال اسمع   
 .حذي حري الأفي

  :تشبيه ع ى بكاد والعكس
العكس، حيث  أشد من شعر العرب ما و  ((لسخ))بال  ((كاد ))لىخ اشبيه 1يوكد الزمتشرأ   

 :إذ ينول الشالر ((كاد))شبيه لسخ باليشهد لىخ ا
 2بُ الالالالالالالالالريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرج  االالالالالالالالالالون وراءو االالالالالالالالالالالاليالالكيت ايه      الالالالالالالالسخ الكرُب الالالالذأ  مسالالالالالالالالالل      
ارج  ،ت ايه من حزنألسخ  ن يكون وراء ما  :ينول لر ل من اومه واع اي اأسر   

اأصل »حيث  ((كاد ))إسناط  ن من التبر وراع الفعل لىخ الاشبيه بال :ايهالشاهد و .اريب
هما معأيان يناليان ع واإلشفاي، و مما ايها من الطل (( ن )) ن يكون اي تبرها  ((لسخ))اي

أن المراد بها  ،(( ن))موذأ  باالسانبال، و صل كاد  ن ال يكون اي تبرها   ناالسانبال و 
 .3«ايأزع من تبرها  ن ((كاد))بال  ( (لسخ))إال  أها اد اشبه  ال،حصول الفعل اي الح ارب

 :إذ ينول الشالر ((لسخ))الب ((كاد ))اشبيه خكما  أشد ما يشهد لى
بال ع  ل]       خالالالالالالالُر طوالل ااأ  الالفاو الدهالالالالالالالالالر  ا داد كا       [م ح  ح  من طول البىخ  ن ي م ص 

4 
اااران تبر  :والشاهد ايه . هرو ولفو ،هب ويدرس لندمهيصي ربع الحبيب  بأأه يكاد يذ   

 .والو ه سنوطها .((لسخ))بال ((كاد))كاد بأن اشبيها لال 
 :ا تخدام كـــاد منفّيــــة

هي  6﴾ ِإَلا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها﴿:لخاي هذا الفصل  ن اوله اعا 5ذكر الزمتشرأ   
أن ؛وهو لعيي ،ول  يكد ل  يرها،: من اال الاندير» لىخ أفي منارب  الروي  ومن الأحاة

                                                
 .246المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 8/270البيت من الواار لهدب  بن تشو  اي تزاأ  اأدب  -2

 .228ص 4جشرح المفصل  -3
 .027ت، ص.ط، د.الكويت د. رد البروسي دار بن اايب و ولي  بن ال. واأه اايالبيت من الر ز لروي  اي مىحي د 4-

 .240المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
 .48 اآلي من الأور  6-
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يالمن  ((ل  يرها)) :وذلك  ن اوله ل  يكد إن كاأت لىخ بابها، اند ُأنض  ول كالمه بآترو،
مأه  من وهو ماأاالان، و  خ حصول الروي ،ايه دليل لى ((ول  يكد)):اولهو ، أفي الروي 

 ن المعأخ » :شيرا ابن يعيو .1« كهر الكوايينولىيه  ،زائدة والمراد ل  يرها ((يكد))إن :اال
هذو إذا اساعمىت بىفظ اإلي اب كان الفعل  ((كاد))الا...يأس من روياهايراها بعد ا اهاد و 

ذا ااارن بها حري الأفي كان الفعل الذأ بعد ،يير وااع ها اد واع هذا منالي الىفظ وا 
واد اعىوا .2﴾ُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلونَ َفَلبَ ﴿:والناطع اي هذا اوله اعالخ عأخ،ولىيه الم ايها،

يسادل به لىخ  ن اساتدا  كاد مأفي  دالل  لىخ لم  ر  و أشد اول ذأ ال .3«الذبا بال ريب
 :وهو  بىأل من أفي الفعل أفسه إذ ينول ،أفي منارب  الفعل

 4برحُ الالالالالالالالالالالي   ميت    وا من حب  له  رسيُس االكد     الالالالالالالالالبين لالالال  يالالالالالالالحإذا ييتالالالالر الأأُأ المُ       
إذا زال الحب لن اىوب المحبين بطول الفراي، احب ميت  ال ينارب الزوال من اىبي    

واد ، ((كدل  ي )):وهو اوله((كاد))لىخ  ن الأفي دتل لىخ:والشاهد ايه.اهو راسخ مامكن ايه
ليدل بذلك  ،أفي زواله لهوا من حب ميت ، وهو  بىأل منا ااد أفي منارب  زوال رسيس 

 .بها من اىبهحلىخ مدا امكن 
 :ا تعمال أوشك

  :انول ((كاد))واساعمال اي مذهبيها، ((لسخ)) وشك يساعمل اساعمال» ن الزمتشرأ ذكر   
 ن  : أ.5«((ويوشك زيد ي يء)) ،((يوشك  ن ي يء زيد ))و ،((يوشك زيد  ن ي يء)) :انول »

واد  .رو ملارلا م ردا من  ن كتبر كادايأاي تب ((دكا))الفعل  وشك يساعمل اساعمال 
 ((لسخ))كما  سنطت بعد ،((كاد))ال  أشد ما يسادل به لىخ إسناط  ن من تبرو اشبيها ب

 :((كاد))اشبيها بال
                                                

 .204ص4ج شرح المفصل -1
 .20اآلي  من البنرة  -2

 .205-204ص4شرح المفصل ج  3-
 309ص.9ج تزاأ  اأدب ت من الطويل لذأ الرم  ايالبي -4

 .248المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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 1نهالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالوااالالالالالالالالالااه ير  الالالالالالالالالالالالِ عض يالالالالالالالاالالالي ب      ِاهالال  يالالالالالالالالالمالالالالن مأ الالر  الالالالالالالالالالالالالك من االالالالالالالالالالالالالالالالالاليوش      
واع ايه لىخ حين  ؛رارو مأه، و ن من احارز لأهاإن اإلأسان ال يأ يه من الموت    

 .((كاد))بالم يء تبر  وشك اعال ملارلا يير منارن بأن اشبيها  :والشاهد ايه .يفى  مأه
 :ِنْعَم  وعملها

أع  الر ُل ر ال  )) :بين المميز اأكيدا ايناللل و واد ي مع بين الفا»:الزمتشرأاال    
 :يشهد لىخ صح  ذلك اول  ريرو  2 ((زيد  
 3الالالالك زادلاالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزاد زاد  بالالالالالالالالال   الالالالالالِأع  الالالالالالالالالا   الالالا     الالالالالالالأالالالالالالالالالالالالالك ايالالالالالالاليالالالالالالالالالزود مهل زاد  بالالالالالالالالالالالالاال      
ا    ود اي معامىاأا زادلا صالحل ود  بوك مأ ،ازت اأع  الزتاد  ،ابىك اي معامىاأا همهل الذأ ازت

إال  ن ابن  .زادلا :والامييز ،الزاد :حيث  مع بين الفالل،((أع  الزاد زادلا)) :والشاهد ايه.زاُدو
أتما هو مفعول به بال ((أع )) ن زادلا مأصوب بال :يعيش ال يسى  د ))وا  ازود زادلا :رانديوال ((ازوت

اىما ادت  صفاه لىيه أصبها لىخ الحال، وي وز  ن يكون مصدرلا موكدا .مهل زاد  بيك ايأا
د ازودلا وهو اول الفراء، وي وز  ن يكون  امييزا لنوله  ((الزتادُ ))محذوي الزوائد، والمراد ازوت

اإن  ((أع ))العامل ايه   ن يكون ولىخ اندير ((ي مهىُه ر الل)) :كما ينال. مهل زاد  بيك ايأا
وما هبت لىلرورة ياندتُر بندر  هكذا اال  بو بكر بن الستراج، ،ذلك من لرورة الشعر
 .4«اللرورة، وال ي عل اياسا

 :ا تقالل بعض الحروف
اعل  ومن ه  ل  يأفك من اس   و ييرو، اي ري ما دلت لىخ معأخحال»:اال الزمتشرأ   

ا را م را لىخ الحري، ايها الفعل واااصر حذي إال اي موالع متصوص ، يصحبه،

                                                
 060ص2ب جالكااالبيت من المأسرح أميت  بن  بي الصىت اي  -1
 250المفصل اي صأع  اإللراب ص -2

 .025ص ديواأه شرح اي ل رير الواار من البيت -3
 .282ص4شرح المفصل ج -4



 الفصل التامس                                                        شواهد المساوا الأحوأ اس  اأاعال والحروي

 345   

كما ورد ذلك  .1«((ادِ ))و ،((يا زيد))و ((إأ ه))و ، ((إأ))و ،((بىخ))و ،((أع )): أحو اوله  ،الأائب
 :اهذا الأابغ  الذبياأي ينول ،اي كال  العرب

الالِأ ازُ الالالالالالالالالالال  ا االالالالالالالم  ل   أ ا     الالالالالالالالالالالالالالل يير  نت ركال اب  الالالالالالالالالالالالرحت الالالالالال زي الاال]        2االالالدِ  أن  الالالالالالالالالالالالو ك[ ل  بالِرح 
اللازامأا لىخ  وكأأتها اد اارااها، ،ازال اي الديار ال ولكن إبىأا لند ارب الرحيُل،: أ   

 .كىم  مسانى  يصىا الواي لىيها ((اد))م يء  :والشاهد ايه .الرحيل
 :معـــــاني حتى

واكون  وربتما اساعمىت ياي ،.مأاهخ اباداء الغاي  بمأزل  إلخ:3معانهاله  «حاالتخ»لال   
واد  أشد  .بالابارها حراا من حروي االباداء.لاطف  بمأزل  الواو، ومباد  ما بعدها

 :حري اباداء ((حاخ ))الزمتشرأ بيت امرئ النيس شاهدا لىخ م يء
 4ند ن  بأرسانالالالالالالالالالالياُد ما يالُ الالالالالالالالالالالالالوحاالتخ ال    ه     الالالالالال  مطي ل  الالالالالالالالالالالالاله  حاالتخ اكالالالالب تُ سري        
اال احااج إلخ  ،وا هد ،ويأنطع التيل ،يكل المطي   أ  أه يسرأ بأصحابه حاخ    
ن  ررن من شدة اإللياء والاعب ،إأهن ال يأندن باأرسان:ويحامل  أه يريد .رسان          . وا 

وليست لاطف   الغاي ، وعأامحري اباداء  ((حاخ ))حيث.يادُ وحاخ ال :والشاهد ايه اوله
 .لدتول الواو لىيها، وال  ارة الرافاع االس  بعدها

  :اءبزيادة ال
ذكر  أها  .عاأ ، ومصاحب امن إلصاي، واس ((الباء ))معاأي 5بعد  ن لدد الزمتشرأ   

 .مزيدة اي المأصوب أها ال احدث معأخ من المعاأي المذكورة، واكون  : أ ،اأاي مزيدة
 :يشهد لىخ ذلك اول الشالرو 

      
                                                

 262المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .085اا لباس لبد الساار ص.البيت من الكامل لىأابغ  الذبياأي اي ديواأه 2-

 .468-462ص4ج وشرح المفصل 262يأظر المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 486صشرح  بي سعيد السكرأ .ن الطويل إلمرئ النيس اي ديواأهم البيت 4-

 .262-266يأظر المفصل اي اإللراب ص -5
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 1رِ الالالو  ر ن بالسالال  الالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالي رالمحا ِ  الالالودُ سالُ [      ة  ر  الالالالالالالالالالمِ  ت   اتُ الالالالالالالال رب   الالرائرُ الالالالالالالالالالهنت الح]     
أيطياها ددن رووسهن ب ن النرآن الكري ، ولسن  وارأ يشر هن سيدات شريفات ين   

اي االس   ((الباء))ال ر حري ادز حيث .ال ينر ن بالسور:والشاهد اوله.بسبب العمل
ويشهد  ،كما  أها اكون مزيدة اي المراوع .ااأصل ال ينر ن السور ،((السور )) المأصوب

 :لىخ ذلك اول الشالر
ىاِلك  ب ي   ن امالالالالر  النال ي س  بن  بأ ال       الالالالالالالالالالالالال مت  وادثُ الالالالالالالالالالالال ال هل  االالالالاها والح       الالر االالن  الالالالالالالالالالالالالاال م 

2 
زيادة :والشاهد ايه .و اا  بالحلر ،هل  اخ اىك المر ة  ن امر  النيس ارك اومه بالبادي    

   .3﴾َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا﴿:أظير اوله اعالخ وهو ((...بأن امر  النيس)):الباء اي المراوع اي اوله
 :رب اممن أحك

و أه ي يء  الفعل الذأ اسىطه لىخ االس  ي ب اأترو لأها،  ن»ُربت   حكا  ومن   
 أ  أه البد من اعل ياعىي به .4«((بس  اهلل ))محذواا اي اأكهر، كما حذي مع الباء اي

حاخ إن بعله  اال ال ي وز إظهارو إال اي لرورة  »و أه كهيرا ما يحذي ،كالباء وييرها
إذ ينول  ((ُربت ))  هذا الحك  المذكور لالحشد الزمتشرأ ما يشهد بصأ واد .5«الشعر
 :الشالر

 6الِ الالالالالالالالالالالالالالي  الالن معشر  ا  الا مالالالالر  الالالالالالالالالالالالالال س     و   الالالو     الالالالالالالالك الي  الالالالالالالالالاله ذلالالالالالُ اا  ر  الالالالالالالالالالالالد  هالال  الالالالالالالالاال  ُربت رِ       
وذلك اي  (( ُربت  ))حذي  واب:والشاهد. كاه ذلك اليو ورب  سر مى  أ رب د  هرااه،   
لزو  الصف  لىأكرة و  رب راد  مهراي لمماه إلخ  سرا، أ  ((رب راد هرااه)) :اوله

اادتل حيأئذ لىخ االس  والفعل  (( ما))اكيت بال  »هاومن  حكا  ُربت  أ، (( ُربت ))الم رورة بال

                                                

 .077البيت من البسيط لىرالي الأمرأ اي ديواأه ص 1-
 .477ص شرح  بي سعيد السكرأ البيت من الطويل إلمرئ النيس اي ديواأه -2
  28اآلي  من . سورة الأساء -3
 .260المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
 .405ص4شرح المفصل ج -5
 .506ص 8جالبيت من التفيي لأللشخ اي تزاأ  اأدب  -6



 الفصل التامس                                                        شواهد المساوا الأحوأ اس  اأاعال والحروي

 345   

واد  أشد الزمتشرأ ما يشهد بصح  هذا .1«((الدارربتما زيد اي ))و ،((ربتما اا  زيد  )) :كنولك
 :الحك   يلا إذ ينول الشالر

ه الالالالالارُ الالالالالالالالالالالالمِ  أهن  الالالالالالالالالالاليالالالالالالالاليُج بالالالالالالالالالالالالالأالالالا الالالالالول  هالالالال    الالالالالالُل ايالالالالالالالب  و الالالالالالالالالامل المُ الالالالالالالالمالالالالا ال الالالالالالالربت       
2 

والشاهد  .الموبى ، والتيول ال ياد معها  والدها اإلبللأده  :أخ ينوليصي اومه بالغ   
حيث دتىت ما الكاا  لىخ ُربت اكفاها لن لمل ال ر، وحيأئذ  ((ُربتما ال امل)) :ايه اوله

 .ادتل لىخ ال مل ُمطىنا
 :بين اال مية والحرفية :على
ىال ي ِه د   )) :نولالالساعالء  ((لىخ)) »:الزمتشرأ اال    مررُت )):االاساع لىخ:وانول...((ي ن  ل 
واد  أشد بيت مزاح  بن الحارث العنيىي شاهدلا لىخ اسمي  .3«وهو اس  إذا  زاه، ((لىيه

 :بمعأخ اال وي ((لىخ))
ىال ي ه بع      ي   ض  الالالالالالالولن اال ي   اال ِصل  ] ُوه ا    الالالالالالِظم   دما ا   الالالالالالالالالالالي د ت  ِمن  ل  ه  الالالالالبز   4[لز اء  م   
وكان  ،دت من اواه اطىب الماءغا ، ن هذو الن طالاُة  اامت مع ارتها حاالتخ لطشت: أ   

ياعين  ن اكون اسملا بمعأخ اوي  ((لىخ)) ن :الشاهد ايهو  .ىيل من شدة العطشصل واها 
 .إذا دتل لىيها حري ال ر مهل ما ورد اي هذا الشاهد

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّلي َوَهَب ِلي َعَلى ﴿:اعالخ اهللاال :وذكر اي معرض افسيرو لنوله اعالخ   
وهب : اي مولع الحال معأاو هوو ...بمعأخ مع ﴾َعَلى اْلِكَبرِ ﴿:لىخ اي اوله»: ن 5﴾اْلِكَبرِ 

َعَلى ﴿:اعالخ ن اوله ذكر صاحب الدر المصون و .6«واي حال الكبر ،لي و أا كبير
والهاأي إأها بمعأخ  ،ساعالء الم ازأإن لىخ بابها من اال:حدهما ه و هان يا»:﴾اْلِكَبرِ 

                                                
 .268المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .506ص 8جالبيت من التفيي أبي دواد اإليادأ اي تزاأ  اأدب  -2
 .228المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .08/040أ  اأدب اح  العنيىي اي تز البيت من الطويل لمزا -4
 28إبراهي  من اآلي   -5
  487ص 7الكشاي ج -6
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نول ي إذ.اي هذو اآلي  افيد المصاحب ﴾َعَلى﴿:ن  لىخ اد اساشهد الزمتشرأو .1«مع
 :الشالر

 2الالاليُ الالالالالالالالالالالالالِ االك   الالالاللُ ك  و  اُ  الالالن حيثُ الالالالمال لىالالالالالال ُ  برأ     الالالالالالالالالالالمن ك الالالالالالالالالالالن  ي  ر  ا ا  الالالالالالالاللىالالالخ مالال إأي
خ لىالخ االد كأ الو  ،ااأي لاري باأمور ماالينظ لهالا ،هرميإأي مع ما اريأه من كبرأ و :أ    

إن لىالالالالخ بمعأالالالالخ مالالالالع كنولالالالاله :الشالالالالاهد ايالالالالهو  .((لىالالالال  مالالالالن حيالالالالث اوكالالالالل الكاالالالالي )):ذلالالالالك بنولالالالاله
  .﴾َعَلى اْلِكَبرِ ﴿:اعالخ
َأِجــُد َعَلــى  َلَعلِّــي َآِتــيُكْم ِمْنَهــا ِبَقــَبٍس َأوْ  ﴿:اعالالالخ معالالرض افسالاليرو لنولالالهاالالي  وذكالالر  يلالالا   

 ن  هل الأتار يساعىون المكان النريالب ﴾َعَلى النَّارِ ﴿معأخ االساعالء اي » ن:3﴾ النَّاِر ُهًدى
 و أن  ، أالالالاله لصالالالالوي بمكالالالالان ينالالالالرب مالالالالن زيالالالالد: مأهالالالالا، كمالالالالا االالالالال سالالالاليبويه االالالالي مالالالالررت بزيالالالالد

واالالالد .4«المصالالالطىين بهالالالا والمسالالالاماعين بهالالالا إذا اكأفوهالالالا ايامالالالا واعالالالودا كالالالاأوا مشالالالراين لىيهالالالا
 :بنول الشالر «لىخ»اد منفاشهد لىخ معأخ االساعالء المسااس

 5اليالى  الالالالالالالالالالالدا والمحوبالالالات لىخ الأتار الأ       [الاأهالالالاالالالالالالالالالالالالالطىيالالالالالالالالالالن يصيال  ور  الرُ الالالالالالالاالُش ُب لمالالن]
   أتدا لىيهاو أه بات هو وال ،إن أار المحىالتالي اواد لمنرورين  صاباها اشعريرة البرد:ينول   

 .﴾َعَلى النَّارِ ﴿:بما ايه من معأخ االساعالء كنوله اعالخ «لىخ الأتار»:والشاهد ايه

 :الكافحرف 
 أ  ن الكاي .6«اس  وهو ((الذأ كزيد  توك)) :كنولك والكاي لىاشبيه،»:اال الزمتشرأ   

إذ ينول  ، أشد ما يحاج به لىخ اسمياه واد ،واكون اسما اكون حراا من الحروي ال ارة،
 :الع اج

                                                
 006ص 2الدر المصون ج -1
 006ص.2ج.ولنيس بن التطي  اي الدر المصون( كاي)مادة .البيت من المأسرح بال أسب  اي ااج العروس -2

 .08طالالالالالاله من اآلي   3-
 .58، ص2جلكشاي ا 4-

 .008ص .7ج.مغأي الىبيباي  أللشخلويل طالبيت من ال -5
 .220المفصل اي صأع  اإللراب ص 6-
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الالالالالالالالالالالالالِأالالالالع الالالالالال الالث  الالالالالالالهال الالض  الالالالالالالالبي]       ِد المأه    [    ال   الالالاج ُ الالالك  الالالالالن  ك ال بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر   1يلحكالالالالالالن ل 
هد ايه اوالش.إأهن هالث أسوة أالمات ابدو  سأاأهن لأدما يلحكن كالبرد المذاب   
 ((نل))حيث اساعمىت الكاي اسملا بمعأخ مهل بدليل دتول حري ال ر .((كالبرد لن)) :اوله
ال ادتل لىخ اللمير و  »:زمتشرأو لاي ال .يدتل إال لىخ اأسماءال هوو  ،لىيها

ولذا الابر ما ورد لن العرب من دتولها لىخ اللمير شاذال إذ  ؛((مهل))بال  اساغأاء لأها
 :ينول الع اج

 2الالالالالالاالالالالالالالالربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا ا  وه  الالالالالالالالالالالالالالك   ال  الالالالالال  و ل  و      [    االالاللالبالالالالالالالالالالالال  هك   الالالالاالل م  الالالالالالالشِ  اباتِ الالالالالالالالأالالخ الذ  ىال  ت  ]     
كاأت  ((لال    و ))واىك الهلب   ،ا ارك الذأابات لن شماله اريب  مأهد أه لما ل:ينول   

دتول كاي الاشبيه لىخ  :والشاهد ايه . و  ارب إليه مأها ،اي النرب مأه كالذأبات
ن شأن الكاي  ن مو ، ((كها)): وذلك اي اوله ((مهل ))وهو أادر لالساغأاء لأه بال ،اللمير

 .اللمير المأفصلو  ا ر االس  الظاهر
 :حاشا وعملها

 :هذا ما اساتىص من اول الشالر.3«معأاها الاأزيه ((حاشا))و»:اال الزمتشرأ   
 4الالال الالالالالالالالالالالالشتاالو  اةِ ح  ى  الالالالالالالالالالالالأتا لالالالن المالالالالالالالالالالاللِ  الالالاله     الالالالالالالب ان إن  الالالالالالالالالالالالوبالالالالالالالالالا  بي هالالالالالالالالالالاشالالالالالالحالالال      
  يكرو المالحاة والسباب هاإأ ،واى  الوااء ، أزو  با هوبان لما وسمت به اومه من الغدر   

والشاهد  .وكان او  هذا الر ل أزل به  ر ل اناىوو ،وار ال ويغدر ،داكيي يأكث العه
 .(( بي هوبان))واد  رت االس  الذأ ورد بعدها  ، ن حاشا معأاها الاأزيه :ايه
 

                                                
 .270ص اا لبد الحفيظ السطىي. البيت من الر ز لىع اج اي ديواأه -1

 .768ص اا لبد الحفيظ السطىي ديواأهاي البيت من الر ز لىع اج  2-
 .227المفصل اي صأع  اإللراب ص -3

واالالي البيالت اتىالاليط مالالن  هال  الروايالال   أاله ركالالب صالالدرو  567ال أالالخ الالداأي صالبيالت مالالن الكامالل لى مالاليا اأسالدأ االالي  4-
 د الالالالالالالالس ببكمه االالالابوس لي  وبان إن  بالالا    هالالالالالحاشا  بي   :لىخ ل ز ييرو

 ظأا لن المىحات والشا هلل إن به     لمرو بن لبد ا                   
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 :حرف الجرأحلف 
واد  أشد ما يعابر  1«اياعدا الفعل بأفسه واحذي حروي ال ر،»:اال الزمتشرأ   

 :الفعل بأفسه إذ ينول اشاهدلا لىخ حذي حري ال ر ااعد
 2ازعالالالالالالالالالالالالالالالالالريالالالاح الزل و الالودلا إذا هب    ل     الالالل  سماحر الر الالاالالالالالالالالالالالمأا الذأ  تاي -0   
   .وهبوب الرياح لكرمه و ودو وسماحاه ،الأاس لأد اشاداد الزمان ومأا الذأ اتاار : أ   
 :واأصل ،ااضتاس  الر ال مأصوبا بأزع ال حيث  اء(( تاير الر ال )) :الشاهد ايه اولهو 

كما يعابر البيت أفسه  .(اتاار)وهو المفعول الهاأي المنيد بحذي ال ر لىفعل  من الر ال،
 .3شاهدا لىخ  مع ريا لىخ  رواح  اي رواي  هاأي 

 4بالالالالالالالالالالالالالالالال  ذا أشو  ك ذا مال  الالالالالالالالانالالالد االالالركا  به    ت  ر  مِ عل ما  ُ الالالالير اااالالالالالالالال مراك الت-7   
والشاهد  .اند اركت لك الكهير من اأموال ،ااعل التير اإأي آمرك به :يتاطب ابأه   
 .ااأصل  مراك بالتير ،وأصب م رورو ،حذي حري ال ر :ايه

 :عن العمل إن وأخواتهاكف 
  اىحنهما »((لعلت "و ((ليت))و ((كأنت ))و ((لكنت  ))و (( نت ))و ((إنت )) »وهي الحروي المشبه  بالفعل   

لىخ هذو  ((ما))اد ادتل  » أ  أه.5«الكاا  ااعزلها لن العمل ويباد  بعدها الكال  ((ما))
 لىيها حروي اباداء انع ال مى  االبادائي  ((ما))واصير بدتول  مل،الحروي ااكفها لن الع

لىخ صح  ذلك  ا لسويد بن كراع العكىي شاهدااواد  أشد الزمتشرأ بي. 6«والفعىي  بعدها
 :إذ ينول

                                                
 .222المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .002ص8ويل لىفرزدي اي تزاأ  اأدب جالبيت من الط -2

 .488ص 2شرح المفصل ج 3-
 .62ص اا مطاع الطرابيشي.البيت من البسيط لعمرو بن معد يكرب 4-
 .225المفصل اي صأع  اإللراب ص 5-

 .570ص 4شرح المفصل ج  -6
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 1الالالالال ُ الالالالالالالالالالالت حالالالالالالالالالا  أالمالالالالالالالالالاللعى   ل  ع  الالالالالالالالال بالالالالا  ُ الُرن      الالالالالالك واأظالالالالالالالاللالج ذات أفسل و احى        
ااحىل بالكفارة لما  ،يميأكو  إأك كالحال  اي وليدك:نالينول هازئا بمن اولدو بال   

. واعاطيك ما ليس من وسعك ،لالج أفسك من ذهاب لنىكو  ي، اسمت لىيه من ااى
و أشد  يلا بياا  .حيث كفت لن العمل بدتول ما الكاا  لىيها ((مالعى )): والشاهد ايه اوله

وزوال اتاصاصها باأسماء بدتولها لىخ  ،لىفرزدي شاهدا لىخ كي لعل لن العمل
 :الفعل إذ ينول

 2الالداالالالالالالالُمنيالال الحمار   ك الأتارُ الالالالالال لاءت لم ا     اللال ع ى   س  الالالالالالد اال ي  الالالالالالالالالالبا يا لالالالالالالالالالالالرل  ِلالالد  أ ظ        
اىذلك ؛ اليأمأون من يطراه  ليال والمعأخ  أه   هل ذلالت  ولعي،»:اال ابن يعيش   

ل لن العمل  والها الفع((لعل )) أه لما كيت  :والشاهد ايه.3«.و طفأوا أاره  ايدوا حماره ،
 زائدة ((ما))ومأه  من ي عل».أأه يزول لأها االتاصاص باأسماء؛الذأ ل  يىها ابل

اإأه  إلغاء لمل إن و توااها، بدتول ما الكاا  لىيها،  أ إذا كان النياس هو.4«يعمىهاو 
ولىخ هذا اأساس روأ بيت الأابغ   هأاك من العرب من يعمىها لىخ الابار ما زائدة،

 :لىخ و هين الذبياأي
 5[الدِ ن  الالالالالالالالالالالالالالالالُه ا  الالالالالالالالالالالالأالصفُ أا و الالالالالالاماالالالالالالالالإلالالالخ حم]   أالالا   الالالالالالالل  ما هذا الحما ُ الالالالال ال ليا:التالالالالالالالالا

و أها ر ت حماملا طائرا اأحصت  يصي زرااء اليمام  بحدة البصر، »:اال ابن يعيش   
وأصفه  يلا لأا إلاا  إلخ  حما  كىه،ليت هذا ال :اائى  .6«لداها اي حال طيراأها

إلمال ليت الاي ااصىت بها   واز :والشاهد ايه .كاي وهذا إن حصل اهو حماماأا،
االأصب  أه روأ لىخ و هين بالأصب والراع،  »الح   اي ذلكلد  إلمالها و   و ،((ما))

                                                
 .08البيت من الطويل لسويد بن كراع الع ىي اي اأزهي  ص - 1

 060اا لىي االور ص.اي دبواأه.ديالبيت من الطويل لىفرز   2-
 .574ص 4شرح المفصل ج 3- 
 .226المفصل  اي صأع  اإللراب ص   4-

 .04ص اا لباس لبد الساار.البيت من البسيط لىأابغ  الذبياأي اي ديواأه - 5
 .276ص 4شرح المفصل ج - 6
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وراعه من ...زائدة موكدة ((ما )) ن اكون:واآلتر...((ليت))لىخ إلمال: حدهما :من و هين
 ال ليت  :رالالالا بعدها صى  والانديالالالالالالموصول  بمعأخ الذأ وم ((ما)) حدهما  ن اكون  :و هين
 .1«الحما ، واآلتر لىخ إلغاء ليت وكفها لن العملو الذأ ه

 :جواز فتح همزة إّن وك رها
ا ايه إيناع  ياهم ومن الموالع ما يحامل المفرد وال مى ، اي وز »:اال الزمتشرأ   

كأأك  إن  عىاها تبرا لىمباد ، ااحت، ،« ول ما  اول إأتي  حمد اهلل:أحو اولك شئت،
ن ادرت التبر م  ول منولي حمُد اهلل،:اىت ومن ذلك اول  .2«كسرت حاكيلا اذواحوا 

 : وازهما إذ ينولاهدلا لىخ صح  هذين االحامالين و الشالر ش
 3هالالالاز الالالالىالالالا و الالالالالالالالفالالالالالالالالن بالالالدُ الالالالالالالالالالاله لالالالالالالالالإذا  أالال   الدلا    الالالالالالالالاليل سيالما االالالالالالالأُت  را زيالالالالدلا كالالالالالالالالالك      
ذا به لبد النفا والىهاز  -كما ايل -كأت  ظن  ن زيدلا سيد  : ينول    يصفع لىخ  : أ ؛وا 
همزة إنت  كسر بحيث ي وز (( ...إذ إأه )) :والشاهد ايه اوله. يعامل معامى  العبيدو  ،افاو
أن إذا هذو ينع  ؛االكسر لىخ أيت  ال مى  من المباد   و التبر » ااحها بعد إذا الف ائيو 

يت بعد إذا اي الب (( ن))و ما الفاا اي...اإذا هو لبد النفا:بعدها المباد  والتبر والاندير
  ائي العبودي  ما اي الناال ااىن:التبر لأه إذا، كما انولاعىخ اأويل المصدر المباد ، و 

يكون و  .اإذا العبودي  شأأه:والاندير ،والتبر محذوي ع المباد ،ي وز  ن يكون اي مولو 
ذا كاأت كذلك ل  اكن تبرا ،إذا حرالا داال لىخ معأخ المفا أة  .4«.وا 

 :دخول الم االبتداء على خبر إنّ 
 د الالالاله االالالالال أت : أ .«اهاالالالالالالالالال إيه إالالالامع المالالالال  ا الولكون المكسورة لالباداء، ل »:اال الزمتشرأ   

                                                

 .576-575ص 4شرح المفصل ج 1-
 .222المفصل اي صأع  اإللراب ص -2
  .240اتىيص الشواهد ص: وأذكر لىخ سبيل المهال. الطويل بال أسب البيت من  -3
 .528ص 4شرح المفصل ج -4
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إال  ن الكوايين   ازوا هذو .1«ال  االباداء اي تبر إنت موكدة دون سائر  توااها ادتل
 :واسادلوا لىخ  واز ذلك بنول الشالر ،الال  اي تبر لكنت 

 2يدُ المالالالالالالالالالالالالالالالالها لال ع  الالالالالالالالبت الالالالالالالالالالالن حأي مالالالالالالالالالالالالالولكأ [     واذليالالالالالالاليىخ لالالالالالبت لالالالالالالالومأي اي حالالاليى]     
 اأمر الذأ يمأعه البصريون بح    أه  لمتا  وتزوا ((لكن ))حيث دتىت الال  لىخ تبر   
  أتها ل  اغير معأخ االباداءو  ،الاأكيد اي المعأخ، وهو هماالافاا ((إنت  ))دتول الال  اي تبر»

و ما لكنت  .((لزيد اائ  )):اي أحو مع االباداء المحض زا از دتول الال  لىيها كما ي و 
 اند  حدهت اسادراكاللا، وليس ذلك اي الال  والاأكيد واي الموكد، اهي اتالفه بزيادة  و

 راد لكن  التفيف ، اأاخ بال إنت »ن الشالرإولذا اه  ينولون  .3«أنص ترج لن الاأكيد
  ولكأتأي:وادتيمت الأون اي الأون انيل ،فيفااحذات الهمزة ات لكن إأتأي،:والاندير ،بعدها

  :اال الزمتشرأ  يلاو  5.«لكن  أا هواهلل »واأصل4﴾ل ِكأ ا ُهو  الى هُ ﴿:لىخ حدت اوله اعالخ
، ،ادتل لىخ االس  إن اصل بيأه ولها إذا  امعاها هاله  مداتل » إنت )) :كنولك وبين إنت

إذا اندمه  ولىخ ما ياعىي بالتبر...((زيدا لنائ  إن)) :ولىخ التبر كنولك...((اي الدار لزيدا
ومما يهبت صح  اساعمال .6«لمرلا اي الدار  الس   إن))و ((إنت زيدا لطعامك آكل)) :كنولك

والكال  الفصيا وبتاص  دتولها لىخ ما ياعىي ، 7هذو المداتل ما  اء اي النرآن الكري 
 :بالتبر إذا اندمه إذ ينول الشالر

  8فورالالالالالالالكالالالالالالم دأ ييرُ الالالائي لعأالالالالالأا  لىخ ال ه    الالالالالالالالودتا  الالالالالالدلا مالالالالالالالالأي لمالالالالالالالالالتصت  مرلااإن       

                                                
 .220المفصل اي صأع  اإللراب ص -1

   4واالالد أسالالبه ابالالن يعالاليش االالي شالالرح المفصالالل ج. البيالالت مالالن الطويالالل بالالال أسالالب  االالي  مالالات الكاالالب الأحويالال  مأهالالا والىغويالال  2-
 .خإلخ حميد بن يحي 524 ص
 .524ص 4جشرح المفصل  3-

 .20 من اآلي  سورة الكهي -4
 .524ص 4شرح المفصل ج 5-

 .220المفصل اي صأع  اإللراب ص -6
 .27، الح ر اآلي 00، الأحل اآلي  76الأازلات اآلي   7-
  .225ص0ج البيت من البسيط أبي زبيد الطائي اي سر صأال  اإللراب  8-
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 والشاهد .ايائب ولو كان ، حدها ول   ،من  أع  لىيت أعم  اابىاه لىيها بالشكر: أ   
د  لىيه حسن لكأته لمتا ان ،ماعىي بمكفور وهو ،((لأدأ))دتول الال  لىخ الظري :ايه

 .دتول الال  لىيه
  :العطف على محل إن وا مها

إن زيدا )) :اي اولك ل المكسورة وما لمىت ايه الراع،  ازحوأن م »:اال الزمتشرأ    
رلاظريي و   أ .1« ن اراع المعطوي حمال لىخ المحل ((إن بشرلا راكب ال سعيدلا ))و ،((ل م 

  االأصب لىخ الىفظ دتولها الأصب والراع،ل اب ((إنت )) أه ي وز اي المعطوي لىخ مولع
 أشد الزمتشرأ بيت  رير شاهدا لىخ  واز العطي لىخ  واد .والراع لىخ المعأخ

 :معأخ بالابار  ن العطي لىخ الىفظ ال يحااج إلخ دليل إذ ينولال
 2ار  الالالالالالالالالال طال ه   اُت وسالالالالالالادة  الالالالالالالالالالالالرمالالالالالالالالالالكالالالالالالوالمالال      الالالالالهالالالالالالالالالالاليالالالالالالا ة  الو  الالالالالالالالبالالالالالالالالالوالأ    الالالالالالالإن التالالالالالا      
راع المكرمات حمال لىخ مولع إن :والشاهد ايه .وه   هىه ،لنريش حافحوا البيت مد   

ومما يحاج به .والمكرمات مو ودة ايه : ن اعرب مباد  والاندير وي وز ،وما لمىت ايه
 :ىخ محل إنت واسمها اول الشالر يلا اي باب العطي ل

 3اي  الالالالالالالالالالالالالالالالالا اي ِشنال  الالالالالالأالالالالالالالالالالالالالالالاة  ما بنيالالالالالالالالالبالالالالالغ     الال  الالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالو أ الاالالالالالالالالالالالالالال  وا  أالالالمالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا      
اوروا   ن اوملا من آل بدر الفزاريين ...الشعر سبب هذا »و اء اي تزاأ  اأدب  ن   

اد مأأا لىيك  ول  :واالوا ،وا أواصيه أ  إلخ الفزاريين ا ز   بأي أ  من طيت اعمد بأو
 انال بشر  سد أ ل ما صأع بالبدريين، اغلب بأو -وبأو ازارة حىفاء بأي  سد -ىك  أنا

ا  أواصيه  ز ز اإذا اد   :ىطائيينأي بدر، وينول لبيذكر ايها ما صأع ب ،هذو النصيدة
ن ل  افعىوا االىموا  أا أبغيك  ن اد  سرا  مأه ،و طىنوا م   ،ااحمىوها إليأا اإن  ،وأطىبك  ،وا 

ة و  صبأا  حدا مأك  طىباموأا به، اصار كل واحد مأا يبغي صاحبه، اأبنخ اي شناي ولدا

                                                
 .228المفصل اي صأع  اإللراب ص -1

 .ويير مو ود اي ديواأه 045ص 7ج  والكااب 268كامل ل رير اي اتىيص الشواهد صالبيت من ال 2-
 222ن  بي تاز  اي اتىيص الشواهد صبلبشر  البيت من الواار -3
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 ير حذي التبر من اأولالعطي لىخ محل اس  إنت المكسورة باند :والشاهد ايه. 1« بدا
لطي  أا  وهو لمير مراوع لىخ محل لمير الماكى  : أ ،إأا بغاة و أا  بغاة:والاندير

 .ابل اساكمال التبر
 :((َّأن))، و((َّإن))تخفيف 

والمكسورة  كهر  ،ومن العرب من يعمىهما واتفالتفان ايبطل لمىهما،»:زمتشرأاال ال   
 :المتفف  إذ ينول الشالر  ما يشهد لىخ إلمال  ن ه   أشد من الكال  الفصيا. 2«إلماال
 3دييُ الالالالالالالالالو أت ص لالالالالال   بتل   كِ الالالالالالالالالال  رااالالالالالالالا أي     ألاِ الالالالالالالالالالالاء سالالالالالالت أ ِك اي يو  الر   اىالالالو   
لو سألاأي الطالي اي  يا  : الطالي اائال لما طىبت مأهزو اه  يتاطب الشالر   

والشاهد ايه . مع ما  أت لىيه من صدي المودتة ،به كلحال، ل   بتل لىيالرتاء وسع  ا
 .اسمها اي مولع الأصب بارز ميرالكاي لو  ،حيث تففت  ن المفاوح  (( أ ك))  :اوله
خ الالالالالال الداتى  لىالالالالالورة يحب  ن يكون من اأاعالالالالالوااع بعد المكسالالالالالالالالالالوالفعل ال»: يلاواال    

 : إال ت  ن الكوايين ال يشارطون ذلك، وح اه  اول الشالرة 4«رالمباد  والتب
الالالالالالالالا    الالالالىالالالالالالالالاللمس الت  الالالالالالالالالىالالالالالالاالالالالالالك إن  اباهلل رب    5دِ نوب ُ  الُماال ع مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو بالالالت لىيك ل مل

  وا الالالالالالالالال ها الزبير بن العمن  بيات رهت بها زو  »البيت لعااك  بأت زيد بن لمر بن أفيل   
بن  رموز بإأزال  شد ا خادلو ايه لى.6«واد ااىه لمرو بن  رموز الم اشعي يدرلا

حيث واع بعد إن المتفف  من الهنيى   ((إن ااىت مسىما)):والشاهد ايه اولها .العنوبات به
إذا تففت  ((إنت ))اعل ماض يير أاسخ، وهو ااىت، وهذا شاذ لأد البصريين بالابار  ن 

اال الزمتشرأ .لأنلالكوايين بالأظر إلخ ا دواياس لأىت ال يىيها يالبا إال اعل أاسخ،و هم

                                                
 .728ص 08تزاأ  اأدب ج -1
 .200المفصل اي صأع  اإللراب ص -2
 .472-476ص 5جالبيت من الطويل بال أسب  اي تزاأ  اأدب  -3

 .200صأع  اإللراب صالمفصل اي  4-
 .222ص 08جالبيت من الكامل لعااك  بن زيد اي تزاأ  اأدب  5-
 .220، ص08تزاأ  اأدب ج 6-
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  أ 1« أته زيد  مأطىي:والاندير ،(( ن  زيد  مأطىيلىمت )):نول اي المفاوح او  »: يلا
يد ز  لىمت  ن  )):ال يأاون بعوض، أحو إذا وليها االس  و لغيت لن العمل ظاهرا، (( ن  )) نت »

 :اول الشالر هومأ.2« أته زيد اائ :والاندير. ((اائ 
 3فخ ويأاِعلُ الالالالالالمن يح كالالالالل   ك  الالالالالِ هالالالال مالالالالوا       ن  الالالالد لىالالالالالالالاالي ااي  كسيوي الهأد االال

اد لىموا  ن اإلأسان هالك سواء  ،هوالء ااي  كسيوي الهأد اي ملائه  اي اأمور: أ   
حيث  لمل  ن  المتفف  لىخ  ((هالك كل من  ن   )):والشاهد ايه اوله.كان يأيا  و انيرا 

 .و اء التبر  مى   ،اندير لمير الشأن المحذوي
 :تخفيف كأنّ 

إذا  فاوح كحك   نت الم كأن    أ  ن حك .4«تفال ُي ايبطل لمىهااُ و »:اال الزمتشرأ   
 :الريبطل لمىها ظاهرا، ويشهد لىخ صح  هذا االساعمال اول الش ،تففت

يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوِن      كالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالىالالالال الالريالالالالالالالالالالالالشالالالالالالالالالالالالالم الر  الالالالالالالالالالالالالالح  الالالالالالوأالالال  5انالالالالالالالالالالالالالالالنالالتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُو حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأن  هال د 
    :والشاهد ايه اوله .الصغرون هدياو كحنين اي االسادارة و ىرب صدر ماأللئ ال : أ   

وحنان  .اراع هدياو باالباداء ،حيث تففت كأن ابطل لمىها ظاهرا .((حنان كأن هدياو ))
ومن العرب من يعمىها ويشهد  .واسمها لمير الشأن محذوي ((كأنت ))وال مى  تبر التبر،

 :لىخ ذلك اول الشالر
الالال               ِريد ي  ش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالأن  و  ىال بِ الالالالالالالالالالاُء ُتالالالالالالالالالالالالاله ر 

6 

                                                

 .202المفصل اي صأع  اإللراب ص 1-
 .552، ص4شرح المفصل ج -2
 .207يص الشواهد صىتوا 476ص 5جالبيت من البسيط لأللشخ اي تزاأ  اأدب  -3
 .206المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
وال أتالي الالداأي  208اىتاليص شالواهد ص. 0/082اإلأصالاي : البيت من الر ز بال أسب  اي  مات الكاب أذكر مأهالا -5

 .287 08تزاأ  اأدب جو ،525ص
 . 280ص 08جب  اي تزاأ  اأدب و البيت من الر ز لرِ  6-
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حيث  لمل  ((وكأن وريديه رشاء )) :والشاهد ايه اوله .واصفا دا  وريدأ راب  موصواه   
 ما بيت لىباء بن  را   .كما لو كاأت مشددة ((رشاء))وتبرها  ((وريديه))كأن  اذكر اسمها 

 :واد ذكر ايه امر اه ومدحها
  1الس الالالالالالى  ِ كالالالالأن ظبي    اعطو إلخ واري  [    الالال الالالالالالالالالالالالالس  ن  ه مُ الالالالالالالالالالالالا بالو الالالالالالالالالالاليأالويالالالوملا اواا]

 ،ها ظبي أ  أك:لىخ حذي االس   أ((كأن ))لىخ  أها تبر ((ظبي )) يروأ بالراع لال»اإأه   
ظبي ، ( مكاأها كأأها):حذي التبر  أ خلى((كأن))ويروا بالأصب لظبي  لىخ  أها اس  

وهذا ما  شار إليه  .2« ن  بيأهما يد  ويروا بال ر لظبي  لىخ  ن اأصل كظبي  وزِ 
والأصب، وال ر لىخ  الراع، :هاله   و ه (البيت السابي)واي اوله »:الزمتشرأ بنوله

 .3«زيادة  ن  
 :وقوع أّن بعد لعلّ 

 ىخ الالالالاسها لالالالالالالا (( الالالالالالالالائالالالالالال ن زيدلا الت الالالالاللع )):واد   از اأتفش »:اال الزمتشرأ اي مفصىه   
ش ي يز واوع  نت بعد لعلت اياسا لىخ ليت، بالابار  ن الار ي يشبه ف أ  ن اأت.4«ليت

وكيي الع واد  اء اي . 5«إذ كان كل واحد مأهما مطىوب الحصول مع الشك ايه»الامأي
 :الشعر

أ  الالالالالالالاللىي ال       ىالِمالالالالالالالالالالالالالالال ت مُ الالالالالالالالالالالاالُى  نالوملا الالالالالالالالالىالتك  يالالالالالالالالاللالالالع       الالالالالا ك  الالالالك ِمن  الالئي ي د ل  د ل    6    
ا بموت  تي، لسخ  ن »:حيث يرهي الشالر  تاو مالكا اائال     يتها الشامت ال اكن ارحل

تالعلا  ((  دلا)) :لأه بنوله ما كأتخ وهو.7«اأزل لىيك بىيت  من البىيتات الاي ياركأك ذليال ل
                                                

دار الكاالب .حمد باسل ليالون السالودلألزهرأ اا م.لىخ الاوليا البيت من الطويل لعىباء ابن  را  اي شرح الاصريا -1
 .222ص 0ج 7888.بيروت 0ط. العىمي 

 .224ص 0لألزهرأ ج.لىخ الاوليا شرح الاصريا -2
 .202-206المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .200ص المصدر السابي -4
 .528ص 4شرح المفصل ج -5
 .245ص5البيت من الطويل لمام  بن أويرة اي تزاأ  اأدب ج -6

 .025ص5د المغأخ جشرح شواه 7-
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 ن تبر لعلت ينارن بأن كهيرلا حمال لىخ لسخ إذ :والشاهد ايه. واأذن  أ منطوع اأأي
د اي الكامل  ما يميزها لن  توااها،هذا  ،واإلشفايكان معأاهما الطمع   يعابرإالت  ن المبرت

التبر اي » ن واد ذهب بعله  إلخ.1واالااران بها يير  يتد ،هو ال يد (( ن ))الا رد من
 .2«أحوو أن اى  مىمت ،  و لعىالتك ُمع دٌّ : بيت محذوي، انديروهذا ال

 :أحكام ال النافية
ااكون  ((ال ))و متا »:3ال يفعُل اال سيبويه:لأفي المسانبل اي اولك ((ال))و»:اال الزمتشرأ   

َفاَل ﴿:له اعالخواد أفي بها المالي اي او  «ول  ينع الفعل ((وهو يفعل)) :أفيا لنول النائل
ءالالالالالالأأت  مالالالالالالالاالالال :واوله.4﴾َصدََّق َواَل َصلَّى  .5«ع ىال الالالهُ الالالالالالالالالالالالالالالالاال   ال الالالالالالر  س الالالالاليت

 أتها لأفي المسانبل، اإن أفيها المالي  ((ال))ويساتىص من هذا  أه إذا كان النياس اي   
  ما لد  اكرارها اي المالي ﴾َواَل َصلَّى َفاَل َصدَّقَ ﴿:كما اي اوله اعالخ ،أبغي  ن اكرري

 :كما  اء ذلك اي اول الشالر
ءالالالالالالالالالالالالالالر  س الالالالالالالالالالالالالالاالالالالالأأت  م            ىال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاال   اليت  6 هُ الالالالالالالالع 

وذهب .7«ال اا  زيد  :ه ال ي وز اي يير الدلاء والنس دليل  أبتاص بالشعر، »اهو   
إذ .معه بمعأخ ل  سواء اكررت    ال ش إلخ  ن أفي المالي بال اىيل، وهيابن يعي

كما ييروو بعد  ،حمىوا ال اي ذلك لىخ ل ، إال  أته  ل  يغيروا لفظ الفعل بعد ال »:ينول
ل ، أن ال يير لامى  ول  لامى ، اىذلك ييروا لفظ الفعل إلخ الملارع ليظهر ايه  هر 

 . 8«العمل
                                                

دمالكامل لىيأظر  1-  .060ص0ج. 0882.بيروت. 2ط. موسس  الرسال . محمد  حمد الدالي. اا د. برت
 .265ص 5ج بتزاأ  اأد -2

 .002ص 2ج.الكااب 3-
 .20اآلي النيام   -4
 .287المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
 .08ص 08جي اي تزاأ  اأدب الر ز لشهاب بن العي   -6
 .08ص08  اأدب جتزاأ -7

 22ص 2ج.شرح المفصل 8-
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 :حروف التنبيه
ها  اعُل ))و ((ها إنت زيدلا مأطىي  )): انول (( مالالالالالا ))و ،(( ال))و ، ((هالالالالا)) :وهي »:اال الزمتشرأ   
ىال ن   ))، (( ال ال أفعل كذا))و ،(( ما إأتك تارج))، و(( ال إنت لمرلا بالباب))و ،((كذا   1«(( متا واهلل أاال ع 

 :وتير شاهد لىخ ذلك
 :اال الأابع   -0
اِحبه ا اال د  االالاللال    اال ُكن  أ ف ع   إنذر ة   الالالالالالالالالا لِ إنت اال  هالالالا        2الدِ الالالالىالالالالالالالالالالالالاو  اي البالالالالالالال  ت      االالالإنت ص 
ي الالأت إأتي االالالالالالالالالالالالوارض ل ،اإن ل  انبىها (الأعمان بن المأذر)هذو معذراي  راعها إليك  : أ   

د الالالالالالالالالالوالشاه .أسان اد الااد العيش مكدرلا حزيأا و إأأي إ .شدة التوي مأكلأ بىد لل اي 
  ارة الالالالالالوبين اس  اإلش ((ها))بين  ((إنت ))لىاأبيه، واد يساشهد به لىخ الفصل بال  ((ها))م يء  :ايه

 .3«بغير إنت و توااها اىيل»حيث الفصل بيأهما (( اا ))
 :اال لبيد بن ربيع   -0

ليال ا ذا لها ه ا وذاالالالالالالُت لالالاله  هالالالالالالالالالالىالالالالالالانالالال  يأأالالا    الالالالالوأحن اااسمأا المالالال  أصفين ب      
4 

 ((ذا ))و ((ها))لىاأبيه، كما يساشهد به لىخ الفصل بين  ((ها))م يء : والشاهد ايه  يلا   
أتما  از انديمهما لىخ الواو أن »بالواو واأصل وهذا ليا اأبيه، والاأبيه اد يدتل  ((ها))وا 

ن لمرلا مني : الواو إذا لطفت  مى  لىخ  ترا كنولكلىخ   5.« ال وا 
اِأي ا -2  ِبح  ال    ِسأ   الارةِ بل يال ال يا  ص   6[الالالالالالالالالالالات وآ الالأايالالالالا لاديالالالالالالبالالالل مالالالالالالالالالالالوا]  

                                                
 .284المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 ورواياها  02ص اا لباس لبد الساار.البيت من البسيط لىأابغ  اي ديواأه -2

 االالالالإن صالالالاحبها مشالالالالارك الأتكد ة لالالال  اكالالالن أفنت     هالالالالاذأ لالالالالذر        
 .458ص5تزاأ  اأدب ج 3-
 .560ص5الطويل لىبيد بن ربيع  اي تزاأ  اأدب ج البيت من 4-

 .82-87ص،    4صدر اأاالل التوارزمي جلالموسو  بالاتمير  284شرح المفصل اي صأع  اإللراب ص،  -5
 .456ص .دط مصر دت.دار المعاري.اا صالا الدين الهادأ..البيت من الطويل لىشماخ اي ديواأه -6
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وما اد  ،يتاطب صدينيه طالبا مأهما  ن يسنياو شرب الصباح ابل واوع هذو الغارة   
 ال يا  )):والشاهد ايه اوله. حدا  اربائه اربما اال ايها  و ،من ويالتسيأ   لأها 

 إن ويويدو والمأادا محذوي، هي لىأداء:وايل »لىاأبيه احرا ((يا)) حيث  اءت (( صبحاأي
ومن النوالد المنررة  أه ال يأاي حراان  ،حري اأبيه ((يا))و حري اأبيه واسافااح، (( ال))

 .1«دبمعأخ واحد لغير الاوكي
الالالا والذأ  ب    -4 ك  والالالالذأ   الالالالالالالك خ و ل  الالالالالالال م  الالالالالرُ الالالالالالالالات  و ح  الالالالالالالالال م    ح  ُرُو اأم  ي الالالا والالالالذأ  م 

2 
حيث  (( م ا )):والشاهد ايه.ال مردت له اأمر الذأ واالشالر ينس  باهلل اعالخ الذأ  مرُ    

   .بغي  اأبيه المتاطب لىخ اساماع اسمه ، اءت حري اسافااح واأبيه ابل حري النس 
إللطاء معأخ الاأبيه لىخ  ؛مركب  من همزة االسافها  وحري الأفي ال  »:كما ذكر  ن

هو ما  (( ال))وما ينال لن  ،3«واالسافها  إذا دتل لىخ أفي  ااد احنينا، احني ما بعدها
واحني الكال  الذأ  ،يلاو مالتا  ما ااأبيه   »ينال اماما لن  ما حيث ينول ابن يعيش

و تاها  »:وينول الزمتشرأ .4«لالسانبال ال  ن  ما لىحال و  ال بعدها والفري بيأهما وبين 
وليوكد اوله هذا ساي .5«الاي هي  ما من مندمات اليمين وطالئعها ( أ  تت  ال)

 :الشاهدين اآلايين
الالالالا والالالالذأ ال يع        6يالالالال الالالالالالالويالالالحي العظا  البيض وهي رم  الالالرو    الالى  الغيب ييالالالالالالال مت

الالالا والالالالالذأ  بكخ و ل        7رالالالالالالالو اأمالرُ الالالالالالالاليالالا والالالالذأ  مالالالال مالالالات و ح    الذأ   لحك واالال مت

                                                
 .285صالمفصل اي صأع  اإللراب هامش  -1
دط .مكابال  دار العروبال .اا لبد السالاار  حمالد االراج.لىسكرأ.ر الهذلي اي  شعار الهذليينتالبيت من الطويل أبي ص -2

 852ص 7ج.الناهرة دت 
 . 24،ص0جالكشاي  -3

 .44ص 5جشرح المفصل  4-
 .24،ص0جالكشاي  -5

 . 06ص 0800.بيروت.دط.دار صادر.البيت من الطويل لحاا  الطائي اي ديواأه 6-
 802ص.0جصتر اي شرح  شعار الهذليين  أبيالبيت من الطويل  7-
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حيث كل من الطائي والهذلي ادتما  ما لما ايها من الدالل  لىخ الاأبيه والاحنيي الىذين    
لما ايها من الدالل   ؛الذأ يأطبي اماما لىخ  الت  اأمر ،دمات النس رشحاها لاكون من من

 .لىخ الاأبيه والاحنيي  يلا
 :حروف التصديق واإليجاب

ي ر  )) ((  ل))، و((بىخ ))و ((أ ع     ))وهي»:اال الزمتشرأ    ومما يأبغي  ،1«((إنت  ))و ((إأ   ))و ،((  
ي ر  حري معأاو  ، وحنه »((أ ع     ))و ((  ل))اإلشارة إليه  ن    وهو مكسور اآلتر، وربتما ُاِاا 

أتما حرتك آترو اللاناء الساكأين الواو والياء كال ((أ ع     ))و ((  ل))كال  اإلسكان   ((ك ي ي  ))و ،(( ي ن  ))وا 
والفاا طىبلا لىتفالت  لهنل الكسرة بعد  سر ايه لىخ  صل الاناء الساكأين،والك.((لال ي ت  ))و

 :لراال الشا .2«الياء
ىال خ الفالِ : واالُىال ن   ِب    الالالالالالالالل  ل  م ش ر  ِس  وت د و  ل   الِير  إن  كاأت  بيحت د ل   ر  3ِائُروُ الالالالالالال     

االت الأسوة  ول مشرب أردو الفردوس، أع  إن ذلك حي، لو كاأت حياض ذلك  : أ   
ي ر  ))و ،((  ل))م يء:والشاهد ايه.المولع مباح  ل  يمأعها  حد لاصديي بمعأخ ا ((  

 اءواساعمال  يتر بفاا الر  ،واإلي اب
 :حروف الصلة

حروي :اي الحرويصأومن  »:ومن الحروي الزائدة حروي الصى  اال الزمتشرأ   
 ((إن ر يت زيدلا ما)) :اولك اي أحو ((الباء))و ((من))و ((ال))و ((ما ))و (( ن))و ((إن)):الصى  وهي

 :اال الشالر دريد. 4«معأخ الأفي صى   كدت ((إن ))اأصل ما ر يُت، ودتول 
الالالا إن  ر ي       الال ربِ ي  ُ الالاليالالالالالالالالالالالالالاأالالالئ  أالالالالالالالالالاليالالالالو  هالالالالالالالالالالالالك    ُت بالالاله  الالالالالالالالالالالع  الالالالالالالالمِ الالالالالالالالُت وال س  الالالالالالالم 

5  
                                                

 .280المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .52ص 5جشرح المفصل  2-

 .082، ص 08البيت من الطويل لملرس بن ربعي اي تزاأ  اأدب ج -3
 .487المفصل اي صأع  اإللراب ص 4-

المطالالابع .د ليالالد مصالالطفخ درويالالش.االالا.لعبالالد اهلل بالالرأ.اإليلالالاحالبيالالت مالالن الكامالالل لدريالالد بالالن الصالالم  االالي شالالرح شالالواهد  -5
 .520ص 0805.الناهرة .دط .اأميري 
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اد ر ا  وكان دريد ، أ ما ر يت طالي  أيي  رب كالذأ ر ياه اليو ، وال اسامعت به   
 ما )):والشاهد ايه اوله .األ باه اتطبها ارداه لكبرو. التأساء  تت صتر اهأأ إبال لها

ال  صبا الكال  م ((إن))اند  اءت  ((إن ر يت و با لىخ زائدة لاوكيد الأفي وليست بأااي ، وا 
مفرد اربتما ل  يامكن الىفظ ال صاح ، أتها زيدت لىاوصل إلخ الف» و.االدة أفي الأفي إهبات

 دالالالالالالالالالالالذو الزوائالالالالالاله من  بشيء الالالالالالاإذا دل ،ظي الالالالالور الىفالالالالالالزن  و اي شيء من اأماي الو 
ل .1«صىا  .كما يعابر البيت شاهدا لىخ  ن  مع  اال ع ل  االُع 

 :زيـــــادة ال
اها اي أأتها  ت: كذلك ((ما ))موكدة مىغاة كما كاأت  ((ال))واد ازاد  »:اال ابن يعيش   

 :ومن ذلك اول الع اج. 2«((ليس ))الأفي كالهما يعمل لمل 
االالالالي بئالالالالالر ال ُحالالالالور  س الالر ا ومال الالا ش ع الالالر             

3 
 أ سار اي طريي اللالل من  .وما لى  بذلك  ،إن هذا الر ل سرا اي بئر هىك   

 .مالايفينلفظا ومعأخ بين ال ((ال))والشاهد ايه زيادة  .يير  ن يدرأ
 :أْي التف يرية

 :و ل انول اي أحو اوله لز. (( ن))و ،(( أ)):وهما حراا الافسير»:اال الزمتشرأ   
اال  .5« و معأاو من اومه ،افسيرو:من اومه كأأك اىت : أ .4﴾َواْخَتاَر ُموَ ى َقْوَمهُ ﴿

 :الشالر
 6اك ال  االالالالالالىيالالالالالالالالالالالالالالالالالنت إيتالالالالالالالالالالالالت مذأب      وانىيأأي لكالالالري  أ   أالالالالالالالالوارميأأي بالط

                                                

 .000، ص4ير جمالات 1-
 .25ص 5ج شرح المفصل -2
 .50ص 4جالر ز لىع اج اي تزاأ  اأدب  -3
 .055 من اآلي  األراي -4

 .485ي صأع  اإللراب صاالمفصل  5-
 .وييرو من مصادر الىغ  واأدب 00/755البيت بال أسب  اي تزاأ  اأدب  6-
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ولكأي  ،اأظرين إليت أظرة يالب  ماهم  إيتاأ باراكاب الذأوب واه ريأأي وابغليأأي   
حيث  اءت  أ حري  (( أت مذأبُ   أ)):والشاهد ايه اوله .سأبنخ  حبك ولن  ه رك

 : أ ،يأأي بالطريأن معأخ ارم؛ أت مذأب:لى مى  ارميأأي بالطري بال مى  افسير
 .وال يكون ذلك إال لن ذأب ،اأظرين إلي أظر مغلب

 :مـــا المصدرية
 ل بأي ما :اي اولك (( ن ))و ،((ما ))وهما»:الحراان المصدران :لحرويا ومن  صأاي   

 :اال الشالر.1«صأيعك: أ صأعت، وما اصأع،
الالال االالالالالالالابالالالالالالالالالالالالالالاللالالُه ذه  نالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالابُ الالالالالالاليالالالالي     وكالالالالان  ذهالالالالالالالالالى ب  الالالالالالالما ذه رء  الالالالالالالالم سالالالالر  الالالالالالالالالُ ي      

2 
والشاهد ايه . يعى   ن ذهابهن له ذهابُ ال فرحه مرور اأيا ، وهويالمرء و  سري:  أ   
لع المصدر مع ما بعدها من الفعل اي مو  ((ما))ذلك  أه  عل»و ،((ما ذهب الىالتيالي)):اوله

ماخ الاندت  »أأه ؛3«أن الفعل الز  المراوع بأأه االل، وال لائد اي الىفظ، وال مندر،
 .4«وماخ ل  اعاند ذلك، اهي حري ،كاأت اسما ال محال  ،لود اللمير إلخ ما

 :رفع الفعل بعد أن المصدرية
 :اال الشالر. 5« ((ما))اشبيها بال  (( ن))وبعض العرب يراع الفعل بعد  »:اال الزمتشرأ   

الالالا    الالالالالالالالالالاء  وي ح  الالالالالالالالالال ن انالالالرآن لىخ  سم ر ا  حالالالدلاالالالالالالالالالالالالالالال   و ن  ال االُش عِ  مأتي السال  ُكم 
6 

  أه: والشاهد ايه.ه ويوصيهما  ن ينرآ السال  لىخ حبيباه  سماءييتاطب الشالر تىيى   
 وهذو لغ  بعض العرب. ل بعدها مراولا بالأوناأبنخ الفع ((ما))  را  ن المصدري  م را
 .كما صرح بذلك الزمتشرأ

                                                
 .  486المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .من مصادر الىغ  واأدب وويير  220بال أسب  اي ال أخ الداأي ص رالبيت من الواا -2

 .06، ص5شرح المفصل ج 3-
 .06، ص5جالمصدر أفسه  -4
 .086اإللراب ص  صأع المفصل اي -5

 .ول  يس   حد اائىه. 0/478ي تزاأ  اأدب البيت من البسيط بال أسب  ا 6-



 الفصل التامس                                                        شواهد المساوا الأحوأ اس  اأاعال والحروي

 364   

 :لــــوال التحضيضية 
ذا وليها المالي كاأت لوما واوبيتا    ولذلك  ؛لوال إذا وليها المسانبل كاأت احليلا، وا 

ن واع بعدها اس  مأصوب،»:اال الزمتشرأ  1«مراوع، كان بإلمار رااع  و أاصب  و وا 
: والمراد ((تيرلا من ذلك  هال))انول لوال تيرلا من ذلك و »:اال سيبويهو  .الأأ من اأاع

اال . 2«ل از ((كان مأك تير من ذلك  هال))افعل تيرلا من ذلك، ولو راعه لىخ اندير  هال
 : رير
ل  م           نال ر  الأتيب  اال ل  طال ر ا لالالالوال الكمي   ِدُك       الالالالالالالالاعدتون ل  و   3ع الانأ  الالالالالمُ  بأي ل 

 ل  المسأ  يالأو  رإأك  افاترون بعن: اي هذا البيت يه و  رير او  الفرزدي اائال له    
: ايه والشاهد.اواحريل لىخ الحربا حهيعابر وهذا  عاأبطال بمنااى  ال افاترون

الكميت )) أه  لمر اعال أصب : أ ،واندير الفعل بعدها اساعمال لوال لىاحليض،
 .((الُمنال أتع ا

 :فصل قد عن الفعل بالق م، وطرح الفعل بعدها
      ((سأتالالالالالالالد واهلل  حالالالالالا ))ولكالالالالعل بالنس ، كنالالالين الفالالوي وز الفصل بيأه وب »:اال الزمتشرأ   

    ويساتىص من هذا  نت  .4«وي وز طرح الفعل بعدها إذا اه .((واد لعمرأ بتت ساهرلا ))
  باأاعال، وال يحسن إيالء االس  إيتاو، وهي اي ذلك كالسين من الحروي المتاص ((اد))»
اكما  ن األي ...مأزل  األي والال  من االس  ومأزل  هذو الحروي من الفعل ((سوي))و

إال  ن اد ااسعت وبين الاعريي  يلا كان هذا مهىه،والال  الىاين لىاعريي ال يفصل بيأهما 

                                                
 .480المفصل اي صأع  اإللراب ص -1

 760ص0ج الكااب 2-
 .220ص لىصاوأ.البيت من الطويل ل رير اي شرح ديواأه -3
 .408المفصل اي صأع  اإللراب ص -4
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فصى  مما بعدها، اي وز الفصل بيأها وبين الفعل وهي مأ ،العرب ايها أأها لاواع اعل
 :     ركنول الشال. كما ي وز طرح الفعل بعدها .1«بالنس 
الالالابالالالالالالُل ييالالالالالالالالاالالالالر حت الالالالالالالد  اِ         2دِ الالالالالالالالالالأا وكالالالالأن اال  الالالالالالالالالالالالالالالل  بالالالرح  زُ الالالالالالالاللمالالالالا ا  أ ا    الالالالالالالالالالالالال  ر   ن رك 

. وكأأها اد اأانىت وزالت ،إال  ن ركابأا ورحالأا ل  اأانل، أ ارب الرحيل ومفارا  الديار   
 وز  ن اكون اد 3إال  ن ابن  أتي ،طرح الفعل بعد اد لدالل  ما اند  لىيه :والشاهد ايه

 .هأا بمعأخ حسبي
 : تقبالالحرف اأ من
ذاوأان اي اأويل المصدر،و ن ادتل لىخ الملارع والمالي ايك»:اال الزمتشرأ      وا 

 كنولك  ريد  ن اترج، ومن ه  ل  يكن مأها بد. ل  يكن إال مسانبال لىخ الملارع،دتىت 
 :تبر لسخ ولما اأحري الشالر اي اوله يا

ء  بعالالالالالالاللسخ طيء  م   4واأاِ الالالالالالالالالالالت الُكىخ وال الالالالالالالالاليُ ساطفئ  د هالالالذو    الالالالالالالالالن طيت
يساتىص من هذا كىه  أه ما و  .5« (( ن))الساعمال  اء بالسين الاي أظيرة لما لىيه ا   

... لسخ)): ل  يامكن من اإلايان بها اي اوله والشالر .يأبغي اااراأه بأن   ((لسخ))دا  تبر
ومأه االبيت شاهد الااض لأها بالسين الشاراكهما اي إاادة معأخ االسانبال،  ((ساطفئ

 .ن يفيدان االسانبال، و أه يمكن  ن ينو   حدهما منا  اآلترحراا :والسين لىخ  نت  ن  
 :حرف اال تفهام هل

أتها ال أ: ولأد سيبويه  ن ه ل  بمعأخ اال د  إال  أته  اركوا األي ابىها »:اال الزمتشرأ   
و ن  ،االظاهر من كال  سيبويه  ن  صل هل  ن اكون بمعأخ اد.«انع إال اي االسافها 

                                                

 .84، ص5جشرح المفصل  1-
 .082، ص2البيت من الكامل لىأابغ  الذبياأي اي تزاأ  اأدب ج 2-
 .260، ص2جالتصائص  3-

 .8/240البيت من الطويل لنسا  بن رواح  اي تزاأ  اأدب  -4
 .407المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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واد ورد اي .(( هل))واد ا امعان اينول المساتبر ،باندير  لي االسافها االسافها  ايها 
 :اال الشالر. الشعر ما يهبت دتول همزة االسافها  لىخ هل

  1 الالالالالالالالالاأك   أا الناع ذالالالالالالالالالر وأالالا بسف ل  ه  ا       الالداأالالالالالالالالالالالالالبش وع  الربالالالالالالالالي وارس  الالالالالالالائالالل االالالالالالالس       
  بصروأا بسفا  ،ومدا ش الاأا ،سأل اوارس بأي يربوع لن حمىاأا لىيه  واواهاا   

  اي لىخالالالالالالالهد بها اي الكشالالالالالالالد اساشالالالالالالالالالواع ل والاشريدالالالال بل كيي اعىأا به  ما اعىأا من النا
ْنَ اِن ِحيٌن مِ ﴿:بمعأخ اد لأد افسيرو اوله اعالخم يء هل   .2﴾َن الدَّْهرِ َهْل َأَتى َعَلى اإلِْ

 :حلف همزة اال تفهام
 :اال الشالر. 3«واحذي الهمزة إذا دلت لىيها الدليل »:اال الزمتشرأ   

ن كأ        4انالالالالالالالالالالالالالالمالالالالر    بهم الالالالالالالالالالالالالا      بسبع رميالالالن الالالالالالالت داريل الالالالالالالالاللعمالالرك ما  درا وا 
ها  سبع    همانع والشاهد ب مار الاي رمين لمن ياي  لشنه وذهوله ل  يعري لدد ا   
    همانع : وهي    اي اوله ،حذي همزة االسافها  لو ود اريأ  دال  لىخ معأاها: ايه

 :فعل الشرط وجوابه
   و ماليين  و ارلينالالالالالال ن يكوأا مل من((إن  ))الفعالن اي باب وال يتىو»:اال الزمتشرأ   

كذلك اي  ا كان ملارلين، اىيس ايهما إال ال ز ،اإذ. حدهما ملارلا واآلتر ماليا
االظاهر  ن ما يدلو إلخ .5«اإذا واع  زاء، افيه ال ز  والراع.  حدهما إذا واع شرطا

واد .واوع  حدهما ملارلا وكان  وابا،افيه ال ز  لىخ اأصل والراع االحا اج هو حال
 .ابايأت ايه اآلراء

 :اال زهير

                                                

 .244البيت من البسيط لزيد التيل اي ال أخ الداأي ص 1-
 80سورة اإلأسان من اآلي   -2
 . 405المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .722ص 0824بيروت  0ط.المطبع  الوطأي .بشير يموت.يع  اي ديواأهالبيت من الطويل لعمر بن  بي رب -4
 .406المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
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ن   اال الالالاُو ت        1ِر ُ الالالالالالالالالالمالالي وال ح   ب  الالالالالالالالالالول ال يائالالالالالالال       ينالالالالالالالألالالالالالالالالالالالالالالالو  مسالالالالالالالالالالل  يالالىيالالالالالالالالالوا 
 أ  أه ر ل  ؛مالي مو ود وال حرمان لك مأه: اإأه ينول له ،إن  ااو انير يطىب أواال   

إمتا لىخ  ((إن  ))ااعا  وابا لال راع ينول وهو اعل ملارع و : والشاهد اي البيت. كري  معطاء
: لىخ إرادة الفاء اكأأه اال» و.ينول إن  ااو تىيل :والاندير 2أي  الاندي  كما اأوله سيبويه

  4.ل اللرورة كما ذكر ذلك ابن يعيشبيهو من ا  و ،3«والفاء اد احذي اي الشعر.اينول
 :فاء الجزاء

  5«اد ا يء الفاء محذوا  اي الشذوذو »:بعد  ن ذكر الزمتشرأ موالع ااء ال زاء اال   
 :اال الشالر

 6[النِ الالالالالالاله  الالالالالالالالالالرت بالشِر لأد اهلل مِ الالالالالالالوالشالال]  ُكُره الالالا    الالالالالالالالالاِت اهلل يشالالالالالالالالالمن يفعل الحسأ
عالخ ااهلل ا ؛ااهلل اعالخ يهيبه به، ومن يعمل لمال طالحا ؛من يعمل لمال صالحا : أ   

واد  ،والنياس  ن يكون مع الفاء ، ن ال زاء  مى  اسمي :والشاهد ايه .عنابي زيه بال
 :وذلك شاذ لىلرورة، واد روا البيت ،حذات الفاء

 .................................      ال كالُُروُ الالالالالمالالالن يفعل التير االالالالرحمن ي ش      
شواهد الهدي مأها الاأبيه لىخ بعض و را  ن إيراد مهل هذو ال. وبالاالي ال لرورة ايه   

 .وذلك منارأ  بما هو مطرد ،موالع الشذوذ اي كال  العرب ليس  كهر
 :زيادة ما بعد إنْ 

 :اال الشالر .7«اي آترها لىاأكيد ((ما ))وا يء مع زيادة »: اال الزمتشرأ   

                                                
 40ص 8ج لزهير ابن  بي سىمخ اي تزاأ  اأدب البيت من البسيط -1

 .66ص 2ج الكااب 2-
 .088، ص5جشرح المفصل  -3
 .088، ص5المصر أفسه ج -4
 .402المفصل اي صأع  اإللراب ص -5
 .700ص 0866.بغداد.0ط.مكاب  الأهل .سامي مكي.اا.يت من البسيط لكعب بن مالك اي ديواأهالب -6
 .400المفصل اي صأع  اإللراب ص -7
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 1[عُ الرِ الالالالالالالالا   ُ الد و الالالالالاليرا اي البالالالالالالالالالالالالالس دُ ع  ص   ُ ]     يأااليالالالالالالالالالعظز خ الو   ُ الالالالالالالالأي اليا اري  اإم  
 [الالالعُ    الالالالالالالالش  و    ز االالالالالالالالبالح الال   ه  الالالالالالالالالر الالي ا  مالالالالا      الالالالأ  إالالواك  والالالالالالالالالالالالالو  سالالالالالالالالاإأي مالالالن ا]

مين وبأي  ش ع المني ،اإأي لست مأك  بل من بأي اه  ،إن اريأي اليو    وب اآلااي   
 زيدت» وحذي أون الاوكيد من شرطها أأه ماخ((إم ا ))والشاهد ايه الم ازاة بال .اي الح از

ن ل  يكن الشرط من  ،لاأكيد معأخ ال زاء يدتل معها أون الاوكيد ((إن   ))لىخ((ما )) وا 
 .2«موالعها

 :من أحكام إلن
 ىخ شيء ابىهاال اعمل إال اي اعل مسانبل يير معامد ل.حري  واب و زاء 3إذن   

 :اال كهير لزة .ها لغيا   ، و اس  ،اإن الامدت بها لىخ مباد ،  و شرط
 4االالالالالالهالالالالالالالالالالالالايىُ أالالالالها إذن ال  ُ الالالالالالي مأِ الالالالالالالالأ  الك  و م    هالا    زيز بمهىِ الالالالالالالع الاد لي لبدُ الالالالالالاللئالالالن ل      

ال  طىب مأه إال ما ال الاراض  ،اىك لئن لاد لي لبد العزيز بمنال  مهل منالاه : أ   
  دتل لىخ لبد العزيز والد لمر بن لبد العزيز رلي اهلل لأه »دوكان كهير ا ،ايه لىي  

اإأي  حك   :اال . با صترا حىمك ي :انال ،وكان واليا لىخ مصر امدحه بمديا اسا ادو
 مرو انال لبد وصاحب  ،وكان ابن رماأ  كااب لبد العزيز ، ن  كون مكان ابن رماأ 

اترج لأه  .ترج لأيا ،لى  لك بتراج وال كااب  ويىك ذاك كااب و أت شالر ال :العزيز
 :اأأشد.اأمر له بعشرين  لي دره  وصراه ،ه  ل  يزل ياىطي حاخ دتل لىيه ،أادما

 .لىنس  ل  اعمل اي الملارع بعدها واعت  وابا ا ن إذن لم:والشاهد ايه.5«البيت السابي
 

                                                

 .80البياان من الطويل لعبد اهلل بن هما  السىولي اي اأزهي  ص 1-
 .005ص 5شرح المفصل ج -2
 .478-408يأظر المفصل اي صأع  اإللراب ص -3
 .0/422يل لكهير لزة اي تزاأ  اأدبيت من الطو الب -4
 .274-272مفصل اي لى  العربي  صالحاشي   -5
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 :((كي ))بعد  ((نأ))مجيء 

 عل الالالالالالالالب الفالالاليأاص أن النياس  ن ؛1«مظهرة بعدها  ن ((كي))واد  اءت»:اال الزمتشرأ   

واد  ،أأه من اأصول المراول  بعدها اي الكال ، (( ن))وال يظهر»بعدها بإلمار  ن
 :اال  ميل بهيأ  .ولىشالر مرا ع  اأصول المراول .2« اء ذلك اي الشعر

د ل  الالالالالالالالالالالالالا  ن  اال غُ الالالالالالالال ك  ك يال م  ألسالالالا لت الأاِس  صبحت  ماأحالالاللا      كُ : انالت  3االالالالالالالر  واال ت 
 ، و أت اي ذلك اغره  واتدله ، وهذا ال يأطىي ه امدح كل الأاس واهأي لىي: أ   

والمأوب أن ايه  معا بين الأائب  ؛ظهور  ن بعد كي، وذلك شاذ :والشاهد ايه.لىخ بهيأ 
وليست حراا  ،لأه، كما  نت ظهور  ن بعد كي يدل لىخ  نت كي دال  لىخ الاعىيل

 .مصدريا
 :الالم الواقعة في جواب الق م

وادتل لىخ المالي  ،((واهلل أاال ع ىنت )) :أحو اولك وال   واب النس ،»:اال الزمتشرأ   
 :واال الشالر. 4«((واهلل لال كذب   )):كنولك

ىال فال ُت لال ىال فال  الالالالالال  الالح   5الاِليلال أ اُموا اما إن  من حديث  وال ص     الِر    الالالالالالالالالالالالالال  اال ا الالالالالالالالالالاله ا بالِاهلل ح 
والشاهد ايه . و من ياداأ بأار ،لند  اسمت لها  أه  أاموا اى  يبي من يسامع لحديث   
ن  ((امواأ ))حيث  اء بالال  داتى  لىخ اعل ماض اي  واب النس ((لأاموا)):اوله وا 
 صل هذو الال  االباداء، وال  االباداء ال ادتل  وذلك  ن   ((اد ))اأكهر  ن ادتل مع»كان

 .6«انرتب من الحال  ((اد ))لىخ المالي المحض، اأاي بند معها، أن

                                                
 .470المفصل اي صأع  اإللراب ص -1
 .028، ص5 ج شرح المفصل -2

 .400ص 0جالبيت من الطويل ل ميل بهيأ  اي تزاأ  اأدب  3-
 .475المفصل اي صأع  اإللراب ص -4

 .57صزهي  اي اأالبيت من الطويل المرئ النيس  5-
 040ص 5ج شرح المفصل -6
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 :الم األمــــر

  هاالالالاسكيأ وزالالورة، وي الالالالالوهي مكس ((ليفعل زيد   )): ر أحو اولكالالالوال  اأم »:اال الزمتشرأ   
، واد 1﴾َفْلَيْ َتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدونَ ﴿:لأد واو العطي واائه، كنوله اعالخ

 :اال الشالر 2.« اء حذاها اي لرورة الشعر
 3االالالالالالالبالِر االالالالال  الالالالالالن   م  الالالالالالالالالفال ت  ِمالالالالالالالالالالالالالاللت أالالالالفس     إذا م ا تِ الالالالالالك  كالالالالالالالالالالالِد أفسالالالالالالالد  افالالالالالالالالالالالالالمحم      

يا محمد إن كل الأفوس مساعدة لافدأ أفسك :بنوله يتاطب الشالر الأبي محمد   
حذي ال  اأمر ايريد لافد  «اال فال دِ »:والشاهد ايه اوله.الي  إذا ما تفت  مرا من اأمورالغ

 اولا بلم  مندرة لىخ الياء المحذوا  و ارب من هذا  ن ي عل افد مر ، للرورة الشعر
  .الشعري  ىلرورةل

 :أحكام النون المؤكدة

لاأكيدو  ىب،ال ادتل إال لىخ مسانبل ايه معأخ الط»اأصل اي أون الاوكيد  أها   
  التبر واد دتىت هذو الأون اي.وال ادتل لىخ تبر ال طىب ايه...واحنيي  مر و ودو

ن ل  يكن ايه طىب وهو اىيل  :اال الشالر .4«وا 
اال  الالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالُربالتالال       اال ع  الالالالالالالالالالالاال    ىال الالال      الالالالالالالالالالالالُت االالالالي ل  الالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالا  و  باِلي ش  الالالالالالالالالالالالالن  هال الالالالالالالالالالالالالالر  الالالالالاالتُ الالالالالالالالالالالالالو  م 

5 
ايكون طىيع   ،تااوا من األداءيفتر الشالر بأأه يحفظ  صحابه اي ر س  بل إذا    

 أظر له  و صعد  ا أ  و ،ة الأظرال لىخ شهام  الأفس وحد  دأأه  ؛له  والعرب افتر بها
دتول الأون لىخ اراع اي منا   :والشاهد ايه .ولع لال  رابه  و أظر من يأايه لىخ م
اشبه ما اي  ،ربت والذأ حستن دتولها زيادة ما مع  ،وهي ال ادتل إال لىخ الأفي ،اإلهبات

                                                

 .006من اآلي  البنالالالالالالالرة  1-
 .476ص المفصل اي صأع  اإللراب -2

 .   00ص 8جبي طالب  و لأللشخ اي تزاأ  اأدب ألحسان  و  رالبيت من الواا 3-
 .068، ص4شرح المفصل ج 4-

 .484ص00جالبيت من المديد ل زيم  اأبرش اي تزاأ  اأدب  -5
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ن كان مهباا مأفيا ((اراعن))ربتما بما الأااي  اشبيها لفظيا اصار أن  ؛إأما اال ذلك:وايل ،وا 
 .والانىيل يشبه الأفي ،ربت لىانىيل

 :األحرف الواقعة في جواب الق م 

  :كنولك، وبحري الأفي ،((إنت  )) الوب بالال ،:وياىنخ النس  بهاله   شياء »:اال الزمتشرأ   
ىال تُ ))و ،((إأتك لال ذاِهب  ))و ،((باهلل أاعىنت  ))  اي ذي حري الأفي واد حُ .1«((ال  اال ع لُ ))و ،((ما اال ع 

 :أحو اول الشالر
ب  الالالالالالالالالالُ الالالوُن الستال     ل  النِ الالالالالالالالالال  ُمب ا  الالالالالالالالالالانخ لىخ اأيتالالالالالالالالالالالالاالالالاهلل ي ب       الالِردُ الالالالالِسأت  اع  الالالالالالالالالالالالالراة ر   2الالالاله ي 

حاخ حمار  ،اأياُ  ال ابني شيئا لىخ حاله، وكل ما ايها لرل  لىاغيير والزوال: أ   
والشاهد . بل البد  ن يهر  ويلعي ،الوحش الموصوي بالصفات الاي ذكرها الشالر

 .و صىه ااهلل ال يبنخ ،وهو يبنخ ، أته حذي حري الأفي اي  واب النس  :ايه
  واعوا مواع الباء بعد حذي الفعل الذأ  لصناه بالمنس  به  ربع  واد »: يلا االو    

، والااء، ،الواو: حري واي الااء والال  معأخ ...وهما الال  ومن وحراين من حروي ال رت
 :اال الشالر .3«ايه الاع ب، وربما  اءت الااء اي يير الاع ب، والال  ال ا يء إال

  4اُن واآلُس الالالالالالالالالالالالي  ه الظ  الالالالبالالالال مِتالالالالر  الالالالالالالالالالش  بمُ      د  الالالالالالالالالالالالالال  ِحالي الالا  ذوالالالالالالالالالالالنخ لىخ اأيت الالالالالالالالالالهلل يب     
دتول الال   :والشاهد ايه. واهلل ال يبنخ  حد اي الدأيا حاالتخ الولل اي شاهي ال بال   

 .لىخ اس  اهلل اي النس  بمعأخ الاع ب
 :ييرها بهاله   شياء ابدت لناس أصالاها، والباُء، »:اناله  ذكر تصائص الباء    

وبالحىي لىخ الر ل لىخ سبيل ...الفعل معها وبظهور...الملمربالدتول لىخ 

                                                
 .452فصل اي صأع  اإللراب صالم -1
 . 56ص 0ج نالبيت من البسيط أبي ذويب الهذلي اي شرح  شعار الهذليي -2
 .454المفصل اي صأع  اإللراب ص -3

 .544البيت أبي ذويب الهذلي اي شرح شواهد اإليلاح ص 4-
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وييرها من حروي  ،االتصيص  اأولخ  أها ادتل لىخ المظهر والملمر.1«االساعطاي
 :اال الشالر .النس  يدتل لىخ المظهر انط

 2اليالالالالالالالالا  بالالالالالالالالالالالالالالالال باِلِك مالالالالالالالا [يأِ الالالالالالالاللاالُحزأ        مالالال  الالالالالالالالالالالال  باحاالالالالالالالالالامالالالالالالالالالالالادت  مالالالالالالالالالالال ال أالالالال]  
ظأتا مأها  ن ارااها ِيولمه اأاس   ، ن  هذو المر ة أادت بالرحيل لاحزأه بفرااها:ومعأاو   

 واز دتول باء النس  لىخ :والشاهد ايه . هوال يزل ه،في ن ذلك ال يت (بك )بحيااها
اال  )): والاندير، وهو الكاي ،حيث دتىت لىخ الملمر ،الملمر كدتولها لىخ المظهر

 حىي باهلل، :ول أتها ا امع اعل النس  اأن ،ومن تصائص الباء  يلا. ((وحنالتك ال  بالي
بها لالساعطاي  يبأن اأا اأمر الهالث  أتك اد احىي لىخ إأسان، وذلك »و اس  باهلل  متا

أن ذلك إأتما  ؛((االالاهلل))وال  ،((واهلل)) :، وال انول((ا عىت   باهلل إال  )):والنرب إلخ المتاطب اانول
 :بن هرم ااال  .3«وليس هذا بنس  ،يكون اي النس 

  4فالالالا بالبالابالالالالالالواا    الالالالالالالالالالالالال  مالر  ه   النُ الالالالالالالالالهالالالذا اب لالالاله      الالل  الالالالالالالانالال ت  الالالالالالالىالالالالالالالالك إن دتالالالالالالالالالباهلل ربت   
 :ايه والشاهد. لي مأه إذأا بالدتول لىيه  ىخ اأمير االىمه بمكاأي، وُتالذ  إن دتىت ل   

 :واال الشالر .م يء باء النس  اي البيت لىخ سبيل االساعطاي
م         الالالالالا     ك  الالالالالالالم ت  إلي  الالالالالالالالالالالالبالِِديِأك ه الل  ل  ِ  اال الالالاه االالالالالالالالالالت  اال ب  الالالالالىالالالالالالالالل  اال بت الالالالالالالالالالالالو ه   ُأع م  ل  الأالتو 

5 
النس  باء  م يء : أ ،كالذأ اي سابنه :هإذا كان المعأخ والحا ومباذال االشاهد اي   

  .لىخ سبيل االساعطاي
 :اال الشالر.6«رواحذي الباء، ايأاصب المنس  به بالفعل الملم»: يلا االو    
       

                                                
 .456-455المفصل اي صأع  اإللراب ص -1

 .7/08وبال أسب  اي التصائص( با)لعرب مادةالبيت من الواار لغوي  بن سىمخ اي لسان ا 2-
 .750ص 5شرح المفصل ج -3
 .28البيت البن هرم  اي ديواأه ص -4
 .08/42البيت من الواار لم أون ليىخ اي تزاأ  اأدب  -5

 .452المفصل اي صأع  اإللراب ص 6-
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م ن  اال ى  ]ا      الالالالالالأاص بي لالالالاله اهلل  الالالالالالالالالالُربت م ن  اى  ال        1[ واِأاِ الالالالالاله لي اي الظالتباء الست البُ و 
 اهو شديد الأفور ،واىبه لىخ تالي ذلك  اس  باهلل  ن اىبي  ن له أاصا ومحب،   
 ال الل  اهلل بالفعل المندر حيث حذي باء  أصب لفظ:والشاهد ايه .الظباء السواأا ركأفو 

 :واال الشالر .النس  ااأاصب المنسو  به
 2الالالالدلاالالالالالالالالالالالالالالالن  اهلل  بالالالالالرح االالالالالالالالاليالالالالالالالالالالاال نالُىال ُت يالالالالم           

. ولو  دتا ذلك إلخ هالكه ،ينس  الشالر لمحبوباه بأأته سيبنخ لأدها ال يفاراها   
 :واال الشالر. بالفعل الملمر ((ي مين   ))وهو ،أصب المنس  به :د ايهوالشاه
الال       الالالالالالالالالالالالالال       اال الالالالالالالالالالالالأِدُمالالالاله بالِىال ح  الالالالالالالالالالالالالُز اال  الالالالالالالالالالالالالالإذا مالالالالا الُتب   3الالالالالالريالالالدُ الالالالالالالالالالالالالالاهلل الهال    الالالالالالالالالاأالالالالالالالالالالالالذاك   م 

كسابنيه  واز حذي باء  :والشاهد ايه .اإأك  كىت الهريد ،إذا  كىت التبز مع الىح : أ   
اىذلك أصب  ماأ    بفعل النس   ؛واعدي  اعل النس  إلخ المنس  به ،النس  من المنس  به

 لىلرورة الشعري  العرب حري النس  بغي  الاتفيي  وكهيرا ما يحذي وهكذا  .المحذوي
ال وذلك  أه  إذا  لدوا اع»ايصير مأصوبا ،الفعل اي المنس  بهحيث إذا حذاوو  لمىوا 

 إما للرورة الشعر ،اوا ذلك الحرياإذا حذ دوو بحري ال ر انوي  له،را ااصرا إلخ اس ،
ما للرب من الاتفيي اإأه  يوصىون ذلك الفعل إلخ االس  بأفسه كاأاعال الماعدي   ،وا 

أما يحذاون الحري  وال ،اهللولذا ال ينول العرب  حىي ؛ 4«ايأصبوأه به الفعل  يايفل ،وا 
 : إلخ االس  ايأصبه، ه  يحذاون الفعل اوسعا ومأه اول ذأ الرمت 

و اِأاِ الالالالالالالالالاصا      ومالالالن اىبه لي اي الظباء الست الالالالالالالالالالالالالالأ ن اىبي لالالالاله اهلل   ال ُربت م        
5  

واي  .اىبي إال  أه متالي لنىبي وهواأىي باهلل  أه اد يو د من  تىص له ح :ومعأاو   
الساأا من الظباء ما مر لن »ب مه  من حياة العرب العندي  حيثالبيت إشارة إلخ  اأ

                                                

 .676البيت من الطويل لذأ الرم  اي مىحنات ديواأه ص 1-
 .27رئ النيس اي ديواأه صالبيت من الطويل الم -2
 .60ص 2ج البيت من الواار بال أسب  اي الكااب -3
 .768ص 5شرح المفصل ج -4
 .480ص 2ج والكااب 675ص ديواأه مىحي اي الرم  لذأ وهو الطويل من البيت -5
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ن به يمين الرامي اى  يامكن من رميه حاخ يأ ري له، اياشاء  به، ومن العرب من يايمت 
 .1«وهواو وهواها لنىبه، أتذو اي الميامن، واد  عىه ذو الرم  مشووما لمتالف  اىبها لنىبه

 وما كان ﴾يس﴿ ال ب واز أصبالالالالالرر و ه  أظر من االالالالالليب ؛واد  ورد المفسر هذا الشاهد   
  وذلك بعد حذاأا حري ال ر .العرب لابار  ن له أظير من اصيا كال با اكىاهاشلىخ 

لمالأا اعل النس  بين  زلمت ذلك، ل معت لو »:واد رد الزمتشرأ هذا الو ه اائال .وا 
 .2«واد اساكرهوا ذلك ،اسمين لىخ منس  واحد

 :الحروف المقطعة في أوائل ال ور 

   لىخ »وهي ،اء لهاالالالالموااا لاىك السور و سالالالالالالالالحروي المنطع  اي  وائل السور  اءت ا   
 ما ياأاخ ايه اإللراب:والهاأي ،والمر كهيعص،:ماال ياأاخ ايه إلراب أحو: حدهما:لربين

 سماء لدة م مولها لىخ زأ    و ((ن ))و ،((ي ))و ،((ص ))ال ن يكون اسما اردا كإما  وهو
وكذلك طس  ياأاخ ايها  ن  ،اإأها موازأ  لنابيل وهابيل ((يس ))و ،((طس ))و، ((ح ))كال ،مفرد

االأوع  ، ردا باي عال اسما واحدا كدار  ،((طس ))افاا أوأها، واصير مي  ملموم  إلخ 
اال  .3«اإللراب والحكاي   :ايه اأمران ألائسا: ال، و ما الأوع الهاأيليس إ ياأول محك

 :الشالر
 4د ِ الالالالالالالالالالالالل الانالالالالالالالبالالالالالالالالحاميالالالال   ا الالال اال  الالالالالاهالال  ر    الالالالالالالالالُا شا الالالالالالالالالي   والرمالالالالالالالرأي حامالالالالالالالاليذك      
العبسي بالأظر إلخ ما  اد  لىيه العبسي بن  واخ  اشريلالبيت أسبه صاحب الكشاي    

واذكيرو  ،ال مل ري  مأاشدة هذا اأتير له  من اال محمد بن طىح  الس اد اي وااع
والشاهد ايه . بحامي  شعار شيع  اإلما  لىي رلي اهلل لأه هذا ما يشير إليه البيت

وع من وهو دليل ااطع لىخ صح  إلراب هذا الأ ،ومأعها من الصري ،إلراب حامي 

                                                
 .768ص 5ج المفصل شرح -1
 .48ص0جلىزمتشرأ  الكشاي -2
 .28ص0ج المصدر أفسه  -3
 .008ص 7ج التصائص اي أسب  وبال. مادة حم  العرب لسان اي العبسي  واخ بن ريالش الطويل من البيت -4
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أأها لأدو  ،وبتاص  من  عىها  سماء لىسور. كما ا وز ايها الحكاي  ،الحروي المنطع 
 .كسائر اأسماء األال  

 :تو ط العاطف بين الصفات

الَِّليَن ﴿:الذأ اوسط بين اوله اعالخ((الواو))إلخ  ن حري العطي1يشير الزمتشرأ   
كما  ،لاطي اوسط صفات لموصوي واحد هو ،وما ابىها من الصفات 2﴾ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيبِ 
واد اسادل لىخ صح  هذا الفه  بما ورد اي كال   .هوالش اع وال واد اي اول النائل،

 :إذ ينول الشالر ،العرب
  3 ِ الالالالالالالالالالالحد  الالالالالز  الي المُ االال بالالالال ِ الالالالالالالالالالالكاي ثِ الالالالالالالولي      الالا ِ م  الالالالالالالالالالالن الهُ الالالالواب  ِ ر  الالالالالالالالالالالالن   كِ ىِ إلالالالالخ الم        
والىيث الذأ ال يني  حد اي  ،يصي الشالر ممدوحه بأأه المىك والسيد اأصيل   

ت الاي أسبها الشالر إلخ اوسط حري العطي الواو بين الصفا :والشاهد ايه .طرينه
واي أفس  . راد إهبااه لن طريي هذا الشاهدوهو ما  شار إليه الزمتشرأ، و  .ممدوحه
 :ولمزيد من الاأكيد والار يا ساي الشاهد اآلاي ،المولوع

 4بِ الالالالالالالالالالالالالالِ   االالالالالاآليالالالالالالالالالالاأالالالالالالالالالاالغالالالال اِ الالالابالالالالالالالالالالالالالالارث     الصالالالالالالالالاللىح    اب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزيال   ي  الالالالالالالالالالالاليالالالالالا لالاله      
االالغأ  ااأوبال   ،لناىاله االي الصالباح ؛اولد به من اإليارة لىياله ينول ابن زياب  ساترا مما   

كمالا  ،بالين الصالفات الصالابا االغالاأ  ااآليالب ((الفالاء))اعااالب العالاطي  :والشاهد اياله .السالم 
 .اي البيت السابي

ى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اللَّ ﴿:اال اعالخ:جملة مقول القول  هَ َوَوصَّ

  . 5﴾َلُكُم الدِّيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْ ِلُمونَ  اْصَطَفى

                                                

 54،ص0يأظر الكشاي ج 1-
 . 82البنرة من اآلي  -2

 .0/450وتزاأ  اأدب  726البن اأأبارأ  واإلأصاي. 0/80الدر المصون  يالبيت من المانارب بال أسب  ا 3-
 .220ص 7جدب اأالبيت من السريع المرئ النيس اي تزاأ   -4
 .027البنرة، اآلي   -5
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   بعد الالالالالالالالالالالالوااع﴾َيا َبِنيَّ ﴿:وله اعالخالالالالالالالالرو لهذو اآلي   نت االالالالالالالذكر الزمتشرأ اي معرض افسي   
 أأته اي ؛صتخلأد الكوايتين ياعىتي بو النول لأد البصريين،و  إلمارلىخ »الفعل وصتخ هي

ين بالابارها ااالمالحظ  نت هأاك ااتفااا اي الوظيف  الأتحويت  بين المدرتس .1«معأخ النول
أتما التالي اي العامل، ول، مى  منول النالالالالال لأد و  ،لأد البصريتين اول مندتر اهو وا 
 : لرهذا اماما يماهل اول الشتاو  .لمذكور وصتخ لالمتأه معأخ النولالكوايتين الفعل ا

 2الالالالاالالالالالاأالالالالالالالالالريالالالال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر الالأالالالالالالالالالالالالالالالالالا ر يالالالا     إأتالالالالالالالالالراأالالالالالالبالالالالالالالالال   تالالالالبت الالالالالالالالالالالالالالالالالالن لالالالن مالالالالالالر 
 ااال إأتا:طر الهتاأي لل اندير اول محذويكسر الهمزة إنت اي  وتل الشت »:الشتاهد ايهو    

أنت ايه معأخ  ؛ تبارأا هو العامل:ب عل  ولىخ اول  هل الكوا ، وهو اندير  هل البصرة،
أأته مالمتن معأخ « تبراأا»  و بفعل ،اال مى  اي محلت أصب سواء بفعل مندتر .3«النول

 .الفعل اال
ْن َكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّلينَ  ﴿: اال اعالخ   :وقوع كان مزيدة     4﴾ َهَدى اللَّهُ  َواِ 

اد ذكر  نت  5لىخ تبر كان اإنت الزمتشرأ﴾َلَكِبيَرةً ﴿إذا كاأت النراءة المشهورة أصب   
 : لىخ ذلك بنول الفرزدي مسادال.اد ار  براعها. 6اليزيدأت 
 7وا كالالالالالرا   الالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالا كالالالالالالالالاأالالالالالالالالالالالالالالران لالالالالالالالالالالالالالالالال يالو      [الالالو الالالالالالالالالالالالررت بالالالالالالالدار االالالالالالالالالالالاكيالالالالي إذا م]

دتالل  الالالالالالالوا زائدة لىاأالالالالالالالالاك.و  و يران لأا كرا الالالالالار ادررت بالالالالالال إذا مالالالالالالالح اكيي »:ينول   
، لىخ  :ايه اوله الشتاهدو .8«كرا  بال رت صف   يرانال يران كاأوا ه ت اأنرلوا و  نت و  المليت

                                                
 .008، ص 0الكشاي، ج  -1
 .002ص.8جالبيت من الرت ز، بال أسب ، اي تزاأ  اأدب،  -2
. الكويت. 0ط. الم ىس الوطأي لىهناا  والفأون واآلداب.د لبد الىطيي محمد التطيب.اا.البن هشا .مغأخ الىتبيب -3

 .027ص  5ج.7888
 .042اآلي  من البنرة،  -4
 .  080، ص 0الكشاي، ج  -5
 .هو  بو محمتد اليزيدأ من العىماء النرتاء: اليزيدأ -6
 .725البيت من الواار لىفرزدي، اي ديواأه ص  -7
 (اعىيي و دراس  الشتيخ لادل  حمد لبد المو ود، الشيخ لىي محمتد معوتضاحنيي و ) 240، ص 0الكشاي، ج  -8
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ف  «ران كاأوا لأا كرا و ي» بين  :وايه ما يدلت لىخ زيادة كان واسمها بين الموصوي والصت
الم رور ماعىتي بتبر ار و ال الالالالالالال (لأا ) نت  لاباراري  إأكار بعله  لذلك و  . يران وكرا 

اي محلت  رت  كاأوا لأاال مى  و  ،واسمها واو ال مال  الماتصلمحذوي لكان ماندت  لىيها 
ل د الدتالل  لىخ  ،ياداها مع اسمهاز من ينول بوبالاتالي ال شاهد ايه، و  ،أعت  وت اهي لم رت
 . المليت 

   .1﴾َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهكَ ﴿: اال اعالخ   :قد مع المضارع
 الأل اي الالالاإنت العرب إذا  رادت  ن اب ؛نىيلالالالالفيد الات الالالد مع الملارع االالالالالالإذا كان اأصل  ن ا   
الالالالي ت اد مع الملارع لىاتكهير اىلذا اساعمر لن المعأخ لبترت لأه بلدتو، و يالاتعب

وي  ﴾َقْد َنَرى﴿»:أاالااتار اال الزمتشر ع الامدح و مولالالال  .2«ربتما أرا، معأاو كهرة الرت
 ﴾َقْد َنَرى﴿كما  اءت اي اآلي  الكريم  ،عىخ اساعمال اد لىاكهير مع الملار ممتا يدلت لو 

 : اول الشتالر
 3[رصالالالادالالالالالالالالت بفالالالالالالالالالالالالالوابالالالاله س ت الالالالالالالالكالالالالالالأنت  هال]امىه     الالالالالالالالالالالالالالالالرتا  أالالالالالالالالالالالالمصفال ن  ر  د  االالالالالرك النِ ا

اإلادا  مصفر اأأامل كهيرة يارك مكاائه اي الشت ال  و اإذا كان الشتالر اي  حيان    
 .اساعمال اد مع الملارع لىاتكهير :ي البيتاإنت الشتاهد ا. مىطخ الهتياب بالدتماء

َأاَل ِإنَّ ِللَِّه َما ِفي ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض َقْد َيْعَلُم َما ﴿:وذكر اي معرض افسيرو لنوله اعالخ   
ه بمالالا هالال  لىيالاله مالالن المتالفالال  لالالن الالالدين والأفالالاي لىمالالد ليوك الال ﴾َقــدْ ﴿دتالالل ُ »: أالاله 4﴾َأْنــُتْم َعَلْيــهِ 

وذلالك  ن االد إذا دتىالت لىالخ الملالارع كاأالت بمعأالخ  ،  إلخ اوكيد الوليدومر ع اوكيد العى
 :ركنول الشال.5«اي ترو ها إلخ معأخ الاكهير (ربتما)اواانت ، (ربتما)

                                                
 .044اآلي  من البنرة،  -1
 .080، ص 0اي، جالكش -2
 .752 /00ج، و لعبيد بن اأبرص اي تزاأ  اأدب 82، ص 5البيت من البسيط، لىهذلي اي شرح المفصتل، ج  -3

 .64اآلي  من الأالالالالالور  4-
 772ص 2الكشاي ج -5
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الالالالالالالالالالالالور  الفال أ  الالالالالالالالالالاإن االُمس مه   1الودُ الالالالالوِد ُواالاُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِه ب ع د  الالالالُواالاُلالالالالالالالالالالالالالالال اال الالا   بالالا     اء اال ُربتال م 
أن كهيالالرا مالالا ا امالالع ايالاله الأالالاس  ؛االالإن ُيه الالر اأالالاوك اآلن االالال حالالزن: ينالالول االاليمن يرهيالاله   

كما اي . تىت لىخ الملارعومهىها اد إذا د ،ربتما وهي لىاكهير :والشاهد ايه. ومأحوا تيرا
 .﴾َقْد َيْعَلُم ﴿:اعالخ اوله
َقْد ﴿اي ﴾َقدْ ﴿»: ن.2﴾ْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّلي َيُقوُلونَ قَ ﴿: اعالخ وذكر لأد افسيرو لنوله   
اد لنتب  بو حيتان لىخ هذا و .3«كهراهالتذأ ي يء لزيادة الفعل و بمعأخ ربتما : ﴾َنْعَلمُ 
يادة، اول يير الزت اأاي لىاكهير اي الفعل و  ﴾َقدْ ﴿من  نت  (الزمتشرأ)وما ذكرو »:بنوله

اة، و  نمشهور لىأحت  ﴾َقدْ ﴿لكن ال يأبغي  ن يفواأا  نت اأصل اي.4«عله بكان اد اال به  ا 
لهذا صارت بمعأخ ربتما اوااناها اي الدتالل  و  ؛افيد الاواعإذا دتىت لىخ الملارع اد 

 : حاح انال زهيراأطي به العرب اأو  ،لاكهير هذا ما اهمه الزمتشرألىخ ا
  5الالالهائىالُ الالأالال ال  الالالالالالالالالالالالهىالالالالك المالالالالالالاُلالالالالالالاللكأتالالالاله اد يه     و الالالالالر مال  الالالالالالالالالالالتم الالالالكُ ىِ الالالالالالالاله   تالالالالا هن  ال اُ 

ه ليس ممتن  أت و  ،حذيف  باأتوتة الموهوي بهاافي هذا البيت يمدح زهير حصن بن  بي    
مرتة  أنت المدح ال يحصل بالكر  ؛لكن ممتا يهىكه  لطاوه  وستاوه اهىك التمر ماله ، و 

يوي حات  ،واحدة : الشتاهد ايهو .خ  دتا به ذلك إلخ اأاء مالهاهو ال يأفكت لن إكرا  اللت
 .ما اه  المدح البات . ال دالل  اد لىخ ذلكلو دالل  اد لىخ الاكهير اي الفعل وزياداه و 

    .6﴾ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها﴿: خاال اعال   :  كان وتمامها
  ﴾ِتَجاَرةً ﴿ الرابي  لالالالالاله اإللالالالالاأو  يم ر الالالالك ذو اآلي الالالالالالفسيرو لهالالالالعرض االالالذكر الزمتشرأ اي م   

 ايل هي و  بالراع لىخ كان الاام ، الرة  ح ارئ ا ارة  و  «:بالابار اما  كان من لدمه انال
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  ن اكون إالت  بالأصب لىخو  أها،و ا ارة حالرة والتبر ادير  االس ااص  لىخ  ن الأ
 :يبدو من او يه الزمتشرأ لنراءة الراع  ن هأاك و هين و .1»الا ارة ا ارة حالرة 

  . و واعت ا ارة ،كان اام  بمعأخ حصىت -0
 .التبر ال مى  الفعىي  اديروأها و  ،ا ارة اس  لهاكان أااص  و  -7

اندير ا ارة تبرها لىخ واسمها ملمر و  ،لىخ كان الأااص  ما اراءة الأصب اهي و    
 :اد اساشهد ببيت الكااب و .  ن اكون الا ارة ا ارة حالرة إال

 2ا الالع  الالأ  الالالالش  ب    الالالالالالواكالالالالا ذا كالالالالومالالالالالان يالالإذا ك     االالالأ  ء  ال  الالالالالب   ون  الالمُ الالى  الالالالالع  الالالا   ل  ال الالاله د  الالالالالالالخ  س  الأِ الب        
ذره  من يو   يبر حوي لحرب،ه اي ايذكره  ببأس اوموايه ياولد الشالر بأي  سد، و    

: ينول سيبويه .إذا كان اليو  يوما :لىخ اندير((يوما))أصب :الشاهد ايهو .اىمع ايه السيوي
 :اد   از  ن اكون كان اام  بمعأخو  .3»اليو   لمر لعى  المتاطب بما يعأي وهو«
 .4»واع يو  ذو كواكب  شأعا إذا «

ْن تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِ ُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِ ْبُكْم ﴿ :لخاال اهلل اعا: إبدال الفعل من الفعل َواِ 
       .5﴾ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ 

ِفُر﴾﴿ اأو ه اإللرابي  لىفعل الملارع ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي      ا ي غ 
   واب الشرط خم زومين لطفا لى يعذب  و  ايغفر  :وارئ«:لباتاالي النراءات انا

من  ار  األمش يغفر بغير ااء م زوما لىخ البدلو ...ويعذب ولين لىخ اهو يغفرراوم
  ولُا من المفصتل أن الافصيل؛الافصيل ل مى  الحسابومعأخ هذا البدل ...يحاسبك 

يظهر من او يه الزمتشرأ و .6«االشامالاهو  ار م را بدل البعض من الكل  و بدل 
                                                

 .284ص  0الكشاي ج  1-
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ِفرُ ﴿لفعل الملارعلهذو النراءات  ن ا  ارئ م زوما لطفا لىخ  واب الشرط ﴾ي غ 
اِسب ُك   يُ ﴿ م زوما بغير ااء لىخ  أه بدل من يحاسب و  ،ومراولا لىخ اندير اهو يغفر ،﴾ح 
 :ي اراءة من حذي الفاء اول الشالرمما يشهد لىخ صح  إبدال يغفر من يحاسب او 

 1االالال   الالال   أ الالالا ا  ارل الالالالالأ   و الل ز  الالالا    الالالبل الالط  الالالالالح   د  الالالالال ِ ال الالا    ا الالأ  ارِ الالاليي د  الال  بأا االالمالىالالالالا االأالالالأاالالالخ االاالالالالالم      
أن اإللما  لرب من اإلايان كإبدال و  ؛أأه بدل من اأاأا ؛ ز  الفعل اىم  :االشاهد   

 المفصللظاهر  ن الشاهد مكرر اي اا .يحاسبك  اي اراءة اإلما  األمش يغفر من
ن كان الغرض ليس واحدا افي ، الكشايو  المفصل من   ل انرير االدة أحوي  مفادها  وا 

مراوع ال :لربين  حدهمايكون لىخ  «لفعل الملارع الداتل بين الشرط وال زاء ن ا
 را بين ال ز  لىخ البدل من اأولاكون  أت متيو  واآلتر يدتل بين م زومين يير،

ون راعا ال يير اأن يكون الفعل الداتل بين اأما ما يك .وبين الراع لىخ الحال
 ما اي الكشاي اأوردو المصأي  .2»الفعل اال يكون بدال مأهمعأخ ليس اي  الم زومين

ْن تُْبُدوا َما ِفي َأْنُفِ ُكْم َأْو ﴿:اي اوله اعالخ ﴾ي غ ِفرُ ﴿ بغي  االحا اج أحدا اراءات  ز  َواِ 

 .بحذي الفاء ﴾َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ ُتْخُفوُه ُيَحاِ ْبُكْم ِبِه اللَُّه فَ 

يًَّة ِضَعاًفا﴿:اال اعالخ :من حروف المعاني    3﴾َوْلَيْخَش الَِّليَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُلرِّ

: اىت ع﴾الَِّلينَ ﴿: ال وابه صى  لو  ﴾َتَرُكوا َلوْ ﴿ما معأخ واوع :اإن اىت«:اال الزمتشرأ    
ذلك و  ،ا  ن ياركوا تىفه  ذري  لعاااه   أه  لو شاراو حالمعأاو وليتش الذين صفاه  و 

اال السمين .4»كاسبه لذهاب كااىه  و ؛ حين احالاره  تااوا لىيه  اللياع بعده 
راا لما كان سينع  أها لىخ بابها من كوأها ح: حدهما:لو هذو ايها احاماالنو «:ايالحىبي 

 إن أها بمعأخ :الهاأيو  .راينحري اماأاع الماأاع لىخ اتاالي العبا و  ،لو واع ييرو
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اإذا كاأت لو اي هذو اآلي  الكريم  لها احاماالن كما ذكر ذلك صاحب الدر . 1«الشرطي 
ي بمعأخ الشرطي  الاماأالي  و اال:لمو  الىغ  العربي   ربع   أواع اإن  لو اي ،المصون

 :اأول  أ مالاالحالكن ما يفه  من اول الزمتشرأ  أه مع و .المصدري  والاي لىامأي إن،
لخ .2»لما كان سينع لواوع ييرو» حري: ن لو ذهب صاحب المحرر  أفسه االحامال وا 

لو اا  زيد :انول ي وز حذي الال  اي  واب لوتااوا و لانديرو لو اركوا »:الو يز إذ ينول
عأخ الذأ المأاه اآلي  ر الزمتشرأ الماد أظ  و .3»لو اا  زيد اا  لمروو  ا  لمرو،لن

 :أ سبنت اإلشارة إليه بنول الشالرالذو  ،الكريم 

 اي الالالالالالالالالالالالن من اللعالالالالالالالالالالالالهالالالالالالااخ  أالالالالالأبالالالالالالالالالالالالالا     الالالالالالبت الالالالالالالاليت حليالالالالالالالالالالاة إالالالالالالالالالالد زاد الحالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالل      

 4د صاايالالالالالالالالالالالا بعنل الالالالالالالالالالالالأ  ربن ر  الالالالالالالالالالالال ن يشأ      و وس بعدالالالالالالالالالالرين البالالالالالالالالالالاذر  ن يالالالالالالالالالال ح     

وهن لعاي يتشخ لىيهن من  ،لىحياة ازداد بسبب حبته لبأااهيذكر الشالر  ن حبته    
توي من يشاراون الموت لىخ لعاي ذرياه   :والشاهد ايهما. البوس والحا   بعد مواه

 .لو اركوا لتااوا .يم  باساتدا  لولىيه اآلي  الكر  كما دلت ،من بعده 

 َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَلا َبَلُغوا  ﴿:اعالخ ولهالالالالالالاللنرض افسيرو الالالالالالالالالذكر الزمتشرأ اي مع كما   

 : ن حاخ حري ياي  إذ ينول.5﴾النَِّكاَح َفِإْن َآَنْ ُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهمْ 
ا خ﴿كيي أظ  هذا الكال ع اىت ما بعد:اإن اىت» و ال ُه   ﴿إلخ ﴾ح  ا ُعوا ِإل ي ِه     م   عل . ﴾ا اد 

حاخ »:واال صاحب الدرت المصون .6«مل لهي حاخ الاي انع بعدها او  ،ياي  لالباالء
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ياي  دتىت لىخ   أها حري: شهرهما:اوالن – لأي الداتىي  لىخ إذا  –ما  شبهها هذو و 
واباىوا الياامخ إلخ وات بىويه  واساحنااه  داع  مواله  :والمعأخ لشرطي  و وابها،ال مى  ا
هو اول :يالهاأو ...ائر ال مل  لىخ ساهي حري اباداء كالداتى ،اس الرشدبشرط إيأ

ولىخ هذا اإذا  ،ما بعدها م رور بها أها حري  ر و  –اويهس  رُ ج وابن دُ  مال  مأه  الز ا
ما ((إذا ))ولىخ النول اأول يكون العامل اي .كون ايها معأخ الشرطوال ي ،ض لىظراي اامح  

حاخ ها »:اال العكبرأو .1«إذا بىغوا الأكاح راشدين ااداعوا:اىتص من معأخ  وابها انديرو
أو  هأا يير لامى ،     .2«كما ادتل لىخ المباد  ،دتىت لىخ الكال  لمعأخ الغاي  ماا 

 مالا لىخ  ن حاخ الواردة اي هذو اآلي  الكريم يساتىص من هذا كىه  ن هأاك إ و     
 : يرة الاي  اي اول الشالرأظو  ،هي الداتى  لىخ الكال  لمعأخ الغاي 

 3لُ الالالالالك  ش         الالالالالالالالالالالد ى ى  حاخ ماءُ الالالالالالالالالالالالالد ب ها     دماء   ج  الالالالالالالمُ ىخ ا  الالالالالالالالالالالت الناالالالالالالالالازالالالالالالالالالام      

 .ماوو حمر  اىخ الاي ارمي بدمائها اي أهر د ى  حاخ الشدة المعرك  كهرت الن:إذ ينول   
دليال لىخ الزمتشرأ من مفهومها اي هذا البيت  ذحاخ الغائي  الاي اات:الشاهد ايهو 

 .﴾َحتَّى ِإَلا َبَلُغوا النَِّكاحَ ﴿:مفهومها اي اوله اعالخ

َلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم ُحرَِّمْت عَ ﴿:نوله اعالخلافسيرو اي معرض  وذكر   
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكمْ  اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناُت اأْلُْخِت َوُأمََّهاُتُكُم الالَّ ِمَن  َوَعمَّ

ِتي ِفي ُحجُ   ن اوله .4﴾وِرُكْم ِمْن ِنَ اِئُكمُ الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَ اِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ
معأاو  نت الربيب  من المر ة المدتول بها محرم  ماعىي بربائبك  و «:﴾ِمْن ِنَ اِئُكمُ ﴿:اعالخ

َوُأمََّهاُت ﴿:ا  ن ياعىي بنولههل يص:اإن اىت ،ل  يدتل بها الىخ الر ل حالل له إذ
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حرم  الربائب يير و ااكون حرماهن بالربائب ال يتىو إما  ن ياعىي بهنت و :اىت ﴾ِنَ اِئُكمْ 
م   ،مبهماين  ميعا حرم  و  ،كون حرماهن يير مبهم ادون الربائب ا  ن ياعىي بهن   اوا 
د الماعىنين تالي معأاو مع مع  ح«من»أن معأخ ؛اأول اال ي وز ،الربائب مبهم 

 «من» عىت مهات أسائك  من أسائك  الالاي دتىا  بهن اند  أك إذا اىت و   ال اراك.اآلتر
ذا اىتامييز المدو ، لبيان الأساء ربائبك  من أسائك  و :تول بهنت من يير المدتول بهن، وا 

من تدي    كما أنول بأات الرسول الباداء الغاي ،«من»اإأك  الل ،الالاي دتىا  بهن  
ال ي وز معأيان متاىفان و بالكىم  الواحدة اي تطاب واحد  خليس بصحيا  ن يعأو 

إال  ن انول  ال يرد، ي به ما ل  يعارض  مريلاعىالذأ يساو ب ا يىيه هو أن ما؛الهاأي
اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن ﴿:لالاصال كنوله «من» عل أساء والربائب و  لىنه بال

 أأهن  مهااهن؛ مهات الأساء ماصالت بالأساءو  .ت مأتياللسأك و الالالت مالالالالاإأيت لس.1﴾َبْعضٍ 
يبدو  ن الزمتشرأ اد ذكر من و  .2»أأهن بأااهنت  ؛الربائب ماصالت بأمهااهن نكما  
 ِمنْ ﴿:ار والم رورذلك إذا اعىي ال و  ،لكريم   أها بيان ال أساي هذو اآلي  ا« من»معاأي
لالاصال « من»اكونو  الباداء الغاي ،«من»العىي بربائبك  ا ما إذا ا بأمهات أسائك ، ﴾ِنَ اِئُكمُ 

كما  ن ، أأهن  مهااهن؛ءحيث  مهات الأساء ماصالت بالأسا ،الربائبلأساء و إذا اعىي با
ن كان  بو حيان يأفي  ن من معاأيو  ،أهن بأااهنأ ،الربائب ماصالت بأمهااهن « من» ا 

ذا كان هذا االاصال مهبااو  .االاصال اإأه أظير االاصال المأفي الذأ كشفت لأه  ،ا 
 :اي اول الأابغ  «من»

 3أتيالالالالالالم ت  الالالالالالالالالاللسو  ك  الالالالالالالالمأ تُ الالالالالالالالاإأي لس     [اورل الالالالالالالالال ُ اُ  د  الالالالالالالالالالالالاي  س ت  الالالالالالالالالالالاولالالالالالالالالالالحإذا ]      

  «من»معأخ  :اهد ايهالالالالشو  .ما ااصالكون بيأهالالالالاليأفي  ن يو  ،إذ يابر  الأابغ  من صاحبه   

                                                
 62اآلي  من الاوب   -1
 .445ص  0الكشاي ج  -2
 680ص 5اي الحيوان ج. 020ص  اا لباس لبد الساار.ابغ  الذبياأي اي ديواأهالبيت لىأ -3
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ايما يحامل من افسير لنوله ريد المفسر إهبااه هو ما يو  ،وهي لالاصال مهباا  و مأفيا
 .﴾ِمْن ِنَ اِئُكمُ ﴿:اعالخ

ذا كاأت    مما افرد به اإأه . 1«ويفيد الارايب بمهى  ،حري يشارك اي الحك »:(( هالُ ))وا 
اي معرض إذ ينول . أ اسابعاد اإللراض بعد الاذكير ،الزمتشرأ إااداها االسابعاد

ثُمَّ َأْعَرَض ﴿»2﴾ْظَلُم ِممَّْن ُلكَِّر ِبَآَياِت َربِِّه ثُمَّ َأْعَرَض َعْنَهاَوَمْن أَ ﴿:اعالخ افسيرو لنوله
أاراها و :والمعأخ.لالساعباد ﴾َعْنَها رشادها ا   ن اإللراض لن مهل آيات اهلل اي ولوحها وا 

كما  ،والفوز بالسعادة العظمخ بعد الاذكير بها مسابعد اي العنل والعدل ،ء السبيلاإلخ سو 
     ومأه. 3«ه  ل  اأاهزها اسابعادا لاركه االأاهاز ،و دت مهل اىك الفرص :صاحبكانول ل

 :اي بيت الحماس   هالُ 
 4هالازورُ الالالالالالالالاله  ي الموتِ  راتِ الالالالالالالالالاليالالرا يم      رتة  حالال نُ الالالالالالالالالالالإال اب الاء  الالالالالالالالالالوال يكشُي الغم  

أصل يرا يمرات الموت م سدة ارتة كري  ال يكشي لن الغماء لنومه إال ابن ح:ينول   
 .ه  بما ايها من مظأ  االسابعاد :والشاهد ايه .ايمأعه لنىه  ن يارا ع لأها ، مامه

َكْيَف َيْهِدي اللَُّه َقْوًما َكَفُروا َبْعَد ﴿: اال اهلل اعالخ :العطف على التوهم أو المعنى 
 .   5﴾ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّ وَل َحق  

ش ِهُدوا﴿:اإن اىت لال  لطي اوله«:اي افسيرو لهذو اآلي اال الزمتشرأ     ايه : ع اىت﴾و 
 ن آمأوا كنوله أن معأاو بعد ؛ ن يعطي لىخ ما اي إيماأه  من معأخ الفعل:و هان
دََّق َوَأُكنْ ﴿اعالخ  اد شهدوا  ن و لىحال بإلمار اد بمعأخ كفروا و ي وز  ن الواو ...6﴾َفَأصَّ

                                                

 .476ال أخ الداأي ص 1-
 .77 اآلي من  الس دة -2
 .456، ص2الكشاي ج -3
 .08، ص8الدر المصون جاي البيت من الطويل ل عفر بن لبى  الحارهي  -4
 .06اآلي  من آل لمران  -5

 .08اآلي  من المأاانون  6-
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ش ِهُدوا﴿:وله اعالخيظهر  ن الزمتشرأ اد اصر او يه الواو اي او  .1»رسول حيال  ﴾و 
المعطوي لىيه ما اي إيماأه  من معأخ و  ، حدهما  ن الواو حري لطي :لىخ و هين

دََّق َوَأُكنْ ﴿:اد أظر هذا الاو يه بنوله اعالخو  بعد  ن آمأوا وشهدوا، أ  ،الفعل معابرا ﴾َفَأصَّ
ديلطفا لىخ محل اأ«يلطي  كن لىخ اأصدت  راأي  صدي ت   كأأه ايل إذا  ،صت

إلاا  إلخ  .3دل لىيه الامأييالذأ ز  لىخ اوه  الشرط  مع  ن التىيل يرا  أه .2»و كن
شاهدا لىخ هذا الأوع من ن الشعر الفصيا ما يعابر دليال و ي  الكريم  هأاك ماآلهذو 

 :العطي اال الشالر 
 4[ هاالالالالالالالالالالالالن يرابالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالإال بب]بالالالالالالالالالالالالرة     وال أالالالالالالالالاللشيالالالحين مصىالالالالالالالليسوا [ مشائي ]   

 ا يرابه  إال باصدتع ييص إذ ال ،وصي الشالر اوما بأأه  أذير شو  ليسوا بمصىحين   
خ ىالحيالث  الرت أالالب لطفالا ل ((ال أالالبليسوا مصىحين و )):شاهد ايه اولهالو  .الشمل والفرا 

و ابالابالالار  أالاله وا : مالالا الو الاله الهالالاأي .لابالالارا لىمعأالالخانالالديرو بأالالالب او  ،االالوه   الالر تبالالر لالاليس
االالد شالالهدوا االالي  أ ال مىالال  و  ،شالالهدوا  ن الرسالالول حالالي االالدكفالالروا و  :الحالالال بإلالالمار االالد بمعأالالخ
االالد  لالالاي صالالاحب الالالدر المصالالون و هالالا هالهالالا و  .مالالن واو كفالالروامحالالل أصالالب لىالالخ الحالالال 

ال اا لالالالالالالوا  لىخ  مى  كفروا حيالث كفالروا االي محالل أصالب أعالابر ايه  ن  مى  شهدوا معط
 .5 أ كيي يهدأ من  مع بين هذين اأمرين ((اوما ))
 
 
 

                                                

 .257ص  0ج  لىزمتشرأ الكشاي 1-
 .467ص  4ج  لىزمتشرأ الكشاي -2
 .457ص  0ج  المصدر أفسه -3

 .050ص 4جالبيت من الطويل لألتوص  و اأحوص الرياحي اي تزاأ  اأدب  4-
 280ص 2الدر المصون ج 5-
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َلا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَلاُعوا ِبهِ ﴿:اال الىته اعالخ  :تعدية الفعل ألاع    1﴾َواِ 
،:ينال »:اال الزمتشرأ    ذ اُلوا  »:اال صاحب الدرت المصونو  .2« ذاع بهو   ذاع السرت
 ذاع الشيء  يلا بمعأخ :وينال ،ذاع الشيء يذيع:اع ياء لنوله لين  ذو  ، واب إذا ِبهِ 

د       معأخ ((  ذاع ))لمن:ايلو  ولىيه اآلي  الكريم ، ،ويكون ماعدتيا بأفسه وبالباء ،الم رت
بأفسه،  ذاع ماعد  االفعل  ذاع بمعأخ  .3«لهاحدتهوا به مذيعين  : أ و اعدياه،اعدتا ((احدث ))
  : ليو هو أظير اول  بي اأسود الدت و . اعدتأ اعدياه ،أأته لمن معأخ احدتث؛بالباءو 

 [    الالر مريالالبالالالالالالالالالاللكأتالالالالالاله االي الأصا ييالالاز       و الالالالالال مأت لىالخ السرت امر  ييالالالالر ح]
  4الالالالوبنُ ه  لت د  الالاِلالالالالالالالالالالالالوا ُ   أالالالالالالالالالار   الالاء  الالالالبعىيالالالالأأته      الالالالالالالالالخ كالاس حات الالالالالالالالالالالال ذاع بالالالالاله اي الأتالال

هرو حاتخ ظاند تدلأي أصحه ااحدتث به اأ ،ولعت السرت لأد من ال يصوأه:ينول   
 و باأحرا  ،اد لدتاو بالباءو  ،اوله  ذاع به :الشتاهد ايهو  .بهنو كأأته أار بعىياء  شعىت ب

 .﴾َأَلاُعوا ِبهِ ﴿:ايه ما ياتصل اي الدتالل  بنوله اعالخو  ،أه معأخ احدتثلمت 

َلا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل ﴿: اال اهلل اعالخ     :ا م الفعل تعال،أو فعل األمر َواِ 
َلى الرَُّ وِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا    .5﴾اللَُّه َواِ 

اد ار     ن الحسن بن لىي رلي اهلل لأه ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   
ال مع بعد  اىما حذات واو... أه حذي الال  من اعاليت اتفيفا وا بل  الال  لىخاعالُ «

 هل مك  اعالي بكسر الال  مأه اول و  ،وا أحو اندمواخ المت اصار اعالُ الال  من اعال

                                                

. 02الأتساء، من اآلي   - 1  
. 407، ص 0الكشاي، ج  - 2  
. 50، ص 4الدرت المصون، ج  - 3  

 .اا الشيخ محمد حسن آل ياسين.األيي  بو سعيد الحسن السكرأ.البيت من الطويل أبي اأسود الدولي اي ديواأه -4
 45ص. 0880سأ .بيروت لبأان  7ط.الهالل كاب دار وم

 .60الأساء اآلي   5-
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 أ حسب .1»الو ه ااا الال و  عالخ، ااسمك الهمو  ا ياعال:اأيمدحواي شعر ال لىمر ة،
 :اي اساعماله و هان 2يبدو من كال  الزمتشرأ  ن اس  الفعل اعالو  .العام  النراءة

غ  المشهورة هي الىو  ،اعالي اعاليا اعالين اعالوا، ،ااا الال  اي كل اأحوال اعال: حدهما
اد و .  اي المفرد المذكر مع ياء المتاطب  اعاليااا الال :هاأيهما.والو ه اي النراءات

لىخ  ذكرو  .3وهي اراءة شاذة ،بن لىي رلي اهلل لأهما الحسن أسب اراءة الل  إلخ
يل اوااي بني  لد اعالي مكسورة الال  بدر اد  و و  ،سبيل الامهيل اول  بي اراس الحمداأي

 :اا لىمطرد من كال  العرب إذ ينولاأبيات تال

 4اليالالالالالالالالالالاع و   الالالالالالالالالهم كِ الالالالالالالالالمُ الالالالالالالاعالي  ااس     [بيأأا رُ الالالالالالالالالالالده ي  الالالالالالالاراا ما  أص يا  ]     

هي و  ، سير بعيد لن  هىه وذويهاهو  ،مأها  ن اناسمه الهمو  امتاطبا حمام  طالب   
بكسر  ياوله اعالاي  –هدال  اول الشاو  -والامهيل .طىين  اريب  من اراتها اغرد اي طرب

َلا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ﴿ماله من لالا  بنراءة من ار و  ،الال  واأصل ااحها اعالي   بل   ﴾َواِ 
 لمولدين الذين ال يحاج بشعره  ايمن الشعراء ا (252-278)أن  با اراس الحمداأي؛الال 

 ساس  أه  د ذكر البيت لىخال  لاند  ن الزمتشرأ او  .الىغ  واوالد الأحو والصري
أما ذكرو لىخ سبيل الامهيل واالساهأاء ،شاهد ابن هشا  كما اعل  ،ل  يىحأه صراح و  ،وا 

 ااسمك  ياعال :ومن ه ت لحأوا من اال :االإذ ااا المها بعد  ن احدث لن اعالخ و 
الل  بالابار  ن لغ  الكسر و  ،يير موسس أه  يإالت  ن هذا الحك  يبدو ل. يالهمو  اعال

 ال من الالالالالالر بأأ حالالالالالالذا ال يعابالالالالاللو  ؛اىاهاراس لىخ لعفها و الالالالالال بي ا ابل ي بهاالالالالالالالالالهأاك من أط

 
                                                

 420-428ص 0الكشاي ج 1-
بديل  ويين اي  سماء اأاعال والصواب  أهما اعال  مراعالخ اعدهما  مال  من الأحو ما هات و  «:ينول ابن هشا   -2

 .22شرح اطر الأدا ص  »هااي واعالي:  أهما داالن لىخ الطىب واىحنهما ياء المتاطب  انول 
 .005ص  0يأظر إمالء ما من به الرحمن ج  -3
  72شرح شذوذ الذهب ص  ت من الطويل أبي اراس الحمداأي ايالبي -4
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أما هو  ار لىخ لغ  لعيف  اىيى  االساعمالو  ،ي اراس الحمداأي لحأابوال اول  اأح  .1ا 

   .2﴾َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم اْلَمْوتُ ﴿: اال اعالخ : الحمل على التوهم  

لىخ  ساس حذي  ال زاء بل  وتز  ﴾ُيْدِرُكُكم﴿ل  يكاي الزمتشرأ باتريج اراءة الراع    
وهو ما لبتر لأه  ،وهو  يأما كأا  ، ن يكون الراع محموال لىخ ما ينع مواع  يأما اكوأوا

ا ا ُكوُأوا﴿ما ينع مواع  حمل:وي وز  ن ينال»:بنوله ال وهو  يأما كأا ، كما حمل و  ﴾  ي أ م 
ال :زهير راع كما ،مصىحين اراعبهو ليسوا و  ،(ليسوا مصىحين)لب لىخ ما ينع مواع اأ

خ اي هذو اآلي   و باأحرا الحمل لىخ المعأ ،االحمل لىخ الاوه .3»ال حر و  لييائب ما
ومأه  .4«ولكأه ال يأناس ،اأمور المعهودة اي كال  العربأأه من »الكريم  ليس بدل 

 :اول الشالر

 5[هاالالالالالالالالالالالالرابالالالالالالالالالالين يالالالالالالالالالالبب الإ] ب  الالالالالالالالالال أالو      [رةالالالالاللشي]وا مصىحين الالالالالالالليس [ الالالالاليمشائ]     

ال يصيا و  ،ليسوا بمصىحين بين الأاسو  ،إذ يصي اوما بأأه  أذير شو  لمن حوله    
حيث  ،ال أالباوله ليسوا مصىحين و  :الشاهد ايهو  .اصدع الشملإال بالفراي و يرابه  

ذا سىمأا بهب .أالب لىخ اوه   ر تبر ليس ر   وت هذو الظاهرة وامهىها اي الأهروا 
 :لكون  يأما اكوأوا اي معأخ ﴾ُيْدِرُكُكمُ ﴿ارافاعال ائز  منيكون اإأه  . النرآن الكريو  والشعر

ي وز اإأه  ، أه ماخ كان اعل الشرط ماليا اي الىفظوذلك  ؛ يأما كأا  باوه   أه أطي به
هو اأمر أفسه و  .والهاأي الراع ، حدهما ال ز  لىخ ال واب:هاناي الملارع بعدو و 

ل لزهير الراع اي اوله   :الذأ توت

       
                                                

 .48أدا ص اطر ال هامش يأظر 1-
 .20 من اآلي  الأساء -2
 .428ص  0الكشاي ج  -3

 .280ص  7البحر المحيط ج  4-
 050ص 4من الطوبل لألتوص  و اأحوص اي تزاأ  اأدب جالبيت  -5
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ن  ا]       1ر الالالالالالالالالالالال حالي و الالالالالالالالالالائب مالالالالالالالالالالالينول ال ي     [غب الالالالالالمسو  الالالالالالالالالالالىيل يالالالاأي تالالالالالالالالالالوا 

الشاهد و  .مان لك مأهر ال حمو ود و  يمال: ا  ااو محااج يطىب أواال ينول لهم إذا : أ   
 .الراع  حد الو هينأن الشرط ماض و  ؛راع ال واب ينول :ايه

  2﴾اْلَمْوتُ  َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُ وِلِه ثُمَّ ُيْدِرْكه﴿:اال اعالخ:أنإضمار 

 :السمين الحىبي واال. 3» ن إلمارارئ يدركه بالأصب لىخ و « تشرأاال الزم    
أما بابه الشعر ،وهذا ليس بالسهل»سن البصرأ بالأصب اال ابن  أتيالح ار و «  ال وا 

 و  ،أفي محضببها  ينع بعد الفاء الم اب» ن إأما بإلمارأن الأصب ،5»4«نالنرآ
اىك الحاالت المأصوص   ن اي يير بإلمارهذا يعأي  ن الأصب و  .6«طىب محض

لذا يأفي  بو لىي و  ه؛ا بالمسبوي بأفي  و شبهو اشبهل   ،لىيها اي كاب الأحو لرورة
ر الزمتشرأ اراءة مع هذا اند أظت و  .اي المو ب إال لىلرورة الشعري  ( ن)7الفارسي
 :لمروالحأظىي  المغيرة بن لبنو  الأصب

 8ريحاالالالالالالالال از اأساالالالالالالالالالالالالبالحِ  ي  الالالالالالالالالالالالالالال لحو      [ي الالالالمأي ابالالالالالالالالالالالالالالالي لأزلالالالالالالالالالالالالالالالالرك مالالالالالالالالالالالالالالسأا]     

الح از لعىي   د  سكن و  –وهو مأه   –مأزلي ااركا م اورة بأي امي   أ سأيادر    
رة بعد ااء مااساريحا حيث أصبه بأن مل: والشاهد ايه .حنوايأي ويرلخ حهأاك ما يري

د اند  ايها هذا لرورة مع مالحظ   ن اآلي  او  ،بأفي  و طىب   من دون  ن اسبيالسببي
نو  ،ك يعابر  اوا مما ورد اي البيتذلو  ،الشرط لىخ المعطوي كان الأصب اي البيت  ا 
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ن ل  يكن اي  واب شيء من اأشياء الاابع  المعروا  اي كاب الأحوبانرير  ن و  أن ؛ا 
 أه لطي لىخ اعىيل   و ي،لأفسه  و رائح  الامأايه معأخ اأمر  « لحي»الملارع
 ،ات ذلكلف   ،راه  ولو راعشبالح از ااساريا من شر ل  لحيو مأه  و  أأ: أ محذوي

 .1االساراح  انط و بالىحوي  إتبارا وكان

   2﴾ِمِنينَ َقاُلوا َأَلْم َنْ َتْحِوْل َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُمؤْ ﴿:اال اعالخ:النصب بعد واو المعية 

أ ع ُك   ﴿ارئو «:اال الزمتشرأ    أ ع ُك ﴿السمين الحىبي واال.3 نر بالأصب بإلما﴾وأ م    ﴾وأ م 

 وار  ابن  بي لبى  بأصب العين وهي ظاهرة، ،هور لىخ  زمه لطفا لىخ ما ابىهال م
 ز  امن الوالا  ن  .4»بعد الواو المنالي  لى مع اي  واب االسافها «  ن»إلماراإأه 

أ ع ُك   أ  ﴿ ِوذ  ﴿لطي لىخ  ﴾م  ا ح   ما من ار  يمأعك  وهي اراءة ال مهور، ، ىالم زوم  ب ﴾أ س 
ك  اد أصب أعمل الملارع أفع ن الو  ،المعي  وواأه الابر  ن الواو هي بالأصب ال شك  
مما سمع لن العرب سمالا  هوو  ،واو المعي  اي  واب االسافها بأن ملمرة بعد 

 :يئ طحالمأه اول و ، مطردا

 5اءُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاإلتو  ودتةُ الالالالالالالالالال  المالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالالالالالالالون بيأي      وبيأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك  ويكار  الالالالالالالالالالالالالالالال     كُ الالالالالالالال ل     

لالاات يسودها اإلتاء مبأي لىخ  رمعاابا الزبراان  ل  يكن بيأأا  وا:طيئ حالإذ ينول    
الفعل يكون مأصوب بأن ملرة بعد واو المعي  الوااع  اي  واب :الشاهد ايهو . ودةوالم

 .  ىبابن لوهو ما يوكد صح  اراءة  ،اسافها 
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﴾َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إَِذا َجاَءْت ََل يُْؤِمنُونَ ﴿: قال ّللاه تعالى      :أنّ من معاني  
1

   

 ارأالالالالالالالالالك اشالالالالالت وي  أالالالالالت الست ائ »:لعىتها من اول العرببمعأخ  ﴾َأنََّها﴿وايل»:اال الزمتشرأ   
اول امرئ  يشهد لىخ  ذلك  يلاو .2«لعىتها إذا  اءت ال يومأون:وانويها اراءة  بي« لحما 

   :هو تير شاهدالنيس و 
 3ا ذ  تُ  نُ الالالالخ ابالالكمالا بكال أبكالالالي الدتيالالالار   أالالا     الالالالأأت  يلِ الالالالالالالالالِ حالا لىالالالالخ الطتىل المُ و ال  لُ 

ياو معه كما ليبك ؛حيث يأادأ امرو النيس صاحبيه  ن يعرت ا لىخ الطتىل التذأ درس   
ل و  ،كان يفعل ابن تذا   .ورود  أتأا بمعأخ لعىتأا :الشتاهد ايهو  .من بكخ الدتيارهو  وت

 4﴾َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم اللَّهُ َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء ﴿:اال الىته اعالخ  :إضمار وأتضمين 
 ك  الالالالالالالالالالالالي حوله االالالالالالالاللدت، رب الالالالالالالالرو من اأشالالالالالالالاليي من ﴾َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم اللَّهُ ﴿»:اال الزمتشرأ   

 لىفاها» :الفاكه  كنولها ممتا رزاك  الىته من الطتعا  و ي وز  ن يراد  و  لنوا لىيأو  اإلاال ،
اة ايما لطي لىخ شيء بحري امن المعىو   نت هأاك مذهبين لىأحت  .5««ء بارداماا و ابأالالال 

ا مفادو  ن يلمر لىهتاأي اعل يأاسبه ليصاإللمار و : حدهما ،الفعل ال يصل إليهلطي و 
المعطوي لىيه و  ،عطخ العامل معأخ يأاظ  المعطويهو  ن يو  :الالمين:والهتاأي.العطي
  ل  ن ينول باإللمار  و الالمين اي هذو اآليالمالحظ  نت الزمتشرأ ابو  . ميعا

لدتوله اي حكمها  ؛هو اسىيط اإلاال  لىخ المعطويو  :الكريم   شار إلخ او يه هالث
ي وز  ن و : من ييرو من اأشرب   متا اوله ﴾َأْو ِممَّا َرَزَقُكُم اللَّهُ ﴿بالابارو من المائعات  أ

ايحامل  أته  راد المين الفعل  .الفاكه طتعا  و ا ممتا رزاك  الىته من اليراد  و  لنوا لىيأ
مأه االعطي و  ،الفاكه الطتعا  و  و ممتا رزاك  الىته من  ، ايلوا معأخ  لنوا لىيأا من الماء
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يحامل وهو  »كما ،ويل العامل إذ  صبا معأاو  ل ت و وسع من معأاو الىتغوأصحيا بعد اأ
. 1« لنوا ليصل إلخ ممتا رزاك  الىته وهو « و»  لمر اعال بعد  ن يكون الظتاهر من كالمه

اآلي  الكريم  من ييرو من المفسترين اي هذو ويشهد لىخ ما ذهب إليه الزمتشرأ و 
 :  و المين هو اول الشتالر إلمار
 ................................     اردا الالالالالالالالالالالالب مالالالالالاءل الالالالالالا و الالالالالالالالالالالهالالالالالالالا ابأل الالالالالالالالالالالفاُ الالالالالالاللى

 . يروأ صدرو ل زاو 
الالالالا حططت الرتح]   2 ارداالالالالالالالالالالالالمالالالالالاء بالالالالالالا و الالالالالالالالالالهالالالالالالالا ابأالالالالالالالالالالالالفاالالالالالالاللى     [هالالالا وارداالالأل لالالالالاللمت

مهما كان هذا الشتطر صدرا  و ل زا اإنت اائىه يتبرأا بأأته اد لىي أاااه  و ارسه و    
يمكن لطفه الاإأته  «ماءو »اوله  :االشتاهد ايه .ماء مع لىمأا  نت العىي ال يكون ماءا و ابأالالالالال

هو الفعل لىي ال يصات اسىيطه لىخ و  ،الابار العامل اي المعطوي لىيهب «ابأا»لىخ 
لذا كان لىعىماء الأحاة و  ؛لىخ معأاو الحالي «لىي»المعطوي مع بناء معأخ هذا العامل 

عل ملمر يناليه السيتاي مفعول به لف «ماءو » حدها  نت اوله :راءا البيت آاي اتريج هذ
معطواا لىخ اوله وابأا بعد الاأويل اي  «ماءو » ن يكون :والهتاأي .ماءسنياها انديرو و 

كأن ألمتأه معأخ ادمت  ،معأخ  وسع من معأاو الىتغوأ «لىفاها»العامل  أ المين الفعل
أأته إذا ل  »مفعوال معه «ماءو » الهتالث  ن يكونو  . و معأخ  لطياها ، و معأخ  أىاها ،لها

 و معأوأ اأاصب لىخ  أته مفعول  ،يصات العطي اي االس  التذأ بعد الواو لماأع لفظي
ما يأبغي و  .3«المولتي اي  ولحه اند  أكر ذلك ا مت  .اد ذكر هذا الو ه ابن لنيلو  ،معه

نت مصطىا الالمين من المصطىحات معاري تالل معال   هذا الشتاهد   مناإلشارة إليه 
اة. حاب الشتعر والنااي بين  صك  ما بين الأحاة والبديعييتن و المشار  يراد و  ،ايطىي لأد الأحت

سمتي ذلك و  ،ون لفظا معأخ لفظ ايعطوأه حكمهاد يشرب»به كما  اء اي المغأخ
                                                

. 282، ص 4البحر المحيط، ج  - 1  
. 450، ص 0البيت من الرت ز اي شرح ابن لنيل، ج  - 2  
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 و  ، و حديها ،يراد به  ن يأتذ الشتالر  و الأتاهر آي و  ،كما يطىي اي البديع. 1«الميأا
يراد طىي اي الشتعر و يو  .بىفظه ومعأاو و بياا من شعر ييرو  ، و شطرا ، و مهال ،حكم 

 .2« ن ياعىتي معأخ البيت بالتذأ ابىه اعىتنا ال يصات إالت به» به
  .3﴾َلَقْد َأْرَ ْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمهِ  ﴿: اال الىته اعالخ   :الم جواب الق م

ا »:اال الزمتشرأ    ى أ ا ُأوحل س  ما له  ال يكادون :اإن اىت.  واب اس  محذوي ل ن د    ر 
 : ال لأه  أحو اولهو  «اد»يأطنون بهذا الال ، إالت مع 

  4[ال صالو  ث  الالالالالالالالالالالا من حديالالامالال]لأالالالالاموا ر    ا ِ الالالالالالالالالالالالالالاالال    الالالالالالالالالالالالالالالىفلهالالالالالالالا بالىتالالالاله حِ  تُ حىف  
أنت ال مى  النسميت  ال اساي إالت اأكيدا لى مى  المنس  لىيها التاي ؛أتما كان ذلكإ:اىت   

هي  وابها، اكاأت مظأ  لمعأخ الاواتع التذأ هو معأخ اد لأد اساماع المتاطب كىم  
اإنت دتولها لىخ  ،إذا كان ال إشكال اي دتول هذو الالت  لىخ ال مى  االسمي  .5«النس 

اإذا دتىت لىخ المسانبل  »ابط بدالل  الفعل لىخ المالي  و المسانبلال مى  الفعىيت  مر 
اإنت اأكهر  ن ادتل مع  ،و متا دتولها لىخ المالي...ن الأتون الهتنيى   و التفيف اال بدت م

َتاللَِّه َلَقْد ﴿:والىته لند امت اال الىته اعالخ :وذلك أحو اولك...أنت اد انرتب من الحال...اد

لند  اىا  : أ ،7﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها﴿:ربتما حذات الالت  أحو اولك اعالخو  .6﴾للَُّه َعَلْيَناَآَثَرَك ا
االظتاهر من كال  .8«الىته لند أاموا أ و  ،«الىتهحىفت لها و »:ذات اد اال الشتالروربتما ح

 مالياب النس  إذا دتىت لىخ الابن يعيش  ن اد االز  اي اأكهر ال   و الزمتشرأ و 
ر الزمتشرأ حذاهاو    اي  صىها موكدة ب واب بأنت ال مى  النسميت  .وهو اىيل ،اد برت
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أد اساماع المتاطب كىم  لذا كاأت احمل معأخ الاواع التذأ هو معأخ اد لو  ؛النس 
ذا كان الو  .ما يعوتض معأاهالذا  از حذاها لو ود و  ؛النس  شتاهد لىخ حذي الالت  اوله ا 
ول امرئ النيس اي البيت هو ا :اإنت الشتاهد لىخ حذي اد، ﴾َح َمْن َزكَّاَهاَقْد َأْفلَ ﴿:اعالخ
اي  واب  حيث  اء بالالت  داتى  لىخ اعل ماض «الأامو » :حيث الشتاهد ايه اوله.الستابي

 . بند هالنس  من يير اااراأ
 .1﴾...َحَرَنا ِبَهاَوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن َآَيٍة ِلَت ْ ﴿   :اعالخ اهللاال  :مهما
 زاء الالالمأ  معأخ ال الالالالالهي ما المل»:مهما إنت اال الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي  الكريم     

اء اساهناال لاكرير هاألي اىبت  ن  إال...الزائدة الموكدة لى زاءلم ت إليها ما 
لصوت الذ أ هي ا((مه ))ومن الأ اس من زل   ن   ،مذهب الس ديد البصرأالهو و  الما اأسين

َما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن َآَيٍة ِلَتْ َحَرَنا ِبَها َفَما  ﴿.ي  كُ : كأأ ه ايلما لى زاء و  ،يصوت به الكاي  
ر لىخ ك  بها را عان إلخ مهما إالت  نت  حدهما ذُ اي به، و ميران لالو ...﴾َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ 

ال  الزمتشرأ  نت الالالالالالاالظتاهر من ك .2«اآلي  أأته اي معأخ؛ث لىخ المعأخأ  الهتاأي  ُ الىتفظ و 
ما الشرطيت  زيدت  ((ما ما )) حدهما  أتها مركب  من  :اي اركيبها مذهبانو  ،مركتب  ((مهما ))

هو المذهب البصرأ و  ،لىيها ما الزتائدة، ه ت اىبت األي هاء اساهناال لاكرير الما الاأسين
هي الصوت التذأ و  ،((مه ))هما،  أتها مركتب  من هاأيو  ،الستديد لىخ حدت اعبير الزمتشرأ

ت به الكاي   ما يفه  من كال  و  .ما لى زاء ه ت ركبت الكىماان اصارت شيئا واحداو  ،يصوت
مير الالالالبحري بدليل لود اللت ليس و  ،الزمتشرأ  يلا  نت مهما اس  شرط ي ز  اعىين كإن

ميلىيها، و  ميران اي ال يعود اللت يير  ،بها لائدان إلخ مهمابه و ر لىخ حري حيث اللت
مهما بنول   اد احاجت لىخ اسميو  ،الهتاأي  أتث لىخ المعأخر لىخ الىتفظ و ك   نت  حدهما ذُ 

 : زهير
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ن تالها ا  و         الالالالالالالالالاللأد امرئ من تىين مالالهمالالا يكن  و    1 ِ ى  ع  الاُلالالخ لىالالالالالالخ الأتالالاس اف  ت  ا 
ن ظأتها تااي  لىيه  ،ن اعى  لىأتاس بأمارااهاس يت  اكون اي اإلأسااأأت طبيع  و     . وا 
مير لىخ مهما مذكرا اي يكنلودة  :الشتاهد ايهو  اي تالها لىخ الابار لفظ  موأتهاو  ،اللت

 . هذا ما يوكتد اسميتاها كما  اءت اي اآلي  الكريم و  ،معأاهامهما و 
ْن َيظْ ﴿: اال الىته اعالخ   :بعد كيف الفعل جواز حلف   2﴾ ...َهُروا َعَلْيُكمْ َكْيَف َواِ 

 اد هبات الالالالالالالالالالالالالالرار السابعالالالالالاك ((كيي ))»:ن  ذو اآلي  الكريم الالالالالالالير هالالالالالالالالتشرأ اي افسذكر الزم   
؛ حذي الفعل لكوأه معىوما :انوله.3«حذي الفعل لكوأه معىوماو  ،المشركين لىخ العهد

كذلك و .راد من المعأخ بها ابىهاما يُ  لاندت  ؛الكال  دليال لىخ معأخ ((كيي))خ بال فِ اُ ك  اُ » أأته
مأه اكيي و  .4«افعل العرب إذا  لادت الحري بعد مليت معأاو، اسا ازوا حذي الفعل

اكرار  ((كيي)) إن :هو ما لبتر لأه الزمتشرأ بنولهو  .5«اأكيد لأفي هبااه  لىخ العهد»
ن يظهروا لىيك  كان اهدوأه  و كيي اع»:الانديرابعاد هبات المشركين لىخ العهد و الس ا 

  :هذا أظير اول الشتالرو  .6« مره  إلخ ما ذكرأا
 7يالالالبالالالالالالالالالالالالالاىو     بالالالالالالالالالالالالااالالا هلهي و اكيالالال ا     ر  النُ ب الوتُ الالالالالالالالالالالالما المالالالالالالالاأي  أت الالالالالتبترامو 

مراض إلخ أاء و يه المريض من النرا حيث الوبان يترج بأتأاد أصا بيرهي  تاو و    
وهو بين هلب   علكأه لما ر ا ابرا اساأكر لىخ الأاصا أصيحاه اكيي مات هذا ،البادي 

 : أ ،حذي الفعل بعد كيي لدالل  المعأخ لىيه:الشاهد ايهو  .بئر ماء صااي مرافع  و 

                                                

. 22شرح اطر الأتدا، ص اي لزهير بن  بي سىمخ من معىتناه و  الطتويلالبيت من  - 1  
. 0الاوب ، من اآلي   - 2  
. 042، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 254، ص 00ج  دت. دط.بدار ه ر. لبد اهلل بن لبد المحسن الاركي.افسير الطتبرأ، د - 4  
. 05، ص 5البحر المحيط، ج  - 5  

 . 704ص  .0806. بيروت. 0ط. موسس  الرسال . ا لفيي لبد الرحمنا. أبي حيان.اذكرة الأحاة-6
266ص  77و بال أسب  اي شرح المفصل  704ويل لكعب بن سعد الغأوأ اي اذكرة الأحاة البيت من الط - 7  
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وما يرابط  ،لىخ معأخ االساأكار ا  يلاالابر البيت شاهدو  عليس اي اري اكيي مات و 
 .1﴾َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد اللَّهِ ﴿:له اعالخبه من او 
  :إن وفتحها همزةك ر 

 .2﴾ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد اللَِّه َحقًّا ِإنَُّه َيْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيِعيُدهُ ﴿: اال الىته اعالخ
اسائأاي معأاو الاعىيل »:﴾ْلَق ثُمَّ ُيِعيُدهُ ِإنَُّه َيْبَدُأ اْلخَ ﴿: ن اوله اعالخ الزمتشرأ ذكر   

لاداه هو  زاء  لو وب المر ع إليالاله، وهو  نت الغرض ومنالخ الحكم  باباداء التىي وا 
 و هو مأصوب بالفعل التذأ  ،المكىتفين لىخ  لماله ، وارئ  أته يبد  التىي بمعأخ أأته

والمعأخ إلادة التىي بعد بدئه،  ،إلاداه التىي ه ت  بدء   ولدا الىته الىته،  أ ولد   أصب ولد  
بدئ من  بد ، وي وز  ن يكون مراولا بما أصب حنتا ويُ  الىته لىخ لفظ الفعل ولد :وارئ

نرتاء لىخ كسر الهمزة  مهور ال﴾ِإنَُّه َيْبَدُأ اْلَخْلقَ ﴿انوله اعالخ .3« أ حيت حنتا بدء التىي
 أته مأصوب  :الزمتشرأ هاله   و ه  حدهالها  اند ذكر، بفاحهاالنراءة   متا لالسائأاي،

لىخ حذي :والهتاأي ،التىي ه ت إلاداه ه اعالخ بدء  لد الىت و : أ ،بالفعل التذأ أصب ولد الىته
التىي ه ت  حيت حنتا بدءُ  : أ ، ن اكون االال بما أصب حنتا :الهتالثأأته، و : أ ،ال  ال رت 
 :ير بنول الشتالراد اساشهد لىخ صحت  هذا الاو يه اأتو . إلاداه

  4الالالبُ الالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالا إال لىالالالالالالاليت راالالالالالالالالالالالالالالال ذاهبالاليا     و ئت  االالالالالالالالالالالالاد الىتالالالاله  ن لسالالالالال حنالالالالالالالا لب
      علىيت رايبإالت و ال  صدر و  د ر  ال  و ،إذ ياساءل  صحيا  أي ال  ذهب وال   يء   
  )):كنراءة من ار  ،لست  مى  اسميت  اي محلت راع االل بما أصب حنتا ن  :الشتاهد ايهو 

ى ي     .((أ ُه ي ب د ُ  ال ت 
 

                                                

. 2الاوب ، من اآلي   - 1  
. 4يوأس، من اآلي   - 2  
. 780، ص 7الكشاي، ج  - 3  

 0264التهعمي اي شرح ديوان الحماس  لىمرزواي ص  أالدمي نالبيت من الطويل لعبد اهلل ب -4
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 1﴾ِبْ ِم اللَِّه َمْجرَاَها َوُمْرَ اَها ﴿ :اال الىته اعالخ :ةبة وغير المقتضبالجملة المقتض
 : أ ، بتبر منالو    مى  من مباد﴾ِبْ ِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَ اَها ﴿»:اال الزمتشرأ   

رساوهاباس  الىته إ راوها و  ما معأخ اولك  مى  منالب ع : اإن اىت...بندراه و مرو : أ ،ا 
ذكر ب نت أوحا لىيه الستال   مره  بالرتكوب، ه ت  تبره  بأنت م راها ومرساها  :اىت معأاو
لع ويحامل  نت اكون يير منالب  بأن اكون اي مو  ، و بأمرو وادراه ،اس  الىته

ل...لحالا ما يساتىص . 2«اال اكون كالما بر سه، ولكن الى  من الالت الكال  اأوت
يحامل ايه ﴾اْرَكُبوا ِفيَها ِبْ ِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَ اَها﴿:من كال  الزمتشرأ  نت اوله اعالخ

 مى  اسميت  ﴾اِبْ ِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَ اهَ ﴿:اوله اعالخ إمتا الابارو  مىاين حيث:و هان
سماها  الايمن حيث اإللراب، و  ﴾اْرَكُبوا ِفيَها﴿اأولخ مساأأف  ال اعىي لها بال مى  الفعىيت 

متا الابارها و  ،  التاي ال اعىي لها بما ابىهابالزمتشرأ بال مى  المنال مى  واحدة لىخ  ا 
الظري اي مولع  مرساهاحال من االل اركبوا وم راها و ﴾ِبْ ِم اللَّهِ  ﴿:اعالخ  نت اوله

ماأي،المك وات   و ،رسوتهاكبوا ايها مسمتين مولع  رياأها و ار :الانديرو  اأي  و الزت
يحامل  ن اكون  مى  يير و  :والذأ لبتر لأها الزمتشرأ بنوله .3«رسوتهاا و  رياأهالالالالالالالالالال

  :نول الشتالرباالحامال  هذا اد اسادلت لىخ صحت و  .منالب  اي مولع الحال
  4[احيالالالالالالسكران صو  و الالالالالالالالالاأ ىالالالالالالالخ الن]  أالالالالالا   الالالالالالاللىي ر  الالالالالالالالالالالك  الالالالالالهالالالال  سالالاِلالالالالالالالالالاءوا بالالالالالالال الالالالالو 

يد  أتأالالالالالالالالالالالالالا يىبأاه  ير .ر الغلبه  صاحون لن سك  ااأكشفوا و  ، اءوا يلابا لىيأا: أ   
 ((لىيأا به  سكر اءوا  )) :انولهمأه و  حالي ى   م((به  سكر )):الشتاهد اولهو  .هزمأاه و 

كالما  ((به  سكر ))حيث ال اكون ،ال مناطع  بل هي  مى  واحدة  و ب مى  يير منال
للكو ،هالالالالالالالالالبر س  ِفيَها  اْرَكُبوا﴿:هو بهذا ياتصل بنوله اعالخو  ،ن الى  من الالت الكال  اأوت

                                                

.  40اآلي  من هود،    -1  
 767ص 7الكشاي ج - 2

. 275، ص 6الدرت المصون، ج  - 3  
(سكر)بال أسب  اي لسان العرب مادة البيت من الواار  - 4  
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 . ىخ  أته كال  ماتصل ماكاملل﴾ِبْ ِم اللَِّه َمْجرَاَها َوُمْرَ اَها
     .1﴾اَل َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكمْ ﴿: اال الىته اعالخ: الفعل جرم ةتعّدي
 ر  مهل كسب اي اعدتيه إلخ مفعول واحد الالالالالالالذو اآلي   نت  الالالالير هالالالذكر الزمتشرأ اي افس   
لخ مفعولين ينولو   :مأه اوله اعالخو ...وكسباه إيتاوه و رماه ذأبا   ذأبا وكسب  ر     :ا 
ا ر  مهل . 2«ال يكسبأتك  شنااي إصاب  العذاب  أ، ﴾اَلَيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكمْ ﴿

 : بنول الشالر لىخ اعدياه لمفعولين ويسادل. اهو ياعدتا لواحد والهأين ،اماكسب ام
  3هالالالالالا  ن يغلبالالالالالواد  الالالالالالالالبع زارةُ الالالالالالال رمت ا[      أالالالالال الالالالالالالطع د طعأت  بالالالالا لييأالالال   الالالالالالاللنو ]

 :الشتاهد ايه.بعدها الغلب   اكسبت ازارة   ،ينول طعأت ذلك الرت ل الفزارأ طعأ  ااىاه   
اند اال لأها " ازارة" ن يغلبوا  متا رواي  راع ازارة و  :إلخ مفعولين(( ر ))الفعلاعدتأ 

أتما لبتس لىيه و  ،شيءب تُ ن  ن   و ح   تُ ن  نِ حُ :كنولك  رمتُ  نت ليس اول من اال إو »: اءفر ال ا 
أ عل الفعل لفزارة كأأتها :اراعوا ازارة واالوا (( ن يغلبالالالالالوا  رمت ازارة بعدهالالالالالا)):اول الشتالر

 رماه الالالالالالالالأصوب اي البيت، المعأخ  الالالالالازارة مو :اال.يت لها  ن اغلب و حُ  ،لها يت بمأزل  ح  
 .  4«الغلب  و  كسباه الطتعأ  
   5﴾َوُقْلَن َحاَش ِللَِّه َما َهَلا َبَشًرا﴿:اال الىته اعالخ       :حاشا
  ساء  :أاء أنولد معأخ الاأزيه اي باب االساهالالالالالالالالكىم  افي ﴾َحاَش ﴿»:ذكر الزمتشرأ  نت    

اش اح .6«البراءةحروي ال رت اولعت مولع الاأزيه و هي حري من و ...النو  حاش زيد
دتل اي باب االساهأاء لما  ،بعدو وهي حري من حروي ال رت ي رت ما ،معأاها الاأزيه

 :  اال الشتالر. لارع إال بما ايه من معأخ الأفي
                                                

. 08اآلي  من هود،  - 1  
. 702، ص 7الكشاي، ج - 2  
. 702ص 08جتزاأ  اأدب و (  ر ) سماء اي لسان العرب  البيت من البسيط لزيادة بن - 3  
(.  ر )لسان العرب، مادة  - 4  
. 20اآلي  من يوسي،  - 5  
. 208، ص 7الكشاي، ج - 6  
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 1ال الالالالالالالالالالالالالا  والش   الالالالالاةِ ح  الالالالالالالالالالالالالالى  ن الم  الالالالالالا لأالال  الالالالالالالالالل  الالالاله   الالالالالالالالالالالالان إن بالالالالالالالالالوبالالالالالالالالالالالاله يالالالاشا  بالالالالالالالالالالالالحالال         
. سباب  و لو اهو حريص لىخ  الت يأاله  ،ايه يساهأي  با هوبان ممتا سبي النول بهو    
 . حيث أزتو  با هوبان وحدو بحاشا ،اساتدا  حاشا اي اوله حاشا  بي هوبان :الشتاهد ايهو 

  2﴾وا َتاللَِّه َتْفَتأُ َتْلُكُر ُيوُ فَ َقالُ ﴿: اال الىته اعالخ   :ال النافية في جواب الق م
أأته ال يىابس باإلهبات أأته لو ؛احذي حري الأتهي  راد ال افاأ﴾َتْفتَأُ ﴿»:اال الزمتشرأ   

يطرد اي »حذي ال الأااي   نت  يفه  من هذا .3«كان إهبااا ل  يكن بد من الالت  والأتون
أأته اي حال  اإلهبات ؛  الاباسه بالمهبتوذلك لعد ؛4« واب النس  إذا كان المأفي ملارلا

اه اول و  ،وهذا ما يوكتدو. الاوكيدأون بدت من اشاماله لىخ ال  النس  و  ال يشهد لىخ صحت
 : امرئ النيس

 5[ وصالالالاليك و الالالالالالالالالالولو اطعالالوا ر سي لدي]ا     دل الِ الالالالالالالالالالالالاالال   رحُ الالالالالال ب الىتالالالالالالهِ  الالالن  الالالالالالالالانىت يميالالال
الشتاهد و . ولو اعرتض لىموت ،حيث ينس  امرو النيس  أته سيظلت إلخ  اأب محبوباه   
يعابر البيت شاهدا لىخ كما  .ال افاأ: أ ،كما  اء اي اآلي  افاأ ،ال  برح : أ ، برح: ايه
لمل كان مع  أته ليس معه اي الىتفظ حري أفي بسبب  الالالالالالال هو ملارع برحو الالالالالال لمال  برح إ

رأ لأد افسيرو لهذو اآلي  ال  برح االدا ه ت  لاي الزمتش : أ ،حري الأتفي مندتر ابىه نت 
والفاور  وءكأأته  عل الفا ال افار من حبته،:اهدولن م  ،ال ازال ((فاأاال)) معأخو »:اائال

ط  ن ما اائ بمعأخ ما زال من  توات كان ال اعمل إالت بشر  6«ما اائ يفعل:  تويه، ينال
 : مصداي ذلك اول  وسو  .ي  و أهي  و دلاءاسبي بأف

                                                

. 567البيت من الكامل، لى ميا اأسدأ اي ال أخ الداأي، ص  - 1  
. 05اآلي  من يوسي،   - 2  

 242ص 7الكشاي ج -3
 471ص،6ج.1222.الكويت.2ط.العربيالتراث.الخطيبمحمداللطيفعبد.تح.مهشاالبن.اللبيبينغم -1

. 270البيت من الطتويل المرئ النيس، اي ديواأه،شرح  بي سعيد السكرأ ص  - 5  
 242ص 7جالكشاي  -6
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 1الالالالالعنط  ا  الالالي و الالالالالالالالالالالالالالالالي مأالالهالالالا الحالالالالالالالالالالالالالويىح لالي    د  الالالالالالالالالالالالاهالوب وا ت تيالالالالل  الالالالالالالالالالاائ امالالالالا
واانطتع اراا  ،بعلها بعلا التيل ما زالت افعل ذلك اذهب وار ع والحي    نت :ومعأاو   

 .من معأخ االسامرار لهابما  ااائتالشتاهد ايه مو . أاهت الحربحاتخ ا
     2﴾َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر َلُكْم ِمْن ُلُنوِبُكمْ ﴿ » :اال الىته اعالخ  :الم التعليل 

 و يدلوك   ،يدلوك  إلخ اإليمان ليغفر لك أي »:لهذو اآلي  واال الزمتشرأ اي افسير    
هذا يعأي  نت الالت  اي و  .3«دلواه ليأكل معيو  أي،يأصر دلواه ل: المغفرة، كنوله أ ل
ا﴾ِلَيْغِفرَ ﴿:اوله يَمانِ ﴿اولهدلواك لزيد و :عدتي  كنولكم» أتها إمت . 4﴾ِإْل ُتْدَعْوَن ِإَلى اإلِْ

يدلوك  إلخ  :بنوله هو ما لبتر لأه الزمتشرأو  .5«والاندير يدلوك  إلخ يفران ذأوبك 
متا  أتها .اإليمان ليغفر لك  وهو ما لبتر لأه  .6«أ ل يفران ربتك  :ماعىتن  بالدتلاء  أ »وا 

 كنول . ودلواه ليأكل معه ،أيدلواه ليأصر : يدلوك  أ ل المغفرة كنوله:أ بنولهالزمتشر 
 : الشتالر
 7الالالورِ الالالالالالالالالالالالالالالالالس  الالالالالالالالِ م الدأ  الالالالالالالالالالاليالالالال الي  الالالالالالالالالالالالالالخ اىب  اىب     ا   الالالورل الالالالالالالالالالالالالالالالالابأالالي مسالالالالالالالاللمالالالالا أالالالال وتُ الالالالالالالالالالالالالالدل

: الشتاهد ايه اولهو  .اكان رهن اإلشارة اىبتخ الأتداء ،ينول دلوت مسورا لما  صابأي   
َيْدُعوُكْم ﴿:لذلك صى  بمعأخ اوله اعالخو  ،الت  ماعىتن  بالدتلاءلحيث ا ((دلوت لما أابأي))

 .د الو هين المحامىين لىالت اي  ح ﴾ِلَيْغِفَر َلُكمْ 
    
 

                                                

. 50ص  .محمد يوسي أ  .اا دالبيت من الطتويل، أوس بن ح ر اي ديواأه، - 1  
  2 .08إبراهي ، من اآلي   -
. 206، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 08اآلي  من  ياار، - 4  
.25، ص 2الدر المصون ج  - 5  
. 25، ص 2المصدر أفسه ج  - 6  
. 87/  7البيت من المانارب، ألرابي من بأي  سد اي تزاأ  اأدب  - 7  
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وَن ِلْْلَْلَقاِن َيْبُكونَ ﴿:اعالخ اي اولهالالت   ما  اإن »:لأها اال الزمتشرأ اند.1﴾َوَيِخرُّ
اما معأخ الالت   ،هلىخ ذاأترت لىخ و هه و :المعأخ إذا اىت حري االساعالء ظاهر: اىت

هالالالالالالالالالترور و ذاأه وو هه لىالال معأاو  عل:اىت...علو ههذاأه و لاي ترت  أنت الالت  ؛اتاصت
ى كما  اء اي. 2«لالتاصاص  : واد اساشهد لىخ ذلك بنول الشتالر.3همفصت

م]   4 الالالالالالالالالالالالالالالالالاللىالالفدين و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصريالالالالالالالعا لىي اتر       [الالالهالخ لالالالالالالالالا هالالالال ت اأهأالالالالالالالالالالالالالالالالالاأاولالالالالاله بالرت
اسنط صريعا لىخ اأرض  ،ه ت اأهأخ ليصيبه اي المنال ،طعأه بالرتماا  أ لنحه   

 عل  : أ ،ىف لدين و ترت لىي :الشتاهد ايه اولهو  .و عل ذلك ليديه وامه ،ليدين والف لىالالالالالخ ا
ه بهو  ،يديه وامه لىترور  .  اتاصت

اِدِقينَ  َلْو َما َتْأِتيَنا ِباْلَماَلِئَكةِ  ﴿:اال اهلل اعالخ   :من معاني لوما    5﴾ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
معأخ اماأاع الشيء لو ود ييرو  ،ما لمعأيينلو ركبت مع ال و  »:اال الزمتشرأ   

 هال  :والمعأخ...وحدها لىاحليض ((ال))  ما هل اى  اركب إال معو  .ومعأخ الاحليض
احليض ىوما حري ا .6«يعلدوأك لىخ إأذاركو  ،اأايأا بالمالئك  يشهدون بصداك

  الكريم  ال افيد إال إال  أها اي هذو اآلي . يلا حري اماأاع لو وداكون و  كهالت،
 مولع لوما اي ذكرو معأخ هال واندير و  ،من افسير الزمتشرأ يفه ا ما هذ.الاحليض

اي كوأها  ((لوما ))  ما البيت الشعرأ الذأ  وردو اهو شاهد لىخ المعأخ الهاأي لال.اآلي 
 :نول الشالرحري اماأاع لو ود إذ ي

ياِ ر  و  ال الالالالالا لم  اُ ب  مالالالالا ايكما إذ لِ  ببعالالالالضِ ا     م  الالالالكُ اُ ب  لِ  ينُ ا الد  الالالالالالالالالالولوم الالالالالا الحياءُ م  و  ل  
7  
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 ماوالشتاهد ايه  ن لو .العيب بالعيبورددت السيتئ  بالسيتئ  و  ،ديأي لعباكماحيائي و  مالو    
 .﴾َلْو َما َتْأِتيَنا ِباْلَماَلِئَكةِ  ﴿الكريم ليست كما اي اآلي  و  ،هأا اماأاع لو ود

 . 1﴾ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي﴿: اال الىته اعالخ :إضمار الفعل وتف يره
حنها  ن ادتل لىخ اأاعال دون اأسماء اال بدت من اعل بعدها ﴾َلوْ ﴿»:اال الزمتشرأ   
األمر امىك إلمارا لىخ شريط   انديرو لو امىكون امىكون،و  ،﴾َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكونَ ﴿اي

مير الماتصلدِ ب  الافسيالالالالالالالر و ُ   أا  لسنوط ما :التذأ هو الواو لمير مأفصل وهو ل من اللت
وهذا هو الو ه التذأ  ،اأأا  االل الفعل الملمر وامىكون افسيرو ،ظفياتصل به من الىت 

ه ت افسيرو  ((لو )) د الزمتشرأ لىخ إلمار الفعل بعداد اساشهو  .2«يناليه لى  اإللراب
 : بنول الشتالر

  3[ين ميسمالالاالالالالالالالالالاله  اوي العراأ معت لال]اي     الالالالالالالالالوالالالالي  رادوا أنيصالالالالالالالال ت   لو ييرُ و  
الشتاهد و  .ا ظاهرا اوي اأأويه  وسمل ام راد يير  توالي أنيصاي  أ ظىمي لوس لو أ    
ذلك ادتر بعدها اعل محذوي يفسترو الفعل التذأ بعدها لو  ،ل  ادتل إالت لىخ الفعل ((لو )) نت 
 .لو  راد يير  توالي : أ

   4﴾َربُّ ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه ﴿:اال اهلل اعالخ:دخول الفاء على الخبر
 :كنوله ﴾َفاْعُبْدُه ﴿ »:اال الزمتشرأ   

 6«[5ا هالاليالالالالالالىو كمالالالالالالكروم  الحيين ت و ]      هالالالاا  الالالالالالالالالالالاا ا  الالالالالالالالالالالالالالااأال ك ال   تالالالوالنُ الالالالالالالالواائىال
زيالالد »:ويفهالال  مالالن هالالذا  ن االسالال  العالالارأ مالالن الشالالرط لالال  يالالدتل الفالالاء االالي تبالالرو االالال ينالالال   

أه  كهيالالالرا اأتفالالالش ي يالالالز ذلالالالك لىالالالخ زيالالالادة الفالالالاء، وذكالالالر  ن ذلالالالك ورد لالالال»إال  ن «امأطىالالالي  
                                                

. 088اآلي  من اإلسراء،  - 1  
. 507، ص 7الكشاي، ج  - 2  
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البيالالالت الالالالذأ  أشالالالدو ]و أشالالالد  ،والفالالالاء زائالالالدة ،لىالالالخ معأالالالخ  تالالالوك و الالالد« تالالالوك او الالالد»:يحكالالال
ة االد اإذا كان اأتفش اد   از زياداهالا االي التبالر مطىنالا، االإن بعالض الأحالا .1«[الزمتشرأ

هالالذا زيالالد او الالد وهالالذو تالالوالن :لالاله المالالاأعون مالالأه  بنالالوله  و و ، و أهيالالاايتالالدوو بكالالون التبالالر  مالالرال 
لطالالي اإلأشالالالاء لىالالالخ  : أ ،2 سالالالاس لطالالي  مىالالال  اعىيالالال  لىالالخ  مىالالال  اسالالالميت  لىالالالخ. االالاأكا
ولالالذا الابالالر الزمتشالالرأ  ن اولالاله اعالالالخ  ؛واالالد   الالازو الالالبعض ومأعالاله الالالبعض اآلتالالر ،التبالالر

 ﴾َربُّ ﴿مالن حيالث  الواز اااالران تبالر كالل مالن المباالد   «االاأكا»:كأحالو االول الشالالر ﴾َفاْعُبْدهُ ﴿
ــْدهُ ﴿اعالالالخ  انالالال .لىالالخ ر أ اأتفالالش. بالفالالاء «تالالوالنُ »و الالا  و  «االالاأكا»:واالالال الشالالالر ﴾َفاْعُب مت

اهالالي مالالن بالالاب لطالالي اإلأشالالاء . لىالالخ ر أ مالالن الابالالر  ن الفالالاء حالالري لطالالي وليسالالت زائالالدة
 .لىخ التبر

 3﴾...َفَوْ َوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطانُ ﴿:خاال اهلل اعال  :تعدية الفعل الالزم بإلى وبالالم
َفَوْ َوَس َلُهَما  ﴿:سوس اارة بالال  اي اولهو  أ  د  كيي لُ : اإن اىت »:متشرأز اال ال   

وولول  الذئب، وواوا  ،وسوس  الشيطان كولول  الهكىخ:و ترا بإلخع اىت.4﴾نُ الشَّْيَطا
  سِ س ومأه وسوس المبر  و  ر   وحكمها حك  صوت   ،الد ا  ، اي  أتها حكايات لألصوات

س وس بالكسر والفاا لحنوه ومعأخ وسوس ...و أ ىهاإن اىت وسوس له امعأا...و ُمو 
اتىص من هذا النول  ن الفعل يس. 5« أهخ إليه الوسوس ، كنولك حدتث إليه  سر إليه إليه

 أ اي سورة )ااعدياه بحري إلخ هأا ، الاعدي  بالحري لناعل ااصر ال يأخ له »وسوس
الابار واعدياه بالال  اي األراي ب ،وبىويها إيتاو ،  إلخ آد بالابار اأاهاء الوسوس (طه

                                                

 .758، ص0جشرح المفصل  1-
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الال  مرابط كما هو يبدو بنصد الماكى    و بال إلخ ااعدياه بال.1« ن الوسوس  كاأت أ ىهما
 :وهذا ما ا ستد اي اول الشالر حين  أهخ الوسوس  إلخ موصواه

  2[نالالاليالالالالالالالالالالأويالالن العالالالالالالالالالن االالال د  والالالالالالالالالالالرلا واالالالالالالالالس]ي     الالالالالفى  ا ربو متىصل الالالالالالس يدلو  ووس  
. يالالد يصالالي لمالالن ياحالالدث لأالاله  أتالاله متىالالص ذاكالالر ربتالاله موسالالوس بشالالكرو  ن يظفالالرو بالصالالال   

 مالا حالين كالان  .﴾َفَوْ َوَس ِإَلْيِه الشَّـْيَطانُ ﴿:وسوس ولمعأاها صى  بنوله اعالخ :والشاهد ايه
 :اصد الشالر النيا  بالفعل أ ل ييرو اند اال

ِرس  ل ه الالالا يا اب ال  3[الالاشالالالالالالالالالالالالىالال  مالالالن  أفالالالالالالالالالالالا الىيالالالالالالالالالالامالالالا لهالالال]     الاشِ الالالالالالالالالالالال بي ِكالب الال الالن  الالالالالالالالال   
والشالالاهد .ومالالن   ىهالالا (امالالر ة  و إبالل)يحالث الشالالالر ابالالل  بالي كبالالاش  ن يكالالون إ راساله لهالالا    

 ﴾َلُهَماَفَوْ َوَس ﴿وبهذا المعأخ اسر اوله اعالخ  .ومن   ىها ،اإل راس لها
 4﴾َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْ َط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة  ﴿ :اال اهلل اعالخ :من معاني الالم

 ئاه لتمس ليال تىون : مهىها اي اولك﴾ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة  ﴿والال  اي»:اال الزمتشرأ   
  أ لأد تمس تىون،  و «أ د  لِ »لتمس ليال تىون االال  بمعأخ : انوله  5«من الشهر

ن   «بعد» بمعأخ ىال و  م س  ت   أ  ب ع د  ت 
 :ومأه اول الشالر 6

الالو ا   وذ ا الع الال هالالا    الالرااُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالآيالالات لهالالالا اع تُ الالالالالالالالالالالالالالاالالرسم  7عُ الالالالالالالالالالالالاُ  س الابالالالالالالالالالالالالالالالالالاللاِلِساالال ِ   ل 
الالالال  االالي  :والشالالاهد ايالاله.عالالا  السالالابع اعراهالالاوهالالذا ال ،ع آهارهالالا بعالالد سالالأوات سالالتااب الال : أ   
   :وهالي شالبيه  ايمالالا يالرا الزمتشالالرأ لنولاله اعالالالخ ،لسالا   لالالوا  بمعأالخ بعالالد سالا   لالالوا  :اولاله

 .﴾ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة  ﴿
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ُأوَلِئَك الَِّليَن اْمَتَحَن اللَُّه ﴿:ه  يلا ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لنوله اعالخمن معاأيو    
متاص و  ، أت لهذا اأمر  أ كائن له:والال  هي الاي اي اولك «اائال 1﴾لتَّْقَوىُقُلوَبُهْم لِ 

: ايل .اي مفصىه ييرو 3يذكر الزمتشرأول  « من معاأي الال  ال ارة االتاصاص. 2«به
يشهد لىخ ذلك اول الشالر و  ﴾ِللتَّْقَوى ﴿:وهي الال  الاي اي اوله4. معاأيالل صهو  و 
: 

 5رالالالالالالالالالالالالالالالالالالن بين البشالالالالالالالالالالالالالم  أت لها  حمدُ                       
 .الدال  لىخ االتاصاصو  ،الال  اي  أت لها: والشاهد ايه . أت لها  هل وكيء: أ   
 :اول اآلترو    

 6 [زولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوا لأالالالالالالالالالالبي تاي بيالالالالالالالالالالال ليو ] خ     لىخ الو   التِ الالالالالالالالالالالالالمن لىيعم اءُ د  الل          
من كان و ، إلياه  المطايا الكهيرات العمليا من كان معدا : يرهي لدتاء صاحبه اائال   

 تيعماللى  الال  اي:الشاهد ايهو .االساراح  لأدويبياون لىأزول و معدا ألياي بياه الذين 
 .الدال  لىخ االتاصاص 
  7﴾َفاْ ُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن  ﴿:الخاعاال اهلل  :من األفعال الالزمة المتعدية 

وهالالذا يعأالالي  ن الفعالالل .8«دتىالاله، وسالالىك ييالالرو، و سالالىكه: ينالالال سالالىك ايالاله»:االالال الزمتشالالرأ   
 سالىكه وهالي :واد ُيعالدتا بالالهمزة اينالال ،سىك يكون الزما بمعأخ دتل، وماعديا بمعأخ  دتل

 :ومأه اول الشالر ،بمعأخ سىكه
اال  1[دال  الشالالالر الالالالالالالالالالالالرد ال مالالالالالالالالالالالالكما اط الالالل شال  ]     وِ دِ الالالالالالالالالالالاي ااائالِ     الالالالالوهُ كالالُ الالالالالالالالالالالالالى  الخ إذا  س   ح 
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الالا  ييالالر لىالاليه  االالداعوا العالالدو حاالالخ  دتىالالوو االالي ااائالالدو     سالالىكوه   :والشالالاهد ايالاله .يصالالي اومل
 .بمعأخ  دتىوه  وروأ سىكالُوه 

 .2﴾َفَأْرَ ْلَنا ِفيِهْم َرُ واًل ِمْنُهْم ﴿ : اعالخاال اهلل :التعدية بحرف الجر
ه، و أفذ، : ا بإلخ كأتوااه الاي هياإن اىت حي  رسل  ن يعد  »:اال الزمتشرأ    و ت

. 3﴾َكَلِلَك َأْرَ ْلَناَك ِفي ُأمَّةٍ ﴿:وبفي  ترا كنوله ،اما باله ُلدتأ اي النرآن بإلخ اارة .وب ع ث  
النري   عىت   و ولكن اأم  ول  ي عل صى  مهىه، ،دتأ بإلخل  ُيع دت بفي كما لُ :اىت

ويفه  من هذا  ن الفعل  رسل من اأاعال الناصرة الاي اعدا بإلخ،  .4«مولعا لإلرسال
وهي اأصل  دت بإلخ،الالالالالالالالالالول  ُيع إال  أه اي هذو اآلي  الكريم  لد أ بفي، كما اد ُاعدا بفي،

   و الالالالالالي   عىت مولعا لإلرسادة  ن اأم   و النر الالالالالإلا
 :كما اال روب .5«إلاادة  ن الرسول كان مأه  وأشأ ايه »

 6[ال ِ الالالالالالالالذوات اإلبالالالالالالالالالالالالالالالالالهلالالالا بالالالالالالالالالالالالالطبلالالا االنالي]        حالالالالالاالالالالالالالالالت ايالها مصعبلالالا ذا إاالالالالالالالالالالالالال رسى
كالطبيالالالب العالالالاري  ،االالالي  دي الشالالالئون امور حاذاالالال رسالالالىت االالاليه  ر الالالال محأكالالالا تبيالالالرلا بالالالاأ   

  و ،حيالث  عالل النالو  رسالىت ايهالا :والشالاهد اياله .لصعب  ذوات األلالبمعال   اأشياء ا
 .كما  اء اي اآلي  الكريم  ،النري  مولعلا باإلرسال

  ن 7﴾ ِجُلونَ ُقْل َعَ ى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكْم َبْعُض الَِّلي َتْ َتعْ ﴿:وذكر اي افسيراوله اعالخ  
ازيدت الال  لىاأكيد  ،وهو لذاب يو  بدر ،رداك  بعله ﴾َعَ ى َأْن َيُكونَ ﴿»:اوله اعالخ
و زي لك   ، و لمن معأخ اعل ياعدا بالال  أحو دأا لك  ،8﴾َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكمْ ﴿كالباء اي

                                                                                                                                              
 062ص.2ي الكشاي جا.البيت من البسيط لعبد بن مأاي بن ربع الهذلي -1

 .27المومأون من اآلي   2-
 .28الرلد من اآلي   -3
 065، ص2الكشاي ج -4
 .58، ص00الاحرير والاأوير ج -5

 (انه)بيت من السريع لروب  اي  ساس البالي  ال 6-
 .27الأمل اآلي   -7
 085البنرة من اآلي   -8
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ذا لمن االفعل ردي ياعدتا بأفسه كاب 1«ابعك  ولحنك ، واد ُلدتأ بمن: ومعأاو ع، وا 
 :ن  ومأه اول الشالرمولدتأ ب ،معأخ الدأو لدتأ بالال 

ِداال أ الالا ِمالن  ُلم ي ال بالِهِ الالالالالالالالالو ص   الر  الالالالالالالالالالالالالاىما ر  لت      ح  الالا والالمالالالالالالالالالالالالا سو الاال و   2أاِليُ الالالالالالالالالالالأيالالال  االُع  الالالالالالالالالالالالالالالاِلر الل
ل  ن المالوت يسالرع تىفهال  والحالا ،ب  دبالروا مسالرليناىما دأوأا من لمير و صالحابه لىحالر    

ِدي  بمن :والشاهد ايه.من  هاأا  .اعدي  الفعل ر 
 3﴾ َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ  ﴿ :اال اهلل اعالخ    :عمل هيهات

كمالا  ؛مالا اولالدون هالو المسالابعد، ومالن حناله  ن يرافالع بهيهالات:اإن اىت»:اال الزمتشرأ   
االال الز الاج االي افساليرو : اىتُ  عاما هذو الال  (يهات هيهات العنيي و هىهُ اه):ارافع اي اوله

: واياله و اله آتالر .اأزلاله مأزلال  المصالدر ن   البعد لما اولالدون،  و بعالد  لمالا اولالدون االيمن أ الالو
كما  اءت الال   ،وهو  ن يكون الال  لبيان المسابعد ما هو بعد الاصويت بكىم  االسابعاد

اسال  اعالل ااصالر »ب ُعالد  وهالو : اسال  اعالل معأالاو: اهيهالات .4«باله تيتاللك لبيالان المه تهي: اي
امالأه  مالن  عىاله لىالخ ظالاهرو : يراع الفالل، وهأا االد  الاء مالا ظالاهرو الفالالل م الرورا بالالال 

والانالدير ب ُعالد  ب ُعالد  مالا اولالدون وهالو لالعيي . وزيالدت اياله الالال  ،ما اولدون االل باله: واال
ه  مالن  عالل الفالالل ملالمرلا لىداللال  لىالخ الكالال  لىياله إذا ل  يعهد زياداها اي الفالالل، ومالأ

    إتالالالرا ك االالالدترو ييالالالرو ب ُعالالالد  و " الاصالالالديي  و الصالالالح  لمالالالا اولالالالدون هيهالالالات: 5انالالالدرو  بالالالو البنالالالاء
لبيالان المسالالابعد، كمالا  الالاءت الالال  االالي : ولالالذا االال الزمتشالالرأ .6«لىبيالان ﴾ ِلَمـا ُتوَعــُدونَ  ﴿و

ول الشاليتين  ن اأصالل ايمالا بعالد هيهالات  ن االذأ يالا من اال.هيت لك لبيان المهيتت به
ذا كان ما بعالدها م الرورا بالالال  ايكالون لىالخ االسالاغأاء " هيهات"يكون االال بمعأخ  ب ُعد ، وا 

                                                
 220ص. 2الكشاي ج -1
 .2/85ر المحيطالبيت من الطويل بال أسب  اي البح- 2

 .26اآلي  المالالالالومأالالالالون  3-
 .066، ص2الكشاي ج 4-
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مالالن الكالالال  أأهالالا ال انالالع يالبالالا إال بعالالد " هيهالالات"لىعىالال  بالاله ممالالا يسالالبي »لالالن االالالل هيهالالات 
واالالد اساشالالهد .ة ومالا بعالالد االالالوهأالاك مالالن الابالالر الىالال  زائالالد .1«كالال ، وا عالالل الالال  لىابيالالين

 :الزمتشرأ ببيت  رير لىخ ااالاء هيهات اسملا مراولا بعدها إذ ينول
 2[نيي أالُو اِصىهالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالع وهاليالهالات تالاللٌّ ]     ىالهُ الالالالالالالالالالالالالالالالُي و هالالالالالالالالالالاهيهالات هيهالات العنالي

. العنيي كاأالالت اربطأالا باله  واصالر المحبتالال وبعالد تالل  بال ،لنالد بعالد لأتالا العنيالي وسالالاكأوو : أ   
:              راع هيهات لىعنيي بالابارو االال لهالا ممالا  عىهال  يلالرموأه االي اولاله اعالالخ :والشاهد ايه

 .لاند  ذكر اإلتراج والال  لىابيين ؛بعد إترا ك  :والاندير ﴾ ِلَما ُتوَعُدونَ  َهْيَهاتَ ﴿

َفــِإْن َلــْم َيْ ــَتِجيُبوا َلــَك َفــاْعَلْم َأنََّمــا َيتَِّبُعــوَن ﴿ :االالال اهلل اعالالالخ :تعديــة الفعــل ا ــتجاب

 . 3﴾َأْهَواَءُهمْ 
ياعدا إلخ »ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم   ن الفعل اسا اب    

لخ الدالي بالال  ،الدلاء بأفسه الب، ويحذي الدلاء إذا لدتأ إلخ الدالي اي الغ ،وا 
 :اال الشالر. 4«اسا اب له دلاءو:وال يكاد ينال ،اسا اب  لهاءو  و اينال اسا اب اهلل دل

د اع د ل ا ي ا م ن  ] اال  [     ي يب إلخ الأدا و  الالُه لأالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالىالال  ي س   5د ذاك ُمالال يبُ الالالالالالال الِب 
الالالا اوبالالالل     اعديالالال   :والشالالالاهد .الالالالدالي مالالالن لالالالد  اسالالالا اب  دلائالالاله بالالاله ياحالالالدث الشالالالالر لمل

وبيأاله االي االول الشالالر  أتاله  ،االالفري بالين اعالل االسالا اب  االي اآليال  .دلاء بأفسالهيسا يب لى
 .واي اآلي  لدا إلخ الدالي ،اي البيت لدا إلخ الدلاء

     .6﴾ َفَيُقوُل َأْيَن ُشَرَكاِئَي الَِّليَن ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ  ﴿:اال اهلل اعالخ    :القلوبمن أفعال 
 :طىب مفعولين، كنولهزل  ي: اإن اىت»:اال الزمتشرأ

                                                
 .55، ص00الاحرير والاأوير ج -1

 .428البيت من الطويل ل رير اي ديواأه ص 2-
 .58النصص من اآلي   -3
 .227، ص2الكشاي ج -4
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ن الالالالالذأ لالال]  2«1الزالالالالالالالالالالالالول   زلمك لن ذاك مع [يموت الك    الالالالالاش يا    مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا 
ن طال لمرو يموت، ول   ظأك يا    مالك: ينول     والشاهد . معزال لن ذاك وكل حي وا 
اآليالال  الكريمال  محالالذواان دل لىيهمالا مالالا بيأمالالا االي  ، زلال  و الالاء بمفعولياله الكالالاي ومعالزال: اياله
 . أ ازلموأه  شركائي ،ابىها

  3﴾ ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحزَابِ ﴿:اال اهلل اعالخ  : ما الزائدة
 :ئ النيسر ايها معأخ االساعظا  كما اي اول ام﴾ مزيدة، و َما﴿و: اال الزمتشرأ   

 .5»4احديث ما لىخ اصرو [إن ل  ا د هرو    الالالالالاي إلخ سالالالالالالالالالالوااي لمشاالالالالالالالال د بال]      
إذ  االساعظا  كما اي اول امرئ النيسايها معأخ و  حري زائد يوكد معأخ ما ابىه، اما   

لأفوس لىخ ما به من  هر لظي  اي اوبما له من شأن و  ،بالحديث الذأ كان يداريأوو 
اي اآلي   ﴾َما﴿وهي أظير ،من معأخ الاعظي  ما ايهاو  ((ما  )):الشاهد ايهو  .اصرإي از و 
 .ما بها من اعظي  لىخ سبيل الهزءو  ،الكريم 

 
 

     .6﴾َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم ِإَلا َيَشاُء َقِديرٌ  ﴿:اال اهلل اعالخ  : دخول إلا على المضارع
 :يدتل لىخ المالي اال اهلل اعالخ كما ،يدتل لىخ الملارع ﴾َلاإ﴿« :اال الزمتشرأ

الظراي  ادتل لىخ المالي  ((إذا ))هذا يعأي  نو .8«﴾َيَشاُء َقِديرٌ ومن﴿ 7﴾َواللَّْيِل ِإَلا َيْغَشى﴿

                                                
 . 070ص 0880.بيروت.0ط.دار صادر.اا والا الصمد.البيت من الطويل لىأابغ  ال عدأ اي ديواأه -1
 222ص. 2الكشاي ج -2
 .00ص اآلي  سورة  -3
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ه صاحب هذا ما لبر لأو  ،ملارع  ال من و ودها مع الماليالملارع إال  ن مع الو 
اد و .1 »االسانبالمرادا به  [إذا  أ بعد]بعدها كهر م يء الماليو »:الداأي بنوله  أخال

 :تول إذا لىخ الملارع بنول الشالرالزمتشرأ لىخ د اساشهد
ذا مو         2ذلوراالالالالالالالالالالا مطل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالل أاشالالالالالالالالالالالالالالالالالالىي آتر   ها    الالالالالالالالالالالالمأ ثُ الالالالالالالالالالالالالالعب     اءُ الالالالالالالالالشا    الالالالالالالالالالالالالالالا 

رل  حيث شبهها اي اأبعاهها مس ،هالسرل  بعد سيرها الأهار كىأاااه بالأشاط و  يصي   
الملارع الفعل دتول إذا لىخ : الشاهد ايهو  .سبع بهور وحشي اد ذلر من صائد  و

 .اكان أصا لىخ االسانبال
       3﴾َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيهِ ﴿: اال اهلل اعالخ  : بإن فيالن 

 حسن اي الىفظ لما  ((إن  ))ك  ايه إال  نت ايما ما مكأا أ  .أااي  ﴾ِإنْ ﴿« اال الزمتشرأ   
      ال ارا  ن اأصل اي .مهىه م اأبر المسابشع و يها من الاكر مهى   ((ما ))اي م امع  

 : بو الطيب اي اوله  لند  يث  بشال  الاكرير اىبوا األي هاء، و ىا ؛ماما: ((مهما  ))
 4 [ائبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن مأك لعاال مما بالالالالالالالالالالالالالالالبأا] ارب     الالالالالالالالالالالالأك للالالالالالالالالالن مالعمرك ماما ب      

اد  عىت و  .لعمرك ما إن بان مأك للارب: و ااادا بعذوب  لفظ الاأزيل انالما لرو لو 
 : ، مهىها ايما  أشدو اأتفشإن صى 
 6» 5طوبُ الالالالالالالالالالالدون  دأاو الت ُض رِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالع  ا  و   راو     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالما إن ال ي رءُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ير   يُ       

إال  أه  ،بمعأخ ما مكأاك  ﴾ِإْن َمكَّنَّاُكمْ ﴿:أااي  اي اوله اعالخ ﴾ِإنْ يفه  من هذا  ن﴿   
ما الأااي  اأمر الذأ لابه و  ،ما الموصول  :لدل لن لفظ ما ا أبا ال اماع المهىين لفظا

                                                

 .262الداأي  خال أ 1-
دار الشواي لىطيال  .د مفيد اميح .اا.صأع  اإلما   بي سعيد السكرأ.البيت من التفيي لكعب بن زهير اي ديواأه -2
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ن اتاىفو ، ((ما ))الزمتشرأ لىخ  بي الطيب الماأبي حين كرر  :ا اي المعأخ اي اولها 
لعمرك ما  :بالنرآن الكري  اينول أكان اأ در به  ن ينادو  ،ن مأك للاربالعمرك ماما ب

زائدة  ((إن  ))ذكر الزمتشرأ بعد هذا و ها آتر لآلي  وهو  عل و  .إن بان مأك للارب
 :كما هي اي اول الشالر ،ي اي اآلي ، اهشبيها لها بما الأااي الموصول  ااي صى  ما 

  طوبُ الالالالالالالالالالالدون  دأاو الت ُض رِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالع  ا  و   راو     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالما إن ال ي رءُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ير   يُ       
 .ال لىخ ما الأااي زائدة بعدها ما الموصول  حم ((إن  ))م يء : والشاهد ايه   

         .1ُيْؤفُك َعْنُه َمْن أُِفَك﴾ ﴿: اال اهلل اعالخ : من معاني عن
 اي اآلي   ((لن))ري ال رت الالالالالالرو لهذو اآلي  الكريم   ن حالالالالالالالالذكر الزمتشرأ اي معرض افسي   

 : اي اول الشالر ((لن))هو مهل 
ن لن  كالالالالالالالل ول         2 [الالالن اي تصبالالالالالالالالهل المالالالالالالالها يراعالالالالالالم]الالرب       الالالالالن ُشالالالالالالالالالالالالالالي أ ه و 

ه  بالمها الالاي اد شبهو  الشرب،سمأه  الماأاهي صادر لن اأكل و  يصي اوما بأن   
 ((لن))حيث  ،الشرببسبب وارة اأكل و الماأاهي  سمأه :الشاهد ايهو .يراعن اي الكأل

 . اادت الاعىيل
   3﴿ُخشًَّعا َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث﴾:اال اهلل اعالخ   :وازاتقديم الخبر ج

 :كنوله ... لىخ االباداء والتبر ((تشع  بصاره   ))ارئ و  »:اال الزمتشرأ    
      
 5«4 ر الالالالالالالكو  الالالودُ الالالالراو ال الالالالالالالالالالالالاله حالو داُ  [     إن الذأ كأت  ر و تلل أائالالالالى ]      

                                                

 .88الذاريات اآلي   1-
 247ص.4اي الكشاي جالبيت من السريع بال أسب   -2
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  إن الذأ كأت  ر و بني  لطائه،  و زيادة لطائه، و داه مصاحبا  لى ود والكر :ينول   
 والمباد  ال ود والكر ال مى  االسمي  المكوأ  من التبر المند  حالراو،  :والشاهد ايه

 .﴾ُخشًَّعا﴿وهوأظير اراءة من راع 
     : العطف  بالحرف وأغراضه

 (21)ثُمَّ َنَظَر  (21)ثُمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدََّر  (19)َفُقِتَل َكْيَف َقدََّر  (18)َر َوَقدََّر ِإنَُّه َفكَّ ﴿:اال اهلل اعالخ
 .1ثُمَّ َأْدَبَر َواْ َتْكَبر﴾( 22)ثُمَّ َعَبَس َوَبَ َر 

اإن : يأهماوالدلاء الاراض بَفكََّر َوَقدَّر﴾ ﴿لطي لىخثُمَّ َنَظَر﴾  ﴿»:اال الزمتشرأ    
 الدالل  لىخ  ن الكرة  الهاأي   بىأل من:الداتى  اي اكرير الدلاءع اىت أخ ه ما مع :اىت 
 ولكل مأها يرض يبدو  أه اد لطي اي هذو اآليات بحروي لطي متاىف ، .2«اأولخ

بين و  ،وهاأيا أن بين الأظر والعبوس ،ن بين اأاعال مهى األ،  متا ما لطي بال ه ت »
اإأ ه لىدالل  لىخ  ن  ﴿َفُقِتَل﴾الداتى  لىخ اكرير الدلاء   ما ه ت .3«اراتيا العبوس واإلدبار

 :أحو هذا اول الشالر و  الكرة الهاأي   بىأل من اأولخ،
ن ل  اكىالالالالالالالاليات و الالالالاحال الثُ الالالالالالالالاله      [اسىمي ت  م  ىمي ه ت اسىمي هُ يا اس    ال  ]       4الالميالالالالالالالالالالا 
 ث مرات اوكيدا لألولخ، ولىدالل  لىخ  ن كل كرة حيث كرر  مى  اأمر الدلائي  هال   

 . بىأل من سابناها

                                                

 ا 1-
 .77، 70، 78، 08، 00لمدهر اآليات ،  
 .554،ص  4الكشاي ج  -2
 .544ص .08الدرت المصون ج  -3
 554،ص  4ج  الكشاي ايبال أسب   من الطويل البيت -4



 

 

 شواهــــــــد الم تـــــــــــوى الداللي المعجمـــــــــــــي : الفصل ال ادس
  :هله مجموعة األلفاظ المتعلقة بشواهد هلا الم توى -
 يتدلون ينيمون الدين

 ال أ  الأد صيتب

 الفاسي البعوض تالدون 

 اااع لوان  اارضال 

 شطر حأيفا مري 

  حصرا  هنفاموه  يأعي

 اعلىوهن لرل  الميسر

 اغملوا الس أ   يطع 

 الحوارأ الحصور اإللحاي

 همت صر بك 

 أداولها اأ ر وال زاء يكباه 

 طوال اأطار الُأزل

 منياا اىيال ال أب

 العنود المعىن  مرايما

 آسخ يىبس من   ل

 ستاأب  هدأا لفوا

 بعدت اإللت  االأفال 

  حكمت ببدأك   مع اأمر

 الغياب  البتس ا هىون



 

 

 ماتكأ شغفها ه ت باأمر

 الِمحال حصحص  كبرأه 

 بِنط ع اأصفاد اهوأ

 ا أرون اتوتي للين

 وال ان يُ  حفدة سكرا

 الوصيد انرله  ابيعا

 حأاأا إمرا مصراا

 وردا  هاها سريتا

 لبوس ل ل  هوا

 اأيامخ الفحشاء يمراه 

 ريع آهاما يراما

 شيعا يعن ب األ مين

 للدك ردءا  ذوة

  البيبهن تاتار ير و

 يصطرتون  دد كال واب

 ز رة يدتلون تامدون

 ااأ او لزتأي مأاص

 يكوتر اأصفاد الصااأات

له  األال  زمرا تو 

 رهوا ومن يعش منرأين

 آسن  وزارها من ورائه 



 

 

  ن اطووه  النوللحن   شراطها

 او  الراشدون اماحن

 أنبوا اوسوس إه 

 الأ   يه عون الحبك

 اماروأه ااب اوسين ادلخ

 سعر مهطعين الىم 

 أحاس سنر سحر

 هى   اأان الدهان

 شات  ليأ  مولوأ 

 زأي  أمي  زل 

 السماء لزين حرد

 امطريرا لواح  أاشئ 

 صفر ار ت زمهريرا

 اأكدرت  ب ا الساهرة

 وسي هو ب لسعس

 لأسفعا ودلك لريع

 همزة لمزة أنعا لبحا

 كوهر س يل موصدة

 مسد واب
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لند حرص الزمتشرأ لىخ افسير الكهير من  لفاظ النرآن الكري ، وبتاص  الغريب    
اكان مأه ه اي ذلك إيراد دالل   والاي ياواي المعأخ العا  لآلي  لىخ اهمها، مأها،

 و ذاك، ويشهد لىخ صح   ا، ه  يابعها بما يعزز هذا المعأخ، و دالالاه الكىم ،
اساعماله وبالمعأخ أفسه بأبيات من شعر لصر االحا اج معطيا اأولوي  لىشعر 

أأه ليس من المأطي   ن أفسر وأشرح  لفاظا  ارآأي  بشعر ايل بعد أزول  ال اهىي،
 :   وهي كاآلاي. النرآن الكري 

   .1﴾ الدِّينِ  َيْومِ  اِلكِ مَ  ﴿: اال اعالخ   :الدين

من الكىمات الاالي حالاول الزمتشالرأ  ن يكشالي لالن داللاهالا، وانريالر معأاهالا لالن : الدين   
 :طريي الشعر العربي الفصيا، وكان له ذلك اي بيت الحماس 

الالالالالالالالالالالالالالي  ِسالالالالالالالالالالالالالالالالو ا الُعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال       لال الالالالالالالالالالالالالالال   ي ب  و ا     ن ِدأ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُهالالالالالالالال  كال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ا د اُأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواو  د 
2  

والشالاهد .  ن اومه االد  الازوا  لالداءه  بمهالل اعىهال :حيث يذكر الشالر شهل بن سبيان    
مالها اي ال زاء، وبالذلك يكالون إذ من الماواار لن العرب اساع ((دأاه  كما داأوا))  : ايه اوله

المفسر اد وظالي هالذا الشالاهد الىغالوأ  حسالن اوظيالي؛ ليهبالت مالن تاللاله  ن يالو  الالدين هالو 
﴾ الـدِّينِ  َيـْومِ  َماِلـكِ  ﴿:ومأاله انولاله اعالالخ. كمالا االدين االدان: يو  ال زاء المساوحخ من اوله 

  .مىك يو  ال زاء:  أ
اَلةَ الَِّليَن ُيؤْ ﴿:اال اهلل اعالخ   :ُيِقيُمونَ     .3﴾ِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

 ومعأخ إاام  الصالة اعديل  ركاأها، وحفظها  ن ينع زيأل اي ارائلها»:اال الزمتشرأ   
مه،  و الدوا  لىيها والمحااظ  لىيها  وهذا المعأخ  .4«وسأأها وآدابها؛ من  اا  العود إذا اوت

 همه من كال  العرب الفصيا الالالالالاللمعأخ الذأ اساىهو ا الذأ  لطاو المفسر إلاام  الصالة،

                                                
  84الفااح  اآلي   -1

 . 420ص 2ج البيت من الهزج لشهل بن شيبان بن ربيع  اي تزاأ  اأدب 2-
 82ن اآلي  البنرة م -3
 .52ص  0الكشاي ج -4
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 :اول الشالر اي
الالالالالالالالالالالالالراب     أهالالالالالل العالالالالالالالالالالالرااين حالالالالالالالالالالالالوال اميطالالالالال       1الالالالالالالالالالالا االالالالامالالالالالالالالالالالت يزالالالالالالالالُ  سالالالوي  الل 
ال زو ها الح اج الذأ ظىالت احارباله يشيد الشالر بم اهدة يزال ، والازامها بمحارب  اا   

والشاهد اي هذا البيت ما دلالت لىياله  اامالت مالن الاالزا  وم اهالدة ومداومال ، وهالو .سأ  كامى 
اَلةَ ﴿:المعأخ أفسه الذأ  لطاو المفسر لنوله اعالخ  .واسادل لىخ صحاه ،﴾َوُيِقيُموَن الصَّ

  :َيْخَدُعونَ 

 2﴾َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَ ُهْم َوَما َيْشُعُرونَ  ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّلينَ ﴿: اال اعالخ
والتالدع »:لند حاول المفسر  ن يكشي لن الدالل  الىغوي  لفعالل المتادلال  والتالدع انالال   

االالالإن اىالالالت كيالالالي ذلالالالك ومتادلالالال  اهلل ... ن يالالالوه  صالالالاحبه تالالالالي مالالالا يريالالالد بالالاله مالالالن المكالالالروو
اتفخ لىيه تااي  ال يتدع، والحكي  الذأ ال يفعالل  أن العال  الذأ ال والمومأين ال اصا؛

ن  از  ن ُيتدلوا، ل  ي ز  ن يتدلوا  :اال الشالر. 3«النبيا ال يتدع، والمومأون وا 
الالالالالِدع             ام ط روا من اريش  كل  ُمأ ت    4[إن الكالالالالري  إذا تالالالالالالالالالالالالالادلاه اأالالالالالالالالالالالالالالالتدع]واس 

 ن يطىالالالالالب لهالالالالال  : أ.مالالالالالن االالالالالريش المطالالالالالر 5النالالالالالو  مالالالالالن كالالالالالل مأتالالالالالدع  أ طىالالالالالب هالالالالالوالء   
وكالذلك   ن الكري  إذا تادلاه رلي بالتالداع، ولكأاله يأتالدع وال يتالدع،:والشاهد ايه.المطر

ن  از  ن يتدع ،المومن ال يتدع  :واال ذو الرم  .وا 
الا ال ى بُ إن الحالالالالالالالالال     [اىك الفاالالالالاة الاي لىناالالالالالالالالالالالالالالالالها لالالالالرلا]       الىيالالالالالال   وذا اإلسالالالالالالالالالالِ  ُيت 

6   

                                                

بيالروت .0ط.الواهالب لىطبالال  والأشالر.الطيالب العشالاش.صالأع  واحنيالي.البيت من المانارب أيمن بالن تالزي  االي ديواأاله 1-
ويزال  هذو امر ة من أساء التالوارج المعالدودات كاأالت زو ال  لشاليب التالار ي واالد حالارب الح الاج زو هالا . 57ص 0888

 .ىت احارب سأ  كامى  بال هوادةوااىه األىأت الحرب لىيه، وظ
 88البنرة اآلي   2-

 .68-60،ص0الكشاي ج -3
 ( مطر)البيت من البسيط لىفرزدي اي لسان العرب ، وااج العروس -4

 المغىوب لكرمه: المأتدع 5-
 .72ص. اا م يد طراد.البيت من البسيط لذأ الرتم  اي ديواأه -6



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

414 

 

االعااالل . ااأتالدع بهالا .ياحدث الشالر لن اااة الارله حبها من يير اصد وال شعور   
أما اأتالالدع االالال لالالير االالي . المسالالى  كهيالالرا مالالا يأتالالدع والشالالاهد  ن الشالالالر لالال  يتالالدع  حالالدا،وا 

لكالن لفالظ التالداع، وييالرو . مالذمو ولسان الحال ينول االأتداع منبالول والتالداع اباليا و . ذلك
مالالن األفالالاظ كالالالمكر والكيالالد ليسالالت دومالالا ابيحالال  ومذمومالال  حاالالخ أأفالالي أسالالباه إلالالخ المالالومأين 

و أهالا مأنسالم  إلالخ محمالود  ،1االالحي تالالي هالذا الظالن» :وباأحرا إلخ اهلل سبحاأه واعالخ
دل ومالالذمو ، امالالا كالالان مأهالالا مالالالمأا لىكالالذب والظىالال  اهالالو مالالذمو ، ومالالا كالالان مأهالالا بحالالي ولالال

اهالو حسالالن محمالالود، االإن المتالالادع إذا تالالادع بباطالل وظىالال  حسالالن مالالن  وم الازاة لىالالخ النبالاليا،
وتالصال  النالول  أاله ال ي الوز ذ  اعالل التالداع لىالخ . 2«الم ازأ له  ن يتدله بحالي ولالدل

االاهلل سالبحاأه واعالالخ لال  يصالي أفساله بالكيالد »كمالا ال ي الوز مدحاله لىالخ اإلطالالي اإلطالالي،
أمالالا وصالالي اهلل أفسالاله بهالالذو الصالالفات ...ىالالخ  هالال  اإلطالالاليوالمكالالر والتالالداع واالسالالاهزاء ل وا 

لىالالخ و الاله ال الالزاء لمالالن اعالالل ذلالالك بغيالالر حالالي، واالالد ُلىالال   ن الم الالازاة لىالالخ ذلالالك حسالالأ  مالالن 
 .3«المتىوي اكيي من التالي سبحاأه واعالخ

   .4﴾َأْو َكَصيٍِّب ِمَن ال ََّماءِ ﴿:اال اعالخ    :صّيب
يب المطر الذأ ُيص»:اال الزمتشرأ     اب صيتب الالالالالالالالو ب  أ يأزل وينع، وينال لىسحالالالالالالالصت

 :هذا ما يفه  من اول الشماخ.5« يلا
و سح   دان   صادِي الرلالالالالالالالالالِد صيتب................................          

6  
. يصي الشماخ سحابلا بأأه  سود اريب مالن اأرض؛ لهنىاله صالادي يالأاي بالالمطر الغزيالر   

﴾ ويلالالاليي َأْو َكَصـــيِّبٍ ﴿:بمالالا لهالالالا مالالالن معأالالالخ وارابالالاط بنولالالاله اعالالالالخ ((صالالاليتب))  :يالالالهوالشالالاهد ا
                                                

 .اساعماله اي الذ   ن ذلك هو حنيناه دومايعاند المعازل   ن لفظ التداع لما يىب  1-
 .008-000المسائل االلازالي  ص 2-

 .008المر ع أفسه ص -3
 08البنرة من اآلي   4-
 .80،ص0الكشاي ج 5-

 .427ص. صالح الدين الهادأ. اا.البيت من الطويل لىشماخ اي مىحي ديواأه -6
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: االالإن اىالالت» :واالالال  يلالالا.1«واأكيالالر صالاليتب؛أأه  ريالالد أالالوع مالالن المطالالر شالالديد هائالالل»المفسالالر
الفائالالدة :والصالاليب ال يكالون إال مالالن السالماءع اىالالت ﴾ مالالا الفائالدة االالي ذكالرو،ِمــَن ال َّـَماءِ ﴿:اولاله

مالالن  االالي واحالالد بالالين سالالائر : االال ، اأفالالخ  ن ياصالالوب مالالن سالالماء  أايالاله  أالاله  الالاء بالسالالماء معر 
اآلاالالالالاي؛ أن كالالالالل  االالالالي مالالالالن آاااهالالالالا سالالالالماء، كمالالالالالا  ن كالالالالل طبنالالالال  مالالالالن الطبالالالالاي سالالالالماء االالالالالي 

 :والشاهد لىخ ذلك اول الشالر .3«2﴾َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َ َماٍء َأْمَرَها﴿:اوله
ِد  رض بيأأالالالالالالالالالالالالالا وس م اء     [ذكالالالالالالالالالالالالالراها االالالأو و  لالذكالالالالالالالالالالالراها إذا مالالالالالالالالالالالالالالالالالا]       4ومالالالن ُبالالالالالالالالالالالالالالالالالع 

االشالر ياأوتو مما يحسه من آال ؛ لفرط اعىنه بمن يحب وشدة بعدها لأه، اك  بيأه    
. اعدد السماء باعدد الموااع لىخ اأرض الاي اظىها:والشاهد ايه .وبيأها من  رض وسماء

اتىص من اول الزمتشرأ، والشاهد الذأ سااه  ن اعريي السماء دلت لىخ شمول وما يس
سائر اآلااي بالابار كل  اي سماء، وبالاالي الاصوتب حاصل من كل اآلااي، و ن اأكيرو 

وهي لمس  اد ُواتي ايها المفسر و  اد  دلت لىخ اعدد السماء باعدد الموااع لىخ اأرض،
ال كزل  من يزل   أه  السماء يأحدر ومأها يأتذ ماءو،  ن السحاب من»:إالت  ن اوله

أن أزوله من السماء ال يأااض  تذو من  يبدو لي  أه ل  يكن موانا؛. 5«يأتذو من البحر
  .البحر

   6﴾َفاَل َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا ﴿  :في قوله تعالى:   الند
والدليل لىخ صح  .7«متالي المأاوئوالأد المهل وال ينال إال لىمهل ال»:اال الزمتشرأ   

 :هذا المعأخ اول  رير

                                                

 .80،ص0الكشاي ج 1-
  07اصىت من اآلي   2-

 .80،ص0الكشاي ج -3
 .08ص 7البيت من الطويل بال أسب  اي التصائص البن  أي ج -4
 .80،ص0الكشاي ج -5
 77البنرة من اآلي   -6

 087ص0الكشاي ج 7-
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الالالالالالالالالال      ا ا ي  م  ىالالالالالالالالالالالالالون  إل خ  ِأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ا     و  الالالالالالالالالالالالع  الالالالالالالالالالالملا ي    الالالالالالالالالالالالالالالالب  أالالالالالالديالالالالالدا  ا ي  س  الالالالالالالالالال   ِلِذأ ح 
1 

أأه   حيث يأكر لىخ من ي عل ايما أدا له؛ صيدة طويى  يه و ايها الاي ،البيت من ا   
ر الالالاساعمال الأد بمعأخ المهل المأاوئ، وهو ما  راد المفس:والشاهد ايه.ببساط  دوأه حسبا

 شار إلخ الغرض من  وبعد  ن اساواخ الحديث لن المعأخ الىغوأ لكىم  الأد، .إارارو
وكما اهك  به  بىفظ »:اأبان لن ذلك بنوله﴾ َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًداَفاَل ﴿: معه اي اوله اعالخ

بأن  عىوا  أدادا كهيرة لمن ال يصات  ن يكون له أد  الأد شأع لىيه ، واسافظع شأأه ؛
 :واي الغرض أفسه اال زيد بن لمرو بن أفيل حين ااري دين اومه. 2«اط

ب الالالالالالالالا واحالالالالالالالالالالالالالالال          3الالالالالدلا     لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ر ب        ِديالالالالالالالالالالالُن إذا انالالالالالالالالالالالالالس مالالالالالالالالالالالالالِت اأمالالالالالالالالالالالالوُرع ر 
 ماهكما   لبد ربا واحدا     ربابا ماعددين إذا اوزع الأاس لىخ :إذ ينول الشالر   

 .عدد اآلله إأكار ا:الدياأات الكل يبحث لن حنائنهاع والشاهد ايه
اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاتٍ ﴿: اال اعالخ:   الجّنة    4﴾َوَبشِِّر الَِّليَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

البساان من الأتتل :وال أت »:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم    
ل هذا المعأخ والشتاهد لىخ صحت  اساعما.5«.والش ر الماكاهي المظىل بالافاي  يصاأه

 : اول زهير
الالالالالالال]       ب الالالالي  ُمالالالن اتالالالالكالالالالالأنت ل ي أيت اي ي  ِنالالالي  الالالالالالالأ  ل ُسُحالالالالالالنا [الى الالالالال       مالالالالالن الأ واِلالالالالالاِ الالالالر   6ا س 

واد لبتر لن شدتة ما يأسكب من ليأيه من دموع، حين اشبته ليأيه من شدتة البكاء    
موع بعيأين اي دلوين لظيماين مماىئاين ماء، احمىهما أاا  من اإلبل الأتوالا، وكهرة الدت 

                                                
 064البيت من الواار ل رير اي ديواأه ص -1
 087ص0الكشاي ج -2
 087ص0ج.البيت من الواار لزيد بن لمرو بن أفيل اي الكشاي -3
 .75البنرة، من اآلي    -4
 .007، ص 0الكشاي، لىزمتشرأ، ج  -5
 (.سحي)، ولسان العرب 22البيت من البسيط لزهير بن  بي سىمخ، اي ديواأه ص  -6
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كما وردت  «ال أت »دالل  كىم   :والشتاهد ايه .أتال طويال : أ اسني اىك الأتاا   أت  سحنا،
 .اي اآلي  الكريم  الستابن  الذتكر

   1﴾َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ﴿ :اي اوله اعالخ     :خالدون
وهذو الدتالل   .2«والبناء الالتز  التذأ ال يأنطع الهتبات الدتائ ، :التىد »:اال الزمتشرأ   

اها اول امرئ النيس  : أفسها يشهد لىخ صحت
  ال  أالالالالالالالالالع   يتها الطتالالالالالالالالالىالالالالالالل الالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالالي     وهل يأ ع م ن من كان اي الُعُصر التالي     
 3اىيالالالالالالالالالل الهمالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  ما يبيالالالالالالالالالالت بأو الالالالالالال     د  متى   الالالالالالالل يأعالالالالالالالالالالالمن إالت سعيالالالالالالالالالالالالالالالالالد  وهالالالال    
ويأسخ لما أالها من البىخ، ويذكر  نت الأتعي  ال يكون  إذ يتاطب امرو النيس اأطالل،   

التاي وردت  «متىد» دالل  :والشتاهد ايه .ي واأو الإالت لسعيد متىد اىيل الهمو  والمتاو 
 . بالدتالل  أفسها التاي  شار إليها الزمتشرأ، وهو بيت النصيد

   4﴾ ِإنَّ اللََّه اَل َيْ َتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها ﴿:اال اعالخ: البعوض
ينال  .وهو النطع كالبلع والعلب ض،واشاناي البعوض من البع»:اال الزمتشرأ   

البعوض لرب من الذتباب معروي الواحدة »:و اء اي لسان العرب.5«بعله البعوض
هو البيت واو  مبعولون، والبعض مصدر بعله البعوض يبعله :بعول  اال ال وهرأت 
ه وآذاو، واي هذا المعأخ التذأ  شار إليه كلت .6«وال ينال اي يير البعوض بعلا للت

 :وابن مأظور  أشد الشتالر ،الن الزمتشرأمالالال
  7لأعالالالالالالالالال  البيالالالالالالالالالالالت بيالالالالالالالالالالُت  بالالالالالالي ِده الالالالالالالالالار     إذا مالالالالالا تالالالالاي بعالالالُض النو  بعالالالالالاللا      

                                                
 .75البنرة، من اآلي   -1
 .006، ص 0الكشاي، ج  -2

  788ص 0ج 7888 0ط.العين .مركز زائد لىاراث والااريخ. الطويل المرئ النيس اي ديواأه البياان من 3-
 76من اآلي   البنرة -4
 070ص.0الكشاي، ج  -5
 (.بعض)لسان العرب البن مأظور مادة  -6
 (بعض)البيت من الواار بال أسب  اي لسان العرب مادة  -7
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يأوتو الشتالر بدار  بي دهار لما يعمتها من هدوء وراح ، اي حين ياعرتض ييرها إلخ ما    
 . الواردة اي البيت بمعأخ للا «بعلا»لفظ  : والشتاهد ايه.   وينىنه يبعله

  .1﴾َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِ ِقينَ  ﴿»:اال اعالخ:     الفا ق
والفاسي اي الشتريع  التالالالالالالارج لن  مر ...والفسي التروج لن النصد»:اال الزمتشرأ   

واد  ورد .2« أ بين مأزل  المومن والكاار لمأزلاين،وهو الأازل بين ا الىته باراكاب الكبيرة،
 :إذ ينول روب . «الفاسي»من الشتعر ما هو شاهد لىخ صحت  هذا المعأخ لىفظ  

 3ا[ا يالالالالالائررل الالذهبن االالالالالالالي أ د  ويالالالالالالالالالالالو  يالالالالالالال]  الالالرا   الالالالالالالوائِ ن اصالالِدهالالالالا  الالالالالالالا لالاالالالالالالالالالالالالالواسناللالالال      
افي البيت ما . يصي أواا امشي اي المفاوز تار ات لن النصد مأحراات لن ال ادتة   

إالت  نت احديدو معأخ الفاسي شريع  ال  يدلت لىخ معأخ الفسي التذأ  شار إليه الزمتشرأ،
يمكن لأا  ن أ اريه اي ذلك؛ بالابار  نت هذو المأزل  بين المأزلاين وهميت  ال و ود لها اي 

واب  أته مومن  ، متا اوله  ليس بمومن ن ، االفاسي ليس بكاار اعال،الحني االنول الصت
 .من معصي  أااص اإليمان بندر ما اراكب

  . 4﴾ِإنََّها َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل ِبْكرٌ ﴿ :اي اوله اعالخ : ال فارض
 . والفارض المسأت  »:الالالالالالالالان ﴾َفاِرٌض ﴿ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو اآلي  دالل  كىم    

اطعاها  : أ وكأأتها سمتيت اارلا؛أأتها ارلت سأتها،...واد ارلت ارولا اهي اارض
الفارض الهرم  والبكر الشتاب ، واد :واال الفراء»:و اء اي لسان العرب .5«آترها وبىغت

                                                
 .76البنرة، من اآلي   -1
 .074، ص 0الكشاي، ج  -2
اج اي مىحي ديواأه ج 088البيت من الرت ز لروب  اي مىحي ديواأه ص  -3 وبال  84/ 0والكااب  700ص 7ولىع ت

 . 277أسب  اي شرح شذور الذتهب ص 
 .60البنرة، من اآلي   -4
 050ص0الكشاي، ج  -5
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واد اساشهدا لىخ صحت   .1«كبرت وطعأت اي السنت :  أ ،ارلت البنرة افرض ارولا
 : عأخ بنول الشتالرهذا الم
الالالالالالالالل        2لعمرأ لند  لطيالالالالت ليفك االالالارلا     ُاساُي إليالالالالالالالاله ما انالالالالالالالالالوُ  لىالالالالالالخ ِر  

وهو ما يشدت من  زر  ، لطخ ليفه بنرة هرم  مسأت  واد يه و متاطبه ويأعاه بالبتل،   
 سمتي »اب المفردات يرا  أتهاالشتارحين ويهبت صحت  ما ذهبا إليه إالت  نت صاحب كا

 .3«لا لما يحم ل من األمال الشاا ااطعا  و اار  : أ ،لكوأه اارلا لألرض اارلا؛
   .4﴾َعَواٌن َبْيَن َلِلكَ ﴿ :اي اوله اعالخ:    عوان

والعوان »:انال﴾َعَوانٌ ﴿ذكر الزتمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  مدلول كىم    
ُي اي سأتها»:ن العرب العوانو اء اي لسا.5«الأ ص يُ  والع و ان الأ صي التاي بين ...الأ ص 

غيرة  : واد اساشهد لىخ ذلك بنول الشتالر.6«الفارض وهي المسأت ، وبين البكر وهي الصت
الالالالالان  م و اِلالالالال]      ص   7الالالالون  الالالالالار ولالالاُلالالالالالالالالكالأالالوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ  بيالالالالالالن  بالالالالالالال     [الع الأ نالالالالالب األاليح 

ومن  اوزن سنت  يصي الشتالر من يمدحهنت بأأتهنت بين اأبكار من الحسان الشتابات،   
افي البيت  .ما ادلت لىيه كىم  ُلون التاي هي  مع ل وان من الأ ص ي :والشتاهد .الشتباب

يم  ل و ان  أ ال واي اآلي  الكر  الممدوحات ُلون بين اأبكار ومن  اوزن سنت الشتباب،
 . اارض وال بكر

  8﴾َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها َتُ رُّ النَّاِظِرينَ ﴿:اي اوله اعالخ     : فاقع
فالالالالالالالالرة »ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيالالالالالالالرو لالهذو اآلي   نت      الفنوع  شدت مالالالا يكالالون مالالالالن الصت

                                                
 (.ارض)لسان العرب، مادة  -1
 .478، ص 0والدرت المصون، ج ( ارض)البيت من الطتويل لتفاي بن أدب  اي لسان العرب  -2
 .402ص  0ج. دت. دط. مكاب  أزار مصطفخ الباز.كااب المفردات،لىرايب اأصفهاأي -3
 .60البنرة، من اآلي   -4
 058، ص 0الكشاي، ج- 5
 .740ص 0كااب المفردات، ج -6
 (لون)اي الىسان مادة.البيت من الواار، لىطرماح -7
 .68البنرة، من اآلي   -8
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... إليك  نت شعاع الشتمس يترج مالالالن  ىدو إذا أظرت إليها تيتل :1ولن وهب...و أصعالالالاله
صفراء اااع لوأها، سوداء شديدة الستواد، ولعىته مساعار من صف  :ولن الحسن البصرأ

فرة »:و اء اي لسان العرب.2«أنت سوادها اعىوو صفرة اإلبل؛ الفااع التالص الصت
ااي من األوان  أ لون كان ...الأاصعها  .3«.(الىيحاأيلن )وايل الفااع التالص الصت

 : والشاهد لىخ صحت  هذا المعأخ اول األشخ
بيال       الالالالالالالابالالي     هالالالالالالالالالالنت صالالالالالالالالالالفر  والُدهالالالالالالالالالالالا كالزت الالالالالالالالىي مأالالالالالالالالالاله واىك ِرك  ي   4الالالالالالالالالباالالالالالالالالالالىك ت 

فرة، وي عل  والدها يغى    بيب إذ يصي تيىه وركابه من اإلبل بالصت ب لىيها الستواد كالزت
ومولع الشتاهد .حيث المراد بالصتفرة سواد ارهنه صفرة؛أنت هذا يعابر  لزت  لوان اإلبل

فرة اي المائل إلخ الستواد، وهو الىتون أفسه المطىوب اي اآلي  الكريم  :ايه  . اساتدا  الصت
  .5﴾يَِّناتِ َوَآَتْيَنا ِعيَ ى اْبَن َمْرَيَم اْلبَ  ﴿ :اال اعالخ      :مريم
المري  :وايل بمعأخ التاد ،﴾ َمْرَيمَ ﴿ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت    

واساشهد لىخ صحت  الابار المري  من الأتساء  .6«بالعربيت  من الأتساء كالزير من الرت ال
 : كالزير من الرت ال، بما اسر به اول روب 

بالالالالالالا يأدتُمالالالالالالالالالالالالهالالِلالالالالالالالالالى يالالالالالالالِل  هالالالال]الالالالى الالالالالاله مريُمالالالالالالالالالالالالاله     اىالالالالالالالالت لزيالالالالالالالالر  ل  اصالالالال  7[الواء الصت
يعااب زير أساء وهو من يكهر مودتة الأتساء وزياراهنت ل  اصىه مريمه، وهي من الأتساء    

لخ ذلك الزمتشرأ  ن مالالالالالالالالالالالالريمه كما  شالالالالالار إ: والشتاهد ايه. من اكهر مودة الرت ال وزياراه 
ير من الرت ال ،بمعأخ زيرو من الأتساء  .وينابىها الزت

                                                
إلخ الحياة هو وهب بن مأي  التذأ  سى  من يهوديتاه، وكان له لىمه وهناااه و هرو اي إدتال كهير من معاراه : وهب -1

 (. 057، ص 0هامش الكشتاي، ج )اإلسالميت  
 .057، ص 0الكشاي، ج  -2
 (.انع)لسان العرب، مادة  -3
 .225البيت من التفيي لأللشخ اي ديواأه ص  -4
 .02البنرة، من اآلي   -5
 .067، ص 0الكشاي، ج  -6
 048اا ولي  بن الورد ص.الرت ز، لروب  بن الع اج، اي ديواأه -7
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   1﴾ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا ﴿: اال اعالخ: حنيفا 
والحأيي المائل لن »:اال ﴾َحِنيًفا﴿ذكر الزتمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي  مدلول كىم     

و اء اي .2«الحيت، والحأي الميل اي الندمين واحأتي إذا مال كلت دين باطل إلخ دين
وايل كلت . المسى  التذأ ياحأتي لن اأديان  أ يميل إلالالالالالالخ الحيت :الحأيي»لسان العرب 

واساشهد لىخ صحت  هذا المعأخ بنول  .3«من  سى  أمر الىته اعالخ، ول  يىاو اهو حأيي
 : الشتالر

 4أالالالالالالالالالالالا لن كالالالالالالالالالالالاللت ديالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالا     حأيالالالالالالالالالالالالالالالفالالالالالا ديأُ نال  ىِ الالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالالالا إذ تُ نالال  ىِ الا تُ ولكالالالالالالالالالالالالأتالالالالالالالال
االشتالر يباهي ييرو بأنت اومه أشأوا لىخ دين الحيت مأذ أعوم   ظااره ، دين ال    

كىم  حأيفا، وما ادلت لىيه من الادال ولد  ميالالالالل :والشتاهد ايه .اأحراي ايه، وال ميل لأه
 . اي اآلي  الكريم  ﴾َحِنيًفا﴿وهو ما يريد الزمتشرأ إهبااه بالأتسب  لالال.  و اأحراي

   .5﴾ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْ ِجِد اْلَحرَامِ  ﴿: اي اوله اعالخ: شطر
َشْطَر ﴿»:اال ﴾َشْطرَ ﴿:مدلول ووظيف  اوله اعالخذكر الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي     

ا عل اولي  الو ه اىناء المس د  أ :أصب لىخ الظري،  أ...أحوو ﴾اْلَمْ ِجِد اْلَحَرامِ 
االالالالالالالالي  هاه وسماه؛أنت اسانبال لين النبى  ايه حرج لظي  لىخ البعيد، وذكر المس د 

وينول الشتالر موكتدا .6«ال ه  دون العينالحرا  دون الكعب  دليل لىخ  نت الوا ب مرالاة 
 : هذا المعأخ
الالالالالالالالالالالالد ح]     الالالالن بالنالالالالالالالالالالالو  شطر  المالالالالالالالالالالالالالالالالالىالالالالالوكِ ع  و ظ    7[حالالالالالالالاتالالالالالالالخ إذا تالالالالالالالالالالالالالفالالالالالالي الِمالالالالالالالالالالال  

                                                
 .025بنرة، اآلي  ال -1
 .087، ص 0الكشاي، ج -2
 (.حأي)لسان العرب، مادة  -3
 4ااي ط بالبيت من الواار لنيس بن اأسىت، اي المفصتل اي ااريخ العرب ابل اإلسال ، لىي  واد، الأاشر دار ال -4

 .0477ص 
 .044البنرة، اآلي   -5
 .088، ص 0الكشاي، ج  -6
 .685، ص 0و ساس البالي ، ج (  دح)يد اأأصارأ، اي لسان العرب، مادة البيت من المانارب لدره  بن ز  -7
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اساتدا  شطر  :والشتاهد ايه .ه إليه أنت المىوك ُاِحب  واادا    اصد بالنو  أاحياه ،»: أ   
 . بمعأخ أحو

    .1﴾َوَمَثُل الَِّليَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّلي َيْنِعقُ  ﴿ :اال اعالخ     :َيْنِعقُ 
ينال أعي الموذتن  الاصويت،»:ذكر الزمتشرأ  نت مدلول الأتعيي اي هذو اآلي  هو   

أن  :اأتطل مساشهدا لىخ ذلك بنول .2«وأعي الرتالي باللت
 3ااأعالالالالالالالالي بلالالالالالالأأك يا  رير، اإأتالالالالالالالالالالالما     م أ ا الالالالالالالالك أفُسالالالالالك اي التالالالالالالالالالالالء لالال

ااأعي بها، واصيا ايها  من اأالل لك  ن اشاغل بلأأك ارلاها،: متاطبا  ريرا   
ساتدا  أعي اي ا :والشتاهد اي البيت .اأأت دون ذلك بدال من مأاالاي ومها ااي،

 .المعأخ التذأ  شار إليه الزمتشرأ، وهذا ممتا يهبت صحت  ما ذهب إليه

   .4﴾َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهمْ ﴿:اال اعالخ  :ثَِقْفُتُموُهمْ  

حيث ﴾َثِقْفُتُموُهمْ ﴿:بين الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   ن مدلول اوله اعالخ   
ر ل ه ن ي سريع : والهني، و ود لىخ و ه اأتذ والغىب  ومأه  ،و داموه  اي حل  و حر 

والدليل لىخ اساتدا  هذا الىفظ وبالمعأخ المالمن معأخ الغىب  اول  .5»اأتذ أاراأه
 :الشالر
 6اىالالالالالالالالالالاليالالالالالالالس إلخ تالالالالالالالالالالالالالالالىود الالالالالالن ي  الالالالوأي     امن  ه الالالالالالالالالالالالالالىُ االُ ي االالالالالالالالالالالالالاا  الالالالالالالالالالالوأِ الالالالالالالالفُ الالالالالالالالالالن  هال  اإما ا        

والشاهد . اإأي ل   بي لىخ  حد مأك  واع اي يدأ إن ادركوأي واغىبوأي ااااىوأي،   
اساتدا  الشالر الفعل هني بالدالل  الاي  شار إليها الزمتشرأ اي افسيرو لهذو : ايه

                                                
 .020البنرة، من اآلي   -1
 .708، ص 0الكشاي، ج  -2
 .758ص  0884.بيروت 7ط.دار الكاب العىمي .البيت من الكامل، لألتطل، اي ديواأه،اا مهدأ محمد -3
 .080البنرة من اآلي ،  -4
 .770، ص 0الكشاي، ج -5
 408ص0بيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون جال -6
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ىما كان  و لمال، اهو يالمن معأخ و صل الهني الحذي اي إدراك الشيء لِ . اآلي 
 .ولذلك اساعمل اي هذا السياي ؛الغىب 

  . 1﴾َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْ َتْيَ َر ِمَن اْلَهْديِ ﴿: اال اعالخ:       ُأْحِصْرُتمْ 
 هو من .2» حصر االن إذا مأعه:ينال «ذكر الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي   أه   

وهذا ما يوكدو . 3﴾الَِّليَن ُأْحِصُروا ِفي َ ِبيِل اللَّهِ ﴿ اهلل اعالختوي  و مرض  و ل ز اال 
 :ابن ميادة اي اوله

ر ليىخ  ن اكون ابالالالالالالالالالالالالد         ا ك شُ      ت  وما ه    الالالالالالالالالالالالالالالر  ص   4غالالالالالالالالالالالالالولُ لىيك وال  ن  ح 
أما إليذائه  ؛مأعاه لأها  و أشغال ليس ه ر اأتيىي  محبوباه لابالدها لأه،:  أ    وا 

. اساتدا  اعل اإلحصار بالدالل  اأولخ الاي امت اإلشارة إليها:والشاهد ايه .واحاراي اىبه
ِصر إذا حبسه لدو لن  «:واد ذكر الزمتشرأ شروحا  ترا لمدلول الحصر إذ ينول وح 

 الحصير ولىمىك الحصير؛أأه مح وب هذا هو: و ُس ن ومأه ايل لىمحبس ،الملي
 .5»بمعأخ المأع اي كل شيء (الحصر والمحبس): اأكهر اي كالمه ، وهما

   6﴾َيْ َأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِ رِ ﴿: اال اعالخ:      المي ر
 ااه الالالالالالالدلول الميسر وذكر صفالالالالالذو اآلي  الكريم  مالالالالالالتشرأ اي معرض افسيرو لهالالالذكر الزم   
 يسراه إذا امراه  :صدر من يِسر كالمولد والمر ع من اعىهما ينالوالميسر النمار م«:انال

 ن العب،  و مالالالالد وال االالالالهول  من يير كالالالالالر وسالالالالل بيسالالالالأأه  تذ مال الر  واشانااه من اليسر؛
 

                                                

 .086البنرة من اآلي   1-
 .727، ص 0الكشاي، ج -2

 722البنرة من اآلي   3-
 .002البيت من الطويل البن ميادة اي ديواأه، ص  -4
 .727، ص 0الكشاي، ج -5
 .708البنرة من اآلي ،  -6
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والشاهد لىخ اساتدا  الفعل يسر بالمعأخ المشار إليه اي  .1»أأه سىب يسارو اليسار؛
 :الرشرح اآلي  اول الش

ِسالالالالالالالالالالالالُروأ ِأي      ل  ايأسالالالالالالالالالالوا  أي ابن اارس زهالالالالالالالالالالالالالالد        الالالالالالعب إذ ي ي   2 اول له  بالش 
واد اال سحي  اليربولي ذلك حين واع لىيه سباء، واد  رت العادة لأد العرب  أه     

االشاهد اي . ل الياسرونييسرون لىخ اأسرا والرب لىيه  السها ،  أ يفعل به ما يفع
والحث  ،واالسافها  لىاوبيخ ييسروأأي من الميسر  أ ي زئوأأي ويناسموأأي،:البيت اوله

وبعد احديد مدلول الميسر بما ياوااي ومدلوله اي اآلي  أاساءل لن . لىخ اليأس من ذلك
: كاأت له  لشرة  اداح وهي:كيي صف  الميسرع اىت:اإن اىت«:صفاه انال الزمتشرأ

والحىس، والأااس، والسبيل، والمعى خ، والمأيا،  والرايب، والاو  ، الفذ، واأادا ، اأزال ،
ئوأها لشرة ، والسفيا والويد، لكل واحد مأها أصيب معىو  من  زور يأحروأها وي ز 

لىفذ سه ، ولاو   ...المأيا والسفيا والويد :هماأي  ولشرين إال هاله  وهي:   زاء، وايل
لىرايب هاله ، ولىحس  ربع ، ولىأااس تمس ، ولىمسبل سا ، ولىمعى خ سبع ، سهمان، و 

باب  وهي تريط ، ويلعوأها لىخ يدأ لدل، ه  ي ى ىها، ويدتل يدو  ي عىوأها اي الرت
ايترج باس  ر ل  ر ل ادحا مأها؛ امن ترج له ادح من ذوات اأأصباء  تذ الأصيب 

 ن الالالالر  همالالالالالالأتذ شيئا، ويالالالالالالاله ل  يالالالالالالالمما ال أصيب ل الموسو  به ذلك الندح، ومن ترج له ادر
 :وهي الاي تصها الشالر بالذكر انال .3»ال زور كى ه

الالالالالال        الالالالاليالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالنت ربالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالاُ الالالالس  ِاالاللالالالالالالالالالالي االالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالد أ الالالالالالالالي الالالالالالالالالا سالالالالاِلالالالالالهال الالالالالالالالالالالا        ل الالالالالالالالالالالالالالالي 
 4الالالالالالالالالالاالالالالالالالالأالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالا ومالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالالن ويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد      وسالالالالالالالالالالالالفالالالالالالالالالالالالالاليالالالالاسالالالالالالال و       

                                                

 .758، ص 0الكشاي، ج 1-
 (زهد )وايل إلبأه  ابر اي لسان العرب ( يسر)بن وهيل اليربولي اي لسان العرب مادة البيت من الطويل لسحي   -2

 .758، ص 0الكشاي، ج3- 
 758ص  0الكامل بال أسب  اي الكشاي ج  البياان من م زوء -4
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ذكر اأسماء الهاله  لىسها  الاي ال أصيب لها بل يغر  :والشاهد اي هذين البياين   
 الر حاله اي الدأيا بحال من تر ت له الالالوالكال  من باب الامهيل حيث يشبه الش. صاحبها

 . كما يمكن  ن يعد كأاي  لن كرمه حيث يعطي وال يأتذ السها  التائب  اي الميسر،
  .1﴾َواَل َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُكمْ ﴿:اي اوله اعالخ:     رضةع
الُعرل  ُاعى  بمعأخ مفعول كالُنبل  والُغرا   «ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو اآلي   ن   

ايعارض دوأه ويصير  ،وهي اس  ما اعرله دون الشيء من ل رض العود  لىخ اإلأاء
 .2»والعرل   يلا المعرتض لألمر االن لرل  دون التير،:لحا زا وماأعا مأه انو 

 : وانريرا لهذا المعأخ  ورد الزمتشرأ الشاهد اآلاي
الالالالال ل لالىتالالالالالو اِئالالالالالالالالال ِ [     د ُلوأالالي   أ الُا و دلا كالالأالوح الحمالالالائالالال ]       ل    3وال االال الالالعالالالىالالالوأالالالالي ُلالالالالالالر 

وال ا عىوأي  ،ا بي من الو د وحرا  العشي، مهل أوح الحمائ ااركوأي  أا لم: أ   
 .وما ادل لىيه من الاعرض لما ال يحب ،لرل :والشاهد ايه لفظ .معرلا لىو  الىوائ 
 ن الر ل كان يحىي لىخ بعض التيرات من صى  رح ،  و إصالح «ومأه امعأخ اآلي 

  ن  حأث اي يميأي، ايارك  تاي اهلل: و لبادة ه  ينول  و إحسان لىخ  حد، ذات بين،
 ا الالالالالالزا لمالالالالالالالالا الالالح : أ ،﴾َواَل َتْجَعُلوا اللََّه ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُكمْ  ﴿ :البر إرادة الِبر  اي يميأه انيل له 

 .وهذا المعأخ واي المعأخ اأول لىُعرل  .4»لىيه ا الالالالالىفالالالالالالالح
 .5﴾ُضُلوُهنَّ َأْن َيْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ َفاَل َتعْ ﴿ : اال اعالخ  :   َتْعُضُلوُهنّ 

 يي        الالالالالالالالالحبس والالي:للالالالالالالع«ريم   نالالالالالالي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكابين الزمتشرأ    
ه   أشد البن هرم  البيت اآلاي  .1»ومأه للىت الد ا   إذا أشب بيلها اى  يترج

 :والالييي إذ ينول كشاهد لىخ اساتدا  العلل بمعأخ الحبس
                                                

 .774البنرة من اآلي   -1
 .755، ص 0الكشاي، ج 2-
 .يل أبي اما  ول   لهر لىيه اي ديواأه، وا775، ص 0البيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي، ج  3-
 .754، ص 0الكشاي، ج 4-

 .727البنرة من اآلي   -5
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الالالى الالالالالن لالالالالالالن الأكاح       الالالل  ن االالالالالالصالالالالالالائالالالالالدأ لالالالك االالالاصالالطالالالأالالعالالالي     لالالنالالالالائالالالالُل االالالالد ل   2وا 

 إن اصائدأ لك مهل الأساء المتدرات الىوااي مأعن من الزواج، وحيل بيأهن وبيأه: أ   
. لىخ مدحي إياك بما ال  مدح به ييرك من النصائد وكاائأي اااتذأي لك مادحا،

 .والشاهد ايه للىن بمعأخ حبسن، وليي لىيهن
 . 3﴾َوَمْن َلْم َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّي ﴿ اي اوله اعالخ:       يطعم
ل  يذاه من ط ِع  الشيء إذا ذااه، ومأه «﴾َلْم َيْطَعْمهُ ﴿:ذكر الزمتشرأ  ن اوله اعالخ   

 :اال العر ي مفاترا بما له من هم  واوة لزيم  .»4لمذااهطع  الشيء 
الالالا وال بالالالالالالردا[     اإن شئت حرمالالالالالالالالت الأساء سواك ]        ن شئُت ل   طع  أناتل  5وا 

ن شاء كبا  ماحها، احرمها حاخ من الماء  :إذ ينول    إأه شاء  طىي العأان لأفسه، وا 
 .ل   طع  بمعأخ ل   ذي اساتدا  الفعل: والشاهد ايه. العذب
 .6﴾ اَل َتْأُخُلُه ِ َنٌة َواَل َنْومٌ ﴿: اال اعالخ:    السِّنة
 ذوالالالالالالالال أ ال يأت...والسأ  ما ياند  الأو  من الفاور الذأ يسمخ الأعاس«:اال الزمتشرأ   

واساشهد لىخ ذلك . 7»وهو اأكيد لىنيو ؛أن من  از لىيه ذلك اساحال  ن يكون ايوما
 :ابن الرااع العامىيبنول 
الالالالالالالالالالالد ُو الأ ع الالالالالالالالالالالاُس ارأ ن الالالالالالت      اي ليأه ِسالالالالالالالالالالالأ الالالالالالالالالالال   وليالالالالالالالالالالالال       أ ان   ا ص  س   8س بالالالالالالالالالأائ و 

 ما الالالالالالالسرت اي ليأيه بوادر الأو ، وظهرت آهارها بهما ايما أاله»ياحدث لن وسأان واد    
                                                                                                                                              

764ص  0الكشاي ج -1

 765ص0البيت من الواار البن هرم  اي الكشاي ج 2-

 .748البنرة من اآلي ،  -3
 728ص 0الكشاي ج -4
 (.برد)البيت من الطويل لعبد اهلل بن لهمان بن لفان  اي الىسان  -5

 .755البنرة  من اآلي   6-
 .704، ص 0الكشاي، ج 7-
 .540ص 0البيت من الكامل لعدأ بن الرماح اي الدر المصون ج 8-



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

431 

 

 
ن ل  يأتذو الأو ، ويذهب بوليه من اأكسار وااور، كما  معأخ السأ ،: والشاهد ايه.1«وا 

 .﴾ اَل َتْأُخُلُه ِ َنٌة َواَل َنْومٌ ﴿: امت اإلشارة إليه اي افسير اوله اعالخ
  . 2﴾َوَلْ ُتْم ِبَآِخِليِه ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيهِ  ﴿: اال اعالخ :ُتْغِمُضوا

إال بأن ااسامحوا اي  تذو، واارتصوا ايه من  ﴾ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيهِ ﴿«:اال الزمتشرأ   
ال  : أ  يمض االن لن بعض حنه إذا يض بصرو، وينال لىبائع  يمض،:اولك

والشاهد لىخ صح  هذا المعأخ اول الطرمتاح الذأ  وردو . 3»اسانص، كأأك ال ابصر
 :يم  إذ االالزمتشرأ بياأا لمدلول اإليماض اي اآلي  الكر 

الالالال       م  ن  باإِلي  و  الال       ر ال يالالالالالالالالالالالالالالالرل  الالالالالالي   4الالالالالالالالالالالالاضل  يفالالاُلالالالالالالالا أا بالالالالالالالالالالالالالواِر اال الالالالالالالالالالالو    ولىل 

يعبر الطرمتاح لن مواي اومه من اأتذ بالهأر إذ ال يسكاون لن المطالب  به، وال    
ن  ياسامحون ايه، . كان هأاك من يغملون لما له  من هأر لأد ييره  ذال ومهاأ وا 

 .وداللاها كما وردت اي اآلي  الكريم  لفظ  اإليماض، :والشاهد ايه
  . 5﴾اَل َيْ َأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا﴿: اال اعالخ:        اإللحاف

يعطاو، من وهو الىزو  و ن ال يفاري إال بشيء  ،حاإللحا:واإللحاي« اال الزمتشرأ   
ف ِأي من الل لحااه  أ هو أفي لىسوال :وايل... لطاأي من الل ما لأدو:اوله  ل ح 

ولد  مفارا  السائل  اإذا كان اإللحاي هو اإللحاح اي السوال،.6»واإللحاي  ميعا
  وهو سىوك يبغله اهلل لز و ل، اإن السوال من باب  ولخ المسوول إال لشيء يعطاو،

وهذا أظير ما  اء . نر مداع،  و لذأ ير  مفظع،  و لذأ د  مو عإذ ال ي وز إال لذأ ا

                                                

 (احنيي يوسي الحامدأ) 704، ص 0هامش الكشاي ج 1-
 .762البنرة اآلي   -2

  784 ص 0الكشاي ج 3-
 .026ص . لزة حسن.البيت من التفيي لىطرماح اي ديواأه 4-

 .722آلي  البنرة ا -5
 .782ص  0الكشاي ج 6-
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اي اول امرئ النيس يصي طرينا واسعا ليس به مأار،  أ ليس به ما يهادأ به، إذ 
 : ينول

الالالالال]لىخ ال حب  ال ُيهالالالالالالالالالالالالالالالادا بمالالالالالالالالالالأارو             ر    ُد الأ الالباطي    [ر اإذا س اا الالالالالالالالُه الع و 
1. 

 .أفي المأار واالهاداء به، كأفي السوال واإللحاح به: والشاهد ايه   
َفَناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ﴿ :اال اعالخ     :الحصور

اِلِحينِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَ يًِّدا َوَحُصورً     2﴾ا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّ
 ها منالالالالالالأعا لالالالالالالم :ر أفسه  أالالالالالرب الأساء حصالالالالالور الذأ ال ينالالالالوالحص« :اال الزمتشرأ   

  :   و اء اي لسان العرب.3»الذأ ال يدتل مع النو  اي الميسر وايل هو الشهوات،
 ال إرب  له اي الأساء يلا الذأ  الهيوب المح   لن الشيء، والحصور الحصور

واد اساشهد الزمتشرأ لىخ ذلك بنول  .4»وكالهما من ذلك  أ من اإلمساك والمأع 
 :اأتطل
  5وشارب  مالالالالالالالالالربالالالالالالالالالا بالكأس أادمالالالالالالالالالأي     ال بالحصالالالالالالالالالور وال ايالالالالالالالالالالالالالالها ِبس ئ الالالالالالالالالالالالالار      

ليس حصورا ...لىتمر بالهمن الربيا الزائد أادمأي بالكأسرب شارب مشار « :ينول   
 أ مبنيا اي الكأس سورلا ...ماأعا أفسه من الدتول لىخ النو  اي لعب الميسر، وال سآر

وال يدتل مع النو   والشاهد ايه اساعمال كىم  الحصور ايمن يعي لن الىهو، .»6 أ بني 
 . و الهيوب المح   لن الشيء اي لعب الميسر،

                                                
 .476البيت من الطويل المرئ النيس اي ديواأه ص  -1

 .28آل لمران اآلي   2-
 .220، ص 0الكشاي، ج -3
 (حصر)لسان العرب مادة  -4
040ص  0884.بيروت 7ط.دار الكاب العىمي .اا مهدأ محمد أاصر الدين.البيت من البسيط لألتطل اي ديواأه -5

 (احنيي لادل  حمد لبد المو ود،لىي محمد معوض)  555، ص 0شاي جهامش الك -6
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َفَلمَّا َأَحسَّ ِعيَ ى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَِّه ﴿ : اال اهلل اعالخ:    الحواريّ  
 . 1﴾َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر اللَّهِ 

الحواريات : اه، ومأه ايل  لىحلرياتالالالالالالالوحوارأت الر ل صفواه وتالص«:اال الزمتشرأ   
 :ومأه اول الشالر. 2»هنت وأظاااهنت لتىوص  لواأ

الالالالالالالالالالالالو اريات يبالالالالالالالالالالالالالكين  يالالاليالالالالالالالالرأا     وال ابكالالالالالالالالالالالالالالالالالأا إال الكالالالالالالالالالالالالالالالُب         3الالالالالالالالأواباُ ا ُنل  لىح 
 هل وهذو كأاي  لىخ  أه ليس من  ال لىأساء الحلريات يبكين ييرأا،:ينول اليشكرأ   

وأفخ  ن يبكيه يير الكالب الاي اصاحبه  لىصيد، واأكل اااله ، وهذا دليل  الاحلر،
اساعمال لفظ  الحوريات لىحلريات، وذلك :والشاهد ايه. آتر لىخ  أه من  هل البادي 

 .لىدالل  لىخ تىوص  لواأهن وأظاااهن
َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّلي﴿: اال اعالخ: بكة   .4﴾ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمينَ  ِإنَّ َأوَّ
البيت  ﴾َللَِّلي ِبَبكَّةَ ﴿ «:والكشي لن مدلولها «بك »اال الزمتشرأ اي اأصيل اس  العى     

الأبيط والأميط اي :ومك  وبك  لغاان ايه أحو اوله  الذأ ببك ، وهي لى  لىبيت الحرا ،
. 6ا ، وحمخ مغمط  ومغبط امر رااب ور  :5اس  مولع بالدهأاء وأحوو من االلاناب

وبك  مولع المس د، وايل اشانااها من بك ه إذا زحم ه الزدحا  الأاس  مك  البىد،: وايل
والأساء يصىخ بعله  بين يدا الر ال  ايها، ولن ااادة يُبك  الأاس بعله  بعلا،

 لأاي  وايل ابكت ...وهي الزحم  كأأها سميت ببك ، يصىا ذلك إال بمك ،ال بعض،
وما يمكن اساتالصه من هذا كىه  ن بك  مرادا  لال مك  حيث  بدلت  .7»ال بابرة  أ اداها

                                                
 57آل لمران من اآلي   -1
 .222، ص 0الكشاي، ج -2
 788ص 2ج.البيت من الطويل لىيشكرأ اي الدر المصون -3

 .86آل لمران اآلي   4-
 اعااب الحروي كما اي مك  وبك : االلاناب 5-

 . يبطت،  أ دامتاي الصحاح  يمطت لىيه الحمخ لغ  اي  -6
 .252-256ص  0الكشاي، ج -7
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 و   و  ن مك  البىد، وبك  مولع المس د الحرا ، ميمها باء وهو ما يعري بااللاناب،
 الالالوين لأاس ايها حيث البكت  هي الزحم ، أها مشان  من الفعل بك  بمعأخ زح ؛الزدحا  ا

 : ويساشهد لىخ صح  هذا المعأخ اأتير بنول الرا ز. ازدحموا: الأاس  أ اباك  
الالالالالالالالالالالالالالاله     اتالالالالى الالالالالالالالالالالالالاله حالالالالالالالالالاخ يبالالالالالالال       الالالالالالالالالالالالالهإذا الشالالالالالالالالالالالالالالريب  تالالالالالالالذاالالالالالالالالالالالالاله اأك   1الالالالالالالالالالك  ب الالالالالالالالالالالالالك 

  واالالالالالالالالاه  اااركه حاخ يافراالالالالالا ، وكهر روادو، وساءت  تالالالالالالإن الماء اشاد به الزح:ولإذ ين   
 .اساتدا  الفعل بكت بدالل  زح : والشاهد ايه.وهي دلوة إلخ مكار  اأتالي

  .2﴾ ...َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصر  ﴿: اال اعالخ:     صر
ر  «:اال الزمتشرأ    ريا :و اء اي لسان العرب .3»أحو الصرصر الريا الباردة:الص 

االريا الصر  و الصرصر بمعأخ  .4»صر وصرصر شديدة البرد وايل شديدة الصوت
واحد اهي الشديدة البرد  و الصوت، وما يوكد ذلك ويشهد لىخ صح  هذا االساتدا  من 

 :شعر السىين  العربي  اول  حده 
 5الالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالالربه      أكباُء صالالالالالالالالالرت بأصالالالالالالالالالالالحاب المحالالتِ ال اعالالالالالالالالالالدلنت  االالالالالالالاوي ي      

 أ بين من الرب الرياح الباردة بيواه   حيث يوازن الشالر بين  هل المدر والحلر،   
وما ايه من  «صر» اساعمال:والشاهد ايه .وبين من يأعمون باالسانرار اي المحالت اآلهى 

وانول ليىخ اأتيىي  ارهي صاحبها ﴾ َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصر  ﴿:عأخ اي اوله اعالخبيان لىم
 :اوب  بن الحمير

 6ول  يغىب التص   األالالالالالد  ويمالالالالالالالالالإِل الال       فان سديفلا يالالالالالالالالالو  أكبالالالالالالالاء  ص ر ص ر      
 .صرصر بمعأخ الريا الباردةوالشاهد ايه اساعمال . إذ ااذكر  حواله واعد مأاابه   

                                                
 (شرب)وبال أسب  اي لسان العرب ( بكك)الر ز لعامان بن كعب اي ااج العروس  -1

 .002آل لمران من اآلي   2-
  260، ص0الكشاي ج -3

 (صرر)لسان العرب مادة  4-
 (حىل)البيت من البسيط بال أسب  اي لسان العرب مادة  -5
 .42لىيىخ اأتيىي  اي ديواأها ص  البيت من الطويل -6
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   1﴾ ِإْل َهمَّْت َطاِئَفتَاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشاَل ﴿ : اال اعالخ  :همت
 ولع هو الالالالالالالالوالفشل اي هذا الم همت  رادت ول  افعل، « :ينول صاحب المحرر الو يز   

واله  «:وينول صاحب الدرت المصون.2»ال بن الذأ كاد يىحي بأي سىم  وبأي حاره 
وذلك  ن  ول ما يمر بنىب اإلأسان يسمخت تاطرا، اإذا اوأ  وايل بل هو دوأه، العز ،

سمي حديث الأفس، اإذا اوأ سمي هما،اإذا اوأ سمي لزما، ه  بعدو إما اول  و اعل 
اأمر الذأ  عل الزمتشرأ يعابر ما حدث لىحيين .3»وبعله  يعبر لن اله  باإلرادة
ا بااباع لبد اهلل بن ُ بي ر س المأاانين المأتذل بهىث بأي سىم  وبأي حاره  حين ه م  

 ن اي  حد، همت  وحديث أفسلمالااة المشركي الأاس لأد تروج  صحاب رسول اهلل 
وكما ال اتىو  والظاهر  أها ما كاأت إال همت  وحديث أفس،«:ولحظ  لعي إذ ينول

ت والصبر ويوط ئها لىخ ه  يردها صاحبها إلخ الهبا الأفس لأد الشدة  من بعض الهىع،
وهكذا اما حدث لىحيين يحدث أأت أفس بشري  ااعرض لبعض . 4»احامال المكروو

لكن إذا واي صاحبها ما ىدا ردتها إلخ الهبات  الموااي الصعب ،االعي واأتذل،
 : وهو ما لبر لأه الشالر بنوله ،واحامىت ذلك المكروو والصبر،

ش الالالالالالالأ ت  و ال الالالالالالالالاش ت      مكالالالالالالالالالاأِك االالالالالالالالالالحمدأ  و اساالالالالالالالالالالالالالالريحي االالالالالالالالوُل لالالالالالالالالها إ       5ذا   
اعمل لىخ اهبياها  إذ ياحدث الشالر إلخ أفسه الاي  صابها الهىع من هول الناال،   

ردت :هوالشاهد اي . و ادع الحياة ااساريا ال هالث لهما داليا إياها إلخ االسانرار ااحمد،
وما يأبغي اإلشارة إليه  ن ما حدث  .الأفس إلخ الصبر والهبات بعد  ن  شأت و اشت

وحدتث به كان له اأهر اإلي ابي اي حياة الأاس حاخ التاص  مأه ، اهذا  لىشالر،

                                                

 .077آل لمران من اآلي   1-
 .580ص  0المحور الو يز ج  2-

 .207ص  2الدر المصون ج  -3
 .224ص  0الكشاي ج  -4

 .470ص .7البيت من الواار لعمر بن اأطأاب  اي تزاأ  اأدب ج 5-
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لىيك  بحفظ الشعر اىند كدت  لع ر ىي اي الركاب يو  صفين، اما هبتت «:معاوي  ينول
 .إشارة إلخ البيت السابي.1»إلطأاب مأتي إال اول لمرو بن ا

    .2﴾َأْو َيْكِبَتُهْم َفَيْنَقِلُبوا َخاِئِبينَ ﴿:اال اعالخ    :َيْكِبَتُهمْ 
ِبا ُه   ﴿«:اال الزمتشرأ    اِئِبين   ﴿ و يتزيه  ويغيله  بالهزيم ﴾ي ك  يير ظاارين  ﴾ا ي أ ن ِىُبوا ت 

وينول صاحب الدر .3»الغيظ والحرا وينال كباه بمعأخ كبدو إذا لرب كبدو ب...بمباغاه 
ر ع لىو ه واليدين، اإلصاب  بمكروو،:الكبت«:المصون ولىخ هذين االااء  وايل هو الص 

من كبد إذا  صابه بمكروو : صيى ،وليست بدال من شيء، بل هي مادة مسانى  وايل  صىه
: الدال االواوالعرب ابدل الااء من ... هتر اي كبدو و عا، كنولك ر ساه إذا  صبت ر سه

 حدهما  ن كبت مادة  :ويفه  من كال  الشيتين  ن كبت ايها اوالن. 4»هرت  الهوب  وهردو
 ن كبت  صىها كبد :والهاأي .مسانى ، و ن حرواها  صيى  بمعأخ  صابه بمكروو مطىنا

وهي بمعأخ  صابه بمكروو  هر لىخ كبدو،  حيث  بدلت الدال ااء لنرب متر يهما،
وبالأظر إلخ هذا اإلبدال الحاصل اي  أا  ن العرب ابدل الااء من الدال،وبتاص  إذا لرا

 . 5»هو من الكبد والرئ  أكبت حاسدا و  ر أ لدوا،:ايل اي اول  بي الطيب «كىم  كبد
 :والبيت بشرطيه هو كاآلاي 

 6[الالالالالالالأأالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالما وداُلالالالالالالالالالالالالالالك والرحالالالالالالالالالالالالالالالاليلكالال]أكِبالالالالالالالالالالالت  حاسالالالالالالالالالالالالالالدا و  ِرأ لالالالالالالالالالالالالالالالالالدو ا           
 :وابىه   

 الالالالالالوُد به اىالالالالالالالالالالالالالالاليل و الالالالالالالالالود ك بالمالالالالالالالالالالالنالالالالا  ولو االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىيال     االالالالالالالالالالالما ايالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالا ا الالالالال      

                                                
 .224ص  0الكشاي ج  -1
 .072آل لمران من اآلي   -2

 .226ص  0الكشاي ج  3-
 .280ص  2الدر المصون ج  -4
 .222-226ص  0الكشاي ج  -5
. 7دار المعاري ط.لبد الم يد دياب.اا .أبي العالء المعرأ.البيت من الواار أبي الطيب الماأبي اي شرح ديواأه -6

 .24ص2ج  0887. مصر 
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 أأهما بغيلان لأدأ   د لىيأا بالمنا  أكبت بذلك حاسدأ، و مرض لدوأ،:إذ ينول   
وايه ما  و رأ من إصاب  الرئ ،  كبت بمعأخ  كبد،:والشاهد ايه .1»مهل ودالك واراحالك

 . و يكباه  لىخ الو ه الهاأي الذأ ذكرو الزمتشرأ :يويتد معأخ
  :  األجر والجزاء

َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُأوَلِئَك ﴿:اال اعالخ
 .2﴾َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلين

أما ﴾ َأْجُر اْلَعاِمِلينَ ﴿:اال «:اال الزمتشرأ    بعد اوله  زاوه  أأهما اي معأخ واحد، وا 
و  ر مساحي  ،ىخ  ن ذلك  زاء وا ب لىخ لملتالي بين الىفظين لزيادة الاأبيه ل

ما  ال حياء من  )):وروأ  ن اهلل لزت و ل  وحخ إلخ موسخ .لىيه،ال كما ينول المبطىون
كيي   ود برحماي لىخ من يبتل بطالايع ولن شهر بن  !يطمع اي  أاي بغير لمل

من الغرور  واأاظار الشفال  بال سبب أوع  طىب ال أ  بال لمل ذأب من الذأوب،:حوشب
اأ ر وال زاء بمعأخ واحد هذا ما اكشي .3»وارا اء الرحم  ممن ال يطاع حمي و هال 
لكن الزمتشرأ .4»ال زاء لىخ العمل:اأ ر«:لأه معا   الىتغ   يلا، إذ ينول ابن مأظور

يوكد  ن ال زاء بال أ ، والمغفرة من الذأوب ال يساحي إال بالعمل، بل طىبه دون لمل 
ويفه  من اأكيدو هذا  ن اإليمان  ذأوب، كما ورد اي اول شهر بن حوشب،ذأب من ال

وهذا تالي  هل السأ  وال مال ، والذين سماه  المبطىين، مما  وحدو ال يأفع يو  النيام ،
وكال  الزمتشرأ  ار لىخ مذهبه »:داع بأبي حيان إلخ  ن يعىي لىخ ذلك بنوله

لاا  إلخ ما ذكر من أصوص .5»االلازالي أنىي  اويد منولاه، امهتل  يلا بنول  بي  وا 
 :العااهي  الاي د بت رابع  البصري  لىخ إأشادو إذ ينول

                                                
 .24ص2لىمعرأ ج.شرح ديوان  بي الطيب الماأبي -1
 .026آل لمران اآلي   -2
 .208ص  0لكشاي ج ا -3
 (  ر)لسان العرب مادة  -4
 .66ص  2البحر المحيط ج  -5
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 1ال ا رأ لىخ اليبالالالالالالالالالالالالالالالالالالس ها     إنت السفيأ   ار و الأ اة ول  اسالالالالالالالىك مسالالالالالالالالالالالالالك     
وارا  ياتذ الوسيى  لذلك ول  ممن ير و الظفر بالأ اة، «اي هذا البيت ياع ب الشالر   

واي البيت .2»حالاه اي االساحال ، كحال السفيأ  الاي احاول ال رأ لىخ اأرض اليابس 
 .شاهد لىخ حماا  من يطىب ال أ ، ول  يسىك السبيل الموصى  إليها

   .3﴾ َوِتْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاسِ ﴿: اال اعالخ   :نداولها 
والمداول  ...أصراها بين الأاس أديل اارة لهوالء واارة لهوالء :أداولها «:تشرأاال الزم   

والمعاودة واعهدو  والمداول  المأاوب  لىخ الشيء،:واال السمين الحىبي.4»مهل المعاورة 
ومما يوكد هذا .5«كأن االل بمعأخ اعل داولت بيأه  الشيء ااداولوو، :مرتة بعد مرتة ينال
 : خ لسان الشالر الأمر بن اولب المعأخ ما ورد لى

 6سالالالالالالالالالالالالالالاء ويالالالالالالالالالالالالالالالالوما ُأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  ايالالالالالالالالالالالوما لىيالالالالالالالالالالالالالالأا ويالالالالالالالالالالالالالالالالالومالالالا لأالالالالالالالالالالالالالالالالالالا     ويالالالالالالالالالالالالوما أُ       
واي . اس اال ابنخ مسراها وال مساءاها أحديشير الشالر إلخ  ن اأيا  ااداول بين الأ   

 لا اول الالالالالالالالالويعزز معأخ المداول   ي .البيت ما يعلد ويويد معأخ أداولها المشار إليه سابنا
 :الشالر 
 7الالالالالالالالالاله ل  وسمالالالالالاع يالالالالالالالالالالالالالالالرد الميالالالالالالالالالاو اال يالالالالالالالالالالالالالزال ُمالالالالالالالالالالداو ال     اي الأالالالالالالالالالالالالالالالاس بين امالال   
 :وابىها  

 الالالالالالالالالالالالالالالاع األهالالالالالالالالالالدين مع الريالالالالالالالالالالالالالالالالاح اصيالالالالالالالالالالالالدة     مالالالالالالالالالالالأيت محالالالالالالالالالالالالالالبرة إلخ النالالالالالالالالالعنالالالالال      

                                                

 (.يبس)البيت من البسيط بال أسب  اي ااج العروس مادة  1-
 .208ص  0الكشاي ج  2-

 .048آل لمران من اآلي   -3
 .202ص  0الكشاي ج  -4
 .484ص  2الدر المصون ج  -5
 .65ص  7888بيروت .0ط.دار صاد .محمد أبيل طريفي.اا .واأهالبيت من المانارب لىأمر بن اولب اي دي -6
 .60ص 2اي البحر ج  لىس البيت من الكامل لزهير بن -7
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اول  اي الأاس اال ازال ماد ياحدث الشالر لمتا يأوأ إهداوو إلخ النعناع من  شعار،   
وما له من صى  داللي  بنوله  اوله ما يزال مداوال،:والشاهد ايه .بين مامهل ومسامع

 .﴾َوِتْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاسِ ﴿:اعالخ

اأْلَْنَهاُر  َلِكِن الَِّليَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ﴿:اال اهلل اعالخ    :الُنُزل 
  . 1﴾َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزاًل ِمْن ِعْنِد اللَّهِ 

اوله «:واال صاحب الدر المصون.2»الأزل والأزل ما ينا  لىأازل«:اال الزمتشرأ   
ه  ااسع ايه اأطىي لىخ الرزي  وهو الليي هذا  صىه، الأزل ما يهيأ لىأزيل،﴾ُأُزالل ﴿

ن ل  يكن لليي، والغذاء والأزل بمعأخ .3»    مع أازل ،هل هو مصدر:وايه اوالن...وا 
 : الطعا  المند  لىليي اال  بو الشعراء اللبيت 

 4الله ُأز   أا والُمر ِهفاتِ الالالالالوكأتا إذا ال بتالالالالالار بال يش لالالالالالالالالالااالالالالالأا      عىأا لالالالالالالالالالالاله الن      
العالالالااي مالالالع  يشالالاله أالالالزول  االالال مفاتالالالرا بنومالالاله، وماهكمالالالا بعالالالدوه   أالالاله أالالالزل لأالالالده  المىالالالك   

. اللالاليوي االالدموا لالاله الرمالالاح والسالاليوي المرهفالالات أالالزال، وبالالئس الطعالالا  المنالالد  لالاله، ول يشالاله
 .اساتدا  كىم  الأزل لىدالل  لىخ الطعا  المند  لىليي: والشاهد اي البيت

ْن َأَرْدُتُم اْ ِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَآَتْيُتمْ ﴿: اال اهلل اعالخ :قنطار    5﴾ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا َواِ 

والنأطار المال العظي  من اأطرت الشيء إذا راعاه،ومأه النأطرة «:اال الزمتشرأ   
هي  مى  كهيرة م هول  من المال وروا :وايل«:و اء اي لسان العرب .6»أأها بأاء مشيد

ابن لباس لن الأبي 
هنال،المهنال النأطار مائ  م من ار   ربعمائ  آي  كاب له اأطار،)) 

                                                
 .080آل لمران من اآلي   -1

 .402ص  0الكشاي ج  2-
 .546ص  2الدر المصون ج  3-

 .546ص  2البيت من الطويل أبي الشعراء اللبي اي الدر المصون ج  -4
 .78ي  الأساء من اآل -5

 .442ص  0الكشاي ج  6-
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يبدو  ن لفظ اأطار ادل لىخ مندار لت   .1»((النيراط مهل  بل  حد لشرون ايراطا،
. كما ادل النأطرة لىخ البأاء المشيد اللت  ولظي  من المال مندارو ال يعري باللبط،

 : وهذو اللتام  هي الاي كان ينصدها الشالر حين اال 

الالالالالالالالالالالالالالالالالدكنالالالالالالالالالالالالالالالالالأطرة الرومي  ا       م  الالالالالالالالالالالالالا ِأف ن  حاخ ُاشالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد بن ر  سالالالالالالالالالالالالالالالالال   رب الالالالالالالالها     لُاك 
2 

. 3«شب ه الأاا  اي اراصي لظامها، واداتل  للائها بنأطرة ابأخ لر ل روميت »حيث   
لفالالالالالالظ  : والشاهد ايه. يصبا لتماواد  اس  صاحبها لىخ إأ ازها، وانوي  بأالالالالالالالالالائها حاخ 

د اُهن  ِاأ ط ارلا﴿:وما ادلت لىيه من لتام  اأييدا لمفهو  اوله اعالخ ،اأطرة  .﴾و آ ا ي ُا   ِإح 

  .4﴾َوَمْن َلْم َيْ َتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ ﴿: اال اهلل اعالخ   :طوال 

ل»:شرأاال الزمت    ينال لفالن لىخ االن طوال  أ زيادة والل، واد  الفلل،:الط و 
بشيء يعادت به مما له الل :  أ ومأه اوله  ما حال مأه بطائل،...طاله طوال اهو طائل

ر اصور ايه وأنصان .وتطر، ومأه الط ول من ال س ؛أأه زيادة ايه  .كما  ن الِنص 
واي  .5»ل وسع ل يبىأُل بها أكاح  الحرتة اىيأِكا   م  ل ومن ل  يساطع زيادةل اي الما: والمعأخ

بيت الطرماح الذأ  وردو الزمتشرأ ما يدل لىخ معأخ طوال، ويشهد لىخ صح  الدالل  
 :المشار إليها إذ ينول

 6طائل الالرِ لنالالالالالالالالالالالالالد زادأي حالالالالالالالالالالبتا لالالالالالالالالالالالالأفسي  أأي     بغيض إلخ كل امالالالالرئ يالالالاليالالالالال       

 أن يل؛الالال أه مما زادو حبتا لأفسه بغلها إلخ كل امرئ يير محسن بت :يذكر الطرماح   
 دل الالالالالالا يالالالالالالالها مالالالالالائل، وايالالالالالالالم  طالالالالال  كىالدالل: والشاهد ايه .ذلك يدل لىخ كرمها وصفاء معدأها

                                                
 ( اأطر ) ابن مأظور مادة . لسان العرب -1
 7887.بيروت .2ط.دار الكاب العىمي .مهدأ محمد اا.لطرا  بن العبد اي ديواأهالبيت من الطويل  -2

 .88ص . 7888.الناهرة.0شرك  الندس ط.لمر حااظ سىي  سعيدة.اا.لىزوزأي.شرح المعىنات السبع 3-
 .75من اآلي  الأساء  -4

 .448ص  0الكشاي ج  5-
 .782البيت من الطويل لىطرماح اي ديواأه ص  -6
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 .﴾ِمْنُكْم َطْوالً  َوَمْن َلْم َيْ َتِطعْ ﴿: اي اوله اعالخ ﴾َطْوالً ﴿لىخ معأخ 

َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَ اًنا َوِبِلي ﴿ :اال اعالخ    : الجنب
اِحِب ِباْلَجْنبِ    . 1﴾ اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَ اِكيِن َواْلَجاِر ِلي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

النريب الأسيب وال ار :الذأ  وارو بعيد وايل ال ار﴾َواْلَجاِر اْلُجُنبِ «:الزمتشرأ اال   
وال أب صف  لىخ ُاُعل أحو أاا  ُسُرح  «:واال صاحب الدر المصون .2»اأ أبي:ال أب

ْن ُكْنُتْم  ﴿:ويساوأ ايه المفرد والمهأخ والم موع مذكرا وموأها أحو ر ال ُ ُأب اال اعالخ َواِ 

أ بوال ار ))وبعله  يهأيه وي معه ومأه شىل ولن لاص   ،3﴾ُجُنًبا بفاا ال ي  وسكون (( ال  
 نت ال ار ال أب هو «ويساتىص مما سبي .4»وهو وصي  يلا بمعأخ الم اأب الأون،

ومما  أشد كدليل لىخ هذا المعأخ اول بىعاء  .5«ال ار اأ أبي الذأ ال اراب  بيأك وبيأه
 :بن ايس 

الالال        6الاور   الاُلالالالالالالالالالالالأب الالالالالالالالالاويالالالالالالالالالالالأا مالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالاور   بالالالالالالالالالالالالدا     ذو رحالالالالالالالالالالالالالالالال   و م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ي   

وال ال ار اأ أبي  بدا  ال يكرهأا ال ار الأسيب،:إذ يفتر بحسن لشرة اومه اينول   
: وايه ما يولا دالل   أب اي اوله اعالخ لم اور ال أب،ا:والشاهد ايه .لحسن لشراأا

اِر ال ُ ُأبِ ﴿  .﴾و ال   

   .7﴾ َوَلِكْن َلَعَنُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِلياًل ﴿:اال اعالخ     : قليال

 ركيكا ال يعبأ به، وهو  لعيفا : أ ﴾يالـــقل﴿اأا الالالالالإيم ﴾َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ ﴿«:اال الزمتشرأ   
                                                

 .26الأساء من اآلي   1-
 .452ص  0الكشاي ج  -2
 .86المائدة من اآلي   -3

 .625-625ص  2الدر المصون ج  4-
 .754ص  2البحر المحيط ج  -5
 .452ص  0الكشاي ج لبىغان بن ايس  و بىعاء بن ايس اي .البيت من المأسرح -6
 .46الأساء من اآلي   -7
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 و إلخ إال اىيال مأه  اد ... و  راد بالنى  العد  إيماأه  بمن تىنه  مع كفره  بغيرو،
لها  ﴾َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ قليال﴿:اي اوله اعالخ ﴾قليال﴿ايفه  من كال  الزمتشرأ  ن. 1»آمأوا

 :هاله   و ه

اىىه «ال  أ ركيكا لعيفا ال يعبأ به  أ إال إيماأا اىي  أها صف  لمصدر محذوي،: حدها
 .2«وبشرائعه إذ آمأوا بالاوحيد وكفروا بمحمد

 اال يومأون،  أ إال اىيال مأه  اد آمأوا كعالالالالالالالالبد اهلل بن :  أها اساهأاء من الفالل اي: الهاأي

 .3لبد السال ، وكعب اأحبار وييرهما

لن لدمه لىخ ما حكخ سيبويه من  و هي لبارة   ن المراد بالنى  هو العد ،:الهالث
واد اساىه  الزمتشرأ هذا المعأخ .4» رض ال ما اأبت كذا، وهي ال اأباه  مى :اوله 

 :اأتير  يلا من اول الشالر

الالالالالالالي لىمُ            5[كهير الهوا شاخ الأالالوا والمسالالالالك]يصيالبالالالالاله      الالالالالال   الالالهِ االالالالىاليالالالالالالل الاشالالالالالكت

و أه كهير هوا الأفس وأواو  يذكر الشالر  ن ممدوحه ال يشاكي أ ل الهمو ، إذ   
اساتدا  كىم  اىيل ويريد بها لدي ؛ ليظهر المدح :والشاهد ايه .ومسالكه كهيرة ومافرا 

ر الالويعنب صاحب البح ﴾َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ قليال﴿:وايه اأييد صريا لمعأخ اوله اعالخ
إن الانىيل يراد به العد  هو صحيا اي »:ه المساشهد له اائالالمحيط لىخ هذا الو 

ال  او  إال اىيال ل  يولع :اإن اىت لكن ليس هذا الاركيب االساهأائي من اراكيبه، أفسه،
ذا اىت  هذا؛الأافاء النيا  البا ، بل هذا يدل لىخ اأاناء النيا  مأك إال اىيال ايو د مأك، وا 

                                                
 .464ص   0الكشاي ج  -1

 726ص  2البحر المحيط ج  2-
 .726-725ص  2يأظر المصدر السابي ج  -3

 .62ص  7المحرر الو يز ج  4-
 050ص. 0804.بيروت. 0ط.دار الغرب اإلسالمي .اا ذو الفنار شاكر.البيت من الطويل لاأبط شرا اي ديواأه -5



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

443 

 

 يراد به الانىيل المنابل لىاكهيراحامل هذا  ن  ر ل ينول ذلك، اىما ينو   حد إال زيد، و ال
ينول ذلك وكأأك اىت ما ينو   حد إال زيد، وما ر ل  واحامل  ن يراد به الأفي المحض،

إذ اكون إال وما  إما  ن اأفي ه ت او ب ويصير اإلي اب بعد الأفي يدل لىخ الأفي اال،
 ،االأافاء اد اه  من اولك ال  او إذ  ،اائدة ايه بعدها لىخ هذا الانرير  يء بها لغوا ال

اأأ اائدة  اي اساهأاء مهبت يراد به االأافاء المفهو  من ال مى  السابن ، و يلا اإأه 
يودأ إلخ  ن يكون ما بعد إال مواانا لما ابىها اي المعأخ، وباب االساهأاء ال يكون ايه ما 

 .1»بعد إال مواانا لما ابىها

   2﴾َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا ﴿:ال اهلل اعالخ ا    : مقيتا

   3»[ااادر لىيه]شهيدا حفيظا وايل منادرا و اات لىخ الشيء  ﴾ُمِنيالا﴿«:اال الزمتشرأ   
الحالر واال ابن اارس المنيت المنادر               اال  بو لبيدة المنيت،«:و اء اي البحر المحيط

 :واي  عب  الزمتشرأ من الشواهد ما يعزز هذو المعاأي .4»ظ الشاهدوالمنيت الحاا

 :   اال الزبير بن لبد المطىب ل  الرسول  -0

 5الالالاالالالالالالالياالالل نالِ لأالالالالالاله     وكأالالالت لىالالالالالالالالخ إسالالالالالاءاالالالالالالالالالالالاله مُ  الالالالالالوء  أفيالالالالالالالت الس   الالالالالالالالالالالن  غ  وذأ لِ       

ء وحند كان شهيدا لىيه واادرا لىخ ردت اإلساءة إليه بالمهل، ولكأه إذ يذكر ر ل سو    
 .دالل  كىم  منياا كداللاها اي اآلي  الكريم : والشاهد ايه. لامىه بأفي السوء لأه

 :اال السمو ل -7

 

                                                
 .726ص  2بحر المحيط ج ال -1
 .05الأساء من اآلي   -2

 .404ص  0الكشاي ج  3-
 206ص  2البحر المحيط ج  4-
 (اوت ) البيت من الواار لىزبير بن لبد المطىب اي لسان العرب مادة  5-
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 1نيُتعمُ  إأالالالالالالي لىالالالخ الحسابِ  إذا ُحو      سبالالالالالالتُ   لالالالالالالالي  الفلالالالالالالالالُل    لىالالالالالالالالالالالي  

اذكر  أه ال يدرأ ما يكون من شأأه حيث يحاسب، وكل ما يعى   أه شهيد لىخ أفسه    
يرا  2كىم  منيت وما لها من دالل  إالت  نت الطبرأ:والشاهد ايه .حفيظ لىخ ما يصدر مأه

 . ن معأخ البيت من يير هذا المعأخ الماند ، و أه بمعأخ مواوي

  3﴾ُيَهاِجْر ِفي َ ِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمرَاَغًماَوَمْن  ﴿ :اال اعالخ    :مراغما

يفاراه  لىخ ري   : أ مها را وطرينا يراي  بسىوكه اومه،﴾ُمرَاَغًما﴿:اال الزمتشرأ   
رايمت : و صىه وصول اأأي بالريا ، وهو الاراب ينال ،الذل الهوان: أواه ، والري 

 :وذكر صاحب البحر المحيط .4»لمذل  اىحنه بذلك الر ل إذا اارااه وهو يكرو مفارااك
 :واال م اهد ،ومعأخ مرايما ماحوال ومذهبا االه ابن لباس واللحاك والربيع وييره «

واال صاحب .5»المباغخ لىمعيش :واال السدأ المها ر،:المزحزح لما يكرو، واال ابن زيد
ص من هذا كىه  ن المراي  ويساتى.6»والمراي  والمها ر سواء«:المشكل من يريب النرآن
 :والماحول والمذهب، ومأه اول الأابغ  ال عدأ بمعأخ المها ر والطريي،

 7الالالالالالالالالالالالبِ هالال  الالالالالالذ  الالالالال  والمال  ايالِ الالالالالالالالالر  الم   زيالالالالالالالزِ الالالالالالالالاله      ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأالالالالِ ك  الالالالالالالالالالأر  بِ  ذُ الالالالالالالالالالالالال  يُ  د  الالالالالالالالالالالالالالو  طال  ك        
 م  الالالالالدامه كىالالالالالاسات :يهالالالالالاهد االالالوالش .يشبه ر ال بال بل اي االلا اء إليه والاحصن ب اهه   

 وله الالالالالال  بنالالالالداللالالالالى  اي الالالالالالوما لها من ص ،المراي  لىدالل  لىخ مكان المرايم ، وهو الطريي

                                                

. رونولبد السال  ها.حمد محمد شاكر .اا.الين السكيت.البيت من التفيي لىسمو ل بن لادياء اي إصالح المأطي 1-
 722ص.0848.الناهرة. 4ط.دار المعاري

 .722ص  2يأظر افسير الطبرأ ج  2-
 .088الأساء من اآلي   -3
 .485ص  0الكشاي ج  -4
 .258ص  2البحر المحيط ج  -5
 0ط.دار أور الهدا اإلسالمي.اا هدا الطويل المرلشىي.أبي محمد مكي.افسير المشكل من يريب النرآن الكري  -6
 .042ص . 0800. بيروت .

  44البيت من المانارب لىأابغ  ال عدأ اي ديواأه ص  7-
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 ينا يراي  بسىوكه اومهطر  ﴾َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمرَاَغًما﴿اعالخ 

   .1﴾َفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَلُروَها َكاْلُمَعلََّقةِ ﴿ :اال اعالخ      :المعلقة

وذكر .2«وهي الاي ليست بذات بعل وال مطىن  ﴾َفَتَلُروَها َكاْلُمَعلََّقةِ ﴿  «:اال الزمتشرأ   
زوج، وهذا اشبيه بالشيء المعىي ال هي  يت  وال ذات «:صاحب المحرر الو يز  ن المعىن 

وار   بيت بن كعب                ...أأه ال لىخ اأرض اسانر، وال لىخ ما لىي مأه اأحمل من شيء؛
ويساتىص من هذا .3««كأأها معىن »وار  لبد اهلل بن مسعود ااذروها «ااذروها كالمس وأ »

وال يمكن الابارها اي  ذات بعل،  ن المعىن  هي اىك المر ة الاي ال يمكن الابارها مازو  
 : الوات أفسه مطىن ، وهذا ما يكشي لأه اول الشالر

الالالالى ي   و باليالالالالالن ذلك اعالىيالالالالالالالالالالالي   هالالالالالالالالل هالالالالالي إالت ِحظ الالالالالال     4 و االطالىيالالالالالالالي        و ص 

 وةالالالالالالال و لد  حظ ،ظوةالالالالليست حال الزوج مع زو ها إال واحدة من هذو اأحوال ح : أ   
 ا الالالالالالالالاساتدامه كىم  اعىيي، وم:والشاهد ايه. و اركها معىن  ال مازو   وال مطىن  اطىيي،  و

 .﴾ا ا ذ ُروه ا ك ال ُمع ى ن  ِ ﴿ :ادلت لىيه من دالل  ارابط بمعأخ اوله اعالخ

   .5﴾وا ِباْلُعُقودِ َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا َأْوفُ ﴿ :اال اهلل اعالخ      :العقود
 د الالالالالد العهالالالالالوالعن6﴾َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهمْ ﴿ه ومأهالالالالينال واخ بالعهد و واخ ب« :تشرأالالالالالال الزمالالالالالالالا   

 وهي لنود اهلل الاي لندها لىخ لبادو و لزمها إياه  من ...الموهي  شبه بعند الحبل وأحوو

 

                                                
 .078الأساء من اآلي   -1

 .508ص  0الكشاي ج  2-
 .707ص  7المحرر الو يز ج  -3
 (هىل ) البيت من الر ز لبأت الحمارس لسان العرب  -4
 .80المائدة من اآلي   -5
 .022البنرة من اآلي   -6
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معأاو بما  حلت وبما  ﴾َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ ﴿ابن لباساال «:واال النرطبي.1»موا ب الاكىيي
واد اساشهد الزمتشرأ لىخ ذلك بنول  .2»حرت  وبما ارض وبما حدت اي  ميع اأشياء

 : الحطيئ 

بال اوا اوا  وشالالالالد   الالالالالالالدا ل الالالالالالالالالالاِرهالالالالال       شالالالالالالالدتوا الِعأ اج  ن  وا ل  الالالالالالدُ ن  إذا ل   االالالالالالالالو          ه الك الالر 
3 

.      إذ ينول ايمن يمدحه  إأه  او  لراوا باوهيي العنود والعهود إذا  برموها مع  يراأه    
وما ادل لىيه من معأخ يوحي بدالل  العنود اي  ،((لندوا لندا))اساتدامه لفظ :والشاهد ايه
ُاوا ِبال ُعُنودِ ﴿ :اوله اعالخ  . ﴾  و 
  . 4﴾...َأْجِل َلِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْ رَاِئيلَ ِمْن ﴿:اال اعالخ      :من أجل

ل  شرتا إذا  أاو  ،بسبب ذلك وبعىتاه ﴾ِمْن َأْجِل َلِلكَ ﴿»:اال الزمتشرأ    وايل  صىه من    
ال من   ىك اعىت كذا؛ ردت من  ن  أيت اعىُاه و و بُاه، ويدلت :كأأتك إذا اىت...ي أ ُ ُىه    
من  ن  ررا ه بمعأخ  أيا ه، وذلك إشارة إلخ النال  : أ ،عىاهمن  رتاك ا :لىيه اوله 
ومن الباداء ﴾ َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْ َراِئيلَ ﴿من  ن  أخ ذلك الناُل الك ا ب  و رتو  :المذكور  أ

  ِل :وينال اعىت كذا أ ل كذا، واد ينال اباد  الكاب وأشأ من   ل ذلك، : أ الغاي ،
يصال  واأ ل اي اأصل هو ال أاي »:واال الستمين الحىبي.5«الفعل كذا بحذي ال ار وا 

ومعأخ اول الأتاس اعىاه ...ينال   ل اأمر   ال وا  ال بفاا الهمزة وكسرها إذا  أاو وحدو
اد استرت بمعأخ ﴾َأْجلِ ﴿:يبدو من كال  الشيتين  نت كىم  .6«من   ىك وأ ىك  أ بسببك

                                                

 .527ص  0الكشاي ج  1-
 .742ص  2ج  7886.بيروت.0ط.موسس  الرسال .لبداهلل بن لبدالمحسن الاركي. اا.افسير النرطبي -2

مكاب  ومطبع  .أعمان  مين طه.اا.شرح ابن السكيت والسكرأ وال سُ ااأي.البيت من البسيط لىحطيئ  اي ديواأه 3-
  070ص . دت.مصر.دط.مصطفخ الحىبي

. 27المائدة، من اآلي   - 4  
. 554، ص 0ج الكشاي،  - 5  
. 740، ص 4الدرت المصون، ج  - 6  
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ل الشتيء إذا  أاو، ويوكتد هذا المعأخ  و نت اأصل ايها هو ال أاي ، الستبب، إذ ينال    
 : اأتير اول الشتالر
  1الالا آ الالالُىه أ   الالالالالالوا االالالالالي لالالالا الالل  ذاُت بيأالالالالهالالالال      االالالالد احاالربُ  صالالالالالالالالالالالا   و هالالالالل تالالالالبالالالالاء  

أتها بيت واحد اد ربت  هل بيوت ماالصن  كأ ينر بأأته مهياج لىشترور والحروب اائال،  
اوله  أا آ ىه من   ل :والشتاهد ايه. احاربوا بسبب شرت لا ل  أا آ ىه،  أ  اأيه ومهيت ه
 . الشرت إذا  أاو، وهو المعأخ التذأ  شار إليه المفستران

ْم َأْو ِمْن ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَلاًبا ِمْن َفْوِقكُ ﴿: اي اوله اعالخ     :يلبس
   2﴾ َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلِبَ ُكْم ِشَيًعا

كلت :  و يتىطك  اراا متاىفين لىخ  هواء شاتخ﴾َأْو َيْلِبَ ُكْم ِشَيًعا﴿»:اال الزمتشرأ   
ارا  مأك  مشايع  إلما ، ومعأخ تىطه   ن يأش ب النااُل بيأه ، ايتاىطوا، ويشابكوا اي 

يتىط  مرك  تىط الطراب ال تىط ااتفاي »:هاازأ اي افسير واال الرت .3«مالح  الناال
ا . 4«اإذا كأا  متاىفين ااال بعلك  بعلا ،وال اكوأون ارا  واحدة اي عىك  اراا، وممت

إأشاب الناال بيأه  ايتاىطوا  :هو يتىط ومعأخ تىطه «يىبس»اندت  ابيتن  نت معأخ الفعل 
 : كأحو اول الحماسي. اي مالح  الناال

  5دأالالالالالالالب   لبتسالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالهالالالالالا بكايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالال       حاتالالالالالخ إذا الابست  أفلت لهالالالالا يوكايال
ربت كايب  تىطاها بكايب  اىمتا اتاىطت أفلت يدأ مأه ، واركاه  : ينول مادحا أفسه   

 .ها بكايب تىطا : أ ،لبتساها بكايب : والشتاهد ايه. وشأأه 
 

                                                

740ص 4البيت من الطتويل، لتوات بن  بير اي الدر المصون ج - 1  
. 65اأأعا ، من اآلي   - 2  
. 622، ص 0الكشاي، ج  - 3  
. 74، ص 02ج  0800.بيروت.0ط.افسير الراتزأ، دار الفكر لىطبال  والأشر والاوزيع - 4  
620ص.4ج.ىفرار السىمي اي الدر المصونالبيت من الكامل ل - 5  
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َفَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَ ااَلِت َربِّي َوَنَصْحُت ﴿: اي اوله اعالخ    :آ ى 
   .1﴾َلُكْم َفَكْيَف َآَ ى َعَلى َقْوٍم َكاِفِرينَ 

 : واساشهد لىخ ذلك بنول الشتالر .2«شدتة الحزن» :ذكر الزمتشرأ  نت اأسخ هو   
          3واأحىبالالالالالالت ليأاو من ا الالالالالالالالالر ِط اأسالالالالالالخ                 

 ﴾َآَ ى﴿:كىم  اأسخ وما ارابط به من الدتالل  لىخ معأخ اوله اعالخ :والشتاهد ايه   
َفَكْيَف َآَ ى َعَلى ﴿حيث ذكر  يلا صاحب البحر المحيط اي معرض افسيرو لهذو اآلي 

كيي  حزن لىخ من ال يساحيت  ن يحزن لىيهع وأبته لىخ العىت  التاي » : أ،﴾َقْوٍم َكاِفِرينَ 
 .4«إذ هو  لظ  ما يعادأ به المومن إذ هما أنيلان ال ابعث لىخ الحزن وهي الكفر،

   .5﴾ثُمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن ال َّيَِّئِة اْلَحَ َنَة َحتَّى َعَفْوا﴿:  اال الىته اعالخ      :عفوا
من اوله  لفالا الأبات  ،كهروا وأموا اي  أفسه  و مواله  ﴾َعَفْوا َحتَّى﴿»:أاال الزمتشر    

لفا »:و اء اي لسان العرب.6««و لفوا الىتحخ»:إذا كهرت ومأه اوله:ولفا الشتح  والوبر
ولفا الأبت والشعر، وييرو يعفو اهو  ،كهروا: أ﴾َعَفْوا َحتَّى﴿واي الاأزيل ،النو  كهروا

 واد  أشد الزمتشرأ .ذا يعأي  نت من معاأي لفا كهر وأما الشتيءوه.7«كهر وطال: لاي
 : اول الحطيئ  شاهدا لىخ صحت  هذا المعأخ إذ ينول

    8[اأالالالالالالالو اُرو ِميالالالالالل  إلالالالالالالالخ الشمالالالالالالالالالس زاهالالالالالرو]ه     أبالالالالالالالالالالالالالالااُ  اي  الالالان ليالالالالالالالر  بُمساالال الالالالالالالأ ِسد النالِ 

                                                

. 82األراي، اآلي   - 1  
. 42، ص 7الكشاي، ج  - 2  
اج، اي الكشاي، ج  - . 82، ص 7البيت من الرت ز لىع ت 3  
. 248، ص 4البحر المحيط، ج  - 4  
. 85األراي، من اآلي   - 5  
. 42، ص 7الكشاي، ج  - 6  
( لفا)لسان العرب، مادة  - 7  
. 008من الطتويل لىحطيئ  اي ديواأه ص البيت  - 8  
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والشتاهد .ذلك المكان التذأ اميتز بنوتة أبااه وكهراه ان،يث يأوو الشتالر بمساأسد النر حي   
 ،﴾َعَفْوا َحتَّى﴿:وما لها من صى  بنوله اعالخ ادلت لىيه من الكهرة،كىم  لاي، وما :ايه

 : كما  أشد اول لبيد
  1الالالالالالا     بالالالالالالالأسُوي لاايالالالالالالالالالالالالالالالالات الشح  ُكالالالالالالالالالالالالالالالو ولكأتالالالالالالالالالالالالا ُأِعالالالالالالالالالالالالالالضت الستيالالالالالالالالالالالالالالالي  ِمأ اله

 ي الأوي الكريم  التاي أما شحمها لاايا لالالالالالالالالال  يمالالالالالالالالالالالس   لستيي  سو إأأتا ألرب با»:إذ ينول   
اول  :والشتاهد اي هذا البيت.2«وذلك لاُاندت  لىِنرا واكاأز اي  سأماها  لظ  ما يكون،

وما يمكن .كهيرات الشح ، إللفائها من العمل سأ   و سأاين: الشتالر لاايات الشح   أ
محا ذأبك،  : أ ،لفا الىته لأك: يعابر من األداد إذ أنول «لفا»اإلشارة إليه  نت الفعل 

يا اأهر، إالت  نت صاحب .ومن  ه  أنول لفا الأبات كهر وأما كما أنول لفت الرت
العفو النصد لاأاول الشتيء، ينالالالال لفاو »ريب النرآن له ر أ آتر إذ ينولالمفردات اي ي

ولفت ...اصدو ماأاوال ما لأدو، ولفت الريتا الدار اصداها ماأاول  آهارها : أ والافاو،
ولفوت لأك كأأته  الدتار كأأتها اصدت هي البىخ، ولفا الأبت والشت ر اصد اأاول الزيادة،

 .3««و لفوا الىتحخ»:و لفيت كذا  أ اركاه يعفو ويكهر ومأه...لأهاصد إزال  ذأبه صاراا 
 .4«وهذا يأبغي كوأه من األداد ،النصد ادرا مشاركا اي العفو»االمالحظ  ن  عل

   5﴾َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِلِه الدُّْنَيا َحَ َنًة َوِفي اْْلَِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيكَ ﴿:اال الىته اعالخ    :هدنا
 ع واالالاب   الالالالالالالالالالالابأا إليك، وهاد إليه يهود إذا ر  ﴾ُهْدَنا ِإَلْيكَ ﴿»اال الزمتشرأ  نت اوله اعالخ   

ل اد مهل : ومأه اه اد بمعأخ ااب وايل.6«والُهوُد  مع هائد، وهو الاتائب  مال االمعأخ اأوت
 : له الزمتشرأ ببيت من شعرو إذ ينول

                                                

. 006اي ديواأه ص  .البيت من الواار لىبيد بن ربيع  العامرأ - 1  
( الهامش. )42، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 447-440، ص 7المفردات اي يريب النرآن، ج  - 3  
. 252 – 256، ص 0الدرت المصون، ج  - 4  
. 056األراي، من اآلي   - 5  
. 28، ص 7 الكشاي، ج - 6  
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ُهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد      واس الالالالالالالالالالالالالد كالالالالالالالالالالالالأأتالالالالالالالالالالالالالالالالك هالالالالالالالدهالاليالالالالالالالالالا راكالالالالالالالب الالالالالال   1الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدالذتأالالالالالالالالالالالالالب هالالالاُلالالد 
إذ يشبته مالزم  المذأب لىذتأب كمالزم  الرتاكب لىمركوب، ويدلو كلت آه  إلالالالالالالالالالالالالخ الاوب     

ال  اُهد  اعل  مر من ه اد  بمعأخ ااب،. ايس د لىته س ود التالع المالرتعوالرت وع، 
يصات االساشهاد لىخ صحت  ورودو لىخ هذا المعأخ بشعر  مهال الزمتشرأ ومن لاصرو 

واهد كان لديه من الشت واإلطار المكاأي لعصر االحا اج، و  ،لبعده  لن اإلطار الزتماأي
 : اند اال  حد األراب. بتاصت   نت المنا  منا  إهباتما يغأيه لن الاكىتي والامهيل، و 

  2إأتي امالالالالالالالالالالالالرو مالالالالالالالالالالالن حبتالالالالالالالالالالالالالالاله هائالالالالالالالالالالالالالالالالد                      
 .3«ومأه سمتخ اليهود أأته  اابوا لن لبادة الع ل»اائب وهو الشتاهد :  أت    

   .4﴾َفاْنَبَجَ ْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا ﴿»:اال الىته اعالخ     :انبج ت
ااأف رت والمعأخ واحد وهو ﴾ اْنَبَجَ تْ ﴿»:ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو اآلي   نت    

 .5«.االأفااح بسع  وكهرة
أأته  ؛ايل االأب اس  ليي»:إالت  أته إلرابا وانديرا ومعأخ، 6﴾َفاْنَفَجَرتْ ﴿:ااأب ست كنوله   

 اج الالذا المعأخ بنول العالالالواد اسادلت الزمتشرأ لىخ صحت  ه.7«واالأف ار هاأيا ، وتال يكون
 : من الرت ز

ـَسـا َوِكيـــــَف َغْربَــــْي دالــــج         [ـىـرِط األسفــمن  وانحلبت عيناه]       تبجَّ
8 

ج التذأ يسير كاأصباب دلوأ الدتال اأصبتت دموع ليأيه من شدتة اأسخ والحزن،:ينول   
ر مأهما ماوهما رل  وبنوتة،الالي سالالالالالالالالالالالالالالالا االالالالليفريهم ا؛الالالالالالالالبهم  دالل  الاب تس  و :والشتاهد ايه.اياف ت

                                                

. 28، ص 7البيت من الم اث لىزمتشرأ، اي الكشاي، ج  - 1  

، اي الدرت المصون، ج البيت ألراب -2  . 052، ص 7، وافسير النرطبي، ج 485، ص 0يت
.485، ص 0الدرت المصون، ج  - 3  
.068األراي، من اآلي   - 4  
. 25، ص 7الكشاي، ج  - 5  

  68البنرة من اآلي   -6
. 205، ص 0المصون ج الدرت  - 7  
(.  ب س)البيت من الرت ز، لىع اج، اي لسان العرب مادة  - 8  
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 .االأب اس لىخ ااتساع االأف ار
   1﴾َيْ َأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّ ولِ ﴿ :اال الىته اعالخ  :األنفال 

والأتفل ما يأفىه ...الغأيم  أأتها من الل الىته اعالخ ولطائه:الأتفل»:اال الزمتشرأ   
يعطاو زائدا لىخ سهمه من المغأ ، وهو  ن ينول اإلما  احريلا لىخ البالء  :الغازأ  أ
لسريت  ما  صبا  اهو لك ،  و اىك  أصفه،  و :من اال اايال اىه سىبه،  و اال :اي الحرب

يادة لىخ الشتيء الوا ب،»واأأفال .2«ربعه وسمتيت الغأيم  أفال لزياداها   مع أفل وهو الزت
والسمين الحىبي لىخ صحت  هذو  واد اساشهد كلت من الزمتشرأ، .3«لىخ حماي  الحوزة
 : الدالل  بنول لبيد

 4[وبالالالالالالالالالالإذن الىتالالالالالالالالالالالالالالالاله ريهالالالالالالالالي ولالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالل]     إن انالالالالالالالالالالالالالالالالوا ربتالالالالالالالالالالالأالالا تيالالالالالالالالالالالالر أ ف الالالالالالالالالالالالالالالالل  
إذ شبته الهتواب التذأ ولدو الىته لبادو لىخ الاتنوا بالأتفل، وهو تير ما يغأ  المرء من    

 .اي هذا البيت كىم  أفل، وما لها من دالل : والشتاهد ايه. الل الىته ولطائه
 5﴾اَل َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َواَل ِلمَّةً ﴿: ل الىته اعالخاا   :اإللّ 
  نت المراد به العهد:غ   حدهاأهل الىت   اوال اإلل واي»:ذكر صاحب الدرت المصون   
هو  : أ ، نت المراد به الىته اعالخ:الهالث... نت المراد به النراب ، وبه اال الفراء:الهتاأي...

وت لأد الاتحالي: نت اإلل:الرتابع...اس  من  سمائه التامس  أته من  لت ...ال وار وراع الصت
وذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو .6«األيل البريي:اال اأزهرأ .لمع : أ ،البري

أأته  إذا اسامحوا واحالفوا راعوا به  والو ه  نت اشاناي اإللت بمعأخ الحىي،»اآلي  الكريم 
، وسمتيت به النراب ه ت ايل لكلت له...ال وار وشهروو من اإلل وهو ، صوااه   د وميهاي إلت

                                                

. 80اأأفال، من اآلي   - 1  
. 85، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 556، ص 5الدرت المصون، ج  - 3  
. 028البيت من الرتمل لىبيد بن ربيع  العامرأ، اي ديواأه  - 4  
. 80الاوب ، من اآلي   - 5  
. 78-02، ص 6لمصون، جالدرت ا - 6  
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وممتا  أشد كدليل لىخ  نت اإلل .1«أنت النراب  لندت بين الرت ىين ما ال يعندو الميهاي
 : بمعأخ النراب  اول حستان بن هابت

النََّعــــــام َرأَلِ  الالنمالالالالال كــإل السْقـــب      ـش  ــــــقري الالالنالالالالالالالالالمال إن إلَّك الالالالمُركالالالاللعالال
2 

ى  بين     إذ ينس  لىخ  نت اراب  متاطبه من اريش مأنطع  يايال  االأنطاع، كاأنطاع الصت
 .من معاأي اإلل هو النراب  :والشتاهد ايه. والرت ل وهو ولد الأتعا  ،الستنب وهو توار الأتاا 

   .3﴾الشُّقَّةُ  َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْيِهمُ  ﴿: اال الىته اعالخ    :بعدت
 أ  نت .4«وار  ليسخ بن لمر بعدت لىيه  الشنت  بكسر العين والشتين»:اال الزمتشرأ   

بُعد اتاىي لن بِعد، ابُعد ككُر  ومصدرو الُبع د تالي النرب، وبِعد كفِرح ومصدرو الب ع د 
ينول بُعد، بمعأخ الهالك والموت، ابُعد اي المكان وبِعد اي الهالك، إالت  نت بعض العرب 

وال شكت  نت من ار  بل ت العين ي عل الهالك والبعد . وبعله  ينول بِعد مهل سُحي سِحي
ا ببعد الموت  6واد ذكر صاحب البحر المحيط.5سواء، ومن يكسرها ي عل الفعل متاصت

واد  ورد الزمتشرأ أظير هذو .  نت  با حاا  ذكر  نت كسر العين اي بعد لغ  بأي امي 
 : إذ ينول الشتالر ،من الشتعر العربي (راءة ليسخ بن لمرا )النراءة 

الالالالالالد إالت مالالالالالا اُ أوأالالالالاله     الالالالالالالالالالالالالالال  يداالالالالالالالالينولالالالالالالون ال ا ب ع د وه  7ائاُ الالالالالالالوارأ الصفالالالالالالالالالالالوال ُبع 
فائاال ابعد دال  لىخ اأاهي ال زع حيث ال بعد إالت بعدما اواريه ال:انوله     والشتاهد . صت
ز اراءة الكسر التاي  شار إليها الزمتشرأ :ايه ال ابعد من بعد بكسر العين، وهذا ما يعزت
 . مأسوب  إلخ ليسخ بن لمر من لىماء النراءات الأحاةالو 

                                                

. 042، ص 7الكشاي، ج  - 1  
. 284ص  0ج 7886بيروت  .دط.دار صادر.وليد لراات.البيت من الواار، لحستان بن هابت، اي ديواأه،اا - 2  
. 47الاوب ، من اآلي   - 3  
. 062، ص 7الكشاي، ج  - 4  
. 04، ص 5وشرح  بيات معأخ الىتبيب ج ( بعد)يأظر لسان العرب مادة  - 5  

 42ص 5يأظر البحر المحيط أبي حيان اأأدلسي ج -6
  7 062ص. 7البيت من الطتويل بال أسب  اي الكشاي ج -
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   .1﴾ َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكمْ  ﴿: اال الىته اعالخ     :أجمع األمر
من   مع اأمر : ﴾َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكمْ  ﴿»:سير هذو اآلي  الكريم اال الزمتشرأ اي اف    

و  معه و  مع  و مع  مرو،»:و اء اي لسان العرب.2«إذا أواو ولز  لىيه و زمعه،
وال ادله  ،  مع  مرك:وينال  يلا ،واأمر م مع كأأته  مع أفسه له، ،لز  لىيه:لىيه

لفعل   مع اأمر إذا أواو، ولز  لىيه، كأأته اأ معوا وهي اراءة ال مهور من ا. 3«مأاشرا
 : وله أظير من كال  العرب التذين يحاجت بشعره ، وهو اول الشتالر.  مع أفسه لىيه

ال ]  4الالعُ الالم     مُ  أ  الالالالالالالالالالالرِ م  الالالالالالا و  مل و  ي   ن  و  الالالالدُ هل  ي       [يالالالالالا ليت شعالالالالالالالالالالالالرأ والحالالالالالالالالالالوادث  مت
وهو هادئ لاز  لىخ  ن يأفذ مالالالالالالالالالا  البيت يامأتخ الشتالر  ن يأاي لىيه يو ،اي هذا    

َفَأْجِمُعوا ﴿:معزو  لىيه، وبه يسادلت لىخ معأخ اوله اعالخ: أ،«م مع»:والشتاهد اوله.يشاء
اة لىخ الاراض اوله﴾، َأْمَرُكمْ   ل الالالالالالالوه ،عرأالالالالالالوالحوادث  مت  بين ليت ش:كما يسادلت به الأحت
 .لىخ  عل  مى  االسافها  لبر ليت . يدون
يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك َآَيةً ﴿ في قوله تعالى      :ِبَبَدِنكَ      5﴾َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ

أتما  أت  »: اال الزمتشرأ    ِبب د ِأك  اي مولع الحال  أ اي الحال التاي ال روح ايك، وا 
 و لرياأا لست إالت بدأا من  ل  يأنص مأه شيء، ول  ياغيتر،بدن  و ببدأك كامال سويا 

ذا كان الدرع من معاأي البدن، االباء لىمصاحب  بمعأخ  .6«يير لباس  و بدرلك وا 
ل  يصدتاوا بغراه، وكاأت له درع اعري، »مصاحبا لبدأك، وهي الدرع حيث يروا  أته  
 ىخ صحت  هذا الو ه ما ورد الالالالالالالل لالالالالالالالالليوالدت  .7«األنخ بأ وة من اأرض ولىيه درله ليعراوأه

                                                

. 20يوأس، من اآلي     -1  
. 722-727، ص 7الكشاي، ج  - 2  
(.  مع)لسان العرب، مادة  - 3  
.  67، ص5البيت من الكامل بال أسب ، اي المغأي، ج  - 4  
. 87يوأس، من اآلي   - 5  
. 748، ص 7الكشاي، ج  - 6  
. 765-764، ص 6الدرت المصون، ج  - 7  
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 : إذ ينول لمرو بن معد يكرب ،اي كال  العرب من إطالي البدن لىخ الدرع
ِىالالالالالالالالالالِس النالالالالالالالال ُمالالالالالالالالالن ى الالالالص   الالالالالالالالفالالالالالي     وكالالالالالالل  يالال  ي وس  أِ الالالالالالالالالد  الالالالي بال  الالالالالالالالاِ كتال  شِ  لُ لالالالالاذِ     1الالالاليالالالالالالادس 

 أ سالحي درلي وسيفي وارسي المكاأز الىتح  سهل النياد، واد كاأت درع من ذهب    
ن كان إطالي البدن لىخ الدرع اي : والشتاهد ايه .اعراه بها العرب بدأي بمعأخ درلي، وا 

 . و المحىيت  ،اأصل م از لالااه الم اورة
   .2﴾ْحِكَمْت َآَياُتُه الر ِكَتاٌب أُ ﴿ :اال الىته اعالخ    :أحكمت 

أظمت أظما رصيأا محكما ال »:بمعأخ ﴾ُأْحِكَمْت َآَياتُهُ ﴿:ذكر الزمتشرأ  نت اوله اعالخ   
وي وز  ن يكون أنال بالهمزة من  وال تىل كالبأاء المحك  المرصي، ينع ايه أنص،

َياُت اْلِكَتاِب ِتْلَك آَ  ﴿: عىت حكيم  كنوله اعالخ : أ بل ت الكاي إذا صار حكيما،« حُكمت»

 حكمت الداب  إذا ولعت لىيها الحكم  :وايل مأعت من الفساد من اوله . 3﴾اْلَحِكيمِ 
 : االظاهر  نت الزمتشرأ اد ذكر اي افسيرها هاله   و ه .4«لامأعها من ال ماح 

 . اإلحكا  وهو اإلانان كالبأاء المرصوي،  أ أظمت أظما رصيأا مانأا -
 .حك  بل ت الكايي وز  ن اكون لىأنل من  -
 .لمأعها من ال مالاح ؛ م  ك  وي وز  ن يكون من اوله   حكمت الدابت  إذا ولعت لها الح   -

 : واد  ورد من العربيت  ما ي وتز هذا الو ه اأتير إذ ينول  رير   
أيف الالالال        5 ن   يلالالالالالالالالالالالالبالالالالا إأالالالي  تالالالاُي لىيالالالالالالالالالالالك ُ       مْ ـاَءكُ ـــأحِكُموا ُسفهــــ  ب أالالالالي ح 

 

يا بأي حأيف  لىيك   ن امأعوا سفهاءك  لأتي :اي هذا البيت لرب من الاتهديد إذ ينول   
 اءك  الالالالفهالالالالوا سالالالالالمالالال حك :د ايهالالالوالشتاه .ايطالالد ال يالال ، اإن يلبي شديم  ك  كما امأع الداب  بالح  

                                                
 748، ص 7اي الكشاي، ج  البيت من الواار لعمرو ين معد يكرب -1

. 80هود، من اآلي   - 2  
. 87لنمان، اآلي   - 3  
  4 746ص.7الكشاي، ج  -
. 58البيت من الكامل، ل رير ، اي ديواأه، ص  - 5  
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 . ت محكمات ممأول  من الفسادبمعأخ امأعوه  من الفساد اه  محكمون، واآليا
   .1﴾ َوَلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ ﴿ : ه اعالخاال الىت    :تجهلون

ه ُىون  ااسااهون لىخ المومأين وادلوأه   راذل»:اال الزمتشرأ    ه ت اساشهد بنول  .2«ا   
ه ُىون  إذ ينول   :لمرو بن كىهو  بما يفستر معأخ ا   

 3ع[اهىيالالالالالالالالالأاالالالالوي  الالالالالالهالالل ال الالالالالاأ هالالالالالالل اال]لىالالالالالالالالالالاليأالالالالالالالالالالالالالالا      الالالالالالال هىالالالالالالنت  حالالالالالالالالالالالالالد   ال ال يالالال     
 و اوي  هل كلت  اهل  ال يسفهن  حد لىيأا ايبد أا بالشرت اأ ازيه اوي اعىه بأا،: أ   

 .خ الاتسااهدالل  ال هل لى: والشتاهد ايه. وزيادة لىيه
 4﴾اَل َتْبَخُ وا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ  ﴿:اال اعالخ :البخس

البتس الهل  والأنص، وينال لىمكس  »:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي    
 :ويشهد لىخ صح  هذو الدالل  اول زهير.5«البتس
 6ع امرو مكالالُس دره عمالالا با كل واالالالالي     [كــــل أســواق العــراق إتــاوة    االالالالي]

إذ يعبتر الشتالر زهير لن ل رو ممتا يحدث اي  سواي العراي من إااوات ومكوس من    
اوله مكس دره   أ بتس دره  وأنصه، ولهذو الكىم  من :والشتاهد ايه .لدن مىوكها

 .﴾اَل َتْبَخُ وا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ  ﴿:الدتالل  ما يفستر اوله اعالخ

  . 7﴾َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ  ﴿ :اال الىته اعالخ    :الغيابة
 هي يورو »:﴾َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ  ﴿: نت يياب  ال بت اي اوله اعالخ:ذكر الزمتشرأ   

                                                

. 78هود، من اآلي   - 1  
. 752، ص 7الكشاي، ج - 2  
  3  080البيت من الواار، لعمرو بن كىهو ، اي شرح المعىنات السبع ص -

 05هود من اآلي   - 4
 720ص 7الكشاي ج -5

. 85ص  2والكااب ج( مكس)البيت من الطتويل، لزهير، اي لسان العرب،  - 6  
. 08يوسي، من اآلي   - 7  
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   :و اء اي م از النرآن أبي لبيدة.1«وما ياب مأه لن لين الأتاظر و ظى  من  سفىه
ولذا الابر بيت .2« نت كلت شيء ييتب لأك شيئا اهو يياب :م ازها ﴾ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ ﴿»

 ولبيدة اي احديد الالالالالالالالالالالالالالو ب المأتل اليشكرأ شاهدا لغويتا لىخ صحت  ما ذهب إليه الزمتشرأ،
 : الدتالل  الىتغويت  لىغياب  إذ ينول الشتالر

 3واأهالالالالالل اي العشيرةِ  ريوا بسيْ رُ فسي    يتِ ــابَ ـَ ـيــــنـــي غـَ تـْ بَ يَّ غَ  ايومــا فإن أن
اي يراي الالالالاليروا سالالالالالالوس ،راأالالإذا مت وُييبت؛ احااظوا لىخ ذك :متاطبا اومه اائال له    

 .﴾َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ ﴿:ييباأي وما لها من اراباط بنوله:والشاهد ايه.اأهل والعشيرة 

    4﴾َلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَهاوَ ﴿ :اال الىته اعالخ   :هّم باألمر
لز  و ه ت باأمالالالالالالالالر إذا اصدو »:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكالالالالالالالالالالالريم    
 : المعأخ اي اول الشتالرهذا واد  اء اأكيد  .5«لىيه

ُت ولالالالال    ا الالالالالالالالع ل  وِكالالالالالالالد ُت ول ي ا أالخ     ا         ال ِئُىه  ه م م  الالالالالالُت لىالالالالخ لهمالالالالالالالالان  ا ب ِكخ ح  ك  ر 
6 

ل ي ا ه اعل : واي هذا البيت ينول    إأته ه ت بنال لهمان رلي الىته لأه، وكاد  ن يفعل، و 
َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه ﴿:هممت، وما لها من صى  بنوله اعالخ :والشتاهد ايه.ليارك أساءو يبكيأه

 . النصد من ه ت باأمر اصدو، ولز  لىيه :اله ت هولىخ  نت  ﴾َوَهمَّ ِبَها
    .7﴾ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِ ِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا﴿ : اال الىته اعالخ     :شغفها

: والشتغاي. تري حبته شغاي اىبها حاتخ وصل إلخ الفواد﴾ َشَغَفَها﴿ »:اال الزمتشرأ   
وهو من شغاي »:اد شغفها بالغين.8«لسان النىب:وايل  ىدة راين  ينال لها ح اب النىب،

                                                

. 285 -284، ص 7الكشاي، ج  - 1  
. 287، ص 0ج . دت .الناهرة.دط.مكاب  التاأ ي.م از النرآن أبي لبيدة، محمد اواد سزكين - 2  
. 705ص  5البيت من الطتويل لىمأتل اي البحر المحيط ج - 3  
. 74يوسي، من اآلي   - 4  
. 202، ص 7الكشاي، ج  - 5  
272ص  8ب جاي تزاأ  اأد.بن لابئ بن الحارث البر مي البيت من الطتويل لعمير - 6  
. 28يوسي، من اآلي   - 7  
. 202، ص 7الكشاي، ج  - 8  
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و نت حبته صار محاويا لىخ اىبها  والمعأخ  أته  صاب شغاي اىالالالبها، .وهو يالاه النىب،
: وايل يالي من  يشي  النىب،:لىخ  كهر النول»وهو  يلا .1«كاحاواء الشغاي لىيه

د الزمتشرأ لىخ  نت واد اساشه .2«داء يصل إلخ النىب:وايل الشتغاي سويداء النىب،
 : الشتغاي ما ينال له لسان النىب بنول الأتابغ 

 3ِبعُ واد حالالالالالالالالالالالالال  ه  ٌّ دون  ذلالالالالالالالالالك واِلالالالالالالالالالالالالالالج      م كالالالالالان  الشتغاِي ا ب ا ِغيه اأ صالالالالالالالالالالالالالالالالالا      
: والشتاهد ايه.ن ممتا اذاه به الواشونحيث اي هذا البيت يندت  الأتابغ  الاذارو إلخ الأتعما   

 وذكر ﴾َقْد َشَغَفَها﴿»:كىم  الشتغاي بمعأخ لسان النىب، وما ارابط به من اوله اعالخ
واي  4« أته ارئ شعفها بالعين من شعي البعير إذا هأأو، اأحراه بالنطران»:الزمتشرأ

 : هذا المعأخ ينول الشتالر
 5الطالي الر لُ  وءة  أُ ه  الم   الالالالالالالالالالي  عال  كمالا ش       [د شغفت االالالالالالالالالالالالالالالالالالوادهالالالالالالالا اناىأالي واالالالالالالالالالالالالالالالال]      

اي هذا البيت يشبته الشتالر حال محبوباه وحال اىبها مأه، بحال الأاا  التاي احري    
لي واد  راد الشتالر باإلحراي العشي م ازا، كما  حري اإلبل الطا. بالنطران لعالج  رحها

شعفها لىخ اراءة من ار  بعين مهمى  يير  نت صاحب الدرت : والشتاهد ايه.لها بالهأاء
واي  وينول والأتاس إأتما يرووأه بالمع م ، ويفستروأه بأأته  صاب »: المصون يأفي هذو الرت

 أ كما  حري  ((كما شغي))حبي ش غ اي  اىبها،  أ  حري ح ابه، وهي  ىيدة راين  دوأه، 
 . 6«المطىيت  بالهأاء وهو النطران، وال يأشدوأه بالمهى :هأوءة،  أوبالأل الم

 

                                                

. 57، ص 7ج . دت. بيروت. دط. دار الكاب العىمي . إمالء ما منت به الرتحمان، لىعكبرأ - 1  
. 722، ص 2المحرر الو يز، ج  - 2  
. 52اي ديواأه ص  الذبياأي البيت من الطتويل، لىأتابغ  - 3  

 .202، ص 7الكشاي، ج  -4
  5    225اي ديواأه ص  .البيت من الطويل المرئ النيس -

 426، ص 6الدرت المصون، ج  -6
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 .1﴾َفَلمَّا َ ِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ َأْرَ َلْت ِإَلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً ﴿: اال الىته اعالخ   :مّتكأ

 ما ياالالالكئن لىيه  ﴾ُمتََّكأً  َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ  ﴿»:ذكر الزتمتشرأ اي افسير هذو اآلي  الكالالالالالالالالالريم    
أأته  كاأوا ياتكون لىطتعا  والشتراب والحديث كعادة  وايل ماتكأ م ىس طعا ؛...من أماري
أنت  من اولك ااتكأأا لأد االن طعمأا لىخ سبيل الكأاي ؛ طعاما،: وايل ماتكأ...الماراين

هو ما : ن الماكأ ه  من هذاايف .2«من دلواه ليطع  لأدك ااتتذت له ُاك أ ةل ياتكئ لىيها
وايل الماتكأ مكان  » و هو م ىس الطتعا   و الطتعا  ذااه ياتكأ لىيه من وسادة وييرها،

 :ينال ااكأأا لأد االن  أ :اال النابيت . ا وهو اول م اهديحز حز وايل طعا   ،االاكاء
 : ويشهد لىخ هذا المعأخ اأتير اول  ميل. 3« كىأا

 4مالالالالالالالالالالالالالالن ُاى الالالالالالالالالالالالالِىه الالِىى أالالالا بأعمالالالالالالالالالالالالالالال  وااالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالأأالالالالالالالالالالالالالا      وشالالالالالالالالالالالالالالالربأالالالالالالا الحالالالل  ا ظ الالالالالالالالالال      
اي هذا البيت ياحدتث  ميل لن مواي له مع صاحباه، أع  ايه بنربها، وسعد ايه    

اوله شربأا »أنت  ؛ااكأأا بمعأخ  كىأا:والشتاهد ايه. ما لذت وطاب بىنائها ا ىس، اطع  وشرب
ماكاء بالمدت »وذكر الزمتشرأ  يلا  أته روا  نت الحسن ار  .5«مرشا لمعأخ ااكأأا بأكىأا

 شبع  إالت  أته ﴾ُمتََّكأً ﴿وهي كنراءة ال مهور ،6«كأأته مفاعالالال وذلك إلشباع ااح  الكاي
 : نول ابن هرم  يرهي ابأا لهالفاح  ااولتد مأها  لي ك

 7احِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز  ا  أ  مُ بِ  [ أت لن الغالالالالالالالالالالوائالالالالل حيالالالالالالالالالالن االالالالالالالالالرمي     ومالالالالالالالالالالالالالن ذ  الر الالالالالالالالالالالالالال]      
 :يهوالشتاهد ا.مطمئأا إيتاو بعد مواه بأأته  صبا اي مأأا لن الغوائل، وذ ت الرت ال   

  ايالالالالالالالح  الكالالالالبعا ااالالالالالالاء مشالالالالر  ماكالالالبمن ا ى الالالوذلك له ص إشباع ااح  الزاأ ااولتدت األي،

                                                

.20يوسي، من اآلي   - 1  
.200-202، ص 7الكشاي، ج - 2  
. 422، ص 6الدرت المصون، ج - 3  
088ص.4وايل ل ميل بن معمر اي تزاأ  اأدب ج. البيت من التفيي لحميد بن هور - 4  
. 422، ص 6جالدرت المصون،  - 5  
.200، ص 7الكشاي، ج - 6  
552ص.2ج.البيت من الواار، البن هرم  اي تزاأ  اأدب - 7  
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 : ااولتدت األي  يلا، كنوله  يأباع اي يأبع اي اول الشتالر
 1[ا  مهل الفالالالالالالالالالالأيالالالالي المكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد من ذاالالالالالالالالالالالالرا  سيل حالالالالالالالالالالالالالالالرة      زيالالالالالالالالالالالا] الالالالالالالالالالالاعُ ب  أ  ي        

وابن  ابن لباس،»وهي اراءة . 2«وهو اأارج وارئ ما كلا،» :وذكر الزمتشرأ  يلا   
و أشد ليدلل لىخ و اه  .3«و بان بن اغىب وال حدرأ، واللحاك، وااادة، لمر وم اهد،

 :هذو النراءة اول الشتالر
الالالالالالالالالالالالالالاالالالالأهالالال       ه م  الالالالال  لالالالالالالالالالالالالبأالالالي  بيالالالالالالالالالالالالالهالالا     اتب بالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالا الع ه م   4الالالالال  الواالالالاحالالالالالالالالالالدت ُما ك 

تام  اتالالالتم  شالالالالك  لالالالالواها ماالالالالإأتها  هدت إت:إذ ينول       الالالالاا  الصىبالالالب بها الأالالالالديدة اللت
أار   التاي ذكرها  بو داود اي سأأه  أتها شنت بأصفين وُحِمال كالعدلين لىخ وكأأتها ا»

 .5« مل
    .6﴾ َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنهُ ﴿ : اال الىته اعالخ :أكبرنه

وهبن ذلك الحسن الرتائع وال مال الفائي   لظمأه،»:﴾َأْكَبْرَنهُ ﴿ نت معأخ:ذكر الزمتشرأ   
: إذا حالت، وحنيناه كبرت المر ة :لن والهاء لىستكت، ينالوايل  كبرأه بمعأخ ح...

االفيصل بين  .7«،أأتها بالحيض اترج من حد الصغر إلخ حد الكبرردتىت اي الكب
المعأيين هو الهاء، اإن الابرت هاء لمير يوسي اأكبرأه بمعأخ  لظمأه وهبن حسأه 

الماأبتي  تذ من هذا  وكأنت  با الطيب اإن كاأت هاء الستكت اأكبرن بمعأخ حلن،
 : الافسير اوله

                                                
شرك   .اا لمر حااظ سىب  سعيدة .البيت من الكامل لعأارة بن شداد من معىناه اي شرح المعىنات السبع لىزوزأي -0

700ص .7888 .الناهرة .0ط .الندس لىأشر والاوزيع   
. 200ص  ،7الكشاي، ج  - 2  
. 420، ص 6الدرت المصون، ج  - 3  
. 024/  4البيت من الطويل ، بال أسب ، اي الدرت المصون،  - 4  
.200، ص 7الكشاي، ج  - 5  
. 20يوسي، من اآلي   - 6  
. 208، ص 7الكشاي، ج  - 7  



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

460 

 

 1تِي الىالالاله واسار ذا ال مالالالالالالالالالالال  ببراع     اإن لحت  حالت اي التدور العواايُ       
أأتك إذا ظهرت حالت تيار الأتساء  ااي الىته واسار  مال و هك ببراع؛:إذ ينول   

 لتذأ اساوحاو  بو الطيتب الماأبتي وا .وهنت اي تدورهنت لمتا يأظرن إلخ  مالك الفائي الباهر
 . وهذا مما يساأأس به .من معأخ اآلي  هو اساتدامه حالت لىعوااي بمعأخ  كبرن

    .2﴾َقاَلِت اْمرََأُة اْلَعِزيِز اْْلََن َحْصَحَص اْلَحقُّ ﴿ : اال الىته اعالخ :حصحص
 ت واسانرت الالالهب : أ﴾ قُّ َحْصَحَص اْلحَ ﴿»:ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي  الكريم   نت    

 3«وهو من حصحص البعير إذا  لنخ هفأااه لإلأات  وارئ ُحصِحص لىخ البأاء لىمفعول،
اه »كما  اء اي لسان العرب  ،االهفأ  ِكر  من البعير والأاا  الركب ، وما مست اأرض من ِكر 

د اأ ااه و صول  اتاذو  الخ الهتبات واالسانراريل لىالالالالالاإلناء الهفأات لىخ اأرض دل .4«وس ع 
 :   وهذا ما يوكدو اول الشتالر

الالافأااِ ا ه  فالالالالالالالالال   الص  اي صُ  ص  ح  ص  اح    5ه     وأالالالالالالالالالالالالالالاء بسىالالالالالالالالالمالالخ أالالالالالالالالالالو ةل ه  صالالالالالم م 
نخ واد  ل ياحدتث الشتالر اي هذا البيت لن محبوباه سىمخ، وال مل التذأ حمىها،   

كىم  :والشتاهد ايه .ورحل بها مصمتما لىخ إبعادها لإلأات  ه ت حمل سىمخ،هفأااه 
  .حصحص بمعأخ هبت واسانرت 

  .6﴾َوُهْم ُيَجاِدُلوَن ِفي اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل ﴿    : اال الىته اعالخ  :الِمحال

المِ ال  »: نت  شرأالالذكر الزمت     أهالالوم دة،يالالكرة والمكااالالالالدتة الممالالال  وهي شالالمماحى من ح 
ل وسعخ به إلالالالالالخ  ،كادو ومحل بفالن إذا إذا اكىي اساعمال الحيى  وا اهد ايه، لكذا، امحت

 والمعأخ  أته شديد المكر والكيد ألدائه يأايه  بالهىك  من حيث ال يحاسبون...الستىطان
                                                

  1   408ص 6البيت من الطويل أبي الطيب الماأبي اي الدر المصون ج -
. 50يوسي، من اآلي   - 2  
. 220، ص 7الكشاي، ج - 3  
(. هفن)لسان العرب  - 4  
(. صم )البيت من الطتويل، لحميد بن هور  اي لسان العرب  - 5  
. 02الرتلد، من اآلي   - 6  
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و اء اي لسان  .1«درةشديد الفنار ويكون مهال اي النوتة والن :وي وز  ن يكون المعأخ ...
ندرة والعذاب، وايل شديد ايل معأالالاو شديد ال ﴾َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل ﴿ :واوله اعالالالالالخ»:العرب
َوُهَو َشِديُد ﴿ :العناب وبه استر بعله  اوله اعالخ:والمحال من الىته...والعذابالنوتة 
عاأي التاي استر بها المحال اي يالحظ  نت هذو الم.2«...وهو من الأتاس العداوة﴾ اْلِمَحالِ 

:  و التاي ذكرها ابن مأظور هي ذات دالل  واحدة ،هذو اآلي  سواء التاي ذكرها الزمتشرأ
 : ويشهد لىخ صح  هذو المعاأي اول األشخ. الشدتة اي الكيد والمكر والنوتة

 3الالالالالالالالالالالالالالالديد المالح  الالالالالالشالالالال الر الأ دايزيالالالالالد        الم الالالالالالالالالالالالال الالالنالالالُيصُ  اي ارُع أبع  ي ه شت        
يصي ممدوحه بأأته ارُع  صل كري  له م دو وكرمه، وله دهاوو وشدتة محاله وكيدو    

وهذا له صى  بافسير اوله   أ شديد الكيد، ،شديد المحال: والشتاهد ايه اوله. لأللداء
 .د والمكر ألدائهشديد الكي : أ﴾ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ ﴿ : اعالخ
   .4﴾ َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهمْ ﴿  :اي اوله اعالخ        :تهوي

و اء  .5«إليه ، واطير أحوه  شواا وأزالا اسرع :﴾ َتْهِوي ِإَلْيِهمْ ﴿ »:اال الزمتشرأ   
زمتشرأ لىخ صحت  واد اساشهد ال.6«اهوأ إليه  اسرع إليه :اال الفراء :اي لسان العرب

 : المعأخ التذأ  شار إليه بنول الشتالر
ذا رمالالالالالالالالالالالاليت  بالالالاله الفالالالالالالالالال الالالالالاج ر يا الالالالالاله]       الالالالالالد ل[      وا  الالالالالالالالالاِرم هالالالالا ُهالالالالالالالالِوأ  اأ   يهالالالالوأ م ت 

7  
 ا الالالالالرع اي سىوك مسالكهإذا اذات له حصاة اي الف اج ر ياه يهوأ متارمها،  أ يس: أ   

نر، نر اي الطيران الليتن  كهوأت الصت  يهوأ بمعأخ يسالالالالالرع : والشتاهد ايه . أ كإسراع الصت
                                                

. 266، ص 7الكشاي، ج  - 1  
(. محل)لسان العرب مادتة  - 2  
. 82البيت من التفيي لأللشخ اي ديواأه، ص  - 3  
. 22 إبراهي ، من اآلي  - 4  
. 488، ص 7الكشاي، ج  - 5  
(. هوا)لسان العرب، مادة  - 6  
مكاب  دار . اا لبد الساار  حمد اراج. لىسكرأ.البيت من الكامل أبي كبير الهذلي اي كااب شرح  شعار الهذليين -2

. 0824ص. دت.الناهرة. العروب   دط   
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 . وكذا اي اآلي  الكريم 
   1﴾َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍل ُمَقرَِّنيَن ِفي اأْلَْصَفادِ ﴿ : اال الىته اعالخ   :األصفاد

فاد»:و اء اي لسان العرب.2«النيود، وايل اأيالل: صفادواأ»: اال الزمتشرأ    : الصت
ف د حبل يوهي به، ف د وال مع اأصفاد ، و ُيلت وهو الص  ع لصفد الالالالااأصفاد  م .3« و الص 

 : واد اساشهد الزمتشرأ لىخ ذلك بنول الشتالر. وهو النيد  و الغلت 
 4ي ع الالالالالالالالالالالالالض بسالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  وِبعالال الالالالالالظ الال  سالالاي      الالالفالالالالالالالادال زيالد التيالالالالل االالالالالالالالالالالالالد الاخ صالالالالالالالالالالال

اد الاخ من  لدائه صفادا لض  زيد التير، إنت زيد التيل واد سمتاو الأتبيت  :ينول   
ي ُمَقرَِّنيَن فِ ﴿ كىم  صفاد التاي استرت بها اأصفاد اي اآلي  :والشتاهد ايه .بسالدو وسااه

  .﴾اأْلَْصَفادِ 

والصفد النيد » 5﴾َوَآَخِريَن ُمَقرَِّنيَن ِفي اأْلَْصَفاِد ﴿ :وذكر اي معرض افسيرو اوله اعالخ   
وسمي به العطاء،أأه اراباط لىمأع   لىيه، ومأه اول لىيت رلي اهلل لأه من بر ك اند 

واال .و ري راب  معانهايلت يدا مطىُنها :  س ر ك، ومن  فاك اند  طىنك، ومأه اول النائل
 :وابعه من اال  حبيب إن العطاء إسار،

 67»ا انيتداايالالالالالالالدل  ومالالالالالالالالالالالالالالن و الالالالالد اإلحسان  [     وايالالالالالالالالالدت أفسي اي ذراك مالالالالالالالالحالالالالالب ل ]      
 أ اد  صبحت مرابطا بك منيدا بحبي لك اي رحابك؛أن إحساأك إليت ايد ال  ساطيع    
 .الابار العطاء واإلحسان ايدا، كما الابر ييرو العطاء إسارا:والشاهد ايه. فكاك مأهال
 

                                                

. 48إبراهي ، اآلي   - 1  
. 486، ص 7الكشاي، ج  - 2  
(. صفد)ن العرب، مادة لسا - 3  
. 486، ص 7البيت من الواار، لسالم  بن  أدل، الكشاي، ج  - 4  

 .20سورة ص اآلي   -5
 08-00ص  4ج اي الكشاي  البيت من الطويل لىماأبي -6
 08-00ص  4الكشاي ج  -7
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    .1﴾ َفَأْ ِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيلِ ﴿ : اي اوله اعالخ :بِقْطع
  الالالالالالالالالالوالنالالالطع ظىم» :و اء اي لسان العرب .2«ع اي آتر الىتيلط  والنِ » :اال الزمتشرأ   
. 3«سواد الىتيلب: اال اأتفش ﴾َفَأْ ِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيلِ ﴿ :ل ومأه اوله اعالخالىتي آتر

 :واد اساشهد الزمتشرأ لىخ صحت  ما ذكر بنول الشتالر
  4الال اااحي الباب واأظالالالالالالالالالالرأ االالالالي الأ و      كالالالال  لىيأالالا من ِاط ِع ليالالالالالالالالالالالالل بهالالالالالالالالالالالالالالاليال      

ينول لصاحباه اااحي باب البيت، واأظرأ اي الأت و  وادترأ ك  بنخ لأا حاتخ ِاط ع    
: والشتاهد ايه. أأته كان يحبت ويامأتخ طول الىتيل لاظلت معه حاتخ ظىم  آترو؛ :الىتيل  أ
 .ظىم  آتر الىتيل الشتديد، وهذا له صى  باآلي  الكريم  : أ ،اطع بهي 

  .5﴾ الَِّليَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضينَ  ﴿: لىته اعالخاال ا:      عضين 
  زاء  مع لل ، و صىها ِللوة ِاعى  من للا الشاة إذا ﴾ِعِضينَ ﴿»:اال الزمتشرأ   

وهي الفرا  االعلين   للين  مع ِلل ،»:و اء اي الدرت المصون.6« عىها  للاء
وبعله   وبعله  سحرا، ، نت بعله   عىه شعرا:ومعأخ  عىه  النرآن كذلك ،الفري
واد اساشهد الزمتشرأ لىخ صحت  ما ذهب إليه اي كون للين بمعأخ  .7«كهاأ 
 :  و اري، كما ذكر ذلك صاحب الدرت المصون، بنول الشتالر   زاء،

 8ولالالالالالالالالالاليس ديالالالالالالالالالالالالن الىته بالُمالالالالالالالالالالالالالالالالالالع ل خ                       
ااالىت  أ دين      . ُمعلتخ بمعأخ م زت : والشتاهد ايه. وال م زت  معليتا ،ه ليس شاااا مفرت
 

                                                

. 65الح ر، من اآلي   - 1  
. 408، ص 7الكشتاي، ج  - 2  
(. اطع)لسان العرب، مادة  - 3  
(. اطع)لبيت من التفيي،بال أسب  اي لسان العرب ا - 4  
. 80الح ر، اآلي   - 5  
. 475، ص 7الكشاي، ج  - 6  
. 007، ص 2الدرت المصون، ج  - 7  
  8  00ص. ولي  بن الورد. اا . الرت ز لروب  بن الع اج -
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ٍف َفِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيمٌ ﴿ : ه اعالخاال الىت        :تخّوف   1﴾ َأْو َيْأُخَلُهْم َعَلى َتَخوُّ
فٍ ﴿»:اال الزتمتشرأ    اين،﴾َعَلى َتَخوُّ ا ماتوت وا ايأتذه  وهو  ن يهىك اوما ابىه ، اياتوت

اون ماواعون، وهو تالي اوله ،بالعذاب وايل هو  ﴾ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ  ﴿:وه  ماتوت
أاه إذا اأنصاه:من اولك فٍ ﴿»:واال صاحب المحرر الو يز .2«اتوااه واتوت  ﴾َعَلى َتَخوُّ

ويروا  نت لمر بن التطتاب رلي الىته لأه ...والاتوتي الأنص  أ لىخ  ه  الاتوي،
حاخ  ب إلخ اأمصار يسأل لن ذلك،ىيه معأخ الاتوي اي هذو اآلي ، و راد الكا  تفي ل

العرب من  ويروا  يلا  أته  اءو ااخ ،[الشتاهد التذأ ذكرو الزمتشرأ]سمع هذا البيت 
اأي مالي  :وهو اد  شكل لىيه  مر لفظ  الاتوي انال له يا  مير المومأين إنت  بي ياتوت

فٍ  َأوْ ﴿الىته  كبر:انال لمر إذ  .االاتتوتي هو الاأنص  و الأنص. 3«﴾َيْأُخَلُهْم َعَلى َتَخوُّ
 : ينول الشالر

و ي لالالالالالالالالود  الأتبالالالالالالالعالالالالالالال  الس ف   الالالالالالالالالالُل مأهالالالالا اامالالالالالالالالكالا ا الالالالِردا     كمالالالالالالا ا ت   4نُ اتوتي الر ح 
 برد لود الالالالالن كهرة السفر، كما اأنتب الماأنص رحىها سأامها المرافع التذأ اأنب م» :ينول
فٍ ﴿:والتذأ اسر به اوله اعالخ. اتوتي بمعأخ اأنتص: والشتاهد ايه .5«الأبع   .﴾َعَلى َتَخوُّ

رُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُرون ﴿ :اال الىته اعالخ :تجأرون    6﴾ثُمَّ ِإَلا َم َُّكُم الضُّ

 ون إالت الالالالالاللرلالالالالالاما اا﴾ َفِإَلْيِه َتْجَأُرون ﴿ »:م ريالالالاال الزمتشرأ لأد افسير هذو اآلي  الك   
 
 

                                                
 . 42حل، اآلي  الأت  -1

. 440، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 286، ص 2المحرر الو يز، ج  - 3 

البيت من البسيط، أبي كبير الهذلي، بحسب ما روأ لن سيدأا لمر رلي اهلل لأه  أه سأل وهو لىخ المأبر لن  -4
 (توي )واي  ساس البالي  مادة . 440ص.7إال  ن الزمتشرأ يأسبه إلخ زهير اي الكشاي ج. معأخ الاتوي

(. محمد معوض ولىي. احنيي لادل  حمد لبد المو ود) 428، ص 2هامش الكشاي، ج  - 5  
. 52الأتحل، من اآلي   - 6  



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

465 

 

 أر ي أر »:و اء اي لسان العرب .1«راع الصوت بالدتلاء واالساغاه  وال وار، إليه،
هوراع الصتوت إليه بالدتلاء و أر :واال هعىب...و وارا راع صواه مع الرتع واساغاه 
اال وارالالالالالال وهو بصيغ   سماء اأصوات الالالالالال  2«لاءالرت ل إلخ الىته لزت و لت إذا الرتع بالدت 

وت بالدتلاء واد اساشهد الزمتشرأ لىخ هذا  .واالساغاه  به ،والالرتع لىته ،راع الصت
  :المعأخ بنول األشخ يصي راهبا إذ ينول

را ُسُ الالالالودا وطالالالالالالالالالالالورا ُ الالالالالالالالالالالوارايالاُلالالالالالالالالراوُح مالالالالالالن صىالالالالالالالالالالالالالالالالالالوات المىالالالالالالالالالالالاليالالالالال      ِك ط الال الالو 
3 

يصي هذا الرتاهب، وهو يراوح اي لباداه لربته امرتة سا دا مسرا بعباداه، وطورا ي هر    
وت بالدتلاء، وما له من  :والشتاهد ايه .بالدتلاء مساغيها مالرتلا ال وار بمعأخ راع الصت

 .﴾ُرونَفِإَلْيِه َتْجأَ  ﴿:صى  بنوله اعالخ
  .4﴾َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب َتتَِّخُلوَن ِمْنُه َ َكرًا َوِرْزًقا َحَ ًنا﴿ : اال اعالخ  : كرا
: وايل...التمر:السكر»:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم   ن   

 : الرو أشد اول الشت  .5«الستكر الطتع :وايل... الأبيذ:السكر
 6الكالالالالالالالالالالرا  سكالالالالالالالالالالالالرا عىت  لالالالالالالالالالالالالالراُض  ُ                        
كأأتها سكر يماتع به أفسه، ااأاهاك  لراض الأتاس   تذ ياأنتل اي  لراض الكرا ، : أ   

 .اي هذو اآلي  الكريم ( سكرا)واي الشتاهد سكر بمعأخ طع ، وبه استرت كىم   .اتمتر
  7﴾َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدةً  ﴿ :الىته اعالخاال      :حفدة 

 رع اي الطتال  والتدم  الالالفد،  أ يسالالالالالالوالحفدة  مع حااد، وهو التذأ يح»:اال الزمتشرأ    

                                                

. 52الكشاي، اآلي   - 1  
(.  أر)لسان العرب مادتة  - 2  
52اي ديواأه ص. البيت من المانارب، لأللشخ - 3  
.  62الأتحل، من اآلي   - 4  
. 440، ص 7الكشاي، ج  - 5  
  6 440، ص 7اي الكشاي، ج .البيت من الرت ز، بال أسب   -
. 27ن اآلي  الأتحل، م - 7  
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 :ه  اأتاان لىخ البأات وايل :واتاىي ايه  انيل...إليك أسعخ وأحفد:ومأه اول الناأت
ل، :ايل والد اأوالد و  وج اأوت وايل المعأخ و عل لك  حفدة  أ تدما   والد المر ة من الزت

َ َكرًا ﴿:البأون  أفسه  كنوله:وي وز  ن يراد بالحفدة يحفدون اي مصالحك  ويعيأوك ،
 امعون بيالالالالالالالالالالن : أ ،و عل لك  مأهنت  والدا ه  بأون وه  حاادون :كأأته ايل ﴾َوِرْزًقا َحَ ًنا

االحفد اي معأاو العا  .2«الحفد اي التدم  والعمل التفت »ء اي لسان العرب و ا.1«اأمر
بر، ومأه ما  اء اي دلاء النأوت ليك أسعخ: اإلسراع اي الطتال  والصت ومأه  .وأحفد ،وا 

 :  يلا اول الشتالر
الالالالالالالالالالالالالت   ِىم  الالالالالالالالالالالأ الالالالُهن  و ُ س  ِئالالالالالالالالالالالالالالالد  ب ي  ف د  ال و ال  الالالالالالالالالالالالالالِ      ح  م  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   اأ    ِبأ ُكف ِهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن   ِزم 

3 
، االوالئد يسرلن اي تدماهنت     ر الشتالر مدا الاري التذأ بىغه من ياحدتث لأهنت يصوت

ا ما استرت به بمعأخ  سرع، وهذ دوالشتاهد لفظ  حف. مال يندأها لهنت وبأيديهنت  زم  ال ِ 
 .  اآلي  الكريم  االحااد هوالمسرع اي التدم  والطتال 

    4﴾َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  ﴿: اال اعالخ:     وال َتْقفُ 
افا  هرو واااه، ومأه الناا  : وال اُني  ينال: وارئ وال اابع،﴾ َواَل َتْقفُ ﴿» :اال الزمتشرأ   

بع مسىكا ال يدرأ الك ما ال لى  لك به من اول  و اعل، كمن يا  وال اكن اي ااتب: يعأي
والمراد الأهي لن  ن ينول الر ل ما ل  يعى ، و ن  .ىه إلخ منصدو اهو لاليوص   ه أ

ويدتل ايه الأهي لن الانىيد دتوال ظاهرا؛أأه ااباع بما ال يعى  صحاه  ،يعمل بما ال يعى 
 : أ اع ما ال لى  لأا به من اول  و اعل، ومأه الانااي،باالنفو  و الناا  اات  .5«من اسادو

 : واد  أشد الشالر الأتابغ . الماابع  بالنذي من افواه إذا  ابعاه بالغيب 

                                                

.  450 – 458، ص 7الكشتاي، ج  - 1  
( حفد)لسان العرب،  - 2  
(. حفد)البيت من الكامل ، بال أسب ، اي الىتسان ،  - 3  

 26اإلسراء من اآلي   -4
 400-402ص 7الكشاي ج -5
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  1اومهُل الد مالالالخ ُش   العالالالالالالراأيِن سالالالالالالالالالالالالالاكن      بهنت الحيالالالاء ال ُيِشعالالالالالالالالالن الاتنالالالالالالالااالالالالالالالالالاليالالالال      
يصي بعض الأتسوة بأأتهنت  ميالت كالدتمخ معازتات بأأفسهنت ايهنت  دب وحياء ال    

َواَل  ﴿:وهو ما يأاسب افسير اآلي  الكريم  ،لد  الاتنااي: والشتاهد ايه. يشيع بيأهنت الاتناذي
 : واال الكميت .﴾َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ 

 2الالالالالالالالالالالالفيأالاإن اُ  الالرأت بغيالالالالالالالالالالالالر ذأالالالالالالالالالالالب      وال  االالالالالالالالالالفالالو الحالالالالالالالالالالالالواصن  وال  رمالالالالي البالالالالالالالالالال      
. وال يابع العفائي الحواصن بالنذي ليس من تىنه رمي المحصأات العفيفات،: أ   

 .﴾َواَل َتْقفُ ﴿: افو، وما لها من لالا  بنوله اعالخ: والشتاهد ايه
َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفُيْرِ َل َعَلْيُكْم َقاِصًفا ِمَن ﴿: اال الىته اعالخ   :تبيعا

يِح َفُيْغِرَقُكْم ِبَما َكَفْرُتْم ثُمَّ اَل َتِجُدوا َلُكْم َعَلْيَنا ِبِه َتِبيًعا   . 3﴾الرِّ
ينال االن ...مطالب   : أ4﴾ٌع ِباْلَمْعُروفِ َفاتَِّبا﴿:لابيع المطالب من اولها»:اال الزمتشرأ   

واد اساشهد الزمتشرأ لىخ  .5« أ مسيطر لىيه، مطالب له بحنته لىخ االن ابيع بحنته،
 :ذلك بنول الشمتاخ إذ ينول

  6الالالالالالالريالالالالُ  من الاتالالالالالالالالالالالالالالبيالالالعكمالالالالالالالالالالالا الذ الغالالالالالال      [الشالالالالالالالالالراين مالالالالالالالالالالالالأهالالالا يىالالالالالالالالالوذ هعالالالالالالالالالالالالبُ ]      
كما الذ وهرب الغري  من  وهو اس  مولع، يصي لنابا اهرب مأه هعالب الشراين،   

 . وهو الشتاهد اي البيت. الدتائن المطالب : أ ،الابيع
 
 
 

                                                

.7/26والبحر المحيط  082البيت من الطويل لىأتابغ  ال عدأ اي ديواأه  - 1  

. 08/750لىكميت اي افسير النرطبي  البيت من الواار - 2  

  3 68اإلسراء اآلي   -

. 020البنرة من اآلي   - 4  
. 488، ص 7الكشاي، ج  - 5  
(. ابع)ولسان العرب  772ص .البيت من الواار لىشتماخ اي ديواأه - 6  
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َلا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َلاَت الشَِّمالِ  ﴿: اال الىته اعالخ: تقرضهم    1.﴾َواِ 
ا واد و .2«والصر  به  من معأخ النطيع ال انرت  انطعه  ﴾َتْقِرُضُهمْ ﴿»:اال الزتمتشرأ    لت

 أ اأصري لأه ، و صل ﴾َتْقِرُضُهمْ ﴿»:هذا المعأخ  كهر صاحب الاحرير والاأوير إذ ينول
ا  الكهي كان مفاوحا إلخ الشتمال »أنت  ؛3« أتها ال اطىع اي كهفه  : أ ،النرض النطع
ذا يربت  وال اتاراه  شعتاها، مس إذا طىعت اطىع لىخ  اأب الكهي،الشراي، االشت  وا 

وهذا »:واد لىتي لىخ ذلك بنوله .4«كاأت  شعتاها  بعد لن ا  الكهي مأها حين طىولها
ليكون داتل الكهي وبحال  الادال اال يأااب البىخ  ولع ل يب يسترو الىته له  بحكماه؛
ومدلوله اي اآلي   االنرض اي  صل معأاو النطع، .5«  ساده ، وذلك من آيات ادرة الىته

لىستبب الذأ ذكرو صاحب الاحرير  .وال اطىع اي كهفه  ،بل اأصري لأه  ال انربه ،
 : واد اساشهد الزتمتشرأ لىخ ذلك بنول الشتالر. والاأوير
الِري     ِشمالالالالاال ولالالالالالالال       الالالالالن  االالالالواز  ُمش    6الالن  يمالالاأهالالالالالنت الفالالالوارسإلخ ظالُعالالالالن ي ن الِرل 

ه  إلخ ظعن اي هواد هن ينطع»:ينول    ن الاالل واآلكا  التاي اد كاأت رلاياأا مو ت
 «ينرلن» اوله:ايه والشتاهد.7«ولىخ إيماأهن الفرسان احمي مسيراهنت ،«مشري»اىاي ب ب

 . من اآلي  الكريم  ﴾َتْقِرُضُهمْ ﴿بمعأخ ينطعن كما استرت به
   .8﴾َوَكْلُبُهْم َباِ ٌط ِلرَاَعْيِه ِباْلَوِصيدِ  ﴿:ال الىته اعالخا :الوصيد

 : ه   أشد البيت اآلاي 9«الفأاء وايل العاب  وايل الباب :﴾اْلَوِصيدِ ﴿»ذكر الزمتشرأ  نت    
                                                

. 02الكهي، من اآلي   - 1  
.577، ص 7الكشاي، ج - 2  
. 720،ص 05الاحرير والاأوير، ج  - 3  
. 728، ص 05المصدر أفسه، ج  - 4  
 . 728، ص 05المصدر أفسه، ج  -6
 . 200ص .0886بيروت  7ط.دار الكااب العربي.البيت من الطتويل لذأ الرم  اي ديواأه اا م يد طراد -2

. 577، ص 7الكشاي، ج  - 7  
.00الكهي، من اآلي   - 8  

 .572ص  7الكشاي، ج  -9
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  1مأكالربالأرض الالالالالالالاء ال يالُسالالالالالد وصيالالالُدهالالالالالا     لىالالالالالالاليت ومعالالالالرواالالالالي بهالالالالالالا ييالر       
 أ ال شيء يمأع لأي  أزلت اي  رض رحب  بادي  ليس ايها بأاء له وصيد، :ينول   

 .الوصيد بمعأخ الباب:والشتاهد ايه .الليفان، اإحساأي بها معروي ال يأكرو  حد
   2﴾َوَلْم َيِجُدوا َعْنَها َمْصِرًفا ﴿ :اال اعالخ  :مصرفا

مكان :والمصري»:ل صاحب الاحرير والاأويرواا.3«معدال:﴾َمْصِرًفا﴿»:اال الزتمتشرأ   
   و االأصراي وحاولوا االأنالب،:الاتىتص والم اوزة، واي الكال  إي از انديرو:الصري، أ

واد ورد ذلك  . و المتىص االمصري هو المعدل، .4«اى  ي دوا لأها مصراا  و متىصا
 : اي كال  العرب إذ ينول الشتالر

  5[لبالالالالالالالالالالالالاذل مالالالالالالالالالالاالالالكالالالالالالالالالالىتي    ال تالالالالالالالىالالالالالالالالود  ]  من مصري      زهير  هل لالالالالالالن شيب      
 أته ال مهرب وال مفرت من :يتاطب زهيرة واد الماه لىخ البذل مع الشتيب اأ ابها   

 .مصري بمعأخ معدل ومفر: والشتاهد ايه .الشتيب، وال يمأع البذل التىود
َفاْنَطَلَقا َحتَّى ِإَلا َرِكَبا ِفي ال َِّفيَنِة َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها ﴿:خاال اعال   :إمًرا 

   .6﴾َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا
 من  مر   ايت شيئا لظيما، ﴾ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا﴿ » :ذكر الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي    

واد اسادلت الزمتشرأ  .9المفظع ،8الشتيء العظي  المافاا ااأمر هو .7«اأمر إذا لظ 
 :لىخ صحت  هذا المعأخ بنول الرا ز

                                                
 .08ص2أ  اأدب جالبيت من الطويل لزهير اي تزا -1

.52اآلي  من الكهي،  - 2  
.548، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 246، ص 05الاحرير والاأوير، ج  - 4  
. 0888البيت من الكامل أبي كبير الهذلي، شرح  شعار الهذليين، ص  - 5  
. 20الكهي، من اآلي   - 6  
. 546، ص 7الكشاي، ج  - 7  
. 570، ص 2يأظر الدرت المصون، ج  - 8  
. 225، 05أظر الاحرير والاأوير، ص ي - 9  
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  1االالالالالالالالالالالالر  الالا إمال  إد   الالالالالالالالالالالالالالاء  الالالالالالالالالالالالالالي  ه  د   الالالالالالالالالالالال ل الالالالالالالالالالالالي  هِ دا[     لنالد لالالالالالالالنالالالي اأاالالالالالالالالالالالالوا  مالالالالالالالأتالالالالخ أالالالالالالكالالالالالالالرا]       
ولهذا  .كىم  إمر بمعأخ داهي  لظيم :شتاهد ايهوال.هو شديد الأكاي  بألدائه: أ   

 ﴾َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا﴿:االساتدا  لالا  بافسير اوله اعالخ
  2﴾َتِقيًّا َوَكانَ  َوَزَكاةً  َلُدنَّا ِمنْ  َوَحَناًنا ﴿:اي اوله اعالخ  :حنانا
ــا﴿»:االالال الزمتشالالرأ    حأاأالالا مالالن اهلل : رحمالال  أبويالاله وييرهمالالا واعطفالالا وشالالفن  وايالالل﴾َوَحَناًن

االحأالالان الشالالفن  .3«لىيالاله، وحالالنت االالي معأالالخ اراالالاح واشالالااي، هالال  اسالالاعمل االالي العطالالي والر االال 
وُ عالالالل حأالالالان يحيالالالخ مالالالن لالالالدن اهلل إشالالالارة إلالالالخ  أتالالاله ما الالالاوز المعاالالالاد بالالالين »والرحمالالال  والىالالالالتين

 :عأخواد  أشد سيبويه اي هذا الم4«الأتاس
 5لالالالاريُ  بالحالالالالالالالالالالالالالي   و أسب     أت  هالالالالالالالالالهالأالالالالا      ذُ  كخ بمالا  ا   حالالالالالالالالالالالالأالان  :واالالت      

 مرأ حأان ورحم  لك ما الالذأ حمىالك لىالخ الم اليء هأالاع  لالك أ س الب  : لما ر اه االت له   
ن اىنأالاله ال الالواب ربمالالا ولكالالن اريالالد   االالي الحالاليت     أالالت لالالاري بالالهع وهالالي اعىالال  سالالبب م يئالاله،

داللال  حأالان لىالخ الرحمال  والاعطالي، كمالا : والشالاهد اياله. ُيسأل اي يب بأحد هذين ال الوابين
ويعابالالالالر البيالالالالت شالالالالاهدا  يلالالالالا لىالالالالخ إلالالالالمار المباالالالالد  و وبالالالالا . ورد ذلالالالالك االالالالي اآليالالالال  الكريمالالالال 

ب ر   ميل):أحو  .(ص 
 . 6﴾َ ِريًّا َتْحَتكِ  َربُّكِ  َجَعلَ  َقدْ  ِنيَتْحزَ  َأالَّ  َتْحِتَها ِمنْ  َفَناَداَها﴿:اال اهلل اعالخ  : رّيا
وذكر السالمين الحىبالي  نت .7«هو ال دول:لن السرتأ انال سئل الأبيت »:اال الزمتشرأ   

والمالراد باله االي اآليال  ليسالخ بالن مالري  ... أه الر ل المرافع النالدر: حدهما»:السرتأ ايه اوالن

                                                

(إمر)الر ز، بال  أسب ، اي لسان العرب  - 1  
 .02مالالالريالالالال  اآلي   -2
 .88، ص2الكشاي ج -3
 .26، ص06الاحرير والاأوير ج -4
 .0/025واي  شرح  بيات سيبويه .007/ 7البيت من الطويل لمأذر بن دره  اي تزاأ  اأدب  -5
 .74 مالالالريالالالال  اآلي  -6
 .04، ص2الكشاي ج -7
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واشالالانااه مالالن سالالرا 1﴾َواْشــَرِبي َفُكِلــي﴿ه  أتالاله الأهالالر الصالالغير ويأاسالالب:والهالالاأي...لىيالاله السالالال 
واالد اساشالهد الزمتشالرأ بنالول لبيالد لىالخ  ن السالرتأ .2«يسرأ الماء ايه االمه لىخ هذا يالاء

 :إذ ينول لبيد.هو ال دول من الماء، كما  اء اي حديث الرسول
الالالالالالالالالالالالالد ض  السترأ  وص  ُ الالالالالالالالور ة ما ااوس طا ُلالالالالالالالر   3ُمالالالالالالالالالالهالالالالالالالا الالالالالالالالالالال ال الالالالالالالالالاورلا االال لالالالا     مس 

 رت الالالالالالاليصي حمار ا وحشيا و ااألا اوسطا أاحي  الأهر الصغير، وشنا بحركاهما ليأا اف    
 . و ال دول من الماء لرض السرأ بمعأخ الأهر الصغير،:والشاهد ايه.تالل أبات النال 

  .4﴾ ْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم َأْحَ ُن َأثَاثًا َوِرْئًياَوكَ  ﴿:اال اهلل اعالخ   :  أثاثا
 مااع البيت، وايل ما  دت من : اأهاث» ﴾َأثَاثًا﴿:اال الزمتشرأ اي افسير اوله اعالخ   

ااأهالالاث هالالو ماالالاع البيالالت الالالذأ ياالالزين بالاله حسالالن المأظالالر . 5«الفالالرش والترهالالي مالالا لالاليس مأهالالا
 :ها الردئ، واي هذا المعأخ اال الشالروالهيئ ، والترهي مأ

لالالالالالالالالالالالِيالالِد بأالالالا     دهالرلا وصالالالالالار  هاُث البيالالالالالالالالالالالالالالالت ُتر   هيالاللالااال نال اد    الع الالالالالالالالالالالالالالاله الالُد من    الو 
6 

ل ترهيا باليا رديئالا، واياله احسالر لىال:  أ    خ طال العهد بأ  الوليد حاخ ابد ل اأهاث واحوت
 هاث البيت، والمنصود  ماعاه ولوازماله بعالد  ن كالان : والشاهد ايه. لد  الىناء وابالد لهدو

 َنا ــــْـــ ْم َأْهَلكـَـــ َوك ﴿:وماله من صى  بنوله اعالخ. حسن المأظر والهيئ  صار ترهيا رديئا باليا

 .﴾ َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم َأْحَ ُن َأثَاثًا َوِرْئًيا
 7﴾َوَنُ وُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا ﴿ :اهلل اعالخ اال   :وردا
 : العطاش أن من يرد الماء ال يردو إال لعطش وحنين  الورد:الورد»:اال الزمتشرأ   

                                                
 76مري  من اآلي   - 1
 .504، ص2الدر المصون ج -2
 .028البيت من الكامل لىبيد اي ديواأه ص -3
 .24مالالالريالالالالالال  اآلي   -4
 25ص. 2ج.كشايال -5

 25ص.2من البسيط بال أسب  اي الكشاي ج البيت 6-
 .06مالالالالالريالالالالال  اآلي   7-
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الالالورد الالالال بكسالالر الواوالالالال  صالالىه السالالير إلالالخ »:و الالاء االالي الاحريالالر والاأالالوير.1«المسالالير إلالالخ المالالاء
ذات ورد، كما يسالمخ  : أ ،وردا اسمي  لىخ حذي الملايالماء، واسمخ اأأعا  الواردة 

االورد اس   طىي لىخ ال مال  العطاش الواردين لىماء، واي .2«الماء الذأ يردو النو  وردا
 :إذ ينول الشالر. و المسير إلخ الماء ،حنيناه السير

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ريالالال    لالالالالالالالالالالالالالالالالالال بالالالالالالالالالالهالالالا بالالالالالالالالالالالالالالرُد المالالالالاء   ِردأ ِردأ ورد  اطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة  صمت  3كالُد 
الماء رماديال  الىالون  ل بهالا بالرد المالاء، واياله اشالبيه الأااال  :  أ    ردأ الماء كُوُرود اطاة صت

 و السالالير إليالاله،  ،الالالورد بمعأالالخ المسالالير إلالالخ المالالاء:والشالالاهد ايالاله .بالنطالالاة االالي التفالال  والسالالرل 
  .المعأخ الذأ استرت به اآلي وهو 
  4﴾َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي َفَقْد َهَوى﴿ :اي اوله اعالخ  :هوى
وينولون هوت  مته ... ن يسنط من  بل ايهىك: و صىه هىك، ﴾َهَوى﴿»:اال الزمتشرأ   

سنط  ﴾َهَوى﴿و»:واال صاحب الاحرير والاأوير.5« و سنط سنوطا ال أهوض من بعدو
واد اساعير هأا لىهالك الذأ ال أهوض بعدو، كما االوا هوت  مه دلاء  من لىو،

 :سنط من  لىخ بنول الشالر :واد اساشهد الزمتشرأ لىخ  ن معأخ هوا. 6«لىيه
اال البال الالال       اال فالالالالالالالالالالا ت   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُدو  هال الالالالالالالالالالالالالالالو ا ِمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  ر  ِس م  اال حال الاالال ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ك 

7 
: والشاهد اياله. ب اأبها : أ ،يرهي ابأه واد سنط من اوي  بل لال؛ امزات كبدو احاها   
 .بمعأخ هىك، وهو المعأخ الذأ اسرت به اآلي  " هوا"
 

                                                

 .40-48، ص2الكشاي ج 1-
 .060، ص06احرير والاأوير جال -2
 642ص 2بال أسب  اي الدر المصون ج.البيت من الر ز -3
 .00طالالالالالاله من اآلي   -4

 27ص 2الكشاي ج 5-
 .726، ص06الاحرير والاأوير ج 6-

 27ص  2اي الكشاي ج.البيت من م زوء الواار ألرابي -7
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 1﴾ْنَ اُن ِمْن َعَجٍل َ ُأِريُكْم َآَياِتي َفاَل َتْ َتْعِجُلونِ ُخِلَق اإْلِ  :اال اهلل اعالخ :َعَجل 
. 2«الطالالين بىغالال  حميالالر" الع  الالل"وايالالل »:االالال الزمتشالالرأ االالي معالالرض افسالاليرو لهالالذو اآليالال    

 :واساشهد لىخ ذلك بنول  حد شعرائه 
الاء     [الالالاء مأباهلأبالع اي الصتالرة الصمالالالالالا] ُل ي أ بُت ب ي الن  الم  الالل والأ ت   3والع الالالالالالالالالالالالالالالال  

: والشاهد ايه .الأبع يأبت اي الصترة الصماء، والأتل يأبت بين الماء والطين: أ   
إال  ن صاحب الاحرير والاأوير يعىي لىخ هذا الافسير .كىم  الع ل بمعأخ الطين

أتما . 4« سعد وزل   أتها كىم  حمري  اند  بعد وما ،و متا من استر الع ل بالطين»:بنوله وا 
 .الع ل هو السرل 

  5﴾َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوسٍ  ﴿ :اال اهلل اعالخ    :لبوس
 7«الىبوس بفاا الال   صىه اس  لكل ما يىبس»و ،6«الىباس:الىبوس»:اال الزمتشرأ   
 :اال الشالر .هو الشيء المعد لىالتبس : أ

الالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالاالالالالبس لالكالالالالالالالالالالالالل حالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  لال  ] الالالالالالالالالالالالالالالالاله الالالالالا     [الُبالالالوس  س  الالا ُبالالالالالالالالالالالو  مت الالالالالالالالالالالالال ه الالالالا و ا  الالالا أ ِعيالم  إمت
8 

الىبالالوس بمعأالالخ الىبالالاس،  و :والشالالاهد ايالاله. الالالبس لكالالل حالالال  مالالا يأاسالالبها مالالن الىالالالتبس:  أ   
 .الىتبس

 
 

                                                
 .22اأأبيالالالالالاء اآلي   -1
082ص  2الكشاي ج- 2

 (.ل ل)ن البسيط بال أسب  اي لسان العرب البيت م -3
 .60، ص02الاحرير والاأوير ج -4

 .08اأأبيالالالالالالاء من اآلي   5-
 004، ص2الكشاي ج -6
 .070، ص02الاحرير والاأوير ج -7
 004ص 2لبيهس المىنب بأعام  اي الكشاي ج.البيت من الر ز -8
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  .1﴾ِفي َغْمَرِتِهْم َحتَّى ِحيٍن َفَلْرُهْم  ﴿ :اال اهلل اعالخ  :غمرتهم
الغمالالرة المالالاء يغمالالر النامالال ، الالالربت مالالهال لمالالا هالال  مغمالالورون ايالاله مالالن »:االالال الزمتشالالرأ   

: االالغمرة 2« و شبهوا بالاللبين اي يمالرة المالاء لمالا هال  لىياله مالن الباطالل  هىه  ولماياه ،
ىداللالالال  لالالالن المالالالاء الالالالذأ يغمالالالر اامالالال  اإلأسالالالان بحيالالالث يكالالالون لرلالالال  لىغالالالري، هالالال  اسالالالاعيرت ل

 :ال هال ،  و شبهوا بالاللبين اي يمرة الماء؛ لما ه  لىيه من الباطل كنول الشالر
  3أي لالارب  االي يالمالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  لال ِعالبُ  لال ي الالالي  الىالته الالالالالالالالالالالالالو يالالطبيأي اأاالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُعاله      كأأال

 .بعاله، كالالأأتي سالالابا االي ل الال  مالالن المالاء اغمالالر النامالال الىهالو يالالدلوأي االي ليالالال كهيالالرة اأا: أ   
اوله اي يمرة بمعأخ الماء الذأ يغمر اام  اإلأسان، واد شبهوا لما ه  لىيه : والشاهد ايه

 .من الباطل بالاللبين اي يمرة الماء
  .4﴾ْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ َوَمْن َيتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلفَ  ﴿:اال اهلل اعالخ :الفحشاء

 :اال الشالر. 5«الفحشاء والفاحش  ما  ارط ابحه»:اال الزمتشرأ
 6هالالالالالالالالالالالالالايارُ  افالالالالالالالالالالالالاحش   ي  الرمِ حِ  لرائالرُ [     لهالالالن  أشيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالج بالأتسالالالالالالالالالاليالل كأأالالالالالالالالهالالالالا]

طبخ ايها بأصوات لرائر، وهن يصطتبن واالد  شبه  صوات الندور اأشج بالىح  الذأ   
 .افاحش ياُرها  أ يرن ييرة ااحش : والشاهد ايه. افاحشت الغيرة بيأهنت 

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم ﴿: اال اهلل اعالخ    :األيامى  .7﴾َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
 اأاالرين كالالالالالالإذا ل  يازو ا بك :واأيمتا واأي  لىر ل والمر ة، واد آ  وآمت»:اال الزمتشرأ   
 

                                                

 .54المومأالالالالالون اآلي   1-
 .028، ص2الكشاي ج -2
 .72البيت من البسيط لذأ الرم  اي ديواأه  -3
 .70الأالالالالالالالور من اآلي   -4
 .085، ص2الكشاي ج -5

 (. ي )البيت من الطويل بال أسب  اي لسان العرب  6-
 .27الأالالالالالور من اآلي   -7
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 :ويوكد هذا اول الشالر ااأي  من ال زوج له سواء كان ذكرا  و  أهخ،. 1« و هيبين
ن كالأالالالالالالالت  ااالالخ مأكالالالالالالالالالالالالال    مِ ي  الالالالالالالالالالأا  و ن ا   الالالالالالالالالالا  كالِِحالي  أال كِ أ  االالالالالالالإن ا    2الالالال ُ الالالأي  االال الالالالالالالالالالالالالالالالالي     وا 

ن كأالالت  ااالالالخ مالالأك:ينالالول لمحبوباالاله    ن لالال  اازو الالي، وا  .   لالال   االالالزوجإن اازو الالي  االالالزوج، وا 
 .ل  اازو ي بمعأخ ااأيمي: والشاهد ايه

َوالَِّليَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَلاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَلاَبَها َكاَن ﴿:اال اهلل اعالخ :غراما
 .3﴾ َغَراًما

يىب إطالاه لىخ الشر »و أالته.4«هالكاللا وتسراأالا مىحاللا الزماللا﴾َغرَاًما﴿»:اال الزمتشرأ   
«المستمر

 :اآلتيين بالبيتين المعنى هذا صحة على استشهد وقد.5

 :    اال الشالر .1

 6أالالالالالالالالالالالالا لالالالالذابالالالالالالالالالا وكالالالالالاأالالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالراماويالالالالالوُ  الأ سالالالالالالالالالالالالار ويالالالالالالالالالالالالالالالوُ  الِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفالالالا     ر اكالالالا
هالكالاللا  : أ ،وااعال  الأسالار ووااعال  ال فالار كاأاالا لالذابا لىالخ  هىهمالا، وكاأاالا يرامالا: ينالول   

 .بمعأخ هالكاللا الزما  و شرا مسامرا ((يراما))كىم : والشاهد ايه. يل شرا دائماوا ،الزماللا له 
 : ترواال اآل.2

الال     ِط  الالالالالالالالالالالالالالالالالالزيالالالالالالالالل االالالالالإأتالالالالالالالالالالالالاله       ن ُيالالع  الالالالالالالر ا ما وا   7ال ُيب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالي إن يع اِاب  ي ُكالالالالالالالالالالالالالالالن  ي 
ن يعالط السالائل  هالكالاللا مالزمالا لهال ، : أ ،إن يعااالب ممدوحاله  لالداءو يكالن يرامالا:ينول    وا 

 .ابىهكالشاهد اي البيت الذأ : والشاهد ايه. ال، اإأه ال يبالي لش الاه و ودولطاء  زي
 

                                                

 .786، ص2الكشاي ج  1-
 (. ي )البيت من الطويل بال أسب  اي لسان العرب   2-
 .65آلي  الفالالالالالالراالان ا  3-
 .750، ص 2الكشاي ج  4-

 .20، ص 08الاحرير والاأوير ج - 5
 750ص 2اي الكشاي ج.البيت من المانارب لبشر ابن تاز   6-

 88اي ديواأه ص.البيت من التفيي لأللشخ - 7
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   .1﴾َوَمْن َيْفَعْل َلِلَك َيْلَق َأثَاًماَواَل َيْزُنوَن ﴿: اال اهلل اعالخ     :آثاما
بال والأكال ومعأاهما»:اال الزمتشرأ    وذكر صاحب .2«واأها   زاء اإله  بوزن الو 

واد اساشهد الزمتشرأ لىخ .4«وهو  شد من اإله ».ها بمعأخ العنوب  أ 3الدر المصون
 :إذ ينول الشالر .صح  هذا المعأخ بما سمع لن العرب

النالُواالالالالالالالالالالالالالالالالالا والُعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنُ   زا اهلُل ابالالن لالالالالالالالالالالروة   لالالاله  هال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ُ  ويُ حيث  مالالالالالالالالالالالسخ   ل 
5  

، و ن يكالون ذلالك  الزاء مالا اراكالب حيث  مسخ لنواا يدلو لىخ ابن لروة  ن ي زيه اهلل   
 . ن اأها  بمعأخ  زاء اإله : والشاهد ايه. من آها 

 .6﴾َأَتْبُنوَن ِبُكلِّ ِريٍع َآَيًة َتْعَبُثونَ ﴿ اال اهلل اعالخ   :ريع
اال الشالر .7«المرافعارئ بكل ريع بالكسر والفاا وهو المكان »:اال الزمتشرأ   

 :المسيب بن لىس
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللُ الالالالالالالالالالع  يالالالىالالالالالالالالوُح ك  الالالالالالالالالالالالالالالهالالا      ريالالالالالالالالاللُ فِ ها ويت  العُ االالالي اآلل يالالالالالالالالالالالالالالراال    8أأتالالالالالالالالالالالالالالالالالالُه س الالح 

بط بها، كأأما هو هوب يمأي يصي الطريي اي وسط السراب يعىو بها مرافع ويعود ايه   
 .ريع بمعأخ مرافع: والشاهد ايه.  بيض شديد الأصال 

ْلَناُه َعَلى َبْعِض اأْلَْعَجِمينَ ﴿:  اال اهلل اعالخ   :األعجمين  .  9﴾َوَلْو َنزَّ

 األ   الذأ ال يفصا واي لساأه ل م  واساع ا ، واأل مي مهُىه »:اال الزمتشرأ   

                                                
 .60الفالالالالراالالالان من اآلي   - 1
 .758، ص 2الكشاي ج - 2

 .587، ص 0الدر المصون ج  3-
 .24، ص 08وير جالاحرير والاأ  4-

 ( ه )البيت من الواار لشااع الىيهي اي لسان العرب  - 5
 .070الشعراء اآلي   - 6
 .702، ص 2الكشاي ج - 7

 (سحل)البيت من الكامل لىمسيب بن لىس اي لسان العرب مادة   8-
 .080الشعالالالراء اآلي    9-
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األ ميالالالين، ولمالالا كالالان مالالن يالالالاكى  :ء الأسالالب  زيالالالادة اأكيالالدا واالالر  الحسالالنإال  ن ايالاله لزيالالادة يالالا
وال  ، ل ال  و ل مالي، شالبهوو بمالن ال يفصالا: بىسان يير لساأه  ال يفهمالون كالماله االالوا لاله

واالالالال اصالالالدينا لهالالالذا  .1«واالالالالوا لكالالالل ذأ صالالالوت مالالالن البهالالالائ  والطيالالالور وييرهالالالا  ل الالال . يبالالالين
 :الافسير حميد بن هور

الالالالا     [ه صالالالالالالالوُت مهىالالالالالهالالاولالال   ر مهىي شااال]  2وال لربي ا شااالالالالالالالالاله صالالالالالالالالالالالوُت  ل الالالالالم 
لالال   ر مهىالالي  حالالب صالالواا كصالالواها، ولالال   ر لربيتالالالا شالالااه صالالوت : ينالالول واصالالفا حمامالال    

 . ل   لىذأ ال يفصا: والشاهد ايه.  ل مي كما شااأي صواها
 3﴾َصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجان  َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّبْ َوَأْلِق عَ  ﴿: اال اهلل اعالخ :يعقِّب
 أ ل  .4«لنب المناال إذا كرت بعد الفرار:ل  ير ع ينال ﴾َوَلْم ُيَعقِّبْ ﴿»:اال الزمتشرأ   

 :ير ع لىخ لنبه اال الشالر
نال الالالالالالالالالا ل   5وال أالالالالالالالالالالالالزلالوا يالالالو  الكريالالالالالالالم  مالالالالالالالالالالالالالالالالأالالزال  ه ل  ِمن  ُمع نالتبع   :ُبوا إذ ايل اال م 

يصي اوملا بال بن بأأه  ال يكرون لىخ لدوه  لينااىوو، وال يعمالدون لحرباله حالين يالدلو    
 . أ ل  يندموا، ول  يكروا ((اما لنبوا)): والشاهد ايه.داليها
  .6﴾َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعاِإنَّ ِفْرَعْوَن ﴿: اال اهلل اعالخ:     شيعا
ال يمىالك واحالد مالأه   ن .اراا يشي عوأه لىخ ما يريد، ويطيعوأاله ﴾ِشَيًعا﴿»:اال الزمتشرأ   

 :واي هذا المعأخ اال األشخ.7«يىوأ لأنه
 8اُو لىالالالالالالاليالالالالالالالهالالالا يباالالالالالالالالالغالالي الشتيعاوبىالالالدة  يالرهب ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوتاُب ُدلالالالالال الالاهالالا     حاخ اال ر        

                                                

 .782، ص2الكشاي ج  1-
 782.ص.2الكشاي جاي .البيت من الطويل لُحميد بن هور - 2
 .08الأمل من اآلي   - 3

 .208، ص2الكشاي ج  4-
 208، ص2اي الكشاي ج. البيت من الطويل بال أسب  - 5

 84النصص من اآلي    6-
 242ص 2الكشاي ج - 7
 082اي ديواأه ص .البيت من البسيط لأللشخ -8 
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ورب مفازة يتالاي المعاالاد لىالخ السالير مالن ساليرها لاليال حاالخ يطىالب مالن يسالالدو، وينالي    
 .﴾َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا﴿ :الشيعا، وما لها من صى  بنوله اعالخ: والشاهد ايه.إلخ  اأبه

َجْلَوٍة  اْمُكُثوا ِإنِّي َآَنْ ُت َناًرا َلَعلِّي َآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأوْ  َقاَل أِلَْهِلهِ ﴿:اال اهلل اعالخ  :جلوة
 .  1﴾ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلونَ 

العالود الغىاليظ، وكاأالت االي –واالرئ بهالن  ميعالا . ال ذوة بالىغات الالهالث»:اال الزمتشرأ   
 احه، واد ارئ بهن  ميعا، وهي ال ذوة بل  ال ي   و كسرو  و ا.2«ر سه أار  و ل  اكن

 :العود الغىيظ اي ر سه أار، كما  اء اي اول الشالر
 3الالالالالالالالالالالهالالالاها والاالالالالالالالالالالالالالهابُ شديالالالدا لىيالالالالالالالالالاله حالر       ةل و  الالالالالذ      ارِ من الأ   الالالالالالالالالالالس  ب  خ لىخ ا  و لن  

ابس الحطب أارا ماأ    شديد الحر  واصفا من  لد أارلا اي الىالتيل، اولع لىخ: ينول   
 مالا ال الذوة بمعأالخ .ال ذوة بمعأالخ العالود الغىاليظ الالذأ باله أالار :والشاهد ايه. شديدة االلاهاب

 :العود الغىيظ الذأ ليس به أار، اهي كما اال الشالر
تالوتار  وال دِلالرِ بااالالالالالالالالالالالت حالالالالواطُب ليىخ يىامالالسن لهالالا      زل  ال الاُلالالالالذ ا ييالالالالالالالالر        

4   
 ود الالالالالالالالل لالالالالالن كالالالالالالالص مالالالالالالالت حواطب ليىخ ليىهن ي معن لها الحطب ال زل الت: أ   

 .وال ذوة هأا تالي  من الأار ،الُ ذا  مع  ذوة:والشاهد ايه. و لعيي ماآكل ،  وي
              5﴾ًنا َفَأْرِ ْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِنيَوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَ ا﴿:اال اهلل اعالخ :ردءا
ينال رد االه  لأااله، والالردء اسال  مالا يعالان باله، اعالل بمعأالخ مفعالول، كمالا » :اال الزمتشرأ   

والشالالاهد لىالالخ صالالح  اسالالاتدا  هالالذا الىفالالظ بالالالمعأخ المالالذكور .6« ن الالالديء اسالال  لمالالا يالالداأ بالاله
 :  اول سالم  بن  أدل

                                                
 .78من اآلي   النالصص - 1
 267ص 2الكشاي ج - 2
 .2/082بال أسب  اي البحر المحيط البيت من الطويل  - 3

 (دلر)البيت من البسيط البن منبل اي لسان العرب مادة   4-
 .24 من اآلي  النصص - 5
 .264، ص2الكشاي ج - 6
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ب  ِذأ االُىالاُلالالالالالالالالالالالولوردئي كالالالالالالالالالالال  1الالالالل  بيالالالالالالالالالالالض  مشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراالالالالي      شالحيالالالِذ الالحالالالالالالالالالالالالدت ل ل 
لمادأ ومعوأي كل سيي لي  باليض  صاليل مالن مشالاري الشالا ، رهيالي الحالدت االاطع : أ   

 .كىم  ردئي بمعأخ اس  ما يعان به :والشاهد ايه.اد  رب
  .2﴾َقاَل َ َنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيكَ ﴿: هلل اعالخاال ا   :عضدك

 واد اساشهد لىخ ذلك بنول .3«اوا  اليد، وبشداها اشاد: العلد»:اال الزمتشرأ   
 :الشالر

الالالالالالالالالالالالالالالالأ خ لساالالالالالالالالالالالالالالالال  بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد      إال يالالالالالالالالالالالالالالالالدا  4ليسالالالالالالالالالالت لالالالالالهالالالالالا ل ُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدُ   بالالالالالالالالالالالأي لالُب الي 
يعيتر طرا  بأي لبيأالي بالأأه  ليسالوا بيالد يسالاأد إليهالا إال مهالل يالد ال للالد لهالا،  أ ليسالت    

 .ليست لها للد،  أ ليست لها شدة، وال بذات اوة: والشاهد ايه. بذات اوة
 .5﴾َء اللَِّه َفِإنَّ َأَجَل اللَِّه َْلٍَت َوُهَو ال َِّميُع اْلَعِليمُ َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقا﴿:اال اهلل اعالخ :يرجو

و ن يىنالخ ايهالا  مالن كالان يأمالل اىالك الحالال، ﴾َمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقـاَء اللَّـهِ ﴿»:اال الزمتشرأ   
 :يتاي من اول الهذلي اي صف  لسال ﴾َيْرُجو﴿:وايل .الكرام  من اهلل والبشر
 7«6[وحالفالالالالالالالالالالالها اي بيت أوب لواسالالالالالالالالالل]بال الالالالالالالالر لال    ي الالالالالالالالر ُج لسعهالالا      إذا لسالالالالالالعاه الالد

والشالالاهد . إذا لسالالعاه الالالدبر لالال  يتالالي لسالالعها والزمهالالا، ولالال  يكالالي  لالالن  مالالالالالالالالالالع لسالالىها: أ     
 .ير و: ير و بمعأخ يتاي، وهو  حد المعاأي الاي  شار إليها الزمتشرأ لكىم : ايه

 . 8﴾َوَما َيْجَحُد ِبَآَياِتَنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ ﴿: اال اهلل اعالخ  :خّتار
 ددأا الالالدر إال مالالالالالإأتك ال امد لأا شبرا من ي:ومأه اوله . شد الغدر:التار»:اال الزمتشرأ   

                                                
 626ص.0ج.البيت من الواار لسالم  بن  أدل اي الدر المصون - 1
 .25 من اآلي  النصص - 2

 .264، ص2الكشاي ج  3-
 .22ولطرا  بن العبد اي ديواأه ص 70س بن ح ر اي ديواأه صأو .البيت من الكامل - 4
 .85اآلي  العأكبوت  - 5
 . 280، ص2البيت من الطويل أبي ذويب الهذلي اي الكشاي ج - 6
 .280، ص2الكشاي ج - 7

 .27 اآلي لنمالالالالان من   8-
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 :كما  اء اي اول الشالر.1«لك بالا من تار
أتك لالالالالالالالالالالالالالالو ر يالالالالالالالالالالال  2ر وتالالالالالالالالالالالا ردالالالالالالالالاليت  بالالالالا لمالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالر     مالالالألت يالديالالالالالالالالالالالالك مالن وا 

أتالك لالو ر يااله ر ياهمالا م سالدين اياله:ينول الشالر    . إنت  با لمير مهل اي الغدر والتار، وا 
 .والتار  شد الغدر الغدر والتار،:والشاهد ايه
 . 3﴾ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ  ﴿:اهلل اعالخ اال    :َجاَلِبيِبِهنّ 

هوب واسع  وسالع مالن التمالار ودون الالرداء اىوياله المالر ة لىالخ : ال ىباب»:اال الزمتشرأ   
الالرداء الالذأ :ولالن ابالن لبالاس رلالي اهلل لأهمالا. وابنخ مأه ما ارسىه لىالخ صالدرها ر سها،

االال  بالالو .4«مالا يسالار باله مالن كسالاء  و ييالرووكالل  ،المىحفال :يسالار مالن االوي إلالخ  سالفل وايالل
 :زبيد يصي من  ااو اي سواد الىيل

ى ب ب مالن سالالالالالالالالالواد الىالالالالالالالالالالالالالاليالل  الِىبالابالالالا     [ هال بليي  اخ ما اساالالالالالالالالفاا البابالالا]  5ُم  
: اياله والشالاهد.يصي من  اءو ليال بأأه  لالبس ظالال  الىيالل، وااتالالتذ مأاله  ىبابالا ياسالار باله   

 . ال ىباب بالمعأخ الوارد اي اآلي  الكريم 

ـــالجواب ـــاٍن ﴿:االالالال اهلل اعالالالالخ   :ك ـــَل َوِجَف ـــَب َوَتَماِثي ـــْن َمَحاِري ـــاُء ِم ـــا َيَش ـــُه َم ـــوَن َل َيْعَمُل
 .6﴾َكاْلَجَوابِ 

  .7«أن الماء ي بخ ايها  أ ي مع...ال وابي الحياض الكبار»:اال الزمتشرأ   
واد .هي الحوض الكبير، وسميت بذلك؛أأه ي بخ إليها المالالالالالالالالالاءو  اال وابي  مع  ابي ،   

 :اساشهد لىخ ذلك بنول الشالر

                                                
 446، ص 2الكشاي ج -1
 007ص2البيت من الواار اي البحر المحيط ج -2
 .58 من اآلي  الزاباأحالالالال -3
 .480، ص2الكشاي ج -4

 .480، ص2الكشاي جاي .البيت من البسيط أبي زيد 5-
 .02سبالالالالأ من اآلي   -6

 .507، ص2الكشاي ج 7-
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الالالالالالالالالالالالالالالالالِا العرااالاليت افال الالالالالال الالهال الالاليُ الاالالالالالالالالالالالالالالالروح لىالخ آل الُمحال الالالالالالالالالالالالى ي  الالالفأالال       ك ابيالِ  الس ي 
1 

ر لىاليه  االي الالرواح  فأال  لظيمال ، كأأهالا الحالوض الماالداي االدو : يمدح آل المىحي االائال   
 .ال ابي  مفرد ال وابي بمعأخ الحوض الكبير: والشاهد ايه.بمائه
 .2﴾ َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها ﴿ :اال اهلل اعالخ :جدد

 :إذ ينول لبيد.3«وال دد الِتطط والطرائي»:اال الزمتشرأ
 4 و مالذهالب  الاُلالالالالد د  لالىالالخ  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواحالالالالاله                

يصالور الشالالالر االي هالالذا الشالطر مالالا يىالوح مالالن  لالوان الحمالالار الوحشالي، بأأهالالا مهذبالال  ذات    
ُ الالُدد باللالال   مالالع  ديالالدة  :هالالرأواالالر  الز  » الالدد بمعأالالخ تطالالط وطرائالالي : والشالالاهد ايالاله.طرائالالي

دد و دائد كسفيأ  وسفن وسفائن، واد اسر بها اول  بي ذويالب  ديدة و : دتة ينالوهي ال ُ 
 :يصي حمار وحش

 6«5ُ الالوُن السالالالالالالالالالالالالالالالالالالراة لالاله  الالالالالالالالالالالالالالالالدائالالد  ربالالالع     [والالدهالالر ال ي الالالالالالالالالالب نخ لىالخ حالالالالالالالالالالالالالدهالاأالالالاله]
الالوحش بتطوطاله السالوداء اأربالع  ينالول الالدهر يفأالخ وال يبنالخ لىالخ  حداهاله، حاالخ حمالار   

 دائالالالد ومالالالا لهالالالا مالالالن لالاالالال  بنالالالالالالالوله : والشالالالالالالالاهد ايالالاله. الاالالالي اماالالالد االالالي ظهالالالرو اازيأالالاله وا مىالالاله
 .﴾َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض  ﴿:اعالخ

 . 7﴾َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا َأْخِرْجَنا ﴿:اال اهلل اعالخ    :يصطرخون
 يفاعىون من الصراخ، وهو الصياح ب الالالالالهد : ياصارتون ﴾َطِرُخونَ َيصْ ﴿»:اال الزمتشرأ   

 :نول الشالربواد اساشهد . 8«وشدة
                                                

 (.حىي)ولسان العرب  775البيت من الطويل لاللشخ اي ديواأه  1-
 .72االالالالاطر من اآلي   -2
 546، ص2الكشاي ج -3
 (ذهب)اي لسان العرب مادة ىبيد يأظر بيت من الكامل ل -4

 00ص 0البيت من الكامل أبي ذويب اي ديوان الهذليين ج 5-
 542ص  2الكشاي ج -6

 .22االالالالالاطر من اآلي   7-
 .550، ص2الكشاي ج -8



 شواهالالالالالالالالد المساالالالالالالالالالالالوا المع مالالالالالالالالالالالالالي               الفصل السادس                                                       

442 

 

 1الالالالالالالالهالالابيىُ الالا ا  ه  الالالالالالالالالا  م  ى  س  خ   الالالالالالى  ب  حُ  تالال ِ كصر       [اأأت كمالالالالالالالالالا  ن اأسيالالالالالالالالالالالالر وصالرتت]
ت  الحبىخ الاي  سالىمها  هىهالا االي ييالر حفاظالال  ينول الشالر مصورلا الصرت  بأأتها كصر    

 .ةهذو الصرت  ب هد وشد: والشاهد ايه. وال رلاي ، وذلك يبىأل بالصرت  ياياها
   2ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَلا ُهْم َخاِمُدوَن ﴾﴿:اال اهلل اعالخ    : خامدون

واد اساشهد لىخ  .3»الأار ااعود رماداتمدوا كما اتمد  َخاِمُدوَن﴾﴿ «:اال الزمتشرأ   
 :ذلك بنول الشالر

ِئِه     يحوُر رمادا بعالالالالالالالالالالالالالالالد إذ هو سالالالالالالالالالالالالالاطع        4وما المرُء إال كالشالالالالالالالالهاِب ولالالالالالالالالالو 
.  أ ليس حال المرء إال كالشهاب ياوهج ويسطع، ه  يتبو لوءو وياحول إلخ رماد   

 .يتمد كما اتمد الأار : أ ،يحور رمادا :والشاهد ايه
    .5﴾َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيدَُّعوَن ﴿: اال اهلل اعالخ : يّدعون

ا وا : يدتلون به أأفسه ، كنولك: يفاعىون من الدلاء  أ﴾َيدَُّعونَ ﴿«:اال الزمتشرأ     اش 
ا مل، م ل لأفسه وا    (دلا)واالااعال هأا ي عل اعل«فاعىوني ﴾َيدَُّعونَ اوزن﴿.6»إذا شوا و  

 :كنول لبيد  7»ما يدلون أأفسه : ااصرا ايأبغي اعىيي م رور به، والاندير
الالالالالالالالالالالالالالالالالاله      ِبأ لالالالالالالالالالالالالالالوك   االالالالب  ]        الالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالا سالالالأل  الالالالالالالالالالالالالالذل أويالالالالالالالالالالالالالال   رسالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالاله  م 
 8ااشالالالالالالالالالالالالالالالاوا ليالالالالالالالالالالالى   ريالالالالالالالالالالا  وا الالالالالالالالالامل  [       رسالالالالالالالالالالالالالالالالىاال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله اأاالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو رزاالاُلالالالالالالالالالالالالالاله      

                                                
 .022البيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه  -1

 .78يس اآلي   2-
 .02ص  4الكشاي ج  -3
 .00رأ اي ديواأه ص البيت من الطويل لىبيد العام -4

 .52يس اآلي  5- 
 .77ص  4الكشاي ج  -6
 .42ص  72الاحرير والاأوير ج  -7
 .048البيت من الرمل لىبيد بن ربيع  اي ديواأه ص  -8
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اه  مه اأااو رزاه من الصيد ااشاوا لأفسه كاأت الىيى  ليى  ريا ا اءو يال ، واد  رسى   
:  أ اشاوا إذا شوا لأفسه، وا امل إذا  مل لأفسه،: والشاهد ايه .من الىح  وا امل

 .وهو الشح  المذاب  ، مع ال ميل
   1﴾َفِإنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإَلا ُهْم َيْنُظُروَن ﴿: اال اهلل اعالخ  : زجرة
 و الغأ  إذا صاح  ،ز ر الرالي اإلبل :الصيح  من اولك:الز رةو «:اال الزمتشرأ   

 :واد اساشهد لىخ ذلك بنول الشالر. 2»لىيها اريعت لصواه
 3الالالالأ  ن بالغال الالالالالالز الال الالالالالالالالر   بي لالالالالالالالالالالالالالالروة  الس ب الالالالالالالالالالالالالاع  إذا      شالالالالالالالالالالفي  ن يتالالالالالالالالالالالالالالالالاىالالطالالالالالالالالالالالال      

والشاهد  .إذا تاي اتاالطهن بها اي البادي  السباع لىخ الغأ ، 4كز ر  بي لروة : أ   
 .الز ر بمعأخ الصياح  :ايه

    5﴾َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َواَلَت ِحيَن َمَناصٍ ﴿:اال اهلل اعالخ   :مناص
ه ي ُأوُصه إذا اااه واساأاص  :ينال. والفوت المأاص المأ ىخ،«:اال الزمتشرأ    أ اص 

 :اال الحاره  بن بدر اي هذا المعأخ . 6»طىب المأاص 
الِحالل       ا أ اص ورا   الرأ  الُمس  ُت ِلأاأ ه      بيدأ اس  الالالالالالالالالالالالر  ُر الِ راِء إذا اص  يالال الالالالالالالالم 

7 
اس إذا  ذبت لأاأه اساأاص،  أ بأأه كهير الم اراة لغيرو من اأار  :يصي ارسا ينول   

اساأاص  :والشاهد ايه .و را ك رأ حمار الوحش طىب الهرب والأ اء من األداء،
 .المأ ا: طىب المأاص  أ

 

                                                
 .08الصااات اآلي   -1
 .22ص  4الكشاي ج  -2
 .062البيت من المأسرح لىأابغ  ال عدأ اي ديواأه ص  -3
 .  الأبيكأي  العباس ل:  بو لروة  -4
 .82سورة ص اآلي   -5
  68ص 4الكشاي ج  -6
 (أوص)البيت من الكامل لحاره  بن بدر اي لسان العرب مادة  -7
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   .1﴾َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطابِ  ﴿:اال اهلل اعالخ  :  عّزني 
 : الشالر  لز و يُعز و اال:﴾ ويىبأي ينالزَِّنيَوعَ ﴿«:اال الزمتشرأ    

الالالالالالِىي  ال ال اطالالالالالالالالالالالالالالالاة         الالالالالالالالالالالالالالالر ك  ابالالالالالالالالالالاات     ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاذُبه واالالالالالالالالالالالد ل   2الالالالالالالالالأاحُ لالالالالالالالالالالالالالز ها ش 
: ﴾ معأاوَوَعزَِّني﴿:انوله اعالخ.3»يه ما  ردتو به اءأي بِح اج ل   ادر  ن ُ ورد  لى:يريد   

إذ يذكر اي بيت  كما  اء اي بيت م أون ليىخ العامري  السابي، ويىبأي اي متاطباه،
ابل البيت المذكور  ن اىبه حين اصطد  برحيل ليىخ العامري ، كان كأأه اطاة واعت اي 

والشاهد  .أاحها اد لىي بهاخ، اباات ليىها احاول  ن ااتىص مأه، اى  اساطع؛أن  
اراءة ما و ه : اإن اىت «:واال  يلا .لزتها بمعأخ يىبها، ول  اساطع التالص مأه:ايه

امر ة  أهخ لىحسأاء ال ميى  والمعأخ، وصُفها :ولي أع    أهخع اىت ينال«ابن مسعود
ارا إلخ   ال.بالعراا  اي لين اأأوه  وااورها، وذلك  مىا لها، و زيد اي اكسرها واهأيها

 :وكذلك اول الشالر  .4»وصفه  لها بالكسول والمكسالع
 5[ل عوب العشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء إذا لالالالالالالالالالالالالالالالالال  االالالالالالالالالالالالالالأ ]     االالالالالالالالالالول وعُ الالالالالالالالالالنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  االالال الالالالالالالالالالالالالالالالالط ا اورُ       

وولوح اأأوه  اي اكويأها وحركاها، كما يصفها  ،ر والىينيصي الشالر امر ة بالفاو    
ااور النيا  وهذو الصف  ااأاسب واراءة ابن  :والشاهد ايه .بالصمت والبعد لن الهرهرة

 :شي اي اودة و أاة إذ ينول الشالركما وصفت بالم. «ولي أع    أهخ»مسعود 
 6الالالغِريُ الالرويالالالالالالالالالدا اكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد اأالالالالالالالالالالالالالالالالامشي      [الالالريالالالالالالداة اأصىمخ يالالالما  أسخ س]      

والمعبر لأه باأأهخ اي اراءة  وهذو الصفات وييرها مما يعكس  مال المر ة وحسأها،   
 .لبد اهلل بن مسعود رلي اهلل لأه 

                                                
 .72ص من اآلي   -1
  028ص.6البيت من الواار لنيس بن المىوح اي تزاأ  اأدب ج -2
  28ص 4الكشاي ج  -3
 .00-08ص  4الكشاي ج  -4
 ول   لهر لىيه اي ديواأه 00-08ص  4س اي الكشاي ج البيت من المانارب المرئ الني -5
 .086ص . دت.بيروت.دط.دار صادر.اا أاصر الدين اأسد.البيت من المأسرح لنيس بن التطي  اي ديواأه -6
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   .1﴾ُه َوَخرَّ َراِكًعا َوأََنابَ َفَر َربَّ َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْ َتغْ ﴿: اال اهلل اعالخ  :فتنَّاه
ع هل يهبت  و يزل   « وريا» أتا اباىيأاو ال محال   بامر ة  ﴾َأنََّما َفَتنَّاهُ ﴿«:اال الزمتشرأ   

  ﴾َفَتنَّاهُ  ﴿اراءة: االظاهر  ن هأاك هالث اراءات .2»اا أاو بالاشديد لىمبالغ  و ااأتاو : وارئ 
باشديد الااء  (وأ ااا  )والحسن و بو ر اء  ،ولمر بن التطاب. العامت اراءة  «بالاتفيي هي 

واد اساشهد 3. حمىه لىخ الفاأ : أ ،أه و ااأهاا  : ينال (او ااأ  )وهي مبالغ ، وار  اللحاك 
 :بمعأخ واحد بنول الشالرالشيتان لىخ ورود اان و اان 

 4[سعيدا اأمالالالالالالالالالالسخ اد اىخ كل مسالالالالالالالالالالى ]ا ا أ ت      لئن ا الالالاال الالالالالالالالالأ ا الالالالأي لهي باأمس        
ااأاي : والشاهد ايه. إن ااأاأي اال  حزن وال  اع ب، اإن اىك لاداها من ابل: أ   

 .و ااأت سعيدا بمعأخ واحد حمىاهما لىخ الفاأ 
افِ ﴿ِ :اال اهلل اعالخ    :الصافنات      .5﴾َناُت اْلِجَياُد إْل ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشيِّ الصَّ

 :الصاان الذأ اي اوله  « :اال الزمتشرأ   
 7«6كالالسيالالالالالالالالالالالالالالالرا لىخ الهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالثِ  امالالالالالالالالالالا يزال كأأالالالالالاله     مما ينو ُ  الالالالالالالالالالالالالالالالون  فالالُ الص   ي  لِ         

إنت الأاظر يظأه كسيرا، وهو يصي  وادو بأأه  لي الواوي لىخ هالث اوائ  حاخ    
أما هو    الأشاط ليس كذلك،  فون بمعأخ الواوي لىخ هالث اوائ الص:والشاهد ايه .وا 

 . و النيا  مطىنا، وهي لالم  الفراه  اي الفرس 
 
 

                                                
 .74سورة ص من اآلي   -1

 .07ص  4الكشاي ج  2-
 .227ص  8الدر المصون ج  -3

 (ااي) عرب البيت من الطويل لأللشخ الهمداأي اي لسان ال 4-
 .20سورة ص اآلي   -5
 .02البيت من الكامل بال أسب  اي اأزهي  ص -6

04ص. 4الكشاي ج 7-
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ُر النََّهاَر َعَلى اللَّْيلِ ﴿: اال اهلل اعالخ  :يكّور ُر اللَّْيَل َعَلى النََّهاِر َوُيَكوِّ      1﴾ ُيَكوِّ
: ينال كار  العمام  لىخ ر سه وكوترها وايه  و ه.والاكوير الىتي والىيت « :اال الزمتشرأ   

ذا يشي مكاأهِتىف   يذهب هذا ويغشخ مكاأه هذامأها  ن الىيل والأهار  اكأأما ُ ل ِبس ه  ،، وا 
 :واي معأخ الاكوير اال الشالر .2»كما يى ي الىتباس لىخ الالبس  ،وُلي  لىيه

الالالالالالالالالالالالن ي ها حواشالالالالالالالالالالالالالالالي ه     لي  الُمالالالالالالالالالالالالالء بأبالالالالالالالالالواب الاالالالالالالالال        3الالالالالالالالالالالالالفاريجاىوأ الهأالالالالالالالالالايا بأ ح 
 أها اىوأ  طرااه، كما اىوا الُمالء :ينول واصفا السراب وما اصأع به هأايا الطريي   

 .ليت المالء وما اغشخ من اأبواب واح ب مأها: شاهد ايهوال. بمصاريع اأبواب الصغيرة
له َلُه ِنْعَمًة ﴿:اال اهلل اعالخ : خوَّ ْنَ اَن ُضر  َدَعا َربَُّه ُمِنيًبا ِإَلْيِه ثُمَّ ِإَلا َخوَّ َلا َمسَّ اإلِْ َواِ 

 .4﴾ِمْنُه َنِ َي َما َكاَن َيْدُعو ِإَلْيِه ِمْن َقْبلُ 
 :واال  بو الأ   اي معأاو . 5 »او لط:تولته« :اال الزمتشرأ  

ل     كُ       ل ول  ُيبالالالالالالالالالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالالالالت  لا من ر  الذ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالو    لالالالالالالالالالالالطخ اى  ُيب   6لو  ت  المُ  ِتو 
من الأع   واىك بتل،ول  يبتل لىيه  بالأوي العظيم ، اى  ياه  بال  لطخ السائىين،: أ   

 .وهو اهلل سبحاأه واعالخ ل بمعأخ المعطي،و  ت  المُ :لشاهد ايهوا .سبغها اهلل لىيهالاي  
 .7﴾َوِ يَق الَِّليَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا ﴿:اال اهلل اعالخ   :زمرا

واي معأخ . 8»اأاواج المافرا  بعلها اي إهر بعض واد ازم روا :الزمر«: اال الزمتشرأ
        9احالالالالالالالالالالالالالز ل الالالالالالالالت زمالالالالالالر بعالالالالالالالالالالالالد زمر: الزمر اال الشالر

                                                
 .85الزمر من اآلي   -1

082ص. 4الكشاي ج 2-

 .245البيت من البسيط لذأ الرم  اي ديواأه  -3
 80الزمر اآلي   -4

 .086ص  4الكشاي ج  5-
 (تول ) ب البيت من الز ر بال أسب  اي لسان العر  -6
 .20الزمر من اآلي   -7
 .027ص  4الكشاي ج  -8
 .2/472الر ز بال أسب  اي البحر المحيط  -9
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 . و  مالات  ،زمر بمعأخ  اواج: والشاهد ايه.  أ ارافعت سائرة إليه  اوا ا بعد  اواج
     .1﴾ َوِمْن َآَياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلمِ ﴿: اال اهلل اعالخ      : األعالم

ويشهد لىخ ذلك اول  .االعى  هو ال بل .2»كال بال ﴾َكاأْلَْعاَلمِ ﴿:متشرأاال الز    
 :التأساء 
ن صالالالالالالالالالالالالالالترا لاالالالالالالالالالالالالالأا   ]        3الالالالالالالالالالالالالالالالاله أالالالالالالالاراي ر سِ  كأأالالالالالالالالالالاله لالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالالال        [به الالالداةُ الهالالالالال وا 

ترا رائدا لىهداة يأامون به، اشبهاه اي هذو الهداي  بال بل ااواد حيث ا عل  تاها ص   
 .كىم  لى  بمعأخ  بل: والشاهد ايه. الأار اي  لالو

َر َلَنا َهَلا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنينَ ﴿: اال اهلل اعالخ    :مقرنين     4﴾ُ ْبَحاَن الَِّلي َ خَّ
 أ لوال الاستير .5» ارن الشيء إذا  طااهينال  مطينين،﴾ُمْقِرِنينَ ﴿«:اال الزمتشرأ   

 :اال ابن هرم  اي معأاها. المذكور ما كأا مطينين بااللاماد لىخ النوة ال سدي 
الالالالالالالالالى ِاِأي ولنىتالالالالالالالالالالالالالالالالالما     يطاي احاما       الالالالُت ما حمت أ  رو ا الالالالالالالالالالالالالالالر   6ُل الصدت يا دلُد واله الالالالالال  

 طىنت ما حمىاأي، وما  ال ما يطاي احامال الصد :ن هرم  حبيباه ينول لهايتاطب اب   
 .  ارأت بمعأخ  طنت:والشاهد ايه !وال هر

 . 7﴾َوَمْن َيْعُش َعْن ِلْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا ﴿:اال اهلل اعالخ   :َوَمْن َيْعُش 
 وااحها، والفري بيأهما  أه إذا حصىت ﴾ بل  الشين َوَمْن َيْعُش  ﴿ارئ«:اال الزمتشرأ   

ذا أظر أظر العشي وال آا  به، ايل:اآلا  اي بصرو ايل ، وا   ل ِرج لمن  :لشا، وأظيرو:ل ِشخ 
 

                                                

 .27الشورا اآلي   1-
 .787ص  4الكشاي ج  -2
 .285ص . 0806.المأصورة. 0ط..مطبع  السعادة.إبراهي  لولين.البيت من البسيط لىتأساء اي ديواأها -3

 .02الزتري من اآلي   4-
 .700ص  4كشاي ج ال -5
 522ص.8البيت من الطويل البن هرم  اي الدر المصون ج -6
 .26الزتري من اآلي   -7
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 : اال حاا  . 1»به اآلا ، ول ر ج لمن مشخ مشي  العر ان من يير لرج 
 2حالالالالالالالالالاخ يوارأ   الالالالالالالالالالالالالالالاراي التالالالالالالالالالالالالالالالالالالدر     لشالالالالالالالالالالالالو إذا مالالالالالالالالالالالالالا  اراي بالالالالالالالالالالالالالالالرزت       

 لشو :والشاهد ايه.اإأي  اغاال و يمض بصرأ إذا تر ت  اراي حاخ يسارها بياها   
 . وليس بي آا  ، أ  أظر أظر األشخ

   .3﴾َرُقوَن َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنَُّهْم ُجْنٌد ُمغْ ﴿ :اال اهلل اعالخ     :رهوا 
 حالالدهما  أه :الرهو ايه و هان«:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم     

 :، واي المعأخ اأول اال األشخ4»الف وة الواسع : والهاأي  ن الرهو...الساكن
 5لكِ ا  لىخ األ از ا   وال الصالالالالالالالالالالالالالالالدورُ      اذل   الالالالالالالالالالالالالالالالت ا اال األ ازُ ول ه  يمشين ر         

وال  يمشين اي اودة وهوادة، اال األ از اشدهن إلخ  سفل،: يصي بعض الأسوة ينول   
 .كىم  رهوا  أ ساكأا : والشاهد ايه. الصدور ااوارا با اأاب اإلل از لها

    6﴾ َما َكَ ُبوا َشْيًئا ِمْن َوَراِئِهْم َجَهنَُّم َواَل ُيْغِني َعْنُهمْ ﴿ :اال اهلل اعالخ     :من َوَراِئِهمْ 
وهذا ما  .7«والوراء اس  لى ه  الاي يواريها الشتص من تىي  و ادا »:اال الزمتشرأ   

 كىفظ وراء يساعمل بمعأخ  ما . دواساعمال لفظ يحامل المعأخ ول:  أ .يعري بالالاد
بن واد  اء اي اول الشالر لبيد  إذ هو اس  لى ه  الاي يواريها الشتص،  و تىي؛

ن كان يكهر بمعأخ تىي إذ ينول   :اأبرص بمعأخ  ما ، وا 
 8 ليالالالالالالالس ورائي  ن االالالالالالالالالالالالراتت مأالالالالالالياي       ِدب  مع الولدان  زحالالالالالالالالالي كالأسالالالالالالالالالالالالالالر      

                                                
 .778ص  4الكشاي ج  -1
 500ص 8البيت من الكامل لحاا  الطائي اي الدر المصون ج -2
 .74الدتان اآلي   -3

 740ص  4الكشاي ج  4-
 (رها) البيت من البسيط لأللشخ اي لسان العرب  -5

 08ال اهي  من اآلي   6-
 .750، ص  4الكشاي ج  7-
 750ص.4البيت من الطويل لعبيد بن اأبرص اي الكشاي ج 8-
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 ليس يأاظرأي إن اراتت مأياي هر  ملعي  دب  ايه كالوليد، و زحي ايه كالأسر : أ   
 . ورائي بمعأخ  مامي :والشاهد ايه. ال ريا
    .1﴾ َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها﴿: اال اهلل اعالخ     : أوزارها

. 2»آالاها و هنالها الاي ال انو  إال بها كالسالح والُكراع: وزار الحرب«:اال الزمتشرأ   
 :ويشهد لىخ هذا اول األشخ 

 3الالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالالالرب  وزارهالالالالالالالالالالالالالا     رمالالالالالالالالالالالالالالالاحا طالالالالالالالالالالالالواال  وتيالالالالالالالالالالالالالالالال ذكورا و لالالالالالالالالالالالالالالالددت لىالالال      
: والشاهد ايه .والتيل الذكور ،وما انو   به من الرماح ، لددت لىحرب آالاها:ينول   

  .اسمي  اآلالت باأوزار
  4﴾َجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِ نٍ َمَثُل الْ ﴿ :اال اهلل اعالخ :آ ن
 و أشد .5»ينال  سن الماء و  ِ ن  إذا اغير طعمه وريحه . وارئ   ِسن   «: اال الزمتشرأ   

 :ليزيد بن معاوي  اوله 
ابلا يير  ذأ   س ن      كالمسالالالالال        6الالالالالالك ُات  لىخ مالالالالالالالالالاء العأاايدلنالالالالالالالالالالالالد سناأي ُرل 

وسناأي مأه ماء العأاايد كأاي  لن التمر إذا اتت  ينول سناأي رينها الذأ ل  ياغير،   
يير ذأ  سن بمعأخ ل  ياغير : والشاهد ايه. لىيها المسك، اامازج بها كأأه كذلك لطيبه

 . و لوأه لطول مداه ، و ريحه ،طعمه
 
 
 

                                                

 .84سورة محمد من اآلي   1-
 .726ص  4الكشاي ج  -2
 88ديواأه ص البيت من المانارب لأللشخ اي -3
 05سورة محمد من اآلي   -4
 .728ص  4الكشاي ج  -5
 728ص.4ج.اي الكشاي.بن معاوي   البيت من البسيط ليزيد -6
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 1﴾ َفَهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ ال َّاَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء َأْشَراُطَها﴿:اعالخ اال اهلل:أشراطها
 :اال  بو اأسود . لالمات السال  : أ .2»العالمات :واأشراط «: اال الزمتشرأ    

 3والالالالالالالالالالالالالالالالاله ابدُ لِ  و   اطُ الالالالالالالالالالالالر   ش   ت  الالالالالالالالى  عال        بيأأا     اند  الالالالالالالالالر  بالص   تِ ع  م  اإن كأِت اد  ز        
إن كأت  زمت بنطع المودة بيأأا اال اكاميه؛أن لالمات ابادائه شرلت اظهر : أ   

 .اأشراط بمعأخ العالمات: والشاهد ايه
    4﴾َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل ﴿: اال اهلل اعالخ    : لحن القول

مالأا :هو اوله  :اي أحوو و سىوبه ولن ابن لباس ﴾ِفي َلْحِن اْلَقْولِ ﴿«:لزمتشرأاال ا   
 ن اىحن :وايل الىحن وال ينولون ما لىيأا إن لصيأا من العناب، إن  طعأا من الهوابع

وايل ...ليفطن له صاحبك كالاعريض والاوري   أ ُاميىه إلخ أحو من اأأحاء؛:بكالمك
االىحن صري الكال  لن و هه سواء  .5»الكال  لن الصوابلىمتطئ الحن أأه يعدل ب

واي هذا المعأخ  . و صراه حاخ ال يفهمه يير متاطبك صراه من اإللراب إلخ التطأ،
 :اأتير اال الشالر 

 6ُوو األبالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب ذ  يعالالالالالالالالالالالالالالالالالالراه  ولند لحالالالالالالالالالأ ُت لك  لكيمالالالالالالالالالا افنالالالالالالالالالالالالالالالهوا      والىالالالالالحنُ       
لدلت بالكال  لن الظاهر لكي افهموا دون ييرك ، اإن الىحن يعراه  رباب األباب : أ   

 .لدلت بالكال  لن الظاهر : لحأت بمعأخ:والشاهد ايه . دون ييره 
 
 

                                                

 00سورة محمد من اآلي   1-
 .708ص  4الكشاي ج  -2
 .686ص  8البيت من الطويل أبي اأسود اي الدر المصون ج  -3

 .28سورة محمد من اآلي  4- 
 .705ص  4الكشاي ج  5-

 705ص .4اي الكشاي ج.البيت من الكامل بال أسب  -6
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َلْم َتْعَلُموُهْم َأْن  َوَلْواَل ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَ اٌء ُمْؤِمَناتٌ ﴿:اال اهلل اعالخ :أن تطؤوهم
 . 1﴾َتَطُئوُهم

، الوطء اي اآلي  بمعأخ 2«لبارة لن اإليناع واإلبادة:الوطء والدوس«:اال الزمتشرأ   
 :ويشهد لىخ اول الشالر . الدوس والنال

ط الالالالالالالالالأل لىخ حال الالالالالالالالالالالالالالالالالالأ الالالالالالالالالي      وطأ         3د أابالالالالالالالالالالالالالالالالالالت  الهالالالالالالالالالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  المنال ووِطالالالالالالالالالالالالالالئا أا و 
: والشاهد ايه . اياأا مرافعا لىيأا بنواك، وشدة بطشك كوطء ال هل المنيد لىهر : أ   

 . الوطء بمعأخ اإلبادة واإلهالك
   .4﴾وَبُهْم ِللتَّْقَوى ُأوَلِئَك الَِّليَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقلُ ﴿:اال اهلل اعالخ     : امتحن

ُاِحن االن أمر كذا وُ ر ب :من اولك ﴾اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى﴿:اال الزمتشرأ    ُام 
وهو  اااعال، من محأه،:له، ودرتب لىأهوض به اهو ملطىع به يير وان  لأه واالماحان

ااالماحان هو .5»اند محأاه  كل شيء  هداه:اال  بو لمرو.  و بالء  هيد اتابار بىيأل،
 : و أشد اوله . االتابار من محأه إذا اتابرو و رتب لىشيء، ودرتب لىأهوض باأمر

 6اوالطربالالالالالالالالالالالالالالالالت آطاُلهالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالاديلا ِكالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالها     اد م حال الالالالالالالالالالالالالالالأ ت  اي  ذ   ات ر        
 ربت الالالالالالالالالال اتابارها بالمشااي حاخ الطالالالالالازيل ظاهرة اإللياء اد طالالالال ات المطايا مه: أ   

محأاه بمعأخ : والشاهد ايه .تواصرها من شدة ال وع، و صبحت ال انوا لىخ السير
 .بىواه واتابراه

 
 

                                                
 .75سورة الفاا من اآلي   -1

 .782ص  4الكشاي ج  2-
 .786البيت من الكامل لحرث بن ولى  الذهىي اي شرح ديوان الحماس  لىمرزواي ص  3-

 .82الح رات من اآلي   -4
 .282ص  4الكشاي ج  -5
 282ص .4اي الكشاي ج الر ز بال أسب  -6
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  1﴾ َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ  َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُ وقَ ﴿:اال اهلل اعالخ :الراشدون
شادة« :اال الزمتشرأ     وهي :والر شد االسانام  لىخ طريي الحي مع اصىب ايه من الر 
 :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر. 2»كل صترة ِرشادة:الصترة اال  بو الوازع 

شالالالالالالالالالالالالالالاد  الالالالالالالالالالوء  اللال   ىين  ش الالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالات     ص  ويير  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنى الالالالالالالالالالالالالال د  ومو         3من ُص ت الر 
ينول واصفا الديار بأأه ل  يبي ايها يير واد بال حبل، وح ارة صالب موشم  احارات    

ص ت الرشاد واحدو :والشاهد ايه .بالأار الاي طالما سىطت لىخ ص  الصتور الصالب
 .وهي الصترة الصىب  رشادة،
 .4﴾اَل َيْ َخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَ ى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهمْ  ﴿:اال اهلل اعالخ   :قوم
وهو اي اأصل  مع ...النو  الر ال تاص  أأه  الُنو ا  بأمور الأساء«:اال الزمتشرأ   

إذا  كىت :لن بعض العرب. و اسمي  بالمصدر اائ  كُصو   وُزو ر اي  مع صائ  وزائر،
اياما، واتاصاص النو  بالر ال صريا اي اآلي  : طعاما  حببت اوما و بغلت اوما  أ

 : واي اول زهير
الالالالالالالالالالالن     أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُءع...............................               االالالالالالالالالالالالو   آُل ِحص 

5«6 
إأه  مع اائ   و اسمي  بالمصدر : اص  دون الأساء؛ ولذا ايلالنو   مال  الر ال ت   

 :من اا  اوما  أ اياما، وكما  أه صريا اي اآلي  اهو صريا  يلا اي اول زهير
 سالالالالالالالالالالالاءُ  االالالالالالالالالالالالالالو   آُل حصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن     أ     [وما  درأ وسالالالالالالالالالالالالوي ِإتالال الالالالالالالالالالالالالالالاُل  درأ]      

يه و حصن بن حذيف  ايا اهل  مره  حاخ  أه ال يدرأ  ه  ر ال    أساءع والشاهد    
 . اساتدا  لفظ  او  لىدالل  لىخ الر ال:ايه

                                                
 82الح رات من اآلي   -1
 202ص 4الكشاي ج  -2

 202ص.4ج اي الكشاي.البيت من الواار بال أسب  3-
 .00الح رات من اآلي   4-
 .02البيت من الواار لزهير اي ديواأه ص  5-
 .202ص  4الكشاي ج  6-
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  .1﴾َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم ﴿: اال اهلل اعالخ:إثم
 اأهالالالالالا   :الذأب الذأ يساحي صاحبه العناب، ومالالالالالالأه ايل لعالالالنوباه:واإله «:اال الزمتشرأ   

وهذا يعأي  ن اإله  هو الذأب، واأها  هي العنوب  .2»كالأكال والعذاب والوبال ،اعال مأه
 :ومن ذلك اول الشالر . الاي يساحنها صاحب اإله 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى       صاب الأ   لند اعى ت هذأ الأ وا بي        3 هامها وا ابل الممالالالالالالالالالالالالالالالاتِ اع 
لند اعىت به هذو الأوا اعى  شأيع  اسحي  ن  دلو لىيها بأن يصيبها  زاء ما : أ   

 . و لناب المساحي من  زاء اإله  المراكب   ها  بمعأخ  زاء،: والشاهد ايه. صأعت
ْنَ اَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْ ِوُس ِبِه َنْفُ هُ ﴿:اال اهلل اعالخ : تو وس     4﴾َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

ما :ووسوس  الأفس الصوت التفي ومأها وسواس الُحىي،:الوسوس «:اال الزمتشرأ   
هذا ما اكى  به العرب إذ .5»يتطر ببال اإلأسان ويهِ س اي لميرو من حديث الأفس

 : ينول لبيد بن ربيع 
رأ باأمالالإن  صدي  الأفس يالال]الالالالالالالذِب الأالالال الالالالالالالالالفس  إذا حالالالالالالالالالالالد هاال الالالالالالالالالالالالها     واكالالالالال    6 [الالالاللالالالالالالالالالالالالز 
والشاهد .وحدهاها ايه، أن اصدينها يزرأ باأمل ال اصدي الأفس إذا حدهاك بأمر،: أ   

 .ال يعىمها إال اهلل سبحاأه واعالخ  حدهت أفسك، وهذا من الوسوس  الاي: ايه  حدهاها  أ

  7﴾ِفي اْلِباَلدِ  َبْطًشاَفَنقَُّبوا ﴿َوَكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمْنُهمْ :عالىتقال اهلل :نقَّبوا

 :اال الحارث بن حىزة  8»الاأنير لىخ اأمر والبحث والطىب:والاأنيب«:اال الزمتشرأ   

                                                
 07الح رات اآلي   -1
 270ص . 4الكشاي ج -2
 (. ه  ) البيت من الطويل بال أسب  اي  ساس البالي   -3

 .06سورة  ي من اآلي   4-
 .220، ص 4الكشاي ج  -5
 .040د بن ربيع  اي ديواأه البيت من الرمل لىبي -6

 .26سورة ي من اآلي   7-
 .222، ص  4الكشاي ج  8-
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 1م ال الالالالالالوا اي اأرض كالالالالالل  و الالالالالال المالالالالالالالالالالالالالو     تِ  الالالالالوا اي البالالالالالالالد من حذرِ بالالالأن        
: والشاهد ايه. اطعوا البالد بحها واأنيبا من حذر الموت، ولكأه ل  يغن لأه  شيئا:  أ   

 . بحهوا وطىبوا و الوا: أنبوا اي البالد
   2 ﴾َماِء َلاِت اْلُحُبكِ َوال َّ ﴿: اال اهلل اعالخ   :الحبك 

وكذلك  الطرائي مهل حبك الرمل والماء إذا لربا ُه الريا، ﴾اْلُحُبكِ ﴿«:اال الزمتشرأ   
و صل «.وهي بمعأخ الطرائي الحبك  مع حبيك ،.3«حُبك الشعر آهار اهأيه واكسرو

اناأه: الحبك  :واد اساشهد لىخ ذلك بنول الشالر.4«إحكا  الشيء وا 
اِئالالالالالالاله ُحُبكُ  مكى ل           5بأصالالالالالالالالالالالول الأالالالالالالالالالال الالالالالالالالال  اأسالالالالالالالُ ه     ريا  تالالالالالالالالالريي  للالالالالالالالالالاحي م 

 و ن ريحا باردة شديدة  يصي يديرا ماو ا بأصول الزروع الاي الافت حوله، وحفت به،   
 الاي دالل الالالبك بالالحم  الالكى:ايهد الالوالشاه .رائي والح  ظاهرةالالالالالالالهبوب اأسج له حبكا وط

 . شير إليها سابنا
   .6﴾َكاُنوا َقِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعونَ ﴿:اال اهلل اعالخ    : يهجعون

  :الغرار« : اء اي لسان العرب.8«من الأو 7[الغرار]وهو لفظ اله وع،«:اال الزمتشرأ   
؛ ولذا 10«الاه اع الأوم  التفيف «و.9«وهو النىيل من الأو  ويير :الأو  النىيل، وايل

 :اال  بو ايس اأسىت.  و الاه اع االه وع هو الغرار من الأو  

                                                

 .24، ص  08البيت من التفيي لىحرث بن كىدة اي الدر المصون ج  1-
 .82الذاريات اآلي   2-
 .240،ص  4الكشاي ج  3-
 .40،ص  08الدر المصون ج  4-

 00البيت من البسيط لزهير اي ديواأه ص  -5
 .02اآلي  الذاريات  6-

 الغرار وليس الفرار -7
 242،ص  4الكشاي ج  -8

 (ير) ادة ملسان العرب  9-
 (ه ع )مادة المصدر أفسه  10-
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ِت البي لالالالالالالالالالالالالالالُ  ر سي اما      طالالالالالالالالالالالالالعُ  أومالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالير  اه الالالالال       الالالالالالالالالالالالالالص   1الالالالالالالالال اعاد ح 
. ر سه البيل  من دوا  لبسها حاخ صار ال يطع  الأو  إال اه عا حىنت شعر: أ   

 . الاه اع وهو الأو  النىيل:والشاهد ايه
    .2﴾َوالنَّْجِم ِإَلا َهَوى﴿:  اال اهلل اعالخ  : النجم
االأ   يراد بها .3« و  أس الأ و ...الهريا وهو اس  يالب لها:الأ  «:اال الزمتشرأ   

إذا طىع الأ   لشاء اباغخ الرالي :لىما بالغىب  ومأه اول العربار أن هذا ص«الهريا
وايل المراد بالأ   ال أس و أشدوا لىرالي الأميرأ  .ويعأون بذلك اباداء زمن البرد.4«كساء
 :اوله 
  5[ين  مالالالالالالالالالوُدهاسريع  بأيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدأ اآلكى]     ة  الالالالالالالحير  ا  سِ اباات اعالالالالالالالالالالالالالالالالالد الأ   اي مُ       

 دأ الالالالالالالالالالالمها لىخ  يالالالالالوالدس  سريع  مود دس يرة المري،الالالالالالالالباات اعد الأ و  اي  فأ  كه: أ   
 .6الأ   بمعأخ الأ و  :والشاهد ايه .اآلكىين من برد الشااء

   7﴾ثُمَّ َدَنا َفَتَدلَّى ﴿:اال اهلل اعالخ    : تدلى
ه الالالالالالالالالالااعىي لىيه اي الهواء، ومالالالالأه ادلت الهمرة ودلخت ر الالالالالالالالىي﴾ َدلَّىَفتَ ﴿«: اال الزمتشرأ   

  هذا الالالالالالالالالالواد ورد اي كال  العرب ما يشهد لىخ صح .8«من السرير والدوالي الهمر المعىي
  :المعأخ
الالالالالالالالالالالط               ي   9[ الالدلي دلو المائالالالالالالالالالالالالالالالالالا الماشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمراالال]االالالالالالالالالالالدل خ لىيها بين ِسالالالالالالالالالب  وت 

                                                

 (حصص)البيت من السريع أبي ايس اأسىت اي لسان العرب مادة  1-
 .80الأ   اآلي   -2

 .250،ص  4الكشاي ج  3-
07ص 08الدر المصون ج  4-

-5
 87الأميرأ اي ديواأه صالبيت من الطويل لىرالي  

 .07، ص  08الدر المصون ج  -6
 0الأ   اآلي   -7

 .268، ص  4الكشاي ج  8-
 .52البيت من الطويل أبي ذويب اي شرح  شعار الهذليين ، ص  9-
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مامسكا بحبل مشدود اي  : أ ، و العسل يصي  اأي العسل بأأه ادلخت لىخ الأحل،   
 .ادلخ  بمعأخ اعىي لىيه اي الهواء : والشاهد ايه. واد كادلي دلو الماء الأشيط

   1﴾ اَب َقْوَ ْيِن َأْو َأْدَنىَفَكاَن قَ ﴿:اال اهلل اعالخ    : قاب قو ين
﴾ مندار اوسين لربياين َقاَب َقْوَ ْينِ ﴿«: اال الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي  الكريم    

واد  اء  .وار  زيد بن لىي ااد وارئ ايد والمندار، ،والنيُس  ،والنيدُ  ،والنادُ  ،والنيبُ  ،والنابُ 
 .2«والفار، واأصبع والشبر، والتطوة، باع،والذراع، وال الاندير بالنوس، والرما، والسوط،

 :واد ورد الاندير اي كال  العرب باأصبع إذ ينول الشالر 
ُبالالالالالالالالالالع ا[     االالالالالالالالأدرك إبنالالالالالالالالالالالاء  العالالالالالالالالراوة ظىعالالالالالالالها]        3واد  الالالالالالعىاأي من حزيمالالالالالالالال     ص 

 .ندار مساا   صبع ذات م:  صبعا  أ: والشاهد ايه   
   .4﴾َفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى﴿َ : اال اهلل اعالخ  :تمارونه 

 ر ا الالالالالالالالالالالالالالالالمن المراء وهو المالحاة والم ادل ، واشانااه من م ﴾َفُتَماُروَنهُ « :اال الزمتشرأ   
ُروأه: الأاا  كأن كل واحد من الما ادلين ي م رأ ما لأد صاحبه وارئ  ااغىبوأه اي   ا ا م 

 يىباه لىخ:المراء من مارياه امريُت، ولما ايه من معأخ المغالب  ُلد أ بعىخ كما انول
ُروأه  اا حدوأه : كذا وايل ُروأه. 5« ا ا م   من مريا ه حنه إذا يىبا ه وح دا ه إياو  «انراءة  ا ا م 

 :واد  أشدوا اول الشالر . 6«وُلد أ بعىخ لالمأه معأخ الغىب 
الالالالالالالالالت   تا ما كان ي الالالالالالالالالالالمريكا       ي  الالالالالالالالالالالر   7لئن ه الالالالالالالالالالرت  تا صدي ومكالالالالالالالالالالرم       لند م 

                                                

 .88الأ   اآلي   1-
 .268،  4الكشاي ج  -2

  480ض.4ج.لىكىحب  العريأي اي تزاأ  اأدب.البيت من الطويل 3-
 .07اآلي   الأ   -4

 .260، ص 4الكشاي ج  5-
 .08،ص  08لدر المصون ج ا 6-
 .08، ص  08البيت من البسيط بال أسب  اي الدر المصون ج  7-
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  حدتلئن ذممت  تا صدي ومكرم ، ويىباه اي ال دال و أفذت مالأدو، اند :  أ   
 .اند مريت بمعأخ  حدت : والشاهد ايه. حي من ال ي حد حنك

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ ﴿:  اعالخ اال اهلل : اللمم     .1﴾الَِّليَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ
و ل  : والىم  ما ال وصغر، ومأه الىم  المس من ال أون والىوه  مأه«: اال الزمتشرأ   

 :بالمكان إذا ال ايه لبهه، و ل ت بالطعا  ال مأه  كىه ومأه 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا       لالالالالالالالالالالالالالالنا       فالالالالالالالالالالالالالالالاِء ِلم  ِء الص    3« 2[وكل وصالالالالالالالالالالالالالالالال الغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأيات ِذم ا ُ ]ُء  ِتال 

،  ما مواصى  العاهرات اهو (الىم )  ن لناء الماحابين بأي  الزواج من الصغائر:ومعأاو   
 .لما  بمعأخ الصغائر: والشاهد ايه. الكبائر: من الذما   أ

    4﴾ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّاِع َيُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَلا َيْوٌم َعِ رٌ ﴿:اال اهلل اعالخ   : مهطعين
 مسرلين ماد أ  لأااه  إليه، وايل أاظرين إليه  ﴾ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّاعِ ﴿«:اال الزمتشرأ   

واي .وايل الأظر دون إاالع مع مدت العأي، ااإلهطاع هو اإلسراع.5«ال ينىعون بأبصاره  
 :هذا المعأخ اال الشالر 

اعب د أي أمُر بن سعد  واد ُ ر ا       وأمُر بن سعد  لي مطيع  ومهِطع        
6 

رع إلخ الالالالالمهىه  و مسالالالالالالليا  يع لي ومأاظر  مرأ؛الالالالالالوهو مط ر بن سعد،الالالالالالالالال ياتذأي لبدا أم   
 .مهطع بالمعأخ المذكور آأفا : هد ايهوالشا. اماهاله

 
 
 

                                                

 .27الأ   من اآلي   1-
 080ص.08ج.البيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون 2-
 265ص 4الكشاي ج 3-
 .80النمر اآلي   4-
 .220،ص  4الكشاي ج  5-

 (.لبد ) ت من الطويل بال أسب   اي لسان العرب البي -6
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    .1﴾َفَقاُلوا َأَبَشرًا ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبُعُه ِإنَّا ِإًلا َلِفي َضاَلٍل َوُ ُعٍر ﴿: اال اهلل اعالخ  : عر
 2«أاا  مسعورة:ينال والسعر ال أون،...وأيران،  مع سعير:﴾َوُ ُعرٍ ﴿«:اال الزمتشرأ   

ذا الابر مفردا، اهو  إذا الابر  معا امفردو سعير وهو الأار، ﴾َوُ ُعرٍ ﴿:انوله اعالخ وا 
 :م أوأ  واال الشالر لأها :أاا  مسعودة  :بمعأخ ال أون، ومأه اول العرب

رتالالالالالالالالالالالالالالالالالاء  من السير ُماالالالالالالالالالِعب          3كأن  بهالالالالالالالالالالا ُسع را إذا العالالالالالالالالالالالالاليُس هز ها     ذميل  وا 
والشاهد . كأن بأاااي  أون لنوة سيرها إذا ما اأداعت اإلبل اي الذميل واإلرتاء: ينول   
 . ُسع ر بمعأخ  أون: ايه

ْيَناُهْم ِبَ َحرٍ ﴿: اال اهلل اعالخ : حر      .4﴾ِإنَّا َأْرَ ْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ َآَل ُلوٍط َنجَّ
 ما الالالالالالالالالل هالالالالالالواي ه،الالالالالدس اأتير مأالالالالالالوهو الس ع من الىيل،بنط ﴾ِبَ َحرٍ ﴿«:رأالالالالالالاال الزمتش   

 و أشد شاهدا لىخ  .5«واآلتر لأد اأصداله االسحر األىخ ابل اأصداع الف ر،: سحران
 :ذلك 
  6لُ   ذ  ن االالالالالالالالالالالالي  الالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح  مرت بألالالالالالالالىخ الس  [     يا سائىي إن كأالالالالالالت لأالالالالالالالالالالالالالها اسأل]      

 وهو  ،السحرينيا من اسألأي إن كأت اسألأي لن الحمر الوحشي  اند مرت بألىخ : أ   
  لىخ  :والشاهد ايه. مرت اي السحر اأول اسرع : أ السحر الذأ ابل اأصداع الف ر،

 .السحرين، وهو السحر اأول ابل اأصداع الف ر
 
 
 

                                                
 .74النمر اآلي   -1

 .225،ص  4الكشاي ج  2-
 048،ص  08البيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون ج  -3

 .24النمر اآلي   4-
 226، ص  4الكشاي ج  5-
 (ذ ل( ) سحر)البيت من الر ز بال أسب  اي لسان العرب  6-
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    .1﴾َيْوَم ُيْ َحُبوَن ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُلوُقوا َمسَّ َ َقرَ ﴿: اال اهلل اعالخ   : قر 
اسنر . 2«لى  ب هأ  من سنرا ه الأار وصنراه إذا لوتحاه﴾َ َقرَ ﴿و«:اال الزمتشرأ   

مشان  من سنراه الأار  و الشمس،  و من صنراه بالصاد مبدل  من السين، بمعأخ لوحاه  
 :الرم اال ذو .وهو لى  ل هأ  

الالالالالالالالالالالالالالِ  ُمالع ِبلِ        ِريم    3إذا ذابِت الشمالالالالالالالالالالالالُس اا ن خ صنراِاها       بأاأان مالالالالالالالالالالالالالالربوِع الص 
اشادت حرارة الشمس و صبحت إشراااها لهيبا ذائبا ااواخ البنر الوحشي بأيصان : أ   

هد ايه اانخ صنرااها من صنراه والشا. شحر سناو الربيع اي هذا المولع من الرمال
 . الأار إذا لوحاه

    4﴾ُيْرَ ُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفاَل َتْنَتِصَرانِ ﴿:اال اهلل اعالخ    : نحاس 
ف ر،.5«الدتان:والأحاس«:اال الزمتشرأ    والمعأخ ...وهوالِنطر االأحاس يطىي لىخ الص 

كما  اء اي  .يطىي لىخ الدتان الذأ ال لهب معهو . 6« أه يصب لىيه  الصفر المذاب
 :اول الشالر

ىيالالالالالالالالالط     ل  ي الالالالالالالالالالالالالالالالالعِل اهلل ايالالالالالالالالالالالالالاله ُأالالالالالالالالالالالالحالالال       7الالاسالالالالالالايليء كلالالالالالالالالالالالوء سالالالالالالالالالالراج الس 
الصا الالالالعىه اهلل لهيبا تالالالالالال  يليء كلوء زيت السراج الأني: ينول: يصي و ه محبوباه   

 .أحاسا بمعأخ دتان  :والشاهد ايه. ول  ي عل ايه دتاأا
 
 

                                                

 .40النمر اآلي   1-
 .222، ص  4الكشاي ج  -2
482اي ديواأه ص البيت من الطويل لذأ الرم  -3

 .25الرحمان اآلي   -4
 204، ص  4الكشاي ج  -5
 768، ص  72الاحرير والاأوير ج  -6

 088البيت من المانارب لىأابغ  ال عدأ اي ديواأه ص 7-
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   1﴾َفِإَلا اْنَشقَِّت ال ََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهانِ ﴿:اال اهلل اعالخ   : الدهان
الزيت وهو  وهو ُدردأت .2﴾َكاْلُمْهلِ ﴿:كُدهن الزيت كما اال﴾ َكالدَِّهانِ ﴿«:اال الزمتشرأ   

 :واد اال الشالر بما يفسر هذا الىفظ .3« مع ُدهن،  و اس  ما ُيدهن به كالِ ز ا  واإلدا  
الالالالالالالالالالالالالالل     ا ِري اِن لمالالالالالالالالالالالالالالا االالالالال       ه الالالالالالالالالالالأ ا كأأهالالالالالالالالالالالالما مالالالالالالالالالالالالالزاداالالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالاع    4بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِده انالالالالالالالالد 

اهما  يشبه الشالر ليأيه من شدة البكاء بمزاداي ر ل ماع ل ل  يحك  ربطهما،   
 .دهان  أ اس  ما يدهن به: والشاهد اي.يذراان ماء من اميهما

   5 ﴾ َلَواَتا َأْفَنانٍ ﴿ :اال اهلل اعالخ     :أفنان
أ   الاي ااشعب من اروع الش رة؛ وهي الِغص   :تص اأاأان بالذكر:اال الزمتشرأ   

اأاأان  لوان :وايل أأها هي الاي اوري واهمر امأها اماد الظالل، ومأها ا اأخ الهمار،
 : و كما ايل هي ااأاأان  مع اأن وهو الغصن، .6«الأع  ما اشاهي اأأفس واىذ األين

 :      لوان الأع  اال الشالر
با      لهالالالالالالالالالوت به والعيُش اذ  الالالالالالالالالذ  ان الى  ومن كل  اأالالالالالالالالالالالالالالالال        7الالالالالالالالالرأالِ   تلرُ  ة والص 

. إأه أع  بكل  لوان الىهو والىذائذ، وكان ذلك مع الصبا، وألارة العيش و ماله:ينول   
 . اأان بمعأخ  لوان الأعي  والىهو والىذائذ : والشاهد ايه

 
 
 

                                                

 22الرحمان اآلي   1-
 .78الكهي من اآلي   -2

 .205، ص 4الكشاي ج  3-
 .655البيت من الطويل المرئ النيس اي ديواأه  -4

 40الرحمان اآلي   5-
 .202، ص  4الكشاي ج  6-

 .020، ص  08البيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون ج  -7
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ِليَن  ُثلَّةٌ ﴿:اال اهلل اعالخ   : ثلة    .1﴾ِمَن اأْلَوَّ
ينيدها ييرو بل صرح بأأها  «ول  .2«الهى  اأم  من الأاس الكهيرة«:اال الزمتشرأ   

واد ورد اي .4«الهى  ال مال  من الأاس«:و اء اي لسان العرب.3«ال مال  اىت  و كهرت
 :إذ ينول الشالر  ،كال  العرب هى  بمعأخ  مال  من الأاس

 5الالد الالالالالاءت إليالالالالالالالالالالالالالالالاله  هىال الالالالالالالالالالالالال   ِتأ ِدِاي       ب الالالالالالالالالالالاليش كاي ار  من الس يل الُمزِبالالالالالالالالالالالالو الالالالالالالالالالال     
. لند وا هاه   مالالالالالالالال  من ِتأدي ب الالالالالالالالاليش  رار، كأأه اللالالالالباب المأالالالالالالالالداع المزبد:ينول   

ا الالالالالالالالالالالأأه اأازع من الهى   يش ؛وب يش ا ريد .ال  من الأاس الكبيرةالهى  لى م: والشاهد ايه
 . ييرها مبالغ  اي الكهرة

   6﴾ َعَلى ُ ُرٍر َمْوُضوَنةٍ ﴿:اال اهلل اعالخ    :موضونة 
مرمول  بالذهب مشب ك  بالدر واليااوت، اد دوتل بعلها  ﴾ َمْوُضوَنةٍ ﴿«:اال الزمتشرأ   

ن ى ي الدرع  اي بعض، كما ُاول   : واد وردت اي شعر األشخ إذ ينول .7«ح 
 8الالالالالالالالالالرا ومن أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالج داود  مولالالالالالالالالالالالالالوأالالالالالالالالالالالالال ل      اسالالالالالالالالالالالالالالالالاي مع الحيت ليالالالالالالالالالالالالالالرلا اعيال      

صأعها، ومولوأ  يصي الدروع اي عىها من أسج داود لىيه السال  مبالغ  اي حسن    
 .مولوأ   بمعأخ اد دوتل بعلها اي بعض : والشاهد ايه.  أ محمك  الأسج

  9﴾َما َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإْلِن اللَّهِ اال اهلل اعالخ ﴿ : لينة
 أتل ما تال الع وة والبرأي   الأتى  من األوان، وهي لروب ال:والىيأ «:اال الزمتشرأ   

                                                

 .02الوااع  اآلي   1-
 .287، ص  4الكشاي ج  2-

 082، ص  08الدر المصون ج  -3
 (.هىل ) لسان العرب مادة  4-

 .082، ص  08من الطويل بال أسب  اي الدر المصون ج البيت  -5
 .05الوااع  اآلي   -6

 287، ص  4الكشاي ج  7-
 .99البيت من المانارب لأللشخ اي ديواأه ،ص  8-
 .85الحشر من اآلي   9-
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هي :االىيأ  .1«الأتى  الكريم  كأأه  اشانوها من الىين:وايل الىيأ ...وهو   ود الأتيل
واد اساشهد الزمتشرأ . الأتىُ  الكريم :وايل الأتى  مطىنا ما ل  اكن ل وة وال برأي  ،

 :لىخ مدلول الىيأ  بأأها الأتى  مطىنا بنول ذأ الرم  
أوبالالالالالالهاكالال        2الالأن ااودأ االالالالالالالالواها لالالالالالالالالالالالش  طائالالالالالالر     لىخ ليأالالالالالالالالالال  سوااء  اهالالالالالالالالالالالفو   

ياتيل رحاله وااودو اي حركااها لىخ اإلبل، ولد  هبااها لش طائر لىخ أتى  : إذ   
 .ليأ  بمعأخ أتى  : والشاهد.لالي  طويى  اعبث بها الريا 

   3﴾ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِ ِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿: اهلل اعالخ اال  : شحّ  
الىو  و ن اكون أفس الر ل ك ز ةل :الشا بالل  والكسر واد ارئ بهما «:اال الزمتشرأ   

 : واساشهد لىخ ذلك بنول الشالر . 4«حريص  لىخ المأع 
الالالالالالالالز ةل     إذا ه  بالمعروي االالالالالالالالالالت لهيمارُس أفسالالالالالالالالالالالالالا بين  أبيالالالال         5مالالالالهال: الالالالالالاله ك 

. ر ال بالبتل والىو  بأن أفسه احول بيأه وبين المعروي إذا ه  به:يه و الشالر   
 . شحيح  مأنبل  لن اعل التير: كزة  أ: والشاهد ايه 

   .6﴾َلْن ُيْبَعُثواَزَعَم الَِّليَن َكَفُروا َأْن ﴿:اال اهلل اعالخ    : زعم
  (( زلموا)) لكل شيء كأي  وكأي  الكذب):ولن شري ا...ادلاء العى :الزل «:اال الزمتشرأ   

الزل  النول الموسو  «:و اء اي الاحرير والاأوير.7«وياعدا إلخ المفعولين اعد أ  العى 
  اي ظن سامعه امأه الكذب الذأ ل  ياعمد اائىه  ن يتالي الوااع بمتالف  الوااع تطأل،

وأ ل ما يصاحب الزل  ...ويطىي لىخ التبر المساغرب المشكوك اي واوع ما  تبر به

                                                

 .472، ص  4الكشاي ج  1-
 .742البيت من الطويل  لذأ الرم  اي ديواأه ،ص  2-
 .88الحشر من اآلي   3-
 .478، ص  4كشاي ج ال 4-
 (كزز)البيت من الطويل بال أسب  اي  ساس البالي   5-
 82الاغابن من اآلي   6-
 .465،ص  4الكشاي ج  7-
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من اوه  اائىه صدي ما االه ُ لحي اعل زل  بأاعال الظن اأصب مفعولين، وليس كهيرا 
 :ومن هذا النىيل اول الشالر. 1«اي كالمه  

نت الذأ االالالالالالد لالالالالالالالالاش يا   مالالالالال]       الالالالالالالالالالالالالعزال     [الالالالالالالالالكوا  يموت ول   زُلمِك لن ذلك م 
2  

ن طال لمرو ال محال  يموت،: ينول    ن كل حي وا  ول   ظأك يا    مالك اي معزل  وا 
 زلمك بمعأخ  ظأك، واد أصبت مفعولين الكاي اللمير :والشاهد.لن ذلك الحك 

 .ومعزال، الماصل
   .3﴾َمشَّاٍء ِبَنِميٍم  َهمَّازٍ ﴿:اال اهلل اعالخ    : نميم
بر  ل  مِ ﴾ َمشَّاٍء ِبَنِميمٍ ﴿«:اال الزمتشرأ   

ال لىحديث من او  إلخ او  لىخ و ه أن   4
 :و أشدوا ألرابي يتاطب الأار. 5«السعاي :السعاي  واإلاساد بيأه ، والأمي  والأميم 

الالالالالالالالالالالالالب الالالالالالالالب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبِ اشب          6ا إلخ امالالالالالالالالالالاليمهر الالالالالالالالالالالالالالالالالالاله     امشي بالالالالالالالالالالالالالالالالالها زهالالالالالالالالالالالالالأميمال   ي اش 
والشاهد . اشاعىي كاشاعال الأميم  حال كوأها امشي بها هذو المر ة إلخ بأي امي :  أ   
 .الأميم  بمعأخ السعاي ، واإلاساد بين الأاس:ايه

   7﴾ُتلٍّ َبْعَد َلِلَك َزِنيٍم عُ ﴿:اال اهلل اعالخ    :زنيم 
واد ورد اي . الذأ يأسب إلخ او  ليس مأه : أ.8«د ِليت  ﴾َزِنيمٍ ﴿ «:اال الزمتشرأ   

 :كال  العرب انال حسان 
 9و أت زأي    ِأيالالالالالالالط  اي آل هاشالالالالالالالالالالالالالال       كما أيط  تىي الراكِب الند ُح  الفرد       

                                                

 720-728، ص 70الاحرير والاأوير ج  1-
 465ص  4البيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي ج -2
 .00النى  اآلي   -3
 كهير الطعن واإلساءة إلخ ييرو: ملرب - 4

 .488، ص 4الكشاي ج  5-
 .488،ص  4الر ز ألرابي بال أسب  اي الكشاي ج  -6
 .02النى  اآلي   -7
588ص 4الكشاي ج -8

 280ص 0اي ديواأه ج. البيت من الطويل لحسان بن هابت رلي اهلل لأه -9
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إأك زأي   أ دليت اشبه الندح المأفرد الفارغ المعىي :غيرة اائال لهيتاطب الوليد بن الم   
معىي اي آل  : أ زأي  بمعأخ مأسوب إلخ او  ليس مأه ، :والشاهد ايه. تىي الراكب

 .هاش  كالزأم  اي اإلهاب، وهي  اطع   ىد صغيرة اارك معىن  بطراه
 .     1﴾ينَ َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدرِ ﴿:اال اهلل اعالخ    :حرد 
من حاردت السأ  إذا مأعت تيرها، وحادرت اإلبل إذا مأعت :الحرد«: اال الزمتشرأ   
د وارئ...در ها د بمعأخ الحر  د)):وايل الحر  ل  يندرا إال لىخ ُحأي ويلب  : أ ((لىخ حر 

د ت: الحرد النصد والسرل  ينال:وايل ،2﴾َيَتاَلَوُمونَ ﴿ :بعله  لىخ بعض كنوله اعالخ ر   ح 
دك  ر   :واي هذا المعأخ اأتير لىحرد اال الشالر. 3«ح 
د  ال أالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الُمغى ال        4الالالالالالالالالالالالالالالاله ابل سالالالالالالالالالالالاليل   الالالالالالالالالالالالاء من  مالالالالالالالالر اهلل      يحالالالالالالالالالالالالالالالالرد حر 

. هور تيرها ابل ييرها ابل هذا السيل العظي  يسرع إسراع هذو ال أ  اي ظ:  أ   
 . يسرع إسرالا من السرل  والنصد: يحرد حردا  أ: والشاهد ايه

     5﴾ َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل ِعِزينَ ﴿:اال اهلل اعالخ   : عزين
وة كأن كل ارا  اعازأ إلخ  ِعِزينَ ﴿»:اال الزمتشرأ     ﴾ اراا شاخ  مع ِلز ة و صىها ِلز 

ولزواه  ، والفرا  ،ال مال :لزين  مع ِلز ة.6»أترا اه  مفاراونيير ما اعازأ إليه ا
 .ولزياه  أسباه، وما دامت الأسب  ليست واحدة اه  مافراون

 :  اال الكميت   
 7الالالالالالالالالالالالالالالزيالالالالالأا الالالالالالالالالالالالالالدل شاال الالالخ لالال أالال   وأحن الالالالالال و أالالالالالالالالالالالالالالدل  باغ الالالالالالال اركأالالالالالالالالالالالالالالا      كاائالالالالالب        

                                                
 75النى  اآلي   -1
 28النى  اآلي   -2
 582-587، ص  4الكشاي ج  -3
 .08/256ب  اي تزاأ  اأدب البيت من الر ز بال أس -4
 22المعارج اآلي   -5
 .572، ص  4الكشاي ج  -6

 (لزا)البيت من الواار لىكميت اي لسان العرب  7-
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. دهاالالالالالالالالالالالاركأا كاائب  أدل مشااين مافراين، وال بأس لىيأا اإأها بايي  م اوزة لح: ينول   
 . لزين بمعأخ مافراين مشااين: والشاهد
     1﴾ل ََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاًراُيْرِ ِل ا ﴿:اال اعالخ    : ال ماء

 المظى ؛ أن المطر مأها يأزل إلخ السحاب وي وز  ن يراد: والسماء« :اال الزمتشرأ   
ولىخ السحاب، ولىخ المطر، كما  ،االسماء اطىي لىخ المظى .2»السحاب  و المطر 

 : اء اي  اول الشالر
ن كالالالالالالالالالال]     إذا أالالالالزل السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالماُء بأرض االالالالالالالالالالالو           3[الالالالالالالالالالالالالالالابالالالالالالال  الالالالالالالالالالاأوا يِ رلالالالالالالالالالالالاليأاو وا 

اساعمل السماء بمعأخ المطر، و لاد  هوالمالحظ  أ  أأا ش عان دون ييرأا،:والمعأخ   
اساتدامه لفظ :والشاهد اي البيت .لىيه اللمير بمعأخ الأبات، وهو من الم از المرسل

 .السماء بمعأخ المطر 
     .4﴾ اِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم ِقياًل ِإنَّ نَ ﴿:اال اهلل اعالخ  :ناشئة

﴾الأفس الأاشئ  بالىيل َناِشَئَة اللَّْيلِ ﴿«:اال الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   ن   
من أشأت السحاب  إذا ارافعت  الاي اأشأ من مل عها إلخ العبادة،  أ اأهض وارافع،

إذ ينول .واد ورد اي كال  العرب أشأ بمعأخ أهض .5»إذا أهض:وأشأ من مكاأه وأشز
 :الشالر
 6الالالالالالالالالرا     و لصالالالالالي مأها مشالالالالالالالالالالرااِت النالالالالالالالالالماِحدِ ا أي ها الس  ر  ب   وص  أا إلخ تُ أ  ش  أ        

. أهلأا إلخ أوي لظيم   ذاب شحمها السرا، و لصي لظا  ر سها بعلها ببعض: أ   
 .أأا بمعأخ أهلأاأش: والشاهد ايه

                                                

 00أوح اآلي  1- 
 .576ص  4الكشاي ج  -2

 (سما ) و لىفرزدي اي ااج العروس ( سما) البيت من الواار لمعاوي  بن مالك اي لسان العرب  3-
 .86المزمل اآلي   -4
 .542، ص  4الكشاي ج  -5

  542ص.4البيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي ج 6-
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    1﴾َلوَّاَحٌة ِلْلَبَشرِ ﴿ :اال اهلل اعالخ   : لّواحة
 ﴾َلوَّاَحةٌ و﴿«:المصون وذكر صاحب الدر.2»من لو ح اله ير﴾َلوَّاَحةٌ ﴿:اال الزمتشرأ   

 اظهر لىبشر وه  الأاس،:  أ.من الح يىوح  أ ظهر:  حدهما:بأاء مبالغ ، وايها معأيان
ليه ذهب الحسن وابن كي ليه ذهب  مهور الأاس –والهاأي. سانوا  له  أ -وا  :  أها من حوت

دو  ما الح بمعأخ  اعل ماعد بأفسه، ،ييترو وسودو: الحه الحرت لوحا  أا. 3 »ييترو وسوت
يي رو :ظهر اهو اعل ااصر معاد بالالعيي، ويشهد اول الشالر لىخ  ن الحه اله ير

دو إذ ينول   :وسوت
 4الالالك يالالالالالالالالالالا مسالالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالالالالُر     يا ابأالالال   لمي الحالالالالالالالالالأي الالالهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا ُر انالالالالول ما الحالالالالالالال      

الحك :والشاهد.ماذا لوح  ىدو ولفحهع اي يب إأه لو ح الهوا ر اي اأسفار: اسأله   
دك:بمعأخ  . ييرك وسوت

    .5﴾ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوً ا َقْمَطِريرًا ِإنَّا َنَخاُف ﴿:اال اهلل اعالخ  : قمطريرا
: الشديد العبوس الذأ ي مع ما بين ليأيه، اال الز اج:والنمطرير«:اال الزمتشرأ   
و معت اطريها وزم ت بأأفها، ااشان ه من النطر  إذا راعت ذأبها،: اامطر ت الأاا : ينال

ما يوكد هذا المعأخ إذ ينول  سد بن واد ورد اي كال  العرب  .6»و عل المي  مزيدة 
 : أالص  
 7الالالالالالالالالالالالاحبالالال  الص   الالالالالالالالالطالالالالالرير  م  الشر  ا   يالالالالالو       باسل   االالالي كل   ت الحالالالالالالالالروب  ىي  ط  واص        

 ع الشر مسري ايه الالالالالو أا م ن  يا  حيااي،الالاللشت الحرب واصطىيت بأارها كل يو  م: أ   

                                                

 78المدهر اآلي   1-
 .554، ص  4الكشاي ج  2-
 .546، ص  08الدر المصون ج  3-

 .546، ص  08الز ر بال أسب  اي الدر المصون ج - 4
 08اإلأسان اآلي   5-
 520، ص  4الكشاي ج  6-
 .687،ص  08د بن أالص  اي الدر المصون ج البيت من التفيي أس 7-
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: والشاهد ايه.حرب اي يو  لابس الو ه مكفهر الصباح مىبد بالغي  والنطر صطىي ال
 .المكفهر العبوس المىبد: امطرير الصباح بمعأخ

 1﴾ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل َيَرْوَن ِفيَها َشْمً ا َواَل َزْمَهِريرًا ﴿:اال اهلل اعالخ :زمهريرا
و اء اي لسان .2»هعىب  أه اي لغ  طيالنمر ولن :الزمهرير:وايل «:اال الزمتشرأ   

 .3»وهو الذأ  لدتو اهلل اعالخ لذابا لىكفار اي الدار اآلترة...شدة البرد :الزمهرير«:العرب
 و  ،هو شدة البرد،  وهو ذاك العذاب الذأ  لدتو اهلل اعالخ يو  النيام  لىكفار:االزمهرير

 :واد اال الشالر . النمر اي لغ  طيئ
 4مالالالالالالالالالالالا ز ه ر الالالريرُ وليالالالالالىالالال  ظالُمالالالالالالالالالالالالالالالها االالالالالالالالد الالالالالالالالالالالالالاكالالالالالالالر     اطعالالالالالالالالالالالاها والزمالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالالالالال      
والحال  ن  اطعها و ملياها بالسير، ورب ليى  ظالمها اد اراك  واتاىط وكهر،: أ   

 .الزمهرير بمعأخ النمر اي لغ  طئ :والشاهد ايه .ءالزمهرير ما ظهر وما  لا
َلا ال ََّماُء ُفِرَجتْ ﴿:اال اهلل اعالخ   :فرجت     .5﴾َواِ 

 :واي هذا المعأخ اال الشالر.»6ُااحت اكاأت  بوابا﴾ ُفِرَجتْ ﴿«:اال الزمتشرأ   
 7المبالالالالالالالالالالالهالال  اأميرِ  باب   الالالالالالالالالالالالالالالالار يالفالالالالالال     [الالالهأابالالالالالالالالالالاكفالالالالالالالالالين لن مأيالالالالالالالالالي  الع]     
ذا ما  اوو ااا  يصي اومه بال او والحظوة لأد اأمير،    اه  ينيمون برحيب  أابه، وا 

الفااحي باب  :الفار ي باب اأمير بمعأخ :والشاهد ايه .له  بابه، ول  يغىنه اي و وهه 
 .كأأه  ه  الذين يفاحوأه ،اأمير

 

                                                

  02اإلأسان اآلي   1-
 527، ص  4الكشاي ج  2-
 (.زمهر ) لسان العرب  مادة  3-

 527، ص  4البيت من الر ز بال أسب  اي الكشاي ج  -4
 88المرسالت اآلي   5-
 528ص 4الكشاي ج 6-

 .528، ص  4البيت بال أسب  اي الكشاي ج  7-
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    1﴾َكَأنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفرٌ ﴿ :اال اهلل اعالخ  : صفر
 ن ذلك هو لون  : أ»2.سود الرب إلخ الصفرة  ﴾ُصْفرٌ وايل﴿«:اال الزمتشرأ   

واد ورد ذلك  واد شبه بال ماالت الصفر ح ما ولوأا، الشرر حين يباعد لن لهيب الأار،
 : اي شعر لمران ابن حطان التار ي إذ ينول 

 3الصال الفر أزالُ  الشال الوا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله      بمهل ال مالالالالالالالِ بألىخ صالالالالالواها ورماال  د ل ا ه        
والشاهد .ورماه  بشرر كال ماالت الصفر إأها أادت إليها الكفار،:يصي  هأ  وينول   
حيث  شبه شرر أار  هأ  الذأ يرمي به الكفار بال ماالت .بمهل ال ماالت الصفر: ايه
اائل هذا البيت من الشعراء ما بعد أزول النرآن الكري    ومادا  .فر اي الح   والىونالص

كيي  از الابار اوله هذا شاهدا لىخ النرآن الكري  ومفسرا لهع وهو اي  :اإأي  اول
 ن شاهد من الالالالث لالالالالرض البحالالالالان من المفاالالالالالالالوك ا مأه،الالالحنين  اأمر ال يعدو  ن يكون اااباس

 .  العرب ابل أزول النرآنكال
      4﴾َفِإَلا ُهْم ِبال َّاِهَرِة ﴿:اال اهلل اعالخ    :ال اهرة 

اأرض البيلاء المساوي  سميت بذلك؛أن السراب ي رأ :والساهرة« :اال الزمتشرأ   
 و أن سالكها ال يأا  توي ...واي لدها أائم  لين ساهرة  اري  الماء،:من اوله . ايها

 :واد اال اأشعث بن ايس . 5»الهىك 
حي السالالالالالالالالالالالالراُب م ى الالالالالالالل     أاطالالالالارها اد  ُ         6الالالالالالالالالالالالالالالها ماالالالالالالالالالالالالالالالالالىهالالالالالالالالالالمااالالُ ب  وساهالالالالرة  ُيل 

. رب مفازة يسارها الأهار بسراب يشبه  ل الفرس اد  باها ماىهما توي الحر والريا   
 . رض بيلاء مساوي   : أ ،ساهرة: هوالشاهد اي

                                                
 .22المرسالت  -1

 507ص  4الكشاي ج  2-
 .647، ص  08البيت من الطويل لعمران بن حطان التار ي اي الدر المصون ج  -3

 .04الأازلات اآلي  4- 
 .584، ص  4الكشاي ج  -5

 .624، ص 08البيت من الطويل لألشعث بن ايس اي الدر المصون ج  6-
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    .1﴾َوَفاِكَهًة َوَأبًّا ﴿ : اال اهلل اعالخ : أبًّـــا
 : اال الشالر . 2»المرلخ؛أأه ُيو ب  أ ُيو   وُيأا ع : واأب«: اال الزمتشرأ

 3ب  بالالالالالالالالالالالالالالالالالاله والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكرعولأالالالالالالالالالالالالالالالالالا اأ  الالالالالالالد  داُرأالالالالالالالالالالا      الالالالالالالالالالالالالالالالالالالأأا االالالالالالالاليس  و ُمالالالالالالالالالالِ ذ        
اأب :والشاهد ايه.ولأا به المرلخ والمروا أحن من ابيى  ايس وأ د ديارأا،:  أ   

 .بمعأخ المرلخ
َلا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ ﴿:اال اهلل اعالخ   : انكدرت     .4 ﴾َواِ 

 وهكذا اد اسر االأكدار باالأنلاض، والاسااط   .5»اأنلت﴾اْنَكَدَرتْ ﴿«:اال الزمتشرأ   
 : واد اال الع اج يمدح لمر بن لبد اهلل الاميمي .6كما اسرت باالأاهار واالأصباب

 .7رالالالالالالالالالالالد  الفالالالالالالالالالة ااأالالالالالالالالالك    بصر تربالالالالالالالالالالالان                         
 ايأنض  لىيها ،الحبارا اي الفلاءلبازأ حين يبصر طيور يهوا هوأ ا: ينول   

 .اأكدر بمعأخ اأنضت  :والشاهد ايه .ليفارسها
    8﴾َواللَّْيِل ِإَلا َعْ َعَس ﴿:اال اهلل اعالخ   : عس ع
. 9»لسعس إذا  ابل ظالمه:وايل...إذا  دبر لسعس الىيل وسعسع،«:اال الزمتشرأ   

 : اال الع اج 
 10لصالالالالالالالالبالالالالالالُا لها اأالالالالالالالالالالالف الالالالالالالالالالالالالالالالسا     واأ اب  لأالالالالالالالالالالالالالالها ليىالالالالالالالالالالالالالالالالها ولسعالالالالالالساحاخ إذا ا      

                                                

 .20لبس اآلي   1-
 .687، ص  4الكشاي ج  2-

 ( بب) بال أسب  اي لسان العرب  البيت من الرمل -3
 .87الاكوير اآلي   -4

 .684، ص  4الكشاي ج  5-
 .288،  08يأظر الدر المصون ، ج  -6

 .0/47الر ز لىع اج اي ديواأه  7-
 02الاكوير اآلي   -8
  680، ص 4الكشاي ج  -9

 .286، ص  08البيت من الر ز لىع اج اي الدر المصون -10
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واأكماش الىيل لىزوال  ياحدث لما يسبي مطىع الشمس وما يصحبه من اأفس الأهار،   
دبارو لن الدأيا أأها من  بمعأخ  ابل؛ واأاي لسعس بمعأخ  دبر،:والشاهد ايه .وا 

 .األداد
َب اْلُكفَّاُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن ﴿:اال اهلل اعالخ  :ثوب     1﴾َهْل ُثوِّ

به و هابه بمعأخ إذا  ازاو «: اال الزمتشرأ     : اال  وس بن ح ر. 2»هوت
ب      وحسُبِك  ن يهأخ لىيالال        3الالالِك واحمالالالالالالالالالالالالدأ سأ زيِك  و ي الالالالالالزيِك لأتي مالالالالالالالالالالالالهو 

 و ي زيك ييرأ بدال لأتي، وحسبك من الأاس  ن يهأوا  سأ زيك يا ارسي بأفسي،   
ب بمعأخ م از،: والشاهد ايه .لىيك ويحمدوك وي وز اي هذا البيت  ن يكون  مهوت

 .المهو ب هو المأادا لىحرب مشيرا بطري هوبه؛ ليرا من بعيد ايغاث
    .4﴾َواللَّْيِل َوَما َوَ َق ﴿:الخاال اهلل اع    :و ق 

اوسي . 5»وسنه ااا سي واساوسي: ما  مع ول   ينال﴾ َوَما َوَ قَ ﴿«:اال الزمتشرأ   
اا سي واساوسي، كاا سع :ومطاوله لىخ وزن اااعل واسافعل  أ بمعأخ  مع ول  ،

 :اال الشالر . إبل مساوسن : واساوسع، وينال
 6ولو ي دن سائالالالالالالالالالالالالالالالالالنا  ات  الالالالالالالالالالن  سالالِ الالالالو  ا  س  مُ      [الالالالاالئالالالالالالالالالالالالالصا حالالالالنائالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالإن لأالالالالا االالالال]      

إذ يفتر بأن له ولنومه أواا ااي  اوي  م امعات واافات إلخ  ن ي دن من يسواهن    
 .مساوسنات بمعأخ م امعات: والشاهد ايه. ايسرن

 
 

                                                

 .26المطففين اآلي   1-
  600، ص4الكشاي ج  -2
 .270، ص  08البيت من الطويل أوس بن ح ر اي الدر المصون ج  -3
 02االأشناي اآلي   -4
 670ص  4الكشاي ج  -5
 .7/282الر ز لىع اج اي ديواأه  -6
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     .1﴾َلْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضِريعٍ ﴿: اال اهلل اعالخ    : ضريع
يبيس الش بِري وهو  أس من الشوك ارلاو اإلبل ما دا   :اللريع«:اال الزمتشرأ   

اينول  بو  .واد ورد اي كال  العرب .2»وهو س  ااال رطبا، اإذا يبس احاماه اإلبل،
 : ذويب الهذلي

 3الالالالالالالُص ائالالِ ح  لأالالاله الأ   ان  الالالالالالالان  حاخ إذا ذ و ا     ولالالالالاد لريعا ب  الريال   ي  رِ رلخ الش ب        
وهويض  إأها ارلخ الشبري،:ياحدث  بو ذويب لن أحائص حمر الوحش اائال   

 .بمعأخ يبيس الشبري ((لريعا))  :والشاهد ايه .اللريع ورطبه، اإذا ما يبس بعدت لأه
 : واال ايس بن ليزارة    

 4ودُ الالالالالالالالالالالالالالالالرُ اليالالالالالالالالالالالالدين ح   دامالالالالالالي ُ  الالالالالالالالها     حالالالالالالالالالالالدباءُ الالالالالالالالالالالالريع اكىال    الل  ز  وحبسن اي ه        
ياحدث لن إبل حبست اي مرلخ يث من لريع ماكسر،اهي هزيى  بادي  العظا     

 .هز  اللريع، وهو صوت هشيمه: والشاهد ايه. اىيى  الىبن دامي  اأر ل من الشوك
   . 5﴾َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى ﴿: اال اهلل اعالخ  : وّدعك

ع ك اطع  المود ع وارئ ما اط: واب النس  ومعأاو ﴾َودََّعكَ َما﴿«:اال الزمتشرأ   
 :اال الشالر 6»ما اركك: ، يعأيبالاتفيي
و و         أ ا آل لالالالالالالالالالالمر  د ل   7الالالالالالالالالالالالالمرالس   الالالالالالالالالالال ِ فال  ن  ه  لالالالالالالالالالالالالالامالالالالالالالالالالر      ارائس   طالالالالالالالالراِي المُ وه    و 

ودلأا : والشاهد ايه .هأاك اركأا آل لمرو ولامر  رحخ بأطراي الرماح السمر: أ   
 .بالاتفيي بمعأخ اركأا 

                                                
 . 86الغاشي  ، اآلي   -1

 .625، ص 4الكشاي ج  2-
 .262، ص  08البيت من الطويل أبي ذويب الهذلي اي الدر المصون ج  -3

 .580البيت من الكامل لنيس بن ليزارة اي شرح  شعار الهذيىيين ، ص  4-
 82اللحخ ، اآلي   5-

 656، ص  4الكشاي ج  -6
 .26، ص 00البيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون ج  7-
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   .1﴾َلَنْ َفًعا ِبالنَّاِصَيِة  َكالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتهِ  ﴿:اال اهلل اعالخ  :لن فعا
: والستفعلأأتذ ن  بأاصياه ولأسحبأ ه بها إلخ الأار، ﴾َلَنْ َفًعا ِبالنَّاِصَيةِ ﴿«:اال الزمتشرأ   

 :اال لمرو بن معدا كرب. 2 »النبض لىخ الشيء و ذبه بشدتة
 3من بالالالالالالالالالالين مى   مهرو  و سالالالالالالالالالالالالالااالالالالالالالع      او  إذا ينالالالالالالالالالالالالع الصالالالالالالريُخ ر يا الالالالالالالالالالالالالالالالالالاله         

 ر ل مىالالالال   مهرو : ه  او  إذا ارافع الصياح لىحرب  سرلوا إليها ااراه  بين ر ىين:  أ   
 :بمعأخ السااع والشاهد ايه .بأاصي  مهرو وي ذبه إليه بسرل  اابض:وآتر سااع  أ

 .بشدتة ال اذبالنابض لىخ الشيء و 
     4﴾َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا ﴿ :اال اهلل اعالخ : ضبحا

ن: واللبا «: اال الزمتشرأ : ولن ابن لباس  أه حكاو انال. صوت  أفاسها إذا ل د و 
 :اال لأارة . 5» ح   ح  
 6الالالالالالالالالالالحا بال  الموت ل   الالالالالالالالالالالالالاضِ اي حيالالالالال حيالالالالالالالالالالالالالن االالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالال     الباُ  حُ الالالالالالالالالالالالد  الالالالالك  ا   والتيلُ       

يصي التيل اي الحرب بأأها كادح  مسرل  البا بأصوااها لبحا لاليا، وذلك من    
 .صوت  أفاسها لأد العدو : أ ،لبحا:والشاهد ايه. شدتة ال هد

     7﴾ َفَأَثْرَن ِبِه َنْقًعا﴿: اال اهلل اعالخ  : نقعا
 :وي وز  ن يراد بالأنع...ذلك الوات يباراالالالال ن بالالالالالالالالالالالاهي ﴾ِبِه َنْقًعا َفَأَثْرنَ ﴿«: اال الزمتشرأ

 :ي وز  ن يراد به الصياح اال لبيداالأنع هو الغبار، و  8 »الصياح 
 

                                                
 .05العىي اآلي   -1
 662، ص  4الكشاي ج  -2

 662، ص  4بي اي الكشاي ج البيت الكامل لحميد بن هور الهاللي الصحا 3-
 80العاديات ، اآلي   4-

 625ص 4الكشاي ج -5
 .44ص .البيت من م زوء الكامل لعأارة اي مىحي ديواأه 6-
 .4العاديات ، اآلي   7-

 625ص 4الكشاي ج -8
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س  وز ال تُ  الالالالالالالالالالالالالالالى بالالالالالالالالالوو ذا]اماخ يالالالالالالالالالالأنال الالالالالالالالالالالع صالالالالالالالالالالالراخ  صالالالالالالالالالالالالالادي              1 [الالالالالالالالل ال الالالالالالالالالالر 
يأنع  أ  :والشاهد ايه .اماخ يرافع صراخ لىحرب صادي صرتوو ذات  رس وز ل:  أ

 . يصيا
   2﴾َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة ﴿ :اال اهلل اعالخ   : همزة لمزة

طعأه، والمراد لمزو ولهزو : ينال.الطعن:الكسر، كالهز ، والىمز:الهمز «: اال الزمتشرأ   
الكسر من  لراض الأاس، والغض مأه  وايايابه  والطعن ايه ، وبأاُء ُاع ى   يدل لىخ  ن 

ِرأ  بها وأحوهما اهمزة وكذلك لمزة كالهما  .3»الىعأ  واللحك :ذلك لادة  مأه اد ل 
لىدالل  لىخ امكن الوصي من  وصي مشاي من الهمز والىمز لىخ صيغ  ُاع ى  ؛

 :واد وردا اي كال  العرب وبالمعأخ أفسه إذ ينول الشالر. أ  واللحك الموصوي كالىع
ذا اغيبالالالالالُت كالالالالالالالالأت  الهامز  الىمالالالالالالالالالالالزة       [إذا لنياك لن شالالالالالالالحط االالالالالالالالالالكاشالالالالالالالرأي]        4وا 

ذا يبت لأك كأت المغاا:  أ    ب المكهر إذا لنياك لىخ بعد المساا  بيأأا الاحكأي، وا 
 .الهامز الىمزة بالمعأخ المشار إليه سابنا : والشاهد ايه. من الطعن اي لرلي

   5﴾ِإنََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ ﴿: اال اهلل اعالخ : مؤصدة
 :و اء اي كال  العرب اول  حده   .6»مطبن : ُمْؤَصَدةٌ ﴿«: اال الزمتشرأ

 7الالالالالك   أاااالالالالي     ومن دوأها  بواُب صأعالالالالالالالالالاء  موصدة االالالالالالالالالالحن إلخ   بالالالالالالالالالال مالالالالال      
احنت أاااي إلخ   بال مك ؛ أأها وطأها، والحال  ن  بواب صأعاء موصدة مغىن  :ينول   

 .موصدة بمعأخ مطبن  مغىن : والشاهد ايه.  مامها

                                                

 .046البيت من الرمل لىبيد اي ديواأه ، ص  1-
 .80الهمزة ، اآلي   2-
 602، ص 4الكشاي ج  3-
 .20ص 0802. 0ط.دار المسيرة.اا يوسي حسين بكار.ن البسيط لزياد األ   اي ديواأهالبيت م 4-
  80الهمزة ، اآلي   5-
 .604، ص  4الكشاي ج  6-
 .604، ص  4البيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي ج  7-
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يٍل ﴿ :اال اهلل اعالخ  :  جيل     1﴾َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِ جِّ
 كأأه لى  لىديوان الذأ ُكاب ايه لذاب الكفار، كما  ن س يأا :وس يل«:اال الزمتشرأ   

ن، واشانااه من : لى  لديوان  لماله ، كأأه ايل بح ارة من  مى  العذاب المكاوب المدو 
ْرَ ْلَناَعَلْيِهُم َفأَ ﴾، ﴿َوَأْرَ َل َعَلْيِهْم َطْيًرا َأَباِبيلَ اإلس ال وهواإلرسال؛أن العذاب موصوي بذلك﴿

هو : من طين مطبوخ كما ُيطبخ اآل ر، وايل: ولن لباس رلي اهلل لأهما.2﴾الطُّوَفانَ 
واد ورد اي كال  العرب الس يل بمعأخ . 3»معر ب من سأككل وايل من شديد لذابه

 : الشديد إذ ينول ابن منبل 
يالاواصال [لربا لالالالالالالالالالربون البيض لن لرج    ور ى   ي]        4الالالالالالالت به اأبطاُل س  
: لن لرج  أ (السيوي  و التوذ)يصي ال مال  من الر ال بأأه  يلربون البيض     

 .س يال بمعأخ شديدا : والشاهد ايه. ميل والو اج لربا شديدا اظيعا
    5 ﴾إنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ ﴿:اال اهلل اعالخ    :الكوثر

اولل  من الكهرة وهو المفرط الكهرة، وايل ألرابي  ر ع ابأها  :والكوهر «: اال الزمتشرأ
 :وهذا الكميت ينول»6 آب بكوهر: من السفر ب  آب ابأكع االت

وان  طي الالالالالالالالالالالب      وكان  بالالالالالالالالالالالالالوك ابُن العنائل كوهالالالالالالالالالالالالالرا         7و أت كهير  يا ابن مالالالالالالالر 
 .  أت كهير التير واارو،وكان  بوك كذلك تيرا واارا التير:ن اائاليمدح الشالر بن مروا   

وذكر الزمتشرأ  يلا  ن الكوهر أهر اي ال أ  .كوهرا بىيأل الأهاي  اي التير: والشاهد ايه
 .كما روأ لن الأبي 

                                                

 .84الفيل ، اآلي  1- 
 .022األراي ، اآلي   -2
 .602، ص 4الكشاي ج  -3
 .602، ص 4ط البن منبل اي الكشاي ج البيت من البسي -4
 . 80الكوهر اآلي   -5

 682ص 4الكشاي ج 6-
 (كهر)اي لسان العرب مادة .البيت من الطويل لىكميت  7-
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   .1﴾ْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ َتبَّ ﴿ :اال اهلل اعالخ  : وتب
هالك  من الهر  والاع يز : شاب     االاب  ع أ:هالك ومأه اوله الاباب ال«:اال الزمتشرأ   

 ﴾َوَتبَّ و﴿  والمعأخ هىكت يداو أأه الالالالالالالال ايما يروا الالالالالالالالال  تذ ح را ليرمي به رسول اهلل
 ﴾ِبَما َقدََّمْت َيَداكَ ﴿:ه كنوله اعالخمىاِ  ُ  هالكُ  :والمراد  و  عىت يداو هالكاين، وهىك كىه،
 :كنول الشالر  .2»وكان ذلك وحصل ﴾بَّ َوتَ ومعأخ﴿
 3ل  ع   زائي  الالالالالالالالزاو اهلل شالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  زائالالالالالالالالالالالالالاله      زاء الكالب العاويات واالالالالالالالالالالالالالالالالالد ا        

ات الالالالالالالالياحدث لمن  زاو  سو  ال زاء، ويدلو لىيه  ن  ي زيه  شأعه  زاء الكالب العاوي   
والشاهد .ويذكر  ن ذلك اد حصل وهو إتبار ب  بداء العواء ااظل ابكي واعوأ،المصا: أ

 .واد كان ذلك وحصل : واد اعل  أ: ايه اوله
     .4﴾ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَ ٍد ﴿: اال اهلل اعالخ  : م د
ان،  و  ىد،  و الذأ االالالالالالالال من الحبال ااال شديدا مالالالالالالن ليي ك:المالالالالالالالسد«:اال الزمتشرأ   

 :اند اال الشالر. 5»ييرهما
 6الالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأالِ سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  ُ ِمالالالالالالالالالالالالالالر  من  يالال  وم                        

مسالالالالالالد بمالالالالعأخ : والشاهد ايه. حبال شديدة الفال من أوي اوي  ليالالالالالالس بهن لعيي:  أ   
  .من الحبال ااال شديداالمفاول 

                                                

 .80المسد ، اآلي   1-
 288ص 4الكشاي ج 2-

 .060البيت من الطويل لىأابغ  الذبياأي اي ديواأه ، ص  -3
 85المسد ، اآلي   4-

 287ص 4الكشاي ج -5
 (زهي)و لعهمان بن طاري  اي لسان العرب ( زهي)البيت من الر ز لعمارة بن طاري من ااج العروس  6-



  

 

 

 : شواهد الم توى الداللي ال ياقي: الفصل ال ابع 
 :هذو م مول  األفاظ والاعابير النرآأي  الماعىن  بشواهد هذا المساوا   

 سورة اركه   تا  

 يسوموأك  اوي  ن دو  

 بديع  ماأيت  مسىم  

 لباس وسطا كن ايكون 

 العفو اما  الحج  در ات

 المولود له ن  ىه النرء

 ادايأا  المن السر

 سكارا كالل  و ه الأهار

 اليو  الأصب يشرون

 بعض ذأوبه  الوسيى  تائأ 

 ب هال  ل ب د  الطايوت مهوب 

 اىي الصبا آزر ابسل

 اوي األأاي سأسادر ه  حر 

 حسبك يحييك  ليبىي

 اغن الحكي  اتىوا سبيىه 

 لائي و اوزأا الكبرياء

 من ورائه أ يا اعبرون



  

 

 

 بني  مشهود مبائس

 الر   ابيال  م 

 دلوا اطىع مرافنا

 آذأاك  ااذايه طه

 رسول كري  الزكاة

 أظأه اساوا لبدت

 كأس الاأاوش لىىأا

 يير ذأ لوج  حببت يأزاون

  زءا اي  م  زمرا

 ريب المأون ذأوب اعسا له 

 موالك  الهي  كاذب 

 يىبا الحاارة حسوما

 ديدلش كبد لما

 المالون زرا  المنابر هاوي 
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كما سبي و ن  شرت اي الفصل السابي إلخ  ن الزمتشرأ اد حرص لىخ افسير    
الكهير من  لفاظ النرآن الكري ، وبتاص  الغريب مأها، والاي ياواي المعأخ العا  لآلي  

ها، ه  إابالها بما  و دالالا و أه اد د ب اي مأه ه لىخ إيراد دالل  الكىم ، لىخ اهمها،
ويشهد لىخ صح  اساعماله، وبالمعأخ أفسه بأبيات من شعر   و ذاك، يعزز هذا المعأخ،

اإأي   دو اي هذا الفصل اد اأاهج  .لصر االحا اج معطيا اأولوي  لىشعر ال اهىي
. واي هذا الفصل سيااي  اأسىوب أفسه مع ااري  ن الدالل  اي الفصل السابي مع مي ،

 :   ايوهي كاآل
َخَتَم اللَُّه َعَلـى ُقلُـوِبِهْم َوَعَلـى َ ـْمِعِهْم َوَعَلـى َأْبَصـارِِهْم ِغَشـاَوٌة  ﴿:اال اهلل اعالخ      :ختم

 .    1﴾ َوَلُهْم َعَلاٌب َعِظيمٌ 
االإن »:ذكر الزمتشرأ  ن التا  والكا   توان، و ن الغشاوة هالي الغطالاء هال  اسالاءل االائال   
ال تالا  وال اغشالي  لىالخ :النىوب واأسماع واغشي  اأبصار اىالتما معأخ التا  لىخ : اىت

أمالالا هالالو مالالن بالالاب الم الالاز، ويحامالالل  ن يكالالون مالالن كالالال أوليالاله وهمالالا االسالالاعارة : الحنينالال ، وا 
ويوكالالد هالالذا المعأالالخ ويهبالالت صالالح  اسالالاعماله مالالا ورد االالي كالالال  العربالالي الفصالاليا . 2«والامهيالالل

 :ال الشالرا. حيث الابرت الحبس  اي الىسان والعي تاما لىيه
 رِ ادِ بالالالالن   تاالالالالالالمالالالالا اىيس لىخ الكالالالالالالالالالالالال ِ      الالالالالالالالالالالر  ُلذااالِ  لىخ لسالالالالالالالالانِ  تاالالالالالالالالالالالالالال  اإللالالالالهُ      
ذا  راد الأ           3الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرِ اله لصنالالالر أااالالالِ كالالُ ر  الالالالالالا يحالالالالالالالالالالالالالالالالاله     لحمل طالالالالالالالالالالالالالالالالي ِتى الالالالالالت لسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأ  وا 
الابر الشالر  ن ما  صيب به موصواه من حبس  تىني  حاالخ يالدا لالا زا لالن الكالال     

 ن الحبسالال   الاالالي :االشالالاهد .وملالالطرب الىسالالان تامالالا لىالالخ لسالالاأه، ومأعالالا لالاله مالالن الكالالال 
ه واعالالخ لىالخ اىالوب وسالمع الابرها الشالر تاما هي اي داللاها الم ازيال ، كتاماله سالبحاأ

وهكالذا االمفسالر  راد  ن يهبالت مالن تالالل الشالاهد  ن العالرب . و بصار المصرين لىخ كفره 
                                                

 82البنرة اآلي   -1
 .67،ص0الكشاي ج -2
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يكالون التالا  مسالأدا إلالخ اهلل اعالالخ » يوظفون كىم  التا ، واد ال ينصدون به الحنين ؛ ولالذا
ال إلالخ   أاله إسالأاد لفظالي:  أ .واي معانالد المعازلال  1«وهو لغيرو حنين  لىخ سبيل الم از،

االشالالاليطان هالالالو التالالالاا  االالالي الحنينالالال   و الكالالالاار إال  ن اهلل سالالالبحاأه » ذااالالاله سالالالبحاأه واعالالالالخ،
 .2«كمالا يسالأد الفعالل إلالخ المسالبب واعالخ لما كان هو الذأ  ادرو، ومكأاله  سالأد إلياله التالا ،

 :اال الشالر
  3االالالالالالالالعيرهالالالامالالالا اي الندر مالن يس إذا رد       [اال اسأليأي واسألي ما تىيناي]         

مالالالن  4واالالالت  ن يمأالالالع لالالالااي النالالالدر هالالالالأ أواسالالالألي ييالالالر  ينالالالول ال اسالالالألي لالالالن طبيعاالالالي،   
والمالاأع االي . إسالأاد الالرد لىعالااي:والشالاهد اياله .إذا   الدب الزمالان : أ .يساعيرها ليطبخ ايها

ر الالوهو اأم، وهو ما يسمخ بالم از العنىي .الحنين  هو صاحب الندر بسبب طالب الرزي
لالالذأ يريالالد المفسالالر  ن يحالالاج بالاله لىالالخ صالالح  مالالا ذهالالب إليالاله مالالن كالالون إسالالأاد التالالا  إلالالخ اهلل ا

 .سبحاأه واعالخ هو م از، و ن الفالل الحنيني هو الشيطان  و الكاار
 5َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت اَل ُيْبِصُروَن﴾﴿:اال اهلل اعالخ    :تركهم

اركالالالالالاله ارك  ظبي  )):إذا لىي بواحد، كنوله  وارك بمعأخ طالالالالالالالرح وتىتالخ» :اال الزمتشرأ   
 .6«اي رأ م را  اعال النىالالالالالالالوب اإذا لىي بشيئين كان ملمأا معأخ صيتر، .((ظىه

 :يامهل اي اول لأارة العبسي وهالالالالالالالالالالالالالالالالالذا
أ الالالالالالالالالالالالاله             الالالالالالالالالالالالالالالباِع ي ُأش  ر  الست  7[ال  ر سالاله والمعالالالالالالالالالالالالالالالالالص  مالالا بين االُىالالالالالالالالالالال]االالالالالالالاركاُه  ال الالز 

باع ا زرو بأأيابها،     وا ول اي  واي هذا البيت يفاتر بأأه ارك لدوو اايال معرلا لىلت

                                                
 .62، ص0الكشاي ج -1
 . 64، ص0الكشاي ج -2

 64ص.0اي الكشاي ج.لباهىيالبيت من الطويل لعرب بن اأحوص ا3- 
 .طالب الرزي الذأ ايها: لااي الندر 4-

 02اآلي  من البنرة  -5
 06-05،ص0الكشاي ج -6
  024ص 0887.بيروت.0ط.دار الكااب العربي.م يد طراد.اا .لىابريزأ.البيت من الكامل لعأارة اي شرح ديواأه -7
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الميأه ارك معأخ  اعال الاحويل اعداو  :ومولع الشاهد ايه.  سدو من  لالو إلخ  سفىه
ر  ...الالالهُ  )إلخ مفعولين ز  : و اأمر الذأ احاجت به المفسر لىخ صح  الابار اوله اعالخوه(   

  . صىه ه  اي ظىمات، ه  ذكر ارك اأصب ال ز ين َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت﴾﴿
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُ وَرٍة ِمْن ِمْثِلهِ ﴿    : ورة  ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّ     1﴾َواِ 

الطائف  من النرآن :والسورة»:احديد مفهو  مصطىا سورة انالحاول الزمتشرأ    
اإما  ن اسمخ بسورة المديأ   المار م  الاي  اىها هالث آيات، وواوها إن كاأت  صال،

  و ة لىخ حيالها، كالبىد المسوتر،أأهما طائف  من النرآن محدودة محوتز  وهي حائطه؛
فوائد، كاحاواء سورة المديأ  لىخ ما ايها، أأها محاوي  لىخ اأون من العى  و  أاس من ال

ما  ن اسمخ بالسورة الاي هي الراب  الطائف  من النرآن :ومأه االسورة اصطالحا .2«وا 
اهي إما بمعأخ سورة المديأ ،  و : و ما لغ  الكري  المار م  الاي  اىها هالث آيات،

 :وكدو الأابغ  بنولهوهذا المعأخ اأتير هو ما ي.  و السورة بمعأخ الراب  حائطها،
  3الالالالالالالالطارِ ولرهالالالالالالالالالالالالط حالالالالالالالالالالالالالالالرتاب  وا الالالالالالالالالد  سالالالالالالالالالالالالالالالورة       اي الم الالالالالد ليس يالالالالالالالالالالرابها بُمالالالالال      

أا كاالالالالالالالالالالالايذكر  ن لهما اي الم د ادما مسانرة وم »حيث يمدح الأابغ  ابيىاي حرتاب واد     
 . ن السورة معأاها الراب   و العظم :والشاهد ايه.4«هاباا ال يفزتع يرابه لشدة  مأه ورسوته

   5﴾َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ﴿       :دون
ومعأخ دون  دأخ مكان من الشيء ومأه الشيء الُدون، وهو  »:و اء اي الكشاي   

ن الكُاب إذا  معها؛ حنير،الدأي  ال أن  مع اأشياء إدأاء بعلها من بعض، وانىيل  ودوت
هذا دون ذلك إذا كان  حطت مأه اىيال، ودوأك هذا  صىه تذو من :المساا  بيأها، ينال

                                                
 72البنرة من اآلي   -1

 084ص0الكشاي ج2- 
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 084ص0الكشاي ج -4
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ااتاصر واساعير لىافاوت اي اأحوال والراب، انيل   أ من  دأخ مكان مأك، دوأك،
 وز حدت إلخ حدت وااسع ايه ااساعمل اي كل ا ا...والعى دون لمرو اي الشري  دالالالالالالالالالزي

ااساعمال دون لىدالل  لىخ كل ا اوز حدت إلخ حدت، واتطي  .1«واتطتخ حك  إلخ حك 
اَل َيتَِّخِل اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن ﴿:هو ما يفه  من اوله اعالخ حك  إلخ حك ،

أخ أفسه الذأ وهو المع.3«ا اوزوا والي  المومأين إلخ والي  الكاارين أ ال ي».2﴾اْلُمْؤِمِنينَ 
 :يفه  من اول الشالر

الالالالالالالالالالال ِك ُدون  اهلل ِمالالالالالالالالالالالن  واي              4[وال ِلى س ع بأالالالالالالالالات الدهالالالالالالر مالالالالالالالالالن واي  ]يا أفُس م 
متاطبا أفسه مذكرا إياها بأن .5«ك ييروإذا ا اوزت وااي  اهلل ول  اأاليها ل  ين»: أ   

اأمر بيد اهلل ال حول إال به، وال حااظ ييرو، و ن اأيا  حبىخ بالانىبات والحوادث الاي ال 
اي دالل  لىخ  ن من ا اوز وااي  اهلل، ول  يأىها  ((دون))اساعمال :والشاهد ايه.وااي  مأها

:        أ ،﴾ِمْن ُدوِن اللَّه﴿:اوله اعالخ يلا بمعأخ  ما  افي واساعمل دون  .ل  ينه ييرو
 :وهذا ما اه  من اول األشخ. 6«ادلوا الذين يشهدون لك  بين يدا اهلل»

الالالالالالالالالالالالالالالالالط يُ ]ُاِريك  الن ذ ا م ن  ُدوِأالالالالالالالالالالاله ا و ِهي  ُدوأ ُه             7[إذا  ذ اا الالالالالالالالالالالالالاله ا م ن  ذ اا الالالالالالالالاله ا ي ا م 
والشاهد  .واصفا ز ا   الشراب بالصفاء حاخ  أها اشي لن النذا ادامها، وهي ادامه   
هبات وهو ما  راد المفسر الوصول إليه، و  بمعأخ  ما ،  ((دون))اساعمال:ايه  .صحاها 
 
 

                                                

 086ص0الكشاي ج 1-
 70آل لمران من اآلي   -2
 086ص0الكشاي ج -3
 086ص0البيت من البسيط أمي  بن  بي الصىت اي الكشاي ج -4

 086ص0الكشاي ج 5-
 086ص0ج المصدر أفسه 6-

 ( مطي)مادة . لىزمتشرأ. ل لأللشخ اي  ساس البالي البيت من الطوي -7
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   1﴾ َقَهاِإنَّ اللََّه اَل َيْ َتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفوْ  ﴿:اي اوله اعالخ :فوق
 حدهما اما ا اوزها وزاد لىيها اي المعأخ :ايها معأيان ﴾َفَما َفْوَقَها﴿»:ينول الزمتشرأ   

واي  .2«والهتاأي اما زاد لىيها اي الح  ...وهو النىت  والحنارة التذأ لربت ايه مهال،
ل يليي اائال هاي  وهي الأت  اإنت اىت كيي يلرب المهل بما دون البعول ،»:المعأخ اأوت

غرع اىت ليس كذلك اإنت  أاح البعول   الت مأها و صغر بدر ات، واد لربه  :اي الصت
واي هذا  .3«واي تىي الىته حيوان  صغر مأالالالالالالها ومن  أاحها مهال لىدتأيا، رسول الىته

وال يراها إالت هو سبحاأه لزت و لت  المعأخ الدتال لىخ دات  متىواات الىته التاي ال يعىمها،
 : و أشدت لبعله : ول الزتمتشرأين

 يالالالالا من يرا مدت البعوض  أاحالالالالالالالالالالالهالالا     االالالالالالي ظىمالالالال  الىتيالالالالالالالالالالل البهيالالالالالالالالالالال  األيالالالل
 ل ويالالالالرا لالالالالالالالالالروي أياطالالالالالالالالالالالها اي أحرها     والمالالالالالالالالخت االالالالالالالالي اىك العظالالالالالالالالالالا  الأ الالالالالالحال
مالالالالالالالان اأوتل  4ايفالالالالالر لعبد االالالالالالالالالالالاب من االالالالالالالالالالالالرطااالالالالالالالالاله     مالالالالالالالا كان مأالالالالالالالالالالالالالالاله اي الزت

يا من يرا حرك   أاح البعول  اي ظىم  الىتيل  :يأا ي الشتالر ربته ويأاديه»حيث   
ها اي لظامها الأتحيى  اي أحرها،  به لرواها ويرا لرواها وما ااعىتي البهي ، ويرا متت

ما  شار  :والشتاهد اي هذو اأبيات.5«المرهف ، ايفر لي ما ارط مأتي اي  يتامي الستالف 
أ  مأها،  ،إليه الشتالر من اىك المتىواات غر الماكوت غيرة الماأاهي  اي الصت واأ زاء الصت

 . لزت و لت  والتاي ال يعىمها إالت الىته، وال يراها إالت هو سبحاأالالالالاله
 

                                                
 .76البنرة من اآلي   -1
 .070، ص 0الكشاي، ج  -2
 .077، ص 0المصدر أفسه ج -3
. كما هو د به اي كلت ما ينوله اي افسيرو ولبعله ،  و  أشدت لبعله . اأبيات من الكامل لىزمتشرأ أفسه -4

 .077، ص 0الكشاي، ج 
 (.اي الهامش) 077ص ، 0الكشاي، ج  -5
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   .1﴾ َيُ وُموَنُكْم ُ وَء اْلَعَلابِ ﴿ : اي اوله اعالخ      :َيُ وُموَنُكمْ 
و صىه من سا   ذكر الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي   نت سامه بمعأخ  والو ظىما،   

ىع  إذا طىبها اال فا إذا  والو ظىما ﴾َيُ وُموَنُكمْ ﴿»:الست س  و صىه من سا  ...من سامه ت 
مساشهدا لىخ  .2«ويريدوأك  لىيه﴾ُ وَء اْلَعَلابِ ﴿كأأته بمعأخ يبغوأك    إذا طىبها،السىع

 : صحت  هذا المعأخ بنول لمر بن كىهو  إلخ لمرو بن هأد
سال الالالالالالالالالالالالاليُ  الالالالالالر  نالِ الالالا      بيأالالالالالالالالالا  ن ي  فالل الالالالالالالالس  تالال   الأتاس   الالالالالالا   إذا ما المالالالىك س          3ايأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الت 

ومعأاو إذا  ري  لمرو بن هأد الأتاس لىخ ما ايه ذله ، اإأته ال يمكن لنو  الشتالر  ن    
اساعمال الفعل سامه بمعأخ  والو  :والشتاهد اي هذا البيت .يأنادوا إلخ ذلك، ويرلوا به

 . ظىما كما ورد اي اآلي  الكريم 
   .4﴾َ لََّمٌة اَل ِشَيَة ِفيَهامُ ﴿: اي اوله اعالخ      :م ّلمة

سىتمها الىته من العيوب »ذكر الزمتشرأ  نت مدلول كىم  مسىم  اي سياي هذو اآلي   أ   
.  و متىص  الىتون، من سى  له كذا إذا تىص له... و معفاة من العمل سىتمها  هىها مأه

ل  .5«ل  يشب صفراها شيء من األوان  :بنول الشتالرمسادال لىخ صحت  المعأخ اأوت
 و م ع بالر  الظتالالالالالالالالالالالالهر ُيأ ِبي لالالالالالالن وليتاه     مالالالالالا حالالالج  رب ه اي الدتأالالالالالالالاليالالالا وال الامرا

6 
إذ يصي الشتالر احال من اإلبل مكرما معفخ من العمل معبر الظتهر مواور الوبر، ل     

افي . عمل  أ مسىما من العيوب والعملاإللفاء من ال:والشتاهد ايه .يحجت يوما وال الامر
 اة من الالالالالالبيت ال مل الفحل معفخ من العمل سىمه صاحبه مأه، والبنرة اي اآلي  كذلك معف

                                                
 .48البنرة من اآلي   -1
 .048، ص 0الكشاي، ج  -2
 .072ص .7888.الناهرة0ط.الندس ش.لمرحااظ.اا.لىزوزأي. الستبع  اي شرح  البيت من الواار لعمرو بن كىهو  -3

 .20البنرة من اآلي   -4
  052ص 0الكشاي ج- 5
 768ص 5البيت من البسيط لر ل من باهى  اي تزاأ  اأدب ج -6
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 . اي سيااها النرآأي الواردة ايه ﴾ُمَ لََّمةٌ ﴿العمل سىتمها  هىها مأه، وبهذا ااتلا دالل  كىم 
   1﴾يُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكتَاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِمْنُهْم ُأمِّ  ﴿ :اي اوله اعالخ    :أمانيّ 

إالت » أ﴾ِإالَّ َأَماِنيَّ ﴿:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت مدلول اوله اعالخ   
وال يواتذه  بتطاياه ، و نت آباءه   و نت الىته يعفو لأه  ويرحمه ، ما ه  لىيه من  ماأيه ،

 :وايل ا امأتيه   حباره  من  نت الأتار ال امسته  إالت  يتاما معدودة،وم اأأبياء يشفعون له ،
. 2«وايل إالت ما ينروون...إالت  كاذيب متاىف  سمعوها من لىمائه  اانبتىوها لىخ الاتنىيد

 : واساشهد لىخ هذا الو ه اأتير بنول الشتالر
الالالالأتالالالالخ كالالالالالاالالالالاب الىتالالال الالالالىالالالالالاله  ول ل الالالالالالا الالالالالالم  لىالالالخ داود الالالزبالالالالور  لالالالاالالالالمالالالأتالالالال]الالِه     ي   3[الالالخ ِرس 

بور  :يرهي لهمان بن لفتان رلي الىته لأه اائال    اال وار  كااب الىته كاالوة داود الزت
والشتاهد اي البيت اساتد  الشتالر امأتخ بمعأخ ار  واال؛ ممتا يوكتد  .لىخ اودة وسكيأ 

 . ﴾ِإالَّ َأَماِنيَّ ﴿الهتالث واأتير التذأ  شار إليه الزمتشرأ اي افسير اوله اعالخ صحت  الو ه
   .4﴾َبِديُع ال ََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿ : اي اوله اعالخ    :بديع
ُبِزع : بُدع الشتيء اهو بديع كنولك: ينال »ذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو اآلي   أته   

ف  المشبته  إلخ االىها﴾ ال ََّماَواتِ  َبِديعُ ﴿و الرت ل اهو بزيع بديع   : أ،من إلاا  الصت
البديع المحدث »:و اء اي لسان العرب .5«وايل البديع بمعأخ المبدع ه،الالالاله و رلُ سموااالُ 

الع يب والبديع المبدع، و بدلت الشتيء اتارلاه ال لىخ مهال، والبديع من  سماء الىته 
حداهه ل ابل كلت شيء، وي وز  ن اكون  اعالخ إلبداله اأشياء وا  إيالالالالالالاها، وهو البديع اأوت

                                                
 .20البنرة من اآلي   -1
 .058، ص 0الكشاي، ج  -2
 .442/  0والدرت المصون (. مأخ)البيت من الطتويل لحستان بن هابت، اي الىتسان،  -3
 .002البنرة من اآلي   -4
                                                                                                                                                                 .008، ص 0الكشاي، ج  -5
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واساشهد لىخ  نت بديع بمعأخ مبدع بو ود أظائر لها اي كال  العرب  .1«بمعأخ مبدع
الموهوي بعربيتاه  من ذلك اول لمرو بن معد يكرب صاحب ريحاأ   تت دريد بن 

 : الصمت 
 2[يالالالالالالالالالالالالالالوراأالالالالالالي و صحالالالالالالالالالالالالالالالالالابي ه الالالالالالالالالالالالالوع]     الالالالالالالالالالالاليالعُ مِ الالالالالي الس  الِ الد   الالالالال   الالالالالالالالاأالال  ح  ي  ر   الالالالن   مِ 

إذ ياحدتث ايه لن صاحباه ريحاأ  لعىته ي د إلخ اىبها سبيال  ن يصل صواه المسمع    
المبدع اي  حد  الستميع بمعأخ المسمع، كما  نت البديع بمعأخ:والشتاهد ايه .إلخ  ذأها

 .﴾َبِديعُ ﴿ الو وو  الافسيريت  لال
َلا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ﴿:  اال اعالخ   :كن فيكون    3﴾َواِ 

من كان » ﴾ُكْن َفَيُكونُ ﴿:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت اوله اعالخ   
ال اول وال : أ .4«لكال  وامهيل وال اول ه ت وهذا م از من ا الاام   أ احدث ايحدث،

أتما هو الاء يريدو سبحاأه واعالخ معبتر لأه بالنول لىخ طريي  سائل وال م يب، وا 
 :  أته ال اول وال حوار اي اول الشتالر كما .الاتمهيل

ني       5[فيأالالالالالالي المحأالالالالالالالالالاليادمالالالالالالا االالالالآلت كالالالالالال]إذ االالالالالالالالت اأأسالالالالالالالاُع لىبالالالالالالالالالطن الح 
اأاديه  ن يسرع اي الستير ...ياتيتل ايه الشتالر حديها بين اأأساع والبطن»إذ   

. إنت إهبات النول لألأساع ومتاطباها البطن من باب الامهيل:والشتاهد ايه.6«ايىالالالحي
 .إنت الظتهر اد لحي بالبطن :وحنين  اأمر  أته  راد  ن ينول

   .7َوَكَلِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَ طا﴾ ﴿ :اي اوله اعالخ       :و طا

                                                
 (.بدع)لسان العرب، مادة  -1
 .048مطاع الطرابيشي ص .البيت من الواار لعمرو بن معد يكرب، اي ديواأه،اا -2
 .002البنرة من اآلي   -3
 008، ص0الكشاي، ج  -4
 008، ص0اي الكشاي، ج .   الع ىيالبيت من الرت ز أبي الأت  -5
 .008، ص 0الكشاي، ج  -6
 .042البنرة من اآلي   -7
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تيارا ﴾ُأمًَّة َوَ ًطا﴿»:اال﴾ فَوَ ًطا﴿ذكر الزتمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي  مدلول كىم    
والمذكتر  ولذا اساوا ايالالالاله الواحد وال مع، وهي صف  باالس  التذأ هالالالالالالالالالالالالو وسط الشتيء؛

واأوساط  أنت اأطراي ياسارع إليها التىل واإللوار، لىتيار وسط؛وايل ...والموأث
 : واساشهد لىخ صحت  هذا المعأخ بنول الشتالر الطتائي .1«محميت  محوط 

 2طراا ت  حاتالالخ  صبح   بهالالالالالا الحوادثُ       ت  ف  ااكاأ   المحمالالالي   ط  كاأت هي الوس  
اد  ط التاي احميها اأطراي من حولهاي الوسياحدتث  بو امتا  لن الدتيار التاي كاأت ه   

والشتاهد . و صبحت طراا من اأطراي  حاطت بها الحوادث حاتخ زحزحاها لن الوسطيت ،
اوظيي الشتالر كىم  الوسط لىدتالل  لىخ الحصاأ  والبعد لن لوامل الفسالالالاد  :ايه

 . وهو المعأخ أفسه التذأ يساشيت من اآلي  الكريم . واالأاناص
   .3﴾ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ ﴿: اي اوله اعالخ :اسلب
لمتا كان الرت الالالالالالالالالالل والمر ة يعاأنان  »ذكر الزتمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   أته   

كما استر .4«ويشامل كلت واحد مأهما لىخ صاحبه اي لأااه شبته بالىتباس المشامل لىيه
و ين يسار صاحبه، ويحفظه من الواوع اي الحرا  الىتباس بالست  ار بالابار  نت كال الزت
والتاي اعأي  نت  إلاا  إلخ صيغ  اعال الدتال  لىخ الدتيموم  واالسامراريت ، ويعيأه لأه،

واج بالابارو  اإلأسان بطبعه ال يساغأي لن الىتباس إطالاا، ومأه  اءت الدتلوة إلخ الزت
واج وأبذ اكرة لباسا وسكأا، واي انديرأ  نت افسير الىتباس  .العزوبيت  والعزوي لن الزت

اه . بالستار  ارب من الاتفسير المادتأ له، والذأ اكافخ الزمتشرأ بذكرو  واساشهد لىخ صحت
 : بنول الشتالر ال عدأ

                                                
 .086-085، ص 0الكشاي، ج -1
  7ج.دت .الناهرة .4ط .دار المعاري .محمد لبدو لزا  اا .شرح الابريزأ.البيت من البسيط أبي امتا  اي ديواأه -2

 (.مع اغيير اي بعض الكىمات) 224ص 
 .002اآلي  البنرة من  -3
 .772، ص 0الكشاي، ج  -4
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 1الالالالالالالالالالالاسالالالالابالالالال  الالالالالاأالالالالالالالالالالالالالالت لىيالالالاله لِ الالالالالت اكالالالالأ  الالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالا     اه  ف  ط  الالالخ لِ أالال  ه   عُ إذا مالالالالا اللت يالالالالالالال
ر ال عدأ المر ة اي حال ملا ع  الرت ل ل     ىم  الالالالالدا  كالالالالاسات :د ايهالالالالالوالشتاه .هاالالالإذ يصوت

 . بأفس الدتالل  التاي  لطاها الزمتشرأ اي اآلي  الكريم لباس 
  .2﴾ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلونَ  ُهْم َدَرَجاتٌ  ﴿:اال اهلل اعالخ : درجات

ات  ﴿«:اال الزمتشرأ    وايل ودر ات ...ه  مافاواون، كما اافاوت الدر ات : أ﴾ُه   د ر   
 .3»افاوت مأازل المهابين مأه  ومأازل المعاابين،  و الافاوت بين الهواب والعناب:والمعأخ

كما  ن الدر ات مافاوا    ن اي ال زاء لىخ كسبه ، أه  مافاواو «:واال السمين الحىبي
اذكر الدر   والاي بمعأخ . 4»ه  مهل الدر ات اي الافاوت:واأصل لىخ الاشبيه  أ

الراب  يعأي و ود افاوت بين مأازل المهابين مأه ، ومأازل المعاابين، وهو ال شك مماهل 
 :فاوت الذأ لبتر لأه الشالر بنولهلىا

 5ُج الستيالالالالالالالالالالالالالالالالولاعالالالالالالالالالالالالالاريالالالالالالالالالالالالالالالالالاله      ر الالالالالالالالالالالالالالي    هالالالالالالالالالالالالالالالال  در   الالالالالالالالالالالالال ِ لىمالالالالالالالالالأي   الالالالالب  صال   أ     

اي المعرك    مره  ولما صار إليه ياساءل الشالر اساءل الما اهل لما حل بنومه،   
:    كاأوا اي ممر السيل اا اراه ع والشاهد ايه كاه ع ه  يرض لىمأيت  اأهى ،وبالمعرك 

ُه   ﴿:افاوت المأازل بيأه  حاخ اي الموت، وهذا يوكد المعأخ المشار إليه اي اوله اعالخ
ات     .﴾د ر   

   6﴾ َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ ﴿: اي اوله اعالخ   :تمام الحج

                                                
 088ص  0880بيروت .0ط.دار صادر.والا الصمد.البيت من المانارب لىأتابغ  ال عدأ، اي ديواأه،اا  -1
 .062آل لمران اآلي   -2

 284ص 0الكشاي ج 3-
 .428ص  2الدر المصون ج  -4
 (.درج ) البيت من الواار البن هرم  اي لسان العرب  -5
 .086ن اآلي  البنرة م -6
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ائاوا بهما اامين كامىين ﴾و   ِام وا﴿«:اآلي   ن اوله اعالخذكر الزمتشرأ لأد افسيرو لهذو    
وايل ...بمأاسكهما وشرائطهما لو ه اهلل من يير اوان، وال أنصان ينع مأك  ايهما

 الالوبهما الالالالوال اش بادة،الالالالالل  ن االالالالالالتىصوهما لىعالالالالواي ...ىكالالالالالرة  هالالالالالإامامهما  ن احر  بهما من دوي
 

واد  لطخ ذو الرم  مدلوال آتر لاما  الحج إذ . 1»رة واأيراض الدأيوي بشيء من الا ا
 :  ينول

 2ا ه  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالى   والالالالالالالالالالالالعال ِ  اء  ا  الالالالالالالالالالالالالالر  المالالالالالالالالالالالالالطايالالالالالالا     لىخ ت    ن االالالالالالالالالني   الحج   امالالالالالالالالالا ُ       
امر ة «:وايل .3»أأه لما شغي بها تري  دوااه؛ي لامراس  محبوب  له من بأ :ترااء   

االشالر يعابر اما  الحج الواوي  اىك،وسواء هذو  و  .4»كاأت ا ُن   المس د الأبوأ بالمديأ 
وحكي  ن  «وهو الشاهد اي البيت.  أ  عىه لالم  لىخ امامه بالمطايا لىخ ترااء،

: ايل. ذو الرم ، و أشد البيت:لهل أا  ح ا كما اا:بعض السىي الصالا اال لصاحبه
 ن أنطع  هواء الأفس حاخ  وحنين  مرادو  أه يأبغي كما اطعأا البرارأ ووصىأا إلخ حرمه،

 .ايكون اساعماله البيت من باب الامهيل. 5»أشاهد آهار كرمه
  .6﴾...َوَيْ َأُلوَنَك َماَلا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ﴿:اال اعالخ :العفو
العفو أنيض ال هد، وهو  ن يأفي ما ال يبىأل «رأ اي افسيرو لهذو اآلي   نذكر الزمتش   

 :واد اساشهد لىخ صح  هذا المدلول بنول الشالر.7»واساتراج الُوسع إأفااه مأه ال هد،
الالودتاالالالالي           ا ِديالالِمي م   8[و ال  ا أ ِطني اي ُسو راي حين  يلب]ُتِذأ الع الف و  ِمالأتي ا الالس 

                                                

 .728، ص 0الكشاي، ج 1-
 .640ص . اا م يد طراد.البيت من الواار لذأ الرم  اي ديواأه،شرح الابريزأ 2-

 288، ص 0اا لادل  حمد لبد المو ود، ولىي محمد معوض ج هامش الكشاي، -3
  728، ص 0اا يوسي حمادأ ج هامش الكشاي، -4

  288ص  0، ولىي محمد معوض ج اا لادل  حمد لبد المو ود هامش الكشاي، 5-
 .708البنرة من اآلي   -6
 .750، ص 0الكشاي، ج -7
 (لفا)البيت من الطويل أسماء بن تار    حد حكماء العرب يتاطب زو اه حين بأخ لىيها اي لسان العرب مادة  -8
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أن  تذأ ما ليس ب هدأ  و يشي لىي؛:او ه الشالر الحكي  إلخ زو اه اائال لهاإذ ي   
.  و تذأ السهل من  تالاي لئال يذهب حبي إياك ذلك  دلخ السادام  المودة  بيأأا،

 .معأخ العفو، وما يدل لىيه من لد  اسافراغ ال هد: والشاهد ايه
   .1﴾ْصَن ِبأَْنُفِ ِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروءٍ َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّ ﴿:اال اعالخ     :القرء
    :ث االالالالالعرض افسيرو لهذو اآلي   ن مدلول النرء هو الحيض حيالالالالالذكر الزمتشرأ اي م   
: واوله. 2«دلي الصالة  يا   ارائك»والنروء  مع ُارء  و ا ر ء، وهو الحيض بدليل اوله«
 ار ت المر ة إذا :وينال...طهران:ينل ول .3«ولداها حيلاان طالي اأم  اطىيناان،»

 :حالت وامر ة منرئ، واال  بو لمرو بن العالء داع االن  ارياه إلخ االن انرئها  أ
َفَطلُِّقوُهنَّ ﴿:اما انول اي اوله اعالخ :امسكها لأدها حاخ احيض لالسابراء اإن اىت

: مسانبالت لعداهن كما انولمعأاو :والطالي الشرلي إأما هو اي الطهرع اىت ،4﴾ِلِعدَِّتِهنَّ 
وحاخ يهبت .5»الحيض الهالث:لنياه لهالث بنين من الشهر اريد مسانبال لهالث، ولداهن

وحاول   ورد اول األشخ،  ن مدلول النرء اي الىغ  مطىنا هو الحيض وليس الطهر،
ن كان ال ميع يافي لىخ  ن  شرحه بحيث يأفخ، ويبعد إطالي معأخ الطهر لىخ النرء، وا 

 :لنرء اي بيت األشخ يعأي الطهر، وسأشرح ذلك بعد ذكر البيتا
ا الالالالع الالالالالالال   ]      الالالالي ر  ِاالالالالالي الالحت الالالالاالل و  ه الالالالى الالالالال   م  الالا     [ُمالالالالالو  الالالاع  ِاالالياله الا ِمالالن  االالالُروِء ِأالس الاِئالالك  ِلالم الالا ل 

6 
اي االلاداد ائك لشهرة النروء لأده  ن لدة أس راد كما لاع ايها م«:ينول الزمتشرأ   

كالمدة الاي اعاد ايها الأساء اساطال مدة ييباه لن  هىه كل  من مدة طويى ،: بهن  أ

                                                
 .770البنرة من اآلي   -1
 425 ص0ج.7880 .يروتب 0ط.دار المعرا .ضلىي محمد معو .اا لادل  حمد لبد المو ود .سأن الدار اطأي -2

 200ص 0800 .الرياض .0ط.مكاب  المعاري  .لأللباأي سأن  بي داود، -3
 80 الطالي من اآلي  4-

 .750، ص 0الكشاي ج -5
 .80دت ، ص .دط .مكاب  اآلداب بال ماميزت .محمد حسين. البيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه اا 6-
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و أه امر لىخ أسائه مدة كمدة العدة لائع  ال  لا  الااحامه اي الحروب والغارات،
ول   ،أخ الواتيلا عهن ايها،  و  راد من  واات أسائك؛ اإن النرء والنارئ  اءا اي مع

وهكذا بهذا الشرح المسافيض حاول  ن ينطع الطريي لىخ من  .1»وال طهرا ايرد ال حيل
حاول  ن يساشهد بالبيت لىدالل  لىخ  ن النرء هو الطهر بالابار  ن اأاراء الاي اليع 

ول  يحس  مدلول النرء  .ها هي الاي يوطأن ايها ال الحيضأأ   لىخ الزوج هي اأطهار؛
أن المطىن  ؛وهو ر أ ال مهور كما يوكد ذلك الزمتشرأ    هو الطهرع و الحيض،هل ه

ومن يعابر  ن النرء هو الحيض اعداها  اأنلي لداها بدتولها اي الحيل  الهاله ،
 .اأنلي بدتولها اي الطهر الرابع

  .2﴾َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ  ﴿  :اي اوله اعالخ      :أجلهن
آتر : أ«﴾َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿:ض افسيرو لهذو اآلي   ن اوله اعالخذكر الزمتشرأ اي معر    

: لعمر اإلأسان: لداها وشاران مأاهاها، واأ ل ينع لىخ المدة كىها، ولىخ آترها، ينال
واساشهد لىخ اساتدا  اأمد .3»  ل، وكذلك الغاي  واأمد :   ل، ولىموت الذأ يأاهي به
 :بمعأخ اأ ل بنول الشالر

 4والالالالالالالالالالالالالالالالالالدُ إذا اأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالهالالالالخ  مالال   الالالالالالالود  مُ الالالال      ر و  الالالم  الالالالعُ  ة  مالالالالالالد   الالكالالمالالالالل  الالالاال  مالالالس   حالالالالالي   كالالالالل       
والشاهد ايه . كل حي ال بد  ن يساواي مدة لمرو، وهىك إذا اأاهخ   ىه: إذ ينول   

 ن اأمد واأ ل يطىنان لىخ  ميع مدة الشيء  «عأخ اأ ل مع العى اساتدا  اأمد بم
 .5»ولىخ مأاهاها، كما اعىن الغاي  لىخ  ميع المساا  ولىخ آترها

 .6﴾َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْ َوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ  ﴿:اال اعالخ :المولود له
                                                

 .758، ص 0الكشاي، ج 1-
 .720البنرة من اآلي   -2
 .762، ص 0الكشاي، ج -3
 .028ص  0884بيروت .  7ط .دار الشري العربي .البيت من التفيي لىطرماح اي ديواأه، اا لزة حسن -4

 457، ص 0هامش الكشاي،اا لادل  حمد لبد المو ود، ولىي محمد معوض ج 5-
 722البنرة من اآلي   -6
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ولد له الالالالالذأ يالالالولىخ ال «﴾َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ  ﴿:دلول اوله اعالخالالالالالالتشرأ  ن مالالالالالر الزمالالالالالالالذك   
ليعى   ن الوالدات إأما ولدن :دون الوالد اىت﴾اْلَمْوُلوِد َلهُ ﴿اإن اىت ل  ايل...وهوالوالد

واد اساشهد بما أسب .1»له ؛أن اأوالد لآلباء ولذلك يأسبون إليه  ال إلخ اأمهات
ردا لىخ  تيه اأمين الذأ كاب إليه يوبته لىخ التالا  بغير  لىمأمون بن الرشيد

 : اساحناي انال
ِلالالالالالالي الالالالال       مالالالالسالالالالالالاالالالالالالودلالالالالالالالالات ولالال      الالالالاله الالالالالالاُت الالالالالأ الالالاِس   و   2الالآلبالالالالالالالالاء  بالالالالالالالالأالالالالالالاءُ ا الالالالالالإأتالالالالالمالالالالالالا ُ م 
أأهن م رد  ولي   راع  والصأع  من  ه  اآلباء ال من  ه  اأمهات؛ ن ال:ومعأاو   

ليه  يأسبون؛ ولذا اال الابار بأسب اأ   مساودلات لأطي الر ال و ن اأطفال لآلباء وا 
ال بأبيه وال  والمرء بسعدو، النى  بمدو،والسيي بحدو،«أن ومأه االتالا  مساحن ؛ ولراها،

يأسب أبيه اهو المولود له، اكان لىخ الوالد  ن يرزي الولد  ن الولد :والشاهد ايه3»ب دو
 .ويكسوو
  .4﴾َوَلِكْن اَل ُتَواِعُدوُهنَّ ِ رًّا ﴿:اي اوله اعالخ :ال ر
السر واع كأاي  «:انال﴾ِ رًّا﴿:ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  دالل  كىم    

أأه  ه لن الأكاح الذأ هو العند؛ه  لبر ب...لن الأكاح الذأ هو الوطء؛أأه مما يسر
اي السر لىخ  ن الموالدة :  أ:﴾اَل ُتَواِعُدوُهنَّ ِ رًّا﴿:وايل...سبب ايه، كما اعل بالأكاح

أن مساراهن اي الغالب بما يساحيا من  اي السر لبارة لن الموالدة بما يساه ن؛
أكاح، وذلك اي اول واد اساشهد لىخ صح  م يء لفظ  سر بمعأخ ال. 5»رة بهالالالالالالالم اه
 :األشخ

                                                
 766ص0الكشاي ج -1
 776ص0اي الكشاي ج.لبسيط لىمأمون بن الرشيدالبيت من ا -2
  456، 0، اا لادل  حمد لبد المو ود، ولىي محمد معوض جالكشاي هامش -3
 .725البنرة من اآلي   -4

  .728، ص 0الكشاي ج 5-
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الالالالر اُ  ا الال       الالالى الالي الالك  ح  الالالالالالالالالار ةل ِإن  سالالالالالالالالالالر ه الالالالالالالالالالا     ل  ب الالالالالالالن     الالالن    و  ا الالالالالأ ب الالالالالد او ال  ا الالالالالالالن الالالالالالالر  الالالالِكالالح  الالالاأ 
1 

أن وطأها  أهيه لن وطئها؛ يأهخ األشخ ال ار  ن يدأو من  اراه،وذلك  بىأل من   
م يء لفظ  سر :والشاهد ايه.  و الازال الأساء كالوحش حرا  ه  دلاو إلخ الزواج،

 .بمعأخ الأكاح الذأ هو الوطء
   2﴾َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اَل تُْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواأْلََلى﴿ : اال اعالخ    :المن
  ويريه  أه اصطأعه  ن يعاد لىخ من  حسن إليه بإحساأه،:منت ال:اال الزمتشرأ   

واديما اال الشالر  .3»إذا صأعا  صأيع  ااأسوها :وكاأوا ينولون و و ب لىيه حنا له،
 :مأددا بمن يعطي ه  يمن

أيالالالالال       الالالالالالالالالالالالالالالر  ن امالالالالالالالالالالالالالالر   سدا إلي صأيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع ل     وذك   .4ل ى ئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  الالالهالالالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالرةل وا 
والبيت .ويذكرأي بها ولو مرة واحدة، اهو لئي  إن من يعطيأي لطي ،:ينول الشالر   

شاهد لل كراه  المن الوراد بمعأخ االلاداد لىخ من  حسن إليه، وشدة مواعه من 
 .الأفوس
 .5 ﴾َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا ِإَلا َتَداَيْنُتمْ ﴿: لخاال اعا       :تداينتم

 إذا داين بعلك  بعلا، ينال دايأت الر الل إذا لامالالالالالالىاه﴾ِإَلا َتَداَيْنُتمْ ﴿«:اال الزمتشرأ   

وهذا ما أني لىيه اي اول . 6»بايعاه إذا بعاه  و بالك:معطيا  و آتذا كما انول (بدين)

 : ا حيث ينولروب ، وبالدالل  أفسه

الالالالالالالالالالالالالال      ا و د ت ب ع   7الالاللاداأالالالالالالالالالالالالت  روا والديالالالالالالالالالالوُن االالالالالن الالالالالالالالالل خ      امطىت بالالالالالعالالالالالالالالالالالالالاللل

                                                
 .022 ص. محمد حسين .البيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه -1
  .764البنرة من اآلي   -2

 .780، ص 0الكشاي ج 3-
 780، ص 0الكشاي جاي  بال أسب .البيت من الطويل4- 

 .707البنرة من االي   -5
 .280ص  0الكشاي ج -6

 .28اا ولي  بن الورد ص  .البيت من الر ز لروب  اي ديواأه 7-
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ن :ينول    لامىت  روا بديون لدة لي لىيها كان لىيها  ن انليها، والديون انلخ، وا 
 :لصىاها بمدلول اوله اعالخ (داين)والشاهد ايه لفظ . دت بعلها اند  ترت بعلا مأها

 .﴾َتَداَيْنُتمْ ﴿
َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َآِمُنوا ِبالَِّلي أُْنِزَل َعَلى الَِّليَن ﴿: اال اعالخ :وجه النهار

  . 1﴾َآَمُنوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا َآِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 
اظهروا اإليمان بما  أزل لىخ المسىمين :والمعأخ... وله﴾َوْجَه النََّهار﴿«:اال الزمتشرأ   

ما ر عوا وه  : به اي آترو لعىه  يشكون اي ديأه ، وينولون: ﴾َواْكُفُروا﴿اي  ول الأهار
وينول صاحب الدر المصون .2» هل كااب ولى  إال أمر اد ابين له  اير عون بر ولك 

واد اساشهد كل .3»مأصوب لىخ الظري أأه  ول الأهار«:﴾َوْجَه النََّهار﴿:خاي اوله اعال
 :   من الزمتشرأ والسمين الحىبي بنول الشالر

 4ارا بالالالالالالالالالالو ه أالالالالالالالالالهأ  أسالالالالالالالالالالالوا   تِ الالالالالالالأ  الالال  ياىالالالال      ك  الالالالالالالالالالالالالِ ال مالال  الالالالن  م  من كان مسالالالالالالالالالالرورا بالالالالال      
ا بمنال مالك بن زهير العبسي شامالالالالالالالا ا أوليائالالالالالاله، اىيأت إلخ : حيث ينول    من كان االالالالالالالرحل

وهذا يعأي  أه  اد  تذوا هأرو  أسائأا،  و ساحاأا اي  ول الأهار ليرا مبىأل حزأهنت لىيه،
إال بعد  تذ لىخ ل ل احل لأسائه  البكاء لىيه لىخ لادة العرب  أه  ال يأدبون النايل 

 .لىدالل  لىخ  وله ومطىعه ﴾َوْجَه النََّهار﴿اساتدا  :والشاهد ايه. هأرو
ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلةً  ﴿: اال اهلل اعالخ    : كاللة    5 ﴾. .. َواِ 
ن اىت ما الكالل  اىت يأطىي لىخ هال«:اال الزمتشرأ    ي ولدا، يتى   ل  لىخ من: ه وا 

لد ولىخ النراب  من يير  ه  الو  ن ليس بولد وال والد من المتىفين،ولىخ م ،وال والدا
                                                

 .27آل لمران اآلي   -1
 242ص 0الكشاي ج  -2
 .740، ص 2الدر المصون، ج -3
ولنيس ( و ه)وبال أسب  اي لسان العرب مادة  7/402اي البحر المحيط  البيت من الكامل لىربيع بن زياد العبسي -4

 (.و ه)بن زهير اي اهذيب الىغ  
 .07الأساء من اآلي   5-
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 ...مصدر بمعأخ الكالل، وهو ذهاب النوة من اإللياء:والكالل  اي اأصل...والوالد
 .1»أأها باإللاا  إلخ اراباها كالت  لعيف  ااساعيرت لىنراب  من يير  ه  الولد والوالد؛

وهو المعأخ أفسه الذأ لبر لأه  النوة من اإللياء، االكالل  حنيني  اعأي اللعي وذهاب
 :األشخ بنوله 

 2[مالالحمدا وال من و  لخ حاخ االاي  ]            ل  الالالالالالالال  اآليالالالالالالالالالالالالت ال  رهي لهالالالالالالالالالا من ك        
حىفت ال :إذ ينول .اصدتو المشركون ومات باليمام  يصي أاااه واد واد لىخ الأبي   

لفظ  الكالل  : والشاهد ايه ،مما اد يصيبها من لعي حاخ  الاي بها محمدا  ري لها
ُث ﴿:بمعأخ اللعي، واي داللاها لىخ اللعي ما ياصل بنوله اعالخ ن  ك ان  ر ُ ل  ُيور  و اِ 

ل  ل   .أن النراب  من يير الولد والوالد كال  لعيف   ؛﴾ك ال 
  .3﴾اَلَة َوَأْنُتْم ُ َكاَرىاَل َتْقَرُبوا الصَّ ﴿:اال اعالخ       : كارى

ة  ﴿ومعأخ«:اال الزمتشرأ    ال  ُبوا الص   ال انوموا إليها وا اأبوها كنولهو  ال االالالالغشالالالوها،﴾ال  ا ن ر 
أ ا﴿ ُبوا الزت ُبوا الفواحش  ﴿و ،4﴾ال  ا ن ر   . 6»وال انربوا موالعها المسا د:،وايل معأاو5﴾ال  ا ن ر 

بالابار  ن التمر ل  يحر  بعد، ومأه االسكر المنصود هو ﴾ ار او   أ ُا   ُسك  ﴿والعى  اي ذلك
وايل هو سكر الأعاس ويىب  «ما يعرض المرء من شرب المسكر؛ ايسد ما بيأه وبين لنىه

 :وهذا المعأخ اأتير هو ما يساشي من اول الطرماح . 7»الأو  

يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالون       [الالالالالالالالالاله الالالالالالالالالالالالأوُ  ايالالال رين  متالالالالالالالالالالالالالالالاا   ن ي  ]        8بُسكر ِسأالالالالالالالالالالالالالالالااه  كالالالالالالالالالالالالالل  الر 
                                                

 .422ص  0الكشاي ج  1-
 025ص.اي ديواأه من الطويل لأللشخ  تالبي -2
 .42الأساء من اآلي   -3

 .27اإلسراء من اآلي   4-
 .050اأأعا  من اآلي   5-

 .468ص  0لكشاي ج ا -6
 .468ص  0ج أفسه  المصدر -7
 .784ص ..البيت من الواار لىطرماح اي ديواأه -8
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بأن  وائل الأعاس رأنت اي  ليأه ، ه  إنت سكرة الأو  يشياه  »: إذ يصي هوالء النو    
ُسكر ِسأااه  وهو دليل لىخ ما ذهبت إليه : والشاهد ايه اوله.1»وذهبت به  كل مذهب

اَلَة َوأَْنُتْم ُ َكاَرى﴿:عض الافسيرات لنوله اعالخب  . ن المراد سكر الأعاس: أ﴾اَل َتْقَرُبوا الصَّ
 2﴾الَِّليَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْْلَِخَرةِ ﴿: اال الىته اعالخ :يشرون

 رت المصونصاحب الدواال .3«بمعأخ يشارون ويبيعون﴾َيْشُرونَ ﴿»:اال الزمتشرأ   
حا ذلكمو  اد :  حدهما  ن يكون بمعأخ يشارون اإن ايل:يحامل و هين﴾َيْشُرونَ ﴿»:لت

رت  ن الباء إأتما ادتل لىالالالالالالالالخ الماروك، . والظتاهر هأا  أتها دتىت لىخ المأتوذ ارت
 نت المراد بالتذين يشارون المأاانون المبطئون لن ال هاد  مروا بأن يغيتروا ما : اال واب

، ويتىصوا اإليمان بالىته ورسوله وي اهدوا اي سبيل الىته، اى  ادتل إالت لىخ به  من الأتفاي
 ن يشارون بمعأخ يبيعون :والهتاأي .أنت المأاانين ااركون لآلترة آتذون لىدتأيا الماروك؛

المومأون الماتىتفون لن ال هاد الموهرون اآل ى  لىخ :ويكون المراد بالتذين يشرون
واد . يبيعون الحياة الدتأيا باآلترة:الو هين يشرون بمعأخ يبيعون  أاعىخ  حد . 4«العا ى 

 :  اال ابن مفرغ
دلا ليالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالالالي     مالالن بالالالالالالالعد بالاُلالالالال   5هالالرد  كأالالالالالالالالالالالالالت هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامالوشالالالالالالالالالالالالالريالالالالالالالالالالالالالالالالت ُبالالالالالالالالالالر 

كهيرا، بل يامأتخ لأفسه الموت  ياأدت  لىخ ذلكو   ،(( برد))  حيث يأسخ لىخ بيع يالمه    
كاأت العرب ازل   نت لظا  »كأت هام  كأاي  لىخ ذلك حيث: الهالك بعد بيعه انولهو 

                                                
 .468ص  0هامش الكشاي ج  -1

. 24الأتساء، من اآلي   - 2  
. 426، ص 0الكشاي، ج  - 3  
. 25، ص 4الدرت المصون، ج  - 4  

  .بيروت .7ط .موسس  الرسال  . بو صالا اا لبد الندوس بن مفرغ اي ديواأه،ال .البيت من م زوء الكامل -5
   702ص 0807
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. 1« دركوأي،  دركوأي حاتخ يوتذ بهأرو:بوم  ازاو واصيا: اصير هام   أ ر س النايل
 . ساتدا  شريت بمعأخ بعتا: والشتاهد ايه

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه ﴿ :اال اعالخ    :النصب
ُتْم َوَما ُلِبَح َعَلى َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَلُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل ال َُّبُع ِإالَّ َما َلكَّيْ 

  .2﴾النُُّصبِ 

كاأت له  ح ارة مأصوب  حول البيت  ﴾َوَما ُلِبَح َعَلى النُُّصبِ ﴿«:اال الزمتشرأ   
ويانربون به إليها اسمخ  ويعظموأها بذلك، يذبحون لىيها، ويشرحون الىح  لىيها،

ي  اهىياه  والأصب هي اىك الح ارة الاي أصبها العرب ا. 3»اأأصاب والأصب واحد
اكاأوا يذبحون لىيها النرابين، ايشرحون لحمها ويلعوأه لىخ اىك  حول البيت الحرا ،

وأهخ لأه البا  بالابارو  الح ارة المأصوب  اعظيما لها الشيء الذأ حرمه اإلسال ،
 :وهو اأمر أفسه الذأ  شار إليه الشالر بنوله. والعبادة هلل وحدولبادة، 

 4الب المأصالالالالالالوب ال اعبالدأ اله     لعالالالالالاابالالالالالالالالالال  واهلل  رب الالالالالالالالالالالالالالك االالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالداوذا الأ ُصالالال      
حيث األشخ يأهخ لن لبادة الأصب، كما كان يفعل العرب اي  اهىياه  داليا إلخ    

إليها اي اوله  اساتدا  كىم  الأصب بالدالل  أفسها المشار:والشاهد ايه.لبادة رب العباد
 . ﴾َوَما ُلِبَح َعَلى النُُّصبِ ﴿ :اعالخ
   .5﴾اْلَيْوَم َيِئَس الَِّليَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكمْ ﴿ :اال اعالخ    :اليوم
أت  وما بعيأه،الالل  يرد به ي ﴾ال ي و    ﴿«:اال الزمتشرأ     ا الالالوم ر،الالالان الحالالالالالاله الزمالالالالالالما  راد بالالالالالوا 

                                                
  082ص 7ج. 0880. 0الرياض ط.مكاب  العبيكان . ولىي محمد معوض.اا لبد المو ود.لىزمتشرأ .الكشاي -0

  .82المائدة من اآلي   2-
 .525ص   0الكشاي ج  3-

 .022البيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه ص  -4
 .82المائدة من اآلي   5-
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و أت اليو   كنولك كأت باأمس شابا، يه من اأزمأ  المالي  واآلاي ،ياصل به ويداأ
األي «:واال  بو حيان.1» شيب، اال اريد باأمس اليو  الذأ ابل يومك، وال باليو  يومك

وهو يو  أزولها بعد العصر اي  والال  ايه لىعهد وهو يو  لرا  االه م اهد وابن زيد،
وليس اي المواي  اي المواي لىخ أاااه، هلل ح ت  الوداع يو  ال مع  ورسول ا

أما المعأخ اآلن يئسوا كما انول  أا اليو  اد  واال الز اج ل  يرد يوما بعيأه،...مشرك وا 
إن :اي هذو اآلي  الكريم  امن اائل﴾ ال ي و    ﴿االمالحظ  أه  اد اتاىفوا اي افسيره . 2»كبرت

واد ذكروا  أه يو  لرا ،  و يو  ااا  بعيأه،األي والال  اي اليو  لىعهد، ومأه اهو يو  
مك ، وذهب الز اج وابعه الزمتشرأ إلخ  ن األي والال  ليساا لىعهد، ول  يرد باليو  

أما  راد به الزمن الحالر، وما ياصل به ويداأيه من اأزمأ  المالي   معأخ معيأا، وا 
 :اي اول الشالر ((اآلن))واآلاي ، وهو أحو

 3 الذ  الالخ    ي لالىال  الالابِ مالالالالالن أال   الالالالتُ الل  ل  الالالالالالالالالالالالي     وي  الالالاِ بال  الالالرُ مس   الالالالالالالالالالالالالالالا ابيالالالالالالالالالالالالالالالض  اآلن لالم        

واسااطت  أيابه   أ ال يغفل البا   ن ياصابخ اإلأسان بعد  ن ابيض شعر صدرو،   
 يس الالالالالالالاليث األي والال  ايها لوما ادل لىيه ح كىم  اآلن،:والشاهد ايه .وبىأل من الكبر لايا

 .لىعهد كاليو 
  .4﴾اَل َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهمْ ﴿:اي  اوله اعالخ    :خائنة

 و   و لىخ اعى  ذات تياأ   و لىخ أفس، لىخ تياأ ،﴾َعَلى َخاِئَنةٍ ﴿»:اال الزمتشرأ   
وذكر الستمين .5«عر لىمبالغ ر ل راوي  لىشت  :وينال ر ل تائأ  كنوله  ارا  تائأ ،

 حدهما  أتها اس  االل والهاء لىمبالغ  كراوي  وأساب  . نت اي تائأ  هاله   و ه»:الحىبي
                                                

 .526ص   0الكشاي ج -1
 .448ص  2البحر المحيط ج  -2
 (.سرب ) البيت من الكامل لىحارث بن لى  الذهىي اي لسان العرب  -3

. 02المائدة، من اآلي   - 4  
. 545، ص 0الكشاي، ج  - 5  
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الهتاأي  نت الاتاء لىاتأأيث، و أتث لىخ معأخ طائف ،  و أفس  و ...لىخ شتص تائن:  أ
و ه من هذو اأو ه اإذا كان كلت .1« أتها مصدر كالعااي  والعااب :الهتالث. اعى  تائأ 

ابيتأ  من ادتلخ  أتها اس  . له ما يويتدو ويهبت صحت  احاماله ﴾َخاِئَنةٍ ﴿المحامى  لافسير
 : االل والهاء لىمبالغ  هي اول الشتالر

  [ىفالالالالالالالعِ  ارين إأتك لالالالالالالالو ر يالالالالالالالالالالالت االالالالالالالالالالالالالوارسالالالالي      بعمايايالالالالن إلالالالالالالالالخ  الالالالالالالالالالواأالالالالالب ص]
  2الالالالالالعِ ب  ص  اإلِ  الالالالالل  غِ م ر تالالالالالالالائأالالالالالالالالالال ل الالالالالالالالالالالالد  لىغ        ن    اكُ الالالالاللو  الالالالالالالالالاءِ بالوا   الالالالالالالالالك  أفسالال   ت  حدته   

 أ يا ارين لو ر يت اوارسي »:يتاطب ليفا أزل لأدو اطمع اي  ارياه انال له   
لحدهت أفسك بوااء العهد تواا مأتي، كما هو  اأب صىفع،بهذين ال بىين ممادتين إلخ  و 

ولعىته كان اد  شار ...كهير التياأ  : أ...ول  اكن م عوال لىغدر تائأ  الوا ب لىيك،
اساتدا  كىم  تائأ  كاس  االل دلت لىخ المبالغ ، وهو :والشتاهد ايه .3«لى اري  بأصبعه

َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ﴿:رأ اي افسير اوله اعالخ حد اأو ه المحامى  التاي  شار إليها الزمتش
 .﴾ِمْنُهمْ 

   4﴾َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِ يَلةَ ﴿:اي اوله اعالخ    :الو يلة
و يير    و صأيع ، يانرتب من اراب ،: كلت ما ياوستل به  أت  ﴾اْلَوِ يَلةَ ﴿»:اال الزمتشرأ  

. 5«ااساعيرت لما ياوستل به إلخ الىته اعالخ من اعل الطالات وارك المعاصي ذلك،
الوسيى  هي الفعيى  من اول النائل اوستىت إلخ االن بكذا، بمعأخ »:ويفسترها الطبرأ بنوله

 : واي هذا المعأخ  أشد لبيد اوله. 6«انرتبت إليه

                                                

. 774، ص 4الدرت المصون، ج  - 1  
(. صبع)البيت من الكامل لىكالبي، اي لسان العرب  - 2  
. 702، ص 7ج الكشاي،  - 3  
. 25المائدة ، من اآلي   - 4  
. 556، ص 0الكشاي، ج  - 5  
. 482، ص 0ج . دت.دط.بدار ه ر. لبد اهلل بن لبد المحسن الاركياا افسير الطتبرأ، - 6  
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ُرون  ما ا د    را ِره رُ الالأتالاس ال ي الد    1       ال كالالالالالالالل  ذأ لالالالالبت إلالالالالالالخ الىتالالالاله واسالالالالاللُ   م 
معيبا لىخ الأتاس  هىه  بالذأ ه  ايه من شوون الدأيا وسرل  اأائها، ولىخ كلت ذأ    

ما ادلت لىيه كىم  :والشتاهد ايه. لنل  ن ياوب إلخ الىته بالطال ، وال يشاغل بالدتأيا الفاأي 
 .2﴾َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِ يَلةَ ﴿:  دالليت  بنوله اعالخواسل بما لها من لالا

  .3﴾َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُلُنوِبِهمْ ﴿:اي اوله اعالخ   :بعض لنوبهم
يعأي بذأب الاولتي  ﴾َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُلُنوِبِهمْ ﴿»:اال الزمتشرأ   

رادة تالاه اولع بعض ذأوبه  مولع ذلك، و راد  نت له  ذأوبا  مت   لن حك  الىته، وا 
نت هذا الذأب مع لظمه بعُلها وواحد  مأها، وهذا اإلبها  لاعظي  الاولتي  كهيرة العدد، وا 

عض يرابط ب  و))واساسرااه  اي اراكابه، وأحو البعض اي هذا الكال  ما اي اول لبيد
أتما اصد افتي  شأأها بهذا اإلبها ، كأأته اال أفسا  راد أفسه، ((الأتفوس حمامها كبيرة  وا 
وهو معأخ البعليت ، اكذلك إن  اكما  نت الاأكير يعطي معأخ الاكبير، وأفسا  أ أفس،
رادة  اي اآلي  الكريم ،﴾َبْعضِ ﴿:اإبها . 4«صرتح بالبعض والمراد به الاولتي لن حك  الىته وا 

اه، كما ذكر ذلك الزمتشرأ ال شكت  أته يراد به اعظي  الاولتي لن حك  الىته، وارط تال
اي هذو ﴾َبْعضِ ﴿وهذو الدتالل  لكىم .إسرااه  اي اراكابه من بين ذأوب  مت  كهيرة العدد

 : اآلي  الكريم  هي كداللاها اي اول لبيد
الالالالالاُمه ا     [لالالالالالالهالالالالالالالالالالااال الالالالالالر اك  مالالالالكالالالالالالالأالالالالالال  إذا لالالالالالالال   ر ]  5 و يرابط ب الالالالع ض  الالالأتفالالالالوس ِحم 

 أ ه كهير ارك اأمكأ  حين ال ارليه اإلاام  ايها إالت إذا احابسه الموت :حيث ينول   
  أته لبتر لن أفسه ببعض الأتفوس دالل  لىخ الاعظي ؛أنت :ايها اكيي ياركهاع والشتاهد ايه

                                                

. 027ص . دت.دط بيروت.دار صادر.البيت من الطتويل لىبيد بن ربيع  العامرأ، اي ديواأه - 1  
. 25المائدة ، من اآلي   - 2  
. 48المائدة، من اآلي   - 3  
. 566 – 565، ص 0الكشاي، ج - 4  

شرك  . لمر حااظ سىي  سعيدة.اا.لىزوزأي.اي شرح المعىنات السبع.البيت من الكامل لىبيد بن ربيع  من معىتناه -5   
  020ص.  7888.الناهرة 0ط. الندس  
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 .إبها  يفيد الاعظي ،  و  أته ربتما ادتلخ  أتها كلت الأتفوس مبالغ  كلت ما ايه 
   1﴾ُقْل َهْل أَُنبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َلِلَك َمُثوَبًة ِعْنَد اللَّهِ ﴿:اي سياي اوله اعالخ   :مثوبة

: المهوب  متاصت  باإلحسان، اكيي  اءت اي اإلساءةع اىت:اإن اىت»:اال الزمتشرأ   
َفَبشِّْرُهْم ﴿ومأه ،((احيت  بيأه  لرب و يع)):ب  مولع العنوب  لىخ طرين  اولهولعت المهو 
حين يرالي  صل ولعها ﴾مثوبة﴿وحاول  بو حيتان  ن يميتز بين معأخ .3«2﴾ِبَعَلاٍب َأِليمٍ 
وهذو المهوب  هي » :إذ ينول وحين يرالي كهرة اساعمالها اي التير واإلحسان، ومعأاها،

وال يدلت إذ ذاك لىخ  ،اإن لوحظ  صل الولع، االمعأخ مر ولا ام ،اي الحشر يو  النيت 
ن لوحظ كهرة االساعمال اي التير واإلحسان اولعت المهوب  مولع  معأالالالالالخ اإلحسان، وا 

ويبدو  نت مالحظ  كهرة االساعمال اي التير واإلحسان هو التذأ ر تحه . 4«العنوب 
اي هذو اآلي  الكريم  واعت مولع العنوب  الزمتشرأ اي افسيرو، حيث الابر المهوب  

 : واحديدا لىخ طرين  اول الشتالر
الالالالالالالالالالالالالالي ل]   5احالالالالالالالالالاليتالالالالال   بالالالالاليأالالالالاله  لالالالالالالالالالرب  و يالالالالالالالالالالالالالالع     [وتالالالالالالالاليل  اد دلالالالالالالالالالفالالالالالالالالالُت لالالالالالالالالالالها بت 

ولع الاحي  وهي :والشاهد ايه.اائم  لىخ اللرب المو عإذ  عل الشالر الاحي  بيأه     
 . وهي من اإلساءة من اإلحسان مولع اللرب الو يع ،

َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأوَلِئَك َشر  ﴿:اال اعالخ   :َعَبَد الطاغوت 
   6﴾َمَكاًنا َوَأَضلُّ َعْن َ َواِء ال َِّبيل

ومالالالالن لبد الطايوت : كأأته ايل«من»لطي لىخ صى ﴾َعَبَد الطَّاُغوتَ ﴿»:اال الزمتشرأ   
وارئ لابد الطتايوت لطفا لىخ النردة ولابدأ ولباد ولب د و ل ِبد ، ومعأاو الغىوت اي ... 

                                                

. 68المائدة، من اآلي   - 1  
. 70وآل لمران، من اآلي   .74سورة االأشناي، من اآلي   - 2  

522ص 0الكشاي ج -3

. 578، ص 2البحر المحيط، ج  - 4  
272ص 7البيت من الواار لعمرو بن معد يكرب اي الكااب ج - 5  
. 68المائدة، من اآلي   - 6  
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واال صاحب الدرت .1«كنوله  ر ل حذر اطن لىبىيأل اي الحذر والفطأ  العبوديت ،
: اي هذو اآلي   ربع ولشرون اراءة اهأاان اي الستبع وهما﴾ َبَد الطَّاُغوتَ عَ ﴿واوله: المصون

كما  «من»اعل ماض مبأي لىفالل وايه لمير يعود لىخ  «لبد»ولبد الطتايوت لىخ  نت 
ولبد الطتايوت بل ت الباء وااا الدتال : والهتاأي . اندت  وهي اراءة  مهور الستبع  يير حمزة

واد ...واألمش ويحيخ بن وهاب -رحمه الىته -الالالالي اراءة حمزة وتفض الطتايوت، وهالال
 اء لىخ اُعل؛أأته بأاء يراد به الكهرة والمبالغ  اي أحو يُنظ وأُدس، كأأته اد ذهب اي 

ويساتىص ممتا سبي  نت او يه اراءة ولبد الطتايوت،  ن . 2«لبادة الطتايوت كلت مذهب
وهذا ما  والمبالغ  ايها، كنوله  لىفطن اُطن، ولىحذر حُذر،لبد معأاو الغىوت االالالالالي العبوديت  

 :  اء اي اول الشتالر
نت  بالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالالالال       مالالالالالالالالالال ، وا  ُبالالالالالالالالالالالالالالالالال بالالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالالالي لبالالالالالالالاليالالالالالالأخ إنت  مت   3الالالالالدالالالالالالالالالالاكالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ل 

  حيث اساتد  الشتالر كىم  لبد  لىدتالل  لىخ اإليغال اي العبوديت  اه   صالء ايها   
َعَبَد ﴿وهي الدتالل  التاي  شار إليها الزمتشرأ حين ذكر اراءة .واأب لبد ااأ ت  مالال ،
 . ﴾الطَّاُغوتَ 
   4﴾ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعِدهِ َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُ وًءا ﴿ :اال الىته اعالخ    :بجهالة

 حدهما :ب هال  اي مولع الحال  أ لمىه، وهو  اهل وايه معأيان»:اال الزتمتشرأ   
أنت من لمل ما يودتأ إلخ اللترر اي العااب ، وهو لال  بذلك  و   أته االل اعل ال هى ؛

؛ اهو من  هل الستفه وال هل، ال من  هل الحكم  والادب  : ير، ومأه اول الشتالرظانت
  5لىالالالالالخ  أتهالالالالالا االت لشيتالالالالالالالالالالالال   زراالالالالالالالالالالالهالالا      ِهىت  لىالالالالالخ لمد  ولالالالال  اك  الالالالالالالالاهال

                                                
 524ص 0الكشاي ج -1

. 270-272، ص 4الدرت المصون، ج - 2  
. 70ص . محمد يوسي أ  . اا.البيت من الكامل أوس بن ح ر اي ديواأه - 3  
. 54اأأعا ، من اآلي   - 4  
. 628، ص 0البيت من الطتويل بال أسب  ، اي الكشاي، ج  - 5  
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 أته  اهل بما ياعىتي به من المكروو والملرتة، ومن حيت الحكي   الت يند  لىخ شيء :والهتاأي
كان ما اهال  و  اهال العوااب، اإأته اا  بفعل ال هى   وسواء.1«حاخ يعى  حاله وكيفيتاه

ل اال الشتالر مع  أتها االت : بمعأخ مع  أ «لىخ»وايه.البيت الستابي:واي المعأخ اأوت
، ول  اك ايما ملخ  اهال: لشيت  زياراي لها والشتاهد .بالابارو  أته اااح  تدرها. ا اهىت 

ل التذأ ذكرو الزمتشرأ ال،اعمتد الاتظاهر بال هل، ول  يك  اه:ايه اي .وهو المعأخ اأوت
 .﴾َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُ وًءا ِبَجَهاَلٍة  ﴿:افسير اوله اعالخ

   2﴾ َوَلكِّْر ِبِه َأْن تُْبَ َل َنْفٌس  ﴿ :اال الىته اعالخ      :تب ل
 ن اسى  إلخ الهىك  متاا  ﴾ َأْن تُْبَ َل َنْفٌس ﴿بالنرآن ﴾َوَلكِّْر ِبهِ ﴿»:اال الزمتشرأ   

    .3« أنت المسى  إليه يمأع المسى   و صل اإلبسال المأع؛ والعذاب، واراهن بسوء كسبها،

واإلبسال هو  متاا   ن ابسل،:مفعول أ ىه وانديرو كما ذكر الزمتشرأ ﴾َأْن تُْبَ لَ ﴿
واي .4«ا  أ اراهأ االراهان وينال  بسىت ولدأ و هىي،» و بمعأخ الاسىي  لىباسل الماأع،

 : هذا المعأخ اال الشتالر
أالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بسالالالالالالالالالالالالالالالالي بأالالالالالاليت بغالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالر      ب غالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو    5الالالالالاو وال بالالالد   ُمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرايوا 

ا اي د  ر ل مأه  اسمه  بو الصحيف  ياحستر لىخ اسىي   بأائه لبأي اشير رهأ»حيث   
والشاهد ايه معأخ اإلبسال، ولالااه بما ورد .6«بغير  ر   أاو هو و بأاوو، وال بد  مراي

 .اي اآلي  الكريم 
 
 

                                                
 . 628، ص 0الكشاي، ج  -1

28اأأعا ، من اآلي   - 2  
. 626-625، ص 0الكشاي، ج - 3  
. 600، ص 4الدرت المصون، ج  - 4  
(. بعا)هىي ، اي لسان العرب البيت من الواار، لعوي بن اأحوص البا - 5  
. 260، ص 7ج. اا  حمد لبد المو ود ولىي معوض يأظر الكشاي، - 6  
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ْل َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه َآَزرَ  ﴿ :اي اوله اعالخ   :آزر      .1﴾ َواِ 
ستال  واي كاب الاتاريخ  نت اسمه آزر اس   بي إبراهي  لىيه ال»:اال الزمتشرأ   

ابن "بالسرياأيت  اارح، وايل آزر اس  صأ ، اي وز  ن يأبز به، لىزومه لباداه، كما أبز
، انيل ابن ايس الرايات" ايس اسواء كان آزر اسما .2«بالرايات الالاي كان يشبتب بهنت

أه، واد أبز به   و اس  صأ  كان يعبدو؛ اهو لطي بيان أبيه،  و بدل م أبي إبراهي ،
، اىنتب بالرايات الالت وصار لنبا له، لمتا الز  لباداه، كما أبز ابن ايس  اي كان يشبتب بهنت
 : بابن ايس الرايات، كما اال  حد الشتعراء المحدهين

 3الاليت بعض  سمائح   ل   ها     كالالالالالأنت  سماء  ا اي ابالالالالالالالالالالالالائىِ الالالالالالالالزل ب  أ   الالالالالالالخ بأسمالالالاء  ل  د   ُ 
إطالي :والشتاهد. كأنت اسمها  صبا لىما لىيه يأادوأه بىفظ  سماء شاما له بين ابائىها،   

 ا لنتب  بوالالالذلك كمالالالالاىنتب ب ها،الالالالاس  محبوباه  سماء لىخ الشتالر بالأتظر إلخ اعىتنه الشتديد ب
 . إبراهي  بآزر، وابن ايس بالرايات

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َ َكًناَفا﴿: اال الىته اعالخ   :فلق الّصبح     4﴾ِلُق اإلِْ
با:اان اىت»:اال الزمتشرأ    باعوالظىم  هي التاي اأفىي لن الصت . اما معأخ اىي الصت
 ن يراد االي ظىم  اإلصباح، وهي الغبش اي آتر الىتيل ومأنلاو التذأ :ايه و هان:اىت

با و لمود الف ر لن بياض الأتهالالالالالالالالالار  ن يراد االي اإلصباح التذأ ه:والهتاأي.يىي الصت
سفارو، واالوا اأشيت لمود الف ر، واأصدع الف ر، إذا .5«وسموا الف ر اىنا بمعأخ مفىوي وا 

با والمعروي  كان اىي بمعأخ اأشيت؛ اإأته حيت لىزتمتشرأ  ن ياساءل لن معأخ اىي الصت
با،  : أوتاس لىتمرة إذ ينولكما  اء اي وصي  بي   نت الظىم  هي التاي اأفىي لن الصت

                                                

. 24اأأعا ، من اآلي   - 1  
 622ص  0الكشاي ج -2
 .محمد الزازاي.محمد أور الحسن.اا.لىبغدادأ.البيت من البسيط أبي محمتد لبد الىته التازن شرح شواهد الشتااي  -2

. 780ص  4ج 0807.بيروت .دط . دار الكاب العىمي  .ين يبد الحميدمحمد محيي الد  
. 86اأأعا ، من اآلي   - 4  
. 645، ص 0الكشاي، ج - 5  
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الالالالالالالالالالالالالالالالالن   ديِمالهالالا     االالالالالالالفالالالالالرتأ ليالالالالالالالل لالالالالالالالن بالالالالالالالالالاليالالالالالاض   1أالالهار ارد ت  بالالالالالاله ه ت اأ ف ر ا ل 
 أ  نت الحباب سار التمر، ولمتا اأشيت لن و هها ظهرت، كما اأشيت الىتيل لن بياض    

با :والشتاهد ايه .الأتهالالار واسابان ممتا داع  .وليس العكس ،اأفالي الظىم  لن الصت
 أ  أته حذي   حدهما  ن يراد االي ظىم  اإلصباح،:بالزمتشرأ  ن ير ع ذلك إلخ و هين

 ن يراد االي اإلصباح التذأ هو لمود الف ر لن :والهتاأي.الملاي وهو او يه صائب
سفارو بدليل اول العرب واسمياه   لمود الف ر واأصدع الف ر، اأشيت :بياض الأتهار وا 

 : بدليل بيت الطتائي.  يلا الف ر اىنا بمعأخ مفىوي
لُ  بيالالاللِ  الف الالالالر يالالالالالالالبدو ابالالالالالالالالالالل   و زريُ  ه ت يأسالالالالالالالالالالالالالالالالالكب الالالالالالالالالالالالالر  طال  ا   الغيالالالالثِ  ه     و وت

2  
 ه، والتاي ااكشتي شيئا الالالالطىع الف ر وابشر بالالالالإذ ياحدتث ايه حاا  لن الزرا  التاي ااندت  م   

 ن الالالاله موالكال  كىت  .زيرالالالاليعنبه اأصباب يكما يساهلت المطر بنطر تفيي  ،اشيئا لن بياض
 ود الف ر لن الالالالالالاأشناي لم: والشتاهد ايه.باب الامهيل حيث  وائل اأمور ابدو اىيى  ه ت اكهر

 . بدو ابل  بيلهو زري الف ر ي بياض الأتهالالالالار،
   3﴾ِإنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفِرينَ ﴿ :اال الىته اعالخ       :حّرم
كما يمأع المكىتي ما يحرت  لىيالالالالالالالالالالالاله  مأعه  شراب ال أت  وطعامها،»:اال الزمتشرأ   

العا  لآلي   االاتحري  بمعأخ المأع هذا ما  شار إليه الزمتشرأ، واه  من الستياي.4«ويحذر
 :  الكريم  بدليل اول الشتالر

  5[و ن اراالالالالالالالالالآ حالالاتخ  الايالالالالالالالالالالالالِك يالالالالالالا ِهأ دُ ]حرا  لىخ ليأيت  ن االالالالطع  الكالالالالالالالالرا      
حيث مأع الشتالر ليأيه  ن اذواا طع  الأتعاس حاتخ يالاي محبوباه هأد ويأال مالالالالالن    

و لاند  نت  مال البيت كان من  .ساتدامه لفظ الحرا  بمعأخ المأعا:والشتاهد ايه.أوالك
                                                

. 645، ص 0البيت من الطتويل أبي أواس اي الكشاي، ج  - 1  
. 68، ص 5البيت من البسيط، لحاا  الطتائي، اي الدرت المصون، ج  - 2  
. 58األراي، من اآلي   - 3  

  72ص  7لكشاي جا -4
. 282، ص 4، والبحر المحيط، ج 72، ص 7البيت من الطتويل بال أسب  اي الكشتاي، ج  - 5  
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 ن اطع  :وراء اتايارو كشاهد اند اأوتلت صورو البياأيت ، امن االساعارة المكأيت  اي اوله
الكرا إلخ الم از العنىي اي إسأادو الفعل راأ بمعأخ سكن إلخ العين، وهو اي الحنين  

اعار اراآ لاغملا بالابار  نت اإليماض ايه سكون كما يحامل  يلا  أته اس، لىدتمع
وال  ،إلاا  إلخ ما يعبتر لأه البيت من وااء وصدي، االمحبت ال يهأأ له بال. ال فون

 .اغمض له  فون إن ل  يالي حبيبه
   1﴾ُث اَل َيْعَلُمونَ َوالَِّليَن َكلَُّبوا ِبَآَياِتَنا َ َنْ َتْدِرُجُهْم ِمْن َحيْ  ﴿ :اال الىته اعالخ:َ َنْ َتْدِرُجُهمْ 

 و االساأزال  االسادراج اسافعال من الدتر   بمعأخ االساصعاد، »:اال الزمتشرأ  نت    
طواو شيئا بعد  :و درج الكااب ومأه درج الصبيت إذا اارب بين تطاو،...در   بعد در  

أيه  اىيال سأساد﴾ َ َنْ َتْدِرُجُهمْ ﴿:مات بعله  اي  هر بعض ومعأخ :شالالاليء ودرج النو 
ما يراد به ؛ وذلك  ن يواار  ﴾ِمْن َحْيُث اَل َيْعَلُمونَ ﴿ويلالي لنابه  اىيال إلخ ما يهىكه ،

الىته أعمه لىيه  مع اأهماكه  اي الغأخ، اكىما  دتد لىيه  أعمه ازدادوا بطرا، و دتدوا 
 هرة من الىته  معصي ، ايادرت ون اي المعاصي بسبب ارادي الأتع ، ظاأتين  نت مواارة الأتع 

أتما هي تذالن مأه، وانريب، . 2«وابعيد اهو اسادراج الىته اعالخ أعوذ بالىته مأه وا 
سواء مأتوذا من الد ر ج  و  3«الانريب مأزل  مأزل  واأتذ اىيال اىيال»ااالسادراج إذن هو

اا إيتاو  : الد ر ج واد اال األشخ اي االسادراج محذترا متاطبه ومتوت
 الالال  الالى  بسُ  الستمالالالالالالالالالالالاءِ   سبالالالالالالالالالالالالالاب   اتيالالالالالالت  ورُ       بت همالالالالالالالاأين االالالالالالالالام ل الالالالالالالي  ُ ا اىو كأت  
 4الالال  ح  ف   أتالالالالالالالالالالالالالالي لأكالالال  ييالالالالالالالر مُ  واعىالالالالال         وُ الالر  هُ حالالالالالالاتالالخ ا   ك النالالالالالالالالالالالالالالالولُ الالالالالالالالالالأ  ليسادر   

   الكريمالالالالالالال  الالالالالالالاله  اي اآليالالالحيث دلت بما يوااي معأخ سأسادر «ليسادر أتك» :اهد ايهوالشت    
 اسادر ه كالمي  أ  اىنه حاتخ اركه يدرج »:حيث ينال.والمشار إليه اي كال  الزمتشرأ

                                                

. 007األراي،  - 1  
. 06، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 574، ص 5الدرت المصون، ج  - 3  
. 072البياان من الطتويل، لأللشخ، اي ديواأه، ص  - 4  
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 .1«لىخ اأرض
 .2﴾ِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَْعَناِق َواضْ ﴿ :اال الىته اعالخ  :فوق األعناق

أأتها مفاصل  ، راد  لالي األأاي التاي هي المذابا﴾َفْوَق اأْلَْعَناقِ ﴿:» :اال الزمتشرأ   
ووس أأتها اوي األأاي يعأي    ووس، وايل  راد الرت اكان إيناع اللرب ايها حزتا واطييرا لىرت

 : ودليىه اي ذلك اول الشتالر.3«لرب الها 
م]   4الُمِشيالالاِ  البطالالالالالالالالالالالاللِ  هالالالالالالالامالالالالالالالال    و لربُ      [سالالالالالالاكي لىالالالالالالخ المكالالالالالالالروو أالالالالالالالالالفساليوا 

والشتاهد ايه لرب الهامت  .ايطيا به ر ايه بأأته ملرب بسيفه ر س لدوتو،تإذ يف   
 :واول اآلتر. بمعأخ الرت س

با  صالاب   يش ياه وهو اي  الالالالالالالالالالأواء         الرت س ااأفىنالالالالالالا ء  سالالالالالالالالوا بالالالالالالاسالالالالالالالالالالالالالالىالال       لل 
5  

إذ يفتر بأأته امكن من لدوو، وهو اي  رض يىيظ  مسودة، اأصاب وسط ر سه بسيفه    
ز معأخ اوله اعالخ ءإصاب  سوا:والشتاهد ايه.الناطع، اشنته : الرت س بلرب  الستيي ممتا يعزت

 .﴾أْلَْعَناقِ َفْوَق ا﴿
       .6﴾َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َباَلًء َحَ ًنا﴿: اال الىته اعالخ  :ِلُيْبِليَ 
وليعطيه  » :﴾َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنينَ ﴿ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت معأخ   
 بىياه، واي الشرت بىواه   نت اأكهر اي التير»:وذكر ييرو.7«لطاء  ميال﴾َباَلًء َحَ ًنا﴿

،»والموكتد  نت .8«واي االتايار اباىياه وبىواه : اال اعالخ البالء يكون اي التير والشرت

                                                

. لسان العرب، مادة درج - 1  
. 07اأأفال، من اآلي   - 2  
. 085، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 245البيت من الواار، لعمرو بن اإلطأاب  اي شرح شذور الذتهب  - 4  
. 58ص  0البيت من البسيط، لبىعا بن ايس الكأاأي اي شرح المفصتل البن يعيش ج - 5  
. 02اأأفال، من اآلي   - 6  
. 080، ص 7الكشاي، ج  - 7  
. 242، ص 0ون، ج الدرت المص - 8  
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  أنت االباالء اماحان ايماحن الىته لبادو بالتير ليشكروا.1﴾َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنةً ﴿
 : البالء بمعأخ العطاء بنول زهير واد اساشهد لىخ صحت  دالل .2«وبالشرت ليصبروا

 3الالالو التالالالالالالالذأ يبالالالالالالالالالىالُ  البالالالالالالالالءِ  ما تير  أبالهُ ا     [ زا الىتالالالالالالاله باإلحسان مالالالالالالالا اعال بك ]
والشتاهد . و بالهما  حسن البالء. كااأ الىته بإحساأه إليهما ما اعالو بك  من اإلحسان: ينول
 .﴾َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنينَ ﴿: عأي  لطخ، مما له لالا  بنوله اعالخاساتدا   بىخ بم: ايه

َيا َأيَُّها الَِّليَن َآَمُنوا اْ َتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّ وِل ِإَلا َدَعاُكْم ِلَما ﴿:اال الىته اعالخ :يحييكم
     .4﴾ُيْحِييُكمْ 

 من لىالالالالالالالو  »: أ﴾ِلَما ُيْحِييُكمْ ﴿آلي  الكريم ي معرض افسيرو لهذو االالالالالتشرأ االالالالالر الزمالالالالالالالالالذك   
وال هل ظال   العى  أور،:لند ايل.5«أنت العى  حياة كما  نت ال هل موت الدتياأات والشترائع؛

واب  ن ينال العى  حياة وال هل موت ومن هذا المأطىي الابر الزمتشرأ  نت . و ولخ بالصت
ن ذكردلواه سبحاأه واعالخ المومأين إلخ ما   و .6يحييه  هي دلواه إيتاه  إلخ العى  وا 

وحين ل  ي د ما يدلتل به لىخ .لكن ال اراخ إلخ هذا الفه  اأويالت  ترا، 7ذكر ييرو
 : صحت  هذا المعأخ ذكر بياا من إأشادو انال

  8الالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالفالال  الالالالاله كالالالالال  الالالالالالت وهالالالالالالالالالالالالوبالُ يال  الالالالالالالالذاك م  الاله     االالالالالالالالالالاالالالُ الالالالالالالالالالالالالالالى  حُ  هالالالالالالالالول  الالالالالالالالالالالال    بالالالالالالن  ع ِ ال اُ 
ومن  أأته كالميتت اي لد  الأتفع ولد  اإلدراك، أهخ ايه ال هول من الع ب بهيابه؛   

د كفن ليس إالت  ز اوله إنت ال هل موت، .ذلك اهوبه م رت  . والعى  هو الحياة ليعزت

                                                

. 25اأأبياء، من اآلي   - 1  
. 242، ص 0الدرت المصون، ج  - 2  
. 06ص . لىي حسن االور.البيت من الطتويل لزهير اي ديواأه،اا  - 3  
. 74اأأفال، من اآلي   - 4  
. 008، ص 7الكشاي، ج  - 5  
. 008، ص 7يأظر الكشاي، ج  - 6  
. 082ص  00يأظر افسير الطبرأ، ج  - 7  
. دون  ن يشير إلخ اائىه 426/  4البيت من المأسرح لىزمتشرأ اي البحر المحيط  - 8  
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ْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْ َبَك اللَّهُ ﴿:   ىته اعالخاال ال   :ح بك  .1﴾َواِ 
ومن كان الىته » أ كاايك الىته.2«اإنت محسبك الىته ﴾َفِإنَّ َحْ َبَك اللَّهُ ﴿»:ذكر الزمتشرأ   

 : واد اسادلت الزمتشرأ لىخ هذا المعأخ بنول  رير.3«حسبه ال يبالي بمن يأوأ سوءا
  4الالواعُ الالالالالالالالالب  الهتيالالالالالاب واشال   الالالالالالالالالالالوا تز  سُ الالالالالالالالالالالالكالالالالال       ن اىب  ب  ن المالالالالالكالالالالار  حس  م إنت و دتُ 

اي هذا البيت ياهكت   رير بمن يتاطبه ، إذ ياوهتمون  نت المكار  اي المالالأكل والمىبس    
 .اساتدا  حسبك  بمعأخ كاايك : والشتاهد ايه. واأمر ليس كذلك
اَلَة َوَآَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َ ِبيَلُهمْ ﴿: اال الىته اعالخ  :فخّلوا  بيلهم   5﴾َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 الالالالالالالالر الالالالالاأطالالالالىنوا لأالالالالاله  بعالالالالالالالالالد اأسالال»﴾َفَخلُّوا َ ِبيَلُهمْ ﴿:ذكر الزتمتشرأ  نت معأخ اوله اعالخ   
ولن ابن لبتاس رلي الىته لأهما دلوه  ...أه  وال ااعرتلوا له والحصر  و اكفتوا ل
ايان المس د الحرا  َفَخلُّوا ﴿:وذكر  بو حيتان اي معرض افسيرو لهذو اآلي  الكريم .6«وا 

اااه  حيث ما » أها ﴾َ ِبيَلُهمْ  كأاي  لن الكيت لأه  وا  رائه  م را المسىمين اي اصرت
ل  المعأخ اأطىنوه  من اأسر والحصر،  و يكون...شاءوا، وال ااعرتلوا له  والظتاهر اأوت

ل،.7«لشمول الحك  لمن كان مأسورا وييرو كما ذهب  وسواء كان المعأخ اي و هه اأوت
 و اي و هه الهتاأي كما اتاارو  بو حيتان االمعأخ دلوه  وشأأه   إليه الزمتشرأ،

اون اي  مصاره  ويدتىون البيت الحرا » و بي  ،كلت من الزمتشرأ واد اسادلت .8«ياصرت
 :  و ذاك بنول  رير حيتان لىخ صحت  هذا المعأخ،

                                                

. 67اأأفال، من اآلي   - 1  
. 020، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 508، ص 4البحر المحيط، ج  - 3  
. 008، ص 7البيت من الكامل، ل رير، اي الكشاي، ج  - 4  
. 5الاوب ، من اآلي   - 5

  
 047ص 7الكشاي ج -6

. 02، ص 5البحر المحيط، ج  - 7  
. 244، ص 00افسير الطتبرأ، ج  - 8  
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  1[ك الندرُ ز ببرزة  حيالالالالالالث الطالر  وابرُ ]السبيالالالالالالل لمن يبأالالالالالالي المأالار  باله       تل        
اارك سبيل المعالي لمن يبأي األال  ايه، ويني  :يه و لمر بن ل أ الاتميمي اائال له   
حيث شبته التصال الحميدة بالطتريي لىالالالالالخ سبيل االساعارة  ئرو ويبيتن حدودو،شعا

 .﴾َفَخلُّوا َ ِبيَلُهمْ ﴿:وما ادلت لىيه من معأخ اوله اعالخ «تلت »والشتاهد . الاصريالالالالالحيت 

    2﴾الر ِتْلَك َآَياُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيمِ ﴿: اال الىته اعالخ     :الحكيم
 و وصالالالالي  ذو الحكم  الشامالالالالالاله لىيها، وأطالالالالنه بها، ﴾اْلَحـِكيمِ ﴿»:اال الزمتشرأ   

وذكر الفتر الرازأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي   نت اي وصي الكااب .3«بصف  محدهه
 :     بكوأه حكيما و وها

 .الحكي  ذو الحكم  بمعأخ اشامال الكااب لىخ الحكم  -    
 .ل بمعأخ االلالحكي  بمعأخ الحاك  اعي -    
 .الحكي  بمعأخ المحك  واإلحكا  معأاو المأع من الفساد -
يااء ذأ النربخ ويأهخ لن الفحشاء  -     الحكي  أأته اعالخ حك  ايه بالعدل واإلحسان وا 

 .اعىخ هذا الحكي  يكون المحكو  ايه...والمأكر والبغي
واب، وهو وصي م ازأ وو  - ه الم از ايه هو  أته الحكي  التذأ يفعل الحكم  والصت

واب  . يدلت لىخ الحكم  والصت
ولاعزيز هذا الو ه اأتير  ورد . اد وصي الكال  بصف  من اكىت  بهر  ن يكون الم -

 : كلت من الزمتشرأ، والرازأ الشاهد الشعرأ اآلاي
  4مالالالالالالالالالالن ذا االهالالالاع: الالالهالالالالالا لينالالالالالالالويريبالالالال   االالالالالالالالالالالالالالالالالأاي المىالالوك  حالالالالالالالالالالالكيم        اد اىاالالالالالال      

                                                
  754ص 0الكااب ج البيت من البسيط ل رير اي -1

. 80يوأس، اآلي   - 2  

 786ص. 7الكشاي ج 3-
. 72البيت من الكامل لأللشخ اي ديواأه  - 4  
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 و حكي  اائىها اىاها؛  وربت اصيدة يريب  أاطن  بالحكم  دال  لىيها،:ينول الشتالر   
ب الأتاس، اساتدا  كىم  الحكيم  :والشتاهد ايه وينولوا من الشتالر التذأ االهاع لياع ت

 . والماكىت  بها ،لىوصي بصف  محدهها
  .1﴾َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن َلْم َتْغَن ِباأْلَْمسِ ﴿: اال الىته اعالخ    :َتْغنَ 
 ت الالالالالالالالل  يأب: يغ ن  زرلها  أ كأن﴾ َكَأْن َلْم َتْغنَ ﴿» :ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي    

الت ل  يسان  المعأخ، وار  الحسن : لىخ  نت حذي الملاي اي هذو الموالع ال بدت مأه، وا 
رع، ولن مروان  أته  2كأن ل  يغن بالياء لىخ  نت اللمير لىملاي المحذوي التذأ هو الزت

: وذكر  بو حيتان اأأدلسي اي افسير هذو اآلي  .3«ار  لىخ المأبر كأن ل  ااغنت باأمس
ل  ين  و  مبالغ  اي الاتىالالالي والهالك حاتخ كأأتها ل  او د من ابل، ﴾َكَأْن َلْم َتْغَن ِباأْلَْمسِ ﴿»

حاح .4«.باأرض به   تلرة ألرة اسرت  هىها يأي بالمكان  أ  اا  »:و اء اي الصت
. «ل  يأبت»: ممتا داع بمحنتي الكشاي إلخ اإلشارة إلخ و ود اصحيي اي اوله .5«ومكث

حيا ل  يهبت : واد ينال اغأتخ إذا امكتث واىبتث، ومأه  اءت اراءة مروان بن الحك .والصت
 : من الاغأتي بمعأخ الاىبث واإلاام ، وهو أظير اول الشتالر (كأن ل  ااغنت )

ــغنـــالتــ ـواء طويـــلَ الثه  طويـــــلَ     [ـــراقوكـــنت امــــــرأ زمــنــا بالعـ]
6 

وكأت ر ال طويل اإلاام  : وايه ينول لممدوح  ايس بن معد يكرب مسامأحا إيتاو   
 : ه ت اال. طويل الاتغأتي ايه زمأا طويال ،بالعراي

 الالالالالالالالالالالالالالاد  هالالالالالالالالالل اليمن اأأالالالالالالبالالالالالالالالالئالالالالالالالالالالالالالالالالالت االالالالالالاليسالالالالالالالا ولالالالالالال  آاالالالالالالالالالالالالالاله     لىالالالالالالالالخ أأيالالالالالالالالالالالالالالاله سالال
 الالالالالالالالالالالالالالالوال الالالالالالالالالذأ تالالالالالالالالالالبروا لالالال  االالالالالالالالالالالالرنا ئالالالالالالالالالاك مراالالالالالالالالالالالالالالالالالاد مالالالالالالالالا  تبالالالالالالالالالالالالالالالالالروا      ولال

                                                

. 74يوأس، من اآلي   - 1  
. عأي مروان بن الحك ي - 2  
. 700ص  ،7الكشاي، ج  - 3  
. 042-046، ص 5البحر المحيط، ج  - 4  
حاح، مادتة  - (. يأي)الصت 5  
. 75ص .محمد حسين.اا  .البيت من المانارب، لأللشخ اي ديواأه - 6  
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ل اساتدا  لفظ الاغأتي بمعأخ الاىبث    وبه استرت اراءة من ار   ،والشتاهد اي البيت اأوت
 . كأن ل  ااغنت باأمس

  .1﴾َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياُء ِفي اأْلَْرضِ ﴿ : قال الّله تعالى    :الكبرياء
 أ المىك؛أنت :﴾َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياءُ ﴿:ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي  الكريم    

 و  ،وايل إنت الكبرياء بمعأخ العظم .ولذلك ايل لىمىك ال بتار المىوك ه  يوصفون بالكبر؛
 ارب  لكن يبنخ افسير الكبرياء بالمىك بالابارها صف  اتصت المىوك. 2«العىو  و الطتال 

واب، وبتاصت  لها ما يعلدها من كال  العرب الموهوي بعربيتاه  إذ ينول ابن  .إلخ الصت
 : ايس الرايات اي مدح معصب بن الزبير

ـريـاءُ مــنــه وال كــــبــ جــبـــروت        ــهـــليـس فيـ رحالالالالالالالم    ــكُ ـه ملـملــكُ 
3 

ومن  ،بر  مما يعيب المىوك من  بروتاالشتالر يمدح معصب بن الزبير بأنت مىكه م   
: وهذا وال شكت  أته يرابط بنوله اعالخ. أفي ما ياتصي به المىوك لأه: والشتاهد ايه.كبرياء

 . ﴾َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياءُ ﴿
    .4﴾َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْ َراِئيَل اْلَبْحرَ ﴿ :اال الىته اعالخ  :وجاوزنا

و وتزأا من   از : ار  الحسن»: رض افسيرو لهذو اآلي  الكريم اال الزمتشرأ اي مع   
ز التذأ اي بيت األشخ زو، و اوزو، وليس من  وت زأا حبال ابيى )): المكان، و وت ذا ا وت   ((وا 

زأا بأي إسرائيل اي البحر)) :أأته لو كان مأه لكان حنته  ن ينال كما )) : كما اال ،((و وت
ز الستكي  اي الباب اي اراءة ال مهور، واراءة الحسن  نت :يساتىص من النراءاين.5«((اي وت
ز بم:  أ ،اعتل بمعأخ االل  و  اعل  طتاو الالالالكان واتالالالالاوز المالالالالال  : أ عأخ   از و اوز،الالالالالالال وت

                                                

. 20يوأس، من اآلي   - 1  
. 725، ص 7ج  الكشاي - 2  

  80ص.محمد يوسي أ  .اا .البيت من التفبي لعبد اهلل بن ايس الرايات اي ديواأه  -3
. 88يوأس، من اآلي   - 4  
. 728، ص 7الكشاي، ج  - 5 
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 : كما اي اول األشخ ،وتىفه وراءو وليس لىاتعدي 
ذا ا           1[مالالالالن اأترا إليالالالالالالالالالالالالالالالالك حبالالالالها  تذت  ]     الالالال   بيالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالا   بالالالالالالالال  هالالالالالالالا حِ ز  الالالالالالالالالالالالو  وا 

. واد  تذت اأمان لىخ مرورها ااطعا المشايت ألناك ال زال راكبا لىخ أاااي،: أ   
ز اعدتا بأفسه تالي ما  اء اي اآلي  الكريم ، حيث اعدتا بحري :االشتاهد ايه  نت  وت

لو كان ممتا ياعدتا بأفسه، لكان  (( وتز)) كما يساتىص من اوله  يلا  نت  ،((الباء))ال رت 
زأا بأي إسرائيل اي البحر)): الحيت  ن ينالالالالالالالال  :    كما  اء اي اول الشتالر، ((و وت

  2الالالالاليُ االال  اي   البابِ  االالالي الستكالالالي   ز  كمالالالالالا  و       [الالاز ي يز سبالالالالالالالالاليىهالالاوال بدت مالالالن  الالالالالالال]      
البدت لمزيد اطعها من معين حاتخ ياسأتخ له سىوكها وأفوذها، كما : يصي مفازة اينول   

ار المسمار اي الباب ز بأفسه دون حا   إلخ حري  رت .  أفذ الأ ت  .والشتاهد ايه اعدتا  وت
  .3﴾َلْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُركَ َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى إِ  ﴿ :اال الىته اعالخ  :ضائق 

ليدلت لىخ  أته ليي : ل  لدل لن لي ي إلخ لائيع اىت:اىت»:اال الزمتشرأ   
زيد سيتد : كان  اسا الأتاس صدرا، ومأه اولك لارض يير هابت، أنت رسول الىته

ين، اإذا  ردت الحدوث اىت . 4«و ائدسائد : و واد، اريد السيادة وال ود الهتاباين المسانرت
ويساتىص من هذا  نت ما ُيبأخ من الفعل الهتالهي لىدالل  لىخ الهتبوت واالسانرار لىخ 
يير وزن االل، اإأته يمكن ردتو إليه إذا  ريد معأخ الحدوث، اينال حاسن من حسن وهاال 

ومأه اال يفه   نت حك  العدول لن اعيل  و اعل  و ييرهما إلخ ...من هنيل واارح من ارح
بالابارو  ﴾َضاِئقٌ ﴿ومن ذلك اوله اعالخ. ال يتاصت بألفاظ بعيأها، بل هو حك  لا  االل

واد اسادلت الزمتشرأ .اند كان  اسا الأتاس صدرا وصفا لارلا ياأاسب وتىي الرتسول
 : لىخ صحت  هذا العدول بما ورد اي صحيا كال  العرب إذ ينول الشتالر

                                                

. 78البيت من الكامل، لأللشخ، اي ديواأه، ص  - 1  
. 772البيت من الطتويل لأللشخ، اي ديواأه، ص  - 2  
. 07اآلي  من هود،  - 3  
. 750، ص 7الكشاي، ج  - 4  
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  1هالالاوبُ الالالالالالالالحُ شُ  د  با الالاسِ الالالالالالأتالال را ُ الالالالالالكبهالالالالالالالا و      ن  الالالالالالالالالالالالاماس   الالالال ُ الالالالالالالالىتئيالالال الالالالا مت     زلالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالالالالبم      
إأته وصل به  النحط إلخ در   ياهاات ايها الىئي  لىخ الطتعا ، ويعيت :ينول الشتالر   

بدل سمين دالل  لىخ  ((سامن))عمال والشتاهد ايه اسا. ايها الكري  ليوهتر ييرو لىخ أفسه
الحدوث ال الهتبات واالسامرار، كما الابر هذا البيت شاهدا لىخ  نت الشتحوب اي لغ  بأي 

 . كالب هو الهزال
ْؤَيا َتْعُبُرونَ ﴿: اال الىته اعالخ    :َتْعُبُرونَ    2﴾ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ

ويا ذكرت  لا»ذكر الزمتشرأ  نت     لبرُت : اباها وآتر  مرها كما انولحنين  لبرت  الرت
لت  الرويا إذا ذكرت  مالالالالالآلها : الأتهر إذا اطعاه حاتخ ابىأل آتر لرله، وهو لبُرو، وأحُوو  وت

ويا بالاتتفيي هو التذأ الامدو اأهبات، ور ياه  يأكرون لبترت  وهو مر عها، ولبرت الرت
خ بيت من الشتعر لبعض األراب ومع ذلك، اند لهر لى.3«بالاشديد والاعبير والُمعب ر

د اي كاابه الكامل  أشدو المبرت
 : يساتد  لبتر بالاشديد إذ ينول الشتالر األرابي 4

 5الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبتالالالالالالالالالاراالالالالالالالالالالالالهالالالالالالا     وكالالالالالالالأالالالالالالالالالالالالالالالت لألحالالالالالالالالالالالالالالال  لراُ رويالالالالالالالالالالالا هالالالالالالالالالالالالال ت لالالالالالالالالالالالب   ر يالالالالالالالالالالتُ       
والشتاهد ايه اساتدامه . ر يت اي المأا  حىما ه ت استراه، وكأت مفسترا لألحال :ينول   

 .لبترت بالاتشديد وهو اىيل؛ ولذا  أكرو المحنتنون
    .6﴾َفَلمَّا اْ َتْيَئُ وا ِمْنُه َخَلُصواَ نِجيًّا ﴿ :اال الىته اعالخ:   نِجيًّا
 ير بمعأخ ميكون بمعأخ المأا ي كالعشير والس: والأت يت لىخ معأيين» :ل الزمتشرأاا   

                                                
و أسبه  بو حيتان . متشرأ إلخ الستمهرأ العكىيوأسبه الز ( شحب)البيت من الطتويل بال أسب  اي  ساس البالي   -1

 . 780ال ص 5ج .افسير البحر المحيط إلخ بعض الىتصوص، 
. 42يوسي، من اآلي   - 2  
. 270، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 562، ص 0محمد  حمد الدالي ج. اا د. الكامل لىمبرتد - 4  
. 562ص  0 حمد الدالي ج  محمد.د. لىمبرد اا. بال أسب ، اي الكامل .البيت من الستريع - 5  
. 08يوسي، من اآلي   - 6  
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ب أ اُو أ ِ ي ا ﴿المعاشر والمسامر، ومأه اوله اعالخ ا ر  وبمعأخ المصدر التذأ هو الاتأا ي 1﴾و 

و ا﴿:او  أ يت كما ايل: ومأه ايل كما ايل الأت وا، بمعأاو، ذ  ُه   أ     اأزيال لىمصدر 2﴾و اِ 
أأته بمأزل  المصادر  ((ه  صديي)):كما ايل ((ه  أ يت )):مأزل  اأوصاي، وي وز  ن ينال

ومن حنته إذا » أ ي لىخ  أ ي   اء لىخ يير اأصلاالظتاهر  نت  مع  .3«و مع  أ ي 
واد اساشهد . 4«كغأيت و يأياء، وشنيت و شنياء  عل وصفا  ن ي مع لىخ  اعالء،

 :شتالرالزمتشرأ لىخ ذلك بنول ال
 5 [هالالالالالالالالي  اأرشِ  الطراب   الطرب النالالو ُ ]      هكالالالالالالالاأالوا  أالالالالالالالالالالالالالال ي   إأتالالالالالالالي إذا مالالالالا النو ُ 

،: أ    والطربوا  وراحوا ياأا ون وياشاورون، إذا صار النو  اراا لما  صابه  من الشترت
بمعأخ الاأا ي كما ايل . أ ي  والشتاهد ايه  مع أ يت لىخ. ايما بيأه  الطراب اأرشي 

  الأحوأ
  .6﴾ِمْن َوَراِئِه َجَهنَُّم َوُيْ َقى ِمْن َماٍء َصِديدٍ ﴿ : اال الىته اعالخ    :من ورائه

 وهذا وصي حاله ...من بين يديه» :﴾ِمْن َوَراِئِه ﴿ ذكر الزمتشرأ  نت دالل  اوله اعالخ   
د ل هأت ، اكأأته ص   و وصي حاله اي  ا بين يديه، وهو لىخ شفيرها،وهو اي الدتأيا؛أأته ُمر 

وهذا يعأي  نت وراء يأاي بمعأخ تىي وهو الكهير، واد يأاي . 7«اآلترة حين يبعث ويواي
بمعأخ ادا  بالابارو من األداد، وهو المعأخ التذأ ذهب إليه الزمتشرأ اي افسيرو لهذو 

 :  اآلي  مساشهدا بنول الشتالر لىخ ذلك

                                                

. 57مري ، من اآلي   - 1  
. 42اإلسراء، من اآلي   - 2  
. 245، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 520، ص 6الدرت المصون، ج  - 4  
ياحي اي لسان العرب  - (. أ ا)البيت من الر ز لسحي  بن وهيل الرت 5  
. 06إبراهي ، اآلي   - 6  

 200ص 7ج الكشاي  -7
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 1االالالالالالالالالالالالالالريالالالالالالالالالالالالالب الكالالالرب الذأ  مسالالالالالالالالالالالاليت  ايه      يالالالكالالالالالالالالالالالالالون وراءو االالالالالالالالالالالالالالرج   لسالالالالخ      
الالالدامه كىم  وراءو  أ ا :اهدوالشت  .رب التذأ  أا ايه ر و  ن يكون لي مترج من الك: أ   

 . و مامه
   2﴾ْس ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلونَ َفاَل َتْبَتئِ ﴿  : اال الىته اعالخ :مبتئس

. 3«اال احزن حزن بائس مساكين»: بنوله ﴾َفاَل َتْبَتِئْس ﴿ :استر الزمتشرأ اوله اعالخ   
هو افاعل من البوس، ومعأاو ﴾َفاَل َتْبَتِئْس ﴿ :وذكر صاحب الدرت المصون  نت اوله اعالخ

د اساشهد كلت من وا.4«بىغه ما يكرهه:اباأس االن  أ:وينال الحزن اي اساكاأ ،
 : والحىبي لىخ صحت  وو اه  هذو الدالل  بنول حستان بن هابت  الزمتشرأ

      5لمالا ينسِ  اهلُل  ابالالالالالالالالالالالالالل  ييالالر  مباالالالالالالالالئس      مأالالالالالُه،و اعالالالالالالالالد  كالالالالالالالالالريمالالال أالالالالالالالالالالالال   البا      
. اابىه راليا، وشاكرا له لىيه يير مأستط مأه ما يرزي الىته اعالخ من الىه:  أ   

 ﴾َفاَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلونَ ﴿ :وما لداللاها من لالا  بنوله اعالخ«مبائس»:والشتاهد ايه
 أته  ذكروا هذا «بأس»وورد اي كااب الاأبيه واإليلاح لما واع اي الصتحاح اي اصل 

اأحسن »: هذا بنوله واد لنتب ابن برتأ لىخ .6والبيت شاهدا لىخ المبائس بمعأخ الكار 
    :إنت مبائسا مفاعل من البأس التذأ هو الشدتة ومأه اوله اعالخ:ايه لأدأ اول من اال

 .7«ال يشادت لىيك  مره  اهذا  صىه : أ ﴾َفاَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلونَ ﴿ 
 

                                                

. 278/ 8البيت من الواار لهدب  بن تشر  العذرأ اي تزاأ  اأدب  - 1  
. 26هود، من اآلي   - 2  
. 768، ص 7الكشاي، ج  - 3  
. 207-200، ص 6الدر المصون ج  - 4  
. 204ص  0ج 7886.دط بيروت.دار صادر .وليد لراات.اا د.البيت البسيط لحستان بن هابت اي ديواأه - 5  
 .760،ص 7ج .0800مصر 0ط.الهيئ  المصري  لىكااب .اا الطحاوأ.البن برأ.الاأبيه واإليلاحيأظر  -6

. 760، ص 7، ج أفسهالمصدر  - 7  
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   .1﴾ْجُموٌع َلُه النَّاُس َوَلِلَك َيْوٌم َمْشُهودٌ َلِلَك َيْوٌم مَ ﴿ : اال الىته اعالخ     :مشهود
 لفالن م ىس مشهود :والمراد بالمشهود التذأ كهر شاهدوو، ومأه اوله »:اال الزمتشرأ   

وي وز  ن يكون المشهود بمعأخ »:واال صاحب الاحرير والاأوير.2«وطعا  محلور
 شهود ال يساطاع إأكارو لىيه : أ مشهود بواوله كما ينال حيت مشهود،:المحني، أ

والا لىعيان، وي وز  ن يكون المشهود بمعأخ كهير الشتاهدين إيتاو لشهراه، كنوله  لفالن 
واد اساشهد كلت من الزمتشرأ، والطتاهر بن لاشور لىخ صحت  هذا . 3«م ىس مشهود

 : المعأخ اأتير بنول   ت ايس اللبيت 
 4ودِ هالالُ ش  م   اسِ ل من أواصي الأ  فِ اي مح       [الالالالالالالالالبين بالالالالهاد كفيالالالت الغائالالالالالالالالال ومشالالالالالالالهد  ]

ربت مشهد كفيت ايه الغائبين لأه بالاتكىت  لأه  بين محفل مشهود من رووس : أ   
والشتاهد ايه اساعمال مشهود دون إلحاي ال ار والم رور دليل لىخ  .الأتالالالالالالالالاس و شرااه 

 .كهرة شاهديه
   .5﴾َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلو َبِقيَّةٍ ﴿: لىته اعالخاال ا    :بقّية 

 ولو الل وتير وسمتي ﴾ُأوُلو َبِقيَّةٍ ﴿»:ذكر الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي  الكريم    
اصار مهال اي  الفلل وال ودة بنيت ؛أنت الرت ل يسابني ممتا يتر ه   ودو و الىه،

وي وز  ن اكون البنيت  ...من تياره : االن من بنيت  النو   أ :وينالال ودة والفلل 
بمعأخ البنوا كالاتنيت  بمعأخ الانوا، اهال كان مأه  ذوو بناء لىخ  أفسه  وصياأ  لها 

ايها »:وذكر صاحب الدرت المصون  نت البنيت  كما ار ها العام .6«من ستط الىته ولنابه
عيى  لىمبالغ  بمعأخ االل؛ ولذلك دتىت الااء ايها،  أتها صف  لىخ ا: و هان  حدهما

                                                

. 082هود، من اآلي   - 1  
. 700، ص 7الكشاي، ج  - 2  
. 060، ص 07الاحرير والاأوير، ج  - 3  
(. أصو)س مادة البيت من البسيط أ ت ايس اللبيت  اي لسان العرب وااج العرو  - 4  
. 006هود، من اآلي   - 5  
785ص 7الكشاي ج - 6  
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الالالاليء وتيارويوالمراد بها حيأئذ   واد اساشهد .1«والهتاأي  أتها مصدر بمعأخ البنوا...د الشت
لىدتالل  لىخ  نت من معاأي بنيت  النو   الزمتشرأ وييرو من المفسترين ببيت الحماس ؛

 : تياره  إذ ينول الشتالر
الالالالالالا لىالالالالالاليت بذأالالالالالالالالالالالالب مأالالالالالالالالالالالالكالال  االالالالالوت]الالالالالالالالالالالالكالالالالالالال      الوا هالالالالال  اأاالالالالالالالالالالالاليأي بنيتاُ إن  اذأبالالالالالال  2[ا م 

﴾ َبِقيَّةٍ ﴿والشتاهد كىم .إن اذأبوا ه ت يأايأي  تيارك  يعاذرون لأك  اال اوت:ومعأاو   

 . اآلي  الكريم ومعأاها  ولو الل وتير، وهذا ما يفستر 
   .3﴾ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكينَ ﴿: اال اعالخ    :أّمة
 حدهما  أته كان وحدو  مت  من اأم ؛ لكماله :ايه و هان ﴾َكاَن ُأمَّةً ﴿»:اال الزمتشرأ   

 ن :والهتاأي.مأا وحدو، والأتاس كىته  كفاركان مو :ولن م اهد...اي  ميع صفات التير
يومه الأتاس ليأتذوا مأه التير،  و بمعأخ موامر به كالرتحى  : بمعأخ مأمو   أ: يكون  مت 

 تشرأ لىخ الالالالهد الزمالالالالالد اساشالالوا.4«والأتتب ، وما  شبه ذلك مما  اء من اعىه بمعأخ مفعول
ل بنول الشتالر  :          الو ه اأوت

 5اي واحالالالالالالالالالالالالالالد    الالالالالالالالالالالال  ر      ن يالالالالالالالالال مالالالالالالالالالع العال  الالالالالالالالالالالالك  الالالأال  الالا  سال  لالالالالالالالالالالالالالاليس لىخ الىتالالالالالالالالالالالالالالالالالاله بمُ       
ال يأكر  حد  ن اهلل اعالخ اادر لىخ  ن ي عل  ميع الصفات الحميدة اي شتص : أ   

اد ذكر البيت،ال ليساشهد به؛أن  با أواس ليس ممن وال شك  ن الزمتشرأ  واحد،
يساشهد بشعره ، ولكن لالسائأاس بمعأاو إذ يوااي معأاو معأخ  م   الواردة اي اآلي  

 .لكريم ا

                                                

. 472، ص 6الدرت المصون، ج  - 1  
(. بني)البيت من البسيط لرويشد بن كهير الطتائي اي لسان العرب  - 2  

 078الأحل اآلي   -3
 462ص7الكشاي ج 4-

 026البيت من السريع أبي أواس اي اطر الأدا ص -5
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َأْو ُتْ ِقَط ال ََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَ ًفا َأْو تَْأِتَي ِباللَِّه َواْلَماَلِئَكِة ﴿:اال اعالخ  :قبيال
  .1﴾ِبياًل قَ 

كفيال بما انوُل شاهدا بصحاه، والمعأخ  و اأاي باهلل ابيال، ﴾ َقِبياًل ﴿»:اال الزمتشرأ   
َلْوال أُْنِزَل َعَلْيَنا اْلَماَلِئَكُة َأْو َنَرى ﴿ :والمالئك  ابيال،  و منابال كالعشير بمعأخ المعاشر،وأحوو

يحامل  ن يكون معأاها ﴾ َقِبياًل ﴿هذا  نت ويفه  من .3« و  مال  حاال من المالئك  2﴾َربََّنا
اإن الابرأا .  و بمعأخ  مال .كفيال  و شاهدا،  و بمعأخ منابل كالعشير بمعأخ المعاشر

حال من الىته والمالئك   و من  حدهما، واآلتر محذوا   ﴾َقِبياًل ﴿»بمعأخ كفيل اال ﴾َقِبياًل ﴿ نت 
 : و من الشتعر اولهوأظير .4«بالىته ابيال وبالمالئك  ابيال: حاله  أ
   5[ول الطوا رماأالالالالالالالي ُ ومالن ] كأالالالالت مالالأالاله ووالالالالالدأ      بريالالالالالتا [ رمالاأي بالالأمالالر]      

له ولوالدو  (بريا) ن التبر:والشتاهد.اذاأي بأمر  أا برأء مأه ووالدأ برئ مأه  يلا:ينول   
وأظيرو  يلا اول .ووالدأ بريتا كأت بريا:واآلتر محذوي تبرو والاتندير  و أحدهما،

 : الشتالر
اإأالالالالتالالالالالالالالي وايالالالالالالتالالالار بها لالغالالالالالالالريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب      [امالالالن يالالالالُك  مسالالالخ بالالمالديأالالالالال  رحالىالالالالالالاله]      

6  
 . كالشتاهد اي البيت الستابي: والشتاهد ايه   

 .   7﴾وُلوَن َخْمَ ٌة َ اِدُ ُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيبِ َوَيقُ ﴿ :اال اعالخ   :الّرجم
اياأا به﴾َرْجًما ِباْلَغْيبِ ﴿»:اال الزمتشرأ     مولع  و ولع الرت   ...رميا بالتبر التفيت وا 

                                                
  . 87اإلسراء اآلي   -1
  . 70الفراان من اآلي   -2

.508، ص 7الكشاي، ج - 3  
  . 400، ص 2الدر المصون ،ج -4

  5 25ص 0البيت من الطويل لىفرزدي اي الكااب ج -
205البيت من الطويل للابئ بن الحارث اي اتىيص الشواهد ص  -6

 .77الكهي، من اآلي   -7
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رميا بالشتيء المغيب  ﴾َرْجًما ِباْلَغْيبِ ﴿»وذكر  بو حيان.1«ظأتا بالغيب:اكأأته ايلالظن 
ساعير من الرت  ، كأنت اإلأسان يرمي المولع الم هول لأدو بظأته المرتة لأه ،  و ظأتا ا

االرت   حنين  هو الرتمي بالح ارة وأحوها، ولمتا .2«ير   به لسخ  ن يصيب ،بعد المرتة
، ظأتا بالغيب، وبتاصت  : كأأته ايل: أ كان الرت   بالغيب استر لغويتا لىخ  أته بمعأخ الظنت

َرْجًما ﴿:و متا بياأيتا افستر اوله اعالخ لد  الافريي بين العباراين، نت العرب د بوا لىخ 
لىخ  أته اساعارة شبه ايها الغيب بشيء يرمي بالح ارة، واساعير له الرت  ، وهو ﴾ِباْلَغْيبِ 

  الدالل  التاي  شار حت واد اساشهد الزمتشرأ بنول زهير ليهبت مدا ص.لأدأ الو ه
 : إليها

 3 ر   المُ  وما هو لأالالالالالالالالالها بالحالالالالالالالالالديالالالالثِ       [الالا  مالالا لىمالالالالاالالال  وذاالوما الحرب إالت ]      
أتما هي كما :يصي الحرب اائال     إنت مآسي الحرب كما لىما  ليست ر ما بالغيب، وا 

با   .الحديث المر ت ،  أ المظأون: والشتاهد ايه. لاأيا  و رت
   .4﴾الشََّراُب َوَ اَءْت ُمْرَتَفًقا ِبْئَس ﴿: اال الىته اعالخ :مرتفقا

ال اال ارافاي أهل الأتار  ﴾ُمْرَتَفًقا﴿»:اال الزمتشرأ     ماكأ من المراي، وهذا لمشاكى ، وا 
 : وال ااكاء إال  ن يكون من اوله

  6«5اُب مذبالالالالالالالالالالالالالوحُ يهالالالا الصالالالالا     كأنت ليأي  اإأتي  ِرا ُت االالالالالالالالبالالالالالالت  الىتالالالالالالالاليل  ُمرا ِفالالالالالالالالالنالالال      
والمرافي محل االرافاي، وما دا   أته ليس هالالالالأاك ارافاي  االرافاي االاكاء لىخ المراي،   

: والااتكاء اي الأتار،اإنت اأمر ال يتىو  ن يكون إمتا من باب المشاكى  لنوله اعالخ

                                                
 .572، ص 7الكشاي، ج  -1
 .088ص ، 6البحر المحيط، ج  -2
 082البيت من الطويل لزهير بن  بي سىمخ اي ديواأه ص -3

.78الكهي، من اآلي   - 4  
. 078البيت من البسيط أبي ذويب الهذلي اي شرح  شعار الهذليين ص  - 5  
.527، ص 7الكشتاي، ج  - 6  
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اصوير لغاي  المناساة،كما  اء اي اول الشتالر من باب الاهكت  و   و، 1﴾َوَحُ َنْت ُمْرَتَفًقا﴿
ر ما لاأاو اي اىك الىتيى  الىتيالء، وتدتو لىخ مرانه،وليأاو  (البيت الستابي) وايه صو 

هذا الاصوير الناسي لحال الماحزن : والشتاهد ايه. اسكبان الدتمع، كأأتما ذبا ايها الصاب
 .الماحستر
 .2﴾َع اْلَغْيَب َأِم اتََّخَل ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًداَأطَّلَ ﴿ :اال اهلل اعالخ   :اطـّلع
إذا ارانالالخ إلالالخ  لالالالو، وطىالالع :مالالن االالوله  اطالالالتىع ال بالالل ﴾َأطََّلــَع اْلَغْيــبَ ﴿»:االالال الزمتشالالرأ   

و الالالاء االالالي الاحريالالالر .3«لاليالالالا لالالاله مالكالالالاللا لالالاله: أ وينولالالالون مالالالرت مطىعالالالا لالالالذلك اأمالالالر،...الهأيالالال 
ومالالن ...ىالع لىمبالغال  االي حصالول اعالل الطىالوع وهالو االرانالاءاااعالل مالن ط ﴾َأطََّلـعَ ﴿»:والاأالوير

أن الذأ يالرو  اإلشالراي لىالخ مكالان    ل هذا  طىي االطالع لىخ اإلشراي لىخ الشيء؛
ومأاله  طىالي  ااالطالع هو االرانالاء إلالخ  لىالخ الشاليء،.4«مح وب لأه يراني إليه من لىو

 :اال  رير «مطالتىع»ء كما ينال لمكان االطالع واالرانا لىخ اإلشراي لىخ الشيء،
لال ع  ال الالالالالالالالالالالبالالال ولالالالالالالالالالالالورلا الايت مطال     [االحدتهالالالالالالالالالت  الالالالر لالىالالالالالالالاليإأتالالالي إذا ملالالالال]

5  
إأتالاله إذا ملالالر  دارت الحالالديث لىيالاله يالالالب  لأالاله، ا االالاز الصالالعاب واااحمهالالا، وال :ينالالول   

 . ومأه اآلي  الكريم  ،االراناء إلخ  لاليهامطالتىع ال بال  أ مكان : والشاهد ايه.يبالي
    .6﴾ َأْن َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلًدا ﴿: اال اهلل اعالخ   :َدَعْوا
:  و مالن دلالا بمعأالخ...هو من دلا بمعأخ سمتخ الماعدأ إلخ مفعالولين»:اال الزمتشرأ   

       االالالالال .7«مالالالالن ادتلالالالالخ إلالالالالخ ييالالالالر مواليالالالاله »:أسالالالب الالالالالذأ مطاولالالالاله مالالالالا االالالالي اولالالالاله لىيالالالاله الستالالالال 

                                                

. 20الكهي، من اآلي   - 1  
 .20مالالالالالريالالالالال  اآلي   2-

 .22، ص2الكشاي ج -3
 .068، ص06ر والاأوير جالاحري -4

 (طىع)اي لسان العرب مادة .البيت من الكامل ل رير5- 
 .80مالالالالالريالالالال  اآلي   6-

  47ص 2ج الكشاي -7
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اال الشالر بسام  بالن .اأاسب : أ ،ادتلخ إلخ بأي االن: بمعأخ أال س ُبوا ومأه ينال ﴾َدَعْوا﴿
 : حزن الأهشىي

  1[لأالالاله وال هالو بالالاأبالأالالالالالالالالالالالالالالاء يشالالالالالالالالالالالالالالالريأالالالا]ال أالالدتلالالي أب      إأتالالا بأالالالالالالالالالالالالالي أهالالالالالالالالالالشالالل  
بأبأاء ييرأا اه  يع االزون باله  اال أأاسب أب يير أهشل، وال هو يبيعأا ويسابدلأ إأأا: أ   

 .وهو ملارع دلا بمعأخ أسب ،أدتلي  أ ال أأاسب: والشاهد ايه. وهو يعاز به 
   .2﴾َما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن ِلَتْشَقى (1)طه  ﴿ :اال اهلل اعالخ    :طه
كالالان ينالالو  االالي اه الالدو لىالالخ إحالالدا ر ىيالاله، االالأمر بالالأن اطالالأ  يت  ن الأبالال»:االال الزمتشالالرأ    

:  و اىبالت  لفالا االي يطالأ االيمن االال اأرض بنالُدميه معا، و ن اأصل طالأ انىبالت همزااله هالاء،
اع  ه  بأي لىيه اأمالر، والهالاء لىسالكت إنت طاهالا : واهلل  لىال  بصالح  مالا ينالال...ال ه أ اك الم ر 

اصالالراوا االالي يالالا هالالذا، كالالأأه  االالي لغالالاه  االالالبون االالي لغالال  لالالك االالي معأالالخ يالالا ر ُ الالل، ولعالالل لكالالا 
هالالالالذو  مىالالالال  مالالالالن .3«ااااصالالالالروا لىالالالالخ هالالالالا. االالالالي يالالالالا طالالالالا واتاصالالالالروا هالالالالذا: اليالالالالاء طالالالالاءل انالالالالالوا

" طاله"هالل  :،  أ"طاله"الاتري ات الىالتغوي  حاول الزمتشرأ من تاللهالا الوصالول إلالخ داللال  
يطالأ كمالا االي االه  لفالا االي ز ئ هال  اىبالت همزااله هالاء،  و اىبالت هماي  صىها اعل  مر من وط

 :اول الشالر
المالالالالالالالالالالالالالالالالالراال العُ  اك  أ  ال ه   [راحت بمسىمالالالالالالالالالالالالالالالالال  البغالالالالال لشالالاليالالالالالالالالالالال      االار ل ي  اال الالالالالالالالالالالالالز ار ةُ ]

4 
. يه الالالو  هالالالل العالالالراي لعالالالزله  مسالالالىم  بالالالن لبالالالد المىالالالك، ايالالالدلو لىالالاليه   ال يهأالالالأوا الأعمالالال     

الا مالا ورد .أاك المراع حيث اأصل ال هأأك المراع  أ اىبالت همزااله  لفالاال ه:والشاهد ايه  مت
 :اند اساشهد بنول الشالر ((يا ر ل ))بمعأخ  ((لك))اي لغ  
 

                                                

 658ص.2اي الدر المصون ج. البيت من البسيط لبشام  بن حزن الأهشىي 1-
 .87-80طالالالالاله اآلي   2-
 .46، ص2الكشاي ج 3-

 .252يواأه البيت من الكامل لىفرزدي اي د -4
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 1المالالالالالالالالالالالاللاليالالنِ   تالالالالالالالالالالالالالالالالالي   اهللُ  س  االالد   الالالالالالالالكالال      النالالِ ئِ ال  طاهالالا االي ت   إن السفالالالالالالالاهال   
بمعأالخ  ((طاهالا )):والشاهد ايه. اهلل هذو اأتالي ن السفاه  يا ر ل من  تالاك  لعن أ إ   

و هالالر الصالالأع  »: إال  ن الزمتشالالرأ يعابالالر البيالالت مصالالأول ا االالائال «لالالك»يالالا ر الالل لىالالخ لغالال  
مالالن حالالروي االالالوااا »والصالالحيا  أهمالالا حراالالان .2«ظالالاهر ال يتفالالخ االالي البيالالت المساشالالهد بالالاله

 .3«بعض السور مهل  ل  ويس
  .4﴾َأِن اْقِلِفيِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِلِفيِه ِفي اْلَيمِّ ﴿: اي اوله اعالخ  :يهِ اْقِلفِ 
 َوَقَلَف  ﴿:اء والولع ومأه اوله اعالخالالالالالالالالنذُي مساعمل اي معأخ اإللن»:اال الزمتشرأ   

 :واد اساشهد لىخ هذا المعأخ بنول الشالر.6«وكذلك الرميت .5﴾ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّْعبَ 
 7[لالاله سيمالالالالالالالالالالالالالالاء ال اشي لىخ البصالالالالالالالالر]يااالالالالالالالعلالالالا      بالحسالالالالالالالالالالالالالالنِ  اهللُ  رمالالالالالالالالالالالاوُ  يال   

الالا  لالالفخ اهلل لىيالاله الحسالالن و مىالاله بالاله    رمالالاو بمالالا لىرمالالي مالالن : والشالالاهد ايالاله. يصالالي يالمل
 .﴾َأِن اْقِلِفيهِ ﴿ :صى  بالنذي اي اوله اعالخ

  .8﴾َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َآَلْنُتُكْم َعَلى َ َواءٍ ﴿ :اال اهلل اعالخ    :آلنتكم
 ه كهر اساعماله اي ال رأ م را الالالال ، ولكأت الالالالالآذن مأنول من  ذن إذا لى »:اال الزمتشرأ   
 

                                                
 .6/044البيت من البسيط بال أسب  اي البحر المحيط  -1

 .46، ص2الكشاي ج 2-
 .007، ص06الاحرير والاأوير ج 3-

 .28طالالالاله من اآلي   -4
 .87الحشالالالالالر من اآلي   -5
 .50ص 2الكشاي ج -6
 (سو )اي لسان العرب مادة .البيت من الطويل أسيد بن لأناء الفزارأ -7

 .088الالالالالاء من اآلي  اأأبي 8-
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لهمزة وكهر اعل ماعد با»اآذن .2«1﴾َفْأَلُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُ وِلهِ ﴿:اإلأذار، ومأه اوله اعالخ
. 3«وهو اإللال  المشوب باحذير اي معأخ اإلأذار، ( أ  ذن وآذن)اساعمال الصيغاين 

 :واي هذا المعأخ اال الشالر
الالُل مأال]الِأالالالالالالهالالالالا  سمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُء      الالالالالالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالا ببال  الاال الالأالال  أ  آذ    4[الالالالالالالالالالالاله الهالالتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو اءرب هالالالالالالالالالالالالاو  ُيم 

وكالالال  مالالالن منالالالي  ييرهالالالا مكالالالروو   أالالالذراأا  سالالالماء بأأهالالالا سالالالوي ارحالالالل لأتالالالا، وافاراأالالالا،:ينالالالول   
 .آذن بمعأخ  أذر: والشاهد ايه. اإلاام 
 .5﴾ َوالَِّليَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلونَ  ﴿: اال اهلل اعالخ      :الزكاة

النالالالدر الالالالذأ يتر الالاله : الزكالالالاة اسالالال  مشالالالارك بالالالين لالالالين ومعأالالالخ، االالالالعين»:أاالالال الزمتشالالالر    
اعل المزكالخ الالذأ هالو الازكيال ، وهالو الالذأ  رادو : والمعأخ المزكي من الأصاب إلخ الفنير،

اهلل ا عل المزكين االىين له، وال يسوغ ايه ييرو؛ أأته مالا مالن مصالدر إال يعبالر لالن معأالاو 
   لىالالخ العالالين  ن ياعىالالي بهالالا االالالىونيماأالالع الزكالالاة الدالالالولالال  ...بالفعالالل، وينالالال لمحدهالاله االالالل

وي الوز  ن يالراد ...لترو ها مالن صالح   ن ياأالاول الفالالل، ولكالن أن التىالي ليسالوا بفالىيهالا
االزكالالاة االالي اأصالالالل اسالال  مصالالالدر  .6«وينالالالدر ملالالاي محالالذوي وهالالالو اأداء ،بالزكالالاة العالالينُ 

ولىالخ هالذا االلابالار  أفي أفساله، طىي لىخ إأفاي المال لو ه اهلل، كما  طىي لىخ المال الم
 : أشد ما أسب إلخ  مي  بن  بي الصىت

الالالِ  والالفال الالالالالالالالالالالالاِلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىالاُلون  لىالز الالالالأ  اأز      م  كال الالالالالالالالالالالالالالالالو اتِ  المطعمون الطالالالالالالعالالا  اي الست
7 

                                                
 .728البنالالالالالالالرة من اآلي   -1

 074، ص2الكشاي ج 2-
 .070، ص02الاحرير والاأوير ج -3

 .االا لمالر حالااظ سالىي  سالعيدة .لىزوزأالي .البيت من التفيي لىحارث بن حىالزة مطىالع معىنااله االي شالرح المعىنالات السالبع 4-
 777ص.7888.الناهرة.0ط .شرك  الندس

 .84اآلي  المومأالالالالالالون  -5
 .056، ص2الكشاي ج -6
 .286ص  6البيت من المأسرح أمي  بن  بي الصىت اي البحر المحيط ج -7
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.  دب ، والمودون لىزكالواتيمدح من ياحدث لأه  بأأه  المطعمون اي السأ  الناحى  الم   
والفالالالىون أداء الزكالالوات بمعأالالخ النالالائمون بالازكيالال     " والفالالالىون لىزكالالوات:"والشالالاهد ايالاله اولالاله

أن التىي ليسوا اي الحنينال  االالىي الزكالاة، واالد  بالدا صالاحب الاحريالر والاأالوير الارالاله 
لزكالالاة االالي واالالي أفسالالي مالالن صالالح  أسالالباه االالردد أأالالي  حسالالب اسالالاعمال ا»:لىالالخ الشالالاهد بنولالاله

معأخ المال المبذول لو ه اهلل إال من مصطىحات النرآن، اىعل البيت مما أحل من الشالعر 
ولىماوأالالا ال يالالرون شالالعرو »: االالال ابالالن اايالال  االالي كاالالاب الشالالعر والشالالعراء. لىالالخ  لسالالأ  الشالالعراء

 .2«1«ح   اي الىغ 
 َت    .3﴾يَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا فِ ﴿: اال اعالخ :كريم
ات بالكر ، والكري  صف  لكل ما أ بوصي الزوج وهو الصأي من ال»:اال الزمتشرأ   

مرلي : و ه كري ، إذا رلي اي حسأه و ماله وكااب كري :يرلي ويحمد اي بابه، ينال
لشالر اي هذا اال ا.4«والأبات الكري  ايما ياعىي به من المأااع...اي معاأيه واوائدو

 :المعأخ
  5همِ الالالالالالالالر  كالال   الن  مِ  الالالالالالالالالالالفوي  الص   الي  حاخ يشُ      [الهالال االالالالالالالالالالالالالالارسُ  الىالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالاء   يالالالالالالالالالالالالالال ُ الالالتِ وال ي  ]

 أ  ن اارسه  ال ي بن لن الىناء حاالخ يشالي صالفوي الحالرب، ويالدتىها مالن كرماله،  أ     
داللالال  الكالالر  : والشالالاهد ايالاله.رلالاليا االالي شالال الاه وبأسالاله؛أن االالي كالالل بالالاب بحسالالبهمالالن كوأالاله م

 .لىخ كل ما يحمد اي بابه
 
 

                                                
 460ص.0ج. دت.دط الفاهرة.دار المعاري .اا محمد  حمد شاكر. الشعر والشعراء ابن اايب  -1

 02، ص00الاحرير والاأوير ج 2-
 .82الشعالالالالراء اآلي   3-
 .766، ص 2الكشاي ج 4-

 766ص  2اي الكشاي ج.البيت من المأسرح لر ل بن حمير -5
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    .1﴾َفْأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقواَل ِإنَّا َرُ وُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ ﴿: اال اهلل اعالخ  :ر ول
: اىت 2﴾واَل َربِّكِإنَّا َر ُ ﴿اإن اىت هال هأخ الرسول كما هأخ اي اوله » :اال الزمتشرأ   

الرسول يكون بمعأخ المرس ل وبمعأخ الرسال  اُ عل ه    بمعأخ المرس ل اى  يكن بد من 
بين الواحد والاهأي   -إذا وصي به -اهأياه، و عل ههأا بمعأخ الرسال ، ا از الاسوي  ايه

ف  والمصادر أحو سورة  وهذا يعأي  أه  عل اي .3«صو   وزور  :وال مع، كما يفعل بالص 
بمعأخ  ﴾ِإنَّا َرُ ولُ ﴿بمعأخ المرس ل، و عل هأا،  أ اي سورة الشعراء ﴾ِإنَّا َرُ واَل َربِّك﴿طه

 :واد  أشد من الشعر ما يشهد لىخ صح  االساعمالين. الرسال 
 :اال الشالر.1

الأالالي إلاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالها وتاليالالالالالالالالالالالر الالرسالالالالالالالالالالالالالالو     ل  لالىال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب الالالر   ِلك   4الالمه  بأالالالالالالالالالالالالالالالالالواحي الت 
: والشاهد ايه.  أ احمل رسالاي إليها، وتير من ارسىه  اي  مر من اأمور  لىمه  به   

 :واال اآلتر. ن الرسول لى مال  
 5هالالال  بالرسالالالالول  الالالالالالالالالالالىاُ وال  رسالالالالالالالالالالالال ،بسالالالالالالرالالالالالا ُاه ُت لأالالالالده       لند كذب الواشون م  

 ن : والشالاهد ايالاله.وال  رسالىت إلاليه  رسالوال باله مكالذبا الواشالين  أاله لال  ياحالدث بسالالر، :ينالول   
 .الرسول هأا بمعأخ الرسال 

   6﴾َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْ رَاِئيلَ ﴿: اال اهلل اعالخ    :عّبدت

دت الر الالل، و لبداالاله إذا لب الال:واعبيالالده  االالذليىه  وااتالالاذه  لبيالالدا، ينالالال» :رأاالالال الزمتشالال   
 :واد اساشهد لىخ ذلك بنول الشالر. 7«ااتذاه لبدا

                                                
 .06الشعالالالراء اآلي   - 1

 .42طالالالاله من اآلي    2-
 .768، ص 2الكشاي ج - 3
 .002البيت من المانارب أبي ذويب اي شرح ديوان الهذليين ص - 4
 .008البيت من الطويل لكهير لزتة اي ديواأه ص - 5

 .77الشعالالالالراء اآلي    6-
 720 ، ص 2الكشاي ج - 7
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اال د  ك الهالُر ت      ايالالهالِ    بال اِلالالالالالالالالالالُر ما شالالالالالالالالالالالالالالاءوا ِمالالالالالالالالالالالالالالي و  بالالالالالالالُِدِأي اال و  و ُلب الد ان ل ال    ُيع 
1 

 أ أأ شالالاليء ياتالالالذوأي لبالالالدلا، والحالالالال  ن الالالالدأيا االالالد افاحالالالت لهالالال  وااسالالالعت، وكهالالالر االالالي    
ِبُدأي بمعأخ ياتذوأي لبدال : والشاهد ايه. يديه  ما يشاءون من إبل ولبيد  .ُيع 

  . 2﴾ َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْ َتَوى َآَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما﴿: اال اهلل اعالخ :ا توى

 3«والاالدل واال  اسالاحكامه، وبىالأل المبىالأل الالذأ ال يالزاد لىياله ﴾َواْ ـَتَوى﴿»:متشالرأاال الز    
 :اي هذو الصفات الاي يأبغي  ن ااوار ايمن يتاار لألمور العظا  اال لنيط

ُكالالالالالالالالالالالال   هلل د ر   الالالالالالالالالالالالالالر  مالالالالالِىالُوا  م  الاال ح  الالالالالالالواس  ز  الم  ر  الالالِريُكالالالالالالالالالالالالال       ش ر  ملا و ال ل  الالالار ِة ال اال ح      4ل 
. اىدوا  مر تالااك  ر ال محك  العزيم  اوأ الهمت ،ال هرما متال الر أ وال لعيفا:  أ   

 .م مل هذو الصفات الاي يحب اواارها ايمن ياولخ  مر التالا : والشاهد
نِّي أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِلِبي﴿ : اال اهلل اعالخ    :َأُظنُّهُ   . 5﴾نَ َواِ 
ذا ظن موسخ الالالالالالال لىيه السال  الالالالالالال كاذبلا، »:اال الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي     وا 

ه كاذبلا اند ظن  ن اي الو ود إلها ييرو، ولو ل  يكن  اي إهبااه إلها ييرو ول  يعىم 
لنول موسخ المتذوُل ظاألا ظأا كالينين، بل لالملا بصح  اول موسخ الالالالالال لىيه السال  الالالالال 

لما اكىي ذلك البأيان .6﴾َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل َهُؤالِء ِإالَّ َربُّ ال ََّماَواِت َواأْلَْرِض َبَصاِئرَ ﴿له
 :وهذا يعأي  ن اوله اعالخ.7«وي وز  ن يفسر الظن لىخ النول اأول بالينين...العظي 

نِّي أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِلِبينَ ﴿ وبالاالي كاأت محاولاه .اي الظن بمعأخ الينين والنطع اساعمل﴾َواِ 
 :بأاء الصرح واالطالع إلخ السماء؛ لزيادة احنيي ظأه كنول الشالر

                                                
 مادة لبد.البيت من البسيط لىفرزدي اي لسان العرب -1
 .04النصص من اآلي   -2
 .252، ص2الكشاي ج -3

 252ص.2البيت من البسيط لىنيط اي الكشاي ج 4-
 .20النصص من اآلي   5-

 .087اإلسالالالالالراء من اآلي   -6
 228 -268ص. 2الكشاي ج 7-
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الالالالالالالالر ااالُه  اي الفالالالالالالالالارسي المسالالالالالالالالالالالالرد]الالالالالالالالالج       ظالُأتالاُلالوا بالالألفي ُمالالالد  الالال: انىت لهالالالالالال          1[س 
الىمالالالالوا ذلالالالالك واينأالالالوو؛ أأالالالاله  تر الالالاله متالالالالرج الوليالالالد، وال يحصالالالالل ذلالالالالك إال مالالالالع »:والمالالالراد   

 .ألفي حيث اساعمل الفعل ظن لىينينبظأوا : والشاهد ايه 2«الينين
 .3﴾َوَقاُلوا َأِئَلا َضَلْلَنا ِفي اأْلَْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ﴿ :اال اهلل اعالخ    :ضللنا

صرأا ارابا، وذهبأا متاىطين باراب اأرض ال أاميتز مأه،  ﴾َضَلْلَنا﴿»:اال الزمتشرأ   
وآب ملىوو بعين :بالدان ايها من اوله ﴾ِفي اأْلَْرضِ ﴿كما يلل الماء اي الىبن  و يبأا

 : و بمعأخ ُييبأا،كما  اء اي اول الأابغ  الىىأا بمعأخ ذهبأا ولعأا،. 4« ىيت 
 5[وُيالالالالالالالالالالالالوِدر بال الالوالن تر  وأالالالالالالالالالالالائالالل]        يالتالال  الالالالالالالالالالالالىِ الالالالالالالالالالالالاليالن    الالالالوو بالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى  لِ مُ  االالالآب  

 .ملىوو  أ مغيبوو: والشاهد ايه. يرهي مياا، واد ييبوو اي باطن اأرض بعين  ىي    
 .   6﴾اُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيدٍ َوَقاُلوا َآَمنَّا ِبِه َوَأنَّى َلُهُم التَّنَ  ﴿ :اال اهلل اعالخ :التناوش

... والاأالالاوش الاأالالاُول  تالالوان إال  ن الاأالالاوش اأالالاول سالالهل لشالاليء اريالالب»:االالال الزمتشالالرأ   
واالالرئ الاأالالالاوش ُهمالالالزت الالالواو الملالالالموم ، كمالالالا همالالزت االالالي   الالالوو و دور، ولالالن  بالالالي لمالالالرو 

 ومأالالاله االالالول .7«أأشالالالت إذ  بطالالالأت واالالالأترت: الاأالالالاوش بالالالالهمز الاأالالالاول مالالالن بعالالالد مالالالن االالالوله 
 :الشالر

الالا  ن يكالالالالالالالالالالالالالون  طالالالالالالالالالالالالأي     االمأخ أئِ   8[واد حدهت بعد اأمالالالالالالالالالالالور  مالالالالالالالالالالالالالالور]يشل
 أصالاليحاي لمالالا ر ا لاابالال   مالالرأ حسالالأ   أ امأالالخ االالي آتالالر اأمالالر  ن يكالالون  طالالالأي االالي   

 .اأتر تيرلا ومأه أشأ إذا  : أ ،أشيئا: والشاهد ايه. ولااب   مرو سيئ 
                                                

 .7/007ن الصم  اي ديوان الحماس  لىمرزواي البيت من الطويل لدريد ب 1-
 .272، ص4شرح المفصل ج -2

 .08الس الالالالدة من اآلي   3-
 .450، ص2الكشاي ج 4-

 ((لىل))مادة .العربالبيت من الطويل لىأابغ  الذبياأي اي لسان  -5
 .57سبالالالالأ اآلي   -6
 520ص.2الكشاي ج -7
 .85صالبيت من الطويل لأهشل بن حرا اي ديواأه  -8
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    1﴾ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعيٍن ﴿:اي اوله اعالخ  :كأس
وذكر .2«كأس، واسمخ التمر أفسها كأسا:وينال لىز ا   ايها التمر«:اال الزمتشرأ   

ال اهي ادح، وكأس من الز اج ما دا  ايها تمر  و أبيذ، «:صاحب الدر المصون واد  وا 
واد  أشد الشيتان لالساشهاد لىخ .3»هو م از سائأللىخ التمر أفسها،و  اطىي الكأس

 : ما يأاي صح  هذا المعأخ
 4[الالالالالالالالالها بهالالالالالالالالالالالالالالالامأالال الالالالالالداويالالالالالالالالالالالالالالتُ و ترا ا  ]     لىخ لالالالالالالالالالالالالالذة   شالالالالالالالالالالالالربالالالالالالالالالالالالالالتُ  وكالالالالالالالالالالالالالالالأس        

. اشربت كأسا  ترا اداويت من اأولخ بها ي،اأذة الر ورب كأس شرباها مع ل:ينول   
 .كىم  كأس بمعأخ التمر: لشاهد ايهوا

    .5﴾اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ُيْنَزُفونَ ﴿:اال اهلل اعالخ    :ُيْنَزُفونَ 
﴾لىخ البأاء لىمفعول من أزي الشارب إذا ذهب لنىه،وينال ُيْنَزُفونَ ﴿«:اال الزمتشرأ   
كيت   :أزيي ومأزوي، وينال لىمطعون: كرانلىس أزي امات إذا ترج دمه كىه، وأزحت  الرت

  بن من المأزوي لرطا، وارئ يأزاون :حاخ أزااها إذا ل  اارك ايها ماء، واي  مهاله 
 : واال الشالر اي هذا المعأخ .6»من  أزي الشارب إذا ذهب لنىه  و شرابه 

ا         االالالالالالالُمو     لبئس الأ الالالالالالالالالدامخ ُكالالالالالالالالالالالالالالالأ ُاُمو آل  لعمالالالالالالالالرأ لئن   أ ز  و  ح   7 ب را  ُامو  و ص 
سواء لىيه  سكروا اذهبت التمر بعنوله    ينس  الشالر آلل  ب ر ماهكما مساتفا به ،   

 . أزاا   أ ذهبت لنولك  بفعل التمرة : والشاهد ايه.  و صحوا من سكره 
 

                                                
 .45الصااات اآلي   -1
 .48ص  4الكشاي ج  -2

 .282ص  8الدر المصون ج  3-
 .282ص  8البيت من المنارب لأللشخ اي الدر المصون ج  -4
 .42الصااات اآلي   -5
 .40ص  4الكشاي ج  -6
 (أزي) البيت من الطويل لألبيرد اي لسان العرب  -7
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 .1﴾َفَقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِلْكِر َربِّي﴿: اهلل اعالخ اال     : أحببت
 حببت :ع انىت﴾َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِلْكِر َربِّي﴿:إن اىت ما معأخ «:اال الزمتشرأ   

 و  عىت حبت  كأأه ايل  أبت حبت التير لن ذكر ربي،. ملمن معأخ اعل ياعدا بعن
 حببت   ن(الابيان)كااب وذكر  بو الفاا الهمداأي اي  و مغأيا لن ذكر ربتي،التير م زيا 

                               2مهل بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالير السوء إذ  حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبتا:       لزمت من اوله : بمعأخ
خ  أب ت؛ اىذلك اعدا يبدو حسب ما ذكرو المفسر  ن  حببت لمن معأ. 3 »وليس بذاك

مهل بعير : و  أه بمعأخ لزمت، كما ذكر  بو الفاا الهمذاأي و اء اي اول الشالر بعن،
وهو الشاهد   أ  حبت بمعأخ لز ، واإلحباب اي اإلبل كالحران اي التيل،.السوء إذ  حبتا

 .اي البيت 
   4﴾َوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِلي عِ ﴿: اال اهلل اعالخ   :غير لي عوج

: ﴾ مسانيما بريئا من الاأااض واالتاالي، اإن اىتَغْيَر ِلي ِعَوٍج ﴿« :اال الزمتشرأ   
 أفي  ن يكون ايه لوج اط: إحداهما ايه اائداان،: مسانيما  و يير معوج اىت: اهال ايل
وايل  عوج متاص بالمعاأي دون األيانالوالهاأي   ن لفظ  ،5﴾َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا﴿:كما اال

 :واد اساشهد لىخ صح  هذو الدالل  بنول الشالر. 6»المراد بالعوج الشك والىبس
 7واد  ااك ينالالالالالالالالالالالالين ييالالالالالالالالالالالالُر ذأ لوج      من اإلله واول  يالالالالالالالير مكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذوب      

 ، وهو ينين تالص ال ريب ايه، وال ياسىل الكذب إلخ شيء لند  ااك النرآن الكري:ينول   
 . يير ذأ لوج بالمعأي الذأ  شار إليه المفسر:والشاهد ايه. مأه

                                                
 .27سورة ص من اآلي   -1
 .88ص  7الفنعسي اي شرح المفصل ج الر ز أبي محمد  -2

 .05ص  4الكشاي ج  3-
 .70الزمر اآلي   4-

 80الكهي من اآلي   -5
 .005ص  4الكشاي ج  -6
  474ص  8والدر المصون ج  ،005ص  4البيت من البسيط بال أسب  اي الكشاي ج  -7
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 1﴾َوِ يَق الَِّليَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا ﴿:اال اهلل اعالخ   :زمرا
واي . 2»روا اأاواج المافرا  بعلها اي إهر بعض واد ازم  :الزمر«: اال الزمتشرأ   

 : معأخ الزمر اال الشالر
 3حاخ احالالالالالالالالالالالالالز ل الالالالالالالالت زمالالالالالالر بعالالالالالالالالالالالالد زمر                      

 .زمر بمعأخ  اواج  و  مالات : والشاهد ايه. ارافعت سائرة إليه  اوا ا بعد  اواج : أ   
    .4﴾ُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهمْ َوَحقَّ َعَلْيهِ ﴿ :اال اهلل اعالخ       :في أمم

 :إذ ينول الشالر »5  مى   م  ﴾ِفي ُأَمٍم ﴿«: اال الزمتشرأ   
 6ا افي آتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرين االالالالالالالالالالالالالالالالالد ُ االالالالالالالالالالُِكواوكل اُ      الالالالالالالالالالأ  م   أيع ِ الص   لن  حسالالالالالالالالالالالنِ  إن اكُ     
اي  :والشاهد ايه.اأأت اي او  اد صراوا لن ذلك  يلا ؛إن ل  اواي لإلحسان:ينول   

  .، ولست بذلك بأوحداي  مى  آترينأأت ا :آترين  أ
      .7﴾َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا ﴿:اال اهلل اعالخ :  جزءا
مالئك  بأات اهلل، ا عىوه   زءا ال: ن االوا﴾ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءاومعأخ﴿ «:اال الزمتشرأ   

افسير :ومن بدع الافاسير .له وبعلا مأه، كما يكون الولد بلع  من والدو و زءا له
اس  لإلأاث، وما هو إال كذب لىخ العرب :ال زء باإلأاث وادلاء  ن ال زء اي لغ  العرب

عوا بياا   ز ت المر ة، ه  صأ:وولع مساحدث مأحول، ول  ُينأعه  ذلك حاخ اشانوا مأه
اإن افسيرو باأأهخ اد  أكرو  إذا كان ال زء بمعأخ بعض من كل اي لغ  العرب،.8»وبياا

                                                
 .20الزمر من اآلي   -1

 .027ص  4الكشاي ج  2-
 .2/472المحيط الر ز بال أسب  اي البحر  -3

 .75اصىت من اآلي   4-
  026ص 4الكشاي ج - 5

 ( اك)لسان العرب، و ساس البالي  مادة البيت من المأشرح لعروة بن  ذيأ  اي  6-
 .05الزتري من اآلي   -7

 .702ص  4الكشاي ج 8- 
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إأه مصأوع ال لغ ، بل هو كذب لىخ العرب؛ وبالاالي االبياان المأشدان :الزمتشرأ واال
 أه اال  أشدت بياا اي  ن :لن الز اج«:واي لسان العرب. المعأخ مصأولاناي هذا 

 :والمنصود هو اوله .1»اإلأاث، وال  درأ البيت  ادي     مصأوع  معأخ  زء معأخ
   2[ حيالالالالالالالالالالالالالالاأا اد ا زئ الحالالالالالالرة المذكارُ ]إن   ز ت حالالالالالالالرتة  يوما االالالالالالالالالالال ل ب             

اال ل ب اإن الحرتة الاي اىد الذكور  إن ولدت حرتة  هأخ اي بعض اأحيان،:ومعأاو   
 : واال اآلتر.  ز ت ولدت  زءا  أ  أهخ:والشاهد ايه.ا اد اىد  أهخ اي بعض اأوااتكهير 

 3[الالالالالالااها ز الالالالالالالالالللىعوسج الىدن اي  بيالالالالالالالال]      ئ  الالالالالالالالالالالالالالالزِ ها من بأات اأوس م ال  اُ ُزو          
امر ة اىد : أ م زوءة:والشاهد ايه .اتارت لك من بأات  وس امر ة اىد البأات: أ   

 . البأات
  .4﴾َوالَِّليَن َكَفُروا َفَتْعً ا َلُهْم َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم ﴿: اال اهلل اعالخ    : تع ا لهم

واعسا له أنيض لعلا ...كأأه اال  اعس الذين كفروا﴾ َفَتْعً ا َلُهمْ ﴿«:اال الزمتشرأ   
وايل لدت االأاعاش من  السعد،االاعس لدت  .وال اأاكاسا اأاعاشا له ال اعسا،: أ 5»له

 :اوله  ل ع ا بمعأخ اأاعش اال األشخ 
أاة  إذا لالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالرت]         6نالالالالالالالالالالال لالع ااالاعس  ولخ لها من  ن يُ      [بالالالالالالالالالذات لوث  ل ف ر 

ت ياحدث لن أاا  له اوي  اادرة لىخ اطع الفيااي الم هول  دون لهار، اإن الطر    
 . اعسا أنيض اأاعاشا: والشاهد ايه. اعهرت كان  ولخ بها  ن ينال لها اعسا لك ال لعا لك

 
 

                                                

 ( ز )لسان العرب مادة   1-
 ( ز  )البيت من البسيط بال أسب  اي لسان العرب  2-
 ( ز )ت من البسيط بال أسب  اي لسان العرب البي 3-
 .80محمد اآلي   4-

 722ص. 4الكشاي ج -5
 082البيت من البسيط لأللشخ اي ديواأه ص 6-



 شواهد المساالالالالالالالالالالوا الداللالالالالالالالالالي السيالالااالالالالالالي                                                                بعالفصل السا
 

552 

 

   1﴾ َفِإنَّ ِللَِّليَن َظَلُموا َلُنوًبا ِمْثَل َلُنوِب َأْصَحاِبِهمْ ﴿:اال اهلل اعالخ  :لنوب
 الالالناة يانس مون الماء الدلو العظي ، وهذا امهيل  صالالالالالالالالالىه اي السالالالالالال:الذأوب«:اال الزمتشرأ   

الذأوب اي اأصل الدلو :وذكر صاحب الدر المصون.2«ايكون لهذا ذأوب، ولهذا ذأوب
االذأوب الدلو العظيم ، وال اسمخ ذأوبا إال  3«اإن ل  اكن مألا اهو دلو...المألا ماء

إذا كاأت مألا، واي هذا امهيل لهيئ  اساوأ حظ الذين ظىموا من العرب بحظوظ الذين 
ظىموا من اأم  السالف  بهيئ  الذين يسانون من اىيب واحد إذ ياساوون اي  أصبائه  من 

واد اساشهد الزمتشرأ لىخ صح  هذو .4«الماء، وهو من اشبيه المعنول بالمحسوس
 :الدالل  بنول الشالر

 5اإن  بياالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اىأالالالالالالالالالالالالالالالا النالالالالالالالالالىيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبُ       ب  ولكالالالالالالالالالالالالالال  ذأالالالالالالالالالالالالالالالالالو  لأالالالالالالالالالالالالالالا ذأالالالالالالالالالالالالالالوب        
إذا اشاركأا اي ماء اااسمأا، اكان لأا أصيب، ولمن شاركأا :أنول لمن يشرب معأا:  أ   

 والشاهد. أصيب، اإن  بخ وطمع؛ كان له الموت، واي هذا دالل  لىخ الش ال  والغىب 
 : وروأ  أه لما اال لمرو بن شاس. كىم  ذأوب بالمعأخ المشار إليه سابنا: ايه

ب ط ت  بأعمالالالالالالالالالالالالالال      احالاُلالالالالالالالالالالالي  لشأس من أالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداك ذأوب        6واي كالالالالالالل حي اد ت 
: متاطبا. أع ايحي لي  ن  أال ذأوبا من هذو ال إن الىك ل  اأحياء  ميعا،: أ    

والشاهد .أع  و ذأب : انال له المىك. وكان  سيرا لأدو.المىك الحارث بن  بي شم ر الغساأي
 .الذأوب بالمعأخ السابي :ايه
 
 

                                                

 58الذاريات من اآلي   1-
 .258، ص  4الكشاي ج  -2

 .60.67،ال ص  08الدر المصون ج  3-
 .28،ص  72الاحرير والاأوير ج  -4

 (.ذأب ) العرب الر ز بال أسب  اي لسان 5- 
 420ص.4البيت من الطويل لعمرو بن شأس اي الكااب ج -6
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    .1﴾َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن ﴿:اال اهلل اعالخ  : ريب المنون
ُص بها من حوادث الدهر ما:وريب المأون«:اال الزمتشرأ     ... ُينىي الأفوس ويشت 
ولذلك  الموت، وهو اي اأصل اعول من مأته إذا اطعه؛أن الموت اطوع؛:المأون:وايل

من  سماء الموت، ومن  سماء الدهر ويذكتر، واد اسر بكال  «:االمأون. 2«سميت ش عوب
ذا اسر  ن هو الموت،الحدها: أ المعأيين، اإذا اسر بالموت اإلاا  ريب إليه بياأي ، وا 

 و تروج من البىد   حداث الدهر من مهل موت،:المأون بالدهر ااإللاا  لىخ  صىها  أ
اسيهىك : واد ذكروا اي مناالاه  اوله  اريب المأون ال أس،  و ر وع لن دلواه،

 و إن  رادوو مهاال بريب الدهر، وكال  ااحامىت  ن يكوأوا  رادوو بيان ريب المأون،
واد  اء اي كال  العرب ريب المأون  .3«لين  ار اي اآلي  أأها حكت منالاه االحاما

 :بمعأخ حدهان الدهر إذ ينول  بو ذويب الهذلي
الالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالبِ ي  ور   ونِ أُ الم   الالالالالالالالالالالن  مِ           4[والدهر ليس بمالالالالالالالالالالالالالالالالالعاب من ي الالالالالالالالزع]     عالالالالها ا ا و   

   5﴾َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِلَبٌة ﴿: اال اهلل اعالخ:   لبةكا
كالعااب  بمعأخ الاكذيب من اولك حمل لىخ ارأه، اما ﴾َكاِلَبةٌ ﴿:وايل«:اال الزمتشرأ   

ادامه : اما  بن وما اهبتط وحنيناه:كذب  أ اما كذب أفسه ايما حدهاه به من إطاااه له، وا 
ذا كاأت من كذب الالز  اهي اس  االل وصي لموأث إ﴾َكاِلَبةٌ وهذا يعأي  ن﴿.6«لىيه

ذا كاأت من كذب الماعدأ، اهي مهل الذأ اي اوله .محذوي انديرو أفس كذبت االأا : وا 
كذبت االأا أفسه اي التطب العظي  إذا  اد  لىيه :وينولون...حدهاه أفسه:أفسه  أ

نه، ااعرض له وال إأك اطي اأتفي، كأن أفسه لما ش عاه لىخ اااحامه، واد االت له،
                                                

 .28الطور اآلي   1-
 .255، ص  4الكشاي ج  -2

 .60، ص 72الاحرير والاأوير ج  3-
 0/478البيت من الكامل أبي ذويب اي تزاأ  اأدب  4-
 .87الوااع  اآلي   5-

 .288، ص  4الكشاي ج  -6
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كما  اند كذباه، اكأن أفسه  تبراه بما ال يكون، اإذا ابين له ل زو، اإأك مذلالىاله، ابال به؛
 :ومن ذلك اول الشالر . 1«كذباه ليأه إذا اتيل مريئا ول  يكن:ينال

 2أالالالالالالالالالالالالاله صالالالالالدااما الىيث كذ ب لن  ارا     [لالالالالالاليث بعه ر يصالالالالالالالطالالالالالالالاد الر الالالالالالالال إذا]      
ويصدي اي موافه  إأه كالىيث بعه ر يصطاد الر ال،:يصي ر ال بالش ال  اينول   

 أه ما كذب أفسه :والشاهد ايه.مأه  لىخ حين  ن الىيث اد يلعي، ويع ز لن  اراأه
و بن  د الر ال اي حين كذب الىيث، ولعيايما حدهاه به من إطاا  وادرة لىخ اصطيا

 . راأهلن  ا
 3﴾َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيِم ﴿:اال اهلل اعالخ:      الهيم
االفاا والل  مصدران ولن  ارئ بالحركات الهالث،﴾ُشْرَب اْلِهيمِ ﴿«:اال الزمتشرأ   

و ما المكسور ابمعأخ   يا   كل وشرب بفاا الشين،: عفر الصادي رلي اهلل لأه
وهو داء اشرب مأه اال اروا  الاي بها الُهيا ،ما يشربه الهي ، وهي اإلبل :  أ المشروب،

 :واد اساشهد لىخ صح  معأخ الهيا  بنول ذأ الرم .4« مع  هي  وهيماء
 5اأصبحت كالهيماِء ال المالالالالالالالالاُء مبرد       صداها وال ينلي لىيالالالالالالها ُهي اُمالالالالالالالالالها       

وال يمياها هالالالالالالالالالالاليامها حيث ال وصالالالالالالالالالالال  صبا كالأاا  الهيماء ال يبرد الماء ظمأها، : أ   
 صبحت كالهيماء  أ كالأاا  الاي  صيبت بالُهيا ، :والشاهد ايه. يشفيه، وال الاىهي يمياه

 . و معها الهي 
 
 

                                                

 .707، ص 72الاحرير والاأوير ج  1-
 .22البيت من البسيط لزهير بن  بي سىمخ اي ديواأه ، ص  -2

 .55الوااع  اآلي   3-
 .286، ص  4الكشاي ج  -4
 .248ص . م يد طراد. اا. شرح الابريزأ. البيت من الطويل لذأ الرم  اي ديواأه -5
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َواُكُم النَّاُر َفاْلَيْوَم اَل ُيْؤَخُل ِمْنُكْم ِفْدَيٌة َواَل ِمَن الَِّليَن َكَفُروا َمأْ ﴿:اال اهلل اعالخ:     موالكم
      .1﴾ِهَي َمْواَلُكْم َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 

ر اك  ومنمأك  : وحنين  موالك ...ايل هي  ولخ بك  ﴾ِهَي َمْواَلُكمْ ﴿«:اال الزمتشرأ    م ح 
 :ويشهد لىخ هذا المعأخ اول لبيد .2«مكاأك  الذأ ينال ايه هو  ولخ بك  :  أ

اه  الالالالالالالالالالالام  الالالالالها و م  فال  الالالالالالالالى  تالال   المتالالالالالاا    يولِ الالاله     مُ  أ   الالالالالالالالالالبُ ن احسِ ي  ر   كالالالالالالالالال الف   دت  اغ        
3 

و يأما او هت ظأت  ن التطر يداهمها من اأما   اغدت البنرة اعدو اي ال بل،: أ   
أ  و المكان الذ اأولخ بالمتاا ،:مولخ المتاا   أ: والشاهد ايه .والتىي لىخ السواء

 . هو  ولخ بالمتاا :ينال ايه
َرَها َعَلْيِهْم َ ْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُ وًما﴿:اال اهلل اعالخ     :ح وما    .4﴾َ خَّ

الحسو  ال يتىو من  ن بكون  مع  حاس  كشهود واعود  ومصدرا « :اال الزمتشرأ   
ت حسمت كل تير حسوما أحسا:اإن كان  معا امعأخ اوله كالشكور والكفور،

امهيال  مااابع  هبوب  الرياح ما تفات السال  حاخ  ات لىيه ، واساأصىت كل برك ،
واال .5«لااابعها بااابع اعل الحاس  اي إلادة الكي لىخ الداء كرة بعد  ترا حاخ يأحس 

إذ يكوأ وياابع الكي  ياما ايكون إطالاه  والحسو  مشاي من حس  الداء بالمكواة،«: ييرو
 ذين اساشهد بشعره  اي هذو المادةومن الشعراء ال. 6«عارة ولعىها من مباكرات النرآناسا

 :وداللاها لبد العزيز الكالبي إذ ينول
 7الالالالالالالالالالو ُ سحالالالالالاله  لالالالالالالالالالالالوا   الالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالفالالالالالالالالالالالالر ي بيالالالالالالالالالن  بيأالالالالالالالالالالالهالالالالالالال  زمالالالالالالالالالالان      ا الالالالالالالالاالال الالالالالالالالالالالالالالاب ع اي      

                                                

 .05الحديد اآلي   1-
 .486ص  4الكشاي ج  2-

 .062لىزوزأي،ص .ىناه اي شرح المعىنات السبع البيت من الكامل لىبيد من مع -3
 .82الحاا  من اآلي   4-

508ص  4الكشاي ج -5

 .002، ص 78الاحرير والاأوير ج  6-

 475ص 08البيت من الواار اي الدر المصون ج  7-
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 : أ ،والشاهد ايه حسو .يصي الشالر ما حل بمن ياحدث لأه  من ارا  وشاات   
  . و ااطعات أبواب التيرات ،مساأصى 
    1﴾َيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة ﴿:اال اهلل اعالخ    : الحافرة

: اي الحال  اأولخ، يعأون الحياة بعد الموت؛ اإن اىت ﴾ي اْلَحاِفَرةِ فِ ﴿«:اال الزمتشرأ   
ينال ر ع االن اي حااراه،  أ طرينه الاي  اء ايها : ما حنين  هذو الكىم  ع اىت

ُحفرت  سأاُأه حفرا إذا : ُ عل  هر ادميه حفرا كما ايل:  هر ايها بمشيه ايها: أ احفرها،
ِعيَشٍة ﴿:حاارة كما ايل:وايل تط المحفور اي الصترة،وال  ه ر اأكاُل اي  سأاتها،

ارك صائ ، ه  ايل لمن كان اي أه: مأسوب  إلخ الحفر والرلا  و كنوله  : أ ،﴾ةٍ َراِضيَ 
ويفه  من  .2« أ إلخ طريناه وحالاه اأولخ .ر ع إلخ حااراه: اترج مأه ه  لاد إليه  مر

ن ايها من حيث  اء، ينال ر ع اي هي الطرين  الاي ير ع اإلأسا«هذا  ن الحاارة 
واد . 3»ولىخ حااراه، ه  يعبر بها لن الر وع باأحوال من آتر اأمر إلخ  وله  حااراه،

 : اال الشالر 
 4الالالالالالالالالالالالالالالار  الالالالالالالالالاله ول حالالالااالالالالالالالالالالالرةل لىخ صىالالالالالالع  و شالالالالالالالالالالالالاليبع      معالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاذ اهلل من سالالالفالالالالالالالال      

ه الالالالالك من السفالالالالالالالالاشا هلل إن ذلالالالالالالالالح وع إلخ الحال المالي  مع الشيب والصىع،الالالالالالالال يكون ر    
 . الحاارة بمعأخ الطرين  اأولخ :والشاهد ايه .والعار
   .5﴾َوَحَداِئَق ُغْلًبا﴿:اال اهلل اعالخ   :غلبا
يحامل  ن ي عل كل حدين  يىباء ايريد اكاهفها  ﴾ُغْلًباَوَحَداِئَق  ﴿«: اال الزمتشرأ   

و ن ي عل ش رها يىبا  أ لظاما  حدين  لتم ،:كما انول ولظم ها، وكهرة  ش ارها،

                                                

 08الأازلات اآلي   1-
 .582، ص  4الكشاي ج  2-

 628، ص  08الدر المصون ج  -3
 (حفر)دو ابن األرابي اي لسان العرب البيت من الواار  أش 4-
 .28لبس اآلي   5-
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ومأها  االُغىب  مع  يىب ويىباء. 1»واأصل اي الوصي بالغىب الرااب ااساعير .يالظا
واأصل اي هذا الوصي  ،ينال حدين  يىباء، ايريد اكاهي  ش ارها وكهراها ولظمها

إال  أه اساعير لىحدين   كل مأهما يىيظ الراب ، :ر ل  يىب وامر ة يىباء  أ :لىراب  اينال
 :و ش ارها  واد اال الشالر 

 2الِ الالالالالالالالالالالال   لِ الالالالالي  ح  سالالالالين من الكُ كُ الالالالالالالالالالاله       بالالالالالالزل  كأأال   الراابِ  يمشالالالالي بالالالالالالالها يىبُ       
. يصي مفازة كهيرة اأسود يالظ األأاي م ىى  بالسواد، كأأها أوي كسيت بالنطران   

 .يىب الرااب يالظ الرااب:والشاهد ايه
ا    .3﴾َوَتْأُكُلوَن التُّرَاَث َأْكاًل َلمًّا ﴿:اال اهلل اعالخ: لمًّ

ال الالالالالالالالالالالأه ينالالالالالوم.4»را الالالوالح مع بين الحاللالالالالالالذا ل  ، وهو ال  ﴾َأْكاًل َلمًّا﴿«: اال الزمتشرأ   
 :واي ذلك اال الحطيئ   .لممت الشيء لم ا  أ  معاه  معا

 5اىك الطالالالالالالالالالالالالالالواحأا إذا كالالالالالالالالان لم ا يابالالالالالالالع الالالالالالالالالالالالذ   رب الالالالالالالالالالالالالالالالالاله     اال االالالالالالدتس الرحمالالالنُ       
لم ا ي مع بين الحالل والحرا ، اال ادتس اهلل اعالخ اىك األراس  إذا كان اأكل: ينول   

 . أ  معا بين الحالل والحرا  ((لم ا))  والشاهد ايه. الاي اطعن ذلك المأكول
ْنَ اَن ِفي َكَبدٍ ﴿ :اال اهلل اعالخ  : كبد    .6﴾ َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
ر ل كبدا اهو  كبُد إذا و عت كِبُدو كِبد ال: والك بد  صىه من اولك«: اال الزمتشرأ   

: كما ايل ،اشانت المكابدة ، ومأهايه حاخ اساعمل اي كل اعب ومشن  واأافتت ااا سع

                                                
 .687، ص 4الكشاي ج  -1

 .684، ص 08البيت اي الكامل لعمرو بن معد يكرب اي الدر المصون ج  2-
 .08الف ر اآلي   -3
 .642، ص  4الكشاي ج  -4
 .288، ص 08البيت من الطويل لىحطيئ  اي الدر المصون ج  -5

 .84البىد اآلي   6-
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االك ب ُد يطىي لىدالل  لىخ كل اعب . 1»كبا ه بمعأخ  هىكه، و صىه كبدو، إذا  صاب كبد و
 : اال لبيد . ومشن ، وكل  مر ايه مكابدة

 2الالالالالالالالالالالالالدبال  اي ك   الالالالالالالأا واالالالالالالا  التصالالالالالالالالالالالالالالالو ُ م  الالالالالد  إذ     اُ بالال   ر    بك يالالالالالالالالالالالالالالالالتِ الالالالالالالالالالالالالالال  الالالالاله   يا لينُ       
وات ايامأا لىحرب، واشاباكأا مع ( وهو  توو )يتاطب ليأه ويسائىها هل بكيت  ربد    

اي شدتة اأمر وصعوب   ((اي كبد)) :هالتصو  اي شدة ومشن  من اأمرع والشاهد اي
 .التطب
نَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد ﴿: اال اهلل اعالخ   :لشديد      .3﴾َواِ 

 :اال طرا  4»االن شديد وماشد د: البتيل الممسك، ينال: والشديد «: اال الزمتشرأ   
 5 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشد دِ فاحالالالالالالالالالالِش الماالال   را الموت يعااُ  الكرا   ويصالالالالالالطفي     لنيى   ماِل ال      

والشاهد .بتيل الشديد ايبنيه را الموت يتاار الكرا  ايأتذه ، ويتاار  لز مال ال:ينول   
 .الشديد اإلمساك : الماشدد بمعأخ:ايه

     6﴾َفُأمُُّه َهاِوَيٌة ﴿ :اال اهلل اعالخ  : هاوية
 هوت  مه؛ : من اوله  إذا دلوا لىخ الر ل بالهىك  ﴾ُه َهاِوَيٌة َفُأمُّ ﴿ « :اال الزمتشرأ   

اأمه هاوي  بمعأخ هالك  حيث .7»سنط وهىك، اند هوت  مه هكال وحزأا: أأه إذا هوا  أ
 :هوت  مته، ولىيه اول الشالر كعب يرهي  تاو : ينولون لمن هىك

 8ماذا يالالالالالالالرد  الىيالالالالالالالل  حالالالالالالالين يالالالالالالالالالالالالووبع هوت  م ه ما يبعث الصبُا ياديلالالالالالالالالالالالالا     و       

                                                

 642، ص  4الكشاي ج  1-
 .58البيت من المأسرح لىبيد اي ديواأه ، ص  -2

 .80العاديات  3-
 622ص 4الكشاي ج 4-
 .76ص  7887.بيروت .2ط.دار الكاب العىمي .البيت من الطويل لطرا  بن العبد اي ديواأه،مهدأ محمد 5-

 .88النارل   -6
 .678،ص  4الكشاي ج  -7

 ( م  ) لسان العرب  البيت من الطويل لكعب اي 8-
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 أ شيء يبعهه الصبا مأه، و أ شيء يردو الىيل ماع با من  ىدو واواه اي :ومعأاو   
 .هوت  مه بمعأخ هىك : والشاهد ايه. طىب الغارة، ور وله اي الىيل ظاارا

    1﴾اْلَمَقاِبرَ َحتَّى ُزْرُتُم ﴿ :اال اهلل اعالخ : زرتم المقابر
واد ورد اي كال  العرب ما يدل .2»لبارة لن الموت:وزيارة النبور «:اال الزمتشرأ   

 :اال اأتطل . لىخ صح  هذا الافسير
مالالالالالالالالالالالالالالاد   و يزور  النبالالالالالالالالالالالالالالالالال        3الالالالالرالن ُيتالالالالالالالالالالىص العا   تىيل  ِلشال الالالالالالالالالالالالالالالالالرا      ذاي الل 

لن يتىص تىيل لمن يتاله إال ريهما امر لشر ليال : يصي الأاس بشدة الاأاار اينول   
 يزور النبر بمعأخ يموت : والشاهد ايه. واسكن  راحه،  و اأازله الموت

 :واال  رير   
 4االالالالالالالالالالالالالالأصالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالالالالا   أ    ُزو ارهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا       زار النالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالور   بو مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك       
: والشاهد ايه.كان  أ  اأحياء، اأصبا  أ  اأموات: يه و  با مالك بعد مواه ينول   

 .مات : بمعأخ: زار النبور
    5﴾اُعوَن َوَيْمَنُعوَن اْلمَ ﴿:اال اهلل اعالخ : الماعون

 :هذا ما  اء اي اول الرالي . 6»الزكاة: ﴾اْلَماُعون﴿«: اال الزمتشرأ
الا يمأالالالالالالالالالالالعالالالالالوا      مالالالالالالالالالالالالوأه  ويالالالالالالالالليالال الالالالالالالالالالالالالالالعالالالالوا ال        7اهىيالاو   لىخ اإلسالالالالالالالالالالالالالال  لم 

يمأعوا الزكاة، وال ييرها من التيرات،ول  يليعوا  ه  او  هاباون لىخ اإلسال ،ل :ينول    
 .مالوأه  بمعأخ زكااه  : والشاهد ايه.الاهىيال بمعأخ الصالة 
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لىأظر اي  بأي  األفاظ، ولى  الأحو ولع لىأظالر االي  »إذا كان لى  الصري اد ولع    
إذ . 2«لىأظر اي  مر هذا الاركيب» اان لىو  البالي  اد ولعت.1«إلراب ما اركب مأها

ويالالالالودع ايالالالاله مالالالالن مزاياهالالالالالا  ال الالالالاليى  لكالالالالال  لىالالالالخ كالالالالال  إال بمالالالالا يحاويالالالاله مالالالالن لطائفهالالالالا،»
 ويىفظالالاله مالالالن درهالالالا ز لمالالالاكى  لىالالالخ آتالالالر إال بمالالالا يحوكالالاله مالالالن وشالالاليها،وال ابريالالال وتصائصالالالها،

 أعالالري و الاله إل الالاز النالالران»الاالالي بهالالا وهالالي ،3«وي أيالاله مالالن يالالااع همرهالالا ويأفهالاله مالالن سالالحرها،
ولذوباالاله  وسالالهول  أظمالاله وسالالالماه، وأالالدرك مالالا ايالاله مالالن تصالالائص النالالرآن واأسالال ا  األفيالاله،

وليالالون  لالالن حنالالائي الاأزيالالل،وهالالو يكشالالي  هالالذا مالالا لمسالالأاو االالي لمالالل الزمتشالالرأ،.4«و زالاالاله
واالد .اأااويل اي افسيرو لىنرآن الكري  لارلا صور البيان النرآأي، ماابعا مزاياهالا ال ماليال 

 : ا سد ذلك اي المولولات اآلاي 
 :  االلتفــــــــات

هالالالو الاحويالالالل االالالي الاعبيالالالر الكالمالالالي مالالالن اا الالالاو إلالالالخ »االلافالالالات االالالي اصالالالطالح البالييالالالين   
 و إلالخ   و مالن التطالاب إلالخ الالاكى ،   إلخ التطالاب،  و إلالخ الغيبال ،من الاكى : أ ،5«آتر

ابعالد : واد ورد هذا االي سالورة الفااحال  . و االأانال من الغيب  إلخ الاكى   و التطاب الغيب ،
ِإيَّــاَك َنْعُبــُد ﴿:لالالدل لالالن الغيبالال  إلالالخ التطالالاب بنولالاله﴾اْلَحْمــُد ِللَّــِه َربِّ اْلَعــاَلِمينَ ﴿:اولالاله اعالالالخ

يَّاكَ   :﴾، كما الافت امرو النيس اي اولهَنْ َتِعينُ  َواِ 
ىالالالالالالالالالكال  باأه         االُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالم  اطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاول  لال ي  لال الالالالالالالالالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِىي  و   دِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالِد     وأالالالالالالالالالالالالالالالالالا  الت 

ب اا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت         ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالات  و   الالالالالالالالالالالالالدم  اأر   ذأ العالالالالالالالالالالالالالالالالائالالالرِ  كىيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىالالالال ِ      الالالالالال   الالالالالالالالالالى  ي  ل   الالالالالالالالالالالالالالالهُ ل   و 
اُ   الالالالالالالالالالاءأالالالي     إ  الالالالالالالالالوذلالالالالالالالالالالالالالالالك مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن أبالالالالالالالالالالال        6الالالالالالالالالالالالالالالاله لالالن  بالالالالالالالالالالالالالالي اأسالالالالالالودو ُتبتالالالالالالالالالالالالالالالر 

                                                
 . 88ص.7887.بيروت. دط. دار ال يل.اا حسن حمد. حمد الهاشمي. واهر البالي  -1
 .88ص.المر ع أفسه -2
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 .428، ص0ج  0886 .دمشي .0دار النى  ط .حسن حبأكهلبد الرحمن .البالي  العربي  5-
 .644-642اأبيات من المانارب المرئ النيس اي ديواأه ص 6-
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حيالث ياحالدث  امالرو الناليس االي هالذو اأبيالات الهالهال  بمالرارة لالن ليىال  لاليالء بعالين اأهمالالد    
صالابه الرمالد، واشالاد بالاله حالر  ايهالا الأالالو ، وانرحالت ليأالاو، كمالا اانالرح ليأالالا مالن   (اسال  مكالان)

االالإذا .  لمالاله، والسالالبب االالي ذلالالك مالالا  تبالالر بالاله مالالن أبالالأ  لالالي ، لعىالاله مناالالل  بيالاله لىالالخ يالالد بأالالي  سالالد
كاأت هذو اأبيالات تيالر شالاهد لىالخ االاأون الغالاب الالذأ كالان يحكال  الم امالع العربالي، اإأهالا 

امهالالل ذلالالك االالي . واااأالالان العالالرب االالي كالمهالال  واصالراه  ايالاله شالاهدة لىالالخ  مالالال لغالال  اللالاد،
انال امرئ النيس مالن التطالاب إلالخ الغيبال  إلالخ الالاكى ، وهالو مالا يعالري بااللافالات االي لىال  اأ

 .اأمر الذأ  راد الزمتشرأ إهبااه اي سورة الفااح ، واالسادالل لىخ صح  و ودو.البيان
ــدْ ﴿:وكالالذا لأالالد افسالاليرو لنولالاله اعالالالخ    هالالذو المفا الالأة »:االالالحيالالث  1﴾َتُقوُلــونَ  ِبَمــا َكــلَُّبوُكمْ  َفَق
 ن :  أ.2«حا اج واإللزا  حسأ  رائع ، وتاص  إذا األ  إليهالا االلافالاي وحالذي النالولباال

ـــلَُّبوُكْم ﴿:اولالالاله اعالالالالخ ـــْد َك هالالالو لىالالالالخ إلمالالالالالار النالالالالول وااللافالالالات، كمالالالا  شالالالار إلالالالخ ذلالالالك  ﴾َفَق
الالالذ ُبوُك   الزمتشالالالرأ،  أ  ن اأصالالالل االالالي اآليالالال  الكريمالالال  إن اىالالالا  هالالالوالء آلهاأالالالا انالالالد  ، حيالالالث ك 

لالالالن المعبالالودين لأالالالد امالالالا   الالوابه ، واو يهالالاله إلالالالخ العبالالدة، واإلابالالالال لىالالالخ صالالري التطالالالاب 
 :بك  المعبودون  يها الكفرة ايما انولون، وهذا أظير اول الشالر متاطباه ،  أ اند كذ

الالالالالالالالاأال اه  النفوُل االالالالالالالند  الالالالالالالئالالالالالالالالالأالالالالا تالُ      بأا الالالالالالالالالالالرادُ  اصخ ما يُ  راسالالالالالالالالالانُ تُ :االوا      ر اس 
3    

إن هذو البىدة  بعد ما يالراد بأالا، هال  يكالون الر الوع، االإن صالداوا االي االوله ؛ انالد  ئأالا :االوا   
  .إن اىا  ذلك  ئأا تراسان:االلافاي وحذي النول  أ:والشاهد ايه.تراسان،وما حننأا شيئا
 :(اال تعارة المرشحة)المجاز المرشح 

دة، ومطىنالال مرشالالح : انسالال  االسالالاعارة إلالالخ    االمرشالالح  هالالي الاالالي اشالالامل لىالالخ مالالا .، وم الالرت
  و  ن اسالالاي كىمالال  مسالالاي الم الالازوهالال»:يالئالال  المشالالبه بالاله، والاالالي لبتالالر لأهالالا الزمتشالالرأ بنولالاله

الالالا  حسالالالن مأالالاله ديبا الالال ، و كهالالالر مالالالاء  هالالال  انفالالالخ بأشالالالكال لهالالالا و تالالالوات إذا االحنالالالن لالالال  االالالر كالمل
                                                

 .08الفراالالالالالالالالان من اآلي   1-
 726، ص2الكشاي ج 2-
 462ص.0البيت من البسيط لىعباس بن اأحأي اي الدر المصون ج 3-
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لكالن . مىت لىالخ مالا يالئال  المشالبه متا الم ردة اهي مالا اشالا.1«وروأنا، وهو الم از المرشا 
ومهالالال المرشالالح  الاالالي أحالالن بصالالدد . المطىنالال  هالالي مالالا تىالالت ممالالا يالئالال  المشالالبه، والمشالالبه بالاله

ـاَلَلَة ِباْلُهـَدى َفَمـا َرِبَحـْت ﴿:الواوي لىيها، ما ورد اي اوله اعالالخ ُأوَلِئَك الَِّليَن اْشـَتَرُوا الضَّ
ـــاَرُتُهمْ  ـــَتَرُوا﴿:صالالالريحي انالالالد اشالالالامىت لىالالالخ االسالالالاعارة الا، 2﴾ِتَج ﴾ الاالالالي بمعأالالالخ اتاالالالاروا اْش

وهالذا  ﴾َفَمـا َرِبَحـْت ِتَجـاَرُتُهمْ ﴿:واريأاها اللالل ، لىخ ما يالئ  المشبه به، وهو اوله اعالخ
 :اول الشالر: ما اوارد اي كال  العرب أحو

اش لالالالاله صدرأولمالالالالا ر يت الأالتسر  ل ز  ابن  د  ي الالالالالالالالالالالالالالالال      ولشالتش اي وكال الالر          3ي ه   
 .4«شبته الشيب بالأسر، والشعر الفاح  بالغراب، اابعه ذكر الاعشيش والوكر»حيث لما   
 : وكذلك اول الشالر   

ن   د       ديالالالالالالالالالالالالالالن وا   5الالالالالأتالالالالالالالالالالالالالالالي الِكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا ِ بالالالالالالالالالالال لالالالالالالالالت      ب ع المالالالالالالالالالالالالالالالال    امالالالالالالالالالالالالالالالا     الالالالالالالالالالالالالالالالر 
 الالالالالالوا الالالالالالالالالالالع االالي افالالالالالالاها     اأالالالالالالالالالف الالالالالالن الالالالالالالالالأالالالالاو بالُحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُبالالالالالالالالالالالالالل الا الالالالال اصال إذا الشيالالالالالالالالالالالطانُ       

 طان االالالالالالي         الالالالر الانصيالالالالالالالالع الذأ هو من االالالالالعل اليربوع؛ لدتول الشيحيالالالالالالث الشالالالالالالالالالر اساعا   
والهاأيالال  ارشالالاليا . افاهالالا، واسالالاعار الاأفالالي؛ الترا الالاله مأالاله لىالالخ سالالبيل االسالالالاعارة الاصالالريحي 

وارشالاليا الارشالاليا ارشالاليا، ايكالالون ارشالاليحا . والحبالالل الا الالوا  ارشالاليا لىاأفالالي. لألولالالخ وبالالالعكس
الشالالالراء، هالال   ابعالالاله بمالالا يشالالالاكىه : وهالالالذا يأالالاظر امامالالالا ذكالالرو سالالالبحاأه واعالالالخ. لىانصالاليع  يلالالا

 .ويرشحه امهيال لتساراه ، واصويرا لحنيناها
 
 

                                                

 .00،ص0الكشاي ج 1-
 06البنرة من اآلي   2-
 00ص.0لبيت من الواار بال أسب  اي الكشاي جا 3-
 .07، ص0الكشاي ج 4-

 .0/070البياان من الواار بال أسب  اي الدر المصون  -5
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 1﴾ُصم  ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرِجُعونَ ﴿ :اال اهلل اعالخ :الفرق بين التشبيه واال تعارة
كيالي طرينااله لأالد لىمالاء : اإن اىالت »﴾ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصم  ﴿:اال الزمتشرأ اي اوله اعالخ   

إال  ن هالالالالذا االالالالي  وبحالالالالور  لألسالالالالتياء، هالالالال  ليالالالالوث لىشالالالال عان،: طرينالالالال  االالالالوله : البيالالالالانع اىالالالالت
 .واد  اءت االساعارة اي اأسماء والصفات واأاعالال  ميعالا وذلك اي اأسماء، الصفات،

هالالل  :لنيالالت ليوهالالا، ولنيالالت ُصالالملا لالالن التيالالر، ود الالا اإلسالالال ، و لالالاء الحالالي؛ االالإن اىالالت:انالالول
والمحننالالون لىالالخ اسالالمياه اشالالبيها بىيغلالالا ال . متاىالالي ايالاله: يسالالمخ مالالا االالي اآليالال  اسالالاعارةع اىالالت

اساعارة؛أن المساعار له مالذكور، وهال  المأالاانون، واالسالاعارة إأتمالا اطىالي حيالث يطالوأ ذكالر 
  د بالاله المأنالالول لأالاله، والمأنالالول إليالالهالمسالالاعار لالاله، وي عالالل الكالالال  تىالالوا لأالاله، صالالالحا أن يالالرا

  .2«  الحال  و احوا الكال لوال دالل
 :اال زهير بن  بي سىمخ

و لال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   انى الالالالالالالالالالال لالالالالالدا  سالالالالالالالد  شالالالالالاكي السالح ُمالالالالالنال ذ ي      لالالالاله لالِب الالالالالالالالالالالالالالالد   ظفالالالالالالالالالالالالالالالالالارُ   
3  

شالاكي السالالالح منالذي، و ن اأسالالد لالاله انالد شالالبه الشالالر الر الالل باأسالد، االالذكر  ن الر الالل    
لبالد  ظفالالارو لالال  انىالال ، انالالد ذكالالر مالالا ال يالئال  المشالالبه، والمشالالبه بالاله، اهالالي اسالالاعارة مطىنالال ، وهالالو 

بالابالار  ن المسالاعار لاله  ﴾ُعْمـيٌ  ُبْكـمٌ  ُصـم  ﴿:اأمر الذأ ال يمكن إطالاه لىخ اولاله اعالالخ
ن كالان مالن  ،4امالا  ويليي المفسر يير مكاي  بنول زهيالر مساشالهدا بنالول  بالي .مذكور وا 

 :إال  أه  بىأل و ادر لىخ الاصوير البياأي، حيث الارشيا  بىأل من الا ريد المولدين،
  5االالالي السمالالالالالالالالالاء ال هالالالالوُل     بالأن لالالالالالالالالالالالالالالاله حالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالال ل  الالالالالالالالالن  ظُ حاالخ ي   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدُ عال  ويص    
 ممدوحه بطائر يطير ممِعأا اي لىوو وصعودو، وياأاسخ المشبه حاخ يظن  ن »هإذ يشب   
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ومالالن هالال  االالرا المفىنالالين » :وهالالو مالالا لبتالالر لأالاله المفسالالر بنولالاله. 1«لممدوحالاله حا الال  االالي السالالماء
 .2«كأأه  ياأاسون الاشبيه، ويلربون لن اوهمه صفحا السحرة مأه ،

 ومهىه  يلا اول الشالر   
بالالالالالالالالالالالالالالالاِلل   ال احسبالالالالالالالالالوا  ن   ِبل  ُمش  ب الالِِه ر الالالالالالال ل   افيالاله ييث  وليالالالالالالالالالالالث  ُمس   3اي سالالالالالالالالالالالر 
اند حاول الشالر  ن يصري متاطبيه لن الأظر إلخ ممدوحه لىخ  أه اد صالار ييهالا    

ه     هطالال وليهالا مشالالبال، ومالن هال  انالالد ذكالر مالالا يالئال  المشالبه بالاله مالن إسالبال حالالين صاليتر ممدوحالال
االإن كاأالت . ييها، وما يالئمه من إ شبال حين صيترو ليهالا لىالخ سالبيل االسالاعارة الاصالريحيت 

هالالذو الصالالور البياأيالال  ال ميىالال  السالالاحرة هالالي اسالالاعارات، وليسالالت م الالرد اشالالبيهات؛ االالإن اولالاله 
ــٌم ُعْمــيٌ ﴿:اعالالالخ حيالالث ذكالالر طراالالا الاشالالبيه المشالالبه بالاله . اشالالبيه بىيالالأل ال شالالبه  ايالاله ﴾ُصــم  ُبْك

ولاليس لنائالل  ن ينالول ».﴾ُصـم  ُبْكـٌم ُعْمـيٌ ﴿:وهو اي حك  المأطالوي، والمشالبه( ه )المحذوي
طوأ ذكره  لن ال مى  بحالذي المباالد  اأاسىالالتي بالذلك، إلالخ اسالمياه اسالاعارة ؛أأاله االي حكال  

وأظيالالر هالالذا الاشالالبيه مالالن الكالالال  العربالالي الفصالاليا الالالذأ حالالذي ايالاله المشالالبه  .4«المأطالالوي بالاله
االول . االي انالدير المأطالوي، وذكالر المشالبه باله لىالخ  أاله تبالر لاله بالابارو مباد  محذواا، وهو

 :من يتاطب الح اج
ىال ي      ااالالالالالالالالالالالالالرِ  اءُ ت  ا  ا       عامال   واي الحالالالالالالالالروِب أ     سالالالالالالالالالالالالالالالالالد  ل  اال أ ِفُر مالالالالالالالالالن صفيِر الص 

5   
وبالأعامال  االالي ليأاله واسالالارتائه انالد شالالبه الشالالر الح الالاج باأسالد االالي لأفواأاله، وشراسالالاه،    

 .وهو اي اندير المحذوي ،(( الالاله))  لىخ  ن المشبه محذوي انديرو 
 

                                                

 .02،ص0هامش الكشاي ج 1-
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 :اإلطناب واإليجاز في التعبير عن المعنى

واأاالالرب  ن ينالالال المنبالالول مالالن طالالري الاعبيالالر »:االالال صالالاحب اإليلالالاح االالي لىالال  الباليالال    
،  و أالالااص لالالن المعأالالالخ هالالالو اأديالال   صالالالل المالالالراد بىفالالظ مسالالالاو لالالاله،  و زائالالالد لىيالالاله  لأالالاله واي 

 .ااأول المساواة، والهاأي اإلي از، والهالث اإلطأاب 1«لفائدة
وكما ي ب لىالخ البىيالأل االي مظالان اإل مالال واإلي الاز  ن ي مالل »:واال صاحب الكشاي   

 .2«ويو ز، اكذلك الوا ب لىيه اي موارد الافصيل واإلشباع  ن يفصل ويشبع
واإلي الالالاز االالالي  ا ذهالالالب إليالالاله مالالالن لالالالرورة اإل مالالالال،وكالالالأأي بالزمتشالالالرأ االالالد اسالالالاتىص مالالال   

 :ولرورة الافصيل، واإلطأاب اي موااع  ترا مما  أشدو ال احظ، موااي
الي  المُ     وال واالالالالارةل الالالالالالالالالالون  بالُتالالالالالالالالالالالطاُلِب الط  وحُ يُ        الر  و ح   3االالالباءالالالالالالالالالالالالالالالالال حالالالالالالالالالالِظ ِتيفالالالالالالال   

 الر يصي ممدوحيه بالندرة لىخ اإلطالالالالالالالالأاب إذا  رادوا، وكان المنا  ينالالالالالالالي ذلك  االش   
كمالالا يصالالفه  بحسالالن اإل مالالال واإلي الالاز، ايوحالالون وحيالالا بالالالىواحظ؛ لتالالواه  مالالن الرابالالاء اىكالالل 

االشالالالالالالر كمالالالالالا االالالالالرا مالالالالالدح اإلطالالالالالال  االالالالالي مولالالالالالعها، واإلي الالالالالاز االالالالالي     . منالالالالالا  لأالالالالالده  منالالالالالال
سر إلخ هذا الاأوع اي الاعبير لن المعأخ بعد االأاهالاء مالن افسالير مولعه، واد  شار المف

َأْو َكَصيٍِّب ِمَن ال ََّماِء ﴿:وابل الشروع اي افسير اوله اعالخ.﴾ُصم  ُبْكٌم ُعْميٌ ﴿:اوله اعالخ
ـَواِعِق َحـلَ  َر اْلَمـْوِت َواللَّـُه ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعلُـوَن َأَصـاِبَعُهْم ِفـي َآَلاِنِهـْم ِمـَن الصَّ

هالال  هأالالخ اهلل سالالبحاأه االالي شالالأأه  بامهيالالل آتالالر، ليكالالون كشالالفا » :إذ ينالالول 4﴾ُمِحــيٌط ِباْلَكــاِفِرينَ 
يلاحا يب إيلاح  .5«لحاله  بعد كشي، وا 
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  :تعدد التمثيل

الاعدد اي الامهيل مما هو  ار اي اصيا الىالتغ ، إذ يدلوأا الزمتشرأ إلالخ الاأمالل ايمالا    
 : م  اي اصيداه، وهو يصي ظبيا  ل بهصأع ذو الرت 

شال ب بُ ]رُلالالالالُه     الالالالالالالالالالالالش  بالالالالالالالالالالالوشي  ك  م   ذاك    أ          [مسف ُع التالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدت يالالالالالالالالالالالاد  أاشالالالالط  
اُعالالالالالالالالالالُه    ذاك    تالالالالالالالالالالالالالب  ب        1[ الهين  مسخ وهالالالالالالالالالالالالالالالالو مأنىبُ  بالالالالو هالالالالالالالال]  الس ي  م ر 

إذ ينالول االي امهيىاله اأول لىظبالي الالذأ رااالاله  ذاك ظبالي،    أمالش موشالي  باله اأكالرع، هالال     
 ذاك مالالالا  را،    هالالالو متلالالالوب : االالالائال. 2يهأالالالي ذلالالالك بامهيالالالل آتالالالر، واالالالي أفالالالس النصالالاليدة

تشرأ هذا الاعدد االي ول  يذكر الزم. اعدد الامهيل: والشاهد ايه. بالتلاب يراع اي الفالة
َأْو َكَصـيٍِّب ِمـَن ال َّـَماِء ِفيـِه ُظُلَمـاٌت ﴿:الامهيل إال من   ل اإلشارة إلخ  ن اي اولاله اعالالخ

ـــَواِعِق َحــَلَر اْلَمـــْوِت َواللَّــُه ُمِحـــيٌط  َوَرْعــٌد َوَبـــْرٌق َيْجَعلُــوَن َأَصـــاِبَعُهْم ِفــي َآَلاِنِهـــْم ِمــَن الصَّ
ظهالارو اإليمالان باإللالاءة اد شبه الم.3﴾ِباْلَكاِفِرينَ  أالااي االي الامهيالل اأول بالمسالاواد أالارا، وا 

وشالبه ديالن اإلسالال  بالصاليب، والكفالار بالظىمالات، والولالد ...واأنطاع اأافاله باأطفاء الأتالار،
. وكالل هالذا يعابالر اعالددا االي الامهيالل.4والوليد بالرلد والبري، وما يصاليب الكفالار بالصالوالي

 .السابنان ويشهد لىخ ذلك بياا ذأ الرتم 
 :لكر طرفي التشبيه والتصريح بهما

مشاليرا إلالخ ]هذا اشبيه  شياء بأشياء اأين ذكرت المشبهات :اإن اىت» :ينول الزمتشرأ   
 َوَما َيْ َتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َوالَِّلينَ  ﴿:وهال صرح به كما اي اوله ،[ما سبي من الامهيل
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اِلَحاتِ    وكما  اء اي اول امرئ .2«1﴾َواَل اْلُمِ يُء َقِلياًل َما َتَتَلكَُّرونَ  َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 :النيس
 3ها الُعأتاُب والحشُي الباليرطباللا ويابالالالالالالالالالالساللا     لدا وكالالالالالرِ  الطالتيالالالالالالرِ  كأن اىالالالالالالالالالوب       
بالال  ويابسالال  إذ شالالبه امالالرو النالاليس اىالالوب الطيالالر الاالالي  لنالالت بهالالا الغربالالان لىالالخ اأرض رط   

ذكالالر المشالالبهات مالالع المشالالبهات بهالالا بشالالكل : والشالالاهد ايالاله.بالعأتالالاب الرطالالب، والحشالالي البالالالي
والاالالالي ابالالالدو  وي يالالالب الزمتشالالالرأ لمالالالا يمكالالالن  ن اهيالالالرو هالالالذو الامهالالاليالت مالالالن اسالالالاول،.صالالالريا

اىالت » :بنولاله. وكأأها م رد اشبيه  شياء بأشياء دون الاصريا بالمشبهات، والمشبهات بهالا
الالأ ن االسالالالاعارة، كنولالاله اعالالالالخكمالالا  الالاء ذلالالالك صالالري َوَمـــا ﴿:حا انالالالد  الالاء مطويالالالا ذكالالُرو لىالالالخ س 

: حيث لالرب البحالرين.5«4﴾َيْ َتِوي اْلَبْحَراِن َهَلا َعْلٌب ُفَراٌت َ اِئٌغ َشَراُبُه َوَهَلا ِمْلٌح ُأَجاجٌ 
 .العذب والمالا مهىين لىمومن والكاار

 :التشبيه المرّكب

ياله لىمالاء البيالان ال ياتط وأاله  ن الامهيىالين  ميعالا والصالحيا الالذأ لى» :ينول الزمتشرأ   
اال  (الامهيل بحال المساواد، والامهيل بحال الطيب) بياأاله ...من الامهيالت المركب  دون المفر 

 ن العرب اأتذ  شياء ارادا، معزوال بعلها لن بعض، ل  يأتذ هذا بُح زة ذاك ااشالب هها 
نالرآن، وُاشالب ه كيفيال  حاصالى  مالن م مالوع  شالياء كما اعل امرو الناليس، و الاء االي ال.بأظائرها

وهالو مالا يعالري بالاشالبيه . 6«اد الالام ت واالصالنت، حاالخ لالادت شاليئا واحالدا بالأترا مهىهالا
االالإن »: المركالب الالذأ يكالون و الاله الشالبه اياله صالالورة مأازلال  مالن لالدة  شالالياء، ويلاليي االائال

 و كمهالالل : كاىالت الالالذأ كأالالت انالدرو االالي المفالالرتي مالالن الاشالبيه مالالن حالالذي الملالاي، وهالالو اولالال
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      : طىالالب الرا الالع االالي اولالاله اعالالالالخلالالوال: هالالل انالالدر مهىالاله االالي المركالالب مأالالالهع اىالالت.ذوأ صالاليتب
أأالي  رالالي  مالا ير الع إلياله لكأالت مسالاغأيا لالن انالديرو؛ .1﴾َيْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَلاِنِهـمْ ﴿

ِلي  حري الاشبيه مفالرد ياالأا:الكيفيت  المأازل  من م موع الكال  اال لىيت  خ الاشالبيه،    لال    و 
كيالي  2﴾ِإنََّما َمَثُل اْلَحَيـاِة الـدُّْنَيا َكَمـاٍء َأْنَزْلَنـاُه ِمـَن ال َّـَماءِ  ﴿:يىهع  ال ارا إلخ اوله اعالخ

ل لانديرو وممالا .3«ولي الماء الكاي، وليس الغرض اشبيه الدأيا بالماء، وال بمفرد آتر ُيامحت
أم ا المراد هو اشبيه كيفيال  حاصالى  مالن م مالوع يوكد  أه ليس الغرض اشبيه مفرد بمفرد، وا 

 :هو ما  اء اي اول لبيد.  شياء مكامى  بحال  مماهى  لها
ولا بالالالاالالالالالالالالالالالال       ى وها ويالالالالالالالالالالالالالالالالالالد   4الالالالالالالالعُ ومالا الأالالالالالالالالالالالالاُس إال كالالالديالالالالار و هالالالالالىهال ا     بالها يالالالو  ح 

أما شبه و وده  اي الدأيا، وسرل  زواله  واأائه  ل  يشبه »حيث لبيد    الأتاس بالديار، وا 
وهو الشاهد اي .5«تالء تاوي  ابحىول  هل الديار ايها، ووشك أهوله  لأها، واركه

 .البيت
طباق الجواب على الّ ؤال ِإنَّ اللََّه اَل َيْ َتْحِيي َأْن  ﴿:اي اوله اعالي  :المقابلة وا 

  .6﴾ َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَهاَيْضِرَب َمَثاًل َما 
ال يارك لرب : أ﴾...ِإنَّ اللََّه اَل َيْ َتْحِيي﴿:وكذلك معأخ اوله اعالخ»:ينول الزمتشرأ   

وي وز  ن انع هذو العبارة اي  المهل بالبعول  ارك من يساحي  ن يامهتل بها لحناراها،
ذتباب والعأكبوتع ا اء لىخ  ما يساحي ربت محمتد  ن يلرب مهال بال:كال  الكفرة، انالوا

طباي  وهو انت من كالمه  بديع، وطراز  ،الستوال لىخ ال واب سبيل المنابى ، وا 

                                                

 08البنرة من اآلي   1-
 74يوأس من اآلي   2-
 .88،ص0الكشاي ج 3-
 .00لىبيد اي ديواأه ص البيت من الطويل وهو 4-
 .88،ص0الكشاي ج 5-

 .76البنرة، من اآلي   -6
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يعأي  ن يظهر ال واب، ويتفخ الستوال  و يوترو، وهو  سىوب اسافهامي . 1«ل يب
، وأظير ذلك اول  بي امتا   : تفيت

 2يعالالالالالرب  كىتالالالالالها      أ الالالالالالالالالخ ابا أ الالالالالالالالالالالي ُت ال الالالار  ابالل المأالالزل مالالالالن مالالالالالالالالالبىأل   االالالالالالالالالالالأالالالالالالالالاء        
ذكر هذا اي مدح  بي الوليد بن  حمد بن  بي داود اإليادأ، حيث  عل ال ار يبأخ    

ابأخ الدتارع والشتاهد ايه  وكان ذلك  وابا لسواله   يتاار ال ار  وال    كما ابأخ الدتار،
. 3«التذأ سو غ بأاء ال ار هو مرالاة المشاكى ، ولوال بأاء الدتار ل  يصات بأاء ال ار »: نت 

طباي ال واب لىخ الستوال هي اماما كنول .مع العى   نت المشاكى  هأا اعأي المنابى  وا 
ِإنَّ ﴿: ما يساحي ربت محمتد  ن يلرب المهل بالمحنترات اوبل اوله  ذلك بنوله: الكفار
كذلك  ابأاء ال ار ال يصات ابل بأاء الدتار، ﴾ َيْ َتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضةً اللََّه الَ 

ذا كان الحياء اد اساعير  .وال واب ابل السوال ال يارك لرب المهل : أ ايما يصات ايه،وا 
 .اإأته اد اساعير ايما ال يصات ايه بالبعول  ارك من يساحي  ن يامهتل بها لحناراها،

 : ومأه اول الشتالر
ي ن  ا       الالالالالالن  ِبِسب ت  االالالالي إأالالالالالالالالالالالالالالالالاء  مالالن الوردلماء  ي ع ِرُض أ ف س الاله    ك ر إذا مالالالا اسا ح   4ل 

وهأاك من يروياله اسالا بن  .إذ يصي الأوي واد اساحيين من الماء يعرض أفسه لىيهنت    
.  أته اساعار االساحياء ايما ال يصات اياله :هوالشتاهد اي.  أ  طعأه اي لرض أفسه لىيهنت 

واد حمل الزمتشرأ الحياء المأسوب إلخ الىته سبحاأه واعالخ لىخ المشاكى  واالي معانالدو، 
وال ي الوز لىياله  كيي  از وصي الندي  سبحاأه واعالخ به، :اإن اىت»:والمعبتر لأه بنوله

إنت الىته حيٌّ كالري   »:سول الىتهاال ر : الاغيير والتوي والذت ، وذلك اي حديث سىمان اال
هالالو  الالار لىالالخ سالالبيل :اىالالت 5«يسالالاحي إذا راالالع إليالاله العبالالد يديالاله  ن يردتهمالالا صالالفرا تالالائباين

                                                
 .008، ص 0الكشاي، ج  -1
 .48ص .2البيت من الكامل، أبي امتا ، اي ديواأه ج -2
 .000 -002، ص 0الكشاي، ج  -3
 770ص.0البيت من الطتويل لىماأبتي اي الدرت المصون ج -4
 570ص. 5ج.  0886. بيروت.0ط.دار الغرب اإلسالمي.معروي اا بشار لواد.لىارمذأ.ال امع الكبير -5
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الامهيل مهل اركه اتييب العبد، و أته ال يردت يديه صفرا من لطائاله؛ لكرماله باالرك مالن ياركاله 
الالا حيالالاء الالالربت »:نالاليت ويمكالالن الالالردت لىالالخ ذلالك بمالالا االالاله ابالالن ال.1«ردت المحاالاج إليالاله حيالالاء مأالاله و مت

وال اكيفالاله العنالالول اإأتالاله حيالالاء كالالر  وبالالرت  اعالالالخ مالالن لبالالدو، االالذاك أالالوع آتالالر ال ادركالاله اأاهالالا ،
الفات المأسالوب  إلالخ الىتاله سالبحاأه واعالالخ اكالون لىالخ مالا .2«و ود و الل حيث مهل هذو الصت

اي الالب حيأئالالذ أنت ذااالالالالالالالالالاله وصالالفااه ليسالالت كالالذوات المتىالالواين وصالالفااه ، »يىيالالي بالاله لالالزت و الاللت 
الحاأه ال لىالخ مالا يىيالي باله سبالالإهبااالا كالام  و  هباه لاله رسالول الىتاله إهبات ما  هباه الىته لأفسه،

 3«من يير امهيل، وال احريي وال اعطيل
   .4﴾ َواَل َتْشَتُروا ِبَآَياِتي َثَمًنا َقِلياًل ﴿  :اي اوله اعالخ    :ا تعارة االشتراء

واالشاراء اساعارة »:اعار لىدتالل  لىخ االسابدال إذ ينولذكر الزمتشرأ  نت االشاراء مس   
اَلَلَة ِباْلُهَدى﴿:لالسابدال كنوله اعالخ الت  وال اسابدلوا بآيااي همأالالالالالا،:يعأي.5﴾اْشَتَرُوا الضَّ وا 
والهتمن النىيل الرياس  التاي كاأت له  اي اومه  تااوا لىيها  االهتمن هو المشارا به،

ومااع يسيرالالالالالال بآيات  ااسابدلوها الالالالال وهي بدل اىيل، ،ابالا لرسول الىتهالفوات لو صبحوا  
 .6«اما بال النىيل الحنيرع وكلت كبير إليه حنير، الىته وبالحيت التذأ كلت كهير إليه اىيل،

 : ولكي يهبت مدا صحت  هذو االساعارة  ورد الشتاهد اآلاي
الالالالالالالالالالالالالالرا المسىالالالالالالالالالال  إذ   الالالالالالالالاراذا اشالالإ                        7اأصت

 : ذا الشتاهد، اأورد شاهدا هاأيا ولىغرض أفسه إذ ينول الشتالرول  يكاي بإيراد ه   
 1بال هالالل بعالالالالدكِ  الحىالالالالالالالالالالالالال    تُ ي  ر  اإأتي ش       [أت   هل ايكالال اإن ازلالالالالالالميأالالالالالالي كالالال]      

                                                
 .008، ص 0الكشاي، ج  -1
 760ص.7ج. 0808.مصر.دط.الهيئ  المصري  العام  لىكااب.محمد كمال  عفر.اا.البن الني .مدارج السالكين -2

 .787، ص 0المسائل االلازاليت  اي الكشاي، ج -3
 .40البنرة، من اآلي   -4
 .06آلي  البنرة، من ا -5
 026، ص 0الكشاي، ج  -6
 208ص 0البيت من الر ز بال أسب  اي الدر المصون ج -7
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أأتي اد اسابدلت بعىمي الستفه  عىت ما اعىت اند تسرت؛إن ا:اأبو ذويب ينول   
 وهو ما يريد المفسر الوصول إليه .كالشتاهد اي البيت التذأ ابىه :والشتاهد ايه. وال هالالل

اه، افي الشتاهدين اساعير الشتراء لىدتالل  لىخ االسابدال، كما هو  والاتأكيد لىخ صحت
 .حاصل اي اآلي 

   2﴾ُأوَلِئَك َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّارَ ﴿: عالخاال ا :من المجاز المر ل
أأته » ﴾؛َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّارَ ﴿ذكر الزتمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي    

افي كىم  أار م از  .3«اكأأتما  كل الأتار لكوأها لنوب  لىيه، إذا  كل ما ياىبتس بالأتار؛
واد  أشد من الكال  الفصيا ما يكشي  .أنت  كل هذو اأموال يوصل إلخ الأتار رسل؛م

 : لن اساتدا  العرب لهذا الأتوع من الم از مأها ما المتأه اول الشتالر
 4[الالال  الأتشربعيالالالالالدة مهالالوا الُنرط طيتبالالالالالالالالالالالالالال]      بلرتة   الالالالالالالالالكِ الالا إن ل   ُرل  دمل  الالالالالالالالتُ الالالالالالالالالى   ك  

دي  إن ل   رلك بازوج لرة  : أ  كىت دما،:متاطبا زو اه داليا لىخ أفسه:إذ ينول   
و راد الدي  لىخ سبيل الم از   أته  طىي الدت ،:والشتاهد ايه .لىيك  ميى  طويى  العأي
 : المرسل، وكذلك اول الرا ز

 5الالالالالالالالالالى  إكالالالالالالالالالالالالالالالالالالااالالالالالالالالالالالالالالالايأكالالالالالالالالالالالىن كالالالالالالالالالالالاللت ليالالال                 
يأكىن همن اإلكاي بعد بيعها ذلك لىخ سبيل  : أ و راد الهتمن، حيث  طىي اإلكاي،   

 .الم از المرسل  يلا
الم ىس الذأ :والأادأ».6َفْلَيْدُع َناِدَيُه﴾﴿:وذكر  يلا اي معرض افسيرو لنوله اعالخ   

 َفْلَيْدُع َناِدَيُه﴾﴿:افي اوله اعالخ.1«الأادأ راد  هلالالالالالالالالوالم  امعون،الالالالالالالي:و   أاليأادا ايه الن

                                                                                                                                              
 60ص 0البيت من الطتويل أبي ذويب الهذلي اي الكااب ج  -1
 .024البنرة، من اآلي   -2
 .700، ص 0الكشاي، ج -3
 .(باب مذمت  الأتساء) 0062البيت من الطتويل، بال أسب  اي ديوان الحماس  ص  -4
 (. كي)الرت ز بال أسب ، اي لسان العرب، مادة  -5
 02العىي اآلي   -6



 شواهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالب البالالالالالالالالالالالييالالالالال                                                      هامن            الفصل ال

594 

 

أما يدلخ  هىه حيث المراد  هل الأادأ االأادأ ال يدلخ،. م از مرسل ولذا  طىي . وا 
المحل، و ريد الحال االم از الشكت مرسل ولالااه المحىي ، واد  ورد الزمتشرأ من 

 :هبت ذلك اي كال  العربالشواهد الشعري  ما ي
 :اال  رير  -0

 2[  ى  الال  ا اءُ يعالالالالالالالالالالالالالالالالالالاديه   شد   ن  لىخ م  ]الالالباِل  ذلالالالالالالالالال       ُصهالال الالالالالالالالُب السال ال له  م ىس    
له  او  م امعون  السون سباله  بىون الصهب   ذل  : يصي من ياحدث لأه  اينول   

 م ىس، ويريد من ي ىسون ايه لىالالالالالخ طريي : والشالالالالالالالالالاهد ايه. ايه   شداء لىخ من يعاديه 
 . الم از المرسل، ولالااه المحىي 

 :واال زهير   -7

،حالالالالالالسالالالالالالالالالالان  ُو وُهالالالالالالالالالالُه          3[و أديالالالالالالالالال   يأاابالالالالالالالالالالالالالها النالالالالالالالالالالوُل والفالالالالالالالالالالالعلُ ]وايه  منامات 
ولالااه  وهي م السه  بهالىخ طريي الم از المرسل، لن منامات النو ،ياحدث   

 .المحىي 
 : ا تعارة أم تشبيه

 .4﴾َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْ َود﴿:اال اعالخ   
ل ما يبدو من ﴾ْيُط اأْلَْبَيُض اْلخَ ﴿»:ذكر الزتمتشرأ اي افسير هذو اآلي   نت مدلول     هو  وت

 ما يمادت معالالالالالاله من يبالالالالش  ﴾اْلَخْيِط اأْلَْ َودو﴿الف ر المعارض اي اأاي كالتيط الممالالالالالالالالدود، 
 : واد اساشهد لىخ صحت  هذا الاتشبيه بنول الشتالر .5«ش ب هلا بتيطين  بيض و سود. الىتيل

الالالالالالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالال الالالالالالالالالالبالالالالالالا تيط  اىمت ا الالالالالال       والح مالالالالالالالالالن الصت  1 أالالالالالالالالالالالالالالالارا الالالالالالالالاءت لأالالالالالالا س الالالالالالالالالالالالالد 
                                                                                                                                              

 .660، ص 4الكشاي ج  -1
 . 660، ص 4البيت من الطويل ل رير اي الكشاي ج  -2
 .02البيت من الطويل لزهير اي ديواأه  -3

 .002البنرة، من اآلي   4-
 .774 -772، ص 0الكشاي، ج -5
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ر الشتالر إهالل  الف ر،    اذكر س د ا    الىتيل التاي  لاءت، والتيط اأبيض التذأ  إذ يصوت
با ظهر اأأار، با :ايه والشتاهد .وما هو إالت بعض لوء الصت اشبيه بعض لوء الصت

ولكن ما يأبغي اإلشارة إليه  نت هااين  .كما ورد ذلك اي اآلي  الكريم  بالتيط اأبيض،
د اشبيه، واااه   الصتوراين البياأيتاين اد الابرهما البعض من باب االساعارة، وليساا م رت

واي الاتشبيه الهتاأي  بيض،والتيط اأ افي الاتشبياله اأول الف ر،  نت طراي الاتشبيه اد ذكرا،
واكافخ به لن بيان  ،بيان لىتيط اأبيض»﴾ِمَن اْلَفْجر﴿أنت اوله الىتيل والتيط اأسود؛

وهذا ما لمل الزمتشرأ لىخ بياأه  .2«أنت بيان  حدهما بيان لىهتاأي التيط اأسود؛
 ﴾ِمَن اْلَفْجر﴿:اوله:ساعارة    من باب الاتشبيهع اىتاإن اىت  هذا من باب اال» :بنوله

كما  نت اولك ر يت  سدا م از، اإذا زدت من االن ر ع   تر ه من باب االساعارة،
ومع هذا البيان يبدو  ن اأمر اد الابس لىخ الصحابي لدأ ابن حاا  حاخ . 3«اشبيها
لمدت إلخ لنالين  بيض و سود ا عىاهما احت وساداي، اكأت  او  من الىيل «:اال

 يابين لي اأبيض من اأسود، اىما  صبحت يدوت إلخ رسول اهلل اأأظر إليهما، اال
إأما ذلك  «إأك لعريض النفا»:وروا «إن كان وسادك لعريلا »واال اأتبراه الحك،

يفل  «:ويعىي الزمتشرأ لىخ هذو الحاده  الطريف  اينول .4»بياض الأهار وسواد الىيل
يسادل به لىخ باله  الر ل واى   أأه مما افاو؛ ولذلك لرض رسول اهلل لن البيان،

وهذا الىون من الاعريض يعابر مظهرا من مظاهر بالي  الكأاي  دون  ن يتدش  .5»اطأاه
وهو ما أىمسه ايما  أشداه إحدا البدويات لبدوأ اصفه بالغباوة والحمي  و ه اأدب،

 . لن طريي الكأاي  .والبالدة

                                                                                                                                              
 (تيط)اود اأيادأ اي لسان العرب مادة البيت من المانارب، أبي د -1
 .774، ص 0الكشاي، ج  -2
 .774، ص 0المصدر أفسه ج  -3

 .774، ص 0الكشاي،ج 4-
 .774، ص 0المصدر أفسه، ج 5-
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 1هشاربُ  النراريطِ  بِ س  من ح   ص  أحالالالالالالالالالالالالالالالاله     اد امه اي شِ لريض النفا ميالالالالالالالالالالالزاأُ       
مما يسادل به لىخ باله  الر ل واى  اطأاه ويباواه   «لريض النفا»اولها: والشاهد ايه   

واد  أكر بعض العىماء هذا الفه  ايما يتص اول الرسول  .اعرض النفا كأاي  لن الحمي
   حمىه بعض الأاس لىخ الذ  له : ذ ينول النرطبيإ «إأك لعريض النفا»لعدأ بن حاا

لىخ ذلك الفه ، وكأأه  اهموا  أه أسبه إلخ ال هل وال فاء، ولد  الأ به، وليس اأمر كما 
أما لأخ واهلل  لى   ن وسادك إن كان يغطي التيطين الىذين  راد اهلل اهو إذا ...االوو وا 

: الىيل وبياض الأهار، اكأأه اال إأما ذلك سواد:لريض واسع؛ ولهذا اال اي  هر ذلك
ول  ينل  «إأك لعريض النفا»:اال إلاا  إلخ  ن الرسول.2»اكيي يدتالن احت وساداك

 .أن اأه  اي مهل هذا اأمر المساح ، وليس الح   إأك لكبير النفا؛

ْم ِبِه َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضتُ  ﴿:قال تعالى   :الفرق بين الكناية والتعريض
  .3﴾ِمْن ِخْطَبِة النَِّ اءِ 

 هو  ن ينول «﴾ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبهِ  ﴿:ذكر الزمتشرأ اي افسيرو لهذو اآلي   ن اوله اعالخ   
ولسخ اهلل  ن ييسر لي   و أاان ، ومن يرلي  ن  ازوج،  و صالح ، إأك ل ميى ،:لها

ا، حاخ احبس أفسها لىيه إن امر ة صالح ، وأحو ذلك من الكال  الموه   أه يريد أكاحه
 ... و  ازو ك  و  تطبك إأي  ريد  ن  أكحك،:اال ينول وال يصرح بالأكاح، ريبت ايه،
يء بغير لفظه الكأاي   ن اذكر الش:اىت  أ اري بين الكأاي  والاعريضع:اإن اىت

 .وكهير الرماد لىملياي كنولك طويل الأ اد والحمائل لطويل النام ، المولوع له،
عريض  ن اذكر شيئا ادل به لىخ شيء ل  اذكرو، كما ينول المحااج لىمحااج والا
وكأأه إمال  الكال  إلخ ل رض يدل ...وأأظر إلخ و هك الكري  ، ئاك أسى  لىيك:إليه

                                                

 .774، ص 0البيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي، ج 1-
 082ص.4ج. 0800.بيروت .4ط.دار إحياء الاراث العربي.ااا البارأ البن ح ر العسنالأي 2-
 .725البنرة من اآلي   3-
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بهذا الاوليا  لاند  أه اد  زيل . 1»وُيسم خ الاىويا أأه يىو ح مأه ما يريدو لىخ الغرض،
وظهر الفاري  ىيا بيأهما لىخ  اي  والاعريض اي لى  البيان،كل لبس ايما يعري بالكأ

ن كان هأاك من يعابر الاعريض ما هو إال اس  من  اسا  الكأاي  من حيث  دااه، وا 
 :وأن الاعريض  أنخ  أواع الكأاي   أشد البيت اآلاي شاهدا لىخ ذلك ؛الوسائط

االيال  الالالالالالالنال  مالالالأ ي ا   ك بالالالالالاالالالسالىالاليال ِ الوحالالسالالبُ      [الالدأالالاليالالالاالال و  الك روح لالالالاالالالسالالالىالالاليالالالال  لالالالالىالالالالاليالالالال]      
2 

حيث ل  يصرح الشالر بما يريدو من ممدوحه مكافيا بالاسىي  لىيه، وال شك  أه ياطىع    
 .ما به من اعريض: والشاهد ايه. ويرأو إلخ كرمه و ياديه البيلاء

وا َعَلْيُكُم اأْلََناِمَل ِمَن اْلَغْيظِ ﴾3 َلا َخَلْوا َعضُّ  الكناية عن شّدة الغيظ: اال اعالخ: ﴿َواِ 
واال .4«ويوصي المغااظ والأتاد  بعض اأأامل والبأان واإلبها  »:اال الزمتشرأ   

ُ  باأسأان:صاحب الدرت المصون ... وهو احامل اأسأان بعِلها لىخ بعض ،العض اأ ز 

ن ل  يكن ه    لض 5﴾َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيهِ ﴿ أهويعبتر به لن الأتد  المفرط، وم وا 
وهي شدتة الغيظ، والأتد  مع  االعضت لىخ اأأامل من الغيظ كأاي  لن صف ، .6«حنين 

 : لد  الندرة لىخ اأفيذو، وهو ما لبتر الشتالر لأه بنوله
ون من ييظ  رووس  اأباهالالالالالالالالالال ِ اأااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  االالالالالواما لئالالالالالالالالال         7الالالالالالاما  ذلتالالالالالالالالالالالالالالالال ل      يُعلت

ون لىيه  . أته ينال  اواما لئاما  ذل   صابه  مأه ييظ شديد :إذ يدتلي    اصاروا يعلت
كمالالا  أته  طىي  .اساعمال لضت اأأامل كأاي  لن شدتة الغيظ:والشتاهد ايه .رووس  باهمه 

 .  راد مطىي اأصابع من الم از المرسلاأباه ، و 
                                                

 .728 – 768، ص 0الكشاي، ج 1-
 728ص 0البيت من البسيط لاوب  بن الحمير التفا ي اي الكشاي ج -2

.008آل لمران من اآلي   - 3  
. 220ص 0الكشاي، ج  - 4  
. 72الفراان، من اآلي   - 5  
.228 -268، ص2الدرت المصون ج  - 6  
  7 44ص7بن ظال  المرأت اي البحر المحيط ج البيت من الطويل لىحرث -



 شواهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالب البالالالالالالالالالالالييالالالالال                                                      هامن            الفصل ال

594 

 

 

 :  نفي الّشيء الواحد عن اثنين

ُبونَ ﴿: اال الىته اعالخ  .1﴾َلْن َيْ َتْنِكَف اْلَمِ يُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا ِللَِّه َواَل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقرَّ
 :لىخ  نت المعأالالالخ﴾ُبونَ َواَل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقرَّ ﴿اإن اىأا من  ين دلت اوله »:اال الزمتشرأ   

من حيث  ن لى  المعاأي ال ينالي يير ذلك، وذلك  نت الكال  إأتما  :وال من اواهع اىت
ويىوه  اي راع المسيا لن مأزل  العبوديت ، او ب  ن ينال  سيي لردت مذهب الأتصارا،

يساأكي لن  :كأأته ايل وال من هو  راع مأه در  ، لن ياراع ليسخ لن العبوديت ،:له 
بون من العبوديت  اكيي بالمسياع ويدلت لىيه دالل  بيأ ، اتصيص المالئك   المالئك  المنرت

بين لكوأه   راع المالئك  در   و لاله  مأزل  ايفه  من هذا  أته إذا كان المالئك   .2«المنرت
بون ال يساأكفون لن اإلارار لىته بالعبوديت ، امن باب  ولخ ال يساأكي المس يا لىيه المنرت

ن كان صاحب البحر المحيط .هذا ما يناليه لى  المعاأي .الستال  لن ذلك ال يرا  3وا 
 نت أفي الشتيء لن  ايما يتصت الافليل بين اأأبياء والمالئك  اي هذو اآلي  الكريم ،

ل؛ أتما  االهأين يدلت لىخ  نت الهتاأي  الل من اأوت أنت الافليل بيأهما ال يدرك بالعنل، وا 
رك بالستمع، إلاا  إلخ  نت اآلي  ليست من هذا النبيل؛أأته اابل ب مع، ول  ينابل مفردا يد

 بمفرد، وأظير ما ذهب إليه الزمتشرأ مالالالالالالالالالالالن افليل المالالالالالالالالالئك  لىخ اأأبياء بالابار أفي 
 :  رهو اول الشتال ،االساأكاي لن العبوديت  لىته لن المسيا  وتال، والمالئك  هاأيا

الالالو اِج ي ى ا         ُر ُذو اأ  م  اِاالالالالالالالالالالالالال       و ال  ال ب ح  الالالالالالاِوُد ح  الالالالا مالالالالالالالالالالالالِه ىالالالالالُه ِمم ن  ُي   م   4الالالالالالالالالالج  ز اِتُرو  و 
اوي حاا ، واد  ،حيث  راد راع مكاأ  ممدوحه اي ال ود والكر  اوي كلت ما سواو   

و أت  ،احاا  كري  ،كر ، بل اوي البحر التذأ ال يمارأ اي لطائهلرب به المهل اي ال
                                                

.027الأتساء، من اآلي   - 1  
. 578، ص 0الكشتاي، ج  - 2  
. 478، ص 2يأظر البحر المحيط، ج  - 3  
. 578، ص 0البيت من الطتويل بال أسب  اي الكشتاي، ج  - 4  
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لىخ  سبنيت   كر  ولكنت البحر  كر  مأه، اند ذكر الشتالر حااما  وتال والبحر هاأيا ادلت ذلك،
ابالاتالي هو اوي حاا  من  إأته اوي البحر،:والشتاهد ايه. البحر لىخ حاا  اي م ال الكر 

إلخ  نت اليت  المفالى  بين المالئك  واأأبياء اد اكى  ايها  ويبنخ  ن  شير .باب  ولي
العىماء كهيرا امأه  من ذهب إلخ افليل اأأبياء، ومأه  من ذهب إلخ افليل المالئك ، 

بون مأه  ومن هوالء المعازل ، الذين ااتتذوا من هذو اآلي  لمداه  اي  وبتاصت  المنرت
هبت اي الىتغ   نت مهل هذا الكال  يدلت لىخ  نت  اد»افليل المالئك ؛أأته  ينولون  أته

 ويحاجت . 1«المعطوي  الل من المعطوي لىيه؛أنت الاراي يكون من اأدأخ إلخ األىخ
من يفلل المالئك   نت الىته  مر المالئك  بالست ود آلد ، اىوال الىه لما  مروا بالست ود له، 

وييرهما من الح ج الأنىيت   ئك  بكىماه،كما  نت الىته اعالخ تىي آد  بيدو، وتىي المال
حمل الافليل اي اآلي  لىخ يير محلت التالي، وذلك  نت افليالل »والعنىيت  إالت  أته يكمن

أنت المنصود الردت لىخ ...وسع  الامكتن واالاادار المالئك  اي النوتة وشدتة البطش،
المواالالالالالالالالالالخ و بر   يان إلخ كوأه  حالأتصارا اي الاناده   لوهيت  ليسخ لىيه الستال  مسادلتي

اأكمه واأبرص، وصدرت لىخ يديه آهار لظيم  تارا ، اأاسب ذلك  ن ينال هذا التذأ 
بل من هو  كهر تواري  صدرت لىخ يديه هذو التواري ال يساأكي لن لبادة الىته اعالخ،

بين ن أنول ما االه شيخ واي الانادأ  نت من الصواب  . 2«و ظهر آهارا كالمالئك  المنرت
والمالئك   رحمه الىته بأن صالا البشر  الل بالابار كمال الأتهاي ، 3اإلسال  ابن ايميت 

 .  الل بالابار البداي  والىته  لى 
  .4﴾... َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهمْ ﴿: اال اعالخ    :إنشاء الّدعاء

                                                

.242، ص 0المسائل اإللازاليت ، ج  - 1  
  004ص.7ج. لىي محمد معوض . حمد لبد المو ودلادل  .اا .لىزمتشرأ.هامش الكشاي -7

205ص. 4ج. لبد الرحمن بن محمد بن ااس  .اا .يأظر م موع اااوا ابن ايمي  - 3  
.64المائدة من اآلي   - 4  
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اما  لبارة لن البتل﴾َيُد اللَِّه َمْغُلوَلةٌ  ﴿:اد صات  ن ت اوله : اإن اىت»:أاال الزمتشر    

الت اأاار الكال  وزلت لن و ﴾ُغلَّْت َأْيِديِهمْ ﴿:اصأع بنوله من حنته  ن يطابي ما اندتمه، وا 
ومن ه ت كاأوا  بتل تىي  ي وز  ن يكون معأاو الدلاء لىيه  بالبتل والأكد،: س أ أهع اىت

هو ﴾ُغلَّْت َأْيِديِهمْ ﴿: ن معأخ اوله اعالخ 2وذكر صاحب البحر المحيط.1«أكد ه الىته و 
االظاهر  نت احامال إرادة الدتلاء لىيه  مع ما ادل لىيه  .3تبر، وأنل ذلك لن الطبرأ

من مشاكى  هو االحامال الغالب، وبتاصت   نت الوااع يوكتد ذلك، االيهود  بتل تىي الىته 
 : الاتعبير ممتا يحفل به كال  العرب كنول اأشار و أكده ، وأحو هذا

 4لبالالالالالالالالالالالالوس  ليالالالالالالالالالالالالالالااي بو الالالالالالاله   ولنيتُ      الال  لن العالالُ  واأحالالالالالالالالالالالالالالالراتُ  أر ا  و   بنيتُ        
حيث يدلو لىخ أفسه بالهالك، وباالأحراي لن طىب العال وبالبتل؛ إن ل  يأهض    

 .الدتلاء لىخ أفسه بالبتل: والشتاهد ايه. ه، وصم  لىخ إأ ازوبما الاز  لىي
َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوا ِبَما ﴿:اال اعالخ  :حقيقة أم مجاز

   .5﴾َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُ وَطتَانِ 
َواَل ﴿:ومأه اوله اعالخ وال ود، يلت اليد وبسطها م از لن البتل»:اال الزمتشرأ   

وال ينصد من ياكىت  به إهبات يد،  .6﴾َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُ ْطَها ُكلَّ اْلَبْ طِ  َتْجَعلْ 
هو  وما يفه  من كال  الزمتشرأ  نت الاتعبير بنبض اليد وبسطها،.7«وال يل وال بسط

ر الحنين  المعأويت  بصورة حسيت  اىزمها يالبا، ابسط اليد لى ود،  اعبير م ازأ يصوت
 : واد اساعمىها العرب حيث ال اصات اليد .وابلها لىبتل

                                                

. 526، ص 0الكشاي ج - 1  
. 525، ص 2يأظر البحر المحيط، ج  - 2  
. 552، ص 0ج   7880.ال يزة 0ط .ه ردار  .يأظر افسير الطبرأ،اا لبد اهلل بن لبد المحسن الاركي - 3  
 82/ 0البيت من الكامل، لألشار الأتعي اي الحماس   4-
. 64المائدة، من اآلي   - 5  
. 78اإلسراء، من اآلي   - 6  
. 526، ص 0الكشاي، ج - 7  
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ُلالالالاله وِوه الالالالالالالالالالال   1الاُدو الالال الالالالاد الِحمالخ بسالالالالالالالط اليدين بوابالالالالالالالالالالالالل     شكالالالالالالالالالالالرت  أالالالالالالالالالالالالالالداو ِاال 
طر التذأ اأهمل لىخ الحمخ بوابل يزير مأصب شكراه له إذ ياحدتث الشتالر لن الم   

مع  أته التذأ  عل مأه  والشتاهد اي البيت اساتدا  الشتالر بسط اليدين، .الربالالالا والوهاد
 : واالساعمال أفسه ورد اي بيت لبيد إذ ينول. ال ود ليس له يدان

  2إذ  صبحالالالت بيالالالالالالد الش مالالالالالالالالالال زمالالالالالاُمهالا     [الالالالالالالالت وار ة  ويالالالالالالالالالالالالالالالادة  ريالالالالالالالالالالا  االالالالالالالالد كشفال]      
اهي  واارة يير ذلك حيث  عل الشتالر لريا الشتمال يدا اارة ا عل الغداة مغبرة باردة،   

وليس  ،لشتمالكما اي البيت الستابي إسأاد اليد إلخ ا:والشتاهد ايه .اداع الستحاب حيث اريد
لكن ما يريد الزمتشرأ إارارو  نت صف  اليدين لىته  .بل هو م از اي الحنين ،لها يد 

د اساعارة لن .سبحاأه واعالخ هي من باب الم از و نت يىها  و بسطها إأتما هو م رت
فات التاي  أكرها المعازل  زالمين  أتها م از  .البتل وال ود ال  كهر وهي صف  من الصت
وال يىيي بالىته أأته يساىز  الاشبيه  ظاهر لفظها يير مراد،و نت  لن الأتعم   و الندرة،

واد اساعمىوها حيث ال »ويوكتد هذا المأحخ اتايارو لىشتواهد الشعريت  واصريحه .3والا سي 
ودون التوض اي مهل هذو اأمور العنديت ، وهذو االلازاليتات التاي اا  .4«اصات اليد

الا بدحل  أها من لدتة و وو بأدلت  لنىيت والحك  ببطال ها،لىماء اأمت  من الستىي الصت
اإأتي  كافي بنول اإلما  الرتازأ اي  والسأت  الأتبويت  الشتريف ؛ و ترا أنىيت  من النرآن الكري ،

دين اىه  اي لفظ اليد اوالن»:هذو المسأل  ل:و متا  مهور الموحت النرآن :اول من ينول: اأوت
عالخ آمأتا به، والعنل لمتا دلت لىخ  أته يماأع  ن اكون يد الىته لمتا دلت لىخ إهبات اليد لىته ا

اأمتا  نت اليد ما . لبارة لن  س  متصوص وللو مركب من اأ زاء واأبعاض آمأتا به

                                                

. 525، ص 2البيت من الكامل بال أسب  اي البحر المحيط، ج  - 1  
. 026ه البيت من الكامل لىبيد اي ديواأ - 2  
دط .مكاب  اأسرة.لبد الكري  لهمان.لنالي النلاة لبد ال بار بن  حمد.يأظر شرح اأصول التمس ، -7

. 778-770ص  7888.مصر  
. 526، ص 0الكشاي، ج  - 4  
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واي . 1«هي وما حنيناها اند اوتلأا معرااها إلخ الىته اعالخ، وهذا هو طريي الستىي
َواْمَرَأُتُه﴾ ﴿»: ن.2َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطِب﴾﴿:خالمولوع أفسه ذكر لأد افسيرو لنوله اعال

وكاأت احمل حزم  من الشوك والحسك  هي     ميل بأت حرب  تت  بي سفيان،
لىمشاء :وينال ،كاأت امشي بالأميم :وايل ااأهرها بالىيل اي طريي رسول اهلل والسعدان،

 3«ويورث الشر يواد به  الأائرة، : أ بالأمائ  المفسد بين الأاس يحمل الحطب بيأه ،
اَلَةاْلَحَطِب﴾﴿:وهكذا انوله اعالخ     ن هذو المر ة : حدهما هو حنين   أ:ايها و هان َحمَّ

 أه م از لن المشي :والهاأي. كاأت اعال ا مع ما يوذأ، واأهرو اي طريي الرسول
 :واد اال الشالر. بالأميم ، ورمي الفان بين الأاس

 4بط  ب الر  ط  بالح   ول  امش بين الحي          م  لىخ ظهر أ    د  ط  اص   ل  من البيضِ     
يصي الشالر هذو المر ة بطهارة الىسان ل  يحدث يوما  أها ااتذت  من النول وسيى     

: والشاهد ايه. وما اال  لىيه، كما ل  يحدث  أها مشت بين الأاس بالأميم  لىفاأ  والشر،
 .يم ، واساعير لها ب امع هوران المكروو من كل مأهمابالحطب الرطب، والمراد الأم

 .5﴾اَل َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َ مِّ اْلِخَياطِ ﴿:اال الىته اعالخ  :التمثيل بالَجمل
ل بوزن النفل والُ ُمالالالال»:اال الزمتشرأ اي افسير هذو اآلي      ل بوزن الأصب وارئ الُ م 
ل بو و  م  ولن .أأته حبال  معت و عىت  مى  واحدة زن الحبل ومعأاها الن ى س الغىيظ؛ال  

م ل -رلي الىته لأهما-ابن لبتاس   نت :يعأي. إنت الىته  حسُن اشبيها من  ن يشبته بال  
الحبل مأاسب لىتيط التذأ يسىك اي س  اإلبرة، والبعير ال يأاسبه إالت  نت اراءة العامت  

وال مل مهل ... ليي من ترت اإلبرة: ينال. برة مهل اي ليي المسىك واع، أنت س    اإل
،إنت الر ال ليسوا بُ ُرز اراد مأه  « س  ال مال و حال  العصااير»:اي لظ  ال ر  اال

                                                

. 45، ص 07افسير الرتازأ، ج  - 1  
 84المسد اآلي   2-
 .280، 4الكشاي ج  3-
 (حطب) عرب البيت من الطويل بال أسب  اي لسان ال 4-
. 48األراي، من اآلي   - 5  
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ال يدتىون ال أت  حاتخ يكون ما ال يكون  بدا من ولوج هذا الحيوان التذأ ال :اأ سا  انيل
زوج : ن ابن مسعود  أته سئل لن ال مل اناللإلبرة و اي هنب ا. يىج إالت اي باب واسع

شارة إلخ  نت طىب معأخ آتر اكىتي الأتاا  اسا هاال لىستائل، ويوكتد صاحب الدرت  .1«وا 
 نت ال مل اراءة العامت ، وهو اشبيه اي ياي  الحسن، وذلك  نت ال مل  لظ  »المصون 

و أتها  واع من   اح  اراءة العامت ،وهكذا يبدو  ىيتا ر . 2«حيوان لأد العرب و كبرو  هت 
وال مل  ،ييرها، و نت الامهيل ايها اي ياي  الحسن، اس  اإلبالالالالالالالالالالالالرة مهل اي ليالالالالالالي اإلبرة

 :ال ر ، كما اال حستان رلي الىته لأه مهل اي لالالالالالظ 
  3الالالالاليرِ صالالالالالالااِ لع  ا  ُ الالالالال  و ح   الالالالالالِ م  ال ِ   ُ س   ِ      [ال بأس بالنالو  من طول ومالن لظ ]

 ال بأس يعاريك من هوالء النو  االطتول والغىظ ليس ممتا يعادت به، اند يكون ال س  : أ   
 نت ال مل حيوان يلرب به المهل اي لظ  :والشتاهد ايه. س   مل، والعنل لنل لصفور

لرب به وهذا يوكتد اساحال  ولوج هذا الحيوان اللتت  اي س ت التياط التذأ ي ال س ،
أنت اعىيي الشرط لىخ »االكفتار ال يدتىون ال أت   بدا ومأه.المهل اي ليي المسىك

والمنابى  بين اآلي  والبيت أ د  نت ال مل ينابل  .4«مساحيل يىز  اساحال  واوع المشروط
 .  س  ال مال، وس ت التياط ينابل  حال  العصااير

 :  ا تعارة الريح للّدولة

 .5﴾َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُ وَلُه َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْلَهَب ِريُحُكمْ ﴿: اال الىته اعالخ
يا، الدول  شبتالالالالالالالالهب اي أفوذ  مرهالالالالالا »ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي     والرت

يا وهبوبها انيل متا درج م6«وأفذ  مرو إذا دالت له الدول ، هبتت رياح االن،:وامشيها بالرت
                                                

. 78، ص 7الكشاي، ج  - 1  
. 208، ص 5الدرت المصون، ج  - 2  
. 208، ص 5البيت من البسيط لحستان بن هابت، اي الدرت المصون، ج  - 3  
. 550، ص 7إلراب النرآن الكري  وبياأه، محي الدتين الدرويش، ج  - 4  

 46اأأفال من اآلي   -5
 075، ص 7ي، ج الكشا -6
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يا لىدتول ، واأمر الأتااذ ب امع الأتفوذ اي كلت  لىيه العرب اي كالمه   أته  يساعيرون الرت
يا والدتول ، وبالأتظر إلخ هذا الابر الزمتشرأ . وه  يكأون بها لن الدول  والغىب  من الرت

يا وهب يا اي أفوذ  مرها، واشبيهها بالرت وبها لىخ سبيل كما أنىأا لأه  نت الدول  مشبته  بالرت
 :والشتاهد اي ذلك، اول الشتالر. الاصريحيت 

 إال لبيالالالالالالالالالالد  االالالالالالالالالالالالالالالالُعود  بيالالالالالالالالالالالالالالالالالن  ذوادأ        يا صالالالالاِحِبي   ال  ال حال الالالالي  بالالالالالالالالالالالالالالالالالوادأ       
الالالالالالأظِ  اُ        ي ث  ي  ُدو اِن االالالالإن الريالالالالالالالالالالالالالالا لىعالالالالالالالالالالالالالالالادأ    الالالالالف ى ِاِهالالالالالالالالالال  راِن اىالالاليالالالالالالالالالالالالالال ر     ا ع 

1  
 اأظران    اشاركان بالعمل، اإنت :لمتا واعت ليأه لىخ اإلبل و راد سرااها اال لصاحبيه   

 .دالل  الريا لىخ الدول  والهيب : والشتاهد ايه. وأفوذ اأمر لىعادأ ،الغىب 

 .2﴾ُقْل َأْنِفُقوا َطْوًعا َأْو َكْرًها َلْن ُيَتَقبََّل ِمْنُكمْ ﴿:واال الىته اعالخ :ألمر في معنى الخبرا
اأمر من  ه ت المباحث التاي واي لأدها لىماء الفنه اإلسالمي والبيان العربي، كلت    

ذا المباح         االفنيه يسعخ إلخ بيان وا به من مأدوبه، وك. يدرسه حسب اتصتصه واهامامااه
و ما الزمتشرأ اي  .مأه،والبياأي يسعخ بدورو إلخ الكشي لن معاأيه الباليي  ومراميها

 ولدمه ﴾َأْنِفُقوا﴿اإأه يشير إلخ الاسوي  بين الفعل المأمور به :افسيرو لهذو اآلي  الكريم 
باإلأفاي ه ت كيي  مره  : اإن اىت» :إذ ينول الزتمتشرأ.وذلك لىدتالل  لىخ أهاي  الستتط

لن يانبتل مأك   أفنا  : ومعأاو...هو  مر اي معأخ التبر:اىت ﴾َلْن ُيَتَقبََّل ِمْنُكمْ ﴿ :اال
ااإلساءة . وهو أظير اول ُكهيتر حين  راد  ن يعبتر لعزتة لن ياي  رلاو .3«طولا  و كرها

 : اهو اي ياي  الرتلوان إذ ينول. مأها واإلحسان ماساويان
        4[إن االالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالى تِ  لالالالالالالالديأالالالالالا وال مالالالالالالالالنىي الالالالالالالالالال ل ] و  حسالالالالالالالأالالالالالالالي ال مالالالالالالالىومالالالالال ل      سيئ بأا       
 : واي هذا المعأخ اول الشتالر  يلا    

                                                
عاليك واد واعت ليأه لىخ م مولات من اإلبل  راد هو ومن معه  -1 البياان من البسيط لسىيك بن سىك  وهو من الصت

 .(روح)ولسان العرب مادة  .408، ص 47والبحر المحيط، ج  .602، ص 5اي الدرت المصون، ج  .سرااها
  52الاوب  من اآلي   -2

. 060-062، ص 7الكشتاي، ج  - 3  
. 080البيت من الطتويل لكهير لزتة اي ديواأه، ص  - 4  
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 1الالالالالالالك اي الالالالالالالالالالالالالود  ه  فِ  توك الذأ إن امت بالسيي لامدا     لالالالالالالالالالالالرب ه لالالالالالالالال  يسا        

 توك الحيت التذأ يردت إساءاك حسأ ، والتذأ إن اصداه :يحدتد معأخ اأتوتة الحنت  اينول   
حساأك          :والشتاهد ايه. بالمكارو ل  يغشت اي حسن مودتاه إليك  نت حاله معك اي إساءاك وا 

واد ذكر النرطبي  نت ﴾ وا َطْوًعا َأْو َكْرًهاَأْنِفقُ ﴿:سيان، وهذا االساعمال يىاني واوله اعالخ
وهكذا اساعمل العرب اي مهل هذا اأاي بأو، كما  .ومعأاو الشترط وال زاء ﴾أَْنِفُقوا﴿»لفظ 

إن  أفنا  طائعين  و :ايكون معأخ اآلي  .إشارة إلخ بيت كهير الستابي2«اال الشتالر
ويندح اي هذا »:الاتريج اينولويعنتب  بو حيتان لىخ هذا . مكرهين اىن ينبل مأك 

الاتريج  ن اأمر إذا كان ايه معأخ الشرط كان ال واب ك واب الشرط، اعىخ هذا 
ينالي  ن يكون الاركيب اىن يانبل بالفاء؛أن لن ال انع  وابا لىشرط إال بالفاء، اكذلك 

.3«ما لمن معأاو
 : اال تعارة المجّردة

وهي الاي ل  » مطىن :بار التارج لىخ هاله   اسا لند اس  البالييون االساعارة بالا   
. 5«وهي الاي ارأت بما يالئ  المساعار له»، وم ردة 4«انارن بصف ، وال افريع كال 

دة اوله اعالخ 6«وهي الاي ارأت بما يالئ  المساعار مأه»ومرشح   :  ومن االساعارة الم رت
حيث اال الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي  .7﴾َفَأَلاَقَها اللَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوفِ  ﴿

اإلذاا  والىالتباس اساعاراان اما و ه صحاهاع واإلذاا  المساعارة مواع  :اإن اىت»:الكريم 

                                                

.427/  2البيت من الطتويل ، بال أسب ، اي الدرت المصون  - 1  
.  726، ص 08ال امع أحكا  النرآن، ج  - 2  
. 54، ص 5البحر المحيط، ج  - 3  

 .457اإليلاح اي لى  البالي  لىنرويأي ص -4
 .452المصدر أفسه ص 5-
 .454فسه صالمصدر أ 6-
 .007الأحالالالالالالل من اآلي   7-
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 متا اإلذاا  اند  رت لأده  :اما و ه صح  إينالها لىيهع اىت لىخ الىباس المساعار،
يم س الأاس مأها، اينولون ذاي االن وما  م را الحنين  لشيولها اي الباليا والشدائد،

ُشبته ما يدر ك من  هر اللرر واأل  بما يدرك من طع  . و ذااه العذاب  البوس والُلر
المرت والبشع، و متا الى الباس اند شبه به الالالالالالالال الشاماله لىخ الالبس الالالالالالال ما يشي اإلأسان 

الا  لباس ال وع والتوي؛ األأته لمالو ما إيناع اإلذاا  لىخ  والابس به من بعض الحوادث،
  اأذااه  ما يشيه  من ال وع والتوي: واع لبارة لما يغشي مأهما ويالبس، اكأأه ايل

  وله  اي أحو هذا طرينان البد من اإلحاط  بهما اإن االساأكار ال ينع إال لمن اندهما
ىاُلُص من هذا  ن اي اأت. 1« ن يأظروا ايه إلخ المساعار له، كما أظر إليه ها هأا: حدهما

اساعارة الذوي لىباس بالابار  ن اإلذاا  كادت ا را لأد :هذو اآلي  اساعاراين إحداهما
اينولون ذاي االن البوس واللر حيث شبه ما  ،العرب م را الحنين ؛ لشيولها اي الباليا

أه وصا الاشبيه بالىباس؛أ. يدرك من  هر اللرر واأل  بما يدرك من طع  المر والبشع
والهاأي  اساعارة الىباس لى وع والتوي بالابار  ن ال وع والتوي . يشامل لىخ البسه

دة حيث  . حاطا به ، واشامال لىيه ، كما يشامل الىباس لىخ البسه وهي اساعارة م رت
 .كساها لكاأت مرشح  :ولو اال وهو ال وع والتوي، ذكر الوصي مالئما لىمساعار له،

ول كهير بالابارو أظيرا لآلي  لكوأه مالمأا الساعارة م ردة إذ واد اساشهد الزمتشرأ بن
 :ينول

الُر الالالالالالالالالالالالالر      2الالالالالالالالالالالالِ االالالالالالالالاُب الم  الاله رِ اِ الالالالالالالالالالالالك  حال  لالالالالالالالالالالالاحالكالالا     يالال ىالِنال ت  للِ     داء إذا ابس  يال م 
اأمالالالوال؛ لعىمهالالالا  أهالالالا  يصالالالي ممدوحالالاله بالالالوارة المعالالالروي حيالالالث  أالالاله إذا لالالالحك يلالالالبت   

أأاله يصالون لالرض صالاحبه »اسالاعارة الالرداء لىمعالروي: والشالاهد اياله .ساأفي ويمىكها ييرو
كمالالا يصالالون الالالرداء مالالا يىنالالخ لىيالاله ووصالالفه بالالالغمر الالالذأ وصالالي لىمعالالروي ال الالالرداء اأظالالر 

                                                

 .465، ص7الكشاي ج 1-
 .700ص .البيت من الكامل لكهير لزة اي ديواأه 2-
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دة .1«إلالالخ المسالالاعار لالاله والهالالاأي  ن » :وذكالالر الزمتشالالرأ. وهالالي مالالا اعالالري باالسالالاعارة الم الالرت
 :كنول الشالر. وهو ما اصطىا لىيه باالساعارة المرشح . 2«ا إلخ المساعاريأظرو 

بن  و   الالالالالر  و     رويالالدك يالالالالالالالالالالالالالالالالا  تالالا ل م  الالالر  الم   ب كالالالريأالالالالالالالالالازلالالالالالالالالالالالالأي ردائالالي لالبالالالالالالالالالالالالالالالالُد ل 
الالالت  يمالالالالي ىال ك   3مأالالالاله بشالالالالالالالالالطالالر ر  ال الِ الالالالالالالالالالالالالالالالا  أالي     ودوأالالك االالالال  لالالالي الشطالالالالالالالالالالالالالالالر الالالذأ م 

لي شطرو : بأن سيفي شطران: اي هذين البياين ياهدد الشالر من يأازله سيفه اائال له   
: والشالالاهد ايالاله. وهالالو منبلالاله، ولالالك الشالالطر الهالالاأي، وايالاله أالالوع مالالن الالالاهك  الالالذأ االالي يالالدأ،

بااللا الالالالالالار الالالالالالالذأ هالالالالالالو وصالالالالالالي لىالالالالالالرداء اأظالالالالالالر إلالالالالالالخ ووصالالالالالالفه »اسالالالالالالاعارة الالالالالالالرداء لىسالالالالالاليي
 .وهذا ما يعري باالساعارة المرشح .4«المساعار

 . 5﴾َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُه  ﴿ :اال اهلل اعالخ:ا تعارة أم مجاز عقلي
 يرالالالالالالالالالالالمشارا ، كما اساعاساعيرت اإلرادة لىمداأاة وال﴾ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ ﴿»:ذكر الزمتشرأ   
. السالالنوط،  أ يكالالاد يسالالنط : أ  أالاله  شالالري لىالالخ االأنلالالاض،:يعأالالي. 6«الهالال  والعالالز  لالالذلك 

: وذلك بأن مال اعبر لن إشرااه لىخ االأنلاض بإرادة االأنلاض لن طرين  االسالاعارة
 وال الالامع وال الالدار المشالالري لىالالخ السالالنوط هالالو المسالالاعار لالاله، حيالالث اإلأسالالان هالالو المسالالاعار،

وي الالوز  ن يكالالون م الالازا لنىيالالا، وهالالذا التالالالي ».بيأهمالالا مناربالال  واالالوع الفعالالل وحصالالوله مأهمالالا
واد اساشهد الزمتشرأ لىخ ذلك بشواهد لدتة اشالامل  .7«مطرد اي كل أسب  إلخ ما يعنل

 :لىخ اساعارات لىخ أحو ما  اء اي اآلي  الكريم 
 :اال الرالي.1

                                                

 .452اإليلاح اي لى  البالي  لىنزويأي ص 1-
465ص  7الكشاي ج 2-

  465ص  7ج اي الكشاي.البياان من الواار بال أسب  3-
 .454اإليلاح اي لى  البالي  لىنزويأي ص 4-

 .22الكالالالهي من اآلي   -5
 .540-542ص 7الكشاي ج 6-

 525-524. 4ج.0888بيروت  2ط.محيي الدين الدرويش دار ابن كهير.إلراب النرآن وبياأه -7
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 1الالالوالالالالالالالالالصُ الالالالالالالهالالالالا     ا الى الالي  الفئالالالالالالالالالالالالالالالوس إذا  ردن أالالالالُ ااالُ الالالالالالالالام  هالالال   ت بالالهن  الالالالالالالالالالىِ اله اال  م  ه  االي م        
يصي اإلبل اي مفازة ااسي  شديدة الطرب ايها رووس اإلبل، كما الطرب الفالووس    

د ن  بمعأالالالخ المالالالداأاة والمناربالالال  حيالالالث اسالالالاعار اإلر :والشالالالاهد ايالالاله. حالالالين انالالالارب الأصالالالول ادة  ر 
 .لىمداأاة والمشارا  ب امع منارب  الفعل وحصوله

 2يالالاللنِ بالالالالالالالالالالالأي ل   الالالاءِ م  لن دِ  لُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدِ الالع  وي       الالالالالالالالالالالالالالالراء بالالي ب   ر  صالالالالالالالالالالالالالالد   اُ الالمالالالالالالر   الالالريدُ يُ    .2
وصالول إلياله، ولالد ل لالن إذا و هالت رمحالي أحالو صالدر  بالي بالراء داأالاو ولالز  لىالخ ال: أ   

يريالد بمعأالخ المالداأاة والمشالارا ، حيالث اسالاعار اإلرادة وهالي : والشالاهد اياله. دمالاء بأالي لنيالل
 .لإلأسان لمداأاة الرما ومشارااه لىخ الاو ه إلخ صدر  بي البراء

 :واال حسان.3
الالل    إن الالالالالالالالالالالالالالالالالالىاِلي بالُِ الالالم  الالالالالالالالالالالالالرلا ي ىاُليت شال م  الالالالالالالالالالالالالالالالالالان ي الهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   باإلحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانل     د ه  م  ال الالالالالز 

3  
الالل لالالدهر يهالال  باإلحسالالان، ويريالالدو  أ : ينالالول    إن الالالدتهر الالالذأ ي مالالع شالالمىي بمحبالالوباي ُ م 

 أه شبه الزمان بإأسان يصا مأه إرادة اإلحسان لىخ طريي االسالاعارة :والشاهد ايه. يناربه
لالالز  :وسالالمعت مالالن ينالالول»:هالال   لالالاي الزمتشالالرأ. المكأيتالال ، وايالاله االالأاخ ي هالال   بمعأالالخ المناربالال 

ذا النالوُل والأطالالُي والشالكايُ  والصالالدُي والكالذُب والسالالكوُت  السالراج  ن يطفالالأ وطىالب  ن يطفالالأ، وا 
والامالالالالرد  واإلبالالالالاُء والعالالالالزتُة والطواليالالالالُ  وييالالالالر ذلالالالالك مسالالالالاعارة لى مالالالالاد ولمالالالالا ال يعنالالالالل، امالالالالا بالالالالال 

 و الم الازات العنىيتال  اسالوغ مالا  الاء مالن اولاله  ،هذو  مىال   تالرا مالن االسالاعارات 4«عاإلرادة
 .﴾ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ  ﴿:اعالخ

 :اال الشالر: اساعارة النول  يلا لىسن.0
 5الالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ  طِ  سأتالالي لىالالأالالالالالالالالالالالالالالالالواةِ  انالالالولُ                

                                                

 .777البيت من الكامل لىرالي اي ديواأه  1-
 (.رود)البيت من الواار بال أسب  اي لسان العرب  2-
 502يواأه صاي د.البيت من التفيي لحسان بن هابت 3-
 .540ص7الكشاي ج 4-
 540ص 7اي الكشاي ج.البيت من الر ز بال أسب  5-
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 :اال الشالر: الأطي لىهو والعوداساعارة .2

 1العالالودُ  خ يأطالالالالالالالالالالي  حا   ال يأطالي الىالتهوُ     [ااساأطي العود اىطال السالالالالكوت به]      
 :اساعارة الشكاي  لىفرس اال لأارة.3

ر  مالن واالالالالالع النأالالالالالالالالالالالالالالالالالا ِبى ب الالالالالالالالالالالالاِأالالالاله]       و  الالالالالالالالالالالالالالالرة  وشكالالا إل     [االالالاز  الحالاُلال ِ  اليت بالعال ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  واال ح 
2 

 :اساعارة الصدي لىظن اال الشالر.4

  3[بشمى  يحبسه  بها محبسا ولالالالالالالالالالالالالالالالالالرا]     ياِ الالالالالادِ ا وهو ص  ظأي صادال  كُ ياإن       
 :اساعارة الامرد لحصن دوم  الحأبل والعزة لحصن سمو ل.5

 4الالالاليُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى  اأب   ولالالالالالالالالالالالالالز   مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارد   د  االمالر       [الالالن سمالالالالالالالو لاالت الزبالا لحصالالالالالال االدو ]     
 :اساعارة اإلباء لىه  وكذلك الامرد واالأنياد.6

  5اد  امالالالالالالالالر   الو ُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالمُ الهُ  اد  هال ٌّ إذا اأالالالالالالالالالالالالالالالالالن        وُ الالالالالالالالالاله إيفالالالالالالالالالالالالالالالاء  الالخ لىخ   فالالالالالالالالالالالالالاأالِ يالأب        
 :اساعارة اإلباء لىروادي.7

 6وراالالالالالالالالالالالالالالالالهُ ظُ  امس   و ن   البطالالالالالالالالونِ  مس       الالالالالالالالالالالهالنالالالالالالالالالمصِ  واله دأ   الرواديُ   بالالالالالالالتِ   
 
 

                                                

 540ص 7الكشاي جالبيت من البسيط بال أسب  اي  1-
شالرك  .االا لمالر حالااظ سالىي  سالعيدة .اي شرح المعىنات السبع لىزوزأي .من معىناه .البيت من الكامل لعأارة بن شداد 2-

 708ص. 7888.الناهرة.0الندس ط
 540ص 7جالبيت من الطويل بال أسب  اي الكشاي  3-
 540ص 7الكشاي ج .البيت من الطويل بال أسب  4-
 548ص 7الكشاي ج .البيت من الكامل لىزمتشرأ 5-
 .487البيت من الكامل لعمر بن  بي ربيع  اي ديواأه  6-
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ِلـينَ  َأَ ـاِطيرُ  َوَقـاُلوا ﴿ :االال اهلل اعالالخ  :ري التعجبياال تفهام اإلنكا  َفِهـيَ  اْكَتَتَبَهـا اأْلَوَّ
 . 1﴾َوَأِصياًل  ُبْكَرةً  َعَلْيهِ  ُتْمَلى
  أه اول اهلل سبحاأه يكذبه  :ولن الحسن»ذكر الزمتشرأ اي معرض افسيرو لهذو اآلي    

أما يساني   ن لو ااحت الهمزة لالسافها  الذأ اي  كان حي الكال  » أ.2«معأخ اإلأكاروا 
 ِبهِ  َأمْ  َكِلًبا اللَّهِ  َعَلى َأْفَتَرى﴿: ن ينر   كاابها بهمزة منطول  مفاوح  لالسافها  كنوله

 ِنْعَمةٌ  َوِتْلكَ ﴿: أته حذي الهمزة لىعى  بها، كنوله اعالخ:ويمكن  ن يعاذر لأه .3﴾ِجنَّةٌ 
  ورود هذا الأوع من االسافها  مع حذي الهمزة واد اساشهد لىخ صحت  .5«4﴾َعَليَّ  َتُمنَُّها

 :بنول الشالر. وهي مرادة
ز   الكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا   و ن   الالالالالا أ ب الالالالالالالالالالالالالال          االالالالالالالالالالالالالالالالالالرُح  ن  ُ ر   6ُ وِرث  ُذودلا شالالالالصالالالالالالالالالالالالائالالالالصل

 يه الالالالالال   تالالالالالذو ديالالالالالالين  تالالالالرح بما يز ر به الكرا ، ويصيبه  حمأكر ا لىخ أفسه  ن يف:ينول   
والانالدير   االالرح   االرح بهمالزة اإلأكالار المحذواال ،:والشالاهد اياله. أأاله ااهال  بسالرورو بالذلك.النايالل

 .بأن  رز  الكرا 
 .7﴾ ُمْجَتِمُعونَ  َأْنُتمْ  َهلْ  ِللنَّاسِ  َوِقيلَ  ﴿:اال اهلل اعالخ  :من أغراض اال تفهام

والمراد مأه اساع اله   اسابطاء له  اي اال اماع،﴾ُمْجَتِمُعونَ  َأْنُتمْ  َهلْ ﴿:اال الزمتشرأ   
هل  أت مأطىيع إذا  راد  ن يحرتك مأه، ويحهه لىخ :واساحهاهه ، كما ينول الر ل لغالمه

اساحهاث »االغرض مأه .8«كأأما يتيل له  ن الأاس اد اأطىنوا وهو وااي االأطالي،

                                                

 .85الفراالالالالالان اآلي   1-
 720ص 2الكشاي ج 2-
 .80سبالالالالالأ من اآلي   3-
 . 77لشعالالالالالالراء  من اآلي  ا 4-
 .452، ص0الدر المصون ج 5-
 ( زا)البيت من المأسرح لحلرمي بن لامر اي لسان العرب  6-
 .28الشعالالالالراء  7-
 .725، ص2الكشاي ج 8-



 شواهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالب البالالالالالالالالالالالييالالالالال                                                      هامن            الفصل ال

611 

 

ااالسافها  مساعمل اي طىب اإلسراع باال اماع، بحيث أزلوا  أاس لىخ اال اماع،لى
 :، كنول اأبتط شرلا1«مأزل  من يسأل سوال احنيي لن لزمه لىخ اال اماع

 2ايِ الالالالالالالر  تالال  بِن مِ  ن  و   و ل ب د  رب   تا ل       أالالالالاديأالالالالالالالالالالالالار  لحالالالالالا اِ  هالل  أت بالالثُ       
هالل  أالت مالدركي االي حالالي الاالي  أالا ايهالا بواحالد مالن الالر ىين :ينول مساع ال مسالاحها إذ   

لعالل  أالت بالالث ديأالارلا : ع  أ...االسافها  هل  أت بالالث: ديأار    لبد ربع والشاهد ايه
 .  أ ابعهه سريعال وال ابطئ به

  .3﴾َكاِفِرينِللْ  َمْثًوى َجَهنَّمَ  ِفي َأَلْيَس  ﴿ :اال اهلل اعالخ: اال تفهام التقريري
ـــْيَس ﴿»:االالالال الزمتشالالالرأ    ـــْيَس ﴿الهمزة االالالياالالال.4«انالالالدير لهالالالوائه  االالالي  هالالالأت ﴾َأَل لالسالالالافها  ﴾َأَل

والمراد مأه حمالل المتاطالب لىالخ اإلاالرار، وااللاالراي بالأمر االد اسالانر لأالدو العىال  »الانريرأ
أفالي أن إأكالار ال»حيث كاأت الهمزة لالسافها ، اىما دتىت لىخ الأفي  اادت الانرير.5«به

 :ويشهد لىخ ذلك اول الشالر.6«إهبات لىمأفي
  7[و أالالالدا العالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالاليالن بالطالالالالالالالالالالالالالالالوح راح]    الالاايال  ط  الم   الالالالالالالالب  كالالِ مالالن ر    لساال  تيالالالالالالالالالالالالالالالالر        

ظهورها، و أته   واي هذا ينرر الشالر بأن بأي  ميت  تير من ااتذوا المطايا، والاىوا   
االسافها  الداتل لىخ الأفي، والمصطىا :والشاهد ايه. كر  الأاس و ستاه  لىخ الأاس

  .لىيه باالسافها  الانريرأ
 
 

                                                

 .075، ص19الارر والاأوير ج 1-
 .020ص 0البيت من البسيط لاأبط شرا اي الكااب ج 2-
 .60العأكبوت من اآلي   3-
 .407، ص2اي جالكش 4-
 .722، ص0البالي  العربي  ج 5-
 .25، ص70الاحرير والاأوير ج 6-
 88اي شرح ديواأه لىصاوأ ص.البيت من الواار ل رير 7-
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 .1﴾َوَأِن اْعُبُدوِني َهَلا ِصرَاٌط ُمْ َتِقيمٌ ﴿: اال اهلل اعالخ :من دواعي التنكير
وطال   معصي  الشيطان، ﴾إشارة إلخ ما لهد إليه  منَهَلا﴿« :اال الزمتشرأ   

 :الرحمان إذ ال صراط  او  مأه، وأحو الاأكير ما اي اول كهير
 2الالالالالالالالالالالالالالالالالالالأي لفنالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليرلئن كان ُيهد ا برُد  أيابالالالالالالها العالالالالالالالالالالالالال     أانالالالالالالالالالالالالالالر  مالالالالالالالالالالالأي إأ     
ال ل  يسان  معأخ   راد إأأي لفنير بىيأل الفنر    ، وا  حنيي بأن  وصي به لكمال شرائطه ايت

صراط بىيأل اي بابه، بىيأل اي اساناماه، : يريد ﴾َهَلا ِصَراٌط ُمْ َتِقيمٌ ﴿:البيت، وكذلك اوله
ايالا مما أنىأاو لن الزمتشرأ  ن من دوالي  .3« امع لكل شرط ي ب  ن يكون لىيه

﴾ دلت لىخ  أه صراط لظي  ات   ىيل ِصرَاطٌ ﴿:ظالاأكير الاعظي  والافتي ، حيث اأكير لف
حيث دل  اي اول كهير، (انير( وهو أظير اأكير  امع لكل شرط ي ب  ن يكون لىيه،

اإن كان من  انر مأه . لىخ  أه انير بىيأل الفنر  دير بهذا الوصي؛ لكمال شرائطه ايه
وهو الشاهد اي البيت . إليهيمأا برد  أيابها العىيا؛ اهو لفنير إلخ هذا البرد و حوج الأاس 

  .الذأ الامدو المفسر اي بيان الغرض من الاأكير اي هذو اآلي  الكريم 
َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْ َرَتا َعَلى َما َفرَّْطُت ﴿:اعالخومن دوالي الاأكير  يلا ما اي اوله       

اإن اىت ل   ؛راه   ن انولك ﴾َأْن َتُقوَل َنْفٌس ﴿« :الزمتشرأ إذ ينول4﴾ِفي َجْنِب اللَّهِ 
أن المراد بها اأأفس وهي أفس الكاار، وي وز  ن يراد أفس ماميزة من :أكرتع انىت

اج اي الكفر شديد، ااأكير »5. و لذاب لظي ، وي وز  ن يراد الاكهير اأأفس، إما بى   
العذاب أفس إما أن المراد أفسا ماميزة من بين اأأفس بالى اج الشديد اي الكفر،  و ب

 :كما  اء اي اول األشخ . و أن المراد الاكهير العظي ،

                                                
 . 60يس اآلي  - 1

 .72ص  4البيت من الطويل لكهير لزة اي الكشاي ج  2-
 .72ص  4الكشاي ج  3-

 .56الزمر من اآلي  4- 
 .075ص  4الكشاي ج  5-
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 1ا ب  الالالالالالالالالالالل  غال  مُ   س  الالالالالالالر   يأفُض  الالالالالو و      ااأي كري   حبِ  لو هافالالالالالالالالالالالالالالتُ  وربت بنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع         
. ال كريما واحدا  اوا ا من الكرا  يأصروأه، وه  يلاب له هائرون لمساأداه:يريد   

 . راد بالكري  كراما كهرا، كما  ريد بالأفس الأفوس الكهيرة  :والشاهد ايه
 .2﴾َفَقاَل ِإنِّي َ ِقيٌم ﴿ :اال اعالخ  : من المعاريض

  وهو إأي مشاري لىس ن ، »:كريم الالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالعرض افسيرو لهذو اآليالالالالالالالالالالاال الزمتشرأ اي م   
وكان  يىب اأسنا  لىيه ، وكاأوا يتااون العدوا، ليافراوا لأه اهربوا مأه إلخ  ،الطالون

ليده ، واركوو اي بيت اأصأا  ليس معه  حد افعل باأصأا  ما اعل، اإن اىت كيي 
رلاء   از له  ن يكذبع اىت اد  و زو بعض الأاس اي المكيدة  اي الحرب والاني ، وا 

والصحيا  ن الكذب حرا  إال إذا لر ض .والماها رين الزوج، والصىا بين الماتاصمين
ولند أوا به  ن من اي لأنه  والذأ االه إبراهي  لىيه السال  معراض اي الكال ، وورتا،

اإن كان الكذب حراما شرلا، وال ي وز إال .3«كفخ بالسالم  داء: الموت سني ، ومأه المهل
عالخ لىخ لسان سيدأا إبراهي  لىيه اي بعض الموااي واأحوال المحدودة، اإن اوله ا

ليس من باب الكذب، وحاشاو  ن يكذب، بل هو من المعاريض ليس ﴾ِإنِّي َ ِقيٌم ﴿:السال 
إال، وهي  مع معراض كىم  مشان  من الاعريض تالي الاصريا يى أ إليه المسى  ليأ و 

إن اي «:اال رسول اهلل .من الكذب، وهو أوع من الاوري  بواسط  الاعريض بالنول
ينصد  ن من اي لأنه ﴾ ِإنِّي َ ِقيمٌ ﴿:وبالاالي انوله« الكذب المعاريض لمأدوح  لن

 :ومأه اول لبيد . كفخ بالسالم  داء؛أن ليس بعدها ييرو: ومأه المهل. الموت سني 
 4داء الالالإذا السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ُ أي االالالالالالالالالالالالح  صِ  اهالالالالالدا     ليُ  الالالالالالالالالالالالم ِ ي بالس  رب   ادلالالالالالالالالالالالالوتُ       

                                                

 .005بيت من الطويل لأللشخ اي ديواأه ص ال 1-
 .08الصااات اآلي   2-
 .42ص  4الكشاي ج  3-

 .28ص 2البيت من الكامل لىبيد اي تزاأ  اأدب ج4- 
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ادلوت ربي ليأع  لىيت بالصح ، ويمن لىيت بالسالم ، ول   كن  درأ لىخ  أها داء    
 .وليس ذلك صحيحا إال لىخ سبيل الاعريض بالنول

 .1﴾ْرَعْوُن ُلو اأْلَْوَتادِ َكلََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوفِ ﴿:اال اهلل اعالخ :ُلو اأْلَْوَتادِ ا تعارة 
 :، اال الشالر2» صىه من هبات البيت المطأ ب بأواادو ﴾﴿ُلو اأْلَْوتَادِ «:اال الزمتشرأ   

س   و  الالالالالالالالالالالالالالالالالالماد  وال لالالِ    والبيت ال يباأخ إال ِبألالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ة           3االالالالالادُ إذا ل  االالالالالالالالالالالالالالالالالر 
والبد ألمداه من  وااد ارسيه   ن البيت البد إلااماه من لمد يساأد إليها،:ومعأاو   

اأوااد، اي حنين  معأاها، والذأ :والشاهد ايه.ال يأال اأمر إال باواار  سبابه : أ ،واهباه
. 4»أمرواد اساعير لهبات العز والمىك واسانام  ا . صىه من هبات البيت المطأ ب بأواادو

كما اال اأسود . اساعارة اصريحي   أ ذو المىك الهابت الموط د ﴾﴿ُلو اأْلَْوَتادِ  ن اوله: أ
 :بن يعفر 

 5الالالالالالادِ االالال  و  اأ   الالالالالالالالالالالالالالابتِ هالالال   ك  الالالالالالالالالالالالالى  مالُ  ل  اي ظِ       [ولند يأوا ايها بأأالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالال  ليشالالالالالالالالالالالالالال ]      
وايه ياحدث لن رسوخ  اأمر وهبات المىك ولزو، حيث شبه المىك بتيم  ملروب     

 .وهو الشاهد اي البيت ،لىيه ، والظل ارشيا لىخ سبيل االساعارة الاصريحي 
 :كناية فا تعارة

 .6﴾ِإنَّ َهَلا َأِخي َلُه ِتْ ٌع َوِتْ ُعوَن َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدٌة ﴿:اهلل اعالخ اال
كان احك مه  اي أفسه امهيال :اإن اىت ما معأخ ذكر الأعاجع اىت«:اال الزمتشرأ   

ولىاأبيه لىخ  أه  مر يساحيا من  أن الامهيل  بىأل اي الاوبيخ لما ذكرأا، وكالمه  امهيال؛
واالحافاظ  ولىسار لىخ داود لىيه السال ، كشفه اُيكأ خ لما يساسمج اإلاصاح به،

                                                

 .07سورة ص اآلي  1- 
 .27ص  4الكشاي ج  2-
 (كيد)مادة .البيت من البسيط لىراادة اأودأ اي لسان العرب 3-
 .27ص  4الكشاي ج  4-
 .260ص  8ن الكامل لألسود بن يعفر اي الدر المصون ج البيت م 5-

 .72سورة ص من اآلي   -6
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 مع داود بنص  ر ل له أع   واح  ( وريا)مهيل ايه  ن مهىت اص بحرماه، وو ه الا
اأراد صاحبه اام  المائ ، اطمع اي أع   تىيطه، و رادو لىخ  ولتىيطه اسع واسعون،

والدليل لىيه  التروج من مىكها إليه، وحا ه اي ذلك محا    حريص لىخ بىوغ مرادو،
نَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلَطاءِ ﴿اوله  أما تص هذو النص  لما ايها من الرمز إلخ الغرض و . 1﴾َواِ  ا 

اإن اسراه  إأما اساني  طرين  الامهيل إذا اسرت التطاب بال دال،:اإن اىت بذكر الأع  ،
الو الالالالالالالالاله مع هذا الافالالالالسير  ن   عل الأع   اساعالالالالالالارة :اىت. بالمفالى  من التطب  ل  يسان 

 .2« ةاساعاروا لها الشا لن المر ة كما
يبدو من افسير الزمتشرأ لهذو اآلي  الكريم   ن اأمر ال يعدو  ن يكون امهيال لنص     

حيث كأخ  ولتىيطه اسع واسعون،  وريا مع داود لىيه السال  بنص  ر ل له أع  ،
بالأعاج لن الأساء لىخ لادة العرب، وذلك اللابارات  تالاي  ذكرها المفسر، واد ميتز 

  و يكون التطاب بمعأخ المتاطب  ل،اب بمعأخ ال دال ايساني  الامهيبين  ن يكون التط
  ة لىخ سبيل االساعارة الاصريحي وحيأئذ يكون الو ه  ن أ عل الأع   اساعارة لىمر 

بالابار  ن كل كأاي  هي اساعارة، و ن كال من المر ة والأع   ااس  بالسكون والع ز 
حين يكون اه  داود لىيه السال  من  واكون اساعارة وليس امهيال ولعي ال اأب،

كما اساعار العرب لىمر ة الشاة  .التصمين الاحاك  اي الأساء المعبر لأها بالأعاج كأاي 
 : يلا اي اوله 

الالالالالالالالالالالت لىيت ولياالالالالالالالالالالالالالالالالالها ل  ا ح  ]     الالالالالالالالالهُ ل   لمن حالالالالالالى ت   ما ا أالال الالالالالالالالص   يا شاةُ        ُرم   3[ الالالالالالالالالُر ح 
ياغأتخ الشالر اي  سخ بهذو المر ة الاي شبهها بالشاة الوحشي  اي الحسن وال مال    

و ن كال من الشاة والمر ة يصطاد  .واد حرمت لىيه و حىت لغيرو والأفرة من الر ال،

                                                
 .74سورة ص من اآلي   -1
 .08ص  4الكشاي ج  -2

 .020البيت من الكامل لعأارة اي ديواأه  3-
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أأه يالئ  الشاة، وهذو  لىخ طريي االساعارة الاصريحي ، وذكر النأص ارشيا؛ باالحايال،
 ريي الالالالالالالالالالالالالر ة لىخ طالالالالاة لىمالالالالالالعار األشخ  يلا الشالالالالالالكما اسا الساعارة هي الشاهد اي البيت،ا

 :االساعارة  الاصريحي  إذ ينول
ب ُت حبال الالالالالالالالالالالالالالالالالال   اىِبها وِطحالالالالالال]ارميالالالالالالت يفى   ليالالالالالالالالالالالالِأه لن شالالالالالالالالالالالالالالاِاه             1[الالالالالال هااأص 

 :كما شبهت المر ة بالأع   اي اوله    
الالالالالالالالالالالالر  اهادا]       2كأعالالالالالالالالالاج الفالالالالالالالالالالالالالالالال اعس ف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  رمال       [اىالالالالالالالالالالالالالالالت إذا  ابىالالالالالالالالت وُزه 
 .نحيث شبه الأساء بالأعاج الوحشي  اي حسن المشي ، وسع  العيو    

  :من أنواع الكناية

 .3﴿َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْ َرَتا َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه ﴾:اال اهلل اعالخ
ال اأب، ينال  أا اي  أب االن و اأبه وأاحياه، واالن لين  :ال أب«:اال الزمتشرأ   

اإذا كان ال أب 4. ارتط اي  أبه واي  اأبه يريدون اي حنته :ال أب وال اأب، ه  االوا
 اي حنه: أ ،ارتط اي  أبه: يه انيلاإأه ااسع ا بمعأخ ال اأب،  و الأاحي ،  و ال ه ،

 : كما  اء اي اول الشالر
 5الالالالالالالالالالالالطتعانال الالالالالالالالالالالكِ ا لىيالالالالالالالالالالالر  له كبالالالالالالالالالالالالالالد  ح       الالالالالالالالالالالي  امِ و   بِ اي  الالالالالالالالالالالالالالالأ    ما ااالالالالالنين اهلل        

 ما اتااين اهلل اي حي لاشي له كبد ذات حر :يساعطي صاحباه بهيأ  اائال لها   
وهذا ما .ال أب بمعأخ الحي الوا ب، وهو كأاي  لن ذلك: والشاهد ايه .واحاراي اانطع

وحيزو  أأك إذا  هبت اأمر من مكان الر ل ؛هذا من الكأاي  «:لبر لأه الزمتشرأ بنوله

                                                

 .72البيت من الكامل لأللشخ اي ديواأه ص  1-
 .724البيت من التفيي لعمر بن  بي ربيع  اي مىحي ديواأه ص  2-

 .56الزمر من اآلي  3- 
 .075ص  4الكشاي ج  4-

 .22ص . دت.دط بيروت.دار صادر.البيت من الطويل ل ميل بن معمر اي ديواأه -5
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 بوت  مر المرئ،  و أفيه لأهه: وهي أوع من الكأاي  يطىب بها أسب   أ.1 »باه ايهاند  ه
 : كنول زياد األ    يمدح لبد اهلل بن الحشرج 

جر  ش  ا     اي ابت  لالاُلالالالالالالالالِرب ت  لىخ ابن الح  د  والأ   والالالالالالالالالالالالالالالالالالمروءة   إن السالالالالالالالالالالالالالالماح         
2 

بهذو الصفات ال او د اي ييرو دون  ن يصرح بذلك، بل لدل إلخ  يعأي  أه متاص   
أما هو  ما اىحظه ا عىها اي اب  ملروب  لىيه، وال تيم  هأاك، وال لرب  صال، وا 

ذكر «وهكذا اال .وهو الشاهد اي البيت إهبات لهذو التالل لىممدوح لن طريي الكأاي ،
  .3»ارطت اي اهلل :اكأأه ايل بالياها،ال أب ك ال  ِذك ر  سوا ما يعطي من حسن الكأاي  و 

 .4﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو ال َِّميُع اْلَبِصيُر ﴿ :اال اهلل اعالخ  : تكرار أداة التشبيه
 ولالالالالالك  ن ازل   ن «اال الزمتشرأ بعد  ن بين ما اي اآلي  من  مال الكأاي  واائالالالالالالداها    

 :كررها من اال  كىم  الاشبيه كررت لىاأكيد، كما
ه الالالالالالالالالالف الالالالالالالالالالي ن                          الالالالالالالالالم ا ُيالالالالالالالالالالو  الالالالالالالالالك  اِليا ت ك  ص  و 

5 «6 
ومن الاأكيد «ااعين  أها مفيدة لىاأكيد (مهل)يعأي  ن كاي الاشبيه اد  احمت لىخ     

لعرب لىخ هنىه اول تطا  وأظيرو من كال  ا.7»الىفظي بالىفظ المرادي من يير  أسه
ككما لىاأكيد، بالابار  ن الكاي الهاأي  اس  : الم اشعي، حيث كرر كاي الاشبيه اي اوله

 .بمعأخ مهل؛أن حري ال ر ال يدتل لىخ مهىه 
 

                                                

 .075ص  4الكشاي ج  1-
 . 076ص  4البيت من الكامل لزيادة األ   اي الكشاي ج  2-
 .076ص  4الكشاي ج  3-
 .00الشورا من اآلي   4-
 ( هي) شعي اي لسان العرب الر ز لتطا  الم ا 5-
 .080ص  4الكشاي ج  6-
 .46ص  75الاحرير والاأوير ج  7-
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 .1﴾ْأِ ِه ِمْن َعَلاِب اْلَحِميمِ ﴿ ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق رَ :اال اهلل اعالخ:اال تعارة المكنية التخيلية
ُيَصبُّ ﴿:هال ايل ُصبوا اوي ر سه من الحمي  كنوله اعالخ:اإن اىت« :الزمتشرأاال    

إذا ُصب  لىيه : أن الحمي  هو المأصوب ال لذابهع اىت.2﴾ِمْن َفْوِق ُرُءوِ ِهُم اْلَحِميمُ 
ااالساعارة . 3 »الحمي  اند صب لىيه لذابه وشداه إال  ن صبت العذاب طرينه االساعارة

ي اساعارة مكأي  اتييىي ، حيث شبته العذاب بالشيء المائع، ه  تيل له المشار إليها ه
 :بالصب، كما  اء اي اول الشالر 

ب ب ه  الد   ويُ رُ لىيه صُ  ت  ب  صُ      [ك  امرئ كان اي تفالالض واي دل ]       4ر من ص 
ك  امرئ كان اي سع  من العيش وهدوء بال، ه  ابدلت حاله؛ااأصبت لىيه :ومعأاو   
صبت لىيه صروي الدهر حيث : والشاهد ايه. صائب من كل أاحي ، واي شدتة وادايالم

 .شبه الحوادث بالسيل لىخ سبيل المكأي ، والصبب اتييل 
 .5َوَحَمْلَناُه َعَلى َلاِت َأْلَواٍح َوُدُ ٍر﴾﴿:خاال اهلل اعال  :إنابة الصفة مناب الموصوفات

 و  الالالالالالالالالالال راد السفيأ  وهي من الصفات الاي ان َوُدُ ٍر﴾َعَلى َلاِت َأْلَواٍح ﴿»:اال الزمتشرأ   
َعَلى اال﴿.6«منا  الموصواات، ااأوب مأابها، واودأ موداها بحيث ال يفصل بيأها وبيأها

  وحمىأاو لىخ الفىك:لولا لن  ن ينال»صف  السفيأ   ايمت منامهاَلاِت أَْلَواٍح َوُدُ ٍر﴾
حكا  صأعها السفيأ ،أن اي هذو الصف  بيان مااأ  هذو  ولادة البىغاء إذا احاا وا ...وا 

وكان ذكرها داال لىخ موصواها  ن يساغأوا لن ذكر الموصوي  ،لذكر صف  بشيء

                                                

 .40الدتان اآلي   1-
 08الحج من اآلي   2-
 .746ص  4الكشاي ج  3-
 746ص 4البيت من البسيط بال أسب  اي الكشاي ج 4-
 02النمر اآلي   5-
 227، ص  4الكشاي ج  6-
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ل  يصات وهذا من اصيا  »إلاا  إلخ  أه لو  مع بين السفيأ  وبين هذو الصف .1«إي ازا
 :  واد حذا الماأبي حذو اآلي  الكريم  انال .2«الكال  وبديعه

 3الالالالالديدالالالالالالالمالالالالالالالالالالالن ح   اميصي مسالالالالالالالالالالالالالرودة        ولكالالالالالالالالالالالالالالن   [مفالالالالالالالالالالالالالالالالالالرشي الحالالالالالالالالالالالالصالالالالالالان]     
مسرودة صف  : والشاهد ايه. مفرشي ظهر حصاأي، واميصي درع من حديد: ينول   

 :واال آتر. موداواامت منا  الموصوي الدرع ، اأابت مأابه و دت 
أي أساالالالالالالالالالواي حالالالالالالالالالالالالالالنواي   الالاهدا]       4ع رُ ك  بأ  الالالالالالالالالالالالازياتِ الأ   يالالالالالالالالالالونِ ولو اي لُ [      وا 
أما يساوايها، ولو كاأت بعيدة، واي ليون ال راد الأازيات  إأه ال يارك حنواه،    وا 

 .اامت منا  الموصوي ال راد، وأابت مأابه الأازيات بأكرع صف  : والشاهد ايه.بأكرع
 .5َفِإَلا اْنَشقَِّت ال ََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن﴾﴿: اال اهلل اعالخ    :التجريد

احصىت سماء وردة وهو :﴾ بالراع بمعأخَوْرَدةً وار  لمرو بن لبيد ﴿ »:اال الزمتشرأ   
 ن يأازع من  مر ذأ صف   مر آتر مهىه هو »والا ريد.6«من الكال  الذأ يسمخ الا ريد

﴾ بمعأخ احصىت َوْرَدةً ومأه اراءة من ار  براع ﴿.7«اي اىك الصف  مبالغ  اي كمالها ايه
 :سماء وردة،  و كاأت  مأه وردة كالدهان، كما  اء اي اول الشالر 

وأ الغأالالالالالالالالالالالالائ    و يالالالالالالالالالالالالالالالمالالوت  كري ح  ا        بغالالالالالالالالالالالزوة   اىئالالالالالن بنالالالالالالالالالاليالالالالالالُت أرحالالالالالالالالالالالالى ن        
8 

ال االموت   در     ينس  الشالر لئن لاش لينومن بغزوة ايها من الغأائ  ما يشاء، وا 
يعأي الكري  أفسه، واد اأازع من أفسه  (( و يموت كري )) :الا ريد اي اوله:والشاهد ايه.به

 . نديرو  و يموت مأي كري كريما لىمبالغ  اي كرمه، وا
                                                

 .004، ص 72الاحرير والاأوير ج 1- 
 .024،ص 08الدر المصون ج  2-
 .022،ص 08البيت من التفيي لىماأبي اي الدر المصون ج  3-
 .024، ص 08البيت من الطويل بال أسب  اي الدر المصون ج  4-

 .22الرحمن اآلي  5- 
 .205، ص  4الكشاي ج  6-
 .572اإليلاح اي لىو  البالي  ، ص  7-

 022ص.08ج.اي الدر المصون.فيالبيت من الكامل لناادة بن مسىم  الحأ8- 



 شواهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالب البالالالالالالالالالالالييالالالالال                                                      هامن            الفصل ال

620 

 

 .1َتْدُعوا َمْن َأْدَبَر َوَتَولَّى﴾﴿:اال اهلل اعالخ    : المجاز العقلي
 ن : أ.2«حلره م از لن إحلاره ، كأأها ادلوه  ااُ َتْدُعوا﴾ ﴿»:اال الزمتشرأ   

لن إحلاره ، كأأها ادلوه  ااحلره ، وهو كما  ال لنىي ام ازل َتْدُعوا﴾ اي إسأاد الفعل﴿
 و ما اي معأاو إلخ يير ما هو له اي الظاهر من حال  إسأاد الفعل،»:ه البالييونلرا

 ن يعابر اساعارة مكأي  شبهت لظخ اي اأهيال »وي وز.3«الماكى  لمالبس  مع اريأ 
ومن ذلك .4«وذلك لىخ طريي الاهك ((ادلو))الأاس إليها بلائي لمأدب ، ورمز إلخ ذلك بال

 :حشيااول ذأ الرمالالال  يصي هورا و 
ِبالالالالالين م اازا لمالال]        5بُ ب  الالالالاله الر  و  أفال  دلُ ا [من ذأ الفوارسِ الالالالالالالالالالالالالراعالالالالالالالالاله      مسخ بو ه 
إأه  مسخ بوه بين  ي اازو ليأاهي إلخ مراعه بذأ الفوارس، وكان اي سيرو يأنل :إذ ينول   

(( يدلو )):والشاهد ايه .، ويساهويهوالذأ يفاأه  أفه بين  وائل الأبات الذأ  تر اه اأرض،

أن الأبات الصغير سبب اي وصول  أفه  وهو م از لنىي لن الاسبب اي اأمر؛
لألرض ليرلاو، كما ي وز  ن يكون من باب االساعارة المكأي ، حيث شبه الربب بالدالي 

: وايل»:و لاي الزمتشرأ اائال.وهو الدلاء وارك شيئا من لوازمه، وحذي المشبه به،
حنين  َتْدُعوا﴾ ومعأخ هذا ﴿. 6«((دلاك اهلل  أ  هىكك)):اهىك من اول العربَتْدُعوا﴾ ﴿

 :اال الشالر. وليس م ازا
 7[لالالالالالالالالالالالالالالالالئيل اأالالالالالالالالالالالالالالفث السالالالالالالالالال  الذلالالالالالالالااا]خ     الالالالالالالالالالالالالالع  ا  بأ  مالالالالالالالالالالالن ر الالالالالالالالالل   دلالالالالالالالاك اهللُ       

                                                

 .02المعارج اآلي   1-
 .578، ص  4الكشاي ج  2-
 .728دت ،ص .دط بيروت.دار النى .لىو  البالي   حمد مصطفخ المرايي 3-

 .064، ص 78الاحرير والاأوير ج 4- 
 06البيت من البسيط لذأ الرم  اي ديواأه ص - 5

 570، ص  4الكشاي ج  -6
 (ايس)ال أسب  اي لسان العرب مادة البيت من الواار ب  -7
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 : أ ،دلاك اهلل:والشاهد ايه.يدلو اائىه لىخ شتص بأن يهىكه اهلل بأاعخ انلخ لىيه   
 . هىكك

َوَأنَّا َلَمْ َنا ال ََّماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرً ا َشِديًدا ﴿:اال اهلل اعالخ :ا تعارة اللمس
 .1َوُشُهًب﴾

 االىالالالالالالالمس .2«س  طالب ماعر يالمس ااساعير لىطىب؛أن الما:والىمس»:اال الزمتشرأ    
أن الماس طالب،  و  ،3 و لىخ اتابار  مر ويطىي م ازا لىخ الطىب، حنيناه المس،

كما اعل  أن اإلحساس باليد  اوا إحساس اشبه به الطالب لىخ طريي االساعارة،
 :الشالر ذلك اي اوله 

 4الالالالالالالعِ الِ ييالالالالالالِر و   هِ اي اومِ  الالالالالالى أا      إلخ أسب  مسسالالالالالالالالالأا مالالالالالالالالالن اآلباء شيئالالالالالالا وكال      
ه ت  إذ يفتر الشالر لىخ بأي لمه، وو ه اترو  أه   ميعا شرااء من أاحي  اآلباء،   

مسسأا حيث  طىي المس لىخ الأيل،  و : والشاهد ايه . أه يأاسب إلخ    كريم  اي اومه
 .االتابار لىخ طريي االساعارة

 .5﴾ َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمْبُثوثِ ﴿: اال اهلل اعالخ : يه المر ل المجملالتشب 
واللعي والذل  والاطاير إلخ  شبهه  بالفراش اي الكهرة واالأاشار،»:اال الزمتشرأ   

َيْوَم َيُكوُن النَّاُس ﴿:انوله اعالخ.6«كما ياطاير الفراش إلخ الأار الدالي من كل  اأب،
وهو  والمشبه به، ﴾اشبيه مرسل م مل ذكر المشبه، وهو الأاس،اْلَفرَاِش اْلَمْبُثوثِ كَ 

 الكهرة:اهي و وو كهيرة أذكر مأها وحذي و ه الشبه، الفراش، و داة الاشبيه الكاي،

                                                
 . 80ال نت  اآلي   -1
 .522، ص 4الكشاي ج  -2
 772ص 78الاحرير والاأوير ج -3
 ( ر ل)البيت من الطويل ليزيد بن الحاك  الكالبي اي لسان العرب مادة  -4

 84النارل  اآلي   5-
 .620، ص  4الكشاي ج  6-
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انال  رير يه و  .واد اشبهت العرب بهذو المعاأي .اللعي، الاطاير إلخ الأار لالحاراي
 : الفرزدي
 1الالىيط  ار  المص  أ   الالالالالين  شِ ي   الفراشِ   الالالالالالاله     مهلُ ما لىمالالالالالالالالالالالُت واوم    الالالالالالالالرزدي  إن الفال  
ن من شأأه وشأأه ، ايصوره  اراشا ياهاات لىخ     يه و  رير الفرزدي واومه، ويهو 

اشبيه  رير الفرزدي واومه بالفراش اي الذل وال هل : والشاهد ايه. أار من يصطىي بها
 .وهو اشبيه مرسل م مل. الاطفل لىخ الغيرو 
 

                                                

 442البيت من الكامل ل رير اي ديواأه  1-



 

 

 

 

 

 

 

 :10ملحق 

 شواهد متفرقة
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 :شواهد متفرقة 

ال يمكن اصأيفها لمن مساوا  ، حداها ااريتي وموهنا ببعلها اصصا و  ،اأبيات الشعري  ذكرها الزمتشرأ، مسادال بها لىخ بعض المعاأي هذو  مى  من   

 .مع ذكر مولولااها  ،ليها اي الكشاي كافي باإلشارة إ.من مساويات الىغ 

 المولوع   البيت  اي الكشاي  اآلي  

 البنرة  755

 آل لمران  70

 آل لمران  26

 آل لمران  40

 آل لمران  20

 آل لمران  82

0/705 

0/272 

0/270 

0/227  

0/242 

0/252 

 الالدا االالالالالالالالالاس حس  الالالالالالا   الأالالالالالالالرا لىئالالالالالالالالا لنو       الالالالالالالالالالالالالالالدةالس  حناها مالالالالالالالالالالالى  ا   الالن  الالالالالالالالالن العراأيالإ

 ازبالالالالالاللأك بع كُ و  ال الالالالالالالالك ليس الأ   أالالالالالالالالالأي     صدينُ الالاُلالالالالزلالالالالالالالالدوأ هالالالال  االالالالالالالالالالالل د  و  ال الالالالالالالالالا

 دالالالالالالالالالالولالالالالالالالالالالالال  يالالالالالالاليكون بكاء الطفل سالالالرواالالالها     الالالالالالالالالالالالالاللما اوذن الدأيا به من ص

 ار الالالالالالالالالاالالالاليك و االالالالالساطالالالالالالالالالالي  لياالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرواأي     الالالالالالالالالالالزحالالالالالالردين االالالالالالالالالا اىالالالنخ االالالالالالالالماخ م

 اأزر الالالدا واالالالالالالالالالالالالالال د اراالالالالالا بالمالالالالالالالالالإذا هم........................      .........

 وهالالالالالالالالالالالالالىث من مالالالالالالالالالالواليالالالالالالالالالها من العبيد      والالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالهىههالالالالا الهاالالالالالالالالالكاأت حأيف   ه

  . شري العىو  و لالها مأزل  لأد اهلل

 الحمي:الأوك. الأهي لن مواالة األداء

 .مس الشيطان لإلأسانأفي 

 .أحوأالنراءات النرآأي  و هرها ال

 .خأالنرآأي  و هرها اي المعالنراءات 

 طيت الذكر دالل  لىخ الكهرة
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 آل لمران  042

 

 

 آل لمران 050

 الأساء 72-74

 الأساء 24

 الأساء 22

 المائدة  54

 المائدة  08

 المائدة 088

 

0/204 

 

 

0/202 

0/442 

0/456 

0/450 

0/560 

0/588 

0/582 

0/580 

 ذي الزبداالالالالزع انالالالالالالالالالرب  ذات االالالالالالالالالالالالرة      ولالالالالالالالالالالفالالالالالالالالالالالالأل الرحالالالالالالالالالمن مغالالالالالالاللكأأي  س

 داالالالالالالالالالالالالالالالالالذ اأحشاء والكبالالالالالالالالالالال  اأالالالالالالالالفببحر  زة     الالالالالالالالالالالالدأ حران م الالالالالالهالالالالالالالالالالالال و طعأ  بي

 الالالداالالالالد رشالالالالالوا زاالالالالالالالالالال رشدك اهلل من ي الالالالدهي     الالالالالالالالالالالروا  الالالالالالالالالالالالالالالولوا إذا مالالالالالالالالحاخ ين

 رالالالالالالالالالالالال حالالالالالالالالالالرا اللب بها يأالالالالالالالالالالالالوال ا       .................................

 ي  اطالالالالالالىت الالالالالالالالالن يأبالأي بها لالالالالالالالالأا      حالل لماحُ الالها رمالال  االالالالالالالالالالالالىيالالالالالل  أكحالالالالالالالالالالالتوذات 

 .................................طالالالالاها      الالالالالالالالالالالالولها لتبالالوها حالالالالالالالالالالالالوال بأالالالالالالالالول

ن امر   تيالاللالالالالالالالن يالالالاليرو لبالالالالالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالالالالالبأيالالالالالالالالل ي  ىخ امرئ    الداو لالالالالالالالالالأت يالالالالالالالالل وا 

 اب ذت الالالالالالالالالالالالالالالال  اي بأي الدأيالالالالا وكالالالالالالالالالالالابكالالالالذت        الالالالالالالالالالالالالالالالالا مسالالالالاليىمالالالالالالالالواالهو  ت س اح   م  

 دات العالالالالالزائ  الالالالالالالالالالالالالد لااالالالالالالالالالالالالالإذا ل  االالالالالالعمت  ه     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغو انالالالالالالالالولالالالالالالالالالالالالولست بمأتوذ بى

 را الالالالالالالالالالوال أص عد وااءل الالالالالالالالالمن س رجُ وال ا      هيرة  الالالالالالالالالالالالالسعالالالالدا ك نت إ عدالالالالالالالالالالالالالالالالوكاهر بس

 نالالالالالر  الالالالهالالالالال  بال الالالالالىالالالالالالالل كالالالالالالالال  بالالالالالالالالالىتالالالالالهالالالالإن  الالدد      االالالالال  لالالالهالالالمالالائالالالك من دهالال  أالالالم  الالالدهالالال ي

 الظفر بالشهادة 

 

 

 أفي الح   وأزولها

 زدي الفنيهر الف

 معال   أشوز المر ة

 اصاي بالبتل واأمر به اال

  هل الردة

 اليمين  لغو

 العبرة اي معرا  الحي من الباطل 
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  اأأعا 76

 

 

 

 

 

 اأأعا  87

 األراي 65-27

 

 األراي 085

 األراي 042

0/608 

 

 

 

 

 

0/647 

7/20 

 

7/42 

7/62 

 :طالب  اال  بو 

 ا الالأالالالالاليالالالالالالراب داالالالالالي الالالالالاالالالالالالا دالس  و االالالالالخ  ُ الالالالالح       الالهالالعالالالالالالالمالال الاليك بالالوا إلالالصىالالالن يلالواهلل  

 يالالالالوأا الالالالاله لالالالالأالالم رت الالالالالالالالالالذاك واالالالالالر بالالالالشالالالالواب     ااصدع بأمرك ما لىيك يلال    

 االالالالأالالالاليالالال   مالالالت هالالالالأالالالالالداالالت وكالالد صالالنالالول ا     الالالالالالاصالالالالالالالك أالالت  أالالالالمزلأي و الالالالواالالالودل

 مالالالالالالن تيالالالالالر  ديالالالالالالان البالالالالالريالالالالالالال  ديالالالالالالالالأالالالالالالالا      ولالالالالالالالالرلت ديالالالالالالأاالمالالالالحالالالالالالالالالالالالال   أالالالالالالالالالالاله

 االالالالالأالالاليالالبالالذاك مُ الالالا بالحالالالمالالالالالالداالالالالالالأي سالالالالالو الالالالال      لال الالالالالالبالالالسُ  ذارأ  الالالال   و حالالالالالمالالالالمالالالالالوال الالالالول

 الي ومأاابيالالالخ رحالالالنالالالى  الالالرا مُ الالالنالالال أ   الالا ه    ى  الالالرح اتِ ي  ر  عض النُ الالالي بالالالي االالىامن يُ 

 ا الالامالالالمالالالالالا يالالالالأالالالالالالالاليالالالالالالسالالالالالالالالنالالالاله يالالالىالالالالالعالالالالالالل الالالالالالل         الالالأِ ال الالالالاليالالالالالاله  ال الال  االالالالالك االالالالحالالالالالالوي:لُ الالالي  الالالالا ا  الالال ال ي

 االالالالالالمالالالالالاللكاأالالالالالون الالالبيالالالا يُ الالالالالوا مالالالالالسالالالالالالد ام  الالالالالالادا     االالالالالالالالالالالالاد إنت لالالالالالي  رض لالالالالالالالالالنالالالالالالالاليسالالالالالالالا

  رِ الالمالالالالالالالالالرة الحالالالالاطِ الالاليالالالل  ب نخ الرماحُ الشاالالو ....................     ............

 هال الالالالفالال الالوكالالالالالمرأ مالالالالر لعالالالالالمالاُلالح ال   الالالالالالالمالالالالالو        ل الالالالالالالواه  سالالالالالالالالالأالالالالالالوا هالالالالالالم  س   مالالالال   الالالالال الالالالل 

 

 من  سباب الأزول

 

 

 

 

 مك     النرا العى  اي اسمي 

 اص  لاد

 

  .او يه النراءاتمن 

 الزمتشرأ يه و  هل السأ  
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 األراي  088

 اأأفال  25 

 اأأفال 68 

 الاوب   84

 

 

 الاوب   42

 الاوب   08

 الاوب   07

 

 

7/80  

7/002 

7/028  

7/040 

 

 

7/066 

7/008 

7/007 

 

  الالالالالالالكالالالفالالالىالالالبالالالروا بالالال الالاساالالالالالالورا ا ع  الالالالالالالأالالالالالالالش  ا   و الاو  الالتالالالالالالالاله و االالنالالالالالالىالالالالالتالالوو بالالبالالالالالالالهالالالد شالالالالالالا

 ودد الالالالالالالالا وسار  الالال  بالالالالالار ال يالالتالالالالن االالالالاله مالالالالالالب ا اهلل لأك     ا زو  الالالالصخ مالالنالالالالالالالالالالالالالالال  ا لالالالالالاليالالالالا

 را الالالالالالالمالالالالالالال  سُ الالدر الالالحالالالُ ودا  و مالالالالالالسُ     الالالالالالالاوو      داهالالالالالالطالالون لا كأت  تشخ  ن يكالالمو 

  ..................................ون التيل ال مدر النرا     الالالصالالالالحالال ن ال

 داالالالىالالالالالالالك اأاالالالالالاليالالالالالالالالا و بالالالالالأالالالالالالالاليالالالالالالالي  بالالالالىالالالالالالح دا    الالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالم د  الالالالالالالشالالالالالالاي أالالالالالالالالال ت إأالال هالالالالالالال

 داالالالوكالالالالالالالالالالالالالالامك المالالالالالالالالالالاللوا ذمالالالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالوأ ولدا    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفوك المالالالالالالالريشا  تىالالالالالالالالالالالالالإن ا

  دا  الالالالالالا وسالالالالالالعالالالالالالالالالالا ركالالالالالالالالالالالالالالالوأالالالالالالالالالالالالالالالىا  الالالالالالالالالالالالالالالالدا     وا   الالالالالالالالالالالالالالطي  هُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوأا بالحالالالالالاُ ي  ب      الالالالالالالالالالهُ 

 بِ الالالغالالالالالخ االغبأل إلخ مِ  اتُ الالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالوالراا     ..................................

 دأ الأواصي  الالالالالالالالاللاا افالالالالالالالالالالالالعين  لالالالالسب      ياصالالالالالع ن  الالالالالالالالالاب اصي  الالالالالالالالالالالع ن  أصبح  

 اب اله الص  بالالالالالالالالالالالالالالالش ها ريت يو   اءة  الالالالالالمس ها     الالالد  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليت بعالالالالال الالالالالالالالالاب اىنالالالالالالالالالالة  حنمسر  

 نابالال ح اءةُ الالالالالالالالالالالالها مسالالالالالالالالالالالالالالوراء انلي  ال     الالالالالالالالالالالالالسالال رة  الالالالالالالالالالالالي بأن اىنخ مسالالالالالالالالالالاكي

 ( إأه يرا بال كيي: )البىكف  

 ( يشركون)اأويل اللمير اي 

 صالة كفار اريش 

 الحصن الحنيني 

 أنض صىا الحديبي  

 

 

 (ا ولعو )اعدد النراءات 

 لفظ السبعين

 الىذة النصيرة اابعها اآلال  الطويى 
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 يوأس  72

 

 يوأس  088

 

 هود  68

 هود  60

 هود  60

 هود  086

 يوسي 45 

 يوسي 04 

 يوسي 088

7/702 

 

7/745 

 

7/720 

7/727  

7/724 

7/708 

7/278 

7/246 

7/252 

 دلهالالالالالالالالالالعال المرء  لالالالالالالالالالالالالالالالاتير ا ااربع       مصرل    غالالالييا صاحب البغي إن الب

 هفىُ الالالالالالالالالاله و سالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالدك مأه  لالالالالالالالالالالالالالأال وما لىخ  بالالالل    الالالالالالالالالالالالالال بل ي خغالالالالالالالالالالالالالالالاىو ب

 المي الالالالالالالالالالين أها كالالالالالالالالالالالالالالالير الظالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالرب      مالالالالالالالالن حالالالالالالالالالالالالاويالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالالالالالىأل معالالالالالالالالال ال  ب

 ا الالالالالالالالالالالابن والتصالالالالالالالالالالالالالالالو  الاغالالالالالالالالالالالالالالالالالإلخ ي      الالالالالالالالالالالالالالالالوكرُ الالالالالالالالِظالالالالالالالالالالأ  رون امُ الالالالالالالالالالالالأأا صابالالالالالالالالالب

 دوا الالالالالالالالالالالالالالالالعِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىخ واهلل االالالالالالالالالالالالالوب      بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداوا دُ الالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالع  الالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالواي ال اإ

 ه اي اأرض آهار الالالالالالالالالالالالالالالون لالالالالالالالالالالالالالالالوال اك  ه    الاللاء بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالساليس الفاخ بفاخ ال يُ 

 ىوائاالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالالمت     كما اكالت بالبري الغمالالالالالالالالالالالالالالالالالاسى    ى  ه سِ الالالالالىأا إيالالالالالالالالالالالالالا انالالالالالالالالمررأ

 محالالالالالالالشرجُ  صواالالالالالالاله     زاير وياىالالالالالالالالالالالالالوو شالالالالالالالالالالالالالالهيي   بعيد مالالالالالالالالالالالالالالالالالدا الاالالالطريب  ولُ 

 بورالالالالالالالالالالالالالالالالالاك النالالالالالالالالالالالالالالأالالالالالالالالالالالالالاله  هالالالالالالالالالالالالالال     الال  واراالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك و اإلمت الالالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالح والمالالالالالبعد الف

 ................................. و    د  الالالالالالالالالالالالالول  اأسأي  و اي المصيبات بع

 راأاالالالالالالالالالالالالياء اهلل ذكالالالالالالالالالالالالالالزل  أبالالالالالالالالالالالالالالالالا ول  ...................................     

 باهالبغي ولاا

 

 الدلوة إلخ الصبر 

 

 الدلاء بالهالك بعد واوله

 اأمر بعمارة اأرض

 السى  والسال  لغاان

 الزاير والشهيي

 اعدد اراءة  م 

 امادأ الاأسي

 الأبوة لىر ال
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 الرلد  85

 الرلد  07

 الرلد  77

 الرلد  77

 الرلد 74

 براهي إ 77

 ابراهي  42

  

 ابراهي   40

 الح ر  65

 اإلسراء 74

7/260 

7/265 

7/220 

7/220 

7/227 

7/282 

7/484 

  

7/486 

7/478 

7/407 

  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادُ الل و ايالالالالالالالالالالالالالشد  يرت الالالالالالله  لن ال    ....................................

تشخ الصوالي اُ ر خ الحيا مأها و ويُ را خ   ون اتشخ واكالسحاب ال ُ اخ ا

 عالالالعلالالالالالر ال  الالالالالالالالالالالالالالالالاله       أي لريب الدهالالالالالالالالالالالالن  ريالالالالالالايالالالالالالالالالالالالدأ لىشامالالالالالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالوا 

 دا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالزأ أاالالالالالالالالالالالالالالبك رد  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوال ي الالالالالتُ       الالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالىالالوال ه تُ الالالالالالالالالالالالاللالالالالزِ الالالالالالالالالالالالالالالالما إن  ال

 ا الأد  الالالالالالالالالالالد ر ا ايها  و  أس بُ الالالالالالالالالالالالالالالبما ا      ...................................

  رليت الالالالالالالالالالالالالالالالالا  أت بالمالالالم :ت لهالالالالالالالالالالالالالالاال      االالالالي  االالالالالالالالالاالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ك الالالالالالالالالالل لالالالالالالالاله :اال لها

 الالالواءالالالالالالالالالالالالوو ه و ن  الالالالالالالالالماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىمن الظ        ...................................

 واءُ الالالالالالالالالالالالالاله ب  الالالالالالالالحأ  ي  و  الالالالالالالالالالت م الالالالالالالالالاأأ...................................      

 ى  الالالالالالالالالالالاع أت  الالالالالالالالاله      وال الدار بالدار الاي كالالالالال  داالالالالالالالالالالالالالوما الأاس بالأاس الذين له

 دلاالالالالالالالالالالالالالاا و تو عت من اإلصغاء لي      أي دا  الالالالالالالالالالالالالالالالالحو الحي حاخ و الالالالالالالالالالالالأ اىفت  

 رأفِ الالالالالالالالالالالالالال االالالالالالالالالرت الف  الالالالالالالالالالالالالالالاب أُ الالالالالالالالالالالالالإذا الرك    رُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذل    ال اُ طالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالها مالالالالالالالالالالالالالإأي ل

  باإلصرارالوصي 

 والطمع ايه  ءالتوي من الأش

 الصبر التالص 

 الصبر لغاي  

 ابدل حال بحال

 من النراءات النرآأي 

 الهواءدالل  

 

 الابدل ماعىي بالذات    بالصف  

 االلافاتالأهي لن 

 الدلوة إلخ م ازاة الوالدين 
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 اإلسراء  78

 

 

 اإلسراء 22

 اإلسراء 26

 الكهي 88

 الكهي  70

 الكهي 70

  الكهي22

 الكهي  06

 

7/405 

 

 

7/402  

7/584  

7/578  

7/520 

7/520 

7/548 

7/552 

  برُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اأكالالالالالالالالالالالالي ذو ال الالالالالالالالالاهلل رب    هرُ الالالالالالالالالالالالي  كالالأالعاالالالالالرلالال ىت و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالما حالالم  

 الالالالالالرعالالالالالالالالالالالاواأ  يأالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   يالالالالالالالالالالالالالالن لُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعبالالاليد     بيالالالالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالبالالالالي وأالالالالالالالالالالال ا عل أه

 عالالالالالالالالالالالالالالاي م م أ  د  الالالالالالالالالالالالالالالواالالالالالالالالالالان    الالالالالالالالالالالالالالالاليف     س  الالالالالالالابالالالوال ح ن  صالالالالالالالالالالالالالالالالان حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوما ك

 ع  را  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يُ  و   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ما     ومن الالالالعِ الالالالرئ مأهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدون ام تُ الالالالالالالالالالالالالالالالوما كأالالالالال

 ةالالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالمُ  آل   الاللُ الالالالالالالالالالالالالالناالالال ال  الالالالالالالالالالالالالحاخ يأ ة    ر  الالالالالالالالالالالالاليُ  الالالالب  الالالالالالالالالالالالاليالالي كىالالالالا ااالالالالالالالاليل   ل  الالالالالالالالالالالالالالك

 رايأهن حصالالالالالالالبي   واطبُ الالالالالالالالالالط الشسما      بالالالالالالالالالالالالالالالأأ  الالالالاله  اكالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالالتِ  لفت الديارُ 

 دالالالالالالالالم  ي هُ الالالهالالالالاله  والنو  اي الكوصيدُ  اورا     الالالالالالالالالالالالالالالالم  ي ُ االالالالالالالالالالالا إال الر الالالالالهالالالالالالالاليس بالالالول

 ع ى  ط  ال بان ا   ُس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو إذا أفالالالالالالالالالالالالالارس      ةل ر  الالالالالك حالالذلالالالل  ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاراالالالالالالالالالالالالالالالالالت لر  الالباص

  .................................ه     الالاع لالالالال ارا ذ را إالالالالالالالالالالالالما االالالالالالالالل د  الالالالالالاع

 أكهب الالالالالالالالالالالوم اص  نمأ....................................     ...............

 دالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحرم وهأط ب  ى  ت  اي لين ذأ  ا    الالالالالالالد مآبهالالالالالالالالالالالالالالالالالالس لأالالار ا مغيب الشم

 

 لىخ الحياة  االمطالب  بما ي عىه ينو 

 

 

  .إلسراي اي النالا

 اي اتاالي النراءات 

 الراي 

 الدلوة إلخ الصبر والهبات

 اتريج اراءة  لدا ولدتا 

 ( يأنض) حدا اراءات إ

 مكان يروب الشمس
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 مري   82

 مري   88

 مري  07

 مري   57

 مري  52

 مري   58

 مري   64

 مري  62

 مري  26 

 مري   28

 طه  05

2/82 

2/80 

2/88 

2/72 

2/74 

2/76 

2/70 

2/20 

2/22 

2/20 

2/50 

 ب د  الالاُلالالالالالالالباله اأرض   س  الالالالالالالالالالالالام ر  الالالالالالالالالالالالالالحم     ز  رُ ي   الالبىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسالالي مالالالالالمالاالالالالالالالالالالاأس سالالأالالالعُ 

ه ر ال الالالالالالالالالالالالالالر شيء ظأ  الالالالالالالالالالالالإذا ر ا يي..................................      

 ..................................       ............واحك  كحك  اااة الحي 

 ..................................      بالالالالهالالالالالا ر  الالالالالالالالالالالالالالالالالال  س أي لسالالالالالالالالان  الالالالالال اا يإأ

أا لالالالالالالالالاوأالالالالالالأالالالالالالالأا وسدُ الالالالالالالالالالم  اء  الالالالالالالالالالبىغأا السم  هرا الالالالالالالوي ذلك مظالالالالالالالالالالالأر و االالالالالالالالالالالالالالالالالا      وا 

 االالالئم ي  لىخ الغ ال يعد    و  غ  ومن ي    رو    الالالالالد الأاس  مالالالالالالالالتيرا احم ي  ى  الالالالالالاليالالال  امن 

 بُ و  ص  اء يُ الالالالالالالالن  و السمالالالالالالالالالالالزل مالالالالالالالالالالالاأ    الك  الالالالالالالالالالالالالالالمالالالن  لالالالالكالالالالسيت ولالالت الأال الالالالالالالالسى  الالا

 الدالالالالاء لن ر س تالالالالالالالالالالالالالورا دأ  الالالالالالالالالالالأبا بي    ه الالالالب ربواالالالالالبس واد لالالالأي لالالالي بالالالسيالالا

 اهار الالالالالالالالالالطيت يالالالالالالالالالال إذا راح المالالالالالالالالالالالالالصُ  ُ     ه  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالىوكُ الالا لُ الالالمالالالاليا الذ  ه  اُ ر  الالاِلالالالالالالعاء  الالالش 

 .................................       المالالالالاليالالئالالي لأدالالالالالالالالالالالالالالالالالبأا ل  اىالالالالالالالالالالإذا ما اأاس

ن ا ن ابالالالالالالالالالالالالالالالالالالفالالالتأالالال  داء  الالالالالالالالالالالالالوا الالالالأُ الالالالالالالالالالداالالالالالوا   دالالالالالعالالالالال أن رب  الالالالالالالالالالالالالهوا الحالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالاله      وا 

 من اأسامي ال ميى 

عدو  ليس بشيء  و شيء ال يعاد به  مال

 الحكم  والحك 

 الىسان 

 إلخ ما هو  الل  اطىعال

 الغي كل شر والرشاد كل التير 

 الاأزل لىخ مهل ولىخ اإلطالي 

 لواحدا أسب  الشيء إلخ ال ميع واد اعىها

 لرب من الاهك 

 لفعل يأ ز اي الحال  االسانبالدالل  

 ءة  تفيها او يه ارا
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 طه  82

 اأأبياء 24

 اأأبياء  52

 الحج  82

 

 المومأون 77.70

 الأور  72

 الشعراء  56

 الشعراء  64

 الشعراء 22

 الشعراء  086

2/26 

2/087 

2/080 

2/072 

 

2/060 

2/086 

2/720 

2/728 

2/700 

2/706 

 دا الالالالالالالالالالالالالالمن اايى  مول ي  تىِ لخ و ُ الالالالالالالالدا      امزو  الالالالالالالالاليالالالالالالاله لاليى  الالالالالالالالالالالل ر  الالالالصالالالالالالالالالالالالالالا و او  الالالالالالالالالالال ه

 أا الالالالالالالالالالالنيما ل  الالالالالالالالالالالالالالالون كالالالالالالالالالالالالخ الشاماوا      سيىن  الالالالالالالالالاليالالالالنالالالالا  االالالالالالالالالأالالن بالالالالالالالالالامايالالالالالالالالالل لىشالالالنالالالالالالالالالالالالالا

 ر الالالالالالالالالالالاليء ايسالالالالالالالالالند شالالالالالالالالالالالخ لإذا اهلل سأ        ...................................

  جُ الالالهالالالالالالالالالالأ أده  مساو  الالالالالالالل اة  الالالالالالالاله     طريي أ الالالن اومالالاليالالب اطالالالالالالالالالالالت و  فُ الالالالالالالالالالالالمن ويا رب  

 االالو    الالالاه ل  الالاي طرين و اج  الالالالالالالالالالالالالالبيان  ن    الالالالالالالاله مالالاليالالولو ار وا اي الىوح ما تط ا

 ها امُ الالالالالالدتأ زمالالالالالالالالالالالالت تالالالالالالالالالالاح سفيأ  بر     .   ..................................

 رارها سالالالالالالالالالالالالالالاللىخ    ىعالالالالالالالالالالالالالأيطاُ   بىهاء           الالالالالالالالالالالالالالفى  ميال  الالالالالالالالالالطالالالالالوت بالالالالالالالالالالالالالالالالهالد لالالالالالالالالالالالنالالول

 ادر  الالو حالالها وهالالالالالالالاللغ  ه من بُ الالالالالالالالاللُ بغِ ه     و ُ الالالالالالالالالالالالل  م  الالالالالالالوء من   الس   حب الصبي   ُ 

 عل الالدامها الأت الالالالالالالالالالالالت بأاالالالالالالالالالالالإذا زل ا     وذبيان  الالرشهالالل ل  الالالالالد هُ الالالالالالالالالالالالالما لبسا واالالالالالالالالالالالالُ اداركا

 نالالالالالالاالالالالالالالالالديالالالالالالالالوا صالالالالالالالالكاأو  ادوت الالالالالالالالالالالالالالال راهالالال  ل     ة  الالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالخت ذوأ مِ الالالالىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الالو   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالواالالالال

 ال برهاأا الالالالالات لىخ ما االالالالالالالالالالالالالالالاي الأائب       الالالالالالهبُ دُ الالالالالالالالالالين يأالالالالح  تالالالالالالالالالالالالالاه ال يسألون 

 .او يه اراءة لن اتىفه

  .شماا  األداء

  .إذا  يسر اهلل اأمر ايسر

 .التداعساار اللالل التفي المغطخ بأ

 

 ال مع بين الفىك واأأعا 

 اإلالاء باأسرار لن بىه 

 او يه اراءة حادرون

 ة  زلنأا ءاو يه ارا

 من األفاظ الدال  لىخ الواحد وال مال  

 لىخ لادة العرب اساتدا  كىم   خ 
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 الشعراء  082

 الشعراء 705

 الشعراء  775.774

 الأمل  48

 الأمل 55

 الأمل  00

 النصص 50

 النصص  26

 

 الرو   75

 لنمان  82

2/782 

2/280 

2/284 

2/276 

2/220 

2/244 

2/226 

2/207 

 

2/470 

2/424 

 الالها  الالاُلدامالالالالالالالالالالدت إار  الالالالالالالالالالالالاله إذا هي لالالالالالالالالالالالالمأ     ادةل الالالالالالالاأت لالالالالالالالالالالالالالالا وكالالالهالالالمد  الالالالالالالالالالالالاملخ وا

 دال الالال   هالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي را كُ الالالالالالالالالالالالالال  ال االالالالالالالالالالالاح     االالالالالالالالالالالالالأالالض ال الالالالفالالالالالالالالالالالالالالالالالو أت الشهير بت

  ا الالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالال يالي التالالالالالال ض  الالالالالالالالالالالالال ا ات     وبت  الالالالالالالاللالالرت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاأبي مصالالالالالالالالالالالالالالالالالن ب الالالالالالالالالالالالالابا

 أاظرُ الالالالالالالالك الما  الالالالالالالالالالالالالالال  وما  ابالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالاللنىبك ي   رائدا   ك  را  الالالالالالالالالالالالالالالط ت  الالىالالالالالالالالالالالالإذا  رس ت  الالالالأالالالوك

 رُ الالالالالالالن دوأها ساالالالالاي الىذات م اال تير   أخ   لكُ ا وذرأي من اأاالالالالي  من الباس ا  وبُ 

 ىج الالالالالالالهمالالاُلالالالالالالالالالركاب االالالالالالالالالالالالالالالوال جلحا       واوي  الالالالالالهالالالب  أالالالالالالالالالحس  الالود االالالالالالالالالالالالبأرلن مهل الط

 ااابع  اءُ الالالالالالالالالالالالدركها الفأالالالالالالالالالالالالالالالالا ويالالاللالالالالالالالالالالا      حيأالالالهالالالالالحابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  صالالالالالالالالالل ارُ الالي اآلهالالالالااتى

 ............................... ي     الالالالالالالالالرأالالالالالالر سالالالالالهلالالالالدبمفراح إذا ا تالالالالالالالالالالالولس

 اال الالالالالالاله اأاالالالالالالالالالالالالالالنبُ الالالالالالالالالالالالاله صاحالالالالالالالالالن لأالالالرور     اين  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي سالالالالالالدأ االالالالأالالالل  ت الالالالالالالالالالالالغ د  الالالالال ش

 ود  و هو  سرعالبه ابن الط ا     دلوتُ مالالالكأأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا وةل الالالا دلالالالبالالاليالالالىالالالوت كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدل

 ا الالالالالد سمالالالالالالعالالالالالالالد ر ا واالالالالالالالالالالالالالظالالال       الالالنت كأن االالالك الالالالالالالالالالالن بالالالالالالالالالالالالالذأ يالالالالظالالالاليت الالالالالعالالالمالالالاأل

 او يه اراءااها 

 تفض ال أاح 

 الم ون الصارخ

 رسال الطري رائداإ

 المعالأ  بالم اأ 

 احرك الذأ يظن ساكأامال

 زوال الديار بعد زوال ساكأيها 

 اازان الأفس وهبااها 

 

 سرل  الو ود من  يير إبطاء

 احديد دالل  الشيء 
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 لنمان 04

 

 اأحزاب  48

 اأحزاب  27

 سبأ  08

 سبأ 48

 ااطر  80

 يس 44

 يس 68

 

  يس20-27-22

2/428 

 

2/400 

2/582 

2/502 

2/528 

2/522 

4/08 

4/76 

 

4/72 

 الل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالة والعالُ درت الالالالالالالالالالالأخ الالالالالالالالارلالالالالالالالالالالعالالالالالاله      الالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالحالال وهالالالالالالالالالالي اليالالالمالالالالالالل  مالالال ح

 هالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالا دالالالالالالالالالالالالالالالالوال ااز الالالال الالُ وال ي                      

 ................................     ه الالالالالالالالابالالالالالالالالالالالالحالالالالال اي سالالالالالالالالالالالالالال  اآلبالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالال سأ

 اائي الالظات الكالالالالالالالالفحد المالواراض لأ     هُ الاُلالالالالالالالالالالالالفسالأ س  الالالالمىك الحالالالذأ ال االال توك ال

 رُ الالالالالالالالمأظ دكِ الالالالالالالالالالالالالبالعيأين بع لُ الالالالاليح         اى الالالدكالالالالعالالالت بالالالالالالالالالالالالالالالالمن كأ لز  يا يادأ سبأ 

 عيد الالالالالالالالالالالدأ وال يالالالالالالالالالالالالو  ال يبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد     االيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله لبالالالالالالالالاليالالالالالالالىالالن  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ر  الالالالال االالالالالالالالف

 بالالالالالاليا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدأ النالالالالالالالالالالالالالالا لأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي     حسالالالالأالالالراأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن االالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالي حالالالأالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالالالالاس

 ا  الالالالالمالا  إلخ الحِ الالالالالالمالالمن الحِ  تل الالالالالمسىِ    ن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالالالالول ،نخالالالالكي  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  لالالالالالىول   سال

 بالالالالالالالالالالالالالالطالالالالالالالالالالىالالالالالالالالد المالالالالالالالالالالالالا ابن لالالالالبالالالالالالالالالالالالالالال أ    الالالذب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ال كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالأالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالال أ

 يتِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لنالالالالالالالالالالالالل اهلل مالالالالالالالالالواي سبيالالالالالالال      ع  الالالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت إال  صالالالالالالالالالالالل  أالالالالالاله: الولالالالالهواالالال

 فرا الالالالالالالالالالير إن أالالالالالالالالالالالالالالالالالالبع ىك ر س  الالالالالالالالالالالالالالالالالح وال      مالالالالالالالالالالالالالل السالالالالالمالالالالالالالالالالالالالت ال  حالالالحالالالبالالال ص

 الل اأ  والاوصي  بها

 

 اسمي  الشيء بغيرو

 أماأ  ولظمهاا

 افراوا  يادأ سبأ 

 ال يبدئ وال يعيد 

 التىط بين الحسن والنبيا

 حين  سالم  اأاع إلخالال تىود اي الدأيا و 

 (ص) أفي ارض الشعر لن الأبي 

 

 استير اأأعا 
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 الصااات  58

 الزمر 00

 ياار  70

 الشورا  72

 الزتري  02

 

 

 الزتري  28

 الزتري  40

 

 

4/47 

4/008 

4/040 

4/788 

4/704  

 

 

4/770 

4/774 

 ريرالالالي ال الالالالالالالالاله لىخ التسالالالالالالالالالالالالالالالالسبالاله     ويحالالالالالالالل و الالالالالالالالالالالالالي بكالالالالالالالالالبالالراه الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليص

 كالالالالالالالاليرالالالالالالالالالالالاله وال أالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللدي ر  الي  الالالالالالالالالالالالالالالاليالِ  ا     االو  االالالالالالالالالالالر هالالالالالدة بالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالربه الولالالالالالالالالالالالالالالالالالوال

 الالدا الالالالالالالالالالالالالالالالالرا  لىخ المُ الالالالالالالالالالالالك اده ُ الالالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالذات إال     محالالالن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت مالالالاليالالالالنبالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالوم

 .................................     اداالالالالالالد ااأنالالاليالالالر االالي  هل ل  الالالالالالالالالالن  مالالالالالالالالالالالالالالوال اك

 هامامُ الحالالالالالالالأفوس  بعض   رابط  الالالالالالالالالا      و يالالالهالالالالالالالالالالال   رلالالالالالالالالالالالال  إذا لالالالالكالالالالالالالالأالالالالالالالالالالالالالراك  مالالالالالالا

 طا  الالالالالالالحان أبعا وشو  الالالالالالالالالالالالالومأأا     وبين بأي رُ الالالالالالالالالالالالاليالالالالأبت بالاليُ  ي  الالالالالمالالعل الوسالالالالالالالالالالالالالالالواد  

 االالالت الذأ يىيأالالالالالالالالالالالالل اي البالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع    يظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليأالالالالالالالالالالالالالالالالالزة ال يأاالالالالالالالالالالالمالالالي حالالا أبالالالالالالالالالالم

 الالالالاليأاالالرأا ماشالالمالالالالالالالالالالالالالالا من  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالليالالالالس لأ أا    الالالالالالالالأيالالد البالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىالالالالالان  ن ال أالالالالالالالالالالالالالالالاليلب

أت   االالالأالالاليالالالطالالا  لالالالذ مالالالالما أأتالالوا 

 يالالالالالالالالاله بالالالالالالاأسالالالالالالالالالالالالالالالالفس لأالالالالالالالالالال لزأ الأالالالالال      ..................................

 هل الأ و   الاي يسرأ بها السارأم    ه  د  الالالالالالالالت سيالالالاليالالالالا ل  الالالاله  انُ الالالالأالالالم ىي  الالالمن ا

 

 

 حال الشرب حين ي ىسون 

 الدلوة إلخ الامييز بين الحسن واأحسن 

 افسير البعض بالكل 

 أيا وكهراهاالتوي من زهرة الد

 ع  أهخلب لىمر ة الاي اعر معامى  ال

 

 

 الاأسي

 الافاوت اليسير اي الافالل
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 الدتان 78

 

 سورة ي  06

 سورة ي  22

 الأ   80

 الأ    08

 النمر  02

 الرحمن 74

 الوااع   60

 المأاانون 84

 النى  47

4/747 

 

4/220 

4/222 

4/258 

4/267 

4/222 

4/207 

4/288 

4/458 

4/586.585 

 يبن طالالالالريا  ا زع لىخ الالالالالالالالالكأأك ل ا     الالالالوراالالالالالالالالالالالالك مُ الالالالابور مالالالالالالالالت ر  الالالالالالالالالالالالالالال يا ش   

 مر الالالالالالالالالالو  الىيل والنالالالالالالالالالالك أ الالالالابكي لىي       ...................................

 دالالالالالالالالالن الوريالالالالالالالالالالالي مالالالالل  دأخ وتُ الالالالالالالالالالالالوالم     ....................................

 زروعالالالالالالالال يالالنالالالالالالالصنالباذ لسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاخ     بمالالالال  والفالالالالالالالالالزهالالالالالالالالالالالالالالئت من زهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالما ش

 عالالالالالالرا الالالالالالىالع باالسالالالالالالالالب   لُ الالالالالالاليكِ مالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالا    ه  الالالالىالالالالالالالالالالخ  هالالالالإل ا   الالالالالالالالالالالالالع العالالالالالر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن يالالالالالم

   د  هالالالالالاأكِ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت اهلل االالالالالالالالالالالالالالالالالالإأالالالالالي ر يالالالالالال      كِ الالالالالالحاأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال سبال كِ راأ  الالالالالالفالالالالالالالالالالالالالك ل ز  يا 

 ت  صالالالالأعالالالالالهأاك ي الالزيأي الذأ كأ     را الالالالالالالالس  ي  الا  مُ الالالالالالالالالال الالالالالالالاله بالىت الالالالالالالالالالالاليالالالالت إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام

 انالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالها هالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالىالالالالالالالالالالع االالالو ربالالالالال      الالالالالالالالان  الالالالالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح الالع  الالالالالالالالالالالالالالالالالا  ربالالالالايالالالالالالالالالالالالالالالالالالا هأالالالالالاللهال

 ا زالالمل الالالالالالالالالالبِ ه  ش  الالالالالالالالالالالاليااالالالالالالالالالسالالالنوا  لالالال    ا  الالالالالاللالالالالالالالالالالح  أاس م  الالالالال يوي  الالالالالالل إذا سنالالاليت  

 االالالالالالالالالالالهالالالالال  ور الالالالالالالالالالالالالىيالالالالالالالالالالالل كر  الالاالالتالالاليال   ه     الالالد  الالالالالالالالالالالالالالالشيء بع ل  الالالالالالالالالالالالالالالاحسب ك مازلت

ن شم  و  ت به الحرب للهالل   إنالحرب  وت   رارب شم  الالالرت لن سااها الحا 

 ي  مهىك الر لظمن اع

 

 (الوريد ) مهل ارط  النرب 

 حلور الذهن 

 لىخ لاب  بن  بي لهب (ص)دلوة الرسول

هاأاها  اأصأا النلاء لىخ   وا 

 سير النرآن يا

 اأاسي المحذوي  

 روباندي  المطعو  لىخ المش

 حال المأاانين

 شدة اأمر وصعوب  التطب
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 النى   57

 الحاا  78

 الحاا  24

 ال ن  88

 

 

 المزمل  80

 

 

 المزمل 02

 

4/580 

4/505 

4/505 

4/524 

 

 

4/548 

 

 

4/546 

 الالذراء الالالالالالالالالالالالعالالال  ِ الالالىالالالالالالالالالالالالالالدا  العالالالالالنيالالالالالالالالالالالالالالاللن ت  الالدأ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالاللن بأالاليه واُ  ذهل الشيخ  اُ 

 الالالالالدا  الالالاأاالالالال واطئ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ل  زِ الالالالالالالالالالالالالالالأظرا يُ      وطنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليانارلون إذا الانوا اي مالال

 درالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب الالالالالنال  الالالالالالالىك اأمالالالالالالك يالالالالالالالالالالالالالن ركأالالالها     مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد الالالالالالالالالدول  وابالالالالالالالالالالالالالالالالالاللل

 مرا ىه  نالالالالل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللىخ الحي حاخ اسا   را و  لالالالالالالالالالالالالالالالالالذالالالالياي كان الالالالالالالالالإذا أزل األالال

 ب الالالالالالالالتىفهما اأنلاض الالالكوك حشها     يأنض  الالالار و ب  الالالالالالالالالالالالالرهنها الت  الالالالالالالالالالالالالي والعير

 باالالالأُ الالالالالالالالالالالالالالالالاله طُ تالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالور االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعه     أنالالالالالالالالع يهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابالالالالالالالالالالالالالالالالي درأت الالالالالالالالالالالالالالالواأنالالالالالالالالض كال

 د  الالالالالالالالابالالالالالالالالالعه الالالالالالالالالالالالي أ  در الالالالالالالالالالالالالال و الهور كال   ه   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر من دون إلفي  يرد لىيالالالالالأا الع  

 لالالالالالالالالالالازم  الالالالالالالالالالالالالالن ليىالالالالالالها مالالالالالالالالالالالالالالالومن أائ  ل     ازة  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتطت أاااي من مالالالال ائنوك

  الاللو ِ الالالالالالالالالالالالالالالالالاله لُ ليا  الالالالالالالالالالالالالالالدا إذا ما أهُ سُ   أا    الالالالط  ه حوش الفواد مب  الالالالالالالالالالالالالالت باالالالالالالالالالالالالالاأ

اإلبل   ورد يا سالالالالالعدُ الالالالالالالالالالالكالالالالالذا االالالالالالالالالالالالالالالالالالما ه   د مشالالالالالالامل  الالالالالالالالالالالالالالد وسعالالالالا سعالالالالالالالالالالالالالالال ورده

 الر الالالالالهال  الصبي ويُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب أاصيشيويُ  اا    الالالالالالالالأح ار  ال سالالالالالالالالي   الالالالالالالالالالاليت    الالالالالالالالالالالالالالالالواله

 

 اإلصاب  بالعين

 لناب اهلل لمن لاا وا بر 

 طعا  المساكين إلد  الحض لىخ 

 (ص)رسول اهلل مبعث ر   الشيطان ابل

 

 

 من  سوء المآتذ لىخ الزمتشرأ 

 

 

 اأحزان لىخ اإلأسان افاا  الهمو  و 
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ذا أظالالالالال  عما الالالالالي أاالالأالالالالالالالالالالالالالالالالالك زدالالالالالالالالالالالالالوالبالالالالالالالحر دوأالالال    ك  ىِ ن م  الالالالالالالالالالالالك مالالالالالالالالالالالالإليال الالرتُ الالالالالالالالالالالالالالوا 

 سبالالالالالالالاليلالالالالالالالالالأأالالالالالها سىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك راح  الالالالالالالالالالالالالالالالالس ب     الالالالالالالالالالالالالالالالالالسل سبالالالاليال ايها إلخ راح  الأفالالال

 رايالالالالالالالالالالالالالرارة كالالالالالطالالالالالالالالالالالالالالالالالرمي بكالالالل شالالالالالالالالالالالالالالالا خ   الالالالالالالالالاي الد  الذوائبِ  ساطع ُ  حمراءُ 

 كذب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ااأويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالإن الم رُ الالالالالب  ت  اُ   د   الالالالمن ي كال  الىالالالالالالاليل لأدالالالالالالالالالالالالالوك  لظ

 و د الالالالالالالالالالالد اى  االالالالالالالالالالالالالالالالا الوئيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالاأح أع الوائالالالالالالالالالدات    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الذأ مالالأ  الالالالالالالالالالالالالالالالالومالالال

 وبالالالالوالأاس من بين مر وب ومح  بوا    الالالالالالالالالالالالال ِ ي  رُ الالالالالالالالالالالالالُلب  الاروا باب الالالالالالإذا الالالال

 لبواالالالالالالالالالالالالون إن يالالالالالالالالالالالالالالالُىم  يحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  إال     أهالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالنالالالالالالالموا من بأي  مالالالالالالالالالالالالالما أ

 رائرالالالالالالالالالبىخ السو  اُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليودت  ريرةُ الالالالالالالالسالالال نخ لها اي ملمر النىب والحشا   السيب

 االالالالالالالالالالالىالالالالالالها إرمالالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالادا واالالالالالالالالالالالالالالال درك لالالالالال او  ولالاله   الالالالالالالالالالالالالالالالاليدا بأالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالدا اىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم

  اصخ المدا  أيال    التطا يِ طُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُ      رااالالالالالال    كمهل شالالالالالارُ     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورواا

 داالمُ  ها بيُض الالالالالالالالالالالالالالبت بالالالالالالالالالالالالالالمسيالالالالالالالالالرها    إال إذا لعالال د  الالالالالالالالالالالالالالالالود النوائ  ما ي الالالالالالالالالالالالالالس

 ر اء أظر    اأاظار و 

  ه صل سىسبيل اي ر أ بعل

  .الزمتشرأ لىمعرأ اناداأ

 اكذيبه اأي  و الاعريض بالم

  صالفرزدي يفاتر ب دو صع

 مأع الكفار من روي  التالي لز و ل 

  .اأكيد المدح

 .اساه ان سريرة الشالر

 .لعرب البائدة ا ون مناأول

 المباهاة بالعى  
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 طريي ن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالله خشر ال  اأبالالي هالالالك شالالالالالالالالخ  وافاها اإأه    الالالالالر الالاِلالالالالن هالالالالالالالالالالالتذ بط

 كالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالل عأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىه  اامالالالالالالالالالالالالالالأع      هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرء يمالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالال ت إن ال

 ك  دا محالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهالالالالالالالال    بالُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالومح الالالالالالالالالبه     الالالالالالالالالالالالالالالالالالىالالالالالالالالالالالالالالالالبن صىيالالالالالالالالالالالالالالالغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ي

 الالالالالالالالالالالالالاله  وكعالالالالال      بالالالالالالالالالالالالالالالاأالالالالالالالالالالالالالالالالالا اأمالالالالالالالالالالالالالالالر ما بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا لكإن كأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت االالالالالالالالالالالالالالالالالالاركالال

  الاكااامالالالالالالالالالالالالالالالالالالأع مأالالالالالالالالالالاله  حمالالالالالالالالالالالالالالال ال  ر الالالالالالالالالالالالالالالالالو لهالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالالواكا     يا رب   يا رب  

 ال  الحطالالب الالالالالالالالالمن حم رُ ي  الالالالالالالالالالال   ما اع   ومأنصاي     يمالالالالالالالالالالالالالالالالالالماذا  ردت إلخ شا

 الالبالالالالشيخ هااب الحس  ى   الالالالالالالالالها     كاأت سىياُ  د ير  الالالالالالالالالالالادت  اي المالالالالالالالالالالالالالالالالالش يراءُ 

 اي المكرمات بحاسالالد د  الالالالالالالالالالالالالالالالالحاسوما       .................................

 اي مهىالالالها الحسالالد  ال حسن  الالالالالالالالالالالالالالإن الع.      ................................

 (تيرا يرو )اص  األرابي الذأ  تر

 مأا اة لبد المطىب ربته

 

 

 

 مال  الحطبحلىخ الاعبير بالرد 
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 :ة ــــــــــخاتم
الذأ حاولت ايه  ن  درس الشاهد الشعرأ دراس  ي  بحهي هذا، و أهابعد  ن  ايت لىخ    
         ودورو اي لىو  الىغ  ،و كشي لن  همياه مساويات الىساأي ،الفي  احىيىي  اي وص
 كل حيااه  لأد ر ل يعد واحدا من  والئك الذين  لطوا العربي  الكري ، افسير النرآنو 
ن كأت ال  دلي  أي و  ،لن حماها لأوا بالمحااظ  لىيها، وافاأوا اي تدماها، والذودو  اد ا 

من الواوي لىخ  ذلك امكأتالاحىيل، مع  وايت المولوع حنه من البحث والامحيص و 
 :يأايلدد من الأاائج   مىها ايما 

ال يتىو  أ لى  من لىو  العربي  واإلسالمي  اأظيرا واطبينا من شواهد احني الغرض  -0
 .هذا ما لمسأاو اي المفصل والكشاي واىبي الحا  ،

منصورة  مع   ال اعأي  أهاأن أسباها إلخ ال ؛الشواهد المع مي  هي اأكهر لددا -7
 .من م موع الشواهد%.20بال رداي بحهي هذا إذ ان واوكد ذلك أسباها المرافع  ىيه،ل
تالي الشواهد  حا اجاالليب الباليي  ال يشارط ايها اراباطها بعصور اشواهد اأس -2

و بي الطيب الماأبي   ي اما ، بساشهد الزمتشرأ بشعر حيث ا المع مي  والأحوي ،
 .بشواهد  يىبها م هول  النائل و 
بي ر بتاص  اي الأحو العو  كهر حلورا اي الدرس الىغوأ  الر زشواهد الشعر و  -5

 و ادروأأه  كهر ادرة لىخ اكهيي المعأخ،  خ مأزل  الشعر اي أفوس العرب،بالأظر إل
 .بالشعر اياسا بح   المفصل  االساشهادذا  ويل الزمتشرأ اي ل ؛اأهيرا

 ين اي الىفظ والمعأخ دشعراء المولالبشعر العىماء من  االساشهاددلوة الزمتشرأ إلخ  -6
 .دلوة ل  اىي روا ا لىخ المساوا العمىي ،ن ما ينوله هو بمأزل  ما يرويه  :بدلوا

مع مات الىغ    و رد اي كاب سابنيه سواء كاب الأحو،معظ  الشواهد مما و  -2
 . الكتاببتاص  اي و 
والدالالت  لىخ صح  النوالد المساأبط ، االساداللاساتد  الشاهد الشعرأ بغي   -0

 .االساشهاددون اإلشارة لمولع  .وكان له ذلك ،النرآأي  المشار إليها
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لذا  اءت الكهير من و  ،حث لن اائىي الكهير من الشواهدىي أفسه لأاء البكل  ي -08
  .واأكهر من هذا اكافاوو  حياأا بالشطر،  و بال زء اليسير من البيت .الشواهد بال أسب 

 .  ذكرو  كهر من شاهد لىخ النلي  الواحدة -00
: بىأل لدد الشواهد المكررة ولذا الشاهد  حياأا باكرر مولع االساشهاد؛ يكرر -07

 .شاهد085
يكافي باو يه حيث كان ال  وبه التاص اي الاعامل مع الشواهد،كان لىزمتشرأ  سى -02

ال يعمد إلخ النيا  باو يهها و  ويويد بعلها اآلتر،بل يأاند بعلها، العىماء لمولولااها، ا 
 . بأفسه
 . بابأه رو  كهر من ييرو، وبتاص  ز ر الع اج و  الر زلىخ  الامادو -04
بل اد وصل به اأمر إلخ  ،الرد لىخ متالفيهلمذهبه و  االأاصارل  يأل  هدا اي  -05

 . االلازالي  غل افسيرو الكشاي لأشر مبادئهسالذا او  ؛حد إتراج متالفيه من اإلسال  
اتاصارا و  ىوا لىيه هأاء وشرحا وأظمالدا العىماء اأابحظي المفصل باهاما  كبير  -06

 .للفمه بين الماعىمين األحخ كاابه  ال، كما ذاع صياوردا لىخ  تطائه
لىخ يير الاأليي اي مندم  كاابه المفصل  اي مأه هايا  الزمتشرأ بعرض  -02

 .لادة من سبنوو اي الاأليي اي هذا الباب
 أه اي لمومها مع آراء  ، لىشكالماعنب آلراء الزمتشرأ يدرك مما ال يدع م اال -00

 .ه اي كهير من اأحيان واحدا مأه ، بل معابرا أفسالبصريين
لىخ احديد  ه المفصلصول كاابالزمتشرأ حريص اي مساهل كل اصل من ا -08

 .لبطها بشكل  امع ماأعو  ،المفاهي 
 .ليابل المعاز  ي و شبه لا  يحااج إليه يير المعازل ،الكشاي كااب افسير لا  -78

 .بأي هيكىه العا  لىخ ما يعري بالفأنى  -70 
 الباليي اي النرآن الكري  لاي اهامت بال اأب الىغوأ و الكشاي من الكاب النالئل ا -77
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ل  يرس  الزمتشرأ اي مندم  كاابه الكشاي التط  الاي سوي يأاه ها اي بأاء  -72
 .بل اكافخ بالاىميا إلخ ذلك ،مأصفه

 
وهلل الحمد من ابل ومن بعد                                                
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 اائم  المصادر والمرا ع
 القرآن الكريم: أوال
 قائمة المصادر: ثانيا

 . 7886مصر. ط .د.  امعي دار المعرا  ال. اا محمود سىيمان يااوت.لىسيوطي. االااراح -0
 .   0808الناهرة .0ط.دار الفكر العربي. اا محمد  بو االل. لىنفطي .اأباو الرواة لىخ  أباو الأحاة -7
 .  ت.د. ط.السعودي  د. م مع المىك اهد.الدراسات النرآأي   اا  .اإلانان اي لىو  النرآن لىسيوطي -2
دار المعاري . حمد محمد شاكر، لبد السال  محمد هارون.اا.البن السكيت .إصالح المأطي -4

 .  د ت . 4ط  الناهرة
اس، -5  .0805. 7ط.لال  الكاب.اا زهبر يازأ زاهد إلراب النرآن، لىأحت
 .دت. بيروت. دط. دار الكاب العىمي . إمالء ما منت به الرتحمن، لىعكبرأ -6
 .دت.الناهرة.0ط.مكاب  التاأ ي . ودة مبروك.د.اا.ابن اأأبارأ.اإلأصاي اي مسائل التالي -2
دار الكااب .ولبد العزيز شري.د المأع  تفا ياا محمد لب.لىنزويأي.اإليلاح اي لىو  البالي  -0

 .  0888. الناهرة. 6ط. المصرأ
 .0022.ط ليدن.د.  حسن الاناسي  اي معرا  اأاالي  لىمندسي مطبع  ابريل -8

. مطبولات م مع الىغ  العربي . اأزهي  اي لى  الحروي ، الهروأ، اا لبد المعين المىوحي  -08
 .   0885.دمشي .  7ط

  0880.بيروت  0ط..دار الكاب العىمي .محمد باسل ليون السود.اا.البالي  لىزمتشرأ ساس  -00
 سرار العربي  ، ابن البركات اأأبارأ، اا محمد البيطار، مطبولات الم مع العىمي العربي،دط،  -07

 . دت. دمشي
 .0802.روت دط بي .دار الهناا  .لبد الساار  حمد اراج.اا.أبي الفرج اأصبهاأي .اأياأي -02
 .0808.بيروت . دط .دار ال يل. اتر صالا سىيمان ارارة .اا.  مالي ابن الحا ب -04
المكاب  المصري   . اا محيي الدين لبد الحميد. ولا المسالك إلخ  لفي  بن مالك البن هشا  -05
 .دت. بيروت.  دط
. دار الكاب العىمي .عوضلىي محمد مو .لادل  حمد لبد المو وداا . أبي حيان.البحر المحيط -06
 .0882.بيروت. 0ط
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 ت  .ط، الناهرة د.د..مكاب  الاراث.محمد  بو الفلل إبراهي .اا.لىزركشي. البرهان اي لىو  النرآن -02
 . 0828بيروت . 7ط. .دار الفكر. إبراهي  اا محمد  بو الفلل. بغي  الولاة لىسيوطي -00
   7807سوس  اوأس.7ط.أشورات دار المعاري لىطبال م.حسن السأدوبي.لى احظ.البيان والابيين -08
   0802.الكويت 7ط. مطبع  حكوم  الكويت .اا لبد العىي  الطحاوأ.ااج العروس لىزبيدأ   -78
 .  0804.اوأس. دط.لىأشر.الدار الاوأسي .محمد الطاهر بن لاشور. الاحرير والاأوير -70
لعربي ادار الكااب لباس مصطفخ الصالحي .ابن هشا  . اتىيص الشواهد واىتيص الفوائد -77
 .0806 .0ط . لبأان
 ت.د.ط.اا لبد الرحمن العهيمين دار الغرب اإلسالمي د .الاتمير لصدر اأاالل التوارزمي -72
 .   0806. بيروت. 0ط. موسس  الرسال . اا لفيي لبد الرحمن. أبي حيان.اذكرة الأحاة -74
. 0ط. دار الكااب الىبأاأي.سه محمد بن لبد الحكي  الناليلبطه واهر .الاعريفات لى ر اأي -75

    .0880. بيروت
 .0800.بيروت. 0ط. افسير الراتزأ، دار الفكر لىطبال  والأشر والاوزيع -76
 دت. دط .بدار ه ر. لبد اهلل بن لبد المحسن الاركي.افسير الطتبرأ -72
 .7886.بيروت.0ط.موسس  الرسال .لبداهلل بن لبدالمحسن الاركي.اا .افسير النرطبي -70
دار أور  .اا هدا الطويل المرلشىي.أبي محمد مكي.افسير المشكل من يريب النرآن الكري  -78

 . 0800.بيروت. 0ط. الهدا اإلسالمي
  0800.مصر. 0ط.الهيئ  المصري  لىكااب .اا لبد العىي  الطحاوأ.البن برأ.الاأبيه واإليلاح -28
 0886. بيروت.0ط.دار الغرب اإلسالمي .اا بشار لواد معروي.ارمذألى.ال امع الكبير -20
 .0887.بيروت.0ط. دار الكاب العىمي .ومحمد أدي  اا اتر الدين اباوة،.لىمرادأ.ال أخ الداأي -27
لبد السال  هارون، بشرك  مكاب  ومطبع  مصطفخ الحىبي و والدو بمصر  اا، .الحيوان لى احظ -22
 .0866. 7ط 
 .0802. 0ط.مكاب  التاأ ي الناهرة .لبد السال  هارون اا.لبد النادر البغدادأ.  اأدبتزاأ -24
 .دت .مصر .دط .المكاب  العىمي .اا الأ ار .البن  أي .التصائص -25
 حمد .اا .أحمد بن يوسي المعروي بالسمين الحىبي.الدر المصون اي لىو  الكااب المكأون -26

 تد. دمشي. ط.د. دار النى  .محمد تراط
    .دت .الناهرة .4ط .دار المعاري .محمد لبدو لزا  .اا .شرح الابريزأ .ديوان  بي امتا   -22
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   0884بيروت  .0ط .دار الكااب العربي .اا م يد طراد .ديوان  بشر بن  بي تاز  اأسدأ -20
 .  ت . دمصر  . 0ط .المكاب  الا اري  الكبرا .اهلل الصاوألبد ليي اأ .ديوان  رير -28
 .   ت . د .الكويت .ط .د .ايب  ادار ابن  .ولي  بن الورد. اا.ديوان روب  بن الع اج  -48
    0824بيروت ، 0ط   .المطبع  الوطأي  بشير يموت، اا.ديوان لمر بن  بي ربيع  -40
 .0820.بيروت  .دط. دار الهناا . إحسان لباس .اا .ديوان كهير لزة -47
 .دت .مصر .دط .دار المعاري .اا صالا الدين الهادأ. ديوان الشماخ -42
   0880.  بيروت 0ط .موسس  الرسال  .ال بورأ خديوان العباس بن مرداس اا يحي -44
 .0867دط الكويت . وزارة اإلرشاد .إحسان لباس. اا .ديوان العبيد بن ربيع  -45
  .دت .مشيد. دط .مكاب   طىس .لبد الحفيظ السطىي. اا .ديوان الع اج -46
  7888بيروت ، 0، طل الطريفي، دار صادرمحمد أبي. ديوان الكميت بن زيد اا -42
 .  0880بيروت  .0ط .دار صادر .والا الصمد.ديوان الأتابغ  ال عدأ ،اا  -40
 .0886، بيروت 2ديوان الأابغ  الذبياأي اا لباس لبد الساار، دار الكاب العىمي ، ط -48
 . 7884بيروت  .7ط .دار المعرا . لبد الرحمن المصطفاوأ. اا  ديوان امرئ النيس -58
دار  .محمد حسن آل ياسين اا .األيي  بو سعيد الحسن السكرأ.ديوان  بي اأسود الدولي -50

 .0880. بيروت لبأان  .7ط .ومكاب  الهالل
 .0880. بيروت .0ط .دار صادر. س يع الحبيىي.ديوان  مي  بن  بي الصىت اا -57
   0888بيروت .0ط.الواهب لىطبال  والأشر.الطيب العشاش.صأع  واحنيي.ديوان  يمن بن تزي  -52
 .دت.بيروت .دط.دار صادر.ديوان  ميل بن معمر -54
 .0886.بيروت .7ط .دار الكااب العربي .اا م يد طراد.شرح الابريزأ.ديوان ذأ الرم   -55
 . 0800.الرياض 0ط .ر العىو  لىطبال  والأشروليد اصاب، دا. اا.ديوان لبد اهلل بن رواح   -56
 .دت .بيروت .دط.دار صادر.اا أاصر الدين اأسد .ديوان ايس بن التطي  -52
 .   0866. بغداد .0ط. سامخ مكي ، مطبع  المعاري .اا  .ديوان كعب بن مالك -50
 .  0804.بيروت. 0ط.دار الغرب اإلسالمي .اا لىي ذو الفنار شاكر. ديوان اأبط شرا -58
 دت   .بيروت.دط .دار صادر.ديوان لبيد بن ربيع  العامرأ -68
 . 0888. بيروت. 0ط.العىمي  بدار الكا.يسرا لبد الغأي. اا.ديوان م أون ليىخ العامري  -60
 .7887.بيروت .2ط.دار الكاب العىمي .مهدأ محمد أاصرالدين .اا.ديوان طرا  بن العبد -67
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 .  ت.د.ط .د.دمشي .مطبولات م مع الىف  العربي .حسين لطوان.ديوان ابن  حمر اا  -62
 .     0807.بيروت. 7ط .موسس  الرسال  .لبد الندوس  بو صالا. ديوان ابن مفرغ  اا  -64
 .  0807.ط.د .دمشي .م مع الىغ  العربي مطبولات .حأا  ميل حداد .اا.ديوان ابن ميادة  -65
 .0888 .الناهرة.7مكاب  التاأ ي ط .مالاا لادل سىيمان  .ديوان اأحوص -66
 0884. بيروت.7ط .دار الكاب العىمي  .مهدأ محمد أاصر الدين  .ديوان اأتطل  اا  -62
 .  دت . دط .مكاب  اآلداب بال ماميزت .محمد حسين.ديوان األشخ اا -60
. حىبي و والدومكاب  ومطبع  مصطفخ ال.اا أعمان  مين طه. شرح ابن السكيت.ديوان الحطيئ  -68
 .0850.مصر. 0ط

 .0806.المأصورة. 0ط..مطبع  السعادة.إبراهي  لوليناا .ديوان التأساء -28
 .دت.مصر.دط.دار المعاري.اا صالح الدين الهادأ.ديوان الشماخ -20
 0880.بيروت.0ط.موسس  الرسال .ديوان العباس بن مرداس ،اا يحيخ ال بورأ -27
 .  0802.بيروت .0ط.دار الكاب العىمي .لوراا لىي اا.ديوان الفرزدي -22
 .    0868.بيروت.0ط.دار الهناا .إبراهي  السامرائي.اا.ديوان النطامي -24
 .  دت.دط .الدار العالمي .طالل حرب. ديوان المهىهل بن ربيع  شرح واندي  -25
 .  7888بيروت  . 0ط. دار صادر. محمد أبيل طريفي.اا .ديوان الأمر بن اولب -26
   .  د ت. الناهرة. اا محمد بن  ودو، دار الاراث ، د ط. ديوان  بي ايس بن اأسىت -22
 .0808.بيروت .دط .دار بيروت لىطبال  والأشر .محمد يوسي أ   .ديوان  وس من ح ر اا -20
 .  مصر د ت.0المكاب  الا اري  الكبرا ط. محمد إسماليل الصاوأ. اا.ديوان  رير -28
 .0807.بيروت  .دط .دار بيروت لىطبال  والأشر .ل بهيأ ديوان  مي -08
 .0800. بيروت .دط .دار صادر .ديوان حاا  الطائي -00
 .7886 . بيروت. دط  .دار صادر .وليد لراات .ديوان حستان بن هابت،اا -07
 .ت.ط، د.د .الكويت.بن اايب  لىطبال  والأشر والاوزيعادار . بن الورد البروشيا .اا. ديوان روب -02
 0802. 0ط .دار المسيرة .اا يوسي حسين بكار.ديوان زياد األ   -04
 .0،0800ط  .دار المأمون لىاراث .ر حمد متاا. ااديوان زيد التيل ،  -05
 .0884.بيروت .  7ط.دار الشري العربي.ديوان الطرماح، اا لزة حسن -06
 .  0882.بيروت 0دار صادر ط.ىيحسان االح  وي.اا.ديوان طفيل الغأوأ  شرح اأصمعي -02
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 . 0884بيروت  .0ط .دار الكااب العربي .بن اأبرص اا  شري  حمدديوان لبيد  -00
 .   ت.د. ط.د. بيروت.دار بيروت لىطبال  والأشر.محمد يوسي أ  . اا.ديوان لبيد اهلل الرايات -08
 0865. ط.بغداد د .ل مهوري شرك  دار ا. محمد  بار المعيبد.اا أديوان لدأ بن زيد العباد -88
 ت.ط، دمشي د.مطبولات م مع الىغ  العربي  ، د. حسين لطوان..ديوان لمرو بن  حمد اا -80
 0865.دط .معهد المتطوطات العربي . ديوان لمرو بن اميئ  اا حسن كامل الصيراي  -87
  .0805.دمشي. 7ط.  م مع الىغ  العربي .اا الطرابيشي.ديوان لمرو بن معدأ يكرب -82
دار الشواي لىطيال  .مفيد اميح  .اا.صأع  اإلما   بي سعيد السكرأ.ديوان كعب بن زهير -84

  0808..السعودي . 0ط. والأشر
 . 7882بيروت  7ط.دار صادر . والا الصمد. ديوان ليىخ اأتيىي  اا -85
 .0866.بغداد.0ط.مكاب  الأهل .سامي مكي.اا.ديوان كعب بن مالك -86
 .7887دمشي  2ط. دار النى . حمد محمد التراط.اا.لىمالني .المعاأيرصي  -82
 .0882. دمشي. 2ط.دار النى .اا حسن الهأداوأ.البن  أي.سر صأال  اإللراب -80
 .0826 .الميمأي، مطبع  ل أ  الاأليي والار م  والأشر آللي أبي لبيد البكرأمط الىس -88

 .   دت .دط .دار إحياء الاراث العربي .ااياا محمد اوادلبد الب.سأن ابن ما ه  -088
 .7880.بيروت 0ط.دار المعرا .لىي محمد معوض .اا لادل  حمد.سأن الدار اطأي  -080
 .0800.الرياض.0ط.مكاب  المعاري .لأللباأي سأن  بي داود، -087
 .7882.ط .د. دار ال يل بيروت. الفاتورأ. ح. اا.شرح ابن لنيل  -082
مكاب   .لبد الكري  لهماناا  .لنالي النلاة لبد ال بار بن  حمد .التمس شرح اأصول  -084
  .7888.دط مصر .اأسرة
 .    0855.ط.د.دار الكااب العربي بيروت. محمد محي الدين لبد الحميد.اا.شرح اأشموأي -085
  7888،بيروت 0اأزهرأ ،اا محمد باسل،دار الكاب العىمي  ط .شرح الاصريا لىخ الاوليا -086
 .0886. بأغازأ. 7ط.مأشورات  امع  اان يوأس.يوسي حسن.اا.شرح الرلي لىخ الكااي  -082
 .7888.الناهرة.0شرك  الندس ط.لمر حااظ سىي  سعيدة.اا.لىزوزأي.شرح المعىنات السبع -080
 .7880بيروت . 0ط.. دار الكاب العىمي .إميل بديع يعنوب. اا. ابن يعيش. شرح المفصل -088
 . 0880دار ال يل دط بيروت، .شرح  بيات الحماس  لىمرزواي لبد السال  هارون و حمد  مين -008
  0882.دمشي.7ط.دار الهناا  العربي .ودااي.اا لبد العزيز رباح.شرح  بيات المغأي لىبغدادأ -000
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 0806.بيروت.0ط.لال  الكاب.زهير يازأ زاهد.اا.لىأحاس.شرح  بيات سيبويه -007
 .0887.مصر.7دار المعاري ط.لبد الم يد دياب.اا.لىمعرأ.ان  بي الطيب الماأبيشرح ديو  -002
 .دت. الناهرة. 2ط. دار المعاري.اا محمد لبدو لزا .شرح ديوان  بي اما  لىتطيب الابريزأ -004
   0887.بيروت.0ط.دار الكااب العربي.م يد طراد.اا.لىابريزأ.شرح ديوان لأارة العبسي -005
    0807.بيروت. دط.دار الكاب العىمي .محمد أور الحسن.اا.ىرليل.ي  ابن الحا بشرح شاا -006
 .7884. الناهرة. دط. دار الطالئع.محمد محيي الدين.اا.البن هشا .شرح شذور الذهب -002
 0805.الناهرة .دط.المطابع اأميري .ليد مصطفخ.اا.لعبد اهلل برأ.شرح شواهد اإليلاح -000
محمد محيي الدين لبد .محمد الزازاي.محمد أور الحسن.اا.لىبغدادأ.شتااي شرح شواهد ال -008
 . 0807.بيروت.دط . دار الكاب العىمي . الحميد
 .ال زائر دت.دط .دار رحاب .اا محمد محيي الدين.البن هشا .شرح اطر الأدا -078
 .دت.ةاهر ندط ال.دار المعاري .اا محمد  حمد شاكر. شعر والشعراء ابن اايب ال -070
 . 0808.الناهرة.ط .د.المكاب  السىفي . حمد اارس. الصاحبي -077
 .0888.بيروت . 4ط.دارالعى  لىماليين. حمد لبد الغفور لطار.لى وهرأ اا .صحاحال -072
 .0800. بيروت. 7ط. دار إحياء الاراث العربي.بشرح الكرماأي.صحيا اإلما  البتارأ  -074
      0808الناهرة  0ط.السيد ابراهي  محمد دار اأأدلس. اإلشبيىي االرائر الشعر البن لصفور  -075
 . 0882 .الرياض 7ط .ه ر لىطبال .لبد الفااح محمد الحىو.اا.ىنرشيلبنات الحأفي  ط -076
 .0886.ط الناهرة.د..دار الكاب المصري .ابن اايب .ليون اأتبار -072
 . 0800.بيروت .4ط.الاراث العربي دار إحياء.ااا البارأ البن ح ر العسنالأي -070
 .  0882.بيروت. 2ط. موسس  الرسال . محمد  حمد الدالي. اا . الكامل لىمبرتد -078
 .  دت. دط. مكاب  أزار مصطفخ الباز.لىرايب اأصفهاأي كااب المفردات، -028
 دت. الناهرة. مكاب  دار العروب  دط.اا لبد الساار  حمد. لىسكرأ.كااب شرح  شعار الهذليين -020
  .0800. 7ط.مكاب  التاأ ي بالناهرة.اا لبد السال  محمد هارون.الكااب لسيبويه -027
. 0مكاب  العبيكان ط.لىخ محمد معوضمد لبد المو ود و لادل  ح اا . لىزمتشرأ.الكشاي -022

 .0880. الرياض
 . 7808.الناهرة.0ط.مكاب  مصر.يوسي الحامدأ. اا .لىزمتشرأ. الكشاي -024
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دار إحباء الاراث .اا محمد شري الدين والمعى  راعت الكىيسي.حا ي تىيف .كشي الظأون -025
 .  ت.بيروت د. ط.د .العربي
 .7882.لبأان. 0ط.دار الكاب العىمي .لامر  حمد حيدر.ابن مأظور اا. لسان العرب -026
 .دت. هرةالنا. دط .مكاب  التاأ ي .محمد اواد .م از النرآن أبي لبيدة، اا -022
م مع المىك اهد لطبال  . لبد الرحمن بن محمد بن ااس .اا . م موع اااوا ابن ايمي  -020

 .   7884.السعودي . دط. المصحي الشريي
 .  7880.بيروت.0ط.دار الكاب العىمي .لبد السال  لبد الشااي.اا.بن لطي .المحرر الو يز -028
 .  0808.مصر. دط.الهيئ  المصري  العام  لىكااب.المحمد كم.اا.البن الني .مدارج السالكين -048
    7887.بيروت 7ط.المكاب  العصري .محمد  بو الفلل.اا.أبي الطيب الىغوأ.مرااب الأحويين -040
 .  7885بيروت . 0ط.المكاب  العصري .اا كمال حسن مرلي.لىمسعودأ.الذهب جمرو  -047
 .0802.بيروت.دط.المكاب  العصري .براهي محمد  بو إ.شرح واعىيي.  المزهر السيوطي -042
 .   0802.بيروت  2ط .لال  الكاب.معاأي النرآن لىفراء -044
    0882.بيروت.0ط.دار الغرب اإلسالمي.إحسان لباس.اا .مع   اأدباء ليااوت الحموأ -045
 .ت.ط، بيروت د.د. دار صادر.مع   البىدان ليااوت الحموأ -046
 .0880بيروت.7ط.دار الفكر.اا شهاب الدين ابو لمرو.ابن اارس.الىغ  مع   المناييس اي -042
 . 7888. الكويت.0ط.الاراث العربي.لبد الىطيي محمد التطيب.اا .البن هشا .الىبيب يأغم -040
 .0888. لبأان. 0ط.دار الكاب العىمي .إميل بديع.اا.لىزمتشرأ.المفصل اي صأع  اإللراب -048
ربي  وبذيىه كااب المفلل اي شرح  بيات المفصل أبي اراس الأعساأي المفصل اي لى  الع -058

 .، د ت7ط  .الحىبي، دار ال يل، بيروت
 .دت .دمشي. دط .مكاب   طىس .لبد الحفيظ السطىي.اا .مىحي ديوان الع اج -050
مطبولات م مع الىغ   .مطاع الطرابيشي. يكرب الزبيدأ اا أمىحي ديوان لمر بن معد -057
 .0805بدمشي . 7ي   طالعرب
 .0805.اأردن 2ط.مكاب  المأار.إبراهي  السامرائي .اا. أزه  األباء البن اأأبارأ -052
  .ت.ط، بيروت د.د.دار صادر .إحسان لباس.اا.البن تىكان.وايات األيان -054

 :قائمة المراجع
 . 0882.ط.د.مأشورات ااحاد كااب العرب .لبد اإلله أبهان .ابن يعيش الأحوأ  -80
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 .  0800.الناهرة .  2ط.لال  الكاب .ليد محمد .االساشهاد واالحا اج بالىغ   -87
 . 7885.المغرب  2ط. المركز الهنااي . أصر حامد  بو زيد. إشكاليات النراءة وآليات الاأويل -82
 .0888بيروت  2ط.دار ابن كهير .محيي الدين الدرويش.إلراب النرآن وبياأه -84
 .7888.الناهرة .ط.د.لال  الكاب.اما  حسان .ل اأصو  -85
 . 0886.دمشي.0دار النى  ط .لبد الرحمن حسن حبأكه.البالي  العربي  -86
 . 0884.ال زائر. ط.د. موا  لىأشر. ااريخ آداب الىغ  العربي  ل ر ي زيدان -82
 . 0804.ساوأ. دط.لىأشر.الدار الاوأسي .محمد الطاهر بن لاشور. الاحرير والاأوير -80
رسال  مندم  لأيل شهادة . اعنبات  بي حيان الأحوي  ل ار اهلل الزمتشرأ اي البحر المحيط -88

 .0884.اما  حسان: إشراي. محمد حماد سالد النرشي: إلداد. الدكاوراو
 .ت.ط، الناهرة د.د..لىذهبي مكاب  وهب  .الافسير والمفسرون -08
 .7887.بيروت.دار ال يل.يي حسن حمدشرح واحن. حمد الهاشمي. واهر البالي   -00
 . 7885. لمان 0ط.دار لمار.صالا السامرائي. الدراسات الأحوي  والىغوي  لأد الزمتشرأ -07
 (.  0887. )86العدد  .7م ى  الأ اح لألبحاث   . لبد الرووي  بر يخحيالشاهد الىغوأ ل -02
 .7888. 0ط.الناهرة.الكااب المصرأدار .م دأ إبراهي األيي .شعراء المتلرمين ايشواهد ال -04
 .دت.بيروت .دط.دار النى .لىو  البالي   حمد مصطفخ المرايي -05
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Summary: 

 

Argument poetry is one of the most important pillars on which 
linguistic has been built on, its impact is evident in the construction 
of its origins, foundations, grammars and measurement. It has a 
deep impact in understanding the peculiar and meaning of Quran. 
This shows a clear indication of the stature of the witness poetic 
and its importance in grammar and the interpretation of the holly 
Quran. Therefore, I choose to study the witness poetic especially 
with the famous scholar Elzimkhcri through his well known books: 
Detailed, Scouts. Thus, the title of my thesis is:  
Elzimkhcri’s witness poetic thruogh his two books Detailed and 

Scouts: 

Linguistic Study 

The study focused on showing its importance, its cognitive 
and linguistic dimensions, the disclosure of Elzimkhcri’s method of 
witness poetic , its impact on grammar, and in the interpretation of 
the holly Quran. Due to, the problematic and the objectives of the 
study we applied the descriptive method built on induction. We 
proceeded to extrapolate evidence in poetic books (Detailed and 
Scouts) then extracted, classified and analyzed the evidences. The 
research plan is as follows: an introduction, eight chapters and a 
conclusion.        

Introduction: deals with the definition of the witness its types 
and classifications then citing the importance of the witness both in 
the field of using or research and identifying its controls with the 
grammarians and its purposes. 
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The first chapter is devoted to Elzimkhcri and his two books 
Detailed and Scouts. The others were practical chapters 
(descriptive and analytical) in which we  studied  Elzimkhcri’s 
poetic verses cited as evidences to prove the validity of the overall 
acoustic phenomena, morphological, syntactic, semantic and 
rhetorical which were treated in his two books  Detailed and 
Scouts. I tried to discuss them as follows: 

- In the book Detailed: after selecting the subject of the witness 
then recalling what it said by Elzimkhcri and reporting the full 
witness, then documenting the witness and recalling its 
meaning, its subject and reviewing some opinions about it, 
and then followed as far as possible with the dimensions and 
draw some provisions. 

- In the book scouts we started by identifying the Quranic verse 
related to the witness poetic, I set the topic, and then 
remember what Elzimkhcri said or some commentators 
interpretations of the verse then reporting the full witness 
poetic then  I did the same process as the first book. 

We conclude the study by the results which we deduced from all 
the chapters. 

  


