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 المقدمة
اإلنسان،  يه حأحيا البيان، فيه حأتم   ،الفبقان أنزل الذي هلل الحمد  

ة حجرله الكين، حهداية للمؤمنين اَلمين، حرحمةالر على حع   حغاية للس 
البين، فعمع  ،اأفنانً  العمال حمن ألواًنا، اإلععا، من فيه ة سبحانه ة للط 

، لطالب عْذًيا َمورًدا فأصبح  حيياًنا الفضيلة، لقاِصد سهاًل  حمسلًكا الحقِّ
 تنقضي حال ععائبه، تفنى تنيبة، الالمس الرقول ألصحاب حاضًحا
 تايره. يضل   حال قاِرئه، يمل   حال غبائبه،

الة   الم حالص  ان حالس   حالمرلِّم الكبيم، الن بي على األكمالن األتم 
د حالنِّرمة المهداة، البحمة الرظيم،  حصحبه آله حعلى المسداة، محم 

ا  :يرد أجمرين، أم 
حت بذل  األعمار، فيه حت قضى األحقات، هفي ت صبف ما أجلِّ  من فإن  
هود، ألجله َله اهلل كتاِب  المقصود، َفْهمَ  يه حيعل   الع   حتدي َبه، حتأم 
ا. ترالى منه اهلل مبادِ  حمرِبفةَ   كان محتواها، يشبف الرلوم شبف   كان حَلم 
 موضوعه ألن   حأجل ها؛ الرلةومِ  أشبف   هو - ترالى - اهلل كتاِب  تفسيب
 .المؤمنين نعاةِ  ححبل   المستقيم اهلل صباط   هو الذي اهلل ترالى، كالم

بيرة علوم أشملِ  من يه حاالشتغاَل  اهلل كتاِب  تفسيب حإن    الش 
لوم من ِعْلم   أح مةن الفنون، يفن   يترل ق ال فهو حأحسرها،  يل فحسةب؛ الر 

بيرة؛ علومِ  أغلِب  إدراك من إلدراكةه اليد   فَ  ليبلغ الش  باْلم   َغايته، سِّ
 حاجة   كانت لذا فهًما صحيًحا؛ َفهم مباد اهلل حهو مقصده، على حيحصَل 

ةة إلى بِ  األ م   صحاية عبف هنا حعظيمًة. حمن حالت فسيِب كبيبةً  المفسِّ
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ه؛ للقبآن اهلل رسول  حت ى الَرْشةَب اآلياِت  يتعةاح،حن ال فكانوا حق 
 علموا، يما يالرمل ملك ايرقبو ثم   ِعلم، من فيها ما حيترلموا يحفظوها
أثبهم؛  حاقتفى على هنعهم سار حمن الت ايرين من يردهم أتى حهكذا من

﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ فتحقق يفرلهم ملك قول اهلل ترالى:
حيهيةئ لهذا الكتاب الرزيز َمن يقوم يه  ال  إ ،مان يأيت ال إم ،[9]الحعب: 

 حق  القيام.
 يف هذا الرمل، أحببت  أن أشارك لم،الرِ  هذا َفضل من سبَق  حلَِما
ةةةً  مبارًكا نافةةًرا، حيعرله أن يعرله اهلل أسأل حالذي  علينا. ال لنا حع 
ا افع أم  سالة فأمبان هذه تحقيق يف بنيرغ   الذي الد   :البِّ

ل  حأخلصوا أعمارهم أفنوا الذين اإلسالم أعالم أحد إيبا،: األح 
ين،ا هذال خدمةً  حعقولهم أفكارهم  سبيل يف معاهدين حياهتم حقضوا لدِّ
ب المسلمين، نفوس يف له حالت مكين إعزا،ه  طبيق عن حياضه عن حالذ 
 عصبه علماء يين يه الالئقة مكانته حإظهار حالت دريس، الت أليف
ى نم منهم سيما حال ،،ينالمربّ من عليه عف   شخصيته فخفيت ،الز 

 .الرصب هذا يف الِرلم حطلبة رلماءال من كثيب   على الرلمي ة حجهوده
سالة هذه أن  : حاآلخب  التي الموضوعات أهمِّ  من موضوًعا ترالج البِّ

 التي ،«همراين القبآن حإعباي» حهو أال ححديًثا، قديًما الرلماء هبا عني
ة تحكي ة لرلماء المتواصل الرمل قِص   حدراسة القبآن ترل م يف األم 
 .علومه

 من لي تيسب ما ريَقدْ  يالمؤلِّف، للت ربيف زةً موج دراسةً  حكتبت
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سالة، يموضوع حللت ربيف مرلومات،  التي المخطوط حنسخة البِّ
 .الن ا تحقيق يف اعتمدهتا

، يحتاج مبكب   أن ه الت حقيق مارس من على يخفةى حال  من ة صرب 
ةربَ راكبِةه ة ، الص  دة  عة ، قضاياهح حالِرنايةَة حالت دقيَق، فمسائل ه متردِّ  متنوِّ

ها غايةة  ال المؤلِّف مباد إلى حالوصول   حمباحثه مختلفة ،  من ال  إ يدرك 
 .الن ظب حأمرنَ  كايَد البحَث 

 ما مكبه أيو عثمان العاحظ أن أمكب هنا حمن نافلة القول
 من صروية إقامة الن ا حإتمامه، إم قال: هة( ة رحمه اهلل ة255)ت
ا، أح كلمًة ساقطًة، فيكون  صلح تصحيفً الكتاِب أن ي   ف  ما أراد مؤلِّ ي  حلب  »

المرنى، أيسةب عليه من إتماِم  حشبيِف  فظِ الل   ةبِّ من ح   إنشاء  عشِب حرقات  
فكيف يطيق  ،ى يبده إلى موضره من اتصال الكالمِ قا حت  ملك الن  

ستأجب، حالحكيمملةك الرةارض الْ   .(1)«هذا الباب قد أععزه نفسه م 
أسأل اهلل ترالى أن يثيب على النِّية حالعهد، حالحمد هلل ربِّ  حختاًما:
 الرالمين.

                                                           
 .1/79(  الحيوان 1)
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ل  المطلب األوَّ
يخ الِفْزَرانِي  التَّعريُف بالشَّ

 اسمه: ًل أوَّ 
د الِفْزَراين ،  (1)تغلب ين هبه اهلل ين أحمد ين هو أيو عبد اهلل محم 

، المربحف يالَبْهَعِة.  بيب  ، الض  ، المقبئ  حهو ما ات فقت عليه الن حوي 
، حلم يزيدحا عليه  .(2)المصادر التي توافبت لدي 

 نسبته، ولقبه، وكنيته ثانًيا:
، (3)ات فقت المصادر التي تبجمت للمؤلِّف على نسبته يالِفْزَرانِيِّ 

                                                           
 .4/260، ح)اين ثرلبة( يف مرعم البلدان 3/53(  )اين ثرلب(، يف إنباه البحاة 1)
، حإنبةاه الةبحاة 4/260البلةدان  ، حمرعةم4/580(  ينظب تبجمتةه يف: إكمةال اإلكمةال 2)

، حالمختصةب المحتةاج إليةه مةن تةاريخ ايةن الةدييثي 13/83، حتاريخ اإلسالم 3/53
، 2/57، حالةةوايف يالوفيةةات 224، حنكةةت الرميةةان 16/232)ميةةل تةةاريخ يغةةداد( 

 .1/48، حيغية الوعاة 3/1114، حتبصيب المنتبه 59حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 
(، يف نكةةةت الرميةةةان (  )ال3) ، حكةةةذلك ضةةةبطها 2/57، حالةةةوايف يالوفيةةةات 224فةةةزاري 

يوطي يف يغية الوعاة ين المقدسةي 48 /1 السِّ ، هبذه الصورة، حكذلك اإلمام ضياء الةدِّ
فحة األَخيبة منه643)ت ِعْلًما أن ةه قةد مكةبه  ؛هة( ناسخ هذا المخطوط حمالكه يف الص 

( يةةة)الِفْزَرانِي(. حقةةال ايةةن نقطةةة 5/99، ح1/227يف كتايةةه )األحاديةةث المختةةارة 
اء يرةدها، ثةم  راء مكسةورة، ثةم  مثنةاة مةن تحةت  )الِفْبِرينِي( يكسةب الفةاء حسةكون الةب 

. حإن نا نظن أن  هةذا مةن الةوهم الةذي 59ساكنة ثم  الن ون. طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 
ة. يخ طوال هذه المد   غل ف نِسبة الش 
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بًة إلى قبية ت ربف ية ، حملك نس(1)نِي(يحمنهم من يكتبه )الِفْزرِ 
ظ  (3)َملِِك ، من قبى هنب الْ (2)َيا()فِْزَران ، من ضواحي يغداد، حأكثب ما يتلف 

َيا(، كأن هم يميلون األلف فرتجع ينهبا أهل ها يغيب األلف، فيقولون: )فِْزرِ 
 .(4)ياء

ا لقبه، فقد تردد ِمكبه يف المصادر، حجاء على الن حو اآليت:  أم 
(؛ ألن   - ِبف ية )الن حويِّ  عنايته أكرب كانت عبد اهلل الِفْزَرانِي أيا ع 
حقد أجمع من تبجموا له من  حترليًما، حتأليًفا دراسةً  الن حو، إلى موجهة

ء هبي:  هنا أشيب أن حيكفي ملك، يثبت ما الرلماء األجال  إلى قول الذ 
 .(5)«حكان عارًفا يالن حو، يصيًبا يه يرد َتَحب  »

ِبَف ية )المقبئ(؛ الهتمام - يالقباءات، حقباءته على كبار  هحع 
 .(6)بئينالمق

دت  - بيب(؛ حملك ال يحتاج إلى ييان، فقد أك  ِبَف ية )يالض  حع 
 .(7)المصادر ملك

                                                           
 .13/83(  تاريخ اإلسالم 1)
 .59، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83، حتاريخ اإلسالم 3/53(  إنباه البحاة 2)
رة حاسرة يبغداد يرد هنب عيسى، يقال: إن ه يشتمل على ثالثمائة حسةتين 3) و  (  هنب  اْلَملِك: ك 

، 2/668ق اآلفةاق ، حنزهةة المشةتاق يف اخةرتا199قبية. ينظب: المسالك حالممالةك 
 .1/37حمرعم البلدان 

 .4/260(  مرعم البلدان 4)
 .23/126، حتاريخ اإلسالم 60(  طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 5)
 .23/126، حتاريخ اإلسالم 2/57(  الوايف يالوفيات 6)
ايقة.7)  (  ي نظب المصادر الس 
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ِبَف يةه: )الَبْهَعة( - ألن ه كان كيًِّسا َنظيَف الهيئة  ؛(1)حأكثب ما ع 
 .(2)حقوًرا

ا كنيته: فقد أجمع المرتجمون يخ الِفْزَراين ة رحمه اهلل  على حأم  أن الش 
 .(3)د اهلل، يال خالفة كان ي كنى يأيي عب

 ثالًثا: مولده
ين اين قاضي شهبة األسدي )ت  هة( أن 850مكب اإلمام تقي  الدِّ

افري )ت  َييثِي الش  هة( قال: سألت  الِفزراين  عن 637تلميذه اين الد 
مولده، فقال: حلدت  سنة ثالثين حخمسمائة. حعليه اعتمد ياقوت 

 .(4)هة(646حالقفطي )ت  هة(626الحموي )

                                                           
ةب يالمهعةة(3/53(  يف أنباه الةبحاة: 1) ، حهةو حتحبيةف. كمةا مكةبه تلميةذه : )حكةان ي لق 

ين(، حقد أشبنا إلى ملةك يف  سالة ية)هبعة الدِّ مة حهناية هذه البِّ قدِّ ياء المقدسي يف م  الضِّ
 مكانه.

ةْيِء، حَنَضةارته، َحرجةل  2/57(  الوايف يالوفيات 2) ْسةن  َلةوِن الش  : الَبْهَعةة : ح  . َقةاَل الل يةث 
: َأي: مبتهج  يَِأْمب  َيس   ه، َحأْنشد:َيِهج  بيع( ب   )من الس 

 َحَقةةةةةْد َأراهةةةةةا، َحْسةةةةةَ  َأْتبايِهةةةةةا
 

ةةةامِبِ    فِةةةي الَحةةةيِّ ِمي الَبْهَعةةةِة حالس 
 .6/42هتذيب الل غة )هبج(  

، 3/53، حإنباه البحاة 4/260، حمرعم البلدان 4/580:: إكمال اإلكمال (  ينظب مثاًل 3)
 .13/83حتاريخ اإلسالم 

، حمرعةةةم البلةةةدان 3/53، حينظةةةب: إنبةةةاه الةةةبحاة 59حالل غةةةويِّين  (  طبقةةةات الن حةةةويِّين4)
 .23/126، حتاريخ اإلسالم 4/260
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 يناالمطلب الثَّ 
 حياته العلميَّة

ًل   : شيوخهأوَّ
ة  ى الِرلَم عن األئم  ، حتلق  َسِمَع الِفْزَرانِي  ة رحمه اهلل ة من َخْلق  َكثيب 
البار،ين يف عصبه، فقد شهدت يغداد  حبكًة علمي ًة عظيمًة كان من 

رحس الِرلمي ة يف جميع الفنون  أحصافها البار،ة َكْثبة  الرلماء، حالد 
يخ الِفْزَراين ة رحمه اهلل ة شيوخ  أعالم  يغداديون،  حالمرارف. حكان للش 
فرة حالمكانة المتميِّزة، حهذه  شهدت لهم كتب  الت اريخ حالت باجم يالبِّ

بت بًة حسب حفياهتم:  قائمة  يأسمائهم م 
 منصور ين فتحان ين علي ين أحمد ين الحسن ين المبارك .1

هب،حري،  .(1)هة(550المقبئ. )ت الكبم أيو الش 
 عمب ين علي ين محمد ين ناصب ين محمد الفضل أيو الحافظ .2

المي )ت المربحف األديب، الحافظ البغدادي،  .(2)هة(550يالس 

د .3 َحم  َبْيد ين م  َبْيد ين سالمة ين اهلل ع   اهلل عبد أيو َمْخَلد، ين اهلل ع 
                                                           

، 13/83، حتاريخ اإلسةالم 3/53، حإنباه البحاة 4/580(  ينظب مثاًل: إكمال اإلكمال 1)
، 59، حطبقةات الن حةويِّين حالل غةويِّين 2/57، حالةوايف يالوفيةات 224حنكت الرميان 

 .21/168حتبجمته يف: تاريخ يغداد  .1/48وعاة حيغية ال
، حطبقةةةات الن حةةةويِّين 13/83، حتةةةاريخ اإلسةةةالم 4/580(  ينظةةةب: إكمةةةال اإلكمةةةال 2)

 .4/293، حينظب تبجمته يف: تاريخ اإلسالم 59حالل غويِّين 



 

 

 

 
 م2016ن األول( )كانو ديسمرب  /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة 169

َطبي  )ت البغدادي   الَكْبخي    .(1)هة( 551الب 

د، ين علي ين يختيار ين أحمد .4 حم   الرب اس أيو القاضي م 
،  .(2)هة( 552 )ت. الواسطي   المندائي 

د .5  .(3)هة(553منصور الكبخي )ت  ين ست  اإلخوة ينت  محم 

يباين،  ين عبد الواحد ين أيو منصور مسرود .6 حصين، الش 
 .(4)هة(555البغدادي، المقبئ )ت

د َأيو الخشاب، ين َأحَمد ين َأحَمد ين َأحَمد ين اهلل عبد .7  محم 
 .(5)هة(567الن حوي )ت

 ثانًيا: تالميذه
يخ  الِفْزَراين ة رحمه اهلل ة َمْقصَد َعدد  كبيب  من طلبِة الِرلم،  لقد كان الش 

                                                           
ةةايقة. حتبجمتةةه يف: تةةاريخ اإلسةةالم 1) ، حالةةوايف يالوفيةةات 12/35(  ينظةةب المصةةادر الس 

بكي 19/147 افرية للس   .5/232، حطبقات الش 
، حتةاريخ 1/202مرعم األدياء  حتبجمته يف: .59(  ينظب: طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 2)

 .12/42اإلسالم 
. حتبجمتهةةا يف: توضةةيح 7/116، ح5/99، ح1/227(  ينظةةب: األحاديةةث المختةةارة 3)

 .7/314المشتبه 
، حطبقةات 2/57، حالوايف يالوفيات 224حنكت الرميان ، 3/53(  ينظب: حإنباه البحاة 4)

، 15/268 حتبجمته يف: تةاريخ يغةداد .1/48، حيغية الوعاة 59الن حويِّين حالل غويِّين 
اء الكِبار  ب   .285حمربفة الق 

، 13/83، حتةةاريخ اإلسةةالم 3/53، حإنبةةاه الةةبحاة 4/580(  ينظةةب: إكمةةال اإلكمةةال 5)
، 59، حطبقةات الن حةويِّين حالل غةويِّين 2/57ايف يالوفيةات ، حالةو224حنكت الرميان 
، حمرعةةةةم األديةةةةاء 15/209حتبجمتةةةةه يف: تةةةةاريخ يغةةةةداد  .1/48حيغيةةةة الوعةةةةاة 

4/1494. 
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راسة عليه؛ حملك لرلوِّ منزلته،  حَمَحل  اهتمامهم يف األخذ عنه حالدِّ
ِع علومِه حمرارفِه، ح ييثي حتنو  َكثَْبِة شيوخِه؛ لذا قال عنه تلميذه اين الد 

افري )ت يخ  كانَ »هة(: 637الش  ، (1)«سمرنا منه، حكتبت  عنه، حنِْرَم الش 
حقد كان ي ؤتى إليه من أقاصي البالد حدانيها لي سمع منه، يرد أن انقطع يف 

ًغا لطلبة الرلم ، مبت بين . حهذا ِمكب  لطاليه الذين أخذحا عنه(2)ييته متفبِّ
 :(3)حسب حفياهتم

ِحيم َعْبد -1  الدين كمال الفقيه َأْحَمد، ين الواحد َعْبد ين الب 
 .(4)هة(612الحنبلي)ت المقدسي

َيْيثِي  المرالي َأيِي ين اهلل َعْبد َأي و َيحيى، ين َسِريد ين محمد -2 الد 
 .(5)هة(637)ت

                                                           
 .59(  طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 1)
 .1/48، حيغية الوعاة 2/57(  ينظب: الوايف يالوفيات 2)
هة(، حقةع سةهو  851للقاضي شهبة )ت 60حالل غويِّين ص (  يف كتاب طبقات الن حويِّين 3)

ق الكتاب حينما عد  محمد عبد اهلل الَقْيسي األندلسي  اعثمان، أي ين أحمد ين من محقِّ
اد، الّشةاعب المشةهور، )ت  ةيخ الِفةزراين 480اين الحد  )ت  هةة(، مةن أحةد تالمةذة الش 

سةةت هةةة(،603 قلة، إم ال ِصةةلَة يةةين الَرةةالَِمين حكةةان عليةةه إفةةباد هةةذا األديةةب يرتجمةةة م 
 رحمهما اهلل.

. حينظب تبجمتةه يف: 60، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83 تاريخ اإلسالم (  ينظب:4)
 .15/665 تاريخ اإلسالم

، حالمختصةةب 13/83.، حتةةاريخ اإلسةةالم 59(  ينظةةب: طبقةةات الن حةةويِّين حالل غةةويِّين 5)
حتبجمتةه يف: تةاريخ 16/232اين الدييثي )ميل تاريخ يغداد(  المحتاج إليه من تاريخ

 .3/230، حالررب يف خرب من غرب 11/212 يغداد
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د -3 َحم  حمَ  َعْبد ين َأْحَمد ين الواحد َعْبد ين م   إِسَماِعيل، ين نالب 
ة الحافظ ع  م   المقدسي، الّسردّي، اهلل َعبْد َأي و الّدين، ضياء اإِلَمام الح   ث 

الحي، الدمشقي  .(1)(هة 643 ت) الص 

حَمن َعبد -4 د ين الب  َحم  ين، شمس اإلسالم، شيخ   ق دامة، ين م   الدِّ
د، َأي و َحم  دحة اين م   682 )ت. الحنبلّي  المقدسّي، عمب، َأيِي الّشيْخ الق 
 .(2)هة(

يخ َأحَمد، ين الواحد َعبد ين َأحَمد ين َعلِي   -5  فخب اإِلَمام، الش 
ين، مة اين الَحَسن َأي و الدِّ ، اْلَرب اس َأيِي الّدين شمس الرال   المقدسي 

، المربحف  .(3)هة( 690)ت .يالب خاري حالده الحنبلي 

 ثالًثا: مكانته العلميَّة.
الِفزراين من قبية من ضواحي يغداد اسمها )فِزرينيا( تقع أيو عبد اهلل 

م ة َقِدَم يغداد يف صباه، حقبأ القبآن، حالن حو،  على هنب الملك ة كما تقد 
حاألدب، حَسِمَع كثيًبا من علمائها، حأخذ القباءات، حرحى الحديث 

 عنهم..
                                                           

. حينظةب تبجمتةه يف: 13/83، حتةاريخ اإلسةالم 1/227األحاديةث المختةارة  (  ينظب:1)
 .16/352، حسيب أعالم النبالء 4/133تذكبة الحفاظ 

ينظةب تبجمتةه يف:  .60ت الن حةويِّين حالل غةويِّين ، حطبقا13/83(  ينظب: تاريخ اإلسالم 2)
 .15/469تاريخ اإلسالم 

 .13/340(  ينظب: المصادر السايقة. ينظب تبجمته يف: تاريخ اإلسالم 3)
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زراين ة من خالل البحث حالت نقيب يف كتب الت باجم حجدت  اإلماَم الفِ 
أ مكانًة علمي ًة ساميًة، حتقل َد مقاًما مبفوًعا يف عصبه،  رحمه اهلل ة قد تبو 
دة، ال غنى لطالب الِرلم عنها،  تردِّ حنبغ يف علوم  شت ى، حمرارَف م 

 حهذان الرلمان هماالن حِو حالِقباءات حما يترل ق هبما،  احأشهبها ِعْلمَ 
ن   بيل لفهم كتاب اهلل حس  ة فهًما صحيًحا، فمن أتقنهما  ة رسوله ة الس 

  اهلل ة جل  حعز  ة يف كتايه.َفِهَم هبما مبادَ 
حيلزمه أيًضا طلب أكثب الرلوم، كِرلم الفقه حأصوله، حعلم اإلسناد 
حمصطلح الحديث، حالعبح حالت رديل، حعلوم القبآن، حعلوم اآللة من 

ال يد  له من مربفِة أ صوِل هذه  الل غة حِشرب الربب، حالبالغِة حاألدِب، إم
ا هو سبيل  لمربفة الن ا، حفهمه فهًما  الرلوم حقواعدها حضوايطها مِم 

 صحيًحا سليًما.
سالة نعد أن  اإلمام الِفزراين ة رحمه اهلل ة قد َيَبَ، يف  حينظبة يف هذه البِّ

ويه عدد  من الرلوم التي صقلْت شخصيته الرلمي ة، حَياَن أثبها يف أسل
حعبضه الماتع لها، فوجدنا يباعته يف الت فسيب، حالحديث، حالن حو، 
ا يكشف لنا عن  رب، حالربحض.. مم  بف، حالل غة، حالبالغة، حالشِّ حالص 

 ، ب  تبحِّ ن  م  تمكِّ ،ين، فال له مكانته يين علماء عصبه المربِّصورة َعالِم  م 
عليه، حالت نويه يفضله ع الرلماء  على الث ناء غبح يرد ملك أن ي عمِ 
  :)البسي ( (1)حإمامته، حقد قِيل قديًما

                                                           
 .3/178هة( يف عيون األخبار 190عبد البحيم الحارثي )ت ين (  البيت لربد الملك1)
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حا َأنْ  مِنْ  َأْكَيس   َحالن اس   اًل  َيْحَمد   َرج 
 

 
 إِْحَسةةةةانِ  آَثةةةةارَ  ِعنْةةةةَده   َيةةةةَبْحا َحت ةةةةى 

 حهذه طائفة من آراء الرلماء فيه: 
 .(1)«كان قارًئا نحويًّا»هة(: 626فهو عند ياقوت الحموي )ت  .1

َييثِي )ت حهو عند ت .2 سمرنا منه، »هة(: 637لميذه أيي عبد اهلل الد 
يخ كانَ   .(2)«حكتبت  عنه، حنِْرَم الش 

 هة(:646يوسف القفطي )ت  ين حهو عند أيي الحسن علي .3
قبئ  عارف  يالن حو»  .(3)«م 

د .4 هبي )ت ين حهو عند أيي عبد اهلل محم  هة(: 748أحمد الذ 
 .(4)«، ثقًة، خيًِّبايرد َتَحب  كان عارًفا يالن حو، يصيًبا يه، »

ين خليل .5 فدي )ت  ين حهو عند صالح الدِّ  هة(:764أيبك الص 
حكان عالًما يالن حو حالقباءات، انقطع يف ييته، حَقَصَده الن اس  للقباءة، »

 .(5)«حكان كيًِّسا نظيَف الهيئِة حقوًرا
ا عند الّسيوطي )ت .6 َر ما مكبه المرتجم911حأم  ون هة(، فقد كب 

                                                           
 .4/260(  مرعم البلدان 1)
 .59يِّين حالل غويِّين (  طبقات الن حو2)
 .3/53(  إنباه البحاة 3)
 .60، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83(  ينظب: تاريخ اإلسالم 4)
 .2/57، حالوايف يالوفيات 224(  نكت الرميان 5)
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ايقون من ثناء  على هذا الرالم العليل  .(1)الس 
 رابًعا: وفاته

خْت كتب  الت باجم حفاة اإلمام الِفزراين ة  رحمه اهلل، فقد كانت يف أر 
ايع حالرشبين من صفب، سنة ثالث حستمائة، حد فن يف يوم الث   الثاء، الس 

هداء يبغداد  .(2)ياب َحبب  يمقايب الش 
 خامًسا: آثاره

 ملْت كتب  الفهارس حالرتاجم التي تبجمت للشيخ الِفزراين ِمكبَ أه
تتناسب حمكانته  مؤلفاته، حال َنْرَلم  سبًبا لهذا!، حإن نا نرتقد أن له مؤلفات  

الرلمي ة حالبيئة التي عاش فيها، حلكن ها ف قدت لسبب  ما، حدليلنا هو 
سالة الَقيِّمة له، حعلى البغم من هذ ا فليس غبيًبا أن ال ظهور هذه البِّ

 نعد أثًبا لمؤلفات  لرلماَء يار،ين، لسببين:
ل: ن يهتم  يالت أليف أصاًل  األوَّ  ..قد ال يكون الَرالِم مم 

َف،  اآلخر: ن أل  يوع لكن لم ي كتب لهذه المؤلفات الذ  قد يكون مم 
هبة،   ت،الضاعْت كما ضاع َكثيب  من تباثنا، أح ما حمن َثمّ حاالنتشار حالش 

فوف تمبكونً  نين. انتظب من ينفض عنهة على الب   غبار السِّ
                                                           

 .1/48(  يغية الوعاة 1)
إليةه ، حالمختصةب المحتةاج 4/580، حإكمال اإلكمةال 4/260 ن(  ينظب: مرعم البلدا2)

، 2/57، حالةةوايف يالوفيةةات 13/83، حتةةاريخ اإلسةةالم 3/53، حإنبةةاه الةةبحاة 1/12
 .1/48حيغية الوعاة 
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جَل ة رحمه اهلل ة قد َيبع يف الرلوم، حَمهب  حمهما يكن من أمب  فإن  الب 
س سنين، حانتفع يه َخْلق  كثيب.  يف الفضائل، فأل ف حدر 
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 المطلب الثَّالث
 )مطابقة ألفاظ القرآن المجيد لكالم العرب(

 نهجها، وأبرز مالمحها العلميَّة.موضوعها، وم
ًل   : موضوعهاأوَّ
 الذي المرنى توضيح يف اإلعباب ِعلم أهميةَ  أحد   على يخفى ال
، من تقصده ما حييانِ  القبآني ة، اآليات تنشده  الرلم هذا نشأ حقد دالالت 

 مرانيه حتوضيِح  القبآن، تفسيب إلى الحاجة كنف يف مباحثه حا،دهبت
دت هنا حمن حغبيبه،  هذا لتحقيق ححديًثا قديًما المصنفات ترد 
لِّ  يرًضا؛ ي كمل   حيرضها الغبض،  هو التي ححجهته مذاق ه مصن ف   فلك 
يها، َولِّ ؛ عن ألحد   غنى حال م  الًّ  ألن   أحد   يحل   أح يعانب، ي رنَى منها ك 
شكاًل   على اتفقت أن ها ييد غيبه، يثيبها ال قد علمي ة مسائل يثيب أح ،م 
 .(1)اهلل  كتاب مراين يإجالء الرناية

سالة جاءت ضمن هذا اإلطار، فهي حلقة  من حلقات  حهذه البِّ
شكله حييانه، أراد فيها  الت أليف يف مراين القبآن حإعبايه، حالوقوف على م 

                                                           
اء )ت189(  علةةى سةةبيل المثةةال: مرةةاين القةةبآن: )للكسةةائي )ت 1) هةةة(، 207هةةة(، حللفةةب 

هةة(،.. حمشةكل إعةباب القةبآن لمكةي 338هةة(، حللن حةاس )ت215حلألخفش )ت 
هة(، )من تحقيقنةا(، حالمعتبةى 479يف القبآن للمعاشري )تهة(، حالن كت 437)ت 

 من مشكل إعباب القبآن للخباط )محدث(.
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المؤلف ة رحمه اهلل ة إثبات حقيقة الل فظ القبآين يأن ه لم يخبج على ما 
شكاًل ترارفْت عليه الربب  يف أح غبيًبا،   كالمها، حإْن يدا للوهلة األ حلى م 

، ي فصح   ولها ِشرًبا حنثًبا، يأسلوب  راق   عقلي ة   عن حاستشهد لذلك من َمق 
سالة هي األثب الوحيد من مؤل فات  حموهبة   ة . إن  هذه البِّ علمي ة  فذ 

ل حي رد   إلينا، حصلت الِفزراين التي  ظهوًرا ي تهلشخص ظهور   ظهورها أح 
ستقاًل  تميِّزً  علميًّا م  ، على اشتملت إم ،ام  ، تفسيب  ، حلغة  ، حَنحو   حصبف 

، يخ حَتدل  ؛ ألهنقيمةً  تزداد فهي ،حل غات   حداللة  على  ا تركس مكانة الش 
 علمي ته.

 ثانًيا: منهجها، وأبرز مالمحها العلميَّة.
يخصائا يمكن  عبد اهلل الِفزراين يف رسالته هذهمتا، منهج أيي ا

 :قاط اآلتيةإجمالها يالنّ 
 حهي تناحل الِفزراين ة رحمه اهلل ة معموعًة من اآليات المشكلة، .1
 الظ اهب يف ت خالِف أح توجيهها، حإدراك   إعباهبا مربفة ضغم  تَ  قد التي

ل لدى الن حاة، حلكن قواعد موافقتها لكالم الربب  يظهب حالت حقيق التأم 
يف مصادر احتعاجه على المسائل التي تناحلها تتمثل حأساليبهم، حكانت 

بيف،  أقوال الربب، حاآليات القبآني ة الكبيمة، حالحديث الن بوي الش 
رب الربيي. إم  حقضايا مسائل من إليه مةا مهب إلثبةات ايسوقه كان حالشِّ
ستشهًدا نحوي ة حلغوي ة، رب م  ، (حاألموي حاإلسالمي، العاهلي،) يالشِّ
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لت مني يالحدِّ  زًمام  ده الذي الز  االستشهاد. حمرلوم أن  يف الرلماء حد 
لف قد استشهدحا رب الس   غبيب على هبذه المصادر الثالثة حخاصة الشِّ

مث لة حتباكيبها، الل غة حي )القبآن الكبيم(، فقد األرقى الن ا يف م   عن ر 
القةبآن،  ةِب غبي عةن سألتموين إما» :يقول كان أن ه ة عباس ة  اين

رب يف فالتمسوه رب، فإن  الشِّ  «.الَرَبِب  ديوان   الشِّ
تفسيره بعض األلفاظ اللُّغوية، وشرحه معاين األبيات أحياًنا؛  .2

 .استجالًء للمعنى
وروعة نظمها  جمالها، وإظهار البياين لآليات، بالجانب اعتناؤه .3

 .وأسلوبها
يف أكثر من دفُعُه ُشبهة التَّناقض عن نصوص القرآن الكريم  .4

 .موضع
ريف للمسائل المشكلة، وبيان أثره  .5 عنايته بالتَّوجيه النَّحوي والصَّ

 يف المعاين واألسلوب.

 .عنايته بالجانب العقدي والفقهي لبعض المسائل .7
بعض النُّصوص، كإجمال  ه إشكاليةَ عنايته باألسلوب وتفسيرُ  .8

 الكالم، وحذف القول أو المقول، واللتفات وغير ذلك.

 ، كاإلتباع، والمقلوب.ببعض الظواهر اللغويةامه اهتم .9

من خالل هذه المسائل التي تناحلها اإلمام الِفزراين ة رحمه اهلل ة 
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نَه حفهمه الراليين يف عبضه للمسائل ححل مشكلها، حالبي   نلمس تمك 
سالة الصغيبة يف المسائليين  ، كما نلمس الِقيمة الرلمي ة لهذه البِّ

ب لنا إخباجها يف موضوعها، فنحمد اهلل ترالحعمها، حالكبيبة  ى أن يس 
 أن يتقب ل من ا.إلى الن ور، حنسأل اهلل 
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 المطلب الثَّالث
 وصف المخطوط، ومنهج التَّحقيق ومصطلحاته

ًل: مخطوطة الرسالة:  أوَّ
سالة تحقيق يف اعتمدت  مبكز يمكتبة محفوظة حاحدة نسخة على البِّ

، (ة نحو 223828) المادة رقم الت باث يديي،ح للث قافة الماجد جمرة
( 18) صفحة كل يف، حرقة( 12) يف حتقع (،996حرقمها يف الفهبس )

 يخ  كتبت تنقا، أح قلياًل  تزيد كلمات( 10) سطب كل حيف سطًبا،
 معموع   ضمن جاءت. خطأ أح سق    أح طمس   من يخلو ال قديم، نسخي

فحة األ حلى م كبت يرض . يف الص  (117 -106) يبدأ تبقيمها فيه:
 الت رليقات المهمة، حهي:

ين أيو عبد اهلل  -أ يخ اإلمام هبعة الدِّ )فيه مسائل تكل م عليها الش 
د بيب، مات سنة ثلث حستمئة يبغداد(. ين محم   أحمد الن حوي الض 

ين المقدسي رحمه اهلل( -ب  .(1))حقف الحافظ ضياء الدِّ

حمن البحيم، َقَبأَ  -ت حَنَظَب يف هذا الكتاب المبارك  )يسم اهلل الب 
د ين محم  الربد الفقيب إلى اهلل  ين الربد الفقيب إلى اهلل ترالى صالح الدِّ

 .(2)ترالى عبد البحمن المقدسي(

                                                           
 هة(.643(  تلميذ المؤلف، حالرالم المشهور )ت1)
عبةد الةبحمن المقدسةي المةالكي، كةان مةن فضةالء المالكيةة، أفتةى  يةن (  لرل ه: محمد2)

= 
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سالة يف حياة المؤلِّف )أي: قبل  هة( يَِيِد الحافظ 603ن سخت هذه البِّ
ين المقدسي ة رحمه اهلل )ت لمؤلف، هة(، حق بئت على ا643ضياء الدِّ

د لنَْفِسهِ  كتََبه  »حقد أثبت ملك يف هناية المخطوط، إم قال:   عبد ين محم 
، الواحد نِْشئَِها على ِقباَءةً  ي لَِّغْت  المقِدسي  ين هبعة م   اهلل عبد أيي الدِّ
د  .«الن حويِّ  الفزراين أحمد ين محم 

لها َة إِ أح  و  حيم. حال ق  حمن الب  يخ  اإِلَمام  ياهللِ  ال  : )يسم اهلل الب  . َقاَل الش 
د  َتغلب الِفْزَرانِي   ين هبة اهلل ين أحمد ين الَرالِم  أيو عبد اهلل محم 

نََن القاصد، حالمنَار  : يتوفيِقك الل هم  نلَزم  الَعَدَد الواضح، حالس  الن حوي 
 المنيب..(.

وفي ون فيعرل ونه من ياِب المقل وب، حأم   ا الك  ا البصبي ون آخبها: )فأم 
فيعرلوهنا ل غتين، حليس هذا موضع االنتصار ألحِد الَقوَليِن، حاهلل أعلم. 

د نِْشئَِها  ين كَتَبه  لنَْفِسِه محم  ، ي لَِّغْت قِباَءًة على م  عبد الواحد المقِدسي 
د ين أيي عبد اهلل محم   (.أحمد الفزراين الن حويِّ  ين هبعة الدِّ

 :مؤلِّفها إلى لرسالةة اسبن ةِصحَّ  ثانًيا:

 جاء لما؛ أيي عبد اهلل الِفزراين ة رحمه اهلل ة إلى ترود شك   يال البسالة  
متها حخاتمتها يف قدِّ  .كاماًل  المؤلِّف اسم مكب من م 

                                                           = 
رر الكامنةة يف أعيةان  هةة، يف جمةادى757حانتفع يه الط لبةة، مةات يف سةنة  اآلخةبة. الةد 

 .5/255المائة الثامنة 
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سالة: ة عنوان الرِّ  ثالًثا: ِصحَّ

سالة ال تحمل عنواًنا صبيًحا على صفحتها األ حلى كما هو مرتاد  البِّ
سائل المخطوطة، غيب ما أثبته الن اسخ من أن ها معموعة يف الكتب حالب  

يخ الِفزراين ، حهذا ال يكفي لتحديد (1)من المسائل التي تكل م عنها الش 
تب  قين..، فذهبت  إلى ك  كل المترارف عليه عند المحقِّ عنواهنا على الش 

رل ق الت باجم حالفهارس التي َمَكَبِت المؤلِّف حتالمذته، حكل  ما يت
يرتجمته، فلم أجد أثًبا لها، رغم َكثبة البحث حالت نقيب فيها، ححينها لم 
قيقة له  تي، فرند قباءيت الد  سالة لرلي أجد ضال  أجد أمامي غيب نا البِّ

طايقةِ »حجدت الرنوان ال يخبج عن مفهوم:  بآنِ  ألفاظ م   المعيدِ  الق 
سالة؛ «الَرَبِب  لَكالمِ  ة اآلتية:؛ حقد أطلقته على البِّ  لألدل 
ا فكبته  -أ مرلوم أن  عنواَن أي كتاب  قديًما أح حديًثا يلخِّ

سالة حموضوعها قاما على أن  ألفاظ القبآن  حموضوعه، حفكبة هذه البِّ
ا ترارفت عليه الربب يف كالمها، حقد أتى المؤلِّف  الكبيم ال تخبج عم 

ستشهًدا على أصالة أ سلوهبا من كالم يمعموعة من اآليات القبآني ة م 
ق يف الرنوان الذي مهبنا إليه.. تحقِّ  الربب شرًبا حنثًبا، حهذا م 

حجدت  المؤلف يذكب )الرنوان( صباحًة حينما كان المؤلف قد  -ب
استطبد يف مسألة َعَبضية، فأراد البجوع إلى صلب موضوعه، فقال: 

                                                           
، «رسالة يف المسةائل الن حويةة المهمةة يف القةبآن»(  أثبت المفهبس عنواًنا )تقبيبيًّا( لها: 1)

حهو غيب موجود على صفحات المخطوطة. ينظب فهارس مخطوطات الن حةو )خزانةة 
 .286الماجد للرتاث(: 
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طايقِة ألفاِظ ا»)فلنَصبْف ِعنَاَن الَقوِل إلى ما يه يدأنا من  بآن المعيد م  لق 
، حهذا كالم  صبيح  حاضح  من المؤلف يت فق مع ما ...(«لكالم الربِب 

لها إلى آخبها. سالة من أح  رناه، حمع فِكبة البِّ  قد 

د المرنى ماته، حهو قوله:  -ت كما حقفت  على إشارة أخبى تؤكِّ
دْ  ن ا ما إلى )فْلنَر  ه  منزِّ  َجل   ة المعيد القبآن إن  : فنقول فِيه، ك   على جاء ة ل 
تراَرِف  ع مع حمأل وفِها، الَرَبِب  م  َطبِها، ِخَطاهبا، يف مذاهبِها تنو   حخ 

ة المذهب أيًضا.  حَنثِبها(. حهذا يرز، صح 

 كالمِ  يف كثيب   حيف مسألة )القلب( قال المؤلِّف: )حالَقْلب   -ث
ه   جل   ة حالقبآن   الَرَبِب، ل  نَزِّ تَراَرفِهم على جاءَ  ة م   ألفاظِهم ي بحَتَغا م 

تََداَحلَِها  حهذا أيًضا يت فق مع المباد. .يينهم( حم 

ا  هذه اإلشارات حاألدلة معتمرًة، تقوي ظن نا يأن  الرنوان ال يبترد عم 
ته يشكل قطري، فالِرلم عند  م حال نعزم يصح  أثبتناه، غيب أن نا أيًضا ال َنزع 

ب لنا يف قايل األيام أح ألحد الباحثين اهلل ترالى، حلرل  اهلل ة جل  حعز  ة ييسِّ 
 حقيقته. الوقوف عليه حاستعالءَ 

 التَّحقيق منهج: رابًعا
رت   .1 سم قواعد حفق على الن ا حب   الحديث، اإلمالئي الب 

 ..حغيبها، حنقاط فواصل، من القباءة عالمات عليه حأدخلت  

 المصحف، رسم الكبيمة القبآنية اآليات كتاية يف ات برت   .2
 .الفهم على ي شكل أن يمكن ما الن ا من بطت  حض
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سالة، يف أسماؤهم م كِبت الذين لألعالم تبجمت   .3  ححبصت البِّ
 .موجزة تكون أن

ربية من  .4 بيفة، حاألييات الشِّ جت  األحاديث الن بوية الش  خب 
 مظانِّها األصيلة..

 حشبحت   الن ا، يف حردت التي المسائل يرض على عل قت   .5
 .القارئ على َفْهمها ليسهل ييان إلى تحتاج يالت األلفاظ

حت  الخطأ، حأكملت  ما ط مَس من الن ا، مع اإلشارة إلى  .6 صح 
 ملك كله يف الهامش.

 التَّحقيق يف الُمثبتة المصطلحات: خامًسا
بآن المعيد لكالم الربِب »( = األصل.)1 طايقِة ألفاِظ الق   .«م 
يادات لحصب[: ..] .2  .القبآنية اآليات لتخبيج أح عام يشكل الزِّ
يغ أح الكلمات يرض لحصب(: ..) .3  المتن. يف الصِّ
  .القبآني ة اآليات لحصب: {..} .4
بيفة لحصب=  «..» .5  .األحاديث الن بوية الش 
 .الورقة حجه ترني=  .ح/../ .6
 .الورقة ظهب ترني= .ظ/../ .7

ايتغاء أن  من جهد يف هذا الرمل ما استطرت يذلت  حختاًما: فلقد 
 دعوةً  أح واب،األجب حالث   قاصًداالح عند اهلل ترالى، يكون من الرمل الص  
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 ةِ ح  صد، حِص القَ  سنِ وفيق إلى ح  نتفع يه، حأسأل اهلل الت  ن يَ مم   خالصةً 
. حآخب دعوانا أن الحمد هلل ربِّ الرمل حسدادِ  ،القةولِ  حصواِب  ،همِ الفَ 

د حعلى آله حصحبه حسلم.الرالمين، حصل ى اهلل على سيِّدن  ا محم 
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 صور من مخطوط الكتاب
الصفحة األحلى

 
 الصفحة الثانية

 
الصفحة األخيبة
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 حيممحن الرَّبسم اهلل الرَّ /ظ106/
 ياهللِ  ال  إِ  ةَ و  حال ق  

 ين هبة اهلل ين أحمد ين دأيو عبد اهلل محم   م  الِ الرَ  ام  مَ اإلِ  يخ  الش   اَل قَ 
 :حوي  الن   (1)َرانِي  زْ غلب الفِ تَ 

نَنَ  ،(2)الَعَدَد الواضح م  نلزَ  هم  ك الل  يتوفيقِ  ار حالمنَ  ،(3)القاصد حالس 
حإلى  ،يدِ ي إلى سرادة األَ هج المفِض حالن   ،باط المستقيمحالصِّ  ،المنيب

 َك ضلِ فَ  إليها غيب   تي ال هادَي تك ال  حإلى جن   ،(4)دِ مَ بْ الس   مِ ئِ االد   ريمِ الن  
 ،حنرتضد   يل نسترين   ،رضاك حرضوانك عليها غيب   ، حال دليَل َك حإحسانِ 

 ،حنعهد   (5)، حلبضاك ندأب  حنحمد   اك نربد  ، حإي  حنرتمد   ل  حعليك نتوك  
                                                           

واب. ينظةب مةثاًل: إكمةال (  يف األصل: )الفزا1) ين(، حما أثبتناه من كتب الت باجم، حهو الص 
حاة 4/579اإلكمال   .197، حلب الل باب يف تحبيب األنساب 3/53، حإنباه الب 

َحمِةةن أمثةةالهم: َمةن َسةةَلك الَعةةَدَد أمِةَن الِرثةةار. ينظةةب:  (  الَعةَدد: المسةةتوي مةن األَْرض.2)
 .2/1002جمهبة اللغة 

ةة3) .(  الس  ةةاَلن  َعَلةةى َسةةنَن  َحاِحةةد  : اْسةةَتَقاَم ف  َقةةال  : الط ِبيَقةةة ، ي  ينظةةب: الصةةحاح )سةةنن(  نَن 
 .13/226، حلسان الربب )سنن( 5/2138

ه مةةن َلْيةةل  َأح هنةة4) َمةةاِن، حاتِّصةةال  ةةَو َدَحام  الز  : ه  ةةْبَمد  . الرةةين )سةةبمد( (  َقةةاَل اْلَخلِيةةل: الس  ار 
 .3/212، حلسان الربب )سبمد( 7/341

(5 . ةْأن  : الَرةاَدة  َحالش  أب  . َفالةد  اَلَ،َمةة  َحَدَحام  ل  َعَلةى م  ال  َحالهمَزة  َحالَباء  َأْصل  َحاِحد  َيد  (  الد 
ةْأِن. َحَدَأَب  َلةت َمرنَةاه  إَِلةى الش  ، إاِل  َأن  اْلَرةَبَب َحو  ، َأصةله مِةن َدَأيةت  ْأب  : الد  اء  َقاَل الَفب 

ةةل  فِةة ج  . مقةةاييس الل غةةة )دأب(الب  ، حينظةةب: هتةةذيب الل غةةة 2/321ي َعَملِةةِه، إَِما َجةةد 
 .1/123، حالصحاح )دأب( 14/142



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة

 

 

188 

يبين حعلى آله الط   ،نَ بييِّ الن   مِ حخاتَ  ،د المبسلينَ ي على سيِّ حنصلِّ 
 .كبمينَ األَ 

 اهب  ظ. [26]غافب:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ :قوله 
 حإمهاب   الن فسِ  ما هو إ،هاق  ل إن  تْ مرنى القَ  ؛ ألن  فظ فيه إشكال  هذا الل  

 ه كيف يدعو؟ت  فَ ن هذه ِص ، حمَ حِح الب  
المبفوع يف )يدعو( ليس  ميبَ الض   ن  أ حالعواب عن هذا اإلشكال:

 رد   ما شاعَ حإن   ،لتْ ذكب يف القَ لم ي   نْ ، حإِ على هارحنَ  د  ئما عان  لموسى حإِ 
خرب لمال،مته أخاه موسى يف اإلرسال كما أَ  ة ذكبي   لم نإح ة ميب إليهالض  
 ﴾ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ ة يقوله: اهلل ة 

شاركً  . حلم يكن َغبض  موسى ة [34]القصا: له  اة يالتماِس أخيه م 
عادلِة حالمناَضحِة  ا أراَده للم  د الت صديق فق ، حإنم  سالة لمعب  يف البِّ

، إم ال فائدَة يف قوله عن موسى ﴾ې ې ۉ ۉ﴿، حدليل ه قوله: (1)عنه
ا  ا كان هذا المرنى مقصوًدا مطلوًيا التمسه ِرْدًءا، فلم  )صدق( فق ، فلم 
سالة حال موسى، طَلب فبعون  قْتَل موسى؛  كان هذا مقام هارحن، حالبِّ

سالة، حَأيَقى هارحنَ   .(2)ألن ه هو المرتمد يف البِّ
                                                           

جةل  َعةن َنْفِسةه، َمب  َحَدَفَع، (  من المَعا،: َنَضَح عنه:1) جَل: َرد  عنه، حَنَضَح الب   حَنَضَح الب 
ة. ع   .7/182( ينظب: تاج الربحس )نضح إِما داَفَع َعنَْها يح 

ة فقول  (  مهب أغلب المفسبين إلى أن هذا أسلوب أمب  ي باد يه االستهزاء يموسى ة 2)
يرني: َأين أقتله فليقل لبيه حتى يخلِّصةه منةي، يةل حفيهةا الت سةوية  ﴾پ  پ﴿ترالى: 

= 
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ح/ موسى دحن 107هو: إن ما َتْمَتَم فبعون  يقتل /ححجه آخب، ح
لكه، حاآليات يطبيقه ظهبت، فَحَبَص  بب يف إ،الة م  أخيه؛ ألن ه هو الس 

ْلكِِه.  فبعون على َقْتله إيقاًء لِم 
ححجه  آخب: إن  موسى كان رييب فبعون، حكان يبجو نفَره، يدليل 

ا يدا له[9القصا: ] ﴾گ ک ک﴿: قوله ة  من اآليات على يد  ، فلم 
لكه، حرأى أن  المصائَب قد أتته  من ييوِت  موسى ما ي فضي إلى ،حال م 

ب ه، فطلب قت ه حتله  اهد الفوائد، اشتد  عليه َحنَق  َله ، حهذا المرنى هبذا الش 
رب، فِمْن ملك قوله ة  ورة موجود  يف القبآِن حيف الشِّ : حعلى هذه الص 

الهاء يف  ،[11]فاطب:  ﴾مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت﴿
مب   ﴾حج﴿ ب( المذكور، من قبل أن ي زاد ع  ه ال عائدة  إلى غيب )المَرم 

ْمب  حاحد  يرينه، فدل  على  ينقا منه، إم ال تعتمع  ،يادة  حن قصان  يف ع 
ترود  على شخا  آخب، فيكون تقديبه: حما  ﴾حج﴿هذا أن  الهاء يف 

، حال ي نَْقا   ب  َرم  ب  مِن م  مِب آخبَ ي َرم   .(1) من ع 
                                                           = 

ر، إم يةدل  علةى أن ةه قيةل  ﴾پ  پ ﴿حعدم االكرتاث. كما أن يف قوله:  قةد  محذحف م 
أي: )ال يهةولنكم مةا  ﴾پ  پ﴿ا نخاف أن يدعو عليك فيعةاب، فقةال: لفبعون: إن  

، 3/203ينظةب مةثاًل: يحةب الرلةوم  َيذكب من ريه فإنه ال حقيقة له حأنا ريكةم األعلةى(.
مراين   .27/508، حمفاتيح الغيب 4/35، ح،اد المسيب 5/15حتفسيب الس 

ح الت سةةهيل اليةةن مالةةك ، حشةةب3/508، ح،اد المسةةيب 19/342(  ينظةةب: جةةامع البيةةان 1)
1/159. 
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. (1)، ثم  َمَكب منها األََجل«َفَبَغ ري َك مِْن َأْريع  »: ي ؤيِّد هذا قوله ة 
. ْمب  حاحد  يادِة حالن قصاِن يف ع   حهذا ناٌّ يف نفي اجتماع الزِّ

اعب  :(2)حمْثل ه يف المرنى قول الش 
ْس  َلةةةمْ  الن َفَسةةةاء   إَما  لِبِْكِبَهةةةا ت َخةةةب 
 

الًما  ْسةَكْت  َلةمْ حَ  غ  َهةا يِحةرت  ي   َفطِيم 
ه (3)هذا يصف  عاَم َجدب  ح،مَن َكَلب    ْبَسة : ما َتْطَرم  . حالخ 

ه الَفطِيم  (4)الن َفَساء : ما َيْطَرم  : يف ملك الرام ال يوجد ما (5)، حالِحْتب  . يقول 
ة يقو ، ثم  َقَحم الِقص  ، حال ي ْسَكت  يه الَفطيم  ه  الن َفَساء  لِبِْكِبَها »له: َتْطَرم 

الًما نو  «غ  ، فقد جمَع يف هذا ييَن َأْن نب ه على َحالِها، حأن ها يف مقاِم ح 
الم  عندهم َأعز   الًما، حالغ  ؛ لكوهنا يِْكًبا طِفلًة، حييَن َأْن حَلَدْت غ  حانرطاف 
ل  حَأعظم  مكانًة من البِنِْت؛ يدليِل ما كانوا يرَتمدحنه من الوْأِد للبناِت. فد

                                                           
ود  ة  ين (  الحديث رحاه َعْبد  اهللِ 1) ه: َمْسر  ل ةِق، »، حنص  : مِةَن اْلَخْلةِق، َحاْلخ  ِبَغ مِةْن َأْرَيةع  ف 

بَِضْت َأْح َلْم ت ْقَبْض  َدَقة  َجائَِزة  ق  ، َحالص  ْ،ِق، َحاأْلََجِل، َفَلْيَس َأَحد  َأْكَسَب مِْن َأَحد  «. َحالبِّ
، حالسنن الكربى للبيهقي 5/323، سنن الدار قطني 9/193لمرعم الكبيب للطرباين ا
 .4/150، حاإليانة الكربى 6/267

عبةد اهلل أخةو صةخب الغةي. شةبح  يةن (  البيت من الط ويل، لألعلم الهذلي، حهو حبيب2)
، حلسةان الرةبب 4/253، حهتةذيب الل غةة 1/356، حالعةباثيم 327أشرار الهذليين 

 .4/164( )حرت
. ينظب: لسان الربب )كلب( 3)  .1/722(  من مراين )الَكَلِب(: الَرَطش 
 .6/63(  لسان الربب )خبس( 4)
اهب يف مراين كلمات الناس5)  .1/316 (  الز 
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ها»على أن  الهاَء يف قوله:  البِْكِب المذكورة،  يرود  على أ خبى غيبِ  «َفطيم 
. َمولود  حَفطِيم  إم ال يعتمع أن يكوَن للن َفَساء   يف َ،من  حاحد 

ى 107فإْن / ، حي سم  بضرًة حهي َحامِل  ظ/ قِيَل: ي حَتمل  أن تكوَن م 
، حالبِْكب  ، ق لنا: هذا فاسد  يقولِ (1)الل بن: الَغْيَل  اعِب، فقد نا  أن ها يِكب   الش 

، حأيوه  ، حهي يِْكب  ها يِْكب  ل شيًئا، فولد  تي لم َتَضْع َقْبَل حلِدَها األح  ال 
اعب  (2)يِْكب    :(3)، قال الش 

 الكبِةةةدْ  ِخْلةةةَب  حيةةةا يِْكةةةَبْين يِْكةةةبَ  يةةةا 
 

 
ةةةدْ  مةةةن كةةةذراع   مِنِّةةةي َأصةةةبحَت    َعض 
 
 

 
 :(4)حمنه قول اآلخب

 َداِرَهةةةةا فِةةةةي َعةةةةامًِبا َصةةةةَبْحنَا َنْحةةةةن   
 

 
 َنَهاِرَهةةةةةةا َطَبَفةةةةةةْي  َتَرةةةةةةاَدى خةةةةةةياًل، 
 

 
 ِسةةةةةةةةةةَباِرها َأح الِهةةةةةةةةةةاللِ  َعِشةةةةةةةةةةي ةَ  
 

 
ميب يف )ِسَباِرَها( عائًدا إلى ليلِة الهالِل؛ لما  ال يعو،  َأْن يكوَن الض 

                                                           
 .5/89، حالمخصا 3/1268(  جمهبة اللغة 1)
 .10/240، حتاج الربحس )يكب( 5/595(  الرين )يكب( 2)
جز للكميت يف3) . حيةال نسةبة 235، حاتفاق المباين حافرتاق المرةاين 166 /1ديوانه  (  الب 

 .2/595يف الصحاح )يكب( 
جةةز يةةال نسةةبة يف مقةةاييس الل غةةة 4) ، حتةةاج 503 /2، حلسةةان الرةةبب )صةةبح( 67 /3(  الب 

 .517 /6الربحس )صبح( 
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هبِ  ِل ليلة  يف الش  ، (1)إلى الث الثةِ  يينهما مَِن الب رِد، إم الهالل: مِْن َأح 
: يف بار  هِب، حَقد َيسَترت حالسِّ كما  -، حما (2)الَقَمب  ليلًة أح ليلتينِ   آِخِب الش 

، فقد َدل   -تباه  أن  الهاَء يف )ِسَباِرَها( راجرة  إلى  - ما مكبناه - َيْون  يريد 
؛ لَداللة الحال عليها. حإِن ما َشاَع هذا حمِثله؛ ل ( محذحفة  وقوع )َليلة 

، إم كان جنًسا حاحًدا. لِّ  الّشبكة يف تناحل )الل يل( للك 
 :(3)حمنه قول اآلخب

ْشةةةةةةةةةةِبِق  حَحْجةةةةةةةةةةه    الن ْحةةةةةةةةةةب م 
 

ةةةةةةةةةةةةانِ  َثْدَيْيةةةةةةةةةةةةه كةةةةةةةةةةةةَأنْ   ق   ح 
الهاء  عائدة  إلى صاحِب الوجه، حإن لم ي ذكْب. إم ليس يف البيت ما  

 .(4)يعو، أن ترود إليه
                                                           

ن أيةي اْلَهْيةَثم َأخربنِي المنذري  عَ : »5/239(  قال أيو منصور األ،هبي يف هتذيب الل غة 1)
ةْهب َلْيَلةة سةّت  ةهب ِهةاَلاًل، حلليلتةين مةن آخةب الش  ل الش  َقاَل: يسّمى الَقَمب لَِليَلَتين مةن َأح 

 «.َحسبع َحعشبين هالاًل. حيسّمى َما َيين َملِك َقَمًبا
هِب َليلةة  َيسَتِسةب  الهةاَلَل. قة2) : آِخب  الش  َبار  : السِّ ه  بيةَدَة: حري مةا (  َقاَل الكسائي  حغيب  اَل َأيةو ع 

هِب، ية)الَكسِب(  هب. قال األَ،هبي: حِسبار الش  اسَتَسب  َليَلًة حري ما استسب  َليَلَتيِن إِما َتم  الش 
َغِويِّ  َغة  ليست يَِعيَِّدة  عنَد الل  َبار  آِخ ل  : السِّ اء  هب  تِسًرا َحِعشِبيَن، يَن. الَفب  ب  ليَلة  إِما َكاَن الش 

ه  ليلة  تِسع  حِعشةِبيَن. ينظةب:  هب  َثاَلثِيَن َفِسَبار  ه  َلْيَلة  َثَمان  َحِعشِبيَن، حإِما َكاَن الش  َحِسَبار 
، حلسةةان الرةةبب )سةةبر( 3/67، حمقةةاييس الل غةةة )سةةب( 22األ،منةةة حتلبيةةة العاهليةةة 

4/357. 
هو يف كتةاب سةيبويه (  البيت من الهزج، حهو من األييات الخمسين المعهولة القائل، ح3)

 .128 /3، حالمنصف 9 /1، حالمحتسب 781 /2، حالتذييل 135 /2
حايتين تكةةون )الهةاء( يف قولةةه: )ثدييةةه( 4) (، حعلةةى هةاتين الةةبِّ  =(  )َحَحْجةه (، حرحي: )حَنْحةةب 
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 :(1)حقول آخب
ة   ةةةةب  حا َمةةةةا اإِم يحمةةةةيِهم حق  د   تبةةةةد 

 
مْ    َفاِرًسةةا فَأْيبْحةةَت  َشةةزًرا حَيطَرةةن ه 

 . ْله  َتِعْده   َفالمحمي  غيب المطرون، حهذا كمسألتنا، فتأم 
ستكن  حإجمال  الكالمِ  ، حتى إن هم يدخلون  يف َمذهِب الَرَبِب غيب م 

امع  أن هما  إحدى ، عن قِصة  حاحدة  الِقصتين يف األ خبى، فيظن  الس 
، حت ى يأيتَ الت فسيب  فاِصاًل ش ا كل  كالم  إلى موضره. خا  حاحد  ، حرادًّ

 ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿: فمن ملك قوله 
ه   - كما تباه - هذا ،[111]البقبة:  جملة  حاحدة  مع إهبام الَقائَلْيِن، حَأصل 

ْعماًل  ، حأصل  هذا أن  يهوَد  من كالَمْين، فقد جاء م  من غيِب تفصيل 
خَتِصمِ 108ة / لمدينِة حَنصارى نعباَن اجتمروا عند الن بي ة ا َن، يح/ م 

: يًّا]من كان[ َنصبان ال  فقالِت الن صارى: ال يدخل العن َة إ ، حقالِت اليهود 
حألغى  - كما تبى - ، فَمزَج القولينيًّا]من كان[ يهود ال  ال يدخل العن َة إ

 .(2)القائلين إيعاً،ا حاختصاًرا

                                                           = 
عائدة  إلى )حجه( أح نحوه، يتقديب مضاف، حأصل الكالم: كأن  ثديي صاحبِِه، فحذف 

ا  .10/400حب( حأقام المضاف إليه مقامه. ينظب: خزانة األدب المضاف حهو )الص 
، 174 /2، حكتةاب سةيبويه 71مةبداس يف ديوانةه  ين (  البيت من الط ويل، حهو لرباس1)

 .151 /2، حيال نسبة يف المقتضب 90 /2حهمع الهوامع 
 .4/5، حمفةاتيح الغيةب 1/194، حمراين القبآن للزجاج 2/507(  ينظب: جامع البيان 2)

 حالزيادة من المصادر المذكورة.
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿: ثله قوله حم

، هذا أيًضا إجمال  يقتضي الت فصيَل، حت ى يستند كل  [214]البقبة:  ﴾ۆئ
 قول  إلى قائله.

ِة نبي  قالْت لنبيِّها حين استبط حا الن صب: مت ى نصب  أحأصل ه: أن  كل  أم 
جمال هذا . فهذا تفصيل  إ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ اهلل؟، فأجاهبم األنبياء:

مَ  (1)الكالم، حليس المباد هبذا رسواًل   - هاهنا - يرينه؛ ألن  األَلَف حالال 
 .(2)الستغباِق العنِْس، فهو صالح  لتناحل كل رسول  على طبيق الَبَدلِ 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿حمنه قوله ترالى: 

، كالم  منقطع  ﴾ی ی﴿قوله:  ،[34مل: ]الن  ﴾ی ی ىئىئ
ا قبَله، حليس . ﴾ىئ﴿من كالِم يِلقيَس، حإِن ما الخرب  عنها، إلى قوله:  مم 

ة، حاآلخب:  حياقي اآلية فيه قوالن، أحدهما: أن تكون من كالم اهلل ة 
جاج  (3)أن يكون من جملة كالمها ل الز   .(4). َمكب القوَل األح 

                                                           
(1.  (  يف األصل: رسول 
: حتى يقوَل الذين 2) (  حهذا َأْحَلى مِْن قول َمْن َ،َعم َأن يف الكالِم تقديًما حتأخيًبا، حالتقديب 

م  ةةدِّ َم البسةةول  لمكاَنتِةةِه، حق  ةةدِّ (، َفق  : )أال إن  آمنةةوا )متةةى َنْصةةب  اهلل(، فيقةةول  البسةةول 
مان. قال ايةن عطيةة: المؤمنون لتق مِِهم يف الز  ةم  حَحْمةل  الكةالِم علةى غيةب »د  هةذا َتَحك 

، حالةدر المصةةون 2/374، حالبحةب المحةةي  6/380ينظةب: مفةةاتيح الغيةب «. حجِهةهِ 
2/383. 

 .3/361(  حالمرنى: حكذلك يفرل  سليمان حأصحايه إِما دخلوا يالدنا. ،اد المسيب 3)
سةةهل،  يةةن الّسةةبّي  يةةن لّزّجةةاج هةةو: أيةةو إسةةحاق إيةةباهيم. حا4/119(  مرةةاين القةةبآن 4)

اته: مرةاين القةبآن، حفرلةت حأْفَرلةت، حمةا البصبّي: لزم المربّد؛ حمن مصةنف النّحوّي،
= 
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 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :حمنه قوله ة 

ِل م عمل، ممزحج ، هذا مَِن ا[110 –109]األعباف: ﴾ک ألح 
تكلِّمِ  ، إلى ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ن، حأصله: إن  المألَ قالوا: يكالمين مِن م 

؟، قالوا: ﴾ک ک﴿ ، فقال فبعون معيًبا لهم:﴾ڑ﴿قوله: 
ح  َما أ جمَل، فعاَء هذا [111ألعباف: ا]﴾گ گ﴿ ، فهذا ي وضِّ

نِة قوله ة . (1)حَأْصل ه  الت فصيل   م عماًل  من هذا الكالم:  ة حمثل ه مَِن الس 
َيَبة  ِشْبك  » لِ َحَلكِن  اهلَل ي   ،(2)َحَما مِن ا إاِل   ،الطِّ ، حإن ما قول  (3)«ْذِهب ه  يِالت َوك 

َيَبة  ِشْبك  »: أجمعَ ة من هذا الكالم  الن بيِّ ة  فَحْسب، حياقي  «الطِّ
، حهو راحي هذا الحديث (4)مسرود ين الحديث من كالم عبد اهلل

                                                           = 
ي نظةةب: طبقةةات الن حةةويِّين حالل غةةويِّين  هةةة(.311ينصةةبف حمةةاال ينصةةبف؛ تةةوّفي سةةنة )

 .1/194، حإنباه الّبحاة 183، حنزهة األلّباء 111
تفصةةيل مهةةم يف هةةذه المسةةألة، حينظةةب أيًضةةا: الكشةةاف  2/364للزجةةاج يف مرانيةةه   (1)

 .14/330، حمفاتيح الغيب 2/139
ِب المسةَتثنَى، َأي: إاِل َقةْد َيْرَتِبيةه »(  قال اين  األَثيب: 2) هكذا جاَء الحِديث  مقطوًعا، حلم يذك 

ِذَف اخت ةامِعِ الت طي ب  حَيْسبِق  إِلى َقْلبه الكباهة ، فح  النِّهايةة «. صاًرا حاعتماًدا على فهِم الس 
 .3/152يف غبيب الحديث )طيب( 

، حشةةرب اإليمةةان 2/298، حمشةةكل اآلثةةار 313(  صةةححه األلبةةاين، األدب المفةةبد 3)
2/397. 

ةايقين حالَبةْدِريِّين، حالرلمةاء  ين مسرود ين (  عبد اهلل4) الحارث الهذلي المكي، حأحد  الس 
ل من أفشى القبآن من فِةي رسةول اهللالكبار من الص   هةة. 32تةويف سةنة  - -حاية، أح 

 .3/458، حمرعم الصحاية 2/260الطبقات الكربى 
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ة من غيب  ة، فقد َخل  كالَمه يكالِم الن بي ة  ظ/ عن الن بي ة 108/
 َفْصل  على عادِة الَرَبِب يف َخْلِ  الَكالَمْيِن.

ذحِف،  شكلة ؛ لَِما فيها من الح  رباء فم  ورة الش  ة  فبعوَن يف س  ا قِص  حَأم 
ورة األَعباِف َقد أ سنَد القول  إلى المأل، حهو:  ڎ ڌ﴿ حملك أن  يف س 

 [.109]األعباف: ﴾ڎ
رباء أ سنَد إلى فبعوَن يف قوله ة ترالى ة يرَد قولِه:   ۆ ۇ ۇ﴿حيف الش 

، [34 - 32رباء: ]الش   ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
، حهذا كل  اإلشكاِل، َأْن ي ْسنََد [35رباء: ]الش   ﴾ۆئ ۇئ﴿إلى قوله: 

ًة إلى المإلِ، حأ خبى إلى فبعوَن.  القول  مب 
،  تأحيله، ا يدا له من اآليات ما َيَهَبه  حاهلل الموفِّق: إن  فبعوَن َلم 

ب ه  ي ِهَت َفَلْم يَ ح ، فقاَل للَمإلِ َخاَلَ  ل   -ِحْب جواًيا، حلم َيرلم ماما يقول 
ستخِبًجا ما ِعنَدهم  م -م  ؛ ليتقد  ِذَف هذا القول  : ما تقولوَن يف هذا؟، ثم  ح 

القول إلى المإلِ على ما َأْخَبَب عنهم يف  تفسيبه يف األَعباف، ثم  رجع
؛  ول ه، حقول المإلِ محذحف  سورة األعباف. فَقول  فبعون محذحف  َمق 

وا: إن  قايَ ألن ه يعب أْن ي   َل استنطاق  فبعون عن هذه الحال يةةِة )َقال 
 . حَحْذف  الَقوِل كثيب  يف القبآن، حغيبه.(1)هذا(

                                                           
 .2/447، ح،اد المسيب 16/142، ح13/20(  ينظب يف هذه المسألة: جامع البيان 1)
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]آل  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿فمنه: 
 .(1)﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿، َأي: يقولون: [191عمبان: 

 ،[24ة23]البعد: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ حمثله:
 .(2)﴾ں ں﴿يقولون: َأي:

اعب وِل، قول  الش  ، حَقد جاَء يف حذِف المق   :(3)حهذا كثيب 
ةةةةا َحَقاَلةةةةت ةةةةَؤاده فِةةةةي أفبغةةةةت َفَلم   ف 

 
 

ْلةةةنَ  السةةةحب مِنَْهةةةا َحَعْينَْيةةةهِ   ةةةمِ  َلةةةه : ق   ق 
له من المراين مهما ف  ، حلم يوجد َمقوله، َفَحمِّ القول  ة هاهنا ة موجود 

ه محذحًفا مباًدا؛ لداللِة قبينة الحال عليه، كما َيي ن ا فيما احتمل، تعدْ 
م.  تقد 

، [65]يونس:  ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿: حمنه قوله 
، إم ال يعو، أن يكون  ﴾ڄ﴿مقتضى المصدر حهو لفظة:  محذحف 

ترلِّقة  حال مقتضاة؛ لَِما يؤدِّي إليه من فسادِ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ قوله: ، م 
                                                           

، حمفةاتيح الغيةةب 1/525، حمرةاين القةبآن للنحةةاس 1/499(  مرةاين القةبآن للزجةةاج 1)
9/461. 

، حالبحةةب المحةةي  1/208، مرةةاين القةةبآن للزجةةاج 2/404(  مرةةاين القةةبآن لألخفةةش 2)
3/293. 

ناعتين  ين ، أليي حي ة النميبي )الهيثمالطويل (  البيت من3) ، االقتضةاب 446رييع(. الصِّ
 .2/362، حالحماسة البصبية 2/162يف شبح أدب الكتاب 
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بِحِه؛ ألن ه يصيب المرنى: إن ه ي حِزنه ة  ة هلل ة  المرنى حق  ة،  ة إفباد الرز 
للمإِل يما عندهم من  ح/ فبعونَ 109الفساِد. فاستنطاق / حهذا ظاهب  

بب، يقولهم:  حاِل موسى ة   . حقول  المإلِ ﴾گ گ﴿ة هو الس 
نبًِّها على حْذفه يف سورة  رباء، م  سبِّبه، حقد ظهَب هذا يف سورة الش  م 
م من الت ناقض  ا ي توه  األَعباِف؛ حإن ما دعانا إلى هذه الت قديبات ِحذاًرا مم 
تين، إم كانتا يف المرنى حاحدة، حمخبجها يف الموضرين مخَبج  يف الِقص 

ها.  الَخرب، عن حالة  جبت هذا شبح 
رب  ال ي باين المخَبب يه، فكيف حالمخرب  اهلل  ة سبحانه حترالى ة !، حالخ

ست أسماؤه، حجل ْت آالؤه ة، كما أخربَ عن نبيِّه موسى يقوله:  حهو ة تقد 
له ة . حالقبآن  ا[52]طه:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ﴿ لمعيد ة جل  منزِّ

ه  عن حجوِد الت ناق ِض حالت باين يف َألفاظِه حَأخبا ِره. حال يهولن ك هذه منز 
ن ِة،  ِصَف لك، فقد جاء يف القبآِن، حالس  الحذحف أْن تباها على ما ح 
بحَق األسماِع.  باِع، حي وطِّد  لقب ولها خ  ا ي زيل  نِفاَر الطِّ رِب أمثال ها، مم  حالشِّ
، حمنه ما فيه حْذفاِن، فال ذي فيه حذف  حاحد   فِمنه ما فيه حذف  حاحد 

 على ضبيين:
أحدهما: حذف  مأنوس  يه، حقد جاء معيًئا صالًحا، يكاد  أن ي لِحَقه 

، كحذِف المضاف تِ فويالقياس؛ ل ، حمعاح،تِه الحْصَب حالحد  ه الرد 
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 .(1)إليه
ِذَف منه إ ، حال ي فهم مرنى ما ح  ه إليه، كقوله  ال  الث اين: حذف  شامٌّ يبدِّ

 :﴿المبض  ، ح[196]البقبة:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
ة. فَرلمنا هبذه  أِس ال ي وجباِن الِفديَة؛ لما ي فضي إِليه من المشق  حَأَمى الب 
ه ة حاهلل  أعلم:  كم، حتقديب  ثبًتا للح  باًدا م  القضي ِة: أن  ة هاهنا ة محذحًفا م 

                                                           
ۋ  ﴿[، حيف الغايات، نحةو: 151ألعباف: ]ا   ﴾ڇ  ڇچ  ﴿ (  يكث ب يف ياء المتكلم، نحو:1)

أي: مِةةْن َقْبةِل الَغلةةب حمةن يرةةده. حيف: أّي، حكةةّل،  ،[4الةبحم: ] ﴾ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
[، 69]المائةدة: {َفةال َخةْوف  َعَلةْيِهمْ }حيرض. حجاء يف غيةبهن كقةباءة ايةن م حيصةن: 

، مةع كسةب الهةاء. أي: فةال خةوف  ( مةن غيةب تنةوين  شةيء  علةيهم. ينظةب: يبفع )َخةْوف 
، حمرةةةةرتك األقةةةةبان 2/357، حاإلنصةةةةاف 138، حالمفصةةةةل 4/343المقتضةةةةب 

1/245. 
 سةبعَ  --غزحنةا مةع رسةول اهلل : »حمن شةواهده أيًضةا قةول أيةي يةب،ة األسةلمي 

. ينظب: شبح التسةهيل «. غزحات  أح ثماين ، حهمةع 3/250حاألصل: أح ثماين غزحات 
 .2/522الهوامع 

 )من المنسبح( حكقول الّشاعب:
ةةةةةةةه  َيةةةةةةةا َمةةةةةةةن َرَأى ياِرًقةةةةةةةا أ َكْفكِف 

 
 َيةةةةةةْيَن ِمراَعةةةةةةْي حَجْبَهةةةةةةِة األََسةةةةةةدِ  

حيةث حةذف المضةاف إليةه، حأيقةى المضةاف،  ،الشاهد: يف )مراعي حجبهةِة األَسةِد(  
، حالمقتضةةب 1/180حالت قةةديب: يةةين مراعةةي األََسةةِد حَجبهةةِة األَسةةِد. كتةةاب سةةيبويه 

 .2/409، حالخصائا 4/229
ا يظهب فيها أمب  الحذِف حالت قديِب، حهو فضاًل عن كونه مةن الت وسةع  حهذه المواضع مم 

اللة.  يف الل غة، فإن  فيه فضيلَة اإليعاِ، مع حفاء الد 
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 .(1)[َفَرَلْيِه فِْدَية  َفَحَلَق ]
 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :حكذلك قوله 

الة، حاهلل ، هذا أمب  [6]المائدة: ي وِجب  ماليسة الماء على كلِّ قائم  إلى الص 
يربادِه من َتكلِيِف ما ال َيكاد  ي ستطاع، لوال المحذحف منه،  (2)َأْرَأف  

زيل  للط هارة ه ة حاهلل أعلم: إما ق متْم عن َحَدث  م   .(3)حتقديب 
نة قوله ة 109حمِثل /  َحْيل  لأِْلَْعَقاِب مِنَ »:ظ/ هذا من الس 

ذَف مِنه، (4)«الن ارِ  الء، لوال ما ح  ، َظاهب  هذا الل فظ ي ؤمن األعقاب يالصِّ
ساًل  وءِ  تقديبه: األعقاب التي لم َتسَتوِعْب غ  ض   .(5)يف الو 

اعب  :(6)حمنه قول الش 
                                                           

ةةلة يف: مفةةاتيح الغيةةب 1) ةةياق. تنظةةب المسةةألة مفص  (  مةةا يةةين مرقةةوفتين ،يةةادة يقتضةةيها السِّ
 .3/376، حالل باب يف علوم الكتاب 1/159آن ، حالتِّبيان يف إعباب القب5/306

 (  يف األصل: أرؤف.2)
 .2/378(  سب صناعة اإلعباب 3)
ول  اهللِ ة  ين (  الحديث َعن َعبِد اهللِ 4) ح، َقاَل: َتَخل َف َعن ا َرس  ة فِةي َسةْفَبة  َسةاَفْبَناَها  َعْمب 

لِنَةا، َفنَةاَدى يِةَأْعَلى َفَأْدَرَكنَا َحَقْد َأْرَهَقْتنَا َصاَلة  اْلَرْصِب  ةأ  َحَنْمَسةح  َعَلةى َأْرج  َحَنْحةن  َنَتَوض 
َتْيِن َأْح َثاَلًثةا. أخبجةه البخةاري يف الوضةوء يةاب «َحْيل  لأِْلَْعَقاِب مَِن الن ارِ »َصْوتِِه:  ، َمةب 

كتةةاب )الطهةةارة(، يةةاب حجةةوب غسةةل  214 /1، حمسةةلم 265 /1غسةةل الةةبجلين 
 البجلين.

، حالربهان يف علةوم 1/182، حهتذيب الل غة 3/351حكام القبآن للعصاص (  ينظب: أ5)
 .3/136القبآن 

 /11عمبح الربةدي، يف لسةان الرةبب )جحةل(  ين (  البيت من المتقارب، حهو لثرلب6)
= 
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ْهةةةةةةةةبَ  حَأْهَلةةةةةةةةَك  َحا َأييةةةةةةةةك م   الةةةةةةةةد 
 

 
، َلةةةةةْيَس    َنِصةةةةةيب   طرةةةةةام   مِةةةةةنْ  َلةةةةةه   ء 

هل  حاء  ال يكون م  ذَف حالد  حاِء(، فح   .(1)ًكا، حإن ما أراد: )َفْقد  الد 
 :(2)حمثله قول اآلخب

 الن ةةةةَوى شةةةةَح َ  إما أيةةةةام   مِنةةةةك َحلةةةةي
 

 
 ، ل حَلةةةةةيالت   طِةةةةةَوال  ح  هةةةةةا َتةةةةةز  وم   ن ع 

ه إلى الل فِظ   حاِل، حلوال رد  ، فَحَذَف ِصفَة الز  ها يِب  ء  : تزحل  نعوم  ي بيد 
 لَفَسَد المرنى.
 ا فيه حذفان، أيًضا على ضبيين:الث اين: مم  

: يِخالفِِه. ، حاآلخب   أحدهما: َيَتَتالى فيه الحْذف 
ل: قول اهلل ة   ﴾ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ﴿: األح 

حيرَده حذف  . «حال َتقول وا: هو»، هاهنا َحذفان، تقديبهما: [171ساء:]النِّ
آليِة األ خبى: ة يف ا ، ي ؤيِّد  هذا قوله ة (3)«ثالث  ثالثة  »آخب، تقديبه: 

                                                           = 
 .1/10، حيال نسبة يف أمالي القالي 101

 .4/69، حالمخصا 69(  التمام يف تفسيب أشرار هذيل 1)
 .1/426ط ويل، يال نسبة يف أساس البالغة )،حل( (  البيت من ال2)
اء 3) جاج 1/38(  ينظب: مراين القبآن للفب  ، حدالئةل اإلععةا، 2/135، حمراين القبآن للز 

379. 
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 .[73]المائدة:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿
نة قوله ة  َبار   المْرَدن  »ة  حمثله من الس  . هذا أيًضا فيه حذفان، (1)«ج 

َبار   : َدم  َحاَفِب المْرَدِن ج  ، ث م  َبار   .(2)تقديبه: َحافِب  المْرَدِن ج 
 :(3)حقال أيو الن عم
 هَجةةةةْوَ،اؤ   َرَكةةةةَدْت  (4)حةةةةب   َيةةةةْومِ  فِةةةةي 

 
 

ه: يف يوِم حب  َرَكَد َحب  َجوَ،ائِه. ثم  َحْذف  آخب، حهو: َرَكَد حب   تقديب 
 .(5)ط لوِع جو،ائه

ا فيه حذفان، اعَتَورا َحواِشَي ألفاظِِه، فمنه قول اهلل  بب الث اين: مِم  الض 
هنا حذفان: حذف   ،[77]الفبقان:  ﴾ىائ ى ې ې ې ې ۉ﴿: ة 

، ﴾ې﴿المَضاِف، عند قوله:  ، أي: يرذايكم. حاآلخب: حذف  مفرول 
                                                           

وَل اهللِ 1) بيبَة َأن  َرس  حي عن َأيِي ه  ، َحاْلَمْرةِدن  »قال  - -(  ر  َبةار  ، َحاْلبِْئةب  ج  َبار  اْلَرْعَماء  ج 
َبا ةس  ج  م  َكةاِ، اْلخ  ، َحفِةي البِّ ، 254 /12مت فةق عليةه، أخبجةه البخةاري يف صةحيحه « ر 

 .1334 /3حمسلم يف صحيحه 
، َيرنِي: َمن َعِمَل فِي الَمْرةِدِن َفاْنَهةاَر عليةِه َفمةات َفةاَل ِدَيةَة فيةِه.2) ينظةب: عمةدة  (  َأي: َهَدر 

 .24/70القارئ شبح صحيح البخاري 
جةةا،  يةةن قدامةةة، مةةن ينةةي يكةةب يةةن و الفضةةل. حهةة215(  ديوانةةه 3) حائةةل، مةةن أشةةهب الب 

ةرب. مةات سةنة  م ةهة130حأحسنهم إنشاًدا للشِّ ةرب 745. ينظةب: طبقةات ايةن سةال  ، الشِّ
رباء   150/  10، األغاين 603حالش 

(4. يوان: حيوِم قيظ   (  يف الدِّ
 .2/321(  ينظب: غبيب الحديث الين قتيبة 5)
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: هذا أحدها بكاَء هلل سبحانه، حفيه أقوال   .(1)تقديبه: لوال د عاؤكم الش 
نة قوله ة  ، تقديبه: قِباءة  (2)«َعْعَماء   الن َهارِ  َصاَلة  » :حمثل ه من الس 

ال ( صفة  للِقباَءِة، ال للص  . فة )َعْعَماء  ة، إم ليس كل  صالِة الن هاِر َعْعَماء 
الِة قباءًة.  الص 
 :(3)قال َجبيب

ةةةةةةةَل َسةةةةةةةْرَي َقةةةةةةةْوم    َلةةةةةةةَو ان  اهلَل َفض 
 

 
هةةةةةود    ةةةةةم  الِخالفةةةةةة  حالر   َصةةةةةَفْت لك 

َل َسرَي قوم  على آخبين. حيف الكالِم حمرلوم  أن  اهلل ة   ة َفض 
َريِن فيه ال  ح/ إ110حذفاِن، ال يصل ح مرنى البيت / قد  ، يإرادهتما م 

م  الِخالفة   ، لما َصَفْت َلك  َل َسرَي َقوم  حتقديبهما: َلوال أن  اهلل فض 

                                                           
جاج (  تنظب األقوال حم1) ، حالن كةت حالريةون 4/78ا يترل ق يالمسألة يف: مراين القبآن للز 

مراين 4/162 اف 4/37، حتفسيب الس   .24/488، حمفاتيح الغيب 3/297، حالكش 
مسرود، حلةيس حةديًثا كمةا يظن ةه يرةض  الن ةاس.  ين عبد اهلل ين (  هذا القول أليي عبيدة2)

ارقطني: لم ي بح عن الن   ة، حإن ما هو من قول يرض الفقهةاء، حقيةل: هةو  بي ة حقال الد 
، حالفائق يف 1/250، حهتذيب الل غة 170كالم الحسن البصبي. ينظب: فضائل القبآن 

 .3/187، حالنهاية يف غبيب الحديث 2/395غبيب الحديث 
ي، من عطي ة اليبيوع ين ، حجبيب هو: أيو حزرة، جبيب315(  البيت من الوافب، يف ديوانه 3)

عيًدا يف النّسةيب حالمةدح؛ حكةان مةن أشةّد النّةاس  حلة األموي ة، كان م  ف حول شرباء الد 
لد حمات يف اليمامة؛ حكانةت حفاتةه  هعاًء؛ حنقائضه مع الفب،دق حاألخطل مشهورة؛ ح 

رباء  هة(.110سنة ) رباء 2/374ي نظب: طبقات فحول الش  رب حالش   .304، حالشِّ
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. هود   حالر 
حِف،  ذ  باِع يالح  واهد كلها، تأليف  الطِّ حإن ما دعانا إلى إيباِد هذه الش 

 حَتسكِين  الن فوِس، إلى ما لم يكْن لها يالمألوِف.
ميَب قد يرود  إلى غي ا ي قوي أن  الض  ورِ حمم  يف الل فِظ يَقبينِة  ِب المذك 

: ة حكايًة عن ي وسف ة ف  عنه ملك إلى غيبه، قوله ة حال  َتصبِ 
ن . َيمتنع  أ[62يوسف: ] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿

ر له جهالت ه  تروَد الهاء  على البَضاعِة، من قَِبِل أن  اإلنساَن ال تتصو 
، حفيها يتقل ب   ، حهي َسبب  مراشِه ححياتِه، هذا لبضاَعتِه، التي هبا يْكَتِسب 

. ، َأح َيتقادَم هبا َعْهد  ْبِب الَرهِد هبا، من غيِب أن يطوَل عليه َأَمد   مع ق 
وِد  حلو فبضنا أن  أنواع االختالل هذا قد ي وَجد  يف آحاِد الن اِس؛ لعم 
، أح لنوع  من أنواِع االختالِل، فكيَف ي وجد  يف  ، أح لَضرِف ِحس  َفهم 

َقالَء، َأنبياَء، َأحالِد أنبياء؟، حمِثل هذا مردحم  يف حقِّ ِعصا ية  َألب اَء، ع 
ن  ميَب ال َيحس  رناه، حأن  الض  هؤالِء البت ة، فإما ثبَت هذا؛ لما مكبناه حقب 
ن  أن تكوَن  ، َيحس  ؤن ث  ه  إلى لفظ  م  َن ة إًما ة َعود  ه  على البضاَعِة َحس  َعود 

نه؛ ألن ها ضميب المؤن ث. حمن هاهنا َحقَع االشتباه  يف هذه الهاء كنايًة ع
ن ة حينئذ   األمهان، إم كانِت البضاعة  مؤن ثًة، حالهاء  ضميب  المؤن ِث، فيحس 
ر  ة هاهنا: لرل هم يربفوَن الَغفَلَة، أح النِّرَمَة، أح الحَسنََة،  ة أن يكوَن المقد 

َر الَغفلة ؛ ألن ها َأعم من النِّرَمِة حما جبى هذا المعبى. حاألَليق  أن ت ق د 
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 .(1)حالَحَسنَةِ 
، (2)أال تبى أن ك تقول  لكلِّ نرمة  )فِْرَلة(، حليس كل )فِْرَلة( نِرمةً 

َن ة إًما ة تقديب )الِفْرَلة( دحن غيبها؛  حكذلك الت قديب يف الَحَسنَة. َفَحس 
 .[62يوسف: ] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿حلهذا جاء يرده: 

(: تَبج  َلرَ )ح ى، حال ي توق ع؛ لَِما  (3)ل  ، حعبفان  البضاعة ال ي رتج  حتوق ع 
ي110/ د أن  تقديَب )الةِفْرَلة(  (4)ظ/ يي ن اه من َتَردِّ ا يؤكِّ العهالة هبا. حمم 

رناه: أن  َعْبَض ي وسف إن ما كان لتنبيههم  َأْحَلى من تقديِب ِسواَها ة مع ما قب 
ن عن َملِك   ال  ع العسيم، فيرلمون أن  مثل هذا ال يصدر  إعلى هذا الص 
، عالي ِة، شبيِف الن ْفِس، يصغب  إخباج  هذا الَقْدِر يف َجنِب  (5)كبيم  الهم 

، َعطَ  ، َشفيق  َحَسن  فه على هذا العميل ق بب كَِبب نفِسِه، أح مي َقَباية 
حم، فلهذا قال: ي حيؤكِّ [62يوسف: ]﴾ېئ ېئ﴿الب  د ما ، هذا يقوِّ

                                                           
، حالتسهيل لرلةوم 2/207، حمراين القبآن للنحاس 2/48 لقبآن للفباء(  ينظب: مراين ا1)

 .1/391التنزيل 
اللةة علةى هيئةة 2) (  مثل اسم الهيئة الذي يصاغ  من الثالثي علةى ح،ن )فْرلةة( كقرةدة، للد 

الفاعل عند حقوع الفرل، فإما كانةت صةيغة المصةدر مشةاكلة لصةيغة الهيئةة، دل  علةى 
 ضافة كقولهم: نرمة  سايغة ، حنعدة  الملهوف.الهيئة يالوصِف أح اإل

 (  يف األصل: تبجي. حهو خطأ.3)
(4.  (  يف األصل: َتَردِّ
 عاِل. (  يف األصل:5)
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 .(1)شبحناه يف صدر هذه المسألة
دحَر لقبوله انشباًحا قوله ة  ا يزيد  ما مكبناه إيضاًحا، حي كِسب  الص  حمم 

  :ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ة يف سورة الَقَصا 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ
حلم يذكب  ﴾ڭ ۓ ۓ﴿اه كيف ثن ى يف قوله: أال تب ،[48] ﴾ۇ

سالة، حالن هوِض هارحَن يف هذه اآل ا ات حدا يف أداِء البِّ ية البت َة، لكن َلم 
َن أن  خا الواحد، يف الن هوض يذلك حس  ة، حت ى صارا كالش  يأعباِء الن بو 
ي خرب عنهما يلفظ الت ثنية تارًة، تنبيًها على األجِل، حيلفظ الت وحيِد أ خبى؛ 

بآن، فتدي ب ألن هما صارا كالن فس الواحدة، حهذا من غ وامض أسباِر الق 
د، إن شاء اهلل ترالى.  َتْبش 

حي حتمل  أن يكوَن الت قديب: َأحلم يكفبحا يما أ حيت موسى حهارحن؟، 
ثم  حذف )هارحن( لإليعا، حاالختصار، حلداللة َقبينة الحال، فتكون 

ية ة يف اآل الت ثنية  على هذا قد جاءْت على األَجل، حي ؤيِّد هذا قوله ة 
األنبياء: ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿األخبى: 

نبًِّها على حذفه هنا، حلهذا الحذف نظائب كثيبة [48 ، فيكون مكبه هناك م 
رب.  يف القبآن حالشِّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: قال ة 

                                                           
 (  يف األصل: المسلمة.1)
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، 111، تقديبه: /[13آل عمبان: ] ﴾ڑ ڑ ح/ أحدهما ت َقاتِل 
اعب  :(1)فَحَذَف الموصوَف. حقاَل الش 

ْهب   َحَمةةةةةا  َفِمنْهمةةةةةا: تارتةةةةةانِ  إاِّل  الةةةةةد 
 

 
 ، وت   الَرةْيَش َأْكةَدح   َأْطل ةب   حأ خبى َأم 

 ، حاهلل أعلم.(2)تقديبه: فمنهما حاحدة  أموت  فيها 
، الَوْقف  [13سبأ: ] ﴾ۇئۆئ وئ ۇئ وئ﴿: لطيفة  أ خبى: يف قوله 

، حمثل هذا إما حقَع يف (3)﴾ۇئۆئ ۇئ وئ﴿، حيبتدئ: ﴾وئ﴿على قوله: 
َى: )التِفاًتا(الشِّ  مِّ اعب(4)رب س   :(5)، كقول الش 

                                                           
. حأنشةده 346 /2، حكتةاب سةيبويه 24مقبل، يف ديوانةه  ين (  البيت من الط ويل، لتميم1)

اء يف مرانيه  . تارتان: مثنى تارة: حهي الحةين، حالمةّبة حألفهةا 323 /2حلم ينسبه، الفب 
 حاح.

 .172، حضبائب الشرب 3/132، حالكامل 2/346(  ينظب: كتاب سيبويه 2)
عبي يف أماليه3) لةيس يمفرةول  يةه، حإن مةا هةو  ﴾ۇئۆئ ﴿: إن قوله ترالى: 40 (  قال اين الش 

ةالحة شةكًبا محةذحف، حالمةباد: اعملةوا األعمة ﴾ۇئۆئ ﴿مفرول  له، حمفرول:  اَل الص 
 على هذه النِّرم.

َو نقل اْلَكاَلم من أسلوب إَِلى آخب، َأعنِي من الت َكل م َأح اْلخطاب َأح اْلَغْيَبة 4) (  ااِلْلتَِفات: ه 
ور. ينظب: الكليات  َو اْلَمْشه   .169إَِلى آخب مِنَْها يرد الت ْربِيب األحل، َهَذا ه 

ةبيع، حهةو 5) ةاح يف ديوانةه (  البيت من الس  ؛ حشةبح 2/201؛ حكتةاب سةيبويه 439للّطِبم 
. أقةوِت األرض، حَأْقةَوِت 338 /12؛ حلسةان الرةبب )صةبم( 1/468أييات سيبويه 

 ، ْبم: أييةات  مةن الن ةاس معتمرةة، حالعميةع: أصةبام  ار، أي: خلت من أهلها. حالصِّ الد 
ْبم مةا يةين عشةبة أييةات  إِلةى عشة قيش: الصِّ بين ييًتةا. شةمس الرلةوم حدحاء قال أيو الد 

 .6/3716كالم الربب من الكلوم:
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 َأصةةةةةةبامِها َيْرةةةةةةدَ  َأْقةةةةةةَوْت  دار   َيةةةةةةا
 

 
ْغنِيةةةةةَك  َحَمةةةةةا َعاًمةةةةةا،   عامِهةةةةةا مِةةةةةنْ  ي 

ار، ثم  تبكها حالتفَت مخاطًبا ِسواها،   َل البيت يِخطاِب الد  يدأ يف أح 
، حهذه كاف «ي ْغنِيَك  َحَما»تباه قال:  خربًا له يدرحسها حيالها، َأاَل م  

ب. ذك   الِخطاب للم 
 :(1)حقال اآلخب

ةةَبها َدار   يةةا  َتْحسةةيبا البِلةةى َحس 
 

يح   عليها حَسَفْت   ورا َيْرَدكِ  البِّ  م 
ار حمخاطبة    ِل يف االلتفاِت عن الد   .ألخبى، حله نظائب  هذا كاألح 

ميب المبفوع يف قوله ترالى:  .  ﴾وئ﴿َفَرَلى هذا يكون الض  للِعنِّ
ليماَن يطبيِق الت سخيِب مَِن اهللِ ة فإن قِ  ة حما  يَل: العن  إن ما َعِمل وا مع س 

، فكيف يحتاجون  خا  ل منزلَة ما ي طبع عليه الش  ه اهلل  ة ترالى ة َيَتنز  ب  ي سخِّ
 إلى ،يادِة تأكيد  مع هذا المرنى؟.

                                                           
؛ 201 /2؛ حكتةةةاب سةةةيبويه 130(  البيةةةت مةةةن الكامةةةل، حهةةةو لألحةةةوص يف ديوانةةةه 1)

ةاهد 523 /1؛ حشبح أييات سيبويه 11 /17حللحارث المخزحمي يف األغاين  . حالش 
م لما قصةدها حليسةت ينكةبة.  فيه: إن ه نادى داًرا يينها فصارت مربفة، حيناها على الض 

َبها البِلى(، حالفرل ال ينرت يةه إال  الن كةبة. يةبى سةيبويه أن  ثم أتى يردها يقوله: )َحس 
بها( ليس ينرت لة)الدار( إن ما استأنف خربًا، كأن ه يرد أن ناداهةا أخةذ يف اإلخبةار  )حس 

ْت: طيبت، حالبِلى: الِقةدم. غي بها حأخفى آثارها. حَسفَ  ، أيبها البِلىعنها، فقال: حس  
ور: يضم الميم: الغبار المرتدد. ينظب: شبح أييات سيبويه   .1/364حاْلم 
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تِهم، حال  يف العواب عنه: إن  الِعن  ليس من طِباِعهم حال ِجباِل 
عوائِدهم االنقياد حالط اعة على َطبيِق اإلمالِل حاالمتِهاِن لَبني آدم، دليل ه 

عود [12األعباف: ] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿قول إيليس ة لرنه اهلل:  ، حين أ مَِب يالس 
م  المَبَدة  منهم، يف يرض ة  (1)آلدم بحَن ه  . السيِّما حالمَسخ 

، حمن ده عنًفا رغبة  ، فانقيا. حمن َتكن َسعي ته يطاعته على دخل(2)األقوال
 .هذه حاله فالت أكيد له أحاًل 

حأيًضا لو ق لنا: إن  الت سخيَب صي بهم كالمطيرين يطبيِق األَصالة لم 
لِّ  اق ة يمنع من حثِّهم يالت أكيد، حكيف ال يكون حقد ك  فوا األعماَل الش 

حضرا  (3)َذْينظ/. حَأيين  من هذا: أن  الهواء حالماء الل  111/الباهبة
، ًعا قد ي  وطَ  ك  حبِّ حتاج يف يرض األحقات يف االنتفاع هبما إلى ياعث  حم 

حام، أن  كل  من  اهد المسترمل على الد  ، حأيًضا فإن  الش  حهذا أمب  ظاهب 
، حاسترمَل من يقوم يذلك أحدَث عماًل  ، أح إصالِح أرض  النتفاع  ، كبناء 

المصنوِع كائنًا من كان، ال يد  للِفرلة من  الرمل، يف إعانته على المرمولِ 
ستحث  يف حاِل مباشبهتم للرمل، حإن وه لم ي وجد منهم تقصيب  فيما تول   م 

، حإن ما الغبض  يف  ا كان ملك المرمول أح غيَب شاق  َحأ رِصدحا له، شاقًّ
، حال تقصيب  ة  االستحثاث لهم على الرمل ة حإن لم يكن هناك فتور 

                                                           
 .2/379، حالمحبر الوجيز 1/537(  جامع البيان 1)
 .8/529، حالبحب المحي  25/198(  ينظب: مفاتيح الغيب 2)
 (  يف األصل: الل ذان.3)
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هم ًدا لَِما يرملونه، حتنشيًطا لمن عساه   إشرار  يأن  حراءهم م الحظًة حتفق 
. (1)أْن ي خامَِبه  منهم َحَنأ   تور   أح ف 

حأيًضا فإن  يف َصبِف األَمِب إلى العنِّ من ِ،يادِة المرنى حكماِل الَفائدِة 
بَف إلى آِل داحَد، من قَِبِل أن  اهلل ة  َد ة َلم   ما ليس يوجد  فيه لو ص  ا عد 

، إلى قوله: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿نِرَمه  عليهم يقوله ة ترالى: 
، حمِنَن  [13سبأ: ] ﴾وئ﴿ ، َيشتمل  هذا الكالم على نَِرم  َعميمة 

؛ لتت صَل يرض  النِّرِم (2)َجسيمة   َن أن يكون هذا ِخطاًيا للعنِّ . َفَحس 
كِم ما قبَله من االمتنان، حأيًضا  ، حيدخل األخيب  يف ح  فإن ه لو يبرض 

كب ة  ِبَف األمب  إلى داحَد ة حهم أنبياء، ال يزالون على قِدم  من الش  ح 
كب قواًل  ْسِع يف الش  هِد، حاستِنَفاَد الو  ، حفِراًل  القتضى ملك يْذَل غايِة الع 
، حاهلل َأْرَفق  حَأْرَأف   ة  ِل َمشق  ْلفة  حتحم  من  (3)حري ما أد ى ملك إلى ،يادِة ك 

ِة، حقد قال ة سبحانه حترالى: تكليِف َح  اق   ھ ہ﴿ْمِل األ موِر الش 

. [28ساء:النِّ] ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: ، حقال ة [207البقبة:] ﴾ھ
 .(4)ح/ حهذا المرنى كثيب  يف القبآن112/

                                                           
ة1) ْثَقاًل. حنةاَء يِةِه الِحمةل  إَِما َأْثَقَلةه. ينظةب: لسةان الرةبب )نةوأ( (  ناَء يالِحْمل إَِما َنَهَض يِةِه م 

1/174. 
 .22/169، حمفاتيح الغيب 20/365(  ينظب: جامع البيان 2)
 (  يف األصل: أرؤف.3)
البقةةةةةةبة: ] ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴿(  كقولةةةةةةه ترةةةةةةالى: 4)

= 
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ًها إلى آِل داحَد القتضى حجود الفاء  (1)حأيًضا فإن  األمَب لو كان متوجِّ
ا َعد  ﴾وئ﴿قبل لفظة  ، ؛ ألن ه َلم  ْؤَتها أحد  َد عليهم َجِسيَم النَِّرِم التي لم ي 

، حالَعْفنَة  ت ْطِرم  ألًفا ل  ، حَجب أن تكون (2)مِن كوِن الِقْدِر يكفي َألَف َرج 
حر  َراِسَيات  َفاْعَمل وا(؛  الفاء موجودة يف الل فِظ، فيكون الل فظ: )َحق د 

كَب( ياالمتناِن الذي َمن   َب يالفاء )الش  يه عليهم، كما قال سبحانه،  ليرقِّ
د مِنَنَه  َحَمَكَب نَِرَمه  يقوله:   ۆ ۇ ۇ﴿حيف اآلية األ خبى حين عد 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
َب [152 - 151البقبة:] ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ، فرق 

َدِة. م من ِمْكِب النِّرم المردحدة، حالِمنَِن المرتدِّ ْكب(، يما تقد   (3)يالفاِء )الذِّ
ْكًبا، غيب  م سترمل  حال  قوَل القائل، مثاًل حأيًضا فإن   : َعِمْلت  ش 

ْب، لكان جوايه، دحَن  مأن وس  يه، َأال تبى أن  القائَل لو قاَل آلخَب: اْشك 
                                                           = 

 [،،28النسةةةةاء: ] ﴾ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿٿ  ٿ  ٹ﴿حقولةةةةه ترةةةةالى:  [،286
 .[7الط الق: ] ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴿حقوله ترالى: 

 (  يف األصل: القتضا.1)
اعب:2)  (  قال الش 

َيةةةةةةةةةةةا َراِسةةةةةةةةةةةَية حر  َكالب  ةةةةةةةةةةةد   َحق 
 

ْتَبَعةةةةةةةةه   َحِجَفةةةةةةةةان  َكةةةةةةةةاْلَعَوايِي م 
ا. ينظةب: مرةالم التنزيةل قيل: كان يقرد  علةى الَعْفنَةِة الواحةدة ألةف  َرجةل  يةأكلون منهة 

 .16/28، حاللباب يف علوم الكتاب 14/275، حالعامع ألحكام القبآن 3/674
، حالبحةب 3/173، حشبح الت سهيل الين مالك 1/163(  ينظب: مراين القبآن لألخفش 3)

 .2/46المحي  
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. حكذلك لو قال، مثاًل  : َفَرْلت  : اِحَمْد َ،ْيًدا، لكاَن جواي ه ، أيًضا: َعِملت 
. حما أكثب  مِن أن ي   ، دحَن َعِمْلت   .(1)سَتقصىَفَرْلت 

وِه التي استحق  هبا أحد  األجزاِء الث الثِة  حهذا ة أعني َفَرْلت  ة أحد  الوج 
َب فِْراًل  اخلِة تحَت جنِس الكالِم، أن ي لق  ده من الن ظب إلى  الد  مع ما ي رضِّ

ة حالث قِل يين الِفْرل حالَرَمل، حهو أن  لفظَة )الِفْرِل( ساكنة  الَرين،  الِخف 
اكن  أخف  من حلفظ كة  الَرين، حهي الميم. حالس  ة  )الَرَمل( متحبِّ

. ك، حهذا شيء  َعَبض   المَتحبِّ
ه  ة جاء على  ل  ن ا فِيه، فنقول: إن  القبآن المعيد ة َجل  منزِّ ْد إلى ما ك  فْلنَر 
َطبِها،  ع مذاهبِها يف ِخَطاهبا، حخ  تراَرِف الَرَبِب حمأل وفِها، مع تنو  م 

[112ها،/حَنثبِ  ق  من اإليعاِ، حاالختصاِر، حالَبْسِ ، (2)ظ/ ]يِط ب 
ِب يف َدقيِق َمرانيه، حَلطِيِف َأسباِره،  حاإِلكَثار. حقد أمَب اهلل  يتدي ِبه، حالت فك 

 ، فهذا حثٌّ [82ساء: الن ] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿: يقوله 
ِه حإععاِ،ِه، من َيسطِِه على إِعماِل األَفكاِر، حإِنَراِم الن ظِب يف َغوامِِض 

ِم ما أ ريَد يألفاظِه، حمضموِن إشاراتِه؛ لي وَقَف على يديِع  حإيعاِ،ِه، حَتفه 
 ڇ ڇ ڇ﴿الَرعائِب حَطبائِف الَغبائِب. أال َتبى أن  الواح يف قوله سبحانه: 

كمها الرطف  يف قوِل  ﴾ڌ ڍ ڍ تقتضي ما َترطِف ما يرَدها عليه، إم ح 
                                                           

، حالمحةبر الةوجيز 1/208، حالنكةت حالريةون 1/208(  ينظب: مراين القبآن للزجةاج 1)
1/226. 

ياق.2)  (  يياض يف األصل مقدار كلمة، حما يين مرقوفتين ،يادة يقتضيها السِّ
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چ چ ﴿يادهتا يف موضع  ما، حتقديب ملك، حاهلل أعلم: ، (1)َمْن لم يبَ 

، فيط لروَن على ما َيشتمل عليه من َدقيِق اإلشارات، حلطيِف ﴾چڇ
ا تقتضيه ألفاظه، فيعدح ه على ناألسباِر، حَغبيِب المراين، حنحو هذا مم 
، مصوًنا مَن الت ناقِض حالت باين، ، حَنسق  مرلوم   ڇ ڇ ڇ﴿نظام  حاحد  مفهوم 

، حلم يكن على ما حصفنا [82ساء: النِّ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
ِد المراين َري نا َحَلَك ». حمِْن ثم  كان قول  المَصلِّي: (2)مَِن الَكماِل حَتراض 

يف الت رظيِم هللِ مِْن حذفِها من الل فِظ، إم  أيلَغ يف الت فخيم، حأكثبَ « الَحْمد  
ًء على اهلل، حترظيًما له، كان مرناها الرطف  على محذحف  يقتضي ثنا

ن  ا َيحس  ، أح ما َشاَيه ملك، مم  ، أح الث ناء  : َري نا َلَك المعد  حكان الت قديب 
تقديبه هنالك. فالملفوظ  يه مرطوف  يالواح على محذحفه ة كما يين ا ة، 

، حقد ق لنا فيه ما َحَضب. ، حلم يكن الَغَبض   حهذا شيء  َعَبض 

                                                           
 (  يف األصل: يبى.1)
حمَن الَمرلةوم َأن  اإِلنسةاَن ة َحإِْن كةاَن فِةي :»10/151(  يقول الفخب البا،ي يف مفاتيحه 2)

شتمِ  اًل َعلى الَمراين الكبِيَبِة، فال غاية البالغة حهنايِة الفصاحِة ة، فإِما َكَتَب كَِتاًيا طوياًل م 
ي د  حأن يظهَب التَفاحت  فِي كالمِه، يِحيث  يكون  يرضه قويًّا متِينًا، حَيرضه  سةخيًفا َنةا،اًل، 
بآن  كذلَك َعلِمنَا أن ه  المرعز مِن عنِد اهلل ترالى، حضبَب الَقاضي لهذا  ِن اْلق  ا َلم َيك  حَلم 

ِويَلَة يحيةث  ال َيقةع  يف شةيء  مثاًل، فقاَل: إن  الواحدَ  من ا ال ي ْمكِن ه  َأن يكت َب الط وامِيَب الط 
ونًة عن مِثةل هةذا  ، َحت ى لو رَأينا الط واميَب الط ويلَة َمص  من تلك الحبحف خلل  َحن قَصان 

حينظةةب: الكشةةاف «. الخَلةةِل َحالن قصةةاِن لكةةاَن ملةةَك مرةةدحًدا يف اإلععةةا،، فكةةذا هاهنةةا
 .3/240، حالطبا، ألسبار البالغة 2/83، حالمحبر الوجيز 1/540
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بآن المعيد فلنَصبْف ِعنَاَن ال طايقِة ألفاِظ الق  َقوِل إلى ما يه يدأنا من م 
، فمنه ما  بحب  لكالم الربِب، فمن ملك: الت أكيد  يف كالم الربِب على ض 

نا لتَْشيِ  لنا عليه هذه /ييأيت يتكبيبه، حهو قصد   ح/ المسألة.113ِد ما أص 
، فمنه: ما يأيت يتكبيب بحب  الل فظ  الت أكيد  يف كالِم الربِب على ض 

وَن،  ْم َأْجَمر  تغايبة ، كقولهم: جاَء القوم  كل ه  يرينه، حمنه: ما يأيت يألفاظ  م 
وَن، فقد رأيَت كيف جاءْت هذه األلفاظ األريرة وَن، َأيَْتر  وَن، َأْيَضر   َأْكَتر 

تغايبًة، تأكيًدا للفظِة )كّل  م، حلم يقتصبحا يف م  (، يف قولَِك: جاَء الَقوم  كل ه 
الًّ الت   قنًرا؛ ألن  )ك  ل، حإِْن كاَن م  موِم، وكيد على الل فظ األح  ( لإلِحاطِة حالر 

وه هذه األلفاظ األريرةأحت ى   .(1)ْتَبر 
نا الكامل عبد  اهلل ة رحمه اهلل ة (2)أحمد ين حمن ملك ما َحَكى لنا شيخ 

يادات التي  :أن  يرَض الربِب قِيل له م؟تدرجوهنا يف كالمِ ما هذه الزِّ  ك 
                                                           

ْم( اَل مرنى َلَها فِي َنفسَها، َحاَل ت  1) تِي يرد )كل ه  ْفةبَدًة، َحإِن َمةا (  إن  اأْلَْسَماَء ال  ْسَتْرمل يَِحال  م 
مةة علةى )َأْجَمةع(؛ ألّن  ْم( هبَا لتحسين اْلَمْرنى حتوكيةده. ح)كةّل( مقد  ( أتبع )كل ه  ةالًّ )ك 

: )إّن القةوَم كل هةم يف  ، ح)أجمةع( ال تكةون إال  تأكيةًدا؛ تقةول  تكون  تأكيةًدا حغيةب تأكيةد 
ار(، فيعو، رفع )كّل( حنصبها؛ فالنّصب  على الت أكيةد، حالعةار  حالمعةبحر  الخةرب؛  الد 

ملة من المبتةدأ فع فرلى االيتداء، حخربه العاّر حالمعبحر يرده، حالع  حالخةرب  حأّما الب 
(. ي نظب: ِعلل الن حو  ا 85، حالل مع يف الربيية 259خرب )إن  )ياب 5/213، حالمخص 

الة على الرموم حالخصوص(، حشبح المفّصل   .3/46األلفاظ الد 
ةاب، كةان  ين أحمد ين (  هو: عبد اهلل2) عبد اهلل الن حوي البغدادي، المرةبحف يةاين الخش 

رب حالفبائض.أديًبا فاضاًل، عالًما يالن   ينظةب إنبةاه  (،هةة567تويف سةنة ) حو حالل غة حالشِّ
 .2/29، حيغية الوعاة 159، حإشارة الت ريين 2/99البحاة 
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عيًبا: هذا شيء   . حإِلى هذا المرنى أشار أيو (1)يه كالَمنا َنتِد  فقال م 
هذه الت وايع ، حقد سَبَد الت وايَع المذكورة آنًفا، يقوله: حمراين (2)الفتح

ة الت و ه  كلها ِشد   .(3)كيد، هذا كالم 
ا أن يكوَن قد حقَف على ِحكاية األعبايي فرب ب عن لفظه هبذه  فإم 

ا ا ا أن يكوَن من ياب الت وارِد، ححق وِع الحافِِب على الَحافب. حأم  لربارة، حإم 
ا المفبد،  الت أكيد يتكبيب الل فِظ َفقد يكون يف المفَبِد حالعملِة، أم 

ه  حَعيْن ه ، حكذلك الن صب  حالعب    .(4)فكقولك: َجاَءنِي َ،يد  َنْفس 
ملِة فنَحو: ا الت أكيد  يالع  ، حَرَأيت  َ،يًدا َرَأيت  َ،يًدا،  حأم  َقاَم َ،يد  َقاَم َ،يد 
ح ح َمَبرت  يَِرْمب  ى اإلتباع(5)حَمَبرت  يَرْمب  ، (6). حقد يعيء  الت أكيد  حي سم 

                                                           
يه حنثبته، يقال: َحتَ 1) ه حتًدا؛ إما أثبت   دت  (  أي: نقوِّ ، فأنةا حاتةد، الَوتِد أتِد  ه يف حائ   أح أرض 

 .2تباع حهو موتود. ينظب: اإل
ِجنِّي، أيو الفتح، الن حوّي، من أحذق الرلماء يةالن حو حالت صةبيف؛ لةزم  ين ثمان(  هو: ع2)

ر ايةن ِجنِّةي مكانةه يبغةداد؛ تةوّفي سةنة ) ةا مةات تصةد   هةة(.392أيا علّي الفارسةّي، حَلم 
 .2/335، حإنباه الّبحاة 244ي نظب: نزهة األلّباء 

 .85(  اللمع 3)
، حشةةةبح 73، حالمقدمةةة العزحليةةةة يف الن حةةةو 3/151(  ينظةةب: شةةةبح كتةةةاب سةةةيبويه 4)

ل   .2/154المفص 
 .3/1185، حشبح الكافية الشافية 3/104(  الخصائا 5)
(  اإلتباع هو: َأن تتبع الكلمة الكلمة على َح،هنَا، َأح رحيها إشباًعا حتوكيًدا. َحقد شاركت 6)

ة أِلَن  اْلَكلَِمةة الث انَِيةة إِن َمةا ِهةَي َتايَِرةة  ؛َباًعةاتإ َي مِّ اْلَرعم  اْلَرَبَب فِي َهةَذا اْلَبةاب، َحإِن َمةا س 
نَْفةِبَدة، َفلَهةَذا قيةل اإلتبةاع. كمةا لألحلى على َحجه التوكيد َلَها، َحَلْيَس ي ة  =َتَكل م يِالث انَِيةِة م 



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة

 

 

216 

. ، حَجائِع  َنائِع  ، حهو َكثِيب  َيثِيب   كقولهم: َحَسن  َيَسن 
اعب  إلى رب أن يحتاَج الش  المبالغِة يف تأكيِد  حمْن مآخذ الت أكيد يف الشِّ

المرنى الذي َيقصد  إليه، فيأيت يتكبيب الل فظ لتحصيل الَغَبض الذي يف 
اعب113/  :(1)ظ/ البيت، كقول الش 

 َحب ةةةةةةةَذا، َحب ةةةةةةةَذا، َحب ةةةةةةةَذا، َأال
 

ْلةةةةةت   َحبيةةةةةب     األَمى مِنْةةةةةه   َتَحم 
 َأْنيايةةةةةةِه، َيةةةةةةْبد   َحب ةةةةةةذا َحَيةةةةةةةةا 

 
يةةةةةةةل   َأْظلةةمَ  إِما  ما الل   حاْجةةةةةةةةةةَلو 

 َأاَل تباه حيث أراد مدلوَل )حب ذا(، حهو مدح المذكور يردها، 
كبرًة، حمثله قول  حتقبيبه من الَقْلِب، حالمبالغة   فيه، أتى هبذه األلفاظ م 

 :(2)اآلخب
 َحَطاَلَمةةةةةا َمةةةةةا،َحَطالَ  مةةةةةا،َحَطالَ 

 
 حأطرمةةةةا َخالةةةةد   يَِكةةةةفِّ  َسةةةةَقى 

 
                                                           = 

جاؤحا يالّصفة حأرادحا توكيدها فكبهوا إعادهتا ثانيةة؛ فغي ةبحا منهةا حبًفةا، ثةم أتبروهةا 
كبهةوا أن يقولةوا: َعْطَشةاَن َعْطَشةاَن؛ فأيةدلوا مةن « َعْطَشاَن َنْطَشانَ »لى؛ كقولهم: األ ح

ةناعتين  يفالرين نوًنا. حكذلك قالوا: َشْيَطاَن َلْيَطاَن،  ، 194أشةباه لةه كثيةبة. ينظةب: الصِّ
 .88، حاإلتباع للسيوطي 1/334حالبديع 

ام 492يف ملحةق ديوانةه  أيةي رييرةة يةن لرمةب مةا(  البيتان من المتقةارب، حه1) ؛ حاالجلِةو 
ةيِب؛ قةاَل ِسةيبويِه: اَل ي سةَترمل  إاِل  َمزيةًدا. لسةان  ةبَعة  فِةي الس  : الَمضةاء َحالس  حاالجليوام 

 .3/482الربب )جلو،( 
جز، يال نسةبة يف: الرقةد الفبيةد 2) ، 99، حالقسةطاس يف علةوم الرةبحض 6/333(  من الب 

 .11/7255حشمس الرلوم 
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ر قي. لل فظ لتحصيل المبالغة يف الّطرا هذا كالذي َقْبَله، كب  ِم حالس 
ل يف حقَرة  ، أن ه قا(1)عن يرِض الخوارج «َكامِلِهِ »حقد َحَكى المربِّد  يف 
 :(2)كانت لهم مع المهل ب

يةةةةةةةل     حيةةةةةةةل   حيةةةةةةةل   َليةةةةةةةل  فيةةةةةةةه الل 
 

 
ا أراَد هذا الخارجي  المرنى الذي قَصَدته الربب  يف قولهم: َلي َل  َلم 

، حَلْيَلة  َلْيالالل   ه الل يل  حالل يلة  من ، يقصدحن يذلك ما يشتمل  عليءيل 
رويةِ  ر لفَظ الل يل  ص  ِة كباهي ته، حلم ينقد له ملك المرنى، كب  األَمِب، حِشد 

 (3)يف شربه؛ ليحصل منه يتكبيب الل فِظ ملك المرنى. حَحَكى األصمري  
ة حأ ْمِحلوا، فأرسلوا أن  يرَض الَربَ  (4)يف كتاب )المَطب( ِب أصايتهم ِشد 

                                                           
ة على حقف القتةال يف صةفين لتحكةيم القةبآن، ثةم رفضةوا  هم الذين َأجربحا عليًّا ة (  1)

التحكةةيم، فخبجةةوا عليةةه يف حةةبحراء، حأفسةةدحا يف األرض فأيةةادهم علةةيٌّ يف مربكةةة 
 .114. ينظب: الملل حالنحل حقد تمكن أحدهم من قتل علي  ة  الن هبحان،

جز، يال نسبة يف: الكامل 2) . حالمهلةب هةو: ايةن 137، حشرب الخةوارج 3/282(  من الب 
فبة األ،دي الرقلي: من األمباء األيطال، غزا المهلب الهنةد يف خالفةة مراحيةة،  أيي ص 

ييب، ححارب الخوارج يف عهد عبد الملك مةبحان، ثةم  حلةَي  ين ححلي العزيبة الين الز 
هبته إلى حةبب الخةوارج، تةويف79خباسان من قبله سنة  هةة، ينظةب: 83 هة، حتبجع ش 

 .5/350حفيات األعيان 
الرالء، أخذ عن  ين قبيب الباهلي، من تالميذ أيي عمبح ين (  هو أيو سريد عبد الملك3)

هةةة(. تبجمتةه يف: تةاريخ 216خلف األحمب أيًضا، حرحى عنه شرب جبيب، تويف سةنة )
 .313، حيغية الوعاة/150، حنزهة األلباء/ 10/410 يغداد

حاب، حما نرتتْ (  كتاب حصف ا4) لإلمةام أيةي يكةب  اد مةن البقةاع.حه الربب الةب  لمطب حالس 
= 
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هم، فراد حقال لهم: َأَصْبت  َمْبعى َثْرْد َمْرْد كَأْفَخاِم نَِساِء َينِي رائدَ 
: (1)َسْرد   ، حالمْرد  يِّن  الَغض  : الل  ال، فالث ْرد  حاية يإِْسَكاِن الد  . هكذا البِّ

، يف يرض األقوال  َشاَن َنْطَشاَن.. حهو من ياِب َقولهم: َعطْ (2)إتباع 
ها من اإلعباِب حالت نويِن؟، فإن قِيَل: َفلَِم َس  ستحق  لَب هذه األلفاظ م 

َد إعباي ها ييَن  ا َتَبد  قِيل: َيحتمل حجهين، أحدهما: أن  هذه األلفاظ َلم 
 َنصب  حَخفض  أجباها معبى الَقوايف المقي دة فَأسكنَها لذلك.

ا رأى من ال ح/ فؤاَده 114ما َأعَعبه حَمأل / (3)مبعىاآلخب: أن ه َلم 
بعة إلى ق لوب  َة حالَفبَح على صفة الس  بحًرا آثب أن يوصل المسب  س 
ِة ِحْبِصِه على م الَحظِة هذا المرنى  ه؛ َفلِِشد  م أهل ه حينو َعمِّ بسليه، حه  م 

                                                           = 
ين أمةةين 321دريةةد األ،دي، المتةةو ) يةةن الحسةةن يةةن محمةةد قةةه: عةةز  الةةدِّ هةةة(. حق 

 م.1962التنوخي، دمشق ة 
حاب( 1) ي عن أييه عن ايةن : »440ة 439(  نا  البحاية يف كتاب )المطب حالس  أخربين عمِّ

ةةسِّ اإليادي ةةَة ثالثةةة  نفةةب  مةةن قومهةةا، فارتضةةت أنسةةاَيهم الكلبةةيِّ قةة ال: خَطةةَب اينةةَة الخ 
ةا حجماَلهم، حأرادْت أن َتْسب َب عقوَلهم، فقالت لهم: إين أريد  أن تبتادحا لَي َمبعً  ى، فلم 

أَتْوها قالت ألحِدهم: ما رأيَت؟، قةال: رأيةت  َيقةاًل حي قةياًل، حمةاًء غةدًقا سةياًل، يحَسةبه 
، علةى ِعَهةاد  َغيةِب العاه ل  لةياًل؛ قالةْت: َأْمَبْعةَت؛ حقةال اآلخةب: رأيةت  ديمةًة يرةد ديمةة 

، فالن اب  تَ  َتباكًِبةا َجْرةًدا، َقِديمة  شبع  قبَل الَفطيمة؛ حقال الث الث: رأيت  َغْيًثا َثْرًدا َمْرًدا، م 
، حهي َتْردح  «.كأْفخاِم نِساِء يني َسرد  َتشَبع  منه الن اب 

ةايق  ( 2) ، حتنظةب األقةوال يف لسةان الرةبب 2/451، حالصةحاح )ثرةد( 441المصدر الس 
 .3/104)ثرد( 

 (  يف األصل: المبعا.3)
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 َحَذَف اإلعباَب حالت نوين، حهذا لطيف  كَما َتباه.
البقبة: ] ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يا: يف آية البِّ  قوله ة 

 ، اإلشكال فيها من حجهين:[275
ل منه ِل ماألح  قويَة المذكورة يف أح  بحاَنه حترالى ة َأحجَب الر  ا: أن ه ة س 

قوية يف غالب األمور، إ  ال  اآلية على الَقوِل، حالَقول  ال يعب عليه الر 
 يِمقارنة النِّية حاالعتقاد.
حجهي اإلشكال: َحْمل  األَصِل على الَفبِع يف  حالَوجه الث اين من

يا مِثْل  الَبْيِع؛  : إِن ما البِّ َيا. حالوجه أن يكون الل فظ  قوله: إِن َما الَبْيع  مِثْل  البِّ
 لي ْحَمَل الَفْبع  على األَْصِل.

: إن  القوَل يف اآليِة قد َقاَرَنه  االعتق نْطِق  حالموفِّق  اد  العواب حاهلل  اْلم 
، حكانوا أصحاب ِرًيا قبل ن زحل اآلية،  يٌّ عن يني َثِقيف  حالنِّي ة ؛ ألن ه َمْحكِّ

درًءا للت حبيم؛ ليسَتمبحا على ما كانوا عليه قبل نزحل  ،فقالوا هذا
. حقد َنطَق القبآن  المعيد  يالت كفيب على القول المقبحن يالنِّي ِة (1)اآلية

دح بحانه حترالى: حاالعتِقاِد المنصوب للر   ڑ ژ﴿اِن حالِرنَاد، قال س 

بحانه: [73المائدة: ] ﴾گگ ک ک ک ک ڑ  ڳ ڳ﴿، حقال س 

، فهذا كما َتباه  [17المائدة: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

                                                           
ةةلة يف: النكةت حالريةةون 1) فص  ، حالبحةةب 1/247، ح،اد المسةةيب 1/347(  ينظةب المسةةألة م 

 .2/707المحي  
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، (1)لقائِل هذا الَقول، إم كان َمقبحًنا يالنِّي ة حاالعتقاد. حلهذا نظائب َتكفيب  
 .حفيما أحردناه كِفاية
ا الوجه الث    ٿ ٿ﴿اين: حهو َحمل  األَصِل على الَفْبِع يف قوله: حأم 

 َفَرنْه  جوايان: ﴾ٿ ٿ
ظ/ قد َحمَل 114/ (2)أحدهما: إن  مِثَل هذا قد حرَد، فإن  ِسيبويه

البِناء يف الفرل المضارع إما ات صل يه َضميب  جماعة النِّسوة يف قوله: 
، ة أع ني )َفَرْلن( ة حهو فبع  على )َيْفَرْلَن( على )َفَرْلن( حهذا لفظ  ماض 

اء(3)المستقبل، فقد حمل يف البناء األصَل على الفبع  (4). حمثله قول الفب 
، نحو قولك: َقاَم حَأكبَم، إن َفتحَته ،  يف الفرل إما أ سند إلى فاعل  حاحد 

                                                           
 ﴾ڦ  ڦڦ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ ﴿(  حمثةةةال ملةةةك أيًضةةةا قولةةةه ترةةةالى: 1)

 .[72المائدة: ]
َقنَْبب، أيو يِشب: إمام  الن حاة البصبّيين، نشأ يالبصبة، حأخذ عن  ين عثمان ين (  هو: عمبح2)

هةة(. ي نظةب: 180الخليل، حيونس، حاألخفةش األكةرب؛ حصةنّف الكتةاب؛ تةوّفي سةنة )
، حإشةارة 2/346 ، حإنبةاه الةّبحاة60، حنزهةة األلّبةاء 66طبقات الن حويِّين حالل غةويِّين 

عاة 242الّتريين   .2/229، حي غية الو 
 .1/20(  ي نظب كتاب سيبويه 3)
يلمّي: إمام  أهل الكوفة يف الن حو حالل غة يرد الكَِسائي،  ين (  هو: أيو ،كبي ا يحيى4) ،ياد الد 

َأخذ عنه حعليه اعتمد، حأخةذ عةن يةونس؛ حلةه مصةن فات كثيةبة؛ منهةا: مرةاين القةبآن، 
مةةةة سةةةنة حا ةةةة المكب  لمةةذّكب حالمؤّنةةةث، حالمقصةةةور حالممةةةدحد؛ تةةوفِّي يف طبيةةةق مك 
، حإنبةاه 131، حطبقات الن حةويِّين حالل غةويِّين 139هة(. ي نظب: مباتب الن حويِّين 207)

حاة  عاة 4/7الب   .333، حي غية الو 
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محمولة على قولِك يف الت ثنيِة: َقاَما حَأْكَبَما، فهذا أيًضا َحْمل  األَْصِل على 
 .(1)لَفْبِع؛ ألن  الواحَد قبل الت ثنيةا

رتمد عليه: أن ه من ياب المقل وب،  حيح  اْلم  حالوجه الث اين، حهو الص 
يا مِْثل  الَبْيعِ   .(2)فاألَصل  فيه: إِن َما البِّ

ه  ة جاَء على  ل  نَزِّ حالَقْلب  كثيب  يف كالِم الَرَبِب، حالقبآن  ة جل  م 
تَراَرفِهم حَتَغاي   ا جاء يف القبآن من م  تََداَحلَِها يينهم. فِمم  ِب ألفاظِهم حم 
 ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: المقلوب قوله ة 

بات من أمب اهلل [11البعد: ] رقِّ ورة فيه: له م  ه  يف أحِد األَقواِل المْذك  ، تقديب 
 ، فهذا من المقلوب.(3)يحفظوَنه

                                                           
اء 1)  .1/268(  ينظب مراين القبآن للفب 
ا،ي على هذ2) ةن َمقصةود  القةوِم َأن »إم قال:  7/77ه المسألة يف مفاتيحه (  عل ق الب  لةم يك 

تمةاثالن مِةن َجِميةِع الوجةوه  َيةا حالَبيةَع م  وا يِنَْظِم اْلقياس، َيل كاَن غبضهم َأن  البِّ ك  يتمس 
ْبَمةِة؟، حعلةى َهة َذا الَمطل وَية، فكيَف يعو،  َتخِصيا  أحِد الِمْثَلْيِن يِاْلِحلِّ َحالث انِي يِالح 

َب َجا،َ  َم أح أ خِّ دِّ َما ق   «.الت قِديِب َفَأي ه 
اء يف مرانيه 3) )على الت قديم حالت أخيب(، حللمسألة عنةده حجةه آخةب،  2/60(  هذا رأي الفب 

جةاج يف مرانيةه  ا َأمَب اهلل  يةِه. حقةال الز  : 3/142حهو: َأن  َكوَن الحَفَظة َيحفظوَنه هو مِم 
حَن َأْن َيدفروا َأْمةَب اهلل. الَمرنَى ِحْفظ ه   م يه ال َأن هم َيْقِدر  ا َأمبه  م إِي اه  مِْن َأمب اهلل، َأي: مِم 

. حهو َأن  )مِْن( يِمْرنةى البةاء، َأي: يحفظونةه يِةَأمِب  قال اين  األَنباِري: حفِي هذا قول  آخب 
ظ وَنه  َعةن َأمةِب اهلل، يَِمْرنَةى مِةن ِعنةِد اهللِ، ال اهللِ، حقِيَل: إِن  )مِْن( يَِمْرنَى )َعْن(، َأْي: يحفَ 

ِسةِهم. حينظةب أيًضةا: الن كةت يف القةبآن  ، حإعةباب القةبآن )للبةاقولي( 272مِن ِعنِد َأْنف 
 .3/83، حفتح القديب 19/18، حمفاتيح الغيب 2/700
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ْصل ه : فعرله ، أَ [5األعلى: ] ﴾ڭ ۓ ۓ﴿حمنه قوله سبحانه: 
يف، حانقطاِع الن دى عنه،  ستقبِل الص  أحوى غثاًء؛ ألن  المبعى َيْسَود  يف م 

ثاءً  ، فحينئذ  َيصيب  غ  يل   .(1)ث م  َيِعف  فينتثِب  فيحمله الس 
نا ِمكبها؛ حذَر تبكْ  (2)حيف القبآن المعيد َمواضع  من هذا الباب

 .(3)نِ للَفطِِن الل قِ منه كِفاية اإلسهاب، حفِيَما َأحردنا 
، حهو على ضبيين، أحدهما: أن يكوَن يف  رب فهو فيه كثيب  ا الشِّ حأم 

بحفها / م يرض  ح  ح/ على َيرض  إلقامة 115الكلمِة الواحدِة، فيتقد 
 األح،ان.

 ، ب الفاعل  م المفرول  حيتأخ  ، فيتقد  ملِة كالم  حاآلخب: أن يأيتَ يف ج 
وًرا يف حيالركس أيًضا؛ حالَغَبض   الًّ مذك  فيه تصحيح  القوايف. حسرتى ك 

                                                           
 .5/135، حمراين القبآن للزجاج 3/256(  ينظب: مراين القبآن للفباء 1)
[. حالت سةةةبيح  ثةةةم  49األحةةةزاب: ] ﴾گ  گ  ڳ  ڳ﴿(  منةةةه قولةةةه ترةةةالى: 2)

. حمنةةه قولةةه،  [. 71هةةود: ] ﴾ی  ی  ی﴿: المترةةة؛ ففيةةه تقةةديم  حتةةأخيب 
بناها يإسحق فضحكت.  أي: يش 

يةة الكلبةي: أراد: [. قةال ايةن عبةاس يف رحا55التوية: ] ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ﴿حمثله: 
هبم هبةةا يف حال ترعبةةك أمةةوال هم، حال أحال نيا؛ إن مةةا يبيةةد  اهلل  ليرةةذِّ هةةم يف الحيةةاة الةةد  د 

، حمفةةاتيح 2/454، حمرةةاين القةةبآن للزجةةاج 14/295ينظةةب: جةةامع البيةةان  اآلخةةبة.
 .16/71الغيب 

َما عبةد  اهللِ 3) : سبيع  اْلَفْهِم. َحفِي َحةِديِث الِهعةَبِة: حَيبيةت  ِعنةَده  َأيةي َيكةب   يةن (  غالم  َلِقن 
. َأي َفِهةةم  حَسةةن  الت ْلِقةةين لَِمةةا يْسةةَمره. لسةةان الرةةبب )لقةةن( حهةةو  شةةابٌّ َثِقةةف  َلِقةةن 
13/390. 
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 موضرِه ة إن شاء اهلل ترالى.
اِعب ا ما جاء منه يف الكلمة الواحدة فنحو قول الش   :(1)فأم 

ْبةةةةةةِبي   اء  اأْلَشةةةةةة يِةةةةةةهِ  اَلث     َحاْلر 
 

 
(، الياء  َقبَل الث اِء، ن ِقلْت الياء  يرد الث اِء  أصل هذه الكلمة: )اليث 

ِذَفِت فصار )ال بِف، فح  (، ثم  َلِحَقه  عالمة  الص  (، على ح،ن )َقاِضي  ثِي 
الياء  يرد حذِف حبكتِها، حلوال هذا الحذف  لم َيستِقْم له الو،ن  يف 

جز.  الب 
ِرَل يه من [109التوية: ] ﴾ڳ ڳ﴿: حمنه قوله ة ، َفف  ، أصله: هايب 

 .(2)الَقْلِب حالَحْذِف ما َمكبناه

                                                           
جز المشطور، حهو للرعاج، ديوانه 1)  ، يصف أيكة، حقبله:1/490(  هذا ييت من الب 

ةةةةةةةة  ةةةةةةةةَو الض   ي  حِ يف أْيكِةةةةةةةةة  َفةةةةةةةةاَل ه 
 

 

ةةةةةةةةةةةةةتِي    ةةةةةةةةةةةةةوح  َنْبت ةةةةةةةةةةةةةه  الش   َحاَل َيل 
 

 

: ِصةغار   ةْدر الةربي، حالالئةث حالالثةي: الةذي يحةي  يةه  األشةاء  ةربي: السِّ الن خةل، حالر 
 حيدحر حوله.

مت الث اء على الةواح فصةار )الثةو(، ثةم   دِّ حمهب سيبويه أن  )الث( أصله: )الحث(، فق 
لَِبةةِت الةةواح يةةاًء لتطبفهةةا إثةةب كسةةبة، ثةةم  أعةةل إعةةالل )قةةاض(. ينظةةب: كتةةاب سةةيبويه  ق 

 .1/115، حالمقتضب 3/466
، حلسان الربب 2/856، حالصحاح )هور( 3/880(  ينظب: إعباب القبآن )للباقولي( 2)

 .5/268)هور( 
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 :(1)حقال اآلخب
ةو َمْبحان   َمْبحان     الَيِمةي الَيةْوم َأخ 
 

 

 
 ، ، كما قالوا يإ،ائه: َلْيل  َأْلَيل  أصل  هذا أن يكوَن الل فظ  يه: يوم  َأْيَوم 
كِت الياء  التي  ِذَفْت همزة  )َأفرَل( منه؛ ألن ها ،ائدة  لمرناها، فَتَحب  فح 

 يرد الميم، ح  كانت ساكنة يرد الهمزة يحبكة المحذحف، ثم  ق لَِب الوا
، فانقَلبِت الواح   . حلوال هذا الرمل لم (2)التي يردها ياء   حانكَسبِت الميم 
 تصح القافية ، حهو رجز  أيًضا.

                                                           
ةةاينِّ يف: كتةةاب سةةيبويه 1) جةةز أليةةي األخةةزر الحم  ، حالممتةةع يف الت صةةبيف 2/379(  الب 

1/391. 
مكبه  ماأقوااًل ثالثة يف هذه المسألة، القول األحل  2/78(  مكب اين جني يف الخصائا 2)

ةاعب أراد: َأخةو الَيةْوِم الَيةْوَم، كمةا  ا الث اين فهةو: أن الش  المؤلف الفزراين ة رحمه اهلل ة، أم 
، فَقَلَب فصار )الَيْمو(، ثم  نقَلةه مةن )َفْرةل(  دة حاألَْمِب الرظيم: الَيْوم  الَيْوم  ي قال عند الشِّ

 إلى )َفِرل(، كما أنشده أيو ،يد من قوله:
ْسةةةةلِم  َتَرب ةةةةداَعةةةةالَم َقْتةةةة  ل  م 

 
ْذ َخْمسةة     حَخِمسةون عةَددا م 

ا انكسب ما قبل الواح ق لبت ياءً    ، فصار الَيِمى...يبيد: َخْمسوَن، فلم 
َقةْل يةِه، حهةو: أن  حقال اين جنِّي مرقًبا على المسألة: حيعو، عندي فيه حجه ثالث لةم ي 

(،  يكوَن أصل ه على ما قِيَل يف المذهب الث اين: َأخو الَيْوِم الَيْوَم، ثةم  ق لةب فصةار )الَيْمةو 
ةا حقرةِت  ةو، فلم  ةْب، فصةارِت الَيم  مة  إلى الميم، على حةدِّ قولةك: هةذا َيك  ثم  ن قلِت الض 
ة كسةبًة، ثةم  مةن الةواح يةاًء، فصةارت  ة  يف االسم أيةدلوا مةن الضةم  الواح َطَبًفا يرد ضم 

ةةوع  الَيِمةةي. فةةة)الَيِمي(، َعَلةةى الَقةةوِل  ، َحَعَلةةى اْلَقةةوِل الث ةةانِي: اسةةم  َمْبف  ل: نرةةت  األَح 
. حينظب: لسان الربب )يمم(  َما َمْقل وب   .12/650يااِليتَِداِء، َحكاَِله 
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 :(1)حقال اآلخب
َبْيَظةةةةةةة   َلِقَيةةةةةةْت  َلَقةةةةةةدْ   َسةةةةةةآَها َمةةةةةةا ق 

 
 

لٌّ  يِةةةةةةةةةةةَداِرِهم حَحةةةةةةةةةةةل     َملِيةةةةةةةةةةةل   م 
م الهمزَة على األلِف   حلو جاَء يِه على  ،(2)أصله: )َساَءَها(، فقد 

.  األَصِل لم َيستقْم له الو،ن 
 :(3)قال اآلخب

ي َأَحالِيهةةةةةةا َتَكةةةةةةاد   َفةةةةةةبِّ ل وَدَهةةةةةةا ت   ج 
 

 
 َحَجنْةةةةةَدلِ  يِت ةةةةةْبب   الت ةةةةةالي ِحةةةةةل  حَيْكتَ  

 
 

. حقال اآلخبظ/ أصل ه : َأحائل َها، َفَقَلَب؛ لِ 115/  :(4)ما مكبناه َقْبل 

                                                           
، 209مالةك يف ديوانةه  يةن ، حلكرةب244(  البيت مةن الةوافب، حهةو لحسةان يف ديوانةه 1)

 .257 /11؛ حلسان الربب )ملل( 467 /3حكتاب سيبويه 
 .3/467(  ينظب: كتاب سيبويه 2)
 /11، حلسان الرةبب )حأل( 184(  البيت من الط ويل، حهو لذي البمة يف ملحق ديوانه 3)

؛ 57 /2؛ حالمنصف 742؛ حسب صناعة اإلعباب 213 /6. حيال نسبة يف الدرر 716
ةةاهد فيةةه: )َأَحالِيهةةا(، حيةةث أيةةدلت الهمةةزة يةةاء. حيف 156 /2حهمةةع الهوامةةع  . حالش 

ور  َحَحاِصِب ملحق: )حَيْكَتِحل الت الِي ال  (.يِم 
، حالكامل 467 /3؛ حكتاب سيبويه 435(  البيت من الط ويل، حهو لكثيب عزة يف ديوانه 4)

. حقولةةه: )َهةةَذا هاَمةةة  14/304، ح)رأي(12/624، حلسةةان الرةةبب )هةةوم( 3/257
زًنة ا حأسةًفا. حأصةل  الهامةِة فيمةا تةزعم الَيوِم َأح َغِد(: أي: يموت    يومِِه أح يف َغةِدِه، ح 

 .938األعباب: طائب  يخبج  من رأِس الميِّت. الن كت   تفسيب كتاب سيبويه 
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 َقائِةةةةةةل   فْهةةةةةةوَ  َراَءين، َخلِيةةةةةةل حكةةةةةةل  
 

 
 َغةةدِ  َأح الَيةةومِ  هاَمةةة   َهةةَذا: ْجلِةةَك ا نَ مِةة 

َب األَلَِف   م الهمزَة حَأخ   :(2). ]حقال اآلخب[(1)أصله: )َرَءانِي(، َفَقد 
َقاَهةةةةةةةةةةةا َحَنْبلِةةةةةةةةةةةي  َكةةةةةةةةةةةة َحف 

 
 ط ْحةةةةةةةةةلِ  َقًطةةةةةةةةةا َعَباقِيةةةةةةةةةِب  

ة    ب الواح، فانقلَبِت الواح ألًفا لِِرل  م القاف حأخ  أصل ه: َفوقها، فقد 
 .(3)َبت ملك. حلهذا نظائبأحَج 

مَلِة الكالِم، فنحو قول  بب الث اين من الَقْلِب: يف ج  ا الض  حأم 
اعب  :(4)الش 

                                                           
، حشةةبح الت سةةهيل 400، حشةةبح الت صةةبيف للث مةةانيني 3/467(  ينظةةب: كتةةاب سةةيبويه 1)

1/142. 
نه، حهو يف لسان عايس الكندي، ليس يف ديوا ين القيس اِلمبئ(  البيت من الهَزج، حهو 2)

ةالح 1/116؛ حالت نبيه حاإليضاح 161 /15الربب )فقا(  ماين يف السِّ ، 28؛ حللَفنِْد الز 
. حمةا يةين مرقةوفتين 2/409، حالمحكةم حالمحةي  األعظةم 9/255حهتذيب الل غةة 

ياق.  ،يادة يقتضيها السِّ
 : )من الكامل(تميم الرنربيِّ  ين (  كقول طبيف3)

فةةةةةةةوين، إن   ةةةةةةةم  َفَتَرب   نةةةةةةةي َأَنةةةةةةةا ماك 
 

رلِةم     شاك  ِسالِحي، فِي الحواِدِث، م 
ائك، فَقَلَب. كتاب سيبويه    .3/466إن ما يبيد الش 

؛ حأمةالي 28؛ حأدب الكاتةب 106(  البيت من البسي ، حهو للن ايغة العردي يف ديوانةه 4)
. حيف األصةةةل: 134 /1؛ حالخصةةةائا 666 ؛ حجمهةةةبة اللغةةةة ص228 /2القةةةالي 

 َلال. حهو خطأ.اآْل 
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ْرةةةةدي يِِهةةةةمْ  َلِحقنةةةةا َحت ةةةةى ةةةةنا ت   َفواِرس 
 

 
ةةةةةةةف   َرْعةةةةةةةن   كَأن نةةةةةةةا   اآْلاَل َيْبَفةةةةةةةع   ق 

ميَب المستكِن يف   فنصَب )اآلل( حهو فاعل  يف األصل، حرفَع الض 
ْعِن(. حأصله: أن يكوَن مفرواًل قوله:  (، حهو ضميب )الب  ، حتقديب  )َيْبَفع 

ل هو الَفاعل  يف األَْصِل؛  . فاألح  ه  اآلل  هذا الكالم: كأن نا َرْعن  ق ف  َيبفر 
ِل الن هاِر حآِخبِ  وَص يف أح  خ  سافبيَن يف ألن ه هو الذي َيبفع  الش  ِه للم 

(: مفرول  ْعن   .(1)لب كما تباهغيب فاعل  يف األصل، فق  أسفارهم. ح)الب 
 :(2)حمن ملك قول اآلخب
 اأْلَْحب ةةلِ  َحِضةةينِ  فِةةي َجَرْلنَةةا َحَقةةدْ 

 
 

َفةةةةةةاف   َجةةةةةةْو،َ  ةةةةةلِ  َقْلب ةةةةةةةه   خ  َثق   م 
حهذا أيًضا من المقلوب يف أحِد احتماليه، حملك أن ك جرلَت  

َفاًفا( ِصفًة للموصوف المحذحِف، كأن  الت قديب َفاف   )خ  فيه: َجْوَ، َيريب  خ 
ل  قلب ه . هذا َأْحَلى حأحجه  ثق  ل، من ياب المقلوب، أي: م  َثق  حيبقى قلب ه  م 

ل( للبريب؛ ألن ك ة على هذا الت قديب ة من أن يَ  ثق  َفاًفا( للقلب، ح)م  عرَل )خ 
                                                           

رب 1) ، حايةن جنِّةي يةذهب فيةه مةذهًبا غيةب 135 /1، حالخصةائا 479(  ينظب: كتاب الشِّ
، حاإلنصةاف 1/850الَقْلِب الذي مهب إليه غيبه، حقد تبره البكبي يف سةم  الللةي 

1/128. 
جةةز أليةةي الةةن عم يف كتةةاب الرةةين )خفةةف(2) حيةةال نسةةبة يف لسةةان الرةةبب  ،4/144(  الب 

 .7/7حهتذيب الل غة  ،9/80)خفف(
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ل(، حيين الموصوف 116َتفِصل  / ثق  فة التي هي )م  ح/ يين الصِّ
دِّي إلى ؤكان المفصول يه من َسَبِب الموصوِف؛ ألن ه ي المحذحف، حإن

أن يعتمع يف البيت ضبحرتان مكبحهتان، أحدهما: حْذف  الموصوف، 
حاأل خبى: الفصل  يينه حيين ِصفته. فعْرل ه من ياب المقلوب َأْحَلى 

بحرة، فيصيب كما قال   :(1)مبؤ القيساحأيرد من الض 
ةةةه َمِقيةةةل   فِةةةي َفِقةةةْل   َتَغيِّةةةب  م   َنْحس 

َتغيِّب    ِة القافيةِ  أراد: م  ه ، فَقَلَب كما تباه لِصح   .(2)َنْحس 
 :(3)حمثله قول اآلخب

ةةةةْت  َغةةةةَداةَ   َطْرنَةةةةةً  َأْصةةةةَبمَ  الْيةةةةنِ  َأَحل 
 
 

 
َصةةين    ةةَدائِِف  َعبِيَطةةات   ح   حالَخْمةةب   الس 

 
 

                                                           
(، يف ديوانةةه 1) ؛ 389(  هةةذا ععةةز ييةةت مةةن الط ويةةل، صةةدره: )فَظةةل  َلنَةةا يةةوم  َلذيةةذ  ينَْرمةةة 

حاح )غيب(  . حامبؤ القيس هو: ايةن 654 /1؛ حلسان الربب )غيب( 1/196حالصِّ
ْعب باء عمبح الكِنْدّي، من أهل نعد، من شرباء الّطبقة األحلةى، حمةن أشةهب شةر ين ح 

، حالّشةرب 1/51ق هةة( تقبيًبا. ي نظةب: طبقةات فحةول الّشةرباء 80الربيّية؛ توّفي سنة )
 .9/93، حاألغاين 49حالّشرباء 

ْكَفأ . حال يعو،  أن َيةِبَد علةى الَمقيةِل، كمةا ال 2) رب  م  ، حالشِّ ( َمبفوع  َتَغيِّب  : )الم  اء  (  قال الفب 
ل  َأيوه َقائِ  : )َمَبْرت  يَِبج  ةحاح )عيةب( يعو،  (. ينظب: الصِّ ، حشةبح الت سةهيل 1/196م 

 .1/69لي ، حسم  الل  4/1582، حتمهيد القواعد 2/108الين مالك 
، حشةبح 367، حسةم  الللةي 254 /1(  البيت من الط ويل، حهةو للفةب،دق يف ديوانةه 3)

 .274 /1التصبيح 
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( يينصب )الط رنة(، حَرفِع )َعبِ  (1)حبيب   ين هكذا رحاه ي ونس َطات 
(. حهذا أيًضا على الَقْلِب  . حاألصل  أن تكوَن )الط رنة( (2)ح)الَخْمب 

مبفوعة؛ ألن ها هي المحلِّلة للَخْمب، ال كما َأْنَشد البيَت، حإن ما دعاه إلى 
 ملك ة أعني الَقْلَب ة إرادت ه تصحيح القافية؛ ألن  الَقصيدَة رائية  مبفوعة .

هم إما كان له حهذا مذهب  من َمذاهِب الَرَبِب يف  العاهلية، كان أحد 
بَب الَخْمِب، أح أكْ  (3)ثأر  عند َحاتب   م على َنْفِسِه ش  َل الل حِم، أح له َحب 
ضاَجرَة النِّ  ، فإما أدرَكه  َحل  له ما كان م  ساِء، حَمس  الطِّيِب حتى ي درَك َثْأَره 

َمه  على نفِسِه، كما قال  :(4)َحب 

                                                           
 ين ل غة، من أصحاب أيي عمبححبيب البصبّي: كان إماًما يف الن حو حال ين (  هو: يونس1)

؛ كانةت لةه  اء  الرالء، سمع من الربب، حرحى عنه سيبويه، حسةمع منةه الكسةائي  حالفةب 
 هة(.183حلقة يالبصبة ينتاهبا أهل  الرلم؛ توّفي سنة )

، حي غيةة 396، حإشةارة الّتريةين 47، حنزهة األلّباء 51ي نظب: أخبار النّحوّيين البصبّيين 
عاة   .2/365الو 

دائف حالخمةب  الط رنةَة. األضةداد 2) ، حشةبح التصةبيح 101(  تْأحيله: َأحل ت عبيطات  الس 
1/402. 

، إِما قتلت  َله  حلةًدا َأح َقِبيًبةا. جمهةبة 3) َو موتور  ، َحه  (  حتبت  فاَلًنا َأتِبه  حتًبا، حتِبًة َفَأنا حاتب 
 .1/395اللغة )حتب( 

 قةول امةبئفيما توافب لي من مصادر. حشبيه هةذا البيةت (  لم أقف على قائل هذا البيت 4)
 )من السبيع( القيس:

نةةةةت    ْمةةةةَبأً اَحّلةةةْت لةةةةَي الَخمةةةب  َحك 
 

ةةةةةْبيِ   ل  َشةةةةةاِغلِ َعةةةةةْن ش  ةةةةةغ   َها يف ش 
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 حَكاَنةْت َحَباًمةا َحل ْت لَِي الَخْمةب  
 

 َلْيَتنِةةةةي َمةةةةا َأَراَهةةةةا َتِحةةةةل   َحَيةةةةا 
 فهذا يكشف لك مرناها الذي مكبناه. 

كَِي عن الكِسائيِّ  أن ه قال: قال لي ي ونس يوًما: كيف ت نِشد  هذا  (1)حح 
 البيت؟، أح قال: كيف تبحيه؟، حأنشد:

 َأْصَبَم... البيت. الْينِ  َأَحل ْت  َغَداةَ 
 :قال: فقلت  

ةةةةْت  َغةةةةَداةَ   َطْرنَةةةةة   َأْصةةةةَبمَ  الْيةةةةنِ  َأَحل 
 
 

 
َصةةةةةةةين    ةةةةةةةَدائِِف.. َعبِيَطةةةةةةةاِت  ح   الس 

 
 

.)  تم  الكالم هاهنا، ثم  قال: )حالَخْمب 
، قال: فاسَتْحَسَن / ظ/ هذا 116حكأن ه أراَد: حَحل ْت له الَخْمب 
، ثم  قاَل: إن ما أنشدنيه الفب،دق ينصب )الط رنة(،  حرفَع ما َيِقَي حاستَعاَده 

 .(2)اإلعباب حما مكبَته أنَت أقرد  يف صناعةِ  من البيِت على الَقْلِب،

                                                           
حمزة، أيو الحسن، الكِسائّي، مولى ينةي أسةد: إمةام الكةوفّيين يف النّحةو  ين (  هو: علّي 1)

ّباء الّسبرة المشهورين؛ من مصةنّفاته: مرةاين القةبآن، حمةا تلحةن فيةه  حالّلغة، حأحد  الق 
، حنزهةة األلّبةاء 127هة(. ي نظب: طبقات الن حةويِّين حالل غةويِّين 189الراّمة؛ توّفي سنة )

عاة 58  .2/162، حي غية الو 
َبْيدة أن ه حضب ي ةون س حالكِسةائي، فَألقةاه  يةون س  علةى الكسةائيِّ 2) ، (  رحى األَْثبم  عن أيي ع 

ْرنَة( حَنصَب )الَربِيطات( حرَفع )الخمةَب(، َفَقةاَل يةونس للكسةائي:   =فبَفع الكِسائي  )الط 
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رب  نظائب   -الَقْلب يف جملة الكالم أعني-حلهذا  َها يف الشِّ َيْكث ب  عدد 
ْحَدِث، أضبينا عن ِمكبه اختصاًرا.  القديِم حاْلم 

ا قولهم: )َعمِ  (، ح)َلَقم  الط بيِق يفأم  ها(ق  حَمِريق  ، ح)َجَذَب (1)حَمَلق 
( يف أشباه  لهذا كثيبة، ففيه ِخالف  يين الَبصبيِّيَن يحَجَبَذ(، ح)طِبِّيخ  حيِطِّ  خ 

وفيِّيَن.  حالك 
وفي ون فيعرل ونه من ياِب المقل وب ا الك  ا البصبي ون (2)فأم  ، حأم 

 حِد الَقوَليِن، حاهلل  ، حليس هذا موضع االنتصار أِل (3)فيعرلوهنا ل غتين
 .أعلم  

د    .(4)عبد الواحد المقِدسي   ين   كَتَبه  لنَْفِسِه محم 

                                                           = 
لةَت،  لَِم رفرَت الخمَب؟، َفَقاَل: أرْدت: ححل ْت له الَخْمب، َفَقاَل يةونس: مةا أحسةن مةا ق 
حلكةةن َسةةِمْرت  الفةةبْ،دَق ي نِشةةده فنصةةب )الط رنةةة(. ينظةةب: غبيةةب الحةةديث للخطةةايي 

1/356. 
ه، تقول: عليك يَلَقم الط بيق فالزمْ 1) نفبج  ه حم  ستقيم   .5/173ه. الرين (  م 
، 2/441، حالخصةائا 3/339، حاألصةول يف النحةو 2/380(  ينظب: كتاب سةيبويه 2)

 .2/105حالمنصف 
حاأللفةةاظ اليةةن  ،2/119 حمقةةاييس الل غةةة ،2/285 إعةةباب القةةبآن للنحةةاس (  ينظةةب:3)

 .438بارع يف اللغة حال ،165السكيت 
ةةد4) منصةةور  يةةن إسةةماعيل يةةن عبةةد الةبحمن يةةن أحمةةد يةةن عبةةد الواحةد يةةن (  هةو: محم 

ين، أيةو  الحي، الحنبلي )ضةياء الةدِّ مشقي، الص  ردي، المقدسي، العماعي، ثم  الدِّ  =الس 
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د ين أيي عبد اهلل محم  نِْشئَِها هبعة الدِّ أحمد  ين ي لِّْغت  قِباَءًة على م 
. (1)الفزراين  الن حويِّ

                                                           = 
الةة . سةمع الكثيةب يدمشةق، حمصةب، حيغةداد، حأصةبهان،  ، رح  ، حافظ  ث  عبد اهلل( محدِّ

، حسةمع منةه خْلةق  حهمذان ، حنيسايور، حهباة، حكتةَب عةن أ،يةد مةن خمسةمائة شةيخ 
، حتويف يدمشق يف الث امن عشب جمادى اآلخبة سنة ) (، رحمةه اهلل ترةالى. ةهة 643كثيب 

من تصانيفه الكثيبة: األحاديث المختارة، حمناقب أصحاب الحديث، حدالئل الن بةوة، 
ةةام. تنظةةب تبجم ، حالةةوايف 3/426تةةه يف: فةةوات الوفيةةات حاألحكةةام، حفضةةائل الش 

، 13/169 ، حالبدايةةة حالنهايةةة5/179 ، حالرةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب4/65 يالوفيةةات
 .6/354 ، حالنعوم الزاهبة5/224 ذرات الذهبحَش 

(1.  (  يف األصل: الفزاين، حهو حهم 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القبآن الكبيم. -1

 يةن محمةد يةن محمةد يةن يانة الكةربى: أيةو عبةد اهلل عبيةد اهللاإل -2
ةةة الركةةربي ) ْكَبةةبي، المرةةبحف يةةاين َيط   هةةة(،387تحمةةدان الر 

تحقيةةةق: رضةةةا مرطةةةي، حعثمةةةان األثيةةةويي، حيوسةةةف الوايةةةل، 
ايةةة للنشةةب سةةيف النصةةب، ححمةةد التةةويعبي، دار الب   يةةن حالوليةةد

 حالتو،يع، البياض.

أيةي يكةب، جةالل الةدين السةيوطي )ت  يةن عبد البحمن: تباعاإل -3
 القاهب / مصب. -فى، مكتبة الخانعي هة(، كمال مصط911

ينةةةين الةةةدقيقي  يةةةن اتفةةةاق المبةةةاين حافةةةرتاق المرةةةاين: سةةةليمان -4
م، 1985هةةةة 1405، دار عمةةةار، األردن، هةةةة(613)تالنحةةةوي

 ، تحقيق: يحيى عبد البؤحف جرب.1ط

ةا األ -5 حاديث المختارة أح المستخبج من األحاديةث المختةارة مم 
ضياء الدين أيو عبةد : همالم يخبجه البخاري حمسلم يف صحيحي

، دراسةةةة هةةةة(643تعبةةةد الواحةةةد المقدسةةةي ) يةةةن اهلل محمةةةد
دار خضةب دهةيش،  يةن عبد اهلل ين حتحقيق: الدكتور عبد الملك

 - هةة1420 الثالثةة، لبنةان، –للطباعة حالنشب حالتو،يةع، ييةبحت 
 م 2000
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علي أيو يكب البا،ي العصاص الحنفي  ين أحكام القبآن: أحمد -6
عبةةد السةةالم محمةةد علةةي شةةاهين، دار  تحقيةةق: هةةة(،370ت)

 م.1994-هة1415 ،1لبنان، ط –الكتب الرلمية ييبحت 

، هةة(368)ت أخبار الن حةويين البصةبييِّن، أليةي سةريد الّسةيبايفّ -7
تحقيةةق: الةةّدكتور محّمةةد إيةةباهيم البنّةةا، دار االعتصةةام، القةةاهبة، 

 هة.1405، 1ط

قتيبةة الةدينوري  يةن مسةلم يةن أدب الكاتب: أيو محمةد عبةد اهلل -8
هة(، تحقيق: محّمد الّدالّي، مؤسسةة الّبسةالة، ييةبحت، 276ت)
 هة.1402، 1ط

المغيةةبة  يةةن إيةةباهيم يةةن إسةةماعيل يةةن دب المفةةبد: محمةةداأل -9
(، تحقيةةق: محمةةد فةةؤاد عبةةد هةةة256البخةةاري، أيةةو عبةةد اهلل )ت

-هةةةة1409، 3ييةةةبحت، ط –البةةةاقي، دار البشةةةائب اإلسةةةالمية 
 م.1989

أحمد، أيو علي،  ين المستنيب ين محمد: حتلبية العاهلية ،منةاأل -10
ب ) ْطب  هة(، تحقيةق: د. حةاتم صةالح الضةامن، 206تالشهيب يق 

 م 1985 -هة 1405، 2مؤسسة البسالة، ط
عبةد  يةن إشارة التريين يف تةباجم النحةاة حاللغةويين: عبةد البةاقي -11

هةةة(. مبكةةز الملةةك فيصةةل للبحةةوث 743المعيةةد اليمةةاين )ت
 هة.1406، 1ات اإلسالمية، طحالدراس
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سةهل النحةوي  يةن السةبي ين أيو يكب محمد :صول يف النّحواأل -12
الةةّدكتور عبةةد  :هةةة(، تحقيةةق316تالمرةةبحف يةةاين السةةباج )

 هة.1408، 1الحسين الفتلّي، مؤسسة الّبسالة، ييبحت، ط

 يةةةن جةةةاج: علةةةيإعةةةباب القةةةبآن )للبةةةاقولي(، المنسةةةوب للز   -13
نور الدين جامع الرلوم األَْصفهاين علي، أيو الحسن  ين الحسين

، هة(، تحقيق حدراسةة: إيةباهيم اإلييةاري543الباقولي )ت نحو 
 ييبحت. -الكتب اللبنانية  القاهبة حدار -الكتاب المصبي  دار

 حةاسإسماعيل الن   ين محمد ين جرفب أحمد وأي إعباب القبآن: -14
، ، تحقيق: د.،هيب غا،ي ،اهد عالم الكتب، ييةبحتهة(338)ت
 .م1988 -هة1409، ،3ط

الهيةةثم  يةةن أحمةةد يةةن محمةةد يةةن الحسةةين يةةن غةةاين: علةةياأل -15
هةة(، 356تالمبحاين األمةوي القبشةي، أيةو الفةبج األصةبهاين )

دار الفكةةب للطباعةةة حالنشةةب،  ،تحقيةةق: علةةي مهنةةا حسةةميب جةةايب
 .لبنان

 يةةةن أيةةةو محمةةةد عبةةةد اهلل :قتضةةةاب يف شةةةبح أدب الكّتةةةاباال -16
يد البَ  ين محمد هةة(، دار العيةل، ييةبحت، 521تَطْلَيوسةي )السِّ
 م.1973

أيةي  يةن عبةد الغنةي ين إكمال اإلكمال )تكملة اإلكمال(: محمد -17
شةةعاع، أيةةو يكةةب، مرةةين الةةدين، ايةةن نقطةةة الحنبلةةي  يةةن يكةةب
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، 1410هة(، جامرة أم القبى، مكة المكبمة، 629تالبغدادي )
 النبي. رب، تحقيق: د. عبد القيوم عبد 1ط

ذحر األمةةةةالي = النةةةةوادر: أيةةةةو علةةةةي القةةةةالي، مةةةةالي = شةةةةاأل -18
 يةةن عيسةةى يةةن هةةارحن يةةن عيةةذحن يةةن القاسةةم يةةن إسةةماعيل

هةة(، عنةي يوضةرها حتبتيبهةا: محمةد 356سلمان )ت ين محمد
 -1344، 2عبةةد العةةواد األصةةمري، دار الكتةةب المصةةبية، ط

 م.1926
 يةةن ضةةياء الةةدين أيةةو السةةرادات هبةةة اهلل: أمةةالي ايةةن الّشةةعبّي  -19

 :تحقيةق ،هةة(542تمزة، المربحف يةاين الشةعبي )ح ين علي
، 1الةةّدكتور محمةةود الّطنةةاحّي، مكتبةةة الخةةانعّي، القةةاهبة، ط 

 هة.1413

 يةن إنباه البحاة على أنباء النّحاة، جمةال الةدين أيةو الحسةن علةي -20
هة(، تحقيق محّمد أيو الفضل إيةباهيم، 646تيوسف القفطي )

تةب الّثقافيةة، ييةبحت، دار الفكب الربيةي، القةاهبة، حمؤسسةة الك
 هة.1406، 1ط

نصاف يف مسائل الخالف يين النحويين البصبيين حالكوفيين: اإل -21
عبيةد اهلل األنصةاري، أيةو الربكةات،  يةن محمةد يةن عبد البحمن

هة(، تحقيق: محمد محيةي الةدين 577تكمال الدين األنباري )
 .دار الفكب، دمشق ،عبد الحميد
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 يةةن القاسةةم يةةن لي، إسةةماعيلبةةارع يف اللغةةة: أيةةو علةةي القةةاال -22
ة(، هة356تسلمان ) ين محمد ين عيسى ين هارحن ين عيذحن

دار الحضةةارة  -تحقيةةق: هشةةام الطرةةان، مكتبةةة النهضةةة يغةةداد 
 هة.1975، 1الربيية ييبحت، ط

 يةةن علةةي يةةن يوسةةف يةةن أيةةو حيةةان محمةةد بحةةب المحةةي :ال -23
هةة(، دار الكتةب 745تحيان أثيب الةدين األندلسةي ) ين يوسف

، تحقيق: الشيخ 1م، ط2001هة،1422لرلمية، لبنان، ييبحت، ا
عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد مروض، شارك يف 

د. ،كبيةةا عبةةد المعيةةد النةةوقي، ح د.أحمةةد النعةةولي  التحقيةةق:
 العمل.

كثيةب القبشةي  يةن عمةب يةن بداية حالنِّهاية: أيو الفةداء إسةماعيلال -24
 -هةةةة 1407دار الفكةةب،  هةةة(،774الدمشةةةقي )ت البصةةبي ثةةم  

 م.1986

 يةن بةديع يف علةم الربييةة: معةد الةدين أيةو السةرادات المبةاركال -25
ين عبد الكبيم الشيباين العزري ايةن محمد  ين محمد ين محمد

هةةة(، تحقيةةق حدراسةةة: د. فتحةةي أحمةةد علةةي 606األثيةةب )ت 
المملكةةةة الربييةةةة  -جامرةةةة أم القةةةبى، مكةةةة المكبمةةةة  ،الةةةدين

 هة.1420، 1ط السرودية،
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يبنةةامج خزانةةة الماجةةد للةةرتاث، )فهةةبس مخطوطةةات النحةةو(،  -26
 م.2010 -هة 1431اإلصدار األحل، 

عبةد  يةن ربهان يف علوم القبآن: أيةو عبةد اهلل يةدر الةدين محمةدال -27
هة(، تحقيق: محمةد أيةو الفضةل 794هبادر الزركشي )ت  ين اهلل

شبكائه، الحلبي ح يإيباهيم، دار إحياء الكتب الربيية عيسى الباي
 م.1957 -هة 1376، 1ط

أيةي  يةن يغية الوعاة يف طبقةات اللغةويين حالن حةاة: عبةد الةبحمن -28
هةة(، تحقيةةق: محمةد أيةةو 911يكةب، جةالل الةةدين السةيوطي )ت
 لبنان / صيدا. -الفضل إيباهيم، المكتبة الرصبية 

عبةد  يةن محّمةد يةن تاج الربحس مةن جةواهب القةاموس: محّمةد -29
ييةدي )ت البّ،اق الحسيني، أيةو  الفةيض، الملّقةب يمبتضةى، الز 

 هة(، معموعة من المحققين، دار الهداية.1205

تاريخ اإلسالم َحَحفيةات المشةاهيب َحاألعةالم: شةمس الةدين أيةو  -30
َقاْيمةةةا، الةةةذهبي  يةةةن عثمةةةان يةةةن أحمةةةد يةةةن عبةةةد اهلل محمةةةد

هة(، تحقيق: الةدكتور يشةار عةّواد مرةبحف، دار الغةبب 748)ت
 م.2003، 1اإلسالمي، ط

 يةةن أحمةةد يةن ثايةةت يةةن علةي يةةن أيةةو يكةب أحمةةد تةاريخ يغةةداد: -31
هةةة(، دار الكتةةب الرلميةةة، 463تمهةةدي الخطيةةب البغةةدادي )

 ييبحت.
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 يةن علةي يةن تبصيب المنتبةه يتحبيةب المشةتبه: أيةو الفضةل أحمةد -32
هةةةة(، تحقيةةق: 852حعةةب الرسةةقالين )ت يةةن أحمةةد يةةن محمةةد

، المكتبةةة محمةةد علةةي النعةةار، مباجرةةة: علةةي محمةةد البعةةاحي
 لبنان. –الرلمية، ييبحت 

عبةد  يةن الحسةين يةن تبيان يف إعباب القبآن: أيو البقاء عبد اهللال -33
 ،هة(، تحقيق: علي محمةد البعةاحي616اهلل الركربي )المتو : 

 ه.ؤعيسى البايي الحلبي حشبكا

اظ: شمس الةدين أيةو عبةد اهلل محمةد -34  يةن أحمةد يةن تذكبة الحف 
، 1هة(، دار الكتب الرلميةة، ط748تهبي )َقاْيما، الذ ين عثمان
 ييبحت.

 يةن يوسف ين محمد :ّتذييل حالّتكميل يف شبح كتاب التسهيلال -35
حيةةان، أثيةةب الةةدين، أيةةو حيةةان، الغبنةةاطي  يةةن يوسةةف يةةن علةةي

، تحقيةةق: الةةدكتور حسةةن هنةةداحي، دار هةةة(745)تاألندلسةةي 
 هة.1418، 1القلم، دمشق، ط

 يةةن أحمةةد يةةن قاسةةم، محمةةدتسةةهيل لرلةةوم التنزيةةل: أيةةو الال -36
هةةة(، 741عبةد اهلل، ايةن جةزي الكلبةي الغبنةاطي )ت يةن محمد

أيةةي  يةةن تحقيةةق: الةةدكتور عبةةد اهلل الخالةةدي، شةةبكة دار األرقةةم
 هة.1416 ييبحت، ،1ط ،األرقم
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ى )يحةب الرلةوم(: أيةو الليةث نصةب -37 سم   يةن تفسيب السمبقندي الم 
(، تحقيةق: هةة373تإيةباهيم السةمبقندي ) ين أحمد ين محمد

 دار الفكب، ييبحت. ،د.محمود مطبجي

عبد العبةار ايةن  ين محمد ين تفسيب القبآن: أيو المظفب، منصور -38
أحمةةةد المةةةبح،ى السةةةمراين التميمةةةي الحنفةةةي ثةةةم الشةةةافري 

 يةةن عبةةاس يةةن إيةةباهيم حغنةةيم يةةن هةةة(، تحقيةةق: ياسةةب489)ت
 -1418، 1ط السةةةةةرودية، –غنةةةةةيم، دار الةةةةةوطن، البيةةةةةاض 

 هة.1997
 يةةةن يب المةةاحردي = الن كةةت حالريةةون: أيةةو الحسةةن علةةيتفسةة -39

بغةةةدادي، الشةةةهيب حبيةةةب البصةةةبي ال يةةةن محمةةةد يةةةن محمةةةد
عبةةد  يةةن ، السةةيد ايةةن عبةةد المقصةةودهةةة(450يالمةةاحردي )ت

 ييبحت / لبنان. -البحيم، دار الكتب الرلمية 
 يةن : أيةو محمةد عبةد اهللتنبيه حاإليضاح عّمةا حقةع يف الّصةحاحال -40

، تحقيةق: مصةطفى حعةا،ي، الهيئةة هةة(582تيبي المصبي )
 م.1980، 1المصبية الرامة للكتاب، القاهبة، ط

األ،هبي الهبحي، أيو منصور  ين أحمد ين محمد :هتذيب اللغة -41
عبد الّسالم هارحن حآخبين، القاهبة، من  :هة(، يتحقيق370ت)

 م.1975م إلى 1964
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م توضةةةيح المشةةةتبه يف ضةةةب  أسةةةماء الةةةبحاة حأنسةةةاهبم حألقةةةاهب -42
 يةن محمةد ايةن أحمةد يةن عبد اهلل )أيي يكب( ين حكناهم: محمد

الشةةهيب يةةاين ناصةةب الةةدين  معاهةةد القيسةةي الدمشةةقي الشةةافري،
 هة(، تحقيق: محمد نريم الربقسوسي مؤسسة البسالة،842ت)
 .م1993ييبحت،  ،1ط

 يةن يزيةد يةن جبيةب يةن محمد جامع البيان عن تأحيل آي القبآن، -43
هةة(، تحقيةق 310ت، أيةو جرفةب الطةربي )غالب اآلملي ين كثيب

 م.1969 ،2محمود شاكب، دار المرارف، القاهبة، ط

قتيبةةة  يةةن مسةةلم يةةن عةةباثيم: ينسةةب أليةةي محمةةد عبةةد اهللال -44
هةة(، تحقيق: محمد جاسم الحميةدي، ح،ارة 276الدينوري )ت
 الثقافة، دمشق.

دريةةد األ،دي  يةةن الحسةةن يةةن أيةةو يكةةب محمةةد جمهةةبة الّلغةةة، -45
الةةةّدكتور رمةةةزي يرلبّكةةةي، دار الرلةةةم  :، تحقيةةةقهةةةة(321ت)

 م.1987، 1للماليين، ييبحت، ط

حماسةةة البصةةبية، لصةةدر الةةّدين البصةةبي، تحقيةةق: الةةّدكتور ال -46
مختةةار الةةدين أحمةةد، مطبرةةة معلةةس دائةةبة المرةةارف الرثمانيةةة 

 هة.1383، 1يحيدر آياد الّدكن، الهند، ط

قةي الةدين أيةو خزانة األدب حغاية األرب: اين حعة الحمةوي، ت -47
هةةةة(، 837تعبةةد اهلل الحمةةوي األ،راري ) يةةةن علةةي يةةن يكةةب
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ييةةةبحت، ، 1طدار حمكتبةةةة الهةةةالل،  ،تحقيةةةق: عصةةةام شةةةقيو
 .م1987

هةة(، 392تجنةي الموصةلي ) يةن خصائا: أيو الفتح عثمانال -48
 عالم الكتب، ييبحت، تحقيق: محمد علي النعار.

س، شةهاب أيةو الربةا :ّدر المصةون يف علةوم الكتةاب المكنةونال -49
عبةةد الةةدائم المرةةبحف يالسةةمين  يةةن يوسةةف يةةن الةةدين، أحمةةد

هة(، تحقيق: الّدكتور أحمد الخّباط، دار القلم، 756تالحلبي )
 هة.1406، 1دمشق، ط

 يةةن درر الكامنةةة يف أعيةةان المائةةة الثامنةةة: أيةةو الفضةةل أحمةةدالةة -50
هةةة(، 852حعةةب الرسةةقالين )ت يةةن أحمةةد يةةن محمةةد يةةن علةةي

، معلةس دائةبة المرةارف 2ط مريةد ضةان،تحقيق: محمد عبد ال
 الهند. -يادآيدر ح -الرثمانية 

محمةد  يةن عبةد الةبحمن ين أيو يكب عبد القاهب :دالئل اإلععا، -51
هة(، قبأه حعّلةق عليةه 471تالفارسي األصل، العبجاين الدار )

 م.1984محمود شاكب، مكتبة الخانعي، القاهبة، 

سن، دار الشةبق الربيةي، ديوان الّطبّماح، تحقيق الّدكتور عّزة ح -52
 هة.1414، 2ييبحت ححلب، ط

جمرةةه ححّققةةه: الةةّدكتور يحيةةى  :مةةبداس يةةن ديةةوان الرّبةةاس -53
 هة.1412، 1العّبوري، مؤسسة الّبسالة، ييبحت، ط
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تحقيق الّدكتور عّزة حسةن، دار  :ديوان الرّعاج يشبح األصمري -54
 هة.1416الشبق الربيي، ييبحت ححلب، 

إسةماعيل الّصةاحي،  ين يح عبد اهللشبح حتصح :ديوان الفب،دق -55
 هة.1354المكتبة الّتعارية الكربى، القاهبة،

جمع حشبح حتحقيق: د. محمد  :،يد األ،دي ين ديوان الكميت -56
 نبيل طبيفي، دار صادر، ييبحت.

محّمةد أيةو الفضةل إيةباهيم، دار  :تحقيةق :ديوان النايغة الةذيياين -57
 م.1990، 3المرارف، القاهبة، ط

محّمةةد أيةةو الفضةةل إيةةباهيم، دار  :تحقيةةق :القةةيسديةةوان امةةبئ  -58
 م.1990، 5المرارف، القاهبة، ط

الةةّدكتور عبةةد القةةّدحس أيةةو صةةالح،  :تحقيةةق :ديةةوان مي الّبّمةةة -59
 م.1982، 1مؤسسة اإليمان، ييبحت، ط

يشةةبح محّمةةد محيةةي الةةّدين عبةةد  :أيةةي رييرةةة يةةن ديةةوان عمةةب -60
 الحميد، دار األندلس، ييبحت.

تحقيةةق إحسةةان عبةةاس. دار الثقافةةة ييةةبحت  :ديةةوان كثّيةةب عةةّزة -61
 م.1971
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،اد المسةةةيب يف علةةةم التفسةةةيب: جمةةةال الةةةدين أيةةةو الفةةةبج عبةةةد  -62
هةةة(، المكتةةب 597تمحمةةد العةةو،ي ) يةةن علةةي يةةن الةةبحمن

 م.1404، 3اإلسالمي، ييبحت، ط

 يةن محمةد يةن القاسم ين هب يف مراين كلمات الن اس: محمدالزا -63
هةة(، تحقيةق: أ. د حةاتم صةالح 328تيشار، أيو يكب األنبةاري )

 .1992هة،1،1412الضامن، مؤسسة البسالة، ييبحت، ط

جنةةي الموصةةلي  يةةن سةةب صةةناعة اإلعةةباب: أيةةو الفةةتح عثمةةان -64
 -هة1421، 1هة(، دار الكتب الرلمية ييبحت ة لبنان، ط392)ت

 م.2000

بيد القاسمال -65 عبد اهلل الهبحي البغةدادي  ين سالّم ين سالح: أيو ع 
تحقيق: أ.د حاتم صالح الضامن، مؤسسة البسةالة هة(، 224)ت

 م.1985 -هة 1405، 2للطباعة حالنشب حالتو،يع، ط

محمد البكةبي  ين عبد الرزيز ين سم  الللي: أيو عبيد عبد اهلل -66
هة(، تحقيق: عبد الرزيز الميمني، دار الكتةب 487تاألندلسي )

 الرلمّية، ييبحت.

 يةةن أحمةةد يةةن عمةةب يةةن سةةنن الةةدار قطنةةي: أيةةو الحسةةن علةةي -67
دينةةار البغةةدادي الةةدارقطني  يةةن النرمةةان يةةن مسةةرود يةةن مهةةدي

هةةة(، تحقيةةق: السةةيد عبةةد اهلل هاشةةم يمةةاين المةةدين، دار 385ت)
 .1966، 1386المربفة، ييبحت، 
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علةةي  يةةن شةةريب يةةن سةةنن الكةةربى: أيةةو عبةةد الةةبحمن أحمةةدال -68
هة(، تحقيق: د.عبد الغفار سةليمان 303تالخباساين، النسائي )

، 1سةةةيد كسةةةبحي حسةةةن، دار الكتةةةب الرلميةةةة، ط، نةةةداريالب
 م.1991هة، 1411ييبحت، 

 يةن أحمةد ين سيب أعالم الن بالء: شمس الدين أيو عبد اهلل محمد -69
 القةاهبة، -هةة(، دار الحةديث748َقاْيما، الةذهبي )ت ين عثمان
 م.2006-هة1427

 ين عبد اهلل ين أيي سريد الحسن ين يوسف :شبح أييات سيبويه -70
هةةة(، تحقيةةق: الةةّدكتور 385تب،يةةان أيةةو محمةةد السةةيبايف )الم

 م.1979محّمد علي سلطاين، دار المأمون للرتاث، دمشق، 

عبةد اهلل  يةن الحسين ين : أيو سريد الحسنشبح أشرار الهذليين -71
، تحقيةةق عبةةد الّسةةتار فةةّباج، دار هةةة(275السةةكبي الن حةةوي )ت
 هة.1384، 1الربحية، القاهبة، ط

عبد اهلل، اين مالك الطائي العياين، أيو  ين محمد :شبح التسهيل -72
هةةةة(، تحقيةةةق: الةةةدكتور عبةةةد 672تعبةةةد اهلل، جمةةةال الةةةدين )

البحمن السّيد، حالّدكتور محمد يدحي المختون، هعب للطباعةة 
 هة.1410، 1حالنشب، القاهبة، ط
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ثايةةةةت الثمةةةةانيني  يةةةةن شةةةةبح التصةةةةبيف: أيةةةةو القاسةةةةم عمةةةةب -73
سةةليمان البريمةةي، مكتبةةة  يةةن تحقيةةق: د. إيةةباهيم هةةةة(،442)ت

 م.1999 -هة 1419، 1ط البشد،
عبةةد اهلل، ايةةن مالةةك الطةةائي  يةةن محمةةد: شةةبح الكافيةةة الشةةافية -74

، تحقيق: الدكتور هة(672)تالعياين، أيو عبد اهلل، جمال الدين 
، 1عبد المةنرم أحمةد هبيةدي، دار المةأمون للةرتاث، دمشةق، ط

ّي حإحيةاء الةرتاث هة. )من مطبوعات مبكز البحةث الرلمة1402
 اإلسالمي يعامرة أّم القبى(.

يرةةيش ايةةن أيةةي السةةبايا  يةةن علةةي يةةن شةةبح المفّصةةل، يرةةيش -75
حيةاين الصةانع  ،علي، أيو البقاء، المربحف ياين يريش ين محمد

 هة(، عالم الكتب، ييبحت.643ت)

موسةةةى  يةةةن علةةةي يةةةن الحسةةةين يةةةن شةةةرب اإليمةةةان: أحمةةةد -76
ْسَبْحِجبدي الخباساين، أيو يك هةة(، حققةه 458ب البيهقةي )تالخ 

حراجع نصوصه حخبج أحاديثه: الدكتور عبد الرلي عبد الحميد 
حامةةد، أشةةبف علةةى تحقيقةةه حتخةةبيج أحاديثةةه: مختةةار أحمةةد 

الهنةد، مكتبةة البشةد  –الندحي، صاحب الدار السةلفية يبومبةاي 
للنشةةب حالتو،يةةع يالبيةةاض يالترةةاحن مةةع الةةدار السةةلفية يبومبةةاي 

 م.2003 -هةة 1،1423يالهند، ط
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تحقيق عةادل سةليمان جمةال، مكتبةة  :شرب األحوص األنصاري -77
 هة.1411، 2الخانعي، القاهبة، ط

هة(، دار الثقافةة، 1424شرب الخوارج: دكتور إحسان عباس )ت -78
 م.1974، 3لبنان، ط –ييبحت 

قتيبة الةدينوري  ين مسلم ين رباء: أيو محمد عبد اهللرب حالش  شِّ ال -79
 اء الرلوم، ييبحت.هة(، دار إحي276ت)

سةريد  يةن شمس الرلوم حدحاء كالم الربب من الكلةوم: نشةوان -80
 -عبةد اهلل الرمةبي  يةن (، د. حسينهة573تالحميبى اليمني )

د يوسةةف محمةةد عبةةد اهلل، دار الفكةةب  -علةةي اإلريةةاين  يةةن مطهةب
سةةةورية(،  -لبنةةةان(، دار الفكةةةب )دمشةةةق  -المراصةةةب )ييةةةبحت 

 م.1999 -هة 1420ط
ةةال -81 حمةةاد العةةوهبي الفةةارايي  يةةن أيةةو نصةةب إسةةماعيل :حاحصِّ

تحقيةةةق أحمةةةد عبةةةد الغفةةةور عّطةةةار، دار الرلةةةم  ،هةةةة(393ت)
 هة.3،1404للماليين، ييبحت، ط

إسةةماعيل أيةةو عبةةداهلل البخةةاري  يةةن محمةةد :صةةحيح البخةةاري -82
 هة.5،1406عالم الكتب، ييبحت ط هة(،256)تالعرفي

شةةيبي الحعةةاج، أيةةو الحسةةين الق يةةن صةةحيح مسةةلم: مسةةلم -83
، تحقيةةق: محمةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي دار هةةة(261)ت النيسةةايوري

 إحياء الرتاث الربيي، ييبحت.



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة

 

 

248 

ةةال -84  يةةن عبةةد اهلل يةةن هةةالل الحسةةن أيةةوناعتين الكتايةةة حالشةةرب: صِّ
، تحقيةةق: علةةي محمةةد البعةةاحي هةةة(395)ت سةةهل الرسةةكبي

حمحمةةةةةةد أيةةةةةةو الفضةةةةةةل إيةةةةةةباهيم، المكتبةةةةةةة الرصةةةةةةبية، 
 م.1986هةة،1406ييبحت،

محمةد، الَحْضةَبمي اإلشةبيلي،  ين مؤمن ين علي :ئب الشربضبا -85
هةة(، دار األنةدلس 669تأيو الحسن المرةبحف يةاين عصةفور )

 م.1980، 1للطباعة حالنشب، ييبحت، ط

تقةي الةدين  يةن طبقات الشافرية الكربى: تاج الدين عبد الوهاب -86
هةةة(، تحقيةةق: د. محمةةود محمةةد الطنةةاحي، 771تالسةةبكي )

مةةد الحلةةو، هعةةب للطباعةةة حالن شةةب حالتو،يةةع، د.عبةةد الفتةةاح مح
 هة.1413، 2ط

منيع، أيو عبةد اهلل البصةبي  ين سرد ين الطبقات الكربى: محمد -87
 .، دار النشب: دار صادر، ييبحتهة(230)ت الزهبي

 يةن عبيةد اهلل يةن الحسن ين طبقات الن حويين حالل غويين: محمد -88
هةةة(، 379تمةةذحج الزييةةدي األندلسةةي اإلشةةبيلي، أيةةو يكةةب )
 .2تحقيق: محمد أيو الفضل إيباهيم، دار المرارف، ط

عبيةد اهلل  ين شديد(م )يالت  سال   ين محمد: رباءطبقات فحول الش   -89
هة(، قبأه حشبحه محمود 232تالعمحي يالوالء، أيو عبد اهلل )
 هة.1394شاكب، مطبرة المدينّ، القاهبة، 
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ةةال -90  يةةن ،: يحيةةىبا، ألسةةبار البالغةةة حعلةةوم حقةةائق اإلععةةاطِّ
إيةباهيم، الحسةيني الرلةوّي الطةالبي الملقةب  يةن علي ين حمزة

ييةةةةبحت،  -هةةةةة(، المكتبةةةةة الرنصةةةةبية 745يالمؤيةةةةد يةةةةاهلل )ت
 هة.1،1423ط

 يةةن رةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب: شةةمس الةةدين أيةةو عبةةد اهلل محمةةدال -91
هةة(، تحقيةق: أيةو 748َقاْيمةا، الةذهبي )ت يةن عثمةان يةن أحمد

 –سةيوين ،غلةول، دار الكتةب الرلميةة ي يةن هاجب محمد السةريد
 .ييبحت

عبةد  يةن محمةد يةن أيو عمب، شهاب الةدين أحمةد رقد الفبيد:ال -92
سةةالم المرةةبحف يةةاين عبةةد ريةةه  يةةن ريةةه ايةةن حبيةةب ايةةن حةةديب

، 3هةةة(، دار إحيةةاء الةةرتاث الربيةةي، ط328األندلسةةي )المتةةو : 
 م.1999هة، 1420ييبحت، لبنان، 

الربةةاس، أيةةو الحسةةن، ايةةن  يةةن عبةةد اهلل يةةن علةل النحةةو: محمةةد -93
هة(، تحقيق: محمود جاسةم محمةد الةدرحيش، 381تالوراق )

 م.1999هة، 1420، البياض، السرودية، 1مكتبة البشد، ط

 يةةن عمةةدة القةةاري شةةبح صةةحيح البخةةاري: أيةةو محمةةد محمةةود -94
حسين الغيتايى الحنفي يدر الةدين  ين أحمد ين موسى ين أحمد

 الرتاث الربيي، ييبحت. هة(، دار إحياء855الريني )ت
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تمةيم  يةن عمةبح يةن أحمةد يةن أيو عبةد الةبحمن الخليةل :رينال -95
الةةةّدكتور مهةةةدي  :هةةةة(، تحقيةةةق170تالفباهيةةةدي البصةةةبي )

المخزحمةةّي حالةةّدكتور إيةةباهيم الّسةةامّبائي، مؤسسةةة األعلمةةي 
 هة.1408، 1للمطبوعات، ييبحت، ط

ة الةدينوري قتيبة يةن مسةلم يةن عيون األخبار: أيو محمد عبد اهلل -96
 هة.1418هة(، دار الكتب الرلمية ة ييبحت، 276)ت

 يةن إيةباهيم يةن محمةد يةن غبيب الحةديث: أيةو سةليمان حمةد -97
هة(، تحقيق: عبةد 388الخطاب البستي المربحف يالخطايي )ت

 يةبالكبيم إيباهيم الغبياحي، خبج أحاديثةه: عبةد القيةوم عبةد ر
 م.1982 -هة 1402دمشق، –النبي، دار الفكب 

قتيبةة الةدينوري  ين مسلم ين بيب الحديث: أيو محمد عبد اهللغ -98
، 1هة(، تحقيق: د. عبةد اهلل العبةوري مطبرةة الرةاين، ط276ت)

 هة.1397يغداد، 

 يةةن عمةةبح يةةن فةةائق يف غبيةةب الحةةديث: أيةةو القاسةةم محمةةودال -99
هةةة(، دار المربفةةة، لبنةةان، 538تأحمةةد، الزمخشةةبي جةةار اهلل )

 حي، محمد أيو الفضل إيباهيم.، تحقيق: علي محمد البعا2ط

فتح القديب العامع يةين فنةي البحايةة حالدرايةة مةن علةم التفسةيب:  -100
عبةةةد اهلل الشةةةوكاين اليمنةةةي  يةةةن محمةةةد يةةةن علةةةي يةةةن محمةةةد

 .ييبحت –هة(، دار الفكب 1250ت)
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بيةد القاسةم ين فضائل القبآن للقاسم -101  يةن سةالّم يةن سالم: أيو ع 
(، تحقيق: مةبحان الرطيةة، هةة224عبد اهلل الهبحي البغدادي )ت

 -حمحسةةن خبايةةة، ححفةةاء تقةةي الةةدين، دار ايةةن كثيةةب )دمشةةق 
 م.1995-هة 1415، 1ييبحت(، ط

 يةن عبةد الةبحمن يةن أحمد ين شاكب ين فوات الوفيات: محمد -102
هةة(، 764تشاكب الملقةب يصةالح الةدين ) ين هارحن ين شاكب

، عادل أحمةد عبةد الموجةود يروض اهلل، ين تحقيق: علي محمد
 م.2000، ييبحت، 1دار الكتب الرلمية، ط

 يةن عمةبح يةن قسطاس يف علم الربحض: أيةو القاسةم محمةودال -103
هة(، تحقيةق: الةدكتور فخةب 538أحمد، الزمخشبي جار اهلل )ت

 -هةة1410، 2لبنةان، ط –الدين قباحة، مكتبةة المرةارف ييةبحت 
 م.1989

 كتةةاب األلفةةاظ )أقةةدم مرعةةم يف المرةةاين(: ايةةن السةةكيت، أيةةو -104
هة(، تحقيق: د. فخةب الةدين 244تإسحاق ) ين يوسف يرقوب

 م.1998، 1قباحة، مكتبة لبنان ناشبحن، ط

 يةن كتاب الشةرب أح شةبح األييةات المشةكلة اإلعةباب: الحسةن -105
هةة(، تحقيةق 377عبةد الغفةار الفارسةّي، أيةو علةي )ت ين أحمد

حشةةبح: الةةدكتور محمةةود محمةةد الطنةةاحي، مكتبةةة الخةةانعي، 
 م.1988 -هة 1408، 1، طمصب –القاهبة 
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قنةرب الحةارثي يةالوالء، أيةو  يةن عثمةان يةن كتاب سيبويه: عمةبح -106
عبةد السةالم محمةد  هة(، تحقيةق:180تيشب، الملقب سيبويه )

 م.1988 -هة 1408، 3هارحن، مكتبة الخانعي، القاهبة، ط

أيي يكب، جةالل  ين لب اللباب يف تحبيب األنساب: عبد البحمن -107
 ييبحت. –هة(، دار صادر 911الدين السيوطي )ت

عةةادل  يةةن علةةي يةةن لبةةاب يف علةةوم الكتةةاب: أيةةو حفةةا عمةةبال -108
، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبةد هة(775)ت الدمشقي الحنبلي

 الموجةةود، حالشةةيخ علةةي محمةةد مرةةوض، دار الكتةةب الرلميةةة،
 م.1998 -هة 1419 -، ييبحت، لبنان 1ط

مةةال علةةى، أيةةو الفضةةل، ج يةةن مكةةبم يةةن لسةةان الرةةبب: محمةةد -109
هةة(، دار صةادر، 711ت) يالدين اين منظور األنصةاري اإلفبيقة

 هة.1410، 1ييبحت، ط

جنةةةي الموصةةةلي  يةةةن أيةةةو الفةةةتح عثمةةةان لمةةةع يف الربييةةةة:ال -110
 هة(، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت.392ت)

حتسب يف تبيين حجوه شةواّم القةباءات حاإليضةاح عنهةا: أيةو الم -111
هةةة(، تحقيةةق علةةّي 392تالموصةةلي ) جنةةي يةةن الفةةتح عثمةةان

النّعدّي ناصف، حالةّدكتور عبةد الحلةيم النّعةار، حالةّدكتور عبةد 
، 2الفّتةةاح شةةلبي، دار سةةزكين للطباعةةة حالنشةةب، إسةةتانبول، ط

 هة.1406
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أيةةةو محمةةةد عبةةةد  :بر الةةةوجيز يف تفسةةةيب الكتةةةاب الرزيةةةزالمحةةة -112
عطيةة األندلسةي  يةن تمةام يةن عبةد الةبحمن يةن غالب ين الحق

د الشةايف محّمةد، بهة(، تحقيق: عبد الّسالم ع542تمحاريي )ال
 هة.1413، ييبحت، 1ط دار الكتب الرلمّية،

 يةن إسةماعيل يةن حكم حالمحي  األعظم: أيةو الحسةن علةيالم -113
، تحقيق: عبةد الحميةد هنةداحي، دار (هة458ت)سيده المبسي 

 م.2000، ييبحت، 1الكتب الرلمية، ط

سةيده المبسةي  يةن سةماعيلإ يةن أيو الحسةن علةي :مخّصاال -114
، تحقيةةق: خليةةل إيةةباهم جفةةال، دار إحيةةاء الةةرتاث (هةةة458ت)

 م.1996 -هة 1417 ،1الربيي، ييبحت، ط

أيي يكب، جالل  ين مزهب يف علوم اللغة حأنواعها: عبد البحمنال -115
هةةة(، تحقيةةق: فةةؤاد علةةي منصةةور، دار 911تالةةدين السةةيوطي )
 م.1998هة  -1418، ييبحت، 1ط الكتب الرلمية،

عبةد اهلل المرةبحف  يةن مسالك حالممالك: أيو القاسم عبيد اهللال -116
هةة(، دار صادر أفست ليدن، ييبحت، 280ياين خبدامية )ت نحو

 م.1889

محمةةد  يةةن حةةاس أحمةةدمرةةاين القةةبآن الكةةبيم: أيةةو جرفةةب الن   -117
هة(، تحقيق: محمد علةي الصةايوين، جامرةة أم القةبى، 338ت)
 هة.1409بمة، ك، مكة الم1ط
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سةهل، أيةو إسةحاق  ين السبي ين إيباهيم :راين القبآن حإعبايهم -118
هة(، تحقيق: الّدكتور عبد العليل شةلبي، عةالم 311تالزجاج )

 هة.1408، 1الكتب، ييبحت، ط

أيةةو الحسةةن المعاشةةري يةةالوالء، البلخةةي ثةةم  :مرةةاين القةةبآن -119
هةةة(: تحقيةةق: 215تالبصةةبي، المرةةبحف يةةاألخفش األحسةة  )

، 1محّمةةد أمةةين، عةةالم الكتةةب ييةةبحت، ط الةةّدكتور عبةةد األميةةب
 هة.1405

منظةور  يةن عبةد اهلل يةن ،يةاد يةن أيةو ،كبيةا يحيةى :مراين القةبآن -120
هة(، تحقيق: محّمد علّي النّعار حأحمةد 207تالديلمي الفباء )

 نعايت، الّدار المصبية لّلتأليف حالرتجمة، القاهبة.

ى )إععا، ا -121 لقبآن حمررتك مررتك األقبان يف إععا، القبآن، حي سم 
أيةةي يكةةب، جةةالل الةةدين السةةيوطي  يةةن األقةةبان(: عبةةد الةةبحمن

لبنةةةان،  –ييةةةبحت  -، 1ط هةةةة(، دار الكتةةةب الرلميةةةة،911)ت
 م.1988 -هة1408

عبةةد اهلل  يةةن مرعةةم األديةةاء: شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوت -122
هةةةة(، دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي، 626تالبحمةةةي الحمةةةوي )

 ييبحت.
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عبةةد اهلل  يةةن شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوتمرعةةم البلةةدان:  -123
هةةةة(، دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي، 626تالبحمةةةي الحمةةةوي )

 هة.1399ييبحت، 

عمةةةبان المب،يةةةاين  يةةةن عبيةةةد اهلل محمةةةد أيةةةومرعةةةم الشةةةرباء:  -124
، 1هةةةةة(، تصةةةةحيح كبنكةةةةو، دار العيةةةةل، ييةةةةبحت، ط384ت)

 هة.1411

 يةن مةب،حق ني قانع ين مرعم الصحاية: أيو الحسين عبد الباقي -125
 يةن هة(، تحقيق: صةالح351تحاثق األموي يالوالء البغدادي )

، 1ط سةالم المصةبايت، مكتبةة الغبيةةاء األثبيةة، المدينةة المنةةورة،
 هة.1418

أيوب أيو القاسم الطرباين،  ين أحمد ين رعم الكبيب: سليمانالم -126
، 2عبةد المعيةد السةلفي، مكتبةة الزهةباء، ط ين تحقيق: حمدي

 .م1983 –ه 1404الموصل، 

،كبيةةاء القزحينةةي  يةةن فةةارس يةةن مرعةةم مقةةاييس اللغةةة: أحمةةد -127
هةة(، تحقيةق: عبةد السةالم محمةد 395تالبا،ي، أيو الحسين )
 م.1999 -هة 1420، ييبحت، لبنان، 2ط هارحن، دار العيل،

اء الكبار على الّطبقات حاألعصةار: شةمس الةدين أيةو  -128 مربفة القب 
َقاْيمةةةا، الةةةذهبي  يةةةن عثمةةةان يةةةن أحمةةةد يةةةن عبةةةد اهلل محمةةةد
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هةةة(، تحقيةةق: يّشةةار عةةّواد مرةةبحف ح،مالئةةه، مؤسسةةة 748ت)
 هة.1408، 2الّبسالة، ييبحت، ط

 يةن عمةب يةن مفاتيح الغيب )الت فسيب الكبيب(: أيو عبد اهلل محمةد -129
ا،ي، )ت يةةن الحسةةن هةةة(، دار إحيةةاء 606الحسةةين الت يمةةي الةةب 

 .هة1420 ،3ط ييبحت، –الرتاث الربيي 

 يةن عمةبح يةن ل يف صنرة اإلعةباب: أيةو القاسةم محمةودمفص  ال -130
هةةة(، تحقيةةق: د. علةةي يةةو 538تأحمةةد، الزمخشةةبي جةةار اهلل )

 .1993، ييبحت، 1ط ملحم، مكتبة الهالل،

عبةد األكةرب الثمةالى األ،دي، أيةو  يةن يزيد ين مقتضب: محمدال -131
هةةة(، تحقيةةق: محمةةد عبةةد 285الربةةاس، المرةةبحف يةةالمربد )ت

ضيمة،   عالم الكتب ة ييبحت.الخالق ع 

َيَلْلَبْخةت  يةن عبةد الرزيةز يةن مقدمة العزحلية يف النحو: عيسىال -132
هة(، د. شةربان 607العزحلي الربيبي المباكشي، أيو موسى )ت

عبد الوهاب محمد، د. حامد أحمد نيل، د. فتحي محمةد أحمةد 
 جمرة، مطبرة أم القبى، جمع تصويبي: دار الغد الربيي.

يكةب  يأية يةن عبةد الكةبيم يةن الفةتح محمةد ملل حالنحةل: أيةوال -133
 هة(، مؤسسة الحلبي.548أحمد الشهبستاين )ت 



 

 

 

 
 م2016ن األول( )كانو ديسمرب  /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة 257

ف: شبح كتاب التصبيف أليي عثمان الما،ين، أيةو الفةتح المنص -134
، 1هة(. دار إحياء الرتاث، ط392جني الموصلي )ت  ين عثمان
 م.1954

محمةةد، الَحْضةةَبمي  يةةن مةةؤمن يةةن علةةي :صةةبيفتةةع يف الت  ممال -135
هةةة(، 669تأيةةو الحسةةن المرةةبحف يةةاين عصةةفور ) اإلشةةبيلي،

 ،1تحقيق: الّدكتور فخب الةّدين قبةاحة، دار المربفةة، ييةبحت، ط 
 هة.1407

عبةد اهلل الظةاهبي  يةن تغةبي يةبدي يةن نعوم الّزاهبة: يوسةفال -136
هةةة(، المؤسسةةة 874الحنفةةي، أيةةو المحاسةةن، جمةةال الةةدين )ت

حالنّشةب، القةاهبة.  المصبّية الراّمةة للتةأليف حالت بجمةة حالطباعةة
 م(.1962)مصّورة عن طبرة دار الكتب 

عبيةد  يةن محمةد ين عبد البحمن :ن زهة األلّباء يف طبقات األدياء -137
هةة(، 577تاهلل األنصاري، أيو الربكات، كمال الدين األنباري )
، األردن، 3ط تحقيق: الّدكتور إيباهيم الّسامّبائي، مكتبة المنةار،

 هة.1405

عبةةد  يةةن محمةةد يةةن  اخةةرتاق اآلفةةاق: محمةةدنزهةةة المشةةتاق يف -138
 اإلدريسةيإدريس الحسني الطالبي، المرةبحف يالشةبيف  ين اهلل
 هة.1409، ييبحت، 1ط هة(، عالم الكتب،560)ت
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ين خليةل -139 أيبةك  يةن َنْكت  الهميةان يف نكةت الرميةان: صةالح الةدِّ
فدي )ت هة(، عل ق عليه ححضع حواشيه: مصطفى عبةد 764الص 
 هةة1428، 1ط لبنةان، –ار الكتب الرلمية، ييبحت القادر عطا، د

 .م2007 -

فضةةةال المعاشةةةري  يةةةن الحسةةةن علةةةي أيةةةوكةةةت يف القةةةبآن: ن  ال -140
هة(، دراسة حتحقيق: د. عبد اهلل عبد القادر الط ويل، دار 479)ت

 م.2007، مصب1البدر، ط

 يةةةن الحعةةةاج يوسةةةف أيةةةوكةةةت يف تفسةةةيب كتةةةاب سةةةيبويه: ن  ال -141
هيةب هةة(476) الشةنتمبيعيسةى األعلةم  ين سليمان ، تحقيةق: ، 

عبد المحسةن سةلطان، منشةورات مرهةد المخطوطةات الربييةة، 
 هة.1407، 1الكويت، ط

 يةةن السةةرادات المبةةارك أيةةوهايةةة يف غبيةةب الحةةديث حاألثةةب: نِّ ال -142
، يهةةة(، تحقيةةق: طةةاهب أحمةةد الةةزاح606محمةةد العةةزري )ت

 -هةة 1399المكتبةة الرلميةة، ييةبحت،  محمود محمد الطناحي،
 م.1979

أيي يكةب،  ين همع الهوامع يف شبح جمع العوامع: عبد البحمن -143
هةةة(، تحقيةةق: عبةةد الحميةةد 911جةةالل الةةدين السةةيوطي )ت 
 مصب. -هنداحي، المكتبة التوفيقية 
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عبةةد اهلل  يةةن أيبةةك يةةن وايف يالوفيةةات: صةةالح الةةدين خليةةلالةة -144
ةةةفدي )ت هةةةة(، تحقيةةةق: أحمةةةد األرنةةةاؤحط، حتبكةةةي 764الص 
 .م2000 -هة1420 ييبحت، –إحياء الرتاث  مصطفى، دار

اد من البقاع: أيةو ه الربب  الب  تْ تَ حاب، حما نرَ حصف المطب حالس   -145 ح 
هةة(، تحقيةق: 321دريةد األ،دي )ت يةن الحسةن يةن يكب محمد

عةةز الةةدين التنةةوخي، معلةةة المعمةةع الرلمةةي الربيةةي يدمشةةق، 
 م.1963، لسنة 38المعلد 

الربةةاس شةةمس الةةدين  أيةةوالزمةةان: حفيةةات األعيةةان حأنبةةاء أينةةاء  -146
هةة(، تحقيةق: 681)ت خلكةان يةن أيي يكةب ين محمد ين أحمد

 إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.
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