
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ْ َ

ِ يف شرح 
ْ َ

اآلجرومية
َّ ُّ ُ
اآلجروميةِ

َّ ُّ ُ
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

  بن يوسف بن خدة جامعـة 
  الجزائـر

  اــقسم اللغة العربية وآدابه                           اللغاتاآلداب وكليــة 
  

الرمـلية
ُ َّ ْ َّ

الرمـليةِ
ُ َّ ْ َّ

ِ يف شرح ِ
ْ َ

ِ يف شرح 
ْ َ

اآلجرومية
َّ ُّ ُ
اآلجروميةِ

َّ ُّ ُ
ِ  

  )م1550-هـ957ت ( الدينِ الرمليلِشِهابِ الدينِ أحمد بنِ شِهابِ
 

 
 

  ــر    لنيــــل شهـــادة  املاجستيـ  مذكــــــرة  مقدمـــة
  

  تحقيق المخطوطات: تخصص
  

  
  

:الطالبإعداد                إشراف األستاذ:  
    

 
20072008 
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  يمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بن يوسف بن خدة جامعـة 
  الجزائـر

  اــقسم اللغة العربية وآدابه                           اللغاتاآلداب وكليــة 
  

الرمـلية يف شرح اآلجرومية
َّ ُّ ُ ْ َ ُ َّ ْ َّ
ِ ِ الرمـلية يف شرح اآلجروميةِ

َّ ُّ ُ ْ َ ُ َّ ْ َّ
ِ ِ ِ  

  )م1550-هـ957ت (ملي الدينِ الرلِشِهابِ الدينِ أحمد بنِ شِهابِ
 

 
 

    مذكــــرة  مقدمـــة  لنيــــل شهـــادة  املاجستيـــر  
  

  تحقيق المخطوطات: تخصص
  

:الطالبإعداد                إشراف األستاذ:  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :أعضــاء لجنة المناقشــة
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  اإلهداء
   .-ده ا برمحتهتغم-إىل روح والدي 

  بقاءها-ي رمز اخللود وإىل أم أطال ا-.   
  . وإىل زوجيت رفيقة الدرب    
  ."رحاب"وإىل  هبة ا ابنيت       

البشيــــر، :   مجيع  العائلة، وأخص بالذكروإىل
  .رافـــــع، وحممـــــد

          
  .أهدي هذا العمل                
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  الشكر
  

ــتاذي ا    ــشكر  إىل أسـ ــان والـ ــات العرفـ ــأمسى آيـ ــه بـ ــشرف أتوجـ ملـ
  . على رعايته هلذه املذكرة " لعبيدي بو عبد ا"الدكتور 

ــا  ــس كم ــذين    أشــكر ال ــشة ال ــة املناق ادة األســاتذة أعــضاء اللجن
ــة   ــذه املـــذكرة العلميـ ــشة هـ ــول مناقـ ــل  .شـــرفوني بقبـ  فلـــهم مـــين جزيـ

  .االمتنان
عبد احلفيظ جوبر، أبو : األساتذة أتوجه بالشكر  إىل وال يفوتين أن 

ة،  عبــد الــرزاق قــارف، الطيــب بلعــدل، عبــد اهلــادي بقــة،   األنــوار دحيــ
 علـى تـشجيعهم يل خـالل مـسرية          الشاوي بن الشاوي، موالي عبد الوهـاب        

  .البحث
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  مقدمة
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 بسم ا الرمحن الرحيم

  :مقدمة
ا إميـان   شهدت األمة العربية اإلسالمية قرونا زاهية بفضل لفيف من جهابذا الذين آمنو           

العارفني بأن العقل هو اهلادي لكل معرفة مثمرة، فبددوا بأقالمهم ظلمة اجلهل، وشقوا دروبا إىل                
  . آفاق احلضارة واملعرفة اإلنسانية

 فجـر   بزغمث  ومرت عصور وحقب فحدثت القطيعة بني أجياهلا وبني ذلك الزمن الذهيب            
ة، حيث كـان ديـدن      ي ملا فيه صالح األم    ينادي أهله بضرورة العودة إىل التراث العريب اإلسالم       

  . هؤالء أنه ال يستقيم حال األمة إالّ بربط احلاضر باملاضي الستشراف املستقبل
 علم التحقيق رسالته لبعث تراث السلف من رقدته، ليـصبح منـارة مـن               أدىومن هنا   

ضارية لدور التحقيـق    طلقات العلمية واحل  نن من امل  إمنارات اإلشعاع املعريف ينري درب اخللف، إذ        
هي تلك اجلهود املضنية اليت ما فتئت تبذل يف حتقيق التراث، ومن هنا جاء االهتمام باملخطوطات                
اليت تعد أمهات الكتب احلديثة ومنابعها الفياضة ومظاا األساسية، فهي حجر الزاويـة حلـضارة        

  . ةياإلنسان وبناء املدن
     حفون ركونا إىل املاضي وختلُّفاً، ولكن النظرة املوضـوعية يف         هذا التراث الذي يعتربه ا

 وإنما هو قوة دفٍع إىل األمام،       ،نَّ التراث ال ميثل رجعة إىل الوراء كما يتوهم املتومهون          تؤكد أ  هذا
ليست النظرة فيه إىل الوراء إالَّ إلحكام النظرة إىل األمام، ومن هنا كانت املنطلقـات األساسـية             

  .بح التراث موصوال باملعاصرةلعمل التحقيق أن يص
كما ال يساورنا أدىن شك أن املعارف اليت هي بني أيدي البشرية اليوم ليست إال جزءا من           

لفكل، وما هي إال نزر قليل مما وصل من علوم الس .  
أو معرفية فحسب، بـل إىل      كوا حتمل مادة علمية      إىل رجعولعلّ قيمة املخطوطات ال ت    

إما لندرا أو ضياع معظمها بسبب العوامل البشرية كاهلجمات االستعمارية           عليها   صعوبة العثور 
   إخل... أو عوامل طبيعية كالزالزل، الرطوبة ،العدائية ضد كل ما هو حضارة عربية إسالمية

  - أ -
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 ولقد عـين  ،عظيماوطا هذا وقد عرف علماء العربية يف القدمي علم التحقيق وقطعوا فيه ش       
قدمون من علماء العربية بالتحقيق والتدقيق وعرفوا بالضبط واإلفادة حىت يأ هلم منهج قـومي               املت

 ألن ؛على أسس متينة، جعلهم يسبقون املستشرقني بالقرون قبل القرون يف مضمار حتقيق النصوص       
     النصوص دوا القواعد وأوجدوا منهجا علميا للتحقيق ونقد        تاريخ التحقيق خيربنا أن املستشرقني قع

  . ونشر الكتب القدمية يف أواسط القرن التاسع عشر ميالدي فقط
ومن ميزة منهج التحقيق لدى قدماء احملققني العرب الدقة يف البحث والتقصي، فعبد القادر            

قدم أمنوذجا يف حتقيق شواهد الرضـي  ) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب(البغدادي يف كتابه   
   إذ أوعز كل بيت إىل قائله ما اسـتطاع إىل ذلـك سـبيال             تبلغ ألف بيت،   شرح الكافية اليت     يف

  . وترجم هلذا القائل ترمجة جامعة مانعة
     بشيء ظل يراودين مـذ     ألساتذيت األجالء ولزمالئي    أن أعترف   هلذه األسباب وغريها أود

ق كينونتـها  وصلت إىل مدرجات اجلامعة، إذ كنت دائما أعتربها صمام األمان لكل أمة تريد حتقي 
وحتفظ تارخيها، فكنت أرنو إىل املستقبل وعيين على ماضي األمة وإرثها التليد، وإميانا مـين بـأن        
العربية هي عصب كل معرفة وأداة تعارف املاليني من البشر، وهي املاء الدافق الذي يسقي الزرع                

  . األرض، وينبت األزهار والثماريوحيي
 من خالل إحياء هذا املخطوط وبعثه من العربيةلغة الحاولت أن أساهم يف اكتشاف أسرار     

، »مل حيط ا إال نـيب     «: سباته لالستفادة من مضامينه اليت تربز اللغة العربية الكرمية، اليت قيل فيها           
واليت حظيت بأعلى املراتب الرتباطها بكتاب اهللا تعاىل، وكل مرتبط باهللا معجز باق ال يضره من                

  .كاده
خطوط النحوي هذا وحتقيقه يعد إثراء للمكتبة النحوية، فهـو يـضرب            كما أن إحياء امل   

  .بسهم وافر يف حقل العلم ويعزز صرح بنائنا املعريف
  
  
  

  - ب -
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ومن دوافع اختيار هذا البحث أيضا هو املسامهة ولو بشكل بسيط يف التقليل مـن فـشو             
الوقوف من جهة أخرى على مدى إسهامات        اللحن واتساع دائرا بني أوساط متعلمينا، و       ةظاهر

الرعيل األول من علمائنا األجالء يف التنظري لفلسفة النحو وتقعيد القواعد له، وهـي إسـهامات                
  . وجهود ال ينكرها إال جاحد

هذا فضال عن تقريب قواعد النحو للناشئة بطريقة سلسة بعيدة عن كل التواء ال سيما وأنَّ         
امى حبلى باإلسهاب املؤدي إىل الغموض وحمشوة مبـصطلحات بعيـدة   أكثر تصانيف النحاة القد 

 ويضرب حصن منيع    ،شتت الفكر ت أغوارها إالَّ الراسخون يف العلم، فيضيع اجلهد وي        ربالغور ال يس  
  .بني النحو ومريديه

قولـه  فإننا ال نفهم   كما أنه ال خيفي على أحد ما للنحو من أمهية قصوى يف إدراك املعىن،               
، فإننا بالنحو نعـرف أن العلمـاء        )28فاطر، من اآلية  ( ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ      :تعاىل

 ندرك بالنحو أيـضا  )124، من اآليةالبقرة( ... وِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه   : تعاىلكقوله  و. خيشون املوىل 
  .اخل... إبراهيم عليه السالم أن املبتِلي هو اهللا عز وجل، واملبتلَى هو 

 حتقيق الكتاب هذا هو اعتناء الكثري مـن رجـال               ومن الد واعي األخرى اليت أملت علي
الس   وميشروحا ال يقل أحدها أمهية عن اآلخر، ولعل سر هذا الكم من             ةلف األفاضل بشرح اآلجر 

وعها فيه داللة   ن كثرة الشروح وتن   م؛ أل عمل اجلليل الذي ألفه ابن آجرو     الشروح راجع إىل قيمة ال    
  .على أمهية املشروح

  .هلذا وغريه حق يف تصوري أن يربز هذا النوع من التأليف، وحق له أن يقرأ ويستفاد منه
  

سار على النحو التايلف ا منهجي يف حتقيق الكتابوأم :  

  : مقابلة النسختني-1
امش، وتتبعت الساقط مع ذكر ذلـك يف        قابلت بينهما وأشرت إىل التباين املوجود يف اهل         

اهلامش، وزدت الكلمات والعبارات الناقصة واضعا إياها بني معقوفني مع اإلشارة إىل كل ذلـك               
  .يف اهلامش

  - ج -
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  : اآليات القرآنية-2
أمعنت التحقيق والتمحيص يف الشواهد القرآنية وأمتمت الناقصة منها مع ذكـر الـسورة             
آلية، وإذا وجدت كلمة خاطئة يف آية صوبت اخلطأ يف الكتـاب وأشـرت إىل ذلـك يف        ورقم ا 

: واضعا إياَّها بني معقوفني وأشري يف اهلامش بقـويل        " كقوله تعاىل "اهلامش، وأحيانا أضيف عبارة     
  . إضافة يقتضيها السياق

  :  األحاديث النبوية-3
  .أمتمت الناقصة منها مع ذكر اختالف الروايات إن وجدت

  :  الشعر-4
مث إىل ديوان الشاعر أو اـامع الـشعرية          ، وذلك بالعودة  ذكرت حبر البيت واسم قائله    

أشرت إىل املصادر اليت ورد فيها ورتبتها حسب وفيات مؤلفيها، وأكملـت األبيـات الناقـصة                
   .وأشرت إىل اختالف الروايات

  : الرجز-5
  . يف ختريج األبيات الشعريةتتبعت يف ختريج األرجاز نفس الطريقة املنتهجة   

  :  األمثال-6
تتبعت كل األمثال الواردة يف الكتاب بتحقيقها انطالقا من املصادر اليت توفرت لدي مـع                 

  . إن وجدتاإلشارة إىل تباين الروايات
  : اآلراء واألقوال-7

اجتهدت يف نسب كل رأي أو قول إىل قائله ما وسعين البحث، كما حاولت ساعيا ذكر                  
عض االختالفات النحوية بني مدرسيت البصرة والكوفة يف هذه املسألة أو تلـك، وأشـرت مـا            ب

  .استطعت إىل املصادر النحوية اليت تناولت كل ذلك
  

  
  - د -
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  : األعالم-8
ة واالسـم واللَّقـب     كورة يف الكتاب، وذلك بذكر الكني     اجتهدت يف ترمجة األعالم املذ      

 وجمال ختصصه، مث مؤلفاته وتاريخ وفاته ما وسعين         ،وتالمذتهالعلَِم   وشيوخ   ،نهوتاريخ امليالد ومكا  
  .البحث

  . وضعت عناوين للمباحث واملوضوعات اليت تركها املؤلف قفال ووضعتها بني معقوفني-9
  .واالنسجامالترابط  قمت بوضع أرقام ألقسام املوضوع تساعد على احملافظة على عنصري -10
األحاديـث  ا  القرآنية ورتبتها من سورة الفاحتة إىل سورة الناس، أم         لآليات    وضعت فهارس  -11

 فقد اعتمـدت  حوية املعربة واملصطلحات البالغية واهد الن والقبائل واألماكن واألعالم والش   النبوية  
ريف التع) ال (وال يفوتين أن أشري أنين يف فهرس األعالم أمهلت        . ب األلفبائي الترتيعلى  يف ترتيبها   

من العلم املبدوء بإحداها واعتمدت يف الترتيب على احلرف الذي يليها، كما هـي         ) أبو(و) ابن(و
   .حتت حرفا الباء، وهكذا: رتبته حتت حرف الفاء، وابن برهان: الفارسي: احلال بالنسبة لـ

وفهرسا ألنصاف األبيات وفهرسا لألرجاز ورابعـا للمنظومـات       للقوايف  أفردت فهرسا   و
وراعيت يف ذلك حـرف     . مث الذي يليه وهكذا   حسب البحور الطويل    يمية، وقمت بترتيبها    التعل

  .  إذا كان القائل جمهوال) ؟(ووضعت عالمة استفهام وذكرت اسم الشاعر،  الروي،
  ثُمنها الكتاب، وأخريا فهرسا للمصا       صت  خصدر واملراجع  فهرسا للموضوعات اليت تضم

   .  اه أيضا ترتيبا ألفبائياملعتمدة يف التحقيق ورتبت
  : وقد وضعت إىل جانب حتقيق الكتاب تقدميا اشتملت خطته على ما يلي

  :القسم األول واشتمل على
ترمجة ابن آجروم   :  ابن آجروم ومتنه النحوي، وتناولت فيه املباحث اآلتية        :األولالفصل   

ضت جلهود العلماء يف شروحه ما وسعين البحثمث مكانته العلمية فاملنت وقيمته العلمية وبعده تعر.  
 فصل سلَّطت فيه الضوء على الرملي وشرحه ملنت اآلجرومية وانطوى هذا ال          : الثاين والفصل

القيمـة العلميـة    مث  ، مث حياته مث مصنفاته      ؤلفنسبة الكتاب إىل امل   ملي مث   عصر الر : على ما يلي  
  . أسلوبه املنهج العلمي مث - املنهج الفين، -: لت فيهتناو وهيف شرح املؤلف منهجللكتاب مث 

  

  - هـ-
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جاء متضمنا وصف النسختني املعتمدتني يف التحقيق، ومعرجا فيه علـى           : والفصل الثالث 
  . رموز التحقيق
  . فاشتمل على الفهارس الفنية: أما القسم الثالث. الكتاب حمقَّقًا: والقسم الثاين

  :وبعد

لشكر والعرفان إىل أستاذي    اتقدم بأمسى آيات    ليس بعدما قدمت به هلذا البحث إالّ أن أ        و
 رغـم مـسؤولياته اجلـسام       ، وعظيم رعايته يل    ورحابة صدره  لكرم عطائه " لعبيدي بوعبد اهللا  "

  .فلسيادته عظيم شكري وتقديري، مث الشكر لألساتذة األجالء الذين تفضلوا مبناقشة هذا البحث

  :وبعد

 بذلت ما بوسعي كي أبعث هذا املخطوط من مرقده وحاولت االبتعاد عن الـسقط               فقد
ـ 597ت(، ويف هذا املقام حيضرين قول العماد األصفهاين       وحدهوالزلل فإن وفقت فمن اهللا        ):هـ

لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد       : إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إالّ قال يف غده            «
تحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من عظم العـرب،  كذا لكان يس 

  .»وهو دليل على استيالء النقص على مجيع البشر

  

  

  

  

  

  

  - و -
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األول الفصل 
َّ

آجابن : 
ُ

ر
ُّ

  وم ومتنه
  

  

  

  

   .ترمجة ابن آجروم) 1
2 (ةاملكانة العلمية لصاحب اآلجومير.   
  .القيمة العلمية للمنت) 3
4 (ةجهود العلماء يف شرح اآلجومير.  
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ابن آج: الفصل األول
ُ

روم ومتنه
ُّ

  
  

  : ترمجة ابن آجروم )1
، من علمـاء  )2( الصنهاجي املعروف بابن آجروم)1(أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن داود       هو  

هـ اختذ القاهرة قبلة للتزود املعريف فنهل مـن         672ت الزمن، ولد بفاس سنة      اللغة، وفلتة من فلتا   
 هـ ودفن يف باب اجلديد بفـاس، مـن مؤلفاتـه            723درس يف فاس، كانت وفاته سنة        .معينها

" املقدمة اآلجرحـرز فرائـد املعـاين يف شـرح        " وهي مقدمة نافعة ألفها مبكة املكرمة، و       "ةومي 
  )3(."األماين

  : روميةكانة العلمية لصاحب اآلجامل )2
، وحممد بن حممد بن إمساعيل الراعـي        )هـ801ت(وصف أبو زيد عبد الرمحن املكّودي         

حو ورجل عرف بالربكـة     نالإمام يف   « : يف مقدميت شرحيهما للمنت أن ابن آجروم      ) هـ853ت(
   )4(.»والصالح، ويشهد بصالحه عموم نفع املبتدئني مبقدمته

له معلومات من فرائض وحـساب      وحنوي، مقرئ   « : )هـ749ت(ل عنه ابن مكتوم     وقا  
 يف القراءات وغريها وهو مقيم بفاس، يفيد أهلها من معلوماته           وأدب بارع وله مصنفات وأراجيز    

  )5(»املذكورة، والغالب عليه معرفة النحو والقراءات

                                                
كتاب الرسم يف تعليم اخلط، حممد بن يوسف أطفيش، املؤسسة          : ينظر.  حتذف الواو األخرية من داوود وطاووس      )1(

 .24ص: 1986الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 . وتعىن بلغة الرببر الفقري الصويف)2(
مد أبو الفضل إبراهيم    حم: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، تح           :  ينظر )3(

، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون       1/238: م1964-هـ1384،  1مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط     
، واألعـالم،   2/1796:م1992-هـ1413مصطفى بن عبداهللا املعروف حباجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت،           

 . 7/33: 1992، 10طخري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، 
 . 239، 1/238:بغية الوعاة:  ينظر)4(
  . 3/62: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي، دار الكتب العلمية، بريوت:  ينظر)5(
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  :ة العلمية للمنتقيمال )3
  اآلجرومي           حو يطلـق عليهـا الـبعض األجة املقدمة الشهرية يف النـة، والـصواب    رومي
ةاآلجومي1(ر(     حو تع، وهي خمتصر يف النعليم حىت اآلن      وة يف    .ل عليه املدارس يف التل مـرطبعت أو 

   )2(.ستانة وغريهام مث يف باريس ومصر والشام واآل1677م، مث يف ليدن سنة1631روسيا سنة 
  

4 (ةجهود العلماء يف شرح اآلجومير :)3(  
  )4():هـ723ت(حممد بن أمحد يعلى احلسين • 

- ةالدرة النحوية يف شرح اآلجومير . 
  ): هـ853ت(راعي حممد بن حممد بن إمساعيل ال• 

  .روميةل باملفهومية يف حل ألفاظ اآلجاملستق -
  ): هـ847ولد سنة(أمحد بن حممد بن عبد السالم •  

  . رومية ألفاظ اآلج النخبة العربية يف حلّ-
  . رومية ألفاظ اآلج اجلواهر املضية يف حلّ-

  )هـ883ت(أبو العزم مشس الدين حممد احلالوي املقدسي • 
  .  الكواكب الضوئية يف حلّ األلفاظ اآلجرومية-    

  )هـ977ت(حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين • 
  . رومية ألفاظ اآلجنور السجية يف حلّ -

                                                
 .5ص: م1999حممد العدناين، مكتبة لبنان، بريوت، : معجم األغالط اللغوية املعاصرة:  ينظر)1(
 1مكتب البحوث والدراسات، دار الفكـر، بـريوت، ط        : لغة العربية، جرجي زيدان، ش    تاريخ آداب ال  :  ينظر )2(

 .3/165 :م2005-هـ1425/1426
إحسان عباس، دار صـادر  : أمحد بن حممد املقري التلمساين، تح     : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب     :  ينظر )3(

عمر فروخ، دار العلم للماليـني      :  العريب وتاريخ األدب . 1797 ،2/1796وكشف الظنون . 2/695: 1968 بريوت،
ومعجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، عادل نويهض،           . 398،  4/397: م1984،  4بريوت، ط 

 .33ص: م1980-هـ1400، 2مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، ط
  .146:  خمطوط باملكتبة الوطنية باحلامة اجلزائر، حتت رقم)4(
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  )1( :)هـ1044ت(د بن قد بن أمحد أمح• 
    -ة الفتوح القيومية يف شرح اآلجومير.  

  ) هـ1269ت بعد (أمحد بن حممد بن محدون السلمي ابن احلاج • 
 العقد اجلوهري من فتح احلي القيوم يف حل شرح األزهري على مقدمـة ابـن                -

  .آجروم
  ) هـ1309 ت بعد(أمحد بن أمحد النجاري الدمياطي • 

      .  منحة الكرمي الوهاب وفتح باب النحو للطالب-    
  ).هـ1316ت(حممد بن عمر البنـتين • 

    -ة كشف املروطية عن ستور اآلجومير .  
  ). هـ1341ت(حممد إمساعيل الطهطاوي • 

    -ة الباكورة العربية يف شرح منت اآلجومير .  
  )هـ1342ت(عبد الرحيم بن عبد الرمحن اجلرجاوي • 

- انية على منت اآلجةعوائد الصالت الربومير .  
  ).هـ1342ت(عبد الرمحن بن عبد الرمحن اجلرجاين السيوطي • 

    -ة للشيخ خالد فوائد الطارف والتالد على شرح اآلجومير .  
 

                                                
 .164 و163: ملكتبة الوطنية باحلامة اجلزائر، حتت رقم خمطوط با)1(
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-ة منظومات اآلجومير:  
  

، يف تقومي األداء  رومية زمانا ومكانا  اليت اكتساها ويكتسيها منت اآلج    العلمية  ونظرا للمكانة   
 نذكر  ،يزيدون عن الشروح واحلواشي نظم املنت يف منظومات        جعل بعض العلماء     اللغوي للناشئة 

  : منها
، لشرف الـدين حيـي بـن موسـى بـن رمـضان              "ةومير نظم اآلج  الدرة البهية يف  " -

 طبعة مكتبة آل ياسـر،      -: وقد طبع هذا النظم عدة طبعات منها      ) هـ890ت(العمريطي
فـتح  : "بعنوان) هـ1277ت(وشرحه ابراهيم بن حممد البيجوري. هـ1415، 1مصر، ط 

ةرب الربية على الدرة البهية نظم اآلجوميهـ1322صر سنةوقد طُبع مب". ر.  
- " ةمجال اآلجوميطُبع يف مطبعـة بـوالق،   )هـ1290ت(، لرفاعة بن رافع الطهطاوي     "ر ،

  هـ1280مصر، 
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رملي وشرحه ال:  الثانيالفصل
َّ

آلجل
ُ

رومية
َّ ُّ

.  
    

  

  .عصره) 1
  .نسبة الكتاب إىل املؤلف) 2
  .حياته) 3
 .مصنفاته) 4

 .القيمة العلمية للشرح) 5

 .ي يف شرحهمنهج الرمل) 6
 .أسلوبه) 7
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رملي وشرحه لآلجال:  الثانيالفصل
ُ َّ

رومية
َّ ُّ

.  
  :  عصــــره)1
  :احلياة السياسية) أ

  التركي يف البالد العربية القرن التاسع املـيالدي بدايـة          جتمع الكتب اليت أرخت للوجود        
. هلذا التواجد، وذلك مذْ عول خلفاء بين العباس استجالب األرقاء األتراك وإقحامهم يف اجلـيش              

على أنَّ البداية الفعلية لبسط النفوذ واهليمنة العثمانية الفعلية متَّت حني قاد سليم األول محلة علـى             
 فأحلق م هزمية نكراء، مثَّ اجته صوب        "مرج دابق "مبعركة  هـ عرفت   922لشام سنة   املماليك يف ا  

 ذي احلجة   29مصر وقضى على ما بقي من أفول املماليك فكسر شوكتهم يف معركة الريدانية يف               
 هـ، حيث قتل من أهل مصر أكثر من مخسني ألف نسمة، ومنذ هذا التاريخ بـدأ                 923 حمرم   1

  .بة اجلمعة بالدعاء مبباركة السلطان سليم األولأئمة املساجد يف خط
آل عثمان يف مصر، شرع سليم بإقامة إصالحات فـضربت عملـة            راية  وبعد أن رفعت      

ك وبعض أقارم وإرساهلم    جديدة باسم السلطان سليم، وأصدر قرارا بإبعاد أبناء السالطني املمالي         
طرابات ال حتمـد عواقبـها، مث التفـت إىل    ستانة حىت يقطع الطريق أمام حدوث فنت واض    إىل اآل 

  .العلماء والصناع املهرة ورحلهم إىل مركز الدولة اسطنبول بغية االستفادة منهم
  : وقد متيزت سياسة السلطان سليم يف مصر خبطني  

لوجـود  اان الذين مل يستـِسيغوا      ب مشايخ العر  صدي ملقاومة بقايا املماليك وبعض    الت: اخلط األول 
  . يف مصرالعثماين 

وهو خط مكمل لألول وهو السعي احلثيث يف إقناع الرافضني إىل تقـدمي فـروض       : واخلط الثاين 
  .الوالء والطاعة للسلطان

وقد متَّ له ذلك بعد أن أيقن الناس أن أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم يف مأمن فاسـتقرت                  
  .البالد
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التدابري األمنية الالزمة لترسيخ احلكـم      فيه  ويف الوقت الذي كان السلطان سليم يتخذ        « 
فبعد . العثماين يف البالد، عمل على مجع املعلومات الضرورية لتيسري مهمة اإلدارة العثمانية يف مصر   

عزم على التوجه إىل مصر، أصدر سليم خان أوامره لبعض العلماء العثمانيني املرافقني له              أن عقد ال  
يف تلك احلملة، بترمجة بعض اآلثار التارخيية العربية اليت تلقي الضوء على أحوال الـبالد املتوجـه           

أبـو  بترمجة أثر املؤرخ العـريب  ) هـ941ت"(كمال باشا زاده"إليها، فقام املؤرخ قاضي العسكر    
إدريس " أن وايل كردستان     "رمه"إىل اللغة التركية، ويذكر     ) هـ874ت( يدرِبتغري  احملاسن ابن   
الذي اشترك أيضا يف احلملة على مصر قد نظم قصيدة فارسية اشـتملت             ) هـ926ت" (البتليسى

  . على بعض املالحظات حول اإلدارة يف مصر، وقدمها بنفسه إىل السلطان سليم
ولكن ما كان هـذا القـدر       . سليم خان اإلملام بأحوال البالد قبل دخوهلا      وهكذا حاول   

النظري من املعلومات يكفي لإلحاطة علما بأحوال البالد اإلدارية واملالية اليت كانـت تتـصف                
بالسرية خالل هذه الفترة، وإذا كانت اإلدارة اجلديدة قد استفادت كثريا من توجيهات األمـراء               

ارة البالد املالية واإلدارية مل تكن بيد هؤالء النفر من األمراء، بل كانت أسرارها املماليك، إال أن إد
بيد إداريي املماليك من الكتبة واملباشرين الذين فر معظمهم من وجه العثمانيني، وأبعد أو حـبس                

ـ   . العديد منهم للحيلولة دون إحداث فتنة يف البالد        ة وعلى الرغم من قبول العديد من هؤالء الكتب
واإلداريني واملباشرين اخلدمة حتت اإلدارة العثمانية، إال أم أظهروا ختوفا من تقدمي العـون هلـم                
فكانوا يدعون جهلهم باملسائل اإلدارية واملالية اليت كانت تعرض عليهم، حىت أم كانوا يـدعون         

ة يف أماكن متفرقة مـن  كان قد أمر أثناء فراره بإخفاء دفاتر اإلدارية واملالي        " طومان باي "أيضا أن   
ومن ناحية أخرى، حاولت اإلدارة العثمانية استخالص       . البالد، أو إنه رمبا يكون قد أمر بإحراقها       
الذي كان يستدعى أثنـاء فتـرة حبـسه         " طومان باي "املعلومات املطلوبة عن شؤون مصر من       

  . للحضرة السلطانية هلذا الغرض، ولكن دون جدوى
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وبالرغم من كل هذه الصعوبات اليت حاطت مبحاوالت اإلدارة العثمانية للحصول على معلومات             
على بعـض   عن النظام اإلداري واملايل ملصر خالل العهد اململوكي فقد استطاعت أخريا احلصول             

نائب " خاير بك "وبواسطة  " كر بن اجليعان  أبو ب "املعلومات يف هذا اخلصوص من مستوىف األموال        
حلب السابق، حيث قام األول بتحرير واردات خراج مصر ومـصاريفها وضـرائبها اختـصارا               
ووضعها بني يدي السلطان العثماين، واعتمادا على هذه املعلومات املبدئية، شـرع الـسلطان يف               

رسال بعض املباشرين الذين سبق هلم أن باشروا خمتلف الوظائف اإلدارية واملاليـة، إرسـاهلم إىل      إ
خمتلف واليات مصر بصحبة بعض موظفي اإلدارة العثمانية، وذلك جلمع معلومات أكثر تفـصيال    

  . سواء عن مساحة األراضي أو عن اإلدارة احمللية لتلك البالد
 العثمانية من وضع يدها على معلومات صـادقة تعكـس           ومع كل هذا مل تتمكن اإلدارة       

حقيقة عمل اإلدارة يف تلك املناطق، وذلك بسبب االعتماد على املعلومات اليت مجعت مـن هنـا    
وهناك، وعلى كل ما كان يصرح به العمال الذين كانوا سببا مباشرا النتشار البدع والفـساد يف                 

معلومات صادقة، وبالتايل وضع السياسة اإلدارية واملالية       ومل يتم لإلدارة اجلديدة حتصيل      . الواليات
للبالد بشكل قطعي، إال بعد أن ظهرت دفاتر اخلزينة األصلية اليت كان كتبة املماليك قد أخفوهـا   

صر، وضع قانون حيكم كافة متنظيم اإلدارة يف " إبراهيم باشا"من قبل، حيث تيسر للوزير األعظم       
  )1(.»ةواملاليمعامالت األيالة اإلدارية 

والشيء الالَّفت للنظر أنَّ الدولة العثمانية تعاملت مع النظام اإلداري اململوكي املـوروث               
  . بإبقائه مع تعديله تدرجييا حسب مقتضيات األحداث فيما بعد

                                                
 .87-85: م، ص1997، 1صفحات من تاريخ مصر، سيد حممد السيد، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط:  ينظر)1(
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وقد قرر السلطان سليم تسليم مقاليد احلكم إىل وزيره يونس باشا ملا أبداه هذا األخري من                  
والء وحنكة إبان احلملة، لكن مع مرور الوقت أخفق يونس باشا يف تسيري شؤون مـصر فعزلـه         

ن شؤون وأحوال مصر    وقد كان اختياره، بعدما جزم السلطان سليم بأ       " خاير بك "وولَّى  " سليم"
ال ميكن أن تدار برجال عثمانيني؛ ألن هذا يسبب فتـنا فور عودته إىل اآلسـتانة، فـسلَّم إدارة                  

، وهو أحد األمراء املماليك العارفني مبصر وأوضاعها وطبائع طوائفها هذا فضال            "خلاير بك "البالد  
  .ية الرتاع مع املماليكقدم خدمات عظيمة للعثمانيني يف أثناء بدا" خاير بك"على أن 
اليت مكثها سليم يف مـصر إالَّ أـا         ) سبعة أشهر تقريبا  (وعلى الرغم من الفترة القصرية        

كانت كافية يف احلد من نفوذ القوى املوجودة يف مصر، وأن جيعلها حبكمـة خادمـة لـإلدارة                  
يس والية مـصر بأيـٍد      العثمانية وأن يبسط حكم العثمانيني يف البالد املصرية قاطبة، ويقوم بتأس          

  .مملوكية وبرقابة عثمانية
وهكذا أصبحت مصر صورة ناطقة الزدهار املؤسسات اإلداريـة يف مركـز الدولـة أو                 

م كانت أحوال املؤسسات املختلفة يف مـصر تعـيش    16/هـ10فحىت أواخر القرن    « احنطاطها،  
اء الدولة من ازدهـار نتيجـة        إىل درجة كبرية، وذلك انعكاسا ملا ساد يف أحن         رحالة من االستقرا  

ساع أمالك الدولة وزيادة    ، وات رع الشريف خالص نوايا القيادة واستقامتها، والتزامها الشديد بالش      إ
  "ســليمان القــانوين"دخلــها، وإقرارهــا الــنظم يف خمتلــف املؤســسات خــالل عــصر 

ية، وعـدم التقيـد      واعتبارا من أواخر هذا القرن، كانت مظاهر عدم االلتزام باألوامر الـشرع           
بالفرمانات السلطانية، وانتشار حالة الفساد يف مؤسسات األيالـة اإلداريـة واملاليـة القـضائية               
والعسكرية، وحالة اإلسراف الشديد وعدم املباالة بني إداريي أيالة مصر، كانت انعكاسا حقيقيـا    

نهج املستقيم، وقد حاولت    ملا كانت متر به الدولة من كثرة املصروفات وقلة الدخل، والبعد عن ال            
الدولة العثمانية، بقدر استطاعتها عالج مظاهر هذا الفساد يف كياا وتـشكيالت مؤسـساا يف      
مصر، بإعادة تنظيم اإلدارة ونشر العدل بني الرعايا، إال أا مل تتمكن من حتقيق جناحا يـذكر يف                  

ة اليت كانت متر ا مركـز الدولـة         هذا اخلصوص، لعدم وقوفها على األسباب احلقيقية هلذه احلال        
  )1(.»ووالياا يف نفس الوقت

  

                                                
 .465:صفحات من تاريخ مصر، ص:  ينظر)1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12

 
 
 

  : جتماعيةالاحلياة ا) ب

 وسوء اإلدارة أفسد على « :وصف جرجي زيدان اآلداب االجتماعية يف هذا العصر، فقال      
الناس نيام، فتشوشت أفكارهم، وانصرفوا إىل ما يشغلهم عن تلك املظـامل، مـن املخـدرات                

   وتوالت األوبئـة الوافـدة      «: ، وأضاف قائال  » واملسكرات، وشاع استخدام األفيون واحلشيش    
احلياة، ومتكنـت   ال سيما الطاعون، وكان جيرف األحياء جرفا، فاستوىل على الناس اخلوف من             

األوهام من عقوهلم، وزاد اعتقادهم يف اخلرافات، ومتسكوا باألحالم، فكثر املفسرون هلا، وشـاع            
ـ               االعتقاد بأن الرؤية من النبوة، وكثر اعتقاد الناس يف السحر على أنواعه فكثر معوه، وتعـدد   د

  .املؤلفون فيه
فشاعت قلة احلياء وظهـرت     . خالقومن عواقب املظامل احنطاط اآلداب العامة بفساد األ         

كما فعل  . آثار ذلك يف آداب اللغة، فزاد الكتاب جرأة على التعابري البذيئة، حىت يف كتب التاريخ              
وظهرت كتب خاصة يف اخلالعة والفحشاء، وعـشرة النـساء        . اإلسحاقي يف كتابه أخبار األول    

ذلك يف العصر املاضي، واتـسع يف       ظهر  .. وكثر السفه يف اون يف الكتب، ويف الشعر،       . وغريها
وكسدت بضاعة األدب على اإلمجال، فوصف ذلك صاحب العقد املنظوم يف أفاضل            . هذا العصر 

األدب عيبا ويعدون التضلع من ) أهله(فأنا قد انتهيت إىل زمان يرون     «: ، بقوله )هـ992ت(الروم
إىل ظهور دعاة اإلصالح برد الفعل       وآل الفساد    » وإىل احلنان املشتكي من هذا الزمان      ،الفنون ذنبا 

1(»ابية يف جزيرة العربفظهرت طائفة الوه(.  

                                                
، 1ار الفكر، بـريوت، ط    مكتب البحوث والدراسات، د   : تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، ، ش       :  ينظر )1(

 . 307، 3/306: م2005-هـ1425/1426
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  :احلياة األدبية) ج
جة عبث التتار بتراث العرب املسلمني متزيقا       عرف األدب يف هذا العصر إمجاال تدهورا نتي         

ا كانـت حتـت حكـم        قبضة هؤالء؛ أل   وحرقا، وقتال لرجاالت العلم، ولكن مصر جنت من       
السالطني املماليك الذين أشاعوا املعرفة فنشطت احلركة األدبية ولكن يف نطاق احملاكاة غالبا، وملا              

ال األدب ووصلت إىل احلـضيض لألسـباب        أفل جنم املماليك وسطع جنم العثمانيني تقهقرت ح       
  : التالية
  . عجمة احلاكم، وشيوع اللغة التركية يف املراسالت والدواوين الرمسية -
 . استيالء اخلمول وإطباقة على العقول -
 .إمهال السلطان للشاعر -
 . سيطرة عنصر التقليد على املعاين -
 .هيمنة الصنعة اللفظية على األساليب -
 . العاميةاقتراب لغة الشعر من -
  .كثرة اُألسر الشاعرة؛ إذ أصبحت الكتابة حرفَة تتوارث كابرا عن كابر -

  .وسنحاول أن نقترب أكثر لوصف فنون األدب إبان هذا العصر
  : الشعر-1-ج

مس الشعر يف هذه الفترة هزال ذهب مبملكته، حيث جتاذبته خصائص مقيتة، كان مـن                 
    ح بني أغالله، فأصبح مقياس الشاعر          أبرزها التنميق اللَّفظي الذي كبل اإلبداع الشعري وجعله يترن

  . اجليد ليس توظيف احملسنات البديعية فحسب، بل اإلكثار منها
  .   وسطا الشعراء على معاين بعضهم البعض فال جتد سوى معاين مكرورة مسروقة يف األغلب

 مـن   -أي التوريـة  –تربوها  فشاع االقتباس والتضمني، وكثرت التورية يف أشعارهم واع         
وهلذا وقع اإلمجاع علـى أنَّ      « ): هـ837ت(سيمات عصرهم، ويف هذا يقول ابن حجة احلموي       

املتأخرين هم الذين مسوا إىل أفق التورية وأطلعوا مشوسها، ومزجوا ا الذوق الـسليم ملَّـا أداروا                 
  )1(.»كؤوسها

                                                
 .863: تاريخ األدب العريب، حنا الفاخوري، مكتبة البولسية، بريوت، ص:  ينظر)1(
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كَما أكثروا من نظم األلغاز واألحاجي، واستعمال املفردات املصغرة واملعجمة واملهملـة              
واستحدثوا التاريخ الشعري، وهو أن يأيت الشاعر بألفاظ تدلّ حروفها حبساب اجلمل على سـنة               

  . معينة
  .فت للنظر غرض املدائح النبوية كالبوصريي يف بردته مثالهر بشكل الوظ  

  : النثر-2 -ج
وموضوعها ما يصدر عن احلكام من الرسائل، وميتاز هذا النوع باحملافظة على            :  الكتابة الديوانية  -

ومراعاة الدقة، لكن سرعان ما تسرب البديع       . إخل... األلقاب فهناك األشرف والشريف والكرمي      
  . بأشكاله فطغى عليه

 هأو اإلخوانيات بأنواعها، وليس هذا الضرب من الكتابة بأحسن حاٍل من سابق     :  الرسائل األدبية  -
  .فأوىل الكاتب االهتمام باملبىن على حساب املعىن. فقد قيده التضمني واالقتباس والتورية

واللغويون على الكتابة، وما ميز     كثرت املصنفات يف هذا العصر، وأقبل املؤرخون        :  النثر العلمي  -
  .أسلوم هو الطبع ال التكلف ألن الغاية مرسومة سلفا أال وهي الغاية العلمية البحتة

ـ 1031ت(لبهاء الـدين العـاملي      " الكشكول"ومن تلك املصنفات واملوسوعات        ) هـ
  إخل) ...هـ1066ت(حلاجي خليفة" كشف الظنون"و
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  :  إىل املؤلف نسبة الكتاب)2
أتصفح بعض الكتب اليت أرخت للرملي، فوجئت بتضارب الروايـات فيمـا            كنت  بينما    

جروميـة للمؤلِّـف     على أنَّ شرح اآل    "كشف الظنون "فقد عثرت يف كتاب     خيص تاريخ وفاته،    
  .)1(هـ844 سنة بن أمحد بن محزة الرملي املتوىفشهاب الدين أمحد 

 العباس أمحد بن أمحد بـن محـزة   ا أن شهاب الدين أب   "معجم املؤلفني "وعثرت يف كتاب      
كـارل  "آلجرومية، وباملقابل وجـدت     ليشر إىل شرحه    مل  ، ولكنه   )2(هـ971الرملي تويف سنة    

، يتحدث عن املؤلف وقيـد تـاريخ وفاتـه بـسنة            "تاريخ األدب العريب  " يف كتابه    "انبروكلم
  .، بلْ وذهب إىل أنه شرح اآلجرومية واليت أحصاها ضمن مؤلَّفاته)3(هـ957

وعليه، ونظرا للمعطيات السابقة اليت توافرت لدي فقد رجحت أن يكون الكتاب لشهاب               
  : ، وذلك لالجتهادات التالية)هـ957ت(أمحد بن محزة الرملي  العباس أمحد بن الدين أيب

وكان الفراغ من هذا التعليق املبارك على يد مؤلفه يوم          « )4( )هـ( خامتة النسخة    ذكر يف 
  .» هـ901 شوال 19اجلمعة املبارك 

ن فاستبعدت الرواية األوىل لكوا غري منطقية، أما الرواية الثانية فهي مـردودة أيـضا، أل         
  .الكاتب مل يشر إىل أن الرملي له شرح عن اآلجرومية

                                                
 .1797، 2/1796:كشف الظنون: ينظر )1(
 .1/147: معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر كحالة، دار إحياء التراث العريب، بريوت: ينظر )2(
حممود فهمي حجازي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،        : كارل بروكلمان، ش  : تاريخ األدب العريب  : ينظر )3(

1995 :8/189 ،190. 
  . النسخة الفرعية)4(
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  :هـــ حيات)3
قلّما جيود ،  )1(افعياري الش ملي األنص  بن محزة شهاب الدين الر      أبو العباس أمحد بن أمحد     : امسه -أ

  . ، وأحد جهابذة العلم وواحد من أساطني املعرفةالدهر مبثله
، يف القـرن  )2(يف رملة املنوفيةأبو العباس أمحد بن أمحد بن محزة الرملي       ولد   : مولده ونشأته  -ب

  . العاشر اهلجري مبصر
قطب الناس بعلمه الواسع     هـ قدم إىل القاهرة واشتغل أستاذا باألزهر، واست        952سنة  يف  

  .وفقهه الفياض فبلغ مبلغا كبريا، وعال كعبه يف ميدان العلم
ـ              : شيوخه -ج ة وتتلمذ على يد الشيخ اجلليل القاضي زكريا األنصاري، حيث نال عنـده احلظ

  .فسمح له دون سواه أن يصلح يف مؤلفاته يف حياته وبعد مماته
هليتمي، عبد الوهاب بن أمحد الشعراين ونـور علـي          ابن حجر ا  :  تتلمذ على يديه   : تالمذته -د

الطنتدائي وبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن علي العلقمي القاهري، وولده حممد الرملـي               
  . ومشس الدين حممد اخلطيب الشربيين، وشهاب الدين الغزي

ـ  املهـ  957 يوم اجلمعة مستهل مجادى اآلخرة سنة        -رمحه اهللا –تويف   : وفاته -هـ  17:ـوافق ِل
وقد حضرت يف اجلنازة مجوع غفرية اكتظ ا األزهر         «، وصلُّوا عليه يف األزهر،      )3(م1550جوان  

 قريب من جامع امليدان خارج بـاب        تهالشريف حىت أنَّ بعضهم خرج وصلَّى يف غريه، دفن بترب         
  )4(.»القنطرة، فأظلمت مصر بعد رحيله

                                                
 .1/120: األعالم:  ينظر)1(
فريد عبد العزيـز  : ت احلموي، تحمعجم البلدان، ياقو: ينظر. قرية معروفة يف مصر ، ويقال اآلن املنوفية:  منوف )2(

 .5/251:اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت
 .8/128: تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان:  ينظر)3(
جربائيـل سـليمان   : الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة، جنم الدين حممد بن حممد بن أمحد الغزي، تح      :  ينظر )4(

  .120، 2/119: م1979، 2وت، طجبور، دار اآلفاق اجلديدة، بري
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  : مصنفاتــه) 4
ىفْيا على إجنازات العلماءن1(:فمن مؤلَّفاته.  العنصر الترايب وتبقى األعمال شاهدا حي(   

  . شروط املأموم واإلمام-
  . عمدة السالك وعدة الناسك-
  . غاية املأمول-
  . بشرح منظومة ابن العماد يف املعفوات فتح اجلواد-
-ة شرح اآلجومير.  
  . فه على إثر فقده البنه الذي مات بالطاعون يف مصر، ألّ تسلية الكئيب بفقد احلبيب-
  . شرح زبدة العلوم-
   شروط الوضوء-
ـ         ،  )2(بن أرسالن د ال ب شرح صفوة الز   - ن وهو شهاب الدين أمحد بن احلسني بن حسن ب

ـ 844هـ، كان مفتيا مدرسا، تـويف عـام    773رسالن الرملي القدسي املولود عام       . هـ
  : وصفوة الزبد منظومة يف التوحيد والفقه والتصوف وتتميز مبيزتني مها

  كمال النظم وكونه جامعا* 
  . اعتماده لصحيح املذهب يف اجلملة*   

بشرح زبد ابن رسالنفتح الرمحان: ملي يف شرحه هو   والعنوان الذي اختاره الر .  
  . تسهيل اهلداية وحتصيل الكفاية-
  . شرح الورقات-

                                                
 .8/190: تاريخ األدب العريب، كارل بروكلمان:  ينظر)1(
  .6/382: املصدر نفسه:  ينظر)2(
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   :رحشلالقيمة العلمية ل) 5
سان وتقريب املعرفـة مـن   على تقومي اللِّمن الكتب اليت مشلت ما ال يستغىن عنه وعملت      

 من لبنات   بنةالكتب النحوية ول  من مظان    ةللرملي الذي يعد مظن    روميةشرح اآلج األذهان كتاب   
صرح النحو العريب فهو خمطوط جاد، استطاع مؤلفه أن يبحر يف عوامل النحو مربزا مواضيعه حتليال            

فع اللّبس وتزيل اإلام وتشفي السقيم وهي شواهد        عا كل باب بشواهد تر    شفّمواستقصاء وشرحا   
  ... دميالقرآن الكرمي، احلديث النبوي الشريف، الشعر العريب الق: مأخوذة من مصادر شىت

مجلة من االختالفات النحوية بـني مدرسـيت البـصرة    كما تتجلى أمهيته وقيمته يف إبراز    
   كـسيبويه، والزجـاج، وابـن جـين        والكوفة، ناهيك عن ذكر آراء بعض علماء النحو واللغة        

  ... املربد،
ومن القضايا األخرى اليت جتعل الكتاب مهما هو وجود كم معريف ليس يف موضوع النحو               

    .فحسب، بل يف مواضيع هلا عالقة بالقرآن الكرمي كمسألة القراءات
 لفالـس وللمخطوط أيضا قيمة تارخيية تتجسد يف اطالعنا على مستوى املعرفة الذي بلغه         

  .يف مضمار النحو وفلسفته إبان القرن العاشر اهلجري
 ويـذهب   شواهد، بل عامل حاذق ال يفِّوت مسألة حنوية إالَّ ويستفيض يف سوق ال          الرملي  ف

علـى  وأخرى، وهذا يعكس مدى حرص الرملـي  قبيلة  ظهار الفروق اللغوية بني     أحيانا إىل حد إ   
 لتبسيط قضايا ومواضيع النحو العـريب       لحة، وإرادته امل  حماولة االقتراب بعمله إىل مستوى الكمال     

  .لألجيال
          ملي لآلجة وما لفت انتباهي وأنا أقرأ      ومن هنا آليت على نفسي أن أظهر شرح الشيخ الرومير

ي الذكر احلكيم، كما أنه ال يكتفي بعـرض         آ ومتنوعا من الشواهد، والسيما      اريبتوظيفه عددا ك  
الواحدة وإمنا يسرد شواهد عدة، تعكس استيعابه للقضايا النحوية املطروقة          شاهد واحد يف املسألة     

وسعة اطالعه، وهو بني هذا وذاك يأيت بوجهات نظر مدرسيت البصرة والكوفة، كما يعرج علـى              
  .بعض لغات العرب كلغة بين متيم، ولغة طيء وغريمها
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6(ملي يف شرحه منهج الر :  
  : املنهج الفين) أ

مل أعثر يف النسختني املعتمدتني يف التحقيق على عنوان املخطوط سوى تصدير الـصفحة              
عبد اهللا حممد بن حممد     فهذا تعليق على مقدمة الشيخ اإلمام أيب        « : األوىل من املخطوطتني مبا يلي    

: أمجعت مجيعها على العنـوان التـايل  فقد  وأما املصادر اليت توفرت لدي      . »بن داود الصنهاجي    ا
" شرح اآلجومير ولكين عثرت يف املكتبة الوطنية أن املخطوط مـسجل حتـت عنـوان           " ملية للر
"الرِلمةُيرِح يف شاآلج وميةر."  

الكالم : ملي فقد تناول فيه بعد خطبة التعليق والبسملة األبواب التالية         روفيما خيص شرح ال     
وما يتألف منه مث أقسامه، حيث عرف باالسم ومثّل له، مث الفعل مع التمثيل وبعده احلرف، وعاد                 

تنوين التمكني وتنوين التنكري، لينتقل إىل حروف      : إىل عالمات االسم فتعرض هلا حتت عنوانني مها       
  .  وبدأ يف استعراضها حرفا حرفا من خالل ذكر بعض معانيها مع التمثيل لكل حرفاخلفض

وملّا فرغ من حروف اخلفض وجل إىل باب اإلعراب، فبني مدلول كلمة اإلعـراب لغـة                
الرفع والنصب واخلفض   : واصطالحا مث حتدث عن عالمات اإلعراب واليت حددها يف أربعة وهي          

عالمات االسم املفرد ومجـع التكـسري       : اإلعراب فتعرض فيه إىل   واجلزم، مث باب معرفة أمارات      
ومجع املؤنث السامل ومجع املذكر السامل واألمساء اخلمسة واملثىن مث عالمات رفع األفعال اخلمـسة               
وبعدها عالمات النصب وعالمات اخلفض وعالمات اجلزم وأعقب ذلك فصل بـاب األفعـال              

 من األفعال ومرفوعاا ومنصوباا وجمزوماـا شـرع  يف           وتناول فيه أحكام كل فعل، وملَّا فرغ      
باب الفاعل، باب املفعول الذي مل يسم : باب مرفوعات األمساء وهي   : األمساء وبدأ مبرفوعاا فقال   

لينتقل بعد ذلك إىل احلديث عن باب العوامل الداخلـة علـى املبتـدأ            . فاعله، باب املبتدأ واخلرب   
اواخلرب، فبدأ بكان وأخواا ليصل إىل ظن وأخواا مث إنّ وأخوا .  

املضمر، العلم، اسم اإلشارة، االسم : كما تطرق إىل باب النعت مث باب النكرة واملعرفة وفيه تناول      
املعرف باأللف والالم، اإلضافة واالسم املوصول، مث ذكر النكرة، وبعد ذلك كله انتقل إىل بـاب          

ليعرج على باب التوكيد فباب البـدل مث بـاب          . بيانالعطف واستهله بعطف النسق مث عطف ال      
  باب املفعـول بـه، بـاب املـصدر، بـاب ظـرف الزمـان               : منصوبات األمساء فتحدث عن   
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ل، باب التمييز، باب االستثناء، باب ال، باب املنادى، باب املفعول مـن        وظرف املكان، باب احلا   
  .أجله، باب املفعول معه وذيل هذه األبواب كلَّها بباب خمفوضات األمساء

  : املنهج العلمي) ب
اتبع الرملي يف شرح منت اآلجرومية منهجا خاصا ينأى بالقارئ واملهتم باحلقل النحـوي              

  لل، فهو إذا منهج حرص صاحبه أن حيقق فائدتني ال تقـل ثانيتـها أمهيـة عـن                  عن السآمة وامل  
  .أوالها

فهو كتاب موجه إىل املبتدئني وإىل املتخصصني على حد سواء، املبتدئون من خالل تشفيع                
املسألة النحوية الواحدة جبملة شواهد تدفع احلرية عن الفكر، واملتخصصون بعرض علل اإلعراب             

، وعرض بعض املسائل اليت كانت حمل        فيها بني مجهور النحاة    ِفختلَمصطلحات الْ وبسط بعض امل  
جدال بني مدرسيت البصرة والكوفة، بل ويذهب إىل أبعد من ذلك فمثال عند عرض رأي               نقاش و 

الكوفيني يف باب املصدر ورأي البصريني يف مسألة أصل االشتقاق هل املصدر أم الفعل؟ عـرض                
  » وهو الصحيح « : ه برأي مجهور البصرة فقالرأيه النحوي باقتناع

ولكن ما يالحظ على منهج الشارح أنه رغم كل هذا إالّ أنه كان يستشهد بأبيـات شـعراء            
   القدامى من احملققني الذين كـانوا ال يستـشهدون          - كما هو معلوم   -ين، وهذا ما رفضه     دمول

بـاب  ثال حيتج ببيـٍت أليب نـواس يف          فهو م  ،ني واملخضرمني واإلسالميني فقط   يإالَّ بشعر اجلاهل  
 عباسي  -كما نعلم –وكال الشاعرين   ،  "إن وأخواا "باب  وحيتج ببيٍت أليب العتاهية يف       "العطف"

   .مولد
الظـرف  :  مـن مثـل  ومن خصائصه األسلوبية شرح بعض املصطلحات واملفاهيم النحويـة      

  ...احلال،
  . ى مدار صفحات الكتابوهذا يف حد ذاته تأكيد على اجلدية اليت رافقته عل
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  :أسلوبه) 7
وأسلوب شرحه اعتمد على توظيف حرف التفسري أي، وكلمة مبعىن خذ على سبيل املثال              

  .وأقسامه أي اإلعراب مبعىن أنواعه:  يقولال احلصر يف عالمات اإلعراب إذ
ويف (كما لفت انتباهي أيضا إشارة الشارح إىل اختالف النسخ، فهو أحيانا يوظف عبارة              

أقبل على شرحه بل أنه ة فمؤشر على إملامه باملوضوع وأنه ليس من قبيل املصاد   وهذا  ) بعض النسخ 
  . عن دراية وحسن تبصر

 أسلوب الشارح، إكثاره من اجلمل االعتراضـية فمـثال وهـو            خرى على األومالحظيت  
   .......-أي األفعال–وال خفض فيها : يتحدث عن األفعال، قال

 املزاوجة االصـطالحية  ،قبل أن اختم احلديث عن اخلصائص األسلوبية للشارح يفوتين   الو
 السامل بالرفع   ثومجع املؤن «: ر، فمثال يقول  جلفتارة يستخدم مصطلح اخلفض، وأخرى مصطلح ا      

:  مث يف نفس الصفحة تفاجأ مبـصطلح اخلفـض، فيقـول           »صفة للجمع ال باجلر صفة للمؤنث     
   .»ويخفض بالكسرة«

ملي كلمة املؤلف بدل املصنمثال" ال"ف يف باب وما جتدر اإلشارة إليه استعمال الر .  
املـادة النحويـة    والشيء الذي اهتديت إليه بعد دراسة الكتاب هو أن الشارح قدم هذه             

  . بأسلوب سلس ولغة سهلة أوصلت القضايا النحوية املطروحة إىل املتلقي من أقرب طريق
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   النسختان املعتمدتان يف التحقيق: لثالفصل الثا
  
  

  .وصف النسخ) 1
  .مصطلحات ورموز معتمدة يف التحقيق) 2
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  النسختان املعتمدتان يف التحقيق: الفصل الثالث

  :نسختانللكتاب املخطوط   :وصف النسخ) 1

  :  النسخة األوىل-أ

ألا األقدم وحتوي اسم املؤلـف واسـم        وهي اليت جعلتها أصال؛     ) أ(رمزت هلا باحلرف      
  . باملكتبة الوطنية باحلامة اجلزائر العاصمة2947:خ نسخها، وهي حتت رقمناسخها وتاري

 سطرا ويف كـل  19 سم، ويف كل صفحة 17 × 22.5 ورقة قياس الورقة 75وهي تقع يف    
 كلمة، كتبت خبط مغريب واضح، بالصمغ واحلرب األمحر، وترك هلا هـامش             11 إىل   10سطر من   

هلامش، ما عدا الورقة العاشرة فيها تعريف مجع املذكر          سم، خال من التعليقات على ا      5.5بعرض  
  .السامل يف أربعة أسطر

  . ا آثار خروم ولكنها معاجلة وهو يف حالة حسنةسات واملخطوط على شكل كرا

 .سي مصطفى بن عمر بن حممد: اسم الناسخ -
 .هـ1136أواسط شهر اهللا العظيم رجب سنة : تاريخ النسخ -
 أمحد بن يمِل الر يِن الد هاب شِ قصدم الْ قِقحم الْ ةُمالَّ الع لُ العامِ خقال الشي « : جاء يف أوله     -

  يِن األنصاريشهاِب الد افعياحلمد اهللا امللك العالّم وصلى اهللا على سيدنا حممـد          ...  الش
 .»...سيد األنام 

ـ  تباع سنة   وفقتا ال أحسن اهللا عاِقبتنا و   . كهذا رجل حسن الوجه   « : وآخره - د  نبينا حمم 
  .» وسالم على عباده الذين اصطفىواحلمد هللا وكفى

  :  النسخة الثانية-ب

، ورمزت هلـا    540: وهي النسخة اليت عثرت عليها يف زاوية اهلامل ببوسعادة، حتت رقم            
 سطرا، ويف 27 سم، ويف كل صفحة 29.1 × 21.5 ورقة قياس الورقة   34، تقع يف    )هـ(باحلرف  

  يتغري، ليصري أجـود     15تبت باخلط املغريب، ولكن خط الناسخ يف الورقة          كلمة، كُ  15كل سطر   
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الـصمغ  سم، كُتب ب  2 كلمة، وترك هلا اهلامش بعرض       20وأدق، وبه تكون كلمات السطر حنو       
واحلرب األمحر، خال من التعليقات على اهلامش، وهو خمطوط سليم ويف حالـة جيـدة، وورقـه                 

  .حديث، جتليده بسيط بدون لسان، وهي نسخة أحضرا من باب االستئناس ا واملقارنة

  : عند قراءيت للنسخة الحظت ما يلي  

 ،"لكن"و" هذه"ويثبت ألف   ،  "ملغات، مراعات ": التاء املربوطة أحيانا يكتبها مفتوحة مثل      -
 ".سهى"يكتبه " سها"الفعل : ويضع مكان ألف املد ألفا مقصورة مثل

 ويـأيت بالـصواب علـى    )⌠(يضع إشارة يشطب عليها وعند الكلمة أو العبارة اخلاطئة   -
، وحينما ميثـل    )صوابه( أو كلمة    )صح(اهلامش مبوازاة اخلطأ وفوق الصواب يضع كلمة        

 ". إخل"دها مث يضع كلمة لقضية ما يبدأ يف تعدا

  . كما كان حريصا على اعتماد التعقيـبة ليضمن تسلسل الكتاب -
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  :التحقيقمعتمدة يف رموز مصطلحات و) 2
  ).العاصمةاجلزائر ( املكتبة الوطنية احلامة النسخة األم املوجودة يف) أ(
  .)بوسعادة(النسخة املوجودة عند أبو األنوار دحية زاوية اهلامل ) هـ(

  ).أ(ين املضافة، وترقيم صفحات النسخة، أو العناو)هـ(ستكمل من مو) أ( منما هو حمذوف[ ] 
  .روميةفاظ منت اآلجلأل( ) 
 لآليات القرآنية .  
  . واألمثالث النبوية، واألقواللألحادي« » 

  .وجه الورقة] و[ 
  .ظهر الورقة] ظ[ 
  تاريخ الوفاة: ت
  .ضبط: ض
  .تصحيح: ص
  .توثيق: تو
  حتقيق: تح
  ).أ(للفصل بني صفحات النسخة /: 
  .مراجعة: مر
  .مجع: ج
  .إشراف: ش
  . اختيار: اخ
  .شرح: شر
  .ميتقد: تق
  .دراسة: د
  .إعداد: ع
  .تعليق: تع
  .شيهوضع حوا: ح.ض
  .الوفاةتاريخ جمهول : ؟
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 يف التني املعتمدتنيصور عن النسخت
ّ

  حقيق
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  )أ(من النسخة والثانية صورة الصفحة األوىل 
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  )أ(من النسخة وما قبل األخرية األخرية صورة الصفحة 
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)هـ(األوىل من النسخة صورة الصفحة  
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  )هـ(من النسخة األخرية صورة الصفحة 
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  :سم الثاني  الق
اب حمققــلكتا

ّ
  اـــ
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   ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم                                          ]و1[ 
  نا محمٍد وعلَى آلِه وصحِبه وسلَّمالَ سيدنا وموعلَىوصلَّى اُهللا 

  

]طْخةُـبالت يـِقِلع[  
  

  الع يخاِلقالَ الشاِملُُ مالْ  العالَّمةُ الْ  )1( الع حقِّقممصشِ     د بن يِن أمحدالد شهاب ،يِن  قهاِب الد
الرِلماَألي ناِرصاِفيِع الش2(ي( –ِحرماُهللاه -:  

ـ أَ آلِه و  علَىاِم، و  األن )3( سيدنا حممٍد سيدِ   علَى، وصلَّى اُهللا    ِلِك العالَّمِ م الْ ِهلَّد لِ محالْ   صِه اِبح
اداِت الِكالسراِم، صالةً وسسا مالميِن ِمتلَىرعا بواِم، أمالد عد :  

 اجي الـصنه  داو بِن د   عبِد اِهللا محمِد بِن محمدِ      أِبي اِمم اإلِ ِة الشيخِ م مقد علَىيق  ِلعا ت فهذَ  
  . -ِهِتمحره اهللا ِبغمدت- )4(رومِري بابن آجالشِه
اِإلجابِة  علَى ذَلك قَِدير وب، فإنهي بِهِنعنفَري أنْ يِبعاىل الكَ ت ألُ اهللاَ سأَو. اهداِصقَ م يِتما، و هاظَلفَ أَ يِحلُّ
ِديرج .  

                                                
 .العامل العامل، ولعلّه سهو من الناسخ) أ(يف  )1(
يف بالقاهرة هو أمحد بن محزة شهاب الدين، فقيه شافعي، من رملة املنوفية مبصر، ومنوف من قرى مصر القدمية، تو )2(

 .1/120:األعالم: ينظر". والفتاوى"، "فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفوات"هـ، من كتبه 957سنة 
 .خري) هـ(يف  )3(
هـ، أخذ العلم عـن  672هو أبو عبد اهللا بن حممد بن داود الصنهاجي، املعروف بابن آجروم، كانت والدته سنة       )4(

: هـ، ودفن داخل باب اجلديد مبدينة فاس، مـن تـصانيفه        723يان األندلسي، تويف سنة   أبو ح : مشايخ أجالء منهم  
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل : ينظر. مقدمة اآلجرومية يف النحو ألفها مبكة املكرمة هلا شروح كثرية         

ـ 1384 1البايب احلليب وشركاه، ط   حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى       : الدين عبد الرمحن السيوطي، تح     -هـ
وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبداهللا املعروف حبـاجي خليفـة، دار               . 1/238: م1964

  .2/1796: م1992-هـ1413الكتب العلمية، بريوت، 
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] البسـةُلَم[  
  

  )1( الـسمو   ِمـن  مشتق" مساِال"وٍف، و ذُحمتعلِّقةٌ بِ  م "الباُء "،)ِم اِهللا الرمحِن الرحيمِ   سِب(
و    واُهللا ع لوالع ولَهلَى مالذَّ ع  اِجاِت، الوب  ِحقتسوِد، الْمجلِ  الو الْ يِعِمج مِد، واِمح"محنحيمالرالر " 
 اِب اهللاِ تكَاًء بِ دِتقْلِة اِ مسالبمصنف بِ أ الْ دبو. يِم الرحِ ن مِ غُلَ أب محنم، والر  رحِ ن مِ ِةغالَبملْيا لِ ان بنِ مسِا
ِزالع يِز، وعالً بِ مخأَ كُلُّ «ِرب ٍر ذِ م اٍل الَ ي ب ي بتبِ يِهأُ فِ د حيم   اهللاِ ِماسمحِن الرفَالرهطَقْ أَوع «رـ واه و  أب
داودغَ وري2(.ه(  
و أبتر أو هكِر اِهللا فَ ِذح بِ تال يفْت ... «:)3(دمحَألايٍة  ورعا، ويف رِ   ش ِهم بِ  يهت الَح:  أي اِلي ب  ذِ معنىو
   /ٍةبطْكلُّ خ «:)4( الترمـذي يثَِد ح الَ  و   هللاِ ِدمحالْ بِ يِه فِ أُدت يب ايةَ الَ و رِ را ذُكِ ض م اِرع ي الَ و »عطَقْأَ

  

  لعلَّـه  ِظ، فَفُّ الـتلَ عِة مابت الِكِنيعِي تعلَىما ال يدالَِّن     أل ؛)5( »اِء فهي كاليِد اجلذْم   شهد ت ِفيهاس  يلَ    ]ظ1[
  

حـم و دتشلَ ه ألنَّ الْ   فْد ظًا، أوقْماالِ ص ودِتبِه  ِركِْذاُء بِ د لَى أيع و ا باللَّ   كَ ٍهجفِظانَ إم  ـيبالن ِة، أو .
  نصيصلَىفالتع الَ   م ا ذُكر ي  الت فيدفَ ِصخ يص والقَ ال ت ،ضعارد  الَِّذير األُ  ي الثَّالثةَ جمع ـ  ذِ مور ر كْ
ح اِهللا، وقدملِةصسلَ بالب.  

                                                
من السمو وهـو    ذهب الكوفيون إىل أن االسم مشتق من الوسم، وهو العالمة، وذهب البصريون إىل أنه مشتق                 )1(

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، كمال الدين أبو الربكات عبد الـرمحن             : ينظر. العلو
، وأسرار العربية، كمال الدين 1/6:حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت: حممد بن أيب سعيد األنباري، تح     

 .35ص: م1999-هـ1420، 1 هبود، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، طبركات يوسف: أبو الربكات،  تح
ـ 1412، دار اجليل، بـريوت      )هـ275/هـ202(ينظر سنن أيب داود أبو سليمان بن األشعث السجساين         )2( -هـ

، وأخرجه ابن ماجه يف شرح سنن ابن ماجه أبو احلسن           )4840(، كتاب اهلدى يف الكالم، حديث       4/262: م1992
، كتـاب النكـاح، بـاب خطبـة النكـاح           1/640:دار اجليل، بـريوت   ) هـ273/هـ209(بن ماجه   بن حممد   
 ).1894(حديث

هـ، ونشأ يتيما، جاب األقطـار اإلسـالمية   164أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، ولد ببغداد سنة         )3(
مكتب البحـوث  : بية، جرجي زيدان، شتاريخ آداب اللغة العر:  ينظر.هـ241حفظ ألف ألف حديث، تويف سنة      
 . 2/154: م2005-هـ1425/1426، 1والدراسات، دار الفكر، بريوت، ط

اجلـامع  : هـ، لـه كتـاب    279هـ وتويف سنة  209هو أبو عيسى حممد بن عيسى الضحاك الترمذي ولد سنة          )4(
 .2/235املصدر نفسه، ص: ينظر. الصحيح

، بشرح اإلمام العريب املالكي  )هـ275هـ وقيل   279/هـ209(مذي  صحيح الترمذي حممد بن عيسى التر     : ينظر )5(
، كتـاب  5/22: دار الكتاب العريب، بـريوت ) هـ543..../القاضي أبو بكر حممد بن العريب بن العريب األندلسي  (

 ).4841(، باب اخلطبة، حديث 4/262: النكاح، باب ما جاء يف خطبة النكاح، أخرجه أبو داود يف سننه
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  ]هـن ِمفـلَّأَتا يم ومالَـالكَ [
  

ـ ِف ت و املُحذُ اِف إليهِ ضِن املُ ض ع و عِ يِه فِ م والالَّ فِلإنَّ األَ : يلَِق: )مالَالكَ( ـ : يرهِدقْ الم كَ
، أو  ٍديز كَ بعِض الْحروِف سواًء كَانَ مستعمالً     علَى  الْمعتِمد )1(الصوت:  أيِ )ظُ اللَّفْ وه(: اِةحلنا

  .)2(-مقْلُوِب زيٍد-كَديٍز مهمالً 
وخبِ ر ِهج واألَ )3(الُّ الد ربةُ، وهِ عطُاخلُ: ي واإلِ قُوطُ، والع ودش والن ،اراتص و ،بخـ  ر  ِهج ِب

أيض فْ ا ما يمِ ه من ح  يِءاِل الش و ،يِث ا ِدحفْلن وِت  ِس، والص الَِّذي لَم ي عِمت  لَىدع ب ـ  الْ ِضع روِف ح
ِل ذَ غِريورالْ( كمكَّب( و ج  ت ا، أوِدقْود ا لييرشِلكَلَ الَ مالْ ةَم مجاوبِ ب ه ا نحو :" ـمعو ،"ن "لـى ب" ،
  .فَخرج به اللَّفظُ الْمفرد كعمريب فيهن مقدر، ِكرا، فإنَّ الت، وحنو هذَ)4("أجلْ" و"الَ"و

والتِكرض يب ِلكَمِلٍة إىل كَمثَكٍْة فأَمرو ،هومضي :   
التراإلِ كيب سنو: اِدي     ِل إىل الفَاعِل، كَقَامالِفع مهو ض والْ  ز ،يدخِر إىل الْ  بمبتكَ إِِد ،    أو ،قـائم زيد

  . امِهِدح أَلِةِزنمكانَ ِب
واإلضلُّ ِاوهو كُ: اِفيلَ ثانيهما ـ تنمِنيسزيٍدز كعبد اهللا، وغالم ،ا قبلهنويِن مممرتلةَ الت.  
  .)6(،وحضرموت)5(ِء التأنيِث مما قبله، كَبعلَبكزل ثانيهما مرتلة تاـ تنمِنيسوهو كلُّ ِا: مزجيوالْ

  .اِطِقلنوهو ما كانَ اجلزُء الثَّاين قيدا لألوِل، كاحليواِن ا: )7(يِديوالتقِْي
   شيٍء آخرتا ِلِفلَن السكوت عليها حبيثُ ال يصري ذهن السامِع متا أفاد فائدةً يحسم: أي: )يدمِفالْ(

   والتقييدي /مزجـىِب اإلضايفَّ، والْركَّم، كالِْةداِئ الفَفيـد تلك ي الَالَِّذيب ركَّ املُ اللَّفظُِهج ِبرخ   و]و2[
واإلسنالْ ادي تملَى ِفقِّوغَ ع حنو ِهِري " : اَءإنْ ج ز يوالْ "د ،مامِع، حنـو   لُعللس ماُء فَ  : "ومـا الـسوقن "  

  

                                                
 .)هـ(اقطة من س )1(
 ).هـ(ساقطة من  )2(
 ).هـ(ساقطة من  )3(
حممد حمي الدين عبد احلميد،     : شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام، تح             : ينظر )4(

 .17ص: م1988-هـ1409املكتبة العصرية، بريوت، 
)5(         لَى أساطني الرخام         بعلبك بالفتح مث السكون، وفتح الالم، مدينة قدمية، ِفيها أبنية عجيبة، وآثار عظيمة، وقصور ع

 .1/537: معجم البلدان: ينظر. ال نظري هلا يف الدنيا
  حضرموت بالفتح مث السكون، وفتح الراء امسان مركبان، ناحية واسعة يف شرقي عدن بقرب البحر ا قرب هـود                 )6(
 .2/311: املصدر نفسه: ينظر. -عليه السالم–

 ى الوصفيويسم )7(
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  تكلِّم إفادةَ الـسامعِ   مد الْ ِصقْأنْ ي  بِ  الْمراد ِبِه القَصد   )ِعضالوِب(ره   حن )1(قرب:  حنو لما،ولُ ع هجموالْ
و ذَه والْ ا ه مشه و ،الْ: يلَِقورمبِ ار ِهد الو ا ض ليالً    علُ اللَّفِظ دعوهو ج ،رِبيلَى لعى املَ عن2(ع( ِل، وا ذَه
  ةٌ؟ يِعضو و أَةٌيِلقْ عي، هلْ ِهِمالَ الكَلةَالَِف يف أنَّ دالَِخت إىل الْافَِتلِْف ِاالَِخالْ
ـ  ِفم كالْ ِعض الو ِريغ بِ يِدِفم الْ ِري األولِ ِس التفْ علَىِع  ضالوج بِ رخى، و ولَح األُ صاَألو :)3(يلَِق ِع بالطَّيِد ِب
ـ الم ا ا كَ ضي أَ ِهج بِ رخوِم، و لنه يف ا  اقَرغِتس اِ ِماِئلن ا )4(يِطِطِه، وغَ ِملَ أَ يِف قُوةَ ِع الض ِنيِن أَ ِةادفَِإكَ ِم اِئلن
اِهوالس الْي، ومجن كْوِن، والساِن،ر ومِ  م لِّما عورِ نالطُّي  و ،ا أَ مشبِل ذَ هالَ، فَ ك سي  ى شذَ  م ِليٌء ِمنك 
  .وداصقْ لَيس م ألنهِح؛الَصِطماً يف اِالالَكَ
وخر  لَىجفْ عالثَّانِ ِريِس الت  ِبا لَي م سيعكَِبر يالعِمجي .الْوِبِفم يدفَِإِل كَقْالعادِة حاِة الْي ـتكَم  لِِّم ِمـن
واِء ِجردالَاٍر والُقَ ي.  

  ب  لَىقيالْ ع صِف قَ مني آخ د و ،رهأنْ   و ِه لِ اِتذَِل: ولَقُييحِرتِه بِ ز ِن الْ  عجِة الْ لَمقْمصِة لِ ودِريغاه 
ولِه قَت ِبجر خةَلَمج الْ ِهِذولُ ه قُ ألنا ن  جاَء زيد الَِّذي وجهه حسن؛     ن مِ ،نس ح وجهه: كَالصلَِة حنو 

ـ  ِم إِذ الْمتبـادر ،ِعضالو ِبِهوِلقَو ِب، أَ ليِهاِج إِ يِتح لالِ ِه الَ ِنأْش بِ اِممِتهده لالِ ع ب ِعض بالو ركَذَ فَ يدمِفالْ ن ه
 وتسمى جملَةً ِاسميةً، أو ِمن      م،اِئد قَ يز كَ ِنيمسالم ِمن اِ  كَّب الكَ رتا ي لُّ م قَأَِه، و ذَاِتودا لِ صقْه م ونكَ

 نِم و ِهوِق بِ طُنم الْ ِرم األَ ِلع فِ ن، فإنه مركَّب مِ   قُم: ، ومنه  ِفعليةً لةًممى ج د وتس ي ز امقٍَم، كَ سِفعٍل واِ 
الْ ِريِمض مِب الْ اطَخمسقَ الْ ِرِتتِرمأَ بِ د و ،تذَكَن ا حنو : ديا زفَ ي ، إنَّ حا ر فلنداِئاِء نم بنأد ـ اب و، ع
  . ِنيمسِالْ وٍم، بسِاٍل، وعن ِفب ِمكَّ مروه، فَي أَنا زيدا أُناِدوأَ

                                                
  لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين مكرم بن منظـور، دار صـادر            : ينظر. برق، يربق، برقًا مبعنى ملع وتألأل      )1(

 .)برق(مادة :  بريوت
: شرح العالمة الكفراوي علَى منت اآلجرومية، ومعه حاشية العالمة إمساعيل احلامدي، دار رحاب، اجلزائر             : ينظر )2(

 .11ص
 ).هـ(اقطة من س )3(
يوسف الشيخ حممد   : ينظر القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، ض وتو          . صات: غطَّ النائم  )4(

 ).غطط(مادة : م2003-هـ1424، 1البقاعي، دار الفكر، بريوت، ط
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ـَقْأَ [    ]ِمـالَ الكَامس
  

)قْأَوسامالكَ أِي-)ه الم-يي أَ ِنعجاَءزالَِّتي ه ي تكَّرمِ ب نا، والَهِص يحكونَ أنْ ت امى ِباألقْسنعم   
  

   علَـى  الِم الكَِمسوع ِاقُح وِصي فَ)1(]ِهيلَسوِم عقْمالْ[م سق ِالَوِع أنْ يطْلنرِط اِمن شألنَّ   ؛ /واِعاألن     ]ظ2[
  

  :اهع لَاِب ر، الَ)ةٌثَثَالَ(ك ِلذَ كَسيلَه، ودحِف ورحه، والْدحِل وعالِفه ودحِم وساِال
معنى يف نفْـِسها، والَ تتعـرض        علَىلُّ  دٍة ت مِلوةُ كَ ه قُ ا قُوت و م ٍة، أَ مِللُّ كَ كُ: وه و )مسِا(  

تيهاَ لِ ِبنزما قَ  )2(اٍنموإن دلِ م هسم ِه، أيِه  : ولُولَىعع اِر ِبِه؛ . ِهي قَِسيمبِباِإلخ و ألنذَ ه  و ،الِفاتةٌ فَلُ صِ ع
وىل بالتأو ِدقْالذَّاتِمي، وي هِبقُألن الَ كَِهومامت حنوم ، :زقَي اِئدم.  

) ِفولٌع( ولُّكُ:  وه)ِل كَ )3م  م ةُ كَ   ٍة، أوقو هتِلا قوٍةم لُّ   تد      ضا، وتتعـرفِْسهى يف ننعلَى مع
ـ : )5(خلَ بقويل ناِد، ود سِإلْه ركن لِ   ألن ؛ِفر احلَ علَى وقدمه   )4(نيتهاَ للزمانِ ِب ـ ِلوةُ كَأو ما قُوته قُ ٍة م
ـ رف عِ مه ح الَةٌ، و زم ِمما فاؤه أو عينه ه     ِل األمرِ عةُ ِمن فِ  ياِقةُ الب كَرحالْ همـزٍة   بِ  "ِإ" : ٍة، حنـو  لَِّ

   ورٍة ِمنِإمكسوي  إذا و 6(عد(     ِاكنا إىل السهكتحر قلتحيثُ ن ،)7(    حنو ،ِذفَتح إي  قُل:  قبلها ثُم
  .)8( ِعِدي باخليِرقُل: ، أي-كَسِر الالَِّم ِب-

)وحر ج ىاَء لِ فنعم( و هلُّكُ: و)9(َِلكالَ ٍةم  ت لَىلُّ  دى عنعاِري إالَّ يف غَ   مه)10( و هالثـةُ   ثَ و
  : اٍمسقْأَ
مشتاَألر نبي كساِء واألفْمعاِل، حنْو :هالَلْ وي عميئًا إالَّ الْلُ ششمهبلَ ِب)11(اتيس .  

                                                
 .)هـ(إضافة من  )1(
حممد حمي الـدين عبـد   : ، تح )هـ769/هـ698(ل  شرح ابن عقيل علَى ألفية ابن مالك عبد اهللا بن عقي          :  ينظر )2(

 .1/20: م1990-هـ1411احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، 
 ).هـ( ساقطة من )3(
 .1/20: شرح ابن عقيل:  ينظر)4(
 .بقوله) هـ( يف )5(
 ).وأي(مادة : لسان العرب:  ينظر)6(
 .الساكن الصحيح) هـ( يف )7(
 ).هـ( ساقطة من )8(
 ).هـ( ساقطة من )9(
 .18ص: شرح قطر الندى:  ينظر)10(
 .املشبهة) هـ( يف )11(
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وخمِبت اِالصيف": ِم، حنوس."  
ومخبِ ت الِفصع ِل حنو :"لَم" و ح م ا اِ قخت  ٍدقَِبصي و ، ي كالْ كُلَم زِء مِ نجأَ ن ه نْ يـ ع يـهِ لَ فِ م  

و احتبِ ر قولِهز :ى لِ اَءجنعم  ح ِمن 1(ِفر( هجد  ي، كَ  التزي اي ِمناءِ ،الزوالر   ع ِمن ما كـانَ    رو ولَم
 ِبـِه جِعـلَ ِبهـذَا       الَّاه إِ نعم م ِت ي  الَ  الكَالَِم يف بعِض الْمواِضِع ِبحيثُ     يفأِل ت ليِهِقر إِ تفْد ي رف قَ حالْ

  . اِالعِتباِر جزًءا
وبانُ الْ يحِلِة أنَّ الكَ  الثَِر يف الثَّ  صةَ إِ م  ت كْ كُنْ لَمر ا لإلِ ننسي الْ ِهاِد فَ نحر و ،نْ كَ ِإفـ   ان  ،هت ركنا لَ
  .لُع الِفيِهم، وإالَّ فَسي اِالِهِه فَيفَرطَه ِبتلَِبإنْ قَفَ

                                                
 . حروف) هـ( يف )1(
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 ] ـَالَع   ]ـِمس اِالاتم
  

   إنْ أَردت معِرفَـةَ هـِذِه      ِر، والتقْدير   ِه الظَّاهِ اِئزج بِ مقدِرِط الْ لشرـةٌ لِ طَاِباُء ر الفَ) مساِالفَ(  
  

  لُ اِما ع ِدثُه يح الَِّتيةُ  كَرحِه الْ اد بِ مرالْ، و )ِهِرِض يف آخِ  فْخالِْب)1(]ِهييمِس قَ نِم/[فرم يع ساِالفَ (ِةالثَّالثَ    ]و3[
  

  )2(.فض لغيِرمهاَ خٍد، والَيغُالم ز: يٍد أو مضافًا، حنوزِب: فًا، حنورلُ حاِمكانَ الع سواًء ِضالْخفْ          
 )3(، وهو نونٌ ساِكنةٌ تلْحق اآلِخر  )ِه يف آخرِ  وينوالتن(صِريةٌ  ةٌ ب اربر عِ جالْ كُوفيةٌ، و  ةٌاربض عِ فْخوالْ
  : ةٌعربا أَةُ هنادمره الْامسقْأَو. يٍدِكوِر تيغطا ِلخ فظًا الَلَ

1- تِون مالت ِنيِكين :وهالَِّذي و كَ   ونُ يف كُ يكِِّن اَألممتِم الْمالْ :ِن أَيِ  اِالس عمالْ ر بمنِرص،حنـو  ف  :
الَ يٍض، وعبكُلٍّ ، وٍل وجرٍد ويزِردقوله  :  

 لَىأُالَمعاملًـا    ع كُنـت ولو 4 (.................... لو(  
  .ليِل التشِديِدي بدِنم الَِّتي للْتولَ هذه امسا ِل"لو"ِلصريرِة 

2- وتِون  ِكيننِريالت :وه  لْ الَِّذيوي األَ ح قساَء الْ ممِنبِته    يِكرا ونِرفَِتهعم نقًا بييهِ : ا، حنـو  ةَ فَروِسـيب   
  )5(ِ.ريِكٍه يف التنيوبيِس، وِةرفَعميف الْ

3- و تِونلَةِ ينقَابالْم : و هالَِّذي و  ونُ فِ كُ يبِ  يم ِمعِلأَا ج ٍف وت ِزاٍء ميتد ِن، حنوي : ـساٍتمِلم ج ـ ع   وه لُ
قَيف موِنِة الَابلنيف ج اِلِع الْمذكَِّر السِمم .  

                                                
 ).هـ( إضافة من )1(
 .بغريها) هـ( يف )2(
 .ساكنة اآلخر) هـ( يف )3(
عبد السالم حممد هـارون     :  هذا صدر بيت من الطويل يف كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، تح               )4(

  :، للفرزدق ومتامه3/262: م1988-هـ1408، 3ة، طمكتبة اخلاجني، القاهر
     ..........................مل تفتنـي أوائلــه بأذنـاب لو  

هـ، عرف 38وهو أبو فراس مهَّام بن غالب بن صعصعة، بن ناجية بن جماشع املعروف بالفرزدق شاعر أموي ولد سنة
الشعر والشعراء، أبـو    : ينظر. هـ114هـ، وقيل سنة  112 هـ، وقيل 110مبساجالته الشعرية مع جرير، تويف سنة     

ـ 1407،  3حسن متيم، دار إحياء العلوم، بـريوت، ط       : عبداهللا حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، تق         : م1987-هـ
يوسف علي طويل، ومرمي : ، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن خلكان، تح315ص

ومل أعثر عليه يف ديوان الفرزدق، شـر        . 5/70: م1998-هـ1419،  1ويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط     قاسم ط 
 .علي فاعور دار الكتب العلمية، بريوت: وض

 .النكرة) هـ( يف )5(
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  : ِنيسم ِقعلَى وهو :ِضووتنِوين الِع -4
ه يـاٌء قَبلَهـا     رآِخٍف و رع ص اِن م يِهٍم فِ سلِّ اِ ونُ يف كُ  كُ ي الَِّذي وهو   :رٍفض عن ح  وِع -أ

  .واٍشغَ، وجواٍر: كَسرةٌ، حنو
  ))1نظُرونوأَنتم ِحينِئٍذ ت:  تعاىلِهوِلحو قَ ن "إذْ"ق  حلْ ي الَِّذي وهو   : عن جملةٍ  وضِعو -ب  

إذِْح: أي 2(ني(الْ ب وحلغِت الرلْحقُوم .  
صِة حىت كأنهـا   تمخِة الْ عبر األَ )3(اِلمعِتسِة اِ رعلَى كَثْ فظَ التنويِن اعتمادا    نف لَ مصلق الْ طْوأَ

فْتمِ ه بِ م ينٍةِرغِري قَ نه .)ودِلولُ اَألخيف أَالالَِّمِف و ِهِلو(حنو ، :جالرالِكلُ وتوت ،ابه ِبِبعـ ري ىل ِذهه أو
 عالت ِري بِ ِبِمنعرِ أديِف لِ اِة التِلتاوائِ نِه الزد ةَ، حنو :ِلالويد نزِ  ب4(يِد الي( ْوال ،صمو ولةَ، حنو : اربالـض)5( 

اذَه. ىِفي  ونعِل األَ م الالَِّمِف و ب ا  دلُه"ِة قَ   "أَمٍم يف لُغـولُ )6(وخود ، ـروِف الْ حـ خ ـ ِض يف أَفْ   ِه وِل
  .يضاأَ

                                                
 .84الواقعة )1(
 .إذا ) هـ( يف )2(
 .استعمال هذه) هـ( يف )3(
املسالك إىل ألفية ابن مالك، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن             هذا الشاهد مأخوذ من بيت من الطويل يف أوضح           )4(

 60ص: ، وشرح قطر النـدى    1/73: حممد حمي الدين عبد احلميد املكتبة العصرية، بريوت       : ، تح )هـ761ت(هشام
ـ 1422،  1البن ميادة، وتاريخ اخللفاء، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، مكتبة مصر، القاهرة، ط             : م2001-هـ

  .شديدا بأعباء اخلالفة كاهله  رأيت الوليد بن اليزيد مباركا :           ، ومتامه271ص
  .523ص: الشعر والشعراء: ينظر. وهو أبو شراحيل الرماح بن يزيد ابن ميادة من بين مرة بن عوف، شاعر أموي

هــ، تـسلّم    90ألموي، ولد سنة  والوليد هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم اخلليفة ا               
 .269ص: تاريخ اخللفاء: ينظر. هـ126هـ، وقتل سنة125اخلالفة سنة

 ).هـ( ساقطة من )5(
، ومغين اللَّبيب عن كتب األعاريب، أبو حممد        125ص: شرح قطر الندى  : ينظر. لغة محري وهي لغة أهل اجلنوب      )6(

 .1/90: م1991-هـ1411، 1وت، طحنا الفاخوري، دار اجليل، بري: عبد اهللا بن هشام، تح
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 ] ـرالْح وففْـِض خ[  
  

ـ اِنها، فَي، شرع يف ب)ِضفْخ الْ)1(وِفحر(ِم دخولَ ساِت اِالمالَر أنَّ ِمن ع ولَما ذَكَ     :ـالَقَ
  

  : تعاىلولِهو قَحن اِنكَم يف الِْةاي الغاُءدِتبا ِاعانيه من وِم)ِمن(ا هرهشأَ/ِض يعِنيفْخروف الْح:،أي)وِهي(  ]ظ3[
َانحبأَ الَِّذي س سى بِ رعيالً لَ ِهِدب م املَ ناحلَ ِدِجس اِمر )2( ويف ،)3(الز تعاىل حنو قولِهاِنم :  َلمِجسد 
  .ِهِضع ب)5(ن ِم: أياِءم الْنت ِمبِرش:  حنوضيِعبالتو) )4 سس علَى التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحقأُ

وباِجلانُي تعاىلولِه حنو قَِسن : َفاجِنتبوا الرجِمس ـ ن  هـو  )7(الَّـِذي  : أِي))6  اِن األوثَ
  . دح أَ)8(يِناَءا جم: أي، ما جاَء ِمن أَحٍد:  أو ِشبِهِه حنويِفنمٍم الَ يف كَادةُيالِز، ووثانُاَأل

ـ  الكُ نت مِ رِس:  حنو اِنكَم يف الْ  ايِة الغ اُءهِتنا اِ عانيه م نِم، و )وإىل(   ـ  إىل   )9(ِةوفَ البص10(ِةر(  
ويف الزحنواِنم  :صِمم تني اخلميس إىل ِيِمو ثْ اإل)11(ِمونِني .  

  )وعن( ِم، ون م ا الْ عانيهماوجحنو ةُز  :رميت وِس القَ ِن ع أي : ج اوزت ـ  الر مي ـ  ع ن12(ه( ،
كَوون ىها مبنع "بعتعاىل كَقولِه "د  َل تكَرطَ ب نقًب ا عطَ ن ٍق  ب)13( أي : ب عطَ د ِقب ى، ومبنلَى عحنو ع  :

ِخلَ عبنهأي :وقَليِه ع ،دِاكونُ ت مسا إذا دلَخع ليها حاجلَرف حنور  :دلْخِمت نع نِهيِنِم ي.  
                                                

 .حرف ) هـ( يف )1(
سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي   :، ومتامها01من اآلية سراء،اإل )2(

 لَهوا حكْنارِلبنالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِري ِصريالب ِميع. 
 ).هـ( ساقطة من )3(
 التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق أَن تقُوم ِفيِه ِفيـِه ِرجـالٌ   علَىالَ تقُم ِفيِه أَبداً لَّمسِجد أُسس   :، ومتامها108التوبة،  )4(

ِرينطَّهالْم ِحبي اللّهواْ ورطَهتونَ أَن يِحبي . 
  ).هـ( ساقطة من )5(
ذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اللَِّه فَهو خير لَّه ِعند ربِه وأُِحلَّت لَكُم الْأَنعام ِإلَّا ما يتلَى علَـيكُم   :، ومتامها30احلج،  )6(

 .فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ الزوِر
 ).هـ( ساقطة من )7(
 .جاء ) هـ( يف )8(
 .4/557:معجم البلدان: ينظر. خد العذراء:  بالضم اِملصر املشهور بأرض بابل من سواد العراق، يسميها قوم)9(
 .1/510:املصدر نفسه: ينظر. -رضي اهللا عنه- مدينة معروفة بالعراق أسست يف عهد عمر بن اخلطاب)10(
 ). هـ( ساقطة من )11(
 .عن القوس) هـ( يف )12(
 .19االنشقاق )13(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 41

 
 

   . السريِرعلَى تسلَج:  حنوُءالَعِتسا اِالانيهع منِم و)1()علَىو(  
وكونىا ِبهنعم "عحنو"ن  :  

لَيع تِضـيإذَا ر      ين قُ بش2 (    ..........................ِرــي(  
أي: ع وكَ. نها بِ وننعحنو قوله تعاىل   "يف" ىم  : و دِد املَ لَخلَى ةَينمِ ٍةلَفْ غَ ِني حِ ع أَ ن ِلها  ه)3( أي : 

  .ٍةلَفْ غَِنييف ِح
وكونىا بِ هنعِع" منكَقولِه   "د : »ي ا رإنَّ اِ   اهللاِ ولَس بن انَا كَ ذَي ه لَىا  يفًِس عع اذَ ه«، ـ  أَ : أي ا ريِج

  . )4 (اذَ هدنِع
  : ، حنونا ِمهيلَ عتلَخا دذَا ِإتكُونُ ِاسمد وقَ

  )5 (.......................ها     ؤما متَّ ظَمدع بليِه عن ِمتدغَ
                                                

 .191ص: ينظر أسرار العربية.  وتكون امسا وفعال وحرفا)1(
) بنو: (، بين، والصواب)أ( ويف 3/41، ويف أوضح املسالك)رضي(مادة :  هذا صدر بيت من الوافر يف لسان العرب)2(

  .    لعمـر اهللا أعجبـين رضاهـا:  .......................    وأظنه سهوا من الناسخ، ومتامه
لقحيف العقيلي، وهو القحيف بن محري بن سليم من عقيل عاش ملتزما لقبيلته، شبب خبرقاء، مـات بعـد حكـم                

، ومعجم الشعراء من العصر اجلاهلي حىت اية العـصر األمـوي        5/191: ينظر األعالم . هـ132العباسيني بعد سنة  
 .111ص: م1996-هـ1417، 1 بريوت، طعفيف عبد الرمحن، دار املناهل،

 رجلَيِن يقْتِتلَاِن هذَا ِمن ِشيعِتِه ِفيها ِحِني غَفْلٍَة من أَهِلها فَوجد علَىودخلَ الْمِدينةَ  :، ومتامها15القصص، من اآلية )3(
ي ِمن عدوِه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيِه قَالَ هذَا ِمن عمِل الشيطَاِن             الَّذِ علَىوهذَا ِمن عدوِه فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه        

ِبنيِضلٌّ مم ودع هِإن . 
، كتاب  8/232: ، املكتبة الثقافية، بريوت   )م256/هـ194(صحيح البخاري أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل       : ينظر )4(

حدثنا امساعيل قال حدثين عن مالك عـن ابـن        : ، وفيه )12(، حديث انت ميني النيب  اإلميان والنذر، باب كيف ك    
شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عتبة بن مسعود عن أيب هريرة وزيد بن خالد أما أخرباه أن رجلني اختـصما إىل                       

ا رسول اهللا فـاقض بيننـا   أجلْ ي: وهو أفقههما : اقض بيننا بكتاب اهللا، وقال اآلخر     :  فقال أحدمها  --رسول اهللا 
والعسيف األجـري زىن    : إن ابين كان عسيفا علَى هذا، قال مالك       : تكلم، قال : قال. بكتاب اهللا وائذن يل أن أتكلم     

بامرأته فأخربوين أنَّ علَى ابين الرجم، فافتديت منه مبائة شاة وجارية يل، مث إين سألت أهل العلم فأخربوين أن ما علَى        
أما والذي نفسي بيده ألقضني بينكمـا  « -- وتغريب عام، وإمنا الرجم علَى امرأته، فقال رسول اهللابين جلد مائة  

بكتاب اهللا، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أُنيس األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر فإن   
  .»اعترفت رمجها فاعترفت فرمجها

، وأوضـح  )عال(مادة : ، ولسان العرب191ص: ، وأسرار العربية4/231:الطويل، يف الكتاب هذا صدر بيت من  )5(
  :                                                                       =، ومتامه2/29:، وشرح ابن عقيل3/58:املسالك
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قَودعالً ِفونُكُ تم تصفًرالَا حنو عالفَ ز يدرس.  
  :ا حنوازج، وم يف الكيِسالُ واملَ يف الكُوِز)2(اُءاملَ:  حنو)1(ةًيقَِق حةُيِفرا الظَّعانيه منِمو:)ويف(

  يف /  ارلن اةٌأَرـم ِاِتلَخ د : »  حنو قولهلسببيِةها ِلون، وكَاِبت يف الِكرظَلنا، وِقد يف الص    النجاةُ]و4[
   .)3 (»اهتسبحِهـرٍة 

   معنىا، و هيلَ ع : أي5(  (ِلخلن ا وِعذُ يف ج  مكُنبلِّصأُولَ :)4(]كَقولِه تعاىل [ "علَى" معنىوِب
  .)7(مِهِهاوفْ إىل أَ: أي))6 مِهاِهوفْ يف أَمهيِديوا أَدرفَ:  حنو قوله تعاىل"إىل"

                                                                                                                                                   
   جمهـِلتصلُّ، وعـن قيٍض بزيـزاء  ...............................    = 

وهو للشاعر مزاحم العقيلي بن     ) عال(مادة  : لسان العرب : ينظر. وزيزاء تعين ما غلُظ من األرض، واألكمة الصغرية       
عمرو بن مرة من بين عقيل بن كعب، لقِّب بانون أحب فتاة امسها مية، عده ابن سالم يف الطبقة العاشـرة مـن                       

  طـه أمحـد    : طبقات الشعراء، حممد بن سالَّم اجلمحـي، د       : ينظر. هـ120 اإلسالميني، عرف باهلجاء، تويف سنة    
  ، ومعجم الشعراء املخـضرمني واألمـويني  203ص: م1998-هـ1408، 2إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط   

 . 448ص: 1998، 1فوال بابيت، دار صادر، بريوت، ط
مصطفى أمحد النماس، مطبعة املدين، مـصر   : سي، تح ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندل       :  ينظر )1(
 .2/446: م1987-هـ1408، 1ط

 .ال ماء ِفيها) هـ( يف )2(
) 123(، كتاب بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، حديث       4/262:صحيح البخاري :  ينظر )3(

رضي اهللا –عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر          أخربنا عبد األعلى، قال حدثنا      : حدثنا نصر بن علي، قال    : ومتامه
» ار يف هرة ربطتها فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل من خشاش األرض           لندخلت امرأة ا  « : ، قال  عن النيب    -عنهما

أبو زكريا حيي بـن شـرف       : (شر) هـ261/هـ206( صحيحه مسلم بن احلجاج النيسابوري       وأخرجه مسلم يف  
ـ 1415صدقي حممد مجيل العطار، دار الفكـر، بـريوت،          : ، ض وتو  )ـه676/هـ631(النووي   : م1995-هـ

، برواية حبستها بدل ربطتها، واخلشائش هي )2242(قتل اهلرة، حديث : ، كتاب قتل احليات وغريها، باب  14/198
 ).خشش(مادة : لسان العرب: ينظر. هوام األرض وحشراا

 . إضافة يقتضيها السياق)4(
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم ِإنه لَكَِبريكُم الَِّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيـِديكُم               : ، ومتامها 71 اآلية  طه، من  )5(

 .باً وأَبقَىخِل ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَالنوأَرجلَكُم من ِخلَاٍف ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع ا
أَلَم يأِْتكُم نبأُ الَِّذين ِمن قَبِلكُم قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ِمـن بعـِدِهم الَ     :، ومتامها09إبراهيم، من اآلية )6(

أَفْواِهِهم وقَالُواْ ِإنا كَفَرنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه وِإنا لَِفي شك مما           يعلَمهم ِإالَّ اللّه جاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَردواْ أَيِديهم ِفي          
 .تدعوننا ِإلَيِه مِريٍب

 )هـ( ساقطة من )7(
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  )بور( ِم ون م اِنعيه ليالً قَ يلُِلقْا الت ِثكْ، والتِث كَ ريا حنو قَ  ريولك : ر برِق لَ ٍميِر كَ ٍلجيتوقوله  ه ،
:» َك باِسرٍةي  يف الد ني 1(يٍةاِرا ع( ي والقِ م ِةيام «) 2( ِه، وي م ختـ  ةٌص ـ  الَ، و ِةرِكلنا ِب ت ستعإالَّ لُم    

يف صِمالَ الكَِردقَ، ودت دلُخلَ عيهاُءا التقَ ودضت م3(ر(.  
وقَيبى علُمهِإا وضمارها بعِث كَاِءفَ الْدحنو قولهري  :  

  )4 (.........   ...............  ـاعِضرم وتقْر طَدـى قَلَ حبِكلُثِْمفَ
وبعد "كَ"اِوالو كَقولِه ثري :  

لَوكٍَلي مِجوالب ولَــِحدى سخر أَر5 (...      ....................ه(  
وبعد" ولِه، حنو قَيلٌِلقَ" لْب :  

  لْبالِفلَْءـ ِمٍدــلَ ب قَاِجج تـم6(.............. ……..   ــه(  
                                                

 ».... يارب كاسيات يف الدنيا عاريات«) هـ( يف )1(
 علَى صالة اللَّيل والنوافل، حـديث       يبحتريض الن : اجلمعة، باب : ، كتاب 2/115: رواه البخاري يف صحيحه    )2(
ماذا أنزل اللَّيلة من الفتنة، ماذا أُنِزلَ من اخلزائن، مـن           ! سبحان اهللا «:  استيقظ ليلة، فقال   أن النيب : ، وفيه )155(

 7/279: ، ورِوي يف صحيح البخـاري أيـضا       »يوقظ صواحب احلجرات، يارب كاسيٍة يف الدنيا عاريٍة يف اآلخرة         
كم من كاسية يف الدنيا عارية  ... «): 62( يتجوز من اللباس والبسط، حديث ما كان النيب  : اللِّباس، باب : تابك

 .»يوم القيامة
ذهب الكوفيون إىل أنَّ رب اسم، وذهب البصريون إىل أنه حرف جر، واحتج الكوفيون علَى امسيتها محال علَـى           )3(

    بللعدد والتقليل، وهي ختالف حرف اجلر يف األشياء الَِّتي ذكرها الشارح بزيادة شيء               كم فهي للعدد والتكثري، ور 
وهو أن رب ال تعمل إالَّ يف نكرة موصوفة، أما البصريون فأقروا حبرفيتها ألا ال حيسن ِفيها عالمـات األمسـاء وال         

 .195ص: ار العربيةوأسر. 844، 2/833اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. عالمات األفعال
: 4حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القـاهرة، ط        : هذا صدر بيت من الطويل يف ديوان امرئ القيس، تح          )4(

  .  فأهليتهـا عن ذي متائـم مغيــل     .......................... :   ، ومتامه12ص
  .ويروى ِمحوِل بدل مغيل

ق هـ، من الطبقة األوىل 130 بن حجر آكل املرار، من أهل جند ولد سنة   امرؤ القيس هو بن حجر بن احلارث عمرو       
ق هـ، خلف ديوان شعر ضمنه 80وقد سبق إىل أشياء ابتدعها من استيقافه صحبه يف الديار، ورقَّة النسيب تويف سنة 

 . 2/11:، واألعالم52ص: ، والشعر والشعراء41ص: طبقات الشعراء: ينظر. عيونا من اإلبداع العريب
  : ، ومتامه18ص: هذا صدر بيت من الطويل، يف ديوان امرئ القيس )5(

 .علي بأنـواع اهلمـوم ليبتلــي  ............................. 
  :    ، ومتامه150ص: ديوان أراجيز رؤبة بن العجاج: ينظر. هذا صدر رجز يف ديوان رؤبة بن العجاج )6(

  .                    =    ال يشتـرى كتانـه وجهرمــه  ................             ............  
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ِبووِندحنو قولِهلُّقَ أَيٍء ش  :  
ِمـْسراٍر دفْقَ وــِللَ يف طَـت2 (.......................     )1(ه(  

  )و3()اُءالب( ِم، ون م لِْإا الْ عانيهصحنو اق  :مررِا، والْ زيٍد بِ تِتسعكَ:  حنـو  ةُانـ ت بـ  ت  .ِملَالقَ ِب
الْوقَمِا:  حنو لةُابشتريت ا بِ ذَ هذَه ا، والتِدعذَ:  حنو ةُيهوالْ ِه بِ بت ،مصاححنو ةُب  :ِم األَ اَءجـ  بِ ري ِشعِهِتري 

 :اىلـ تعكَقولِه وِلعفْم، ويف الْيالًِك وى اُهللافَ كَ: أي)4(كيالً واِهللاى ِبفَكَ: حنواعِل يف الفَةُاديوالِز
لْ الَوأَ بِ واْقُ تيكُِديإِ م  ىل التِةكَلُه)5( أَ:، أي ِديكُيمويف خ ،لَ" ِربيلَ:  حنو"سيسز يد)ـ  ِب)6 ، ويف ٍماِئقَ
   ) 7 (.ِنيِسحتلْ ِلوه فَكِل ذَن ِمرآِنا يف القُم، ومهر ِدكِبسحِب:  حنوِإدتبمالْ

                                                                                                                                                   
  : وهو من أرجوزة ميدح ِفيها أبا العباس السفَّاح، ومطلعها= 

 لزبيـر تصلـه مرميـه بـا يندمـه  قلـتضليـل أهـواء الص  
ن مناة الراجز املشهور مـن أعـراب        ورؤبة بن العجاج هو عبد اهللا بن رؤبة بن أسد بن صخر، يتصل نسبه بيزيد ب               

  ، ومعجـم   399ص: الشعر والشعراء : ينظر. هـ يف زمن اخلليفة املنصور    145يف ديوان، مات سنة   شعره  البصرة مجع   
ـ 1411،  1 أبو عبد اهللا ياقوت احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط          ،األدباء ، ووفيـات   3/341: م1991-هـ
 .2/254: األعيان

 .هأطالل) هـ( يف )1(
إميل بديع يعقوب، دار الكتاب : ديوان مجيل بثينة، تح: ينظر. هذا صدر بيت من اخلفيف يف ديوان مجيل بن معمر )2(

  : ، ومتامه187ص: م1992-هـ1412، 1العريب، بريوت، ط
  كدت أقضـي الغداة من جللـه   ......................... 
 شاعر أموي وأحد عشاق العرب املشهورين، أمر القصيدة فأطاعت والشاعر هو أبو عمرو مجيل بن عبد اهللا بن معمر،

. هـ، ترك ديوان شعر طافحا بالغزل الرقيق82صاحبته بثينة فُنسب إليها، وكالمها من قبيلة عذرة، تويف يف مصر سنة   
 .1/340:، ووفيات األعيان286ص: الشعر والشعراء: ينظر

: ينظـر . الَِّتي للتبعيض" من"الظرفية، والسببية ومبعنى    : ين أخرى للباء وهي   وذكر ابن الناظم يف شرح األلفية معا       )3(
عبداحلميد السيد حممد عبد احلميد، دار اجليـل        : شرح ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد ابن الناظم، تح            

 .366ص: بريوت
ِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك بيت طَآِئفَةٌ منهم غَير الَِّذي تقُولُ واللّه يكْتب      ويقُولُونَ طَاعةٌ فَ   :، ومتامها 81 النساء، من اآلية   )4(

 . اللِّه وكَفَى ِباللِّه وِكيالًعلَىما يبيتونَ فَأَعِرض عنهم وتوكَّلْ 
اْ ِإنَّ اللّـه يِحـب   ِإلَى التهلُكَِة وأَحِسنوالَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم وأَنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه و :، ومتامها195البقرة، من اآلية )5(

 ِسِننيحالْم.  
   ) .هـ( ساقطة من )6(
 .3/46:أوضح املسالك: ينظر. االستعالء، والتعليل والتوكيد: ومن معانيها أيضا )7(
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  )لكَاواف( :ِمون م عانيه ا التِبشيه حنو ةًيقَِق ح  :ذَه را الدهكَ م ا كَ ذَا إِ ذَها مِ انفِ ن ٍةضـ  و  ٍةداِح
وما حنوجاز :زياَأل كَدِدسِرالِك، والْ كَميغِثيِخ، والسكَي البِرح.  

  قَودِاونُكُ ت سذَا ِإما دلَخلَ عيها حرفج حنور  :يضكْحِمن الْ كَنبِردلَثْ ِم: أيالب ِرد.  
وتختالكَص اِئِبا ِبافِمِري الغلَى ضلُ عخدت قَدلظَّاهِر، و.   

  )الالَّو1 (:)م(ِم ونم لِْما الْعانيهحنوك  :الدِلار زٍدي.  
   )3(الـسرج :  حنـو  اصتصخ االِ : أيِ ِكلْ املِ ِهبِشو/  )2(ِبِنذْملْ لِ ةُرِفغمالْ:  حنو اِققَحِتسِالِلو      ]ظ4[

  

  .كِملِْع ِلكتئِْج:  حنويِلِلعالت، واالً مٍديز ِلتبهو:  حنوةُيِدعالتومختص ِبها  : أيِسرفَلِْل
والزيتعاىل  حنو قولهِ  ةُاد  : ِد ركُ لَ فم )4( رِ : أي كُفُدم، كْ وتسر الالَّ ِهِذ ه م م ـ  االِ ع ـ  ِمس   ِراِه الظَّ
ومعالْاِء ي مِملِّكَتو ،فْتتِفح يما عِلا ذَدك.  

  

)وحرالقَ وفبِ )5 ()ِمس ِعفْالر لَى افًطْ عِمع فَ نِفيها ِميدأن ناجلَ، وِبِضفْ اخلَروِف حرـ طْ ع  افً
ـ وِفرح ِببرعي و: أي،ِضفْخ الْعلَى و أَِمس القَوِفر حولُخد و: أي)6(ِم والالَّ ِفِل األَ علَى  ِمس القَ

)ةٌثَالَثَ )يِهو:  
فَـالَ  ، ِمسقَ الْلُعا ِفهع مركَذْ يالَ، ولَنعفْأَلَكَو: فَالَ تقُولُ،  ِراِه الظَّ ع م الَّ إِ لُمعتس ت الَو: )اووالْ (-1

  .لَنعفْأَ لَ واِهللاتمسقْأَ: تقُولُ
2-) والْ )اُءالب موحةُد :ِهوأُ ي  الب أَ لِ ؛اِبمنه ا تستعلُم م اللَِّهِب: ، حنو ِراِه الظَّ ع و ،مالْ ع مضحنـو  ِرم  :  
 .لَنعفْأَ لَك ِبتمسقْأَ:  حنوِمس القَلُعا ِفهع مركَذْي وكِب

                                                
االستحقاق، واالختصاص وامللك، والتعليـل     : ، منها الالَّم يف اثنني وعشرين معنى    ) هـ761ت(حصر ابن هشام   )1(

 .360-1/349:مغين اللَّبيب: ينظر... . التعدية، التوكيد، القسم والتعجب
 .لزيِد) هـ( يف )2(
 .اللجام) هـ( يف )3(
  .قُلْ عسى أَن يكُونَ رِدف لَكُم بعض الَِّذي تستعِجلُونَ   :، ومتامها72النمل، من اآلية )4(
الالَّم، ومن، وأمين، وهو قول خمالف إلمجـاع البـصريني          : عن حروف القسم الثالثة   ) هـ311ت(زاد الزجاج    )5(

 .2/476:ارتشاف الضرب: ينظر. والكوفيني
  ).هـ( ساقطة من )6(
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3-) والْ )اُءالت ثَمفَ اةُن و ِهق وي م ختِةلَالَ اجلَ ِظفْلَ بِ ةٌص الَ، و ت دلَى لُخغَ ع لَى ِهِريع ـ ، وأَ يِحِح الص ا م
  .)3(ِمس القَِلع ِفدع بركَذْ يالَ، واذٌّش فَ)2(ربي، وت)1(ِةبعترب الكَ: حنو
ـ انَا كَتبثْ مانَ كَنِْإ، فَ)4(ايِفن موا أَتبثْ مأَنْ يكُونَا م ِإِمس القَواب جمثُّ  : تعـاىل كَقولـهِ إنَّ  ِب
الْوعاِإلنَّ إِ ِرص نانَس)5(َأ ،تعاىلِهكَقول، ِمالالَّ ِبو  :ِكأَ لَاِهللا تينَّد)6(، َلتسألُن )7 (َالالَِّمِوأ قَ ود  

  . )9(ااهكَّ زن محلَفْ أَد قَ:  حنوم الالَّفذَح تدقَ، و))8ا نيلَ ع اُهللاكر آثَدقَ لَاِهللا ت:  تعاىلكَقولِه
وياِنفَذَحم ا حنو قولِهع :ُأَلَِت ق صحاُألاب خاوِدد اِرلن)10(ِدقْ التقَلَ: يرذَ كَلَِت قُدلَِقا ن.  

  انَ كَ نِْإو م ا كَ ِفنِب" انَيحنو قوله تعاىل   "ام  : والض ح الْى وذَ إِ ِللَّي ا سج ى م ا ودعك ـ  ر بك  
وىلَا قَم)11(َأ حنو"الَِب" و  :فْأَ الَاِهللاوعلَن)12(.  

قَود ت ذَحتعاىل كَقولِه" الَ "ف  : ـ فْ ت تاؤ)13( َأ الَ: ي ـ فْ ت تا، أَ ؤِب" وـ ب  حنـو قولـه     "ىلَ
ـ " و، أَ ))14ا  ق ح ِهيلَا ع دعى و لَ ب وتم ي ن م  اهللاُ ثُعب ي  الَ مِهاِنمي أَ ده ج اِهللا بِ واْمسقْأَو:تعاىل  "نِْإِب
  :  حنو قوله)16("لَنِب" و، أَ))15 تدنْ ِك ِإاِهللا ت:  تعاىلكَقولِه

                                                
 .359ص:شرح ابن الناظم:ينظر).هـ221ت(حكاها األخفش)1(
 .ترب) هـ( يف )2(
 . القسموال يذكر معها فعل) هـ(يف  )3(
 .204ص: أسرار العربية: ينظر )4(
  .خسٍر والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي  :ام ومتامه02-01العصر، من اآليتني )5(
  .وتاللَِّه لَأَِكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَن تولُّوا مدِبِرين   :، ومتامها57األنبياء، من اآلية )6(
  .ِعيِملن يومِئٍذ عِن انلُثُم لَتسأَ :، ومتامها08التكاثر، من اآلية )7(
 . قَالُواْ تاللِّه لَقَد آثَرك اللّه علَينا وِإن كُنا لَخاِطِئني :، ومتامها91، من اآلية يوسف)8(
  .09الشمس )9(
  .اِر ذَاِت الْوقُوِد لن اقُِتلَ أَصحاب الْأُخدوِد  :ام، ومتامه05-04الربوج، من اآليتني )10(
  .03-01الضحى، اآليات )11(
 ).هـ( ساقطة من )12(
  . تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضاً أَو تكُونَ ِمن الْهاِلِكنيؤاقَالُواْ تاهللا تفْت  :، ومتامها85يوسف، من اآلية )13(
للِّه جهد أَيماِنِهم الَ يبعثُ اللّه من يموت بلَى وعداً علَيِه حقّاً ولـِكن وأَقْسمواْ ِبا :، ومتامها38النحل، من اآلية )14(

  .اِس الَ يعلَمونَلنأَكْثَر ا
  . قَالَ تاللَِّه ِإنْ ِكدت لَترِديِن  :، ومتامها56الصافات، من اآلية )15(
وقد يصدر بلَن، وبلم، وزعم     ): هـ672ت( وال، وإنْ، وقال ابن مالك     ما،: حروف النفي الَِّتي يتلقى ا القسم      )16(

 .2/486:ارتشاف الضرب: ينظر. أنه قد يتلقى القسم بلَن، وِبلَم) هـ392ت(ابن جني
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  )2 (......................   ـمِهِعمجِب )1(كلي ِإـواْلُِص يلَن واِهللا
  ا مولَ، و الَلو، و اِءدـِتب االِ خاِسو، ون اِءدلنـا /ُواتد أَ لِه يف أو  أَنْ يكُونَ ا   أيض ِمساِال اِتـَالم ع نِم    و    ]و5[

  

ـ قْ تاْلَ فَميِتا اليأم فَ : تعاىل حنو قولِهةُييِلِصفْا الت، وأمهتمركْأَيد لَ زلَوالَ:  حنواِنتياِعنِتماِال هـ ر ا  وأم
    .))3ر هن تاْلَ فَلَاِئسال

   ويف وِهِطس اُء ي الت ِل، وأَ غِريصف ِهِر، ويف آخِ  ِريِسكْ التالَ عةُمثْ التالِْو، أَِةني جأَِعم ِل أَوأْفيِثِن الت 
ـ ت، و )4(ِبسنلاُء ا ى، وي حبلَ:  حنو ةُورصقْمالْاء، و رحصاء، و رفْص، و ءارمح:  حنو ةُوددممالْ  اُءـَـ
الَِّتي يِثأِنالت ت بلُد اًء ه  حنو ِفقْ يف الو  :ِلسيم ِزة، وا ةُياد لندِةب لِأَ، ولْ اإلِ فاِقح  ويف م اه كَ عنوناعالً فَ ه 
كَوونه عوالًفْ م كَ، وونه ا، وكَ ضافً مونه م وكَ ليِها إِ افًض ،ونهم جما، وكَوعونهم عا، وكَفًرونهم ـ ن را كَّ
 ِريِم الضوِدعِل مس ِا"اممهفَ"،  ))5ِها بِ نِتأْا ت مهم:  حنو يِهلَ ع ِريد الضمِ وعا و رب خ ه، وكون دأًتب م هونوكَ
  )6(.ليِه عاِءالب ِبوِررجمالْ

وكونه م فرد ا، وكونه م  ى، وكونثنه م رخب ا عقالَ،  نه ب ـ  وهذَ«: همعض ـى  إىل   داخلٌا تنعم 
ـ ه وكون،-ترِك ذُدوقَ- تدأًب م ، أو والًفع م ، أو اعالً فَ هون كُ  عنه اِرخباِإل كَّذَ مـ ر ا، وكونهم ـ ؤن   اثً

وكونهم نعوترفً ظَا، أوا، أوم شليِها ِإارأو ،ي حسن] مع7 (]ه(فَ نِنعي، أوض يِنر«)8(.  

                                                
 .إليكم) هـ( يف )1(
تميمي أبو هفان املهزمي البصري، وعلي بن محزة البصري ال        : هذا صدر بيت من الكامل يف ديوان أيب طالب، ج          )2(
  : ، ومتامه189، و87ص: م2000-هـ1421، 1حممد حسن آل ياسني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط: تح

  حىت أوسـد يف التـراِب دفينـا  ............................. 
  : وأنشد يف نفس القصيدة

  من خــري أديـان الربية دينـا  وعرضت دينا قد علمت بأنـه 
وهو أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم          .  ملَّا أخافته قريش   --األبيات لرسول اهللا    ونظم الشاعر هذه    

 --، صد قريش عن النيب    85 شاعر مجيد، ولد مبكة سنة     -كرم اهللا وجهه  – ووالد اإلمام علي     --عم الرسول   
  .221ص: اء املخضرمني واألموينيمعجم الشعر: ينظر.  قبل اهلجرة3، تويف سنة--أحسن قصائده يف مدح حممد

  .10-09الضحى )3(
 ).هـ(ساقطة من . النسب...  ويف آخره )4(
 . وقَالُواْ مهما تأِْتنا ِبِه ِمن آيٍة لِّتسحرنا ِبها فَما نحن لَك ِبمؤِمِنني :، ومتامها132 األعراف، من اآلية)5(
 .1/533: اللبيب، ومغين43ص: شرح قطر الندى:  ينظر)6(
 ).هـ(إضافة من  )7(
 . مل أعثر علَى قائله فيما توفر لدي من مصادر)8(
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] ـَالَع   ]ـِلع الِفاتم
  

لَوكَا ذَ مر م  ا يعراالِ  بهِ ف سم ش ،رع كُذْ ير م  ا يعرالفِ ِه بِ ف والِف(: ، فقالَ لُعلُع ي عرف( ِمن  
ـ  ومقُ ي دقَ:  حنو ِعاِر املض علَى، و ام قَ دقَ: ي، حنو  املاضِ علَىلُ  خدت، و فيِةر الْح )دقَِب( ِهييمِسقَ ي ، وِه

 يـلُ ِلقْ، والت اِل اِالسـتقب  ِلع يف فِ  يلَِلقْ الت يدِف، وت اِلو األح الِب يف غَ   وتحقِّقُه اِل احلَ ني مِ تقرب املاضِ 
ضراِنب:  

- يلُِلقْتالِفوِعقُ و قَ:  حنوِلعدي صدذُ الكَقوبقَ، ودِخ يالب وديلُج.  
- وتعلِّ يلُِلقْتتعاىل  حنو قولهِ  ِهِق م  : َق  ي دلَع م ا أَ منتم يِهلَ ع )1( ي ،ِنع  ي أنَّ م ا هم ـ  أَ ليـهِ  ع  لُّقَ

ملُعاتِهومس بحهان.   
وزعم ب عها يف هذِ  « :همضوحنوِ ِةلَ األمثِ ِهأن ا لِ هحيِقِقلت  األَ ِنيالَثَِم يف الْ  يلَِلقْ، وأنَّ الت ليـ ِنو  م لَ

ستفَيمِ د قَ" ند"مِ لْ،ب وِل قَ نِخ:كالب يلُ يوالكَ ج ،ذُودوب ي صدق .فإنلَ  إنْ ه م ي حلَى لْمع  أنَّ ص دور   
   

   )2(»هلَ أو إذْ آِخر الكَالَِم مناِقض/اداِس فَانَ كَليلٌا قَمهنِمك    ذَِل]ظ5[
االِ "ِدقَ"ا  أم ِمسِه فَ ةُيي مختباَألةٌص ِل؛ماِءس أنا ِإها ِامسى ِبمنعم :ححنـو س ـ :ب  يـدٍ  زد قَ

  )3(.مهرا ِديد زدقَ: ي حنوِفكْي: معنى ِبٍلع ِفمسا ِا، وإممهرِد
  )والسني و سوف(  ِهِل يف أو أيض  اِنا ويختص ِعاِر باملض و يلُخلالِ اِنص قِْتساِلب مِ : أي مانِ نالز  
ِقالضي و ،هماِن   إىل   الُ احلَ والزِعاِسالو وه االِ و سِك، لَ الُتقب  ن"سوثَكْ أَ "ف م رلةً مِ هِني" نثالُ مِ ،"الس 

: عـاىل  حنـو قولـه ت     "فوس" الُثَِمو)4(  ،ا  رس ي ٍرس ع دع ب  اهللاُ لُعجيس :  تعاىل ، قوله "السِني"
َفسوف قَ بِ ي اهللاُ ِتأْ يٍمو حي بهم ِح ويبونه )5(،  قَودت لَى لُدخع "سوفَاُء الفَ"ف ،ـ ي ـ : الُقَ    فوسفَ

  

                                                
أَلَا ِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السمواِت والْأَرِض قَد يعلَم ما أَنتم علَيِه ويوم يرجعونَ ِإلَيِه فَينبئُهم   :، ومتامها64النور، من اآلية )1(

  .عِملُوا واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم ِبما 
 .1/296:مغين اللَّبيب: ينظر )2(
 .1/289:املصدر نفسه: ينظر )3(
ـ  :، ومتامها07الطالق، من اآلية )4( ه ِلينِفق ذُو سعٍة من سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّ

رسٍر يسع دعب لُ اللَّهعجيا ساها آتفْساً ِإلَّا مان .  
يا أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه   :، ومتامها54املائدة، من اآلية )5(

 الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من يشاُء                علَىمؤِمِنني أَِعزٍة    الْ علَىأَِذلٍَّة  
ِليمع اِسعو اللّهو .  
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ـ  ياِو الوِبلْقَ ِبيِسو وس: الُقَي فَِريِخ اَألن ِماُءف الفَذَح تد وقَ اآليةِ ِهِذا يف ه  مكَ ـ اَءاًء، وج ذْ حف 
اِوالو  عمتالْاِءفَ الِنيِكس متحِلِةكَر اِكلسن1(.ِني(  

  )وت يِثأِناُء الت اِك السِةن(  ِِه يف آخر وت ،ختتعاىل كَقولِهي   باملاضِ ص  : َالَ قإِ ت حداها  م)2( 
لُثِْمو ِهِذ ه اِء الت ِلاِعاُء الفَ  ت واًء كَ  سانتم ضمومةً أوفْ متوحةً أوكْ مورةً، وِبساهِنيتالَ العمتِنيـ  ت بني 

ـ " سئْوِب" "معِن" أنَّ   بينا ت مهنى مِ ولَ األُ ِةمالَالعا، وبِ امهُيا إِ مِهوِلبقَ لِ ِنالَع فِ "ىس وع سيلَ"أنَّ    ذلككَ
  . )4(ِنيريِخ اَألةَيِمس وِا)3(ِنيلَ األوةَيِفر حمع زنما ِلفًالَِخ

  واحتربِ ز اِكالسمِ ِةن الْ ن متحِةكَر واًء كَ  سانت ح كَرته إِ ةَركَا ح عاٍبر ـ  بِ  أو وىل  األُ  ألنَّ ؛اٍءن
مخباالِ ةٌتص اِن، والثَّ ِمسةَي يف االِ  ونُكُ ت قُ الَ: حنو ِمس ويف احلَ  ةَو ،الَ: حنو ِفرت، وتِكسينهم ا مع "ثُم" 
 هعتِب و)5(يِئاج الِبالَا، قَمِهوِضرعِني ِل الساكناِءقَِت الِْةكَ حبر،والَِلقْلن ا ِةكَ حبر دادِتع اِ والَليلٌ،   قَ "رب"و
   )7(ٍكاِل مبن ِا قالَنِك لَ.)6(» اِهللااُءمس أَتكَاربتا اهللا، و يتاركْب حنو تِنياَء التلُبقْ ياركب تإنَّ«:هريغَ

                                                
ـ 2/646:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. حبذف الوسط" سف"يقال يف سوف أيضا     )1( رح كافيـة ابـن   ، وش

ـ 1412،  1عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب، القـاهرة، ط        : احلاجب، رضي الدين حممد االستراباذي، تح      -هـ
 .1/233:، ومغين اللَّبيب5/4: م2000

  .ِوي الْأَِمني  قَالَت ِإحداهما يا أَبِت استأِْجره ِإنَّ خير مِن استأْجرت الْقَ :، ومتامها26القصص، من اآلية )2(
ـ 377ت(، وتابعه علَى ذلك أبو علي الفارسي)هـ316ت (السراِجحرف ابن " ليس"أول من ذهب إىل أنَّ     )3( ) هـ

أنه يدل علَى معنى النفي، والثاين أنه جامد ال يتصرف، وذهب اجلمهور      : ، واستدلوا بدليلني  )ت؟(وأبو بكر بن شقري   
أسـرار  : ينظـر .  والصحيح أنه فعل   السراِجتأنيث وتاء الفاعل، أما عسى فهي حرف عند ابن          أا فعل لقبوهلا تاء ال    

 .1/244:، وشرح ابن عقيل108ص: العربية
: ينظر. امسان مبتدآن، وذهب البصريون إىل أما فعالن ماضيان ال يتصرفان" ِبئس"و" ِنعم"ذهب الكوفيون إىل أن  )4(

 .90ص: ، وأسرار العربية1/97:اإلنصاف يف مسائل اخلالف
هو أمحد بن علي بن منصور البجائي، حنوي من أهل جباية، رحل إىل املشرق وأخذ عن مجاعة بالقـاهرة منـهم                 )5(

، وفهرسة 33ص: معجم أعالم اجلزائر: ينظر". شرح اآلجرومية"م، من آثاره 1436-هـ837الربهان الثقاين، تويف عام
ـ 1427،  1فؤاد القامسي، دار الغرب اإلسالمي، اجلزائـر، ط       : ائر، ع خمطوطات املكتبة القامسية، اجلز    : م2006-هـ

 .236ص
 . مل أعثر علَى القول فيما توفر لدي من مصادر)6(
هـ أفضل من كتب يف علـوم  600هو أبو عبد اهللا حممد مجال الدين بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين ولد سنة   )7(

بغية : ينظر. هـ، اشتهر باأللفية يف النحو، والمية األفعال672 وأوسعهم اطِّالعا، تويف عامالعربية من أهل طبقته علما،
 .1/151:، وكشف الظنون1/130:الوعاة
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ـ  /تدرفَنا اِ مس كَ ئْم وبِ عا نِ هاِقحلَ بِ ِة الساكن يِثِنأْاُء الت ي ت ِنع ي تدرفَ ان دوقَ«: ِةيَاِف الكَ ِحرش يف    ]و6 [ اُء ت   
  

  :ا أيضِلع الِفاِتمالَ عنِمو. )1(»كاربا تهاِقحلَ ِبالفَاِعِل
ـ  وفرح، و ماِزو، واجلَ باِصولن وا يِضِضح الت اتود، وأَ ِضر الع اتود أَ :ِهيف أولِ    ِةعارض املُ

  .املَّا وقَمالَ وطَاٍعنِتم ِافري ح ِهالَِّتي "ِولَ"و
  .ِهِتنِمز أَِفالَِتاخ ِلِهِتيِنب أَفالَِتخ، وهو ِايفِرص الت:ِهِطس وويف
ـ ِةيفَِف، واخلَِةيلَِق الثَّكيِدو التنُو، ونِةباطَخم الْ اُء ت :ِهِريف آخِ و ـ ، وِامز، واجلَ تالُص الـض ائِرم 

ـ اه كَ عن ويف م  ه لَ ضِرع ي ٍضاِر ع ِري غَ ن مِ هاؤن، وبِ لْنعوا، وفَ لُع، وفَ الَعفَ: ، حنو ِه بِ ِةزاِر الب ِةوعاملرفُ ونه 
اِضما وكَيونهم ضا، وكَارعونأَه ما، وكَرونالَه ي خبرع نوكَه ،ونالَه ي ضوالَاف ،ي ضليِه ِإاف.  

  وبعض األس اِءم تبِ ذُؤخ البركَ":  حنو )2(اِنهيالَ "ف  ِصيأنْ ح  فِ ونَكُ ت الفِ  ألنَّ ؛الًع لَع ـ ِل ي ا يه
ـ خ ي ف الَ ريد؟، واحلَ  ز يفكَ: ا حنو ه بِ اِربخِإلْ لِ افًر ح الَ، و لَعي الفِ ِل ي  الَ لُع، والفِ ٍزاِج ح ِري غَ نِم بر 
عنا ِاذَ، وِإ)3(هنى الِففَتلُعاحلَ، ورت فناِالعي سم.  

  ذِلكَوانَ" كى"، و "أيوحنو"أن:ناِلز ود ،مِ اِكر    ا أُفِهمىمنعِفعل:م  قْ، ومل يا مِ  شيئً لْبن ع ِهاِتالم 
 ال يكُونَ  صحلِ عالً فِ أَنْ ي عقَ ِمد ِهوِلب الَ عوالَ ِهاِتم ، ح ا لِ فًرتحِهِلم ِم الضو،  رياحلرالَ ف  ي تحلُم ض ا مري

ـ يلُِبا سهيلُِبس و)4(ان هةٌيِمدعه تالمع فَ)ِلع الِفيلُِل د والَِمس اِاليلُِل د هع م حلُص ي ا الَ  م فرواحلَ( ا  م
يمياملُ اَء احلَ ز همِ ةَلَم املُ اِء واخلَ يِم اجلِ ن عجمتِني خ هو  ا، و طعدا م واحلُ ِطقْلن ،رالَ يلةٌِل قَ وف  كَ تاد ت غُلُب 
ـ : ولكا قَهعمج يةُياِدح، واُأليِةاِسم إىل اخلُ ِةاديح األُ ني مِ ا وهِ ها بِ هري غَ سبلْ ي ، والَ ةًائَِم  )5(فشثبك
لْأَستوِنما، والثُ يهاِئنةٌالثَ ثَ ةُي ِع ورونَش ح أَ لْا، اَ فًر ،إِ ي ،أَ ي ،أَ و ،م لْ، ب قَ لْ، ه ،كَِإنْ،  ،  دي، نْ، أَ لَن 
  ل ـْج، أَ اْي، هاْي، أَاْم، أَاْلَأَ: افًر حونَرش ِعيةُالِث؛ والثُمذْ، ي، ِفن، ِمن، عاْ، هاْ، واْ، يو، لَاْ، لَاْ، مملَ

ـ اِعبوالر/ ،اْلَ، خ اْد، ع فو س م،، ثُ علَى،  ىلَ، رب، إِ  ذُن، م اْذَ، إَ تينَّ، لَ نَّ، إِ ، أَ ىلَ، ب مع، ن )6(ريج    ]ظ6[ ةُي   
  

ـ  مذْا، إِ لَم،  نَّأَ، كَ لَّع، لَ نِكما، لَ أَا،  مو، لَ الَوالَّ، لَ الَّ، ه ، أَ الَِّإ: فًار ح )7(رشعثَالثَةُ   ا، حـا   ىتاشح ،
  .طْقَن فَِكلَ: ةُياِسمواخلُ

                                                
 .1/28:أوضح املسالك: ينظر )1(
 .بالرباهني) هـ( يف )2(
 .به) هـ( يف )3(
 ).هـ( ساقطة من )4(
 .يكشف) هـ( يف )5(
 ).هـ( ساقطة من )6(
 ".إما"ربعة عشر حرفا، وهو حرف أ) هـ(يف  )7(
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ـَ    اِبـرعاب اِإلب
  

البفُ :اب رفِ ةٌج  ٍراِتي س ي تومِ لُص نمِ ه ن ٍجاِر خ  ٍلاِخ إىل د ِم، وخٍل داَ ن  ئْ شِ نْ، وإِ ٍجاِر إىل خت 
ـ  ب، كَ اِمسج يف األَ  ةٌيقَِق، وهو ح  ِهيلَ إِ ِلخدم الْ ِو، أَ ِءِي الش ِن ع ِجرخ املَ ِن ع ةًاينِك: تلْقُ  ِدِجساِب املَ
ومجيف املَاز ي، كَاِنعالِةاِببالص .  

واإلعريف اللُّغ لَِةاب هم ِماٍنع ن اه  :    
ـ  ةٌياِرج: مكَقوِهل ،نيِسالتح و .اهن ع انَبا أَ إذَ. ِهِتاج ح ن ع لُجب الر رعأَ: الُقَي: ةُانباِإل ع روب أي : 
حسةٌن.  
والتِيِيغمكَقوِهل: ر :ِرعب1(ت(ِع مةُدا، إذَِريِع البت غيرت.  

  .ااهعر من ِمتلَقَتنا ِاإذَ. لُي اخلَِتبرعأَ: مكَقوِهل: الُقَِتنواِال
  .ِةبيالعر ِبِملُّكَ والت،)2(اِقت الِعيِلاخلَا ِبفًاِر عانَا كَإذَ. لُج الربرعأَ: مكَقوِهل: انُفَروالِع

ا يف اِالوأميِهِف فَِحالَطَصذْ مهاِنب:  
ـ  رثَ أَ هنأَِب«:  وحد نيِقِقحمب إىل الْ  ِسن و الٍك م بن اِ ارهت، واخ يِظفْ لَ أنه: امهدحأَ  و أَ راِه ظَ

قَمرد جِليبهِل الكَِر يف آِخلُاِم الع3(»ِةم(.  
ـ  ن مِ ريِث وكَ )6(ملَع األَ هارت، واخ )5(ِهوييب سِ وِل قَ راِه ظَ وه، و )4(يِونع م أنه: اينوالثَّ   رين أِخ املت

وحهِبد كَا ذَمالْر همصناِإل(: فعرابت ِيِيغأَر ِمِل الكَِراِخوأَةًيقَِق ح وكْ حام(.  

                                                
 .أعربت) هـ( يف )1(
 ).عتق(مادة : لسان العرب: ينظر. سابق: فرس عاتق )2(
، وأوضـح  33ص: شـرح ابـن النـاظم     : ينظـر ". اإلعراب أثر ظاهر، أو مقدر جيلبه العامل يف آخر املعرب         " )3(

 .51ص: ، وشرح قطر الندى1/39:املسالك
إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية      : ن علَى شرح األمشوين علَى ألفية ابن مالك، ض ص         حاشية الصبا : ينظر )4(

 .1/72 :م1997-هـ1417، 1بريوت، ط
هـ، يعد إمام البصريني يف النحو، أخذ النحو        148هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب امللقَّب بسيبويه، ولد سنة            )5(

 4/499:معجـم األدبـاء   : ينظر. الكتاب الذي وصف بأنه قرآن النحو     : لفاتههـ، من مؤ  180عن اخلليل، تويف عام   
 .5/81:، واألعالم2/229:، وبغية الوعاة3/406:ووفيات األعيان

هـ، كان عاملا بالعربيـة     410هو الشنـتمري يوسف بن سليمان بن عيسى املعروف باألعلم النحوي، ولد عام            )6(
. شرح اجلمل يف النحو أليب القاسم الزجـاج       : هـ، من كتبه  476، تويف عام  واللغة، واسع احلفظ لألشعار ومعانيها    

 .2/356:، وبغية الوعاة5/440:، ووفيات األعيان5/649:معجم األدباء: ينظر
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، )1(اِثن اإلِ ونُ ن ِهآخِرِب لِْصت ي ]لَم[الَِّذي عاِر املض لُع، والفِ نكِّمت املُ مسا،اِالن ه ِمِلالكَاد بِ رواملُ
لَوم ت اِشبره ون ُ  ن2(يِدوِكالت(، ِمِل الكَ ِرواِخأَ:"وقوله"، بلِ انٌي ماإلِ لِّح عاِبر، أو ـ  ت حرـ  ز  ِلو األَ ن ِم

 ئِدتب ت  الَ برالع، و وِنكُالس بِ ونُكُ، وهو ي  مز اجلَ ِهاِبقَلْ أَ ن مِ  ألنَّ ؛ابرعا إِ ميِه فِ ونُكُ ي الَو، فَ شواحلَ
ـ رح ِبكرح يالَا، فَكًرح م، أور آخوٍنكُس ِبنكَّس يالَا، فَناِك سأَنْ يكُونَا ، إموش واحلَ ِناِكالسِب  ٍةكَ
   علَى معنى الٌّ دِةمِل الكَعلَى ئاِر طَابرع اِإل، وألنَّغيِري التلُّح م ألنه؛ر اآلخينعا تيفَتنا ِاإذَى، ِفرخأُ

ـ  الكَ :ِي أَ /)اهيلَ ع ِةلَاِخ الد ِلاِمو الع ِفالَتخِال(: هولُ وقَ ِريِخ يف األَ  أَنْ يكُونَ  ِئاِر، وحق الطَ      ِفيها    ]و7[   ِمِل
   

يِنع ي تاقُعبه لَا عيِهوِلقَلَّةً لِ ا عِ ه :تِيِيغر و ،احترمِ ِه بِ ز ن الت الْ ِرِيِيغ بِ ِثاِدح غِري كَ ٍلاِم ع حـ ر ـ لَن ا ِةكَ  ِلقْ
ـ رح كَ )5(اِعبت اإل ِةكَر، وح )4(اهلَب قَ يِح الصحِ ِناِكسلْ لِ ِةزم اهلَ ِةكَر ح ِلقْن بِ ))3نم ا نم ِةاَءرِقِك  ِةكَ
َاحلِه ِللَّ ِدم)6( كَِبِرس ِإ اِل الدتباِملَّا لِ اع)7( و ،حكَ احلِ ِةكَرِةاي)قَالَ  ، كقَ )8 نِلم ا : وِلكيدز تأَير . نم

ـ  لَاِم الع نَّا، وإِ يرِدقْ ت ونُكُ ي دقَا، و ظًفْ لَ ونُكُ ي د قَ وركُذْ املَ رِيِيغنَّ الت ي أَ ِنعا، ي يرِدتقْا و ظًفْلَزيدا؟    د قَ
ظًفْ لَ ونُكُي قَا ود ونُكُ ي ِدقْ تي احلَ ِفا فَ يرد ذْ حمِ ف لِ نلِ  األو اِن الثَّ ِةلَالَد يِهلَي ع اَأل، ولُص ت ِيِيغأَ ر ِراِخو 

يـد  ز:  حنو ي اللَّفظِ رِيِيغالتا، فَ يرِدقْ ت وا أَ ظًفْا لَ ليه ع ِةلَاِخ الد ِلواِم الع ِفالَِتخا الِ يرِدقْ ت وا أَ ظًفْ لَ ِمِلالكَ
يكَرب،و ِه أُلَننيكْ بارلَ، وذْ أَمهِبب عوٍرم.  

  ويِرِدقْالتكُونَ  كَ ياالِ أَنْ ي سم قْ مصور ا، ولُّ ِاكُ« :وهٍمسم آِخٍنكِِّمت رِل أَهـ ِز الَف ـ ةٌم    ري غَ
  

                                                
 .والفعل املضارع إذا مل يتصل بآخره نون اإلناث) هـ(يف  )1(
 .32ص: شرح ابن الناظم: ينظر )2(
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تصدونَ عن سِبيِل اللِّه من آمن تبغونها ِعوجاً وأَنـتم                : ، ومتامها 99آل عمران، من اآلية    )3(

 .شهداء وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ
عـشر  النشر يف القراءات ال    :ينظر). هـ197أبو سعيد عثمان املصري، ت    (قاعدة النقل امتاز ا ورش عن نافع         )4(

،  واهلادي لشرح طيبة 2/35:حممد سامل حميسني، مكتبة القاهرة، القاهرة : حممد بن حممد علي بن يوسف اجلزري، تح
 .1/237: النشر يف القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، حممد سامل حميسني، دار اجليل، بريوت

، ورؤبـة بـن العجـاج       )هـ110يد احلسن بن أيب احلسن ت     أبو سع ( هذه قراءة شاذة قرأ ا احلسن البصري         )5(
  ).هـ145ت(

 .09ص: كتاب خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه، عامل الكتب، بريوت: ينظر
 .الْحمد للِّه رب الْعالَِمني : ، ومتامها02كَقولِه تعاىل يف سورة الفاحتة،  )6(
 ).هـ( ساقطة من )7(
  .4/124:حاشية الصبان: ينظر. حلكاية هي لغة املماثلة، واصطالحا إيراد اللَّفظ املسموع علَى هيئته من غري تغيريا )8(
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مهم1(»ٍةوز(، َفخرحنو ج  :يخلَىى، و شع أَ[ا، و ذَ، وىت[)2( و ،أَريأَ ت خقْ، وأَ اكلَب ع بداك و ،را ـش
وطَخ الفَ:  حنو ا، وذلكت قولُى، ت :الفَ اَءج ت ى، وأَريالفَ ت ت ى، ومررـ  ت  وِل يف األَ  الـضمةُ ى فَ تالفَ ِب
ـ رذُعا التهوِره ظُن ِمعن م ِفِل األَ علَى ةٌرقد م ِثاِل يف الثَّ  ةُرسي، والكَ اِن يف الثَّ  ةُحتالفَو ـ  كَنِْإ، فَ ِتان 
 ِةوفَذُحم الْ ِفِل األَ علَى اتكَرح الْ ِتردى قُ تفَ بِ تررى، م ت فَ تيأَر، و ىت فَ اَءج:  حنو ةًوفَذُح م فِلاَأل
ـ ِف خ اٌء ي هر آخِ ،ٍنكِّمتٍم م س اِ لُّكُ« :وصا، وهو قُن م مس االِ انَ كَ نْوِإ. ِنيناِك الس اِءقَِتلِْال ـ لَب قَ ةٌيفَ ا ه

:  حنو ، وذلك يكِخأَ بِ ترر، وم يبي، وظَ ِسر، وكُ الَِّذي و يرِمي، ويف :  فَخرج حنو  )3 (»ةٌمِزالَكَسرةٌ  
 علَى ةٌردقَي م اِن يف الثَّ  ةُرس والكَ ِلو يف األَ  الضمةُي، فَ اِضالقَ بِ تررمي، و اِض القَ اَءج: ولُقُي، ت اِضالقَ
اِءاليم نِمع ظُن وِرها اِالهالُقَثِْتس.  

  رةُ س، والكَِلو يف اَألالضمةُ ِترد قُاٍضقَ ِبترر، وماٍض قَاَءج: حنووفةًذُحاُء م اليِتان كَنِْإفَ  
  )4(.رهظَي فَوِصقُن املَبصا ن، وأمِنيناِك الساِءقَِتلْ ِال/   يف الثَّاِني علَى الياِء املَحذُوفَِة]ظ7[

ـ نقُ ما والَماِل ساركَّذَ معاًم جى، والَنثَ مسيلَ وِملِّكَت املُاِءىل يا إِ افًض م مس االِ انَ كَ نْوِإ ا، وص
 يف  الـضمةُ ي، فَ ِمالَغ بِ ترري، وم ِمالَ غُ تيأَري، و ِمالَ غُ اَءج: ولُقُي، ت ِمالَغ كَ ا، وذلك ورقص م والَ
ـ ا اِ هوِره ظُ ن مِ عن م اِء الي لَبا قَ  م علَى ةٌردقَ م ِثاِل يف الثَّ  ةُرسي، والكَ اِن يف الثَّ  ةُحت، والفَ ِلواَأل ِتشالُغ 
ماِإللِّح عِباِبر حالِْةكَر مناس5(.ِةب(  

ـ  وى، أَ شخي كَ فِل أَ ها آخر ، وهو م  التع م عاِرض املُ لُع الفِ انَ كَ نْوِإ   كَ اٌء ي يـ ر  او و وي، أَ ِم
 علَـى  درةٌقَي ماِن يف الثَّةُحت، والفَِلو يف اَألالضمةُى فَشخ يلَنو  رمعى، و شخ ي يدز: ولُقُو، ت عديكَ
  .رذُّعا التهوِره ظُن ِمعن مِفِلاَأل

  ولُقُوت :ه و يِمر ي، ويدةُو، فَ عمالض قَ ملَى رةٌدع اِء الي اِو والو م نمِ ع ظُ ن وِرهـ ا االِ ه الُقَثِْتس 
وِزجِم اجلَمأَِفحذْ ِبيع ِراِخوها وظْتهلفَ ارتةُحاِو يف الواِء، والي.  

 قرالفَلِّي، و ح م هابرع فإِ يبِنم، أما الْ  ِبرعم يف الْ  ونُكُا ي من إِ يريِدقْ الت ِو أَ يفِظاب اللَّ رعواِإل  
بنيِدقْ التوالْيري ملِّي أنَّ الْحاِنمعيري هو آِخِدقْ يف التِل الكَرويف الِْةم ،مِللِّي هي الكَحِبةُم تاِمماه.  

                                                
 .63ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 ).أ(؛ ألا غري واضحة يف )هـ(إضافة من  )2(
 .1/81:، وشرح ابن عقيل64ص: املصدر نفسه: ينظر )3(
ملنقوص يف حالة النصب معاملته إياه يف حالَِّتي الرفع واجلر، فيقدر فيه الفتحة علَـى اليـاء      من العرب من يعامل ا     )4(

 .1/81:شرح ابن عقيل: ينظر. أيضا
 .63ص: شرح قطر الندى: ينظر )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 54

 
 

وفِظ اللَّ لُاِمالعكَ ي م قَا تدم يِرِدقْ، والتوِل حنو قَ  يك :زأَ يد و ز ا، أِ يدو يٍد، لِ  زمالَ قَ ن :مـ  ن 1(؟اَء ج(  
ـ  وب واِهللا فَحـِذف اجلَـار    :  لَأَفْعلَن كَـذَا أي    اِهللا: ولك؟، وقَ ترر م نم بِ و؟، أَ تيأَ ر ن م وأَ   ي ِق
علُمه.  

                                                
 .جاءك) هـ( يف )1(
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 ] ـَمالَعاِإلات عاِبـر[  
  

ـ معالَا و هِضع، ويف ب  هابقَلْ وأَ ِخسعراب ِبمعنى أَنواِعِه، ويف بعِض الَن      اإلِ : أيِ )هامسقْوأَ(   اته 
   .مهضع بالَا قَذَ كَ)1()مزج، وضفْخ، وبصن، وعفْر: ةٌعبرأَ(

  الَِكو ِدقْ التيرأَ ِني ىل مِ واألَ ن ؛ِلو ألن ه ج اإلِ لَع عرى ابنعوأَ م ، ا ممن ج ـ ع ـ نِمـن    هلَ  ِسفْ
  . ٍكاِل مِنب، وِا)2(ِباِج احلَِنب، كِاهامسقْأَ و:ولَقُ ينْ أَهى لَلَو، فاَألاِتكَراحلَ

      قَلْأَوالِباب أَاِءن ربأَةٌع ايض: وفَض ،موكَت ،حسر3(ونٌكُ، وس(الَ، وهي عماِإلاِبقَلْ ألَِات عاِبر   
  )وِللْأَسماِء ِمن ذلك(:قولِه ِبلك ذَصلَم فَ، ثُمدقَا ت مةُيقَِقا، واحلَعوس ت/اِبرع اِإلابقَلْ أَونَمس يدقَو    ]و8[

مِ :أي قْ أَ ناإلِ اِمس عفْ( اِبرالرع( قَ:  حنوام ز يد  ،)والَنصب( حنو ، :أَريت ز ا،  يد)الْوفْخحنـو  )ض  :
مرريٍدِز ِبت ،)الَوج زا مِفيه(أَ الْ: أِيساُءم.)4(  

 لَـن :  حنو )بصلنوا (،ومقُي:  حنو )عفْالر( اِبِرع اإلِ اِمقس أَ ن مِ :، أي )لك ذَ ن مِ اِلعفْأَلْوِل(  
ذْيهب  ،)الْوجزم( لَ:  حنوم ي ِرضب  ،)الَو فْ خا ضفْ األَ أِي-،  )ِفيهوِإ-الُع ،نـ ا ِام خاخلَت ـ ص ض فْ
  .يلَِق الثَّيفِف اخلَيِطعأُ، فَيلٌِق ثَضفْاخلَ، ويفِف خمس اِالنَّ َأل؛اِلعفْاَأل ِبمزاجلَ، واِءمساَألِب

       اجلَوزم ذْ حف ح أَ ٍةكَر ،و ح فَ ٍفر هو ِف خيفالِف، وظَفْ ألنَّ لَ؛يلٌِق ثَلُعهفْ مردو ،لَالَدتهم كَّرةٌ؛ب 
هألن ي لَىلُّ  ددِث احلَ ع و الزاِنم اِنكَاملَ و و ،م لَالَا دته م كَّرأُ، فَ يلٌِق فهو ثَ  ةٌبِفي اخلَ ِطع 5(يـلَ ِق الثَ يـف( 

ـ ِضوالِع كَاِلعفَْأل ِلمزج الْلَِعج، وهن عربخ ي الَلَعالِف وهن عربخ مورجرم الْنَّ وألَ ا؛بلَ طَ ِلعادتلِْل  ن ِم
ـ ِالْ لِ و أَ ِكلِْملْي لِ  وهِ ِم الالَّ معنى بِ ونُكُ ت دي قَ ، وهِ ِةافَضاِإل بِ ونُكُ ي ضفْ اخلَ نَّ وألَ ،ِضفْاخلَ ِتسِقاقَح  

  
  

                                                
 .34ص: ، وشرح ابن الناظم45ص: ينظر أسرار العربية )1(
هـ، املعروف بابن احلاجب، كان والده حاجبا،       570نس الدوين، ولد عام   هو أبو عمرو عثمان بن أيب بكر بن يو         )2(

هـ، صنف يف أصـول     646اشتغل يف صغره بالقرآن الكرمي مث الفقه علَى مذهب اإلمام مالك، مث بالعربية، تويف عام              
يف تاريخ أئمة اللغة،  ، والبلغة3/219:وفيات األعيان: ينظر. يف الصرف" الشافية"يف النحو، و" الكافية"الفقه، وله 

، بـريوت ، املطبعة العـصرية،  بركات يوسف هبود: ض وتوالفريوزابادي، جمد الدين حممد بن يعقوب      
 .2/1020:، وكشف الظنون117، 116ص: م2001-هـ1422، 1ط

 .1/38:، وأوضح املسالك45ص: أسرار العربية: ينظر )3(
 .34ص: شرح ابن الناظم: ينظر )4(
  .الثقيل اخلفيففأعطي ) هـ(يف  )5(
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 د قَ مس، واالِ ِيفْلن وهي لِ  ، والَ يستِحق، واجلَزم قَد ِيكُونُ ِبلَم      كمِل ي ي، الَ اِنع املَ نِم )1(معنى لُعوالِف
ذَ ونُكُي ا، والذَّ اتالَ ات  ت فَن ى، وإن ما يىى املَ فَنناِئ القَ عبِ م ه نالَ  أنْ ا فتعي  ج زيف االِ  م والَ ِمس ، فْ خض 

ـ كَ حِ سيلَ، و اِبرع اإلِ ِهب شِ ن مِ ِلاِمى الع ضتقْ م اِنيب لِ ِه بِ يَءا جِ م: اظًفَ لَ اِءند البِ ح و ِلعيف الفِ  أَ ةًاي ،و 
أَ الًقْن إِ و تبا، أَ اعو ت لُّخا مِ صن كُ سونِني و حهى«: دنعلُ م ِلكَ الَ  آخرِ وِمزِةم ح ـ ر ـ ر ح و، أَ ةًكَ  وا، أَ فً
كُسا، أَ ونو ا لِ فًذْ حغِري ٍلاِم ع، اِ الَو 2(»ٍلالَِتع( اَأل ويف األَ  لُص ساإلِ اِءم عراب نِ ، ومي مِ ا بنلَـى ا ف هع 
  .ِلص اَألِفالَِخ

  

ـ ، وأَ )3(اِتارش اإلِ اُءمس، وأَ اترممض الْ :ةٌتا سِ هن مِ يِنبموالْ      ]ظ8[ ساُء  م/  الـشـ ، وأَ وِطر ساُءم   
  

 )4(يـبِ ِكر التلَب قَاُءمسي اَألا وِهعاِب س ٍكاِل م بن اِ ادز، و توالَصوموالْ،  اِلفع األَ اُءمسأَ و ،اِمهفْسِتاِال
اَألوفْ يف األَ لُصالِباِلع نا أُاُء، ومِرعِمب نلَىا فَهاَألِفالَ ِخع والِْلص ،حركُوف لُّها مِنبالَةٌي ـ  لَظَّح ا ه

  )5(.اِبرعيف اِإل

                                                
 ).هـ( ساقطة من )1(
 .20ص: شرح قطر الندى:  ينظر)2(
 .اإلشارة) هـ( يف )3(
 .1/37: شرح ابن عقيل:  ينظر)4(
 يرى البصريون أن اإلعراب أصل يف األمساء، وأن األصل يف األفعال البناء، وذهب الكوفيون إىل أن اإلعراب أصل           )5(

  .40-1/39:، وشرح ابن عقيل31ص: شرح ابن الناظم: ينظر. الك رأي البصرينييف األمساء ويف األفعال ووافق ابن م
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ـبابم ِةفَِرعالَ عمأَات أَي ماراِإلات اِبعر  
  

 ِعفْرلِْل(: الَقَا، فَ هن مِ لٍّ كُ اِتمالَ ع ركُذْ ي عر، ش ةٌعبر أَ اِبعر اإلِ امسقْ أَ نَّا أَ ذَ ه لَب قَ ركَا ذَ ملَ
ـ   أَ ِهوِنكَ، ولِ ِه بِ قِحلْا أُ م و ِلاِعفَلْ لِ ِهوِنكَ لِ اِبرع اإلِ ِباِتر م علَى أَ  ألنه ؛ِه بِ أَد ب ،)اٍتمالَ ع عبرأَ ل ما و
يدالَ الكَلُخونُ(، موالَن ،واَألِلف ،اوةُ، والومالض.(  

ـ ثَ، و تعِبشا أُ  إذَ الضمِة ِن ع أُشنا ت ه ألن ؛اِوالوى بِ ن، وثَ ِعفْ يف الر  لٌصا أَ ه ألن الضمةَ؛ دمقَ  ثَّلَّ
 ِتكَرح، ت "لَوقَ": هلُص أَ "الَقَ": ا، حنو هن مِ لُدبا ت هن وألَ ؛د واللَّنيِ م يف الْ  اِو الو تخا أُ  ألنه ؛ِفِلاَألِب
الوأَاو ،ِاو فَنتحا قَ ملَبِلقُا فَهبافًِل أَت.  

ا من، وِإاِءمس اَألِن عةٌرِخأَت مالُعفْاَألا، و ه بِ ِةصتخم الْ اِلعفْ األَ اِتمالَ ع نا مِ هن أل ؛ونَلنوأخر ا 
ِل األَ ِتلَِعجف الَ علَ لِ ةًموِنكَ لِ ِعفْره ا مالفِ ع ِلعِم ضير1(ٍعفْ ر(و ،وا الُجعونَلنالَ علْ ِلةًمـ ر ـ ِعفَ ا هِهبِش ِل
  : )عواِض مِةعبر يف أَفِعرلْ ِلةًمالَ عونُكُت فَالضمةُفأما ( .تنكِّا س إذَ)2(ِةن يف الغلَِّة الِعِفرحِب

  )3(]:قوله تعـالَى  [، و دنى، وهِ ت، والفَ دي ز امقَ:ا حنو فًِرصن م انَاًء كَ وس )ِدرفْم الْ ِمسيف االِ (:لُواَأل -

َأى أَ تماهللاِ ر )4(و ،ذَِإاَءا جن صاِهللار )5(َأ ،غَو يرم نحنوٍفِرص ، :دعـ ِركَا ز اي)6( ـ اَء، وجت 
حىلَب.  
ا أَو تقِْديرا ودلَّ علَى أَكْثَِر ِمـن        ظًفْ لَ ِهِدفراُء م ن بِ يِه فِ غيرا ت وهو م : )7( )ِريِسكْ الت عمج(: اينوالثَّ -
ـ :  حنو ِثنؤم لِ وى، أَ ارس األَ اَء، وج الُ الرج اَءج:  حنو كٍَّرذَم لِ انَ كَ اًءو، س )8(ِنينِاثْ ـ  اهلُ ِتاَءج نود 
وذَالعى، وهو ِسارقْ أَةُتاٍمس : 

  

                                                
 ).هـ(ساقطة من . رفع...  وإمنا)1(
اهلادي بـشرح طيبـة النـشر يف        : ينظر. صوت لذيذ مركب يف جسم النون وامليم      : لغة هي الترنم، واصطالحا    )2(

 .1/109:القراءات العشر
 إضافة يقتضيها السياق )3(
 .أَتى أَمر اللِّه فَالَ تستعِجلُوه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ  : ، ومتامها01، من اآليةالنحل )4(
 .ِإذَا جاء نصر اللَِّه والْفَتح : ، ومتامها01النصر، من اآلية )5(
 قَالَ رب هب ِلي ِمن لَّدنك ذُريةً طَيبةً ِإنـك سـِميع   هناِلك دعا زكَِريا ربه  : ، ومتامها 38آل عمران، من اآلية    )6(

 .الدعاء
 .70ص: أسرار العربية: ينظر.   سمي تشبيها بتكسري اآلنية؛ ألنه أزيل التئام احلروف واتساقها يف هذا اجلمع)7(
  .45ص: شرح ابن ناظم:  يتظر)8(
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  .اِنونو وِصنِص:  حنوِهِلكْ شغيِر تِري غَن ِمِدرفْم الْعلَى  /ِةادِيالز ِبريِيغالت: لُواَأل ]و9[
  .م وتخةٌمخت:  حنوٍلكْ شغيِر تِري غَن ِمِدرفْم الَلَى عِصقْلَنا ِبريِيغالت: ياِنالثَّ
  .دس وأُدسأَ:  حنوٍصقْ نالَ، وٍةادي ِزِري غَن ِمِلكْ الشيِلِدبت ِبريِيغالت: ثُاِلالثَّ
اِبالرع :التِيغِبري الزيلَى ِةادالْع فْمِدرم عغ تِريحنوِلكْ الش  :رلٌجِر والٌج.  
  .بتكُ وابتِك:  حنوقِْصالن يِريِغ تع مِدرفْم الِْن عصقْلناو ريِيغالت: ساِماخلَ
اِدالسس :التِيغِبري الزيواِةاد ،ِصقْلنغيِري، وتحنوِلكْ الش ، :ِهشيدوش ،هاٌءد.  

ـ ِعا ج عم ج انَ كَ نْ إِ كلَفَ، فَ ِعر دِ مس اِ )1(صِمالَ ود كلَفَ: ، حنو ييِرِدقْ الت ِريِيغ الت الُثَوِم  تلَ
ضمتكَ ه أُ ِةضم سانَ كَ نْ، وإِ د فْ مرعِ دلَا جت ض متكَ ه ضلٌِة قُفْ م و ،يعراجلَ ف مِمع الْن فْمِبِدر ِريِمالض 
  .عِتلَناِب وأَ

 مو القَ لَبقْأَ: ، حنو ِهِظفْ لَ ن مِ ه لَ داِح و  الَ الَِّذي ِعم اجلَ مس اِ سِريكْ الت ِعم ج ابرعب إِ رعما ي وِم
واَءج الر واِ طُه حتجا ِتب لنوِا. اُءسسِج الْ مالَِّذي، وهو   ِسن فَ يرق ب ينه وب ين فْ مبِ ِهِدر ـ اِل غَ اِءالت 2(اب(  

  .يِجنوِز، يوِمر، كَِبسلن ااِءيا ِبمهني بقرفَ يد، وقَِرم الثَّةُرثْ، وكَةُرج الشِهِذه:  حنو
ـ ِز م اٍء وت ٍفلِِأَ بِ عا جمِ وهو م : )ماِل الس ِثنؤم الْ عمج (:ثُاِل الثَّ عِضوموالْ   يدتحنـو  )3(ِني ، 

ـ اِن قَ اتحاِلصالْف5(  ،َ(اتنِمؤم الْ كاَءا ج ذَِإ: )4(]قوله تعالَى [ تات ـ اِف ح ـ و)6(  ،اتظَ اَءجت 
زواِتج ي، وهِءالَؤ ب فَ" ،ياِتنزوو "ياِتج "بياِتن" م فُربِ وع ضٍةم قَ مدلَى ٍةرع ا قَ  ملَب اِء الي ـ  م نـ  ع  ن ِم
  .ِةباسنم الِْةكَرح ِبلِّحم الْ)7(الُغِتشا ِاهوِرهظُ

                                                
 ).دلص(مادة : لسان العرب: ينظر. د امللوسةشدي: ِدالص، وحجر دالص) هـ(يف  )1(
 .44ص: شرح ابن الناظم: ينظر )2(
، وشرح العالمة الكفراوي علَى منت اآلجرومية ومعه حاشية العالمة إمساعيـل بـن          1/74:شرح ابن عقيل  : ينظر )3(

 .41ص: جلنة من العلماء، دار رحاب، اجلزائر: موسى، مر
 .إضافة يقتضيها السياق )4(
 أَن لَّا يشِركْن ِباللَِّه شـيئاً ولَـا   علَىِبي ِإذَا جاءك الْمؤِمنات يباِيعنك      لنيا أَيها ا   : ، ومتامها 12متحنة، من اآلية  امل )5(

    قْتلَا يو ِننيزلَا يو ِرقْنسلْيأَ       ن نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب أِْتنيلَا يو نهلَادأَو        نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعلَا يو ِلِهنجأَرو ِديِهني
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاسو . 

ٍض وِبما أَنفَقُـواْ ِمـن    بععلَى ِبما فَضلَ اللّه بعضهم  ساِءلن ا علَىالرجالُ قَوامونَ    : ، ومتامها 34النساء، من اآلية   )6(
أَمواِلِهم فَالصاِلحات قَاِنتات حاِفظَات لِّلْغيِب ِبما حِفظَ اللّه والالَِّتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجـروهن ِفـي                

ِهنلَيواْ عغبفَالَ ت كُمنفَِإنْ أَطَع نوهِرباضاِجِع وضاً كَِبرياًالْمِليكَانَ ع ِبيالً ِإنَّ اللّهس . 
 .استثقال) هـ(يف  )7(
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واجلَ ِيقْت يدبِ ِعم يِثأِنالت الَ والسِةم ج رلَى يع ـ ، وإالَّ فَ  ِباِل الغ ـ  ي دقَ ـ  ونُكُ كَّذَ ما حنـو  ر: 
ـ اٍتيلَبح: ا حنورسكْ م ونُكُ ي د، وقَ )1(مامل وح بطَص اِ عم، ج اٍتومحام ،ٍتالَبطَصِا وص حر2(ٍتااو( 
جمعح لَبى وصحاءر.  

  )يٌء شِ ِهِرآِخ بِ لِْصت ي ما لَ إذَ( -ِخسلن ا ِضعويف ب - )الَِّذي ِعاِرضمالْ/ ِلعيف الفِ (: عاِب الر عِضوموالْ   ]ظ9 [
   

  .ىشخب، ويِرضي: حنو          
وخر  ،لَ: قولِهِبجم ي ِه بآخرِ لِْصت ش ي ا اِ ذَا إِ ء متِهِب  لَص م  وِجا يبِ ب ناؤه وه ، ـ  اونُو ن  ِةوسلِن

ن نجيسلَ:، حنوِةراِشبمالْالتوِكيِد   ونُ ن و أَ )4(نصبرت ي اتقَلَّطَمالْو،  ))3نعِضر ي اتداِلالوو: حنو
لَوكُياون)5( َأ ،و ي إِ لُقَن عرابمِ ه ن بِ ِعفْ الر ِةالضإِ م  ا بِ ِعفْىل الروِنلن  ِم، وهو ضري أَ يِةِنثْ ت ،و ِم ضري ج ٍعم  
  .يِتأْي، وسٍةباطَخ مٍةنثَؤ مريِم ضوأَ

  :)ِنيعِضو يف مِعفْرلْ ِلةًمالَ عونُكُت فَاوا الوموأَ(
ـ  بِ ِةمالَ س ع م ِهِر يف آخِ  ٍةاديِز بِ ِنينثْ اِ ن مِ ِرثَكْ أَ علَى لَّا د م«: وهو )ماِل الس ِركَّذَم الْ عمج(:لُواَأل اِءن 
فَ)6(»ِهِداِحو،خرج م  لَى لَّا دثِْا كَ لٍّقَ أَ عنِني وم ، لَى لَّا دذَ ع ِز ِب الَلكيِا كٍَةاداجلَِمس ِعمو ،ا ملْمسلَ يم 
   )8(ونَرعـذِّ م الْاَءوج و))7ونَنِمؤم الْحلَفْ أَدقَ:له تعاىلحنو قو. ِريِسكْ التعم، وهو جِهِداِح و ناُءِب

  

                                                
 .58ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 .صحرويات مجع صحرى) هـ( يف )2(
 علَـى  الرضـاعةَ و والْواِلدات يرِضعن أَوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم   :، ومتامها233 البقرة، من اآلية)3(

                  لَِدِه وِبو لَّه لُودوالَ ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو آرضا الَ تهعسِإالَّ و فْسن كَلَّفوِف الَ ترعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز لُوِد لَهولَىالْمع 
راٍض منهما وتشاوٍر فَالَ جناح علَيِهما وِإنْ أَردتم أَن تسترِضعواْ أَوالَدكُم فَالَ   ِمثْلُ ذَِلك فَِإنْ أَرادا ِفصاالً عن ت        الْواِرِث

 ِصريلُونَ بمعا تِبم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتوِف ورعم ِبالْمتيا آتم متلَّمِإذَا س كُملَيع احنج.  
والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق اللّه    :، ومتامها228البقرة، من اآلية )4(

ن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادواْ ِإصالَحاً ولَهن ِمثْـلُ الَّـِذي    ِفي أَرحاِمِهن ِإن كُن يؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردهِ          
 كُيمح ِزيزع اللّهةٌ وجرد ِهنلَياِل عجِللروِف ورعِبالْم ِهنلَيع.  

ه عن نفِْسِه فَاستعصم ولَِئن لَّم يفْعلْ ما قَالَت فَذَِلكُن الَِّذي لُمتنِني ِفيِه ولَقَد راودت   :، ومتامها32 يوسف، من اآلية)5(
اِغِرينالص نكُوناً ملَيو ننجسلَي هرآم.  

 .1/51: أوضح املسالك:  ينظر)6(
  .01 املؤمنون)7(
عد الَِّذين كَذَبواْ اللّه ورسولَه سيِصيب وجاء الْمعذِّرونَ ِمن اَألعراِب ِليؤذَنَ لَهم وقَ :ومتامها، 90التوبة، من اآلية )8(

 أَِليم ذَابع مهواْ ِمنكَفَر الَِّذين.  
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  .)3( ونَباِذكَ لَنيِقاِفنم الْ إنَّ، و)2( ونَقُاِفنم الْكاَءا جذَ ِإو ،))1ونَفُلَّخم الْولُقُيسو
  موسي اِل سا لِ مالَسبِ ِةم الْ اِءن فْميِه فِ ِدر م ا ِعطْ قَ ع ِرظَلن ِن ع وا اِو الو ـ  ِو، أَ وِنلن ـ ، وا اِء الي وِنلن  

و شإِ طُر عبِ ِهاِبر كَا ذَ مِاانَ كَ نِْإ-،  ر سكُونَ -امأَنْ يلَ عا ِلممذكٍَّر عاٍل ِماقٍل خناِء تيِثِنأْ التِم، ون 
التا        ةًفَ صِ انَ كَ ، وإنْ يِبِكرت اٍل ِمناِقٍل خذَكٍَّر عكُونَ ِصفَةً ِلمِءأَنْ ي لَ يِثِنأْ الت يِم سن فْأَ" اِب بلْع-
ـ ؤم والْركَّذَم الْ يِهي فِ ِوتسا ي  م الَ، و "علَىف-نْالَعفَ" اِب ب ن مِ الَ، و "ْءالَعفَ ـ ثُن ، يـلٍ ِتقَ، ووٍربص كَ
و4(ٍحيِرج( لْأَووا ِبقُحا الْذَهجأَِعم ربأَةَع ناِعو: )5(   

  .نيِعس إىل ِتهاب وبونْرشِع، وونَمالَ، وعأُولُو:  وهيوِعم جاُءمسأَ: اهدحأَ
ـ ذا اجلَ  ه نَِّإ، فَ هاب، وب ونَن، وسِ ونَضر، وأَ ونَر، وآخ ونَنب:  وهي ٍريِسكْ ت عومج: ياِنالثَّ مع 
ِرطَّمالِث ثُ لِّ يف كُ  دي فَِذ حالَ ت م ه، وعوِم ضنه6(ام( اُء ه يثْأِن الت لَ، وم كَ يسـ :  حنو ر  ضةٌِع
ِيِضِعو7(ن(ِعزةٌ، وِزِع وينةٌ، وثُبوثُِبني ، .  
ـ و، و هالً ألنَّ أَ  ؛ونَلُِباو، و ونَلُهأَ كَ وطَر الش وِفتس ي م لَ يِحِحص ت عمج: ثُاِلالثَّ ـ  لَالًاِب يا س
لَعمفَ ِص والَِنيتنَّ وَأل؛ِنيِلالًاِب و غِريٍلاِق ع.  
اِبالرع :ما يسِمِهى ِبم نا اجلَذَ هِعميمون سديونَ، وزِبِه كَِعلِّي ا أُلِْحقمِه ِب، و.  

ـ أَ، و  وكخأَ:  يوِه ( بعِض النسِخ الِستِة     ، ويف ) ِةسم اخلَ اِءمسيف األَ  ( / اين الثَّ عوِضموالْ     ]و10[ بوك   
  

وحموك، فُ ووذُ وك ،حنو قوله تعاىل   )اٍلوم ، : َـ  أَ الَ ق بوهم )8( و َأـ ب ـ  ون ا شيـ  خ    ))9 ريِب كَ
  

                                                
لُوا سيقُولُ الْمخلَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتم ِإلَى مغاِنم ِلتأْخذُوها ذَرونا نتِبعكُم يِريدونَ أَن يبد :ومتامها، 15الفتح، من اآلية )1(

  . تتِبعونا كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لَا يفْقَهونَ ِإلَّا قَِليالً لَنكَلَام اللَِّه قُل 
لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه واللَّه ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك   :، ومتامها01املنافقون، من اآلية )2(

  .يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 
  .01املنافقون )3(
 .63-1/61:شرح ابن عقيل: ينظر )4(
 .1/52:، وأوضح املسالك47، 46ص: شرح ابن الناظم: ينظر )5(
 . عنها) هـ(يف  )6(
مـادة  : لسان العـرب  : ينظر. الفرقة، واحدا عضة، وهي من األمساء الناقصة، وأصلها ِعضوة        القطعة و : العضة )7(
 ).عضا(
 .ولَما فَصلَِت الِْعري قَالَ أَبوهم ِإني لَأَِجد ِريح يوسف لَوالَ أَن تفَندوِن   : ومتامها،94 يوسف، من اآلية)8(
اِس يسقُونَ ووجد ِمن دوِنِهم امرأتيِن لنولَما ورد ماء مدين وجد علَيِه أُمةً من ا :، ومتامها23 القصص، من اآلية)9(

 .عاء وأَبونا شيخ كَِبري ا نسِقي حتى يصِدر الرتذُوداِن قَالَ ما خطْبكُما قَالَتا لَ
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  .)3( اِسلَن اعلَى ِلضو فَذُ لَكب ر إنَّ، )2( ٍةعو س ذُقِفنلَي و، ))1 وكخا أَنأَو
  وولُقُت :اَءج ح منفْا، واِ وهتفُ ح 4(وه( و ،شإِ طُر عاِبرا بِ هكَا ذَ م  كَرونه كَا مبةًر م لِ ةًافَض ـ غ ِري 

الْ اِءي مِملِّكَت فْ مرةًد ِهِذ، وه روطُ الش س تفَتمِ اد الْ ِركْ ذِ ن مصلَ ِفن ِلذَا، كَ هكَ نْ وإِ ك انتثَ مأُاةًن ِرعبت 
ـ  غَ و، أَ ةًرغص م و أَ ِعمج الْ كِل ذَ ابرع إِ تبِرع أُ ةًوعمج م وى، أَ نثَم الْ ابرعِإ يـ  ر م أُ ٍةافَض ـ ِرع بت 
   .ارذُّع تاِء اليلَبا قَ معلَى ٍةدرقَ ماٍتكَرح ِبتبِرع أُِملِّكَتم الْاِءىل ي ِإةًافَض مو، أَ)5(ٍةراِه ظَاٍتكَرحِب

أَوشقَ بِ ارِهِلو:"فُونَّأَىل  ، إِ "وك ش إِ طَر عبِ ِهاِبر املِ   كَا ذَ م فَاِرقَهأنْ ت رذُ:ِهوِلقَِب، وِ يمنَّإىل أَ  اٍلوم 
شذُ" طَرنْ أَ "و ىون بِ كُ تنعم اِح صاِ ب ِتحرا مِ ازذُ ن الْ و مو6(ِةولَص( ُطَغِة يف ل ِءي)فَ)7 إنها مِنبلَـى  ةٌيع 
  .ِفرعاَأل

   )10(ألنَّ ِإعرابه ِبالْحروِف يف لُغِة قَِليلَةٍِ)9(والزجاِجي)8(علَى التعِبِري ِبالْخمسِة ِتبعا ِللْفَراَء" الْهن"وأَسقَطَ
                                                

ِئس ِبما كَـانواْ   يوسف آوى ِإلَيِه أَخاه قَالَ ِإني أَناْ أَخوك فَالَ تبتعلَىولَما دخلُواْ  :، ومتامها69يوسف، من اآلية )1(
  .يعملُونَ

  .48ص: ينظر متامها، 07الطالق، من اآلية )2(
  . أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ اِس ولَِكنلن اعلَىوِإنَّ ربك لَذُو فَضٍل  :، ومتامها73النمل، من اآلية )3(
 .فوك) هـ( يف )4(
 ).هـ( ساقطة من )5(
 .                                          1/103:، وحاشية الصبان1/43:أوضح املسالك: ينظر. ذو املوصولة )6(
 عريب بن زيد بن كهالن      قبيلة عظيمة من كهالن، من القحطانية تنسب إىل طيء بن أُدد بن زيد بن يشجب بن                )7(

معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، عمر رضا كحالة دار العلـم           : ينظر. تتفرع من بين طيء بطون وأفخاذ عديدة      
 .2/619: م1968-هـ1388، 2للماليني، بريوت، ط

هـ، كان أعلم 144فة سنةهو أبو زكريا حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الكويف املعروف بالفراء، ولد يف الكو       )8(
: هـ، من تـصانيفه   207الكوفيني بالنحو، أخذ عن أيب احلسن الكسائي، وعن يونس بن حبيب البصري، تويف سنة             

أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق املعـروف بالنـدمي، ض       الفهرست،: ينظر. معاين القرآن، املقصور واملمدود   
ـ 1416،  1، بـريوت ط   يوسف علي الطويل، دار الكتب العلميـة      : وشر ، ومعجـم   106-105ص: م1996-هـ

 .2/333:، وبغية الوعاة195ص:  والبلغة5/145:، ووفيات األعيان5/619:األدباء
هو أبو القاسم عبدالرمحن بن اسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة، النهاوندي أصال ومولدا، كان إماما  )9(

هـ 340هـ، وقيل 339هـ، وقيل 337:ري الزجاج فننسب إليه، تويف يف     يف علم النحو، وصحب أبا اسحاق بن الس       
 2/77:، وبغيـةالوعاة  3/112:وفيات األعيـان  : ينظر". اإلصالح يف علل النحو   "اجلمل الكربى، وكتاب    : من كتبه 
 .3/299:واألعالم

 يطلع عليهـا الفـراُء      ، ومل )هـ180ت(، ذكرها سيبويه  "ومررت نيكِ "،  "رأيت هناكِ "و" هذا هنوك : "تقول )10(
 .54ص: شرح قطر الندى: ينظر. ، فأسقطاه من عدة هذه األمساء وعداها مخسةٌ)هـ337(، وال الزجاجي)207ت(
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واألَ ِهِذه ساُءم ت ستعلُم فْ مرةًد وم ذُ"  إالَّ ةًافَضفَ "و إنا الَ ه ت ستعإالَّ لُم  م إىل اِ  ةًافَض جِ ِمس ٍراِه ظَ ٍسن ،
  .يِهِوذَو ٍدمحا منِدي سعلَىم لِّس ولِّ صمه اللَّ:كَقولِه ٍريِم إىل ضةًافَض معقَ تدوقَ
أَولَعِإ يف نَّ أَمعاِبراَألِهِذ ه ساِءماِهذَ مأَب شهرهذْا م1(: اِنهب(   

  .نييِرص البور ومجهِهيويب ِسبهذْ وهو ماِء واليِفِلاَأل واِو يف الوٍةردقَ ماٍتكَرا حبهابرع ِإإنَّ:امهدحأَ
  )2(»صح اَألووه« :يِلِه التسِحر يف شٍكاِل منب ِاالَقَ

ـ  اإلِ اتمالَ ع وفرحه الْ ِذ ه إنَّ"نيِفنصم الْ ن مِ ِريِثكَ كَ فصنم الْ يِهلَى ع را ج وهو م  :اينوالثَّ عاِبر 
ألناه تخِلتبِ ف ِفالَِتاخ الع احلَ كَ ِلاِموفَ اِتكَر وجنْ أَ ب ونَكُ ت الَ عماإلِ ات عالْ كَ اِبرحنَّ، وألَ اِتكَر   

  

   ِةيِحالَصكَ/كِلذَ ِلةٌحاِل صوفر احلُِهِذهو،يِبِكرالت ِبِثاِد احلَمعنى الْعلَى لَّدي لَِه ِبَء ِجىا إنمابرعاِإل  ]ظ10[
ـ  إِ فر ح اه لَ أَنْ يكُونَ  يِهلَ ع مزلْ ي الُقَ ي الَ، و ه لَ اٍتمالَا ع هِلع ج ن مِ عاِن م الَ فَ اِتكَراحلَ عأَنْ ، و اٍبر

ـ  يـب ِج ن ا ألن كِلذَ لِ ريِظ ن والَ،  "وذُ" و "وفُ"، وهو   ٍداِح و ٍفر ح علَىا  هِضع يف ب  مس االِ يكُونَ ِن ع 
اِئها محـال،   ِإذَا كَانَ عالَمةُ ِإعراِبِه حركَةً ِلِاقِْتـض       اٍبرع إِ فري ح ِضتقْا ي م إن برعم الْ ِبأنَّ ِلواَأل

ـ ِل" ِةلَّ العِ ِفر ح ومز لُ أنَّب: ياِن الثَّ ِنعو .ِهِسفِْن بِ ِهاِميِق لِ ةًمالَعِبِخالَِف احلَرِف إذَا جِعلَ       "وذُ"، و "وفُ
ـ وِب "وذُ" درفَ يالَ، ومي ِمِهاِو ونا ِمضوع م  إالَّ "وفُ" درفْ ي  الَ كِلذَ، ولِ ر آخ ٍفر ح امقَ م ماِئقَ ويف ٍهج ،
  :اِنيرخ أُاِنتغ لُوكمح ووكخأَ، ووكبأَ
  .ارذُّع تِفِل اَألعلَى ٍةرقد ماٍتكَرح ِببرع ت أنْو وهرصالقَ
 قلَطْ، وي ِهِباِر أقَ ن مِ وِهح ون وِج الز وم أب  واحلَ ٍةراِه ظَ اٍتكَرحا بِ هابرعِإ، وِ ِم الالَّ فذْ ح و وه صقْلنوا
  .ِةجو الزِباِرقَ أَعلَى

)ا األلِ وأمفَ ف ،ونُكُت الَ علْ لِ ةًمِعفْر  ِنثْ يف تاألَ ِةي ساِءم خ حنو )ةًاص  :اِنذَه خ صـ  اِنم  الَ، وقَ
ر3( ]كَقولِه تعاىل[و، ِنالَج( :ت بتي ي لَِب أَاْدٍبه )4(.  

                                                
ـ 180أبو بـشر عمـرو بـن عثمـان ت         (مذهب سيبويه : يف املسألة عشرة مذاهب، لكن أقواها املذهبان التاليان        )1( ) هـ

ومجهور البصريني أا معربة حبركات مقدرة علَى احلروف  وأقره ابـن   ) هـ377ار ت أبو علي احلسن بن عبد الغف     (والفارسي
 أبو القاسـم عبـد    (والثاين هو مذهب طائفة من النحويني منهم الزجاجي         ،  )هـ672أبو عبد اهللا حممد بن مالك ت      (مالك  
من البـصريني،   ) هـ117أبو اسحاق الزيادي ت   (والزيادي  ) هـ206 ت أبو علي حممد  (وقطرب  ) هـ337 ت الرمحن

 .111-1/110:وحاشية الصبان، 1/47:شرح ابن عقيل: ينظر. وهشام من الكوفيني وهو إعراب األمساء هذه باألحرف
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد اهللا حممد بن مالك، املؤسسة املصرية العامة للتـأليف والنـشر،                 : ينظر )2(

 .8ص: م1967/هـ1387القاهرة، 
 .فة يقتضيها السياقإضا )3(
 . تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب :، ومتامها01املسد، من اآلية )4(
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 ِةيِنثْ يف ت  هولُ وقَ .ِب، وعالَمةُ التثِْنيِة، وعالَمةُ الرفْعِ    ارع اإلِ )1(فرح:  هي اٍتمالَ ع ثُالَ ثَ ِفيها ففاألِل
 وحتفْ م اٌء ي و أَ فِل أَ هر آخِ قِحلْ أُ ِمس اِ لُّكُ«: ى وهو نثَمالْ: ِي أَ وِلعفْ املَ ِمساِ علَى ِردصم الْ ِقالَطْ إِ نِم
ا قَ ملَبه ا، وونٌن كْ مسلِ ةٌور يلَى لَّدنَّ أَ ع م لَثْ مِ عهمِ ه جِ ن أَ ِهِسن ،هو اِ  و سم لَى الٌ دثْ اِ عنـ ِز بِ ِني ييف  ِةاد 
ـ غْأَ وِنينثْ ِاعلَى لَّا دم« :و هولَقُ تنْ أَلك، و)2(»يِهلَ ع ِهِلثْ مِ فطْع و يِدِرجلت لِ حاِل ص ِهِرِخآ ـ ن ِنى ع 
  .)3(»ِنيفَاِطعتمالْ
لِْلوِنثْتِةيش ثَوطُر اِنم4(:ةٌي(   

ا هى ألن نثَلم لِ ةٌوعوض م )5(غٌيِصا فَ مهِوح ون اِن واللَّذَ اِنذَا ه م، وأَ يِنبمى الْ  يثن الَ فَ :ابرعاِإلفْراد، واإلِ 
ثَماةٌنةًيقَِق ح.  
وعدم الت ثَ الَ فَ يِبِكري ى الْ نمكَّرب ت ِكرإِ يب سأَ اٍدن وم ٍجزغِني ، وتـسافٍَة فَيِإض ِكيبرت كَّبرا الْمأم 
  ثَنى  ت ا الَ هذَِل ، و ِهـِتيِملَ ع علَىا  ياِق ب ملَعى الَ نثَ ي الَ فَ ،ريِكن والت ِإلَيِه اِفضم الْ ِةيِنثْ ت ِن ع اِفضم الْ ِةيِنثْتِب

  

  الْمشترك، والَ  ى   يثن الَي، فَ اِنعم الْ اقفَت، واِ اِظفَلْ األَ اقفَت، واِ ةٌنالَوفُ/ فُالَنٌ  : ، حنو     الِكنايةُ عِن العلَمِ     ]و11[
  

  . ينِرأِختم الِْرثَكْ أَِبهذْ معلَى، ازجم والْةُيقَِقحالْ
ـ  أَ كِلذَِب رح ص نم ومِ )6 (»ازواجلَ حصاَأل« :يِلِهس الت ِحر يف ش  ٍكاِل م بن اِ الَ قَ نِكلَ ب ـ و ب   بـنِ  ٍركْ

  .)7(ياِربناَأل
انَو8(سي( َال ي سلَى يغِنتع ِنثْ تبِ ِهِتي ِنثْتحنو ِهِري غَ ِةي ، :ساًءو)9( فإن ،م اِ هستغنِنا عِ و ِنثْ تِة ِهِتيثِْنـيِبت  

  

                                                
 .حروف) هـ( يف )1(
 .1/58:، وشرح ابن عقيل40ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)2(
 .1/58:، وشرح ابن عقيل1/50:، وأوضح املسالك40ص: شرح ابن الناظم: ينظر )3(
 .1/50:أوضح املسالك: ينظر )4(
 ).هـ( ساقطة من )5(
 .1/255:وارتشاف الضرب. 12ص: التسهيل: ينظر )6(
 304هو أبو بكر حممد بن حممد القاسم األنباري، إمام يف النحو واألدب صاحب مؤلفات عديـدة، تـويف عـام     )7(
: فهرستال: ينظر". املذكر واملؤنث"، وكتاب "األضداد"كتاب : هـ، له عديد التصانيف منها328هـ، وقيل 305أو
عمر رضا كحالة دار إحياء التراث العـريب،        : ، ومعجم املؤلفني  174ص: ، والبلغة 4/152:، ووفيات األعيان  119ص

 .8/115:بريوت
 .16ص: التسهيل: ينظر )8(
 ).هـ( ساقطة من )9(
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،ِب:واالُقَ فَِسي سكُونَ واِنيلَأَنْ ي اٍن ثَهيف الو وِدجالقَ: ا حنو، أمماِنرم جاز يظُفَحالَ وقَ ياسيِهلَ ع.  
ولَى لَِمحالْع ثَمنى شاِنئَي:    

   )1(.اِنتن، واثْاِننثْ، وهو ِاٍطر شالَِب: مهادحأَ

ـ هالَ كِ ِنالَج الر اَءج:  حنو "اتلِْك"، و "الَِك"، وهو   ٍرمض إىل م  افض ي نْ أَ ِطرشِب: ياِنوالثَّ ام  
  ىل ا ِإيفَِض أُنْ فِإ،))2امهالَ ِكوا أَمهدح أَرب الِككدن ِعنغلُبا يمِإ :تعاىلاهللا  ا، قالَماهتلْ ِكاِنتأَرموالْ

  

 اِنافَض، م )4(معنى اِنينثَ، م اظًفْ لَ اِندرفْ م "اتلِْك"، و "الَِك"نَّ   أَ ملَعاَو. )3(وِرصقْم الْ ابرعا إِ بِرع أُ ٍراِهظَ
  : هنِم وطْقَ فَمعنى وأَ، معنىا وظًفْى لَنثَمىل الْا ِإدبأَ

  )5(لْــِبقُ وهـج وكِل ذَالَِكو        ىدـ مرـشلْ وِلِريـخلْ ِلإنَّ
   :رٍق وشذَّوِقيلَ ِبالَ تفَ

  )6(......................     .....يـلَيِلِخي وـِخ أَالَِك
ويجوز  ِم يف الضِري ِداِئ الع يِهلَ عم ا مرأَ اةُاع األَ ِدح مرِني موإن ، ـ  األَ ِتلَِعا ج    اِو الـو  ونَ د فِل

الَعِلةًم الِْعفْر ثَمى ِلنيحالفَلَص رقب ينهوب يالْن جالِْعم ِركَّذَمِماِل الس.  

                                                
 .55ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
واْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحساناً ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما وقَضى ربك أَالَّ تعبد :، ومتامها23اإلسراء، من اآلية )2(

  .أَو ِكالَهما فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَِرمياً 
 .55ص: ، وشرح قطر الندى1/50:أوضح املسالك: ينظر )3(
 ).هـ(ة من  ساقط)4(
، لعبد اهللا بن الزبعري من كلمة قاهلا بعـد          2/60:، وشرح ابن عقيل   3/139:البيت من الرمل يف أوضح املسالك      )5(

غزوة أحد يتشفى باملسلمني وكان إذ ذاك علَى جاهليته، وهو عبد اهللا بن الزبعري بن قيس بن عدي شاعر قرشـي                     
 عده ابن سالَّم من شـعراء القـرى، تـويف           --ح، فصفح عنه النيب   خمضرم، هجا املسلمني، ولكنه أسلم بعد الفت      

 .150ص: ، ومعجم الشعراء92ص: طبقات الشعراء: ينظر. هـ15عام
، وشـرح ابـن   1/141:، ومغين اللَّبيـب 3/140:أوضح املسالك : هذا صدر بيت من البسيط، وهو بال نسبة يف         )6(

  : ، ومتامه2/393: وحاشية الصبان2/60:عقيل
  يف النائبـات وإملـاِم املُِلمـاِت  واِجدي عضدا ................. ....
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] الَعمفْـاتـِع الر [   
  

)ا ا وأمفَ ونُلن ،ونُكُت الَ علْ لِ ةًميف الفِ  ِعفْر الْ ِلع ما اِ  إذَ ِعاِرضتِه بِ لَص ِم ضري ِنثْ تـ  )ٍةي وه ،و 
  او الو و، وه ٍركَّذَم لِ )ٍعم ج ريِم ض وأَ (-ِةيوِق والفَ ِةيِتح الت اِةنثَمالِْب- ِنالَكُأْت، و ِنالَكُأْي: ، حنو فِلاَأل

ـ ِتح الت اِةنثَمالِْب - ونَرصن، وت ونَرصني:  حنو ـ وِق والفَِةي أَ( -ِةيـ و ِم ضالْري مؤـ ن ـ اطَخم الِْةثَ ِةب( ،
  .)2( ينِرمأْا تاذَي مِرظُنافَ :يِلِزن ويف الت)1(ينِدبعت:حنو

ـ كِل إىل ذَمهتع دالَِّتي ِةوررضلْ ِلةًمالَ عنيِيِوحلن اوِرهم جدن ِعونُلن ا ِتانا كَ منِإِو  نَّأَي ، وِه
  والْمبِني الَ يِصح   ،  اِتيِنبم الْ نا مِ ه ألن ؛وِنلن ا ِهِذ ه لَب قَ الَِّتي )3(ِراِئما يف الض  هيرِدقْ ت نِكم ي  الَ الضمةَ

  

    ِرـاِئم الضكلْ ِتدعا بفًرا حهنوا عضوع ينْوا إىل أَرـطَض ِاالضمِة يرِدقْ تعنتماِ /  اِإلعراب ِفيِه، فَلَما]ظ11[
 اِن و نِم، و اِل و نِم:  حنو ِفيها مغَدا ت هن ألَ اِوالو بِ ةٌيهِبا ش هن ألَ ؛اهِري غَ ن مِ كِلذَى بِ لَو أَ ونُلناوكَانِت  

والوفَ او رِة عمي أَ  هِ الَِّتي الضلْ لِ لٌصلَ، فَ ِعفْرا أَ مشبهتا ا هكَ ونُلن انأَ ت ِلذَى بِ لَومِ ك غَ ن ـ ِري ـ  ه  نا ِم
  .وِفراحلُ

وتسم فْ األَ ِهِذى هفْ، األَ الُعاخلَ الَع مةَس لُّكُ وه ا الُقَا يفِ ِفيه ،ـ  وفَ لٌع ـ ، وا لٌاِع ونُلن ـ الَ ع ةُم   
وهِ ٍعفْر ، ي معرعِ ةٌب نسِ د يبو4(ِهي( الَ، و ح رإِ ف علَ اٍبر ه ا ِلا، ب ونُلن الَ عِإلْ لِ ةٌمعلْ لِ اِبرتوِركُذْ املَ يِهِبش 
 عنتام، فَ رفَس و )5(بلَح: ، يف حنو  ِفر احلَ امقَ م ةُكَر احلَ ِتاما قَ م، كَ ِةكَر احلَ امقَ م ةٌماِئ قَ ونُلنا، فَ لُبقَ
  . الصرِفنِم

  

                                                
 .38ص: ، وشرح الكفراوي62ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 . ِرينقَالُوا نحن أُولُوا قُوٍة وأُولُوا بأٍْس شِديٍد والْأَمر ِإلَيِك فَانظُِري ماذَا تأْم : ، ومتامها33 النمل، من اآلية )2(
 .الضمري) هـ( يف )3(
 .1/19:الكتاب: ينظر )4(
  .2/324:معجم البلدان: ينظر. مدينة معروفة يف سوريا، واسعة، كثرية اخلريات، طيبة اهلواء )5(
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] ـالَعماات لنـِبص[  
  

  : )وِنلن افذْح، واُء، واليةُرس، والكَفِل، واَألةُحتالفَ: اٍتمالَ عسم خِبصلنوِل(
 ِميِدقْالتىل ِبو أَوه، وِعفْ الردع بهن َأل؛ِبصلن ا اِتِمالَعا بِ هدعى ب ت أَ ِعفْ الر اِتمالَ ع ن مِ غَرا فَ ملَ

ـ ى ب تأَ، و اِب الب لُصا أَ ه؛ ألن ةَحت الفَ دمقَ، و اِنصتخا م مه و كرتش م هن ألَ ؛ِمزاجلَ و ِضفْ اخلَ نِم عدا ه
ـ ، وأَ يـكِ ِرح يف الت  ِةحتفَ الْ تخا أُ هن؛ ألَ ِةرسكَالْ بِ ِفِل األَ دعى ب تأَا، و هعر فَ هن؛ ألَ ِفِلاَألِب ت ـ ى ب عد 

ـ الَ ع نا مِ هنَأل؛ و ِةهابشم الْ ِدعب لِ وِنلن ا ِفذْح بِ متخا، و هن ع عرفَ و ةٌئَاِشا ن ه؛ ألن اِءالي بِ ِةرسالكَ  اِتِم
  .اِءمس اَألدعي ِب، وِهاِلعفْ اَألاِبرعِإ

  )1 (:)عاِضو مِةثَالَ يف ثَِبصلن ِلةًمالَ عونُكُت فَةُحتا الفَمأَفَ(
ى يسِعى، ووسم: ، حنوةًردقَم، و اِهللادبا وعيد ز تمركْأَ: ، حنو )2(ةًِراِه ظَ )ِدرفْم الْ ِمسيف االِ  (:لُواَأل

 ويف التيِلِزن  ض راهللاُ ب  الًثَ م )3(  ، د ع ِركَا زي ا ربه )4(  ، ِذْ إ ح ضر ي ـ ع ـ  الْ وبقُ موت )5(   
  .))6 به ريماِهبرى ِالَتب ِاِذ وِإو
 مو والقَالَج الر تمركْأَ:،حنوهركْ ذِ مدقَا ت م مِ ِهاِبرعِإ بِ بِرعا أُ ،وم)ِريِسكْ الت ِعميف ج (:ياِنوِضع الثَّ واملَ
غَورستالش جرو أَريتذَ العارى، ويف التيِلِزن:بعثنلَا عكُيِعم با ادالَّن)7(،َالْنَّوأ ماِجسِهلَّ ِلد )8(  

  
  

                                                
تاج أيب العباس بن محـدون، دار الفكـر، بـريوت       : حاشية العالمة ابن احلاج علَى شرح منت اآلجرومية       : ينظر )1(

 .42ص: م2000-هـ1421
 ).هـ( ساقطة من )2(
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثَاِبت وفَرعها ِفي   :، ومتامها24إبراهيم، من اآلية )3(

  .السماِء
  .57ص: ينظر متامها. 38آل عمران، من اآلية )4(
أَم كُنتم شهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموت ِإذْ قَالَ ِلبِنيِه ما تعبدونَ ِمن بعِدي قَالُواْ   :ومتامها، 133البقرة، من اآلية )5(

  .نعبد ِإلَـهك وِإلَـه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ِإلَـهاً واِحداً ونحن لَه مسِلمونَ 
اِس ِإماماً قَالَ وِمـن  لنوِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن قَالَ ِإني جاِعلُك ِل  :، ومتامها124رة، من اآليةالبق )6(

ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنِتي قَالَ الَ ييذُر .  
ا أُوِلي بأٍْس شِديٍد فَجاسـواْ ِخـالَلَ   لَنأُوالهما بعثْنا علَيكُم ِعباداً فَِإذَا جاء وعد  :، ومتامها05اإلسراء، من اآلية )7(

 . الدياِر وكَانَ وعداً مفْعوالً
  .  مع اللَِّه أَحداًوأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تدعواْ :، ومتامها18اجلن، من اآلية )8(
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ـ وكَا و ابنعأَ و قاِئدا ح ازفَم/ نيِقتملْنَّ لِ ِإ )1(  ، يِمِق والر ِفه الكَ ابحص أَ نَّ أَ تبِس ح مأَ    ]و12[    باِع
  

  .))2اابرتأَ

ـ  مِ )يٌء شِ ِهِرآِخ بِ لِْصت ي ملَ و ،باِص ن ِهيلَ ع لَخا د ذَ إِ عاِرضم الْ لُعالِف(:ثُاِل الثَّ عوِضواملَ ا م
قَتدمِ م ن الَ عاِتمحنوِعفْ الر ،:لَني ِرضبو ،لَني خشى ويف التيِلِزن: ِرينْأَ  اُهللايدي فِّخفع كُنم)3 (

 ِإنم ا يلِ  اهللاُ ريد ِهذْيب ع كُنم الر جس)4 (لَن ي لُ  اهللاَ الَن حوماه)5(  ،َنْأ ولَقُ ت فْ نس)6(  ،َفلَن 
  .)9(ى قَشت ِلآنَر القُيكلَ عاْلْنزنا أَ مه طَ،)8(ا هني عقَر تيكَ، ))7ضر اَألحربأَ

ا مكَ- ِةت الس ِخسلن ا ِضع، ويف ب  )10()ِةسم اخلَ اِءمس يف األَ  ِبصلن لِ ةًمالَ ع ونُكُت، فَ فِلا األَ موأَ( -
قَتدحنو-م ،:)  أَريأَت خاكأَ وباك (ويف الت ،يِلِزن: َلَأمت ـ لَع ـ  أَنَّ أَواْم اكُبم )11( ،  ْـاُءواجو 

ماهأَب)12(، َواْالُ قا أَ يبانِنا مِمع كَا الَنأَ فَلُيلِْسرم عا أَنخانكْا نلْت )13( .)ا أَومشبـ  ذَه ـ )كِل  ن ِم
نِوح :أْريتح ماكفَ، واكذَ، واٍلام.  

                                                
 .  أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجباً :ومتامها، 09الكهف، من اآلية )1(
 . وكَواِعب أَتراباً، حداِئق وأَعناباً، مفَازاً  ِإنَّ ِللْمتِقني :ا، ومتامه33-31النبأ، من اآليات )2(
 . يد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخِلق اِإلنسانُ ضِعيفاً يِر :، ومتامها28النساء، من اآلية )3(
وقَرنَ ِفي بيوِتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى وأَِقمن الصلَاةَ وآِتني الزكَاةَ  :، ومتامها33األحزاب، من اآلية )4(

ِإن ولَهسرو اللَّه نأَِطعطِْهرياًوت كُمرطَهيِت ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يم . 
 ينالَ اللَّه لُحومها ولَا ِدماؤها ولَِكن ينالُه التقْوى ِمنكُم كَذَِلك سـخرها لَكُـم   لَن :، ومتامها37احلج، من اآلية )5(

 .  ما هداكُم وبشِر الْمحِسِننيعلَى اللَّه ِلتكَبروا
  . ما فَرطت ِفي جنِب اللَِّه وِإن كُنت لَِمن الساِخِرينعلَىأَن تقُولَ نفْس يا حسرتى  :، ومتامها56الزمر، من اآلية )6(
 خلَصواْ نِجياً قَالَ كَِبريهم أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم فَلَما استيأَسواْ ِمنه :، ومتامها80يوسف، من اآلية )7(

 أَبرح اَألرض حتى يأْذَنَ ِلي أَِبي أَو يحكُم اللّه ِلـي وهـو خيـر                لَنموِثقاً من اللِّه وِمن قَبلُ ما فَرطتم ِفي يوسف فَ         
الْح اِكِمني. 

 من يكْفُلُه فَرجعناك ِإلَى أُمك كَي تقَر عينها علَىِإذْ تمِشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم  :، ومتامها40طه، من اآلية )8(
 .  قَدٍر يا موسىعلَىت ِسِنني ِفي أَهِل مدين ثُم ِجئْت ولَا تحزنَ وقَتلْت نفْساً فَنجيناك ِمن الْغم وفَتناك فُتوناً فَلَِبثْ

 .02-01طه )9(
 .1/46:شرح ابن عقيل: ينظر )10(
 .ينظر متامها أعاله. 80يوسف، من اآلية )11(
 . واْ أَباهم ِعشاء يبكُونَءوجا :، ومتامها16يوسف، من اآلية )12(
   ِإلَى أَِبيِهم قَالُواْ يا أَبانا مِنع ِمنا الْكَيلُ فَأَرِسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وِإنـا ما رِجعواْفل :ومتامها ،63يوسف، من اآلية )13(

  .لَه لَحاِفظُونَ
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ـ  عِما ج  م و وه )ِماِل الس ِثنؤم الْ ِعم يف ج  ِبصلن لِ ةًمالَ ع ونُكُت، فَ ةُرسوأما الكَ ( - ـ  و ٍفِلأَ ِب اٍءت 
ِزميدتكَ ِني م قَا تدكْأَ : حنو مرماملُ ت ِمؤاِتن  ويف الت ،يِلِزن:  لَخاهللاُ ق  الس ماِتو )1 (،  متكَحِإذَا ن 

ـ بأَ، كَ ةًيِلص أَ اُء الت ِتانكَ نِْإفَ ،)3( اِتئَي الس نبِهذْ ي اِتنسإنَّ احلَ  ،))2املُؤِمناِت اٍتي ـ أَ، و ماٍتو 
قْأَواٍتو أَ، وصأَ اٍتو ،ِل األَ وأَ ف ِلصقُ، كَ ةًياٍةض و ،راٍةم غُ، وفا اٍةز ،لنصالفَ بِ بت4(ِةح( و ،لَـى  لَِمحع 
ا اجلَذَهِعمش اِنئَي:  

  .))5 ٍلم حِتوالَ أُن كُنْ وِإ: ، حنوتوالَأُ
وم ا يسى بِ ما مِ هِل ذَ نحنو ك  :أَريت ع 6(اِتفَر( و ،كَسنِرذْ أَ تاِتع)وإِ )7 ،نم ا جوا الكَ لُعسةَر 

الَعةَم ن ٍبص  ا الْ ذَ يف هجألَ ؛ِعم نفَ ه رع ج الْ ِعم ِركَّذَم ِماِل الس قَ، ود لَِم ح ن صبلَى هـ  ع ج ـ ، فَ ِهر  ولَ
جوا الفَ لُعتةَح الَ عةَم ن ِبص لَا لَ ذَ هزكُونَ مفَلْ ِلأَنْ يِعرِز ملَى ةٌياَألع ِلصو ،و غَهيرولٍَزاِئ ج ،ىل ى ِإأد
  تبتِغي مرضـات    : تعاىل  يف حنو قولهِ   مرضاة: رِد الَِّذي هو علَى صورِتِه، حنو     فْمالْ بِ ِعمج الْ اِسبِتلِْا
  .))8 كاِجوزأَ

                                                
 . ِمِننيؤةً لِّلْمخلَق اللَّه السمواِت والْأَرض ِبالْحق ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآي :، ومتامها44العنكبوت، من اآلية )1(
ِمناِت ثُم طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل أَن تمسوهن فَما ؤ ِإذَا نكَحتم الْميا أَيها الَِّذين آمنواْ :، ومتامها49األحزاب، من اآلية )2(

وهحرسو نوهعتا فَمهوندتعٍة تِعد ِمن ِهنلَيع ِميالًلَكُماحاً جرس ن . 
هاِر وزلَفاً من اللَّيِل ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السـيئَاِت ذَِلـك  لَنوأَِقِم الصالَةَ طَرفَِي ا :، ومتامها114هود، من اآلية )3(

ى ِللذَّاِكِرينِذكْر. 
 .1/74: ابن عقيل، وشرح58ص: ، وشرح قطر الندى1/68:أوضح املسالك: ينظر )4(
 علَيِهن وِإن كُن سِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم من وجِدكُم ولَا تضاروهن ِلتضيقُواْاََ :، ومتامها06الطالق، من اآلية )5(

 فَآتوهن أُجورهن وأْتِمروا بيـنكُم ِبمعـروٍف وِإن      علَيِهن حتى يضعن حملَهن فَِإنْ أَرضعن لَكُم       أُولَاِت حمٍل فَأَنِفقُواْ  
 .تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى

 املناسـك  -عليه السالم– عرف ابراهيم -عليه السالم–عرفة موصل النخل، وقيل يف سبب تسميتها إنَّ جربائيل           )6(
 .118-4/117:معجم البلدان: ينظر. وهلما من اجلنةوقيل مسيت ألن آدم وحواء تعارفا ا بعد نز

بالفتح مثَّ السكون، وكسر الراء وعني مهملة، وهو بلد يف أطراف الشام يـجاور أرض البلقاء وعمان، ينسب إليه  )7(
  : وللنحاة ِفيها أوجه إعرابية ثالثة هي. 1/158:املصدر نفسه: ينظر. اخلمر
  . حيذف منه التنوينالنصب بالكسرة، وال: األوىل
فالرفع بالضمة، والنصب واجلر بالفتحة     : الرفع بالضمة والنصب واجلر بالكسرة ويزال منه التنوين، أما الثالث         : الثاين

 .1/75:، وشرح ابن عقيل1/69:أوضح املسالك: ينظر. وحيذف منه التنوين
  . حرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتِغي مرضات أَزواِجك واللَّه غَفُور رِحيمِبي ِلم تلنأَيها ا :، ومتامها01التحرمي، من اآلية )8(
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  )1(:اٍعون أَةُسم خاِءالت وِفِلاَأل ِبعم يجالَِّذي، ومهضع بالَقَ
   ٍةرمت كٍَسنِج /ما ِلمؤنٍث، أَو ِلمذَكَِّر كَطَلْحة أَم ِاسِملَ عانَ كَاًءوا سقًلَطْ ميِثأِن التاُء تيِها ِفم: لُواَأل  ]ظ12[

اؤت ِدلَتة أُباجسنِصفٍَة كَن أَماًء اهليف ا هأَِفقْو ِب كَمأٍَتن الَم و يسثنى ِمتِل ذَنكاةٌ شةٌفَ،وشأَ، وةٌم.  
  . الَم أٍَلاِقع، ِل الَم أَاُء التيِه ِفتان كَاًءوا سقًلَطْ منِثؤمم الْلَ ع:ياِنوالثَّ
ـ  ماٍميأَ، واٍتياِس راٍلبِجِصفَةُ الْمذَكَِّر الَِّذي الَ يعِقلُ كَ  : ثَّاِلثُوال عدواٍتد)2( ـ ـ ِفالَ ِبِخ  ِةفَ ِص
  .ماِلِع كَِلاِقالِعض، واِئح كَِثنؤمالْ

اِبوالرع :مصغالْر الَالَِّذي ِركَّذَم ي كَلُِقع درِهيِفالَِخ ِباٍتمم صالِْرغ مؤكَِثن خن3(ٍصي(.  
ـ ى، ولَبحة كَفَ ِصماء، أَرحصا كَمس اِ تان كَ اًءو، س ِفِلاَأل بِ ِثنؤم الْ ِسن اجلِ مسِا: ساِمواخلَ يسثْتى ن
  )4(.علَى ف- نَالَع، وفََءالَعفَ -لَعفْأَ

، مدقَا ت م مِ يِهلَ ع لَِما ح ، وم )5(ىنثَم الْ معنى بِ )ِةيِنثْ يف الت  ِبصلن لِ ةًمالَ ع ونُكُت، فَ اُءا الي موأَ(
ـ وِرسكْما، الْهلَبا قَ موِحتفْم الْ اُء الي ِهِبص ن ةُمالَع و تيأَر بِ وبصن م ِنيديالز، فَ ِنيدي الز تيأَر: حنو ا  م
بعدألَ ؛اه نه ثَ من  ى، ويف التيِلِزن : م رج الب حرِني )6(، و ِراضلَ ب هم الًثَ م ر لَجِني )7(  ، َأَ فصبح 
لِّقَيفَّ كَبِهي )8(.  

 وبصن م ينِركْالب، فَ ينِركْ الب تيأَر:، حنو دمقَا ت م مِ ِه بِ قِحلْا أُ م، و ِماِل الس ِركَّذَم الْ )ِعمجويف الْ (     
  نه جمع مذَكٍَّر ساِلٍم، ويف التنِزيِل َأل؛اهدعا ب موِحتفْا، املَهلَبا قَ موِرسكْ املَاُء اليِهِبص نةُمالَع، وتيأَرِب

                                                
 .39-38ص: ، وحاشية ابن احلاج1/137:، وحاشية الصبان1/68:أوضح املسالك: ينظر )1(
 فَمن تعجلَ ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تأَخر فَال    واذْكُرواْ اللّه ِفي أَياٍم معدوداتٍ    : ، ومتامها 203البقرة، من اآلية   )2(

 .ِإثْم علَيِه ِلمِن اتقَى واتقُواْ اللّه واعلَموا أَنكُم ِإلَيِه تحشرونَ
 ).خنص(مادة : لسان العرب: ينظر. اِخلنوص ولد اخلرتير واجلمع اخلنانيص )3(
 ).هـ(ساقطة من . فعلَى... ضهم  قال بع)4(
 .1/59:ينظر شرح ابن عقيل )5(
 . مرج الْبحريِن يلْتِقياِن :، ومتامها19الرمحن، من اآلية )6(
فَفْناهما ِبنخـٍل  ا ِلأَحِدِهما جنتيِن ِمن أَعناٍب وحنلْواضِرب لَهم مثَالً رجلَيِن جع :، ومتامها32الكهف، من اآلية )7(

عجلْوعاًنرا زمهنيا ب . 
 عروِشـها  علَى وِهي خاِويةٌ ِفيها ما أَنفَق علَىوأُِحيطَ ِبثَمِرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيِه  :، ومتامها42الكهف، من اآلية )8(

  . ويقُولُ يا لَيتِني لَم أُشِرك ِبربي أَحداً
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ِإنَّ الْمنـاِفِقني3(  ،    (نَّ الْمتِقني ِفي جنـاٍت       إِِ ،)2( ِليدِخلَ الْمؤِمِنني     )1 (]:قوله تعاىل [حنو  
  فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سـنٍة ِإلَّـا خمـِسني5(،          (ا موسى أَربِعني لَيلَةً     وِإذْ واعدن  ،  ))4 لَكَاِذبونَ

    )8(. فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ،)7(  واختار موسى قَومه سبِعني رجالً،))6عاماً 
ـ تخا أُ هن ألَ ؛ِفِلاَألا بِ ها لَ يهِبش ت ِةحت الفَ ِن عِ ةًابي نِ ِبِصلن لِ ةًمالَ ع اُء الي ِتلَِعا ج منوِإ   ـ  ه  نا ِم

حالْ وِفر موألَ ؛ِنِياللِّ وِ د نه ا تبمِ لُد نِهوِلا، حنو قَ  ه :سقُبو ا هى، األَ ولُص :هوأَ،  فَ  ايبِل األَ لَدف اًء ي 
  .اِءا يف اليهمغَدوأَ

لَوا اِ مشترالْ ك ثَمن ى، وجمالْ ع ِركَّذَماِل السمالَ يف عِةمن ِبصا ِاهحتاجِةـقَِرفْوا إىل التب ينـ ه ا م  
  

  .)9(ِسبلَِّل / الةًز ِإِسكْ الععلَى ِعمجلْا ِلولُعج، وةًرسا كَهدعب، وةًحتى فَنثَم يف الْاِء اليلَبوا قَلُع جنْأَِب   ]و13[
 ِهِذويف ه ثُالَ ثَ اِء الي الَ عوِهاٍتم ،ي :حرِإف عاٍبرـ الَ، وع ـ ةٌم ِللن ِبصو ، ـ الَع ِلةٌم ـ ِنثْلت َ10(ِةي(  
 هن ألَ ؛ِماِل الس ِركَّذَم الْ ِعمىل ج  إِ فرصنى اِ نثَم الِ ع م رِكا ذُ ذَ إِ هن ألَ ؛عمج الْ فنصم الْ قلَطَ وأَ .ِعمجوالْ
ـ  وِلطُ لِ اِنطَقُس ي دقَ، و ِةافَضِإل لِ ِعمج والْ ِةيِنثْ الت ونُ ن طُقُست، و وِفرحالْ بِ اِبرع يف اإلِ  وهخأَ  ِمالَ الكَ
  : ِراِع الشولُ قَهنِمِو

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق)1(
 ويكَفِّـر  ِفيهاِليدِخلَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين  :، ومتامها05الفتح، من اآلية )2(

 . عنهم سيئَاِتِهم وكَانَ ذَِلك ِعند اللَِّه فَوزاً عِظيماً
 . ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن :، ومتامها45احلجر، من اآلية )3(
  .60ص: ، ينظر متامها01املنافقون )4(
 . وِإذْ واعدنا موسى أَربِعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الِْعجلَ ِمن بعِدِه وأَنتم ظَاِلمونَ :، ومتامها51البقرة، من اآلية )5(
ا نوحاً ِإلَى قَوِمِه فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإلَّا خمِسني عاماً فَأَخـذَهم  نلْولَقَد أَرس :، ومتامها14العنكبوت، من اآلية )6(

 . الطُّوفَانُ وهم ظَاِلمونَ
رجالً لِِّميقَاِتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو واختار موسى قَومه سبِعني    :، ومتامها155األعراف، من اآلية )7(

 اء أَنتشن تِدي مهتاء وشن تا مِضلُّ ِبهت كتنِإالَّ ِفت ا ِإنْ ِهياء ِمنفَهلَ السا فَعا ِبمِلكُنهأَت ايِإيلُ ون قَبم مهلَكْتأَه ِشئْت
 . ا وارحمنا وأَنت خير الْغاِفِرينلَناغِْفر وِلينا فَ

والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَـا   :، ومتامها04النور، من اآلية )8(
 . ِئك هم الْفَاِسقُونَتقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَ

 .65ص: أسرار العربية: ينظر )9(
  .أو) هـ( يف )10(
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ــبأَ ــيمـــ عنَِّإ يـــٍبلَي كُِنـ   اذَ اللَّـ
  

ــكَــكَّفَ ووكلُــم الْالَتقَــ     )1(الَالَا اَألغْ
  

ولُقَوه:    
ــِذي وإنَّ ــ حالَّ انــفَ ِبت ــ ِدٍجلْ ماؤهم  

  

  هالقَ م وـ   كُ م ـ  ِمولُّ القَ ا أُ  يم ـ  خ   )2(ِداِل
  

وأَما حذْف النوِن، فَِيكُونُ عالَمةً يف اَألفْعاِل الَِّتي رفْعها ِبثَباِت          (ِذين حانت،   أَراد اللَّذَاِن قَتالَ، والَّ   
ِة، أَو ضِمري جمٍع أَو ضـِمري الْمؤنثَـِة    ِاتصلَ ِبِه ضِمري تثِْني )3(، وتقَدم أَنها ِفعلُ كُلِّ مضاِرعٍ     )النوِن
، ))4تنالُواْ الِْبر حتى تنِفقُواْ ِمما تِحبـونَ   لَن :لَن يفْعالَ، ولَن تفْعالَ، وقوله تعاىل: بِة، حنو الْمخاطَ

لَـن  : ، وقَولَـك6( ( أَن تقُولُواْ ما جاءنا ِمن بِشٍري والَ نـِذيرٍ  ، و))5 لَن تقَاِتلُواْ مِعي عدواً  و
بذْهِبييذْهت وا، ولَن.  

                                                
ـ 1415،  2راجي األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت، ط      : البيت من الكامل يف ديوان األخطل، شر       )1( : م1994-هـ

، وأمه من إيـاد      هـ، شاعر أموي أبوه تغليب    19وهو أبو مالك غياث بن الصلب امللقب باألخطل ولد سنة         . 248ص
ومها قبيلتان مسيحيتان، مدح معاوية ويزيد، أبدع يف شعر النقائض، وكان يف ِحلِْف الفرزدق ضد جريـر، تـويف                   

 .5/123: واألعالم، 325ص: الشعر والشعراء: ينظر. هـ من آثاره ديوان شعر90عام
: ينظر. موضع بني البصرة وضِرية مذكر    وفلج  ) فلج(مادة  : ، ولسان العرب  1/187:البيت من الطَّويل يف الكتاب     )2(

لألشهب بن رميلة، واألشهب بن رميلة ثور بن أيب حارثة من متيم، نسب إىل أمه رميلَة ولد يف          . 1/326:مغين اللَّبيب 
جند قبل اإلسالم، عاش يف البصرة، كان بينه وبني الفرزدق هجاء، تويف يف أوائل العصر األموي، عده ابن سـالم يف             

 .1/333:، واألعالم177ص:طبقات الشعراء: ينظر. الطبقة الرابعة من اإلسالميني
 .، أا كل فعل مضارع)هـ(يف  )3(
 . تنالُواْ الِْبر حتى تنِفقُواْ ِمما تِحبونَ وما تنِفقُواْ ِمن شيٍء فَِإنَّ اللّه ِبِه عِليملَن  :، ومتامها92آل عمران، من اآلية )4(
 تخرجواْ مِعي أَبـداً  لَنذَنوك ِللْخروِج فَقُل اْفَِإن رجعك اللّه ِإلَى طَآِئفٍَة منهم فَاست  :، ومتامها83التوبة، من اآلية )5(
ولَنعواْ مدٍة فَاقْعرلَ موِد أَوم ِبالْقُعِضيتر كُماً ِإنودع ِعيقَاِتلُواْ مت اِلِفنيالْخ  . 
 فَترٍة من الرسِل أَن تقُولُواْ مـا  علَىا يبين لَكُم نلُيا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاءكُم رسو  :، ومتامها19املائدة، من اآلية )6(

 اللّهو ِذيرنو ِشرياءكُم بج ِذيٍر فَقَدالَ نِشٍري وا ِمن باءنلَىجكُلِّ ع ٍء قَِديريش .  
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]الَعمالْـات ـِضفْخ[  
  

  )لِْلوثُالَ ثَ)1(ِضفْخالَ عالكَاٍتم ،سةُرو ،والفَاُءالي ،تةُح(.  
قد الَم علَ ِهاِتمىع الَ عاِتم ؛ِم اجلز ألن ا مِ هن خ األَ ِصاِئص ساِءم ا اِ ، ومختبِ ص األساِءم ي ني ِغب

ا هعرا فَ هن ألَ ؛اِءاليا بِ هدع ب )2(ىتأَ، و لُصها األَ ن ألَ ؛ةَرس الكَ مدقَو. اِلعفْاَأل بِ صتخا اِ  م علَى مدقَ ي نْأَ
وختالفَ ِبمتِتلَِّق ِلِةحهذَا يف هاِبا البوِنكَِل، وا أُهخالكَت سِةريف الت يِكِرح.  
  )3( :) مواِضعِةثَالَ يف ثَِضفْلخ ِلةًمالَ عونُكُت، فَةُرسا الكَأمفَ(
سلَام )4 (]:قوله تعاىل [، حنو ِنكَم األَ ِنكِِّمتم الْ مسو االِ ، وه )ِفِرصنمالْ ِدرفْم الْ ِمسيف االِ ( :لُواَأل

   .ىتفَلْ ِلتحمسي، واِضالقَ ِبتررم، و6(( وِإلَى عاٍد  و))5 علَى نوٍح
  .ِنيِكم التنوِينو ت، وهيِه ِفِفر الصيِنِون توِلخدا ِلفًِرصن ميوسِم

  وِدنه، و وِديز بِ تررم:، حنو مدقَا ت مِم/ ِهاِبعرإْ بِ بِرأُع وما   )ِفِرصنم الْ ِريِسكْ الت ِعميف ج (: اينثَّـوال  ]ظ13[
  

ِفـي   ، و ))7 يعوذُونَ ِبِرجاٍل من الِْجن      : يِلِزنى، ويف الت  ارذَالع بِ تررمي، و واِرجالْ بِ تعفَتنوِا
  .يأِتسي، وهري غَِنيعوِضم يف الِْفِرصنمالْ ِبجرخو)8( . ِذنَ اللَّهاََبيوٍت 
 ِمن  كَم تركُواْ  ، و )9(ِمناِت  ؤْوقُل لِّلْم  : ، حنو قوله تعاىل   )ِماِل الس ِثنؤم الْ ِعميف ج : (ثُاِلوالثَّ

  .))10جناٍت 
ـ  ي م لَ نْا إِ ذَ ه  ألنَّ ؛هلَبا قَ يم فِ هطَرتشا اِ ما، كَ فًِرصن م أَنْ يكُونَ ا  ذَ يف ه  طِْرتش ي مولَ    )11(نكُ

  

                                                
 .للكسر) هـ( يف )1(
 .ثىن) هـ( يف )2(
 .43ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )3(
 .إضافة يفتضيها السياق )4(
 .  نوٍح ِفي الْعالَِمنيعلَىسلَام   :، ومتامها79الصافات، من اآلية )5(
  .قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره أَفَالَ تتقُونَوِإلَى عاٍد أَخاهم هوداً  :ومتامها، 65األعراف، من اآلية )6(
 . وأَنه كَانَ ِرجالٌ من الِْإنِس يعوذُونَ ِبِرجاٍل من الِْجن فَزادوهم رهقاً :، ومتامها06اجلن، من اآلية )7(
 .  ِبالْغدو والْآصاِلِفيها اسمه يسبح لَه ِفيهاِذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر اََ بيوٍت ِفي :، ومتامها36النور، من اآلية )8(
 ِإلَّا مـا  ِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينتهنؤْوقُل لِّلْم :، ومتامها31النور، من اآلية )9(

 .ظَهر ِمنها
 .  ِمن جناٍت وعيوٍنكَم تركُواْ :، ومتامها25الدخان، من اآلية )10(
 .إن كان) هـ( يف )11(
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لَعالَا، فَمإالَّونُكُ ي م نانَ كَنْا، وِإفًِرصلَ عِلذَكَا فَملَى كاللُّع الفُِةغ صى،حو بعضهمم نعص فَره.  
)وأمفَاُءا الي ،ونُكُتالَ علْ ِلةًمِةثَالَ يف ثَِضفْخم اِضو1( :)ع(   
 ِمـن   2(،( ارِجعواْ ِإلَى أَِبيكُم     : ِبشرِطها الْمتقَدِم، حنو قوله تعاىل     )يف اَألسماِء اخلَمسةِ  (:اَألولُ-

  .مررت ِبجِميِعها، ونظَرت إىل ِفيك:،وتقُولُ)5(نيِك مِشري الع  ذِ دن عِ ٍةو قُ يِذ،)4()3(أخيكمِوعاء  
كَانتا تحـت    :  ِبمعنى الْمثَنى، وما حِملَ علَيِه ِمما تقَدم، حنو قوله تعاىل          )ِةيف التثِْني (:  والثَّاِني -

  .)7(]وِباِالثْنتيِن ِكلْتيِهما[ت ِباِالثْنيِن ِكلَيِهما، مرر: ، وقَوِلك))6عبديِن 
سلَام علَـى    :  الْمذَكَِّر الساِلِم، وما أُلِْحق ِبِه ِمما تقَدم، حنو قوله تعاىل          )يف الْجمعِ (:  والثَّاِلثُ -

ِلنيسرالْم )8(  ،   ِمِننيؤِن الْمع اللَّه ِضير لَقَد )9( ، الَِمنيالع بِهللا ر داحلَم )10( ،   ـامفَِإطْع
  .وأَطْلَق الْجمع هنا ِلما تقَدم)11( . ِستني ِمسِكيناً

   وه ، و)12()فِرصن ي الَالَِّذي ِمس يف اِالِضفْخلْ ِلةًمالَ عونُكُتفَ(، ةُردقَ واملُةُراِه الظَّ)ةُحتا الفَموأَ(

                                                
 .43ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )1(
رق وما شِهدنا ِإالَّ ِبما عِلمنا وما كُنا ارِجعواْ ِإلَى أَِبيكُم فَقُولُواْ يا أَبانا ِإنَّ ابنك س : ، ومتامها81يوسف، من اآلية )2(

اِفِظنيِب حيِللْغ .  
 .أخكيم، وهو سهو واضح من الناسخ) أ(يف  )3(
دنا ِليوسف فَبدأَ ِبأَوِعيِتِهم قَبلَ ِوعاء أَِخيِه ثُم استخرجها ِمن ِوعاء أَِخيِه كَذَِلك ِك  :، ومتامها76يوسف، من اآلية )4(

 . ن نشاء وفَوق كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليمَء اللّه نرفَع درجاٍت مما كَانَ ِليأْخذَ أَخاه ِفي ِديِن الْمِلِك ِإالَّ أَن يشا
 .20التكوير )5(
مرأَةَ نوٍح وِامرأَةَ لُوٍط كَانتا تحت عبـديِن ِمـن   ضرب اللَّه مثَالً لِّلَِّذين كَفَروا ِا  :، ومتامها10التحرمي، من اآلية )6(

 . ار مع الداِخِلنيلن اِعباِدنا صاِلحيِن فَخانتاهما فَلَم يغِنيا عنهما ِمن اللَِّه شيئاً وِقيلَ ادخلَاْ
 ).هـ( إضافة من )7(
 .  الْمرسِلنيعلَىوسلَام  :، ومتامها181الصافات، من اآلية )8(
لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ  :، ومتامها18الفتح، من اآلية )9(

 . السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحاً قَِريباً
 .02 تعاىل يف سورة الفاحتة كَقولِه)10(
فَمن لَّم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبِل أَن يتماسا فَمن لَّم يستِطع فَِإطْعام  :، ومتامها04اادلة، من اآلية )11(

دح ِتلْكوِلِه وسروا ِباللَِّه وِمنؤِلت ِكيناً ذَِلكِمس نيِستأَِليم ذَابع ِللْكَاِفِريناللَِّه و ود . 
 صيغة منتهى اجلموع، أو كان خمتوما بألف التأنيث املمدودة أو املقصورة، أو كانـت فيـه العلميـة                   علَى وهو ما كان     )12(

ون أو العلمية لندة األلف وا  والتركيب املزجي أو العلمية والتأنيث، أو العلمية والعجمة، أو العلمية ووزن الفعل، أو العلمية وزيا              
 .46-44ص:احلاج حاشية ابن : ينظر. فهذه كلُّها ختفض بالفتحة نيابة عن الكسرة ما مل تضف أو تتل أل، أو تصغر. والعدل
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ما دلَختلَّ ِعهفَاِنت ِعريِماِنت ِتٍللَ ِعن أٍَعس واِح وٍةدقُ تومقَ ماما ِيهجمعولُقَ، اهب مِهِضع:  
ــجِا معــ ،نِْز و ــثْ ،الًاِدع ِّبأن معــر    ٍةفَ

  

  )1(ركِّب، وِزد عجمةً، فَالوصف قَد كَمالَ       
  

الَقَوآخ ر:  
ــ علٌدو ــو صفو ــثٌِنأْت ــِرعم وي    ةٌفَ
ــ ونٌونــ ز ــةٌداِئ ــِلب قَن ِم ــا أَه   فِل

  

  وعــجثُــةٌم مــ جمثُــع مت ِكريــب  
ووفِ نُز 2(ِلع( ولُقَا ال ذَ، وه ِرقْ ت يـب)3(  

  

  التسـع فُروع[/ ن حيثُ الفَرعاِن، وذَِلك؛ َألنَّ هِذِه الِعلَلَ  مِ لَـع الفِ هبش أَ فِرصن ي  الَ الَِّذي مساِالفَ  ]و14[
  

     الت عأِْنيثَ فَروِف، والتوصالْم عفَر فصوالو ،هنوِل عدعالْم علَ فَردألنَّ الع  رِفةَ فَـرععذِْكِري، والْم
النِكرِة، والعجمةَ فَرع العربيِة والْجمع فَرع الواِحِد، والترِكيب فَرع اِإلفْـراِد، واَألِلـف والنـونَ     

 اِالسِم ِعلَّتـاِن كَانتـا      الْمِزيدتيِن فَرع ِلما ِزيد عليِه، ووزنَ الِفعِل فَرع وزِن اِالسِم؛ فَِإذَا كَانَ يف            
ِاِشتقَاقُه ِمن اِالسِم، وعدم ِإفَادِتِه ِبدوِن اِالسِم       : ِبمنـِزلَِة فَرعِني ومعلُوم أنَّ يف الِفعِل فَرعِني، وهما       

  : وعاِن فعِلم أنَّ اِالسِم الَِّذي الَ ينصِرف ن)4(فَتحصلُ الْمشابهةُ بينهما
ما ِيمتِنع صرفُه ِلِعلٍَّة واِحدٍة وهما ما كَانَ علَى ِصيغِة منتهى الْجموِع ِبـأَنَّ واِزنَ              : أَحدهما

أَو مفَاِعلَ أَو مفَاِعيلَ كَدِراِهم ودناِنري، أَو كَانَ مختوما ِبأَِلِف التأِْنيـِث الْممـدودِة كَـصحراِء،                
  .)5(الْمقْصورِة كَِذكْرى

مثْنـى   : )6 (]قوله تعـاىل  [ما يمتِنع صرفُه ِلِعلَّتِني وهو ما ِفيِه الوصف والعدلُ حنو         :والثَّاين
 اعبرثُلَاثَ وو)7(          بو ،عكَتو ،عموِكيِد كَجلْ يف التِني فَعلُ أَعدالعو ِريفعالت أَو     رحوس ،عتوب ،عص  

   

                                                
  : ، وقبله44ص:  وحاشية ابن احلاج339ص: البيت من البسيط يف شرح قطر الندى )1(

  يف إعرابك األمـالَعونـا لتبلغ   موانع الصرف تسع إنْ أردت ا 
هـ، أخذ العربية عن اجلمـال بـن   627وهو أليب عبد اهللا حممد بن إبراهيم اء الدين ابن النحاس النحوي، ولد عام  

 .1/13: بغية الوعاة: ينظر. هـ698عمرون، كان ذكيا له خربة باملنطق، مات عام
 .أفعل) هـ( يف )2(
مجع بدل عدل، مث عدل بدل مث مجع، والنون         : ، وفيه 222ص: أسرار العربية : البيتان من البسيط ومها بال نسبة يف       )3(

 .بدل ونون
 .222ص: أسرار العربية: ينظر )4(
 .634ص: شرح ابن الناظم: ينظر )5(
 .إضافة يقتضيها السياق )6(
ِل الْملَاِئكَِة رسالً أُوِلي أَجِنحٍة مثْنى وثُلَاثَ الْحمد ِللَِّه فَاِطِر السمواِت والْأَرِض جاِع : ، ومتامها01 فاطر، من اآلية  )7(

 اُء ِإنَّ اللَّهشا يلِْق مِفي الْخ ِزيدي اعبرلَىوع ٍء قَِديريكُلِّ ش . 
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ِهرةٌ غَري العلَِميِة، ِإذَا أُِريد ِبِه سحر يوِم وفُعلْ علَم الْمذَكَِّر ِإذَا سِمع ممنوع الصرِف ولَيس ِفيِه ِعلَّةٌ ظَا 
فَإنهم يمنعونَ   )2(وفُعالْ علَم ِلمؤنٍث كَحذَاِم، وقَطَاِم يف لُغِة بِني تِميمٍ        .  وجمح )1(عمر فَرقَتهم : حنو

فَهر3(ص(  ِوِيهبفَاِعِلهِ   «: ، قَالَ ِسي نِل عدِة والعلَِميِللْع«)4(   ِبا ِتممنا   ، فِإنْ خ مفَاِر ِاساِء كَسلر)5( اربو ،)6( 
  )9(. يبنونَ الباب كُلَّه علَى الكَسِر)8(، وأَهلُ اِحلجاِز)7(ِاسم ِلقَِبيلَةٌ ِبناؤه علَى الكَسِر إالَّ قَِليالً ِمنهم

 ِبشرِط أَالَّ يقْبلَ التاَء، إمـا ألنَّ مؤنثَـه          "فَعالَنَ"أَو الوصف اَألصِلي، وِزيادةُ اَألِلِف والنوِن أَعِني        
 اَألصِلي، ووزنُ الِفعـل     )10(كَسكْرانَ، وغَضبانَ، أَو ألنه الَ مؤنثَ لَه كَِلحيانَ، أَِو اَألصل         " فَعلَى"

، كَأَفْضلَ، أَو ِلكَوِنِه ِال     "فَعلَى"كَأَحمر، أَو   " فَعالََء"ه  أَعِني أَفْعلَ ِبشرِط أالَّ يقْبلَ التاَء، إما َألنَّ مؤنثَ        
                  أَو ،ـبنيلَى ثَالَثَِة كَزِة عاِئدز ةَ أَواِء كَفَاِطمأِْنيثُ ِإنْ كَانَ ِبالتةُ  والتلَِميكَاكمر، أَِو الع ثَ لَهنؤم

    جأَع أَو ،قَرِط كَسسكَِة الورحأة            مـرم ِامد ِاسيِث كَزنؤذَكَِّر إىل الْمالْم نقُوالً ِمنم أَو ،روا كَجِمي
  .ِهند: وإالَّ جاز ِفيِه الصرف وتركُه وهو أَولَى، حنو

لَى ثَالثٍَة كِابع ادزِة ويف اللُّغ هتلَِميع تةُ إنْ كَانمجةُ والعلَِميالع اِعيلَأَوموِاس ،اِهيمر.  
 وهو كُلُّ كَِلمتيِن جِعلَتا كَِلمةً واِحدةً الَ ِبِإضافٍَة، والَ ِبِإسناٍد، بـلْ    )11(والعلَِميةُ والترِكيب الْمزِجي  

ضرموت، ومعِد كَِرب، والْمزِجـي     بعلَبك، وح : ِبتنـِزيِل الثَّاِنيِة ِمن اُألولَى منِزلَِة ِتاِء التأِْنيِث، حنو       
العدِدي فَمبِني جزئَيِه علَى الفَتِح كَِإحدى عشر ِإىل ِتسعِة عشر ِإالَّ ِاثْنى عشر فِإنه معرب ِإعـِراِب                 

  .  الكَِثيِرالْمثَنى، والْمختوم ِبويٍه فَمبِني علَى الكَسِر كَِسيبويِه يف
                                                

 .3/938: معجم قبائل العرب: ينظر. زفر وقثم، وهي فخذ من قبيلة عتيبة احلجازية:ولعلَّ الصواب) هـ( هكذا يف )1(
قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إىل متيم بن مر بن أُد بن طاجنة بن إلياس بن معد بن عدنان، كانت منازهلم بأرض  )2(

 .1/126: معجم قبائل العرب: ينظر. جند، متتاز بتارخيها احلريب
 .1/436: ارتشاف الضرب:  ينظر)3(
 .3/277: الكتاب:  ينظر)4(
 ).سفر(مادة : لسان العرب: ينظر. ِلماء: واب، ولعلَّ الص)هـ( هكذا يف )5(
 .3/1244:معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة:  وبار بن أميم بطن من العرب العاربة، ينظر)6(
 .1/436: ارتشاف الضرب: ينظر )7(
 .2/252: نمعجم البلدا: ينظر. جبل ممتد حال بني غور امة وجند فكأنه منع كل واحد منهما أن خيتلط باآلخر )8(
 .21ص: ، وشرح قطر الندى3/278: الكتاب: ينظر )9(
 .الوصف: ولعلَّ الصواب، )هـ( هكذا يف )10(
: شرح ابـن النـاظم    : ينظر. منعه من الصرف، وإعرابه، وإعراب املتضافيني، وبناءه      :  فيه ثالثة مذاهب للعرب    )11(

 .1/433: ، وارتشاف الضرب634ص
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  .مروان، وعمران، وعثْمان: وِزيادةُ اَألِلِف والنون، حنو
   )1(.ى وأَرطَى علَميِنأَِو العلَِميةُ وأَِلف اِإللْحاِق الْمقْصورِة كَعلْقَ

 ِلقَِبيلٍَة وكَـا نطَـق      )2(أَِو العلَِميةُ ووزنُ الِفعِل، أَعِني ما يخص الِفعلَ كَشمر ِلفَرٍس، وديل          
          الَمأَع لَموأَب ،عبا ِفيِه كَِاثِْمد، وِإصكُونُ غَاِلبي ا أَوالَملَ أَعقَاتتو جرخٍة والَ      وِاستـادوءاً ِبِزيدبم ا، أَو

أَفْكَلَ وأَكْلَب، ثُم الَبد ِمن كَوِن اَألوِل الَِزما مخاِلفًا ِلطَِريقَـِة الِفعـِل             : تدلُّ علَيِه يف اِالسِم، حنو    
أُلَيب ِبالضم علما، فَهـِذه     : ِث حنو رد علَما، وِبالثَّالِ  : اَمرد علَما، وِبالثَّاِني، حنو   : فَخرج ِباألوِل حنو  

        فَضخت ا لَمِة مرِن الكَسِة عابِة ِنيحِبالفَت فَضخا تلُ    )3(كُلُّهـتت ال" أَو"      فَـضخِئـٍذ تا ِحينهفَإن ،
  . ِبالكَسِرِة علَى اَألصِل

                                                
 .3/219: الكتاب: ينظر )1(
 .1/400: معجم قبائل العرب: ينظر.  من تغلب من العدنانية بطن)2(
 .تضف: ، ولعلَّ الصواب)هـ( هكذا يف )3(
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]الَعمالْـات زِمـْج[  
  

السكُونُ علَى اَألصِل، وهو حذْف الْحركَِة، والْحذْف وهـو حـذْف           : وِللْجزِم عالَمتانِ 
       ِبقَوِلِه ِللْج جرخاِزِم، وون ِللْجِف الِعلَِّة، أَِو النر1( ]:قوله تعاىل [اِزِم، حنو   ح(     َةاِنيبالز عدنس )2( ،

، ِفإنَّ النونَ   ))3لَتبلَونَّ: فَِإنَّ الواو حِذفَت يف اخلَطِّ ِتبعا ِلحذِْفها يف اللَّفِْظ ِاللِْتقَاِء الساِكنيِن، وحنو             
 )يِحِح الـص  ِعاِرضم الْ ِلع يف الفِ  ِمزجلْ لِ ةًمالَ ع ونُكُيفَ(  )4( ]حِذفَت لتوايل النوناِت فَأما السكُونُ    

وهلَ الَِّذي و يس آخر ا أَ فًِل أَ هو و ا أَ اوو ذَاًء، إِ  ي ا دلَخ يِهلَ ع اِز جولَ م م ي مِ يٌءه شِ ِرآِخ بِ لِْصت م ـ ا ت  مدقَ
  . ))5لَّه كُفُواً أَحد ولَم يكُن  م يِلد ولَم يولَد لَ: حنو

)ا الْوأمذْحفَف ونُكُيالَ علْ ِلةًمجِمزيف م ِضوع6( :)ِني(  
  : وهو ما آِخره أَِلفًا، أَو واوا، أَو ياًء حنو قوله تعـاىل            )يف الِفعلِِ الْمضاِرِع الْمعتلِّ   (: اَألولُ  

 ِإالَّ اللّه شخي لَمو )7(  ، ِْإنثْقَلَةٌ وم عدت )8( ،  كبا رنلَيقِْض عِلي)9(.  
ـ  ةًابيا نِ هِر آخِ ن مِ ِةلَّ العِ ِفر ح فذْا ح هِمز ج ةُمالَع و ةٌوم، مجز "يقِْض"، و "عدت"، و "شخيفَ" ِن ع 
فالْ وِنكُالس مذُحمِ وف ن "يخِل األَ "شوالفَ ف ،تقَ ةُح لَبه ِلا دلٌي لَ عياه. ِم ون "تدع" الو ةُ ، و اومالـض 
  .اهيلَ علٌيلَا دهلَب قَةُرس، والكَاُء الب"ِضقْي"  نِما وهيلَ علٌيلِِا دهلَبقَ

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق)1(
 .18 العلق)2(
الِْكتاب ِمن قَبِلكُم   لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتواْ          : ، ومتامها 186 آل عمران، من اآلية    )3(

 .وِمن الَِّذين أَشركُواْ أَذًى كَِثرياً وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر
 ).هـ( إضافة من )4(
 .04-03اإلخالص )5(
 .47ص: ، وحاشية ابن احلاج84، 1/79: ، وشرح ابن عقيل63-62ص: شرح قطر الندى: ينظر )6(
ِإنما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وأَقَام الصالَةَ وآتى الزكَاةَ ولَـم   :، ومتامها18التوبة، من اآلية )7(

ِدينتهالْم واْ ِمنكُونأَن ي لَـِئكى أُوسفَع ِإالَّ اللّه شخي . 
 تدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحملْ ِمنه شيٌء ولَو كَانَ ذَا ولَا تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى وِإنْ :، ومتامها18فاطر، من اآلية )8(

زتا يمكَّى فَِإنزن تملَاةَ ووا الصأَقَامِب ويم ِبالغهبنَ روشخي الَِّذين نِذرا تمى ِإنبِلكَّى قُرنِصريِإلَى اللَِّه الْمفِْسِه و . 
 . ونادوا يا ماِلك ِليقِْض علَينا ربك قَالَ ِإنكُم ماِكثُونَ :، ومتامها77الزخرف، من اآلية )9(
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ِإن  :، وقَد تقَدم حنو قوله تعـاىل      )ِيف األفْعاِل الَِّتي رفْعها ِبثَباِت النون     : (والْموِضع الثَّاين 
ن لَّـم   فَِإ 3(  ،(فَرقَا  ِإن يت  ،  )2(ا علَيِه   اهر تظَ نِْإو ،  ))1 تتوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغت قُلُوبكُما       

 وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر يعلَمه5( ، ( ِتكُم أُجوركُمو ي وتتقُواْوِإن تؤِمنواْ ،و ))4تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ 
 اللّه)6(.  

  قَود ِل عنَّ أَ م ِم جيع م  ا يعرالَ الكَ ِه بِ بم ع شأَ ةُر شالْ ،اَءي حـ ر ـ  اتكَ ، ونُكُ والـس  ثُالَثَّ ال
وحرِةثَالَ الثَّلَِّة الِعوفو ،فُذْحلْا ِلهواِماِزج ،ونُلنو فُذْحا لَهوِله لنِبص.   

                                                
 تظَاهرا علَيِه فَِإنَّ اللَّه هو مولَاه وِجبِريلُ ِإن تتوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وِإن  :، ومتامها04التحرمي، من اآلية )1(

ظَِهري ذَِلك دعلَاِئكَةُ بالْمو ِمِننيؤالْم اِلحصو  . 
  .04التحرمي، من اآلية )2(
 . اللّه واِسعاً حِكيماًفَرقَا يغِن اللّه كُال من سعِتِه وكَانَ وِإن يت :، ومتامها130النساء، من اآلية )3(
ـ  وقُودها االَِّتيار لن تفْعلُواْ فَاتقُواْ الَنفَِإن لَّم تفْعلُواْ و :، ومتامها24البقرة، من اآلية )4( لن   تةُ أُِعـدـارالِْحجو اس

ِللْكَاِفِرين.  
ِتكُم أُجـوركُم ولَـا يـسأَلْكُم    و ي وتتقُواْا لَِعب ولَهو وِإن تؤِمنواِْإنما احلَياةُ الدني :، ومتامها36حممد، من اآلية )5(

الَكُموأَم. 
  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ ِجـدالَ   :، ومتامها197البقرة، من اآلية )6(

اِبِفي الْحِلي اَأللْبا أُوقُوِن ياتى وقْواِد التالز ريواْ فَِإنَّ خدوزتو اللّه هلَمعٍر ييخ لُواْ ِمنفْعا تمو ج .  
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] اتالماعنهع وبنا ياِب ومراِإلع [  
  

يطُِبض م   قَ الَِّذي اِبا يف الب لَبوِ ه يحصره ت ِرميالْ( )1(.ِباِلطَّلْا لِ نمعـ ر بـ لُّ كُ )ات ـ  ه ي ا، وِه
  )2( :)اِنمسِق( ِمدقَما الْهِطرش ِبةُعاِرضم الْالُعفْاَأل وةُنكِّمتم الْاُءمساِأل
ـ ، و وِنكُالـس  بِ و، أَ ةُرس، والكَ ةُحت، والفَ الضمةُ )اِتكَرح بالْ برعيم  سِق( - ـ  مدقَ م  ـ ا ي عرب 
  .ِةابيلن اِليِب سعلَى وا همن ِإوِفرحالْ ِبابرع، واِإللُص اَأله ألن؛اِتكَرحالِْب

- ِق(وسمي عرالْ ِببحاَأل)وِفر ربِةعالو ،اولَاَأل، وفو ،وااُءالي ،الْ، وِبونُلنِفذْح. 
   )ِريِسكْ التعمج(و. جاَء زيد:  حنو)درفْم الْمساِال: اِعون أَةُعبر أَاِتكَرحالْ ِببرع يالَِّذيف(

  :، حنوِثنؤلم ِلةًفَ ِصراجلَ ِب الَِعمجلْ ِلةًفَ ِصِعفْالرِب) / ِماِل السِثنؤم الْعمج(و .الُج الراِءج: حنو   ]ظ14[
اهلِ ِتاَءج ندالِف(و. اتالْ لُع ماِرضلَ الَِّذي ع م ي ِهآخِر بِ لِْصت حنو )يٌء ش ، : ـ  لَـن ي ِرضب ـ ، و  الَقَ
بعضهلَ: مم كُذْ ياِ ر سالْ م ج3(ِعم( ِاالَ، و سِج الْمِسن)4(ه انيف أَالَ، و ِلوِلاِب الب دِهوِلخقولـه يف ا م :
ـ وعمج م ادرمالْ، و ةُعبر األَ اعون األَ :ِي أَ )اهلُّكُ( و ِدرفْم الْ ظُفْا لَ مهظَفْ لَ  ألنَّ ؛"درفْم الْ مساِال" ا، الَ ه 
ِمجيعا ِلهتِفلُّخب اَألِضع اِمكَحيف ب ِضعالَذْا، ِإه فْ خوالَريِِِخ يف اَألض ،ج زِةثَالَ يف الثَّم.  

  .اتنِمؤم، والٌجِر، ودي زومقُي: ، حنو)الضمِة ِبعفَرت(: لُواَأل
)نوتصالفَ ِببتكْأَ: ، حنو)ِةحرمتز يدِرا، واالًج.  
)وتفَخالكَ ِبضسحنو)ِةر ، :مررِبت عوٍرمِص وباٍنيوم ِمؤاٍتن.  
)وتجزِبم لَ: ، حنو)وِنكُالسمي ِرضب.   

  ذَه ا هاألَ و لُص  ،)وخرج ع ِل ذَ ناألَ )ك ِلص مِ :، أَي  ا يفَرةِ  بِ عمالـض ـ  وي نصالفَ بِ بـ ت ِةح 
ويفَخالكَ بِ ضسِةر وي ،جزِبم أَةُثَالَثَ( وِنكُالس شاَءي ،جمالْع مؤِثناِل السم ينصالكَ ِببسِةر(ح الًم 

   )5(.ِةحتالفَ ِببصن ينْ أَهقُّ حانَكَ واِتدن اِهلتمركْأَ: راجلَعلَى 
                                                

 .للمبتدئ) هـ( يف )1(
 .49، 48ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )2(
 .46ص: ناظمشرح ابن ال: ينظر. كعشرين، وبابه وهو ثالثون إىل تسعني )3(
عامل ورجل، واسم جنس مؤنث كأرض وسن ومجيعها ملحق جبمع املـذكر            : اسم جنس مذكر مثل   : فيه قسمان  )4(

 .1/65:شرح ابن عقيل: ينظر. السامل
هو مـبين  ) هـ221ت(اختلف النحويون يف مجع املؤنث السامل إذا دخل عليه عامل يقتضي نصبه، فقال األخفش      )5(

  = ب مثل هؤالء، وقيل هو معرب، وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة الظاهرة مطلقا، وقيل ينصبعلَى الكسر يف حمل نص
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: ، حنـو  ٍعمـانِ  لِ يِه فِ ٍلاِمع لِ ِبصلن ا علَى الَم ح )1()ِةحتالفَ بِ ضفَخ ي فنصِر ي م لَ الَِّذي مسواِال( -
ظَنرإىل ت ماِجسدانَكَ، وقُّ حنْ أَهي فَخكَال ِبضسِةر.  

 انَ، وكَرِم يم ولَغز ي م ولَ شخ ي ملَ: ، حنو )ِه آخرِ ِفذْحم بِ ِز ج  اآلخرِ لُّعتم الْ ارعضم الْ لُعوالِف (-
قُّحنْ أَهي جزِبم وِنكُالس. 
 : )اِعون أَربعةُ أَوِفراحلُ ِببرع يالَِّذيو (-
o )ِنثْالتى ِب)ةُينعالْم ثَمى، حنون :الزياِند. 
o )وجمالْع ِركِّذَماِل السِب)م ِل ةًفَ ِصِعفْالرجِب الٍَعم ِلةًفَ ِصاجلر حنوٍركِّذَم ، :الزيونَد. 
o )واَألساخلَاُءم مأَ:هي)ةُسخوأَوك،بوكوح ،موفَوك،ووذُك ،اٍلومِز ِبسخٍة، ويف نِةاِديه نوك. 
o )فْواَألاخلَ الُع موهي ةُس  :فْيِنالَع( ِالْ بثَماِةن حِت التِةي،) وفْتِنالَع(الْ ِبثَمفَاِةن وق ،)وفْيـ ع   )ونَلُ

  

   تحاِة تثَنالْم)وفْتونَلُع(    اِة فَوقثَنِبالْم )وفْتِلعني( قَ، ودع برع نا ه مقَدا تِبِفيمأٍَةاِرعب عـ م  ن ِم
ِل هِذهشوِلما: حنو،اهمههبا أَشالَِن، ومفْعتيسالَِن، وفْعي./   

ـ  :حنو ،)ِفِلاَأل بِ عفَرتفَ( وِلعفْم الْ ِمس اِ  علَى ِردصمالْ ِقالَطْ إِ نى، مِ نثَم الْ معنى بِ )ةُيِنثْالتا  فأم(   ]و15[ اَءج   
  

  )2(.ِنيِتأَرمالْ ِبترر، ومِنِيتأَرم الْتمركْأَ: ، حنو)اِءالي ِبضفَخ وتبصنوت(، الزيداِن
: ، حنـو  )اِءالي بِ ضفَخ وي بصنوي(،  ونَدياء الز ج:  حنو )اِوالِو بِ عرفَي فَ ماِل الس ِركَّذَم الْ عما ج أمو(
  .يِنديالز ِبترر، ومِنيدي الزتمركْأَ
)ا األَ وأمساخلَ اِءم مفَ ِةس رفَتبِ ع اِوالو( حنو ، :ا أَ ذَهبوك  ،)وتنصكْأَ:  حنو )ِفِلاَأل بِ برمـ  أَ ت خاك 
)وتفَخِبض اِءالي(ظَ نرإىل ِفت يك)3(.  

ـ ، حِةيِنثْا يف التم كَفَِلِعلٍَّة )4(كِل ذَن ِمجرا خ، وموِفراحلُ ِباِبرع يف اإلِ  لُص األَ وا ه وهذَ  ةَالَ
ِعفْالراةَالَ، وح لنوكَِبص ،ما يف جالِْعم ِركَّذَمِماِل الساةَالَ ح لنِبص.  

                                                                                                                                                   
أبـو عبـد اهللا حممـد    (بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقا، وهذا األخري هو أشهر األقوال وقد جرى عليه ابن مالك   = 
 ).هـ672ت

  .1/137،138:، وحاشية الصبان1/74:شرح ابن عقيل: ينظر

 .1/77:، وشرح ابن عقيل59ص: ، وشرح قطر الندى1/72:، وأوضح املسالك51ص:  ابن الناظمشرح: ينظر )1(
 .55ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
  .1/39:أوضح املسالك: ينظر )3(
 .خرج عن ذلك) هـ(يف  )4(
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قولـه   [ حنـو )1()اهِفذْحِب مزج وتبصنوت(، ونَبسحت:  حنو)وِنلن با عفَرت فَ ةُسم اخلَ الُعفْا األَ موأَ(
   .يِبهذْ تملَ، و3(( وأَن تصومواْ : )2(]تعاىل

                                                
 .62ص: ، وشرح قطر الندى1/74:أوضح املسالك: ينظر )1(
 .إضافة يقتضيها السياق )2(
 علَـى  سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر وعلَىأَياماً معدوداٍت فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضاً أَو  :، ومتامها184يةالبقرة، من اآل )3(

  . ن كُنتم تعلَمونَالَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم ِإ
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ـَ   ـاِلعفْ اَألابب
  

   .اهيلَ عيِنبا مهدعا ب منَّ أل؛الَعفْ اَألدما قَنم إ
 يِلِلد بِ )1(ةٌثَالَ ثَ و، وه اِنم والز ِثد علَى احلَ  اال د لُع الفِ انَا كَ ما، لَ ه لَ عاِب ر  الَ )ةٌاثَلَثَ لُاَعاألفَ(

   ومـا بـين      ي،اِضم الْ )3(نا   وما خلْفَ  ،  لَبقْتسمي الْ ِنع، ي ))2 لَه ما بين أَيِدينا      :  تعاىل قولِه
 ذَِلك)4(َالَ احل.  

  : ِريه زوقولُ  
أَوــع ــا يف ملَ ــ م اليِموــاَأل و قَِسم ــب    هلَ

  

ـ  ِملْ عِ ني ع ِننِكولَ   ـ    م   )5( عـمِ  ٍدا يف غَ
  

 رخأَا ت  إذَ لَع أنَّ الفِ  ِرص احلَ يلُِل، ود ِةوررالضا بِ انم ز مِزِلتس ي ثَد احلَ ، ألنَّ ةٌثَالَ ثَ وا ه ضي أَ انَكَ
ِه بِ ظُفُّلَالت ع ن واِ ِهوِعقُ و فَ ِهاِعطَِقن هالْ و اِضم قَ نِْإي و نَار ب عض و فَ وٍدج هنْ، وِإالُ احلَوـ  ت  علَـى  مدقَ
  .لُبقْتسم الْوه فَِلعالِف
- )اٍضم( :وهوم قَا ووِاع طَقَنعو حسنم عأَه مِإلَِبقَس و حداَءى التِني.)6(  
- )ومض7():ارع(وه وم لَىلَّ ا دعح ٍثدقْ مأَ ِبٍنِرتِدحز مانواِالاِل احلَي ،قِْتسلَلَِب وقَاِلب م /   

ـ  فَ ِةباطَخم الْ اَء ي لَِبقَ، و اِلبقِْتس االْ اِنم يف ز  ٍثد ح ِبلَ طَ علَىلَّ  ا د  م ووه: )وأَمر( -  ]ظ15[ ِهِذه ـ ِق ح    ةُيقَ
  

  .بِرض، ِابِرض، يبرض: حنو، ِةثَالَ الثَّاِلعفْاَأل   

                                                
 .51ص: ، وحاشية ابن احلاج1/27:أوضح املسالك: ينظر )1(
 .وما نتنزلُ ِإلَّا ِبأَمِر ربك لَه ما بين أَيِدينا وما خلْفَنا وما بين ذَِلك وما كَانَ ربك نِسياً :، ومتامها64مرمي، من اآلية )2(
 . 64مرمي )3(
 .64 مرمي)4(
كرم البستاين، دار صادر، : ديوان زهري بن أيب سلمى، تح: ينظر. البيت من الطويل، يف ديوان زهري بن أيب سلمى       )5(

  . 86ص: م1960-هـ1379بريوت 
وهو زهري بن ربيعة، من قبيلة مزينة من مضر شاعر جاهلي، من أصحاب املعلَّقات، شهد داحس والغـرباء، عـرف     

طبقات : ينظر. م، عده ابن سالم من شعراء الطبقة األوىل من اجلاهليني         609يات، تويف قبيل البعثة عام    بصاحب احلول 
 .104ص: ، ومعجم الشعراء73ص: ، والشعر والشعراء41ص: الشعراء

 .1/28:أوضح املسالك: ينظر. واملقصود تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة )6(
  ، وسمي مضارعا ألنه مشابه لالسـم      )ضرع(مادة  : القاموس احمليط : ينظر. شابهشاه، واملضارع أي م   : ضارعه )7(

 .49ص: أسرار العربية: ينظر. يف مخسة أوجه
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  ]ـاِلعفْ اَألـامكَحأَ [
  

  : وأما أَحكَامها
ـ ر: ا، حنو يرِدقْ ت و، أَ رعض، وت دجسع، و كَر: ا حنو ظًفْ لَ )ابد أَ ِر اآلخِ وحتفْي م اِضمفالْ( ى م

 ريِم الـض  ِهِب لَصت اِ ِن، فإِ ٍةاعم ج اِو و و، أَ ٍكرحت م و، أَ ٍزاِر ب ٍعفْ ر ريِم ض ِه بِ لِْصت ي ما لَ ا، م عدا، و زوغَ
 نَّ ألَ ؛ِةمِل يف الكَ  وا ه م كَ ،ماِزو لَ اٍتكَر ح عبرى أَ الَوتا ت لَّئَ لِ تمقُ: ، حنو وِنكُ الس علَى ي بنِ وركُذْمالْ
العرب ن ِة ِلشِ      ال ِتلَزِء الكَِلمزِزلَةَ جنم ذْكُورالْم ِمريضاِ ِةد تالِف بِ ِهاِلصاِض املَ ِلع ي، وخوِصصِه بِ ِهِتي لَ وم 
يوجِهِمالَ يف كَ  دِل كَ ما ةٌمأَ ِفيه ربع ح اٍتكَر م تاِلواٍتي وت ِكسلِ نيِه أو ي ؤي إىل االِ  دِتببِ اِءد  ِناِكالـس 
وهالَ و  ي ِكمن وت ِكسني و ِهِطس .ِهذْيب م ةَفَِرع و ِهِنز وت ،ِكسني الَ ِريِم الض ي ج؛وزألن لَى هـ ع ح ٍفر 
فَ ٍداِحو ،ربم لْا يِبتبِ س اِءت اِ ِن وإِ يِثِنأْ الت تلَصِه بِ ت و اجلَ او محنو  ِةاع ،مض  :ضرلْوا لِ بمجانِةس ـ ، و  الَقَ
بعضهلَى إنَّ«: ماِض املَ ِر آخِ ع  ي يف هاتاحلَ ِني يفَ ِنالت تةًح قَ مدةًر م نمِ ع ظُ ن وِرها، يف األَ  هـ  الثِّ ِلو  لُقَ

  .)2(»)1(ِةسانجم الْةُم ضِةياِنويف الثَّ
ـ ا بم، وإنِهاِئن ِبعلَى قفَت ملُعا الِف، وهذَ )3(ِهوِمم ع علَى هذا   علَى ِفنصم الْ مالَكَفَ    علَـى ي ِن

حِل ٍةكَرِزملَى ِهِتيِفع َأل اِلعاًءوِعوقُ ِبِرمزطًا، وجرا، وشرباالً، وخ4(.ِه ِصفَةً، وح(  
وخالفَ بِ صت؛ِةحألنا أَ هخاحلَ )5(ص ثُ اِتكَر ،م الْ ِريِم الض مقَتِمد  اَء يف اليا اِ  إذَ ِنيتالْ بِ لَصي اِضم

غَـزوت  : ا يف الواويِن، حنو   اووو تيمر: ، حنو اًء ي فِل األَ ِتبِلا، قُ زغى، و مر: ، حنو ِفِلاَأل بِ لِّتعمالْ
ودعوت لَ ا إنْ ذَ، ه م ِز يلَى دأَِةثَالَ ثَع حِل قُ، وإالَِّفربتاًء يِا: ا، حنوقًلَطْ مستدعيتوت ،رـ ج ي6(.ت( 
ـ يف أَ« نييوِف الكُةُقُافَو مِهِمالَ كَراِهظَ فَ، وإالَّوِن السكُعلَى يبِن مي أنهِنع، ي )ادب أَ ومزج م رمواَأل( نه   

  

  ا  م علَى يِنب م ِرم األَ لَع فِ نَّأَ«: يحِح الص و، وه نييِرص الب بهذْوم/ »ِةدرقَ املُ ِرم األَ ِمالَ بِ ومزج م برعم  ]و16[
  

  هاِرعضِبِه م مزج7(»ي( ينبلَى  يع انَ كَ نْ إِ وِنكُ الس ِح صيلَى، و ِر اآلخِ حع ـ  ِفذْ ح ـ  نْ إِ ِر اآلِخ    انَ كَ
  

                                                
 .املناسبة) هـ( يف )1(
 .53ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )2(
 .فعلَى هذا فكالم املصنف على عمومه) هـ( يف )3(
 .1/40: شرح ابن عقيل: ينظر )4(
 .خفأ) هـ(يف  )5(
 .88، 1/87:حاشية الصبان: ينظر )6(
 .1/41:، وشرح ابن عقيل2/524:اِإلنصاف يف مسائل اخلالف: هذه املسألة يف: ينظر )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 84

 
 

معتال  لَى حا ِفذْ، وع انَ كَ نْ إِ وِنلن م سنا لِ دِريِمضِنثْ تأٍَةي ،وِريِم ضج أٍَعم ،والِْريِم ض مؤالِْةثَن ماطَخِةب 
    ِمـن   ِفي مناِكِبهـا وكُلُـواْ     فَامشواْ )1(  ،اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى فَقُولَا        :  تعاىل حنو قولهِ 

ـ وو م ها و دب أَ ناِك س رمواَأل: ِخسلن ا ِضع، ويف ب3(  (قَري عيناً    فَكُِلي واشرِبي و   ،  ))2رزِقِه    قاِف
  .نييِرصالب ِبهذْمِل

ـ  الْ فر ح هن مِ وفذُحم الْ ومزجم الْ عاِرضم الْ وه: لُعا الفِ وهذَ مضارأنْ    ،  ِةع تدفَـِإذَا أَر
ـ رحت م انَ كَ ، فإنْ هدعا ب يم فِ ترظَ ن مثُلْمضارعِة  تصوغَ أَمرا حذَفْت حرف ا     ـ با اِ كً تأْدـ ِت بِ ت  كلْ

  .لَّمع، وتداِهج، وجِرحد كَهر آِختنكَّس، وِةكَرحالْ
وبفْ األَ اباِلع ي راألَ يِه فِ ىاع الْ لُص مفُروض و ،هو   دالْرمِركْأَ كَ وِفذُحوأَ م ،ِرخوأَ ج ،ِلصح  

 ٍةيِلص أَ ٍةمضا بِ وممض م انَ كَ نِْإ، فَ  قَبلَه همزةَ وصِل تحركُها ِبحسِب ثَاِلِثهِ      تبلَتجا اِ ناِك س انَ كَ وإنْ
ضممتاُ: ا حنو هسجدكُذْا، واُ ورانَ كَ ا، وإنْ و فْ متا، أَ وحو كْ مسكَا بِ ورسصِل أَ ٍةركَ ٍةي سرتا، حنـو  ه :
ـ اُ: ، حنوِفيها اددِتع ِاالَ، وِفيها اةَاعر م، الَةُضاِر العالضمةُ، وبِرض، وِاقِلطَن، واِ رذَح، واِ ملَعِا مشا و
  .ان هضمِةال اممشِإ لَقَ ندوقَ، )4(يِزغْ، وِاِعيدِا: ، حنوةُضاِر العةُرس الكَكِلذَا وكَوضقْواُ

ـ  )ِعبر األَ ِداِئوى الز دح إِ ِهِلو يف أَ  انَا كَ  م عاِرضموالْ( وت ،سـ  م ى حرـ  الْ وف مضارِةع ،
)يجمعولَا قَ هأَ: كنيت( َأ قَ: يربأَ ت ،أَ و دكْرت)5( و ،شطُرأنْ: اه ت لَّد)الْ )6 هملَى ةُزـ  الْ ع مِملِّكَت ،
ـ أَ:  حنـو  جرخي، لِ ِراِضح الْ علَى اُء، والت ِباِئ الغ علَى اُء، والي يِمِظع الت و أَ ِعمج الْ علَى ونُلنوا ، مركْ
ون7(سِجر(و يرأَن)8(وت ،لَعمفإن ،فْا أَهالُعاِض مةٌي.  
  ى  لَو أَتيني، وأَِتني وأَِتأ، وننيت أَ و،أَتيأَا ن ضيا أَ هعمجي، و ركَا ذَ  م علَىا  هِلو يف أَ  ِداِئو الز ِةلَالَ د ِمدعِل

  

                                                
 .  يخشىفَقُولَا لَه قَوالً لَّيناً لَّعلَّه يتذَكَّر أَو اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى  :ام، ومتامه44-43طه، من اآليتني )1(
هو الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمـن رزِقـِه وِإلَيـِه     :، ومتامها15امللك، من اآلية )2(
  .شورلنا
 الْبشِر أَحداً فَقُوِلي ِإني نذَرت ِللرحمِن صوماً فَكُِلي واشرِبي وقَري عيناً فَِإما ترِين ِمن :، ومتامها26مرمي، من اآلية )3(
 .  أُكَلِّم الْيوم ِإنِسياًلَنفَ
 .اغزوا) هـ( يف )4(
 .32ص: شرح قطر الندى: ينظر )5(
 .تدخل) هـ( يف )6(
 ) .نرجس(مادة : لسان العرب: ينظر. معروف وهو دخيل: النرِجس بالكسر من الرياحني )7(
)8( هتنأً حليراء: يأُ، بضم الياء ومهزة األلف اسم للحننررنِإ، واليمادة : لسان العرب: ينظر. صبغها بالي)رنأ.(  
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  :هفُعِض/ ه دع بالَِّذي فرحلَا اهن ِمٍفر حلَّ كُنَّا، َألهِريغَ ِمن ]ظ 16[ 
، حنـو قولـه     هري غَ هع م و أَ ِملِّكَتملْ، لِ ِنينثْ الِ ونُلنا، وا ثًنؤ م و أَ انَا كَ ركَّذَ، م هدح و ِملِّكَتملْ لِ ةُزمفاهلَ

  )2(ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض      :  قوله تعاىل  ، حنو هسفْ ن مِظعم الْ و، أَ ))1قَالَا ربنا ِإننا نخاف      :تعاىل
      ِميتنِيي وحن نحا نِإن)3(  ،         واما قَدم بكْتنى وتوِيي الْمحن نحا نِإن)4(  ـ ـ  اُء، والي  بٍعرأَ ِل
 .اِتبِئا الغِةوسلن اِعمج، وِلِهِعمجاه، وِلنثَم، وِلِباِئ الغِركَّذَملِْل

اٍنِمثَ ِلاُءوالت :  
ـ اِئغلْا، ولِ هوِعمجما ولِ اهنثَم ولْ ِةباطَخم الْ ِةثَنؤملْ، ولِ ِهِعمجاه ولِ نثَم ولِ ِباطَخم الْ ِركَّذَملِْل ِةب 

ـ اِهل ومقُت: ، حنو ِماِل الس ِثنؤم الْ ِعم إىل ج  دنسمم الْ هضع ب ادز و نيِباِئغلْوِل ندات ـ ِم، و نه    كَـادت 
  اتومالس)5(، َالبِ الَ ق اِئجيِهوِف«:ي ظَ نر«) 6(احلُ ِهِذوه روفونُكُ،ت م ضمفْ، يف أَ  ةًوماٍلع ـ  م  )7(ٍهياِض

ا دب أَوعفُرم( عاِرضمالْ :ِي أَ)وهو(، كِلا ذَدا عيم ِفةًوحتفْ مونُكُت، ومركْأَ:  حنوٍفرح أَ ِةعبر أَ علَى
ـ  كَ ديز: تلْا قُ ذَ إِ كنى أَ ِر ت الَ، أَ ِمس االِ عِقو م ِهِعوِقم بِ لَيِق، و )ِماِز واجلَ ِباِصلن ا ن مِ ِدرجالتِب ، باِت
لَصنْ أَ ح ولَقُ ت :زيد كْ يتب، ح  ىت يدلَخ يِهلَ ع اِص نفَ ب يِصنبأَ ه ،و ِزا جفَ م يِزجموإِ ه نا أُ مِرعِش لِ بِهِهب 
ـ ر يف احلَ  ِلاِع الفَ ِمس اِ ع م اِنير، واجلَ اِءدِتب االِ ِم الَ وِلخد، و يِصِصخوالت .وِعي يف الش  ِمساِالِب ، اِتكَ

كَوالساِتن و عاحلُ ِدد وِفر و ،ِل ذَ انُبيِك ا نَّ أَ كلنةَر اِئ شيف اجلِ  ةٌع الَ ِسن ، ـ  ت خص ـ  و ـ يعا بِ داِح ، ِهِن
ِلذَكَوالْ ك ماِرضع اِئ شواالِ اِل يف احلَ  ع ،قِْتسوا اِلب ،ةُِركَلن ت خاِإل بِ صأَ ِةافَض ،ا بِ ولنأَ ِتع ،ـ  و  ِفِلاَأل ِب

ـ تني، وا اِحلذَت، وهقْا الوذَة، وهاع السو اآلن، أَِةِنيِرقَ ِباحلاِل ِبصصخت ي عاِرضم، والْ ِموالالَّ ختص 
  ا هلِّ كُ ِباِصولنا، وبِ )8(يِس، و وس، و فوس، و ني الس و، وه يِسِفن الت وِفر ح ن مِ ٍفرح بِ اِلبقِْتساِالِب

  

                                                
 . قَالَا ربنا ِإننا نخاف أَن يفْرطَ علَينا أَو أَن يطْغى :، ومتامها45طه، من اآلية )1(
 . ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض ومن علَيها وِإلَينا يرجعونَ : ، ومتامها40مرمي، من اآلية )2(
 . ِإنا نحن نحِيي ونِميت وِإلَينا الْمِصري :، ومتامها43ق، من اآلية )3(
ارهم وكُلَّ شيٍء أحصيناه ِفـي ِإمـاٍم   ِإنا نحن نحِيي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَ :، ومتامها12يس، من اآلية )4(

 .مِبٍني
 .تكَاد السموات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشق الْأَرض وتِخر الِْجبالُ هداً  : ، ومتامها90 مرمي، من اآلية)5(
 . مل أعثر علَى القول فيما توفر لدي من مصادر)6(
 .يةيف فعل ماض) هـ(يف  )7(
  .49ص: ، وأسرار العربية2/549:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. هذا ظاهر كالم البصريني)8(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 86

 
 

، وحنو  ِرثَكْ يف األَ  يِةاِفلن ا "الَ"، و ِةيلَِق والثَّ ِةيفَِف اخلَ يِدوِك الت وِنن، وبِ "املََ"، و "ملَ "الَّا، إِ هلِّ كُ ِماِزواجلَوِب
   ِإنَّ ربك لَـيحكُم2(،     ( لَلْآِخرةَ   اِإنَّ لَن َ  :)1( ]قوله تعاىل [حنو ا،مِهيلَ ع لُخد ت اِءدِتب االِ ِم والَ كِلذَ

 مهنيب)3(َواجل رحنواِني  :،اِربض ِربضيو/  وِركْممو ،ِركْيم.   
وشإِ طُر عالَ نْ أَ ِهاِبر  ي ِه بِ لَِصت إِ ونُ ن اٍثن   نبذْهاِ إِنفَكَي تلَصِه بِ ت ِن بلَى يع الَ نَّ، وأَ ونُكُ الس  ي كَّؤد 
 إىل  و، أَ )5( الَِّذين   لَيقُولَن : )4 (]قوله تعاىل [، حنو   ِراِه إىل ظَ  دِنسأُ نْأَ بِ هتراش ب نِْإ، فَ ةًراشب م وٍننِب
ٍريِمضفْ مٍدرحنوٍركَّذَ م  :  َّذَننبكَلَّا لَي)6(ِن، بلَى الفَيع ِهِتفَِّخ ِلِحتِلقَِث، والت يِبِكر.)7(   
  : اِنمسي ِقِه و)ةٌرش عِعاِرضملْ ِلباِصولنافَ(
     .لُو اُألةُعبر اَألوه، وِهِسفْن ِببِصن يمسِق -1
2- ِقوسم ي ِصنإْ بِ بضنْأَ" اِرم" ب عده و ،ه ِقو بةُي الع شةُ ا ِن، فَ ِةربسلنإِ ِبص لْا لِ ليهلَى املُ  يِبِرقْتعبِئِدت  
ـ  و ِةزم اهلَ ِحتفَِب- )نْوهي أَ (،  يوِف كُ يٍفِع ض ٍبهذْ علَى م  ير اجلَ وأَ ـ  ونُكُس ـ  -وِن الن    مي أُ ، وه
وِنكَ لِ اِبالبه ا تعاِه ظَ لُمةًر وم ضمِفالَِخ بِ ةًر ِق با ِةي ِإ، فَ )8(ِبواِصلننا الَ ه ت عاِه ظَ الَّ إِ لُمةًر ـ ، و ي ِه
موولٌص ح ِفري كبسبِ )9( ت م ا بعبِ د مصٍرد ِلذَِل، وـ  ك ت سـ  م ى مصِردـ ، مِ ةًي ـ  ا الُثَ لنـ  بِ ِبص ا ه  

  علَـى أَن نـسوي11(  ،     (أَن تـِضلَّ إْحـداهما       ،  ))10 أنْ تقُـول نفـس       :ه تعاىل قول
   

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق )1(
 . ا لَلْآِخرةَ والْأُولَىلَنوِإنَّ  :، ومتامها13 الليل، من اآلية)2(
 الَِّذين اختلَفُواْ ِفيِه وِإنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما علَىِإنما جِعلَ السبت  :، ومتامها124حل، من اآليةلن ا)3(

  . كَانواْ ِفيِه يختِلفُونَ
 . إضافة يقتضيها السياق )4(
 الْماء ِليبلُـوكُم  علَىانَ عرشه وهو الَِّذي خلَق السمواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم وكَ : ، ومتامها07 هود، من اآلية)5(

 .  الَِّذين كَفَرواْ ِإنْ هـذَا ِإالَّ ِسحر مِبنيلَنأَيكُم أَحسن عمالً ولَِئن قُلْت ِإنكُم مبعوثُونَ ِمن بعِد الْموِت لَيقُو
 .  الْحطَمِةكَلَّا لَينبذَنَّ ِفي :، ومتامها04 اهلمزة، من اآلية)6(
 .1/37:كلأوضح املسا:  ينظر)7(
 .69ص: دىلن، وشرح قطر ا235ص: أسرار العربية:  ينظر)8(
 ).سبك(مادة : لسان العرب: ينظر. أذابه وأفْرغَه: تسبك مع منصوا مبصدر، وسبك يسبكُه): هـ( يف )9(
 .67 ص:متامهاينظر  ، 56 الزمر، من اآلية)10(
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم   :، ومتامها282 من اآلية البقرة،)11(

ِلِل الَِّذي عملْيو بكْتفَلْي اللّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاِتب أْبالَ يِل ودِبالْع كَاِتب سخبالَ يو هبر ِق اللّهتلْيو قِه الْحلَي =  
  

 ]و17[
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هاننب )1(  ،    لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَن يِحبأَلَا ت)2( ،      مـوِطيئَِتـي يِلـي خ ِفـرغأَن ي عالَِّذي أَطْمو  
ـ ِق الثَّ ن مِ ةًفَفَّخ م ةُيِردصم الْ )5("نْأَ" ونُكُ ت دقَ، و )4( نكُميِريد اللّه أَن يخفِّف ع      ))3 الديِن  ِةيلَ
  : يِه، و)6(ٍةعبر أَوفٍِر حن ِمٍفرحا ِبهن ِمهلُصفَا وهدعا ب معفْ ربِجِيو"مِلع" ِلع ِفدع بةُعاِق الويوِه
o حرفالت حنويِسِفن ، :  ِلمى عضركُونُ ِمنكُم ميأَن س)7(. 
o وحراف ي، حنوفْلن :  ِهمِإلَي ِجعرنَ أَلَّا يورأَفَلَا ي)8(. 
o َأقَو حنود ، :ِلعمقَنْ أَت دقُ يومز يد. 
o لَوحنوو ، : َّلى الندلَه اُء اللّهشي ِميعاً وج اس)9(.  

  

                                                                                                                                                   
 = س قِه الْحلَيئاً فَإن كَانَ الَِّذي عيش هاِمنوا   ِفيهِهدـشتاسِل وـدِبالْع هِليِللْ ومفَلْي وِملَّ هأَن ي ِطيعتسالَ ي ِعيفاً أَوض أَو 

    اِلكُمجِن من ريِهيدش         ـذَكِّرا فَتماهـدـِضلَّ إْحاء أَن تدهالش نَ ِمنوضرن تاِن ِممأَتراملٌ وجِن فَرلَيجا ركُوني فَِإن لَّم
    أَجِلِه ذَِلكُم أَقْـسطُ ِعنـد   ِإحداهما اُألخرى والَ يأْب الشهداء ِإذَا ما دعواْ والَ تسأَموا أَن تكْتبوه صِغرياً أَو كَِبرياً ِإلَى     

اللِّه وأَقْوم ِللشهادِة وأَدنى أَالَّ ترتابواْ ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً حاِضرةً تِديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جنـاح أَالَّ تكْتبوهـا         
ِهدأَشواْو    آرضالَ يو متعايبٍء     ِإذَا تيِبكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو ِبكُم وقفُس هلُوا فَِإنفْعِإن تو ِهيدالَ شو كَاِتب 
ِليمع  . 

 .  أَن نسوي بنانهعلَىبلَى قَاِدِرين  :، ومتامها04 القيامة، من اآلية)1(
 الْفَضِل ِمنكُم والسعِة أَن يؤتوا أُوِلي الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ولَا يأْتِل أُولُواْ :امها، ومت22النور، من اآلية )2(

 .   أَلَا تِحبونَ أَن يغِفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رِحيم ولْيصفَحواِْفي سِبيِل اللَِّه ولْيعفُواْ
  .82الشعراء )3(
 . يِريد اللّه أَن يخفِّف عنكُم وخِلق اِإلنسانُ ضِعيفاً :، ومتامها28النساء، من اآلية )4(
 ).هـ( ساقطة من )5(
 .1/58:، ومغين اللَّبيب70ص: شرح قطر الندى: ينظر )6(
وم أَدنى ِمن ثُلُثَِي اللَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ من الَِّذين معك      ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُ      :، ومتامها 20املزمل، من اآلية   )7(

ضـى   ما تيسر ِمن الْقُرآِن عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مر  تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤواْ    لَنهار عِلم أَن    لنواللَّه يقَدر اللَّيلَ وا   
 الصلَاةَ  ما تيسر ِمنه وأَِقيمواْوآخرونَ يضِربونَ ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وآخرونَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرؤواْ  

 ِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً واستغِفرواْ ِلأَنفُ اللَّه قَرضاً حسناً وما تقَدمواْوآتوا الزكَاةَ وأَقِْرضواْ
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه .  

 .  عاًأَفَلَا يرونَ أَلَّا يرِجع ِإلَيِهم قَوالً ولَا يمِلك لَهم ضراً ولَا نفْ :، ومتامها89طه، من اآلية )8(
ولَو أَنَّ قُرآناً سيرت ِبِه الِْجبالُ أَو قُطِّعت ِبِه اَألرض أَو كُلِّم ِبِه الْموتى بل لِّلِّه اَألمر  :، ومتامها31الرعد، من اآلية )9(

جِميعاً والَ يزالُ الَِّذين كَفَرواْ تِصيبهم ِبما صنعواْ قَاِرعةٌ أَو          اس  لنجِميعاً أَفَلَم ييأَِس الَِّذين آمنواْ أَن لَّو يشاُء اللّه لَهدى ا          
ادالِْميع ِلفخالَ ي اللِّه ِإنَّ اللّه دعو أِْتيى يتح اِرِهمن دلُّ قَِريباً محت . 
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ـ  ع ِنب اِ ةُاَءر قِ هديؤت، و ونَرسفَم الْ الَا قَ م، كَ ملَع ي ملَفَأَ: اهنعم، و)1( سئَي ي ملَفَأَا  هلَب قَ ألنَّ 2(اسب(:  
 َلَفَأمي تبِني  ،وِإكَنوِن كَاري ئَيى ِبسنعمي لَعمِع ضالَ، فَيفلْ يفَت3(.ليِه ِإت(  

 ِةيلَِق الثَّ ن مِ ةًفَفَّخ م ونَكُ ت نْ أَ از، ج)4(  وحِسبواْ أَالَّ تكُونَ ِفتنةٌ     : حنو ن ظَ دع ب تعقَ و نَِّإفَ  
نْأَو ونَكُ ت اِص نةًب و هَأل ا ورجـ كْ، واألَ ح ـ ِمالَ يف كَ  رثَ ـ ِل، و )5(مِه ا أَ ذَهجـ م لَـى وا  عـ  ا ع لنِبص    

  

   /ِةيِردصمالْ ِبجر وخ)6(،اس أَن يتركُوا نحِسب ال اَامل : تعاىل قوله مِهِمالَكَيف 
فَأَوحينـا   : ، حنو قوله تعاىل   )7(ِهوِفر ح ونَ د ِلوالقَ معنى ِفيها ٍةلَمج بِ ةُوقَبسم الْ ي، وهِ ِةرسفَمالْ -

 ِع الْفُلْكنِه أَِن اصِإلَي)8(.  
- اِئوالزوهِ ِةد ،ي اِق الوةُع ب علَ "دتعاىلحنو قوله   " ام :   ِشرياء الْبا أَن جفَلَم)9(،َأ ـ و ب يمِ نالقَـس   
 لَ"وِسقْأُ: ، حنو"ولَنْ أَم وِتأْ يِنيي زيكْأَ لَدرمتِإ، ِفهنها الَمي ِصنالْاِنب ماِرض10(.ع(  

  

                                                
 .87ص: ، ينظر متامها31 الرعد، من اآلية)1(
، ولد قبل اهلجرة بثالث سنني لُقب حبـرب األمـة، روى الكـثري مـن      عم الرسول هو عبد اهللا بن عباس ابن    )2(

 .هـ68األحاديث، تويف عام 
  ، وهـو تفـسري     71ص:خمتصر يف شواذ القـرآن    : ينظر.  وهي أيضا قراءة علي بن أيب طالب وعبداهللا بن مسعود،          )3(
" ئَسيىو) هـ538ت(، قال الزخمشري  "أفلم ينعم"  لم يعلم، قيل هي لغة قوم من ا       أف" أفلم ييئسخع، وقيل إمنا استعملَ    لن

  ىاليأس  مبنجاء يف                 عـى  العلم لتضمنِه معناه، ألن اليائس عن الشيء عاملٌ بأنه ال يكون، كما استعمل الرنعاخلـوف   م 
 القاسم جـار    وأب،  ه التأويل الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجو       :ينظر. الترك لتضمن ذلك   معنىسيان يف   لنوا
.  يعلـم  عنـى  كونَ ييئس مب   )هـ207ت(وقد أنكر الفراء  . 2/288:، بريوت حممود الزخمشري اخلوارزمي، دار املعرفة     اهللا

 .72ص:دىلنشرح قطر ا:ينظر
 تاب اللّه علَيِهم ثُم عمواْ وصمواْ كَـِثري  وحِسبواْ أَالَّ تكُونَ ِفتنةٌ فَعمواْ وصمواْ ثُم :، ومتامها71املائدة، من اآلية )4(

 . منهم واللّه بِصري ِبما يعملُونَ
 .72ص: شرح قطر الندى: ينظر )5(
 .  تنونَ آمنا وهم لَا يفْاس أَن يتركُوا أَن يقُولُواْلنحِسب ا اَ امل :ام، ومتامه02-01العنكبوت، من اآليتني )6(
. أن تسبق جبملة، وأنْ تتأخر عنها مجلة، والثالث أن ال يكون يف اجلملة السابقة أحـرف القـول        : ومن شروطها  )7(

 .1/60:، ومغين اللبيب69ص: ، وشرح قطر الندى4/157:، أوضح املسالك2/424:ارتشاف الضرب: ينظر
يِه أَِن اصنِع الْفُلْك ِبأَعيِننا ووحِينا فَِإذَا جاء أَمرنا وفَار التنور فَاسـلُك  فَأَوحينا ِإلَ :، ومتامها27املؤمنون، من اآلية )8(

 . غرقُونَ ِمن كُلٍّ زوجيِن اثْنيِن وأَهلَك ِإلَّا من سبق علَيِه الْقَولُ ِمنهم ولَا تخاِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَموا ِإنهم مِفيها
 وجِهِه فَارتد بِصرياً قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم ِإني أَعلَم ِمن علَىفَلَما أَن جاء الْبِشري أَلْقَاه  :، ومتامها96يوسف، من اآلية )9(

 . اللِّه ما الَ تعلَمونَ
 .1/63:مغين اللبيب: ينظر )10(

 ]ظ17[
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ـ  ب ِةاي الغ وِعقُو لِ ِةن الس ِله أَ دنها عِ ِيلنفْ يدِيأْ ت ، والَ اٍلبقِْتس، واِ ٍبصن و يِفن فر ح )لَنو( - عد1(اه( ،
  لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتـى يرِجـع ِإلَينـا           )2(  ،فَلَن أَبرح اَألرض حتى يأْذَنَ ِلي أَِبي         :حنو

  .)4(ِفقُواْ ِمما تِحبونَ تنالُواْ الِْبر حتى تن لَن  ))3 موسى
- وتختبِ ص ِميِدقْت م عوِلم م عوِلما  هلَعيا، حنو ه :زأَ  يد ا لَنِرضوالَ ب  قَ تلْ لِ عدالِ )6(الفًا خِ ) 5(اِءع ِنب 

ما أَنعمت علَي فَلَـن أَكُـونَ       قَالَ رب بِ    قوله تعاىل  ن، مِ ِه بِ لَّدتسا اِ يم فِ ه لَ ةَج ح الَ، و )7(السراِج
   ِرِمنيجظَِهرياً لِّلْم)8( م ،ِعدنَّا أَ ي م عنفَ: اهاجونَكُ أَ  الَ يلِنع الَ، و انَكَ م ح ِلملَىا  ها ع ي الْ ِفلنِضِحم ،

وِل ذَونُكُيك ِمنهجم ظَاِهرعاىل أَنْ الَ يةً ِهللا تداهعِر مامزِلِن ًءا جعأَ الَِّتي ِهِتمنعمِبت هيِهلَا ع.  
ـ  : )10(نيوِبلَ الـش  الَ، قَ )9(ِهيِوبي سِ دن عِ اٍءزج و اٍبو ج فر ح )ذًاوِإ( - ـ و م لِّيف كُ ـ ، و ٍعِض  الَقَ
ا قًاِد ص كنظُا أَ ذًِإ: ولُقُت، فَ كبِحأُ: الُقَ ي هن أَ يِلِلد، بِ اِبوجلْ لِ ضخمت ت دقَ و ِرثَكْيف األَ : )11(يِساِرالفَ
 :وٍطر شثِةالَثَّ ِبةًباِص نونُكُا تمن، وِإ)12(اناه هاةَازج م الَذِْإ

  

                                                
 .2/89:الكشاف:  ينظر)1(
 .67ص: ينظر متامها. 80، من اآليةيوسف )2(
 .  نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسىلَنقَالُوا  :، ومتامها91طه، من اآلية )3(
 71ص: ينظر متامها. 92آل عمران، من اآلية )4(
ال عذَّب اهللا : يارب ال عذبت فالنا، وحنو:  حنو ألن فعل الدعاء ال يسند إىل املتكلِّم، بلْ إىل املخاطب، أو الغائب،   )5(

 .1/465:، ومغين اللبيب66ص: ، وشرح قطر الندى2/391:ارتشاف الضرب: ينظر. عمرا
 .1/465:، ومغين اللبيب60ص: ، وشرح قطر الندى2/391:ارتشاف الضرب: ينظر )6(
 ، أحد األئمة املشهورين يف النحو واألدب        السراِجهو أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي، املعروف بابن             )7(

كتاب األصول يف النحـو     : هـ، له تصانيف منها   316أخذ األدب عن املربد، أخذ عنه أبو سعيد السريايف، تويف سنة          
 .6/136:، واألعالم162، 161ص:  والبلغة4/150:وفيات األعيان: ينظر. واالشتقاق

 .17القصص )8(
 . 4/234:الكتاب: ينظر )9(
هـ، تتلمذ علَى أيب بكر 562هو أبو علي عمر بن حممد بن عبد اهللا األزدي الشلوبني األندلسي، ولد بإشبيلية سنة )10(

كتاب التوطئة وشرح املقدمـة  : هـ، من تصانيفه النحوية645حممد اللَّخمي حىت غدا إماما يف علم النحو، تويف سنة        
 .2/224:، وبغية الوعاة133، 132ص: بلغة، وال3/396:وفيات األعيان: ينظر. اجلزولية

هـ، أقام حبلب عند سـيف الدولـة    288أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي، ولد مبدينة فسا سنة            )11(
 101ص: الفهرسـت : ينظر. املقصور واملمدود، وكتاب العوامل املائة: هـ ببغداد، من كتبه   377احلمداين، تويف عام  

 .61ص: والبلغة
 .3/425:، وحاشية الصبان1/37:مغين اللبيب: نظر ي)12(
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ِبالرفِْع، فَِإذَا تقَدمتها :  أُكِْرمه، قُلْت)2(ازيد ِإذً: ، فَلَو قُلْت)1( يف صدِر الكَالَمِ كُونَ واِقعةً  ت أَنْ: اَألولُ
     لُ، أَيمالع ازالفَاُء ج أَو اوالو :بصالن  اُء، أَيواِإللْغ ، :فْعالر  ورهشالْم ووه ،    بأَ الـسِبِه قَرةُ، و3(ع( 

ـ ، و5( (  اس نِقرياً فَِإذاً الَّ يؤتونَ الن    ،  ))4 وِإذاً الَّ يلْبثُونَ ِخالفَك ِإالَّ قَِليالً      : قوله تعـاىل   ئِرقُ
ااذًش : اثُولْبوإذَا الَ ي)6( .  
الَقَو ب عضهم:  الت ِقحأَ يق نا قِ ذَ إِ هنِْإ:  لَي ت زي أَ ِنرزرك، ا أُ ذًِإ وِسحلَ إِ نـ  نَِّإ، فَ يك ـ  الع ترد قَ     فطْ

  

ـ ، فالْ  اعيِم ج  /ِنيتلَم اجلُ علَى، و  اوشا ح هوِعقُوِل"  اذًِإ  "تيـغلْ، وأَ تمز ج اِبواجلَ   علَى     ]و18[ ذْمهاِنب  
  

 وِمثْلُ ذَِلك :زيد قُ يا أُ ذً، وإِ ومِسحنْ إِ ليِه إِ ن ِط علَـى  فالفِ ع ـ ِلع ِةي ـ فَ ر علَـى ، و تـ  االِ ع ِمسِةي   
  )7(.اِنبهذْمفالْ
 تعفَ، ر قدصا ت ذًِإ: تلْقُ، فَ ٍثيِدح بِ صخ ش كثَد ح ولَ، فَ الًبقْتسا م هدع ب لُع الفِ أَنْ يكُونَ : ياِنوالثَّ
  .اِلح الْادرما الْذَِإ

 -واِهللا-ِإذًا أُكِْرمـك، وِإذًا     : ، حنو )8(الناِفيِة" الَ"، أَو يفِْصلَ بينهما القَسم، أَو       أَنْ يتِصالَ : والثَّاِلثُ
ـ كِْرأُ:  اجلُمعِة، قُلْـت ا يوما يف الداِر، وِإذً ، وِإذً ا يا زيد  ِإذً: فَلَو قُلْت ، كا الَ أُِهين   وِإذً ،مككِْرأُ م ك  

  

                                                
 .2/317:، شرح ابن عقيل2/396:، وارتشاف الضرب234ص: أسرار العربية: ينظر )1(
: ينظـر . بالنون) هـ286ت(واملربد) هـ249ت(اجلمهور يكتبوا باأللف، وكذا رمست يف املصاحف، واملازين        )2(

 .3/426حاشية الصبان
، وأبو  )هـ145ت(، وأبو عمرو بن العالء      )هـ120ت(، وعبداهللا بن كثري املكي      )هـ169ت(نافع املدين   : وهم )3(

، وأبو عمارة محزة بن     )هـ128ت(، وأبو بكر عاصم بن أيب النجود        )هـ118ت(عمران عبد اهللا بن عامر الشامي       
 اآلخرين وافقوا   ، كما عثرت علَى أن الثالثة     )هـ189ت(،  وأبو احلسن علي بن محزة الكسائي       )هـ156ت(حبيب  

، وأبو حممـد يعقـوب بـن اسـحاق          )هـ128ت(أبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين     : السبعة يف القراءة هذه وهم    
وهذه اجلملة من اآلية ليست حمل      ). هـ229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف البزار          )هـ205ت(احلضرمي

خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن        : ينظر. ءة شاذة خالف بني مجهور قراء القراءات املتواترة وإمنا هي قرا        
 .80ص: خالويه، عامل الكتب، بريوت

 وِإن كَادواْ لَيستِفزونك ِمن اَألرِض ِليخِرجوك ِمنها وِإذاً الَّ يلْبثُونَ ِخالفَك ِإالَّ قَِليالً :ومتامها ،76اإلسراء، من اآلية)4(
 .  اس نِقرياًنلأَم لَهم نِصيب من الْملِْك فَِإذاً الَّ يؤتونَ ا  :، ومتامها53 اآليةالنساء، من )5(
 .76اإلسراء، من اآلية)6(
 .1/41:مغين اللَّبيب: ينظر )7(
  .67ص: شرح قطر الندى: ينظر )8(
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نعفِْع، وِبالر بِضعالع ِإِبر لغاؤ1(اه(اُِولَ، و ستِقبِتيالش وطُرِم، ونذًِإ«:ها يِلحفي ا راِهللاولَس «)2(.  
- )كَووإِ ،)ي نم ونُكُا ت اِص نا كَ ذَ إِ ةًبان ت مصِردنِْإ فَ "نْأَ" لُثْ مِ ةًي د لَخت لْ عيا الَ هم الت ـ فْ لَ يِلِلع   اظً

: ، حنـو ايرِدقْ تأَو4( .(ِلكَيلَا تأْسوا  ، ))3   ِلكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج :تعاىل كقوله
ـ ، فإنْا بنيتهاهن ع اًءنغِتس اِ م الالَّ تفْذَ ح كنأَ، و يكَ لِ لَصنَّ األَ  أَ تردا قَ ذَي، إَ ِنمِركْت ي كَ كتئِْج  م لَ
تقدالالَّ ر كَ م ،انكَ" تي" ح رف ج بِ ر مِم الالَّ ِةلَِزن  لَى ِةلَالَ يف الدع الت ـ  يِلِلع ـ  "نْأَ"نَّ  أَ، وكَ م ضمةٌر 
بعدا إِِ هضمِزا الَ ارم ا، وتتعين الت ِلعِليانَ كَ نْ إِ ةُي ب عدا  ه"االِ "ام فِْتساِمهأَ ِةي ـ  الْ و مصِردأَ ِةي ،ِم الـالَّ  و ،
)الَوكَم 5(.)ي(ِإِوضملَى" نْأَ "ارِقع سمِنياِئ جزو اِجوالْ، فَباِئجزيف خ ِسملَاِئِس م: )6(  
  ا ِإلَيك الـذِّكْر ِلتبـين      نوأَنزلْ :عِليِل، كقوله تعاىل   ِللت سواًء كَانت " كَي "ِمبعد الَ  عقَ ت نْأَ: لُواَأل
اِس ِللن)7( ، ًِبيناحاً مفَت ا لَكنحا فَتِإن، ِمن ذَنِبك مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغِلي )8(،َأ لْ ِلواِقعِةب)كقوله )9   

                                                
 .2/396:، وارتشاف الضرب3/16:الكتاب: ينظر )1(
: وفيـه ) 7(، كتاب اخلصومات، باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، احلـديث     3/245:صحيح البخاري :  ينظر )2(

من حلف  «:  قال قال رسول   -رضي اهللا عنه  -حدثنا حممد أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا             
يفَّ واهللا، كـان    : علَى ميني وهو ِفيها فاجر ليقتطع ا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان قال فقال األشعث                 

            يبذلك بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمت إىل الن      فقال يل رسول اهللا  :   نة؟ قلـتال: ألك بي  .  
ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد  إذا حيلف ويذهب مبايل فأنزل اهللا تعاىل        : قال قلت يا رسول اهللا    . قال فقال لليهودي احلف   

مأَيناً قَِليالًاللِّه وثَم اِنِهم .... « .  
 وِإذْ تقُولُ ِللَِّذي أَنعم اللَّه علَيِه وأَنعمت علَيِه أَمِسك علَيك زوجك واتِق اللَّـه   :، ومتامها37األحزاب، من اآلية )3(

لَّه أَحق أَن تخشاه فَلَما قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها ِلكَي لَـا             اس وال لنوتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتخشى ا       
 .  الْمؤِمِنني حرج ِفي أَزواِج أَدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَِّه مفْعوالًعلَىيكُونَ 

 ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا ِبما آتاكُم واللَّه لَا يِحب كُـلَّ مختـاٍل   علَى ِلكَيلَا تأْسوا  :امها، ومت23احلديد، من اآلية )4(
 .فَخوٍر

ال تكون إال حرف نصب، وال جيوز أن تكون حرف خفض، وذهب البصريون إىل    " كي"ذهب الكوفيون إىل أنَّ      )5(
، وأوضـح  574-2/570:هذه املـسألة يف اإلنـصاف يف مـسائل اخلـالف     : ينظر. أا جيوز أن تكون حرف جر     

 .156-4/150:املسالك
 .196-4/191:أوضح املسالك: ينظر )6(
 .  هم يتفَكَّرونَاِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّلنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِلنلْ ِبالْبيناِت والزبِر وأَنز :، ومتامها44النحل، من اآلية )7(
 ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر ويِتم ،تحنا لَك فَتحاً مِبيناًِإنا فَ :ام، ومتامه02-01الفتح، من اآليتني )8(

 .  ِنعمته علَيك ويهِديك ِصراطاً مستِقيماً
 .3/426:حاشية الصباناملسألة يف  )9(
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  هـم  ن َأل؛يـلِ ِلعتل ِلتسيا، لَن هم، والالَّ))1فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدواً وحزناً  :تعاىل
ـ باِق ع تانكَ، فَ ٍني ع ةَر قُ مه لَ ونَكُي لِ وهطُقَتلْا اِ من، وإِ كِلذَ لِ وهطُِقتلْ ي ملَ تـ  نْ أَ ه ص ـ  لَ ار هـ  م ع دا و  
وحز2(.ان(  

  .))3هلَ الْبيِت أَ ِإنما يريد اُهللا ِليذِْهب عنكُم الرجس :  تعاىلكقوله ٍةداِئ زوأَ
   الَِّذي لُع الِفانَ كَولَ، وازج لَِمالَ يف الكَترِهظْ أُولَ، وٍةرمض منْأَ ِبوبصن مِعاِضوم الِْهِذ يف هلُعِفالْفَ

  ِلئَالَّ : كقوله تعاىل ناِفيةً كَانت بعد الالَِّم سواًء"أَنْ"/  وجب ِإظْهار"ِبالَ"مقْرونا  م الالَِّهيلَ عتلَخد  ]ظ18[
كُونَ ِللنةٌ يجلَى اللِّه حاِس ع)4(، َأماِئ زقولِه تعاىلك ةًد:  اِبلُ الِْكتأَه لَمعِلئَلَّا ي)5(،َأ ِل: ييلَعم .  

  :ةُياِق البةُعبرواَأل
ـ  ٍمس اِ علَىا  ه بِ فِطا ع ذَِإ" مثُ "و، أَ "اِءالفَ"و، أَ "اِوالو"و  ، أَ "وأَ: "دع ب عقَ ت نْأَ   ـ  ٍصاِلخ  ن ِم

الِف بِ يِرِدقْالتتعاىل كقوله،  ِلع :                ـاٍب أَواء ِحجرِمـن و ياً أَوحِإلَّا و اللَّه هكَلِّمٍر أَن يشا كَانَ ِلبمو
ـ ح و علَىا  فًطْع" نْأَ "اِرمضِإ بِ )7("لَِسري" بص ن ن م ِةاَءر،  يف قِ   ))6يرِسلَ رسوالً    ا، أَ يو ي ـ ر  لَِس

روالًسو وحا لَييسالِفيِرِدقْ يف ت ِلعلَ، وِهظْ أُورلَِمالَ يف الكَت جكَقولِه، واز :  

                                                
 فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدواً وحزناً ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانواْ :، ومتامها08القصص، من اآلية )1(

اِطِئنيخ. 
 ).حزن(ة ماد: القاموس احمليط: ينظر. اهلَم: واحلزن. 158-3/157الكشاف: ينظر )2(
 .67ص: ينظر متامها. 33األحزاب، من اآلية )3(
 اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللّه علَىاِس لنرسالً مبشِرين ومنِذِرين ِلئَالَّ يكُونَ ِل :، ومتامها165النساء، من اآلية )4(

  . عِزيزاً حِكيماً
 شيٍء من فَضِل اللَِّه وأَنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللَّـِه  علَىِلئَلَّا يعلَم أَهلُ الِْكتاِب أَلَّا يقِْدرونَ         :، ومتامها 29احلديد، من اآلية   )5(

  يؤِتيِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم
للَّه ِإلَّا وحياً أَو ِمن وراء ِحجاٍب أَو يرِسلَ رسـوالً   وما كَانَ ِلبشٍر أَن يكَلِّمه ا :، ومتامها51الشورى، من اآلية )6(

ِكيمح ِليع هاُء ِإنشا يِبِإذِْنِه م وِحيفَي  . 
  ، وأبو عمران عبـد اهللا      )هـ145ت(، وأبو عمرو بن العالء      ) هـ120ت(ابن كثري املكِّي    : من قرأ بالنصب هم    )7(

، وأبو عمـارة محـزة بـن حبيـب     ) هـ128ت( وأبو بكر عاصم بن أيب النجود     ،) هـ118ت(ابن عامر الشامي  
، وأبو حممد يعقوب    )هـ128ت(، وأبو جعفر املدين   )هـ189ت(، وأبو احلسن علي بن محزة الكسائي      )هـ156ت(

ـ 229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلـب خلـف البـزار           )هـ205ت(ابن اسحاق احلضرمي   أمـا نـافع    ). هـ
  .292، 3/291:النشر يف القراءات العشر: ينظر). يرسلُ(رأ بالرفع فق) هـ169ت(املدين
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ـ   ي  ِنــير علَلَُــبس عبــاَءٍة وتقَـ
  

   )1(وِففُ الــشِسب لُــنيلَّ ِمــ ِإبحــأَ  
  

ِدقْتيرلَ، لَهبسع ٍةاَءبنْأَ وقَ ترع يِني.  
  : كَقولِهو

   هيِضــرأُ فَتــرع مع توقُّــالَولَــ
  

  ................................. )2(   
  

  : كَقولِهو
ــِإ نقَي وــت ــلَ لَي سكَيــم ــِقع أَا ثُ    هلَ

  

  .................................. )3(   
  

ـ  و نِفصم الْ ِمالَ كَ ن مِ ِةياِق الب ِةسم اخلَ دعب، و دمقَا ت م كَ ِةارجالْ" يكَ "دع ب باِج الو ارمضواِإل : يِه
 يِفن م اٍض م ٍصاِق ن ٍنو كَ ن مِ "نكُ ي ملَ" و، أَ "انَا كَ مِب" ةُوقَبسم الْ يِه، و يِفلن ا :ِي أَ )وِدحج الْ مالَ(

  .)6( لَّم يكُِن اللّه ِليغِفر لَهم والَ ِليهِديهم ، )5(ما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم  )4(]:قوله تعاىل[حنو
  وسميتالَِهِذ ه الْم جوِنكَ، ِلوِدحها مسالْوِنالكَ ِبةًوقَب مِفنواي ،فلني يسمى جح7(.اود(  

                                                
: ، وشرح قطـر النـدى     2/330:، وشرح ابن عقيل   4/192:، وأوضح املسالك  3/45:البيت من الوافر يف الكتاب     )1(

ـ 761ت(وابن هشام) هـ672ت(ورواه ابن مالك). منت(مادة : ، ولسان العرب1/438:، ومغين اللبيب  73ص ) هـ
ـ 82، وهو مليسون بنت حبدل شاعرة بدوية زوجة معاوية بن أيب سفيان، توفيت عام             )لُبس(االبتداء  حبذف الم    .  هـ

 1عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط      : ومعجم النساء الشاعرات يف اجلاهلية واإلسالم     . 7/339:األعالم: ينظر
 . 245ص: م1990-هـ1410

  : ، ومتامه3/460:، وحاشية الصبان2/332:شرح ابن عقيل: ة يفهذا صدر بيت من البسيط وهو بال نسب )2(
 .ما كنـت أُوِثر إترابـا علَى ترِب  ............................. 

 3/460:، وحاشـية الـصبان    4/195:، وأوضح املسالك  )ثور(مادة  : هذا صدر بيت من البسيط يف لسان العرب        )3(
  : للخثعمي ومتامه

.......... ..................  ا عافَِت البقَرلَم ضربكالثَّـور ي .  
  وهو أبو سفيان أنس بن مدركة بن كعب األكليب اخلثعمي أحد فرسان خثعم يف اجلاهلية، أسـلم وأقـام بالكوفـة         

 .50ص: ، ومعجم الشعراء املخضرمني31ص: معجم الشعراء: ينظر. هـ35تويف عام
  .إضافة يقتضيها السياق )4(
 . وما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ :، ومتامها33األنفال، من اآلية )5(
زدادواْ كُفْراً لَّم يكُِن اللّه ِليغِفر ِإنَّ الَِّذين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ا :، ومتامها137النساء، من اآلية )6(

  . لَهم والَ ِليهِديهم سِبيالً
  .75ص: ، وشرح قطر الندى2/399:، وارتشاف الضرب3/7:الكتاب: ينظر )7(

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 94

 
  

- )وىحالفِ انَنْ كَ  إِ )ت لُع م سقْتبا الًب لنسلِ ِةب ا قَ ملَبه ا، سانَ كَ اًءو م سقْتا بِ الًبلنسِةب  إىل ز اِنم ِملُّكَ الت 
  . الَوأَ
ـ  موعج رنَِّإفَ ،))1  لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى       :  تعاىل كقوله: لُواَألفَ ى وس
مسقْتا ِبالًبلنإىل اَألِةسب مِنِير.  
ـ  نِْإ، و وِلس الر لَو قَ نَِّإ، فَ ))2 وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ     : تعاىل كَقولِه: اينوالثَّ ـ  م انَ كَ ا ياِض
  " كَي"ِإما ِبمعنى  ِهذَ ه "ىتح"، و مهاِلزلْ زِ اِنم إىل ز  ِةبسلنا بِ لٌبقْتس م ه أن الَّ إِ اِربخ اإلِ اِنم إىل ز  ِةبسلناِب

  

ـ  ذَ، إَ "إىل" معنى بِ و، أَ ةَن اجلَ لَخدى ت ت ح مِلسأَ:ا، حنو هدعا ب م لِ ةًلَّ ع /    ِإذَا كَانَ ما قَبلَها        ]و19[ ـ  انَا كَ ا  م  
  

ـ ، و)3(  يِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسـى      لَن نبرح علَ   :  تعاىل كقولها  هلَبا قَ م لِ بعدها ِعلَّةً   دقَ
تلُصلْ لِ حمعيِنين م 4(اع( تعاىل كَقولِه  : ِْر اللَِّه         فَقَاِتلُواِفيَء ِإلَى أَمى تتِغي حبالَِّتي ت )5(، و "حيف  "ىت 
   )6( :ٍبرض أَِةثَالَ ثَعلَى ِمالَكَال
-ج وِه:ٍةار لْ ايمقَتدةُملَى ةُلَاِخ، والداِالع ِمسى ِبيِحِر الصنعىلِإ "م".  
-و ٍةفَاِطع:و سِتأْتي يف حوِفرِفطْ الع.  
-ِا وِتباِئدوِه:ٍةي يلَى ةُلَاِخ الدعج ا، كَقولِه،ٍةلَملَهيٍء قَبةٌ ِلشا غَايهونمضم :  

  

ـ ا ز مفَ ـ  ت  القَتلَـى  ِتالَ مدِ ج مـ اؤ ا  ه
  

ـ  تح)7(ةَلَجدِب   اُءى م د ـ ج ـ  أَ ةَلَ 8(لُكَش(   
  

                                                
 .89ص: متامها، ينظر 91طه، من اآلية )1(
واْ الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَـبِلكُم مـستهم    أَم حِسبتم أَن تدخلُ :، ومتامها214البقرة، من اآلية )2(

اللِّه قَِريب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يتلِْزلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب . 
 .91 طه، من اآلية)3(
 .76ص: شرح قطر الندى: ينظر )4(
 علَـى وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحـداهما   :، ومتامها09احلجرات، من اآلية )5(

 اللَّـه يِحـب    ِإنَّ بينهما ِبالْعـدِل وأَقْـِسطُواْ     فَاءت فَأَصِلحواْ   تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإن       الَِّتي الْأُخرى فَقَاِتلُواْ 
قِْسِطنيالْم. 

 .1/205:املسألة بشروطها يف مغين اللبيب )6(
. أرئك روذ وكودك دربـا    :  دجلة ر ببغداد، ومعناه البحر الصغري ودجلة معربة علَى ديلد، هلا امسان آخران مها              )7(

 .2/502:معجم البلدان: رينظ
نعمان حممد : حممد بن حبيب، تح : ديوان جرير، شر  : ينظر. البيت من الطَّويل يف ديوان جرير برواية متُور دماؤها         )8(

وهو أبو حرزة جرير بن     . 1/213:، ويف مغين اللَّبيب روي متُج دماءها      1/143: 1971أمني طه، دار املعارف، مصر،      
  =هـ، شاعر أموى من مدرسة النقائض، عمر نيفًا ومثانني عاما33 كليب بن يربوع، ولد عامعطية بن حذيفة من بين
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ِلوالِْعفْر مِعاِرضب عدةُثَالَا ثَهش وٍطر:  
نِتفَـاَء   ِانَّ، َألةَنيِد املَلَخدى أَت حترِسما :  يف حنوهعفْ الرعِنتميا، فَ هلَبا قَ ما ع ببس م نْ يكُونَ أَ: لُواَأل
لَِريالس يسس بلْا ِلبدوِلخ.  
ا لهخدى أَ ت ح ترِس: وِلخ الد ِةالَ يف ح  كقوِل، كَ انَا كَ يقًِقح ت اِلحلْ لِ ِلع الفِ انُم ز أَنْ يكُونَ : اينوالثَّ
ا ذَ هعلَى، واِل احلَةَايكَ حِ تدر أَ كنِكلَ، و وِلخ والد ِرِيي الس ِض م دع ب ِلوا القَ ذَ ه كقوِلا، كَ يرِدقْ ت وأَ
اَءجفْ الر1(ع( تعاىل يف قوله : ُولسقُولَ الرى يتح )2(، لْ الِزنََّألوالقَلَاز لَوم ضاي.  
ي ِري س انَكَ: ا، ويف هلَخدى أَ ت ح ِرييِس:  يف حنو  عفْ الر عنتما اِ ذَها، ولِ اما ت هلَبا قَ  م أَنْ يكُونَ : ثُاِلوالثَّ
ى أَحتلَدخذَا، ِإها حلْملَى انَ كَتاع لناِنقصونَ دالت 3(.اِمم(  

)اجلَوواِءالفَ بِ اب( ْال ِفمِة ِةيدِبيبِللْس  ،)اِوالوةِ )ودِفيالْم       ِفـين دعا بتقَعِة ِإذَا وِعيـضٍ   ِللْمحم   
ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين5(  ،     ( لَا يقْضى علَيِهم فَيموتواْ    :  كقوله تعاىل  ، فَالنفي )4( محضٍ  أَو طَلَبٍ 

واْ ِمنكُمداهج اِبِرينالص لَمعيو  )6(.  
  :يِه، و)7(اَءيش أَةَياِنم ثَلُمش يبلَوالطَ

   .كمِركْأُي فَِنرز: ، حنورماَأل -1
 علَى اللَِّه كَـِذباً      لَا تفْترواْ  )8(  ، لَا تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي        : كقوله تعاىل  هيلنوا -2
فَي كُمحتس)9(ِلاِعِر، وقَوالش :  /   

                                                                                                                                                   
 .1/301:، ووفيات األعيان309ص: الشعر والشعراء: ينظر. هـ خلف ديوان شعر114مات باليمامة، عام= 

 .676ص: ، وشرح ابن الناظم234ص: التسهيل: ينظر )1(
 .94ص: ، ينظر متامها214 البقرة، )2(
 .77ص: شرح قطر الندى: ينظر )3(
 .80ص: ، وشرح قطر الندى4/177:أضح املسالك: ينظر )4(
 ولَا يخفَّف عنهم من عذَاِبها  لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيِهم فَيموتواْوالَِّذين كَفَرواْ  :، ومتامها36فاطر، من اآلية )5(

 . كَفُوٍر كَذَِلك نجِزي كُلَّ
أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمـنكُم ويعلَـم     :، ومتامها142آل عمران، من اآلية )6(

 اِبِرينالص . 
 .2/322:شرح ابن عقيل: ينظر )7(
باِت ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي ومن يحِللْ علَيـِه  كُلُوا ِمن طَي   :، ومتامها81طه، من اآلية )8(

 .غَضِبي فَقَد هوى 
 اب مِن افْترىسحتكُم ِبعذَاٍب وقَد خ علَى اللَِّه كَِذباً فَيقَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تفْترواْ : ومتامها، 61طه، من اآلية )9(
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ــ تالَ نــه ع نــ خ ــٍقلُ ِتأْ وتــثْ ِمي   هلَ
  

ــ   عارــلَ ع يا فَذَ ِإكــع ــ عتلْ    )1(يمِظ
  

  ))2ِمنـواْ   وربنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُوِبِهم فَـالَ ي          : قوله تعاىل ، حنو   اُءعلدوا -3
  .ِةن اجلَلَخدأَي و ِلرِفغْ ِامهاللَّ:  وحنو

من ذَا الَِّذي يقْـِرض)3(    ،      ا   ِمن شفَعاء فَيشفَعواْ لَن    افَهل لَن  :  واِالسِتفْهام، حنو قوله تعاىل    -4
 لَه اِعفَهضناً فَيسضاً حقَر اللّه )4( بصن ناَءِة ملَى ِقرع ،"اِعفَهضي")ـِديِق    :  وقوِلِه)5ص ـلْ ِمـنه

  . )6(مخِلٍص ويسِعفَا
. ))7  ِإلَى أَجٍل قَِريـٍب فَأَصـدق      لَولَا أَخرتِني  :  والعرض، وهو الطَّلَب ِبِرفٍْق، كَقولِه تعاىل      -5

  : وقَولُ الشاِعِر  

                                                
حممد حـسن آل ياسـني، دار       : البيت من الكامل يف ديوان أيب األسود الدؤيل، أبو سعيد احلسن السكري، تح             )1(

  . 404، 403ص: م1998-هـ1418، 2ومكتبة اهلالل، بريوت، ط
  ٌء له وخصـومحسدوا الفىت إذْ ملْ ينال سعيـه       فالقـوم أعـدا:      والبيت من قصيدة مطلعها

وأبو األسود هو ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل أحـد سـادات التـابعني         . وهو من الشعر املشكوك يف نسبته إليه      
هـ 67واحملدثني والفقهاء والشعراء،أول من وضع العربية ونقط املصحف،له أخبار كثرية مع اخللفاء واألمراء،مات سنة

 .18ص: ، ومعجم الشعراء2/22:، وبغية الوعاة3/436:، ومعجم األدباء491 ص:الشعر والشعراء: ينظر. بالبصرة
ِضلُّواْ حياِة الدنيا ربنا ِليوقَالَ موسى ربنا ِإنك آتيت ِفرعونَ ومأله ِزينةً وأَمواالً ِفي الْ :، ومتامها88يونس، من اآلية )2(

ا اطِْمسنبر ِبيِلكن سلَى عع دداشو اِلِهمولَى أَمعفَالَ ي قُلُوِبِهم و اَألِليم ذَاباْ الْعورى يتواْ حِمن. 
سلُ هلْ ينظُرونَ ِإالَّ تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ الَِّذين نسوه ِمن قَبلُ قَد جاءت ر :، ومتامها53األعراف، من اآلية )3(

ا أَو نرد فَنعملَ غَير الَِّذي كُنا نعملُ قَد خِسرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ لَنا ِمن شفَعاء فَيشفَعواْ لَنربنا ِبالْحق فَهل 
 .يفْترونَ 

 اللّه قَرضاً حسناً فَيضاِعفَه لَه أَضعافاً كَِثريةً واللّه يقِْبض ويبسطُ من ذَا الَِّذي يقِْرض :، ومتامها245البقرة، من اآلية )4(
 . وِإلَيِه ترجعونَ

ـ 128ت(، وأبو بكر عاصم بن أيب النجـود )هـ118ت(أبو عمران عبد اهللا بن عامر الشامي  :  قرأ بالنصب  )5(   )هـ
، وابن كـثري    )هـ169ت(نافع املدين : ، والبقية بالرفع وهم   )هـ205ت( وأبو حممد يعقوب بن اسحاق احلضرمي       

وأبو احلسن علي   ) هـ156ت(، وأبو عمارة محزة بن حبيب     )هـ145ت(، وأبو عمرو بن العالء      )هـ120ت(املكي
وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف       ) هـ128ت(وأبو جعفر يزيد بن القعاع املدين       ) هـ189ت(ابن محزة الكسائي  

 .2/433:النشر يف القراءات العشر: ينظر). هـ229ت(البزار
 .ويسعفنا) هـ(يف  )6(
 ِمن ما رزقْناكُم من قَبِل أَن يأِْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتِني وأَنِفقُواْ :، ومتامها10املنافقون، من اآلية )7(

 .كُن من الصاِلِحني ِإلَى أَجٍل قَِريٍب فَأَصدق وأَ

   ]ظ19[
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ا اِ يبالكِ ن ـ  الَ أَ اِمر ت دـ  ن بِصوا فتـ  ر ا    م
  

    فَم ثُوكدح ا؟     قَدـِمعس ـناِء كَم1(ا ر(   
  

وِلكقَوالَأَ: كت ِعلِْزن ندنا وِصتيبخ يار.  
6-والت لَ وهو الطَّ:حِضيضِش ِببتعاىل، حنو قوله ٍةد: َلَا أُنِزلِذيراًِعلَون هعكُونَ مفَي لَكِه ملَي)2(.  
  .ةَن اجلَلَخدت وتملَسالَّ أَه: كوِلقَوكَ

7- والت متعاىلحنو قوله   : ين :     فَأَفُوز مهعم ِني كُنتا لَيتي)3(    ،     كَذِّبالَ نو درا ننتا لَياِت  يِبآي 
الْم كُونَ ِمننا ونبرؤِمِنني )4(،ا ِبلنِبص.  

8-ر والت5(يج( : قوله تعاىلحنو : اببلُغُ الْأَسلِّي أَبلَّع اِت فَأَطَِّلعومالس اببأَس )6(،با صِبلن.  
 ٍتي يف ب  مهضعا بِ هعم ج )7(ةُعس الت ِهِذ وه ِميِر الكَ ِهِهج إىل و  ِرظَلن با عتمتَ وأَ ةَن اجلَ لُخدي أَ علَِل: كوقوِل
   : فَقَال

موا  ر عواَد نه واعرِ لْ وس ض  مـضهلَح   
  

  منـالَ      تكَم قد فيكذلك الن ج8( واَر(   
  

ـ  م:  حنو ضحم الْ فيلن ا ِبلَ الطَّ قييِدت بِ جرخ، و امفهِتس االِ يِت يف الب  اِلؤالس بِ ادرموالْ ا تالُز ـ ِتأْ ت ا ين
في لن ل "الَز" نَِّأل فَ لُوا األَ م، أَ اتبثْا اإلِ ماهعن م نَّ ألَ ؛امهعفْ ر بِجيا فَ نثُحدت و ا إالَّ نيِتأْا ت ا وم نثُدحتفَ
قَود د لَخ لَ عيا ا هلنفي فْ ونا ي ثْي إِ فْلنبوأَ ات ،ِالاين فَا الثَّمااِضقَِتن وحنو"إالَِّب"ي فْلن ، :نفَاِلز ِركْنمك ،  

  

                                                
 .3/443:، وحاشية الصبان2/323:، وشرح ابن عقيل83:شرح قطر الندى: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف )1(
لَيِه ملَك ِعنِزلَ كُلُ الطَّعام ويمِشي ِفي الْأَسواِق لَولَا أُأْ ماِل هذَا الرسوِل يوقَالُواْ  :، ومتامها07الفرقان، من اآلية )2(

 .  فَيكُونَ معه نِذيراً 
كُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتِني كُنت ي كَأَن لَّم لَن ولَِئن أَصابكُم فَضلٌ من اهللا لَيقُو :، ومتامها73 النساء، من اآلية)3(

 .  معهم فَأَفُوز فَوزاً عِظيماً 
 ِبآياِت ربنا ونكُونَ ِمن اِر فَقَالُواْ يا لَيتنا نرد والَ نكَذِّبلن اعلَىولَو ترى ِإذْ وِقفُواْ  :ومتامها، 27ألنعام، من اآلية ا)4(
الْمؤِمِنني. 

 ).هـ(ساقطة من  )5(
مانُ ابِن ِلي صرحاً لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب أَسباب السمواِت وقَالَ ِفرعونُ يا ها :ومتامهما، 37-36غافر، من اآليتني )6(

            صِلِه وموُء عنَ سوعِلِفر نيز كَذَِلككَاِذباً و هي لَأَظُنِإنى ووسِإلَى ِإلَِه م نَ ِإلَّا ِفـي         فَأَطَِّلعوعِفر دا كَيمِبيِل وِن السع د
 .تباٍب

 .يف مثانية ويقصد أنواع الطلب فقط، أما التسعة املشار إليها فعلَى اعتبار عد النفي والطلب )7(
  .63ص: شرح الكفراوي: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف )8(
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وفٍَهص تحثُدالَ، فَكي جوزن صبلكَا ِلفًالَ ِخه2(ِهِري وغَ)1(ياِئس(.  
  

ـ  : ، حنو قوله تعاىلمِز ج /اَءز اجلَ تدصقَ و ِبلَ الطَّ دع ب اَء الفَ تطْقَسا أَ ذَوِإ  ]و20 [    ))3 لْ تعـالَواْ أَتـلُ  قُ
  

وشالْ طُر جِمزب عاد ِهلنالَنْ أَولُلُي ح م حالَ: ، حنولَّهِمدنُ ت اَألن ِدست لَسِفالَِخ، ِبمأكُ يـ لك، و  ولَ
 ماه سنِك، ولَباِص ن الَوبنص مابو اجلَ ِذ، إِ حوض أَ انَكَ لَ اِبو يف اجلَ  او، والو اَءوالفَ: فنصم الْ الَقَ
اِصنا ِالبِتشلَى ِهاِلماع فَِباِصلن ،هوم جالْاز مجاوِةر .  

  )أَوو( ى بِ الَِّتينعأَ "إىل" م الَِّإ" و")اَأل، فَ )4لْأَلَ:  حنو لُوزمنأَ ك و ِضقْ تِني ـ ي ح  نْإىل أَ : يي، أَ قِّ
ِضقْتِنيي، وقَقِّي حلُوِرِعا الش :  

ـ م الْ )5(كِرد أُ و أَ بع الص لَنِهستساَلَ ى   ن
  

ـ فَ   ا ِامـ ن ـ ِتادقَ ـ الَّ ِإالُ اآلم    )6(ِراِبص ِل
  

ـ  نَّ، أَ )7(امهني ب رق والفَ مِلس ي نْ أَ الَِّإ: ي، أَ مِلس ي و أَ راِف الكَ لَنتقْأَلَ: اينوالثَّ ـ ا قَ  م أَ" لَبيف األَ  "و ِلو 
قْيِضت ي شا فَ ئًيشاِنويف الثَّ . ائًي قْي يِضت فْي دةًع اِح وةًد أَ"، وو" ِهِذ ه ةٌفَاِط ع م صدر قَا مدلَىا  رع م صٍرد 
ٍلمؤوقَ مٍردِدقْ، والتِلير قَونَكُي ِملٌت أَِراِفكَلْي ِلن ِإو الَسِمم نهِلكذَ، وكا أَ مشبهه.  

ـ اِبو ج"وأَ" ونَكُت، ِلاِء الفَعلَىا فًطْ عٍضفْ خِعوِض يف م سي لَ "وأَ"و: نِفصم الْ لُووقَ   الَذْ ِإةًي  
يلَعا مِل ذَِفيهوِإك ،نما هويف م ِعِضوٍعفْ رلَىا فًطْ عِهوِل يف قَ"نْأَ" ع :ِهونْ أَي.  
      : اِنمس ِقيا، وِهماِز ج)رش عةَياِنم ثَمواِزجالْ(

                                                
ـ                 )1(   دادهو أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا الكسائي إمام يف القراءة والنحو واللُّغة من أهل الكوفة، سـكن بغ

املختـصر يف  "، و"معاين القـرآن "كتاب : هـ، من تصانيفه189هـ أو 183هـ، أو 182 روى احلديث، تويف عام   
: ، والبلغـة  3/258:، ووفيات األعيان  4/87:، ومعجم األدباء  104،  103:ينظر الفهرست . ، وكتاب القراءات  "النحو
 .2/162:، وبغية الوعاة124ص

، ذلك  )هـ669أبو احلسن علي بن مؤمن ت     (، وتبعه ابن عصفور   )هـ392تأبو الفتح عثمان    (وأجاز ابن جين     )2(
 .283ص: ، وشرح قطر الندى2/408ارتشاف الضرب: ينظر. نزال: فيما كان مشتقًا من املصدر، حنو

 ِبِه شيئاً وِبالْواِلديِن ِإحساناً والَ قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَالَّ تشِركُواْ :، ومتامها151األنعام، من اآلية )3(
 حرم الَِّتيفْس لنتقْتلُواْ أَوالَدكُم من إمالٍَق نحن نرزقُكُم وِإياهم والَ تقْربواْ الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والَ تقْتلُواْ ا

قِإالَّ ِبالْح ِقلُونَاللّهعت لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ذَِلكُم  . 
 .121 و1/119:مغين اللَّبيب: ينظر )4(
 .أبلغ) هـ(يف  )5(
 1/121:، ومغين اللَّبيب  78ص: ، وشرح قطر الندى   4/172:أوضح املسالك :  البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف       )6(

 .3/432:، وحاشية الصبان2/319:وشرح ابن عقيل
 .60ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )7(
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م ا يِزجفِ م الًع اِح وا، أَ دو م  ا يِزجفِ م الَِّذي، ف ِنيلَع ي ِزجفِ م الًع اِح وا سِ دوِه( ةٌتلَ(: )يحنو  )م ،
 اهنع م بِلقْ، وي همِزج وي عاِرضمي الْ ِفن ي فر ح ي، وهِ )2( لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ    )1( ]:قوله تعايل [
اِضمي ا وانهفْي م لٌِصت وم ،ِطقَنحنو ع  : مل    ولَدي لَمو ِلدي         ـدكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو)3( و ، ع   لَّـم

    ا لَمانَ مالِْإنس)4( و ،لَثَّم ج ممِ ةٌاع نهاِ م بن وأَ ٍكاِل م ،ب و حاني)5( ِال ا اِعطَِقن يفْلن)بقوله تعـاىل   )6  :  
          ًذْكُورائاً ميكُن شي ِر لَمهالد نم اِن ِحنيلَى الِْإنسى علْ أَته )7(ى ألنَّ الْ؛نعأَ: منـ ه ـ ب انَ كَ عد 
  .اوركُذْا مئًي شكِلذَ
ـ ا، ووركُذْا مئًي ش يِه فِ نكُ ي م لَ يرِدقْالت، فَ ِرباخلَ بِ ردقَ ي اني ه فْلن ا نَِّإ فَ يبِج ع وهو«: مهضع ب الَ قَ  ملَ
يِلع ذَِطقَنأَك 8(.»الًص(   

  )9(:وٍرم أُِةعبرا يف أَهقُاِرفُ وتركَا ذَيمِف/  "لَم"ل ثْ ِم)اـملَو(  ]ظ20[
ـ  كَملَي ِبفْلن اِفالَِخ ِب)10(ِملُّكَ الت اِنم إىل ز  اِءفَِتن االِ رِمتسا م هي بِ فْلن ا نَّأَ: اهدحأَ - مـ ا ت   مدقَ

  .ام قَم ثُقُم يم لَ:ازجو، ِضاقُن التن ِمِفيهاا م، ِلام قَم ثُمقُا يملَ: ولَقُ تنْ أَعنتما ِاذَهوِل
  بلْ لَمـا   : )11( ]قوله تعاىل  [ا، حنو هدعا ب  م وِعقُ و وِتب ثُ ِعقُّوتِبا  ريِث كَ نُِذؤا ت هنأَ: اينوالثَّ -

 

                                                
 .إضافة يقتضيها السياق )1(
   هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن تأِْتيهم الْمآلِئكَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض آيـاِت ربـك    :ومتامها، 158األنعام، من اآلية )2(

ساً ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراً قُـِل انتِظـرواْ ِإنـا      يوم يأِْتي بعض آياِت ربك الَ ينفَع نفْ       
 .منتِظرونَ

 .04-03اإلخالص )3(
 .  علَّم الِْإنسانَ ما لَم يعلَم :، ومتامها05العلق، من اآلية )4(
الغرناطي األندلسي اجلياين، من كبار العلماء بالعربية والتفسري واحلـديث         هو أبو حيان حممد بن يوسف بن علي          )5(

منهج السالك : هـ، من مصنفاته745هـ وأقام يف القاهرة وتويف ِفيها عام654والتراجم، ولد يف ضواحي غرناطة عام
 .7/152األعالم: ينظر. يف الكالم علَى ألفية ابن مالك، وارتشاف الضرب من لسان العرب

 .1/457:، ومغين اللّبيب93ص: ، وشرح قطر الندى2/544:ارتشاف الضرب: ينظر )6(
 .01اإلنسان )7(
 .مل أعثر علَى قائله فيما توفر لدي من مصادر )8(
ال يكون إالَّ قريبا مـن احلـال، وال   " لَما"يف مغين اللَّبيب أمرا خامسا وهو أنَّ منفي       ) هـ761ت(زاد ابن هشام   )9(

 .1/458:مغين اللَّبيب: ينظر". مل"ط ذلك يف منفي يشتر
 .4/7:، وحاشية الصبان2/335:، وشرح ابن عقيل93ص: ، وشرح قطر الندى693ص: شرح ابن الناظم: ينظر )10(
 .إضافة يقتضيها السياق )11(
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 .كِلي ذَِضتقْ ال ت"ملَ"، وهونوقُذُ يفوس، ووهاقُاذَ مإىل اآلنَ: ي، أَ))1  عذَاِبيذُوقُواْ    
قَاربتها، ولَما تِريد، ولَما    : ولُقُ؟ ت دلَ الب تلْخ د لْه: الُقَا، ي هدع ب فذَح ي لَع الفِ نَِّإ: ثُاِلالثَّ -

 .ملَا وهتبارقَ: وزج يالَ، وهالْدخأَ
- اِبوالرأَ: عنا الَ ه قْ تبِ نُِرت حِفر الش لَ" ِفالَِخ، بِ ِطرم"  ،لَ نِْإ: ولُقُت م قُ  ت قُممت الَ، و ي جوز :

 .)3(أَلَم يأِْتكُم ، )2(أَلَم نشرح لَك صدرك:، حنو قوله تعاىل)ملَوأَ(، تم قُمقُا تم لَنِْإ
  : ، حنو قوله)املَوأَ(

ــِإ ــمكُيلَ ي ــا ب ــي بِن ــ ِإٍركْ    مكُيلَ
  

ــأَ   ــِرعما تـلَ ــوا ِمفُ ا ِانــِقلي 4(اين(   
  

  :ِهوِلوقَ
ا   بعلَى الـص   يبِشم الْ تبات ع ِني حِ علَى

  

   )5(عاِز و بيالـش  و حصما أَ ـلَأَ :تلْقُفَ  
  

 ولَخ د  الَ ةٌمِل كَ ي، وه يِرقِرلت لِ اِمهفِْتس االِ ةُمزا ه مِهيلَ ع تلَخا، د ملَ و ملَ:ام ه "املَ، وأَ ملَأَ"و -
  .ِئِدتبم الْعلَىا يبِرقْا تمهعا مهررا كَمن، وِإمعنى يف الْلٌخدا مها لَمن، وِإِلما يف العهلَ

ـ ا ت  وإذَ ،)7( ِلينِفق ذُو سعٍة من سـعِتِه        : تعاىل، حنو قوله    )6()ِرم األَ موالَ( - ـ  همدقَ    اُءا فَ
 

                                                
 .ك من ِذكِْري بلْ لَما يذُوقُوا عذَاِب أَأُنِزلَ علَيِه الذِّكْر ِمن بيِننا بلْ هم ِفي ش :، ومتامها8ص، من اآلية )1(
 .01الشرح )2(
 .   ِمن قَبلُ فَذَاقُوا وبالَ أَمِرِهم ولَهم عذَاب أَِليمأَلَم يأِْتكُم نبأُ الَِّذين كَفَرواْ :، ومتامها05التغابن، من اآلية )3(
: ، وهو من معلقته الَِّتي مطلعها66ص:1996، 1 دار صادر، بريوت، طالبيت من الوافر يف ديوان عمرو بن كلثوم، )4(

  وال تبِقـي خمور األندرينـا  أَالَ هبي بصحنِك فاصبحينا       
وهو أبو عباد عمرو بن كلثوم بن عتاب بن سعد بن زهري من بين تغلب جاهلي من شعراء املعلَّقات، نشأ يف جو العزة 

: طبقات الـشعراء  : ينظر.  طويال، صنفه ابن سالَّم يف الطبقة السادسة من اجلاهليني، من آثاره ديوانه            والسؤدِد عمر 
 .141ص: ، والشعر والشعراء64ص

  1علـي بـوملحم، دار ومكتبـة اهلـالل، بـريوت، ط           : البيت من الطويل يف ديوان النابغة الذبياين، تق وش         )5(
عاوية بن ضباب بن جابر بن ذبيان أحد شعراء السياسة القبلية يف العصر             ، وهو أبو أُمامة زياد بن م      72ص: م1991 

اجلاهلي، لُقب بالنابغة ألنه قال الشعر بعد أن أرىب علَى األربعني عِرف بغرض االعتذاريات، وهو من شعراء الطبقـة     
: ، ومعجم الشعراء  7/343:، واألعالم 87ص: ، والشعر والشعراء  41ص: طبقات الشعراء : ينظر. األوىل من اجلاهلني  

  .266ص
 .94ص: ، وشرح قطر الندى235:التسهيل، ص: ينظر. أطلق عليها ابن مالك الم الطلب )6(
  .48 ص:متامهاينظر ، 07الطالق، من اآلية )7(
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أَِفطْالع ،وو اوهج ازت ِكسينتعاىلا، حنو قوله ه:     ـواْ ِبـيِمنؤلْيواْ ِلـي وِجيبتـسفَلْي  )1(   
    ا، ثُذَكَوِق كَم2(ونالُقَ ِةاَءر(  ْواقْضلْي ثُممفَثَهت  )3(. 
 .)4( ِليقِْض علَينا ربك : تعاىل، حنو قوله )اِءع الدموالَ( -
- )الْ الَو مستعيف ا  ةُلَم5()هيلن(   حنو قوله تعاىل ، :   ِلِرف فِّي الْقَتسفَالَ ي)6( ،  ْواكَنرالَ تو

واْ علَـى اللّـِه ِإالَّ    والَ تقُول8( ،ُ( والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحاً      ،  ))7ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ    
قالْح )9(. 

- )الْ الَو مستعةُلَم  يف الد 10()اِءع(  حنو قوله تعاىل،:   ااِخذْنؤا الَ تنبر )11(    انلَيِملْ عحالَ تو   
 

                                                
 ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع :، ومتامها186البقرة، من اآلية )1(

 . ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ
، وقالون هو أبو موسى عيسى بن مينا املدين، ولقب بقالون جلودة قراءتـه  3/198:ينظر النشر يف القراءات العشر   )2(

عبد الفتاح : ور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترةالبذ: ينظر. هـ220وهو راوية اإلمام نافع، تويف باملدينة املنورة سنة
 .08ص: م1981-هـ1401، 1القاضي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

 .  ِبالْبيِت الْعِتيِق نذُورهم ولْيطَّوفُواْ تفَثَهم ولْيوفُواْثُم لْيقْضواْ  :ومتامها، 29احلج، من اآلية )3(
 .77 ص:متامهاينظر ، 77يةالزخرف، من اآل )4(
 .692ص: شرح ابن الناظم: ينظر )5(
ا ِلوِليِه سلْطَاناً نلْ حرم اللّه ِإالَّ ِباحلَق ومن قُِتلَ مظْلُوماً فَقَد جعالَِّتيفْس لنوالَ تقْتلُواْ ا :، ومتامها33اإلسراء، من اآلية )6(

ِل ِإنِرف فِّي الْقَتسوراًفَالَ يصنكَانَ م ه . 
ار وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن أَوِلياء ثُـم الَ  لنوالَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم ا  :ومتامها،  113هود، من اآلية   )7(

  .تنصرونَ
 .   تبلُغَ الِْجبالَ طُوالًلَن تخِرق اَألرض ولَنرحاً ِإنك والَ تمِش ِفي اَألرِض م  :، ومتامها37اإلسراء، من اآلية )8(
   ِإنمـا  علَـى اللّـِه ِإالَّ الْحـق   يا أَهلَ الِْكتاِب الَ تغلُواْ ِفي ِديِنكُم والَ تقُولُـواْ    :، ومتامها171النساء، من اآلية )9(

   اللِّه وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح منه فَآِمنواْ ِباللّـِه ورسـِلِه والَ تقُولُـواْ ثَالَثَـةٌ                  الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ    
  رِض وكَفَـى ِباللّـِه   وات وما ِفـي األَ د لَّه ما ِفي السمانتهواْ خيراً لَّكُم ِإنما اللّه ِإلَـه واِحد سبحانه أَن يكُونَ لَه ولَ         

 . وِكيالً
 .94ص: ، وشرح قطر الندى692ص: املصدر نفسه: ينظر )10(
 الَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتـسبت ربنـا الَ     : ، ومتامها286البقرة، من اآلية )11(

ا لَنا ما الَ طَاقَةَ نلْا ربنا والَ تحمنِل الَِّذين ِمن قَبعلَى أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته       تؤاِخذْنا ِإن نِسينا  
 اغِْفرا ونع فاعِبِه وا لَننرا فَانصالَنوم ا أَنتنمحارلَىا وِم الْكَعالْقَو اِفِرين .  
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  ، والنهي ِمن اَألعلَى إىل اَألدىن     مر األَ م، ثُ )3(ِزغْ قُلُوبنا    ربنا الَ ت   ،  )2(ا  ن والَ تحملْ   ))1ِإصراً  
 

 .ِنيياِوستم الْ)4(ن ِمانَا كَ ماسمِتلْواِال/ ما كَانَ ِبعكِْس ذَِلك،  اُءعوالد  ]و21[ 
    ولُ الالَِّم، وخقَلَّ د قَدالَ"و "   ِنيبكلِِّم الْمتِل الْملَى ِفعولُ الالَِّم، حنو      عخقولـه  [ ِللفَاِعِل، فَد

[)5(:»   لِّ لَكُموا فَلْأُصقُوم «)6(  لَى ِإحع د ى الروالبِ الَ، قَ اِتاي اِئجي :»وتدلَـى الْ   لُخع ـ فْم ِحِتت 
ـ لَي ع هلن ا وِلخ د ن، ومِ )9(حِملْ خطَاياكُم   ن ولْ : )8 (]قوله تعاىل [، حنو )7 (ٍةلَّ قِ ِري غَ ن مِ وِنلنبا ِهي 
  : ِراِع الشولُا، قَضيأَ

ـ )10(قشم ِدنا ِمنجرا خا م ذَِإ ـ  نالَ فَ عد   
  

ـ  دبا أَ هلَ   ا م ا دـا  اماجلُ ِفيه ـ ر    )11(ماِض
  

  ويحلُِمت12 (»يلَِوأْ الت(.  
                                                

 . 101ص: ، ينظر متامها286البقرة، من اآلية )1(
 . 286البقرة، من اآلية )2(
  ا ِمن لَّدنك رحمةً ِإنك أَنت الْوهابلَنربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب  :ومتامها، 08آل عمران، من اآلية )3(
 .بني) هـ(يف  )4(
 .  إضافة يقتضيها السياق)5(
جواز اجلماعة يف النافلة والـصالة علَـى        : املساجد ومواضع الصالة، باب   : ، كتاب 5/133:صحيح مسلم : ينظر )6(

كامل حممـد   : ورواه اإلمام مالك بن أنس يف املوطأ تح       ). 266(حصري ومخرة وثوب وغريها من الطاهرات، حديث      
جامع : قصر الصالة يف السفر، باب    : ، كتاب 128ص: م2001-هـ1421،  1عويضة، مكتبة دار الفضيلة، ديب، ط     

 . ، وروي فألصلي بدل فأصلي)31(سبحة الضحى، حديث 
 .مل أعثر علَى القول قيما توفر لدي من مصادر )7(
 .إضافة يقتضيها السياق )8(
حِملْ خطَايـاكُم ومـا هـم    نلْا ولَن سِبي اتِبعواْنواْوقَالَ الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آم :، ومتامها12العنكبوت، من اآلية )9(

 . ِبحاِمِلني ِمن خطَاياهم من شيٍء ِإنهم لَكَاِذبونَ
: ينظر. بلدة معروفة متتاز حبسن العمارة والنضارة، وكثرة املياه، سميت بذلك ألم دمشقوا يف بنائها أي أسرعوا )10(

 .2/527:معجم البلدان
 وحاشـية   1/411: ومغـين اللَّبيـب    4/200:، وأوضح املسالك  692ص: البيت من الطويل يف شرح ابن الناظم       )11(

نسب يف مغين اللبيب إىل الفرزدق ويف بقية املصادر نسب إىل الفرزدق وإىل الوليد بن عقبة، ومل أعثر                  . 4/4:الصبان
ليد عقبة بن أيب معيط من فتيان قريش وشعرائهم، وشـجعام           عليه يف ديوان الفرزدق، والوليد هو أبو وهب بن الو         

األغاين، أبـو الفـرج     : ينظر.  مات يف خالفة معاوية    -رضي اهللا عنه  -وأجوادهم، له شعر يف رثاء عثمان بن عفان       
  .4/3 :م1983-هـ1404، 6جلنة من األدباء، دار الثقافة بريوت، ط: األصفهاين، تح

 ).جرضم(مادة : ان العربلس: ينظر. وكلمة جراضم األكول
 .انتهاء القول )12(
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-  جِزوالَِّذي يفِ م أَ ِنيلَع ،لُوهام :شيِهاِن، وثَ طٌرام :جاٌءز وج أَ واب واِتد ـ   االِ رِط الش ثين عر ش
 اِب الب م، أُ -وِنلن ا وِنكُس و ِةزم اهلَ ِرسكَِب- )نِْإ(:اِنفَرح فَ "امذِْإ"، و "نِْإ"، إالَّ   اٌءمسا أَ هلُّوكُ

 وهي حرف ِلقْ يى املَ  بنعي إىل االِ  اِض مِتساِلقب كْ علَ"سحنو قوله تعـاىل    "م ، : ْأْ   ِإنـشي 
كُممحري)1( و ،  ْواِمنؤِإن تقُواْ وتتو     كُمورأُج ِتكُمؤي )2( و ،      َةَ اللّـِه المواْ ِنعدعِإن تو 

، )4(ما ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر منهـا            : ا، حنو قوله تعاىل    وم ))3تحصوها  
 . ))5ما تفْعلُواْ ِمن خيٍر يعلَمه اللّه و

)ومن( :-فَِبحنو قوله تعاىل   -يِم املِ ِحت  :       ِبِه زجوءاً يلْ سمعن يم)6(،   نمو     ل لَّـهعجي ِق اللَّهتي
ِسبتحثُ لَا ييح ِمن قْهزريجاً ورخم )7(.  

)ومه8()ام(:   حنو قوله تعاىل :           ِمِننيؤِبم لَك نحا نا فَما ِبهنرحسٍة لِّتا ِبِه ِمن آيأِْتنا تمهقَالُواْ مو)9(.  
 لُع فِ "ِتأْت"، و مدقَا ت م كَ يِهلَ ع مِري الض دو ع ِهِتيِمس اِ ليلُدأ، ود تب م ٍمِزا ج ِطر ش سم اِ "امهمفَ        "

الشِطر وه ،و م جزبِ وم و ِه آخرِ ِفذْح ،"ان" فْ ملُاِعول، والفَ ع قَ مد ِهِبر، و ج ار وم جوِرر ق بِ تعلِّ مأَتتا ن
ـ  م الَ م، الالَّ "انرحستِل" و "ِهِب" يف   اِء اهلَ ن مِ  احلالِ علَى ٍبص ن ِعوِض م ا يف مهم لِ انٌي ب " آيةِ نِم"و   ، ي كَ

  

                                                
 .اك علَيِهم وِكيالًنلْ يشأْ يرحمكُم أَو ِإن يشأْ يعذِّبكُم وما أَرسربكُم أَعلَم ِبكُم ِإنْ :ومتامها، 54اإلسراء، من اآلية )1(
 يؤِتكُم أُجـوركُم ولَـا يـسأَلْكُم     وتتقُواْنيا لَِعب ولَهو وِإن تؤِمنواِْإنما احلَياةُ الد :، ومتامها36حممد، من اآلية )2(

الَكُموأَم.  
 . وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها ِإنَّ اللّه لَغفُور رِحيم  :، ومتامها18النحل، من اآلية )3(
 . كُلِّ شيٍء قَِديرعلَىما ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر منها أَو ِمثِْلها أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه  :امهاومت، 106البقرة، من اآلية )4(

 .78ص: ينظر متامها، 197البقرة، من اآلية )5(
ِني أَهِل الِْكتاِب من يعملْ سوءاً يجز ِبِه والَ يِجد لَه ِمـن   لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَما :، ومتامها123النساء، من اآلية )6(

 . دوِن اللِّه وِلياً والَ نِصرياً
 واْفَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف وأَشـِهد  :ام، ومتامه03-02الطالق، من اآليتني )7(

 الشهادةَ ِللَِّه ذَِلكُم يوعظُ ِبِه من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجاً     ذَوي عدٍل منكُم وأَِقيمواْ   
 . و حسبه ِإنَّ اللَّه باِلغُ أَمِرِه قَد جعلَ اللَّه ِلكُلِّ شيٍء قَدراً اللَِّه فَهعلَىويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ 

مبعنى اسـكت، ومـا     ) مه(والبغداديون إىل أا مركبة من      ) هـ311ت(والزجاج) هـ221ت(ذهب األخفش  )8(
، ذكـر ذلـك   )إنْ( حرفا مبعنـى  الشرطية، وال خترج عن كوا امسا كما يرى اجلمهور، خالفا ملن زعم أا تكون         

ارتـشاف  : ينظـر . ، واستدلوا علَى امسيتها بعـود الـضمري عليهـا         )هـ581عبد الرمحن بن عبد اهللا ت     (السهيلي
 .1/533:، ومغين اللَّبيب4/205:، وأوضح املسالك2/547:الضرب

  .47ص: متامهاينظر . 132األعراف، من اآلية )9(
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ـ  "امفَ"، و مرض م لُاِع، والفَ ولٌعفْ م "ان"ا، و ازو ج "نْأ" اِرمض بإِ وبصنم عضاِرموالْ ـ اِب ر اُء، الفَ  ةٌطَ
جرور متعلِّق ِبمؤِمنيِن محلُّـه      وم ار ج "كلَ"أ، و دتب م وا، أَ همسا اِ م إِ ريم والض يةٌاِف ن "ام"، و واِبجلِْل

  .ٍماِزجاُء شرٍط زا جهنأَ ِلم؛زا جهلُّح مةٌيَِمس ِاةُلَم، واجلُدِإبتم الِْرب خعفْ رو، أَ"ام"نصب خبِر 
)ذِْإوكَقولِه :)ام:/   

   مـر وإنك ِإذْمـا تـأِْت مـا أَنـت آ         
  

ـ  ت ِهِب   ـ  ِفلْ م ـ  ن إي ـ  اه أْ تمـ  آتِ ر 1(اي(   
  

)أَو2()ي( : وهي عِو يف ذَ  ةٌام ِهِري، وغَ ِملَي العوهي بِ  محِبس م  ا تضيفَِض أُ  فإنْ ليِه إِ افرِف إىل ظَ  ت 
زكَ اِنم انظَ ت رف ز يفَِض أُ نْ، وإِ اِنمإىل ظَ  ت ِفركَاٍنكَ م انظَت رفأَاٍنكَ م ،ِهِري إىل غَوـ م  ما، لَ
كُتظَ ن ا، حنو قوله تعاىل   فًر :      نساء الْحماَألس واْ فَلَهعدا تاً مى  أَي)3(  ،"َأَفاِ "ي سم ش ـ  ٍطر ٍماِز ج 
فْوموِلع "تدواع" و ،"و ةٌلَ صِ "ام ،"تدفِ "واع لُع الش ِطر م جزبِ وم ،ا ِفذْح لَفَ"، و وِنلناُء، الفَ "ه ةٌطَاِب ر 
لَ"وه"م لُّحهفْ رعٍرب خقَ مٍمدواألس ،اُءمم بدأٌتم ؤخاحلُ"، ورسىن"ن عواجلُت ،لةُمم لُّحها جزم.  

لَِذكَولُّ كُ ك ج ٍةلَم قَ وعت ب عاِء الفَ د لْ لِ ِةطَاِب الرشِبِماِز اجلَِطر جأَِهاِئز ،وب عالفُ" اذَِإ "د4(يِةاِئج(  
  .))5 ِإذَا هم يقْنطُونَ : حنو قوله تعاىل

)ومحنو قوله:)ىت  :  
................ ....................  مى أَـتالِعـِعض مـةَامت 6(ـيوِنفُِرع(   

                                                
 .4/16:، وحاشية الصبان2/338:، وشرح ابن عقيل99ص: شرح قطر الندى:  نسبة يفالبيت من الطويل، وهو بال )1(
... وأي معناها معنى ما تضاف إليه، فإن أضيفت لعاقل كانت لعاقل وإن أضيفت لغري عاقل كانت لغري عاقـل                   )2(

 .63ص: حاشية ابن احلاج: ينظر
للّه أَِو ادعواْ الرحمـن أَياً ما تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى والَ تجهر قُِل ادعواْ ا :، ومتامها110اإلسراء، من اآلية )3(

 . ِبصالَِتك والَ تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيالً
أن تكون أداة الـشرط     : األول: تقترن مجلة اجلواب بإذا الفجائية، بدالً من الفاء مىت استوىف الكالم أربعة شروط             )4(
أن تكون هذه اجلملة االمسية  : أن تكون مجلة اجلواب امسية موجبة، الثالث      : الشرطية غري اجلازمة، الثاين   " إذا"أو  " إنْ"

 .4/212أوضح املسالك: ينظر. أالَّ تقترن هذه اجلملة االمسية املوجبة غري الطلبية بإن املؤكدة: املوجبة غري طلبية، الرابع
 ِبها وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيـِديِهم ِإذَا هـم   اس رحمةً فَِرحواْلنوِإذَا أَذَقْنا ا  :، ومتامها36وم، من اآليةالر )5(

 . يقْنطُونَ
ـ 4/127:، وأوضح املسالك)جال(مادة : ، ولسان العرب3/207:هذا عجز بيت من الوافر يف الكتاب     )6( ن  لسحيم ب

    ..........................   أنا ابن جـالَ وطـالَِّع الثَّنايـا     : وثيل وصدر البيت
وسحيم بن وثيل الرياحي شاعر خمضرم، عاش يف اجلاهلية أربعني سنةً، ويف االسالم ستني سنة، غلب علَـى شـعره             

  = 174ص: طبقات الشعراء: ينظر.  من اإلسالمينيهـ، عده ابن سالم من شعراء الطبقة الثالثة50اخلشونة تويف عام

   ]ظ21[
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، ومزج م وه و ِطر الش لُع فِ "ِعضأَ"، و ِةنِمز األَ يِمِمعت لِ اٍنم ز فر ظَ و، وه ٍطر ش مس اِ "ىتمفَ"
الَوعةُم ج ِهِمز ِه آخرِ ونُكُ س  ِفقْ، يف الو كَ وٍرس  يف الو اِءقَِتلِْا لِ ِلص اِك السنو ِني ،"العمِةام" فْ مِه بِ ولٌع ،
ى ولَني، األُ ونين بن وِنفُِرعت: لُص، واألَ هن مِ ِعفْ الر وِن ن ِفذْح بِ ومزجو م ه و ِطر الش ابو ج "يوِنفُرعت"و

  .نونُ الرفِْع والثَّاِنيةُ نونُ الِوقَايِة
  : كَقولِه :)انَيوأَ(

ـ ِمؤ ن انَيأَ نـ  ك أْ تمغَ ن يـ ر ن ا وـ م ى    ت
  

ـ  ما لَ ن مِ نم األَ ِكِرد ت ملَ   ت ـ  لْز ِذ ح1(ار(   
  

 :مهضع ب مزع، و امظَ العِ ورم األُ ِفيها عقَ ت الَِّتي ِةنِمز يف األَ  لُمعتس ت دقَى، و تم كَ ٍنام ز فر ظَ "انَيأَفَ"
  )3(.يٍمِل سةُغ لُِةزم اهلَرسكَ، وونُلن، واِةزم اهلَحت فَِفيها ورهشم والْ)2(»اِلوح اَأليِمِمعتا ِلهنأَ«
ـ  و وه ٍطر ش مس اِ "امنيأَفَ"،  )4(أَينما تكُونواْ يدِرككُّم الْموت      :له تعاىل حنو قو : )نيوأَ(  فر ظَ
اٍنكَم م نصِب" وبكُتو "واون ،"فِ "تكونوا"، و ةٌلَِص" ام لُع رِط الش وه ،و م جزـ  بِ وم ـ  ا ِفذْح وِنلن ،
  .  ِهِر آِخكوِنس ِبموزج مو وهِطرالشاب و جُ"كِرديَ"و

  :  حنو قوله-وِنلن واِةزم اهلَِحتفَِب-/  :)ىنوأَ(   ]و22[
    أن تحبفَأَصِتأْى تها تسِجتِب ر5( ............................    ـاه(  

                                                                                                                                                   
 .112ص: ومعجم الشعراء= 

  : ، ورِوي صدره فيهما4/15:، وحاشية الصبان2/337:شرح ابن عقيل: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف )1(
 .        ...........................       أيانَ نؤمنك تأْمن غرينــا وإذا

 .2/548:ارتشاف الضرب: ينظر )2(
. 4/18:، وحاشية الصبان2/548:، وارتشاف الضرب4/148:، شرح الرضي علَى الكافية    236ص: التسهيل: ينظر )3(

 .2/543:معجم قبائل العرب: ينظر. وسليم بن فهم من قبائل دوس العظام من القحطانية
دِرككُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة وِإن تِصبهم حسنةٌ يقُولُواْ أَينما تكُونواْ ي :، ومتامها78النساء، من اآلية )4(

هـؤالء الْقَوِم الَ يكَـادونَ      ِ هـِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تِصبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هـِذِه ِمن ِعنِدك قُلْ كُل من ِعنِد اللِّه فَمال                
 .يفْقَهونَ حِديثاً

  .65هذا صدر بيت من الطويل يف ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بريوت، ص )5(
  :  بدل تستجر، ومتامه" تبتئس"وقد رِوي 

 .............................  كبيها حتت رجليك لشاِجـركال مر  
  : وهو بيت من قصيدة مطلعها

ْي جاهالً أو مكان من ا منـرغم  عاِمـر ا مـن يالئيفما كان بدع.  
لَمم، وأدرك اإلسالم فأسوهو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري كان من شعراء اجلاهلية وفرسا=   
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  : وقوله
ِلخلَــييــى تــِتأْ أنايِنيــِتأْ تا    ي

  

ـ  ريا غَ ذَِإ   م  ـ ا ي ـ  ي ا الَ مكُيرِض 1(لُاِوح(   
  

 ِفذْح بِ زومج م و، وه ِطر الش لُع فِ "ِتأْت"ا، و يض أَ اٍنكَ م فر ظَ و، وه ِطر الش مس اِ "فأنى"
ال وِنن وأَ ِعفْر ،ا ا مالْ ونُلن موجِه، فَ ةُود قَ الوِ ونُي نو ِةاي ،"أِتتيةُاِن الثَّ "اي ج واب الش ِطر وه ،و ـ  م جزوم 
  .وِنلن اِفذْحِب
)وحثُيحنو قوله:)ام  :  

حثُيما تسِقتمــقَ يدلَر ـ    ــ اللَّكهن جاَألِرِباا يف غَاح ز2(اِنــم(  
 ِهِر آخِ وِنكُس بِ ومز جم ووه ،ِطر الش لُع فِ "مِقتست"ا،وضي أَ اٍنكَ م فر ظَ و، وه ٍطر ش ماسِ،"امثُيحَ"و

  .ِهِرِخ آوِنكُس ِبومز جمو، وهِطر الشابوج"ردقَي"، وِنيناِك الساِءقَِتلِْا ِلاُء اليِتفَِذ حميِقتس تلُصواَأل
)كَوفَيلِ :)ام تاألَ يِمِمع ححنو، كَ  اِلو فَيم ا تصنأَ ع صنع م عك و ،كُتكُ أَ نن م عك و ـ ت ـ  الْ عِب مصنف :  

 »يف عكَد فَيا ِمماجلَن وِف الكُِماِزوينيويف ب اِضع لنِزِخس يلَى ةًادعم ا م3(.»ر(  
)ذَِإوا يف الشحنو قوله:)ِرع  :  

غتـ  )4(ِنِاس ـ غْأَا   م ناك ـ  ر بـ  ك ى    نالِغ ِب
  

ــذَوِإ   ِصا تبــك خ صفَةٌاص تــج 5(ِلم(   
  

                                                                                                                                                   
 5/240:، واألعالم 171ص:الشعر والشعراء : ينظر.  استقر بالكوفة حىت دفن ا، وهو ابن مائة وسبع ومخسني سنة           =

 جاِر للبيد   علَى عمه أيب براِء، وكان عمه قد تعدى         علَىويروى يف مناسبتها أن لبيدا يعدد        .111ص:ومعجم الشعراء 
 .فغضب

  ، وقد روي أخا بـدل إذا       4/16:، وحاشية الصبان  2/339:شرح ابن عقيل  :  البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف       )1(
اخل، حيـث   .. أني تأتياين تأتيا  : ، وأظنه سهوا من الناسخ، والشاهد فيه قوله       )هـ(  يف املصدرين املذكورين وكذا يف    

 .جزم بأنى فعلني أحدمها تأتياين فعل الشرط، والثاين تأتيا جوابه
  .4/16:، وحاشية الصبان1/220:، ومغين اللَّبيب98ص: شرح قطر الندى: البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف )2(
 

: ينظر. ب الكوفيون إىل أن كيف يجازى ا كما يجازى مبىت، وأينما، أما البصريون فقالوا ال جيوز اازاة ا                ذه )3(
 .1/345:، ومغين اللَّبيب2/643:اإلنصاف يف مسائل اخلالف

 ).كرب(مادة : اللسان: ينظر. فبدون الواو) هـ(و) أ(يف لسان العرب واستغن، أما يف  )4(
، وهو لعبد القيس بن خفاف الربمجي، وبـال نـسبة يف مغـين    )كرب(مادة :  من الكامل يف لسان العرب  البيت )5(

    وإذا عزمت علَى اهلوى فتوكَِّل  واستأِْن حلمك يف أموِرك كلِّها :        ، وقبله1/162اللَّبيب
هلي شريف عاصر حامت الطـائي      وهو أبو جبيل عبد قيس بن خفاف من بين عمرو بن حنظلة من الرباجم، شاعر جا               

أبو العباس  : املفضليات، اخ : ينظر. جاء إليه يف دماء حتملها عن قومه فعجز عنها، فأعطاه حامت أكثر من ثالمثائة بعري              
 .2/305: م2003-هـ1424، 1حممد نبيل طريفي، دار صادر، بريوت، ط: املفضل الضبي، تح وش
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 "اذَِإ" تلَِما ع من وإِ كِل ذَ ِريغ لِ حاِل ص ِهاِبوج بِ وبصن م ِهِطرش لِ ضاِف خ لٌِبقْتس م فر ظَ "اذَِإفَ"
ـ ح "ىتم" تلَِما أُهم، كَ"مىت" علَى الًم حٍماِز جريا غَطًر شتان كَنْ، وإِ ركَا ذَ يمِف الًمـ  ع 1(اليه( .
ـ ىت ي مه، وإنفِس أَلٌج ر ٍركْا ب  أب إنَّ« :-رضي اهللا عنها  - عائشة   قوِلكَ ـ قَ مومقُ امـ  الَك ي ِعِمس 
  .يِداِنسم الِْعِما يف ج)3(يِزو اجلَن اِباهو، ر)2(»اسلنا

  قَوِه فُ دمِ م الِْمالَ كَ ن مِفصكَ"، و"ذِْإ"، أنَّ نيو"ف ،"حالَ"ثُي ي ِزجمـ  إالَّن م ـ " ع 4("ام( ،
وهاِنِلذَ كَوماِزِم فَِقسوالْج ِمن نرها غَيوأم ،ك:  

   )5(.ا، وأنىمهما، و، ومنم: وه، ويِهلَ ع"ام" ولَخ دعِنتم ِيمسِق
ِقوسم ي جاألَ يِه فِ وز ماِنر و ،هنِْإ:  و أَ، وي و ،مت أَى، وين انَا أَ ذَكَ، وا لِ فًالَ خِ يمن م نزِ ع يةًاد   

  

  وجوبا،  وفذُح م و، أَ مدقَا ت م كَ راِها ظَ م إِ لٌع فِ الَّا إِ يهِل ي ا الَ هلُّ كُ /.وِطر الش اتود أَ م ثُ )6(اهدعا ب م  ]ظ22[
  

                                                
 .237ص: ينظر التسهيل )1(
صديقي حممد مجيل العطـار، دار      : ، ض وتو  )هـ676ت(أبو زكريا حيي النووي     : م يف صحيحه، شر   رواه مسل  )2(

، كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر مـن            118،  4/117: م1995-هـ1415الفكر، بريوت،   
ثنا حيي بـن حيـي      حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثَّنا أبو معاوية ووكيع وحد          : ، وفيه )418(مرض وسفر، حديث  

 ملَّا ثَقُل رسول اهللا: أخربنا أبو معاوية عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسور، عن عائشة، قالت  : ، قال )واللفظ له (
إنَّ أبا بكـر رجـل      :قويل له : فقلت حلفصة : مروا أبا بكر فلْيصلِّ بالناس، قالت     « : جاء بالل يؤذِنه بالصالة، فقال    

إنكُن ألننت صواِحب : فقال رسول اهللا : ، فقالت له! يقُم مقامك ال يسمع الناس، فلو أمرت عمرأسيف، وإنه مىت  
  . فأمروا أبا بكر يصلِّي بالناس: ، قالت»يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس

 ).أسف(ة ماد: لسان العرب، والقاموس احمليط: ينظر. وكلمة أسيف هي السريع احلزن، الرقيق القلب
هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن بن جعفر اجلوزي، فقيه حنبلي، واعظ، عالَّمة عصره يف احلديث، ولـد               )3(

 3/116:وفيات األعيان: ينظر. زاد املسري يف علم التفسري: هـ، من كتبه597هـ، تويف سنة 510هـ، أو 508سنة 
  .106، 105ص: والبلغة

اجلزم بإذْ، وحيث بدون ما، أما كيفما، فذهب الكوفيـون إىل أنهـا             ) هـ207اء حيي ت  أبو زكري (أجاز الفراء    )4(
جازمة وهي موضوعة للداللة علَى احلال، وهذا رأي املصنف كما يبدو، مث ضمنت معنى الشرط، وذهب البصريون                 

، وحاشية ابن   4/19:اشية الصبان ح: ينظر. إىل أا ال تعمل ملخالفتها ألدوات الشرط لوجوب موافقة جواا ِلشرطها          
 .65ص: احلاج

 .4/19:حاشية الصبان: ينظر. رأي الكوفيون جواز دخول ما علَى من، وأنى )5(
  .4/19:املصدر نفسه: ينظر )6(
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 لَى شعِطرِةي حنو ِريِسفْ الت ، :       كارجتاس ِرِكنيشالْم نم دِإنْ أَحو )1(  ،       لَـكه ؤـرِإِن ام )2(   
 اِلهعِمن ب افَتأَةٌ خرِإِن امو )3( .لَّا كُذَكَوما يختالِف ِبصلْ، وِلِلعشِطرم عج ِهاِبواالَ حت:) 4(   
ـ فْ لَ مز ج الَ، فَ ِنيياِض م و، أَ ملَا بِ مهلُو أَ فن ي م لَ نْا إِ مهمز ج نيعتي فَ ِنيعاِرضا أَنْ يكُونا م   مِإ ـ  ظً لْا ب 
مححنو ال  :     ِلأَنفُِسكُم منتسأَح منتسِإنْ أَح )5(و ،ندع مدتِإنْ عا  و)6(َأ وم اِرضعا وـ م ا، ياِض
وهِل قَ ولٌي و يتعيالْ ن جزقوله  [حنو  . م[)7( :»  َل قُممن يالقَ ةَلَي إِ ِرد يمان ِاا وِتحسِفا غُ ابلَ ر ه«)8( ِم، ونه 

ـ  اِبوج الْ ِعاب ت ذْ، إِ ))9اقُهم  ِإن نشأْ ننزلْ علَيِهم من السماء آيةً فَظَلَّت أَعن         : قوله تعاىل  ج واب  
  :ه، حنو قوِلاِبوج الْعفْ روزجي فَِنيعاِرضم الْلُو أَيِف نو، أَِسكْالع ِبانَا كَذَا ِإم أَ

ــ أَنْوِإ تاهــِل خ ــلٌي ي وــم م ٍةلَأَس    
  

  اِئ غَ  الَ :ولُقُيـ  ب اِل م ـ  الَي و ِر ح10(م(   
  

  .موقُ أَمقُ تم لَنِْإ: ِهكَقولو
ا لَ ذَِإوم ت اجلُ ِحلُص ةُلَم اِق الوةُع ج ونْا ألَ اب قَتع ب عأَ د اِةد الش ِطر و جِتقْ اِ براناِءفَالا بِ ه ِلذَ، وك 

ـ رقْ م وا، أَ  م و، أَ ملَِب يِفن م و، أَ داِم ج و، أَ يِبلَا طَ هلُع فِ ةًيِلع فِ و، أَ ةًيِمس إِ ةُلَم اجلُ ِتانا كَ ذَِإ ـ ا بِ ون   دقَ
  

                                                
 كَالَم اللِّه ثُم أَبِلغه مأْمنـه       وِإنْ أَحد من الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع        : ، ومتامها 06التوبة، من اآلية   )1(

 .نهم قَوم الَّ يعلَمونَذَِلك ِبأَ
يستفْتونك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها       : ، ومتامها 176النساء، من اآلية   )2(

  ا تم فاء                  ِنصِنـساالً وجةً روواْ ِإخِإن كَانو كرا تا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهيتا اثْنتفَِإن كَان لَدا وكُن لَّهي ا ِإن لَّمِرثُهي وهو كر
 .شيٍء عِليم فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم أَن تِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ 

ح علَيِهما أَن يصِلحا بينهما زاً أَو ِإعراضاً فَالَ جناوِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشو : ، ومتامها128النساء، من اآلية )3(
 .واْ فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبرياً صلْحاً والصلْح خير وأُحِضرِت اَألنفُس الشح وِإن تحِسنواْ وتتقُ

 .343-2/340:شرح ابن عقيل: ينظر )4(
 ـئُواْذَا جاء وعد اآلِخرِة ِليـس ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها فَِإ :، ومتامها07اإلسراء، من اآلية )5(

دِليو كُموهجِبرياًوتاْ تلَوا عواْ مربتِليٍة ورلَ مأَو لُوهخا دكَم ِجدسلُواْ الْمخ. 
 . هنم ِللْكَاِفِرين حِصرياًا جنلْعسى ربكُم أَن يرحمكُم وِإنْ عدتم عدنا وجع :، ومتامها08اإلسراء، من اآلية )6(
 .سياقإضافة يقتضيها ال )7(
عن أيب  : ، وفيه )120(فضل ليلة القدر، احلديث   : صالة التراويح، باب  : ، كتاب 3/99:رواه البخاري يف صحيحه    )8(

   من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلـة القـدر إميانـا        «:  قال هريرة عن النيب    
 

  .»واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  . ِإن نشأْ ننزلْ علَيِهم من السماء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاِضِعني :، ومتامها04اء، من اآليةالشعر )9(
  . ميدح هرم بن ِسنان91ص:  البيت من البسيط يف ديوان زهري بن أيب سلمى)10(
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قُـلْ ِإن كُنـتم2(  ،      ( حسبه   ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو      :، حنو قوله تعاىل   )1(يٍسِفن ت ِفر ح وأَ
    اللّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللّهِحبت )3(،   ـي أَن         ِإن تبى رـسلَـداً فَعوـاالً وم ا أَقَلَّ ِمنكِن أَنر  

يِن  وِتي)4( ،   ْلُوافْعا يمو      وهكْفَري ٍر فَلَنيخ ِمن )5(  ، ا أَفَاء المـا    وفَم مهـوِلِه ِمـنسلَى رع لَّه
 أَو يغِلـب  ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلَ 7(  ،( قَالُواْ ِإن يسِرق فَقَد سرق      ))6أَوجفْتم علَيِه   
  .))8 فَسوف نؤِتيِه

  ويجيف اجلُ  وز االِ ِةلَم ِمسنْ أَ ِةي غالفُ "اذَِإ"ي  ِن ت اِئجةُي كَقولِه تعاىل  )9(اِء الفَ ِن ع  :   مهِصبِإن تو
  .))10 سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ِإذَا هم يقْنطُونَ

                                                
 .701 ص:شرح ابن الناظم: ينظر. سوف، ولَن، وإنْ: زاد ابن الناظم )1(
 قَد هر اللَِّه فَهو حسبه ِإنَّ اللَّه باِلغُ أَمعلَىويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ  :، ومتامها03الطالق، من اآلية )2(

 . جعلَ اللَّه ِلكُلِّ شيٍء قَدراً
م تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور قُلْ ِإن كُنت :ومتامها ،31آل عمران، من اآلية )3(

ِحيمر. 
 أَقَـلَّ  رِن أَناتولَولَا ِإذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه ِإن  :ام، ومتامه40-39الكهف، من اآليتني )4(

ي أَن يبى رسلَداً فَعواالً وم ِمنكلَقاًوِعيداً زص ِبحصاِء فَتمالس ناناً مبسا حهلَيِسلَ عريو ِتكنن جراً ميِن خِتي . 
 .ه عِليم ِبالْمتِقني يكْفَروه واللّلَن ِمن خيٍر فَوما يفْعلُواْ: ، ومتامها115 آل عمران، من اآلية)5(
  رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمن خيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّـه علَىوما أَفَاء اللَّه  :، ومتامها06احلشر، من اآلية )6(

ن يلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّهاُء ولَىشعٍء قَِديريكُلِّ ش  . 
قَالُواْ ِإن يسِرق فَقَد سرق أَخ لَّه ِمن قَبلُ فَأَسرها يوسف ِفي نفِْسِه ولَم يبِدها لَهم  :، ومتامها77يوسف، من اآلية )7(

 . قَالَ أَنتم شر مكَاناً واللّه أَعلَم ِبما تِصفُونَ
لْ ِفي سِبيِل اللِّه قَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتفَلْي :، ومتامها74النساء، من اآلية )8(

 .  ا أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيمفَيقْتلَ
 .2/345:شرح ابن عقيل: ينظر )9(
  .104ص: ينظر متامها. 36الروم، من اآلية )10(
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ب ـابم فُراَألاِتـوع ساِءـم   
  

   أَدب، واِءمس يف اَألعرش/ فُوعاِتها ومنصوباِتها، ومجزوماِتها رم، واِلعفْ اَألن ِمغَرا فَملَ     ]و23[
   :)ي وِهةٌعبس( اِءمس اَألن ِم)اتوعفُرمالْ( :الَقَ، فَةٌدما ع ألنه؛اهاِتوعفُرمِب
  .دي زامقَ:  حنو:)لُاِعالفَ(
)الْوفْملَالَِّذي ولُع مسفَ ي لُاِعمِص:  حنو):هنرم حمد.  
)الْومبتأُدو خبرحنو:)ه  :زياِئ قَدم.  
)ِاوسانَ كَمأَ وخاِتوانَكَ:  حنو:)اهز يالًاِض فَد.  
)وخبنَّ ِإرأَ وخاِتونَِّإ:  حنو:)اهز يِرا كَديم.  
)اِبوالتلْ ِلعموِعفُر(:و ]وه[)1( يف باِضع لنِخس ،)َوهي أربأَةُع شاَءي( :  
  .لُاِض الفَدي زاَء ج: حنو:)تعلنا(: اهولُأَ
  .رمع ودي زاَءج:  حنو:)فطْالع(: اهياِنوثَ
  .هسفْ ندي زاَءج:  حنو:)يدوِكالت(: اهثُاِلوثَ
اِبورعاه :)البحنو:)لُد  :اَءجز يأَد خوك.  

قَوكَ ذَ در يلَِصفْ تلَىا  هع الت يِبِتر لَ، وم الْ ِركُذْ ي مصنيف الْف مفُرِااِتوع سم "2("ام(الَ"، و")3( 
الَ"وت" الْ "نِْإ" و مشبلَ بِ اِتهينَّأَ لِ ؛س ي  ِن بِمتم الَ ي ي ونَلُِمع "4"ام( ذَ ه ا العإِ نَّأَ ولِ ؛لَم ـ ع الَ" الَم" 
الَ"وت"نَّأَ"، و"اِد نرم أَع نِإ"نَّأَ" يف ه نما هلُو ِلةٌغ بِهِضع5(.م(   

                                                
 ).هـ(إضافة من  )1(
 ).هـ(ساقطة من  )2(
 ).هـ( ساقطة من )3(
ألن احلرف إنما يعمل إذا كان خمتصا باالسم، كحرف اجلر، أو بالفعل كحرف اجلزم، وإذا مل يدخل علَى         «: قيل )4(

كون غري  االسم والفعل مل يعمل كحرف العطف، وما تدخل علَى االسم والفعل، فلما كانت غري خمتصة وجب أن ت                 
 .120ص: أسرار العربية: ينظر. »عاملة

تعمل عمل ليس، وأن بـين متـيم ال         " ال"أن  ) هـ286أبو العباس حممد ت   ( واملربد) هـ221ت(زعم األخفش  )5(
يعملوا، والذين أجازوا إعماهلا عمل ليس اشترطوا تنكري معموليها، وأن ال يتقدم خربها علَى امسها، وأن ال ينتقض                  

إىل أا ال تعمل، وذهب اجلمهور      ) هـ221ت(ن ال يفصل بينها وبني مرفوعها، أما الت فذهب األخفش         النفي، وأ 
  .111-2/109:ارتشاف الضرب: ينظر. إىل أا تعمل وإن جاز عملها إذ ثبت ذلك لغة ألهل العالية نثرا ونظما
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بـِلاِع الفَـاب  
  

بِه بِ أَد ؛ ألنالْ ه مفُربِ وع لُاِعالفَ( ِةالَاألص ه االِ و سم( ِر الصأَ يح ،الْ و ملُؤو .وخرالفِ ِه بِ ج لُع ،
 لُاِع الفَ ر يج د، وقَ وررجم والْ وبصنم الْ ِه بِ جرخالَّ و ح م وا، أَ يرِدقْ ت وا أَ ظًفْ لَ )وعفُرمالْ( فرحوالْ
ـ :«)2(]قوله[، حنو ِهِمس اِ و، أَ ))1اس   ولَوالَ دفْع اللِّه الن    ، حنو   ِردصم الْ ِةافَضِإا بِ ظًفْلَ ـ ب قُ نِم  ِةلَ

الراِ ِلج مأَرته الو 3(»وُءض( َأ ،ِم بِ وأَ ن بِ و اِءالب اِئ الزدتِني)حنو قوله تعاىل  ،  )4 :      ا ِمناءنا جقُولُواْ مأَن ت 
ـ  وخدأُتبم الِْه ِبجر، خ)هلُع ِفهلَب قَوركَذْمالْ(، )6(  وكَفَى ِباللِّه شِهيداً، ))5 بِشٍري والَ نِذيرٍ  بره ،

وخبوأَ نَّ إِ ر هاواِتخ .ِهفُومِ م نالَ لَاِع الفَ  أنَّ ه  الَّ إِ ونُكُ ي م ِخأَتر ا عفِ ن ِهِلع و رسالْ م مصنبِ لَاِع الفَ ف ا م
 هركَا ذَ  م نَّ أَ ع م هركُذْ ي الَّي أَ ِغبن ي انَكَ، فَ ِهاِمكَح أَ ن مِ مكْ ح عفْالر فَ الَّ، وإِ ِئِدتبما علَى الْ  يبِرقْ ت هركَذَ
يشالْ لُِمت فْمالَِّذي لَ  ولَع م سي لُاِع فَ مواِ ه ،سوأَ انَ كَ م خاِتوه لَا، ويٍلاِعفَ بِ س ِق حةًقَي قَ، ود ح لُاِع الفَ د 
  .  وحنوه)8(»وِلعفْملْ ِلوٍغص مري غَغٌاِر، فَمدقَم ام تلُع ِفليِه ِإدِنسا أُ مهإن«: اهن ِم)7(وٍددحِب

   .»هن ِمِهوِعقُ وو، أَِه ِب /ِهاِمي ِقِةه ِجعلَى ليِه ِإدِنسأُ، ويِهلَ عههب ِشو أَلَعالِف مدا قَ مهنأَ«: اهنوِم  ]ظ23[
   )9(»ِها ِبماِئ قَو، أَهنا ِمعاِق وِةالَصاَأل ِبيِهلَ عدمقَ مولٌؤ مو،أَلٌع ِفليِه ِإدِنس أُِه ِبولٌؤ موأَ ،مس ِاهأن«:اهنوِم
ـ ز، كَحيِر الصلُِمتش يمساِال فَ.»ِهِهب ِشو، أَ لَع فَ ِةيقَِر طَ علَى لٌع فِ يِهلَ إِ دمسن الْ مس االِ هن أَ «:اهنوِم ِدي 
  :  حنومس ِايِهلَ ِإدِنسا أُ ملُع، ِفيِهلَ ِإِدنسمالْ ِبجرخ، وِقيامك: يعِجبِني أَنْ تقُوم أَي: ، حنو)10(ولَؤموالْ

                                                
د جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِممـا  و وقَتلَ داوفَهزموهم ِبِإذِْن اللّهِ   : ، ومتامها 251البقرة، من اآلية   )1(

 . الْعالَِمنيعلَىاس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَـِكن اللّه ذُو فَضٍل لنيشاُء ولَوالَ دفْع اللِّه ا
 . إضافة يقتضيها السياق)2(
 .58ص): 65(إلمام مالك يف املوطأ عن عبداهللا بن مسعود، كتاب الطهارة، حديث رواه ا )3(
 .2/84:أوضح املسالك: ينظر )4(
 .71ص: ينظر متامها، 19املائدة، من اآلية )5(
اِس نلاك ِلنلْ نفِْسك وأَرسما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن :، ومتامها79النساء، من اآلية )6(

 . رسوالً وكَفَى ِباللِّه شِهيداً
 .أي تعاريف )7(
 .75ص: التسهيل: ينظر )8(
 .198ص: شرح قطر الندى: ينظر )9(
  .218ص: شرح ابن الناظم: ينظر )10(
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زيأَ د خوأَ ك ،و ج حنو ةٌلَم ، :زيقَ د أَ ام بوه و ،زيقَ د أَ ام ،و م  ا هِة يف قُ  واجلُ و و، حن ِةلَم :زياِئ قَ دالَ غُممه  
  .و هي أَ،ماِئ قَدي زوأَ

  وخرقَ بِ جلَى ِهِلوِر طَ عفَ ِةقَي ا لَع اِئلنب والِْلاِع الفَِن ع ،الفَاِعـِل،    م ـمـِل، ِاسِه الِفعِبِشب ادر
الْةُفَوالص مشبوالْةُه ،مصدرِا، وسالِفم ِلعالظَ، ورلْ، وافمجر1(ور(َا اُذَ إعِمتدفْأَ، ولْعيِلِضفْ الت.)2(  

  ِإونا لَ مم ي جوالْلَاِعوا الفَ لُع فْمولَعم فُروعأَِني وم نصوبالَّئَ ِل؛ِنيي ؤدِل ذَيإىل اللَّك ِسب، ِإونا م
ـ الفَ، ولَعي الِفِل ينْ أَهتبتر، وٍلاِع فَن ِمه لَدب الَلَع الفِ نَّ ألَ ؛ِهِتيوِلأَ، و ِتِهوقُ لِ ِعفْالر بِ لُاِع الفَ صتخِا  لُاِع
ـ د ذَ ِض لِ ِبصلنا بِ ولُعفْم الْ صتخ، واِ ِلوَأل لِ لُو األَ يِطعأُ فَ ولُ أَ عفْ، والر ولُأَ ـ و(،  )3(كِل هأَ )و ي :
ـ ر، وبِ يٍلِصفْ ت لُدب: ِنيمس قِ ن مِ ِةيِلد الب علَىا  مِهرج بِ )ٍرمضمو ٍراِه ظَ ِنيمس قِ علَى( لُاِعالفَ ا فِْعِهم
خبر م بدِإت م أَ وٍفذُح و م بتأٌد خ بره م ذُحوف و ،نصبِإا بِ هضأَ" اِرميِنع" و ،تا   ي  ِرجمِفي وهجِذِه الوه

 دع ب ونُكُ ي لَاِع الفَ نَّا أ ذَه بِ ني، ب )دي ز ومقُيد، و ي ز امقَ: كوِل حنو قَ  راِهالظَّفَ(،  )4(يشِبه هذَا الْمحلَّ  
  .ياِضم الْدع بونُكُا يم، كَِعاِرضمالْ

)قَوام الز ياِند،و قُيومالز ياِند(ن ،بِبه لَىا ذَهلَاِع أنَّ الفَعونُكُ يثَ مى، كَنمونُكُا يـ  م ا درفْ
هوأن ونُكُ ي م فُركَ ِفِلاَألا بِ وع ،م ونُكُا ي م فُرِةا بِ وعمالض. )قَوام الز يونَد و ،قُيوم الز يونَد ـ ، و  امقَ
الرالُج يقُ، ووم الر الُج قَ، وامهِ ت ند و ،قُتهِ وم ند قَ، واهلِ ِتام ناِند و ،قُتـ  اهلِ وم نانُد ـ قَ، و ِتام 
 هبشا أَ مي، و ِمالَ غُ ومقُيي، و ِمالَ غُ امقَ و ،اتدن اهلِ ومقُت، و اتدن اهلِ ِتامقَ، و ودن اهلُ ومقُت، و ودناهلُ
  )5( .)وكخ أَوميقُ، ووكخ أَامقَ، وكِلذَ

  ِبالواِو ا  وعفُر م ونُكُ ي لَاِع أنَّ الفَ  علَى هبني لِ ِةسم اخلَ اِءمس األَ ن مِ ٍمسبِاو/  ِماِل الس ِركَّذَم الْ ِعمجى بِ تأَ   ]و24[
  

ـ  ي دقَ، و ِئِدتبملْعلَى ا  يِبِرقْتِللْ كِل ذَ لُّكُ و ؛ِفِل واألَ وكَما يكُونُ مرفُوعا ِبالضمةِ    ـ  الفَ ونُكُ  لُاِع
ـ ر م"ىوسمفَ"، ))6قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر  : تعاىلا، حنو قوله   يرِدقْا ت وعفُر م راِهالظَّ  وعفُ
  ، حنـو   عفْ الر هلَّح م انَا، كَ يِنب م لُاِع الفَ انَ كَ نِْإ، فَ رذُّا التع هوِره ظُ ن مِ عن م ِفِل األَ علَى ٍةدرقَ م ٍةمضِب

  

                                                
 .اجلار وارور) هـ(يف  )1(
 .1/421:شرح ابن عقيل: ينظر )2(
 .79ص: بيةأسرار العر: ينظر )3(
 .الفعل) هـ(يف  )4(
 .69ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )5(
فَلَما أَلْقَواْ قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر ِإنَّ اللّه سيبِطلُه ِإنَّ اللّه الَ يصِلح عمـلَ   :ومتامها، 81يونس، من اآلية )6(

فِْسِدينالْم. 
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  .لٌاِع فَهن علَى أَعفْالر" الَِّذي "لُّحم، فَ))1قَالَ الَِّذي ِعنده ِعلْم من الِْكتاِب  : تعاىلقوله 
الُقَي  وحنو الض ،اآلتِ ِراِئم يف   ِةي ذَه اِبا الب قَ، ود قَ تدالَ الكَ ملَى ماإلِ ع عاِبر يِرِدقْ التلِّي، و يحيف . الْم

  .قوِله لَفْظًا، أَو تقِْديرا
ـ  وِملِّكَتم الْريِم وهي ض -اِء الت مضِب- )تبرض: كوِل حنو قَ  رمضموالْ( حده، )ـ و ضربان(   

  .هسفْ نمظِّعم الْو، أَهري غَهعم وِملِّكَتم الْريِم ض"انفَ"، -ِةدحوم الْوِنكُسِب-
)وضربفَِب- )تِحتاِء الت-ِه، ويِم ضيالْر فْمالِْدر مِباطَخ.  
)وضرتِِب(ِه، ويِم ضيالْر فْمالِْدر ماطَخِةب.   
)وضربتِب- )امضم اِء الت-، ِهواالَّنِ   ا يفَاِن درح واَألِلف موالِْمي ،رِميلَى لضالْع ـ ثَم ى الْنمـ خ  ِباطَ
كَّذَمأَانَا كَر وم ؤاثًن.  
)وضربتم( -بضماِء الت-ِه، ويِم الضيِم، والْريملَى ةٌالَّ دعج الِْعم الِْركَّذَم مِباطَخ.  
)وضربتِب-،  )نضم اِء الت- ِه، وي ِم الضيوا ر ،الْ ونُلن مشدةُد لَى ةٌالَّ دع ج الْ ِعم مؤالْ ِثن مـ خ ، ِباطَ
وم قَا ترمِ ر نَّ أَ ن هِ يِعِم يف اجلَ  اَء الت لُاِع الفَ ي و ،ا اِ متبِ لَص ه ا حروف لَى ةٌالَّ دع ِنثْ التواجلَ ِةي مـ  ع ه و 
  .حيِحلصا
وِذهه الَ اُء الت  قَ تإالَّ ع  ِم ضري ٍعفْ ر )وضريِه فِ )ب ِم ضري م سِتتلْ لِ رـ م ـ  الغ ِدرفْ ـ  ت ِباِئ ـ  هيرِدقْ ه و. 
)وضربفَِب- )تالْ ِحت موحيِه، وفِ -ِةد ِم ضري م سِتتلْ لِ رفْمرِةد اِئ الغِةب ِدقْ تيرِه "هي" اُء، والت  اِك الـسةُن 
ـ  الْ ريِم ض ِفِلاَأل بِ )وضربتا(، ِركَّذَم الْ ِباِئى الغ نثَم الْ ريِم ض ِفِلاَأل بِ )ابرضو( ِلاِع الفَ يِثِنأْتِل ثَمىن 
ـ نم لِ تحِتفُ، و ِنيناِك الس اِءقَِتلِْا لِ تكَرح، و ونُكُا الس هلُصأَ، و ِلاِع الفَ يِثِنأْت لِ اُء، والت ِثنؤمالْ اسِةب   

  

   ِريِم إىل ضدِنسا أُذَ ِإلَعألنَّ الِف/ يذْكُر هذَا، كَما ذَكَر بعد ضرب، ضربت؛  نْ أَقُّه حانَكَ، وِفِلاَأل   ]ظ24[
  

قَالَتا لَا نـسِقي حتـى       )2 (تينا طَاِئِعني  قَالَتا أَ  :ي، حنو قوله تعاىل   ِتأْيا س مكَ اُء الت هتقَِح لَ ِثنؤمالْ
 الر ِدرصاءيع )3( .)وضرفَ )واب ،الواو ِم ضير ج الْ ِعم ذكَِّرم ِباِئ الغ أَ، والْلُاِعا الفَ م مضمالْر ملُِصفَن 

  .اخل ... تن أَالَّ ِإبرضا ، ومنح ن إالَّبرا ضما، ون أَالَّ ِإبرا ضم: كنحو قوِلفَ

                                                
رتد ِإلَيك طَرفُك فَلَمـا رآه  قَالَ الَِّذي ِعنده ِعلْم من الِْكتاِب أَنا آِتيك ِبِه قَبلَ أَن ي : هاومتام، 40النمل، من اآلية )1(

 .ِه ومن كَفَر فَِإنَّ ربي غَِني كَِرميفِْسنِلشكَر فَِإنما يشكُر  فَضِل ربي ِليبلُوِني أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومنمستِقراً ِعنده قَالَ هذَا ِمن 
 قَالَتا أَتينا ثُم استوى ِإلَى السماء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض ِائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً :ومتامها ،11فصلت، من اآلية )2(

طَاِئِعني.  
 .60ص: ينظر متامها. 23القصص، من اآلية )3(
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وِإ: ولُقُتنم       نحن برا ضما، ِإنأَن براخل،  ... ا ضويف الْ  ولُقُت مـ  ِعاِرض م ـ  االِ ع تـ أَ:اِلص ِرضب 
وتِرضبذَكَ وا البويف اِال ياِقوِفناِلص :ما يِرضأَالَّ ِإب نا وما يِرضالَّ ِإبن حــِر ويف  ، اخل .. ن اَألم 
الَوالَّ ِإونُكُ يم ِا: الًِصتِرضِاب ،ِرضاخل... ا ب.  

  ِموأَ ن نَّ، أَ )1(ِلاِع الفَ اِمكَح لَاِم عالَ ه  لْ تقُحه الَ عةُم ِنثْ تٍةي الَ و ج لَى ٍعماألَ ع صح و ،هو فْ مهوم 
ـ     . ِء التأِْنيثِ ات بِ هلُاِم ع  كَانَ مؤنثًا أُنثَ   اذَ إِ هنِإ و ِمدقَتم الْ ِفنصم الْ يِلِثم ت نِم   ِهِإنْ لَم يلْزم تذِْكير فَاِعِل
وِجيِل ذَبكيف م سِنألِتي :  
ِإذْ  : ، حنو قولـه تعـاىل  "سئِْب ومعِن" دع بٍعاِق وري، غَيِثِنأْ التيِقيِق، حالًِصتأَنْ يكُونَ م  : امهدحأَ

  . ))2 قَالَِت امرأَةُ ِعمرانَ
ـ  ذَ وزجي، و علُطْ ت و أَ تعلَ طَ سمالش و ،ومقُ ت و أَ تام قَ ٍدنِه، كَ الًِصت م اريِم ض أَنْ يكُونَ : ةُياِنالثَّ    كِل
  : لَاِئس مِعبريف أَ

  .حجر أَِهِذ يف هيثُنأْ، والته لَجر فَالَ ا موه ويِثأِن التياِزجا مراِها ظَمس ِاأَنْ يكُونَ: ااهدحِإ
ـ  الفَ انَ كَ نِْإ، فَ حصفْ أَ يثُِنأْوالت" إالَّ "ِريغ بِ ِلاِم الع ن، م لٌِصفَن م وها، و يِقيِقأَنْ يكُونَ ح  : ةُياِنالثَّ  لُاِص
انـت ِإالَّ صـيحةً      ِإن كَ  ، وقُـِرئ    )3(ِرثْلن يف ا  ٍكاِل م نب اِ هزوج، و ِرعالش بِ اص خ يثُِنأْ، فالت "إالَّ"

  .  )5( لَا يرى ِإلَّا مساِكنهم  ))4واِحدةً
ـ ، و ِةاعم اجلَ معنى علَى ف ثَ أن نم فَ ودن، واهلُ وديالز: ، حنو ٍريِسكْ ت عم ج أَنْ يكُونَ : ةُثَاِلالثَّ من  ذَكَّـر  

  

  . ِهِدرفْ ممكْ حهمكْح فَِحيِحص التعما جم، أَِعم اجلَمعنى علَىف
  .نسح أَيثُِنأْ والتةُأَرم الْ /معِن، وةُأَرم الِْتمعِن: ، حنو"سئِْب، ومعِن "هلَِما عأَنْ يكُونَ: ةُعاِبالر   ]و25[

                                                
 .78-2/71:، وحاشية الصبان112-2/108:أحكام الفاعل يف أوضح املسالك: ينظر )1(
ِإذْ قَالَِت امرأَةُ ِعمرانَ رب ِإني نذَرت لَك ما ِفي بطِْني محرراً فَتقَبلْ ِمني ِإنك  :، ومتامها35آل عمران، من اآلية )2(

ِليمالْع ِميعالس أَنت . 
 .116 و2/113:أوضح املسالك: ينظر). هـ221ت(الذي جوز التأنيث يف الشعر هو األخفش )3(
قرأ أبو جعفر املدين يزيـد بـن         . ِإن كَانت ِإالَّ صيحةً واِحدةً فَِإذَا هم خاِمدونَ        : ، ومتامها 29يس، من اآلية   )4(

، واهلادي بشرح طيبات 3/263:النشر يف القراءات العشر:  ينظر.فعل تام" كان"بالرفع علَى أن ) هـ128ت(القعقاع
 .3/168:النشر

تدمر كُلَّ شيٍء ِبأَمِر ربها فَأَصبحوا لَا يرى ِإلَّا مساِكنهم كَذَِلك نجِزي الْقَوم              :، ومتامها 25األحقاف، من اآلية   )5(
ِرِمنيجالْم.  
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بالْاب فْملَالَِّذي وِلع مي سلُاِع فَمه  
  

ويسى أَ ما ا يضاِئلنب 1(ِلاِع الفَ ِن ع( و ،يسى أَ ميا الفِ ضالْ لُع ملْي لِ ِنبفْموِلع الِف، والْ لُع مـ ب ي ِن
  )2(.هلُاِع فَمس يم لَالَِّذي لُعالِف، ووِلهجملِْل

ولَاعفْ أنَّ اَألما ِبالَعلنسإىل ِبِةب اِئنلْا ِلهفْموِلعو ،عِبِمد اِئنقْ أَةُثَالَا ثَهاٍمس.  
  .ٍفصرت، مدعت مٍلع ِفلُّ كُوه، وٍفالَ ِخالَ ِبه لَىنب يمسِق -
- ِقوسالَ م  ي بى لَ نٍفالَ خِ الَ بِ ه و ،هفْ األَ والَ الَِّتي الُع  ت تصرِنكَ" فعم بئْ، وو )3("س ،"ـ ح ا ذَب

لَويوِف"س ِلعالت عِبج ،"وعىس"و ،زادب عضهم "تبارك". 
- ِقوسالَ ِخيِه ِفمفو ،هانَ كَوأَ وواِتخا الْهمتصِةفَر.  
ـ اِما ع هوِن كَ ِطرش بِ ها لَ هاِئن بِ ازو ج حيِحالصفَ« : )4(ورفُص ع بن اِ الَقَ ـ  يف   ةًلَ ـ  و، أَ ٍفرظَ اٍر ج 
ومجفَ وٍرر ،يذَحاِ ف سما، كَ هم ا يذَحلُاِع الفَ ف و ،يذَحاخلَ ف بر و قَيالظَّ ام رأَ ف ،الْ و مجرور قَ مام 
  . ِةعمج الْوم ي، وكنياِر يف الدكني: الُقَي، فَ)5(»وِفذُحمالْ

وِكا ذُ مر  ا القِ ذَ يف هِمس م ِنبلَى يع ت ِمسِةي اِ ِهِذ ه سفْ األَ ماِلع و ،هو م جوإِ از ،نـ ا أَ م ـ  ت  ِهى ِب
ِقعلِ ِلاِع الفَ ب مشإِ ِهِتكَار ييف أَ  اه ِث كَ اٍمكَحٍةري،) وهاالِ و سم( ِر الصأَ يح ،الْ و ملُؤالْ و مفُرا، ظًفْ لَ وع
  .الح موا أًيرِدقْ توأَ

   .اِتوعفُرم الْن ِمهري غَِه ِبجر خ)هلُاِع فَهع مركَذْ يم لَالَِّذي(
ولَاعأَ م نه ي جوز ذْ حلِ ِلاِع الفَ ف غمِ ٍضر غْ األَ نحنو قوله تعاىل   ِه بِ ِملْالِع، كَ اِضر  :   ِلـقخ

  .))6 نسانُ ِمن عجٍلاالْ
                                                

 .77ص: التسهيل: ينظر. ابن مالكأطلق هذا املصطلح  )1(
 .72ص: حاشية ابن احلاج: ينظر. وتبعه تلميذه ابن آجروم) هـ745ت(عبارة أطلقها املتقدمون، وتبعهم أبو حيان )2(
عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض       : املقرب ومعه مثُل املقرب، أبو احلسن علي ابن عصفور، تح         : ينظر )3(

 .117ص: م1998-هـ1418، 1علمية، بريوت، طدار الكتب ال
هـ، حامل لواء العربيـة     597 وهو أبو احلسن علي بن مؤمن احلضرمي االشبيلي املعروف بابن عصفور، ولد عام             )4(

  املقـرب يف النحـو، واملمتـع       : هـ، ومن مؤلفاتـه   669باألندلس، خترج علَى الدباج، مث علَى الشلوبني تويف عام        
 .2/210:، وبغية الوعاة131ص: البلغة:  ينظر.يف التصريف

 .117ص: املقرب: ينظر )5(
  . نسانُ ِمن عجٍل سأُِريكُم آياِتي فَلَا تستعِجلُوِناخِلق الْ :، ومتامها37األنبياء، من اآلية )6(
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    .اعتم الْقِرس: ، حنوِه ِبِلهج الَوأَ
ِويورع نر اِهللاوِلس   :»ا لَذَ ِإمت 1(ِملَع(اِر السقو اويالر«)2( .  

 الَّئَ لِ لُاِع الفَ ِركَذْ ي الَا، فَ مِلس م ه لَ يبِصمالْ انَا كَ ذَ، إِ راِف الكَ بيِصأُ: كوِل، حنو قَ  ِهيِمِظع ت وأَ
قْينَرِظ العيمم ِقِريِه،. ِريِق احلَعحت كَأَو ِسكْعِهِذ ه.   

لَيـِه   ع ِفواخلَأَِو   هنى مِ شخ ي ماِل ظَ هبص غَ الَِّذي انَا كَ ذَ، إِ الُ املَ بِصغُ:   حنو هن مِ ِفو اخلَ ِوأَ
  .شِتم اَألِمير: ككَقَوِل

    .باِر الضملَعت/ ضِرب زيد، وأَنت: أَِو اِإلبهاِم، حنو قولك     ]ظ25[
 ِالأَوِتخيِلِو الطَِّظفْ اللَّاِرصِا، وقَِتسِةامالو وِلقَ، كَِنزِراِع الش:  

ى    و يف اهلَــكادؤ فُــتبلَ ســالَِّتــيإنَّ 
  

  قَِلخت ه وكَ اك م قِْلا خت ه ـ  لَ ىو 3(اه(   
  

  .نُز الورسكَنا اُهللا هواك، كَما خلَقَك هوى لَها لَِاهقَلَ خالَ قَو، لَهإنفَ
  : ِراِع الشقوِلكَ القَوايف، ِقافُو توأَ

ــالُ واَأل ــا املَ موــه ــد والَّ ِإونَلُ     عاِئ
  

  ــالَو بدــ ي ــنْا أَوم ت ردالو ــد    )4(عاِئ
  

  .وعفُر ميو، والرعاِئد الوبصلَن لَاِعى الفَم سو لَهنِإفَ
  )5(.»هتري ِستدِم حهتريِر ستاب طَنمو«: مكَقوِهل، ِعجسلْ ِلوأَ

                                                
 .205ص: شرح قطر الندى: ينظر. ولعلّ الصواب يعلَِم) أ( هكذا يف )1(
 .  علَى احلديث فيما توفر لدي من مصادرمل أعثر )2(
ـ 1414عدنان زكي درويش، دار صادر، بـريوت،  :  البيت من الكامل يف ديوان جمنون ليلى، شر      )3( : م1994-هـ

  : ، وروي صدر البيت يف الديوان علَى النحو180ص
ـَا    ........................  إنَّ الَّيت زعمـت فـؤادك ملَّه

  .384ص: الشعر والشعراء: ينظر. إنه منحول: يبة يف الشعر والشعراء البيت، يقالُوذكر ابن قت
وجمنون ليلى هو قيس بن معاذ، ويقال قيس بن امللوح، هو من بين عامر بن صعصعه شاعر أموي، عاش يف النـصف          

هـ، تاركا قصائد غزلية رقيقة 65امالثاين من القرن السابع امليالدي يف جند، ارتبط شعره بتيار احلب العذري، تويف ع           
 .142ص: ، ومعجم الشعراء2/05:، واألغاين377الشعر والشعراء، ص: ينظر. ضمنها ديوانه

 .وديعة وليس ودائع: ، وقد روي صدر البيت يف الديوان89ص:  البيت من الطويل يف ديوان لبيد بن ربيعة)4(
جممع األمثال  : ينظر. من سِلمت سريرته، سلمت عالنيته    : ا يشبهه وهو  مل أعثر علَى هذا املثل وإمنا عثرت علَى م         )5(

حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية       : أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين، تح           
  .205 ص:دىلن وشرح قطر ا،2/330 :م1998-هـ1419بريوت، 
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ـ  ت كنِإ فَ ِلع الفِ لُاِع فَ فِذ ح ثُيح، و عج الس فلَتخ، اِ هتري سِ اسلن ا دِم ح :لَي قِ و، لَ هنِإفَ    ميِق
قَمامالْه فْمِه ِبولَعو تأَيِهِطع كَحامفَه ،تصريهم فُرا، ووععمةًد.  
وووِبج ِريِخأْ الت الفِ ِن ع ِلع و ،ِنأْتانَ كَ نْ إِ ِلاِع الفَ ِثي م ؤلَنِْإ فَ )1(اثًن مكُ يِمالَ يف الكَنفْ مِه ِبوالًعن اب 
 )4(ِبيني وِجيَء ِبالن  ،  )3(ولَما سِقطَ فَي أَيِديِهم   :)2 (]قوله تعاىل [، حنو ور وار ار اجلَ ِو، أَ فرالظَّ
  .ِنيتاآلي كَيِهلَ عوتكُ السنسح ينْأَا ِبام أَنْ يكُونَ ت)5(وِر وارار اجلَِةابيِلِن طُرتشي، وردصم الِْوأَ

  :)6(اِنطَر شِردصمالْ وِفر الظَِّةابيِلِنو
فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر نفْخـةٌ       : و معهودا، حنو  أَنْ يكُونَ مختصا، أَو موصوفًا، أَ     : أَحدهما

، انٌم زمي ِصو، أَبر ضبِر ضوزج يالَ، فٍَدي زام أمس، وجِلانُضم رميِص: ، وكقولك))7 واِحدةٌ
اُ الَو عِكتف لِ انٌكَ م عاِ ِمد ِتخاِصصيلَ قِ نِْإا، فَ ه ض ِربض ربِد شيأَد ،ِصو يمز ِو طَانٌملٌياُ، وعِكتف 
انٌكَمح سنج ،ِلاز حاِالوِلص ِتخِباِصص الوِفص.  

" ِإذْ"ب علَى الظَرِفيِة، أَِو الْمصدِريِة، فَالَ يجوز حمـلُ          أَنْ يكُونَ متصرفًا الَِزما النص    : والثَّاين
ناِئبةٌ عِن الفَاِعِل،والَ سبحانُ اهللا ِبالضم علَى أَنه ناِئب مناب فَاِعِل ِفعِلِه املُقَدِر        " ِإذْ "حملَ زيٍد علَى أَنَّ   

  فَاِعـِل ِلتـضادِ  ِلعدِم تصرِفِهما وِإنما لَم يقُِم احلَالُ، أَِو التمِيِيز، أَِو املَفْعولُ لَه، أَِو املَفْعولُ معه مقَام ال       
  

   . متقَِدمِة، مقَامه وجب تغِيري الِفعِل الْوِرم اُألن ِمٌءي شيمِق، وأُلُاِع الفَفِذا حذَِإو/  بِِلنصوا   الرفِْع ]و26[
ـ فْ لَ)هلُوا ضم أَ ياِض م لُع الفِ انَ كَ نِْإفَ( ـ يِحِحا يف الـص ظً الع أَِني ،وـ  ت   يف معتلِّهـا علَـى   ا يرِدقْ

مِر واِإلشِة الكَس8(اِملُغ(ِسكُ، ورا قَ ميف ا ظًفْ لَِهِر آِخلَبِحصِحيالع الِْري غَِني مضأَِفع ،وِدـقْ تا ير  
  

  

                                                
 .2/137:أوضح املسالك: ينظر )1(
 .إضافة يقتضيها السياق )2(
ا نلَلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّم يرحمنا ربنا ويغِفر ولَما سِقطَ فَي أَيِديِهم ورأَواْ أَنهم قَد ض :، ومتامها149األعراف، من اآلية )3(
 . كُونن ِمن الْخاِسِريننلَ
ِبيني والشهداء وقُِضي بينهم لنوأَشرقَِت الْأَرض ِبنوِر ربها ووِضع الِْكتاب وِجيَء ِبا :ها، ومتام69الزمر، من اآلية )4(

 . ِبالْحق وهم لَا يظْلَمونَ
أال يكون  : ثانيها يشترط يف نيابة اجلار وارور ثالثة شروط، أوهلا بأن يكون خمتصا كأن يكون ارور معرفة، و                )5(

شرح ابـن   : ينظر.  التعليل كالالّم والباء   علَىأال يكون حرف اجلر داال      : حرف اجلر مالزما لطريقة واحدة، وثالثها     
 .1/461:عقيل

 .2/92: وحاشية الصبان148، 2/141:أوضح املسالك: ينظر هذه الشروط يف )6(
 .13احلاقة )7(
 .1/458:شرح ابن عقيل: ينظر. ركة بني الضم والكسر، وال يظهر ذلك إالَّ يف اللَّفظاإلمشام هو اإلتيان بالفاء حب )8(
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  ))1 نـسانُ ضـِعيفاً   وخِلـق اإل   : رد، وذِلك حنو قوله تعاىل      : يف معتلِّها، ويف الْمضعِف، حنو      
  راَألم قُِضيو)2(و، ْلِْزلَِت الأز ضر)3(. وِرضوأُب ،ِرخكْ، واُجِستب ،ِرجختواُس.   

 اٍءت ب )4(]احِتفتم[ لُع الفِ انَا كَ ذَِإوِللْمفْعوِل، غَريها ِفيِه مبِنيا ِللْفَاِعِل،       يبِن م بِرش:  يف حنو  ةُرسوالكَ
اِئزثَ  ٍةد مزِ ِهياِن ض يلَى ةًادع كَا ذَ  مرالْ ه مصنحنوف  :تلِّعلْ الِعمأَ،م ِبو همٍةزو ٍلصض ـ اِل ثَم ـ  ِزهثُ يةًاد 
  )6(.اِتغ لُثُالَ ثَيِه ِفاز، جاعب والَقَ، كَِني العلَّتع ملُع الِفانَا كَذَِإ، و)5(قِلطُناُ: ، حنوهركَا ذَ مىعلَ

ـ أَض  ي، وغِ يَء وجِ يعِب و يلَِق: ، حنو اًء ي ِهِني ع بلْقَ، و ِهِلو أَ رسى كَ حص الفُ يِهو: لُواَأل لُصه :
ـ  بليِه ِإحرِف العلَِّة الْمتحِرِك ما قَبلَها فَنِقلَت علَى ةُرس الكَتثِْقلَِتساُ، فَضيغَا و يج، و عيب، و لَوقَ عد 
ِبلْس ح ِهِتكَر و ،ِقبيت اِك سةًن ب عكَ د سكَ نِْإ، فَ ٍةر انت اًء ي ِق بييَءِج:  حنو ت ِب ويع ـ  و  نْ، وإِ )7(ضيِغ
  .ِقيلَ: ا حنوهلَب قَِةرس الكَِةسانجم ِلاًء يتبِلا قُاو وتانكَ

ـ  بِ قِطن ت ملَ، و اٍو الو ِةه إىل جِ  كيفتي ش ِحن ت نْأَم بِ  الض نا مِ ئًي ش ِةرس الكَ اممشِإ :ةُياِنوالثَّ   ا ه
ِهولُي ِص فَةٌغيأَةٌح ياض.  

ـ و أَاٍو ون عفِل اَألِتان كَاًءو، سااو وِفِل اَألبلْ قَبِجي ، فَ  ِهِلو أَ م ض صالَخِإ: ةُثَاِلوالثَّ    اٍء ِي
 علَـى  و، وه هني ع تلَِّعا أُ  م ِثاِل يف ثَ  اتغ اللُّ ِهِذي ه ِرجت، و )8(ةٌفَيِع ض ةٌغ لُ ي، وهِ وعب و ولَقُ: الُقَيفَ
وفِْا: ِنزتأَ لَع اِ و فَنِا: ، حنو لَعختار  ِا ، وقَناد .وهمزته اِب تفَ ِهِثاِلثَ لِ ةٌع ،مكَ ن سركَ ه سره ا، ومأَ ن شمه 
ـ   )ِه آخرِ لَبا قَ  م حِتفُا، و ظًفْ لَ هلُو أَ ما ض عاِرض م انَ كَ نِْإو(ا،  همض أَ هم ض نما و مهشأَ يِحِح يف ص     

ـ ت، والفَ معطْتسي، و بستكْي، و جرحدي، و برض ي /ا حنو لِّهتع يف م  ايرِدقْ ت و، أَ  ِنيالع   ]ظ26[ يف حنـو   ةُح  :  
  

شيبرم ِنبلْ ِلةٌيفْمغَوِلع رييِها ِفهم ِنبِلاِعفَلْا ِلي.  

                                                
 . نسانُ ضِعيفاً يخفِّف عنكُم وخِلق اإليِريد اللّه أَن :، ومتامها28النساء، من اآلية )1(
 اللّه ِفي ظُلٍَل من الْغماِم والْمآلِئكَةُ وقُِضي اَألمر وِإلَـى  ِتيهماْهلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن ي :، ومتامها210البقرة، من اآلية )2(

 . موراللِّه ترجع األ
 . رض ِزلْزالَهاأِإذَا زلِْزلَِت الْ :، ومتامها01الزلزلة، من اآلية )3(
 ).هـ( إضافة من )4(
 .208ص: شرح قطر الندى: ينظر )5(
 .209ص: املصدر نفسه: ينظر )6(
)7( غاضا، واناملاء، يغيض غيض غاض :فذهب مادة : لسان العرب: ينظر. نقَص أو غار)غيض.( 
  .2/196:ارتشاف الضرب: ينظر. وهي لغة فقعس ودبري، ومها من فُصحاء بين أسد وموجودة يف لغة هذيل )8(
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الفِ انَ كَ نِْإو لُع م علَّت الع ِني مأَ  ض لُولَى هاألَ ع ِل يف ذَ  ِلصك ِلقُ وبت ع ينـ : ا، حنـو فًِل أَ ه  الُيقَ
بويأَ اع ،لُصه :قْيلُو بوي ،يع، لَِق نت ح ةُكَر الع لْ لِ ِنيِناِكس ِح الصقَ ِحي لَبه ا، وِقبيت اِك سواِ ةًن ،فَنتح ا  م
  .افًِل أَتبِلقُا فَهلَبقَ

وا صِ أمياألَ ةُغ الَ، فَ ِرم بي لْى لِ نفْمفَ لِ وِلعالصِ اِدس يىوالْ ِةغنعوغَ م ا ري مِ ِباِئلن م ا معناه م ـ ِعت  قلِّ
 ِي أَ )وهو(ا  وررجما و ار ج انَ كَ نِْإ الح م و، أَ وٍررج وم ار ج ري غَ انَ كَ نْا إِ ظًفْ لَ هبص ن بِج ي ِعفْالرِب
  )1(:)ٍرم ومضٍراِهظَ: ِنيمس ِقعلَى( هلُاِعم فَ يسم لَالَِّذي ولُعفْمالْ

 ِر إىل آخِ )ورم ع مركْيو، و رمم ع ِر، وأُكْ دي ز بِرضي، و دي ز بِرض: كوِل، حنو قَ  راِهالظَّفَ(
مقَا تدمِلاِع الفَاِب يف ب.  

 ةُوممضم الْاُء، والتوِلعفْملْ ِلٍيِنب ماٍض م لُع، فِ "تبِرضفَ"،  )تبضِر: ك، حنو قولِ  رمضموالْ(
ِمضالْري مِملِّكَتو ،ملُّحهفْ رلَى أَ ععنهفْ مولُعا لَ ممي سلُاِع فَمه.  

)وِرضبان( -ِبالْ وِنكُس موحةد-  ،)ِروضبت( -فَِبِحت اِء الت-  ،)وِرضبكسرها– )ِتب- و ،ا م
ـ   قَا ت م كَ ،ِةلَِصفَنم والْ ِةلَِصتم الْ ِراِئم الض ِر إىل آخِ  )متبِرضا، و متبِرض(: ، حنو كِل ذَ هبشأَ م يف باِبد 
  .ِةلَِصتم الِْراِئم الضيةَِق بركَ ذَِخلنس اِضع ويف بِلاِعالفَ

ولَاعنَّ أَ م يف الْ  لَاِم الع فْملَ الَِّذي وِلع م سي لُاِع فَ مإِ ه ،ا فِ ملٌع –قَود قَ تدم- ِإ وا اِ مسم فْ موٍلع 
وهو م  لَىلَّ  ا دع ح ٍثد  ،وفْمِهوِلع. لَ وم ي تعرلَ ض الْ ه مصنفو ِمانَ كَنِْإو ه ِثالَ ثُني مجفٍَدر وـ ز نه 
فْمكَولٌع مضروبو ،ممرِه ِبورِم، ونه :ِبميعو ،ولٌقُمو ،مرالَّ أَى، ِإمنا غُهيرت.  

ـ  الْ ِفر ح انَكَ م ٍةوممض م يٍمِم بِ اِنيِت، اإلْ ِطرش بِ ِهِعاِرض م نُز و هنزو، فَ ِهِري غَ ن مِ وأَ مضارِةع 
فَوِحت ا قَ  مِر اآلخِ لَب و ،شطُر ع االِ ِلم الْ ِمس كَوِركُذَم ونحنو ألنَّ؛ةًلَّ ِصه  :الْاَءج مضروبـ  ع بدأَه و 
  ه، أَو موصـوفٍ   ن ع ٍربخ م و، أَ اٍمهفِْتس اِ و، أَ شرِط ِاعِتماِدِه علَى نِفي   ِب اِلبقِْتسِالْْ لِ و، أَ اِلحلْ لِ هـنوكَ

  

  . هولُس رمركْ مريِم اَألنَِّإو؟ ، فَرم عورصنم)3(أ و/ مضروب زيد)2(ما:     حنو]و27[
ومررِبت رٍلجم أَاٍنه بوه.  

                                                
: تفصيل املسألة يف حاشية ابن احلـاج      : ينظر. الَّ أنا ما ضِرب إ  : متِصل كما مثِّل، ومنفصل حنو    : واملُضمر قسمان  )1(

 .75ص
 ).هـ( ساقطة من )2(
  ).هـ( ساقطة من )3(
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بالْـاب مبتوالِْإـد خِرـب  
  

 نى مِ وقْ أَ وه، و يِظفْا لَ مهلَاِم ع  ألنَّ ؛هباِئن و لَاِعا الفَ مِهِيلْ ع مدقَا، و مِهِمزالَت لِ اٍبا يف ب  مهعما ج منِإ
ـ  االِ و ه أُدتبمالْ( ِيأْ علَى ر  ِربخا يف الْ  ذَكَ، و ِإدتبم يف الْ  لٌاِم ع وي، الَِّذي ه  ِونعمالْ سم(  ِر الـصيح ،
  .)3( وأَن تصومواْ خير لَّكُم :  )2 (]قوله تعاىل[، حنو)1(لٌوؤ مو، أَماِئد قَيز:  حنوٍديزكَ

ـ مِته اِ و، وه اِءدِتباِال بِ الِر الْمرفُوِع لَفْظًا، أَو تقِْديرا، أَو مح      بخ بِ هن ع ربخ م أٌدتب م هنِإفَ   امك 
  .هنا عرباين خ الثَّونُكُ يثُيح، ِباٍنثَ ِلالًو أَاهي ِإكلُعج ويِءالشِب

  )اِريالع( َالَ :ِي أ مجرد )ِنع ِظفْ اللَّ ِلاِمِو العغَ )4()ِةي ِري اِئ الزِةد خ ،رـ  الفَ ِه بِ ج ـ اِئن و لُاِع به ،
ِاوسانَ كَ م أَ وخاِتوه ا، وخبنَّ إِ ر أَ وواِتخه ا اخلَ ذَكَا، وببِ ر لَى اًءنع ِح الصِحي  ـ اِم يف ع ـ ، ويف ذِ  ِهِل  ِركْ
  :اهن ِموٍددح ِبأُدتبمد الْ حدقَ، وِلاِع الفَاِب يف بمدقَا تا من هوِعفُرمالْ

 ِدد يف الع  كوِلقَ فَخرج حنو    )6(» الْمجرد عِن العِواِمِل اللَّفِْظيِة ِلِإلسناِد       )5(الْمرفُوع مس االِ و ه هنِإ « 
اِحوثْ، اِ داِنن ِإ فَ ؛ةٌثَالَثَ، ونه نِْإا و ج ردِك لَ تإِ  الَ ن سناد م عه ا، ودلَخ ت حِإلِْل: ِهوِل قَ تسـ  ِدان ا ذَا إِ  م
ـ ا با إىل مدنس م)8(دنسم الْانَا كَذَا ِإمأَ و)7(ماِئ قَدي، زهدعا ب م ليِه إِ دن مس انَكَ عدـ )9(َ حنـو أ ه  ماِئقَ
الزي10(اِند( ِم؟ ونِإ« : اهنه ه االِ و سالْ م مجرد ِن ع ِظفْ اللَّ ِلاِمِو العغَ ِةي ِري اِئ الزِةد م خبر ا عنأَ ه ،و و ا فًص
اِفرا ِلعكْم11(.»ِهى ِبفَت(  
  وما ِمن  :)12 (]حنو قوله تعاىل[ ، كبسح: ي، أَمهر ِدكِبسحِب: ، حنولٌِخد م"ِةداِئ الزِريغَ" هلُوقَفَ

  
  

                                                
 .105شرح ابن الناظم، ص: ينظر )1(
 . إضافة يقتضيها السياق)2(
 .81 ص:متامهاينظر ، 184البقرة، من اآلية )3(
 .87ص: شرح الكفراوي: ينظر )4(
 ).هـ( ساقطة من )5(
 .128ص:  قطر الندىشرح: ينظر )6(
 ).هـ(ساقطة من . قائم...  ما إذا كان )7(
 .املبتدأ) هـ( يف )8(
 ).هـ( ساقطة من )9(
 .128ص: شرح قطر الندى:  ينظر)10(
 .1/184:، وأوضح املسالك108ص: شرح ابن الناظم: ينظر )11(
  . إضافة يقتضيها السياق)12(
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وصـفًا  مخبرا عنـه، أَو     : وقولُه. اِئٍد ز ر ج ِفرحا بِ وررج م أُدتبم الْ يِه فِ اَءا ج م، مِ ))1 الَّ اهللاُ ِإ لٍَهِإ
: كِلو قَ ن، مِ ِماِئقَ لِ جِرخ، م ِهى بِ فَتكْما لِ عاِف ر وأَ: هوقولُ. نزاِل، ودراكِ : مخِرج ِلأَسماِء اَألفْعاِل نحو   

  .هع مِهى ِبفَتكْ مسي لَهوعفُر منَِّإ؟ فَوهب أَماِئقَأَ
ِمونِإ«: اهنه ه االِ و سم اِر الع ِني ع ِظفْ اللَّ ِلاِمِو العالْ ِةي ،مخِرب ع نِو أَ ه ةُفَ الص اِق الوةُع ب عا د ِيفْلن 

  . يِهلَ عومكُحم، والِْه ِبربخم الْيِهلَ ِإدنسم الِْإدتبملْ ِلالُ، ويقَ)2(»ٍراِهظَاِفعةً ِل،راِمهفِْتس اِالِوأَ
   ِإدتبمإىل الْ : ي أَ )ليِه إِ ِدنسمالْ( / يِح الصحِ علَى ِإدتبمالْ بِ )وعفُرم الْ مس االِ وه(  يِلص األَ )ربخالَو(  ]ظ27[

  
  

 قَدودِبح حِموٍدد ناه :  
»هالْو خب3(ر(ْال منِظتِمم نهم الْع مبتِإدج ةٌلَم«)4(  
  ِمونِإ«: اهنه ه الْ و مسنالَِّذي د ِت ت6(]ِهِب[ )5(م( م الْ ع مبتاِئ فَ إدةٌد«)7( سمى الْ  ويخبـ  ر م سنا د

ومكَحا ِبهِ م.  م الْ ثَّلَ ثُم مبتأَد الْ وخبوِلحنو قَ (: ِهقوِل، بِ رك :زياِئ قَ دم والز ،ياِئ قَ اِنداِنم والز ،يونَد 
ـ ر م وى وه نثَملْي لِ اِن، والثَّ الضمِة بِ وعفُر م و، وه ِركَّذَم الْ ِدرفْملْ لِ لُواَأل، فَ )ونَماِئقَ ـ  وعفُ   ِفِلاَأل ِب

ـ اِئ قَ دن، وهِ امي قِ وديالز: ، وحنو اِوالو بِ وعفُر م و، وه ِهوِعمجم لِ ثُاِلوالثَّ ـ ، واهلِ ةٌم نداِئ قَ اِنتـ م اِنت 
  .امي ِقودن، واهلُاتماِئ قَاتدنواِهل
  .كِلذَ كَو، وهِعمج، والِْةيِنثْ، والتاِدرفْ يف اِإلإدتبملْ ِلِرِب اخلَِةقَابطَ موبج وِهيِلِثم تنم ِموفُِه

يد قَـاِئم   ز: ، ِمن حنو قوِلك   )هركْ ذِ مدقَا ت  م راِهالظَّ، فَ رمضم و راِهظَ: اِنمس قِ أُدتبموالْ(  
 هعم وِملِّكَتملْ ِل)نحنو(،  هدح و ِملِّكَتملْ لِ )انأَ(: ، وهي الًِصفَنا م ريِم ض )رشا ع نثَّ اِ رمضموالْ(إخل  ...
 ِةدرفْملْ لِ -اِء الت ِرسكَِب-)نِتأْو(،  ِباطَخم الْ ِدرفْملْ لِ -اِء الت ِحتفَِب- )تنأَو(،  هسفْ ن ِمظَّعم الْ و، أَ هريغَ
 ِديِدشتِب- )نتنأَو(، ِباطَخم الِْركَّذَم الِْعمج ِل)متنأَو(ا، قًلَطْ مِباطَخمى الْنثَملْ ِل)امتنوأَ(،ِةباطَخمالْ
ى نثَملْ لِ )امهو(،  ِةباِئ الغ ِةدرفَملْ لِ )يِهو (،ِباِئ الغ ِدرفْملْ لِ )وهو(،  ِباطَخم الْ ِثنؤم الْ ِعمجِل -وِنلنا
ِباِئالغا، قًلَطْ م)وهم(ِل جالِْعم ِركَّذَمِباِئ الغ ،)وهن(ِب جاِإلِعم اِثناِئ الغاِتب ) أَ:  حنو قولكا ـن  

                                                
 . لَهو الْقَصص الْحق وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ اللّه وِإنَّ اللّه لَهو الْعِزيز الْحِكيمِإنَّ هـذَا :ومتامها،62آل عمران، من اآلية )1(
   .105ص: شرح ابن الناظم: ينظر )2(
 .اجلزء) هـ( يف )3(
 .1/189:شرح ابن عقيل: ينظر )4(
 .تتم به، وأظنه سهوا من الناسخ) هـ(يف  )5(
 ).هـ( إضافة من )6(
 .128ص: شرح قطر الندى: ينظر )7(
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   )1(.إخل ... ةٌماِئ قَِتنأَ، وماِئ قَتنأَ: كمن حنو قوِل، )كِل ذَهبشا أَ، ومونَماِئ قَنح، ونماِئقَ
ت نأَا، و نأَ:  يف حيِحالص و ،عفْ ر لُّهحم و يِنب م رمضا م هن مِ يِقا ب م، و ِةلَِثماَألفَالْمبتدأُ يف هِذِه      

أَون ِت، وأنتم أَا، ونتم أَ ونتأَ ن ،ِمنَّ الضيره قَ فَ"نْأَ" واللَّنَّأَط، و اِحوقح روفت لَـى  لُّدـى  الْعنعم 
ـ  ولَا، فَ متن أَ ايوخأَا، و ن أَ كوخأَ: ا، حنو اربخ إِ ونُكُا ت ضي أَ راِئم الض ِهِذه، و اِدرمالْ ـ  الْ الَ قَ مصنف :
  .ىلَو أَانَكَ لَرمضم وراِه، ظَاِنمس ِقربخ والْأُدتبموالْ

ـ تاي غَ ةٌولَهج م ةُرِكلن وا يِهلَ ع ومكُح م هن ألَ ؛ةًفَِرع م أَنْ يكُونَ  إدتبم يف الْ  لُصثُم األَ    ـ اِلا غَ ه اب   
    

ـ وذَ/ اه بِ )2(اُءدِتب االِ از ج ِةرِكلن ا ِن ع اربخاِإل ادفَ أَ نِْإ، فَ يدِف ي  الَ وِلهجم الْ    والْحكْم علَى    ]و28[ ـ  كِل    نْأَ كَ
   

ونَكُت م وكَقولِه تعاىل  ةًوفَص :  ِركٍ    وشن مم ريخ ؤِمنم دبلَع )3(، َأو صم غلٌ:حنو ،ةًريجر   أَو ،قَاِئم 
ـ ما بِ ربخ م وأَ. )5( ويلٌ لِّلْمطَفِِّفني  ،  ))4 سالَم علَيكُم   :تعاىلدعاًء حنو قوله     ختص ـ  م  ٍمدقَ

 و، أَ )7(وعلَى أَبصاِرِهم ِغـشاوةٌ      ،  ))6 ولَدينا مِزيد   حنو قوله تعاىل   وٍررجم و اٍر ج و أَ ِفرظَ
ِلاتةًي حنو ٍيفِْلن ، :ا أَ محد خ يمِ ر نك و ،م ا راِئ قَلٌجأَم ،ِاو فِْتسحنو قوله تعاىلاٍمه ،:  اللَِّه عم أَِإلَه)8( 
ـ سم خ«، و)9(»ةٌقَد صٍركَن من عيه، ونةٌقَد صوٍفرعم ِبرم أَ«: ، حنو قوله  ةًلَاِم ع وأَ لَ صاٍتو   

  

                                                
 .78ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )1(
 .1/203:، وشرح ابن عقيل129ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
تكُم ِمنةٌ خير من مشِركٍَة ولَو أَعجبوِمن وَألمةٌ مو حتى ي والَ تنِكحواْ الْمشِركَاِت :، ومتامها221البقرة، من اآلية )3(

 اِر واللّه يدعو  ِإلَى الن ِمن خير من مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَـِئك يدعونَ         لَعبد مؤ وِمنواْ  وحواْ الْمِشِرِكني حتى ي   والَ تنكِ 
 .  هم يتذَكَّرونَاِس لَعلَّلنِإلَى الْجنِة والْمغِفرِة ِبِإذِْنِه ويبين آياِتِه ِل

 اَألعراِف ِرجالٌ يعِرفُونَ كُال ِبِسيماهم ونادواْ أَصحاب علَى وبينهما ِحجاب و :، ومتامها46األعراف، من اآلية )4(
 .  الْجنِة أَن سالَم علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ

 .01املطففني )5(
 .  ولَدينا مِزيدِفيهالَهم ما يشاؤونَ  :، ومتامها35ق، من اآلية )6(
 .  أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ ولَهم عذَاب عِظيمعلَى سمِعِهم وعلَى قُلُوِبهم وعلَىختم اللّه  :، ومتامها07البقرة، من اآلية )7(
 فَأَنبتنا ِبِه حداِئق ذَات بهجٍة أَمن خلَق السمواِت والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء :، ومتامها60النمل، من اآلية )8(

 . ما كَانَ لَكُم أَن تنِبتوا شجرها أَِإلَه مع اللَِّه بلْ هم قَوم يعِدلُونَ
صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب صـالة الـضحى وأنَّ أقلَّهـا         ، كتاب   5/191:رواه مسلم يف صحيحه    )9(

، حدثَّنا واصل   )وهو ميمون (حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء الضبِعي، حدثنا مهدي           : وفيه) 720(ركعتان، حديث 
               ؤيل، عن أيب ذر عن النقيل عن حيي بن يعمر عن أيب األسود الديينة عن حيي بن عيب موىل أيب عه قالصبح «:  أني 

  =علَى كل سالمي من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحة صدقة، وكلُّ حتميدة صدقة، وكلُّ ليلة صدقة، وكل تكبرية   
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 و أَ )2(.را ش الَّ إِ اٍبا ن  ذَ رها أَ م: ي أَ »اٍبا ن ر ذَ  أَه رش«: معنى كَقولهِ  يف الْ   وفاَِعلَةً ،)1(»  اهللاُ نهبتكَ
 مكَ: ة، حنو يِربخ الْ "مكَ" و، أَ همِركِْت أُ أْ ي نم: ، حنو ٍطر ش مس اِ و؟، أَ كاَء ج نم: ، حنو اٍمهفِْتس اِ مسِا
ـ ر: ، حنـو  ِةزمهالْ بِ لَأَ س نم لِ ابو ج و، أَ  )3(»ٍةادر ج ن مِ ري خ ةٌرمت«:  حنو ةًام ع وي، أَ  لِ ٍمالَغُ لٌج 
ـ  الْ اِو علَى و  ةًدِمتع م وأَ. ؟ةٌأَرم اِ و، أَ ماِئ قَ لٌجرأَ: الَ قَ ن م اِبو ج يف. ماِئقَ كَقولـِه تعـاىل    اِلح ،:  
  مهتمأَه طَآِئفَةٌ قَدو )4( .  

ـ لْ ع وفطُع م و، أَ ِةرِكلنا بِ اِءدِتب االِ وِطر ش ن مِ يٌء ش ِفيها دِج و د قَ ٍةرِك ن علَى ةًوفَطُع م وأَ   ا يه
ِكنٍةر م وأَ ٍةوفَص ،و اِل تلَِل "ةًيأَ "الَو ،الْ اِء فَ و جاِءز. ونه ى بعضهم ص ور ت ِوساالِ ِغي ِتبـ  اِءد  إىل  ِةرِكلنا ِب
نِثالَ وثٍَفينيص ةًورلُّكُ، وها تِجرإىل اخلُع وِصصوالع ،5(.وِمم(   
  :)اِنمسِق( و هثُي حن ِم)ربخوالْ(

                                                                                                                                                   
 .»صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وي عن املنكر صدقة وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى= 

حدثنا : ، وفيه)425(الصالة، باب يف احملافظة علَى وقت الصلوات، حديث ، كتاب   1/113:رواه أبو داود يف سننه     )1(
  حممد بن حرب الواسطي، ثَنا يزيد يعين ابن هارون ثنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يـسار عـن          

 أشهد أين مسعت عبادة بن الصامت كذب أبو حممد،: زعم أبو حممد أن الوتر واجب، فقال: عبداهللا بن الضاحبي، قال 
 مخس صلوات افترضهن اهللا تعاىل، من أحسن وضوءهن وصالن لوقتهن، وأمتَّ ركوعهن وخشوعهن      «: يقول رسول  
، ورواه » اجلنـة  اهللا عهد أن يغفر له، ومن مل يفعل فليس له عند اهللا عهدا إن شاء عذَّبه، وإن شاء أدخلـه                   علَىكان له   

 .كتبهن، بدل افترضهن: احملافظة علَى الصلوات اخلمس وفيه: ب الصالة، باب، كتا1/230:النسائي يف سننه
أهر، إذا محله علَى اهلرير، وشر رفع باالبتداء وهو نكرة، وشرط النكرة أن ال يبتدأ ا حىت ختصص بصفته،       : يقال )2(

ما أهر ذا ناِب إال شر، وذو الناب السبع، يضرب هذا وابتدؤا بالنكرة ههنا من غري صفة، وإمنا جاز ذلك، ألن املَعنى، 
 .1/370:جممع األمثال: ينظر. املثل يف ظهور أمارات الشر وخمايلُه

: ، رواه مالـك يف املوطـأ      114ص: شرح ابن النـاظم   : ينظر). هـ68عبد اهللا بن عباس ت    (القول البن عباس     )3(
حدثين عن مالك عن : ، وفيه )236( اجلراد وهو حمرم، حديث    فدية من أصاب شيئا من    : احلج، باب : ، كتاب 131ص

تعاىل حىت  : حيي بن سعيد أنَّ رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو حمرم، فقال عمر لكعب                  
 .إنك لتجد الدراهم، لتمرة خري من جرادة: حتكم فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب

 ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعِد الْغم أَمنةً نعاساً يغشى طَآِئفَةً منكُم وطَآِئفَـةٌ قَـد    :، ومتامها154آل عمران، من اآلية )4(
 ِإنَّ اَألمر كُلَّه ِللَِّه يخفُونَ      ا ِمن اَألمِر ِمن شيٍء قُلْ     لَن أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللِّه غَير الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُونَ هلْ         

ا هاهنا قُل لَّو كُنتم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب نلْا ِمن اَألمِر شيٌء ما قُِتلَنِفي أَنفُِسِهم ما الَ يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ 
و اِجِعِهمضلُ ِإلَى مالْقَت ِهملَيعاللّه ِليتبحِليمِليو وِركُمدا ِفي صوِر مدِبذَاِت الص ِليمع اللّهو ا ِفي قُلُوِبكُمم ص  . 

: شرح قطـر النـدى    : ينظر. ستة، ومنهم من يعدها أكثر من نيف وثالثني صورة        ) هـ672ت(ذكر ابن مالك   )5(
 .1/205:، وشرح ابن عقيل129ص

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124

 
 

) فْمروالْ )د مرِه بِ اد ه ن ا لَ ا ميس ج ةًلَم الَ، و ِب شيا بِ هه لَا وثَ وم ى أَ نو م جموع أَا، وم  اِبا يف ب 
ـ  ا اِب، ويف ب  بكَّرم الْ هلُاِبقَي فَ ِملَ الع اِب، ويف ب  وعمجمى والْ نثَ الْم هلُاِبقَي فَ ِتعلن، وا اِبرعاِإل لناِءد ،
فَ"الَ"و لُاِبقَيالْه مضافِش وبهه. )غَويرفْ مٍدر(وه الْو جةُلَمِش، وبهاه.  

  .ونَماِئ قَونَدي، والزاِنماِئ قَاِندي، والز)ماِئ قَديز: ، حنودرفْملْافَ(
  مع مرفُوِعِه الَ يكُونُ جملَةً ِإالَّ       ِلاِع الفَ مس اِ نَّ ألَ ؛ِريِمضلْ لِ ِهِلمح ت عا م درفْ م فصا الو ذَ ه انَا كَ منوإ

  

  .كِلذَ كَسيا لَذَا، وههيلَ عوتكُ السنسح يةًداِئ فَادفَأَ/   ِإنْ]ظ28[
  )1(.زيد أَسد، ِإذَا أُِريد شجاع:ثُم الْمفْرد، ِإما جاِمد فَالَ يتحملُ ضِمير الْمبتدِإ، ِإالَّ ِإنْ أُولَ ِبالْمشتِق، حنو

ـ  أَ ماِئ قَ ديز: ا، حنو راِه ظَ عفَر ي نْ أَ الَّ، إِ باِك ر ديز: ، حنو هريِم ض لُمحتي فَ قتشا م مإو   بوه .
وحثُي ت حلَمالَ فَ ه ي برذَالَّ إِ  إِ ز ا جر ى الوصلَى فغَ ع ِري م ن ه لَ وفَ ه ِجياإلِ ب براز س ـ  خِ اًءو  )2(في
  )3(.ِمالَغلْ ِلاُءه الِْتانا كَذَ، ِإو ههباِر ضٍدي زمالَغُ: ، حنوسباللَّ

ـ  )اَءيش أَ ةُعبر أَ ِدرفْم الْ ريغَو( .ي هِ هتباِر ض ٍدن هِ مالَغُ: ، حنو سبلْ ي م لْ وأَ   ش ،ـ   اِنئَي  ِهب يف ِش
ـ  الت )فروالظَّ وررجمالْ(،  ِةلَمج الْ ِهب يف شِ  اِنئَيشالْفَ )4(.ِفيها اِنئَيش، و ِةلَمجالْ َاِنام  والـش ،يف  اِنئَي 
، وقَـد أَردف    ِه، وغَيرِ الْمفْرِد،  )ِهِرب خ ع م أُدتبموالْ(،  ِرمضم والْ ِراِه الظَّ )ِهِلاِع فَ ع م لُعالِف( ِةلَمجالْ

فَِللَّـِه   5(،(الْحمد للِّه  : ِمنه قَوله تعاىل، و)زيد يف الداِر: حنو(ذَِلك ِبأَمِثلٍَة علَى الترِتيِب، فَقَالَ   
  دمالْح)6( الْم الٌ   ؤِمنِرج ِمِنني)7(،) وزيد عندك(   ومنه قوله تعاىل ،:أ)8(  ِابالِْكت ِعلْم هِعند)9(     

                                                
يتضمن ضمريا يرجع إىل املبتدأ، وذهب البصريون       ) جامدا(خرب املبتدأ إذا كان امسا حمضا       ذهب الكوفيون إىل أن      )1(

 .1/55:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. إىل أنه ال يتضمن ضمريا
 ).هـ( ساقطة من )2(
ريون إىل أنـه  يرى الكوفيون أن الضمري يف اسم الفاعل إذا جرى علَى غري من هو له ال جيب إبرازه، وذهب البص          )3(

 .1/57:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. جيب إبرازه
 .79ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )4(
 .52ص: ، ينظر متامها02 كَقولِه تعاىل يف سورة الفاحتة)5(
 . نيرِض رب الْعالَِماَفَِللَِّه الْحمد رب السمواِت ورب الْ :، ومتامها36اجلاثية، من اآلية )6(
ِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ؤِمن الْم :، ومتامها23األحزاب، من اآلية )7(

 . ينتِظر وما بدلُوا تبِديالً
 .والصواب عنده) أ( هكذا يف )8(
ويقُولُ الَِّذين كَفَرواْ لَست مرسالً قُلْ كَفَى ِباللِّه شِهيداً بيِني وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم  :ومتامها، 43الرعد، من اآلية )9(

 .الِْكتاِب
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  كبوالر   فَلَ ِمنكُمأَس)1( َواجل ،والَ ار مجروالظَّ ور ،رف م تاِنقَلِّع ح ٍذِئين مب وٍفذُح وج وب قِدا تهير :
 اريِتخ اِ :لُو، واألَ )2(»الٌقَ م ه لَ اٍمقَ م لَّكُ«نَّ ألَ ؛اِمقَمالْ بِ قيِلا ي  م واِئن أَو مستقَر، أَو كَانَ وِاستقَر، أَ      كَ
جموِره الب ِرصيني  و ، حجتهأنَّ املَ  م ذُحوف ه اخلَ و بواَألِةيقَِق يف احلَر ،يف اخلَلُص كُونَ ِربأَنْ يفْ مراد. 
 يف  ِبصلن ا لُاِم ع وفذُح املَ  أنَّ مهتجح، و )5(يِرشخم والز )4(يِساِر والفَ )3(ِشفَخ األَ اريِتخِا: اينوالثَّ
 وٍفذُحما بِ ضي أَ اِنلَّقعت وي الًع فِ أَنْ يكُونَ  ِلاِم يف الع  لُصاَأل، و وِررج واملَ اِر اجلَ لُّحم، و ِفر الظَّ ِظفْلَ
وجذَا ِإوبقَا وأََةًلَا ِصع ،أَةًفَ ِصو ،واالً حو ،يتعيِان سقَتاِقي ريف الب فصالو حجرتلَِة، وي6(يف الص(.  

اولَعظَ  أنَّ م رالْ ف اِنكَم قَيع خ بر األَ ِنا ع شاِصخ األَ ِن وع حاِثد ظَ، ورفالز اِنمقَ يعخ با ر
اَألِنع حاِثداَألونَ د شحنواِصخ ، :زيالي دوم.   

ـ ن: ا، حنواص خانُمالزا، وام عأُدتبمالْ/  أَنْ يكُونَ  كَ از ج ةٌداِئ فَ تلَص ح نِْإفَ  ]  و29[ حـ ن يف ش ـ ِره   ا ذَ كَ
  

أَوا قَ ملُوهاللَّ لُالَاِهل: م فَ ةُلَي ،هلَى وع ِفذْ ح م 7(اٍفض( ِدقْ، والتلُ، طُ يراللَّ ِلالَ اهلِ وع ةُلَي)8(،) وزيقَ د ام 
  الرحمن علَّم9(  ، ( اللَّه يقُولُ الْحق   :،ومنهٍديز لِ ٍرب خ عفْا ر هحلُّ م ةٌيِلع فِ "وهب أَ امقَ"،  ةُلَمج، فَ )وهبأَ

   

                                                
 ِمنكُم ولَو تواعـدتم  ِإذْ أَنتم ِبالْعدوِة الدنيا وهم ِبالْعدوِة الْقُصوى والركْب أَسفَلَ   : ، ومتامها 42األنفال، من اآلية   )1(

      ِإنَّ اللّهٍة ونين بع يح نى ميحيٍة ونين بع لَكه نم ِلكهوالً لِّيفْعراً كَانَ مأَم اللّه قِْضيلَـِكن لِّياِد وِفي الِْميع ملَفْتتالَخ
ِليمع ِميعلَس. 

حممد باسم عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت،        :  بن حبر اجلاحظ، ض ش     احليوان، أبو عثمان عمرو   :  ينظر )2(
 .2/198:، وجممع األمثال1/132: م1998-هـ1419، 1ط

 هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة، أحد حناة البصرة، أخذ النحو عن سيبويه، من كتبه كتاب املقايس يف النحـو،                     )3(
 .83، 82ص: ، والبلغة2/317: وفيات األعيان: ينظر. هـ221: هـ وقيل215وكتاب العروض، تويف سنة

هـ، اشتغل ببغداد، أقـام     288هو أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد القادر الفارسي النحوي، ولد مبدينة فسا عام               )4(
. كتاب املقصور واملمدود، وكتاب العوامل املائة     : هـ، من تصانيفه  377حبلب عند سيف الدولة احلمداين، تويف عام      

 .61ص: ، والبلغة2/65:، ووفيات األعيان101ص: الفهرست: ظرين
هـ، إمام يف التفسري واحلديث والنحو      467هو أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي الزخمشري، ولد بزخمشر سنة           )5(

الكشاف يف تفسري القرآن    : هـ، من كتبه  538واللغة، أخذ النحو عن أيب مضر منصور، تويف جبرجانية خوارزم سنة          
، 180ص: ، والبلغة 4/398:وفيات األعيان : ينظر. الكرمي وكتاب احملاجاة باملسائل النحوية، وأساس البالغة يف اللغة        

 .2/1734:وكشف الظنون
 .132، 131ص: شرح قطر الندى: ينظر )6(
 .112ص: شرح ابن الناظم: ينظر )7(
 .الليلة طلوع اهلالل) هـ( يف )8(
  =جعلَ اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِه وما جعلَ أَزواجكُم اللَّاِئي تظَاِهرونَ ما  :ها، ومتام04األحزاب، من اآلية )9(
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 ِإدتب املُ رب خ "ةٌباِهذَ"، و اٍن ثَ أٌدتب م "ةُياِرج"، و لُو أَ أٌدتب م "ديزفَ"،  )ةٌباِه ذَ هتياِر ج ديزو)1(  ،) الْقُرآنَ
  .ِلو اَألإدتب املُِرب خِعفْ رِعوِض يف مِهِربخاين و الثَِّإدتب املُةُلَمجاين والثَّ

لُوقُون :زيأَ[ دآ     )2(]هوبدتبفَِفيِه ثَالَثُ م ،طَِلقنه مٍت غُالَم و "مِلطَنق" خ بثُاِل، والثَّ ِثاِل الثَّ ر 
وخبره خ باين، والثَّ  الثَّ ر اين وخبره خ ،باألَ ر ِلو ِم، ونقوله تعاىل  ه  :  يبر اللَّه وا هلَِّكن)3(،ِدقْ التير :
حرف عطٍْف  " لَِكن"لنوناِن ِللْتماثُِل، و   ا ِتمِغدأُا، و يفًِفخ ت "انأَ" ةُمز ه تفَِذحي فَ ب ر  اهللاُ وا ه نأَ نِكلَ
ِاوِتساٍكدر و "اأَن" ِم ضري ٍعفْ ر ٍلِصنفَ م م بتأُد م ِنبي و ،"هِلذَ كَ "وأٌ ثَاٍن، و   كدبتاُهللا"م "أُ ثَاِلـثٌ،   مدتب
ي"وبالثَّاِني،      " ر ربخ هربخوالثَّاِلثُ و هرباِنوالثَّخ ي وخبره خ باألَ ر واملَ ِلو ،جموع جـ  كُ ةٌلَم بى، ر
ـ  اِربِتاعى بِ رب كُ "قِلنطَ م همالَ غُ وهبأَ"ط، و قَى فَ رغ ص ةٌلَم ج "قِلنطَ م هالمغُ" و .طْقَفَ م ـ ا ب عد4(اه( ،

وصغى بِ رِتاعاِرب ا قَ  ملَبواجلُ )5(اه ،الكُ ةُلَم بى، هِ رالَِّتي ي خ بره ا جةٌلَم والص ،غر  اِقى هي الوةُع خ با، ر
ـ    "إنَّ" ِرب يف خ  كِلذَ، وكَ ربا خ ه أن علَى عفْا ر هلُّحا م ن ه ةُلَماجلُفَ ا يف بـ " اِب، وأم ـ نظَ و نَاكَ نت" 
 ِبسا حبهلُّا حمتع نةٌعاِق، والورا جهلُّا حم ليه إِ افض، واملُ بصا ن هلُّ حم ةُياِل احلَ ِو أَ ةُي واحملكِ بص ن اهلُّحمفَ
موِتنعهاِقا، والوةُعج وا ِلابشٍطرٍماِز جم لُّحا اجلَهزا كَذَ ِإمانتقْ مرأَاِءالفَِب ةًون ،ا الفُإذَ ِبواِئجِةي.  

  : عب سِدرفْم الْلَّح ملْح تما لَه ألن؛اِبرع اِإلنا ِمه لَلَّح م الَالَِّتي لُمجوالْ  
قُـلْ   )6(  ، نا أَعطَيناك الْكَـوثَر    إ : قوله تعاىل ، حنو   ةُفَأِنتسا املُ يضى أَ مس، وت ةُياِئدبِتاِال :ااهحدِإ

  )9(وِحفْظاً من كُلِّ شيطَاٍن مـاِردٍ     دع ب )8(لَا يسمعونَ    :اهن، ومِ ))7 سأَتلُو علَيكُم منه ِذكْرا   
   

   )11( لِْعزةَ ِللِّه جِميعاًِإنَّ ا  ،فَلَا يحزنك قَولُهم   دع، ب))10 ونَنِليِسرونَ وما يع/ِإنا نعلَم ما  ]ظ29[
                                                                                                                                                   

 . ي السِبيلَِمنهن أُمهاِتكُم وما جعلَ أَدِعياءكُم أَبناءكُم ذَِلكُم قَولُكُم ِبأَفْواِهكُم واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهِد= 
 .02-01الرمحن )1(
 وهو الصواب. أبوه) هـ(يف  )2(
 . لَِّكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشِرك ِبربي أَحداً :، ومتامها38الكهف، من اآلية )3(
 .ما قبلها) هـ( يف )4(
 ).هـ(ساقطة من . قبلها...  وصغرى )5(
 .01الكوثر )6(
 . ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ِذكْراً  : ومتامها،83الكهف، من اآلية )7(
  . ويقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جاِنٍب علَىلَا يسمعونَ ِإلَى الْملَِإ الْأَ : ، ومتامها08الصافات، من اآلية )8(
 .07الصافات )9(
 . ونَنِللَا يحزنك قَولُهم ِإنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعفَ :، ومتامها76يس، من اآلية )10(
  . والَ يحزنك قَولُهم ِإنَّ الِْعزةَ ِللِّه جِميعاً هو السِميع الْعِليم  :، ومتامها65يونس، من اآلية )11(
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بعد   ملُهقَو نكزحالَ يو .  
ا آيةً مكَانَ آيٍة واللّه أَعلَم ِبما ينـزلُ         نوِإذَا بدلْ  : ، حنو قوله تعاىل   )1(ِنيئَي ش ني ب ةُضِرتعمالْ: يةُاِنوالثَّ

  )4(ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي :  قوله تعاىلإنَّ، فَ)3( فَلَا أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم ، ))2قَالُواْ ِإنما أَنت مفْتٍر 
جواب   َوِمالجاِقِع النوِبم أُقِْسم و ،ما بينهعِتا ِامرثْ، ويف أَاضاِئنا ِاهِتعراضآخر، و و ه  لَّـو 

  . يمِظع، ومسا، قَمه وِهِتفَِص، ووِفوصم الْني بضِرتع مهنِإ، فَ))5تعلَمونَ 
جوى الَِّذين  وأَسرواْ الن  :  حنو قوله تعاىل   هتلَا ت م ِةيقَِقح لِ ةُفَاِش الكَ ةُفَي الص ِه و )6 (:ةُيِريفِسالت: ةُثَاِلالثَّ

       ثْلُكُمم رشذَا ِإلَّا بلْ هواْ هظَلَم)7( َف ،جفْسِت االِ ةُلَماِمه فَ مسلِ ةٌر ،لْنى  جو      اللِّه ى ِعندثَلَ ِعيسِإنَّ م
 اٍب مثَّ قَالَ لَهرِمن ت لَقَهخ مثَِل آدكُونُ كَمكُن فَي)8(َف ،جةُلَم :قَلَخِمه ن تاٍبرفِس تِلثَ ملَريآد م .  

اِبوالرالْ: ةُعمبِ ج ابا القَ هسحنو قوله تعاىل   م ، :     ـِلنيسرالْم لَِمن كِكيِم ِإنآِن الْحالْقُريس و )9( ،  
     كُمامننَّ أَصاللَِّه لَأَِكيدتو )10( ِم، ونه :      ِةطَمذَنَّ ِفي الْحنبلَي)11(  ،  ْواكَان لَقَدواْ وداهع   اللَّه 

  . مس القَههبشا أَم وكِلذَ ِلردقَ، ي)12(ِمن قَبلُ 
ـ قْ ي ملَو ٍماِز ج و، أَ "فيكَ، و الَولَ، و ولَ" اِبوج، كَ ٍماِز ج غَِري ٍطرشا لِ ابو ج ةُعاِقالو: ةُساِمواخلَ نِْرت 

  . قُمت قُمتنْ تقُم أقُم، وِإنِْإ: ، حنوِةياِئجا الفُإذَ ِبالَ، واِءالفَِب

                                                
ه، وبينه وبني مفعوله، وبني املبتدأ وخربه، وبني الـشرط          بني الفعل ومرفوع  : تقع اجلملة املعترضة يف مواضع منها      )1(

 .2/21مغين اللبيب: ينظر. وجوابه، وبني القسم وجوابه
 .هم الَ يعلَمونَكْثَراَا آيةً مكَانَ آيٍة واللّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُواْ ِإنما أَنت مفْتٍر بلْ نوِإذَا بدلْ :، ومتامها101 النحل، من اآلية)2(
 .75الواقعة )3(
 .77الواقعة )4(
 . وِإنه لَقَسم لَّو تعلَمونَ عِظيم :، ومتامها76الواقعة، من اآلية )5(
 .2/41مغين اللبيب: ينظر. جمردة من حرف التفسري، ومقرونة بأي، ومقرونة بأنْ: اجلملة املفسرة ثالثة أقسام )6(
تونَ السحر اْجوى الَِّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا ِإلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتنللَاِهيةً قُلُوبهم وأَسرواْ ا :، ومتامها03، من اآليةاألنبياء )7(

  .وأَنتم تبِصرونَ 
 .59آل عمران )8(
 .03-01يس )9(
 .46 ص:متامهاينظر ، 57األنبياء، من اآلية )10(
 .كَلَّا لَينبذَنَّ ِفي الْحطَمِة  :، ومتامها04مزة، من اآليةاهل )11(
 . اللَّه ِمن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَِّه مسؤوالً  عاهدواْولَقَد كَانواْ :، ومتامها15األحزاب، من اآلية )12(
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اِدوالسةُس :اِقالوِالةً لِ لَّ صِ ةُعحنو ِمس ، :قَ الَِّذي اَءج أَ ام بأَ وه ،لْ لِ وححنو ِفر ، :ِجعبمِ ت ا قُ ممأَ ت ،ي 
  .كاِمي ِقنِم

اِبوالسةُع :اِبالتلِ ةُع ا الَ م لَ لَّ حم قَ: حنو هام ز يد لَ، وم قُ يم ع ما قَ ذَ، إِ وردرت الو او الَ ةًفَاِط ع  و اِل احلَ او .
ولَاعنَّ اجلُ أ« :ماخلَ ةَلَم ِربلَ الَِّتية  ي م لُطْ يبه لُ لٌاِما ع زنْا إِ وم قَ وعت ب عد ِك نٍةر م حـِه، فَ ٍةضي نـعت 
ـ ذَ و ِنيجهولْ لِ ةٌلَتِمحما فَ مهن مِ ِةضحم الْ ِري غَ دع ب وا، أَ هن مِ الٌ، فهي ح  ٍةضح م ٍةفَِرع م دع ب وا أَ هلَ  كِل
موِد   عجالْ وقْمتى واِ ضالْ ِءافَِتن 1(»ِعاِنم( لَكِذ، والظَّ ك رواجلَ ف ،والْ ار مجرور ـ غَ و يالْ ر ـ م حيف  ِةض  

  

  .لَفْظُه معِرفَةٌ، ومعناه نِكرةٌاِجلنِسيِة  "الِْب" ا، والْمنعوتِة ِبِه، والْمحلَّىهِلثِْم ِلِةافَضمالْ/ ِةرِكلن اِريِكنالت   ]و30[
ـ  الْ ِمسِالا ِلاِمع لِ ةًرفس م و، أَ االً ح و، أَ ٍمس الِ ةًلَ صِ وا أَ تع ن ووالَبد يف الْجملَِة الواِقعِة خبرا، أَ      مشِلِغت 

عنحنو ه  :زيد ض ربت2(ه( م ،ن ٍطاِب ر ي طُِبرا بِ ها قَ ملَبالَّئَا لِ ه ي الَى الكَ قَبم م ـ ِلفَن ت ـ ا ب عضـ  ه ، )3(ٍضعب ِب
  )4( :وٍرم أُدح أَِةيِربوالراِبطُ يف اخلَ

 "جاِريته"ِفعِل مع فَاِعِلِه، واهلَاِء ِمن       ال اِلثَ، يف مِ  "وهبأَ" يف   اِءاهلَ كَ لُص األَ وه، و ِإدتبم الْ ريِمض: لُواَأل
وعد اللّـه   وكُلٌّ   ،  )5(ٍراِم ع ِنب اِ ِةاَءر، حنو قِ  سب اللُّ ننْ أُمِ  إِ فذَح ي د، وقَ ِهِرب خ ع م ِإدتبم الْ اِلثَ مِ يف

  .ِمنه:  ِبِدرهٍم، أَي)7(السمن منواِن: وعده اُهللا، وقَوِلك: ، أَي))6 الْحسنى
                                                

 .2/80:مغين اللَّبيب:  ينظر)1(
 ).هـ ( ساقطة من)2(
 .منفلتا بعضه عن بعض): هـ( يف )3(
 .1/191:، وشرح ابن عقيل130:شرح قطر الندى، ص: ينظر)4(
، وابن كثري   )هـ169ت(نافع املدين : والباقون قرأوا بالنصب وهم   . برفع الالّم ) هـ118ت( قرأ ابن عامر الشامي    )5(

وأبو عمـارة   ) هـ128ت(أيب النجود ، وأبو بكر عاصم بن      )هـ145ت(، وأبو عمرو بن العالء    )هـ120ت(املكي
، وأبـو جعفـر يزيـد بـن القعـاع           )هـ189(وأبو احلسن علي بن محزة الكسائي     ) هـ156ت(محزة بن حبيب  

، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلـف         )هـ205ت(، وأبو حممد يعقوب بن اسحاق احلضرمي        )هـ128ت(املدين
وابن عامر هو أبو عمران عبد اهللا اليحصيب الـشامي،           . 3/326:النشر يف القراءات العشر   : ينظر). هـ229ت(البزار

غاية النهاية يف طبقات القراء، مشـس       : ينظر. هـ118هـ، تويف بدمشق سنة   21إمام أهل الشام يف القراءة ولد سنة      
ـ 1402،  3برجستراسر، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط      : الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، نشره         -هـ

 .1/423: م1982
الَّ يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللّـِه   :، ومتامها95النساء، من اآلية )6(

 أَنفُِسِهمو اِلِهموِبأَم اِهِدينجالْم لَ اللّهفَض أَنفُِسِهمو اِلِهمولَىِبأَمالْقَاِعِدع  لَ اللّهفَضى ونسالْح اللّه دعو كُـالةً وجرد ين
 اِهِدينجلَىالْمِظيماًعراً عأَج الْقَاِعِدين  . 

 .1202ص): منو(مادة : القاموس احمليط: ينظر. املنا واملناة كيل أو ميزان ويثىن منوان )7(
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  . )2(وأَصحاب الْيِمِني ما أَصحاب الْيِمِني، ))1 الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ:عود الْمبتدِإ ِبلَفِْظِه، حنو:الثَّاين
ـَِئك أَصحاب والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا واستكْبرواْ عن    : و قوله تعاىل  ، حن )3(اِإلشارةُ ِإلَيهِ : الثَّاِلثُ ها أُولَ

اِرالن )4(.  
  ".ِلِلباس"مبتدأٌ ثَاٍن، الَ نعتا " ذَِلك"، ِإذَا قُدر)5(  وِلباس التقْوى ذَِلك خير : وقوله تعاىل

اِبعو: الرمحنوالع ،لُهمِيش لُ: مجالر مِنع ديز.   
  : اعر الشوِل حنو قَِسكْالعية، وِباِلِبالفَاِء، خاصةً ِلذَاِت الضِمِري علَى احلَ فطْالع: ساِماخلَ

ـ  الْ روِإنسانُ عيِنـي يحـسِ     ـ  اَءم ت ةًار    
  

ــيفَ   بــوو د تاٍتارــ ي فَج مــي غر6(ق(   
  

  ))7أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَتصِبح الْأَرض مخضرةً  : ه تعاىلوقول
اِدالسنْأَ: ساجلُونَكُ ت ةُلَمفْ نالْس مبتى يف الِْإدنعحنو قوله تعاىلم ،:دأَح اللَّه وقُلْ ه )8(َا قُذَ، إر د

"هو" ِم ضري واَأل ،ِنأَ الشيف اخلَ  لُص ِرب ِخأْ التاَأل كَ ريالْ ِةلَِثم مقَتدوقَ ِةم ،د ِج يِل ذَ با خِ ذَ إِ كيلِت اِ فباسه 
ـ لُضفْ أَيٍد ز ن مِ لُضفْأَ، و وكخ أَ ديز: ، حنو ةَينِر قَ الَ، و ِنيياِوست م و، أَ ِنيتفَِرعا م ان كَ نْأَ بِ ِإدتبمالِْب  ن ِم
عأَ و،مرتَِلْ اِ والْ باس مبتحنو ِلاِعالفَ بِ ِإد ،:زيقَ د أَ ام ،ِتقْ اِ و9 (]قولـه تعـاىل   [ا، حنـو  ظًفْ لَ "إالَِّب" انٌر(:  

  

                                                
 .02-01احلاقة )1(
 . 27الواقعة )2(
 .ة إليهإشار) هـ(يف  )3(
ـَِئك أَصحاب ا :ومتامها، 36األعراف، من اآلية )4(  . خاِلدونَِفيهااِر هم لن والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا واستكْبرواْ عنها أُولَ
 سوَءاِتكُم وِريشاً وِلباس التقْوى ذَِلـك  ا علَيكُم ِلباساً يواِرينلْيا بِني آدم قَد أَنز :، ومتامها26االعراف، من اآلية )5(

 . خير ذَِلك ِمن آياِت اللِّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة الرسالة      : أبو نصر أمحد بن حامت، تح     :  البيت من الطويل يف ديوان ذي الرمة، شر        )6(

  .1/460: م1993-هـ1414، 3بريوت، ط
، والشاعر هو أبو احلارث غيالن بن عقبـة بـن           338ص): حسر(مادة  : القاموس احمليط : ينظر. وحيسر أي يكشف  

: هـ، كان كثري التشبيب بصاحبته مية، قال أبو عمرو بن العالء          77حارثة، املعروف بذي الرمة شاعر فحل ولد عام       
هـ، ترك ديوان شعر كان وال يزال حمـلَّ اهتمـام           117ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة بن العجاج، تويف عام         

 .3/457:، ووفيات األعيان356ص: الشعر والشعراء: ينظر. الدارسني
 .نَّ اللَّه لَِطيف خِبري إصِبح الْأَرض مخضرةً أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَت :، ومتامها63احلج، من اآلية )7(
 .01 اإلخالص)8(
  . إضافة يقتضيها السياق)9(
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  ا ،  قًِحتس م أُدتبم الْ انَ كَ وأَ./ )2(ِإنما أَنت نِذير     : ، حنو معنى و، أَ ))1 وما محمد ِإالَّ رسولٌ      ]ظ30 [
  

 نم: ة، حنويِبجع الت"ما"اخلربية، أو " كَم"أَو ، اٍمهفِْتس ِاو أٍَطر شمس ِاأَنْ يكُونَ كَِهِسفْنا بِ مر إِ ِيِدصتلِْل
قُمي أقُم  م عه و ،مِعن ندككَ؟، وٍمالَ غُما أَ يل، ومحسنز يأَ!اد ِبو غِإِهِري مقَا مدمـ نْأَ كَيِهلَا ع ت لَدخ 
الَ يِهلَع االِ م ِتبلَ:  حنو اِءدزاِئ قَ يدأَ م ،و م ِخأَتر ا عنِض أُ نْأَ، كَ هإىل اِ  يف ِمس شأَ ،ٍطر اِ و فِْتسم، أَ ٍاهكَ و م 
  .مكُدن ِعٍلج رم كَمالَغُ؟، واِر يف الدن مالمغُ، وهمِركْ أُهمِركْ تن ممالَغُ: ربية، حنواخلَ
  .)3(هدعا بما ِلبب سهكون، وهدع بالَِّذي ِلع الِفاِلبقِْتسِا، وِهوِممع ِلرِط الشِمسِاا ِبهبش موأَ

 أَنْ يكُـونَ ، كَِةيدِر الصمِز الَأَنْ يكُونَ كَ)4(اوبجو، ودي زاِريف الد: ا، حنوازو جمدقَت ي د وقَ
  .كاِل مٍمهر ِدمكَ؟، وتن أٍَلجأي ر: ة، حنوربي اخلَم كَو، أَاٍمهفِْتس ِامسِا

  .تن أٍَمالَ غُم كَباِحص؟، وتن أٍَلج أي رمالَغُ: ا، حنوهِمِز إىل الَاافًض موأَ
ـ  ر هالم غُ كدصقَ، و أةٌرم اِ كدنِع، و لٌج ر اِريف الد : ، حنو ٍراِه ظَ ِسب يف لُ  هريِخأْ ت عقَ ي وأَ لٌج 

وِدعن ي إنإنَّ، فَ لٌاِض فَ ك أِخ تاخلَ ري األولَ ثِةالَ يف الثَّ  ِرب  وِقى، يِتلْ يف اِ  عاخلَ اِسب ِبِرب وِإِةفَالص ،ـ ن ـ م  ما لَ
ِجيب ِدقْ تمييف حنو  ه ،:     هى ِعندسملٌ مأَجو)5(ا نَّ ألَ ؛ ِكلنلَ ةَر صِ مفَا واِه الظَّ انَ كَ تيف الظَّ  ر ِفر 
" إالَِّب "أُدتبم الْ نُِرتقْ ي و، أَ ِةورسكْم الْ نَِّإ بِ ِةوحفتم الْ  أنَّ )6(اِسبلْ يف إِ  عوِق ي ِريِخ يف األَ  هريأِخ، وت رب خ هنأَ
 أَم علَى قُلُـوٍب      :، حنو قوله تعاىل   ِرب اخلَ ِضع علَى ب  ودع ي ريِم ض إدتبمالْ بِ لُِصت ي وى، أَ معن وا أَ ظًفْلَ

  : وقول الشاعر. ))7أَقْفَالُها
ـ  إِ كابهأَ الًالَج ـ ، و ـ  م ـ  كا ِب     ةٌرد قُ

  

  ولَ لَع ـ ي ـ  نِك ـ  لُء ِم ع ٍني ِب حيـ ب 8(اه(   
  

                                                
  أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَىوما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن مات : ومتامها،144 آل عمران، من اآلية)1(

 نقَِلبن يمو قَاِبكُملَىأَعِه فَعيِقبع لَن رضي  اِكِرينالش ِزي اللّهجيسئاً ويش اللّه. 
فَلَعلَّك تاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضآِئق ِبِه صدرك أَن يقُولُواْ لَوالَ أُنِزلَ علَيِه كَرتٌ   :، ومتامها12هود، من اآلية )2(

 اللّهو ِذيرن ا أَنتمِإن لَكم هعاء مج لَىأَوِكيلٌ عٍء ويكُلِّ ش . 
 .110-1/206:، وحاشية الصبان211-1/206:أوضح املسالك:  ينظر)3(
 .215-1/213:أوضح املسالك: ينظر.  يتقدم اخلرب عن املبتدأ وجوبا يف أربع مسائل)4(
 . الً وأَجلٌ مسمى ِعنده ثُم أَنتم تمترونَهو الَِّذي خلَقَكُم من ِطٍني ثُم قَضى أَج  :، ومتامها02األنعام، من اآلية )5(
 .التباس) هـ( يف )6(
 .  قُلُوٍب أَقْفَالُهاعلَىأَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم  :، ومتامها24حممد، من اآلية )7(
ارتـشاف  : ينظـر . مـوي ، وقد نسب إىل نصيب بن رباح األ      377ص:  البيت من الطويل يف ديوان جمنون ليلى       )8(

 .2/44:الضرب
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قَودي تعداخلَد ب1(ر(حنو قوله تعاىل ، : وِريدا يالٌ لِّمفَع ِجيدِش الْمرذُو الْع وددالْو فُورالْغ وه )2( /.  

                                                
ـ 672ت( اختلف النحويون يف جواز تعدد خرب املبتدأ الواحد بغري حرف عطف، فذهب قوم منهم ابن مالك       )1( ) هـ

 .239-1/238:، وشرح ابن عقيل135ص: شرح قطر الندى: ينظر. إىل جواز ذلك، وذهب بعضهم إىل أنه ال يتعدد
  .وهو الْغفُور الْودود ذُو الْعرِش الْمِجيد فَعالٌ لِّما يِريد: ، ينظر متامها16-14الربوج، من اآليات )2(
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  ِربخالْ وِإدتبم الْعلَى ِةلَاِخلد اامِلو العابب                           ]و31[ 
  

وتسى ا مواِسلنألَ ؛)1(خ نه ا تدلَى لُخالْ ع مبتفَ ِإد تنسخ ع االِ لَم ِتبألَ ؛يِه فِ اِءد نه ِظفْ لَ لٌاِما عي 
اِالوِتباُءد م عنوي الَ، و ِص يقِ ح يالْ ام معوِين م ع و قُي لِ ِظفْ اللَّ وِدجِهِتو  ،)ِهوي ه أَ ةُثَالَا ثَ ن شـ : اَءي  انَكَ
أَوخواتها، وأَإنَّ وخواتهظَا، وننتأَ وخوهاات( .  

  

ـَ[   ]ـاهاتوخأَ وانَك
  

ا هلَاِعفَ، و ةًيقَِق ح اهمسى اِ مسي، و -أَدتبم الْ ِيأَ-،  )مس االِ عفَرا ت هإنا، فَ هاتوخأَ و انَا كَ مأَفَ(
مجا،  از)وتِصنالْ ب خبر( -َأي خ بالْ ر مبتِإد- سوي م ى خبره ةًيقَِقا حو ،فْمولَعها مجااز.) 2 (وسميت 
ِذهفْ األَ هالُع اِق نثَكْ األَ الَ، قَ ةًصَأل«: ونَرنه قُا نمِ ص ن ِتلَالَ دا احلَ ه3(»ثُد( و ،هالْ و مصدفَ ر جـ ع وا لُ
ـ  دي ز لَخد:  حنو نَّ أَ كِل ذَ انُيب، و ِثد احلَ علَى ِةلَالَ الد نا مِ هاتا فَ ما ع ضوا عِ ربا خ هلَ ي ،لَـى  لُّدع 
مصٍرد و زانَكَ:  وحنو اٍنم ز يد ي ،لَى لُّدع ز مِ اٍنم غَ ن ِريح فٍَثد سميتاِق نِلذَ ِلةًصك ِح، والـصيح 
ـ  ِثد احلَ علَىا  هِتلَالَ د ِمدى ع وعد و وِعفُرمالْا بِ هاِئفَِتكْ اِ ِمدع لِ كِلذَا بِ هتيِمس ت نَّأَ م ردةٌود ِإ، وـ ن ا م
ِتلَِمع الع الْ لَم كُذْمِش لِ ورِهبفْاَألا بِ هالْ اِلع متِدعِم الً كُنَّ يف أَ ِةينها ِفملٌعلُطْ يِاب سِنيمِه، وةُثَالَثَ: ي 
عشِفر لَى الًععكَا ذَ مره.  

   )4(.امهنيا بم، وسيلَو) انَكَ (:ةُياِنمي ثَِه، وٍطر شالَ ِبلَما العذَ هلُمعا ِيهن ِممس ِق
  ِقوسم ي عبِ لُم شِطر ِمقَ تد أَ ٍيفْ ن ،شِ و أَ ِهِهب ،ي ن أَ ٍيه ،و د اٍءع و ،هأَ و رـ ب ةٌع :الَز ِا، وـ ن  كفَ

ئَِتفَوو ،ِربحِلذَِل، وأَك ى ِبتهقْا مرِب" ةًونا"ام اِفلنِةي.  

                                                
 ).نسخ(مادة : القاموس احمليط: ينظر.  نسخ أي أزاله وغيره وأبطله)1(
ذهب أكثر النحويني  اختلف يف كان وأخواا فذهب بعض النحويني إىل أنها حروف؛ ألا ال تدل علَى املصدر، و)2(

أنها تلحقها تاء الضمري وألفه وواه، وتلحقها تاء التأنيث، والثالث أنهـا            : إىل اعتبارها أفعاال، وذلك من ثالثة أوجه      
 .112ص: أسرار العربية: ينظر. تتصرف

ـ 392ت(، وابـن جـين    )هـ377ت(، والفارسي )هـ316ت(السراِج، وابن   )هـ286ت  (املربد:  ومنهم )3( ) هـ
 .2/75:ارتشاف الضرب: ينظر). هـ456ت(، وابن برهان)هـ471ت(جلرجاينوا

)4(       هـذه  : ينظر. كان، ظلَّ، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، وليس       :  املقصود بعبارة كان وليس وما بينهما أي
: ، وشرح قطر النـدى    1/232:، وأوضح املسالك  129ص: شرح ابن الناظم  : املسألة وشروط عمل كان وأخواا يف     

  .1/245:، وشرح ابن عقيل139ص
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  ِقوسمي عِبلُم شِطرقَ تالْ" ما "ِمدمصِردالظَِّةي يِةِفرِه وي :دِلذَ، وِلامكَ ذَكرهقْا مرِبةًون اه .  
: )1 (]قوله تعاىل[، حنواِررمِتس، واِالاِموا علَى الدمي، ِإاِض يف املَِرباخلَ بِ هن ع ِربخ املُ اِفصت الِ يِهو:انَكَ
 َ      ًِحيماغَفُوراً ر كَانَ اللّه)2(      ًقَِديرا كبكَانَ رو )3(  ،     ًكَانَ غَفُورا هِإن)4(  ًِحيمار)5( ِوإ ،ا م
ماالِ ع كَقولِه تعاىل  اِعطَِقن ، :      اءلَى الْمع هشركَانَ عو)6( قَ، ود لَطْ تق و يربِ اد كَقولـِه   الُا احلَ ه ،

: ، كَقولِه تعـاىل   الُبقِْتسا االِ ه بِ ادري و قلَطْت، و)7(  كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبياً       : تعاىل
أَلْف ِسنيمخ هارٍم كَانَ ِمقْدوِفي ي )8(ُث ،ِهم لَى ِقيع سمِني:) 9(   

اِقنةٌص :ِقرفْتالَِّتي ت ِهيومقَدا تٍر كَمبإىل خ  .  
ـ وتكُونُ ِبمعنى   ا،  هوِعفُرمي بِ ِفتكْ ت الَِّتي يِهو:/ ةٌاموت         ]ظ31[ حأَ ثَدوـ  و جكَقولـِه تعـاىل  د ،:  

  

 ٍةرسيةٌ ِإلَى مِظرٍة فَنرسِإن كَانَ ذُو عو  )10(َأ ،ي :حأَثَد ،وو جذُد و عسٍةر .  
قَود قَ يع ب عالْ انَ كَ د مبتواخلَ أُد بر م فُروعحِ انَ، ويف كَ  ِني يٍذِئن ِم ضري سي م ِمى ضري ـ  نْ، إِ ِنأْ الش  انَ كَ
   :كَقولِه، ٍثنؤم ِلاِن كَ إنْةُص الِقو، أٍَركَّذَمِل

 اِمتفَاِن شِصن اسكَانَ الن 11( ...........................  ِإذَا ِمت(  
                                                

 . إضافة يقتضيها السياق)1(
 .درجاٍت منه ومغِفرةً ورحمةً وكَانَ اللّه غَفُوراً رِحيماً  :، ومتامها96النساء، من اآلية )2(
 . سباً وِصهراً وكَانَ ربك قَِديراً وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماء بشراً فَجعلَه ن :، ومتامها54الفرقان، من اآلية )3(
  .توابا، وهو سهو من الناسخ) أ( يف )4(
  .قُلْ أَنزلَه الَِّذي يعلَم السر ِفي السمواِت والْأَرِض ِإنه كَانَ غَفُوراً رِحيماً  :ومتامها، 06الفرقان، من اآلية )5(

  .و من الناسختوابا رحيما، وهو سه) أ(يف 
 الْماء ِليبلُـوكُم  علَىرض ِفي ِستِة أَياٍم وكَانَ عرشه لَِّذي خلَق السمواِت واالوهو ا :، ومتامها07هود، من اآلية )6(

 . ذَا ِإالَّ ِسحر مِبني ِذين كَفَرواْ ِإنْ ه الَّلَنأَيكُم أَحسن عمالً ولَِئن قُلْت ِإنكُم مبعوثُونَ ِمن بعِد الْموِت لَيقُو
 .  كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبياًلَيِه قَالُواِْافَأَشارت  :، ومتامها29مرمي، من اآلية )7(
 .وٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة تعرج الْملَاِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي ي :، ومتامها04املعارج، من اآلية )8(
 . 114، 113ص: أسرار العربية:  ينظر)9(
 . وِإن كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ :، ومتامها280البقرة، من اآلية )10(
  : ، للعجري السلُويل، ومتامه114ص: ، وأسرار العربية1/71:لطويل، يف الكتاب هذا صدر بيت من ا)11(

 ..........................  عنأص ثٍْن بالذي كُنتوآخر م  
وهو أبو الفرزدق أو أبو الفيل العجري بن عبد اهللا السلويل، شاعر وصف بالسفِه والتبذير وخفَّة الظل، عـاش بـني                     

ـ 90ة املنورة ودمشق، وهو مِقل، عاصر خالفة عبد امللك بن مروان، تويف سنة          اجلزيرة واملدين  معجـم  : ينظـر . هـ
 .281ص: ، ومعجم الشعراء املخضرمني160ص: الشعراء
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 رِتتسا م همس، واِ انَ كَ ربا خ  أنه علَى ٍبص ن )1(لِّح يف م  ةُلَم اجلُ ِهِذه، و هرب خ اِنفَنِص، و أُدتب م اسلنافَ
ِدقْوالتا ِمذَإَ: يرانَ كَتاأنُ الش لنِصاس اِنفَن .  

)أَومىس:( ِه والِ ي تالْ اِفص مخِرب ع ناخلَ بِ هاِء، حنو   ِربسا  :  يف الْممكَِري ديى زسأَم. )أَوصبوهِ ):ح ي 
 اِفصتي الِ ِه و :)ىحضأَو( . مسرورا )2(أَصبح زيد : باِح، حنو يف الص  ِربخالْ بِ هن ع ِربخم الْ اِفصتِال
ـ  و :-ِبالْمعجمِة الْمـشالَةِ  - )لَّظَو( .ايِن غَ ديى ز حضأَ: ى، حنو ح يف الض  ِربخالْ بِ هن ع ِربخمالْ  يِه
  )3( .املِّع مركْ بلَّظَ: ا، حنواره نِربخالْ ِبهن عِربخم الْاِفصتِال

  وجيوأَ انَ يف كَ  وز ،مى، وأَ سصبوأَ ح ،ضح نْلَّ أَ ظَى، و ت ستعلَم ى مبنع ص تعاىل كَقولِه،  )4(ار  :
 ًاسالُ بِت الِْجبسبو )5( ، ًَثّانباء مبه تكَان)6( ، ًاجاً ثَلَاثَةوأَز مكُنتو )7( ال، وقَوِلاعرش :  

ـ لُهى أَ سمأَ و ًءالَ خ تسمأَ ا اِ هحتـ م وا     لُ
  

ـ  علَىى  نخ أَ الَِّذيا  هيلَى ع نخأَ   9) (8(ِد لُب(   
  

  : ، وقَوِل الشاِعِر))10فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخواناً  : وقَوِلِه تعاىل
ــزمى يــحأَضــ أَق ي     ِنبِرضيــي وِبواثَْ

  

ـ د األَ يِدني عِ ِغب ي يـِبي ش دعبأَ   11(ا؟ب(   
  

  .))12ظَلَّ وجهه مسوداً  : وقوله تعاىل
                                                

 .موضع) هـ( يف )1(
 .عمرو) هـ( يف )2(
 .1/333:، وحاشية الصبان128ص: شرح ابن الناظم: معاين كان وأخواا، يف:  ينظر)3(
 .2/87: ارتشاف الضرب: ينظر)4(
 .05الواقعة )5(
 .06الواقعة )6(
 .07الواقعة )7(
 .البلد) هـ( يف )8(
  : ، من قصيدة مدح امللك النعمان، مطلعها28 البيت من البسيط يف ديوان النابغة الذبياين، ص)9(

  أقْوت، وطال عليها سالف األبد  يا دارمية بالعلياء فالسنِد 
  ىن عليهم أيمادة  : القاموس احمليط : ينظر. همأهلك: وأخ)ِنياه بذلك    )خولُبد هو اسم آخر نسور لقمان بن عاد، مس ،

 ).لبد(مادة : لسان العرب: ينظر. ألنه لَِبد فبقي يذهب
ت اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتم واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعم :، ومتامها103آل عمران، من اآلية )10(

         مكُنتاناً ووِتِه ِإخمم ِبِنعتحبفَأَص قُلُوِبكُم نيب اء فَأَلَّفدلَىأَعا    ع نٍة مفْرفَا حش لن       لَكُم اللّه نيبي ا كَذَِلكهناِر فَأَنقَذَكُم م
 .آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَ 

 .148ص: شرح قطر الندى: ت من البسيط، وهو بال نسبة يف البي)11(
 . وِإذَا بشر أَحدهم ِباُألنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَِظيم  :، ومتامها58النحل، من اآلية )12(
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)وبات(: ِوه الِ ي تالْ اِفص مخِرب ع نالْ بِ هخلَ ِرب حنو الًي ، :بات ع مر اِهو سار. )وصار:( ي ِه و
   ِقالَطْ اِإلدن ِعاِل احلٍَيفِْلن يِه و:)سيلَو( .افًز خني الطِّارص: ى، حنوخر إىل أٍُةور صن ِميِلِوحتلِْل

ـ  ب سيلَ: ، حنو ِهِبس ح علَى اٍنمز بِ يِدِيقْالت دنِعو.  اآلنَ :يا، أَ ماِئ قَ دي ز سيلَ: حنو ـ اِئ قَ ركْ ـ  م   .ادا غَ
  

  )1(.]لَوازم[ اهنعم ووٍلعفْمد ِلعت مام تلُو اَألِذ، ِإولُز يو، أَيلُِزي ياِض م الَالُزي/ ياِض م:)الَازمو(   ]و32[
 ِةمزالَم لِ الُعفْ األَ ِهِذه و )حِرا ب وم( .-ِبكَسِر التاِء وفَتِحها  - )ئَِتا فَ م و كفَنا اِ مو (.راِص قَ اماين ت والثَّ
ـ  فَ دي ز كفَنا اِ ما، و ريِمو أَ رم ع الَا ز م: ، حنو الُ احلَ يِهِضتقْا ي  م ِبس ح علَى هن ع ِربخملْ لِ ِربخالْ   الًاِض
ئَِتا فَ  وم كْ بر م ِسحن ا، وم ِرا بيِ ح حي اِل عم قَا، ود ي ىي  ِنغنعا م ِيفْلن ع 2 (]قوله تعاىل [:، حنو ِهِظفْ لَ ن(  

 فوسي ذْكُرؤ تفْتت )3(.  

)ومادِلوهي : )اماخلَاِءقَب سِت، وِاِربملِّكَ أُالَ: ه، حنواِررمكم ا دامز يداِض حِعار ندك.  
ا هنَأل؛  ةًدريص م ِهِذ ه "ام" تيم، وس)4(  وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حياً      :  تعاىل لِهكَقوو
قَتدالْ بِ رمصِرد وه ،و الد وام ظَ، وِفر؛ةًي ألن ه قَا تدالظَّ بِ رِفر وه ،الْ و م5(ةُد( قَ، وـ  د ت ستعـ  لُم ِهِذ ه 

 و، أَ لَّ ظَ و، أَ حبص أَ وى، أَ حض أَ وى، أَ سمأَ: ، حنو انَ يف كَ  مدقَا ت ما كَ هوِعفُرم بِ ةًيِنغتس م ةًام ت الُعفْاَأل
بأَ ات و ص ار ز يأَ د ،ي: د يف الْ  لَخ مأَ اِءس ،و الص أَ اِحب ،و الض ى، أَ حقَ أَ وام ن ها، أَارلَو أَالًي ،ِاو نلَقَت ،

 اٍلعفْ أَةَثَالَالَّ ثَ، ِإهانكَ مقارد فَي ز حِر ب و، أَ كفَنِا، و هانكَ م مز الَ :يد، أَ ي ز حِرا ب م، و كفَنا اِ م: وحنو
ـ نعما يف م   ع اِلعفْ األَ ِهِذهى بِ نغتسِا، و )6(ئَِتفَ، و الَز، و ِسيلَ: يِه، و ِصقْلن لِ ةٌمِزا الَ هنِإفَ اه ـ ا و هو 

7(آض( و رجع و عاد ِا، وستالَح و ،تلَحو ا، وـ ر ت و ،دزاد ـ  ب عضهـ «: م ـ قَ، و احرا، و دغَ ع8(»د(   
  

                                                
 .)هـ(إضافة من  )1(
 . إضافة يقتضيها السياق)2(
 .46 ص:متامهاينظر ، 85يوسف، من اآلية )3(
 .ين ما كُنت وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حياً اَي مباركاً لَِنوجع :، ومتامها31مرمي، من اآلية )4(
 .2/72:، وارتشاف الضرب141ص: دىلنشرح قطر ا:  ينظر)5(
 .149ص: شرح قطر الندى:  ينظر)6(
)7(مادة :لسان العرب: ينظر، رجع، يرجع:  آض، يئيض أي )أضا.( 
أبو القاسم حممود بن (والزخمشري. رام، وقعد: الذي زاد) هـ672أبو عبد اهللا حممد بن مالك ت( ومنهم ابن مالك)8(

أبو احلسن علي بن مؤمن     (وابن عصفور ) هـ607أبو موسى عيسى بن عبد العزيز ت      (، واجلزويل   )هـ538عمر ت 
  .2/73:ارتشاف الضرب: ينظر، غدا وراح): هـ616ي تعبد اهللا بن احلسني العكرب(، وأبو البقاء )هـ669ت
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  .كفَنا ِا ممعنى ِبئَِتا فَ، وماَءج، و)1(»ةٌبرا حهنأَ كَتدعى قَت حهترفْد شح«: مِهوِليف قَ
  ثَبت لَـه الِقيـام      اماِئ قَ دي، ز احرا، و دغَ: كوِل قَ معنى انَ، كَ ِنيصاِقا ن انكَذَا  ِإ، فَ احرا، و دفَأَما، غَ 

غَدا وراح زيـد    :  وِإذَا كَانا تاميِن كَانَ معنى قَوِلك      .ار ص معنى بِ اِنونكُ ي دقَ، و يف الغدو والرواحِ  
  )2(.ذَهب يف الغدو والرواِح

  ا عوأمادو ،ا كَذَ، ِإآضااناِق نصِنيى مبنعص ارا كَذَِإ، وانا تانَ، كَِنيامى مبنعِر بحأَ، وماَءا ج   
ـ  ئَِتا فَ ا م م، وأَ ارناِقصيِن ِبمعنى ص   / الَّ إِ ِنالَمعتس ي الَ، فَ ٍفالََ خِ الَ بِ )3(اعما الس هدِروم فَ دقعو  ]ظ32[    الَ فَ

  

إِ ونُكُت  اِقالَّّ نةًص  ،)وم ا تصرمِ ف نا   )اهـ ذَ لَـم ـ  ركَ ـ فْ األَ ِهِذ ه ـ لَ بِ الَع ـ م الْ ِظفْ ـ ي فَ اِض    :الَقَ
ـ ع ِيِفص، والوِردصم، والِْرم، واَألِعاِرضمالْا كَهن مِ فرصتم أنَّ الْ  علَى بهاخل ن ...كَانَ وأَمسى،  لُم   

عالْ لَم ي، فَ اِضميفَراالِ ع سم و ،يِصناخلَ ب رب. فْأَ وهولَ قَ مه :م ا تصرمِ ف ـ ن نَّ مِ  إِ ،اهـ ن ه ـ ا م تفًصار  
ـ ا ت هلُّكُ، و كِلذَ كَ وه، و ٍفرصت م ري وغَ تصرـ :  إالَّ ف ـ هنِإ، فَ امد، و سيلَ م ـ ِزالَا م ـ لَ لِ اِنم    ِظفْ
  )4(.ياِضمالْ

ـ م يف الْ  )انَكَ: حنو(ا  هاِتوخأَ و انَ كَ ن مِ فرص ت الَِّذيف   ـ يو(ي،  اِض ـ  يف الْ  )ونُكُ مِعاِرض  
)كُون(  َيف األ ِرم  ،)أَوصبح(  ْيف ال ي،  اِضم)ويِبصح(  ْيف ال مِعاِرض  ،)أَوِبصح(  َيف األ ِرم  ،)يف  )ولُقُت 
عاِضي ِلما  (: الْمقَاِئم ديكَانَ ز(       ا، وقَاِئم ديكُونُ زاِرِع يضِل الْممقوله تعاىل  ، ويف ع هِمن: َكُونيو

   كُملَيولُ عسالر)5(  ،     دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو  )6(  ويف ع ،األَ ِلم كُ: ِرماِئ قَ نم ـ ِما، و نقولـه   ه   
  

                                                
علي ملحم، دار ومكتبـة اهلـالل       : أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، تق      : املفصل يف صنعة اإلعراب   :  ينظر )1(

  ويـروى شـحذ وأرهـف      . 1/366: وحاشية الـصبان   2/84:، وارتشاف الضرب  349ص: م1993،  1بريوت، ط 
بدل حد. 

   ).هـ(ساقطة من . لرواحا...  وإذا كان )2(
 .2/84:ارتشاف الضرب:  ينظر)3(
 .1/250:شرح ابن عقيل:  ينظر)4(
اِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم لن اعلَىاكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء نلْوكَذَِلك جع :، ومتامها143البقرة، من اآلية )5(

  عا جمِهيداً ولْشلَةَ  ا ا نا ِإالَّ     الَِّتيلِْقبهلَيع ِل كُنتن   نقَِلبن يولَ ِممسالر ِبعتن يم لَملَىعةً ِإالَّ علَكَِبري تِإن كَانِه ويِقبلَى عع 
 . م اِس لَرؤوف رِحيلنالَِّذين هدى اللّه وما كَانَ اللّه ِليِضيع ِإميانكُم ِإنَّ اللّه ِبا

  .04اإلخالص )6(
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 ِلم، ويف ع3(  (و حِديداً   اَكُونواْ ِحجارةً    ،  )2( كُونواْ قَواِمني    ،  ))1كُونواْ رباِنيني    : تعاىل
  .ورهش مرما أَميِر كٍَماِت حنُوكَ: ِردصمالْ
ِمونولُ قَهِراِع الش:  

ـ  )4(ٍملْ وحِ ٍلذْبِب س ـ  يف قَ  اد ـ  الفَ ِهوِم ى     ت
  

   ــي ــاه علَ ِإي ــك نكَوــو ِس يي5(ر(   
  

  ويف عِلمالو ِفص :زياِئ كَدأَن خاكِم، واآلخِروِل قَن  :  
ولُّا كُ م م ن ـ  ي ـ  ِدب ي البشـ اِئ كَ ةَاش ا     ن

  

ـ  ذَ إِ اكخأَ   ـ  تلْ ما لَ ـ  ِهِف ـ ن م ك لَ    )6(ادِج
  

يف بِ وا ِضع لنِخس ب عدم قَا تدم و ،ونُكُي ز ياِئ قَ دا،  م)لَويس ع مر اِخو شص ا وا أَ مشبِل ذَ همِ )ك قوله  ن 
  :ِراِع الشوِلقَ، و)7( الَ يزالُونَ مختِلِفني : تعاىل

 

اٍحص ش مر ـ   الَ  و ت ـ  ذَ لْز ـ  الْ راِك و     م
  

   )8(نيِبـــ ملٌالَ ضـــهانيسِنـــ فَِت  
  

  .))9 لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى : وقوله تعاىل
و الَز أَ، وخواتها تصفُرهاِقا نأَ الَص ملَر ا، والَهم صد10(ر(و ،ِمسِاع سم   ـهِمنالَ، وز الفَاِعِل ِمـن 

  : /قَولُ الشاِعِر
ـ أَى اُهللا يا   ضقَ سـ نْ أَاُءم ـ  زتس لَ      الًاِئ

  

ـ غ م نفْج الْ ضِمغى ي ت ح ِكبِحأُ      )11(ضِم
  

                                                
اِس كُونـواْ  لنةَ ثُم يقُولَ ِلءبوِكتاب والْحكْم والنِتيه اللّه الْو ما كَانَ ِلبشٍر أَن ي :، ومتامها79آل عمران، من اآلية )1(

 .  مونَ الِْكتاب وِبما كُنتم تدرسونَ ِعباداً لِّي ِمن دوِن اللِّه ولَـِكن كُونواْ رباِنيني ِبما كُنتم تعلِّ
 أَنفُِسكُم أَِو الْواِلديِن علَىيا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه ولَو  :ومتامها، 135النساء، من اآلية )2(

اً فَاللّه أَولَى ِبِهما فَالَ تتِبعواْ الْهوى أَن تعِدلُواْ وِإن تلْوواْ أَو تعِرضواْ فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبمـا                  رِبني ِإن يكُن غَِنياً أَو فَقَري     قْواال
 .تعملُونَ خِبرياً

 .و حِديداً اَقُل كُونواْ ِحجارةً  :، ومتامها50اإلسراء، من اآلية )3(
 .علم) هـ( يف )4(
 1/340:، وحاشية الصبان  1/251: وشرح ابن عقيل   1/239:أوضح املسالك :  من الطويل، وهو بال نسبة يف       البيت )5(

 .يروى عليك بدل علي: وفيه
 .1/340:، وحاشية الصبان1/250:، وشرح ابن عقيل1/239:أوضح املسالك:  البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف)6(
 . اس أُمةً واِحدةً والَ يزالُونَ مختِلِفنيلنلَو شاء ربك لَجعلَ او :، ومتامها118هود، من اآلية )7(
 .1/335:، وحاشية الصبان1/247:، وشرح ابن عقيل131ص: اظملنشرح ابن ا: البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف )8(
 .89 ص:متامهاينظر ، 91طه، من اآلية )9(
 .1/252:شرح ابن عقيل:  ينظر)10(
  =  للحسني 1/341:، وحاشية الصبان1/240:، وأوضح املسالك)غمض(مادة:  البيت من الطويل يف لسان العرب)11(

 ]و33[
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ويجوز  ذَ يف ه اِبا الب ت والْ طُس خِرب بياالِ ن والفِ ِمس حنو قوله تعاىل   )1(ِلع ، :     رصا ننلَيقّاً عكَانَ حو 
ِمِننيؤالْم )2(  ، ا أَكَانَ ِللننيحباً أَنْ أَوجاِس ع)3( .َوِلوقِراِع الش :  
نْي إِ ِلس ا ِتلِْه ج لنـ  ع اس َن ـ ي و عنهم     

  

  ــو ــسيلَ س ــاًءو اِل عمو ــج 4(لُوه(   
  

ِهوِلقَو:  
ـ  ِشيعلْ لِ بي طِ الَ م  ـ ا د امت م ـ ن غةً     ص

  

ــذَّلَ   اتــ ِبه ــ الْوِعوقُ ــ والْوِتم ه5(ِمر(   
  

 ميِدقْ ت وزجي، و7( ( ما كَانَ صالَتهم ِعند الْبيِت ِإالَّ مكَاءً      :)6 (]قوله تعاىل [، حنو عاِن م عنم ي نْ أَ الَِّإ
 أَهؤلَاء : يف قوله تعاىلوِلمع املَِميِدقْ ت ِليِلد، بِ )8(دي ز انَا كَ ماِلع: كوِلقَا،كَهيلَ ع اِلعفْ األَ هِذ ه اِربخأَ

  ، أما  سيلَ و ام د ِرب يف خ  كِل ذَ عِنتمي، و10( ( وأَنفُسهم كَانواْ يظِْلمونَ   ،  ))9 يعبدونَ   ِإياكُم كَانواْ 
  

                                                                                                                                                   
ابن مطري، وهو احلسني ابن مطري بن مكمل األسدي وهو من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، فصيح متقدم يف   = 

 .3/202:باءمعجم األد: ينظر. الرجز والقصيد، من فحول احملدثني
  .2/85:، وارتشاف الضرب142ص: شرح قطر الندى:  ينظر)1(
 قَبِلك رسالً ِإلَى قَوِمِهم فَجاؤوهم ِبالْبيناِت فَانتقَمنا ِمـن الَّـِذين   ا ِمننلْولَقَد أَرس :، ومتامها47الروم، من اآلية )2(

 رصا ننلَيقّاً عكَانَ حوا ومرأَجِمِننيؤالْم . 
اس وبشِر الَِّذين آمنواْ أَنَّ لناِس عجباً أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل منهم أَنْ أَنِذِر النأَكَانَ ِل  :، ومتامها02يونس، من اآلية )3(

م اِحرـذَا لَسونَ ِإنَّ هقَالَ الْكَاِفر ِهمبر ٍق ِعندِصد مقَد ملَهِبني . 
 77ص: م1996-هـ1416،  1واضح الصمد، دار اجليل، بريوت، ط     :  البيت من الطويل يف ديوان السموأل، تح       )4(

  فليـس سـواًء عاملٌ وجهـولُ  سلي إنْ جهلِت الناس عنا وعنهم     : وفيه
  :  وهذا البيت من قصيدة مطلعها

  داء يرتـديـه مجيـلُفكـلُّ ر   إذا املرُء لَم يدنس من اللُّؤم عرضه 
بن عادياء الغساين، يهودي، شاعر جاهلي، كان أبوه قد نزل أرض تيماء بني احلجاز        ) السموأل عربيا (وهو صموئيل   

أوىف من السموأل عده ابن سالَّم مـن  : والشام، شعره املوثق قليل، ومعظمه منحول، يضرب به املثل يف الوفاء فيقال          
 .119ص: ، ومعجم الشعراء106ص: طبقات الشعراء: ينظر.  ق هـ65ويف سنةطبقة شعراء اليهود ت

، ورِوي بادكار بـدل  1/254:، وشرح ابن عقيل143ص:دىلنشرح قطر ا: البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف      )5(
 .بوقوع

 . إضافة يقتضيها السياق)6(
   وتصِديةً فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَند الْبيِت ِإالَّ مكَاًءوما كَانَ صالَتهم ِع :، ومتامها35األنفال، من اآلية )7(
 .145ص: شرح قطر الندى:  ينظر)8(
 .   يعبدونَقُولُ ِللْملَاِئكَِة أَهؤلَاء ِإياكُم كَانواْنشرهم جِميعاً ثُم حنْويوم  :، ومتامها40سبأ، من اآلية )9(
 . ياِتنا وأَنفُسهم كَانواْ يظِْلمونَآساء مثَالً الْقَوم الَِّذين كَذَّبواْ ِب :، ومتامها177األعراف، من اآلية )10(
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 رب اخلَ تمد قَ م، ثُ كيقَِد ص دي ز اما د  م كبحصأَ: تلْا قُ ذَ إِ ك؛ ألن اٍقفَاتِب فَ ام د )1(]ِرب يف خ  هاعنِتمِا [
 ِردصاملَ بِ درقَ ت يرِف ح ولٌوص م ِهِذ ه "ام" نَّ؛ ألَ وِلوصم الْ علَى ِةلَ الص وِلمع م ميِدقْ ت مز، لَ اما د  م علَى
  .وزج ي الَو، وهِهِتلَِصيف ور احلَوِلوصم الْني بلُص الفَمِز لَ"ام" ونَ دام دعلَى و، أَدمقَا تمكَ
   ا اِ وأمِتمنِل ذَ اعك  يف خ لَ ِرب يفَ س ،لَىو  هقَ ع ـ  ِلو ـ م والْ نييوِف الكُ ب2(ِدر( ـ  و اجِ  ِنابرالـس 

والسي3(ايفر( والز ،اِججواجلُ ي راينج)الْ ِرثَكْ، وأَ )4 مِرِخأَتين  ،وهو ِح الصألَ ؛يح نلَ ه م ي سمـ ِها ذَ :ع ا ب
ـ اِر الفَ ذَهب ،اٍقفَات بِ مدقَت ي ا الَ هربخ، و "ىسع" تهِبشأُ فَ داِم ج لٌعا فِ هألن و ؛تسلَ ـ ِاي، و ِس بن 
م ؛ َألنَّ يـو6( ( ِتيِهم لَيس مصروفاً عـنهم اْأَالَ يوم ي :  بقوله تعاىلِنيلَِّدتس ماِزوج إىل الْ)5(ينِج

  لِّقعتوفًا"مرصـ           " ِبم اِمِل، والْجِم العقِْدياِز توِذنُ ِبجؤوِل يمعالْم مقِْديتو ،سلَى لَيم عقَدت قَدوواب 
  )7( .عنمالْ وازوج الِْهويبي ِسن علَِقنا، وهِريوا يف غَعسوت يما لَ موِفروا يف الظُعسو تمهنأَ

                                                
 ).هـ( إضافة من )1(
 هـ، أخذ األدب عن أيب عثمان207: هـ وقيل210 هو أبو العباس حممد بن يزيد، إمام يف النحو واللغة، ولد سنة       )2(

 .4/129:وفيات األعيان: ينظر. الكامل: هـ، له مؤلفات منها285: هـ وقيل286املازين، تويف سنة
: معجـم األدبـاء  : ينظر. هـ368 هو أبو سعيد احلسن النحوي القاضي، قرأ علَى أيب بكر بن سرياج، تويف سنة           )3(

2/505. 
دالئـل  :  والبيان، صنف يف النحو واألدب كتب منها هو عبد القادر بن عبد الرمحن اجلرجاين، إمام العربية واللغة   )4(

 .109ص: البلغة: ينظر. هـ471اإلعجاز، أسرار البالغة، شرح اإليضاح، تويف جبرجان سنة
 هو أبو الفتح عثمان بن جني النحوي املشهور، وكان جني أبوه مملوكًا روميا، ولد ابن جين يف املوصل، من أئمة                     )5(

: هـ، صنف كتبا منها   392يف، قرأ األدب علَى الشيخ أيب علي الفارسي، تويف يف بغداد سنة           األدب والنحو والتصر  
، 3/214: ، ووفيات األعيان  3/461: ، ومعجم األدباء  138ص: الفهريست: ينظر.اخلصائص، وسر صناعة اإلعراب     

 .2/132: ، وبغية الوعاة115ص: والبلغة
ِتيِهم لَـيس  اْ ما يحِبسه أَالَ يوم ينلُخرنا عنهم الْعذَاب ِإلَى أُمٍة معدودٍة لَّيقُواَولَِئن   :، ومتامها08هود، من اآلية )6(

 .مصروفاً عنهم وحاق ِبِهم ما كَانواْ ِبِه يستهِزئُونَ 
) هـ311ت(والزجاج) هـ286ت(املربدعليها، فذهب الكوفيون و   " ليس" اختلف النحويون يف جواز تقدمي خرب        )7(

إىل املنع وحجة الكوفيني أن ليس فعل ال يتصرف، وأجاز قدماء           ) هـ672ت(، وابن مالك  )هـ316ت(السراِجوابن  
ـ 377ت(والفارسـي ) هـ207ت(البصريني تقدمي اخلرب كالفراء    ـ 392ت(وابـن جـين   ) هـ وتبعـه ابـن    ) هـ

وهم من املتأخرين   ) هـ669ت(وابن عصفور ) هـ645ت(والشلوبني) هـ538ت(والزخمشري) هـ456ت(برهان
  1/162:اإلنـصاف يف مـسائل اخلـالف   : ينظر. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه اجلواز، وقوم إليه املنع  

  .1/258:، وشرح ابن عقيل146ص: ، وشرح قطر الندى117ص:  وأسرار العربية
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   الَ، و دي زانَا كَ مالًاِضفَ: ولُقُ تالَ فَعِنتمم فَاِلعفْ اَألِهِذ هلَِةياِفلن ا"ما" علَى ِرب اخلَميِدقْا تموأّ  
   علـي  ئَِتا فَ  م الًاِض فَ الَ، و ركْ ب كفَنا اِ ا م ياِش م الَ و ،دي ز /لَاَا ز ا م ماِئ قَ الَو، و رم ع انَا كَ  م الًاِهج  ]ظ33[

  

الَواِش ميا مِرا بحع منَّ َألو؛رم فْ اَألِهِذا يف هِلاِلع ِيفْلنالَ وي قَتدمم ا يف حاِزي ِيفْلن1(.ليِه ع(     
لُثِْمو "ا "ام اِفلنيف اِ  ِةي ِتماِعن اخلَ ِميقِد ت ِرب ع ا أَليهاِالاةُد فِْتساِمهو الشطُرِض، والتيحضالَ، وميـدِ أِك الت 
ا "الَ"و اِفلنةُي  يف ج قَ اِبو حنو ٍمس ، :انَ كَ لْه ز ياِئ قَ دمانَ كَِإنْا؟، وز ياِئ قَدِركْا أُممهو انَ كَالَّهز يد 
  .الًيِخ ب)3(ورم عونُكُ ي الَ، واِهللا)2(اصاِخو شرم عونَكُيِلا، وماِئقَ
قَودِج يبقِد تيالْم خكَِرب ِاانَ كَاذَا ِإم فِْتسهأَ: ا، حنواميانَ كَنز يدكَ؟ ويانَ كَفع م4(و؟ر(   

 رِط الـش مس ِاالَّ ِإاِلعفْ اَألِهِذها ِلمس ِاأَنْ يكُونَح   ص أًدتب م أَنْ يكُونَ  حِصا ي  م لَّ كُ نَّ أَ ملَعوا
  . اِهللارمعلَ اهللا، ونمي، وأَِةيِبجع الت"ام" وِةريب اخلَمكَ، واِمهفِْتس اِالمسوِا

وم ا صكُونَ حأَنْ يخ با ِلرلمبتِإدص كُونَ حأَنْ يخ بـ فْ اَألِهِذا هلَر اجلُالَّإ، اِلع الَالَِّتـي  لـةَ م  
تحلُِمت الص ِذ والكَ دقوهِ ب ،االِ ي فِْتسهالَ، فَ ام ِص ينْ أَ ح انَكَ: ولَقُ ت ز يد لْ ه ض ربتواألَ .؟ه مالَ فَ ر 
ِصينْ أَ ح انَكَ: )5(ولَقُ ت زياِ دِرضبوا ه ،ِهلنقُولُ ،  يانَكَ: فَالَ ت ز يالَ د  ت شتمه .والتالَي، فَ ِنم ـ  ي : الُقَ
ـ : الُقَ ي الَ فَ ضر والع .كَانَ زيد لَعلَّه فَاِئز   : ِجي، فَالَ يقَالُ  ر والت .ماِئ قَ هتي لَ دي ز انَكَ ـ  ز انَكَ يالَ أَ د 
ـ  اللَّ ِرِفغْ اِ دي ز انَكَ: الُقَ ي الَ، فَ اُءع والد .هتمركْالَّ أَ  ه دي ز انَكَ: الُقَ ي الَ، فَ يضِضح والت .هتمركْأَ هم 
 ِربيف خ  طَِرتشا اُ  م عيِمج، و ةًريب خ تانا كَ ذَ إِ الَّا، إِ هنا ع رب خ ةُلَم اجلُ ونُكُ ت  الَ الَعفْ األَ ِهِذ ه نَّ ألَ ؛هلَ
فْ اَألِهِذهاِلع .  

  لَواعنَّ أَ م خ بانَ كَ ر أَ وواِتخه ىا مفِ انَ كَ ت الًع اِض ما اُ يشِتقْ اِ طَِرترانقَ بِ هكَا ذَ ذَ كَ ،دره ـ  ب عض 
  :  حنو قوله تعاىلآِنرلقُي اِف فَهربخا، وهوِند ِبآِنرا يف القُريِث كَاَء جدقَ، فَ)6(هفُالَ ِخيحِحوالص .اِةحلنا

                                                
ـ 207ت(ني والفراء عند البصري " ما" ميتنع تقدمي اخلرب علَى      )1( ، وأجـازه بقيـة الكـوفيني، وخـص ابـن           )هـ

املنع بغري زال وأخواا، ألنَّ نِفيها إجياب وعمم الفراء املنع يف حروف النفي ويعين ما، ال، إن،                 ) هـ299ت(كيسان
 .1/256:، وشرح ابن عقيل1/246:، وأوضح املسالك117ص: أسرار العربية: ينظر. ولن النافيات

 .شجاعا) هـ ( يف)2(
 .بكر) هـ( يف )3(
  .1/253:شرح ابن عقيل:  ينظر)4(

 

 ).هـ(ساقطة من . يقول...  كان )5(
، وهو أنه ال جيوز أن يقع املاضي خرب كان، فال           )هـ347ت( من خصائص خرب كان ما ذهب إليه ابن درستويه           )6(

  = فإن وقع فالبـد : اجلمهور ال حيكم مبطلق املنع، قالُوايكون زيد يقوم، إالَّ أن : كان زيد قام، وكذا مينع حنو: يقال
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        ٍلِمن قُب قُد هِإن كَانَ قَِميص )1(  ،    مِباللِّه   ءا ِإن كُنت منتم)2(  ،    واْ أَقْـسكُونت لَمـن    أَوم متم
  . )5(ِإن كُنتم خرجتم ِجهاداً  ، )4( ولَقَد كَانواْ عاهدواْ اللَّه ِمن قَبلُ ، ))3قَبلُ

                                                                                                                                                   
أصـبح، وأمـسى   : من قد ظاهرة أو مقدرة لتفيد التقريب من احلال، إذا مل يستفد من جمرد كان، وكذا قالوا يف               = 

ا بال قدوذهب ابن مالك إىل جتويز وقوع خربها ما ضي ،ضى: ينظر. وأضحى وظل، وبات199، 2/198:شرح الر. 
هِلها ِإن كَانَ قَِميصه قُد ِمن قُبـٍل  اقَالَ ِهي راودتِني عن نفِْسي وشِهد شاِهد من  :، ومتامها26يوسف، من اآلية )1(

الكَاِذِبني ِمن وهو قَتدفَص .  
شيٍء فَأَنَّ ِللِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتـامى  واعلَمواْ أَنما غَِنمتم من  :، ومتامها41األنفال، من اآلية )2(

      مِبيِل ِإن كُنتِن الساباِكِني وسالْمءاو   ا أَنمِباللِّه و منتملْزلَىا  نع         اللّهاِن وعمقَى الْجالْت موقَاِن يالْفُر موا يِدنبلَى عكُـلِّ   ع 
 .  ِديرشيٍء قَ

ِتيِهم الْعذَاب فَيقُولُ الَِّذين ظَلَمواْ ربنا أَخرنا ِإلَى أَجٍل قَِريـٍب  اْاس يوم يلنوأَنِذِر ا :، ومتامها44إبراهيم، من اآلية )3(
 . كُم من زواٍلنِجب دعوتك ونتِبِع الرسلَ أَولَم تكُونواْ أَقْسمتم من قَبلُ ما لَ

 .127 ص:متامهاينظر ، 15األحزاب، من اآلية )4(
 عدوي وعدوكُم أَوِلياء تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وقَد  لَا تتِخذُواْمنواْءايا أَيها الَِّذين  :، ومتامها01املمتحنة، من اآلية )5(

 ناءكُم ما جوا ِبمكَفَرأَن ت اكُمِإيولَ وسونَ الرِرجخي قالْحواْؤاء ِمنِتغابِبيِلي واداً ِفي سِجه متجرخ مِإن كُنت كُمبِباللَِّه ر 
ا أَعمو متفَيا أَخِبم لَما أَعأَنِة ودوِهم ِبالْمونَ ِإلَيِسراِتي تضرملَنلْهفْعن يمو مِبيِلتاء السولَّ سض فَقَد ِمنكُم  .  
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  ]ـا هاتـوخأَنَّ وِإ[ 
  

ـ نِإا فَ هاِتوخأَ و نَّا إِ مأَفَ(: لَاقَا فَ هاِتوخأَ و نَّ يف إِ  عرا، ش هاِتوخأَو/  انَ كَ ن مِ غَرولَما فَ     ]و34[ ـا ه  
  

تِصناالِ ب سم( -َالْ ِيأ مبتأَد- و يسى اِ مسما،  ه)وتفَرالْ ع خبالْ ِيأَ- )ر خبر- و يسم ى خرباه. و ا م
ـ  االِ بِصنت«: ونَولُقُ ي مه ألن ؛نييِرص الب بهذْ م وه، و ورهشم الْ و ه ربخ الْ عفَرا ت هن أَ ن مِ هركَذَ سم 
تِبشالْا بِ يهفْمالْ وِلع مقَتِمد و ،تفَرالْ ع خبر ت ِبشِلاِعالفَا بِ يه أُ، وخر و جوب ا أَ ا ملُصه ـ  الت ـ  إِ ميِدقْ شعاار 
  )1(.»ِلع الِفِن عِةابيلناِب

  الْ نَِّإ«: يلَِقو خبر م فُربِ وع انَا كَ م م فُرا قَ وعلَب د وِلخه ِها، وي م ختاِال بِ ةٌصفَ ِمس ـ قُّح نْا أَ ه 
تالْ لَِمع جو ،ِكلَرنلَِم عغَت يرالْ ِبهحلَى ِلمالْع جِبار اِالِعاِمج ِتخاِصصِه، ويم ِنبلَى ةٌيالْع حـ ر  ِةكَ
  )2(.»اضي أَِلم العِةباسنمِلا، وهِتفَِّخ ِلةًحت فَتانكَ وِنيناِك الساِءقَِتلْ ِاِلجأَِل
)ِهوي(ِس أَةُت حٍفر: )3(  

 يِدِدشت و ِةزم اهلَ ِحتفَِب- يِه و )نَّأَو(،  اِب الب م أُ يِه و ،-وِنلن ا يِدِدش وت ِةزم اهلَ ِرسكَِب- :)نَِّإ(  
 يِدِدشتِب- )لَّعلَو( -وٍق فَ ن مِ اِةنثَمالِْب- )تيلَو( -امِهي فِ وِنلن ا يِدِدشتِب- )نِكلَو(،  )نَّأَكَو (-وِنلنا

ـ  الفِ ِتهبشأَ فَ ِحت الفَ علَىا  هاِئنِب، إما لِ  اِلعفْاَأل بِ ةًهبشا م وفًر ح ِهِذى ه مست و -اهآخِر الْ لَع ـ م ، ياِض
ِلوجاِزو د وِلخ قَ الوِ وِن نِةاي لَ عيه ِإ: ولُقُا، تي كَ ِننم ولُقُا ت :ضري؛ِنب لِّألنَّ يف كُ   و اِح ومِ ٍةد نىا  هنعم 
ـ  فِ "بجعأَفَ"،  قِلطَنا م دي ز نَّي أَ ِنبجعأَ، و )ماِئا قَ دينّ ز ِإ: ولُقُت(. يِتأْيا س م كَ ِلعالِف ـ  لُع اٍض م ،
ا، هرب خ قِلطَنما، و همسا اِ ديز و ٍبصن و ٍديِكأْ ت فر ح "نَّأَ"، و ِه بِ ولٌعفْ م "اُءالي" و ِةايقَ الوِ ونُ ن ونُلنوا
ونَّأَو خبرهيِلِوأْا يف تم صٍردم لَى وٍعفُرأَع نأَلُاِع فَه عجِنبِدقْي، والتأَير عجي ِاِنبالُِطنقز 4(.ٍدي(  

                                                
 ذهب البصريون إىل أن إنَّ وأخواا تنصب االسم تشبيها باملفعول، وترفع اخلرب تشبيها بالفاعل، وذهب الكوفيون          )1(

اإلنـصاف يف مـسائل     : ينظـر . وتبعهم السهيلي إىل أا ال ترفع اخلرب وإمنا يكون باقيا علَى رفعه قبـل دخوهلـا               
 .2/128:، وارتشاف الضرب122ص: ، وأسرار العربية1/179:الفاخل

 .2/128: املصدر نفسه:  ينظر)2(
مثانية ) هـ761ت(أن عددها مخسة فقط وذلك بإسقاط أنَّ املفتوحة، وعدها ابن هشام          ) هـ180ت( أقر سيبويه  )3(

 .330، 1/239:، وأوضح املسالك2/131:الكتاب: ينظر. بإضافة عسى، وال النافية للجنس
إن هذه األحرف علَى وزن الفعل وأنَّ ِفيها معنى الفعـل، فمعنـى إنَّ، وأنَّ              :  زاد البصريون وجهني آخرين ومها     )4(

         يت، ولعلَّ ترجيتولكن استدركت، وليت متن ،ى كأنَّ شبهتنعاإلنصاف يف مسائل اخلـالف    : ينظر. حقَّقت وم :
  .122ص: ، وأسرار العربية1/178
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)لَويتع مراِخا شص(.  
ـ ِرقْت و ِربخ الْ ِمكْ ح يِدِكأْت: ي، أَ )ِديوِكتلِْل( ةَوحتفْم الْ )نَّأَو(،  ةَورسكْم الْ )نَّ إِ معنىو( ِهِري ،

وِيفْن واِإليِه فِ ِك الش،لَ اِركَن ه الفَ ورق ب ينهكْنَّ إنَّ املَ  ا أَ مسةَور م ِاع ِمسها وخِربهاجلُِعوِضا يف م 1(ِةلَم(  
   

  العواِمِل، وِإنـه    ِبسح بِ ٍردصما بِ هِربخا و هِمس اِ ع م ردا تقَ  ألنه ؛ِدرفْم الْ ِعوِض يف م  ةَوحتفْمالْ/  وأَنَّ    ]ظ34[
   

  )2(.لٌاِمعالَبد أَنْ يطْلُبها          
  )ىونعِك لَ مِالْ لِ نِتسداِكر( و ،هو ت قُّعبِ ِمالَ الكَ ب ِعفْرم ا يتوهثُم بوتأَه وفْ نيه .ِلذَِلوالَك بد)3( 

 ن مِ مهوتي فَ .ماِلد ع يز: ولُقُا، ت هلَبا قَ ما لِ فًاِلخا م هدعا ب  م ونُكُي، و ليِه ع كردتس ي مالَا كَ همدقَت ي نْأَ
ـ  بِ سي لَ نه أَ كِل ذَ ن مِ مهوتي، فَ اعج ش ديا ز م: ولُقُت، و قاِس فَ نهِكلَ: ولُقُت، فَ حاِل ص هن أَ كِلذَ ، ٍميِركَ
  .ميِر كَهنِكلَ: ولُقُتفَ

قَود ِكلَ"يت  أْ تبِ "ن غاالِ ِري ِتسدنْأَ، بِ اِكر لْ لِ ونَكُ تلَ: ، حنو )4(يِدوِكتو كْي أَ ِناَء جرمتِك لَ ههـ  ن  م لَ
 هقَلَطْ أَ معنىا الْ ذَه و معنىر لِ  آلخ ِرم أَ ِةكَارش م علَى ةُلَالَ الد وه، و )5()يِهِبشتلْ لِ نَّأَ كَ معنىو(،  يْءِجِي
  . اه لَورهمجالْ

وزعم ج ممِ ةٌاع نهاِ م بن ِد السِإ«: )6(ينالَ ه  انَا كَ ذَ إِ الَّ إِ ونُكُ ي خ برا اِ هسم اِما جوِلقَا، كَ دك :
ا هنِإ فَ ومقُ ي و، أَ كدن عِ و، أَ اِر يف الد  و، أَ ماِئ قَ و، أَ باِتا كَ دي ز نَّأَكَ: كوِل قَ ِفالَِخِب. دسا أَ ديأنَّ ز كَ

  .)7(»ظَِّنلْ ِلِهلِّ كُكِليف ذَ
  : يِخ الشوِلقُ كَيِهع ِفم طَاالَ مبلَو طَه، و)يِنمتلْ ِلتيلَ معنىو(  

ــا    ومي ــود عي اببــش ــت ال لَي     
  

   بــِشي ــلَ الْم ــا فَع ِبم هِبرــأُخ    )8(فَ
  

                                                
 .وأظنه سهوا منه]يف موضع اجلملة... للتوكيد أي توكيد حكم اخلرب: [ هناك تكرار قام به الناسخ وهي اجلملة من)1(
 .1/333:أوضح املسالك:  ينظر)2(
 ).هـ( ساقطة من )3(
 .1/475:، ومغين اللَّبيب2/128:ارتشاف الضرب:  ينظر)4(
 .1/328:أوضح املسالك: ينظر.  مركَّب من الكاف وأنَّ)5(
   هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوِسي النحوي، كان عاملًا باآلداب واللُّغات، سكن مدينة بلَنـِسية                   )6(

االقتضاب يف شرح أدب الكتاب وكتاب يف احلروف : كتاب: هـ، من تصانيفه521كان حسن التعليم، ثقة تويف سنة
 .4/123:، واألعالم3/79:وفيات األعيان: ينظر. اء، والذالاخلمسة وهي السني والصاد، والضاد، والط

 .1/323: ينظر مغين اللبيب)7(
  =صالح الديـن اهلواري، دار مكتبة اهلالل، بريوت: ديوان أيب العتاهية، تح: ينظر.من الوافر، أليب العتاهيةبيت ال )8(
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  .ٍبه ذَن ِماارطَني ِق ِلتيلَ: ِسِي، كَقَوِل الْمعِدِم اآلرس عيِها ِف موأَ
  )1(.انمحر يلَّ اَهللاعلَ:كوِلقَ كَهولُص حِبرقْتسم الْوِببحم الْبلَ طَوه، و)يِجرتلْ ِللَعلَّ معنىو(

)2()ِعوقُّوالت(  ،وعرب ع نقَ ه بِ وم التي يف الْ  ِجرمحواإلِ وِبب يف الْ  اِقفَش كْموِهر الْ ِكلَ، و نمرِه بِ اد ـ  ه ا ن
   )4( فَلَعلَّك باِخع نفْسك:هنِمو ،هرا يكْ مم كالَ اهلَ نَِّإ فَ ك؛اِلا ه ديلَّ ز علَ:، حنو )3(وِهركْ يف املَ  اقفَشاِإل

  

ـ لَ، و هوعقُ و نِكم ي االَم، و هوعقُو/ ، هو أَنْ لَيت يتمنى ِبها ما يمِكن       لَّعلَ، و تي لَ ني ب قرالفَو   ]و35[ لَّ الَ ع   
  

 )5(لَّتعلَن، و عرنَّ و ِإ و نَّ،َألن، و عن، و علَلَّ، و  ع :لَّع يف لَ  الُقُ ي دقَ،وهعوقُ و نِكما ي الَّ م ا إِ ه بِ يترجى
  .معنى الِْو، أَ الالَّمطَِق يسنْ أَابو الصانَ كَذْ، ِإفيِعإخل ض.. يِدوِكتلْنَّ ِلأَنَّ، و ِإمعنى ومهضع بالَقَ

 وفرِذه الْحهو   مقِْديت وزرِ  الَ ِيجبقْ  خالَ تا، ووِدهما ِلجهلَيا عا ِإالَّ إَذَا كَانَ هاِئهلَى أَمسع هِدمي
   ارج فًا، أَوظَر را اخلَبوررجم6(ا و(  كَقولِه تعاىل ،:   ًِحيماجا أَنكَاالً ونيِإنَّ لَد)7(  ، رراً غَيلَأَج ِإنَّ لَك

  .)11(وِإنَّ لَنا لَلْآِخرةَ والْأُولَى، )10(اًِإنَّ ِللْمتِقني مفَاز، )9(ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً، ))8ممنوٍن
                                                                                                                                                   

  .................... اب يعود يوما      أال ليت الشب: والشطر األول خمتل الوزن، وصوابه. 44ص: م2004، 1ط= 
بكيت علَى الشباب بدمِع عيين    فلم يغِن البكاء وال النحيـب                              :                            والبيت من قصيدة مطلعها

هـ نشأ بالكوفة، شاعر عباسي     130م  وأبو العتاهية هو أبو إسحاق إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، ولد عا             
الـشعر  : ينظـر . هـ، من آثاره ديوان شعر    210لطيف املعاين، سهل األلفاظ، عِرف بتيار الزهد، تويف ببغداد عام           

  .1/321:عالمواأل، 4/3:، واألغاين538ص: والشعراء
 .163ص: شرح قطر الندى:  ينظر)1(
 ).هـ( ساقطة من )2(
أن لعلَّ خترج إىل معنى التعليـل، وقـال الكوفيـون هـي             ) هـ189ت(الكسائيو) هـ221ت( زعم األخفش  )3(

 .1/471:، ومغين اللَّبيب1/329:، وأوضح املسالك2/130:ارتشاف الضرب: ينظر. لالستفهام
 .  الْحِديِث أَسفاً ِبهذَاِمنواْؤ آثَاِرِهم ِإن لَّم يعلَىفَلَعلَّك باِخع نفْسك  :، ومتامها06الكهف، من اآلية )4(
: ينظر. لعلَّ، ولَعلْن، ولعن بالعني غري املعجمة ولغن بالعني املعجمة، ورعن، وعن، وغَن، ولغلَّ، وغَلَّ:  قال العرب  )5(

 .225، 1/224:اإلنصاف يف مسائل اخلالف
 .1/320:شرح ابن عقيل:  ينظر)6(
 .12املزمل )7(
 . وِإنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنوٍن : ومتامها،03القلم، من اآلية )8(
يةٌ ِفي ِفئَتيِن الْتقَتا ِفئَةٌ تقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللِّه وأُخرى كَاِفرةٌ يرونهم ءاقَد كَانَ لَكُم  :، ومتامها13آل عمران، من اآلية )9(

 . شاُء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَّأُوِلي اَألبصاِرد ِبنصِرِه من ييؤلّه يمثْلَيِهم رأْي الْعيِن وال
 .31النبأ )10(
 .13الليل )11(
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ولَاعأَ م ،نالَ ه  ي جنْ أَ وز ا   نَِّإ: ولَقُ تمتصنأَ ع صنلَثْ مِ عفَ ،ه تجلَع "ام" الش ِطراِ ةَي سا لِ م انَنْ كَ ِإإنَّ، و 
يجأَ وز  ونَكُنْ ت م بتأًد. أَ الَونا عِ مندك ح سن أَ الَ، و نا أَ محسن ز يد كَ نْ إِ الَا، و عِ ٍمالَ غُ م ِدن الَي، و 
ـ ِبجعالت وةَياِمهفِْتس، واِالةَيِطر الش"ام"نَّ  َأل؛كلَِذ كَ اِهللارمعلَ، و اِهللارملَّ أَعلَ، ومس قَ اهللاِ نمي أَ نِْإ ةَي ،
كَوالْ م خِربلَ ةَي ه ا صدِمالَ الكَ ر ا أَ أَ، وميماهللاِ ن  لَ، وعمـ   اهللاِ ر ـ  ي  الَ اِناذَّش فَ ـ ِهيلَ ع اسقَ ـ  ذْا إِ م  م لَ
تستلِْمعهما العرالَّ ِإبم بتأَدِني.  

لَّنَّ كُ ِإو انَ كَ يٍء ش خ با لِ رمبتٍإد ونُكُ، ي خ با لِ رالْ ِهِذه حالَّ الْ ، إِ وِفرجالَ الَِّتي لَم  ت حـ ت لُ ِم
الصدقِذالكَ وبِا، وساِالم فِْتساِمهكَ، والْم خِربِةي.  

نَّ  ِإو"الْ "ام حِفرةَي ت دلُخ لَىع الْ ِهِذ ه حفَ وِفر فُّكُت1(اه( ِن ع الع ِلم هيئُ وتلْا لِ هدلَـى  وِلخع 
 تيإالَّ لَ ،  )3( كَأَنما يساقُونَ ِإلَى الْموتِ    ،  ))2أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد      :  حنو قوله تعاىل   ِلمجالْ
                           : هولُ، قَ)4(ِنيهجالو ِبعمالُها، وِإهمالُها وقَد رويجوز ِإيا، وهاِصصِتخ ِاعلَىى قَبتفَ

  )5( ..........................    ـالَن ـاممحا الْذَـا همتي لَالَأَ: تالَقَ
 فَأُعِملَ مع ِزيادِة ما، وأَجازه الزجاِجي       ِإنما زيدا قَاِئم،  : وقَد روي أَنَّ اَألخفَش روى عِن العربِ      « 

  والتفِْصيلُ « : ، وعلَى هذَا قَالَ بعضهم    )6(»قَالَ ِابن ماِلٍك وِبِه أَقُولُ    . وِابن السراِج ِقياسا يف ساِئِرها    
  

ـ ظْا أَ منأَكَا و ملَّعلَا و متيلَِب/ نْ يقَالَ ِإنَّ النصب     علَى هِذِه الْحروِف حسن وهو أَ     " ما"  يف دخوِل     ]ظ35[ هر  
  

فْوالريف ِإع نمأَا ونمِكلَا وما أَنشه7(»ر(.  
                                                

 .فتعلقها) هـ( يف )1(
ن كَانَ يرجو ِلقَاء ربِه نما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَماِِ قُِل :، ومتامها110الكهف، من اآلية )2(

 . فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداً
 . يجاِدلُونك ِفي الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ ِإلَى الْموِت وهم ينظُرونَ :، ومتامها06األنفال، من اآلية )3(
 .349، 1/347:، وأوضح املسالك65ص: التسهيل: ظر ين)4(
  : ومتامه، 34ص: هذا صدر بيت من البسيط يف ديوان النابغة الذبياين )5(

  إىل محامتنـا أو نصفـه فَقَــِد  ..........................     
  م اإلشارة، واحلمام بـدل    والشاهد فيه أن كلمة احلمام تروى بالنصب والرفع، فأما النصب فعلَى إعمال ليت يف اس              

 .1/350:أوضح املسالك: ينظر. أو عطف بيان أو نعت، وأما الرفع فعلَى إمهال ليت
 .1/343:شرح ابن عقيل:  ينظر)6(
وممتنـع وذلـك يف   " إنَّ"، ونادر يف "ليت"واجب وذلك يف : علَى ثالثة أنواع) هـ180ت( اإلعمال عند سيبويه  )7(

ارتـشاف  : ينظـر . إىل جواز العمل يف ليت ولعلَّ وكأنَّ دون إنَّ وأنَّ ولكـن     ) ـه311ت(البواقي وذهب الزجاج  
 .1/351:، وأوضح املسالك2/157: الضرب
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اولَعأَم نهي جوزذْ حِاف ِمسالِْهِذ ه حذَ ِإوِفرا ديِهلَلَّ عوِلقَ كَ)1(يلٌِل دِراِع الش :  
..........................        ِكـلَوِزـن ِجنيِظ عيالْـم م2(ـِراِفش(  

  .كنِكلَو: يأَ
ِلذَكَوك ي جوز ذْ حف خ ِرباذَا إِ ه د  يِهلَلَّ ع يلٌِل د ثَكْأَ، ور م  ا يوجِل ذَ دـ  ذَ إِ ك ـ  اِ انَا كَ سما ه

ِكنكَقولِهةًر ، :                    
  )3( .............................   ـالًــال وِإنَّ مرتحــــح منَِّإ

 الَ، قَ )4(حجر األَ وها، و هالُمهِإا، و هالُمع إِ ذِْئني حِ وزجي، فَ ةَورسكْم الْ نَّ إِ ففَّ تخ دقَ، و الحا م لَن: يأَ
   ،)6( وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينا محضرونَ ، ))5  ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ:  تعاىلاُهللا

  ولْتزالَ م االِ م ِتباِءد ب عإِ د هاِلملَنْ  ا إِ هم ظْ يهقَ ر صثْ اإلِ داِتب انَ كَ الَِّإ و د ـ ولُخ ـ  ه اِئا ج7(از( ،
  : ِراِع الشوِلقَكَ

ـ                ٍكأَنا ِابن أُبـاِة الـضيِم ِمـن آِل ماِل
  

ـ  تان كَ كاِل م وِإنْ   ـ م الْ امر ِك 8(ِناِدع(   
  

                                                
 .2/133:ارتشاف الضرب:  ينظر)1(
مـادة  : ، ولسان العـرب   1/182:، واإلنصاف يف مسائل اخلالف    2/136: هذا عجز بيت من الطويل يف الكتاب       )2(
:  منسوبا للفرزدق، ولكن مل أعثر عليه يف ديوانه، شر وض1/477:، ومغين اللَّبيب2/134:، وارتشاف الضرب)شفر(

  : علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، وصدره
    ................................  فلـو كنت ضبيا عرفْت قـرابيت 

 ).شفر(مادة : يطالقاموس احمل: ينظر. واِملشفَر للبعري كالشفة لإلنسان واجلمع مشافر
  1يوسـف شـكري فرحـات، دار اجليـل، بـريوت، ط     : هذا صدر بيت من املُنسِرح يف ديوان األعشى، شر     )3(

  :  ومتامه254ص: م1992-هـ1413
  مهـال-ما مضى– وإنّ يف السفر   ..............................

 .167ص: شرح قطر الندى:  ينظر)4(
 .04الطارق )5(
 .32يس )6(
 .180ص: شرح قطر الندى:  ينظر)7(
، 2عزة حسن، دار الشرق العريب، بـريوت، ط       :ديوان الطّرماح، تح  :ينظر.  البيت من الطويل يف ديوان الطّرماح      )8(

وهو أبو نفر الطرماح بن حكيم من قبيلة طيء، ولد يف الشام انضم إىل اخلوارج، شاعر . 280ص:م1994-هـ1414
  . 3/325:، واألعالم135ص:، ومعجم الشعراء393ص:الشعر والشعراء:ينظر. هـ112نةس: مجيد يرجح أنه تويف قبل

  والشاهد يف البيت ختفيف إنْ وحذف الالّم من كانت إنْ مالك لكانت، واختلف النحويون هل الم االبتداء أم هـي            
 .1/348:شرح ابن عقيل: الم أخرى؟ ينظر
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ا أنَّ الْ  وأمفْمتذَ إِ ةَوح فَفِّا خفَ ت تقَب  لَى ما كَ ى عانت مِ ليِه ع ن و اإلِ وِبج عاِلم ـ لَ، و ـ  ي نِك  يف بِج
ـ يا، ووفًذُح، وأَنْ يكُونَ مأِنمعنى الش بِ  أَنْ يكُونَ  وا، أَ ريِمأَنْ يكُونَ ض   :وٍرم أُ ةُثَالَا ثَ هِمسِا  يف بِج
خِربه   كُونَ جا أَنْ يكَ إنْلةً، فَ م اناِ ت ِمسأَ ةًي ،فِ و ِلعفِ ةًي لُعه اِما جأَ د و د لْ اٌءع م ت حتحنو  )1(ٍلاِصفَ لِ ج ،

ـ اَأل: ِي، أَنيِمالَ العب هللا ردمح الْ)3(هن ِإهيرِدقْ، ت))2  أَِن الْحمد ِللِّه رب الْعالَِمني:قوله تعاىل مر 
قوله تعاىل  أنُوالش ، :         ملُهأَج بركُونَ قَِد اقْتى أَن يسأَنْ عو)4(  ،       ـااِن ِإلَّا مِللِْإنس سأَن لَّيو
  .سيه لَأنُى، وسه عأنُو: يرِدقْ الت)5( سعى
  )7(.اد الضرسكَنَّ، و أَففَّ خن مِةاِءر، يف ِق))6والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه علَيها  : وله تعاىلوق

  الفِ انَنْ كَ ِإو لُع م ِصتفًر لَا، ويس د ع اًء وجكُونَ  بأَنْ ي فْ مـ  والًص ـ وِب" نْأَ "ن ِم ـ  ٍداِح  ن ِم
ـ  و أَ ،)10(ونعلَم أَن قَد صدقْتنا     :)9 (]قوله تعاىل [، حنو   " دقَ: "يِه، و )8(ٍةعبرأَ ح رف الت ـ ن  يِسِف

  : )13(]قوله تعاىل [، حنو   ِيِفلن ا فر ح و أَ ،)12( عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى       :)11(]قوله تعاىل [حنو
  

   )16(  أَيحسب أَن لَّن يقِْدر علَيِه أَحد   ،)15( ع ِإلَيِهم قَوالًأَلَّا يرِج   /  ))14 أَفَلَا يرونَ      ]و36[
                                                

 .168ص: ، وشرح قطر الندى1/372:أوضح املسالك:  ينظر)1(
 سالَم وآِخر دعواهم أَِن الْحمد ِللّـِه رب  ِفيها سبحانك اللَّهم وتِحيتهم ِفيهادعواهم  :، ومتامها10يونس، من اآلية )2(

الَِمنيالْع.  
 .إنَّ) هـ( يف )3(
  كُوِت السمواِت واَألرِض وما خلَق اللّه ِمن شيٍء وأَنْ عـسى أَولَم ينظُرواْ ِفي ملَ :، ومتامها185األعراف، من اآلية )4(

 .  أَن يكُونَ قَِد اقْترب أَجلُهم فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ
 . وأَن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى :، ومتامها39النجم، من اآلية )5(
 . والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه علَيها ِإن كَانَ ِمن الصاِدِقني :، ومتامها09النور، من اآلية )6(
 .3/85:اهلادي بشرح طيبة النشر يف القراءات العشر: ينظر). هـ220ت( من قرأ بذلك اإلمام نافع )7(
 .1/372:أوضح املسالك: ينظر. لَن، ولَم: حرفني ومها) هـ761ت( زاد ابن هشام)8(
 . إضافة يقتضيها السياق )9(
  قَالُواْ نِريد أَن نأْكُلَ ِمنها وتطْمِئن قُلُوبنا ونعلَم أَن قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها ِمن الشاِهِدين :،ومتامها113املائدة، من اآلية)10(
 . إضافة يقتضيها السياق )11(
 .87ص: امها، ينظر مت20املزمل، من اآلية )12(
 . إضافة يقتضيها السياق )13(
 .87 ص:متامهاينظر ، 89طه، من اآلية )14(
 . 89طه، من اآلية )15(
 .05البلد )16(
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ـ  غَ ِرع يف الش  اَءا ج مبر، و2( (  علَى الطَِّريقَةِ   استقَامواْ لَِّونْ  وأَ : )1( ]قوله تعاىل  [، حنو "ولَ "وأَ ير 
  : كَقولِه، ٍلصفَ

ـــِلعنْوا أَمي ؤـــ فَونَلُـــمجوا     اد
  

ـ  نْ أَ لَبقَ   ي ـ  لُأَس ـ  )3(ِمظَعأَوا ِب س 4(ِلؤ(   
  

وما ظَلَمناهم ولَِكن كَانوا هم       :عاىل، حنو قوله ت   )5(اوبج و لُمهت فَ تفَفِّا خ ذَ إِ "نِكلَ"وأما  
الظَّاِلِمني )6( ، مهونَ ِفي الِْعلِْم ِمناِسخلَّـِكِن الر )7(.  

ـ  ي الَا، و هِمس اِ وتب ثُ وزج ي نِكا، لَ هالُمع إِ بِجي فَ تفَفِّا خ ذَ إِ "كأنَّ"وأما    أَنْ يكُـونَ   مزلْ
ِمضوِلقَحنو ، )8(اريِراِع الش :  

وــي اوم تــاِفو ا ِبينــو ٍهجــ م       سٍمقَ
  

ـ ع ت ٍةيبنْ ظَ أَكَ      )9(م الـسلَ  ِقاِرو إىل و  طُ
  

ريى بِ ونظَ" ِبصبلَى "ةًيأَ ع نا اِ هسواجلُ م ،ةُلَم ب عدواخلَ ةٌفَا صِ ه ،بر م ذُحأَ وف ظَ نْأَكَ: ي بةًي 
ِطعةًي الْ ِهِذ ه مفَ ةُأَر ،مِ ونُكُي ن ِسكْ ع الت أَ يِهِبش ،أنْ كَ و كَ مانظَ"ا  هبلَى "ةًيع ِةيقَِق ح الت ا و. يِهِبشفِْعهِبر
  .امهني ِب"أَنْ" تديِز، و"ٍةيبظَكَ" لَص أنَّ اَألعلَىا هرِبج، وةٌيبا ظَهنأَكَ: ي أَمس اِالفِذا حذَ هعلَىو

  : كَقولِه، ةًميسةً ِالَم جو، أَعفَ رن مِةايو، يف ِرةٌيب ظَنْأَكَ: كَقولِها، درفْ مربخ الْانَ كَوِإذَا

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق )1(
 .  الطَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماء غَدقاًعلَى لَِّو استقَامواْنْ وأَ :، ومتامها16اجلن، من اآلية )2(
 .بأعلم) هـ( يف )3(
 . 169ص: ، وشرح قطر الندى1/373:أوضح املسالك: البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف )4(
 .1/381:أوضح املسالك:  ينظر)5(
 .76الزخرف )6(
  ِزلَ ِإلَيك وما أُنـِزلَ لَّـِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُن :، ومتامها162النساء، من اآلية )7(

 . ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصالَةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر أُولَـِئك سنؤِتيِهم أَجراً عِظيماً
 .171ص: شرح قطر الندى:  ينظر)8(
) قـسم (مـادة   : ، ولسان العـرب   1/202:نصاف يف مسائل اخلالف    واإل 2/134: البيت من الطويل يف الكتاب     )9(

، وحاشـية   1/64:، ومغين اللبيب  172ص: ، وشرح قطر الندى   1/377:، وأوضح املسالك  2/154:وارتشاف الضرب 
   .1/432:الصبان

) هـ476الشنـتمري يوسف بن سليمان بن عيسى ت      (، واألعلم )هـ180ت(اختلف يف نسبته، فنسبه سيبويه    وقد  
إىل باعث بـن صـرمي      ) هـ711أبو الفضل مجال الدين مكرم ت     ( باعث بن صرمي اليشكري، ونسبه ابن منظور       إىل

إالّ أن املصادر السابقة بدأت بذكر باعث بن صرمي، وهو باعث بن صرمي             . اليشكري وإىل كعب بن أرقم اليشكري     
 .36ص: عجم الشعراءم: ينظر. ابن أسد بن متيم بن ثعلبة بن كعب بن يشكر، فارس وشاعر جاهلي
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  )1(اِنـــــقَّ حاهـيد ثَنْأَـَــك   ............................ .......
كَـأَن لَّـم تغـن       : تعاىل كَقولِه،  ملَا بِ مهني ب لَصفْ ي نْ أَ بِج ي الًع فِ انَ كَ نِْإ، و ٍلاِصفَ لِ جتح ي ملَ

  . ))2مِسِباال
ا ِإوقَِب"مكَقولِه )3("د :  

ــأَ ــر التدِف ــ غَلُح يكَنَّ ِر أَرــاب ا     ن
  

ـ احِر بِ لْز ت )4(مالَـ   ِلن ـ ا و ـ  نْأَكَ    )5(ِد قَ
  

اولَعثَالَ ثَنَّ َألنَّ أَمٍتاالَ ح :  
ـ ا، و هدس م ردصم الْ دس ي نْ أَ وزج ي  الَ ثُي، ح )6(ِرس الكَ وبج و :ىولَ األُ احلالةُ مس م دعولَمـ ي ا، ه
ِلذَوكيف ع شِةرلَاِئِس م :  

 ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَـِة  )7( ، ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر   : ، كَقولِه تعاىل  ِةلَمج الْ اِءدِتب يف اِ  عقَ ت نْأَ: اُألولَى
  .))8 الْقَدِر
  .))9  ِمن الْكُنوِز ما ِإنَّ مفَاِتحهتيناهاو :  كَقولِه تعاىلِةلَ الصِلو يف أَعقَ تنْأَ: يةالثَّاِن

                                                
: ، ولسان العـرب   1/197: واإلنصاف يف مسائل اخلالف    1/135: هذا عجز بيت من اهلزج دون نسبة يف الكتاب         )1(

  : ، وصدره1/358:، وشرح ابن عقيل173ص:  وشرح قطر الندى2/154:، وارتشاف الضرب)أنن(مادة 
  .......................  ووجـه مشــرق النحــر

 .ثدييِه بدل ثدياه: وصدر مشرق النحر، ويروى: ق اللَّون، ويروىوصدر مشر: ويروى
كُلُ اْ ِمما يرِضاِء فَاختلَطَ ِبِه نبات األاه ِمن السمنلْزنأَِإنما مثَلُ الْحياِة الدنيا كَماء  :، ومتامها24يونس، من اآلية )2(
األ النو اسعن   ِإذَا أَخ ىتح الً             ذَِت األ اما لَـينرا أَماها أَتهلَيونَ عقَاِدر مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضـاراً   اَرهن و
علْفَجنا حِباالاه نغت ونَِصيداً كَأَن لَّمفَكَّرتٍم ياِت ِلقَولُ اآليفَصن ِس كَذَِلكم  . 

 .1/357:، وشرح ابن عقيل174، 173ص: الندىشرح قطر :  ينظر)3(
 .مل) هـ(يف  )4(
  ، من قصيدة وصف ا املتجِردة زوجة النعمان بـن املنـذر            139ص: البيت من الكامل يف ديوان النابغة الذبياين       )5(

  :            ملك احلرية، مطلعها
  أمن آل مية رائح أو مغتـِد       عجالَنَ ذا زاٍد وغري مـزوِد

أي ويروى أزف بدل أفد: وأفد ،مادة : القاموس احمليط: ينظر.  أسرع، ودنا وأزف)أفد( 
 .178ص: ، وشرح قطر الندى336، 1/335:أوضح املسالك:  ينظر)6(
 .01الكوثر )7(
 .01القدر )8(
 أُ ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوتيناه ِمن الْكُنوِزام وِإنَّ قَارونَ كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِه :، ومتامها76القصص، من اآلية )9(

الْفَِرِحني ِحبلَا ي ِإنَّ اللَّه حفْرلَا ت همقَو ِة ِإذْ قَالَ لَهِة أُوِلي الْقُوبصِبالْع . 
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ـ  مِهي فِ ِةيِلو األَ ِديقَِب زرتحوِا .لٌاِض فَ  إنه ٍلجر بِ تررم: كوِلقَ، كَ ِةفَ الص ِلو يف أَ  عقَ ت نْأَ: ةُثَاِلالثَّ  نا ِم
  ./  جاَء الَِّذي ِعنِدي إنه فَاِضلٌ، ومررت ِبرجٍل ِعنِدي ِإنه فَاِضلٌ: حنو

ـ    : كَقولِه تعـاىل  ِةياِل احلَِةلَمج الِْلو يف أَ عقَ ت نْأَ: ةُعاِبالر   ]ظ36[ بر ـكجرـا أَخكَم   ِتـكيِمـن ب ك  
  

  .))1 ِبالْحق وِإنَّ فَِريقاً من الْمؤِمِنني لَكَاِرهونَ
: ، حنـو  "ثُيح"، و "ذِْإ" وه، و ِلمالْج بِ صتخا ي ا م هيلَ إِ اِفضم الْ ِةلَمج الْ ِلو يف أَ  عقَ ت نْأَ: ةُساخلاِم

ـ  ِةيِلو األَ ِديقَ بِ زرتحِا، و ساِلا ج دي ز نَّ إِ ثُي ح تسلَج: اضي أَ كوِلوحنو قَ  .ريِما أَ دي ز ِجئْتك ِإنَّ   ن ِم
حثُيحنو ح ،حنو)2(ثُي ، :لَجستح ِاثُي قَِتعادز ِإٍدي نهانٌكَ مح سن.  

للَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه واللَّـه يـشهد ِإنَّ          وا :، حنو قوله تعاىل   ِةقَلِّعم الْ  الالَّمِ دع ب عقَ ت نْأَ: الساِدسةُ
 ِظفْ علَى لَِطلُّس التنا ِممه لَةٌعاِنم:ي، أَِةاده، والشِملْ الِعيلَعِف لِ ةٌقَلِّع م مالالَّفَ. ))3الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ   

م ا بعدها، فَ مصلِ ار م ا بعدهم كْا حاالِ م ِتبفَ اِءد ،وجالكَ ب سر لَ، والالَّ الَو لَ م وجالفَ ب تكَ ح ،الَا قَ م 
سبحانوتعاىل ه  :          هسمٍء فَأَنَّ ِللِّه خين شم متا غَِنممواْ أَنلَماعو )4(  ،       َِّإال الَ ِإلَـه هأَن اللّه ِهدش 

 وه)5(.  
اِبالسنْأَ: ةُع ونَكُ ت م ةًِكححنو قوله تعاىل   وِلالقَ بِ ي ،:        كُملَيا علُهزني مِإن قَالَ اللّه )6(  ،   يقَالَ ِإن 

  .))7عبد اللَِّه 
حـم   9(  ،( والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر       : )8(]قوله تعاىل [، حنو ِمسقَلْا لِ ابو ج عقَ ت نْأَ: ةُناِمالثَّ

  .))10اه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة نتاِب الْمِبِني ِإنا أَنزلْوالِْك
                                                

 .05األنفال )1(
 .ولعلّه سهو من الناسخ. من حيث حنو حيث حنو) أ(يف  )2(
 .60ص: ، ينظر متامها01اآليةمن ، وناملنافق )3(
 .141 ص:متامهاينظر ، 41األنفال، من اآلية )4(
ِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ اِئكَةُ وأُولُواْ الِْعلِْم قَشِهد اللّه أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو والْمالَ  :ومتامها، 18آل عمران، من اآلية )5(

ِزيزالْع وهِكيمالْح   . 
قَالَ اللّه ِإني منزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد ِمنكُم فَِإني أُعذِّبه عذَاباً الَّ أُعذِّبه أَحداً  :، ومتامها115املائدة، من اآلية )6(

الَِمنيالْع نم . 
 .  ي نِبياًِنلَتاِني الِْكتاب وجعءا اللَِّه  قَالَ ِإني عبد :، ومتامها30مرمي، من اآلية )7(
 . إضافة يقتضيها السياق)8(
 .02-01العصر )9(
 .اه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنا كُنا منِذِرين نلْحم والِْكتاِب الْمِبِني ِإنا أَنز  :، ومتامها03-01الدخان، من اآليات )10(
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اِسالتنْأَ: ةُع قَ تع خ بر ا عاِ ن ِمس ع وِلقَ، كَ ٍنيك :زيإِ د نوقوله تعاىل  لٌاِض فَ ه ، :      ْـوانآم ِإنَّ الَّـِذين
  .)2( ِإنَّ اللَّه يفِْصلُ بينهم : ، إىل قوله))1 والَِّذين هادواْ

اِشالعنْأَ: ةُر قَ تع ب عالَأَ "د "فِْتاِالساِحتحنو قوله تعاىل   ِةي ، :   ّاء اللِليالَ  أَال ِإنَّ أَوو ِهملَـيع فوِه الَ خ
  .))3 هم يحزنونَ

ـ ذَا، و هيولَمع م دسما، و دهس م ردصم الْ دس ي نْ أَ بِج ي ثُي، ح ِحت الفَ وبجو:ةُياِن الثَّ ةُاحلالَ يف  كِل
م4(:لَاِئس(   
  .)6(أَنزلْنا ولَم يكِْفِهم أَنا أَ : )5 (]قوله تعاىل[، حنوةًلَاِع فَعقَ تنْأَ: وىلاُأل
ِمن ِمن قَوِمك ِإالَّ    ووأُوِحي ِإلَى نوٍح أَنه لَن ي      : ، حنو قوله تعاىل   )7(ِلاِع الفَ ِن ع ةًباِئ ن عقَ ت نْأَ: ةُياِنالثَّ

 ن قَدآم نم)8( ، ْال نم فَرن عمتاس هأَن ِإلَي قُلْ أُوِحي ِجن)9(.  
  /))10 والَ تخافُونَ أَنكُـم أَشـركْتم ِباللّـهِ        :، حنو قوله تعاىل   وِل القَ ِريغ لِ والًعفْ م عقَ ت نْأَ:ةُثَاِلالثَّ

  

  .))11 يظُنونَ أَنهم مالَقُوا ربِهم    ]و37[
ـ         :)13 (]له تعاىل قو[، حنو )12(اِءدِتب االِ ِعوِض يف م  عقَ ت نْأَ :ةُعالراِب   رضأ وِمن آياِتِه أَنـك تـرى الْ

  

                                                
صارى والصاِبِئني من آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وعِملَ لنِإنَّ الَِّذين آمنواْ والَِّذين هادواْ وا :، ومتامها62ةالبقرة، من اآلي )1(

 . صاِلحاً فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ
 ِإنَّ اللَّه صارى والْمجوس والَِّذين أَشركُواْلن والَِّذين هادوا والصاِبِئني واِإنَّ الَِّذين آمنواْ :ومتامها، 17احلج، من اآلية )2(

 ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موي مهنيفِْصلُ بلَىيعِهيدٍء شيكُلِّ ش  . 
 . نَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَأَال ِإ :، ومتامها62يونس، من اآلية )3(
 .1/322:، وشرح ابن عقيل1/337:أوضح املسالك:  ينظر)4(
 . إضافة يقتضيها السياق)5(
ِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى علَيك الِْكتاب يتلَى علَيأَنزلْنا أَولَم يكِْفِهم أَنا  :، ومتامها51العنكبوت، من اآلية )6(

 . ِلقَوٍم يؤِمنونَ
 .عن فعل الفاعل) هـ(يف  )7(
 .من فَالَ تبتِئس ِبما كَانواْ يفْعلُونَآِمن ِمن قَوِمك ِإالَّ من قَد و يلَنوأُوِحي ِإلَى نوٍح أَنه  :ومتامها، 36هود، من اآلية )8(
 . قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر من الِْجن فَقَالُوا ِإنا سِمعنا قُرآناً عجباً :، ومتامها01ن، من اآليةاجل )9(
م ينزلْ ِبِه علَيكُم وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم ِباللِّه ما لَ :، ومتامها81األنعام، من اآلية )10(

 .  مِن ِإن كُنتم تعلَمونَ ي الْفَِريقَيِن أَحق ِباالسلْطَاناً فَأَ
 .  الَِّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُوا ربِهم وأَنهم ِإلَيِه راِجعونَ :متامهاو، 46 البقرة، من اآلية)11(
 .ءرفع باإلبتدا) هـ(يف  )12(
 . إضافة يقتضيها السياق)13(
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 نـك ي أَ اِدقَِتعِا: ا، حنو هرب خ يِهلَ ع ٍقاِد ص الَ، و وٍل قَ ِري غَ معنى ِمس اِ علَى ِةيِربخالْ بِ أَو)1(،  خاِشعةً
  .قنه حإ :ياِدقَِتع، وِالٌاِض ِفهنِإ: وِلي قَِفالَِخِب. لٌاِضفَ
  . )3( ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق : )2 (]قوله تعاىل[، حنوِفرحالْ ِبةًوررج معقَ تنْأَ: ةُساِماخلَ
اِدالسنْأَ: ةُس قَ تع م جربِ ةًور ماٍفض ت منإِ ع افَضتإىل الْ  ه ج4 (]قوله تعاىل [، حنو ِلم( :    َثْلم قلَح هِإن

  .))5 ما أَنكُم تنِطقُونَ
اِبالسنْأَ: ةُع قَ تع م لَى ةًوفَطُعع مِ يٍء ش ،ِل ذَ ن6 (]قوله تعاىل [، حنو ك( :  ِتمواْ ِنعاذْكُر   تمعالَِّتي أَن ي

 كُملْتي فَضأَنو كُملَيع)7( ،"َيإِنف"م لَى الْةٌوفَطُعع م وهوِل وِتي"فْعمِنع."  
 وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتينِ     : )8 (]قوله تعاىل [، حنو كِل ذَ ن، مِ يٍء ش ن مِ ةًلَدب م عقَ ت نْأَ: ةُناِمالثَّ

 ا لَكُمهأَن)9( ،"َّفأن"ب ِملٌد الْن فْموِلعو ،هِإ" وحىد" .  
  )10(.لَاِئس مِعس يف ِتِنيرم اَألازوج: ةُثَاِل الثَّةُاحلالَ
   :قوله، واِبالبا ِبدينَّ زا ِإذَِإ فَترظَن: ، حنوِةياِئج الفُ"اذَِإ" دع بعقَ تنْأَ: وىلاُأل

كُونأُ ت ر ى زيكَ–ا  دـ م ـ -الَا قَ س يا     د
  

ــا واللَّاإذَ   ــد القَفَ بع ــه ــ أَن 11(ِماِزه(   
  

                                                
نَّ الَِّذي ِاا علَيها الْماء اهتزت وربت نلْرض خاِشعةً فَِإذَا أَنزأن آياِتِه أَنك ترى الْوِم :، ومتامها39فصلت، من اآلية )1(

 هى ِإنتوِيي الْمحا لَماهيلَىأَحعٍء قَِديريكُلِّ ش  . 
 .ضافة يقتضيها السياق إ)2(
 .  كُلِّ شيٍء قَِديرعلَىذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحِيي الْموتى وأَنه  :، ومتامها06احلج، من اآلية )3(
 . إضافة يقتضيها السياق)4(
 . ه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنِطقُونَرِض ِإنأفَورب السماء والْ :، ومتامها23الذاريات، من اآلية )5(
 . إضافة يقتضيها السياق)6(
 .  الْعالَِمنيعلَى أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم الَِّتييا بِني ِإسراِئيلَ اذْكُرواْ ِنعمِتي   :، ومتامها47البقرة، من اآلية )7(
 . إضافة يقتضيها السياق)8(
 وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم وتودونَ أَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة تكُونُ  :، ومتامها07األنفال، من اآلية )9(

الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم احلَق ِحقأَن ي اللّه ِريديو لَكُم . 
 .344-1/338:، وأوضح املسالك169-165ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)10(
 1/339:، وأوضح املـسالك   166ص: ، وشرح ابن الناظم   3/144:الكتاب:  البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف       )11(

إميل بديع يعقوب   : ، واملعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، ع       1/407:، وحاشية الصبان  1/327:وشرح ابن عقيل  
ومسعت «: قبل أن ينشده  ) هـ180ت(، وقال سيبويه  7/366: م1996-هـ1417،  1ب العلمية، بريوت، ط   دار الكت 

  .                        =يف مجيع املصادر املذكورة" قيل"ويروى » رجال من العرب ينشد هذا البيت كما أخربك به
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  .)1(ةٌلَاِصح: ي، أَةُيوِدبا العذَِإ، فَمعنى علَى حتا، والفَفَ القَدبع وا هذَ ِإمعنى علَى رسالكَفَ
  .))2   كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَ أَنه من عِملَ: ، كَقولِه تعاىلاِءزج الْاِء فَدعب: ةُياِنالثَّ

 ِنالَاِصح: ي، أَ ةَمحالر و انَرفْالغ، فَ معنى علَى ِحتالفَ، و )3("يمِحور ر فُ غَ وهفَ"،  معنى علَى ِرسالكَِب 
  )4( .اُءزجالْ وانُرفْ الغلُاِصحالْ فَوأَ
ـ           : )5 (]قوله تعاىل [، حنو يِلِلع الت ِعوِض يف م  عقَ ت نْأَ :ةُثَاِلالثَّ الْب ـوه ـهِإن وهعدلُ نا ِمن قَبا كُنِإن ر

ِحيمالر)6(.  
اِبالرنْأَ: ةُع قَعتب عِل ِفدقَع ٍمسالَالَ، و مب عدا، حنوه :فِْلحنَّ أَتز ياِئا قَدم.  
  . اَهللادمحي أَنِإ:يوِلقُ: ، حنوداِح وِنيولَ القَلُاِئقَ وولٌا قَهربخ، ووٍل قَنا عرب خعقَ تنْأَ:ةُساِمخلَا

اِدالسنْأَ: ةُس قَ تع ب عد اٍو و م سبِ ٍةوقَب فْمٍدر لْ لِ ٍحاِل صِفطْع 7 (]قوله تعاىل [، حنو ليِه ع(:      أَلَّـا ِإنَّ لَك
  . ))8تجوع ِفيها ولَا تعرى 

اِبالسنْأَ: ةُع قَ تع ب عد" حىت "ويختالكَ ص ساِال ِبرِتباِئدحنوِةي ، :ِرمضز ي9(د(ح ى ِإتنهالَم ي رـ ج ونه   
  

  . لٌاِض فَنكى أَت حكورم أُتفِْرع: حنو/ ، ِةفَاِط، والعِةارجالْ ِبحت  والفَ]ظ37[
 علَـى  ِحت، والفَ اٍحتفِْتس اِ فرا ح نه أَ علَى ِرسكَالْ بِ لٌاِض فَ كنِإ )10( ]حنو[ "اأم" دع ب عقَ ت نْأَ: ةُناِمالثَّ
  .لٌيِل قَوها وق حمعنىا ِبنهأَ

                                                                                                                                                   
 ).هلزم(مادة : اموس احمليطالق: ينظر. مفردها هلزمةُ، ومها ناتئان حتت األذنني: واللّهازم= 

 ).هـ(ساقطة من . حاصلة: فإذا العبودية أي )1(
 نفِْسِه الرحمةَ علَىوِإذَا جاءك الَِّذين يؤِمنونَ ِبآياِتنا فَقُلْ سالَم علَيكُم كَتب ربكُم  :، ومتامها54األنعام، من اآلية )2(

 .  ِبجهالٍَة ثُم تاب ِمن بعِدِه وأَصلَح فَأَنه غَفُور رِحيم أَنه من عِملَ ِمنكُم سوءاً
 ).هـ(ساقطة من . رحيم... الثانية  )3(
 .الرمحة) هـ(يف  )4(
 . إضافة يقتضيها السياق)5(
  .28 الطور)6(
 . إضافة يقتضيها السياق)7(
 .18طه )8(
 ).هـ(ساقطة من  )9(
  ).هـ(إضافة من  )10(
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اِسالتةُع :بعالَ" دج رم"اِل، والغالفَب ت1 (] تعاىلقوله[، حنوح( :  أَنَّ اللَّال مرجلَمعي ه )2(.  
قَواِ د فَنردالْ )3(" نَِّإ" ت كْمسبِ ةُور جاِزو د االِ ِم الَ وِلخ ِتباِءد م عِزا لِ هيِةاد لَى يِدأِك التع ٍداِح و 

  : ٍةعبر أَنِم
 علَـى  لُخدت، فَ"دقَ" نا ِمياِلا خفًرصت ماِضيا مالًع ِفنكُ ي ملَ، و فن ي ملَ، و )4(رخأَا ت ذَا إِ هربخ: لُواَأل
  وعلَى. )6(  ِإنَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخِبري     ،  ))5 واللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه      : ، حنو قوله تعاىل   ِدرفْمالْ

قولـه  [، حنو ِعاِرضمالْ ب ِةحِتتفْم الْ ِةيِلعوالِف. قِلطَن م وهبأَا لَ دينَّ ز ِإ: ، حنو ِةيِمساِال )7( ]الْمثْبتِة[ الْجملَِة
)8(]تعاىل

  :ِةامالِْقي موي مهنيب كُمحلَي كبِإنَّ ر  )9(، َأوغَاٍض م ِريم تٍفصِإ: ، حنورنَّ زيا لَدعى س
  .ام قَدقَا لَدينَّ زِإ: ، حنو"دقَِب" وٍنرقْ مٍفرصت مو أَ،ومقُ ينْأَ
 ِةلَِثماَأل، كَ اوررجما و ار ج وا، أَ فًر ظَ انَ كَ نِْإ، فَ هريِخأْ ت از ج ثُيا ح هِرب خ ن ع رخأَا ت ذَا إِ همسِا: اينالثَّ
ِةقَاِبالسِدقْ يف تالْ)10(ِمي خأَِرب ،وع نم عيف الِْإنَّ : ، حنوِهوِلمملَِدِجس زيادم عِكتف.   
  .لٌ آِككامعطَا لَديإنَّ ز: ، حنويِهلَ عدمقَا تذَا ِإهِرب خولُمعم: ثُاِلالثَّ
اِبالرع :    دى ِعنمسالْم رِميالضالبِرصيني الً فَص ِع، ونوِف الكُ ديعِ ني م12 (]قوله تعـاىل  [، حنو )11(ااد(:  

  

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق)1(
، وال جرم  ونَ ِإنه الَ يِحب الْمستكِْبِريننِله يعلَم ما يِسرونَ وما يعجرم أَنَّ اللَّال  :، ومتامها23النحل، من اآلية )2(

 ).جرم(مادة : القاموس احمليط: ينظر. أي ال حمالة أو حقا
 ).هـ(ساقطة من  )3(
 . إذا مل يتأخر) ـه(يف  )4(
 . 60ص: ، ينظر متامها01 املنافقون، من اآلية)5(
  .11العاديات )6(
 ).هـ(إضافة من  )7(
 . إضافة يقتضيها السياق)8(
 .86 ص:متامهاينظر ، 124النحل، من اآلية )9(
 .تقدير) هـ(يف  )10(
. يه يف رفع االشتباه بني اخلرب والنعـت        سمي ضمري الفصل لفصله بني اخلرب والنعت، وعمادا العتماد املتكلم عل           )11(

 .1/417:، وحاشية الصبان2/706:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر
  . إضافة يقتضيها السياق)12(
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       قالْح صالْقَص وـذَا لَهِإنَّ ه )1( ، ا لَنِإنوا لَنِإنافُّونَ والص نالْح نونَححبسم )2(و ،يطَعف 
ـ  فطْ الع وزج ي هدعب، و ِربخ الْ يِءِج م لَب قَ ِبصنال ب وِفرح الْ ِهِذ ه اِءمسعلَى أَ  ـ  ِعفْالر ِب : ِنيطَرش ِب

  .نِك لَونَّ، أَ أَونَّ، أَ ِإِلاِم العونُكَ وِربخ الْالُمكِْتسِا

                                                
  .121 ص:متامها ينظر ،62آل عمران، من اآلية )1(
  .166-165الصافات )2(
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  ]ـاهاتوخأَ وـنظَ[ 
  

   أَوا ظَ مننت أَ وخواتا،ِإهنكَا ذَ مره ا ها؛ن ألن ا مِ هن الع ِلاِمو لَى ِةلَاِخ الداملُ ع بتواخلَ ِإد فَ ، وإالّ ِرب ملُّح 
ا هولَعفْى مم، ويسربخالْتنِصب ،ولُوا األَ هولَعفْى م مسي، و أَدتبم الْ بِصنا ت هإن، فَ اتوبصنما الْ هِركِْذ
   : )3( ِنيمس ِقعلَى مِسقَنت، و)2(وِبلُ القُالُعفْأَ:لُو اَألِنيوع نعلَى يِه، و)1(ِنوالَعفْا ممهن أَعلَىاين، الثَّ
  / : يِه وةًعبرا أَهن ِمركَذَاين و الثَّوِلعفْم الْوِعقُ وانَحجر يدِف يمسِق

ـ  دقَ، و)4( وِإني لَأَظُنك يا ِفرعونُ مثْبوراً     : ، حنو قوله تعاىل   تننظَ  -        ]و38[ ت ستعلْ لِ لُمـ ي   )5(ِنيِق
  

  . )8( يظُنونَ أَنهم مالَقُوا ربِهم ، )7(وظَنواْ أَن الَّ ملْجأَ ِمن اللِّه   : )6 (]قوله تعاىل[        حنو
- وِسحبحنو قوله تعاىلت ، :  ًغَاِفال اللّه نبسحالَ تو)9( ، اَءاِهلُ أَغِْنيالْج مهبسحي )10( 

ِسحاً لَّكُم لَا ترش وهب )11( . 
- قَودت ستعلْ ِللُمِقيحنو قولهِني ، :  
ِسحبت ـ ى والْ قَ الت جودـ  خ يـ  ِتر جٍةار     

  

  ربذَا، إِ اح ُء   ا مرـ أَا الْم صبـ  ح    )12(الَاِق ثَ
  

                                                
 .85ص: حاشية ابن احلاج:  ينظر)1(
 .2/26:حاشية الصبان: ينظر.  سميت بذلك لقيام معانيها بالقلب)2(
 .إىل قسمني: واألصوب. تنقسم قسمني) هـ( يف )3(
رِض بـصآِئر وِإنـي   ِإالَّ رب السماواِت واالقَالَ لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هـؤالء  :، ومتامها102اإلسراء، من اآلية )4(

 . لَأَظُنك يا ِفرعونُ مثْبوراً 
 .2/29:املصدر نفسه: ينظر.  للرجحان وقد تستخدم مبعنى اليقني وهو قليل ظن)5(
 . إضافة يقتضيها السياق)6(
رض ِبما رحبت وضـاقَت  ِإذَا ضاقَت علَيِهم األ الثَّالَثَِة الَِّذين خلِّفُواْ حتى علَىو :، ومتامها118التوبة، من اآلية )7(

 . ه هو التواب الرِحيمسهم وظَنواْ أَن الَّ ملْجأَ ِمن اللِّه ِإالَّ ِإلَيِه ثُم تاب علَيِهم ِليتوبواْ ِإنَّ اللَّعلَيِهم أَنفُ
 .151 ص:متامهاينظر ، 46البقرة، من اآلية )8(
 .صار بخرهم ِليوٍم تشخص ِفيِه األؤ عما يعملُ الظَّاِلمونَ ِإنما يوالَ تحسبن اللّه غَاِفالً :ومتامها، 42إبراهيم، من اآلية )9(
رِض يحـسبهم   يستِطيعونَ ضرباً ِفي االِللْفُقَراء الَِّذين أُحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ :، ومتامها273البقرة، من اآلية )10(

 . اس ِإلْحافاً وما تنِفقُواْ ِمن خيٍر فَِإنَّ اللّه ِبِه عِليملن التعفُِّف تعِرفُهم ِبِسيماهم الَ يسأَلُونَ ا ِمنالْجاِهلُ أَغِْنياَء
 خير لَّكُم ِلكُـلِّ  بوه شراً لَّكُم بلْ هوِك عصبةٌ منكُم لَا تحِسإلفِباُء وِإنَّ الَِّذين جا :، ومتامها11النور، من اآلية )11(

 ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تالِْإثِْم و ِمن بسا اكْتم مهنِرٍئ مام. 
   :، والصدر يف الديوان برواية أخرى هي119ص: لبيد بن ربيعةديوان  البيت من الطويل يف )12(

                       =  ..........................        رأيت التقى واحلمد خري جتارة 
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-   ِخلْتاءِ -وِر الْخِبكَس-  خ لُهأَصلِْي و  كَِب-تاءِ ِرس1(- الي( الكَ ِتلَِق، ن سإىل الْ  ةُر قَ اِءخ ـ لَب ا ه
بعدِبلْ سح ِتكَرهح ِتفَِذا، ثُماِءقَِتلِْا ِلاُء الياِك السنقوِل، كَِنيِراِع الش:   
الُِإخلَ نْ إِ ك م ت غالطَّ ِضض را ذَ ف هى    و

  

  يسومك الَ ا م ي سطَتمِ اع ن ـ  الو 2(ِدج(   
  

وِلقَولِْخ: كتز يا أَدخاكقَ، ودت ستعلْ ِللُمِقيوِلقَ كَ)3(ِنيِراِع الش:   
ــد ــاِنع ي الغِناوي عــم هنلِْخ وــت ي      ِن

  

ـ  عدا أُ م، فَ مساِ يِل   ـ  و ِهى ِب هأَ و 4(لُو(   
  

وزعمولٌ، قَتم شِبوب شأَك ،وقْ مِبونٌر حنو قوله)5(اٍدقَِتاع ، :  
زعمــت ــِن ي شيخــا، و ــتسلَ      ٍخيش ِب

  

   )6(ابــيِب دبد يــن مــخيا الــشمــنِإ  
  

 أَن لَن   زعم الَِّذين كَفَرواْ   : ، حنو قوله تعاىل   )7(امِهِتلَِصنَّ و  أَ و، أَ نْى أَ ا علَ هوع وقُ ِهِذ يف ه  رثَكْواَأل
  .))8 يبعثُواْ

                                                                                                                                                   
  : وهو بيت من قصيدة طويلة مطلعها= 

  أي خابالَ علَى النالً خبوكانت له   عاقالت بعد عهدك حلَّكبشةُ
  .يفيد اليقني" حسب"والشاهد يف البيت أن 

 .2/29:الصبان وحاشبة، 1/385:عقيل ، وشرح ابن2/45:، وأوضح املسالك200ص: شرح ابن الناظم: ينظر
 .اخلاء، وأظنه سهوا من الناسخ) هـ(يف  )1(
، واملعجم املفصل يف شواهد     2/28:الصبان ، وحاشية 2/45:املسالك أوضح:   البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف        )2(

 .)وجد(، و)مسو(مادة : القاموس احمليط: ينظر. ، ويسومك يكلفك، والوجد هو احلب2/370:العربية اللغة
 .1/384:عقيل ، وشرح ابن200ص :شرح ابن الناظم:  ينظر)3(
 للنمر بن تولب    2/28:الصبان  وحاشية 1/384:عقيل ، وشرح ابن  200ص:  البيت من الطويل يف شرح ابن الناظم       )4(

  : العكلي، من قصيدة مطلعها
  فقد أقْفَرت منها سراء فَيذْبِل   تأبد من أطالل مجرةَ مأِسلُ 

الشاعر هو أبو قيس، وأبو ربيعة النمر بن تولب بن زهري بن أقْيش العكَلي من بين عكَل، قيل إنه جاهلي، وقيل إنه                      و
الـشعراء  : ينظر. أكثر من الغزل واِحلكَم، عمر طويالً. خمضرم عرف باجلود والسماحة، شبه حبامت شعرا، وإنفاقًا ملاله  

 .271ص :الشعراء، ومعجم 195ص: والشعراء
لـسان العـرب    : ينظـر .  الزعم ثالث لغات، زعم زعما، وزعما، وِزعما هو القول يكون حقا، ويكون باطال             )5(

 ).زعم(مادة : والقاموس احمليط
، وحاشـية   2/312:اللبيـب ، ومغـين    188ص :، وشرح قطر الندى   2/38:املسالك البيت من اخلفيف يف أوضح     )6(

 .  أليب أمية احلنفي، مل أعثر علَى ترمجته فيما توفر لدي من مصادر1/138:املعجم املفصل، و2/30:الصبان
 .2/31:حاشية الصبان:  ينظر)7(
 ا عِملْتم وذَِلـك  قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ ِبم يبعثُواْ أَن لَنعم الَِّذين كَفَرواْز :، ومتامها07التغابن، من اآلية )8(

  . اللَِّه يِسري علَى
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وِلقَوِراِع الش :  
قَود ز ـ ع مـ  أَ ت ن ي تـ غ يرت ـ  ب عدا     ه

  

  ومـ  الَّـِذي ا   ذَ ن ا   ي ـزالَ ع  ي ت ـر1(غي(   
  

ِموفْ أَناِلعا الِقذَ هِمسو ،دع ،هحنو قوله)2(ب ، :  
ـ  ولَم الْ ِددع ت الَفَ يكَِرى شـ  يف الغِ  ك ى      ن

  

ـ  ولَما الْ منِكولَ   ى شيكُرـ   ك يف الع 3(ِمد(   
  

  : وقولِه
ــقُفَ ــرِجأَ: تلْ ــي أَِن بــا خ      ٍداِل

  

   )4(اِلكَـــا هؤارمـــي ِاِنـــبهإالَّ فَِو  
  

ذَِإو ا ورد مِ يٌء ش ن فْ األَ ِهِذ هلَى اِلعغَ ع أَ ِري ِلصالَا، فَ ه ي ِصنب فْ مولَعظَ: ، حنو ِنيننت ـ  ز يا د
ـ لْفَكَ: ي، أَ ميِتت الي معز، و هتددع: ي، أَ الَم الْ تبسحو،  هتمهتِا: ي، أَ اِلم الْ علَى ت5(ه( ـ ِم، و نه:  

  ِعيماْ ِبِه زأَنو ) 6(َأ ،ِفكَ: يلٌي.  
  

                                                
ـ 1416، 1قدري مايو، دار اجليل، بريوت، ط: البيت من الطويل يف ديوان كثري عزة، شر     )1(  149ص: م1995-هـ

  .وروي ولقد بدل وقد
 العـرب  وهو أبو صخر كثري بن عبد الرمحان بن أيب مجعة، األسود بن عامر اخلزاعي شاعر أموي، وأحـد عـشاق     

: ينظـر . هـ105املشهورين وهو صاحب عزة بنت مجيل بن حفص، كان شديد التعصب آلل أيب طالب، تويف سنة           
 .3/527:، ووفيات األعيان340ص: شعر والشعراء، وال165ص: طبقات الشعراء

 .2/33:أوضح املسالك:  ينظر)2(
عمان بن بـشري  لنل 2/31:، وحاشية الصبان  1/387:، وشرح ابن عقيل   2/36:من الطويل يف أوضح املسالك    البيت   )3(

، والشاعر هو أبو عبد اهللا النعمـان بـن بـشري اخلزرجـي             )عدم(مادة  : لسان العرب : ينظر. والعدم والعدم الفقر  
هـ، من أسرة شاعرة، جده وأبوه بشري بن سعيد وخاله عبد اهللا بن رواحة كانوا شعراء، قتل                 1األنصاري، ولد سنة  

 .270ص: ، ومعجم الشعراء149ص: طبقات الشعراء: ينظر. ، روى مائة حديث عن النيب هـ65سنة
، ومغـين   2/37:، وأوضح املسالك  )وهب(مادة  : ، لسان العرب  199ص: البيت من املتقارب يف شرح ابن الناظم       )4(

" خالد"بدل  " مالك "، ورِوي يف أوضح املسالك    2/33:، وحاشية الصبان  1/389:، ، وشرح ابن عقيل    2/313:اللبيب
لعبد اهللا بن مهام السلويل هو من بين مرة بن صعصعة من قيس عيالن، وبنو مرة يعرفُون ببين سلُوٍل كان يقـال لـه           
العطَّار حلسن شعره، شاعر إسالمي أدرِك معاوية، عده ابن سالَّم من شعراء الطبقة اخلامسة من اإلسالميني، تـويف                   

 .439ص: ، والشعر والشعراء184ص: طبقات الشعراء: رينظ. هـ100سنة
 ).ظَن(مادة : القاموس احمليط: ينظر. التهمة: ، والظِّنة بالكسر127ص: أسرار العربية:  ينظر)5(
  .ِه زِعيم قَالُواْ نفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاء ِبِه ِحملُ بِعٍري وأَناْ ِب : ، ومتامها72 يوسف، من اآلية)6(
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  : ي، وِهثةًالَثَ/  هن ِمركَذَي، واِن الثَّوِلعفْم الْوِعقُ ويقِقح تديِف يمسِقو   ]ظ38[
أْرحنو قوله تعاىليت ، : ًقَِريبا اهرنو )1(.  

  :ِراِعول الشوقَ
ــأَر اَهللاي ــكْ أَت بــر ــلِّ كُ يٍء ش     

  

  ماولَــحثَــكْأَةً ورهمــ جن2(اود(   
  

قَودت ستعى  ِبلُمنعظَ"م3("ن(كَقولِه تعاىل ، : ًِعيداب هنوري مهِإن )4(أي ، :ظُينونه.  
وِلعمحنوت ، :ِلعمتز يا أَدخ5(اك(وقوله تعاىل ، :  ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه هأَن لَمفَاع)6( .  
قَودت ستعى  ِبلُمنعظَ"م7("ن(َوله تعاىل، حنو ق :  اٍتِمنؤم نوهمتِلمفَِإنْ ع)8( .  
ووجد9(ت(  كَقولِه تعاىل ، :       ًرايخ واللَِّه ه ِعند وهِجدت )10(  وقوله تعاىل ، :   اندجِإن وو

 لَفَاِسِقني مهأَكْثَر)11(.  

                                                
 .07 املعارج)1(
 بن خلداش 2/27:، وحاشية الصبان1/381:، وشرح ابن عقيل186ص: يف شرح قطر الندىالبيت من الوافر البيت  )2(

زهري، وهو خداش بن زهري بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، من شعراء قيس ايدين يف اجلاهلية صنفه ابـن     
: ينظر. بقة اخلامسة من اجلاهليني، قال عنه أبو عمرو بن العالء هو أشعر يف قرحية الشعر من لبيد                سالَّم يف شعراء الط   

 .435ص: ، والشعر والشعراء61ص: طبقات الشعراء
 .2/27:، وحاشية الصبان1/381:شرح ابن عقيل:  ينظر)3(
 .06املعارج )4(
 .1/381:شرح ابن عقيل:  ينظر)5(
فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت واللَّه يعلَم متقَلَّبكُم  : ها ومتام، 19حممد، من اآلية )6(

اكُمثْومو. 
 .2/29:حاشية الصبان:  ينظر)7(
 ِإذَا جاءكُم الْمؤِمنات مهاِجراٍت فَامتِحنوهن اللَّه أَعلَم ِبِإمياِنِهن يا أَيها الَِّذين آمنوا :ومتامها، 10املمتحنة، من اآلية )8(

                   لَا جا أَنفَقُوا وم موهآتو نِحلُّونَ لَهي ملَا هو مِحلٌّ لَّه نِإلَى الْكُفَّاِر لَا ه نوهِجعراٍت فَلَا تِمنؤم نوهمتِلمفَِإنْ ع  ـاحن
 ذَِلكُـم   ما أَنفَقُواْ ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُواْ   علَيكُم أَن تنِكحوهن ِإذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر واسأَلُواْ          

ِكيمح ِليمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَِّه ي كْمح . 
 .2/31:ح املسالكأوض:  ينظر)9(
 .87 ص:متامها ينظر. 20املزمل، من اآلية )10(
  .وما وجدنا َألكْثَِرِهم من عهٍد وِإن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاِسِقني  :، ومتامها102األعراف، من اآلية )11(
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ومفْ أَ ناِلع ا القِ ذَ هفَلْأَ: ِمس ى، تع ى ِب-لَّمنعِام لَع1(-م(حنو قوله تعاىل ،: الِّنيض ماءها آبأَلْفَو مهِإن)2( 

  : وقوله

تعـ  لَّم ـ  قَ فِسلـن  ا اَءفَ ِش ـ  ه ع ردوا     ه
  

ـ لُ بِ غْاِلبفَ   ـ م والْ يـلِ ح يف الت  ٍفطْ    )3(ِركْ
  

  :ِراِعقول الشا، كَهِتلَِص و"نَّأَ" علَىا هوعقُ وِهِذ يف هرثَكْواَأل
ــقُفَ ــم أَع ت:تلْ ــنَّ ِللَّ ــِديصلْ      رةً ِغ

  

ــ الَنْوأَ   ت ضيعــا فَه إنــاِت قَك   )4(هلُ
  

وِرتد" أَريى اِ ِب" تنعمعقَتد5(ت( ِكَقوله  :أَريت أَ ري يِعاِف الش)أَ )6 ِا: يعقَتـ د ته ـى  ِب، ونعم
: معنىِب" تمِلع "تاننْ كَ ا إِ ذَكَا، و داِح و والًعفْ م بِصنت فَ وِم القَ عا م دي ز تيأَر: ، حنو )7("ترصبأَ"
"عفْر8("ت(  كَقولِه تعاىل ،:   مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت)9(،       َال ـاِتكُمهطُوِن أُمن بكُم مجرأَخ اللّهو

  ا ذَأما ِإ" تبصأَ"معنى ِب" تدجو "تانا كَذَا ِإذَكَا، وئًي شملَع ي الَديز:كوِلكقَ، و)10(تعلَمونَ شيئاً
                                                

أن الَِّتي من أخوات ظن تتعدى إىل : أحدها: جه تعلَّم الَِّتي مبعنى اعلم ختتلف عن تعلَّم الفعل املعروف وذلك من أو  )1(
مفعولني واألخرى تتعدى إىل مفعول واحد، وثانيهما أن الَِّتي من أخوات ظن جامدة غري متصرفة، وتلك متصرفة تامة 

 .1/383:شرح ابن عقيل: ينظر. التصرف
 .69الصافات )2(
، وشـرح ابـن     2/313:، ومغين اللبيب  2/31:لك، وأوضح املسا  196ص: البيت من الطويل يف شرح ابن الناظم       )3(

وهو زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل، شاعر جاهلي   ، لزبان بن سيار،2/33:، وحاشية الصبان1/384:عقيل
 .2/242:املفضليات: ينظر. عرف بالفخر والفروسية، كانت بينه وبني النابغة الذبياين مصاهرة

، من قصيدة ميدح ِفيها حصن بن حذيفة بن بـدر، وروي  67ص: ن زهري بن أيب سلمى البيت من الطويل يف ديوا  )4(
 .وقلت بدل فقلت، وإال بدل أن ال

 .2/27: ، وحاشية الصبان128ص: أسرار العربية:  ينظر)5(
 يف أصول  هو أبو  عبد اهللا حممد بن إدريس بن بلعباس بن عثمان بن شافع، إمام املذهب الشافعي، وأول من تكلم       )6(

 .4/21:وفيات األعيان: ينظر. هـ204هـ، وتويف مبصر سنة150الفقه، ولد بغزة سنة
 .128ص: أسرار العربية:  ينظر)7(
 .1/400:املصدر نفسه، وشرح ابن عقيل:  ينظر)8(
   الْخيِل ترِهبـونَ ِبـِه عـدو اللّـِه     وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط :، ومتامها60األنفال، من اآلية )9(

                      مأَنـتو كُمِإلَـي فـوِبيِل اللّـِه يٍء ِفي سينِفقُواْ ِمن شا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت وِنِهمِمن د ِرينآخو كُمودعو  
 .الَ تظْلَمونَ 

لّه أَخرجكُم من بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار وال :، ومتامها78النحل، من اآلية )10(
  .واَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 
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  )1(.ىدعت يالَ، فَتدقَ حو، أَتنِز حمعنى ِبتانكَ
  :، حنـو قولـه تعـاىل      هالُثَِم" تذْختِا: "امهو،  )2(ِنينثْا اِ هن مِ ركَذَ، و ِريِيص الت الُعفْأَ: ياِن الثَّ وعلنوا
     ًِليالخ اِهيمرِإب ذَ اللّهخاتو)3( َأ ،ي :صري و ،لُثِْمهه  يف الع فِ لُّ كُ ِلم بِ ٍلع معاهن)فَ يف إِ  )4ِهِتاد ت ِلوِيح 
كَ ليِه إِ ِهِباِحص لَّ فِ نَّ كُ ا أَ مٍل بِ ع ى صنعمافَ يف إِ  اراالِ ِةد مِ اِلقَِتن ن ـ   يٍء ش يٍء إىل ش ي ـ ع م لُ عـ م . هلَ
"وجلْعِب" ت ى صنعمري5(ت(   حنو قوله تعاىل ، : وقدموا )ِملُواْ  )6ا علْ   ِإلَى معٍل فَجمع ـ  ِمن ـاء   نبه اه

  ./ تدقَتعمعنى ِاِب، أَو)7( منثُوراً 
   وِبلُ القُاِلعفْ أَناين ِم الثَّمعنىا الْذَه ِبيِهوا، ودقَتعاِ:ي، أَ)9( علُوا الْملَاِئكَةَوج:)8 (]قوله تعاىل[حنو  ]و39[

  

وجعـلَ   : ، حنو قوله تعاىل   )10(ٍداِح إىل و  الَّى إِ دعت ت ا الَ هإنفَ" قلَخ"معنى  ِب" لَعج "تانا كَ ذَما إِ أَ
الناِت والظُّلُم ور)11( ،  اهجوا زهلَ ِمنعجو)12(.  

  وِمسعقَ ت ،غْ أَ درِركِْذ بِ بهذَا يف هاِبا البو ،ِبتِل يف ذَعأَك با عـ ِإي، فَِساِر الفَلي نـ ه : الَ قَ
ـ  علَـى  تلَخا د ذَِإٍد، و ي ز مالَ كَ تعِمس: ، حنو ٍداِح إىل و  تدع ت عمسا ي  م علَى تلَخا د ذَِإ« ا الَ  م   

  

                                                
 .2/29:، وحاشية الصبان196ص: ، وشرح ابن الناظم128ص: أسرار العربية:  ينظر)1(
 .2/35:، وحاشية الصبان1/391:، وشرح ابن عقيل2/51:، وأوضح املسالك201 ص:شرح ابن الناظم:  ينظر)2(
ومن أَحسن ِديناً ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً واتخذَ  :، ومتامها125النساء، من اآلية )3(

  .  اللّه ِإبراِهيم خِليالً
 ).هـ(ساقطة من  )4(
 ).جعلَ(مادة : القاموس احمليط:  ينظر)5(
 .وقدمنا: والصواب) أ(هكذا يف  )6(
 .اه هباء منثُوراً نلْ ِمن عمٍل فَجع وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُواْ :ها، ومتام23الفرقان، من اآلية )7(
 . إضافة يقتضيها السياق)8(
ا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم وجعلُوا الْملَاِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإناثاً أَشِهدو :ومتامها ،19الزخرف، من اآلية )9(

  .ويسأَلُونَ
 .201ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)10(
ور ثُم الَِّذين كَفَرواْ لن واَألرض وجعلَ الظُّلُماِت واالْحمد ِللِّه الَِّذي خلَق السمواِت :، ومتامها01األنعام، من اآلية )11(

 . ِبربِهم يعِدلُونَ
هو الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها فَلَمـا     :، ومتامها189األعراف، من اآلية )12(

لَتما حاهشغاِلحاً تا صنتيآت ا لَِئنمهبر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دِبِه فَلَم ترِفيفاً فَمالً خمح لَن اِكِرينالش ِمن نكُون.  
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يسمعت عدتفْ إىل مولَعحنوِني ، :ِمسعتز يدا يلَّكَت1(.»م(  
ـ فْم الْ ن مِ اِلح الْ علَى ٍبص ن ِعوِضيف م  اهِوحون"لَّمكَتِي" ةَلَم ج نْ أَ ورهمجوالْ. كِل يف ذَ  عوِزنو وِلع   
 ِهِذه و ،)2(ٍداِحالَّ إىل و  ى إِ دعت ت  الَ واِسح الْ عالَفْ ألنَّ أَ  رةً؛ِك ن انَ كَ نْ إِ ِفص الو علَى و ةًفَِرع م انَنْ كَ ِإ

ـ  ب عقَت، و فرصتا ت وكلُّه ا،يهاِضلَ م ِما ع هن مِ فرصا ت ما، و هرمأَو ا،هعاِرضلُ م مع ي الُعفْاَأل عدا ه
قوله  [:، حنو ِنيولَعفْمد الْ سسد م  ت بصا ن هلُّحا م هوالَعمم و ي هِ ونُكُتا، و هِتزم ه حت فَ بِجيفَ" نْأَ"

 "مكُسفُنأَفَ"،  )5( عِلم اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم      ،  )4(  مالَقُوه واعلَمواْ أَنكُم  )3 (]تعاىل
فْمولُع "تختو ،"ونَان"تختونَان "فِ ةٌملَج ِلعةٌي م لُّحه ا نصلَى بع  ها خـ  أن بـ كُ" ر نتم"، ـ كُ"و نتم" 
ومعوالَمه  ا يف ملِّح ِعفْر خ أنَّ"و ،"أنَّ"ِرب "ومعوالَمه اِ ةٌملَا ج ِمسةٌي م حلُّه ا نصب  يف م ح فْلِّ مي ولَع
"ِلعم" .ظَ: ولُقُتننت ز يد ا مظَفَ"ا،  قًِلطَنننفِ "ت لٌع لٌاِعفَ و و ،"زياد" فْ مأَ ولٌع لٌو و ،"ماقَِلطَن" فْ مولٌع 
 يـد ِفا ي  م ِةلَِثم أَ نِم، و انَحج الر يدا يفِ  م ِةلَِثم أَ ِةيِق ب ن مِ كِل ذَ هبشا أَ مِما،  صاِخا ش رم ع تلْوِخ .اٍنثَ
ِقالينيِم، وأَن ِةلَِثمم ِفا ييدصِي التريِل، وكَاٍم ِهِذها ثَالَثَةُ أَحهاِل الَِّتي ذَكَراَألفْع:  

  .دمقَا تم كَيِعِمج يف الْعاِق ووه، والُمعاِإل: )6(اهدح أَ
ـ فْم الْ نيا ب هِطسوت لِ لِّحم والْ ِظفْا يف اللَّ  هِلم ع الُطَب إِ و، وه اِءغلْ اإلِ اِزوجِب: اينوالثَّ ولَعأَ ِني ،و   

  

ـ ِمى، وولَا أَنه /،بصلنا واماِئ قَتنندا ظَي، وزماِئ قَ تنن ظَ ديز: ، حنو طُوسالتا، فَ مهنا ع هِريِخأْت  ]ظ39[   الُثَ
  

ِريِخأْالت: زيع اِلدظَم ننِبت الِْعفْر جأَزِنيو زيا عاِلدا ظَمننِبت نِهِبصلْا، واِإلماُءغه ىولَا أَن.  
                                                

  ) هـ776حممد بن عبد الرمحن بن علي ت(وابن الصائغ) هـ669ت(وابن عصفور) هـ221ت( وتبعه األخفش)1(
شرح الكافية الشافية، أبو عبد اهللا مجال الدين حممد : ينظر). هـ688 بن أمحد بن عبيد اهللا تعبد اهللا(وابن أيب الربيع  
: م2000-هـ1420 ،1علَى حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ابن مالك، تح

 .87ص: ، وحاشية ابن احلاج2/26:، وحاشية الصبان1/243
 .87ص: ، وحاشية ابن احلاج2/26:صبانحاشية ال:  ينظر)2(
 . إضافة يقتضيها السياق)3(
ِنسآؤكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتواْ حرثَكُم أَنى ِشئْتم وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتقُواْ اللّه واعلَمواْ  :، ومتامها223البقرة، من اآلية )4(

 . ِننيأَنكُم مالَقُوه وبشِر الْمؤِم
أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسآِئكُم هن ِلباس لَّكُم وأَنتم ِلباس لَّهن عِلم اللّه  :، ومتامها187البقرة، من اآلية )5(

باِشروهن وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَاآلنَ          
يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل والَ تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفـي                

 . اِس لَعلَّهم يتقُونَلنمساِجِد ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تقْربوها كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِلالْ
 .2/36:، وحاشية الصبان2/54:، وأوضح املسالك130ص: أسرار العربية:  ينظر)6(
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ـ هني ب ِمالَ الكَ رد ص هلَ ا م اِضرِتعال، الِ ح م ا، الَ ظًفْا لَ هِلمالُ ع طَبو إِ ه و يقِلعالت: ثُاِلوالثَّ ا، م
وبين م عولَميا، والْ همربِ اد لَ امه ص دِمالَ الكَ ر  ،ا ا ماِفلنحنو )1(ةُي ، :ِلعم م ت ا زياِئ قَ دوقوله تعاىل  م ، :
 َنِطقُونلَاء يؤا هم تِلمع لَقَد )2(.  
ـ   اِنتياِفلنا" إِن"و" الَ" و .اياِن ثَ الَوالً و والً أَ عفْا م سيلَ، و هرب خ "ونَقُِطني"، و أُدتب م "ِءالَؤهفَ" يف ج اِبو 
  )3(.ماِئدا قَي زت ِإنْمِلعو، ورم عالَ، و يف الداِردي ز الَ واِهللاتمِلع:  حنودٍر مقَو، أَوٍظفُلْ مٍمسقَ

الَواالِ م ِتب4(اِءد(   حنو قوله تعاىل ،:         ٍالَقخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدو )5( 
الَوالقَم 6(ِمس(كَقولِه،  كذلك:  

ــلَو ــِل عدقَ م نـــي ــِنمت لَتأِْت ي     يِت
  

ــنمنَّ الِْإ   ا الَايــ ت ــيشِط    )7(اهامه ِس
  

اِالوفِْتسهوِلقَ، كَ )8(امأَ: ككْبر اِل عم ِلكذَ؟، وـ  ذَ إِ ك ـ م يف اجلُ  انَا كَ ـ  اِ ِةلَ سـ  اِ م فِْتساٍمه ـ  ع مةً د  
ـ 10(  ،( ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَاباً وأَبقَـى      :  )9 (]قوله تعاىل    [ و حن انَكَ   علَم أَي الِْحـزبينِ   نلَِ

  

                                                
 .2/41:، وحاشية الصبان2/62:أوضح املسالك:  ينظر)1(
 .  رؤوِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤلَاء ينِطقُونَعلَى ثُم نِكسواْ :، ومتامها65ياء، من اآليةاألنب )2(
 .2/41:، وحاشية الصبان1/399:، وشرح ابن عقيل2/62:أوضح املسالك:  ينظر)3(
 .1/398:، وشرح ابن عقيل192ص: ، وشرح قطر الندى203ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)4(
 ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَـِكن الشياِطني علَىواتبعواْ ما تتلُواْ الشياِطني  :، ومتامها102قرة، من اآليةالب )5(

 يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوالَ ِإنما نحن  الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وماعلَىاس السحر وما أُنِزلَ لنكَفَرواْ يعلِّمونَ ا
ِفتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ويتعلَّمونَ ما                  

و مهرضونَيلَمعواْ يكَان لَو مهاْ ِبِه أَنفُسورا شم لَِبئْسالٍَق وخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدو مهنفَعالَ ي. 
 .192ص: ، وشرح قطر الندى2/60أوضح املسالك:  ينظر)6(
  :  صدره، ورِوي171ص: بيدليف ديوان البيت من الكامل  )7(

  .......................  صاد فْن منها ِغرةً فأصبنهـا
  .....................  ولقد علمت لتأتني منيتـي     :           بدل

: ، وشرح قطر الندى   2/61:، وأوضح املسالك  207ص: ، وشرح ابن الناظم   3/110:وهذه الرواية األخرية يف الكتاب    
  : ه الَِّتي مطلعها، وهذا البيت من معلقت192ص

 ِبمنى تأبد غَولُها فَِرجامها    عفِت الديار حملُّها فمقامها 
 .193ص: ، وشرح قطر الندى2/62:أوضح املسالك:  ينظر)8(
 . إضافة يقتضيها السياق)9(
كُم الَِّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيـِديكُم  منتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم ِإنه لَكَِبريءاقَالَ  :، ومتامها71طه، من اآلية )10(

 . خِل ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَاباً وأَبقَىلنوأَرجلَكُم من ِخلَاٍف ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 164

 
 

  .)3(  أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَوسيعلَم الَِّذين ظَلَمواْ : )2 (]قوله تعاىل[، حنوةًلَض فَو، أَ))1أَحصى 
ـ  ةٌقَلِّع م "ملَعي"، و ٍبالَِقن أي اِ  ونَبِلقَني: ي أَ يِةِردصم الْ علَى وبصن، م "أيفَ" ـ  اجلُ ِن ع  ِةملَ

  .و أيه، واِمهفِْتس اِالِمس ِان ِمِفيهاا ما ِلهِرسأَِب
»الَو ي دلْ اإلِ لُخاُءغ والت ،ِلعيق  مِ يٍء يف ش ن الت 4(ِريِيص( ِبلْ قَ الَ، وي)5( ٍداِم ج و ،هثْ اِ واِنن :ه ب

وت؛لَّمعألن هملْا يزاَألاِنم م6(.»ر(  
ولَاعالِفنَّ أَم لَى لَعأَِةثَالَ ثَع ناٍعو :  
ـ ي، ودعتمالْ: اينوالثَّ، اهاتوخأَ وانَ كَوه، ووٍمز لُالَ، ودعت بِ فوص ي الَ ام: اهدحأَ هـ و ا  م

لَص7(ح(َأ نْ يِه ِبلَِصتِم ضغَري الْري مصِرد.)8(  
 ِةالثَ ثَِدحأَ ِبِهتدي عِه ِبوٍلعفْ إىل مهتيِدع تتدر أَنِْإ، فَ)9(رِكا ذُا م دا ع  م وه، و مِزالالَّ: ثُاِلوالثَّ

   تررـم: ، حنورج الْرِفح ِبو، أَكتحرفَ:  حنويِفِعضالت ِبوا، أَدي زتسلَجأَ:  حنوِةزماهلَ ِب،اَءيشأَ
   كَأَفْعاِل احلَواِس اخلَمِس، وهو الذَّوق،ٍداِح ووٍلعفْا إىل م  يدعتم/أَنْ يكُونَ ا  مي، إِ دعتم، ثّم الْ  )10(ٍديزِب  ]و40[

   

  موالس ،اللَّمس ،موالشع والب ،كقولِ ص ،رقْذُ: كالطَّ ت عام و ،شمالطِ م تيب ـ لَ، و ـ  سِب  وبت الثَّ
وِمسعالْت يثَِدحأَ، وبصرلَالَِه الْت.  

 توسكَ، و تيطَعأَ: ، حنو هري غَ و أَ وِبلُ القُ الُعفْ أَ وه، و ِلو األَ نياين ع ، والثَّ ِنيولَعفْ إىل م  وأَ
أَ: ولُقُتطَعيت ز داً دِ يرها أَ مبِ  و فْ أَ ِفالَِخ أعطيتِإ، فَ وِبلُ القُ اِلعنالَ ه بمِ د ِركْ ذِ ن فْ مولَعيه ـ ا م اع  

  

                                                
 .  أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا أَمداًعلَمنِلثُم بعثْناهم  :، ومتامها12الكهف، من اآلية )1(
 . إضافة يقتضيها السياق)2(
  ِمن بعِد ما ظُِلمواْ اللَّه كَِثرياً وانتصرواْ الصاِلحاِت وذَكَرواْ وعِملُواِْإلَّا الَِّذين آمنواْ :، ومتامها227الشعراء، من اآلية )3(

 .  أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَين ظَلَمواْوسيعلَم الَِّذ
 .أفعال التصيري) هـ( يف )4(
 .يف قليب) هـ( يف )5(
 .2/62:أوضح املسالك:  ينظر)6(
 .صح) هـ( يف )7(
 .177، 2/176:أوضح املسالك: ينظر.  والعالمة الثانية للمتعدي أن يبىن منه اسم مفعول تام)8(
 .2/177:املصدر نفسه: ظرين.  له اثنتا عشرة عالمة)9(
املفاعلة، واستفْعل للطلب أو النسبة     : أربعة أشياء وهي  ) هـ900أبو احلسن نور الدين علي ت     ( أضاف األمشوين  )10(

  .141، 2/140:حاشية الصبان: ينظر. وصوغ الفعل علَى فعلت أفعل بالضم إلفادة الغلبة، وأخريا التضمني
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  .كِل ذَتننظَ: ولُقُا، تمهامقَ مِةارش اِإلِمس ِاِةامقَِإ، و)1(اعا ممِهِفذْ حو أَ
  )2(.ثَدح، وبرخ، وربخأَ، وأَبنأَ، وأَبن وى،رأَ، وملَعِا: يِه، ويلَاِعفَ مِةثَالَ، إىل ثَوأَ

أَ: ولُقُتلَعا  اهللاُ م لناس م حمد ا خير الب فا"،  ِرشلناس" فْ مأَ ولٌع و لٌو "محماد" فْ ماٍن ثَ ولٌع و ،"ـ خ ير 
البرش"فْ مثٌاِل ثَولٌع.  
الَو ي جوز ذْ حالْ ف فْماين مِ ثَّ ال وِلعن الْ ِهِذ ه اِعفَمِلي ِإ، وِثاِل الثَّ اُءقَب الَ، و كْ العألَ ؛س نها يف الْ مِةيقَِقح 
فْمعلمت" والَع" إِ لْ، ب ا  مقَِإباؤهما ما، أَعوفُذْ حهما ما كَعمقَا تموالْد ،فْملُ اَألولُعوي جوزـ ذْ ح  هفُ
وحدهأ: ولُقُ، تلَعاُهللام م حمدخ يالب رِبِرش ا" ِفذْحاِسلن".  

                                                
 .249ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)1(
: ينظر.  إن أصل أعلم، وأرى، عِلم، ورأى، يتعدياِن إىل مفعولني، فلما دخلت اهلمزة عليهما زادما مفعوال ثالثا                )2(

: ينظر. باألفعال الَِّتي تنصب ثالثة مفاعيل خبر، وأخبر، وحدث) هـ368ت(، وأحلق السريايف1/411:شرح ابن عقيل
  .216ص: شرح ابن الناظم
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باـاب لن1(ـِتع(   
  

ـ نِم، و)2(»ِهق ِبلَّعا تم بِ و أَ يِه فِ ٍةمالَع بِ رِعمش، الْ هلَبا قَ م لِ عاِب الت هأن«: اهن مِ وٍددح حد بِ  دقَ اه :
  )3(.»ِهوِعبت مِظفْلَ ِلناِئبم الِْهولُ ِبؤم الْقتشم الْعاِب التهنأَ«

 فإنها  ؛ِعاِبو الت ِةيِقب لِ جِرخ، م )4(ِه بِ لُوؤم والْ قتشم، والْ ةَسمخ الْ عاِبو الت لُمشس ي ن جِ عاِبالتفَ  
د يد زيء زاَج، وونَعمجوم أَ القَاَءج: يِدوِك يف الت ولُقُ ت كنى أَ ر ت الَ أَ ِهوالً بِ ؤ م الَ، و ةًقَّتش م ونُكُ ت الَ

 ويف الباِني والب ،5(ِلد( :اَءج ز أَ ي دخوك  ا ِفطَ، ويف ع لنِقس :اَءج ز ي و دـ ع مفَ. ورـ ت  اِبـع وا ت هدِج
اِمجةًد ذَكَ، و اِئا سأَ ر ِتلَِثمه لَا، وم ي بالَّ إِ ق وِك التِظفْ اللَّ يدِإ، فَ ينقَ ه يَء جِ د م شتوِلقَا، كَ قك :اِءج ز يد 
اِقالع6(لُاِقلُ الع(.  
   شاِملٌرِكا ذُم ، و)7(ِهوِعبت مِظفْلَ ِلِناِئبمالْ ِبهن عزرتحا ِاذَ هِلجأَِلفَ. يِظفْ لَديوِكت اينوالثَّ ،تعن لُواَأل

  

  فَتحِرير رقَبـةٍ   :تعاىل وقوله   ٍباِت كَ ٍلجر بِ تررم: حنو،  ِةرِك ن ِصيِصختِل / ماه إِ نِإ فَ ؛ِتعلن ا اِعونأَلِ   ]ظ40[
  

 )9( الْحمد للِّه رب الْعالَِمني   : حنو ٍحد م و، أَ ِراِج الت ٍديز بِ تررم:حنو: ٍةفَِرع م ِحيوِض ت وأَ) )8مؤِمنٍة
   )10(يٍدِكأْ تو، أَنيِكس اِملكدب عمحر ِامهاللَّ:  حنوٍمرح تو، أَيِمِج الراِنطَي الشن ِماِهللا ِبوذُعأَ: حنوم ذَوأَ

                                                
 ).نعت(مادة : لسان العرب: ينظر. ت لغة وصف الشيءعلن ا)1(
 .3/300:أوضح املسالك:  ينظر)2(
 .309ص: شرح قطر الندى:  ينظر)3(
 . أو املؤول به) هـ( يف )4(
 ).هـ( ساقطة من )5(
 .الفاضل الفاضل) هـ( يف )6(
 . املصدر نفسه)7(
 أَن يقْتلَ مؤِمناً ِإالَّ خطَئاً ومن قَتلَ مؤِمناً خطَئاً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة  وما كَانَ ِلمؤِمٍن :ومتامها، 92النساء، من اآلية )8(

ن كَانَ ِمن قَـوٍم     وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه ِإالَّ أَن يصدقُواْ فَِإن كَانَ ِمن قَوٍم عدو لَّكُم وهو مؤِمن فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وإِ                  
بينكُم وبينهم ميثَاق فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه وتحِرير رقَبٍة مؤِمنةً فَمن لَّم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن توبةً من اللِّه وكَانَ 

 .  اللّه عِليماً حِكيماً
 .02 يف سورة الفاحتةكَقولِه تعاىل )9(
  .310ص: ، وشرح قطر الندى302-3/300:، وأوضح املسالك491ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)10(
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  .)3( نعجةٌ واِحدةٌ ، )2(ِتلْك عشرةٌ كَاِملَةٌ  : )1 (]قوله تعاىل[حنو
ـ  األَ معنىالْ بِ قتشم الْ وا ه ذَه و اهنعم، و وِلص األُ ِهوِفرح بِ الًص أَ قافَوا   م قتشمالْ بِ ادرموالْ   عم ،

ـ  م معنى و ٍةومهفْ م اٍت ذَ علَى تلَّا د ا م هنأَِب«: فر، وتع ِةفَالصى بِ مسي، فَ صخ األَ معنىالْا بِ موأَ عٍني ،
ِهوأَي رباِ ةٌعسِلاِع الفَمِا، والِْمس فْموِلعالْةُفَ، والص مشبِا ِبةُهِلاِع الفَِمسِا، وسم4(.»يِلِضفْ الت(  

ـ ا، فَدرج مايالِث ثُانَ كَنْ ِإم، ثُ ِهِلاِعفَ و ِثدح، والْ وِثدح الْ علَىلَّ  ا د  م وهفَ: ِلاِع الفَ مسا اِ مأَفَ   و ه
 ِفر ح انَكَ م ٍةوممض م ٍميِم بِ اِنيت اإلِ ِطرش بِ ِهِعاِرض م ِنز و علَى،  ِهِري غَ ن مِ و أَ ٍباِرضكَ" لفاِع "ِنز و علَى
  .مدقَا تمكَ وِلفعم الِْمس ِاِلم يف عطَِرتشا اُ مِهِلم يف عطُرتش، ي)5(اقًلَطْ مِريِخ اَأللَبا قَ مِرسكَ،وِةعارضمالْ

أَوا اِ مسالْ م فْمقَ، فَ وِلعدقَ تمدأَ، ومالْةُفَا الص مشبِه، فَةُهالْي مِلةُوغَص ِريغـ  ت ـ  ِإليٍلِضفْ  ِةادفَ
ـ  فَعلَى ِمِز الالَِّني العوِركسم الِْلع الِفني ِمِتأْت، ووِثد احلُِةادفَ ِإونَا دهوِفوص إىل م  ِثد احلَ ِةبسِن  لِْع
، "أَفْعـلْ "ِحلْيٍة، فَِهي ِمنه علَى  و، أَوٍنلَ و، أَِبي ععلَىلَّ   د نِْإ فَ وأَِشر حِرفَ :ا، حنو باِل غَ ِني الع ِرسكَِب

ـ فَ" علَى هني مِ ِه، فَ ٍنطْ ب ِةاررح، و ٍءالَِتم اِ علَىلَّ   د نِْإ و جلَبأَ، و دوسأَ، و جرعأَ: حنو ـانَ ركَ" نَالَعي  
و طْعانَش. وي مِ ِتأْتفَ "نِب" لْعض الع ملَى ِنياِلغَ" يلِْعفَ "عا، كَ بٍفِري، وظَ يٍفِرش ِخيٍل، وب .الَو ي ِتأْ ت
  )6(.ِبلْر القَاِهِط كَوِتبعلَى الثُّت لَا دذَالَّ إَ ِإ"لاِعفَ" ِنز وعلَى

أَوا اِ مس الت فَ يلِضفْم ،ه لَىا دلَّ   و مع م شٍةكَار ِز، ويٍةاد ِص، ويغتـ فْأَ "ه ـ اِلغَ" لْع ا، حنـو  ب :  
   اٍمت يصاغُ ِمن ِفعٍل ثُالِثي انم،وِإهن ِمري خديز، وونَعر ِفن ِمر شوه:، حنوِهِري غَعلَىي ِتأْ تدقَ، ولْضفْأَ

ـ فْ أَ علَى ِهِلاِع فَ مس اِ الَ، و وِلعفْملْا لِ يِنب م سي، لَ ِلاضفَتلْ لِ اهنع م ٍلاِب قَ ،ٍت مثب /رٍفصتم   ]و41[ 7(.لْع( ]  قَـدو  
  

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق)1(
 والَ تحِلقُـواْ  ِه فَِإنْ أُحِصرتم فَما استيسر ِمـن الْهـديِ  وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللَّ :ومتامها، 196البقرة، من اآلية )2(

رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضاً أَو ِبِه أَذًى من رأِْسِه فَِفديةٌ من ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك فَِإذَا            
       سيتا اسفَم جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمن تفَم مأَِمنت              متعجٍة ِإذَا رعبسو جاٍم ِفي الْحثَالثَِة أَي امفَِصي ِجدي ن لَّمِي فَمدالْه ِمن ر

 . ِعقَاِبه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْتلْك عشرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلك ِلمن لَّم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتقُواْ اللَّ
يها وعزِنـي ِفـي   ِنلِْإنَّ هذَا أَِخي لَه ِتسع وِتسعونَ نعجةً وِلي نعجةٌ واِحدةٌ فَقَالَ أَكِْف :ومتامها، 23ص، من اآلية )3(

  . فإذا نفخ يف الصور نفخةٌ واحدةٌ ) هـ(يف ، الِْخطَاِب
 .3/90:، وحاشية الصبان2/181:، وشرح ابن عقيل3/304:أوضح املسالك:  ينظر)4(
 .245، 3/244:أوضح املسالك:  ينظر)5(
، وأشر مبعنـى املـرح      302ص: ، وشرح قطر الندى   3/243:، وأوضح املسالك  444ص: شرح ابن الناظم  :  ينظر )6(

 ).أشر(مادة : لسان العرب: ينظر. والبطر
 .2/163:، وشرح ابن عقيل306ص: شرح قطر الندى:  ينظر)7(
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وسالْم مصناف لنعِبت بِضعخ ِهاِصوِرقْ تيلَىا بالْع مب1 (:]الَقَ فَدِئت(  
ـ خو(ا  وبصن م انَ كَ نْ إِ )ِهِبصنو(ا  وعفُر م انَ كَ نْ إِ )ِهِعفْ يف ر  ِهوِتعنم لِ عاِب ت تعلنا( ـ  نْ إِ )ِهِضفْ  انَ كَ
مفُخا،وض) وتِهيِفِرع (انَ كَ نِْإ م ةًفَِرع،) وتانَ كَ نْ، إِ )ِهِريِكن ِك نر قَةً، ود ِب تا ع لنعت م نعوتـ ثْ يف اِ  ه نِني 
  . ٍةسم خنِم
اِحومِ د ن وا ِعفْ الر ،لنوالْ ِبص ،ِضفْخ و ،اِحومِ د ن الت يِفِرع والت 2(ِريِكن( و ،ا الَ ذَهبمِ د نيف قِ  ه سمِني 
 .ه لَو هن معلَىي اِرج الْوه، وييِقِق احلَتعلنا

والسِببي :وهالْو لَىي اِرجِفالَ ِخعم نه لَو ِل، ِو)3(هقْا ِاذَهتصالْر مصنفليِه ع .  
ـ ِهِعمج، و ِهِتيِنثْت و ِهاِدرفْا يف إِ  ضي أَ هعِب ت رِتتسم الْ وِتعنم الْ ريِم ض تعلن ا عفَ ر نْ إِ مثُ ِهِريِكذْ، وت 

ِنأْوتقَ، فَ ِهِثيد ِب تع4(ه(َيف أ ربِمٍةع نع شٍةرلَنْا ِإذَ، ه مي منِمع ِل ذَنكاِن مع)كُونَ كَالَّ، ِإ)5اأَنْ ي ـ لن عت 
 اٍل ح لِّ كُ علَىا  ركَّّذَا، م درفْ م ونُكُ ي لْ، بِ يٍثِنأْ ت الَ، و ٍعم ج الَ، و ٍةيِنثْ يف ت  هعبت ي  الَ هنِإ فَ ؛)6(ن مِ لَضفْأَ
ـ  ِملَضفْ أَاٍلجِرِب، وكن ِملَضفْ أَِنيلَجر ِبتررم، وكن ِملَضفْ أَ ٍلجر بِ تررم: ولُقُتفَ نكـ ، و  ٍةأَرمِاِب
  .ِكن ِملَضفْأَ اٍءسِنِب، وِكن ِملَضفْ أَِنيتأَرمِاِب، وِكن ِملَضفْأَ

: ولُقُ، تِهاِدرفْ ِإن مِ نسحأَ و لُضفْ أَ هريِسكْت فَ ِعمج الْ عالَّ م ، إِ هادرفْ إِ مِز لَ راِهه الظَّ  سبب عفَ ر نْوِإ
مررِر ِبتِقاٍلج اٍميآب اؤهوأَ)7(م ،مِكذْا التريفَيثُِنأْ والت ياِفويِه ِفقما مفُروعه.  

)ولُقُت(  ِيف الق ِل األَ ِمسو :)َقام ز يد لُاِق الع و ،أَريت ز يد لَاِقا الع و مربِ ر تزٍدي ـ  الع  )ِلاِق
قَوام الز اِنيد 8(ِنالَاِق الع( و ،أَريت الز يدِني لَاِق العِني و ،مرربِ ت الزيدـ  ِني لَاِق العـ  ِني ـ  الز ام، وقَ يونَد 
اِلالعونَم.  

   يف عمجا ، ويف الْيهِل تالَِّتي يف ِةيِنثْى، ويف التولَ اُألِةثَالَ يف الثَّاِدرفْ يف اِإلوتعنم الْتعلن اعِب تدقَفَ

                                                
 ).هـ(ة من  إضاف)1(
 .311ص: ، وشرح قطر الندى2/581:ارتشاف الضرب:  ينظر)2(
 .491ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)3(
 . تبعه حينئذ) هـ( يف )4(
 .2/180:، وشرح ابن عقيل311ص: شرح قطر الندى:  ينظر)5(
 ).هـ( ساقطة من )6(
 .3/304:أوضح املسالك:  ينظر)7(
  .العاملان) هـ( يف )8(
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ـ اِن يف ثَ  ِبصلن، وا ٍةثَالَلِّ ثَ  كُ ِلو يف أَ  ِعفْ الر عم، و يِعِمج يف الْ  يِفِرع، والت ِريِكذْ الت عا م يهِل ت الَِّتي ا  يه/  
  

  .اهِثاِل يف ثَِضفْخ والْ  ]ظ41[
قَوام رلٌج اِل عم و ،أَريت ر اِل عِ الًجم ا، ومرربِ ت رٍلج ٍماِل ع قَ، وام ر ِنالَج اِل عاِنم و ،أَريت 

رلَجِني اِل عمِني و ،مرربِ ت رلَجِني اِل عمِني قَ، ورِ ام الٌج اِل عونَم، وأَريرِ ت االًج ِماِل عين ـ ، و مررت 
ـ قَ، واكن هيِفِرع التلُدا بن هريِكن التنَّ أَالَّ، ِإمدقَا تما كَ ذَ يف ه  ولُوالقَ ،نيِماِل ع اٍلجِرِب امِهت  ـدن 
ةُلَاِقالع و أَريِه تند ةَلَاِقا الع و ،مررِه بِ تٍدن ِةلَاِق الع قَ وِه الْ ِتامناِند ـ لَاِق الع اِنت و ،ـ أَر يـ ِه الْ ت ندِني 
لَاِقالعتِني وم ررِهالِْب تندِني لَاِقالعتِني قَ، وِه الْ ِتامندات الَاِق العت و ـ أَر يـ ِه الْ ت نـ  اِتد ِتالَاِق الع ،
ومررِه بالْتناِتدولُوالقَ .ِتالَاِق العا كَذَ يف همقَا تم1(د(يثَأِن، إالَّ أنَّ الته نا بلُدِريِكذْ الته ناك .  

قَواماِ ت مةٌأَر ةٌلَاِق ع و ،أَرياِ ت مةًأَر ةًلَاِق ع و ،مرربِ ت امٍةأَر ٍةلَاِق ع قَ، واماِ ت مأَراِنت ـ لَاِق ع اِنت 
وأَراِ ي تمأَرتِني لَاِق عتِني و مرربِ ت امأَرتِني لَاِق عتِني قَ، وامنِ ت اٌءس الَاِق عت و ،أَريـاِقالٍَت    تاًء عِنس 

ررماِقالٍَتواٍء عِبِنس ت.   
  .اكن هيِفِرع التلُدا بن هريِكننَّ الت، إالَّ أَهلَب قَالَِّذيا كذَ يف هلُووالقَ
يف القِ  ولُتقُو قَ: اين الثَّ ِمسام ز القَ ي اِئدأَ م بوه و ،أَريت ز ياِئا القَ دأَ م بوه و ،مرربِ ت زِماِئ القَ ٍدي 

ا ماهوب أَ ِماِئ القَ ِنيديالز بِ تررم،و)2(اماهوب أَ ِماِئ القَ ِنيدي الز تيأَرا، و ماهوب أَ ماِئ القَ اِندي الز امقَ،ووهبأَ
قَوامالز ياِئ القَونَدمآب اؤهمو ،أَريتالز ِدياِئ القَينمآب اؤهمو ،مررِبت ِدِيالزِماِئ القَينآب اؤهم .  

قَوام ر لٌج أَ لٌاِق ع بوه و ،أَريت ر الًج أَ الًاِق ع بوه و ،مرربِ ت رٍلج أَ ٍلاِق ع بوه قَ، وام ـ  ر ِنالَج 
  .اماهوب أٍَماِئ قَِنيلَجر ِبتررما، وماهوبا أَماِئ قَِنيلَج ريتأْرا، وماهوب أَماِئقَ

قَورِ ام اِئ قَ الٌجم آب اؤهم و ،أَريرِ ت اِئ قَ االًجم ا آباؤهم و ،مررـ ِر بِ ت ـ  اٍلج ـ  ٍماِئ قَ آب اؤهم  
  

   اِندن اهلِ ِتامقَا، و وهب أَ ِماِئالقَ./ ٍدنِه بِ تررما، و وهب أَ ماِئا القَ دن هِ تيأَرا، و وهب أَ ماِئ القَ دن هِ تامقَو  ] و42[
  

ـ قَا، و ماهوب أَ ِماِئ القَ ِنيدناِهل بِ تررما و ماهوب أَ ماِئ القَ ِنيدن اهلِ تيأَرا، و ماهوب أَ ماِئالقَ ـ  اِهلِتام ندات 
ا، وهبا أَ ماِئقَِامرأَةً   تيأَرا، و وهب أَ ماِئ قَ ةُأَرم اِ تامقَ، و ن آباؤه ماِئ القَ اِتدن اهلِ تيأَر، و ناؤه آب ماِئالقَ
ومرِبر تامأٍَماِئ قَأِةر باوه.  

قَواماِ ت مراِئ قَ اِنأتأَ م بواهم ا، وأَرياِ ت مأَرتاِئ قَ ِنيأَ ام بواهم ا ومرربِ ت امأَرتأَ ٍماِئ قَ ِني بواهام .
قَوامنِ ت اِئ قَاٌءسمآب اؤهن،و أَريِنت اِئ قَاًءسما آباؤهنو ،مررِب تـ ٍماِئ قَاٍءِسن آب اؤهنذَِإ، و ِعـتا ن   

  

                                                
 . كما تقدم أوالً) هـ( يف )1(
 .وأظنه سهوا من الناسخ. أبومها) هـ( يف )2(
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ـ ادنس اِإلولَح ينْا أَضي أَيِه فِ ازج و الُمعِتسا االِ ذَ ه يِه فِ از ج ِةهبشم الْ ِةفَ الص و، أَ وِلعفْم الْ ِماسِب ِن ع 
بِراِهي الظَّ ِبالس  الْ ِريِم إىل ض منفَ وِتع يسِتتيف ا  ر لنِتع و ،ينصب الس ِببأَ ي ،و ي فَخِإ بِ ضل ا ِةافَضـ ن ِتع 

  .ِعمج والِْةيِنثْ، والتِثيِنأْ يف التهوتعن مقاِبطَ يٍذِئنيِح، ويِهلَِإ
ويِجرإىل القِ  ع األَ ِمس قَ: ، حنو ِلوام ز يالْ د مضروب الع بأَ د ،الْ و حسن الو جـ ، بِ ه نِبص "ـ الع ِدب" ،
ـ  الع معنى دحت اِ نِْإ، فَ ِتعلن ا ظُفْ لَ دتح، واِ وتعنم الْ ددعا ت ذَِإو. امِهر وج "ِهجالو"و ـ مع و ِلاِم ، هلُ
ـ كَ ،)1(عطْ القَ بجالَّ و ِإا، وِ قًلَطْ م اعبت اإلِ از ج ِنيلَاِضا الفَ رم ع ترصبأَا و دي ز تيأَركَ اَءج ـ  ز يد ،
وأَريت ز ياِت الكَ )2(ادبِني .ذَِإو ا تعدا د لنعاِ نِْإ، فَ ت تحد م عناِ اه ستغى بِ نِنثْالتوالْ ِةي جِعم ع ن ـ  ت ، ِهفِْريِق

ـ  ِفطْالعيق بِ ِرفْ الت بج، و فلَتخ اِ ِن وإِ ُءالَض فُ الٌجِر، و ِنالَاِضفَ الِنجر: حنو ـ قَ، كَ اِوالو ِب : كوِل
مررِر ِبتٍبِتا كَاٍلجيٍهفِق، وو ،3(.ٍراِعش(  

ويجطْ قَ وزا ع لنالْ ِتع موِملُع م نعوته أَ ةًيقَِق ح ،ِاو دِباًءع نِْإ، فَِهوِندت عددج ِااز تباعهـ طْقَ، و عه 
   ٍلـعِف ِلوالًعفْ مو أَِإدتبم الْرب ختعلن الَعج ينْ أَعطْ، والقَ عِطا قُ مِريِخأْ تِطرش، ِب امهني بعمجوالْ

  )4(.ازجِإالَّ ، وِلع الِفو، أَِإدتبم الْفذْ حبجو/ م حر توم، أَ ذَو، أٍَحد مِدرجم ِلتعلن اانَ كَنْ ِإمثُ   ]ظ42[

                                                
 .3/314: أوضح املسالك:  ينظر)1(
 . بكرا) هـ( يف )2(
 .3/313: نفسهاملصدر :  ينظر)3(
 .314ص: شرح قطر الندى:  ينظر)4(
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  ]ةُـفَِرعم والْةُرـِكلنا [
  

لَوكَا ذَ ما نَّ أَ ر لنعت اِب تلِ ع منِهوِتع  يف ت ِهيِفِرع و ،تاِ ِهِريِكن ،حتاج  إىل ب الْ اِني موا ِةفَِرع ،ِكلن1(ِةر( 
ـ ، والع ِه بِ تعن ي الَ و تعن ي  الَ وه، و رمضم الْ هركَإالَّ فِمما ذَ  ، و ي هِ ثُي ح ن مِ )ةُفَِرعمالْو(: الَقَفَ  ملَ
وِبِه، ه تعنالَ يو ،تعني و)خمأَةُس ش2( :)اَءي(  

  

  ]ـرمضمالْ[
  

: ، حنـو  ٍباطَخ م و أَ نح ون )انأَ: حنو(،  ٍملِّكَت م علَى لَّا د  م وهو: )رمضم الْ مساِال( :األولُ
 يف  ةٌور ص ه لَ أَنْ يكُونَ ما  ، إِ )3(لُخ ي  الَ ه ألن ؛ٍزاِربو ٍرِتتس إىل م  مِسقَنيو،  وه: ، حنو ٍباِئ غَ و أَ )تنأَ(
  )4(.مِقتسِا: ك، كقوِلدِرقَم كالْرِتتسماين الْ والثَّ،تمقُ اِءت كَزاِر البلُواَأل فَالَ و، أَِظفْاللَّ

   زاِئج، واِرتِتس اِالباِجو: اِنمس ِقرِتتسم الْمثُ
وني بِ ِنعواالِ ِباج ِتساِرت ا الَ ، م ي ِكمقِ ن يِراِه الظَّ ام قَ مامه ِلذَ، وك الْ ِريِم كالض مـ  وِعفُر  ِرمأَ ِب

ِا، كَ ٍداِحوسِقتأَ م ،الِف بِ والْ ِلع مالْ ِعاِرض مببالْ )5(وِءد همقُأَ، كَ ِةزأَ وم ا بِ وكَ وِنلن قُنأَ وم ،بِ و اِبطَ خِ اِءت 
كَِداِحالو قُت6(.وم(  

 رِتتسمالْ: تلْ قُتئْ ِشنِْإ وٍركْ ب ومقُ ن الَو، و ٍرم ع ومقُ ت الٍَد، و يوم ز قُأَ: ولُقُ ت  الَ كنى أَ ر ت الَّأَ
وجوب ا م رقدا ي أَ با أَ نو ن حأَ ن أَ و نت، و نالْي بِ ِنعمسِرِتت ج واز ا م ا يِكمن قَ مِراِه الظَّ )7(ام قَ مامه ِلذَ وك 
  .ومقُ يديز: ، حنوِباِئ الغِلعِف ِبوِعفُرم الْاِرمضِإكَ

 اِلص االت ِبسح بِ مِسقَني فَ زاِرأما الب و،  )8(همالَ غُ ومقُ ي ديز: ولَقُ ت نْ أَ ك لَ وزج ي هنى أَ ر ت الَّأَ
  .لٌِصفَنم، ولٌِصتم: ِنيمس إىل ِقاِلصنِفواِال

                                                
 .241ص: يةأسرار العرب: ينظر.  النكرة هي األصل وليس املعرفة؛ ألن التعريف طارئ علَى التنكري)1(
املضمر والعلم واسم اإلشارة، واملنـادى واملوصـول        :  املعرفة سبعة أقسام عند ابن مالك، وليست مخسة، وهي         )2(

 .55ص: ، وشرح ابن الناظم21ص: التسهيل: ينظر. واملضاف واملعرف باأللف والالَّم
 .ال خيلو، وهو الصواب) هـ(يف  )3(
 .1/83:أوضح املسالك:  ينظر)4(
 . املبتدئ) ـه( يف )5(
 .1/94:شرح ابن عقيل:  ينظر)6(
 .قيام الظاهر) هـ(يف  )7(
 .1/94: ، وشرح ابن عقيل104ص: شرح قطر الندى:  ينظر)8(
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  .)1(رج، وٍبصن، وٍعفَ رريِم ضونُكُي، و)تمقُ (اِءت كَِهِسفْن ِبلُِّقتس ي الَالَِّذي وه: لُِصتمالْفَ
  )3(.يِه جر ِفالَ، وٍبصن، وٍعفْ رريِم ضونُكُي، ووه، وتنأَ، ونحا، ونأن كَلُِّقتس يالَِّذي وه:)2(لُِصفَنموالْ

والضاِئمر م نِصحيف إِ  ةٌر حد ِتِسى وين ِم ضري قَا، وـاِب    ذَ داِب الفَاِعِل، ويف با يف بهضعب كَر
  :  كولَلُّها قَكُا هعمج ِيةُلَِصتم الْراِئم، والضِه بِِوِلعفْم الْاِبا يف بهضع بركُذْي، وسِربخ والِْإدتبمالْ

  : ِلاِع الفَِراِئم ضالُثَ، ِمِةباطَخملْ ِلاُء اليِتان كَنْ ِإِهِباِئ نو، أَِلاِع الفَِعفْ رراِئم ض/اوينت، فَاكن هاوينت   ]و43[
تقُم قَ وام قَا، وام وِمقُوا، و قُي، ومن و ،ا اُءي ِسفْلن ِم ضالْ ري فْمِه بِ وِلع قَ، ولَبه ونُا ن قَ الوِةاي ـ ِم، و  الُثَ
ـ  وِلعفْم الْ ريِم ض اف، والكَ اُءهي، والْ بر:  حنو ٍضفْ خ ريِمضي، و ِناِفع، و با ر ي ي ِنمحرِا: كِلذَ ، ِه ِب

، ِبصلن وا ِضفْخ الْ ني بِ ةٌكُرتشا م ، ون كِب، و ِه بِ تررم: ، حنو ٍضفْ خ ريِمض، و كمِركْ وأُ همِركْأُ: حنو
حنو قوله تعاىل   ِعفْوالر ، :   انِمعا سنا ِإننبر )4( قَ انَ كَ نَّ إِ ، ثُم لَبه اِكا سغَ ن ـ  األ ري  ريِم، فالـض  ِفلِْ
  .ياِضما يف الْنعثْب، و)5(النزنا وأَنذْخ أَ:، حنولٌاِعفَ

  انَ كَ نِْإو م تحا فَ كًرِمضري فْ م6( ]قوله تعاىل [، حنو وٍلع( :    اثَنعن بم)7( و ،ااءنا جم  )8( 
  .ياِضميف الْ
الَو قَ تيف صِ  ةًلَاِع فَ ع أَ ِةيغ ٍرم الَ، و ِم ضري م ٍعاِرض لْ، ب فْ مأُ: ، حنو ةًولَعنصرا، واَ نِدهن الَا، و ت ـ ؤ ا نذْاِخ
ِركْويمنا، ويِطعِمُهللاا اين فَن ِهِلض.  

ولَاعنَّ أَ  أَ معرالْ ف ملَى اإلِ  ِفاِرعِةلَالَ اجلَ ظُفْ لَ ِقالَطْ ع ِم، والضري اِئ العلَى اهللاِ  دع  ت ع قَاىل، ود 
  : ةٌبتر ميِه، وِهِري غَراِئم ضم، ثُ))9ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا  : ا يف قولهعمتجِا

- ِمضالْري مأَِملِّكَت عرِمف نالِْريِم ض مِباطَخو ،ِمضالْري مأَِباطَخ عرِمف نِريِم ضِباِئ الغ. 
                                                

 .ال جر فيه) هـ( يف )1(
 ).هـ(ساقطة من . جر فيه.....  واملنفصل )2(
 .105ص: شرح قطر الندى:  ينظر)3(
ا ذُنوبنا لَنبنا ِإننا سِمعنا مناِدياً يناِدي ِلِإلمياِن أَنْ آِمنواْ ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر ر :متامها، 193آل عمران، من اآلية )4(

 .وكَفِّر عنا سيئَاِتنا وتوفَّنا مع األبراِر
 .نزلنا) هـ( يف )5(
 . إضافة يقتضيها السياق)6(
 .  ا من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَلَنقَالُوا يا وي : ومتامها،52يس، من اآلية )7(
 .71 ص:متامهاينظر ، 19املائدة، من اآلية )8(
  . أَِقِم الصلَاةَ ِلِذكِْريِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِني و :، ومتامها14طه، من اآلية )9(
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]لَالعـم[  
  

 كَانَ  اًءو، س )1(ههبشا أَ  م ٍلاِونت م ِريغَِه  ِني ِبع يٍء ش علَى قلّا ع  م ملَ الع و، وه )ملَ الع مساِال(: اينوالثَّ -
لَمع ش لِ ٍصخ حنو ٍلاِقع ، :زيد ِه، ونأَ د ،لِ و ِريغ إِ ِلاِق ع ،ا لِ محنو كاِنم ، :ع2(نْد( و كَّةم)أَ )3 ،ه، ِري غَ و
ـ ع، وثُ ِدسَألة لِ امسأُ كَ اٍنويحما لِ ، إِ ٍسن جِ ملَ ع و، أَ )6(قاِشو، و )5(ةلَيه، و )4(مقَدشكَ ـ علثَّ لِ ةَالَ ، ِبلَ
ذُونَّ كُ ِإ، فَ ِبئْلِذ لِ ةَالَؤمِ ال ن اِظفَلْه األَ ِذ ه ي صدلَى قكُ ع  ٍد مِ اِحلِّ ون ه األَ ِذ هجاِسن ـ ِل: ولُقُ، ت لِّ كُ

  .ياِقا البذَكَوأَسٍد رأَيته، هذَا أُسامةُ مقِْبالً، 
  ويجأَ وز  قَِلطْنْ تا بِ هاِءإز ِق احلَ ِباِح صمِ ِةقَي ن ح ثُي وفَ  ه ،أُ: ولُقُتسأَ ةُام شجمِ ع ثُ ن ـ ع ، ةَالَ

  ،  ِةيقَِق احلَ ِهِذ ه ِباِح ص ن مِ عجش أَ ِةيقَِق احلَ ِهِذ ه باِح ص :ي، أَ ِب الثَّعلَ ن مِ عجش أَ دساَأل: ولُقُا ت مكَ
  

  ا ، م   اصخ / ٍدس يف أَ  ده ع هنيب و كني ب نمِل: فَالَ تقُولُ   ،   ٍباِئ غَ ٍصخ ش علَىا  هقَِلطْ ت نْ أَ وزجي  وال    ]ظ43[
   

  ؟ ةُامسأُفَعلَ 
ِإوىا لِ منعكَ م ،سب7(انَح( لَ علَىا  مع سةٍ يِحِب التروب ، لَ علَىا  مالْ ع ِةمأَ رب ،ـ : ي ـ  ذَ، وإِ رالِب  انَا كَ
سبانَح لَ عانَا كَ م طُقْ موع اإلِ ِنا ع ِةافَض و ،ممنا مِ وعن الص لْ لِ ِفرِةِملَعيِز، ويـ ِفِل اَألِةاد 8(وِن والن(. 
وونُكُيلَ العم فْمرٍد [ادي9( ]كَز(و مكَّربا وهقْ أَةُالثَ ثَواِمس :  
1- مكَّرب ت ِكرإِ يب كَ ٍةافَض عاهللاِ ِدب  و ،كْحمأَ ه  واِمِل والثَّاين       نَّ األوِب العسِبح برعأَيِه مزج لَ ِمن

  .مخفُوض ِباِإلضافَِة داِئما
2- و مكَّرب ت ِكريب م كَ ٍجز بلَعبك وح ،ضرموت  ،وكْحلِ ممِ  األو ن ج أَزنْ أَ ِهي فْ يتح آخر أََنْ  الَّ إِ ه

ـ تالفَِبا، و عفْ ر الضمِةب بِ  يعر نْا أَ مهناين مِ   الثَّ  مكْحو ،بِركْ ي ِدعم كَ نكَّمت ياًء فَ  يكُونَ ـ  ِةح ن صا ب  
  

                                                
 .107ص: ، وشرح قطر الندى1/496:ارتشاف الضرب:  ينظر)1(
 بالتحريك وآخره نون، مدينة مشهورة علَى ساحل حبر اهلند من ناحية اليمن، ردئة ال ماء ا، وال مرعى، بلـد                     )2(

 .4/100:معجم البلدان: ينظر. جتاري به مرفأ مراكب اهلند والتجار
 .5/210:املصدر نفسه: ينظر. ت اهللا احلرام، وردت يف القرآن بكَّةبي )3(
 ).شذم(مادة : لسان العرب: ينظر. اسم فحل من فحول إبل العرب معروف كان للنعمان بن املنذر )4(
)5( هله، ومن أحسن إليها نطحت تمادة : القاموس احمليط: ينظر. عنـز المرأة، كان من أساء در)هلل.( 
 ).هـ(وهي ساقطة من ). وسق(مادة : لسان العرب: ينظر.  كلباسم )6(
 .كسبحان اهللا) هـ( يف )7(
 ).هـ(ساقطة من . والنون....  علما )8(
 ).هـ( إضافة من )9(
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وا كَجراَألِراِئس سالَالَِّتي اِءم ت تصفرذَ، ها إنْ لَمي ختِب" موِتنِْإ فَ"ٍهيخ ِن ِبمها بلَى يالكَع ِرس.  
3- ركَّومب ت ِكرإِ يب سكَ اٍدن شقَ اب رناه كْا، وحهم  الَ لَواِم أنَّ الع  ت ؤيِه فِ ثَّر ش ئًي لْا، ب حلَى ى  كَ يع
انَا كَمِميِهلَ ع قَاِل احلَن 1(.لُب(  

  ويِسقَنم لَ العأَ م ا إىل اِ  يضٍمس كُ ونٍةي ِل، وذَ )2(ٍبقَلَ، ونْ إِ ك ِد بئأٍَبأَ ب ،أُو كُ فَمنيتنِْإالَّ فَ، وِإه 
 )3(نِْإو، فَ رمع و ٍديز كَ مسِاالَّ فَ ِإ، و بقَلَ فَ ِةاقَلن ا ِنبِا كَ ِة الْمسمى كَزيِن العاِبِدين، أَو ِضعِتهِ     عرفْ بِ رعشأَ
ـ ِن الكُ ني ب يبِتر ت الَ، و ِبقَ اللَّ ريِخأْت، و ِمس االِ ميِدقْ ت ِحصفْ يف األَ  بج، و ِبقَ اللَّ ع م مس االِ عمتجِا ِةي 
غَوِريا، ثُ هكَ نَِّإ م اان م افَضكَ ِني عاِهللاِدب ز ِني ِداِب العـٍد        ،  ينيافًا كَزضا، والثَّاين مدفْرلُ مكَانَ اَألو أَو

   ،اِبِدينِن العيأَزكَ و ا بِ انكَ ِسكْالع عةفَّ قُ اِهللاِدب و ،جِت اِ ببَألاين لِ  الثَّ اعيف إِ  ِلو عإِ ِهاِبر لَىا  مأَ ع نه ب لٌ د
      هقَطْع ليِه، أَواٍن عيب طْفع أَو هبِ ِمن ِهِعفْر خ بر م بتٍإد م أَ وٍفذُح ،بِ و نِهِبص فْ مِف بِ والًعٍلع ـ  م وٍفذُح ،

كَ نِْإو ان فْا مرِز كَ يِندفَّ قُ ٍدي ة، وكُ يٍدِعس 4(زر( َوِفالكُ، فونَي والز ،جاج)5( :»ِجييِه فِ ونَيز  الـو جِنيه 
قَاِبالسوِإ ِنياالِ ةُافَض ِبقَ إىل اللَّ  ِمس وج مهورالب ِرصيني، وِجياِإلونَب ةَافَضِح والصاَأليح واِإللُو ،تباع 
  /)6(».رثَكْ أَةُافَض، واِإلِةافَض اِإلن ِمسيقْأَ

  :  إىل)7(ملَ العمِسقَنوي     ]و44[
مرتٍلج :وهوا لَ ممسِب يلَق ِاه ِتسعِري يف غَالٌمِملَ العة كَيعمرو، وسعاد.  
و إىل موٍلقُن :وهو م  ا سبلَ ق اِ ه ِتسعِري يف غَ  الٌم ِملَ العة، ثُ يم لَ إِ لَِق نا، والْ يهمإِ ولُقُن ـ  م ـ  نا ِم م صٍرد 
ـ  و ٍفيس كَ ٍني ع ِمس اِ ن مِ و أَ وٍرصنم و وٍدمحم و ٍراِصن و ٍرامع و )8(ادمح كَ ٍةفَ صِ ن مِ وضل أَ فَكَ    ٍروثَ

  

                                                
 .108، 107ص: شرح قطر الندى:  ينظر)1(
 .1/114:، وشرح ابن عقيل1/126:أوضح املسالك:  ينظر)2(
 .وإذا) هـ( يف )3(
: ينظـر . يل هو اخلُرج الكبري حيمل فيه الراعي زاده، والكرز اللئيم، ويطلق علَى النجيب، وعلَى احلـاذق  الكُرز ق  )4(

 ).كرز(مادة : لسان العرب
هـ يف بغداد، عامل بالنحو واللغة، تتلمذ علَى يد املربد   241 هو أبو اسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، ولد سنة            )5(

 1/411:، وبغيـة الوعـاة    1/82: معجـم األدبـاء   : ينظر. االشتقاق، إعراب القرآن  : كتبههـ، من   311تويف سنة   
 . 1/40:واألعالم

 .191، 1/190:، وحاشية الصبان109ص: ، وشرح قطر الندى1/131:أوضح املسالك:  ينظر)6(
 .العلم أيضا) هـ( يف )7(
 .كحامد) هـ( يف )8(
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ونعأَ اٍنم مِ و فِ ن ٍلع اٍض كَ  مشمفَ لِ رٍسر و بلِ ٍرد أَ ،اٍنكَم مِ و ن م كَ ٍعاِرض ِزييد يشكُ وأَ ،ر ِمو نج ٍةلَم 
  .)1(يدِزيونحره  قرب كٍَةيِلعِف
 :راِع الشالَقَ

نــب ــ أَتئْ واِلخــي ب ــدِز ي)2(يِن      ي
  

   )3(فَِديــد مهــا لَينــلَ عملْــظُ  
  

ِمونهمم الَ قَنيف الْ)4(ه جاِالِةلَم ِمسنطِل كاملُِةييدق ز.  

                                                
 .1/119:، وشرح ابن عقيل1/496:لضرب، وارتشاف ا74ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)1(
 .بين: والصواب. عين) هـ( يف )2(
، ومغـين   1/124:، وأوضح املـسالك   )فدد(مادة  : ، ولسان العرب  74ص:  البيت من الرجز يف شرح ابن الناظم       )3(

. ته لرؤبة بن العجاج، وروي ظلما بدل ظلم، والفديد هو الصوت، وقيل شد1/193:، وحاشية الصبان2/357:اللَّبيب
 ).فدد(مادة : لسان العرب: ينظر

 .قاسه) هـ( يف )4(
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  ]ِةارـشِإل امـسِا[
  

 ِه بِ ِةارشِإل لِ هتيِحالَص، و هومم ع ِهاِمهب إِ لُيِلد، و ِةارش اإلِ مس اِ ِه بِ ادر أَ لَيِق: )مهبم الْ مساِال (:ثُاِلوالثَّ
ـ ر، و سرفَ، و ارمِح، و وانٌيا ح ذَه: ، حنو وٍعلِّ ن  كُ ن مِ اٍصخشإىل أَ ، و ٍسن جِ لِّإىل كُ  لٌج و ،ـ ز يد 
ويلُِلدم ِهِتفَِرعع دمد وِلخ "رب"ليِه عو ،تِهيِفِرع.  

م ِضا ولِ ع مليِه إِ اِرش و ،هإِ و  ا مأَ انٌكَم ،غَ و ريه و ،هإِ و  ا مفْمرأَ د ،و ى، أَ ثَ منو م جموع لٌّكُ، و 
  .ثٌنؤ مو أَركَّذَما م، ِإِهِذ هنِم

ـ  م ةٌسم، خ اٍظفَلْ أَ ةُرش ع ِثنؤم الْ ِدرفْملِْل، وِ )1(اذَ: ي هِ ةٌداِح و ةٌظَفْ لَ ركَّذَم الْ درفْمفالْ   بةٌوَءد 
اِلالذَّب ِه، والكَي، وِذِهي، ِذِه بِ ِذ: يباِإلِرس وِذه ،اِنكَسذَ، وغْي أَِهات، وربا، وِإهـ ن ـ ا الْم مشهور 
ـ  ب ِةغ يف لُ  "الَِّتي"ى  نعم بِ و، أَ اٍلم ج اتذَ: كبة، كقولِ اِحى ص نعم بِ "اتذَ" الُمعِتسِا ـ  ِضع ، يٍء طَ
واُءى الفَكَحالفَِب "رو فَ ذُِلضكُلَضوالكَِه ِب اُهللام ،رذَةُام كْ أَاتركُم2("ِه ِب اِهللام( .  

أَ الَِّتي: أي مكُكربِ  اهللاُ م لَا، فَ ها حِ هياِ الثُ ثَ ٍذِئن ِتسعٍتاالَم و خماِء،  ةٌسوَءةٌ ِبالتدبِهي  مِتي : و
فَـذَاِنك  :فعا، كقوله تعاىل ر ِفاأللَِب اِنذَ:كَِّرذَم الْ ِةيِنثْتو ،)3(ات، و اِنكَسر وِته باإلِ  سالكَوِتِه بِ وِتِهي،

  كباِن ِمن رانهرب )4(، ذَوِب،  ِنياِءالي ج  ا، ورنصاب)5(   كقوله تعـاىل ،:     ِاناِحرـذَاِن لَـسِإنْ ه)6(.  
  
  

                                                
 ذهب الكوفيون إىل أن االسم يف ذا الذال وحدها، وما زيد عليها تكثري هلا، وذهب البصريون إىل أن الذال وحدها )1(

 .2/669:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. ليست هي االسم
 . 110ص: شرح قطر الندى:  ينظر)2(
 .110، 109ص: صدر نفسهامل:  ينظر)3(
اسلُك يدك ِفي جيِبك تخرج بيضاء ِمن غَيِر سوٍء واضمم ِإلَيك جناحك ِمـن   :، ومتامها32القصص، من اآلية )4(

 .  ِقنيالرهِب فَذَاِنك برهاناِن ِمن ربك ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه ِإنهم كَانوا قَوماً فَاِس
 .110ص: املصدر نفسه:  ينظر)5(
قَالُوا ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن أَن يخِرجاكُم من أَرِضـكُم ِبـِسحِرِهما ويـذْهبا     :، ومتامها63طه، من اآلية )6(

   .ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى
، وقرأ  "اهلذانِّ"بتشديد النون   ) هـ120ت(بن كثري املكي  بالياء، وقرأ ا  " هذين) "هـ145ت(قرأ أبو عمرو بن العالء    

 جريا على لغة لبين احلارث بن كعب الَِّذين إنَّ هذان، وقرأ الباقون بتشديد النون يف إنْ هذاِنحفص عن عاصم 
بـة النـشر يف      واهلادي بشرح طي   3/183:النشر يف القراءات العشر   : ينظر. يلزمون املثىن األلف رفعا، ونصبا، وجرا     

  .3/44:القراءات العشر
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  .ىنثَم الْ/ىلَ عةٌالَّ ديغٌ، ِص)1(ابصنرا و جاِءالي ِب"ِنيت"ا، وعفْ رِفاألِل ِب"اِنت"، ِثنؤم الِْةيِنثْتِلو  ]ظ44[
ـ د ع مالِْء، بِ الَو، أُ هري غَ و، أَ انَ كَ الًاِق ع ِثنؤم والْ ِركَّذَم الْ ِعمجوِل نـ  احلِ د ِياِزجيـ  ن   : تعـاىل  الَ، قَ
 ]ونَ  ] وفِْلحالْم مه لَـِئكأُو )2(  وقال تعاىل ، :    اِتينالء بـؤه)3( و ،بن ـ و ت ـ  وغَ ٍميِم ِهِريم 
أُ "ونَولُقُيالقَِب" ىلَو4(ِرص(و ،يجنْ أَوزت لحقاَألِهِذ ه ساَءماُء هالت يِهِبن.)5(  

قَوى الْ  دأت مبِ ص فاَألنِةلَثَم قْ مربِ ةًون حنو( الَقَا، فَه :ذَها، وِهِذهو ،هـ  كُ)ِءالَؤ ا ذَ ِإ)6(اذَلُّ ه
: ، حنو  الالَّمِ ن مِ ةًماَّ مجرد ، وإِ اِفالكَ بِ دمقَا ت انُ م رِتقْب اِ جيداً و ِع ب انَإنْ كَ يبا، فَ ِر قَ يِهلَ إِ ارمش الْ انَكَ
  ، "كذِل ":ا، حنوه ِبةًونرقْ مو، أَ"اكذَ"

   : مساِئلَتمتِنع الالَّم يف ثَالَِثو
  ".كتاِن لَ "الَ، و"كذاِن لَ " يقالُالَمثنى، فَالْ: ااهدحِإ
  . ده من مِةغع يف لُمجالْ: يةُاِنالثَّ
 يـهِ  إلِ ِرامش الْ باِتر م مضهع ب لَعج، و )7("كا لَ ذَه "وزج ي الَ، فَ نِبيِهاُء الت  ه يِهلَت ع مدقَا ت ذَِإ: ةٌثَاِلالثَّ
ـ  يـشار الَّـِذي و" كِلذَ: "، حنوِديِعبلِْل، و "اكذَ: "، حنو ِطسوتملِْلو" اذَه: "، حنو يِبِرقَلْاِلثةً فَ الَثَ  ِه ِب
ـ ِح ال تفَِب- م ثَ و، أَ "كاِلنه "و، أَ "اكنهه "وأَ" اكنه"ِد  يِعبلِْل، و "انهه" و، أَ "انه" ِبيِر القَ اِنكَملِْل  اِءثَّ
  )8(.تنِبيٍه اُء هالَ، وافا كَقُهح تلْالَ، و- النوِنيِدِدشتا وهِرسكَ واِءهِح الْتفَِب-نا ، وه-ِةلَّثَثَمالْ

                                                
 ).هـ(ساقطة من . ونصبًا....  وذين )1(
 . أُولَـِئك علَى هدى من ربِهم وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ :، ومتامها05البقرة، من اآلية )2(
ِمن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ السيئَاِت قَالَ يا قَوِم هـؤالء بناِتي وجاءه قَومه يهرعونَ ِإلَيِه و :، ومتامها78هود، من اآلية )3(

ِشيدلٌ رجر ِمنكُم سِفي أَلَييوِن ِفي ضزخالَ تو قُواْ اللّهفَات لَكُم رأَطْه نه . 
 . 1/204:، وحاشية الصبان1/127:شرح ابن عقيل:  ينظر)4(
 وآخره زاي جبل ممتد حالّ بني الغور، غور امة وجند فكأنه منع كل واحد منهما أن خيـتلط                    واحلجاز بالكسر  )5(

 .2/252: معجم البلدان: ينظر. باآلخر فهو حاجز بينهما
 .هذه) هـ( يف )6(
 .111ص: شرح قطر الندى:  ينظر)7(
 .1/137:أوضح املسالك:  ينظر)8(
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  ]ِم والالَِّفِلاَأل ِبفرعمالْ [
  

اِبوالراِال (:عسِل اَأليِه ِفالَِّذي مفحنو والالَّم ، :الرلُجيف أَ)مالَ، والغ عريِفدةُثَالَ ثَاِة التاِهذَ مب:  
ـ    ه بِ أَديب لِ ةُزماهلَ ِتبِلتجاُةً، فَ ناِكا س هِتي بِ ا أُ هدح و ا الالَّم إنه: ااهدحِإ   ـةُ هجا أنَّ  ذَا، وح

التِكنأَ ري لٌص ِم، ون الَ عِهاِتم الت ِونين و ،هو لَ ع ى حر ٍد فَ اِحٍف وِعلَتج الَ عم عيِفِرةُ الت ـ  لَ ع ى حٍف ر
ئٍَد ِلاِحولْالَّ يزكُونَ مفَلْ ِلأَنْ يرةٌ ِزٍع مِليلَى اَألص1(ع(.  

  الْ"و "ِهِذه ع ةٌِدهي ِج، وِسن؛ فَ ةٌيالعةُِدهقْالثةُ أَ  ثَ يلِ ؛اٍمس  أنَّ مصحوبه  ا ما، إمعهكْ ذِ ودِبأنْ [ ار
مقَدتا )2( ]يلَيهع  م صحوبِركْا يف الذِّ  ه  ، ى ِذكِْريسمةً، حنو قوله تعاىل   وت:    ِف احبالِْمص احبا ِمصي ِفيه

   /)4(ِإذْ هما ِفي الْغاِر:يةً، حنو قوله تعاىلِملَ عيِهِف" الْ"ى منيةً، وتسه ِذو، أَ))3 زجاجٍة الزجاجةُ
   نْ، أَ )7(اهتامالَ، وع كِلذَ بِ ونَماِل ع مهن ألَ ؛)6(ِبالْواِد الْمقَدسِ  ،  ))5ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة        ]و45[

  

كُي ونَ مصحوبه ا ما عِ لُعومنالْ د مأَ ِباطَخ ،و ح وِرضي سوت ،يِه فِ "الْ" ىم ح ةًوِرضحنو )8(ي ، :ي ِناَءج
ذَهجلُا الرو ،أَيها اِإلاينانُسو الَ: ولُقُتت ِرِبضجِبانَا كَذَ ِإلَ الر حضرِتك.  

                                                
إىل ) هـ170أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ت(لالَّم، فذهب اخلليل  اختلف النحويون يف تعريف االسم باأللف وا)1(

، وشرح 243ص: أسرار العربية: ينظر. ، إىل أن تعريفه بالالَّم وحدها)هـ180ت(أن تعريفه ما معا، وذهب سيبويه
 .123ص: قطر الندى

 ).أ(؛ ألا غري واضحة يف )هـ( إضافة من )2(
 والْأَرِض مثَلُ نوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها ِمصباح الِْمصباح ِفي زجاجٍة السمواِتاللَّه نور   :ا، ومتامه35النور، من اآلية )3(

يِضيُء ولَو لَم تمسسه نار الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد ِمن شجرٍة مباركٍَة زيتوِنٍة لَّا شرِقيٍة ولَا غَرِبيٍة يكَاد زيتها 
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهاِس وثَالَ ِللنالْأَم اللَّه ِربضياُء وشن يوِرِه مِلن ِدي اللَّههوٍر يلَى نع ورن . 

ن كَفَرواْ ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ الَِّذيرجه تنصروه فَقَد نصره اللّه ِإذْ أَخِإالَّ   :، ومتامها40التوبة، من اآلية )4(
ن كَفَرواْ السفْلَى الَِّذييقُولُ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَّم تروها وجعلَ كَِلمةَ                 

وِكيمح ِزيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللِّه ِهيكَِلم . 
 .73 ص:متامهاينظر ، 18الفتح، من اآلية )5(
 . ناداه ربه ِبالْواِد الْمقَدِس طُوى :، ومتامها16النازعات، من اآلية )6(
 .وهو الصواب. وعالمتها) هـ( يف )7(
  .1/93: اللبيب، ومغين124ص: شرح قطر الندى:  ينظر)8(
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" لّكُ"ولُ  لُ ح حِصأنْ ي  بِ ِسنِجاِد الْ ر أفْ اِقرغِتس الِ )2(ا إما ألنه  )1( :يضا أَ اٍمسقْ أَ ةُثَالَ ثَ يةُِسنِجوالْ
ملَّحه لى جِ ا عحنو قوله تعاىل   ِةيقَِق احلَ ِةه ، : ]3(]و(   ًِعيفاانُ ضاِإلنس ِلقخ )4(  ،    انَ لَِفيِإنَّ الِْإنس

 ذَِلك  : ، حنو اِزجم الْ ِةهى جِ لَا ع هلَّح م لِّ كُ ولُلُ ح حِص ي نْأَا ب هِصاِئص خ اِقرغِتسأو الِ )  )5 خسٍر
 ابالِْكت)6(أَ، ونتالر ِعلُج ا، أيأَ: لْمنتالر لُاِم الكَلُجيف خ ِصاِئصجاِماِل الرلَلُ، والش اه.  
وجعلْنـا   : ازا، حنو قوله تعاىل   ج م الَةً، و يقَِقح  الَ لُّا كُ هفْلُخ لَم ي  نْأَ بِ ِةيقَِق احلَ يِفِرعتو لِ أَ

    يٍء حياء كُلَّ شالْم ِمن )7( َأ ،ِم: يجِ ن الْ ِسن اِءم ال" و "هِ ِهِذه الَِّتي ي  ع رعبي نا ها أيض)لِ )8 ـ ب اِني 
  .ِةيقَِق احلَاِنيب ِلالَِّتيوب ِةياِهمالْ

 يـفِ ِرعت ألنها ِل؛ةٌضح مةٌافَضِإ: ي، أَِةوركُذْم الْ)ِةعبر اَألِهِذ هن ِمٍداِحىل و ا أُِضيف إِ  م(: ساِمواخلَ
  .ِصصى التخوةُ ِسافَض اِإلهيدِف تالَ فَيِه ِفغِّلُوتم، أما الْاِمهبغِّالً يف اِإلوت منكُ يما لَذَ ِإاِفضمالْ

  ا اإلِ وأمةُ، فَ ِظافةُ اللَّفْ ضيإنفِ ها تيد ت ِفخِظ اللَّفْ يف وس ،ي إِ ِتأْييـ  ض م ـ كَا ذَ اح ـ   رن اِبا يف ب 
مفُخاألَ اِتوض ساِء، واإلِ مةُ الْ افَضمةُ لِ فيدتالْ يِفِرع مغُالَ: اِف، حنو ضم ز ي ـ ثٍَد، و وبك و دارـ  ز ٍد، ي
الَغُو ه ذَم الَغُا، وجالر ِك؛ِلمألنَّ الن رعتةَ تِبر اِإلفِة إىل الْافَضمفَِرعخِة، وتصاِإل ِب)9(صِلثِْم ِلِةافَضا، ه

  .يٍدِد حماتخ، وٍةأَرم ِاوبثَ وٍلجم رالَغُ: حنو
  وم   إىل و ا أُِضيفمِ ٍداح ن األَ ِهِذ ه ربفَ ِةع هو  يف ر تب إِ  ِة م إىل    )10(]الَِّإ[ ليِها أُِضيف افـضالْم 
 ِةارش اإلِ ِمس اِ دع ب ِةعِة الرابِ بترم يف الْ  وه، و ولُوصم الْ ِفاِرعم الْ نِم و ، العلَمِ ِةبتإنه يف ر   فَ ؛)11(الضِميِر

أَودلَخهب عضهوِل الْ يف قَممِفصِفن يمقَا تمد.   
                                                

 .1/260:، وحاشية الصبان1/179:، وأوضح املسالك1/541:ارتشاف الضرب:  ينظر)1(
 .؛ ألا إما)هـ( يف )2(
 . إضافة يقتضيها السياق)3(
 .67 ص:متامهاينظر ، 28النساء، من اآلية )4(
 . سٍروالْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خ :، ومتامها02-01العصر، من اآليتني )5(
 . ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتِقني  :متامهاو، 02البقرة، من اآلية )6(
لْماء  والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن االسمواِتن كَفَروا أَنَّ الَِّذيأَولَم ير  :، ومتامها30األنبياء، من اآلية )7(

 . كُلَّ شيٍء حي أَفَلَا يؤِمنونَ
 . أيضا بأا الَِّتي لبيان) هـ( يف )8(
 .تتخصص) هـ( يف )9(
 .)أ(؛ ألا مطموسة يف )هـ( إضافة من )10(
 .املضمر) هـ( يف )11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 180

 
  

  : اِنمس ِقو هثُي حن ِمولُوصمزوما، والْ لُِهِري إىل غَِهاِرقَِتفْ ِالصاِقمى النهم ويسبم الْمسِالوا
ـ  تهلَمج، و ليِه ع داِئ ع ،والٍَردصم بِ يِهِلا ي  م ع م ا أُولَ  م ووه/   يِفرح         ]ظ45[ ـ  أَ ةُت ِس حأنَّ، وأنْ  : ٍفر  

  
  

وكي و م  ا يف بِضع و وِهج1(اه( لَ"، وو" ب عد "ود"   أو ،"يوالَِّذي "ود ،)حنو قوله تعاىل   )2 ، :  ـ م  أَولَ
  )5( ِلكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حـرج  ،  )4( وأَن تصومواْ خير لَّكُم      ،  ))3يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا  

  سا ناِبِبمالِْحس مووا ي )6( ، ِهندت وا لَودو )7( ،  ٍةـنس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوي )8(  
    ْوااضكَالَِّذي خ متضخو )9( ِوا ،ِمسي و ،هو فْا اِ  مأَ قَت ربد  ٍد، أَ اِئا إىل عو أَ ِهِفلْ خ ،و)10( ج ـ م  ٍةلَ
ٍةتامخ ِربأٍَةي ِشو ِهبها، وهوخ اصشوم تر11(.ك(  

 نـثِ ؤمالِْلتثِْنيـِة    اِن، واللَّت ِركَّذَم الْ ِةيِنثْت لِ اِنذَ، واللَّ ِثنؤملْ لِ الَِّتي، و ِركَّذَملْ لِ الَِّذي،  اصاخلَفَ
سويتعاألِلِف بِ ِنِالم فْ ر ا، وِبعاِءالي ج  ا ورنا، واألُ صىل ِلبجالِْعم ِركَّذَمـ ، و ـ ِب" نالَّـِذي  "كِلذَكَ اِءالي   

يف األحكُاِلو ا، لِّهوذَهلُيونَالّذُ "ونَولُقُ ي "ا، وفْرالَِّذي"عن "جا، ورنا صثِْإِب" يواللَّاِت"باِتباِءــ الي   

                                                
 .أوجهها) هـ( يف )1(
  .1/137:أوضح املسالك: ينظر )2(
 .151ص :متامهاينظر ، 51العنكبوت، من اآلية )3(
 .81 ص:متامهاينظر ، 184البقرة، من اآلية )4(
 .91 ص:متامهاينظر ، 37األحزاب، من اآلية )5(
يا داوود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبـِع الْهـوى    :، ومتامها26ص، من اآلية )6(

ن سع ِضلَّكاِبالَِّذيِبيِل اللَِّه ِإنَّ فَيالِْحس مووا يسا نِبم ِديدش ذَابع مِبيِل اللَِّه لَهن سِضلُّونَ عي ن . 
 . ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ :، ومتامها09القلم، من اآلية )7(
ن أَشركُواْ يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف الَِّذياِس علَى حياٍة وِمن ولَتِجدنهم أَحرص الن :، ومتامها96البقرة، من اآلية )8(

 . سنٍة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب أَن يعمر واللّه بِصري ِبما يعملُونَ
اْ أَشد ِمنكُم قُوةً وأَكْثَر أَمواالً وأَوالَداً فَاستمتعواْ ِبخالِقِهم ن ِمن قَبِلكُم كَانوالَِّذيكَ :، ومتامها69التوبة، من اآلية )9(

     عتمتا اسكَم الَِقكُمم ِبختعتمتكَ     الَِّذيفَاس متضخو الَِقِهمِبخ ِلكُمِمن قَب ِفـي       الَِّذين مالُهمأَع ِبطَتح لَـِئكواْ أُواضخ 
ونَالُّدناِسرالْخ مه لَِئكأُوِة واآلِخرا وي . 

  .و) هـ( يف )10(
  .112ص: ، وشرح قطر الندى1/139:أوضح املسالك: ينظر )11(
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وتِكرِل" يواللَّواِت"،)1(اهجالْ ِعم ِثموالْ ،ؤن مشترك" نوهي لِ  "م ،اِل غَ ِلاِقلعا، و ب"ـ ِل" ام ِريغ ـ  الع   ِل اِق
 ونَكُالَّ ت  أَ ِطرش بِ ِنتيياِمهفِْتس االِ "ام"، و "من" دعب" اذَ"، و يءطَ ِةغيف لُ " وذُ"، و "لْأَ"، و "يأَو"غالبا  

، ِهلِّ كُكِل ذَ ن مِ كَِّرذَم الْ وِعمجمنى، والْ ثَم، والْ ِدرفْمى الْ لَق ع  تطلَ تةُ السِ ِهِذه، فَ )2(اةًغلْ وإالَّ م  ِةارشلِإل
ى لَِم ع الَ الكَ يلُِصفْتى، و نعم، والْ ِظ اللَّفْ ن مِ انَكَ  أيا اةُاعرا م ليه ع ِداِئ الع ِريِم يف الض  وزج يِ ِثنؤموالْ
ِة أَ الِسِهِذهنَّ ت"نم "أَونُكُت يضا شةً، وِاِطريفِْتسهةً، ونرةًِكاميم وصِكوفةً، ونرةً تةً ِعامن3(يِساِرالفَ د (  

ـ  م ةًرِكن، و ةٌولَوصٍذ م ِئين حِ يِهما، و سونُ اِ كُت" ما"و ةًوفَوص و ،ـ ن  بيـةً جع، وت امـةً  ت ةًرِك
 افيـةً  ون يٍةاِنم ز ريغَ، و يةٌاِنم ز يةٌِردصٍذ م ِئيني حِ ِهفًا، و ر ح ونُكُت، و )4(يةًاِنم ز يةًِطرش، و يةًاِمهفِْتسوِا
اِئوزةًافَّةً، كَدو ،ٍةافَّ كَغَري.  

  أَ"وي" أَ ونُكُ، ت ي ا شضِطرواِ ةًي ،فِْتسةًاِمهي و ،وِن لِ ةًلَصاِءد ِلاَأل "يِها فِ  مف  والـالَّم " الَّـةً ، ود   
ىى لَعنعالكَم فَ)5(اِلم ،ونُكُتح االً بعالْد مِةفَِرعو ،نعا بتعِكدالن ِةر.  

  لْأَ"و"أَونُكُ، ت يضا مفَِرعةً، واِئزةًد.  
  ذُ"وو"ونُ أَكُ، تيىا ِبضنعمباِح ص./  

ـ ى ولَةً علَاِخ دونَكُ تنْ أَ ِطرش بِ ةًولَوصم" ألْ "ونُكُا، وإنما ت  ضيا أَ ها بِ ار مش ونُكُت" اذَ"و       ]و46[ ٍف ص  
  

لِ يٍحِرص غِرييٍلِضفْ تو ،هِا: ةٌثَالَ ثَوسكَِلاِعفَ الم ،ِباِرالضِا، والْس مفْمكالْوِلع ،مضوِبرو ، ةُفَالـص 
 علَـى  و أَ ِبالصاِح كَ داِمجه الْ ِبٍف يش ص و علَىو   أَ ٍداِم ج ٍمسى اِ لَت ع لَخنْ د ِإ فَ ِنسح كالْ ةُهبشمالْ
وِفصفْاَأل كَيِلِضفْ التِه فَِلضيح رِريٍف فعتو ا وأملُصا ِبهمحنو قوله)6(ٍعاِرض ،:  

..................................      
  

ــدِع.....    جــاِر الي الِْحم تــو 7(ص(  
  

                                                
  .، وهذيل قبيلة معروفة من قبائل احلجـاز املهمـة         1/137:، وشرح ابن عقيل   113ص: شرح قطر الندى  : ينظر )1(

 . 3/1213:معجم قبائل العرب:  ينظر
 .ال ملغاة) ـه( يف )2(
 .1/225:، وحاشية الصبان1/531:مغين اللَّبيب: ينظر )3(
 .1/493:مغين اللَّبيب: ينظر). هـ672ت(وابن مالك) هـ616ت(وأبو البقاء) هـ377ت(أثبت ذلك الفارسي )4(
 .139 ،1/138:املصدر نفسه: ينظر )5(
 .1/91:، ومغين اللَّبيب113ص: شرح قطر الندى: ينظر )6(
، نسبه ابن منظور، ِلذي اخلـرق      1/92:، ومغين اللَّبيب  )جدع(مادة  : بيت من الطويل يف لسان العرب      ز هذا عج  )7(

  :الطُّهوي، ومل أعثر على ترمجته فيما توفر لدي من مصادر، ومتامه
  ..........................  إىل ربه                      يقول اخلىن، وأبغض العجم ناطقًا

 .)جدع(مادة: لسان العرب:ينظر. مقطوع األذن:ا بدل إىل ربه،واليجدع وليس اليجزع، ومحار مجدعوروي إىل ربن
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  يٍءطَ ِةغيف لُ " وذُ "الُثَِمو ،به ر قَد أَفْلَح الْمتِقي  :  يف حنو  ايهلَ ع ِري الضمِ دوا ع هِتيِمسيلُ اِ ِلد، و ةٌوررضفَ
و قَي ذُِناَءجامو ِمسِمع ِهِمالَ كَنذُ" و"الَ" مِم"واِء يف السع رش1(ه(و ،اِعقال الشر:   

ــ ــإنَّ الْفَ ــاَءم ــاُء أَ م ــي وِب ي    جد
  

  ــِبو ــو حي ذُِرئْ ــوو طَذُت ورفَ ي2(ت(   
  

  : ، حنو قوله"اذَ"الُ ثَوِم
ــو ــٍةيدِصقَ ي الِْتأْ تمــوك ــِر غَلُ ٍة     يب

  

ـ قد قُلْ    هقَـالَ  تـ : ا ِلي مـ الَا قَ  ذَ ن 3(ا؟ه(   
  

  ؟مكُبلَ رنز أَالَِّذيا ما؟، وهالَ  قَِذيالَّ مِن: ي، أَ))4 ماذَا أَنزلَ ربكُم : وقوله تعاىل
ـ  تالَ فَاةًغلْ مو، أَِةارشِإل ِلتان كَو أَاِنتياِمهفِْتس، اِال"ام "، والَ"من"ا  همدقَتا لَم ي  ذَأما إِ     ونُكُ

موالْ ةًولَوص ،مرإلْ بِ اداِئغقَ ا أَ هنْ ترد م رةًكَّب م ع" ام" ذَكَ، و اِئا زد ةً دولُخكَ ِمالَا يف الكَ  ه خوِجرا عِ هند 
ـ  م يِهِف" اذَ "ونَكُ ت نْ أَ لُمتح؟ ي تيأَا ر اذَم؟، و تعنا ص اذَم: كوِلقَ، كَ الكُوِفيني و ٍكاِل م ِنبِا ةًولَوص 

خما بِ بره ا عاِ ن االِ ِمس فِْتساِمه أَ و ونَكُنْ ت لْ مأَ اةًغ ،ي :مةًكَرب م ع" أَ "ام ،و اِئ زةًد د ،ولُخِمالَا يف الكَ  ه 
ـ : كوِلقَ، كَ لُدالب، فَ اِبوج، ويف الْ  اِمهفِْتس االِ ِمس اِ ن مِ ِلد يف الب  كِل ذَ رثَ أَ رهظْيا، و هوِجرخكَ ااذَم 

ـ ب م "امفَ"ر؟   ش م أَ ريخأَ: تلْا قُ ذَِإ، و ولَغ" ذَا"، و )5(تمفْعولُ صنع " فَما"صنعت أَخيرا أم شرا؟      تأٌد 
مخبرع ناذَِب" ه"م 6(ٍةولَوص(ِم، ونِب لَولُ قَهدي:   

ــ الَأَ تــ الِْنالَأَس ــم ــاذَرَء م حلُ     اِوا ي
  

   /)8(؟لُاِطب و لٌالَ ض مى أَ ضقْي فَ )7(بحنأَ  
  

                                                
 .113ص: شرح قطر الندى:  ينظر)1(
أمحد حسن بـسج، دار الكتـب       : أبو متَّام حبيب بن أوس الطائي، شر وتع       .  البيت من الوافر يف ديوان احلماسة      )2(

. ، لِسنان بن فحل الطائي، وهو شاعر إسالمي يف الدولة املروانية      105ص: م1998-هـ1418،  1العلمية، بريوت، ط  
إميل : حممد نبيل طريفي، ش   : عبد القادر بن عمر البغدادي، تق وض      : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب     : ينظر

 .6/39: م1998-هـ1418، 1بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط
  :،  وروي صدر البيت هكذا227ص: البيت من الكامل يف ديوان األعشى )3(

  ...........................  وغريبـٍة تأيت امللوك حكيمـة 
  :وهو بيت من قصيدة يف مدح قيس بن معد يكرب، مطلعها
 غَضبى عليك فما تقول بداهلـا  رحلـت مسيةُ غدوة أمجاهلــا 

 . ا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ أَساِطري اَألوِلنيوِإذَا ِقيلَ لَهم ماذَ :، ومتامها24النحل، من اآلية )4(
 .)هـ(ساقطة من . صنعت.... وماذا رأيت؟  )5(
 .1/158:، و أوضح املسالك91-90ص: شرح ابن الناظم: ينظر )6(
 .أحب، وأظنه سهوا من الناسخ). هـ(يف  )7(
 .131ص: البيت من الطويل يف ديوان لبيد )8(
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ـ  ِهِبصنو" ِوفْالع "ِعفْرِب ،))1 ويسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُلِ    : ، كقوله تعاىل  ابواجلَو ]ظ46[   علَـى  عالرفْ، فَ
   

ـ   ألنَّ ؛وفْوا الع قُِفنأَ: معنى علَى بص، والن "وفْالع "هونقُِفن ي ِذيالَّ معنى ـ   ح ـ   اِبوق اجلَ    قاِب أنْ يطَ
ؤذَِإ، فَ الَالس لَِما حلَى" اذَ "توِن كَ عا لَ ها كَ غواجلُ ِتان فِ ةُلَم ِلعالَّ كَ ِإ، وِ ةًياناِ ت ِمسةًي ماِ  قُد سما عِ هند 

  . ِشفَ، وخبرها ِعند اَألخِهويبيِس
ـ يِنثْت، وِهاِدرفْ يف ِإوِلوصملٍْق ِلاِبطَ مٍريم ض علَىا  هاِلمِتش اِ نالبد مِ  فَ وأما الصلةُ      ِعـهِ مج، وِهِت

  : وِفعِليةٌ، وشرطُها أَمراِنِاسِميةٌ،: يِنمس ِقعلَى ةُلَمجا، والْههبِش وةٌلَمج: ِنيبر ضعلَىف
ـ : "وزج ي الَ، فَ صِل يف األَ  ِبِذ، والكَ ِق الصد ةَلَِمتحم: ي، أَ ةًيِربونَ خ كُأنْ ت : ااهدحِإ الَّـِذي   اِءج 

هِربالَ"أَضكَ"، وتِجاَء الَِّذي ِبعا قَذَِإ" هصداِإلِه ِبت ناَءش.  
 ِةلَمج الْ الُثَا، مِ هامهب إِ سنحي فَ يِمِخ والتفْ يِلِوه الت اِمقَ إالَّ يف م   ِباطَخملْ لِ ةًودهع م ونَكُتأنْ  : اينوالثَّ
اقْرأْ ِباسـِم   :  قوله تعاىل، حنوِةيِلع، والِف))2 تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك : ، حنو قوله تعاىل   ِةيِمساِال

ـ  ريِمف الض ذَ يح دقَ، و4( ( تبارك الَِّذي جعلَ ِفي السماء بروجاً      ،  ))3 ي خلَق ربك الَّذِ  واًء  س
لَنِرتعن ِمن كُلِّ ِشـيعٍة أَيهـم        : تعاىل، كقوله   ٍدرفْم بِ هنا ع رب مخ أًدتب م ِهوِن كَ ِطرشا بِ وعفُر م انَكَ

دأَش)5( ِذيالَّ: ، أي ه أَ و أَ ش ،د م ونا  صلَ وبصِإذَا ِات و نصهفِ ب أَ لٌع ، و وصغَ ف والالَّمِ ِفِل األَ ِةلَ صِ ري  
  )8( -يِهِهتشت: أي-، )7(الْأَنفُس  )6(وِفيها ما تشتِهيِه : حنو قوله تعاىل

  
  

                                                
  يسأَلُونك عِن الْخمِر والْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري ومناِفع ِللناِس وِإثْمهما أَكْبـر     :، ومتامها219البقرة، من اآلية )1(

ت لَّكُماِت لَعاآلي لَكُم اللّه نبيي كَذَِلك فْونِفقُونَ قُِل الْعاذَا يم كأَلُونسيا وفِْعِهمونَ ِمن نفَكَّرت. 
 .   ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِديرالَِّذيتبارك  :، ومتامها01امللك، من اآلية )2(
 .01العلق )3(
 . ِنرياً جعلَ ِفي السماء بروجاً وجعلَ ِفيها ِسراجاً وقَمراً مالَِّذيتبارك  :، ومتامها61الفرقان، من اآلية )4(
 .   ثُم لَنِرتعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد علَى الرحمِن ِعِتياً :، ومتامها69مرمي، من اآلية )5(
 .تشتهي) أ(يف  )6(
ِهيِه الْـأَنفُس وتلَـذُّ   يطَاف علَيِهم ِبِصحاٍف من ذَهٍب وأَكْواٍب وِفيها ما تشت   :، ومتامها71الزخرف، من اآلية )7(

 . الْأَعين وأَنتم ِفيها خاِلدونَ
  .119ص: ، وشرح قطر الندى1/164:أوضح املسالك: ينظر )8(
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ـ فُخو م ، أَ )3(ةَبع وش ائيسالك، و )2(ةَزم ح ِةاَءر، يف قِ  ))1 أَيِديِهما عملت   م و : وقوله   ا وض  
  

ـ قَ: ، أي)4(   أَنت قَاضٍ  فَاقِْض ما  : اٍض، كقوله تعاىل   م ريفًا غَ ص و ِهوِن كَ ِطرش بِ اِفضمالِْب   ِهياِض
   :اعِر الش وقوِل

سبي لَ ِدتك اماألي  ـ ا كُ  م نـ  ت الًاِه ج     
  

  وأِتياَأل بِ يكخـ  اِرب م ن    وـزت 5(ِد لَـم(   
  

أي :مج تلَاِها كُنهم أو ،فُخالْا ِبوضحالْانَنْ كَ، ِإِفر مالْ، أَولُوص وموصبالْوف موِلوص./  
  . هنِم: ، أي7(( ويشرب ِمما تشربونَ : ، كقوله تعاىل)6(ورا ِبِمثِْل ذَِلك الْحرِف معنى ومعلَّقًارجم ]و47[

قَودي فُلُخالظَّاِهه راعر، كقول الش :  
     سعأَالَِّذي ـاد ضنـاكح بس ع8(  ...............................     اـاد(  

                                                
 .  ِمن ثَمِرِه وما عِملَته أَيِديِهم أَفَلَا يشكُرونَِليأْكُلُواْ :، ومتامها35يس، من اآلية )1(
ن حبيب بن عمارة بن إمساعيل املعروف بالزيات، أحد القراء السبعة، أخذ عنـه احلـسن                 هو أبو عمارة محزة ب     )2(

 .1/186: وفيات األعيان:  ينظر.هـ156الكسائي القراءة، تويف سنة
  ، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف )هـ189ت(قرأ حبذف هاء الضمري، أبو احلسن علي بن محزة الكسائي )3(

، وابـن كثيــر     )هـ169ت(نافع املـدين: وهم" عملته"البقية قرأوا بإثبات هاء الضمري ، بينما  )هـ229ت(البزار
، وأبـو   )هـ118ت(، وأبو عمران عبد اهللا بن عامر الشامي       )هـ145ت(، وأبو عمرو بن العالء      )هـ120ت(املكي

النـشر يف  : ينظر). هـ205ت(، وأبو حممد يعقوب بن إسحاق احلضرمي   )هـ128ت(جعفر يزيد بن القعقاع املدين    
: ينظـر . هـ193هـ وتويف سنة95 وشعبة هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل، ولد سنة          .3/263:القراءات العشر 

 .1/425: غاية النهاية يف طبقات القراء
اقِْض ما أَنت قَـاٍض ِإنمـا    فَطَرنا فَالَِّذيقَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمن الْبيناِت و :، ومتامها72طه، من اآلية )4(

 . تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا
، وهو من معلقته الَِّتي 41ص: م1982-هـ1402البيت من الطويل يف ديوان طرفة بن العبد، دار بريوت، بريوت،  )5(

  .تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليِد  خلولـة أطالل بربقة ثهمـد   :  مطلعها
  عبد سفيان بن سعد بن مالك، وامسه عبيد، ويقال معبد، شاعر جاهلي، اندفع منـذ شـبابه البـاكر    وهو عمرو بن  

يف حياة الفروسية واللَّهو حىت طرده قومه، لُقب بابن العشرين؛ ألنه مات يف ربيع عمره عده ابن سالَّم من شـعراء                     
 .134ص: ، ومعجم الشعراء108ص:  والشعراء، والشعر58ص: طبقات الشعراء: ينظر. الطبقة الرابعة من اجلاهليني

 .والصواب تعلّقا) أ(هكذا يف  )6(
 ِبِلقَاء الْآِخرِة وأَترفْناهم ِفي الْحياِة الدنيا  وكَذَّبواْن كَفَرواْالَِّذيوقَالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه  :، ومتامها33املؤمنون، من اآلية )7(

رشذَا ِإلَّا با هونَمبرشا تِمم برشيو هأْكُلُونَ ِمنا تأْكُلُ ِممي ثْلُكُمم  . 
  ".الَِّذي"بدل " الَِّتي"، فيه، وروي 1/236حاشية الصبان: هذا صدر بيت من الطويل، وهو بال نسبة يف )8(

 .وإعراضها عنك استمر وزادا     ........................  :     ومتامه
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وحلَم ليِه ع الز مخِرش  قوله تعاىل ي :         َلعجو ضاَألراِت وومالس لَقِللِّه الَِّذي خ دماِت  الْحالظُّلُم
  .))1والنور ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُونَ 

  هر الْ  قَ ألندجاالِ ةَلَم ةَِمسي ِه، والَِّذي" ين" و م ا بعده م لَى ةًوفَطُعالْ ع جالفِ ِةلَم ـ ِلع ِةي ـ ، و  يِه
"لَخق" و م ا بلَىده  عأَ ع نه ت  لَعاىل خ2(ق( الَ ا م ِدقْ ير سِ ليِه ع وثُ اه م ه م ي ِه بِ ونَلُِدع الَ ا م ِدقْ يلَـى  رع 
االِ ِك، لَ يٍءش نساِه الظَّ مائِ رالن ب مريِ ِن عى بِ  يف اآليةِ   الضنعاالِ م الْ ِمس ـ م الْ بِ وِفوصـ م الَ وِلوص  
  .ِهِظفْلَ ِبوه فَيِتأما يف الب، و)3(ِهِظفْلَِب

ِشوبالْ ه جأَ ةُثَالَ ثَ ِةلَم شالظَّ: اَءيروالْ ف ،جوالْ ار مجرور و ،شطُرها  م كُونأَنْ ي يِنا تام ـ ، و  دقَ
، ))4 ولَه من ِفي السمواِت والْأَرِض ومن ِعنده لَا يستكِْبرونَ عن ِعبادِتـهِ           :ا يف قوله تعاىل   عمتجِا
واحتربِ ز امالتمِ ِني ن اِق النصِني و ،هالَ اِنا اللَّذَ م  ت ِه بِ ِتماِئا الفَ مقَ الَ، فَ ةُدالُ ي :ـ  الَِّذي اَءج الي وم الَ، و 
بِ الَِّذي اَءج ك قَ، ود قَ تمنَّ الظَّ  أَ دروالْ ف ،جوالْ ار مجرذَ إِ ور ا صِ ا وـ  كَ ةًلَقَع ان ا متـ لِّع ـ ِف بِ ِنيقَ ٍلع 
موٍفذُحو اج5(.وب(  

 اَءج: ، حنو)6(يضا أَةٌفَِرع موِلوصملْ ِلافمضت والْمدقَ ت دقَ، و "ألْ"الصفَةُ، وذَِلك يف ِصلَِة     : ثَّاِلثُوال
  .لَ أقْبالَِّذيم غُالَ

  اِبوالسمِ ع الْ ن مالْ ِفاِرع نمى الْ ادمِف بِ عالقَرِد، حنو ص :ي ا رلٌج و ،ا اِ يمبِ أةٌر ،مـ  الض ه ، وقوِل
  .))7 يا ِجبالُ أَوِبي معه : تعاىل

                                                
 .01نعاماأل )1(
 .وأظنه سهوا من الناسخ. خلق تعاىل خلق) هـ(يف  )2(
 .2/3: الكشاف: ينظر )3(
 .ولَه من ِفي السمواِت والْأَرِض ومن ِعنده لَا يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه ولَا يستحِسرونَ :ومتامها ،19األنبياء، من اآلية )4(
: ينظـر .  فتقول يف الظرف الَِّذي استقر عندك، ويف اجلار وارور، الَِّذي استقر يف الـدار              ،"استقر"تقدير الفعل    )5(

 .1/237:حاشية الصبان
 .) هـ(ساقطة من  )6(
  . الْحِديد ولَقَد آتينا داوود ِمنا فَضالً يا ِجبالُ أَوِبي معه والطَّير وأَلَنا لَه  :، ومتامها10سبأ، من اآلية )7(
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  ]ةُـرالنِك [
  

ـ  يف جِ  عاِئش(ف  رحلُ والْ ع الفِ ِه بِ جر خ )ٍمسلُّ اِ  كُ ةُروالنِك(: الَقَ، فَ ةَرِكالن ركَ ذَ مثُ ِهِسن(.   
ِلذَ: أياالِ ك سالْ م مكَ وج ،ودرأَ ٍلج ،الْ و قَمركَ د شقولُ )1(ٍسم ،الَ: "ه ي ختِه بِ ص اِح ومِ د ـ  أَ ن  اِدرفْ
ـ  ي ظُا اللَّفْ ذَه، فَ ٍرجش، و ٍسرفَ، و اٍبتِك، و ٍلجر: ، حنو اٍحضي إِ ةُاديِز" ر آخ ونَ د ِهِسنِج ع ج ِمم  يـع

جاِلالرالكُ، وِبتفْاَأل، واِسراَأل، وشلَى اِرجعِل، يِلِب سدالب )الَوِب ي صخها ِباِحا ودع2(.)ِنِهي(  
  أَو كرالن مفْ لَ اِتع لَى ِهوِعوقُِل يٍءظُ شالْ ع موِم، والْ عدموالْ وِدوج جِروه رِض، والع  ج ثُم ،وهر  

 ثُم ثُم مِجسحِإوانٌي ثُم نانٌسر ثُم لٌجم وجأَود ِمع منم حٍثدو ،هأَو ِمع مِجن 3(/.ٍمس(  
ـ ( مس ِا:ي أَ)ا ملُّكُ( ِئِدتبم الْعلَى وركُذْم الْمس اِالِو، أَ ِةر النكِ حد:يأَ )هبيِرقْتو( ]ظ47[ لَصـ ِب- )ح    ِحتفَ

   

، )سرالفَ و لُالرج: حنو(،  ةٌرِك ن وه فَ ِمالَ الكَ يِحِص يف فَ  )يِهلَ ع الالَِّم و ِفِل األَ ولُخد( -اهمض و الالَِّم
 يف رٍلجفَ وٍسراَأل، وحسنْ أَنلُ :لَوقُ يقْبا يةُ مِكرالن "بر " الْ"أَو " ِريـفعةً ِفيِه التثِّرؤأَم وـ  ي  عقَ
وِقمع م  قْا يلُبلِ )4(اه حنو ي ،مع :" وم ،نام" ِك النرتى بِ ِنينعم ش ٍصخ و ش يٍء وص ٍه وم يٍه الْ ِإٍه ومون؛اِتن 
  )5(.ةَرثِّؤم الْ"الْ" لُبقْ تيِه وٍةاديِز واٍففَِكنِا، ووِتكُ سعوِقت معقَا وأنهِل

                                                
 .103ص: ، وشرح قطر الندى1/82:أوضح املسالك: ينظر )1(
 .1/82:، وأوضح املسالك241ص: أسرار العربية: ينظر )2(
 .1/157: حاشية الصبان: ينظر )3(
 .قبلها) هـ(يف  )4(
  .1/83:أوضح املسالك: ينظر )5(
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بــابــِفطْ الع  
  

  ِةهو يف اللُّغ جالر وع  يٍء إىل ش ب عاالِ د ِصناِفر ع نـ ، ويف االِ  )1(ه ِحالَِطص :ـ ع ـ ف ب طْ اٍني ،
طْوعسن ِف الثَّاِني)2(ٍقفنصالْم ادرمو ،.  

  

]طْعفالن ِقس[  
  

وهابِ والت ا قَ  عِلم لَبالْ ه ،ملَ اِرش كيف إِ  ه بِ ِهاِبعر أَ ِةطَاِسو الْ ِدح ح3(.وِفر( )وحروف ـ  الع  ِفطْ
عشوِهةٌر لَى )يِقع سمِني:  
ـ ، وثُّم، وح  اُء، والفَ اوالو(: وه و اِبرع، واإلِ معنىك يف الْ  ر يش مس قِ - وأَ ى، و أَ  ت ،وـ  ذَ إِ )م  ما لَ
قْيا ِإِضتيضار4 (اب(ا الثَّاِنوأم ،يف قوله تعايلةُي  : اءا ِفدِإمو دعاً بنا مفَِإم )5(.  

- شي موِقسو    رهاِب فَقَطْ، وريف اِإلع ك:)لَِكنالَ،ولْ،و6()ب( ِهيطْفِ  :  والع روفح طْلَـِق   :أَيِلم اوالو
      ى قَوِلكنعفَم ،اِفقووالْم ،والالَِّحق ،اِبقالس ِطفعِع، فَتما يف        : الْجماكُهـِترو، ِاشـرمعو ـدياَء زج

، ويحتملُ أَنْ يكُونَ مِجيئُهما علَى الترِتيِب، أَو علَى عكِْسِه )7(، ثُم يحتملُ أَنْ يكُونا جاَءا معاالْمِجيِء
ـ  :فَِإنْ فُِهم أَحد اُألموِر ِبخصوِصيٍة فَِمن دِليٍل آخر كَما فُِهمِت الْمِعيةُ، يف حنو قوله تعاىل                 ع وِإذْ يرفَ

  

                                                
 .)عطَف(مادة : لسان العرب: ينظر )1(
: لسان العـرب : ينظر. ما كان على طريقة نظام واحد: ، والنسق من كل شيء324ندى، صشرح قطر ال  : ينظر )2(

: ينظـر . على هـذا نـوع بـاب الـشركة        ) هـ180(، والنسق عبارة الكُوِفيني، بينما يطلق سيبويه      )نسق(مادة  
 .2/629:، وارتشاف الضرب1/437الكتاب

 .2/206:، وشرح ابن عقيل3/353:أوضح املسالك: ينظر )3(
 .3/354:أوضح املسالك: ينظر )4(
  ن كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتى ِإذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَـاق فَِإمـا   الَِّذيفَِإذا لَِقيتم  :، ومتامها04حممد، من اآلية )5(

ا ذَِلكهارزأَو برالْح عضى تتاء حا ِفدِإمو دعاً بنمٍض وعكُم ِببضعب لُوبلَِكن لِّيو مهِمن رصلَانت اُء اللَّهشي لَوقُِتلُوا الَِّذي و ن
مالَهمِضلَّ أَعِبيِل اللَِّه فَلَن يِفي س . 

أا حـرف   : أا ليست حبرف عطف، بل هي حرف استدراك، الثاين        : فيها مخسة مذاهب منها، أحدها    " لكن" )6(
أا عاطفة بنفسها والبد هلا من الواو وقبلها        : ، الثالث )هـ377ت(و مذهب أكثر النحويني منهم الفارسي     عطف وه 

ما قام : ليست عاطفة يف قولك: أا عاطفة، وأنت خمري بني أن تأيت بالواو وأال تأيت ا، اخلامسة  : والواو زائدة، الرابع  
 .2/629:ارتشاف الضرب:  ينظر.)، لكنالواو(زيد ولكن عمرو، ألنه ال جيمع بني حريف عطف 

 .2/208:، وشرح ابن عقيل521ص: شرح ابن الناظم: ينظر )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 188

 
 

 )4(هوجنود)3 (أَخذْناهفَ،)2(فَأَجنَيناه ومن معه ِفي الْفُلِْك،))1ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيلُ 
كَوِها فُ مم الت ِترتعاىل يف حنو قوله     يب :         َقَالا وأَثْقَالَه ضِت الْأَرجرأَخا والَهِزلْز ضلِْزلَِت الْأَرِإذَا ز

ـ كَ، و6( ( وأَوحينا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباطِ       ،))5 الِْإنسانُ ما لَها   ا م
 ))7وِإذْ أَخذْنا ِمن النِبيني ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نـوحٍ        :تعاىل يف حنو قوله     يِبِتر الت ِسكْ ع علَى مِهفُ
      ِلكِمن قَب ِإلَى الَِّذينو كوِحي ِإلَيي كَذَِلك)8(  ،        ِلكُمِمـن قَـب الَّـِذينو لَقَكُـمالَِّذي خ )9( /   

  

  نْ  ِإ: ِثعي البِرِك مننا عاربخ تعاىل ِإ، وقوله )11( واسجِدي واركَِعي     ))10وِعيسى وأَيوب      ]و48[
  

وِثنيعبِبم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيِإلَّا ح ِهي )12(لَ، وكَو انِلت رـ  لَيِبِتلت ـ رِتع ِاانَكَ ا افً
  )13(.اِتمم الْدع باِةيحلِْل
ِل"اُءالفَ"ولتيِبِتر و التيلَا قِ ذَِإ فَ يِبِقع:اَءج ز يفَ د عومر انَكَ، و م عننَّ أَ اه يَءِج م ع وٍرم اِق وع ب عد يِءِج م 
زٍديِص مِمِه ِبالًت ِري غَنت راٍخ وتِقعلِّ كُيبِبيٍء ش حِبسِهِلا حولُقً، ت :دلْخم الْكَّةَ فَتِدم14(ةَين(   

                                                
  .وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيلُ ربنا تقَبلْ ِمنا ِإنك أَنت السِميع الْعِليم :ومتامها، 127البقرة، من اآلية )1(
 . فَأَجنَيناه ومن معه ِفي الْفُلِْك الْمشحوِن :، ومتامها119الشعراء، من اآلية )2(
 .فأغرقناه، وهو سهو واضح من الناسخ) أ(يف  )3(
 بةُ الظَّاِلِمنيفَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم ِفي الْيم فَانظُر كَيف كَانَ عاِق: ، ومتامها40القصص، من اآلية )4(
 .03-01الزلزلة )5(
ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَـى ِإبـراِهيم    :، ومتامها163النساء، من اآلية )6(

 . وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبوراًوِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب واَألسباِط وِعيسى 
وِإذْ أَخذْنا ِمن النِبيني ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نوٍح وِإبراِهيم وموسى وِعيسى ابـِن   : ومتامها07 من اآلية،األحزاب )7(

 . اقاً غَِليظاًمريم وأَخذْنا ِمنهم ميثَ
 .  ن ِمن قَبِلك اللَّه الْعِزيز الْحِكيمالَِّذيكَذَِلك يوِحي ِإلَيك وِإلَى  :، ومتامها03الشورى، من اآلية )8(
 .ِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ن ِمن قَبالَِّذي خلَقَكُم والَِّذييا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم  :، ومتامها21البقرة، من اآلية )9(
 .163النساء، من اآلية)10(
 ِعي مع الراِكِعنييا مريم اقْنِتي ِلربِك واسجِدي واركَ: ، ومتامها43آل عمران، من اآلية )11(
 .37املؤمنون )12(
: أسـرار العربيـة  :  ينظر. يف ذلكأن الواو تفيد الترتيب وخالفه أبو الربكات األنباري     ) هـ207ت(رأى الفراء  )13(

 .1/569:، ومغين اللبيب220ص
 املعروفة هلا خنيل كثرية ومياه، للمدينة سور، واملسجد يف حنو وسـطها، هلـا تـسعة           مدينة الرسول   :  املدينة )14(

  .5/97:معجم البلدان: ينظر. طيبة، واملباركة، والشافية: وعشرون امسا منها
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ـ الَّ أَ  إِ ِةدالَالِو و اِجو الز ني ب نكُ ي ملَا  ذَ إِ ه لَ دِلو فَ جزوت و يِقةُ الطَّرِ افَسالَّ م ا إِ مهني ب نكُ ي ما لَ ذَِإ م1(د( 
   )2(.ِلمحالْ
ا قولُ أَوه تعاىل م :        انأْسا باءها فَجاهلَكْنٍة أَهين قَركَم مو)3( َف ،معـ ن أَ واُهللا–ا  اه ـ ع ـ در أَ -ملَ ا ن
فَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ  : ه تعاىل  قولُ هريِظن، و ِسأْ الب يِءِج م دع ب ونُكُا ي نم إِ كالَنَّ اهلَ أَ لِ ؛اهكَالَهِإ

  ))4 ِباللِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم
ـ : كوِل حنو قَ  ِلمجِف الْ طْبا يف ع  اِل غَ كِلذَ، و يةُ السببِ وه، و ر آخ معىناِء  فَلْوِل   فَ افَس ـ ر ِنغ م

ـ ثِْم، و ِر السفَ  عِقب ةٌعاِق و يِهِة، و يمب الغنِ ب س ر السفَ نَّ ألَ ؛اِنودوج م ةُيب والسبب يِقالتعفَ ـ : هلَ سا ه
 ))5 فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيـهِ        : قُِطع، وقوله تعاىل  ق فَ را فرِجم، وس  نزد، و جسفَ
ِلوِتلَالَدلَىا  هِل ذَ عاُ ك ِعستريلِ ت بِطلر  يف ج اِبو رحنو ِط الش ، :من أَي فَ ِنِتأْ يِركْا أُ نمه ِل، ويلَا قِ ذَا إِ ذَه :
م د نلَخ لَي فَ اِر ددِ ه رهفَ، أَ )6(ماِ اد ِتسقَحاق الد رهبِ م خوِلالد لَ، وِذفَتِ وِملَ ذَ اُء اُ  الفَ  حـ حت ، كِل
الَّـِذي   : ه تعاىل كقوِلمعنىا الْذَ هن عِلملجِل ةُطَاُء الراِبلَّى الفَخت تدقَ، وِمهرالد بِ اررقْ اإلِ ِملَتحواُ

ـ عاُ و)7(،  أَحوىخلَق فَسوى والَِّذي قَدر فَهدى والَِّذي أَخرج الْمرعى فَجعلَه غُثَاءً          ِرتلَـى  ضع 
ـ    ))8 أَحوى  فَجعلَه غُثَاءً  ت مدةٌ   ضمفَ: يرقِدأنَّ الت يب بِ أُِج، و يِبِقلتع لِ اِء الفَ وِنكَ اَء ، أو بأنَّ الفَ
اِئنةٌبع ن "كَ"ثُم ماَءا ج9(.ِهِسكْ يف ع(  

   يَءِج أنَّ م  اهنع م انَو،كَرمد ثُم ع  ي ز اَءج:يلَا قِ ذَِإي، فَ اِخالتر و يِبلترِتِل-لَّثَِةثَمم الْ ضِب-"ثًُم"و
  

  ثُم قُلْنـا   ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم    :  تعاىل /هأما قولُ ، و )10(ٍةلَهم بِ ٍدي ز يِءِج م دع ب عاِقو و رمع  ]ظ48[
  

                                                
 .مدة) هـ(يف  )1(
 .273، 1/272:، ومغين اللَّبيب329ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
 . وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قَآِئلُونَ :، ومتامها04األعراف، من اآلية )3(
 .98النحل )4(
 . اٍت فَتاب علَيِه ِإنه هو التواب الرِحيمفَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلم :، ومتامها37البقرة، من اآلية )5(
 .دينار) هـ(يف  )6(
 .05-02األعلى )7(
 .)هـ( ساقطة من  )8(
 .329ص: ، وشرح قطر الندى3/361أوضح املسالك: ينظر )9(
 330ص: شرح قطر النـدى   : ينظر. أمرا ثالثا تفيده، وهو التشريك يف احلكم      ) هـ761ت(وأضاف ابن هشام   )10(

 .1/197:ومغين اللَّبيب
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مواْ آلددجآلِئكَِة اسِللْم )1(ولُقَ، وِراِع الش:   
     وهبــاد أَاد ثُــم ســ ســنمــ ِلقُــلْ

  

ــ   ــ باد ســدثُــم قَ عذَد ــاك ج ه2(د(   
  

يلَِقو :قِدالتير قْلَ خا أَ ناكُبثُ م  ص مورا أَ ناكُبالْ  فَ م ِذفحمضمِ اف نه3(ام( لِ لْقُ و من س قُلْ لِ   اد ثُم ،من 
سأَاد بِلوه ثُم ،منس ادج هقَدالُ، وي يف ثُم "ثَم4(".ت(  

  أَ"ولَ" وه ا خمةُس م ع اٍن، معناِني ب عِبلَ الطَّ دو ،هما، التِيخواِإلري ،بةُاحةُثَالَثَ وـ  م عـ اٍن ب عد 
  )5(.يمِس، والتقْيكِك، والتشالشك: يِه وِربخالَ

فَكَفَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم   :ه تعاىل، حنو قوِلريِيالتخفَ  
  .اهتخ أُودا أَن ِهوجزت: ك، وقوِل))6ير رقَبٍة أَو ِكسوتهم أَو تحِر

  ))7) (8 ليس عليكم جناح أنْ تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم            : ، حنو قوله  ةُاحبواِإل  
  

                                                
ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِليس  :، ومتامها11 األعراف، من اآلية)1(

اِجِدينالس نكُن مي لَم . 
ـ 1422سليم خليل قهوجي، دار اجليـل، بـريوت،         : ح البيت من اخلفيف يف ديوان أيب نواس، ت        )2( : م2003-هـ

                   :وصواب عجزه. ، من قصيدة مدح294ص
        ............................  قبـل ذلك جده،قبلـه ثُم   

هـ، من أرومـة    145وهو أبو علي احلسن بن هانئ احلكمي املعروف بأيب نواس ، ولد باألهواز من بالد فارس سنة                
  ية، نشأ يف البصرة، رحل إىل الكوفة فأخذ عن أئمتها علوم اللغة واألدب، وأجاد الـشعر يف الغـزل واـون             فارس

 .543ص: الشعر والشعراء: ينظر. هـ، ترك ديوان شعر199ووصف كؤوس اخلمر، تويف سنة
 .330ص: شرح قطر الندى:  ينظر)3(
 .2/639:ارتشاف الضرب: ينظر. م بتاء ساكنة، ومتحركة، وقد تبدل ثاؤها بفاء، فيقال ف)4(
 .98ص: ، وحاشية ابن احلاج332ص: ، وشرح قطر الندى378، 3/337:أوضح املسالك:  ينظر)5(
 الَ يؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم ولَـِكن يؤاِخذُكُم ِبمـا عقَّـدتم اَأليمـانَ     :، ومتامها89 املائدة، من اآلية)6(
فَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم أَو ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبٍة فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالَثَـِة       فَكَ

كَذَِلك كُمانمفَظُواْ أَياحو ملَفْتِإذَا ح اِنكُممةُ أَيكَفَّار اٍم ذَِلكونَأَيكُرشت لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي   . 
 .، وهو سهو واضح من الناسخ)أ(هكذا يف  )7(
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرِج حرج ولَا علَى الْمِريِض حرج ولَا علَـى   :، ومتامها61 النور، من اآلية)8(

 تأْكُلُوا ِمن بيوِتكُم أَو بيوِت آباِئكُم أَو بيوِت أُمهاِتكُم أَو بيوِت ِإخواِنكُم أَو بيوِت أَخواِتكُم أَو بيـوِت                   أَنفُِسكُم أَن 
لَكْتا مم أَو الَاِتكُموِت خيب أَو اِلكُمووِت أَخيب أَو اِتكُمموِت عيب أَو اِمكُممأَع احنج كُملَيع سلَي ِديِقكُمص أَو هفَاِتحم م

 علَى أَنفُِسكُم تِحيةً من ِعنِد اللَِّه مباركَةً طَيبةً كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم أَن تأْكُلُوا جِميعاً أَو أَشتاتاً فَِإذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّمواْ
اِت لَعِقلُونالْآيعت لَّكُم . 
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وِلقَوك :قَ الفُ ِساِلجأَ اَءه اءَ والقُر  الفَ، ورق ب ينها أَ م نَّ التِيخالَ   رييأَت1(ىت( ج ولْا ازجـ  بِ ِعم ا م
 نْ أَهلَا وهِتخأٍُد ون ِهِجيِوز تنيع بمج الْه لَوزج ي الَى أنهر ت الَ، أَ )2(ىتأَت ي ةُاحباِإلا، وِ هدعا ب ما، و هلَبقَ
ياِلجقَ الفُساَء والقُاَءهراِم جيع.  

والشحنو قوله تعاىل   ك ، :        ٍموي ضعب ماً أَووا يقَالُوا لَِبثْن)3( ِوقول ،ـ ِع: ك ِدن ـ ي ز يأَ د و 
عما لَ ذَو، إِ رما عِ   مهأي لَمتع ندكوالت ،ِكشيكوي ،عربع ناِإل ِبهبأَاِمه ا، حنو قوله تعاىليض :   ـا أَوِإنو

ــوقَ ، )5( وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ ، ))4  هدى أَو ِفي ضلَاٍل مِبٍنيعلَىِإياكُم لَ : كوِل
اَءجز يأَد وع ما كُذَو، ِإرنع ا ِباِلتالْـمي ِمِئاجنهمِكلَا، ونك تهملَى أبالْع مِباطَخ.  

وقَالُواْ  : ، حنو قوله تعاىل   )6 (]يِقِرفْالت وبِ يِفوِقالتوِب [ِليِصالتفْضا بِ  أي هن، ويعبر ع  يموالتقِس
ـ ِا: ةُمِلالكَ: )9(كوقوِل. )8( بواْأَن يقَتلُواْ أَو يصلَّ ، ))7 كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ سأَم ،و 

  .فر حو، أَلٌعِف
  وِإلْ ِلونُكُتضاِبري أَ يف رنيالكُوِفيِبأَ، وِلي عيابِن وب ر10(انَه(ولُيه قَلَ، وعيٍرِر ج :  

                                                
 .يأىب) هـ(يف  )1(
 .تأباه) هـ(يف  )2(
 . قَالُوا لَِبثْنا يوماً أَو بعض يوٍم فَاسأَلْ الْعادين  :، ومتامها113املؤمنون، من اآلية )3(
 اللَّه وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضلَاٍل قُلْ من يرزقُكُم من السمواِت والْأَرِض قُِل :ومتامها، 24سبأ، من اآلية )4(

 .مِبٍني
 .147الصافات )5(
 .) هـ(إضافة من  )6(
 وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ قُلْ بلْ ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً وما كَـانَ ِمـن   :ومتامها ،135البقرة، من اآلية )7(

ِرِكنيشالْم  
ن يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَساداً أَن يقَتلُـواْ أَو  الَِّذي ِإنما جزاء  :ومتامها، 33املائدة، من اآلية )8(

     اْ ِمننفَوي ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي  ـذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر
 ِظيمع. 

 .وكذلك) هـ(يف  )9(
 وابن برهان هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق كان أول أمره منجما فصار .1/116:مغين اللبيب: ينظر )10(

  .2/120: ة الوعاةبغي: ينظر. هـ456حنويا، تويف يف مجادى اآلخرة سنة
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  )2(       ........................  ةًـياِنم ثَ)1(ادواو ز أَنيـاِنموا ثَانكَ
واُءكَحذِْا«:ى الفَرهبإىل ز ذَي عد ِلٍد أوالَ فَكت بِحرالي 3(»وم(وى ِبونُكُتنعمِما أُذَ ِإاِو الوناللَّب س./  

  :ِراِع الشوِلقَ، كَ)4(مِهِريغَ والكُوِفيني ن ِمٍةاعم جدن ِع  ]و49[
كَةَفَالَِخ الْاَءج أو انلَت ـ قَهاد5(      .........................  ر(  

 اِمهفِْتس االِ ِةزمهما بِ  إِ ةُوقَبسمالْ ي هِ ةُلَِصتم، فالْ ةٌلَِصفَنم، و ةٌلَِصتم: ِنيمس قِ علَى" أم" و ،تانكَو: يأَ
، حنو  )6(ِردصميِل الْ ِوأْ يف ت  ِنيتلَم ج نيع ب قَت و ،اهلَبالً ِبما قَ  تِصا م هدعا ب  م ونُكُي، و ِةيِولتس لِ ِةمِهفْمالْ

  .همدع وارذَن اِإلمِهيلَ عاًءوس:  أي)7( رهمسواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذ : قوله تعاىل
  ا بِ ِإومهمطلَ ٍةزبِ  ي بأَ"ا  هم" الت ِيعني و ،قَتع ب ني م فرـ ِعأَ : حنـو  يِند ندك ـ  ز أَ ي د ع ـ م مو؟ر  

ـ  الْونُكُا يذَهِل، وِهِني يف عاك شكنلِك، وهدنا ِعمهدحنَّ أَأَ ِبعاِط قَ كإن فَ ؟؛كدنا عِ مأيه: ي أَ ج واب
 الَا، أَ ه بِ اِمهفِْتس يف االِ  ِةمزه الْ ةُيلَِدا ع  ألنه ؛ةًلَاِدع م ِهِذه" أم"، وتسمى   "الَِب" الَ، و "معنِب"  الَ ِنيعِيالتِب
رى أَ تكأَ ن دلخالْ ت هملَىة  زأَ ع اِالدِِح سِايِن اللَّذَِنيم ستى الْوـ ح يف ظن ِبكم ـ ك ـ ليِه ِإِةبسالِن ا، م
 ِممـا    عِلم دقَ، و كدنِع: كولُ قَ وه، و يِهك فِ  ش الَ ا م )9(مهين ب )8(سطَو و ِر اآلخ علَى" مأَ" تلْخدوأَ
قَت  أنَّ الو راِقرع ب عد ه مِةز الت سالَ ِةوي  ي سِحت ج قا، وأنَّ الكَ  والَابم م عه ا خبر ها الَ ، وأن قَ تـ   إِ ع الَّ بين 
جلَمتوأنَّ الْ  ِني ،جلَمتِني م عه  الْ ِلوِيأْا يف ت مصد ِإِر ونم تميا س" أم " ذَيف هِني ِصلَةً م؛ت ا قَ ألنَّ مـ لَب ا ه  

  

                                                
 .زاد) هـ( يف )1(
  : ، ومتامه3/745: هذا صدر بيت من البسيط يف ديوان جرير)2(

 .ت أوالديلوال رجاؤك قد قتل  ............................
 3/188:الكتـاب : ينظر. تقدم نفي أو ي، وإعادة العامل     :  معىن اإلضراب بشرطني   )هـ180ت( وأجاز سيبويه  )3(

 .2/640:بوارتشاف الضر
 تكون ألحد الشيئني على اإلام، ومعىن الواو اجلمع بـني   "أو" ذهب البصريون إىل أا ال تكون مبعىن الواو؛ ألن           )4(

 .2/480:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. الشيئني
  : ، ومتامه2/416: هذا صدر بيت من البسيط يف ديوان جرير)5(

 ى ربه موسى على قدِركما أت  ............................
 .3/368:أوضح املسالك:  ينظر)6(
 . ن كَفَرواْ سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم الَ يؤِمنونَالَِّذيِإنَّ  :، ومتامها06 البقرة، من اآلية)7(
 . من الناسخاوأظنه سهو. قسط) هـ( يف )8(
  .وابوهو الص. بينهما) هـ( يف )9(
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وما بعدا الَهسي تغأَى ِبنِهِدحمِنا ع1(.ِر اآلخ(  
 أَم  :و قوله تعـاىل   ، حن )2("لْب"ا  اهنعم، و كِل ذَ ن مِ ةُياِلخ الْ يِه: ا أيض ةًعِطنقَمى م ، وتس ةُلَِصفَمنوالْ

 اهرقُولُونَ افْتي)3( َأ ،ي :لْب ونَولُقُ ي قوِل، وِإ: كهأً لٌِبِإا لَ ن  ش اٌء؟ أَ مي :لْ هِ بي اٌء ش ذَِإ، و ا وقعت ب عد 
 أَم لَهـم أَيـٍد    ِبهـا  أَلَهم أَرجلٌ يمـشونَ    :ا، حنو قوله تعاىل   يضا أَ هدع ب امهفِْتس االِ  قُدر اٍمهفِْتسِا

ـ  ب عقَ ي الَوي، و تس ي لْم ه أَ: ا يف حنو  هدع ب ِهوِره ظُ يِلِلد بِ مهلَلْ، أَ ب: يرقِد، الت)4( يبِطشونَ عد" أم "  
  

ـ  اهلَ ِرسكَِب-/ ، وِإما   )5(»ِفطْ الع وِفر ح ن مِ ِهِذ ه تسيلَو« :وٍرفُص ع بن اِ الَ قَ . ِإالَّ جملَةٌ  ِهِذه  ]ظ49[ زِةم   
  

 الَقَ، و معنى والْ ِفطْيف الع " أو "ِةلَِزنما بِ  أنه نيوِيح الن رثَكْ أَ معا، ز هِلثِْم بِ ِةوقَبسم الْ -يِمِم الْ وتشِديِد
ـ  الْوا ه ذَه و اِوالو بِ وا ه  إنم فطْع وال طْقَ فَ معنىا يف الْ  هلُثِْم«: انَهرب و )6(انَسيِك انبِاي و ِلو ع بأَ حق 
ودؤييههأن ا ماِمجلْ ِلةٌعا [اِوووم7( ]لُز(،الَاِط والع في دلَى لُخعِفاِط الع«.)8(  

ـ  إما الْ  سِلاج: ، حنو ةُاحبو اإلِ ارا، أَ ينإما دِ ا، و مهرايل إما دِ   م ن مِ خذْ: ، حنو ريِيخالتفَ   حسن 
ا اِ ِإومبِري سِ نين كحنو ، والش  :ا   إِ اَءجا   مإمو ديزعمحنو و،  ر ِكيكشـا      : والتإمو ،ـديا زِدي ِإمِعن

 "مـا ِإ "اِرركْ تِ ن ع ونَغنتس ي دف، وقَ ر، وإما ح  لٌعم، وإما فِ  س إما اِ  ةُمِلالكَ: ، حنو يمِسقْوالتعمرو،  
   :ِراِع الشوِلا وقَذَ كَلْعافْالَّ فَا،وِإذَ كَلَعفْ تنْو، وإما أَرم أو عدي إما زاَءج:كوِل كقَ"بإالَّ"و ، أَ"وأَِب"

ــا أَفَ نْإمــ ت ــ أَونَكُ ــِخ    ٍقدِصي ِب
ــِإو ــي واتِنحِراطَّالَّ فَــ ي    ِنذِْخــ

  

ـ  مِ فِرعأفَ   نـ  غَ ك ـ ي  ثِّ ـ  نِم ييِنِم س  
ــ ــكِقتأَوا دعـ ــِقت وتيـ    )9(ييِنـ

  

                                                
 .1/77:، ومغىن اللَّبيب333ص: شرح قطر الندى:  ينظر)1(
 .3/374:أوضح املسالك: ينظر )2(
 .أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ ِبسورٍة مثِْلِه وادعواْ مِن استطَعتم من دوِن اللِّه ِإن كُنتم صاِدِقني :ومتامها، 38يونس، من اآلية)3(
  أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ ِبها أَم لَهم أَعين يبـِصرونَ ِبهـا   :، ومتامها195األعراف، من اآلية )4(

 . أَم لَهم آذَانٌ يسمعونَ ِبها قُِل ادعواْ شركَاءكُم ثُم ِكيدوِن فَالَ تنِظروِن
 .ى القول فيما توفر لدي من مصادرمل أعثر عل )5(
ـ 299 هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان، أخذ عن املربد، كان من أتباع املذهب البصري، تويف سـنة               )6(   هـ

 .5/308: ، واألعالم151، 150ص: البلغة: ينظر. املهذب يف النحو: من كتبه
 ).هـ(إضافة من  )7(
 .1/108:بيب، ومغين الل2/629َّ:ارتشاف الضرب: ينظر )8(
 3/162:، وحاشية الصبان1/110:، ومغين اللَّبيب117ص:، والتسهيل255ص:البيتان من الوافر يف الشعر والشعراء     )9(

  = أخي بصدق والغثُّ هو الرديُء من كل شـيء، والـسمني            : ومها للمثقَّب العبدي، ويروى أيضا أخي حبق بدل       
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ا هلَبما قَ  ع ِمكْح الْ بلٍْذ س ِئنيا حِ اهنعمٍر، و م أَ و، أَ اٍبجيِإق بِ بنْ تس أَا، و هوِفطُعاِد م رفْ إِ ِطرشِب" لْبو"
وجلُعها بِلم عدا أَهون أٍَيه و1(ٍيفْ ن(و معنا ِحاهيِئنِرقٍْذ تيرِمكْ حا قَ ملَبها، وجِضلُع ِلِهد ما بعداه.  
ـ  و علَـى  ٍدي ز ركْ ذِ نَّأَكَ و ٍدي ز ونَو د ٍرمع لِ لٌاِص ح اميالِقو، فَ رم ع لْد ب ي ز امقَ: ، حنو ابجيِإالْفَ ِهج 
واَأل .ِطلَالغمِا: ، حنو رِرضب ز ي ا بلْد ع م ا والنرهالَ: ، حنو ي ت ِرض ز بي ا بد حنولْ ع ،فْيا، والنرا : مم

ديز قَاملْ، بع م2(.ور(  
الَ"و "الْ ٍيفِْلن ا قَ  ِتالثَّاِب ِمكْحِلم لَبه ا ع ا بمعده عطَا، ويبِ ف ا بِ هشفْ إِ ِطراِدر م ـ طُع وِفه نْ أَا، و

سبِ ت قِإبيقَ: ، حنو اٍبجام ز يالَ د  ع مأَ  ر و أوحنو ٍرم ، :ِرِاضب ز ا الَ يد ع ا، أَ مرنِ و حنو اٍءد ، :ـ ا اِ ي بن 
أما حنـو   ، و اِوالو بِ نَِرتقْ ت  الَ نْأَ، و )4(ِر اآلخ علَىا  هيفَاِطع مت ِدح أَ ِقد صِ ِمدع، و مي ع نب ال اِ  )3(ميأُ
  ./ةُفَاِط العي ِهاوالوو فَرم عالَ ودي زاما قَم: كوِلقَ

   ٍيه ن و، أَ ِيفْنق بِ بنْ تس  أَ طُرت،ويشِكاردِتسِال لِ - النونِ وِنكُسِب-ن  ِكالنفِْي، ولَ  يِدِكأْتِل" الَ"و     ]و50[
  

الَ نْأَو  قْ تبِ نَِرت اِوالو أْنْ ِيأَ، ويت بعدهفْا محنور د :ا قَمامز لَي ِكدع نمرالَو، وت ِرضبـ  ز ا لَيـ د ن ِك
عمنِْإا، فَ ر قَ وع ب تعده ا جكَ ةٌلَم انت خةً مِ فَّفَ مِةيلَالثَِّق ن ِه، وحِ ي يِئن ٍذ حراِ ف ِتب5(.اٍءد( و "حيف  "ىت 

ـ ا اِ هدعا ب  م ونُ كَ هطُرش، و ونَيوِف الكُ هركَنأَ )6(اذَِلا، و هِف بِ طْ الع بعِض الْمواِضِع أَشار إىل ِقلَّةِ     ا سم
  ِضـدِهما  و، أَ  أو قُوةٍ  ٍفر يف ش  هةً لَ اي غَ هونكَ، و هن مِ ِءزجا، أو كالْ  هلَبًءا ِمما قَ  ز ج كونه)7(را، و اِهظَ

  ةٌ اي  غَ  مه، فَ ونَجامى احلَ ت ح ين الناس ارز، و ِفرةٌ يف الش  اي غَ اُءيِبناَأل، فَ اُءيِبنى األَ ت ح ات الناس م: حنو
  

  

                                                                                                                                                   
واملثقّب العبدي هو عائذ بن ِمحصن بن ثعلبة بـن          ). مسن(، و )ثغث(لسان العرب ماديت    : ينظر. خالف املهزول = 

  : واثلة من قبيلة نكرة، شاعر جاهلي، عاصر عمرو بن هند، سمي املثقَّب لقوله
     وثَقَّبن الوصاوص للعيون  رددنا حتية وكنن أخرى 

 .255ص: ، والشعر والشعراء104ص: طبقات الشعراء: ينظر
 ).هـ(نفي، ساقطة من ...  ومعناها )1(
 .2/643:ارتشاف الضرب:  ينظر)2(
 .أخي) هـ( يف )3(
 .100ص: ، وحاشية ابن احلاج3/388:أوضح املسالك:  ينظر)4(
، واختلف الكوفيون والبصريون يف العطف بلكن بعـد         100ص: ، وحاشية ابن احلاج   1/479:مغين اللَّبيب :  ينظر )5(

 .1/211:، ومغين اللَّبيب2/484:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. كره البصريوناإلجياب، فأجاز ذلك الكوفيون، وأن
 .ولذلك) هـ( يف )6(
 .أو) هـ( يف )7(
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  )1(.ِةاَء والدنِةانهيف اِإل
قَود م أَ قَ تنَّ  د"ىحت "كُت ونُ ج ةً واراِ ونُكُت ِتباِئد قَيةً، ود ت حـ ت ـ م الْ لُِم ـ الَي الثَ اِنع ـ يف ب ( ةَثَ ِضع  
ـ اِئدِتب ِا)2(ٍذِئني ِحونُكُت، فَ"اهسأْر" ِعفْرا ِبسهأْى رت ح ةَكَت السم لْكَأَ: ، حنو )ِعاِضومالْ ةًيـ ِب، و نِهِبص 
ـ  أَ )تفْطَإنْ ع فَ(،  ِةادر اإلِ ِبسح بِ كِلذَارةً، و  ج ونُكُت فَ ِهرجِبةً، و فَاِط ع ونُكُتفَ نـ ِب( ت لَـى ا  هع 
موٍعفُر فَ رعت( ْال مطُعوف )َألَى وع م نوٍبص ن صبت( ْال مطُع  وف)َأ  لَىوع م وٍضفُخ ـ  خ  )تضفَ
 علَى ِرف الظَّاهِ طْوز ع ج ي نه أَ ِهِقالَطْ إِ ن وفُِهم مِ  .وفطُعم الْ )تمز ج وٍمزج م علَىو  أَ( )3(وفطُعمالْ

ـ ِرعم، والْ ِةرِك الن علَى ِةر والنكِ ِهِسكْع، و ِرمضم الْ علَى ِراِهِر، والظَّ مضم الْ علَى ِرمضمِر والْ الظَّاِه  ِةفَ
 نـثُ ؤم والْ كَّرذَم والْ وعمجمنى، والْ ثَم، والْ درفْم، والْ ِهِسكْع و ِةر النكِ علَى ِةفَِرعم، والْ ِةفَِرعم الْ علَى
بعضلَىا  هع ب ٍضع قًا أَ طَ تابو ت خ الُفًا وهِلذَ كَ وِك، لَ )4(كن شي تر  لَى ِفطْطُ يف العـ  ع ـ  ِريِم ض  ِع الرفْ
  )5(.هامقَ مومقُا ي مو أٍَلِصفَن مٍريِمض ِبلُص الفَِلتِصمالْ

  شويتر  لَى ِفطْطُ يف العمِ عالض الْ ِري موِض إِ فُخعةُ الْ اداِفخعِ ض ند نيِريص6(الب(  ،)قَ: ولَقُتام   
  

ـ ا مِ ذَ، ه )رامعو/ دا  يت ز يأَرو(ه،  ِلثْ مِ علَى وِعرفُم الْ ِمس االِ ِفطْ ع الُثَا مِ ذَه، و )ورمعد و يز  ]ظ50[    الُثَ
  

االِ ِفطْع الْ ِمس منلَى وِبصثْلِه   مِ ع)ومربِ ر تزي ٍد وعٍرم( الُثَا مِ ذَ، ه طْ عاالِ ف الْ ِمس ملَى وِضفُخع 
 علَـى  الُح الْ الَي، و اِضم الْ فطَع ي الَفَ: انا، أي ما ز د أنْ يتحِ  ِلع الفِ علَى ِلع الفِ ِفطْ ع طُرشو. ِهِلثِْم
يقْدم قَومه يـوم الِْقيامـِة       : ، حنو قوله تعاىل   )7( اللَّفظِ ادحت اِ طُرت يش الَ، و سكْ الع الَ، و ِلبقْتسمالْ

مهدرفَأَو )8( ِالُثَ، وم الفِ ِفطْ ع لَى ِلعالفِ ع فِْلعحنو قوله تعـاىل ِع يف الر ،:    َآنــذَا الْقُـرِإنَّ ه
ـِيه     ِمِننيؤالْم رشبيو مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهي)9( . صحنو قوله تعاىل   ِبويف الن ، : َكو  ـاكُملْنعج ذَِلك  

   

                                                
 .1/211:مغين اللَّبيب:  ينظر)1(
 .حىت) هـ( يف )2(
 .199ص: أسرار العربية:  ينظر)3(
 .101ص: حاشية ابن احلاج:  ينظر)4(
 .3/390:أوضح املسالك:  ينظر)5(
: ينظر. )هـ215ت( وال عند األخفش   ،)هـ672ت(، وال عند ابن مالك    الكُوِفينييس عود اخلافض الزما عند       ول )6(

 .3/170:حاشية الصبان
 .3/394:أوضح املسالك:  ينظر)7(
 .  الْموروديقْدم قَومه يوم الِْقيامِة فَأَوردهم النار وِبئْس الِْورد :، ومتامها98 هود، من اآلية)8(
   = ونَ ـالَِّذين يعملُِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبشر الْمؤِمِنني ـِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ ِيه :  ، ومتامها09 اإلسراء، من اآلية)9(
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ول قوله  حن [ِمزج، ويف الْ  ))1 الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً       علَىأُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء     
 إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَانـاً ويكَفِّـر3(  ،          (وِإن تؤِمنوا وتتقُوا يؤِتكُم أُجوركُم      :)2 (]تعاىل

 ئَاِتكُميس نكُمع)4( ،ِحيمر غَفُور اللّهو لَكُم ِفرغيو  )5(.  
ويالفِ طَع فلَى لُعاالِ ع الْ ِمس مشلَ ِهب ى يف الْ  هنعحنو قوله تعاىل   )6(م ، :    قَاِتدصالْمو ِقنيدصِإنَّ الْم

، حنـو  سكْ العوزجي ، و8(( فَالْمِغرياِت صبحاً فَأَثَرنَ ِبِه نقْعاً ، ))7  اللَّه قَرضاً حسناًوأَقْرضواْ
  .))9ن الْميِت ومخِرج الْميِت ِمن الْحي يخِرج الْحي ِم : قوله تعاىل

  

                                                                                                                                                   
 . أَنَّ لَهم أَجراً كَِبرياً الصاِلحاِت= 

 .136 ص:متامهاينظر ، 143البقرة، من اآلية )1(
 .إضافة يقتضيها السياق )2(
 .103ص: ، ينظر متامها36 حممد، من اآلية)3(
ن آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويغِفـر  الَِّذيِيا أَيها  :، ومتامها29األنفال، من آلية )4(

ذُو الْفَض اللّهو ِظيِملَكُمِل الْع . 
يا أَيها النِبي قُل لِّمن ِفي أَيِديكُم من اَألسرى ِإن يعلَِم اللّه ِفي قُلُوِبكُم خيراً يؤِتكُم  :، ومتامها70األنفال، من اآلية )5(

ِحيمر غَفُور اللّهو لَكُم ِفرغيو ا أُِخذَ ِمنكُممراً ميخ . 
 .3/394:، وأوضح املسالك552ص: ، وشرح ابن الناظم2/664:ارتشاف الضرب: نظري )6(
ِإنَّ الْمصدِقني والْمصدقَاِت وأَقْرضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعف لَهم ولَهـم أَجـر    :، ومتامها18احلديد، من اآلية )7(

كَِرمي. 
 .04-03العاديات )8(
ِإنَّ اللّه فَاِلق الْحب والنوى يخِرج الْحي ِمن الْميِت ومخِرج الْميِت ِمـن الْحـي    :، ومتامها95 من اآليةاألنعام، )9(

  . ذَِلكُم اللّه فَأَنى تؤفَكُونَ
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] طَعـفـَ الب   ]اِني
  

  وا عطْأمفالب فَاِني ،هواِب تعم وضأَح ،وم خصصاِم جغَد ريم ٍلؤو .  
ـ  م وٍلؤ م ري غَ داِمج: هوقولُ[،  ِت النع ري غَ )1(ِعاِب التو ِراِئس لِ جِر مخ ص مخص و أَ حضوم: هولُقَفَ ِرخج 
ـ الَ الثَاِبرع اِإلهجو أَ:ِةرش عن ِمٍةعبر يف أَهوعبت مقاِفوي، وِه ِب)3(ولٌؤ مو، أَقتش مهنِإ فَ )2( ]ِتلنعِل  ِةثَ

نِكوالتريِكذْ، والتفْ، واِإلريروفُاد روعحنوه ،قْأَ: نِبس أَاِهللام بِصفْو حرم4( ع(   
      نماِس، وو العبأب دماَء أَحجأَ و ثَكْعر الن ِيِوحونَكَ ني ِفطْ ع ـ  الب اِني ـ  ن ـ نعـا لِ اِبةً ت رِك   ٍةرِك
ـ  ز ام قَ دنِه:  حنو هن ع اُءنغِتس االِ عنتما اِ ذَالَّ إِ  إِ لٍّ كُ ن مِ لٍّ كُ لَد ب هابرع إِ وزجي، و ازوج الْ يحوالصِح ي د  

  

ا هنِم، و ِثاِرح الْ دييا ز : كولُا قَ هن مِ ةٌلَِثم أَ كِلذَِل، و )5(انُيعين الب تيلَّ األوِل، فَ  ح م هلُالَح إِ وا، أَ وهخأَ
   :ِراِع الشولُقَ

  /)6(وعـــاقُ وقُـبهر الطَّـري تيــِهلَع    ـــٍري ِبشِرـكِْك البِران التبا ِانأَ
  

   :وقوله   ]و51[
ـ وخيـا أَ أَ نيـ ا ع بـ د ش مــٍس ونالَفَو     

  

ـ  مكُذُأُِعي   ـ  نْ أَ ِهللااا ِب حِد ت ثَا حـ ر 7(اب(   
  

                                                
 .للتأكيد ولعطف النسق والبدل) هـ(يف  )1(
 .)هـ(إضافة من  )2(
 .324ص: ىشرح قطر الند: ينظر )3(
 لعبد  2/201:، ويف شرح ابن عقيل    324ص: ، وشرح قطر الندى   3/347:أوضح املسالك : هذا رجز، بال نسبة يف     )4(

  : اهللا بن كيسبة، وبعده
       ها من نقب وال دبرفاغفر له اللهم إن كان فجر  ما مس                    

  إين على ناقة دبراء نقباء، وطلب منـه أن يعطيـه   : قال لهويروى أن عبد اهللا هذا جاء إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب ف   
ناقة أخرى من إبل الصدقة يركبها فامتنع، فانطلق ناظما هذا الرجز، وهو عبد اهللا بن كيسبة النهدي، وكيسبة أمـه               

 .252ص: معجم الشعراء: ينظر. وقيل امسه عمرو، شاعر خمضرم
 .325ص: شرح قطر الندى: ينظر )5(
: ، وشرح قطر الندى   3/351:، وأوضح املسالك  518ص: ، وشرح ابن الناظم   1/182: الوافر يف الكتاب   البيت من  )6(

  ، للمرار األسدى، وهو املرار بن سعيد بـن حبيـب  3/128:، ويف حاشية الصبان2/204:، وشرح ابن عقيل  326ص
  : م ما قال العربابن خالد بن نصله بن فقعس، شاعر أموي مشهور من بين أسد، روى هلا املرزباين من أكر

         وإن أيسر املرار أيسر صاحبه إذا افتقر املرار مل ير فقـره 
 .245ص: معجم الشعراء: ينظر

  = ، وحاشية326ص: ، وشرح قطر الندى3/350:، وأوضح املسالك517ص:البيت من الطويل يف شرح ابن الناظم )7(
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"ٍرفَِبش" طْ، عف ب لَى اٍنيع "يِركْالب" الَ، و ي جاِنوز ب الً؛د  ألنَّ الب ِة يف نِ  لَدإِ ي ِهِلالَح ـ م لَّ ح
ا، هن مِ رِدجم إىل الْ  " والالَّم فِلاَأل "يِها فِ  م افض ي  الَ ذْ، إِ  ِبشرٍ ِك التارِ )1(]نباِ[ا  نأَ: وزج ي الَ، و وِلاَأل
ـ ثَةً مفَاف ِصضم الْانَو كَ، أَ ِهِريِمىل ض  إِ و أَ يِها فِ ما ه يف إىل م  ِضا أُ ذَالَّ إِ ِإ أَاةًن وم جـ م ةًوعـ  ج مع 
 دنا عِ ذَ ه علَى مالَي الكَ ِتأْيس، و )2(راءا للفَ الضاِربا زيٍد، والضاِربوا زيٍد، ِخالَفً    : ، حنو م السالِ كَِّرذَمالْ

 ِذكِْر م خبِ فَا ي ضِةافَاإلض و ،"عبد ش ِسم" و ،"الَوفَن "طْعف ب لَى اٍنيأَ: "ِهوِل قَ عخويان" الَ، وـ  ي جوز 
ـ  دبيا ع أَ: ت قُلْ أنككَ، فَ وِل األَ لَّح م ِهِلالَح إِ ِريِدقٍْذ يف ت  ِئني حِ  ألنه الً؛د ب أَنْ يكُونَ  ش ٍسم ـ  و نالَفَو 

  .وزج ي الَكِلوذَ
  

                                                                                                                                                   
   وابن عم الـنيب    -كرم اهللا وجهه  – علي بن أيب طالب       لطالب بن أيب طالب، أخي أمري املؤمنني       3/127:الصبان= 

 . ويبكي فيها على من قُـِتلَ يوم بدر من قريشوالبيت من كلمة ميدح ا النيب
 .)هـ(إضافة من  )1(
 .2/205:شرح ابن عقيل: ينظر )2(
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ـوِك بالت يـِدـاب   
  

ِب :الُقَيالْ، وبِ اِوالوهمِةز ِفِلاَألِب، و و ،هو: تِقحى الْ يقنعم و تِكمينفسِ  ه1( يف الن(   لَفِْظي وهو ،
نعمووي واملُِركُذْمل ي صفِظ اللَّفْني وهكْ ِتورِل ِبِظ اَأل اللَّفْاروعأَِنِهي ومب اِدرفِه سا كقوِل ِاانَاًء كَوهمس:  

ــ   الَ أَخ ـنِإنَّ م ــاكأَخ ـاكلَــ اأَخه    
  

ـ يه إىل الْ  اٍعسكَ   ا بِ جـ غ ـ  ِري    )2(ِحالَ ِس
  

ِاوِتنصأَ "ابِلاَأل" اخِإ بِ وضِا (اِرمأَ ظْفَح اِ و لزم( ون ،ِهِوحا أَ مفِ و كقولِ الًع قَ: كقَ ام ام ز يأَ. دو ح فًا ر
  :ِر الشاِع، وقوِل))3أَما الَِّذين سِعدواْ فَِفي الْجنِة خاِلِدين ِفيها  و: كقوله

 ــب ِبح ــوح ــالَ الَ أَب ةَ ِإ عزــن ا     ه
  

ــأَ   ذَختــ ع ــا واِثوي ملَ ــعقً اه4(ود(  
  

  لَويمِ س ن االِ يِدأِك ت ه تعاىل  قولُ ِمس :      ضكَِّت الْأَركَلَّا ِإذَا دكاد كا د    لَكالْمو كباء رجو 
 دعكا بد: ، أي"كا دكاد" معنىنَّ ، ِإِريِسفْ يف الت اَء ج ألنه؛نيوِيح الن ن مِ ثٍريكَفًا لِ الَ، خِ ))5صفّاً صفّاً 

دك و  أنَّ الد ت كَكرر لَ عيه ا حت ى صارت ه ب اًء مثُنور ىا ونعم" صف ا صأَ" افهن ت لُِزن ةُ كُ كَالِئ م لِّ ساٍءم 
صفُّونَويص فَّا بعدص فم حقنيواِإلِن باِجلد لَى،و)6(ِسنعلَا فَذَ هييِهاين ِف الثَّسما ِلا تِلأكيدألوِل، ب   

  : ذِِّنؤم الْولُ قَِةلَم اجلُيِدأِك تن ِمسي لَكبابا بابا، وكذِل/اب سِح الْلَّمتهع:ولُقُا تم كَيرِركْ التِهاد ِبرمالْ ]ظ51[
ـ ٍريكـبِ  تاِءِشلْ إلن، بوِل اَألِديوِكت ِلِه ِبؤت يماين لَ  ألنَّ الثَّ  ؛ي أَكْبر اُهللا أَكْبر ِخالَفًا ِلابِن ِجن      اُهللا اٍن  ثَ
قَ: ِه قوِلِفالَِخبقَد الةُِتامالْ فإنَّ؛ الص جاِن الثَّةَلَمةَيخ بِلِه ِبيَء ِجر الْيِدأِكت خاَألِرب 7(.ِلو(  
 هاني، ب اِلمِتح االِ ِةه جِ علَى النفِس   لَىعا خِفي    م يرقِرت، و اِلكَِة واإلش  الشبه عفْر: يفُهِرع، ت وينعموالْ
  :تلْا قُذَِإ

                                                
 .)وكد(مادة : لسان العرب: ينظر )1(
  ، وهو ملـسكني    315ص: ، وشرح قطر الندى   2/616:، وارتشاف الضرب  1/156:البيت من الطويل يف الكتاب     )2(

الدارمي، وهو ربيعة بن عامر بن أُنيف ومسكني لقبه من بين دارم من متيم، شاعر أموي، عاش يف الكوفة، وأقـام يف     
ـ 89دمشق أيضا مدح معاوية، كانت له معارك هجاء مع الفرزدق له ديوان شعر، تويف عام               الـشعر  : ينظـر . هـ

 .251ص: ومعجم الشعراء، 370ص: والشعراء
  ن سِعدواْ فَِفي الْجنِة خاِلِدين ِفيها ما دامِت السموات واَألرض ِإالَّ مـا  الَِّذيأَما و  :، ومتامها108هود، من اآلية )3(

 .  غَير مجذُوٍذشاء ربك عطَاًء
 .ميل بن معمر، جل58ص: البيت من الكامل يف ديوان مجيل بن معمر )4(
 .22-21الفجر )5(
 .4/211:الكشاف: ينظر )6(
 .318ص: شرح قطر الندى: ينظر )7(
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  ِم األَ اَءج اُح ريلَِمت يُء كِ ِج مأَ ِهاِبت ،و ر قَ فَ وِلِهسد د لَخ بِت الشه الُكَةُ واإلش و قَواالِ ع ِتحالُم 
ـ ، و اِءماألس بِ اص خ و وه ِتاالَمِتحد االِ ح أَ ررقَتةُ، و ه الشب ِتعفَتر اِ هني ع و، أَ هسفْ ن :ا قُلْت ذَفِإ هو   
 ِحتفَِب- )وكَِّدلمع لِ اِبت: يدالتوِك( ِخ النس ِضع ب ، ويف -اِفسِر الكَ ِبكَ- ِدوكِّم الْ معنىِب يدوِكالت: ِيأَ

ـ  م انَنْ كَ  إِ )ِهِبصويف ن (ا،  وعفُر م انَ كَ نْ إِ )ِهِعفْيف ر ( -افالكَ نصا،  وب) ـ ويف خ ـ   إِ )ِهِضفْ  انَنْ كَ
مفًخا  وض) ويف تِهيِفِرع(  ،مِ و فُِهمِتقْ اِ نلَى ِهاِرصع الت وِكنَّ ال  أَ ريِفعتىالْ بِ يدنعالْ م الَ وِركُذْم  ـ  ي  ونُكُ
ِكن رةً، وهِلذَ كَ ووكِ اظُفَلْذْ أَ  إِ ككُ يِد الت لُّه ا ماِرعالَ فَ ف بتكِ ِع تالن عِ اِتر ند نيِريصالب س ،كَ اًءو انت 
محدكَ ةًود ،وٍمي ٍةيلَلَ، و و شٍره و ،غَ ، أَ وٍلح مري م حدكَ ٍةود ،ـ و ـ ح، و ٍتقْ ٍزيو ،ـ ز اٍنمـ  و ذْمهب 

ني1(الكُوِفي(  ،واختاراِ ه بن ٍكاِل م ج واز كِ يِدِكأْ تالن ِة حنو    ا ِةروِل الفَاِئدصِة ِلحوددحلْم :تمص ش ها ر
 -اِء الفَ وِنكُسِب- )سالنفْ: يِهو(،  نينحوِيو ال  أَ ِبر الع دن عِ )ِةوملُع م اٍظألفَِب( يدوِكالت: ِي، أَ )2(لَّهكَ
 اِزجم الْ ِعفْرا لِ م وه لِّ الكُ ِن ع ِضعالب بِ ِريِبع الت نا مِ ازج م اِت الذَ ِن ع اه بِ ِر الْمعب )نيوالع( الذَّات: أِي
مِ  اِت الذَّ ِنع دوالب ،اِ ن تِهاِلصا بِ مٍريِمضلَىٍد اِئ عِل ذَعالْك مكَِّدؤو ،لكأنْ ت  ـ  ِبؤكِّـد ـ هن ِملٍّكُ ا م
وحده نْأَ، و ت جمع ب ينها بِ مشأَ ِطر  نْ تببِ أَد ِسفْالن و ،ِجيفْ إِ برادهم لَـى     ا ما عمهعمجِد، وفْرالْم ع

ـ :، حنو عمجا الْ هح ثَالَثُ لُغاِت، أَفْص   يِهما مع الْمثنى  ِف و ِعمج الْ ع م )3()لْأفْع(وزِن   اَءج ـ  الز ياِند   
  

ـ هنيعا، و مهسفْن/ :ولُقُ ت اِإلفْراد هوندا، و مهنيعأَو امسهفُن أَ اِندنِهوالْ   ]و52[ م ا، وـةِ  ونَدثِْنيالت ـ ، ت   : ولُقُ
  
  

فْنساهم ا عيناه4(ام(، ويج د وِلخوز اِء الب لَ عِهيا  مذَِإو ا أُكِّد ض مري م فُروع ِص مفْ بِ لٌتأَ ِسالن بِ و العِني 
وجبوِك تيدالً ِب أَهوالِْريِمالض نقُ: ، حنوِلِصفَموا أَومنتأَم فُنكُس5(.م(  

)لِ )لُّكُو إِ ِعفْر رِة اِ ادِتحالْ اِلم خِظفْلَ بِ وِصص الع وِمم ولُقُ، ت :القَ اَءج فَ وم ،يحتلُم ـ  م  يُءِج
بِهِضعم و ،يحتلُم يُءِج م ِهميِع جلْا قُ ذَِإ، فَ م  كُ"تلُّهم" فَ رعاالِ ت ِتحلَ الَماألو  موإن ، ا يكَّؤـ  بِ د ا ه
  .عمج والْدرفْم الْوهنى، و مثَري غَِه املؤكَّد ِبأَنْ يكُونَ: اهدحأَ وٍطرشِب

                                                
 ).هـ(ساقطة من . الكُوِفيني... أم غري  )1(
وحجة البصِريني أنَّ تأكيد ما ال يعرف ال فائدة فيه، وأنَّ النكرة تدل على العموم، والتوكيد يدل على التخصيِص             )2(

 2/451:اإلنـصاف يف مـسائل اخلـالف      : ينظر. ، أما دليل الكُوِفيني أنَّ تأكيد النكرة جائز النقل والقياس         والتعيني
 .2/195:، وشرح ابن عقيل2/612:، وارتشاف الضرب506ص: ، وشرح ابن الناظم165ص: والتسهيل

 .319ص: شرح قطر الندى: ينظر )3(
 . وهو الصواب.وعينامها) هـ(يف  )4(
  .3/335:، وأوضح املسالك2/608: ارتشاف الضرب:ينظر )5(
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  . ِهِلاِمعو ِب، أَِهاِتذَا ِبئًِزجت مأَنْ يكُونَ: اينالثَّ
  .))1 ةُ كُلُّهم أَجمعونَفَسجد الْمآلِئكَ : كقوله تعاىل: األولُفَ

  .اِءر الشاِربِتاعئ ِبِزجتد مبإنَّ الع فَ؛لَّه كُدب العتيرتشِا:  كقولك:والثَّاين
" اتلِْك"، و كَِّرذَللم" الَِك: "يِد التوكِ اِظفَلْ أَ نِم و )2(.كَِّدؤم الْ علَىد  اِئ ع ريِما ض ه بِ لَتِص ي نْ أَ :ثُاِلالثَّ
ـ ا، و مهيئُِج م لُمتحي، فَ اِندي الز اَءج: ولُقُ، ت معنىيف الْ " لّكُ "ِةلَِزنما بِ مهِث و نؤلمِل هـ  و ، راِه الظَّ

حويتلُمأَيُءِج م ِهِدحالَِك: "يلَا ِقذَِإا، فَمهِا" امرفَت3(ع(ذَ هِبِتا االح كَّدؤما يإنالُ، ووِطمرا ِبشِهم:  
  .ِنينثْ ِاعلَى االا دمِه املؤكَّد ِبأَنْ يكُونَ: اهدحأَ
ـ نْ ت  أَ يِح الصحِ ِبهذْم الْ علَىوز  ج ي الَا، فَ مهلَّح م ِداِحولُ الو لُ ح حِصأنْ ي : اينالثَّ ـ خِا: ولَقُ تص م

يدالَ ِكاِنالزه؛امألن الَه حي تكُونَأَلُ مالْنْ ي رمأَاد حدالز يِنيد.  
  .أَنْ يكُونَ ما أُسِند ِإلَيِهما غَري مختِلِف الْمعنى،فَالَ يجوز، مات زيد، وعاش عمرو ِكالَهما:الثَّاِلثُ
  )4(.امِه ِبؤكَِّدم الْعلَى داِئ عريِما ضمِه ِبلَتِصنْ ِيأَ: عالراِب

)أَوجمع( و ،جمع اُء وجمعهم ا، وهأَ و جمونَع و ،مجع ِإ ونم ا يكَّؤبِ د اِلا غَ هب ا بعـ " د ـ ِل فَ "لَّكُ ا ذَه
ـ لَّ كُ ةَم، واألَ عمج أَ لَّه كُ دب الع تيرتشِا: ولُقُ، ت ؤكَِّدم الْ علَىود  ع ي ٍريِمضتِصلَ بِ  ت نْ أَ نت ع نغتسِا ا ه
جماَءع و ،ِبالعكُ يد لَّهأَ م جِعمني كُ اَء، واإلم   و عمج نلَّهيجوز بِ أِك الت يدلَ نْا، وإِ ه م ي قَتد5("لّكُ" م( ،
  وإذا « : ، وقـال)7( وِإنَّ جهنم لَموِعدهم أَجمِعني ، ))6 ُألغِْوينهم أَجمِعني:ـال تعاىلقَ

  مـا  ِما، و ن ه ن مِ ِفنصم الْ ِمالَ كَ ن مِ ادفَتسا م ذَه، و )9(» )8(ونَعمجوسا أَ لُج / لُّواص فَ سااِللَّى ج ص  ]ظ52[
   

                                                
 .30احلجر )1(
 .319ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
 .اندفع) هـ(يف  )3(
 .320ص: املصدر نفسه )4(
 .194، 2/193: شرح ابن عقيل: ينظر )5(
 . َألرِض وُألغِْوينهم أَجمِعنيقَالَ رب ِبما أَغْويتِني ُألزينن لَهم ِفي ا :، ومتامها39احلجر، من اآلية )6(
 .43احلجر )7(
 .أمجعني) هـ(يف  )8(
عن أيب  : ، وفيه )110(، كتاب اآلذان، باب إقامة الصف من متام الصالة، حديث           1/290:صحيح البخاري :  ينظر )9(

ركع فاركعوا، وإذا قال مسع اهللا ملـن        إمنا جعل اإلمام ليؤمتَّ به، فال ختتلفوا عليه، فإذا          «:  أنه قال  هريرة عن النيب    
محده، فقولوا ربنا لك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلُّوا جلوسا أمجعون، وأقيمـوا الـصف يف              

   =، كتاب الصالة، باب إئتمام املأموم4/112:وأخرجه مسلم يف صحيحه» الصالة، فإن إقامة الصف من حسن الصالة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 202

 
 

سيأِتي، أَ" وجمع "و"جمثَ الَ" اُءعي يالَ، فَ اِنن أَ "الُقَ يجماِنع" الَ، و"جمعاِناو" ِإ، و ا  ذَنَّ ه]ذْمه1(]ب( 
جموِره نيِريصالبو ،هِحوألنَّ ذَ الص ،ِليحلَك مي سم2(.ع(   
أَ"وجمع"  ،و"جماُءع "و"جمالَ" ع ي نفِْرصعرِ نالْ يِف للت ِرقَمفَ ديه و ،نالوأَ" يف   نُزجمع" يـثُ أِن، والت 

 دي ز اَءج: ولُقُ، ت عتبأَ، و عبصأَ، و عتكْأَ: يِهو: عمجع أَ اِبوتو( )3("عمج"لُ يف   دوالع" اَءعمج"يف  
فْنسه( و ،الْ اَءج جيلُّ كُ شأَ ه جمكْ أَ عتأَ ع بصأَ ع عتب. )وأَرالقَ ي كُ ت وملَّهأَ )م جِعمكْ أَ نيِعتأَ ني بِعصني 
  .نيِعتب أَنيِعصب أَنيِعتكْ أَ)نيِعمجوِم أَالقَت ِبررمو(، نيِعتبأَ
أَوسوِكميِداُء التم رتلَىةٌ بعح ِبسالب األ، فَاِنينيقَ)4(بم ملَى دعم ا هود ونهيف الب حنواِني ، :القَاَءج وم 
ـ ثَم، والْ درفْم الْ كِلكذَ، و عونَتب أَ ونََعصب أَ ونَعتكْ أَ ونَعمج أَ منهيع أَ مهسفُن أَ ملُّهكُ ـ ى، والْ ن كَّذَمر ،
  .ثُنؤموالْ

  اَولَعىنَّ   أَ منعأَ "مجمالَِتاالئْ" عف ى، ونعكْأَ "متع "ِضاالنمام ى، ونعـ أَ "م بصع " رالـسةُع ،
  )5(.اددِتاالش" أبتع"معنى و

  قَوفُهِ د مِ م ِهوِل قَ ن :وواِبت  أَ"عجمكْأَ"نَّ  أ" عتع "أَ"وبصأَ"، و "عبتالَ" ع ي ؤـ ى بِ ت ا إِ ه ـ الَّ ب عد 
  : ِراِع الشوِل قَنا شذَّ ِمالَّ م ِإكذِلو كَهو" عمجأَ"

ــ ا لَييــت ــي كُِن ــِبن ص ترا مــي ضاع  
ــكَا بذَِإ ــتبلَ قَتيـ ــبري أَِنـ ا    عـ

  

ــذَّلفَاُء حــ    ــي ال ــوالً أَتحِملُِن عاكْت  
ـ ب أَ رلْت الـده  ِلذًا ظَ ِإ    )6(عـا مج أَ يِك

  

  )7(.اعتكْ أَوالَ حاُءفَلْلذَّا: ِنيتلَمجالْ
، والَ  ينهع، و سهفْد ن ي ز اَءج: الُقَ ي الٍَض فَ ع ب علَىا  هضع ب يِد التوكِ اِءمسف أَ طْوز ع ج ي  الَ هن أَ ملَعاَو

هبا أَشِل ذَم؛ككَِّدوِك ألنَّ التؤالْم فْسن يدالَ، وي جع طْوزالش لَى ِءيفع8(.ِهِسفْ ن(  

                                                                                                                                                   
 ).601( باب اإلمام يصلي من قعود، حديث، كتاب الصالة،1/161:، ورواه أبو داود يف سننه)414(حديثباإلمام، =
 ).هـ( إضافة من )1(
 .2/196:، وشرح ابن عقيل321ص: شرح قطر الندى:  ينظر)2(
 .2/611:، وارتشاف الضرب209ص: أسرار العربية:  ينظر)3(
 .فاألهم) هـ( يف )4(
 ).بتع(و) بصع(و) كَتع(و) جمع(مادة : لسان العرب:  ينظر)5(
، ومغين 2/613:، وارتشاف الضرب)كتع(مادة : ، ولسان العرب505ص:شرح ابن الناظم: هذا الرجز، بال نسبة يف )6(

 .11/20:، واملعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية3/112:، وحاشية الصبان2/194:، وشرح ابن عقيل2/339:اللبيب
 .، ولعلّه سهو من الناسخ)أ(يف هكذا  )7(
 .3/112:حاشية الصبان:  ينظر)8(
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بـابالب ِلـد  
  

هو  العِ ِة يف اللُّغ وض الْ ولْخ1(ف( ِم، ونه الب ؛ُءالَد هألن  ي لُخف ب عضهم ـ  ب ِرتعا، ويف التيـلِ ض :
اهنراً ميا خِدلَنبا أَن ينبى رسع )2(.  

   وِفر حن ِمٍفرحِب: ي، أَ)3(ِهوِعبت منيبو/هني بٍةطَاِس والَ ِبِمكْحالْ ِبودصقْم الْعاِبالت: ِحالَِطصويف اِال   ]و53[
4(ِفطْالع( الَ، وعمتنْ أَ ه حلَّ  يملِ حمِ لَّ األو طَ ِري غَ ن ِل لِ ٍحرألو و حده ب عضهبِ م هإِ أن الَعامِ  مِع الـس 
ـ معنى الِْةه جِ ن مِ حا الطَّر مهن مِ األوِل بِ ىنونْ ي  أَ ِري غَ ن مِ اِني الب ِةه جِ علَى ِنيظَ اللَّفْ وِعمجمِب : الَ، قَ
 اَءج: ، حنو" يفيد ا الَ  م يد ألنه يفِ  معنى؛ الْ ِةه جِ ن مِ ح الطَّر امهن مِ األوِل بِ ىنونْ ي  أَ ِري غَ ن مِ انا قُلْ منوِإ
زيأَد خلُ، فَوكِفاألوي االس ِميدةَيفيدةَ اُأل، والثَّاين يوخ.  

 ٍضفْخ و ٍبصن و ٍعفْ ر ن مِ )ِهاِبرع إِ يِعِم يف ج   تِبعه ٍلع فِ ن مِ لٌع فِ و، أَ ٍمس اِ ن مِ مسإذا بِدلَ اِ  (  
وٍمجوفُهِ ز ،مِ م ِهوِل قَ ن" : إِ يِعِميف ج عِهاِبر "هالَ أن  ي عبته  يِعِم يف ج م  ا عداه و هِلذَ كَ وِك، لَ كن ي تـ ب عه 
البلُ الْ دوكِ  اِبطَميف الت يِدق أِن، ويِثالت اإلفْ واِدر ذَكَ، و ِنثْا التوالْ ِةي ،جإنْ لَ  ِعم مي مـ ن م اِنع،ع) ـ و هو(   
  : )اٍمسقْ أَِةعبرأَ( علَى -لُدالب: أَِي-
)بلُد مِ يِء الش ن يِء الش(و سيمى بِملِّ الكُلَد لِّ الكُن)5(و ،بالْلَد ِقاِبطَم :وهِعو بةٌارـ  ع اين ما الثَّ
  .وِل اَألني عيِهِف
)وبلُد الب مِ ِضع لِّ الكُ ن( و طُاِبضكُونَ  «:هأَنْ ي  الثَّاين ج ًءا ِمزِلناألو «)ِل ذَانَيالً كَِل قَ)6ـ  الْك زُءج  
  .ِر اآلخِهِئزجاويا ِلو مسا، أَريِثو كَأَ

                                                
 .)بدلَ(مادة : لسان العرب: ينظر )1(
 . عسى ربنا أَن يبِدلَنا خيراً منها ِإنا ِإلَى ربنا راِغبونَ :، ومتامها32القلم، من اآلية )2(
    .2/226:، وشرح ابن عقيل334ص: لندى، وشرح قطر ا553ص: شرح ابن الناظم: ينظر )3(

عنهم تسميته ) هـ299ت(إن الكُوِفيني يسمون البدل الترمجة والتبيني، ونقل ابن كيسان): هـ215ت(وقال األخفش
، وحاشية  2/619:، وارتشاف الضرب  172ص: التسهيل: ينظر. تكرارا، أما مدرسة البصرة فتسميه اصطالحا البدلَ      

 .3/183:الصبان
 .)هـ(ساقطة من . العطف.... أي  )4(
  335ص: شـرح قطـر النـدى   : ينظر. خطأ" بال"نص كثري من اللغويني والنحويني على أن اقتران كل وبعض      )5(

 .2/227:وشرح ابن عقيل
  .335ص: شرح قطر الندى: ينظر )6(
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وتسامالْح مصنيف ت فِبِهِريِبع البوالكُلِِّضع ،الْ، و عنممِإونَقُِقح دلَى" الْ "الَخلِّ كُعو بِضع.  
)وباالِ لُد ِتشاِلم( و اِبضأَ طُه  ِصنْ ياالِ ح ِتسغاُءن ع نِل بِ هـ      ،  األو   : لَولَيس مطَاِبقًا لَه، والَ بعضا، وِقي

  

  )1(.»ِةيِئزج والِْةِلي الكُِريغ ِبةٌسبالَ، والثَّاين م األوِلني بأَنْ يكُونَ«

) وبد ِطلَلُ الغ( :َأي :بنِ لٌدانَ كَ الَِّذي ِظ اللَّفْ  ع)كْ ذِ )2رالَ نْأَطًا بِ لَ غَ ه  لُ األَ ونَكُ يو قْ مةَ،  صتا البور
  .ِةاحصالفَ ِبلٌّ مِخه ألن؛ِمالَ الكَيِحِص يف فَالَ، وآِنرقع يف القُ يالَ، وانُسولَِكن سبق إلَيِه اللِّ

 لٌاِعد فَ يز، فَ )وكخد أَ ي ز اَءج: حنو(: الَقَ، فَ تِبرم اللَِّف والنشِر الْ   علَى كِل ذَ ةَلَِثمكَر أَ ثُم ذَ 
أَوخوك ب مِ لٍّ كُ لُد وقوله تعاىل  لٍّ كُ ن  :         لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر ِقيماطَ املُسترا الصاهِدن)3( 
اِط اللَِّهِقيٍم ِصرتساٍط مِدي ِإلَى ِصرهلَت كِإنو )4( ،م ِقنيتِإنَّ ِللْم اِئقدفَازاً ح)5( ،اِطِإلَى ِصر  

   )7(بيانٌ لَه وأَ" يِدِمحالْ "ن ِملٌد ب أنهعلَى ميِر الكَمس اِال / جرن مِةاَءر يف ِق،))6الْعِزيِز الْحِميِد اللِّه    ]ظ53[
ه ، حنو قولِ  ِهيثَلُ ثُ و، أَ هفَصو نِ  أَ )هثَلُ ثُ يفت الرغِ لْأكَو(  وٍفذُحمٍإ  دتب م ربو خ ، أَ اِءدِت االب علَى عوالرفْ
  الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيهِ     الناِس ِحج  علَىوِللِّه   )8(  ، ولَوالَ دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض        : تعاىل

   

                                                
 .336ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 .)هـ( ساقطة من )2(
ن أَنعمت علَيِهم غَِري املَغضوِب علَـيِهم والَ  الَِّذياهِدنا الصراطَ املُستِقيم ِصراطَ  :ومتامهما ،07-06الفاحتة، من اآليتني )3(

الِّنيالض . 
ب ولَـا  وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحاً من أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتا  :ام، ومتامه53-52الشورى، من اآليتني )4(

 لَه ما ِفـي  الَِّذيالِْإميانُ ولَِكن جعلْناه نوراً نهِدي ِبِه من نشاء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِصراِط اللَِّه             
 وراألم ِصريِض أَلَا ِإلَى اللَِّه تا ِفي الْأَرماِت وومالس. 

 . ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازاً حداِئق وأَعناباً :ام، ومتامه32-31أ، من اآليتنيالنب )5(
الَر ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم   :ام، ومتامه02-01إبراهيم، من اآليتني )6(

 .  لَه ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض وويلٌ لِّلْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب شِديٍدالَِّذييِز الْحِميِد اللِّه ِإلَى ِصراِط الْعِز
ـ 145ت(، وأبو عمرو بن العالء    )هـ120ت(ابن كثري املكي  : قرأ باجلر  )7( ، وأبـو بكـر عاصـم بـن أيب          )هـ

، وأبو  )هـ189(وأبو احلسن علي بن محزة الكسائي     ) هـ156ت(، وأبو عمارة محزة بن حبيب     )هـ128ت(النجود
ـ 229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف البزار        )هـ205ت(حممد يعقوب بن اسحاق احلضرمي     ، أمـا   ) هـ

، وأبو عمران عبد اهللا بن عامر     )هـ169ت(، واإلمام نافع املدين   )هـ128ت(أبو جعفر يزيد بن القعاع    : الباقون وهم 
 .3/133:النشر يف القراءات العشر: ينظر. ، قرأوا بالرفع وصالً وابتداًء)هـ118ت(الشامي

  .111 ص:متامهاينظر ، 251البقرة، من اآلية )8(
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 ، وحنو قولهِ  )هملْ عِ ديي ز ِنعفَنو(.لٍّ كُ ن مِ ضٍِع ب لُد، ب "الناِس" ن مِ لٌد ب "اعطَتس اِ نمفَ"،  ))1سِبيالً  
 "الـشهرِ " ن ِملٌد ب"الٌتِقفَ "،))2  ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل: تعاىل
لَويس فْْ نس الش ِره الَ و ب عضه و ،هلكن لَ ِبالَ م س3 (]كقوله تعاىل . [يِه فِ ِهوِعوقُ لِ ه( :    ابـحقُِتلَ أَص 

 ِلدب و لِّ الكُ ن مِ ِضع الب ِلد يف ب  دب الَ  إىل أنه  ِنيالَثَِم الْ يِنذَه بِ ارش، وأَ ))4الْأُخدوِد الناِر ذَاِت الْوقُوِد     
: )6 (]قوله تعاىل [، حنو معنى الْ ما فُهِ ذَ إِ )5(هنف مِ ذَح ي دقَ و هن مِ ِلدبم الْ علَى ودع ي ٍريِمن ض  مِ اِلمِتشاِال
  ِللِّهلَىوعاِس ِحجِت   النيِبيالًالْبِه سِإلَي طَاعتِن اسم )7(أي  :مِان سطَتِماع نهوقوله تعـاىل م ،:  
  اِروِد الندالْأُخ ابحقُِتلَ أَص )8(يِهِف:  أياَأليلَِق، و لُص :نهارن ثُم ،اب ت)ال (ِنعمِري الض.)9(  

)وأَري ز تا الفَ يدرأَ س ردأَ ت ننْ أَ ت الفَ ولَقُ ت رفَ س طْلَغـ  فَ ت أبلْدتـ  ز ا ِميـ د نأَ)ه ي :
عوتض ز ا مِ يدالفَ ِظفْ لَ ن ِسر. و مِ ِقب يقْ أَناِمسالب ِلدب اِإللُد ضاِبرسى أَ، ويميا بضالُد لب10(اِءد( :
كُونَ بكُ  قَ أَنْ ي مِ لٍّصد لِ ناألو   ِح والثَّاين صايح و بالنِ لُد ساٍني :كُونَ بلُ األَ أَنْ يو قْ مصود   ا، ثُمتنبي 
بعِل ذَدفَ)11(ك قَس ادوِل، حنو قَِهِدصك :تصِبقْد ِدترِدٍمه اٍرين.  

                                                
 ِفيِه آيات بيـنات مقَام ِإبراِهيم ومن دخلَه كَانَ آِمناً وِللِّه علَى الناِس ِحـج   :، ومتامها97آل عمران، من اآلية )1(

الَِمنيِن الْعع فَِإنَّ اهللا غَِني ن كَفَرمِبيالً وِه سِإلَي طَاعتِن اسِت ميالْب . 
يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر  :، ومتامها217البقرة، من اآلية )2(
   ِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عـن         ِب

         هو تمن ِديِنِه فَيع ِمنكُم ِددترن يمواْ وطَاعتِإِن اس ِة    ِديِنكُماآلِخـرا وينِفـي الـد مالُهمأَع ِبطَتح لَـِئكفَأُو كَاِفر و
 . وأُولَـِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

 . إضافة يقتضيها السياق)3(
 .05-04الربوج )4(
 .)هـ( ساقطة من )5(
 . إضافة يقتضيها السياق)6(
 .97 آل عمران، من اآلية)7(
 .05-04وج، من اآليتني الرب)8(
، وابن الطراوة )هـ207ت(بدل اشتمال، وقال الفراء) هـ377ت(اتفق النحويون على أنَّ النار بدل، قال الفارسي )9(
) هـ609أبو احلسن علي بن حممد ت(بل كل من كل، وقال ابن خروف ) هـ528أبو احلسني سليمان بن حممد ت(

 .2/623:ارتشاف الضرب: ينظر. بدل إضراب
 .2/228:، وشرح ابن عقيل172ص: التسهيل: ينظر. بفتح الباء، ويعين هو الصواب بعد خفائه )10(
   .ذكره) هـ( يف )11(
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ِبر  أنْ تخك لَ)2(بين، ثُم تٍمهرِد ِبتقْدصت )1( ]قَد[ أنكرت ِببخ أَد قَنْ يكُونَ  ألَ ملٌت مح الُثَِما الْ ذَهفَ
] قْتدصت كِدِب )3( ]ِبأَنياٍرن و ،ذَه ا باإلِ لُد ضاِبر، نَْأل و ـ  ونَكُ ت ـ خت اإلِ درد أَ  قَ بِ ب ار ـصدِق الت

ِق صدالتِب اربـخت اإلِ در أَ د قَ ونَكُنْ ت أَ، و ِطـلَ الغ لُدا ب ذَه و ِمه إىل الدر  انك فَسبق ِلس  اِرـَبالدين
  .اِنيس الِنلُدا بذَه، وِدص القَكِلاد ذَس فَك لَبين تِهت ِبقْطَلما ن فَِمهرالدِب
اَألوحِفس يِهنأَن نْ يلْى ِبؤت4(.ب(  

ـ  أَ ةُلَِثم أَ ِهذَهو ،)5(ِطلَ الغ ِلد يف ب  اِنيس النِ لَدب، و اِبرض اإلِ لَدج ب ردن أَ  م مهنِمو   ]و54 [ ـ /اِمسقْ البيف  ِلد   
  

ـ يِء الـش ِلد ب الُثَ مِ )7(»ةُعبر األَ امسقْ األَ يِه فِ يِرجت«: )6(يِب الشاطِ الَقَ فَ ِلعأما يف الفِ   و ،ِمساِال  ن ِم
يِه فِ يِءالش :          ذَابالْع لَه فاعضأَثَاماً ي لْقي لْ ذَِلكفْعن يمو)8(   َّى، فإننعم" مضـ  ِةفَاع اِبذَ الع "
  .اِم اآلثَيقْ لَيِه
الُثَِموب ِلدالب ِمِضع ِإ،يِه ِفلِّ الكُن لْظَنْ تت سجِهللاد ي رحم9(ك( ،الُثَِموب اِالِلد ِتشهولُ قَاِلم:   

ــا      اِي تبنْ أَي اَهللالَـــــنَّ عِإ عـــ
  

  تؤكُ ذَخ ـا رأَ ه و ـ  ت ـ اِئ طَ يَءِج 10(اع(   
  

  . ِةعايبم الْاِتفَ ِصنا ِمعاِئ طَيَءِجمرها والْ كُذَخألنَّ اَأل
الُثَِمو بِلد ِط، ِفيهِ لَ الغ :   ِطكعا نأَلنسا تأِْتنِإنْ تو ،ـ م ـ  بلَثَّ عضهـ  ِلم بِلد ـ يِء الـش   يِء الـش ن ِم

  

                                                
 .)هـ( إضافة من )1(
 .عن) هـ( يف )2(
 .)هـ( إضافة من )3(
 .3/187:حاشية الصبان: ينظر )4(
 .)هـ(ساقطة من . الغلط...  واألحسن )5(
هـ، عامل باللغة له تصانيف   601 سنة يف بلنسية ن علي بن يوسف األنصاري الشاطيب، ولد         هو أبو عبد اهللا حممد ب      )6(

ـ 684حواش على صحاح اجلوهري تـويف بالقـاهرة سـنة         : وحواش يف اللغة ودواوين العرب منها      : ينظـر . هـ
 .6/283:األعالم

ـ               بدل الفصل  )7( ل واختلـف يف بـدل    من الفعل يكون فيه بدل الشيء من الشيء وال يكون فيه بدل بعض من ك
 .2/627:ارتشاف الضرب:  ينظر.االشتمال

 حرم اللَّه ِإلَّـا  الَِّتين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَهاً آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَِّذيو :ام، ومتامه69-68الفرقان، من اآليتني )8(
ي لْ ذَِلكفْعن يمونَ ونزلَا يو قاناًِبالْحهِفيِه م لُدخيِة وامالِْقي موي ذَابالْع لَه فاعضأَثَاماً ي لْق . 

 .3/194: حاشية الصبان: ينظر. املثال حيتمل بدل االشتمال ألن الصالة تشتمل على السجود )9(
، وحاشـية   2/232:، وشرح ابن عقيـل    563ص: ، وشرح ابن الناظم   1/78:الكتاب:  هذا الرجز، بال نسبة يف     )10(

 .11/14:، واملعجم املفصل3/194:الصبان
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ولُقُياِع الشر:      
ـمتأْى تلْـِتنِما تِبم ا يف ِدـناِري1(..................................    اـن(  

وه تعاىل قولُلَِعج :  ذَابالْع لَه فاعضأَثَاماً ي لْقيِلاالًثَ، ِم باِالِلد ِتش2(.اِلم(  
ويِسقَنم الب لُ بِ دِرظَالن  إىل الت يِفِرع والت أَ ِريِكن ربقْ أَ ةَعاٍمس :بلُد م ـ  ٍةفَِرع ـ ِرع م ن ِم ـ  كَ ٍةفَ ا م  

قَتمد و بلُد ـ  ن ـ  ٍةرِك ـ  ن ن ِم ـ  ))3  مفَـازاً حـداِئق    :   ، حنـو قولـه تعـاىل      ٍةرِك    وِل، وقَ
ِراِعالش:   

كُوكَ ن لَي رِ ِذتـ ِن رِ ِيج ـ  ٍلج ِح صٍةيح     
  

  ِروٍلج ر ـ ِفيى  م ه ـ ا الز ـ انُم    )4(ِتلَّش فَ
  

  .ِمالَو غُخلٌ أَجي رِناَءج: كوقوِل
وبلُد م مِ ٍةفَِرع ن ِك نحنو ٍةر ، :أَري ر تالً أَ جخ ا عو، ومِ ٍرمن5( ]قوله تعاىل [ه(:      ِدي ِإلَـىهلَت كِإنو

لَنسفَعاً ِبالناِصيِة ناِصيٍة    : ، حنو قوله تعاىل   ٍةفَِرع م نِم ٍةرِك ن لُدب،  و)6(  ِصراِط اللَِّه    ِصراٍط مستِقيمٍ 
  . حِلا صلٌج روكخي أَِناَءج: ، وقولك))7 كَاِذبٍة خاِطئٍَة

وهشلْ يتطُركُونَا ذَ يف هأَنْ يالب دلُ مالِْنيالَثَِموفًا كالْوص كُذْمورالَ أَِني ؟م  
ـ مِسقَني، و)8(  يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيهِ      : له تعاىل  الثَّاين، كقو  رهظْاَأل   الب لُ د

  :اٍمسقْ أَةَعبر أَاِرمضاِإل واِرهظْ إىل اِإلِةبسالنضا ِبيأَ

                                                
) نور(مادة  : ، ولسان العرب  2/583:، واإلنصاف يف مسائل اخلالف    3/86: هذا صدر بيت من الطويل يف الكتاب       )1(

  . لعبد اهللا بن احلر3/193:، وحاشية الصبان2/627:وارتشاف الضرب
  الً ونارا تأججـاجنـد حطبـا جز    ........................    : ومتامه

، وأثر دعسا بدل حطبا جزال، وهو أبو األشرف بن جعفي بن مذحج، شاعر مرموق، عاش    "مىت"بدل  " فمن"ورِوي  
 .157ص:معجم الشعراء:ينظر.هـ68 اشترك يف معركة صفني،تويف سنةيف الكوفة كان من أنصار عثمان بن عفان

 .3/194: وحاشية الصبان2/627:ارتشاف الضرب: ينظر )2(
 .204ص:  ينظر متامهما،32-31النبأ، من اآليتني )3(
 .  لكثري.76ص: البيت من الطويل يف ديوان كثري عزة )4(
 . إضافة يقتضيها السياق)5(
 .204 ص:اممتامهينظر ، 53-52الشورى، من اآليتني )6(
 . فَعاً ِبالناِصيِة ناِصيٍة كَاِذبٍة خاِطئٍَةكَلَّا لَِئن لَّم ينتِه لَنس :ام، ومتامه16-15العلق، من اآليتني )7(
  .205ص:  ينظر متامها،217 البقرة، من اآلية)8(
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بمِ ٍراِه ظَ لُد كَ- ٍراِه ظَ نم قَا تمد- و بلُد م ضمِ ٍرم ن م ضحنو ٍرم ، :نصرتك اكإي   ،   ـاهِإي هترـصنو  
" اهوِإي اكفَإي "بعِ لٌد ند نيِريصالب و ،وِكتعِ يد ند نيبِن واِ الكُوِفي ٍكِلا م و بلُد م ضمِ ٍرم حنو ٍراِه ظَ ن ،  :
أَريت ز ي اها إيد و ،زعاِ م بن أَ: ٍكاِل م ا لَ ذَنَّ هيبِ س مسالَ، قَ وٍعم : »لَومِ وس ـ  ع   ا يـد وِكب ت ِرعأُ لَ

  

  : بر العِتالَ وقَ)2(»يِفِعالضي ِبِوكَّد القَؤ ي الَ ألنه؛رظَ نهركَا ذَيمِفو«: مهضع بالَقَ / )1(»الًد بالَ  ] ظ54[
زيده لُاِض الفَوو جزوالن ِوحونَي فَص أً، أَودتبم الً، أَودكُونَ بالًأَنْ ي. 

وبمِ ٍراِه ظَ لُد نم ضٍرمو ،هواِئ جِمز نِريِم ضطِْباِئ الغقًا، حنولَ م :ضربتهز يدـ ذَكَا، و  نا ِم
الْ ِريِمض بِ ِراِضح شكُونَ  ِطرأَنْ ي ب لَد ب اٍل، كَـأَ       ،  ٍضعـِتملَ ِاشدب أَو ،كهجِني وتبجكَأَععجبي ِنت
  .كمالَكَ

وبلٍّ كُ لُد ِف مِإل لِ يدحنو قوله تعاىل   ِةاطَح ، :     اآِخِرنا وِلنا ِعيداً لِّأَوكُونُ لَنت )3( و ،يمـ ت    عِن
ـ  جِ نب مِ ر الض يِهِضتقْا ي  م علَى ِمس االِ ن مِ ِمس االِ ِلد ب هوجأَو ،)4(ِشفَخَألا لِ الفًا خِ هد يفِ منْ لَ ِإ ِةه 
ـ ، وذَ رش ع ةَت يف سِ  ةَت سِ ِبر ض ن مِ ةٌلَاِص حِ ونَعستتةٌ و  سِ اِبسِحالْ ـ  ألنه كِل ا، إِ م  ـا ممـ فَِرع اِنت  

ن ِكأورِل، أَاِنتاألو وم والثَّةٌفَِرع ِب، أَرةٌِكاين ن الكَو5(.ِرس(  
ـ  و، أَ رهظْما م ا إِ هن مِ لٌّكُ و ةٌعبر أَ ِهِذهفَ   م ضملُ ، أوِ راألو  ـ ظْ م هـ  ر ـ  ، والثَّ اين مضمأَ ر ،و   

ـ  ٍضع ب لُد ب و، أَ لٍّ كُ ن مِ لٍّ كُ لُدما ب  إِ اهن مِ لٌّكُ، و رش ع ةُت سِ ِهِذه فَ ِسكْالعِب ـ  ن ِم ـ  و، أَ لٍّ كُ ب لُد 
ـ وي«،  ونَعسِت و ةُت سِ ِهِذه، فَ اٍبرض إِ لُد ب و، أََ اٍنيس نِ لُد ب و، أَ ٍطلَ غَ لُد ب و، أَ اٍلمِتشِا جإِ وز عر ـهاب   
بي ا ملَ اانم كُ ين ِك نعِ ةًر ند ب ِهِضعم ِم ونهم ج زو ب ـ  لَد ـ  لِّ الكُ ـ )6(»ِضع الـب ن ِم م ساِدتلـ  ب    وِلقَ
بِهِضعم:  

                                                
 .3/405:، وأوضح املسالك2/618:، وارتشاف الضرب172ص: التسهيل: ينظر )1(
 .3/192:حاشية الصبان: ينظر )2(
م اللَّهم ربنا أَنِزلْ علَينا مآِئدةً من السماِء تكُونُ لَنا ِعيداً لِّأَوِلنا قَالَ ِعيسى ابن مري :، ومتامها114املائدة، من اآلية )3(

 اِزِقنيالر ريخ أَنتا وقْنزارو نكةً مآيا وآِخِرنو.  
أبـو علـي حممـد بـن املـستنري       (ووافقه الكوفيون، أما مذهب مجهور البصِريني فهو املنع، بينما جوز قطرب   )4(

 .3/191:حاشية الصبان: ينظر. ما ضربتكم إالَّ زيدا: ذلك يف االستثناء حنو) هـ206ت
 .بالعكس: والصواب). أ(هكذا يف  )5(
 . القول فيما توفر لدي من مصادرمل أعثر على هذا )6(
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ــ ــع أَم اُهللارِحـ ــنفَا دظُمـ   اوهـ
  
  

ــسِبِس   ــلْ طَتانَِج ــلِْة الطَّح 1(اِتح(   
  

الَيلَِقو يِهيلَ ِفِل دهألن ي حتطْ القَلُمع.  
  

                                                
ـ 1378د يوسف جنم، دار صادر، بريوت، حمم: البيت من اخلفيف يف ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، تح    )1( -هـ

  . 20ص: م1958
). طلح(مادة  : لسان العرب : ينظر. لعبيد اهللا بن قيس الرقيات، ميدح فيها طلحة الطلحات، ويروى رحم بدل نضر            

معجـم  : ينظـر . ويسجستان بكسر أوله، وثانيه هي ناحية كبرية بأرض فارس أرضها كلُّها رملة، وا خنل كـثري               
  .3/214:نالبلدا

وهو عبيد اهللا بن قيس الرقيات من قبيلة بين عامر بن لؤي، شاعر أموي، لقب بابن الرقيات ألنه كان يشبب بثالث                     
نسوة يقال هلن مجيعا رقية، لكن روى ابن سالَّم يف طبقاته أن سر اللّقب ألنَّ جدات للشاعر توالين يـسمني رقيـة                    

: ينظـر .  عبد امللك بن مروان، وقد عده ابن سالم يف شعراء الطبقة السادسة من اإلسالميني              وعاصر اخلليفة األموي  
  .366ص: ، والشعر والشعراء186ص: طبقات الشعراء
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   باب منصوباِت اَألسماِء
  

ـ  يف ب  عرا ش هِعواِبت، و اِءمس األَ اِتوعفُر م ن مِ -عاىل اهللا ت  محهر- غَرلَما فَ  اِني ـ  م نصاِتوب 
ـ نٍد ِماِح ولِّ كُعلَى ِمالَي يف الكَوِفتس، ثُم ياِتوبصنم الْرص ح اِبا الب ذَ يف ه  هادرم، و اِءمساَأل ا يف ه
ِإِهاِبب الَّ مقَا تمدو ،هو" خبانَ كَرأَ وواِتخاه"اِ"، وسِإم أَنَّ وخاِتوو"اه ،"اِبالتلْ ِلعمنصاِتوب."  
   ةَسم خ اِءمس األَ اِتوبصننَّ م  أَ ِةمجر يف الت  ركَا ذَ وبصنم )رش ع ةَسمخ( اِءمس األَ ن مِ )اِتوبصنمالْ(

  

  ا إنم، و نِفصم الْ ِلصت يف أَ  ثِبا أُ ذَكَ ه مهضع ب الَ، قَ رش ع ةَعبرأَ / اهركَا ذَ هيلَِصفْ ت ركَ ذَ لَماثُم   رشع   ]و55[
  

 ِخسن ِضعت يف ب  بأنه ثَ «: هري غَ الَقَة و ياِزجِحالْ" ام "رب خ ظنهأَو: الَوا، قَ ه س رش ع  الْخاِمس طَقَسأَ
   )1( .»ذَا فَيكُونَ زاده بعد أَنْ نِسيه هعلَىا وهواِتخأَت ونن ظَوالَعفْ مِن أنهتمالْ

وبعضهم ج لُع2(ه( كَا ذَ  مره  يف األب اِبو خ مةَس ع شفَ ر جظَ لَع رف ماِن الز ظَ، ورالْ ف اِنكَم 
اِحوا، فَ دإنهم سِما مالْ ِباِنيفْميِه  ِفوِلعو ،جلَعخ انَ كَربأَ وواِتخا، وِاهسمأَ إنَّ وخـ اِتو هـ ا و  ؛اداِح
ألنهم ساِنا مبِ مي ِال لِ ِخاِسالنِتباِءد و ،جكُالَّ مِ  لَع ن عِت الن و ،ِفطْالع و يِدِكوالت و ،البِلد و احلَا، فَ دم 
يجلْعه ا شئًي اِحا ود ا، وهابِ والت ع )ِهوي( -الْ: أِيمنصاتوب- :)ْالفْمكْأَ: ، حنو )ِه بِ ولُعرمت ز ياد. 
ت ر، حنو سِ  )اِن الزم فروظَ(با  رت ض برض: ، حنو ِةقَلَطْم الْ وليِةعفْم الْ علَى وبصنم الْ )ردصموالْ(
ياوم. )ظَورالْ ف اِنكَم(  ،ِخ    : حنويالش دِعن تأَقَم)ُالوالْح( اِحكًا    :  حنوا ضديز أْيتر)ِييزموالت( ،

 يـةِ  النافِ ) الَ مسِاو (.دايالَّ ز  إِ شيج الْ رافَس: ، حنو ِهاِلوح أَ ِضع يف ب  )ىنثْتسموالْ(ا  سفْ ن تبِط: حنو
: ، حنو)اهاِتوخأَ وانَ كَربخو (.ٍديم ز الَا غُ ي: ، حنو )ىادنموالْ( .راِض ح ٍرفَ س م غُالَ الَ: ، حنو ِسنِجلِْل
ـ رز: ، حنو )ِهِلج أَ ن مِ ولُعفْموالْ( .ِإنَّ زيدا عاِلم  : ، حنو )هااِتوخأَنَّ و  إِ مسِاو (.مايِر كَ دي ز انَكَ ته 
 خِِ النـس  ِضع، ويف ب  )وه، و وِبصنملْ لِ عوالتاِب( .ةَبشخ والْ اُءمى الْ وتساِ )هع م ولُعفْموالْ( .اماركِْإ
)ِهوأَ(: )يربأَ ةُع شاَءي :عالنت و ،طْالعف وِك والتيد و ،البلُد( لَ، وم الْ ِركُذْ ي مصفيف الْ  ن منصاِتوب 
خبر" ام "الَ"، و "الَ"وت "الْ" نَِّإ"ومبشلَ ِباِتهيِلس مقَا تم يف مدفُراَألاِتوع ساِءم.  
  

                                                
 . مل أعثر على القول فيما توفر لدي من مصادر)1(
 .جعل) هـ(يف  )2(
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الْب ابفْمـِه ِبـوِلع   
  

ـ  الْ ِو، أَ يح الصرِ )مس االِ وهو(،  وِلعفْم يف الْ  ِةوصولَمالْ) ال(   إىل ودع ت "ِهِب" ن مِ اُءاهلَ ملُؤو 
   ِه بِ لُّد ي ِخ النس ِضع، ويف ب  )1(-ليِهأي ع - :)ِهع بِ قَ ي الَِّذي(ال  ح م ويرا، أَ ِدقْ ت و، أَ ظًافْ لَ )وبصنمالْ(

  

ـ  ع ربنْ يخ  أَ هتخرج ِبِه بِقيةُ الْمنصوباِت، وعالَم      /ِلاِع الفَ نِم ر الصادِ )لُعالِف( يِهلَع  ]ظ55[ نـ  بِ ه 2( ِماس(   
  

ـ رو (،)ادي ز تبرض: حنو(،  ِهِلع فِ ِظفْ لَ ن مِ اٍم ت عوِلفْمالْ ـ  بـِك ـ ركْأَ، و )سرت الفَ م ع ـ ت ا، مر
ِاوستخرالْ ج تالَم لْكَأَ، والطَّ ت عفَ ام ،ِصينْ أَ ح ولَقُ ت :زيد م ضروب الفَ، ورس م كُروب، و ـ ع مو ر
كْمرم الْ، والُم م ستخرج و ،الطَّعام ولٌكُأْ م و ،ذَه عِرا التبِ يف سكَ ِمالر م ا م و ،ريجأَ وز  نْ يقَتملَى دع 
؟، بِرض أَ نم: الَ قَ نما، لِ ديز:  يف حنو قولك   لُع الفِ فذَحنْ ي  أُ وزجت، وي مركْ أَ اديز: ، حنو ِلعالِف

بوالسالْ وِن يف كَ  ب فْمِه بِ وِلع م نصالَ لَاِعأنَّ الفَ «ا  وب  إِ ونُكُ ي  ثَ  اِحالَّ و فعا والريـلٌ، والْ  ِقدـ فْم ولَع 
ونَكُي ا فَ اِح وثَكْأَدر صوالن ،ب ِف خفَ يفجوالْ يِلِللقَ لِ يلَوا الثَّقِ لُع ،ِفخقَ ِريِثكَلْ لِ يف ا لِ صـ د عِللت3(»اد( 
والفَ ح أَ ِلاِعق  ِصنْ يالِف بِ لَتا   ؛ِلعمهِلالكَكَألنِةم اِح الوِةد و الْ ح قفْمأَ وِلع  ِتأْنْ ي ي بعدهحنو قوله  ا،  م

، س اللُّب ِلاِع علَى الفَ  همديقْدي ت ؤ ي )5(ني حِ كِل ذَ بِج ي دقَ؛ و ))4ود  ووِرثَ سلَيمانُ داو   : تعاىل
ـ   وليـةِ عفْما، والْ مِهِدح يف أَ  يِةِلاِع الفَ علَى ِةلَاِء الدالَ فَِتى ِالن يسى عِ وسمنصر  : حنو ـ ، فَ ِر يف اآلخ  ولَ
: ، حنو ةٌيِظفْلَى و وسا م رثَم الكَ لَكَأَى، و ربى الكُ ر الصغ ِتعضر أَ :، حنو قولك  ويةٌنع م ةٌينِرت قَ دوِج
نت6(ظَر( علَى ي لْ سم ى، وضرب لْ سم ةَلَاِقى الع م وس ى جاز ِدقْ تيالْ م فْمِه بِ وِلع و أِختريالِ ه اللُّ اِءفَِتن ِسب 

  .ارمالَّ ع ِإديب زرا ضما، ورمد عي زبرا ضمنِإ:ا بإالَّ، حنوذَكَا، ومإن ِبو هصر يحو أَلِِّه كُكِليف ذَ
ـ ، و هتبرـضا، كَ مِهِدحصر يف أَ   ح الَ فَ ِنيريِم ض لُاِعالفَو و  ه ونُكُ ي وأَ ـ  يدقَ الِفأَت رـ خ ـ اِع   ِنلُ ِع

  
                                                

 .109ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )1(
 .مفعول) هـ(يف  )2(
 .218ص: شرح قطر الندى: ينظر )3(
  د وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا منِطق الطَّيِر وأُوِتينا ِمن كُلِّ شـيٍء  وووِرثَ سلَيمانُ داو :، ومتامها16النمل، من اآلية )4(

 ِبنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهِإنَّ ه. 
 .حيث) هـ(يف  )5(
  .نصر) هـ(يف  )6(
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 ِلاِعالفَ بِ لَتِصأنْ ي ا بِ وبجو، و2( ( ولَقَد جاء آلَ ِفرعونَ النذُر     :  كقوله تعاىل  )1( ]جوازا [وِلعفْمالْ
الْ ِمض ريفْمكقوله تعاىل  وِلع ، :  َلتِإِذ اباتٍ   وِبكَِلم هبر اِهيمرى ِإب )3( ِئَ، ل لْالَّ يزم ع ود لَى ِريِم الضع 
مفْ لَ ٍرِخأَت ظًا وترب ةً، وهالَ و  ي أَ ج ،وزو الْ ونَكُ ي فْمولُع ِم ض ا، واِه ظَ لُاِعالفَريا، حنو قولك  ر :ضري ِنب  

  
   

  بإالَّ  وا، أَ مإن بِ لُاِع الفَ رصح ي و أَ وزج ي  الَ وه، و ِهاِلصت اِ ن مِ كُِّنم الت ع م لَِص فُ ريِم الض مزلْ ي /الَّئَِل.ديز  ]و56 [
  

 )وهو(و رمالَّ عدا ِإي زبرا ضم: ، وقولك))4ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     :  قوله تعاىل  حنو
ـ ا ت  م راِهالظَّ، فَ رمضم، و راِهظَ (:ِنيمس علَى قِ  ِخ النس ِضع، ويف ب  )انمسِق( ِه بِ ولُعفْمالْ: ِيأَ  مدقَ
  .سرت الفَبِكرو. داي زتبرض:  حنون ِم)هركِْذ

  )الْومضمر(َا  أيض)ِقسِص: اِنمتلٌمو ملٌِصفَن(.   
ـ  الْ ريِمي ض نبرض: ك قولِ ن مِ "اُءاليفَ"،   زيد )يِنبرض(: كوِل قَ )رشعا  نثْ اِ ِصلُتمفالْ( مِملِّكَت 

وحدونُ هوالن  قَ الوِ ونَ نِةاي ي الفِ ِق تمِ لَع الكَ ن ِرس  ،)وضربان( ز ي  فَ"دان" ِم ضالْ ري ملِِّمكَت و معغَ ه ريأَ ه و 
، زيـد ) ِكبرضو(،  ِباطَخم الْ ِدرفْم الْ ريِم ض ةُوحتفْم الْ "افالكَفَ" زيد )كبرضو(،  هسفْ ن ظِِّمعمالْ
ـ ثَم الْ ريِم ض ةُوممضم الْ "اففالكَ"،   زيد )اكُمبرضو( ِةباطَخم الْ ِةدرفْملْ لِ ةُورسكْم الْ "افالكَفَ" ى ن
 ريِم ض ةُوممضم الْ "افالكَفَ"،  دي ز )كُمبرضو(،  ِةيِنثْ الت ةُمالَ، ع "فِل واألَ يمِمالْ"وقًا  لَ مطْ ِباطَخمالْ
جالْ ِعم الْ ِركَّذَم مِم والْ ِباطَخيم الَ عالْ ةُم جِعم  ،)وضربكُن( ز يالكَفَ"،  دالْ "اف مضمـ  ةُوم ِم ضري 
جالْ ِعم مِثؤالْ ن ماطَخونُ ِةبالْ  والن مشدد الَة عةُم ج الْ ِعم مؤِثن و ،عمر) ضربه( ز ي  الْفَ"داُءه"  مريض
ـ اِئ الغ ِةدرفْم الْ ريِم ض "اُءهالْفَ"،   زيد )اهبرض(د  نِه، و ِباِئ الغ ِدرفْمالْ ِةب ـ ، والز يأَ اِند ،ـ ِه الْ و ناِند 
)ضربهام( ع مفَ"و  راُءالْه" ِم ضالْ ري ثَمن طْ ِباِئى الغقًلَ م ِمالْا، ويم ِلاَأل وف الَ عةُم ـ ِنثْ الت ِةي و ـ الز يونَد 
)ضربمه( ع مالْفَ"و،  راُءه" ِم ضري ج الْ ِعم كَِّرذَم ِمالْ" و ِنيِباِئ الغيم" الَ عةُم ج ِه، والْ وِركُ الذُ ِعمند ات
)ضربهن( ع مالْفَ"و،  راُءه" ِم ضري ج الْ ِعم مِثؤن ِباِئ الغ الْ ونُ، والن مشدِةد الَ عةُم ج الْ ِعم مـثِ ؤن 
ِباِئالغ و ،م مِ قَا ت رراِفالكَ" ن" الْ"، واِءه" و حده ا هو ِم الضري ه حِ والص يح قَ، والُي  كُ ِهِذ يف ه الِّه: 
  .ولٌعفْم ولٌاِعفَ ولٌعِف

                                                
 ).هـ(ضافة من إ )1(
  .41القمر )2(
 .66 ص:متامهاينظر ، 124البقرة، من اآلية )3(
وِمن الناِس والدواب والْأَنعاِم مختِلف أَلْوانه كَذَِلك ِإنما يخشى اللَّه ِمـن ِعبـاِدِه    :، ومتامها28فاطر، من اآلية )4(

 . فُور ِإنَّ اللَّه عِزيز غَالْعلَماُء
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   "إيافَ"،  الَّ إياي  إِ تمركْا أَ و م ت، أَ مركْ أَ )إياي( :كا،حنو قولِ يض أَ )رشا ع نثِْا:لُِصفَنموالْ (
  

  ـت ِإالَّ مركْا أَو م أَ /تمركْ أَ)انإياو(.لٍُّمكَ تفر ح ِه بِ ةُلَِصتم الْ ، والياءُ هدح و لَِّمكَتم الْ ريِمضِفيِهما     ]ظ56[
  

ـ ج الْ ةُمالَا ع ه بِ ةُلَِصتمالْ" ان"و،  هسفْ ن ظِِّمعمو الْ ، أَ هري غَ هعم و لِِّمكَتم الْ ريِم ض "إيافَ"إيانا،   ـ  ِعم  ن ِم
ـ "ت إالَّ إياك،    مركْا أَ و م ت، أَ مركْ أَ )إياكو(. يِمِظ التع و، أَ ِةكَارشم الْ ع م ِملِّكَتمالْ ـ  "ـإيافَ ِم ضري 
ت مركْا أَ و م ت، أَ مركْ أَ )اِكإيو(،  اٍبطَف خِ رح ِه بِ ةُلَِصتم الْ ةُوحتفْم الْ اف والكَ ِباطَخم الْ ِدرفْمالْ
ـ ركْ أَ)اماكُيِإو(، اٍبطَ ِخفر حةُورسكْم الْاف والكَِةباطَخم الِْدرفْم الْريِم ض "فإيا"الَّ إياك،   ِإ م ،ت
ـ اَأل و يمِم والْ افقًا والكَ لَ مطْ ِباطَخملْنى ا ثَم الْ ريِم ض "إيافَ"ا  مالَّ إياكُ ت إِ مركْا أَ و م أَ ـ الَ ع فِل ةُم 
ـ  ج ريِم ض "ياإفَ"،  مالَّ إياكُ ت إِ مركْا أَ  أَكْرمت أَو م   )مإياكُو(. نىثَمالْ ـ  الْ ِعم الْ ِركَّذَم مـ خ ، ِباطَ

ـ  ج ريِم ض "فَإيا" ِإياكُن،   الَّت إِ مركْا أَ  م وأَت،  مركْ أَ )نإياكُو( ِعمج الْ ةُمالَ ع يمِم والْ افوالكَ ِعم 
ت، مركْ أَ )وإياه(،  ِباطَخم الْ نِثؤم الْ ِعم ج ةُمالَ ع ةُددشم الْ ونُ والن اف، والكَ ِباطَخم الْ نِثؤمالْ
 )وإياهـا  (،كَِّرذَم الِْباِئ الغعلَى ةٌمالَ عاُءه، والِْباِئالغ ِدرفْم الْ ريِم ض "إيافَ"الَّ إياه،   ت إِ مركْا أَ و م أَ
 يف  يـثِ ةُ التأنِ مالَ ع فِلاَأل و اُءهالْ، و ِةباِئ الغ ِةدرفْم الْ ريِم ض "إيافَ"ا،  الَّ إياه ت إِ مركْا أَ و م ت، أَ مركْأَ
اِئالغِةب  ،)واهإيكْ أَ )امرم أو ،ت كْا أَ  مرإِ م الَّ إِ تياهافَ"ا  مإي" ِم ضالْ ري ثَمن طْ ِباِئى الغـ قًا، والْ لَ م اُءه ،
 "إيـا فَ"، مالَّ إياهت ِإمركْا أَو مت، أَ مركْ أَ )موإياه(،  ِباِئ يف الغ  )1(يِثِنأ الت ةُمالَ ع فِل، واألَ يمِموالْ
ِمضريج الِْعم كَِّرذَموالِْباِئ الغ ،ِم والْاُءهيمالَ عةُمج الِْعم ِركَّذَم.  
)ناهوإي(        ،ناهإالَّ إي ما أكرمت أو ،ا" أكرمتفإي" ِم ضري ج الْ ِعم مـثِ ؤن ـ  الغ  )2(النـونُ ، و ِباِئ
  .ِةبي يف الغاِثن اِإلِعم جةُمالَ عةُددشمالْ

  و ا تقَمرمِ ر ا"نَّ   أَ نإي "وحدمِ  ها هي الضري اِح، واللَّولَ ق ا هِ هي ح  ت كَروف  ـ ِخلُّـٍم و  اٍبطَ
غَويٍةب و ِنثْتٍةي و ،جٍعمه ِحوالص 3(يح(كُ، وقَِهِذلُّ هِفالُ ي ايه :ِمضرين ٍبصم ٍلِصفَنفْ مـ ِه ِبوٍلع    دٍم مقَ

  

                                                
 .التثنية) هـ(يف  )1(
 .اهلاء والنون) هـ(يف  )2(
أنَّ الضمري هو إيا وحده، وما اتصل به حروف تبين أحوال الـضمري مـن تكلـم                 ) هـ180ت(مذهب سيبويه  )3(

ـ 207ت(، والفـراء )هـ377ت(، والفارسي )هـ215ت(وخطاب، وغيبة، وعِزي إىل األخفش     إىل أن هـذه  ) هـ
. الضمائر، وإيا دعامة زائدةً، وذهب الكوفيون غري الفراء إىل أنه جبملته هو الضمري يعين إيـا ولواحقـه  اللَّواِحق هي   

  .1/474:، وارتشاف الضرب2/695، واإلنصاف يف مسائل اخلالف2/355الكتاب: ينظر
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  )3( فَـاتقُونِ   و، أَ )2( فَإيـاي فَـارهبونِ     :)1( ]تعـاىل  [وقوله. ِرصحالْ: ِي أَ اِصصِتخِالِل
 

   وه، و وركُذْم الْ هسر يفَ وٍفذُح م ٍلعِفِبول ٌ عفْا م  وحنوه ِهِذه / يف لُِصفَنم الْ ريِمالض)4(  فَاعبدوِنأو  ]و57 [
  

ِإنـا   6(،  (والْقَمر قَدرناه    : )5 (]قوله تعاىل [، حنو ِهِريِمض بِ ِهوِلمع م ن ع ِلاِم الع اِلغِتش اِ اِب ب نِم
    اهلَقْنٍء خيكُلَّ ش)7( قَ، ود قَ تمأَ د  نَّ الضاِئمأَ ر حد ونَِس وتا، فَِم ضكَذَريِمر نهالْاِبا يف ب مبتثْ ِاِإدني 

عشر  ثْ اِ ِلاِع الفَ اِب، ويف بني ع شر كَذَ، ور  ذَ يف ه أَ اِبا الب ربةَع ِع وِرشين كَذَ ور  اِب يف ب ـ الَ ع اِتم 
ر اِئم ض يِه، و رشا ع نثْ اِ نيِتِس و ِدحن أَ ي مِ اِقالب فَ ونَعبرأَ و ةٌعس تِ ِهِذهفَ" نيِلعفْت "نِم" اَءالي "اِبرعاِإل
" اهِب"، و "ِهِبو"،  "نكُِب"، و "مكُِب"، و "امكُِب"، و "ِكِب، و "كِب"، و "انِب"و" يت بِ ررم: "ِض، حنو فْخالْ
ِهِب"وام" ِهِب"، وم "ِهِب"ون" ما  ، ولَإنم كُذْ ير ض اِئمالْ ر الْ ِضفْخ ذكُمِاِةور ِتسغناًء عنا ِبهضِراِئمصِب الن 
  .داِحا وهظَفْنَّ لَِإ فَِةلَِصتمالْ

                                                
 . إضافة يقتضيها السياق)1(
 . ِخذُواْ ِإلـهيِن اثْنيِن ِإنما هو ِإله واِحد فَإياي فَارهبوِنوقَالَ اللّه الَ تت :، ومتامها51النحل، من اآلية )2(
وآِمنواْ ِبما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُم والَ تكُونواْ أَولَ كَاِفٍر ِبِه والَ تشترواْ ِبآياِتي ثَمناً  :، ومتامها41البقرة، من اآلية )3(

قُوِنقَِليالً وفَات ايِإي . 
 . وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن :، ومتامها25األنبياء، من اآلية )4(
 . إضافة يقتضيها السياق)5(
 .  مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدِميوالْقَمر قَدرناه :، ومتامها39يس، من اآلية )6(
  . ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر :، ومتامها49القمر، من اآلية )7(
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ب الْاب مصِرـد   
  

  وحنوهِ ر ج ِفرح بِ قيٍد م ري غَ يِهلَ ع وِلعفْم ِلِصدِق الْ  )1(قلَطْم الْ ولُعفْمالْر، و دصمالْ: يِهالُ فِ يقَ
 ِتوالَعفْم الْ ن مِ ِهِري غَ ِفالَِخ، بِ رج الْ ِفرحِب )2(]يجر[ م لَ إنه فَ هع م وِلعفْمالْ كَ ٍمسا بِ "وحنوِه": هوقولُ
األرِعب و عالتبالْ بري فْمالْ وِلع أَ ِقلَطْم نَّ الْ ِإى، فَ لَوفْمالْ ولَع لَطْمقَ ق الَ د  ونَكُ ي م ا، والْ صدرمصدقَ ر الَ د  
ونُكُي م نا  صلَىوبع هأن  فْ مولٌع لَطْ مأَ: ، حنو قعجِنب ي ضركفَ ب ،ضربك م صدر لَ ويبِ س فْموِلع لٍقطْ م 
، والْمـصدر  )3(أَو عدده ولَيس خربا، ِوالَ حاالً، هوع ن ن يبي و، أَ لَهاِم ع ؤكِّد ي مس اِ قلَطْم الْ ولُعفْمفالْ

 ِبالِفعِل الْمتصرِف، واُختِلف ِفيـِه فَقَـالَ        معنى صادر ِمن فَاِعِلِه، وهو ِاسم ِللْحدِث الْمدلُوِل عليهِ        
                نـضمتٍع ي؛ ألنَّ كُلَّ فَـريححالص وهِل، ولٌ ِللِْفعأَص وونَ هِريصقَالَ البلُ، والِفع لهالكُوِفيونَ أَص

      كَذَِلكةً وادِزيو ردصالْم نمضتلُ يٍة والِفعادِزيلَ وِة إىل           اَألصبـسِبالن ـهِل فَإنالِفع ا أُِخذَ ِمنكُلُّ م 
 ِر كَذَِلكدص4(الْم( )وهاالِ و سالْ م منصالَِّذي وبيُءِج يثًاِل ثَِهوِن كَالَ حا يف تالِفيِفِرص ِلع( جرخ   

  

  :)حنو (،فرص ت فيكَ:كيلَ لَ ا قِ ذَا إِ مكَ/ )5(مبتِدِئ   ِبِه باِقي الْمنصوباِت وهذَا ذَكَره تقِْريبا علَى الْ          ]ظ57[
  

ض؟رفَ بكإن ولُقُ ت:)ضرب ي ،ِرضب ض ،ارا   فَ )بربثٌاِلثَض  يف ت ـ  الفِ يِفِرص ِلع،) ـ و هِيأَ- )و :
ـ خ ي  الَ  ألنـه  ؛)6( فَضربا )وينعم و يِظفْلَ(: ِنيمس قِ علَى ِخ النس ِضعويف ب  )اِنمسِق( -ردصمالْ   ولُ
ـ ر يف ح  هلَاِمي ع ِنع ي )ِهِلعظَ فِ فْه لَ ظُفْافَق لَ نْ و ِإفَ (،الَ و، أَ ِهِلع فِ ظَفْ لَ ِردصمظُ الْ فْق لَ نْ يوافِ ما أَ  ِإ  ِهوِف
ـ ه مع ذَِلك يف تحِريـِك عي      واًء وافَقَ  س )ظيفْلَ (ردصمالْ: ِي، أَ )وهفَ( اهنعم و وِلصاُأل   : ، حنـو  ِهِن
ـ اهللا ذِ ت  ركَذَا و رص ن هترونص ،)الًت قَ هتلْتقَ: حنو(،  الَ وحا، أَ رح فَ رِفَ ـ ِمرا، و كَْ نتعـاىل  قولـه  ه :   

  

                                                
املصدر أعم مطلقًا من املفعول املطلق، ألنَّ املصدر يكون مفعوال ال مطلقا وفاعال ومفعوال به وغري ذلك، واملفعول  )1(

 .2/159:حاشية الصبان: ينظر. ن إالَّ مصدرااملطلق ال يكو
 .وأظنها يجر) أ(الكلمة مطموسة يف  )2(
 .2/205:، وأوضح املسالك261ص: شرح ابن الناظم: ينظر )3(
ذهب الكوفيون إىل أن املصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، وحجتهم أنَّ املصدر يصح لصحة الفعـل، ويعتـل                    )4(

ن فريون أن املصدر أصل الفعل ودليلهم أن املصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل علـى             العتالله، وأما البصريو  
-1/235:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر. زمان معين، فكما أن املطلق أصل للمقيد، فكذلك املصدر أصل للفعل     

 .2/208:، وأوضح املسالك137ص: ، وأسرار العربية237
 ).هـ(ساقطة من  )5(
 .112ص: حاشية ابن احلاج: رينظ )6(
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    ًِزيزاراً عصن اللَّه كرنصيو)1(  ،    ًكِْليماى توسم اللّه كَلَّمو )2(  ،    ًِتيالـرآنَ تِل الْقُرترو )3(  
     ًاداً كَِبريام ِبِه ِجههاِهدجو )4(  ،   ًِظيمازاً عفَو فَأَفُوز)5(،) ِإو الْ نْ و افَقمصدى رنعفِ م ـ ع  ِهِل
فَ ِهِظفْ لَ ونَد هو( -َالْ: ِيأمصدر-) معنلِ )وي ملِف لِ ِهِتقَافَوى يف الْ  ِلعنعم ـ  الْ ونَ د ححنـو (،  وِفر :
لَجقُ س تع ا وقُودم و وفاًقُت( فْأَ ورالْ ح فَ ،لَذَج قُالووف القُ وعى بِ ودنعالقِ م والْ،  اِميوالْ وِسلُج ،لُذَج 
ـ  "اثًـا نكَأَفَ"،  )7( نقَضت غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة أَنكَاثاً      : ه تعاىل  قولُ هنِم، و )6(ِحر الفَ معنىِب م صدر 
معنِلوي قَضنو ،أَتا ِبقَناضمعاهن .  

  قْ ذَوهِسا التكَ ذَ الَِّذي يمرالْ ه مصن مإن ف ا يمشلَىى  تع ذْ مالْ ِبه ـ  القَ )8(يناِزم ـ «: ِلاِئ  نَّأَِب
دٍر  مقٍَلعِف ِبوبصنإنه م: ولُقُ ين م ِبهذْ م علَى إما   هع م وِرذكُم الْ ِلع بالفِ بِصتن ي وينعم الْ ردصمالْ
ـ : يال أَ  فَ .وداعت قُ دعقَت و سلَودا، ج عت قُ سلَج: يرقِدتفَ ،ورهمج الْ مه و ِهِظفْ لَ نِم ـ  ي الَفَ  ونُكُ
معا ِعنوينالْد جملْا ِلفًالَ، ِخوِره9(.»يِناِزم(  
وتيلُِثمِظ يف اللَّفْ  هالْ بِ يمتي، ويف الْ  عدمعنِإل لِ ِمالالَِّز بِ وييلِ  الَ اِحض خلٌّ مِ ذْ كُ ، إِ يِصِصلتنهم ا يي ِرج
مالْع متعي و10(ِمالالَِّزد(، ويِصنالْب مصدأَر حأَِةثَالَ ثَد شاَءي:  

  

                                                
 .03الفتح )1(
ورسالً قَد قَصصناهم علَيك ِمن قَبلُ ورسالً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى  :، ومتامها164النساء، من اآلية )2(

 .تكِْليماً
 . ِل الْقُرآنَ ترِتيالًأَو ِزد علَيِه ورت :، ومتامها04املزمل، من اآلية )3(
 . فَلَا تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهاداً كَِبرياً :، ومتامها52الفرقان، من اآلية )4(
 .97 ص:متامهاينظر ، 73النساء، من اآلية )5(
 .)جذلَ(مادة : لسان العرب: ينظر )6(
 نقَضت غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة أَنكَاثاً تتِخذُونَ أَيمانكُم دخالً بينكُم الَِّتي كَوالَ تكُونواْ :، ومتامها92النحل، من اآلية )7(

 . ونَأَن تكُونَ أُمةٌ ِهي أَربى ِمن أُمٍة ِإنما يبلُوكُم اللّه ِبِه ولَيبينن لَكُم يوم الِْقيامِة ما كُنتم ِفيِه تختِلفُ
هو أبو عثمان بكر بن حممد املازين من أهل البصرة، كان إمام عصره يف النحو واآلداب، أخذ علم العربية عن أيب                  )8(

هـ وقيـل  249التصريف، وكتاب العروض، تويف بالبصرة عام    : األخفش األوسط، واألدب عن األصمعي، من كتبه      
 .1/274:وفيات األعيان: ينظر. هـ248

إىل أن العامل فيه هو نفس الفعل السابق        ) هـ286ت(، واملربد )هـ368ت(والسريايف) هـ249ت(ذهب املازين  )9(
واجلمهور إىل أن العامل فيه فعل آخر من لفـظ          ) هـ180ت(، وذهب سيبويه  )هـ672ت(عليه، واختاره ابن مالك   

 .2/509:عقيل وشرح ابن 2/203:ارتشاف الضرب: ينظر. املصدر، وهذا الفعل املذكور دليل على احملذوف
 .113ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )10(
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  .الْمتقَدمِة ِةلَِث، كاألمهن ِمقتشم الْلُهعِف :امهدحأَ
   .)2(ِإنك كَاِدح ِإلَى ربك كَدحاً  / ))1 والصافَّاِت صفّاً : وله تعاىل، حنو قَفصالو: اينوالثَّ   ]و58[

    بِعت م يثَِبخ الْ ررك السي ي س :ه، وقولُ ))3 جزآؤكُم جزاء  : ه تعاىل ، حنو قولِ  لُهثْ مِ ردصم: ثُاِلوالثَّ
وسيرك يالس الْ ر حسن ِر ميح .قَود حذَ يف الْ لُاِم ع مصالْ ِري غَ ِرد مِدكَّؤ ج اوليلُ كَ  ،ازقَ  الدالَأنْ ي :ا م

مص؟، فَ تولُقُت :لَب ى صوِثا كَ م ا ورييمِنتع ذْ ح ع الْ ِلاِمف مِدكَّؤ قَ، ود ونُكُ ي لُاِم الع م ذُح وفًا واجوب  
  : اِنوع نوه، و)4(ِهِلع ِفِظفْلَِمن  الًددر بصم الْانَا كَذَِإ

- ِفا الَم لَلَع حنوه ، :ولَيز يٍد، وويحه.  
- ولَ امِفه لٌعو ،هون اِنوع :  

يف الطَّلَ  اِقو ِإ، فَ ِبعنْ ورد داًء كَعا، أَقْسيوعا ري،خ بقَارم مأَا أَد وا أَمرون ـا كَ هِقيـا الَ يام 
  )5(؟با الشيد بدقَا وياِنوتأَ:  حنويٍخوِب تاِمهفِْتاسونا ِبرقْو مودا أَعقُ
واِقويف الْع خِربِلذَ، وكيف م 6(:لَاِئس(  
 .))7 فَشدوا الْوثَاق فَِإما مناً بعد وِإما ِفداء       : و قوله تعاىل  ، حن هلَبا قَ ميالً لِ ِصفْ ت أَنْ يكُونَ : ااهدحِإ
أَنت سـيرا   : ن ِاسِم عيٍن، حنو    ع رب خ هلُاِم وع هنما ع هفْتورا، أو مس  صح م ورا، أَ ركَ م ونَكُي: ةُياِنالثَّ
ريسا، وا أَمإالَّ ِسن تيرأَأَا، ونِست يا؟ر.  
  .ِهِريغ ِلو أَِهِسفْنا ِلؤكِّد مأَنْ يكُونَ: ةُثَاِلالثَّ
  .افًارِتعِا: يفًا، أَر عفلْي أَِل عهلَ: اه حنونع يف مص نيِه، وهري غَلُِمتح تٍةلَم جدع بعاِقالو: األولُفَ

  .قا حيِنبد ِايز: ، حنوهريغَ، واهنع ملُِمتح تٍةلَم جدع بعاِقالو: اينوالثَّ
اِبالركُونَ : ةُعِجالَ ِع)8(أَنْ ييا تيِهِبشا بيعدج ٍةلَمم شلَِمتلٍَة عِهيلَى وعـ كَ: ِهِباِح ص مرـ ر لَـه  ذا ِإت فَ

توصص ِحوت اٍرم.  
                                                

   .01الصافات )1(
 . يا أَيها الِْإنسانُ ِإنك كَاِدح ِإلَى ربك كَدحاً فَملَاِقيِه :، ومتامها06االنشقاق، من اآلية )2(
 .  جهنم جزآؤكُم جزاء موفُوراًقَالَ اذْهب فَمن تِبعك ِمنهم فَِإنَّ :، ومتامها63اإلسراء، من اآلية )3(
 .1/511:شرح ابن عقيل: ينظر )4(
 .1/513:املصدر نفسه: ينظر. أتتواىن وقد بدا الشيب؟: أي )5(
 .223-2/222:أوضح املسالك: ينظر )6(
 .187 ص:متامهاينظر ، 04حممد، من اآلية )7(
 .فعال) هـ(يف  )8(
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ـ ا، كَ هِلاِم ع علَى ةُينِر القَ لَِّتدا، و هالُعمِتس اِ ثُر كَ ةٌوعمس م راِدصم: ةُساِماخلَ ـ  عِ مِهوِلقَ نـ  ظُ د وِره 
مٍبِجع :عاجب!  

  ولَى ثَي أِتيقْ أَِةثَالَعحنو قوله تعاىلاٍمس ، :ًِليماسوا تلِّمسِه ولَيلُّوا عص  )1( ،   َوندـصي
   ِهوِعقُو لِ ِتالزي و اِءم كالْ و ه الَِّذي ِسنِجِة الْ لَِزنم بِ  ألنه ؛عمج ي الَى، و ن يثَ ا الَ ذَه، و)2( عنك صدوداً 

  

ـ  برض، و  ةًسلْت جِ سلْج، و ِدش ر ِذي/ ت سير   رِس:  حنو لنوِعِلو. ِريِثالكَ، و يِلِل القَ   علَى  ]ظ58[    - ةًبرت ِض
  

ـ  الْ ِحتفَِب- بةًر ض تبرض، و ةًست جلْ سلَج:  حنو ،ِددلعِل و -الضاِد و يِمِج الْ ِرسكَِب . -الـضادِ  و يِمِج
والِقاِنذَه ساِنمثني اِنيو يجماِنعولُقُ، ن :ضربتهض ربتِنيو ،ضراٍتبو ،لْجسج لْتستِنيو لَجاٍتس.  

 ع وبنَالْ ِنوي مصيف االِ  ِرد ِتنلَى اِبصالْ ع فْمالْ وِلع ِقلَطْم م ، ا يلَى لَّدالْ ع مصمِ ِرد ِهِتفَ صِ ن :
ـ : ، حنوليِه ِإٍةارش ِإوسا، أَاِل ج نهظُ أَ  اهللاِ دبع:  حنو ،ِهِريِم ض و، أَ ِر السي نسحت أَ رِسكَ ضربهـ  ذَت  كِل
الضرأَب ،م ولٍَفاِدر ِنئْ: ، حنوهشهتغا بأَ)3(ض ،وم لٍَكاِرش هيف م ِهِتادو هةٌثَالَ ثَو :  

 )5( واللَّه أَنبتكُم من الْأَرِض نباتاً     :، حنو قوله تعاىل   )4(ٍني ع مسِاووًءا  ض و أَضوت: ، حنو ٍردص م مسِا
ـ قَكَ: هن ِموٍع نعلَىلَّ و د أَ،))6  وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً: ، حنو قوله تعاىل ر آخ ٍلعِف لِ ردصو م أَ عد7(ت( 
 لِّو كُ وطًا، أَ  س تهبرض: ، حنو ِهِت آلَ علَى و، أَ اٍتبر ض رش ع هتبرض، كَ ِهِدد ع علَىلَّ   د و، أَ )8(اَءصفُرالقُ

ـ  الْ لُمعيِب و ر الض ضع ب تهبرض، كَ ، أو بعضِ  ))9 فَالَ تِميلُواْ كُلَّ الْميلِ    : حنو قوله تعاىل   مصدر 
عِفلَم ثَ ِبِهِلعاِنمةَيش 10(:وٍطر(   

                                                
  ن آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماًالَِّذيِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها  :امهاومت، 56األحزاب، من اآلية )1(
  الْمناِفِقني يصدونَ عنك صدوداًوِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى الرسوِل رأَيت  :ومتامها،61النساء، من اآلية )2(
 .)شنأ(مادة : لسان العرب: ينظر )3(
 .وأظنه سهوا من الناسخ. أو أسلم على) هـ(يف  )4(
 .17نوح )5(
 . واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً :، ومتامها08املزمل، من اآلية )6(
 .قعد) هـ(يف  )7(
 .)قرفص(مادة : لسان العرب: ينظر. صة شد اليدين حتت الرجلنيالقرف )8(
 ولَن تستِطيعواْ أَن تعِدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَالَ تِميلُواْ كُلَّ الْميِل فَتذَروها :، ومتامها129النساء، من اآلية )9(

 . واْ فَِإنَّ اللّه كَانَ غَفُوراً رِحيماًكَالْمعلَّقَِة وِإن تصِلحواْ وتتقُ
  .205-3/203:أوضح املسالك: ينظر )10(
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ـ  قي د ِنبجعأَ: ، حنو "نْأَ "عا م م إِ لٌع فِ لَّهحلَّ م حنْ ي  أَ حِص ي نْأَ: اهدحأَ ِبنـصِب    الثَّـوب  اِرص الِق
"ِني  : أي" [الثَّوببجأَع   اِر الثَوبالِقص ق1( ]أَنْ د( ِإ و ماَّ مع" ام")كَ )2 يِجعِنب ي ضربك ـ  ز يا اآلنَ د ،
أَي :ما تِرضباآلنَه .  
ـ  الِفعلَـى  لِهمحِب لَِما ع إنم ردصمالْ . اآلنَ داي ز كبيرض:  فَالَ يجوز  ،)3(، حنو غرالَّ يص أَ: اينالثَّ ِلع 
والتِغصريي ِعبِشد بهِه ِبه.  
ـ  قَ)4( ]وهو[ را،م عوه ونسحدا أَ يي ز ِبرض: ولْقُ ت الَا، فَ رمضونَ م كُأالَّ ي : ثاِلالثَّ ـ ، ِل)5(حيِب عِمد 
حالِفوِفر ِلع.  
اِبالرأَ: عكُالَّ يونَ محا، فَدالَودأَ: ولقُ تعجبِنتي ضربتكز ايد.  
ـ  ي ز يدِد الش كأَعجبِني ضرب : لَ العمِل، فَالَ يقَالُ   بوفًا قَ وص م ونَكُأالَّ ي : ساِماخلَ ـ  أَ نِْإدا، فَ خرت 
  .از ج"يدالشِد"

ـ نَّ الت ؛ أَ " اهللاِ ِماسِب"يف  : الَ قَ ن م علَىدوا  ا ر ذَهِلوفًا، و ذُح م ونَكُأالَّ ي : السادس   ]و59[ ـ ب اِ /يرِدقْ    يف  اٌءدِت
  

  .ِإدتبم الْولَمعي مِنعي، وِربخالْ وِإدتبم الْوفذُح متاِبثَ " اِهللاِماسِب"
اِبالسأَ: ع ونَكُالَّ ي فْ موالً مِ صن م عِل، وِ ِهوِلمذَه وا رقَالَ     د نلَى ميف  ا ع :   اِئررلَى السبت موي )6( هإن ، 
معِلولٌم ِعِهر؛جهفُِصلَ قَ ألن دب ينهالْا ِبمخِرب.  

  تقِْديم الْجار  «: )7(يِلي السه ازجأَ و كبرا ض ديي ز ِنبجعأَ: وزج ي الَ، فَ هنا ع خرؤ م ونَكُأالَّ ي : نالثَّاِم
الْومج8(»وِرر(لَّ ِبِا، ودتتعاىلِهوِلقَس  : ًالا ِحوهنونَ عغبلَا ي )9(  

  

                                                
 ).هـ(إضافة من  )1(
 ).هـ(ساقطة من  )2(
 .فال جيوز حنو: والصواب. أالَّ يصغر، فال جيوز) هـ(يف  )3(
 ).هـ(إضافة من  )4(
 ).هـ(ساقطة من  )5(
 .09الطارق )6(
 اهللا بن أمحد السهيلي األندلسي، كان عاملا بالعربية والقراءات حافظا للرجال واألنـساب    هو عبد الرمحن بن عبد     )7(

 .2/81: بغية الوعاة: ينظر. شرح اجلمل: هـ، من تصانيفه580كُف بصره وهو شاب، تويف سنة 
 .290ص: شرح قطر الندى: ينظر )8(
  . يبغونَ عنها ِحوالًخاِلِدين ِفيها لَا  :، ومتامها108الكهف، من اآلية )9(
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ولُقَوهم :اللَّهاِ م جلَ لْع ا مِ نأَ ن ِرما فَ نرج ا ومخركْثُ اجتو ، هافَتِإض كَ ِهِلاِع إىل فَ  ر ،م ـ ا ت  ،دمقَ
ـ ن م لُمع ي دقَ، و "اِرصالِق "ِعفْرار بِ ص القِ وِب الثَّّ قي د ِنبجعأَ، كَ ِهوِلعفْ إىل م  افد يض وقَ   :ا، حنـو ركَّ
ٍةبغسٍم ِذي موِفي ي امِإطْع ِتيماً  أَوي )1(َنِْإ، فد لَختِل اَألهفكَ و انَالالَّمع ملُههيفًا كقوِلِع ض :  

  )2( .........................   هضِعيـف النكَايـِة أَعــداَء
  .ِةايكَ النولُعفْم" هاَءدعأَفَ"

                                                
 .يِتيماً ذَا مقْربٍة  أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة :ام، ومتامه15-14البلد، من اآليتني )1(
  : ، ومتامه6/9:، واملعجم املفصل1/192:الكتاب: هذا صدر بيت من املتقارب، وهو بال نسبة يف )2(

   الِفـرار يراخي األجـلْخيـالُ    ..................... .
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ظَب ابرماِنِف الزظَ والِْفر اِنكَم   
  

الظَّريف اللُّغ الِوِةف اُءع ،ولُقُتالع رب :»ا ظَذَهالْر فاِءم«ِو:  أيعاؤ1(.ه(  
ـ تب( يِه فِ ِعاِق الو معنى الْ علَى  الدالِ ِظاللَّفْ بِ )وبصنم الْ اِنم الزم س اِ و ه اِن الزم فرظَ(  يِرِدقْ

ـ  فْخب الْ ج و تدا وجِ ذَا إِ  ألنه ؛ِهِبص يف ن  طٌرا ش ذَ ه )2(ِةيِف الظَّر علَى ِة الدالَ )يف ت ا حـِذفَ  ذَِإض، فَ
تى الفِ عدلُ فَ عنصفَ ب خربِ ج ِماس ماِن الز ا الَ  م ِلذَ كَ ونُكُ يـصِ  إنْ، وِ كن بِ ب ـ ت ـ " يف "يِرِدقْ  نْأَكَ
تنِكحوهمن قوله تعاىل  . ن :   نوهنِكحونَ أَن تغَبرتو )3(  َيف أ ،ِدح يلَِوأْ التـ   إِ ِني ـ  ِسيذْ لَ . ٍفر ِبظَ

وخبِ ر الْجمناِ وِبص س مالز الْ اِنم مفُروالْ وع ،مفُخوض ِب، وِا" يف "يِرِدقْتسم مالْ اِن الز ـ م نصالَ وب ، 
ـ  ركَا ذَ مج بِ رخ، و)4(  يخافُونَ يوماً  : وما من قوله تعاىل   يكَ" يف "يِرِدقْ ت علَى ـ   م ا عدـ  اه  ن ِم
ـ  ملَا، و هِظفْ لَ ا الَ اهنع م ةُظَحالَم" يف "يِرِدقْت بِ ادرم، والْ اِتوبصنمالْ ي شـ  الْ ِطِرت مصفـ   ن ِهِذ يف ه 
  )5(.ِهاِطرِتش ِاِمد ععلَى، ورهمج ألنَّ الٍْكاِل منب ِاهطَرتشا ِام كَداطِّر اِالِةظَحالَمالْ

   صتمخ الْيِلِب قَنِم فَوددعما، وأما الْومختصه / اهمه مبةَي الظَّرِفلُبقَا تهلُّ كُاِن الزماُءمسأَو    ]ظ59[
  )6(.ااِلثًما ثَس ِقهلَع جنم ِلِخالَفًا

ـ  وددعم والْ )7(صتخم والْ ،نيِح، كَ عيٍن م ري غَ اِن الزم ن مِ ٍرد قَ علَىلَّ  ا د م: مهبمفالْ ـ  ا م  هلَ
ـ "تص  خا اِ  وم  األيامِ ِمالَعأَ كَ وِددعم الْ ري غَ صتخم، والْ ِنيومي، كَ وملُع م اِن الزم ن مِ اردقِْم أَو ،  "الْب

    ت افَِة ولَمِباِإلض فَِة، أوِفِضِبالص الع رظَفْ لَ ب" شِره "ِم)8(يٍءإىل ش أَن هورِ ِمالَعِإ الـش ـ الَّ ر مانَض   
  

                                                
 .)ظرف(مادة : لسان العرب: ينظر )1(
 .113ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )2(
ويستفْتونك ِفي النساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتـاِب ِفـي    :، ومتامها127النساء، من اآلية )3(

 الَّالِتي الَ تؤتونهن ما كُِتب لَهن وترغَبونَ أَن تنِكحوهن والْمستضعِفني ِمن الِْولْداِن وأَن تقُومواْ ِللْيتـامى   يتامى النساء 
 . ِبالِْقسِط وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر فَِإنَّ اللّه كَانَ ِبِه عِليماً

ِرجالٌ لَّا تلِْهيِهم ِتجارةٌ ولَا بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الصلَاِة وِإيتاء الزكَاِة يخافُونَ يوماً  :امها، ومت37النور، من اآلية )4(
ارصالْأَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتت . 

: التـسهيل :  ينظر ...."واقع فيه باطراٍد ل " يف" معىن   -من اسم وقت أو مكان    –وهو ما ضمن    : "يقول ابن مالك   )5(
 .1/526:، وشرح ابن عقيل91ص

 .2/226:ارتشاف الضرب: ينظر )6(
 .)هـ(ساقطة من  )7(
 .شهر) هـ(يف  )8(
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وِبرِل اَأليعوو ِبرحنو(، ِريِخ اَأليع :اليوم(و ،هِمو الفَوِعلُ طُن إىل غُِرج وِبرمِس الش.  
ومعتسلُي ةًِك نحنو ر ، :مص ي ت ا، ووممفًا  عِفِلاَألِبر حنو الالَِّم و ، :صم الي توم و ،مافًا حنوض :صمت 
يةُيلَواللَّ( )1(يِسِم اخلَ وم(:ِهومِ ي غُ ن وِبر مةً، حنـو        إىل طُ  ِس الشِكـرلُ نمعتـسِر، وتلُوِع الفَج :
  .يِسِم اخلَةَيلَت لَيلَص: ، حنوةًافَضم، وةَيلَت اللَّيلَص:  حنو والالَِّمِفِلاَأل ِبرفةًعمةً، ويلَت لَفْكَتعِا

  )غُودةًو( :ِهومِ ي ن ِةالَ ص الص وِعلُ إىل طُ  ِحب الش ِسم سوت ،تعلُم نم نلَى ةًوـ  ع هأن  ـ ا ن   ةٌرِك
ـ - )ةًروبكْ( ِةيِملَ والع يِثلتأِن لِ ٍةفَِرصن م ريا غَ  أنه علَى ٍةونن م ريغَو ةًود غُ )2(تكمركْأَ: حنو بالتيِنِون- 
وتر الت كِونكَ ين م قَا تمغُ"  يف ددٍةو "ِهوأَي هلُ الناِروو هِمو ـ  ن : لَطُلُوِع الفَجِر علَى الصحيِح، وِقي
 ِه بِ تدرا أَ ذَ إِ ويٍنن ت الَِبِه، و ِنيع بِ وٍم ي رح س ِه بِ تِردلَم  ا  ذَ إَ :-يِنِونالتِب- )راحسو(.  الشمسِ وِعلُ طُ نِم
ـ  و :)وعتمةً(" وغَد "هلُصأَ و وِمك ي دع ب الَِّذي وِملي لِ مس اِ وه و :)داغَو( يِل اللَّ ر آخِ وه، و كِلذَ  يِه
ـ و: )احابصو(،  ِةعمج الْ ةَيلَةَ لَ متع و ،ةًمت ع تيتكأَ: ولُقُ، ت ثُ األولُ لُالثُ هلُ أَ وـ  و هاِر الن ـ  ت : ولُقُ
ـ  إىل آخـرِ ِر الظُّهن ِموهو: -دمالِْب– )اًءسمو( ِةعمج الْوِم ياحبو صا، أَاحب ص )3(يوِنرِظتنِا هاِر الن 
أَ: ولُقُتتيكت م اًء، أَ سو ماَءس الْ وِم ي جمِةع )أَوباد( :وهظَ و رلِ ف لزالْ اِنم مسقْتنِ  الَ الَِّذي ِلب هلَ ةَاي ه ،  
   لِّـم كَ أُ الَ: ولُقُ، ت ٍلبقْتس م اٍنموهو ظَرف ِلز  : )دامأَو( ينا اآلبدِ دب أَ ودا، أَ ب أَ )4(بهِرض أَ  الَ :كقوِلكَ

  

ـ ماٍن، ت لِّ ز ع علَى كُ  قَ ي مه مب اٍنمم ز س اِ  وهو :)ِحيناو( ،ِرد الده مأَ أو   / دامدا أَ يز  ]و60[ ـ :  ولُقُ    تأْرقَ
  

. واٍنأَ و ٍةاعس، و ٍتقْو: ، حنو ِةمهبم الْ اِن الزم اِءمس أَ ن مِ )كِل ذَ هبشا أَ وم(د،  ي ز اَء ج نيو حِ ينا ، أَ  ِح
الْومختحنو ةُص  :حىض و ،ضحو غُةً، ودو ا، وا  ِشعال تعاىل قي :       ًاوـا غُـدهلَيـونَ عضرعي ارالن    

  .))5وعِشياً 
)ظَوالْ ر فاِنكَم :هاِ و سالْ م الْ« )اِنكَممبهالْ م منصالِ ِظاللَّفْ بِ وبلَى  الدى الْ عنعم ِعاِق الو 

  . دمقَ تام كَ)7( أَن تنِكحوهن  اِنكَم الِْماس ِبجرخ فَ)6(»ِةيِفر الظَّعلَى ِة الدالَ) يفيِرِدقْتِب( يِهِف

                                                
 .االثنني) هـ(يف  )1(
 .رأيتك) هـ(يف  )2(
 .أتيتك) هـ(يف  )3(
 .أضرك) هـ(يف  )4(
 . آلَ ِفرعونَ أَشد الْعذَاِبها غُدواً وعِشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدِخلُواْالنار يعرضونَ علَي :ومتامها، 46غافر، من اآلية )5(
 .115ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )6(
 .221ص: ينظر متامها، 127النساء، من اآلية )7(
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الِْبومناِ وِبص سالْ م الْ اِنكَم مفُروالْ وع ،مفُخوض ِب، وِا" يف "يِرِدقْتسالْ م الْ اِنكَم منصالَ وب  
 معنى علَى سي لَ إنه، فَ ))1 اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته     :  قوله تعاىل  ن مِ ثُيح: حنو" يف "يِرِدقْتِب
  . ِه ِبولَعفْم الْبِصن ي الَيِلِضفْ التمس ألنَّ ِا؛اوفًذُح م"ملَعي" بهاِصن، و بِهوِلعفْم الْعلَى هابصِتانفَ" يف"

  قَومالْ د مصدر ظَ، ورف ملَىن  ِا الزظَ ع الْ ِفر ألنَّ الفِ  ؛اِنكَم لَع ي لَىلُّ  دالْ ع مصبِ ِرد ـ ن   ِهِسفْ
 )2(يـد  يفِ  الَ اِنكَم الْ مسِاضا فَ يأَ، و ِةمزالَم إالَّ بالْ  ليِهلُّ ع د ي الَ فَ انُكَمأما الْ ، و ِهِتيغِص بِ اِن الزم علَىو

ةَِفالظَّرانَا كَذَالَّ ِإ ِإيبها،  مأَ: حنو(ممام(و ،هى ِبونعم" امقُد "ولُقُت :لَجسأَت ميِخامأَ الش ي :امقُده .  
)ولْخف( و ،هضِ و قُ "دامد" ولُقُ، ت :لَجس خ فَلْتك  ،)اموقُد( و ،هو م رـ َأل "اِدف مام" ـ ، ت : ولُقُ
لَجسقُ ت دامك )وواَءر( م ادِِر  ِلفلْخف قَ، ود ى بِ ونُكُ ينعقُ م امد و ،همِ و األَ ن ضاِدد قَ، ويف  يلَ قِ د 
  .مهامدقُ: ي، أَ))3كَانَ وراءهم مِلك: ه تعاىلقوِل
ولُقُت :لَجست و اَءرك،) فَووق( :وهالْ و انُكَم اِل الع ولُقُي، ت :لَجفَ س تِم الْ وقنوقال تعـاىل   ِرب ،:  
       ِليمكُلِّ ِذي ِعلٍْم ع قفَوو )4(،) وتحت( و ،هضِ و فَ "دحنو "وق ، :لَجس ت تحت الش جِةر قال  و

  .)6( فَناداها ِمن تحِتها ، ))5 قَد جعلَ ربِك تحتِك سِرياً : تعاىل
ـ ج: ولُقُت" ِبرالقُ "معنى بِ فر ظَ وه، و )دنِعو(. )7("ِمن" "ميِم "حت فَ ن، م ِةاَءريف قِ    ت سلَ

ـ  ز عت م سلَج: ولُقُ، ت ِةباحصم الْ علَى لُّدتو: )ومع(،  كبرقُ: ي أَ كدنِع ي ٍد، أي: ـصـ  اِحم . هبا لَ
)ِإواَءز( :وهِبو ىمنعلَاِبقَ مولُقُ، ت :لَجسِإت اَءزز يقَ: ٍد، أياِبلَمه./  

                                                
ِمن حتى نؤتى ِمثْلَ ما أُوِتي رسلُ اللِّه اللّه أَعلَم حيثُ وِإذَا جاءتهم آيةٌ قَالُواْ لَن نؤ :، ومتامها124 األنعام، من اآلية)1(

 ِصيبيس هالَتلُ ِرسعجونَالَِّذييكُرمواْ يا كَانِبم ِديدش ذَابعاللِّه و ِعند ارغواْ صمرأَج ن . 
 .يقبل) هـ(يف  )2(
 السِفينةُ فَكَانت ِلمساِكني يعملُونَ ِفي الْبحِر فَأَردت أَنْ أَِعيبها وكَانَ وراءهم أَما :، ومتامها79الكهف، من اآلية )3(

 . مِلك يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصباً
 .73 ص:متامهاينظر ، 76يوسف، من اآلية )4(
 .  تحزِني قَد جعلَ ربِك تحتِك سِرياًفَناداها ِمن تحِتها أَلَّا :، ومتامها24مرمي، من اآلية )5(
 .24مرمي، من اآلية )6(
، وأبو بكر عاصم    )هـ118ت(وأبو عمران عبداهللا بن عامر الشامي     ) هـ145ت(أبو عمرو بن العالء   : قرأ بالفتح  )7(

جعفر يزيـد بـن     ، وقرأ بكسر امليم وخفض التاء أبو        )هـ120ت(، وابن كثري املكي     )هـ128ت(ابن أيب النجود    
  = وأبو احلسن ) هـ156ت(وأبو عمارة محزة بن حبيب )هـ169ت(واإلمام نافع املدين ) هـ128ت(القعقاع املدين
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   تسلَج:  ولُقُ، ت)1("ايبِرقَ "معنى ِب)اَءذَِحو(، ِةبعلكَ ااَءقَلْت ِتسلَج:  ولُقُ، ت"اَءزِإ "معنى ِب)اَءقَلِْتو(  ]ظ60 [
ـ لم لِ ٍةارش إِ مس اِ - النونِ يِفِفخت و اِءهم الْ ضب- )وهنا(،  هنا مِ يبِرقَ: يٍد، أَ ي زِ اَءذَِح ، يـبِ ِر القَ اِنكَ
ولُقُت :لَجست ه ن ا  ِرقَ: ا، أييب)وفَِب- )ثَمالْ ِحت اِ -ِةثَلَّثَم سإِ م شلْ لِ ٍةاراِنكَم يِدِع الب ولُقُ، ت :ـ ج  تسلَ

   وِإذَا رأَيـت ثَـم رأَيـت)2( ،      وأَزلَفْنا ثَم الْآخِرين: عاىلقال ت، ويِدِع الباِنكَميف الْ: يثَم أَ
  ".اكنه: "ي،  أَ))3نِعيماً 

)وا أَ مشبِل ذَ همِ )ك أَ ن سالْ اِءم الْ اِنكَم بمهحنو ِةم ، :ٍنيِمي ِش، واٍلم لَ، ود ـ ى، و م ـ ا ب عد ،
دلَخلَى تحِ عحنو يِح الص ، :دلْخت ارارفَ"،   الدالد" فْ ميِه فِ ولٌع ت ،ِبشاِإلا بِ يهباِمه يلَِق، و :فْمِهِب ولٌع ،
يلَِقو :»هإن م نصوب ن صالْ ب فْمِه بِ ولَع ب عإِ د ـ  الْ اِطقَس ِضاِفخ ـ  ت اوسع«ِاليـهِ ، وع  بـنـ  م  ٍكاِل
وجم4(ةٌاع(. ويِسقَنالظَّر ِبم ظَفِرالنإىل الت صِف، واِالرِصناِفرو عِهِمدا إىل أَمربقْ أَِةعاٍمس:)5(   
- متصرف م نِرصحنو ،ف  :وٍمي يلٍةلَ، و و ،هٍرش و ،اٍمع و ،ٍنيِمي ِش، واٍلم ى، ونعم الت ِفصاِ ر ِتسعالُمه 
  .وين التنهلَخدنْ ي، أَاِفرِصن اِالمعنىو. ام، وحنوِهِربخ، وِإدتب من ِمٍفر ظَريغَ
- غَوري تم ٍفصر الَ و م نحنو ٍفِرص ،" :سحبِ يوٍم لِ انَا كَ ذَِإ" ار عفَ ِهِني ،إنالَ ه  فَ يالظَّ اِرق ـ ِفر ـ  لِ ةَي عِمد 
تِفصِهرنُالَ، ونوِل ي عِاِمد ِصنِلِهاِفر لعِلدعيِفِر والت .  

- ومنِرصغَ ف ري م تٍفصحنو ر ، :ع ا، وِشيةًِشعي ِع، واًءش و ،ماًءس و ،صباح ا، وعتةًم ا  ذَكَ، و6(اغَد( 
  . اصةً خنِم ِبةًوررج موفًا، أَرالَّ ظَ ِإلُمعتس تا الَإنهفَ

-نم غَري فرصتم7(]حنو [صِرٍف و(:كْ بةًر غُ، ودةًوعنوم ،ما ِمهنالص عِرِفرالت يفيثُأِن، والت.  
  : ٍتاالَ حثَالَِف ثَ الظَّرِباِصننَّ ِلأَ: ملَعوا

                                                                                                                                                   
النـشر يف   : ينظر). هـ229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف البزار        )هـ189ت(علي بن محزة الكسائي   = 

 .3/175: القراءات العشر
 .)حذا (مادة: لسان العرب: ينظر )1(
 .64الشعراء )2(
 . وِإذَا رأَيت ثَم رأَيت نِعيماً وملْكاً كَِبرياً :، ومتامها20اإلنسان، من اآلية )3(
، وشـرح ابـن     2/253:، وارتشاف الـضرب   98ص: التسهيل: ينظر). هـ377ت(ومن تلك اجلماعة الفارسي    )4(

 .1/532:عقيل
 .115ص:  ابن احلاج، وحاشية2/257:ارتشاف الضرب: ينظر )5(
 .عند) هـ(يف  )6(
 .إضافة يقتضيها السياق )7(
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  . لُص اَألوهورا، وكُذْ مأَنْ يكُونَ: ااهدحِإ
  ؟تمِدى قَتم:الَن قَم، ِلِةعمج الْموي: ، حنو)1( ]جوازا[وفًاذُح مأَنْ يكُونَ: ةُياِنالثَّ
ـ وةً، أَفَ صِ ولَةً، أَ  صِ عقَنْ ت أَ: يِه، و لَاِئست م  يف سِ  كِلذَوبا، و جوفًا و ذُح م أَنْ يكُونَ : ةُثَاِلالثَّ االً ح  

  

ـ ري، كَ  غَ ِف الَ ذْحبالْ / وعامس م و، أَ يِهت فِ فْكَتع اِ ِةعمج الْ وِميكَ ،هنالً ع ِغت مش ورا، أَ ب خ و أَ   ]و61[   :مِهوِلقَ
  

  )2(. اآلنَعِمتساَ، وٍذِئني ِحكِل ذَانَكَ: ، أي اآلنٍَذِئنيِح
  قَود حكُ ذَ ي لٌّ مِ فظَ ن ِفر موالْ اِن الز اِنكَم و ،قُتوم قَ مامفْ صِ هتوِل، حنو قَ  هك :افَسقَ ر يالً ِلت

ـ  لَفَسانا أَ كَم: ، أي)3(  والركْب أَسفَلَ ِمنكُم   : ه تعاىل ، وقول يالًِلانا قَ مز: يأَ ـ ي، و مكُن ِم جوز 
ِدقْتيملَى ِف الظَّرالِفع أَ: ، حنوِلعمامِسك رو ،تفَلْخكلَ جست.  

  ولَاعظَنَّ أَم رالْف قْ أَةُثَالَ ثَاِنكَم4( :اٍمس(   
ـ ر، والفَيـلِ مالْ كَدِرقَم، والْ"دنِع"، وِت ِفعلٍِ، وهو الْمبهم، كَالِْجهاِت الس   لُّ كُ هبِصني: ولُاَأل ِخس 
5(.يِدِروالب(  
ـ جمالْ: ، حنوِهِردص من ِمقتشا اُالَّ م ِإهبِصن ي الَقتشم الْوه، وٍلع ِفونَ د لٌع فِ هبِصني: اينوالثَّ   الَ،ِسِل
يِصنبِإه لَالَّ جِوس ،يِلجس.  

ـ  ، الَ ماِمح، والْ ِدِجسم، والْ الداِر: ، حنو دنِع، و قتشم، والْ درقَم، والْ مهبما الْ دا ع م: ثُاِلوالثَّ لُِص ي 
  .ِمالَ الكَن ِميٍلِل، ويف قَِرع إالَّ يف الشطُقُس يالَ، وٍراِهٍف ظَرحالَّ ِب ِإيِهلَ ِإلُعالِف

 فرف الظَّ نصمتبع الْ  أَ "يف" يِرِدقْ ت علَى ِبةٌ يف النص  كَار مش اِلح، والْ ِف الظَّر ني ب انَ كَ ولَما  
  : الَقَ، فَاِلحالِْب

                                                
 ).هـ(إضافة من  )1(
 .1/528:، وشرح ابن عقيل2/236:أوضح املسالك: ينظر )2(
 .125 ص:متامهاينظر ، 42األنفال، من اآلية )3(
 .2/250:ارتشاف الضرب: ينظر )4(
  .)برد(و) فرسخ(مادة : لسان العرب: ينظر. الفرسخ ثالثة أميال أو ستة، والربيد فرسخان )5(
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الْب ـاباِلــح   
وهيف اللُّ  و ِةغ 1(الُ الب(  قال تعاىل ،:   مالَهب لَحأَصو )2( َأ ،ي :الَحهقَ ميـهِ  فِ الُ، وي :ـ ح  ةٌالَ

ـ  أَ وه، و يثُأِن، والت ريذِك الت اٍء ت ِريغ بِ يِهِفو. اٍء ت غِري ب الٌح، و التاِءِب ـ الْ(. حصفْ ـ  الُح ه ـ  االِ و س م
  )3(.)وبصنمالْ

  خبِ ر الْ ِهج مفُروالْ وع مجرالْ(،  ورفَمرس( -كَِبنيِ ِرسأَ - الس الْ: يمبني ) ِا اـ ِلم ـ  ن  نبهم ِم
ـ   وحنوه يزالتمِي ِهج بِ رخا، فَ هِري وغَ ِةلَاِق الع اِتولذَّ لِ ِةقَ الالَّحِ اِتفَِمن الص : ي أَ )اِتيئَهالْ  قيـةِ  ب ن ِم
  . ِدِئتبم الْعلَىريبا قْ تركَا ذَما ِبهمسر واِتوبصنمالْ

ـ  ألنَّ اِ  ؛مِهيلَ ع قُودن م يِزاِل والتميِ حد الْ  يف ح  مهبنِا: اِة النح لُوقَو«: مهضع ب الَقَ نبهـ  م  م لَ
ؤيف لُلَي فِةغالع ِبروص ،وهِااب هبتس4(.»م(  
قَوبِ  د دح حوٍد مِ دانه :» هإن  و ص  سلةٌ مفَض ،لِ ف وقبياِن هئَيأَِهِباِحِة ص وأَِهيِدأِك ت ،ت يِدأِكوـ اِم ع   ِهِل
ـ  فَ »معنى وظًا، أَ فْ لَ وِلعفْم الْ و أَ ِلاِع الفَ ةَئَي ه نيا ب م «ا إنه يهِف، و )5(»هلَب قَ ِةملَج الْ وِنمض م وأَ خر ج  

  

  والً عفْ م والً أَ اِع فَ ِهوِن كَ اِربِتاع بِ الَ. وِتعنم الْ ةَيئَ ه ني يب  ألنه ؛ت، النع وِلعفْم الْ ِو أَ ِلاِعالفَ/ِةئَي ه ِةافَإضِب  ]ظ61[
  

لْبِت باع6(. الذَّاِتاِرب(   
 اَءج: حنو ("ظًافْلَ" ِلاِع الفَن ِماِلح الْ الُثَِم فَ وِلعفْم، والْ ِلاِع الفَ ن مِ اِللح لِ انٌي ب معنى و أَ ظًافْلَ: هوقولُ

زي ر ااِكد7 (]وقوله تعاىل [،  )ب( :    ًاِحكاض مسبفَت)8(  ،    ًِبرادلَّى مو)9(  ،    ِلُونَ ِفي ِديـنخدي   
  

                                                
 .)بولَ(مادة : القاموس احمليط: ينظر )1(
 ِبما نزلَ علَى محمٍد وهو الْحق ِمن ربِهم  الصاِلحاِت وآمنواْ وعِملُواْن آمنواْالَِّذيو  :، ومتامها02حممد، من اآلية )2(

 .ِهم وأَصلَح بالَهم كَفَّر عنهم سيئَاِت
 .116ص: حاشية ابن احلاج: ينظر )3(
، بأنه غري موجـود يف اللغـة        "انبهم"تعبري النحاة   ) هـ853حممد بن حممد بن إمساعيل ت     (اعترض شيخ الراعي     )4(

 .116ص: املرجع نفسه: ينظر. واملوجود إمنا استبهم
 .2/293:أوضح املسالك: ينظر )5(
 ).هـ(ساقطة من . لذاتا... فخرج  )6(
 .إضافة يقتضيها السياق )7(
 أَنعمت علَـي  الَِّتيفَتبسم ضاِحكاً من قَوِلها وقَالَ رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك  :، ومتامها19النمل، من اآلية )8(

 .لِْني ِبرحمِتك ِفي ِعباِدك الصاِلِحني وعلَى واِلدي وأَنْ أَعملَ صاِلحاً ترضاه وأَدِخ
  =وأَلِْق عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدِبراً ولَم يعقِّب يا موسى لَا تخف  :، ومتامها10النمل، من اآلية )9(
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" مااِئقَ" ألنَّ   ؛مااِئ قَ اِر يف الد  ديز" معنى "ِلاِع الفَ نا مِ هالُثَِم و2( (فَخرج ِمنها خاِئفاً     ،  ))1 أَفْواجاً
مِ الٌح ِلاِع فَ ن الْ ِف الظَّر مسيف الْ  ِرِتت جوالْ ار مجوِرر لَى   ِداِئ العع "زٍدي" الُثَِم، وا مِ هالْ ن فْمظًا، فْ لَ وِلع
 )3(رسلْناك ِللناِس رسوالً   وأَ : وفًا، وقوله تعاىل  تكْت اللِّص م  برض،و)جار مس سر الفَ تبِكر(:حنو
الُثَِموا مِ هالْ ن فْمى"وِلعنعحنو قوله تعاىل  "م،:  ًخايِلي شعـذَا بهو)4( َف لُاِمالع)5(ه،ا  ا إِ نىمنعهاء"م "
التيِهِبن أُ: "، أينبأَ "ه ،ى ونعاذَ "م" أي ، : و ،ِحأُِشرييِئن ونُكٍُذ ي "بيِلع" ِه بِ فعوالً م و ،"اشـ  "يخ الٌ ح 
ـ يـت ع  لَِق(: ، حنو وِلعفْم الْ ِو، أَ ِلاِع الفَ نونَ مِ كُ ت أنْ لِ تلَمتحا اِ ذَا إِ هالُثَ، ومِ نهِم باهللاِ د  ـ اِك ر اب( ،
  . ولٌعفْ موالَِّذي ه"  اِهللاِدبع "ن ِمو، أَلٌاِع فَيالَِّتي ِه" التاِء "ن ِمونَكُ تأنْ ِلةٌلَمتح مالٌ ح"اكبارفَ"

الُثَِموا مِ هالْ ن خ6 (]قوله تعاىل [ِرب(:     ًقادصم قالْح وه)7(  ،      ًـةاِويخ مهوتيب فَِتلْك)8( 
الُثَِموا مِ هالْ ن مجبالْ وِرر ححنو ِفر ،:مررِه بِ تٍدن اِل جس ِمةً، والْ ن مجربالْ ور محنـو قولـه     اِفض ،

ـ  ِجا ت  وإنم "يِهِخأَ" ن مِ الٌ ح "ميتافَ"،  ))9  أَِخيِه ميتاً   أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم     :تعاىل  نيُء ِم
ِملَّـةَ   :)10 (]قوله تعـاىل [، حنو ِهِضعب كَو، أَاِلثَِما الْذَه كَ هضعاف ب ضم الْ انَا كَ ذَ، إِ ليِهاف إِ ضمالْ

  .))11ِإبراِهيم حِنيفاً 
  . ، والَ يِجيُء الْحالُ ِمن الْمبتدِإ)13(ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعاً:)12(]له تعاىلقو[أو عاِمالً يف الْحاِل، حنو

                                                                                                                                                   
 .ِإني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَ= 

 . ورأَيت الناس يدخلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْواجاً :، ومتامها02ر، من اآليةالنص )1(
 . فَخرج ِمنها خاِئفاً يترقَّب قَالَ رب نجِني ِمن الْقَوِم الظَّاِلِمني :، ومتامها21القصص، من اآلية )2(
 .111 ص:متامهاينظر ، 79النساء، من اآلية )3(
 .قَالَت يا ويلَتى أَأَِلد وأَناْ عجوز وهـذَا بعِلي شيخاً ِإنَّ هـذَا لَشيٌء عِجيب  :، ومتامها72هود، من اآلية )4(
 .وأظنه سهوا من الناسخ. الفاعل) هـ(يف  )5(
 .إضافة يقتضيها السياق )6(
 نا ِإلَيك ِمن الِْكتاِب هو الْحق مصدقاً لِّما بين يديِه ِإنَّ اللَّه ِبِعباِدِه لَخِبري بِصري  أَوحيالَِّذيو :ومتامها، 31فاطر، من اآلية )7(
 . فَِتلْك بيوتهم خاِويةً ِبما ظَلَموا ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً لِّقَوٍم يعلَمونَ :، ومتامها52النمل، من اآلية )8(
ن آمنوا اجتِنبوا كَِثرياً من الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم ولَا تجسسوا ولَا الَِّذييا أَيها  :، ومتامها12احلجرات، من اآلية )9(

اتو وهمتتاً فَكَِرهيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح ِحبضاً أَيعكُم بضعب بتغي ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّه . 
 .إضافة يقتضيها السياق )10(
  وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَو نصارى تهتدواْ قُلْ بلْ ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني :، ومتامها135 البقرة، من اآلية)11(
 .لسياقإضافة يقتضيها ا )12(
    =ن آمنواْالَِّذيِإلَيِه مرِجعكُم جِميعاً وعد اللِّه حقّاً ِإنه يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ِليجِزي  :، ومتامها04يونس، من اآلية )13(

 =ِط واِت ِبالِْقساِلحِملُواْ الصعِميٍمالَِّذيوح نم ابرش مواْ لَهكَفَر ونَنكْفُرواْ يا كَانِبم أَِليم ذَابعو   . 
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ولَو شاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهـم           :، حنو قوله تعاىل   )1(اهِباِح ِلص ِةكِّدؤم الْ اِلح الْ الُثَِم
باآليِة ِللحاِل الْمؤكِّدِة   . لَ بعضهم ثَّم و )3(را طُ وةً، أَ افَّ كَ وةً، أَ باِط قَ اء الناس ج: ك، وقولِ ))2 جِميعاً

  وأُزِلفَِت الْجنةُ :)4( ]وقوله تعاىل [،   اي آتِ دي ز اَءج:كولُحنو قَ اِملُها  وهو سهو، والْمؤكِِّد ِبع   ا،  هِلاِمعِل
  

  غَري بِعيـدٍٍ  / يٍبِر قَ لُّكُ، و يبِرٍف قَ ِل مز لُّكُ، فَ )6(يب التقرِ و ه فالَز اإلِ  ألنَّ ؛))5ِللْمتِقني غَير بِعيدٍ     ]و62[
  

  )9(  ولَّـى مـدِبراً    ،  )8( فَتبسم ضـاِحكاً     ،  ))7اك ِللناِس رسوالً     وأَرسلْن :  وقوله تعاىل 
     ًايثُ حعأُب مويو)10(  ،     فِْسِدينِض ماْ ِفي اَألرثَوعالَ تو )11( َقـ ِعثْ: "الُ، ي ـ ِب-" يِن ، -ِرسالكَ
"يفْا أَذَِإ" يِثعسوالْ،د مؤِلةُكِّد مضالْوِنم جحنو قوِلِةلَم ،ك :زيأَد خوكطُ عاعروفًا، وقول الش:   

ـ ا اِ نأَ ب د نار ةَ معـ وفًـا بِ  ر ـ  ه ا ني      ِبس
  

  وبِ لْه دار ـاسِ ا للَ ةَ يـ  ن ـ  ن ِم 12(اِر؟ ع(   
  

   .يِهك ِفش الَقح الْوه :، وقوله))13 ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه : وقوله تعاىل
والْ ونُكُت أَ ِباِل يف غَ  الُح حاِلوه ا لِ ا جكَوابيف  ،)وا أَ مشبِل ذَ هك( ِم ِةلَمِث األَ ن  ،)الَو ـ  الْ ونُكُ ت الُ ح
  ِةفَِرعم الْفِظلَ ِبتاَء جنِْإٍس، فَرب فَاِك ردي ز اَءج:، حنو صةًتخ م و أَ ،-مدقَا ت مكَ- ضةًح م )ةًرِكالَّ ن ِإ

  
  

  

                                                
 .2/275:، وحاشية الصبان2/297:، وأوضح املسالك333ص: شرح ابن الناظم: ينظر )1(
 .كُونواْ مؤِمِننيولَو شاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعاً أَفَأَنت تكِْره الناس حتى ي :، ومتامها99 يونس، من اآلية)2(
 .)طَرر(مادة : القاموس احمليط: ينظر )3(
 .إضافة يقتضيها السياق )4(
 .31ق )5(
 .)زلَف(مادة : لسان العرب: ينظر )6(
 .111 ص:متامهاينظر ، 79النساء، من اآلية )7(
 .226ص: ، ينظر متامها19 النمل، من اآلية)8(
 .226ص: ، ينظر متامها10 النمل، من اآلية)9(
 . والسلَام علَي يوم وِلدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياً :، ومتامها33 مرمي، من اآلية)10(
 عشرةَ عصاك الْحجر فَانفَجرت ِمنه اثْنتاب بوِإِذ استسقَى موسى ِلقَوِمِه فَقُلْنا اضِر :، ومتامها60البقرة، من اآلية )11(

فِْسِدينِض ماْ ِفي اَألرثَوعالَ تِق اللَِّه وزواْ ِمن ربراشكُلُواْ و مهبرشاٍس مكُلُّ أُن ِلمع ناً قَديع . 
، وحاشـية   1/593:، وشـرح ابـن عقيـل      335ص: ، وشرح ابن الناظم   2/79:البيت من البسيط يف الكتاب     )12(

رة، واسم أبيه مسافع من بين أسد، وأمه دارة، ومسيت دارة جلماهلا، شبهت بدارة القمر               لسامل بن دا  . 2/276:الصبان
 .111ص: ، ومعجم الشعراء258ص: الشعر والشعراء: ينظر. كان شاعرا هجاًء

 .179 ص:متامهاينظر ، 02البقرة، من اآلية )13(
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وجب يلُِوأْ تا بِ هِكنِهوِلحنو قَ . ٍةرأُ: مدلَوا األَ لُخلَاَأل فَ وو أَ، ورلَسه ا الِعر1(اك( و ،اَءج ع مر ـ و و حد ه
ِدي، أيها جهلْتفَعو :ترلُو مخِنيأُدأَ، ورلَسها معكَِرتةً، واَءجع مرو ما،ِرفَنفَ دلَعتها مجاِهت2(.د(  

  )الَو ونُ الْ كُ يإِ الُح  الَّ بعد ت وِنكَ لِ )ِمالَاِم الكَ ما فَ هوالْ ةًلَض ،مرِب: ادتنْ، أَِمالَ الكَاِممـ أْ ي ذَخ 
ما خلَقْنا  و : ، حنو قوله تعاىل   اِلح علَى الْ  ِةداِئولُ الفَ ص ح وقَّفاًء ت و، س هلَاِع فَ لُعالِف و هرب خ أُدتبمالْ

مالسا لَاِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراِت وو )3( ، ًحارِض مِش ِفي اَألرمالَ تو )4(اعر، وقول الش:  
ــ ما الْإنــم ــي م تنــ ي ــِئ كَيشِع ا     يب

  

ــكَ   ــهفًا باِس ــلَ الرجــ ِل قَالُ    )5(اِءي
  

  .بااِكد ري زاَءج: ، حنوم الَأَ
قَود ِج يب ِدقْ تميلَ انَا كَ ا إذَ ه ها صدكَ: ، حنوالِم الكَريفاَء جز ؟، يفَ"دكيف"الٌ حم قَتدةٌم 

 لَى تعِمالَ الكَ اِمم .)الَو كُ ي اِحونُ صباه( َالْ: "ِي أالُح ") إالَّ مكَ )ةًفَِرع م قَا تممِ د األَ ن ِةلَِثم و ،ونُكُي 
رةً بِ ِكنمٍغس6(و( َك ،ا كَ ذَا إِ مانت خ كقوله تعاىل  ةًاص  :         اِئِلنياء لِّلـسـواٍم سِة أَيعبِفي أَر )7( ،
  ، امـةٌ  ع و، أَ "يامأَ" إىل   ِةافَ باإلض ةٌصصا مخ نهِك لَ ةًرِك ن تاننْ كَ ِإ و يِه، و ِةعبر أَ ن مِ الٌ ح "فسواًء"

  

   ٍةري قَ ن مِ الٌح  لَها منِذرونَ   ةُلَمج، فَ ))8ِإلَّا لَها منِذرونَ  / وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة      : قوله تعاىل  حنو   ]ظ62[
  

 ِهويِك نةٌرةٌ عِلام وِعقُوا يف ِسهفِياِقيوقولك الن ، :  
  )9(الَـِهست مسٍئِرم ِاعلَى ؤرماِ يبــِغ  ال ...................................

                                                
  ]وافر:  [حشيا أورد أتنه املاء لتشربقد وردت هذه اجلملة يف قول لبيد بن ربيعة العامرى يصف محارا و )1(

  ومل يشفق على نغص الدخاِل  فأوردها العراك ومل يذُدهـا 
 .108ص: ديوان لبيد: ينظر

 .2/300:، وأوضح املسالك315ص: شرح ابن الناظم: ينظر )2(
  .38الدخان )3(
 .101 ص:متامهاينظر ، 37اإلسراء، من اآلية )4(
، وحاشـية   2/126:، ومغين اللبيب  256ص: وشرح قطر الندى  ) موت(مادة  : ان العرب  البيت من اخلفيف يف لس     )5(

وهو لعدي بن الرعالء الغساين، شاعر جاهلي، اشتهر بأمه الرعالء، والرعالء اسم للناقة الَِّتي تقطع               . 2/252:الصبان
 .161ص: معجم الشعراء: ينظر. قطعة من أُذا وتترك تنوس

 .2/308:سالكأوضح امل: ينظر )6(
 وجعلَ ِفيها رواِسي ِمن فَوِقها وبارك ِفيها وقَدر ِفيها أَقْواتها ِفي أَربعِة أَياٍم سواء لِّلساِئِلني  : ،ومتامها10 فصلت، من اآلية)7(
 .208الشعراء )8(
  : هذا عجز رجز يف ألفية ابن مالك وصدره )9(

                              =.....................نفٍْي، أو مضاِهيِه كَال              ِمن بعِد 
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   :، حنو قول الشاعراِلح الِْن عةٌرخؤ موأَ  
لُ     لَــــا طَش موِحــــِلميــــةَ

  

  كَلُــــي وحــــه1( ِخلَــــلُأن(  
  

ـ  ِمليِهع:  حنو قوله)2(وٍغ مسالَ ِبةًرِك نونُكُ يدقَ و.لٌجا ر ماِئ قَ اِريف الد : وقولك ـ ةٌ ِبائَ ، ويف )3(اضي
ا ا م ن ه قتشمالْ بِ ادرموالْ ،ةًلَِقنت م ةًقَّتا مش هون كَ باِلالغ و )4(»ا ِقيام الٌج رِ هاَءرلَّى و صو « :يِثِدحالْ
لَىلَّ  داِت ذَ ع ِت باعى الْ اِربنعم ه الْ و قْمصود وه ،اِ و سِلاِع الفَ م ِا وسالْ م فْموِلع فَ، وـ  الْ ةُالص مشهةُب ،
ِاوسفِضميِل الت.  
قَود اِ ونُكُ ت س ا جا، حنو قوله تعاىل اِممد : اٍتواْ ثُبفَانِفر )5( ،"َثَفاٍتب"ِمالٌ ح ناِ" يف اِو الوـ ن " وارِف
: ، وقولك ))6 انِفرواْ جِميعاً أَِو   :  قوله تعاىل  يِلِلد بِ نيِقفرتم: ي، أَ قشتم الْ ويِلأْ يف ت  نهِك لَ داِم ج وهفَ
بنِحي تسابهب ا بابا، واباُءجاِحوا وو اِحدا، والتِدقْدير :بنِحي تسابفَهم الً، وصاُءجوا منيِِر7(.ت(   
ه قولُو: »أَ وحيا يانتي الْ ِلثَّلُملَمر كفَ"،)8(»الًجرالًج "منصوب اِل احلَلَىعلَ، ويسشم تا، والَق   
مالًؤِه بِ و قَ، ود غَ ونُكُ ت ري م نأَ ٍةلَِقت ،ي :اوع9(ض( َا، حنو قولِ  ِز اله تعاىل م :   ًقادصم قالْح وهو )10(  

   

                                                                                                                                                   
 .1/575:، وشرح ابن عقيل2/314:، وأوضح املسالك318ص: شرح ابن الناظم: ينظر= 

  2/347:، وارتـشاف الـضرب    )وحـش (مادة  : ، ولسان العرب  2/123:هذا البيت من جمزوء الوافر يف الكتاب       )1(
، لكثري عزة وهو غـري موجـود يف   2/259:، وحاشية الصبان 257ص: ، وشرح قطر الندى   2/310:املسالكوأوضح  

 .م، وروي سلمى بدل مية1995-هـ1416 ،1قدري مايو، دار اجليل، بريوت، ط: ديوانه، شر
 .1/581:، وشرح ابن عقيل2/317:أوضح املسالك: ينظر )2(
 .1/581:، وشرح ابن عقيل2/317:سالك، وأوضح امل2/112:هذا مثال يف الكتاب )3(
 ). 79( به، حديث متمام ليؤإمنا جعل اإل: ، كتاب اآلذان، باب1/279:صحيح البخاري: ينظر )4(
 . ن آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُباٍت أَِو انِفرواْ جِميعاًالَِّذييا أَيها  :، ومتامها71النساء، من اآلية )5(
 .71النساء، من اآلية )6(
 .متفرقني) هـ(يف  )7(
) 02(بدء الوحي، حديث    : ، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا      : ، كتاب 1/3:صحيح البخاري : ينظر )8(

رضـي اهللا   -حدثنا عبد اهللا بن يوسف، قال أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني                   : ومتامه
أحيانـا  : يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول     «:  فقال  سأل رسول   هشام    أن احلارث بن   -عنها

يأتين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل يل امللك رجالً فيكلمين                    
  .»فأعي ما يقول

 .وصفا) هـ(يف  )9(
    =ِإذَا ِقيلَ لَهم آِمنواْ ِبما أَنزلَ اللّه قَالُواْ نؤِمن ِبما أُنِزلَ علَينا ويكْفُرونَ ِبما وراءهو :، ومتامها91البقرة، من اآلية )10(
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      ًالفَصم ابالِْكت كُملَ ِإلَيزالَِّذي أَن وهو )1( وقولك ، :دعاهللاَ وت  ِم س ا، ويعلَخاهللاُ ق  ت رةَافَعاىل الز 
يدمِ ولَطْا أَ يه رِ ن لَجيفَ"ا،  هراي تِحفَِب- "ةَافَالزيلَ قِ - الز :وضهم فْا مولُع" لَخق "و"يدياه "بِملٌد نا ه
بلُد ب مِ ٍضع لٍّ كُ ن لَ"، وأَطْو "   افَِة، ورالز الٌ ِمنح" ِرج لَِمنياه "متعولَطْأَِب "لِّق "ويف الْ  لُاِمالع اِلح 
ـ الً م ع فِ لُاِم الع انَ كَ نِْإ، فَ ِةارش اإلِ ِمس اِ و، أَ ِف الظَّر ِو، أَ وِررجم والْ ارجالْ كَ اهنع م و، أَ "لٌعِف" تفًاصر  
 )2(اا ذَ مـسِرع د و ي ز اَءما ج اِئقَ: ، حنو قولك  يِهلَ ع اِلح الْ ميِدقْ ت از ج فرصمت الْ لَعه الفِ ِبةً تش فَ صِ وأَ
لُِجار.  

  فِ انَنْ كَ ِإو الًع ا، أَ اِم جدفَ صِ و شالفِ ِبة ت هالْ لَع اِمجأَ د فْ لَ و ظًا مـى  ضتنعناً مـ  الفِ م ِلع ونَ د   
  

  ، اِببين السح/لَالَت اِهليأَرفًا، كَرظَ، ودمقَا تمدا كَرفْما مس ِاالُح الْونُكُت،و)3(اهميِدقْ تعنتم ِاِهوِفرح ] و63[
  .)5( فَخرج علَى قَوِمِه ِفي ِزينِتِه  :)4( ]قوله تعاىل[، حنو اوررجم ووجارا
     وجِةثَالَثَ بِ ةٌلَم كَ: روٍط شونه ا خِربةًي غَ، وري م صدبِ ٍةر اِ يِلِلد قِْتساٍلب و ،مرـ ِبت ـ    إِ ةًطَ  اِوالومـا ِب
ِموحنو قوله تعاىل   ِريالض :      ُأُل مهو اِرِهمواْ ِمن ِديجرتِ  خوالْم ذَرح وف )6( َأ ،بِ و ـ  فَ ِريِمالض  طْقَ

: ، حنو قوله تعاىل   طْقَ فَ اِوالو بِ و، أَ يناِدعتم: ، أي)7( اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو    : حنو قوله تعاىل  
     ٌةبصع نحنو الذِّئْب أَكَلَه لَِئن )8( و ،ِجتب الو قَ او قَ "لَبد "ةًلَاِخد  لَى مع قولـه   [، حنـو  ٍعاِرض

  :)9(]تعاىل
                                                                                                                                                   

 = ِمِننيؤم ملُ ِإن كُنتاَء اللِّه ِمن قَبلُونَ أَنِبيقْتت قُلْ فَِلم مهعا مقاً لِّمدصم قالْح وهو. 
ن آتينـاهم  الَِّذي أَنزلَ ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصالً والَِّذيأَفَغير اللِّه أَبتِغي حكَماً وهو  :، ومتامها114ام، من اآليةاألنع )1(

ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت قِبالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابالِْكت. 
 .)هـ(قطة من سا )2(
 .1/587: وشرح ابن عقيل2/128:، ومغين اللبيب327ص: شرح ابن الناظم: ينظر )3(
 .إضافة يقتضيها السياق )4(
ـ     الَِّذيفَخرج علَى قَوِمِه ِفي ِزينِتِه قَالَ        : ، ومتامها 79القصص، من اآلية   )5( ا ِمثْلَ ملَن تا لَيا ينياةَ الديونَ الْحِريدي ا ن

 .أُوِتي قَارونُ ِإنه لَذُو حظٍّ عِظيٍم
ن خرجواْ ِمن ِدياِرِهم وهم أُلُوف حذَر الْموِت فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ الَِّذيأَلَم تر ِإلَى  :، ومتامها243البقرة، من اآلية )6(

لَى النٍل علَذُو فَض ِإنَّ اللّه ماهيأَح ونَ ثُمكُرشاِس الَ يالن أَكْثَر لَـِكناِس و. 
فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما ِمما كَانا ِفيِه وقُلْنا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عـدو   :، ومتامها36البقرة، من اآلية )7(

 . ى ِحٍنيولَكُم ِفي اَألرِض مستقَر ومتاع ِإلَ
 . قَالُواْ لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا ِإذاً لَّخاِسرونَ :، ومتامها14يوسف، من اآلية )8(
 .إضافة يقتضيها السياق )9(
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 َونلَمعقَد تِني وذُونؤت ِلم )1(.  
   )2( :ٍروتمتِنع يف سبِع صو

   .)5( )4( قائمونفَجاءها بأْسنا بياتاً أَو هم   : )3(]قوله تعاىل [، حنوٍفاِط عدع بةُعاِقوال: ااهدحِإ
  .ِةلَمج الْوِنمضم ِلةُدكِّؤمالْ: ةُيالثَّاِن
  .)7( ِزئُونَِإالَّ كَانواْ ِبِه يسته : )6(]قوله تعاىل [، حنو"الَِّإ"ي التايل اِضمالْ: ةُثَاِلالثَّ
  .ثََكَو م أَبه ذَنهمِركْأُلَ: ، حنو"وأَِب"متلُو ي الْاِضمالْ: ةُعاِبلرا
   .)9( وما لَنا الَ نؤِمن ِباللِّه : )8(]قوله تعاىل [، حنو"الَِب"ي ِفنم الْعاِرضمالْ: ةُساِماخلَ
اِدالسالْ: ةُسماِرضالْع مِب"ي ِفنكقوله،"ام :   

ِهعـ  د م كـ  ت ا ت و، وبِفص ـ  يـك ِب شةٌ     يب
  

ـ   الـشي  دعك ب الَمفَ   ـ  ِب ص ميتا م10(اب(   
  

اِبالسالْ: ةُعماِرضالْع ثْمبكقوله تعاىلت ، :كِْثرتسن تنملَا تو )11(.  

                                                
مونَ أَني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم فَلَما وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَ :، ومتامها05الصف، من اآلية )1(

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزز. 
 .2/353:أوضح املسالك: ينظر )2(
 .إضافة يقتضيها السياق )3(
 .قائلون: والصواب) أ(هكذا يف  )4(
 . وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قَآِئلُونَ :، ومتامها04األعراف، من اآلية )5(
 .إضافة يقتضيها السياق )6(
 . وما يأِْتيِهم من رسوٍل ِإالَّ كَانواْ ِبِه يستهِزئُونَ :، ومتامها11احلجر، من اآلية )7(
 .إضافة يقتضيها السياق )8(
وما لَنا الَ نؤِمن ِباللِّه وما جاءنا ِمن الْحق ونطْمع أَن يدِخلَنا ربنـا مـع الْقَـوِم     :، ومتامها84دة، من اآليةاملائ )9(

 اِلِحنيالص. 
 .2/281:، وحاشية الصبان2/354:أوضح املسالك: البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف )10(
 .06املدثر )11(
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بــابميــِزِي الت   
  

هو  فَ ِة يف اللُّغ لُص يِء الش ع 1(ِهِري غَ ن(  قال تعاىل ، :     َـونِرمجا الْمهأَي مووا الْيازتامو )2( ،
 ٍضع ب نا مِ هضع ب لُِصفَني: ي، أَ )4(تميز ِمن الْغيِظ     : )3(]قوله تعاىل [،  ننيؤِمم الْ نوا مِ لُِصفَنِا: يأَ
فْوِسالتريو ،بِيالتنيم لَاِنفَاِدر 5(.ه(   
)مِيالتيز ه االِ و سالْ م منصوب( اِص، والنلِ ب مياالِ ،ٍنب سمه ِل ذَواِالك سالْم مبهم)ِعكَ )6يِرشِدن ا ينار

  .بوةً أُبي طَوهسا وفْ نابطَ، كَ)8(ههب ِشو أٍَلع ِفن ِم)7(دنسم الِْةبسن الِزيمأو ِل
ـ ِب، فَ س الن نو مِ  أَ )اِت الذَّو ن مِ مهبنِلما اِ ( ينبمالْ: ي أَ - السني ِرسكَِب- )سرفَمالْ( هـ  و ض راِنب :
فَمرلْس فْمرجم لَهٍم قَبِاس امهِإب فَعا رم وهٍد، والِْلم ِةيقَِقحو فَمرِنس س9(.ٍةب(  

  لَىالثَّاين وِقع سِنيم :حلٌموغَ، وريحٍل م10(.و(  
   )11(:اٍمسقْ أَِةثَالَ ثَعلَى لُوحموالْ  

   )فْسامد نح مابطَو/ماح شركْ ب-َألتمأي ِا-قَّأَتفَقًا ورد عي زببتص(:ِلاِع الفَِن علٌوحم    ]ظ63[
ـ  إىل ز  بِب التـص  ِةبس نِ اِمهب إلِ يزِيمت" قًارعفَ"،  )13( واشتعلَ الرأْس شيباً   : )12(]قوله تعاىل [و ٍد ي
"وشاحم "تِيمِإليز بِناِمه سِةب"ِؤقُّفَالت "ٍركْإىل ب ،"وفْناس "تِيمِإليز بِناِمه سيِبالطِّ "ِةب "إىل محٍدم .  

أَوِمالَلُ الكَ ص :تصبب ع رق ز ٍدي و ،أَقَّفَت ش حم ٍركْ ب طَ وابت فْ نس م حفَ ٍدم حـ  اإلِ لَو سناد    
  

                                                
 .)ميز(مادة : لسان العرب، والقاموس احمليط: رينظ )1(
 .59يس )2(
 .إضافة يقتضيها السياق )3(
 .تكَاد تميز ِمن الْغيِظ كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم نِذير  :، ومتامها08امللك، من اآلية )4(
 .2/377:ارتشاف الضرب: ينظر )5(
 .2/363:أوضح املسالك: ينظر )6(
 .املشتق) هـ(يف  )7(
 .2/364:املصدر نفسه: ينظر )8(
 .260، 258ص: شرح قطر الندى: ينظر )9(
 .262ص: املصدر نفسه: ينظر )10(
 .262ص: املصدر نفسه: ينظر )11(
 .إضافة يقتضيها السياق )12(
 . هن الْعظْم ِمني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن ِبدعاِئك رب شِقياًقَالَ رب ِإني و :، ومتامها04مرمي، من اآلية )13(
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ـ  الَِّذي اِفضم بالْ يَءِج، فَ ِةبسالْمضاِف ِإليِه، فَحصلَ ِإبهام يف الن      إىل   اِفضمالْعِن   ـ  انَ كَ الً، اِع فَ
ِعولَجت ِيما، والبلَى ثُاِعيزِل ذَعكْنَّ ِذ أَكريِء الشم با ثُهمكْ ِذمرها أَفَ مرسفْقَويف الن ِسع .  
وملٌحوالِْن ع وِل، حنوفْم1(]قوله تعاىل[ع(:  ًونايع ضا الْأَرنرفَجو .)2(  
 يِلِضفْالت" لْعفْأَ" دع ب كِلذَا، و مهري غَ اٍفض م ن ع ولٌحمدم، و قَا ت  م يِه فِ لَفُِع فَ ،ِض األر ونُيع: يأَ 
: ، وقوله تعاىلرثَكٍْد أَي ز ملِْع: هلُصأَ و ،مالْ عِ رثَكْ أَ ديز: ك، كقولِ يِزِيملت لِ ِناِي مب وا ه  م ن ع ِه بِ ِرِبخمالْ
      ًفَران زأَعاالً وم ِمنك ا أَكْثَرأَن )3( َأ ،لُصه :ثَكْايل أَ مفَ ر ِذحالْ ف مضاف و ،هـ  الْ و الُم ـ ، و يم أُِق
  .كن ِمرثَكْا أَن أَارص فَلَصفَان وعفَتار، فَهامقَ ملِِّمكَتم الْريِم ضوه، وليِه ِإافضمالْ

 ِربخم الْ ني ع و ه يِلالتفِْض" أَفْعلْ" دع ب عاِق الو انَ كَ نِْإيزا، فَ ِيم ت لَجِع و وِفذُحمالْ بِ يَءثُم جِ   
عنه و جب فْ خضاِإل ِبهكقوِلِةافَض ك :الُمز ثَكْ أٍَديرـ فْأَ "انَنْ كَالَّ ِإ ِإاٍل م ـ " لُع مـ ض  ِهِريافًا إىل غَ
 َألتمِا: ، حنو وِلحم الْ ريغَاالً و  م  الناسِ رثَكْ أَ ٍدي ز الُم: و أَ ،الًزيد أَفْضلُ الناِس رج   : ، حنو )4(بصينفَ

ـ ، و يراِدقَمالْ: اهدحا،  أَ  هدع ب عقَ ي افض م ه لَ اِتو الذَّ يزِيمت: ي، أَ األولُ و يلٌِل قَ وهاًء، و اُء م ناِإل هو 
  : وٍرم أُةُثَالَثَ
  .)7(الًسِن عمنوي، كَنُزو وال)6(رامتاٍع ص كَلُي، والكَ)5(يٍب نخالًِرج كَةُاحسِمالْ: اهدحأَ
  )9( وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيباً،))8ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً :، حنو قوله تعاىلددالع:اينالثَّ

                                                
 .إضافة يقتضيها السياق )1(
 .وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماء علَى أَمٍر قَد قُِدر   :، ومتامها12القمر، من اآلية )2(
 . وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ ِلصاِحِبِه وهو يحاِوره أَنا أَكْثَر ِمنك ماالً وأَعز نفَراً : ومتامها،34الكهف، من اآلية )3(
 .349ص: شرح ابن الناظم: ينظر )4(
 .)جرب(مادة : القاموس احمليط: ينظر. اجلريب مكيال، قدره أربعة أقفزة )5(
 ).صوع(مادة : املصدر نفسه:  ينظر.ل مد رطل وثلثالصاع مكيال، وهو أربعة أمداد، ك )6(
 ).منن(مادة : لسان العرب:  ينظر.منوان ويقال فيه من وهو وزن مقداره رطلني )7(
مر رأَيتهم ِإذْ قَالَ يوسف ِلأَِبيِه يا أَبِت ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَ :، ومتامها04يوسف، من اآلية )8(

 اِجِدينِلي س. 
ولَقَد أَخذَ اللّه ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيباً وقَالَ اللّه ِإني معكُم  :، ومتامها12املائدة، من اآلية )9(

     نتآمكَاةَ والز متيآتالَةَ والص متأَقَم لَِئن             ئَاِتكُمـيس ـنكُمنَّ عناً لَّـأُكَفِّرسضاً حقَر اللّه متضأَقْرو موهمترزعِلي وسم ِبر
  . وُألدِخلَنكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار فَمن كَفَر بعد ذَِلك ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل
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       ًنايةَ عرشا عتاثْن هِمن ترفَانفَج )1(  ،     ًلَةلَي ى ثَالَِثنيوسا منداعوو)2(  ،     أَلْـف فل فَلَِبثَ ِفيِهم
  ار موسى قَومه سبِعني    واخت4(،(فَمن لَّم يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً     ،))3سنٍة ِإلَّا خمِسني عاماً   

  

   وقوله ،)7(نَّ هذَا أَِخي لَه ِتسع وِتسعونَ نعجةً         إ ،  )6(ثَماِنني جلْدةً    / فَاجِلدوهم ،  ))5رجالً   ]و64[
  

: » ِتِ نَّ هللاِ  إ سةًع ِت وِعساِ ني اسِا(: ، وقولك )8(»مشتريعِ ت ِرشالَ غُ ين ا ومتِ كْلَم تِعسني ن عةًج( 
ـ بِإل لِ يزِيمت" ةًجعن"، و ينِرش العِ اِتو يف ذَ  ِلاِصح الْ اِمهبِإل لِ يزِيمت" ماالَغفَ" الْ اِمه ـ ح  اِتو يف ذَ  ِلاِص
  . وٍددع ملِّكُ ِلةًحاِلا صهوِنكَِلةٌ مه مباِددع اَألاَءمس ألنَّ أَ؛نيِعسالِت
ِمون ت يِزِيم الع ِدد ت ،ِيمكَ "يزاِال" مفَِتسِةاِمهكَ" ألنَّ  ؛يم "يف العِةِبرِكي نةٌايع ٍد  ندعمجـ  الْوِله  ِسنِج
  : ِنيبر ضعلَى يِه، واِردقِْموالْ
  .يِء الشيِةِم كَن عاه ِبلُأَس ينا مهلُِمعتسي و؟ٍددي ع أَمعنى ِبيةٌاِمهفِْتساِ -
- وخةٌِربى، ِبينعٍريِث كَمو يستلُِمعها مِرني ِتفْ اِاليدخارِثكْ والتري.  

وتِيماالِ يز فِْتسِةاِمهي م نصوب فْ مركَ: ولُ، تقُ د ع اِبم9(يد(    تيا بنارد كَم؟، ولَكْتم  ؟ وتِيميز 
  . اها دونم فَِةرش العيِزِيمتوعا، كَمجونُ مكُةً يارا، ثُم تماِئ دوررج مِةيِربخالْ

ـ  م ونُكُارةً ي ت و عشرةُ أَعبٍد ملَكْت، وِتسعةُ أَعبٍد عتقْت     : كَم عِبيٍد ملَكْت كَما تقُولُ    : تقُولُ   دارفْ
  

                                                
 .228 ص:متامهاينظر ، 60اآليةالبقرة، من  )1(
وواعدنا موسى ثَالَِثني لَيلَةً وأَتممناها ِبعشٍر فَتم ِميقَات ربِه أَربِعني لَيلَةً وقَالَ  :، ومتامها142األعراف، من اآلية )2(

 . ع سِبيلَ الْمفِْسِدينموسى َألِخيِه هارونَ اخلُفِْني ِفي قَوِمي وأَصِلح والَ تتِب
 .70 ص:متامهاينظر ، 14العنكبوت، من اآلية )3(
 .73 ص:متامهاينظر ، 04اادلة، من اآلية )4(
 .70 ص:متامهاينظر ، 155األعراف، من اآلية )5(
بعِة شهداء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَـا  ن يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَرالَِّذيو :، ومتامها04النور، من اآلية )6(

 . لَهم شهادةً أَبداً وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَتقْبلُواْ
 .167 ص:متامهاينظر ، 23ص، من اآلية )7(
حدثنا أبو  : يهوف) 21(إنَّ هللا مائة اسم إال واحد، حديث        : ، كتاب التوحيد، باب   9/212:صحيح البخاري : ينظر )8(

إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال «:  قالاليمام أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول  
 .»واحدة من أحصاها دخل اجلنة

  .عبدا) هـ(يف  )9(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 236

 
 

   مائَةُ عبٍد ملَكْـت وأَلْـف عبـٍد         :ولُا تقُ م، كَ كَم عبٍد ملَكْت  :  فَما فَوقَها، تقولُ   ِةائَِم الْ يِزِيمتكَ
قْتتع.  
ويج ج وز1(ر( ت كَ "يِزِيماالِ "م فِْتسِةاِمهذَ إِ ي ا دلَخ لَ عيه ا حر ج تقولُ ف ،دِ ِبكَ :ر مـ  اِ اٍرين شتري؟ت "
  .)2(ياِججلزفًا ِلالَ ِخةَافَض اِإل الَةًرمضم" ِمن "ه لَارجوالْ
  ))3ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلـِه مـدداً     : تعاىل حنو قوله    ٍةلَاثَم م علَىا دلَّ   ، م ِدرفْم الْ يِزِيماِن ت ظَ م ن مِ ثُاِلالثَّ

ـ نَّ لَ ِإ: ، حنـو  ِهِري غَ و أَ الًِبا إِ هالَثَما أَ ننَّ لَ ِإ: وقوهلم ا غَ نـ ري ـ ا إِ ه   ره د ِهللا: ، حنـو  جـبٍ ع ت و، أَ الًِب
  !اساِر فَ

  وجلَع ب عضهم اِق الوع ب عد لَّ    ملَىا دع ت ٍب مِ عجن ت يِزِيم الن س4(.ِةب( وزيكْ أَ درـ  مِ م نـ  أَ ك ا ب
أَوجمِ لُم نك و ج ا ولَهيس ا مِ ذَ هن ا القِ ذَ هِمس و ،مإن ا همِ و ِقن ِمست يِزِيمالن سـ  فَِةب ـ  اَألانَكَ حس ن
ِدقْتميلَى هِركْ ِذعالع ِدد.  

وشر طُ نِب  ص  اِقِع بِييِز الومفْضِ  التِم التِاس دكُونَ  يِلعى يف الْ  الَاِع فَ أَنْ ينعكَ م ـ   م ذَا يف هِني   
  

  زيد: فَقُلْت،  الًاِع فَ يزِيت التم لْعجالً، و ع فِ يِلِضفْ الت ِمس اِ انَكَم/ ت  لْع ج و لَ ى أنك ر ت الَ، أَ ِنيالَثَِمالْ   ]ظ64[
1  

مأَ كَر بوه و ،لَ  جموجهلَ ه وِ ص ،حإنا مِإ: ا قُلننها ِممنت يِزِيمالن سألنَّ اَأل؛ِةب أَ: لَصبو زكْ أٍَديرِمم نك 
ووجهأَه جِملُم نك .  
با  أَ كن مِ مركْ أَ ديز(فَصار  ا  يزِيم ت افضم الْ لَِعج، و ليِه إِ اِفضم إىل الْ  اِفضم الْ ِن ع ادنس اإلِ لَوحفَ
أَوجمِ لُم نك و اجفَ" )هزيد" م بتأٌد كْأَ"، ومر " و ،هربخ"كِمن "  لِّقعتم"مِبأَكْر" و ،"اأَب" م نصلَى وبع 
التيِزِيم أَ" وجلُم" م طُعلَى وفكْأَ" عرم" ِم"، ونك" م تعأَِب" لِّقجو"لَم،"وجاه" ت ِيميز  ،)الَو ـ  ي   )ونُكُ

  

                                                
 .خفض) هـ(يف  )1(
ـ 207ت(مطلقـا خالفـا للفـراء     متييز اخلربية واجب اخلفض، ومتييز االستفهامية منصوب وال جيوز جره            )2( ) هـ

: حبرف جر فحينئذ جيوز يف التمييز وجهان" كم"بل يشترط أن جتر ) هـ316ت(وابن السراج) هـ311ت(والزجاج
 262ص: شرح قطر النـدى   : ينظر. النصب وهو الكثري واجلر، وهو مبن مضمرة وجوبا ال باإلضافة خالفًا للزجاج           

 .1/315:ومغين اللبيب
قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمداداً لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَِلمات ربي ولَو  :، ومتامها109يةالكهف، من اآل )3(

 . ِجئْنا ِبِمثِْلِه مدداً
ز املفـرد إنْ كـان   يكون التمييز متييز نسبة إذا كان الضمري معلوم املرجع، أو بعد االسم الظاهر، ويكون من متيي            )4(

  .2/295:حاشية الصبان:  ينظر.جمهوله
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 الَ،سفْ الـن  تبِطو: قوله  يف مه لَ جةَ ح الَو)1(ِةاور الطَّ ابِن و نييوِفلكُفاً لِ الَِخ )ةًرِكالَّ ن ِإ( يزِيالتم :ِيأَ
انَكَم ح لَى" ال"ِلمع الز يِةاد،)وونُكُي ب عد ت كَ)ِمالَ الكَ اِممم قَا تمد و ،بعد ت ـ  االِ اِمم ـ  كَ ِمس ا يف  م
ـ  يـع ِمج و )2(دااِم ج أَنْ يكُونَ  يِزِي التم ِطر ش نِم، و اِتونوزم، والْ ِتيالَِكمالْ و اِتوددعمالْ م ِناِطو 

مقَ يِزِيالتت رفِ د ِم"ا  يهِهفَ" نمِ ي ن خ اِصومكَيِزِي الت ،مِدقْا أنَّ تِم" يف "يرنخ اِصوقِدِف الظَّروالت ،ير ،
 ا مِ ذَ كَ اِليف حن الْ واِص خ اِلح ِدقْ، والتمِ الالَِّم بِ ير ن خ الْ اِصو فْملَ وِلع ه الَ، و ي إِ ج ظْوزهـ  "ار " نِم
يف م3(:لَاِئس(   

  .ماهر ِدينِرشِع، كَِدد العيزِيمت: ااهدحِإ
ـ  ن دمح م ابطَ: ةً، كقولك اعن صِ ِلاِع الفَ نوالً مِ ح م انَ إنْ كَ  معنى يف الْ  الًاِع فَ انَا كَ م: يةُالثَّاِن   ا سفْ
  .رثَكْ أٍَديالُ زم: هلُص أَذْاالً ِإ مرثَكْ أَديز: ، حنوِهِري غَاِفض من عوأَ

  . راج شضرت اَألسرغ، كَوِلعفْم الِْن عولُحم الْيزِيالتم: ثةُاِلوالثَّ
ويجظْ إِ وزهارا فِ ها سِ يموِفي قَنِدِع: ا، حنو اه4(يز(ِم نو ،راِن بونم)ِم)5 نع ٍلسالَ، وـ  ي جوز 

ِدقْتمي ملَى الْ  يِزِي التِز عيممِ م نه الَ، و  لَى العِلاِم ع س ـ  اِ انَ كَ اًءو ا أَ سمـ  فِ م ع ـ الً م تفًا، أَ صرـ  و    ري غَ
متٍفص6(ر( قَ ود قَ يع مِي التيز م كِّؤا غَ دري م ٍنباٍتذَ لِ ي ِن، وسالْ كَ ٍةبىل، حنو قوله تعا   اِلح :    َةِإنَّ ِعـد

  ات ـ وواعدنا موسى ثَالَِثني لَيلَةً وأَتممناها ِبعشٍر فَتم ِميق)7( ،َ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهراً
                                                

، وارتـشاف  155ص: أسـرار العربيـة  : ينظـر . الَِّذين قالوا بوجوب أَنْ يكُونَ التمييز نكرة هـم البـصريون     )1(
 وابن الطراوة هو أبو احلسني سليمان بن حممد املاملقي، عامل وأديب له آراء يف النحو، تـويف سـنة          .2/384:الضرب

 .1/602: بغية الوعاة: ينظر. الترشيح، واملقدمات على كتاب سيبويه: هـ، من تصانيفه528
 .258ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
 .2/367:أوضح املسالك: ينظر )3(
 .)قفز(مادة : لسان العرب: ينظر. من املكاييل )4(
 ). منن(ة ماد: لسان العرب:  ينظر. منوان ويقال فيه من وهو وزن مقداره رطلني)5(
وأكثر البصِريني والكُوِفيني أنه ال جيوز تقدمي التمييز على عامله،          ) هـ207ت(والفراء) هـ180ت(ذهب سيبويه  )6(

ـ 249ت(سواء أكان العامل امسا أم كان فعال، وسواء أكان الفعل جامـدا، أو متـصرفا، وذهـب املـازين                   ) هـ
: ينظـر . تقدمي التمييز على عامله إذا كان العامل فعال متصرفا      إىل جواز   ) هـ286ت(واملربد) هـ189ت(والكسائي

 .1/607:، وشرح ابن عقيل2/371:، وأوضح املسالك153ص: أسرار العربية
اوات  ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهراً ِفي ِكتاِب اللِّه يوم خلَـق الـسم   :، ومتامها36التوبة، من اآلية )7(

واَألرض ِمنها أَربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَالَ تظِْلمواْ ِفيِهن أَنفُسكُم وقَاِتلُواْ الْمشِرِكني كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَآفَّـةً                  
ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعو . 
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  .)) 1ربِه أَربِعني لَيلَةً
  :)2(الطيبوقول أيب 
قَــلَودــِل عِبــم أنَّ ِدتم يــنــٍد    حم

  

   )3(/اينــ ِدِة البِريــاِنيــد أَِريــ خنِمــ  
  

   :اعرومنه قول الش   ]و65[
غــونَِبِلوالت ــي ــس الفَئْ ِب فَلُح ــح لُهم     

  

   )4(............................  الًحفَ  
  

ِسووِييبه يمننْ أَعِن: الَقَ يعجالر ملُ رجالً زي5(د(   
لُووا  تأو"الًفَح " يف البلَى ِتيع هأن  الٌ ح م كِّؤةٌد و ،الشاِهولَى دع ج الْ اِزو مِث كَ ِةألَسالَ، فَ ةٌري ـ  ح ةَاج 

ويِلأْإىل التو ،دخميِزِيولُ التاِب يف ب" و مِبِنعثَكْأَ" ئْسِمر ند الْوِلخ 6(.اِلح(  

                                                
 .235 ص:متامها  ينظر،142 األعراف، من اآلية)1(
 .أيب طالب: والصواب). أ(هكذا يف  )2(
  : ، وروي صدره هكذا87ص: البيت من الكامل يف ديوان أيب طالب )3(

 .............................  وعرضت دينا قد علمت بأنه 
  : ، ومتامه1/192 :ديوان جرير: ينظر. جلريربيت من البسيط هذا عجز  )4(

..........................  ...هم زالَُّء ِمنطيـقوأم ، 
 .2/131:، ومغين اللبيب265ص: ، وشرح قطر الندى2/175:الكتاب: ينظر )5(
: ينظـر . فرأى بأن الكلمة حال) هـ180ت(إىل أن فحال متييز، وخالفه يف ذلك سيبويه) هـ286ت(ذهب املربد  )6(

  .266ص: شرح قطر الندى
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ـباِالاب ثِْتسـاِءـن  
  

وهاإلِ و خر  ِقيقًا   " ِبإالَّ"اجحا تاِتهوى أَخدأَ أو ِإح ،و اقِد ت1(ير( قالَ، و ب عضهم :»هإِ و خر م اج ـ ا ب عد 
  .)3(»ِي يف النفْهالُدخِإا وهلَبا قَ مِمكْ حن ِم)2(اهاِتوخى أَدح ِإوأَ" الَِّإ"

  قُلْت ِإنْ ِشئتِإ: و وهخراجِمعٍض ب أَ"إالَِّب" لٍّ كُن ،ِإو حى أَدواِتخاه،و هلَى وِقع سِنيم :  
ملٌِصت :كُونَ بأَنْ ي م  ا بعأَ د االِ اِةد ثِْتسمِ اِءن جِ ن ِسن ا قَ  ملَبه ا، وهاألَ و لُص ِل، وقْا اِ ذَهتصريِهلَ ع 

  . يِلِثم يف التنفصمالْ
نفَولٌِصم :سويى أَ ميض ا مِطقَناع :وهالَِّذي و مِ ونُكُ ي ِج الْ ِري غَ نِسن، )وحراالِ وف ثِْتساِءن( 

  : )يِه وةٌياِنمثَ(، كِلانُ ذَيي بأِتيسا، ويبِلغوفًا ترا حماهس، وهواتدي أَأَ
ـ )اٌءوسو(، هدى كَ )وسوى(،  ضىِر كَ )ِسوى و ريغَو(،  اٍقفَاتف بِ ر ح يِه و )الَِّإ(  علَـى اٌء مس كَ
   :)5(اٍتغ لُثُالَا ثَيهِف، و)ااشحا ودع والَخو( ،)4(ُاءمس أَةُعبره اَألِذه، وِحصفْاَأل
  اهيفَِل أَاتبثِْإ: ااهدحِإ -
  .ِةياِن الثَّاطُقَسِإى، وولَ اُألاتبثِْإ: يةُاِنالثَّ -
  .ِهِذ هسكْع: ةُثَاِلالثَّ -
وةُثَ الثالَِهِذهست تعلُمت ةً أَارفعاالً، وتارةً ح6(.وفًار(  
والثَّ ِهِذه اِنمةُي ت ِجرٍة إىل سِ  عألنَّ   ت "ِركَ" ىِسوض ى كَ ى ووسهد اًءى، ووـ  س ـ ِقحاء يف الْ  مس كَ   ِةيقَ
يٌءشاِح ودو ِقبلَي لُه اِب ِرةٌغةٌعِه، وِس: يِب كَاٍءواٍءنو ،تكَرا الْهمصفِلن غرِتاباه.  

                                                
 .2/249:، وأوضح املسالك287ص: ن الناظم، وشرح اب101ص: التسهيل: ينظر )1(
 ).هـ(ساقطة من . أخواا... حتقيقا  )2(
 .مل أعثر على قائله فيما توفر لدي من مصادر )3(
 .2/252:أوضح املسالك: ينظر )4(
 .2/245:، وحاشية الصبان2/250:أوضح املسالك: ينظر )5(
) هـ180ت(مذهب سيبويه: ، وهلم فيها ثالثة مذاهب هي ؟اختلف النحاة يف حاشا االستثنائية أفعل هي أم حرف         )6(

، ومذهب »وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف جير ما بعده كما جتر حىت ما بعدها، وفيه معىن االستثناء  «: إذ يقول 
بأن حاشا كثريا كحرف جر،     ) هـ215ت(واألخفش) هـ311ت(والزجاج) هـ286ت(واملربد) هـ249ت(املازين

  .2/250:، وأوضح املسالك2/349:الكتاب: ينظر. كويف فيذهب إىل أن حاشا فعل دائماوأما املذهب ال
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  ا ذَكَ وأَ لَم روداالِ ات ِتساِءثن ب بِ أَد إالَّ "ِمكْح "ها أُ ألنالب لُّ اَأل كُذْ، ِإاِبمدِساِتو وـ اه در ا تقَ
 إنْ، فَ )اامت(ا  هلَب قَ )مالَ الكَ انَا كَ ذَِإ( اِءنثِْتس االِ علَىا  وبجا و ه بِ )بصإالَّ ين ى بِ نثْتسمالْفَ(: الَقَا، فَ هِب
ـ  االِ انَ كَ اًءو س ههب شِ الَ و يفْ ن هقَِبس ي  الَ أنِْب -يِمِجِح الْ تفَِب-)باوجم( هنى مِ نثْتسم الْ يِه فِ رِكذُ ثِْتساُء ن  

  

  .)رامإالَّ ع /  الناسجرخدا ويالَّ ز ِإوم القَامقَ:  حنو( الًمتِص  ]ظ65 [
  . ))1 فَشِربواْ ِمنه ِإالَّ قَِليالً : وقوله تعاىل
دم قَ ت نْأْ بِ )ايِفمن(" إالَّ "لَب قَ )مالَ الكَ انَ كَ نِْإو(ارا  مالَّ حِ  إِ وم القَ امقَ: كالً، كقولِ ِصفَنو م أَ

يِهلَع فْ ني )اتام( ِِك ذُ نْأَ بالْ يِه فِ ر مسثْتى مِ ننه) جيِه فِ از( َيف الْ  ، أ يمسثْتانَنْ كَى إِ نم الًِصت ) ـ البلُد( 
وضا، فُخ م ووبا، أَ صن م ووعا، أَ فُر م نهى مِ نثْتسم الْ انَاًء كَ و، س لٍّ كُ ن مِ ٍضع ب لُد، ب هنى مِ نثْتسم الْ نِم
وا أَذَهجود )صوالنلَى (ـإالَّ ِب)باِالع ثِْتساِءن(و هوع ِبريد جي.)2(  

 لِّ الكُ ن مِ ِضع الب ِلد يف ب  بِجيو" دحأَ "ن مِ ِلد الب علَى ِعالرفْ، بِ )ديالَّ ز د إِ ح أَ اما قَ م: حنو(
ـ الَّ ز ِإ: يرهقِد ت درا مقَ ن ه وهيرا، و قِدو ت ظًا، أَ فْ لَ نه مِ ِلدبم الْ ِريِمض بِ هالُتصِا يـ  د ـ الَّ ز ِإ و ،مهن ِم ايد  
ـ ِلد البعلَى ِعالرفْ، ِب))3ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليلٌ منهم: ، وقوله تعاىل اِءنثِْتس االِ علَى "إالَِّب" ِبالنص ِب  ن ِم
فَ" يف  اِوالولُعوه"ِب، وصلَى ِبالناِالع ثِْتسوحنو قولكاِءن ، :مأَا رـ ي ـ الَّ زوم ِإت القَ ا ِبيد ـصالَِبالن    
ـ ظْي، واِءثنِتس اِالعلَى "إالَِّب" وبصن مو، أَوِبصنم الْنالً ِمد بهتلْعاًء ج وري، س غَ هـ  أَر ـ  ذَرثَ  يف كِل

اًء ن بِ ارمقَد" رأَيت"أَنْ يكُونَ بدالً فَالناِصب لَه       يِرقِد ت علَى، فَ ِري الضمِ يِرِدقْ، ويف ت  وا ه  م ه لَ ِبالناِص
ـ  يإالَّ ز : ي، أَ ِري الضمِ يرِدقْب ت ِجي و يح الصحِ و، وه ِلاِم الع اِرركْيِة تِ ِن علَى لَد أنَّ الب  علَى ، مهندا ِم

ـ  م نبه اِ ححا ص  م علَى" إالَّ "ه لَ ب الناصِ ونُكُ ي اِءنثِْتس االِ علَىوبا  صن م أَنْ يكُونَ  يِرِدقْ ت علَىو    ٍكاِل
  

                                                
فَلَما فَصلَ طَالُوت ِبالْجنوِد قَالَ ِإنَّ اللّه مبتِليكُم ِبنهٍر فَمن شِرب ِمنه فَلَيس ِمنـي   :ومتامها، 249البقرة، من اآلية )1(

   فَِإن همطْعي ن لَّممو و وه هزاوا جفَلَم مهنِإالَّ قَِليالً م هواْ ِمنِربِدِه فَشفَةً ِبيغُر فرِن اغْتي ِإالَّ مِمن قَالُواْ الَ الَِّذيه هعواْ منآم ن
ِه كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع    ن يظُنونَ أَنهم مالَقُو اللّ    الَِّذيطَاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه قَالَ       

اِبِرينالص. 
ارتـشاف  : ينظـر . من ذهب إىل أن املستثىن بدل بعض من كل هم البصريون، أما الكوفيون فعدوه عطف نسق      )2(

 .2/213:، وحاشية الصبان1/545:بن عقيل، وشرح ا267ص: ، وشرح قطر الندى2/257:الضرب، وأوضح املسالك
ولَو أَنا كَتبنا علَيِهم أَِن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَِو اخرجواْ ِمن ِدياِركُم ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليـلٌ    :، ومتامها66النساء، من اآلية )3(

  . انَ خيراً لَّهم وأَشد تثِْبيتاًمنهم ولَو أَنهم فَعلُواْ ما يوعظُونَ ِبِه لَكَ
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ونسبإىل سِ  ه يبووالْ ِهي موالْ رِدب ،جر1(ياِنج( الَ، و ي حتاج  يِرقِد إىل ت وقولك ٍريِم ض ، :م ا مربِ ر وِمالقَت 
  .اِءنثِْتس اِالعلَى ِبالنصدا بيالَّ زِإ و، البدِللَىعر جالْ ِبٍد،يالَّ زِإ

  فْ لُثِْموفَ ِي الن كَا ذَ يمر ي ،ِبشهه و ،هو هالن واالِ ي ،فِْتسهام، هيحنو قولـه تعـاىل      فالن  :  َالو
    كأَترِإالَّ ام دأَح ِمنكُم ِفتلْتي )2(  ِلَى قع ،اِ ِةاَءر ِنب امرع)3( و ٍريِث كَ ِناب)فْ بِ )4ـ   ِعالر لَى البع ـ ِلد  ن ِم

  : اِنهج ويِهِف، و)5(اِءنثِْتس علَى اِالِبالنص ِباقُونَ البأَرقَ، و"دحأَ"
  .وِحجرم الِْهج الوعلَى مهتاَءر ِقتاَءجو" دحأَ "نى ِمنثْتس مأَنْ يكُونَ: امهدحأَ

  .بااِجب وونُ النصكُيفَ / "كِلهأَ "نى ِمنثْتس مأَنْ يكُونَ: اينوالثَّ  ]و66[
ـ ))6 ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الضآلُّونَ :، حنو قوله تعاىل  امهفِْتساِالِو يـع  ِمج الْأَر، قَ

ـ  اِالعلَى ِبالنصِب" نياِلالَّ الضِإ "ئِر قُولَو" طُنقْي" يف ِريِم الضن ِمِلد الب علَى ِعالرفِْب ثِْتسـ  لَاِءن ج ،از
ِكلَوالقِ ن ةٌ ةَاَءرنس  تةٌ معب ذَِإ، و ا تعذَّر الب لَى لُدأُِظ اللَّفْ ع لَى لَِدبالْع ملَ ِإالَ: ، حنولِّحِإه وحنوالَّ اللَّه ، :
ا فِ ما مِ يهأَ ن ٍدح  إالَّ ز بِ ،يد ِهِعفْرم لَا، ويس ز يبِ د يٍءش  يئًا الَ  إالَّ شعي ِه ِبأُبب صاِجل" الَ" ألنَّ ؛ِبالنِسنةَي 
  )7(.كذِل كَاِنتداِئ الزاُءالبن، ووِم، ٍبوج مالَ، وٍةفَِرع يف ملُمع تالَ

                                                
 .101ص: ينظر التسهيل )1(
قَالُواْ يا لُوطُ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُواْ ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع من اللَّيِل والَ يلْتِفت  :، ومتامها81هود، من اآلية )2(

 .ِبقَِريٍب  تك ِإنه مِصيبها ما أَصابهم ِإنَّ موِعدهم الصبح أَلَيس الصبحِمنكُم أَحد ِإالَّ امرأَ
. وهو الـصواب   .قرأ أبو عمرو بن العالء وليس ابن عامر هذا ما عثرت عليه يف كتاب النشر يف القراءات العشر                  )3(

 .3/118 :النشر يف القراءات العشر: ينظر
غاية : ينظر. هـ120هـ، وتويف سنة  45كثري بن املطلب إمام أهل مكّة يف القراءة عامل بالعربية، ولد مبكة سنة             هو عبد بن     )4(

  .1/443: النهاية يف طبقات القراء
، وقرأ الباقون "أحد"بالرفع على البدل من ) هـ120ت(، وابن كثري املكي )هـ145ت(أبو عمرو بن العالء    :  قرأ )5(

، وأبو بكر )هـ118ت(بو عمران عبد اهللا بن عامر الشامي أ، و)هـ169ت(نافع املدين: ء وهمبالنصب على االستثنا  
، وأبـو احلـسن علـي بـن محـزة           )هـ156ت(، وأبو عمارة محزة بن حبيب     )هـ128ت(عاصم بن أيب النجود   

، وأبـو حممـد يعقـوب بـن اسـحاق           )هـ128ت(اع املدين ق، وأبو جعفر يزيد بن القع     )هـ189ت(الكسائي
ـ 229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف البزار        )هـ205ت(ياحلضرم النـشر يف القـراءات     : ينظـر ). هـ
 .3/119:العشر

 . قَالَ ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الضآلُّونَ :، ومتامها56احلجر، من اآلية )6(
  .2/260:أوضح املسالك: ينظر )7(
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ا إِ واالِ انَ كَ نْأم ثِْتسن نا، فَ ِطقَاُء ملَ نِْإع م ي ِكمن سلُّطُ ت لَى ِلاِم العالْ ع سمثْت ى ونج صالن بفَ اِ باقًـا،  ت
 ،رزاد النقْص، ونفَع الض   : الَ يقَالُ ذْ  ر، إِ ا ض الَّ م  إِ دي ز عفَا ن م، و صقَنا  الَّ م  إِ الُما الْ ذَ ه ادما ز : حنو
أَ ذِْإو كَمن سطُلُّ تأَ، فَ هِح الْ لُهوجِ اِزجونَ، يب صالن ونَولُيقُ فَ ب :ا فِ ما أَ يهحإالَّ حِ  د امار، لُِب وِهِتغم اَء ج 
ن1(يلُِزالت( ل تعاىل  قا :        الظَّن اعبِعلٍْم ِإالَّ ات م ِبِه ِمنا لَهم )2( َأ ،جمِتع بعلَى ةُ السع  صِب الن و ،بو ن
يٍمِمتِج، يونَيزالب لَدو يختونَارصالن 3(.ب(  

  ذَِإو قَا تمالْ د لَىمى عثْنتالْس مسثْتى ِمننهو جن بصبهلَطْ مقًا، مـ الًِصت ـ  منو أَانَ كَ . )4(الًِصفَ
)الكَ انَإنْ كَ و  ن ااِقالملَ نْأَ بِ )ص م كَذْ يالْ يِه فِ ر مسثْتى مِ ن وت ،قَنهمد ليِه ع فْ نأَ ي ،ـ  و ـ ( ههب ِش  )انَكَ
ـ " إالَّ"لُ  م ع ِغيلأُ و ٍضفْخ، و ٍبصن و ٍعفْ ر ن، مِ ه لَ ِةالْمقْتِضي) ِلاِمو الع ِبس ح علَى(ى  نثْتسمالْ نْ إفَ
الَّ  إِ جرا خ مو )دي إالَّ ز  اما قَ م: حنو(،  ِةيِلاِع الفَ علَىى  نثْتسم الْ تعفَ ر الًاِع فَ بلُطْي" إالَّ "بلَا قَ  م انَكَ
عمور.  
انَ كَنِْإوإالَّ "بلَا قَ م "لُطْيبفْ معوالً نصالْب تمسثْتلَىى نالْع موِلفعحنوِةي ،:) ما ضربِإت الَّ زايد(.  
وكْا أَ مرم  إالَّ ع تا،مال تعاىلقَ ر:اوهمتيماء سموِنِه ِإالَّ أَسونَ ِمن ددبعا تم)5(، ـ نْوِإ ـ انَ كَ ا م 
ـ  (:، حنو )6(ر ج ِفرحى بِ نثْتسم الْ تضفَ خ ِه بِ لَّقعت ي ورارجمو اارَ ج بلُطْي" إالَّ"بلَقَ ـا ممرإالَّ ر ت  

  

  ا يم فِ ِلملعِل / رغَفَت" إالَّ" بلَا قَ  ألنَّ م  ؛غًار مفَ ٍذِئين حِ اُءثنِتسمى االِ ، ويس وٍرمعالَّ بِ  إِ بتهذَوما  ) يٍدزِب ]ظ66[

  

بعداُء  ا  هِتثناِالسِليف ذَ ومِ ِهلِّ كُ ك اِ ن ٍمس اٍم ع م فَ وٍفذُح قِدتير :"ا قَ مام  إالَّ ز يد" "ا قَ مـ  أَ ام حإالَّ  د 
زيد "ذَكَو والْ(ي  اِقا البمسثْتى بِ نِريغ ى وِسو( -ني سِركَِبالس - )ووِب- )ىسضمـ  -اه م ـ  ع  ِرص القَ
ى، سوِسوى، وري، و غَِةافَإض ِب)وررجم(ا هِرس كَن ِمحصفْأَ - السني تِحفَ و دمبالْ- )اءوسو(ا،  ميِهِف

وغَ الَ(اء،  وس الَ ، أَ )ري ي ي جغَ يِه فِ وز الْ ري ج و ،رذَحالْ ف مصفن إِ ا أُضِ  م غَ "ليِهيفري" و ،بنلَىا  اهع 
مالضت ا شقَبِِ"بيهلُبو بعد"و ،عتغَر بري،و ِسوى، ووى، وسساء ِبوما يسِحتاِالقُّه سماِق الوعب عد   

  
  

                                                
 .2/260:أوضح املسالك: ينظر )1(
وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولَ اللِّه وما قَتلُـوه ومـا صـلَبوه     :، ومتامها157النساء، من اآلية )2(

 .  اتباع الظَّن وما قَتلُوه يِقيناًن اختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك منه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالَّالَِّذيولَـِكن شبه لَهم وِإنَّ 
 .268ص: ، وشرح قطر الندى2/261:أوضح املسالك: ينظر )3(
 .2/265:أوضح املسالك: ينظر )4(
 اللّه ِبهـا ِمـن   ما تعبدونَ ِمن دوِنِه ِإالَّ أَسماء سميتموها أَنتم وآبآؤكُم ما أَنزلَ :، ومتامها40يوسف، من اآلية )5(

 . سلْطَاٍن ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه أَمر أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ
 .269ص: ، وشرح قطر الندى300ص: شرح ابن الناظم: ينظر )6(
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 ِبالنص، و اِعبت اإلِ اِزو ج نِم، و ِبوجم الْ  التامِ ِمالَ الكَ دع ب ِب النص وِب وج ن مِ ِمالَ الكَ كِليف ذَ " إالَّ"
بعامِ دالْ  الت مِفن ِشي، وِهِهب ِم، ون ووِبج صيف الْ  ِب الن مالَ الَِّذي ِعِطقَن  ي ِكمن ت لُّطُس ِلاِم الع ليِه ع ِم ون 
ووِبج صنقَ يف الْ  ِب النالْ ِعِطم مِل يف ذَ  ِنِكمعِ ك ناحلِ د ِياِزجني و ،جاإلِ اِزو تاِعب  ـصـ  عِ ِب، والن ند 
ِييِمِمالت1(ني( ِم، واإلِ ن جلَى اِءرع ح ِبس الع اقِ ِلاِموالِْص يف الن مِفنِشي وِهِهبو مقَا ترـ ر ـ  ِإن ِم عاِبر 
ـ ورهمج والِْهيويب ِس وقالَ)2(اعةٌمج وٍكاِل منبِاي، وجاِج الزليِها ع م وه" ريغَ "اِبرعِإ" ىوِس"  ي ِه
  )3(.فرظَ

ـ  "دع ب ب، والنص )رهج و هبص ن وزجاشا ي حا، و دعخالَ، و ى بِ نثْتسمـوال( ـ كْأَ" الَخ ، رثَ
و"حِب" ااشأ، فَ ِسكْالعصا النملَى فَبأَع اَألِهِذنَّ ه فْ أَواِتدالٌعلُاِعالفَ، وم ضمـ  ِفر ـ ا والْيه مسثْتى ن
فْمبِ ولٌع ه ا الْ ا وأمجلَى فَ رع هأن  ا حروف ج ر م عنا االِ اهِتساُءثن و ،م ا بعده ا مجربِ ور ـ : حنو(ا،  ه  امقَ

ـ ا ع دعو(،  ِبالنص بِ )ارما ع دعو(ر،  جالِْبِبالنصِب وخالَ زيٍد    ) داي ز الَ خ موالقَ مـ  )ور ر، جالْ ِب
)وحاش ا زايد( ِب صِبالن )وحاش ا زالْ بِ )ٍديوال ج ،ـرمسى بِ تلَثْني و ،الَس ونُكُ ي و ،م الَا خ و ،م ا عا د
منصغَ  الَ وب قَ: ، حنو قولك  )4(ريوا  املَيس ز ي ا، والَد ونُكُ ي ز ايد، و م الَا خ ز يد ا، وم ا عد ـ ا ز ياد ،  

   

    /)5(»ر السن والظُفْسيوا، لَلُكُ فَليِه ع اِهللامسر ِاِكما أَنهر الدم وذُ«: -الة والسالمالص عليِه-وقوله
  : اعروقول الش   ]و67[

ـ  م–يٍء  لُّ ش أالَ كُ  اهللاُ الَا خ - ـ  ب لُ     اِط
  

  كُو ـ لُّ ن ـ ح م الَ–يٍم  ِع ـ  ز -ةَالَ    )6(لُاِئ
  

  :وقوله
ــتــلُّمالن ــدى مــاما عِإي فَــاِندي     ِنن

  

     ى نوـ ِدِبكُلِّ الَِّذي أَه ـ  يِمـي    )7(ع مولَ
  

                                                
 .270ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 .1/556:، وشرح ابن عقيل2/281:أوضح املسالك: ينظر). هـ207ت(الفراء: ومن اجلماعة )2(
تقبـل حـرف اخلفـض وذهـب       " غري"تكون امسا ودليلهم يف ذلك أا مبرتلة        " سوى"ذهب الكوفيون إىل أن      )3(

، وشرح 1/294:الف، واإلنصاف يف مسائل اخل1/407:الكتاب:  ينظر.والبصريون إىل أا ظرف) هـ180ت(سيبويه
 .1/555:ابن عقيل

 .563-1/560:، وشرح ابن عقيل2/282:أوضح املسالك: ينظر )4(
 .)ـر(مادة :لسان العرب:ينظر. أسال: يف الذبح بالسن وأر:الضحايا، باب:، كتاب7/226:سنن النسائي:ينظر )5(
 .132ص: البيت من الطويل يف ديوان لبيد بن ربيعة )6(
  ، ويـروى يهـوى بـدل    2/242:، وحاشية الـصبان 1/222:مغين اللبيب: لطويل، وهو بال نسبة يف البيت من ا   )7(

 .أهوى
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ـ  يالَ"، و"لَيس"ِة قَبلَها، وِانِتصابه بعد اي الِوقَوِن ناِقح لَيِلِلد بِ ٍبص ن ِعوِض يف م  اُءاليفَ " ونُكُ
ـ مج الْ دنِع" ادا ع م"، و "الَا خ م "دعبا، و ميِه فِ رِتتسا م مهمسِاا و مهرب أنه خ  علَى ـ "نَّّ   أل ؛وِره ام "
ةَلَاِخالد ليِهعم ا مصةٌِردي ِه، والَ ي  ت دلَى الْ   لُخإالَّ ع جالفِ ِلم ِلع1(ِةي( قَ، ود جي  م ر ا ب عـدهلَـى   ما ع
نَّ   أَ يِرقِدت"ام "اِئز2(ةٌد( ذُ يِهِف، وإنَّ الْ ، فَ وذٌ شقْمصيف زِ  ود يِةاد" ام "مع ح الْ ِفر جأَ ر  ـ  قَ ونَكُالَّ ت لَب 
فَِبما نقِْضِهم   )3(   عما قَِليٍل لَيصِبحن ناِدِمني    : ا يف قوله تعاىل   ما كَ مهينلْ ب ، ب وِررجم والْ ارجالْ

 ميثَاقَهم)4( اوأم ،"احالَفَ" اشت صحب" ام.")5(   

                                                
 .271ص: شرح قطر الندى: ينظر )1(
 .)هـ189ت(حريف جر هو الكسائي" وعدا"، "خال"زائدة، وجعل " ما"على جعل " ما"الَِّذي أجاز اجلر ما بعد  )2(

 .1/564:شرح ابن عقيل: ينظر
 . قَالَ عما قَِليٍل لَيصِبحن ناِدِمني :، ومتامها40نون، من اآليةاملؤم )3(
فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم بآياِت اللِّه وقَتِلِهم اَألنِبياَء ِبغيِر حق وقَوِلِهم قُلُوبنا  :، ومتامها155النساء، من اآلية )4(

 علْ طَبب ونَ ِإالَّ قَِليالًغُلْفِمنؤفَالَ ي ا ِبكُفِْرِهمهلَيع اللّه. 
 .1/565:شرح ابن عقيل: ينظر )5(
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بالَــاب   
  

ا، حنو  هوِجرخ كَ ِمالَا يف الكَ  هولُخد: ةُداِئالز، فَ ٍةداِئ ز ريغَ، و ةٌداِئ، ز ِنيمس قِ علَى نَّ الَ  أَ ملَعِا
  . )2( ما منعك أَن تسجد :  األخرى اآليِةيِلِلد، ِب))1د ما منعك أَالَّ تسج : قوله تعاىل

غَورياِئ الزِةد :ةٌنافيغَ، وريٍة نافيغَ، وريِةاِف النيةٌاِه، نيغَ، وريٍةاِه ن3(ي(.  
  :، حنو قولـه تعـاىل     ةٌياِئا دع هريغَ، و5( ( الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا       : )4 (]قوله تعاىل [، حنو   يةُاِهالنفَ
 انتيدِإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبا الَ تنبر )6( ، ااِخذْنؤالَ ت )7( ،  

  . اِملٍَة عريغَ، وعاِملَةٌ: ِنيمس ِقعلَى يةُوالناِف
غَوامِ ريِةلَ الع حنو ةٌفَاِط، ع ، :ج اء زيالَ د  ع مر غَو، وري حنو قولك  ٍةفَاِط ع ،:ا قَ مام ـ  ز يد الَ و ـ  ع مو ر

  .ا الدعاءاهعن مِهِذه، ويكلَا ِإنِسح م اُهللالُز يالَ: وقولك
ولَى ةُلَاِمالعِقع سمِني :  

ةٌلَاِمعع لَلَم يفَس تفَراِالع سمو ،تِصنالْب خبرو ،تِفني الوحةَد،لَ وا أَهربةَعش 8( :وٍطر(   
  .ِنيترِكا نهربخا ومهس ِا أَنْ يكُونَ-
- الَنْأَو ي قَتمدم عولُمخ ِربلَىا هِاع ِمسكُونَا إالَّ هالْأَنْ ي معرفًا، أَولُ ظَموج ا وارمجارور.  
- الَنْأَو ي نِقتضفْ نيإالَّا ِبه.  

اعركقول الش:  
 

                                                
  قَالَ ما منعك أَالَّ تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتِني ِمن نـاٍر وخلَقْتـه    :متامهاو، 12األعراف، من اآلية )1(

 . ِمن ِطٍني
 .قَالَ يا ِإبِليس ما منعك أَن تسجد ِلما خلَقْت ِبيدي أَستكْبرت أَم كُنت ِمن الْعاِلني  :، ومتامها75ص، من اآلية )2(
 .)هـ(ساقطة من  )3(
 .إضافة يقتضيها السياق )4(
 .178 ص:متامهاينظر ، 40التوبة، من اآلية )5(
  .102 ص:متامهاينظر ، 08آليةآل عمران، من ا )6(
 .101 ص:متامهاينظر ، 286البقرة، من اآلية )7(
  .159ص: ، وشرح قطر الندى2/110:ارتشاف الضرب: ينظر )8(
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عفَ ت ـ  الَز لَـى يٌء   شاألَ ع ِضر ـ  ب ا     ـياِق
  

  الَوو ِمز ــر ــا قَ مى اُهللاضــاِق و 1(اي( /   
  

  ا يه فِ  اآلنَ مالَالكَ، و ربخ الْ عفَرت، و مس االِ بِصنتفَ" إنَّ" عملَ   امِلةٌعو ا،د جِ يلٌِل قَ ِلما الع ذَ ه اهلُمعو   ]ظ67[
  

وشوطُراه :ونَكُأنْ تاِف نِجلْ ِلةًيِسن،و ونَكُيفْ نيهاا نص،الَ وي دلُخلَ عيها ج2(.ار(  
 يٍنِون ت ِريغِب(ال  ح م وظًا أَ فْوبا لَ ج و )ةَرب النكِ ِصنت (ِهِذ ه )نَّ الَ أَ( -ِةزمه الْ ِرسكَِب- )ملَعِا(

بـد  ا الَ همسنَّ اِ  أَ ماعلَ فَ ) الَ رركَت ت ملَو(،  ٍلاِصفَا بِ مهين ب لْصفْ ي منْ لَ أَ بِ )ةَرالنِك( "الَ" )ِتراشا ب ذَِإ
 ويٍنن ت ِريغظًا بِ فْ لَ ةَر النكِ بِصنتةً، فَ رِكا ن هرب خ أَنْ يكُونَ يضا   أَ طُرتا، ويش ه بِ ةًلَِص مت ةًرِك ن ونَأَنْ يكُ 

ا ظًفْا لَ هبِصنت و ،وممذْوٍد م ب ج اِح ص الَ و ،وتقُمٍم م لْ عِ باِح ص الَ: ا، حنو هِلثِْم لِ ةًافَ مض تانا كَ ذَِإ
مننا كَ ذَ إِ ةًوانت ِب شبالْ ةًيه مإنْ اِ  فَ اِفضصبِ لَت ه يٌء مِ ا شن ت اِممه  ا ما إمبِ فُر وعـ ِب قَ الَ: ا، حنو ه ا يح
ـ  خ الَ: ا، حنو ه بِ لِّقعت م وضفُخ م ور، أَ اِضالً ح بعا ج اِل طَ الَ: ا، حنو ه بِ وبصنو م وح أَ دمه م لُعِف ا ير
  . ِهِذ همكْ حفنصم الِْركُذْ يملَو .اندن ِعٍدي زنِم

 الحا مهِصبنتا كَ ذَ إِ وانت فْ مرةًد اإلِ ِن ع ِةافَض ِش وِهبِها فَ هي م ِنبةٌي م علَىا  هع م  ا تنصـ  ب ، ِه ِب
ـ " )يف الداِر(الَ ج ِرو أَ)لَج رالَ: حنو(، ِحت الفَ علَىيت   بنِ ٍريِسكْ ت عم ج وةً، أَ درفْ م تان كَ نِْإفَ  "الَفَ
حرف ٍيفْ ن و ،"رأَ لَج رِ و اِ "الَج سمه ا مِنبي م علَىا  هتِح الفَ ع و ،وِضمعه ن صارِ  "، و  ِبالَ بيف الـد" ،
خبراه.  
ذَوهبت ج ممِ ةٌاع ن نيِريصنَّ إىل أَ  الب  "رلَج "ونحوه م نصظًا بِ فْ لَ وبِريغ نويٍن ت و ،هاِه ظَ وـ  ر  ِمالَ كَ
 الَ  :ولُقُت، فَ  الياءِ علَى تا بني ماِل س ٍركَّذَ م عم ج و أَ ناةًثَ م تاننْ كَ ِإ و )3(ِهيويب إىل سِ  بسين و لِِّفؤمالْ

 علَـى ى  ند تب قَ، و ِرس الكَ علَى تيا بنِ ماِل س نٍثؤ م عم ج تان كَ نْي، وإِ رجلَيِن، والَ مسِلِمني ِعندِ   
  )4(. يف الداِراٍتمِلس مالَ:  حنوِحتالفَ

                                                
: ، وشرح قطر النـدى    1/286:، وأوضح املسالك  2/110:ارتشاف الضرب : البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف       )1(

 .1/289:قيل، وشرح ابن ع1/396:، ومغين اللبيب158ص
 .2/5:، وحاشية الصبان2/3:أوضح املسالك: ينظر )2(
معـرب  " بـال "إىل أنَّ االسم املفرد النكرة املنفي       ) هـ368ت(والسريايف) هـ311ت(ذهب الكوفيون والزجاج   )3(

ـ 215ت(، وذهب أكثر البصِريني إىل أنه مبين علـى الفـتح األخفـش            )هـ180ت(ونِسب ذلك إىل سيبويه    ) هـ
 1/366:اإلنـصاف يف مـسائل اخلـالف      : ينظر). هـ377ت(والفارسي) هـ286ت(واملربد) هـ249ت(زينواملا

 .2/164:وارتشاف الضرب
 .2/8:أوضح املسالك: ينظر. مجع مؤنث ساملا ففيه أربعة مذاهب" ال"إذا كان اسم  )4(
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ـ وها، وه ِبب النصبِج يت الَرركَ تو، أَةَر النِكِراِش تبما لَذَا ِإ أنه ِهالِم كَ نم مِ وفُِه    ذلك كَ
وسأِتي كْي حمفَ( ،ه  بت اِشإنْ لَمراه(    ِا ِبفَاصمهينأَ ٍل، ِبأَنْ فُِصلَ بو ب اشرت م ةًفَِرع )وفْ جالر بلَى )عع   

  

   اركرب ِتوجو( ِداِح الويِءالشا كَهعا مهِتورريص و ِةرالنِكا بِ هصالُ اتَِّ يِها، و ِله عم  /لَِّة عِ اِلوز لِ اِالبِتداِء] و68[
  

  .)ةٌأَرم ِاالَ ولٌج ر يف الداِرالَ:  حنوالَ
 نِْإو(و، رم عالَ، و يف الداِردي زالَ:  ، وقولك))1رتَفُونَ الَ ِفيها غَولٌ ولَا هم عنها ي :وقوله تعاىل

كَتررت(" َال "معم باشِكِةرالن الَ"، حنو ِةرولَ حةَ قُالَ وو" ،)جِإاز عالُمهلِْإا، وغاؤاه( .  
  -نويِن بـالت  "ٍةأَرماِ" ِعفْر و "ٍلجر" تِحفَِب- )ةٌأَرم اِ الَ، و  يف الدارِ  لَج ر الَ: حنو(،  الُمعاِإلفَ  

ـ  اِ ع م "الَ" لِّح م علَى ِفطْالع بِ و، أَ "سيلَ" معنى، بِ ةَاِنيالثَ" الَ" أنَّ   علَى إما   ِمسه ـ ا، و هو ـ  ر  عفْ
ـ ج وهحـد ا وهِمس اِ لِّح م علَى ِفطْالع بِ ِنيالتنِوا بِ هبص ن و أَ ةًداِئ ز يةُاِن الثَ "الَ" ونُكُت، و اِءدِتبباِال ِلع 
 يف  لُج ر الَ( اِءغلْ اإلِ  علَى :)تت قُلْ ئْ شِ نِْإو(ا  ميِه فِ اِلمع اإلِ علَى ويٍنن ت الَا بِ هتح فَ و، أَ ةًداِئ ز ِةياِنالثَ

ر بخا، والْ همس اِ وعرفُم، والْ "يسلَ "معنىِب" ال" أنَّ   علَى ، إماَّ يِننِوالت بِ ٍلج ر ِعفْر، بِ )ةٌأَرم اِ الَ و الداِر
قَمرأَ د ،و م هوالْ ةٌلَم رفُموع م بتأٌد غَ سوفْ هالن واخلَ ي ،بر م ذُحوف ِب، وأَةٍ  ِعفْرـرـ  ِام ب لَـى  يِننِوالتع 
الوجهالْ ِني كُذْمورأَ ِني ،بِ و ِفطْالع ِل األَ لَىعو فَِب، وِحتالَا بِ ه ت لَى ويِنناإلِ ع عاِلم الَ ون ِلٍبص عِمدا  م
يطَعف والْ ليِه ع ،كِ   لُاِصحأنَّ يف الن ِةر ب عيِةاِنالثَّ" الَ "د خ مأُ ةُس وةٌثَالَ، ثَ ٍهج م فَ ع األُ ِحت لَو ـ ثِْاى، و اِنن 
مع ِعفْ ر2(اه( اِ نَاا كَ ذَِإ، و س  الَ"م "فْمعِ را، ونبِ د تفْمٍدر لَ، وم لِْصفْ ي ب ينهالَ: ، حنو لٌاِصا فَ م ـ  ر لَج 
، اِءدِتباِال بِ ِعفْ ر ِعوِضا يف م  مإنها، فَ هِمس اِ عم" الَ "عوِض م علَى ع الرفْ ِة يف الصفَ  از ج ، يف الدارِ  يفِرظَ

صوالنلَى بع م اِ ِعِضو ِمسا، فَ ه وِضإنَّ م   بصن هلَ   " بالَ"عماِملَِة عإنَّ"الع" الفَ، وتلَى حع يِرِدقْ ت كأن  
رتفَ كَّبةَ الص م الْ ع موكَ وِفص تيِبِكر خ مةَس ع شأَ ر ثُم ،دلْخالَ  "ت  "يِهلَعفَإنْا فَم لَصب ينـ ه ا م  

  

   /لَج رالَ: األولُ، حنو، فَحت الفَعنتمِا، وبوالنص ،عـ الرفْاز جٍةدرفْ مري غَةُ الصفَِتان كَو، أَلٌاِصفَ
ـ  دقَ و )3( جبالً عاًاِلطَ، و الًب ج عاِل طَ لَج ر الَ: اين، حنو ا، والثَّ يفًِرظَ و يفِر ظَ يف الدارِ   ]ظ68[ ت دلُخ ـ  ه مةُ ز  

  

   )4(؟ يف الداِرلَج رالَأَ: ا حنواقيا بلُهم عكونُي وِسنلِج ِلِةي الناِفعلَى اِمهفِْتساِال

                                                
 .47الصافات )1(
 .1/366:شرح ابن عقيل: ينظر )2(
 .1/372:املصدر نفسه: ينظر )3(
 .191ص: شرح ابن الناظم: ينظر )4(
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ويجوز ذْ حف خ بالَ "ر "اذَ إِ ِهِذه د  ليِهلَّ ع عِ يلٌِل د ناحلِ د ِياِزجني و ،ِجيـ  ِعب نِمدـ  الت  نيِييِم
ـ  ر الَ: الُقَي؟، فَ ٍماِئ قَ ٍلج ر نلْ مِ ه: الَ يقَ نْأَ: ، حنو )1(نيِيوالطَّاِئ ـ  لَج س ،ـ  يف ذَ  اًءو  ف الظَّـر  كِل
 ]وقولـه تعـاىل   [هم،  لَ:  أي)2(  فَلَا فَوت    واْ ولَو ترى ِإذْ فَِزع    : ا، قال تعاىل  مهري وغَ وررجموالْ

)3(: ْقَالُوا ريلَا ض )4(أي  :علينا ِإا، وذَأمِج فَلَِها جال يأَيز حح ذفَده.)5(  

                                                
 .)هـ(ساقطة من  )1(
 .  ِمن مكَاٍن قَِريٍب فَلَا فَوت وأُِخذُواْولَو ترى ِإذْ فَِزعواْ :، ومتامها51سبأ، من اآلية )2(
 .إضافة يقتضيها السياق )3(
 .نا منقَِلبونَ  لَا ضير ِإنا ِإلَى ربقَالُواْ : ، ومتامها40الشعراء، من اآلية )4(
  .378، 1/377:شرح ابن عقيل: ينظر )5(
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بن الْــابمى ـاد  
  

-الِ فَبتِح الد- و هالْ و إِ طلُم قْوبببِ الُه حٍف مِ ر ح نر د1(اِءوِف الن(  الَِّتي ه ي اِئ نب ةٌ عفِ ن ٍل الَ ع 
ظْيأَ ه رلَ  ب ها؛ ألنظَ د وهانَكَ لَ ر خ ب ا، وردلَاُء طَ النب و ،حثَوفُر همالْ:)2(ةٌاني همزم ـ ةُ، وأي ، ِناتورصقْ
وممدودِنات و ،"اي" ا"، وأي" ا"، ويه" ا"، وو" و ،تخت  ا"صو "دبِالنب قَِة، و ستت دعـ "لُ م اي "دـ يف الن ِة ب
ِقيـلَ  ، وِمِل، والناِئاِفغمتِوِه كالْح نوِد أَيِعلبيةُ ِلِقالب، ويِبِرلقَةُ ِلودقْصمةُ الْ زمهِس، فالْ مِن اللُّب ِط أَ رشِب
ـ  " ياه"، و يِدِعلبِل" أيا"ب و رقْ أَ و ِلما ه  ةُزمه، والْ يِبِرلقَ لِ "أي"يِد، و ِعالبيِب، و ِرلقَ لِ "يا": نَِّإ ا هِلمو 
عوا مجأَيدا، و وِك ت )4(يِدِعلبا لِ م بِ يِبِراِء القَ  ِند واِز علَى ج  ونَيِوح الن عمجأَ و )3(قيلَ غري ذلك  د، و بعأَ
 يوسف أَعِرض عن  :)6 (]قوله تعاىل [، حنو   اِءِف الند رف ح ذْوز ح جي، و )5(كِْسِع الع نيضا علَى م  أَ

ع ، إالَّ م9((للَِّه جِميعاً أَيها الْمؤِمنونَ  وتوبواْ ِإلَى ا، )8( سنفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَلَاِن  ))7هـذَا 
ـ ِا، و يِدِعى الب ادنم والْ وِبندم، والْ اِثغمست، والْ )10(ِةارش اإلِ ِماس، وِ  ِلمعينٍ ولَ و ِسنِج الْ ِمسِا اِهللاِمس  

  .ولٌؤ مويلٌ أَِل قَوه فَكِل ذَنع ِما سِمم وةُددمش الْيمِم الِْهض يف آخِرو يعما لَذَتعاىل ِإ
  :)اٍعونةُ أَسمى خادمنالْ(  

                                                
 .)ندى(مادة : لسان العرب، والقاموس احمليط: ينظر. الصوت: النداء والندا لغةً )1(
 .4/4:ينظر أوضح املسالك )2(
  لبعيد، وذهب ابن   ل" هيا"و" أيا"واهلمزة للقريب و  " أي"للقريب والبعيد، و  " يا"إىل أن   ) هـ286ت(ذهب املربد    )3(

حاشـية  : ينظـر . للجميع" يا"للمتوسط، و" أي"للبعيد، واهلمزة للقريب و  " هيا"و" أيا"إىل أن   ) هـ456ت(برهان  
 .3/199:الصبان

 .)هـ(ساقطة من . للبعيد... وهيا )4(
 .3/199:املصدر نفسه: ينظر )5(
 .إضافة يقتضيها السياق )6(
 .سف أَعِرض عن هـذَا واستغِفِري ِلذَنِبِك ِإنِك كُنِت ِمن الْخاِطِئني يو :، ومتامها29يوسف، من اآلية )7(
 .31الرمحن )8(
 .72 ص:متامهاينظر ، 31النور، من اآلية )9(
اختلف الكوفيون والبصريون يف اسم اجلنس مبعني واسم اإلشارة إذا نوديا، هل جيب ذكر حرف النداء أو جيوز                   )10(

  .4/14:أوضح املسالك: ينظر. ذفه؟ذكره وجيوز ح
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  دمقَا تم كَِهبها ِب مشالَافًا، ويس مضا لَ م اِب الَ ب/ ا ويف  هن ِدرفْماد بالْ رم، والْ )ملَد الع رفْمالْ(     ]و69 [
   

ـ ، واِتالذَّ بِ )ِةودصقْمري الْ ةُ غَ رالنِكو(ا،  هِري غَ اِء دونَ الند بِ )ةُودصقْمةُ الْ روالنِك( ما الْإنـ م  ودصقْ
ِماِحو ِإد ناِديرا والْهضإىل م ريِه، غَاف)الْومشهالْ ِببماِفض(.  

ـ  م مِ  الض علَى اِنينةُ فيب ودصقْمةُ الْ رالنِكم و لَد الع رمفْأما الْ فَ(   ـ  يف ح  )يٍننـوِ ِري ت ن غَ ِة الَ
 ِنجـالَ ا ري، واِنديا زي: ، حنويِهخلَ ِفدين ِلسحانَ أَكَِه لَاِن ِبعفَا ير معلَىاِن  يالَ يبن  قَ و، لَ )1(اِريِتخاِال
  .الواِوونَ ِبمِلسا ميونَ ودييا زِف، وِلاَألِب

ةُ ر، والنكِ )2(يا نوح قَد جادلْتنا      : ا موسى، وقوله تعاىل   ي، و )ديا ز ي: حنو(م  لَد الع رمفْفالْ
ا لَـم  ذَا ِإذَ، ه3(( يا ِجبالُ أَوِبي معه : عيٍن وقوله تعاىل لُم اٍضا قَ ي، و )لُجا ر ي: حنو(ةُ،  ودصقْمالْ
كُت ِكِن النةُ الْ رقْمصود ةُ منْ كَ ِإةً، فَ وفَوصان م توفَوص ةً جاز ن ها، تقول صب :يا رِرالً كَجـا أَ يـ قْم لْ ِب
ـ   كَح و )4(»اٍلبقِْإٍد و صقَرٍف بِ عن م ِصف مِ ا و ب م صوز ن جيو«: يِلِه يف التس  الَ قَ .دقْفَ يف ش اهِهِحر 
اِء الفَ ِنعر و دأيبِ ه وِ ما رمِ ي عليه الصالة والسالم  - قوله   ن-  يف س ِهوِدج:»ي ِظا ع را ييمـ ى لِ ج  لِّكُ
5(.»يٍمِظع(   

ذَه كْا ح وعالن ملَ ِنياألو ةُ  ثَالَوالثَّ(،  ِنياِقالبهِ الَِّتي )ةُي ِك: يالناملَ ةُ غَ ر قْريصود  ِة، واملُـض اف
باملُ واملُش هباِفض )مصنةٌوب( و اجوب)َغَال ري(َأ ،الَ: يي جِفوز ا غَيهصالن ِبري)6(و ،كُح ـ ق نلِّ مى اد

يـا  ِنبونُ مكُا يإنميا، وِنبى مادنم الْانَا كَذَر ِإهظْ ي  الَ بصن الن ِكلَولٌ، و عفْ ألنه م  ؛وباصن م أَنْ يكُونَ 
ـ دععـوك، وأدعـوِك، أَ    دأَ: لَص ألنَّ األَ  ؛)7(لَّهحلَّ م نْ ح أَ بِ ري الضمِ هبشا أَ ذَِإ وكُم ـوكُ أَا، ودع ،م
وعأدوكُن.  

ا كَ ذَِإوكِ انن تةً غَ ر م ريقْصٍة، أَ ود ضم افًا، أَ و ش ا بِ ِبويه  ي كُِه لَم ت مِ قِْدنالض ِريير  ؛ِهِعوِض يف م 
  .ابرععين اِإلت فَِهيها ِبِب شالَافًا، و مضالٍَة، وصودقْري مرةً غَونُ نِككُ ي الَريألنَّ الضِم

                                                
ـ 207ت(ذهب الكوفيون إىل أن االسم املنادى املعرف املفرد معرب مرفوع بغري تنوين، وذهب الفراء      )1( مـن  ) هـ

 .1/323:اإلنصاف يف مسائل اخلالف:ينظر. الكُوِفيني إىل أنه مبين على الضم،وذهب البصريون إىل أنه مبين على الضم
 . قَالُواْ يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت ِجدالَنا فَأْتِنا ِبما تِعدنا ِإن كُنت ِمن الصاِدِقني :، ومتامها32هود، من اآلية )2(
 .185ص: متامهاينظر ، 10سبأ، من اآلية )3(
 .180ص: التسهيل: ينظر )4(
 .مل أعثر على احلديث فيما توفر لدي من مصادر )5(
 .2/237: شرح ابن عقيل:ينظر )6(
 .)هـ(ساقطة من . بأن حلَّ حملَّه )7(
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الفَورب قيِكنالن ِة الْرقْمودصِريـغِة، وِإه كذَا أنأَا ريتج مةً لَاعمِر أَ تدساَءمو ،مأَهردو ااِحتد/  
  الضمب  وِجي و فرعي الَِّذي صد هو القَد، فَ صِل القَ صح لَم ي  ريهك غَ ابجإنْ أَ  فَ جلُا ر ي :لْتقُِه فَ ِنيعب  ]ظ69[

  

  . ِهيِنعالً ِباِفد غَِصقْا لَم يذَ ِإ،بهلُطْ يوتمالْالً واِفيا غَ: ةُ الْمقْصودةُ نحو قَوِل الواِعِظرالنِكفَ
  الْومحنوض اف :يولَا راِهللا س   

ما ام، إِ  التم ِهونُ بِ كُ ي الَِّذي وه، و اهنعاِم م ميٌء ِمن ت   ش ِه بِ لَتصا اِ  م وهو: اِفضمالْمشبه بِ والْ
ا  ي ،هلُِفعيالً  ِما ج ه، ي هجنا و سا ح يه، و لُعودا فِ محا م ي: كادى، كقولِ منالْوعا بِ فُرما م س اِ أَنْ يكُونَ 

ـ ِه، كَلٍِّق ِبعت مٍضاِفخوضا ِبفُخ موالً، أَبعا جاِلا طَي: كِه، كقوِلوبا ِبصن م وأَ ،ريا ِبره ِثكَ ـ : كقوِل ا ي
الِعقًا بِ اِفرب اِد، وي ا خا مِ ير ز نٍد، أَ ي م وطُع قَ يِهلَوفًا ع  دلَ الناِء كقولِ بك :ثَالَا ثَ ي ِثالَثَةً وني،  تيمس نِفيم  ه
ـ دا م رفْما م لَ ع انَا كَ ذَ إِ كِلذَاٍع، و بتةَ إِ حتح فَ نْ يفْت  أَ )1(ىادنمالْ ِإضاِفي   جوز يف ي و .كِلذَِب وفًا وص
ا ذَِإ، و)2(وِرهمجند الْار عِ تمخ الْ وه و ،ٍرومد بن ع  يا ز ي: كٍم، كقولِ لَ إىل ع  اف مض ِهالً بِ  متصِ "نباب"
تضر مِس:  افًا، حنوكَراألو دعس دعا س3(ي(.  
  . اِن يف األوِلجهالو، وِبب النصاِجالثَّاين وفَ

ا أَ ذَِإوراَءوا  ادِند ِليِه األَ ا فِ  مف و الَ فَ الالَّمدا  بمهناِجٍز ِبيوا ِبحأْتأَنْ ي "كَأَي" ـةُ أَ"وي "ـ و ا ذَه
حون :ي ها أي جا الر لُ، وا أَ يهتا الْ يمر أةُ، وي ذَا ه ا الرج أَ ثَكْاَأللُ، و ر حنْ يج4(ز( "بأَي" ةُ" وأي" أَ"، وي "
نماد ى و"لَِص" اه ةٌ وتِبن و ،يه"الرلُج "عالَ ن 5(رمت( "ألي" الَ، و ي فِ ج إِ يِهوز  فعالْ  ؛الَّ الر هألن قْمص ود
   ِنيهجن و م مِ سرف االِ  يع ذْ الَ ، إِ الالَّم و فِل األَ يِها فِ  م علَىاِء  ِف الند رالُ ح خدوز إِ ج ي الَ و )6(اِءالندِب

  

                                                
 .وهو الصواب. جيوز يف املنادى أيضا) هـ(يف  )1(
 .3/209:، وحاشية الصبان2/239:شرح ابن عقيل: ينظر. وجاز فيه الضم أيضا )2(
  :  وردت هذه اجلملة يف بيت من الطويل، ومتامه)3(

  .ويا سعد سعد اخلزرِجني الغطارِف    أيا سعد سعد األوس كن أنت مانعا
واألوس بطن عظيم من األزد من القحطانية، وهم بنو األوس بن حارثة أهل عز ومنعة . 4/25: أوضح املسالك: ينظر

 .1/50:معجم قبائل العرب: ينظر. من أصول اليمن، هاجروا إىل يثرب وعاشوا مع اخلزرج
 .)هـ(ساقطة من  )4(
 .الصوابوهو . الزم) هـ(يف  )5(
: ينظر. ، وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز"يا الرجل: "ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز نداء ما فيه األلف والالَّم، حنو         )6(

  .1/335:اإلنصاف يف مسائل اخلالف
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وز ج يالَةُ، وددمشيم الِْمه الْنوض عيع واِءدف النرف حذَنْ يحر أَثَكْ، واَأل)1(عاىل ت اهللاِ ِمس اِ علَىالَّ  ِإ
   :رةً يف قولِهوع ضرِمد جقَ، و)2(همانيب عمجالْ

ـ ذَإنــي ِإ ـ ا مـ لَمــا      ثٌ أَدا حـ
  

ــولُأَ   ــ: قُ ــي ي ،ــم ــاا اللَّه م3(ا اللَّه(   
  

   ِهـ بِ /بِه  مشِس الْ نِج الْ ِمسِا، و "الِْب"دوٍء  بوٍل م وصن م  مِ ِه بِ يِما س ممحِكيِة، و ِل الْ جم الْ علَىالَّ  ِإو    ]و70 [
  

  .بةً هيةَيفَِلخا الْي: كقولك
ـ  والن يِدوالتأِك" ِبال"قروِن  ماِف الْ ضمِت الْ ن النع  مِ مبِني الْ عاِبونَّ ت أَ، بِ ملَعِا ِتع ـ  والب ا ذَ إِ اِني

ا يوِه، ج الونسحد الْيا زي:ب،حنوصنتع، وفَرا تلُّه كُالالَّم وفِل اَأليِه ِفالَِّذي وِفطُعمةً، والْدرفْت مانكَ
 )4(مالَم الغالَر الغكْا بيا، و، وِبشرم ِبشِرا غُالَي، ونسحالْن وسحد الْ يا ز يني، و ِعمجأَونَ، و عمجيم أَ تِم

ن ردا مِ افًا مج  مض يد التوكِ ِوانُ أَ ي الب ِوت أَ انَ النع نْ كَ ِإفَ ،))5يا ِجبالُ أَوِبي معه والطَّير     :قال تعاىل 
  )6(.مه كُلَّو أَملِِّهيم كُِما تي اِهللا، وِدببا عد أَيا زيٍرو، ومب عاِحد صيا زي: صبه، حنوب نجو" الْ"

و ا توٍن بِ     أمقْرطٍْف معوِكيٍد، وتاٍن، ويبعٍت، ون وِب ِمنصنى الْمنادالْم اِبع ساَألِلفِِ والالَِّم فَلَي
ِفيها ِإالَّ النصب، وأَما البدلُ،  والْمعطُوف الْمجرد ِمن اَألِلِف والالَِّم فَحكْمه حكْم الْمنادى الْمستِقلِّ               

افًا ِلياِء الْمتكَلِِّم كُغالِمي جاز ِفيِه ِست وِإذَا كَانَ الْمنادى مض ،)7 (سواًء كَانَ تاِبعا ِلمبِني، أَو منصوبٍ 
. )9(يا ِعباِد لَا خوف علَـيكُم     :اِء الساِكنِة، قال اهللا تعاىل    اِت الي ِبِإثْب" يا غُالَِمي : "ِإحداها :)8(لُغاٍت
  . ))10 يا ِعباِد فَاتقُوِن :ِليالً عليِهما، قال تعاىلِبحذِْف الياِء وِإبقَاِء الكَسرِة د" يا غُالَِم: "الثَّاِنيةُ

                                                
 .175ص: أسرار العربية: ينظر )1(
  .176ص: ، وأسرار العربية1/341:اإلنصاف يف مسائل اخلالف:  ينظر)2(
  572ص: ، وشرح ابـن النـاظم     176ص: ، وأسرار العربية  1/341:اإلنصاف يف مسائل اخلالف   : لرجز يف هذا ا  )3(

  ، نسبه العيين أليب خراش اهلذيل، وقيـل        3/216:، وحاشية الصبان  4/31:وأوضح املسالك ) أله(مادة  : ولسان العرب 
 .هو أليب أمية بن أيب الصلت

 .4/35:لك، وأوضح املسا575ص: شرح ابن الناظم:  ينظر)4(
 .181ص: ، ينظر متامها10 سبأ، من اآلية)5(
 .231ص: ، وشرح قطر الندى4/34:أوضح املسالك: ينظر )6(
 .231ص: املصدر نفسه: ينظر )7(
 .4/37: أوضح املسالك: ينظر )8(
 . نونَيا ِعباِد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحز :، ومتامها68الزخرف، من اآلية )9(
لَهم من فَوِقِهم ظُلَلٌ من الناِر وِمن تحِتِهم ظُلَلٌ ذَِلك يخوف اللَّه ِبِه ِعباده يا ِعباِد   :ومتامها ،16 الزمر، من اآلية)10(

 فَاتقُوِن
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 ِمن   علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُواْ    لَِّذين أَسرفُواْ  قُلْ يا ِعباِدي ا    : قال تعاىل  -تِح الياءِ فَِب-"ا غُالِمي ي:"الثةُالثَّ
  .))1رحمِة اللَِّه 

ـ  ِل أَِة فتحةً، فتقْلَـب اليـاءُ  فتوحمرِة الَِّتي قَبلَ الياِء الْ   سِب الكَ لْقَِب" ماا غُالَ ي:"عةُالراِب ِكهحرا فًـا لت  
ِاوِفنت ا قَ اِح مىلا، قال اهللا تعا   بلَه:          نِب اللَِّهِفي ج طتا فَرى علَى مترسا حي )2(  ،    لَىفَى عا أَسي

 فوسي)3(.  
   : الشاعِرا، كقوِلليهيالً عِلِة دتحاِء الفَقَبِإِف وِلِف اَألذْحِب" ا غُالَمي: "ةُساِماخلَ

ــو ــرت ِبسلَ ــاِج ــٍع م ــي     ا فَ ِمن ات
  

ــلَِب   هو ــلَ ِبالَف يو ــالَت ــ و لَ َ4(ياَن(   
  

  ".اهفَا لَي: "ي بقويلأَ
  م الَا أُي: مِهِمالَن كَي ِمحِك / ةٌيفَِع ضيِهِل الياِء وجورا َألسكْانَ م كَالَِّذيِف رحم الْض: ةُسالساِد  ]ظ70[

فْتي ِبِلعالضو ،ئِرقُم :ْكُم ِبالاح بقَالَ ر قح )5(ِب الضم .  
ى الْ انَ الْ ا كَ ذَِإوناداءِ  مإىل الي افضا، أَ أَ مبأُو ازا جِفم يِهتع شلُغ ـ ر اٍت، اللُّغ تالـس ات 

  )6(:ربع أُخرلُغات أَةُ ووركُذْمالْ
  .ِإبدالُ الياِء تاًء مكْسورةً: ىاُألولَ
  .حةًوفْت ماًءا تالُهبدِإ: يةُالثَّاِن
  .ِإبدالُها تاًء مضمومةً:  الثَّاِلثةُ
ـ اَأل و ِنتايحِباِن قَ اته، و )7(اِءالت و اِءاليِب" ا أَبِتي ي "همضعاد ب زِف، و ِلاَأل و التاِءِب" بتاا أَ ي: "عةُالراِب ةُ ريِخ
    .ِةوروز إالَّ يف الضرجتالَّ ي أَِغبنيا، وهلَب قَالَِّتيح ِمن بقْأَ

  

                                                
 ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّـه يغِفـر   ى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُواْ علَن أَسرفُواْالَِّذييا ِعباِدي قُلْ   :، ومتامها53الزمر، من اآلية )1(

ِحيمالر فُورالْغ وه هِميعاً ِإنج وبالذُّن . 
 .ساِخِرينأَن تقُولَ نفْس يا حسرتى علَى ما فَرطت ِفي جنِب اللَِّه وِإن كُنت لَِمن ال :، ومتامها56الزمر، من اآلية )2(
 . وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه ِمن الْحزِن فَهو كَِظيم :، ومتامها84يوسف، من اآلية )3(
، وأوضح  )هلف(مادة  : ، ولسان العرب  1/390:اإلنصاف يف مسائل اخلالف   : البيت من الوافر، وهو بال نسبة يف       )4(

  .، وروي فلست مبدرك بدل ولست براجع3/230:، وحاشية الصبان4/37:املسالك
  وهـذه    قَالَ رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى مـا تـِصفُونَ   : ، ومتامها112األنبياء، من اآلية  )5(

روايةً عن عبـد اهللا بـن كـثري املكـي       ) هـ128ت(قعقاع  القراءة قراءة شاذة، قرأ ا أبو جعفر املدين يزيد بن ال          
 .96ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر). هـ120ت(
 .3/234:، وحاشية الصبان4/38:أوضح املسالك: ينظر )6(
 .بالتاء والياء: واألصوب). هـ(و) أ(هكذا يف  )7(
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انَ الْ ا كَ ذَِإونماد ى مض  افًا إىل مض  اٍء، حنو اٍف إىل ي :غُالَ ا غُ ي ِميالم،زجي ـ ثْالَّ ِإيِه ِإ ِف لَم ـاِء  بالي ات
فْمتةً، أَوحم كْوسِاانَ، إالَّ إنْ كَ)1(ةًور ابن عم أو ،فَبن أم ،يِفج يِهوزا أَمربلُغ اٍتع:  
  .ارهسكَِميِم وح الْتفَ
  .ات الياِءبثِْإ: ةُثَاِلالثَّّ
واِبالرلْقَ: ةعالي  فًاِل أَاِءب،و هاِناتاللُّغ يلَِلاِن قَتيف اِالاِنت ِتسع2(.اِلم(  

  أَ و قِْمناِم الْ سنىمالْ: ادتسماثُ، والْ غمدون فالْـم ،باثُستغ :»ولُّ اِ كُ هس وِديلِ ٍم ن يخ لِّص  
ب اِلاصةً، والغ خ" يا"الَّ  اِء إِ  الند وِفرن ح  مِ هلُ لَ معتس ي الَ، و )3(»قٍَّةِع مش فْ د علَىني   يعِ ودٍة أَ  شِ نِم
 علَىما  اِئٍة د ورسكٍْم م الَورا بِ رج م )5(هدعه ب اِث لَ غتسمِذكْر الْ ، و )4(ٍةوحفْتٍم م الَورا بِ رجه م الُمعِتسِا

 -ةاني الثَّ سِركَى و ولَ األُ ِح الالَّمِ تفَب-". لمسلمني لِ ا لَلَّهِ ي: "-رضي اهللا عنه  -قوِل عمر   ، كَ )6(لِِصاَأل
ذَِإو فْطَا ع  ت سلَى الْمعت اِث مغستغ اثًا آخإنْ أَ ، فَ رع  تد"اي "مالْ ع موِف فَ طُعتوِ  ح ،الالَّم ت   إنْ لَـم
   .)7(وِفطُعم الْمت الَرسكَ" يا"د تِع

   :اِنر آخِناالَمعِتس ِاِللمستغاِث
  .هولٍَذ أَِئين ِحمق الالَّحلْالَ تفًا، فَِله أَرق آِخِحلْنْ تأَ: امهدحأَ -
ـ حيِه أَ لَي ع ِرجٍذ ت ِئنيِحه، و رِخ آَ فِلق األَ ِحلْ ت الَِه، و وِلن أَ  مِ  الالَّم يِهلَلَ ع ِخد ت  الَ نْأَ: يناوالثَّ -  امكَ
  .)8(" اِهللاِدبع"ِب صنٍد ِبيز ِلد اِهللابا عي، و"ديز"ضم و ِبٍرمعِلد يا زي: ولُتقُى، فَادنمالْ
ا الْأَ وممندفَ«: وبهالْو تفَمع عالْ، أَيِهلَج ومتِمو عجن9(.»ه(  

  تلِْحق آِخره نْ  ك أَ لَِب، و النص بِ د اهللاِ باع، و ضمال بِ يدازو: ولُقُتادى، فَ نمم الْ كْح / حكْمهو    ] و71[
  

                                                
 .ساكنة) هـ(يف  )1(
 .2/251:، وشرح ابن عقيل580ص: شرح ابن الناظم: ينظر )2(
 .237ص: شرح قطر الندى: ينظر )3(
بالفعل ) هـ669ت(ما فيها من معىن الفعل، وعند ابن عصفور       ) هـ392ت(هذه الالم متعلقة بيا عند ابن جني         )4(

 .2/215: الكتاب: ينظر). هـ180ت(احملذوف، وينسب ذلك إىل سيبويه 
 ).هـ(ساقطة من . بعده... جمرورا  )5(
 .4/47:أوضح املسالك: ينظر. له إذا كان ضمريا غري ياء املتكلمتفتح الم املستغاث  )6(
 .238ص: ينظر شرح قطر الندى )7(
 .241، 240ص: املصدر نفسه: ينظر )8(
 .242ص: املصدر نفسه: ينظر )9(
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يكُـونُ   الَاه، و اعمرداه، و يازو: ولُقُتِف، فَ قْلواِء يف ا  هاق الْ حلْ إِ كلَا، و رماعدا و يازو: ولُقُفًا، ت لِأَ
ـ  الَّ م  إِ )1(وصوِلم، والْ ٍةارش إِ ِمسِا، و يأَما كَ ِهب من الَ، و جِلرةً كَر ِكوب ن دنملْا ـ  لَا ِص م هتشهةٌور 
  )2(.اهبمطَِّل الْدباع وِةلَِزنم ِبهنِإاه فَمزمر زئْر ِبفَوامن ح:  ب حنودينفَ

                                                
 ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز ندبة النكرة، واألمساء املوصولة، وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز ذلـك، واحـتج                   )1(

الكوفيون بأن االسم النكرة يقرب من املعرفة باإلشارة، واألمساء املوصولة معارف بصالا، واحتج البصريون بـأن                 
 .1/362:اإلنصاف يف مسائل اخلالف:  ينظر.االسم النكرة واالسم املوصول مبهمان

  .4/53: أوضح املسالك: ينظر )2(
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الْب ابفْمأَع وِل ِمنِهِلج  
  

ويى الْ سمفْموالْ ولُ لَ ع ،هفْمولُ ألَ عِهِلج) وهاالِ و سالْ م منصـ  )وب خ ـ  ر ـ رمِه الْ ج ِب وع، فُ
الْومجر  ذْ (وركَالَِّذي ي ب ريا لَ انسب الفِ قُِب و وعِلع (فَِر مِ اِدالص ِهِلاِعن)فَ)1 ،هـ لَّةُ اِإل ِعو اِم علَـى  دقْ
ه كَارٍث شدح ِللِّلُعمر الْدصم الْإنه«: اهنوٍد ِمدحد حد بِ  قَيِل، و اِعفَمي الْ اِق ب ِهج بِ رخ و بهبسِل و عالِف
و ا ووِلحنو قَ ( )2(»الًاِعفَقتقَ: ك ز اميإِ د الً لِ الَجعم قٍَرو، وصتاِ د كِتبغ اَء موِفعرتعـاىل  ِهوقوِل) ك :  
  ِفي آذَاِنِهم مهاِبعلُونَ أَصعجي والْم ذَراِعِق حوالص نِتم )3(َف ،شرأَوطُه ربةٌع:)4(  

  .ِلعِظ الِففْ غيِر لَندرا ِمص مأَنْ يكُونَ: األولُ
  ".ِلعقوع الِف وِببسانا ِليب: "ِهوِلقَاد ِبمر الْا هوذَه، وِلعوِع الِفقُو ِلةًلَّ ِعأَنْ يكُونَ: اينالثَّ
  .دااِحمعلَِّل وِل الْعلُ الِفاِعفَ وه،لُاِع فَأَنْ يكُونَ: ثُاِلوالثَّ
وابعكُونَ: الرأَنْ يز مهانو ،زانُ الِفمِحِل الْعتعلَِّل مامد.  

والشرطُ األولُ،والثَّالثُ، والراِبع لَم يصرح ِبها، وِهي مستفَادةٌ ِمن الِْمثَالَِني اللَّذَيِن ذَكَرهماَ            
فَِإج  ذَرحاًء، وِتغِاب5(الَالً و(       ِلقُوِع الِفعِعلَّةً ِلو ذُِكر وبصنم ردصا مهفَاِعِلِه[كُلٌّ ِمنو[)ِل  )6فَاِعلُ الِفعو

        نيب يف ذَِلك قالَ فَر هلَى أَنِن الِْمثَالَِني عذَيِبه هنبو ،ِحدتا ممهانمزو ،اِحدلَِّل وعـِل الـالَِّزِم   الْمالِفع 
ِلم ضربت زيدا؟    :والْمتعدي والَ بني الْمصدِر الْمنكَِّر والْمعرِف وعالَمته أَنْ يكُونَ جوابا ِلم؟ يقَالُ           

 جره ِبالَمِ التعِليِل أَو مـا يقُـوم         تأِْديبا لَه، فَلَو فَقَد الْمعلَّلُ شرطًا ِمن هِذِه الشروِط وجب         : فَتقُولُ
  ))7هو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعـاً        :مقَامها فَِمثَالُ ما فَقَد الْمصدِريةَ، حنو قوله تعاىل       

  
  

  .ِم؛ ألنه لَيس مصدراِبالالَّ" مكَ"ض فَخِق، ولْخلَّةُ يف الْ هم الِع /نيِباطَمخالْفَِإنَّ    ]ظ71[

                                                
 .246 ص:، وشرح قطر الندى271ص: شرح ابن الناظم: ينظر )1(
 .246ص: املصدر نفسه: ينظر )2(
  أَو كَصيٍب من السماِء ِفيِه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصاِبعهم ِفـي آذَاِنِهـم   :، ومتامها19البقرة، من اآلية )3(

 ِحيطٌ ِبالْكاِفِرينم ِت واللّهوالْم ذَراِعِق حوالص نم. 
 .2/180:، وحاشية الصبان2/225:أوضح املسالك: ينظر )4(
 ).هـ(ساقطة من  )5(
 .)هـ(إضافة من  )6(
   خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً ثُم استوى ِإلَى السماء فَسواهن سـبع سـمواتٍ        الَِّذيهو  ،  29البقرة، من اآلية   )7(

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهو. 
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اِعقَوِرولُ الش:  
 

أَ لَو ـ  و ـ ا أَ نَّ م ـ  س      ِعيـشةٍ نى م دأَعى ِل
  

   )1(اِلم الْ نالً مِ يِل قَ -لُبطْلَم أَ و–ي  اِنفَكَ  
  

ـ اد الفَ تح اِ دقَا فَ الُ م ثَِم، و الالَِّموضا بِ فُخ م اَءأَفْعلُ التفِْضيِل لَيس ِبمصدٍر؛ فَِلهذَا ج     " فَأَدنى"  )2(ِلاِع
  : ِراِع الشولُقَ

ــي لَِإو نتــع ــروِن ــركِْذي ِل زةٌ      اِك ِه
  

ـ ر ب صفُو الع ضفَتنا اِ مكَ     )3(طْـر ه القَ لَّلَ
  

ا ملَ، فَ "اكيي إِ ِركِْذِل "معنى ألنَّ الْ  لِّم؛كَتم الْ وه" رىكِْذ "لَاِعفَ، و "ةُزِهالْ "يِه" ٍيِنوعرت"لَ  اِعنَّ فَ ِإفَ
ـ ، ))4 ِلتركَبوها وِزينةً   :قوله تعاىلو، الالَِّم ِبهضفَ خلُاِع الفَفلَتخِا ـ ركَت"إنَّ فَ وهقـِديِر  ِب" ابت  
ـ   رقْ م ِهيَء بِ ِجِري، و ِمحالْاِل، و غالِب، و لِِيخ الْ قِِلْخلَّةٌ لِ  عِ وهو" ابوهركَ ت أَنْ" ـ  الِ الالَِّمونـا ِب ِف الَِتخ  
ـ  ثَِمم، و و آد نب" وبكُالر"لَ  اِعفَاىل، و ع ت  اهللاُ وه" ِقلْخالْ"لَ  اِع فَ نَّ ألَ ؛ِلاِعالفَ ـ ا فَ الُ م ـ ت اِ دقَ حاد   
الزقولهاِنم :  

  )5( ...........................     هـابيٍم ِثوــنت ِلضـد نقَت وـئِْجفَ
   لَِّذيا، وِهاِنم زعلَىق اِب الثَّوِب سِعلْ خانَم زنِكِع الثَّوِب لَلْلَّةً يف خ ِعانَنْ كَِإ، و"مالنو"إنَّ فَ

                                                
  : قصيدة مطلعها، من 39 ص:ت من الطويل يف ديوان امرئ القيسلبي ا)1(

  وهل يعمن من كان يف العصِر اخلايل  أالَ عم صباحا أيها الطلل البـايل
 .وأظنه سهوا من الناسخ. ويروى قليل بدل قليال

 .الفعل) هـ(يف  )2(
، وارتـشاف   )رمـث (مـادة   : لعـرب ، ولـسان ا   1/253:البيت من الطويل يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف        )3(

، وحاشـية  2/22:، وشـرح ابـن عقيـل     248ص: ، وشرح قطر الندى   2/227:، وأوضح املسالك  2/222:الضرب
  :، أليب صخر اهلذيل، ويروى صدره2/182:الصبان

      ...........................           إذا ذُكرت يرتاح قليب لذكرهــا
  .ويروى أيضا نفضة بدل هزة 

اعر هو أبو صخر عبد اهللا بن سلمة من بين سهم بن هذيل، عاش تابعا لبين مروان يف احلجاز نظم شعرا يف مدح             والش
 .129ص: ، ومعجم الشعراء4/223:األعالم: ينظر. عبد امللك بن مروان، وكان شاعر غزل مشهورا

 .  ِلتركَبوها وِزينةً ويخلُق ما الَ تعلَمونَ والْخيلَ والِْبغالَ والْحِمري :، ومتامها08النحل، من اآلية )4(
  : هذا صدر بيت من الطويل يف ديوان امرئ القيس، ومتامه )5(

  لدى الستر إال لبسـة املتفضـل   .              .................................
  .14ص: ديوان امرئ القيس: ينظر. ويروى ثياا بدل ثيابه
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قُي م الَ قَوم 1(ِمام( ِعليِل الت" حنو قوله تعاىل  " ِمن :   ْواأُِعيد غَم ا   ِمنِفيه )2( حنو قوله  " يف"، و
ـ  جَأل:  أي )4(» يف ِهرةٍ   النار ِتلَخ د ةًأَرمإنَّ اِ «: يِثِدح، ويف الْ  ))3م ِفيِه   يذْرؤكُ : تعاىل رٍة، ِل ِه
الكَ"وحنو قوله تعاىل  " اف :     اكُمدا هكَم وهاذْكُرو)5( َأل: ، أيِل ِهجدِهِتاياكُمإي و ،"عكقوله " ن

  : ، حنو قولِه تعـاىل    "اُءالب"، و كوِلِل قَ جَأل: ، أي)6( هِتنا عن قَوِلك     وما نحن ِبتاِرِكي آلِ    : تعاىل
        ِهملَيا عنمرواْ حاده الَِّذين نفَِبظُلٍْم م)7( َأل: ، أيأَ   ج  بِ ِل ظُلِْمهم وسِهِبب و ،يج ج الْ وز رسموِفيت 
ـ ، و جرهافًا فَ  مض انَنْ كَ ِإردا و  مج انَنْ كَ لٍَّة إِ ِقِب، و "بال"انَ  نْ كَ ٍة إِ رثْكَوِط بِ لشرِل نصهـ  ب س 8(اُءو( 
الْوفْمولُ لَ ع م هنبِ ص ِفوبالْ ِهِلع كُذْم وِر مع و ِفيلَ بِ ِقهع ـ ٍل م ـ  )9(وٍفذُح ـ  جِ ن ِم ِسن ـ ِه، و لُ هاألوو 
   )11(.دايت زبربا ضيِدأْت: ولُقُ تِهِلاِمى ع علَهميِدقْوز تجي و)10(دمتعمالْ

                                                
 ).هـ(قطة من سا )1(
 .  عذَاب الْحِريِق ِفيها وذُوقُواْ ِمنها ِمن غَم أُِعيدواْ أَن يخرجواْكُلَّما أَرادواْ :، ومتامها22احلج، من اآلية )2(
اجاً وِمن الْأَنعاِم أَزواجـاً   والْأَرِض جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزوالسمواِتفَاِطر   :، ومتامها11الشورى، من اآلية )3(

ِصريالب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سِفيِه لَي كُمؤذْري . 
 .42ص: ينظر متامه )4(
 عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغواْ فَضالً من ربكُم فَِإذَا أَفَضتم من :، ومتامها198البقرة، من اآلية )5(

آلِّنيالض ِلِه لَِمنن قَبم مِإن كُنتو اكُمدا هكَم وهاذْكُراِم ورِر الْحعشالْم ِعند . 
ومـا نحـن لَـك    وِلك قَالُواْ يا هود ما ِجئْتنا ِببينٍة وما نحن ِبتاِرِكي آِلهِتنا عن قَ :، ومتامها53هود، من اآلية )6(

ِمِننيؤِبم. 
ن هادواْ حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللِّه الَِّذيفَِبظُلٍْم من  :، ومتامها160النساء، من اآلية )7(

 . كَِثرياً
 .2/183:، وحاشية الصبان1/522:، وشرح ابن عقيل2/228:أوضح املسالك: ينظر )8(
 .مقدر) هـ(يف  )9(
 .147ص: أسرار العربية: ينظر )10(
  .149ص: املصدر نفسه: ينظر )11(
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ـبالْاب فْمعولُ مـع ه  
  

   لَعن فَ اِن م يبر لِ كَ يذْ الَِّذي(ه  هِبشيو  ٍل أَ ع فِ نه مِ قَبسا  م، بِ ))1(]وبصنمالْ/ [مس االِ وهو(     ]و72[
  

مالفِ ع هأَ )لُع ،الْ :ي لِ كُذْم وربي اِن من ص احب م عالفِ ولَم ِلع و ،خبِ ر ِهج ي الْ اِق بيلُاِعفَم قَ، و   ـدح د
ـ  ٍل أَ عِفوق بِ بسيِة م ِعم الْ علَىيص  ِصنا الت ه بِ يدِراٍو أُ  و دعةٌ ب لَض فَ مسإنه اِ «: اهنوٍد مِ دحِب م يـهِ ا فِ و 
حوفُرهو معن2(.»اه(  

ك وتشرِب اللَّبن   أكُِل السم  ت الَ: اِو يف قوله  د الو عالِفعلُ الْمنصوب ب  " اِالسِم" ِبِذكِْر   جرخفَ  
 ِلكَوِنِه لَيس ِاسما  ه  عوالً م عفْمى م ال يس ا، فَ ذَك ه ِلع فِ عا م ذَلْ ه عفْ ت الَ: يِع، أَ مج الْ معنى علَى هنفَإ
: حنـو قولـك   " اِوالو "دعا ب ِة م ِر الفَضلَ كِْذِب و ،ةٌعاِل طَ سمالشد و ي ز َءاج:  يف حنو  ةُياِلح الْ ةُلَمجوالْ
: اِء، حنو  الب دعبٍرو، و م ع عد م ي ز اَءج: يف حنِو قولك  " عم "دعا ب اِو م ِر الو كِْذِب و ،ورمعد و يك ز رتشِا
  )3(.هااِسسأَ الدار ِبكتعِب

ِذكِْر إِ ِبورِةاد نلَىِص  يِص التالْ ع ة، حنو ِعمي :اَءج ز ي و دعما أُرِ ذَ إِ ،وريـ  د جم د4( اللَّفـظِ  ر( ،
 يِها فِ  م وٍل، أَ عِفوقًا بِ بس م أَنْ يكُونَ بد   أنه الَ  وه، و هعوِل م عفْمِط الْ رشِل انٌي ب ،اخل.. وق  بسم: وقوله
  )5(.ِهوِفرحِل وع الِفمعنى

 فَأَجِمعواْ أَمركُم : ه تعاىل، وقولالنيلَت ور، ِس)شيجري والِْم األَ اَءج:حنو قولك : األولُفَ(
ب احن ص اِن م يب لِ وركُذْوب م صنم م س اِ "شيجالْفَ"،  )ةَبشخالْاُء و مى الْ ستوِاو)6(  ،)كُم  وشركَاَء

  )7(.اءِِوِتساَء يف اِالمب الْاحاِن من صيبور ِلكُذْوب مصنم مس، ِا"ةَبشخالْ"، ويِئِجمري يف الِْماَأل
  

                                                
 .)هـ(إضافة من  )1(
 .252ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
 .بأسرها) هـ(يف  )3(
 .العطف) هـ(يف  )4(
 .252ص: املصدر نفسه: ينظر )5(
لُ علَيِهم نبأَ نوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإن كَانَ كَبر علَيكُم مقَاِمي وتـذِْكِريي  وات :، ومتامها71يونس، من اآلية )6(

   ِإلَـي والَ    كُم ثُم الَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمـةً ثُـم اقْـضواْ           ِبآياِت اللِّه فَعلَى اللِّه توكَّلْت فَأَجِمعواْ أَمركُم وشركَاءَ       
 .تنِظروِن

اختلف البصريون والكوفيون يف عامل النصب يف املفعول معه، فذهب البصريون إىل أن العامل فيه هـو الفعـل                    )7(
إىل أنه منـصوب بعامـل   ) هـ311ت(وذهب الكوفيون إىل أن املفعول معه منصوب على اخلالف، وذهب الزجاج 

 .145ص: أسرار العربية: ينظر. مقدر
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ـ ٍل و جلُّ ر كُ: مِهوِلب يف حنو قَ   وز النص ج ي الَ و ،النيلَ و راِئنا س أَ: كولُقَ: يثَّاِنوال ضيـ  ؛ِهِتع ألن ك  
  ؛ِبالنصِب" اكبأَ و كا لَ ذَه"وز  ج ي ك الَ ِلكذَ، و )1(ِهوِفرحِل، و ع الفِ معنى يِها فِ  م الَالً، و علَم تذكُر فِ  

ك الَم: أما حنو و ،)2(وفُهر ح يِه فِ سي لَ كنهلَ" ريِشأُ "وهِل و ع الفِ معنى يِهانَ فِ نْ كَ ِإِة و ارشم اإلِ سألنَّ اِ 
وزاي؟د و م أْا شنك و اعر؟م كَ ويأَ ف  و تنزثَكْأَ فَ ؟داًيرمه ي بِ فَر عـ  الَِّذي، و ِفطْالع ن نصوا  وا  برقَـد  

  

  وحده لُ  عما حِذف الفِ  لَفَ ؟عنف تص يكَ و ؟ونُكُا ت لُ م صاَأل، و أًدتب م  الَ وٍفذُحمالً لِ اِع فَ /)3(ريالضِم   ]ظ72[
  

بِمرالض زو ،ريفَانصالَلَ، وي جت ِدقْوزالْي مفْم4(وِلع(م ع لَىهعطِْلاِم علقًاِه م.)5(  
ِالِلوساِقِم الوِع بعداِو الْ الومسِفِة ِبوقَبأٍَلع ،وم عناهتاالَ ح :  
: ، حنو لُاألوي، فَ اِعنو صِ ي، أَ ِونع م ٍعاِنمف لِ طْ الع عنتما اِ ذَ إِ ِةيوِلعفْم الْ علَىِه  ِبصوب ن جو: ااهدحِإ -
مات ز يد لَطَ وِت  عالشم و ،س ه الُ الْ ثَا مِ ذَِمنصِف الثَّ مقوِلاين كَ اين، والثَّ نقُ: كمو تزيا، ودمرر ت
ـ ن م ٍريِمض بِ يِد التوكِ دعالَّ ب ِل إِ تِصم الْ وِعفُرم الْ ِري الضمِ علَىف  طْوز الع جيالَ   ه ألن ؛دايز و كِب ٍل ِصفَ

  .صح اَألعلَى ِضاِفخِة الْادعِإالَّ ِبوِض ِإفُخم الِْري الضِمعلَىف طْوز العج ي الَه وألن؛حص اَألعلَى
ـ زت و نكُن أَ : ك يف حنو قولِ   كِلذَِف، و طْ الع علَىه  عُ م ولُعفْم الْ جحرتنْ ي أَ: ةُياِنالثَّ - ـ  ي   ِخاَألدا كَ

كلَ ألن و فْطَ ع  ت"زايلَى" دمِ عيف   ِري الض "لَ" كُنزكُونَ  مأَنْ ي ز يد أْ م ا، وورِكلَم ـكالَ ن  أنْ   ِر ت يـد
أْترم و ،ِإهنم أَ ِرا ت يد أْنْ ت م رماِطخبكُونَ  بِ كأَنْ ي م كَ ع اَأله أُ قَِخ، و دسمِ ِفت يدن ذَ ه ميِل أَ ِثا الت نَّ ما بع د
  هو اذَهو" ويِنخاَألكَ"قُلْت  الَّ لَ ِإا، و مِهِبس ح علَى  الَ طْقَه فَ لَبا قَ  م ِبس ح علَىونُ  كُه ي ع م ولِِعفْمالْ

ـ ، و ِهياِنِضتقْاس ي يالِقاع و من نص علَيِه ِابن ِكيسانَ، والس     ِمميح و الصِح األَ ِنع ـ خ ِإجـازةُ   «ِشفَ
   )6(.»يِوالقَس ِبيلَِف وطْ الععلَىاسا يعا ِق ممطَابقَِتِهما

ـ   ِري ضع ن غَ ف مِ طْن الع كَما أَ ذَك إِ ِلِف، وذَ طْانُ الع جحر:  الثَّاِلثةُ -  ضـعٍف يف    الَِظ، و ٍف يف اللَّفْ
  نِف مصالُ الْ ثَا مِ ذَِمن ه ه، و عف لَ  مض الَلُ و ص األَ ف هو طْ ألنَّ الع  ؛ورمعد و ي ز امقَ: ، حنو )7(معنىالْ

  

                                                
، وشرح قطر   2/239:أوضح املسالك : ينظر. النصب) أبو حممد عبد اهللا بن علي بن اسحاق ت؟        ( أجاز الصيمِري    )1(

 .252ص: الندى
 .252ص: شرح قطر الندى: ينظر )2(
 .2/240:أوضح املسالك:  ينظر)3(
 .الفعل) هـ(يف  )4(
 .146ص: أسرار العربية: ينظر )5(
 .254ص: ، وشرح قطر الندى2/243:، وأوضح املسالك2/293:ارتشاف الضرب: ينظر )6(
 .2/243:أوضح املسالك: ينظر )7(
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ـ فْ إما م  )2( ]فَالشركَاَء [))1 كُمفَأَجِمعواْ أَمركُم وشركَاءَ    رآِنه يف القُ  ند مِ رما و ِم، و ولُاَأل ولٌ ع  
مأَ ع ه م وطُع  لَىوفقولهِ ع " ركُأم3( ]قوله تعاىل [، و "م(اي    ـرالطَّيو هعِبي مالُ أَوِجب  )4( ـ  ِعالرفْ، ِب
  أنـه  علَـى ، أو   "الًضفَ" علَى أو   لِِّهح م علَىِف  طْالعِب إما بِ  النص، و "الُبا جِ ي"ِظ  فْ لَ علَىِف  طْالعِب
فْمعولٌ معه.  

  )و ا خأمكَ ب ر أَانَ وخاِتوه ِاا وس  إنَّ و أَمخِتاوقَا فَ هد قَ تمكْ ذِ درها يف الْ ممفُروعِلذَكَاِت و ك
والْ  )ِعاِبالت  منوبص ِة، وتِرعابِ يالت كُ ِعف  اِبلُّ ت بِ ِرٍع أُع بإعر اِب مِهتـ    لُو ـ لِّ و  ِمـن كُ ـ فَ(ٍه،  ج    /د  قَ

  

  .اِتوعرفُم أي يف الْ)كاِلت هنمدقَت   ]و73[
  ا فَلَومرم غَ ِمنفُراِت اَألوعسماِء ومنوباِتصيف م عرا شهفُخا فَاِتوضالَقَه:  

                                                
 .259ص: ، ينظر متامها71 يونس، من اآلية)1(
 ).هـ(إضافة من  )2(
 .إضافة يقتضيها السياق )3(
  .185ص: ، ينظر متامها10 سبأ، من اآلية)4(
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ـبم ابفُخاِت اَألـوضساِءـم  
  

ـ  فُخم: ثةُالَات ثَ وضفُخمالْ(،  ِعاِقاِن الو يباِء لِ مس إىل األَ  اِتوضفُخِة م افَإضِب   ِفرحالْوض ِب
و مبِ فُخ اِإلوضِةافَض( الْ، ولَ اِفخ الْ ض هضم  ،اف)ولِ اِبت علمِب:  حنو )وِضفُخزوالْ ،ِلاِض الفَِدياِفخ ض  
   :وِرهمجب الْهذْ ألنَّ م البدلَ فَِإنَّ خاِفضه مقَدر؛ِه إالَّوِعتبمض لْاِفخالْ: وه، هلَ

ـ يـلَ الْ  ِقدر، و قَ م يِهلُ فِ اِمالعلَ، فَ دمتبوِع إالَّ الب  لُ يف الْ  اِم الع وِع ه لَ يف التابِ  اِمنَّ الع أ اِفخ ض  
يـلَ  ِقيِد، ووِكِت، والتاِب النع يف بكوِر، وذِلرجلم ِلِةراوجمالِْب وضفُخمعضهم الْ ب ادز، و يةُِعه التب لَ
وب  اب"طْع سفَ   ."ِقِف الن عتا النِهوِلفي قَ  أمم :ِربٍ   ذَهخ بض رحِو )1(ا جربِ ي    خـرب "جـر "
ـ كْ أَ ِع الرفْ علَىو" رحجالْ"ِصفَةٌ ِللمرفُوِع وهو    ؛ ألنه   قَّه الرفع  ح انَا كَ إنم، و "الضب "ِهرِتاومجِل ر ثَ
العِبر.  

  وِكوا التفَأم ي حنو قولهِفيد:   
ي ـاِت كُلِِّهـم      اِحا صجولِّغْ ذَِوي الزب      

  

   )2(ِب الذَّنلَّت عرىحنا ِاذَلٌ ِإصيس وأنْ لَ  
  

منصوب علَى الْمفْعوِلية وكَانَ    " ذَِوي"، و "هنكُلّ: "الَقَإالَّ لَ ات، و زوجل لِ ي الَ ِوذَيد لِ  توكِ "كلّهمف"
قكلّهم "ح "صالنو ،ِلِكلَب ِفضخ هنجماوِلِهِتر فُلموِضخ.  

و ا العفكقوله تعاىل  طْأم ف : ِالةِإلَى الص متواْ ِإذَا قُمنآم ا الَِّذينها أَيي   كُمـوهجفاغِْسلُواْ و 
لَكُمجأَرو وِسكُمؤواْ ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديأَيو )3(يف ِق ،ِةاَءرم ج ن ِل" لجاألر"رجماوـ ر    ِهِت

  
  

                                                
باجلر على أنه صفة    " خرب"جلوار، وتأوال قوهلم    اخلفض على ا  ) هـ392ت(وابن جين ) هـ368ت( أنكر السريايف  )1(
مادة : القاموس احمليط: ينظر. وخرب ضد العمران. 2/444:، ومغين اللبيب311ص: شرح قطر الندى: ينظر". ِلضب"
)ِربخ.( 
 ، أليب الغريب النصري   1/471:، واملعجم املفصل  5/92:، وخزانة األدب  2/444:البيت من البسيط يف مغين اللبيب      )2(

. ويروى استرخت بدل احنلّت، وعرى بدل عرو، وهو أبو الغريب النصري أعرايب له شعر قليل أدرك الدولة اهلامشية                 
 .5/91:خزانة األدب: ينظر

يكُم ِإلَى الْمراِفـِق  ن آمنواْ ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيِدالَِّذييا أَيها  :، ومتامها06املائدة، من اآلية )3(
وامسحواْ ِبرؤوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبِني وِإن كُنتم جنباً فَاطَّهرواْ وِإن كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر أَو جاء أَحد منكُم  

 فَتيممواْ صِعيداً طَيباً فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم منه ما يِريد اللّه ِليجعلَ  فَلَم تِجدواْ ماًءمن الْغاِئِط أَو الَمستم النساَء
  . علَيكُم من حرٍج ولَـِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
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   كِل يف ذَ  همفَالَخ، و )1(ىاَءِة األخر ر يف القِ  وا ه مب كَ قَّه النص  ح انَكَو" الرؤوس "وهوِض و فُخلمِل
ـ ِفطْف العر ألنَّ ح؛ِفطْحسن يف الع يوِر الَرجم الْعر مـجوا أنَّ الْ أَر و ونَمحقِّقُالْ ـ اِج ح ب ز ني
 ؛اِنيِف الب طِْة يف ع  راومج الْ علَىض  فْخاِس الْ يع يف القِ  ـمتِن ي م الَ عِة، ن راولمجلٌ لِ ِطمبو ِنـيمساِال
هكَ ألن عوكِ ِتـالنوالت   جيِد يف ماوِة الْ رم وِع، وتبينِتي اِ ِغبمناع  يف الب هِل لِ دووِد الْ جاِجح ـ ز ت    أى ريرا و ِدقْ

  

  ابوا جأَةٌ فَوحسم مةٌ الَولَسغرجلُ مهم اَأليلَ لَِقفَ"/ الرؤوس"فِْظ  لَعلَى وا ه إنم ِةاآليالْخفْض يف   الِء أنَّ   ؤه  ] ظ73[
  

عِب ن ذَِلكوجهِني:  
ـ م الْ ِراِئ س )2(]ِنيب[ ن مِ كِلذَ بِ ِنالَج الرِ ِتصخلُ و ا الغس ِح هن سمالْ بِ ادمرنَّ الْ أَ: امهدحأَ  والَِتغس 
الْقِْلي بيف ص رصتمةَ اِإلسظَنم تا ِإذْ كَانهلَياِء ع3(.اِفر(  
أنَّ الْ : اينالثَّورم ه ا الْ ادنمس  لَىحالْ ع  فَِّني وخِللَ ذَ ِعجك م ا لِ سحجلر ِل مج ا، وِإازمن يقَِقا ح  ـهأن هت 
مللِْس حخ لَى الَِّذيفعجةُ الرنِل، والسب نذَي ِلتكروي جحثةُ أُالَ ثَولَا القَذَ هوٍرم :  

  .نهرآِن عونُ القُي ص علَى شاٍذ فَينبِغ)4(]مالًح[ِة راومج الْعلَىملَ أنَّ الْح: أَحدها
ـ صم الفَلْزيفَ" الوجوه واأليدي  "علَىِة  يقَِقحف يف الْ  طْ الع انَ كَ كِل ذَ علَىلَ  ا حمِ ذَ إِ إنه: اينالثَّ لُ ب ني
ـ  نْ الَ لُ أَ صاَأللُ، و صِم الفَ زلْلَم ي " الرؤوس "علَىف  طْلَ الع ا حمِ ذَِإ، و )5(ِنيفَاِطعتمالْ ـ  ص يفْ لَ بين 
  .ِةلَجم الِْنالً عضٍد فَرمفِْبيِن فَاِطعمتالْ
ـ  علَـى لٌ  م ح وِليِر األَ  التقدِ علَىاورِة و مج الْ علَى ملٌيِر ح ا التقدِ ذَ ه علَى فطْإنَّ الع : ثُاِلالثَّ  ِري غَ
ـ ، قُ ِبةُ النص اَءر قِ وِلاَأل يِهلتوِجدلُّ لِ ي: تلْنْ قُ ِإى، فَ ولَِة أَ راومج الْ علَىلُ  محِة، والْ راوجمالْ  الَ: تلْ
لَنسمهإن طْا ع لَىفاَألع وجاَألِه وي، ِديلَى لْبعم لِّ الْحجوالْار موِرجر.  

قوله  [ حنو)إىلو (وٍح،ِمن نك، ونِم : حنو)ِمنض ِبفَا يخم: وهِف، فَرحالْوض ِبفُخما الْأمفَ(

                                                
، وعبد اهللا بن )هـ128ت(، أبو جعفر املدين يزيد بن القعقاع )هـ156ت(محزة بن حبيب أبو عمارة  : قرأ باجلر  )1(

، وأبـو عمـرو بـن العـالء           )هـ229ت(، وأبو حممد بن هشام بن ثعلب خلف البزار          )هـ120ت(كثري املكي   
، وأبـو   )هـ118ت(، وأبو عمران عبد اهللا بن عامر الشامي       )هـ169ت(نافع املدين : وقرأ بالنصب ). هـ145ت(

النشر يف  : ينظر). هـ205ت(، وأبو حممد يعقوب بن إسحاق احلضرمي      )هـ189ت(احلسن علي بن  محزة الكسائي     
 .3/40:القراءات العشر

 ).هـ( إضافة من )2(
 .2/443:، ومغين اللبيب1/326:الكشاف:  ينظر)3(
 ).هـ( إضافة من )4(
 ).هـ(ساقطة من . املتعاطفني...  إذا محل )5(
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 لَقَد رِضي اللَّه عـِن      : )3 (]قوله تعاىل [، حنو )وعن2(  ،)( ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعاً      : )1(]تعاىل
 ِمِننيؤالْم)4( ،)لَى5 (]قوله تعاىل[و ، حن)وع( : َلُونمحلَى الْفُلِْك تعا وهلَيعو  )6( ،)حنو )ويف ،

: ، حنو )ورب10(،) (ما تشتِهيِه الْأَنفُس    )9( وِفيها ،  )8(وِفي السماء ِرزقُكُم      :)7 (]قوله تعاىل [
ـ ز: ، حنو )والكَاِف(،  )12( آمنا ِباللَِّه    قَالُواْ : )11 (]قوله تعاىل [، حنو )الباِءو(أته  راٍب قَ ترب كِ  يد 

  . )14(ولَه الْحمد  ، )13(الْحمد للِّه  : ، حنو)والالَِّم(ِد ساَألكَ
)روح القَس وف ِهِم وي :الو و ،اواءُ البحنو )اُء، والت ، :اِهللاو اِهللاِب، و و ،اِهللات ـ ، و ـ  كُ ِهِذه ا لُّه

اِب،     قَدِل الِكتا يف أوهم)ِبوِواو بحنو ) ر :ٍل، أَ لَويي :لَ و برد      ٍليـربوافَقَـةُ الْمِه مكَالَم ظَاِهرو ، 
ونييف أنَّ الْالكُوِفي ِبفْخ ضِحووالص ،باِو رهأن الْ ِبيح برضممرِة، وهم ذْوه بنيِريص15(.الب(   

                                                
 ).هـ(ساقطة من . يقتضيها السياق إضافة )1(
 وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقاً لِّما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنـاً علَيـِه    : ومتامها، 48 املائدة، من اآلية)2(

        ع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم بفَاح  ـاء اللّـهش لَواجاً وهِمنةً وعِشر ا ِمنكُملْنعِلكُلٍّ ج قالْح ِمن اءكا جم 
يـِه   اخلَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعاً فَينبئُكُم ِبما كُنتم فِ     واِحدةً ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي ما آتاكُم فَاستِبقُواْ      لَجعلَكُم أُمةً   
 . تختِلفُونَ

 . إضافة يقتضيها السياق)3(
 .73ص: متامهاينظر ، 18 الفتح، من اآلية)4(
 . إضافة يقتضيها السياق)5(
 .22 املؤمنون)6(
 . إضافة يقتضيها السياق)7(
 . وِفي السماء ِرزقُكُم وما توعدونَ :، ومتامها22 الذاريات، من اآلية)8(
 .وفيه) أ( يف )9(
 .183 ص:متامهاينظر ، 71الزخرف، من اآلية )10(
 . إضافة يقتضيها السياق)11(
 .  آمنا ِباللَِّه وحده وكَفَرنا ِبما كُنا ِبِه مشِرِكنيفَلَما رأَوا بأْسنا قَالُواْ :، ومتامها84غافر، من اآلية )12(
 .52 ص:متامهاظر ين، 02كقوله تعاىل يف سورة الفاحتة، من اآلية )13(
 .  والْأَرِض وعِشياً وِحني تظِْهرونَالسمواِتولَه الْحمد ِفي  :، ومتامها18الروم، من اآلية )14(
من البـصِريني   ) هـ286ت(ذهب الكوفيون إىل أنَّ واو رب تعمل يف النكرة اخلفض بنفسها وإليه ذهب املربد              )15(

: ينظر. لواو نابت عن رب، وذهب البصريون إىل أن واو رب ال تعمل، وإمنا العمل ِلرب مقدرة         واحلجة يف ذلك أن ا    
  .1/376: اإلنصاف يف مسائل اخلالف
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  )و ذْ، وِبمنذُم( و ،يختاِن بِ صماِن حنو قولك  الز :م أَا ريهت  ذْ يم ومأَ ِني  نم ـ  و وِم الْ ذُ يمـ ج ِةع/  
  

  وٍم و يٍر، أَهذُ شته مذْ، أو منيأَا رم: ا، حنوياِضانُ مانَ الزمنْ كَ ِة إِ اياِء الغ دِتب الِ الَِّتي "ِمن"عنىما بِ مهو   ]و74[ 
  

ـ      تهيأَا ر م: را، حنو اِضانَ ح ا كَ ذَ إِ يِةرِفلظَّ لِ الَِّتي" يف "معنىو بِ أَ نعا وِبموِمنذُ ينم ذْ، أَوـ "ى   م  )1("نِم
إىل"و "ا إِ منْ كَ ع انَ معد ا، حنوود: م  أَا ريهذْ، أَ  تم  نم و ذُ يومي ِن وكُياِن اِ ونسمذَِن إِ ي ا دلَىالَ  خاِ ع ٍمس 
موحنوٍع  فُر :م أَا ريذْ، أَ  تم ه م ون ذُ يوم اِن، وما حِ هيٍذ  ِئن  مهدعا بمآِن، ودتبم ربلَـٍة    )2(ا خملَى جوع ،

   )3( .يةُرِفحالْ" ذُنم "علَى، ويةُِمساِال" مذْ: "علَىب اِلالغٍة، ويِمسو ِاب، أَاِلهو الغت، وانكَِفعِليٍة 
و رح وِف الْ ِمناذَّ جالش ِة  ر"مىت " ذَ يف لُغيلِة ه أَ: "ونَولُقُيخر ا مهجـهِ ى كُ تأَ "م ،ي:   ِمـن 

   )5(.قيلِة ع يف لُغ"لَّعلَ"، و)4(كُمِه
  :ال الشاعر قَ

  )6( .......................   ـاينلَم عــكُلَض فَـلَّ اِهللاعلَ
الَلَ"وذَِإ" وا وِليهِما ضتم الَلَ: لٌ، حنوِصريوو ،لَيالَوو ،كالَه7("لَو(.  

                                                
 ).هـ(ساقطة من  )1(
 إذا ارتفع االسـم بعـدمها ارتفـع بتقـدير فعـل حمـذوف، وذهـب              "منذ"، و "مذْ" ذهب الكوفيون إىل أنَّ      )2(

  بتقدير مبتدأ حمذوف، وذهب البصريون إىل أما يكونان امسني مبتـدأين ويرتفـع             إىل أنه يرتفع   )هـ207ت(الفراء
 .1/382:املصدر نفسه: ينظر. ما بعدها ألنه خرب عنهما

امسان إذا وقع بعدمها االسم مرفوعا أو وضع بعدمها فعل، وإن " منذ"، و "مذْ"إىل أن   ) هـ672ت(ذهب ابن مالك   )3(
: ينظـر . إىل أما حرفا جر وليسا امسني مضافني      ) هـ761ت(رورا فهما حرفا جر، وذهب ابن هشام      وقع بعدمها جم  
 .2/31:، وشرح ابن عقيل1/540:مغين اللبيب

 .2/305:، وحاشية الصبان1/10:، وشرح ابن عقيل273ص: ، وشرح قطر الندى1/539:مغين اللبيب: ينظر )4(
 وعقيل قبيلة معروفة من العدنانية .1/8:، وشرح ابن عقيل272ص: دى، وشرح قطر الن3/7:أوضح املسالك: ينظر )5(

: ينظـر . ينتهي نسبها إىل عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة، سكنوا البحرين مث ساروا إىل العراق وملكوا الكوفة               
 . 2/801: معجم قبائل العرب

، وشـرح قطـر     3/7:وضح املسالك ، وأ 356ص: شرح ابن الناظم  : هذا صدر بيت من الوافر، وهو بال نسبة يف         )6(
  : ، ومتامه2/304:، وحاشية الصبان1/9:، وشرح ابن عقيل272ص: الندى

..........................  كـم شـريـمبشـيٍء أنَّ أُم.  
 ).شرم(مادة : القاموس احمليط: ينظر. وشرمي هي املرأة املفُضاة

يها ضمري متصل، فالـضمائر جمـرورة ـا، وزعـم       حرف جر إذا ول   " لوال"إىل أن   ) هـ180ت(ذهب سيبويه  )7(
 .2/307:، وحاشية الصبان2/373:الكتاب: ينظر. أا يف موضع رفع االبتداء) هـ215ت(األخفش
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وحالْ ر وفج ت رتبِ ع الِفلَّقاِم الْ  عِل التتمص ِف وِهِهرالْ ِشب مِلؤِه بِ و ِب ويِها فِ م اِئ رةُ الفِ حع ـ الِْل، و   ف الَِخ
ـ  ِل الناقِ عيح يف الفِ  الصِحي و اِنعموِف الْ رح، و ِصِل الناقِ عالِفِد، و اِمجالْيف   ِص جو الت ازلُّـِق، ويف   ع
حوِف الْرماين الْعمعن.  
وخمةٌ مِ سن ح وِف الْ رالَ ج ر ت تبِ علَّق ش الْ ِهيٍء، و يحائِ رالز وفد لَةُ، وو لَالَ، وع كَلَّ، و شالت يِهِباف ،
وحاالِ ر وفثِْتسيف الكَ  الَِخاِء، والْ ن الَقَاِف، فَ ف ب عضهنَّ كَ أَولُ بِ والقَ«: م الت افالَ يِهِبش  ت تع  سلي لَّق
ـ ، و )ٍديغُالم ز : "نحو قولك افِة، فَ ضاِإلض بِ فَخا ي وأما م (،  )1(»يٍءشِب ـ   يِه ـ اِإل ِة يف اللُّغ اق صلْ

ـ ولُ ب ه قَ نِمه و تدسنأَ، و ِهه بِ تقْصلْأَ: يِط، أَ اِئحىل الْ ي إِ ِرهت ظَ فْضأَ: مهولُه قَ نِم، و )2(ادنسواِإل ِضع 
العِبر الْ ِص ي فحاما  لَفَ: مم  اهلْنخأَدفْضن ا ظُهنا إىل الْ  ورِطاِئح ا يف االِ  ، وأمقَِح، فَ الَِطصد   تـدح 
ـ نِم و »يفًـا ِفخ ت ويصا، أَ ِصخ ت وفًا، أَ يِرع ت ولَيد األَ ِفةٌ ت بسإنها نِ «:اهنوٍد مِ دحِب ـ  «:اه هـ  إن   سبةٌ ا ِن

  

   يِلِزن ت /علَىِه  ِريٍم إىل غَ  س اِ ادنسا إِ إنه«:اهنِم، و )3(»مااِئ د ضفْخا الْ ميِهاِنثَب لِ وِج ت نِِينثْ اِ نييِديةٌ ب تقِْي  ]ظ74 [
  

اِف ِمن التنويِن   ضميد الْ ِرجب ت جا و ذَهِل؛ وِ )4(»ام تنويِنهِ قَوم م قُا ي و م ةَ تنِويِنِه، أَ  لَِزن م األوِل نالثَّاين مِ 
ـ  ذْح بِ ٍديم ز غُالَ: ولُقُيت، ت أْيا س  م ِري يف غَ  الالَِّم و ِفلْا األَ ذَكَاِب، و رإعلْ لِ يِةاِل الت والنوِن نيِن؛ ِوِف الت
هألن ي لَى كَ  دلُّ عاِل االِ مواإلِ ِمس ،ةَافَض ت د  قْصلَى نِهاِنلُّ ع الَ، وكُ ياِميُء كَونُ الشاِقالً نا وصع رعبي ن
أَا بِ ذَه ننَّ الت شي بِ ِعوين رِفاالناِل، واإلِ صافض شبِ ِعةَ ت راالتص اِل، واالِ ب نيِفنص اِل، واالتص اِل تفَ ض الَ اد
وِع علَـى   مجممثنى، والْ أنَّ نونَ الْ   لِ ِف النوِن؛ ذْحوك بِ مِلاك ومس مِلين مس اَءج: ولُقُتاِن، و عِمتجِي

 ه وِحدبِ ِحا أُلْ م ِهقاِئا قَ مةٌم قَ م ت امالْ ويِنن فرالَِد، قَ م عاىل ت: ِلَاةِقيِمي الصالْمو)5(  ،   ْلَذَاِئقُوا كُمِإن 
ِد، رفْما الْ  نون اِبرعِإلْاليةً لِ ا ت هوِنكَ بِ وِنيِد الن ِيقْتج بِ رخ، و7( (ِإنا مرِسلُو الناقَِة     ،))6الْعذَاِب الْأَِليمِ 

وجم و كَ ِريِسكِْع التِنن  فَ ،شياطنيي حني و إنهم ا متِإالْ بِ اِنلُوعالَ اِبر  اِل تاِن لَ يفَ ه ،أَ: ولُقُتتيتـ  ك   ني ِح
  

                                                
. أنَّ الكاف ال تتعلق بشيء ال ظـاهر وال حمـذوف          ) هـ669ت(وتبعه ابن عصفور  ) هـ215ت(ذهب األخفش )1(

 .2/435:ارتشاف الضرب:ينظر
 ).ضيف(مادة : عربلسان ال: ينظر )2(
 .2/356:حاشية الصبان: ينظر )3(
 . مل أعثر على القول فيما توفر لدي من مصادر )4(
ن ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم والصاِبِرين علَى ما أَصابهم والْمِقيِمي الـصلَاِة             الَِّذي : ، ومتامها 35 احلج، من اآلية   )5(

 . ناهم ينِفقُونَوِمما رزقْ
 .38الصافات )6(
 . ِإنا مرِسلُو الناقَِة ِفتنةً لَّهم فَارتِقبهم واصطَِبر :، ومتامها27القمر، من اآلية )7(
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جاَءين : تقُولُ كنِإ فَ الالَّمف و ِلأما األَ ا، و مِهي فِ اِت النونِ بثِْإ بِ ِسنني اإلِ اِطي ش ِءالَؤ، وه ِسم الش وِعلُطُ
  فَِإذَا أَض ،الَمقُلْ فْالغ تت :الَي غُ ِناَءج ز مٍد بِ يئَِف والالَِّم لِ  لِْف األَ ذْح الَّ يجِمتلَى عاالِ ع س ِرِم تاِن يفَع

ِلذَوالَ ك  ي ج سوي ،وزثْتن  م ى ِمنلَ األَ ِةلَأَس كُونَ  الالَِّمِف، والْ أَنْ ي ضصِ م ةً، والْ فَاف ـضإِ م ليـهِِ اف 
معلِْتوالً ِلمفَكةِِ الصِلذَ، وكيف خ مِة أُسوٍر ِيمأَج وزجنْ يِفم عيهاَألا ب نلَيالالَِّم، واِإلِف و1(.ِةافَض(  

هدكُونَ: اأَحالْأَنْ ي ضى، حنومثنم اف :ا زاربالضٍدي.  
   .ٍديالضاِربو ز: ما، حنواِل سع مذكَِّرم جأَنْ يكُونَ: والثَّاين

  .ب الرجِلالضاِر:  حنوليِه باأللِف والالَِّماف ِإمض الْأَنْ يكُونَ: ثُاِلثَّوال
اِبوالرنْأَ: عونَ الْكُ يمِإض افضافًا ِلليِه موالالَِّل اَأليِها ِفم حنوف ،م :اِرالضر أْبالْس ياِنج.  
ـ : الالَّم، حنو ف و ِل األَ يِها فِ ِري م ِمافًا إىل ض  ليِه مض اف إِ ضم الْ أَنْ يكُونَ : ساِمواخلَ مربِ ر ـلِ تجالر   

  

  علَـى م  س،واِال)2(قًالَاِرِف مطْ عم إىل الْ  "الِْب"لَّى  محصِف الْ  الو ةَافَضاُء إِ جوز الفَر و/ ِمِه غُالَ ِباِرالض   ]و75[
  

   علَـىاٍق ٍم بلٍَف، وعرِري ظَه غٍَم لَِزاِء الَنصٍل يف الِب يضاف أَبدا، وهو كُلُّ ِاسٍم متأم الَسِن، ِقيمسِق
ِتِملَعِه، أَ ي م والْب "لَّىح " صغَِري و ٍف، وم ِقا ب ت يإِ ج وزض و ،هقَافتت دجب وواجها إىل الْ ِإوبمـ م  ِدرفْ
وهون انوع:  

م ا يقَ ج طْوزعه اإلِ ِن ع لّكُ: فِظ، حنو  يف اللَّْ  ِةافَض و ،بع أَض و3(ي( و ،م ا ياإلِ لز مظًـا  فْةَ لَ افَض
وهةُ أَثَالَ ثَون4(:اٍعو(  

  

1- م  ضلِ ا ي ِر، والْ اِهظَّلْافضمالَِك: ِر، حنو م ِك، و ا، وِعلْتن ولَد ،د  ى، وقُـص ى، وى   أَارِسـوو ،ي
وبسانَح لَ، و نْ، ودب و ،نيفَِب- طَسونيِ تا ِح السكُوسوالفَ - و ر ب قينهاِكنَّ سِ ا أَ من ةَ العي ـ ِن ت ونُ كُ
: ولُقُزأُ، ت جت ي ا الَ يمع فِ قَِن ت يةَ الع وحتفْمنهم، والْ يب: يوِم أَ طَ القَ ست و سلَج: ولُقُ، ت "بين "ىمعنِب
لَجس و تارِ سطَ الد ِم ونثْا مِ ه الُثَِملُ، و و ،هِشب ِب، وشيه جوت ، و قَلِْتاه اَء، واِئسـى  بِ رنعـ  م ي، الَ اِق ب 
  .عم ويٍعِم جمعنىِب
  

2-و ما يخِبت أُولَ كَِراِهالظَصالَي، وأُوِذِت واتذَي، ووم ،ا يخِبت الْصمضِر، ومهون اِنوع:   
مضِلا ي كُافضلِّ ممٍر، وهواِح ود.  

                                                
 .3/92:أوضح املسالك:  ينظر)1(
 .2/370:، وحاشية الصبان3/99: املصدر نفسه:  ينظر)2(
 .2/377:وحاشية الصبان، 3/111:أوضح املسالك:  ينظر)3(
 .2/378: حاشية الصبان:  ينظر)4(
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وم ا يخبِ ت صمضالْ ِرم مِباطَخ و هو م اِدصاةٌ رثنفْ لَ  م ظًا ومعنكْ اها التر و ،ِهاري :يكلب ـ ، و سعيد ك
الَو ست تعلُ إِ م الَّ بع يلب دك و ،حناني و ،كدالَوي و كاذَذَهي ِبم كعجمت1(ِني( و إِ ش ذَّتي"ةُ  افَضإىل " لب
ِمضِرِب، وإىل الظَّاِهاِئِري الغ.  

  

3- ا إىل الْ   وأممِل اِ جسكَةًمي أَان ِفت وعليةً، وهذِْإ "و "و"حثُي"و ،"باين"و ،"بيانم"قَ، وحي ذَدم ا ف
ـ لَ" وه و يِةِلعِل الفِ جمو إىل الْ  ، أَ )2(هنضا ع والتنويِن عِ يجاُء بِ  فَ ِهِم بِ لِْعلِْل" ثُيح"و" ذِْإ"ليِهيف إِ أُِض ام" 
 علَى(ِة  افَاإلضص بِ تخا ي م:ي أَ )هوو(،  )4(الكُوِفينيِش و فَخأَلْفًا لِ الَِخ" اذَِإ"، و )3(هاِتِمياسقالَ بِ من  ند  ِع
  : )نِِيمسِق

  )ما ير ِبقَتالالَِّمد(َةٌ، ِرثَكْأَ في)وقَمِبا ي ردكثْرةٌ،فَ )ِمن وما يِبقَت رلِّةٌِقي فَِفد.  
ا القِ ذَوهالثَّ س اِلم ثُ زاداِ ه  م وغَ ٍكاِلبن يه5(ر( و اِبض طُ ما يِبقَت ردكُـونَ  ِمنـ  الْأَنْ ي مض اف

بعالْض ناِر عبا ِللِْإخاِلحصاِف ِإليِه، وضمه.  
وم ا يقَت  ركُونَ  "يِفِب"داين ظَ  الثَّ أَنْ يِلَألفًا لِ ر6(و(، وم ا عدذَا هالِقِني سمِنيه ـ و م ا يـ ت در قَ

  ج رس: اِص، حنو صِتخ االِ علَى و أَ )ٍديالم ز غُ: حنو(،ِكلِْم الْ علَى ِة الدالَ )الالَِّمر بِ دقَت ي الَِّذيف(الالَِّم،  ِب
  

ـ  بز، و خ/ وب  ثَ: حنو(ِس،  نِجاِن الْ ي ب علَى الدالِة   )ِمندر بِ قَت ي الَِّذيو(ِس  رالفَ  ]ظ75[ س اب ـ اٍج و خمات   
  

يٍدِدح(،" ْالِم"ِخز نوع الْن و،يِرِرح "اجالس "ِمن وعالْن خِبش.)7(  

                                                
: حتننا عليك بعد حتنن، هذاذيك    : إسعادا لك بعد إسعاد، حنانيك    : إقامة على إجابتك بعد إقامة، سعديك     :  لبيك )1(

 ).هذذ(و) حنن(و) سعد(و) لبب(مادة : لسان العرب: ينظر. إسراعا بعد إسراع
 .2/384:، وحاشية الصبان2/55:، وشرح ابن عقيل3/125:أوضح املسالك:  ينظر)2(
ـ 392ت(وأبو الفتح بن جنـي ) هـ377ت(، وأبو علي الفارسي)هـ316ت(ابن السراج" لَما" قال بامسية    )3( ) هـ

ـ 672ت(وقالوا هي ظرف وقال ابن مالك     ) هـ471ت(وعبد القاهر اجلرجاين   ، وذهـب   "إذ"هـي مبعـىن     ): هـ
 .3/127:أوضح املسالك:  ينظر.إىل أا حرف) هـ180ت(سيبويه

 .3/127:املصدر نفسه: ينظر. ال ختتص باإلضافة إىل اجلمل الفعلية" إذا"أنَّ ) هـ215ت( زعم الكوفيون واألخفش)4(
اإلضافة ليست على معىن حـرف       إىل أنَّ    )هـ745ت( وذهب شارحو كالم ابن مالك مذهبه، وذهب أبو حيان         )5(

شـرح ابـن   : ينظر.  إىل أنًَّ اإلضافة تكون على معىن الالَّم فحسب       )هـ311ت(، وذهب أبو إسحاق الزجاج    أصال
 .3/85:، وأوضح املسالك381ص: الناظم

 .3/86:أوضح املسالك:  ينظر)6(
 ).سجج(مادة : ، والقاموس احمليط)خزز(مادة : لسان العرب:  ينظر)7(
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 والَِّذي يقَت  ر1 (]قوله تعاىل [ حنو "يِفِب"د( :      اِرهالنِل واللَّي كْرلْ مب )2(  ،     ٍرهِة أَشعبأَر صبرت )3(  
ـ  ير يف اللَّ  كْم: ، أي )6(الَءبريد كَ  شهِ )5(نيحسِن والْ يد الدار ي شهِ )4(انُمعثْو ِل، وتريف أَ  ب صرـ ب ِةع 
ـ  ت دقَ فَ وِضفُخم الْ عاِبا ت مأَالَء، و برد يف كَ  يِهن ش يسحِن والْ ي يف الدار  ديِهانُ ش مثْعهٍر، و شأَ  يف  مدقَ
  )7 (:نِِميسةُ علَى ِقافَضاِإل واِتوعفُرمالْ

محوةٌ  ضست ى ممعةً؛نلِ وي هفِ أنأَ ا ت يدم ا مرعن ا وويهعرِ وإِ  الت ،الْ انَنْ كَ يف إِ م افيِهلَض م ةً فَِرع
يد ا أُِرذَ ِإِلثِْم، وِركَغياِم هبالً يف اِإلِغواف متمضانَ الْو كَةً، أَرِك نيِهلَاف ِإضمانَ الْ  كَ نْ إِ يصِصوالتِخ

  .دمقَما تكَ" يف"أو " ِمن"أو " الالَِّم "معنىي ِبِهالُهما، وم كَ، الَةِِرمغاي والْةِِلَاثَممق الْلَّا مطْمِهِب
غَوير م ضح سى لَ ٍة، وتِظفْمأَ لِ ةً؛ينه أَ ِفا ت يدا لَ ماِظفْرـ      ي  الَا و ، وهو التخِفيف، والَ تِفيد تعِريفً

تِصخ ا، ويصهكُونَ  والْ أَنْ ي ضصِ م فَاف ةً تالْ ِبش هضيف كَ  اِرم وِنعا بِ  هرادا ما الْ هاالِ ِوالُ، أَ ح قِْتسالُب 
وفةُ ثَِهِذهةُ أَثَالَ الصناٍعو:  
  .اد غَوٍد اآلن أَيب زاِرا ضذَه كَ:ِلاِعم الفَسِا

  .دا غَو، أَ اآلنَور الداِرمعا مذَه كَ:وِاسم الْمفْعوِل
الوالْةُفَص شمهِاةُ ِببكَ:ِلاِعِم الفَس ذَها رجلٌ حسالو نِهج .  

                                                
 .إضافة يقتضيها السياق )1(
 بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر ِإذْ تأْمروننا أَن نكْفُـر      ِللَِّذين استكْبرواْ  الَ الَِّذين استضِعفُواْ  وقَ : ومتامها،  33 سبأ، من اآلية   )2(

  هلْ يجزونَ ِإلَّا ما كَانواِْذين كَفَرواْ الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَعناِق الَّ  ِباللَِّه ونجعلَ لَه أَنداداً وأَسروا الندامةَ لَما رأَواْ       
 يعملُونَ

   فَـِإنَّ اللّـه غَفُـور       لِّلَِّذين يؤلُونَ ِمن نسآِئِهم تربص أَربعِة أَشهٍر فَِإنْ فَـآؤواْ          : ومتامها،  226 البقرة، من اآلية   )3(
ِحيمر  

 وأبو ليلى عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن كالب بن مرة  هو أبو عمرو ويقال أبو عبد اهللا،)4(
 القرشي األموي، ولد يف السنة السادسة من الفيل، وهو ممن دعاه الصديق إىل اإلسالم، وزوج رقية بنت رسـول      

 .153ص: تاريخ اخللفاء: ينظر.  هـ35ويلَّ اخلالفة اثنيت عشرة سنة، قتل يف سنة 
، ولد سنة أربع وقيل     أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم سبط رسول اهللا                   هو   )5(

اإلصابة يف متييز الصحابة، شهاب : ينظر. هـ61سنة ست وقيل سنة سبع، حفظ عن الرسول، قُتل يوم عاشوراء سنة       
 .1/331: الدين أمحد بن حجر العسقالين، دار الكتاب العريب، بريوت

   وأما اشـتقاقه فالكربلـة رخـاوة    -- موضع معروف يف الكوفة وهو املوضع الَِّذي قتل فيه احلسني بن علي              )6(
 .4/505:معجم البلدان: ينظر. يف القدمني، فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة فسميت بذلك

 .2/43:، وشرح ابن عقيل276ص: شرح قطر الندى:  ينظر)7(
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 والْحمد ِللَِّه وكَفَى وسالَم علَـى ِعبـاِدِه         --أَحسن اُهللا عاِقبتنا ووفَّقَنا ِلاْتباِع سنِة نِبينا محمٍد         
  .الَِّذين ِاصطَفَى
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الصفحة اليت   ةـــــاآلي  رقم اآلية  السورة

  فيهاوردت 

  02  الفاحتة
  للِّه دمالْح ... .  52 ،124 ،

166 ،264  
  .   204...اهِدنا الصراطَ املُستِقيم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَيِهم   07-06  الفاحتة
   .  179 ،228... ذَِلك الِْكتاب الَ ريب فيه   02  البقرة
   . 177لْمفِْلحونَ وأُولَـِئك هم ا...    05  البقرة
   . 192... سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم...    06  البقرة
   . 122...وعلَى سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ ...    07  البقرة
  .  256... ِق حذَر الْموِت يجعلُونَ أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم من الصواِع...  19  البقرة
   . 188... الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم ...    21  البقرة
   . 78... فَِإن لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ    24  البقرة
  .  256...هو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً   29  البقرة
   . 189... فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيِه    37  البقرة
  .   231... اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ...    36  البقرة
   .  214فَاتقُوِن ...    41  البقرة
   . 151 ،156... يظُنونَ أَنهم مالَقُوا ربِهم ...     46  البقرة
   . 152... اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم ...     47  البقرة
  .  70  ...نا موسى أَربِعني لَيلَةًوِإذْ واعد   51  البقرة
   .  228 ،235والَ تعثَواْ ِفي اَألرِض مفِْسِدين ...   60  البقرة
  .  151...ِإنَّ الَِّذين آمنواْ والَِّذين هادواْ    62  البقرة
  .   230...وهو الْحق مصدقاً ...    91  البقرة
  . 180... يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنٍة ...    96  البقرة
  .  163... اآلِخرِة ِمن خالٍَق ولَقَد عِلمواْ لَمِن اشتراه ما لَه ِفي...   102  البقرة
  .  103...ما ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر منها    106  البقرة
  .  66 ،212 ...وِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه    124  البقرة
  .  188...ِت وِإسماِعيلُ وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبي   127  البقرة
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  . 66 ... ِإذْ حضر يعقُوب الْموت ...    133  البقرة
   191 ،227... و نصارى تهتدواْ وقَالُواْ كُونواْ هوداً أَ   135  البقرة
  . 136 ،196...ويكُونَ الرسولُ علَيكُم...    143  البقرة
  .  44 ...ِإلَى التهلُكَِة  والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم...    195  البقرة
  .  78، 103... وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر يعلَمه اللّه...    197  البقرة

، . 81 ،120...وأَنْ تصومواْ ...    184  البقرة
180  

  . 101... فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي ...    186  البقرة
  . 162... عِلم اللّه أَنكُم كُنتم تختانونَ أَنفُسكُم ...    187  البقرة
  . 167...لَةٌ ِتلْك عشرةٌ كَاِم...    196  البقرة
  .  258... واذْكُروه كَما هداكُم ...    198  البقرة
  .  69... أَياٍم معدوداٍت ...  203  البقرة
  . 118...وقُِضي اَألمر  ...   210  البقرة
  . 94 ،95...وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ  ...    214  البقرة
  .  205 ،207... سأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري ي   217  البقرة
  . 183...ويسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُِل  ...    219  البقرة
  . 122... ولَعبد مؤِمن خير من مشِرٍك  ...    221  البقرة
  . 162... اعلَمواْ أَنكُم مالَقُوه و ... :  223  البقرة
    269... تربص أَربعِة أَشهٍر  ...   226  البقرة
  . 59 ...والْمطَلَّقَات يتربصن     228  البقرة
  .  59 ...والْواِلدات يرِضعن     233  البقرة
  .  231... هم أُلُوف حذَر الْموِت خرجواْ ِمن ِدياِرِهم و ...   243  البقرة
  . 96...من ذَا الَِّذي يقِْرض اللّه قَرضاً حسناً فَيضاِعفَه لَه    245  البقرة
  .  240...فَشِربواْ ِمنه ِإالَّ قَِليالً ...   249  البقرة
  . 111 ،204...ولَوالَ دفْع اللِّه الناس ...    251  البقرة
  . 156... يحسبهم الْجاِهلُ أَغِْنياَء ...    273  البقرة
  . 133... وِإن كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة    280  البقرة
  . 86 ...أَن تِضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما ....    282  البقرة

، . 101 ،102...  تؤاِخذْنا ربنا الَ ...    286  البقرة
245  
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   102 ،245...ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا    08  آل عمران
  .  144... برةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِع...    13  آل عمران
  .  150...   شِهد اللّه أَنه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو    18  آل عمران
  .  109...قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه    31  آل عمران
  .  114... ِإذْ قَالَِت امرأَةُ ِعمرانَ    35  آل عمران
  .  57 ،66...دعا زكَِريا  ...   38  آل عمران
  .  188...واسجِدي واركَِعي ...   43  آل عمران

  59  آل عمران
                كُـن اٍب مثَّ قَالَ لَهرِمن ت لَقَهخ مثَِل آداللِّه كَم ى ِعندثَلَ ِعيسِإنَّ م

  .  127فَيكُونُ 

  .  121 ،155...للّه وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ ا...    62  آل عمران
  .  137... كُونواْ رباِنيني...     79  آل عمران
  .  71 ،89... لن تنالُواْ الِْبر حتى تنِفقُواْ ِمما تِحبونَ    92  آل عمران
  .  205 ...وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً ...    97  آل عمران
  .  52...من آمن ...    99  آل عمران
  .  134...فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخواناً ...    103  آل عمران
  .  109...وما يفْعلُواْ ِمن خيٍر فَلَن يكْفَروه    115  آل عمران
  .  77... لَتبلَونَّ    186  آل عمران
  .  95 لَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ويعلَم الصاِبِرين و ...    142  آل عمران
  .  130... وما محمد ِإالَّ رسولٌ    144  آل عمران
  .  123...  وطَآِئفَةٌ قَد أَهمتهم ...     154  آل عمران
  .  172...ربنا ِإننا سِمعنا    193  آل عمران

  28  النساء
  نكُمع فِّفخأَن ي اللّه ِريدي  ....  67 ،87 ،

118 ،179  
  .  58...فَالصاِلحات قَاِنتات حاِفظَات ...    34  النساء
  .  90 فَِإذاً الَّ يؤتونَ الناس نِقرياً  ...    53  النساء
    218يصدونَ عنك صدوداً ...    61  النساء
  .  240... ما فَعلُوه ِإالَّ قَِليلٌ منهم ...    66  النساء
  .  230فَانِفرواْ ثُباٍت أَِو انِفرواْ جِميعاً ...   71  النساء
  .  97 ،216... يا لَيتِني كُنت معهم فَأَفُوز ...     73  النساء
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  .  109... ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلَ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه ...    74  النساء
  .  105...أَينما تكُونواْ يدِرككُّم الْموت    78  النساء

، .  111 ،227وكَفَى ِباللِّه شِهيداً ...    79  النساء
228  

  .  44كَفَى ِباللِّه وِكيالً ...   81  النساء
  .  166... فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة  ...    92  النساء
  .  128... وكُـال وعد اللّه الْحسنى ...    95  النساء
  .  133فُوراً رِحيماً وكَانَ اللّه غَ...    96  النساء
  .  103... من يعملْ سوءاً يجز ِبِه  ...    123  النساء
  .  161واتخذَ اللّه ِإبراِهيم خِليالً  ...    125  النساء
  .  221 ،222... وترغَبونَ أَن تنِكحوهن ...    127  النساء
  .  108...  ِمن بعِلها  وِإِن امرأَةٌ خافَت  128  النساء
  .  218... فَالَ تِميلُواْ كُلَّ الْميِل فَتذَروها ...    129  النساء
  .  78... ِإن يتفَرقَا ...   130  النساء
  .  137...كُونواْ قَواِمني ...    135  النساء
  .  93...  ِليهِديهم لَّم يكُِن اللّه ِليغِفر لَهم والَ...    137  النساء
  .  244...فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم    155  النساء
  .  242...ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإالَّ اتباع الظَّن ...    157  النساء
  . 258  ...فَِبظُلٍْم من الَِّذين هادواْ حرمنا علَيِهم   160  النساء
  .  148... لَّـِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم    162  النساء

  163  النساء
  ...        اِطـباَألسو قُوبعيو اقحِإساِعيلَ ومِإسو اِهيمرا ِإلَى ِإبنيحأَوو  

 ....  188  

  .  216وكَلَّم اللّه موسى تكِْليماً...    164  النساء
  .  92... ئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَى اللِّه حجةٌ ِل...    165  النساء
  .  101... والَ تقُولُواْ علَى اللِّه ِإالَّ الْحق ...    171  النساء
  . 108 ...ِإِن امرؤ هلَك    176  النساء

  06  املائدة
         الِة فاِإلَى الص متواْ ِإذَا قُمنآم ا الَِّذينها أَيي   كُمِديأَيو كُموهجغِْسلُواْ و

 لَكُمجأَرو وِسكُمؤواْ ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم ....  262  

  .  234 ... وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيباً ...   12  املائدة
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، .  71 ،111... أَن تقُولُواْ ما جاءنا ِمن بِشٍري والَ نِذيٍر ...    19  املائدة
172  

  .  191... أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ  ...    33  املائدة
  .  264 ... ِإلَى اِهللا مرِجعكُم جِميعاً ...     48  املائدة
  .  48... فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه...     54  املائدة
  .  88... وحِسبواْ أَالَّ تكُونَ ِفتنةٌ    71  املائدة
  .  232...وما لَنا الَ نؤِمن ِباللِّه    84  املائدة

  89  املائدة
  ... ِْإط هتفَكَفَّار أَو ِليكُمونَ أَهطِْعما تِط مسأَو ِمن اِكنيسِة مرشع امع

  .  190... ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبٍة 

    147...ونعلَم أَن قَد صدقْتنا  ...    113  املائدة
   .  208... تكُونُ لَنا ِعيداً لِّأَوِلنا وآِخِرنا ...    114  املائدة
  .  150... قَالَ اللّه ِإني منزلُها علَيكُم    115  املائدة
  .  161 ،185... وجعلَ الظُّلُماِت والنور ...    01  األنعام
  .  130... وأَجلٌ مسمى ِعنده ...     02  األنعام
  .  97ياِت ربنا ونكُونَ ِمن الْمؤِمِننييا لَيتنا نرد والَ نكَذِّب ِبآ...    27  األنعام
  .  153... كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمةَ أَنه من عِملَ ...    54  األنعام
  .  151...   والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم ِباللِّه ...    81  األنعام
  .  196...  ِمن الْميِت ومخِرج الْميِت ِمن الْحي يخِرج الْحي ...   95  األنعام
  .  231...وهو الَِّذي أَنزلَ ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصالً ...    114  األنعام
  .  223... اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته...    124  األنعام
  .  98... تلُ قُلْ تعالَواْ أَ   151  األنعام
  .  99...لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ  ...    158  األنعام

  .  189 ،232... وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا    04  األعراف
  .  190... اْ آلدم ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدو   11  األعراف
  .  245... ما منعك أَالَّ تسجد ...    12  األعراف
  .  129... وِلباس التقْوى ذَِلك خير ...    26  األعراف
ـَِئك أَصحاب الناِر    36  األعراف   .  129... والَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا واستكْبرواْ عنها أُولَ
  .  122... سالَم علَيكُم ...     46  األعراف
  .  96...فَهل لَّنا ِمن شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا ...    53  األعراف
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  .  72...وِإلَى عاٍد    65  فاألعرا
  .  159وِإن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاِسِقني ...    102  األعراف
  .  47 ،103...مهما تأِْتنا ِبِه  ...   132  األعراف
  .  235 ،238... وواعدنا موسى ثَالَِثني لَيلَةً    142  األعراف
  .  117... فَي أَيِديِهم ولَما سِقطَ    149  األعراف
  .  70 ،235... واختار موسى قَومه سبِعني رجالً    155  األعراف
  .  138وأَنفُسهم كَانواْ يظِْلمونَ ...    177  األعراف
  .  147... وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَِد اقْترب أَجلُهم ...    185  األعراف
  .  161... وجعلَ ِمنها زوجها ...     189  األعراف
  .  193... أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ ِبها أَم لَهم أَيٍد يبِطشونَ    195  األعراف

  05  األنفال
            ِمِننيـؤالْم ـنِإنَّ فَِريقـاً مو قِبـالْح ِتكيِمن ب كبر كجرا أَخكَم

    150لَكَاِرهونَ

  06  األنفال
             ـمهِت وواقُونَ ِإلَى الْمسا يمكَأَن نيبا تم دعب قِفي الْح كاِدلُونجي

  .  145ينظُرونَ 

  .  152...  وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنها لَكُم    07  األنفال
  .  196...  يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم إَن تتقُواْ اللّه ....   29  األنفال
  .  93... ما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم ...    33  األنفال
   138...ما كَانَ صالَتهم ِعند الْبيِت ِإالَّ مكَاًء ...    35  األنفال
  .  141 ،150...   ِباللِّه ِإن كُنتم ءامنتم ....   41  األنفال
  .  125 ،225...والركْب أَسفَلَ ِمنكُم....   42  األنفال
    160... الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم...   60  األنفال
  .  196ويغِفر لَكُم واللّه غَفُور رِحيم ...    70  األنفال
  .  108َ...الْمشِرِكني استجارك  وِإنْ أَحد من   06  التوبة
  .  77... ولَم يخش ِإالَّ اللّه ...    18  التوبة
  .  237... ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا عشر شهراً    36  التوبة
  .  178 ،245... ِإذْ هما ِفي الْغاِر  ...    40  التوبة
  .  180... ضتم كَالَِّذي خاضواْ وخ ...   69  التوبة
  .  71... ولَن تقَاِتلُواْ مِعي عدواً ...     83  التوبة
  .  59... وجاء الْمعذِّرونَ    90  التوبة
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  .  40 ...لَّمسِجد أُسس علَى التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق ...   108  التوبة
  .  156...وظَنواْ أَن الَّ ملْجأَ ِمن اللِّه ...    118  التوبة
  .  138...أَكَانَ ِللناِس عجباً أَنْ أَوحينا     02  يونس
  .  227...  ِه مرِجعكُم جِميعاً ِإلَي   04  يونس
  .  147أَِن الْحمد ِللِّه رب الْعالَِمني ...   10  يونس
  .  149...  كَأَن لَّم تغن ِباالمِس ...    24  يونس
  .  193َ...أَم يقُولُونَ افْتراه    38  يونس
  .  151علَيِهم والَ هم يحزنونَ أَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف    62  يونس
  .  126... ِإنَّ الِْعزةَ ِللِّه جِميعاً  ...    65  يونس
  .  259 ،261ِ...فَأَجِمعواْ أَمركُم وشركَاَءكُم ....    71  يونس
  .  112...قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر ...    81  يونس
  .  96... بنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُوِبِهم فَالَ يوِمنواْ ر ...   88  يونس
  .  228...ولَو شاء ربك آلمن من ِفي اَألرِض كُلُّهم جِميعاً    99  يونس
  .  86 ،133... لَيقُولَن الَِّذين ...     07  هود
  .  139...ياِْتيِهم لَيس مصروفاً عنهم أَالَ يوم ...     08  هود
  .  130... ِإنما أَنت نِذير ...    12  هود
  .  250.... يا نوح قَد جادلْتنا ...    32  هود
  .  151...وأُوِحي ِإلَى نوٍح أَنه لَن يوِمن ِمن قَوِمك ِإالَّ من قَد آمن    36  هود
  .  258...وما نحن ِبتاِرِكي آِلهِتنا عن قَوِلك ...    53  هود
  .  227... وهـذَا بعِلي شيخاً ...    72  هود
  .  177... هـؤالء بناِتي ...    78  هود
  .  241... والَ يلْتِفت ِمنكُم أَحد ِإالَّ امرأَتك ...    81  هود
  .  195... مه يوم الِْقيامِة فَأَوردهم يقْدم قَو   98  هود
  .  199... أَما الَِّذين سِعدواْ فَِفي الْجنِة خاِلِدين ِفيها    108  هود
  .  101...والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ   113  هود
  .  68...اِت ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السـيئَ...    114  هود
  .  137الَ يزالُونَ مختِلِفني ...    118  هود

  .  234...ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً ...   04  يوسف
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  .  231... لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ...    14  يوسف
  .  67... وجاءواْ أَباهم    16  يوسف
  .  141...ِإن كَانَ قَِميصه قُد ِمن قُبٍل ....   26  يوسف
  .  249َ...يوسف أَعِرض عن هـذَا    29  يوسف
  .  59...وناً لَيسجنن ولَيكُ...     32  يوسف
  .  242... ما تعبدونَ ِمن دوِنِه ِإالَّ أَسماء سميتموها    40  يوسف
  .  67...قَالُواْ يا أَبانا مِنع ِمنا الْكَيلُ فَأَرِسلْ معنا أَخانا نكْتلْ ...    63  يوسف
  .  61...أَناْ أَخوك ...    69  يوسف
  .  158وأَناْ ِبِه زِعيم ...   72  يوسف
  .  73 ،223... ِمن ِوعاء أَِخيِه ...    76  يوسف
  .  109... قَالُواْ ِإن يسِرق فَقَد سرق    77  يوسف
  .  67 ،89...فَلَن أَبرح اَألرض...    80  يوسف
  .  73... ارِجعواْ ِإلَى أَِبيكُم    81  يوسف
  .  253... سفَى علَى يوسف يا أَ...    84  يوسف
  .  46 ،135...تفْتؤا  ...    85  يوسف
  .  46 ...تاللِّه لَقَد آثَرك اللّه علَينا ...    91  يوسف
  .  60...قَالَ أَبوهم ...    94  يوسف
  .  88... فَلَما أَن جاء الْبِشري    96  يوسف
  .  87 ،88... اللّه لَهدى الناس جِميعاً لَّو يشاُء...    31  الرعد
  .  124ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب...    43  الرعد
  .  42...فَردواْ أَيِديهم ِفي أَفْواِهِهم ...     09  إبراهيم
  . 204 ... ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد ...    02-01  إبراهيم

  .  66...ضرب اللّه مثَالً  ...    24  هيمإبرا
  .  156... والَ تحسبن اللّه غَاِفالً    42  إبراهيم
  .  141... أَولَم تكُونواْ أَقْسمتم من قَبلُ ...    44  إبراهيم
  .  232ِإالَّ كَانواْ ِبِه يستهِزئُونَ ...   11  احلجر
    201الْمآلِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَفَسجد   30  احلجر
  .  201قَالَ رب ِبما أَغْويتِني ُألزينن لَهم ِفي اَألرِض وُألغِْوينهم أَجمِعني    39  احلجر
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    201وِإنَّ جهنم لَموِعدهم أَجمِعني  43  احلجر
  .  70ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن    45  احلجر
  .  241قَالَ ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الضآلُّونَ    56  احلجر
  .  57... ِه  أَتى أَمر اللّ  01  النحل
  .  257... ِلتركَبوها وِزينةً  ...    08  النحل
  .  103... وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها    18  النحل
    154...ال جرم أَنَّ اللَّه يعلَم    23  النحل
  .  182... ماذَا أَنزلَ ربكُم ...    24  النحل

  38  النحل
             ِهلَيداً ععلَى وب وتمن يم ثُ اللّهعبالَ ي اِنِهممأَي دهواْ ِباللِّه جمأَقْسو

  .  46...حقّاً 

  .  91...  وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس  ...    44  النحل
  .  214فَإياي فَارهبوِن...    51  النحل
  .  134...  ظَلَّ وجهه مسوداً . ..   58  النحل
  .  160...واللّه أَخرجكُم من بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئاً    78  النحل
  .  216... نقَضت غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة أَنكَاثاً ...    92  النحل
    189ِعذْ ِباللِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِمفَِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاست  98  النحل

  101  النحل
      ـٍرفْتم ا أَنـتملُ قَالُواْ ِإنزنا يِبم لَمأَع اللّهٍة وكَانَ آيةً ما آيلْندِإذَا بو
....  127  

  .  86 ،154... وِإنَّ ربك لَيحكُم بينهم ...    124  النحل
  .  40...  سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم    01  اإلسراء
  .  66... بعثْنا علَيكُم ِعباداً لَّنا ...    05  اإلسراء
  .  108ً...ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم    07  اإلسراء
  .  108...  عدنا وِإنْ عدتم ...   08  اإلسراء
  .  195... ِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبشر الْمؤِمِنني    09  اإلسراء
  .  64...ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالَهما ...    23  اإلسراء
  .  101...ي الْقَتِلفَالَ يسِرف فِّ ...    33  اإلسراء
  .  101 ،229...  والَ تمِش ِفي اَألرِض مرحاً    37  اإلسراء
  .  103...ِإن يشأْ يرحمكُم ...    54  اإلسراء
  .  137كُونواْ ِحجارةً اَو حِديداً ...    50  اإلسراء
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  .  217جزآؤكُم جزاء موفُوراً ...    63  اإلسراء
    90وِإذاً الَّ يلْبثُونَ ِخالفَك ِإالَّ قَِليالً...    76  اإلسراء
  .  156 وِإني لَأَظُنك يا ِفرعونُ مثْبوراً  ...    102  اإلسراء
  .  104...أَياً ما تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى ...    110  اإلسراء
  .  144... فَلَعلَّك باِخع نفْسك    06  الكهف
  .  67...  أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم    09  الكهف
  .  164... بيِن أَحصى ِلنعلَم أَي الِْحز ...   12  الكهف
  .  69... واضِرب لَهم مثَالً رجلَيِن    32  الكهف
  .  234 أَنا أَكْثَر ِمنك ماالً وأَعز نفَراً ...   34  الكهف
  .  126...لَِّكنا هو اللَّه ربي    38  الكهف
  .  109... ماالً وولَداً فَعسى ربي أَن يوِتيِن ِإن ترِن أَنا أَقَلَّ ِمنك...    40-39  الكهف
  .  69... فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيِه ...    42  الكهف
  .  223... وكَانَ وراءهم مِلك ...    79  الكهف
  .  126  قُلْ سأَتلُو علَيكُم منه ِذكْراً...    83  الكهف
  .  219بغونَ عنها ِحوالً لَا ي ...   108  الكهف
  .  236ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مدداً ...    109  الكهف
  .  145... أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد ...    110  الكهف

  .  233... واشتعلَ الرأْس شيباً ...    04  مرمي
  .  223... فَناداها ِمن تحِتها    24  مرمي
  .  84... فَكُِلي واشرِبي وقَري عيناً    26  مرمي
  .  133كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبياً ...    29  مرمي
  .  135 وأَوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة ما دمت حياً...   31  مرمي
  .  150...   قَالَ ِإني عبد اللَِّه    30  مرمي
  .  228ويوم أُبعثُ حياً ...    33  مرمي
  .  85...  ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض    40  مرمي
  .  82...لَه ما بين أَيِدينا ...    64  مرمي
  .  183...  لَنِرتعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد ...     69  مرمي
  .  85... وات  تكَاد السم  90  مرمي
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  .  67طه ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى  02-01  طه
  .  172... ا ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَن   14  طه
  .  153 ِإنَّ لَك أَلَّا تجوع ِفيها ولَا تعرى    18  طه
  .  67... كَي تقَر عينها ...    40  طه
  .  84...  اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى فَقُولَا    44-43  طه
  .  85... قَالَا ربنا ِإننا نخاف    45  طه
  .  95... لَا تفْترواْ علَى اللَِّه كَِذباً فَيسحتكُم ...     61  طه
  .  176...هذَاِن لَساِحراِن ...    63  طه
  .  42 ،163...ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع النخِل ...   71  طه
  .  184... فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ...    72  طه
  .  95... غوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي تطْ...     81  طه
  .  87 ،147...  أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرِجع ِإلَيِهم    89  طه

، .  89 ،94لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى ...    91  طه
137  

  .  127... ى الَِّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا ِإلَّا بشر مثْلُكُم وأَسرواْ النجو ...   03  األنبياء
  .  185...ولَه من ِفي السمواِت والْأَرِض ومن ِعنده لَا يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه    19  األنبياء
  .  214فَاعبدوِن ...    25  األنبياء
  .  179... ا ِمن الْماء كُلَّ شيٍء حي وجعلْن ...   30  األنبياء
  .  115... خِلق الْانسانُ ِمن عجٍل    37  األنبياء
  .  46 ،127... تاللَِّه لَأَِكيدنَّ  ...   57  األنبياء
  .  163لَقَد عِلمت ما هؤلَاء ينِطقُونَ ...    65  األنبياء
    253... م ِبالْحق  قَالَ رب احكُ  112  األنبياء
  .  152...ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق    06  احلج
  .  151 ... ِإنَّ اللَّه يفِْصلُ بينهم...    17  احلج
  .  258...ِمن غَم أُِعيدواْ ِفيها ...    22  احلج
  .  101...  ثُم لْيقْضواْ تفَثَهم    29  احلج
  .  40...فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن ...    30  احلج
  .  266... والْمِقيِمي الصلَاِة  ...   35  احلج
  .  67... لَن ينالَ اللَّه لُحومها    37  احلج
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  .  129... أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَتصِبح الْأَرض مخضرةً    63  احلج
  .  59 قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    01  املؤمنون
  . 264وعلَيها وعلَى الْفُلِْك تحملُونَ  22  املؤمنون

  .  88... فَأَوحينا ِإلَيِه أَِن اصنِع الْفُلْك    27  نوناملؤم
  .  184ويشرب ِمما تشربونَ ...    33  املؤمنون
  .  244عما قَِليٍل لَيصِبحن ناِدِمني ...    40  املؤمنون
    188ا وما نحن ِبمبعوِثنيِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيِإنْ   37  املؤمنون
  .  191...  قَالُوا لَِبثْنا يوماً أَو بعض يوٍم    113  املؤمنون
  .  70 ،235...فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ...    04  النور
  .  147... والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه    09  النور
  .  156... ِسبوه شراً لَّكُم لَا تح ...   11  النور
  .  87...  أَلَا تِحبونَ أَن يغِفر اللَّه لَكُم ...    22  النور
  .  72 ،249... وقُل لِّلْمؤِمناِت   31  النور
  .  178... ِفيها ِمصباح الِْمصباح ِفي زجاجٍة الزجاجةُ...    35  النور
  .  72...وٍت اََِذنَ اللَّه ِفي بي   36  النور
  .  221... يخافُونَ يوماً ...    37  النور
  .  190 ...أَن تأْكُلُوا ِمن بيوِتكُم أَو بيوِت آباِئكُم ...    61  النور
  .  48 … قَد يعلَم ما أَنتم علَيِه ...    64  النور

  .  133اً رِحيماً  ِإنه كَانَ غَفُور...   06  الفرقان
  .  97لَولَا أُنِزلَ ِعلَيِه ملَك فَيكُونَ معه نِذيراً ...    07  الفرقان
  .  161 وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُواْ ِمن عمٍل فَجعلْناه هباء منثُوراً    23  الفرقان
  .  216وجاِهدهم ِبِه ِجهاداً كَِبرياً ...    52  الفرقان
  .  133وكَانَ ربك قَِديراً...    54  الفرقان
  .  183...تبارك الَِّذي جعلَ ِفي السماء بروجاً    61  الفرقان
  .  206... ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاماً يضاعف لَه الْعذَاب ...     69-68  الفرقان
  .  108... لْ علَيِهم من السماء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم ِإن نشأْ ننز   04  الشعراء
  .  248...  قَالُواْ لَا ضير   40  الشعراء
  .  224وأَزلَفْنا ثَم الْآخِرين  64  الشعراء
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  .  87والَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن    82  الشعراء
  .  188... فَأَجنَيناه ومن معه ِفي الْفُلِْك    119  الشعراء
  .  229وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة ِإلَّا لَها منِذرونَ  208  الشعراء
  .  164وسيعلَم الَِّذين ظَلَمواْ أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ ...    227  الشعراء
  .  226 ،228...ولَّى مدِبراً ...    10  النمل
  .  211... د وووِرثَ سلَيمانُ داو   16  النمل
  .  226 ،228... فَتبسم ضاِحكاً    19  النمل
  .  65 فَانظُِري ماذَا تأْمِرين ...   33  النمل
  .  113...قَالَ الَِّذي ِعنده ِعلْم من الِْكتاِب     40  النمل
  .  227... فَِتلْك بيوتهم خاِويةً    52  النمل
  .  122... أَِإلَه مع اللَِّه ...    60  النمل
  .  45... رِدف لَكُم  ...    72  النمل
  .  61... وِإنَّ ربك لَذُو فَضٍل علَى الناِس    73  النمل

  .  92...فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدواً وحزناً    08  القصص
  .  41 ...ودخلَ الْمِدينةَ علَى ِحِني غَفْلٍَة من أَهِلها    15  القصص
  .  89نعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَِهرياً لِّلْمجِرِمنيقَالَ رب ِبما أَ  17  القصص
  .  227... فَخرج ِمنها خاِئفاً    21  القصص
  .  60 ،113وأَبونا شيخ كَِبري ...    23  القصص
  .  49... قَالَت ِإحداهما    26  القصص
  .  176...  ك فَذَاِنك برهاناِن ِمن رب ...   32  القصص
    188...فَأَخذْناه وجنوده    40  القصص
  .  149... واتيناه ِمن الْكُنوِز ما ِإنَّ مفَاِتحه ...    76  القصص
  .  231... فَخرج علَى قَوِمِه ِفي ِزينِتِه    79  القصص
  .  88...  ا  امل اَحِسب الناس أَن يتركُو   02-01  العنكبوت
  .  102...ولْنحِملْ خطَاياكُم ...    12  العنكبوت
  .  70 ،235... فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإلَّا خمِسني عاماً ...    14  العنكبوت
  .  68... خلَق اللَّه السمواِت    44  العنكبوت
  .  151 ،180... لْنا أَولَم يكِْفِهم أَنا أَنز   51  العنكبوت
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  .  264... ولَه الْحمد    18  الروم
  .  104 ،109ِإذَا هم يقْنطُونَ  ...    36  الروم
  .  138انَ حقّاً علَينا نصر الْمؤِمِنني وكَ...    47  الروم

  .  125...واللَّه يقُولُ الْحق...    04  زاباألح
  .  188ً...وِإذْ أَخذْنا ِمن النِبيني ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نوٍح    07  زاباألح
  .  127 ،141...بلُ ولَقَد كَانواْ عاهدواْ اللَّه ِمن قَ   15  زاباألح
  .  124... ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ    23  زاباألح
  .  67 ،92 ً...ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس ...    33  زاباألح
  .  91 ،180...ِلكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج ...     37  زاباألح
  .  68... ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت . ..   49  زاباألح
    218 صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماً...   56  زاباألح

، .  185 ،250...يا ِجبالُ أَوِبي معه ...     10  سبأ
261  

  .  191وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضلَاٍل مِبٍني...    24  سبأ
    269َ...بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر  ...   33  بأس

  .  138أَهؤلَاء ِإياكُم كَانواْ يعبدونَ  ...    40  سبأ
  .  248... ولَو ترى ِإذْ فَِزعواْ فَلَا فَوت    51  سبأ
  .  74...مثْنى وثُلَاثَ ورباع ...    01  فاطر
  .  77... ن تدع مثْقَلَةٌ وِإ...    18  فاطر
  .  212... ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء ...    28  فاطر
    227... هو الْحق مصدقاً ...    31  فاطر
  .  95...لَا يقْضى علَيِهم فَيموتواْ ...    36  فاطر
  .  127  ِإنك لَِمن الْمرسِلنييس والْقُرآِن الْحِكيِم  03-01  يس
  .  85...ِإنا نحن نحِيي الْموتى ونكْتب ما قَدموا    12  يس
  .  114...  ِإن كَانت ِإالَّ صيحةً واِحدةً   29  يس
  .  146 وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينا محضرونَ  32  يس
  .  184... ته أَيِديِهم عِملَ...    35  يس
  . 214...والْقَمر قَدرناه    39  يس
  .  172... من بعثَنا ...    52  يس

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 286

 
 
 

   . 233 لْيوم أَيها الْمجِرمونَوامتازوا ا   59  يس
  .  126ِإنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ ...    76  يس

  .  217والصافَّاِت صفّاً  01  الصافات
  .  126وِحفْظاً من كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد   07  الصافات
  .  126 ... لَا يسمعونَ    08  الصافات
  .  266ِإنكُم لَذَاِئقُواْ الْعذَاِب الْأَِليِم    38  الصافات
  .  247الَ ِفيها غَولٌ ولَا هم عنها يرتَفُونَ    47  الصافات
  .  46... تاللَِّه ِإنْ ِكدت ..     56  الصافات
  .  160ِإنهم أَلْفَوا آباءهم ضالِّني  69  الصافات
  .  72... سلَام علَى نوٍح    79  الصافات
  .  191وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ  147  الصافات
  .  155 وِإنا لَنحن الصافُّونَ وِإنا لَنحن الْمسبحونَ    166-165  الصافات
  .  73سلَام علَى الْمرسِلني...    181  الصافات

  .  100بلْ لَما يذُوقُوا عذَاِب ...    08  ص
  .  167 ،235...نعجةٌ واِحدةٌ ...    23  ص
  .  180ِبما نسوا يوم الِْحساِب ...    26  ص
  .  245... ما منعك أَن تسجد ...    75  ص
    252يا ِعباِد فَاتقُوِن ...    16  الزمر

  53  الزمر
   ا ِعبِة اللَّـِه           قُل يمحطُواْ ِمن رقْنلَا ت لَى أَنفُِسِهمفُواْ عرأَس الَِّذين اِدي
....  253  

، .  67 ،86...أَن تقُولَ نفْس    56  الزمر
253  

  .  117... وِجيَء ِبالنِبيني ...    69  الزمر
  .  97... سمواِت فَأَطَِّلع لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب أَسباب ال...    37-36  غافر
  .  222...النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً    46  غافر
  .  264... قَالُواْ آمنا ِباللَِّه ...    84  غافر

    229ِفي أَربعِة أَياٍم سواء لِّلساِئِلني ...    10  فصلت
  .  113نا طَاِئِعنيقَالَتا أَتي ...   11  فصلت
  .  152... وِمن آياِتِه أَنك ترى الْأرض خاِشعةً    39  فصلت
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  .  188...  لَى الَِّذين ِمن قَبِلك كَذَِلك يوِحي ِإلَيك وِإ   03  الشورى
  .  258... يذْرؤكُم ِفيِه  ...    11  الشورى

  51  الشورى
    َِسلري اٍب أَواء ِحجرِمن و ياً أَوحِإلَّا و اللَّه هكَلِّمٍر أَن يشا كَانَ ِلبمو 

  .  92...  رسوالً 

  .  204 ،207...ِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِصراِط اللَِّه وِإنك لَته ...    53-52  الشورى
  .  161...وجعلُوا الْملَاِئكَةَ    19  الزخرف
  .  252... يا ِعباِد لَا خوف علَيكُم    68  الزخرف
  .  183 ،264... وِفيها ما تشتِهيِه الْأَنفُس ...    71  الزخرف
  .  148ظَلَمناهم ولَِكن كَانوا هم الظَّاِلِمني  وما  76  الزخرف
  .  77 ، 101... ِليقِْض علَينا ربك ...    77  الزخرف
  .  150 ...حم والِْكتاِب الْمِبِني ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة    03-01  الدخان
  .  72 ... كَم تركُواْ ِمن جناٍت   25  الدخان
  .  229وما خلَقْنا السمواِت والْأَرض وما بينهما لَاِعِبني  38  الدخان
  .  124... فَِللَِّه الْحمد    36  اجلاثية

  .  114... لَا يرى ِإلَّا مساِكنهم...    25  األحقاف
  .  226وأَصلَح بالَهم ...    02  حممد
  .  187 ،217...فَِإما مناً بعد وِإما ِفداء ...    04  حممد
  .  159...فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه    19  حممد
  .  130أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها ...    24  حممد

، .  78 ،103...ولَهو وِإن تؤِمنوا وتتقُوا يؤِتكُم أُجوركُم ...    36  حممد
196  

  .  91...  ِإنا فَتحنا لَك فَتحاً مِبيناً، ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم ِمن ذَنِبك    02-01  الفتح
  .  216وينصرك اللَّه نصراً عِزيزاً  03  الفتح
  .  70... ِليدِخلَ الْمؤِمِنني    05  الفتح
  .  60...  الْمخلَّفُونَ سيقُولُ   15  الفتح

، .  73 ،178... لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني    18  الفتح
264  

  .  94...فَقَاِتلُواْ الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه ...    09  اتاحلجر
  .  227...  يِه ميتاً أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخ...    12  اتاحلجر
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  .  228وأُزِلفَِت الْجنةُ ِللْمتِقني غَير بِعيٍد  31  ق
  .  85. ..ِإنا نحن نحِيي ونِميت    43  ق
  .  122ولَدينا مِزيد ...    35  ق

  .  264... وِفي السماء ِرزقُكُم    22  الذاريات
  .  152ِإنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنِطقُونَ ...    23  الذاريات
  .  153ِإنا كُنا ِمن قَبلُ ندعوه ِإنه هو الْبر الرِحيم  28  الطور
  .  147وأَن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى    39  النجم
  .  234...  وفَجرنا الْأَرض عيوناً    12  القمر
  .  266... ِإنا مرِسلُو الناقَِة    27  القمر
  .  212ولَقَد جاء آلَ ِفرعونَ النذُر  41  القمر
  .  214... يٍء خلَقْناه ِإنا كُلَّ ش   49  القمر
  .  126الرحمن علَّم الْقُرآنَ    02-01  الرمحن
  .  69... مرج الْبحريِن    19  الرمحن
  .  249سنفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَلَاِن  31  الرمحن
  .  134وبسِت الِْجبالُ بساً  05  الواقعة
  .  134زواجاً ثَلَاثَةًوكُنتم أَ  07  الواقعة
  .  134فَكَانت هباء منبثّاً  06  الواقعة
  .  129وأَصحاب الْيِمِني ما أَصحاب الْيِمِني  27  الواقعة
  .  127فَلَا أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم  75  الواقعة
  .  127 ... لَّو تعلَمونَ ...    76  الواقعة
  .  127  ِإنه لَقُرآنٌ كَِرمي  77  الواقعة
  . 39وأَنتم ِحينِئٍذ تنظُرونَ  84  الواقعة
  .  196...ِإنَّ الْمصدِقني والْمصدقَاِت وأَقْرضوا اللَّه قَرضاً حسناً    18  احلديد
  .  91... ِلكَيلَا تأْسوا    23  احلديد
    92... لَم أَهلُ الِْكتاِب  ِلئَلَّا يع   29  احلديد
  .  73 ،235...فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً ...    04  اادلة
  . 109 ...وما أَفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه    06  احلشر
  . 141...ِإن كُنتم خرجتم ِجهاداً ...    01  املمتحنة
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  . 159... فَِإنْ عِلمتموهن مؤِمناٍت ...    10  املمتحنة
  . 58...ِإذَا جاءك الْمؤِمنات ...    12  املمتحنة
  . 232 ... ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَمونَ ...   05  الصف

  01  املنافقون
  ...  َونلَكَاِذب اِفِقنينِإنَّ الْم. 60 ،70 ،

150 ،154  
  . 96... لَولَا أَخرتِني ِإلَى أَجٍل قَِريٍب فَأَصدق ...    10  املنافقون
  . 100...أَلَم يأِْتكُم    05  التغابن

  . 157... زعم الَِّذين كَفَرواْ أَن لَّن يبعثُواْ    07  لتغابنا

  03-02  الطالق
  ...            ـِسبتحثُ لَا ييح ِمن قْهزريجاً ورخم ل لَّهعجي ِق اللَّهتن يمو
.... 103  

  . 109...ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه ...    03  الطالق
  . 68...وِإن كُن أُولَاِت حمٍل ...    06  الطالق

، . 48 ،61... ِلينِفق ذُو سعٍة    07  الطالق
100  

  . 68... تبتِغي مرضات أَزواِجك ...    01  التحرمي
  . 78  ...ِإن تظَاهرا علَيِه ...    04  التحرمي
  . 73... ت عبديِن كَانتا تح ...   10  التحرمي
  . 183  ...تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك    01  امللك
  .  233... تميز ِمن الْغيِظ ...    08  امللك
  . 84...فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن رزِقِه ...    15  امللك
  . 144ممنوٍن ِإنَّ لَك لَأَجراً غَير...    03  القلم
  . 180... ودوا لَو تدِهن    09  القلم
  . 203... عسى ربنا أَن يبِدلَنا خيراً منها    32  القلم
  . 129الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ  02-01  احلاقة
  . 117فَِإذَا نِفخ ِفي الصوِر نفْخةٌ واِحدةٌ  13  احلاقة
  . 133داره خمِسني أَلْف سنٍة ِفي يوٍم كَانَ ِمقْ...   04  املعارج
  . 159ِإنهم يرونه بِعيداً  06  املعارج
  . 159 ونراه قَِريباً   07  املعارج
  . 218واللَّه أَنبتكُم من الْأَرِض نباتاً  17  نوح
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  . 151...قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر من الِْجن    01  اجلن
  . 72...يعوذُونَ ِبِرجاٍل من الِْجن ...    06  اجلن
  . 148... امواْ علَى الطَِّريقَِة وأَنْ لَِّو استقَ   16  اجلن
  . 66... وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه    18  اجلن
  . 216ورتِل الْقُرآنَ ترِتيالً ...    04  املزمل
  . 218وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً ...    08  املزمل
  . 144ِإنَّ لَدينا أَنكَاالً وجِحيماً  12  املزمل

، . 87 ،147 ... عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى ...   20  املزمل
159  

  . 232ولَا تمنن تستكِْثر  11  املدثر
  . 87علَى أَن نسوي بنانه ...    04  القيامة
  . 99مذْكُوراًهلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن شيئاً   01  اإلنسان
  . 224 ...وِإذَا رأَيت ثَم رأَيت نِعيماً    20  اإلنسان
  . 144 ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازاً   31  النبأ

، . 67 ،204 ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازاً حداِئق وأَعناباً وكَواِعب أَتراباً    33-31  النبأ
207  

  . 178 ... ِبالْواِد الْمقَدِس ...   16  النازعات
  . 73 ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني  20  التكوير
  . 122 ويلٌ لِّلْمطَفِِّفني  01  املطففني
  . 217... ِإنك كَاِدح ِإلَى ربك كَدحاً ...    06  االنشقاق
  . 40لَتركَبن طَبقاً عن طَبٍق  19  االنشقاق
  . 46 ،205قُِتلَ أَصحاب الْأُخدوِد الناِر ذَاِت الْوقُوِد     05-04  الربوج
  . 131وهو الْغفُور الْودود ذُو الْعرِش الْمِجيد فَعالٌ لِّما يِريد  16-14  الربوج
  . 146ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ  04  الطارق

  . 219يوم تبلَى السراِئر  09  رقالطا

  05-02  األعلى
           لَـهعى فَجعرالْم جرالَِّذي أَخى ودفَه رالَِّذي قَدى ووفَس لَقالَِّذي خ

 .غُثَاء أَحوى
189  

  . 199فّاً صفّاًكَلَّا ِإذَا دكَِّت الْأَرض دكّاً دكّاً وجاء ربك والْملَك ص  22-21  الفجر
  . 147أَيحسب أَن لَّن يقِْدر علَيِه أَحد  05  البلد
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  . 220...  يِتيماً ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة...    15-14  البلد
  . 46قَد أَفْلَح من زكَّاها  09  الشمس
  . 86 ،144... وِإنَّ لَنا لَلْآِخرةَ    13  الليل

  . 46والضحى واللَّيِل ِإذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى   03-01  الضحى
  . 47وأَما الساِئلَ فَلَا تنهرفَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر   10-09  الضحى
  . 100 أَلَم نشرح لَك صدرك   01  الشرح
  . 183اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق   01  العلق
  . 99علَّم الِْإنسانَ ما لَم يعلَم     05  العلق
  . 207ٍة كَاِذبٍة خاِطئٍَة لَنسفَعاً ِبالناِصيِة ناِصي ...   16-15  العلق
  . 77سندع الزباِنيةَ  18  العلق
  . 149 ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر  01  القدر
  . 118 ...رض أ زلِْزلَِت الْ...   01  الزلزلة

  03-01  الزلزلة
     ِت الْأَرجرأَخا والَهِزلْز ضلِْزلَِت الْأَرا     ِإذَا زانُ مقَالَ الِْإنسا وأَثْقَالَه ض
 .لَها

188  

  .  154 ِإنَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخِبري   11  العاديات
  . 196 فَالْمِغرياِت صبحاً فَأَثَرنَ ِبِه نقْعاً   04-03  العاديات
  . 46...  لَتسأَلُن...    08  التكاثر

، . 46 ،150... صِر ِإنَّ الِْإنسانَ والْع   02-01  العصر
179  

  . 127لَينبذَنَّ ِفي الْحطَمِة  ...    04  اهلمزة
  . 149 ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر  01  الكوثر
  . 57...  ِإذَا جاء نصر اللَِّه   01  النصر
  . 227يدخلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْواجاً ...    02  النصر
  . 62 ...تبت يدا أَِبي لَهٍب    01  املسد

  . 129قُلْ هو اللَّه أَحد   01  اإلخالص
  . 77 ،99ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد   يِلد ولَم يولَدمل   04-03  اإلخالص
  .  136ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد  ...  04  اإلخالص
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  116.......................................................................................................................... » إذا مل تعلم السارق والـراوي       «

   91 ........................................................................................................................................ » إذًا حيلف يا رسـول اهللا      «

  122 ............................................................................................... » أمر مبعروف صدقة وي عن منكر صدقة       «

  107 .................................................... » إنّ أبا بكر رجل أسف وإنه مىت يقوم مقامك ال يسمع النـاس        «

  235 ..................................................................................................................................... » إنَّ هللا تسعة وتـسعني       «
  

  التاء
  123 ...................................................................................................................................... »تـمرة خري من جرادة    «

  

  اخلاء
  122 ............................................................................................................................... »مخس صلوات كتبهن اهللا «

  

  الدال
  258، 42 .................................................................................................... » دخلت امرأة النار يف هرة حبستها«

  

  الراء
  43 ....................................................................................................... » رب كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة «

  

  القاف
  102 ............................................................................................................................................ » قوموا فألصل لكـم    «

  

  الكاف
  33 .....................................................................................» كل أمر ذي بال ال يبتدأ فيه باسم اهللا فهو أقطـع  «

  

  33 ........................................................................................ » كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء        «
  
  

  امليم
  243 ..............................................................»فر  ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكُلُُوا ليس السن والظ           «

  111 ................................................................................................................... »من قبلة الرجل امرأته الوضـوء        «

  108 ..................................................................................................»ابا غفر له  من يقم ليلة القدر إميانا واحتس      «
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  الواو
  230 ................................................................................................................ »تمثل يل امللـك رجـالً       وأحيانا ي  «

  

  201.................................................................................................. »وإذا صلَّى جالسا فصلُّوا جلوسا أمجعون        «

  230....................................................................................................................................»وصلى وراءه رجال قيامـا     «
  

  الياء
  41 ......................................................................................»يا رسول اهللا إنَّ ابين هذا كان عسيفًا على هذا             «

  250 ............................................................................................................................»يا عظيما يرجى لكلّ عظيم  «

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 294

 
 

 
 
  احلاء

  136 ...............................................................................................................» حد شفرته حىت قعدت كأا حربة«

  
  الشني

  123 ........................................................................................................................................................» شر أهر ذاناب«

  
  الكاف

  125 ..................................................................................................................................................» كل مقام له مقال«

  
  الواو

  116 .................................................................................................................» ومن طابت سريرته محدت سريته«

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 295

 
  

 
  الطويل

  

  الصفحة  القائـــل      البيت  
  أيا أخوينا عبد مشـس ونـوفال       

  

  أعيذكما باهللا أن حتـدثا حربـا         
  

  197  الب بن أيب طالبط  
  أهابك إجالال، وما بك قـدرة     

  

  علي ولكن ملء عـني حبيبـها        

  

  130  قيس بن امللوح  
  وكنت كذي رجلني رجل صحيحة    

  

  ورجل رمى فيها الزمان فـشلَّتِ       
  

  207  كثري بن عبد الرمحن  
  أخاك أخاك إنّ من ال أخـا لـه    

  

  كساٍع إىل اهليجا بغـري سـالحِ     
  

  199  مسكني الدارمي  
  وما كلُّ من يبدي البشاشة كائنا     

  

  أخاك إذا مل تلفه لـك منجـدا         
  

  137  ؟  
  إخالك إن مل تغضض الطرف ذا هوى       

 

  يسومك ماال يستطاع من الوجـد      
 

 157 ؟ 
  وإنَّ الذي حانت بفلٍج دمـاؤهم    

 

  هم القوم كل القوم يا أم خالـد        

 

 71 األشهب بن رميلة 
  ستبدي لك األيام ما كنت جاهال      

 

  يأتيك باألخبار مـن مل تـزوِد       و 

 

 184 طرفة بن العبد 
  وإين لتعــروين لــذكراك هــزة

 

     القطر كما انتفض العصفور بلَّلَه  
 

 257 أبو صخر اهلذيل 
  ببذل وحلم ساد يف قومه الفـىت       

 

  يــسري ــاه علــيوكونــك إي  

 

 137 ؟ 
  وقد زعمت أني تغريت بعـدها     

  

          ال يـتغري ومن ذا الذي يا عـز   

  

  158  كثري بن عبد الرمحن  
  ألستسهلن الصعب أو أدرك املُىن    

 

  فما انقادِت اآلمـال إالَّ لـصابرِ    

 

 98 ؟ 
  تعلم شفاء النفس قهر عـدوها      

 

  فبالغ بلطف يف التحيل واملكـرِ      

 

 160 زبان بن سيار 
  قضى اهللا يا أمساء أن لست زائال      

 

  أحبك حىت يغمض اجلفن مغمض     

 

 137  مطرياحلسني بن 
  وما املال واألهلـون إالَّ ودائـع       

 

         الودائـع ـردوالبد يومـا أن ت  

 

 116 لبيد بن ربيعة 
  على حني عاتبت املشيب على الصبا     

 

  فقلت أملَّا أصح والـشيب وازع       
 

 100 النابغة الذبياين 
  متلُّ الندامى مـا عـداين فـإنين      

 

       بكلِّ الذي أهوى ندميي مولـع  

 

 243 ؟ 
  وإنسان عيين حيسر املـاء تـارة      

 

  فيبدو وتـارات جيـم فيغـرق        

 

 129 ذو الرمة 
  حسبت التقى واجلود خري جتارة    

 

  رباحا، إذا ما املرء أصبح ثـاقال       
 

 156 لبيد بن ربيعة 
   باطل  -ما خال اهللا  –أال كل شيء    

 

   زائـلُ  -ال حمالـة  –وكل نعيم    
 

 243 لبيد بن ربيعة 
   للـصيد غـرة     تعلّم أن : فقلت

 

  وأن ال تــضيعها فإنــك قاتلــه  
 

 160 زهري بن أيب سلمى 
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  أالَ تسأالن املرء مـاذا حيـاول      
 

  أَنحب فيقضى أم ضالل وباطلُ؟     
  

 

 182 بيد بن ربيعةل 
  فما زالت القتلى متـج دماؤهـا      

 

  بدجلة حىت ماء دجلـة أشـكل        
  

 

 94 جرير 
  دعاين الغواين عمهـن وخلـتين      

 

  يل اسم، فما أدعى به وهو أولُ        
  

 

 157 النمر بن تولب 
ــا  ــاين تأتي ــي أىن تأتي   خليل

 

  إذا غري ما يرضيكما ال حيـاولُ        
 

 106 ؟ 
   وعنهم  سلي إن جهلِت الناس عين    

 

  وليس سـواء عـامل وجهـول        
 

 138 السموأل 
  ولو أنَّ ما أسعى ألدىن معيـشٍة       

 

   قليال من املال    -ومل أطلب –كفاين   
 

 257 امرؤ القيس 
  عهدتك ما تصبو، وفيك شـبيبة      

 

  فما لك بعد الشيب صبا متيمـا        

 

 232 ؟ 
  إذا ما خرجنا من دمشق فال نعد       

 

  اجلراِضـم  هلا أبدا ما دام فيهـا        

 

 102 ؟ 
  فال تعدد املوىل شريكك يف الغىن     

 

  ولكنما املوىل شريكك يف العِدم     
 

 158 النعمان بن بشري 
   سيدا  -كما قال –وكنت أرى زيدا    

 

  إذا إنه عبـد القفـا واللَّهـازمِ        
 

 152 ؟ 
  وأعلم ما يف اليوم واألمس قبلـه       

 

  ولكنين عن علم ما يف غد عـمِ        

 

 82 لمىزهري بن أيب س 
  ويوما توافينـا بوجـه مقـسم       

 

       لَمكأنْ ظبية تعطو إىل وارق الس  

 

 148 ؟ 
  أنا ابن أُباة الضم من آل مالـك        

 

  وإنْ مالك كانت كرام املعـادن      
 

 146 الطرماح 
  وإنك إذْ ما تأِت ما أنت آمـر       

 

  به تلف من إيـاه تـأمر تأتيـا         
 

 104 ؟ 
  باقيـا  تعز فال شيء على األرض      

 

  وال وزر مما قـضى اهللا واِقيـا         
 

 246 ؟ 
  

  البسيط
  

  أضحى ميزق أثـوايب ويـضربين      
 

  أبعد شيـيب يبغي عندي األدبـا       

 

 134 ؟ 
   يا صاح بلِّغ ذوي الزوجات كلهم     

  

   الـذنب ىحنلَّت عرا إذا   أن ليس وصلٌ    
  

  262  أبو الغريب النصري  
  أمست خالًء وأمسى أهلها احتملوا     

 

  أخىن عليها الذي أخىن على لبد      

 

 134 النابغة الذبياين 
  أيان نؤمنك تأمن غرينـا ومـىت      

 

  مل تدرك األمن منا مل تزل حذرا       

 

 105 ؟ 
  أنا ابن دارة معروفاً ـا نـسِبي        

  

  وهل بدارة يا للناس مـن عـارِ         

  

  228  سامل بن دارة  
  يا ابن الكرام أال تدنو فتبصر ما      

  

   كمن مسعا؟  قد حدثوك فما راءٍ     

  

  97  ؟  
  وإنْ أتاه خليـل يـوم مـسألة        

 

  ال غائب مايل وال حـرم      : يقول 

 

 108 زهري بن أيب سلمى 
  ال طيب للعيش ما دامت منغصة      

 

  لذَّاته بوقـوع املـوت واهلـرمِ       
 

 138 ؟ 
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  الوافر
  

  أال ليت الشباب يعـود يومـا      

 

  ــأخربه مبــا فعــل املــشيب   ف
 

 143 أبو العتاهية 
  فــإنَّ املــاء مــاء أيب وجــدي

 

       وبئري ذو حفرت وذو طويـت  
 

   182 سنان بن فحل 
 

  رأيت اهللا أكـرب كـل شـيء       

 

ــودا    ــرهم جن ــة وأكث   حماول

 

 159 خداش بن زهري 
  أنا ابن التارك البكـرى بـشر      

 

ــا   ــه وقوع ــه الطــري ترقب   علي
 

 197 املرار األسدي 

ــيين ــر ع ــاءة وتق ــبس عب   لل
 

  أحب إيل من لـبس الـشفوف       
 

 93 ميسون بنت حبدل 

  ِلميـــة مـــوحش طلـــل 
  

ــلُ    ــه خلـ ــوح كأنـ   يلـ
  
  

  230  كثري    جمزوء الوافر  

  إليكم يـا بـين بكـر إلـيكم         
 

ــ   ــا اليقين ــوا من ــا تعرف ا ألَم  
 

 100 عمرو بن كلثوم 

  ولست براجع ما فـات مـين       
 

  بلهف وال بليـت وال لـو اَين        
 

 253 ؟ 

ــذين ــاطرحين واختـ   وإال فـ
 

  عــدوا أتقيــك وتتقــيين    
 

 193 املثقب العبدي 

  فإماَّ أن تكون أخـي بـصدق       
 

  فاعرف منك غثِّي مـن مسـيين        

 

 193 املثقب العبدي 
  

  الكامل
  

  إنهـا  ال ال أبوح حبـب عـزة        

 

  أخذت علي مواثقـا وعهـودا       

 

 199 مجيل بن معمر 
  أَِفد الترحـل غـري أن ركابنـا       

 

  لَما تزلْ برحالنـا وكـأنْ قـِد         

 

 149 النابغة الذبياين 
  أبين كليـب إنَّ عمـي اللَّـذا        

 

  قتال امللوكا وفككـا األغـالال       
 

 71 األخطل 
  وقصيدة تـأيت امللـوك غريبـة      

 

  مـن ذا قاهلـا؟     : يقالقد قلتها ل   
 

 182 األعشى 
  ِاستغِن ما أغناك ربـك بـالغىن       

 

  وإذا تصبك خصاصة فتجمـِل       

 

 106 عبد القيس بن خفاف 
  ولقد علمـت لتـأتني منـييت      

 

  إنَّ املنايــا ال تطــيش ســهامها 
 

 163 لبيد بن ربيعة 
  ال تنه عن خلـق وتـأيت مثلـه        

 

       عار عليك إذا فعلـت عظـيم  
 

 96 سود الدؤيلأبو األ 
  ولقد علمت بأنَّ ديـن حممـد       

 

  من خري أديـان الربيـة دينـا         
 

 238 أبو طالب  
  إنَّ اليت سلبت فؤادك يف اهلـوى       

 

 116 قيس بن امللوح  خلقت هواك كما خلقت هوى هلا  
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  الرمل
  

ــدى  ــشر م ــري ولل   إنَّ للخ

  

ــلْ   ــه وقب ــك وج   وكــال ذل

  

  64  عبد اهللا بن الزبعري  
  

  اخلفيف
  

  إمنا امليت مـن يعـيش كئيبـا       
 

  كاســفا بالــه قليــل الرجــاِء  
 

 229 عدي بن الرعالء 
  زعمتين شيخا، ولست بـشيخ    

 

  إمنا الشيخ مـن يـدب دبيبـا        

 

 157 ة احلنفيأبو أمي 
ــا   ــا دفنو ــم اهللا أعظم   رح

 

  بسجستان طلحـة الطلحـاتِ     

 

 209عبيد اهللا بن قيس الرقيات 
  قل ملـن سـاد مث سـاد أبـوه         

 

  قبلـه، ثُم قبـل ذلـك جـده       
 

 190 أبو نواس 
  علمــوا أن يؤملــون وجــادوا 

 

  قبل أن يسألوا بـأعظم سـؤل       
 

 148 ؟ 
  صاح مشِّر وال تزل ذاكـر املـو       

 

ــس  ــبني ت فن ــالل م   يانه ض
 

 137 ؟ 
ـ         حيثما تستقم يقدر لـك اللّـ

 

  ـه جناحا يف غـابر األزمـان        
 

 106 ؟ 
  

  املتقارب
  

ــا خالــد : فقلــت   أجــرين أب
  

ــا     ــرؤا هالك ــي ام   وإالَّ فَهبِن

  

  158  عبد اهللا بن مهّام السلويل  
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  الطويل

  

  الصفحة  القائـــل    الشطـــر
مىت تأتنا تلمم بنـا يف ديارنـا         

 

 ........................... 
 207 عبد اهللا بن احلر 

  سعاد الذي أضناك حب سـعادا      
 

 ........................... 
 184 ؟ 

  بحت أنى تأا تستجر ـا      فأص
 

 ........................... 
 105 لبيد بن ربيعة 

 .........................  
 

  ولكن زجنـي عظـيم املـشافر       

 

 146 ؟ 

  إذا مت كان الناس صنفان شامت      
 

 ........................... 
 133 العجري السلويل 

 ...........................  
 

  صوت احلمـار اليجـدع     .. .. 

 

 181 ذو اخلرق الطهوي 

  أالم على لو ولو كنـت عاملـاً        
 

 ........................... 
 38 الفرزدق 

  وليل كموج البحر أرخى سدوله    
 

 ........................... 
 43 امرؤ القيس 

  فجئت وقد نضت لنـوم ثيابـه       
 

 ........................... 
 257 لقيسامرؤ ا 

  غدت من عليه بعدما تم ظمؤها     
 

 ........................... 
 41 مزاحم العقيلي 

  فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا     
 

 ........................... 
 43 امرؤ القيس 

  

  البسيط
  

  لــوال توقــع معتــر فأرضــيه 
 

 ........................... 
 93 ؟ 

ــي ــال أخــي وخليل   ......ك
 

 ........................... 
 64 ؟ 

  كــانوا مثــانني أو زادوا مثانيــة 
 

 ........................... 
 192 جرير 

  أال ليتما هذا احلمام لنـا      : قالت

 

 ........................... 
 145 النابغة الذبياين 

ــه    إين وقتلــي ســليكا مث أعقل
 

 ........................... 
 93دركة اخلثعميأنس بن م 

  جاء اخلالفة أو كانت له قـدرا       

 

 ........................... 
 192 جرير 

  والتغلبيون بئس الفحل فحلـهم     
 

 ......................فحالً  
 238 جرير 
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  الوافر
  

  إذا رضيت علـي بنـو قـشري       
 

 ........................... 
 41 قحيف العقيلي 

ــا    ــضلكم علين ــلَّ اهللا ف   لع
 

 ........................... 
 265 ؟ 

 ..........................  
 

  مىت أضـِع العمامـة تعرفـوين       

 

 104 سحيم بن وثيل 

  

  الكامل
  

  صلوا إليـك جبمعهـم    واهللا لن ي  
 

 ........................... 
 47 أبو طالب 

  

  اهلزج
  

...........................  
 

ــان   ــدياه حقـ ــأنْ ثـ   كـ

 

 149 ؟ 
  

  املنسرح
  

ــرحتالً    ــال، وإنْ مـ إنَّ حمـ
 

 ........................... 
 146 األعشى 

  

  اخلفيف
  

 ــه ــت يف طلل ــِم داٍر وقف   رس
 

 ........................... 
 44 مجيل بن معمر 

  

  املتقارب
 

  ــداءه ــة أع ــعيف النكاي   ض
  

  220  ؟    ...........................  
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  الصفحة  القائـــل    ــزالرجــ  
  أقسم باهللا أبـو حفـٍص عمـر        

  

  197  عبد اهللا بن كيسبة    ...........................  

ــا   ــي اهللا أن تبايعـ   إن علـ
  

  تؤخذ كرها أو جتـيء طائعـا        
  

  206  ؟  

  يا ليتين كنـت صـبيا مرضـعا       
  

  حتملين الـذلفاء حـوال أكتعـا         
  

  202  ؟  

ــا   ــتين أربع ــت قبل   إذا بكي
  

  ا ظللت الدهر أبكـي أمجعـا       إذ  

  

  202  ؟  

ــا    ــدث ألَم ــا ح   إين إذا م
  

  يا اللَّهـم، يـا اللَّهمـا      : أقول  
  

  252  ؟  

        ـهـاج قتملْ بلٍد مـلء الفجب  
  

  43  رؤبة بن العجاج    ...........................  

ــد ــين يزي ــت أخــوايل ب   نبئ
  

ــا    ــم علين ــلَظل هم   ــد فَِدي
  

  175  رؤبة بن العجاج  
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  البسيط
  

  الصفحة  القائـــل    البيــــــــت  
  ونون زائدة مـن قبلـها ألـف       

  

       ووزن فعل، وهذا القول تقريب  

  

  74  ؟  
  ف وتأنيث ومعرفـة    عدل ووص 

  

  وعجمــة مث مجــع مث تركيــب  
  

  74  ؟  
  امجع وزن عادالً أنـث مبعرفـة       

 

  ركِّب وِزد عجمة فالوصف قد كمال    
 

  74اء الدين بن النحاس 
  مروادع وانه وسل وأعرض حلضهم     

 

  متن وارج كذلك النفي قد كمال       

 

 97 ؟ 
  

  الرجز
  

  ال...........................
  

   امرؤ على امرئ مستـسهالً      يبغ  

  

  229  ابن مالك   
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  اهلمزة

   134 .................................................................................................................... إذا مت كـان النـاس صـنفان          -
ــق   - ــدا منطل ــبين أن زي   142 .................................................................................................................... أعج
  165 ....................................................................................................................مد خري البـشر      أعلم اهللا الناس حم    -
  198 .................................................................................................................... أنا ابن التـارك البكـري بـشر          -
  198 .................................................................................................................... أيا أخوينا عبـد مشـس ونوفـل          -
-      ا ما تدعوا فله األمساء احلسىنأي ................................................................................................................... 104  
-       أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا ................................................................................................... 227  
-     أينما تكونوا يدرككم املـوت ................................................................................................................... 105  

  

  التاء
ــزة - ــذاكراك ه ــروين ل   257 ................................................................................................................................ تع

  

  الدال
ــدار  - ــت ال   224 .................................................................................................................................................. دخل

  

  الراء
  69 .............................................................................................................................................................. رأيت البكـرين     -
  69 ................................................................................................................................................................ رأيت الزيدين    -

  

  الزاي
  231 .................................................................................................................... الزرافة يديها أطول من رجليهـا        -
  126 ......................................................................................................................................... زيد أبو غالمه منطلـق       -
  236 ............................................................................................................ زيد أكرم منك أبا وأمجل منك وجها         -
ــة  - ــه ذاهب ــد جاريت   126 ..................................................................................................................................... زي
  227 ............................................................................................................................................... زيد يف الدار قائمـا       -
  125 ............................................................................................................................................................. زيد قام أبـوه      -

  

  فاءال
- فأمجعوا أمركم وشركاءكم........................................................................................................................... 261  
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  الكاف
  148 .............................................................................................................  كأنْ ظبية تعطـوا إىل وارق الـسلم        -

  

  الالَّم
  247 .................................................................................................................................... ال رجل ظريف يف الـدار        -
  246 ................................................................................................................................................... ال رجل يف الـدار       -
  247 ............................................................................................................................. ال رجل يف الـدار وال امـرأة        -
  227 ............................................................................................................................................... لقيت عبد اهللا راكبـا     -
- لكنا هو اهللا ريب................................................................................................................................................... 126  

  امليم
  182 ................................................................................................................................ صنعت أخري أم شـرا؟      ماذا -

  

  240 ..................................................................................................................................... ما رأيت القـوم إال زيـدا       -
-     ما فعلوه إالَّ قليل منهم..................................................................................................................................... 240  
-     إال زيـد 240 ............................................................................................................................................ ما قام أحـد  
  105................................................................................................................................. مىت أضع العمامة تعرفـونين       -
- ا فما حنن لك مبؤمنني مهما تأِتنا به من آية لتسحرنا..................................................................... 103  

  اهلاء
-   هؤالء ينطقـون ................................................................................................................................................. 163  
-    اهذا بعلي شيخ ................................................................................................................................................. 227  
  262................................................................................................................................... هذا حجر ضـب خـرب        -

  

  الواو
-      وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبـون .............................................................................................164  
-       وال يلتفت منكم أحد إالَّ امرأتـك  ...........................................................................................................241  
-       ه إالَّ الـضالونومن يقنط من رمحة رب .....................................................................................................241  
-    اوهذا بعلي شـيخ .............................................................................................................................................227  

  

  الياء
  261 ......................................................................................................................................ال أويب معه والطّري      يا جب  -
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  األلف

  33: أمحد
  268، 260، 208، 183، 145، 125: األخفش
  51: األعلم

  الباء
  102، 85، 49: البجائي

  193: ابن برهان
  63: أبو بكر بن األنباري

  التاء
  33: الترمذي

  اجليم
  241، 139: اجلرجاين

  191: جرير
  199، 139: ابن جني

  107: ابن اجلوزي
  احلاء

  55: ابن احلاجب
  269: احلسني
  184: محزة

  99: أبو حيان
  الدال

  33: أبو داود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 306

 
  
  

  الزاي
  174: الزجاج

  243، 236، 145، 139، 61: الزجاجي
  184، 125: شريالزخم

  السني
  145، 139، 89: ابن السراج

  246، 243، 241، 238، 183، 139، 89، 75، 65، 62، 51، 38: سيبويه
  143: ابن السيد
  139: السريايف

  الشني
  206: الشاطيب
  160: الشافعي

  184: شعبة
  89: الشلوبني

  32: شهاب الدين أمحد بن شهاب الدين
  الطاء

  237: ابن الطراوة
  العني

  107: شةعائ
  241، 128: ابن عامر
  88: ابن عباس

  32: أبو عبد اهللا حممد بن حممد
  269: عثمان

  193، 115: ابن عصفور
  193: أبو علي
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  الفاء
  181، 161، 139، 125، 89: الفارسي

  267، 250، 198، 192، 176، 61: الفراء
  القاف

  101: قالون
  الكاف

  241: ابن كثري
  184، 98: الكسائي

  260، 193: ابن كيسان
  امليم

  216: املازين
، 221، 208، 200، 182، 145، 114،  99،  63،  62،  55،  51،  49: ابن مالـك  

224 ،240 ،243 ،268  
  264، 241، 139: املربد

  والوا
  39: الوليد بن اليزيد
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  األلف 

  .68: أذرعات
  .251: األوس

  الباء 
  .40: البصرة
  .173، 75، 34: بعلبك

  التاء 
  .252، 248، 243، 242، 177، 110، 75 :متيم

  احلاء 
  .248، 243، 242، 177، 75: احلجاز

  .173، 75، 34: حضرموت
  .65: حلب

  الدال 
  .94: دجله
  .102: دمشق
  .76: ديل

  السني 
  .209: سجستان

  . 105: سليم
  الطاء 

  .248، 182، 176، 61: طيء
  العني 

  .173: عدن
  .68: عرفات
  . 265: عقيل
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  الفاء 
  .71: فلج

  الكاف 
  .269: كربالء
  .46: الكعبة
  . 40: الكوفة

  امليم 
  .188: املدينة
  .188، 173: مكة

  اهلاء 
  .265، 180: هذيل

  الواو 
  .75: وبار
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  األلف

  269، 234، 233، 224، 176، 116: اإلام
  .266، 236، 233، 174، 170، 120، 75، 63، 37، 36: اإلسناد

  .34: اإلسنادي
  .167، 35: إفادة

  التاء     
  .140، 97، 50: التحضيض

  .266، 242، 148، 143، 142، 45: التشبيه
  266، 117: التضاد
  170: التفريق
  193، 190: التقسيم

  اجليم
  204: اجلزئية

  احلاء
  52: احلشو
  82: احلصر
  179، 173، 132، 114، 63، 51، 45، 42: احلقيقة

  السني
  189، 95، 42: السببية
  117، 116: السجع

  لضادا
  112: ضد

  العني
  96، 50: العرض
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  الفاء
  .229، 200، 185، 125، 124، 121، 34: فائدة

  204: الفصاحة
  القاف

  218، 211، 129: قرينة
  الكاف

  204: الكلية
  235، 63، 51: كناية

  الالم
  204: اللَّف والنشر

  امليم
  263، 200، 179، 132، 115، 114، 63، 51، 45، 42: ااز
  233، 121، 120، 85، 84: املسند

  121، 120، 111: املسند إليه
  74، 66: املشاة
  44، 38: املقابلة
  125: مقال
  125، 117: مقام
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  . القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم-

  األلف
مصطفى أمحد النمـاس،  : ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي، تح    -1

  .م1987-هـ1408، 1مطبعة املدين، مصر ط
بركات يوسف هبود، دار األرقم بـن     : ر العربية، كمال الدين أبو الربكات،  تح       أسرا -2

 .م1999-هـ1420، 1أيب األرقم، بريوت، ط
اإلصابة يف متييز الصحابة، شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين، دار الكتاب العريب،              -3

 .بريوت
 . 1992، 10األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط -4
، 6جلنة من األدبـاء، دار الثقافـة بـريوت، ط         : األغاين، أبو الفرج األصفهاين، تح     -5

 .م1983-هـ1404
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، كمال الـدين أبـو              -6

حممد حمي الدين عبد احلميـد،  : الربكات عبد الرمحن حممد بن أيب سعيد األنباري، تح    
 .وتدار الفكر، بري

حممد : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام، تح              -7
 .حمي الدين عبد احلميد املكتبة العصرية، بريوت

 الباء
عبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العـريب،       : البذور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة      -8

 .م1981-هـ1401، 1بريوت، ط
حممد :  طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، تح         بغية الوعاة يف   -9

 .م1964-هـ1384، 1أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، ط
ـ             -10 يوسـف  : حالبلغة يف تاريخ أئمة اللغة، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، ت

  .م2001-هـ1422، 1 العصرية، بريوت، طاملكتبةهبود، 
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 التاء
 .1984، 4تاريخ األدب العريب، عمر فروخ، دار العلم للماليني بريوت، ط -11
 .تاريخ األدب العريب، حنا الفاخوري، مكتبة البولسية، بريوت -12
، اهليئـة املـصرية     يحممود فهمي حجاز  : األدب العريب، كارل بروكلمان، ش    تاريخ   -13

 .1995العامة للكتاب، القاهرة، 
مكتب البحـوث والدراسـات، دار      : غة العربية، جرجي زيدان، ش    تاريخ آداب اللُّ   -14

 .م2005-هـ1425/1426، 1الفكر، بريوت، ط
، 1ر، القـاهرة، ط   تاريخ اخللفاء، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، مكتبـة مـص           -15

 .م2001-هـ1422
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد اهللا حممد ابن مالك، املؤسسة املصرية العامة               -16

 .م1967-هـ1387للتأليف والنشر، القاهرة، 
 احلاء

مة ابن احلاج على شرح منت اآلجرومية، تاج أيب العباس بن محـدون، دار       حاشية العالَّ  -17
 .م2000-هـ1421الفكر، بريوت 

إبراهيم مشس الدين،   : حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ض ص           -18
 .م1997-هـ1417، 1دار الكتب العلمية بريوت، ط

حممد باسم عيـون الـسود، دار       : احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، ض ش         -19
 .م1998-هـ1419، 1الكتب العلمية، بريوت، ط

 اخلاء
حممد : عبد القادر بن عمر البغدادي، تق وض      :  ولب لباب لسان العرب    خزانة األدب  -20

 .م1998-هـ1418، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط: نبيل طريفي، ش
 الدال

 . م1994-هـ1415، 2طراجي األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت، : ديوان األخطل، شر -21
 . ديوان أراجيز رؤبة بن العجاج -22
حممد حسن آل ياسني، دار     : ألسود الدؤيل، أبو سعيد احلسن السكري، تح      ديوان أيب ا   -23

 .م1998-هـ1418، 2ومكتبة اهلالل، بريوت، ط
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ـ 1413، 1حات، دار اجليل، بريوت، طيوسف شكري فر: ديوان األعشى، شر   -24 -هـ
 .م1992

 .4حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط: ديوان امرئ القيس، تح -25
نعمان حممد أمني طه، دار املعارف، مـصر،        : حممد بن حبيب، تح   : ديوان جرير، شر   -26

 .م1971
، 1ت، ط ميل بديع يعقوب، دار الكتاب العـريب، بـريو        إ: ر، تح ديوان مجيل بن معم    -27

 .م1992-هـ1412
أمحد حـسن بـسج، دار      : أبو متَّام حبيب بن أوس الطائي، شر وتع       . ديوان احلماسة  -28

 .م1998-هـ1418، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
عبد القدوس أبو صاحل، مؤسـسة      : أبو نصر أمحد بن حامت، تح     : ديوان ذي الرمة، شر    -29

 .م1993-هـ1414، 3الرسالة بريوت، ط
 .م1960-هـ1379كرم البستاين، دار صادر، بريوت :  تح،بن أيب سلمىديوان زهري  -30
 .م1996-هـ1416، 1واضح الصمد، دار اجليل، بريوت، ط: ديوان السموأل، تح -31
: أبو هفان املهزمي البصري، وعلي بن محزة البصري التميمي تح     : ديوان أيب طالب، ج    -32

 .م2000-هـ1421، 1حممد حسن آل ياسني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط
ـ 1414، 2عزة حسن، دار الشرق العـريب، بـريوت، ط   : ديوان الطرماح، تح   -33 -هـ

 .م1994
حممد يوسـف جنـم، دار صـادر، بـريوت،     : ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، تح    -34

 .م1958-هـ1378
، 1صالح الدين اهلواري، دار ومكتبة اهلـالل، بـريوت، ط         : ديوان أيب العتاهية، تح    -35

 .م2004
 .م1996، 1وان عمرو بن كلثوم، دار صادر، بريوت، طدي -36
 .علي فاعور دار الكتب العلمية، بريوت: ديوان الفرزدق، شر وض -37
 .م1995-هـ1416، 1قدري مايو، دار اجليل، بريوت، ط: ديوان كثري عزة، شر -38
 .ديوان لبيد بن ربيعة، دار صادر، بريوت -39
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ـ 1414عدنان زكي درويش، دار صـادر، بـريوت،         : ديوان جمنون ليلى، شر    -40 -هـ
 .م1994

، 1علي بوملحم، دار ومكتبـة اهلـالل، بـريوت، ط   : ديوان النابغة الذبياين، تق وش   -41
 .م1991

 .م2003-هـ1422قهوجي، دار اجليل، بريوت، سليم خليل : ديوان أيب نواس، تح -42
 الراء

43- الر        سة الوطنية للكتاب، اجلزائـر،     سم يف تعليم اخلط، حممد بن يوسف أطفيش، املؤس
 .م1986

 السني
ـ 1412سنن أيب داود أبو سليمان بن األشعث السجساين، دار اجليل، بـريوت         -44 -هـ

 .م1992
 الشني

 . احلنبلي، دار الكتب العلمية، بريوتشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد -45
حممد حمي الـدين عبـد      : تحشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك عبد اهللا بن عقيل،             -46

 .م1990-هـ1411احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، 
عبداحلميد الـسيد  : شرح ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد ابن الناظم، تح    -47

 .ر اجليل بريوتحممد عبد احلميد، دا
 .، دار اجليل، بريوته أبو احلسن بن حممد بن ماجهشرح سنن ابن ماج -48
حممد حمي : أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام، تح شرح قطر الندى وبلّ الصدى،       -49

 .م1988-هـ1409الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، 
عبد العال سامل مكرم،    : اذي، تح شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين حممد االستراب        -50

 .م2000-هـ1412، 1عامل الكتب، القاهرة، ط
على حممد معوض، : ة، أبو عبد اهللا مجال الدين حممد بن مالك، تح      الكافية الشافي شرح   -51

 .م2000-هـ1420، 1وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
مية، ومعه حاشية العالمة إمساعيل احلامـدي،  مة الكفراوي على منت اآلجروشرح العالَّ  -52

 .دار رحاب، اجلزائر
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53- الش دار  ،حـسن متـيم  : تقعراء، أبو عبداهللا حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة،       عر والش
 . م1987-هـ1407، 3إحياء العلوم، بريوت، ط

  الصاد
 .صحيح البخاري أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل، املكتبة الثقافية، بريوت -54
القاضي أبو بكر   (اإلمام العريب املالكي    : صحيح الترمذي حممد بن عيسى الترمذي، شر       -55

 .، دار الكتاب العريب، بريوت)حممد بن العريب بن العريب األندلسي
صديقي حممد مجيل العطار، دار     : أبو زكريا حيي النووي، ض وتو     : صحيح مسلم، شر   -56

 .م1995-هـ1415الفكر، بريوت، 
 .م1997، 1صفحات من تاريخ مصر، سيد حممد السيد، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط -57

 الطاء
طه أمحد إبراهيم، دار الكتب العلميـة،       : دطبقات الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي،        -58

 .م1998-هـ1408، 2بريوت، ط
  الغني 

: غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، نشره               -59
 .م1982-هـ1402، 3برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 الفاء
فؤاد القامسي، دار الغرب اإلسـالمي،      : فهرسة خمطوطات املكتبة القامسية، اجلزائر، ع      -60

 .م2006-هـ1427، 1ئر، طاجلزا
يوسف : الفهرست، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق املعروف بالندمي، ض وشر            -61

 .م1996-هـ1416، 1علي الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت ط
 القاف

يوسف الـشيخ   : القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، ض وتو          -62
 .م2003-هـ1424، 1ت، طحممد البقاعي، دار الفكر، بريو

 الكاف
عبد السالم حممـد هـارون مكتبـة    : الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، تح       -63

 .م1988-هـ1408، 3اخلاجني، القاهرة، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 317

 
  

64- اف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسـم جـار اهللا       الكش
 .حممود الزخمشري خلوارزمي، دار املعرفة، بريوت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبداهللا املعروف حباجي خليفة،             -65
 .م1992-هـ1413دار الكتب العلمية، بريوت، 

: ائة العاشرة، جنم الدين حممد بن حممد بن أمحد الغزي، تح          كب السائرة بأعيان امل   الكوا -66
 .م1979، 2جربائيل سليمان جبور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط

 الالم
 .لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين مكرم بن منظور، دار صادر،  بريوت -67

 امليم
: ري امليداين، تح   أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابو          ،جممع األمثال  -68

 . م1998-هـ1419حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية بريوت، 
 .خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه، عامل الكتب، بريوت -69
أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي، دار الكتب العلمية، بـريوت،             معجم األدباء،    -70

 .م1991-هـ1411، 1ط
 عادل نويهض، مؤسـسة     ،من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر     م اجلزائر   معجم أعال  -71

 .م1980-هـ1400 ،2نويهض الثقافية، دمشق، ط
 .م1999 حممد العدناين، مكتبة لبنان، بريوت، معجم األغالط اللغوية املعاصرة، -72
فريد عبد العزيز اجلندي،    : احلموي، تح بن عبد اهللا    ياقوت  أبو عبد اهللا    معجم البلدان،    -73

 .دار الكتب العلمية، بريوت
 . م1998، 1معجم الشعراء املخضرمني واألمويني، فوال بابيت، دار صادر، بريوت، ط -74
معجم الشعراء من العصر اجلاهلي حىت اية العصر األموي عفيف عبد الـرمحن، دار               -75

 .م1996-هـ1417، 1املناهل، بريوت، ط
76-        الة دار العلم للماليني، بـريوت،      معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، عمر رضا كح

 .م1968-هـ1388، 2ط
معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر كحالة، دار إحياء التراث العريب،             -77

 .بريوت
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ميل بديع يعقوب دار الكتـب العلميـة،        إ: عجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، ع      امل -78
 .م1996-هـ1417، 1بريوت، ط

عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بريوت،      : معجم النساء الشاعرات يف اجلاهلية واإلسالم      -79
 .م1990-هـ1410 ،1ط

حنا الفـاخوري،   : حمغين اللَّبيب عن كتب األعاريب، أبو حممد عبد اهللا بن هشام، ت            -80
 .م1991-هـ1411، 1دار اجليل، بريوت، ط

علي ملحم، دار   : املفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، تق           -81
 .م1993، 1ومكتبة اهلالل بريوت، ط

حممد نبيـل طريفـي، دار صـادر،        : املفضليات، أبو العباس املفضل الضبي، تح وش       -82
 .م2003-هـ1424، 1بريوت، ط

عادل أمحد عبد املوجود،    : املقرب ومعه مثُل املقرب، أبو احلسن علي ابن عصفور، تح          -83
 . م1998-هـ1418، 1وعلي حممد معوض دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، 1كامل حممد عويضة، مكتبة دار الفـضيلة، ديب، ط : موطأ اإلمام مالك بن أنس، تح  -84
 .م2001-هـ1421

 النون
حممـد سـامل    : اءات العشر حممد بن حممد علي بن يوسف اجلزري، تح         النشر يف القر   -85

 .حميسني، مكتبة القاهرة، القاهرة
إحسان :  التلمساين، تح  يأمحد بن حممد املقَّر   : دلس الرطيب نفح الطيب من غصن األن     -86

 .م1968عباس، دار صادر بريوت، 
 اهلاء

 القراءات وتوجيههـا،  شرح طيبة النشر يف القراءات العشر والكشف عن علل  باهلادي   -87
 .حممد سامل حميسني، دار اجليل، بريوت

 الواو
: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس أمحد بن أيب بكر بـن خلكـان، تـح     -88

-هـ1419، 1يوسف على طويل، ومرمي قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط      
 .م1998
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SUMMARY OF THE RESEARCH 
 I have made a presentation and a realisation of a dissertation entitled: 

"Arramlia in the interpretation of the Adjroumia". It's a dissertation which has a 

strong relation with grammatical field. It contains subjects of the Arab grammar 

elaborated –as we know- by abou abdallah in an aspect of principles at learners 

under the form of "Aladjroumia". It's a document issued for the beginners. Abou 

Abasse ben Ahmed Ben hamza has suggested the explanation of these subjects 

chapter after chapter by witnessing coranice verses and the prophet's speech – 

may god say his prayers on him – and Arab sayings as well as Arab poetry 

grammatical contexts in order to familiarise the scientific matter to the learners 

and to simplify the grammatical rules so as to inculcate them to the learner and 

to consolidate his Arabe language. 

 So I have tried to put in to existence This prestige worth to protect it from 

forgetness. 

 My work in this manusprict is divided into two parts the part of the 

presentation: it contains 3 chapters:  

Chapter I: Ibn Adjeroum and his work: which includes: 

a) the translation of Ibn Adjeroum. 

b) The scientific value of the work. 

c) The interpretation of Ibn adjerorum. 

Chapter II: the Ramli and his interpretation of the Adjeroumia It 

comprises: 

a) his era. 

b) His life. 

c) His work. 

d) The scientific value of the interpretation. 

e) The scientific method. 

1- the artistic method. 

2- The scientific method. 

f) his technique 
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Chapter III: the two copies based in the realisation.  

The realisation part: which contains realisation of the work in terms of form 

and content. The form by précising the words thoroughly with effective 

punctuation so as to understand well the meaning. 

 As concerns the content, I have completed the coranice verses after 

having determined their places and their numbers I have  also completed 

everything said by the prophet and any thing encountered I've related it to its 

source . 

 On the other hand, I've précised the origin of the poetic verses by giving 

the names of the poets and their work. I have  done my utmost to complete and 

precise its author. 

 Thirdly, I have situated the origin of each quotation by using the origins 

of the available  Arab grammar. Besides, I have acquainted the places, the 

countries and the tribes  in the Ramli interpretation. 
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The chapters of the book: 

- The discourse and its composants. 

- The  precision of functions. 

- The knowledge of the grammarians. 

- The verbs. 

- The agent nouns. 

- The subject. 

- The agent complement 

- The subject and the predicate. 

- The factors of the subject and of the predicate. 

- The incomplete verbs. 

-  The thought verbs. 

- The adjective. 

- The definite and indefinite articles. 

- The addition (genitive)  

- The supplement. 

- The preterite. 

* Accusative chapter:  

- The accusative. 

- the nouns. 

- Of places and of. 

- The statives. 

- The determiners. 

- The exception. 

- The "no" negative. 

- The calling. 

- The purpose. 

- The associated. 

- Nouns of reduction. 
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