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منالماجستير درجة ليل الباحث بها تقدم علمية رسالة الكتاب هذا أصل ه
المنورة.يالمدينة الإسلامية يالجامعة القرآن وعلوم التفسير قسم 

تالفضيلة أصحاب من الناقشة لجنة تكونت قد وه 
ومجقررآ(.رمشرفأ الشرقاوي، محمد بن أحمد د. أ. 
)عضوا(.الجوهري، محمد بن نبيل ئ، أّ 
)عفوا(.السهلي، عوض بن محمد د. 

بطحوالوصية الأولى، الشرف مرتية ْع ممتاز بتقدير الرسالة أجيزت قد و٠ 
,٠٥١ ٤٣٤*ا/محرم/ قي وذلك ونشرها، الرسالة 

الدراساتفي المتميزة العلمية الة الر'،س-جائزة الرسالة هذه حازت قد و٠ 
وعلومهالكريم للقرآن الودية الملممية الجمعية تقيمها الي؛ القرآنية 
لعام)نبيان(، 



تقييم

فيالعرب أساليب معرفة أن القرآن بتأؤيل الحلم أهل يختلف لا 
أمرار؛TJ( والنظر مراداتهم، عن التحبمر في وطرائفهم كلامهم، 
وحلعز ادثة كتاب في الماظر يعين مما والتراكيب، للألفافل اختيارهم 

عندرين المقأقوال من الصواب إلى والاهتداء المعاني، تحرير على 
أرادلمن بد فلا مبين، عربي بلسان نزل القران هدا أن وذلك اختلافها، 

إلىالنغلير وجمع العربإ، كلام في النظر من بتاؤيله والمر فيه التفقه 
عماللابانة ألسنتهم عليها حرلتا التي وامتعمالاتهم مذاهبهم من نظيرْ 

أنفسهم.في 
أوجهمن أن الشهور الأثر في عنهما اف رصي عباس ابن ذكر وقد 
أنهالله رحمه فتيبة ابن ذكر كما ، كلامها من العرب تعرفه وجها التفسير 

العربمداهنا وفهم علمه واسع نظره كثر من إلا القرآن فضل يعرف، لا 
وكلاماللغاُتج. جمح دون لغتها به الله خص وما الأساليب، في وافتنانها 

كلامفهم في ذللثج وأثر ، بها العناية وصرورة الحربية، فضل في الأئمة 
معلوم.مشهور تعالى، الله 

اقهوفقه الثاووش منحر بن فوان الأخ بحث، يأتي السياق هذا وفي 



^^لأيرم؛ري

التمر،في أثرها ومسنا القرآن، في وردت التي الربية أسالب مجليا 
نافعةعالمية إصافة فيه يكون أن ونرجو الأهمية، في غاية موصؤغ وهو 

الدكورالشيخ أشار وفد الكريم، القرآن في واليانية اللغوية للدرامات 
)التفسيررمالته في العالية الفكرة هده إلى العليار مليمان بن مساعد 
بحاجتهاوأوصى أهميتها، إلى الأنظار ولفت، الكريم(، للقرآن اللغوي 

فيها*القول، يستوعب مستقل ، يح*إر 

وصأحرى، ميزة فيه فإن فيه، ميزته يحمل البحح، عنوان كان ولثن 
ابنرين المقإمام ير نفحلال، من المرصؤع هذا سا أءلرافجمع أنه 

ولهبالعربية، المعتنين المفسرين أئمة من وهو اش، رحمه الهلرى جرير 
ءصرْ.فى اللغويين كبار طقة في تجعله ثافية ونفلرامحت، تحريراث، فيها 

هذْتكون أن القرآنية للدرامات ير نفمركز في عينا ليؤإنه 
بتأصيلالمركز لحناية تحقيئا التأصيلية، إصداراته صمن العلمية الرسالة 

متميزةلبنة القه ثاء إن ولتكون وقضاياه، فواعده وتحرير التفسير علم 
كاتبهالبحعث، بهذا يٌني أن دجز، عز ارلٌ نأل، القرانية، الكتبة بناء في 

والعملكلامه، لتدبر ؤيوفقنا العزيز، كتابه تآؤيل يعلمنا وأن وقارنه، 
الحالين.رب لله والحمد ذللث،، ولي إنه به، 

الشهريضة مط ؛ن الرحمن عيد اءد• 
القراتيةللدراصا^^ تمسر مكر عام مدير 



الماومة

اهحلق حير على لام والوالصلاة العالمين، رب  ٠٥الحمد 
أماالدين، يوم إلى بإحسان تعهم ومن وصمه وآله محمد أجمعين، 

Iيعد 

وحينالجهود، ل، ثدلتا ما وأثمي الهمم، له وجهت ما أشرف فإن 
 Uبمائةالكفيل لأنه الشرعي؛ العالم هو والأوقات الأزط فيه يت من

الدارين•

إنثم ه^، رموله وستة تعالى افه بكتاب العلم هو الشرعي والعلم 
تابعالعلم وشرف علومه، فهم على متوس وحل عر افة كتاب فهم 

المباركالكتاب وهو العلوم، مصدر الكريم والقرآن مجحلومه؛ لشرف 
انزلما ®فكنأ والأحرة، الدنيا في الخيرات عمرته به وعمل تعلمه فمن 

جهله،من وجهله علمنه، من علنه وحجة، رحمة - ثناؤء جز - كتابه في 
طقات،الحلم في والناس علمه، من يجهل ولا جهله، من يحلم لا 

العلممحللبة على قص به، العلم في درجاتهم بقدر العلم من موهنهم 
عارضكل على والصبر علمه، من الاستكثار في جهدهم غاية بلؤغ 
واستنياهلآ،نصا عالمه استدراك في لأه النية ؤإحلاصى ، ؤللبه دون 

مجنفإن بعونه، إلا حيت يدرك لا فإنه عليه، العون فى اطه إلى والرغبه 



والعملللقول اف ووفقه وامتدلألأ، نحا كتابه في اغ أحكام علم أدرك 
وئورتب الن عنه وانتمت، ودنياْ، دينه في بالفضيلة فاز منه، علم بما 
يحملولا ، الامامة، موضع الدين في واستوجب الحكمة، قلبه في 
وعاداتهاوأساليبها العرب لغة عرف من إلا وعز، حل لكتابه الفهم هذا 
وعلىحهلا؛ها، من تفهم بما العرب حامحلب تعالى الله لأن كلامها؛ في 
الما القول من تكلف الحرب لسان جهل فمن معانيها، من تعرف، ما 

يقله.لم ما الله على ومول به، له علم 

وصفت،بما بدأت ررؤإنما اكافعي)ت؛'\ه(ظتيت الإمام بقول 
إيضاحمن يعلم لا لأنه غيره؛ دون العرب بلسان نزل المران أن من 

وجوهه،وكثرة العرب، لسان نعة جهل أحد، الكتاب علم جمل 
علىلحك التي الشنه عنه انتمث علمه ومن وتفريها، معانيه، وجماع 

الها'ارمنجهل من 

قفليعرف ررؤإنما I هقض رآه(  ٧٦)ت قتيبة ابن الإمام ؤيمول 

الكتبدار ت )بيروت شاكر، محمد أحمد وشرح تحقيق (، ١٩)ص ت للشافعي الرسالة )١( 
العلمية(.

(.٠٠)ص الرسالة: )٢( 
الديندري،نمحة بن ملم بن عداممه محمد أبو الفنون، ذو الكر، العلامة الإمام *و )٣( 

ومائتين،عثرة تلاث منة بغداد ش ولد التمانيف، صاحب الكاتب،، المروري، وقيل• 
مشكلوكتاب، المعارف، وكتاب، الحا،سثا، وغريبؤ القرأن، غرب نمانيفه؛ ومن 

)"Y/الأعيان؛ وفيات انفلر هقفأ، ومثتين ومعين ت صنة رحب،، شهر في مات القرآن، 
)ما)/النبلاء: أعلام ومير صادر(؛ دار )بيروت: عباس، إحصان تحقيق: (، ٤٤٠٤٢

الرسالة،ة محو،)بيروت: وآحرين، الأرنووط ثعيب، تحقيق: الثانية، حل: (، ٢٩٦



قيوافتنانها العرب مذاهب وفهم عالمه، واتسع نفلر0، كثر من القرآن 
اللغات،جمح دون لغتها به اض حص وما الأساليب، 

ثيره نقطدمة في * iiifcآه( ١ )ت* الطيري حرير ابن الإمام ؤيقول، 
البدايةالتي الأسباب عن الإبانه ذلك،، في القيل مجن به نبدأ ما ®وأول، 

آيفي عما البيان وذللا، أحرى، عداها مجا قبل وتقديمها أولى، بها 
يياصةيعان لم من على الكز يدحل ملها من التي العاني، من القرآن 

الألسنمنطق وجوه يتماريم، معرفته ننثحكم ولم العربية، العلوم 
اس«أماثيةثة 

الحربية،اليب الأسبإيراد يره نففي العلبري الإمام عنئ ولقد 
أوالأهوال، ترجيح في بها مستشهدا أو العاني، فهم في بها مسترشدا 

الأسارس-إبدراسة أنوم أن رأيت لذا الأغراض، من ذلك، غير أو نقدها، 
البيان)جامع العلبري: تفسير حلال مجن التفسير في أثر لها الي العربية 

ذللت،يكون وأن عليها، تهلييقية أمثلة ذكر مع القرآن(، آي تأؤيل عن 
العرب)أسالسب، الرسالة؛ عنوان كان وند الماجستير، لرسالة مشروعا 

دراسة- للعلبري البيان جامع حلال مجن التفسير في وأثرها الكلام في 
رأيت،القرآن وعلوم اللغة في المختصين مشورة بعد ثم تهلبيقية(، نفلرية 

الكريمالقرآن في الواردة العربية )الأّالس، ١^،: انموان أمر أن 
للهلثري(.البيان جاع حلال مجن التفسير في وأثرها 

الكسحإحاء رداي صقر، أحمد السيد وشرح تحقيق (، ١٠)ص القرأن; مشكل تأؤيل )١( 
وشركا،(.الحلي اواأى عيس المرية، 

التركي،المحسن مد ين مداه ت تحقيق الأولى، ط• ))/٨(، الييان؛ جاح )٢( 
(.٢٢٠ ٠٣الكتب،، عالم دار )الراض: 



^^لييغج

هذايخدم توجيه أو استدراك أو ملاحظة بكل لأرحب ؤإني 
لكتابالعصمة الله ؤيأيى عيوبي، إلي أهدى امرأ اش فرحم البحث، 

وأمالصوابه، كثير في المرء حطأ قليل اغتفر من والمنصف كتابه، غير 
العالمين.رب لله والحمد والتوفيق، العون ريي الله 

المؤلفج

الئاووشسالم ثنصر بن فوان 
ashawoosh@hotmail. com



وأهميتهالموصؤع احتار أماب 

فيماوتتلخص الموصؤع، هذا في البحث إلى كثيرة أساب دفعتني 
ش•'

بأنجدير فهو معانيه، وفهم تعالى الله كتاب حدمة فى الرغبة ت أولا 
•وتعالى سبحاه الله عند منزلته وعلو لشرفه الأوقات، فيه تقضى 

لمنفلابد الشأن، عظيم القدر، جليل ير التغعالم أن ت ثمانثا 
فىوعاداتها العرب بأساليب ومعرفة دراية على تكون أن غماره يخوض 
جريرابن الإمام يقول العرب، بلسان نزل عربي القرآن لأن الكلام؛ 
إلىأنزله الذي الله كتاب أن ووصفنا قالتا بما ارواتضح ت ظفل الطري 

عربيا،. محمد لسان كان ؤإذا .، محمد بلسان . يصد نبينا 

علىالمنزل افه كتاب معاني تكون أن فالواجب عربي••• القرآن أن فبين 
كلامهالفلاهر وظاهت٥ موافقة، الحرب كلام لمعاني .، محمد نبينا 

والبيانالكلام ساتن بها فصل الي بالفضيلة افه كتاب باينه ؤإن ملائما، 
ا.وصثناْلأ تقدم قد بما 

وسائرالكريم القرآن بعلوم وثيق ارتبامحل له الحلم هذا أن ثالثا؛ 

)؛/Y؛(.الثتان: جاح )١( 



^ع|يارزللضفيج

الاطلاعفرصة لي يتيح مما الكريم، القرآن تخدم التي الأحرى العلوم 
بدقة.عاليها 

علومسائر في وتميزه هقمق الهلبري حرير ابن الإمام مكانة • رابنا 
عيالأالجم؛ع فأصبح رين، المقمن كثير إليه يصل لم تميزأ الشريعة 

إلىإصافة فهومه، معين من ؤيرتوي علومه، بحر من يغرف كذ عليه، 
أساليببذكر وه عتنا ا وهى ، الممسرين أكثر عند توحد لا بميزة يتميز أنه 

اضمراد فهم على تعين التي اوكلأم، في وعاداتهم وطرقهم العرب 
وسبباحتارْ الذي المعنى القارئ يحرف طريقها عن والتي، تعالى، 

-اممه شاء إن - الأمثلة حلال من وسيتبين كتابه، في كثير وهدا احتيارْ، 
ذلك.يوصح ما 

عالماءعند ههتت الهلبري حرير ابن الإمام ير نفمكانة حامتا 
وفهما.قراءة به أرتبط حملني ممّا وغيرهم، التفسير 

ُالادرامة حلال من والاستنباط المهم ملكة تنمية ! سادنا
الموصؤع.

السامة!الدراماُت، 

وأثرهاالقرآن معاني كتب، حلال من القرآن في العربية الأمحاليب — ١ 
الإمامحامهة إمحماعيل، محمود ين موصى بن إياد ت تأليفا التفسير، في 

)ماحستير(.-٥١ ٤٣اه_*  ٤٢٩الإمّلامية، معود بن محمد 

معانيكست، من كتب ة حمعلى اعتمد أنه رسالته في الباحث، ذكر 
ومحانيعبيدة، لأبي القرآن ومجاز للفراء، القرآن معاني وهي• القرآن، 
القرآنومعاني للزحاج، ؤإعرابه القرآن ومعاني للاحفش، القرآن 



فيأثرها وبين ،، لوبار أموعشرين حمسة منها واستخرج للمحاس، 
اكمسر*

يلي؛فيما يضح ودراصض، الرمالة هذه ين فرق وهناك 

الرسالةهذه وأما الطبري، الإمام بتفسير متعلمة دراسي أن أولأ'. 
الثلاثةالكتب كانت ؤإن المذكورة، الخمسة المعانى بكشج، فتعالقها 

ومعانيعبيدة، لأبي القرآن ومجاز للفراء، القرآن مجعانى وص - الأولى 
لملكنه ؛ يره نفني الهلبري الإمام ممادر من _ للاحمش القران 

لمؤإن كثيرة، مواصع في تعصهم بل يذكرونه، ما ٣؛ في يوافقهم 
جعلمما أحرى، مصائر على اعتمادْ إلى إصافه وأّمائهملأ،، يصرح 
•العربية الأمحاليبمب يكبمرة يمتاز تفسهرْ 

ثلاثةمنها أسلوبا، وعشرين حمسة رسالته في ذكر الباحث، أن ثانيا! 
إلىبالنظر جدأ فليل العدد وهل«ا دراسي، في ذكرته مجا •ع مئفمة عشر 

ستينمن أكثر على استميت، فقد الأمالسج، من دراستي أصافته ما 
•أمالو؛ا 

حسث،مجن الأماليت، بدراسة منهجه في يلتزم لم الباحث أن I ثالثا 
دراسةفهي بدس مجلتزمجة الدراسة وئْ وتقريرها، بها العالم أهل عمل 

تaلبيقية.نظرية 

منتهلبيقية نظرية دراسة التفسير فى وأثرها القرآني السياق، دلالة - ٢ 

١(.٠ - )٨ ص المعاني: كب حلال من المرية الأمالمب، انظر )١( 
(.n<\_nU/Y)>(، ٥٧٨)أ/ (، ٦٣٥)ا/المان: جاح من المثال سل ض ١^٠ )٢( 



الرحمنعبد بن الله عبد بن الحكيم عبد اليف: الهلبري، ير نفحلال 
)ماجستير(.اه ٤٢٠معودالإملامية، محمدن الإمام حامعة القاسم، 

الطبري،ير نففي المعنى نوحيه في وأثرها السياق دلالة - ٣ 
)دكتوراه(.بنعيه، محمد تأليف،! 

وجهعلى القرآن في السياق بدلالة معنيتان التان الرمحوهاتان 
وجهعلى العربية الأسالبس، يتناول بحثي موضع لكن الخصوص، 
العموم.جهة عر القران وأّاليب الخصوصي، 

تأويلعن البيان جامع تفسيره حلال من للمعنى العلبري دراسة — ٤ 
)دكتوراه(.- المغرب - المالكي محمد تأليف.' القرآن، آي 

البابمن الأخير الفصل ش ذكر ثم بابين، إلى رمالته المؤلف قسم 
ثلاثيننحو في عنها وتحدث العرب، كلام من أساليب ة حمالثاني 
ذكرؤإنما كلها، الأساليب عن الكلام يستطع لا أنه وذكر ، صفحة 

حيثراومن الأساليب! من جملة محرد أن بعد فقال الضرورة، تقتضيه ما 
عمانقف ّفإننا كلها، المذكورة القضايا هذه عن الحديث نتْليع لا 

يرنففي الظاهرة حجم في هو محما المنهجية الضرورة تقتضيه 
الطبري«لى.

جدأفليالة وهي الأساليب، من حمسة على اقتصر أنه محبق مما نين 
الأساليب.من دراسي أصافته ما إلى بالظر 

(.^٣٣٤٥٦٣)صفحن: س )١( 
الأصلاب،والثوون الأوقاف وزارة )الممبت (، ٣٣٤)ص ت للمعنى الطبري يرامحن )٢( 

يا،)مّ_ا"هبمام(.



توفيق،جبار الصمي عبد تأليف! لغوية، محة درا العلبرى نمير _ ٥
)دكتوراه(. ٢١ ٩٩٩بعد _ العراق — بغداد جامعت 

المعنى،غي وآثارها الطبري ير نففي النحوية الخلافات _ ٦ 
الإسلاميةمعود بن محمد الإمام جامعة الفراج، إبراهم صالح تاليف 

•رماجتر( 

عثمان،أحمد الرووف عبد تأليف! الطبري، ير نففي النحو - ٧ 
)دكتوراه(.اه  ٤٠٢الأزهر، جامعة الحربية، اللغة كلية 

محمد،أمين عدنان اليم،! الطبري، ير نففي الكافي المحو ِ ٨ 
)ماجمتير(.ام  ٩٩٨_ العراق س زكرت جامعة للبنات، المربية كلية 

أمين،محمد ءل.نان ت تأليف والمحو، اللغة فى وجهوده الطري ء ٩ 
)ماجستير(._ العراق — تكريت جامعة للبنات، المربية كلية 

مححمدالله أمان تأليف! الطبري، ير نففى المحوية الجهود ء ١ ٠ 
)ماجستير(. ٣١٩٨٢حلب، جامعة حتحات، 

عنالبيان جامع في للطري والحوبة الحرفية الاتجاهات - ١ ١ 
تأليف!المحو، وأصول القراءات في آرائه حلال من القرآن آي تأؤيل 
)دكتوراه(. ٢١٩٩٦القاهرة، جامعة حليل، الحال عبد خليل 

جمالتأليف! العلبري، جرير ابن عتل المحوية الكوفية المزجة . ١٢
)دكتوراه(.ه ١ "١٤ ١ القرى، أم جامعة حديجان، رمضان 

جريرابن عند والمرقي المحوي بالجانب تهتم ات الدراسوهل.ه 
أنهاكما وتهلبيقية، يرية تفلغوية دراسة فاتها دراستي وأما الطبري، 



مسو
عنوانهافي تختلف وهى التفسير، في وأثرها العربية بالأساليب متعلقة 

السابقة.الدراسات عن ومضمونها 

)دكتوراه(.المن، عثمان بن حالي د/ تأليفا التفسير، قواعد —  ١٣

فيالهليري ذكره ما منها العربية، الأساليب من حملة المؤلف ذكر 
،الكيحر اليء منها وفاته ، املويا وعرون ه حممرئيا وهى ره تم

فيأنرها يبين ولم نظرية، دراسة اليب الأس^٥ يدرس لم أنه كما 
يحضنويكر ؛القاعل|ة، سماه ما او لاّاإوثب ا بتوصمح مكتفيا ، التقر 

ه.لتفرسمها الي بخطته التزم قد بذللث، وهو ، لها الأمثلة 
منلوبا أسستين من أكثر على اشتمل فقد البءصّثا هذا وأما 

دراسةدراستها مع الهلبري، حرير ابن الإمام عند العربية الأسماليب 
سيأتيكما التهلبيقية، الأمثلة حلال من التفسير في أثرها وبيان نفلرية، 

البحث.منهج في بيانه 

:البمث،حطة

وفهارس.وخاتمة، وبابين، وتمهيد، مقدمة، من الثحشا يتكون 

ض:تشنمل المقدمة: 

السائقة،والدراسات اختياره، وأسباب الموصؤع، وأهمية الافتتاحية، 
فيه.التع والنهج المصث،، وخهلة 

مبحثان:فيه و التمهيد؛ أ'أ 

مطالبان:وفيه وتفسره: الهلبري الإمام الأول: الحث، 
الهلبري.حرير ابن بالإمام التعرف الأول: الهللب، 



آيتأويل عن البيان )حامع يره بتفالتعريف ت الثاني المطلب 
.^١

مطلبازتوفيه دراستها وأهمية العربية الأساليب الثاني! المبحث 

العربية.بالأساليب المراد الأول: المطلب 

العربية.الأساليب دراسة أهمية الثاني: الطاوس< 

الإفرادحال الكلمة بأحكام التحالقة العربية الأساليب الأول: الباب أو 
مملان:وفيه التفسير: في وأثرها التركيب وحال 

الإفرادحال الكلمة بأحكام التعلمة المربية الأساليب الأول: لفصل اه 
بحثآ:عثر اثنا وفيه التفسير: في وأثرها 

أفعالها(:بناء غير على الأفعال مصادر رإحراج الأول: البحث 
مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توصح الأول: العللب 
الأسلوب.صغ الثاني؛ المْللب 
الأسلوب.دراسة الثالث: المطلمب 

المملبيقية.الأمثلة الراح: الطلب 
التفسير.في أثره الخامس: الطلب 

بلففلورمفعول( )مفعول(، بلففل )فاعل( )ورود الثاني: المبحث 
الذم(:أو الدح مقام في )فاعل( 

مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب 



الأسلوب.صيغ الثاني؛ المهليس، 
الأسلوب.درامت الثالث: انمللب 

التهليةLن.الأمثلة الراع: المطلب 
الشتر.م أثره الخاص: انمللب 
اثنينأو نريقين، من رال٠ماءالة(، .ال )امتعم.الثالث: المبحث 

أحرففي عليلا إلا واحي من تكون ولا فصاعدا، 

م*لالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: المطلب 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ المهللب 
الأسلوب.دراسة الثالث: المعللج، 

التهليتية.الأمثلة الراع؛ المهللب 
التعسير.في أثر، الخاص: المعللب 

تغليبمع حاصة، والليالي الأيام في العدد )إبهام الرائع: المبحث 
العدد(:في 

حمةوفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: المطيب، 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ المهليبه 
الأملوب.دراسة ااث١لث،: الطلب 

الطينية.الأمثلة الرابع: الطالب، 



التفسير.في أثره الخامس: المطلب 
)هذا(معرفة أو كان نكرة معاين لكل )الإضمار الخامس: البحث 

هذه((:و) 

مهنالب.ة حموفه 

الأسالوب.توضيح الأول: الطالب 
الأسلوب.صغ الثاني: الطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث: الطلب 

اسن.الأمثلة الرابع: الطلب 
التفسير.في أثرْ الخامس: الطلب 

ظنا(؛والثلث، محلنا، اليقين )تسمية السائس: البحث، 

مْلالبإ:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب 
الأسلوب.صغ الثاني: الهللبح 
الأسلوب.دراسة : الثالث،الهليبؤ 

التطبيقية.الأمثلة الرابع: الطلب 
التفسير.في أثره الخامس: العللبج 

؛الكلام( في ظاهر ذكر له يجر لم اسم مكص )ذكر • الساع البحث 
مهنالب،Iحمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب 
الأسلوب.صيغ الثاني: الطلب 



الأسلوب.درامة الثالث: انمللب 

اسة.الأ،ثلة الراح: انمللب 
التفسير.قي أثره الخاص: اا>«علاو؟، 

بغيربتعاليمه وذلك أبدأ، ؛الدوام الشيء )وصث الثامن: 
زائل(:

مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: المعللب 
الأسلوب.صيغ اسبالثانى: 

الأملوب.درامة الثالث: انمللب 
التهلسمة.الأمثلة الراح: المهللب 
التفسير.ش أثره الخامس: المعللب 

معنياهما(:تقارب إذا غيرها، مكان الكلمة )وصع التامع: الميحنا 

مجهلال_ا:ة حموفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: المهللب 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ المهللس، 
الأسلوب.درامة الثالث: المهللب 

التهلسمية؛الأمثلة الراح: المعللب 
التفسير.فى أثره الخامس: المهللسه 

معناهما(:تقارب إذا غيره، مكان الخرف )وضع العاشر: المبحث 
مهنالب:حمسة وقيه 



الأسلوب.توصيح ت لأول ا المطلب 
الأسلوب.صغ ت الثاني الطلب 
الأطوب.دراسة الثالث: الطلب 

اكطبشة.الأمثلة الرابع: المطلب 
التفسير.في أثره الخامس: الطلب 

بهالراد كان إذا موصعه عن الفعل )تحويل عثر: الحادي الحث، 
معلوما(:

لب:مهلل ة حموفيه 

الأسلوب.توصح الأول: الطلي، 
الأسلوب.محخ الثاني: الهللب، 
الأسلوب.دراسة : الثالث،الهللي، 

اسية.الأمثلة الرابع: الطلب 
يرؤالتففى أثره الخامس: الطلي، 

)الواو(عليه تدذ ما مثل على داله )أو( )اتياف عثر: الثاني البحث 
مكانها(:كانت لو 

مهلللجا:حمة وفيه 

الأسلوب.توصح الأول: الهلليؤ 
الأسلوب.صخ إ الثاني الهللثج 
الأسلوب.دراسة الثالث،: ال3لليج 

الطبيقية.الأمثلة الرابع: الطلب 



النمير.ش أثره ت الخاص المطلب 

حالالكلمة بأحكام اوتا.لقة العربية اليب الأمت الثاني الفصل أو 
التمر.قى وأيرها التركسب 

ثمبحثا وعشرون اثنان وفيه 

معهودعن الحبت كان إذا واللام(، )الألم، )إيحال ت لأول ا المحثج 
بغيروالإتيان والمحاطتط، المحاطب عرفه قد 

غيرمجهول عن الخبر كان إذا واللام(، )الألم، 
تبعينه( شيء قصد مقصود ولا معهود 

معلال_إتة حموفيه 

الأملويبخ.نوصح ت الأول المهللب 
الأسلوب.صيغ الثاني: ١^، 
الأسلوب.دراسة الثاك: الطلي، 

الس.الأمثلأ الرابع: الطلي، 
التفسير.في أثره الخامس: الطلي، 
-رجال معهن يكن لم إذا - النساء جمع )عدم الثاني؛ المبحّثإ 

والون((:ب)الواو ولا والون( ب)الياء 

معناليا:حمة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: الهلليح 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ الهلليح 
الأسلوب.دراسة الثالث،: الهللهبؤ 



اسة.الأ،ثلة الراح: اسج، 
الضير.فى أثره الخامس: المطلب 

حكممما — غيرها أو البهائم من شيء وصمر رإذا الثالث: المبحث 
جمعصورة بغير أو درالتاء(، يكون أن جمعه 
أنجاز الآدمين، صمة س ص بما - آدم بمي ذكران 
ذكورهم(:جمع يجمع 

مطالب:ة حموفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: المطلب 
الأسلوب.صخ الثاني: المطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث: انمللب 

التطبيقية.الأمثلة الراح: اسب 
التفسير.فى أنره الخامس: المهللب 

والميم(،درالهاء والملائكة أدم بتي أسماء )كنايه الراح: المبحث، 
درالهاءعنها يمحى فإنه الخلق، وسائر البهائم وأما 

جميعاحتلعلت، ؤإذا والون(، ب)الهاء أو والألف(، 
والألف(د)اوهاء كنايتهم فالغالب الأجناس، 

والنون((:و)الهاء 

•هنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.وصح الأول: المطالب، 
الأسلوب.صخ الثاني: المهليبج 
 ،Jالأسلوب.دراسة الثالث،: اا٠طا٣



التهلبيمية.الأمثلة الراح) المهللسج 
التفسير.في أثره الخامس! المهللب 

العشرةإلى الثلاثة من العدد عن الكناية )إحراج ) الخامس المبح>ّثإ 
بالهاء()ذلك فوق وما بالنون، 

)مهنالب ة حموفيه 

الأّاإوب.توضيح الأول) الطلب 
الأسلوب.صخ الثاني) المْللب 
الأسلوب.دراسة ) الثالث،المهليج، 

اسية.الأطلة الراح) الطلب 
التفسير.في أثره الخامس) المهلوسا 

تارة،بالتيكير الواحد الشيء إلى الضمير )عود السائس) المبحن، 
أحدهمااممان له كان إذا أحرى، وبالئأنين، 

ويوئث،يدكر مما كان أو ، موئن، والأحر مدكن 
المعي()على الحمل باب من أو 

ظله،!حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول) المهللب، 
الأسلوب.صيغ الثاني) المطلب، 
الأسلوب.دراسة ) الثالث،الهللي، 

التهلبيقية.الأمثلة الراح) الهليب، 
التمسير.في أثره الخامس) الطله، 



عنبذكرْ اكتفاء المدكوؤين أحد إلى الضمير )عود الساعت المحث 
مقمودأ(;الجمع كون ْع الأخر، 

مهلاو_،ة حموفيه 

الأسلوب•توضيح ت لأول ا المهللب 
الأسلوب.صغ الثانيت المطلس، 
الأطلوب.دراسة لث: ١٧١اسب 
الطيفية.الأمثلة الراح: اسمب 
التفسير.في أثره الخاص: المطالب 

•رمث،، مكان )في( و )في(، مكان )من( )وصع الثامزت المحن، 
مطالبا:ة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: المطالبؤ 
الأسلوب.صغ الثاني: ال٠ؤطاJب٠ 
الأسلوب.دراسة الثالث،: المطال.با 
الطيفية.الأمثلة الراح: اسب، 
التفسير.في أثره الخامس: ، ٣٠٧٥٠١١

•موصع)مح،(( و)ءلى( ، موصع)على( )ثي( )وصع ت التاسع المحن، 
ب،:مهنالخمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: المهللجح 
الأسلوب.صغ الثاني: المطيبج 
الأسلوب.دراسة الثالث،: ، ٣٧٥٠١١



اليب.الأ.ثاة الراح: اسلب 
التفسير.أثره؛ي الخامس: المطالب 

عنهماوالخبر أحيانا، )إلى( )مع(، مكان رجعن العاشر: المبحث 
إلىالشيء صر يذلك أريد إذا أحيانا، ب)مع( 
نلأ، غير0 مع يء الصم اؤيد أذا وامجا غير•، 
ت)إلى(( )مع( مكان بملح 

مهنالب،:حمسة و؛يه 

الأملوب،.نوصح الأول: الطلب، 
٠،٢٠الأملوصيغ الثاني: المهللبه 
الأملوبؤ.درامة اكالث،: اسلب، 

التسن.الأمثلة الراح: اسلب 
التفسير.في أثره الخامس: الطلب، 

والمرادو)يفعز؛(، )٣؛( إلى اليوم )إصافة عشر: الخادي البحث، 
منه(.والونت اليوم، من اعه اي

مطالب:حمة وقيه 

الأملوُب،.نوصح الأول،: الهللبف 
الأملوب.صيغ الخانى: اسلب 
الأملوبؤ.درامة ١رثالث٠: اسلب 

التطبيقية.الأمثلة الراح: اسلب، 
التفسير.ش أثره الخامس: اسلب، 



!ننسه( إلى و نعته إلى الشيء إصافة )ترق عشر! الثاني المبحث 
مهنالب!ة حموفيه 

الأسلوب.توصيح الأول! المطلب 
الأسلوب.صغ الثاني! المطلب 
الأسلوب.دراسة الثاك! المهللب 

اسية.الأمثلة الراح: المطلب 
التفسير.في أثره الخاص: الخطالس، 

بنئألي،)نن( مع وتلكينْ الفعل )توحيد عاشر: الثاك المبحث 
لمعناه(:أحرى وتأنيثه وجمعه 

مألالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: الطلب 
الأسلوب.صيغ الثاني: الطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث: الطلب 
التْلبيقية.الأمثلة الراع: الaللب 
التفسير.في أثره الخامس: الءإاو_، 

محإذالغيرهم، ورما( )استعمال)س(لبنيآدم، عشر: الراح البحث 
استعمال)من((!جاز غيرهم مع بنوآدم احتلعل 

مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: الخطلؤثه 
الأسلوب.صخ الثاني: المهللب 



الأسلوب.دراسة الثالث: المطيب، 

التطييقية.الأمثلة الراع: الهللب 
التفسير.في أثره الخامس: الطلب، 

تقدمه،محي له نفلير مص على الكلام رعطف، عشر: الخامس الحث، 
لفعله(:لفعله حالم، ؤإن 

معنالب،:ة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الهللكإ 
الأسلوب.صيغ الثاني: الهللب، 
الأسلوب.درامة الئالمثج: الطلبج 

التعليقية.الأمثلة الراع: العللبج 
التفسير.محي أثره الخامس: ايهللب، 

صفةعلى صفة ععلم، عند الواو إدخال )ترك عشر: الماد،س المبحث 
الثانييالوصف، أؤيد ؤإذا واحد، ، لموصوف
الواو(:أدحلتج الأول غثر آخر موصوف 

معلال٣إ:خمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: ب، الطل
الأسلوب.صيغ الثاني: الطلب، 
الأسلوب.دراسة : الثالثؤالطالب، 

التطبيقية.الأمثلة الرابع: الطلبف 
التفسير.في أثره الخامس: الهلJ٣إ 



-عطفأ كانت إذا _ الكلام في الواو )إدحال عشر: الساثع المبحث 
وجبما المعنى من بعدها للذي لتوجب 

للزمان(:اعتباو دون قبلها، للذي 

مطالب!حمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح ت لأول ا الخطلب 
الأسلوب.صغ الثاني! المطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث: المهللب 

التهلبيقية.الأمثلة الراع:  S٣Jالهلا
التفسير.في أثره الخاص؛ الطلب 

مكنيعلى الأسماء من {ظام انملف )عدم عشر: الثامن البحث 
شعر(:صرورة في إلا الخفض، حال في 

مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الهللب 
الأسلوب.صغ الثاني: الطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث: الطلب 
التطبيقية.الأمثلة الرابع: ]يطب 
التفسير.في أدرْ الخاص: المهللب 

بعدهما أن على ليدق اوكلأم في رثم( رإدحال عثر: التاسع البحث 
قبلها(:الن.ي بعد والخبر، الكلام من 

لب:مهلل حمسة وفيه 



الأسلوب.توصيح الأول; الطو_، 
الأسلوب.صغ الثاني; المطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث؛ المهللب 

التْليشة.الأمثلة الرابع: المطلب 
التمسر.في أثره الخامس؛ الطلب 

وندغالبا، الزمان من مضى لما )إي( )إدخال العشرون؛ المبحث 
إذايحدث، عما الخبر موصع قي أحيانا ندحل 
معناها(؛الئامعون عرف 

مهلال_إ؛حمسة وفٍه 

الأسلوب.تومحح الأول؛ المهللمح 
الأسلوب.صغ الثاني؛ الطلب، 
الأسلوب.دراسة الثالث؛ الطلب 

الطبيقية.الأمثلة الرابع؛ المطلب 
التفسير.في أثره الخاص؛ الهللب، 

تهلاولت،إذا - والدم بالمدح )الاعتراض والمشرون؛ الواحد البحث 
وبالرلحأحيانا، بالصب، - الواحد صفة 

أحيانا(؛

مaلال٣إ؛حمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول؛ المهللبح 
الأسلوب.صح الثاني؛ الْلدتج 



الأسلوب.دراسة الثالث: المهللسج 

اكهلسقية.لأمثاله ا الراع: المهللب 
الممير.فى أره الخامس: المطلب 

معإلا )الواو(، يمعتى )إلا( جعل )عدم ت والعشرون الثاني المبحث 
تقدمها(:قد محابق استثناء 

لب:مهلل ة حموفيه 

الأسلوب.توصمح الأول: الطلب 
الأسلوب.صغ الثاني: ب« الهلال

الأسلوب.دراسة الثالث: الهإالب 

السبالأثلة الرابع: المهللب 
ر.التففى أره مس: المظ المهلمب 

التفسير:في وأثرها باليلأفة المتعلمة العربية الأساليب الثاني: الباب •؛;؛" 
فصلان:وفيه 

فيوأثرها المعاني بعلم المتعلمة العربية الأساليب الأول: الفصل "؛!؛" 
ؤالتفهر 

:بحثاعثر حمسة وفيه 

أوالهي، منه والمراد الأمر، بلمظ الكلام )إحراج الأول؛ البحنح 
والوعيد(:التهديد 

مهنالب:جمة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: الهللم، 



سيري

الأمالوب.صيغ ت الثاني المطلب 
الأملوب.درامة الثالث: المطلب 

اسن.الأ.ثالأن الرابع: المعللب 
التفسير.قي أثرْ الخامس: المهللب 

 sبمعنىإما الكلام في الاستفهام أدوات )الحال الثاني: البح٠ث
الإثياتبمعتى فأما النفي، بمعنى ؤإما الأستثيات، 

العرب(:كلام قي معروف غير فدك 
معنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: المهللب 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ المهللب 
الأسلوب.درامة الثالث: العللس، 

اسي؛ن.الأمثلأن الرابع: انمللم، 
التفسير.في أثرْ الخامس: ال>للس، 

وعلىأحيانا، الاستفهام وحه على الكلام رإحراج الثالث: الحث، 
التعجم؟،بمعنى كان إذا أحيانا، الخبر وجه 

توالتوبيخ( 
مهنالجا:حمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول: الهللج، 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ الهليج، 
الأسلوب.دراسة الثالث،: الطلب 



اممشة.الأطة الرابع: المطالب 
التمر*فى ايره المحامى: المطالب 

يذكر— \فءيد أو الوعد به أريد إذا — الفعل رإحراج * الراح الميحح، 
إذاإلا الاثنين بدكر يخرج ولا الواحد، أو الجمع 

مختاشن(:اثين من إلا يقع لا الفعل لكن 

مطالب:حمسة وفه 

الأسلوب.نوصح الأول،: الطلب< 
الأمالوب.صيغ الثاني: الطاو_، 
الأسلوب.درامة الئاك: الطاوس، 

الطيب.الأمثلأن الرابع: المعليب 
الشير.فى أثره الخامس: الهلاو_ح 

بهنهلق ميما كان إذا والاحتمار، )الإيجاز الخامس: المبح*ث، 
وئرك(:خيف U عر الكاب الدلألأ 

:، ٣١١١٥٠ة حموفيه 

الأسلوب.توضح الأول،: ^، ٥٠١١
الأسلوب.صغ الثاني: الهللس، 
الأسلوب.درامة الثالث: المطالب 

التسن.الأمثلة الرابع: المطلب 
التممير.قي امر0 الخامس: المهللب 



مضيبعد الحرف أعيد إذا الفعل حيف )حواز السادس؛ المبحث، 
معنا•(؛

مطالب؛حمسة وفيه 

الأمالوب.توضيح ؛ الأول،المطلب، 
لأطوب.ا صخ الثاني■ الطلب، 
الأسلوبدراسة ؛ الثالث،المطلمح 

الطبيقية.الأمثلة الرابع؛ الخطلب، 
التفسير.فى أثره الخامس؛ الْللمح 

طيه(:مله ما لدلالة الجواب، )حيف المابع؛ البحث، 
مطالب؛ة حموفيه 

الأسلوب،.توضيح ؛ الأول،الهللب، 
الأسلويح.صغ الثاني؛ الطلب 
الأطوُب.دراسة الثالث،؛ الخطلب 

اكطثيقية.الأمثلة الرابع؛ الطلب 
التفسير.فى أثره الخامس؛ الخهللب، 

الن.ىوالموحر التأحير، بمعنى هو الذي )التقديم الثامن؛ البحث، 
التهديم(:بمعنى هو 

:ءaلال٣^ ة حموفيه 

الأسلوب،.توضح ؛ الأول،الهللب، 
الأّلويإهصغ الثاني؛ الطلب، 



الأدب.دراسة الثالث: الطلب 

اسة.الأ.ثالة الرابع: انمللب 
التمر.ر أثر. الخامس: اسب 

الماسلعض فيه الخطاب وجه على الكلام )إحراج المامع؛ المبحث 
الجمعبالقفل الخبر وجه وعلى غيره، يه والمقصود 
واحد(:به والهمود 

مهناب:ة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب 
 s_الأسلوب.صغ المانى: الطلم
الأسلوب.دراسة المالئ: المطلب 

المطبيقية.الأمثلة الرابع: المطلب 
الضير.فى أثر. الخاص: المطلب 

الاثنين(:يخئاب الواحي. )مخاطبة الماثر: المبحث 

مهلهالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضح الأول: المهللب 
الأسلوب.صخ ت المانى الخهللب 
الأسلوب.درامة المالث: الطلب 

الطبيقية.الأمثلة الرابع: المطلب 
ر.المقمفى ايره الخامس: هلهلمب مل١ 

آدمبني جماعة مع المختلهل الفعل )إحراج إ عشر الخالي البحث 



آدم؛بني جماعة قلل مخرج والهائم، 
البهائم(:فعل على آدم بمي فعل لتغليب 

مهلمالبت حموفيه 

الأسلوب.توضيح ت لأول ا المطلب 
الأسلوب.صغ الناني■ المْللب 
الأسلوب.دراسة الثالث! المطالب 

التطبيمة.الأمثلة الرابع: المطلب 
التفسير.فى أثره الخامس: الطالب 

فيآدم بمي من الإناث على الذكور )تغليب عشر: الثاني 
بميغير من الذكور أخبار وتأنيث الخهلاب، 

الجمع(:في آدم 
:حمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول: المهللب 
الأسلوب.صيغ الثاني: المهللب 
الأسلوب.دراسة الثالث: المطلب 

التطبيهية.الأمثلة الراح: المطلب 
التفسير.في أثره الخامس: الطلب 

علبوالغائب المخامحلب حبر في اجتمع )إذا عشر: الثالث البحث 
الخaلاب(:في الغائب فيدخل المخاظب، 

مهنالب:خمسة وفيه 



الأسلوب.توصح الأول؛ المطالب 
الأسلوب.صخ • الثاني الطيس، 
الأسلوب.دراسة الثالث: انمللب 

اسية.الأمثلة الرابع: المطلب 
ر.اكففى أثمره ٠ الخاْسن المهللب 

ثمهاوالممصود تغليبا، اليد إلى الجناية رامحافه عشر: الراح البحث 
الأعضاء(:ائن 

مطالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضح الأول: الطلب 
الأسلوب.صغ الثاني• الطلب 
الأسلوب.درامة الثاك: المطلب 

الطييقية.الأمثلة الراح: المطلب 
التفسير.في أثمره الخامس: الطالب 

إذاأكثر أو مرتين الكلام أو الكلمة )تكرار عشر: الخامس المبحث 
:والتهالرد( التخويف في التغليفل ثمه أريد 

مهنالب:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب 
الأسلوب.صغ الثاني: المهللب 
الأسلوب.دراسة الثالث،: الطلب 

التطبيهية.الأمثلة الراح: الطلب 



■التمسير فى أيره الحامي! ال٠طل■٣^ 

والبديعالبيان بعلمي المتاءالمة العربية الأساليب الثاني! الفصل *؛،؛" 
ير!النففى وأثرها 

!مبحثاعشر أربعة وفيه 

أحوتهاوعن بأحوتها، الأنفس عن )الكناية الأول! المبحث 
بالأنفس(!

مهنالب!حمسة وفيه 

الأسلوب.توصيح الأول! انمللب 
الأسلوب.صخ الثاني! المطلب، 
الأسلوب.دراسة الثاك! الطل، 

Jط٣Jالطبيقية.الأمثلة الراح! ، ا
ر.التففى يره ا • من الحا المهللب 

بمعنىوالأحوال الأباء، بمحنى الأعمام رحعل الثاني! المبحسثؤ 
الأمهاُت،(!

Iلب، مهلل ة حموفيه 

الأسلوب.توصح الأول! المهللبؤ 
الأسلوب.صح الثاني■ المطلب، 
الأسلوب.درامة الثالث،! الطلب، 

الطبيقية.الأمثلة الراح! الطلب، 
التفسير.فى أثره الخامس! الطلب، 



ص<|ؤخ<
مسببهلكن ؤإن — منه وحد من إلى الفعل )إضافة الثالث! المبحث 

مبثهإلى وأحيانا أحيانا، - منه وحد الذي غير 
Iغيره( الفعل منه وحد الدي كان ؤإن 

*عيالبة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول؛ المطالب 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ المطلب، 
الأسلوب.دراسة ؛ الثالثsالمهللبح 

 ،JطاJالتطبيقية.الأمثلة الرابع؛ ا
التفير.في أثره الخامس؛ المهللبح 
أوقعت،ما ؤإلى الأنفس، إلى الأفعال رإضافة الرابع؛ البصث، 

عليه(:

مهنالبا؛حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول؛ المهللبج 
الأسلوب.صغ الثاني؛ المهللبج 
الأسلوب.دراسة الثالثج؛ !_، 

التطبيقية.الأمثلة الرابع؛ اJطاJث، 
التفر.فى أيره مس؛ الظ المهطب 

وحمتابالأساء، إلى الأسلاف أفعال )إضافة الخامس؛ المبحثؤ 
لأبايهم(■.وهو إليهم الفعل وإضافة الأبناء 

مهنالبا؛خمسة وفيه 



الأسلوب.توضيح ت لأول ا المطيب، 
الأسلوب.صيغ ^^ ١١الطل-، 
الأسلوب.دراسة ! الثالث،الطلّ_، 

التهلبيهية.الأمثلة الراح! الطلسؤ 
التفسير.في أثره الخامس! الهللب، 

بمضاوكلأم كان إذا الأمم في )ابء( )إدخال المادس! الممن، 
مدحالكلام في يكن لم إذا فأما الذم، أو الدح 

رابء(!الأمم في تدخل فلا ذم، أو 
مهنالب؛خمسة وفيه 

الأسلوب.نوصح الأول! الطلس، 
الأسلوب.صغ الثاني! الطلي، 
الأسلوب.دراسة الثالث،! ١^، 

التهليقية.الأمثلة الراح! الهللب، 
التفسير.في أثره الخامس! الطلي، 

والن.م(!الدح موصع الذكر لففلة روصع الماح! المحث، 
مهنالبط!خمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول! الطلي، 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ الطلي، 
الأسلوب.درامة الثالث،! ال3لليج 

التطبيهية.الأمثلة الراح! الءللمج 



النمير.في أثره الخامس; المطيسؤ 
يعفه(;والمراد الوقت رامتعمال الثامن؛ المعحث 

مهنالب;ة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول! المطالب 
الأملوب.صغ ■ الثاني المهلل—>ا 
الأطوب.دراسة الئاك: الطلم، 

الس.الأمثلة الرابع: الطلب 
 sير.التففي أيره ؛ الخامجي الهلد■ت
عنالخبر مخرج المخر، عند الخبر )إحراج التاسع؛ المبعحث 

واحدفعل من به افتخر ما كان ؤإن الجماعة، 

منهم(؛

لب؛سل\ ة حموفيه 

الأسلوب.توضيح الأول؛ المْللب 
الأسلوب.صغ الثاني؛ الطلب 
الأسلوب.دراسة الثالث؛ المطلب 

اسية.الأمثلة الراح؛ المطلب 
ر.الممفى أيره . مس الظ المهطب 

ؤإنمعنياهما، يتقارب الكلامين بين )التأليف الماشر؛ المبعحث 
؛وجوههما( بعض في اختلفا 

مهنالب؛ة خموفيه 



^^محمإ<
الأسلوب.نوصح ت لأول ا المطلب 
الأسلوب.صيغ الثاني: المللب 
الأسلوب.دراسة الثالث: المطلب 

التْليقية.الأمثلة الراح: الطلب 
التفير.في أثره الخامس: الطلب 

نفئفيه والمعنى بالملة، الشيء )وصف عثر: الحادي المسحث، 
جمعه،

،مهنالي، خمسة وفه 

الأسلوب.؛نوصح الأول: الطيب، 
الأسلوب.صيغ الثاني: الءلدج، 
الأسلوب.درامة الثالث،: الطالج 

اسية.الأمثلة اراع: الطالم،
التغير.في أثره الخامس: الطاو_ؤ 

البالغةإرادة عند الخعلوم المعنى على )الزبال، عشر: الثاني الحث، 
والتوكيد(:

مهنالبا:حمسة وفيه 

الأسلوب.توضيح الأول: الطلب، 
الأسلوب.صيغ الثاني؛ الطلب، 
الأسلوب.دراسة الثالث،: الهللي، 

التطبيقية.الأمثلة الراح: الطيب، 



التفسير.ني أثره ت الخامس المطالب، 
تخاءإو_ابأن يحكايته الأمر أو الخبر )حكاية عشر؛ الثالث، البحث، 

تعودثم غاتب عن وتخبر غائب،، عن تخبر نم 
منبالقول الحكاية ض لما الخطاب،، إلى 

والخاطب،(؛الغالب، معتى 

!مطالب،ة حموفيه 

الأملوبح.توضح الأول؛ الطلب، 
الأطوبح.صغ الثاني؛ الطلبح 
الأسلوب،.دراسة ؛ الثالث،الطلب، 

الطبيقية.الأ.ثاإة الرابع؛ الطيب، 
ير.التغفي أثر• الخامس؛ الطلب، 

يحكيأن أحد أمر إذا - المأمور فعل رإحراج عشر؛ الراح البحث، 
نفسكناية إلى مضافا مت• — ه نفعن له فيل ما 

ومرةنمه، عن الخبر كان إل ه نمعن المخبر 

الخانلبخ؛امم  ٠٧كنا كهيئة ممه، ا إلى مضافا 
مخانلبإ(؛به لأنه 

؛مطالب، حمسة وفيه 

الأطربج.توضيح الأول؛ الطلب، 
الأسلوب،.صغ الثاني• الهللت، 
الأطوب،.دراسة الثالث،؛ الطلب، 



الطسقية.الأمثلة الراعأ المطلب 
التفسير.في أثره I الخامس المعللب 

نتائجه.وأهم البحث، ملخص وفيها ت الخاتمة 
على:وتشتمل العلمين: المهارص 

ا-فهرس

لإ-ءهرس

آفهرص

فهرس- ٤ 

فهرس- ٥ 

آ-فهرس

فهرس- ٧ 

خ-ذهرس

اُ-فهرس

الكريمة.ات قو

النبوة.لأحاديث 

لاثار•

لهم.المترحم لأعلأم 
العالمة.لمامهللحات 

الغريطن.صات 

لأثعار.

والبلدان.لأماكن 

المراح.و لصادر 

الموصوعات.فهرس - ١ ٠ 

اليحث'منهج 

اسيقية:والأمئuن المربية الأّالمب درامة ْتهج أولا: 
البيان)حاهع الهلثري الإمام نمير حلال مجن المربية الأساليب ذكر 

مشسماتهلثيقية، نفلرية دراسة درامتها مع القرآن(، آي تأويل عن 



الأملوببصثا كز عنوان في ذاكرأ مجاححا، إلى هذه دراستي 
يرنما أراعي وشه الرئي، 

العربأمالسب، من أنه العليري الإمام صرح الذي الأمالوب ذكر - ١ 
الكلام.ر وعاداتهم و>ةهم 

النمير.أثر؛ي وله بالمعى، علاتة له اوزي الأصلوب ذكر - ٢ 
صياغةش - الإعان قدر - ه حرير ابن الإمام مارة الاكزام - ٣ 

إلىإحالة كإيماح فيها، ، ٠٢١إلى الاضعلرار محي إلا الأمالوب، 
علاقةله ليس مجا أو مثال، حاوف أو مضمر، إقلهار أو محذوف، 
ست،ؤإذا أونحوذللث،، الجمل، بين أورط نظري، في بالأملوب 

الحاشية.؛ي ذللث، إلى أشير فإني به الملتزم غير يالتحرق؛ي 
بدكروذلل؛، الحاشية، في الآم.اووب ورود مكان إلى الإشارة — ٤ 

واكمحة.الجزء رنم 

التالي!النحو على وص مهنالب، حمة بصث، كز تحت، أذكر ثم 
الأسلوب!توضيح الأول! المهللم؛، 

تحتاجالش الألفاقل يان •ع إجماليا شرحا وشرحه الأملوب إيصاح 
محان•إر 

الأملوب!صيغ الثاني! المعليسح 
ءال.هتاbJدرت٠ إذا المؤلفّه يذكره الذي للامالوب الصيغ جميع ذكر — أ 

فيله أثر لا يسيرأ بينها الفرق أوكان متننة تكن لم ما الصيغ، 
وأجمعها.أشمالها أذكر يسيرأ ييتها المرق كان ؤإذا المعي، 



هلليالأحرى؛ الميغ مواصع إلى الحاثية في الإثارة — ب
ذلك.في رغب لن إليها الرجوع 

الأسلوب:دراسة اكاك: الطلب 

منثلاثة يذكر وذلك يه، العلم أهل عمل حيث من الأسلوب دراسة 
أحد،ما عالي اقتصرلم، ؤإلأ وحدخ،، إن تقريره في - غالبا - أقوالهم 

حريرابن الإمام عن وفاته تأحرُت، من العلماء هؤلاء من يكون وقد 
أكتفيفإني العلم أهل بين حلاف، به الحمل في كان ؤإن الطبري، 
الغالب.في ترجيح دون ذللث، إلى بالإشارة 

الطبيقية:الأمثلة الرابع: الطلب 

الطبريالإمام ير نفمن العربي للأسلوب تهلبيقية أمثلة ثلاثة ذكر — أ 
الأية،نص بذكر مبتدئا أحد، ما على اقتصرت، ؤإلأ وحدلم،، إن 

الإمامكلام من الثال به ستقيم وما الشاهد، موصع ذكر على محقتصرا 
وتنسيقه.الكلام ر؛هل *ع الطبري، 

الصحف،.ترتيب، ح_، على التطبيقية الأمثلة ترتيب، _ ب 

الأحرى؛التهلبيقية الأمثلة مواصع إلى الحاشية في الإثارة - ج 
ذلك•مح، رغب لمن إلها الرجوع لمهل 

التفسير:في أثره الخامس: الطليح 

التملبيقيةالأمثلة حلال من ير التغفي الأسلوب ذللث، أثر بيان 
المرين،، واحتلافالعني، توصيح في أيره بإبراز وذللثج الذكورة، 

الأثار.من ذللث، وغير القراءات، وتوجيه الأقوال، بين والترجيح 



المحث!كابة ش ازم المنهج ثانيا! 

أ-العرين
ويابمهاالأي، أرقام ذكر مع سورئ، إلى القرآنية الأيات عزو . ١ 

العثماني.يالرسم 

كانفان المعتمدة، المصادر إلى والاثار المبوبة الأحاديث، عرو — ٢ 
ؤإلأمنهما، بتخريجه اكتفيت أحدهما أو الصحيحين في الحديث، 

الحكمفي العالم أهل أقوال ذكر مع المعتمدة، السنة مصادر من خوبته 
ذلك،.في احتهدت، أحل لم فان عاليه، 
الميوانفي كان فإن الأصلية، ممادرْ إلى الشعري الشاهد عرو — ٣ 

المحوكتبإ أو الشعرية، وعامت، الموم إلى عزوته ؤإلأ به، اكتفيتإ 
الإمكان.قدر قائله إلى بته نمع ذكرته، المي والمفير 

وفاةالمتأخر أقدم وقد وفاة، بالمتقدم الإحالات في البدء — ٤ 
سمولهأو لوصوحه اخترته كلامه، من المنقول المحس يكون كان ببإ؛ ل

ذلك.نمحو أو 

فيالنشر بيانات من والمراجع بالمصادر يتعلق ما كل ذكر — ٥ 
المواضعفي ذلك ذكر وأهمل فيه، ترد موضع أول عنلّ الحاثية 

ءلمحةعلى العلمري ير نففي واءتمد.ت الهلمحة، تغير عند إلا الأحرى 
المركي(.المحن عبد بن الله عبل. تحقيق! الكتب،، عالم ردار 

الموضح!— ب 

فيالواردة العالمية والممهللحات المرية، الكلمات مرح — ١ 
الحث،.



البحث.في الواردة الأماكن الموجز التعريف - ٢
فيذكرهم الوارد المشهورين غير للأعلأم الموجزة الترجمة - ٣ 

البحث.

الترخمأو العلماء ألقاب بإيراد - الغالب في - الاكزام عدم - ٤ 
يطولذلك التزام يإنما تنمص، من ذلك وليس اف، رحمهم عليهم، 

والرحمة.المغفرة لهم الله أمال ويصعب، 
الشم:-ج 

الالتزاممع الحديثة، الإملائية القواس وفق على الثحثر كتابة 
الفبمبهل.إلى يحتاج ما وصبتل الترقيم، ؛علامايت، 

الصالح،والعمل الناغر للعالم يوفقني أن تعالى اممه أمال وأحيرأ 
،، العالمين، رب للص والحمد أعلم، والله حيرأ، مشايخي يجزى وأن 



وتقديرشكر 

ولاتعد لا التي الجمسمة وآلائه العظيمة نعمه على تعالى اممه أشكر 
وJاطنا.وءلاهرأ وآحرأ أولا الحمد فله كثرة، تحصى 

بالفضلعمراني اللدين الكريمين لوالدي الجريل بالشكر أثني نم 
والكبر،الصغر في والدعاء، والتوجيه والتربية، والرعاية والإحسان، 

فىيبارك وأن والعافية، الصحة ؤيرزقهما يحفظهما أن تعالى اممه أمال 
•الجراء خير عنى يجريهما وأن أعمارهما، 

كثيرأأعانتني فقد همام، أم الغالية لزوجتي والقدير بالشكر م وأنقل• 
أنتعالى الله أسأل الراحة، محبل لي وهيات البحث، هذا إتمام في 

فيها.ويبارك يحففلها 

الثرقاويمحمد بن أحمد الدكتور الأستاذ الفضيلة صاحب وأنكر 
أحلاقه،ودماثة تعامله بحن غمرنى فقد الرسالة، هذه على المشرف 

بحثيلموصؤع ومتابعا حريصا وكان وتصويباته، تعليقاته من واستقيت 
بهذهصار حتى ؤإتمامه قبوله الله ر يأن إلى م الفعلى عرض أن مند 

فييبارك وأن الجراء، حير عني يجزيه أن تعالى الله أسأل العورة، 
وذريته.وماله أهله 

لهدهالمناقشين الفاصلين للشيخين الجزيل بالشكر أتوجه كما 



وفضيلةالجوهري محمد بن نبيل الدكتور الأستاذ فضيلة الرسالة، 
الرسالةءذْ مناقشة ميول تكرمها على الهر عوخى ين محمد الدكتور 

تصويباتهمايجعل أن تعار اه أسأل أسغالهما، وكثرة وهتهما ضيق *ع 
القيامة.يوم حنانهما مران قي  ١٠ومجلأحفلاته

مجنكتابا، أعارني أو البحث، هدا تقويم في أفادني من كل وأمكر 
الجزاء.حير عني اش فجزاهم وأسقائي وأماندني مشايخي 

الإّلاميةالجامعة المباركة، لجامعتنا موصول والJءاء والشكر 

وأعضاءوكلياتها عماداتها ولجمع الموفق، ولمديرها المنورة، Jال٠دينة 
بالذكروأحص فيها، الدراسة فرصة لي أتاحوا أن فيها، التدريس هيئة 
مرحلةفي فيها باليارمة شرفت الذي الشريف الحديث، كلية منها 

الالتحاقفرصة لي أ-احت التي اممريم \م\0 وكلية البكالوريوس، 
،أقسامجهما ورؤّاء ووكيلهما عميدهما اض فجزي الماجستير، بمرحلة 
الجزاء.حير فيهما التدريس هيئة وأعضاء 
إنهالصالح، والعمل الناضر للعالم يوفقنا أن تعالى اض وأسال ٠الا 

مجيبا،،،سمع 



حسم
م

اكهه؛د

مبحثان؛وفيه 

وتمرهالطبري الإمام ت الأول المبحث 
مطالبان!وفيه 

الطبري.جرير ابن بالإمام التعريض الأول! المطلب 
آيتأويل عن اليان )جامع بتمسيرْ التعريف الثاني• المهللب 

القرآن(.

دراستهاوأهمية العربية الأساليب الثاني! المبحث 
مهللبان!وفيه 

العربية؛بالأساليب اضراد الأول! انمطالب 
العربية.الأساليب دراسة أصبة الثاني! الطلب 

حش0





الأولالمبحث 

وتفسرهالطبري الإمام 

تمطايال وفيه 

القلبري:جرير ابن بالإمام التعريف الأول؛ المطلب 
جريرابن الإمام شخصية عن وحديثا قديما العلماء تكلم لقد 
وحتى، كثيرة مصنفات فيه وأفردت بل العلمية، حياته وعن الطبري، 

تحمى;الثاسة، ط; (، ٢٨٩-٢٨٧)ص النديم: لأبن الفهرست في ترجمته مصائر انظر 
تلالخلب بغداد وتاؤيخ  ٤١٧دارالمعرنة، )يرون; رمضان، إبرامم 

الإمحلاعي،الغرب دار )يرويت،؛ عواد، بشار تحقيق؛ الأولى، ط؛ (، ٥٥٦- ٥٤٨)آ/
ينعمد تحقيق؛ خ*آ(، - ١٩١)أه/عاكر؛ لابن دمشق وتاييخ آآ؛اه-أ*'آم(؛ 

ومعجم(؛ ٢١٩٩٥ها؛اه_ والنثر، يالطامة الفكر دار )يرومحت،؛ العمروي، غرامة 
ماس،إحسان تحقيق؛ الأولى، ط؛ )أ/ا؛؛أ-هأ؛آ(، الحموي؛ ^، yUالأدباء 

)ا/أ*ا_الملاح؛ لأبن الشافعية فقهاء وطبقادت< الإسلامي(؛ الغرب، دار )يرومحت،؛ 
البشائردار )يرومحتج؛ نجيب،، علي، الدين محنى تحقيق؛ الأولى، ط• (، ١١٢

تحقيق؛(، ١٩٢، ١٩١)؛/حلاكان؛ لأبن الأعيان ووفيانح (؛ ٢١٩٩٢الإمحلأمبة، 
)؛ا/ب1أ_آخأ(،البلاء_^_؛ وميرأعلام دارصائر(؛ )يروُت،؛ إحازعاس، 

الرمالة،مومحة )يرومحت،! وأحرين، الأرنووط شعسج، تحقيق؛ الثانية، ط؛ 
دارالكتب=)يرون،؛ الأولى، ط؛ (، ٢٠٤-٢٠)آ/ا له؛ الحفاظ ودكرة (؛ ٢١٩٨٢



—تعالى افر بإذن - متكون له دراستي فإن ، ذكرو0 ما تكرار في أقع لا 

\هr(y٦إ'٦\.الكرىليم:وطقاتا<ا؛اه_^هام(؛ =اس، 
الكتباحياء دار رالعاهرة؛ الحلو، محمد الفتاح وعيد الطتاحي محمد محمود تحقيق: 

تحقيق:الأور، ط: (، ٨٥•. كير: لأبن والهاية والبداة الحرية(؛ 
الشاشنوءإبقات (؛ ٢١٩٩٨هجر، )دار الترم، المحن بد ين عبداش 

الدينية،الثمانة )مكتبة نيتهم، ومحمد هاشم عمر أحمر تحقيق: _م\آآ(،  ٢٢٢ص)له: 
١(، ١.٠٨  ٠٦)٢;الجزري: لأبن القراء طبقات في الهاية وغاية (؛ ٢١٩٩٣٠٠١٤١٣

لابنالشافعية وطبقات (؛ ٠١٣٥١تيمية، ابن مكتبة )القاهرة: برجترامحر، بنشره: عني 
حان،العليم عبد الحاففل تحقيق: الأولى، ط: (، ١٠١)\إ''\.أ شهبة: القاصي 

(،١١٨٠١١٠)؟/للداوودى: المقرين وطبقات (؛ ٤٠١ م\ه الكتب،، عالم )بيروت: 
٠٠١٤٠٣العلمية، الكتبح دار )بيروت: العلماء، من لجتة ومراجعة صثهل الأولم،، ط•' 

١٥٩)ص: اكاني الجزء الأول ّزكين: لفزاد العربي التراث، وتارخ (؛ ٠١٩٨٣
بنمحمد الإمام جامعة )الرياض: الرم، عبد وسعيد عرنة»مّهلس مراجعة: (، ١٦٨٠
(.٢١٩٩١٠٠١٤١١الإسلامية، سعود 

ثدعلمية رائل منها جدأ، فكيرة العلمية حهوده وش فيه أفردت التي المصنفات وأما 
المثال:بيل حمعلى فمنها الرصائل أما عنه، أحرى دراات ومنها منافشتتها، تمّنؤ 

للباحنإ:دكتوراء رسالة والمحو: اللغة صوء في الهلبرى حرير ابن عند القراءات ٠ ١ 
بمكة(.القرى أم )جامعة ، ٥١٤ ٠٣ ٠١٤٠٢عام بابكر، حالي أحمد 

ماجستير،رصالة عليه: والرد يره نففي الهلبرى أنكرها الص المتواترة القراءات ٠ ٢ 
الإسلامية)الجامعة ، ٠٥١٤٠٤  ١٤٠٣عام الهررى، عنمان عارفج محمد للباحث،: 

المنورة(.بالمدينة 
عمراحمد للباحث: دكتوراه، رسالة يره: نففي جرير ابن عليركثير ابن مّاسدراكات 

المنورة(.الإسلامية )الجامعة ، ٥١٤٠٥عثداش، 
دكتوراهرسالة نفيره: في الهليرى على الوجيز المحرر فى ععلية ابن استتدراكات ٠ ٤ 

المنورة(.بالمدينة الإسلامية )الجامعة ، ٥١٤ ١٧عام الأسمرى، ءبلْ بن شاع للثاحثح: 
بننجيب أحمد : للثاححؤدكتوراه رسالة الطري: ير نقفي الإسرائيلية الروايات ٠ ه 

المنورة(.بالمدينة الإسلامية )الجامعة ، ٥١٤١٩٠٠١٤١٨عام عبداش، 
للماحث،:دكتوراه رسالة للطبري: البيان جا*ع كتاب فى الواردة النزول أسبان ٠ ٦ 

=بمكة(. القرى أم )جامعة  ٥١٤١٩عام ثبالة، محمد بن حن 



كتبما مراحعة فعليه المزيد رام ومن والاحتمار، الإيجاز سبيل على 
محه.

لأش!ا على مشتملة الدرامحة هذه وستكون 

بته.ونوكنيته اسمه أولأ! 
ومنشؤه.مولده ثانيا! 

ورحلاته.للعلم طلبه ؛ ثالثا
وتلاميده.ميوخه رابعا! 

ومعتقده.طءبه حاما؛ 

عليه.العلماء وثناء العلمية، مكانته ؛ سادسا

العلمية.آثاره سابعا؛ 

وفاته.؛ ثامنا

;نمهامحه الأحرى ات ّراّالالأما و= 
الإمامجامعة المصلح، العزيز عبد بن عيل.اش للدكتور ت التفسير قي بحثا الطبري — ١ 

الإسلامية.سعود بن محمد 
للشرعكاخل مكتبات شركة الشريف، محمود للدكتور التفسير! ش ومنهجه الطري - ٢ 

عاموالتونيع، 
للدكتوروالمحدنن! الفقهاء ومقدم المورحبن وعمدة المقرين ثيح الطري الإمام - ٣ 

)٣٣(.رقم الملمين أعلام طالة صمن القلم، دار دمشق: الزحبلي، محمد 
عبدبن علي للثح ومولفاته: عقيدته، سيرته، اتجري جرير بن محمد جعفر أبو - ٤ 

الشل.العزيز 
القاهرة؛(، ١٣)رمم العرب أعلام سلسلة صمن الحوفي أحم،- للدكتور انجري■ - ٥ 

الإسلامية.البحوث مجمع 
ضانجري حرير ابن الإمام عن تتحدث التي العلمية والرسائل المؤلفات من وغيرها 
تعار•







وأناالحديث وكتبت منين، ثماني ابن وأنا بالنارس وصليت سين، مع 
ه،اش رسول يدي بين أنني النوم في أبي ر ورأى سين، تع ابن 

المعئرتله فقال يديه، بين أرمى وأنا حجارة مملوءة مخلاة معي وكان 
معونتيعلى أبي فحرص شريعته، عن وذب، دينه في نصح كر إن إنه 

.٢١صغير((أصبي حينئذ وأنا الحلم طلبا على 
منمزيد على له حافزا الطبري والد رأها التي الونيا هذه فكانتا 

منله حصص وفد ومفره، غربته في له معين حير فكان به، الاهتمام 
شؤونفي عي العن ؤيكفيه العالم، طيب، في ليتمؤغ ونفقته ماله 

ليوهب، أبي رُإن • فقال الهلري بذللتا صح وفد ومط-البها، الحياة 
تملهوالده نفقة وكانت، ،، العاJماال طاوب< في بها أستعين أنا بضاعة 

والدمنفقة عنه أبطأت المرات بعض في إنه حتى ترحاله في كان أينما 
حشه نفعلى نمنهما وأنفق ، فباعهما قميصه كمي ^٠^؛ إلى فاصطر 

والدْلم.نفقة لحقته 

وشدائدها،صيفها على ويعبر الحياة، يكابد الطبري عاش هكذا 
ونفعتمناه، ما وأءط-اه مبتغاه، الله فحقق الحلم، تحصيل سبيل في 

فيأفلح 'رما الشافعي! الإمام مقوله فيه وتحققت، ذكره، وحلي بعلمه 
علي،فيعسر القرطاس أط،و_ا كنث، ولقد القثة، في طلبه من إلا العلم 
منولكن فيفلح، المفس وعز بالمالكؤ العلم هذا أحد يطلب، لا ت وقال 

X٢٤٤٦/٦)الأداء: معجم انظر )١( 
الأداء:معجم انظر )٢( 
)T/ص: اص الثاقب وطقات (، ٢٧٧)؛ا/أيآ، اكٍلاء: أعلام سر انظر )٣( 

١٢٥.)



القسولواصمع الملم، وخدمة العيي، وصق ، الممس يدله طلمه 
أني«لسم

تورحلاته للعالم طالبه ت ثالثا 

رمقآخر حتى الطفولة مند عليه منكبا للعلم محبا الهلبري الإمام نتأ 
آخر،إلى مكان ومن أخرى، إلى بلدة من يتنقل كان ففد حياته، من 

وفيمامنة، وثمانين متا ناهز وند تعالى اض توفاه أن إلى العلم لتحميل 
Iلدللق، موجز بيان يلى 

البلدان:من حاورها وما آمل، بلدْ فى اتجري - أ 

مجنالحميدة الإياب وأخذ لينة، وأسرة كريم، بينا في اتجرى نشأ 
رأسهومهبهن بلده في الكريم القرآن ومعاهد احي المإلى وتوجه أبويه، 

ثمانابن وهو وصلى؛الاس سين، مع ابن وهو القرآن فحفظ )آمل(، 
ا.ر منين تسع ابن وهو الحديث، بكتابة وبدأ صين، 

وبدأالعالم، في رغبة ازداد بلده، علوم العلبرى استوعب، أن وبعل 
عشرةالمتى ابن وهو ومالتين، وثلاثين ست، منة طلمه في بالرحلة 

عشرونوله ذللث، بعد وقيل ، ستة 

ثركةعله والتعلق وماحٍء0 بنثرْ عنيت، (، ٠٤)ا/الأٌماءواسان،ممووىت تهذم،)١( 
العمية.الكتب دار ت وبيروت المنيرين، الطبائ إدارة عدة يمسا العلماء 

الأدباء:سجم انظر )٢( 
التغناب،المعرف دائرة ت تحقيق الثانية، ط؛ رْ/أ'ا(، I حجر لأن الميزان —-ان لانفلر )٣( 

((.٠١٩٧١لسوئن،،الأعلي ة مزّ)يرون: 
XS'U/y)القراء: طقات، ني النهاية غاية انظر )٤( 



ولكنفارس، بلاد في له المجاورة البلاد إلى بالتنقل اتجري وبدأ 
وعالمائهائيوخها عن فاخذ جاورها وما الري إلى رحل ما أول 

،.٢٣١س ممرا فطل 

تالمراق قي ب-اتجري 

وشيوخهاعن العلم لياخذ العراق إلى العلبري اتجه ثم 
حنبل،بن أحمد الإمام من العلم ياحذ أن أجل من بغداد إلى همدهب 

الطبريفأقام إليها، لحوله قبل أحمد الإمام لموت ذللثا؛ له يتفق ولم 
بقيممن الحديث مع فالثمرة إلى انحدر نم ئيوحها، عن وكتب بها 
،•وقته١٣في علمائها محن 

الحديثوكتب علمائها، كثار عن وأخذ الكوفة إلى صار ثم 
فكتب،اللام، مدينة إلى واتجه ثانية بغداد إلى عاد ثم فتها، والقراءات 

القرآزأ؛،,علوم وأحد بها المقام ولزم بها 
الشام:في ت-اتجري 

القراءاتعلم وأخذ الشام، إلى العلمية رحلته انجري واصل ثم 
،.أخرىر مرة الشام إلى عاد ثم مصر، إلى ذهب، ثم علمانها، عن 

مائةنيابور وبين بينها البلاد، أمهات من مشهورة مدينة وهي ثانيه، وتشديد أوله بقح راآ 
١(. ١٦)"Y/ البلدان: معجم انظر فرسخا، وعشرون سعة فزلئن ؤإر فرسخا وستون 

Y) ) معجم انفذ(الأدباءn/n؛Yi.)
Yiiv/n).الأدباء)معجم انظر ( )٠٣

؛؛Y(.U/nالأدباء)معجم انظر )٤( 
الأدباءمعجم انظر )>،( 



صر؛في م-اتجرى 
مصرإلى فتوحه الغرب، إلى اتجه الشرق في الطبري طاف أن ويعد 

علمائهاعن وأحد وماتتين، ين وحمثلاث ستة الننّطاطلا، فيحل 
أيديعلى والشافص مالك الإمامين فقه وأحد ١^١؛^، عنهم فأكثر 

إلىرجع م الزس، من مدْ بها دأنام الشام ار اتجه ثم تلامدهما، 
وماقينوخض مت سة ثانية مصر 

الوطن؛إلى لحبه انجري - د 
ومسقطوطنه إلى الطري حن المباركة العالمية الرحالة هدْ وبعد 

موصلا،وفقيها متمكنا، عالما صار أن بعد طبرصتان إلى فرح رأسه، 
العالم،طالب، في فارقها أن مجند الأولى هى لوطه الزيارة هده وكانت، 

منةطبرمتان إلى ثانية عاد ثم بغداد، إلى رجع حتى طويلا بها يق ولم 
ومامحنتسمن 

بغداد:في واستقراره الطري - ز 
بغدادإلى فاتجه العلمية، الرحلات، هده بعد يستقر أن للهليري آن ثم 
افهرحمه وفاته، حين إلى والتأليف، فيها وانقطع بها وأقام 

تحارأم

(.٢٦٤)،/ اللدان؛ معجم انفر العاص، ين صرو يناعا بمصر مدية دس ، ١١
(.٢٤٤٩الأدباء معجم اظر ( ٢١

رآ/بم؛؛؟(بالأدباء معجم انقلر )٣( 
)أ/بم؛ْ(.الغل.اديت لالخد_، ^١٥ تاريخ انغلر ، ٤١



!وتلاميذه شيوخه I رابعا 

شيوخه!أما 

والمشايخالعلماء من كثير حالق على الهلبري الإمام تتلمذ فقد 
إلىالشرق من وتنقله ترحاله لكثرة وذلك وتعدادهم، حصرهم يصعب 

قال!ثم شيخا، أربعين من أكثر الذهبي الإمام ذكر وفد الغرب، 
منهم!بعض بذكر الحجالا هدْ في وأكتفي ، مواهمء رروأمما 

ثقةحاففل الكوفي، السي الثرى بن هناد - ١ 
ثقةحاففل بغوي، الالرحمن عيد بن منيع بن أحمد — ٢ 

)ت^تح\ى.

آه( ٤٥)محتاثقة البصري، الصنعانى الأعلى عبد محن محمد — ٣ 

مؤرخ،حافظ، بالذهي، المعروف الشافعي، عثمان بن احمد بن محمد عيدالأله أبو هو )١( 
سيرت منها كثيرة نمانيفا وله ؛دمشق، وستمائة ومعين ثلاث منة ولد مهحقى، علامة 

فيالهاية غاية انثلر وسعمائة، وأربعين شمان ّتة توفي الاعتدال، وميزان ، ^١١٣١١٠^
عشرة،ة الخامط: (، VYn/o)للزركالي: والأعلام (؛ )Y/١٧القراء: طيقات 

(.٢٢٠٠الملايين، عالم دار )يرون: 
)؛ا/ا،أأ(.اليلأء: أعلام سير )٢( 
برقم(، Y-Y)؟/؟■للاوهي: التة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف انفلر )٣( 

دار)حدة؛ الخليج،، أحمد وتخرج: عوامة، محمد تعليق: الأولى، ط: (، ٥٩٨٧)
التهازيج،وممريّت، ام(؛ ٩٩٢اه_ ٤١٢٠القرآن، علوم ومؤسسة الإسلامية، للثقافة القبلة 

مرثي،عائل تحقيق: الثانية، ط: (، ٧٣٠٢٠)برقم (، ٥٠٥)ص حجر: ابن للحافظ 
(.٣٢الرسالة، مؤٌة )ييرويننؤ: 

(.١١٤)برقم (، ٢٥)ص الهدب: وتقرب (؛ )٢٩يرقم )ا/؛.آ(، الكاشف: انظر )٤( 
برقم(، ٤٢٥)ص الهدب: وتقرب (؛ ٤٩٨٤)يرقم (، ١٩١)٢; الكاشف: انظر )٥( 

(٦٠٦٠.)



وتقسمرالطبري الإمام الأوو: المبحث اكمهد. 

ثقةحانظ الكوفي، الهمداني كرس أبو العلاء بن محمد - ٤ 

آخرونوصعقه بعضهم وثقه الرازي، حميد بن محمد - ٥ 
)تا/ة\ه(لآ/

صدوقالكوفي، الهللحى حماد بن الرحمن عبد بن سليمان — ٦ 
)تأهأه(لم.

المعروفالبصري مومحى أبو العنزي عبيد بن المثنى بن محمد — ٧ 
رآه( ٥٢)متاستط تقة وباسمه بكنيته مشهور بالزمن 

بنداربكر ابو اليصرى الحثيى عمان بن ار يبن محمد — ٨ 
ثقة)ءت،آهآه(رْ،.

بدصدوى الجروسم^، لفف^سل ا بو ا لهسل>أد ا بن ٢^ لعما ا — ٩ 
رت،بآه(را"/

٤٣٥) صاكهدس؛ا:  ،ومري(؛ ٥١٠٠) رقمب ، اللكثفح:انظر  (١

.(٦٢٠٤)

٤١٠) صالتهدب؛  ،وتقري(؛ ٤٨١)٠  رقمب ، ١٦٦/٢)اوك1شفح: انظر  (٢

.(٥٨٣٤)

برقم، ١٩٣) التهدسآح;ص وتقريب(؛ ٢١١٠) 'وذم. ، ٤٦٢))/الكاشف: انظر  (٣

.(٢٥٨٧)

،
٤٣٩) صالتهذيب:  وتقربب(؛ ٥١٣٤) رقمب ، الكاشف،:انظر  (٤

.(٦٢٦٤)

برقم، ٤٠٥) صالتهدب:  وتقري،(؛ ٤٧٤٠) رقمب ، )آ/؟ه)اذكاشفخ: انظر  (٥

.(٥٧٥٤)

،(٢٣٧ ما ،التهدي، ومري(؛ ٢٦١٢)برقم  ،(٥٣٧ ،٥٣٦))/الكاشف: انظر  (٦

(؛٣١٩٢)برقم 



متآدبفاصل حافظ إمام المصري، الحسن أبو سراج بن علي - ١ ٠
)تيمتح(ص.

تلامسي،وأما 

السهورونلملماء ١ مجن غمر جم العلبرى الإهمام يد على تتلمذ فقد 
ثمطائفة، مهم الذمي ذكر وقد الإسلام، يلاد في صيتهم ذاع الذين 
»وحلقممير«أمئال:

منهم؛يعض ذكر وأكممي 
الشيح،الحراني، شعسج، أبو أحمد بن الحسن بن الله عبد . ١ 

(٠٢٩)متره العلبري من أكير وكان المؤدب، العمر، الحدرث4، 

الملامة،الإمام، الشيخ، بكر، أبو حلف بن كامل بن أحمد — ٢ 
)ت*0مم\ه.الحافذل القاصي 

الحاففلالإمام الشراني، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان - ٣ 
الثقة)ت*جم\ى.

(٠٣٦٥)^،الماهد، الحاففل الإمام أجمد، أبو عدي بن الله عيد - ٤ 
الرحال(رمضعفاء ش صاحب)الكامل 

XyM'/\iالشلأء)أملام وسر الأدباء: مسجم انظر ١( 
)؛ا/ه^(.اكلأء:سرأملام ٢( 
Xo^/U)الشلأء: أعلام سر انم ٣( 
)ْا/؛،ْ(.الشلأء: انظرسرأعلام ٤( 
)1ا/ا،اا(.الشلأء: سرأعلام انظر ٥( 
(.١٥٤; ١٦)الشلأء: أعلام سر انظر ٦( 



الحافظالفقيه القاصي الجريري، يحي بن زكريا بن المعافى - ٥
)ت»هصرا/المشن، 

!وممدْ ب مذ I خاما 

مذمحيه؛أما 

الإمامبمذهب متمذما أمره بداية في الفري الإمام كان فقد 
وكان، ٢٣١اضطا٠لإلى حروحه مل خدثا كان لما وذلك الثافعيأ٢،، 

ستينءاعثر ببغداد به واقتديت الشافعي، مذمب أظهرت ١١يقول! 
زمنه،في المشهورين الأئمة مذاهب على الفقه أحد ذلك بعد إنه ثم 

واجتهادهبحثه أدام عله اتسع ولما ، والذلاهرية والالكية الحنفية 
احتار0به معروف مجاومب، له وكان ومؤلفاته، كتبه في اختاره ما إلى 

الجريرى(أما،.)المذهب باسم ؤيعرف ،، ل لتفه 

)1ا/إإْ(.النلأء: وسرأعلام (؛ ٢٧٠٢)أ/ الأداء: انظرسجم )١( 
اسدالربي: التراث و-ارخ )\/بم\(لأ الملاح: لأبن الشاب الفآنهاء طقات انظر )٢( 

(.١٥٩)ص الثاني الجزء الأول 
(.UiiA/n)الأدباء: سبمم انظر )٣( 
)ا/شهة: تامحي لأبن الشانب وطنان (؛ ٢٢٤)ص محير: لأبن الشانمن طبمات )٤( 

١٠١.)

مدبن ثوض عن مالك بالري، مقاتل أبي عن العراق فته أحد أنه الندبم ابن ذكر رْ( 
أهلنقه وأحد وهب، أخي وابن وسعد الرحمن ومد •حمل.، الحكم تمد وبتي الأملى، 

(.٢٨٧)ص الفهرس: انظر الظاهري، داود عل الظاهر 
)\إشبمان: قاضي لأبن الثانمان وطنان (؛ ٢٨٧ص)الديم: لأبن الفهرس انظر )٦( 

.٠١٤٢٠القلم، دار )دمشق: اكانته، طؤ: (، ١٦٢ص)لنزحش: الطري الإمام انظر )٧( 
(؛٠١٩٩٩



حتىالثاء لمدهيه يكتب ولم ، بمدهيه يتمدهبون أتباع له وكان 
\}هجرخا^الرابع القرن بعد اندثر 

معتقده!وأما 

لفالمنهج على السائرين والجماعة، السمة أهل أئمة كبار من فهو 
قرأهالمن ذلك على دليل أكبر أيدينا بين الموجودة وكتبه الصالح، 

آيتأويل عن البيان جامع ئ) الموسوم يره نففي قرر ففد فيها، وتمعن 
والقدر،القضاء الة كمائل، معدة في الصالح لم، العقيدة القرآن( 

وغيرهاوالصفات،، والأسماء والشفاعة، القيامة، يوم تعالى اممه ورويه 
أنأثبت، حيث، المنة( )صريح كتابه في وكذا ،، العميدةر ائل ممن 

وأنالقيامة، يوم ربهم يرون المؤمنين وأن مخلوق، غير الله كلام القرآن 
أبوبكرالصحابة أفضل وأن ؤإرادته، الله بمشيئة حميحها العباد أفعال 

أبيبن علي ثم المورين، ذو عثمان ثم الفاروق، عمر ثم الصديق، 
،وينقص يزيد وعمل قول الإيمان وأن ، س عليهم القه رضوان - ءلال_، 
وحده.ابتناه فمن كتبه فى هلر م هو مما ذلك، وغير 

الثلجأي بن أحمد بن محمد بكر وأبي الدولابي، محمد بن العزيز عد بن كعلي )١( 
الحسنوأبى المم، يحي بن أحمد المن وأبي الراد، ين القاسم وأبي الكاتب، 
(.٢٨٨)ص الفهرست: انفلر وغيرهم، الحلواني الدقيمي 

الم.هس،ءلماء أءيان معرفة في الميم، والديباج (؛ ٩٢)خ/النبلاء: أعلام صير انغلر )٢( 
الدينمحيي ين مأمون تحميق: الأولى، ط: (، ٤٨)ص اليعمري: فرحون لاين 

ب)؛له_\"ههام(.المالية، الكتب دار )بيروت: الجنان، 
)بم/ا"ا"إ_خا"ه(،(، ٦٣٧، ١٩٩. ١٩٧))/البيان: جامع س الخال ّثيل على انفلر )٣( 

XiUA/y>)
المعتوق،يوسف بدر تحقيق لأولى، ا ؛ ط ، ٣( ٠ - ١ )٨ ص ت للطبري المنة صرح انظر ( ٤ )

ه.؛اه(,الإّلاص، دارالخلفاءللكاب )الكويت: 



فييذهب جعفر أبو *كان ; ٢١الطبريلمحمد بن العزيز عبد يقول 
العلمأهل وطريق لف، المن الجمائ عاليه ما إلى مذاهبه حل 

المنهاجهم، على ماصا مخالفتهم، عليه شديدا بالسنن، المتمسكين 
أهلمخالفة إلى يذم، وكان لائم، لومة شيء في ولا ذلك، في تأحذه 

وحلقبالقدر، القول من الجماعة فيه حالفوا ما حميع في الاعتزال 
فيازكبائر أهل بتخاليد قولهم وفي القيامة، في اض رؤية ؤإبطال القرآن، 

انالأنامتع؛لاعة إن قولهم وفي ، اف رسول شفاعة ؤإيؤلمال المار، 
فعاله((لآ/ءبل 

القدمينعلى بالمسح يقول وأنه بالتشح، الطبري الإمام اتهم وقد 
الذهبيالإمام منهم ذلك،، عنه ونفوا الأئمة عنه دافع وقد الوضوء، في 

تشع،بيسير عليه وشع الكمال، رجال من جرير ابن رروكان قال! فإنه 
الرجلينمح يجيز كان أنه عنه ينقل وبعضهم منه، الخير إلا رأينا وما 
كت؛ه«لص.في ذلك نر ولم الوضوء، في 

اروهذاI للروافض أحاديث، يفع أنه إليه ني، فنمن أيضا ؤيقول 

الأشعري،الحس أيي على ترأ الطري، إسحاق بن محمد بن العزيز عبد الحسن أبو ْو )١( 
السنة،أهل مذهب بها ونثر لمنق وسكن بعضه، أو تفسيره حرير ابن من وسمع 

(.٣٤٠م ٦ ) ت دمشق ؤخ ت1 انظر حنة، نمانيف وله 
(.٢٤٦٢)!/ الأدباء:معجم )٢( 

)ا\االنبلاء: رم(ّيرأعلام 
الاعتدال:ميزان في الذمي ذلك ذكر الحاط، السليماني علي ين أحمد بذلك ١^٠،. )٤( 

للهلبامةالمعرفة دار )بيروت: البجاوي، محمل، علي تحقيق: الأولى، محل: (، ٤٩٩)م/
جعفرأبو رمحتم بن حرير بن محمل- يقصد ليماني الولعل (، ٢١٩ ٦٣،د.  ١٣٨٢والشر، 
=حجر، ابن الحافظ. حزم؛ن.للث، كما البيان، جامع هاحجا المفر لا الرافضي، الطبري 



المعتمدين،الإسلام أئمة كبار من جرير ابن بل الكاذب، بالظن رجم 
والهوى،بالباطل نؤذيه أن لنا يحل ولا الخملآ، من عصمته ندعى وما 
فيميما ولا فيه، يتأنى أن ينبغي بعض في بعضهم العلماء كلام فان 
يترألأمإمام مثل 

فيالقدمين صح بجواز يقول كان أنه إليه راونب كثير؛ ابن ؤيقول 
منالعلماء فمن ، هدا عنه اشتهر وقد ، الهما عيوجب لا وأنه الوضوء 

أباوينزهون ذلك، ينسب ؤإليه شيعي أحدهما اثنان جرير ابن أن يزعم 
العفان.هده عن هدا جعفر 

القدمين،غل يوجب أنه التفسير في كلامه عليه تذد والذي 
يفهمفلم بالمسح، الدلك عن عبر ولكنه ، دلكهما الغل مع ويوجب 

لالغيوجبا أنه عنه نقلوا مراده فهم ومن مراده، الناس من كثير 
أءلم«ل^آ،.واش الدلك وهو والمح 

معتقدهوأن إليه، نب مما بريء الطبري الإمام أن يتضح وبهيا 
سبحانه.الهادي واض الصالح، لاوسالف وموافق مليم 

عليه؛العلماء وثناء العلمية، مكانته ؛ مادسا 

وعلىعليه العلماء ثناء في العلمية الهلبري الإمام مكانة تفلهر 

وكرة، ومعاصرته ، وكيته ، يته ونئيه، 1 وامم اصمه، قي الاشتراك صره إنما ؤ— 
١(. ٠٣، ١ ٠ ٠ )ه/ لأحافظ: المزآن ان نانظر تمانفه، 

(.٤٩٩)م/ )ا(مزانالأسال،: 
والهاية:الاداية )٢( 



وفضله،إمامته على وحديثا قديما له المترحمون اتفق ففد مؤلفاته، 

تعله أش من بعض ذكر يلي وفيما 

أعالمالأرض أديم على أعلم رروما حزيمةلا،ت بن محمد الإمام قال 
جريرُأمبن محمد من 

جعفرأبو رركان ٢: الأهوازير علي بن الحسن علي أبو وئال 
لهوالعروضر، واللغة والنحو والتفاسير والحديث بالفقه عالما الطبري 

المصنفين١١لسائر على بها فاق تمانيف ذلك جمح في 

والعراقوالشام بممر العالية الأسانيد ؛روأدرك ! النديم ن وهال، 
المرانعلم العلوم، جمع قى متفننا وكان والري، والمرة والكوفة 

ا.الحففلااأ كثير والفقه، واللغة والشعر والنحو 

الثتالحايظ الأتمة، إمام اليابوري، اللمي حزيمة بن إمحاق بن محمد هوأبوبكر )١( 
ومنالتماسف، صاحب، وماتين، وعشرين ثلاين، ستة ولد الكسر، والمحديث، الإمام، 
النانمةطهايت، اننلر وثلأنمائة، مثرة إحدى منة نوش حزيمة، ابن صحتح •' ماسفه 
(.٥٨، ٥٧)؛/الدم،: وشدرانط )مه،ا(؛ اعرى: 

(.oo«/Y)مداد: -أرخ )٢١(
أهلمقرئ المحدطه، المرئ الأهوازى، إبراهيم بن علي بن المحن علي أبو ص )٣( 

وتوشالعالية، الأسانيد روايته في محلم وقد وثلاثمائة، وصين اثتتين ستة ولد الشام، 
الدمج:وندراين، )حا/مآا(؛ اليلأء: أملام صير انظر وأربعمانة، وأربعض صت صنة 

؛Y(.i،/n)الأدباء: )؛(معجم 
وهووماثتين، وتعين سع ّة ولد الوراق، الديم إسحاق بن محمد المرج أبو *و )٥( 

وثمانينحس صنة نوش )الفهرست،(، التراجم: في كتاب، أفدم له معترلي، إمام نيم 
)n/؟Y(.للزركلي: والأعلام (، ٧٢)ه/الميزان: ن I )انظر وثلأنماتة، 

(.Y٨Vالفهرّتط:ص))٦( 



ئ،عيإي

فوله،يحكم العلماء أئمة أحد رروكان البغدادي الخطيب وهال، 
لمما العلوم من جمع قد وكان وقفله، لمعرفته رأيه، إلى ويرجع 

عارئاالله، لكتاب، حاذذلا وكان عصره، أهل من أحد فيه يشاركه 
بالسننعالما القرآن، أحكام في فقيها بالمعاني، بصيرا يالقراءاُتج، 

بأنوال،عارئا ، موحيا ومنوناسخها ومثيمها صحيحها وطرقها، 
ومسائلالأحكام، في الخالقين من بعدهم ومن والتابعين الصحابة 

آ.وأحبارهمءل الناس بأيام عارفا والحرام، الحلال( 
النميرمنها كثيرة، فنون في إماما رءكان ت حلكان ابن وقال، 

فنونفي مليحة مصنفامحت، وله ذللثج، وغير والتاريخ والفقه والحديث، 
لأئمةا من وكان فضله، وغزارة مه، عالعة معلى تدل( عديدة 

أحداا؛يقلد لم المجتهدين، 
فقيهالهلبري جرير بن رامحمد سريجلْ،ث بن الماس أبو ومال، 

،.٦١٠٣١العا

وتسعيناثنتين سنة ولد الخطيب، البغدادي ثابت بن عر بن أحمد بكر أبو هو )١( 
ياؤخت منها عديدة مصنفات له أديب، ومورخ شافعي، ومحدث مقرئ وثلاثمائة، 

أعلامسير انظر وأربعمائة، وستين ثلاث منة بيغداد توفي والمتفقه، والفقيه بغداد، 
)؛/وآ(.المجرى: الشافعية وطقات الملأء: 
،ههك)و/بمإه،بغداد: )ل(ظرم 

الحجة،المؤرخ خلكان، ابن بكر أبي بن إبرامم بن محمد بن أحمد العاص أبو هو )٣، 
كتابوهو عيان، ام وفيات كتاب مصنفاته ومن القضاة، قاصي الماهر، والأديب 

الكبرى:الشافعية طبقات انظر وستمائة، وئمانين إحدى سنة قي بدمشق نوش جليل، 
/A(٣٢ ،) :(.٢٢٠)١; والأءلأملالزرىلي

(؛١٩١)؛/الأعيان:ومات )٤( 
المصنفات،صاحي، الشافعي، القاصي الخيالي، مريح بن عمر بن أحمد العباس أبو )٥( 

النبلاء:أعلام سير انظر وثلألمائت، بثا ستة وترفي ومايتتن، وأربمن بقع ستة ولد 
٢(.١ )T/ الكبرى: الشافعية وٍلبقات ٢(؛ ٠ ١ ١; )٤ 

(.١٢٣)م/الكرى: الشافعية طقات )٦( 



أحدالطري، جعفر أبو الحافظ الفرد، العالم ررالإمام الذهبي: وقال 
التهانيف،((وصاحب الأعلام، 

فىإماما التفسر، فى رأسا حاففلآ، صادقا، ثقة، رركان أيضا: وئال 
عارفاالناس، وأيام التاريخ في علامة والاختلاف، والإجماع الفقه 

ذلائ،ااوغير وياسة، االقراءامحت، 

اسه:ىرْ سابعا: 

فنونفي والمؤلفات الكتب، من كبيرة ثروة الطبري الإمام ترك لقد 
ومنهاالألأف، صفحاته تباخ ما منها وتعدداها، حمرها يصعبإ مختلفة 

فماالماقي وأما الملل، الشيء وثلبع منها إلينا وصل والذي ذللث،، دون 
مفقود.أو الور، ير لم مخهلوط بين 

فقدحياته، ومحلول وعزيمته، همته قوة هو مؤلفاته كثرة فى ت، بوال
حصرحاول تلاميذه بعض إن حتى سنة، ونمانين ستا العمر من بلغ 

قماروفاته، إلى بلوغه من حياته أيام عدد على أوراقها قثم ثم مؤلفاته 
يتهيألا شيء رروهذا وقال: ورقة، عشرة أربع منها يوم كل نميسبج 

الخالق((عناية بحن إلا لمخلوق 

علماءذكرها التي وممنفاته كتبه بعفن أمماء بليا فيما وسامري 
الهجائية■الأحرف حبا مرتثة سيرته، في والتراحم التاريخ 

)أ'/ا'آ(.اسمظ:تذكرة )١( 
(.٢٧٠; ١٤)النلأ،: أيلام سر )٢( 

(.٢٤٤٣)٦; الأداء: )"ا(سم 



فيهجمع كتابا له رأيت راوقد ت كثير ابن قال ت حم غدير أحاديث — ١
مجاااJينفي حم غدير أحاديث 

فيهذكر الإسلام: شرائع أحكام في الأمصار عالماء اختلاف - ٢ 
منإلينا يصل ولم ، ورقة آلاف ثلاثة نحو في وهو الفقهاء، أقوال 

مالفئلتع وقد مفقودأ، الباقي يزال ولا واحد، جزء إلا الكتاب هدا 
الفقهاء()اختلاف يامم الموجود 

إلىخروجه يوم من الحاج إليه يحتاج لما وهو إ الناسكر آداب — ٣ 
الحج(منامك، )مختمر بعمهم: وسماه ، حجه انقضاء 

فيالعرائض من الإنسان يتوب فيما وهو النفوس: آداب — ٤ 
فيوابتدأه ورقة، حمسمائة فدر منه وخرج ، الكتاب يتم ولم حده، 

^٣١٠.٧٢سة 

الفقهتاريخ في وهو الإسلام: ثراغ أحكام في القول يط ب- ٥ 
وأبوابهورحاله الإسلامي 

العالمتارخ فيه ذكر والخلفاء: والمالوك لأنبياء وا الرسل تاريح - ٦ 

)؛ا/\،؛ا/(.اودا؛ةوالها؛ة:ا(
(.٢٤٥٨، ٢٤٥٧)ا"/ الأدباء: سجم انفلر ٢( 
(.١٨٦)ص للزحيلي: اتجري الإمام ام ٣( 
:١٩٧رأه/اكر: علأبن دمثق -اريخ ام ٤( 
(.٢٤٦٢)!/ الأدباء:معجم ٥( 
(.١٩٧)آه/دمشق: -ارخ انظر ٦( 
(.٢٤٦٠)!/ الأدباء: معجم انظر ٧( 
(.٢٤٥٩)!/ الأدباء: معجم انظر ٨( 



والماووك(لآا،الأمم )تاريخ I يعضهم وسماه ،، عصرْر إلى آدم من 
العنوان.بهذا ٌطبوع وهو 

إلىكتبها الدين أصول في رسالة وهو الدين؛ معالم في التبمتر - ٧ 
(٣)- ورقةثلاثين في تقع محلبرستان، أهل 

انيدمفيه ذكر الأحبار! من الثابت وتفصيل الأنار تهني>_إ - ٨ 
بعاللهحديث، كل عن وتكلم بالجنة، الميجرين يالعشرة مبتدأ الصحابة 

منهئلح وقد ، يتمه أن قبل ومالت، والسنن، الفقه من فيه وما ومحلرقه، 
مفقودأ.الباقي يزال ولا قم، 

القرآن،ير نففي كتاب، وهو القرآن: آي تأؤيل عن اليان جا،ع - ٩ 
تعالى.الله بإذن القادم، المطو_إ في عنه الحاّسثا وسيأتي مهلثؤع، وهو 

بين)الفصل بعمهم وسماه : المراءات في الجامع - ١ * 
وغيرها،والبصرة والكوفة ومكة بالمدينة القراء أسماء فيه ذكر القراءة(، 

معلبؤع،غير والكتاب، وتاويلهال٦،، ووجهها قراءة كل محن القمل وذكر 
الأزهرجاْع مكتبة في حعلية نسخة منه وتوحد 

(.٢٤٤٤)n/ الأدباء: سجم انظر ١( 
(.٥٥٠)آ/ وتارخبغا.اد؛(؛ ١٩٢)أه/ انظرتاريحدمنقتأ(
(.W\/oy)دمشق: وتارخ (؛ ٢٤٦٢)٦! الأدباء: سجم انظر ٣( 
(.١٢١)م المجرى: الناقمة طقات انظر ٤( 
١(.• UA)القراء: طثات في الهاة غاية انظر ٥( 
(.٢٤٥٤)٦; الأدباء: معجم انظر ٦( 
(•٢٧٣)ص للأمر: الطثرى الإ،ام انظر ٧( 



كتابهمن مختصر وهو الإملأم؛ شرائع أحكام في الخفيف - ١ ١
ورقةأربعمائة نحو فى وهو )اللطيف(، 

منومات محتل من على تمل التاريخ في وهو ادع■' ينل -  ١٢
فيوهو شيوخه، إلى بعدهم ومن التابعين ثم ه، اف رسول أصحاب 

بعنوان!له مختمر ويوحد مفقود، والsكتاب ، ورنة ألف نحو 
والمالوكالأمم تاؤخ »ع مهليؤع وهو المذيل(، ذيل من )المنتخب، 

علىللرد الخلاف علم في كاب وهو الأسفار: ذي على الرد -  ١٣
نحوفي وهو الظاهري، المدهبا مومس علي بن داود 
داودمات ما بعد ذلك قطع ثم ورقة، مائة 

مذهبهالعلبري فيها بين صغيرة رسالة وهي • المنة صريح — ١ ٤ 
مهلبوعة.وهي ، المنة( )ثرح بعضهم وسماها ، وعقيدته 

مذهبهمجمؤع وهو • لإملأم ا شراع أحكام في القول لطيف، — ١ ٥ 
.ورقة مائة وحمألمين نحو في وهو أصحابه، جمح عليه يحول الذي 

)I/الأدباء: سجم انظر )١( 
(.٢٤٥٧)n/ الأدباء: معجم انظر )٢( 
٢(. ٠٧، ٢ ٠ )٦ ص : UزحLي الطري الإمام انظر )٣( 
الحافظالبحر، الإمام البغدادي، الفناهري حلف، بن علي بن داود سلمان أبو هو )٤( 

الطاتمةإليه وتب الظامحر، أهل ريس بالأصثهاتي، المعرون، الونتح، عالم العلامة، 
انفلروماتتض، سعين منة نوني العلم، أوعية من الخلاف، معرفة في رأس الغلاهرية، 

(.٣٣٣)Y/للزركلي: والأعلام )ما/يا،(، الملأء: أعلام سر 
(.٢٤٦١، ٢٤٦٠)٦! الأدباء: محجم انظر )٥( 
(.٢٤٦٢)A الأدباء: معجم انظر )٦( 
)أْ/يها(.دمشق: تايخ ( ٧١

(؛٢٤٥٨)٦; الأدباء: ومعجم (؛ ١٩٦)لإ0إ دمثق: تارخ انظر )٨( 



مراحعةفعليه المزيد رام ومن تعالى، الله رحمه مؤلفاته بعض هذه 
سبحانه.الموفق وافه ترحمته، مصادر 

توفاته ثامنا؛ 

أقوالمن الراجح المحح على بغداد مدينة في العلبري الإمام توفي 
غيرمرجوح وهوقول ممر، في توفي إنه وقيل المورحيزرا،، 

)٢( .صحيح 

،وئلأنمائة عشر سنة نوال في أنها لأشهر فا وفاته سة وأما 
عثرةت أو وتلألمائة، عشرة إحدى سنة مات I وقيل 

الأحديوم عشية من الغرب وقت وفاته كانت ءاوقد كثير! ابن قال 
الثمانينجاوز وقد وئلألمانة، عثر سنة من شوال من يقيا ليومين 
فيودفن كثير، مواد ولحيته رأسه شعر وش سنين، ست أو بخمس 
ودفنبدارْ عليه وصلوا البلل.، سائر من الماس اجتمع توفي ولما داره••• 

إيخإك١١عليه، يصلون شهورا قبره إلى يترددون الماص ومكمث، بها، 

عناطه وحزام جناته، يح قوأسكنه الطبري، جعفر أبا اممه رحم 
والماليفوالمعليم، العلم في عمره أفنى فانه حيرأ، واللين الإسلام 

الخلياتوترك والممصافبط، المتاعب على وصبر والتمنيف، 

(.٢٤٤١)!/ الأداء: وسم ؛؛،(؛ A/T)بغداد: انظرارخ )١( 
(.١٩٢)؛/الأمان: ومات انظر )٢( 
)٦/الأدباء: ومعجم (؛ ٢٠٥/٥٢)دمشق: وثنارخ )أ/ّاْْ(؛ بغداد: تارخ انظر )٣( 

(.٢٤٦٩)٦! الأدباء: معجم انظر )٤( 
(.٨٤٩اJداةوالهاة: )٥( 



ُعلمه،الاه فنفع تمناه، ما على وحمل مبتغاه، ؛، JLJjjفنال والشهوات، 
ذكره.وحلد 

آيتأؤيل عن البيان رحامع يره بتفالتعريم، ت الثاني المطيسؤ 
القرآن(:

عنهاتعني يلا كبره علمية مومحوعه الهلبرى لإمام ا ر تميعتبر 
والحديثكالمقه أحرى، علوما ير النفعلم ٌع جمع فقد العلم، طالب 

فيكتابآ تجد أن ويل؛ العربية، واللغة والعقيدة والتاريخ والأصول 
سيرالتففي عمدة كتابه أصبح هل.ا أحل ومن كله، ذللث، يحوي ير النف
العلوم.شتى في ايرين للمومرقاة والمتاحرين، المتهدمين عند 

وقيمتهميره تفعن وحديثآ قديما والتاريخ التراحم علماء تكالم وقد 
ذكروهما أكرر لا وحتى لفهمه، ومحق لمن الكفاية فيه بما ، العلمية 

الاختصاربيل على ذللثج من شيء إلى بالإشارة هنا اكتفي فإني 
والإبمجاز•

الأتي؛على مشتملة — تعالى اغ بإذن — الدراسة هازْ وستكون 

وعنوانه.اممه أولا• 

•موصوعه ت انا 

منهجه.؛ ثالثا 

عليه.العالماء وثناء العالمية، قيمته رابعا• 

(.٥٣)صفحه؛ ترحمته مصائر انظر 



وعنوانه!اسمه أولا! 

صئحكما القران(، آي تأويل عن السان جامع د) النمير هذا يعرف 
أنبعد قال فانه والملوك(، الرمل )تاريخ كتابه في ه نفالطبري بدللثج 

قدذللا، في كثيرة أقوال راوقيل ةقلإ>: آدم أبينا خالق في أقوالا ذكر 
آيتأويل عن البيان جامع مى المكتابنا في جملا منها حكينا 

القرآن«لا/

متقدماكان التفسير لكتاب، تأليفه أن السابق كلامه خلال من ويتضح 
مقدمةفي العنوان هذا على أقف، لم فإني ذلك، وْع التاريخ، كتاب على 

أيدينا.بين المطؤع تفسيره 

ميه!يوبعضهم ، العنوان هذا إلى له ترجم من بعض أثار وقد 
بةبالمويكتفي يختمره وبعضهم ،، القرآن(أ ير نقفي البيان رجامع 

وقد،، جريرلأ ابن )تفسير أو جريرلأ؛،، بن محمد ير )نفت مقول إليه، 
الهلبري(لا*،،)تفسير باسم العلم وحللة العلماء من المتأخرين عند اشتهر 

إبرامم،القفل أبو محمد ت تحقيق الثانية، ط.' (، ))/٩٨والملوك; الرمحل تاريخ )١( 
المعارف(.دار )ممر; 

الثانيالجزء الأول، المجلد المربي- التراث وتاؤيخ (؛ ٢٤٥٢)آ/ الأدباء; ُعجم انظر )٢( 

)ا*/ا<ا•(.لالزركلي;الأعلام انفلر )٣( 
)"؟ا/(، ٣٨٩)آ"/الإسلام; لشيخ الفتاوى ومجمع (؛ ٥٥٠)y/ بغداد; تاؤيخ انظر )٤( 

مجمعالمنورة; )المدينة نامحم، محمل بن الرحمن عبد وترتيب،; جمع (، ٣٨٥، ٣٦١
اهر(. ٤١٥الشريمج، الصحف، فهدلطاعة اللالثج 

^(.١٩٤١الشى، مكتبة )نداي; )\إس(، خليفة: لحاجي اممون كثف انظر )٥( 
(.١٠٠)ص لازحيلي; اسبري الإuم انظر )٦( 



غلاففي والمطول المختصر اسمه بين يمرن لتفسيره المحققين وبعض 
القرآن(آي نأؤيل عن البيان جامع الطبري، ير )نففيقول! الكتاب 

موصوعه!ت ثانيا 

آيتأويل عن البيان )جامع - الكتاب عنوان في النظر حلال من 
الكريم،القران ايات ير نففي كتاب وأنه موصوعه، يتضح — القران( 

فيمنهجه فيها ذكر صفحة، مائة نحو في قيمة بمقدمه له ثدم وفد 
الأحرفعن وتكلم وأساليبهم، العرب يلغة نزل القرآن وأن التفسير، 

غيرمن ء أميا فيه إن قال من على ورد القرآن، بها نزل التي بحة ال
معرفةإلى يوصل قبلها من المي الوجوم عن وتكلم العربي، الكلام 

بالرأي،ير النفعن النهي في الأحبار بعض مرد ثم القرآن، ير نف
وآيه،وسوره القرآن أسماء ذكر ثم القرآن، بتفسير العلم على والحض 

مماذللث، غير إلى 

اية،اية الكريم القران ير نففي الحافلة المقدمة هذه يعد مّرع ُم 
واحد،منهج على فيه، سورة آحر إلى الكتاب فاتحة من سورة، وسورة 
علمه.وسعة همته، قوة على يدل مما واحد، وثفس 

منهجه!؛ ثالثا

منهجعلى الكريم القرآن لأيامن، يره نففي الطبري الإمام سار لقد 

ضد )القاعرة: الثانية، ط: ثاكر، وأحمد محمود الفاضلان الشيخان ذللث، نمل كا )١( 
عالمدار ٠ الرياصر ل الأولى، ط• الركي، المحن عبد ين عبدافه والدكتور تيمية(، 

٢٠^١٤٢٤الكنمؤ،  ٠٣.))،
X\'A-r)\/البيان: حاهع انفلر )٢( 



قال!الله كتاب من اية ير نفأراد إذا فإنه محكمة، وطريقة واصح، 
أقواليذكر ثم تضيرها، في يشئ ثم تعالى(، قوله تأويل في )القول 

الأيةمعنى في كان ؤإن إليهم، نده بوالتابعين الصحابة من رين المق
امتشهدواما ذكر مع قائله، إلى قول كل مندأ يذكره فإنه اختلاف 

منيره نفيخلو ولا التحليل، ذكر ْع صوابا، يراه ما يرجح ثم عليه، 
النحوفي والكوفيين البحريين لمذاه، وذكر الأيات، لبعض إعراب 

واستنباطالقرآن، بها نزل التي العرب اليم، للأّوذكر والصرف، 
تضعيفها،أو توجيهها هع للقراءات وذكر والعقدية، الفقهية للأحكام 

إلىبإسنادها الإسرائيلية للروايايت، وذكر الشعرية، يالأبيات واستشهاد 
الردْع الكلام أهل لمذاهج، وعرضي الغالب، في نقدها عدم ْع قائلها 

للناسحوذكر ذلك، في والجماعة المنة أهل مذهب، ؤإثبامحت، عليهم، 
فيالأقوال ومناقشة والمدني، والمكي المزول، وأسباب والمنسوخ، 

هذاأثناء في ترد قد التي المائل من ذللث، غير إلى المرجيح، مع ذللث، 
البحسثج.

فيهراويين فقال! ير المففي منهجه تلاميذه أحد لخص وقد 
أهلواحتلاف، ومعانيه، وغريبة، ومشكله وحه، ومنوناسخه أحكامه، 
ذللثإ،من لديه والصحيح وتآؤيله، أحكامه في ء والعلما المأؤيل 
الأمموأحبار والقصص فيه، الملحدين على والكلام حروفه، ؤإعراب 

والعجاشب،االالحكم من حواه مما ذللث، وغير والقيامة، 

دمشق!تارح )١( 



Iعليه العلماء وثناء العلية، هيمنه رابعا! 

أمورثتلاثة حلال من الطبري لتفسير العلمية القيمة تفلهر 
التارخ؛ة:الأح؛ة الأول: 

منإلينا وصلت، التي القديمة الكتبا من الطبري الإمام نفير يعتبر 
وماتتين،ولمانين ثلاث سة بتصتيفه بدأ فقد الأولى، الثلاثة القرون 
أقوالمعرفة في الأمين الرجع فهو ،، وم١ئتينل عين تسنة منه وانتهى 

وصحةواجتهاداتهم، آرائهم ومعرفة وتابعيهم، والتابعين الصحابة 
والأحبار،الأقوال من يرؤيه ما كل سد يسوق فهو قائليها، إلى سسنها 

الوالثاني، الأول القرنين في المتقدمين كتبط في ذللثا مثل تجد أن وقإأ 
فيمنها واستفاد العلبري الإمام سبصتا التي التفسير كتبط أكر وأن سئما 

الطبريسثلرْ ما إلا منها يبق ولم الزمان، بمرور اندرمحت، قد تفسيرْ، 
. . .)٢( •}مره ؤى 

العلمية:الماحية الثاني: 

تقدمت،وقد - محتلمة وفنونا كثيرة، علوما يره نففي الهلبري جمع 
كبيرة،وثروة علية قيمة ذا يره نفيجعل مما - بعضها إلى الإشارة 

وليسوالمقاس، بالدرر مليء بحر فهو والدارس، القارئ بها تمتع ي
يقولالشوائب،، من وتمفيتها العلوم هذه بتنقية قام بل فصب،، هدا 

إلىانتهى عندما التفسير رركان ،: ورحاله١٣ير الخفكتائب، صاحب، 

(.٥٥١)Y/ مدادت انظر )١( 
(,١١٠٥، ص)؛. للزحيلي: اتجري الإمام انظر )٢( 
الأ>مهولأةومفض الإسلامية، البحوث مجيع عضو عاشور ين الفاصل محمد وهو )٣( 

تعالى.اض رحمه الأسبق، التونسية 



قدورواب، ركام ذا مزبدأ، نهرأ الثالث، القرن أوائل في الطبري، 
عناصره،من بمائه، فامتزج عباب، خضم بحر إلى انصب 

وروامحبها،ركامه من لديه وتهلهر زبده، من إليه وصفا 

التراثية:اكاحية الثالث،: 

الطبريالإمام ير نفجعلتا فإنهما السابقتين الناحيتين خلال ومن 
ومرجعاوالمتاحرين، للمتقيمين عمدة فأصبح موروثا، حضاريا تراثآ 
أحد،عنه تغنى يلا وغيرها، القران لعلوم والدارسين ين ر للمقمهما 
أحذفكل فيها، أثره تجد فانلث، بعدم جاء من تفاسير على اءلالعت، ولو 
■التفسير فى عليه عيالأ الماصن فأصبح ومستكثر، مستقل بين ما منه 

المقارنةنفلر ينفلر الذي راوأن ورجاله: ير المفكتاب صاحب، يقول 
عهليةابن من بعده، جاءت، التي والتفاسير الحلبري، ير نفبين 

علىساروا الذين إلى والبيخاوي الرازي الفخر إلى والزمخشري 
أوعود، الأبي إلى عرفة ابن من بحارهم، من واعترفوا خطاهم، 

والاستقلالالأسلوب، في الابتكار متوخين اتباعهم، عن تحرروا الذين 
ليجدرصا، ورشيد هميه محمد إلى القيم، وابن تيمية ابن من الفهم في 
ونيادةسنة الألم، تللث، مر على الهلرائق وتقارب الأسالبك، وحدة من 
بينالفنون، من أي في يوجد لا ما بعدم، من جاءوا والذين الطري بين 

الرابعإلى السادس س المتماقثة القرون وأوضاع الأالث،، القرن أوضاع 
ءثر«رم

(٣١٩٧٠--٠١٣٩٠الإّلأمة، البحوث مجمع )القاهرة؛ ، ٣( ص)٠ ورجاله؛ التمر )١( 
(.١٠٦)ص لازحيلي: اتجري الإ.ام \نم )٢( 
(.)٢٣ص ورجاله: الضر )٣( 



حدأ،فكثيرة الطبري ير نفعلى الثناء في العلم أهل أنوال، وأما 
بعضها.بذكر اكتفي 

رفقائهأحد من الهلبري نفير اسنعار أن يعد حزيمة بن بكر أبو تال، 
علىآعلم وما آحره، إلى أوله من فيه ننلرت *ند متين؛ بعد إليه وردم 
،•جرير٠١ بن محمد من أعلم الأرض أديم 

فلوالقرآن... ير نفكتاب، كتبه من »فتم اافرغانير٢ا: صنه وتال، 
علمعلى يحتوي منها كتاب، كل كس_ج، عشرة مجته مسقط أن عالم ادعم، 
،١لفعل٠لمتممي، عجس_، *مرد 

فياروكتابح مؤلفاته؛ لبعض مريم أثناء البغدادي الخهلسج، وتال 
.ء ح^، ا يصنفج لم ر التق

حتمح،انمين سافر ءلو الإ'-مرابيلْ،: حامد أبو لقال 
.كمرا٠ دلل ت^ن لم جرُر، بن محمد تمر كتاي، له يحصل 

(.٢٧٣; ١٤)الشلأء: أعلام وسر (؛ ٥٤٨)Y/ بغداد: ظرّخ انظر )١( 
ابنعن باومنق حدث العالم، الأمر الفرغاتي، جعفر ين أحمد ين عيداف ائومحمد ص )٢( 

وثلاثوسن اتسن ث نوش والدارممي، مرور، بن الفتح أبو وروك، جرير، 
XUTIWالخلاء: أعلام مير انظر مائت، 

)آْ/أها(ادمثز: تارخ )٣( 
(.٥٠٠)Y/بغداد: تاريخ )٤( 
وثلاثوأربعين أدع سثة ولد ببغداد، الشانمة شخ الإصفرايش، أحد بن محمد مو )٥( 

والأعلام(؛ ١٩٣/١٧)الخلاء: أعلام صر انغلر ماتت، وأرع تق ممنة وتوم ماتة 
)ا/ااأ(.لالزركلي:

(.٥٥٠)Y/ بغاJاد: تارخ )٦( 



لمالتفسر في اروكناب مؤلفاته: لبعض ذكره بعد النووي وقال 
مثاله١١أحد يمش 

الماس،أيدي في المي المفامير راوأما ت تيمية ابن الإسلام شيخ وئال 
السالم،ممالأُت، يذكر فإنه الطبري، جرير بن محمد ير نففاصحها 

المته»سناالعن ينقل ولا بدعة، فيه وليس المابتة، انيد بالأّ

)ا/٨٧(.ص واللناتت الأسماء تهذيب )١( 
(.rA0/\T)الأظوى: .جموع )٢( 







!ؤالعربية( كلمة ! ثانيا

ابنالإسلام شيخ قال كما بالعرب والمراد العرب، إلى ية نالحربية 
Iأوصاف ثلاثة حمعوا لقوم اسما كان الأصل في العرب اروامم ت تيمية 

العربية.اللغة كان لسانهم أن ! أحدها

العرب.أولاد من كانوا أنهم الثاني: 
التيالعرب، جزيرة وهي: العرب أرض كانت، اكنهم مأن الئالثح؛ 

باليمن،حجر أقصى ومن المرْلأ،، بحر إلى الملزمل١،، بحر من هى 
فيهاتدخل ولا دارهم، في اليمن تدخل كانت، بحبث، الشام، أوائل إلى 

وقبله١١الميار..ثا حين العرب، كانت، الأرض هذ0 وفي الشام، 

هممى عرف تيمية ابن الإسلام شيخ كلام في النفلر حائل ومن 
تكلممن كل هل ولكن اكنهم، ومبكلامهم، يحتج الذين العرب 

كلامه؟.تحتج أرصهم، ومكن إليهم، وانتمى العربية؛ 

والمعجم(؛ ٤٢٢٠• ا،و_  ٤٢٥الملمة، الكتب دار )بيروت؛ الشافعي، لمصري ا— 
الشروقمكتة )ممر؛ الرابعة، 1 ط (، ٤٤١)ص المرية؛ اللغة مجمع إءد.اد الوبل، 
،((.٢٠٠٤ْ؟؛اه_ الدولية، 

يمتدمم وعاون، والمردان البربر بلاد من أوله الهندا بحر من شعبة هر القلزم• بحر )١، 
الال.ىالموضع وهو القلزم، بحر مي ّوبدللثح مصر، نرب القلزم مدينة أقصاه وفي مغربا، 

انغلرالأن، الأحمر البحر وهو (، ٣٤٤)ا/ الباليان؛ معجم انظر ونومه، زعون ف؛ه غرق 
^١(.٠٤)ص الوبل؛ العجم 

وهو(، ٣٤٤)ا/م؛م، البلدان؛ معجم انفلر فارس، بحر ؛ قديما مي يالبصرة بحر )٢( 
الأن.العربي بالخلثج المسمى 

بنناصر ونعلق؛ تحقيق الأولى، ٍلث (، ٢٧٢، ٢٧١)ص المستقيم؛ الصراْل اتضاء )٣( 
((.٠٢٠٠٣؛أ؛اه_الفضيلة، دار )الرياض؛ المقل، عدالكريم 





كانوافقد الكوفيون وأما الجزيرة، أؤلرافه فى عاشت، عربية قبيلة نطقتها 
بهالناطق مادام وزمانا مكانا المسمؤع قبول في اهلا ونتوسعا أكثر 

فمحاأم الجزيرة عمقا في كانوا سواء العرب، جميع عن فاحذوا مبأ•' 
أطرافهارا،•

سعلقما فأما والمعاني، الألفاظ بين التفريق ابن ؤيرى 
ماوأما العرب، بكلام إلا يحتج فلا والنحو، ، والصرفكاللغة بالألفاظ 

منغيرهم بكلام فيحتج والبديع، والبيان المعاني كعلم ؛المعاني يتعلق 
وينتابهاناخر، بها يزرى ولا تقدم، يرفعها لا المعاني لأن الولدين؛ 
المقدمينبين فرق ولا المتقدمون، ينتابها كما المولدون 

والماخريزرم.
وهمالخدر أهل بين الحرب؛ من بكلامه يحتج فيمن يفرق وكذلك، 

لأهلعرض لما القرى(؛ )أهل وهم الوبر أهل وبين المدن(، )أهل 
أهلأن غالم إذا إلا الوبر، لأهل يعرض لم ما اللمنة اد فمن المدر 

(.٢٦٨)ص حتحات<ت الدين لأمان الطري شمر في النحوية الجهود انفلر )١( 
قبلوك التصانيم،، صاحب الرئة، إمام الموصلي، حتى بن عثمان القح أبو هر )٢( 

الشواذ،ني ب، والمحتوالخمائص، الصناعة، سر ت مؤلفاته ومن ونلاثمائة، الثلاثين 
وسيرالأدباءت معجم انظر مئة، ونلأيث، وتعين انتتين منة تومح، 

\(.U(/U)النبلاء: أعلام 
الكتب،دار )القاهرة؛ النجار، علي محمد تحقيق: (، ٢٤)ا/الخمائص: انفلر )٣( 

والإيضاحالقراءارتL شواذ وجوم تبن قي والمحتب، (؛ ٣١٩٥٧-  ٥١٣٧٦المصرية، 
)ممر:ملبي، إمماعيل الفتاح وعبد ناصف،، التجدي علي تحقيق: (، ٢٣١))/: عنها

.٥١٤١٤الترايث،، إحياء لجتة الإسلامية، للثئون الأعلى المجلس الأوقاف، وزارة 
ه(،)ت٩٧٧الأندلسي يوسف—، بن أحمد حعفر أبو التفريق هن.ا إلى وذهّب، (؛ ٣١٩٩٤

)ا/ه(.الأدب،:خزانة انظر 



للغتهم،ال الفمن ثيء يعترض ولم ذص_احتهم، على باقون مدينة 
فيفشا لو أيصا وكذلك الوبر، أهل عن أخذ كما عنهم الأخذ فيجب 

وخيالها،الألة اضطراب من المدر، أهل لغة في شاع ما الوبر أهل 
عنهايرد ما وترك لغتها رفض فيجب 

'•نوعان به تشهد يالذي الكلام أن البغدادي القادر عبد محيري 
٠وغيره سعر، 

أربع:طبقات على العلماء عن حكاية ِ الشعر أي - الأول وقئم 
الإسلام،قبل ما شعراء وهم الجاهليون، الشعراء الأولى؛ الهلبقة 

ُالأءض؛".اشس'""، كاصئ 

)آ/ه(.الخمانص: انظر )١( 
بغدادفي ولادته كانت الئحال، المصف، الأديب، البغدادي، عمر بن القادر عبد ص )٢( 

علىوالحاشية للرصي، النافية شرح شواهد ثرح مؤلفاته؛ ومن وألف، ثلانن ستة 
فيتوفي الوردي، لأبن الوردية التحفة شرح شواهد وترح هشام، لأبن معاد باس، شرح 
عشرالحادي القرن أعيان في الأثر حلاصة انظر وألفه، وتعين ثلاُث، ستة ممر 

XiUi)والأءلأملأزركالي: صادر(؛ دار )يروتح: (، ٤٥٢)آ/اْإ، للمحي: 
نجدوولدأهل من وهو الجاهلية، شعراء أعير اعدي، عمرو حجربن بن القيس اصؤ هو )٣( 

فآعدْالروم، ؛ملانط فاستنجد أبيه، بثأر الأحد يريد وكان (، ٣٥٢٠)ستة نحو فيها 
،الْلريمح، في وعاينتا ببها، بفتقرح فلمها، مسمومة، حئه له فأرسل ندم، تم بالجيش، 

دار)القامرة:  d\Tr.\'W)\/فتيية: لأبن الشعروالثعراء \نفو: توفيّة)هآهم(، 
)ا/اُ*ا(،يوسف• ابن اممه رزق، جمع النصرانية وتعراء (؛ ٠١٤٢٣الحديث،، 
(.٣١٨٩٠اليسوعيين، المرملين الأباء مطبعة )بيروت: 

جاهليشاعر يكر، أعشى اعير، الأعشى بصير أبو حتدل،، بن نيس بن ميمون هو )٤( 
فقيلالإسلام، يريد هت النبي إلى وفد أنه ونيل: ءمرْ، آحر في الإسلام أدرك مشهور، 

انفلراليم.امة، بقرية مات أملم، نم ستة، بها أتمع أعود فقال،: الخمر، يحرم إنه له: 
الثانية،ط: (، ٤٠١)ص للمرزباني: الشعراء ومعجم (؛ ٢٥٠)ا/والشعراء: الشعر 

)م(.٩٨٢— ٠١٤٠٢العلمية، الكتب، دار )بيروت: كرنكو، فه وتعليق: تمحح 



سليريج

الجاثمةأدركرا الذين وهم المحشرمون، الثانية: الهلبقة 
كلدرا،،والإسلام، 

الذينوهم الإسلاميون، لهم ؤيقال المتندمون، الثالثة: الطبقة 
والفرزدقل٤،.كجريرأم، الإسلام، صدر في كانوا 

بعدمن وهم المحدثون، لهم ويقال المولدون، الرابعة: الطبقة 
ردرى،تن بار كبثزذننا، إلى ة ثالثالة قبطال

أدركالمعلقات، أحد صاحب المشهور، الجاهلي الشاعر العاعري، رييعة بن ليد هو )١( 
عاتوأنه مجعاؤية، حلافة أول في كانت وفاته إذ ؤيقال إسلامه، وحسن فأسلم الإسلام 

الإسلام،في وبقيتها الجاهلية، ش سنة تعون منها سنة، رحمسين وسح مائة ابن وهو 
لمحمدالنبوى الدح شعراء أعلام ومعجم (، ٢٦٧، ٢٦٦/١)والشعراء؛ الشعر انفلر 

•الهلال( ومكتبة )دار الأيوبي، ياستن تقديم؛ الأولى، ط؛ (، ٣١٥)درنيقة؛ أحمد 
صاعرالصحابي الأنصاري، الحزرحي المنير بن ى؛ت ين حان الوليد أبو هو )٢( 

فيسنة ستين عاش والإسلام، الجاهلية أدركوا الدين المخضرمين وأحد ه، الّتمح، 
انفلرا وحمسين أرع وهمل أربمن ستة المدينة في وتوفي الإسلام، في ومثلها الجاهلية، 

عبدأحمد عائل تحقيق؛ الأولى، حل- (، ٥٥)آ/ حجر• لأبن الصحابة تجير في ئية 
والأعلام؛ ه( ١ ٤ ١ ٥ الملمية، الكتب دار )بيروت؛ معوض، محمد وعلى الموجود 
)آ/هبا(.للزركلي:

هجاالأموية، الدولة شعراء من شاعر الخعلفى، ععلية بن جرير التميمي حررة أبو هو )٣( 
عشرةإحدى سنة توفي مشهورة، وأشعار أحبار وله والأحطل، كالفرزدق الشعراء؛ 

(.٤٥٦/١)والشعراء؛ الشعر انظر غيرها، وقيل ومائة، 
وعلىالشعراء يهاجي كان المعروف، الشاعر غالتا، بن همام التميمي فراس أبو هو )٤( 

محشرمنة توفي وهيفرزدنة، بالخبرة وجهه نبه لأيه الفرزدق سمي وأدنا جرير، رأصهم 
(.٤٨٦ص)ت الشعراء ومعجم (، ٤٦٢)ا/والشعراء الثعر انفلر ومائة، 

مجداشاعرا كان سدوس، لمي مولى ؤيقال عقل، لبنى مرر برد بن بشار معاذ أبو مو رْ( 
يدينبأنه المهدي إلى يبغضه من بعض به فوشى كثيرة، وأسعار قصائد وله بليغا، وحعلييا 

الشعراءحلبقات انظر ومائة، وستين لمان وقيل؛ سع، ستة المهدي فقتله الخوارج بدين 
دارالقاهرة؛ فراج(، أحمد الستار عيد )حقيق؛ اكالثة، حل؛ (، ٢١)ص المعتز؛ لابن 

(.٧٤٥)أ/والشعراء؛ والشعر المعارف؛ 



ماس١،،ر٢لور 
وأماإجماعا، بنعرهما تشهد ي)الأوليان( لهلبمتان  ١٠٠٠نال! ثم 

أنهمحالصحيح )الرائعة( وأما بكلامها,,. الاستشهاد صحة محالصحيح رالثالثة( 
ا,..اارل منهم به يوثق من بكلام ستشهد وقيل مهللما، بكلامها ستشهد لا 

شعر؛غير كان ما فهو البغدادي ذكره الدي الثاني الّوع وأما 
عز— محكلامه وتعالى، تبارك ربنا إما محهو الثاني قائل ءوأما محقال؛ 

بينهكما وشاذه بمتواتره، الاستشهاد ؤيجوز وأبلغه، كلام أمحصح — اسمه 
يعص ١٠ؤإفيه، القول وأجاد ، )المحس،( كتابه أول في حني ابن 

١٠قدمناها,,,التي الشعراء طبقات، من لأول ا الئلاث العليقات إحدى 

معوكان ثاعرأ، أديبا وكان بالأمواز، ولد علي، أبا ؤيكتى هانئ، بن الحسن واسمه )١( 
وتعينحس نة يغداد مات الخوارج، برأي أتهم ماحتا، حاليعا وعلمه أديه كثرة 

والشعر(؛ ٩٥— )٣٩ صن • الشعراء محليقات انظر منة، وحمين ا حمعمره وكان ومائة، 
(.٧٨٤)Y/والشعراء: 

عبد• وشرح تحقيق الرابعة، ط: ٦(، )ا/ه، الخدادي؛ القادر نمد الأدب )٢( 
ام(.٩٩٧ ٤١٨الخانجي، مكتبة )القاهرة: هارون، اللام 

نصوأما )\/U(، انظرالخزانة: عاليه، وذكرامحراصا وذكرأنذلاكامحارانيسري، )٣( 
آيةالبقرة سورة أوائل في أوس بن لحبيب، بجت استشهد بعدما فإنه الزمخشرى كلام 

العربيةعلماء من فهو اللغة، فى بشعره ينتشهد لا محدثا كان ؤإن رروهو قال: (، ٢٠)
تتحقيق الأولى، ْلت (، ٢٠٨، ٢٠٧))/الكشاف: يرؤيه؛؛. ما بمنزل يقوله ما فأجعل 

•( ٢١٩٩٨- ١٤١٨العبيكان، مكتبة )الرياض: وآحرين، الموجود، عبد أحمد عادل 
المولدينبكلام يحتج لا أنه على الإجماع السيوطي ونقل )ا/!(، الأدب: حزانة )٤( 

تعليق:(، ١٤٤)ص النحو: أصول علم في الاقتراح اننلر العربية، اللغة في والمحدثين 
م(•٢٠٠٦ه-١٤٢٦الجامعية، المعرفة )دار ياقوت، مليمان محمود 

(.٣٤)ا/أم_ الحتب:انظر )٥( 
)ا/؟(لأالأدب: حزانة )٦( 



إثباتفي . الّثي بحديث الامتشهاد في العلم أهل خلاف ذكر ثم 
ألوحاصله ، باطنا وأدلتهم والمانعين المجيزش قول وذكر اللغة، 

أمور!بأربعة استدلوا المانعين 

ؤإنما.، الّبي، من سمعت كما ينقل لم الأحاديث أن الأول؛ 
بالمعنى•رويت 

وأنهالأعاجم، رواية عن جاءت الأحايين، من كثيرا أن الثاني؛ 
هاممه رسول لفغل من لمن أنه لملم ما روايتهم قي و؛ع 

المما الحالين،، في والوضع والتحريف التصحيم، وقؤع الثالث،؛ 
اللهرسول لمقل من أنه على الثلمانينة يبعث، 

منه.بشيء يحتجوا لم المتقدمين، النحو أئمة أن الراع؛ 
مقال؛الأولى الشبهة على يرد أن وبمكن 

قالهاكما مروية وأنها البديل، عدم الأحايين، في الأصل إن أولا؛ 
الشرعية،الأحآكام مناحل هو الفلز وغلبة الفلز، غالب، في ه النبي 
الباب،.هذا في اليقين متللوثا وليس 

يعتريأن قبل الأول الصدر في كان الأحايين، تدؤين إن ئانثا؛ 
فيماهو إنما بالمعنى النقل جواز رأى ومن تغير، من اعتراها ما اللغة 

الاستشهادمن أكثر فقد مالك، ابن المجيزين ومن (، ١٥- )ا/؟ الأدب؛ حزاتة انفلر 
المثال:سل على انفلر الكافية، الشافية مرح ممابه في اللغة قواعد إنات في بالحدبث، 

الموجود،عيد أحمد وعائل معوصن محمد علي تحقيق؛ الأولى، محل؛ (، ٣٩٥ؤل/
اننلرحيان، أبو المانعين ومن (، ٣٢٠٠٠اه_ ٤٢٠العلمية، الكتب دار )بيروت؛ 
رحِإوصرح؛ تحقيق الأولى، ط؛ (، ٩٢٦)أ/الرب؛ لمان من الضرب ارتشاف 

(.٣١ ٩٩٨--٥١ ٤١٨الخانجي، مكتبة )القاهرة؛ محمد، عثمان 



بعدوأما الألفاظ، صبط في والمثمة الحرج لوحول يكتب ولم يدون لم 
رر المشمة لعدم بالمعنى؛ اللففل تغيير يجوز فلا المنفاُت، في التدؤين 

ماغاية فإن بالمعنى، روبمت، الأحايين، بعض بأن القول، على ت ثالثا 
صحةفي الج،يع بين فرق فلا به، الاحتجاج يصح بلفغل لغفل تبديل فيه 

الأحاديث،،نقل في والتحري الضثهل، في التشديد لاسيما الاستدلال، 
والحدثين١النقلة بين مائع 

بلفحسب،، الأحاديث، على مقمووا ليس بالمعنى الرواية أن رابعا؛ 
الروايهتكون فلماذا القبيل، هدا من واحد بيت في الروايات تعدد إن 

!رم.الشعر؟!دون الحديث، إلى بالمة الاحتجاج من ماننا بالمعنى 
الأعاجم،رواية من الأحاديث، أكثر كون وهي، الثانية• الشبهة وأما 

فيقال:

المحابههم المي. عن مشافهه الأحاديث، تلقوا الدين إن ت أولا 
أوفلو والثليقة، الغماحة ذوي من حلفا، زء وكانوا الكرام، 

المربياللففل عن يخرج لم بالمعنى؛ المحديثا روتما منهم واحدا 
ياعن إما فريقين: أحد فهم بحدهم ومن التابعون وأما الفميح، 

عليهم،الله رمحوان الصحابة على صدق مجا عليهم فمدق أةحاحال٤،، 

)القاهرة:الثاؤلئ، ت عانثة تحقيق: (، ٣٩٦-٣٩٤)ص الصلاح: ابن مقدمة انظر )١( 
(.٣١٩٩٠--٠١٤١*المعرف، دار 

(.١٠.)ا/؟ الأدب: خزانة انظر )٢( 
(،٩٢)ا/لمحمودنجال،: النحوالعربي ني الأسثهادبالحديث، إلى انغلرالمرالحيث، )٣( 

با؛اه_بههام(.المف،، أضواء )الرياض: الثانية، ْل: 
لم=الذي هو ونيل: خالص، نخص أي ونحاح، ثح اعرايي نقال، الخالص، القح: )٤( 



الموصى،صيط على ديد ال بحرصهم عرفوا الدين الأعاجم من ؤإما 
للغةؤإنقانهم ومتنا، سدا الحدث بنقد البصر من لهم كان ما مع 

الخطأومع ْن يمغ الذي العصر ذلك في المدؤين إلى إصافة العربية، 
الحدث.رواية في 

ظلفي الأحاديث يروون يكونوا لم الأعاجم هؤلاء إن ؛ ثانئا 
ذلك،من العكس بل والمحو؛ اللغة عالماء من حال فصح غير مجتمع 

مماأكثر القواعد حالمت، هد يروونها كانوا الي الأحاديث، أن ينقل ولم 
العربيالشعر حالفها 

سيبولأبكلام الاحتجاج ءا،م يلزمهم الشبهة بهدم القائلين إن ثالثا؛ 
فكيفأعاجم، لكونهم اللغة؛ علماء من وغيرهم حني وابن والفراء 

الأعاجمبرواية الاحتجاج وتركوا روايتهم قبول هم لأنفاستجاروا 
منأكثر اللغويين رواية في واللحن الخْلآ وقوع أن مع للحديث، 

الرواية•في دقة وأشد تحريا أكثر لأنهم المحدتين؛ رواية في وقوعهما 
فيوالوصع والتحريف التصحف وقؤع وهي • الثالثة الشبهة وأما 

فيقال!الحديث، 

الأحاديث(متون صبعل في جئار؛ جهود لهم الحدين، علماء إن 
وألفواووصع، وتحريم، تصحيف من فيهما وقع ما وبيان وأمانيدها، 

الحاليث<نقل صحة على الْلمأنينة يبعث، ما ، لفامحت، المؤ ذلك، في 

(؛٣٥٣٥)ه/ العرب; لسان قي )قحح( مادة انْلر باهلها. يختلط ولم الأمصار، —يدحل 
)ص'أآ(.المحعل: والقاموس 

(.٩٢)ل/؛بم، اسإ:الم انذإر )ل(
له=يدل ولم صمنا ذللثج على تكلم من منهم •' طريقين ذللت، يان ؛ي نلكواالحديث، علهاء )٢( 



اللغةعالماء عند ِ الصورة بهده - يوحد يكاد لا وهذا وصمهله، 
النعراء،أشعار في والوضع والتحريف التصحيف كثرة مع والأدب، 

الجاهفنهؤلأء ^٠٢ الاحتجاج نلنا فإذا القدماء؛ العرب وكلام 
الفلماذا والوضع؛ واكحريف التصحيف احتمال وحول مع وشعرهم 

!.ذلكا؟ااحتمال عدم مع المبوي بالحديث الاحتجاج نقبل 

يحتجوالم المتقدمين المحو أئمة أن وهي • الرابمة الشبهة وأما 
مقال;الحديث، من بشيء 

الامتدلألصحة عدم بالحديث، استدلالهم عدم مجن يلزم لا أولأت 
له

علىالكذب في الشديد الوعيد من منهم فريق خوف لعئ ؛ ئانيا
الصحابةبعض امتناع كحال ذللئ،، من منحهم الأي هو ه، اش رسول 

علىلا ،، ذاJهل للمسي، الحديث،؛ ورواية القرآن نمير من والتابعين 
والنحواللغة قواعد إثيايت، في به الاستدلال صحة عدم يرون أنهم 

قواعداثبامتج على الموي بالحدبحح الاستدلال جواز والصحيح: 
أعلم.تعالى واف تقدم، كما المانعين أدلة لضعف، والنحو؛ اللغة 

والثلأين،والخامس عثر، الحادي النؤع في مقدمته في الملاح كابن —بالتمنيف، 
تمحناتمحابه في العكري عبداض بن كالحن بالسيف، ذلك أفرد من ومنهم 

والئخاخوالماكيز الأباطل كتابه في الجورقاني إبرامم بن والحين المحلين، 
مطيؤع.وكلاهما والمشامر، 

)ا/ه(.الأدب: حزانة انظر )١( 
(.٨٤-  ٧١)ا/ البيان؛ جامع في الروايات هنْ بعمى انفلر )٢( 
)ا/ا،(.اس،: البر انظر )٣( 



يجوزلا أنه بكلامه يحتج عمن الحديث من مبق ما إلى ويضاف 
ذلكيكون أن مخافة ذللن، وعلة قائله، يعرف لا م أو بشعر الاحتجاج 

هذاصدر إذا إلا بكلامه، يوثق لا لمن أو لمولي، أو ممنوعا، الكلام 
مثليقبل، فانه عليه يعتمد ثقة من قائله يعرف لا الذي المجهول، الكلام 
اعتمدذللث، ومع قائلوها، يعرف لا عديدة أبياثا يذكر فإنه ، سيبويه 
بس_،عليه المتقدمين من أحد يقلعن ولم والخلف، لف، العليها 

ذلدرأ/

الربعن الأحذ في تشددأ أكثر البمريين أن هوت تميم ما وحاصل 
الجزيرة،عمق في تمهلن التي المائل من يأخذون لكونهم الكومحن؛ من 
علماءمن وأن الكوفيين، عند الحال هو كما أحلرافها، من يأخذون ولا 

يتعلقما بين به يحتج من كلام ش يفرنا من - جني ابن وهو - اللغة 
فلاالأول، في فيتشدد بالبلاغة، يتعلق ما وبين والصرف، والنحو باللغة 
الثانيفي اهل وينالقدماء، الحرب، من بكلامه يحتج من إلا يقبل 

يحتجفلا المدن أهل بين يفرق وكذا المتأخرين، بكلام فيحتج 
لصماءالبادية، أهل بكلام ويحتج الغالسا، في ألسنتهم ال لقبكلامهم، 

واللغة،المحو قي إمام الحسن، وأبا بئر أبا يكنى المري، ض بن عمرو بن عثمان هو )١( 
يعترهم،عم بن دعتكا حيب، بن  o-'yjالفراهيدي، أحمد بن الخلل يد عر تلمد 
ط:(، ٧٢-  ٦٦)للزيارى: واللغوين المحوين طقات انفلر ومائة، لمانتن منة توفي 

علىالرواة وإن؛اْ المعارنج(؛ دار )مصرت إبراهيم، الفضل أبو محمل تحقيق؛ الثانية، 
المكة)يرون،: الأور، ٍل: (، ٣٦٠)آ/آ؛م- ضر الدين لجمال، النحاة: أتام 



—البغدادي القادر عبد وهو — اللغة علماء من وأن الغالب، في ألسنتهم 
مذم تءُت وجعل وم، نعر نسمين• إلى العرب كلام قئم من 

)الجاهليون،وهم• م، فكل من الأولى بالثلاث فاحتج طقايتح، أرع 
توهم الأحمرة، بالطبقة يحتج ولم ، والمتقدمون( والمخضرمون، 

بالحدبث،الاستشهاد في الخلاف، وذكر المحدثون(، أو )المولدون 
المسبة،المجهول المثر أو بالشعر يحتج لا أنه ذكر ثم اللنة، في البوي 

عليه.يعتمد ثقة من صدر إن إلا 

وشعرهم:العرب، بكلام الاحتجاج في الطري الإمام منهج 
العرببكلام الاحتجاج في الهلمري علمه ار مالذي المنهج وأما 

؛؟y،•محافيتضح وشعرهم، 
والأحن•السماع في الكوفيين ميمك، ّاالث، الطبري الإمام أن أولا: 

الجزيرةعمق في الساكين القبائل بكلام يحتج فهو العرب، عن 
عنلأحلء ا إلى وصلمت، حتى عنده السماع دائرة عت، انبل وأطرافها، 

حكي)وقد فيقول: قبيلة، أو زمان أو لمكان تحل.يد غير من اليربح 
عنو)دكر ، سماعا( العرب عن )والمحاكي ، العرب( من سماعا 
،العرب، شأن و)من العرب(لأ،، تفعل و)كاولااث، سماءا(رُاا، العرب 

السان:اظرحامع )١( 
)؛/؛اآ(.اوان;جامع اننلر )٢( 
)ه/\/ا/أ(.(، ٦٤١)ا/المان: !نظرجامع )٣( 
)ا،/ا>مأه(.المان: انظرجامع )٤( 
)Y/؛،(، ١٣٢)ا/ه:أا، اوان:انظرجامع )٥( 



ولاالقائل الطبري فيها يحدد لم التي العبارات من ذلك أشجه وما 
ونةالهلمراءل١، ١Jالكبير اثره هر ذك في السبب ولعل نيلته، 

بالطبقاتاحتج أنه هو الشعري العرب كلام من مؤنقه أن ثانيا؛ 
والمخضرمون،)الجاهليون، وهم! البغدادي ذكرها التي الأولى الثلاثة 

-(٣)،،ل الرابعة الهلبفة أصحاب المتاحرين بشعر يحج ولم والمتقدمون(، 

نائليهاإلى نسبة بدون الشعر من بابيات كثيرأ يحتج أنه ثالثا؛ 
لهلْ،.لثقته الفراء، عن ذك ينقل وأحياط 

*٠

ومنالعرب، أماليي، إثبات فى المبوي Jالحدي٠ثا يتشهد أنه ت رابعا 
فيماكان إذا والاحتمار، )الإيجاز أسلوب إيراده يعد أنه ذللئ، أمثلة 

العربأشعار بعض ذكر وترك(، حيف ما على الكافية الدلالة به يهلق 
توقوله ، Jاتبولاا ءآيبون ! النتيوقول "ومنه••• • قال،يم ذللت،، في 

أبرعولكن الكاتي، على النحوي، الكوقي الفراء نياد بن يمي ذ$ويا أبو م )١( 
الفراء)لولا •' ثعلب عن،• نال القرآن، معاني المشهور الكتاب صاحب وأعلمهم، الكوفيض 

- ١٣١)والالانويينت النحويين طبقات انظر وماشن، سع نة ُّدُيا عربثة،، كانتا ما 
)؛/U(.الرواة: ؤإنا، (، ١٣٣

سمجلأاكقامحالإمخب،(، ٢٧٠ص)ا>ا"آ، الطبري: نفير في الغويان الجهود انظر )٢( 
(.٢٧)العدد 

.ن4جالةاكقامحالإ.لأب،(، ٢٢٠الطبري: نفير في المحويت الجهود انظر )٣( 
.٢١٩٩٠^. ١٤١٠(، ٢٨)العدد 

(.٦٦١)ا•/ )أ/هها(، البيان: جامع الثال مثيل عر انظر )٤( 
)i\/)^\إ\'ص (، ٤٨٨٨)(، ٤٥٢)٨; المان: جامح المثال سل عر انظر )0( 

٢٣٥.)

منربع إذا يقول ما باب العمرة، كتاب في (، ٥٤٤)ا/ صحيحه: في البخاري أحرجه )٦( 
الخطيبه،الار>ين محب تحقيق: الأولى، ت ■ ١٠(، ١٧٩٧)برقم الغرو، أو العمرة أو الحج 

..؛اه(.ال]فيت، الخ>لثعة)القاهرة: 



ذلك JSاث«را،، بمِ من آيز يِ ;نن نكثوت اكانةِ يزم »خاء 
رقعها؛١بضمير 

الأول،الحديث في هو)نحن(، للاحتصار ، المحذوفوالضمير 
•)•• تائبون(، )نحنآيبون التقديرت فيكون الثاني، الحديث في و)هو(، 

مكتوب،(«وهو 
والمقصودلغة، الأماليب، معنى في والتفصيل العرض هذا وبعد 

فيالعلم أهل وخلاف، بكلامها، يحتج التي والطبئارت< بكلمة)الحربية(، 
مركبا،وصفا باعتبارها العربية لأسالسب، يا المراد بيان إلى آتي ذللثإ، 
التوفيق!وبافه فأقول 

تتحقيق الثانية، ط; (، ١١١٠٢)برنم راا/بمما(، جماسثرانيفىالمجماليِت )١( 
تبلفظ عباص ابن حديث، من تيمية(، ابن مكتثة )القاهرةت السلفي، المجيد عبد حمدي 

قالحراثى، بن عبداض سنده وقي المامة...اا، توم جإء سئلركلمة حرام دم في فرك ْس 
أبيحدين، من شاهد وله (، ٢٤٤)ص الهديب،; مريب، انفلر ، ، صعيقت الحافنل فيه 
 yU، لمممحل في اكلفل باب، انمياتح، كتاب، في (، ٢١٤)؛/ماجة: ابن سن في

الجيل،دار ت )ييرويت، هعروفط، عواد بشار ت تحقيق الأولى، ت تل (، ٢٦٢يرقم)• فللما، 
آباد:)حيدي الأولى، ط:  i(rr/A)لليهقي: الكرى والسن خا؛اه_ما،ا،ام(، 

فيههال، الشامي، نياد بن يزيد سنده وفى ه(، ١٣٠٤٤النظامية، المعارف داترة مهلبعة 
ليسأحمدت فيه هال، والحدينح (، ٥٣٠)ص التهذيب، تقريب، انفلر متروك، ث الحافظ 

عدتحقيق،؛ الأولى،، ظ؛ (، ١٠٠)"آ/الجوزي؛ لأبن الموصوعايت، انظر بصحيح، 
وصعقه(، ٣١٩٦٦—م١١ه ٨٦لفئة، الالمكتبة ت المنورة المدينة ) عثمان، محمد الرحمن 

الأولى،ط؛ ٢(، )أ/ا، والموموعة; المعيقة الأحايين، سلسلة انغلر الألباني، 
؟(.١٩٩٦اJعارف،ئكتبة)الرياض: 

(.٦٤٢/٢)وانفلر٠ثالأآحر: (، ٥٥البيان: جامع )٢( 





الهيئةيتحرى فيه والبليغ العرب ولسان ررفالمتكلم I أيصا ونال 
الكلاموينظم مخاطاتهم، وأنحاء العرب أمالسب، على لذلك، المفيدة 

.ءا •.. حهد0. الوحه ذللث، على 

يسلكهاالتي الكلامية الءلريمة هو ررالأسلوب ا.' الزرءاني١ ؤيقول 
الكلاميالميم، هو أو ألفانله، واختيار كلامه تاليف، في المتكلم 

ٍلاعهو أو كلامه، من ومقاصده معانيه تأدية في المتكلم به انفرد الذي 
كذللث،«رم.المكلم به انفرد الذي فه أو الكلام، 
انقمانيوحد لا أنه يلاحفل التحريفامت،؛ هذه في النفلر خلال ومن 

والفن(،والمدمؤ والوجه )الطريق وهو للامحلوب، اللغوي المحنى بين 
متقاربةالعلم أهل عبارات أن كما العلماء، عند الاصهللاحي والمعنى 

•المحنى 

أنهاالعربية الأسالم، حد في مقال ذللث، يلحص أن ؤيمكن 

والمعاني(.الألفافل اختيار فى ومسهم الكلام، في العرب )طريقة 
لمالعلبري الإمام أن الموطن، هذا في عليه التنبيه يحن ومما 

)شأنت منها بدلا واستعمل تفسيره، في لوب( )أمكلمة تعمل ي

(.٣٨٧A)خلدون: ابن ثو0 )١( 
يكليةث الحل. وعلوم القرآن علوم لمادة مدرنا كان الزرثاني، العقيم همد ين محمد هو )٢( 

ومحنالعقائد، في الأثاعرة يمدم، ملتزما وكان الثريم،، بالأزهر الدين أصول، 
انفلرالقرآن، علوم في العرفان ومناهل الحا-دن،، علوم في الحديثا المهل مؤلفاته؛ 

نملي،أحمد فوان تحقيق: الأولى، ط•' (، ٦/١رالعرفان: مناهل محقق عقيمة 
(.٣١٩٩٥-٠١٤١٥العريي، الكتاب دار )يرويت،: 

xyr<{/y)القرآن: طوم في العرuن ماهل )٣( 



منطقهاالعرب، استعمال العرب، كلام مذهب، العرب، كلام الحرب، 
يمعنى.وكلها العرب(، أي 

العربية:الأماف درامة أهمة الثاني: المهللب 
كلامير نففي كبيرة أهمية كلامهم وأمالسب، العرب لغة لمعرفة إن 

التالية:النقاط خلال من الأهمية هدْ وتتضح وناؤْ، حل اف 

:بهانزل التي الكريم القرآن لغة هي المرية اللمة أولا: 

يكونأن واختار عربيا، الكريم القرآن يكون أن تعالى الله اختار 
يرسلالرسل لأن ه؛ محمد وهو لسانا العرب أقمح على منزلأ 

قه،ِدل1تاتي إلا رسول ين ^^^١ تعالى: الل4 قال كما قومها ان بلم
آلثزيزوهو يكئأء تن وثهدمح، لقلا من أس ميل ثم إسأكن 

يثنوقد المرية، ه معحمد قوم لمان وكان ٤[، ]إبراهيم: آلحكُه 
:منهاآية، ما غير فى القران عرية كتابه في تعالى افه 

٢[،]يوسف: أرلتقمءائامّثائ1آؤأ  ١٤١^،قول4حلئناؤه: 
منفه ؤبممتا ع-ركا فيءاك أننكه ؤكدلكا ؤ الى: حونه انبحه وقول

قلهمعؤج ذى ؤر عِبما ^^٠١، وجل: عر ه وقول[، ١١٣]طه: آلإبمده 
عتبثاءانثمؤءادتا هي-انث، :حلأله حل وقوله [، ٢٨]الأمر: ،^ ٧٤
أوتآافقمءائاذكره:تعالى وقوله ٣[، ]يصلننؤ: فوز 

٧[.صسمءتا4]اكورى: 

—وغيرها لأيامت، ا هده فى كما — القرآن لخة هى المربية كانت، ولما 
علىمهللحا بها، عارفا يكون أن للقرآن ر مفكل على لزاما كان 



منؤيتكثف التفسير، في الخطأ منه يقع لا حتى وأفانينها، اليبها أس
علم.بلا اش على ؤيتمول به، له علم لا ما القول 

الكريم،المر1أن ير نفمصادر أهم من وأساليبها العربية اللغة وتعتبر 
أوجه:أربعة على )التفسير بقوله: ها عباس ابن ذلك إلى أثار وقد 
وتفسيربجهالته، أحد يحذر لا ير ونفكلامها، من العرب، تحرفه وجه 

الة،(رإلا يعلمه لا ير ونفالعلماء، يعلمه 

مصدرهى بل فحب، القرآن لفهم مصدرأ العربية اللغة وليستا 
لمنالعلماء انترحل ولهدا وفروعا، أصولا الشريعة علوم سائر لفهم 
عارفاكونه في كالحربي أو ررعربيا يكون أن الشريعة في يتكلم أن أراد 

المتقدمين،الأئمة مبالغ أو العرب،، مبالغ بالغافيه العرب،، بلسان 
وليسوداناهم، أشبههم ومن والفراء ٢ والكسائير ومحويه ا أ كالخليل 

أنالمراد وإنما كجمعهم، وجامعا كحففلهم، لا aiحايكون أن المراد 
العربيةعلماء من المتقدمون امتاز وبذللث، الجملة، في عربيا فهمه يعير 

(.)ا/٠٧السان: جامع انظر )١( 
النحوفي إمام الأزلي، الغراهدي الرحمن عبد بن أحمد بن الخليل الرحمن عبل. هوأبو )٢( 

توفيالمحو، في والجمل العين، كتاب مؤلفاته ومن ماتة، سنة ولد والعروض، واللغة 
س ٤٧)والالغوسن المحوين طعان انفلر ومائة، ومعين حمى ونل ومائة، معين مة 
(.٣٨٢)ل/ي1مآ.الرواة: وإناْ (، ٥٩

مقرئبالكاش، المعروف الكوفي الأطي ءبل.اف ين حمزة ين علي المحن أيو هو )٣( 
سنةتوفى بغداد، واستوحلن اللاJان، فى وتنقل يالكوفة، نشا صاعر، نحوي لغوي مجود، 

المانية،محل: (، ١٩٠)ص للتنوحي: المحويين العلماء تاريخ انفلر وماقة، وثمانين تسع 
وإنياْآاأاير_آبمهام(، والشر، هجرللهلمامة )القاهرة؛ الحلو، عبدالفتاح تحقيق؛ 
(.Y01/Y)الرواة؛ 





أبايا ت فقلت البصري المحن رمحالت عتيق بن يحي ؤيقول 
بهاويقيم المتعلق، حن بها يلتس العربية يتعلم الرجل سعيدت 
فتعياالأية يقرأ قد الرجل فان فتعلمها، بني، يا حى ت فقال قراءته، 
فثها،لم■فتهلك بوجهها 

يتكلمأن الأحر واليوم يالثه يؤمن لأحد يحل )لا مجاهد ؤيقول 
العرب(لْ،.يلغان عالمآ يكن لم إذا اف كتاب قي 

جهلأحد الكتاب علم جمل إيضاح ثن يعلم رلأ الشافعي؛ ؤيقول 
علمهومن وتفريها، معانيه وجماغ وجوهه، وكثرة الحرب، لسان ننة 

وادها(لأجهل من على يحنن، اش الثته ئ انممث 

وروىومجاهد، والحس _؛^،، ابن عن روى البصري، الطارئ عشق بن يحي هو )١( 
همروثقه دغٍرمم، علية بن زمماعتل بمممح،، بن وهمام المختار، ين المزين عبد عنه 

ط*')اا/ههآ(، حجرت ابن للحافظ التهذيب تهذيب انظر العلم، أهل من واحد 
^١٣٢٦٠النظامة، المعارف دائرة مفة ث )الهند الأولى، 

الصحابةبعض رأى ثان، بن نيئ مولى ار، بالحسن أبي بن الحسن مد أبو هو )٢( 
شهد، ا ءالت-فصيحا ناسكا جميلا شجاعا وكان المرة، أهل إمام منهم، نليل من وسمع 

(،٠٦٣)؛/ I البلاء أعلام صير انظر ومائة، عثر صنة نوني وغبره، مالاثا بن أنس له 
(.YYn/Y)للزركالي: والأعلام 

والابمداء:الوقف إيضاح )٣( 
ابنتلامتد أشهر من الإمام الممر المقريء الكي جبر ين مجاهد الحجاج أبو هو )٤( 

سنةبين ما وفاته فص، واختلف التغير، في وأكثرهم اكابعين اعلم من وكان عباص، 
)Y/للداودى؛ المرين طقايت، انفلر محنة، وثمانون ثلامثؤ وله ١ه(، ٠ )٤ إلى ١ه( ٠ )١ 

تحقيق:الأولى، ط: (، ١١)ص للادنروى: المقرين وطفات، (، ٣٠٨_  ٣٠٥
(.٣١٩٩١^والحكم، العلوم مكتية ت المنورة )المدينة الخزي، صالح بن سليمان 

الفضلأبو محمد تحقيق: الثالثة، ط: (، ٢٩٢/)ا للزركثي; القرآن علوم في البرهان )٥( 
،(.١٩٨٤؛.أ)ه-الراث<، دار )الماهرةت إبراهيم، 

(.٥٠)ص الة: الرس)٦( 



العرببلغات عالم غير برجل أوتى )ألا أنس: بن مالك ؤيقول 
نكالأ(لا/جعيه إلا - القرآن أي - ذلك يفسر 

واسعنظر0، كثر من القرآن قفل يعرف )وإنما هتيبة: ابن ؤيقول 
بهالله خص وما اليب، الأّفي وافتنانها الحرب مذاهب وفهم علمه، 

/الااغات(ل جميع دون لغتها 
معهوداتجاع من الشريعة فهم في بد )لا : الشاطبي ؤيقول 

فيللحرب كان فان بلسانهم، القرآن نزل الذين الُرب وهم الأميين، 
لمؤإن الشريعة، فهم في عنه العدول يمح فلا مستمر، عرف لمسانهم 

وهذاتعرفه، لا ما على فهمها في يجرى أن يصح فاد عرف، ثم يكن 
لأمالمج،(لوا والألفافل المعاني في جار 

منبد ررفلأ المجتهد: لشروؤل ذكره أثناء في النجار ابن ؤيقول 
بحانهالله كتاب حمل من يتمكن ؛ءحسثإ الخرب، أوضاع معرفته 

عيابالعالي عد تحقيق: الأولى، ط: (، ٥٤٣)م بيمي: الإيمان شعب انفلر )١( 
الرشد،.كبة )الرياض: حامد، 

(.١٠)ص القرآن: منكل تأؤيل )٢، 
الأصوليالفقيه بالشاؤلبي، المعروف الغرناحلي موصى ين إيراهيم إمححاق أبو هو )٣( 

انظروسعمائة، تعين سه توقي والاعتصام، الموافقات كتاب صاحبه المحقق، 
)ا/ه'ا(.لأزركالي:الأعلام 

عثمان،محمد الرحمن عبد تحقيق: الأولى، ط: (، ١٣١)f١/ للثاطى: الموافقات )٤( 
،(.١٩٦٦. ٥١٣٨٦لفية، الانكتمة المودة: )اودينة 

المجار،بابن الثهثر القاء، أبو الدين نقى العتوحى، اام.ر همد بن أحمد بن محمد هو رم، 
شيئاعليه رأيت غما سنه أربعتن صحبته الشعرازء تال القضاة، من مصري حنبلي ففيه 

وسبعيناثنتين سنة توفي جليسه، ح أدبا أكثر ولا منه *نعلئا أحلى أحدا رأيت وما يشينه، 
(.٦/٦)للزركلي: الأعلام اننلر وتسمائن، 



العربأساليب من الراجح هو ما على ه رسوله وكلام وتعالى، 
•، ١١٠كلأمهمقي حارا المرجوح من غيرْ لكن ولو كلامها، ومواقع 
كلامهم،وأساليب العرب لغة بتعلم لامرة ا الاثار من ذللث، غير إلى 

وأساليبها.بأفانينها والمعرفة العربية اللغة دراسة أهمية على يدل مما 

وتدبره!تعالى اف كلام فهم قي أثر لها وأساليبهم العرب لغة ت ثالثا 
وأساليبهم،العرب بلنة نزل الكريم القرآن أن إلى الإمارة تقدمت، 

الوفروعا أصولا الشريعة علوم فهم في كبير دور لها المربية اللغة وأن 
علىحثوا قد المالح لف، الوأن اللوم، لهذه الدارّري عنها تغني ي

يبُي،التي اللوم هذْ أعظم من ولكن بها، الجهل من، وحدروا تعلمها 
الكريم،بالقرآن لتحلقه تعالى، اف كتاب ير نفهو بها يهتم أن لليارس 

المعلوم.إ بثرفالملم ا وشرف

سلث،لا مما فإنه وأساليبهم الرب بلغة نزل الكريم القرآن أن وبما 
فىكبير أنر ل ومحلرفها، مذاهبها ومعرفة بها، والإحامحلة تعلمها، أن فيه 

بهاالجهل ؤإن ه، ورسوله اض يريده كما وتدبره، تعالى اض كلام فهم 
التفسير.في والخطأ والانحراف، الضلال أسباب من 

بيانْع العربية لأساليس، ا ذكر هو لأمحلروحة ا هذه موصؤع كان ولما 
بالإثارةهنا أكتفي فإنى الطبري، ير نفخلال من التفسير في أثرها 

منوتدبره الكريم القرآن فهم في وأساليبهم الرب لخة أثر إلى المجملة 
البحمتخ،في موضعه يأتي أن إلى تفصيله وأرجئ البحمثإ، هذا حلال 

ونزيهالزح؛لي معد ت تحقيق (، ٤٦٤، ٤٦٣إ  tyالنجار؛ لابن المنير الكوك—، ثرح 
مأا؛ا،و_مها،ام(.المييكان، يكب )الرياض: حماد، 





بينوالترجيح ،، ل رين المقاختلاف سب معرفة في أرها ت تاسعا 
الخطفةر٢/الأقوال 

\ولأي-مالعاني اوات إراء في أرها عاشرأ: 
فهمفي المربية الأساليب أثر نين التي الجملة النقاط بعض هذه 

-تعالى اممه بإذن — البحث هذا ثنايا في وسيأتي وتدره، تعالى اف كلام 
لأنار.ا من لغيرها، ذكر 

فإنوتدره، الكريم القرآن ير نففي العربية اللغة سان هذا كان وإذا 
منالأخرى المصادر إلى الرجؤع دون عليها الاعتماد يعني لا ذللث، 

ومعرفةعليهم، الله رصوان والتابعين الصحابة وأقوال والمنة، الكتاب 
يمكنلا التي الصادر من وغيرها النزول وأساب والمسوخ، الناسخ 
كلامنمير في تكفي لا وحدها اللغة فإن ، اللغة طريق عن أخذها 

الخاطئالفهم في يوقع قد وحدها عليها الاعتماد إن بل تعالى، اض 
تعالى.اممه لكلام 

اللهرضوان - الكرام الصحابة لبعض الخاطئ المهم ذللث، وقع وقد 
هومما ظاهرها على ات الكلم_يعفس فهموا حينما — عليهم تعالى 

للصواب،مجانبا الفهم ^ا وكان العرب، لمان في عندهم معروف 
ذلك.على واحد مثال بقرب واكتفى 

(.٤٣)\\إ )0\إ\'\(، انيان: جاع المثال سل على انظر )١( 
(.٧٩- )بم/ْه (، ٢٣٧. ٢٣٢)٦; : jUlجامع المال سيل على انظر )٢( 
٢٢٣٣ي,جاٍع سير عر ١^ )٣( 
ابندار عودة: )الالثانية، ط: (، ٥٠)ص الطيارت اعد ملاللغوي التفسير انفلر )٤( 

^(.١٤٢٧الجوزي، 



الأِبصألثئ وائنعنأحئثسدؤ في تعالى موله نزل لما 
قال؟^^، ٠٥١٢^؛؛؛؛ت قوله ينزل ولم [، ١٨٧ت ]البقرة ألأسؤده ألمحل ثى 

مجنلثهناأبيص بمال ؤإلى أسود بمال إلى )عمدت، حاتم؛ بن عدى 
رنولعلى ئغدوت لي بمص ملأ الم في أنم بجك وناذتي ثخت 

 ^١ M محاد ذبم، لئ ذذ/°طUjj  اتيار(راا.زتأمحز آم ن3ائ ذك

لنريفيإدا ونادك ررإف I اض رسول له قال البخاري رواية وفي 
وناذ:ك«لمتت ^١^ ١^ الغث كاو أو 

الرادأن العرب لغة من يعرف ما بحب خهند حاتم بن عدي ففهم 
ولكن،، ؛4^ يربعل الذي الرباًل والمنال الفال، هو لأية ا في بالخيهل 

هولأبيض وا الأسود بالخيهل المراد أن وأخبره فهمه له صوب ه الني 
اللل.وسواد النهار بياض 

لهدهالخاطئ الفهم في وقع قد الجليل الصحابي هذا كان فإذا 
الفصاحةمن أوتي ما مع وحدها اللغة إلى الرحؤع بب بالكلمة 

وبعدت،نتها، ألاحتالهلت، التي الأمم من بعده بمن فكيم، والبلاغة، 

تعالىاض ثول باب الصيام، كتاب »ي (، ٣٥، )Y/٤٣صححه! في البخاري أحرجه )١( 
لموم(؛ ١٩١٦)برقم ، بى ألأسود أ-محل- يى ألأ.بص أنتل ظ قس -ثق ^3^' 

يحصلالصوم في الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب في (، ٤٢٢)صى ت صحيحه في 
الأفكاربيت لارياض• مصهتبالكرس،ت به اعش ، ( ١ ٠ ٩ ٠ ) برقم بطارع١كجر، 

،(.١٩٩٨.الدولة، 
ؤئشمنظم؛يرباب الضير، محاب في (، ١٩٨)م صحيحه: في البخاري أحرجها )٢( 

(.٤٥٠٩)برقم ةيتّننه، 
ل(.ق )ع مادة )إ/؟؛'م(، العرب: زن انظر )٣( 



الخطأفحصول المتاحرة، الأزمان هذه في سئما لا التنزيل، عمر عن 
وآكد.أميع مهم 

اللغةعلى الاعتماد من وحديثا قديما العالماء حدر ذللث، أحل ومن 
منغيرها إلى الرجؤع دون تعالى، اش كتاب ير نففي وحدها 

المصادر.

اللغةعلماء أحد على النكير مثددأ الهلبري حرير ابن يقول 
ءوكانالسالم،! لتفسير مخالف بتمير كلمة فئر حينما المش-هورين 

القرآنر يفممن التأويل أهل من لفح الباقوال له علم لا من بعض 
قوله؛معنى يوجه ، العرب كلام مدهب على برأيه 

؛الغبن،،والمحمل الجدب من ينجون وفيه إلى! يني/يذ،هتيومفح؛ 
تأويلوذللئ، المنجاة... بمعنى التي والنصر العصر، من أنه ؤيزعم 

الصحابةمن الحلم أهل جمع قول خلاله خطئه على الشهادة محن يكفي 
اءرموالتابمن 

القرآنير نفعن النهى وجهى أحد ذكرْ بعد المر٠لبيل٣، ؤيفول 
منالعريية، ;غ؛لاهر القران ير نفإلى يتسارع أن الثاني! ارالوجه بالرأي! 

منفيه وما القران، ؛غراب، يتعلى فيما والنقل بالسماع استقلهار غير 

صت له القرآن مج1ز انفلر الطري، أنكره الذي التفسير بهذا ئال خانه عبيدة، أبا يقصد )١( 
الخانجى(.مكتة I )القاهرة خوادسزكض، تحقيق؛ (، ٣١٣)

)ما/ِ\ا<ا(.المان: جامع )٢( 
فيله الزاهد، المفر الفقيه الأنصاري بكر أبي بن أحمد بن محمل، عبداف أبو هو )٣( 

وسعيناحدي سة توفي القرآن، لأحكام الجامع وهو كتبه أحل من نهير كتاب، التفسير 
)ه/للزركلي! والأعلام (، ٧٠.( ٦٩ fyyللداودي؛ المقرين طبقات انظر وصتمانة، 

٣٢٢.)



والإضماروالحذف الاختصار من فيه وما والمندلة، المبهمة لألفاخل ا
استتبامحلإلى وبادر التفسير، ظاهن يحكم لم فمن والتأخير، والتقديم 
القرآنفثر من زمرة في ودخل غلئله، كثر العربية، لهم بمجرد المعاني 
بهليتقي أولا؛ التفسير ظاهر في منه له بد لا والماغ والمقر بالرأي، 
روالأمتتباءلا،ل الفهم يسع ذللث، بعد ثم الغلهل، مواضع 
جهةمن الواغ الاختلاف—، أمباب، تيمية ابن الإسلام شيخ جعل وقد 

وحدها،اللنة على الاعتماد إحداهما جهتين، إلى ترجع الاستدلال 
منبكلامه يريده أن يسوغ ما بمجرد القرآن فسروا قوم ت رروالثانية فقال! 

بالقرآن،المتكلم إلى نفلر غير من الخرب، بلغة الناطقين من كان 
وها،لى.والخالج، عليه والمنزل 

كلامفهم في كبيرة أهمية لها وأساليبها العربية اللغة أن يتبين ويهدا 
علىيقدم أن لأحد يحل ولا بها، نزل الكريم القرآن لكون تعالى، اممه 

ومعكلامهم، وأفانين الخرب بلسان جاهل وهو تعالى اض كلام تفسير 
الرجؤعدون الكريم القرآن بتفسير نستقل لا فإنها البالخة الأهمية هده 
المصادر.من غيرها إلى 

يلزملا أنه الخرب، بلسان نزل القرآن كون محن سبق ما إلى ؤيفاف 
فكلالقرآن، به تكلم قد وأساليبهم الخرب لخة في ورد ما كل يكون أن 
القرآزرم.في جاء عربي استعمال كل وليس عربي، فهو القرآن في ما 

همدبن همداش تحقيق: الأولى، ط: )ل/هه(، للمطي: القران لأحكام الجامع )١( 
(.٢٢الرسالة، مؤسسة )بيروت: وآخرين، التركي المحسن 

-ه ١ ٤ ٩ * الحياة، مكتية دار )بيروت ، )٣٣( ص ت بمنة لابن التفسير أصول، قي مقدمة )٢( 

(.٦٤٨، ٦٤٧)ص اللغوي: التفسير انفلر )٣( 



الطبريللأمام موجز تعريف على اشتمل الذي التمهيد هذا وبعد 
العرب،من بكلامه يحتج ومن المربية، الأساليب حد وبيان ، يره ونف

ذكرإلى آتي تعالى، الله كلام فهم في الحربية الأساليب درامة وأهمية 
نميرحلال من الأحر تلو واحدأ — تعالى ؛ll 4باذن — اليب الأسهذه 

النمير.في أثرها وبيان دراستها مع الطبري، الإمام 
نحتابابهن، فى البحت طبيعة .با يحالأمحاليب هذه انتظمطت وقد 

فصلان.باب كل 

حط-أيلي يغفر وأن داي، والوالتوفيق الإعانة تعالى الله أسأل 
،، المستعان، والله الصواب، عن قلى له ند فيما وزللي 









ا ٨٨٠
٠٦٢٣٠

حالالكلمة بأحآكام المتعلقة العربية الأساليب ذكر في أثرع أن قبل 
أنأولا لي لابد ير؛ التغفي أثرها وبيان التركيب، وحال الإفراد، 

SjsX  والتركيب.الإفراد مض

اسة:م والركب سنىالإماد 

لغة:الإفراد 

علىيدذ صحيح أصل والدال، والراء ررالفاء ،؛ فارسل ابن قال 
المنفرد<<روالثور والمند: والفارد الوئر، وهو المند ذللث، من وحدة؛ 

لالمراعى في تتفرد أي وبقراي؛ قارئة، ناقة ويقال؛ 

بديعة،كتب له اللغة، أئمة أكابر من زكريا، بن فارس بن أحمل الهمسثن أبو هو )١، 
المجودينالسنة أهل رومحام من وكان وغيرها، اللغة ومقاييس اللغة، فقه في حثي كالما 

فيالألباء نزهة انظر وثالآلمائة، وتعين حمس محنة بالري توفي الحدين، ملهب على 
إبرامماuصائي،تحقيق: الثالثة، ط: ^ ٦٣٦. ٦٣٥)ص: للأنياري: الأدباء طبقات 

(.١٣٠- الرواة: ؤإياْ (، ٢١٩٨٥بىق\ه-النار، شة )الأردن: 
)بيروت:هارون، محمد انادم عيد تحقيق: )فرد(، مادة (، ٥٠٠)؛/اللغة: مقاييس )٢( 

نئ/م"ة:ْس,سب



تلغة التركيب أما 

وثيءبعض، فوق بعخه صار وتراكم المحاب تراكب 
فيوالنصل الخاتم، في الفص تركيب في وتقول التركيب، حن 

وركبنامنكث، فهو هتنك>ن، ركبته هم، ل١ 
فيأتى اللغة في الإفراد أن اصح المعاني هذه في الطر حلال من 
أتىفإنه التركست، وأما الانفراد، بمعنى وأتى والجمع، التثنية مقابل 
•متقابلان - والتركيب الإفراد أي - فهما والضم؛ الجمع بمعنى 

الاصطلاح:في واكركيب، الأفراد معنى 
والمحومحن؛اللغومحن اصطلاح في والتركيب الإفراد معنى وأما 

ومعرفةومركبه، مفردة، إلى تقم الألفاظ أن الأثيررآ،: ابن فيرى 
الإفراد.عن قنع التركيب لأف المركبة؛ معرفة على مقدمة المقرئة 

عام•و خاص ت قسمين إلى المقرئة الألفاظ فثم ثم 

عبدتحق؛قت ،( ٢١٩)*ا/الأزهري! متصور لأيي اللغة تهذب في )كرب( مادة انفلر )١( 
مجلمطاع والترجمة، للتاليف المصرة الدار )القاهرة؛ وآخرين، هارون محمو اللام 

(.١٧٤)م العرب:  jLJjالعرب(؛ 
الشيبانيالعءين مجل الكريم عبد بن محمد ين محمد بن المبارك السعادامت، أبو هو )٢( 

اللغويالمحع.ث؛ النلأء، وأكابر العلماء متاهبر من الأثير، بابن المشهور الجزري، 
ومنوحممائة، وأربعين أرع منة ولد إليه، مشارأ رئبنا كان العلم، قي الثاؤع 

منةتوقي الرصول،، أحاديث في الأصول وجامع الحديث، غريب في النهاية نمانيفه! 
اللغويينؤلبقات في الوعاة وبغية (؛ ٧٧٧)ص الشافعيين: طقات انظر ومتمائة، ست، 

الكنة)لمان: إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق: (، ٢٧٤)٢١; لليوْلي: والحاة 
العصرية(.



المرئي•اللسان أهل جمهور معرفته في يشترك فالمام؛ 

الغريبةوالكلمات اللنوية، الألفامحل من فيه يدور ما فهو والخاص• 
هازايمعرفة فالاهتمام عليها، وحامحظ بها عني محن إلا يعرفها لا التي 

سواه.مما ^ ٥١الألفافل من الخاص النؤع 

قسمين!إلى النؤع هن«ا معرفة قسم ثم 

وتأليفوبنائها، الكلمة، لوزن يتعلق ما أي ذاته؛ معرفة ! أحدهما
والاشتماق.اللغة، علماء بها امتئل مما وهذا وصبملها، حروفها، 

بهااستة،إأ مما وهذا ؤإعراُه، حركاته، أي صماته! معرفة ت ثانيهما 
يفترقانيكادان لا المريقان كان ؤإن والتصريف، النحو، علماء 

البيان،الاا.قي صاحه إلى منهما كل لاصهلرار 

الإفرادببيان اكتفى ولعله التركسب،؛ بيان إلى الأثير ابن يتهلآف ولم 
أعلم.تعالى وافه عنه، مع والتركيب الأصل، لأنه ذكره؛ عن 

منالصزب )ارتشاف، ت كتابه حصر فقد الأندلسي حيان أبو وأما 
حملتين!في الحرب( لسان 

محمدمحمود ت تحقيق ٤(، ٣، )\/ ت لأسر ا لأبن والأثر الحديث غريب في النهاية انفر )١( 
التراثإحياء دار العربي، مؤسسة ٠ ريتروت الزاوي، أحمد وطاهر الطناّص 

اللغوي،النحوي، حيان، أبو الدين، أثير حيان، بن علي بن يوسما بن محمد هو )٢( 
و)تحفةالتفسير، ش المحيط( )البحر ت كب ومن علوم، ءد<ة في مثاركه له المفر، 
اننلروسعمائة، وأربعين حمى ستة بالقاهرة توفي الغرب-،(، من القرآن في بما الأرد-ؤ 
(.١٥٢)U/للزوكر: والأعلام (؛ ٢٩١، ٢٨٧)آ/للداودي: القرين طقات، 



)الأحكامالتركب: نل الكلم أحكام في الأولى: الجلة 
الإفرادية(.

أقسام:ثلاثة إلى الجملة هذه ويم 
)التصريف(.بعلم المسمى وهو أنفسها: في لها يكون ما الأول: 

الوصل.همزة وهي : أولهامن يلحقها ما ت الثاني 
الجمعوعلامة التثنية، علامة وهى : آخرهامن يلحمها ما الثالث: 

التنوين.ونون التؤكد، ونون التأنيث، وعلامة النب، ؤيا حده، على 
التركب:حال الكلم أحكام في الثانية: الخالة 
اعوب'وغير إعرامحة، ت قسمتن إلى وقسمها 

آخرها،أحوال في تغيير من لها يحمل ما ت فهي الإعرابية أما 
عليهأ-لحل لعامل 

كلمتين،من والإدغام والحكاية، فالبناء، الإعرايية: غير وأما 
ولحاقكلمتين، من الهمزتين والتقاء كلمتين، من الماكين والتقاء 

والوقف،العدد، عن والكناية والعدد، مرفوعه، لأحل التآنبث، علامة 
الأخرى،أحكام مجع هذه أحكام من بعض انجر ®وربما نال: نم 

تسهيل— الله يعلم - بذللثج ومحمد التأليفا، ونتاب التصنيف، لضرورة 
الأحرمن ذللت، في أرجوه ما وتحصيل الهللأيب،، على إدراكه عمر ما 

والثوابلأآ،ؤ

،٥٤٨، ٥٤٣)Y/ (، ٣٥١، ٤٢٢، )\إ المربح: زن من الضرب ارتشاف انظر )١( 
مكتة)القا،ررةت محمد، مثمان رج-، وشرح• تحقيق الأولى، ط•' (، ٨٣٣، ٢^١٦

الخانجى،ما؛اه_خا،ا،ام(.
القاسم=أم بابن المعروف المرائي التنسم ^ا نعم وذكر )ا/٤(• الضرب• ارتشاف )٢( 



الطقكيفية عن فيه تبحئ -؛^ Lp® Iير النفتعريف في أيما وفال 
ومعانيهاوالتركيبية، الإفرادية، وأحكامها ومدلولاتها، القرآن، بألفاظ 

لزلالث،«آا/وتنماث اكركب، حالة عليها تحمل ام 
عيأيثمل هذا والركيبية(! الإفرادية )وأحكامها ! رروقوكاقال: ثم 
.البدع® وعلم البيان، وعلم الإعراب،، وعلم يف،، الممر 

التصريف،علم أيحل الأثير ابن أن يلاحفل بق مما خلال من 
علمفجعل حيان؛ أبو بينهما نضل بينما الإفراد، في والإعراب 
اكركبيح.في الإعراب علم و الإفراد، في الكريف 

الفصليترجح والتركسس،، للأفراد اللغوي المعنى إلى وبالنفلر 
لأنالإفراد؛ في الممريمؤ علم فثجحل - حيان أبو فعله كما - بينهما، 

حعلهفناي، الكلام محن يعده وما قبله بما ارتباط له ليس المحريما علم 
يعدهوما قبله بما ارتباط فله الإعراب علم وأما الإفرادية، الأحكام في 
أعلم.وافه الركيبية، الأحكام في جعله فناب، الكلام من 

الأولى،ط; (، ١٥ ٠٨)"ا/مالك؛ ابن ألفيت بشرح والمسالك المقاصد نوصح —ني 
العربي،الفكر دار )القاهرة؛ سليمان، علي الرحمن عد وتحقيق(؛ مرح 

الموجود،عبد أحمد عاحل، تحقيق؛ الأور، ط• زا/اأا(إ المحيط؛ البحر نفير )١( 
ملا؛اهو_ما،ا<ام(.العلمية، دارالكتب، )بيروت،؛ وآخرين، 

 )TI( (.١٢١)ا/ابل؛ الحر تفسير





هحئسص

|صالسل 

المتعلقةالمربية الأماليب 
الكلمةباحكام 

التفسيرفى وأثرها الإفراد، حال 

جسم





المحثالأ/ل

أساإها(ُآباء غير على الأفاو مصائر )إحراج 

الأسلوب!توضيح الأول! المطلب 

الثم فعلا، يذكرون أنهم الخطاب، في وعاداتهم العرب، السب، أممن 
المذكورالفعل كان إذا آحر، فعل بمصدر يأتون ؤإنما بمصدره، يأتون 

فيمتفعين يكونا بأن المصدر؛ منه أمتي الذي المتروك الفعل على يدذ 
انمى^،.

ولكنهمصدر؛ ف)كرامه( كرامه، فلأنا أكرمت، نولهم! ذللت، مثال 
الإكرام؛أي: )الإفعال(، )أقف(، مصدر لأن )أكرمث،(؛ لأفعل لمس 

)ئنالة(،)ئعل(، مصدر لأن )كزم(؛ وهو آخر لفعل مصدر هو ؤإنما 
كانلما )إكراما(، من بدلا ؛)كرامه( جيء ؤإنما ،، ١ كرامه م كن تقول! 

))/؛،ا؛(.الهاز: اظرحامع ))(
الخالقعد محمد تحقيق: الثانية، ط: (، ٢١٢)ا/ااأ، ليزد: الشم، انظر )٢( 

هاإاه-إبمهامكاماث،إحماء )اكاعرة:لخة ضة،
حنتحقيق: الأولى، ■' ط (، ٢٧)ص الخاحب؛ لابن التصرف علم ش الثانية انفلر )٣( 

،؛(.١٩٩٥هاإاه_ الدكية، المكنة المكرمة: )ذكة أحمدانمان، 





!ه(  ١٨٠رن سؤيه — ١

المعنىلأن الفعل؛ غير على فيه المحير جاء ما باب راهذا ئ1لت 
واحدا،

العرب.وأشعار القرآن، من ذلك على أمثله ذكر ثم 
:UYUno_)>ابن ٢. 

،،صدر غير على المصدر فيه جاء ما راباب ةالأ 

®ؤإنمات - العرب وأشعار القرآن، من لأمثلة ذكره بعد س مال نم 
فياحتلفت، ؤإن - الأفعال لأن للأفعال؛ مخالفة المصادر هذه نجيء 
اوهنى<،ل؛،.في واحدة فهي - أسينها 

^٠،:٢٨٥)^،مأ_اكئد 

محصدريحمل أن جاز المحنى، في امقا إذا الفعلين أن ااواءLJلم قال! 

)القاهرة؛هارون، محمد اللام عد تحقيق؛ الثانية، ٍل؛ (، )؛/١٨لسويه؛ الكتاب )١( 
(.٢١٩٨٢الرظءي، دار الرياض؛ الخانجي، ،كتبة 

المن.كورالفعل غير على أي صدر( غير اروقوله)على الكاسب،؛ أدب كتاب شارح ثال )٢( 
الأولى،ط؛ ص)اآ؛(، نسة؛ لأبن الكاتب، أدب كاب عن ( ١ ) رثم حاشية انفلر _A،؛. 
خ*؛اه_العلمية، الكتب، دار ؛ )يرويت، ءاايفاءور، له؛ وءل.م هوامثه وكتب، فرخ 

٢١٩٨٨.)
(.٤٢١)ص الكابح؛ أدب )٠١( 
(.٤٢١)ص الكاتب،؛ أدب )؛(
علامهإماما كان النحوي، البصري الأزلي الأكبر عيد بن يزيد بن محمل. العباس، أبو هو )٥( 

والأدب،اللغة في الكامل كاب صاحبط مؤثما، مفوها فصيحا ومينا، جميلا 
م^٦/١٣،٥)النبلاء؛ أعلام محير انفلر ومائتين، وثمانين محستح منة توهي والمقتمحب،، 

(.١٤٤)U/ لازركلى؛ والأعلام (؛ ٥٧٧



الذيفعله معنى في ظهر، الذي الفحل لأن الأخر؛ على أحدهما 
٠ءا دنه^ءعه 

اسمية:الأمثلة الرابع: انمللب 
:مهاأمثلة الأسلوب لهذا اتجري الإمام ذكر لقد 

ا.١ الفاتحة: ؤلآصآشِمحآس4] تعالى: ١-قوله 
كذاو اض، م بأقرأ يره قوله: معنى أن التجري ذكر 

مبوأقعد الله، م بأقوم إ به المراد فيكون القعود؛ وعند القيام، عند 
الأفعال.وسائر افه، 

كانإذا بأنه الوجه، هذا على انمى اننثكل نن قول ذكر ثم 
فعلا؛فاعل أو قائم أو قاعد أو افه، 3كتاب قارئ فكل؛ كدللث،، انمي 
الرحيم(الرحمن )؛اممه قيل: س كذللث، كان إذ _ فهلا وتوفيقه، اممه فبعون 
قوله:من لساممه محنى أوصح لأنه ؛ ٢^^ قنخ من بدلأ 

سامعهيوهم الله؛ باسم أقعد أو أقوم، قوله: كان إل آمِه، ؤدتسهِ 
الله.غير بمعنى وقعوده، قيامه، أن 

)باسممعنى من المقصود بأن الإشكال؛ هذا على الجواب ذكر ثم 
الأسد، أو أقوم، وكذلك، شيء، كذ قل وذمْ اممه سمية أبدأ اممه(، 

باممهأقرأ أو أوأقعد؛الله، أقوم؛اممه، اممه( )باسم يقيله: يعنى أيه 

مهلبن سل يكر لأبي النحو ني الأصول وانفلر (؛ ٢١٢، ٢١١)\ا القض،: )١( 
)يرون،:القالي، الحسين عد تحقيق: الثالثة، ط: 0مأا(، ، ١٣٠٤)م البغدادي: 

)أ/ا،،مآ(.والخمائص: (؛ ٢١٩٩٦٠١٤١٧اارّالة، ة ْؤّ
(.١١٤)\/T\\، انغلرجاْعاوي1ن: )٢( 



وصمث،ما على ذلك، في الأمر كان فان ات قال١ ررفإن ءالت نم 
التميةوأن امم، الأمم أن علمث وقد . آثره ينحه ؤ ت محيل فكيف 
ئمت؟.قولك، من مصدر 

مختالمت،أمماء على مبهمه المصادر تحؤج ند المرب إن قيل• 
علىأحرج إذا )أهعاللم،( مصدر يناء ؤإلما كرامه. فلأنا أكرث •' كقولهم 

الإقعاد.- فعله 
)فعالث،(مصدر وبناء كلاما. وكلمته هواما، فلاما أهنت، وكقولهم! 

اشل•
الثاعررأ،:قول ذللث، وص 

المائفك\4ك زبمد أوفنابمننئاّتثى 
إعطاءك.يريد: 

الأفعالمصادر العرين، إحراج من وصمنا ما على الأمر كان فإذ •••• 
مخارجعلى إياها ، تمديرها١ وكان كثيتا، أفعالها بناء غير على 

\ّ.النثئكل أي )١( 
ال—امرائي،إبراهيم ت تحقيق الأول، ط• )٧٣(، ص ديوانه؛ ل وهو للقطاس الييت، )٢( 

*أواه(.الثقافة، دار ربيروت: وأحمومهللوب، 
صوادرعنها نمير ممادر جعلها أي )تمديرها(؛ بقوله؛ *أراد شاكر؛ محمود قال )٣( 

يدئذؤيعمل )ذهاب(، نولك عن صدرت فذهب ذهاتا، ذهب كقولك؛ وذلك الأفعال،، 
كقولكعمله، فيعمل الأمم وزن على ر الممل. يخرحون أنهم وهى الفعل، عمل 

التكليم،موصع فوصعوْ كلاما، كالمت4 قالوا ولكنهم به، نتكلم  ١٠امم هو )الكلام( 
رالممد فكان الكلام، وهو به، تتكلم ما اصم وزن على ءمد.را )كلم( من وأحرجوا 
و-؛مجحققه الثانية، ت حل ، ( ١ البيازن جامع من )١( رنم حاشية اننلر )كلاما(®. 
مكنية)القاهرة! شاكر، محمد أحمد أحاديثه! وحرج شاكر، محمل- محمود حواشيه! 

تارخ(,دل.ون تيمية، ابن 









أنعلى يدل ملهؤومبما4 ئل كلام يتقدم ولم ؤدبز4، وهوت 
يشتون.المض 

وهو؛محلا4 إم 4دبز، تعالى؛ قوله في لْليث أمر يوجد وأيئا 
وزن)مئو(على سل أن وذلك والتنجل، التجل، معنيي بين ررالجمع 
وئنصروئحثس، ثجثى مثل! والتكلف، التدرج يفيد وئمثل! 
الأفيال،وبقية وتحس تجس في فإن وغيرها؛ وتمشى وتدرج، 

والتكلم،الفلر ؤإعادة التدرج من )ثمر( في أف ترى ألا وتكلما. تدرجا 
)مشى(؟في ليس ما التدرج من )تمشى( وفي )بمر(، في ليس ما 

وكثر،كنر نحو! وذلك، ، والمبالغة التكثير، فيفيد )مثل( وأما 
الثلاثي...كنر في ليس ما والتكثير المبالغة من المضاعف، كثر في فان 
آخرلمعنى بالمصدر حاء ئم التدرج، لمعنى بالفعل جاء بحانه فاه 
بمصدرجاء ولو موجزة؛ واحدة عبارة في المعنيين وجمع التكثير، وهو 

لووكدللأ، التدرج، غير يمد لم ثتلأ( إليه )وثتل فقال! )سل( الفعل 
المحنيينأراد ولكنه التكثير؛ غير يفد لم تبتيلا( إليه نمنلثإ )وبمإ قال! 
بدلفهو وجمعهما أحرى، صيغة من والمصدر صيغة، من بالفعل فجاء 

لمحنى،بالفعل جاء تبتيلا( إليه نفنلأ، وبسل سلا إليه )وسل يقول! أن 
فيالمعنيين فكنسبا قنتا وصنا ووصحهما آخر، لمحنى بالمصدر حاء نم 
ئريف،بابإ وهدا واحد؛ آن 

ط:؛(، OY)؛/الجونية: مم لأبن ازلكين مدراج وانظر صار، 
-اهد  ٤٢٢المختار، مؤسسة )الةاهم0ت رخوان، جاهع رضوان I تحقيق الأولى، 



وأيصا^محيلاه، قولة: في المابقة الايات لنواصل مراعاة وكذلك 
نبرهففيها ئبتلأ( إليه )وسقت قوله! من للقارئ وأيسر للسامع، أطرى 

فهيوأما القارئ، لسان على وصعوبه السامع، أذن في قوية 
سامعها.أذن فى عيبه نهلقها، فى سهلة 

الثالث:المثال وفى 

رإثا^^٤٠^ تعالى: محوله معنى إيضاح في الأسلوب هذا أثر يغلهر 
ربها)محممثلها ت يأتي أن الكلام نقلم في الأصل أن وذلك ^^، IXيمول
لمائدة،لففلة إلى )تملأ( لفغلة عن عدل ؤإنما حسنا(، ثملا 

يتقبليئز ولم بقنول، قال ررؤإتما ،: ل العروس تاج صاحب يقول 
الذيوالثول القثول، في \لإو هو اللى الثق؛ز الأ>ين: بين سع 
والإىبة(\أ،. ١١٠٥^ئقثضي 

بينفجمع والتكلم،، التدرج تفيد: )يمثل( صيغة أن تقدم وقد 
فيكثير رروهذا القيم: ابن يقول بكثرة، القرآن في وارد وهذا المعنيين، 

والإيجازا،الاختصار أحسن من وهو القرآن، 

نحوى،لغوى، الملم،)بمرنفى(، الزيدي، الحسيني محمد بن محمد الفيض أبو هو )١( 
واسطمن أصله علوم، عدة ني مشارك نئابة، مؤرخ، ناظم، ، أليث، أصولي، ، محدُن، 

مح،دم، الم تاج ت نمانتفه من بالتمن، زيد هم، ومنشؤه بالهند، ومولدم المراق(، )ش 
الأعلامانفلر وألم،، وماتين حص محسة توهم، المتقين، السادة ؤإتحاف القاموس، ح رث 

الأولى،ط: (، n٦٨١/ كحالة: رصا لمحمد الؤلفين ومعجم (، ٧٠)U/ كزركلي: 
؛ا؛اه_^هام(.الرمانة، ة مؤّ)بيروت: 

وآخرين،فراج أحمد المار صد تحقيق: )لل(، مائة >،م/ه''ا( الروس: تاج )٢( 
(.٣١٩٦٥هخمأاه_ المرى، اكراث )الكويت،: 

لفاصلالقرآني المير انفلر الأمثلة، من ولزيد )\أتيه. الألكين: مدارج )٠١( 
امراش:ص)؛*آ_ح؛(.ال



الثانيالمحث 

)ياعل(يلففل و)شول( ، )مفعول( بلفظ )فاعل( ؛ورود 
الوم(رآآاأو المدح مقام في 

الأسلوب!توصيح الأول؛ المطلب 

في)فاعل( بميغة يأتون أنهم الكلام في وعاداتهم العرب سنن من 
والدم،المدح في المبالغة وجه على والعكس، )ممعول،( معنى 

علينامشووم إنلث، ويقولون! مكتوم، أي■ كاتم، ّث • فيقولون 
،•ويامو(ل سائم أي؛ وميمون، 

الأموالبأحب تعيق لما خهنع محللحة لأيي النبي قول ذللث، ومن 

)ها/ا"'ا(.المان: انظرحا.ع )ا(
(.m٢٣٣/اتفلرجاْعالمان: )٢( 
نرامة،محمود هدى تحقيق: الأولى، ط؛ )آ/؛أ؛(، للاحض؛ القرآن معاني انظر )٣، 

ط؛(، )*Y/٠٨؛ سراء القرآن ومعاز (؛ ٣١٩٩٠-- ٠١٤١١الخاتجى، مكتبة ت )القاهرة 
.^ ١٤٢٣العلمة، الكتب دار )يروث،: الدين، شمس إبرامم تعلق: الأولى، 
٢٠٢٠٠٢.)



^سلير£ج

هوأي رادحاال'آ،، ماد دلك رابح ماد دنك رُبح * بيرحاءر وهي إليه، 
،٠ءتهر مربوح مال 

الأسلوب؛صيغ ■ الثاني المهليج، 
ومتقاربة، مختالمؤ صيغ بعدة الطبري عند الأسلوب هدا ورد 

:العنى،وما

فاعل(لأ/على المفعول يحرج أن ينكر )ولا الأولى؛ الصيغة 
ركيتا(ر )مفعول( bلففل )فاعلا( تخرج قد )والعرب الثانية! الصيغة 

يلففلل مفعم  ٢١احو ر أء — ذلك , يفمأ ت )والعم الئالئة؛ الصيغة 

فاءل-فىاودحوالدم(را"/
أنتبين بعض، إلى بعضها وحمع الصيغ هده في الغلر حلال من 
بلففل)مفحولأ( أحرجوا والدم، المدح في المبالغة أرادوا إذا العرب 
فلاوالدم، المدح غير في ذلك يقحلون يكادون ولا والعكس، )فاعل( 

(،)٥٩ت للفثومي المتير البمصاح انظر النيوي، لمجد ١ تقبلة متقع المدينة ش بئر وهي ( ١ ر 
الأميرية،الطبعة ت )القاهرة افه، فح حمزة صححه! ة، الخامت هل ، ر( ء )ب مائة 

،؛(.١٩٢٢
برقمالأقارب، على الزكاة باب الزكاة، محاب في (، ٤٠١)ا/البخاري: أحرجه )٢( 

(،٦١)ا/، للسلابي: الخدبم، غربه انفلر إعجاب، كلمة ، )خ( وقوله: (، ١ ٤ ٦ )١ 
القرى،أم جامعة المكرمة؛ )مكة العزباوي، إبراهيم الكريم عبد حقيق: الثانية، هل: 

٢٢٠٠١.)
٤(.١ ١ )م فح انظر )٣( 

)أا/خاإ(.البيان: )؛(جامع 
)ها/أها(.البيان: جامع )٥( 
0\إيه..(، ٣٠)٩; الأحرى: المخ إلى وانظر (؛ )م٣٣٢افيان: جامع )٦( 





وهوبه، المفعول لمقل على الفاعل يأتي أن ومنه الفاعل... لففل على 
ص'"•

اسيقية:الأصثلة الرائع: اوطاو_، 
تفسيره،من مواصع في الأمالوب لهذا تطبيمه أمثلة الطبري ذكر 

:ومنها 

يفينوثلا  ٧٢ؤدن تنش ( •؛*ijآلهمءان تأت ٠^^١ • تعالى ه فول- ١ 
[٠ ٤٥الأمراء: ] سضإه حجابا ألاحِغ 

قوله:معنى يقول: البصرة أهل نحويي بعض رروكان الطبري: قال 
كماالمفعول، لفثل في فاعز وهو أحرج ولكنه اضا، ّه متى ءؤ->جابا 

مهمشأ من لأنه ويامن؛ شائم هو ؤإنما وميمون. علينا مشئوم إنك، يقال: 
ؤثستورله.وقال: الساتر. هو ههنا والحجاب قال: ويمنهم. 

عنمستورا حجابا ذلك: معنى يقول: المربية أهل من غيره وكان 
يكونأن الكلام، بمعنى أحلهن الثاني القوت، وهلءا يرونه. فلا الثاد 

فلاالناس أبصار عن متره الله أل معناه: فيكون الحجاب، هو تور الم 
مفهوم،وجه الأول للقول كان ؤإن أبصارهم. تدركه 

إس/جيث،إذيتنتمثل،بئ ءاينت قنع ءاسامئيئ ذكره: عز قوله — ٢ 
[.١٠١]الإمراء: شميإ.(ه ينزى إن، ^، ٤٢٥•أءئمساللإ 

(؛٤٢٤)Y/ للاخض: القران ساني وانظر (؛ ٢٢٩، ٢٢٨)ص اكرأن: مثكل -اؤيل )١( 
(.٢٣٧، ٢٢٤)اس: ض و والماحي 

(.٦٠٩، Y'A)؛\/ال_ان; جاع )٢( 





الأول:الثال ففي 

تعالى:قوله معنى في المقرين اختلاف في الأسلوب هذا أثر يغلهر 
الأسلوب،بهذا العمل إلى الاختلاف هذا ويرجع ثسويله، ؤ->جابا 

فيكوناترا أي ؤئسضله هوله: معنى إن هال: به عمل من أن وذلك، 
ألاخرمقزف لا آي-، ويس ؛بمق، جعناالمن»ان نأت ^^١ : إداالأية معنى 
لئلاؤإدراكه القرآن نمهم من يمنعهم اترا ومحائلا أي: ثنشإه حجابا 

•الأخفش إليه ذهب، ما وهذا به، فينتفعوا يفقهوْ 

قلوبهمبه الله حجمسا ما هو تور الم هالحجاب القول: هذا وعلى 
بكتابه.الانتفاع عن 

علىؤمضل؟بم هوله: إن هال: لأية ا هذه في به العمل ين لم ومن 
أعينعن تور مالحجاب ذللث، لأن مفعول؛ اسم كونه من الذلاهر معناه 

عطيةابن ورجحه الهلبري، إليه مال الذي وهذا يرونه، فلا الناس 

الثاني:المثال وفي 

معنىفي رين المقاختلاف، هى كذلك، الأسلوب هذا أثر 

(.٤٢٤)آ/ للاحض: القران انظر.عاتي )١( 
اكافيمح،د،ب السلام عبد تحقيق; الأولى، ط؛ (، ٤٦٠)"Y/ الوجيز؛ المحرر انفلر )٢( 

بنالحي عبئ واينءْلة*ر• (، ٢٢٠٠١-- ٥١٤٢٢اسمية، الكتب دار )بيروت; 
ارين المقشيح العلامة، الإمام عهلية، بابن المشهور الغرتاحلي، محمّل أبو غالب، 

أجلهامن مؤلفات، وله الغزو، ني وشارك أبيه، على اسم أحد المالكي، الفقيه القاصي 
بغيةانغلر مائة، وحمس وأربمن إحدى سة توفي الوجيز(، )المحرر الضير »ي نابه 

دار)القاهرة; (، ١٠٨٩)ص الضبي; جعفر لأبي الأندلس أهل رجال، تاريخ المكسى؛ي 
(.٥٨٨)ا،ا/'اخه، اكلأء; أعلام وسير (، ٣١٩٦٧المربي، امماب 



_)؛<
ثتونئلأفلننك ق ينوتنأ لإ ؤق\ذ ال—ى.' ت—مه ولنفي ؤشمإ4، 

[.١٠١تشممحه]الإماء: 

ماوهدا ساحر، بمعنى ؤثسآميله، فثر الأسلوب بهذا عمل فمن 
الأسلوببهذا يعمل لم الأندلسي حيان أبو بينما ، الهلبري إليه ذهب 

اسمكونه من ءلاهر٥ على يكون أن ورجح الموصع، هدا في 
غيربه تأتى وما ىخئمأ هذا فكلاماكح سحرت فل أنك بمعنى مفعول، 
والأ/ّيأ؛،.اسيأم، اشض ذلك على ووافقه ، ^٢٢

الئالث،:المنال وفي 

بالمعانيؤإثرائها الأية، معنى إيضاح في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
٢[١ ]الحافة! ه رامتن عبته ق ت تعالى قوله أن وذلك، البلاغية، 

صاحتها،رصي لحسنها ولكنها راضيه، لمتا راوالعيثة مرضية، بمعنى 

)ها/آ"«ا(.المان:انذلرجاْع )ا(
)\•/٣٨(.: المٍتطء\ثم انظر )٢( 
دار)دمشق; الخرامحل، محمد أحمد تحقيق: ( ٤٢٢)U/للحلي؛ الممرن الدر انظر )٣( 

العلامانالدائم، عبد ونيل محمل، ين يوش ين أحمد هوت الحلي والسمين القلم(؛ 
وعلموالأمير الأحو في بارعا مميها كان المصري، ثم الحلي العباس أيو الدين شهاب 

بالقاهرة،وأنبعماتة ين وحمسث، منة نون، ليّا حيرا الأصولي، في ؤيثكلم القناءة، 
(.٢٧٤)ا/uزركالي: والأعلام (؛ ١٩>، A/r)الثاست: طقات، انظر 

العريي(،الترايث، دار )؛يرويت،I (، ١٨٠، ١٨٤)يا/للألرمحي: المعاني روح انغلر )٤( 
ر،مفالثناء: أيو الدين، ثهاب، الألومي، الحسيني عبداش ين محمود هو: والألومي 

روحكتبه ومن فيها، ووفاته مولده بغداد، أهل من المجددين، من أدم،، محل.ث،، 
)U/للزركالي: الأعلام انفلر وألف، ومائتين سعين منة توفير التفسير، في المعاني، 

XA\o/T)ال>لفين: ومعجم (؛ ١٧٦



منوهو له، هو ما غير إلى الوصف ناد إّمن ب-ؤداصيزه ذوصف-ها 
.٢١إليها٠^نزى حتى ببها بالرصى شدة على يدذ لأنه المبالغة؛ 

١^>^!حبة يمما ءرالإثعان للمعيشة \)ض إظءة من اJيانتي والغرص 
أجزاءولا منها، عنصر يوحد فلا الجنة، في المؤمن عيشة أجزاء لكل 

فهوعبارة: توليه لا المعنى وهدا التصا، من تخلو لها، مرافقه رمنته 
دخالت،ولو عيشته عن يرصى ند الإنسان لأن وذللئ، عيشته، عن راصى 

أحوالها،من الأغلب باعتبار عيشته إلى ينغلر هو إذ منعمات، صمنها 
جزءكل إي الأزمان، توالي مع أجزاء تمث التي نفسها العيشة بخلاف 

كذأف على يدث إليها نحا الت قاساد لاحقه، وعن مابقه عن مئملت، منها 
رالرصا((أى.مغمور أجزائها 

.((؛١٩٨٤م، اكونب المداد )تونس: (، ١٣٣)«r/عاشور: لأبن واكوير التحرير )١( 
العلمين^الكتب دار )يرون: (، ٧٠)ءا/ سيدة: لاين المحمص وانفلر 

القلم،دار )يمشى: الأولى، ًل: (، ٣٠)Y/• مكة: الرحمن نمد المرية اللاغة )٢( 
،،(.١٩٩٦ا"ا؛اه_ الدارالثامية، يرون: 



الثالث،المحث، 

ولافصاعدا، اثنين أو فريقين، من )المماعلة( )إمتعماد 

امعاوودة(أ أحرف، فى قليلا إلا واحد من تكون 

;لأسلوب ا توضيح ث لأول، ا المهللب 
منمصدر ت وهى )النفاعالة( صيغة استعماذ العرب أساليب من 
مفاعله،تفاعل فاعل تقول(؛ المشاركة، على يدن( الذي )فاعل(، مصادر 

مصاحبه.يماحب، كماحثا 

غيرالأسماء من مأخوذه تكون ولا مهدر، )المفاعلة( وصيغة 
،.مخا^١٢سهما : خزاأكلا إذا لاثين تقول فلا انمادر، 

يفعلأكثر؛ أو ٌلرقين بين المشاركة على )المفاعلة( تدذ ما وغالتا 
حبة،مما زيدا صاحبتا تقول؛ به، صاحبه يفعله ما بماحبه محلرف كل 

بينمشتركه كانتا والمحاربة المحاحبة إل محاربه، العدو وحاربنا 

الطرفي•

(.٣٣٧، ٣٣٦)٦;البيان: انغلرحاْع )١( 
)ملح(.مائة: (، ١٥١)U/العروس: تاج انغلر )٢( 



قليلاللغة في ذلك وورود واحد؛ طرف من )المفاعلة( تأتي وند 
معاقألاللص عاقبت نحو! ، ونادر 

الوب!لأسا صيغ الثاني' المطلب 
!وهماصيغتان، الطبري عند الأسلوب لهذا وردت 

ماام كاثنن، من إلا يكون لا الذي )القفاغل( الأولى: الصيغة 
العرب(لم.كلام كل في و)ئفاعل( )تفاعل(، معنى من ف دم 

اثنتزارمبن إلا فنلأ تجيء' أن تكائ لا )فاغلت( الثانية: الصيغة 

الأمالوب:دراسة الثالث،: انمللب 
فيإليه وأشاروا الأمحسلوب، هذا ير والنفاللغة علماء قرر لقد 

ومنهم:كتبهم، 
؛رآه( ١ ٠ عبيدة)ت أبو — ١ 

حروف((رْ،.في إلأ اشن، من إلا )تفاعل( يجيء يكاد ررولأ قال: 
اثنين،من العمل يكون أن إلا )ئاعل( يوجد رروقلما أيثا: وقال، 

منوهو الله، أعفاك والمعنى الله، عافاك ونئلرْ: ونفليرْ هذا جاء وقد 
وحدْااأأ/الله 

اللغة،في وروده مء يرى من ومنهم قلل، وروده أن وغتره اتجري إله ذهب ما هذا )١( 
الأسلوب.دراسة فى - اش شاء إن - ذللث، ذكن وساش 

م(.ت )ش ت مادة )؛/"Y؛؛(، المشرت المصاح ام )٢( 
(.٢٨٢)Y/المان: جامع )٣( 
)؛ا/ا"اإ(.المان;جامع )٤( 
)؛/؛"ا(.مجازاكرآن:)٥( 
(.Yon)؛/القرآن: مجاز )٦( 



)تها'اه(را،:مأ-الأخفش 
)المفاطة(تكون وهد شيسن,.. من إلا )المفاعلة( تكون ررولأ قال: 

ا.ممرة«ز أشياء في واحد من 
(:j،YUno_)٣-ابن 

مغاصبهفلأنا غاصت تقول! اثنين، من تكون راو)المفاعالة( ت هال، 
تكونوفد ص—احبه... على منكما واحد كل' غض، إذا ت وثغاصمنا 
،.غضين((١٣أي : كدامن غانحيش فتقول،: واحد، من )المفاعله( 

عبيدةأبا أف يلاحفل ذكرهم، تقدم من أقوال في النغلر حلال ومن 
كلاممن النالب، حلاف واحل. طرفإ من )المماعلة( حعلأ نل. قتيبة وابن 

الطبريذللت، على وتايمهما كلامهم، من المفهوم هو وهدا العرب، 
)٤(ِء 

•به يصرح 

كثيرة،أشياء في العرب عن وارد ذللث، أف يرى فإنه الأحمس وأما 
لصل؛بالكثرة قال حينما الأحمش إف فمال! القولين بين يجمع أن ويمكن 
الكثيرإلى بة بالقاليلة هى كانم، ؤإو كثيرة، ص لها أف ؛ذللث، مادْ 

،.١^٠١١٠واض >فين، من كونها من العرب عن الوارد 
بنالخليل عن أخذ البمري، النحوي الأحفش، الحس أبو عدة، مين معيد هو )١( 

االقدر إلى ينب ولكن أكبر، بل ميبوه، أفان من وكان ضع، حى سيبويه ولزم أحمدا 
تالنيلاء أعلام محير انظر ا ومائتتن عنرة حص منة توفي القرآن، معانى ٠ الكتب من وله 

(.٧٤. )٢٧ص واسويين: النحويين وٍلثقات (، ٢٠٧)•ا/ا"«آ، 
٤(.٠ )١; للأحفش: القرآن معاني )٢( 
(.٣١٤)ص القرآن: مشكل -اؤيل )٣( 
(.٣٣٧، ٣٣٦)A الثيان: جامع انظر )٤( 
قوله:=عند فقال سيده بابن المعروف الحن أبو بالكثرة: القول إلى ذهب وممن )٥( 



اسيقية:الأمثلة الراع: اسب 
منهاأمثله الهلبري عند الأسلوب لهذا وردت لقد 

أمثهمإلا بمدعوق وما ؛امنوا آهؤ_ثئدعون تعالى; محوله - ١ 
٩[.دئمن4 ؤ;ا 

رثهالمنافق حداع أف من لأية ا معنى ذكره بعد — التلبري محال 
قلبهفي الذي خلاف والتصديق، القول من بلسانه إمحلهاره والمؤمنين، 

لنامحال فإن  ١١: - والئباء القتل ه نفعن لتدرأ والتكذيب،؛ الثلئج من 
:كقوللث،>،، JLfUمن إلا ^ لا )الشاعله( أن عينث، قد قانت: 

صاحبهمجالز واحد كل كان إذا أباك. وحالت، أحاك، صاريت، 
أحاك،صزبمته يقاد; فإنما أحدهما من الفعل كان إذا فأما ومضاربه، 

يخابعت فيه يقاد أن فجاز المنافق خالع فنن أبيلثج، إلى جالمست، أو; 
والمؤمنين؟.اممه 

ذللث،إن ; العرين، بلغاتر العلم إلى المموبين بعض قال قد قيل; 
بمعنىوهو )يفاعذ( بصورة )يخاؤع( أعني، الصورة، بهذه حاء حرف 

قائللث،قولهم; نغلير العرب، منطق من، شادة أمثالها حروف في )معل(، 
الأ؟بذى:ثللث،الآ،

)التفاعل(من ذلك بل قال، كالذي عندي ذللث، في القول وليس 

هم،كثيرا يقع المئال( هدا لأف ائتتن؛ لغير ءاحاز)ثقاعلي( ; ٩[ •' لاوقرْ =ءؤ_ثئتيءولا 
لأبنالأعظم والمحيط الحكم العل،ا. وطارمتح اللص، عامتح نحو للواحد، اللغة 

الكتبردان ت ت 9 رس هتدا9ك/، الحمد عمد ! تحمه.الأول,، ط! را/لإمأا(، سدة! 

(.٣١)ا/ القرآن! مجاز فى القول بهذا قال فانه عبيدة، أبا يقصد لمله )١( 



ريماعل(معنى من يعرف ما كسائر اثنين، من إلا بكوئ لا الذي 
ثناؤهحل افذ يخابع المنافق أن وذلك الخرب، كلام كل في نفاعل( و) 

حنعن بخذلانه حادعه واش — وصمه تقدم قد ما على والساذه يكذبه 
معاد0ااأآجل فى نفسه نجاه فيه بما البصيرة 

ور١دطوأوصلإوأ آصبمدوأ ،١٠^١ ألزمى ذكره عز قوف، - ٢ 
[٢٠٠ '٠عمران تآل لع1ثم أثث وآثفوأ 

وهي:الأية، هذه تأؤيل في أقوال عدة العلبري ذكر 
ورابطوهم.الذكفار ومحابروا ليكم، على اصبروا الأول: 
طاعتكمعلى إياكم وعدي وصابروا دينكم، على اصبروا الثاني: 

أعداءكم.ورابتلوا لي، 
ورابطوهم.عدوكم وصابروا الجهاد، على اصبروا الئالث،: 

أيالملوامتح: على رابطوا أي ؤورا؟ًلوأه قول: معنى الرابع: 
واحدة.بعد واحدة انتفلمروها 

ربكم،وطاعة دينكم على ءؤأصمإِأه لأية ا معنى أل رجح م ي
•من أعداءكم 

كلاممن العروق، لأن بالصواب؛ أولى ذلكا قلنا راوإن٠ا قال: ثم 
ولا، فصاعداائتمن أو فريقين، من تاكون أن )المفاعلة( في الخرب 

فإنماكا.لائ،، ذلك كان ؤإذ معدودة. أحرف فى قليلا إلا واحد من تكون 

(.٢٨٢، ٢٨١)؛/المان:جامع )١( 
(.٢٣٥ِ  ٢٣٢)٨ ،: jiJiمع ج، آنظر )٢( 



بهم،اممه تظفرهم حتى أعدائهم، من غيرهم مابروا أن المؤمنون أمر 
منهم.أصبن عدوهم يكوو لا وأن أعداءهم، ؤيخزي كلمته، وتعلي 

دينكموأعداء أعداءكم ورابطوا I معناه ؤورادطوأيم ت نوله وكيلك 
امم4«را/مبل في النرك أهل من 

[٣٠>صئأى؛ؤئوبج]اب: حلاله: جئ م.قوله 
ؤدننن4زهح4قوله: معنى في ه عباس ابن ثولا اتجري ذكر 

يقولون:فإنهم العرب بكلام المعرفة أهل ررفأما محال: يم اممه، لعنهم أي 
بمعنى:الله، ومحائعها الله، قائعك تقول: والخرب الله، محتلهم معناه: 
الذيكان فإن الله... ناتله من: أهوو اينة وؤاJعالث، : قالوااممه، محاJلاك 

لأنالقياس؛ غير على حاء الذي الكلام نادر من فهو قالوا، كما قالوا 
فلائاخاصمت كقولهم: اثنين، من إلا فعلا ثجيء أن تكاد لا )فاعلت،( 
وأنمنه، الله، عافاك محولهم: أن زعموا ومحي ذلك، أشمه وما وقائلته، 

وء«ل^.المن يخه بأن له دئ لمن الدئء بمض اللة، أغفاك معناه: 

الضير:في أثرْ الخامس؛ الطل-، 
بينالترحح وفي رين، المقاختلاف في الأسلوب هدا أثر يتثن 
ذلك،:تفصيل ؤإليك الأية، معنى إيضاح وفي الأقوال، 

الأول:الثال ففي 
تعالى:قول معنى فى رين القاختلاف فى الأسلوب هذا أقر 

(.٣٣٧، ٣٣٦)ا■/المال: جامع )١( 
(.٤١٦: jUlجامع )٢( 



أنرأى الطبري فالإمام ٩[، بقرة! ]الءاننوأه وأؤ-،ة آث، ؤ؛ئنيعون 
اضمن الطرفين، من تكون أنها بمعنى بابها، على )المفاعلة( 

المافقين.ومن واJؤمشن، 

جهم،وامتدرا الدنيا، في يامهالهم لهم! والمؤمنين اف فمخادعه 
فالعذابالآحرْ في وأما عاليهم، الفلاهرْ الإسلام أحكام ؤإجراء 
ينتظرهم•المهين 

منبألسنتهم فياظهارهم إ والمؤمنين ف المنافقين مخادعة وأما 
قلوبهم•في ليس ما الممديق 

ذلكعلى وتبعه الطرفين، بين مشتركة الطري رأي على فالمخادعق 
اهممحُ"'■

لأية،ا في بابها على لست، )المفاعالة( أف رأى فانه عبيدة أبو وأما 
ماغير يظهرون أنهم: وذللث، المنافقون، وهم واحد طرف من هي ؤإنما 

تعالى!قوله نغلير ، )يخدعون( بمعنى ه نجندعوف فيكون أنفسهم، في 
ذلكعر وتبعه ١^٢٢، قتلهم بمعنى: [، ٣٠ؤسزأس<]التوبة: 

المنوي^•

))/wy،القرآن: لأحكام انظرالجامع )١( 
(.٢٥٧، ٢٥٦، )ا/١٣القرآن: مجاز انظر )٢( 
المرعبداف محمد تحقّق: الأولى، ط: (، ٦٥)ا/للبغوي: التنزيل معالم انظر )٣( 

بنعود مبن العن و\وغويتم: م(،  ١٩٨٩،-٥١٤ ٠٩دارية، )الرياض: واحرين، 
المعاثرة،حن الهلع، رتيق لهليفأ ظريفا فاصلا إماما كان مفسّر، شافعي الفراء، محمد 

انظر:رحمم-اتة، عشرة ت نة توفي التنزيل، معالم : منهامصنفات له منة، صاحب 
منيرةتحقيق: الأول، ط: (، ٢١٤- ١ : ٢١٣)للمعاني الكثير المعجم في الممر 

البلاء:أملام وسير ام(؛  ٩٧٥--٥١٣٩٥الأوقاف، ديوان تامة ر )بغداد: سالم، ناجي 
-٤٤٣.)



^^لأيري؛ري

اكاز؛المنال وقي 

قولهفي وذلك الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هذا أثر يفلهر 
لملمكأأثت واققوا وراطوأ وصلإوا أصحة-أ ،١٠^١ أثمكث< • الى عت

ذكرها؛تقدم أقوال الأية معنى ففي [، ٢٠٠ةنممىه]آليى-ران: 
ربكم،وطاعة دينكم على ؤآصةفاه الأية: معنى أن رجح الهلبري ولكي 

المشركين.من أعداءكم ورايطوأه صبروا وؤ 
(،)؛_lUiفي الربي الأسلوب عار جار المحنى هدا لأن وذللث، 

يرنفوأما فصاعدا، اثنين أو فريقين، من الغالب في تكون وأنها 
الصلوات،على بالمرابهلة والرا؛ء؛لةت ال؛ة، وعد على بالصبر الصابرة؛ 

رالمفاعلة(.في الرب كلام من والمعروف الآلوف عن فخروج 
الثالث:المثال وفي 

ؤثنل4زأس<]اكو؛ة:تعالى: قوله فهم في أثر الأسلوب لهدا كان 
علىتدذ كونها من بابها على ترد لم )المفاعلة( صيغة أف وذللث، [، ٣٠

منالمعروف القياس غير على وحده؛ اض من جاءت، ؤإنما الخشاركة، 

نمهمالأية: معنى أف عباس ابن عن التفسير جاء ولهدا الرب، كلام 
فيمتقاربان القولين وكلأ ١^٢،، قتلهم عبيدة: أبي وعند ١^١،، 
للمنافقين.تعالى اممه بغض على يدلان المحنى 

فيالميالة على تدذ )الفاعلة( صيغة أو من تقدم ما إلى إصافه 
ثديدارم.فتلا اش قتلهم يمض: الخافقين على الدعاء 

اليان:جا.ع انظر )١( 
(.)م/٢٣السيط: والمر (، ٢٥٧)ا/ا"هآ، القرآن: مجاز انظر )٢( 
)«ا/ها•؛(.واكوير: الخرير انظر )٣( 



الراعالبصث 

خاصهوالليالي الأيام في العدد )إبهام 
العاود(را،.فى اللتالى يئليب ْع 

تلأسلوب ا توصيح الأول؛ المهللب 
الألفاظ:معاني أولا: 

الثي،ةئقى أن والميم: والهاء ررالماء فارس؛ ابن قال لغه؛ الأي،( 
منهم،رؤآ،.أص ٥^١ يقال إليه، الماز يغرى ولا 

لأنهاملهمه؛ اله ومتنشئن، لا حفنا كان إذا ملهم: 'طريق ويقال 
^^٣،,٧ يجعل فلم اليان عن أبهصت، 

يذكرأن بمعنى بشيء، مميز غير العدد يذكر فان العدد: إبهام وأما 
المعدود.معه يذكر ولا الحيل 

(.٢٥٧)؛/،: jUlجاح انظر )١( 
)بهم(.مائة: )\ر\\م اللغة: .قايس )٢( 
ادة:(، ٣٧٦)Y/الرب: ون0 (؛ ٣٣٨، ٣٣٧)٦;_: buالينة تهذب انظر )٣( 

ل!ءما•



^^إير£؛لي

أحوال!ثلاثه العشرة إلى الثلاثة من وللعدد 

أنالحالة هذه فى ؤيجب المهللق! العدد بها نقمي أن الأولى؛ 
محتؤ(.نصش )ثلاثه نحو! بالتاء، مقروثا اللفظ يكون 

المعدودمع العدد فندكن ؤتدكر! معدود بها يفصد أن الثانية! 
ؤثم،واتعالى! قوله نحو المدكر، المعدود مع ؤيوئث المؤنث، 

٧[.ثثوة4]الحاقة! وي نس ثاي ثغ 
فيالواردة هى الحالة وهزه يدكر! ولا محدود بها يقصد أن التالثة! 

وجهان!ولها الأسلوب، هدا 

ذكرلو كما المدكر، مع ويوئن، المونثا، مع المدد يذكر أن الأول! 
ورصمت،ليالي، تريد حمسا( )مرلت، تقول! الفصيح، وهو المحدود، 

أياما.تريد حمسه( 

المويئا،مع ويؤد.ث، المذكر، مع العدد يذكر أن ؤيجوز الثاني! 
ليالى١تريد حمسة( و)منُت، أياما، تريد حمنا( )صمن، تقول! 

الإجمار!المعنى ! ثانثا

المعال.ود،معه يذكرون ولا الحيل يبهمون أيهم العرب أمحالسبا من 
بمعنى!- حاصه والاليالي الأيام في وذللث، - المومثا على اللفظ ؤيجري 

علىلها يعلينا الليالي، وهي مويث المحدود لأن العدد؛ يذكر أن 
•مها الأيام وتدحل الأيام، 

مالكابن ألب إلى السالك أوضح شارح وكلام ؛r\(؛ A/Y)'اوة1صد: توضح انظر 
الحميد،عطل الدين مص محمد ■' وتعليق ثرح )١(، رقم هامش ، ٢٢٠ل؛/ت هشام لابن 

(.٣١٩٩٨؛ه_  ٤١٨العصرية، المكتة )يرون؛ 



الأسلوب!صيغ اكاني! انمطالب 
وهي!واحدة يصيغة الطبري عند الأسلوب هذا ورد 

المدنأيت إذا خاصة، والليالي الأيام في الخرب أن )وذلك 
عددمن أنقطوا ممر0 المدد مع أظهروا فإذا الليالي... فيه علنت 

المذ.كر(لاآ.عدد في وأثبنها الهاء الموب 
الأسلوب:درامة الثالث: المطالب 

ْعكتبهم، في إليه وأشاروا لوب، الأسطا اللغة علماء قرر لقد 
علىاشفل يجري أن على والليالي الأيام في المدد أبهم إذا اتفاقهم 
ذلك:مبب في واختلفوا فيها، الأيام وتدخل الليالي، 

علىالليالي تغليب أي الئغكب،؛ باب من ذللث، أن يرى من فمنهم 
ذلك:تفصيل ؤإليلث، ذللث،، يرى لا من ومنهم الأيام، 

المذكرعلى ١^٧، تغلسج، باب من ذللث، أف رأى العلبري فالإمام 
الرجالمن آدم بمكا عدب فمحا مثله جائز وغير حاصه، والليالي، الأيام مح، 

التغلسي،:باب من ذللثح أل إلى ذهب، وممن ، لنساء او 

;UY'U)^،الفراء . ١ 

وعث>ثإهلالبمرة:أشهر أرته يأمسهن ءؤيمبموأ تعالى؛ قول عند قال 
إذاالرب أن وذللئ، رعثرة(، يقل: ولم راوقال: [: ٢٣٤

إنهمحتى الليالي، عليه غلوا والأيام الليالي، من الخيل أبهمت 

(.٢٥٨، jUl: (yov/iجامح )١( 
(.٢٥٨، YOU)؛/اليان: جامع انظر )٢( 



علىالليالي تغليبهم لكثرة رممان؛ شهر من عشرا صمنا ند ليقولون؛ 
الهاء،بهلرح الإناث كاو1، العدد مع أظهروا فإذا الأيام، 

بالثج ثي ؤتؤن\ وتعالى: شارك الذ نال، كما بالهاء، والدكران 
ظهرن،حين الأزم في الهاء فادخل ٧[، .ثثوبم]الحاةة: م نس 

ظهرت<الا/حين الليالي في تدخل ولم 
:٢UYUn)_j-ابن 

ارالعددوتأنيثه(؛ تذكيره فى العدد عاليه يجرى ما رباب فى قال، 
فلأن)مار وتقول( المعنى... على لا اللفظ على وتأنيثه تذكيره في يجري 
محيطوالطم الليالي،' على يقع العدد وليلؤ(ت يوم بين ما عثرة خص 

بقرة؛يصم، الجعال،ي قال، معها، يحلن، قد الأيام بأن 
ؤ'كانكلآناسم:ممثس 

فيإلا المذكر على المؤJث، ثعيي، ولا ليال، وثلألم، أيام ثلاثة يريد 
يومار،ليلة كل ْع أن هيعلم عنرأ( رسرئا وتقول؛ حاصه، الليالي 

)ا/ا،'ا(.للفراء: القرآن ُعاني )١( 
دار)يرون: الشد، واضح تحقيق: الأولى، ٍل: (، ٦١)ص ديوانه: ش اليت، )٢( 

أبايكتى ربعة، بن كب بن جعدة من مس بن ■مداش هوت والجعدتم، ام(،  ٩٩٨صائر، 
هالرسول لقي والإصلأم، الجاهلية أدرك المعمرين، من وكان مقلق، شاعر ليلى، 

)ا/والثعراء: الثعر انفلر هجرية، ين حمنحو ؛ي نوش الأبيات، بعض وأنثي٥ 
(.Y«U)>،/للزركلي: والأعلام (، ١٢٨٠

مادة)ضيف(.(، ٢٦٢٧)٤; العرب: لأن انفلر والحازر، الإيقاف، بالإضافة الراد )٣( 
(.١٩١ص)،وا، الكاتب،: أدب )٤( 



:^٣٤١١٢)ت♦ الزجاجي ٣. 
 Iح أف اااءالم ثالJأودلأف الأيام، دون الليالي على محمود التار

فونثليلة، الشهر من قطت لالأيام على حمل فلو ليله، الشهر 
الشهر،من حلون لخمس ركتلث ت فتقول لك، ذكرت لنا التاريخ 
لأفالأيام، دون الليالي على التاريخ فيقع الشهر(، من حلون ولمت 
موضعالعرسة في وليس يوما، ليلة كل مع أن علم وند فيها، الأهلة 
فإنههدا، سوى محا فأما التاريخ، في إلا المدكر على المؤنث فيه يغلم، 
الؤنث((لآآ،.عر \دذ$ر نغلب 
تءه( ١ " lo)البغوي — ٤ 

وعثثإه]اوقرْأأمير آيته بأشهة تعالى• نوله عند نال 
العربلأف الليالي أراد لأنه المؤنث؛ بلففل عشيا نال ررؤإنما [؛ ٢٣٤

صمافيقولون الليار، عليها غلست، والأيام الليالي بين العدد أبهمت إذا 
دالهار«لم.إلا يكون لا والصوم ، عشيا

أييالعلامة وتلميد العربية، شخ النحوي، البغدادي إمحاق ين الرحمن عبد القاسم هو ( ١ر 
مليحالممن، حن وكان إليه، منسوب وهو الزجاج، ري البن إيرا*؛م إمحاقا 
نوشالنحو، علل قي والإيضاح الكبرى، الجمل كتاب، منها بديعة ممنفامحت، وله الثارة، 

والأعلام(، ٤٧٦)هل/هي؛، النبلاء: أعلام مير انفلر مائة، ونلاث أربعتن منة 
.a^/r)لازركلي:

الحمد،توفيق علي تحقيق: الأولى، ط: )صْ؛ا(، للزحاحي: النحو ني الجنل )٢( 
ام(.٩٨٤-٠١٤٠٤الأمل، دار الأردن: الرسالة، مرممة )بيرويتح: 

(.٢٨١)Y/ للبغوي: التريل معالم )"١( 



،;١٧٥١٦)'-^الحريري - ٥

أنهنظمها، ينحئ ولا حكمها، يئلرد التي العربية أصول ءرمن ث قال 
لأنهالمؤنث،؛ على المذكر حكم غل_، والمؤنث، المذكر اجتمع متى 

موصعيزتش إلا علته فرغ والمؤنث الأصل، 
تقلتح الصباع، من والأنثى الذكر تثنية أرديت، متى أنلثج ! أحدهما

لفظعلى لا صع، هو الذي المؤنث، لفظ على التثنية فأحريعت، صيعان، 
منيجتمع كان مما فرارا ذللث، محعل ؤإنما صنعان. هو الذي المذكر 
الدكرر^.لفظ على م لو الزوائد 

هم،التمح، ؛اليالمح، أرحوا التاييح باب قمح، أنهم الثاني؛ والموضع 
للامحبق،مراعاة ذللئ، فعلوا ؤإنما مذكرة، هي التي الأيام دون مؤنثة 

بومبين من عشرا سرنا كلامهم؛ ومن ليلته، الشهر من والأبق 
وللة(<رم.

فيالمونثح على اللقفل جريان أف اللغة علماء من آخرون ورأى 
الأيام،على الليالي بق لؤإنما الئفط، باب، من ليس والليالي الأيام 

صاحبالمرة، أهل من الحريري، محمد أبو محمد، بن علي بن القاسم هو )١( 
الخواص،أوهام في الغواص درة التمانفج من وله واللغة، الأدب أئمة أحد المقامات، 

ومعجم(، ٢٧_  ٢٣)"Y/ ارواة إنعام انظر مائة، وحمعشرة سعت، سنة توفي وغيرها، 
(.٢٢٠٢)؛،/ الأدباء: 

صبمانان.فيكون: ارائدة الأحرف ممرة الدوكر؛ لفظ على الشية كانت ر بض )٢( 
فرغليالحفيثل مد تحقيق: الأولى، ط: (، ٣٠٦)صه.م، للحريري: الغواص درة )٣( 

يا؛اه_الإسلامي، الترايث، مكتبة القاهرة: الجيل، دار )بيروت: القرني، علي 
٢١٩٩٦.)



ومنفيها وداخله لها تابعه والأيام للأيام، مظزا الليالي ولأف 
مؤلأء:

)تا*ماه(تميبؤيه - ١ 

ألقيتلأنك وليلة؛ يوم بين من عثرة خص ار حمراوتقول قال! 
أنكترى ألا وليلة، يوم بين من ت فقلت شن ثم الليالي على الاسم 

فيدخلت، قد الأيام أن المخاظب، ويعلم حلوو أو بقيى لخس تقول 
كماالأرام، ذكر عن بذلك اكض ال0لي عر الاسم ألض فإذا اللمالي، 

ونكرةيومك صحوة أنها المخالج، فيعلم وبكرم صحوة أتيته يقول؛ أنه 
توكيدوليلة يوم بين من قوله فإنما كثير، الكلام في هذا وأشباه يومك، 

القالي،ّمع داخلة الأثام أن علم قد لأنه الليالي؛ على وقع ما بعد 
الجعدى!الا؛غة وهو الشاعر وقال 

١ ١٠١وتجارائضيمج أ0 النكير يكو0 يلة وليوم بين ثلايا ذط-افئ، 
،:٢٧٦٧٢)^،مالك ابن ٢- 

قصدالتاؤيح في أوثر فالذلك، هلاله، طلؤع ليله الئهر• ُُأون قال؛ 
يسعهاالشهر ليالي من ليلة كز لأن الأيام؛ قصد عن واننممح، الليالي،، 

لأنالثغلسس،؛ من هذا وليس التابع. عن المتبؤع قصد فأغناهم يوم، 
)الزيدونكموللث،! أحدهما، بلفغل الصنفين كلأ يحم أن هو• الئغليب 

Xonr)م لمويه: الكتاب )؛(
المقدمالأصاذ الدين، حمال الجتاني الهاارر ماللث، ابن عبداف بن محمد عبداف أبو م )٢( 

وءاللها،القراءات، في ؤإماما وصطها، الشواهد حفظ يي إماما كان النغوواللغة، ني 
طبقاتانظر وستمائة، وسبعين اثتتين سنة ترفي اإراسخةا والتقوى المتين الدين وله 

(,٢٣٣)I/للزركلي: والأعلام (؛ ٦٧)A/الكثرى: الثانمة 





إذللمدكر؛ و)صتعان( للمؤنث، )صع( تثنية في صنعان ت إحداهما 
صنعانان.يقولوا لم 

سهو؛وهو الأيام... دون بالليالي أرحوا فإنهم التأريح، والثانية؛ 
الأخر،على أحدهما حكم يجري شيئان يجتمع أن التغلب--ا حقيقة فإن 
علىأحدهما بالقفل نيئين عن تعبير هنا ولا ، والنهار ؛ ٠٣١يجتمع ولا 

قمرية،أشهرهم كانت، إذ لننقها؛ بالليالي الحرب أرحت، ؤإنما الأحر، 
لثلامث،)كتبته I قولك، ا ر الصحيحة المسالة ؤإنما ليلا يهللع إنما والقمر 

ومؤئث<،بمدكر ممثز عدد معنا يكون أن  ٢٣١وصانلهاوليلة(، يوم بين 
)بين(<الأ،.بكلمة العدد من ومحصلأ تعقل، لا مما وكلاهما 

الأهوال،؛هذه خلاصة 

والفري،الفراء، أف نجد المابنة الأفوالء في النفلر حلال، من 
الأيامفي الل.د إبهام أو رأوا قد والحريري، والبغوي، والزجاحي، 

عنضلا منهما واحدا يذكر لم نإنه في الإبهام ضد يند لفظهما أي )١( 
(.٤١٥ fv)ت الأدب حزانة انظر أحدهما. يلفظ شيين عن تمتر فلا احتماعهما؛ 

علىالمؤنث يغيِج لا أنه محراده وليس التأينح، في المذكر على المونثا لتغليب، أي )٢، 
انظرالذكر. على الونثح تغليب ُطالق ر الكلام ليس إذ اكاريخ، في إلا الذكر 

)ب/ها؛(.الأدب: حزانة 
الذكر.على الزنث، مملبب أي )٣( 
محمداللطيف، همد تحقيق؛ الأولى، ط: (، ٥٧٨- ٥٧٦)٦; هشام: لأبن الليب مخي )٤( 

هدانصروا الذين ومن (، ٠٣٢٠ ٠ اه-  ٤٢١العريي، التراث دار ت )الكويت الخطب، 
V )ت الأدب حزانة انفلر البغدادي. القادر عبد التغليب باب من ليس وأنه القول  /U  ٤ ٠-
٤١٦.)



علىالليالي تغليب باب من الليالي، على اللمقل وجريان والليالي، 
اليوم.نل فالقلة الحدوث، في الأسبق لكونها الأيام؛ 

ذللثجأل هشام، وابن حيان، وأبو مالك، وابن سيبويه، يرى بينما 
وحقيقته!التغلسب،، تعريف عليه ينهلبق لا لأنه التغليب؛ باب من ليس 

حكمهيجرى سيئان يجتمع أن أو أحدهما، بلففل الصنفين كلأ يعم أن 
إلوالليالي، الأيام إبهام عند حاصلا هذا وليس الأحر، على أحدهما 

ففعل،الليالي اللفعل تناول ؤإنما أحدهما، بالمقل الصنمين كلأ ينم لم 
هيوالنهار الليل لفعل يجتمع لم وكدا ذكرها، عن مستغنئ والأيام 
بب،الولكي الأحر، على ث لطل منهما واحد ذكت يات ولم بل الذكر؛ 

فيها،وداخلة لها تابعة الأيام ولأف اليوم؛ من أسبق الليلة أف ذللثح في 
التاع.عن المتيؤع نمد فأغناهم 

يقال!أن يمكن المذكور التغليب تعريف في التأمل وعتن. 
التغاس._،؛تحريف، عن يخرحوا لم التغليب باب من ذلك إف القائلون 

يدذما المعدود الحدي بمخالفة التأنسث، على الجاري اللففل فى أل وذلك 
كلأعمتا اللففل فانارة ئذكر، لم ؤإف الليالي، وهي أحدهما، على 

أعلم.واف الليالي، وهي أحدهما بلففل والليالي، الأيام وهما الصنفين 

اكليشة:الأمثلة الرابع: 
وهو:واحل. مثال العلبري عند الأسلوب لهذا ورد 

أثيرآزثه أسهن يرثني أروحا ؤيدروذ منآؤم يتيمة وأية ؤ ؛ نعالك، نوله 
[.٢٣٤نثثأيم]اكرة: 

قيل!وكيف هائر؛؛ لنا هال ررفإن لأية: ا لمعنى ذكره بعد العلبري هال 



اكريلكان ؤإذ وعشرة؟ يقل ولم • وئ؛ت1ه أثير أرته أذم-هن يرثنن ؤ
ئعثدبل قيل! بالأيام؟ أم العشن، عنها المتوئى ئعئد أفبالاليالي كذلك 
•ؤوئثء4 قيل: فكيف كيلك، ذلك كان فإذ قال: فإن بلياليها. بالأيام 

فإنالأيام؟ يوف الليالي عدد من الها؛ بغير والعشن وعثرة. يمل ولم 
عثرةتريد وأن عثر. عندي تجيز! فهل قالث، ما فيه المعنى ذلك جاز 
اء؟ونرجال من 

vIjs  ! عددفي مثله جائز وغين والأيام، الليالي عدد في جائز ذلك
واللياليالأيام في العرب أن وذلك اء؛ والمالرجال من آدم بمي 

لماروي فيما إنهم حتى الليالي، فيه عللمت، العدد أبهمت إذا حاصه، 
علىالليالي لثغليبهم رمضان، شهر من ا عثت صمنا ليقولون! عنهم 

الأيام،دون بالليالي ذلك في جزي قي. عنوهم العدد أن وذللث، الأيام؛ 
فيوأيبتوها الهاء المؤنث عدد من أنشلوا مفسره العدد مع أهلهروا فإذا 

أيايودسه يال سنع عنيم سحنها ؤ ذكره! تعالى قال كما المذكر، عدد 
فيا وأنته)بع(، من اء هالانقط ف٧[. ثثوةه]الح_ائ! 

)الثمانية(«لاا.

الممير!في أيره الخامس؛ المءللا._، 
بينالمرجيح وفي للأية، الصحيح الفهم في الأسلوب هذا أقر 

ذللث،!بيال وإايالث،الأقوال، 

أنمهنثرثنن أرو-؛ا نندرو0  'طبموض0 تعالى: قوله ففي 

(.٢٥٨، ٢٥٧)؛/: oUlجامع )١( 



إيضاحفي أثر آلأطوب لهذا كان [. ٢٣٤وعتء4]اوةرة: م وته 
؛ؤوعش/لهبقوله• المراد أن وذلك الراجح، المعنى ؤإبراز الأية، معنى 
إليهذهب لما حلامحا فيها، الأيام وتدخل لليالي، تغليبا بلياليها الأيام 

امدكن حاء المدد لأف الأيام؛ دون اللمالي بها المراد أن من آخرون 
فيالعاشر اليوم يدخل ولا الليالي، وهي  ١٠٧^المعدود أن على فيدل 

ليال(لاا.عثر بتمام انقضن، لأنها الجدة؛ 
محهاالمتوفى المرأة على عقد إذا ما الخلاف،: هدا شمره وتظهر 

المدةأل يرى مى فعند لجال؛ وعثر أشهر أربعه مضننإ وقد زوجها، 
يمضيحتى باطل الحقد أن يرى بلتاليها، أيام وعشرة أشهر بأربعة تكون 
صحةيرى الأيام دون بالليالي تكون أنها يرى ومن شر، اّ النوم 

آ.للأ'زواجر حلت، وأيها العقد، 
عندالأيام على الليالي تغلم_إ في العربي الأسلوب، هذا إلى وبالثفتر 

الأية:في الراد أن الملبري رجح فيها، الأيام ودخول المدد، إبهام 
بلياليها.الاءام 

)؛/للقرطي; القرآن للأحكام الجامع انفلر وغيرْ، الأوزاعي ذهب القول هدا ؤإلى ، ١١

(.١٤٣، ١٤٢)؛/للقرطي: القرآ0 للأحكام الجامع انغلر ( ٢١



الخامسالبحث 

د)س(؛أسرلأ)هدا( أو كان نكرة ثعاتن  'ص)الإصان 

تلأسلوب ا توضيح الأول! المطلب 
—يعاينونه ما لكل يضمرون أنهم حطابهم في العرب أساليب من 

المخاظبلعلم ؛ و)هنه( )هذا( — معرفه أو المعاين ذلك اسم كان نكرم 
هذاأي! والله، جميل جميلا! رجلا معاينتهم عند فيقولون بذلك، 

هذاأي: وربي، الله عبد : نالوامعرونا شخصا رأوا ؤإذا جميل، 
.كلامهم من ذلك، شابه وما عبداممه، 

الأسلوب!صيغ ت الثاني المطلي، 
وهي؛صيغ، ثلامحث، الطبري عند الأملوب لهذا ورد 

،أصمرمحت، إذا قبلها محرافعها المحرايتؤ تضمر )العرب الأولى: الصبغة 
:قالواؤإذا اليوم. رجل جاءني فتقوث! قبلها، به بدأُت، أطهرت فإذا 

إلهيشيرون حاصر والرجل إلا يقولوْ أن يكادوا لم الثوم• جاءني رجل 

XT'Y/W)جامع انظر )١( 
(.٢٨٢)ا/لانراء: القرآن وسانى (؛ ١٣٠)٢; لسويه: المحاب انظر )٢( 



)هدا(بحذف أو حبنْ، عنه المخنت علم ئد غائب أو رهنا(، ب
،.المتكلم(ر بمعنى السامع لمعرفة حدفوْ ؤإن ؤإفماره، 

كاننكرة معاين لكل يضمروا أن العرب شان رمن الثانية! الصيغة 
وهله(رهدا المعاين، ذللث، معرفة أو 

لمإذا أخارئ فبل بالكراسم، شتدئ -كائ لا )العرب الثالثة: الصيغة 
"قنحوا:ا(م

بالدكراتتبتدئ لا العرب أف يتسن الصيغ هذه في النفلر حلال، من 
الئاْعيعرفه ، ةياله١ كلاما تقمر أنها الموغامتج هذه ومن بمؤخ، إلا 

عنديالتقدير! رحل، فتقول: عندك؟ من كقولهم: المتكلم، محن 
طء"

الأملرب:دراسة القالث: المطلب 
فمنهم:إليه، وأشاروا الأسلوب هدا على اللغة علماء اعتمد لقد 

)رت،*خاه(:سيبؤيه — ١ 

عليهالمبنئ ويكون ، مضمتافيه المبتدأ يكون باب راهذا قال: 
معرفةعلى لك آية فحار شخص صورة رأين، أنلثا وذللتا ، مفلهرا

المان:جاع )١( 
XT'T/W)المان: جاع )٢( 
المان:جاع )٣( 
انظربالنكرة، للابتداء منوعا وعشرين أربعة مالك ابن لألقيه شرحه في عميل ابن ذكر )٤( 

المكتبة)يرون؛ الحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق؛ (، ٢١٢- ٢٠٣)ا/ثرحم؛ 
((.٠٢٠٠١أآ؛اه-انمرية،







قبلبها الابتداء متقبح الصلة، موى بخبر عنها يخبر ثم )الذي(، 
كالمسلةبها ابتدئ إذا حبرها يمين كان إذ موصوله، تكن لم إذا الخبر 
عنهاالخبر كان إذ بعد، ها خبن كالمتوقع ها خبن الئامع ويصير لها، 

علىالثلث، يدحل لم نلها، عنها بالخر ابتدئ ؤإذا لها. كالصلة بعدها 
المتكلم®مراد في الكلام محا0ع 
١[.]الزمر آ-لكب؛_ه آمين أتب ثث آلكشا يهميل، ؤ • وعز جل قوله - ٣ 

وتأويلأثب4، ^:؛٠ ت بقوله ؤمحاا4 ت قوله راورفع الطبري: نال 
بإضماررقعه وجائز الكتاب،، تنزيل الحكيم العزيز اض من ت الكلام 
موله:في الرقع أن غير ١[، أركهاه]الور: ^^٠ قيل: كما )هذا(، 
لألبعدها؛ بما ؤسوزْيم رفع من ن أُحبعدم بما آلكننّايم ؤدر)سق 

إلىمقاما كان إذ أقرب،، المعرمة إلى فانه فعلا، كان ؤإن 
لأنه؛ في بالحسن ذلك وليس بعده، بما رفعه فحن محرفة، 

نكرة«رأ/

الضير:في أثره الخامس: المهليسج 
معانيإعهلائها وفي الأيامتح، معنى إيضاح في الأسالوب، هدا أثر 
التفصيل:ؤإليلث، لمليفة، بلاغية 

الأول:الخال ففي 
حديدأ،معنى ابها ؤإكلأية، ا معنى توضيح في الأملوب، هذا أثر 

لكراء:القرآن وانغترساني )يا/ا""آا(؛ الهاز: جامع )١( 
)؛،ا/(، ٣٩٨، ٣٩٧/٤)سري: أحرى أمثلة وانثلر ).آ/أهل(؛ الهان: جا٠ع )٢( 

٤٥٣، ٤٥٢.)



علىئد ؛ )هدْ( وهر بمحدوف مرفوعة إل قيل• إذا أنه وذلك 
حرويهاالمخاين عند ينهي لم ورسوله اف من وحاصله حادثه البراءة أن 
ومؤخمبتدأ، ه ؤووذ>' إل قيل إذا المعنى هدا يحصل ولا ورسوله، الله من 

•اش ؤءى ت قوله فى بالصفة لتخصصها بامحرة الابتداء 

محذوفلمبتدأ حبر ه براءة ؤ أل ذكره بعد عود الأبو نال 
مبتدأهي اروقيل ! ورسوله( الله جهة من مبتدئه براءة )هذه I تقديره 

حزالهتقتضيه والذي الخ قآ وحبرْ بالصفة، لتخصصها 
المخامحلبينعند يعهد لم حادث أمر البراءه هذه لأل الأود؛ هو النغلم 
ذلكيخرغ حتى ورموله، تعالى الله من ابتدائها عتوال ولا ذايها 

الإخبارفى والعمدة بالذات، المقصود ويجعل لها الصفة مخنج العنوال 
؛إفادتهيعتني بأن الحقيى ؤإنما المعاهدين، إلى وصولها هوت آخر شيئا 

الصفاتحق فإل إليهم؛ ووصولها تعالى جهته من البراءة نالك، حدوث 
الأخباروحى أحبارا، تكون أن لموصوفاتها بثبوتها المخاءل_ا علم نل 
.صفات،ا تكون أن له هي لما بثبوتها العلم بحد 

الثاني:المثال وفي 

شالض اللطيفة البلاغية المعاني إبراز فى الأسلوب هذا أثر يظهر 

والطودالراسخ، العالم الفهامة، المدقق المحقق العائمة، الإمام محمد بن هومحمد )١( 
الشسرمنها الحافلة المولفاتآ صاحب الحنفي، العمادي السعود أبو المولى الشامخ، 
اناترةالكواكب انظر وتسعمائة، وثمانين اثتتض صتة توفى بالإرثاد، المسمى المشهور 

(.0٥٨٥ا/؛خه، وشذراتالذهب: (، ٣٢، )٣;١٣
عيدالخلف عد حواشيه: وضع الأولى، ط: )م؟اا(، المليم: الخل إرشاد )٢( 

(.٢١٩٩٩الخلمية، الكتب دار )بيروت: الرحمن، 





الحكيمالد3يز اممه رمن ت المعنى فيكون أميزه، ^ثنأف قوله؛ وهو 
الطبرىلُإليه ذهب ما وهو الكتاب( توذو 

)،آ/؛هاكاظرحا«عالان:)ا(



المادسالمحث 
هَ ء ظا(والشاك ظنا، اليقين مية تد>

الأسلوب!توصيح الأول! المطلب 

أحدرجحان مع ولكن التردد، تفيد أنها )خلى( في الغالب 
بيقينليس الذي اليقين موصع في معها قد العرب ولكن 

إلافيه ثقال فلا العيان فأما واستدلال، ئدبر يقين ؤإنما ومشاهدة، عيان 

فييشتركان لأنهما اليقين؛ على الظن اسم إمحللاق صح ئذما ،، غ4مر
محنمانع راجح اليقين أن إلا راجحا، اعتقادا محنهما واحد كل كون 

المحضر٤،•من مانع غثر راجح والقلي المحض، 
،"(.TY)؛/"المان: انذلرجاْع )ا(
)ظن(.اده (، ٣٦٥)ْم العروس: وتاج (؛ r،{/r)الماللث،: أو-تح اظر )٢( 
كتابير تغلعلم والمارحل ن(؛ ن مادة)ظ ؛/٨(، )٠ الأعظم: والمحيْل المحكم انظر )٣( 

دار)دمشق: داوودي، عدنان صنوان تحقيق: الأولى، ط: (، ١٩٧)ص افللحدادي: 
(,٣١٩٨٨-  ٠٥١ ٤٠٨العلوم، دارة ت بيروت القلم، 

.٠١٤٠١الفكر، دار )بيروت،: الأولى، ط: )م٣٠(، لارازى: الغيب، مفاتح انظر )٤( 
الأور،ط: (، )Y/٥٣الدمنض: على ن نمر الكاب علوم ز واللباب ،((؛ ١٩٨١

ه.١٤١٩العلمية، الكتب، دار )بيرويت،: وآخرين، الموجود عبد احمد عائل تحقيق: 
١٩٩٨.)،،



لأن؛ التردد مطلق هو الدي الشك موصع في يضعونها وكذلك 
الأضدادأسماء من فهي راجح، يقين والثاني ثلثا، طرفيها أحد 

الأسلوب؛صيغ الثاني! المطلب 
صغ!بثلاث الطبري عند الأسلوب هدا ورد 

محلنا،والشلو محلنا، اليمين سني فد العرب )إو الأولى! الصيغة 
صارحا،والمغسث، مدقه، والضياء سيفه، الظالمة ميتهم ثنفلين 

الشيءبها مي تالتي، الأسماء من ذلك أثسه وما صارحا، واثئتغسث، 
ُش(ءم.

-الإخبار على أدحلته إذا _ القلي توجه )والحرب الثانية! الصيغة 
العان(ل؛/ن-بم غير من هو الدي الخلم إلى ^١، 

يدركلم الذي الملم موضع الفلن وكوضعهم )... الثالثة! الصيغة 
ختا(رْ/أو استدلالا، أدرك ؤإنما العيان، قم من 

القلييقعون العرب أل ايضح الصخ هذه في النفلر حلال، ومن 
طريقعن يدرك الذي العلم هو! بالعلم ومرادهم والحلم، اليقين موصع 

الحسطريق عن يدرك الذي العلم لا الاستدلال(، أو الخبر 

الأولى،ط: )>_^Y(، الرءٍنى: نمد الأجروب متممة على الديئة الكواكب، انفز )١( 
الفكر،دار )بيروت; 

(.١٩٧)ص للحدادي; اف كتاب نفير لحلم المدخل انظر ، ٢١
)\إس.البيان: جامع )٣( 
)،آ/؛اُ(.البيان: جامع )٤( 
)ا'ا'/ا/ا"(.البيان: جامع )٥( 







ئميتهمنظير ، حث والشف، ، فلنا اليشص مى نئد العرب إل • قيل 
صارحا،والم1شبثا صارحا، والمغبث، ندفه، والضياء ندفه، الهللمه 

علىيدذ ومما وصدم. الشيء بها نمى التي الأسماء من ذللثؤ أثب وما 
Iالصمه بن دريد نون اليقص، له يسمى أنه 

دالمنئ الفارممًغ نى نرايهم مدجج بألمي ظنوا لهم فملئ 
أسعارمن والشواهد ثاتيكم... مدجج ألمي ثيمنوا ت بدللئ، يعني 

نحصي،أن من أكثن اليقين معنى فى القلي أن على وكلامها العرب 
١،.كفايه« لثهمه ومحق لمن ذكننا وفيما 

ئقياثم تئم مكن أثا داود • ه جلالجل ه ولن- ٢ 
٢[٤ ت ]ص 

فيالئالف، لأقوال وسرده الأية معنى ذكره بعد — الهلبري قال 
ءالقلي توجه رروالعرب ت - اظيناه أنما داود وعلم بمعنى وأنها معناها، 

وجهغير من هو الذي العلم إلى ، كثيرا- الاحمار على أدحلته إذا 
}العيانءر 

ء> كلن أمحث، ئ ئ أن قتآ ه رْ ذكجل ه ولق- ٣ 
حمثا4]الجن:ه[.

والجنآدم بنو تقود لن أن خستنا وأما ! قالوااريقون! التلبري! قال 
ؤإنماالثالث،، بمعنى الموضع هذا محي والقلي القول. من كذبا اف على 
علىيجترئ أحد يكون أن علمت، تكوف أن الجى من النفر هؤلاء أنكر 

(.٦٢٤)ا/'آمآ\•، اوان:جامع )١( 
(.٦٤، ٦٣)'آ/اوان:جامع )٢( 



أنو٠بزأ يسمعوه، أن دسوأ لأنهم القرآل؛ سمعت لما اض على الكذب 
محانيمن ذلك وغير وولدا، صاحبه فه أن الزاعمين افب تكذيب يعلموا 
منإليه آدم بني ندعو فيما صادق إباليز أف يحنبون كانوا — الكفر 

ذلك،كل فى كاذتا كان أنه أيقنوا القرآف سمعوا فلما الكمر، صنوف 
فسموه٤[ آ م2ثهثايم آثو عق سفيت١ يمد َلك0 ت قالوا فلذلك 

ا،رسفيها 

التفسير!في أثره الخاص! المطلب 
الأية،فهم في واللبس الادكال إزالة في أثر الأسلوب لهذا كان 

التفصيل!ؤإليك معناها، نوصح من فيه ما إلى إصافه 

الأول:الثال ففي 
لأية،ا فهم في يرد قد إشكال إزالة في الأسلوب هذا أثر يفلهر 

عزفه والهناعت بالخئؤع عرفوا الذين المؤمنون يوصف، كيف وهو: 
يقارنهالذي الاعتقاد هو والقلي ريهم، ملاقوا أنهم يفلنون بأنهم وجل؛ 
وذللثاالقيامة، بيوم جازم غير صاحبه يكون أن فيقتفي النقيض، تجويز 

احائز؟! غير الكمر على والمدح الثلى، على مدح تعالى واف كمر■؛ 
الحربكلام في ذلك ورد كما اليقين، بمعنى هنا الغلي إف فيقال: 
الإشكال.يرذ،ا حينئذ فيزول وأشعارهم، 
وهو:الأية في الم الءعلى الغلي لفغل إطلاق في لهليم، أثر وهناك 

)0)/(، ٤٩٦، ٤٩٥)؛/أحرى: أطة وانظر (؛ ٣٢٢، ٣٢١ jUl: (ATجامع )١( 
(.٠١٥، ٢٣٢/٢٣)(، ٦٩، ٦٨;٢١)(، ٤٥٧;٢٠)(، ٢٩٩



فيعلمه إلى يالإصافة الدنيا في الناس أكنر علم أن على التنبيه 
يكادلا الدنيا في الحقيقي العلم وأن العلم. جنب في لكلظى الاخرة، 
ؤأو;بمقوله: في تعالى اف ذكرهم الذين والصديقين لشين إلا يحمل 

[١٥الحجرات ] يرتا؛إه لم ورمؤدءئم اثو ءامنوأ 
الثاني:المثال وفي 

ؤوءلر(دامحندتعالى: قوله معنى توضيح في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
مالعالوعالم يمحنى [ ٢٤]ص: ه إياب روها ؤم نم, هأننعثن دقه أثما 

بهنْداود جبريل أحبر ولو به، ولمن اليقين يقارب الذي الأستدلالي 
؛الثقينير العلم ت-لعلم، وعبر يرفلن( عنها يعبر لم الفتنة 

أنههنا العالم على الغلي لمقل حمل أوجب الأي اءالثبب إن وقيل: 
صعدايم فضحاك، صاحبه إلى أحدهما نظر بينهما قضى لما داود 

علمداود أن فثبت، ؛ذللث، ابملاهالله أن داود فحلم وجهه، مل الماء إلى 
الاسدلاليالملم لأن اللم؛ عر الفلن لنقل حمل جاز ؤإنما ذللث،، 

الخصمانقلنا إذا يلزم إنما الكلام هذا ]و[ عغليمة... مشابهة الفلن يثبه 
بلالملم، عر الظن حمل لمزمنا لا ذللث، نقل لم إذا أئا مالكين كان 

تعالىاف من الابتلاء حصول ظنه على علم، لما إنه يقول أن لقائل 
والإن؛ة«أم.بالامتغفار اشتغل 

المرادأن على يدل الأية في اللم موضع الغلي وضع إف وقبل: 

(.YY،>/T)للا3ي: انمب، مفانح انظر )١( 

ُمشبتيضس:0،/ي.صمحيُمم;ت,(، 



علىالحكم في المبادرة هي إنما .ؤ داود بها أبتلي التي بالفتنة 
ذلك،عالي الله فعاتبه كلامه، يسمع أن قبل ظلم، أنه عليه المدعى 

،منها تنزيهه لم مكل على ينبغي التي المرأْ قمة بها المراد وليس 
لقيل:القمة تاللث،  i_llالراد؛كان ولو اللام، عليهم إخوانه وسائر 
)وظئ(أمت يقل ولم داوى، روعلم 

:الثالث،المثال وني 

)ظى(أو وذللث، وتوصيحها، لأية ا فهم في الأسلوب هذا أثر كان 
:]الجن َمحبا4 ء >، ولإى ألأم، محل ئ أن ْلنآ ^^٤ ت تعالى نوله ذمم، 

طهداود )أف : حلاصتهامتوعن القافل التمر كب من كير في القصة هذه وردت )١( 
يقرأهاالش الكتب في اللام عليهم ؤيعقوب ؤإمحاق، إبراهيم فضل وحد لما السلام 

مابمثل يبتليه أن ربه فسأل بها، تبتل لم يلأيا ابتلوا أنهم واحبر مثلهم، يمطيه أن ربه سأل 
يأحدهاأن فأراد رحليه عند ذهب من حمامة وقعت إذ المحراب في هو فبينما به؛ بتلاهم 

عنها،ومحال بها فأعجب جميلة، امرأة فأبصر فهتارت، ليأحذها فذهب كوة إلى ف؟لارت 
مقدمةفي يجعله أن الغزاة تلك أمير إلى فأرسل الغزو فى وهو زوجا لها أف ُأحير 

والجامع(، ٦٩. )•Y/؛n اليان: جامع انفلر زتزوجها(، خطبها ئتل فلما الجيش، 
الروايةهذه بعللأن يخفى ولا وغيرهما، ؛ بعدم( وما ١ ٥ ٥ / ١ )٨ ت للقرءل؛ي القرآن لأحكام 

كذلك،يكون أن وحاشاه اللام، عليه داود اممه نبي في القدح من فيها لما الإسرائيلية؛ 
مناحوذ أكثرها نمة هاهنا المقرون ذكر افد الرواية: هذه على معلئا كثير ابن يقول 

أيابن روتما ولكن اتبايه؛ يجب حديث المعصوم عن فيها يثبتؤ ولم الإسرائيليات، 
منكان ؤإن ؤيزيد أنس، عن الرقاني يزيد رواية من لأنه نده؛ يصح لا حديثا هنا حاتم 

هذهتلاوة مجرد على يقتصر أن فالأولى الأئمة، عند الحديث ضعيف، لكنه الصالحين 
أيصاء.حق فهو تضمن وما حق، القرآن فإن وجل، عز النه إلى علمها يرد وأن القصة 
وآحرين،اليد مصهلفى تحقيق: الأولى، هل: (، ٨٢، ٨١)^\إ العفليم: القرآن نمير 

٠للتراث، أولادالشيخ ومكتبة فرؤلبة مؤسسة رمزْ:  منوأحن ، آم(  ٠٠
المّحمفاتيح انفلر لإبطالها، كثيرة أوجها ذكر فقد الرازمح،؛ الرواية ءذْ إبطال هم، تكلم 

(.١٩٤)أآ/بمخا.لأرازكا:
الثانية،ط: (، ٣٦٢، ٣٦١; ١٦)لابقاص: ور والالآ,ات تامحب في الدرر نقلم انظر )٢( 

(.١٩٤، ١٩٣)آأ/لترازي: الغيب ومفاتيح الإسلامي(، الكتاب دار )القاهرة: 



بنوتقول لن أن بنا حوأثا المعنى: فيكون الشك، بمعنى جاءت ٥[، 
والطبريالفراء ذهب المعنى هدا ؤإلى اف، على الكذب والجن آدم 

بفضوهو اليقين، بمعنك، هنا رظى( أل التأويل أهل بعض ؤيرى 
كانواأنهم يفيد النفي لتأبيد المفيدة ئ)لن( المفلنون وتأكيد مخطئ، 
زصللوهمل بمن ظنهم حن في متوغلين 

(.٣٢٢، ٣٢١)٣٨ : ،jUlوجامع )ما<ام(؛ \م\0.■ انفزساني )١( 
(.٢٢٤)٩٨ واكوير: التحرير انظر )٢( 





الساعالمحث 

الكلأم('أض ظا> ذلإ ك ثم لم ام نكئ ذلإ 

الأسلوب!توضيح الأول! المطلب 
والمكنى،الكناية الكوفيون ميه يالضمير، ! د)المكنئر( المراد 

نمهبالمعنى وهو والمضمر، الضمير المريين! وعند 

الضميريدكرون أنهم كلامهم في العرب عاداُتإ من المعنى: فيكون 
ماالكلام في كان إذا ، اختصاراعليه يعود الذي الأمم يذكرون ولا 

(٣) عاJهر٣;يدو 

يعيبانوما لبمدبان ارإJهما بقبرين: مئ لما ه الّحم، قول ذلك ومن 
فمح"ُ"

)ا/"آ'ا"(.المان: اظرجا.ع )ا(
(،١٩٠)ا/ لليوطي: الهواْع ومع (؛ ٣٥٩/٢)والمالك: _ UJ1توضح انظر )٢( 

.-٥١٤١٨العال٠ّية، الكتب، دار )ييرويت،: الدين، شص أحمد تحقيق: الأولى، ط•' 
)الأردن:الأدلمح،، ط؛ (، ٦٢، ٦١)ا/لفاضلاuمار: المحو ومعاني (، ٢١٩٩٨

)\/\'\y(.الهوامع: ومع (؛ ١٧٤)ص القرآن مشكل تأؤيل انظر )"٢( 
ورفم=)يدون(، بابخ الوضوء، محاب، في (، ٩٠)ا/صحيحه: في الخاري أحرجه )٤( 



سممي

بهوالمراد مذكور، غير على الضمير أعاد )إنهما( ه■' قفوله 
ذلكر١،.على المام ساق لدلالة ١^.>،؛ صاجا 

تلأسلوب ا صيغ إ الثاني المهليس، 
صيخانمنها العلبري، عند الأسلوب لهذا صيغ عدة وردت 

Iمتقاربتان 

تجرلم اسم مكي يدكر أن الكلام في محال )غير الأولى؛ الصيغة 
لهذ>ظا>فىاوكلأم(لآ/

مممدم.ذكت لها يجر ولم التكالمة، عن وكنى )... ة: الثانيالصيغة 
سامعيعند المراد المعنى مفهوما كان إذا كثيتا، ذلك تفعل والعرب 

الكلأم(رم
عنبمتغنون قد العرب أف تبين الصيغتين هاتين في النفنر حلال ومن 

عليه.يدل ما وفيه مفهوما، الكلام كان إذا الضمير عائد ذكر 

الأطوب:دراسة الثاك: الطالب 
فيوقرروْ والتفسير، اللغة علماء الأسلوب هذا إلى أثار لقد 
وص؛كبهم، 

نجا،ةعلى الدليل باب الطهارة، كاب في (، ١٣٩)ص صححه: في ومسلم (، ٢١٨-)
ت)الرياض مي، الكر صهيب، أبو ت به اعني (، ٢٩٢)برقم منه، الامتراء ووجوب البول 

الدولة،الأفكار ست، 
(.٤١٤))/اظرفتحالارى: )ا(



الفراء)تتما،آه(:١- 

ترريريد ٤؛! ]الماديات! ته يدء ، ^٠١٥تعالى! فوله عند قال 
منإلا يار لا انمار لأف جائز؛ وهو ذلك، نل تذكره ولم بالوادي، 

لهيجر لم ؤإن عنه، كنى الشيء اسم عرف ؤإذا بذم، لم ؤإن موصع 
ذم...«لا،.

)ت؛آآه(لأ،!ملام بن القاسم مد أبو - ٢ 

القرآن،في كثير سائر اروهذا مذمر! غير على الضمير عود في قال 
-اممه قول ذللث، من الأمم، عن يكنوا أن وأشعارهم، العرب، كلام وفي 
مكثاعق تنلكث ما ْكثمحأ بثا آلثاس آممه وخد •' - ئناوه جل 

منعجا رث ؤ;ا آخر! وصع موفي [ ٤٥ر! اءلثندآكف4]ف
ملوهو الأرص، الماس! عند اه فمعن[، ٦١]المحل! دآبؤ؛ه 

تذكرها...،<ص.

ّا-ابنس)تماهآير(!

لغيرممر أن الاختصار ؛رومن والاختصار(! )الحذف باب في قال 

(.١V٤/٣)الهمان: معاني )١( 
كارس الفنون، ذو المجتهو الحاففل الإمام عبداش، بن سلام بن القاصم عبيد أبو مو )٢( 

مانعةمصنفات وله ومائة، وحمض سع ستة ولد والفقه، والأدب ؛الحدين، العلماء 
سرانغلر وماتتين، وعشرين أرع منة دتوش الممنفا، الغرب منها الركبان، بها سارت 
)0ام\{.والأءلأماالزركلي: (؛ ٥٠٧)'\ا'\ل النلأء: أعلام 

سرق،محمد محمد حسين تحقيق؛ (، ٤٤٠، ٤٤٤)Y/عبيد؛ لأبي الحديث، غرب ( ٣١
(.٣١٩٨٤؛•؛اه-الأميرية، اساح لشئون العامة الهيئة )القاهمة: 



يعني:[ ٣٢زصت قتخ ^■٠!، وعز؛ جل كقوله مذكور؛ 
ا.ذلك...اال قبل يذكرها ولم الشمس، 

اكطبيقية:الأمثلة الرابع: الب، 
:منهاأمثله الطري عند الأسالوُب، لهدا وودت 

[.٦٦: ]١^ ه ثنا ثود:يا ِلثا ؤء تحار: قوله - ١ 

قوله:من والألم، الهاء تأويل في التاؤيل أهل خلاف الطري ذكر 
:وهماعباس لأبن روايتض وذكر ؤجعكها4، 

نكالأ.المنخه وهي العقوبة، تلك، فجعلنا الأولى؛ 
الحيتان.يعنى )فجعلناها( الثانية؛ 

ثمءاس، ابن من الأيد ص' لبح ثم _"'، أدالأ دم 
الحيتال؛يعني : ؤ.دتكهاه ذللشؤ: تأؤيل في قال الذي رروأما قال؛ 

فانهذنوبهم. س بحدها وما القوم ذنوب من الحيتان يدي بين لما عقوبه 
فيقال:ذكت لها يجر لم الحيتان أن وذللث، الائتزاع؛ في أتعد 

المربهلأن ذي؛ ليحيتان حرى يكن لم ؤإن حائز ذللا، أنَ فناأ فلن فان 
فغين، كذللأ، كان ؤإن ذللا، فان ذكر، له بجر يلم لأمم ا عن لكني قد 

فيفناهن به والمحمود — الكتاب، خناهر من المفهوم يترك أن حائر 

ويقه(؛ ٢٥٦)ص ت اللغة ض في الماحي وانفلر (؛ ١٧٤)ص اذقوا0: مشكل تأؤيل )١، 
)القاهرة:حالدفهس، وطق: ص الأولى، ْل: (، ٥٦٣، ٥٦١٣)Y/للتحالي: الأنة 
داأاه-خههام(.الخانجى، مكتة 

(.٦٩، ٦٨٨)اJاذ،; جأْع انظر )٢( 



حبرولا اكزيل، ظاهر من عليه دلالة لا باطن إلى - والتنزيل الخطاب 
ا.تفيصا(ل مإجماع الحجة من فيه ولا ، منقوو ه الرسول عن 

قدهاؤلثر ئتسهء ؤ، يثم ؤحثئ\ ه حلالحل ه ولق- ٢ 
[.٧٧لثئ4]يوسف; 

الكلمه،بها عنى لأنه فأئث؛ . ءؤه1ثزهاه رروقال: العلبري: فال 
ولو[، ٧٧ت ]يوسف ^١ منأ وأثث مأ==قاوا ثر ؤؤثءِ وهمي" 

ئيذ وح فيل: كما حائزا، كان تذكير البجاءت كانت 
وكثي[، ٤٩آك4]مود: 

كانإذا ، ^١ ذللث، معز والعرب، متقدم. ذكت لها يجر ولم الكلمة، عن 
حاتمقول نفليت وذللئ، الكلام، سامعي عند المراد المعنى مفهوما 

ائالإص:
الصاJئأة\ وصاى نوما إدا المثى عن الئزاء بعني ما أنائي 

كانإذ ذكت، لها يجر ولم عنها فكي الصدر، ومحاق؛النثس يريدت 
تبقوله مراده على كلامه مع آ لدلالة يوما، حثرحنت، إذا ٠ قوله في 

مابند من ها-بمتثثءا رديكن إى جذ اش• قول ومنه بها• وصاق 
لع_ئرئبمدها من رهدك يا>ى دبمث؛روأ ح؛-هثئوأ نح ئثؤإ 

(.٧٣، ٧٢)Y/اليان: جامع )١( 
(.٣٦٢)ا/للفراء: القرآن انظرمعاني )٢( 
سليمانءادل تحقيق: الaلاش، مدرك ين يحي صنعه: (، ٢١)٠ ص ديوانه: ني الينتا )٣( 

ينمعد ين عبداممه ين حاتم عدي أبو هوت وحاتم المدني(، مهلبعة )ممر: جمال،، 
عرفنزل( ما حيث، وكان الثعر، جيد ماعزا جوادأ كان القحطاني، الطائي الحثرج 

انظر.، الم، ٌولار بمد الثامنأ المنة في وفاته وأرحوا بجوده، المثل يضرب منزله، 
(.١٥١)Y/للزركلي: والأعلام )\ا0ص والنعراء: الثعر 



لأممذكت ذلك قبل يجر ولم بعدها من ت فقال [. ١ ١ ٠ جمر
مؤتث«

يهميء إل دهذ أعثلأ أعثهر قآ حعتا ^،١؛، تعالى؛ ه نول- ٣ 
٨[.]ص: ثتنو0ه 

.الألمان4 إل ؤُءى ت ااوةوله I لأية ا لمعنى ذكر0 بعد الطبري قال 
الأيمان،عن فكنى أعناقهم، في بالأغلأو مجموعه فأيمامهم يعني؛ 

إذاالأغلال، وأف الكلام، سنى الاممن لممرفة ذكت، لها يجر ولم 
بهامجموعه المغالولمن أيدي وأيمن إلا نكى لم الأعناق في كانت، 
كماالأيمان، ذكر من الأمحاق فى الأغلأو كون بذكر فاثنى إليها، 

نليييأبهنا الخير أييئ وجها ننئ إدا أدري ا دن
أمالئثشيلأ:افيآكثاوليأاص 

بمعنىذللت، سامع لعلم وحده؛ الخيز ذكر ؤإنما الشن، عن فكش 
اسئكن(^٣،.مع الخن كان إذ قائله، 

(.٢٧٦، YU)'Y\/؛<السان: جاع )١( 
صالذي الثث أم )... : بالفظ.(، ٢١٣، ٢١٢)ص ديوانه: في وهو العيي، النقب، هو )٢( 

المخطوطاتععهد العرية، الدول جامعة الصيرفي، كامل حن تحقيق؛ ستغيتي(، 

أحرىوبفلرأ،ثلة <، Y0A/Y)لأفراء: القرآن وانذلر«عانى )ها/م«أ(؛ المان: جا٠١)٣( 
(,iW'/\r)(، ٣٢٢/١٢)؛(، U،\/A)(، ٦٧٥، ٦٧٤/٧)(، ٦٠٣/١رسري: 

(.٥٨٠، ٤٣٧)؛Y/(، ٥٣٢;٢١)(، ٤٢، ٤١/١٦))ها/أأا(،



التفسير:في أثره الخامس: المطلب 
الضمير،مرجع في رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أثر يتبثن 

ذلك•ف بتا ؤإليك البليغة، المعاني من يحويه ما إلى إضافة 

الأول:المثال ففي 
الضميرمرجع في المسرين اختلاف في الأسلوب هذا أثر يتبين 

منومنهم مذكور، غير إلى جعله من نمهم ؤمحكها4، قوله: في الذي 
مذكور.إلى جعله 

مرجعفي اختلغوا مذكور غير إلى يرجع الضمير إن قالوا فالذين 
وتبعه، الفراء وهو )المسحة( على عائدأ جعله من نمنهم الضمير، 

وهي)البان(، على عائدا جعله من ومنهم الaلبرير٢،، ذلك على 
منعليه الدلالة لعدم الهلبري؛ استبعده وقد ، عباس ابن عن رواية 
ومنهمالإجماع، أو المنة من دليل عليه تشل لم ولأنه المزيل، ظاهر 

كثيررابن وهو )القرية(، على عائدا جعله من 
علىعاندأ جعلوه مذكور إلى يرجع الضمير إن قالوا والذين 

وهوو)المرده(، )المخة( على عائدا جعله من ومنهم ، )المردة( 
\لأخفشص.

٤(.١ / )١ ت ١لقرآن معاني انفلر )١( 
(.٧٢)A البيان: جامع انظر )٢( 
(.١٧٦)أ/البيان: جامح انظر )٣( 
اس:القرآن نفير انظر )٤( 
)آ/ا،أ(االبيان: جامع انظر )٥( 
(.)٢٨ص للاحض: القرآن ساتي انظر )٦( 



اكاز:المثال وفي 

الضميرمرجع في الممسرين اختلاف في الأسلوب هذا أثر يفلهر 
أو: وغيرهماوالزحاجل١ا الطبري فيرى قوله: في الذي 

أعاموأثة كمحقاثأ ثز أسر ؤ قوله: وومسره يعده، ما إلى يعود الضمير 
مستعملاالوجه هذا على الإمرار فيكون [، ٧٧ائومم،: مبمفوى\بٌ ما 

هذهأسر فم يوسف أف بمعنى الإخفاء، على يدذ كونه من حقيقته على 
نهكانافر جشر قوله: وهي لإحوته يظهرها ولم ه نففي الكلمة 

،(٢)مقوىثآ لنلإ رأثه 

إلىيعود الضمير أف وغيرهما، والشوكانى حيان أبو يرى بينما 
،[ ٧٧فإ: لدوسهثل؟بم رمن لخ سررت\ همد يسيق، ؤق1لوأإن جملة: 

غميهيفلهر ولم تحملها أنه الفول، هذا على الإسرار معنى فيكون 

لكنالبمري، اللغوي، النحوي، الزجاج، إمحاق أبو مهل، ين الثرى بن إيرامم م )١( 
لهحنبل، بن أحمد •ع اف يحثره أن يحتقر وهو له ميع ما آحر وكان الإعتقاد، حن 
)٦/بعداد: ننارخ انفلر وثلاثمائة، عشرة إحدى ستة توفي ؤإعرابه، القرآن معاني كتاب، 

(.٦١)A/ تمرْ: في ممر وابن (؛ ٣١١)٣; الكشاف،: في الإمخشري القول، هدا 
فقيهاليهن، يلاد من مولكن هجرة إلى ينبه الثولكتي، علي بن محمل عبدافه أبو هو }٣( 

لكلفقه،عوة: ملوم في مثاركة له صنعاء، أهل من التمن، علماء تمار من مجتهد 
فىبين الجامع القدير فتح الشهير؛ تمايه فه وله والنمير، والحديث،، والأصول، 

فيه لتفترحم وقال. وألفط، ومحاتنين حمين محنة توفي التفجر، علم في والدراية الرواية 
دار)بيرون،; (، ٢٢٠الأبع: القرن بعد من سحامن الطالع الدر تمابه 

(.٢٩٨)٦; للزرلكو: الأعلام وانظر المعرفة(؛ 



كلاما، صفوركبٌ بما أعلم واثئ ماء=قاها نر أسم ؤ ت نوله ؤيكون منها، 
توبيحابذلك حاطهم أنه بمعنى ، متانما صريحا 

الثالث:الثال وفي 

الضميرمرحع في رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
عائدالضمير أف الفراء فيرى ٨[، ألأدماتيه]يس: إل ؤءيى هوله: في 

ذلكعلى وتبعه عليها، السياق لدلالة مذكورة؛ غير وهي )الأيدي( على 
ألالوجه: هذا على المعنى فيكون وغيرهما، والنحاس العلبري 
^٣،.٢٠٠٥أعنافي بالأغلال مجموعة الأيدي 

أفبمعنى: )الأغلال(، على عائد الضمير أف الزمخثري يرى بينما 
يثلأءبيالمغلول تجعل فلا إليها، مشدودة الأذهان، إلى واصله الأغلال 

هلأ'رأّ

الثالثة،ط: (، n٦٢/لاثوكاني: القدض ونح (خ )0إ^٦Tالحط: البحر انظر )١( 
ِ؛ه ٤٢٦الوفاء، دار المنصورة; دارالدوة، )الرياض: عميرة، الرحمن عبد تحقيق؛ 
(.٣٥، )م)/٤٣واكحريرواكومح: ،((؛ ٢٠٠٥

والأحفثىالمبرد عن أحذ المصري، النحاس اسماعل بن محمد بن أحمد جعفر هوأبو ، ٢١
إعراب: مؤلفاتبم وس التأليف، كثير الرواية، غرير العلم واسع وكان وغثرهما، والزجاج 

ثمانسنة يمصر توفي - مطوعة وكلها - والاثتناف والقaلح القرآن، ومعاني القرآن، 
الأدباء:وسم (؛ ٢٢١، ٢٢٠)واللغومحن: النحويض طقات انظر ونلألمائة، وثلأين 

/((٤٧٠، ٤٦٨.)
القرآنوْعاز )ا،ا/م.؛(؛ البيان: وجامع لأفراء: القرآن ساني انظر )٣( 

)عكةالصابوني، علي محمد تحقيق: الأولى، ط: )ه/بي؛(، للنحاس: الكريم 
ذهبالقول، هذا ؤإلى (، ٢١٩٨٨- ٠١٤٠٨الإسلامي، الترايث، إحياء مركز المكرمة: 

الأولى،ط: (، ٦٠)ه/ه. له: الئهاية بلوغ إلى الهداية انظر: طالب، أبي بن ،كي 
أم(.٠  ٠٨_  ٠٥١ ٤٢٩الشارية، جامعة )الإماراتت علمة، رسائل مجموعة 

))،/!!ا(.الكشاف: انظر )٤( 



ررهذا)الأيدي(! على عائد الضمير بأف القائلين على ردا وقال 
إلىالمعنى يدعوه الذي الذلاهر وترك التعسف من صرب فيه الإضمار 

اشودرآ،.أبو ذلك على وسعه ءنه،<لا،، يجفوا الذي الماطن إلى ه نف
للأية،جديدا محنئ يفلهر أنه تجد الأسلوب هذا في التأمل وعند 

مشدودةاليد بقاء أف وذلك الكافرين، على والعذاب النكال زيادة وهو 
باه_،والعياذ _ المغلول على وشده كرب فيه الغل؛ في الحنق ْع 

إفقيل إذا وأما نكايه، أشد التفسير، هذا على الوصف، هذا فيكون 
وكانمخلاة، مرسلة يداه فت،كون )الأغلال(، على عائد الضمير 
ولاالغل، فكاك عر بها يتحثل ولعله يإءللأقها، الفرج يعص للمعلول 

الحنقهع مشدودة كانت، إذا هذا يحمل 

(.١٦٧)ه/اصاف: )١( 

(.٢٩١)ه/ الملم: العقل إرشاد انفلر )٢( 
(،١٧٦،  ١٦٦/0)الكثاف: طوع ١^، لأبن ف ^1 31س الأنصاف انفلر )٠١( 

رقم)؛(.حاشية 



الثامنالمبحث 

رائل(أبغير يتعليقه وذلك أبدا، ؛الدوام الئيء )وصش 

الأسلوب!توصيح الأول؛ المطلب 
الدائمة بصفة ما شيء وصم، أرادت إذا أيها العرب أساليب من 

ماذلك أفعل لا •' فيقولون زائل، بغير ء-لقتها أبدا حالها عن تتغير 
الممن،وؤللع الشجن أورق وما والنهار، الليل وهما الملوان، اختلف 

أيدا.أفعله لا كله بدلك يريدون لساق، ونطق ال إنبقي وما 

الأسلوب!صيغ الثاني! المهللب 
وهى؛واحدة صيغت الطري عند الأسلوب لهدا وردت 

دائمهل.ا ، أبدا؛الدوام الشيء يصت أن أرادت إذا )العرب 
هويمولون! وكذلك أبدا، دائم أنه بمعنى والأرض، موات الدوام 
العقنلالأمت، وما ، نمير ابنا نمر وما والنهار، الليل اختلف ما باق 

المارة.ش يسير بصرف،  i.(.0UA/\y)السان; جا*ع انظر ( ١١
الدهنأي والنهار، الليل تعاقب ما ؛ والمس والهار، الليل ابناه• و الدهر، الثميرت )٢( 

=هرغ إذا ، حديثهما ال٠شامنين كإتاع ، يعفا يعفه لإتباع سمتر؛ للدهر قيل ؤإنما ؛ كله 



أ1ا(ر".ط: بذلك يخون ادبهارا،، 

الوب:الأ-دراسة الئاك: اسلب 

تفمنهم إليه، وأثاروا الأسلوب، هذا على اللغة علماء اعتمد لقد 

رآه(! ٢٤)لت، سلام بن القاسم عبيد أبو — ١ 
ررفالI وأزمته( ودهوره اللقاء ترك في الأمثال )باب في قال 

لأآتيكطث،افيت،ل؛،.اللقاء; ترك عر في يقال ١^٠٠^٣،: 

فيوالمسي (؛ ٤٩٢)A/الأعظم: والمحيط المحكم انظر الآ.محر. نمه =أحالسا 
العلمان،الكب دار )يرون: الثالثان، ط: رآ/بم؛آ(، لازمخثرى: العرب ، ١^١١

ي«إ)ه-باّآ)م(.
)T/درد: لأبن اللمعان جمهِة انظر أذلابها. الظاء >كت ما والمض: الطاء، النقر: )١( 

العثمانية،المارق دائرة آباد: ر )حيد الأولى، ط: الهمز، في اللام باب (، ٢٨٨
الرابعة،ط: الفاء، باب (، ١٧٨٨)لادميري: اعرى الحيوان وحياة ؛،،•)اع(؛ 

(.٢١٩٧٠الحلي، ١^١؛^، مكتة )ممر: 
ْ(.٧٨/١٢)المان: جامع )٢( 
الملمحصاحب الإخارى، الاغوى الأصمعي، قريب بن ^، ٧١عبئ صعيد أبو هو )"١( 

والوحوشالامتقاق منها: الختب،، وألف، الرشيد، الماسي الخليفة جالس والرادر، 
— ١٩٧/٢)الرواة إنياْ انفلر عترها، وفيل وماتنين، عثرة حمس ّنة توفي وعيرها، 
(.١٨١- \ )'\/oVالبلاء أعلام وسير ه.أ(، 

انفلروعظم، نالها طال حين ؛ان.لأنا مموهاالمسنة، الناقة والماب: ناب، جمع اشب،• )٤( 
وسى(، ١٠٢٢')أ/آأمأ، العروس: ولاج (؛ ٤٥٩١)٨ العرب:  jUفي مادة)نبب( 

المحبس؛س نؤع وفه الوطء، في رغتها حنينها وفيل؛ أوطانها، ذكزت الثب؛ حنتا 
الخيرلأيي الأمثال محاب انظر الوطء، في رعجها لضعفج تحج، لا المنة الانة لأ0 

١٤٢١٠الدين، سعد دار )دمشق: كردى، إبراهيم علي تحقيق: (، ٢٢٥صن)ابش٠ي: 
(,٨٩)١إ العرب: أمثال في والخممصي ه(؛ 



أمما س ^٠ وطه: قال: 

:^ ٢٧٦)^،نية ٢-ابن 

كلامهم،في يستملوسما ألفاظا لأني ا معنى في للعرب 'ُذإن قال: 
أيالبحر، ظني وما الليلوالنهار، اختلف أفعلذللث،ما لا يقولون: 

فيأثبا0لهالاوالأرض، موات الدامت، وما الجبل، أقام وما ارتفع، 
أحوالهاعن تتغثر لا عندهم المعاني هذْ لأو ؛ أبداأفعله لا يريدون كثيرة، 
آلثنتوذدانت ما فها ؤحنإدرتث> فنال: تعملونه يبما اف فخاطبهم أبدا، 

العالم«ر'أ،.مدة وذلك ذزامهما، مقدار أي [، ١٠٧آلأمحئ،4]هود: 
:٢٤٧٢٩١)^،تعلب أحمد انماس أبو - ٣ 

ماآتياك ولا ،، قطردر بحر فى أف ما آتيلث، لا تقول: ررالعرب، قال: 

ثقلمن والإبل الرحل صوت الأقل ونل؛ حنننا، أو تما، ألت، الإبل: ، ٢٠١)١( 
دار)محزون: )ا/س(، القالي: علي لأيي الأئليفىلغةالمب، انفلرىاب،أحمالها، 

نولط )ا،/ا/ه)(، ١^: والسل والمحكم ")أأاه_:أ،،آم(؛ العالمة، الكتب، 
مائة)يضذا.(، ٩٢))/العرب،; 

الأولى،ط: ةْلاش، الممد تمد تحقيق: (، ٣٨٠)ص تمد: لأيي الأدتال كتاب، )٢( 
(.٣١٩٨٠المأمون، دار )يرون: 

(.٥٤)ص القرآن: ثكل -اول )٣( 
المروقمولاهم الشياني، النحوي الماس أبو ساد، ين ليد بن يحمح، بن أحمد هو ل؛، 

يالحففلمثبورا دنتا صالحا حجة تقه وكان واللغة، النحو ني الكوفيين إمام يثملب، 
وتعينإحدى صنة توفي القديم، الثعر ودواية يالغريِإ والخرقة اللهجة، وصدق 

-٧(.;٥ ١٤الهلأء)أعلام ومير (، ١٧٩-الرواة)ا/آ'با إداْ انفلر وماثبن، 
:طؤ(، ٣٩٣)ص المكيته: لاين المهلق إصلاح اننلر نلرة، بحر في كان ما أي )٥( 

المعارف،دار )ممر: هارون، اللام تمد و ماكر محمد أحمد تحقيق: الثالثة، 
)'\اس{.الأعفلم: والسل والحكم (؛ ٣١٩٧٠



-نمر ما آتيك ولا محماة، الثماء ما آتيك ولا سماء، الثماء دامت، 
أبدموصع هدا يقعون والنهار... الليل يعنى نمير، ابنا — وأسمن 

الدهرارزا،.

اسية:الأمثلة الرابع: المطيب، 
وهو:واحد، مثال الطبري عنله الأملوب لهذا ورد 

حنلدثبجاوثييقوا بجالتين آلنارثم ثممحألي ١^؛؛، ءؤ»أما تعالى؛ قوله 
-١٠٦ود: هئآنو،/لنهسالِبمرة4 

لابثين: بجاه ءؤحنإيك>. ذكره: تعالى بقوله رريحني الهلبري! محال 
المرنهأل وذلكا أبدا. وآ؛فضه: آلثمتوت دامت ^٠٢ بقوله: ويعني فيها. 

دوامدائم هذا تؤ: ئال، أيدابالدوام شيء الثصم، أن أراديت، إذا 
ماباق هو يمولون: وكن،لك أبدا، دائم أنه بمعنى والأرض• الموات، 

بأذنابها.الثمن لألأت، وما تنير، ابنا تنر وما والهار، الليل احتلم، 
فقال:بينهم، يتحارفونه بما ثناوْ حل فخاطنهم أبدا. كله بذلك، يعنون 

ذلك،:في والمعنى والأرض. ماوات، الث دامت، ما النار في حاليين 
لا،١ أيل فيها حاليين 

دار)عصرت هارون، السلام عبد ت تحقيق الثانية، حدت (، ٣٢١را/ ت نعلب مجالس )١( 
(،٥٦)ص ١كعاليت منصور لأيي الخواص خواص كتاب وانظر ،(؛ ١٩٦٠المعارف، 

الكتبدار )يروص الخان، الدين محص بن مأمون وتحليق: شرح الأول، ط: 
(.٢١٩٩٤؛ا؛اه_ اس،

(.٠٧٩، 0UA/\Y)ايان; جامع )٢( 



الشيرإهي أثره الخامس! المطالب 
قدإشكال إزالة وفي الأية، معنى توصيح في أثر الأّاوبإ لهدا كان 

البيان:ؤإس فهمها، في يرد 

]هود!وآمح؛م،ه ألثثوت دامت ما ذ؛ا ُؤحنييمحت> تعالى؛ قوله ففي 
الهب،أمعلى جريا منها، يخرجون لا أبدا فيها لابثين أي ١[،  ٠٧

بغيرعلقتها لأبديه وا بالدوام الخبر وصت أرادوا إذا خطابهم فى العرب 

زائل•

ولهمنمهخ الكفار عذاب إف القادالين أن وهو إشكال، لأية ا في ويرد 
فال!تعالى اش أف استدلالهم: ووجه ، الأية بهذه استدلوا نهاية، 

مساوئهعقابهم مدة أو على النص هدا فدث أمحثوق دامب ^^١ 
الكفارعقاب مدة تكون أن فلزم متناهية، والأرخى الموات بقاء لمدة 

!!مقطعه.

ألتئزندامت  ٢٠ءؤ تعالى: محوله إف فتنال: ذلك عن ويجاب 

عمرو،وابن عود، موابن الخطاب، بن كعمر الصحابة بعض إلى النار بفناء لقول اب 
فيوالغوي (، ٥٨٢)؟ا/ اليان: جامع فى الطري الاثاد هذْ بعض ذكر ه وغرهم 

الأرواح:حائي قي القيم وابن (، ١٢٠٢اكزيل: معالم 
الرسالة،مؤسسة ; )يرون،الورى، وقاسم اكربجى على وتعليق،: تحقيق الثالثة، محل؛ 

ونال:ءنأّانجغ، وتكلم وندذكرهدْالآظردمانالماووان، ؛آإاه_ما»«آم(، 
قطناحطأ النار بفناء إليهم القول بة فتالنار، فناء فى الصحابة عن شيء صح لم ءإته 

صالعلوان: كلمان اللم المعممان لإيضاح والبراهين الأدلة انظر إنكاره٠، يجب 
وا/الإضافة: تار؛خ صدالفوامم.، )موغ أبوعمرالدومري، ونثره: بصفه قام (، ٢٢)

الإيمان،أهل من أحد مها يمي لا أن فمرادهم: بصحتها التسليم وعلى (، ٠١٤٢٦ه/
(.٢٠٢)إ/التنزيل: معالم انفلر أبدا. فممتلتة الكفار مواضع وأما 



ؤإنماوالأرض، الموات بفناء العياب انقطاع منه يفهم لا 
كلامهم،في العرب ، عرفعلى حرنا والأبدية، بالدوام الوصف الراد 

والأرض،الثماء مادامت، بقولهم! والأبدية الدوام عن يحبرون إلهم إذ 
العربلغة على نزل والقرآن ذلك، شابه وما والمهار، الليل احتلم، وما 

وأسالمهم

ر«ا/ا/آ'ه.امماب: علوم (؛ ٦٥)غا/إأ، انظرمفاتح )١( 
٥٦٩.)



التامعالمبحث 

شانما(راممارب إذا غيرئ، تلكن الكلمت وضع ) '

;لوب لأسا توصيح الأول! المطلب 

إذاالأحرى موصع الكلمين إحدى يقعون أنهم العرب أساليب من 
فيمتقاريتان وهما معنى، من أكثر للكلمتين كان ؤإذا معنياهما، تقارب 
فيالأحرى موصع إحداهما يقعون فإنهم بعض، دون المعاني بعض 

فيه.يتقاربان الدأى المعنى 

يانثروفد ، للبعيرر العرب لغة في ستعمل )المشفر(، كلمة فمثلا 
٣،،المشام غاليفل هو فتقول: غليفلة، كانت إذا الإنسان شفة عن بها 

بينهماوالتسايه للتقارب الإبل، يمافر بيها يالحبس، مافر ٠ وتقول 
٠٢الكبرأ حنث من 

(.٦٨/٢١)المان: انظرجا.ع ))(
مائة)ثمر(.(، ٤٤٢)ص المحط؛ والقاموس (، ٣٥١/ ١١)اللغة؛ تهذب انفلر )٢( 
١(. ١٦)ص القرآن: مشكل -اؤيل انفلر )٣( 
)شفر(.uدة (، ٣٥١ا/ )١ اس: تهذب انثلر )٤( 



^^رزللير£؛ج

تلأسلوب ا صيغ الثاني! المهللب 
وهي!الطبري عند الأسلوب لهذا صغ ثلاث وردت 

مكانووضعها الكلمة استعارة العرب شان )من الأولى• الصيغة 
نظيرتها(

غيرفى فوصعتها الكلمة استعارت ربما )الحرب الثانية! الصيغة 

اموصعها 

وهماالمعاني، بعض في الكلمتين معنى )تتقارب الثالثة! الصيغة 
صاحبتهامكال إحداهما العرب فتضع أحن، أشياء في المعتى مختلفتا 

فيه(مهنياهما يتقارب الذي الموصع في 

الأملوب!درامة الثالث! اوطلّ، 

ومنإليه، وأثاروا الأسلوب هذا والتمير اللغة علماء ذكر لقد 
هولاع!

)Y/؛،؛،(.المان: جامع )١( 
له،وصعن، الذي اللغوي معناها أصل ْع يتفق الطبري عند الاستعارة مفهوم أن نلاحظ )٢( 

انظرإياه، وأعرته الثيء منه امتعرت ت تقول لعانية، ١ طلب على تدلي اللغت فى فالأمنتعار٥ 
الأصليمكانها من تنقلها حض اصة فكدلك )عور(، ادة ( TS-^A/i)العرب: ان ي

فالطبريالأحر، إلى الأصلي صاحبها من تنتقل اش العارية تثبه فإنها موضحها، ض إلى 
أحدحيف، )تشبيه فهي: البلاغين عد الاستعارة وأما للأستحارة، اللغوي بالمعنى اكتفى 
(،١٧٥-  ١٧٣)ص عتيق: العزيز لعبد البيان علم انظر داتما( المشابهة وعادممه طرفيه 

ه*؛اه_هحهام(.العربية، دارالهمة )؛يرون، 
(.١٢٠)r\/البيان: جامع )٠١( 
)اآ/ا،أ"(.البيان: جامع )٤( 



:( j،YUlcj)قتيبة ابن . ١

كانإذا الكلمة، مكان فتضمها الكالمة ستسر فالعرب ١١قال! 
فيقولونمشاكلأ، أو لها، مجاورأ أو الأحرى، من __، بها المسمى 
سماء؛! للمهلر ؤيقولون عندهم... النوء عن يكون لأنه نوء؛ للتباتح؛ 

•أتيناكم«• حتى الماء نظا زلنا ما فيقال! ينزل، الماء من لأنه 
،النبادت< حسمن عن تمدي لأنها أنبتت؛ إذا لأرصو، ١ صحكمت، ويقولون! 

كلامفي هدا ومثل الثغر... عن الفاحلث، يفثر كما الزهر عن وئئفنق 
٠الكتاب١١ به يطول كثير العرب 

)ُت»ا*سملأ،!المصاب على سد . ٢ 
علىرردليل [؛ ١٦القلم! ت ٢■^^^ عو ءؤسانّثهر تعالى! قوله عند قال 

فالخرطومغيرها؛ موصع الكلمة ووصمع استعارة، الخرب كلام فى أن 
اللسان،سعة على دليل هدا وكل ترى... كما الاس عن به أحنن للنماع 

ذكرناهما وسائر - كلامها من هدا يعرف أن قبل لمانها في زاحم فمن 
الناريخوض أن وأخاف عفليمة، خطة ركب _ إمارتها لهليم، من 

،.يعالما١ل لا وهو خوصا، 

,س.ظ,م ص،إت؛ببمُتُتاث 
بنمحمد وعن ايء، عن؛ حدث معانيي، في قتل ما لكثرة بالقصاب وعرف المجاهد، 

كتابمنها بديعي مصنفالت، له وغيرهم، الطالي، إبراهيم بن ومحمد الأحرم، العباس 
مائة،وثلاث التين حدود في توفي وغيرها، الأعمال، عقاب وكتاب الأعمال، ثواب 

(.٣٨١ر،ِ.عم، تز7:ةمُ,سمس:
القيم،ًابن دار )اليمام؛ وآحرين،التوبجرتم(، غازتم( بن علي تحمق؛ الأولى، ط؛ 



اسمية:الأمثلة الرابع: اسلب 
Iمنها الطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

نؤمأثب يقد ءؤ' د'لف بمد نث مكتر ج تعالى؛ ه قول- ١ 
[.٦٤سصينهمئ4]ابم: 

أعنصنم.ثم قؤئُه: م بقوله؛ ذكره تعالى رريعني الطبري؛ ثال 
وحلفهعنه استدبر إذا يبرم• فادن ولأني • قولهم من )ئنثلئم(، هو ؤإنما 

حل،وهاحر أمر، طاعة تارك كل في ذللث، نستعمل ثم ظهر؛، حلم، 
عنوتولى فلأن، طاعة عن تولى قد فلاق فيقاذ: بوجه، ونعرض 

دءمحنلؤ، تن ءائنهر ذكزه: تعالى الله قول ومنه مواصلته. 
وعدواكانوا ما حالفوا يحني؛دللث،: [• ٧٦]الخوبة؛ وهم ورزأ 

بنولّكوئ لمندمن ذُئإبء ثن ءاتننا ؤ م: هولقن مالهت 
العربشأن ومن ظهورهم• وراء ذللثؤ ونبذوا [، ٧٥]اكوبة: 

الحربكلام في ذلل؛، ونفلادر ثفليرتها... مكاو ووصنها الكلمة استعاره 
يحنيد'لأقيم. بمد نث مكثر ج' قوله؛ فكنءللث، تحصى• أن من أكثر 

بهالعمل على وعهودكم ميثاقكم أخذنا بما العمل تركتم أنكم ؛ذللثؤ 
بماوالقيام به، العمل على المواثيق ربجم إعطايكم بحذ واجتهاؤ، بجد 

ظهوركم٠٠وراء فن؛ن.تموْ كتابكم، في به أمركم 
يأتيي كثثوأ أزض نزب 4 س جلاله؛ جل ٢-قوله 

[.١٢ثاداه]الأنفال: حقل مبم؛ وأخيرا ئء محوف 

(،٥٦٤)م (، ٢١٢، ٢١)\ا١ وانظر: ٢،((. ٠ ضان، دارابن =اكا،مة: 
(٢٢١ ،٢٢٠/٤.)

(؛٥٦-  ٥٤)أ/اوال:جامع ;١( 



يوفؤُؤأ قوله: تأويل محي التأؤيل أهل خلاف الهلبري ذكر 
القولإلا قائله إلى فوو كل ونسب أقواو، ثلاثة وذكر ^^دعثايىه، 

هي:والأقوال ، به ينمحلم الثالث 
الأعناق*فاصربوا معناْ! يعضهم: محال 

الرءوس•فاصربوا ذك: مض بل آخرون: ومحال 
و)على( : وقالواالأعناق. على محاصربوا ذلك: معنى آخرون: ومحال 

الأخرمكان أحدهما يوصع أن فجاز متقاربان، معناهما )فوق( 
أمراف إن يشال: أن ذلك محي القول من راوالص_واب قال: ثم 

يفربواأن يف، يالوصربهم المشركين قتل كيفيه معلمهم المؤمنين، 
محتملآبعثاي،4، ت وقوله والأرجل• والأيدي منهم الأعناق فوق 

جلدةمحوق من به: مرادا يكون أن ومحتمل الرءوس، به مرادا يكون أن 
منقول صح ذلك، احتمل ؤإذا الأعناق، على معناه: فيكوف الأعناق، 

لمالتأؤيل، من ذكرنا ما محتملا الأم كان ؤإذا الأمحاذ. معناه قال: 
التسلميجمتإ بحجة إلا بعض دول معانيه بعض إلى نوحهه أن لما يكى 
أمرالله إن يمال: أن حم_، قالوا خصوصه، على تدذ حجة ولا لها، 

ييه.أصحاب وأرجلهم وأيديهم نهم وأعنا المشركين رءوس بغرب 
بدرا١،معه شها_وا الذين 

ا'لأوقاؤئة الأ ، sp'iِبجا ثدورث ج وحز: عز قوو . ٣ 
[.٥٦لجمييملانمخان: .آب، ١Jعاووقنهنِ 

(.٢٤٢)ا/القران: مجاز في عبيدة أبي وهوفول )١( 
(.٧١)اا/ا،ا-_ البيان: جامع انظر )٢( 
(.ا/١٧)١ البيان: جامع )٣( 



يعدالموت يذوقون لا الجنة فى التقين وأف لأية ا معنى الطبري ذكر 
أنهالمربية أهل بعض عن ويكر الدنيا، في ذامحوها التي الأولى المرنة 

Iقائلا الوجه هدا ورد ، )محوي( بمعتى الموصع هذا في )إلا( جعل 

قولمن الأغلب لأف مفهوم؛ وجه عندي ذلك من قال لليي اروليس 
ثريدأنه اليوم. قبل ذقثه الذي الخنمام إلا الخلمام اليوم أذوق لا القائل: 
دولعمه، ومحنا ذائقه اليوم، ذلك في محلخاما عنده أن قائله عن الخبز 

يكونأن وجب معناه، من الأغو1ا ذلك كان ؤإذا غيره. الأمحلممة سائر 
ذائقوها،هم الأولى نؤع من موته آتوئه ^إلأ بقوله؛ أيت، قد 

فيالجنة أهل آمن ئد وجئ عز اممه لأن كيلك؛ ليس ذلك أن ومعلوم 
معناه.من وصفت كما ذلك ولزكن الموت، من لحلوها هم إذا الجنة 
مثلفي معنييهما لتقارنم، ر؛عل.(؛ موصع في )إلا( ئوصع أن جاز ؤإنما 
إذاغيرها مكان الكلمة تضع أن المرب شأن ومن المرصع،... هدا 

آلموثهإلا آلموق فهنا بئوم_ث ُؤلأ قوله: فكدلك معنياهما... تقارب 
معنىتقارب من وصم، لما )يعر(؛ موصع في )إلا( وصبين، آ'لأوتته. 

ءؤولا^^١ماءحءادآؤطموكل>لك: الموصع، )إلأ(و)؛حد(فيها،ا
سلفالذي بحد معناه: إنما [. ٢٢اء: ]المق؛ظتأه ألبمآهِإلأنا نت< 

معنىإلى الموضع ^ا في )إلا( وجهت إذا قاما الجاهلية، في منكم 
التباساأسد هو بما عنها وبيان المكان، عن ترجمة هو فإنما )سوى(، 

منها«لأ،.معناها علمز أراد من على 

(.٦٧/٢١)المان: جامع انفلر و (؛ ٣٣٥)Y/القرآن: معاني في القراء ومو )١( 
،١٣٥)٤; (، ٢٣١-  YYA)\/أحرى: أمثلة وانفلر (؛ ٦٩-  ٦٧)\Y/اليان: جامع )٢( 

)ا/ا/(، ١٢٠/ ١٣))أا/اآا(، )بم/ا/هآ(، (، ٤٥٦/٧)(، ٦٦٧)ه/(، ٤٤٤، ٤٤٣

(.٢٩٧;٢٣)(، ٣٩٨، ٣٩٧



التفسير؛في أثره الخاص! المطاف 
فيرين المقاختلاف وفى الأية، معنى بيان فى الأسلوب هذا أثر 
التفصيل:ؤإليك الأقوال، بين الزحح وفي فهمها، 

الأول:المنال ففي 

بمدبت مكثي قوله: معنى يان بفي الألوب هذا أثر 
عنوالإدبار راالإء-راض التولي؛ أصل أو وذلائ، [، ٦٤]البقرة: د'إش4 
والأديانالأمور عن الإعراض في تعمل امنم م، الجبء الني 

والمعنوي)التولي(، الحي الإعراض لتقارب ؛ اتاعا، والمعتقدات 
أعرصتمثم الأيه، معنى فيكون التولي، اسم عليهما هللق فا المعنى، في 
أنوالمواثيق المهود من عليكم أخذنا بما الممل وتركتم الإيمان، عن 

خلهوركم.وراء وتركتموْ تعملوه، 

الثاني:المثال وفى 

عملمن أف وذلك رين، المقاختلاف فى الأسلوب هذا أر يظهر 
بمعنى[، ١٢ل: لأنما ا ] ^ آ[دعثاق يول، ؤ : قول حعل به 

ذهبهذا ؤإلى المعنى، في )فوق( و )على( لتقارب الأمحاق(، )على 
لموالذين ، المرقندي الليث أبو ذلك على وتبعه ، عبيدة أبو 

)ا/هها(.الوجيز; المحرر )١( 
)ا/أ؛مآ(.انظرمجازالقرآن: )٢( 
محمدعلي وتلق- تحقيق الأولى، ط•' (، ١٠)أ/مرهندي: للالعلوم بحر انظر )٣( 

هو;الليث وأبو ، م( ١  ٩٩٣- ه ١ ٤  ١٣العلمين، الكتب دار )بيروت؛ وآحرين، معوض 
الملقبالناس، المحللت،، الفقيه، الإمام، السمرقدي، ابراهيم بن محمد بن نصر 
نحاب،)سيه=صاحب، الممحونن، الزهاد من الحنفية، أتمة محن علامة، الهدى، بإمام 



تقدمتوند لأية، ا ير نففي احتلموا الموضع هدا في به يعملوا 
الموفق.وافه أهوالهم، 
الثالث:المنال وفي 

الإمامأن وذلك، الأقوال، بين الترجيح في لولسا الأرعهدا أنر 
[لاذها يiومث ه تعالى: قوله في التي )إلا( أن رأى اتجري 

معنييهما،لتقارب )بعد(؛ بمعنى: [، ٥٦]الدخان: آ'لأوقه آلموثه 
الكلمةتضع أن الحرب ثأن من أن هو الترجيح هد.ا في امتنادْ وكان 

أبىبن مكي ذللئج على وتبعه معنياهما، نقارب إذا غيرها مكان 
طازا،.

هداورد ، رموى( بمعنى رإلأ( أن والزجاج الفراء يرى بينما 
بلبصحيح، تضعيفه ر'وليس بقوله: عملية ابن وتعقبه ، انجري المعنى 

.ويتسقا؛ -)محوى( المعنى؛يمح 

وسعتنثلاث ونل وسمن حص منة نوش )الخاوي(، محاب وله -الغافلض(، 
(.YU/A)للزوكر: والأعلام (؛ ٣٢٣، ٣٢٢)I)/النلأء: أعلام مر اننلر ونلأنماتة، 

طالبأيي بن أبرمحمد•كي، هو؛ و*كي، (، ٦٧٦)*ا/• الهاية؛بلؤخ إلمح، انظرالهداية ( ١١
عالمالقرئ، العلامة القرطى، ثم القيرواني القيي مختار بن محمد بن حموثر 

والفهم،والكينة الدين *ع العالم أوعية من وكان الممانيف، صاحب والعربية، ير بالنف
أعلامصير انخلر مائة، وأرع وثلأيثن، سع منة توفي، القرآن، إعراب مثكل ٠ مصنفاته ومن 

(.٢٨٦/٧)والأعلام (؛ ٥٩٢، ٥٩١)U)/النلأء: 
؛(.YA)؛/للزجاج: القرآن ومعاني )٣٣ْ/٢(؛ لكراء: القرآن معاني انغلر )٢( 
(.٦٩-  ٦٧٨١)اليان: جامع انفلر )٣( 
•)®/AU( الوجيز؛ المحرر )٤( 



العاشرالمح٠ث، 

معتانما(لاآمارب إذا غيره، مكال الخنف )وصع 

تلأملوب ا توصيح الأول! المْللب 
يضعونأنهم فيه، ونومعهم الخطاب في وتفننهم العرب أساليب من 
مأمونا،والليسل مكشوفا المعنى يكون أن بشرهل غيره، موصع الحرف 

كانأو اللبز وير إذا فأما المعنى، في متقاربين الحرفان يكون وأن 
ا.الاحرأ موصع أحدهما يضعون فلا المعنى، في مختلفين الحرفان 

الأسلوب!صيغ الثاني! الطيي، 
!وهماالعلثرى عند الأملويبؤ لهدا صمغتان ورديت، 

تقاربإذا غيرْ آحر مكان الحرف يوصع )وإنما الأولى! الصيغة 
وصعركلامهم في موجود فغير معانيهما، احتالمت، إذا قاما معنياهما. 

الآحر(لم.عقين، أحدهم١ 

١(. ٠٨)a/السان; جاْعر انفلر )١( 
ينطي تحمق: الثاب، ط: )مأ/0أ\،(،  dT0U)\/١^٠؛: لأبن ,د\خ !نظر )٢( 

الفوائد،ئلم دار المكرءةت )مكة نيد، أبو عبداض بن بكر إشراف، ءمران، محمد 
١٤٢٧.^

)غ/خ«ا(.المان: جامع )٣( 



أولىيه هو وجه ، أ المعاني حروف من حرف )لكز ت الثانية الصيغة 
التلميجب بحجة إلا غيره، إلى عنه ذلك تحويل بملح فلا غيره، من 

لها(رم

يكونالم إذا الحرفين أن سن الصيغتين هاتين في النظر حلال من 
اللبسمن حوفا الأحر مكان أحدهما يوصع فلا المعنى، في متقاربين 
إلىبمرق فلا له، وصع الذي معناه حرف لكل ولأل المحنى؛ وذهاب 

واضحة.بحجة إلا غيره 

الأمالوب:درامة الثالث: الطلم، 
ووضعالحروف نيابة في - وكوفنهم بصريهم - النحويون احتلف 

مذاهب:على بعض، موضع بعضها 

بعض،مقام بعضها ؤإقامة الحروف نيابة جواز الأول؛ المذهب 
القول!هذا إلى ذهب، وممن 

ا_الأحفش)هاأه(:

ؤثانسآصثايكاءازآسهنحو: )مع( موضع في )إلى( اروتكون قال: 
وؤبمنثهقوله: في )علئ( معنى في )من( كانت، كما [، ٥٢عمران: ]آل 

الجر،كحروف بها، مختصا معنى تمد اش الحروف هي ت المعاني بحروف الراد )١( 
صفةالأمم في تحدث لأنها الإضافة، وحروف الصمات، بحروف الكوفيين عند ونمى 

انظربه، وتربطه إليه توصله أي الفعل، إلى الأمم تضيف ولأنها غيرها؛ أو ظرفية، من 
الثانية،ط: 0همآ(، ، ٣٩٤)ص للكفوي: والكلمات (؛ ٣٣١)Y/الهوامع: مع 

-٥١٤١٩الرسالة، )مؤّة بيروت; المصري، ومحمد درؤيش ءلنال تحقيق; 
١٩٩٨.))،

(.٣١١، ٣١)١/•اJيان;جامع )٢( 



معنىني الباء كانت وكما القوم، على أي: [ ٧٧]الأنساء: ينأمِه 
)على(...®معنى في )في( كانت وكما )على(... 

العرب.وأثعار كلام ومن القرآن من أمثلة وذكر 
;(:٥٢٧٦)شبة ابن ٢. 

،.رعض<اأ مكان الصفات حروف بعض دخول راباب قال: 
الباء،مكان )عن( و )عن(، مكان والباء )على(، مكان )في( وذكر 

الحروف،من ذلك غير إلى )مع(، مكان و)إلى( )على(، مكان واللام 
،.وأشعار كلام ومن القرآن، من أمثلة لها وذكر 

-(:٠٢٨٥)ّا_المند 

الحرفانوقع إذا بعض، من بعصها تنين الخفض راوحروف قال: 
يدثغءؤوصريلإ'ؤ( ذكره: حل الله قال المواضع، بحثس في معنى في 

دحلتحأحاطت، إذا الجذؤع ولكن ، )عالي( أي [، ٧١]طه: ليلإه 
ده«رسمأحاٍل قد أي المخل(. في )فلأن يقال: كوعاء، لأنها )في(، 

العرب.أشحار ومن القرآن من أمثلة وذكر 

بعضهافتقيم فيها نتع العرب أن راواعلم: الجر: حروف في قال 

(.٥١)ا/ للاحفش القرآن معاني )١( 
(.٤٢٦)ص القرآن: منكل -اؤيل )٢( 
(.٣٤٤.  ٣٣١)ص الكاب: وأدب (؛ ٤٣٢ِ  ٤٢٦)ص منم  JUL-انظر )٣( 
الل.الي،احمان محمد تحقيق: الثالثة، ط: (، ١٠٠١•،)، )أ/،للمرد: اتكامل )٤( 

ا/ا؛)ه_تماا،ا،ام(ؤالرسالة، مزممة )يرونه: 
العلماءءاحد كان راج، البابن المعروف المحوى بكر أبو الري بن مح٠ال هو )٥( 



هدافإن الحرفان تقارب فإذا المعاني،... تقاربت، إذا بعمى مقام 
أنترى ألا يجز، لم معناهما تباين ؤإذا لمحاقبة، يصالح التقارب، 

هذايكن لم القلم، إلى كتبت، أوت نيد، في مررت، قال،! لو رجلا 
المعتىيتقارب لم فمتى الخفض، حروف، تعاقب، حقيقة فهن،ا به، يلتبس 

لميجز«لا،•
(٢) الكوفيينل٢ا.أكثر مذهب، وهو الطبري، إليه ذهب، ها وهذا 

علىيبقى ، المحرفوأن الحروف، بين نيابة لا أنه الثاني؛ المذهب، 
الن،يالفعل بتفمين أو ،، الالفذلر يقبله بتأؤيل إما فيه عهد الذتم، معناه 

بذللث،يتحدى آخر فعل محنى به تحديه معتاد غير حر بحرف تعدى 
موضعالمحرفين أحد وصع من فهو ذلكا فيه يمكن لا وما ،، الٍرفأ 

العلم،عنه وأحد المزي العباس أيا صى والشعر، العربية وعلم بالأديب =النكوردن 
والفائدة،الشرف، غي غاية وهو النحو، أصول، ش كتابه منها مفيل.ة، النحو ش كتمه وله 

'■الأعيان ووفياينج (؛ ١٤٦، ١٤٥)X/ ت الرواة إنباه انظر وثلاثمائة، عثرة ست، سنة توفى 
(.٢٠٤•)؛/(،"أ"؟، 

(.٤١٥اص: لأبن النحو في الأصول )١( 
حريفو الداني، والجمح، (؛ ١٢٤، ١٢٣)ا؟/الإملأم: شخ فاوتم، مجموع انظر )٢( 

نديممحمد و محباه الدين فخر ت تحقيق الأولى، محل: (، ٤٦)ص للمرادي: المعاني 
 ،_u :ومغنيايا: ؛(، ٠١٩٩٢العلمية، الكنم، دار )محروّتح(fy'١٨-

بمعنىته لي)في(  jl[: ٧١>ولأمحلإفيلمئيلد: تعالى: فوله في فيل كما )٣( 
القرآنءمعاني انغلر الشيء، ش بالحال الجنع من لتمكنه المملويبح شبه ولكن )عر( 

(.١٨٠، ١٧٩٨)اللثيب،: ومخي )\إ0'1(لأ للنحاس: 
حمده(،لن اممه )٢^ كقوله: كلمتين، مودى كلمة نودي أن — التفمين أي — وفائد.ته )٤( 

انفلربنمه، يتحان.ى؛ أن أصله ؤإنما باللام، )سمع( فعد.ى حمده، لن الله امتجامحبذ أتم،■ 
)م/آل(.الحو: ومعاني (؛ ٦٧١)أ/مغيالأبي.ب،: 



بيننيابة لا أنه إلى ذهبوا الذين ومن ، الثذوذأ سيل على الأحر 
الحروف!

ا_الرحاج)ااص:

فيراحاء [! ٥٢عمران! ]آل ه آم إئ آمتتاركآ ؤؤس موله! عند قال 
بأنمعنى )مع( قاربت إنما ههنا ورإلى( الله، مع أنصاري من التفسير 

في)إلى( أل لا المعنى، هذا مثل أفاد د)مع( عنه عبر لو اللفغل صار 
والحروفبشيء، ليس )مع( معنى في )إلى( إل وقولهم )مع(••• معنى 

واحال«معناهما أن باللغة العالم الضعيم، قيظي الفائدة في تقاربمت، قد 
)ا/جم(:٢-الحاس 

بعد[، ٥٢عمران! ؤسآص!افيلآإزآسيم]آل تعالى! قوله عند قال 
وذهبوااللغة، أهل بعض هذا قال ءاوقد الله! مع أي قال! من قول ذكره 

تعالى!بقوله واحتجوا بعض، من بعضها يبدل الخفض حروف أل إلى 
)على(.محنى )في( محنى قالوا [ ٧١آقثفيه]ءله! حدؤغ ي  ؤ

يتفقؤإنما معناه، حرف لكل لأل يمح، لا النفلر أهل عند القول وهذا 
]طه!ه ألم يذؤغ ل وزثنإظ' ؤ تعالى! فقوله المحنى، لتقارب الحرفان 

قدلأنه )في(؛ يحك ولهذا صلب، مى على مشتملا الجنع كان [ ٧١
الظرف(ابمنزلة صار 

:١٨٠،  ١٧٩٨)اللمب: وض (؛ ٤٦)ص الداني: الجى انفلر )١( 
)ا/آا؛(.للزجاج: القرآن معاني )٢( 
٤(.٠ 0 )١; للحاص: القرآن سانى )٣( 



)ت\1سم\مدوب ٣-^ 

اللغة،حقيقة إبطاذ - الحروف أي - تعافها جواز ررفي ت نال 
.ءا والقياص العقل يوجبه ما بخلاف والقول، فيها، الحكمة اد ؤإف

:٤^٣، ٠ ٠ بعد )ت المكري هلال، أبو - ٤ 
الالجر حروف إن العربية أهل من المحققون ارثالط قال؛ 
واحدكل ووغ حقائقها، عن حرجت، تعافن، إذا أنها وذلك، تتحاقس،... 

معنىلهما مجختلمان لفظان يكون أن ذلك فاوحمتح الأحر، بمعنى متهما 
يتحققلا من به وقال ؛،، Jl؛Juيقولوا أن المحققون فأبى واحد، 

المعاني،

البصريينأكثر ذهب، القول هدا ؤإلى 

جندالدم، مشهور القدر، جليل نحوى لرسوبه، بن جعفر بن ء؛داف محمد أبو عو )١( 
اللغةفي للنصرمحن الانتصار ثديي ولكن وغيرهما، قتيية وابن المتري عن أخذ التصانيف، 

التممانيفمن وغيره القرآن، تفسير ؛ي وثعلب الأخفس بتن التوصط كتاب له والنحو، 
*صل واللغولن النحوين حليقات انظر وثلاثمائة، وأربعين سع سنة نوش الجياد، 

سياملتملق: \لأول ط: _)n(، النهري: لأن،لأل انظر )٢( 
t٠ العلمية الكتب دار ت ربيروت الثود، عيون  ٠  ٠٢٢,)

الفاصلالإمام الننكري، مهران بن يحنى بن سمد بن سهل بن همداف بن الحسن هو )٣( 
أحمدأبا صحب اسمه، من أثهر هلال أبو كنيته الأدبية، الثمانيف صاحب الكامل، 

عنتجارته تشغله لم تاجرأ، وكان ، غيرْ عن وأخذ فأكثر، عنه وأخذ العسكري، 
منهاالجودة غاية قى وتصانيفه نكتة، طاهرة نفس له وكانت، الفوائد، ؤإثبات التصنيف، 

(؛١٨٩)؛/الرواةت إنباه انفلر أربعمائة، محنة بعد توفي والنثر(، النظم )صناعي كتاب 
)آ/ا-؟ا(.والأءلأمللزركلي:

(.)٦٣ص اللغوية: الفروق )٤( 
=الأور، ط: (، TAt_)الركاتالأنLري: لأيي الخلاف، مائل في الإنصاف انظر )٥( 



فيبعض موضع في بعضها يكون قد الحروف أن جني ابن ويرى 
الذلك، إلى وغة والم الداعية الأحوال( حب على المواضع، بحفي 

الحروفاستعمال، )باب في ذكر فقد والأحوال(، المواضع  ١١٢في 
وذكرالصنعة، من محاذحا مغسولا تلقوه الناس أن بعض( مكان بحفها 

بمعنىتكون )إلى( إن ت يقولون أنهم رروذلك ت فمال( كلامهم من أمثلة 
أنندفع نا ول)على(،... بمعنى تكون )في( إن ويقولون! )مع(... 

دونموضع في بمعناه يكون إنه نقول( لكنا قالوا؛ كما ذللث، يكون 
كلفي فأما له، والمنوغة إليه، الداعية الأحوال( حمب، على موضع، 
القول(هال.ا ؛فلاهر أخذت إن أنلث، ترى ألا فلا؛ حال( كل وعلى موضع 

وأنترزيد، إلى مرت ! تقول(أن عليه لزملث، مفيدا لا هكن،ا، عملا 
ونحوعليه... نريد! وأنت الفرس، فى زيد ! تقول(وأن معه، تريد• 

عليه،يعمل رمنا ذلك في سنضع ولكن ويتماحش. يطول مما ، ذللث، 
أحر،فعل بمحنى كان إذا الفعل أن اعلم لمكانه. الثناعة التزام ويؤمن 
فتويرنتع قد العرب فان بآحر والأحر بحرف، يتعدى أحدأهما وكان 
الأحر،ذللا، معنى في الفعل هذا بان إيذائا صاحبه موفر الحرفين أجد 

اللهكقول وذللا، معناه في هو ما سمر المعتاد بالحرف معه جيء فلن.للأا 
[١٨٧بقرة! ]الذمايممه إك أزئث، النبميامِ تلا ؤل؛أل( I سممه ١ ع—ز 

معها؛أو بها، رقشت، تقول! ؤإنما المرأة إلى رقشت، ت تقول لا وأنمتط 
د)إلى(أفقست، ئعدى وكنّت، الإفضاء، معنى في هنا الرفث، كان لما لكنه 

الفتاوى!ومجمؤع الحانجى(؛ مكتبة ت }القاهرة مبروك، محمد مبروك جودة ت ًتحقيق 
(.١٨٠، ١٧٩)Y/^١^: (؛ ٤٦)ص الداني: والجز (؛ ١٢٤، ١٢٣;٢١



ؤإمعاراإbناذا الرفث؛ مع د)إلى( جئت المرأة، إلى أفضجث I كموللئ، 
يمعناْااأنه 

يال!ثم العربؤ، وأسعار كلام ومن القرآن من أحرى أمثلة وذكر 
لوولعله به؛ يحاؤل يكاد لا كثيرأ ثيئا الغي هذا من اللغة في *ووجدت 

بكمر فإذا طريقه. عرفتا وقد صخما؛ كتابا لجاء جميعه لا أكثره جمع 
إلىيدعو حن، لهليف، العربية من فمل فإنه به؛ وأنس فتمثله منه شيء 

فها«لى.والفقاهة بها الأنس 
موقوفبعض مقام بعضها ؤإقامة الحروف نيابه أن ت الثالث، المدمي، 

النيدابن ذهب، هذا ؤإلى عليه، القياس جائز غير السماع، على 
أكثرهمالنحويين، من قوم أجازه الباب، راهذا ت فيقول ، البaلليوكإ 
جميعاالقولين وفي البصريون، أكثرهم قوم، منه ومنع الكوفيون، 

يجيزونلا له المجيزون وكان له، المنكرين إنكار يمح لم فإذا نفلر••• 
القياسجائز غير ماع، العلى موقوف أنه بهيا ثبت، موصع، كل في 

ؤيعرقعنه، الثناعق يزيل التاؤيل، من وجه له ث، يهللأن ووجب عليه، 
ذكرهقول من أحس تأويلا للثمريين أر ولم منه، يرد فيما الماحي كيف 

الخمائصا<ل؛،.كتاب في جني ابن 

XT'A ،r-.V/Y)الخماثص: )١( 
(.٣١)Y/• الخصائص: )٢( 
التمانيم،،هاى اللغوي، النحوي العلامة السد، بن محمل بن عبداش محمد أبو هو )٣( 

الأئمة،لامحلافح انوجة الأساب وكاب، الكتاب،، أدب، ثرح ني الاقضاب، محابذ وله 
(؛٥٣٣، ٥٣٢)ا<؛/البلاء: أعلام اننلرسر ومحص.اه؛ وعشرين إحدى مة توفي 

)؛/مآا(.لاإزركلي;والإعلام 
=ط: (، ٣٣٩، ٣٣٨)؛/الطووس: المد لأبن امماب، أدب، ثرح في الاتضابح )٤( 



ذكرْ.السابق حى ابن لكلم ذكر ثم 
الحروفلنيابة المجيزين من أن نجد الأقوال هدم محي التأمل وعند 

فيمتقاربين الحرفان كون أن يشترحل من بعض مئام بعضها ؤإقامة 
ذهبهدا ؤإلى ذلك، يجيز فاد متقاربين يكونا لم إذا وأما المعنى، 

يصّنحلم نن ومنهم الءلبري، ذللث، على ووافقهما النراج، وابن المبمًد 
قتيبة.وابن كالأحفش الشرمحل، بهذا 

فيالحروف تقارب ينآكرون لا فإنهم الحروف لنيابة المانعون وأما 
لألواحد؛ معنى فى الحروف هده تكون أن ينكرون ؤإنما المعنى، 

التأؤيلإلى لجأوا ولهذا غيره؛ فيه لا به خاصا معنى حرف لكل 
فيالنيابة جواز رأى من ومنهم التضمين، ؤإلى اللمفل، يقبله الذي 
له،والمئوغة إليه الداعية الأحوال حسب بعض دون المواصع بحص 
ض•ابن وم 

السماععلى موقوفة النيابة وجعل السابقين، القولين خهلا من ومنهم 
البهلليوصى.السيد ابن وهو عليه، يقاس ولا 

تبشرطين جوازه يظهر والذي 
ال٠بندذلك قرر كما المعنى، في متقاربين الحرفان يكون أن ت الأول 
السراج.وابن والطري 

ابنذلك قرر كما مأمونا، واللبز مكشوفا المعنى يكون أن الثاني؛ 
^٢^١،.۶١واه القيم، 

اه. ٤٢٠العلمة، الكب دار )يرون؛ الثوي، عيون بال محمد تحقيق• "الأولى، 

XMojT))\الأهى.' المم: لأبن الفوائد بدائع انفر :١( 



اكطبيقية:الأمثلة الراح: انمللب 
:منهاالطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

محييثإذاءاإل ؛اتزأهاو؛اظ ؤذ\س'تعالى: محوله -١ 
[.١٤]البقرة: مستيزءوزه تمإلمايى \خ ؛الوا 

قوله:أرأيث قائل؛ لنا قال رافإن لأية: ا معنى ذكرْ بعد الطبري قال 
يملولم ؤ-خلوأإق بل: فكيف ، سبجيءم4 حلوأإق 

حلوتكلامهم في الناس بين الجاري أن علمت فمد بشياطينهم، حلوا 
أقمحالمراق إن قولك: ومن فادن، إلى حلوت من وأفشى أكثر بفلان، 
البيان؟

بعصفكان العرب، بلغة العلم أين ذلك في اختلف قد قيل: 
حلوتبه: أريد إذا فلأن، إلى حلوت يمان: يمول؛ ، ل البصرة نحويي 

فيإليه الخال؛ إلا كذلك. قيل إذا يحتمل. لا حاطه، الخاحة في إليه 
أحدهمامعنيين: فيحتمل به، حلوت قيل؛ إذا فأما الخاجة، قضاء 

القول:هذا فعلى به، السخرية في والأخر: الخاحة، في به الخلاء 
خلواؤإذا قيل: لو ه منأقمح لث، ثلا إل  ١٥٧؛^

المعنىالتباس من بشياطينهم خلوا إذا المائل: قول في لما ؛شياطينهم؛ 
فهذا، إقعلوأ ^^؛١ قوله: عن متتم، هو الذي امعيه، سعلى 
الأقوال.أحد 

ؤإذاؤرإداقوأاقمحطينو»ايم• قوله: معنى يوجه أن الأحر: والقول 
بعصا،بعصها يعاقب، الممات حروف كانت، إذ شياطينهم، مع خلوا 

(٥١/ )؛ للاحفنى; القرآن معاني انظر :١( 



آذصثثايئؤس للحوامحن• قال أنه مريم ابن عيسى عن مخرا الله قال كما 
موصعفي )على( توصع وكما فه، ا ْع يريد [، ٥٢ت ن عمرا ]آل إز 

لكنفإنه الكوفة، أهل نحويي بعض وأما و)الباء(... و)ءن( ورفي( رمن( 
صرفواؤإذا آما، لكلوا آمرا الذين لفوا ؤإذا بسني: ذلك أن يتأثل 

عليهدث الذي المعنى ورإلى( الجالب، أن فيزعم شياؤلينهم، إلى حلأءهم 
حالينشيامحلينهم إلى منين المؤ لقاء عن المنافقين انصراف من الكلام 

)إلى(موصع في يملح لا التأؤيل هدا وعلى ءؤ-قوأه، قوله؛ لا بهم، 
مكائها.الحروف من غيرها بدخول الكلام لتغثر غيرها؛ 

حروفمن حرف لكذ لأ0 بالصواب؛ أولى عندي القول وهذا 
إلىعنه ذللث، تحؤيذ بملح فلا غيره، من أولى به هو وجها المعاني 

مندخلت موصع كئ في ولرإلى( لها، ليم التبجب بحجؤ إلا غيره 
أمأيهاءرفي معانيها سلبها حائز وغير حكم، الكلام 

نثا١^٠٤ ٥؛ لئ ش م يل >ثظوه وجو: عز فوف . ٢ 
٤[.I ]ال٠اJدة ه أثث عثهؤأ مما سبؤلس ميى ألوايج تن عثشد 

تودبونأي; ىثه i١■تؤلإر مما ت تعالى قوله معنى الهلبري ذكر 
التأديمب،من اطه علمكم مما لكم الصيد محللبط فتحلمونهن الجوارح، 

أوالتاؤيل أهل بعض عن ذكر ثم علمكم، الذي والحلم افه أدبكم الذي 
Iقائلا المعنى هذا ورد ،، ١^ عنمكم كما ي I قوله معنى 

(.٣١١)ا/ه«م-ال_ان;جامع )١( 
٠)a/٨ المازت جامع انفر دى، الوهو )٢( 



سج

)من(لأن الكاف؛ بمعنى )من( العرب كلام في نعرث نا راول
يوصعؤإنما التشسه، بمعنى والكاف التبعسض، بمعنى كلامهم في 

معانيهما،احتالمت( إذا فأما معنياهما، تقارب إذا غيره آحن مكاو الحرف 
تعالىالله وكتاب الأحر، عقبك، أحدهما وصع كلامهم في موحود فغير 
فيوالغاية المفهوم عن حرج ما يجب أن الكلام أحرى وتنزيله ذكن٥ 

بلسانها،نزل من كلأم من القماحة 
ننويظ ءؤلأظسن فرعون! عن حاكيا ثناوْ جنأ قوله - ٣ 
[.٧١]طه ه أفثل ئدؤغ ؤ( رمحصذةئ| جنبا 

Iحديغ و/محثمإؤ( ؤ تعالى! لقوله تفسيره عند العلبري قال 
إالشاعر قال كما النخل، حدؤج على ولاصلمحم رايقول! 

ماحدغاإلأ نسان عظسث،  SUثحالة جثع في 'لعبدي صلبواهم 
المصلوبلأن ؛ ؤفي-؛ْدوغه قيل! ؤإنما نخلة، حيع على يعني! 

عليها«لم.صلب فيقال! عليها، يصين ثم فيَءلولها، قع ين الخشبة على 

•؛(.A/A)البان: )؛(جامح 
الأولى،ط: (، ٢٥٣)٦;لسي: والبان الكشف في كا كاهل، أيي بن سويد وهو )٢( 

*آم(؛ ٠٢اه- ٤٢٢العربي، دارإحياءالتراث ت )بيرويتخ عاشور، أبومحمدبن ت تحقيق 
فيكما العرب، من لامرأة اليت، هدا وب مادة)شمس(، ( ٥٢٣٢ )؛/ I العرب ولسان 

للمرد:والكامل (، ٣٣١)ص الكاب: أدب قى ب وبلا (. T\T/y)الخصائص: 
)أ/ْاه(.)آ/ا*.ا(،ومغنىالدسب;

U\A/T), (dlT\/o)(، ٣٢١)أ/أحرى: أمثلة وانفلر )ا"ا/ْاا(؛ البيأن: جامع )٣( 
،٥٩٢)ما/اآه، (، ٣٧٥، ٢٦٣)X\/ (، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٠١)آ/)آ/آام(، 

(، ٣٦٧/١٧)(، ٦٠٨(iUT/\A (٦٥٧/١٩ ،)(٤٨٥، ١٩٠; ٢٠.)



تالتفسير في أثره ت المحامس المطلب 

الايات،معنى في رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
•الفصل ؤإليك لها، الصحٍح الفهم وفي 

الأول:الثال ففي 

نتيجههدا واختلايهم - رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أنر 
معنىفي - بحض مقام بعضها ؤإقامة الحروف نيابة في السابق للخلاف 

القاينأن وذلك [، ١٤]البقرة: إل ه تعالى: قوله 
قولين:على اختلفوا الحروف بنيابة 

خلواؤإذا المعنى: فيكون الباء، بمعنى )إلى( أن الأول: 
الئمعانيإليه ذم، ما وهذا يشيامحليتهم، 

شيامحلينهم،ْع خلوا ؤإذ المعنى: فيكون )مع(، بمعنى أنها الثاني: 
الأخفشل٢/إليه ذم، ما وهذا 

إن: قالوافقد الموصع هذا في الحروف نيابة بعدم المائلون وأما 
انصرافوهو: صمن الذي المعنى ؤإنما رخلوا(، ليس ل)إلى( الجالب 

إبراهيمبن باصر ت تحقيق الأولى، ط■' (، ٥٠)ا/معاني للالقران تفسير اننر )١( 
والمعانيهو:ما؛اه_ي\،ا،ام(، الوطن، دار )الراض: وغيم؛نءباس؛نءنيم، 

وشيخحرسان، مفتي العلامة، الإمام الجبار، عبد بن محمد بن منصور المنلمر أبو 
تعسنة وتوم، طثؤع، النفير في كتاب وله السنة، أمل أكابر من كان الشافعية، 

الشافعيةوطقاّت، (، ١١٩. ١١٤; ١٩)الشلأء: أعلام مير انفلر مائة، وأربع وثمانين 
(.٣٣٦، ٣٣٥)ه/الكرى: 

(.٥١)ا/ للأحض: معازالقران انفلر )٢( 



وهذا، شياحفتهم إلى حلأءهم صرفوا ؤإدا ت المعنى فيكون المنافقين، 
ءْلثةابن إليه ذهب ما 

لم- الحروف بنيابة القائلين من كان ؤإن وهو - الطري الإمام ولكن 
الذيمعناها في )إلى( تكون أن وصوب الأية، هذه في بالنيابة .ند' 

فيالئسز لوقع الباء، بمعنى رإلى( إن قيل: لو أنه وذللث، لها، وصع 
إذاإلا بفلان، حلوت تقولI لا الحرب لأن سامعيه؛ على المعتى 

ؤإذابه، حرية الؤإما والخلوة، الانفراد إما أمرين: أحد أرادت 
قيلفإذا فقيل، والانفراد الخلوة إلا ثقصد فلا فلأن، إلى حلوت قالت،: 

معنىعار الأبة ولم، الارين، أحد احتمل الثاء، بالأية في 
)إلى(تكون أن الأس_، فكان ب)إلى(، قيل إذا يرد لا وهذا الحرية، 

الكلام،من دحلت، موصع كل في حكما ل)إلى( أن وأيضا مكانها، في 
الباء،أو )مع( بمعنى إنها قبل: إذا وأما معناها، على لأية ا في وأنها 

الحروفمن غيرها بدخول الكلام وتغئر معناها، من نللت، فقل 
غيرهإلى ينتقل فلا غيرْ، من أولى به هو معنى حرف لكل ؤإن مكانها، 

•يها الملم رءمحٍب يءحcحه إلا 
الثاني:المثال وفي 

فيتعالى لقوله المحيح الفهم في الأسلوب هذا أثر يفلهر 
منتودبونهس أي: ٤[، ]المائدة: أدلذه عثث،ةأ مما ١لجوارح: 

قولالهلبري رد وقد للتبعيض، )من( فجاءت اض، أدبكم الذي اكأديب 
)من(بين المقارب لعدم الكاف؛ بمعنى الأية في )من( إف قال: من 

مض:القرآن لأحكام والجامع )ا/ا"؟(؛ الوجتز: المحرر انفلر 



والكافللتسعيض، العرب كلام في )من( إف إذ المعنى، في واوكاف 
فيالحرفان تقارب إذا إلا غيره مكاف الحرف العرب تضع ولا للتشبيه، 
المعتى.

الثالث:المثال وفي 

اضقول معنى في رين المقاختلاف في الأمحلوب هذا أثر يتبين 
،٧[ ١ ]تله: ألقحله حدؤغ ؤ( ؤ : - فرعون عن حكاية - تعالى 
فيكونرعلى(، يمحتى )في( إل • قالوا الحروف بنيابة القائلين أن وذللثج 

بنمقاتل ذهب ؤإليه النخل، جذوع على ولأطنكم المعنى: 
التلبري.ذلك على وتبعهم ، عبيدة وأبو والفراء مليمان 

علىتبقى )في( أل الموضع هذا في النيابة بعدم القائلون يرى بينما 
لسلوبنقر? كان لئا الجذع أن وذلك الفلرفية، عش داله معناف 
التي؛)في( الفعل؛ عدي المفلروف، على الثلرف اشتمال عليه مشتملا 

•، حتازر وأبو والرازي النحاس ذهب هذا وإلى للوعاء، هي 

ضروايته في مجروح وهو المفر، بشير، بن سلمان بن مقاتل اللخي المحن أبو هو )١( 
تثلاثة عر عيال كلهم )الناس ■' الشافعي قال النمير، في بحرأ العالم، أوعية من كان أنه 

هلبقامتإانفلر ومائة، ين حممنة توفي النفير، في كتاب وله (،  ٠٠سليمان. بن مقاتل 
(.٢٨١)U/لازركلي: والأعلام (، ٣١٠١)آ/.م، 

فربي،أحمد تحقيق: الأولى، ط: (، ٢٨٦)م (، ٣٣٤)A مقاتل: تقبر انفلر )٢( 
)أ/أ'ا(؛لكراء: القرآن ومعاني (، ٢٢٠العالمية، الكب دار )بيروت: 

والبحر)أأ/يخ(؛ للرازي: الغيب ومفاتيح )ا/ْ*؛(؛ للنحاس: معانيَا*لمرآن انغلر )٣( 
(.٢٤٣المحيْل: 





عسءرالحائي الميحبمث 

معأووى(أبه المراد لكن إذا موضعه عن الفعل )حؤيز 

تلأسلوب ا توضيح ت لأول ا المطلب 
الكلامقلب المشهورة، لغتهم  vAjjونصاالمأثورة العرب سن من 
الحرباء،على العود استوي ت فيقولون له، ليس من إلى الفعل وإسناد 

العود،على 1لحنباء استولت، يريدون! الناقة، على الحوصن وعرصت، 

ذللث،يفعلون كلامهم، من ذللث، شابه وما الحوصى، على الناقه وعرصتج 
.سامعيه عند المعنى لظهور الكلام؛ فى اتساعا  (٢)

الأسلوب!صيغ الثاني! المطالسج 
Iوهما الهلبري عند الأسلوب لهذا صيغتان ورديت، 

أنمن أكثن العرب كلام من ذلالiه ونظائت )... الأولى: المنة 
لظهورصاحبه؛ ما إلى عنه تخثر ما حبر من الحرب توجهه مما تحصى، 

الصياغة.في مرق مع Y(Y'AY ،)؛/المان: جامع انظر )١( 
 )Y( (.٥٤، ٥٢)"ص للحريرى: الخواص وم؛ (؛ ١٧٦، ١٧٥)ا/لسويه: امماب انظر



ؤإنماالناقة، على الحوصى اعرض I فتقول سامعيه، عند ذللثه معنى 
كلامها(من ذللتج أشبه وما الحوض، على التاقه تعرض 

عنالفعل العرب حولتإ مما الكالمه وهذه )... الئانية! المجغة 
المرادمعلوما كان لما كذلك، ذللثح امتعملوا ولكنهم موصحه... 

. ,)٢(

الأطوب:درامة الثالث،: المطلب، 
كتبهمفي وقرروْ الأسلوب هذا إلى والنحو اللغة علماء أشار لقد 
فمنهم:

المراهيديأحمد بن الخليل - ١ 
علىهذا ؤإنما فعل، ولا الفعل الشيء تلزمون رروكذللئؤ قال؛ 
]البقرة:نكلت ؤن*-ا • القرة في وعر جز' افُ كقول المجاز، 

ومئله:إليها الفعل سب فيها الربح كان فلما يرح، لا والجارم ؛؛• ١٦
.٢٣[...®^٧٧: لالكهغv أن يرن اؤحدار١ 

ذلك،.على العرب وأشعار كلام من أحرى أمثلة وذكر 
Iه( ١٨٠)ُت، ميبؤيه - ٢ 

مفعولينإلى فعله يتعداه الذي الفاعل مجرى حرى باب راهذا قال: 
أهرالليله زنئ الحد: هذا على وتقول المعنى... في لا اللففل في 

(.٤٩؛، A/V)ايان: جامع )١( 
(.٣٨٢)(آآ/اليان: جاُع )٢( 
ت)يرون ناوة، الدين فخر تحقيق: الأولى، ط: (، ٤٤ص)للخليل؛ النحو في الجمل ، ٣١

م(,١  ٩٨٥_ اه ٤ ٠ ٥ الرسالة، مؤسسة 



عليهصيد قال! كما اللكدم، ننة في الفعل على الليله فتجرى الدار، 
زيدمعطى هذا ت قوله على يجرى للقفل فا عاما، ستون له وولد يومان، 
أنهمغير اليومين، في عليه وصيد الليلة، فى هو إنما والمعنى درهما، 
سعةفي هذا مجرى أجرى ما ومثل الكلام••. لنعة عاليه الفعل أوقعوا 

]مسا:١^؛،وألّهار4 ذكر ت وجل عز قوله والاستخفاف الكلام 
فيهما«را،•الذم ولكن نمكران، لا والمهار فالليل [، ٣٣

الفراء)تتما،أآه(:٣. 

الحربرروسمعت، ! I٤٢٨ ]هود جشهت I تعالى قوله عند قال 
حولتامما وهذا واحد، بمعتى علي وعمي الخبر علي عمي قد تقول• 

الرجلأن ترى ألا لغيرْ؛ الأصل في وهو له، وليس إليه الفعل العرب 
الحرب:قول مثل جواز0 في ووكنه عنه، بمئى أو الخبر عن بمنى الزى 
التيالتجل أن تحلم وأنت، رجلي، في والئم، يدي في الخاتلم يحل 

كانإذا بذللث، فاستخموا الخاتم، في والأصبع الخم،، في ندخل 
لواحد،هو إنما حال في ولذا حال، في لذا يكون لا معرويا المعنى 

لهنا«رى.ذللئ، فاستجازوا 
الحربأن نجد ذكرهم، م تقل■ من كلام في النفلر حلال ومن 

المعنى،لفلهور الكلام؛ في اتساعا موصعه عن الفعل تحويل يتجيزون 
لللانا.الساهع بفهم ولثمتهم 

(.١٧٦)ا/ْيا، لسويه: الكاب )١( 
)\ا6لأ1{.ب: وانغلرالكامل (؛ ٣٣١، ٣٣٠)\اللفراء: القرآن ص )٢( 



اكطبشة:الأمثلة الراح: انمللج، 
!منهاالطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

يإمحتئما ألهدئ ألثثلأ خووة\' تعالى: نوله - ١ 
[.١٦ثهتدتيم]اكره; وما'؛١^٢ 
قائل:محال »ذان ^^^: ٥٤نبجت ٥١٠تعالى: قوله عند الطبري محال 

أونربح مما التجارة وهل ؤقثت قوله: وجه فما 
أووصحت؟رجت نقائ: ، توكز 

ربحوامما : viUSمعنى ؤإنما ظنث، ما غير على ذلك وجه إن قيل: 
ثناؤهجذء اممه ولكي ش_نوا. فيما ولا انثروا فيما لا تجارتهم، في 

حهلاُسامسلماك لهم وبيانه إياهم حء؛لابه في نك فعرتا، بكتابه حامحلّبا 
قوللديهم فصيحا كان فلما بينهم. المستعمل وبيانهم بعصا بعضهم 

منذلك ونحو وحسر؛ينالث،. لينك، ونام معلمك، حاب لاحن: القائل 
فيهو بالذي خاطبهم قائاله، يريد ما امعه سعلى يخفى لا الذي الكلام 

عندهممعقولا كان إذ ،محت فقال:الكلام من منطقهم 
بمهمفاكتفى الليل، في النوم كما التجارة، في هو إنما الربح أن 

كانؤإن تجارتهم. في ربحوا فما يقال: أن عن ذلك بمعنى المخاطبين 

منتتم ؤءاني رن، نن سهم عق َكث إن أرءلم ؤث١د.خؤن تعالى؛ -نوله ٢٠
[.٢٨^^كوهاوٍثامهمن4]هود: 

وزن)أا\س اللة: مقايس انظر والحران، القص مض يأتي الوكس: )١( 
مادة)وكس(.(، ٤٩٠٦/٦)العرب،: 

(.٣٣١، ٣٣٠)ا/المان: جامع )٢( 





أُوالأوذكر الأة، -اوبل م التاؤبل أهل خلاف اليرى ذم 
الأقوال!هازْ وحلاصة قائليها، إلى الأقوال هدم بعض ونب 

العجلة،من وكان وحلقه، شه في عجل ثن معناه! بعضهم! قال 
العجلة.وعلى 

فيهنرعة ومن إثاْ الله حلق في ئنجيل من ت معناه آخرون؛ وقال 

فكازرالكث- له! قيل بان الأمر، من تعجيل من حلقه وئالَآحرون! 
فقال!الأية معنى في آحر قولأ ذكر نم 

منالعجل حلق هو* ؤإنما المقلوب، من هن،ا متهم! آخرون وقال ٠١
إنؤُّآ قوله! مثل ذللث، ! وقالواالإنسان. من العجاله وحلمت، الإنسان، 

العصبهلشوة هو! إنما [، ٧٦]القمص! الئنق4 المحوول ثيأ ثاء 
!قالوامشهور. كثين العرب كلام في أشمهه وما هذا ! وقالوامتثاقله. بها 

الناقة،عوِضت قولهم! مثل وذللئ، ! قالوايعقلون. بما القوم كلم ؤإنحا 
امثويتؤأي الحزياء. على الحول واستوي الثعزى ءللعتا إذا وكقولهم! 

القولهذا حلاف، على التأويل أهل إجماع وفي العود••• على \إحر°و\إ 
بغيرْاارأ،.اده فعلى الاستشهاد عن المغنيه ازكفايه 

حلقه،في عجل من حلق الإنسان أن وهو! الثاني الفول رجح ثم 
ذللث،لم•في وسرعة عجل على أي 

(.٢٧٣-  ٢٧٠; ١٦)انمان: جامع انظر )١( 
(.٢٧٤، ٢٧٣/١٦)انمان: جامع )٢( 
/١٣)(، ٤٩ AA/T)أحرى: أمث،لأت وانظر (؛ ٢٧٥، ٢٧٤/١٦)المان: جامع انظر )٣( 

(.٣١٩_٣١٧، ٢٩٠صا/ها>أ، (، ٣٩





سممي

الثاني;المثال وفي 

منفراءه صيرهم في رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أثر يتبثن 
فمنهماليم، وتخفيف الين بقح [، ٢٨ءليكم(]هود; )معميت قرأت 

لأفأتتكم؛ التي البية عن فعميتم والمعنى; قلبا، لأية ا في أف يرى من 
علىجريا بالعمى؛ الناس يوصف ؤإنما بالممى، ثوصف لا البينة 

ذهبهذا ؤإلى ل، وليس إليه الفعل تحويل من ذلك الرب استعمال 
داسىراء.ابء 

من[ ٢٨]محوي: ءيوله: طالب: أبي بن مكي يقول 
وهيأتتكم، التي الأخبار عن فعميتم معنى; على حماله القراء من خففه 

هيعميتا ولو عنهم، ها نفالأخبار و>ولم ولم بها تؤمنوا فلم الرحمة 
المقلوب•••"من فهو عنها هم عموا إنما ءذ.ر ذللث، في لهم لكان 

عليكمفخفيت • والمعنى ئلنا، فيها ليس لأية ا أل آحرول يرى بينما 
)على(•دون عن( ئ) ي الممل لكان قلن،؛ فيها كان لو إذ الية، 

هميإلا يجوز لا مهللئا، أصحابنا عند اروالملبط حيان; أبو يقول 
يعنالتعدي لكان ، القل٠vباب من عليكم( )فعميتا كان ولو الضرورة... 

علىعميتر تقول: ولا كذا، عن عمبتح تقول! أنلثؤ ترى ألا على، دون 
كذا«رم.

)آ؛/آاام.وحا.عالان: (؛ ٣٣١، ٣٣٠)ا/صء: الهمان انفلر.عاني )١( 
الضاس،صالح حاتم تحمى: الثانية، ط: (، ٣٦٠)ا/ لLةي: القرآن مشكل!عراب )٢( 

م(.١  ٩٨٦— ه ١ ٤ ٠ ٥ الرسالة، مؤسسة ت )ييروت 
(.٢١٧)ه/أاآ، المحيط: البحر )٣( 



الثالث!المثال وهي 
أهلعن المشهور بمخالخة النول إلى الأسلوب بهذا الممل أقر 

[،٣٧لأنبياء: ]ا تلإه مق حف'ألإلتئ ؤ تعالى؛ قوله تأويل في التأويل 
منالعجل حلق المعنى وأو قيأ، الأية في أن ادعى عبيدة أبا أن وذلك 

عنالفعل تحويل من ذلك محي الرب أسالمب على جريا الإنسان، 
أهلعن للمشهور مخالم، إليه ذهب، الذي القول وهذا ، موصعه 
ؤإنمحيبح، فيها وليس ترتيبها على لأية ا أن عندهم المشهور إذ التأؤيل، 
ولهذا، الإنسان منها حلق التي الجلة معنى في أهوالهم احتلمت، 

علىالتامحنل أهل إجماع رروفي فقال: هميدة أبي كلام على الطري عمب 
.بغيره® مسائه على الاستشهاد عن الغنية الكفاية القول هذا حلاف، 

القران:محايه،عاتي انظر الزجاج، ذلك على ونمه (، ٣٩، )Y/٨٣القرآن: مجاز انظر )١( 
(.٣٩٢)م 

)U/المهاة: بلوغ إر والهداة (، ٢٧٤.  ٢٧٠)١٨ اJان: جاْع يي \/\ض ؛نظر )٢( 
(،٢٩٠، ٢٩٤ا/ )٠ بالماتورلييوؤلي: التفسر ني المنثور والدر (؛ ٤٧٠٧-  ٤٧٥٥

للحوثهجر مركز )القاهرة: اكركي، المحن عبد بن عبداف تحقيق: الأولى، ط: 
(.٢٢٠ ٠٣والإّلأمة، الخربة والدراّات 

)1ا/؛يأ(.اuن: جامع )٣( 







لعايطالقبله سممتل أف . نهانا )لمل ت ثقهتع ملمان قول ذلك ومن 
بعهلم(لا،.أؤ يرجع سثئجئ أوأف أونول••■ 
أحدبمعنى ليت ينظم(، أو )؛ومح هه! نوله في التي ذرأو( 
عننهانا أي )الواو(، بمعنى هي ؤإنما هنا؛ للشك ترد ولم الشيئين، 

بهمارمالأسنجاء 

تلأسلوب ا صيغ الثاني؛ المطلب 
!وهماالطبري عند الأسلوب لهذا صيغتان وردت 

بمعنىنأتي الكلام بعض في كانت، ؤإن و)أو( )••• الأولى؛ الصيغة 
منبسائق إما الواو، عليه تدذ ما مثل على داله تأتي ثل• فإنها الثللمؤ، 
}وعدها(ر يأتي بما ؤإما نلها، الكلام 

)الواو(أماكن من ^كن في اشمالت ؤإن )أو( )... الثانية: الصيغة 
تلكبعض فى معنييهما لتقارب )الواو(؛ ومعنى معناها يلتسس حتى 

أصلهاإلى فتوحيهها الاثنين، أحد اتى؛مصي أن أصلها فإن الأماكن، 
ومعناهاأصلها عن إخراجها من إلئ أعجب سبيلا ذللن، إلى وجد من 

،■لها(أ المعروف 

برقمالاسطاة، باب الطهارة، كتاب في (، ١٢٩)ص ت صححه في ملم أحرجي )١( 
(٢٦٢.)

تحقيق؛الثانية، ط؛ )ا/ا"آ(، ت آبادي لمحمد داود أبي منن شرح المعبود عون انظر  ٢٢١
(,٢٠١٩٦٨ه- ١٣٨٨الملقية، المكتبة ت المورة )المدينة •ض-ان، محمد ارحمن عبد 

را/؛هّا(,ابن:جامع )٣( 
(.١٣٣)Y/البيان: جامع )٤( 



أنرأوآ في الأصل أن تبين الميغشن هاتين في المظر حلال ومن 
خلافعلى - لكلواو - أحرى لمعان تأتي وفد النيئين، أحد بمعنى تأتي 

الأولى.فهو أصلها إلى توجيهها أمكن إن ولكذ الأصل؛ 

الأنلوب:درامة اكالث،: اJطالب 

مبنيهذا وحلاقهم - )أو( في وكوفيهم بحريهم النحويون اختلف 
هل_ بعض مقام بعضها ؤإقامة الحروف نيابة في السابق الخلاف على 

محنىإلى الشيئين أحد على داله كونها من الأصلي معناها عن تخرج 
أولأ؟عليمذمن:)الواو( 

معنىإلى الأصلي معناها عن خروجها جواز الأول؛ المذهب 
القول!هذا إلى ذهب وممن )الواو(، 

الخليل-١ 

نالكمن وذكر الأصلي، معناها غير أحرى معاني ل)أو( ذكر ففد 
العربل١،.وأشعار الكريم، القرآن من أمثله لها وذكر )الواو(، العاني 

!مآه( ١ ٠ )ت عبيدة أبو — ٢ 

صثلأرj( ندى تق وكاء=فلم أو اؤو]دآ عالى! ته قولعند ال ف
صلالفي إنكم ؤإياكم هدى، لعلى إنا ارمحجازه! [؛ ٢٤]سبأ! يبضه 

.الوالأة«ل واو موصع في )أو( تضع الرب لأن مبين؛ 

(،٤٣٩ ATA/A)للخلل: والمن (؛ ٢٩٠، ٢٨٩)ص المٍو: في المحل اظر )١( 
الهلال(.ومكتة )دار السامرائي، إبراهيم و المخزوعي مهدي تحقيق؛ 

؛)(.A/Y)القرآن: مجاز انظر )٢( 



ه(:٢١٥)تم_الأحض 

[;٧٤]البقرة: ^ د»ننة آثد و ^sC تعالى; قوله عند محال 
)أو(هدْ إنما عمرو؛ أو زيد هو كقولك; ُؤأوأشده، قولك; راولس 

أوالشعير أز اليئ نأكل نغن قولك; نحو رالواو(، معنى قي التي 
الأتز،كر؛هزكأكللأا/

أ-اينقسةرتا'يآه(;

هذهمن وذكر معان، عدة ل)أو( القرآن( مشكل )تأويل كتابه في ذكر 
العربأشعار ومن القرآن من أمثلة لها وذكر )الواو(، المعاني 

أنمع الهلبري واختاره ، الكوفسن من جماعة مذهي، وهذا 
أمآكن.ما الأصلي معناها إلى توجيهها رأيه في الأولى 

أصلعلى وتبقى )الواو(، بمعنى تأتي لا أنها ت الثاني المذهب 
القول;هذا إلى ذهب، وممن الشيئين، أحد على داله كونها من ونححها 

(;٥٢٠٧)^،١-الفراء 

تعالى;قوله في التي )أو( محنى إن قال من قول ذكره بعد قال 
راغير)الواو(; بمعنى [، ٢٤]مبأ; صم أوj( هدى ثك لثاحمحإ أو 
فيتكون ولكنها الواو، بمنزلة )أو( تكون لا ذلك؛، غير على العربية أن 

يأخذأن فله اثنين، أو درهما فخل شئث إن تقول; كما المفوض، الأمر 

)ا/هاا(.للأخقش:المآل معاني )١( 
(.٤١٥، ٤١٤)ص القرآن: ثكل ارل انظر )٢( 
انماني:حروف في الداني والجي (؛ ٣٨٣)ص الخلاف: سائل في الإنصاف انظر )٣( 

)ا/ه•؛(.^١^،; (؛ ٢٣٠، ٢٢٩)ص 



يبصرلا من فول وفي ثلاثة، يأخذ أن له وليس اثنين، أو واحدا 
لأنهثلاثة؛ ياخذ أن له ويجور )الواو(، بمنزلة )أو( ويجعل بالعربية، 

واثنين®درهما خذ ت قولك بمنزلة قولهم في 

)ث،اامه(:٢-الزجاج 

معناها)الواو( لأن )الواو(؛ بمعنى تكون لا ا>و)أو( قال; 
معناهاو)أو( الأخر، قل الشيئين أحد أن دليل فيها وليس الاجتماع، 

.أشياءا؛ أو شيئين أحد إفراد 

''ا_ابنجنى)ت'أ\،مم(:

داعتدغ لم ما الأزل،، أوضاعها عار الألفافل إقرار )باب في قال 
لأحدتكون أن وضعها أصن؛ إنما )أو( ذللخ، ررمن ! والتحول،( الترك إر 

كانؤإن ، ذلالئ، عالي عندنا فهي نحإل، وكيف، ت، كانأين الشيئين 
إردعاه حتى الأحوال، بعض في حالها من هذا عليه حفي، قد بعضهم 

ا.بابهاءال أصل عن نعلها أن 
البصريينمن جماعة مذهيخ وهذا 

فيهايماكن لا أمثلة لورود وذلك، الأول،، المله_إ هو يترجح والذتم، 
ذكره.السابق نجهنه محملمان كحل.يثا وضعها، أصل على )أو( حمل 

•شرءلان ذلك، جواز فى يشترمحل ولكن 

القرآن)؛(معاني 
(.٣١٤)؛/القرآنلالزجاج: معاني انظر )٢( 
(.٤٠٧)Y/الخصائص: )٣( 
(.٣٨٤، ٣٨٣)ص الخلاف: مائل ز الإنصاف انظر )٤( 



^^ر؛لأطمع؛ج

أنفالأولى ؤإلأ أصلها، على يبقيها مسل وحوي عدم عند ت ول ألا 
العلبري.قرره كما المعروف، معناها على تبقى 

اعلم.تعالى واش ،، ١١٢١ابن،^قرره كما اللبس، أمن محي الثاني: 

اسيقية:الأمثلة الراح: انمللب 
:مهاالعلبري محي الأسلوب لهدا أمثلة ورديت، 

م!أضآءث ُاراهلعا ُاسنوقل ى '؛ئي 'كمثن؛4ثلهلم ءؤ ذكره! نى ! نمءوله - ١ 
تىَةمنح : نوله إلى _ضِي0يم لا ظئمنت ؤ( وضم يميهم أممث دم، حولم 

[.١٩، ١٨صنئظج4لّ: 
عنأحبرنا قائل؛ لنا قال ررفان لأية؛ ا لمعنى ذكره بحد الطبري قال 

مثلينيكونا فإن أحدهما؟ أو للمنافقين، مثلان أهما المثلين، هذين 
فيالشلث، بمعنى تأتي ورأو( ؤآو'ةمهءؤه، قيل: فكيف للمنافقين، 

بالمثلالثاني المثل يلجق التي بالواو )وكصنس،( يقل؛ ولم الكلام، 
وقدد)أو(؟ الأحر ذكر وجه فما أحدهما، القوم مثل بكون أو الأول؟ 
منالشلئ، وجه على فيه ئدحل فإنما الكلام في كاست، إذا )أو( أف علصتا 

لقيهؤإنما أبوك، أو أحوك لمني القائل؛ كقول محه، أحبر فيما المخسر 
قدأحدهما أن علمه مع منهما، لمه الذي عيث جهل ولكنه أحدهما؛ 

أوشيء، في الثلث، إليه يضاف أن ثناؤه جن اش في جائز وغير لقيه، 
محه.الحبر ئرك أو أحبر فيما محه، ء مي علم عروب 

ؤإنورأو( إلهه، ذهبث، الذي بخلاف ذللثج في الأمن إو له؛ قيل 

(.)م٧٣٣المالك: أوضح انغلر 



مثلعلى داله تأتي مل فإنها الشك، يمعتى نأتي الكلام بعض في لكنت 
يعدها...يأتي بما ؤإما نلها، الكلام من سابق إما الواو، عليه تدذ ما 

أنمعلوما لكن لئا ءؤأوَق.سه، ساوه! حل الله قول في ذللث، فكذلك 
كانتلو )الواو( عليه نيئ كانت الذي مثل على ذلك في دالة )أو( 

د)الواو(،اأو ب)أو( فيه نعلق مواء لكن مكانها، 

أوأثل'؟■^٠٠١^ مى بمد تن قلوولم ئث م ُؤ • ثناوه ج—ن؛ ه فول— ٢ 
[.٧٤ثننةه]اوقرة; 

وجهوما I فقال مائل مال اافان لأية! ا معنى ذكرْ بعد الطبري قال 
فيتأتي إنما العربية أهل عند و)أو( ئنوآه، آني أو 'ةن،جارم يجؤئ ت قوله 

الشك؟خبره في جائز غير ذكره جل تعالى واغ الشك، لمعنى الكلام 

جلاف من شك أنه من توهمته الذي الوجه غير على ذللثؤ إن قيل• 
عبادهعند — أنها القاسية قلوبهم عن منه حبر ولكنه عنه؛ أخبر فيما ذكره 

اللهآيات من الحظ_لم رأوا ما بعد بالحق كدبوا الذين أصحابها هم الذين 
شانهم،عرف من وعند عندهم الحجاره من أمد أو وة قءلكلحجارة 

أقوالا...®لالعربية أهل من جماعه ذلك في قال وقد 
تيلؤب ما وخلاصتها الأقوال هذه ذكر ثم 

الحلممع المخالج،، على للابهام الأية في )أو( إتيان إن الأول؛ 
ذللث،أي عالم وهو ربجه، أو ره بأكلث، المائل؛ كقول لكن، ذللث، بأي 

المخالج،.على أبهم ولكنه أكل؛ 

)؛/أهمأ_ا*ْمآ(.اوان:)؛(جامع 
(Yجامع )٢(  :jUl/١٣١، ١٣٠.)



عنيخرج لم أنه معناه ؤإنما للشك، ليس د)أو(، اتجر إن الثاني؛ 
منوة قأشد وبعضها وة، قكالحجارة فعضها المثلين، هدين 

الحجارة.

قوة.وأسد المحنى. فيكون )الواو(، يهعتى رأو( إن ؛ لث الظ 

•قوة أشد بل المحنى؛ بون ربل(، بمعنى )أو( إن الراح؛ 
.عندكم قوة أشد أو كالحجارة فهي ؛ ذللثإ محنى الخامس؛ 

ومخرجوجه حكينا التي الأقوال هده من قيل مما راولكل قال؛ ثم 
ثم\%ل قلماه ما ذلك في إلئ الأمال أعجث أن غين كلام!لرب، في 

القوةفي أوجه فهي • بمعنى أنه إلى ذلك وجه عمن ذكرناه الذي الفول 
ومنهاكالحجارة، منها أن تأؤيل على أشد، أو كالحجارة تكون أن من 

حتى)الواو( أماكن من أماكى في اشملن، ؤإن )أو( لأن وة؛ قأشد 
الأماكن،تلك، بعض فى معنييهما لتقارب )الواو(؛ ومعنى معناها يلتبس 

وجدمن أصلها إلى فتوجيهها الاثنين، أحد بمعنى تاءتي أن أصلها فإن 
المعروفومعناها أمحلها عن إحراجها من إلى أءجن، سيلا ذلك إلى 

لها((رم

نإدآأوأهأ ؤألأغبءل آلثثتت تنخ ؤؤشوجل؛ عز قوله - ٣ 
[.٢٤]محبأ؛ صم أوj( هدى أنك لثاً=فم 
لأية،ا في )أو( يحول وجه في المربية أهل حلاف العلبري ذكر 

يلى؛ما وخلاصتها أقوال، ثلاثة وذكر 

(.١٣٣)أ/ا"؛ا.اوان;جامع انظر )؛(
(.١٣٣)Y/المان: جامع )٢( 





^^زسم£م

الأول:المثال ففي 
تعالى:قوله معنى في يرد فد إشكال دفع في الأسلوب هذا أثر يتبين 

ندخ؛م ال: قم ثثاراه، استؤثو ُالنى ّكسل 
مضروبينالمثلان هذان كان إف وهو [، ١٩، ١٨• بقره ]الآكمزه 

الشك؟،بمعنى الكلام في تأتي التي ي-رأو،، جيء فلماذا للمناشن، 
حائزوغير د)أو(؟، الآحر ذكر وجه فما أحدهما، القوم مثل كان ؤإن 

وتقدس.تعالى الثلث، إليه ، يضافأن ثناؤه حل؛ الله في 
؛،:USعن الجواب في فيقال 

مكانفي د)أو( الإتياو الخهلاب في وتفننهم الرب أمحالمس، من إن 
لأيةا وهدم انمرب، يالغة نزل عربي والقرآن معنييهما، لتقارب )الواو(؛ 

الإشكال.حينئذ فيزول لالثالث،، ولمت، متنهم، نحو على كذللث، حاءمت، 
معنىفي رين المقاحتلافخ في لأسلوب ا هذا أثر يفلهر وكذللث، 

ونتجعنه؟، تخرج أو وضعها، أصل على نمى هل الأية، ش التي )أو( 
تعالى.افه بإذن بيانه تأتي آحر، حلاف الخلاف هذا عن 

معنيين:على احتلموا أصلها، عن خروجها جواز رأى فن 
ا.الطبريل إليه ذم، ما وهذا )الواو(، بمعنى أنها الأول: 
،.الرازىر حكام ما وهذا )بل(، يمعنى أنها الثاني؛ 

علىاختلفوا الموضح، هذا في أصلها عن خروجها عدم رأى ومن 
كن.لاائه:معنيين 

(.٣٥٦- ؛؛،"آ )؛/ المان: جاع انظر )١( 
(.)T/٦٨للرازى: اف مفانح انظر )٢( 



حالهمفي الناظرين أن أي؛ القمل، بمعنى أنها ت لأول ا
ومنهمصفته، هذْ الذي توقد المبحال يننههم من منهم وأصنافهم، 

حيانأبو إليه ذهب ما وهذا صفته، هذْ صب ذوى بحال تثئههم من 
طدلل١/وابن 

المثنن،هذين بين مخير أنت ت أي التخيير، بمعنى أنها الثاني• 
عطيةابن إليه ذم، ما وهذا ، بهذاأو ، بهذاتمثالهم أن فلك 

،•والي۵اوير 
صرباالمثلان هذان هل وهو اخر، حلاف، الخلاف هذا عن ونتج 

لصنفين؟أو المنافقين من واحد لصنم، 

هذانكان )ل(، أو )الواو(، أو التخيير بمعنى )أو( جعل فمن 
المنافقين.من واحد لصنم، مضروبين المثلان 

المنافقين،من لصنفين مضروبين كانا التفصيل، ؛معي جعلها ومن 
الذيوهذا وحاله، صفته مع نتفق منهم لصنم، صرب، منهما مثل كل 

كثيرابن رجحه 

الثاني:المنال وفي 

تعالى؛قوله معنى في يرد قد إشكال دفع في الأسلوب هذا أثر يتبثن 
وهو[، ٧٤بقرة: ]ال4 موه آثد أؤ لهن يلاق بمد نن ظووثمم ث م^ 

(.٣٨٥)ا/الكتاب: طوم في والياب (؛ ٢٢١)>/ اوسل: الحِ !نظر )١( 
(.٥١)ا/ لليفاوي: اكزيل وأنوار (؛ ١١٠ )ا/ الوجمز: انفلرالمحرر )٢( 
(.٣٠٦، ٣٠٣، ٠٣٠ )١; ، jiyjiشر !نظر )٣( 



وحبرهاض كلام في جائر وغير الشك، لمعنى الكادم في تأتي رأو، أن 
سحانه.وتقدس تعالى الشك 

ذلك:عن الجواب قي فقال 

كما)الواو(، بمعنى حاءت وإنما للشك، ليت لأية ا في رأوا إن 
وهقوأشد كالحجارة فهي العني: فيكون كلامها، في انمرب تفعله 
الإشكال.حينئل. فيزول منها، 

)أو(محنى في المرين اختلاف في أثر الأسلوب لهذا كان وكذلك 
-الأول المثال في ذكره السابق بالخلاف تسه الخلاف وهذا - الأية في 

معنيين:على اختلفوا وصحها أصل عن خروجها جواز أى رض 
الأخفشإليه ذهب ما وهذا )الواو(، بمعنى أنها الأول: 

الخليللإليه ذهب ما وهذا )بل(، بمعنى أنها ت الثاني 
علىاختلفوا الموضع هذا في أصلها عن خروجها عدم رأى ومن 

:منهامعان عدة 

الحجارةمن أشد أو قسوة كالحجارة قلوبهم أن ذلك معنى الأول: 
التلبريإليه ذهب ما وهذا شانهم، عرف من وعند عندهم 

فين:على قلوبهم كان المعنى: فيكون للتنوح، )أو( أن الثاني: 
أبوإليه ذهب ما وهذا منها، قوة أشد وقلوب وة، قكالحجارة قلوب 

حازل؛،.

للأخض:القرآن معاني انظر )١( 
(.٢٩٣)ص المم: في النمل انظر )٢( 
(.١٣٣)آ/المان: جامع انظر )٣( 
)ا/حآإ(.المط: انظرالمر )٤( 



معبهيا، أو بهذا ثبههم ثئث، إن بمعنى؛ للتخيير، أنها الئالث،! 
أنهمبمعنى المخاين، نظر في ولكن والتردد؛ للشك كونها جواز 
البيضاويإليه ذمس، ما وهذا منها؟ قوة أثمي أو كالحجارة أهي شكوا 

٠عود الوابو 

صربالتشبيه هذا هل وهوت آخر خلاف الخائف هذا عن ونتج 
لعنفين؟أو الكفار من واحد لمنق 

التشبيهكان )بل(، أو )الواو(، بمعنى أو للتخيير، )أو( جعل فمن 
مضروباكان للتنويع جعلها ومن الكفار، من واحد لمنق، مضروبا 
قلوبهمآخر وصنف قوة، كالحجارة قلوبهم صنما الكفار، من لصنفين 

كثيرابن رجحه الذي وهذا منها، قوة أشد 
الثالث،:اJثال، وفي 

ذكرهتعالى قوله في يرد قد إشكال( دير في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
أوزإدآ ألئه ض نإلأئ آلثئزت، تنآَ نوذلإ *0 ظ سمد.: يه لب

كلامفي )أو( أن وهو [، ٢٤: ]سبأ نمب4 صثب،  ijأوهدى -^، ٠١لباًظم 
عاليأنه في شاكا النبي. يكون أن يتصور لا و للشلث،، تأتي العرب 

إذآ؟الأية في )أو( دخول، وجه فما صلال،، على وغيره هدى 
ذلك:عر الجواب في فيقال، 

أنهفي شاكا ه المي يكن ولم لسم،، ليت، الأية في )أو( إن 
بمعنىجاءيتج ولكنها مبين؛ صلال، على الكفار وأن مستقيم، هدى على 

اليم:العقل ؤإرشاد )؛/AA(؛ للماوى: اكزيل أنوار انفلر )١( 
)؛/ا،هأ(.اسم: ١^٧ تمر انظر )٢( 



مبين،نحلاو في إنكم ؤإياكم هدى، لعلى إنا المعنى: فيكون )الواو( 
الإشكال.حينئذ فيزول 

وضعهاأصل عن خرجت )أو( أن رأى من قول على التوجيه وهذا 
الفراءولكن ،؛ أبو إليه ذهب ما وهذا )الواو(، معنى إلى 

منأصلها على تبقى أن رأوا حيان، أبو ذلك على وسعهما والهلري، 
جهةعلى جارية يأنها الأبة ووجهوا الشيئين، أحد على دالة كونها 

فيسببا ذلك ليكون له؛ العنان محإرخاء الخصم مع الخهلاب في التلعلمه 
الرحلكقول التصريح، من أبلع بالتعريض الرد لأن الحق؛ موله 

؛٦ يعيه ؤإنما ه، نفيعنى لا شلثإ بلا وهو كاذب، أحدنا له: لصاحب 

 )Y( امأ0إللماء: معان انقد(YtA/Y ؛) /وجاىjUl ;/؛،\(YAl،)
/U(٢٦٨، ٢٦٧.)







الأولالمبحث 

عرفهقد معهود عن الخر لكن إذا واللام( لألف )ا )إدحاد 
لكنإذا واللام( لألف )ا بغير لإتيان وا طاءلبوالطاءلب، 

بعينهآب ئ مقصوؤ دلا التحرعنمجهولغيرمعهوؤ، 

لأمنوب!ا توصيح الأول! المطلب 
الخبر،في العهدية واللام( )الألف يدحلون أنهم العرب أساليب من 
الخبركان فإذا والمحاحلب، المخاطب لدى معروفا يكون أن بشرط 

أحوكأعطاني الذي مثلا! فيقولون الخبر، في يدحلونهما فلا مجهولا 
درهم،عمرو به جاءني ما • محيفولون الدينار؟ فأين يقولون! ثم دينار، 

•كلامهم من ذلك ثايه وما الدرهم؟ فان يقولون! ثم 

فولهنحو ذكره يتقدم ممحوبها عهد التي هي العهدية! و)أل( 
خثا.أءأ.غنمم أووي فتبموث سش ؤ( رثوادُ فؤنف ^١^، ؤج ؟ ؤ؛ 

حضوريا،كان أو الذكري، العهد مى ؤي[، ١٦، ١٥]المزمل: وملأه 

xyir/\y) :،jUiجامع انظر 



لكمأَكثت أيوم ؤ تعالى• فوله نحو حاصرأ )أل( مصحوب كان ما وهو 
،حضوريا يكن ولم ، يكرم يتقدم لم بأن علميا أو ، ٠تالماددة دي،كميم 
ؤخمعا إذ ؤ I تعالى قوله نحو المخاطس،، لدى معلوما وكان 

،.١٦٤٠آلثافي4لالوة: 

لأسلوب!ا صيغ الثاني! ١لمطااب 
وهما؛الطبري عند الأسلوب لهدا صيغتان وردت 

فيإلا - واللام الألف أي - العرب حلهما ند )ولا الأولى! الصيغة 
عندمعروف معهود واحد في أو جض، في إما معروف، 

اوخاةوين(رمأ،.
حبرفي واللام( )الألف إدحاذ العرب كلام )إن الثانية: الصيغة 

المخامحلتخ■ء_نفه فد معهود عن الخبن كان إذا و)الدي(، )ما( 
لأفواللام؛ بالألف إلا كيلك ذلك كان إذا يجوز لا بل والمحاطن، 

ذلكيأتي ؤإنما الفريقين، عند محروق بحينه شيء عن خبت حينئذ الخبز 
مقصودولا معهود، غير مجهول عن الخبن كان إذا واللام الألف بغير 
الخبر(في واللام الألفن تدخل لا فحينثد يعييه، شيء محمد 

اللتينواللام الألم، أن نجد الصيغتين هاتين في النظر خلال ومن 
غيرهما.على وتل.خلأن )الذي(، و )ما( خبر على تدخلان للحهد 

الهواح:ومع ؛(، IT)؛/المالك: وأوضح )؛/U؛(؛ القاصد: توضح انظر )١( 
(.٢٥٩، YOA)؛/

)ه/هي(.ايان: جاح )٢( 
)آ؛/مأ؛آ(.المان: جامع )٣( 



الأمالوب:درامة الثالث: المطاب 
منهم!لأمحلوب، ا هذا إلى والنمير اللغة علماء أثار لقد 

)ت\'ثم(:١-الفراء 

قالررؤإنما [؛ ٨١]يونس! آكره ماحثثريد ؤ تعالى! قوله عند قال 
أنهمترى ألا مبق؛ قد لكلام جواب لأنه واللام؛ بالألف )السحر( 

الئحن.به جئتم ما بل فقال! سحر؟ أهذا موسى! به جاءهم لما قالوا 
المتكلم،جواب في لمهلها عليها فرددث نكر؛ متكلم ذكنْ حرف وكل 
أنت،!فتقول يرهنا، وجدت قد الرجل! كقول ولأما، ألما فيها زدت 
كأJالن،كنح، درهما، فأرني قلت،! ولو الدرهم. قارتي أو؛ الدرهم؟ فأين 

وجده®ما غير يريلث، ألن سألته 
)ذمأمأم(!النحاس ٢- 

®ويحول[! ٨١]يونس! أليأنثه يد خنعِ ما ؤ تعالى! قوله عند قال 
M:لموسى قالوا لأنهم الخرب؛ كلام في أكثر هذا في واللام الألف 

أولفي يقال وهكذا المحر، به جئتم ما بل لهم! فقال سحر هذا 
لام،وال! آخرهاوفي الهدى، اتبع من على سلام والرسائل! الكنم، 

تقول!أيآ الاختيار لكاj( مألته ثم درهما، وجدت قائل! للث، قال ولو 
غيره«أ"آ،.عن سألمه أناك، درهم؟ أين تقول ولا الدرهت(؟ فأين 

الساق،لدلالة مملبعي؛ خلآ وهو )موصى(، لكمت )الحر(، ؛دل، المطؤع ني ورد )١( 
نجاتييوش أحمد ت تحقيق والترجمة، للتأليف المصرية دار نسخة في الصواب، ولوحود 

)ا/هي؛(.وآخرين: 

الكتب،،عالم )يرون،: 



)ت^؛ه(:طالب أبي بن مكي - ٣
هاواإقانحقلامسدواؤا فثب نل ؤو]ا\ •' تعالى نوله عند نال 

[:١٢، ١١لاوسةرة: دئئتين4 ي وقى ألئنسدول ئتر إلهم .ألا 
إذمهم مق كلام جواب لأنه ؛ في)اوسوين( واللام الألف ارودحيت، 

همأنهم الله فأخبر الأرض، في ممدون وأصحابه محمد ؛ نالوا
لوترى ألا واللأم، لألف ا يدحله لم جواب غير على كان ولو دون، المف
)أنت،! ، lJuJالظالم بغير ترميه أن فأردتر ، ظالم( )أنن، قائل: للث، قال أنلئ، 

فإنفوله، جواب غير لأنه واللام؛ بالألف تقوله ولا فاسق(، أنت، كاذب 
الظالم(،،را،.رأنت،له: قلمت، به، رماك ما بمثل ترميه أن أردت 

اسمييقية:الأطلة الرابع: اس، 
منها:الطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة ورديت، 

الم؛نثأ-ثدلإ ستةإإداحصن ء١نوأثنيه ؤكأث؛تاأؤ؛؛ : تعالى فه ١ قول، - ١ 
ثأمبمنيكمآ'اتييا ذ صميم أنر إن شكم ين ءامان أو منكم دثاعدفي، ألوممحيوآماي، جتن 

آ١ ٠ ٦ المائدة؛ ت المنملووه بمد ثن يسويهما ألوت مصيبة 

أحدكمحضر إذا بينكم شهادة صمة وأن لأية ا معنى الهلبري ذكر 
أوالمؤمنون، أيها منكم عدل ذوا اثنان ينهي أن الوصية، وفت، الموت، 
فيوراجعض ذامن سافرتم أنتم إن ملتكم، أهل غر من آخران رجلان 

قولهقمح، التمح، الصلاة نمن في التأؤيل أهل خلاف ذكر ثم الأرض،، 
إقوين وذكر ، ألثأوء4 بمي محنونهثابمأ ؤ تعار: 

)؛/الهرايةإربلوغاصة;;ا(





كدبوأليث ؤ؛ بالكفر، لإيمال ا بيعهم في ووكس هلك قد ممهأ 
والعقاب،والثواب الممات، بعد البعث أنكروا الذين يعنى! أمموه. 

إداحكآ ؤ ذللئج، في سبيلهم ملك، ومن قرص مشركي من والنار، والجنة 
فيهااض يبعث، التي الساعة جاءتهم إذا حتى يقول! ، بمنة^ ألساعة حا؛مم 

فورهم•من الموتى 
عندالمعنى معروفه لأنها )الساعة(؛ في واللام الألم، أدخلتج ؤإنما 

وصمت،،؛رالتي الساعة قصد بها مقصود وأنها بها، المخاظبين 
أقإف التعثر يد ثتءِ ما موّئ أنذوأيال ؤدلما' ! ؤ0 ١ ^!جل لني ١ نول — ٣ 

[٨١]يونس! آلمذسدتيه همز بمئ لا آثد إف سدمح 
أليأ>ته،يد ؤئثر ؤنو\ قوله! فراءة فى الة_تاء خلاف الهلبري ذكر 

ال-ذ-يعن موسى من ١^ وجه عر أط^، خ بمر رما الأورر 
•بحر أنه فرعون صحرة به جاءت 

إرموسى من الاستفهام وجه على آلمم(، به جئتم رما والثانية: 
القراءةورجح ،، غينه؟ل أم هو أمححر به: جاءوا عما الثحرة 

الأوررص.
إنحر، الفي واللام الألم، يحول وجه فما قائل: قال ررفان •' قال ثم 

(.٢١)و/؛المان: حا.ع )١( 
على)النحر(، ازقون: وقرأ الأسفهام، عر )آلنغر(، جعفر: وأبو صرو أبو ثرأ )٢( 

)ا/الثر: القراءات والشرني (؛ ٣٢٨)ص القراءات: ني الشعة انفئرمماب الخر، 
(.٣٣٠)ص القراءات: وحجة (؛ ٣٧٨

صواب،.القراءتين وكالخا (، ٢٤٣، ٢٤٢/ ١٢)اليان: جامع انغلر )٣( 



أنهدا نظير في العرب كلام أف تعلم وأنت وصمغ؟ ما على الأمر كان 
يكادونولا دينار. أحوك أءaلاني والدي درهم، عمرو به جاءني ما يقولوا 

الل.يتار.عمرو به جاءني وما الدرهم، أحوك أعهياني الذي ت يقولوا أن 
)ما(حبر في واللام( )الألف إدخاذ العرنم، كلام إف ت له قيل 

بلوالمخايت،، المخاؤلب عزفه قد معهود عن الخبز كان إذا و)الذي(، 
خبزحظ الخبر لأو واللام؛ بالألف إلا كيلك ذلك كان إذا يجوز لا 

الألفبغير ذلك بأني ؤإنما الغريقين، عند معروف بعينه شيء عن 
شيءمحقني مقصود ولا معهود، غير مجهوو عن الخبر كان إذا واللام 
حبناكان موسى وحبر الخبر، في واللام الألث ندحل لا فحينئذ يعينه، 

؛4جاءهم ما سنت كانت أنها وذلك الئحرة. وعند عنده معروف عن 
أنهإلى ونبوته صدقه على له علنا الله جعلها التي الآياد-، من موسى 
منبه جئتكم ما به وصفتم الذي حر الت موسى لهم فقال مححر، 
أناا،لبه جئتكم ما لا أنتم، به جئتم الذي هو المحرم، أيها الآيادت، 

التمر؛فى أثره الخامس! المهللب 

إيضاحوفي الأقوال، بين الترجيح في، الأسلوب هذا أثر يفلهر 
فهمفي المضرين اختلاف وفي القراءات، بين المرجتح وفي المحنى، 

المفصيل:ؤإلك، الأية، 

الأول:الثال ففي 
تعالى؛قوله في وذللث، الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هذا أمر 

(.٢٤٤)مآا/"ا؛مأ، اوان:جامع ;١( 



احتكراالتأويل أهل فإن [، ١٠٦]المائدة: ؤ٤^^٥؛بمدألثادة4 
صلاةإنها • يمول،من فمنهم ت أقوال عدة على الملأة هذه تعيين في 

غيروفيل: المتحلمين، وملة دين أهل صلاة إنها وقيل: العصر، 
ذلالث،لا/

الالعرب أن وذلك الأول، القول الأسلوب بهذا الْلري ورجح 
وكانالمخامحليين، عند ومعهود معروف في إلا واللام الألف، يدخل 
أرادمن لامحتحلأف العصر صلاة يتخير كان ه الّك، أن عندهم معلوما 
منغيرها لا الصلاة، هذه بها المراد فيكون عاليه، اليمين تغاليفل 

الصلوات.

الثاني:المنال وفي 

تعالى:قوله في بالساعت المراد توصيح في الأسلوب هذا أثر يفلهر 
وأن[ ٣١]الأنعام: ألثاثه م إذا -ثق الإ ِبكق َئيا ازن نين 

لعدةالقران في تأتي )محاعة( كلمة أن وذلك القيامة. يوم بها المراد 
تعالى:قوله فى كما ان لأنا موت بها ؤيراد تارة فتأتى معان: 
َىقل[ن تد.ءون أممم آعتر الثاعه أذدغإ أؤ أس عياب قتلإ' إذ أر»يقةم 

كئتنه ج،تت ؤح َةروأ هئ( ينإل، يلأ ؤ ونوله: [، ٤٠]الأنعام: 
أحدعلى [، ٥٥]الحّج: ه عقير يؤو عداب> أيهم أو بمنة الناعة تأنيهم 

.٢٢٧١تفسير في القولين 

عدين المقصود عباّ ابن المد تحقيق: (، )Y/٦٧للاورديث والعيون الكث، انفلر )١( 
العلمية(.الكتث، دار )ييروُت،: الرحيم، 

(.١٣٠)٤; (، ٢٩١٨)الوجيز: انفلر )٢( 





ولاوالمحاظب، المخاطب عند ومعروف معهود عن الخبر كان إذا 
بخبرعارفا كان ء،محةإلإ وموسى ا عندهم معروفا يكن لم إذا يدخلونهما 

أمهو أسحر منهم يستفهم حتى سحر أنه شاكا يكن ولم السحرة، 
لأ؟)0

والحاسرى،الفراء ذهب ؤإليه للعهد، الطبري عند واللام فالألف 
ؤإنماللعهد ليستا واللام الألف أن لألوسي ا منهم آخرون يرى بينما 

سماهالذي لا الحر، هو به جئتم الذي إن المعنى• فيكون للجنس، 
حرارس تعالى الله آيات من وملوْ فرعون 

قراءةفهي الاستفهام قراءة وأما المعنى، في تقارب المولين وبين 
ويعتذرالعكس، لا بالقرآن محآكومة العربية واللغة ومتواترة، مشهورة 
شهرةتبلغه لم ولعله العلم، من بالغه ما بحب حكم إنه مقال! للهلبري 

عاليها،اعترض التي القراءات من كغيرها واستفاصتها، القراءة هذه 
أعلم.تعالى وافه 

(.٢٤٣)آا/آ؛آ، : jUlانظرجامع )١( 
(.٢٦٤)٨ لكءاس: القرآن ؤاعراب )ا/هام(؛ للفراء: القرآن ساني انظر )٢( 
المعاني:انظرروح )٣( 



الثانيالمبحث 

د)الياءرحال معهن يكن لم إذا الماء جمع رعدم 
درالواووالون(را،ولا والنون(، 

الأسلوب!توصيح الأول! الطلب 

علامةلأنهما والنون؛ الواو بغير يكون أن المساء جمع في الأصل 
فيولا هندون، هند! جمع في يقال فلا المؤنث، لا المذكر للجمع 
اجتمعإن ولكن ورينبات؛ محدات، إ يمال ؤإنما ، زينبون زينب! 
والموز،بالواو عنهم الإخبار حينئذ فيجوز الخبر في اء والمالرجال 

الماء.على للرجال تغليبا 

بقوله•لام العلمها لمريم ذكرْ تعالى اش وصف ذلك ومن 
القانتينلأن القانتات؛ من يمل؛ ولم [، ١٢]الحريم! آلثجبم4 ثن 

والإuثل٣،.للذكور شامل 

)ا؛/ه«ا*(.ازن: جاع انظر )؛(
(.٦١>)/ الألفية: عر عقل ابن ثرح انظر )٢( 
(.٢٩٠)A/السل: البحر انظر )٣( 



لأسلوبا صيغ الثاني! المطلب 
وهى!الطبري عند الأسلوب لهدا واحدة صيغة وردت 

ولاوالموز، بالياء رجال معهى يكن لم إذا اء المتجمع لا رالعرب 
؛والون(ر بالواو 

الأسلوب:درامة الثالث: المطالب 
إنماوالموز، بالياء أو والموز بالواو الجمع أن اللنة عالماء قرر لقد 

هؤلاء:ومن لإناثهم، وليس آدم بتي لذكور يكون 
Iه(  ١٨٠رن رسوده — ١ 

جمعثإذا أنلث، رراعلم ؛ اء( والمالرحال أسماء جمع )باب في قال 
الرفع،في والموز الواو ألحنته ثشت، إن بالخيار؛ فأنت، رجل اسم 

ماحد على للجمع كثرته ثشت، ؤإن والصب، الجر في والموز والياء 
للجمع*الأسماء عله نكث 

وإنيالماء، جمعته ششت، إن بالخيار؛ فانتخ امرأة اسم حمعث، ؤإذا 
للجمع.الأسماء عليه محئر ما حد على كثرته ششت، 

الواوتدخله لم امرأة، أو لرحل الأنسثا هاء الأمم آخر كان فان 
للجمع٠١كثرته ثشن، ؤإن الماء، إلا الجمع في ئلحقه ولا والموز، 

)اا/ه'ا"(.المان: جامع )١( 
(.٣٩٥)T/ لسويه: الكتاب )٢( 





ع^ م ود ٦^ محشر !ء ^ بئ كفيً ند 1تا تص قوزأ د
[.٨٣أمح4]اضة: 

ؤآمح،4تمض في التأويل لأهل قولين اتجري ذكر 
خهنع.قتادة قول وهو التاء، أنهم الأول! 
ر ١٥٠هماس ابن قول وهو الرجال، أنهم الثاني؛ 

ابنقال U قوله: في الخأويل ْن رروالمواب قال: ثم 
لأنله؛ معنى لا فقول اء، المذلك أن من قتادة قال ما فأما عباس، 
ولاوالمرن، بالماء رحال معهى يكن لم إذا اء المتجمع لا العرب 
معفاقعدوا لقيل؛ اء، المبذلك معننا كان ولو والموز، بالواو 

يه؛أريد أنه من قلنا ما معناه ولكن الخالمامت،؛ مع أو الخوالم،، 
اء،والممنهم والضعفاء رمانتهم، وأهل الرحال مرصى مع فاقعدوا 

علىالذكور يعلب الحرب فان الخبر، في اء والمالرحال؛، اجتمع ؤإذا 
١١ذكرنا ما والمعنى ، ح ؤةسوواُ قيل؛ ، ^Jliالإنامحثح؛ 

وجل:همز قوله - ٢
[.١١]لصلت؛ أوكخقالآأئنا 

ءلادعتين،يقل؛ ولم ^٥١^أنمامبم4، راوقيل؛ الحلبري؛ قال 
كنايههما اللتين والألف، النون لأن مؤنثتان؛ والأرض والماء 
الرحالمن المخمرين أسماء كنايه ن0وثت0 أنماه، ؤ قوله؛ فى أممائهما 

عنالخبل به حزى ما على ؤءلمحن4 قوله؛ فأحري هم، أنفعن 
)؛ا/ا،*آ"(.انمان: انظرجاْع )؛(
(.٦١٠)ا؛/ا،«ا"، المان:جامع )٢( 







الثالث،المحث، 

جمعهحمحم مما - غيرها أو البهائم من شيء وصت رإذا 
بما- آدم بتي دكران جمع صورة بغير أو ب)اكاء(، يكون أن 

دثورهم(را،جمع ثجمع أن حاز الأدميين، صفه هومن 

تلأسلوب ا توصيح ت لأول ا المهللب 
بنيذكران جمع صورة بغير لجمع أن والجمادات البهائم في الأصل 

بمنخاص الجمع وهدا تعقل لا لأنها والنون؛ الواو تلحمها فلا آدم، 
حبلوزأى.جبل: في ولا جملون، جمل: في بمال فلا يعقل، 
علثون:مثل: التمهل، هدا على جاءت، كلمات ذللث، من تثنى ؤي

لأنهامحسنة؛ جمع والسنون: أرض، جمع وأرمحون: الجنة، لأعلى امحم 
المدكرأم.يالجمع ملحقة 

المن تنزيل من العرب اليب أّفي ورد ما ذلك من تثنى يوكيلك 

(.jUi: (UTo/Xجامع انظر )١( 
)؛/U؛(.المم: ني الأصول انظر )٢( 
)؛/ْآ'(.شل; ان وشرح (؛ ٤٩، ٤٨)؛/الك; المأوضح انظر ( ٣١



بنيذكور حنع صورة على مجمع الخطاب، في يعقل من منزلة يعقل 
وأفعالهم.صفاتهم بمثل وصفوا إذا آدم، 

لبمتررإيها الهًْ؛ في نال أنه ه النبي عن ورد ما ذلك ومن 
كلمةفجاءت والهلؤادات«لا،، القوافين مى إمها بنجس 

جمعاورالئوايات( الهت، لذكور جمحا والنون بالياء )الثلوافيى( 
منبصفة وصف، لما يعقل؛ لا أنه ْع والنون بالياء جمع ؤإنما ، لإناثها 
مجراهفأجري حوله، ويدور مولاه على يهلوف الذي الخادم وهو يعقل، 

،.٢٢١في 

الأسلوب!صيغ الثاني* المطلخ، 

وهي!الطري عند الأسلوبح لهذا واحدة صيغه وردت 

ح،كلممما - غيرها أو البهائم من شيئا وصمت، إذا العرب، شأن )من 
هوبما - آدم بني دكران جمع صورة بغير أو -)التاء(، ؛يكون أن جمعه 

دكورهم(جمع يجمعوه أن الآدمتين صفة من 

أييحدث س وغير، (، ٢٢٥٨٠)برقم (، ٢٧٢)vr/مدْ: في أحمد أ-محرجه )١( 
برقم(، ١٣١)ا/ داولت أبي سن صحح في الألباني صححه والحديث، خهد٠ قتادة 

(٦٨.)

الجامعشرح القدير وفيض ؛ )تلوفح( مادة (، ١٤٢)م/ ؛ الحديث، غرب في المهالة انظر  ٢٢١
،^.١٣٩١انمرفة، دار )يرون،: الثانة، ط: (، ١٤٧)؛/1؛ا، للضاوى: المغير 
ناصرمحمد ت تعليق الأولى، ؛ ط-(، ٥٤)ا/مه، ت للحنعاني اللام ومل (؛ ٢١٩٧٢

م(.٢٠٠٦ه_١٤٢٧المارق، ذكتية )الرياض: الأuني، الدين 
(.٧٣٥)٢; اليان: حاح )٣( 



الأسالوب:درامة الثالث: الطلب 

فيومحلبقوْ وقرروْ الأسلوب هدا إلى والتمير اللغة عالماء أشار لقد 
هؤلاء:ض يبهم، 

)ت،ياه(:الخلل ١. 

و[، ٣٣.بمنهلالأساءت : »واماءال<اسبووه: 
]ال—٠—ل:نكيمضفأه آذئاؤأ آلثنز ءؤفأبها و ٤[، يومسف! ] ل

يكرهملما مع، ؤنتعقل ما يمنزلة أنه الخليل[ ]أي فزعم [، ١٨
عنتحدث كما عنه حدثت حين المنزلة بتلك المز وصار بالسجود، 

سمنيم؛لأباحعلتا-فيحإاصا
أنلأحد ينبغمى ولا كذا، سوء مهلرنا يقول: أن لأحد ينبغي لا أنه وفي 
فجازالأمور... ويمر المخلوقين من يعقل من بمنزلة ء منها شيئا يعبد 
الكلاموثمهم وتعليع، تؤمر عندهم الأشياء هد0 صارت حيث هدا 

الأدمييزا؛بمنزلة وثعبد، 

:UY.Uo)الفراء ٢. 

٤[:]يوش: رأتنيرفير وآلمت ءؤوالشن1ن, تعالى: قوله عند قال 
تكونانإنما والواو الموز هذه فإن لّثءدبكيم قوله!؛روأنا 

ساجدون،الماس فيقال؛ أسههم• وما والإنس الجى دكران جمع في 
إلىوالمدكن المؤثث صار يرن.ا عدوت فإذا محاجدون، والجي والملأتكة 
يجوزولا ومذبحات. وليمت، يبحن قد الكنامحى فيقال: الأنيحا، 

(.٤٨؛، U/Y)ب: امماب 



لأنهموالياء؛ بالون والكواكب والقمر الشمس في حاز محانما مذبحون. 
منإلا يكون لا والركؤع اشجوي أن ترى ألا الأدميض بأفاعيل وصفوا 

ؤوئاوإ1ةو>ويالإث ومثله الآدميين، فعال على فعلهم فاحرج الآدمتتن، 
كلمتهمإذ رجالا فوا ت ]هملت عوه مجدإ' 

فما[، ١٨ت مثك؛ئميم آفنز وكذلك! وكلموها. 
هذاءرا،.على أجريته غيرهم من الآدميين لفعل مواقعا أتاك 

مأ_أبوعب؛الْ)ت'الإه(:

منحملة صمن القرآن( )مجاز كتابه مقدمة فى الأمحلوب هن،ا ذكر 
مامجاز ررومن فقال! الكريم، القرآن بها نزل التي العربية الأساليب 

محال!الاس، خبر لفظ على والموات الحيوان حبر لففل من حاء 

■ل ا وف، [ ٤ ؤمن! ]يسجدثت،>ه ل ؤأينمم ؤإلثمن ؤآلثنس ّّ؛وئا عثر أحد 
ماحوقعيمث لالآصنام! ودالا[، ١١]لصلت،! أثنا ؤهاقآ 

بمنكهفم \ث'~ثؤ\' آفنلر ؤي1\أيت\ ال! وق[، ٦٥! اء يب]الأن
^انصةمحآلأزادَلإوقال! [، ١٨محةمحث;4]الممل! 

أّا[ا<رم.! ]الإّمراء عنه ك0 ؤهق 

XTiA)\/لكراء: القرآن معاني )١( 
بهدهمراده ؤإنما الالآ'ءسن، عند المشتهر المعتى )مجاز( بكلمة عبيدة أبى مراد ليس )٢، 

ذلك.أشبه وما المعنى، يهم إلى بوصالك الذي الأمالوب أو التعبير طريقة الكلمة 
)Y/اللخةلكع١ني: وتنه (؛ ٢٢٣)Y/اوقتف_،: وانغلر (؛ ١١، ١٠)ا/القرآن: مجاز )٣( 

٥٦٩، ٥٦٨.)



اسيقية:الأمثلة الرابع: انمللب 
تمنها الطبري عند لأمحنلوب ا لهذا أمثلة وردت 

بمدؤألثدئمن أكتت ذكتنوو»آأذلتايى ؤءاةآلذبد ثناؤْ: ج-إأ افه قول - ١ 
[.١٥٩اس4]ابم: محثَيبم؛

تعالى؛اللاعنين،اف عنى فيمن التأويل أهل حلاف الطري ذكر 
تقولن وذكر 

قال:ئم وهوامها، الأرض دواب بذللث، عنى الأول•' 
قوله:تآؤيل وجهوا الذين هؤلاء قول وجه وما قائل• لما قال رُفإن 

ذلكوغير والعقارب الخناص هم اللاعنض أن إلى 
نؤعمن كان ما حممث، إذا العرب أن علمتا وقد الأرض، هوام من 

الواووغير والنون الياء بغير تجمعه فإنما آدم، بني وغير البهائم 
اللاعنات،فتقول: ذكرنا، ما حالف وما بالتاء، ثجمعه ؤإنما والنون، 

ذك؟ونحو 

وصمت،إذا العرب شان من فان كذللث،، كان ؤإن الأمر إن قيل: 
بغيرأو ب)التاء(، يكون أن جمعه حكم مما ~ غيرهما أو البهائم من، شيئا 

جمعتجنعوْ أن الأدمتين صفة من هو بما - آدم بني يكران جمع صورة 
]ممنتج:ءئ4 ثهدم لإ ؤودالءإث وجل عز قال كما دكورهمم، 

كئنتهمإذ آدم بني ذكور حطامح-، مثال على خهلا؛ها فأخرج [، ١٢ 
[،١٨يآنمحأنصا4]افل: قال: وكما وكلمنوها، 

قال:وكما 

(.٧٣٦، ٧٣٥)Y/السان: جاع 



الطبري؛ورجحه والمؤمنين، الملائكة بذلك عنى الثاني! القول 
اللهثن هي، إنما بهم تحل الك، اللعنة بأن الكفار وصت قد اممه لأن 

جؤؤم ونارأ كذروأ ه ؤأ0 محوله؛ في وذس أجمعين، والناس ورسوله 
القولوأما [، ١٦١]البقرة! أجمم؛زه وآلثاّرا أثووآيؤتق' د-ث بؤب ؤإغك 
حبرولا ه.( رسوله عن أو الله عن بخبر إلا حففته يدرك فلا الأول 
الحجةبه تقوم يدللث، 

محنكؤ( َئ وآلئم نألئس وأمار أكن -٠^، أرى وعر•' جز قوله - ٢ 
[.١٠١"تبمون4]الأنياء: 

ريجروزر )ينبحون(: معنى وأو الأية، معنى الطبري ذكر 
الثسعن الخثن هأحرغ محؤزه، ض ومحيل! ١١محال؛ ثم 
أوبمبمن، يقل: ولم والموز، بالواو آدم بمي عن الخر مخرج والقمر 
لأن٤[؛ ى'قنآهاِلسههودوث: محيل؛ كما سح، 

أفعالهم،بمثل والقمر الشمس وصفت فلما ادم، بمي أفعال، من الثجود 
عّهمأُاتجر مجرى عنهما انجر أجرى 
1جعلنايننبمذآ ثلكاثن بن ١رسلث١ من ونثل ؤ وتعالى؛ بحانه ّقوله -  ١٢

[.٤٥]الزحتف؛ ةبرون؟ابم ءالهه دون 

ؤءاِلههسرئه،ا١وقيل؛ الأية؛ لمعنى ذكره بعد العلبري قال 
ثقل؛ولم آدم، بني ذكور عن اتجر نخرخ الألهة عن انجر فاخرج 

(.٧٣٨.  ٧٣٦)Y/ انمان: جامع انظر )١( 
(.Y1U)1>/المان: جامع انظر )٢( 
(.٢٦٨، ٢٦٧/١٦)المان: جامع )٣( 



ئمنلكما الجماد، بعض أو حجارة، وهي فتوسئا يعنين، ولا تعند، 
ويعظمتعند كانت، إذ كذلك، ذللث، ئعل ؤإنما الجماد، بعض عن يالخبر 
عنالخبر مجرى عنها الخبر جرى فا ومرانهم، ملوكهم الناس تعظيم 

آدم®بني من والأشراف الملوك 

التمر!في أثره الخامس: المهليسج 
قدإشكال إزالة وفي رين، المقاختلاف في أثر الأسلوب لهذا كان 

فيهما إلى إفاقة لها، الفاسد الفهم إبطال وفي الأيات، فهم في يرد 
التفصيل!ؤإليك بيانية، مات لس 

الأول:الخال ففي 
في);اللاعنين( المراد في المقرين امحلأف في الأسلوب هزا أثر 

هذاعلى اعتمد فمن [، ١٥٩]القرة: ١^^^^ تعالى: قوله 
إليهذهب ما وهذا وهوامها، الأرض بدواب )اللاعنين( فثر الأسلوب 

يعقل،بمن خاصة وهي والموز بالواو جيء ؤإنما ،، ر وعكرمة مجاهد 
بهوصف فلما يعقل، من صفات من اللحن لأن )اللاعنات(؛ يمل: ولم 

يعقل.من بمنزلة صارت الأرض وهوام الدواب 
)اللاعنين(فثر فقد الموضع هذا في عليه يعتمد لم من وأما 

ولعدمأخرىأ'آ،، آية في القرآن في ذس لورود والمؤمنين؛ بالملائكة 

(.٣٩٦٨)')يإ\\(إ (، ).؛/AUواظرأ.ثاةأحرى: (؛ I.U/Y).جاْعاوان: )١( 
 )٢( Iمع ؛نظر.؟Y) : jUi/٧٣٣  .Uro.)
ثالثايىنأيادهي أش ثثع غغب أوكق م وناما 'كمدوا الذي ؤا0 ت تعال قوله وهي )٣( 

[.١٦١تبمم؛نه]ام0: 



وهذاالأرض، وهوام الدواب أنهم الحجة به تقوم الذي الدليل وجود 
،؛حسازل وأبو ، البيضاوي^ ذلك على وتبعه العلبري، إليه ذهب ما 

ذهبكما الحجة به تقوم دليل وجود لعدم لا القول هدا احتارا ولكنهما 
شنتأ لا — يعقل لا مما وغيرها البهائم أي — لكونها ؤإنما الطيري، إليه 

منبكل )اللاعنين(! فثرا حينما كلامهما من ينهم وهدا اللعن، منهم 
الكريمالقرآن في حاء قد لأنه نظر؛ هذا هولهما وفي اللعن، منهم نتاش 

ماءالوتسبيح ، والدواب والشجر والجبال والقمر الشمس سجود 

وجلودجهنم ونعلذ ٢، الحجارةل وحشية والطجررن، والأرض 
كنههوثكل به، الإيمان وعلينا حقيقته، على ذلك كل ، أصحابها 

كانؤإذا ا، ل والجماعة السنة أهل مذهب وهو تعالى، اه إلى وكيفيته 
لاهافحلق وسائر البهائم من اللحن حصول حينئذ يمتنع فلا كذلك الأمر 

محمدتحقيق: الأولى، ط؛ (، ١١٦)؛/ذف؛أو\وي؛ التاؤيل وأمرار اكنزيل أنوار انظر ال( 
والبيضاويه(؛ ١٤١٨المرئي٠ التراث إحياء دار )بيروت: المرعثاي، الرحمن عبد 
البيضاوي،الدين ناصر القضاة قاضى الخير أبو على بن محمد بن عمر بن عبداض هو: 
شافعتا،متعبدا صالحا نفئارا والمنهلق؛ والعربية والضير بالفقه عارئا علامة، إماما كان 
حمرصنة توفي التأؤيل(، وأمرار التنزيل )أنوار باسم التفسير فى كتاب مؤلفاته ومن 

،١١٠)إ/للزركالى: والأعلام (؛ ٥١، ٥٠)Y/الوءا٠: انفلربغيةوستمائة؛ ونمانين 

(.٦٣٤)ا/المحيط: البحر انفلر ٢( 
(.١٨)1ية الحج سورة انفلِ ٣( 
(.٤١)آية والنور (، ٤٤)آية الإسراء سورة انفلر ؛(
(.٢١)آية والحشر (، )٤٧آية البقرة مورة انفلر ٥( 
(.٢١)آية وضلت (، )٠٣آية ق مودة انفلر ٦( 
(.١١١)١; لبوي: اكزيل معالم انفلر ٧( 



إثباتفي نتوقف ؤإنما دليل، بدلك ثبت إذا باه كفر من لكبأ حقيمه 
منهم.اللعن نار لعدم لا الدليل، وحوي لعدم ذلك 

لأياتا هده يحمل من المقرين من لأن ذلك؛ ذكرت ؤإنما 
وهو، المجاز على العقلاء لغير التمييز إثبات فيها التي ونحوها 
محبحانه.الهادي واف تقدم، كما والجماعة السنة أهل لمدهي، مخالف 

الئاني!لط المثا وفي 
•تعالى نوله في يرد ند إشكال دفع في الأسلوب هذا أثر يتبين 
•اء يب]الأنهئإف< 1، َُ إكمر ؤألثنس محأمار ١^، أئى 

جمعصورة على ؛ؤت؛حونه، قوله: في والموز الواو مجيء وهو [، ٣٣
•بقل ولم يعقل، لا مما وهما والقمر للشمس آدم بني من يعقل من 

سح!أو ننتحن، 
 Iمنالخهناب في وتفننهم العرب أمحالبي، على حار هذا إن فيقال

وفيصفاته، من بشيء وصف، إذا يعقل نن منزلة يعقل لا نن تنزيل 
حازالنجاحه، وهو آدم بني فعل بمثل والقمن الشص وصفت، لما الأية 

والموز.بالواو فجيء الخطاب، في يعقل من منزلة تنزل أن 
أن، الفلأ<مقةر من زعم من على الأسلوب بهذا يزد وكذلك، 

،)٢٣ص الوصي: للثرف القران، مجازات ني السان تالخص المثال سيل على انظر )١( 
،والكشافالحياة،؛ مكتبة دار ت )بيروت مقلد، محمود على تحقيق؛ (، ١٩٢

- ٢١٩/٢)•لرازى: اشب ومفاتح (؛ ٥٢٣، YAU)، (oyy/T)\/لازمخشري: 
٢٢١.)

عندوالحكمة الحكمة، محب، معناها يونانية كلمة وهى؛ القلنفة، من ماحوذة الفلامنة )٢( 
محمورءًالقدماء فلفه وكانتح الراجح، والرأي الكامل، بالعقل إلا سال لا الفلاصفة 



وغيرها،لأية ١ بهدم واحتجوا للكون؛ ندبره ناطقة أحياء الكواكب 
رالااiاJنل للأحياء إلا يكون لا والنون بالواو الجمع إن ت وقالوا 

فيوتوسع مدبرة، إنها يقل لم أنه غير الألوسي القود هذا ونصر 
وأنها،، ر المدمية الأنفس نالك مثل نمنا للشمس ارإن ت قال حتى ذلك 

به...لها التعلق من نهمع بقاء مع المعروف المشاهد الجرم عن لح ئن
منواحدا تزور كانت الكعبة أن يحكى ما يخئج الaلنز هذا وعلى 

باعتباروهى العامة، يعرفه ما غير حقيقه الكعبة إن بان الأولياء 
مبنية،ارأحجارأ مكانها في يشاهدونها والناس تزور، الحقيقة تلك 

عليهم:ردأ مقال 
يعقل،من صفاُت، بمثل وصمت إذا والجمادايت، الكواكب إن أولأ: 

آراءدلهم المتملق، علم متهم المتأحرون زاد نم الإلهان، وعلم الهلمعيات، علم ًفى 
ومنهممديرة، تاؤلقث النجوم أن يعتقد س ومنهم أصلا، النواُت، ينكر س فنهم يامدة، 

وابنوأنلاطون ّغراءل رموزهم ومن الخراياته، من وغرها الأرواح، بتتاّخ يقول من 
أميرتحقيق: الثالة، ط: Y(0UU_Y'n ،)/؟لاكهرّتاني: والنحل الخلل اننلر ميتا، 

قيوالقمل ؛ ٢١٩٩٣له_٤١٤المعرفة، دار )يرون؛ فاعور، حسن وضر مهنا علي 
مرإبراهيم محمد تحقيق: الثانية، ْل: (، ٢٣٣)٢;حزم: لأبن والنحل والأهواء افلل 

(.٣١٩٩٦اه_ ٤١٦دارالجيل، )يرون: عميرة، وعبدالرحمن 
)م/حقي: لإّماء؛ل الييان روح ير ونف(؛ ٨٨/١٨)للرازي: الغ-، مفاتح اننلر )١( 

الفكر(.دار )يرون: (، ٤٧٥
ا؛اوانهم،عن تنسلخ قد أرواحهم أن ذكر ويد والأولياء، الأنثياء • القدسية بالأنفس ينمي )٢( 

الملامعليه حبريل يتمثل كما أحرى، بصرر أو أبدانهم بصور حناهرة متمثلة وتدهبا 
XU/^T)المعاني: روح انثلر لحية، بصورة ؤيظهر 

:الحي3لّوالقاموس (؛ ٢٦٥٥/٤)الخرب: لمان من )ٍلرز( مائة انفلر الهة، القرن• )٣، 
(.٥٣٩)ص 

)مآ/؛ا(.المعاني: )؛(روح 



ومشهورمعروف هو ما على - الخطاب في يعقل من منزلة منزل فإنها 
دليلإلى يحتاج لها، والنطق والتدبير الحياة ؤإثبات _ العرب عند 

ولاالعقل، بمجرد معرفته يمكن لا ذللث، لأن الحجة؛ به تقوم عى رث 
إثباتالشؤع في ورد وفد والون، الواو يحول بمجرد ذللث، إثبات يمكن 
ولمالأفعال، من ذللئ، وغير لها، جود وال بيح والتلبحضها، الطق 

الخرافات،من ذللث، نحو أو الخلق في تتحرف أو الكون تدبر أنها يرد 
الكذب.افر على افترى فقد الشؤع به جاء ما بغير فيها تأول فمن 

نيتهححلها ، لثلأيث، النجوم شذْ افه[ ]أي )حلى قتادة؛ يمول 
بغيرفيها ئأول فمن بها، يهتدي وعلامات للشياحلين، ورحوما ماء، لل

به(له علم لا ما وئكلم، نصيبه، وأضاع أحهلآ ذللث، 

بأمرجهلة ناسا )وإن عنه! آخر طريق من حجر ابن الحافظ وزاد 
كانوكدا كانا بنجم عرس من كهانة، النجوم هدْ في أحدثوا فقد اف، 
منما ولعمري ، ويوايوا كان وكدا كدا بنجم سافر ومن ، وكداكذا 

والحسنوالأبيض، والأحمر والقصير، العلويل به يولد إلا نجم النجوم 

النجوم،في باب الخالق، بدء كتاب في (، ٤٢)Y/• ت معلقا صحيحه قي البخاري أحرجه )١( 
الأولى،ط: اسق: تغلق في الحافظ روصك (، ٣١٩٨)رنم مد 

عمار،دار الأردن: الإسلامي، المكتب، )يرون: القزش، الرحمن عبد معيد تحقيق: 

العروق،الشافعي القاهري العقلاني الكتاني الفضل أبو محمد بن على بن أحمد هو )٢( 
الأزمنةني وعلله الحدين، بمعرفة المنفرد الإمام الشهير، اعير الحافنل حجر، بابن 

منةنوش الخادكا، صحيح مرح الباري فح أجلها ومن ممرة مولفايتج له التأحرة، 
للزركلي:والأعلام (، ٩٢، )>/UAاظالع: الدر انظر ماتان، ونمان وحسين انمن 



بشيءالطائر وهذا الدابة، وهدم النجوم، هذه عالم وما قال والذميم، 
والأرضالموات مي من يعلم لا أنه اش وقضى الغسس،، هذا محن 

يبعثون(أيان يشعرون وما اه، إلا الغسس، 

للأولياءالكعبة نياره جواز من الألومحي إليه ذمسا ما إن ثمانيا! 
بمامتمثلة ناطقة حية نفس لها زعمه فى كونها من الشمس على قيامحا 
معقول.وغير صحيح غير المشاهد، جرمها بقاء مع حلقه من الله يشاء 

يثيتإنة الأو الكتامسإ من دليل ورود فلحيم صحته؛ عدم أما 
معخلقه من اض يشاء بما وتتمثل تنسلخ كونها من الفحل هذا للشمس 

ؤإذاالعقل، بمجرد محرفته يمكن لا هذا لأن المشاهد؛ حرمها بقاء 
ئنزلإنها يقال ما غاية ؤإنما ^٤، ٣٠١١ّقهل عاليه المقاس الأصل بطل 
الخطاب•في يعقل من منزلة 

وتتمثلتنسلخ الشمس أن يتصور لا فإنه للحقل، مخالفا كونه وأما 
وهيللأولياء الكعبة زيارة وكذا المشاهد، حرمها بقاء مع ؛الأشخاص 

منحكي وما يزور، ولا تزار الكعبة إذ تتحرك، لا المعروف مكانها في 
 ،^lJ^-كرامة،لا خرافه، تكون أن يعدو فلا ذللث،، من للأولياء قصص

ؤإنماالمتقين؛ اض لأولياء حصوله يمكن فلا ذلك، من شيء ئست، ؤإن 
إغواءالصور ببعض وتتشكل تتمثل قد الشياطين لأن الشيهلان؛ لأولياء 
كرامة.أنها الجاهل فيفلن للخلق؛ 

علىيمشك، أو الهواء قمح، يقلير الرجل رأيتم رالو ت الإسلام شيخ يقول 
يوحدولهذا والنهي، الأمر عند وقوفه تنظروا حتى به تغتروا فلا الماء 

عنه.شيبان طريق من الحافظ وأحرجه )م/بمخ؛(، اشلق؛ تخلق انظر !١( 



التحمل،، اكي هي الشياين وتكون الهواء في يطير الناس من كثير 
الشيهلانيحمل، من هؤلاء! ومن المتقين، اف، أولياء كرامات من يكون 

الليالة،نالك مدينت،، إلى فيرده يحمل، ئم الناس، مع فيقف، عرفات إلى 
أنعاليه يجب أنه يعرف ولا القه، أولياء من هذا أن الجاهل هذا ويقلن 
فإنتتاب؛ يفإنه إليه وقرية طاعة هذا أن اعتقد ؤإن هذا، من يتوب 

تل•'".■ Vbتاب 

نوله!أن وهو لأية، ا في الأمحلوب لهذا لطيف، يلاغي أثر ويوحد 
لسهولتهثنح(؛ أو )سنحن، قوله! من الفصاحة في أبلغ 

المقلمسق لنا وذلك السامع، أذن في وحماله القارئ، ن لما على 
نفسعلى حاء يعدها وما قبلها ما فإن الايات، فواصل في القرآني 
المهل.

الثالث:المء.ال وفي 

ؤو-نثلستعالى؛ قوله معنى نوصح في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
[،٤٥: ]الزحنف بمبمود،4 ءرلهه انم دون ين يممتا ثن)بثليآ" ؤإئ بن أرسلنا 

يعقلمن حمع صورة على قيل: لماذا قائل: يقول قد اذ 
إتحفل؟ لا أصنام وهي آدم، بني بن 

يعقل،من مجرى المشركين عند حرت لما ا'لأصنام هذه إن فيقال: 
الخبنأحرى آدم، بني س والأشراف الموك كتعخليم وعفلموها فعبل.وها 

فيكثير ومثله والموز، بالواو فجيء يعقل، عمن اتجر مجرى عنهم 

)ا/س.الفتاوى: مجموع انفر ( ١١





الراعالمحث 
وأماوالميم(، ب)الهاء والملائكة آدم بتي أسماء )كنايه 

أووالألم،(، د)الهاء عنها يكنى فانه الخلق، ومائر اليهائم 
فالغالس،الأجناس، جمع احتلهلت، ؤإذا والنون(، ب)الهاء 

والئون(لا،و)الهاء والألف( ب)الهاء كنايتهم 

الأسلوب؛توصيح الأول،؛ المهللب 
الكناية،الكوفيون ميه يالضمين، باعاية المراد أن تقدم قد 

للتعبير)هم( ضمير تستعمل العرب أن فالمعتي؛ ، الضمير والبصريون 
غيرعن التعبير أرادمحت، ؤإذا والملائكة، آدم بتي كأسماء العقلاء، عن 

والنون(،)الهاء أو والألف( )الهاء استعملمتؤ وغيرها، كالبهائم العقلاء 
فانس العقلاء وغير العقلاء — الأجناس هدم جميع احتلهلت إذا وأما 

جوازمع والنون(، )الهاء و والألف،( )الهاء امتعماذ عندها الغالب، 
غيرهم.على العقلاء لتغليبا )هم(؛ ضمير استعمال 

:٥١٩)ا/ماه، : jUIانفلرجامع )١( 
(.١٨١صفحت)اننلر )٢( 



لوب;لأسا صيغ ت الثاني المطلب 
وهما:الطبري عند الأسلوب لهدا صيغتان وردت 

أمماءعن إلا والميم بالهاء ذض العرب ئكاد )ولا الأولى؛ الصيغة 
موىالخالق، وائر البهائم أمماء عن كنئ، إذا فأما والملائآكة. آدم بتي 
،.والون(ز بالهاء أو والألف، بالهاء عنها محن فإنها وصمنا، من 

منأصناف عن كنث، إذا ]العرب[ ئمنل )وكذلك، ت الثانية الصيغة 
أوآدم بتي أسماء وفيها الأمم، أصناف وسائر والطير كالبهائم الخلق؛ 

والألف.والهاء والنون، الهاء من وصمتا بما عنها ذهمأ فإنها الملائكة، 
كانؤإن وذللث، والميم... بالهاء كن.لك،، ذللث، كان إذ عنها كثث، وريما 

منوصمنا، ما العرب كلام في الننثميفس الغالن، فإن حائزا، 
والألف،بالهاء — احتنثلتؤ إذا — الأمم أحناس أسماء كنايه إحراحهم 

؛والنون(ر والهاء 

الأسلوب:دراسة الثالث،: انمللب 
إليهوأثاروا الأسلوب هدا على ير والتفاللغة علماء اعتمد لقد 
فمنهم:

:UY»Uo)١-الفراء 

عقعتبميتر جها٦ الأّءآة أ\ج وعير ؤ الى؛ عته قولعند ال ن
رافكان)متج(ضمذمحشخوصص[: ٣١اممنحه]ابرة: 

)ا/غ؛ه(.المان: جامع )١( 
(.٥١٩)؛/A؛0، اليان: جاح )٢( 
لسانانظر وءيرْ• الإنسان شخص جماعي والثخص; شخص، جمع الشخوص• ، ٣١

)شخص(.ت مادة (، ٦٤٣)ص المح؛3ل! والقاموس (،؛ ٢٢ ١١)؛/ت العرب، 





التطييقةتالأمثلة الراع: المطلب 
Iمنها الهلبري عند الأسلوب لهدا أمثلة وردت 

مم\وُالثككن عق ممب جهاثم ألأّآء م ؤوعل؛ا ت تعالى النه قول - ١ 
[.٣١]البقرة! صدي.ق!ر؛ه 'يم إن *ّدلأ؛ إأٌّءا؛؛ أُتمح-في 

ثمآدم شها التي الأسماء مي التأويل أهل حلاف العلري ذكر 
هذهوخلاصة قائله، إلى قول كلآ وئتمسر الملائكة، على عرصها 
الأقوال:

شيء.كذ أسماء علمه قيل: 

الملائكة.أسماء علمه آحرون؛ وقال 

.٢١ذتيأأسماء علمه إنما آخرون: وقال 

صحتهعلى دث بما وأشبهها بالصواب الأقوال هن.ْ رروأولى قال: يم 
إنهاؤوظلمءادم'ا*لأسمآءجهاه قوله: في قال من قول التلاوة، فناهن 
وذلكالخالق، أجناس ائر ّأسماء دون الملائكة، وأسماء ذريته أسماء 

أعياف4زلك يعني قال: ذكره تعالى اه أن 
والميمبالهاء اليرب يكاد ولا آدم• علمها الك، بالأمماء المسمين 

وسائرالبهائم أسماء عن 'كثئ، إذا فأما والملائكة. آدم بني أسماء عن إلا 
بالهاءأو والألم،، بالهاء عنها ثكنى فإنها وصمنا، من سوى الخلق، 
عنكئث، إذا يمعن وكدللث، عنصهاُ أو ءنص_هن، : فنالت،والموز، 
أسماءوفيها الأمم، أصناف وسائر والهلير كالبهائم الخلق؛ س أصناف 

)؛/إ؛0_حاهءاوان:انظرجامع ;١( 





عائدتانقوله: في اللتين والميم الهاء أف الطري ذكر 
أنهماالتأؤيل أهل عن آخر قولأ وذكر وأيامهم، المشركين لهة آض 

ثم، الأول الوحه الئياق بحسب ورجح المشركين، على عائدتان 
عييةمن المشركين هؤلاء آلهة محمد يا وترى الكلام: ررفمعنى قال: 

لهم>أبصار لا لأنه يبصروك؛ لا وهم ويحاذونلث،، يمابلونلئ، الأوثان، 
صورعلى مصورة صور لأنها )وتراها(؛ يمل: ولم ؤرتيم4، وقيل؛ 

سآدم«رسم

الضير:فى أثره الخامس: المطالم، 

بينالترجيح وفي المعنى، إيضاح في الأسلوب هذا أثر بتسن 
المان:ؤإلم، الأية، فهم في يرد قد إشكال إزالة وفي الأ/ال، 

الأول:الخال ففي 
الطريأن وذللئ، الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هدا أثر 
ؤوعثلمءادمأ'لأسماءطهاه]اكرة:قوله: من المراد تعيين في عليه اعتمد 

كئأسماء لا والملائكة، آدم بمي أمماة بم)الأسماء( الراذ وأن [، ٣١
والميموالهاء ؤ-بمعِإءتملمه، ذلك: بحد قال تعالى اض أن وذللئج شيء، 

فيالمراد كان ولو والملائكة، آدم بني لأسماء العرب عند تعملأن ت
الموز،و بالهاء )عرضها(، أو )عرضهن( لقيل: شيء كز أسماء الأية 

الحرب.استعمال في الغالي، هو هدا لأن والألم،؛ الهاء أو 

(.٦٣٨)'؛/س، اوان:جامع انفر )١( 
)Y/(، ٦٢٨، ٦٢١، ٤٢٢، ٣٣٢/١)أحرى: أمثلة وانظر (؛ ٦٣٩/١٠)حا٠عاJان: )٢( 

(.١١٩/٦) i(or\/o)(، ٤١)م/(، ٣٥٧، ٣١٠





^^لأيري؛ري

الوص للأصنام حكاية للعملاع، وهما والميم، بالهاء ؤؤددرآ-4مه ت قيل 
)وتراها(؟.قل ولم تعقل، 

لأن)وتراها(؛ يمل ولم والميم، بالهاء ؤرمب4ثإه ت قيل ت فبمال( 
بنيمخاطبة فخوطبوا آدم، بتي صورة على وعيون ام أجلها الأصنام 

يعقل،من مخاطبة ؤيخاطبونها يعفلوسما كانوا المشركين ولأن آدم؛ 
،.كدلك١١فخوطبوا 

4ويرمهم ؤ ت قوله في الضمير فثر من على يرد لا الاثكان وهذا 
أعلم.وافه عقلاء، لألهم بالمشركين؛ 

(.٢٦٨٧)؛/ النهاة: بلوغ إر والهداة )ل/ا،آآ(، للفراء: القرآن •عاني اظر 



الخامسالمبحهث 

بالون،الثرة إلى الثلاثت س النيئ ص الكناية )إحراج 

بالهاء(را،ذلك محوي وما 

لأمالوب!ا توصيح الأول؛ المطلب 
خنعالعائل غير المؤثث جمع أرادت إذا العرب كلام في الأفصح 

وفيمابالنون، العدد صمير إحراج - العشرة إلى الثلاثة من وهو - نلة 
الكثرة:وفي قمئهى، الدراهلم القلة؛ في فتقول بالهاء، ذللث، على زاد 

ا.ل كلامهم قي قليل أنه إلا العكس ؤيجوز ، قمتها الدراهلم 
ميفامحت،لكرم بحد قال أنه و. الجي عن الصحيح الحديث، ذللئ، ومن 

مذمحذ أثى ولنذ لهذ ررهذ والممن؛ ونجد والشام المدينة أهل 
زالثننة«ر؛،.التح أزاد مثن عترهذ 

المان:جاح انظر )١( 
الخالقب سد ونملق: تحقيق (، ٢٨٣)Y/الأناري: لأبن والمؤنث، الدكر ان> )٢( 

الأعلىالمجلي الأوثان، وزارة ت )القاعرة التواب،، عبد رمقان ومراجعن; عقيمة، 
(.٢٠))/• الهواع: وهع ((؛ ٠١٩٩٩الراذحه)؛)ه-إجاء لجة مئة الأخ ستون 

)ه/ا؛(.الممءل:البحر انظر )٣( 
للخج=مكة أهل مهل ياب، الحج، كتابا في (، )ا/١^١٤صحيحه: في البخاري أحرجه )٤( 





حرثفإذا و)هولأء(، )ص( ت العشرة إلى الثلاثة بين لما ؤيقولون 
الكثير،من القليل سمه ئعرف أن إرادة )وهده(، )هي(، I قالوا العشرة 
أنإلا صواب، ذلك وكئ صاحبه... في حاز ما واحد كل في ويجوز 
 (٣ U ،لالث،«لا،.فئرلم

الأنباريابن بكر أبو ؤ ٢ 

الهاءو) المؤنث،، من القليل للجمع والنون( الهاء ارو) نال! 
القلة،في قتفتهى، الدراهم ذللئ،! من تقول الكثير، للجمع والألم،( 

فأدبحهى،أكثشا إليه بعشت، وكيلك قبفثئها، الدراهم الكثرة! وفي 
عشلآما عندأثد آلئمؤبي عده وحل؛ عز اض قال فأدنحها، وكباشا 

أرادءؤِءآأنةطمم4، قال: ثم [، ٣٦ءثاِقكشآس4]الموبة: 
^،5بعد! قال ثم للكثرة، والألف( )الهاء فجعل عشر، الاثني من 

للقلة،والنون( )الهاء فجعل الأربعة، في أراد ، قلمحأنين
الحالم«لآ،.أهل أكثر هذا على 

)ت\س:طاف أبي بن مكي . ٣ 

دونفيما النون(، و )الهاء الحرب تتعمل ما وأكثر ١٠قال: 
العشرة®جاوز ما في والألم،( و)الهاء العشرة، 

الأفصحأن يتبثن ذكنهم تقدم من أقوال في النفلر حلال ومن 

)ا/*اا،أ(.لكراء:القرآن ساني )١( 
(.٢٨٤، ٢٨٣)Y/الأناري: لأبن والمزنثه الذم )٢( 

صللحريري: الغزاص درة وانثلر (؛ ٢٩٨٥، ٢٩٨٤)أ/الهاية: بلوغ إلى )م(_الهلاة 
(٣١٢.)



المكونالقلة جمع في والنون( )الهاء استعمال العرب كلام في والأكثر 
جوازمع ذلك، على زاد فيما والألف( و)الهاء الحشرة، إلى الثلاثة من 

آ.كلامهم١ في قليل أنه إلا العكس امتعمال 

الطييقية:الأمثلة الرابع: انمللب 
وهو:الطري عن الأسلوب لهذا واحد مثال ورد 
أسحتكثب ق نيرا عثت آما أف عند آلشثؤر عده ذكره: تعالى قوله 

نينثلل1إ ملأ ألمم ألدمث دخك جث،؛ أرمة جآ وأ'أدير> آدثمتوت -ْلو( يوم 
[.٣٦أضظلم،]الوبة: 

والونالهاء عليه ءادت٠ الذي في التأؤيل أهل حلاف الطري ذكر 
قولان:وحلاصته جإؤئهللمثؤأيىأنمهظإ^، تعالى: قوله في 

فيكوننهرا، عثر الائني على عائدتان والنون الهاء الأول: 
بنا نول وهو أنقمكم، كلها لأشهر ا في يظلموا فلا المعنى: 

ه•هماس 

فيكونالأربعة، الحرم الأشهر على ءاىJتان والنون الهاء الثاني: 
تمييركمفي أنفكم الحرم الأشهر الأربعة في تظلموا فلا المعنى: 

^٢،.٥٠قتادة قول وهو حراما، وحلالها حلألأ، حرامها 
قال:من قول بالصواب عندي ذللثخ في الأقوال ®وأولى قال: نم 

اففان حرامها، باستحلال كم، أنفالأربعة الأشهر في تفللموا فلا 

(.٤١)م/اب: والبحر )اا/'\إأ(؛ البنان: اننزحا.ع )ا(
(.٤٤٦-  llT)١\/البيان: جامع انفر )٢( 



Iلقوله تأؤيله في بالصواب أولى ذلك قلنا ؤإنما حرمتها؛ وعهلم عهلمها 
بينما حمع عن امماية مئترج عنهن الكناية فاحرج ، ^٥^ثلمحإ

العشرةإلى الثلاثة بين فيما تقود العرب أن وذلك العشرة، إلى الثلاثة 
يإذابجم،، أيام دلأربعة حلون، ليال لثلاث ذلك فعلنا ت عنه 'كنئ، إذا 

عثرةمما قالت: العشرين، إلى العشرة قوى صا أخرث، 
^؛٨;"ههللثوأنينثناؤْت جنأ قوله في فكان مصت، عشرة ولأرح حلت، 

ظلمعم، المؤمنين نهك، التي الشهور عدد كناية ؤإحراجه أضظإه، 
الدليئالحشرة، إلى الثلاثة من القليل الجمع عدد مخرج فيهن أتجهم 

الاثنيدون الأربعة الأشهر ذكر من والنون الهاء أن على الواضح 
تفللموافلا دكان: شهدا عشر الائى عن كاية' كان لو ذلك لأن الحشر؛ 

ءانقكم أ فيها 

تالتفسير في أثره الخامس! المهكب 

الفراءأن وذلك الأقوال، بين الترجيح في الأ-اوب هذا أثر يتبثن 
)الهاءعود في قتادة قول رجحوا التاؤيل، أهل من وغيرهما والطري 
[،٣٦^٥^٠ممللمحإنينأنمهظإ^]التوبة: تعالى: قوله في التي والون( 

كونهامن ه ماس ابن قول وردوا الأشهر الأربعة على 
الترجيحهذا في استنادهم وكان شهرأرآ،، عشر الائني على عائدة 

(.٤٤٦/١١)الان:جامع )١( 
أمقول وص )؛؛/!؛أ(، المان: وجامع (؛ ٢٩٣))/للأرا،: القرآن ساني انثلر )٢( 

)الأ/للخازن؛ التأؤيل ولباب (؛ ٥٥)آآ/للرازي؛ الغب مفاتيح انفلر المقرين، 
٣٥٨.)



جمعصمير في عندهم الأكثر إذ ومنطقهم، العرب، كلام من الفصيح 
علىزاد وما والنون(، ب)الهاء يكون أن العثرة إلى الثلاثة من القلة 

الامتعمال(،في قليل ولكنه العكس؛ جواز مع والألف(، د)الهاء ذللثج 
إلىتوجيهه من أولى الأءرفإ الأفصح إلى ذكنْ جل؛ اض كلام وتوجيه 
الأنكر.



المادمنالمثحث 

وباكأنيث، تار0 بالثدكير الواحد السيء الصميرإلى رعود 
أومؤثث، لأحر وا مدكر أحدهما اسمان له كان إذا أحرى، 

أومنداباسلضاسى(ألكنمماثدكرئؤئث، 

الأسلوب!توصيح الأول! المطلب 
الضميرعود يجيزون أنهم في وتفننهم العرب سنن من 

أحرى،تارة المؤثث وبضمير تارة، المذكر بضمير الواحد الشيء إلى 
مثل!موئنا، والأخر مدكن، أحدهما اسمان له الشيء هدا كان إذا 

فيجوزالتيكير، مترلأ ونمى! التأنيث، بالفعل دارآ نمى! الدار، 
واحد.لشيء فلأن، مننذ وهدا فلأن، دار هدْ تقول! أن 

مثل!وبوثث، يذكر مما الشيء هذا كان إذا ذلك يجوز وكذا 
سهلينوا وإن ؤ قوله؛ في ه تذكين الكريم القرأأن في ورد ففد الثبيل، 

هنذهءؤءل قوله! في وتأنيثه [، ١٤٦]الأعراف! مثيّلاه يتخذوه اان،ئاولأ 
[.١٠٨]يوسف! 

الشاغة.في تْإف مع (، ٢٧٥، ٢٦٢، ٢٦١/ ١٣)المان: جامع انظر ;١( 



الضميريعود بحيث المعتى، على الحمل باب من ذلك يجوز وكذا 
لمعناه،؛التأنسث، أحرى وتارة للفظه، بالتذكير تارة الواحد الشيء على 

دعوةررواقق ت لام والالصلاة عليه قوله ذللث، ومن ، كذللث، والعكس 
فيداكزكير السر ف1ءاد حخان«لاا، ١^ زنن بمئ ليز قإة اكظلوم 

الدعاءبمعنى لأنها مؤنثة؛ وهى )دعوة(، كلمة على )بيته( قوله! 

!لأّااوب، ا صيغ الثاني؛ المطلب 
معنىحاء ؤإنما محثنة، صيغة الهلبري عند الأسلوب لهدا ترد لم 

—اممه بإذن — كلامه وسيأتي الآيادثا، بحض على كلامه في صمنا ذللث، 
المملبيقية.الأمثلة ذكر عند 

الأّلوب،:درامة : الثالث،المطلب 

فيصمنا إليه وأثاروا الأسلوب، بهيا والنفير اللغة أهل عمل لقد 
هولاع:ومن كلامهم، 

الخليل-١ 

الئيءويكون بالموفث،، يوصف، المدكر القيء يكون ررقد قال؛ 
ؤيكونبه، الرحل تعنى وأنت، ئفس، نحو؛ الؤدث،، الاسم له المدكر 
الاسمله الوين، القيء يكون وقد بالمذكر، يوصف، الموئن، القيء 

الصدقةأحذ باب الزكاة، كتاب ش (، ٤٦٤)\إس.ا صححه: فى المخاري أحرجه )١( 
في(، ٤٢)ص صحيحه؛ في وسلم (؛ ١٤٩٦)برقم الفقراء، على وترد الأغنياء من 

(.١٩)برقم الإملاز، وشرائع الثهادتض إلى الدعاء باب الإبمان، كتاب 
(.٨٥)["إ القرآن؛ لأحكام الجامع انفلر )٢( 



الصفات،فهده تمنه، وغلام وبعه رجل هذا ت ذلك فمن المذكر، 
يعنىعينا، رأست، ما وقولهم أنفس، وثلاثه نص، قولهم! والأسماء 

رالقوما<أ عين 
:UY.Uo)٢-الفراء 

]الججر؛ِمتج>ثوفيم لبملمهاوما أئن من ئلمى ^ئا تعالى! قوله عند قال 
أودفاحرج ءو1ث، لمقل لعقلها الأمة لأن )ينتأخر(؛ يقل! ررولم ٥[! 

ؤَكومانآءأاهومثلها! الرحال، محنى على وا١جر٥ تأنيثها، على الكلام 
وهوصوابا كان كدبته نيل! ولو [، ٤٤]المؤمنون! ب* َ،سدبوْ قمؤلثا 

كثيرلأم

!آه( ١ ٠ )ت عبيدة أبو - ٣ 

حاءنم [، ١١الفرنان! ت سعياه التاعؤ حكدب لمن وأ■عتددا ؤ رر قال! 
[،١٢فرنان! ال] ه ؤثمفيل ةاديْلا تا سمعإ بتبئ *كان نن ههم ^١؛؛ ! بعدم 

مؤنثةفحل بعده جاء نم النار، سحار من تعر ما وهو مدكر والخير 
نمموسخ، سبب من مدكدا ئفلهر ذللث، تفعل والعرب، النار، أنها مجازها 

المؤنثة.معنى على المذكر بحد ما يزنثون 

قالالجزل٤،!

 )Y( لكراء: القرآن .ماني(U/Y.)؛
وءزتؤ1دانأئهمه•جل ^ بمي )٣، 
حلاقتهم،ني العباس بتي مدح شاعر أول تمال أبو الأموجي، أرؤناة بن المخير هر )٤( 

مح،أمتة بممح، من المروانيثن آحر محمد، بن مروان أيام في اشتهر شامي، راجز وهر 
وألبنًحمس نحو نوش؛ي والباميثن، والمنصور المفاح مدح حش وعاش الشام، 



ملمو٠^١لحلمت تميما إن 
رجمرثم حلمي، ت محقال فأيثه المسلة إلى بفعاله ذهب ثم رحل، فتميم 

فقال!الجماعق إلى عاد ثم )ملموما(، فقال! فعله فذكر تميم إلى 
Cy  صهننارأ،واحدهم زى

فقال:إليه عاد ثم 

م-محوتالأمولا الماس راحم لا 
)ت0)\ه(:؛.الأحفثى 

آ"ب[فأفث،،ئ،! ]يومث>يه؟ه ؤعاي ين انثمجها ررم ر'وقال! محال: 
ئم:عنى لأمه [؛ ٧٢ف،: ]يومحعءِدمحءيد ولمن ؤ ال: وف

وعنى)الصواع(، يويث، من ومنهم مدكن، ورالصواع( )المواع(، 
)الثوبمثل: لواحد مان اّوهما مويثة، وهى ؛ )السفايه( هاهنا: 

ا.واحد١١ر لشيء وموئث، مدكن والملحمة(؛ 
،:٠٧٢١)^،ه_اثحاوي 

ؤن\صتعالى: قوله فى بالمرء اJراد إن قال: ض عاز رذا قال 

0إلأ\0ى:'١^;  jUفي والست )لأ/ها،ا(، لازركلي: الأعلام انظر =وئئت، 
)صهم(.مادة 

مادة)ه/حتم؛هإ(، العرب لسان انفلر يعفس، إلى يعضه المضوم المجتمع ت اللوم )١( 
)لمم(.

)صهم(.مادة (؛ Yo)؛/U؛المرب: لسان انفلر الاس، من الشريف اليد الئهميم; )٢( 
(.٣٦٢)ا/سضحاآمله: وانظر (؛ ٧١، )Y/٠٧القرآن: مجاز )٣( 
)ا/ههم(.للأحض: القرآن محاني )٤( 
الإمام=الحفي، الطحاوي المصري الأزلي سلامة بن محمد بن أحمل جعفر أبو ْو )٥( 



عددفي الهاء كوت الثلهر؛ [ ٢٢٨ت ]البقرة موءه ثثثث بأييؤس حيثآت 
تالمعدود ندكير على فيدل الذكر 

اسمان،له كان إذا الشيء أن I ذلاائ، في عليهم الحجة من ررفكان 
جمعؤإن الهاء، أثبتت بالذكر جمع فإن مذث، دالآحر مذكر أحدهما 

مالحفه،وهده ، توب، هذا ت تقول أنلث، ذلك، من الهاء. أممهلت، بالويحح 
ءالت<!باللحفة، حنعث، ؤإن أثوابه، ثلاثه I فالتإ باكوبه حمعت، فإن 

الشيءفكان واحد. لشيء متزن وهذا دار، هذه وكذللاج ملاحق،، ثلالم، 
لآحروا مذكت، أحدهما مختلفين باّسمين مي يواحدا يكون ف. 

وهوواحد، بمعنى اسمان هما والمرء، الحيضة فكذللثإ مؤسثح.ب. 
ؤإنحيفي، ثلايث، فقيل! الهاء، سمهلتإ بالحيفة جمع فإن الحيفة، 

لشيءاسمان كله وذللئ، ، قروء ثلاثة فقيل! الهاء، ثبتت، بالقرء، جمع 
لتاا؛الحالم، يه احتج مما ذكرنا ما ؛دللث، فانتهى واحد، 

المملبيقية:الأمثلة الرابع: اJطكج 
!منهاالطبري عند الأسلوب، لهن؛ا أمثلة وردت، 

ؤهمح، أتنغزبخا ئم تفه يعر تل اؤبمنهح ت تعالى فوله - ١ 
[.٧٦]يوسمج: لخيوه 

ومنصاحب وفقيهها، المصرية الديار محدث الكبير، الحافخل —الملامة، 
مائة،وثلاث وعشرين إحدى منة مات ء، الملما واختلاف الاثار، معاني شرح مصنفاتمت 

والأءلأملالزركألي:)ها/'اأ.ا<أأ(؛ أعلام سر انظر 
النجارزهري محمد تحقيق؛ الأولى، ث ٍل )ّا/ّألآ(، للهلحاوي؛ الاثار معاني شرح ؛١( 

وأحكام(؛ ٣١٩٩٤الكب،، عالم دار ربتروت• الحق، حاد سيد ومحمد 
مركز)إسانبول،: أو0ل،، الدش مد تحقيق الأولى، ٍد: له: الكريم القرآن، 

(.٣١٩٩٥ه_  ١٤١٦التركي، الديانة لوش، التابع الإسلاهية البحويثح 



تلأية ا لمعنى ذكره بعد الطبري قال 

ولإقوله: قي الشن والألف الهاء قي العربية أهل راواخس 
ذكرمن هي ،•' المر٥ر نحويي بعض فقال 

:ه بمثر خل جاء,بَء ؤوإننأ قال: وقد وأئث نال؛ الصراع، 
يويثمن ومنهم مدكن، والصواع نال: الصواع، عنى لأنه [؛ ٧٢

لواحد،اسمان وهما قال: مؤنثة، وهي النفاية، ههنا وعني الصواع، 
نحوييبعض وقال واحد• لشيء وموثث مذكر والملحفة، الثوب مثل 

تأنيث،إلى ذهب ^حرجهاينهنيهه• قوله: في الكوفة 
منالتآنسث، هدا فلعل الماع، معنى في الصراع يكن ؤإن قال: الئرقة، 

ذكت،والصراع قال: المائة. لتانبث، جعلته ثنت، ؤإن قال: ذللئ،، 
أدور،يلألم، متذ: أصؤع، ثلامثؤ قال: أيثه فمن ؤيدؤر، تزثث والصاع 

أز_حإإنما منهم: آخر وقال أبواب. ؛ ٣٠أصواع، قال: ذثمره ومن 
أريدلأنه يكر؛ حين ويكر الئفايه، به أريدت لأنه أيث؛ حين الصراع 

وعاليته،الث٠ح وسنان والمائل.؛، الخوان ؛ ٣٠وذللث، قال: الصراع١ به 
مازكت،أحدهما اسمان: فيه يجتمع الذي الشيء من ذلكإ أشبه وما 

-ت-هثنثهلحلإ٠>،نؤهلثزهاوجنأتعر قوله - "٢ 
ثاآغام وأس مآ==قاالإ ثر أنثن هال، لهر تيها نأم ء دمجه ؤ، ؛وسقط 

[.٧٧: ثبمغوك>ه 

)ا/ههم.القرآن: زُعاني الأحض ومهم )١( 
(.٣٦٢)؛/ القرآن: ساني في الفراء ومهم )٢( 
(.٢٦٢، ٢٦١; ١٣)اليان: جامع )٣( 



اللكمه،بها عني لأنه فايث؛ >ؤهلثثهاه راوقال! الطبري؛ يال 
جاءتت كانولو ، يما لنلإ ؤآثة مهتتقانا ثز أنشر ؤ وهي! 

[،٤٩]هود: مل: كما حائزا، كان الثدكير ب
•»ا[«لا،.ؤذهخأهُمحهسمد: 

ورتعؤجقتايذأعشا قلإذكره؛تعالى قوله - ٣ 
٤[.عد؛ ؤ ا ] ه ؤييل ناء لمق صنؤان وع؛و صبمؤإن ؤؤبمل، 

.ءئجديم،ؤتمح،ت تعالى قوله عند الطري ذكر 
باكاءرآ)ئض(، ١^: 

القراءة؛هدم ذكره يعد قال ثم ،، بالياءر ؤدسقه، الثانية؛ 
ؤإنماكيلك، ثرئ إذا تذكيره وجه في العربية أهل اختلف رروثد 

بماءقى نأنها والزؤع، والخيل، والأعناب، الجان، عن خبت ذلك 
علىءذلكا باكاء، ذلك قرئ إذا ؛ المرة نحويي بحص فقال واحد، 

[،٠٦٦ؤممالبملونبءهلاكمحلت قوله؛ في الأنعام يكر كما الأعناب، 
قال•فمن [• ٢٢^يمحلونه]اسممنونت فقال؛ بعد وأثث 

وقالالأنعام. مثل ؤيوئث(، يدكر مما الأعناب جعل بالياء 
الزيعتأنيثا إلى ذهبا ، قى( )مقال؛ من ؛ الكوفة نحويي بعض 

)مأا/هلأأ(.: jUlجامع )١( 
صالقراءات: في العة انظر والكاتي، وحمزة عمرو رابي ونافع كثير ابن ماءْ وعي )٢( 

(.٢٩٧)Y/الثر: القراءات في والشر (، ٣٥٦)
فيوالشر (؛ ٣٥٧)ص القراءات: في السعة انغلر ءامر، وابن ماصم قراءة وهي )٣( 

(.٢٩٧)Y/الثر: القراءات 
٤(.٠ ١ )Y/ القرآن: معاني في الأحفس ومنهم )٤( 
•)ا/خاُ"ا( القرآن: معاني الفراءفي ومنهم )٥( 





فيكونالنفاية، وهي مؤنث والأخر الصواع، وهو مذكر أحدهما 
النقاية.على وبالتأنيث الصواع، على عائدا بالتدكير الضمير 

عن، iUJLjيخرج لم ويؤسث،، يذكر مما الصواع إن قيلI إذا وكذا 
الإشكال.حينئذ فيزول الضمير، عود في العربي الأسلوب 

يقولأسثمجهاه، ^ِم I قوله في الضمير تأنيث في لهليف أثر ؤيوحد 
فيالتأنيث وهذا لالئفاية. )امتخرلجا( صمير ااونانسثح عاشور ابن 

العجزكرد فهو صواعأ. جعلت، سقاية أنها الحقيقة كان.ن، إذ الرساقه تمام 
طىالثنررأ/ص.

الثاني:المنال وفي 

تعالى:قوله في وذللث، المحنى، توصيح في الأسلوب ^ا أثر يفلهر 
الضمير،فأيمث، [ ٧٧: ليورأمايندها ؤلم مسهء ؤ، بجبمف ؤهامره١ 

تسميتهمعلى كلمة، أو حملة ؤ،ئرنحقاثاه، قوله: رالأن أنثه؛ ؤإنما 

وفروعيالزيتونة حا»ع وشخ المالكيين، المفتين رئيس ءاث<ور، بن الهناهر محمد هو )١( 
شالاجتماعي النغلام وأصول الإسلامية، الشريعة مقاصد ت منها مصنفات وله بتوض، 

وئلاثماتةوتعوز ثلاث سنة وتوقي القرآن، نفير في والتنوير والتحرير الأسلأم، 
)ا*/؛يا(.لازركالي: الأعلام انفلر وألف، 

أوالمكررين، اللفغلين، أحد تجعل أن معناه؛ يلاغي أمحلوب الصدر على العجز ورد )٢( 
فيالإيضاح انفلر فيآحرها، تحال ثم الفقرة، أول في بهما الملحقين أو المتجانسين، 

لأيةا في وهتا العالمية(، الكتب دار )بيروت؛ (، ٣٩٩)ص للقزؤيتي؛ البلاغة علوم 
نمالأمر أول في السقاية فدكرت والقراع، النفاية وهما المعنى، بنفي متكرران لففئان 

آخره.في عتها الخبر أعاد 
(.>"آا/١٣والتنوير؛ التحرير )٣( 



صاض الكلمة أو قأنئ قيل: كأنه كلمة، الكلام من الءuئفة 
ءؤأققثقظآ4((رمقوله: 

لكان- الهلبري رأى على - )فآنئ©( أي: يالتدكير القراءة جاءت ولو 
الكلام!أو القول معنى على عائدأ سيكون حينئذ الضمير لأن حائزأ؛ 

علىهن، يومف ها أست التي الكلمة ض العلم أهل احتلم، وقد 
الناسبةولعدم الإءلالة، حشية ذكرها Jركثا يكر، ما غير عدة أقوال 

الوبأمالأم*هذا وبين بينها 
الثالث،:المال وقي 
تعالى:قوله في وذلك، القراءات، نوحيه في أثر الأسلوب، لهدا كان 

^ijji  ،تتق»هنوان وعؤ بمون ومحل وريع أعنف ثذ ؤجقت مثجيبم، قلع ألأمح
بالتاءقراءتان: فيها هميؤده، يماؤ يسق ؤ فقوله: ٤[، ]الرعد: يماؤ 

بالنقروذللث، القراءتين هاتين توجيه ينمكن ث وبالياء )تنقى(، 
يجوزفحينئد ووؤئثأ، يدكر مما ف)الأءنات( العربي، الأسلوب هدا إلى 

الأحفسإليه ذهي، ما وهدا وبالتأنيثخ، بالتيكير عليه الضمير عود 
والتذكيروالنخيل، والجنات اريع تألمث، إلى راجع التأنيث وقيل؛ 

،،الفراءر إليه ذم، ما وهذا واحد، بماء سقى كلمه ذللق، أن إلى راحع 
الهليري.وارتضاه 

(.٣١١)م الكشاف،: )١( 

XTy)0/\<المحيط: البحر انفلر ، س؛^lJلمرفة )٢( 
٤(.٠ ١ )Y/ للأحض: معاني اظر )٣( 
)ا/ااا"م(.لكراء: القرآن معاني انفلر )٤( 



المائعالميح، 

عنبذكره اكتفاء انددورين أحد على الضمير )عود 

مقصودأ(الجمع كون ْع الآحر، 

تلوب لأسا توصيح ت لأول ا الهللم، 
علىالضمير عود جواز الخطاب في وتفننهم العرب أساليب من 

ثمالمعنى، في يشتركان شيئان يدكر قد أته بمعنى قباله، أحد 
الأحركون مع وتخفيفا، الأحر عن به اكتفاء أحدهما إلى الخبر تضاف 
ذللث،.السامع لمعرفة الخبر؛ قي داخلا 

فيئئربوا ولا رر••• تال؛ ه الني عن المحيح الحديث، ذلك، ومن 
صخافها(المآ،.في tكألوا زلا زالفضة الدم، أتة 

تبلوالمذكور الفضة، على عاند مفرد رصحافها( في فالضمير 

الصتاغة.ني تمزق مع )؛؛/ه'آإ(، اليان; جامع انظر )١( 
إنا،في الأكل باب الأس، مماب في (، ٤٤١)T/صحيحه: في المخاري أحرجه )٢( 

والزينة،الباس كاب في (، ٨٥٨)ص صحيحه: في ومنم (، ٥٤٢٦)برقم مفضض، 
(.٢٠٦٧)برقم والقفة، الذم، إناء تحريم باب 



بأحدهمااكتفاء صحافهما(، رفي يقل؛ ولم والفضة(، رالدهب نيئان؛ 
مفصودةوالقفة الذهب آنية جميع كون مع الأخر، ذكر عن 

ربالتحريم^ 
طرق*أري"ُة قبله المدكورين على الضمير عود في وللعرب 
حميعا.الذكورين على الضمير عود الأول؛ 

الأحر.دون الأول على الضمير عود الثاني؛ 
الأول.دون الأحر على الضمير عود الثالث؛ 

٠الجمِع إرادة ْع الان|كورين أحد على الضمير عود • الراح 
الأسلوب.هذا فى ُه الهمود هو الأخير وهذا 

الأسلوب!صيغ الثاني؛ المهللم، 
؛وهماالهلبري عند الأسلوب لهذا صيغتان وردت 

الخبر،هبل اسمين ذكر هدمت، إذا الحرب شأن )من الأولى• الصيغة 
الخبرأضافت، بالخبر أتت، ثم ب)أو(، الأحر على أحدهما فعهلفت، 

كانأحدهما، إلى أصافت، ؤإذا أحدهما، إلى وأحيانا أحيانا، إليهما 
أصاهت4(رم. ١٠^;^اللدين الأسمين أي إلى ذللثج إصافه عندها سواء 

ذكرهما،عائد ش إحداهما عن بالخبر اصئغنى )••• الثانية؛ الصيغة 

تتحقيق الأولى، ط•' (، ١٦٩)a/للقارئ; الممايح مشكاة شرح المفاتح مرناة انغلر )١( 
،؛(.١٢٠٠ العلمة، دارالكتب )يرون: ءثتاني، جمال، 

(.٢٧٥، ٢٧٤ص,)للحدادى: اش كتان ف لد الدخا, انظ )٢( 

(.٤٨٤)آ/:الياو،جاع )٣( 



مثلالأحرى عن المفر على الكلام لدلالة الأحرى؛ عن الخبر من 
وأشعارها(رالعرب كلام في موجود كير وذلك محها، الخبر 

علىالضمير عود جواز نبئن الصيغتين هاتين في الطر حائل ومن 
أنبشرط جميعهما، بالخبر المقصود ويكون فباله، المذكورين أحد 

•ذلك على يدذ ما الكلام في يكون 

الأسلوب:دراسة الثالث: الهللم، 

كتبهم،في إليه وأثاروا الأسلوب بهذا والضمير اللغة أهل عمل لقد 
فمنهم:

آه(:١ )ت،٠ عبيدة أبو — ١ 

نولا وألمكه الوهن دآلإت؛ ءؤ تعالى• قوله عند قال، 
رولأ• يفل ولم أحدهما، عن الخبر *صار [: ٣٤ثايلآسه]اكوبة: 

لمٌثروانصروا التين بين أشركوا إذا ذللث،، تفعل والرب ينففولهماا، 
ندالأحر بان السامع لمعرفة وتخفيفا؛ بذلك استغناء أحدهما عن 

الخبر*ذلك في معه ولحل شاركه 
آ_ابنةتيبة)تا-'\آه(:

شيئانيجتمع أن ومنه ! معناه اللفظ ظاهر مخالفة باب في نال، 
*لهما وهو أحدهما، إلى به تنأو لأحدهما، الفعل فيجعل 

•وفول ؛، ١١]الجمعة: رأوأغننزْأوذأآشثوأإقآاه كقول: 

)ا؛/ه"اإ;المان: )؛(جامع 
(.٢٩٠)؛/القرآن:سجان )٢( 



المزتإسمنوأ ؤ I وقوله [، ٦٢]التوبة! يزصوْيم أى لق ووسوم ؤ)لخزو 
١ا<ل [... ٤ ٥ ]البقرة؛ ائنم؛نيم عز إلا لكزء وإمت\ وألمأوْ 

العربكلام من وماهدين القرآن، من آحر مثالا وذكر 
\ؤاةووالخن أبو . ٣ 

Jli !) أحدهما،عن كش اسمين عقيب التنزيل في حاء ما باب ارهدا
الصزسمنوأ تآ ءؤ I تعالى قوله ذللث، فمن صاحبه... عن بدكره اكتفاء 
بجيفوجث كاث ؤوأن [... ٤٥: ]اJقرة أ-كثع؛ُا4 إلاعل لكن؛ وإنآا ؤالثاوه 

[٠.ب(^٤،.١٢أوملآهتلإأومحه]الماء: 
الربأشعار ومن القرآن، من أحرى أمثلة وذكر 

الأسمينأن يتبين ذكرهم تقدم من أقوال في النفلر حلال ومن 
تارة،_)الواو( ؛ععلفاقد هما إلىالعائد الضمير ثبل المذكورين 

(.٢٨٨)ص الهمان: ذكل تأويل )١( 
(.٢٨٩، ٢٨٨)ص ذكل اؤيل انظر )٢( 
العلوم:جامع له ومال الباقولي، الأصهاني الحس أبو علي،، بن السين بن هو )٣( 

نحونوش؛ي القراءات، وملل القرآن، شواهد قي البيان كتبه: من صرير، بالأدب،، 'ءالم 
(.٢٧٩)؛/للزركالي: الأعلام انظر ماه، وخموأربعين ثلاش، 

الثانية،ط: (، n^/U)لياقولي(: )وهو الزجاج إلى خطأ المنموب، القرآن ^١^، )٤( 
الكتابدار يرون: الممري، الكتاب دار )القاهمة: الابيارى، إبراهيم تحقيق: 

^٧١الحس أبي إلى اعاب هدا بة نصحح وقد (، ٣١٩٨٢أ'؛اه-اللبانى، 
فىننهرهما مقالتين فى الزجاج، إلى به نمن حْنأ وبين النفاخ، راتبا أحمل. الأستاذ 

،٣٣١^١٩ عام ٤، الجزء: ، ٤٨المجلد: فى يا.مثق، العربية اللغة مجمع مجلة 
.٤٣١٩١^عام ١، الجزء: ، ٤٩والجلد: 

فيالماحي وانظر (؛ ٦١١)آ/ه،ا"_ الزجاج: إلى حطأ المنوب القرآن إعراب انظر )٥( 
(.٥٧٠)آ/ه1ه، لكعلى: اللخة وفقه (؛ ٢٢٢)ص اللغة: فقه 



العطفولكن العربية، اللغة في وارد ذللئ، وكل ب)أو(، أحرى وتارة 
د)أو(العطف من أكثر حاء بالواو 

اسيقية:الأمثلة الراح: اسمسج 
:مهاالطبري عند الوب، الأملهذا أمثلة وودت 

ولثألخأوأمئأْ أؤ لكثلأ َماُثرجثيورق ^وان تعالى: ١فه قول( - ١ 
[١٢]النماء: النئسيم بجا كثولإوحد 

كلالة،يوريثخ المرأة أو الرجل وأن لأية: ا معنى الطبري ذكر 
الذيوللرحل وولده، والده عرا من المسن، يرثون الذين أن بمعنى: 

.دسل المنهما واحد فلكل أمه، من أخن، أو أخ كلالة يورثا 
مل:ولم أوأ->،تاه، لغ قيل: وكيف قائل: قال، ررفان قال،: نم 
^واوفقيل: امرأة، أو رحل ذللثإ قبل يكر وقد أحمت،، أو أخ لهما 

بج3محفحرموي؟
فعطمتالخبر، قبل اسمين ذكر يدمتته إذا العرب شأن من إن قيل: 
إليهماالخبن أصافت، بالخبر أتت، نم الآحر؛)أو(، على أحدهما 
مواءكان أحدهما، إلى أمحافت( ؤإذا أحدهما، إلى وأحيانا أحيانا، 

منفتقول: أصاقئه، ذكنتهما اللدين الأسمين أي إلى ذللث، إضافة عندها 
والغلام، إلى فليحسن يعني: إليه، فليحسن جاريه أو غلام عنده كان 

إليهماارفلحس و الجارئة، إلى فلحس يعنى: إليها، فلحن 

(.٣١٨، ٣١٧)ص الاضطراب: إيهام دفع انظر )١( 
<.٤٨٤-  ٤٧٤)،•/ اJان: جأْع انظر )٢( 
(.٤٨٥، ٤٨٤>ا■/اليان: جامع )٣( 



_#،؛؛
ولاوألغصثه أيونب يكروى ت اؤه نث—ل ج اف ول ن- ٢ 

[٣٤: ]١^؛^ أبيّه يخذي يبؤرمم 'ّهراأثب ف،
الذينوالرمان الأحثار من الكثير وأن الأية مض الطبري ذكر 
ولاوالفضة الذهب يكنزون والذين يالماهلل، الناس أموال يأكلون 
اللهمن موحع القيامة، يوم أليم عذاب لهم الله، مسل قي ينفقونها 

ؤولأنفهومنافيسفيأسيم،قيل• فكيف ت نائل قال *فإن ثم 
الوعين؟أحد عن الكناية مخرج والألم، الهاء فأحرحت، 

وجهض؛ذك مل ت نل 

قيل:كانه الكنوز، بها مرادأ والفضة الذمت، يكون أن أحدصا: 
والفضةالذم، لأن اممه؛ سبيل في ينفقونها ولا الكنوز يكنزون والذين 

الموضع.هدا في الكنوز عي 
ذكرهما،عائد في إحداهما عن بالخبر استغنى يكون أن والأخر• 

ُمالأس ص الض ض الكلام لرلألأ الأس؛ ص لمر اص 
قولومنه وأشعارها، العرب كلام في موجود كثير وذلك، عنها، الخبر 

الثاءرر٢،:

)اا/ه؟؛(.المان: اظرجاْع )ا(
بهون(، ٧٥، ٧٤)\ات الكتاب، ني كماالخطيم، بن مص إلى التت هذاسويه نسي، )٢( 

،١ )١ ص أشعار جمهرة ني كما المس، امئ بن عمرو إلى القرشي ند أبو 
(،٣٣٥١)ه/ الرب: ثان في كما مظور ابن ووانقه صادر(، دار )يرون،: (، ٢٣٧
حزانةفي كما الخلم، بن نس إلى بته نوصعق، البغدادي ورجحه )فجر(، ماد؛ 

فيكما الأنصاري، زد بن درهم إل الأنإري ابن به ون(، ٢٨٣، ٢٧٥)؛/ الأدب: 
(،٧٣، ٧٢)إ/ اJقضه: ل بة نوعويلا (، )٥٨ص الخلاف،: اتل مفي الإنمافح 
Xi'T)٦! اللسب،: ومغتي )فعد(، مادت (، ٢٠١)ا/اللغة: وتهذيب، 



مخئلشوالئأى واض عندك ينا وأك ا عندثيما ئحى 
رامحون.يقل: ولم راض، فقال: 
:الأحر وقال 

امثعاضكانينونلا.وثمالأن والشن الياب ننخ إن 
اض:قول ومنه كثيرة. أشياء في يعاصيا. يقل: ولم يعاصى، فقال: 

إليهما١١يقل: ولم [، ١١]الجمعة: مأوأغننرْأوثؤإأنفصوأأي^ ؤرإدا 
وثير،مرا وآلثثن ضعء أيقنش ثتل أوى وعز: جذ ه ١ قول - "١ 
٥[]يونس: ألقبعن عدد لنمال.وأ مث1زل، 

:ؤؤرئدر٠ تعالى: فوله عند الهلبري قال 
فيفإن والقمر، الشص ذكر وقد فوحد0، /منازل^ ؤو؛وثو اروقال: 

للقمرؤوقورم؟اا قوله: في )الهاء( تاكون أن : أحدهماوجهين: ذلك 
باكمس.لا والسنين الشهور انقضاء يعرف بالأهئة لأن خاصة؛ 

فيقال كما الأخر، عن أ-صدهما بذكر اكتفى يكون أن والأخر: 
..(٣)آاا٦٢]التوبة: يرءنو،يم أ0 نمل ورسوم/ وأثث ؤ • آحر موصع 

الشير:فى ره ١ ٠ الحامص المهللب 

وفيت، لأيا ا فهم في يرد قد إشكال دير في الأسلوب هدا أثر يتبين 
ؤإليكبالغيه، لهليفة إبراز وفي الضمير، مرجعر في رين المقاختالف 
اقان:

عبدأت تحقيق الثانية، ط؛ (، ٢٤٦)صى ت ديوانه قى وهو ثجيته، ثابتح بن لحان أليت )١( 
،؛(.١٩٩٤ئاأاه_ العلمة، دارامح، )يرون: مها، 

('.٤٣٦)اا/ه'آ؛، انان: حا،ع )٢( 
؛(.UA/U)وانفلر،ثالأ'آحر: (؛ ١١٩)آا/خاا، البيان: جامح )٣( 



_#«؛؛؛
الأول:لمنال اض 

تعالى:نوله في يرد قد إشكال دفع في الأسلوب هذا أثر يغلهر 
[،١٢ت ناء ]الأو لخ ولدآ آمئأه أؤ ==٤!^ يورث رجث محك ُؤو,إن 
كونمع ءؤوك7لخأومحتاه، نوله: في وتذكيره الضمير توحيد وهو 

)ولهما(.تقل: ولم وامرأة، رحل نله المذكور 
ذكرقدموا إذا كلامهم في العرب عادة على حار هذا إن مقال: 

وأحياناأحيانا، إليهما الخبر أصافوا سواء، الحكم في وهما اسمين 
^،.Jbالماهع لمعرفة أحدهما، إلى 

الضمير؛تذكير سب، وقيل: لأية، ا نوحيه في الوجوه أحد وهذا 
التذكيروقيل: لهمر١،، تبع اء والمأصل، الأحكام في الرحال لأن 

اكاءرأ،.على الرحال سليب 

الثاني:الخال وفي 

لأية،ا في يرد قد إشكال دسر في كذللث، الأسلوب هذا أثر يتجلى 
فهوالوارد الإشكال أما الضمير، نوحيه في رين المقاحتلاف، وفي 

محيلق ينفقوننا ولا ؤ تعالى: قوله في وتأنيثه الضمير توحيد 
والفضة(.)الذهب قل: الذكور كون مع [، ٣٤]التوبة: آس4 

منالمعناب في وتفننهم الرب المج، أمحعلى حار هذا إن فيقال: 
الجمع.إرادة ْع، قبله الذكورين أحد على الضمير عود 

(.٣٧٠)Y/القرآن: >اب انظر )١( 
عدفواد محمد تعليق: الأولى، ط: )ه/ه؛اا(، للقاسمي: التاؤيل محامحن انظر )٢( 

(.٠١٩٥٧وثرلكْ، الحلص اuنى عيي العرية، الكي، إحياء)دار الهاش، 





ورسولأآوأثث ؤ I تعالى قوله في كما كليهما، والقمر الشص على الضمير 
الأحمشل١،.ذهب هذا ؤإلى [، ٦٢ت ]التوبة ينصوْه لن أمل 

الشمسعلى إما شئت: الأمرين أي على الضمير حمل من ومنهم 
بهاكتفاء أحدهما ذكر من العرب عند معروف هو كما القمر، على أو 

ثعالمبه لأن وحده؛ القمر على ؤإما الجميع، إرادة مع الأحر عن 
والaلبرى١٢/الفراء ذهب، هذا ؤإلى الشهور، 

ؤإلىالشص، دون وحده القمر على الضمير حمل رجح من ومحنهم 
والشوك١ذىلحيان أبو ذهب هذا 

)ا/ا،أ"آ(.للاخض: الهمان انظرمعاني )١( 
اا،السان: وجامع (؛ ٣٠٨الهمان معاني انظر )٢( 
)أ/ا،ا،ه(.القدير: ونح (؛ ١٣٠)م/ الحرالمحط: انظر )٣( 





المرصعهدا في حقيقتها على رفي، تكون 

لأمالوب!ا صيغ الثاني• المطلب 
توهي العلبري عند الأسلوب لهذا واحدة صيغة وردت 

في)من( مكاف رفي( و )في(، مكاو )مس( تضع )الرب 
الأسماج(لأ،.

الأملوب:دراسة الثالث: الطلب 
ثلاثةعلى - وكوفتهم بصريهم - النحويين حلاف باكفصيل تقدم قد 

أسلوب:عند بعض، موصع بعضها ووضع الحروف نيابة فير مذامٍ، 
هدهسأورد وهنا ، معناهما( تقارب إذا غيره، مكان الحرف )وصع 

إحمالأ:المذاهب 
بعض،مقام بعضها ؤإقامة الحروف نيابة جواز الأول؛ الذم-، 

تقاربواسترمحل الهلبري ذم، ؤإليه ،، أ الكوفيين أكثر مذهب، وهو 
/الأحرر مكان أحدهما يوضع اللدين الحرفين بين المعنى 

علىيبقى الحرف وأن الحروف، بين نيابة لا أنه الثاني! المذهب 

بنحالي المدر أبي تحقق: الأولى، ط: (، ٢٠)ا/؛للعنتي: داود أيي شرح انظر )١( 
((.٠١٩٩٩الرشد، مكية )الرياض: انمري، ابرابر

oU: (\/\/XlT\جامع )٢( 
)\"«آ_مااآ(.اظرصفءة:)٣( 

حروففي الداني دالخم، ،؛ ١٢٤، ١٢٣)ا؟/الإسلام: شخ فتاوى ُجموع انظر )٤( 
(.١٨١.  ١٨٠)Y/ اللب: ومخي (؛ ٤٦)ص للمرادي: اJعاني 

(.١٠٨)a/انذلرحا٠عاJيان: )٥( 





وعملالأسلوب بهذا قال من يذكر المذاعب هذْ ذكر بعد وأكتمي 
تهؤلاء ومن الحروف، نيابة جواز يرون الذين من به 

^:٢٠٧)^،ا_اافراء 

عئغأقى ث نجدئ ^ألأ تعالى! قوله في الذي الخبء معنى في قال 
تنزلالذي الماء هو ررويقال! [! ٢٥]النمل! وأيري؛و(ه آلثتنوت ق ألئبء 

)يخرجالله! عبد قراءة في وهي لأرخى، ا من والنبت السماء، من 
تقول!لأنك )من(؛ مكان رفي، وصلحت ، النموات( من ء الخن، 

زمن(أعنى ، ثئت، أيهما تحذف، يم منكم، فيكم الذي العلم لأستخرحى 
حالهل٢/على قائما المحنى فيآكون و)في(، 

ه(!٢٢٧٦_اينةسة)ت

حروفايعص( مكان الصفات حروف بمص لحول )باب فى ذكر 
)في(،مكان )مى( الحروف هذه من وذكر بعض، مقام بعضها يقوم 
]فاطر!آرهم،يم ين طمأ مادا ^١^، تعالى! قوله ذللث، على مثالأ وذكر 

الأ/ضصمح،أي [، ٤٠
امرئقول ذلك، عالي شاهدأ وذكر )من(، بمعنى )في( كذلك، وذكر 
المس'";

نلأدنض1ض'لأثتماودءلبمنسىنهمثتي. 

)!/للغوي: التريل ومعالم ؛(، YA/o)ليحاس: القرآن معاني في القراءة _» انفلر )١( 
متواترة.فراء؛ ولت، تفيرية قراءة وهي (، ١٥٧

(.١٨٥)Y/القرآن: معاني )٢( 
(.٤٣١)ص القرآن: مشكل -أول انظر )٣( 
(.٢٧)ص ديوانه: ز الم، )٤( 





التفسير!في أثره الخامس؛ المطلب 
نولهمتعلق فى المقمرين اختلاف فى الأسلوب هدا أئر يتبئن 

الأسلوببهذا عمل فمن [، ٢٥]النمل! إ'لأرث؛ر(ه آلثموت تعالى! 
متحئقةالمابفة الجمالة جعل )من(، موصع في )في( العرب وصع بن 

الماواتمن الخبء يخرج حينئذ! المعنى فيكون )يخرج(، بكلمة 
الفراءل١،.إليه ذهب، ما وهذا والأرض، 

متعلقةالمابقة الجمالة جعل الموصع، هذا في به يحمل لم ومن 
المماوات،في المخوء يخرج حينئذ! المعنى فيكون )الحمتإء(، بكلمة 

والألوحيان أبو إليه ذهب ما وهذا والأرض، 
فعلهما وهذا ترجيح، بدون لأية ا في الوجهين حكى من ومنهم 

عادل(لموابن الحلي الممتن ذللث، على وبعه الطري، 
أعلم•تعالى والله المعنى، فكب تقارب القولض وبين 

(.١٨٥)Y/القرآن: انذلرُعاتي )ا(
)ا،ا/آا،ا(.انمانى: وروح (؛ ٦٧)U/المحط: ابر انظر )٢( 
)ها/خأا(.الكتاب: علوم قي واللماب (؛ T'0/A)الممون: الدر انظر )٠١( 



التامحعالمحث 

)ني(را،موصغ ورض( رض(، موصغ رفي( روصع 

ثلأسلوب ا توضيح ت لأول ا المطلب 

موضع)في( يقعون أنهم فيه، وتوسعهم الكلام في العرب تفنن من 
كانفيقولون: المعنى، تقارب عند العكس، أحرى وناره تارة، )على( 

أيأييك، في نزث ويقولون: ، عهدْ في أي فلأن، عهد على كذا 
أح>،

فيخد أو ررانمنه قال: ه النبي عن المحيح الحديث ذلك ومن 
غلىالإخ1ان كب ١^  dUوقول.: ظهركأْآ، على أي مف«ل؛آ، 

(.٣٢١)Y/التان: جامع انظر )١( 
(.٣٣٩)ص اعاب: أدب انظر )٢( 
(.٢٣٦، ٥١)ا/ للاحض: القرآن معاني انظر )٣( 
ُاوفأو ادعى إذا باب النهايات، محاب في )أ/ههأ(، صححه: في البخاري أحرجه )٤( 

(.٢٦٧١)برنم الينة، لطلب البينة يلتمس أن فله 
تنمشق الأولى، حدت )'ُآا/هه'ُا(، I للض البخاري صحح شرح القارى عمدة انفلر )٥( 

•آم(, ٠١اه_  ٤٢١المالمية، الكتب دار ت )ييروت يصد، بصود عبدافه 







•٣٢١^جدع على بض؛ 

تتعالى بقوله لدلك ومثل )في(، موصع قي )على(، كيلك وذكر 
ملكفي أي؛ [، I١٠٢ ]البقرة ه نثنى ملك عق ظأ0اؤ}أ كإؤ\' ما 
ياوآ،.

اسية:الأمثلة الرابع: الطلب 

منها:الطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

لبقرة:ل؛ سقنثذه 4،^، عق ، ؤو\قوو\ ذكره! عز نوله — ١ 

اليهودأحبار من مريقا أن من لأية ا لمعنى ذكر0 يعد - العلبري هال 
تلتهالذي حر الوآيروا ؤلهورهم، وراء التوراة نبذوا وعلمائهم 

ممحُبئ * بقوله ثناؤه جل اريعني • — هايبعوْ سليمان ملك في الشيامحلين 
موضعرني، نصع العرب أن وذلك سليمان؛ ملك ي ف !

تناوم:حل اف قول ذللث، من رقى(، موصغ دلعليى، )على،، 
يقال:وكما الخل، حذؤع على به: يعني [، ٧١في-ثدوغأدءله]ءلهت 

.واحد® يمعتى كذا، عهد وعلى كذا، عهد في كذا فحلت، 

ئزإساءلثهاهندونءي(آلتاعن ؤوتعالى: سبحانه قوله - ٢ 

(.٤٢٦)ص القرآن: ذكل و-اويل (؛ ٣٣١)ص الكاتب: ائب، انفلر )١( 
(.٣٣٩)ص الكاتب: ادُب انفلر )٢( 
(.٣٢١)؟/اليان: جامع )٣( 



راف:لالأء_ق'لآئلألأكؤلأ؛٤^ \ص تفلأ.يييّإلأمصفي 
١٨٧.]

ؤممئفي^قيتيقوله: تاؤيل محي التأؤيل أهل حلاف الطبري ذكر 
ثالأقوال هاوْ وخلاصة قائله، إلى قول كنأ وأسي. رأمح؛ءٍاه، 

يعرفواأن والأرض، موات الأهل على الساعه نملته الأول: 
بعلمها.الله واستتار عنهم، لخفانها ومجيئها؛ وقتها 

والأرض.موات الأهل على مجيثها عند كبرت أنها الثاني• 

أئوبي، ممق ءؤ قوله: معنى فيكون )على(، بمعنى رفي، أن الثالث: 
والأرضموات العلى وأمحلآ؛ي،ه، 

ملتهذلك: معنى قال: من قول بالمواب، عندي اروأولى قال: نم 
لأنوقيامها؛ وقتها يحرفوا أن أهلها على والأرض الموات في الماعة 

أحبرالله أن وذلك، أحدا. منهم عليه يئلئ محلم خلقه، عن ذللثإ أخفى الله 
بحدهوأخبر ، لا.ءيآاِلوه؛؛آإلا رف إثاعلثهاهت• ٠^٠]، نوله: بعد ؛ذلك، 

اخبت أيثا ذلك، بين ما يكون أن أولى هو فالذي بغته، إلا تاتي لا أنها 
كذلك،بعده وما قبله ما كان إذ الخلق؛ عن علمها حفاء عن 

ولاعلكثثج آلاعغ ءن( ري حج آلاعس S ه وعز■' جئ ه فول- ٣ 
]الور:ءابتلآم4 أوبيلت محهًظم ثس إص' ؤ أنسج ءئ ولأ حمج أمبيه 

٦١.]

(.٦٠٩)•؛/خ«ا■، اكان: انظرحا.ع )ا(
(.٦١٠)«؛/بم،1، الان:جامع )٢( 



هذهفيه أنزلت الذي المعنى في التأويل أهل حلاف الطبري ذكر 
تالأقوال هذه ومن قائله، إلى قول لإ وأسد ية، ألا 

العميانمع الأكل في للملمض ترخيصا نزلت أنها الأول؛ 
امتنعواقد كانوا لأنهم طعامهم؛ من الرمانة وأهل والمرضى والعرجان 

ءانزأتعالى؛ قوله نزل لما طعامهم من معهم الأكل من 
[.n٢٩_: لأئآظتاأيم:بممس 

تأويلعلى الكلام رالمعنى القول! لهدا ذكره بعد القلبري قال يم 
منهتأكلوا أن حرج، الأعمى قي الماس أيها عليكم لمس ؛ هؤلاء 

فيولا حرج، المريضن في ولا حرج، الأعرج ض ولا وسرا،، 
الموضعهذا في )على( محنى فوجهوا بيوتكم. من تأكلوا أن مكم، أنق

)فى(«رأ،.معنى إلى 

شذ0في اض وصفهم الذين الزمانه لأهل ترخيصا نزك أنها الثاني؛ 
الخزاة.من بيوته في حلفهم من بيوت من ياكلوا أن الأية، 

الإهل٣،.سبيل فى الجهاد عن التحثف في نزلت أنها الثالثج؛ 
قوله؛معاني أظهر أن ، ٧١٧٠٠قال؛ نم الثاني القول الهلري رجح نم 
الخينهزلأء على حرغ لا أنه ؛ ■كج4 ألأتمج هثة ولأ حج ألأتمش ل هه 
أباحما على فيها، الله لكرم من بيوت من يأكلوا أن لأية ا هدْ في سموا 
إلىمعناه فثوجيه معانيه، أظهن ذللث، كان فإذ منها، الأكل من لهم 

الأعمى.ْع أي و)معه(; الطعام، س أي ت نوله)منه( )١( 
XT'^U/U)المان: جاع )٢( 
(.٣٦٩ِ  ٣٦٥)U؛/ ايان: جاع انظر )٣( 



لكنفإذ منها، الأنكر إلى توجيهه من أولى معانيه من الأعرنح الأغلب 
فيليس معناْ! قال! من قول التأؤيل من حالف ما لكن كذلك، ذلك 

إالصواب«لا،.أولى حرج، والأعرج الأعمى 

التفسير؛في أثره الخامس! المطلب 
معنىتغير وفي المفسرين، احتالآف فى الأسلوب هذا أثر يظهر 

ذلك:نميل واليك الأيات، 

الأول:الثال ففي 
عزقوله توجيه فى رين المقاختلاف فى الأسلوب هذا أثر يتجلى 

[،١٠٢رة: قب]النإروأ عق أشطي ثنلوأ ؤو\وئ»و\ئ\ ره: ذك
المعنى.اختلاف في أقر هذا واختلافهم 

تعدتكلمة أن محييه فان لأية ا توجيه في اختلافهم أما 
أنيصح شيئا بها المجرور لكن درعلى( تعدت إذا )تلا( وكلمة درعلى(، 

بهذاالأية فى الملك! وليس القرآن، زيد على تلوت نحو: عليه، يتلى 
عليهتتلى شخصا ليس لأنه المعنى؛ 

علىمبني هذا واختلافهم ذلك، توجيه في رون المقفاختلف 
بعضي.مقام يعفها ؤإقامة الحروف نيابة في السابق الخلاف 

بمعنىالأية في )على( إن قال: الحروف نيابة جواز رأى فمن 

(،٢٠٧، ٢٠٦، ١٠١)؟/أحرى: أمنلة وانظر (؛ ٣٧٢، ٣٧١; ١٧)السان: جاع )١( 









الأصنافلهؤلاء ليس لأية ا في المنفي الحرج يكون القول هذا فعلى 
ابنقاله ما وهدا معهم، أكل لمن ؤإنما العاهات، ذوى الثلاثة 
*ها ماس 

)على(جعل نقد الموضع، هذا في الأسلوب، بهذا يعمل لم من وأما 
الأصنافلهؤلاء مضافا عندهم المتقي الحرج فيكون معناها، على 

أحلهمن الذي المسس، في احتلموا ولكنهم بينهم؛ حلاف، بدون الثلاثة 
منشترجون كانوا أنهم ذللث، في بسإ الجعل فمنهم عنهم، الحرج رفع 

منعند طعاما يجدوا لم إذا لأية، ا في اض سمى من بيوت إلى الذهابؤ 
مجاهدقاله ما وهذا أصافهم، 

من،بيوت بن الأكل بن يتحرجون كانوا أنهم الجب جعل من ومنهم 
الهلبريذشسإ هذا ؤإلى الغزو، أثناء عليها حلفوهم 

الموفقواش بائراده اJحثا يطول مما ذللت، غير وقيل 

الكتاب:علوم ر والياب السان: جامع انفلر )١( 
.■ (U\جاُع آنظر )٢(  dU/؛riU ،٣٦٨.)
(.٣٧٤-  ٣٧١/ ١٧): jU\مع ج، !نظر )٣( 
والل؛ابفىءلرم(؛ ١٩٦)إ/هبما، الوجيز: المًرر انظر لمملأاوز؛دسالأمال، )٤( 

(.١١٧.والدرالمثورللميوش:(؛ ٤٥٧المحاب: 







بتعلقمعنئ باعتبار الأحر إلى اكتشن أحد صم المنلض 
ا.الج٠عل وهو بالطرنن، 

موصعفي يكون أن يصالح فلا غيره، مع الشيء صم أليد إذا وأما 
زيدمع تريد! وأنت مان، نيل إلى يفال1 أن يجوز فلا )إلى(، رمع، 
بهما،يتعلق معنئ باعتار الأحر إلى ما أحد صم يقع لم لأنه ؛ مال 

وزيدأالماد يجمع ما نم ليس إذ 

تلأيوب ا صيغ الثاني' المطلب 

وهي!الطبري عند الأملوبح لهذا واحدة صيغة وردت، 

عنهماالخبن أرادوا يم غيره، إلى الشيء صموا إذا العرب، شان رمن 
أحيائا،)إلى( )مع( مكان جعلوا إليه، صم إذا الأحر ّع أحدما يمم 

يقولوهلم القيء مع الئيء كان إذا فأما ئ)مع(... عنهما تخبر وأحيانا 
)إلىاال؛ا.)مع( مكان نجعلوا ولم درإلى(، 

(،٢١٩٥٥- ه ١٣٧٤المحمدين، الئة مطعة )القاهرة؛ الحميد، عبد الدين -محي 
uينالثلأطحإرانمنراونل التع، إلى الثلأًث، ين ما الإبل إناث من القطح والذود: 

رذود(؛مائة (، ١٥٢٥)م/العرب،؛ لسان انفلر أدواد، والجمع ذلاثج، غير ونيل 
اله٠ااة.بالدال )دود( مادة (، ٣٠٥)ص المحيط؛ والقاموس 

(.٢٩٠)ا/ إ للمغني الدمامني شرح انفر  ٢١١
(.٤٩٢، ٤٩١)\إ اي،ث مغض انفلر )٢( 
(،٧٠)\إ اللمسح؛عرمنض الأمير وحانبة (؛ ٢٩٠)١; سض؛شرحالدمامتض انفلر )٣( 

وشركا،(.الحلي البابي عيم )الناشر؛ المربية،الكتب، إحياء دار 
)ه/ا"م؛(ؤاليان؛)؛(جاع 





[،٥٢ت عمران ]آل ؤسآتثايئإزآفه ت ذكره حئ بقوله لذلك ومنل 
الثاءرل١،:وبقول 

الحناداللمام إلى وجوه في منهم النوايق عث، ثدحث، 

اسيقية:الأصثلة الرابع: اسمب 
!منهاالطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

ثينطينهمإق ءامثاؤإدا لوا ءامنوأظ آك؛ي( لقوا ^^؛١ ؛ ذكره عز قوله — ١ 
[.١٤]البقرة: ثستيؤءوزه إلمامحي نتلإ' ,؛ايا هاثرأ

قوله;أرأث قائل; لما قال ررمحإن الأية; لمعنى ذكره بعد الهلبري قال 
ثملولم مخاإقسطينوم4، فل؛ فكيف ، سبجيوم4 إق -ءأوأ  ١٥٧^

حلوتكلامهم في الماس بين الجاري أن علمت فقد بشياينهم، حلوا 
أقمحالقرآن إن قولك; ومن فادن، إلى حلوت من وأفشى أكثر بفلان، 
البيان؟

بعضفكان الحرب، بلية الحالم أهل ذلك في؛ احتلض قد قيل; 
حلوتبه; أريد إذا فلأن. إلى حلوت يقال; يقول; البصرة نحويي 

فيإليه الخلاء إلا كذلك. قيل إذا يحمل. لا حاصه، الحاجة في إليه 
أحدهمامعنيين; فيحتمل به، حلوت قيل; إذا فأما الحاجة. قضاء 

)م/العرب! ا0 لانظر ولمم، لمام على وتجع الرأس ثعر ؛ و)اللمة( وهواينمذرغ، ، ١١

(.٤٢٩، ٤٢٨)ص الهمان: مشكل و-أول (؛ ٣٤)٠ ص الكاب: أدب انفلر )٢( 
(.٥١/ )ل القرآن: معاني قي الأحض ومنهم )٣( 



الفول:هدا فعالي به، المخرية ض والأخر: الحاجة، في به الخلاء 
حلواؤإذا قيل: لو نه مأفصح لث، ثثبجيو»أهلأ ؛، ١٠■•لوأ ؤو؛دا 

المعنىالتاص من شاطنهم حلوا إذا القائل• قول ش لما بثيالجهم؛ 
فهذاإث ■ْأوأ  ١٥٧^قوله: عن منتف هو الذي محامعيه، على 
الأقوال.أحد 

bذات إل حلزأ  ٠١٥٧^قوله؛ معنى لوجه أن ت الأحر والقول 
بعصا،بعصها يعاقن، الصفاتر حروف كانت إذ شياطينهم، ْع حلوا 

ؤسأنم؛تثافيكآللحواريين: قال أنه مريم ابن عبى عن مخت؛ اض مال كما 
موصعفي )على( توصع وكما اممه، ْع يريد [، ٥٢عمران: 

كانفانه ازكوفة، أهل نحويي بعض وأما و)الباء(... و)ءن( ورفي( رمزآ 
صرفواؤإذا آمنا، قالوا آمنوا الذين لموا ؤإذا بمعنى: ذللث، أن يناول 

عليهدث الذي المحنى ل)إلى( الجالب، أن فزعم شياطينهم، إلى حلأءهم 
حالينثياطينهم إلى المؤمنين لقاء عن المنافقين انصراف من الكلام 

رإلى(موصع في يملح لا التأؤيل هذا وعلى ؤ-ءلوأ4• ت قوله لا بهم، 
مكانها.الحروف محن غيرها بدحول الكلام لتغير غيرها؛ 

حروفمن حرف، لكل لأل بالصواب؛ أولى عندي القول وهذا 
إلىعنه ذلك تحويل بملح فلا غيرْ، من أولى به هو وجها المعاني 

مندخلت موصع كل في ول)إلى، لها، لبم التيجب بحجة إلا غيره 
أماكنها®في معانيها نليها جائز وغير ح،كم، الكلام 

(.٣١١)؛/ا،،ب الم1ن;جامع :١( 



سج

٠^1ذمثثايكا من ئاث أومحت ميم عيش نص ت ثناوْ جذ نوله - ٢ 
[.٥٢عمران: ]آل اش4ِ 

إسرائيلبمي من عس وجد فلمأ الكلام: *فتأويل اتجري: قال 
دعاهمعما وصدا لقوله، وتكدسا لنبوته، جحودا إليهم اض أرمله الل.اون 

عيي:قال يدللث،: يعني ؤسأدمتايلآإلآفيم، نال: اه، أمر من إليه 
حدينوالجا دينه، عن والنولين الله، بحجة المكدبين على أعواني من 

وجل•عز الله إلى ث نبوة 

الله،إلى يقال: أن حسن ؤإنما اممه، مع ه: آم ث،  ١٠ؤ بقوله: ؤيعني 
ثمغيره، إلى الشيء صموا إذا العرب شأن من لأن اممه؛ مع بمعنى: 

مكانجملوا إليه، صم إذا الأحر ْع أحدهما بضم عنهما الخبر أرادوا 
إلىالدود فتقول: د)مع(، عنهما تخبر وأحبائا أحيايا، )إلى( )مع( 
إذاقاما إبلا، صارت الدود إلى الدود مسث، ص إذا بمعنى: إبل، الدود 

رمع(مكان يجعلوا ولم يقولوه؛رإلى(، لم الشيء مع الشيء كان 
ماد،ومعه بمعنى: ماد، ؤإليه فلأن ندم يقال: أن جائز غير )إلى(، 
منجماعة قال ؤسٍثايكاائآم4، قوله: تأويل في قلنا ما وبمثل 

كآويل«ره.اض 

الكزؤ jiسر ِاذا :١^١ ١^ >كآَ؛ا ذكره: جز قوله - ٣ 
[ئوربمطم ^٢ ٠١وأضثوأ ١^١.,>، إل ظء' 

٦[آص؛ءأ4]اوائدة: 

)0اماا.المان: جامع )١( 



اليدينمع ثغل هل )المرافق( في التأؤيل أهل خلاف الطبري ذكر 
الأهوال!هد0 وحلاصة مائله، إلى قول كل وأسد لا؟ أو 

اليدين.مع ثغل أنها الأول! القول 
اشأوجب لما غاية لأنها اليدين؛ مع ثغل لا أنها الثاني! القول 

الحدفي ياحلة غير والغاية اليد، آخر من غسله 

إلىاليدين غل أن ! عندناذللث، قي القول من والصواب  ١١فال! ثم 
الملاميجزئه لم تارك، منه نيئا أو نركه إن الذي الفرض من المرفقين 

الندبمن ذللثج عسل فاد وراءهما، وما المرفقان فأما له، غتركه مع 
آثارمى المحجلون العر ررأمتى بقوله! أمته ه إليه ندب الذي 

صلاهمند فلا ،، دلغغزاار يطيل أذ منكم اسظاع فمن الوصوء، 
كذأن من مضى فيما قبل بينا قد لما وراءهما؛ ما وغل غلهما تارك 
الحدفي الغاية دخول العرب كلام في ثحتمل فقد درإلى(، حدت( غاية 

بأنهاالقفاء لأحد يجر لم ذللي، الكلام احتمل ؤإذا منه، وخروجها 
بأنحكم ولا وحكم، بنن فيما خلاقه يجوز لا لمن إلا فيه، داخلة 

•بحكمه٠١ التسليم يجبج ممن عندنا غسله يجب، فيما داخلة المرافق 

(.١٨٤، ١٨٣)A/البنان: جاع انظر )١( 
أرانثعار والأيدام، والوجه الأندى من الوضوء مواضع يض أي المحجلون: الم )٢( 

الفرسوجه ر يكون الذي الياض من ان للأتوالنجلن والبمين الوجه يي الوضوء 
)حجل(•ة مائ. (، ٣٤٦)ا/الحلوث،ت غرس، في النهاية انظر ورجليه، ويد-يه 

والغرالوضوء غفل باب الوضوء، كتاب في (، ٦٥را/صحيحه: في البخاري أحرجه )٣( 
كتابفي ص)آأا(، صحيحه؛ في لم وم(؛ ١٣٦)رقم آثارالوضوء، من المحجلون 

(.٢٤٦)برقم الوضوء، في والتحجيل الغرة استحباب باب الهلهارة، 
(.١٨٤)M البيان: )؛(جاع 



أهلراواحنلف إلأوةن1نيه: تعالى:قوله عند وقال 
بملغأن يبغي الذي الحد وفي الوصوء، في غلهما وجوب في العلم 

المرفقين،غل وجوب في اختالفهم نحو الرجلين، من إليه بالغل 
ذلكذكرنا وهد اليدين، من إليه بالنسل يبلغ أن يبغي الذي الحد وفي 

عنأغنى بما قبل مضى فيما بعلله فيه القول من المحح على ودللنا 
اعادته((

الضير.فى اثره الحامس. المهكب 

فيالأسلوب ا هن. أثر يتبثن السائقة الأمثلة في النغلر حلال من 
واحتلايهماختلافهم، في جن، الكان أنه وذللث، رين، المقاخلاه، 

ذللئح:تفصيل ؤإليلث، المعنى، تغير في أقر هذا 
الأول:المنال ففي 

نتيجههل.ا واحتلالهم رين، المق، احتلاففي الأسلوب هدا يفلهر 
هولهففي بحص، مقام بعضها ؤإهامة الحروف نيابة في المابق للخلاف 
بنيابةالمائلون احتلم، [، ١٤]البقرة: إق حلوا  ٠١٥٧^تعالى: 

قولين:على الحروف 

ؤإذاالمحنى: فيكون الباء، بمعنى )إلى( جعل من منهم أن الأول: 
١السمعاني إليه ذهب ما وهدا بثيامحليتهم، حلوا 

(.٣٥٥)أ/آخر: يثالأ وانظر المان: جامع انظر )١( 
(-٥٠)ا/ للمعازت انظرتفسير )٢( 



خلواؤإذ ت المعنى مكون )مع(، بمعنى جعلها من منهم أن ت الثاني 
الأحفسإليه ذهب ما وهذا شياحلينهم، هع 

إن•' ئالوا فقل الموضع هدا في الحروف نيابة بعدم القائلون وأما 
انصرافوهو" ضمن الذي المحنى ؤإنما )حلوا(، ليس ل)إلى( الجالب 

وهذا، محياطينهم إلى خلاءهم صرفوا ؤإذا المحنى• فيكون المنافقين، 
والفرطيل٢،.عهلية ابن إليه ذهب ما 

يقللم - الحروف بنيابة القائلين من كان ؤإن وهو - الهلمرى ولكن 
وضعالأي معناها في )إلى( تكون أن وصوب الأية، هذْ في بالنيابة 

المعنىفي اللبس لوقع الماء، بمعنى )إلى( إن قيل؛ لو أنه وذللث، لها، 
أحل•أرادت إذا إلا بفلان، حلوت I تقول لا الرب لأن سامعيه؛ على 

إلىحلوت ت محالت، ؤإذا به، المترية ؤإما والخلوة، الإنفراد إما أمرين؛ 
بالباء،الأية في محيل فإذا فقط، والإنفراد المفلوة إلا تقصد فلا فلأن، 

يردلا وهذا الفرية، معنى على الأية ولست، الأمرين، أحد احتمل 
أنوأيضا مكانها، في )إلى( تكون أن الأب فكان د)إلى(، محيل إذا 

علىالأية في وأنها الكلام، من يحلن موضع كل في حكما ل)إلى( 
مننلبت، قفل• الثاء، أو )مع( بمعنى إنها ت قيل إذا وأما ، معناها 
لكلؤإن مكانها، الحروف من غيرها حول ؛ل. الكلام وتغثر معناها، 

يجببحجة إلا غرم إلك، ينتقل فلا غرْ، من أولى به هو معنى حرف 
•بها التسليم 

•( ٥١)ا/ للاحفش؛ القران معاني انفلر )١( 
(.r\T)\/لاقرطي: القرآ0 لأحكام والجاْع )ا/ا"\<(؛ الوج؛ز: ١^ !نظر )٢( 







فمنهمقبلها، فيما يعدها ما لحول في واختلفوا الغاية، انتهاء على تدذ 
أوجبوحينهذ ه، جنمن كان إن قبلها فيما يعدها ما دخول رأى من 

أبيعن القول هذا ويروى اليدين، جنس من المرفقين لأن ؛ لهما غ
المبردرالعباس 

،لهما غيوجب فلم قبلها فيما يعدها ما دخول عدم رأى من ومنهم 
الهديز(أأا■بن زفر ذهب هذا ؤإلى 

كلامفي كليهما لورود وعدمه؛ الدخول احتمال رأى من ومنهم 
}الطريرر ذهب هذا ؤإلى استحبابا، إلا لهما غيوجب فلم العرب، 

السنةالهلريق عن لهما غأوجب ؤإنما للغاية، أنها رأى من ومنهم 
العكبريأ٤،.ذهب هدا ؤإلى النبوية، 

يوفيذكرت وما ، تله يمجال هذا ليس ذلك غير وقيل 
سبحانه.الموفق والله ؛المقصود، 

؛(.Y/1)للمعاني: القرآن وتمر (؛ ٢٧١)Y/ للمحاس: القرآن انغلر،عاني )١( 
ينالهذيل ابن هو: وزفر (، ٤٥)V/•المحعل؛ والبحر (؛ ١٨٤)a/البيان: حامع انفلر )٢( 

عنحدث العلامة، الرباني، المجتهد، الفقيه، الهديل، أبو العنبري محلم بن فيس 
انفلرومائة، ين وحملمان سة مات مأمونا، ثقه وكان وغيرهما، حفية وأيى الأعمثر 

(.٤٥)م والأعلام (؛ ٤١- VA/A)الخلاء: أعلام ّير 
(.١٨٤)A/البيان: جامع انفلر )٠١( 
البجاوي،محمد على تحقيق: (، ٤٢١)ا/ للمكبري: القرآن إعراب فى الخآن انغلر )٤( 

مداضبن الحض ض عبداممه هو والعمى؛ وشركاء(، الحلي ايابى عيي )الناشر: 
فقيهانحوا كان والداي، الولد البغدادي الأصل، اضرى الفرض الخًوي القاء أبو 

إعرابفي حان مصنفات وله والممنفات، العالم من لفنون حماعة وكان مرضيا، 
عشرةت منة نوش والعربية، واللتة والمحو الحديث ؤإعراب وقراءاته، القرآن 

(.٩٢، ٩١; ٢٢)البلاء: أعلام ومير (؛ ١١٧)أ/أاا، الرواة: انفلرإنثاء وضنمانة، 
(.٤٥٠)ّا/ المحيْل: والبحر (؛ Y،A)؛/الخرالممون: انفلر )٥( 



عشرالحائي المبءحث 
م0 منالساعة والمراد ، و)يهنو( )فعل( إلى اليوم )إصافة 

منه(أوالوقع اليوم، 

تلأملوب ا توصيح الأول! المهللب 

وهوتالمعروف المعنى منها معان لمدة الخرب لخة في اليوم يأتي 
غيرمهللقآ الوقت به ؤتراد كيلك ؤاتي غروبها، إلى الشمس ؤللموع من 

الليلدون بالمهار مختص 

الحروفالأول بالمعنى كان امتداد، له فعل إلى اليوم أصيف فإذا 
ك)قنل(ممتد غير فعل إلى أصيف، ؤإذا غروبها، إلى الشص طلوع من 

كثرأو قل الوت مطلق بمعنى كان و)تهعل(، 

)مأ/«اأ(.اوان:جامع انظر )١( 
مادة:(، ١٤٦.الروس؛و-اج (؛ ٤٩٧٥، ٤٩٧٤)٦; \نخمد\ى\مب: )٢( 

رنمحاشية )ا/٣٣(، الثيدالمرتقي: أمالي على العاني محمدبدرالدين انظرتعليق )٣( 
(؛٢١٩٠٧- ه ١٣٢٥ممر، محافظة جوار عادة ال)مطبعة الأولى، ط: )١(، 

(.٣٣٣، ٣٣٢)٤;والشف: 



بمدالئو نبيل في بوما صام ررمث قال؛ ه المي حدبث ذلك ومن 
اليومهو هنا باليوم المراد فان ، ٠؛ حريما نبيين النار ض وجهه الله 

ممتدالإمساك وهو الصوم لأن ؛ غروبها إلى الثمي محللؤع من المعروف 
الغروب.إلى الصادق الفجر من 

رعثهالله عبه ينثن عند من ررما I لأخر ا الحديث في ه فوله وأما 
فانالخئة«لأ،، غيه الأة زآ ١^؟ ص غاثئ ٨ نئوث يو'؛ بموث 
ولانهار، أو ليل من ساعة أي يموت® اريوم هوله: في باليوم المراد 

ممتد.غير فعل اليوم إلى المضاف لأن الأول؛ المعنى إرادة هتا يصح 
و)إذا()إذا بمعنى جاء اليوم لأن ذلك؛ العرب امحتجازن ؤإنما 

الأنماورم.ممللبان ؤإنما الأسماء تظلتان لا اللتين 

الأسلوب!صيغ الثاني؛ المطالب 
وهي:الهلبري عند الأسلوب لهدا واحدة صيغة وردت 

أرادتإذا إلا )نفعل(، )ينز(، إلى اليوم يضيث لا )والحرب، 
منه(والوقت، اليوم، من الساعة 

الصومغفل باب والمر، الجهاد كتاب في )Y/\'؛"؛(، صحيحه: في البخاري أخرجه )١( 
بابالصيام، فيئاب ص)0إإ(، صحيحه: في لم ومبرفم)*إخ؟(؛ فيس؛يلاض، 

بابالإيمان، كتاب في (، )١٨ص صحيحه: في لم وم(، ٧١٥١)برقم مليه، 
له.واللففل (، ١٤٢)برقم ايار، لرعيته الغاش الوالي امحقاق 

)م0\ا(.القر^نلأفراء: و٠عاني )مأ/ا<اا(؛ لميبويه: انظرالكتاب )٣( 
)"اآ/*اا"(.المان:جامع )٤( 





العرب!امحتجازن ؤإنما أمير• الحجاج حين آتيتك قولك! مثل مجمل، 
إذأتيتك يريدون! لأنهم فلأن؛ يقل،م يوم وآتيك فلأن، مامتؤ يوم أتيتلث، 
الفعل.تطالبان ؤإنما الأسماء، تطلبان لا ورإذا( ء-)إذ( يقدم؛ ؤإذا ءا-م، 
)فنل(إلى أصيفا معناهما في المواقيت وجمح والليلة اليوم كان فلما 

عن،«لا،.المخبر الأمم ؤإلى و)يفنل( 
-٣٥٢١

العمليكون أن يجوز لا فنروفا الظروف هذه ْن أف ارواعلم قال! 
إليها.المهند مماو،ار على ذلك ؤإنما جميعها، في إلا 

اليوما. صمن، I قولك بعض دون بعضه فى العمل يكون لا فمما 
أمسكت،معناه! ؤإنما الصوم، حكم لأنه لليوم؛ منتفلما إلا الصوم يكون 

لأيلئ،؛ وميلا فرسمنا محبرت وكذللأ،! يوما، والشراب، العلعام عن 
نيرك.بمبلغ تخبر أن تريد ؤإنما ، مومت، 

اليوم؛بعض في الكاء فيكون الجمعة، يوم زيد«آ لقست، وتقول! 
مورِخلأنت، إن٠ا Jمودتا، لمستؤ لأنلث، 

XWofT)المآن: ساني )١( 
والقاموس)فرس(؛ مادة (، ٣٣٨١)ه/ت العريبح لسان انفلر أميال،، ثلاثة ت الفرسخ )٢( 

انفلرمزآ، كيلو ٥( ، ٥٤٤)الحالي: ومقياسه )فرخ(، uدة (، ٢٨٢)ص اس: 
صللحلاق: الشرعية والقوي والأوزان والمكاييل للمقاييس العصرية الإيضاحات 

ثلاثةوالميل: (؛ ٢٢٠اس، الجيل مكتة )صنعاء: الأولى، ط: (، )٤٦
الحي3ل:والقاموس ، مادة)برد( )ا/'هآ(، الرب،: لمان انظر ذراع، الألم، أربعة أو 

الإيضاحاتانظر مترآ، ( ١٨٤٨)الحالي: ومقياسه )ميل(، مادة (، ٢١٠١^)ص 



اسيقية:الأمثلة الراح: الطلب 
وهو؛الطبري عند الأسلوب لهدا واحد مثال ورد 

المرملأت!] ^ بعندروث ثم ه؛ودن يطقوذرو^ا لا يوم يدا ؤ • تعالى نوله 
٣٦، ٣٥]

بثوابالمكذبين هؤلاء وأن لأية، ا لمعنى ذكره بعد — الطبري قال 
احترموامما فيعتدرون لهم يؤذن ولا القيامة، يوم ينطقون لا وعقابه اض 
•— الذنوب من الدنيا في 

بخبرعلمث، وقد . تطثوفه لا يزم هذا ؛ؤ قيل؛ وكيف، قانل؛ قال ارفان 
[.١٠٧]المؤمنون! مناه مبمنا وج ؤ يقولون أنهم عنهم تعالى اش 

في[. ١١]غافر: وأتثنا محناآتقي : يقولون وأنهم 
بعضفي ذللت، إف قيل؛ يقولونه؟ ألهم عنهم ورسوله الله أحبر مما ذلك،، 

الأنهم عنهم يخبر يوملأيطقوداه• وقوله؛بعض. دول الأحوال 
كله.اليوم ذللث، ينهلقون لا ألهم لا اليوم، ذلك، أحوال بعض في ينعلقون 
وذلك،نعم، قيل؛ ذلكؤ؟ حقيقه به يعلم برهان من فهل قال؛ فإن 

)ئعل(،إلى اليوم يضيم، لا والعرب، ولاثطثوذه. قوله؛ إلى يوم إصافه 
كقولهم؛وذلك، منه، والوقن، اليوم، من الساعه أرادت إذا إلا )يقعن(، 

ذلك،؛محنى أف فمعلوم أحوك. زارك يوم ، ^J_Uفلأن، يقدم يوم آسكؤ 
اليومإياه إتيانه يكن لم وأنه يقدم، عه محا ^، jfأو زارك، ساعة أثيتاك 
)نعل(،إلى اليوم يمم، لم كله اليوم أحذ كان لو ذللا، لأف كله؛ 

نثللبانالأنين و)إذا( )إذ( بمعنى اليوم كان \ذ ذلك ض ولكن )يمنل(، 
لأسماء،١ا يوف الأفعال 

)مأأ'/«اا•(.المان:جامع 



التفسير!في أثره الخامس؛ المطلب 
اضكتاب في المتوهم اكافص دفع في الأصالوب هذا أثر يفلهر 

ولاينطقون، لا الكفار أن الكريم القرآن في ورد أنه وذلك تعالى، 
يؤدنينؤتوذر.اولا لا بوم هنئا ؤ تعالى• قوله ذلك من القيامة، يوم يعتذرون 

همأنأحرى آياين، في وورد [، ٣٦، ٣٥تالمرسلأت! ثعنزروثه ثم 
اقينأتتنا تعالى! قوله ذلك من ؤيخمممون، ويعتذرون، ينهلقون، 
^ملإاماَجختكبمهتالأنمام!وقوله! [، ١١]غافر! ه أقف( دأميث؛ا 

إلى[، ٣١ئميونه]اؤذر: وقوله: [، ٢٣
الآوا>ت،.من ذلك، غير 

!ذلك،عن الجواب في فيقال، 
يومأبدأ ينعلقون لا أنهم ظتوذه، لا يوم بقوله: المراد ليس 
وفيوالمواقف،، الأحوال بعض في ينعلقون لا المراد ؤإنما القيامة، 

منكلامهم في العرب أسالسب، على حريا وذلك، ينطقون، الأحر البعض 
نهار،أو ليل من ساعة أي به والمراد )يفعل(، )هعل(، إلى اليوم إصافة 
مامت،يوم وأتيتك أبولث•، قدم بدم زرنك • فيقولون كله، الوف—، وليس 
منه.جزء ؤإنما كله، لليوم شاملة والإتياف الزيارة تكن ولم فلأن، 

الوجوه،أقوى من الأية في المتوهم التعارض لدفع الوجه وهذا 
بينهاالمنامحمية ولعدم لامحنالة، ا خشية ذكرها تركت، أحرى أوجه وهناك 

.الموفق واش لأسلوب، ا هذا وبين 

إيهامودفع (؛ ٢٨٠، )•"؟/؟VY(، ٦١; ١٨)الرازي:شر انفلر الأوجه، من للمزيد :١( 
بنبكر إشراف الأور، ط: (، ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٠٢، ٢٠١)ص سْلي: الاضطراب 

-(.٥١٤٢٦الموانئ،  ٣١١۶دار المكرمة: )مكة زبد، أبو عبداه 





تلوب لأسا صيغ الثاني! المطييؤ 
وهي!الطبري، عند الأسلوب لهدا واحدة صيغة وردت 

بله، نمؤإلى نمه، إلى الأمم إنحافة ترف العرب كلام في )الصحيح 
(رنمه وغير ه نفغير إلى الشيء إصافه ، المعروفكلامها في الإصافاالم، 

الأطوب!درامة الثالث! المطلب 
إلىالشي،ء إصافة جواز في - وكوفيهم بصريهم - النحويون احتلف 

تمذهين على نمه، ؤإلى ه، نم

بنرمحلنمه، ؤإلى ه، نفإلى الشيء إصافة جواز الأول،؛ الالم_، 
القول،؛هذا إلى ذهب، وممن الالفظ١ن، يختلف، أن 

)ت\>ثم(:الفراء ١. 

لفظه،اختلف، إذا ه نفإلى الشيء الرب تضيم، اروءد ثال،ث 
ومثلهاليقين، هو والحي [، ٩٥ؤإلهتاوالو-حيىمحنيملالواسة؛ كقوله؛ 
الخميس،ؤيوم الأولى، وليلة الأول،، وعام الأولى، بارحة أتيثلث، 
®رلففلها لاحتلأف، أنمها إلى ، تضافالأيام وجمع 
)ت،ههص؛فارس ابن ٢. 

نمه®

ؤإلىه نفإلى الشيء إصاثه ذلك، ومن  ١١الإصافة(؛ رباب في فال( 
)٢(

صا/آ(.: jUجا،ع؛)١( 
(.YY،j)\/)ا/هآ"م، للخراء: القرآن معاني )٢( 
(.٢٤٢)اللغة: ض ش الماحي )٣( 



العرب.وأشعار كلام ومن القرآن، من ذلك على أمثلة ذكر ثم 

)تهاآ؛ه(لا،:النمالبي أبومور - ٣ 
إذاليرب سن من ارهي ت صفته( إلى الشيء إصافة )نمل في قال 

الكامل،٠وكتاب الجامع، ومجد الأولى، صلاة I تقول 

إلىالشيء إصافة ررفأما قال! ثم القرآن، من ذلك على أمثلة ذكر نم 
شعيرا؛وحبر حرير، وثوب قفة، حاتم فكقولهم! ه، جن

الكوفيينطهّ_ا وهذا 

ذللث،من شيئا يوهم ما مع ّوما ذلك، جواز عدم الثاني! المذه.,_، 
الوالشيء والمخصيص، التعريف، بها يراد إنما الإصافة لأن يؤول؛ 

القول!هن.ا إلى ذهب، وممن يتخصص، ولا ه ينفف يتم 

)ذمأص!ا_الحاس 

إلىالشيء يفاف، ؤإنما ه، نقإلى الشيء يضم أن ررفمحال قال! 

رأساولكن والأدب، اللغة أئمة من ايوري، النسإصماعيل ين محمد ين الملك عبد هو )١( 
يالأدبواستغل مناعنته، إلى ب فتالثعالب، حلود يخيْل فراءأ ولكن والنثر، الفلم في 

واربعثلاثين صنة مائتا اللغة، فقه منها الممتعة، الكثيرة الكتب ومنقح فنغ، والتاؤج 
الأءلأمللزرلكي:(؛ ٤٣٨ ArU/\U)الملأء: أعلام انفiرمير سة، نمانوز وله ،اتة، 

(.٥٨٠)أ/لالثعاويى:الاغة فقه )٢( 
(.٥٨٠)Y/اللغة: فقه )٣( 

فيالث.نقيْلي القول، ^ا إلى وذم، (، ٣٠٢)ص الخلاف،: ائل ميى الإنصاف، انفلر )٤( 
)مكة:بكربنءبا-افأبوزيد، إسراف• الأولمح،' ط• (، ٨٥٥-٨٥٣)U/البيان: أضواء 

(.٢٦٨-٢٦٦)ص الإضراب: إيهام ودفع أأأ)ه(، الفوانر، عالم .دار 



أونفسه، مالك أنه يبين أن فمحال والنؤع، الملك معنى به ليبين النيء 
؛نوعها*ل من 

^:٣٩٢)^،حش ٢-ابن 

امتناعفي والعلة صفة، إلى الموصوف إصافة أيقنا ارومحال ت قال 
وإصافةالمعنى، فى النحويين قول على ف، الموصوفهي الصفة أن ذللا، 

حائزْااأغير ه نفإلى الشيء 
هذللامتنغ ؤإنما نفه، إلى اليء إصافه مستقيم ارعر ٠ ايمحا ونال 

والشيءوالتعريف،، التخصيص هو إنما الإصافة في الغرض أن قبل من 
ؤإنماإضافته، إلى احتيج لما ه بنفمحرفة كان لو لأنه ه؛ نفتعرفه لا 

ثمفه«رص,غيره إلى يضافظ 
)صص(:ّآ.الزمخشري 

الأسمينتأحد أن ه نفإلى الشيء إضافة من أبوه رروالدي ت قال 
وأبيوزيد والأسد، كاللين، واحد، معنى أو عين على المشين 

الأحر،إلى أحدهما فتضيق، ونظائرهن، والمتع، والحبس عبدافه، 
وكلالقوم، حميع قوللئ،! نحو قاما الإحالة، من بمكان فذلكر 

إضافةيجوز ولا ذللا،... من فليس ه، ونفالشيء وعين المراهم، 
موصوفها«لأ،.إلى الصفة ولا صفته، إلى الوصوف، 

)مر/ا>ا<ا(.للخاس: القرآن إعراب )١( 
)\إلأ0.حني: لأبن الإعراب صناعة مر )٢( 
(.٢٤)T/ والخمائص: (، iv)؛/الإعراب: صناعة م )٣( 
بوعلي تحقيق: الأول، ط: (، ١٢٢)ص للزمخثرى: الإعراب صنعة ل المفصل )٤( 

(.٣١٩٩٣الهلال،، ومكتبة دار )يرون؛ ملخم، 



مجالهذا ليس بأدلة مذهب كل واستدل ، البصريين مذمس، وهذا 
/٢١uذم

مذهبمن قريسس، ألة المهذْ في فرأيه العلبري الإمام وأما 
إصافةترك العرب كلام في ارالصحح ت قوله حلال من وذللث، البصريين، 

إصافهالمعروف كلامها في الإصافامحثؤ بل ه، نفؤإلى نمه، إلى الاسم 
يقوليره نفمن مواصع في ولكنه ؛ نموا؛ وغير ه نفغير إلى الشيء 

يفهملا السابق كلامه لأن منه؛ تناقضا هذا وليس ، الكوفيين بمدهب، 
ولكنالعرب، لغة في ه نفإلى الشيء إمحافة ورود يمنع أنه منه 

فيذللثه ورود جواز مع الإضافة، ترك - الأكثر أي - عندهم المعروف 
أعلم.وافه كلامهم، من القليل 

اسمية:الأمثلة الرابع: المطيب 
:منهاالتلبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وودت 

تيو*ذغومن -مم وأنم ألمند مثزأ ءامنوألا أربي ذكره: عز قوله - ١ 
[.٩٥]المادد.ة: ألعم؟4 ثلمث تثلما ئمآء مسدا 

المقتول،الصيد جزاء الصيد قاتل على وأن الأية معنى الطبري ذكر 
قوله:قراءة في القرأة حلاف ذكر ثم الثنم، من قتل ما مثل 

تعلمح،ءراءتير،

(.٣٠٣، ٣٥٢)ص الخلاف: سائل ني الإماف انمي )١( 
وارتثاف(؛ ٣٥٤.  ٣٥٢)الخلاف: سائل ني الإنصاف انفلر الأدلة، س لمرفة )٢( 

(.١٨١٠«غ؛_ رأ/ا"الضرب: 
>غا/ه(.اليان: جامع )٣( 
)آآ/هأ؛(.(، iYA/Y)؛ Ur'{Y)\'\/(، ٣٨٢، ٣٨١; ١٣)انفرءالى<سلانمال: )٤( 



إلى)الجزاء( بإضافة الثنم(، من ئثل U منل رفجزاة الأولى: 
)المثل(أا/وحفص )المثل(، 

)المئل(ورفع )الجزاء( بتنوين الثانية: 
قرأ:من قراءة بالصواب ذلك في القراءتين اروأولى قال: ثم 

)المثل(،هو )الجزاء( لأن )المثل(؛ ورفع )الجزاء( بتنوين 
ه.نفإلى الشيء لإضافة وجه فلا 

قاتلعر الواجب، أن رأوا يالإمحافة، ذلالi، قرأوا الدن أن وأحنك، 
كالذيذللث، وليس النعم، من بمثل الصيد من مثله يجزي أن الصيد 
النعم،من نظين٥ المقتول يجزي أن قاتله على الواجب، بل إليه، ذهبوا 

علىتعالى اض أوجه الذي الجزاء هو فالمثل كذلك،، ذللث، كان ؤإذ 
نفس4«م.إلى الشيء بماف، ولا الصيد، قاتل 

أوثم تننا مثاذؤ ءاست،ثامإ ^إذفالموّتىلإنإه2إق ذكره: تعالى نوله — ٢ 
٧[,]النمل؛ ت-طاإورىه ئتلكث شب يثماب اببخ 

قوله:قراءة في المرأة حلاف، ذكر ثم الأية، معنى الهلبري ذكر 
تءراءمح،على 

وترك)القبس( إلى )النهاب( بإضافة مس(، )ينهايح الأولى: 
منها.أقتبنها نار يئعلة آتيكم أو بمعنى: ، التنون 

(.٢٤٧ص)اماءاتت ش السعة انظر ظص، وان صرو وأي و٧ني ممر ان قراءة وص را، 
(.٢٤٨)ص القراءات! قي السعة انفلر والكسائي، وحمزة عاصم نراءة وص )٢، 
(.٦٨٠)ح/ااسان:جامع )٣( 
صالقراءات: في السعة انظر عامر، وابن عمرو وأبي وناقع ممر ابن نراءء وص )٤( 

(.٣٣٧)٢;العثر: القراءات فى والشر (؛ ٤٧٨)



إلىإصافه وترك )النهاب( سوين ؤدث؛اد،مد،4، الثانية: 
رشهاد_،آتيكم أو بمي: ا، رالشس(ل 

فيمعروفتان قراءتان أنهما ذلك في القول من رروالمواب قال: ثم 
وقالفمصيب... القارئ قرأ يتهما قيأ المعنى، متقاربتا الأمصار، قراءة 
قوله:بمنزلة فهو القبس، إلى الشهاب، أصيف، إذا الكوفة: نحويي يعص 

اختلفجإذا ه نفإلى ، يمافمما [، ١٠٩]يومف: ألاحروه أدار وؤ 
حيهومثله قال: الأول، غير أنه الثاني بئوهما ولففلاه، اسماه 

منهم:آحر وقال أشبهه، ومجا الخميس، ؤيوم الممراء، وليله الخضراء، 
ولانمت،، القس لأن الإصافة؛ تجز لم القبس هو الشهاب كان إن 

وأدارؤ حاء: وقد الكلام، محن قليل في إلا نحه إلى م الأميضاف، 
والصواب[، ٣٢]الأط،: وللدارألاخرْه [،١٠٩]يوسمخ: ألأخرق^ 

فيهفالقراءة القبس، غير أنه به أريد إذا الشهاب أن ذللث، في القول من 
أريدؤإذا قس... شعله أنه من ثا ما حينئذ الكلام معنى لأن لاصافة؛ يا 

الشهابفى فالصواب له، نمت، أنه أو القس، هو أنه ؛الشهاب 
نمه،إلى الأمم إصافة نرك العرب كلام في الصحيح لأن التنوين؛ 

غيرإلى الشيء إصافه ، المحروقكلامها في الإصافالم، بل ه، نفؤإلى 
،.نعتها،ل وغير ه نف

•ا-ملجئجلأل:
[.٤٣؛ثئإلأأن؛نه]ُا>: 

(؛٤٧٨)ص القراءات; في السبعة انظر ؤيعقوت، والكسار وحمزة عاصم قراءة وهي )١، 
(.٣٣٧)Y/العث.ر: القراءات قي والشر 

ص\إى.التان: جامع انظر )٢( 
٩(.، A(/A)البيان: جامع )٣( 





أنيوحي الأفاقة قراءة على المعنى أن أحرى جهة ومن جهة، من هدا 
المقتولجزاء عليه الواجب ؤإنما الممتول، مثل جزاء الصيد قاتل على 

.^١٢قال تدا متله، لا 

القراءة،هذه تصوم، عدم في يكفي لا وحده الاستدلال هذا ولكن 
لأُور:وذللث، 

أكابرعن وردت - الاصافة قراءة أعني - القراءة هذه إن أولا؛ 
ئراءةوهي ، عامر وابن ، عمروأ وأبي ، وذاةعأ ، كثيرأ كابن الفراء، 

(.٦٨١، ٦٨٠)M المان: جامع اظر )١( 
وأحدعكة، مقرئ العلم، الإمام، اعاني، عبداش بن عمرو بن كثير بن عبداض ص )٢( 

وكانالكناني، ^٥٠٠ بن عمرو مولى المكي، الداري، معبدالكناز، أبو السعة، القراء 
الأنصاريأيوب وأبا الزير بن ءبار.اش بمكة لقي الثان، كثير واعثل، مفوئا، فصحا 
منةمات ينهم، وروى عاس بن عبداف مولى ودرباس حبر بن ومجاهد ماللث، بن وانس 

طبقاتفي الهاية وغاية (، ٣١٩، ٣١٨)٨ البلاء: أعلام ص انظر وuئة، عثرين 

والأعلامالسبعة القراء أحد مولاهم، الليش المدني نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع هو )٣( 
الناسأطهر من وكان المدينة، أهل تابعي من حماية ين يرصا القراءة أحل. صالح، ثقة 

ومائة،ومتين سع نة مات حوادأ، زاهدا وكان قراءة، الاس أحن ومن حلقا، 
وغاية(، ٣٣٨.  ٣٣٦)U/البلأ،: \م سر اظر ذلك، غير وذل بين، وذل: 
(.٣٣٤.  ٣٣٠)Y/ القراء: طبقات في الهاية 

أيلموكان سبعة، الالقراء أحد البصري، المازني العريان بن عمار بن العلاء بن هوزيان )٤( 
أيناونرا والمدينة، بمكة قرأ العرب، وأيام والشعر، والعربية، الاس؛القراءات، 

صمعمنه، ثبوحا أكثر السبعة القراء في فليس كثيرة، حمامة عر والثمرة بالكوفة 
٤ ٠٧/٦)البلاء: أعلام سير انفلر ومائة، وحمين أرع ستة مجان وغيره، ماللث، بن أنس 

(.٢٩٢-  yAA)\/القراء: طبقات فى الهاية وغاية (؛ ٤١٠.
وأحدالشام، مقرئ الكثير، الإمام اليحمثي تميم بن يزيد بن يامر بن يبداض هو )٥( 

=ثيما فهما عارئا وءا0، لما متقنا رواء، لما حافظا أتاه، فيما ثقة عالما وكان الأعلام، 



علىاثتمال0 لكونها صوابها بعدم يحكم فلا ،، ومتواترةل صحيحة 
العكس.لا بالقرآن محكومة العرية اللغة لأن نمه؛ إلى الشيء إصافة 

ننبتلم القراءة هذه لمن؛ يقال1 بان الهلبري للأمام ويعتنءر 
اعترضأو ردها التي القراءات من كغيرها ئدْ وشهرتها امسفاصتها 

ا.بعالْر حاء إنما وتعشيرها القراءات سع أن لاسيما عليها، 
يقال!توحيههابأن يمكن القراءة هذه إن ت ثانيا 

يقولالإضافة، حا3ت ولهذا )الثل(، غير الأية في )الجزاء( إن 
المحويينبعض فإن بالإضافة قرأ من >اوأما القيرواذير الحسن أبو 

لأنكذللث،؛ وليس ه، نفإلى الشيء إضافة من لأنه ذللث،؛ عليه أكر 
المجازي،فعل هو ؤإنما )المثل( غير وهو مصدر، هنا ها )الجزاء( 

كذا،يفعل لا مثللثا تقول! كما الشيء، ذات بمعنى هنا ها )ومثل( 
)مثل(اال؛،.وكازلك كذا، تفعل لا أنت، تريد؛ وأنت، 

ثمانصة مات التابعين، وحيار الملمين أفاصل من نقاله خيما صادئا يه، حاء —فيما 
طقاتز الهاية وغاة (؛ ٢٩٣، ٢٩٢)ه/البلاء: أعلام -ير انفلر وماتت، عشرة 

<.٤٢٥القراء: 
)أ/ههأ(.العنر: القراءات في والشر (؛ ٢٤٧)ص القراءات: في السبعة اننلر )١( 
ًل:(، ٣٢٠-٣١٢)ص الق.يرواءارائ؛ار: وأصول، القرآن علوم في مقالات اننلر )٢( 

0أ؛؛ه(.الثخدث، دار )الرياض: الأول، 
المم،إمام المروال، المجاشعي، ب، غالين علي بن فضال بن علي الحس أبو هو )٣( 

فيالإكسير منها مؤلفات وله القيروان، أهل من والضير، والأديثح باللغة عالم مؤرخ، 
البلاء:أعلام مير انفلر مائة، وأرح وسعين تع منة توم، المسير، 

)؛/هام(.مركالي:والأعلام (؛ ٥٢٩
الأول،ٍل: ٢<، ٠ ص)٥ القيروال: حسن لأبي ئءرا؛ه م.؛، القرآن معال ل الكن ، ٤١

(.٠٢٢ ه_م\•  ١٤٢٨العلمية، الكتب دار ت )بيروت الهلويل، الهادر عيد عيداف ت تحقيق 







إلىاتجري فيها جنح التي المواصع من وهده انجرىل١،، ذلك على 
الكوفثتن•رأى 

تأويلاتعلى الأية تأول فقد نمه إلى الشيء إفاقة منع من وأما 
:منها

بمعنىله، تخا يئ( )اليكون موصوف حيف لأية ا فى إن الأول: 
المنى،المكر مكروا وإن تقديره: مقدر آخر لمكر صفه )المئ( أن 

•والبيضاوي الزمخشرى إليه ذهب ما وهدا 

وهىمعرفة إلى لإصافته معرفة، لأية ا في )مكر( إن الثاني: 
حنيابن إليه ذهب ما وهدا اليئ(، )والماكر قال: فكأنه )السيئ(، 

فيطالب أبي بن مكي أبمأ القول هدا إلى وذهب )ا،ا/*اا،م(، المان: جامع ائلر )١( 
(■y\A/y)التسهيل: في جزى وابن (؛ ٥٩٦)آ/ امأن: 

(.٢٦١)أ/وأنواراكزيلللخاوى; )ْ/أأا(؛ \خم\]ىاف: )٢( 
)آ/آ،آ(.اظرالحتب:)٣( 





عشرالثالث، المحث، 

للهفله،)_( ْع ويدكيرْ الفعل ريوجيئ 
ومئناه(أأحرى وتأنيثه وجمعه 

تلأملويج ا توصيح الأول! المطل_، 
أحيانارمى( فعل يذكرون أنهم كلامهم في العرب أساليب من 

بالجمعوأحيانا مدكن، مقرئ لأنه للئفله؛ مراعاة والتذكير بالإفراد 
ذلكومن والتأنث، الجمع بمعنى كان إذا لمعناه مراعاة والتأنيث، 

ظ>،،زلأ شم ذخمحا نن »... الجنة: أهل صفة ش ه المي حديث 
ثبابهما؛رمبجك، ولا سابهم، ش لا بموت، ولأ وبمحلي 

)أ/هم(،البان: جامع انفر )١( 
)إ/يا<أ(،واكرْذيفىت: (، ٩٧٤٤^)< UMl\o)مدم: أحمدفي أخرجه )٢( 

له،واللففل ( ٢٦٩٦)برقم ونممها، الجنة صفة في جاء ما باب، الجنة، صفة كتاب، ني 
الرسالةدار )دمشق! الغفور، عبد وهيثم الأرنووط ئعيبؤ تحقيق؛ الأور، ط• 

الجاعصحيح انفلر اللفظ، بهذا الألباني وصححه (، ٢٢٠٠٩•'آأاه_ العالمية، 
الع،)يرون،: الثالثة، ط: (، ٥٤٢٧)برقم (، ٥٩٨)١; ونيادته: المغير 

كتاب،قي (، ١١٤٠)ص صحيحه؛ في لم موأحرجه )ه_حخ؟)م(،  ٤٠٨الإسلامي، 
الينعم الجنة يدخل ارمن بلفظ؛ (، ٢٨١)٦^برثم الجنة، أهل نعيم دوام في باب، الجنة، 
•سابه" يفنى ولا نابه، نلى لا يأس، 



^^لأطم£م

ل1فظمراعاة ه يهوت ولا ؤيخلمد ناس، ولا ارينعم ت قوله في فالإمحراد 
مراعاةشبابهم® يفنى ولا ثيابهم، تبلى *لا فوله: في والجمع )من(، 

جمع.معنى في لأنه لمعناه؛ 
إلءاِل لبمتحفا، أن ثيززغها، لئ لكنت، »نن حدبث،: 

!لأ«را،.هدقلث،
مؤنثاعني ث للمعنى، مراعاة )لكنت،( في التي التأنيث تاء ألحق 

العرب،.ة ألعلى ومشهور وارد وهدا )الأرض(، وهي 

الأملويج:صيغ الثاني* المطلب، 
.وهماالعلبري عند الأسلوبج لهن.ا صيعتان وردت، 

فيلكن ؤإن الفعل - ْس أي - معه توحد )فالعرب، الأولى؛ الصيغة 
اّلمعناه(ر الفعل معه أحرى وئجمع للئغله، جمع معتى 

لففلها،على أحيائا )من( حبر ثري العرب، أن )وذلك، الخانية؛ الصيغة 
،.معناها(لعلى وأحيانا وتدؤأ، فتوحد 

!الأسلوب،درامة اك1لث،! المهللسم، 
متهم؛الأصلويح هوا إلى والتفسير اللغة علماء شار أس 

منكان ما باب والمزارمة، الحرث محاب في ، ١(  ٥٨)Y/ صحيحه؛ ني الخاري أحرجه )١( 
فيلم وم(؛ ٢٣٤)٠ برثم والثمر، الزراعة في بسنا بعضهم يواسي ه الني أصحاب 
(.١٥٣٦)برثم الأرض، كرا، باب الموع، مماب في (، ٦٢٧)ص صحيحه: 

)آ/ا،م(.ايان: جامع )٢( 
(.٩٣/١٩)ايان: جامع )٣( 



ت-( ٥١٨)ت* سيبؤيه — ١

كملةاثنين عنيث إذا وتمره )من( صلة إجرائهم باب لاهيا قال! 
وجل*عر نوله ذلك فمن الذيى، كملة حميعا عنيغ ؤإذا الدين، 

حدثنافيما العرب قول ذلك، ومن [* ٤٢تيوذس؛ بنّيمذا 
عنىلما التأنيث تاء ألحق أمك، كانت وأيهى أثلث، كانت، مذ يونس! 
حميعا.عنى حين ؟٠ إكف بمؤعوف ؤ قال! كما مؤنثا، 

لهلمناكن نقنت، )ومذ I قرأ بعضهم أن ه الخليل وزعم 
فيالتاء ألحمت، فإذا مؤنثا. عنيتؤ حين التي كملة فجعلت، ،، (أ ورسوله 

عنىحين الشاعر قال الجميع. في والنون الواو ألحنتؤ المويمث، 
:الفرزدق^ وهو الاثنين، 

^^يمثزمنياذن،بمفسابيا،ليخؤنني لا عاهديني فإو ئعاد 
آه(١ ٠ )ُتظ عبيدة أبو - ٢ 

المذكرمن والجميع والاثنين الواحد على يفع را)ومن( ت قال 
الفرزدق!قال والمؤنث،، 

تضتجانذب مذيا ئكذثشل لائغؤسى عاهدئنى نعالذإ0 
ؤبمعلؤثمبمؤكء ف ينأؤ؛ يمنت، ؤون0 كقوله! الموننط على يقع وكذللثؤ 

أبيص ورين عهما، رواية في عامر وابن ويموب والأّرارتمر، الجحل*رى نراءة وهي )١( 
لابنالقران شواذ في مختصر و (;' ٦٦١)U/ : المحيط البحر انظر ونافع، وشيبت جعفر 

الأولى،ط! تخونني...(، لا وانئتتى فإن )تعس بلفظ؛ (، ٦٢٨)ص ديوانه! فى البيت )٢( 
ام(. ٩٨٧ا،ر_  ٤٠٧العلمان، الكتب، دار ؛ )؛يرون،ءالي>اءور، تحقيق؛ 

(.٤١٦رآ/ها؛، لسويه؛ الكاب )٣( 





إذارمذآ بعن ما أل • والفرٌني عطية كابن رين المقبعض ويرى 
ماجرى ؤإذا المعنى، على بعد به يخالف أن فجاض اللفظ على جرى 
الإلباسلأن اللمقل؛ على بعد به يخالف أن يجز لم المعنى على بعدها 
يحنى- ذكر كما وليس ٠١هائلا حيان أبو هدا ورد ، الكلام^ في يدخل 

لكنذلك، بحد اللفظ تراعي أن المعنى راعيث، إذا يجوز بل ء عطية ابن 
من) فيقولون الحملين هدم بين الجمع في الفصل يشترطون الكوفيين 

يشترطونلا والبصريون قومك، أمورنا فى وينغلر شيء، غير فى يقومون 
العر؛ية<الآ،.علم في ئرر ما على وهذا ذلك، 

اكطبيقية:الأمثلة الراح: الطالب 
:منهاالطبري عند الأملوب لهدا أمثلة وردت 

^^اقأشأءاقسءاستعالى: قوله - ١ 
غمولا عنيم حوف ولا رقهن بمن أمحغم قهم منيهما وعمل ُالأنح دامحمّ إم 

[.٦٢بجزمثه]القرْ: 

قائل:قال فإن ١١ؤظهميميمنربمد4ت قوله؛ عند الطبري قال 
واحد،لفظ )مص( لفظ ؤإنما ريهتره، عث سأ قال؛ وكيف، 
موحد؟معه والفعل 

محنىله فإن ، موحداالفعل من يليه الذي كان ؤإن رمن(، إل قيل؛ 
الأحوالهزه كل في لأنه والتانسث،؛ والتذكير والجمع، والاثنين الواحد 

\\-T/r)القران: لأحكام والجامع )ا/دْل(؛ الوجيز: السرد انظر )١( 
)ا/ه«إ(.المحيط: الحر )٢( 



ؤإنالمعز معه توحد فالعرب يثمر، لا واحدة وصورة واحدة هيثة على 
قالكما لمصاه، الفعل معه أحرى وئجمع للمغله، جمع معنى فى كان 

لؤ^بميمحك ثُ كأمأ وؤ ألئم ئثيع أفانق إقإى مشمن س ؤءهمم ت ذكره تع—الى 
،٤٢ت تيوذس مح/أ-ثه كانوأ ؤأو ألمس مزر أئأث بمر ش ديتثم 

لأنهالفعل؛ معه أحرى ووحد لمعناه، الفعل رمن( مع مرْ فجمع ^ ٤٣
١،:الشام قال كما واحد، لفظ في 

يحلفوانن على عوجي لها ولولا عرصتما إن عنكما بسلمى ألما 
ونال،)الذين(. بمنزلة )نن( وحعل فجمع، ئحلفوا. فقالاأ 

الفرزديىى:
نصهلحجانذئب يا من منل ئإكن نغونمي لا هماميسي فإن تمال 

ؤاكورأف ؤسءامن I قوله ف^كدلالئح )من(. لمعنى )يصتلحسان( فثنى 
للقفلصالحا وعمل آمن وحد 'الأثلوعبل(صنلئاقهمآنئممعثرنهتره. 

لأنهلمعناْ؛ ؤق4لمأيمحإبم.نبمديم. موله: في ذكزهم وجمع )من(، 
-؟٠^٠^٣٢.معي في 

عثأمحم ذهث محمى ونو لجهم,فؤ أسلم س الى؛ تعاف نول - ٢ 
[١١٢مءمؤن4]اوقرة: 

ضلم وامتلم أممن وأن الأية لمعنى ذكره بعد - الهلبرى فال 

والعينالظالمال بها ديار : مطلعهانميدة صمن وهو القين، لامرئ اليت هذا ب ، ١١
ط:(، ٣٢٤، ٣٢٣)من القين: ارئ ديوان انظر كدة، س لرجل إنها ؤيقال: تدبمج، 

المعارف(.دار )القاهرة: ايراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق: ة، الخام
تخونني...(.لا وامتني فان )تعن يلففل: (، ٦٢٨)ص ديوانه: في الين، )٢( 
(.٤٠)^ا،م، النيان: جامع )٣( 



عندوالثواب الأحر فله إحسانه، حال فى وهو ، لأمرْ وأذعن وأطاعه، 
ُمفءلإيمدلائمثناؤْتحل قال ®ؤإنما ت - معاده في اش 

ءؤبفسقوله: في التي )ض( لأن ؤةثآمحمبم-ه4؛ مل: قال وقد 
ؤئلهأفوله: في فالتوحيد حمع، ومعنى واحد لفظ في ّمدجههُمح4 

للمعنى<<ر^ ٤١٠٠^حوف ت قوله في والجميع للفغل، ه أرم 

ميهاصنلأءا ؤتمز ؤقبمؤلهء ف ينمخأ يثث ؤوس ت ثناؤْ جل نوله - ٣ 
[٣١]الأحزاب! متامثيرأ،رأعنندالتارزقاد=قرد1تايم 

وذكرؤدسلئ4ءا4، قوله؛ قراءة فكب القراء حلاف الْلري ذكر 

الفعز؛فأسث، )من(، تأؤيل على ردأ بالتاء ؤوةدنوعفْاه، الأولى! 

:^)٣(تُ•  على!عملفا بالياء صالحا(، )ؤيعمل الثانية! 

مشهورتان،قراءتان أنهما ذللن، في القول من ®والصواب قال! نم 
ونلانحفمصينه، القارئ قرأ فبايتهما العرب، كلام في معروفتان ولعتان 

وأحياناوثدثن، فتوحد لفظها، على أحيائا )من( خبن ثري العرب، أن 
وؤالثم قخ ظت إقك تثمف س ُؤرةمم ثناؤه! حل قال كما معناها، على 

(.٤٣٤)\/ي0:جامع )١( 
صانفلرالعةفياياءات: وعاصم، •محام وابن صرو وأبي ونافع كير اين قراءة ومي )٢( 

(.٣٤٨٨)العشر: اكاءات، ني والشر (؛ ٥٢١)
انظروحلف، الكار و حمزة فراما بالياء والقراءة (، ٩٣/١٩)البيان؛ جامع انهلر )٠١( 

(.٣٤٨٨)العشر: القراءان، في والشر (؛ ٥٢١)ص القراءات،: في السمة 





^^شءشرِ

ا.ممء
ارم؟

f.-r
>ويى

<َء وءؤءاسه، في فالضمير كلامهم، من العرب تعرفه ما 
فوله!وفي )من(، للفظ مراعاة مذكر مفرد 
معنىفي لأنه لمعناه؛ مراعاة جمع ، هم هره، 

الجمع.
التالث؛المثال وفي 

مختلفتينقراءتين تصويبه في الهلبري عند لوب لأما هدا أير يتبين 
فيبالياء، صالحا( و)يعمل بالتاء، ءؤوةسلخأحايم ت وهما القراء، عن 

[،٣١ث لأحزاب ]١ صنلأءاه ؤسق ؤيبمؤلع، ف ينآؤ؛ بمن، وش ؤ تعالى! قوله 
كلامهم،وأمالين، الحرب لغة القراءتين هاتين نمويب في استناده وكان 

أحرىوتأنيثه وجمعه وتثنيته للفظه، )من( مع وتذكيره الفعل توحيد من 
بهعني لأنه )من(؛ معنى على بالتاء القراءة حمل أنه وذلك لمعناه، 

مفردلأنه لففله؛ على بالياء القراءة وحمل ُؤ؛نأؤا4، قوله! بدلالة مؤنثا 
مذكر.

علىالخن.كر تقديم رس_، في لوب لأسا لهذا لهليف، أثر ؤيوحد 
إنل! فتقا ؤو0مملصنلأْاه، قال! يم ، __^ قوله! في المونتخ 

منابتداء لفغله مراعاة )من( مع الخرب لغة وفي القرآن في ^، ١٧١
وغيره،والتأنيث، الجمع من معناه يراعى ذلك، بحد ثم والتذكير، الإفراد 

الموفقوافه بيانه تقدم وقد ، حاءيت، لأية فا 

(.١٣٥)ا/،مآ؛، المم: انظرمعاني 





عشرالراع المبحث 

لغيرهمر١آ،و)ما( آدم، ليني )من( )استعمال 
()من( استعمال جاز غيرهم، مع آدم بنو اختلط ؤإذا 

الأسلوب!توصيح الأول،! الطيب، 
لغيرو)ما( للعايل، )نن( استعمان العرب كلام في المعروف 

أشمهوما عمرو، أو زيد I فالجواب الدار؟ في من فتقول! العاقل، 
ماI مث، ناللو وكذا فرس، أو حمار تنول! أن جوابه وليس ، ذللث، 

ي*قللض سوى شيء كل بذكر يكون فالجواب عندك؟ 
الأصلهدا عن يخت قد ولكن عندهم؛ والمعروف الأصل هو هذا 

يعقلمن صنف احتلمل إذا منها! مواصع في العاقل غير عن ؛-)_( فيعبر 
المقبلان؟هذان من قولك! نحو ،، ،^ ٣١٨١تغليبا يعقل؛ لا ما بمنف 

Xooy)٦! المان: جامع انظر )١( 
العبارة.في تصنف مع (، ٣٨)؛ا/ البيازت جامع انظر )٢( 
(.٢١٧/٤)المقتضب: انظر )٣( 
وكذا)ا/1ما(، المالك: وأوضح (، ١١٦/١)مالك: لأبن اكاب انظرشرحاممفن)٤( 

المامض.الخصدرين انغلر الأصل، في عامة لأنها ي)ما(؛ التعبير المرصع هذا في يجور 



لاختلاطهمارا،.؛-)_(؛ فتقوله ودابته، لرجل 

الأسلوب!صيغ الثاني! ، ٣٠٧٥٠١١
وهي!الطبري، للأمام صخ عدة من جمعته الأسلوب هذا 

بنيلغير العرب كلام في )ما( كانت إذ ٠... الأولى؛ الصيغة 
آدم«رم

و)ما(آدم، لبني رمن، العرب••' كلام في ®المعروف، الثانية! الصيغة 
نمرهم«رص.
بتيغير في )ما([ ]أي لها العرب استعمال ارأكثر الثالثة! الصيغة 

•آدماار؛آ 

كلامفي قليل وذللث، )ما(، بمعنى )_(••• ررفتاويل الرابعة؛ الصيغة 
المب«لْ،.

آدملبني )من( وصع لأي ذلك تفعل ارالعرب ة؛ الخامالصيغة 
آدم®بنو معها البهائم عن الخبر أرادلت، إذا والبهائم؛ 

أنسين بعضي إلى بعمها وجمع الصيغ هذه في النفلر حلال من 

I0U/Y)للفراء: القرآن معاني انظر 
(.٥٢٢)n/المان: جاع 
؛،(.YY/Y)المال: جاع 
)آا/'اا،ه(.المان: جاع 
XTAfM)المان: جاع 
XTA/M)المان: جاع 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)



لغيرم،و)ما( آدم، لني )من( استعمال العرب عند والأكثر المعروف 
كلامهم.من القليل في الأحرى مكان في إحداهما ستعمل وقد 

الأملوب:درامة الثاك: المطالب 
إليهوأشاروا الأسلوب، هدا مضمون واللغويون النحويون قرر لقد 

تهؤلاء ومن كلامهم، في 
!ه( ١٨٠)ت سيبؤيه — ١ 

الجزاءبها ؤيكون الأناسي، عن الة للموهي ُو)من(، قال؛ 
فيذلك حميع بين وقد للأناسي، الذي بمنزلة ؤيكون للأناسي، 

ّكاءٌلملك، على تبع مبهمة رماآ أف إلا بظها، ورماآ موصعه، 
)ُت،هخسم:المرد ٢. 

الدار؟في من تقول! يعقل، لما إلا تكون لا ورمن( ٠٠قالا 
تقول!أن جوابه وليس ، ذللث، أسمه وما عمرو، أو نيد، فالجواب! 

شيء،كل على تقع ورما( شراب... أو طعام، أو حمار، أو فرس، 
الأدميين،صفات وعن الأدميين، غير ذوات عن بها يسأل أن وحقيمتها 

وقوعهاقاما يعقل، من حلا ما شيء كل عن فتجيب عندك؟ ما تقول! 
أوطويل، للث،! فيقول نيد؟ ما تقول! فأن الأدميين صمات على 

ذللث،اانحو أو شريف، 

رت؟ماآ"ه(:مالك ابن ٣. 

أنحاز يعقل، لا ما بحنق يعقل من صنف احتلط ررؤإذا قال؛ 

(.YYA)؛/لهويه: الكتاب )١( 
 )Y( :(.٢١٨، ٢١٧)؛/القتضب









بمليؤءهمُنبميىعا "ٌأيىودآثكمحاٌآئبثمش ت تعالى قوله - ٣
[.٤٥ت ]النور ١;؛^^ ءق بمثى ثن ؤنثم دحلت0 هك يسمح، 

تقيل فكيف قائل؛ قال ررفإن الأية! لمعنى ذكره بعد الطبري هال 
أكثرهاأو الأجناس هدْ وكل اس، نللو)من( ؤئه(شمحه، 

لغثرهم؟
وكانءه،  ٠٢خق قوله؛ ض حل يا هو ما مريق لأنه قيل؛ 

الناسلاحتماع قال: ثم وغيرهم، الناس ذلك في داخلا 
عنكنايته حميعهم عن فكنى واختلاطهم، ذلك في وغيرهم والبهائم 

آدمبني كناية عنهم كنى قد كان إذ من(، ئ) محئرهم نم آدم، بني 
لخاصة(( 

القسر؛في أثره الخامس! المهللخ، 
الأسلوبهدا أثر يتضح لأمثاله ا من ذكره تقدم فيما النظر لال خس 

المعنى،فهم في يرد قد إشكال إزالة وفي الأقوال، بين الترجيح في 
البيان!ؤإللأ، 

الأول:الخال ففي 
بينالترجيح في الهلبري الإمام عني* الأسلوب هدا أمر يتبين 

ذؤأما ثكمحوأ ولا ؤ تعالى: قوله معنى يكون أن رجح أنه وذلك الأقوال، 
نكاحالماء من تاكحوا لا أي [، ٢٢^^^طمئآوَآ،]الماء: 

;١٤))آا/لأ\،0(؛ (، ٣٧٠)آ"/ا<أما'_ أحرى: و\نم\.وثذة  UTi'/\V) :jUlجامع 
(.٤٣٨/٢٤)(؛١١٧/٢١)(؛١٩٥



إذوأمالينهم، العرب لغة القول مدا ترجيح في استناده وكان آيائكم، 
النهئالمقصود كان ولو آدم، بمي لغير رماآ أن عندهم المعروف 

تلقيل المحرمة لأنكحة ا من عندهم كان ما سائر دون الاباء حلائل عن 
آدم•لبي رمزآ لأن رماآ؛ من بدلأ رمزآ 

فقد- ، العربيل وابن ، 'مدْل أبو منهم - رين المقمن جماعة وأما 
لأنالأياء؛ نكحها التي النساء على واقعة الأية في )ما( أن إلى ذهبوا 
موصولة،)ما( تكون القول هدا فعلى يعقل، عما بها يخبر فد )ما( 

مصدرية.الهلبري رأى وعلى 
الثاني:المثال وفي 

الإمامأن وذللث، الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هن.ا أثر يتجلى 
تعالى؛قوله في التي رمزآ لمعنى ترجيحه في عله اعتمد الطري 

والإماءالعبيد بها المقمود وأن [، ٢٠ت ]الحجر لم لثم 
الدواببها المقصود إن نال! من قول على والأنعام، والدواب 
فيلكانت، ذلك بها المراد كان لو لأنه خاصة؛ الوحش أو والأنعام 

معالبهائم احتلهلت، لما ولكن العرب؛ كلام في قليل وهو )ماآ، موضع 
العرب.تفعله كما ي)من(، التعسر حن آدم، بني 

ء؛دمحمد تعليق؛ الثالثة، ط؛ (، ٤٧٥، ٤٧٤)؛/ العر،ي; لابن أحكام ١^ )٢( 
أبوهر؛ انربي وابن (، ٢٢٠ ٠٣اه-  ٤٢٤العلمية، الكتب، دار )بيروت؛ عطا، الهادر 

منكان القاصي، الحاففل، العلامة، الإمام، المالكي الأنانلسي ءبداف بن محمد يكر 
والأصول،والفقه الحديث، ني كتا صنف، حطيأ، بليغا، نمبحا، الحديث،، حفافل 

اعلأممحير انظر مائة، وخص وأربعين ثلايث، سنة مات والتانح، والأدب والتفسير 
(٢٣٠)٨ للزركلي؛ والأعلام (، ٣٠٣.  ١٩٧)•مالملأء؛ 







عشرالخامس المبحث 

ميمه،قد له ثفلير معنى على الكلام )عثلث 
لفظه(أا،لفظه حالم، ؤإن 

الأسلوب!توصيح ! الأول،المطلب 
أءام1ثلاثة للعطف 
بقانمزيد ليس نحو! الأصل، وهو اللفظ! على العطف ؛ أحدها

بالخفض.قاعد، ولا 

،قاعداولا يقائم زيد ليس نحوت ث الحل على انمهلف والثاني• 
اتجر•محل عر بالصب 

انملثالقرآن غير في له ويقال المعنى، على العطف I والثالث، 
يوهمعلى بالخفض قاعد، ولا قائما زيد ليس نحو؛ ت التوهم عر 

الخبرفى الباء لحول 

(.OUU)؛/■  j{J\جامع انظر )١( 
البحرانظر موجودأ' وأثرْ •مقودأ العطف هن-ا في العامل يكون أن • بالثونم المراد  ٢٢١

ئرْحسني وشرئل المثونم، العامل ذلك لحول صحئ جوازء وثرثل (، ٢٧١)ح/ ■' المحتمل 
(.١٩٧، ١٩٦)م وهْعالهوا.ع: (؛ ٤٧٩)؛،/AU؛، اي،: مض انظر محاك، يحوله 

(.١٩٧)مآ/هوا_ الهوامع: ومع (؛ ٤٨٠-  ٤٦٤)م/ اللمب: مض انظر رّا( 



.المغني في هشام ابن ذكرها ثرومحل ام الأيهذه من قم ولكل 
وهوالمركباتر٢ا، على العطث المعنى على العطف في ؤيدحل 
محابقمعنئ على الكلام عطف وهو لأمحلوب، ا هذا في به المئمود 

اللففل.في مختلف المعنى، في متشابه 

لأسلوب!ا صيغ الثاني! المهليس( 
وهى!العلبري عند الأسلوب( لهذا واحده صيغة وردت 

ؤإنميمه، قد له نفلير محنى على بالكلام العهلف العرمحت، ( jLi)من 
خالفلففلهلففله(ض.

الأطوب:دراصة الثالث،: انمللمج 
وأثارواير، والنفاللغة علماء عند الأسلوب بهذا العمل جرى لقد 

هؤلاء؛ومن كلامهم، في صمنآ إليه 
)ت*باه(تأحمدالفراهيدي بن الخليل — ١ 

اؤهئتلإدر^\وأَشتنوحل! عز قوله عن الخليل رروسألم، I سيبويه قال 
!زهير كقول هذا ! فقال([، ١٠! ]المنافقون،ألصثدحسه 

(.٤٩٣-  ٤٦٤)؛،/اللم،: ض انظر )١( 
(.٤٩٣، ٤٩٢)ه/; اللم،مض انظر )٢( 
(.OUU)؛/المان: جامع )٣( 
دارت )بيروت طماس، حمدو ت تحقيق الثانية، ط! (، )٦٧ص ت ديوانه في البيت )٤( 

٢٠ه-١٤٢٦المعرفة،  شاعرسلمى، أبي بابن الملقب ربيعة، ابن ُ هو وزمر م(؛ ٠٥
١٣)سنة تومح، المشهورة، المع المعلقات أحد صاحب الإسلام، يدرك لم جاهلي 

(.١٤٠- \ )\/UTوالشعراء: الشعر انفلر ه(، ق





م-اينجنى)ت\هص:

منغور الشرخ هذا أن رراعلم المعنى؛ على الحمل نمل قي قال 
الكلاموفصيح القرآن به ورد قد قيح. نازح ومذهب بعيد، المربية 
الواحدمعنى ونمور المؤنث، وتذكير المن.كر كتأنيث ومنفلوما؛ منثورأ 

يكونئل. لفظ على الثاني حمل وفي الواحد، في والجماعة الجماعة فى 
بإذنتراه مما ذلك وغير فرعا، أو اللففل ذلك كان أصلا الأول عليه 
افنول ومنه حدا. اللنّة هذه في واسع المعنى على والمحمل اف..ا 

ءؤأوَةلىمزوقال: ثم جآثرإئأرمحاءجامحمحثمف،ربمحق4، تعالى: 
حتىالمعنى، على محمول( إنه فيه: قيل [ ٢٥٩، ٢٥٨ميته]اوقره: 

قرية؛على م كالذي أو ربه، في إبراهيم حاج كالذي أرأيت، : قال،كأنه 
كذلك«رم.سق قد الأول أن على بالثاني فجاء 

له(: ٤٣)'!،الياقولي المحن أبو — ٤ 

علىالثمظ فيه حمل وقد التنزيل في حاء ما باب، ا ارهن قال: 
الالفّذلااعلى لا معناه على يحكم بما عليه وحكم المعنى، 

الكلامس، يتعلق؛عهلفما منها وذكر ذلك،، على القرآن من أمثلة وذكر 
,^١٠٠قوله: المحنى على الحمل ارومن فقال: اللففل على لا المعنى على 

زاج(، ٢٢٢٧)؛/العرب:  jUس دية)ثرج( انظر والقنب، النوع هو النزج: )١( 
)أ/آه(.العروس: 

لمحط:والقاموس (؛ ٤٣٩٣)ا"/العرب: لسان من رنزح( مائه انفلر يعيد، أتم، نازح• ، ٢١
(.٢٦٩)ص 

(.٤٢٣، ٤١١)؟/الخماممس:)٣( 
(.٦١٦)؟/^)_(: LJH)وهو للزجاج حطأ المنرب القرآن إماب ، ٤١



]البقرة:أرى ود قوله: بعد [، ٢٥٩َةلك،مثرعثص4]اكرة: 
مركالذي أو ربه، في إبراهيم حاج كالذي أرأيت قال: كأنه [، ٢٥٨
كذلك.سيق قد كأنه الأول، أن على بالثاني فجاء فرية؛ على 

ؤةئثدرث>نوله؛ إلى ر)وذةلإه ؤولجأو\مننعالي: قوله ومنه 
فحملوأكن، أصدق يوحرني إن معناه: لأن [؛ ١٠]المنافقون: ؤَفيه 
جوابكان لما الجزم موصع في لأنه )فأصدق(؛ موصع على )أكن( 

)لولأ((\م

المعنى،على العطف أن يتبين السائقة الأقوال، في النظر حلال( ومن 
الحملمن جرء التوهم على العهلفث، — تأدبا القرأن غير في س يمي ما أو 

الحملمايشمل اللغة، في واسع المعنى على الحمل إذ المعنى، على 
لمل.كرا وتأنيث، ال٠وJث، تذكير من جني ابن كلام في م تفل كما ، وغينْ 
بالحطفحاصن المعنى على الحمل أن حيان أبو يرتم، بينما ذلك، وغير 
عليهل٢ا٠ينقامن ولا فمهل، 

اسيقية:الأمثلة الرابع: الطيبؤ 
وهو:العلبري عند الأمحلوب لهذا واحد مثال( ورد 

إلا'ذآاكت آس ^١^ آذ رنوء ؤ إقهم ■كح ألjك، إل ثل ^١^٢ تعالى: قوله 

(.٦٢٠/ Jjiiii): (Y)وص لازجاج حطأ المنموب القرآن إعراب )١( 
ءاوقول '•)رب( بقح العلمين، رب فه )الحمد علي بن نيد قرأءة ذكره بعد حيان أبر تال )٢( 

العالمينرب اطه نحمد ت نيل كأنه قبله الكلام عليه ئد بفعل رب ئصب انه زعم من 
البحرانظر ليه®. يقاس ولا الخلف حصائص من وهو الوهم، مراعاة لأنه ؛ صعيم( 

)\اص(.\بذ:



^٠أثن هإى إرثيم وامئ،ل ليء أ، ءد ويميت 4؛^(، آلف وة إقهثم ءد 
القوم؛هدى لأ ؤآش كثر أندى فبهت آلممرب من ما ثأت من بآكتس 

،٢٥٨ثمرة: ]ال■ؤأوؤهآه عق خاوثت وس ربت ؤ مثر 'ةلى ألمسن.أذ 
٢٥٩]

الذيبقلبك محمد يا نز ءرألم الأيتين: لهاتين تميرْ في الطبري قال 
-الله. نبئ إبراملم يعني - إبرامتر خاصم الذي يعني إبراهم؟ حاج 

ربه؛في فخاصمه حاجه بذلك! يحني ألثاه-ه• أثه ءائنه أن ؤ ربه؛ في 
الملك.اضآ"اْ لأن 

حاجالذي من ه محمدا نبيه ذكر0 تعالى اض من ثعجيب وهذا 
،٠٠^١،•ش إبراهمم 
مفول: على عطم، ؤأو'ةمحيىمرءص4• ت *ونوله ت نال ثم 

على'ةلىه ت بقوله ء_هلما ؤإنما رنزءه. ؤ إبجثم تيح أرى إل ثر 
معنيهما؛لتشابه لفظاهما؛ اختلف ؤإن إبزهلمره. ^إئأرىجح ت نوله 
يارأيت هل ت بمعنى ؤآةرضإئآمحىجحا;سافيبجيم• قوله، لأن 

مز'ةكى تبقوله عليه عقلف ثم ربه؟ في إبراهيم حاج كالذي محمد 
كالذيأو ربه؟ في إ؛راملم حاج كالذ.ي رأيت، هل نال: كأيه 

لهنظير معنى على بالكلام العطم، الرم، شأن من لأن قرية؟ على مت 
أنالثمرة نحويي بعض زعم .وقد لمهلهلمثله حالف ؤإن ميمه ند 

ئزألم العنى: وأن زائدْ، ؤأوَةكىمثرعلرمه قوله: في الكاف< 

؛،(.nv)؛/اليان: جامع )١( 
)ا/^االقرآن: ماز ز الأحض وص )٢( 



جهس)؛<
قبلمضى فيما ثا وقد ٧. على ص الذي أو إبراهيم، حاج الذي إلى 
عنأغنى بما له، معنى لا شيء الله كتاب في يكون أن جائز غير أنه 

الموصع،ارا/هزا في إعادته 

تالنفير فى اره ت الخامى المطلب 

معنىإيضاح وفي المفسرين، اختلاف في الأسلوب هزا أثر يتجلى 
تنزيهفيه الأسلوب بهذا القول أن إلى إنحافة ساقتها، مع وربهلها الأية 

الممل:ؤإليك الزادة، عن للقرآن 

اختلف[ ٢٥٩؛ ءرمح4لافقرْ كر ^^^^، سار؛ فول ففي 
منهذا إن : قالوافالذين سابقتها، مع لأية ا هده توجيه في رون المق
لغةفي ذلك لورود اللمقل؛ احتلم، ؤإن المعنى على انملف باب 

فيإبراهيم حاج كالذي رأيث هل ث يكون المعنى إن ت قالوا العرب، 
والفرالأم،الكسائيرم ذهب ؤإليه قرية؟ على > كالذي أو ربه؟ 

الطبري.ذلك على ونعهما 

َةلةاهقوله؛ أن الزمخئري فيرى ذلك، غير آخرون يرى بينما 
فحذف؛ص، الل،ي مثل رأيت أو تقديره: فحل إضمار على منصوب 

اللففلدون المعنى على الحمل جواز مع عليه، ^ ثر آم ؤ لدلالة: 

(.٥٧٨، ٥٧٧)؛/: jUiجامع )١( 
(.٨٦٢)١; الهاة: بلوغ إلى الهداة اظر )٢( 
x\yy)\/اظرسانيالقرآنللداء: )٣( 
)ا/ا،خ؛(.الكشاف: انفلر )؛(



الذيإلى ثن ألم ت المعنى وأن زائدة، الكاف أن الأحمس ؤيرى 
،•١١٧عر مر الذي أو حاج 

فائدتان.*لأية ا على وتطبيقه الأملوبخ ولهذا 
فينمتاهما احتالفت، ؤإن سابقها، مع لأية ا معنى ربهل الأولى؛ 

ماسييهمال٢،.لتشابه الالفظ؛ 

حرثالقرآن في ليس إذ الزيادة، عن الكريم القرآن تنزيه الثانية؛ 
وينا،، ١ ي  yAمن أكثر في يره نففي الطبري ذلك قرر كما زائد، 

ابنوتلميذه الإسلام شيح 

xws)\أللاحفش: القرآن انفلر،عاتي )١( 
(.٤٦)ا/القرآن: علوم ني الرهان انظر )٢( 
<.٥٧٨)؛/ (، ٣٠٧، ٢٣٥)Y/(، ٤٧٢-  ٤٦٦/١)المان: جامع انظر )٣( 
(.YYA/Y)الفوائد: ويانع (؛ orU/Yl)الإّلأم: شخ كاوي مجموع انظر )٤( 





الأسلوب!صيغ الثاني! المطلب 
!وهماالطبري عند الأسلوب لهذا صيغتان وردت 

فينظر غين الواو دخول أن ظاو ظن )فإن الأولى: الصيغة 
ؤإنذلك قيل: العرب. كلام في واحد لموصوف صمة على صفة عهلف 

إدخاوترق ذلك، أريد إذا الخرب كلام في الأفمخ فإن كيلك، كان 
ا.الواو(أ أدخل الأول غير آخر وصث بالثاني أريد ؤإذا الواو، 

فبغير، تفصيلها أريد جملة كل في الخمل )وكذلك الثانية؛ الصيغة 
تفصيلهاوغير بغيرها عليها الهلفث، أريد ؤإذا تفصيلها، الواو 

فبالواو(ص.

الأسلوب:دراسة الثالث،: المطلب، 
إماوالمعنى، اللفغل في المتعاطفيين بين المغايرة العلف، في الأصل 

الذيالحكم في المتعاطفين اشتراك مع الصفات، في ؤإما الذات في 
لهط"'.ذم 

مراتب،:على المتعاطفين بين المغايرة وهذ0 

ولاالأخر، هو أحدهما ليس متباينين: يكونا أن الأولى؛ المرتبة 

(TU/Uجامع )١(  :jUi.)
تمرهاد)نضالها( انراد )٢( 
م\إا<\0(.اليان: جامع )٣( 
لأبنالألهام وجلاء (؛ ٣٣٠)ا/ الفوائد: ويانع >(؛ YU/\n)اكاوى: مجموع انظر )٤( 

نيي.،أبو بكر إشراف النشيري، أحمد بن زائد تحقيق: الثانية، حل: ا، ١٦٤)صى القيم: 
>١٤٢٧الفوائد، عالم دار اوكرْة: )عة 



الغالب.وهو الذات فى تغاير التغاير وهذا له، لزومه يعرف، ولا جزأه، 
مثاله!

]الفرقان!أثاوِه سنة ز >ينهما ؤما وازوض ألثترب ، ٠٤ؤ-تعالى! وله ف- 
٥٩.]

[.٩٨^^ئوس؛كن.له]اكرةث تعالى: قوله و- 

لازماالمعهلوف يكون بأن لزوم! بينهما يكون أن الثانية؛ المرتبة 
مثاله!عاليه. للمعطوف 

وآثويِورسلءء وكئبهء ومالإكتهء أثي بيٌر وعن ؤ ى! العتوله ق- 
لكه.بهذا كفر هر باض كفر من فإن [، ١٣٦]الماء! 

عروثثع ألهي-ئ ئ سم، ما بعد يى الرسول يثاقن وش ؤ لى! تعا قوله و- 
تبينما بعد من الرسول اقق يمن فإنه [، ١١٥اء. ]المآلموتزه ببل 

المؤمن.ن.سبيل غر اثع فقي• الهدى، له 
علىالخاص كعهلف عليه! الشيء بعض عهلف المالثة! المرتبة 

مثاله!العام، 

بقرة!]الألوسطزه و\ل3؛كنوف هكفأب اؤ.محغغ1وإعق الى! تعوله ق- 
٢٣٨.]

و؛يكئلهمحيل ورنيمء ونيًفثب خ ^ َكاث تعالى! -وقوله 
[؛٩٨]١^! 

وهلءاالصفتين! لاحتلأف، الشيء عالي الشيء عطف الرابعة! المرتبة 
مثاله!اكات. ش لا الصفات فى تعاين المغاير 



يهيئهدر ^، ١٠او^ا ئوئ ■ثل أرى او^ أ؛دمل ديتت آنر رؤّغ • تعالى قوله —
ا_؛[.©ثأئِةمجص]الأض: 

رتهنهمرمما الهتبملؤْ ويمؤف ألتا يتيؤف ت تعالى نوله و- 
هموإ/يرة تلك س اط،  Cjإلك أننز،  Ifcjذبوت ثارن ؛نَبإى. 

٢.؛[أ - ٢ ت ]البقرة يؤقؤزه 
كلامهمفي صمنأ الأسلوب هذا إلى الأمة علماء كبار أشار ولمد 

Iهؤلاء ومن لأيات، ا بعض ير نفعلى 

١ه( ٩٨عيينة)^،بن سفيان — ١ 

تعالى!اه رريقول  I،Jl_هو؟ أمخلوق القرآن عن نئل وقد 
والأمر،الخلق بين لإف كيف ترى ألا [، ٥٤آئهنألأإ4]الأءراف: 

ئهمق«لم.لم مخلوقا كلامه كان فلو كلائه فالأمث 
به»استدل( فقال: كلامه من الدلالة وجه السيوطي الإمام بين وقد 

،؛أمحا اثن أحرجه مخلوق، غير القرآن أن على عيينة بن منيان 

أحادث:>ج ة، الخامط: (، ١٤٣-١٣٨)ص ١^٢: ص الإيمان محاب انظر )١( 
(،٢١٩٩٦ه- ١٤١٦الإسلامي، المكتب، )يرون: ١^>،، الدين نام سد 

(.١٧٨.  ١٧٢)U/ الفتاوى: ومجموع 
منالمكي، الخرم محدث محمد: أبو الكوفي، الهلالي ميمون بن ءت~ة بن سمان هو ( ٢١

القدر،كبير الملم وامع ثقة، حافهنا كان بها، وتوقي مكة وسكن بالكوفة، ولد الوالي،، 
(.١٠٥)X/ للزركلي: الأعلام انفلر ومائة، وسعتن شمان صنة توفي، 

شالخافظ وقال (؛ ٦٦٤; ١٣)^ ٧١وفح (؛ ٣٨١)؛،/ حجر: لأبن التعلخ، تغلغ، انظر )٣( 
طريقومن الجهمتة••• عر الرد كتاب في، حاتم أمح، ابن يصله الأثر "دمذا المتح• 
ذكره.نم عيية...«، بن سفيان سمعت، نعيم ين حماد 

=الطيب،، محمد أمعل. تحقيق: الثالثة، ط: (، ١٤٩٨)ه/ حاتم: أبئر ا؛ز، تمتر انظر ( ٤١



يكونأن فاقتفى )الخالق( على عطفه وقد الكلام، هو )الأمر( لأن 
المغايرة®يقتضي العطم، لأن غيره؛ 

)ت'\،آه(:٢-الفراء 

وبثن؛ولأ؛تاظإ ردممؤث العدل سوء ت تعالى نوله عند نال 
موضعوفى ؤوق؛مثه، هاهنا: رروقوله ٦[: ذثآءجيم]إدرابا: 

موصعآرر:وفى واو، غير ب[ ٤٩]المسمرة: ؤيئءهم0ه ت آخر 
غيرالمذاب يمئهم أنهم الواو فمعنى ١[• ٤ ١ ت ]الأعراف 

الواوطرح ومعنى وبالذبح• الذبح بغير يعذبونكم ت ثال كأنه التذبيح؛ 
الثواب،أو الااJاب، من الخبر كان ؤإذا الذابح. لمفاُتح ير نفكأنه 

آخرهغين أوله كان ؤإذا الواو. بغير فاجعله فثرثه نم كلمة، في مجملا 
يلذئلك بمعل ؤوس • وجل عز الله فول المجمل فبن فالواو• 

فئرهئم وكثيره. قليله الاالايح نية فيه فالأثام [، ٦٨]الفرقان! أناماه 
ولو[، ٦٩]الفرقان! أنجكءه يؤم اكداب لم ؤبمنعم.ا فقال! الواو بغير 
تقول!أنلث، ترى ألا له، يرأ تفبه ليس ما يكن لم مجمل غير كان 

ومردون،وبغل دابتان عندي يجوز! ولا وبرذون، بغل دابتان عندي 
منترك عما كفاية هذا ففي والبرذون، بالبغل الدابتين ير نفتريد وأنت، 

عليه«لىافقز ذللث، 

٠قال ٌوٌّكا بن بئار طريق من رواه ، ه،  ١٤١٩الباز، مصطفى نزار مكتبة •' ح)السعودية 
والأمرالخالق، هو فالحالق والأمر، الخلق له الأ سفيان؛ فقال عيينة بن سفيان عند )كنا 
أهرالكلام(. هو 

القادرعيد الدين سيف تحقيق: )ا/هآا(، للسيوش: النزيل استياط في الإكلل )١( 
م(. ١٩٨١هد_  ١٤٠١العالمية، الكتب دار )بيروت؛ الكانم،، 

)أ/؛(.للفراء؛ الهمان معاني )٢( 



م-أحماوينحشل)تا؛أه(:

فقال:قولا، سمه ولم حلقه، وبين محوله بين اف نمل ررومحد ت نال 
يبقلم ؤألألتأ-ئئ4 قال: فلما [، ٥٤ؤالأثسنمحه]الأراف: 

محقال!بخلق، ليس ما ذكر ثم ذلك، في داخلا كان إلا مخلوق شيء 
محولهيكون أن العالمين رب اف تبارك محوله، هو .فامره ؤوآلآَ،بٌ 

ثلاثةأو باسمين الواحد الشيء محمى إذا ثناؤه حل اممه أن وذللئ، حلقا... 
يدعهمالا مختلفين تجتن سمى منفصل، غر مرسل فهو أسامي 

ألمنزإةيءآأباسخامحولهIذللث، من بينهما، يفصل حتى مرسلين 
وهوامى، أمحبثلاثة محماه واحد شيء فهدا [، ٧٨ليواأممج! كهاه 
وكيرأ•وبُا أبا له إن يقل؛ ولم مرسل، 
محقتميثت سش تث،ئ؛ خمل أرزث تدش أن ،إن وؤ؛- لأحهغ ت ال وق
البكركانت، فلما ٥[، ]التحريم! ؤأذكايإه سنت ؤ محال! ثم ينت 

•'ؤوؤج)\ه• محوله! فدللثؤ بينهما، نمل حتى مرملا يدعه لم الثس—،، غير 
فهوآلأم. غير الخلق لأن - ؤألألئآئفآلأإ4 افه: نال إذا فلذلك 
ا. ١١#مفصل 

أن- سبق كما - نبئن ذكرهم تقدم من أقوال في النغلر خلال ومن 
ورأىوالمعنى، اللففل في المتعامحلفين بين المغايرة العهلم، في الأصل 

عهلمؤيصح لا وأته الأصل، هذا عن الخروج عدم العلم أهل بعض 
الكريمالقرآن في يرد لم وأنه اللففل، اختلف ؤإن نفسه على الشيء 

تحقيق؛الأول، ط: (، ١ ١ ٠ - ١ • )٦ ص حبل: ين لأحد الجهب عر الرد انظر 
(.٢٢٠الخاص دار )الرياض: ث1من، صريينّلأ.ة 



فهوالعرب لغة محي ذلك من ورد وما المعنى، في مماثلين بين عهلث 
كريالعهلال وأبو المبرد ذهب الفول هذا ؤإلى ونادر، اذ ش

وغيريارى•
عطفيصح وأنه الأصل، هذا عن الخروج جواز آخرون يرى بينما 

التمسيركفمي بلاغي لغرض اللففل؛ اختلف إذا ه نفعلى الشيء 
هذاؤإلى العرب، لغة وفي القرآن في وارد وأنه التأكيد، أو والتوصيح 

وغيرهماوالزجاج الفراء ذهب، القول 
فيالترادف ومحؤع في ومشهور قديم خلاف، على مسي الخلاف، وهذا 

أحدترجيح عن النفلر وبغض ، يهله مجاد هذا ليس وعدمه، اللغة 
حملأمكن مهما الأولى فان نقيه؛ أو الينة في الترادف باثيات الأهوال 

التأسيسبين دار إذا والكلام الترادف، عدم على ال\كريم القرآن ألفامحل 
كماجديدة، فائدة مجن فيه لما أولى؛ التأسسس على فحمله والتوكيد، 

(.١٦٤)ص الأيهام: وجادء(، ٣١٢٦. ٣٣٠را/
عرابئ )ا/؛ما(؛ للزحاج; القرآن ومعاني )ا/٧٣(؛ للغراي; القرآن معاني انظر )٣( 

اكزيلوسالم (؛ ٨١٩، ٨١٨/٣)■ AJyUi)وهو لازجاج حطأ المنموب القرآن 
)^إ• ابوري النالدين لنظام الفرقان ورغاس، القرآن وغرام، (؛ ١٧٠)ا/I البغوي 

اه(. ٤١٦العلمية، الكب، دار )يرون; زكرياعميرات، ت تحقيق الأولى، ط. (، ٦٠٠
القديم:مها مصنفات، فيه وأفردت والأصول، اللغت كب في ذك في الكلام تسءل وقئ )٤( 

•بثا الحل. ومنها -، ٠٠٤ ٠ منة بعد المتوفى العكرى هلال لأبى اللغوية الفروق، ككتاب 
بمطوفد النابع، الرحمن لعبد الكريم القرآن نفير في وأثرها اللغوية الفروق ككتات 

(،٥٩- )٩٣ص ! انظرإزثئت،وممنفاتهم، وأدلتهم، فريق، كل أقوال بذكر القول 
^١٤١٤العبيكان، .كتبة )الراض: الأور، ط: (، ١٤٥. ١٣٩)(، ١٠٨. )٣٧

٢١٩٩٣.)



معالتوكيد وفائدة أصل، التأسيس فائدة ولأن ؛ العلم أهل ذلك قرر 
وافهأولى، التأسيس على حمله فكان 

اسية:الأمثلة الرابع: انمللب 
:منهاالهلبري عند الأسلوب لهدا أمثلة وودت 

نهققُنئ'ا"ثئفي س تقون >أ|ي : قرل - ١ 
ينغئوثوألتي ؤ( مهيكل عداب١ وأعثJدا ضؤث، من أسب ءادن4م 
أمألشئْلس يثؤ ونى ألأم أدوءَ ولأ أش .هوث دلا آلئابف ^٠ أتلاأيم 
[.٣٨، ٣٧]الماء: ما4 

اممكتموا الذين اليهود في نزلت الأولى الأية أن الفري ذكر 
فيعندهم مكتوبا يجدونه وهم للناس، يبينوه ولم وصفته، محمد 
يبنوحكءؤوأل؛ا الثانية: الأية في مجاهد قول ذكر ثم والإنجيل، التوراة 

اليهودصفة من إنها أٌأه ألومحِ ولا أم وؤُ آلثاثف ^٤٠ 
منلا المنافقين صفة من ت\كون أن الأشبه أن العلبري ورأى ، كذلك 

]وهوالمهود. صمة من هدا إن مجاهد: قال راوقد فقال: المهود صفة 

عدتحقيق: الأولى، ط: )ا/بمخأ(، للامدي: الأ-اكام أصول، قي الإحكام ائغلر )١( 
الخاويIومجمؤع (؛ ٢٢٠٠٣^-١٤٢٤المميص، دار )الرياض: عفيمي، الرزاق 

محمدبشير تحقيق: (، ٢٠١)ص القيم: لابن المابرين وعدة (؛ ١٣٤، ١٣٣!)١٣
(.٣٠٤)ص الإضراب: إيهام ودغ ها؛ام_دههام(؛ البيان، دار )دمشق: عيون، 

)ما/أ(.الأحكام: أصول قي انفلرالإحكام )٢( 
)بيروت:الأسيوؤلي، محمل. أبو تحقيق: الأولى، ٍل: (، ٥١)ص : مجاهد نمير انفلر )٣، 

أبىابن ير ونف(؛ ٢٢)U/البيان: وجامع (؛ ٣٢٠٠٥،؛;. ١٤٢٦العلمية، الكتب، دار 
)\إمقاتل: تقبر انفلر ماليمان، ين مقاتل ذم، القول هدا ؤإلى (، ٩٥٣)محاتم: 
٢٢٩.)



منئقية الإسلام فأظهروا شرك، أهل كانوا الذين النفاق أهل بصفة 
منهأشبه مقيمون، كفرهم على وهم به، الإيمان وأهل هنّ الله رسول 
بالبعثوتضيق اممة، توحد كانت اليهود لأن ؛ اليهود[ يمفة 

محمدبنبوة تكذيبها كفرها كان ؤإنما والمعاد، 

باليومولا باق يؤمنون لا الذين صفة بين اف فمل ففي وبعد؛ 
أنوأخبر قبلها، لأية ا في وصفهم الذين الأخر الفريق وصفة الأخر، 

منصفتان أنهما عن يلمبى ما بينهم الفاصلة بالواو مهيئا، عذابا لهم 
باق،كفر أهل جميعهم كان ؤإن المعاني، مجختلمي الناس من نوعين 

اض!ثاء إن لقيل الناس من نؤع صفة كلتاهما الصفتان ن، كائولو 
ولكنالناس. رئاء أموالهم ينفقون الذين مهينا، عدابا للكافرين وأعتدنا 

وصمنا.لما بالواو بينهم نمل 
صفةعلى صفة ءطف_ا في منتنكر غين الواو دخول أن ظان ظى فإن 

فإن، كذلك، كان ؤإن ذللثه قيل! العرب. كلام في واحد لموصوف 
أؤيدؤإذا الواو، إدخال ترف ذلك، أؤيد إذا العرين، كلام في الأفصح 
إلىاممه كلام وتوجيه الواو، أدخل الأول غين آخر وصم، بالئاني 
إلىتوجيهه من بما أولى كتانه بلسانه نزل من كلام من الأشهبِ الأفصح 
من؛لأم 

الكتب ٢٠١١■؛^دار طعة ني وويل (، ٣٥٦)خ/ ت شاكر طبعت س مأخوذ المعقوص ين ما ( ١ ) 
وئالاليهود(، بمفة مهم أثب الشاق... أهل صفة )وهو (: YT/U)الخركي: تحقيق 

النفاق...أهل لمحنة )وهو ت السياق حب والصحح يستقيم، لا هدا إن ت شاكر محمود 
تعليق(، ٣٥٦)a/ت اليان جامع انظر المالف، التصحح نمح اليهود،، بمنة منه أشبه 
شاكر.ت ط و)أ(، )٥( 

(.٢٧، Y1/U)البيان: جامع )٢( 



■«|ص؛
إذألئوعثهكم نمه أضظروأ لثومه موسى ءو ت تعالى لله ١ قول - ٢ 

ودهمرىألعدام، سرء _تثو*وم نمهوث ٠^ مذ آغمنام 
٦[.ت ع?لثة4 يًظم ين بلآءُ هج وذ يثآءج 
إذمحمد يا واذكر محمد لنبيه ذكره تعالى اايمول الهلبريت نال 

القومأيها ^١>■>==^^^ إسرائيل: بني من لقومه عمران بن موسى قال 
عليكم؛بها أنعم تي الؤ؛نءدأشمحطم4، 

ولماعيه،فرعون لبن أمل من أنجاكم حين يقول: ذزمح4، 
العذاب،ثديي يذيقونكم أي سوء ر«وثم ئؤ 

وأدخلتأبناءكم. يذبحون العان.اب ثديي إياكم إذاقتهم مع 
الخمن: ؤرىوةمرىأذاءٍيم بقوله: أريد لأنه الموصع؛ هدا في الواو 

غيرالعذاب من بأنواع إسرائيل بني يعدبون كانوا فرعون آل أف عن 
بغيرحاء فإنه القرآن، من آخر محوصع في وأما وبالتذبيح. التذبيح، 

موصع،في [ ٤٩]ال_قرة: أبمآءتم'ه ييغمذ ّالاقر  ٠٣ؤةو*وأهلإ الواو: 
ميالواو تدحل ولم ؛؛، ١٤١ت ]الأعراف ؤيثنلون موصع: وفي 

وبقوله:ؤيدئمر(ه بقوله: أريد لأنه فيها؛ تدخل لم التي المواصع 
العملوكذللث، ؤمونهم، يكانوا الذي العياب صفات تبيينه مجلوزه يؤ 

العطمتجأؤيد ؤإذا تفصيلها، الواو فبغير تفصيلها، أؤيد جملة كز في 
،.فبالواوءر تفصيلها وغير بغيرها عليها 

ودئآوضع؛ ألممهاذ ^٥٣^ موّئ ءابتا اؤ0 ثنحز ه قول- ٣ 
[.1٤٨هك4]الأنياء: 

;٥٩٩)م؛/ا/ا،ه، : jUlجا،ع 





التفسر!في اثره الخامس! المطيب 
بينالترجح وفي الايات، مض نوصح في الأسلوب هذا أر يئن 
ؤإليكيرب، تفولطائف فوائد من يحوي ما إلى إصافة الأقوال، 

المان:

الأول:اكال ففي 
الأقوال،بين الرحيح في الطبري محي الأسلوب هذا أثر يفلهر 

أمميأنوئلهلم^٠آلثابج،ولأيومنوى ينفئوث تعالى: قوله ش وذللث، 
[.٣٨لإرنسآءوكا<]الماء: 

منأنها ومقاتل مجاهد فيرى لأية: ا هذْ تزول في المفسرون احتلم، 
صفةمن أنها إلى الجمهور وذم، ، فيهم نزلت، وأنها اليهود، صفة 

المنافقيزرم
لأمرين:وذللئه المنافقين، صفة من أنها الطبري ورجح 
بصفةفهي والمعاد، وتصدق؛البيث، باض، نومن اليهود أن الأول• 

أشبه.النافقين 

ؤٌبمأديىوؤمحونت تعالى قوله وهي، ئلها التي لأية ا أن الثاني؛ 
من[، ٣٧نساء: ]الضيزه من أممي ءاثنهئإ ءآ ألثا'رت، 

أنعلى ذللث، فدث بالواو، التالية لأية ا وبين بينها فصل ثم اليهود، صفة 
العربئد الأفصح لأن المنافقون؛ وهم الأول غير الثاني الموصوف 

)ا/وتمرمقاتل: (؛ n٩٥٣/حاتم: أي وتمرابن (؛ ٢٢)؟/المان: انظرجامع )١( 
٢٢٩.)

(.roA/Y)الممط: والبحر (؛ ٥٢)A الوجيز: انحرو انظر )٢( 



موصوفاأرادت ؤإذا الواو، تركت واحد لموصوف صفتين أرادت إذا 
كلاممن الأفصح على القرآن وحمل الواو، أدحلتج الأول، غير آحر 

أولى-العرب 

الثاني:المثال، وفى 

قولهفي وذللئ، الأية، معنى توصيح في أثر الأسلوب، لهدا كان 
علىفدث ٦[، ^١هيم: ٢٠١]موءآلعدام،ؤد؛مث تعالى:

آل(أن المحنى: فيكون الواو ليحول، الذبح؛ غير الأية في الثوم أن 
وبالتذبيح،التذبيح غير العذاب من بأنواع إسرائيل يعذبون؛ني، فرعون 

صفةعلى صفة عهلفوا إذا كلامهم في الخرب الم-، أّعلى حار وهدا 
الأول،غير أحر موصوف أريد ؤإذا الواو، طرحوا واحد لموصوف 

الواو.أدحترا 

والأءرافل١،،البقرة آية في وطرحها الأية هدْ في الواو ولدحول، 
:بحصها نذكر — تقدم ما إلى إضافة — يرية تفوفوائد 

وكدؤ الأية: تاللث، قبل إبراهيم محورة في قال، تعالى اض أن • ولك، ألا 
ودًقرذمآلثور ات أثلثت ثزك أحغ أش إثاي٢يثا موش أرسطنا 

نعمبتعديد إلا يحمل لا اطه بأيام والتذكير ٥[، ا-إ؛راهيم: هثمآيأيه 
ألأودا>—<هسوء فول:من المراد يكون أن فوجب تعالى، اف 

آخر؛نوعا ؤوت-انوت٥^؛^ فول: من والمراد المذاب، من نوعا 

دغمذآلندل نزت ةثوثو2ب' نزعوذ تال تن عشتفم ؤوأأ■ تعار قوله القرة آية 
بمنومبمفمبرءوُى ين»افي أبجنمًف( بم؛ ت تعالى نوله الأعراف وآية [، ٤٩ت لتئا»ثا*ه]ابرة 

[.١٤١: وآآميملالأءراف 



هناك،العطف ذكر وجب فلهيا النعمة• من نوعين منهما التخلمى ليكون 

النعمة،جنس بتيكير الأمر إلا فيها يرد لم فانه البقرة في الي لأية ا وأما 
فسواءكان[، ٤٠]السمرة! عاوؤزه أمحق آيح مؤ ؤأإؤإ\ قوله؛ دهي 

النعمةجنم تذكر كان ، غيره أو الذبح هو العذاُب محوء من المراد 
الفرقل١،.ففلهر حاصلا 

يردفلم لهم، تعالى اض كلام من والأعراف البقرة أية أن ت الثانية 
كلاممن إبراهيم في والذي في ما نكث عليهم المحن تعداد 

ؤودًقكامت قوله في بذلك مأمورأ وكان عليهم، المحى ثنيي موسى 
ءآ؟،.أثمآو4لإ؛راهيم: 

تقدموقد البقرلأم، آية بدليل زائدة إبراهيم في التي الواو إن وقيل 
حينئذيصح فاد ،، زائير حرف القرآن في ليس أته وغيره المحلبري كلام 
الموفق.وافر التوجيه هذا 

اكالث:المثال وفي 

قولهفي وذلك الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هذا أثر يغلهر 

(.١٢٠)١; القرآن: علوم في واJرUن )م٣٧(؛ الرازي: تمر انفلر )١( 
أحمدالقادر عبد وتحقيق: دراة (، )٢٧ص ٧كرuتي: القرآن في الكرار أسرار انفلر )٢( 

تحقيق:الأولى، ط: (، ٩٦)ص حماعة: لأبن المعاني وكثف الفضيلة(؛ )دار عطا، 
علومفي والإتقان ،(؛ ١٩٩٠—  ٠٥١٤١٠الوفاء، دار )المنصورة: حالف-،، الجواد عبد 

المنورة:)المدينة القرآنية، الدراسامت، مركز تحقيق: (، ١٨٦٨)ه/للبوحلي: القرآن 
ا،و(. ٤٢٦نيد، الملك، مجمع 

(.٨٥)٢; القرطي: تقبر انظر )٣( 
و٠ج٠رعذاوى(؛ ٥٧٨)ا! (، ٣٠٧)أ/همآ، (، ٤٧٢-٤٦٦/١)انظرحا،عاوان: )٤( 

(٦٢٨/٢٠)الفوائد: وبدائع (؛ ٥٣٧/١٦)الإسلام: شخ 



تلأنبياء ]ا وإئأ وص-ثاء آلئرها0 ؤهنروث موّيى ءاثثا ت تعالى 
هويقول: من نمهم الفرقان: معنى في المضرون اختلف [، ٤٨

موسبين فرق الذي برهان والالمحي يقول: من ومنهم التوراة، 
الواولدخول الأسلوب؛ هدا على استنادأ الطبري ورجحه ، وفرعون 

أصاءتالتوراة، هو فالفياء المغايرة، يقتفى والعلم، )الضياء( فى 
غيره.)الفرقان( أن على فدث دينهم، أمر اتبعهما ولمن لهما 

وزاد(؛ Ivno/U)يلوغ!لهاة: والهاJاة!ر (؛ ٢٨٨: jUlجامع انظر :١( 
)بيروت؛الثاؤص، زهير ت تحقيق الئالثت، ط: (، ٣٠٥)ْ/الجوزي: لأبن المسير 

(.٢١٩٨٤الإّلأس، المكب 





امسرع لما ا لمبحهت ا

بعدهاللذي طا كانت الكلأم-إذا الواوفي )إدحاد 
دونامحارمطن(أا،سسىضا، 

تلأسلوب ا توصيح الأول؛ المهللب 

فيهيحل فيما الثاني أشركت الكلام، في دخلت إذا العاطفة الواو 
للأوقاتتملح أنها بمعنى للزمان، اعتبار دون المعنى، من الأول 

أنفجائز وعمرو، زيد قام ت مثلا فتقول الترتيب، تفيد ولا الثلاثة، 
واحد.وقت فى معا أو العكس، أو عمرو قبل نيد قيام يكون 

الأسلوب!صيغ الثاني! المهللب 

!وهماالهلبري عند الأسلوب لهذا ن صيغتا وردت 

لثوجثءاطئا كات إذا الكلام في تدخل )الواو الأولى: الصيغة 
بقسهامنها دلالة غير من قبلها، للذي وجب ما المعنى من بحدها للذي 

)«ا/،خ(.المان:جامع انظر 









اسية:الأمثلة الرابع: الطلب 
منها!الطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

ثقيي؛ءظلم لاثدحمأمؤباعؤ  ١٢٠١أئن،ؤ>أخ\ تعالى: ه فول- ١ 
[.٢٧جةءمسمجمح4]الور: 

قولكذ وب الأية، معنى فكب التأؤيل لأهل قولين الطبري ذكر 
وهما:قائله، إلى 

حتىبيوتكم غير بيوثا تدخلوا لا آمنوا الدين أيها يا تأويله الأول؛ 
هعاس ابن إلى ثه ونتتاذنوا، 

وماوالتنحم بالتنحنح البست، أهل نونوا حتى ذلك: معنى الثاني: 
إلىبه ونعليهم، الدخول يريدون أنكم يعلموا حتى أشبهه، 
نجئنممجاهد 

الكلامررفتأؤيز قال: ثم ه، ماس ابن فول الفري رجح ثم 
بيوتكمغير بيوئا تدخلوا لا آمنوا الذين أيها يا معناه: ذلكر كان إذ إذن، 
عليكم،لام الأحدكم: يقول أن وذللث، تأذنوا، وتتلموا حتى 

تسالمواحتى هو؛ إنما التأحير، معناه الذي المقدم من وهو أدخل؟ 
ءباس((لص.ابن عن الرواة من ذكرنا كما ، وتتأذنوا

ءؤنهاوأنامحإلأتاةاتعالى؛ قوله - ٢ 
[.٢٤]الجاثة: محابممحةإذلم^لأهئ4 

(.٢٤١- البيان:جاح انظر )١( 
xyirfu)البيان: جامع انظر )٢( 
)تماا/آ"؛آ(.البيان: جامع انظر )٣( 



أبناؤjاويحيا نحن نموت دغئئغه، نون ؤ I وقوله  ١٠الطبري نال 
وبعضهم،منهم لأنهم لهم؛ حياه يعدهم أبنائهم حياه فجعلوا بعدنا، 
ابناحلف من مات ما الماس! محول نظيت وذلك أحياء، بحياتهم محكانهم 

مت.غين حي كأنه به، ذكره بحياة لأنه فلأن؛ مثل 
عاليونموت. نحيا معن.اْ! يكون أن وهو آخر، وجها يحتمل وند 

إبمعنى وقعا.ت. فمت يمال! كما الممات، نبز الحياة تقديم وجه 
الخبنأرادوا إذا حاصه، الواو فى ذلك نفعل والعرب وقمت،• قمدمتا 

قبلأحدهما كون عن الحبر لمصي للم يكونان، أد كانا أنهما نيئين عن 
فهداأحيايا، منهما حدوثه المتقدم على حدوثا المتاحن مدم الآحر، 

الممات،محيل الحياة كون عن الخبر إلى محيه يمصل لم لأنه ؛ ذللث، من 
أنهمعن الخبر إلى القصد كان إذ الحياة، ذكر قبل الممات، ذكر فقدم 

أمواتاا(رالوأحرى أحياء مجئ0 يكونون 

الضير!في أثره الخامس؛ المهلل.، 
العارضثوهم يقع وفى لأية، ا معنى إيضاح محي الأسلوب، هذا أقر 

ؤإليالث،الأية، محنى في يرد قد إشكال إزالة وفي والسنة، الكتان بين 
المفصيل!

الأول!المثال ففي 
إلىيرد قد ما ؤإزالة الأية، معنى إيضاح في الأسلوب، هدا أثر يغلهر 
قولهفي أن وذللثؤ والح-ديمث،، الأية بين المعارض يوهم من الأذهان 

)؛أ/هه(.السان: )؛(جاع 



ء 'صفأموإ ثق محظ؛ .ثثئاعن ئن-نئداثا؛ءإلأ >كأجأئن تعالى: 
نيورد بينما لام، العلى الامتتذان تقديم [، ٢٧أنلهأه]المور: 

وهوه المي، علك، استأذن أنه عامر بني من رحل عن الصحيح الحديث، 
أغ؟فقال: بيت، في 

له:نمل الاسسداف، فعلمه هذا إلى ®١■^^ لخادمه: ه الّكا فقال 
ء-لنكلم،النلأم ثقال: ثنمنه أأدحل؟اا، عل1كلم، الثاsم ثل 

ئدحلل١،.ه، النتئ له ثاذل أأذحل؟ 
الأية،ذ, لما حلافا الامتئدان عل،, لام التقديم الحديث فم. 

ض
وتطبيقهالترتسب،، تفيد لا الواو كون من الأملوبج هدا إلى وبالنلر 

منُروهو الطري• قال ولهلءا التعارض، توهم ذ إشكا يزول الأية، على 
وتتاذنوا®سلموا حتى هو: إنما التاحير، معناْ الذي المقدم 

مقدماالامتئدان على اللام تقديم من الحديث، في حاء ما ويكون 
أعلموالله عنه، العدول( ينبغي فلا الأية، في حاء ما على 

ثبتحقيق: الأول، ط: (، ٢٣١٢٧)برقم )ا/م/ا"'أ(، منيم: ل أحد أحرجه )١( 
سننه؛ني وأبوداود ؛ ( ٢٢اأ؛اه-ا•• الرسالة، مؤسسة )يرون؛ وآخرين، الأرنووط 

الأول،ط: (، ٥١٧٧)برقم الأسثذان، كم باب !لأدب، كتاب ني (، ٢٣٢)ه/
—^ ١٤١٨حزم، ابن دار ربتروت٠ يد، الوعادل، الدعاس عبيد عزُت، تحقيق: 
صححهوالحدث (، ٣٤)a/• الكرى: السنن ل والبيهقي له، واللفظ (، ٢١٩٩٧

)أ/اا"أ(،والأنتيفياللألةاكحٍحة: )\\اهه اظرiحاuرى: اuارقطي، 
(.٢١٩٩٢، المعارف، مكتبة )الرياض: حديدة، : ٍل (، ٨١٨)برنم 

(.١٩٥)\اس البيان: وأضواء )أ/ااإ(؛ انظ؟انرنابل: )٣( 







حالفي معنى على وظاه_ن العرب[ ]أي تكاد )لا ت الثانية الصمغة 
ا.الفرورْ(ل حال في بعضهم شعر في حاء وربما الخفض، 

الأّالوب:درامة الثالث: انمللب 
منعهلف ألة مفي - وكوفئهم بصريهم - النحويون اختلف 

مذاهب:ثلاثة على الخفض حال في المقمر على الأسماء 
ذهبوممن الشعر، صرورة في إلا ذلك من المنع الأول؛ المذهب 

القول:هذا إلى 

ه(:١٨٠رنسسؤيه — ١ 

المجرور،المضمر علامة المفلهر يشركه أن يمح راومما قال: 
يشركأن كرهوا وعمرو، أبوك وهذا وزيد، مررت؛لث، نولك: ونللثا 

قبلهافيما الداحلة العلامة هذه لأن قبله؛ فيما داخلا مضمرا المفلهن 
اللففلمن بدئ وأنها قبلها، ما على معتمده إلا بها يكلم لا أنها حمعث، 

أنكرهوا عندهم صعمت، فلما التنوين، بمنزلة عندهم فصارت بالتنوين، 
الشعرفي يجوز وقد إياه... يتبعوها أن أيصا يجز ولم الأمم، يتمعوها 

اصملثإذا والمجرور، المرفؤع على والمضمِر الفلاهر بين تشرك أن 
الشاعر«رم

ذلك*على ساهدا السعر من بيتين ل أييم 
:UY»Uo)الفراء ٢. 

يدءمآتؤن أدى ؤوأئفو\أةت تعالى: قوله قراء من قراءة عند قال 

(.٦٨٣)U/(، ٣٥٠)٦; الأحرى: الصيغ إلى وانظر اليان: جامع )١( 
(.٣٨٢، ٣٨١)٢; لسويه: اممابج )٢( 



العربلأن نح؛ رروفيه آ• )الأرحام(ل بخفض ١[، I ]النساء وأ'لأزءاميم 
فيهدا يجوز ؤإنما عنه... كني وقد مخفوض على مخفوصا ترد لا 

,لضيقه١٠ الشعر 

)ت0\بى:ّا_الأحفش 

١[!! ]النساء وألأث٠امه لم، مآآزن ه ؤوآمح\' ت تعار قوله عند قال 
ونال)١^؛(، اتقوا أي: منصوبة، تعالى: اف راقال 

الظاهنجري لا لأنك أحس؛ والأود جث. )والأرحام( بعضهم: 
المجرور٠٠المضمر على المجرور 

إلا، البصريين جمهور مذهب وهو الطبري، إليه ذهب ما وطا 

وبزيدبك مررت نحو: الجار حرف إعادة بئرمحل ذلك أجازوا أنهم 
الخافض،إعادة يشترط ولا الكلام في ذللئ، جواز الثاني؛ المذمب، 

٠لكوفن ١ هب، من. وهو 

فيوالشر (؛ ٢٢٦)ص القراءات: في السعة محاب انفلر وحد0، حمزة قراءة وهي )١( 
>أ/ي؛أ(.الثر: القراءات 

صححة,متواترة لأنها القراءة؛ لهدم تميحه بمح ولا (، ١٧٧را/للفراء: القرآن معاني )٢( 
والمنصب:(؛ ٩٣١)A للمرد: الكامل واض )ا/م؛آ(؛ للاحض: القرآن ُعاني )٣( 

(x\o^n

)٢;الكافية: على الرضي وشرح (؛ ٣٧١)ص الخلاف: ائل مفي الإنصاف انفلر )٤( 
٣٣٦.)

وهْع(ب ٢٠١٣/٤)الفرن: وارتثاف (؛ ٣٣٦A)الكافية: ض الرضي ثرح انفلر )>،( 
(.١٨٩/٣)الهوامع: 

)؟/الكافية: على الرضي وشرح (؛ ٣٧١)ص الخلاف: ائل مفي الإنصاف انفلر )٦( 
المربح:ارتشاف انغلر وغيرهم، مالك، وابن وقطرب يوص الكوفتين ووافق ٦'٢'٢(، 

\(.yi/o)الأدب: وزانة )مبم\/ا(؛ الهوامع: ومع 



غيرمن العطش حاز الضمين أكد إف وهو التفصيل الثالث! المذهب 
وزيدأتت بك مررت نحو؛ الخافس، إعادة 

الأسماءمن الف؛لاهر عطف جواز الثاني؛ المذهب هو يتر-ءح والذي 
القرآنفي ذلك لورود الجر؛ حرف إعادة غر من المجرور الضمم على 

العرب.لغة وفي الصحيحة، النبوية السنة وفي الكريم، 

الكريم؛القرآن أما 

حمزةقراءة وهى ذلك، جواز فى متواترة صحيحة قراءة وردت فقد 

t١؛ ]النساء يدء ، ٧٠٥آلي أممت ؤوأوأف\ ؛ لمولهالزياتأ 
مخالفةلكونها القراءة هذه في الهلعى يجوز ولا )والأرحام(، بجر 

البالقرآن محكومة العربية اللغة لأن زعمهم، في العربية للمنحة 
العكس.

المتواترة؛القراءة هذه أنكر من على رده معرضي فى حيان أبو يقول 
إلىعمد إذ لممانه، بهلهارة ولا بحاله، تليق لا منه قبيحة فجارة ارب.ب 

بأكابرواتصلتن، الأمة، سلف بها قرأ اممه رسول عن متواترة قراءة 
واسطة،بغير ه الله رسول فئ من القرآن تلقوا ين الن. الصحابة قراء 

تالهواْع وهمع )؛/'ُآا*لإ(؛ ت الضرب ارتشاف انظر والزيادي، الجرمي مذهب وهو )١( 
X\A،\/T)

الزيات،مولاهم اكتمي الكوفي عمارة أبو إمماعل، بن عمارة بن حمب بن حمزة وهو )٢( 
أنفيجمل يالمن الصحابة وأدرك ثمانين، محنة ولد السبعة، القراء أحد الحبر الإمام 
عارفايالفراتص، بصيرا اممه، بكتاب نيتا نيئا ثقة حجة إماما وكان بعضهم، رأى يكون 

طبقاتفي النهاية غاية انفلر ومائة، وحمسين سن، سنة توفى للحدسا، حافظا يالعربية 
(.٩٢.  ٩٠)U/ اليلأء: أعلام وسير (، ٢٦٣-  ٢٦١)ا/ القراء: 



كعب،بن أبي الصحابة وأقرأ ثابت، بن وزيل عود موابن وعلي عثمان 
ناولتليق... لا هل،ْ وحارته ذهنه، في له حطر بشيء ردها إلى عمد 

نستحكم فكم حالفهم، ممن غيرهم ولا البصرة، نحاة بقول متعتيين 
بنقلثنت حكم وكم البصريون، يفله لم العرب كلام من الكومن بنقل 

عالمفي استبحار له من ذلك يعرف ؤإنما الكوفيون، ينمله لم البصريين 
العلوم،من بضروب المشتغالون الكنانيس أصحاب لا العربية، 
٠الشيوخ® دون الصحف عن الاحدون 

البؤية:ة الأما 

واليهودمثلكم هإثن\ قال! ه اش رسول أن ه' عمر ابن روى فقئ 
.٢٢١زاشانىّ..((

الجارإعادة بغير المجرور الضمير على عطفا )اللهوي( بخفض 

العرب:لغة أما 

فيها)ما قولهم: النثر فمن ونثلما، نثرأ كلامهم في ذللث، ورد فمد 
)غيره(رأ،.في الش الهاء على عهلفا )فرمه( بخفض وفرمه(، غينْ 

الشاعرأى:فول الفلم وس 

المط:البحر )١( 
برتمانمر، صلاة إلى الإجارة باب فىئابالإحارة، (، ١٣٢)Y/الخاوي: أحرجه )٢( 

(٢٢٦٩.)

)؛/ْآه(.انذلرذحالارى:)٣( 
(.١٨٩/٢)'الهوامع: وصع )آ/أها(؛ الممط: الحر انفلر )٤( 
راح:اللأبن المم في والأصول (؛ ٣٨٣)A لمويه: الكتاب ني نب بلا اب هذا )٥( 

رم/أآا(.المط: والبحر )أ/بماا(؛ 



عجبمى والأيام ئاك ثمنا فاذهب ويشغمنا نهجويا ئربش فاليوم 
قوله!في المتصل المخاطب صمير على )الأيام( عطف حيث 

بكفما لقال! أعاد لو لأنه الخعهلوف؛ مع الجار إعادة غير ْن )بك(، 
العرب.كلام في ومشهور وارد وهذا ويالأيام، 

اسيقية:الأْثالة الرابع: المطاJإ 
؛منهاالطبري عند الأملوب لهذا أمثلة وردت 

تمايغوقم كان أشت إن يم، ملازن ادى ه ^^١ فوله . ١ 
١[.]اوساء: 

فياحتلموا التأويل أهل فان قوله: اروأما الطبري! قال 
قالبينكم، مألتم إذا الذي اطه واتقوا معناه: بعضهم: فقال تأؤيله، 
منبعض قرأ التأويل هذا وعلى وبالرحم••• به أسأللئ، للمثول: المائل 

فيالتي الهاء على بالأرحام عهلما بالخفض، )والأرحام( قوله: قرأ 
وبالأرحام،به اءلون ئالذي اممه واتقوا أراد: كأنه ، قوله: 

عندالكلام من فصيح غين وذللفر مخفوض، ماكني على بءلاهر فعطف 
ضريرةقي إلا الخفص في ْمحث هملك، بظاهر ثئنذ لا لأنها اليرب؛ 

إلىالتكاإلم يضهلث شيء فلا الكلام وأما الشعر. لضيق وذللا، شعر، 
آخرونوقال منه... الإعراب في والردئ النطق من المكروه اختيار 

أنالأرحام ة_وا وانيهءه أؤوأ ه ؤوأئنو\' ذلك: أويل تبل: 
بمعنى:،، نصنا قرأه من ذلك قرأ التأؤيل هذا وعلى تقطعوها... 

والمثر(؛ ٢٢٦)ص القراءات: في المة كتاب اننلر حمزة، عدا ما انمثرة ثراءة وهي 
xnU/r)الخر: القراءات فى 



عطناتقطعوها، أن الأرحام واتقوا به، اءلون تالذي اف واتقوا 
ذكرْ*تعالى اممه اسم على يالصّثإ إعرابها في بالأرحام 

ذلااثافي ها غين يفرأ أن للقارئ أنثجيز لا المي والقراءة قال: 
أنالأرحام واتقوا بمعنى: ه، والأيام يمء دآ»اون أؤ،{ اثم ؤوإدذو١ التمستا: 

علىالأسماء من بظاهر نثؤلفل لا العريح أن بثنا فد لما تقطحوها؛ 
،•نل"ل وصمغ ما على نعر، صرورة ني إلا الخفض، حال فى ماكني 

أذلاآ دآلمحين ثتئم أمحز ق، ألرمخوف ؤ تعالى: اف ٢-قول 
ألاذاس وألمويزف اليقوه وألممرنث> أيأوأ دقيججآ ^٠ ثن آ؛تيلا وذآ ,إنك 

١٦٢.]

الممصنفي التأويل أهل خلاف ذكر ثم الأية، معنى الطبري ذكر 
فولين:وذكر ^٥٢؟ أم العلم في الراسخون أهم الصلاة، 

)والمقيمينإعراب في خلافهم ذكر ثم هم، أنهم • أحدهما 
الصلاة(.

فيالملم في الراسخين غير صفة من الصلاة المقيمين أن الثاني: 
نمالصالة، المقيمين من العلم في الراسخون كان وإن الموصع، هذا 
ولكنحفض، الإعراب في )المقيمين( موضع أن على اتفاقهم ذكر 

ؤيؤ.مون،آقوله: في التي )ما( على العطف على حفص قال: بعضهم 
منخالفح وذكر الصلاة، ؤيومنون؛المقيمين : مح(رل وذآ إي ا؛زل 

الكلام.معنى في التأويل هذا ناول 

XTO'_Til^) :jU\  )جامع١ :



فيالمي والميم الهاء على العطف على خفص يقول: وبعضهم 
الصلاة.المقيمن ومن  '•}-لإلإه أدأزِ ؤ، ا}أند؛0 ^٤^ ؤ قوله! 

تقوله في التي الكاف على عطش يقول؛ وبعضهم 
.الصلاة المقيمين ؤإلى إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون •' والمعنى 

الأخيرين؛القولين ذكرْ بعد الهلبري قال ثم 
تعطفالعرب تكاد ولا الخرب، عند متكت0 فبله والذي الوجه رروهدا 

بضفي حاء قد ذلك كان bن الخفض، حال في مكني على بظام 
أشعارها.

موضعفي ؤوقبزه يكون أن بالصواب عندي الأقوال وأولى 
توجهوأن مإك4. ين أنزل  ١٧^فول: قي التي )ما( على نسما خفض، 

والمؤمنونالكلام! تأويل فياكون الملائكة، إلى الصلاة القيمين معنى 
قبلكمن أنزل وبما الكتاب، من محمد يا إليك أنرل بما يؤمنون منهم 

صفةإلى يرجع ثم الصلاة. يقيمون الدين وبالملائكة كتبي، من 
والمؤمنونمنهم اللم في الراسخون لكن فيقول؛ اللم في الراسخين 

مننوحيه وأما الأخر... واليوم بالله والمؤمنون الزكاة والمؤتون ؛الكتي، 
ؤلcفيأؤطلؤ،قول: في والميم الهاء على به انملف إلى ذلك وجه 

أواوئ؟<. >ثآول قول: من الكاف على به انملف إلى أو ^^؛٠٠. 
ثضبهمن الفصاحة من أبعد فإنه ؤومآأ؛ؤلمحظفه• قوله؛ من الكاف إلى 

فيالمكني على الفلاهر رد مح من قل ذكرت ثد لما المدح؛ علك، 
،٠أ الخفض(( 

(.٦٨٣.  ٦٨٠)U/ الخان: جامع انظر )١( 
(.٦٨٥.  ٦٨٣)U/الخان: جاح )٢( 



لملتم رمن معنمس فبما أكن ؤوح«لنا اؤه؛ نثحل ه يول- ٣
٢[.٠ ]الججر: إرزسه 
معايشالأرض في لما جعل تعالى اممه وأن الأية، معش الئلمري ذكر 

ؤرسبقوله؛ المعني في التأويل أهل حلاف ذكر ثم معيشة، جمع وهى 
■قولتن وذكر ، لم.يرزلإث4 لثم 

مجاهل.إلى به ونوالأنعام، الدواب يه عنى ; أحدهما
٠منصور إلى به ونخاصة، الوحش بدلك عنى ت الئامي 

بقوله:عنى يقال: أن وأحن بالصواب، ذلك اروأولى فال: ثم 
فمعنىوالأنعام. والدواب، والإماء، العبيد، من ؤوششملإء>يج4 

والدواب،والإماء، والعبيد، معاص، فيها لكم وجعلنا ذلك: 
إذاالكلام، محنى إليه فنا وصن فلناْ ما على الماويل وهدا والأنعام... 

لكمجملنا بمعنى: )معايش( على به عطنا نحس، موصع في رمن( كانتا 
برازمح،•له لتم من فيها لكم وجعلنا محابس، فها 

والميمالكاف على به عحلما حمض موصع في )من( إن قيل: وقد 
لهتم لولمن معاص فيها لكم وجملنا لمعنى؛ ؤو-بمتامح4 قوله؛ في 

برازقين•

وإياهالمعنى هذا قصد الوحش، هو قوله: في منحورا أن وأحنس، 

الخداني،التميمي الرحمن عبد ابن هو; ومنصور (، ٣٨، )؛ا/٧٣البيان; ■^٠^٠ انظر 
وأبووأحمد ممن ان وثقه علية، وابن شعبة رمحه والنعي، البصري العن عن روى 

بهليس الناتئ؛ ونال به، يحج ولا حدبمه يكتبا بالقوى، ليص حاتم; أبو ونال داود، 
عواد،يثار تحقيق: الأولى، ط؛ (، ٥٤١، ٥٤٠/YA)الكمال; تهن؟سح انغلر باس، 

٠مؤمسةالرم.الة، :)يروءت، ،؛(.١٩٨٠؛اهِ ٠ 





الثاني:المثال وفى 

نولهير نففي رين المقاختلاف في الأسلوب هن«ا أثر يتبئن 
منكين أ؛ؤل وج إلف الإل ءآ وآلمحنون؛؟ينون نئم آدزِ 4 الزسمة ككي ؤ ت تعالى 

[.١٦٢اء: ثأينأص؛ه]الم

اختلفواالمخفوض المقمر على الذلاهر عطف جواز رأوا ين فالن. 
الضسرتحديد في اختلافهم إلى يرجع اختلافهم وب الأية، معنى في 

ألأبيةقوله•في التي والميم الهاء جعله من فمنهم المخفوض، 
وقدؤأآاالإوقه، قوله: في التي الكاف جعله ومنهم 4^4^|^، 

المعنى.اختلاف ذكر تقدم 
فقدالمخفوض، المقمر على الظاهر عهلف يرون لا الذين وأما 

فيواختلفوا الجواز، رأى من إليها ذهب التي المابقة الأوجه ردوا 
الصاو،ه:و(لديمال ؤ فوله: الخاني 

اللم،في الرامحين صفة من الصلاة( )القيمين جعل من فمنهم 
إليهذم، ما ا وهن. والتحفليم، المدح وجه على )المقيمين( ونضب 

والفراءسيبويه 

وهمالعلم، في الراسخين غير صفة من )القيمين( جعل نن ومنهم 
فيالتي )ما( على ؤ العْلفعلى خفض )القيمين( موضع وأن الملائكة، 

والطريالكائي إليه ذهب ما وهذا ه، يف من 1تزل قوله: 

)\/^UXللاراء: القرآن وساز (؛ ٦٣)Y/لسويه: انظر!لكاب )١( 
)Y/اله1ة: بلوغ إر والهداة )ا/هِأ(؛ ي: القرآن ساني و ائي الكرأي انذiر )٢( 

(.٦٨٥-  ٦٨٣)U/البيان: جامع انفلر )٣( 



الثالث:اكال وفى 

المنىفى المفسرين اختلاف فى كذلك الأمحلوب هذا أثر يتبثن 
أنرأى اتجري فالإمام [، ٢٠]الججر؛ إرزتيد،ه لم لتم بقوله: 
المعنىهذا وعلى والأنمام، والدواب والإماء العبيد بذلك: المعني 

)معايش(.على به عطفا نمب موصع في )من، جعل 
الطبريوامحتنتج الوحش، هو بذلك: المعيي أن منصور رأى بينما 

الكافعلى به عطفا خفض موضع في )من( جعل أنه هذا فوله من 
بهذاالطبري المعنى هذا ورد ؤوج«تامحه، قوله: في التي والميم 

المخفوضالمضمر على الذلاهر تعهلف تكاد لا العرب وأن الأسلوب، 
شعر.صرورة فى إلا 



عشرالتامحع الميحهت 
ُت . A الكلاممن بعده ما أل على ليدل الكلام في )ثم( رإدخاو

ملها(أ١،١^^٠، بعد والأحتر، 

الأسلوب!توصيح الأول؛ المطلب 

ماأف بمعنى الترتيب، على يدذ عطف حرف العرب كلام في )ثم( 
قالت:فإذا غير، لا نلها المذكور بعد يكون والخر الكلام من بعدم 
محمد.محقر بعد إلا خالد محقر يكون فلا خالد، نم محمد محافر 

الأسلوب!صيغ الثاني! الطلم.، 

وهي؛الطبري عند الأسلوب، لهدا صغ ثلاث وردت 

بعدهما أف على يدث حرف العرب كلام في رنم( ) الأولى• الصيغة 
؛نلها(ر الذي بعد والخبر الكلام من 

(.٦٧٤، ٦٧٣)ا،/الهاز: جامع انظر )١( 
(.٦٧٤، ٦٧٣/٩)الهان: جامع )٢( 



ماانقطاع بإيذان إلا م لا العرب كلام في )و)ثلم( الثانية: الصيغة 
قبلها(عما يعدها 

وهيالكلام في )ئم( يدجل لا العرب[ ]أي )لأنها الثالثة؛ الصيغة 
فييقدمونها قد كانوا ؤإن الخبر، من قبلها ما على التقديم بها مراد 

اكاخير(أأ/ممائ أن عر دليل فيه كان إذا الكلام، 

 ،JطاJالأسلوب:درامة الئالح،: ا
علىلا، أو الترتسب، على تدذ هل )ثم، حرف في اكحويون احتلف 

يتأول:ذللث، خلاف أوهم وما الترتسب،، تفيد أنها الأول: المدمي، 
إلىذهب وممن العلبري، واختاره النحويين جمهور مذهب وهذا 

القول:هذا 

-(:٥١٨)دت<'ميبؤيه — ١ 

مروران،ههنا فالمرور امرأة، يم برجل مررُتح ذللث، ارومن قال: 
•، الجرلأ في بينهما وأثركن، به مبدوءأ الأود )ئم( وجعلت، 

.(:٠٢٨٥)^،٢-المتد 

اممهقال وأخرمتح، يدمتؤ بالواو العقلمح كان إذا العرب رافإن قال: 

)'ا/*خ(.اوان:جامع )١( 
شام.ط ( ٣٦٦)y\/السان: جامع )٢( 
(؛٤٢٦)ص انماز: حروف، فى الداني والمض )أ/ا،ا/ها(؛ القرب: ارتشاف انظر )٣( 

؟A(.A/N): المقاصد وترصح 
(.ifA))/لسويه; امماب )٤( 



٢[،فلآنطنزه]اكاين: -بارك 
معوآرنج، وانجلى ؤ ت وقال [، ٣٣ت ]الرحمن ولبب0ه لمب؛ ويمتذو ونال؛ 

إلايملح لم بالفاء، أو ب)ثم( كان ولو [، ٤٣عمرانI ]آل 
فواحدا®واحدآ يليه الذي ثم المقدم، تقديم 

ه(:٣-ال؟جاج)ت١١٣
أنجدوأايهؤ ٥^^؛تر٥^١ ۶ تعالى!قوله عند قال 

معنىفي مهنا أن)ثم( الأخفس ارزهمم [؛ ١١]الأعراف؛ 
بممحته،يوثق ض وجمح وسيبويه الخليل يجيزْ لا خطأ وهذا ، الواو 

،.غير٠١٣لا قله المذكور بعد يكون الذي للئيء )ئأ( إنما
القول!هذا إلى ذم، وممن الترسس،، تميد لا أنها إ الثاني الخذمؤ 

)ت\هثم(:الفراء ١. 

قبلمضى قد بعدها الذي والفعل د)ثم( العرب، نف، نتأ اروقد قال! 
أعطيتكنم ألفا أءهليتاائ، قد للرحل! تقول أن ذللث، من الأول؛ الفعل 

أحبركقال! كأنه الخبر؛ حبر على عهلفا )نم( فتكون مالأ، ذللثخ قبل 
أمس(\أ/زرتلئ، أني أخرك ثم اليوم، ورك أني 

،^(!٢١٥)^،آأ_الأحض 

أنجدوأقا ئإ لإ قيط' تعالى؛ قوله عند قال 

٤٨)؛/والشفب: )؛/؟آم(، الكا.لللمرد; )١( 
(.٣٢١)؛/ للاحض: القرآن ساني انظر )٢( 
(.١٣٢ )٢; لازجاج: القرآن معاني )٣( 
)ا/ا"ا"أ(.سراء: القرآن معاني )٤( 



لأف؛ ال: »وق[: ١١راف: 4م]الأع
للقوم:تقول كما ^^٢^، معناه يكون أن يجوز الواو• معنى في )ثم( 

٠نيدهماا صريتتا ؤإنما آ ضربناكم رقد 
 -Y، تها،'*اه(:فارس ابن(

عمرو. piزيد حاء الأول: عن الثاني لتراض يكون - ررثم إ قال 
ءؤ؛قنا»زآحعهنِمأثعذكره: حل؛ اش قال العطف، واو بمعنى )يم( وتكون 

شهيد،،وهو أي [، ٤٦]يوص: قميدوما 
الجمهوربين خلافية المسألة أن نجد محبق فيما النفلر خلال من 

الموفقواممه بذكرها، البحمث، يطول أدلته فريق ولكل؛ وغيرهم، 
)٣(

.سبحاُه 

اسيقية:الأمثلة الرابع: المطالج، 
تمنها الطبري عند الأسلوب لهدا أمثلة وردت 

لحسأؤكأتت عق ^١^١ [لغننب ءاساموس الى: عتيله ١ قول - ١ 
[١٥٤ميلأثلإ،شمه]الأمام: 

الكتاب.موسى ربلئ، أش : محمي.يا ذللئ، يحد قل ررئم الطبري: قال 

(.٣٢١)١; للاحض: القرآن معاني )١( 
الجنيانفر محلرث، أشأ القول هدا إلى وذهب (، ١٥١)ص اللغات: فقه في الماحي )٢( 

)؛/لاكاف: ترحه في الئضتي وىJا (، ١٦٤)م/وهمعالهواْع: (؛ ٤٢٧)ص الداني: 
)1/مأآ(.تمرْ: في م وابن (، ٣٩٠

فيالداني والجي (؛ ١٩٨٩، ١٩٨٨)؛/القرب: ارتشاف انظر فريق، م أداات لمرفق )٣( 
ومعاني(؛ ١٦٥، ١٦٤)م الهواْع: وهمع (؛ ٤٣٠-  ٤٢٦)ص الماني: حروف 
(.٢٤٣-  ٢٣٧)٣;المحو: 



مرادأنه على يدل ما القمة أول في ثقيم ثد كان إذ )قل(، ذكر فترك 
تلأنعام زا عثا=ظأه حزم ما أنز شك\ؤ\ ءؤءل نوله: وذلك فيها، 

؛ؤءاقثامسم،ه،ت محل ثم ت قال ثم وأحو، عليهم حرم ما قفص [، ١٥١
الكلام.في مراد وأنه عليه، ؤمح4 ت قوله لدلالة فحذف)قل( 

بعثأنه شاك لا هؤ محمدا لأن الكلام؛ في مراد ذللث، نلمنا ؤإنما 
أمرمن على لأيات ا هن>ه بتلاوة أمر إنما وأنه طويل، بدهر موسى بعد 

اللهأمر قبل من الكتاب أوتي مومحى أن ومعلوم مبعثه، بحد عليه بتلاوتها 
كلامفي و)دم( علميه، بتلاوتها أمر من على الأيات هد0 بتلاوة محمدا 
الذيبعد والخبر الكلام من بعده ما أو على يدن حرف العرب 

.٢١١((نالها 

هلإ صورُةمح؛ قإيطزلإ ولمي ؤ ت اؤْ نثحئ اف نول - ٢ 
ا١ ١ ]الأعراف؛ نى بآش ؤ إبليس إلا لأدم امجدوا 

أقوال،أربعة إلى لأية ا تأويل قي التاؤيل أهل حلاف الملري ذكر 
يلي؛ما الأقوال هده وخلاصة قاتله إلى نول كذ وسن، 

فياواس، أثها آدم ظهر في صفتره الأول: 
آدم.صورة في ممثلا ومثالا مخلوقا حلما التاء أرحام 

في»ثؤزقمحإه أصلأبآ؛ائكم،في الثاذي:ؤزثثلثصئلميم 
أمهاتكم.بطون 

فيت يعني آدم، ث يعني ؤنلتتغس(ه الناس 



فيهارمصزرظأ4 أمهاتكم،بطون في كمنطم4 الرابع• 
تأويله!نال! من ئون بالصواب الأقوال ®وأولى نال؛ ثم 

بثنامحي كما آدم، بتصويرنا >تإتو<ؤه؛ م آدم، حلقنا ولقد .قغٍلإؤ؛ 
والمشإليه، تضيمها بالأهعال الرجل العرب حطاب من قبل مضى فيما 
ؤَوقتثسالإظزمبحقوله: في ذلك فكذللث، لسلفه... ذمم، في 
صورناه.ثم آدم، أباكم حلقنا ولقد ؛ معناْ إنما 

الذيلأن بالصواب؛ ذك فى الأقوال أولى القود هذا : قلناؤإنما 
تباركاض أن ومعلوم لأدم^. أخمدؤأ قوله؛ ذللث، يتلو 

يعلونفي دريثه يصور أن قبل لائم بالجود الملائكة أمر قد وتعالى 
إلاتاتي لا العرب كلام في و)دم( أمهاتهم، يخلق أن قبل بل أمهاتهم، 

نمقمت، القائل؛ كقول وذللئا قبالها، ا عم_بعدها ما انشهياع ^؛^١^٠ 
بعدإلا )قمت،( قوله؛ على )j_^( د يه ععلف إذ القحود يكون لا قعدلم،. 
قوله؛إن ؛ قلناوصمنا ملما الكلام... جميع في ذللث، وكذللث، القيام، 

ذكننا«لأ،.ما عر زلا -أوطه يصخ لا ظأه؛ jpصفلملإ
متاجئل م زشِ ميى •' ل وجعر اض ول ن- ٣ 

٦[.س]الثتر؛ 

أيهاؤئتثكِيم ذكره؛ تعالى رريقول للأية؛ يره نففي العلبري قال 
ثم• يقول، جعزانتنارزجها4• ُؤدم آدم، من يعني، • ونؤ4 -ثي، ض الا'ما 
أنحلاعه...من صلع محن حلقها الله أن وذللث، حواء، زوجه آدم من جعل 

(.٧٩.  ٧٥؛/ )٠ المان: جامع انظر )١( 
(.٨٠، ٧٩/١٠)المان:جامع ( ٢١



نيل•وكيف ت قائل نال 
الولد؟قبل الوالدين أن شك ولا وزوجته، آدم من آدم ولد حلق ؤإنما 

.«لا،.أقوالا'.. ذلك في فان 
:خلاصتهاأقوال ثلاثة ذكر نأ 

كائنههي مة ن كئ فأخرج ءلهر0، مح آدم خلق لما الله أن الأول: 
منحواء ذللث، بمد وحلق الجنة، ذللث، بعد أسكنه ثم القيامة، يوم إلى 

أصلاعه.من صلع 

فيردبفعلين، رجل عن منهم الرجل أحبر ربما العرب، أن ت الثاني 
يقال:كما المتكلم، خبر من كان إذا ب)ثم(، المعنى في منهما الأول 

ئمقفدللتا أعجب، أس منلث، كان ما ثم اليوم، منلث، كان ما بلغني قد 
المتكلم.خير من 

قيل:كأنه ه، وش ؤ على مردودا الزوج حلمه يكون أن : الثالخ،
فيفيكون زوجها• منها جعل ثم وحدها، نفى س حنقكم 

وحدهاخلقها معنى: 

وهوبالصواب، أولى العلم أهل يقوله الذي راوالقوز قال: ثم 
أهلمدامب، على الأخران والقولان ذكرُتؤ... الذي الأود القول 

العرام•

)'أ/اآا(.المان:جامع )١( 
(.١٦٢)«^اآ"ا، اظرجاْعابن;)٢( 
(.١٦٦)'٢! المان: جامع )٣( 



التفسير;في أثره الخامس; المطاو_ؤ 
الايات،نوحيه في رين المقاختلاف في أثر الأسلوب لهدا كان 

الضيل:ؤإليك 

الأول:المنال ففي 
فولهنوحيه في رين المقاختلاف في لوب الأسهدا أثر يفلهر 

تعالىاض أمر بعد [، ١٥٤لأنعام: ]ا يتحكشآه موس ءاشنا نر ؤ تعالى; 
نبيأن ومعلوم قومه، على الأيات من قبلها ما بتلاوة ه محمدأ نبيه 
طويل.بزمن محمد. نبينا مبعث، قبل الكتاب أتي موصى اض 

تتوجمهها في اختلفوا الأية، في الترتيب تفيد )ثم( أن رأوا فالذين 
محمد:يا ذلك بعد قل ئم بمعنى: الأية، في )قل( قدر من فمنهم 

الهلبري.ذهب هال.ا ؤإلى الكتاب، موسى ربلثج آتى 

قديمة،بتلاوتها هؤ محمل. أمر التي التوصية إن قال; من ومنهم 
الكتاب؛عل.موسى إيتاء يكون وحينئد بها، أمته وصى رسول وكل 

الزمخثريأ١،.ذهب هدا ؤإلى لقدمها، الوصية 

أنوالثاني الزمخثري، ذكره ما أحاأهما احتمالين ذكر من ومنهم 
العشرفي به إسراتيل بني وصينا كما به وصيناكم ذلانا التقدير: يكون 

.البقاعى ذم_، هدا ؤإلى التوراة، من موسى آتينا ما وبعضي الأيامت،، 

(.٤١٤)أ/ما؛، انظرالكشاف:)ا(
أبو\ئو\ق حس بن عم بن إبرامم هو: والقاص (، nv/U)الدرر: نظم انظر )٢( 

في=القاع من أصله الأديب، المؤرخ الملامة الإمام المسر المحدث الشانعي الحسن، 



لاحتمالمنا هدين ُروذي المابقين• الاحتمالين ذكره بعد وقال 
أعلاممن علم والمهلة، الترتيب من حقيقتها على )ثم( لكون المقتضيين 

عليهمحرم ما وتحريم الايات العشر أن على الاهللاع وهو النبوة، 
وأنفرعون، إغراق بعد . موص إلى أوحى ما أوائل فى بالمغي 

أحبارهم،١إلا تعرفه لا وهدا ذلك، بعد أنزل التوراة معظم 

الأيةفي رثم، إن • يقول، من عند الأية توجيه في الأقوال بعض وهده 
لكرسى

إنهاقالوا فقد الأية، في الترتيب تفيد لا )نم( إن قالوا الذين وأما 
لمهللقالواو لأن عندهم؛ الإشكال هذا يزول وحينئذ الواو، بمعنى 

حيانأبو ذهب، هدا ؤإلى الترتيسبإ، تميد ولا الجمع، 

الثاني:المثال وفي 

قولهنوحيه في المقرين احتلاف، في كذلك، الأسلوب هذا أثر يتبين 
:، ]الأءراiانجدوأ هؤأف' ولقد ؤ تحالى: 

القولقبل آدم لبني والمموير الخلق أن يقتضي هرها ءلا لأن [؛ ١١

مصنفاتوله دمشق، وتوفي والقاعرة، المقدس ما إلى ورحل لمنق ومكن =مورة، 
وثمانمائة،وثمانين حمس سنة توفي ور، والالآيات> تام، في الدرر نظم أشهر من 

)ا،/ا،'ه(.الامح: وشذرات، )؛/أْ(؛ لالزركالي: انظرالأعلام 
(.rVA/V)الدر: نظم )١( 
ءلومالكتاب،:في والناب، ى؛ 00)1إالمحيط: انظرالبحر الزدسالأفوال، لمعرفة )٢( 

(.Yo)؛/>،المحيط: البحر انظر )٣( 



جودبالالملائكة أمر تعالى اض أن ومعلوم له، يجدوا أن للملائكة 
ذريته.حلق محل لائم 

الترتيب،على تدل كونها من بابها على )j-^( إن قالوا فالدين 
الأية!نوحيه فى احتلموا 

وإنآدم بذلك المراد ؤوق؛و فال! من فمنهم 
الطبري.ذم، هذا ؤإلى العرب، لغة في ذللث، لورد لبنيه؛ الخطاب كان 

وفيآدم، صلب، في صؤرناكم ثم حلفاكم ولقد قال: من ومنهم 
هداؤإلى البشر، صورة في الدر أمثال حلهره من آدم ذرية استخراج وفت، 
مجاهدذم، 

قالواففد الأية في الترتس_، عر -دث لا )ئأ( إف قالوا الدين وأما 
يعدوتصويرنا حلقنا وأن الجمع، لمطلق أنها بمعنى الواو، بمنزلة إنها 

الأحفسإليه ذم، ما وهدا ؤآسجدإلأدمه، للملائكة؛ تعالى قوله 
وتركت،بعضها ذكر تقدم الأية، نوحيه في أقوال من ذللث، غير وقيل 
١^٣٢.وافه الإطالة، حشية البض؛ 
الئالث،:المثال وفي 

نوحيهفي رين المق، احتلاففي كن«للث، الأسلوب ا هل أنر يتضح 
لأن٦[؛ ]الزمر! ززجهاه مما جعد م وش ميل،  oiتعار! قوله 

(.٧٩السان; وجامع (؛ )١٨ص تمر انظر )١( 
(.٣٢١را/للأخض: القرآن معاني انظر )٢( 
)ه/انمون: والدر (؛ ١٧٣، ١٧٢/٣)المر: 3اد انظر الأنوال، من المزيد نمرفت )٣( 

معوضسد؛uJ تحقيق: الأولى، ط: (، ١٠)٣; وضيرالتحالي: (؛ ٢٦١، ٢٦٠
ه(«١٤١٨المربى، الترايث، إحياء دار )بيروت: الموجود، همد أحمد وعادل 



أنفيه لاشك ومما حواء، حلق قبل آدم بني حلق أن يقتضي ظاهرها 
آدم.بمي حلق قبل كان حواء حلق 

الترتيب،على ندف كونها من بابها على )ثم( إن قالوا فالذين 
•لأية ا توجيه في احتلموا 

ثمكالدر، ظهره من آدم أحرج تعالى اف إن قال: ْن فمنهم 
الطبري.ذهب هذا وإلى بزمان، ذلك، بعد حواء حلق 

قوله؛معنى على هو إنما ب)ثم( العطم، إن قال: من ومنهم 
كانتنفس من حلقكم قال: كأنه ؤ.غإأقؤه، على لا ؤو.نآيم، 

•٢١٧^ابن واختاره وحدتها، بعد زوجها منها حلق ثم واحدة، 
)ثم(إن : قالوافقد الترتسب،، على ندذ لا )ثم( إن قالوا الذين وأما 

فيمايكون قد بعدها الذي أن بمعنى الزمان، لترتيب، لا الأحبار لترسب، 
الفراءذكره ما وهذا التقاJيم، معناه 

وهوآدم، حلق آية على ؛-)نم( حواء ا عطففي لهليم، أثر ويوجد 
الحادة،بها تجر لم حلقها لأن حواء؛ حلق ومزية قفل على الدلالة 

رجل•من غرها أمح، لخلق ولم 

صالممحمد تحقيق: الأولى، ط؛ (، ٢٦٤)Y/جزى لأبن اكريل لعلوم اكهيل انظر )١( 
بنمحمد • هو جزى وابن (، ٣١٩٩٠^- ١٤١٥العلمية، الكتب، دار )بيروت! هاشم، 
نائمحافظ مالكي، فقيه القاسم؛ أبو الكلبي، حزي ابن عبداض، بن محمد بن أحمد 

غيهوله والنمير، والحديث، والقراءات الأصول علوم! عدة في مشارك التدريس، على 
الديباخانفلر وسعماتة، وأربعين إحدى ستة توفي التنزيل•، علوم في *المهيل مماب، 

(.٣٢٥)ه/لازركلي! والأعلام (، ٣٨٨)ص اوالم_ح! 
(.٢٩٦)٦إ0^٦ط انظرسانىالقرآنلأفراء! )٢( 



الأولى،الأية عش -)نم( ؛حواء[ ]أي *نملمه-ا الزمخشري: يمول 
إريرجع خيما عنها وتراخيها ومزية، فضلا لها مباينتها على للدلالة 

التراخيمن لا والمنزلة، الحال فى التراخي من فهو آية، كونها زيادة 
رلوجودأر اش 

)0إ٩^yب٩٦xا١ص١ق:انظر 



العشرونالميحت 

فيأحيانا يدح)؛ وقد ، غال1 الزمان من مضى لما )إل( د )إدحا 
معناها(رالثامعون عرف إذا يحدن، الصرعما موصع 

لأسلوب!ا توصيح ت لأول ا المطلب 
هووهذا الماصي، للزمأن )إذ( استعمال العرب كلام في المعروف 

كذا؟فعلت إذ أندكن مثلا: فتقول وامتعمالهارأ،، وصعها في الأصل 
ولكنهاالماصي؛ الزمان في فعله شيئا يتذكر أن المخاظب من تريد 

عماالخبر محوصع في فتستعمل الأصل هذا عن ئخرج محي أحسانا 
معروفاالمعتى ذلك يكون أن بشرحل المتقبل، الرمان في أي يحدث، 

حادثةفي للنبي. ، أ نوفل بن ورقة محول ذلك أمثلة ومن السامع، لدى 
محوماكا،أ؛،.يخرجاك إي حثا أكون رالئتتى الوحي! بدء 

)ا'/ه"آا(.المان: جامع انظر )١( 
)Y/؛،«Y(.الحو: ساني انظر )٢( 
زوجحديجة عم ابن الأسدي، القرشي نمي ين العزى عد ين أسد بن نوفل ين هوورقة رم 

ذكرهالعبرانى، الكتاب يكتب وكان الجاهلة، ني تعثر قد امرأ وكان ه، الّك، 
وفيحجرت ابن وقال الصحابة، في وغيرهم النكن وابن قانع، وابن والامي، النلبري، 

(.٤٧٧-  ٤٧٤)أ/ ت الصحابة معرفة فى الإصابة انثلر نثلر، له الصحبة إنبات 
بدء=كان كيف باب الوحي، بدء كتاب في (، ١٥)ا/صحيحه: قي البخاري أحرجه )٤( 



)إذ(فامتعمالت المستقل، في أي• قومك"، يخرجلث، *إذ I قفوله 
■٧٣ق ف تحقيقا للمقل؛ المضي على الدالة 

تالأمالوبؤ صيغ الثاني؛ المهللب 
٠وهما الهلبري عند لأملومحب ا لهدا صيغتان وردمحت 

الخربكلام من لأغلب ا في صاحب إنما )إذ( ) الأولى؛ الصيغة 
فيأحيائا يدخلمها محي كانت، ؤإن الفعل، من الماضي بينها المستعمل 

معناها(المامعون عرف إذا يحديث، عما الخبر موضع 
مكانو)إذا( )إذا(، ذكان )إذ( مع قد )الرب، الثانية: الصيغة 

فقصي،وجد قد ما الأخبار من يصاحلم، أن )إذ( حظ كان ؤإن )إذ(، 
؛يوحد(ل لم ما الأحبار من ئماحمط أن )إذا( وحهل 

الأّالوب:دراّة اكالث،: الطالم، 
وممناّضي، للزمان ستحمل )إذ( أن والنحو اللغة علماء قرر لقد 

: ،^JbJU

)ت»باير(:-الخلل ١

اا)إذ(لمنذى...«لأ،.قال:

،)٨٨( ص صبحه: في لم ومله؛ واللفظ ، )٣( برثم: ه، اش رمول، إلى =الوحي 
حض١١ت ولفعله (، ١٦٠)برقم؛ ه، اش رمول إلى الوحي بدء ياب، الإيمان، كتانم، فى 

ةوماائ،اا.يخرحك( 

))/اُّآ(.الباري: فتح انظر ( ١١
)ا،/ْ"آا(.اليان: جاع )٢( 
(.Y«U)(،/المان: جاع )٣( 
)M؛«Y(.العض: محاب )٤( 



!( ٠٥ ١٨٠)ت اسيوي4 — ٢

الدهر،،را/من مضى لما وص ررورإذآ قال؛ 
:UYAO)البرد ٣. 

ماضٌلمزمان عن فني رإذا رروأما ت محال 
لا؟أو الاسقبال على تدذ هل بينهم حلاف حمل ولكن 

)إذا(،موغ وتقع الاستقبال، على ندذ محي أنها إلى حماعة فدهبت 
!،^، ijمحال وممن 

رت»ياير(;الخليل ١. 

ثتقبلاا١٣/لما يكون ومحي مغنى، لما رر)إذ( ت قال 
ت؛ه( ٠ ٠ يعد )ت الخيالي نصر أبو - ٢ 

يوصعومحي يستقبل، لما و)إذا( الزمان، من مشى ّ رر)إذ( ت قال 
الآحر((رأ/ملكن منهما واحد كئ 

(:j>،nUYo)مالك ٣-ابن 

رإذا(«لْ/موقع )إذ( تقع ءوقد قالا 
ماوهدا العرب، كلام من وشاهدا القرآن، محن ذلك على أمثلة وذكر 

الaلبري١٦/الإمام اختاره 

)أ/ا،مآأ(.الكظببي:)ا(
راح:اللأبن انمو في الأمول، وانظر (؛ ٥٣)Y/المقطب: )٢( 
)A/؛'T(.انمن: كتاب )٣( 
(.٥٧٥)ص اث: محاب تمر لعلم اJدحل )٤( 
(.Y\Y/T)المهل: ثرح )٥( 
(.Y«U)؟/المان: جامع انظر )٦( 



يضعوهولا فيها، الاستقبال شتون لا فإنهم المحولين جمهور وأما 
دائمارا،،للماضي يجعالوب ؤإنما موصعها، )إذا( ولا رإذا(، موضع 

أبورجحه ما وهذا 

اسيقية:الأمثلة الرابع: انمللب 
منها:الطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

دؤفأؤندوذ إلثا؛؛ر( ءك ءأتث مِ،يم أد يمحش أس ،ذ تعالى: قوله - ١ 
ةلأي١ جؤأه لي تتل إاأ0أاةولاما ةؤ0 ما ثنحتنك ئال أش دون ين 1^6؛، 

[.١١٦]المائدة: 

وفتفي التأويل أهل حلاف ذكر ثم الأية، معنى الهلبري ذكر 
:وهماقولين، وذكر الملام، عليهما مريم ابن عيسى تحالى اممه مخاحلبة 

المنسا،في إليه رفعه حين لعيسى القول هذا قال اض إن الأول؛ 
المدى.إلى به ون

فيذلك لعيسى يمول أنه عن ذكرْ تعالى افه من حبر هذا بل الثاني: 
•وقتادْرم جريج ابن إلى وب القيامة، 

بقولقال من قول ذلك في بالصواب عندنا القولين ر'وأولى قال: نم 
الخبروأن إليه، رفعه حين لبى ذلك قال تعالى اممه أن وهو المدى، 

للض:مصي؛ عما جر 

!٢٧)Y/وىعالهوا.ع: ص)س\(لأ والجيالواني: (؛ ١V)٢/انظر.شيائب: )١( 
)مل/آ«؛ا(.الضرب: ارتشاف انظر )٢( 
(.١٣٤)ا،/مما، السان: جامع انظر )٣( 



٠^^
العربكلام من الأغلب في ئحاحب إنما )إذ( أن ؛ إحداهما 

فيأحيائا ئدخلها قد كانت ؤإن الفعل، من الماضي بينها المستعمل 
فاشغير وذلك، معناها، المامعوز ف عرفإذا يحدن، عما الخبر موضع 

الأشهرإلى تعالى اش كلام معاني فنوحيه كلامهم، ض ئيح ولا 
الأنكر•الأجهل إل توجمهها م>، أور السيل، إلثه وجد ٌا الأعرف 

الالله أن الأنبياء من أحد ولا هو بثالث، لم عيسى أن والأحرى؛ 
فييقول أن عيي على يتوهم أن فيجوز شركه، على مايت، لمشرك يغفر 

دونكمن إلهين وأمي اتخدنمح، من ئعدب إن تعار؛ لربه ممحا الأحرة 
رالحكيم<،ل العزيز أنت، فانلثؤ لهم تغفر ؤإن عبادك، فإنهم 
ثاثتي،ولاق$نم، رد ^١ ١٥٥وفئوأعز'أم ركآ,إي ؛ ذكرْ جل قوله - ٢ 

[.٢٧وبجنفى4]الأنعام: 
يامحمد لنبيه ذكره تعالى اايمول الطبري! فال 
،نبوثالث، الجاحدين والأوئال، الأصنام بربهم الحائلين هؤلاء محمد 
ؤؤأإ؛وه.'حبوا، إذ يمول؛ ؤلددنمأ4، صفتهم، للث، وصفث، الدين 

لناونفوا، إذا ومعناه: ، ؤززرئإيوقيل؛ النار..٠ فى يعنى؛ 
مكانورإذا( )إذا(، مكان )إذ( ئصع قد العرُنح أن مصي فيما قبل وصمنا 
فمشى،وحد قد ما الأحبار من ثعاحن، أن )إذ( حظ كان ؤإن )إذ(، 
،.يوحد١١ل لم ما الأحبار من ماحك، أن )إذا( وحظ. 

)ا،/هما(.او1ن: جامع )١( 
(.٢٠٧)؟/!•o\J : ،Y\جامع )٢( 





الثاني:المثال وفي 

جل'محوله معنى في يرد محي إشكال دفع محي الأسلوب هذا أثر يتئن 
إننائل: يقول قد إذ [، ٢٧ؤهئلذثبموقه]الأنم1م: وعز: 

ءاؤإدونئوأ؟بم،نوله: في الماضي الزمان على دخلت لأية ا في )إذ( 
القيامة،يوم في سيكون ؤإنما بعد، يحصل لم الوقوف هدا أن والعلوم 

الماضي؟الزمان على الدالة ب)إذ( م فلماذا 
ذلك:عن الجواب في مقال 

الزمان؛من مضى لما رإذ( إدخال العرب كلام في الأغلب إن 
المامععرف إذا يحدث عما الخبر موضع في أحيانا تدخلها قد ولكنها 

الدالة)إذا( موضع في جاءت هنا )إذ( فإن لأية، ا هذْ ذلك ومن ، ذللث، 
أيالمار(، على وقفوا إذا ترى )ولو المعنى: فيكون الاستقبال، على 

الهلبري،إليه ذهب ما وهذا الإشكال، حينئذ فيزول القيامة، يوم في 
والقرطيل١/عطية ابن ذلك على ووافقه 

التيقنالأمر لأن التقبل؛ معنى في الماصي بصيغة جيء ؤإنما 
المحتركان إذا لاسيما الوقؤع، الماضي عن يعثر كما عنه يعبر وقوعه 

ابق،مفعالمه — لأية ا هذه في كما — علاه في حل اض هو ذللث، عن 
محالا نافذ وقضاؤه 

(.٣٥١، ٣٥٠)A/ القرآن: لأحلكم والجاع (؛ ٢٨١)آ/ الوجتز: المحرد انفلر )١( 
فيواور،دان (؛ ٣٥١)A/ القرآن: لأحكام والجامع (؛ ٢٨١)٨ الوجمز: المحرر انفلر )٢( 

)،/'أ«آ(.القرآن: طوم 





والعشرونالحادي الميحب 

-الواحد صفه دهلاولت٠ إذا - والدم بالميح )الأعتناض 

أحياد1(روبالرير أحيايا، بالنصب 

تلأسلوب ا توصيح ت لأول ا المطلب 
وجرأ،ونصا رفعا إعرابه في متعوته بتبع أن النعت في الأصل 

مثلانفيقال وكثر، العت، طال إذا الإعراب في لمنعوته مخالفته ؤيجوز 
الذلالموأخسالثا ومررت )بالنصب(، الصالح، الرحل بزيد مررت 

والذمالأول، المثال في كما كالمدح بلاغي لغرض )بالرفع(؛ الفاسق، 
صروبمن وصربا الكلام، معنى ض تجديدأ الثاني، المثال في كما 

البيان.

معرضفي الكثير0 الصفالم، دكرت ررؤإذا ت الفارمي علي أبو يقول 

(.)م٩٨السان: جامع انظر )١( 
ومنوالعريق، المحو إمام القوي، الفارمى الغفار عبد بن أحمد ين الحسن هو )٢( 

محمنة توفي اعتزال،، فه وكان ناغعة، كثيرة ومصنفاته جني، بن القح بو أ ؛
والأءلأملأزركلي:(، ٣٨٠، ٣٧٩/١٦)البلاء: أعلام انظرمير وثلأ-ث،ماتة، وسبعين 

.(١٨٠/Y)



حاريةكلها ئجعل ولا ، يخالف أن فالأحسن الذم، أو المدح 
الوصففي الإمحلناب مواضع من الموضع هذا لأن موصرفها؛ على 

المفمودكان الأوصاف بإعراب حولم، فإذا القول، في والإبلاغ 
الكلام،من أنواع كأنه يصير الإعراب اختلاف محي الكلام لأن أكمل؛ 

واحدأ،وجها يكون الإعراب فى الاتحاد ومحي البيان، من وضروب 
حد0،اوا وجمله 

؛الأسلوب،صبغ الثاني! المهللء_، 
وهي!الهلبري، محي الأسلوب لهذا صغ عدة وردت 

الامتتاف[عالي الرفع ]أي ذلك، العرب تفعل روقي الأولى: الصيغة 
معرفة(عن حبرا كان ؤإن وترفع، فتنمؤ والذم، المدح في 

المدح[وجه على النصب، ]أي ذلك، تفعل )والحرب الثانية؛ الصيغة 
بينحالفوا ذم، أو بمدح تهناولتا إذا ونعته، الواحد الشيء صفة في 

وربماأوله، إعراب إلى باحرْ رجعوا ئم أحيانا، وأومهله أوله إعراب 
نؤععلى ذللت، أجروا وربما أومهله، إعراب على آحره إعرابه أجروا 
الإعراب(أم.من واحد 

ذكرئهمن نمتا من المدح على العرب تنصب، )إنما الثالنة؛ الصيغة 
حبرم(تمام بعد 

)Y/ت المحيط والبحر )®/a؛(؛ ت الرازي ير نفانظر ^ ١١
xr^/s)المان: جامع )٢( 
(.٦٨١)U/البيان: جاع )٣( 

(.٦٨٣)U/البيان: )؛(جاع 



بهؤيعدل أحيانا، قبله ما إعرابه يتح المدح )ولكن الرابعة! الصيغة 
روالرفع(ل بالنص.، أحياثا، الأول إعراب، عن 

بنكرةالمعرفه ، توصفقد أنه تبين الصيغ هذه في النفلر حلال ومن 
فيكما الذم أو المدح سبيل على كان إذا ، ر لأصل ا خلاف، على 

فىقال وقد معرفة(، عن ا خبت كان )ؤإن قوله! فى الأولى الصيغة 
منراواللواحه [! ٢٩ؤلاؤاطققييم]الملثر! تعالى! قوله عند آخر موصع 

وممنناكرة وهي فيها، الرفع وحنن رفعتا، عليها وباليد نثر، نمتا 
المدح،؛معنى من فيها لما معرفه، 

الالدح على النصسسا أن - الثالثة الصيغة في كما - الهلبري ويرى 
المدحعلى النصسبا يكون لا أنه بمعنى الخبر، تمام بعد إلا يكون 

يشترحلفلم الفراء ذلك، في وخالفه الكلام، تمام بعد إلا للمنعورإ 
ذللأإر٤/

الأسلوبه!درامة الثالث: الهللم، 

لمنهمإليه، وأشاروا الأمحلوبج بهذا والتفسير اللغة أهل عمل لقد 
المثال:مثيل على 

(.٢٧٦/jU،: (•Yجامع؛)١( 
وفيإبهاما، النكرة في لأن بنكرة؛ والكرة بمعرفة، المعرفة يمت، أن الأصل أن وذلك )٢( 

وأوصح(، ٣٣، ٢٣)؟/راج: اللأبن الضحو في الأصول، انظر فدافعا، بمّاحا المعرفة 
العلراوة،وابن للاحفش حلافا الحويين جمهور ؛، ^٥,وهو (، ٢٧٠)م ت المسالك، 

(.٩٥٠.  ٩٤٧/٢)المقاصد: توضح انظر 
(.٤٣٤، ٤٣٣Anالمان: جامح )٣( 
(.٨٠، ٧٩/١)القرآن: معاني انظر )٤( 



)ت،باه(ث١-الخلل 

نصتالصالح. الرجل بزيد مررت قولهم• بالمدح ®والصب ت قال 
فحققته،زيد من بدلأ جعك شثث ؤإن المدح، على الصالح( )الرجل 

الرجلهو بزيد مررمحت، ت كموللث، ، )هو( إصمار على رفعته ثئث، ؤإن 
الصالح«را،.

قال!ثم ذلك، عالي العرب أثعار ومن القرآن من أمثلة وذكر 
)الماجننصث الفاسق. الماجن يأخيلث، مررت I محولهم بالدم ®والمصم-، 
ت)ئثت؛،( في الحرف يرنأا يئص—V ا هن. وعلى الل.م، على الغامق( 

تل—ه ثوم—٤[، I ال هسن]الآل>ء_،ه اآلأ ك- 
[،٦١^يملأآتاقو4تالأراب; [، ١٤٣ذؤ4]انء: 

١١الدم على منصوبة 

ذللث،.على العرب أمعار من أمثلة وذكر 

ته( ١٨٠)ت ّسويه — ٢ 

جعلتهمشت، ؤإن والمال.ح، اكعفلمم على ينتص_، ما بابإ ®هذا ت محال 
تقوللث، وذلك فابتدأته، محملعته ثشن، ؤإن الأول، على فجرى صفة 

أهللثه والملك الحمد، أهل لله والحمد هو، الحميد لله الحمد 
وجلIعز اممه قول ذللت، ومثل حسنا... كان ابتدأته ولو المللث،، 

^٤٦٥١١٠وآلسابم ئ،ك محن أتتيو  Kajإتلث، رو ءآ تويزن وألوينوث ثتبم أليز فا 

(.٦١)ص المحو: في الجهل )١( 
(.٦٣)ص المحو: ش الجهل )٢( 





بملنمي

ألصم عس ۴ خم © .تجثوة لا يكت ؤ، وؤم بجدم أس يهب 
[١٨، ١٧تيءنونه]اكرة: 

فيبهم فاعل اف وأن النافقين، في وأنها الأية مض اممرى ذكر 
يترددون،القامة يوم أهوال ظنم في وتركهم نووهم، نليه من الآحرْ 

ؤصم3ئأعتئهت قوله أن فمعلوم الكلام، معنى ذللث، كان ءؤإذ ت قال ثم 
وجهين؛من والنصب وجهين، من الربع يأتيه 

وقدالذم، من فيه لما افإ الأمش_فعالي الرفع، وجهي أحد قاما 
عن^١ كان ؤإن وثرج فتنصب والذم، المدح في ذلك العرب تمعذ 

الشاعر:قال كما معرفة، 

)لجزروآفه داْ نالنم هم ذين النومي ثنندل لا 
والمحنسبمامحازل_نبمغ3نضك نال

د)اش_ن(،)اليون( وكيلك و)اكازون(، )اززلون( 
الدح.من وصمت، ما على 

العنيفيكون ءؤأولنكا4، من التكرير نئة على الأحر: والوجه 
وماتجارتهم ربحمتنح فما بالهدى، الضلالة اشتروا الدين أولئائا حينئذ: 

يجوزوقد يرجعون... لا فهم عمي يكإ صئ أولئلثإ مهتدين، كانوا 
المسي،من وجها ذللث، فيكون الأم، وجه على أيما فيه الممسي، 

،.١١ىكا«

•'وتهأآبثمذءاسآسمحايزمأ*لأمن؛توه؛فنؤ دناؤْ: جل اس قول - ٢ 
آلثبملوأن دادنس ألقرف ثهءذَدى أ'ثدعد وءاف يألببجن يألكش، 

(.٣٤٦)\إ0أص : oUlجامع ;١( 





والمساكينوالمامى المربى ذوى مه على المال وآتى ت نل فكأنه 
بينئم عباده، حطابه في ذلك يكون أن عن يتعالى واممه والمساكين، 

علىوصب الأخر، واليوم باض آمن من وصف من الصابرين أن الطري 
الموفونالأحر، واليوم باض آمن من البر ولكن المعنى• فثكون الخيح، 
والضراءالثأماء في والصابرين ، عاهدواإذا بعهدهم 

محءثآمحلجنقبجنآَم.قولاشءزوحل: 
وألتومأف وألوينوة اليقوه يك ثن يزل ئ؟ إلك الإل 

[.١٦٢أق،زه]الاء: 
المقيمينفي احتلموا ررثم الأية! لمعنى ذكره بحد الهلبري قال 
ثمهم. هم بعضهم: فقال ؟ ■^٥٠٢أم العلم في الراسخون أهم الصلاة، 
فيالراسخين إعراب إعرابهم مخالفة بب سفي ذللث، نائلو اختلف 
منغالهل ذلك بعضهم: فقال الناس، من نؤع صفة من وهما العلم، 

والمفيمونمتهم العالم في الراسخون لكن هو: ؤإنما الكاس-،، 
:— والبصرة الكوفة نحويي بحفر نول وهو — آخرون ونال الصلاة... 

ّالكلام ولكن العلم، في الراسخين صفة من الصلاة والمقيمون 
اعترضما الصلاة والمقيمين الحلم في الراسخين بين واعترض تعناول، 

والعرب: قالواالمدح، وجه على المقيمين ئصس1، فهلال، الكلام من 
ذم،أو بمدح نهياولت، إذا ونعته، الواحد الشيء صفة في نلائ، تفعئ 

إعرابإلى بآخره رجعوا نم أحيائا، وأوسطه أوله إعراب بين خالفوا 
ذللث،أجروا وربما أومهله، إعراب على آخر0 إعرانمح أجروا وربما أوله، 

(.٩١، ٩٠)م المان: انظرحامع 



منالصلاة المقيمون بل آخرون! وقال الإعراب... من واحد نهمع على 
فيالرامحون كان ؤإن الموصع هذا في العلم في الرامحين غير صفة 

الملأة...،١المقيمين من العلم 

فيالراسخين غير صفة من الصلاة المقيمين أن الطبري رجح نم 
إلىذلك وجه من رروأما فال! نم ، الملائكة بهم المراد وأن العلم، 
يحتملفد ذلك كان وإن العلم، في للرانحين المدح وجه على الصب 

العرب،أن وهو العلة، من ؛ j_iذكرث، فد لما العرب،؛ كلام من بعد على 
حبره،تمام ؛عل. إلا نعته في ينعت المنعوت الأمم إعرابؤ عن ثحدد لا 

هوالن«ى إلى إلا توجيهه جائز فغير الكلام، أقمح ثناوْ جل اممه وكلام 
،.الفماحة«ل من به 

التفسير!في اعره الخامس؛ المهللب 

المفسرين،واختلاف، المعنى، توصيح في الأملوبج هذا أير يتبين 
ماإلى إضافة خملآ، أو لحنا القرآن في أن ادعى من على الرد وفي 

التفصيل!ؤإليلئ، بلاغية، لهلائفج من يحويه 

الأول،!الخال ففي 
قولهفي وذلك لأية، ا توضيح نيادة في لأملوي، ا هن،ا أثر يقلهر 

،١٧هةثمصملأِيو0هلالخرة! المنافقين! صفة في تعالى 

(.٦٨٢.  ٦٨٠)U/ اليان: جامع )١( 
(.٦٨٣)U/المان: جامع انظر )٢( 
،٤٣٣; ٢٣)(، ٣٧٦)،Y/(، ١٨٦/١٩)واظرأ.ثاةأحرى: (، ٦٨٤/jUl: (Uجامع )٣( 

(ؤ٧١٨/٢٤)(، ٥٥٣، ٥٣٩، ٤٣٤



تفعلذمهم-كما في المسالغة مبيل على فرلمع [، ١٨
الجهلمن راوأنهم - وترفع فتنصب الذم أو المدح أرادت إذا العرب 

الالتي الجمادات من حالا وأشمه البهائم، من حالا أسوأ والبلادة 
الذممن كان الثلاثة المدارك هذْ عدم فمن تبصر، ولا تتكلم ولا تسمع 

القصوى«لاا.الرنة في 
٢٢داJمحبرذللث، في قيل إذا وأئ >محأقلإبث<، برفع قيل إذا هذا 
إذاوذللث، صفته، هذه بمن المراد تعيين فى الأسلوب هذا أثر فيكون 

المنافقينالثلاثة ، الأوصافبهذه المراد كان الذم، على متموب إنه قيل 
مفعولأنه على منصوب إنه قيل ؤإذا المتوقد، مثل لهم صرب الذين 

الحالعلى أو في المفعول من الحال على أو لترك، ثان 
أعنى،I تقديره محذوف بفحل منصوب أو لا.زفئو0ه، ؤ فى الضمير من 
هيإذ المنافقين، أوصاف من الثلاثة الأوصاف تكون أن يتعثن فلا 

أوصافمن أنه اهر الذلقبلها وما قبلها، بما العمل في متعلقة 
٠ما|بمس|ومحدرن لا 

الثاني:المثال وفي 

هذهمن تعيين في المضرين اختلاف في الأسلوب هذا أثر يتجلى 
نصبإن قال: فمن [، ١٧٧]البقرة! ؤؤألمتضرنقأيأتم صفته! 

 Cإذاالحرب كلام في المتعارف هو كما — المدح وجه على )الصابرين

(.٢١٦/١)اس:المم )١( 
٣(؛)٢، ص القرأن! شواذ في المخضر انظر عود، مابن عن موية قراءة وهي )٢( 

)\/لأ\ى.انحط: والحر )\إ\'\(لأ الوجيز: والمحرر 
Xy\U)\/الممْل: ١^ انظر )٣( 



آمنمن صفة من كان _ قبله عما الإعراب قطعّى الذم أو المدح أرادت 
فيصابرون تحقين للمالمال إيتائهم مع وأنهم الأحر، واليوم باض 

الفراءمنهم المقمرين أكثر إليه ذهب ما وهذا والضراء، الباساء 
والطبري

المالوآتى أي ، )آتى( مفاعيل على عطث نمبه إن ت نال من وأما 
،والضراء البأساء تصيبهم حين المسالة عن المعفنين الفقراء أي الصابرين 

منؤإنما الأحر، والوم باض ننآمن وهم المال، نزآتى صفة من كن فلم 
،وردهالهلبرى؛لأنالعنىالكائى إليه ذهب، ما وهذا أخذه، من صفة 

ذللئ،يكون أن يتعالى واف فاندة، بغير كرار الكلام في لكان كذلك كان لو 
ذكرهمتقدم محي - التأويل هذا على - )الصابرين( معنى أن وذللشر كلامه، في 
ءأذقإها4•الثلمل وأن تعالى:قوله في 

كلامه،في تعئف، من على الرد في الأسلوب هذا أثر يفلهر وكذللث، 
هذاعلى القرآن في يكر مما غينها أو - )الصابرين( كلمة أن وادعى 
عليهم؛الرد في فيقال ،الخاتب من خطآ أو لخن س المهل 

ومشهورموجود وهو الإعراب، جهة من فيه مطعن لا هذا إن أولا؛ 
فيأحرى ويرفعون تارة ينصبون فإنهم وأسعارهم، الرب كلام في 

الذم.أو المدح معرض 

(.٩٠، )م٩٨،: jlJlوجامع  i(VA)\/سراء: القرأن معاني ١^ )١( 
)f/للانرطي: القرآن لأحكام والجامع (؛ ٤٨))،/١^١^: الكسائي تول !نظر )٢( 

)ا/للسمرثنل.ى: العلوم بحر ني سة بلا الأية من ١لموضع هاJا في القول عدا يكر )٣( 
)م٧٥(.لاقرطي: القرآن لأحكام والجامع (؛ ١٨٠



فيلحنا وقوعه من زعموا ما إلى يلتفت ررولأ ت الزمخثري يقول 
ولم، الكتاب في ينظر لم من إليه الثمغ وربما المصحف، حقل 

منالاحتماص عالي النصسسر في لهم وما العرب مذاهب يعرف 
التوراة،في منلمهم الذين الأولين السائقين أن عليه وغي الافتنان، 

وذبالإسلام، على الغيرة في همة أبعد كانوا الإنجيل، في ومثلهم 
بعدهم،من ليدها ثلمه الله كتاب في يتركوا أن من عنه، المهلماعن 

بهم؛ارميلحق من يرفوْ وحرقا 

لكان— زعموا كما — الكاتب من خطأ كان لو ذلك أن ئانيا! 
الكاتبلنا كتبه الذي مصحفنا غير المصاحمآ كل في يكون أن الواجب 

مصحفنااتفاق وفي مصحفنا، في هو ما بخلاف كتابته، في أخطأ الذي 
صوابذلك أن على يدلط ما ذلك في )جهته كعب بن أبي مصحف مع 

علىعلموا من يعلمون ,جق الصحابةكان لما كان ولو حطأ، غير 
ذللث،حميحا الملمين نفل وفي، بألسنتهم، ولأصلحوه اللحن، وجه 

ذللث،،صحة على الدليل ألذ مرسوما، الخهل فى به هو ما على قراءة 
ذلكفي ضع لا وأن 

لأنمحّييويه؛ كتاب الكتاب،، في ينظر لم رمن • بقوله الرمخثرتم، مراد إن حيان أبو يقول )١( 
الزمخشرىأن ذلك يؤيد ومما ٤(، ١ ٢ )"Y/ ; المحيط البحر انظر عليه، علم الكتاب اسم 

لإلخ_سأساءالأجاسسوالفرس_اسنيشكل
ثمكوكب، لكل، اٌم الجم أن كما بحق، المعبود على علب تم باْلل، أو بحف، ممود 
علىوالكتاب الكب، على والت القط، عام على الشة وكيلك الثريا، على نم، 

)ا/م«ا(.الكشاف: انظر ىاب.سويه«، 
)أ/\ابا(.الكشاف: )٢( 

(.٦٨٤)U/البيان: جاح انظر )٣( 



وعائثة،عفان، بن عثمان إلى بذللئ، القول من سب ما أن ثالثا! 
إليهمالنية تصح لا باطل قول عثمان، بن وأبان 

الذللن، في عثمان عن المرؤية ®الأحاديث ! الأتباري ابن يقول 
عثمانبان عقل ينهي وما متصالة، غير منقهلعة لأنها حجه؛ بها تقوم 
علىيجمعهم وقدويهم، وقته في الناس إمام هو الذي الأمة إمام وهو 

زللا،حهله في ؤيثاهد حللا، فيه فيتنن الإمام، هو الذي الممحف، 
١١وتمييز..•إنصاف، ذو هذا عليه يتوهم ما والله كلأ يصلحه، فلا 

كتبهاأن عثمان بن وأبان عائشة عن ®ويكر حيان! أبو ؤيقول 
لأنهما؛ ذللث، عنهما يمح ولا المصحف، كاب، حعلآ من ، بالياءر 

بابوهو العرب، لسان في أشهر النعوت، ونهلع فصيحان، عربيان 

بنوأاذ< وءاJثة، عفان، ين عتمان إلى اللحن من حروفأ القرآن في بآن القول و_ه )١( 
تحقيق:الأولى، ط: (، ٢٨٨، ٢٨٧)ص القرآن: سائل مدني أبو ذمْ ه، ضان 
شيائي أمح، وابن ها؛اه--هآه)م(، كير، ابن دار )يرون: وآحرين، العطنة مروان، 
الدينمحي، تحمى: الثاب، ط: (، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٩, rrA/y)الماحق: محاب 

تصحولا ،((، ٢٠٠٢اه_ ٤٢٣الإّلأب، الثاثر دار )يرونه: واعظ، الئجان عبد 
عاسةرواية الطبري وذكر حيان، وأبى الأناري ابن كلام »ى مياتى كما إليهم الشبة 
(.٦٨٤، ٦٨١، ٦٨٠)U/ البيان: جامع انفلر واسكرئ، ه ضان ين وأبان 

المقرئاللغومح، الحانظ الإمام الأبارمح،، بن بثار بن القاسم بن محمد بكر أبو هو )٢( 
والغرم،القرآن علوم فى صف، النحة، أهل من دسا صدوقا وكان الفنون، ذو المحوي، 
الكومحن،،تحو في، وأفضلهم الام، أعلم من وكان والابتداء، والونم، والمنكل 
_٢٧٤/١٥)النبلاء: أعلام صير اننلر مائة، وثلأيث، أرع سنة توفى لينة، حققنا وأكثرهم 

٢٧٨.)

(.١٢٤٣، 0١٢٤٢إ القرآن: علوم قي الإمان )٣( 
[؛١٦٢ؤثآش؛نصنيمتالماء: قوله-طل: )؛(يض 



^^؛ايلأير£م

سبويهحنج القطع وعالي وغيره، محيبويه شواهد عليه ذكر واسع 
ذلك«رم

فيطعنا فيه لأن القول؛ بهيا قال من على الرد في أطاث ؤإنما 
ثراءمن عنهم تلقى ومن الكرام، الصحابة وفي العشم، القرآن 

■لمتعان ١ والله الملمن، 

الصبرأن وهو الأية، فى الأمحلوب لهدا يلاغى ، لطيفأنر ويوحد 
أثرفيها وللمبر إلا فضيلة لا إذ ، لها وجامعا للفضائل مبدأ كان لما 

منليس كأنه حتى القصد، هدا على تنبيها قبله عما إعرابه غير بلتغ، 

الثالث: JtJiدم 

منالذي المسح في مرين المقاختلاف في الأسلوب، هذا أير يفلهر 
وقدرفع[، ١٦٢! اء ]النآلصلاه I تعالى قوله وص_إ أحله 

صفته،هذه بمن الراد تعيين في أم هدا واختلافهم بعدم، وما قبله ما 
تفعلهكما — الدح وجه على كان )القيمين( ضس، إن قال من أن وذللث، 

الراسخينصفة من الصفة هذه حمل — الذم أو المدح إرادة عند العرب 
والفراءلسيبويه إليه ذهب، ما وهذا العلم، في 

1القرآن معاني في الزجاج وردم القول، هذا استنكر وممن (، ٤١١)م •' المحيهل البحر )١( 
r\/y) فيوالجوطي (؛ ٢٥٤- )ْا/أهآ الفتاوى: مجموع في تِبن وابن \(؟
rro.T\v).)\/العرuن: مامل ش والزرفاني الإتقان: 

)Y/والتوتر: والتجرير ؛(؛ U/Y)انماني: وروح (؛ ١٠)آ/ السل: الحر اطر )٢( 
١١٠٣.)

)\إ\'لأ(.لألفراء: القرآن ومعاني (؛ )آ/*١٦لموته: الكتاب اطر )٠١( 



التي)ما( على العطف على حمض )المقيمين( مرصع إن يال ومن 
الراسخينغير صفة من الصفة هد0 جعل ، *وأ أنزو ت محوله محي 
والطيريالكسائى إليه ذهب ما وهذا الملائكة، وهم العلم في 

نصبأن ادعى من على الرد محي الأسلوب هذا أنر يخفى ولا 
وتفصيلهسانه تقدم محي كما ،، الكات■, ٢٠لحنا أو حهلآ كان )المقمم■(، 

فىاسامح.

الصلاةأن وهو الأية، فى الأسلوب لهذا يلاغى لطيف أثر ويوحد 
والمنكر،الفحشاء عن ناهية وأنها الدين، دعائم أعظم من كانت، لما 

ومزينهالفضلها إظهارأ المرفوعات، هذه بين من المدح على لصت 
عرّائرالأءمالرم.

)Y/الهاة: بلوغ إر والهداة لكراء: القرآن باني في الكائي رأي اننiر )١( 

(.٦٨٥.  ٦٨٣)U/البيان: جامع انفلر )٢( 
)ا/ه؛م،التريس: الدين لثمس المير والراح )0/م-ه(؛ الدرر: نظم انفلر )٣( 

م ١٢٨٥عام الأميرية(، بولاق ععلبعة )القاعرة: 





والعشرونالثاني المبحث 

ص)الواو(،بمو)إلا( )عدم 

تهدمها(قد مابق امتثناء مع إلا 

الأسلوب!توصيح الأول؛ المطلب 
أياسشاءرأ،، حرف أنها )إلا( في العرب عند والمشهور المعروف 

القومحاء مثلا! قالت فإذا قالها، مما حارحا يكون بعدها ما معنى أن 
المجيء،وهو القوم، فيه دخل مما حرج نيدأ أن مالمعنى نيدأ، إلا 

علىدالة فإنها الواو بخلاف )الإخراج(، على داله )إلا( فنكون 
فيماداخل نيدأ أن فالمعنى ونيد، القوم جاء كقولك! )الإدخال(، 

القوإم.فيه يحل 

الذلك أجل ضن متباينين، والواو )إلا( محنى يكون هذا وعلى 
يتقدمهاأن وهي واحدة حالة في إلا الواو، معنى في )إلا( ئجحل 

: (Yجامع انظر )١(  ،^Ul/٦٨٨.)

>؟ِصمحتةِ..0،صب:







فلاالإحوة، فيه دخل فيما زيدأ أدخلت وزيد، إحوتك جاءني قلت• 
نقارب١١ولا بينهما شبه 

:;( ٤٥٧ ٥ )ت ن حيا أبو - ٢

دليلاار٢،.عليه يقوم لا الواو، بمض )إلا( ارؤإبات ٠الا•' 
الواوإذ كثيرة، مباينة الواو لمعنى مباين )إلا( رامعنى ت أيضا وتال 
الآحراالموقع أحدهما ومع يمكن فلا للإحراج، و)إلأ، للإدحال، 
الصرينر٤،•مذهب وهذا 
البصربين،رأى من قرب المسألة هذْ قي فرأيه الطري الإمام وأما 

أنوهو الواو، بمعنى )إلا( تكون أن واحدة حالة في أحاز أته إلا 
وهو- أصلها إلى توجيهها رأيه في الأولى أن مع استثناء، يتقدمها 
العربرْ،.كلام في الأشهر لأنه مبل؛ ذللثج إلى وجد ما - الاستثناء 

الطيقية:الأمثلة الرابع: المهللب 
:منهاالطبري عند لأسلوب ا لهذا أمثلة ورديته 

■ميثمث؛دجثققلرألسجدألما؛دويثيق وعر•جل قوله ~ ١ 
قدوأأل;اى إلأ حجة عسم لفايى يكزث لتلا سنلرم يجوهطم مؤأ َقتم ما 

[.١٥٠]البقرة: متبمر^ 

٢(.٠ ٠ )Y/ للحاس: ال؛رآن اعراب )١( 
الممط:المم )٢( 
(.0A/U)الممط: المم )٣( 
(.٢٣٣، ٢٣٢)ص الخلاف: ائل مش الإضاف انم )٤( 
(.0AA/\X)المان: جا.ع انم )٥( 







الذيالقول بالصواب، عندي ذلك في الأهوال رروأولى قال! ثم 
دامتلياC حسن آ-لثن ّثعدوأذنج، ١^ ^^؛١ وهو المحاك، عن ذكريه 
مكثهممحير من [ ١٠٨]هود! محذوذِيم عئا»عم ؤئك ثآء إلأ•C وآمح؛ءنى ألتثو؛ت 

معناهاالأية وتكون الجنة، أدحلوا أن إلى يحلوها لدن من النار، في 
مضإلى توجيهها )إلا، في العرب كلام من الأشهر لأن الخصوص؛ 

دلالهمعها يكون أن إلا قبلها، مما بعدها ما معنى ؤإحراج الاستثناء، 
قوله:في أمحي الكلام، في دلاله ولا ذلك، خلاف عر -أل 

فيوجهالكلام في المفهوم الاستثناء معنى غير معناها أن على ثدي 
إلته<الا/

١.(اٍأويا أدى ف بم! لا إؤ لامحن، نمى ؤ ت ونحالى نه بط فوله - ٣ 
[.١١، ١٠]النمل: 4 قم ثنؤق ؛ي بمدنوء حنج ئددل خلز إلاس 

وهيالأية في، رإلأآ لحول وجه في، العرمحة أهل حلاف اتجري ذكر 
سوء،يعد حنا بدل ثم ظالم، من خائفا صير كيفا أنه وذللثج استثناء، 

ؤءإفيعض-نجمه؟بقوله• له مغفور وهو 

يلي:ما ذكرها التي، الأقوال هدم وخلاصة 

أشتكيما العرب: كقول الموصع، هذا في )إلا( أدخلت، الأول: 
إذاأنه علم ولكنه الشكوى، على حيرا إلا محوله: يجعل فلم خيرا؛ إلا 

إلاأذكر ما محال: كأنه خيرأ، ه نفعن يذكر أنه سيئا، أشتكى ما قال: 
>ا•

(.٥٨٨، 0AU؛/Y) :oUiجاح :١( 





فيكون، الواو بمنزلة أنها والأحمش عبيدة أبو ذكره ما الأقوال هدم 
الطبريولكن ، ظلمواوللذين حجة، عليكم للناس يكون لئلا المعنى 

أمرين:على ذلك في مشدا القول هذا جهلآ 
فيالذي الأول المفي لكان الواو بمض كانم، لو )إلا( أن الأول: 

المراد،المعنى عن مبئنا ه حجت عثكم هئيى يما ؤظ" تعالى: قوله 
ظلموا()الذين ليحول ؤإلأأكتن>قووإءلميم؛ قوله: ذكر عن ومغنيا 

الذيالتلبيمو إلا ظلموا( )الذين ذكر في يكن ولم الماس، عموم في 
صبحانه.اممه إلى تفاق أن يتعالى 

العرب،كلام س شيء في موجود غير الواو بمعنى )إلا( أن الثاني؛ 
أنهاالموصع هذا في يدعى أن لميع يجوز فلا يتقدمها، استثناء مع إلا 

والثعالبيحيان أبو ذلل؛، على ووافقه الواو، بمعنى 
الثاني:المثال وفي 

التي)إلا( نوحيه في المرين احتلاف في الأسلوب هذا أير يتبين 
]هود:رمح،ؤي إلاماثآء آلثتوت يامن، لياما ؤؤه•؛!؛ تعالى: قوله في 

عندهيكن لم الواو بمعنى إتيانها جواز رأى من أن وذللث، [، ١٠٨
الزيادة،س ر؛لث، ثاء والأي المعنى: فيكون بها، يرها نففي إشكال 
الملامعبد بن والخز الفراء ذهب، هذا وبنحو 

فقدالموصع هذا في الواو بمعنى إتيانها حواز ير لم من وأما 

(.١٦٢)ا/ت للاحض القرآن ومعاني (؛ ٦٠)ا/ت القرآن انظرمجاز )١( 
XTTT)\/سالي: الحسان والجواهر (، ٦١٦/١)المحنط: الحر انظر )٢( 
)آ/ْاللام: همد بن المز وتمر (؛ ٣٤٣، ٣٤٢)ا/للفراء: معابيالقرآن انظر )٣( 









ا. م ٨ ٠
٠٦٣٠

وبيانبالجلاغئ، اسلقة العربية الأماب ذكر في أشرع أن قل 
أننثم غة، ١١٦١١ض أ>ف أن أولا لي لابد التمر، في أئرها 

الثلاثة.علومها 

البلاغةمض أولا: 

لغةاللاغة 

بلغثتقول: الشيء، إلى الوصول حول تدور )بلغ( مادة أصل 
وصلاإذا الجارية، وبالغت العالآم ونلخ ، إليه وصلت إذا المكاف، 

بليغا؛الفصيح للرحل وقيل عليهما، الملم وجريان التكليف مرحلة إلى 
قلبه؛قي ما كنه إلى كلامه وحنن لسانه بعبارة يمل لأنه 

الاصعللاح;في البلاغة وأما 

مفهومهاتحديد فى وحديثا نديما البلغاء عبارات تنوعت، فقل 

ريلغ(.مائة (، ١٣٠ )١/ ت اللغة مقايس انظر )١( 
ها.نفالمائة )؛/n؛r(، الرب:  jUانثلر )٢( 





عندهمالبلاغة مفهوم أن يلاحظ الأنوال هذه قى التأمل وعند 
تأس ز تتلخص 

ذاتالفصيحة الكلمات بانتقاء وذلك الكلام، حن ت أحدهما 
الجلمالة.المعاني 

العقليةثيرانه بمراعاة وذللته المامع، إفهام حن I الثاني 
والعلمية.

احتلؤإذا بالياز.ا، فصيحا الكلام صار الأمران هذان توفر فمتى 
والبلاغة.النماحة عن حرج أحدهما 

)وأمابقوله! الأمرين هذين إلى القزويني الخعلسج، أشار ولقد 
فماحته(لأا.•ع الحال لمقتضى فهي الكلام بلاغة 

المختلفةالأحوال مراعاة أي ! الحال( لمقتضى رمهلا؛قته فقوله؛ 
التقييد،مقام يباين الإطلاق مقام القامات هذْ ومجن الكلام، لمقامات 

الإطناب،،مقام يباين الإيجاز ومقام التاحير، مقام يباين التقديم ومقام 
حطابهيباين المنكر وحهلايح الغبي، يباين الذكي حهلايج وكذا 

والعلمية.الملية وقدراته المخانلمه لحال محراعاْ ذللث، كث المقر، 

الشاقشالقزؤيتي الخلي، يو\ش ابو الدين •جلال، عمر بن الرحمن عبد بن محمد م )١( 
مضتا،ناضلا رجلا وكان القضاة، قاضي الفنون، ذو العلامة، الإمام الشح الأشعري، 

الإيضاحوكتاب واليان، المعاني في التلخيصي كتاب مصنف وهو وسؤددا مكارم له 
)إ/ت Jلصفلى الصر وأعوان العصر أعيان انغلر متة، وسع وثلاثتن سع سنة توفي فته، 

الفكر،دار )يروتؤ وآخرين، نيد، أبي علي تحمق؛ الأولى، ط■' (، ٤٩٣، ٤٩٢
(.١٥٨)٩! اعري: الثانمة وطقات، حا؛اه_حوهام(، 

(.١١)ص اللأئ: علوم في الإيضاح اننلر )٢( 



مفرداتهفي فميحا الكلام يكون أن أي فص_احته(! )مع I ونوله 
التأليفوصعق الكلمات وتنافر التعقيد عن بعيدأ وجمله، 

البلاغة:علوم : ثانيا

وعلمالمعاني، )علم وهى• الثلاثة بحلومها الحربية البلأفة ترتبهل 
فيموجودة الثلاثة العلوم هذه أصون كانمت، وقد البدع(، وعلم البيان، 

ظهوربعد نموأ ازدادت ثم الجاهلي، العصر في قديما الحرب، كالم 
محنلأولن ا السابمن كتب في منوره دللن بحد اصبحت ؤم الإملأم، 

كلفأصبح ذلالئج بعد تطورت ثم ، بينها فصل غير من الحربية علماء 
ابنذللث، في بق الفدم له كان من وأول بذاته، مستقلا فنا منها علم 

علماس أموصع حيمثؤ كتابه)البديع(، في )تآ"ه'آه( المعتز 
نفلريةفوضع )تام\؛ه( الجرجاني عبدالقاهر جاءبعدم ثم البدع، 

كتابهفي البيان علم ونظريه الإعجاز(، كتابه)دلائل في المعاني علم 
يعدهمارأ/التأليف تتابع ثم البلاغة(، )أّرار 

)٧(.ص : ٧١٧١علوم في الإيضاح انظر )١( 
وغيرها.عبيدة، لأبى القرآن ومجاز للفراء، القرآن ومعاني لسيبويه، كالكتاب )٢( 
أبوالعباسي، الرشيد ابن المعتصم ابن المتوكل بن بالله المعتتز محمد بن عبداه هو )٣( 

يقصدفكان ؛الأدب،، واوغ بغداد، قي ولد وليلة، يوم حليفة الخبيع، الشاعر العباس، 
وتوقيشعر، وديوان البدع، كتثاب، منها مصنفاُنت وله عنهم، ؤيآحد الأعراب فصحاء 

١(, ١٨)؛/I للزركلي الأعلام انفلر وماثتتن، وسعين محت محنة 
دارت رمصر (، ١٦٠، ٦٩، ١٩- )٩ ص ت صيف، لJوأي وتانخ تْلور البلاغة انفلر )٤( 

،٦٥، ٣٠٨.المارك;uزن البلاغة ص قي والخوحز (؛ ٣١٩٦٥العارف، 
(.٣١٩٦٨الفكر، دار )محروت: (، ٨٩، ٦٨



فلما وتطورها الثالثة العلوم هذه لنشأة الموجز العرصى هذا وبعد 
موضعهفي ذلك بنان وسآتي حدة، على مها علم بكت التعريف إلا يبق 

تعالى.افه بإذن 





الفصل

سمقتالري،ت الأىو_،
التفسيرمحي وأثرها المعاز، بعلم 
٠٠ ١٠٠





1«حم. 
٠٦٣٠

أثرهاوبيان المعاني، بعلم المعلقة الأسالم—، ذكر في أشيع أن قبل 
التوفيق.وباق فاقول العلم، بهذا أعرف أن أولا لي بد لا التفسير، في 

المعاني!علم 

خواصنتع هو• العاني علم أن اراعلم ت ففال كاكي العرفه 
وغيره؛ان الأستحمن بها يتصل وما الإفادة، في الكلام نراكيب 
يقتضيما على الكلام تعلبيق في \ذخ0ذ\ عن عليها بالوقوف ليحترز 

(٢)ذكرْ«رآ،.الحال 

اللمخلأحوال به يعرف علم رروهو ؛هوله! الئزؤيني الخمحليب فه وعت 
؛الحالءال مقتصى تهلابق بها التي العربي 

يعقوبأبو الحنفي، الخوارزمي المكاكي علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف ص )١( 
العلوم،مفتاح كيه ومن بحوارزم، ووفاته مولده والأدب، عالم الدين، سراج 
(.٢٢٢)a/ للزركليت الأعلام انفلر وستمائة، وعشرين سمتا منة توقي 

دار)بيروت• زرزور، نعيم * تحلتق الثانية، ط* (، ١٦١)ص للسكاشت العلوم مفتاح )٢( 
العلمية،الكتب 

(.١٥)ص البلاغة: علوم في الإيضاح )٣( 





الأولالمبحث 

الأمر،يلفظ الكلام )إحراج 
والوعيد(التهديد أو النهي منه والمراد 

تلأسلوب ا توصح الأول؛ المطلب 
بمعنى،، عاصيال محمي به المأمور نفعله لم إذا ما الرب عند الأمر 

لغةفي الأصالتي معناه عن يخرج ند ولكنه وجوبا؛ الفعل يستدعي أنه 
أوالتياق حلال من الحاني هذه يعرف - كثيرة أحرى معان إلى الخرب 

ا،ذلكل وغير والدعاء، والإباحة، والتأديب، كالندب، - آخر دليل من 
الزجر،في مبالغة والوعيد، المهديد أو الهي العاني: تلك ومن 

به.المأمور فعل من وتحذيرا 

(.٣٧٤)أ/المان:انظرحاع )؛(
(.١٩٠)الاغان: فقه في الماحي انفز )٢( 
لعلموالمدخل (؛ ١٩٢-  ١٩٠)ص اللغة؛ فمه في الماحي انظر المعاني هذْ لمعرفة )٣( 

)Y/للزركثي؛ الفقه أصول في الممهل والحر (؛ ٤٦١-  ٤٥٨)ص اض؛ كتاب نمير 
مليمانعمر ومراجعة• العاني، همداممه القادر عيد تحرير؛ الثانية، محل؛ (، ٣٦٣-٣٥٧

أوردوقد (، ٢١ ٩٩٢اه_  ٤١٣الإسلامية، والشترن الأوقاف وزارة )الكويت؛،؛ الأشقر، 
للأمر.مش ثلاثين من أكثر ازركشي 



هئئإثنا مسلم بحق له ئصيغ ®محنى ت ه المي محول ذلك ومن 
ئكنك4ااارا/أز ^، ٥١من قئلخة 

والزجر،التهديد في مبالغة إإتإنج\(,أ أو )هالي1خوها ه; قفوله 
٠التحسر معناه ولى التامحن، حقوى احد عن والنهى 

لأسلوب؛ا صيغ ت الثاني المطالب 
وهي؛الهلبري عند لأسلوب ا لهدا واحدة صيغة وردت 

التهديرأو النهي محيه ومعناها الأمر، بلففل الكلام يخرج )العرب 
والوءيد(رم.

الأسلوب!دراسة الثالث! المطالس، 

ومنإليه، وأثاروا الأمحلوب بهذا ير والنفاللغة أهل عمل لقد 
!هؤلاء 

!( ١j،Y ٠ )ت عبيدة أبو — ١ 

[!٣٤]الروم! سؤف ؤسمإ نعالي: قوله عند قال 
٠فريقه؛ا ولا ؤناعة بأمر وليس والتهدل، الئوعد مجاز ®مجازه 

منإثم باب والغصب، المظالم كتاب قي (، ١٩٤)Y/صحٍحه؛ في الخاري أحرجه )١( 
صت صحيحه يي لم ومله؛ واللفنل (، ٢٤٥٨)برقم; سلمه، وهو باحلل ر خاصم 

(.١٧١٣)برقم• بالحجة، واللحن بالفناهر الحكم ، jIjالأثضية، فىكتامح_،(، ٧١١)
اسة)القاهرة: الأولى، ط: )آا/1(، للروي: سالم صحح ثرح المهاج انظر )٢( 

،((.١٩٣٠\<i_. المرية، 
(.٣٧٤)ا"/اوان:جامع )٣( 
)آ/آآا(.القرآن: مجاز )٤( 



:UYUlo_)٢-ابن 

الكلاميأتي أن ومنه رر••• معناه(I اللفظ ظاهر مخالفة )باب في قال 
^^أناندمه]ست:كقوله: تهديد، وهو الأمر لفظ على 

ه(:رت٣١١٣-الزجاج 

إذات والثاني غيررآ،، لا متح • أحدهما ت صربين على 'رالأمر قال؛ 
قدلأناك والتهدد؛ الوعيد الأمر في فالمعنى به يؤمر عما نهي تقدمه 
وأئغأيحلها ت قنت يدحلها أن حاول فإذا الدار، هده ندحلى لا ت تقول 

الينةفى وهذا ويهدده، توعده ولكتلث، بدخولها، دأمن٥ محننثأ وجل، 
:،ثقم4لضالت،القرآن: في ومثله موجود، كثير والاستعمال 

بالمعاصيا<رمJع٠الوا وأن أهواءهم يتبعوا أف ئهوا وقد '؛آ، 

المملبيقية:الأهثلة الراح: انمليب 
منها:الهلبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

تنلهق؛ ماء!اب ؛ ٤^١۶أوض ألامسهلؤأؤ خفم وإن ؤ • ثناؤْ جل، نوله - ١ 
٣[.يشَمح.تالماء: 

فتحيلوااليتامى أموال في تمطوا ألا خفتم »وإن الفري: قال 
اشأوجبها اللاتي اء التحقوق في مهلوا ألا فخافوا فكذلك فيها، 

وثلاثمثنى الجور، معه أمنتم ما إلا منهن تتزوجوا فلا عليكم، 

(.٢١٦)ص الهمان: ثكل اييل )١( 
أملم.واض الفعل، به تطل-، الذي الأم مادْ لعل )٢( 
صاللة: ض ش الماحي وانم (؛ ٢٥١، ٢٥٠>م للزحاج: ئتماي٠ الهمان ساني )٣( 

(١٩١، ١٩٠.)



الإيجابعلى ونهيه اممه أمز إن I قولك من فإن قائل؛ قال فإن ورباع••• 
الإعلام،أو والإرشاد الندب على ذلك، بأن حجة تقوم حتى والإلزام 

منفهل أمر، وذللئ، ىابمح؛تر،أكثآ؛4، ذكره: تعالى قال وقن• 
والإيجاب؟الإلزام وجه غير على هو الذي الأمر من أنه على دليل 
فكان، ^ مه، تدؤأ ألا ثم قوله؛ ذلك على وال• نعم، قيل؛ 

مخرجهكان ؤإن كمأم\ءلابص|تنأواييم، I قوله أن بدلك، معلوما 
الناكححاف ما نكاح عن النهي على الدلالة بمعنى فإنه الأمر، مخزج 
Iبه المعني وأن بالنكاح، الأمر بمعنى لا النساء، عيد من فيه الجور 

فيفتحزجوا فكلءللث، فيهم، فتحزحتم اليتامى في تمهلوا ألا حفتم ؤإن 
منلكم أحللته ما منهن، فيه الجور أمنتم ما إلا ينكحوا فلا النساء، 
تخرجالعرب بأن المرصع هذا غير في بينا وقل، الأربع، إلى الواحدة 

قالكما والوعيد، التهاJيد أو النهي فيه ومعناها الأمر، بالمقل الكلام 
تقال وكما [، I٢٩ ]الكهف ساء ؤمن هثو؛ن  ٠٤٤نمن ؤ جلئئاؤْ؛ 

ذلك،فخزج [، I٥٥ ءحل ل\لثتوئ 
والهي®والزجر والوعيل•، الهلأيل• به والمقصود الأمر، محرج 

ودروأأؤ-بمينجدوثؤآقا لنسقءأدعوء قؤألأء، ذكره؛ جئ قوله - ٢ 
[.١٨٠سنامازوتأأونهتالأءراف: 

تعالى:قوله في زيا، ابن قول ذكر ثم الأية، معنى الهلبري ذكر 
ورده،، القتالر بآية وحة مئإنها آسمسأيءه! ؤودرواألن 

(.٣٧٤- ٣٦٨)آ■/ايان: جامع )١( 
ط؛(، ٥٧٠)ص لالنح1س! والمنسوخ والنامخ )ها/ههه(؛ المازت جامع انظر )٢( 

-(.٥١٤٠٨الفلاح، مكتست ت )الكويت محمد، الملام تمد يصد I تحقيق الأولى، 



لأنمنسوخ؛ أنه من ذلك في نيد ابن قال لما معنى ارولأ ت بقوله الطبري 
يمركه لمبيه اممه من يأمر ليس محثؤآآمن4، ت موله 

منتهديد هو ؤإنما قتالهم، في له يأدف حتى ذلك، يقولوا أن المشركين 
آخر!موصع في نال كما لهم، منه ووعيد أسمائه، في للملمحدين الله 

؛و'كمول، ٣[، ت ]الحجر ية ألا 
وهو[، ٦٦^ىه]اسكبوتث 

لمهلإن ومعناه: والمهديد، الوعيد بمعنى الأمر محرج حرج كلام 
وففبالعوم، هم أجل إلى الله أسماء في محمد يا يلحدون الذين 

الميأعمالهم حزاء - إليه أجلهم الذي افه أج}؛ حاءهم إذا - يجزون 
أسمائه،في والإلحاد باممه، الكفر من ذلك، قبل يحملونها كانوا 

.رسوله١٠ وتكذيب 

ثائومت ثاءقمحن تن ^ ين ألص وهل، ؤ وتعالى: بحانه قوله - ٣ 
[.٢٩]الكهف: س/اددها؟ا؛ مم لمال د١ر١ ضبين اعنن.دا إئآ 

محمديا وثل ث.•' محمد لبيه ذكره تعالى رريقول الهلبري؛ قال 
أيهاالحي أهواءهم: واثبعوا ذكرنا، عن قلوبهم أغفلنا الذين لهؤلاء 
والضلال،الهدى وبيده والخذلان، التوفيق ؤإليه ربكم، عند من الماس 
فيكفر،الهدى عن يشاء من ويقل قومن، لل٢ًشاد منكم يشاء من يهدي 
متثعا،للحق كان من لهواكم بطارد ولمستا ثيء، ذللث، من إلي لمس 

فاكمروا،ثئتم ؤإن ، فآمنواثئتم فإن مؤمنا، علي أنزل وبما وبالله 
بكمأحاط نارا به كفركم على ربكم لكم أعد فقد كفرتم إن فإنكم 

)•ا/ا'ا<ه(.: jUl)؛(جامع 



لأهلافه وصف ما لكم فإن بطاعتته، وعملتم به امنتم ؤإن سرادقها، 
لمنوالإيمال ثاء، لمن الكفن اه من بإمحللاق هذا وليس طاعته.... 

اعثدئاؤإنآ"قوله: كذلك ذللث، أن بثن وقد ووعيد، تهديد هو ؤإنما أراد، 
بعدها®والأياُتإ لأظدإنداطه، 

الضير:في أثره الخامس: المهللجؤ 
ردوفي العلم، أهل بين الخلاف في الأسلوب، ا هن. أثر يتجلى 

عنالمنحرف الفرق بعض على الرد وفي الأيامتج، لبعض التح دعوى 
ذلك:بيان ؤإليلث، لف، المذهس، 

الأول:اكال ففي 
النكاححكم في العالم أهل اختلاف في الأسلوب، هلءا أنر يتضح 

وما٣[، اء: ^لإتنألأءه]الم-تعالى: نوله في الذي 
الأمر.على الدالة المحوص من ذللث، ثمابه 

لأنواجس،؛ المكاح إن قال النصوصي، هذه بظواهر تمنك فمن 
الظاهرأهل قال وبه الوجوب، على يدل الأمر 

كما- آحر معنى إلى الأصلي معناه عن خرج الأمر أن رأى ومن 
بوجوبيقل لم - ذلك على الدالة القرائن وجود عند العرب تفعله 

;١٤) T(d٦y\إ^)\\إ\ا0(.ا أحرى: أمثلة وانظر ايان: حا.ع )١( 
(.٦١٢/YY)"؛؛<، Y/Y)•(، ٤٤٢، ٤٤١, r-W/W))آا/بْ(، (، ٢٥٢

)ممر؛وآخرين، شاكر أحمد تحقيق؛ (، ٤٤١، ٤ ٤ ٠ )ه/ حزم؛ لأن المحلى انظر )٢( 
ساشش التأؤيل ولباب الغيب،؛ ومفاتح ه(، ١١٠٠١اكلباءةاامنيراة، إدارة 

الكتب،دار ؛ )ويرواّتن، شاهين، على محمد تمحح؛ (، ١٢٣٩)ا/للخازن؛ التنزيل 
ْا؛له(.العلمية، 



فياختلفوا ولكنهم الممرين؛ جمهور إليه ذهب ما وهذا النكاح، 
الأية.في الذي الأمر معنى 

ئئكحوافلا ت المعنى فيكون والتهديد، والزجر النهي معناه أن العلبري فيرى 
}١ الأرع١ إلى الواحدة من لكم احلك ما منهن، فيه الجور أمنتم ما إلا 

الرازي١٢/إليه ذم، ما وهذا للاياحة، الأمر إن ت قال من ومنهم 
قرائندم_، آخرين، لقوم ؤإباحة لقوم، يدب، إنه ت محال من ومنهم 

عذرم.ابن إليه ذم، ما وهذا المرء، 
عاشورل٤،.ابن العناهر إليه ذم، ما وهذا للإرشاد، إنه ت محال من ومنهم 

الثاني:المثال وفي 
ودرواؤ ذكره! عز لقوله النسخ دعوى رد في الأملوب هذا أير يتبين 

وذللثج[، ١٨٠،: فلأعرا ]ا ماوأ م، تيموة أستلأ ؤآ يلجذرث أون 
ابنذللئ، على ووافقه القتال، باية منسوخة الأية أن ادعى زيد ابن أن 

^٦،•وان زتيْ، أمح، 

(.٣٧٤)آ■/: jUlحا،ع انظر )١( 
)ه/هبا(.انظر.فانحالفب:)٢( 
(.U/Y)الوجيز: انمرر انظر )٣( 
(.٢٢٤)؛/ واكوير: الخرير انظر )٤( 
بنحض ت تحقيق الأولى، ْلت (، ١٥٥)أ/ت ;.ميز أبى لأبن العزيز القرآن نمير انظر رْا 

مأ؛ا،د_والشر، ساعات الحديئت الفاروق )القاهرة: اممز، وسدُصطنى عكاثان 
اJرىمحمد بن عيي بن همداض بن محمد ب.اف أبو هو: نمين أبي وابن ٢،(، ٠ ٠ ٢ 

للأمراء،ومجانبة ؤإحلاص، حد صاحب، وكان الزاهد، القدوة، الأمام، الأندلسي، 
يرنفكتاب، أنهرها من والتفسير، والمواعفل الفقه ني كثيرة كتب، له مالكيا، نقيها وكان 

،١٨٨/١٧)اليلاء: أعلام سير انظر ماتة؛ وثلأث وتعين تمع محمة توفى لعزيز، ١ القرآن 
(.٢٢٧)ا■/لازركالي: والأعلام (؛ ١٨٩

النفار=عيد تحقيق: الأولى، : ط.)٨٣(، ص حزم: لأبن والمنوح الناسخ انظر )٦( 



التهددمخرج حرجت ؤإنما وحة، منغير محكمة لأية ا إن فيمال! 
الأمإيراد من انيهم وأمالعرب سن على ذلك في جريا والوعيد، 

مذهبوهو الطبري، إليه ذهب ما وهذا والزجر، التهديد ُه والمقصود 
رالجمهورأ 

العالمأهل أن — المسخ بعدم القول أعني - القول هذا يؤيد ومما 
لأناكJالين؛ بين الجمع إمكان عدم المحتبرة المخ روط ث من يذكرون 

يكنلم ممكنا الجمع كان ومتى بالمخ، الفول من أولى إعمالهما 
إعمالحلال من بيتهما الجمع أمكن وهنا ، للأخر ناسخا أحدهما 

أعلم.واممه الحربي، الأسلوب هذا 

;الثالث،المثال وفي 

مذمب،عن منحرفة طائفة على الرد في لوب الأّهذا أثر يفلهر 

هوتحزم وابن (، ٠٥١٩٨٦-٠٥١ ٤٠٦العلمة، الكتب دار ت )يثرون المداري، "سلمان 
الأندلستم الأصل، الفارسي حزم بن سعثد بن أحمد بن علي محمد أبو 

الوزير،الأديب،، المتكلم، الحافظ، الفقه والمعارف،، الفنون ذو البحر، الإمام 
عاليفمالووا والفقهاء، العالماء من كيرا يتقد وكان الممانٍف،، صاحب، الثلاهرى، 

مه،الدنو عن عوامحهم ونهوا فتته، من ملاطنهم وحذروا تضليله على وأجمعوا بغمه، 
فيوالقمل الفقه، في المحلى أشهرها من حليلة مصنفايت، وله وؤناردته، الملوك فأقمته 

١٨٤/  ١٨)الخلاء; أعلام صير انفلر مائة، وأربع ين وحمتح مسنة توفي والنحل، الملل 
(.٢٥٥، ٢٥٤)؛/ للزركلي: والأعادم (، ١٢١ -

(.٢٩٤، ٢٩١٠)"آ/الجوزي: لابن المتر زاد انقل )١( 
أشرف،محمد تحقيق; الأولى، 'ل؛ (، )٥٩ص الجوزيت لأبن القرآن نوامخ انفلر ( ٢١

الموقعينؤإعلأم م(؛  ٠١٩٨٤ ٤ الإسلامية، الجامعة المنورة؛ )المدينة الملباري، 
إبراهيم،اللام عبد محمد تحقيق! الأولى، ء؛ل؛ (، ٢٩٩، ٢٩٨/١)القيم؛ لأبن 

(.٣١٩٩١اا؛اه_ العلمية، الكتب، دار ؛ )؛يروين، 



٠^^
تعالى!بقوله استدلت أنها وذلك ، المعتزلة وهي لف، ال
على[، ٢٩]الكهف: وكآر4 ئء وش كمحن ذآة هممن 3-؛^ بن آدص ثل وؤ 

يشاءما منهما يختار وأنه والكفر، الإيمان بين العبد تخيير 

حرجتؤإنما للتخيير، ليت، الأية في الأمر صيغة إن ت فينال( 
التهديدفي المبالغة إرادة عند العرب، تفعله كما والوعيد التهديد مخرج 

والرجر•

افإن قولهم •اوأمأ استدلالهمI على ردأ العمراني يحيي يقول 
وحكمته،الأمر لصيغة منهم جهل فهدا والكفر، الإيمان بين حيرهم 

بالقدريةؤيلقون والتوحيد، العدل أصحاب يسمون مبتدعة صالة فرقة هي ت المعتزلة )١( 
والقولالقرآن، بخلق والقول تعار، اش صفات إنكار المعتقدات من يجمعها والعدلية، 

صاحبوأن أفعالهم، بخلق يستقالون وأنهم عباده، لأفعال الله حلق إنكار وهر بالقدر، 
)١;والحل: ازلل انظر الضلالات، من ذك غير إر المزلتن، ين -نزلة في الكرة 

ط:(، 0YA/Y)انمرانى: لمحي الأشرار ^٠٧< ١١انمزلة عل الرد فى الأنصار انظر )٢( 
اللف،أصواء مكتبة ■ رالرياصريالخالق، العزيز عبد ن صعود تحقيق: الأول، 

المألةهذه في ووافقهم (، ٥٨٣)ملالز-خثرى: والكشاف (، ٢١٩٩٩
حل:(، ٤٦٨ا ٤٦)٣/م^)ا/ه؟م(، التفاسير: صفوة كتابه في الصابوني علي محمد 

وانظره_تماو؟ام(،  ١٤١٧منيسلياعةواJشروالوزع، )القاهرة: الأول، 
حل:(، ٣٠، ٢٩)صن نينو: جميل لمحمد الفسير ل الصابول مختصرات من اكحدير 
الدولية،الفاتس الحف دار )الرياصىت زيد، أبو عبداممه بكرن تقديم الأول، 

اليمن،ببلاد الشافعية شخ كان التمال، الهممرال الختر أيي بن يحنى الحسين أبو هو )٣( 
بالفقهعارفا الصيت، بعيد الأصم، مشهور ^١، عالما ورعا زاهدا، إماما وكان 

عرالرد في الانتصار وكتاب البيان، كتاب تصانيفه ومن والحو، والكلام وأصوله، 
،٣٢٧^١١الشافعية^ طبقات انغلر وحمسماتة، وحمسين نمان منة توفى القدريغ، 

(.٣٣٧، ٣٣٦)U/اعرى: الشافعية وطثقات (، ٣٢٨



ولمالكمر على يعذبهم لم لهم الله من ^؛؛^١ هدا كان لو ت لهم فيقال 
الكوةأو بالإطعام التكفير على ئذمون ولا ثمدبون لا كما عليه، يدموا 

الأمربهذا المراد لهم! ويقال ، بذلك الله حيرهم لما العتق أو 
التخيير((لسملا التهديد 

الأيةأن ادعى ض على الرد في لوب الأسهذا أثر ينهر وكذا 
[؛٣٠ان: لإن]١ ه آثه ئثآآ [لإأن دثكول ق، تعالى: بقوله وحه من

دىأ'آ/الإليه ذهب ما وهذا زعمه، في التخيير على دالة لأنها 
سننعلى جرت لكونها منسوخة؛ غير محكمة لأية ا هذه إن فيقال! 

الحكممن أولى بهذا فالقول ، للتخيير ولست، الكلام، في العرب 
أحدهماطرح من أولى ؤإعمالهما للدليلين، إعمالا فيه لأن بالمسخ؛ 

الموفق.وافه بيانه، تقدم كما 

^^لأقا4ومح/محفيِآظممال: ندك ل اش المن كقادة ل التكمر ذلك ض )١( 
أرآنفمحأ ةلي-ثرث ما آوثط بى سكؤق نثرو اطمام ئةنرتم7 ألأنس ممدم يث، ثراغدْظم يلهى 

[.٨٩لالمائل.ة ب رمة قيئ آو كثوتهتّ 
 )Y( الأثرار: ١^ انمزلأ على الرد ني الأنصار(0YA/Y ،٥٢٩.)
الثايصزمر ت تحقيق الأول، ؛ »؛U(_ J؛؛(، ; ، ^٠٧٠۶والمنرخ النامحخ انظر )٣( 

لابنالقران ونواصح إ*إاه(، الإسلامي، المكتب ت )يرون كتعان، ويصد 
(.٢٠٩٥)ص الجوزى: 

(.١٠٩٥)ص الجوزي: لأبن القرآن نوامخ انظر )٤( 



الثانيالمحث 

الأسبان،يمعنى الكلام في الاستفهام أدوات )إدحاد 
الإتات(؛ا،سنى نوحل ولا النفي، أو 

;لأّلوب ا نوصح الأول! المطلب 
)الهمزة،وهي: الامحتفهام أدوات أن العرب كلام في المعروف 

إنماوأيان(، ومتى، وأنى، وأين، وكم، وأي، ونن، وما، وهل، 
ماحبر طلب أي! والاستخبار، الاستعلام بمعنى وهو للامتثبات، تأتي 
ستفهمفانت، رأيمت،؟(، ورمن عندك؟( رما مثلا! فتقول عندك، ليس 

تعلمه١لا عما وئنتختر 
فييتوسعون قد أنهم إلا العرب، كلام في الاستفهام حقيقة هو هدا 
كالتعجبأحرى، محاني إلى حقيقته عن الاستفهام فيخرجون كلامهم 

المعانيهدم ومن ، الكلام سياق من يفهم وغيرها، والتقرير والتوبيخ 

Xi'i/y)المان: جاع انفر )١( 
؛aYn/Y)القرآن: عترم ني (؛ ١٨٦)ص اللغث: ض ني الماحي انفر )٢( 

(.١١٧٠ )ه/ القرآن: علوم ش والإتقان 
فى=والبرهان (؛ ١٨٩- ١٨٦ص)اللعان: فقه ثي الماحي انفر الامممهام معاني لمعرفة )٠١( 





الامتثثات،بمعنى إما الكلام؛ في ثذحل إنما الاستفهام )وحروف 
كلامفي معروف غير فدلك الأسان، بمعنى قاما النفي، بمعنى bما 

}العرب(أ 

أنيرى اتجري الإمام أن يتضح الأسلوب هدا في النغلر حلال ومن 
كلامفي معروف غير الخبر، هو الذي الإثبات" بمعنى الاستفهام مجيء 

محنىعلى أحيانا ورودْ يمنع ولا كلامهم، من الأكثر في أي العرب، 
وجهيره نفمن مواصع في أنه ذلك يؤيد ومما للأصل، حلافا الخبر 

قوله!ذلك أمثلة ومن الخبر، بمعنى فيها الاستفهام 
بهخلهر فانه ٦[، I ]البقرة ئززملإ لم آم ؤءآندردهم I قوله ءوأما 

الت تمول كما )أي(، موقع وقع لأنه حر؛ وُر الاستفهام ظهور الكلام 
متفهم؛ارى.لا مخبر وأنت قعدت، أم أيث بالي 

الأ-ترب:دراّة الثاك: اوطاو>، 
بمعنىهو الذي - الاستفهام أصل أن والنحويون اللغويون قرر لفد 

الخبروبين بينه فرقا هناك وأن المخاظب، من الفهم طلبا - الاستخبار 
أوككIومن الاستعمال، أصل في 

Iه(  ١٨٠سيبؤيه)ت — ١ 

زيدت عاليه رفث ما عالي رفعته إنما أحوك؟ أنيد ®قولك ن قال 
حبرارأوهدا استخبار، ذلك، أن غير أحوك، 

)Y/؛•؛(.اليان: جاح )١( 
(.٦٦، ٦٥/١٠)وانظر (؛ ٢٦٤/١)المان: جامع )٢١( 
ب:المحاب، )٣( 



Ji\.y ;المراج)ت1اص

قيدخلت إذا آلة، لأنها المعاني؛ بحروف الاممهام ءوأصل  ijl؛
الخبرأن أعلمت الكلام 

)تها،ص;قارص ّا-اين 

وهوالمستختر، عن ليس ما حنر طلب راالأستخسار! نال؛ 
الأسفهام«رأ/

منكثير ةررْ محقي الجحد أو النفي بمعنى الاستفهام مجيء وأما 
منهم؛اثتين بذكر واكتفي واللغومحن، النحومحن 

ا.الكاش

ماI المعنى لأن إ مني لتنجو كنث أين ت تقول العرب 'رممعت محال؛ 
جحد((معناها لأن )أين(؛ في اللام فادخل مني، لتنجو كنت 

٢-الفراء)ُت،'\»'اه(:

تدعهأن فلك الاستفهام، ، حروفمن بشيء امتفهمث 'رؤإذا قال؛ 
إلأأنت، هل نوثك; ذللئ، من الجحد. به ننوى أن ولكا استفهاما، 

,٢٤منا((أواحد إلا أنح، ما ت ومعناه منا؟ا كواحد 

)أ/ه'آ؛(.المم: ني الأصول، )١( 
(.١٨٦)ص الالغة: نقه ش الصاحي )٢( 
)ا/بماا(.للفراء: ١^^١ انفلرساتي )٣( 

(.١٨٨)ص اللغة: يقه يي الصاحي وانغلر (؛ ٢٨٤)ا/ للفراء: القرآن، ٌعاني  ٢٤)



اسيقية:الأمثلة الرابع: اسب 
وهو؛الطبري عند الأسلوب لهذا واحد مثال ورد 

تمأثن آث ثلم آثم .( _»هديّ َلمو عق آه آل ثلم ^١؟^ ذكره! جذ فوله 
Iرة قب]الثبميره ولا والؤ بن أثب يؤت بن يظم وما محألأبج؛ ألكمون ^١ 

يكنلم أو قائل• لنا قال "إن الأية؛ معنى ذكره بعد الهلثري قال 
مواتالملك له وأته قدير، شيء كل على اض أن يعلم افه رسول 

ذلك؟له قل حض والأرض 

حبرثناوه جل اه من ذلك، إنما يقول! بعضهم كان فقد يلى، قيل؛ 
التقرير،محرج الكلام أحرج ولكنه ذللا،؛ علم قد ه محمدا أن عن 
لصاحبه؛أحدهم فيقول بعصا، بعضها حهياب في العرب مثله تمعن كما 
وأفضلأكرمه قد أنه إحبارْ بمعنى ؟ ^Lisأيضل ألم أكرمالثؤ؟ ألم 

علثقد بمعنى عليلث،؟ أقفلت، قد أليس أكرمتلث،؟ قد أليس يريد عليه، 
ذللث،.

 Iُؤألم• ثناؤْ جل قوله أن وذللث، عندنا؛ له وجه لا قول وهذا قال
حرفعليه ألحل جحد حرث وهو أما معناه؛ إنما 

بمعنىإما الكلام؛ في ئدحل إنما الاستفهام وحرون استفهام، 
معروفغير ذزلك٠ الإثبات، بمعنى قاما القي، بممى ؤإما الاستثبات، 

ذللئحولكن الجحد؛ حروف، على أدحلتؤ إذا متما ولا العرب، كلام في 
بهمعس هو فانما ه، للنبي الخطاب ظهور هلهر كان ؤإن عندي 

ءرلأثمؤأواذحارمإوأآنْلثياثناوْ؛ جل النح لهم قال الذين أصحابه 



حلنوله كذلك ذلك أن على ندذ والذي [، I١٠٤ البقرة ت وآ،سمعوأيم 
فعاد[، ١٠١^]البقرة; مبره ولا والؤ بن أف دوت تن دًًفم ثناؤه؛ 

هالنبي بخطاب أولها ابتدأ وقد جميعهم، إلى الأية آحر فى ؛الخهلاب 
١^بذلك اJراد لأن ئاىسمذ،ةمح4؛ بقوله: 

أصحابه*لمن أمرهم وصمث، 

التفسير!فى أئر0 الخامس! المهللبؤ 
الإمامأن وذلك، الأنوال، بين الترجيح فى الأملوب عذا أثر سئن 
شءَلمل عل اثن آ0 تلم ^١^ تعالى؛ بقوله الممني يكون أن رجح الطرى 

[،١٠٧، ١٠٦لالبمرة! وإ*لآدنياه صئ ؤ أف لى ثلم أتم ءدؤ 
بهالمراد ولكن ه له الخطاب فتاهر كان ؤإن ه، النكا أصحاب همم 

وال؛ضاوىأمالقرطبي ذلك علك، ووافقه أصحابه، 
أنعن تعالى اف من خبت ذلك إن نال؛ نن نول الطري ورد 
عرفحما هو القول هذا رده في اساده وكان ذللئ،، علم قد ه محمدأ 

حروف،إدخال عندهم الأكثر أن وذللث، كلامهم، فى العرب عن 
الإJبارءتإبمعنى يدحلونها ولا والاستخبار، الأست؛بات، بمحنى الاستفهام 

الخبر.هو الذي 

)أ/أ•؛(.اوان:جامع )١( 
)\/م(.التريل: وأنواد (؛ ٣١١)Y/ الترأن: لأحكام الجامع انظر )٢( 



الثالثالمحث 

وجهوعلى أحيانا، الاستفهام وجه على الكلام )إحرام 
والتودخ(أالتعجب بمعنى كان إذا أحيايا، الحبر 

الأسلوب!نوصح الأول؛ المهليب 
الفهمطلب هو الذي الأصلي معناه عن يخرج قد الاستفهام أن تقدم 

التعجبالمعاني هلْ ومن الكلام، مساق من تعرف أحرى معان إلى 
Jتفننونالعرب فان والتوبيخ التعجب بمعنى الكلام كان فإذا والتوبيخ، 

فيقولون!الاستفهام، وجه على يخرجونه فناره الخهلاب، إحراج في 
وكدا؟كلا ففعالث، أذهبث 

ذهمثؤفيقولون! الاستفهام، بطرح الخبر وجه على أحرى وتارة 
إوفحلث،إ ففعالث، 

وهوواحد، جميعا ومعناهما وفصيح، صواب الامتعمالين وكلأ 
والتويخالتعجب 

(.١٣٧/jUl: (•Yجامع انظر )١( 
(.٣٤٣، ٢٧٦)٢;القرآنلأفراء: اطرسانى )٢( 



ثلوب لأسا صيغ الثاني؛ المهللب 
وهي؛الطبري، عند الأملوب لهذا صيغ ثلاث وردت 

أنمواالتوبيخ إلى الاطهام ويهوا إذا )والضب الأولى: الصيغة 
ا.أحياوا(ل ومحلرحوها أحيايا، الاستفهام ألم، 

فانوالتوبيخ، التيبمبا بمعنى كان استفهام )كل الثانية؛ الصيغة 
أ-حيانا(لآ/الخبر وجه على ويخرجه أحيايا، فيه ستفهم العرب 

الاستفهاموتترق بالتوبيخ، ستفهم )والعرب الثالثة؛ الصيغة 
. /)٣(

اله 

 sالأسلوب؛درامة الثالث،؛ المطالث

هؤلاء؛ومن إليه، وأثاروا الأسلوب هدا والتفسير اللغة علمام قرر 

:UY،Uo)الفراء  ٠١

ذهسث،فيقولون؛ تفهم، تولا بالتوبيخ تفهم ئراوالعرب قال؛ 
صوابءارأ،.وكل وفعاJثا، شميق أذهبث، ويقولون؛ وفعلث،، ففعلث، 

(؛٠٣١)ت> ٢-الزجاج 

كماحذفتها، ششثؤ ؤإن الألم،، فيه أنبئ مشق، إن ®التوبيح فال؛ 

(.٦٤٢/١٩)المان: جامع )١( 
(.١٣٧)•Y/السان: جامع )٢( 
(.١٤٩٨١)ايان: جامع )٣( 
؛r(.r/Y)_،:القرأن معاز )٤( 



وبخته،إذا شك، على حنتث لك يجل لا ما أحدثث فلأن يا I تقول 
؟؛'نفك على أحنث لك، يحل لا ما أأحاJث شئث! ؤإن 

ّا_اسى

فيه((الاستفهام وتترك بالتوبخ، تستفهم العرب ا؛ ت ثال 

اسيقية:الأمثلة الرابع: انمليب 
:ومنهاالطبري، عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

@ناَمحكفوجذ: ز عوف ف. ١ 
[.١٥٤، ١٥٣محمحنه]اكافات: 

منالبنات ض المائلين هؤلاء موبخا ذكره تعالى ؛ريئول الهلبري: قال 
وخهواإذا عري والؤأذظدصءُص<؟ س: مثركي 
أحيانا،و>حوئ أحيانا، الاستفهام ألفت أيتوا التوبيخ إلى الاستفهام 

يهآ،نتفهم [، ٢٠ئؤِفىتابجه4]الأحقاف: قيل: ^١ 
•قوله في يستفهم لم bذا واحد، الحالن في والمعنى بها، يتفهم ولا 

بهاؤننتدأ الوصل، في )اصطفى( ألث ذهثث ؤ١صثلى١كاته، 
وهطعت.يتحت استفهم ؤإذا بالكسر، 
الاستفهام،بترك ذلك قرأ أنه المدينة أهل بعض عن يكر وقد 

قراءتهعلى ذلك في فإنهم والبصرة، الكوفة قراء فأما والوءلل٣،. 

(.٤ ٤ ٤ أ/ ) ت للزجاج ؤإعرابه القرآن معاني ( ١ ) 
رايان:الكشف )٢( 

روايةش ويرش ى، ئّماءل جمان ابن رواية ني ونافع جعفر، أبي قراءة وص )٣( 
العثرتالقراءات في والنثر (؛ ٠٤٩ص)ت القراءات في العة انظر ، ءنا< الأصبهاني 
.(٣٦٠/Y)



نختار؛التي القراءْ وهي ، كلها الأحوال في ألفه وفتح بالاستفهام، 
آ.عليها،ال القرأْ من الحجة لإجماع 

يممحُالآءر@ذكره: تعالى فوله - ٢ 
[.٦٣، ٦٢ظآمزإمحمامحئ<]ص; 

سء>/داه،ؤ^٣٠٢ تعالى! قوله قراءة في القراء حلاف الطبري ذكر 
وهما:قراءتين، وذكر 

الأسممهامر٣،.وجه على وقطعها الألف بفتح ءؤأمحذدهم؟بم، الأولى؛ 
.الخبرر وجه على الألف بوصل )اوخن،ناهم( الثانية؛ 

بمعنىكان استفهام كنأ أن ئبل مضى فيما بينا رروقد قال! يم 
وجهعلى وتخرجه أحيايا، فيه ستفهم العرب فإن والتوبيخ، التعجب 

أحيايا.الخبر 

علىبالوصل مرأْ من قراءة ا بالصوابل ذللث، في القراءتين وأولى 
قوله؛في ذللث، قبل الاستفهام لتميم الاستفهام؛ وجه غير 

وحمزة،وعاصم، عته، وقالون الثئي رواية في وناغ عمري، أبجب ^١٠٥ وص ، ١١
فيوالنشر (؛ ٥٤٩)ص القراءات؛ في الميعة اظر كثير، وابن عامر، وابن والكائي، 

(.٣٦٠)Y/العشر: القراءات 
صواب.القراءتض ومما (، ٦٤٢رآ)/المان: جامع )٢( 
(،٥٥٦)ص القراءات؛ في المعة انظر وعاصم، عامر وابن ونافع ممر ابن ناء؛ وص ، ٣١

(.٣٦٢)٢;الثر؛القراءات في والشر 
والشر(؛ ٥٥٦ص)القراءات؛ في المعة انظر والكار، وحمزة عمرو أبي قراءة وص ، ٤١

(.٣٦٢)٢;العشر؛ القراءات في 
صوان.القراءتين مما )٥( 



للاستفهامكان ؤإن أولى، بالخبر )اتخذنام( ت قوله قنصت 
التعجسا،؛بمعنى أنه من قبل وصفت لما مفهوم وجه 

ؤ،هؤ أدهم أم هل َاقمرإأ أف!بم همي، ووز؛' جلاله ^ محوله - ٣ 
[.٢٠أونآيم؛ا4]الأطاف: 

قوله!قراءة في المرأة ررواحتلمء الأية؛ لمعنى ذكر0 بحد الطبري قال 
استفهام،بغير الأمصار! قراء عامة فقرأته »كؤؤه، 

تفهمنوالعرب ، بالاستفهام قرأه فإنه ، القارئ جعفر أبي سوى 
وكذا؟كذا ففعلت، أذهسث، فتقول! فيه، الاستفهام وتترك ؛التوبيخ، 

فيه؛الاستفهام ترف إلى القراءتين وأعجسط وفعالت،• ففحلتخ وذهبت، 
اللغتين،؛أقمح ولأنه عاليه، القراء من الحجة لإجماع 

(.١٣٧)•Y/السان: جامع )١( 
نيرمشهور تابص القراءات، ، حروففي العشرة الأئمة أحد المدني، القعقاع بن يزيد هو )٢( 

ه،عام، وابن مريرة، أمح، على قرأ يالمدينة، الناس يمرئ صالحا رحلا وكان القدر، 
ماتاثي، والنمعض، ابن ووثقه وغيرهما، والدراوردكا، أنس، بن ماللث، عنه وحدث 

فيالنهاية وغاية (؛ ٢٨٨، ٢٨٧)ه/ النلأء; أيلام سر انظر ومائة، ويثرين مع منة 
(.٣٨٤. ٣٨٢)آ/القراء: طبقات 

والكاتيوحمزة وياصم عمر وأبو ناح - المجر على واحدة بهمزة - استفهام بغير ءرأْ )٣( 
انظرو؛عقوب،، جعفر وأبو عامر وابن كثير ابن - بهمزتين - بالاستفهام وقرأ، وحلف، 

ولملالمتر: القراءات في والشر (، ٥٩٨)ص القراءات: في المبعة 
بالاستفهام.ويعقوب، ياص وابن كشر ابن فراءة تمله لم الطري 

)اآ/آ؛ا(.المان: جامع )٤( 



التمرنفي أثرْ ت الخامس المطلب 
قراءةأنكر أو صعق من على الرد فى الأسلوب هذا أير يتبين 

التمص؛لتؤإليك القراءات، نوحيه وفي متواترة، 

الأول:اكال ففي 
قولهقراءة أنكر أو صعق، من على الرد في لوب الأسهذا أثر يفلهر 
الألفبوصل [، ١٥٣ؤأءأواتءيه]اسفات: "مالي: 

وذللئ،جانبيها، من اكتنفها قد الإنكار لكون استفهام؛ بغير الخبر على 
،يىيم]اكافات:وقوله؛ ؤدإئإممحبؤث4، • قوله مح، 

١٦١٥٤.،

عليهم:الرد في فيقال 
أرادواإذا أنهم وذللث، العرب، كلام سنن على جاءت القراءة هنْ إن 

والقرآنأحيانا، الاستفهام وتركوا أحيانا، استفهموا والتوبيخ التعجّ_، 
ومتواترة١صحيحة قراءة أنها إلى إصافه العرب، بلغة نزل عربي 

الثاني:المثال وفي 
فىوردت أنه وذللث، القراءات، توجيه فى لوب الأسهدا أير يتجلى 

علىإحداهما قراءتان، [ ٦٢ؤأءنندهمسممعه]ص: ذكره: تعالى قوله 
بخرونكانوا أنهم أنفهم عن يخبرون أنهم بمعنى: الخبر، وجه 

البعد؛بحص فيها إن وقيل؛ الاستفهام، وجه على والأحرى منهم، 

وصعقها(؛ ٦٤)آ/القرآن: معاني قي النحاس ذللئ، حكى حاتم، أبو القراءة هدم أنكر )١( 
ذكرْ.الأبق لسل (؛ ٢٣٢)ه/الكشاف: انفلر الزمخشرى، 

(.٣٦٠)A العشر: القراءات ش والشر (؛ ٥٤٩)ص القراءات: ش السعة انذلر )٢( 









الاسإأيدي في أكثز ما تقول: أن الكلام في حطا وكدا 
إذاالاسم أن ذلك مغ في والعلة ا أيديهم في الدراهم أكثر ما ت وفصدك 

إلايقع لا فعل على ؤإنما الجس، على ولا الجمع، على يدل لا ش 
مختلفيناثنين اشتراك من 

الأملوبIصيغ الثاني■ المطلب 

توهي الطبري عند الأسلوب لهذا صيغ ثلاث وردت 

الوعيدعلى البيان أرادت إذا العرب تفعل )وكذلك الأولى؛ الصيغة 
الواحدأو الجمح بذكر أهله أسماء أدجت عليه، الوعد أو فعل، على 

أنإلا اثنين... بذكر تخرجها ولا — ه جنعلى يدث الواحد أن ذلك و— 
مخاافين(لى.شخصين من إلا يكوف لا فحلا يكون 

لأيا؛الواحلل؛ بالمقل الجميع يحرج قل. رالعرب الثانية; الصيغة 
الجنس،عن يودي فلا الأم، ش إذا قاما ه... جنجميع عن الواحد 

/(٣)غيرهما(ودون الجمع دول بأعيانهما اثّين عن إلا يودي ولا 

عنيوديان اثنين أن الحرب كلام في معقول )غير الثالثة؛ الصيغة 
الجْيع(أأ،ء

(.٥٥٧، ٥٥٦)a/)1/ا"ه(، البيان; جامع اظر )١( 
(.٥٠البيان:جامع )٢( 
(.٥٥٧، 00٦/٨)الثيان: جامع )٣( 
ه٥(ا٧/٨)البيان؛ جامع )٤( 









تآضهاؤ)وةؤإا بقوله' المعني في التأويل أهل خلاف الطبري ذكر 
يلى:ما حلاصتها أقوال عدة وذكر الفاحثة، أي متا=؛ظم4، 
نما.لم اللذان البكران هما الأول: 
الزانيان.الرجلان هما الثاني: 

دونبكت به نقمي لم أنه إلا والمرأة، الرجل بذللثج عني بل الثالث،: 
يثب

ؤوآلوايأاقوله: تاؤيل في بالصواب، الأقوال هذه راوأولى قال: ثم 
زنيا،إذا النحضين غين البكران يه محي قال: من فول يأبمنهأ 
قصد؛ذللت، منصودأكان لو لأته امرأة؛ والأخر رجلا أحدهما وكان 

بقوله:مقصودا كان كما الرجال، من الزناة حكم عن اليان 
حكمعن ن لميا ١ قصد [، ١٥]النساء: إكؤطأه ين ألقجثه يأنمى 

يأتيهاوالذي قيل: أو فاذوهم، منكم يأتونها والذين لقيل؛ الروانما، 
فأخرجألشجمثأه، يأنمك> ملها؛ التي في قيل كما منكم، 
_j|؛وكاولك الفاحشة. يأتيان واللتان يمل: ولم الجم.ح، على ذكزهى 
عاليه،الوعد أو فعل، على الوعيد على الجان أرادُت، إذا العرب 

يدذالواحد أن وذللث، - الواس أو الجمح بذكر أهله أسماء أخرجت، 
ملهمكذا يفعلون الذين فتقول: اثنين، بذكر تخرجها ولا — جنسه على 
فلهماكذا يفعلان اللازان تقول: ولا كذا، فله كذا يفعل والذي كذا، 
الكالزنا مختلفين، شخصين من إلا يكون لا فعلا يكون أن إلا كذا، 
ثرادالأنين، بذكر قيل كذللث،، ذللث، كان فإذا ورانية، زان من إلا يكون 

،.0;)ا-/ا،ه؛،انذلرجاْعاوان:



بذلكوالمراد الاثنين، بذكر يذكر أن فأما به، والمفعول الماعز بذلك 
يكوjljلا فعل في أو به، منهما واحد كز ينفرد قد فعل في شخصان 

كذللث،،ذلك، كان ؤإذا كلامها، في يعرف لا ما فدلك، مشتركين، فيه 
يناًظ(4ؤوأة-اتي.هك نمي'بقول: قال: ض قول اد ففنن 

والمرأة٠الرحل يه عني قال: من قول وصحه الرجلان، 
داءثو يا ولموأ،اة أدعم علتا دآثومعلولم أيود وهالت، ؤ : لى  Lj*_j ٠٧قو- ٢ 

[.٦٤^نبجكو،ثآأه]الماىلة: 
تعالى:نوله تاويل في الجدل أهل سماهم من خلاف العلبري ذكر 

يلي:ما أقوالهم وحلاصة ،ؤوقداثتثو؛أتانه، 
نعمتاه. ١٧١^عني الأول: 
القوة.عني؛ازلك< الثاني: 

مذكه.يدم بل الثالث،: 

بجارحةليت، أنها غير يد، هي صفاته، من صفة اض يد بل الراع! 
يدهبل لقيل: النعمة اليل،ين المراد؛كان ولو آدم، بني كجوارح 
كانت،ولو كثرة، تحصى لا اف، نعمة لأن يداه؛ بل يقل: ولم مبسوطة، 

نغصاثنل٢،.كانما نمتين 
النعمتينأن طاف ظن ررفإن : _ الرابع القول أصحاب، أي _ قالوا نم 

يخرجند العرب أن وذلك، ؛ ■خط[ منه فدللث، الكثيرة، العم بمعنى 
تقولكما حسمه... حميع عن الواحد لأداء الواحد؛ بلففل الصميع 

•٥( ٠ ١ )آ*/ الييان؛ جامع )١( 
;٥٥٦ص/ههه، : oUlجامع انظر )٢( 



وألكافر قوله: وكيلك الناسا أيدي في الدرهم أكثر ما العرب؛ 
كفروا.الذين ولكن معناه! [، ٥٥]القرنان! خثه.نله رن، 

إلاثؤدي ولا الجض، عن يزدى نلأ الأمم، ثني إذا نأما : نالوا
غيرهما.ودون الجمع يوف بأعيانهما اثنين عن 

أيديفي الدرهمين أكثن ما ،: ^LJأن العرب كلام في وحْلا ت قالوا 
افقول ففي ؛ قالواأيديهم!... ني الدراهت؛ أكثر ما بمعنى؛ الناس! 
ومعتحصى، لا نعمه أن عباده إعلامه مع ؤ؛لدا» تعالى• 

عنيوديان اثنين أن العرب، كلام في معقول غير أنه مجن وصمتاه ما 
الموصع؛هل.ا في اليد محنى قال؛ من قول حهلآ عن نى ما الجمع، 
وJدللثط؛ قالواصفة، له هى يداه إن قال؛ من قول وصحة النعمة، 
،.التأويلءآل وأهل العلماء به وقال ه، اض رصول عن الأجمار تظاهريت، 

التفسير؛في أثره الخامس! المطيج، 
مجنعلى الرد وفي الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هدا أثر يتثن 

التفصيل؛ؤإليلث، وحل، عز اف صفات، من صفة أول 
الأول:المنال ففي 
أنوذللث، الأقوال، بين الترحيح في واصح أثر الأسلوب، لهن.ا لكن 

فوله؛المعني إن قال؛ من قول ترجيحه في عليه استند الطبري الإمام 
لم؛المدان بكران الهما [، ١٦؛ ]المساء يأثي ؤوٌ 

إنقال من قول ورد امرأة، والأخر رجلا أحدهما وكان يحصنا، 

؛،(.OU)ئا"هه، اليان: جامع ^١( 



أنالعرب كلام في انمروف أن وذلك الزانيان، الرحلان بها الني 
الفعل في يشتركان مختلفان شخصان به فالمراد أطلق إذا المثنى لمغل 

الرحلهما الأية في العني فيآكون هدا وعلى به، منهما واحد كل ينفرد 
بذلكالمعني إن نيل ولو بهما، إلا يكون لا الزني لأن والمرأة؛ 
واحدكل؛ ينفرد أن ولزم الفعل، في اشتراك حمل لما الزانيان الرحلان 

المثنى.لمعنى مخالف وهدا به، منهما 

الثاني:المثال وفي 

تعالىض اليدين صفة أول من على الرد في الأسلوب هدا أثر يتجلى 
منحماعة أن وذلك [، ٦٤]المائدة: داه»نثويمتانيم قوله: في 

بمعنىأولها من قمتهم تأويلانا، بحدة المنة هده أولوا رين المق
٠القوة بمعنى أولها من ومنهم ، حلقه على الكثيرة نعمه أي نعمتيه، 

عليهم:الرد في مقال 

أواليد لجمعت، الكثيرة، نعمه لأية ا في اليدين معنى كان لو 
وصيغةالجمع، على وصعها أصل في تدذ الجمع صيغة لأن أفردت؛ 
الربكلام في تل«ل فلا الثني صيغة وأما الجنس، على تدل الفرد 

يصحفلا بأعيانهما، اثنين على ؤإنما الجمع، على ولا الجنس على 
الالقوة لأن بالقوة؛ تأؤيلهما يمح لا وكدا بالعم، اليدين نمير حينثد 

والجامع(؛ ٢٦٧)Y/والكشاف (؛ YA)؛/؛للاحض: القرآن معاني انظر )١( 
(.٥١٠٥، ٥١٠٤)"Y/السط: والمر (، )A/٤٨للقرطي: القرآن لأحكام 

 )Y( ٢١٧١عبدبن ١^ انظرتمر :.)ا/أا<مأ(



اضونعم محصاتين، تكونا أن للرم تعالى فّ نعمتان إنها نل ولو تثنى، 
ركثرلأ ئحصى لا 

،نزل عربي والقرآن العرب، لغة في كذلك الأمر كان فإذا 
وعغليمبجلاله تليفان تعالى ض حقيقيتان يدان أنهما عالي حينئذ فيدل 

حدعلى تعمليل، ولا تحريف ولا تشبيه، ولا تكييف غير من سالaلانه، 

[،I١١ ]الشورى ألعيسره ألنييع وظن سون_إٌ َكثليء ؤليس تعالى! قوله 
والجماءةلمالسنة أهل مذهب وهذا 

الكتابمن أدلة وردت فقد الشؤع جهة من وأما اللغة، جهة من هذا 
وما،، علهال بمجال هذا ليس تعالى، ف الصفة هذه ست، والسنة 

بحانه.سالهادي وال؛ه بالمقصود، يوفي ذكرته 

)ا/للقماب: المان على الدالة الهمان ونكت (؛ ٥٥٧)\مح/أهه، المان: جا،ع انظر )١( 

(.٧٧، )"Y/٦٧للغوي: التزيل وسالم (؛ ١٨٠١)م الهاية: بلوغ إلى الهيابة انظر )٢١( 
ضانتحمق: الثانية، ط:  dT\A.y\o/T)بطة: لأبن الإبانة انظر الأدلة هدم نمرية )"١( 

الصواعقومختمر -(؛ ٠١٤١٨للاث.ر، الراية دار )السعودية: الأييويي، آدم عبداض 
صالموصلي: - محمل بن محمد اختصار القيم، لأبن والعطلة الجهمية على المرملة 

-٠١٤٢٢الحديث،، دار : )القاهمة إبراهيم، رّيد تحقيق: الأولى، ط.' (، ٤٠٧-٤٩١)















قدرتت قولهم من عليه، بالتضييق نعاقبه لن أن قفلن معناه الأول؛ 
عليه.صمث إذا قلأن: على 

ءاليهرتقدر فلا رثه يعجز أنه فظن • ذلك معنى بل الثاني؛ 
نقدرلن أن أقفلي تأؤياله؛ ؤإنما الأسفهام، بمعنى ذللئ، بل الثالث،؛ 

،•نيدل ابن إلى وله عليه؟، 

قوليالمواب، عندي ذللث، تاؤيل في الأقوال هده *وأولى قال؛ ثم 
لهعقوبة عليه، ونفيي ه، نحبلن أن يونس نفلن به' عنى فال؛ من 

الكلامفي كان لو قول فانه زيد، ابن قاله محا وأما رثه... مغاضبته على 
كان.للثإ،ذللث، أن على فيه دلالة لا ولكنه حن، امتفهام أنه على دليل 

دليلاأبشئؤ وقد إلا حاجه إليه لهم شيئا الكلام من ، تحيفلا والعرب 
ءؤدظسأنلدندرهم4فوله؛ فى يكن لم فإذا الكلام، في مراد أنه على 

أنهمعلوما كان - زيال> ابن قال كما - الاستفهام به المراد أن على دلاله 
قلنااومحوما الثالث، صح الوجهان، فسدمحدان ؤإذ به، ليس 

رحلمن ذلك صاوور يممور ولا اللام، عب يونس إلى تع نيجوز لا القول وهدا )١( 
المرملين.من نييآ يكون أن قفلا صالح 

(.٣٨١_ TWA)\\/البيان: جامع انظر )٢( 
،٣٣٤، ٢٨٧، ٢٨٦)ا/أاا، وانظرأ.ثلأأخرى: (، ٣٨٢، ٣٨١/١٦)جامعالبيان: )٣( 

١١٢٧، ٩٧، ٥١، ٣٨، ٩٢١، )أ/ْ، (، ٧١١، ٧١٠، ٦٨٧، ٦٣١، ٠٠١، ٣٥٦

٦٧، ٦٦/٣)(، ٧١٣، ٦٣٩، ٦٣٨، ٤٢٦، ٤٠٢، ٣٢٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ١٩١، ١٨٩،

(،٦٣٥، ٤٩٨، ٤٨١، ٤٤٧، ٣٩٩، ١٣٤، ٤٣، ١٢)؛/(، ٧٠٦، ٥٧٠، ١٠٤، ٧٣
،٨٦)^ه، (، ٧٠٤، ٦٦٤، ٦٠٠، ٥٥٤، ٥٢٦، ٤١٨، ٣٠٣، ٢٣٣)ه/.ها، 

٣٨(، ٦٩٥، ٥٥٣، ٥٢٦، ٤٨٩، ٤٨٠، ٣٦٨، ٣١١، ٢٦٨، ٢٦٧، ١١١/U(،

٧٢٦، ٦٤٨، ٥٣٠، ٤٢٤، ٢٩٥، ٢٤٩، ١٠١ ،) M(٢٢٦، ١٠٠، ٩٥، ٣٠ ،=





بابمن وهذا نتبن، ؤإياك نعبد إياك ؛ ونولوا العالمين، رب لله 
كانإذا العرب، كلام أفانين في محروق هو كما والاختصار الإيجاز 
قوله;كان فلما Jاإغتهم، نزل عريي والقرآن المتروك، على يدل المذكور 

هووتقدس تعالى واف بالعبد، إلا يليق لا نع\نه، ذوإياك نعبد ؤإباك 
كلمةوهو لأية، ا معنى ْع يتناسب إضمار افتقار على ذلك دث المعبود، 
الإشكالحينتذ فيزول )قولوا(، 

الخاني:القال وفي 

إنماو. اف نبي أن زعم من على الرد في الأسلوب هدا أثر يتضح 
تعالى:قوله في وذلك حده، دون بروحه أسري 

كماعبدْ، بروح أسرى ت زعمهم في والتقدير اء، ؛ ]الإسراء 
احتصارآ.فتحذف كلامها في ذلك الحرب تفعل 

توحدأن بشرحل لاحتمار وا الإيجاز العرب شان من إن فيقال: 
إذافأما السامع، لدى مفهوما ذلك ؤيكون المحذوف، على تدل دلالة 

تحذفلا فإنها للسامع، فهم يحصل ولم عليه، تدل دلالة توحد لم 
بقوله:اف مراد أن على تدل دلالة الأية في توحد لا وهنا ذلك، 

ذلك.على الأية حمل حينئذ يجوز فلا عبده، بروح أي ,ء"-جبئءه، 
إنماه الرسول أن مثبت أحرى أدلة وهناك اللغة، جهة من هذا 
يوفىذكرته وما ٢،، ذكرهال مجال هذا ليي وحده بروحه أسري 

أعلم.واف بالمقصود 

)أآا/آُها(.الغيب! مفاتح انذلر )ا(
)اوه1وة بلؤغ إلى والهداية (؛ ٤٤٧، ٤٤٦)؛ا/البيان! جامع - انفر الأدلة هذه لمعرفة )٢( 

لأقرطبي:القرآن لأحكام والجامع (؛ ٤١٣١)أ/



^^للير£ئري

الثالث:الثال وفي 

تعالى!قوله معنى إن قال: من قول رد في الأسلوب هدا أثر يظهر 
أنأقفلن والتقدير: المدرة، من [ ٨٧

فىاحممارآ العرب تفعله كما الاستفهام، همزة بحذف عليه؟ نقدر لن 
٢١٣١.

علىيدذ دليلا أبقت وقد إلا ثيئا تحذف لا الحرب إن فنقال: 
يهالمراد أن على يدل دليل الأية في وليس السامع، ويحرقه المحذوف، 
ذلك.على الأية حمل يمح لا فحينئذ الاستفهام، 

الأولى،ط: (، ٦٥٧)؛/ا"ها"، للرّعض: العزيز الكتاب تضر في الكنوز رموز انظر 
(.٠٢٠٠٨\،'ا؛اه.الأس، _ اوكر.ة: )مكن ءداواللث،ينص، تحقيق: 



السادصسا

معناه(رمضي بعد الحرث أعيد إذا الفعل حيف رجواو 

تلأسلوب ا توصيح الأول؛ المطلب 
احتصارأ،منه شيئا فيحدمن الكلام في يشنون العرب أن تقدم 

بعدالفعل حذف تجمزون يأنهم ذلك ومن عليه، يدل دليلا ؤيبقون 
فيذلك حاء وفد المحذوف، على يدل معنى يتقدم أن بشرط■ الحرف، 

!، عرل النا قول ومنه كيرأ، الشعر 
وكنيبهمه وهذى ئكتم، ى المن في الموت أئما وحثندماني 
ومعنىفبلها، بعدها ما معنى لتقدم ؛ )كيفح( بعد الفعل فحذف 

jUi: (xroifwجامع انظر )١( 
هضبة)وهانا ت ولفظه (، ٤٨٧)T/ت لسيبويه الكتاب في كما الغتوي، سعد ين كعب هو )٢( 

تالوقالب(، روضة )وهذا ت ولفظه (، ٢٥٢)ص العربت أشعار وحمهرة وكثيب(؛ 
)أبوله يقال أخ سعد بن لكعب ءوكان ت اليست، هدا على تعليقه في شاكر محمود الشيخ 

منلينجو الوبتئة؛ لأرخى ا من بأخيه يفر بأن فنصحرْ وباء، المدينه فأخي المعوار(، 
النييلُالعربي تفجع عليه فضع أخوه، هلك البادية إلى به خرج فلما المولتا، طوارق 

شاكر.هرت )٢(، رنم هامش )إا/ه؛ا(، انظرحاْعالييانت 



ينجولا وكثيب هضية وهذي الئرى، في الموت يكون فكيف الكلام؛ 
٠أحد منه فيهما 

الأسلوب!صيغ • الثاني الطلب 
وهي;الطبري، عند الأسلوب لهذا واحدة صيغة وردت 

حذفاستجاروا معناه، مضى بعد الحرف أعادت إذا )المرب 
اكل(رمأ/

الأسلوب:دراسة الثالث: الطالب 
فيوامتحملوه الأسلوب، هذا إلى والنمير اللغة علماء أثار 

هولأم:ومن كتبهم، 

)ت'\»آه(:١-الفراء 

حذفامتجازوا معناه مضى وند الحري، أعيد ُوإذا قال؛ 
الفُل«لم.

العرب.أشعار من أحرى وشواهد ذكره، المابق البيت ذكر لم 
)ُت،ااس؛الزجاج ٢. 

إذاالحرف بحد الفعل ^ف جواز على المرن كلام من شواهد ذكر 
الناءرأأ،ثقول ذلك، من وذكر عليه، يدذ ما تقدم 

(.٣٥٤ا/)١ المان: انظرجا.ع )١( 
XTolfW)اواذ<: جامع )٢( 
(.٢٨٥، ٢٨٤)١; سناء; الهمآل، معاني )٣( 
حمدوءوشرحه; به اعتنى الثانة، ْل: (، ٤١)ص ت ديوانه ش واليت، الحطسة، وهو )٤( 





^^ثمإ<

يرقبوالا يغلبوكم، عليكم يظهروا إن وهم وذمة، عهد أبها 
ذمة.ولا إلا فيكم 

المعنىمن يراد ما لتقدم الكلام؛ معنى على دليلا دركيف( واكتفي 
معناهمضى بعد الحرف أعادت إذا العرب تفعذ وكذلك قبلها، بها 

الشاعر:قال كما الفعل، حذف استجاروا 

وكنست،هضبه وهذي فكيف ١)^^، في الموث، أنما وحثريماني 
ومعنىقبلها، بعدها يراد ما لتقدم )كيف،( بحد الفعل فحذف 

ينجولا وكثسب، همثة ى وهل، ط \ث!رأى في الموت يكون فكيفس، الكلام: 
}أحد؟ر منه فيهما 

التفسير.فى اثره الحام،ى. المطلب 

قولهفي أن وذللئ، لأية، ا محنى توضيح في الأسلوب هل،ا أثر يتبين 
٨[]التوبة: ه ذمة ئن إلا ذ\ةم يرنوأ لا ءبمًظم يثلهروأ وإن ًكثم، ؤ تعالى: 
يكونوالزجاج الملبري قدره كما وهو )كيم،(، يعاد فعل إصماز 

بفلهرواإن وهم وذمة، عهد المشركين لهؤلاء يكون كيف المحنى: 
ذمةر٢،.ولا إلا فيكم يرقبوا لا عليكم 

تقاتلونهم؟لا كيف، أو لهم، تهلمئنون ، كيفيره: تقن، في وقيل 
التيلأية ا في تقدم ما حنس من لأنه أولى؛ الأول التقدير ولكن 

(.٣٥٤)؛؛/المان: جامع )١( 
(.٤٣٣)Y/للزجاج: القرآن وساني (؛ ٣٥٤)؛؛/المان: جامع انظر )٢( 
)٥(المسل: والبحر (؛ ١٧)اُ/أا، الممون: الالر انفلر اوناءوهمرْ، أبى مدير ومر )٣( 



وعند\آؤ عند عهئ هتحكئ؛ عؤ0 لقيما ؤ مارت وهي نبلها، 
عليه٧[، تثوقيءه]اكودة: 

النفسبان للايذان وهى )كيف(، بعد الفعل حيف فى لطيفة وتوجد 
امحتنكارْيوجب ما لورود ومترقيه له، تحضره م

)ْ/ها(.و\صو\ب: (؛ ١٦/٦)انمون: الدر انظر )١( 
[00)'\إوروحاسني; \(؛ y\/T)الملم: الفل إرشاد انظر )٢( 





الماحالمحث 

ذلكالئاغ إذا الجواس :خذث 
ءانم(را،دق U الكلام في ولكن 

تلأسلوب ا نوصح الأول! المطلب 

-تقدم كما - والاختصار فيه الإيجاز اوكلأم في العرب تفنن من 
موالفوالاستفهام الشرط من الجواب يحذفون أنهم ذلك ومحن 

لذلك،السامع يفهم ثقة عليه، يدل ْا الكلام قي ؤيتركون ، والسوال 
ولاالجواب يفلهرون فإنهم ذلك والمخاطب السامع يعرف لم إذا وأما 

يحذفونه.

٣١٠الأزأ:ضإ الكرام: سحابة المي. قول ذلك أمثلة ومن 

(.٢١٢/٢٠)s_ )\أ اليان: جامع انظر )١( 
كحذفالثرط جواب وحذف (، ٢٤٤- ٢٣٩)ص ت اض كتاب نمير لعلم المدحل انظر )٢( 

)Y/الأير: لأبن الاتر انمل انظر و)إذا(، و)أءا(، و)وا(، و)لولأ(، )لو(، جواب 
دار)القاهرة! طبانة، وبدوي الحوفى أحمد •' وتحقيق تعليق الثانية، ت ْل (، ٣١٣-٣٠٧
والنشر(.للطح ممر نهضة 



الأرضظهر على هو مئى ينمى لا منها نثة مائة رأس همإف هذة، 
أثر١/

هذه٧^٠٢ أرأيتكم I والتقدير محذوف، الجواب فقوله! 
تاريخهارأ،.واحفظوا فاصعلوها، 

الأسلوب!صيغ الثاني؛ المطيس، 
Iوهما العليري، عند لأملوب ا لهذا صيغتان وردت 

إذاالجواب[ حذف ]أي ذلك العرب تفعل )وقد الأولى! الصيغة 
سامعيهالاستغناء أجوبتها فتحذفئ أجوية لها بأسياء فتأتي الكلام، طال 

الأجوبة(ل'أا.ذكر عن بمعاها بمعرفتهم 
فيماالجواب[ حذف ]أي ذلك الحرب تفعل )وقد الثانية! الصيغة 

المخامحلبيعرف لم إذا فأما به... المخاطنين عند معناه يمهم كان 
يحذفوه(لأ،.لم الجواب بإظهار إلا الكلام معنى والسامع 

الأسلوب:درامة الثاك: المهللب 
ومنإليه، وأشاروا لوب لأسا هذا واللغويون النحويون قرر لقد 

!هؤلاء 

تيرقم العالم، ش المر باب العالم، كتاب في (، ٥٨)ا/صححه; ش الخاري أحرجه )١( 
قولهباب الصحابة، فقاتل كتاب في (، ١٠٢٥)صن ت صحيحه في لم وم(؛ ١١٦)

(.٢٥٣٧)برقم: اليوم(، مقرة ص الأدنحن وعر سة مائة تاتي )لا 
)آ/أأأ(.القاري: وس■ (؛ ٢٨٠)١; اJاري: نح انظر )٢( 
(.٢٤٢)آ/الان:جامع )٣( 

(.٦٦٧)٩! المان: )؛(جامع 



)ت*س:-الخلل ١

جأءؤبماإدا ؤ-ءئ ذكره! حل قوله عن الخلل راومألت مسويه! يقول 
ؤءوعلا: جل مل< وعن جوابها؟ أين [ ٧٣ؤفبمشس]امح: 

عزونئرأ إل ولورئ ؤ [، ١٦٥! _<__ق__ره ]ال_\إوو\ته بثؤ،ن إذ ْهوأ أدين رى 
الخمهذا مثل في تترك فر الترب إن فقال: [، ٢٧]الأنعام: آم4 

الكلأم،اأا/هذا وضع شيء لأي المخبر للم كلامهم؛ قي الجواب 
)تلأ،آير(:الفراء - ٢ 

إرادةمعلوما؛ كان إذا الشيء حراب، تحذف رروالعرب قال: 
الشام؟،:قال كما الإيجاد، 

LLM ري
لاوفعناه،اسواك رسول أتانا لو راوالمعنى: 

:UYUn_)<^٣-ابن 

بالكلامياتي أن •' ذلك ررومن والاحتحار: ، الخدفباب في قال 
به،المخاظب لخلم ؛ اختماراالجواب، فتحذف جوانا، له أن على مبنيا 

يهأوَكلإ [لأنجى يد أوهئت أنصائ يد سنرث مءائا ؤإوآف ؤ سحانه: كقوله 
قر[ن،الاوالكانهأراد: [، ٣١]الرعد: يثاك آلام ق أؤزثل 

فحذف«لْ،.

رمول،.أ-انا لوشي، )أجدك بلفظ: (، ٢٤٢ص)ديوانه: في والمن اكس،إ هو'امرؤ ٢( 
(.٣٧٢، ٣٧١)ا/ لكراء: سازالقرآن ٣( 
(.٥٨١)ص اللغة: فقه ٤( 
(.٥٨١)ص اللغة: وفقه (؛ ١٦٦، ١٦٥)ص القرآن: مشكل -اؤيل ٥( 



Iالتطييقية الأمثلة ت الراع المطلب 
منهاالطبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

مماييبمئخآ أن أستثلنت ؛ن ^١٤^٢ •ءلك َكئ ممآ ؤوإ0 ت تعالى قوله - ١ 
[.٣٥اصتيثا:ثه]الأنمام: 

عنالمشركين إعراض في نزلت وأنها الأية معنى الفري ذكر 
أناستعلعت فإن له! الله فيقول عليه، يشق كان ذللث، وأن ه، محمد 
صحةعلى بآية فتأتيهم الماء في نلما أو لأرض، ا في مربا ثتخذ 
فافعلر١،.هولك، 

عليه،الكلام لدلالة يذكر؛ فلم الجزاء جواب ءويرك قال! ئم 
معناهيفهم كان فيما ذللث، العرب معل وقد ؛معناه، المامعين ومعرفة 

تنهضأن استطعت، إن للرحل! منهم الرحل فيقول به، الخاطبين عند 
يريد!وهو الجواب، ، ويحدقمعونتنا، على قدرت إن حاجتنا في محنا 

والمامعالمخامحلب يمرق لم إذا فأما فافعل، معونتنا على قدرت، إن 
فتسكنن،تمم، إن يقال! لا يحذفوه، لم الجواب بإظهار إلا الكلام معنى 

بإيلهاره،إلا جوابه ، يعرفلا له ذللث، المقود لأن الجواب؛ وتحذف، 
أمسهوما فحي، تمم إن أو! حيرا، دص1، تمم إن ينال! حتى 

آوآلأتيى ه أومحئيث، آلصان ئد _^، مءادا أف ؤوؤ •' وجل عر قوله - ٢ 
[.٣١ئثلسآلآرماه]الرءد! 

(؛٢٢٦)ا،/هأآ، اواذ<: جامع انظر )١( 
)\ا،: jlJجامع؛)٢( 



يمضهم!فمال ذلك،، معنى في التأويل أهل اراحتالم، الطبري! محال 
يكفرونأي الجبال، به ميريت، قرآنا أن ولو بالرحمن يكفرون وهم معناه 

الذيالموحر من هو ! وقالواالقرآن، بهذا الجبال لهم نبر ولو باض 
علىالكلام أن وذلك، محبنها، مقدما )لو( حوامب، وجعلوا التقديم، معناه 
الأرض،به ههلمت، أو الجبال يه سرُتط القرآن هذا أن ولو محيلهم! محنى 

دسغرم، مءاثا آل قوله! بل آخرون! ل وثا بالرحمن... لكفروا 
]الرعد!بكمؤ0 قوله! عن منقهلع مبتدأ كلام ألماده، 

منالمراد السامعين بمعرفة امحتغني محذوف، )لو( وجواب، قال! [، ٣٠
قولومنه ، كثيراذللث، تفحل والحرب، ! قالواجوابها، ذكر عن الكلام 

ذمحها؛صمأنثنانريخه تئولم، نص ظذأئ 
محامعهبمعرفة اكتفاء الجواب، فترك ،، القه٠ّيدةأ فى ست، آحر وهو 

مرادْ«لم.
١[.]المانعات،! ءؤمأكزشمها4 ذكره! عز قوله - ٣ 

قوله!جواب، موصع في العربية أهل ررواحتلف، الطبري! قال 
قسم،قوله! البصرة! نحويي بعض فقال 

محشت،ؤإن [، ٢٦المازعات! ] ه بمأؤت لس يذئرة دبلن ف، إة ؤ على! أعلم والله 
٦،ين،! زعا الما ] واحمذه يونذ هلوب، ؤ أنابذه، ، jto_،يوم ؤ على! جعلتها 

الأمور.كل وفى هذا، كل فى يكون أن وثاء الله قال كما وهو ٨[، 

تساقط.تنخ.' وبدل، جمتعة، • سربمحه بدل، وجاء ١(،  ٠٧)ص ديوانه؛ في الست، )١( 
ولعلأسان،، ثلاثة بعده بل أيدينا ين المطبؤع في القصيدة في ين، هو1حر ليس )٢( 

أعلم.واش الديوان، أيايت، ترتيي، في جهنأ ،رن1ك 
(.٠٣٣.  ٥٣١)مأا/اويان:جامع )٣( 











اللهنبماف انمفلم الله نبماف لإب إلى خسان الميزان، 
وو1حملْاا

سبحانو) صفة،  LaJUuوما حفيفتان( و) مقدم، حبر )كلمتان( فقوله! 
إلىالسامع تشويق الخبر تقديم في والكتة موحر، مبتدأ آحره إلى اض( 

اسأ>".

الأسلوب؛صيغ الثاني؛ المطلب 

وهى!الهلبري، عند لأسلوب ا لهدا صخ ثلاث وردت 

الذيوالموحر التأحير، بمعتى هو الذي )التقديم الأولى! الصيغة 
أنمن أكثر منهلقها وفي أفشى، الرب كلام في التقديم بمعنى هو 
)مآ(م ُ

•ا يحصى 

أوموصعه، عن الله كتاب من ثيء لتقديم وجه )ولا الثانية! الصيغة 
واصحة(بحجة إلا مكانه عن تأحيرْ 

بالتقديمالمخرج لمعناه يحتال إنما )الحرف الثالثة! الصيغة 
تاحيره،أو موصعه عن بتقديمه إلا مفهوم وجه له يكن لم إذا والتاحير 

التسح،قفل باب الدعوات، محاب في (، ١٧٣)إ/صحِحبم; في البخاري احرجه )١( 
بابوالدعاء، الذكر كتاب في (، ١٠٨١)ص صحيحه: في لم وم(؛ ٦٤٠٦)برقم! 
<٢٦٩٤)يرقم: اكهلل، قفل 

(.٦٧٣/١٣)انغلرفحاUرى:)٢( 
اJان:جامع )٣( 
(.٣٥١)ما/اليان;جامع )٤( 





)تخا"ه(:ه عاص ابن - ٢

:u^•قوله محي قال 

إذاررإنهم [؛ I١٥٣ ]المساء جهن؟يم أكن ر، قالوا دؤث ين آآكت *y، مأزأ ممد 
وموحر((مقدم هو قال! الله، أرنا جهرة! قالوا إنما رأوه، فقد رأوْ 

^:١١٨)^،٣-قتادة 

أفيف ق ممن تعالىأ قوله عند قال 
وقال! وتأويلهاالكلأم، منمقاديمراهدا[! ٥٦إك؛هممآل،نشاه]ارومث 

}ادله«ل كتاب في لبثتم لقل ت والعلم الإيمان أوتوا الذين 
^!٢١٥)^،؛-الأخض 

فيهذا ®ومثل قال! ثم الكريم، القرآن من ذلائا على أمثلة ذكر فقد 
أماالرجل! يكتب والتأحير، التقديم في كثير الشعر وفي العرب كالم 

محمول! )محإيي( ت قفوله إلناف٠ كتنغ فإئي - وعافاف النه حفهللئ - بمل 
كلام((ترى كما وبينهما فإش(، تند )أما هو إنما ، بمد( )أما على 

التهليقية!الأمثلة الراع! المهللس، 
!ومنهاالهلبري، محي الأسلوب لهدا أمثلة وردت 

رأثتثوأآلكاس آثتثاص حيث، أييهثواثن تعالى! قوله - ١ 
[.1١٩٩ههغمحنط4]اوقرة! 

(.٩٤/0)المتنور: والدر  i(Mr/U)المان: انفلرجاْع )١( 
)خا/م\'آه(ُازفلرجاْعالمان: )٢( 
)\إحم.للاخض: القرآن معاني )٣( 



حيثمن بالإفاصة بالأمر محي فيمن التاؤيل أهل حلاف الطري ذم 
قولن؛على بالإفامحة؟ أمروا الذين الماس وس الماس، أفاض 

ولدتهومن نرئس هم أبمثؤأه ُؤثهم • بقوله المعني أن الأول؛ 
عرفات،من يفيضوا أن الإسلام في أمروا الغمس، يسمون الذين 

غيرالناس سائر هم آلتاسه، أثثاض حيعت، ؤبتأ بقوله! والمعني 
هعاس وابن عائشة قول وهو الحس، 

كلهم،لمون المهم أىبموأيم بقوله؛ المعني أن الثاني؛ 
أقاضحسث، I بقوله والمعني مزدلفة، من يقيموا أن أمروا 

الضحاكأ١/قول وهو ءأقلإ>، إبراهيم هو آلكا'ك،4، 
روىالذي التأويل الأية هدْ تاؤيل من صوابا ذراْ رروالذي قال: ثم 

امثحمكان ومن قربنا الأية بهذه عنى أنه عباس، وابن عائشة عن 
ذللث،أن على التأويل أهل من الحجة لإحماع العريح؛ سائر من معها 

تأويله.

رقن،فلا الحج فيهن فرض فمن الأية؛ فتأؤيل كذللثج، ذلالثج كان ؤإذ 
الماس،أفاض حبشا من أقيموا ثم الحج، في حيال ولا فسوق ولا 

الله.يعلمه حير س تفعلوا وما رحيم، غفور الله إن الله واتنفروا 

المأحير،معناه الذي المقدم س فهو تاؤيله وصفنا ما كان إذ وهذا 
متله®في بياينا تقدم ما نحو على المقايم، معناه الذي والموحر 

(.٠٣٠)م/؛آأه_ ابن:جامع انظر )١( 
(.٥٣٠)م ابيان: جامع )٢( 



محأمحمحوئدآئمحأذكرْ: جئ -يوله ٢
[.٩٩]يومف; ءامن\ىه أنس سآء إن يصر 

لهمقال وكيف نائل* نال *فإن ت لأية ا معنى ذكره بعد الطبري قال 
اشأحبر وقد دخلوها، يعدما ءاين١أا^ أثث ئآء إن يصر أد-غلوأ ؤ يوسف• 

لهمقال أبويه إله وصم يوسف على دخلوها لما أنهم عنهم وجل عز 
القول؟.هدا 

ذلاك«أا،.ني التأويل أهل اخلف قد قيل: 
:خلاصتهانولن ذكر ثم 

فآواهممر، ^، Jbأن قبل — له ئكرمه — أباه تلقى يومف إن الأول• 
قبلبها ١^٠١^،^ ثاء إن يخت معه!ولمن له قال ثم إليه، 

السيئ.إلى به ونالدخول، 

ؤموذ_>لمجه يعقوب قول من استثناء ه أس ثاء ^إن قوله! إن الثاني! 
اكديم،وهومنالؤخراكيس!اْ[، ٩٨]يومحف! رؤآ^ لكم اثنهؤنر 
الغفورهو إنه اممه، ماء إن ربي لكم أستغفر قال الكلام! ومعنى 

مصر،ادخلوا وقال أبويه إليه آوى يوّمف على دخلوا فلما الرحيم، 
جرثجل٢،•ابن قول وهو أبوته، ورلمع 

وهوالمدى، قاله محا عندنا ذلك قي القول من ®والصواب قال! يم 
قبلوأهاليهم أولادهما مجن معهما ومحن لأبويه ذلك قال يوسف أن 

فلاكدللث،، المنزيل ظاهر في ذلك لأن تلقاهم؛ حين ممر دخولهم 

السان:)؛(جامع 
(.٣٠١: jlJiجامع ز القولض انظر )٢( 



م.ت منشيء لتقدم وجه ولا جريج، ابن نال ما صحة على نيئ دلالة 
واضحة؛٠بحجة إلا مكانه عن تاحيره أو موضعه عن النه كتاب 

محوءثجكأق4لاص:ّا_فولهعزوحلث 
 ،٥[.٤

ذلكفجعل ت ذكره تعالى ا١يمول لأية! ا معنى بيان في الطبري قال 
ؤإنماالريح؛ به ذaلارت ويبس، الجن من حف ما وهو غثاء، المرعى 

السواد...وهى الحوة، إلى متغيرا يابسا هشيما جعله أنه هاهنا به عنى 
الذيالمؤحر من ذلك أن يرى العرب بكلام العلم أهل بعض وكان 
أيأحوى- المرعى أحرج والذي ت الكلام معنى وأن التةادم، معناه 
غيركان ؤإن — القول وهذا ذلك... بحد غثاء فجعله السواد، إلى أحفر 
—أمحول العرب تسميه قد المات، من حفرته اشتدت ما يكون أن مدفؤع 

إنماالحرف أن في التأويل أهل تأؤيل لخلافه عتري، صواب غين 
إلاممهوم وجه له بكن لم إذا واكأحير، بالتقدم المخرج لمعناه يحتال 

فلاص.حيح، وجه موضعه في وله فأما تأحيرْ، أو موضعه عن بتقديمه 
والتأحيراربالتقدم لمعناه الاحتيال لهلال_، وجه 

(.٣٥١)*ا؛/انيان: جامع )١( 
: (T\T/yiجامع )٢(  ،jlJl ,(، ٣٤٥، ١٤٩)ا/د؛ا، وانظرأمثلةأخرى: (، ٣١٤/T(

،١٨٩, W/A)(، ٦٠١، ١٣٨/٦)(، ٤٥١، )AA/0(، ٦٣٦)؛/(، ٣٦٨، ٣٣١
(، ٦١١، ٥٦/١٠)(، ١٩١(yATfW ،٥٠٠، ٢٨٤ ،)(٤٧٦، ٢١٣/١٢ ،)(١٣;
٥٩٠، ٥٨٩، ٥٣١، ٤٧٤ ،)(0) UTow/M ١٦)(، ٤٥٣، ١٤٢. ١٤٠\إ'٨/

٥٢٧، ٣٥٢، ٤٥، ٢٣/١٨)(، ٣٣٢(، ٤٩٥، ٢٠٨، ٢٠٧، ٥٢،

٤٥٩، ٣٦٢، ٧٦، ١٣٨٦)(، ٢٤٤، ١٢٦، ١٠٣، ٧٨٨٠)(، ٣٦٣/١٩>(، ٦٠٠،
(.٥٨٩، ٥٦٢، ٢٣٤٨٤)(، ٥٣٦٨٣)(، ٥٥٨



مسئ؛
تالتفسير فى أثره الخامس؛ المطالب 

فيالأسلوب هدا أثر يتضح الأمثالة هده في ال_ذلر خلال من 
حدوثوفي منها، أشكل عما الجواب وفي الأيات، معنى اختلاف 

ذلك؛بيان ؤإلياك نظمها، لذiاهر مخالفة مرجوحة أقوال 

الأول:الثال ففي 
فثرمن على وارد إشكال عن الجواب في الأسلوب هذا أثر ظهر 

أدتاصحيث، من آفهثوأ ءؤئ> تعالى؛ ه نولفي تي الة اصالإف
قدتعالى اف أن وذللث، ءرفاُت،، من بالإفاصة [، ١٩٩]القرة! آلكاسيم 

نوله:وهي قبلها، التي الأية في عرفات من الإفاصة ذكر 
[،١٩٨]البقرة؛ ألكناوه ألمقسعر عند أثت ئادحفزوأ ضن _نهم أذأئ«_

آلنازه،أدكاص حيث آفبمواين قوله؛ في ثانيه لإعادتها وجه فلا 
عرفات(،من أفيضوا ثم عرفات، من أفضتم )فإذا لأية؛ ا تقدير ولمار 

جائزغير وهذا 

الإشآكال؛هذا عن الجواب في فيقال 
أفاضحيث، من أفيضوا ثم والتقدير؛ وتأخيرا، تقديما الأية في إن 

تبتغواأن جناح عليكم ليس رحيم، غفور الله إن الله واستغفروا الناس، 
إليهذهب، ما وهذا اش، فاذكروا عرفات من أفضتم فإذا ربكم من فضلا 

٢•الجوزتمال وابن والغوي كاتجري الممرين، من جماعة 
لدلالةمزدلفة، من أنها الإفاضة ر فمن على يرد لا الإشكال وهذا 

)ه/ا"اُا(.الغيب؛ مفاتح انظر )١( 
)ا/؛اأ(.الستر: وزاد )ا/همآ(؛ اكزيل: ومعالم (؛ n٥٣٠/^٠: ٧١انظرحا-ع )٢( 



منالإفاصة أولا دكرت أنه وذلك ذلك، على القرآني المقلم ظاهر 
تقوله في واكراحي اكرتيب على الدالة د)ثم( عليها عهلف ثم عرفات، 

هيالي الأولى الإفاصة بعد الإفاصة هذه أن على فدل آنيصواه، 
مزدلفة.من الإفاصة غير يعدها إقاصة ولا عرفات، من 

القولإلى - الفلم ظاهر أنه ْع - به الفول عن الطري ، صرفوالذي 
ولولاهالتأويل، أهل عن حكاه الذي لإحماع ا هو والمأحير، بالتقد|يم 

لأحتارْرا،.

الثاني:المثال وفى 

مخالفمرجوح قول حدويثج محي الأسلوب، بهذا القول أنر يتبين 
وهوالأسلوبه، هذا ثرط مراعاة عدم ذللث، في والسبط الأية، 

أنهوذللئج المألوف، وترتيبه نفلمه عن الكلام تخرج واصحة دلالة وحول 
رمحايهي إقه ^؛ ١٠بجثث، دخزأعل تعالى: محوله فى إشكال ورد 

ادخلواقال كيم، وهو؛ [، ٩٩]بومف،: ءامن؛و،ه آممن، قآء ه يصر آدحلؤأ 
حملومحي الاستثناء هذا وجه وما دخلوها؟ أنهم أخبر ما يحد ممر 

الدخول؟

الإشكال،ا هن. عن الجواب، في العلم أهل عبارات تنوعت، فقد 
الكلاممعنى فيكون وتاخيرأ، تقديما لأية ا في إن يقول بعضهم وكان 
أبويه،إليه وأوى آمين، الله ثاء إن ممر ادخلوا )وقال تقديره: على 

•العرش، علك، ورفعهما 

(.٥٣١، ٥٣٠)م : jUiجامع انظر )١( 
(.٧٣، ٧٢)A/ ص: م\0 تمر اظر )٢( 



علىتدل واصحة دلالة وجود لعدم الهلبري؛ الإمام الفول هدا ورد 
بحجةإلا الله كتاب في ياحيره أو شيء بتقديم يحكم ولا ذلك، 

معنىيكون أن الهلري ورجح ،، كثيرر ابن ذلك على ووافقه واضحة، 
نبلمعهما ومن لأبويه ذلك قال يوسف وأن خناهرها، على الأية 

،.٢١٣٠تلقاحين مصر لحولهم 
الثالث:المنال وفي 

مرحوحمحول حدوث في كيلك الأسلوب بهيا القول أثر يتجلى 
هداشرحل مراعاة عدم عند هذا حصل ؤإنما - الأية لذلاهر مخالف 

ؤوآئمح،محتعالى• قوله في إن قال العلم أهل بعض أن وهو - الأسلوب 
معنىوأن وتأحيرأ، تقديمآ ٥[ ٤، لأعلى: ا ] أ-مئه حئلإو■ظء ألتي 

يابسا،ذلك يعد غثاء فجعله أسود، أحوى المرعى أحرج والذي • ية ألا 
يمخثر الز وجوزه ، الفراء إليه ذهسا ما وهذا 

والأيالمحنى: وأن نفلمها، فناهر على الأية حمل يمكن بينما 
أولىبهذا والقول نديما، أمول أحوى ا يابغثاء فجعاله المرعى أحرج 

للمدولوجه فلا الأصل على جار لأنه والتأحير؛ بالتقديم القول من 
.وغيرهما والنحاس الطبري رجحه ما وهنأا عنه، 

)A/٣٧(.اسم: القرآن تمر انثلر )١( 
)مآا/ا0م(.اوان:جامع انظر )٢( 
)م/ه؛ا(.سراء: القرآن ساني انظر )٣( 
ه٣(.٧/٦)الكشاف: انظر )٤( 
إلوالهداة )ه/؛'أ(؛ ساس: القرآن ؤاعراب (.-' TM/yi)السان: جامع انظر )٥( 

(٨٢٠٨، ٨٢•٧/١٢.)



التامحعالمبحث 
الناسلبعض فيه الخه1اب وجه على الكلام )إحراج 

الجمعبلفظ الحبر وجه وعلى غيرْرا،، به والمقصود 
واحد(به وانقصود 

الأسلوب!توصج الأول! المهللب 

ومرادهمبالشيء الرجل يخاطبون قد أنهم العرب كلام تفنن من 
بيتهأهل بذلك وقصدك الشجاع، الكريم أنت، مثلا! فتقول غيره، ؛ذللئج 

وأشعارهمكلامهم في مشهور وهدا قبيلته، أو 

لمإذا الجماعة بلفغل الواحد عن الخبر إحراج عندهم معروف وكذا 
ؤإنمافن، الفلأن ركب الكلام! في ينال كما بعينه، واحد يقصد 
.)أءواحدةسفينة ركب 

/؛،•؛(.oUl: (Yجامع انظر )١( 
)«آ/ْإمأ(.اليان: جام«ا انظر )٢( 
٠٦.! i'ofy)المان: جامع العرب؛ي شعر محن ذلك عش مثالا انظر )٣( 
(.٣٦٥، ٣٦٤)م/ المان: جامع انظر )٤( 



تلوب لأسا صيغ الثاني! المقلق 
بذكرأكتفي الأسلوب، لهذا المعنى في متقاربة صيغ عدة وردت 

بعضها:

نميح،بينهم مستفيض العرب كلام من وذللث، )••• الأولى؛ الصيغة 
وهوالناس لبعض منه الخناب وجه على كلامه منهم المتكلم يخرج أن 

غيره(به قاصد 

حمامةبعض عن حبرا أحبرت إذا الرب شان )من الثانية؛ الصيغة 
عنالخبر مخرخ عنه الخبن يخرج أن بعينه شخص تسمية بغير 

الجميع(لأ/
عنالخبر مخرج الواحد عن الخبر تخرج )الحرب • الثالثة الصبغة 

٢.سئه(ل ولم بعينه واحدا ئقصد لم إذا الجماعة، 

الأملوب:دراسة الثالث: المقللب 
•شمين من لأسلوب ا هدا يتكون 

غيره.به والمقصود الناس لبعض حتلماب فيه ما الأول،؛ 

أحدهم.به والمقصود الجمع بلففل يكر محا والثاني؛ 
قررْفقد غيره به والمقصود الناس لبعض يتعلق؛الخءلاب ما أما 

)آ/ه«؛(.المان: جاع )١( 
)ا/؛ماه(.: oUlجاع )٢( 
i(TM/o)(، ٦٠٧، ٥٣١)"Y/الأحرى: انمغ وانفلرإلى (، ٦٣١/١٠)جاعاJان: )٣( 

i(ov/S\) ،(Y.) (،Vio/Y'٧٦/١١)(، ٠٥٧)ح/أهه، 





^^؛للير£؛ؤ

)تها،ص:فارس ٣-ابن 

آلكمؤنولاهؤج أثن اي ألئ ؤقلإI 1 ى العته ولند نعال ن
وآلهعاليه تعالى اض صالي له لخطاب را١ I [ ١ ت لأحزاب ا ] ^ ؤإلعثفنم، 

جميعا®الناس والمراد وسلم، 

،:ه(٦٦١١٢)تالرسي: الرزاق عبد . ٤ 

[:٩٤]يونس: نثآأرلآ ثك 1، َقت تعالى: قوله عند قال 
الخطابأن إلى الأكثرون فذهب لأية؛ ا هذْ ناؤيل في ا١احتاLدوا 

أساليبمن أملوب وهو الشك، أهل من غيره والمراد هآ للنبي 
غيرهءرويريدون الرجل يخاطون العرب، 

الجماعةعن الخبر وجه على الكلام بإخراج يتعلق ما وأما 
ومنهم:العلم، أهل من جماعة قررْ فقل أحدهم، به والمقصود 

ير(:٢٧٦)>تجةسة:١-ابن 

واحدبه يراد جمع ررومنه معناه(: اللفغل ءلاهر مخالفة )باب في فال 
]التوبة:ُ؛ؤإن_،عن تعالى: قوله في قتادة وقال واثنان••. 

(.٢١٥)ص اللغت؛ فقه في الماحي انظر )١( 
الرض،الجزاّى حلف ابن بكر أمحب ;ن اث يذق بن الرزاق همد الدين ءر أدومحمد م )٢( 

مممنناوجلالة، وقفلا، ، زمانه، ش الجزيرة شخ وكان الحنبلي، الممر الحديثح 
التفسير،في الكنوز رموز كتاب منها حنن، مهتماين، وله والقلية، المقلية اللوم في 

والأعلام(؛ ٥٣٠.( oy^/U)الذم،؛ ثيران انظر وستمائة، وستين إحدى توفي 
(.٢٩٢)م/لأزركلي:

١(.٠ ٠ )T/ المزين: الكتاب تقبر في الكنوز رموز )٣( 



ه،النبي ض أقاويلهم على يمالئهم لا القوم من رجل كان [؛ ٦٦
واحدا،وهو ءلائفة، الله فماه لهم، مجانبا ويير 

)تها،ص:فارس ٢-ابن 

واحدوالمراد الجميع بلقط الإتيان العرب محتن ررومن نال؛ 
كان٤[، الحجرات: ل لجتته -آؤجء يتادودلى.؛ن آورنتث قأ ومنه؛ واثنان... 

ش؛نااأآ،.نمي b)؛ رين مدحي إل محئدأ يا نائي رجلا 
؛ه(:٠ ٠ )نعر الحيادي نصر أبو - ٣ 

الجمعوذكر الجمع، بلففل الواحد ذكر العرب كلام في ®ممائغ قال! 
الواحدلأم.بلفظ 

اكطييقية:الأمثلة الرابع: المْللب 
!ومنهاالملبري، مير تففي الأسلوب لهذا كثيرة أمثلة وردت 

م،اث أثألم كآ يأّهمم محئثم -٣ ول جلاله؛ جل قوله - ١ 
^يمثاثدونثثاكلإصه]ابرة:

ؤثثاَلإتكئثونه،قوله: ص في التأويل لأهل قولين الطري ذكر 
يلي:ما وحلاصنها 

لأدم.يسجد ألا والاغترار الكبر من ه نففي إبليس كتمه ما الأول: 

(.٢١٨)ص القرآن: مشكل ارل )١( 
(.٢١٧)ص اللغة: ث ر الماحي انفلر )٢( 
(.٢٨٣)ص اف: كاب تمر لطم المدخل )٠١( 



سهمح؛
يشاء،ما الله بقولهم أنفسهم في الملائكة كتمته ما الثاني• 

ْنهرا/عليه أكرم ونحن إلا حلقا يخلق فلن 
عنالخبر أن ظاف ظن ءافان ءالات ثم الأول القول العلري رجح ثم 
عنالخبر مخرج خارجا كان لما يكتمون، كانوا ما الملائكة كتمان 

هماصابن عن ذلك تأؤيل في روي ما يكون أن جائر همر لكن الجميع، 
والعصيةالكمن إبليس كتمان عن حبر ذللث، أن من بقول فال ومن 

أحبرتإذا العرب ثان من أن وذللث، الصواب؛ غين ظى فمل صحيحا، 
عنهالخبر تخرج أن بعينه شخص مية ن بغير جماعة بعض عن حبرا 

ؤإنماوهرموا، الجيثز محتل كقولهم: وذللئ، الجميع، عن الخبر مخرج 
الخبرفتخرج البعض، أو الواحد وهرم منهم، البعض أو الواحد فتل 
•قوله فكدللثإ جميعهم... عن الخبر مخرج والمقتول منه المهزوم عن 

الجميع،عن الخبر مخرج الخبر أحرج ماتدوذاوماَكمدكتثوزه، 
منهم،الواحد ؛4 والمراد 

لمأثت ثلإآدق ألم . هل.ؤ شء َلمو عق  ٥١آة ثلم ^١^٠ ت تعالى قول ٢- 
ثمرة:]الثآّاريم ولا وك من قؤ دوت من إهفم وما دألأبج، ^^>؛، ٤١١ممحى 

١٠٧، ١٠٦.]

هافه رسول يكن لم أو وهو الأية، معنى في إشكالا الهلثري ذكر 
حتىوالأرض( الوات مللث، له وأنه قدير، ني،ء كل على القّ أن يعلم 

ذلث،؟له قيل 

(.٥٣٣-  ٥٣١)\ااJان: انظرجامع )١( 
(.٥٣٤)؛/اليان:ج1.ع )٢( 



ظهووظهر كان ؤإن عندي ذلك ررولكس نقال! عنه أجاب ثم 
حلاض لهم قال الدين حاته أص به معني هو فإنما هت، للمي الخطاب 

والذي[، ١٠٤لبقرة ]١ ؤأنئتؤأه آنْلنُا وملوأ رثع،ثا ثئولؤا ؤؤ* ت ثناوه 
وقبن أم دي ين ومايظم ءؤ ثناؤه: حل قوله كذلك ذلك أن على نيئ 
جميعهم،إلى الأية آحر في Jالخaلاب فعاد [، ١٠٧البقرة: ل ه يي ولا 

خقخلم اثن أى ثلم بقوله• ه الجي، يخطاب أولها ابتد'أ وقد 
وذلكأصحابه، من أمرهم وصمن الذين بذلك المراد لأن وإ*لأنءم،ه؛ 

منهمالمتكلم تخرج أن فصيح، بينهم تفيص مالعرب كلام من 
غيره،به قاصد وهو الناس لبعض منه الخطاب وجه على كلامه 

جماعةأو غيره، جماعة به تقصد وهو لواحد الخطاب وجه وعلى 
بهوالمقصود للجماعة الخطاب وجه وعلى أحدهم؛ به المخاؤلب 

أحدهم«لا/
نىنألل ؤ أثا؛ يأتهم أن [^٠" يئلمول ^٥^، : وجل عز ه قول- ٣ 

[.٢١٠وإئآشفيجعألآززه]اكرْ؛ 
:وهماالأية في قراءتين الطري ذكر 

هملبمعنى؛ ، الله امحم على عطفا )الملائكة( برفع الأولى: 
الغمام.من ظلل في والملأئكه اممه يأتيهم أن إلا ينظرون 

(.٤٠٥)Y/؛•؛، البيان: )؛(جامع 
ييخوبوالكسائي وحمزة عام وابن عمرو وأبي وعاصم كبر وابن نانع قراءة وهي )٢( 

صالبثر: فضلاء ؤإتحاف (؛ YYU/Y)الثر: القراءات نى الشر انظر وحلف، 
(٢٠٢.)



هلت بمعنى ؛ الفللل على عطفا )الملائكة( بخفض الثانية؛ 

،•ر الملائكة وفي الغمام من ظلل في الله يأتيهم أن إلا ينظرون 
ؤوأتلتهكئ4في؛ القراءتين أولى هو الذي رروأما فال: ثم 

معنى؛على وتعالى تبارك الله امم على بها عهلما فارغ ، بالصواب 
تأتيهمأن ؤإلأ الغمام، من ظلل في اش يأتيهم أن إلا ينفلرون شل 

أحبرقد ثناؤه جل اممه لأن كعب؛ بن أبي عن روي ما على الملائكة؛ 
ربق،ساؤ٥؛ حل فقال تأتيهم، الملائكة أن كتابه من موصع غير فى 

دفيهَأن إب يل ؤ وقال؛ [، ٢٢وألمإكطاصثايم]الخجر؛ 
امرئعلى أشكل فان [، ١٥٨]الأنعام؛ ءاسركه بمص 

محنىمعناه مخالف أنه قفلن ؤوأدإقاصساص1ايم ثناؤه؛ حل الله قوذ 
٠١فو كانزذ و\أهؤطه، [دنثابِ من ظلل ؤ آذل4 يأيهم أن إلا يفزودن هل ؤ ؛ ١ 

بلففلالأحرى وفي جمع، بالقفل لأية ا هذه في ؤوألمأفءك1ه قوله؛ 
قوله؛في الملك، أن وذللث، الظن، من حطا ذللث، فإن الواحد، 

الواحدتذكر والعرب الملائكة، ومعنى الجمبع، بمعنى وآثوك،يم ربف، 
الدراهمببم، يراد والدينار، الدرهم كثير فلأن فتقول؛ الجمح، بمعنى 

فكذللث،والثاء، الإبل حماعة بمعنى والشاه، البحين ويرلالث، والدنانير، 
رل الملائكة(( بمعنى ؤوآلماأك،يم قوله؛ 

فضلاءؤإتحاف (؛ YYU/Y)ت العشر القراءات قي الثر انفلر جعفر، أُي قراءة وهي )١( 

صواب.والقراء-ان )٣( 
،٥٣١، YY/n(، ٦٧٤، ٤٢٠)Y/أحرى: أطة وانظر (؛ Y'V/nانان: جامع )٤( 

(، ٣٩٧، ٣٢٥، ٣٢٤٨)(، ٣٦٥، ٣٦٤/٥)(، ٥٣٢(YAUM ،٤١٣، ٤١٢ ،)=



التفسير!فى أثره الخامس؛ المطلب 

إشكالإزالة و؛ي الأقوال، ين الترجيح في الأسلوب هذا أثر يتبين 
الكتاب،أآيات بين التعارض توهم دفع وفي الأية، معنى في يرد فد 

التفصيل!ؤإليلث، بلاغية، لء؛لاتمإ من يحوي ما إلى إصافة 

الأول:اوث1ل ففي 
أنوذللث، الأنوال، بين الترجيح في أنر الأسلوب لهذا كان 

في[، ٣٣]البقرة: مإيأه َفم وما ؤ تعالى: قوله في اختلفوا رين المق
إبليس،الكاتم أن : أحدهماقولين: على المكتوم، الشيء وفي الكاتم 
الكبر.كتمه والذي 

افهيخلق لن قولهم: كتمته والذي الملائكة، الكاتم أن والثاني: 
منه.عليه أكرم ونحن إلا خلقا 

ظاهرهافي والأية - واحد وهو - إبليس الكاتم أن الطبري ورجح 
اعتمادأذلك، فوجه وؤدكت»ون4، ؤَقتمه، قوله: في الجمع، مخاطبة 

بهوالمراد الجمبع عن الخبر تخرج مل الحرب أن الأسلوب، هلأا على 
أوالواحد هرم أو قتل ؤإنما ، وهرمواالخيش قتل كقولهم: الواحد، 

^١،.٢٠٣٠البعض 

،٢٨٩، ٢٠٦/١٢)(، ٣٧٦، ٣٧٥/١١)(، ٦٣١، ٣٠٦)•ا/يه، (، ١١٣، ١٣/٩=)
(،٣١٣، ٢٨٣)0ا/ (، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٦٤)ا\ا\%بى  ١٧١(، ٣٨١، ٣٤٦

)•أ/؛؛م(،(، ٦١٠/١٩)(، ٤٩٨، ٤٩٧، ٢٧٣، ٥٧، ٥٦/١٨)(، ١٣٠، ٥٩/١٧)
(.٣٧٣، ١٢٢، ٧/٢٢))اآ/ه؛(، 

(.٥٣٤)١; : oUlجامع انظر 



الثاني:المثال وفي 

تعالى:قوله في يرد قد إشكال إزالة في الأسلوب هذا أم يتضح 
ثنحىلم أس لى ثأم آدم شء َلمل عق أثن أف تلم  ١٠١١^

يعلمه النه رسول يكن لم أو وهو [، ١٠٧، ١٠٦البقرة: ل وأيركو(ه 
قيلحتى والأرض الموات ملك له وأنه قدير، شيء كل على اض أن 
ذلك؟له 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

عندهممعروفا وكان الخرب، كلام يمداهب نزل عربي القرآن إن 
كيلك،جاءت لأية ا وهازم غيره، به ؤيريدون بالشيء الرجل مخامحلبة 

حينئذفيزول أصحابه، به الراد فان النبي مخامحلية محلاهرها كان ؤإن 
القرمحلبىذلك على ووافقه الملبري، إليه ذهب ما وهذا الإشكال، 
والبيضاوى

الإتيانوعدم له الخ3لاب إفراد في لخليق بلاغي أم ؤيوجد 
أندون الخلريق هذا سلك ارؤإنما عاشور: ابن يقول الجمع، بضمير 

منالكناية محلريق سالوك فى لما المخامحليين، الجماعة بضمير يؤتى 
الضمير((أأ/لمقل قي الإيجاز مع والبالغة الثلاغة 

الثالث:المال وفي 

الكتاب،آيات بين التعارصى توهم لغ في الأسلوب هذا أثر يظهر 
تعالى:قوله في الجمع بصيغة لفظة)الملائكة( وردت أنه وذلك 

)ا/ا،ه(.وأندادالخزيل: )أ/اا"آ(؛ القرآف: لأحكام انظرالجامع )١( 
(.٦٦٥، ٦٦٤)١; واكوير: التحرير )٢( 







العاشرالمبحث 

الأسن(را،بخطاب الواحد )محاحليه 

تلأسلوب ا توصح ت لأول ا المهللب 
عنيخرج وقد ،، الواحيل بالفظ يكون أن الواحد حقناب في الأصل 

اتساعاالاثنين؛ بخطاب الواحد فيخاطبون العرب كلام في الأصل هذا 
عنا،وقوما ذاك، افعلا للرجل! فيقولون ، له وتوكيدأ الكلام في 

ءنقهراصربا حرمي يا يقول! كان أنه الحجاج عن وروي 
وغنمهإبله في الرحل أعوان أدنى لأن الأسين؛ بالقفل جيء ؤإنما 

(Yجامع انظر )١(  : ،jLJi؛/؛YU.)
 )Y( الضرب: ارتشاف انظر/Y(؛ ٥٨٢) ؛/الهوامع: ومع(Yn.)؛
تعالى؛قوله في فقال التوكيد وجه المبرئ يريد بن محمد عن الزجاج الإمام بين )٣( 

بنمحمد ارومحال ومنزل! حبيب ذمى من سك قفا الشاعر؛ فول وفى [، ٢٤]ق؛ قره 
عندْوكذلك ألق(، )ألق فوله؛ عن ناب )ألقيا( • قال لما كأيه توكيدأ متتى فعل هذا • يريد 

)م/للزجاج؛ القرأن معاني انفلر فبتي•. فعلين عن فتاب قف(، )قف عنده؛ معتاْ )قفا( 
)قفوالأصل: »اك؛ةكأك؛دالخعل، قوله؛ انبرد عن الأدب ^١^ صاحي، ونقل (؛ ٤٦

(،١٨؛/)١ الخزانة انظر صم؛رْا(. ثر نثر لا الفعل كان فلما للنأكيد، بالكرير قف( 
المقتضب.فى ولا والأدب، اللغة في ال(ةامل فى للمبرد التكلأم هذا أجد ولم 

(.٤٦)ْ/ه؛، للزجاج؛ القرآن معاني انظر )٤( 



أنوذلك الاثنين؛ بلففل تأمره فيمن العرب به يتكلم ما وأكثر اثنان، 
يخامحلبمنهم واحد فكل ثلاثة، ونحوها الأسفار في يترافق أن الغاوس، 

ولهدالصاحبيه، ^Uu، من ألف قل ما عالي الرجل كلام فجرى اثنين، 
حش(رميا صاحي، )يا قولهم: الشتراء كلام أكثر كان 

الأّالوي،:صيغ الثاني؛ المعلل.، 
:وهماالهلبري ير نففي الأسلوب لهدا صيغتان وودت 

الاثنين(حطاب، الواحد تخاطن، )العرب الأولى: الصيغة 
بهتأمر بما والجماعة الواحد تأمر )العرب الثانية: الصيغة 
الأشن(رم

الأطوبج:درامة الئالث،: الطلسم، 
بخطابالواحد مخاطبة أن إلى ير والتغالينة علماه أشار لقد 

-ومنب(ل بني لغة إنها وقيل - العرب كلام في واردة الاثنين، 
هؤلاء:

ه(:١٥٠)يت، سليمان بن مقاتل - ١ 

[:٢٤]ق: ■£يوه ءؤأكاؤرجهمَلأ،يقهار تعالى: قوله نمير في يال، 

والممر؛(؛ n/o)للزجاج: القرآن وساني (، ٣٦٣)Y/لالفراء; القرآن ساتي انفلر )١( 
(.١٦٣)؛،/الوجيز: 

(.٢٧١)آا/اوان:جامع )٢( 
(.٤٣٧;٢١)اليان: جامع )٣( 
مخاطةأن (، ٢٧٣)؛/العزيز! القرآن بتفسير الموصوم نفيره ئي زمتين أيي ابن ذكر )٤( 

تميم.بني لغة هي الاثنين بخطاب الواحد 



مخاطبةالواحد يخاطب حذا0 العرب كلام في وهو الخازن، رريعني 
الأنمن0واحدلأا/

:UY'Uo)الفراء ٢. 

فيقولونالاثنان، به يؤمر بما والقوم الواحد تأمر ارالمرب ! ثال(
ألاوازجراها••• أرحلاها ا ؤيحلث، ت بعضهم وسمعت، عنا، قوما ت للرحل 

فيلاتشيء أكثر الشعراء ترى 
،1رالقيس امرؤ فقال، ، ، JlJL-؛?يا صاحتي، يا 

الن_؛ودك،المؤاد لباثات ئمص ■جندمحت، أم عنى ئى مرا حبجلى 
قال:ثم 

زخدديهافاذإو°ولمصمث>أنيظابمجظارئا 
٢.اثنانءال كلامه وأول الواحد، إلى فرجع تر، ألم فقال: 

:5UYUn_<)^،ابن ٣. 

الواحدتأمر أن ومنه رر... معناه(: اللفظ ظاهر مخالفة رباب، فى فال 
الفراء:فال افعلا... فتقول: الاثنين: ١^٥ فوق فما والثلاثة والأنين 
٠وازحراها، أرحلاها وياااائs تقول: والعرب 

(.٢٧١)T/ سالمان: بن تمر.قاتل )١( 
منالحاجة وهي لبانة، جمع و)لانااّت،(: (، ٤١)ص ديوانه؛ في يليه والدي المت، هن.ا )٢( 

رلض(.مائة (، ٣٩٩٢)ه/الحرب،: انغلرزن غيرفاتة، 
(.٣٦٣، ٣٦٢)٢; ولفراء: القرآن معاني )٣( 
واننلرنقهص)أأأ(؛ وانظرالماحىفىفقهاسة: صر؛أأ(؛ -اويلحكلالقرآن: )٤( 

(.٥٧٢)أ/سالي: اللتة 



اسية:الأمثلة الرابع: الميللج، 
:مهاالعلبري، محي الأسلوب لهدا أمثله وردت 

زثهيعزى إنلق مىتثآ حلاله: حل نوله - ١ 
دءوقًكثالمبت قد ؤهاJ _ال: ثمق[، ٨٨]يونس: ه \ذون( ؤأنولأق 

[.٨٩تيو'س: "^؛٣^١^ هأثثقيثاولادؤُآقبّبيلأدنمكلأ 
وهارونه لموسى احابته عن الله من حبر وهذا ٠١الطبري! نال 
وكيفهائل: نال فإن وأموالهم... قومه وأشراف فرعون على دعاءهما 

واحد؟من كان إنما والدعاء اثنين، إلى الإ-جابة سست، 

وهومزننا كان الثاني فإن ، واحداكان ؤإن الداعي إن قيل: 
زعموقد داع... المؤمن لأن إليهما؛ الإحابه سن، فلذللث، هارون، 

فيوأنثي الأسين، حهياب الواحد تخاطن، العرب أن العرسة أهل بعض 
ذلاك،لا،:

شيحا«أصواحثز أصوله بنرع سحلأنارأ، لا لصاحبي فقث 
نهروْقمارأنا4 عيد. ندى نواتا ؤء ؤإياد ذكرْ: عز قوله - ٢ 
[.٢٤]ق: بد4 

صالهمان: ثكل -اييل وش (، ٣٦٢)Y/لأفراء: القرآن في.عاني نب بلا الت )١( 
رحم،بن ٌضرمإ إلمح، به نبري ابن درجح القرية، بن يريد إل يثبه (؛ ٢٢٤)

محادة)حزز{ا(، ٦١٠)ا/العرب،: نان ه.اح._، ذللثج ذكر الأعلءي، 
تقلبأن اللحم ثي عن تحسسنا لا يقولر أصوله، بنع نا تحبلا وتوله ّ ت اللسان ش تال )٢( 

الليروى: ب، ل لنا وانئ ومدانه صانه س بر ما حذ بل الشجر، اصول 
)حزن(.مائة (، ٦١٥)ا/ اظرلماناسمبت دحسسالأء.

(.٢٧١، ٢٧٠! ١٦)البيان: جامع )٣( 



بدلالةامتش متروك رافيه ؤأمحابمجثم4ت ت قوله عند الطبري قال 
ألقيا،I تعالى وقال جهنم، في ألميا يقال وهوت منه، عليه الفلاهر 
وفيالاثنين، حطاب نخرج - واحد بلقط وهو - لم؛ن الأمر فأحرج 

تالتأويل من وجهان ذلك 

الاثنين...بمعنى القرين يكون أن • أحدهما 

أنوهو يقول، العربية أهل بعض كان كما يكون أن والثاني! 
ؤيلكللمرجل فتقول الاثنين، ؛4 تأمر بما والجماعة الواحد تأمر العرب 

العرب«لمن سمعها أنه وذكر وازحراها، أرحلاها 

[.١٣]الرحمن: رثكا ءام جلإ ت تعالى ٣-فوله 

؛امزدثاتقيل وكيف فاتل! لنا فال ®فان الطبري؛ فال 
وهوواحي.، الكلام أول في يكر ؤإنما اثنين، فخاطب، ث،كلباتيه 

١^،قوله: مح، بالخطاب عاد قيل: الإنسان؟ 
الكلام،من هدا بعد ما كدللثط ذللثج أن على ويدل والجان، الإنسان 

مايجمن اهق؛ ؤثو صششز'كاَلقمحار. من ألانثن ؤ-غ؛رة قوله: وهو 
حط-اباالكلام جعل إنما نيل: وقد [، ١٥، ١٤منئاروهتالرحمنأ 

بمثلالعرب فعل من جرى قد لما واحد، عن الخر ابتدئ وقد لاثنين، 
ياارحلاها فيقولون؛ الاثنين، بفعل الواحد يخاطبوا أن وهو ذللت، 

موصع،،غير في هدا كتابنا من بيئاْ قد مما ذللث، أشبه وما غلام، 

(.٤٣٧)اتآ/او1ن: جامع )١( 
)مآأأ/اا<ا(.او1ن:جامع )٢( 



الضير!قي أثره الخامس! المطاو_، 
لغفي الأسلوب هدا أثر يتضح السابقة الأمثلة في التأمل حلال من 
بلاغية،معاني من فيه ما إلى إضافة الأيات، معنى فى يرد فد إشكال 
ذلك:بيان ؤإليك 

الأول:الثال ففي 
ؤءالتعالى: قوله في يرد قد إشكال دفع في أثر الأسلوب لهذا كان 

اثنين،إلى الإجابة بت، يكيف وهو [، ٨٩]يوص: دءوقًقثاه ليبن هد 
موسىوهو واحد من الدعاء كان ؤإنما 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

وحده،موسى إلى الختلماب هذا وحه بالعربية العلم أهل بعض إن 
العربتفعل كما الاثنين، الواحد؛خْلاب مخامحلية باب من ذلك، وجعل 

هذاأثر يكون القول هذا وعلى ،، ر وأشعارهم كلامهم في كثيرأ ذللا، 
كابن- رين المقبعض ولكن ذكره؛ السابق الإشكال حل في الأسلوب 

بعدتتضمن لأية ا لكون التوجيه؛ هذا يرتضوا لم _ حيان وأبي عملية 
يؤعاذه،محلا sأسمعا ؤ فوله: في لام العليهما وهارون موصى مخامحلية 

موسىهما ليبندعومحكماه بقوله:المراد أن على ذللا، فدق 
بأمرين:الإشكال هذا عن وأجابوا ، اللام عليهما وهارون 

(؛١٤٠)T/ الوجيز: والحرر (؛ ٢٧١)(آآ/المان: جاح في ب بلا القول هدا )١( 
فيالبرهان انفلر المهدوي، إلى واليوطي الزركشي به ون(، ١٨٦)ْ/المحيط: والبحر 

(.١٤٩٨)؛/والإتقان: (؛ ٢٤٠)Y/القرآن: علوم 
)ه/أما(.اسل: والبحر (؛ ١٤٠)م انمررالوجيز: انفلر )٢( 





الإشكال؛هذا عليهم يرد لا فبئذ والشه؛د، للسائق أو العياب، 
حيانوأبو الزجاج رجحه ما وهذا اثنين، لكونهما 

الضميرتثنية أن وهو الأسلوب، بهذا عمل لمن بلاغي أُر ويوجد 
لهتأكيد ففيه ألق، ألق I للقرين قال كأنه لأمر، تثنيه ؛(^ ؤ١٥قوله في 

معادلةفيه قوته تكون عظيم بجد الفعل منه يراد أنه له ؤافهام وتهويل، 
السلأمةلاممه أل ناثنين، لقوة 

الثالث:الثال وفي 

قولهفي الوارد الإشكال إزالة في كذلل، الأسلوب هذا أنر يظهر 
فيالضمير أن وهو [، ١٣]الرحمن: ؤمأىءاُرهما3كنثافي(ه تعالى: 

قوله:في الإنسان وهو واحل.، بذلك والمخاطي، مثنى، ءؤمكما؟ه قوله: 
خوطبفكيف ٤[، ٣، ئأكان4]الرحمن: قى 

الأنين؟بخظاب 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

عندهممعروفا وكان الحرب، لغة مذام، على نزل عريي، المرمح إن 
ونحوغلام، يا ارحلاها قولهم: في الاثنين، بخهلاب الواحد مخاطبة 

للأيةالوجيه وهذا الإشكال، هذا فيزول كذللث،، القرآن فجاء ذللث،، 
والءلبري١٣/الفراء ذكرهما الدين الوجهين أحد 

)A/؛،Y؛(.و\سم\بل: (؛ ٤٦)ه/هإ، للزجاج: القرآن ساني اطر )١( 
(.٤٢٧؛، Y1)A؛/الدرر: طم اطر )٢( 
(.١٩١)٢٨ : jlJوجامع؛(؛ ٢٣)م لكراء: القرآن معاني اطر )٣( 









فهو:للأسلوب لأجمالي ا المعنى وأما 

مختلفايكون أن آدم، بني كجماعة يعقل من حطاب، في الأصل أن 
والموز(،)الواو خمير فمثلا وغيرها، كالمهائم يعقل لا ما حطاب، عن 

البهائمفي تقول ولا يسيرون، الرحال فتقول! العقلاء، بجمع حاص 
■رن يهن او ر، يهى ؤإنما رون، ميالبغال او الجمال ملأ. 

فإنيعقل، مالأ بصنفج يعقل من صنم، المحل في احتلهل إذا ولكن 
،الأفضل لكونه له تشريفا يعقل؛ من فعل الخهلايإ في يغلمب، العري، 

لرحلالمقبلان؟ هدان من وتقول: مقبلون، عره وأيا الرجل فتقول: 
للعقلاءيا حقنا للعقلاء، وهما ■,( و)٠٣الدن( واو )ال فجاءت( 4دارته، 

الأسلوب،:صيغ الثاني' المطلب 

وهي:الطبري، عند الأّالويإ لهدا واحدة صيغة وردت 

بهممختلهلا آدم بني جماعة فُ-ل عن الخبر أرادت إذا رالعريظ 
فعللتعلمهم آدم؛ بني جماعة فعل مخرج حارجا الفعل جعلوا البهائم، 

؛نيآدمءلىفعلالثهائم(ل؛،.

)\إلأأا.الشم: في والأصول )\إس\(لأ للمرد: الكامل انفلر )١( 
)\إ٦\\Ux^،: لأبن الشامة الكامن ثرح انفلر )٢( 
(.١٥٧)Y/للفراء: الهمآد< ساني اننلر )٣( 
(.١٤٣)آ'آ/آأا، اواذ<:جامع )٤( 



الأسلوب:درامة الثالث: المطلب 
هؤلاء:ومن إليه، وأشاروا الأسلوب بهذا والتمير اللغة أهل عمل 

:UY»Uo)الفراء . ١ 

إلىبالفعل ذهبث أثبلوا، محي ؤإبلهم قومك هؤلاء ملث: ؛رإذا محال: 
أردتولو بالإبل، يقبلون الذين وهم لهم، الفعل لأن خاصة؛ الناس 
منشيء خالطهم إذا انس لأن أملوا، قد لجاز وهزلأء هزلأء إمال 

الناس"كفعل فعلهم صار الهائم، 
ما-الحاس)صه(:

ولم[، ٤٥]النور: ؤئياسممحءبجهء4 وعر؛ جل ارثال قال؛ 
الكنايةونم، ملما يمنز، ما علب لأنه )فمنهن(؛ ولا )فمنها( يقل: 
حثقد أنه ترى ألا د)ما( يأت ولم ئ)من( حاء يميز لما يكون ما على 

يميزاالا ما ْع يميز ما الكلام أول في 
:Ur^o)تفارس ابن ٣. 

عق•مِبممم مهالمأ لاّءآء ١ ءادم وعلم ؤ تعالى: بقوله المراد أن رجح 
ذربمه،أسماء من شيء كل أساء علمه أي [، ٣١]القرة: ا'ئيكتيم 

ذللئ،كان لو قائل: قال ررإن قال: ثم وغيرها، والدواب والملائكة، 
قال:فكا )عرصها( أو عرفهن( )م لقال: إليه تذهب، كما 
كلامفي الكناية موضوع لأن الملائكة؛ أو آدم بمي لأعيان ذللت، أن غلم 

)عرصهن(أو )عرضها( يعقل لا ولما )عرضهم(، يعقل لما يقال العرب 

)•؛/؛:؛(.للفرا،:القرآن ساني )١( 
)؛/ا"؛ه(.لالمطس: القرآن سانى )٢( 



يعمللا وما يعقل ما جمع لأنه اعلم؛ واش ذلك قال إنما ت له قيل -
التغليبا؛باب أعض العرب، سنن من سنة وهي يعقل، ما فغلب 

اسيقة:الأمثلة الراع: اسمب 
وهي!الهليري، عند الأملوب لهذا أمثلة وردت 

I]الحجر ِ،رزضنيم لم لثم رمن معنمس فها أكث ءؤرح«لنا تعالى! قوله — ١ 
٢٠.]

الأرضفي لما جعل تعالى اف وأن الأية، معنى الهلمري ذكر 
المعييمحي المأؤيل أهل حلاف ذكر ثم معيشة، جمع وهي معايش، 

قولين:وذكر بقوله: 

والأنعام.الدواب به عنى : أحدهما
ال3خشبدلك محي الثاني: 

بقوله:عنى يقال: أن وأحن بالصواب ذلك رروأولى قال: نم 
فمعنىوالأنعام، والدواب والإماء العبيد من ه ِبرزس لم لثم من رؤ 

والأنعام،واكواب والإماء والعبيد معايثن، فيها لكم وجعلنا : ذلك،
والإماءالعبيد محكان حينئد توصع أن حن ، كدللث، ذلك، كان ؤإذا 

عنالخبز أرادتر إذا ذلك، نقحل العرب أن وذللن، )من(؛ والدواب 
آدمءاربنو معها البهائم 

(.)٦٣ص الأغن: فقه في الماحي )١( 
(.٣٨)1\إص البنان: جامع انفلر )٢( 
اليان:جامع )٣( 



ثنومم بملني، يمك بميى ش ننثم هء ص دآبز و -ءد رأس ؤ تعالى؛ ٢-قوله 
[.٤٥]النور: و بمثى ش ونيم يتلن عك بميى 

قيل!فكيف قائل؛ قال ارفإن ت لأية ا معنى ذكر0 بعد الطبري نال 
أكثرهاأو اس الأجنهده وكل لناس، لورمن( ؤنممشبج،4، 

لغيرهم؟

وكان-ءقSدآبف4، ؤءآس قوله: في داخل هو ما مريق لأنه قيل؛ 
الاسلاجتماع قال: ثم وغيرهم، >، ٧١ذلك في داخلا 

عنكنايته جميعهم عن فكنؤر واختلاطهم، ذلك في، وغيرهم والبهائم 
آدمبني، كناية عنهم كنى قد إذكان يرمن(، نثرهم نم آدم، بني 

حاصة((لا،.

ويبمم. وآصءلإِ لهم،'يبمم فئ آلنامؤ محمحإ ^٤٤١ • ذكره تعالم، قوله - ٣ 
[.٢٨، ٢٧]القمر: أن0ئم.جلإلإنيمحيم 

تعالىُ'يفول ه: نيم فنله ألحء أل فوله: ير نففي، الهلبري قال 
وذلك، الناءةل غن، يوم بينهم، مة قالماء أن أخبرهم نبئهم: ذكرْ: 

أخثرلصالح: ئناوه جل فقال يوما، وئغلم، يرما، الماء ترد كانت، أنها 
يقتسمونفكانوا بيتهم، مة قالناقة غ—، يوم الماء أن مهود من قومك 

ورودها.ليوم منه فيه ويتزودون اليوم، ذللثا منه فتشربون غبها، يوم ذللث، 

يوماالناقة، وبين بينهم مة قالماء أن إلهم، قوم ذللث، تاويل وجه وقد 

(.٣٤٠)لأا/اوان:جامع )١( 
،لا ؤيوما يومأ تشرب أن هو الماء ورد من الغب أن ودلك فيه، تشرب لا الذي اليوم أي )٢( 

)غب(،صادة )1إبمم الخرب: انفلرزن 



لأنمحيهم، ذكرت ما والمعنى؛ بينهم، قيل إنما وأنه لها، ويوما لهم 
البهائم،بهم نملaلا آدم بني جماعة فعل عن الغر أرادت إذا انمرب 
آدمبتي خمد سهم آدم؛ بني جماعة نحل مخرج حارجا الفعل جملوا 

ءفىنملاوهائم«لا/

التفسير!في أدرْ الخاص! الطلب 
إشكالإزالة وفي الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هذا أثر سين 

البيان!وإلياائ، المفسرين، اختلاف وفي لأية، ا في يرد ند 
الأولأالمثال ففي 
الإمامأن وذلك الأقوال، بين الترجيح في أثر الأسلوب لهذا كان 
]الحجر:لم,برها4 لثم تعالى؛ بقوله المراد أن رجح العلمري 

إنقال! من قول على والأنعام، واكواب والإماء المبيد هم [، ٢٠
هذافي استناده وكان خاصة، الوحش أو والأنعام الدواب بها الراد 

آمرين؛على الترجتح 
خاصةالوحش أو والأنعام انمواب بها المراد كان لو الأول؛ 

العرب.كلام في قليل وهو )ما(، موصع في رمن، لكانت 
التعبيرحنن البهائم من غيرهم مع آدم بنو اختلعل لما الثاني؛ 

سوومعها البهائم عن الخبر أرادت إذا ذلك الرب تفعل كما ب)من(، 
؛.٢١٣٠غيرعلى آدم بني خبر تغلب فإنها آدم، 

(.١٤٣)؛اأ/أ؛ا، ابن:جامع )١( 
)إا/ا/م(.ايان: انظرجامع )٢( 



أبومنهم المفسرين، من جمع التخريج هدا على اتجري ووافق 
عودأٌ'آ،.الوأبو ا، أبي بن ومكي ، ١ المعاني المظفر 

الثاني؛المثال وفي 
ذكرْ:تحار قوله في ,رد ئد إيكال إزالة في أر الأسلوب لهدا كان 

كيفوهو [، ٤٥لالور؛ و يغبى ش يثم ثآء بن دآبم ل مخ 
فيوالمعروف يعمل، لا الذكور أكثر كون مع الأية في يرمن( مر 
يعقل؟فيمن )من( استعمال الحرب كلام 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

يعقللا بما يعقل من احتالهل إذا وعاداتهم الرب اليب أّمحن إن 
علىجاءت اوكريمه والأية له، تشريفا الخطاب في يعقل من تغليب 

فيالذي العموم في حاصل الاحتلامحل أن وذلك العرب، عرفته ما نحو 
منوغيرهم الماس يثمل فإنه ، دآبم4 ؤ ؤ وأس ؤ ت تعالى فوله 

الإنسانيحم فإنه ^ىوئىهاحتلأءلآحر، • قوله وفي الداوب، 
لهتغليبا يعقل؛ بمن الخاصه ١لتعبير؛)من( حمن فحينئذ والهنائر، 
والمثعثدل؛،.المخامحلب ولأنه وتشريفا، 
الثالث:المثال وفي 

الذيالضمير عود في رين المقاختلاف في الأسلوب هذا أثر يظهر 

(.١٣٤)م يعاني: القرآن تمر انظر )١( 
(.٣٨٧٥، ٣٨٧٤)٦; الهاة: بالوغ إلى الهداة انظر )٢( 

٣١٤.)



سيمحأ
كلمة:في [ ٢٨]القمر: قنثه وألآئ تعالى•' ذيأ-وله 
قولين:على ؤ.بجاه، 

قمةالماء أن المعنى! فيكون صالح، قوم على عائل• أنه الأول؛ 
تأثريأن عن اف فنهاهم الناقة، تردم لا الذي اليوم في يتوامونه بينهم 
الذينْع بالتواسي وأمرهم بيومهم، فيه الناقة ترد لا الذ«ى اليوم أهل 

علىبعضهم يممل-ى ولا يومهم، في اياقة ترد 
أنالمعنى! فيكون الناقة، وعلى صالح قوم على عائد أنه الثاني: 

تشربلها ويوما منه، يشربون لهم يوما الناقة، وبين بينهم مة قالماء 
عر lJb،Uقوله: في الذي والميم( )الهاء ضير فيكون ْنهأآ،، 

علىعايدأ يكون أن فيه والأصل والناقة، آدم بني حماعة جميعهم، 
منفعل لاحتلاحل ذلك جاز ؤإنما بهم، خاص لأنه آدم؛ بتي جماعة 

آدمبني عن أحبروا إذا ذلك الحرب تفعل كما يعقل، لا ما بفعل يعقل 
آدم•بك، عئوا الثهائم ْع 

(.٣٩٠)T/اكزيل: لخلوم والمهل (؛ ٢١٨)؛،/الوجتز: السور انظر )١( 
 )Y( المان: جامع انظر(iY/YY ،)القؤآزلاقرطي: لأحكام والجامع ؛.)آ/هه،(



عشرالثاني المحث 

 ،<)٢(/

،الخظاب في آدم بتي من الإئاث على الديور )ئغليب 
الجئع(لىم آدم بني غير من الدكور أخبار وثأنيئ 

لوب؛لأسا توصح ث لأول ا المطلب 
فيآدم بمي من والمؤنث المذكر اجتمع إذا اليبهم وأسالعرب عادت من 
ضه،مع والمؤنث الأصل، هو لأنه الموث؛ على المذكر تغليب الخبر، 

وقااوتال"ا،.قامتا I يقال يجوزأن ولا وقعدا، قاما والمرأة الرحل ■' فيقولون 

-عنها الله رصي - عائثة على دخل لما ه النبي قول ذللثج ومن 
فوالله، ئطيموو يما عليكم ررمة، ت صلاتها من له وذكرت امرأة وعندها 

لأبملاشحنىظوا<\؛/

(.٦١٠، ٦٠٩/١١)اUن:انظرجامع )١( 
(.٤٣٦;٢٠)انيان: جامع انظر )٢( 
(.YUA/Y)الأناري: لاين وال>ث اJذكر انظر )٣( 
يرقمأدرعه، اف إلى الدين أحب باب الإيمان، كتاب في ( ٣٠)ا/ ت البخاري أحرجه )٤( 

نصمن أمر يامح الصلاة، محاب في (، ٣٠٩، ٣٠٨)ص صحيحه: في لم وم(، ٤٣)
(.٧٨٥)يرقم بمعد، أو يرفد بأن الذكر أو القرآن عيه استعجم أو صلاته في 



يقل!ولم النساء، المخالج، أن مع )غليكم(، ت بقوله ه فعبر 
عاماالحكم يكون حتى الأنايث، على للمدكور تغليبآ )عليكن(؛ 

،•للج٠يع١١
الجمع،في آدم بني غير من الذكور أخبار تأنيثا عاداتهم من وكذا 

نمير،الجمال، ! فتقول(والموات،، كالبهائم يعقل، لا ما جمع تأنيث أي 
ذلائ،أأشبه وما وبريتهن، بريتها، والأفلام يسرن، وهن 

لأملوب!ا صيغ إ الثاني المطله، 
وهي!الطبري عند لوب، الأملهذا صغ ثلايث، وردت، 

ثموالماءُ، الرحائ، احست، إذا العرب شأن )ْن الأولى: الصيغة 
الأنايثج(دون الدكران عدد على تخرجه أن عددها أ؛همت، 

الحربفإن الخبر، في اء والنالرجاث( اجتمع )ؤإذا الثانية؛ الصيغة 
اللكونءاإىالإاث(ل".تغلنإ

أنالأنثى إلى الذم خمعوا إذا العرب شأن )من الثالثة: الصيغة 
أخباريونثوا أن شأنهم لو[من الميم... كناية ؛لفظ. كنايتهمايخرجوا 
،.الجمع(ر في آدم بمي غير من الذدر 

)؛/Y•؛(.القارى: وعمدة )\إسلأ ازري: فح اننلر )١( 
(.٣٨٤)ْ/ لازيتنري: والكشاف ؛(، iVU)؛/والأدب: اسة في الكامل انظر )٢( 
(.YOA)؛/المان: جامع )٣( 
(.٦١٠)اا/ا،،ا■، السمان: جامع )٤( 
(.٤٣٦)•Y/السمان: جاح )٠( 





^^لم£إري

لأنهعلى المذكر حكم علب والمؤنث المذكر اجتمع متى 
عليهءرا،.ميغ والمؤنث الأصل، 
ففدالجمع، في آدم بتي غير من الذكور أحار لتانسثا بالنسبة وأما 

مهم:العلم، أهل من جماعة ذلك ذكر 
)ت،َ\،سم:١-الفراء 

^_)L،،جمعه في فهو وشبههم، الناس غير من ذكر رركل ت قال 
وبنيتهى،فهدمتهى اجد ملي وكانت فاتتهن، أثواب مح، مر تقول؛ 

هدا*ارمعلى يى 
I ١ )محت،٠ عبيدة أبو — ٢  (j،Y

مؤننا،مع ذكرا أو مونئا، أو كان ذكرا الحيوان رُوجميع قال؛ 
التأنيثارأم-إلى يخرج 

:UYAO)المرد ٣- 

ولاحماعة، معنى تريد لأنلث، ْؤونث؛ جمع ك}، أن ررواعلم قالا 
وذللث،الجمع، في والنون بالواو يجرى فعله كان ما إلا ذللث، من يذكر 

العليه، وفعاله بالتأنسث، فجمعه يعقل عماخرج ما ؤك}؛ مايعقل••• كن؛ 
ذلل؛،«رمإلا يكون 

(.٣٠٦)صه*م، للحريرى: الغواص درة )١( 

.crvA/r)للزجاج: القرآن وّعاتي (؛ ٣٩٥







الشيرثفي أثره ا
توصيحفي الأسلوب هذا أثر يفلهر السابقة الأمثلة في التأمل عند 

فييرد فد إشكال دفع وفي الأقوال، بين الترجيح وفي الأية، معنى 
التفصيل!ؤإليلث، J؛Lنية، لهناض من يحويه ما إلى إصافه المعنى، 

الأول:الثال ففي 

تعالىاممه أن وذللث، الأية، معنى توصيح في الأسلوب هذا أثر يتبين 
فذكر[، ٨٣،: فلأعرا ا ] ه آلعثعؤتي، يرنتت> َكاثئ< ؤ ث لوءل.ئامرأة في قال 

فيالحرب أسالسب، على حريا الغابرامحت،(، )من يقل: ولم الضمير، 
معهلكّت، لما أنها وذللئ، الخءلاب؛ في الإنايث، على الذكور تغالسيا 

آلعنييذهُؤيرنت< ت محيل عذابهم، مثل وأصابها قومها رحال 
ءأؤيرئث>قوله: أن وهو لوب، لأسا لهذا بياني لهليف أثر ؤيوجد 
قوله:من الصوتي، والجرس القرآني، المقلم حيث من أبلغ آلثمحسه، 

بعدهاوما قبلها ما فإن الأيامحتح، لنواصل لمواقمتها الغابرامت،(؛ رمن 
أعلم.والله الفاصلة، نفس على جاء 

اكاني:المثال وفي 

الإمامأن وذللغ الأقوال، بين الترجيح في الأسلوب هذا أثر يتبثن 
قولهفي ففتل اء بالم)الخالقين( فثر حينما قتادة قول رد العلبري 
هذارد في استناده وكان [، ٨٣ؤأسلإعآمحثه]الوبة: تعالى: 

والموز،بالياء ولا والموز بالواو اء المتجمع لا العرب أن هو الفول 

(.٤٩٢)١; لكرسي: المتر راح وال(؛ ٤٥٧)U/الدرر: نظم انظر ;١( 



أنرجح ثم الخالقات، أو الخوالف لقيلI النساء المراد كان ولو 
والضعفاءرمانتهم، وأهل الرجال مرصى مع قعدوا فا I المعنى يكون 
حسنوالنساء الرجال اجتماع المحنى في كان ولما اء، والنمنهم 

للرجالتغلثيآ آدم، بني ذكور بجمع خاصة كونها ْع والنون بالثاء التمير 
هداعالي ووافقه العرب، عن ذللئج معروف هو كما اء، المعلى 

الحلبيوالممين ععلية ابن التخرج 
:الئالث،المنال وفي 

تتعالى موله في يرد ئد إشكال لج في الأسلوب هدا أثر يتضح 
للمه للمن ميذإ لا ولقي ثأكش المد;١^ ص؛ك 

فيالضمير جاء كيف وهو [، ٣٧،ت ]^LJiؤأنجدؤإقأكمح،^٤^٧^ 
أشياءثلاثه قبل المذكور كون مع إناثر، صمير ؤحلثه-ثه قوله• 

وهي:مؤنث»، وواحد والقمر(، والهار )الليل ت وهي مذكرات، 
الالمذكر يغلم، والونث، المدكر اجتمع إذا أنه والقاعدة )الشمس(، 
ا.الؤوث،؟!

ذللث،؛عن الجواب في فيقال 

كجماعةيعقل فيمن هي إنما الؤنن، على المدكر تغلسم، قاعدة إن 
كالمهائمغيرهم، من والمونثر المذكر اجتمع إذا وأما ادم، بني 

كماالذكر، يعلم، ولا مؤننا، الخبر تخرج الحرب فإن والجمادات، 
كلهاوالقمر والشمس والهار الليل فان الأية، هده في الحال هو 

فيزولالؤJثV، بضمير عنهن التعبير حن ولهذا تعقل، لا جمادات 

(.٩٣)I/الممون: واكر (؛ ٦٧، nn/r)الوجيز: المحرر انظر :١( 









لأسلوب!ا صيغ الثاني' المْللب 
!منهاالطبري، عند الأسلوب لهذا المعنى في متقاربة صخ عدة وردت 

الءخاظبالخبر في اجتمع إذا الخرب ثان )من الأولى• الصيغة 
الخطاب(فى الخائب فثدجلوا المخاحلب، يغلبوا أن والخائب، 

فانالخبر، في اجتمعا إذا والخائب )المخاطب I الثانية الصيغة 
الخطاب(رعلى الكلام يخرج العرب 

إليهوصئت ائا إنخاءلست، إذا شانها من )الرب الثالثة! الصيغة 
عنهماالخبر فنخرج المخاطب، تعالب، أن عنه، الخبن فأرادت، غائبا 
ا.الخهلاب(أ وجه على 

الآ-،الوتؤ:دوامة الثالث: المطلب 
ومنبه، وعملوا الأسلوب هذا عن والتفسير اللغة علماء تحدث 

)تها*مم(رن:المقال بكر أبو . ١ 
يغلبواأن وغائس،، حاصر عن أحبروا إذا الرب شأن ررمن قال؛ 
فعلتماا؛الخائب، وفلان أنتؤ كنت، I فيقولوا الخطاب، 

Y(lo.)/؛البيان: جامع )١( 
(.٣٥٠)٦; البيان: جامع )٢( 
(.٣٧٢; ١٧)(، ٧٦)0\اأخرى: محخ وانفلرإلى )\>/ا،ه؛(؛ التان: جامع )٣( 
إمماميلبن علي بن محمد بكر أبو خراسان، عالم اللغوي، الأصولي الفقيه الإمام هو )٤( 

كثيرة،مصنفات وله ومثتين، وتسعين إحدى محنة في ولد الكبير، القنال الشافعي الشاشي 
بالشاش،مئة وثلاث! وستين حمس سنة توقي الهر، وراء لما الشافعي فقه انتشر وعنه 

(.٢٧٤)A لازركلي: والأعلام (؛ ٢٨٤البلاء: أعلام انفلرّير 
١(. ١٩، ١  ١٨)؛/يرْ: تفقي الرازي محه حكام )٥( 



)تبم؛ه(:طالب أبي بن مم . ٢
I،jLi ،_jliالغائب، عالي المخاطب يعلب راوالعرب نال; 

رر إيمانهم'٠ يقل ولم [، ١٤٣ت تالفرْ إبمنئلإ4 ومحغ 
ّا_أ؛وحيان)ته؛سمث

 Iكانحكم، إليهما وأسند وغائمس،، مخاظن، اجتمع ررإذا ثال
يجوزولا تخرجان، ونيد أست، فتقول، لمخاطي،، لالتغلهب، 
}يخرجازرال 

اسيقية:الأمثلة الرابع: اسيب 
:منهاالطبري عند الأسلوب لهدا أمثلة ورديت، 

ؤءوي،ألكث١يJ، آثم إرنث> لصخ أق، َ،0 ^^-١ محا: الت*ه قول- ١ 
[.١٤٣نجث4]اوقرة: 

ماعالي ُرؤونا'؛انأثل,هيخإثةؤمه فوله: رافمعنى الفري: قال 
اممهقال وكيم، قائل: لنا قال فان الصلاة••• أنه من الرواية به تظاهرت 

الأحياءإلى الإيمان قاصاف، إثكؤمه، ثتخ ص جما ؤون\ ثناؤه: جل 
إحوانهمعلى أشفقوا كانوا إنما بدلك، المخاطبون والقوم المخاطبين، 

أمرهممن ذللن، وفي المقدس، يبتؤ نحو يملون وهم ماتوا كانوا الل«ين 
•لأية؟ ا هدْ أنزلت( 

قل-أيقنا فإنهم ذللنؤ، من أشفقوا قد كانوا ؤإن القوم، إن قيل: 

الهايأ:طوغ إلى الهداة )١( 
 )Y( :الممءل(Y«n/Y ؛) رهان و1مJالقرآن: عالوم في ا(XT'T/T



المقدسبيت إلى صلوها التي صلاتهم يواب حبوثل من مشققين كانوا 
صياعا،وذهب بطل قد ذلك عملهم أن وًلنوا الكعبة، إلى التحويل مبل 

الأحياء،إلى بها الخطاب فوجه حينئذ، الأية هذه ثناؤه حل اض فانزل 
الخمفي اجتمع إذا العرب شأن من لأن منهم؛ الموتى فيهم ولحل 

الخطاب،فى الغائن، فثدحلوا المخاؤلجح، يثنوا أن والغاب، المخاؤلتج 
غيرغائ—، آحر وعن عنه، الخبر وجه على حاطنوه لرجل فيقولوا 

مم

حاصران،وهما لهما بهم كهيئةبكما، وصنعنا بكما فعالنا حاصرت 
فردواأحدهما، يخاطبون وهم ، بهما فحلنا ؛ يقولوا أن تجيزون يولا 

الغاو_،١١عداد إلى المخاهل_، 

*آؤ، ويث ر1-ءدْ أثه آثة ثآء ُؤولو ث وعز جل قوله - ٢
[.٤٨ثاتتم4]اوائاوة: 

قال!، وكيفI مائل قال ررفان ت لأية ا معنى ذكره بحد العلبري قال 
أنذكرُث، وقد بذللئج، ي، ^١ ٠١١ومن كلوةإفيآثاسلإه، 

مضواالذين الأنبياء مع نبينا ومنهاجاه ئ/عه جعلنا.بثآغ' ذم ؤ I المحنى 
جدة؟على ه نبينا فثل الذين وأممهم قبله، 

عنالخبت به أريد قد فانه ه، لنبينا كان ؤإن الخطاب إن ت قيل 
وصئّتطإنسانا حاطبتر إذا شأنها س العرب ولكن وأممهم، قبله الأنبياء 

الخبتفنخرج المخاءلس(، دغل_إ أن عنه، الخبن فأرادمحت، غائثا، إليه 
ذكرْ:تعالى قال فالذلكؤ الخءلاب، وجه على عنهما 

(noY'/Y)ا(جامع  :jLJi ،٦٥٤.)
Xt\\lK)اليان: جامع )٢( 





^^؛لأير£إري

الوالأن مع للاحساء، حطاب ءؤلإنمخإبمقؤمه، فوله؛ في الذي 
المقدسليت إلى يصلى وهو مات فيمن هو إنما لأيه ا يبه بنزلت الذي 

)لف: - كذلك الأم وثقا,_اذاكان فلماذا ،، ١١العالخاءباتفاق 

ب
ذلك:عن الجواب فى فيقال 

تغللماالخبر، في والغائب المخامحلب اجتمع إذا العرب عادة من إن 
وذلكالعرب، كلام نن ّعلى جاءت لأية ا وهذه الخاف،، على المخاطب 

تحبهلأن القبلة تحويل قبل ماتوا الذين إخوانهم على نفقتهم ْع الأحياء أن 
صلاتهم،ثوام، حبوط من كذلك، هم أنفعلى منفقين كانوا صلاتهم، 

حهنابيتغالمبؤ لتضّخإثم٤٠، ءؤو،تامحا'أق، جميعا: لهم الجواب فجاء 
إذاما بخلان، وهذا الأموات، وللخائبين لهم شاملا ليكون الحاصرين، 

فحمسب،.الأموات إلا يثمل لا فانه إيمانهم(، ليضع اممه كان )وما قيل: 
الثاني:المثال وفى 

تعالىقوله في يرد قد إشكال دلخر في كذلكؤ الأسلوب هذا أثر يتبين 
ئدة:المآ ] ه ءاثم ^١ ي كام دلكي رأجنْ أقن دبمالًىم آثم وآوثاء ؤ • ذكره 

ءؤك1وؤفيحءاسمحأهتعالى: قوله في الذي الفمير أن وهو [، ٤٨
همحمد أمه - الخلبري رأي على - به الراد أن مع مخاطبه، صمير 
الخاظبؤ؟بضمير الماضية الأمم عن عتر ، فكيفقبله، التي والأمم 

:ذلك،عن الجواب في فيقال 

معروفاكان فلما وأساليبهم، الخرب بلغة نرل عربي القرآن إن 

^٩١٦١-فرْ: و مزض الإمام الاتفاق، نقل،ذا 



علىالأية هدم جاءت اجتمعا، إذا الغائب على المخامحلب تغليب عندهم 
ؤ.وبأوؤ(فيحتعالى• بقوله المراد في اجتمع أنه وذلك ذلك، وفق 

فيمحمد أمة ت، فعلبفبله، التي والأمم ه محمد أمه ثاسؤأه 
الطبريإليه ذم، ما وهذا الماضية، الأمم فيه ودحالت، الخلماب، 

همحمد بأمة خاص الأية في الذي الضمير أن إلى مجاهد وذهبح 
ضميرلأن الإشكال؛ هذا عليه يرد لا فحينئذ ، الأمم من عيرها دون 

الضمينفتوافق بذللثه، المخامحلبة وهي ه محمد أمة على عاند الخطاب 
أعلم.واف وءائد0، 
الثالث،:المنال وفي 
المقرينأن وذللت، الراجح، القول تقوية في أثر الأسلوب لهذا كان 

إلاالمز نن لغنر ؤو؛آ تعالى؛ بقوله خوطب فيمن احتلموا 
قولين:عر [، ٨٥هيلأ4]الإّراء: 

خاصة.اش رسول سالوا الذين أنهم • أحدهما 
-غيرهم الماس وجميع ه اف رسول سألوا الأين أنهم الثاني: 

علىالمخاطب، تغلمّتإ على الكلام وخرج - الهلبري رجحه ما وهذا 
ذللت،.العرب تفعل كما الغاسب،، 

مهماوأنه وتعالى، سحانه اف علم لمة إظهار القول هدا وفي 
تعالى.اف علم بجنب فليل فهو علم من والأخرون الأولون أوتي 

:jU\جامع انظر )١( 
القرآنير نففي كير وابن (؛ ٤٩٥، ٤٩٤)A/المان: جاع في عنه الطري حكام )٢( 

أيا.ينا.ين المعلؤع مجاهد نفير في أجده ولم )ه/ه؛مل(؛ العظم: 





عقرالرائع الممحث 

الثونغيأ،إلى الجناة )إمحافه 
الأعضاء(رّادر بها والمقصود 

تلأسلوب ا نوصح الأول•' المطلب 
الجناياتجميع إخافة فيه واتساعهم الكلام في العرب عادات من 

بلسانهأو بقلبه جناها فد بعلمها كان ؤإن يده، إلى ان الإنيجنيها التي 
هىلأنها الأعضاء؛ من غيرها دون اليد إلى أصيمك ؤإنما بفرجه، أو 

غيرهاعلى فعليت الأءمالر٢،، أكثر تزاول وبها التهرف، في الأصل 
سالجوارحص

بجنايةعوقب لمن فتقول كلامها في العرب به تتمثل ما ذللث، ومن 
الجنايةهده تكون وقد ، نفخ( وفوك أوكتا )يداك ه! نفعلى جناها 

سير.نمرق مع (، ٢٧٣)Y/البيان: جامع انظر )١( 
(.٣٢٥)Y/للزجاج: القرآن ومعاني (؛ ٢٧٤)Y/اليان: جامع انظر )٢( 
)٣;القرآن: علوم ني والبرهان (؛ ٥١١)أ/ )\إ\صإ لازمخنري: الكشاف انظر )٣( 

الهاشس:الخير لأي والأمثال (؛ ٣٣١)ص سلام: بن _ لأبي الأمثال كتاب انظر )٤( 
(.٢٨٩)ص 



منبغيرهما أو بمرحه، أو بلسانه، كانتا العقوبة عليها استحق التي 
اليد.سوى الأعضاء 

تلأصالوب ا صيغ الثاني■ المطلب 
:وهماالهلبري، عند الوبا الأّهذا معنى في ن صيغتا ورديتا 

،■جرهابجريرة يوحد للرحل الحرب،[ ]أي )فتقول( الأولى• الصيغة 
كست،وبما يداك، جث يما هن،ا ناللثط •' عليها فيعام، حناها جناية أو 

التيالجناية ولعل؛ اليد، إلى ذلك، فتقيم، يداك؛ قدمت، وبما يداك، 
منذللثؤ يغير أو أ\ذأزإج أو باللسان كانت، العقوبة عليها فاستحى جناها 

٠اليدآ موى جده فاء عا 

أعضاءجنايالت، العرب،[ ]أي أضافوا كما )... الثانية! الصيغة 
خئالذي كان ؤإن يداه، بث، كبما ذللا، : فقالوااليد، إلى الأبدان 

فرحه(لأ،.أو لسائه عليه 

:الأطوبفدرامة الئالث،: انمللب 

الأيدي،إلى JضافC قد الأفعال أن إلى الحرب، بلغة العلم أهل أشار 
هزلاع!ومن الجوايح، من غيرها الإضافة هذْ من المقصود ؤيكون 

اص:^١ ١-الزجاج 

لماليدان كانت، ؤإن يداك، بث، كبما دللقؤ فيه: يقال رر... قال! 

(.٢٧٣)Y/ألمان: جامع )١( 
)؛ا/اآهاألمان: جامع )٢( 





اسيقية:الأمثلة الرابع: انمللب 

منكثيرة مواصع في الأسلوب هدا على الطبري الإمام اعتمد لقد 
فيإلا — اطلاعي حب — صراحة إليه يثر م لؤإن يره، نف

الأمثلة:بعض بقرب واكتفى ،، موقعين١ 

آبدايتمنوء 0محؤوكوإن حقنم ألموثءان ذكر0: تعالى فوله ء ١ 
[.٩٥، ٩٤]البقرة: و\مح؛وه بماهومتآيد;أمؤإثنعلم 

بمابه: يعني فإله وعئومثأيد-إمه فوله: ءروأما الطبري: فال 
فيالعرب به ئثمثل ما نحو على مثل، ذلك ؤإنما أيديهم، أسلفته 

فيعافناحناها جناية أو جإط، بجريرة يوحد للرحل فتقول كلامها، 
فيمشوبما يداك، بث، كوبما يداك، حنخ، بما هذا jاللث، : عليها
عليهافاتص حناها التي الجناية ولعت اليد، إلى ذللت، فتميم، يداك؛ 

سوىحسل.ه أعضاء من ذللثج بغير أو بالهمج أو باليسان كاست، العقوبة 
الماسحناياُت، غئلم لأن اليد؛ إلى يانحافته ذلك قيل ؤإنما اليد، 

الماسيجنيها المي الجناياُت، إصافة باستعمال الكلام فجرى بأيديهم، 
ائربحناه مما ان الإنعليه عوقبط ما كل أصيف، حتى أيديهم، إلى 

وناؤْحل نال فلذلك، يداه، حنته ما على عقوبة أنها إلى حدو أعضاء 
ماثناؤ0 حل فأصاف آد-ولمه... ، مثا؛J>Lأيدا بثثنوة ود ؤ للعرب: 

حدس — ألتهم به ونطقت، هم، أنفوأضمرته قلوبهم، عليه انطور>تج 
وأنهأيديهم، إلى — له رسا وجحود وتكذيبه عليه، والبغي محمل 

)1\إ\ص(، ٢٧٣)Y/انظرجا.عاوان: 





مننقمة بهم نزلت إذا يعني! ه، مصَنة أصنبتهم ^٥٢ قبلك، من أنزل 
مهم«سلفت الش بذنوبهم ت يعني ، أمحيؤ-م4 شت ^بما افه، 

التمسير!في أثره الخامس! المطالب 
معنىتوصيح في الأسلوب هذا أثر يتبين السابقة الأمثلة خلال من 

بالتفصيل!البيان ؤإليك معناها، في يرد محي إشكال إنالة وفي يات، ألا 
الأول:الثال ففي 
يثمموهتعالى: محوله معنى توصيح في أير لأملوب ا لهذا كان 

،أيب:ثم4 هدمت  ١٠٤^قوله: وأن [، ٩٥بقرة: ]الآي:تم4 يدمث بثا آبدا 
كتحريفهمباليد كانت، مواء اكتسبوها، التي الأعمال جميع يثمل 
اجعلو) جهرة( اممه )أرنا كقولهم! باللسان أو الأنبياء، وقتالهم التوراة 

قلوبهمأصمرته وما ه، محمد نبوة كجحودهم بالاعتقاد أو إلها(، لما 
ؤإنماوالثاطنة، الذلاهرة الأفعال من ذلك وغير والحد، الحقد من 

أكثرتباشر لكونها الأعضاء؛ من غيرها دون بالذكر اليد حصصت 
والقرآنوأشعارهم، وأمثالهم الحرب كلام في وارد وهذا الأعمال، 

اليبهم•وأّالعرب بلغة نزل عربي 
ضهي أيديهم اكتسبتها التي الأفعال فإن تقدم ما إلى ؤإصافة 

حرفوافقد الجوارح، من بغيرها مقارنة وأفظعها، الأفعال أبثع الغالبا 
عقلتمهدى من الناس وحرموا الأنبياء، وقتلوا الموراة 

(،٢٣٢، ٢٣١/١١)أخرى: ا.ثلأ وانظر \،؛(؛ n/U)اليان: جامع )١( 
(.٦٣٦)ألإ/(، ٥٣٦، ٥١٣، ٥١٢)•أ/(، ٥٠١

(.٦١٦/١)واكوير: التحرير انظر )٢( 



والثالث:الثاني الثال وفي 
وهوالأذهان، إلى يرد ئد إشكال دفع في الأسلوب هذا أثر يتضح 

منوالمنافقون المشركون عمله ما كز أسد ذكره تعالى اممه أن 
تجوألماهدمغرو^ا \لحيين ؤذوذوأعذاث» فقال: أيديهم، إلى المعاصبمي 

ال:وف[، ١٨٢، ١٨١محآئإ@4]آلءسمان: 
ماالأفعال هذه من أن مع [، ٦٢

ونحنفقير افه )إن كقولهم: ثهم ألحنته ؤإنما قطعا، أيديهم تجنه لم 
باطهوكفرهم كشافهم اعتقادهم أو مغلولة(، افه )يد وقولهم: أغنياء(، 
أيديهم؟.إلى كله ذللث، أصيف تكيف كالزنى، فروحهم أو ورسوله، 

ذلك:عن الجواب في فيقال 
حميعإسناد القرآن مها نزل التي العربية، اللغة اليب أسمن ررإن 

أكثربها نزاول التي الجارحة أنها إلى نفلرأ اليد، إلى الأعمال 
ذلكءرا،.ر إشكال ولا غيرها، على فعلست، الأعمال، 

(.٤٧ ii'i/o)المان: أضواء )١( 





عشرالخامس المبحت 

بهلد إذا أكثر، أو مرسن الكلام أو الكلمة )يكرار 
والتهاليال(أا،التخؤيف فى التغليظ 

الأسلوب؛نوصح الأول؛ المطلب 
يطويلما ومحاسنها، العربية اللغة أساليب من الكلام في التكرار 

هذهومن اوسياقرأ،، حلال مجن ثعرف حديده ومعاني فوائد من عليه 
لك،ويل مهددأ; كقولك والتهديد، التخويف في التغليفل إرادة المعاني 

وأشعارهم.العرب كلام في مشهور وهذا لك، فويل 
البخاريلها وبوب النبوية، السنة في للتكرار أمثلة وردت وقد 

منحملة وذكر عنه(رص، لبمهم نلأيا الحديث أعاد من )باب بقوله؛ 
الأصحابه بعض رأى لما ه النبي حديث، ذلك ومن الأحاديث، 

منللاعماب راؤيل نائلا؛ صوته باعلى فنائي رحليه، غل يحن 

)إأ'/ا'ا•(.او1ن:جامع انظر )١( 
 )٢(Oyuj  ن انظر العاني هدمUرJعلومش والإتقان (؛ ٢٩. ١ ١ )م القرآن: علوم في ا

(.١٦٠٨.)ْ/\ّ؛آ"> القرآن: 
(,٥٠ا تالبخاري صحح انظر )٣( 



منوالتخوف والتهديد، الزجر في مسالغة ا، ثلاثآأ أو مرتين الثارار 
النار.عذاب 

تلأسلوب ا صيغ ت الثاني المطلب 
ثوهي الطبري عند واحدة صيغة الأسلوب لهدا وردت 

الكلمةكرروا والتهديد، التخوم، في التغليفل أرادت إذا )العرب 
. /)٢(

•ٌرُينا 

الأسلوب:درامة الثالث،: المطلب 

إلىوأثاروا الكلام، تكرار أسلوب على قديما العلماء تكلم لقد 
هؤلاء؛ومن فوائده، بعض 

ا-أبوالرلد)تاماه(ص:

لاموالثلائا، الكلام يكرر - ه الرسول يعني - كان ررإنما ؛ قال، 

ثلاثاالحديث اعاد من باب العلم، كتاب في (، ٥١)ا/ صححه! ؛ي البخاري أحرجه )١( 
ثلاثا(أو )مرتين لففل; بدون (، ١٢٤ص)صحيحه; في لم وم)٦٩(؛ برقم عنه، ليفهم 

(.٢٤١، ٢٤٠)بمالهما، الرحالين غل وجوب باب فيكتابالْلهارة، 
)؛آ/ا'1(.البيان: جامع )٢( 
المؤمنينأمير المفنى، الحاففل، الفقيه، الإمام، المدني، القرشي ذكوان بن عبدافه هو )"٢( 

بصيرآفصيحا، كان الزناد، بآبي ؤيالقس، القرشي، الرحمن مد أبو الحديث، في 
وغيرهما،صهل، بن أمامة وأبى ماللث،، بن أنس عن حدث عاقلا، ، LfcJlpبالعربية، 
وثقهوغيرهم، مليكة، أبي وابن عقبة، بن ومومحى الرحمن، عبد ابنه عنه وحدث 
النبلاء:أعلام مير انفلر وماتة، وثلاثين إحدى ستة نوش ممن، وابن حنل بن أحمد 

(.٨٦، )؛/OAلازركلي: والأعلام (؛ ٤٥١)ه/ه؛؛-



أرادإذا أو ملأنه، نسمع لا أو محه، نفهم لا أن حثي إذا ثلاثا، 
،.الموعظة*ل في الزجر أو التعليم، في الإبلاغ 

;(:٥٢٠٧)^،٢-الفراء 

والتخوف٠التغليظ على العرب، تكررها قد رروالكلمة ت قال( 

^:٢٧٦)^،قسه '؟-ابن 

الفرTjأن أعلمتلثؤ ®ففد ث فيه( والزيادة الكلام )تكرار باب في قال، 
التوكيدإرادة التكرار! مداهبهم ومن مذاهبهم، وعلى القوم ان يلمنزل، 

والإيجاز،التخفيف، إرادة الاختمار! مذاهبهم من أن كما والإفهام، 
شيءإلى شيء عن وخروجه الفنون، في والخطست، المتكلم افتتان لأن 

فيالقائل يقول، وقد واحد، فى على المقام في اقتصاره من أحسن 
موحالتوكيد أراد إذا أفعله، لا والته ثم أفعله، لا والله كلامه! 

أمفعله<^٣/هن الأطماع 

فانيةلا أن وظن الأسلوب، هذا أنكر من على الزركثي رد وقد 
أنكرمجن غلظ ®وقد فمال،! والبلاغة، الفصاحة عن خارج وأنه منه، 
منهو بل كذللثج وليس له، فائدة لا أنه ظنا الفصاحة، السب، أممن كونه 

فىالعرب عادة أن وذللث، ببعض، بحفه تعلق إذا لاسيما محامحتها، 
قمديتخأو وقوعه، وقرب لتحقيقه إرادة ء بثي أ؛همت، إذ خط_اياتها 

أبوتحمق: الثانية، ط: (، ١٧٣، ١٧٢)ا/ط1ل: لأبن المتارى صحيح ثرح انفلر )١( 
آم(. ٠٠٣-٠٥١ ٤٢٣الرشد، مكتبة )الرياض إبرامم، بن يامحر تميم 

(.١٧٧)مللفراء: القرآن ساني )٢( 
(.٢١٣)ص اسة: م ز الماحي وانفلر (؛ ١٨٢)ص القرآن: ثكل -ارل )٣( 



وكانتنهم، ULjالقرآن نزل ؤإنما توكيدا...  Ajj'jSعليه، الل.عاء 
تستحكمالمساللثؤ وبهذا وبعض، بعضهم بين فيما جاريه مخاطبامه 

منورد ما يحتمل ذلك وعلى المعارصة، عن عجزهم في علهم الحجه 
^١،.٠٠والوعيد..والوعل. المواعفل تمار 

المملمقية:الأمثلة الراح: الملج، 
:منهاالهلبري عند الأسلوب لهدا أمثلة ورديت، 

محكدبوظ@يمَمحلكوجل؛ عز قوله - ١ 
[٣٥- ٣ ١ ]١لقيامن: '^؛؟٠ ١٥ثك أول ر.ام ئأوك لق، ا.اأذك ؛-•مت أنلي، 

يعلولم اض، بكتاب يصدق فلم ذكره: تعالى اريقول الهلبري: قال 
وبنحوالله، طاعة عن فأدبر وتولى الله، بكتاب كذب ولكنه صلاة، له 

^١^لكناوك.۶أوللكوقوله؛ التأؤيل... أهل قال ذللث، في قلنا الذي 
لأبيوعد على اش من وعد هدا هة4، 

نحطعوففه م رواآكك، ألعظيم ألتإ رؤأعن تداءزة عم ؤ وناؤْت جل قوله - ٢ 
\_0آ.@هءونوي'قءن4]المأ: 

كماالأمر ما ذكره! تعالى يقول ، رروقوله!الهلبري! نال 
مماتهم،؛عل. أحياء إياهم الله بعن، ينكرون الذين المشركون هؤلاء يزعم 

يقول!فقال! منهم، القول هذا على ثناوْ جل وتوعدهم 
يومبهم فاعل الله ما أعاّ.اء0 الله وعيد المنكرون الكفار هؤلاء سيعلم 

)مآ/ه(.القران: اورهانفىءلوم )\(
(.٥٢٤)ماأ/آأه، اوان:جامع )٢( 



أنمن يزعمون كما الأمر ما ت ممال آحر، بتكرير الوعيد أكد ثم القيامة، 
أنسيعلمون به، كفرهم على معامحثهم ولا مماتهم، بعد محييهم غين اف 

سيئمن قدموا ما إلى وأيصوا اممه، لقوا إذا نالوا ما غين القول 

آمح©عقمصة©همحفّا.قولهتُالىذكرْ: 
٤[.- ممونو(نمَه:نفص]اككاترا 

بقوله:ذكره تعالى يعني اؤَكلأسوفةانذئ0ه، اروقوله: الطري: مال 
ؤسوئ،وقولهI التكاثر، يلهيكم أن ، تفعلواأن ينبض هكذا ما ءؤَ؛لأه: 

الذينأيها المقابر، زرتم إذا تعلمون سوف ثناؤه! حل يقول دملمو0ه، 
طاعةعن الدنيا ض بالتكاثر واشتغالكم محلكم، غن، التكاثر، ألهاهم 
ربكم•

تفعلواأن ينبغي هكذا ما مم I يقول ، ثلموزه سوف 'كلأ ^٢ وقوله* 
زرتمإذا تعلمون موف العدد، وكثرة بالأموال، التكاثر يلهياكم أن 

طاعةعن اشتغالكم مكروه من — زرتموها أنتم إذا — تلقون ما المقابر، 
بالتكاثر.ربكم 

أرادُت،إذا العرب لأن مرتين؛ ه يعلمون موف ملأ ؤ نوله: ر وكن 
مرتين®الكلمة كرروا والتهديد، التخؤيف فى التغليظ 

(.A/Yi)اليان: جامع )١( 
)؛أ/ا«ا"(.المان:جامع )٢( 



الممسير;في أثره الخاص! المطف 
فيوالبلاغية البيانية العاتي إبراز في فناهر أثر الأسلوب لهذا كان 

الآيات،وإوكييانس;

الأول:الثال ففي 

فىتكمن التي البلاغية المعانى إظهار فى الأسلوب هدا أثر يشين 
['،٣٥، ٣٤تعالى: قوله تكرار 
التكرارهذا في أن ثالث، ولا مرتين، كررها علاه في جل اممه أن وذلك 
-والتهديد الزجر في المبالغة وهو الأول، المعنى على زائدأ معنى 
الكلمةكررت، والتهديد التخويف في التغاليفل أرادُت، إذا الحرب كعادة 
رر المرين جمهور مذهب وهدا - أكثر أو مرتض 

النائيالوعيد أن على يدل التكرار هذا فإن تقدم ما إلى ؤإمحافة 
إلىراجعا الاختلاف هذا يكون أن ويحتمل الأول، الوعيد عن يختلف 

فيوالثاني الدنيا، في الأول يكون كأن العذاب، وفت، اختلاف 
الموت(،لش4 ءؤأدق،ت بقوله الراد يكون كأن نوعه إلى أو الآخرْلآ،، 

القيامة،ءؤيمأزللأث،هأهوال وبقوله: القبر، عذاب وبقوله: 
وقت،- جميعا كليهما إلى أو الماررم، عذاب - الثانية - ؤفأه4 وبقوله: 
واللأمة.الحافية اش أل ن— ونوعه المذاب 

ولكن؛ تعالى اض توعده لمن الوعيد لتأكيد التكرار إن •' وقيل 

ص)م؛أ(.اهمآن: قي التكرار أمرار انفلر )١( 
(.٣٦٩)ص ص المشابه في المعاني كثف انظر )٢( 
(.٢٤٤، ٢٤٣)ص في التكرار أمرار انظر )٣( 
(.٣٦٤; ٢٩)والخوير: والحرير ٤(؛ )؛،/U• الوجيز: المحرر انظر )٤( 



بيندار إذا والكلام حديدأ، زائدأ معنى فيه لأن أولى؛ الأول القول 
أهلذللن، يرر كما أولى؛ اكأسيس على فحمله واكوكيد، الخأسى 
اسم"'.
الثاني:المثال وفى 

البلاغيةالمعاني من وحوم إبراز في كذللث، الأمحلوبج هذا أثر يتضح 
٥[،٤، تعالى: فوله تكرار في 

فيوتأكيد والوعيد، الزجر محي مبالغة فيه الكرار هذا وأن مرتين، 
فيالحرب عادة هي كما القيامة، يوم منكر لكل الهديد هذا حصول 

التهديد.به أراديث، إذا الكلام تكرار 

الثاني،عن يختلف الأول التهديد أن على أيضا الكرار هذا ويدل 
بالأولالمراد إن فقيل؛ منهما، كل بيان في المفسرون واختلف 
العذاب،سيعلمون وباكاني! ثاهدو0، إذا العذاب محنى ّسيعلمون 

أفسيعلمون لكد يم القيامة، يوم بهم فاعل افة ما سيعلمون لكد وقيل: 
كلأوفيل• لهم، باعث غير اممه أن من يتوهمون كانوا كما ليس الأمر 

بماسيعلمون كلأ مم الدنيا، محي العذاب من إليهم يمل ما سيعلمون 

الآحرْلآ،•في ينالهم 
بابفي تدخل وكلها دليل، إلى يفتقر الأمور هذْ باحد والجزم 

ومجمؤعللامدي; الأحكام أصول في الإحكام يي القاعدة انظرتقريرهده )١( 
إيهامودم (؛ ٢٠١)ص المم: لأبن الصابرين وعدة (؛ ١٣٤،  ١٣٣)ام/الفتاوى: 

(.٣٠٤)ص الإضراب: 
).أ/ها،(.امماب: علوم ني واللماب (؛ ٦/٣١)انمب: انظرثايح )٢( 



عدمولعل ، فهته علي قال كما وجوم ذو حمال والقرآن الاحتمال، 
ضؤثظمحذووءءئ©4 ئي باسم يطق ما ذم 

ماأبغ وهذا وتخيله، صوره بحب ان إنكل لحملها التهويل؛ سيل 
اعلم.واش بشيء مقبدأ جعل إذا 

الثالث:المثال وفي 

التيالبلاغية المعاني إبراز في الواضح الأثر الأسلوب لهذا كان 
سوفرو^اثم يعلمون سوف ءؤَكلأ الى: تعه قولتكرار في تكمن 

معنىمحلياته في يحمل التكرار هذا وأن مرتين، ٤[ — ]التكائرّا ةتلعود(يم 
ألهتهمن لكل والوعيد والتهديد، الزجر في المبالغة وهو جديدأ، زائدأ 
وتعالى.سحاته ريه محنامة عن وغيرهما والأولاد الأموال كثرة 

تعالى:قوله في الذي الأول العلم أن على أيضا التكرار هذا ؤيدذ 
ؤدمَكلأقوله: في الذي الثاني العلم عن يختلف ؤَكلأسوئ،تد>ف4، 

وردفقد العلمين، من كل بيان في المقرون واختلف ثئوزه، موف 
واكانيتالمور، في الأول؛ الحلم فثر أنه ه 'طالب أبي بن علي عن 
نزولعند الأول؛ الحلم مليمان بن مقاتل وقثر ، والنشور البعث في 

اراذهبله فقال الخوارج إلى أرسله حين ه عباس لابن قالها هذه فهد ومقوله'ًلي  ٢١١
وفيبالة؛١، خاصمهم ومر وجوم، ذو فانه بالقرآن نحاجهم ولا فخاصمهم، إليهم 
خاصمهمولكن ويقولون، تقول وحوم، ذو حمال القرآن ولكن را••• ت أحرى رواية 

إلىالراوسن مامحن الموض وعزا (، ٩٧٧)٣;الهآن: طوم ز الإتقان انفلر بالن«، 
أحدهما.فالم أيدينا بين المهلبؤع الطبقامت، كتاب، في عنهما فبحثت، سعد، ابن 

.o)المحيْل: والهم )ه/هاه(؛ الوجيز: المحرر انفلر )٢(  "\/A.)



الاحتمالاتمن ذلك غير وقيل ا، الشرل يحول عند ت والثاني الموت، 
الآ؛ةأآ،•مض قي الواردة 

لتاكيدهو إنما التكرار هذا أن إلى ذهبوا فقد رين المقجمهور وأما 
ؤإنماالثاني، العلم نفس هو الأول العلم أن بمعنى ، العلم حصول 

حديدأمعنى فيه لأن أولى؛ الأول الفول ولكن والردع، للنجر كرر 
المعنىفخامة مع اعتساره أمحكن وقد الأصل، هو والتأميس زائدأ، 

هيكما التوكيد، عالي مقدم فهو بالفصاحة، الإحلال وعدم وجلالته، 
أءالمل٤/وافه العلم، أهل عند المعروفة القاعدة 

)م/؛اهلث-ل:انظرشر )؛(
القرآنلأحكام والجاسمر )Y")/٨٧(؛ الغتب؛ مفانح انظر الاحتمالات من الزياد لمعرفة ( ٢١

(.٤٥٥، ioi/YY)للقرطي: 
)خ/أ'ه(.السمط: والمر )ه/ا،؛ه(؛ الوجيز: المحرر انظر )-٢( 
ترجيحفي أحرى أوجه أربعة القيم ابن وذكر (، ٢٢٠١، ٠ )٠ ص الصابرين: ءدْ انفلر ر٤( 

بعده.وما المابق المدر انظر القول، هذا 





حسّ

الثانياصل 

اسالقةالمربية الأساليب 
والبدع،البيان بعلقي 

الضيرمحي وأثرها 



أولا

اساقةالمرية الأساليب 
الشيرفي واثرها اليان، بعلم 



أثرهاوبيان البيان، بعلم التيلقة الأساليب ذكر في أنؤع أن قبل 
التوفيق.وباق فأقول العلم، بهذا أ-مف أن أولا لي بد لا الضير، في 

البيان:علم 
المعنىإيراد معرفة فهوت البيان علم راوأما ت بقوله كاكي العوتمه 

ويالقمان؛عاليه الدلالة وضوح في بالزيادة مختلفة، ؤلمرق في الواحد 
المرادلتمام الكلام مهلا؛قة في الخقنأ عن ذللث، على بالوقوف ليحترز 

١١منه 

المعنىإيراد به يحرف علم رروهو بقوله• الئزويّي الخهليب وعرفه 
الدلالةوصوح في مختلفة بهلرق الواحد 

وأنهالبيان، علم مفهوم يتجلى التعريفين هذين في النظر حلال ومن 
فىبعض عن بعضها ، يختلفبهلرق الواحد المحنى تائية كيفية فى يبحن، 

بالكرم،زيد وصم، أرداتإ إذا فمثلا المحنى، نفس على اكلألة وصرح 
وبطريقكحاتم، زيد تقولI التشبيه وبطريق كريم، زيد تقولI فانلث، 

(.١٦٢)ص العلوم: مفتاح )١( 
(.٢١٥)ص اللاغان: علوم ني الإيضاح )٢( 





الأولالمبحث 

بنفسه(أحيه وعن بأحيه، لفيه عن المتكلم )كنايه 

تلأسلوب ا توصح لأول؛ ا المطلب 
تفيقول بأخيه، ه نفعن المتكلم كناية الكلام ش العرب عادات من 

وأنت،ا أنوأخوك(، )أخي بقوله بريد أبطش؟ أينا وأخوك أخي 
عنفكنى الأخر؟ من وأقوى أشد فأينا تصارعنا إذا وأنت، أنا I والمعنى 

كنفهأخاْ لأن بأخيه؛ ه نف

فيقوله، ينفأحيه عن — التكلم أي ~ 'كنايته عاداتهم من وكذلك 
الأي أنفسكم، على تعتدوا لا ودينه! ملته على الذين لإخوانه مثلا 

علىكالمعتيي أخيه على المعتدي فجعل بعض، على بعضكم يعتدي 
■جنبيه بين التي ه نفهي كأنه حتى عنده أخيه مكانة لعظم نفه؛ 

الأسلوب؛صيغ اكاني! الختللم، 
وهي؛الطبري عند الأسلوب لهذا واحدة صيغة وردت 

يم.ضرف مع (، YU)^؛•المان: جامع انفلر )١( 
(.١١٤)ص \م\0: ثكل اويل انظر )٢( 



أخواتهاوعن ، بأخوانها أنمسها عن يكني العرب تفعل )وكذلك 
اأنمسها(ر

الأسلوب:درامة الثالث: المطلب 
يرهمنفمحي صمنا الأسلوب بهذا اللغة وأهل المفسرون عمل لقد 

هؤلاء:ومن كلامهم، من الأكثر في يه يصرحوا لم ؤإن الأيات، لبعض 
اه(: ٥٠)ت،يمان بن ١-محقانل 

اريقول![: ١١]الحجرات: ظمؤوأ تعالى:قوله عند قال 
ولاالإسلام، قبل علها كان التي بالمالة الملم أخاه ارجز تعتر لا 

دي؛ه"لأهل بغير يسميه 
ابن٢. 

وأنت،أنا يريدون: أبهلش؟ أينا وأخوك أحي تقول: اروالعرب قال: 
ه...كفأخاه لأن يأخيه؛ ه نفعن مكنى أشد؟ أينا فننظر نمظؤع 

0اوإنا'الى: تعله الال قه، فنبأخيه عن ؤبمكنى 
اللين؛من إخوانكم تعيبوا لا أي [، ١١: أمقؤثه]الغغرادت،

كآنفكم«ل'اا.لأنهم 
:)^rrUم_الحاس 

*قال[: ٢٩ؤولأمثلوأآسكإهلالمساء: تعالى: قوله عند قال 

(.٢٧٦)مانان: جاع )١( 
(.٢٦٢)ممقاتل: تمر )٢( 
(.١١٤)ص القران؛ مشكل -اول )"آ(



المؤمنلأن اللغة؛ في معروف وذلك بعضآ، بعفزكم يقتل لا أي عهناء 
•٠ نمه بمنزله ال٠و٠ر٧ من 

اسيةثالأمثلة الرابع: انمللب 
تردولم بالنفس، الأخ عن الكناية في الهلبري نمير في أمثلة وردت 

وردبما واكتفي بالأخ، النفس عن الكناية في - اهللاعي حب - أمثلة 
المثال:ميل على فمنها ذلك، من 

ولاممنملدمآآئم لادنفبخث عيكمم وجل: عز قوله - ١ 
[.٨٤^لإمحزيمنمحمنون4لاوقرة: 

^لأ_^J(دعآءّؤمفوله: معنى وما نائل: نال، رافإو الهلبري: قال، 
هم،أنفيقتلون القوم أوكان وقال،؛ دثترأئاه، تن محنمف ولا 

ذلك؟عن ينهوا ، ديارهامن ويخرجونها 

بملأن عن نهوا ولكنهم فلننث،، ما على ذلك في الأمر ليس فيل: 
كانتاإذ ننسه، قتل الرحل منهم الرجل قتل، في فكان بعضا، بعضهم 
ولايةفي الواحد الدين أهل وكأنا واحدا، ودينهما واحده، ملئهما 
ارإنم-اواللام: الصلاة عليه قال، كما واحد، رجل بمنزلة بعصا بعضهم 

إذاالواحد، . الجسا.بمنزلة بينهم وتعاطفهم تراحمهم في المؤمنون 
٠هرا؛ والبالحمى الجد ائر مله تداعى عضو منه اشتكى 

(.٧٠)Y/ لاكٍاس: القران ساني )١( 
 )Y( ت صححه في البخاري أحرجه ،)؟Y"/والبهانم،الناس رحمة باب الأدب، كتاب في )؛

والصلةالر كتاب في (، ١٠٤٢، ١٠٤١)ص صححه: في لم وم(؛ ٦٠١١)برقم 
الطبريذكرء والحديث، (، ٢٠٨٦)برقم وتعاحلمهم، المومنن تراحم باب والأدب، 
بالمعنى•



يقتللا I أي ثنظن ؛^^٦ ت قوله معنى يكون أن يجوز وهمد 
نمته؛قاتلا يدلك فيكون قصاصا، يه مناد منكم، الرجل منكم الرجل 

قتلإليه ؛، UJbفأصيف، القتل، به استحمتؤ ما لتمسه سبب الذي كان لأنه 
منفعلا يركب للرحل يقال كما بوليه، قصاصا إياه المقتول ولي 

الث،اانفعلى هذا جنيث أتت ثئاهمب• العقوبة به يتجى الأفعال 

ثنحقايِءائ يهآ ألتطزوثدلوا سلم أموئر •' تعالى قوله - ٢ 
[.١٨٨]البقرة! سلمو0يم ؤأشر ألإث>_ الثايى ين رئتا لثأحكلوأ 
بعضماد بعصكم يأكل ولا ت بل.لائ، ذكره تعالى رريعنى • العلري همال 

هنفماد كالأكل بالباطل أحيه مال آكل ذكره تعالى فجعل بالماطل، 
ت]الحجرات يلمنوأ •' تعالى هموله ذلك ونفلير بالباطل، 

نلمزلا بمعنى: [، ٢٩ؤ;لأئوأأس'ه]اكء: وقوله: [، ١١
جعلذكره تعالى اش لأن بعصا؛ بعصكم يقئؤإ ولا بعصا، بحصكم 
وكذلكه، نفكلامز ولامزْ ه، نفكقاتل أحيه فقاتل إحوة، المؤمنين 

فتقول:بأنفها، أخواتها وعن بأخواتها، أنفسها عن يكنى العرب تفعل 
مكنيأند، أينا فننفلت نصقلؤع وأنت، أنا تعنى أبهلس، أينا وأحوك أحي 

فتأويله.,. كنفعندها الرجل أخا لأن بأحيه؛ ه نفعن المتكلم 
وأكلهبالباطل، بينكم فيما بعثس أموال بعضكم يأكرإ ولا الكلام: 
لآكاإيه«لأ،.اش أباحه الذي الوجه غير س أكله ؛الماطل: 

آلإتمئس أ'لألثس تابنيأ ؤأد" يلمنوأذثئتؤ : وجل عز ه قول- "١ 
[,١١]الحجرات،: ءأاؤلنيلث،م يدب وشؤ' لبجي بمد آلمثوث 

)آ/ا«آ(.اوان:جامع )١( 
(.٢٧٦)مالتان: جامع )٢( 



تعالى»يمول تعالى: موله محي الهلبري قال 
علىبعضكم يطعى ولا المؤمنون، أيها بعصا بعمكم يعب ولا ذكره: 

لأننفسه؛ لامز أحاْ اللامز فجعل ؤىُظشأمحأذؤه، ونال: بعض؛ 
أمره،تحين من لعض؛ بشهم يلزم مما واحد، كرجل المومنن 

الخير.ومحبة صلاحه، وطاو_ا 

المؤمنون®انما قال: أنه ه الله رسول عن الخبر روى وكذلك 
بالحمىحسده سائر له تداعى عفو منه اشتكى إذا الواحل.، كالجسد 

اثممأثتحءامزألاتأيكاوأأنزؤدتآيهتا قوله: نغلير وهدا ،، والسهراال 
متلوأولا ننكم زلم0 عن نحنره ذعؤرأك■ أف إلاّ ءأ؛آطفي ؛بمًًىم 

؛رعصا((ر بعضكم يقتل ولا بمعنى: [، ٢٩]المساء: أذفسكمه 

اكمسير!فى اره الخامس. المهللب 

يقعفى الأسلوب هزا أثر يتضح الماقة الأمثلة في الطر حلال من 
بالتفصيل:البيان ؤإللتح المعنى، توصيح وفي لأياتر، ا في وارد إشكال 

الأول:المثال ففي 
ذكره:تعالى قوله فى وارد إشكال لغ في الأسلوب هدا أثر يتضح 

]البمرْ:نن هآع محممف ولا ؛تذم لا مقمم أنئ.نا ؤوإد 
يخرجهاولا ه نفيقتل لا أن إلى ملجأ الإنسان؛طبيعته أن وهو [، ٨٤
الأية؟في الوارد النهي فائدة فما كدللئ، كان فإذا داره، من 

(.٦٢٣)صضحة؛ انظر تخريجه، تقدم )١( 
؛U،Y(/Y)(، ٦٣٧)A (، ٦٧٩)؛/أحرى: أْئلة وانظر (، ٣٦٦/٢١): jUجامع،)٢( 

(.٤٩١)A؛/(، ٣٨٤-٣٧٨





اكاني;المثال وفى 
ثأكلوأولا ؤ تعالى! نوله معنى توصيح في الأسلوب هدا أثر يتبين 

أحيهمال بعمكم اكل لا أي: [، ١٨٨]البقرة: أءمحآسقأأتظفي4 
ه،كفأحاْ لأن ه؛ نفمال لككل أخيه  JUآكل وأن باناٍم، 

ه.بنمأحيه وعن بأحيه، ه نفعن المرء تكنيه فى العرب عادة هى كما 

تعالى:قوله في الذي الضمير أن وهو آخر: نول الأية في وقيل 
أموالهمأكلهم وأن للأموال، المالكين إلى راجع ؤولأثأ'كتواأنؤتؤأه، 

الةوال_3؛لوالشرب والقيان الملاهي في بإنفاقها يكون باطل بال
فالقرآنالأية، مصي في القولين كلأ إيراد من مانع ولا وغيرهارا،، 

أعلم.والله وجوه، ذو حماد 
الثالث:المثال وفي 
ذكره:تعالى قوله في يرد قو إشكال دسر في أثر الأسلوب لهذا كان 

وهوأنالإس.ان[، ١١]الحجرات: ا'لألثسيم تابنيإ ة هيذؤ يليثوأ لا حمؤ 
ذلك؟عن النهى فانية فما كازلائ، كان فإذا ؤيعيبها، ه نقيلمز لا بهلمعته 

ذلك،:عن الجواب فى فيقال 

معروفاوكان بها، القرآن نزل التي العرب أمالتب على جار هذا إن 
وفقعلى جاءت لأية ا وطْ ه، ينفأحيه عن المتكلم تكنية ءناأهم 

 sبماعليه يتكلم ولا بعض، على بعضكم يحب لا أن والمراد ، ذللث
المؤمنينلأن ؛ ولمزها شه عاب فكأنه ذلك فعل إن فانه يوءه، 
الواحد.كالجسد 

(.٢٢٣)مالقرآن: لأحكام والجاع (؛ ٢٦٠)ا/ الوجيز: السور اننلر ;١( 



فكأنكلك، أحياك لمز فى محسا يكون لأخيك لمزك إن ت وقيل 
أنمع المعنى، هذا إيراد من ماغ ولا ، أخاك بلمزك نفك لمزت 
بهانزل، التي الٌرب لأماليب موافقا كونه جهة من أقوى الأول، القول، 

القرآن.

رابطةتقوية على يدذ أنه وهو الأمحلوبج، لهذا شام أثر ليوجد 
يكرههوما ه، لتفيحبه ما لأخيه المرء يحمي، وأن الناس، بين الأخوة 

بالباطل،ماله يأكل ولا حق، بغير دمه يملث، فاد لأخيه، يكرهه لنفسه 
فيكثيرأ تجد ولهذا الواحد، كالجسد لأيهما ، وءْ يبما يلمزْ ولا 

أعلم.وافه المقصد، هذا على تنبيها الأخ، ؤإرادة النفس \طؤ*ذا القرآن 

(.١٣٢/YA)الغب: ثانح انفر 



الثانيالمبحث 
ادياء،يممحنى الأعمام )جعل |٠ُ م 

الأمهات(أا،يمعتى والحالات 

ثلأسلوب ا توضح ت لأول ا الخطلب 
الأب،مقام في اذُإ يجعلون أنهم كلامهم في العرب توسع من 

-الأحوةل٢، وهو واحد سلك في لانخرامحلهما الأم؛ مقام في والخالة 
العمأي - منهما كذ م ولقيا - والأم والخالة والأب، الحم بين أي 

والأم،كالأب والرعاية، التربية من المرء مملحة فيه بما — والخالة 
مقامهماركفي جعلا هذا أجل ومن 

صنوالرجل عم أف قعرت أما عمر رريا }.•' البمح، قول ذلك ومن 
ه!عنه وروي ، واحد أصل من لكونهما ونفليره؛ مثله أي ، أبيه" 

(.٠٨٧)Y/البيان: جامع انظر )١( 
(.٩٥)ا/ الميرلكرسي: الراح انظر-ضير )٢( 
وابء.الألف ضل (، ٢٦)ص لاكفوي: اممuت انظر )٣( 
ومتعها،الزكاة مديم ش باب الزكاة، كتاب قي (، ٣٧٩ص): صحيح*"في ملم أحرجه )٤( 

(.٩٨٣)برتم 
(.٤٧٥)م لم: مموامم اسم إكمال انظر )٥( 





ومنالعلم، أهل من إليه أشار من بعض ذلك، إلى وأصم، ه، محمد 

اه(رااث٠  A،i)>القرظى كعب بن محمد - ١ 
تجذوذما ؤ تعالى! قوله تلا ثم والدا،، والعم والد، الخان  ١٠محاله! 

.٢٢٧١إرآض [ ١٣٣مه4]اص: 
(:٥٢٠٧)^،الفراء . ٢ 

كالأخوال،الأم وأهل كالأباء، الأعمام تجعل ااوالعرُن، قال،! 
كلأمهم؛ارم•في كثتر وذلك 

م-أبوعبيدة)ت'اآه(:

ا.أتا،ال والخال العم تجعل رروالعرب ت قال 
^؛٤٢٧)^،اكلي إسحاق أبو - ٤ 

اللهثال أما، الخاله وتمي أبا، العم مي ثوالحرب،  ١١ئال! 
وليايعقوب ث بعني [، ١٠٠يوآمثي،ه]يوسمح! تعالى• 

يوسف((حالة وهى 

تونل حمزة، أبو الصادق، العلامة، الإمام، سلم، ين حيان بن كعب بن محمد هو )١( 
قريظة،بني مي من كعث، أبوه وكان الأوس، حلفاء س المدني، القرظي، ■مداف، أبو 

،٦٥)ه/البلاء; أملام محير انظر ومائة، ثمان ستة توفى المدينة، نم الكوفة، سكن 
٦٦.)

(.٢٤٠)١; حام: أبي ابن شر انظر )٢( 
)\إص.لفرا،: القرآن معاني )٣( 
)ل/لأه(.القرآن: مجاز )٤( 
والقول؛أنحالة=(، ٦٣٩/٢)سالي: اللة فقه وانظر (؛ ٢٨٢)ا/واليان: الكشف )٥( 



كذلكالعرب أن نجد ذكرهم تقدم من أموال في النفلر حلال ومن 
كالعم.الأب، مقام في الخال يجعلون قد 

اسية:الأمثلة الرابع: الطلب 
ولمالأياء، بمعنى الأعمام جعل في الطبري عند واحد مثال ورد 

الأمهات،بمعنى الخالات جعل في — اطلاعي حب — ءندْ مثال يرد 
وهو:ذك من ورد بما وأممي 

ناشه ماد لأ أنزق بمموب ثمل إي تيدآئ َثمم ^أم ذكره: تعالى قوله 
وإنمعيلوإسأءؤإإلياتحداوإقهءاتاغلق،إؤهثئز إلنهلث بمدتماهالؤأمحي تجدوةثى 

[.١٣٣نعتنلثسون4]ابم: 
أسالث،)ؤإله القرأة: بعض رروقرأ لأية: ا معنى ذكره بعد الطبري مال 

أنيجوز فلا ليعقوب، عما كان إذ إسماعيل أن منه ظنا ، إبراهيم( 
قارئهمن وذلك، عدائهم، في وداخلا الأباء عن به يرجم فيمن يكون 
أنمن تنتغ لا والعرب ،، العربر كلام بمجاري منه علم قثه كيلك، 

قيذلالث١ يثبم، دليل ولا ذلك،، يثيت دليل إلى يمتقر )ليا، اسمهاوألت، أبويه أحد ~يوسم، 
إّرايل•ض، ص ■مر م يإنما المرقومة، المنة 

رجاءوايي الجحدري وعاصم يعمر بن ؤيحيى والخن هماس ابن قراءة ور ( ١١
ومخمرفي(؛ ١١٢)ا/شواذالقراءات: وجوه نيين في ب، انظرالحتالمطاردي، 

خالوبم:ص>ا،(.لأبن شواذالقرآن، 
ينميلا الرب كلام بمجارى علم نليل بأنه القراءة بهذه قرأ لن الطري الإمام وصم، )٢( 

لهؤتعتدر اللغة؛ في يرعوا الل.ين اللهاء من وغيرهما المرى والخن عباس ابن بذللن، 
إلايمرءدن لا الذين القراء من همرهم قصد أنه أو الخلماء، هؤلاء ثراءة تمله لم بأنه 

ولاالأب؛ بمنزلة يكون لا الم أن منهم ظنا الجمع؛ قراءة يرون ولا الإفراد، بقراءة 
منزلة=ينزل، قد الخرب لخة في الم أن يعلمان، لا وغيرهما والخن هماس ابن أن يتصور 



فليلك، الأمهات بمعنى والأخوال الأياء، بمعنى الأعمام تجعز 
عندناالقراءة من والصواب الأياء... عن به ترحم فيمن إسماعيل لحل 

ذلك،تصويب على المزأة لإجماع ، ٢، ةابآُلكهل وإله ؤ ت ذلك في 
ذلك®حلاف قرأ ممن القرأة من حالفه من وشذوذ 

الضير:في أثره الخامس: المهللب 
إزالةوفي القراءات، بين الترحيح في الأيوب هدا أثر يتضح 

تعالى:محوله محرأ القراء بعض أن وذللث، الأية، معنى محي يرد محي إشكال 
،[ ١  ٣٣قرة: ب]الزإنص4 وانشل ص ه والن الهلى محي 

هلْعلى حمله والذي إبراهيم(، أبيك )ؤإله أي؛ • بإفراد 
وهوالأولى، القراءة على المعنى محي إشكال حدوث ئوهم هو القراءة 

ليسوهو الأباء، عداد في ءلجث> إسماعيئ لأدخل بالجمع محريء لو أنه 
عما.كان ؤإنما ليعقوب أبا 

ذللئ،:عن الجواب محي فيقال 
إسماعيللحول وأما ومشهورة، صحيحة قراءة بالجمع القراءة إن 

العربأساليب على جار فانه أبا وليس ليعقوب عئ وهو الأباء عداد في 
لجامعبالأب؛ العم تسمية عندهم ومعروف القرآن، بها نزل التي 

سعى)ايلث،( يكون أن على - أيك( )ؤإله — عندهم القراءة هده لمج ؤإنما =الأب، 
القرآن:إعراب في النحاس ذك حكى كما العلم، أهل بعض عن ذلك ورد وتد الجعع، 

أعلم.واش (، ٢٦٥)؛/ 
الأمهات(.بمعنى )والحالات الصواب: أن تقدم )١( 
(.١٩٣)ص البشر: فضلاء إتحاف انفلر القراء، جمهور نراءة وص )٢( 
(؛٥٨٨، ٥٨٧)؟/اليان: جامع )٣( 





الثالثالم،ححا 

سهلكن ؤإن - منه وجد من إر الفعل )إصافه 

منيهإلى وأحيانا ، أحيانا - منه وجد الذي غير 
غينه(را،المعز منه وجد الذي لكن ؤإن 

الأسلوب؛توصج الأول! المطلب 
أي- منه وجد من إلى الفعل إصافه الكلام في العرب عادات من 

ذلكمثال له، المباشر غين الفعل لهدا المثتب كان ؤإن - له المباشر 
لأنهمالجنود؛ إلى الفتح فاصيف الحصن، الجنود نتح ؛ نوللئ، 

ؤإنماإرادتهم، محص عن كن لم هذا فعلهم أن مع له، المباشرون 
المتنبه.فهو لطان، اللأمر امتثالأ 

ومنغيرء، له المباشر كان وإن الثيب،، إلى الفعل يضاف وأحيانا 
ي4م*أأ،،أو حبعلا يقتل الربيع أنبث ما كل ُوإل ه•' الني قول ذلك 

)؛/ا،ا،؛(.: jUiجامع انظر )١( 
سلمدر ما باب الاقاق، محاب ز (، ١٧٨،  ١٧٧)؛/صححه: ز الخاوي أخرجه )٢( 

كتابش (، ٤٠٣ص)صححه: في لم وم(، ٦٤٢٧)برقم مها، والتناض اكن؛ا زهرة 
)يةثو=ه؛ نوله ومعنى (، ١٠٥٢)برقم الدنيا، زهرة من يخرج ما تخوف باب الزكاة، 







التطييقية:الأمثلة الراع: المطلب 

!منهاالعلبري عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

٧[.]الفاتحة!  S/jعثهم آل٠قثودا ؤع؛ر • تعالى قوله - ١ 

فلن»وذد هال: ثم الممارى، _ؤأامَافينه< بالمراد أن الطبري ذكر 
الممارىتناوم حل اض وصف في أن القدرية من الغثاء أهل بعض 

إصافةدون إليهم الخلال ؤإصافته ؤولأآاكثآفيو،ه، I بقوله بالضلال 
بهوصم، كالذي المصئلون بأنهم وصفهم وتركه ه، نفإلى إضلالهم 

جهلةمن إخوانه قاله ما صحة على دلاله عليهم، المغصوب أنهم اليهود 
أنوادعائه وجوهه... ومحاريف العرب كلام بسعة منه جهلا القدرية، 

تصحيحاالمحارى من إليه بها نمن إلى الضلالة ثناؤْ جل الله نسبة في 

وجئتأجاله من مسنا حلمه أفعال في لله أن المنكرون ادعى لما 
المضلأنه تنزيله من كثيرة آي في نصا ذكرْ عز الله إبانة مع أفعالهم، 
عزعق أس وأنلث هميه إلهم من'اعني I ثناوه جل فوله ذللث، فمن الهادي؛ 

أمأداثإ بمد بى :نديب همش غثو، يحزي عق رجثز يمحي، 'موء عق نحم 
غيرْ،دون الهادي المضل أنه ذكره جز فأنبأ [، I٢٣ لانماثية دنوو0ه 

أولفى عنه البيان قدمنا قد ما على - الحرب بلمان نزل القرآن ولكن 
كانيإن منه، وجد من إلى الفعل إصافه المرب شأن دمن - الكتاب 

الذيكان ؤإن منه، إلى وأحيائا أحيايا، منه وجد الذي غير مسبته 
ؤيوجدهكسنا، العبد به يكتالذي بالفعل فكيف، عيره، الفعز منه لجد 

لهي مكتبه إلى يضاف أن أحرى ذللث، يل ونشأة؟ عينا ئناؤْ جل افه 



عينهبإيجاد ثناؤ0 حل اض ؤإلى له، منه والاختيار عاليه ْنه بالقوة 

١٠تدبيرا ؤإنثاتها 

أمبس يم، يمنميى ينهما^١ ثقتثموث ؤ ه! —لالج حل ه ولق- ٢

يمرقوكيف نائل! قال ررفإن الأية! لمعنى ذكره بعد الطبري نال 

وزوجه؟المرء بين الماحت 

إلىالشيء تخييل حر المعنى أن على مضى فيما دللنا ئد I قيل 
وفقلمن الكفاية فيه بما وحميمته، عينه فى به هو ما بخلاف المرء 

المرءبين فتفريمه عليه، متشهينا ا باليي صحيحا ذللئ، كان فإذ لفهمه، 
حلافعلى الأحر شخصن منهما واحد كل إلى بسحره تخييله وزوجه، 

بوجههفينمرفتا عثد0 يقبحه حتى وحمال، حن من حقيقته فى يه هو ما 

مقرئاالساحر فيكون فرايا، لامرأته الزوج بحدث حتى عنه، ويحرص 
غيرفى دللنا وند بينهما، ما فرقة عنه كان الذي سب، ال؛إحاJاJه بينهما 
أحلمن مسه إلمط الشيء تضيف الرب أن على هدا كتابنا من موصع 

عنأغنى بما السميح، عن حدُث، ما فعل باشر بكن لم يإن سبيبه، 
بينحره بحر ا انتفريق فكذللث، الموصع؛ هدا في إعالته 

الزومن^،•
إداحؤأ حفْله علتكإ ويبسل عبادرء مئ وهوآلماير ؤ ت وحل عز قوله — ٣ 

[.٦١بمُثظانئيلأس]الأنمام: 

(.١٩٩-١٩٧)؛/ايان: حا،ع )١( 
)آ/ا،هما(.; jUlجامع )٢( 



الذيأوليس ت قائل قال ارفإن لأية؛ ا لمعنى ذكره بعد الطبري قال 
والرملا؛ؤمقعرظثايم، ت قيل فكيف الموت، مللث، الأرواح يقبض 
ؤةالتم( ألمنن ملكا ؤءل؛حةك»؛ قال! ئد أوليس واحد؟ وهو جملة 

[؟١١بمإ4]الجدة: 
عنده،من بأعوان الموت ملك، أعان تعالى اممه يكون أن جائز قيل• 
ذلككان ؤإن — مضاقا التوقي فيكون الموت، ملك بأمر ذلك، فيثولون 

فنالواما يعلهم كان إذ الموت، ملك، إلى — الموت مللث، أعوان فعل من 
منوحلد الهلان، السّأءوال قتل من هتن؛ يضاف كما بأمره، ذلك، من 

ذللث،بائر الساإهلال يكن لم ؤإن السلطان، إلى السالهلان، بأمر جلدوه 
ا.ييد٥اال وله ولا بقه 

التفسير:في أثره الخاص: المهللس، 
منهجعن المحرفة الأهوال على الرد في أثر الأمالوب، لهذا كان 

آياتبين التعارض توهم دير وفى لأيات، ا معنى توضيح وفي لف، ال
بالتفصيل!ذللث، بيان ؤإليك الكتاب،، 

الأول:الخال ففي 
منهجعن منحرفة طائفة على الرد في الأسلوب، هذا أثر يتبين 

أفعالهميحلمون الحبال إن يقولون! الذين المدرية وهم لفإ، ال
ذهبواما على استدلالهم من وكان اممه، مشيئة دون استقلالا ويوحدونها 

)Y/(، ٦٤٦، ٦٤٥، ٥٧١، ٥٧٠)ا/ أحرى: أمثلة واننلر <، ٢٩٠){،/ اواذ<: جامع :١( 
(.٨٣)اا/آخ، (، ٤٧٧، ١٣٦(، ٦٤٢، ٦٤١



إصافتهدون إليهم وأصافه بالضلال، العاري وصف تعالى اممه أن إليه 
محدد، ٧[ ]الفاتحة: ولا ؤ قوله; محي - علاه محي حل - ه نفإلى 

فيفه وليس لأفعالهم، الخالقون الفاعلون هم العباد أن على ذللث، 
ءالذ\يقولون عما افه تعالى مشيثة، ولا صنع حلقه أفعال 

عليهم:الرد في فمال 

العربكلام حة بحهلهم على يدذ منهم الفول هذا صدور إن 
له،المباشر إلى الفعل إضافة عندهم معروفا وكان وجوهه، وتماريفا 

واصهلربتالشجرة، تحركت فيقولونI غيره، له المتسب، أن مع 
الأرضواضطراب الريح، بسبب الشجرة تحرك كان ؤإن الأرض، 

على- القدرية أي - فيلزمهم كلامهم، من ذللث، شابه وما الزلزلة، ببا ي
واصطربتالشجرة، تركت أحله من الذي السب، إنكار هدا محولهم 

نسبةمن لأية ا هده في ورد ما وكذا عاهل، يقوله لا ما وهدا رض، ألا 
واختيارهم،قدرتهم عن له المباشرون لأنهم المصارى؛ إلى الضلال 

وحالقخالقهم قافه ؤإرادته، ومشيئته افه قدرة نفي هدا يعنى ولا 
ومشيثتهم.وقدرتهم أفعالهم 

الكتابمن أدلة وردمت، فقد الشؤع جهة من وأما اللغة، جهة من هدا 
ليس_ العباد أفعال خالق افه أن تثبت الصالح للسلف وأقوال والسنة، 

الهاديوافه الحق، طريق له تبين تاملها فمن - ذكرها مجال هدا 
'سحانه

ط!بعدها، رما ( ٢٥)ص! للبخاري العباد أفعال حلق كتاب انظر الأدلة هذ0 لمعرخة 
=إلآحريت الشريعة وكتاب (، ٢١٩٩٠ ٠٠الرسالة، مؤسسة ت )بيروت الثالثة، 





بينالجمع نكيف ممرد، وهو الموت منلث، إلى أسنده الثانية لأية ا

ذلك;عن الجواب فى فيقال 

العربكلام ونق على ذلك جاء ؤإنما نعارض، الأينض في ليس 
الفعل، تفيقأحيانا العرب أن وذلك، بها، القرآن نزل التي وأمالبهم 

منالسلطان أعوان فعل لكصافة المتسئب، إلى وأحيانا له، المباشر إلى 
المباشرون،لأنهم تارة؛ إليهم ؤيضاف الأمر، لأنه إليه؛ جلد أو قتل 

الأيةض الرسل إلى التوفي فاني كذلك،، حاءنا الأيتان وهاتان 
إلىأمني الثانية الأية وفي الأرواح، لقبض المارون لأنهم الأولى؛ 

لذللث،،المتنب، فهو الأرواح، بقبض لأعوانه الأمر لأنه الموت؛ مللث، 
،الملائكة من أعوانا الموت لملك، أن لف، البعض عن ورد وقد 

٠مبحانه الموفق والله الأيتين، بين التعارصن توهم حينئذ فيزول 

(؛١٣٠٧)إ/ت حاتم أيي ابن تمر انظر وغيرهما، وثتادة عباس ابن عن ذلك ورد )١( 
(.٢٠٤٨)T/ النهاية: بلوغ إل والهداية 

(.١٥٢)أ/المحبط: والبحر (، ٢٠٤٨، ٢٠٤٧)T/ الهاية: بلوغ إل الهيابة انظر )٢( 





الراعالمحث، 

ءانم(راأوقت U ؤإر الص، إلى الأساو )إمحافئ 

الأسلوب!توصح الأول؛ المطال_، 
هاأنفإر الأفعال إصافة فيه وتوسمها الكلام في العرب سنن من 

إلىأي - الفعل ذلك عليه أوقعت ما ؤإلى - الفاعل إلى أي - تارة 
إياك،صربي على وندمت إياك، نررت فتقول! ، - المفعول 

تضيفهأحرى وأحيانا القس، إلى والقرب السرور وهو الفعل فتضيق 
ضربك،على وندمت، ، يرؤيتلئ، سرريتؤ فتقول؛ عاليه، أونمت، ما إلى 
الكلاممن ذلك، أشبه وما 

الأسلوب!صيغ الثاني! المهلل؟، 
وهي!الهلبري عند الأسلوب لهدا واحدة صيغة وودت 

.ءليه(ر أونمت، ما ؤإلى ها، أنفإلى أفعالها ئضيفس، )الحرب 

اظرحا.ع)أ(
(.n/Y)لكراء: القرآن وُعاتي )"اأ/؛اا"(؛ البيان: جامع 1^^ )٢( 
)مأا/؛أ1(.البيان: جامع )٣( 







ماوهدا عليه، أونمت، ما ؤإلى أنمها، إلى أفعالها إصافة من ذللئ، في 
ووافقهالفراء، إليه ذهب، 

قياميهاب، أي: ءؤد;للن>يثخاكتماىه قوله: معنى إن ونل؛ 
والمراقبةل٢/بالاطلاع عليه 

وكلاهماالدنيا، في والثاني الأخرة، في الأول القول يكون هدا فعلى 
يلي:لما أقرب، الأول القول ولكن تعالى؛ اض من الخوف يتوجت، 

القرآن.بها تزل التي الرب لأماليب مواذوا أنه الأول؛ 
طريقتهأن وذللث، التخويف،، في القرآن لعلريقة موافق أنه الثاني: 

ءليهمربقيامه لا الأحر، وباليوم باممه تكون؛التخويف، 
إلايكون لا الأحرة في ربه يدي بين العبد مقام خوف أن الثالث،: 

الل.يهو وهل.ا الموت،، بحد ويالبعث، الأخر وباليوم باممه يؤمن لمن 
الدنيافي ءبل.ْ على الله مقام وأما الأرصى، في له يمكن أن بمستحق 
والفاجرأوالبر والكافر، المؤمن به يقئ فهدا عليه واطلاعه 
يوفيذكرت، وما بسرده، البحسث، يهلول مما ذللثج غير لأية ا في وقيل 

الموفق.واض ود بالمقم 

(.٦١٤\\, r/\r)ايان: وجاًع (؛ n/T)القرآن: ساني انفز )١( 
 )Y( القشيري: الكريم نمد الإشارات لطائف، انظر ،)Y؛؛/Y( :إبراممتحمق: الثالثت، ط

للقرطص:القرآن لأحكام والجامع للكتاب(؛ العامة المصرية الهيئة )مصر؛ الميوني، 
رآا/أاا(.

)القاعرة؛الثانية، ط؛ (، ٤٢٥)ص القيم؛ لاين المعادتين وباب، الهجرتين ءلريق انغز ، ٣١
؛ا<"آاه(.دارالمنية، 

(.٤٢٦، ٤٢٥)ص الهجرتين؛  ijijoانفر )٤( 





^^-ثترإ<
فيوأما للأبناء، مفاخر الاياء فماثر أبناءهم، يلحق للاباء الحاصل 

علىكانوا إن أبناءهم يلحق فانه الاياء، على الواقع الذم جانب 
بعمله،مرهون ان إنكل أن فالأصل ؤإلأ ، وطرفتهم منهاجهم 

أعلم.واض [، ١٦٤]الأنعام; ؤرواؤرآورو 

Iلأمالوب ا صيغ I الثاثي المطلب 
توهما الطبري عند الأسلوب لهذا صيغتان ورديت، 

أوالمحار عند القبيله ثخاطب العرب من )القبيلة ت لأولى ا الصيغة 
المخاطبإ،باسلاف، المخاطب، ، أسلاففعل من مضى بما غيره، 

باسلافجيعل وما أنمها... إلى المخاطب، أسلاف، فعل فتميمؤ 
،.المخاطس،(أ إلى المخاظب، 

الرجلالعرب خطاب من مضى فيما بثتا قد كما )... الثانية؛ الصيغة 
سالئه(لم.ذللث، في والش إليه، تضيفها ؛الأفعال، 

الأمالوب:دراسة الثالثف: المطلب 
إليهوأثاروا الأسلوب، هذا عن والتفسير باللغة العلم أهل تحديثه 

هؤلاء؛ومجن لأيايتف، ا لبعض تفسيرهم في صمنا 
)ت\>بى:الفراء . ١ 

[؛٩١]البقرة؛ ث-له ين آم أ؛ثاء مناو0 ملم تعالى؛ قوله عند قال 

)ا/ا"ام.الضر: قواعد انظر )١( 
(.٥٦/٢)البيان: جا،ع )٢( 
)«ا/هي(.ال؛ان:جامع )٣( 







































المؤمنونأيها ذاذكرو)ي ت بذلك ذكره تعالى اريمني الطبري; قال 
إياكمبرحمتي أذكركم عنه، أنهاكم وفيما به امركم فيما إياي طاعتكم 

بالثناءالدكر من أنه ذلك يناول بعضهم كان وند لكم... ومغمرتي 
والمدح.

ؤةءوذ،أذئأمحوله: محي ١^ عن ذلك..ب ثال من ذكر 
منومعن>ب شكره، من وزائد ذكره، من ذاكت اض إن ؤلأيكموزه 

إلااض بذكر عد من ليس قال؛ ^٢٢^ ٠٥١^٤^، دى، العن كفره... 
ذكرهإلا كافر بذكره ولا برحمة، ذكره إلا مؤمن ه ين.كن لا اف، ذكره 

Jعذاباا

ّئخن.ئشإلاهنيلرءالفأؤ.>وأحكمثياإن ذكره؛تعالى محوله - ٢ 
؛اء يبلأن]ا ==قهمحا4 هم آلقتن ذحم وهم نضم' يحقن الإف أت1ا 
٣٦.]

محمديا رآك ؤإذا ه•' محمل. لمبيه ذكره تعالى رريمول الطبري! محال 
إلايتخدونخج ما يقول؛ إلاهنيإه، س>،ذئث باش كفروا الدين 

يعنيءا.إههمه، يدًًكر ٢^^ ؤأهن>دا لبعض! بعضهم يقول مخرتا، 
منهمتعجبا ؤيعيبها، وء بالهتكم ين.كر ءاإه_مممه! يد^كر ؤ بقوله! 

آلهتهممحمد يا ذكرك من محيعجبون ذكره! تعالى اف يقول ذللث،، من 
خلفهمالذي - '؛^،4 بذًكر ؤوهء-ا ، بسوء تنفع ولا تمر لا التي 

أهلههو بما محرحنهم ؤإليه ص،نهم، وبيده نمنهم، ومه عليهم، وأنعم 
كافرون.- به يالكروه أن منهم 

(.٦٩٦، jUi: (n،\o/Yجامع )١( 





التفسير؛فى أثره الخامس! المطلب 

نوصحوفي وتنوعه، المعنى تعدد في أنر الأسلوب لهذا كان 
ذلك!بيان ؤإليك بلاغية، معاني و\عط\ه\ الآيادت، 

الأول:الخال ففي 

قولهفي به المأمور الدكر معنى تعدد في الأسلوب هذا أنر ينفح 
رJنالمفأقاويل أن وذلك [، ١٥٢ؤةٌأذمحئ؛هلاكرة: تعالى: 
وأنهاكمبه آمركم فيما طاعتي اذكروني فقيل: معناه، بيان في تنوعت 

الهلريل١/إليه ذم، ما وهذا محه، 

وصعفي العرب عاده هي كما والمدح، بالثناء اذكروني وقيل: 
والردعلالمسدي إليه ذهب، ما وهذا المدح، موصع الذكر 

أنواعمن ذلك غير وقيل والإخلأصل٣،، بالصدق اذكروني وقيل: 
بايراد٥ر٤/الحث، يهلول مما والباؤلة، الظاهرْ العبادامتح 

خلاففيها الخلاف، أن تجد وغيرها الأقوال هذه في التأمل وعند 
بعملفئره من ومنهم اللسان، بحمل الدكر فثر من فمنهم تثؤع، 

واللهكله، ذللثج يثمل والدكن الجوارح، بعمل فثره من ومنهم القل-ح، 
أعلم•تعالى 

(.n،\،5/Y)المان: جامع انظر )١( 
(.٢٦٠)١; حاتم: أبي ابن وتفسر (؛ ٦٩٦٨)المان: جامع انظر )٢( 
المحط:المم انظر )٣( 
)ا/آا: المحيط والبحر (؛ ١٥٩/٤)الغيب: مفاتح انظر الأقوال من المزيد لمعرفة )٤( 

٦٢٠.)







فيوالفتل الزيارة فل وقع bذما الحجاج، زمن فلاق وئتل العام، 
فيهلكن الذي الوقت عن الخن ت بذلك والممد ئه، لا الزمن محن لحفلة 

لأنكآحره؛ إلى الوقت أول من أحذ أنه الفعل عن الخبر لا الفعل، 
مؤرخأنت ؤإنما بمونت، لت 

تلأسلوب ا صيغ الثاني■ المهللب 
توهما الهلبري، عند الأسلوب هذا معنى في صيغتان وردت 

من- الأوقات في خاصة - تمتنع لا )العرب الأولى: الصيغة 
نعتيؤإنما أره، لم منذ يومان اليوم له فتقول؛ ذلك، مثل استعمال 

رآخر(ل وبعض يوما بذللث، 
أوحولين كذا بمكان فلأن أقام تقول! قد )الحرب الثانية؛ الصيغة 

ويعصشهرا أو آحر، ويعفى يوما به أقام bذما شهرين، أو يومين 
و؛ضم(صحولا أو آخر، 

ازب:الأ-دراسة : الثاJث٠الطلب 
الأياممن الوقت تهللق قد أنها العرب عن واللغويون النحويون ذكر 
Iهؤلاء ومن لكه، لا بعضه ذلك في ومرادها والأعوام، والشهور والليالي 

)تب،مأه(:١-الفراء 

يومهو ؤإنما أرْ، لم منذ يومان اليوم له العرب؛ ررنقول قال؛ 

(.٣٣٣، ٣٣٢)؛/والشف: )\إصإ للفراء: القرآن انظرساني )١( 
(.n٤٥٢/اليان: جامع )٢( 
جامع)٣( 



تفعلهد العرب لأن الموافت؛ غير في بجائز ليس وهذا آخر، وبعص 
العام،وعلى الوم، على يوقعونه ثم الساعة، من أئل قي الفعل 

ليالئفلاق ونل اليوم، وأتيثك العام، زرته ت فيمال والأيام، والليالي 
معنىعلى به يدهسا فلم ، وآخره الوقت، أول يراد لا لأنه أمير؛ الحجاج 

الحين«لا،.ذاك إذ به ئراد ؤإنما كله، العدد 
)ءت،ااسم:الزجاج ٢. 

أنفيجيز وسان، عامان لدللئ، مضى ند يقول؛ ،المائل قال؛ 
دليلالكلام في كان إذا بقية، منهما تبقى أن ؤيكون مضتا، قد السنتين 

التكالم«رأ/إرادة عر 
•'بّاه( ٠ )ُت، أبومنصورالأزهري — ٣ 

أنأجمعوا والمرين الكوفيين من والعربية المحو أهل ررإن قال! 
وهذاالبعض، ذهاب فيها جائز بالعدد، حصرت، ؤإن خاصة الأوقات، 

الثالث،،وبعضن يومان هو ؤإنما أرم، لم مذ أيام ثلاثة اليوم له ؛ كقوللث، 
يوم،وبعض يوم هو ؤإنما أره، لم مذ يومان اليوم له تقول؛ وكذللثإ 

ال٠وامتااال٣،.غير في جائز غير وهذا 
شرطيننضع أن يمكن ذكرهم تقدم من أقوال في الطر خلال ومن 

الأسلوب؛لهذا 

)ا/با/(.لأهماء;القرآن )؛(معاني 
(.٣١٢)؛/لازجاج: القرآن معاني )٢( 
المنعمعبد تحقيق: الأولى، ء؛ل: (، )ص٩٥٤الثافعي: الإمام ألفاظ غريِذ ئي الزاهر )٣( 

)i/القض،: وانظر الأسلاب، البناتر دار )يرون: طوعي، 
٣٣٣، ٣٣٢..)



فييجوز لا الرمانية، يالموانيت خاصا ذلك( يكول( أن ت لأول ا
غيرها.

أعلم.واش المتكلم، إرادة على دليل الكلام في يكون أن الثاني؛ 

اسيقية:الأمثلة الرابع: انمللبح 
:وهماالهلبري، عند الأسلوب( لهدا مثالان ورد 

]ا.١٩٧]القرة: آشهثمملومتأه ثناؤه:١-قوله 
قولين:وذكر الحج، أشهر في التأؤيل أهل ( خلافالطري ذكر 

الحجة.ذي من وعشر القعدة، وذو شوال، إ ول ألا 
،.كل،ر الحجة وذو القعيءة، وذو شوال، الثاني: 

إنقال: من قول عندنا ذلك( في القول من رروالصواب قال: نم 
عنحبر اش من ذللئا لأن الثالث(؛ من وعشر شهران الحج ذللا،: معنى 

أنهفمعلوم منى، أيام انقضاء بعد يعمل للحج عمل ولا الحج، ميقات( 
صححميعه به معنيا يكن لم ؤإذا الثالثا، الشهر حمع بدللث( يعن لم 

الحجة.ذي وعشر قال: من قول 
شهرانوهو وثمإآثهرمملونمأه، قيل: فكيف قائل: قال فإن 
الثالث(؟وبعض 

مثلاسعمال من — الأوقات( في خاصة — تمتنع لا العرب إن قيل: 
ويعصيوما لدلك( تعني وإنما أره، لم مند يومان اليوم له فتقول: ذللا(، 
؟"١٥كأم وثن عك ءاثم ئلأ تئنق ؤذن0 ثناؤْ: جل' نال وكما آخر، 

(.٤٥١. ٤٤٣)مأ/:اواو،جامع انظر :١( 







ؤإنماشهرين، أو يومين كذا بمكان فلأن أمام ت كهولهم بعضه، والمراد 
جاءتلأية ا وهد0 الشهر، وبعض شهرأ أو اليوم، ويعص يوما به أقام 

حطابهم،أفانيين من العرب تعرفه ما على نزل عربي القرآن إذ كذلك،، 
والطرىل١،.الفراء إليه ذم، ما وهذا الإشكال، هذا فيزول 

جماعة،فونهما فما الاثنان الإشكال! هذا عن الجواب في وقيل 
وبعضنالاثنان يمي أن جاز جماعة، الاثنان يقي أن جاز فإذا 

.الزمخشري إليه ذهب ما مضمون وهذا جماعة، الثالث، 

التيالعربية للامالي_، موافقا لكونه أولى، الأول الجواب ولكن 
ينينلا ا بان الفول أن أحرى جهة ومن جهة، من هذا القرآن، يها نزل 

لأيةا قياس فإن به التسليم وعلى ا، الحلمر أهل بين ، خلاففيه جماعة 
أعلم.واه حيازل؛،، أبو ذلك ذكر كما نزاع، قيه ذللث، على 

رفمن على يرد لا الإشكال هذا أن عليه التنبيه يحن ومما 
ابنإليه ذهب، ما وهذا كله، الحجة وذو القعدة وذو شوال بأنها الأشهر 

أعلم.والله للعدد، الجمع لموافقة ؛ وعمناء وقتادة عمر 

Xior/T)السان: وجا.ع (؛ ٨٧)\/ا'ل ي ساني انظر )١( 
)ا/0أ(.انظرالكشاف: )٢( 
(،٤٦٥،  ٤٦٤)n/ ايان: جاح انظر ائان، لا ثلاثة أتل!نمع أن ه ماس ١^٠ يرى )٣( 

أوضحني هشام وابن (، ٢٢٢)٩! ميره: في الرازي مهم حماية القول، هذا إلى وذهب، 
انظرالكتاب،وسويه، كالخليل انان الجمع أتل أن آخرون ؤيرى (■' ١٢)^إ المسالك،: 

كلأدلة مع باصيل الخلاف هذا وذكر (، ٦٢٢، ٦٢١)م (، ٤٩، ٤٨٨)لسويه: 
(.٢٧٩.  ٢٧٣٨)الأحكام: أصول ني الامدي فريق 

(.٩٤٨)المحيط: البحر انظر )؛(
(.٣٧٥، ٣٧٤)م المثور: والدر (؛ ٤٤٨، ٤٤٧٨): ٥٧١جامع انظر )0( 



الثاني:الثال وفي 

التوهمإزالة في القرآن طريفة ييان في الأسلوب هذا أثر يتسن 
أولتهسمبمص ؤوأيإد"ث ت تعالى قوله في وذلك السامع، على واللس 

كلمة:ذكر فائدة U قائل: يقول قد إذ [، ٢٣٣]المقرة: ءز؛ملآه 

يرادأن الأول: ت أمرين تحتمل ؤ-مإقيم، كلمة: كانت لما فيقال: 
هيكما - الثاني وبعض حون بها يراد أن والثاني• تامان، حولان بها 

ستين،ابن هو كقولهم: بعضه، والمراد الوقت، إطلاق في العرب عادة 
المامععن واللبس الوهم هذا القرآن دير — الثانية وبعض محنة ومرادهم 

مدةفي الزوجين بين يحصل قد الذي للنزاع قعلعا ت بقوله 
أرادلن شيء، منهما ينقص لا كاملان تامان حولان وأنهما الرصاع، 

الزوجين•من الرضاعة إتمام 
ديفي القرآن طريقة عن لما أبان كونه في الأسلوب هذا أثر فتبين 

للناس،ورحمة ؤإصلاح هداية كتاب وأنه سامعيه، عن واللبس الوهم 
كتابمن أعفلمه فما والخلاف، المزاع وقطع بينهم، للتأليف يهدفإ 

والمنة.الحمل، فلله رسول، أكرم على أنزل 



التامعالمحث 

ؤإنالجماعة، عن الحبر مخؤج الفخر، عند الحبر رإحراج 
هنهم(لواحد فعل من به افتخن ما كان 

الأسلوب!توصح ! لأولطا المطلب 
إحراجالمشهورة، لغتهم ومصاريف المأثورة العرب عادات من 

هذاكان ؤإن الجماعة، فعل عن الخبر مخرج الافتخار مقام في الخبر 
فيقولون!واحد، شخص فعل من الأصل في هو إنما به الممتحن الفعل 
وهول،والكرم الجود صفة ؤإنما الشعراء، ونحن الكرام، الأحوال نحن 

عندالملك أقارب وكقول إليهم، فنسبوها منهم، واحد في كانت الشعر 
ومامنهم، واحد ثخص هو الملك ؤإنما الدنيا، ملوك نحن الفخر! 

كلامهم.من ذلك أشبه 
مقامالافتخار مقام لأن متهم؛ الواحد فعل الجماعه انتحالت، ؤإنما 

عاندةومحاسنه الواحد شرف أن على بناء إليهم، ذلك فنسبوا تكثر، 
وقبيلتهعشيرته إلى 

(YU«/Aجامع انظر )؛( :jUl.)
(.٣١٥)ا/ الضر: فو\ءد انظر )٢( 



^^؛تمإ<
لوب!لأسا صيغ الثاني• المطلب 

وهي!الطبري، عند الأسلوب لهذا واحدة صيغة وردت 
الجماعة،عن الخبر مخرج افتخرت، إذا الخبز تخرج محي )والعرب 

منهم(لواحد فعل من به افتخرت ما كان ؤإن 

الأطويؤ:درامة الثالث،: اوطاو_، 

لبعضنيرهم نفايناء لويبج الأّهدا عن بالتفسير العلم اهل ؤ تحدم
عنالخبر يمج الفخر عحد الخر تخرج ند العرب أن وذكروا ت، يا ألا 

هؤلاء:ومن منهم، لواحز الفخر هدا كان ؤإن الجماعة، 

الجصاصنبكر أبو . ١ 

آسمحن أويود ؤن٠الت الى: مته قولد نعال ن
وكانالله، ابن الميح نالوا لما إنهم ءاوتيل [: ١٨المائدة: ل ^ وأيقؤ، 

شعراء،منهم أي: شعراء، هذيل العرب: قول على ذللئح حرى منهم 
قائلقال أي: الله، أبناء نحن قالوا مسيلمة: رهعل في قولهم وعلى 
الله،أبناء تحن الوجه هدا على قولهم معنى فكان عليه، وتابعوه منهم 

ا؛نثا أي 

(.٢٧٠)م/اليان:جا-ع )١( 
صاحبالمجتهد، الممش، العلامة، الإمام، الحنفي، الرازي علي بن أحمد بكر أبو هو )٢( 

مصنفاتهومن كانيملإرالأمحزال، ونيل• ورحلة، حديث صاحب وكان التصاتيف، 
،٣٤٠)أا/ البلاء: أعلام مير اتفلر مائة، وثلاث سعن سنة مات القرآن، أطام 
)ا/اب\(.والأءلأملأزركالي:(؛ ٣٤١

(.٤١)،/ س\ص: الهمان أحكام )٣( 



آ"ه(:٠ )^،٤ الرازي الدين فخر - ٢

اليهود®إن ت توله ذكر مما ولكن المابقة، لأية ا نفير في أوحهآ ذكر 
ثمالله، ابن المسيح أن زعموا والنصارى الله، ابن عزيرأ أن زعموا لما 

أبناءنحن : نالواكأنهم ذللث، صار منهم، لكنا والتح عريرأ أن زعموا 
Iيقولون فقد آخر، انا إنفاخروا إذا الملك، أقارب، أن ترى ألا اممه، 
مختم.ينكونهم منه وغرضهم الخالم، سلاطن ونحن الدنيا، ملوك نحن 

عا،رناااأا/فكذا والسالع1ان، الااJث، هو الذي الشخص ؛ذللئج 

اسيقية:الأمثلة الراع: المطاو_، 
ومحو:الطبري، عند الأسلوب لهذا واحد مثال ورد 

محصأبجواأشوأبمتؤم4اؤه؛ نثجل ول ن
[.١٨لالماJدة! 

إنما، أشآتؤ؛ واJمارى: اليهود هول( أن الطري ذكر 
عنوعز جز' الله من خبر ،اومحذا : فهال،كلهم، لا محنهم طانفة عن ورد 
هماصابن عن يكر وند القول،، هذا قالوا أنهم والنصارى الهود من قوم 

إذاالخبن ئحرج ئد والمرمتح اليهود... من ذللثط قالوا الذين تسميه 
فعلمن به افتخرُت، ما كان ؤإن الجماعة، عن الخبر نخرج افتخرت 

واحاوفيهم، الجواد وإنما الكرام، الأحوال نحن ت فتقول، منهم، واحد 
حرير:تال، كما ذلك، الناءر؛ المتكلم وغين منهم، 

)اا/ي5ا(.الفب:.فاتح :١( 



•اة-عر نبنته جاو مص دم ومار بالمنا الم1-ن مندومه أبا ثدنثا 
فاخرجغيتْ، جرير قوم من رجل ت النادس ؤإنما ندنثا، فهال: 

عنذكره عر الله أحبر فكذا أحدهم، هو جماعة عن الخبر مخرج الخبن 
اض«لأ/شاء إن الوجه هذا عر ذلك قالت أنا الضاري 

التفسير:فى أثره الخامس: المهليح 

يردقد ما ؤإزالة لأية، ا معنى توصيح في أثر لوب لأسا لهذا كال 
والنصارىاليهود عن نقل ذكر0 تعالى افه أن وذلك إشكال، من فيها 

المعلومقائل: يقول فقد [، ١٨: لالمادالة وآحنتوره آثه آقوأ محن ؤ قولهم: 
أنينتفي لأية ا وءلاهر بذلك،، يقول ونصراني يهودي كل ليس أنه 

بينهما؟التوفيق فكيف، ،، ^١٧يقول جميعهم 

:ذللا،عن الجواب في فيقال 

معروفاوكان الكلام، في وعاداتهم العرب يلغة نزل عربي القرآن إن 
الجماعة،عن الخبر مخرج الفخر عند الخبر المتاكلم يخرج أن عندهم 

-- ٥١٤٠٦والشر، للطيامة بيروت دار ت )بيروت ص)'ُاهأأ(، ت ديوانه في اليت )١( 
بنمرة ص ت نتدوسه( و)أيو الخفيف، الطعن هو ت الدس )ندسا(ت ت وقوله (، ٣١٩٨٦

لأول،ا الكلاب يوم في - جرير قوم — يربؤع بنو قتلته الفرزذق، جد ثع، مجا بن ن سقيا 
*بتبة، ورجار وتحرك، مال أي دم،• ورٌار به، يهجون الفرزدق رهط لقب ' ورالمين، 

بنبنية بن الحارث حوار فى وهو حصبة، بن ثعالبه قتاله الجشمى، الحارث بن الصمة هو 
انظرسس، لم طري أي؛ ناقع(؛ و)دم الفرزدق، رهط من مجاشع، بن سفيان بن قرط 

تعليقهفي ناكر محمود وصرحه مادة)مور(، (، ٤٢٩٨/٦)ت العرب لسان في الميت ُئرح 
)»ا/اها(.عاوشيراتري:

(.٢٧٠، ٢٦٩/٨)١لمان:جامع )٢( 







العاشرالمحث 

معنياهمايتقارب الكلأمين بين )التاليث 

وجوههماآبعض فى اختلفا ؤإن 

تلأسلوب ا توصح ت لأول ا المهللب 
فيربتين المتقا الكلمتين بين الجمع كلامهم في العرب عادة من 

فياحتلمتا ؤإن الخطاب، في الأحرى إلى إحداهما بفم المعنى، 
منالأسان في كان ما كل على الجمع لمقل كاحراج الوجوم، بعض 
منآخر عفو إلى ب إذا - والبطن والفلهر كالرأص - واحد عفو 
وبطونهماطهورهما وملألت، رؤؤسهما، هثمت، فيقال؛ آخر، إنسان 

عنيختلف، منهما واحد كئ مختلفين، العصوان كان ؤإن صريا؛ 
تللرجلين كقولك، الإنسان، حلق من ليس فيما هدا يجوز وقد الأحر، 
أنبهوما ، ئمهنكما وحرفتما — امرأتين تريد وأست، — نساءكما حليتما 

،.٢٣١من ذللث، 

(.٤٦٥/٦)اليازت جامع انظر )١( 
:١٢٤١)Y/ ^: ^١٧إل والهداة )ا/ءاأ(؛ للفراء: القرآن انظرساني )٢( 



ثلأسلوب ا صيغ الثاني! المطلب 
وهي!الطبري، عند الأسلوب لهذا واحدة صيغة وردت 
 ،j^( يتقاربالكلامين بين التأليم، العرب[ ]أي شأنها من

وجوههما(يعص قى احتلما ؤإن معنياهما، 

الأملوب:دراسة الثالث،: ^، ١١
لهوذكروا الأسلوب، هدا مضمون عن ير والنفاللغة علماء تحدئ، 

هؤلاء:ومن لفغله، إلى يشيروا لم ؤإن أمثلة، 
(;jbY.Uo)الفراء ا_ 

الماندة:ل آدلهتاه ةدْلهوأ والثاربمه تعالى: محوله عند هال( 
٣٨:]

إذاالأنساj( حلق من موحد شيء كل لأل أديهماه؛ ؤ هال،: راؤإنما 
رؤؤسهما،هشمت، محي فقبل: حمع، هماعدا اثنين إلى مماها يكر 

ممدصعتأس إل موآ ^إن ومثله: ضربا، وبهلونهما ظهورهما وملأت 
ماأكثر التثنية؛ عر الجمع اخير ؤإنما ٤[، ]الحريم: 

فلماوالمنين،، والرجل؛ن، اليدين، الأسان: في اثنض الجوارح عليه تكون 
مذهبينين ا إلى أصيف إذا منه بالواحد ذهب ، هدا على أكثره حرى 

الثنيةلأ٢،.
)ت0\ثم(:م؛_الأحفش 

[:١١نساء: ]اللدآ,إحوه،أنوألثدسيم '؛ان نوله: عند هال، 

)آ"/0أ؛(.اليان: )؛(جامع 
(.٢١٠)؛/سراء;القرآن .عاز )٢( 









نأإذا واحدأ، ان الأنفي كان ما كو على الجمع لفظ إحراج لكلمهم 
قولك:في والأنف والفلهر كالرأس آخر، ن ا إنمن آحمّ واحد إلى 

وماأنوفهما، وجدعت ، وظهورهما روومؤهما وفلان فلأن من أوجعت، 
عرييالقرآن إذ لدلك، مثابهة جاءت الأية وهازم الكلام، من ذلك، أشبه 
أنبينهم الشبه ووجه كلامها، أفانين من العرتحح تعرفه ما على نزل( 

مختالمين،نفسين من صاحبه غير منهما واحد كئ شخصان، الأخوين 
له،ثاني لا واحدا أعضائه من الإنسان فى كان ما معنى معنياهما أشبه 
الطرىأإليه ذهب ما وهذا 

فحيتئداثنان، الجمع أقل إن الأشكال: هذا عن الجواب، في وفيل 
التوجيه؛هذا رد العلبري ولكن فصاعدأ؛ اثنان بالإخوة يراد أن جاز 
ردفي عملية ابن ووافقه التثنية، صورة عن تختلف، الجمع صورة لأن 
القرينةمن الأية خلو هو صحته عدم في الست، ذكر أنه غير التوجيه هذا 

فإنهاكراد نتن U به يقترن لم إذا الجمع لففل لأن الاثين؛ على الدالة 
للمعنى،ماللثج اللففل لأن التثنية؛ على يحمل ولا الجمع على يحمل 
حقوللثنية 

)الإخوة(فثر لأنه ها؛ عباس ابن قول على يرد لا الإشكال وهذا 
أعالم.واممه ثلاثة، الجمع أقل أن يرى لكونه فوقها؛ فما بالثلاثة 

(.٤٦٦، ٤٦٥/٦)انيان: جامع انفز )١( 
؛(.U/Y)الوجيز: السرد انغز )٢( 



عشرالحائي المبحث 

بالملة،الشيء )وصص 

جميعه(را،ض فيه والنش 

لأمالوبا نوصح ت لأول، ا المهللم، 

ومرادهايالملة، الشيء تمحق قد أنها كلامها في العرب أساليب من 
المعابقليل فلأن الملح• م، فتقول وجميته، الشيء أصل نفي يدلك 

الأولفي مرادها وليس الحياء، قليل فلأن ت الدم وفي والنالم،، 
نفىأرادت ؤإنما له، ذما يعسر هدا لأن ؛ قئت، ؤإن يالعاب ومحقه 
أنمرادها ليس الثاني المثال في وكدا والمثالب العاب جميع 
اصادأم.حياء عنده ليس ؤإنما الحياء، من قليلا عنده 

ه•'اض رمول وصف في دةينُ أوفى أبي بن عبدالله قول ذللثج ومن 

(.٢٣٥)Y/اليان: جامع انظر )١( 
(.٢٦٥/٧): oLJlجامع اننلر )٢( 
الملامعبد وشرح تحقيق الماسة، ٍل: (، ٢٨٥)ا/للجاحفل: والثيض المان انظر )٣( 

(.٣١٩٩٨-- ٥١٤١٨الخاتجى، مكتبة رالقاهرةت هارون، 



سممي

يالغولا أي اللغو(، I قفوله ا، الالغوا١١ ؤيقل الدكر يكثر ®كان 
أصلارى

،!أحيهر رثاء فى الهنمة بن يؤيد فول ومنه 
عدفئ الأخادت 1ئاب الوم من ^ملك-اتخا؛ئل 

يتألملا وأنه عنه، كلها التشكي أنواع نفي ت التشكي( )قلل بقوله! يريد 
وأشعارهم.العرب كلام من ذلالئ، أشه ومجا ،، تنزل؛ساحتهر التي للنوائب 

الوب!لأما صيغ الثاني! المهليج، 
وهي؛الهلبري، عند الأسلوب لهوا واحدة صيغة ورديت، 
هذاطلاِ رأيت ما تريد؛ دْل، هذا ٣، رأيت قلما العرب؛ )تقول 

بالملة،الشيء ؛وصم، به ينثلق الذي الكلام من ذللت، أنبه وما ءف.ا. 
جميعه(لْ،.نفئ فيه والمعنى 

الخطة،تضر باب الجمة، محاب في (، ٢٨٠)Y/ اعري: اش ني المائي أحرجه )١( 
موط،)يرويت،: شلي، المنعم عبد حن تحقيق: الأولى، ط: (، ١٧٢٨)برقم 

(،٨١٩٧)برقم  d\To/A)الأوط: المجم قي والطراتي ا««م(، .- ٠١٤٢١
ه١ ٤ ١ ٥ دارالخرمين، القاهرة: ) الخينى، المحن وعيد الله عوضن بن طارقا تحقيق: 

٥(. ٠٠٥برقم)(، ٨٩٣")Y/ الخاعع: صحح في الألباني صححه والخدين، (، ٣١ ٩٩٠-
)قلل(.،ادة ١(، • ٤ )؛/ والأر: الخدين، مب_ح قي الهاة انظر )٢( 
صللمرزوقي: الخماٌة ديوان وثرح (، ٢١٢)ص العرب: أشعار جمهرة انفلر )"٢( 

ه-—١٤٢٤العلمية، الكتب، دار )بيرويت،: الشح، غريد تحقيق: الأولى، ط: (، ٥٨٠)
بلفظ:(، ٦٨)ص ديوانه: في ما منها روايات يعدة المن، هذا وروى (، ٢٢٠"١٠ 

غل.في الأحاديث، أدبار اليوم من حافظ الممائب رزء عالي صبور 
(.٥٨٠)ص للمرزوفي: الخماط ديوان نرح انفلر )٤( 
(.yro/y)الث؛ان: جامع )٥( 



الأسلوب:درامة الثاك: اسلب 

أمثلةله وضربوا إليه وأثاروا الأمالوب هذا باللنة العلم أهل ذكر 
هؤلاء؛ومن العرب، كلام من 

)ت\هص:الفراء - ١ 

كلهالفعل ينموا أن على بالقلة العرب تقوله مما ومثله ٠... نال: 
مررتالعرب: عن ائي الكوحكى قظ، هذا مثل رأيت ما قل قولهم؛ 

إلاتنبت ما أي: والاكثاث، البصل إلا تنبت ما قن؛ ببلاد 
:٢٢٧٢)تب»'ا_الواقلي 

]البقرة:قزلا4 ما مميلا يآؤزم أُّ لٌمم ؤآل تعالى: نوله عند نال 
مالأخر! الرجل كقول وهذا كثيرأ، ولا قليلا يؤمنون لا ارمعنا0! [: ٨٨
البنة؛١تفعله لا يريد ، كذا تفعل ما محل 

)ت00ي\ه:الجاحظ ٣. 

بمدينةامرأة تزوج رجلا أن والتبيين( )البيان كتابه ني ذكر 

)ا/اءكللاراء: القرآن معاني )١( 
صاحبالقاصي، المديتي، الواقدي مولاهم الأسلمي واقي بن عمر بن محمد هو )٢( 

المتفقصعقه على اللم أوعتة أحد أبوعبداف، الإمام، انملأمة، والغازي، التصاسف 
الخثوحلل فأوعى، فجمع كشر، وحلق راني بن ومعمر جرج ابن عن حديث، عله، 

فيعنه ينغز فلا هازا، ومع لدلك، فاطرحوْ الثمين، ؛انمر والخرز مين، يال 
أعلاممحير انظر وماثين، محع سنة توفي، وأحبارهم، الصحابة، وأيام الغازي، 

(.٣١١)n/للزركالي: والأعلام (، ٤٥٩. ٤٥٥)٩، الملأء: 
(.١٢٠)ا/ المزيل: ومعالم (، ٢٣٤)١; لسي: والمان ١^^ انظر )٣( 
ذوالمتبحر، اللأمة، المعتزلي، البصري، محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو )٤( 

وحمين"حمس ستة مات الحيوان، كتاب أشهرها ومن التصانيف، صاحب الفنون، 



العقارب،)كيره الرجل! فقال نميبين؟ ترى كيف له؛ فقيل ، ئصيبين 
بقوله;رريريد كلامه; على معلما الجاحظ فقال الأقارب(، قليله 

حياءهناك أن يريد وليس الحياء(، قليل )فلأن القائل! كقول رقليلة(، 
رليس(،<رلإ،.موصع في )قليلا( يقعون؛ قنأ، ؤإن 

اسية:الأمثلة الرابع: المطالب 
وهما؛العلبري، عند الأسلوب لهدا مثالان ورد 

مميلاما0محرهتم أث؛■ لثم يل علمأ ئوJن١ ؤرداؤأ اؤْ؛ نثجل ه قول- ١ 
[.٨٨تاJقرة؛ ءفيو_دايم 

تعالىاض وأن إسرائيل، بني يهود في وأنها الأية، معنى الطري ذكر 
نبيهعلى أنزل بما الإيمان قليلو وأنهم بكفرهم، لعنهم أنه أحبر 

اشأحبر للذين كان هل يقول؛ أن قائلا ؛اولحل قال؛ ثم ه، محمد 
فيهم؛فيقال كثير، أو قليل الإيمان من يؤمنون، ما قليلا أنهم عنهم 

أحبرالتي اليهود كانت وقد التصديق، هو الإيمان معنى إن قيل؛ 
والعقاب،والثواب وبالبمث، الله، بوحدانية تصدق الخبر هذا عنها اش 

لأنهيه؛ الإيماف عليهم فرصا كان ذللث، وكل وئوته، ه بمحمد وتكفر 

(.)ه/٤٧لازركلي: والأعلام {؛ ٥٢٧)اا/ا"آه، البلاء: أعلام ص اظر =وْائتين، 
وفيوفتها الشام، إلى الموصل محن القوافل جادة على الجريرة بلاد من عامرة مدينة وهي )١( 

وينيتها العقارب، بكثرة مشهورة بستان، ألف أربعون أهلها نذكر ما على قراها 
(.٢٨٨)ه/.انت اابالالْلإعجم انفلر أيام، ستة الوصل 

)\إصي.والثسن: المان )٢( 



ذلكهو وذلك ببعض، فصدقوا موسى؛ به جاءهم ومما كتبهم، في 
اللهأحبر الذي الكثير هو فدللثج ببعض، وكدبوا إيمانهم، من القاليل 

به.كفرون أنهم عنهم 
ثقيل بشيء، مؤمنين غير لكنوا إنهم بعضهم؛ قال، وقد 

مثلرأيت، قلما العرب؛ تقول كما كافرون، بالجمع وهم دو؛بوثه، ما 
مرريت،؛ منهاسماعا عنها وروي قظ، هذا مثل رأيت ما تريد• قظ، هذا 

-!،١^١٠إلا شيئا ثب U يعي: والبمل، ١^١^، إلا ثنبث، لها بثلد 
بالقثة،الشيء بوصف به يتظق الذي الكلام من ذلك؛ أشمه وما والبصل، 
جميعها،نفى فيه والمعنى 

وأويهء أداعو١ أوألحوزا آدم نن أمر جأءهم ؤوإد١ وجل؛ عر قوله - ٢ 
أممهمحث وأولا ممم يشئلؤئد ه تلمثه عمم آلامي  ٥١وإك أؤول إل ردوه 

[.٨٣]الساء: 

فياض اسثناهم الذين القليل في التأويل أهل حلاف الطبري ذكر 
الصفاتمن شيء أي ومن هم، من السهلتنإلاظيلاه، ؤلاتجعتر قوله؛ 

الأمر،أولي من الختتبلون هم بعضهم؛ ارفقال فقال؛ استثناهم؟ 
يعلمواأن عنهم ونفى أؤ؛-*بمئثْلونجَآؤمه، قوله؛من استثناهم 

منعليهم الوارد الخبر من لختنبعلين ا من غيرهم يه يحلم ما هل لامتتبا با 
أنهماممه وصفح الذين ^ ١١٥١١هم ل آخرون؛ وقال الخوف... أو الأمن 

قالواالذي غير بيتوا عنده من برزوا فإذا طاعة، هؤ الله لرسول يمولون 
معنىوفالو؛ بدءه، أذاعوا ؤ نوله؛ من الله وامتثناهم ؛ ونالواله، 

(.٢٣٥)A السان: جامع :١( 



سليري؛ري

سآإلا به، أذاعوا الخوف أو الأمن من أمر حاءهم ؤإذا الكلام: 
لاتبعتمورحمته عليكم الله فضل ولولا ذلك؛ معنى آحرون وقال منهم••• 

فيالاستثناء مخرج حرج ؤإلأمحلأ"ه، وقوله• • قالواحميما، ن ا
عليهمالله قفل لولا وأنه والإحاطة، الجميع على دليل وهو اللمففل، 
علىدليلا ؤإلأئ؛سلأيم، قوله: فجعل الضلالة، من أحد يئج لم ورحمته 

مدحفي حكيم بن الهلرماح بقول ذلك على واستشهدوا الإحاطة، 
النهثبأا،ثبن يزيد 

فإ؛اثاِبواثاسانيال يدي ن أش؛انمي
المئالبفيه بأن الممدوح وصف القول هذا اهر فذل: قالوا

منلأن محايب؛ ولا فيه مثالس، لا أنه معناه: أن ومعلوم والمحايب، 
—بالقلة المعايب فيه الذي وصف ؤإن — معايب فيه بان رحلا وصف 
حميعنفي من وصمنا ما على ذلك ولكن يمدحه، ولم ذمه فإنما 

UJ1قوله: فكذلك : قالواعنه، ١^^ 
الشيهلال.جميعكم لاتبعتم معناه: 

عنىقال: من قول عندي ذلك في بالصواب الأقوال هده وأولى 
منأمر حاءهم وإذا الخلأم: معنى وقال: الإذاعة، من القليل بامتثناء 

/الرسولا،ر إلى ردوه ولو قليلا، إلا به أذاعوا الخوف أو الأمن 

الشرقدار )بيروت حسن، عزة تحقيق! الثانية، ط! (، )٦٨ص ديوانه! في اليت )١( 
ذوالسيد الرحل لأشم! ا ومعنى النوال(، )بوادي بلففل! (، ٢١٩٩٤العربي، 
انظروالعس،، النقص و)القادحة(ت العيوب، ؛ و)المثاوء،( العط-اء، و)النوال(ت الأنفة، 

٧f١nِْ.xnء٢:



التفسير!في أثره الخامس; المهللب 

معنىني يرد ثد إشكال ؤإزالة ينع في الأسلوب هذا أثر يتضح 
ذلك;تفصيل ؤإليك الأيات، 

الأول:اكاو ففي 

تعالىثوله في يرد قد إشكال إ3الة ني أنر الأسلوب لهذا كان 
]البقرة;لأؤنيمقللاثايويز0يم يمم إسرائيل:بني يهود واصفا 

أوفليل الإيمان من إسرائيل بمي ليهود كان هل قائل: يقول ند إذ [، ٨٨
ذلك؟لهم يقال حش كثير 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

عندهمليس أي وجميعه، الشيء أصل نفي الأية في يالقلة المراد إن 
وصمهامن ذلك، في العرب عادة هي كما كثين، ولا قليل أصل، إيمال 

أي:هذا(، مثل رأيت، )قلما فتقول: جميعه، نفي ومرادها بالقلة الشيء 
وأفانينهم،العرب كلام مياهي، على نزل عربي والقرآن مثله، رأيت، ما 

طالب،أبي بن مكي وجوزه ، الواقيي يه إلذمي، ا موهدا 
،•الفراء ذكرهما اللدين الوجهين أحد وهو والزمخثريأ٢،، 

٣،ونل؛ ، ودالة هماس ابن ٠(^ منه-م، يرس من قليل وقيل: 

١٢٠)ا/ اكزيل: وسالم (؛ ٢٣٤)ا/ لسي: والمأن المم، ؛نظر )١( 
)\ا٦^٦xوالكثاف: )ا/أأم(؛ النهاة: بلوغ إلى انظرالهواة )٢( 
(.٢٣٥)أ/السان! وجامع (؛ ٥١، ٥٠)ا/ سراء؛ الخرآن معاني انفلر )٣( 
(.١١٣/١)المر: انظرزاد )؛(





يطولمما ِ الطبري كلام في بعضها ذكر تقدم وند - أوجه عشرة 
هذافي الأسلوب بهذا يقل لم الطبري الإمام ولكن بسردها؛ البحث 

علىالإذاعة من هو المشي بالقليل المراد يكون أن ورجح الموصع، 
إلابه أذاعوا الخوف أو الأمن من أمر جاءهم ؤإذا المعنى! يكون أن 

فيالنثنى الملل معنى في الراجح القول عن النفلر وبغض ، قليلا 
المفسرينبعض كون في الأمالوب هذا أثر بيان هو المقصود فان الأية، 
سبحانه.الموفق والله فتأمل، ودفعه الإشكال حل في عليه اعتمد 

(.٥٤-  ٥٢)؛/المرن: الدر انظر )١( 
(.٢٦٥/٧)اuن: جاع انظر )٢( 





عشرالثاني المحث 

المعلومالمعنى على )الزيادئ 
وامير(؛ااالثنالة إرادة صد 

الأسلوب!توصح الأول! المطلب 
فتقول!المعلوم، معنا0 على الزيادة الكلام في العرب عادة من 
يالمم،الكلام أن والمعلوم بيدي، كتابه وكتمت، بفمي، فلأنا كلمت 

اللبسونفي المعنى، توكيد في مبالغة ذللئ، قيل ؤإنما باليد، والكتابة 
كانؤإنما كتابا، إليه وكتست، فلأنا، كلمث، يقال؛ قد لأنه مامعه؛ عن 

أحدأيأمر بأن المكلم غير من الكتابة وكانت إثارة، الكلام ذللث، 
إلىالفحل حميقة إصافة في توكيدأ وبيدي، بفمي فقيل! له، يكتب 

السامع.عن اللبس ونفي المكلم، 

فلأولىبقي ئما بأهلها المرايص "ألحموا وه■' الني قول ذلك ومن 
يكونلا الرحل أن والمعلوم ذكر(، ررجل }ه•' قفوله ، ذكر* وجل 

الصياغة.ض نمزق مع (، 0A/Y)•(، ٢٣٧)٩; المان: جامع انغلر )١( 
=اوناات،، م؛رارث، باب الفرائض، كتاب قي )إ/ممآ(، صحيحه: في البخاري أحرجه )٢( 





^ِ؛ؤإهرءك
وأمافرج، له كان ما فالحقيض؛ الحقيقي، غير في يجوز ولا حقيقيا، 

والقدر١١/كالجدار ذللث،، له يكن لم نما الحقيقي: غير 

الوب;لأّا دراسة ; الثالث،المهليجج 

لهوذكروا إليه، وأشاروا الأملوب،، هذا والتفسير اللغة علماء ذكر 
هؤلاء:ومن العرب، وكلام الكريم، القرآن من أمثلة 

^:٢٠٧)^،١-الفراء 

ؤآؤ أقرث ص زلين آ'ادبمنز ثس لا ت تعالى نوله عند ال ن
توكيدوهو المدر، في إلا يكون لا راوالقاو_، [: ٤٦]الحج: آأئدويّه 

لجي آم ثثثؤ ^٥٥^١٢ قيل: كما المعلوم، المعنى على العرُن، تزيده مما 
معلوموالثبعة والثلأثة [، ١٩٦]البقرة: مايلاه عثتأ غق ثكنتم إدا وسعن 

الله:قول ومثله بحيني، إليلث، ننلرت، ذللث،: ومثل عشرة، أنهما 
ا.[<<^ ١٦٧ءمران: ]آل 1،هزجؤمه .يريؤممالبمث، ؤ

ه(:٢٧٦قنمة)تابن ٢. 

فيالزيادة رروأما فيه(: والزيادة الكلام تكرار )باب باب قي قال 
لأن[؛ ١٦٧ؤيمولوثك\أنيههمه]آلءمران: بحانه: فكقوله التوكيد، 

إنارةأو كتابا ذللثه كان ؤإنما فلأنا، كلمث، بالمجاز: يقول قد الرحل 
قوله:وكدلل؛، بالمنتهم، يقولون أنهم فأعلمنا غيره، لسان على 

رمضانت تحقيق (، ٦٣ص)الأنٍارىت لأبن والمؤنث الذكر ين الفرق في اللغة انظر )١( 
(.٢١٩٧٠الكتيح، دار )مطيعة التواب، عبد 

(.١٣٤)A للفراء: القرآن معاني )٢( 



اسز،كب قد الرحل لأن [؛ ٧٩]البقرة: الكنث\؛وه ءؤثكمح0 
محه«راا.اللكتب وغيرْ 

ّا_الرجاج)ت>اسم:

ُؤلإم-الاثسآمحنرؤوكنثس'ألمحبآؤؤاتعالى؛ قوله عند قال 
بزىولكن المدر؛ في إلا يكون لا ررالقالب [؛ ٤٦]الحج؛ 

عمران؛]آل أيوههمه ؤ وحل؛ عر قال كما الثوكيد عثى 
قالتوكيد[... ٣٨ؤَولأهمظيمح1ش4]الأنمام; قال؛ وكما [، ١٦٧
,،(٢)الإلفي مابغ الكلام في جار 

اسيقية:الأصثالة الرابع: المهللب 
؛ومنهاالهلبري، عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

من٥^١ يمؤP 0 أ؛د:إم 'ألكنب عئش0 ازئ وجل؛ عر قوله - ١ 
٧٩]

ؤ4لييابكئثوفآلكنبأمحمم4؟قوله؛ وجه فما قائل؛ لنا قال فان 
أنإلى المحاطة بهده المحاطون احتاج حتى اليد بغير يكتبون وهل 

كانواأنهم قصتهم ذكره تعالى اممه قص الذين القوم هؤلاء عن يخروا 
بأيديهم؟الكتان يكتبون 

يضافقد فانه باليد، منيم كان ؤإن آدم بتي من الكتاب إن له؛ قيل 
إلىفلأن كتب فيقال؛ حئله، رمم المتور وغير كاتبه غير إلى الكتاب 

(.١٧٨)ص القرآن: مشكل تأؤيل )١( 
(.noA/Y)الاغة: ض وانفلر (، ٤١٠٢)T/ للزحاج: اهمآن معاني )٢( 





قولهذلك ومن بهم، حظ في ويتعْالونه كلامهم، في ينعارفونه ما بنظير 
ءأّآآاأ ت لءس أنثى  ٠٤٠هتن0 بمع هدآ^،^ ؤا0 تعالى؛ 

آكثهامماو و-ثأ صم رد صه محتمف نح ا:فيلمح هثدآ ؤا0 تعالى قوله - ٣ 
[.٢٣تءس: أ-لذهثا«ِ_،ه ؤ، وعزف 

المثسورونالخصم صربه مثل ووهيا ■ لايه ا تنر في الطبري قال، 
عوزوتنع قيل؛ فيما له كانت داود أن وذلك له، محرابه داوذ على 

ئكحمحتل فلما واحدْ؛ امرأه قتل حتى أعزاه الذي للرجل وكانت، امرأه، 
علىأحي • يقول أخي، هذا إن ؛ أحدهماله فقال امرأثه، داود ذكر فيما 

ههمه وسو0 نح هدآؤودم ءؤإ0 عبداض: قراءة في ذلكا أن ويكر حسيأ٣،... 
كقولهم:الكلمة، الرب توكيد مسل عر وذمم، ،، ٤٦٢٣]ص: أنثى 
والمدكرالموئن، في إلا ذللث، Jمعالوا أن يكادون ولا ذكر، رجل هذا 

أنيكادون ولا والناقة، والرجل كالمرأة نفسه، في وتأنيثه تالكيته الذي 
فيلا اسمها في تأنيثها لأن أنثى؛ وملحفة أنثى، دار هذْ ؛ يقولوا

،.حسنةاال أنها بقوله؛ عنى وفيل؛ معناها، 

تحال.اف بإذن اكار الثال قي ايء؛ هدم إل الإثارة ساتي )١( 
(.٢٣٧)ا،/ايان: حاح )٢( 
السلام(،عاليه لواد) اض ني بجناب تليق ولا إسرائيل، بتي روايات س القصة هذه )٣( 

كثيرابن يمول، شيء، بميلها لا والسلامة الأمور، هل.ْ مثل ل يخاض لا أن والأول 
الإمراتاليات،من ماحوذ أكثرها قصة هاهنا المقرون ذكر ®قد القصة؛ هذ0 عر معلقا 

تلاوةمجرد عر يقتصر أن فالأول إتباعه..٠ يجبا حديث المعصوم عن فيها يثبته محولم 
حقفهو تضن وما حق، القرآن فإن وجل، عز الله إر علمها يرد وأن القصة، هن.ه 

(،٨٢، ٨١)؟ا/ ممر: ابن تمر انفلر أيصا«ُ 
)٦!؛ للفراء القرآن معال اننلر خهغ، عود من ء؛اواش بها قرأ تفسيرية قراءة وهي )٤( 

(.١٣٠)ص القرآن؛ تواد ل ومخمر (، ١٧٥)ا/للأحفش؛ القرآن ومعال (، ٢٨٠
)ا*ا/أا<ه(لأ(، ٤٣٧، ٤٣٦)مأحرى؛ وانفلرأمثلة )•آ/خه(، البيان؛ جامع )٥( 



التفسير!فى أثره الخامس! المطلب 

اللصؤإزالة ، وتوكيدْ المعنى توصمح في أثر الأسلوب لهذا كان 
لهلادفمن فيه ما إلى إصافة القراءات، توجيه وفي السامع، عن 

ذلك!بيان ؤإليالث، بالغيه، 

الأول:الثال ففي 
الأيديإلى الكتابة إصافة سبكإ معرفة فى الأسلوب هذا أثر يتبين 

[،٧٩: ]!_ آلكمء ممترئ لإن.ن س" تعالى: نول ني 
الإصافةهذه من المائدة فما باليد، إلا تكون لا الكتابة أن والمعلوم 

إذأ؟

ذلك!عن الجواب في فيقال 

معروفاوكان كلامهم، وطرائق العرب بلسان نزل الكريم القرآن إن 
فيقولون:والتوكيد، المبالغة أردوا إذا الكلام محنى في الزيادة عندهم 
ذلكأشبه وما برجلي، إليه ومشيت، بعيني، إليه ونظرت بفمي، كلمته 

تعالىاش أن وذللئ، ذلك، نحو على حاءت الأية وهذه كلامهم، من 
وأنهماليهود، محن وانمحريف الكتابة وثؤغ ويؤكد يثبت، أن أراد ذكره 

لاحتماللفحا أيديهم؛ إلى ذللثإ ، قاصافوتعمد، فمد عن ذللث، باشروا 
لهم•غيرهم بأمر متهم قصد غير عن ذلل، فعلوا يكويوا أن 

الثاني:الثال وفي 

فيوذللث، وتوكيده، المعنى توصيح في الأسلوب هذا أنر يتضح 
١^١!ئرأن والمعلوم [، ٣٨]الأنعام: نخير ءؤولأٍر تعالى: فوله 

إذأ؟الجناحين ذكر فائدة ما قائل: يقول فقد بجناحيه، إلا يهلير لا 



-ذلك عن الجواب في فيقال 

علىالزيادة من كلامها في العرب عادة على جرت لأية ا هده إن 
التوهمودفع وتوكيده، المعنى في المبالغة أرادت إذا المعلوم المعنى 

ونحوبيدي، وكتبته بأذني، وسمعته بمني، رأيته 'كقولهم! — سامعه على 
معنىفي توكيدأ ءؤمحا.ثهه، قوله: ذكر وحل عز اض أن وذلك - ذلك 

لغيرالهليران تستحمل قد العرب أن وذلك للأيهام، ؤإزالة الكلام، 
في)طر للرجل• فتقول جناحان، له ليس عما وتعبر؛< الطائر، 

جريه،في أمع إذا يطير( الفرس )كاد وتقول: أمع، أي حاجتي(، 
•الد م النيئ لبمئص الخامن؛ دم الإبهام ذا ثأزيل 

الجناحينذكر في أن وهو الأسلوب، لهدا بلاغي لهليفإ أثر ويوجد 
علىتنبئا ظيده، ولاهليِ ؤ ذكر؛ بحد محايده، ؤ تعالى: قوله في 

وهوطيرانه حالة الطير لهيئة وئصورأ اممه، مخلوقات في والتفآكر التامل 
المحنىوهدا الغريب، الفعل لهدا واستحضارا لجناحيه، وقابض باسهل 
المعنىهدا أجل ومن الجناحين، ذكر بدون يحصل لا المتصور اليدح 
فقال:القرآن، من آيات في المنظر هدا في التفاكر في تعالى اممه رعسأ 

ؤآد؛زؤأإد
>ؤ1ؤفيؤلأإقأُئزعلاه: في جر وقال [، ٧٩]النحل: دفيمح4 محي 

واه[، ١٩مححإثمكءمحءمحه]الملك: 
أعلم.تعالى 

لاقرطي:القرآن لأحلكم والجامع ٢(؛ ٠ ١ ٥ ، ٢ ٠ ١ ٤ )م الياية: بلوغ إلى الهداة انفلر ;١( 
.(٣٦٩/A)



الثالث:المثال وفى 

لمولهخهنع عود مابن فراءة نوحيه في أثر الأسلوب لهذا كان 
اؤدن_ع: فقرأها[، ٢٣]ءس: 3يمنث0 نح مآأ:فيلا/ ؤا0 تعالى: 

أنالعرب كلام في المعلوم قائل: يقول ففد ، نعجة عوق وت
بدلك،؟.وصمها فائدة فما أنثى، الحجة 

ذلك'عن الجواب في فيقال 
عندهممحروقا وكان الحرب، لأمالسِ، موافقة حاءمتظ القراءة هده إن 
فيمبالغة ذكر(، رجل )هدا فيقولون: معناْ، في بالزيادة الكلام توكيد 
التوكيد.في مبالغة كيلك جاءت لأية ا وهده بالرجولة، وصفه 

قرأررلم حول: مابن ولد من لرجل قال أنه الحجاج عن يكر وقد 
أنثى؟النعجة أن الماس يعلم لا أترى أنثى؟ نعجة عوز وتتع أبوك 

]البقرة:ه ماملأ عشنْ ظلئ إدامحمم محبمبمغ لج ف، م قبله: قرئ قد فقال: 
؛حواياءار المحجاج أحار فما عشرة؟ وثلاثة محبعة أن يعلم ألا [، ١٩٦

شيءالذكور من فيها كان ؤإن نعجة، مائة هده يقال كان لما وقيل: 
واشفيهارأ،، ذكر لا أنه لثعلم رأنثى(؛ القوهم: لهذا دفعا قيل ير، ي

اعلم•تعالى 

ودادتحقيق: الأولى، ط: (، )U/١٨التوحيدي: حيان لأبي والدخائر المائر )١( 
ام(. ٩٨٨اه_  ٤٠٨دارصائر، )بيروت: القاصى، 

0ا\أسا.لكرطي: القرآن لأحكام والجامع (؛ ٩٨)n/للحاص: القرآن انذلرمعا;ي )٢( 









لحمد

أثرهاوبيان البديع، بعالم المتعلقة السب، لأما ذكر في أشؤع أن قبل 
التوفيق.وباش فأقول العلم، بهذا \عومق أن أولا لي بد لا التفسير، في 

البدع!علم 

تحينوحوم به ، يعرفعالم ®وهو •' بقوله القزويني الخطب عرفه 
٠الاو.لألةاا ووصوح الحال، مقتضى على تطبيقه رعاية بعد الكلام، 

وتحسينهالكلام تزيين في النظر ءوهو ت بقوله حلا-ون ابن فه وعت 
أوألفاظه، بين يشابه تجنيس أو يفصله، بسجع إما التنميق، محن بنؤع 

أحفىمعز لإيهام المقصود المعنى عن تورية أو أوزانه، يقطع ترصيع 
وأمثالالأصداد، بين ؛التقابل طباق أو بينهما، اللفغل لاشتراك محنه 

ذلك«
(٢:

البديععلم مفهوم أن يتضح التعريفين هدين في النغلر خلال ومن 
بعضهاذكر التي الحنان من بنؤع وتزيينه الكلام تحين حول يدور 

(.٣٤٨)ص الٍلاغن: طوم ني الإبماح )١( 
(.٣٧٤)Y/ حلدون: ابن .شويت )٢( 



الحال،لمقتضى مطابقته الأول! أمرين؛ مراعاة ْع ولكن حلدون؛ ابن 
مقبول.غير مرذولأ البال.اع لكان ؤإلأ الدلالة، ومحوح والثاني! 

همين!إلى البديعية المحنات البلاغة علماء وقئم 
بزيادةإما حنا، المعنى يزيد ما وهى معنؤية! محنات ! أحدهما

الكان!!، ؤإن الكلام، أحزاء بين التنامحست، بزيادة أو شيء، على تنبيه 
اللفغل.تحين عن تخلو 

حسن،من نا، حلألماحل ا يزيد ما وهى لففلية! محسنات الثاني! 
الأصللأنه المعنى؛ تحين عن تخلو لا كانت، ؤإن الصوتي، الجرس 
لهناع واللقفل 

المتعلقةالحربية لأسالسب، ا ذكر إلى آتي الثل.ع علم حدود معرفة وبعد 
ل،اد.والالتوفيق اممه أمال التمسير، في أثرها بيان مع العلم، بهيا 

الشروق،دار )يرون; الأولى، ط؛ (، ٤٤)ص ت حض القادر لعبد الديع فن انغلر 
الأولى،ط! (، ١١)ص المراعى; لمحمود البدع وعلم (؛ ٢١٩٨٢)ه-" ٤٠٣

(.٢١٩٩١-- ٥١٤١١العره، الملوم دار )يرون- 



عشرالثالث، المحث، 

محاد_ا، اذ امل أو ١^^١ية 
لئاالخهلاب، إلى يعود ثم غاف عن وتخبر ت٠نمرصغاس، 

والمحاي،(را،الغائس، معنى من بالقول الحكاية فى 

ثلوب لأٌا توصح ت لأول ا المهلل_ا، 
أسلوبومن أ-؛مى، إلى صيغة من الانتقال العرب كلام تفنن من 

أوالخبر حكاية أثناء أحيانا تنتقل أنها ذلك ومن ، آحر أسلوب إلى 
الغائبصيغة ومن الغائب، صيغة إلى الخaلاب صيغة من يحكايته الأمر 

الغائبمعنى من فيها بالقول الحكاية لأن الخطاب؛ صيغة إلى 
عنديمي ما وهو لدسكلم، التقنإف حرية فتحملي والمحاي،، 

العربكلام في ومعروف مشهور وهو ، بالالتمات البلاغيين 
العرايةلشجاعة الأثير ابن سثاْ وقد وأشعارهم، 

)؛/ْْ(.اليان: جامع انظر )١( 
أوالخطاب أو التكلم - الثلاثة الئلرق من بهلريق معتى عن التعّير هوت الالتفات وحقيقة )٢( 

(.)٤٧ص اللاغة؛ علوم ني الإيضاح انظر منها، آحر بطريق ينه النمير يعد - الب 
(.١٦٨)Y/الائر: النل انظر )■٢( 





وأحيائاالغائب، عن الخبر إلى أحيايا الخبر فوجهت ذلك،، _!، قولا 
تعودثم الغاب، عن الخبر وجه على أحياثا عنه وتخبر الخطاب،... إلى 
عنالخبر إلى تعود نم له، ^١١ب، ١١وجه على وتخبر الخطاب، إلى 

الغائب(لا،.

جوزالهلثري الإمام أن يلاحغل الصيغ هاوه في النفلر حلال ومن 
إذاالخطاب، إلى الغائب ومن الغابا، إلى الخهلاب صيغة من التحول 

أوالآكلأم في ظاهرأ إما القول، أو الحكاية معنى في الكلام كان 
عمليةابن أشار منه قرب أو هذا نحو ؤإلى مقدرأ؛ 

الأسلوب:دراسة : اكالث،انمللب 
بعسارايت،الأسلوب هذا عن قديما والتفسير اللغة عالماء تكلم 

أشعارومن القرأن من أمثلة له وصربوا كبيرة، عناية وأولوه متنوعة، 
المثال:سبيل على هؤلاء ومن العرب، 

١آه(:)نؤ٠ عبيدة أبو — ١ 

تركتيم الشاهد، مخاطبة مخاطبته جاءمحت، ما مجاز ررومن قال: 
ؤ-مئإداتعالى: الله قال الغاب،، مخاطية إلى هزه مخاطبته وحولت، 
جاءما مجاز ومن بكم. أي [، ٢٢]يونس: بيمه يجيز ^'^، كثرؤ_، 

/r\o)، (n)(>\/(، ٢٦٣)Y/\سمخ\ص: وانثلرإلى )ا</حها(، جأْعالمان: )١( 

 )٢(JLi  أنك، أحبرت ااوإذا عطية: ١^٠iu ، ،فيغللت، بمال، أن أمريث، أو له، نل أو لغاف
أنولك المحاطة، يلفظ فتجيء يعبنها، المقولة الألفاظ تحكي أن العرب كلام فصح 

(.٢٦٩)Y/ت الوجيز المحرر مخاهلبةا. دون ءائ_ا بذكر الألفاظ فى بالمعنى تأتي 





^٠٠٢اسه طلابك علي عسرأ فأصنحث العاشمن منان نهلت 

حدأ،؛كثير وهذا حاطبها... يم عنها يحدث فكان 

)شهلث(،فوله في غيبة بداية الفي كان الكلام أن يريد 
أنوالأصل )طلابك(، ت قوله في الخطاب إلى تحول ثم ورفأصحث(، 

)طلابها(.يقال1 

مصطلحيتعملوا لم الأقل.مين العلماء أن يتبين بق صما خلال ومن 
،CPعثروا ؤإنما ،، ٢١٣٠وغيرالبلاغة علماء عليه اسمر الذي )الالتفات( 

اللففلظاهر مخالفة باب في جعله من ومنهم التحزل، أو بالترك 
متنوعة،بعبارات عنه عثر فإنه الطبري الإمام وأما ،، ماا_تاْأ 

(؛٢٢٣)ص القرآن: ذكل -ارل وانظر (؛ ٠٩١ )\إ والأدب: اسن في اتكال انظر )١( 
)أ/ها"ه(.لسالى: اسي وش (؛ ٢٢٠، ٢١٩)ص اللة: ض في والماحي 

كمائاب،،)الدح(، في ه( ٢٩٦رتانمز ابن عو الألفات ممطالح أطلق أول،ن وكان )٢( 
القرآنية،البلأءة في الألغات أملون المم ىا؛ا، في طبل حسن الدمحور ذللت، إلى أثار 

المعتزابن أن ونلاحظ (، ٢١٩٩٨ما؛اه_ العربي، الفكر دار )القاهرة: (، ١٧)ص 
في( ٠٥٤ ٠ بعد )ت العسكري هلال أبو ذلك على وتبع،، الهع، علم من الالتفات جعل 

-مهلومة وكلها - )ت1هأه(فيكتارا،)العمدة( القيرواني رشيق وابن كتابا<)المناعتين(، 
ذللث،ذكر كما البيان، علم من جعله وبعضهم اسني، علم من أنه آحرون يرى بينما 

منأن ورأيت الخلاف،، هذا رأيت، ولما (، ٢٧)ص الالتفات: أصلوت كتاب صاحب، 
الأساليبتنتظم حتى العلم، هدا إلى نسبته آثرلم، اوا.ع، عالم من جعله من البلاغة علهاء 

)اسنيالثلاثة: مفلومتها في العلبري ير نفمن جمعتها التي بالبلاغة المتعلقة العربية 
ذللثح*فتأمل والبدع(، والبيان 

(.٢٢٣)ص القرآن: مشكل تأؤيل في فتيثة ابن وهو )٣( 



،،والعودأ والرحوعأ٤ا، والتدل"أ،، ،، والمر٧ ،، كالأنص_رافل 
أعلم.والله واحد، معنى إلى ترجع وكلها 

اسشة:الأمثلة الرابع: انمللب 
:ومنهاالعلبري، عند الأسلوب لهذا أمثلة وردت 

إلاأثةحثذويأ لا ,إنغ؛أ، مثئ نديا وإل ؤ وجل: عر ه نول- ١ 
رة:]اب_4 نني للئاين وءوزأ واصم وأؤثنن ألمحك وذي ١^ وأقِمح 

٨٣]

فل:كيف قانل: قال »إن الأية: لمعنى ذكره بعد اتجري نال 
الكلامل أم، يممدمه ولثا أ>ا الكلام احرج ؤ;دوزألأثاصشتاه، 

الخبر؟مجرى الأية أول من جار 

فإنهالخبر، مجرى لأية ا أول في جرى قد كان ؤإن الكلام إن فيل: 
٠^^٠ماكان: كان فلو والمهي، بالأم الخءلاب سمصاءه في يحن مما 

عنلهم اممه من النهي وجه على اش(، إلا تعبدوا )لا إلاأثة4، 
مقروءاكان لو وجاز ذلل؛، حن ؤإنما صوابا... حنا كان غيره عبادة 

كذلك:محانروءا كان لو الكلام معنى فكأن قول، الميثاق أحد لأن به؛ 
وصعجوار من وصفنا لما افه... إلا تعبدوا لا إسرائيل لبني قلنا وإذ 

(.٤١)٣; : jU\جامع انظر 
)ه/ا*ه؛(. uyiwli)المان: جامع انظر 
٤ْ(.٦/٥)البيان؛ جاعع انظر 
)ا/أه(.البيان! جا«ع انظر 
\،\(.i/Y))ا/هه(، البيان: جاح انظر 





كلامهافي وذلك الغائب، عن الخبر إلى تعود ثم له، الخطاب وحه 
عنأغنى بما مضى فيما ذللث، بعض ذكرنا وقد فاش، كثير وأشعارها 

الموصع؛،هذا في إعادته 

عقوآقهدم درثم خثهورم ين ءادم بي ثى ره لثل ي •' تعالى قوله - ٣ 
عنفليئدا عق ٠=^؛ إئا آكينمؤ يوم دمئأ ل سهده ؤ ،^١ ،نوؤم آلسث أيدسعم 
ضدأفوة؛١ تدة ئ محو تظ ثن ين ه 1وق ٩ موا ن أ© 

[.١٧٣، ١٧٢آلثطلون4]الأءرافح: 

•ؤياه بن ءاباويأ أّمك ٩" ُؤأودمولوأ ت تعالى قوله عند الْلبري قاله 
)أنت والبصريين المكيين بعض فقرأْ ذلك، قراءة في الهراء ررواختلف، 

عنالخبر وجه على يقولوا، لئلا نهدنا بمعنى: ، بالياءر يقولوا( 
العيب'

بالتاءص،^^^١^، والكوفة: الدينة أهل قراء عامة ذللثؤ وقرأ 
عليهم.للمشهود الشهود من الخناب وجه على 

مممقتاالمعنى، صحيحثا قراءتان أنهما ذللث، في القول من والصواب 
الحكاية،في ذللئؤ تفعل العرب لأن ألفاهلهما؛ احتلمت، ؤإن التاؤيل، 

(.١٥٨، ١٥٧)ا</ال-ان: جاح )١( 
شوالشر (؛ ٢٩٨)ص القراءاُت،: فى بة الانخر وحده، عمرو أبي ناء؛ وهي )٢( 

(.٢٧١)Y/*الثر: القراءات، 
فيوالنشر (؛ ٢٩٨)ص القراءات: قي السعة اننلر عمرو، أي عدا الجمع قراءة وهي )٠١( 

(.٢٧١)Y/"العتر: القراءات 



ستاوقد و)كتننه(، [، ١٨٧عمران: لزيزه]آل ءؤلسني الله: قال كما 
إعادته((عن أغنى بما مضى فيما ذلك نظائر 

الضير:في أثره الخامس: المهللب 
توضحفي الأسلوب هذا أثر يفلهر السابقة الأمثلة في التأمل عند 
وفيالممسرين، اختلاف وفي إشكال، من فيه يرد قل ما ؤإزالة المعنى 

ذللث،:بيان ؤإليلئ، القراءات، توجيه 

الأول:الخال ففي 
^وإدتعالى: قوله في يرد قد إشكال دفع في أثر الأسلوب لهذا كان 

لفا؛٢، UJUؤ ت ه ولقى إل[لا >*نإثو6 ءإسث.؛يلاي لي لثدثامكي 
لائايىؤوؤؤ_أ تعالى: قوله في أن هو والإشأكال [، ٨٣]البقرة: .ص_نايم 

ؤإنمامثله، خط_اب يتقدمه لم الخيناب وهذا بالأمر، حهلا؛ا ِصناه، 
علىلإنشاء ا عهلف فكيف ، أثه4 إلا تئذوث ^لأ قوله: فى خبر تقدمه 

الخبر؟

ذلك:عن الجواب فى فيقال 

منأن وذللث، كلامهم، وأفانين العرب أساليب على جار هذا إن 
صيغةإلى صيغة ومن آخر، لوب أم إلى لوب أم من الانتقال أساليبهم 

وفقعلى جاءت الأية وهذه للكلام، وتهلرية للسامع، تنشيهلآ أخرى، 
وأنهإّرائتل، بّي عن بالض الأية ابتدأ ئناوه جل اممه أن وذللث، ذللث،، 

،n٤١/(، ٢٦٣، ١٨٨)آ/أحرى: أمثلة وانفلر (، ٠٦٦، ٥٦٥/١٠): oUiجامع )١( 
،١٤٨/١٢)(، ٦٢٨/١٠)(، ١٢٠، ١١٩)W/(، ٥٤٨، ٤٥٦، ٢٥٠)ه/ا،؛أ، (، ٤٢

U٣١0^(٩/١،)^^•\إy'(١o،ملX١o١



طريقةعلى عليهم أخذها التي الأمور يبين ماق ثم الميثاق، عليهم أخذ 
حسثاه،لفاين رم_رأ ؤ I محوله في بالأمو الختلماب إلى انتقل ثم الخبر، 

هذاحينئذ فيزول الكلام، محي بالألتفات البلاغيين عند يمي ما وهذا 
آ.الaلبرير إليه ذيرس، ما وهذا الإشكال، 

والتقدير!حذفا، الكلام في أن الإشكال هذا عن الجواب في وقيل 
لأمرين!أولى الأول الجواب ولكن ا، حنا للناس قولوا لهم قلنا 

القرآن.بها نزل التي العرب لأمالمب، موافق أنه الأول! 
ولاالحذف، عدم اوكلأم في الأصل إذ للأصل، موافق أن الثاني: 

متعذر،غير بدونه والمعنى المعنى، ئعدر عنل، إلا الحذف إلى يمار 
أعالم.وافه 

تعيينض اختلفوا المرين أن وهو الأسلوب، لهذا آخر أثر ؤيوجد 
القولعلى مبنى الخلاف وهذا ؤوم_ؤألأقاصشئا4، ت بقوله الخاءلما 

لليهودلأية ا فى الخهلاب جعل به محال من أن وذللث، الأسلوب، بهذا 
الحضورإلى الغيبة من عدل bذما ه، موسى زمن ش كانوا الدين 

جعلالموضع هذا في به يقل لم ومن الالتفات،، في العرب طريقة على 
•٢٣٠المي زمن قي اليهود من للحاضرين الخلماب 
الثاني:المثال وفي 

الخاءل_اتحيين في المرين اختلاف في الأسلوب هذا أثر يتضح 

(.١٩٤، ١٩٣)Y/ال1ن: انقلرجامع )١( 
(.١٨٠، ٩^١١ )م/ الغسب،؛ مفاتيح انظر )٢( 
الخزيل:ض ي اكايل لباب انظر )٣( 



م'تدأثأساينمحربن0؛-محم4ذكره- تعالى موله في دؤلمح4، 
الأسلوببهذا نال من أن وذلك ٦[، محئافيممح4لالأنمام: 

ؤ\إ•ت بقوله عنهم المخبر هم ؤمادندثثملمح4، بقوله• المخامحلب جعل 
بالقرونلاعتار ا على حموا الن*؛ن هم أي ، ^ زن نن بلهم ين فتتيآ غ' يووأ 

إلىلأية ا بداية في الخبر من عدل ؤإنما السابقة، والأمم المهلكة، 
ماوهذا الكلام، في الالتفات طريقة على ^3>^؟؛<، قوله: في الخهلاب 

حيازرأبو ووافقه الهلبري إليه ذهب 
المخاظمتإجعل الموصع هذا في الأملوب بهذا يقل لم من وأما 

سائرمن لهم المعاصرين وجمع المؤمنون هم ؤمادنقثفيلؤه، ت بقوله 
مالالذي وهذا لكم، العمر أهل يا نمكن لم ما ءالت فكأنه الناس، 

ءطيةر٢،.ابن إليه 
اروفيحيانI أبو يقول الأسلوب، بهذا نال لن بلاغي أير ؤيوجد 

سبق،من أحوال عن ونقصهم هؤلاء تمكين بقلة تعريض الالتفات هدا 
بكميحل لا فكيف الهلاك، بهم حل فقد الأرض في أوللث، تمكن ومع 

إوهم«رم.الهلاك س أمع إليكم فالهلاك حطكم؟ وبق على؛لتكم 
اJثالاكاك:وفي 

لقولهالقراء عن متواترتين قراءتين نوحيه فى الأسلوب هذا يفلهر\وو 

والقراءتان[، ١٧٣]الأءراف: ءأللأوك،َاآةبنمم4 تعارت 
!هما

)؛/•A(.المحط والبحر (؛ ١٥٨،  ١٥٧)\ا الييان; حاعع انظر )١( 
(.Yn<\A)الوجيز: المٍرر انظر )٢( 
)؛/•A(.ابل: الحر )٣( 



الخطاب.وجم على بالتاء، ذفؤ\(ه ظ ت لأولى ا
الغائب.عن الخبر وجه على بالياء، نمولواه وأو الثانية! 

ألفاغلهما،اختانمت، ؤإن صحيح ومعناهما متواترتان والقراءتان 
بها،القرآن نزل التي العرب أسالسب، وفق على جاءتا أنهما إلى إصافة 
إلىأسلوب ومن أحرى، صيغة إلى صيغة من تنتقل المرب أن وذلك 

المخاحلب،عن فتخبر تعود ثم غابإ عن فتخبر آخر، أسلوب 
أكرماك،ما لحبداض وءاJتا أكرمه، ما لحبداه قلت، فتقول! والعكس، 

وأشعارهم.كلامهم في مشهور هو مما ذللث، أشبه وما 



عشرالراع المحثؤ 

لهقيل ما يحكي أن أحد أمن إذا - المأثور فنل )؛■؛^١٤ 
إذه نفعن المحبر مس كناية إلى مصاظ ٠^٥ - ه نفعن 
كنايةكهيئة اسه، إلى مضافا ومره ه، نفعن المخبن كان 

محاثلم،(أاآبه لأنه المحاحلب؛ اسم 

الأسلوب؛توصيح الأول! المهللب 
صيغةإلى المتكلم صيغة من التحول العرب كلام تفتن من 

يعرفما وهو المتكلم، صيغة إلى المخاهلب صيغة ومن المخامحلب، 
مخبرأيقول أن رجلا أمرت إذا أنها ذللث، ومن بالألتفات، البلاغيين عند 
نفسصمير إلى مضافا المأمور الفحل تخرج أحيانا فإنها ه، نفعن 

لأنهآ؛ يهينويى لا للقوم رهمل فتقول؛ المتكلم، أي ه، نفعن المخبر 
اسمإلى الضمير تضيف وأحيانا ه، نفعن يخمر أن المأمور 

)قلفتقول! مخاءوسا، يه لأنه ، ذللث، بقيل مأمورأ كان ؤإن ال٠خاءلءا، 
وأشعارهم.كلاهم في مشهور وهذا يهينوك(، لا للقوم 

التركي.ط: (، Y<\،/Y)ظكر، ط: (، ٣٨٨)Y/اليان: جامع انظر 









قالكما واحد، يمض مسيء، أنلث، وأخبروني مسيء، أني أخبروني 
الثاعرل١،:

ا_اثانفلاء_نتنانأ;أثنخألآبييربابمنأا 
أصلهالخبر لأن ذلك؛ وحاز رأيا، أنهما ا أخبرانبمعنى! 

ءكاة.>".

الشير!في أثره الخامس؛ المطلب 
توصيحفي الأسلوب هدا أم يتضح السائقة الأمثلة في التأمل عند 
مفصلا!ذلك بيان ؤإليك إشكال، من فيه يرد قد ما ؤإزالة المعتي 

الأول:الخال ففي 
قولهفي يرد قد إشكال عن الجواب في أنر الأسلوب لهذا كان 

[،٩٧شرة: ب]ال،،^؛ ٧٥عق رلؤ ِلجمإا عدوا ش'؛ث ^؛3( تعالى! 
ظاهرأن وذلك ثوك،ه، عق رد، تعالى: قوله في هو والأشكال 

يخاطبهمن ٢ وهل قلبي(، على نزله )فانه يكون: أن يقتضي الكلام 
الكاف؟.بهدم ه الني 

ذلك:عن الجواب في فيقال 

ؤؤ؛قوله: حاء ؤإنما الكاف، بهدم النبي. يخاطبه من قم ليس 
iLjii ،^، فىونفتا العبارة، فى اتساعا قلى(، )على يقال: أن والأصل

)Y/ض: لأبن والخمانص (؛ ٢٤١)١; للفراء: الذرآن ساتي ني ب بلا المن )١( 
x\^r)\اللغدادي: الأدب وحزانة (؛ ٣٣٨

)•آ/مإا(.ابيان: جامع )٢( 



كلامهمفي العرب عاده هي كما أحرى، صيغة إلى صيغة من الانتقال 
أحياناالضمير فتضيق ه، نفعن له قيل محا يحاكي أن أجدأ أمرت إذا 

نفسإلى نقيقه وأحيانا لأية، ا هذه في حمل كما المخاحلب، إلى 
إنكللقوم )قل ت فتقول ه، نفعن ذللث، يقول أن المأمور لأنه المتكلم؛ 
العربكلام في وجائز حن ذللث، وكل كريم(، )إني أو كريم(، 

الفراءإليه ذهب، ما وهذا الإشكال، هذا حينئذ فيزول وأشعارهم، 

)هل(،بعد آخر فول إمحمار وهو آخر، جواب الأية في وقيل 
نحاؤإليه لجبريل، عدوأ كان مى اف قال ت محمد يا ئل والتقدير! 

به،تكلم كما تعالى اض كلام حكاية على ُحاءاثف بقوله• الزمخشرى 
ئزلهفانه لجبريل عدوأ كاف مذ قور! من به تكلمن، ما ئز نيل! كأنه 

الثاني:الثال وفي 

قولهفي يرد قد إشآكال دفع في كذللث، الوب الأمهذا أثر ينفح 
إلألء لأء عر ثذ لآ كة تا تنيمن. عنه أم عظم.  ١٢هو ؤءل تعالى؛ 

والإشكال[، ٧٠-  ٦٧]ص: إنلأئإقالآآقآأأيئنئ4 محون. 
يقولقد أنه وذللث، أثأئذيريزه، إلإلاأثآ يؤئ إن ؤ • تعالى(قوله في يكمن، 
له:قيل فكيف تعالى، الله عن محمد من خبرأ جاءت الأية هذه إن قائل! 

مبين(؟نذير )أنلثذ أو ميين(، نذير )أنت، له! يفل ولم يزه، ٠ؤأدأنذل 

شاكر.ط: (، ٣٨٨)Y/ايان; وجامع (؟ oT)\/الهمان: ساني انظر )١( 
)ا/آ،م(.اصاف: )٢( 



ذلك:عن الجواب في فيقاو 

أنرحلا أمرت إذا العرب كلام وفق على جاءت لأية ا هذ0 إن 
المتكلم؛إلى مضافا تارة الضمير فنخرج ه، نفعن له قيل ما يحكي 

لأنهالمخاءو_ج؛ إلى وتارة — لأية ا هده في كما — ذللئ، يقيل المأمور لأنه 
مجيءفحن كذلك، جاءت لأية ا وهده مخاءل_،، به 

الaلبرى١إليه ذم، ما وهذا مبين(، نذير )أنلث، : بمعنى 
كانفقد حكاية كان فإذا قيل: *فان جني: ابن الفتح أبو ويقول 

أعادهفهلا مبين، نذير أنا له: يقل لم وهو عينه، اللفظ يرد أن يجبا 
مبين؟نذير أنت، إلا يوحي إن فقال: البتة، 

قدفكأنه مبين، نذير  ٧١إنما إلا قال: إذا أنه إلا أراد، هذا قيل: 
إنكئلت،: أنت، لماحبالث،: تقول تراك ألا مبين، نذير أنت، قال: 

أناقال: ؤإنما شجاع، إنلث، يقل: لم وهو الحرف،، فزدت شجاع، 
)إنائإ(،ال)أنا( موسر أونمت، له حاكتا قوله أردمحت، فلما شجاع، 

فيواسر إشكال عن أجاب كونه في الأسلوب هذا أثر يفلهر وبهذا 
سبحانه.الموفق وافه الأية، معنى 

(.١٤٣٨)'المان: انفلرحاُع )؛(
(.٢٣٥)T/القراءات: شواذ وجوم نين ز الم، )٢( 







نتائجه!وأهم الحث ملخهس 
نفيرعلى تقدم أن لأحد فلا العرب، بلنة نزل عربي القرآن ألا 
كلامهم.وأسالسس، العرب بينة جاهل وهو تعالى اف كتاب 

علىتعين التي التفسير ممادر أكبر من الحربية الأساليب معرفة ءب 
وتحريفالمبتدعين نبه ؤإيطال تعالى، اف لكتاب المحيح الفهم 

الجاهلين•ونائل المطلين وانتحال الغالن 

منوذلك، ير، التففى وواصح كبير أثر لها الُربية الأماليمب، ألا 
بينوالترجيح السامع، على اللمس ؤإزالة المحنى، توصيح حائل 

لفالعقيدة ؤإنبامحت، وتوحيهها، القراءارت١ بين والترحيح الأنوال، 
ذللث،.وغير المخالفين، على والرد المالح 

والخطأ،الزلل في يوح كلامهم ومحدامبا العرب البب، يأمالجهل إلا 
يقلمه.بمالم اش على والتقول علم، بغير القول من والمكلف 

إلىالرحؤع دون الكريم القرآن بتفسير تستقل لا العربية اللغة ألا 
الضلالفى يوقع ند وحدها علميها الاعتماد إن يل المعادر، من غيرها 

التفسير.فى والخطأ ، والانحراف

تجدتكاد لا فإنلث، رين، للمفقجلة الطبري الإمام ير نفيعتبر ألا 
،يعل.ه حاء من على هر ظ1 فامحره ط عبه اعتمد وند إلا التفسير فى كتابا 

وغيرهاكثير، وابن والقرطى، عطية، وابن طالب، أبي بن مكي كتفير 
التفسير.كتب من 

التفاسير،من كثير في توحد لا بميزة الطبري الإمام ير نفميز ته 



مقامفي والتعري المثري كلامهم ني العرب اليب أسكثرة وهي 
ذلك.وغير والاحتجاج، والاستشهاد التوضيح 

منقبله من على العرب لأماليب ذكر0 في الهلبري الإمام اعتمد أو 
تاثرأأكثر وكان وغيرهم، والأخفش والفراء اتي كالكالالغة، علماء 

بالفراء.

أهميةعلى بها يتدل اش اللغوية بتحريراته الطبري الإمام تميز أو 
منكثير ذللثج في عليه اءتمل> ولمد للمفنر، الحربية اللغة محرفة 

بعده.جاء مهن رين المق

مذهبوالنحوية اللغوية آرائه غالب في الطبري الإمام محلك أو 
لهمومقلدأ تابعا كن لم فإنه ذلك ومع بالفراء، الكبير لتأثره الكوفيين؛ 

ذلكٌن فيه وافقهم وما عليهم، ويرد خالفهم كان ل شيء، كل في 
واّتد.لأل(.قاعة عن كان فإنما 

بكلاماحتج أنه هو الثري العرب كلام من الطبري الإمام موف أو 
ذللث،في متبعا وأطرالها، الجزيرة عمق في الماكنة العربية القبائل 
إلىبه وصهلتؤ حتى ءنل.ه الماع دائرة واتُت، بل الكوفيين، مازهب، 
قبيلة.أو زمان أو لمكان تحديل. غير من الخرب عن الأحد 
احتجأنه هو التحري الرب كلام من الطبري الإمام موقف أو 

والمخفرمون،)الجاهليون، وهم; الأولى، الثلاث ؛الطبقات 
الرابحة،الطبقة أصحاب من المتاحرين بشعر يحتج ولم والتقي.مون(، 

المحدثون(.أو )الولد.ون وهم! 
إلىبة نبدون الشعر من بأبيات كثيرأ الهلبري الإمام احتج أو 

به.لثقته الفراء، عن ذلك ينقل وأحيانا قائليها، 













الأياتفهرس 

الفاتحة

الأيت

أتافيزهرن ف لكث«ن اؤ 
وإباكذنع\نهنمد ؤإيائ 

Vjءثبم ألمئنؤيا ؤء؛ر 
البقرة

٤- ٢ يارن غئؤيى رنئيم ومثا أامبملزْ ونِون إلبب قؤل 
مؤءث4هم وإ؛نجق ^٠ س أه وآ إتك أنل يثآ _قوبم< 

٦تد؛نُةه ب 'لم اآ ؤ،'أندظم 

٨بمديي؛ث4هم دنا ألأم دأيزد الثو •انئا يدل نن أض 

المشحتالرئم 
١١٢٨

٥٢•٢

٠٢٠ ٥

٦١٠٨ ٧

٣٩٢

٩ئئلإإّنيمثنا أسهم إلآ بمدشى رنا وأدي؛اننرأ أف 

١٢، ١١م إمحآ ألا © تيموث نحق ثاوإنا ص 4 لا م نل >يلذا 
نثمزهلا للذهن أكنسدة 

١٤ءمُ ١^١ تم اة ^٢ ١٠ثتينص إل قوا نإذا ئاوا؛١^١ ق.'١؛>؟ ٌ' ^^١ 
شم./ةه

١٦>مم;فؤثنص4 

٤٩٥

٣٦٤

١٤٩.\i\

٢٥٠

٣٣٢، ٢١٤

٢٢٤، ٢٢٢



الآت

لا.محثمة4صم ص ئمحأ ئم @ تمثئق لا لتن ق4 
وبم؟ااثدغد لملثت نو ؛ ٥٢تن كنف 

هومثا؟ابئثا بموصة U مثلا ب يصم 

النلتكوهعق مثلمم م محا أ"لأّءآء تائم ؤوءدأ 

قكتوزهزء'قم ندون ما ؤآءدتأ را'لآز؛يى آذ؛،وي 

ءومح4أنحت ايآ بمس ^٢^؛ 

ي'محيياهإلا لبجن• دإما دالثامإ إلئز انمؤأ ثؤ 

ثبمدذهi؛^ وأم ديم ثنمحأ أيم بملئوذ ؤألخ؛اا 
_أ

آ.ممؤإ؟ينغمزا أكلل موء نمتيظم بنعدة ءاو نن ثتبمفم .إل 
تمح»وآثر حخمنi 0اد ذي' أتم،أيًقم بمأ ٧؛، 

جثلأ4شكيا;منحأ اياض 

.قو>وثهئث! دلا •ي ظ دلا دنهن بمد محتم' ممهتآ نبئا وقيل 
أمحمءن؛بق تفئِ يتحثثئ ٥؛؟^؛ أقب ثنق ةولأ د'ؤة بمد نت مكئ> وم 

ه.يلمها قك;;١ ه إثا ذقلأ ؤ.تأكها 

؛منْ آثد أو يئ'ة.ذثاراز دك بمد تى ثدقر مش 

ثنياثىبمدنحث ثم ه.ألم ألكثب ثمحثوف ؛ؤمي5 
i'Uدحا 

الصمحة ليقم

٤٤٩، ٢٣٦

إ
\\ل

إ ٢٣٦ ١٩

٣١٩
ا

٢٦

٠٧٥، ٢٨٠ ٣١

٥٥٥، ٢٨١ ٣٣

٤٠٢ ٤٠

٣٠٤ ٤٥

١٧٣ ٤٦

٦٥١، ٣٩٨

٦٥١

٤٩

٥٠

٤٠٨ ٥٨

٣٦٥ ٦٢

٦٥٢، ٢٠٠ ٦٤

١٨٤ ٦٦

٢٣٧، ٢٣٤ ٧٤

٧٠٦ ٧٩



->؛هسأأ<\تس\لأ.
نألا 

وذيإثساة آقة إلا تجدون لا إتيءيل بي يكق أحدثا ؤدإد 
ئث4م َدملوأ نا'صن ألنزق 

٦٢٣ ٨٤ إليثترم نن ٣ همين زلا دتآم ثفوث لا مقثم ؤو\لأ 
محنمنأ;ثنلإثون4

٦٩٦ ٨٨ هقمح، ثا يميق" بتمحيم أقث ئتمم بد قثأ هرث ُؤوئاؤأ 
٦٠٣ ٩١ َدَمإن ند ثن أم أبمآ؛ ئئغزذ م
٦٠٢ ٩٥، ٩٤ أدمئدنئ، بثا أيدا نثثنوء رش و^ا مندمحق طنم إن أنتوث 4ئثأنوأ 

إلءل-محبمعلم ئأفن 

الونم

٨٣

٩٧تمكن لتا نتتئا أثب داذ'ن ينك ئد رقأ ؤلز لحمه عدوا نن'؛انك ؤ،ل 
بمزيجك^دينزف وندى َثمح 

وبمةنل4يضيد ووع' دنيًةبج* يئن ءددا ةاث َش 

^^وأأكطبمةقهميذ4

ررذ؟مء؛أم بس ي، بمرميى تا يتهما 

ومارأأظنثاوأننيأ4^لأثدوأوا؛1•؛^، 

المشحت

٧٢٢

٧٣١

\لكتيدتلق ثم أق أنى ثم أم ؤر سيِ ثدي ؤإ غد أفذ أة ثم ^١؛؛؛؛ 
هشبر. ولا وك بن أق؛ دوت ين لطم زنا يألأبجأ 

٣٩١ ٩٨

٣٢٠ ١٠٢

٦٣٩ ١٠٢

٤٩٧ ١٠٤

٥٥٦، ٤٩٧

١٠٧

٣٦٦ ١١٢

٦٣٢ ١٣٣

لمزقتن زذا إلثا وانص زانضل ا;ت،بم ه زاقن الهث محث ؛١^١ 
تنيثوئ4



اكمحت الرئم الأية

١٤٣ أييثهأقثاصشخإثقمحرإى٢٥أقن 
،U ١٥٠ يتبما4لمحا أل؛ى إلا نئن ئتم إلثا؛ى قؤة لئلا ؤ
١١٨ ١٥٢ ثألأدأشًمحأ4 ١؛^^* ؤ،أٌ 

٢٦٧ ١٥٩ آلكثنبق لأناين بيننه بمدتا يى وألتدئ أكثت ملتآيى نآ يقمول ةؤ؛0 ؤءة 
ٌ:محبمأهصأسه

٢٦٨ ١٦١ وأيقايىرأتككت أثب تنئ غخب أذيق آ؛ئار رم رتازأ  ١٥٤؛ل؛ئ"^٤٤ 

٠٣٥ ١٦٥ التئاب4ةتو0 إي ظنوا أدين رى ؤو)و 

٤٥٠ ١٧٧ نألكف;١^نأيو م ه/ اشِ تاس نن ألث ؛بج؟ 
دقألتهل؛١^^؛؛ وأ؛ن وألسك؛ث دألتس ألث-زلف درى محي، قق أ'ثد 

ذنألئنهمبن ئتهدوا إدا جم ثبي ُألنومث أل3ءأ و٠ال الثاوء ثآنار ألنئاس 
ويأ؛هُألقثآء اتأتآي 

٢١١ ١٨٧ اكأزئث أص تلا لخظر وهذ 

٦٢٤ ١٨٨ تذهمها لئاحكنرأ إن؛■نثًقاي وثدلرأينآ اكلل يهئر ؛؟^ ٢١ئأخلوا 
 Jتنوذهوأنتم اإت"ذهم ألثاثى ^>؛

٧٠٥ ١٩٦ ■؛اة4ض؛ بمك ظ إذ'ا ن:تن ئلإ ؤ م ممتن  'ص
٦٧٦ ١٩٧

٠٤٨ ١٩٨ ؛؛^^٥١أينم بمد أقن نأدهًفثوا تزئنت تث أذنن> 

٥٤٤ ١٩٩ ئمتأثن إ>ى آقأ ألكاس أثثاص كسد ين امهثوأ ^ئم 
قمره

٦٧٦ ٢٠٣ قوهأذلم نلأ كآ-ر وثن علي إئتر ئلأ ينتس ذ ثجد بئإو 



الآ؛—اتنهرس 

الرنمالأة

ثانالأس وشذ تألشظ ص محن م ف، ه ص أن إلا محأ تء 
رجعأف 

رت»هممثئ أتنهن هنبمهمتث ؤرأ'صكت 

اكمحت

٥٥٧

هأق ناوود نيتا ان ظن! ؤءان 

ا)أت\-نأاييم أن ١راد ينن ■مثن'كايلي' أوكنس تتيس ؤرألنإاث'ئ 
نءثخ'يمأقبر آتتث بأتنهن ؤيمةنس 

أمحبمعدهدألصثلوء عز ؤ-عغفلوأ 

ءتادمح:محممحأأتحه

٢٩٥ ٢٢٨

١٧٤ ٢٣.

٦٧٧ ٢٣٣

١٥٣ ،• ٢٣٤

٣٩١ ٢٣٨

 --4

،٢٥٨زف اتيثم ثان إذ ^ ٤٧١أس نائن أن ه ذ اثيثم ءج ألك، إن ت ئم 
٢٥٩ثن يألئسى ثأق، أس هك اتيم وامحق،ئ أم،' أئا ويبمت؛اث< 4^،، ا أكثّ

^٠٨!،٥١١ألثوم ي؛بميكا وأس كثر أهوك، نهت آثميب ين ؟بما ثأب آلمثرق 
مدثهاهقل ثادط د؛ف ميز قك كر ٌ أذ 

إها"آه أميهم ديبيئاثى أم تهاب أمحثاء أولهم بجئدث أئن 
عمرانآل 

دهشاهتثث نتاج رآنتثها حثي بمدي ربه، ^٥٥^١ 

القمح؛ث-يمح ُآبج، ؤدأنييى 

٣٧

٤٣

أدهإز أذءثثايكآ س ئ ١٠۶

-. .ا—-

٠١٦٧^٣٠(هؤ ثاؤث، ئدبهم أ ؤ

I-

١٧٤

٣٨٥

r

١٣٠

١٣١

٤٠٧

 ،٢٣٣١،

٣٣٤

١٨٢، ١٨١ثالJأ ت، كعثح عج' يعتن نتم أثن إة ^١ ٢^؛؛؛؛;> زوو أئ ثبع 
قتنيثا دؤث ر. أJصرتي عدادثت دوم؛ وئئوث ۶ ثم أ'لآناثآ؛ وئثثهم 
_سوإ4ه 



^١

ءلسكؤ
الرئم

١٨٧

لثثمحإءاننواأنيأد'ثا؛درأودايلوأوأقمأأثن 

الماء
٢"

١رئثأهلإم أثن"؛ان إن رأ'لأزبمم يمء ثلازن أرى أه 

٣ه ودخ رممق مذ ألثء تذ ذلإ •لآب نا ^٢؛ ١٠القز 4 ثينلوأ ألا ■يعم واأة ؤ: 

هأش4ِ

ألئئسه»لآُ؛ي إخوت ^٢■ "؛ان 
^محئسرمأ'هلإأومحه

,هبج'هبمث ألنجثة يأبجكث 

١٦إة ء-4ا هرضوأ وتندكا ثاث! نإت نءاذرما يصئأ تاضهأ 
ثمحماه^١^١ محقان أثع 

٢٢كف، ئن ث إلا النم نئ تاةألْقم ذج تا ^١ 
٢٩!لا؛ن بمقم؛؛^3 أ>ومح؛ ئأمحقوأ ث• ارمحي؛١^١ وئتآبما 
قئكهولا سلإ رإ>ها عن ٤^٠ 
٣٧ين أثب سهم ١iثآ ئًفقون ألئنز ألثامى وحأوة تحأوة ؤأق؛ا 

شمح.ه

٣٨دش أم ولا نوبجقأف لا دص 
ءٍثا4ئء القثنثذي 

٤١بجده أُثتم  ٠۴إدايخنا؛ن 

اكفحغ

٧٢٥

١٤٧

٤١٨

٤٨٥

٦٦١

٦٨٩

٣٠٥

٥١٢

أقبميموف •تآءول ثم أديهم ي—ثل قمث' أءت؛تثم إدآ ؤتةان< 
وتويمئاهإثثثث١ إلا أرذآ ن إن 

٦٢

٥١١

٣٧٤، ٢٠٢

٦٢٤، ٣٢٢

٣٩٦

٣٩٦

٥٢٩

٦٠٣



اتالأدنهرس 

1

ا■
ارتمالآ؛ة

٧٩مسكهئن سثؤ ين ش\،£إ 

ثإكألرزل إل رديم دؤ ي- آداعوأ ١^^، أؤ أص بن م ءم ^رإدا 
ورخمتمأقم ثنن وؤثُ يمم تئهمثث ٢^ ثتيثث ألأتي؛٣؛^ ١^، 

لآمحصإلأس

اك

ث■
الم

٨٣

محة

٦٣٧

٦٩٧

١١٠عي غر وثغ أتيدعا لن ته بمدتا يى بثابذ 
إ ١٣٦>ثشُأشسمحثصهمحه 

٣٩١

٣٩١

؛٤٣٤٨!ؤثددإبميرنئ'لأثأه
ا

!١٥٢أو يتٍآ ثآزأ نثن أقثأء تن كي ٤؛^ لإل آن أنكش ١>، >مثولق 
اجلاه أ،أثن ثاوا ئ'إليى ؛ن 

٥٤٤

٤٥٢، ٤١٨ ١٦٢ِسئإك آي3 إتق ^3 اآ ^3 ص تي آيز 4 ألثسمن ؤَتكي< 
سصزؤي؛" أم دأل؛ومح إم دأأمح-دذ ألقًقدْ رالمحك ألتلأ دآمحي؛ث 

مفوهآي 

■T

المائدة

ا ٢٢٤٨ !
٤٢١٥ تممزن أيدابج ثن ءلشّ وما ألثتئ يل م ثم أجئ ادآ ن ا

قمحءةةم'ه
٤٠٨، ٦٣٣٤ إل وؤوقنم و-جو،تلإ إل ئئنِ إدا ن\نؤأ أدمتث ؤيتائ؛ا 

اد؛'^؛؛،s^نؤإم=ظ( وث3تلإ' .ّدأسمأ 

^صعولإأاذيشثؤ؛هصء' 
ادنهتا4 ٤١٣١٠^ث؛لثافيثد ؤنألك\يى 

٦٨٣، ٥٩٤

بجءه;طوفيةتاظه
٦٨٨،٥٠٩! ٣٨

_لآقإ



الأّت

تهنق1تبثو؛لثان داء تق ^١ ١٠ ١١وئيدأ ؟*I آي مك نت،ولع < ٤١د ألإود ؤو»ا؛ت 

،

اكفحتارتم 

سانقآتثزتاإقايتمحر تلت رش -رم وآنم ألثد ءأل؛ن»اتءألاثنزآ 
أتوهثن 

٦٤

٩٥

١٠٦أ ئدا اماي، ألوصّثذ جؤن ألتوث لتهم حثت إد١ ؛؛؛٤٢ ئ؛-د' ♦اثدأ أؤ؛، ينيا ؤ
ألتنثتمتئ ذ ثثيم أنتم إذ ظ' ثذ ?، ١٤٤١٠أد لجلإ' عدي 

أاثاد؛4بمآ منويثابمن 

I١١٦ أم دون ين ومح، ^^ ۶٢لئاص، ئك ءآتئ َ،يم أنن ثو؛-ى أس ئال ^٧٥ 
J،i  هيحؤ ة قتر 2 آمري آل لإ ةؤ0  ١٠نتنننش

١١٩ يدمإ؟ألثنيئأن مئع ٣ ه اؤ»ال؛٤< 

الأنعام
^هِسلهتيزنصفيمحثدمص

تثتممزهثاتاَةا ن ■

الأيلآؤن ؤو4ا 

٥١١٠

T0\

٢٥■

٤٤■

I  ٣٤٣

ٌ؛هثن ثثادهزن ,؛؛اثي> قؤدب ه ثثازأقتارد نيئوأءأم ره.إن 

؛٤^* ٥٥؛ثآ؛م ^١ -ثق أم ِهفي ؛^،c نز 

٣٥ق ثقا آو أيثfJ^ ة مما ثبي أن أسث؛لنث لإن ازشمئتز ءوى '؛ائ's؛؛ ؤرإن 
ثبثيمألثثآ؛ 

٣٨^1١٥٠م إلأ ءثا-ثي نلي. ثم دث" ألأبج، ب، دآثز ين ؤء 

٦٢٣ا
٣٤٦

٦٣٧

٥٣٥، ٤٤

٣٥٣

٥٣٦

٠َقئن ت٤ونإن م آثت س أئه؛ آنث:يم'لذأئم- >ئل 
تتيقان4

U.U

٢٠٤





ير؛لأيريج

,إلرفم الأت 
إ١ دئرئيم د-*مأ ثُ إل؛لدكا  ٢٠٠٤^-ؤذ}0 

الصفحة

٢٨١

الأنفال

يتمj؛»^؛y أيقت}ق ئرق ةهممحأ ألثمق كثروأ أوبي ثزب ي، 
ًقئتاتي4

التوبة

١٢

ا

فلثسوأبخلق يوم أش حكش ق ثممأ عشر آما أتو عند ألثمؤر عدء ءؤإن 
اصأءظإهذاس هلبيإ ئلأ ألمإ ^؛ ١٢بلض -رم أربمثه ييآ رألإيل 

أؤإذنثاِفص4

ادأس 4وأمع»قممح 

كؤو}همث سا 4إن 

امحبيذبذ ولقؤئ J__ ضهء، ين 4ئبمج،ئث 

السمج هسمم-ممم بنم سبمي إل بمق -ر7لإن 

،_>؛تئ؛ أول المعود يسع إداؤ عيدا كيوأني 

٦٢

٦٦

٥

٧٦ ممك4ُئوماثنم بميأيي، ثنلم، ين تاثنهءّ 4ثلتآ 

٨٣وثن أيدا لجأ ءر-مأ ئ ئئل لنئربج نأنتثدزث  I^iنايثو؛ءال أئُ ثثلق -ر4ؤن 

أتمكن4تن عيدم قأ إل أف يى 4ثثآتٌ 
تثويء؛وهت أثب بمد ئهد للثئتين قئ 4>كثن< 

\تيهأمحثوهقم ذثه ُلأ إلا ِبة( يتبموأ لا عبمظم بملثروا ثإن 4ًسم، 
دنممح4للكرم ثلوبجتر اُمح 

•"١ءةننأئوست4 

١٦٦، ١٦٠

oy\

٠٢٩
ا

٣٤ئتئتئم أثو تهز ؤ، نذهوم-ا دلا وألغكثة ألينت، هثتيى 4و؛لخكث 
إثثام،أل-و4

٦'٢

١٤٨

٢٠٦ iT'T

٢٨٨

٢٤٨

٣٠٧، ٣٠٤

٥٥٤

٢٠٠

٢٠٠

'C

٥٨٥، ٢٥٩

L_ .



اتالأننهرس 

المشحت ارثم يةألا 

٢٥٥ ١١٧ أكنزهؤ,تَاءت أئتزث ؤأل;ينث 

[ r

يونس

r-'V ٥ أكنيممدد لتئئوأ تنازل وئدر• و، وآقثن فق أفتش ثثئ أدى 

٧١٩ ٢٢ ذثو4يببج بمم نجين آلثمح، ك كنز إدا يجه 
٣٦٦ ٤٣، ٤٢ ئنويم بميلك. لأ ي دلو ألثم قخ أ»أث تثنوئ ش ؤو؛م 

؛خلأأمحسيمحكمأوشثلث4
٤٢٨ ٤٦ نا■؛ئ ي أس م 'ئ،جثتم ^^٥ 

٢٥٢، ٢٤٩ ٨١ همزبمخ لا أفت إة سيّءلخأ أقن إن أكر د •خثر تا عوش قال أئئزأ 

٥٦٦ ٨٨ الدتلهأثوء وأتولأؤ( زثه وثلأْ, يبموث إثاك،اثق رثآ يى ؤو،اقتث 

٥٦٦ ٨٩ تد!وليملا أومتث• تثيز ثثعآذ ولا ذاسثن-ثا لبنت ثذ 

٥٥٣ ٩٤  uؤيمن،ين آوًكثن ^;؛1^ تثن، انك ؤآ نثآ قه ق كث، ^،؛

٢٢٤، ٢٢٣ ٢٨

هود

ءوؤستث _•، ص ئبمث 0انبما دذ نن يثو ء َئئ أرت.بم!ن يمحي 

١٨٥ ٤٩ ؤخاكخ،أءأكو،ه

١٨٥

١٩٣ ١٠٧ نمح4زلاتاه ع ص بمانا^ ؤخه؛تك 
١٠٨ هتا إلا ثآمح، ألثتوت دانت، تا ليا -ئ؛يبم تلقن نم، سعاووأ أل;بم 

ةددم4و ظآ؛ لآ 'و



^^|يازلأيريج

يومص

الصمحة ارم الأية

١٠٢ ٢ قتدؤمعتبما رء'ة أرتن 
٢٦٥ j٤ ه تيهك ؤ، رأتمم ُألسن يآلئنس ثئر أثل ؤنأتت> 
١١١ ٤٩ ؤمحشمحن4

٢٩٤ ٧٢ 4بثل ه؛نل، آ♦ ^٧٣، 

٢٩٥، ٢٩٤ ٧٦ هلغن ^٤، ين أنت<مجها م محي يبمآ؛ تل، اويهر ^^١ 
٢٩٦، ١٨٥ ٧٧ جرئنهء ي ونق نأقزئا ين ين لإ لإ ثنيت ثئد إن,مرئ، 

محمى4ث أظ؛ ره ق==قاآ ثز آقِ ثال وهت سيئا 
١٠٩٤ ٧٨ يخوهتث و لثأ إة ألنزر ^؛^^١ 
٥٤٦ ٩٨ 4رو دهم أسمح 4تود 

٩٩ أثثثآء إن يصر أدثإ و٠١ل بونك إثء ؛؛ ٥١٠بجبثا عق دثوأ 4فئثا 
•اببجزه

٦١٠١ ١٠٠ أمح،4ابجيءعث، 4ننئع 
٢٩١ ١٠٨ ك،شيت44ئل، 
١٠٥١٠ ١٠٩

؛

ا

ا

الرعد

٢٩٧ ٤ صنوانرم محءن وتجن ررنغ محنف يذ رجشث _ iy_؛بملع ألأبج، 4وذ، 
ثمح،بمآأت-أد4

٥١٠٧ ٦٠٠ 4رجقكئررثإوئ4
٥٦٠٦ ١٠١ قبل ألتؤن ؛،؛ إ' آو ألأين بد هثتن، آنبماد؛و يد ثتيئ ^،١؛؛ أف 4رؤ 

آ'محغث4



اتلأيا نهرس 

إبراهيم
الأة

دثآُش ه نيِل لم كثبمتث ميه. إاثأتي إلأ رموو ين أرس1ثا 
4أدككن آدثنير رئو تكآأ ش وثهدى 

يقم
٤

٥إق أثللمتت يني ^j،^، أحخ آث نوشح أؤتتح 4وةتن 
آوهاثتم ودًقبجم لور ا إ

بى،4آفتناخر إل ءثهظأ أف ننم ادءفثرأ إثو؛ه مش !، ١٥ؤوأن 
ويوو1ننئو0 آتاهم وق،مبمث أنيل نوء نثوثرم يموتيك 
عيرهريآمحم تن بلأءٌ فذب 

ؤصدهو-ثائ، تماي( > ■٠١٥ين دمحش تديم آادد؛رأئ هوك؛جنةةم 

الحجر

أ*لأتو،هوممهمُ وتثئمأ آًئمحأ ذَزنم هإ 
تقموثيمدنا محلها آثغ يي، شؤ، ثا ^' 

الآمحثلآلإمحه>iئامحئزتا

بم!زسهلم لتم رتن تثبم، بما  'ءؤو->نل، 

المحل
فؤفثيمؤن؛قتعثمأ ءامأه،و هلكنميإيمآ 

د^مميمين عي ك ر٩ 

وئذتْلوبج،يم

اكفحة

١٠٢

٤٠١

٣٩٨

٦٤٧

٤٨٧٢٣
٢٩٣

٦٦٧

٧٩إ ة إف أس إلا بمء1جترن نا الكثثاء ؤ>جي تفرن أشتر إق بزوا هأل> 
دأكلآضَممهشيم

ء

٤٢١، ٣٧٦.

٥٧٦

٤٨٦

١٨٣

٢٩٧

٧١٠

L_



اكفحت الرقم الأية

١٨٥ ١١٠ كنهثدإتممواقنإنز ث تني ثا-بمثثروأين لق;ذكت• ربتكن- إى ؤئ> 
قبمت4ذتيئ بمدنا بن ربدق إتكث 

٥٢١ الإسراء

الأفتاآتنجد إن آلًنتم المجي بتتن ثلأ مدو، أنرئ ادئ ؤثبم0 
أليى.ثثةاه

٦٦١ ١٧ ^fSj بمادث، يؤب ن؛ث ُمح مج بمب بئ آمحن بكن ^١ ٠٥ - ،f4ببأأ
٢٦٦ ٣٦ هتنمي عنت ماة أنكش َةو تألمواد راثثز آلثتخ ^إة 
١٣٨ ٤٥ تشإهالاحرو■>نثاثا قمح، لا آمح، ئيم، آلثن»اث؛٥؛ي-لث> دِأت ؤ)!،، 
٥٩٥ ٨٥ فلاهإلا بذ؛يغِ أوتثم وتآ ُي، م يذ أيريح ئن ألدج ءن ؤونظُأك 
١٣٨ ١٠١ ١٨٢؛لإ ثال ■آءيم إذ إغمة؛ل بؤآ مثل •ابمم.شؤ بمع ُمحّءا »ابثا ؤوق؛ن 

سمئإهنوش /د»لمح إق 
٤٨٦ ٢٩ الكهف

ثارإإلظد؛را أضث١ إدا ة؛قكر قآء نتن ،وو؛ن قآ• من ثأؤ ين آلنى 
آ-ءالتأمثثإددتأه

١٧٤ ٥٣ ثؤانعوناهأيم نثلنوأ الثار الثمٍبموذ ^^٠١ 
٢٢٢ ٧٧ ؤ.؛دائارلمأنسنىه

ؤله

٢١٦،٢٠٧ ٧١ يينب ين ص  pj>محمح 
١٠٢ ١١٣أ'محني4 ثن ني يبمزتا همثبما محآق آرئ ^^؛4، 

اءالأن

7٢٦٨َأآ، آاآآنألثنش;؛تيوفيضصه أبوص ■^ إس؛4،



 _i-j*الأ؛—ات

اكشحن ارم الأية

٦٦٩ ٢٦ بمنقرأدى أتيا منيإ إلا ؛ت عفعثوأ آووثن ر»اش ؤرإدا 
ْقيثوذه١^؛ ينكر ،'ال4ةمحاونم 

٢٢٥ ٣٧ تسأدي4ت ثات؛في ثآزدث؛م ثجز ئى ألإتذ ؤم؛د، 
٣٩٨ ٤٨ بمف؛!ىهروث رصثآث الئنقاث وئروث موش ابثا قوق 

٦٧٠ ٥٧ نمِنهومأ و بمد ينقؤ محًكد0 ؤ

٦٧٠ ٦٠، ٥٩ يدمحبممنى نيغتا  ٧١٠فهبت.ا نى إنم خذنت\ سا نمو من ؤ»ازأ 
انبمأهعاددو

٢٦٦ ٦٥ فروما طنت 

٣٣١، ٢٠٦ ٧٧

٥٢٢ ٨٧ '£يحيهأررمدر مغنغبمائظى ين؛هب الؤلؤ ^^١ 

الحج
٠١ قمده ُئثءِ شو أف ثأن يداك ثوئئ يتا ؤد'إلث 

٤٦إ
٥٥أيهم؛ أر بمنه آلثاعق ؤبهم ثئ تنه ع 4 'ال؛سث'هئيأ ينال 

عفرهيور عداب إ

مونا)مؤ 

٦٠١

٧٠٥

٢٥٤

٢٢محرزهأدممي ؤنك؛انءز 

ي";ا;ؤ;ةأمتاةاه
٩٧

٢٩٣

٣٤٥

ا,



النور

الرئم١^

٢٧عق وم1يأ ئثثأمإ ثق عؤ ثئئا ثدثبأ لا  ١٣١؛أك/؛ ؤقأ؛أا 
لهأئلآلإ.محثمهةلمص

٤ْ I يبج؛ ء بج، ثن تينم بمليي، و بج، نن بم *آء ثن دآبف و ■*ق  1ءب-ئه سء ًْقفي ء أق إة يئآ؛ ثا ه بمؤ، ألغ ء بج، ئن ثم لإ 
٦١ء ه كج أمي، ثل ولا كج ألانغ ثل ه تج أمح، ز ^!٢، 

•اثلآمح(هنيين أز محًظم ثى م' أن أفم 

الفرقان

أسعيرلهحكدب يش 

وي؛ييرلمهسطا تا  ٢٣٥"!لعتخ- ذم بن ههم ^١ 

ءلهيرا4ه أل؛قاِزثل 

٥^^كث تثثاب، ونا ثألارم، ^٠ ٣١١جق 

 I^ ،<آناثاهيثذ ؛؛٥٥ بمتن، ؛؛

١١

١٢

٥٥

٥٩

٦٨

أكتذه^٣ ١٧>س،دُ 

النمل
٧^^^إ~إةسإتنآ~ةقأس إؤأ لأس يخ( ، ١١٠

شلزث<

ثومبند -صنا دل، ر ؛نز س إلا ألمثؤن يدي ^ljc لا إي، مح، ث" جإخمغ 
نجرهعمت ،ة 

اكضحة

١٦٦، ١٦٥

٤٠٩

٢٨١ ،VV،؟"

٥٧٧

 \٣٦

I

٢٩٢"

٢٩٣

٥١٤

٣٩١

٣٩٣

٣٩٣

 ،١١١

١٨

٣٥٢

٤٦٧

٢٦٥





رأصار4أثل 

محسأ

الرئم الأية

٢٤ سيىتق لثاءظن| أو نإآ أئ ئو نألأنتحبمت 

٣٣ 1

فاطر

بس

٨سمةهئهم ١^٥^١ آل ثبي أعنلأ أعنتهم ؤآ ،تلآ 

الصافات

الصفحة

٢٢٣

٣١٤ ٤٠ >محفيتاذامأةاي

٣٥٣ ٤٣ ^مسم'لأمحاعأمحُإلأص^
١٨٣ ٤٠ صص 'طيرك، ء ملك U ْقثمأ ت ألثاش أثذ >اغث ص

١٨٦

٣٩٩ ٧٠٦ وكاهلو أص ونيلإ 
٥٠٤ ١٥٢

t

1

ا

إ

٥٠١ ،١٥٣

١٥٤

جمصوص@:امحممص

ص

٧٠٨ ٢٣ أإئلاُ_،هؤ، آ'ققةاوعزى هاو ودمحأ كيه همي ينع ؤوق ئدآ ^إة 
١٧٥٠١٧٣ ٢٤

١٨٤ ٣٢ مأمحت

٥٠٢ ٦٣، ٦٢ ثمرإءئ< أم يمج الآ.مار.!٣ تالالأمئؤابآقاسمئ ؤ;ثاأرإ 



ج
اتالأينهرس 

إمياالآ.ة

الزم
هألتين؛محب أثن يى ألكقب ُؤدمبمد 

هروجها ثم جند ئم وجن} سن نن ؤ-ثككم 
تمذهقليثر عيج ذى و مبما ؤم؛اظ 

٣١هنمثوذهثيكم عن آلإثثة بجم إقز يجنأ 

٧٣أقء؛ثاهينحت جآئددا إدا ^■٠٥ 

غافر

اكفحة

I إذ أتلإ؛٢٤٥ غِ ص و َ؛ا0 نا 3 حزشآ  'تP . ع \ U«-nU ٧٣٢
Iإ مح@إنبجإثالآكةبتبمه 

R؛
ا

٠٣٠

٣٤٦

٣٤٥إ  ١١ ؤنثآجامحئطس

نماك

١٠٢ ٣ تلثر0هلير مينا ^٠١٤ آص' ههّلت 

n.

١١

أنما3الآ كخأ أو »إوعا أنيا ئلازص ه ثثاد دخاة كأ أجاب إز  ٥٣١م 
ءلابمه4

٢٦٦ ٢١ عوهنهدم بتر ,ليلودبتر ؤُئالُأ 

٥٨٦ ٣٧ همه ع ص لا َإلثي ثأشش أكد;أص ؛اشب ^^٠ 
[باهمحفنثم إن حلخهث أثى إم ؤأسجيؤإ 

٤٨٥ ٤٠>أئءأتاثئمه 

الشورى

٧ ألأبع بجم ومح ، ٤۶رتن ألئرئ  ٢١لنذر عتبمأ موءاة اقك أقتنآ ^^٥٥ 
قيئهرسسا 



الصمحةارقم الأة

عن'يزهوتنئوأ ■؛^ ٨١نميثتونث'كثبمث تن محتبمفم 

الزخرف

٣-

الدخان

٥٦قداث _ آلآُإتت اللاه إلا ١^ ا جب ه

الخانة

يرُءهق رجثل رمحي، موء ئق وثم ئك؛ز واتلأثت نوف إقهم ا،ث تن 
؛ذؤ}0ه١^ ائو بمني ين هدئي ذى غنتوآ 

إئذلكيذة اذموناثم إلا ج تاتاأدتأتنون^^١ننا ١^ ٠،^ 
مللأظؤن4

الأحقاف
أ-

 s؛؛j وأنممم؛اهأذن؛ عؤ د يبجؤ ونم أم َةن؛داي ٢^ بمه
الخجرات

ا.لجثتهيآ. ثن تادئث ^٥ ١ط 

إلنثن :نت ١'^ ١^٢ ثش آلألثف تا;>يأ ه ص  ١٧>;لأ 
:فبجمصن4

لم؛:^،^!4يم ، Ay^Jiإئي  ١٣١: 4Ij_؛

٢٣

٢٤

٠١٦، ٣٥٧

٦٠١

إ ٢٦٨ ٤٥_jo^ ن}ذة؛ ألقتن دون ثن أجتا رتدآ ين ه ين وثنا تن 4وتتل 

٦٣٨

٤٠٩

٢

٠٠٣

٥٥٥

٦٢٤

١٧٧

٥٦٦! ٢٣، ٢٤!صظ@أكافيمئذفاته 



ج
اتالأيهرس 

القمر

اكفحةالرقم الأبت

٢٨،  ٢٧وإ ثم ئنثه أ0؛ ا0 دبميم . رأنتلم ةُيمم لنم فق أفُء محلا ؤء، 
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الرحمن

أتان؛
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ماره
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١٣

أا،ها
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٦،_ا •قانيمندء تعام ثان ؤوإن0 
الوائعة

2لإؤ0هأهلإ يوا3لم' ]وصث0 
!؛ه٩٥١لوس هدا ^إن 

٨٢

٩٥

الخسة

آأ
ئتأاوا4

المنافقون

؛لأتندبمه

التغابن
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٠٧٠
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٤٢٧

٦٤٦

ت1
٦٦٧

٣٠٣

٣٨٢

،٢IV  ا>ءمحهثلآقججمحي



ؤسري الماذ جاعع حلال س اشم م دأرها الكرم المرام ر الدارئة المرق لآ-الن 
التحربم

الصفحة الرقم

٤

^١١١

٦٨٨

٤٠٩

صعتممذ آم إز م؟ 

٤

1

ؤ

٣٩٤ ٥ قنيمتثن محئو مض ن-آؤا يا أنغأبا ' ٠٥^■أن ٠^^^؛ ه!ن ُؤءمح 
_؛y؟<

٥٨٣، ٢٥٧ ١٢ آلثممزهمن ؤهأوذ 

اسك

٥١١ ٤ وم-شذوهثايثا أؤثر إوى تعلب ع آيثر أّ م
٧١٠ ١٩ ثيميهز إيم القثى إلا سمحن ما ُسنى 'تنض زهث أتلم إل ية؛ ^١^ 

محره

القلم
١٩٩

٠٦
ؤتئئيةلس

١٧٤ ٢٠ا ؤثأث1حثمش؛اه 
الحاقة

١٥٢إ  ٧ -ثثوثاهأياىّ وئثثث ؤه سح ؤّ**مإتاءاث1م 
١٧٤
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ثتدهثني أد ثتنث 

المعارج

٥٠٩أ  ١٩ ؤإنألإذثث.بجلأاه

الجن
١٧٦ ٤ ؤثأنن,من:ضثمحثاوآشص

١٧٥ 0 آمقد نآلن أإأس مو ق أن تتنآ 



>؟
الأ؛—اتنهرس 

الممر
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اكفحةالرثم 

قلاهلش ين؛ ذ'لك ذ و\أ 

ؤلآمحسنلهنلإا4

٢٦

٣٠

الأض
مءدأدة © صدئ ندت ه ءد®١ ائ ألي ا'لآء© ^ نن أض 
اآأمم4

الفجر

تياهصك رأتأش ربش ؤرءآ» 

العادات

اككائ

١-٤كلأ ئم روا تنثول ثؤى ملأ ه ألمئاة يذم -ش اوا أص وهكلإ' 
1"-وئتمل4 

اآانألإء-فيمه
العصر

٥٣٧

٣١٩
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الشؤيةالأحاديث فهرس 

٠٦٣ آبائي ميه فإنه الماس في احمظوني 
٤١١الامتياز فنمه هذا إلى احرج 

OTTهده للتكم أرأيتكم 
٣١١جمة في هأ الني ارواج بمص اغتل 

^٠٣١. ....................ذكر رجل فلأور بقي فما بأهلها الفرائص ألحقوا 
النغغلونالم أمي 

٣١٧شيء كل' على الإحاف كث اش إن 
١١٠. .....وّادتك تحت والأموي الأيض الخط. لكن أن لعريض إذأ وسادك إن 

٦٢٣. ٠ ..١ . ..١ الواحو الجل. بمنزلة بينهم وتعاءلفهم تراحمهم في المؤمنون إنما 

١١٠الهار وبياض الليل مواد ذلك إنما 

٤١٧والمحارى واليهود مثلكم إنما 

٢٦٤ب ....ه...بّ..لأ....والثلوايات عليكم الثلوامى مى إيها بثجس ليث إئها 
١٨١كبير في يعذبان وما ليعدا؛ان إنهما 

٦٧٣أيام 
٩٨تائبون آيثون 



١٣٦راح ُّاد ذلك راح ناد ذلك ح
٣١٧ظهرك قى حد أو النة 

٩٩. ....................الثه رحمة من آيس عينيه ين مكتوب القيامة يوم جاء 
٦٣٠الأم ااخالهبمرلأت 

٤٨٤. ....................النار من قهلعه هي فإنما الم مبحق له قصبت فمن 
٠.......الميزان ني ميلتان اللمان، على حقيقتان كلمتان   ٥٤١. ..... .......٠

٠....٠ بول أو اكلةلخاممل ممل أن ه نهاه ض ٢٣٢. .....ؤ..٠ 

١.. .....لرعيته غاش وهو يموت يوم يموت رعيه الله يترعيه عبي بن ما  ٠ ٠  ١٣٤٢

١حريفا بمن النار عن وجهه اف بثي اض ّبل قي يوما صام من   ١٣٤٢ ........٠
٣٦٢بمها أو فليزرعها، أرنحن له كانت ض

٣٦١شبابهم يفنى ولا ثيابهم، بلى لا يموت، ولا ويخلد يأس، ولا بتعم يحلها مث 
١٥٨١ . ..١ . ١  ٠٠. ..١ . .. ٠٠ثملوا حى الله نمل لا فوالله يهليموف، يما غلسكم مه، 
٢٨٥.. ...........والعمرة الحج أراد ممن غيرهن ثن عليهن أتى ولمن لهن هن 

٢٩٢...... . ..............حجاب افه وين ينه ليس فإنه المفللوم دعوه واتق 
٠.........غإ...أو خنتنا مت3 \ش' أبث، U كل ؤإد  ٦٣٥.. ............٠
٣٠١.. ............صحافهافي تأكلوا ولا والقفة، الدهب، آنية في تتربوا ولا 

٦٠٧ويلللأءقابسالنار 

٦٢٩أيه صنؤ الرجل ج أف ثنزث، أنا محت نا 









٣٨٣الاخوص 

١٩٢الأسى 
٨٩الأعشى 
١٤١الألومي 

٨٩القص امرئ 

٩٠برد بن بشار 

١٤٩الغوى 

٢٧٠الثضاوي 
٦٩٥الجاحظ 

١٠٠الجرجاني 
٣٢٥جرج 

٩٠جرير 

١٥٤الجعدي 
١٨٥الهتائي حاتم 

١٥٦الحريري 
٩٠حنان 

١٠٥* ■■■*■•••■■■*■••■•*■•■■■■•**■■•*••*•*•■■■■•■**ءلبصري ا الحسن 

٦٩الأهوازي علي بن الحن 
٤١٦الزيات حمزة 

١٣١خنت 

٧٠اJغالادى الخطيب 

٤٧٥الخزؤض الخطيب 

١٠٣الخليل 

٤^١داود؛نءليالأسمهاني 



١٧٣سثينالخئن 
٦٢الدهي 
١٨٨الزجاج 

١٥٤الزجاجي 
١٠١الزرئاتي 
٥١١الزرممي 

٢٠٤٠الهديل بن زفر 

٢٠٨٢زمر 
٣٢٦دي ال

٤٨١الكاكي 
٢١٧المعاني 

١٤١الحالي الشمن 
٩٦. ء........■...•..■.•*.،.•....■،..■*........*.....•.....سيبويه 

١٠٦الشاطى 

١٨٨الشوكانى 

٢٩٤الئلحاوى 
٨٩المرائي القادر عبد 

٦٧الهلبري محمد بن العزيز عبد 

٣٤٠العكبري 
٩٨الفراء 

٩٠الفرزدق 

٨٢الفرغاني 
١٨٣ملام بن القاسم 

٣٢٥محادة 





العلبميةوالمصظلحات الغريية الكلمات فهرس 

١٩٣

٩٣أقحاخا 

١٥١الإبهام 
٧١٧الأكفان 

٣٨١التزفم 
 ^١٣٨٤
٢٧٢الئلزز 

٢٩٩القدر على الخغز 

١١٠العقال 

٦٨٤المن 

٣٣٥النغيلون 

٢٢٤الوكس 

١٣٦ ح

٣٨٩ُنذول 

٣١١خئنة 



٢٠٦المعاني حروف 

١٩٢ثاو4 
٢٧٨شخوص 

٧٢٠نئلث 

٢٩٤صهميما 

٣٤٤فرسخ 
oUU ٥٦٥

٦٨٤دم مار 

٧٢٠نقلو 
٣٤٤المل 

٣٨٣لاعب 

٦٨٤ائ 
٦٨٤ندنتا 



الأشعارفهرس 

القيس()امرؤ تطب... لم ؤإن طيبا يها وحدت طارئا... جث كلما أنى ر ألم 
القيس()امرؤ الممدب•** القواد ل-انات نقفبمي جندبء,, أم على بى مث! خليلي 
)_(ءجس... من والأيام بك فما فاذهب ويشتمنا,,,, تهجونا قربث فالثوم 

)شار(النواب.,. عند الإحوان يدكر فقد مواحتا'•• الرخاء عند تحمدف فلا 

)عنترة(الأشهب.,. جلد مثل جلدك فتكوف أطعمته••، وما مهرى ثدكري لا 
سعد(بن )كعب وكثيب,,, نقب وهدى فكيف المنى... في الموت أنما وحثرئمانى 

عزة()كثير ملت... إذ مقلثه ولا لدينا ملون،•• لا أحسني أو بنا أسيثى 
مفنخ()ابن الجعاد... اللنام إلى وجوه في منهم■•• النوايق ■م0 ثدحش 

)دريد(المنثد,.. الفارسي فى نراثهم مدجج•••• بألمي ظنوا لهم فقث 
)يؤيد(عد.., قي الأحاديث أعقاب اليوم من حافظ,,, للمصسات التشهي ئليل 

همان(بنت )خرنق الأور••• معاقد والقيثن معترك••• بكل اكازلثن 
)حاتم(القدر,,,,, بها وصاق يوما حئزجت إذا الفص... عن الثراء يعي ما اماوي 

)الجعدي(رثجارا.،. تضيس اذ التكيت وكاذ وثلة,,, يوم بص Jالآثا 
هفان(بنت )خرنق الجرر••• وآفه العداة نم هم،•، الدين ةوٌي يبمدذ لا 

)زيادة(مخبرا.,, المرء عيب عما الهدى كفى هديه,., المن■؛ غاسس، عن ويخبرني 

الأحق()ابن أمن... بوم إلى أض الذي هواي وأنتم•.. الهلنول الناص بي ظن 
القيس()امرؤ أنمنا... مثخ نفس ولكنها سريحه... نموت نفس أنها فلو 

)اكلا.ى(الت-أط... الماتت عطجك ومذ محي.... ايوت رئ مد أكهما 

٥٦٥

٥٦٥

٤١٨

٦٦٥

٦٦٧

٥٢٧

٧٢٠

٣٣٢

١٧٣

٦٩٤

٤٥٠

١٨٥

١٥٤

٩

٢

٧

٩





والبلدانالأماكن فهرس 

٦٠الإي 
٦١المنطاط 

٥٧ م
٨٦البصرة بحر 

٨٦القلزم بحر 
 ١٣٦^٤

٠.ن هلبرصتا  ٠ ٠ ٠٠ . ....* ٠ ٠ ٥٦. ٠

٦٩٦نين 



الفرقفهرس 

٢٧١الفلاث 

٤٩١



المرامو المصادر فهرس 

عبداضأبو المذمومة؛ الفرق ومجانبة الناجية الفرقة مريعة عن الإبانة -  ١
ط!جّا، (، j،TAUo)بثلة بابن المعروف النكيرى محمد بن عبداض 
للنشر،الراية دار •' المودية الأسوي، أدم عبداض عثمان ت تحقيق الثانية، 
ه.١٤١٨

بنأحمد الدين نهاب عثرت الأربعة القراءات في البتر فضلاء إتحاف - ٢ 
مهرة،أنس I حواشيه وصع الأولى، ط.' ١ه(، ١ )تم\ا الدمياهلي محمل 

.٣١٩٩٨اه_  ٤١٩العلية، دارالكتب، ت بيروت 

تحقيق:جم^، الميومحلي، بكر أبي بن الرحمن عد القرآن؛ علوم في الإتقان - ٣ 
ه.١٤٢٦فهد، اّلالثج مجمع الخورة اّءينة القرآنية، الدراسات مركز 

)تا'ا"اه(،الهلحاوي محمن، أحمدبن جعفر أبو الكريم• القرآن أحكام - ٤ 
الثحويث،مركز I إمتانبول، أونال، الدين معد ت تحقيق الأولى، ط•' ج'آ، 

.٣١٩٩٥ه_  ١٤١٦الخركي، الديانة لوقف، التاع الإسلامية 
،جء ، ٠)ت الجصاص الرازي علي ين أحمد بكر أبو • القرآن أحكام - ٥ 

العربي،الترامث، إحياء دار بيروت! قمحاوي، الصادق محمل. تحقيق! 
.٣١٩٩٢العربي، التاييخ مؤّة 

المالكيالأشبيلي المعافري المربي بن بكر أبو القرآن! أحكام - ٦ 
الكشب،دار بيروت! عطا، القادر عبد محمد تحليق! الثالثة، ط! ج؛، 

؛آ؛اه_م»«آم.المدبة،



^^زلدير£م

الأولى،ط: ج؛، الأمدي، سد بن على الأحكام: أصول فى الإحكام ٧- 
.٣٢٠السعي، دار الراض: عمقي، عدالرزاق تحقيق: 

ط:(، j،YU"\o)الدينوري قتتبة بن لم مبن عبداف أبومحمد الكاتب: أدب - ٨ 
الكب،دار بيرومته: فاعور، علي له• وثلم هوامشه ويب شرح الأولى، 
۴١٩٨٨اه_  ٤٠٨العلمية، 

جء،)ت<ه؛م\ه(، الأندلسي حيان أبو العرب: لسان من الضرب ارتشاف، - ٩
الخانجى،مكتبة القاهرة: محمد، عثمان رجب، وشرح: تحقيق الأولى، ط• 

خا؛اه_خبمهام.

بنمحمد عود الأبو الكريم: الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد - ١ * 
وصعالأولى، حل: ج٦، ه(، )ت٢٨٩الحنفي العمالي ممعلفى بن محمد 

ها؛اهالعلمية، الكب، دار ؛يرومحت،: عبدالرحمن، عبدالهليف، حواشيه: 
-٣١٩٩٩

دراسةءه(، ٠ )دت<ه الكرماني حمزة بن محمود القرآن: ني التكرار أسرار — ١ ١
الفضيلة.دار عمنا، أحمد القادر عبد وتحقيق: 

الفكردار القاهرة: طل، حسن القرآنية: اللاغة في الالتفات أسلوب -  ١٢
العربي،

حيرد. تباينية: صوتية دراسة القرآنية القراءات فى والأداء الأسلوب - "١١ 
.٣٢٠ ٠٧اتجب، الكلم دار دمشق: الأولى، ط: سب، 

حجربن علي بن أحمد القفل أبو الصحابة: تميز في الإصابة —  ١٤
وعليالموجود عبد أحمد ءادل، تحقيق: الأولى، ط: )ت٢٥خه(جخ، 

١ه.٤ ١ ٠ العلمية، الكب، دار بيروت: معوض، محمد 

أحم،وتحقيق: الثالثة، ط: آه(، )ت٤٤النكسنن، ابن المنهلق: إصلاح -  ١٠
.٣١٩٧٠المعارفج، دار مصر: هارون، السلام وعبد شاكر محمد 

البغداديالنحوي السراج بن سهل بن محمد بكر أبو النحو: في الأصول، -  ١٦



تبيروت القتلى، الحسين عبد تحقيق! الثالة، محل! ج؛، )تاُامأهو(، 
_ا*\،\،ام. ١٤١٧الرسالة، منة 

المختارمحمد بن الأمين محمد بالقرآن! القرآن إيضاح في البيان أصواء -  ١٧
عداضبن بكر إشراف الأولى، ٍل: ج٧، الشقيطي)تمماه(، الجم 

٤٢٦الموانئ، عالم دار المكرمة: مكة نيد، أبو 
^،٧٩٠)ت بالثاطي المعروف محمد ين موسى بن إبراهيم الاعتصام! -  ١٨

عفان،ابن دار السعودية: الهلالي، عيد بن مليم تحقيق: لأولى، ا محل: 

،١ * ج ، ه( ١ ٤ )ت'آ* الدرؤيش الدين محي وبيانه: الكريم القرآن إعراب - ١ ٩ 
الإرشاددار حمص: كثير، ابن ودار اليمامة دار بيروت: الثالثة، محل: 

٢١٩٩٢الجامعية، للتوون 

إبراهيمتحقيق: الثانية، محل: الزجاج،جّا، إلى المنوب القرآن إعراب - ٢ ٠
اللبناني،الكتاب دار بيروت: المصري، الكتاب دار القاهرة: الابيارى، 

^،٣٣٨)النحاس إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو القران: إعراب — ٢ ١ 
الكتِب،،عالم بيروت: زاهد، غازي زهير تحقيق: الثالثة، ط: جء، 

بمابن أيوب بن بم أنح، بن محمد العالمتزت رب عن المونمن إعلام -  ٢٢
الملامعبل محمد I تحقيق الأولى، ط- ج؛، هر(، )ت١٥٧الجونية 
.٢١٩٩١-- ٥١٤١١الخلمية، الكت٠بsدار ت بيروت إبراهيم، 

لمستمربينوا المريب من والمساء الرحال لأشهر مومحى قا الأعاُدم —  ٢٣
عشرة،الخامة ت حل ج٨، الزركلي، الدين خير والخستشرفنت 

٠٢٢٠٠الملايين، عالم دار بيروت: 

الصفديأييلئ، بن خليل الدين صلاح المصر: وأعوان العصر أعيان -  ٢٤





)تمأس،الهاشس رفاعن ن اش مد بن زيد الخير أبو الأمثال: .  ٣٢
ه. ١٤٢٣الدين، معد دار دمثق: كردي، إبراهيم علي تحقيق: 

يوثبن علي المحن أبو الدين جمال ت المحاه أنباه على الرواة إنباه -  ٣٣
العصرية،المكية بئرومن،: الأولى، محل: ، ج؛ (، j،،l٤)ت<آُالقفهلي 

الخيرأنح، بن يحمح، الأثرارث القدرية المعتزلة على الرد في الانتصار -  ٣٤
العزيزتمد بن سعود تجق الأولى، حل: جّأ؟، -(، ٥٥٥٨)^،العمراني 
\،ا؛اه_ا،ها،ام.الملف، أضواء مكية الراض: الخلف،، 

بنالمرلكت أبو • والكوف؛تزا المصريين بين الخلاف ائل مفي الأنصاف -  ٣٥
مبروك،محمد مبروك جودة تحقيق: الأولى، حل: )^،٧^١٥^، الأنبارى 
الخانجى.مكية القاهرة: 

عمربن تمداش سعيد أبو الدين ناصر المأؤيل: وأمرار التنزيل أنوار —  ٣٦
تمدمحمد تحقيق: الأولى، محل: ■(، ٥٦٨٥)^،البيضاوي الميرازي 

١ه. ٤١٨الحربي، الرايث، إحياء دار ييرويت،: المرعشالي، الرحمن 
)ُت،اأص(،الأنصاري هشام ابن U^،: ابن ألفية إلى الساللث، أوضح -  ٣٧

الكيةبيرويتح: الخميد، تمد الدين محي محمد وتعليق: ثرح ج؛، 
ارا؛امح_ا/ا،ا،ام.العصرية، 

بنمحمد بكر أبو وجل: عز اش كتاب، يى والابتداء الوقف، إيضاح —  ٣٨
تمدالدين محيى تحقيق: ^، ٣٣٨)^،لأنثاري، ا يثار بن القاسم 

- ١٣٩١العربية، اللغة مجمع مهلوعايتح دمشق: رمضان، الرحمن 
٢١٩٧١.

القزوينىالدين معد بن محمد تمل.اش أبو البائقة: علوم في الإيضاح -  ٣٩
العالمية.الى_، دار ؛يروُت،: ^، ٧٣٩)،!،

المرتمة:والمقود والأوزان والمكاييل للمقاييس العصرية الإيضاحايت، -  ٤٠



الجديد،الجيل مكتة صنعاء! الأولى، ت ط حلاق، صبحي محمد 

يحمدأحاديثه! حرج ة، الخامط! تنمية، بن الإسلام شخ الإيمان؛ -  ٤١
.٢١٩٩٦آ-ا؛اه_ اوكبالإّلأس، بيروت: الدين نامر 

م١ه(،)ت٤٩الزركني بهادر بن الدين بدر الفقه! أصول قي المحيهل البحر -  ٤٢
عمرومراجعة! العاني، عيدالنه القادر عبد تحرير! الثانية، محل! ، ج٦ 

الإمحلامية،والشثون الأوقاف وزارة الكويت،! الأشقر، سليمان 
٢١٩٩٢.

^١^(،٧٤)ت منقي الي. كثير بن عمر بن إمماعيل الفداء أبو والنهاية! البداية -  ٤١٠
هجر،دار التركي، المحن عبد ن ءباو.الله تحقيق! الأولى، ط! ، ج١٢

)تاهَاه(،الجونية قيم ان بكر أبي ن محمد عثدالله أبو الفوائل.! يداغ -  ٤٤
عبداللهن بكر ، إشرافعمّران، محمل. ن علي تحقيق! الثانية، حل! جْ، 

اه. ٤٢٧الفوائد، عالم دار المكرمة! مكة نيد، أبو 
الشوكانيعلي ن محمل الماع! القرن بعد من بمحامن لمر ١١٥١االبدر -  ٤٥

المعرفة.دار بيروت! ير(،ج٢، ١٢)ت٠ْ
حل!، ٤ ج الزركني، عبدالله ن محمد الدين يدر • القرآن علوم في البرهمان - ٤ ٦ 

؛*؛اهالتراث، دار القاهرة! إبراهيم، القفل أبو محمد تحقيق! الثالثة، 
-٢١٩٨٤.

)تحوالباس ن محمد ن عالي التوحيدي، حيان أبو والدحانر! —البصائر ٤٧
صادر،دار بيروت! القاصي، وداد تحقيق! الأولى، حل! *'؛ير(،ج*ا، 

المعيدي،المتعال عبد البلاغة! علوم في الفتاح لتلخيص الإيضاح بغية -  ٤٨
الآداب،،ئكت؛ةالقاهرة! ج؛، 



يحنيبن أحمد جعفر أبو ت الأندلس أهل رجال تاريخ قي الملتمس بغية -  ٤٩
.٢٠١٩٦٧الم؛ي، الكتاب دار القاهرة: اكي)هههير(، 

ج"؛؟،المومحلي، الدين جلال والمحاة: اللغويين طبقات في الرعاة بغية _  ٥٠
العصرية.المكتبة لبنان: إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق: 

حبئكةحن الرحمن عبد • وفنونهاوعلومها ها أمالمربية البلاغة —  ٥١
الشامية،الل.ار بيروت: القلم، دار دمشق: الأولى، ط: ج٢، الميداني، 

٢١٩٩٦.٨٤١٦.

٠٢٠١٩٦٥العارف، دار ممر: صيف، نوقي وتارخ: تْلور البلاغة -  ٥٢
الأنثاريبن البركات أبو والمؤنث: الذكر بتن الفرق في الملغة -  ٥٣

،.١٩٧٠الكتب،، دار مهلبعة التواب، عبد رمضان تحقيق: هc، ٥٧٧رت
ط:أ؛وءثمانءمروبن؛حرالخاخل)تههآه(،جة، والتبيين: —البيان  ٥٤

الخانجى،مكتبة القاهرة: هارون، اللام عبد ومرح تحقيق المائعة، 

ي،النبيي الحميتي مرتضى محمد اليد القاموس: جواهر من ومحر ام تاج — ٥ ٥ 
المربي،الترايث، الكويت،: وآحرين، فراج حمد أ التار عبد تحقيق: ج*ة، 

.٢١٩٦٥هذماه_ 
ثحادة،حليل تحقيق: ، ج٨ حلدون، بن الرحمن عبد حاليون: ابن تاريخ -  ٥٦

.٢٢٠٠٠-٥١٤٣١الفكر، دار بيروت: 
عبدوسعيد ممعلفى عرفة مراجعة: مزكين، فواد المربي: الترايث، تاؤخ -  ٥٧

اا؛اه_الإملامية، ممعود محمدبن الإمام حامعة الرياض: الرحيم، 
؛٢١٩٩١

ط:، ١ ج* الطري، جرير بن محمد جعفر أبو ت والملوك الرمل تاليخ -  ٥٨
العارف،.دار ممر: إبراهيم، الفغبمل أبو محمل تحقيق: اكانية، 

المحاسنأبو وغيرهم: والكوفتين المريتن من المحويين الخلماء تاليخ -  ٥٩





عبدالوهاب عبد ت وضحح إشراف ، ١ ج* )تّاأهّااه-(، المباركفوري 
الفكر.دار بيروت! اللطف، 

حل!)تام؛م\ه(، الذ.هى أحمل. بن محمل. عبال.الأإه أبو الحفافل! كرة ناو„  ٦٨
.٣١٩٩٨اللمة،الكتب دار بيروت؛ الأولى، 

الكلبيحرى بن أحمد ين محمد القاسم أبو إ التنزيل لعلوم التسهيل -  ٦٩
داربيروت؛ هاشم، مالم محمل. تحقيق! الأولى، محل! )تا؛يه(،جآ، 

ها؛اه_هههام.اس،الكتب 

عمار،دار عمان! الرابعة، محل! ذاصلصالحالسامراني، القرش! التعيير - ٧ ٠ 

حجربن علي بن أحمد الحافقل البخاري! صحح على التعليق تغليق -  ٧١
الرحمنعثله سعيد تحقيق! الأولى، محل! ، جْ -(، ٥٨ ٥٢)ت العقلاني 

-٥١٤٠٥عمار، دار الأردن! الإسلامي، المكتب ! ؛يرون،القزش، 
٣١٩٨٥.

ج٨،لأنللأوسي، ا حيان بأبي الشهير يوسف بن محمل. المحعل! البحر ير نف-  ٧٢
ومعوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عائل تحقيق! الأولى، محل. 

الكتبدار ؛يرويت،! الجمل، النجولى أحمد و النوتي المجيل١ عبد زكريا 
العلية،

عودمبن الحين محمد أبو التنزيل،! )معالم البعوي ير نف—  ٧٣
النمرعثداض محمل. تحقيق! الأولى، حل• ج٨، ه-(، ٥١٦البغوى)دتح

حليبة،دار لرياصل! ١ الحرش، لم موسليمان صميرية جمعة وعثمان 

أحمدبن محمد بن نمر الليا ابو * الٌلوم بحر الممى المرقندى ر تف—  ٧٤
محمدعلي، • وتعلتق، تحقيق الأولى، محل! ج"؟، -(، ٥٣٧٥)تالمرقندي 

.٣١٩٩٣ه--  ١٤١٣العلمية، الكتب، دار ! ؛يرون،وآخرين، محوصى 





بنعبداض تحقيق! الأولى، ط! ج"؟' )ت*آُاُه(، العلماء سلطان 
٢١٩٩٦س، داران يرون: الوهبي، إبراهيم 

الثانية،ط: الطيار، سلمان بن ساعد الكريم: نالقرآن اللغوي الضير .  ٨٣
,٠٠١٤٢٧دارابزالجوزي، ت السعودية 

مصر:الأولى، ط: ج*م، المراعي، مصهلفى أحمد المراعي: ير نفِ  ٨٤
٢١٩٤٦ه_ ١٣٦٥وأولاده، الحلبي البائي مصعلفى ومطبعة مكبة 

الأولى،محل: ، ه( ١ ٠ )ت؛ جبر ن مجاهد الحجاج أبو مجاهد: نفير -  ٨٥
—ه ١٤٢٦العلية، الكتب، دار بيرويت،: الأميوطى، محمد أبو تحقيق: 
٢٠٢٠٠٥.

الأرديبشير ن سليمان ن مقاتل الحن أبو سليمان: ن مقاتل نفير —  ٨٦
الكتب،دار بيرويتح: فريد، أحمد تحقيق: الأولى، هل: )تا.هاه(،جم، 

.٢٦٠٠٣.العلمية،
البحوُث،مجمع القاهرة: عاشور، ن الفاصل محمد وحاله: التفسير _ ^١٨ 

.٢٠١٩٧٠.هماه_ الإّالآمبة،

^،٨٥٢)لت،العقلاني حجر ن علي ن أحمد الحاففل التهدسؤ: تقريب، _  ٨٨
-٥١٤٢٩الرسالة، مؤسسة بيرويت،: مرشد، عائل تحقيق: الثانية، حل: 

٢٦ ٠٠٨.

تحقيق:؛ه(، ٠ )دث٠٦ الرضي الشريف، القرآن: مجازايت، في البيان تلخيص -  ٨٩
الحياة.مكتبة دار يثرون: مماول، محمود على 

النوويشرن، ن الدن محيي زكريا أبو واللغايت،: الأسماء تهل.يبإ -  ٩٠
العلماءشركة عليه والتعليق وتصحيحه ينثره عيحن! ج؛، ه(، ٦٧٦)دتح

الحمية.الكتب، دار وبيرويتج: الخيرية، الطباعة إدارة بمساعدة 

)دت،آهخه(،العقلاني حجر ن علي ن أحمد الحاففل التهديمذ: تهديب، . ٩١
هJ.١٣٢٦الظامئة، المحارفط دائرة مطبعة الهد: الأولى، ْل: 



المزىالرحمن عبد ين يوسف الرجال! أسماء ني الكمال تهذيب —  ٩٢
مؤسسةييروت! عواد، يثار تحقيق! الأولى، ط• جه'آ، ، لاه(  ٤٢)^!!،

.٢٠١٩٨٠الرسالة، 

،١ جء ، ( ٠jtiYU لأزهرى)ُت، ا أحمد بن محمد منصور أبو اللغة! تهديس، -  ٩٣
الممريةال.ار القاهرة! وآخرين، هارون محمد الملأم عبد تحقيق! 
العرب.سجل مهتابع والرحمة، للتاليف 

بابنالمعروف المرائي ماللث،! ابن ألفية بشرح والمساللئ، القاصد توصيح _  ٩٤
عليالرحمن عبد وتحقيق! نرح الأولى، ط• )دت،ه؛لأ(،جاُ، القاسم أم 

٠١٢٢٠ ١ آآةاه_ العربي، الفكر دار القاهرة! سليمان، 

ناصربن الرحمن عبد المان! كلام ير نففي الرحمن الكريم تيسير -  ٩٥
بيروت!اللويحق، معلأ ين الرحمن عبد تحقيق! الأولى، ط! السعاوى، 
م٢٠٠٢ه_١٤٢٣الرuلة،مؤّة 

الأولى،ط! ج؛، ه(، ٢٥٦ءبداشالمحاري)ت،أبو المححح! الجامع _  ٩٦
ه.١ ٤ ٠ ٠ لفئة، الالخهلبعة القاهرة! الخهليب، الل.ين محمتإ تحقيق! 

عبدافهأبو القرآن! وآي السنة من تضمنه ّ والمئن القرآن لأحكام الجامع س  ٩٧
الأولى،! ط-ج؛آ، )محت،الأآُه(، القرطبي كر أبي بن أحمد بن محمد 

مؤسسةبيرولتا! واخرون، التركي المحس عبد بن عبداض تحقيق! 
ما٢٠٠٦ه_١٤٢٧الرّالة،

عبدافهأبو ه! ازم حير على واللام الصلاة قفل في الأفهام جلاء -  ٩٨
اكانية،! ط.ير(، )ت١٥٧الجونية قيم ابن أيوب بن بكر أيي بن محمد 

مكهريي، ابو عيدالنه بن بكر إٌّراف ري، الاحمد بن رائد تحقق. 
١٥١٤٢٧الفوائد، ؛ JUدار الاكرمة! 

الزجاجيإسحاق بن الرحمن عبنه القاسم أبو المحو! في الجمل -  ٩٩



مؤسسةت يرون الحمار، توفيق على ت تحقيق الأولى، ط• -(، ٥٣٤)يتح* 
،؛.١٩٨٤الأمل، دار الأردن: الرسالة، 

ط:)رت،*باهر(، الفراهيدي أحمد بن الخليل النحو: في الجمل -  ١٠٠
ه.؛اهر_الرسالة، مؤسسة يرويت،: ئباوة، نحرالدين تحقيق: الأولى، 
؛.٠١٩٨٥

القرشىالخهلار_، أبى بن محمد نيل أبو العرب،: أسعار جمهرة -  ١٠١
صادر.در يثرون: ه.(، ١٧١)مت،

;(،٥٣٢)ت١ الأندي يؤيد بن الخن بن محمد بكر أبو اللغة: جمهرة - ١  ٠٢
ه.١٣٤٥العثمانية، العارف، دائرة آباد: حيدر الأولى، ط: ج؛، 

الرائيفاسم بن الخمن العاني: ، حروففي الداني الخى -  ١٠٣
نديممحمل و ناه الدين ضر تحقيق: الأولى، ط: -(، ٥٧٤٩)'-:،

؛.٠١٩٩٢العالمة، الكنم، دار يرون،: 
محل:الهاشمي، أحمد اليد والبديع: والبيان العاني في البلاغة جواهر - ١ ٠ ٤ 

العصرية،الكتبة يرويت،: الصميلي، يوسف، وتوثيق: صبهل الأولى، 
،؛.١٩٩٩

الثعالبيمحمل بن الرحمن عبد نيد أبو القرآن: تفسير نى الخان الجواهر - ١ ٠ ٥ 
أحمدوعادل معوض علي محمل. تحقيق: الأولى، ط: ير(،ج٥، ٨٧٥)دتج
..٥١٤١٨العربي، الترايث، إحياء دار يرومتج: الوجود، عبد 

العروقبكر أبي بن محمد عبداممه أبو الأفراح: بلاد إلى الأرواح حادي - ١ ٠ ٦ 
وقاسمالثربجي علي وتعليق: تحميق الثالثة، محل: -(، ٥٧٥٢)منتجالقيم بابن 

.٢٢ ٠٠٣ ٠٥١ ٤٢٤الرسالة، مؤسسة يرومتج: الثوري، 
وكمايةالقاصي )عناية المسماة البيضاوي، نقير على الثهابح حاشية س  ١٠٧

الدينشهاب، عمر بن محمد بن أحمد البيضاوي(: تقمر على الراضي 
صادر.دار يرون: ج٨، الخم،، الصري الخماجي 



يز؛غث£نم
إه(،)ت"؟* زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد زرعة أبو ت القراءات حجة _ ١  ٠٨

الرسالة،مؤسسة ت بيروت الأفغانى، سعيد ت تحقيق ة، الخامط! 
خا؛اه_با،ا،ام.

الزجاجيإسحاق بن الرحمن همد القاسم أبو المعاني: حروف -  ١٠٩
مؤسسةت بيروت الحمد، توفيق على ٠ تحقيق الثانية، حل: -(، ٥٣٤)ت٠ 

.1٢١٩٨٦«؛اهو_ دارالأمل، الأردن: الرسالة، 
الدميريمومى بن محمد اثمJن كمال ت الكبرى الحيوان حياة _  ١١٠

الحلبي،الجابي مكتبة مصر: الرابعة، حل: ج٢' -(، ٥٨٠)يناخ
.٢١٩٧٠هر_ ١٣٨٩

حدت)ت.م؛م.، الثعالبي الملك عبد منصور أبو الخواص: حاص -  ١١١
دارمحروت؛ الجنان، الدين محيى بن مأمون وتعليق: ثرح الأولى، 

.١٩٩٤؛ا؛اه._ الخالية،الكش،

البغداديعمر بن القادر عبد العرب: لسان لباب ولب، الأدب حزانة -  ١١٢
هارون،السلام عبد وشرح: تحقيق الرابعة، ًل: ، -(،٠١٠٩٣)

الخانجى،مكتبة القاهرة: 

محمدتحقيق: ج؟، جي)تآهمه(، ين عثمان الفتح أبو الخصائص: . ١  ١٣
^\0٧.٢\ه_TV٦المرية، الكتب، دار القاهرة: الجار، علي 

اضقفل بن أمين محمد عثر: الحادي القرن أعيان في الأثر حلاصة - ١ ١ ٤ 
صادر(.دار )بيروت: ، ج٤ ه(، ١١١١)تالمحبي 

بنمعحمد العطل: وأصحاب الجهمية على والرد العباد أفعال حلق - ١  ١٥
الرسالة،مؤسسة بيروت: اكالة، ط: البخاري، إسم-اعيل 
٢١٩٩٠.

المعروفح، يوسفأحمدبن المكنون: الكتاب علوم في المصون العءر -  ١١٦



سه|هزإ<
الخراط،محمد أحمد ت تحقيق ، ج١١الحلي)ت٧ْ٦ه(، بالمن 

القلم.دار ت دمشق 
ه(،٩١)^،١ الموطئ الدين حلال الضر في المنور الدي - ١  ١٧

Iالماهرة التركي، المحن عبد بن عبداممه ت تحقيق الأولى، ط! ، ١ جاُ 
'ام.؛'ا؛اه_ّأ**والإسلاميه، العربية والدراسات، مركزهجرلاJحورث، 

تالقاهرة عقيمة، الخالق عبد محمد I الكريم القرأن الونم، لأسدراسات — ١  ١٨
الحدين،.دار 

وزارةالمغرب، المالكي، محمل. تميرْ; ل حلا من الهلبرى دراسة - ١ ١ ٩ 
.٣١٩٩٦يا؛اه_ والشؤونالإسلأمة، الأوقاف 

محمدبن ءلي، بن القاسم • وتكملتها وحواشيها وسرحها الغواصل درة —  ٠١٢
علىفرغلى الحفيظ عبد تحقيق! الأولى، ط! ه(، ٥١٦)تالحريري 

با؛اهالإمحلامي، التراث، مكتية القاهرة؛ دارالجيل، بيروت؛ القرنى، 
-٣١٩٩٦.

المختارمحمل، بن الأمين محمد I الكتاب؛ آيات عن الاصطراب إيهام دير - ١ ٢ ١ 
مكةزيد، أبو عبدافه بن بكر إثراف، لأولى، ا ط• الثنقيهلي، الجكتي 

ه١٤٢٦ّالفوائد، عالم دار ادكرمة: 
الجرجانيمحمد بن الرحمن عيلء بن القاهر ءثا> بكر أبو الإعجازI دلائل - ١  ٢٢

مكتبةالقاهرة؛ شاكر، محمل، محمود تعليق؛ ة، الخامط؛ النحوي، 
.٣٢٠٠٤الخانجي، 

ابنعلي بن إبراهيم الميم،؛ علماء أعيان معرفة في الميم، الئ.يباج -  ١٢٣
محييبن مأمون تحقيق؛ الأولى، ط؛ ه(، )ت٩٩٧اليعمري فرحون 

٠٣١٩٩٦العملية، الكنب دار بيروت؛ الضان، الدين 

بيروت؛طماس، حمدو وسرحه؛ به اعتتى التنانية، ط؛ الحهليئة؛ -ديوان  ١٢٤
دارالخرفة،آآ؛اه_ه..آم.



سهمح؛
الشرقدار بيروت حن، عزة ت تحقيق الثانية، ت ط الئلرماح؛ ديوان -  ١٢٥

.٢٠١٩٩٤؛اإاه_ العربي،

تالقاهرة الخزرحي، عاتكة ت وتحقيق شرح I الأحنف بن العباس ديوان -  ١٢٦
٠٢٠١٩٥٤. j>\rUrالمرية، الكتب، دار 

الكتب،دار ؛ ييروُت، فاعور، علي ت تحقيق الأولى، ط؛ ت الفرزدق ديوان - ١ ^١٢ 
العلمية،

وأحمدمرائي آ الإبراهيم تحقيق! الأولى، ط! القه1امي! ديوان —  ١٢٨
.٣١٩٦٠الثقافة، دار بيرويت،! ،، مهللو١٢٠

الدولجامعة الصيرفي، كامل حن تحقيق! البوي! الثمك، ديوان -  ١٢٩
.٢٠١٩٧١العربية، المخْلوطاتط معهد العربية، 

بيرويت،!الصمد، واضح تحقيق! الأولى، ط! الجعدي! المابنة ديوان -  ١٢٠٠
١٢٠١٩٩٨صادر، دار 

إبراهيم،القفل أبو محمد تحقيق! ة، الخامط! القيس! امرئ ديوان —  ١٣١
المحارفه.دار القاهرة! 

ينهر ١١٥١امحمد وكماله! وشرحه جمعه ج؛، برد! بن بثار ديوان -  ١٣٢
.٢٠١٩٥٤والرحمة،اكأليفذ لجة مطت القاهرة! عاشور، 

.٢١٩٨٦اه_  ٤٠٦واكثر، للهلباعة ييرويت، دار ! ؛يرون،حرير! ديوان - ١٣٣

مهنا،ءبد.أ تحقيق! اكانية، ط! الأنصاري! ثابت، بن حان ديوان —  ١٣٤
.٢١٩٩٤- ٠٥١٤١٤العلية، إ الكت٠٣دار ؛يروين،! 

دارالقاهرة! الرسول، عبد عمر تحقيق! الصمة! بن دريل« ديوان —  ١٣٥
العارف،.

الرومي،الورد بن وليم وترسه بممحتحه اعش العجاج، رؤبة ديوان -  ١٣٦
والشر.للهلباعق فتية ابن دار الكويت،! 



س|هؤ<
•.يووت طناس، حمدو ت تحقيق الثانية، طI 1 '،لمي أيي بن زهير ديوان -  ١٣٧

.٣٢٠٠٥ا"آ؛اه_ المعرفة، دار 

مدركبن يحي ت صنعه وأنماره؛ الطائي همداض بن حاتم شعر ديوان -  ١٣٨
المدني.مطبعة ممر! جمال، سلمان عادل تحقيق! الطائي، 

المكببيروت• مولوي' سعيل- محمد ودرامة! تحقيق عنترة! ديوان -  ١٣٩
الإسلامي.

الثقافة،دار بيروت! عباس، إحسان وشرح! جمع عرة؛ كثر ديوان -  ١٤٠
٣١٩٧١.

الأولى،! ط -(، ٤٥٢ )زا حتبل بن أحمد والزنادقة! الجهمية على الرد . ١ ٤ ١ 
—- ٥١٤٢٤الثبات، دار الرياخس. شاهين، سلامة بن صبري تحقيق! 
٣٢٠٠٣.

أحمدوثرح تحقيق .(، ٠٥٢ )ت؛ الثافعي أدريس بن محمد الرسالة! - ١٤٢
العلمية.الكتب دار بيروت! شاكر، 

اضرزق بن الرزاق همد اللءين عز العزيز• الكتاب ير نففي الكنوز رموز — ١  ٤٣
بندهيش،عثدالللث،تحقيق! الأولى، ط! ه-(،ج٩، ٦٦١النسعني)ت

الأسدي،شبة النكر،ة! مكة
الإمتانبوليمصطفى بن حقي إسماعيل القرأن! نفير في البيان روح -  ١٤٤

داربيروت! ، ١ ج. .(، ٥١ ١٢٧)تالفداء أبو المولى الخلوني، الحنفي 
الفكر.

الألوميمحمود الثاني! والمع العظيم القرأن تر نففي العاني روح - ١ ٤ ه 
•العربي الترايث، دار بيروت! ج*م، ه(، ١٢٧٠)تالبغدادي 

الجوزيعلي بن الرحمن همد الفرج أبو التفسير: علم في الخير زاد -  ١٤٦
بيروت!الثاؤيس، زهير تحقيق! الثالثة، ط! ، ج؟ (، ٥٠٩٧)'^،

.٣١٩٨٤الإسلأس، المكتب 



الأزهريمصور أبو الثاض: الإمام ألفاظ غريب في الزاهر .  ١٤٧
داربيروت؛ ؤلوعي، المغم عبد تحقيق؛ الأولى، ط؛ (، ٥٣٧٠)ت

ا،ا؛اه_حا،ا،ام.اJثائرالإسلأمة، 
الصنعانيإسماعيل ين محمد المرام؛ يلؤخ مرح الملام ميل —  ١٤٨

الدينناصر محمد تعاليق؛ الأولى، ط؛ ، ج؛ (، ٥١ ١٨٢)ت
،.٢٠ ٠٦. ٥١٤٢٧المُارف، مكتبة الراض؛ الأuني، 

-(،٥٣ ٩٢)ت الموصلي جني بن عثمان القح أبو الإعراب• صناعة مر - ١  ٤٩
.٣٢٠العلمية، الكتس، دار بيروت؛ الأولى، ءل■• جأ،

الحكيمربتا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المير الراح . ١٥٠
الشافعيالتربيتي الخْلست، أحمد بن محمد الدين مص الخبير؛ 

٠٥١٢٨٠عام )الأميرية(، بولاق مهلثعة القاهرة؛ ج؛، )ت٧م١٩ه•(، 
ط؛ج٧، الألباني، الدين ناصر محمد الصحيحة؛ الأحادسث، ّلسالة .  ١٥١

٠٣١٩٩٥-٥١٤١٥المعارف، مكتبة الرياض؛ الأولى، 
الألباني،الدين ناصر محمد والموصوعة؛ الضعيفة الأحاديث، ملسالة .  ١٥٢

• ٣١٩٩٢- ٥١٤١٢المعارف، مكتبة الرياض؛ ، ؛ ^JbJط؛ ج؛ا، 
ه(،٢٧٣)تماجة ابن القزؤيتي يزيل بن محمد عبداض أبو ماجة؛ ابن -منن ١  ٥٣

الجتل،دار بيروت؛ معروف، عواد بشار تحقيق؛ الأولى، ط؛ ، جْ 

(،٥٢٧٥)تالنجنتاني الأثعث، بن سليمان داود أبو داود؛ أبي منن -  ١٥٤
بيروت؛اليد، وعائل الل.عاس عبيد عزت تحقيق؛ الأولى، ط؛ ، جْ 
م١٩٩٧ّه_١٤١٨حزم، ابن دار 

،ج٦ ه(، ٢٧٩ؤتسورة بن عيي بن محمد عيس أبو الترمذي؛ ينن —  ١٥٥
داردمشق؛ الغفور، عبد هيثم و الأرذوو٠ل معيب تحقيق؛ الأولى، ط؛ 

العالمة،الرسالة 



،١ ج* رتخه؛ه(، اليهقي الحسين ين أحمد بكر أبو • الكبرى السنن —  ١٥٦
ه.١ ٣ ٤ ٤ الطامية، المعارف دائرة مطبعة ت آباد حيد الأولى، ط• 

,(،jtiY)ت؟'ائي النشعيب أحمد الرحمن عبد أبو ت الكبرى الممتن -  ١٥١^
مؤسسة،بيروت! ملبي، المنعم عبد حن ت تحقيق الأولى، هل؛ ، ١ ٢ ج 

اآ؛اه_ا«»أم.

الدهثيعثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس • النبلاء أعلام سير - ١  ٥٨
وآخرين،لأرنووؤل ا ثعيب ت تحقيق الثانية، هزت جه'آ، )تم؛يه(، 

.٢١٩٨٢اه_  ٤٠٢الرمالة، ة موممت بيروت 
فجال،محمود العربي! النحو قي بالحديث، الامتنهاد إلى الحثيثا الير - ١ ٥ ٩ 

م>اأاه_ببمبمام.لف، الأضواءالرياض: الثانية، هل؛ ج'آ، 
بابنالمعروف عمر بن عثمان عمرو أبو • التمريف، علم فى النافية -  ١٦٠

مكةالعثمان، أحمد حن تحقيق: الأولى، حل: -(، ٥٦٤٦الحاجِت،)ت
ها؛اهو_ههبمام.اسمية، المكنة الخرمة: 

الفلاحأبى الدين شهابه العماد ابن ذمت،: من أثمار فى الدهبإ شذرات -  ١٦١
ا،،و(، ٠٨٩)تالدمشقي الحنالي الحكري محمد أحمدبن بن عبدالحي 

الأرناووحل،ومحمود الأونازوهل الخائر عبد تحقيق: الأولى، ط•' ، ج١١
كير،دارابن بيروت: 

العقيليعقيل بن عبدالأة ماللثؤ: ابن ألفية على عقيل ابن ثرح -  ١٦٢
بيروت:الحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق: ج؟، م^ه(، )ت٩٦

.٢٢٠٠١-٥١٤٢٢العمرية، المكبة 

الدماميىبكر أبى بن محمد اللميبه؛ مغنى على الدمام؛ني، شرح -  ١٦٣
عناية،عزو أحمد وتعليق: شحيح الأولى، هل: ج٢، ه-(، ٨٢٨)'تح

.٢٢ ٠٠٧--٥١ ٤٢٨العربي، النايخ مؤسسة بيروت: 
الأسثراباذيالحسن بن محمد ال.ين رضي الكافية: على الرضي شرح -  ١٦٤



عمر،حن يوش ت وتعليق ضمح الثانية، ط! ج؛، ^، ٦٨٨)^،
؛.٠١٩٩٦ينغازي، قانيونس جامعة منثوران 

-(،٥٦٧٢ت ؤ ماليثه ين عبدالله بن محمد< عبداطه بو ١ ٠ الثافئة الكافئة محرح — ١ ٦ ٥ 
عبدأحمد وعائل معوصى محمد علي ت تحقيق الأولى، ط• ج؟، 

.٣٢٠٠٠*آ؛اه__ العالمية، الكتب دار ت بيروت الموجود، 

النجاربابن المعروف أحمد محمدين ت المنير الكوكب شرح _  ١٦٦
مكتبةت الرياض حماد، ونزيه الزحتلي محمد ت تحقيق ٤، ه-(، ٩٧٢)ت

انميكان،

الموصلييمس بن علي بن يبش القاء أبو ت للزمخشرى المفضل شرح - ١  ٦٧
إميلوفهارمحه; هوامثه ووضع له قدم الأولى، ت محل جاُ، -(، ٠٦٤٣)^،

١٣٢٠٠١- ه. ١ ٤ ٢ ٢ الخمية، دارالكتب ت بيروت يعقوب، يدع 
ه-(،٤٢١)تالمرزوقي محمد بن أحمد علي أبو • الحماٌة ديوان شرح —  ١٦٨

ه-١ ٤ ٢ ٤ اسمية، الكتم، دار بيروت الشيم، عريي تحقيق لأولى، ا ت ط- 

ه.(،)ت٥٥٨العيني أحمل بن محمود محمل. أبو داويت أبي منن رح ث -  ١٦٩
المصري،إبراهم بن حالي المنير أبى تحقيق: الأولى، ؛ ٠؛-ج٧، 

الرشد،مكتبة الراض: 

عبدبن حلف بن علي، الحز أبو بلطال ابن البخاري: صحتح شرح -  ١٧٠
بنياسر تميم أبو تحقيق: الثانية، مل: رد-،؟؛؛ه،، المالك، 

.٣٢٠ ٠١٠الرشد، مكتبة الرياض: إبراهيم، 
.(،٢'٢٥)ت١ الطحاوي محمي. بن أحمد جعفر أبو ت الأثار معانى رح ث ِ  ١٧١

جادمحتد محماس و النجار زهري محمد تحقيق! الأولير، محل: جْ، 
.٣١٩٩٤-٥١٤١٤الكتب،، عالم دار بيروت! الحق،، 

محل!، ١ ج؛ )تهه؛ه.(، البيهقي الحسن بن أحمي. الإيمان! شعب، -  ١٧٢





تتحقيق الأولى، ج؛،طت الجونية، قيم ابن الدين ثمى سعد بن أيوب 
ه. ١٤٠٨دارالعاصمت، I الرياض اف، اللحيل محمد ين على 

Iطبعه على أشرف الألباني، الدين ناصر ت ونيايته الصغير الجامع ضعيف -  ١٨٢
•الإسلامي المكتب ٠ ييرومت، اويس، انرهر 

الحاوي،الرحمن عبد بن ممحمل• ت التاسع القرن لأهل اللامع الضوء -  ١٨٢'
■اللأ^ا٥ مكمبه دار منوراي ٠ ج بروي، ١٢

بكيالُعليا بن الوهاب عيد نصر أبو ت الكبرى الشافعية طبقايت، —  ١٨٤
محمدالفتاح وعبد حي الملنا محمد محمود ت تحميق ، ١ ٠ ج ، ٧^١هر( ١ )لتا 

العريية.الكتب احياء دار القاهره! الحلو، 

الدينتقي الدمشقي الشهي محمد بن أحمد بن بكر أبو الشافعية طبقات _  ١٨٠
عثل•الحاففل ت حقيق الأولى، ت حل ج؛، -(، ٠٨٥١)لت، شهية قاصي ابن 

١ه.٤  ٠١^الكتب،، عالم بيروت؛ حان، العليم 
)ت؛ماما(،كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو الشافعيين: طبقات ِ  ١٨٦

١ه٤  ١٣الديتية، الثقافة مكتبة نيتهم، ومحمد هاثم عمر أحمل- تحقيق؛ 
_^ا،ام.

الثالثة،ؤل: ه(، ٢٩٦)تالمعتز ابن محمد بن ءثد>الأإه الشعراء: طبقات _  ١٨١^
العارف.دار القاهرة: فراج، أحمد الستار عبد تحقيق: 

بابنالمعروف الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو الشافعية: الفقهاء طبقات _  ١٨٨
نجيب،،علي الدين محيي تحقيق: الأولى، ط: )ت'آ؛أه(، الصلاح 
.٢٠١٩٩٢الإسلامية، البشائر دار بيروت: 

تحقيق:الأولى، ط: الأدنروي، مححمد بن أحمد المقرين: طبقات -  ١٨٩
والحكم،العلوم مكتبة المنورة: المدينة الخزي، صالح بن سليمان 
٢١٩٩٧.

،ج٢ ٤؟ه(، )تء الداوودي أحمد بن علي بن محمد المفسرين: طبقالت، - ١ ٩ ٠ 



الكتبدار I يرون ، العلماء من لجنة ومراجعة صعل لأولى، ا ت ٍل 
العلمة،

ط؛الزييدي، الحسن بن محمد بكر أبو واللغويين! النحوين طبقات - ١٩١
المعارف.دار ممر! إبراهيم، الفضل أبو محمل. I تحقيق الثانية، 

بنالرحيم مد الدين زين الفضل أبو ت التقريب ثرح في التثريب محنرح -  ١٩٢
العربي.التراث، إحياء دار ت بيروت ج٨، ١ت٦*٨ها•< العراقي الحسن 

ط:ه(، )ت١٠٧الجونية قتم ان المعادتين: وباب، الهجرتين طريق -  ١٩٣
هؤ١٣٩٤الملقية، دار القاهرة: الثانية، 

الجوزيةقيم بن محمد عبدالله أبو ت الثاكرين وذخيرة الصابرين عدة —  ١٩٤
—، ١٤١٩داراليان، دمشق! عيون، محمد بشير تحقيق؛ م١ه(، )ت١٥

١٩٩٨.،
ابنحلف الحسين بن محمد يعلى أبو القاصي الفته! أصول ش العدة -  ١٩٥

سيربن علي بن أحمد تحقيق! الثانية، حل! ، ج٥ )تخه؛ه(، الفراء 
،.١٩٩٠ها؛اه_ المارم،

دار؛يرون؛ الأولى، ط* المراعي، حسن أحمد محمود البدع! علم —  ١٩٦
اا؛اه.اه؟ام.العريية،العلوم

،١٠  ٩٨٥— ه ١ ٤ ٠ ٥ الهضة، دار بيروت محيق، العزيز عيد البيان! —علم  ١٩١^
ه*؛اه_هخهام.دارالمعرفة، بيروت العزيزعتيق، عبد المعاز! عالم - ١  ٩٨

بنمحمود محمد أبي الدين يدر ت البخاري صحح شرح القاري عمدة -  ١٩٩
محمودعيدافه تحقيق! الأولى، حل! ، ج٥٢ه(، )ت٥٥٨العيني أحمد 

العلمية،الكتب دار بيروت! محمد، 

رشيقبن الحسن على أبو ونقده! وآدابه الشعر محاسن عى العمدة - ٢ ٠ ٠ 
الدينمحي محمد تحقيق! الخامسة، ٍل! ج٢، ه(، ٤٥٦)تالقيرواني 

،.١٩٨١-—٥١٤٠١الجيل، دار بيروت! عيدالحميد، 



العظيمالحق شمس محمد الهليب أبو I داود أبي سن رح ث المعبود عون - ٢ ٠ ١
المدينةعثمان، محمل الرحمن عبد ت تحقيق الثانية، ت ط ، ١٤ج ابالي، 

\اا/'*ااه_\/ا*ا<ام.السلفية، النكتبة المورة: 
الجزريابن محمد ين محمد الخير أبو ! القراء ءلبقاات، في النهاية غاية - ٢ ٠ ٢ 

تيمية،ابن مكتبة القاهرة! برحستراسر، بنشره! عني جّا، ^، ٨٣٣)^،
١٣٥١^

حسينبن محمد بن الحسن الدين الفرقان! ورغائب القرآن غرائب - ٢  ٠٣
عميرات؛،زكريا تحميق! الأولى، ط• ٨^،  ٥٠)مت، التيسابوري القمي 

ه.١ ٤ ١ ٦ العالمية، الكتب دار بيروت! 

،ج٣ ، ه( )ت٨٨٣الخطابي محمد بن حمد محليمان أبو الحديث،! غرسب، — ٢٠٤
جامعةالمكرمة! مكة العزباوي، إبراهيم الكريم عبد تحميق! الثانية، ط! 
القرى،أم 

،جء )ت؛مأ'آه(، الهروي سلام بن القاسم عبيد أبو ! الحديث،غرسب، —  ٢٠٥
لشئونالعامة الهيئة القاهرة! شرف، محمد محمد حسين تحقيق! 
.٣١٩٨٤الأميرية، المطابع 

الجتانيعزيز بن محمد بكر أبو القالوب! بنزهة المسمى القران غريب — ٢ ٠ ٦ 
قتيثة،دار ! سورياأدييؤ، محمد تحقيق! الأولى، محل! (، ٥٣٣)ت. 

آ*ا؛اه_ههبمام.

حجربن علي بن أحمد البخاري! صحيح رح ث الباري فتح ~  ٢٠٧
عبدبن علي تعليق،• الأولى، محل! ، الُقلأني)تأهخه(،

.٣٢٠ ٠٠- ٠١٤٢١اللام، دار اراض! اشل،العزيز 
بنمحمد التفسير! علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح - ٢ ٠ ٨ 

الرحمنعبد تحقيق! الثالثة، ط! جْ، ، ه( ١ ٢ ٥ ٠ )ت الثوكاني علي 
٠٣٢٠٠٥-—٥١٤٢٦الوفاء، دار المنحورة! الندوة، دار الرياصن! عميرة، 



الرحمنعبد ين محمد ت الكريم القرآن تفسير في وأثرها اللغوية الفروق - ٢ ٠ ٩
انمتكان،مكتبة الراض: ط: الثايع، 

رتبعداثمكري سهل بن عثداض بن الحسن هلال أبو اللغوية! الفروق — ٢ ١ * 
دارت ؛يرون، الثوي، عيون بامل محمد تعليق؛ الأولى، محل؛ ، ه(  ٤٠٠

اأ؛اه_،«»آم.اسية،الكتب 

المعروف،أحمد بن علي محمد أبو والنحل؛ والأهواء الخلل في القمل — ٢١١
إبراهيممحمد تحقيق؛ الثانية، ط؛ ه(،ج٠، ٤٥٦الفلاهري)تاحزم بابن 
٠٢١٩٩٦—- ٥١٤١٦دارالجيل، ؛ ؛يرويت، ة، عمير الرحمن وعبد نصر 

ط؛، UYY)^،؛الهروى ملام بن القاسم عبيد أبو القرآن؛ فقائل -  ٢١٢
ري١٤١٥كثير، ابن دار بيروت؛ انمليةوآحرين، مروان تحقيق؛ الأولى، 

-٠٢١٩٩٥

ٍل؛جY، )تهلإ؛ه(، اكعالبي منصور أبو الربية؛ ومر اللغة فقه -  ٢١٢٠
الخانجى،مكتبة القاهرة؛ فهمي، حالي وتعليق؛ تقديم الأولى، 

الشروق،دار بيروت؛ الأولى، مل؛ حسين، القادر عند البدع• فن -  ٢١٤
م١٩٨٣٠ه-١٤٠٣

النديمبابن ، المعروفإسحاق بن محمل- الفرج أبو ؛ الفهرست، —  ٢١٥
داربيروت؛ رمضان، ابراهيم تحقيق؛ الثانية، ط.' )تخّا؛هر(، 

\،.w_jt\i\vالمرفه، 

الماوىالرووف، المدعو؛عبل• محمد المغير؛ الجامع شرح القال"ير فيض - ٢ ١ ٦ 
- ٠٧٩١المرفه، دار بيروت؛ الثانية، ٍل؛ ؛٦، )ُت،ا'آ،اهر(، 

١٢١٩٧٢

العلبعةحل؛ (، ٠٨١٧)آبادى الفيروز يعقوب، بن محمد المحيهل؛ -القاموس ٢١٧



الشافعي،الممرى \ذهوو>تي نصر الوفا أبو تعليق؛ و تقديم الأولى، 
ه. ١٤٢٥-آم  ٠٠٤الملمة، الكتب دار ت بيروت 

ط!ج٢، الثبت، عثمان خالدين I ودراسة( )جمعا التفسير نواعد —  ٢١٨
;-٥١٤٢٦عفان، ابن دار القاهرة: القيم، ابن دار الرياض؛ الأولى، 
٢٠٢٠٠٥.

ينمحمد عبداف أبو ؛ الته الكتب، في رواية له من معرفه في الكاشف، — ٢ ١ ٩ 
عوامة،محمد نمبق الأولى، ط• ج؟، ، ( ٤٠٥٧ الدهي أحماّ 

ومؤسسةالإسلامية، للثهافة القبالة دار حدة؛ الخطيب،، أحمد وتخرج؛ 
.٢٠١٩٩٢ّآا؛اه_ القرآن، ءالوُا

الثالثة،ط؛ ، ج؛ )دت،همآه(، البرد يريد بن محمي. العباس أبو -الكامل؛ ٢٢٠
—ما؛اه الرسالة، مومة ؛ ؛يرويت، الاو.الى، أحمد محمد تحقيق؛ 
٢٠١٩٩٧.

تحليق؛أبوبكرعيدالقاهرالخرحاني)رحاب؛ه(، أسرارالبلاغة: اأأ_ىاب،
المدني.مهلثعة القاهرة؛ المدني، دار حدة؛ شاكر، محمود 

البغداديالقالي القاسم بن إّماعيل عر أبو ١^٠^^،؛ مماب، -  ٢٢٢
؛٢٠٢٠ ٠٢الملمية، اممب، دار بيروثح: )ُتحأهس(،ج؛، 

عبدتحقيق؛ )تج؛آأه(، سلا٠٢ بن القاسم عبيد أبو الأمثال؛ كاب، -  ٢٢٣
— ٠١٤٠٠للترايثج، المأمون دار بيرومتؤ؛ الأولى، ط؛ ةهلاس، الجيل. 

٠٢١٩٨٠

بنالماسي، بن موّك، أحمد؛>، بكر أبو القراءات؛ ءي، السبعة كاب -  ٢٢٤
صيف،،شوفي تحقيق؛ الثانية، محل؛ (، ٠٣٢)لت،؛التميمي مجاهد 

.٠١٤٠٠دارالمعارفخ، القاهرة؛ 

ج٦،)دت،.أمه(، الأحرى الحين بن محمد بكر أبو الشريعة؛ كاب -  ٢٢٥



الوطندار الرياصن! الدميجي، عمر بن عبدالله ت تحقيق الثانية، ط! 
٠٢١٩٩٩.ص

تتحقيق دنأحهدالفراهيدي،جح، الخليل الرحمن بو ا*ألإ_كتابالمينت 
الهلال.ومكتبة دار السامرائي، إبراهم و المحروس مهدي 

داودأبي بابن المعروف سليمان بن عداممه يكر أبو I المصاحف كتاب -  ٢٢٧
واعظ،الئجان عبد الدين محب ت تحقيق الثانية، ت ط ه(،ج٢، )ت٦١٣

٠٢٠٢٠٠٢.دارتثائرالإّلأمة،بيروت: 
،٥ ج ، ه(  ١٨٠)ت ننبر بن عثمان بن عمرو أبوبشر سيبويه: كتاب لكتاب  ١٠٢٢٨

مكتبةالقاهرة! هارون، محمد المالآ،ا عبد تحقيق: الثانية، ط: 
٠٢٠١٩٨٢دارالرفاعي، الرياض: الخانجى، 

•التأؤيل وجوه في الأئاؤيل وعنون التنزيل غوامض حمائق عن الكشاف -  ٢٢٩
عادلI تحقيق الأولى، ط ، ج٦ الزمخشري، عمر بن محمد القامم أبو 

أحمدالرحمن عبد وفتحي معومحى محمد وعلى الموجود عبد أحمد 
.٢١٩٩٨ِ  ١٤١٨العبيكان، مكتثة الرياض! حجازي، 

كاس_،عثداف بن مصْلفى والفنون! الكتب أمحامي عن الظنون كشف —  ٢١"٠ 
بغداد!، ج٢ ، ه( ١ ٠ ^١٦ )ت حليفة الحاج أو حليفة حاحي بامحم المشهور 

.٢١٩٤١المثنى، مكتبة 
حماعةبن الدين بدر المثاني! من المتشابه في المعاني كثف، -  ٢٢٠١

دارالمنصورة! ،، حالفالجواد عبد تحقيق! الأولى، محل! )رت،'؟ّام\ه(، 
.٢١٩٩٠،ا؛اه_ الوئء،

الثعلبي،محمد بن أحمد إمححاق أبو القرآن! نمير عن والبيان الكشف، -  ٢٢٠٢
عاشور،بن محمد أبي تحقيق! الأولى، ط! ج*ا، ، ه(  ٤٢١)يتح^

م. ٢٠ ٠٢. ٥١٤٢٢العربي، التراُث، إحياء دار بيروتط! 
بنأيوب البقاء أبو اللغوية! والفروق المصهللحايتط في معجم الكليامحت، .  ٢٢٠٣



عدنانI تحقيق الثانية، ط! )ت؛ا،*اه(، الكقوي الحسيني موسى 
۴١٩٩٨— - ٥١٤١٩الرسالة، مؤسسة J Iيروت، الممري، ومحمد درؤيس 

الشهيرالرعيني محمد ين محمد ت الأجرومية متممة على الدرية الكواكب، —  ٤٢٢*
دارالف،كر،ييرويت،; الأولى، حل; يالحهلاُب،، 

محملبن محمد الدين نجم العاشرة؛ المائة بأعيان السائرة الكواكب، -  ٢٣٠
خليلحواشيه! وصع الأولى، محلI جّآ، ١هد(،  ٠٦١)ت،الغزي 

۴١٩٩١.-^٥١٤١٨العالمية، الكتب، دار بيرويتؤ! المنصور، 

إبراهيمبن محمد بن علي الدين عادء التنزيل؛ معاني في التاؤيل ياب -  ٢٣٦
علىمحمد تصحيح! ج؛، -(، ٠٧٤)'-!؛،١ بالخازن النهير البغدادي 
.٢١٤١٥العلمية، الكتب، دار بيرويتج! شاهين، 

الدمشقيعائل بن علي بن عم حفص أبو الكتاب! عترم في ائاب -  ٢٣٧
عبدأحمد ءادل( تحقيق! لأولى، ا هل! ، ج٠٢-(، ٥٨٨٠الحنبلي)تبعد 

• ٢١٩٩٨— ٥١٤١٩العلمية، الكتب، دار بيرويتح! وآخرين، الموجود 
)المتوفى!المصري الأفريقي منفلور بن مكرم بن محمد العرب! لسان -  ٢٣٨

والله حب أحمد محمد و الكبير علي عبدالله تحقيق! ، ج٦ (، ١٥٧١
،،المعارفدار القاهرة! أحمد، رمضان سيد و الناذلي محمد هاشم 
تاريخ•بدون 

العسقلانيحجر بن علي بن أحمد القفل أبو الميزان! لمان -  ٢٣٩
النظامية،العرف دائرة تحقيق! الثانية، ط! ج٧، ه(، )ت٢٥٨

٠٢١٩٧١—  ٥١٣٩٠لالمطبوعارتإ، الأعلمي مؤسسة بيرويتح! 
حل!ج٣، )تهأ؛ه(، القشري هوازن التكريم عبد الإشاراُتج! -  ٢٤٠

للكتاب.العامة المصرية الهيئة مصر! يوني، الباهيم إبر * تحقيق الثالثة، 
المثريالعباس أبو ! الجيد القرآن س معناه واختلف لففته تفق ما - ٢ ٤ ١ 

أبوسليمان محمد أحمل وشرح! تحقيق الأولى، يل! (، ٥٢٨٥)^،



-اّ*؛اه الإسلامية، والشؤون الأوتاف وزارة الكويت؛ رعد، 
٢٠١٩٨٨.

الأثيربن الدين صياء والشاعر؛ الكاب، أدب في السائر المثل -  ٢٤٢
وبدويالحوفي أحمد ونتحقيق؛ تعليق الثانية، ط؛ ٤، )'-ت،لأّأا*ه(، 

والنشر.للهلع مصر نهقة دار القاهرة؛ طبانة، 

تحقيق؛،ج٢، آه( ١ ٠ التميمي)دت، مشى بن معمر عبيدة أبو القرآن؛ مجاز - ٢  ٤٣
الخانجى.مكتبة القاهرة؛ مزكين، فواد 

تحقيق؛(، ٠٦٦)ت• اللأم عبد بن العزيز عبد الدين عر القرآن؛ مجاز - ٢ ٤ ٤ 
الإملأمى،للترايث، الفرقان مرمة ؛ لند.ن الذهبي، حسن محمل. ممهلفى 

بما؛اير_بمهبمامؤ

هل؛، ٢ ج ، أه( ٩ ١ )يت، نعلّث، يمي بن ^مد 
.٢٠١٩٦٠العارف، دار مصر؛ هارون، اللام عبد تحقيق؛ الثانية، 

ج٢،)ُّتإخاهه(، الميداني محمد بن أحمد الفضل أبو الأمثال،؛ مجمع -  ٢٤٦
الثنةمطبعة القاهرة؛ الحميغ.، عبد الدين محي محمد تحقيق؛ 

.٢٠١٩٥٥^١٣٧٤المحمدية، 

عبد؛ وتريّث، جمع ، ج٨٣تيمية، ين أحمد الإسلأ»ا ثيخ ذاوتم( مجمؤع ~  ٢٤٧
لطباعيفهلن ١^^ مجمع المنورة؛ المدينة فاسم، محمد ين الرحمن 
ه.١ ٤ ١ ٥ خ، الشريفِؤ المحف

ط؛، ج٧١ ه(، ١٣٣٢)تاالقاّمي الدين جمال محمد التأويل؛ محامن - ٢٤٨
عييالعربية، الكتب إحياء دار الباقي، عبد فواد محمد تعليق؛ الأولى، 

.٢١٩٥٧. ٠١٣٧٧وشركاْ، الحلي اب؛يى 

الفتحأبو عنها؛ لإيضاح وا القراءايت، شواذ وحوم تبيين في الحتسسّثح —  ٢٤٩
الفتاحوعبد ،، ناصفالنجدي علي تحقيق؛ ج٢، جٌي،' بن عثمان 



للشتونالأعلى المجلس الأوقاف، و3ارة ت ممر شلي، إسماعيل 
.٢١٩٩٤؛ا؛اه. التراث، إحياء لجة الإّلأمة، 

غالّ_اين الحق عبد محمل. أبو I العزيز الكتاب تقمر قي الوجيز المحئر - ٢ ٥ ٠ 
اللامعبد I تحقيق الأولى، ط! ابنءهليةالأندلي)تأ؛هه(،جه، 

.٠٢٢٠ ١ اس، اعب دار بيروت: سد، شاش 

ميدةبن إسماعيل بن علي الحن أبو الأعظم. والمحيط المحكم —  ٢٥١
تحقيق:الأولى، ط: سيدة)تخهةه(،جاا، بابن المعروف، المرمحي 

.٢٢٠٠العالمية، الكتب دار بيروت: هنا.اوي، الحميد عثلب 

Iتحقيق ، ١ ١ ج ، إه( ٥ حزم)تاُ بن أحمد بن علي أبومحمد المحلى: - ٢٥٢
ه.١٣٥١المنيرية، الهلثاعة إدارة مصر: واحرين، شاكر أحمد 

الجونية،القيم ابن والمعمللة: الجهمية على المرسلة الصواعق —مختمر  ٢٥٣
الدينممس البعلي رضوان بن الكريم عبد بن محمد بن محمد اختصار 

الماهرة:إبراهيم، سيد تحقيق: الأولى، ط: )ت٤م١م١ه(، الموصلي ابن 
.٢٢٠٠١أآةاه_ الحديث،، دار 

محي)ت.بمه(، حالويه ابن البديع: كتاب ْن القرآن شواذ في -مختصر  ٢٥٤
تونيعالشرفية، للابحاث الألماني المعهد بيروت: برحشتراّتر، ينثرْ: 

.م؛اه_؟..أم.الر1ن،ةمؤّ

بابنالمحروق، اللغوي النحوي إمحماعيل بن علي الهمين أبو -المحصمى: ٢٥٥
العلمية.الكتب، دار بيروت: )تهه؛ير(، سيدة 

أبيبن محمد عبداممه أبو نتعين(: ؤإياك نعبد إياك )بين السالكين -مدارج  ٢٥٦
تحقيق؛الأولى، محل؛ ج")، ه(، الجونية)ت١٥٧قتم ابن أيوب بن بكر 

.٢٢٠٠١المختار، مؤسسة القاهرة: رضوان، حامع رضوان 

النفيأحمد بن عثداض البركات أبو التأؤيل: وحقائق التنزيل مد،ارك -  ٢٥١^



*بتروت يديوى، علي يوسف • تحقيق لأولى، ا ت ط جّأ، ، -( ١٥٧ ٠ )ت 
ه>؛اه_^ا<ام.الق، داراللكم 

محمدبن أحمد مر أبو I تعالى اغ كتاب تمر لعلم المدخل _  ٢٥٨
تحقيق!الأولى، ط- (، ٤٠٠رتبعد بالحدادى المعروف، مرقندي ال

العلوم،دارة أ بيروُتج الفلم، دار دمشق! ياوودي، عدنان صفوان 

تحقيقج٢، ^، ٣٢٨)^،الأنباري بن بكر أبو واJؤنث،: الذكر -  ٢٥٩
التواب،عبد رمضان ومراجعة! عفليمة، الخالق عبد محمد وتعليق! 
إحياءلجنة الإسلامية للشئون الأعلى المجلس الأوقاف، وزارة القاهرة! 

التراُث،آا؛اه_هههام.

القاريمحمد ملهنان بن علي المصابيح! مشكاة نرح المفاتيح مرقاة -  ٢٦٠
داربيرويثه! حمالءيتاني، تحقيق! الأولى، ! ٠؛-، ١ ٢ ج ، ٥(  ١٠١٤تط م) 

٢٢٠٠١،^. ١٤٢٢العالمية، الكتب، 
عمربن حمود اش حار القاسم أبو العرب! أمثال في المستقصي -  ٢٦١

العلبة،الكتب، دار بيرومته! الثالثة، حل! ، ج؟ )'-تحخّاهه(، الزمخثري 

ثعيب،تحقيق! الأولى، محل! ج'ه، حنبل، بن أحمد الإمام ند م-  ٢٦٢
٢٢٠٠١الرسالة، مؤسسة بيرومحتر! وآحرين، الأرنؤوءل 

(،٥٤٣٧٠)^القيسي ٍلاو، أبي بن مكي محمد أبو القرآن! إعراب نشكل -  ٢٦٢٠
مؤسسةبيروُتح! الضامن، صالح حاتم تحقيق! الثانية، ؤل! ج٢، 

٢١٩٨٦ه_١٤٠٥الرسالة، 

بنمحمد ين أحمد العباس أبو الكيير! الشرح غريب، في النير الصباح — ٢٦٤
حمزةصححه! الخامسة، محل! ج٢، ، -( ٥٧٧الميومي)'تا. المقريء علي 
.١٩٢٢الأميرية" المطعة القاهرة! افه، فتح 



سميمي

•الهجرى الثالث القرن أواحر حتى وتطوره نشاته النحوي المصطلح -  ٢٦٥
شؤونعمادة ت الرياض الأولى، ط! القوزي، محمد بن عوض 

.٢١٩٨١;- ٥١٤٠١الرياض، جامعة في المكتبات 
شيبةأبي ين محمد ين عبداض يكر أيو ت شيبة أيي لاين الصنف -  ٢٦٦

دارجدة! عوامة، محمد تحقيق الأولى، ط! جاُلإ، )ته'آلإه-آ، 
•٢٢ ٠٠٦—ه ١٤٢٧القران، علوم ة مرمت دمشق القثلة، 

الأولى،ت ط الأحاس)تخّامه(،جأ، جعفر أبو الخريمت القرآن -معاني ٢٦٧
التراثإحياء مركز ت المكرمة مكة المايونى، على محمد تحقيق؛ 

الأسلأمى،
الزجاجري الين إبراهيم إسحاق أبو ؤإعرابه؛ القرآن معاني -  ٢٦٨

عبدهالجليل عبد وشرح! تحقيق الأولى، ط؛ ، ج٧ ، ّاه( ١ ١ )ت 
.٢١ ٩٨٨اه- ٤٠٨الكتب، عالم ييروت؛ شلي، 

-(،١٥٢ )تء الأوسط الأحفش مسعدة بن معيد الحسن أبو القرآن؛ معاني -  ٢٦٩
مكتبةالقاهرة؛ قراعة، محمود هدى تحقيق؛ الأولى، محل؛ ج٢، 

.٢١٩٩٠اا؛اه- الخانحى، 

ط؛ج'ُآ، -(، ٥٢ ٠٧)^،الفراء نياد بن يحي زكريا أيو القرآن؛ معاني -  ٢٧٠
العلمية،الكتب، دار بيروت؛ الدين، شمس إبراهيم تعليق؛ الأولى، 

له؛وقدم بناءه أعاد )ت؟خاه(، الكاش حمزة بن علي القرآن؛ معاني -  ٢٧١
.٢١٩٩٨قباء، دار القاهرة؛ عيسى، شحاتة عيسى 

دارالأردن؛ الأولى، ط؛ ، ج؛ ّامراش، الصالح فاضل النحو؛ -معاني ٢٧٢
.٢٢٠٠٠الفكر، 

الأولى،ط؛ درنيقة، أحمل محمد الموي؛ الدح شعراء أعلام محجم -  ٦٧٣
الهلال.ومكتبة دار الأيوبي، ياسين تقديم؛ 



عبداضبن ياقوت عبداف أبي الدين شهاب الإمام الشيخ ت الأدباء -معجم  ٢٧٤
تحقيق!الأولى، ط■' ج٧، -(، ٥٦٢٦—)ت البغدادي الرومي الحموي 
الإسلامي.الغرب دار ت بيروت عباس، إحان 

-(،٠٣٦)ت*الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو الأوّمهل; المعجم -  ٢٧٥
•القاهرة الحيتي، المحن عبد و اممه عوض بن طارق ت تحقيق ، ١ ٠ ج 

.٢١٩٩٥دارالحرمين، 

عثداضبن ياقوت ءثا.اش أبي الدين شهاب الإمام الشيح ت البلدان معجم -  ٢٧٦
-٥١٣٩صادر، دار بيروت! ه(،جه، ٦٢٦)تالبغدادي الروس الحموي 

-٣١٩٧٧.

)ت؛حمه(،المرزباني عمران بن محمل- اض عبيد أبو الشعراء! معجم -  ٢٧٧
العلمية،الكتب، دار بيروت! كرنكو، فح وتعليق! تمحح الثانية، محل! 

ه(،)ت٠٦٣الملبراني أحمي- بن سليمان القاسم أبو الكبير! المعجم -  ٢٧٨
مكتبةالقاهرة! الم--لفي، حمل-يعثدالمجيل.تحقيق! الثانية، حز! ، ج٥٢
يمنة•ابن 

الأولى،محل! ج؛، )تخ*؛ه(، كحالة رصا عمر المؤلفين! معجم -  ٢٧٩
،.١٩٩٣—ه ١٤١٤الرسالة، مؤسسة بيروت! 

مكتبةمصر. الرابعة، محل! العربية، اللغة مجمع إعداد الوميهل! المعجم - ٢٨٠
.٣٢٠٠٤هأإا،ر- الدولية، الشروق 

هل!اويهقي)تحه؛ه.(جها، أحمد يكر أبو والأثار! نز المعرفة - ٢٨١
الوهم،،دار ت حلب قلعجي،، أمين المعطي همد ت تحقيق الأولى، 
.٠١٤١١الوفاء، دار القاهرة! 

ج٧،ه(، )ت١٦٧الأنصاري هشام ابن الأئرد_،! كتب، عن الربا -مغص  ٢٨٢



التراثدار I امJت الخطب، محمد اللطيف عيد ت تحقيق الأولى، ط; 
؛.٠٢٠٠٠;- ٥١٤٢١الربي، 

،٢ ج لأمير، ا محمد حاشٍة وبهامثه الأنصاري، هشام ابن ت اللسس، ٌغنى - ٢٨٣
وشركا٠.الحلبي الياي عيسى العربية، الكتب إحياء دار 

)ُتا.أآُه(،المقدمحي قدامة بن أحمد بن عبداش محمد أبو الغنى! —  ٢٨٤
الحلو،محمد الفتاح وعبد التركي عبداض تحقيق! الثالثة، ط! ، ١ جْ 

الكنم،،عالم دار الرياض: 
الكاكيمحمل. بكر أي بن ، يوسفيعقوب أبو العالوم! مفتاح -  ٢٨٥

الكتبدار ؛ بيرويت، زرزور، نمم • تعليق الثانية، ط! ، ^( ٦٢)تأُ 
الخلية،

ط!الزمخثري، عمر بن محمود اصامحم أبو I الإعراب صنعة في الممصل -  ٢٨٦
؛.٠١٩٩٣الهلال، ومكتبة دار ييرويت،: ملحم، بو علي تحقيق: الأولى، 

:ط الهليار، سليمان بن اعد مالتفسير: وأصول القرآن علوم في مقالات -  ٢٨١^
دارالثندث،ازاض: الأور، 

،ج٦ ، ^ ٣٩)تام زكريا بن فارس بن أحمد الحمن أبو اللغة: مقاييس -  ٢٨٨
— ٠iy الجيل، دار بيروتر: هارون، محمل. اللام عبد تحميق• 
٢١٩٩٩.

ط:ج؛، آه(، ٨٥)ت،البرد يزيد بن محمد الباس أبو القتفسّب،: -  ٢٨٩
إحياءلجنة القاهرة: عقيمة، الخالق عبد محمد تحقيق: الثانية، 

.٢١٩٩٤-٥١٤١٥التراث، 
عثدبن عثمان عمرو أبو الاصهللاح: ومحامحن الصلاح ابن مقدمة -  ٢٩٠

عبدبنت عائشة تحقيق: ه(، ٦٤٣)دتحالصلاح بابن الشهور الرحمن 
.٢١٩٩٠دارالعرف،القاهرة: الثاؤلئ، بنت الرحمن 

حاليونبن محمد بن الرحمن عبد الدين ولي حلدون: ابن مقدمة -  ٢٩١



(j،A»Ao ،) ،الدؤص،محمد بن عداض تحقيق! الأولى، ط: ج'ا
أم.٠ ٠ ٤ — ١ه  ٤٢٥يعرب، دار دمشق؛ 

عيدبن الحليم عبد بن أحمد العبامحي أبو التفسير. أصول، فى مقدمه —  ٢٩٢
--٥١٤٩٠الحياة، مكتبة دار بيروت! ه.(، ٧٢A)رءتإتيمية ابن اللام 

٣١٩٨٠.
-(،٤٥٥  A،Ij)الثهرستاني الكريم عبد بن محمي. القح أبو والنحل! الملل - ٢  ٩٢٠

داريرون؛ وءليحنذاءور، علي»،ها أمير تحقيق: الثالثة، هل: ج٢، 
.٢١٩٩٣.المرفه، 

،ج٢ الزرقاني، العظيم عبد محمد الشخ القرآن: علوم في العرفان مناهل - ٢ ٩ ٤ 
العربي،الكتاب دار ؛يرويت،: زمالي، أحمد فوان تحقيق• الأء-ر، ط• 

هاةاه_هههام.

نرقبن يحص الدين محي زكريا أبو ت ملم صحيح ثرح المنهاج -  ٢٩٥
المصرية،اللبعة القاهرة: الأولى، : ط.، جA١ )اّتاآ*م\اُه(، النووي 
٢١٩٣٠^. ١٣٤٩.

،جآُ -(، ٩^١٥)يتح. الشاطئ مومحى بن إراهيم إمححاق أبو الموافقات: -  ٢٩٦
ابندار السعودية: الأولى، ط: محالمان، آل حن بن مشهور تحقيق: 
عفان،

،.١٩٦٨الفكر، دار بيروت: المبارك، مازن تابخاJلأغة: في -الموجز  ٢٩١^
ه(،٥٩٧)تالجرزي بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الموصوعات: - ٢٩٨

المنورة:المدينة عثمان، محمد الرحمن عبد تحقيق: الأولى، ج'؟،ط: 
٠٣١٩٦٦السلفية،اوكت؛ة 

النأهبيأحمد بن محمد ءبد.اش أبو الرحال: نقد في الاعتدال ميزان —  ٢٩٩
بيروت:البجاوي، محمد علي تحقيق: الأولى، ط: ، ،ج؛ ( ٥٧)ت٨٤ 

.٣١٩٦٣-٥١٣٨٢والشر، ساعة الخرقة دار 



^^زلأتيع؛ؤ

الأولى،ط: الأندلس، حزم ابن الكريم: القرآن في والموخ الاّخ - ٣٠٠
—ه ١٤٠٦العالمية، الكتب، دار بيروت! الينداري، سليمان الغفار عبد 

٢١٩٨٦.

ا؛ه(،)ين،. المقري سلامة ين افه هبة أبوالقاسم والمنسوخ: الناسخ -  ١٣٠
المكتب،بيرويتج: كنعان، ومحمد الثاؤيش زهير تحقيق: الأولى، ط•' 

ه.١ ٤ ٠ ٤ الإسلامي، 
هل:^، ٣٣٨)^!،النحاس محمد بن أحمد جعفر أبو والمنسوخ: الناسخ — ٣ ٠ ٢ 

الفلاح،مكنية الكومت،: محمد، اللام عبد محمد تحقيق: الأولى، 
اه. ٤٠٨

محمدبن الرحمن عبد البركات أبو الأدباء: ٍلبقات فى الأبء نزهة .  ٣٠٣
الأردن:انامرائي، إبراهيم تحقيق: اكاكة، ٍل: الأنباري)تيأ\هه(، 

ه«؛اه_هخبمام.المنار، مكتبة 

الجزريبابن النهير محمد بن محمد الخير أبو • العشر الفراءاين، في النشر —  ٤٣٠
الكتب،دار بيروت الضباع، محمد علي تحقيق: ج٢، ه(، ٨٣٣)دتج

العلمية.

البقاعيعمر بن إبراهيم الحز أبو والسور: الأيامحتإ تناسبا قي الدرر نقلم - ٥٣٠
الإسلامي،الكتاب دار القاهرة: الثانية، حل: ه(، )ت٥٨٨

٣١٩٩٢.

عليبن محمد والأحكام: العلوم أنواع في البيان عر الدالة القرآن نكت - ٣٠٦
غازيبن علي تحقيق: الأولى، : ط.، ج؛ (، ٥٣٦)ت.المصان الكرحي 

عثمان،ابن دار القاهرة: القيم، ابن دار اليمام: وآحرين، التويجري، 

غابن >، ن ئال ن :>، ^.٧٠ الكريم القرآن معاني في النكت - ٣٠٧
تحقيق:الأور، ط: )تهي؛ه(، الحسن أبو القيروانى، المجاسعى 



ه- ١٤٢٨العلمية، الكب دار ت بيروت العلويل، القادر عبد عبداض 
٢٠٢٠٠٧.

بالماورديالشهير محمد بن محمد ين علي المحسن أبو • والمُيون النكت - ٣ ٠ ٨ 
الرحٍجر،عبد بن المقصود عبد ابن السيل■ ت تحقيق ، ج٦ )ت.ه؛هو(، 

العلمية.الكتب، دار بيروت 

محمدبن المبارك عادات الأبو والأثر! الحديث، ب، غريقى النهاية _  ٣٠٩
الملناحىمحمد محمود تحقيق؛ ، جء )تاُ.اُه(، الأثير ابن الجزري 

إحياءدار العربي، التارخ مؤسسة بيروت! الزاوي، أحمد ومحتاهر 
العربي.الترايث، 

أشرفمحمد تحقيق! الأولى، حل! الجوزي، ابن القرآن. نوامخ -  ٣١٠
t الإسلامية، الجامعة المنورة! المدينة الملبارى،  * t ٣١٩٨٤- \ه.

الميطالب أبي بن مكي محمد أبو النهاية: بلوغ إلى الهداية -  ٣١١
الإuرات!علمية، رمائل يجموعة الأولى، ط! )تيم؛ه(،جما، 

الثارنة،حاسة 

أبيبن الرحمن همد الدين جلال الجوامع: جمع شرح في الهوامع همع - ٣١٢
شمسأحمل■ تحقيق! الأولى، محل! ، ج؛ ه(، ٩١١)تالميومحلي يكر 

العلمية،الكتب، دار بيروت! الدين، 

،ج٩٢)ت؛ا*س(، المفدى نمحليل الدين صلاح ؛الوفيات! الوافي -  ٣١٣
التراث،،إحياء دار بيروت! مصهلفى، وتركي الأرناووط أحمد تحقيق! 

أبيبن محمل■ بن أحمد العباس أبو الزمان! أبناء وأنباء الأعيان وفيات - ٣١٤
داربيروت! عباس، إحسان تحقيق! ' ه(،٦٨١)تنمحلكان بن بكر 

صادر.



المجلات!

}د>سهوووةالقامة المتثاط من الصائرة الإسلامية الثمافة مجلة -  ٣١٥
ِ•ا؛اه والعثرون، اح ان)العدد ؛دمشق، الإيرانية الإسلامية 

(.٢١٩٨٩♦ا؛اه_ والعشرون، الثامن و)العدد (، ٢١٩٨٩
عام٤، الجزء; ، ٤٨المجلد; بدمشق، العربية اللغة مجمع مجلة -  ٣١٦

٤٠٢١٩١^عام ١، الجزء; ، ٤٩والمجلي.; ، ٣٢١٩١^

الإنترنت،!مصادر 

يصفهقام الحلوان، سليمان السليم; المعتقد لإيضاح والبراهين الأدلة -  ٣١١^
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الموصوعاتفهرس 

٥تقديم 
٧المقدمة 

١١وأهميته الموصؤع اختيار أسباب 
٥يقة لما ا الدراسات 

٠٠٠البحث حطة  ٠  ٠٠  ٠١٦

٠٠.... ...ء.-.البحث منهج  ٠، ٠ ٠  ٠٠  ٠.٠ ٠، ٠  ٠. ....٠٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠...٠ ٠ ٠. ٠  ٠٠  ٠٤٤
٠٤٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ وتقدير شكر 

٠٠. ٠٠.التمهيد   ٠٥١ ٠
٥٣^^حثالأولأالإماماكليريوفير٥ 

٠....... .........اتجري جرير اكريفبالإطماين ل•  ٥٣. ٠
٠ونسيته وكنيته اسمه ٠ أولأ   ٠...٠ ٠.... ٠ ٠ ٠  ٠٠ ٥٦. .,.,......ء.....٠ 
/\0ومتنره مولد0 ت ثانيا 
٥٩ورحلاته للعلم طلبه I ثالثا 

٦٢وتلاميذه شيوخه ت رابعا 
٦٥. ...................................ومعتقده مذهبه ت خامسا 

٦٨. ....................عاليه العلماء وثناء الحلية، مكانته سائسا؛ 
١^١العلمية آثار0 سابعا؛ 

٥^١وفاته ثامنا؛ 

٧٦. .......القرآن آي تاؤيل عن البيان جامع بمفيره التعريف الثاش؛ الخيللب 
٧٧وعنوانه اسمه ت أولا 
٧٨موصوعه ؛ ثانيا 
٧٨... . ......منهجه ؛ ثالثا 







^^لأير£إإي
١٩٤اسة الأمثلة الرابع: انمللب 
١٩٥التمر ش أثرْ الخاص: المْللب 

١٩١^. .........معشاسا تقارب إذا غيرها، مكان الكلمة وصع التامحع: المحث 
١٩١^الوب الأّنوصح الأول: المعللب 
١٩٨الأملوب صغ الثاني: المعلق 
١٩٨الأطوب درامة الثالث: انملف 
٢٠اسة الأمثلة الرابع: انمللب  ٠
٢٠٣التمر فى أثرْ الخامس: العللب 

١.......معناهما مارب إذا ، ء؛رْ مكان الحرف وصع العاشر: المبحث  ٢٠٥.. ٠
٢٠٥... ............ة.............الأملوب وصح الأول: المطلب 
٢٠٥الأطوب صح الثاني: اJطالب 
٢٠٦الأطوب دراّة الثالث: الطالب 
٢١٤اسة الأمثلة الراح: المطلب 
٠؛.........................التفسر قي أثرْ المطف   ٠٢١٧

٢٢١.. .معلوما به المراد كان إذا مومحعه عن الفعل تحؤيل عشر: الحائي المبحث، 
٢٢١الأسلوب توضح الأول: الطلب 
٢٢١الأسلوب صح الثاني: الطلب 
٢٢٢الأسلوب دراسة الثاث: الطلب 
٢٢٤التطنة الأمثلة الراح: الطلب 

٢٢٧أثرْفىاشر الطالباناص:
٢٣١مكانها كانت لو الواو عليه ندذ ما مثل على داله أو إتيان عشر: الثاني البحث 

٢٣١الأسلوب توضيح الأول: الطلب 
٢٣٢الأسلوب صح الثاني: الطلب 
٢٣٣الأسلوب دراسة الثالث: الطلب 
٢٣٦التطنة الأمثلة الراح: الطلب 

٢٣٩.. .....؛..ؤ..ؤ.اؤ...إل؛......أرْفىافر سلباثص:
وأثرهاالتركيب حال الكلمة باحكام التعلقة العربية الأمالب الثاني: الفصل 

٢٤٥التفسير فى 



عرفهئل معهود عن الخبث كان إذا واللام، الألف إدخال الأول: المحن، 
عنالخر كان إذا واللام، لألف ا بغير والأتان ، والمعالم، المحالم، 

٢٤٧بمنه شيء صذ مقصود ولا معهود غير مجهول 
٢٤٧الأملوب توضيح الأول: \وطب 
٢٤٨صغالأ<اوا—ح الثاني؛ الطل-ا 
٢٤٩الأفوب، ة دراّالثالث،: الطلب 
٢٥٠اساسية اراع:اسمو،
٢٥٣ير النفنى أثره الخامس: العليب، 

ولاوالنون باياء رجال" معهن يكن لم إذا الماء" جمع عدم المانى؛ المحن، 
٢٥٧بالواووالون 

٢٥٧الأسلوب توصح الأول: الطلم، 
٢٥٨الألوبج صخ الثاني: الطلم، 
٢٥٨دبمالأملوبج الث1نا:اس_إ
٢٥٩اساس؛ت اراع:س،
٢٦١.... ........ب........ّ....ّ.المسير ني أثره الخص: الطلم، 

أنجمعه حكم مما " غيرها أو البهائم من شيء وصم، إذا المالثه: المحث، 
الأدميين،صفة من هو بما - آدم بتي ذكران جمع صورة بغير أو بالماء، يكون 

٢٦٤الأسلوب، صغ الماني: الْللم، 
٢٦٥الأملويج دراّة الماك: الطي، 
٢٦٧المطثيقية الأمثلة الرابع: الطJج 
٢٦٩تر المفنى أثره الخ٠س: العللجؤ 

البهائموأما والميم، يالهاء والملائكة آدم بني أسماء كايه الراح: الخبحثج 
احتلْلت،ؤإذا والموز، بالهاء أو ،، والألفبالهاء عنها تكنى فانه اسق، وسار 
٢٧٧.. ..... ٠٠١والموز الهاء و والألف، بالهاء كناسهم فالغال، الأخاس، حمع 

٢٧٧الأسلوب، توضيح الأول: الطلي، 
٢٧٨الأمالوب، صيغ الماني: الطالي، 



٢٧٨الأسلوب دراسة الثالث: اوطاو_، 
٢٨٠اسة الأثوةاوطاباراع:

 ،J٢٨٢التمر نى أثرْ الخاص: الط
ومابالون، العثرة إلى الثلاثة من العدد عن الكناية إخراج الخامس: المحث، 

٢٨٥بالهاء ذللخ، فوق 
٢٨٥الأسلوب توضح الأول: المهللب 
٢٨٦الأسلوب صيغ الثاني: المْللم، 
٢٨٦الأّااوب درامة الثالث،: المْللِ، 
٢٨٨اسية الأّئلةاراع:انملاو،
٢٨٩الممير فى أثره الخامس: المهلاو_ا 

وبالثانيثناره، بالثدكير الواحد الئيء إلى الضمير عود ايادس: المحثؤ 
تدكرمما أوكان مؤثث، والأخر مدكن أحدهما ان اممله كان إذا أخرى، 

٢٩١المعنى على المحمل باب من أو ثميوثث، 
٢٩١الأسلوب توضح الأول: المءلاو_، 
٢٩٢الأسلوب صيغ الثاني: انمللب 
٢٩٢الأمالوب دراسة الثالث: اسب، 
٢٩٥اسة الأمثلة الراح: اسإا 
٢٩٨. ...........................الضير في أثره الخاص: المهلال_إ 

الأخر،عن بذكره اكتفاء المدكوؤين أحد إلى الضمير عود إ اح انالمحث، 
٢٠٠١مقمودأ الجمع كون ْع 

١٠٠١الأسلوب توضيح الأول: المْللب، 
٢٠٠٢الأسلوب صغ الثاني: انمللب 
١٠٠٣الأسلوب دراسة الثالث: المطو_، 
٣٠٥اسية الأمثلة الراح: انمللب 
٣٠٧الخفير فى أثره الخاص: انمللب 

٣١١....... ...........وفيملكنميى وصعثىْلكنفي، البحشالأامن: 
٣١١الأسلوب توضيح الأول: المهلاو_ا 
٣١٢الأملوب صح الثاني: انمللب 



٣١٢الأمالوب درامة الثالث: اسب 
٣١٥اسية الأطة الرابع: الطلب 
٣١٦التفسير ثى أثر0 الخاص; المطالب 

٣١٧• ٠••••••.•.....في مرصع وعر على، موصع في وصع التاسع: المبحث 
٣١٧الأسالوب توضح الأول: ١^ 
٣١٨الأسلوب صيغ الثاني: الطلب 
٣١٨الأمالوب درائ الثاك: الطلب 
٣٢٠التيقية الأطة الرابع: الطلب 
٣٢٣التمر أثرْفى الخاص: انملف 

إذاأحيانا، بمع عنهما والخبر أحإنا، إلى ْع، مكان جعن العاشر: المعصن، 
بمايفلا غتره، ْع الشيء صم اريي أذا وأما غيرْ، إلى الئيء صم بذلك أريد 

٣٢٩ءلكنْعإر 
٣٢٩الأّلوب توضح الأول: الطب 
٣٣٠الأسلوب صيغ الثاني: العللب 

٣٣١دبمالأّلوب الطلبالثاث:
٣٣٢التْث الأمثالأن الرابع: انمللب 
٣٣٦... .........................التفسير ز أثره الخاص: انمللب 

اليوم،من الساعه والّراد ؤنفعز، معز إلى اليوم إضافة عشر: الحائي الميحن، 
٣٤١والوثمه 
٣٤١الأسلوب توضح الأول: المهلل.، 

٣٤٢الأسلوب ص الثاني: الطلب 
٣٤٣الأسلوب دراسة الثاك: الطل,، 
٣٤٥التسة الأمثلة الرابع: الطلب، 
٣٤٦. ................٠٠.؛. ..ؤ...التفير في أثرْ الخاص: اسإ 
٣٤٧. ..... ٠٠٠؛ ...هنفوإلى نعته إلى الشيء إضافة ترف عشر: الثاني ابن، 

٣٤٧الأسلوب توضح الأول: انمللب 
٣٤٨الأسلوب صغ الثاني؛ المْللب 
٣٤٨الأسلوب دراسة الثالن،: امج، 



^^تمإ<
٣٥١اسة الأطة الراح: الطلب 
٣٥٤التمسر ني أثر0 الخاست المهللب 

وتانينهوحممه للقظه، س ْع وتدكيرْ الفعل توحد عاشر؛ الثالث المحث 
٣٦١لخماه أحرى 

٣٦١الأسلوب توضح الأول؛ المهللب 
٣٦٢الأسلوب صخ الثاز: الخللب 
٣٦٢الأطوب دراّة الثالث: الخللب 
٣٦٥اسة الأمثلة الراح: الخللب 

٣٦٨.. ..........................أثرْفىافر اوطلبالخاص؛
بنوآدماحتلط ؤإذا لغيرهم، وما آدم، لبتي من استعمال عشر؛ الراح المبحث 

١^١٣...... ................................من اّتعمال حار غيرهم ْع 
٣٧١الأسلوب توضيح الأول؛ الخللب 
٣٧٢الأسلوب صيغ الثاني؛ الخللب 
٣٧٣الأسلوب درائ الثالث: الطلب 
٣٧٤التطن الأمثالأن الرابع؛ انمللب 

٠.................أثرْءياشير اوطوبالخاص؛ ٣٧٧.. ....؛ .٠٠
ؤإنتقدمه، قد له نفلير مز على الكلام عطف عثر؛ الخامس المبحث 

٣٨١ا.ا .ا.......ا.ا.ا...........ا.ا.اا....ب.......لفظه لمهله حالف 

٣٨١الأسلوب توضيح الأول؛ المعللب 
٣٨٢:.. الأسلوب صيغ الثاني؛ الخللب 
٣٨٢الأطوب دراسة الثالث،؛ انمللب 
٣٨٥التينة الأمثلة الرابع: ؛_، 

١٣٨٧ ١ ٠ . ١ . .....٠ . ١ . .٠ . ...٠ ١ . .... التفسير ني أتر0 ؛ الخاص ي، المطل
لموصوفصفة على صفة عهلفج عتلء الواو إدحال نرك عشر؛ السائس المبحث، 
٣٨٩.. ..الواو أدحلت، لأول ا غير آحر موصوث الثاني بالوصفح أؤيد ؤإذا واحد، 

٣٨٩الأسلوب توضيح الأول؛ 
٣٩٠صيغ'الأّلوب الثاني؛ انمللب 
٣٩٠الثات،؛ماسةالأنلوب اس،



٣٩٦الطشة الأمثلة الرابع; الطلب 
٤٠٠التمر قى أثرء الخاص; الطالب 

للذيلثوحب، ءءلفا~ كاث -إذا الكلام في الواو إدخال عثر; اع انالمحن، 
٤٠٥. ..............للزمان اعتبار دون قبلها، للذي وجب ما المعنى من بعدها 

٤٠٥الأملوب توضح الأول; الهلل_، 
٤٠٥الأسلوب صغ الثاني; انمش، 
٤٠٦الأسلوب دراسة اكان،; اسمل_،
٤٠٩اكلبنة الأمثلة الرابع; الطلب 
٤١٠. ...........................التمر في أنره الخاص; المهلل.، 

حالفي مكني على اء لأمما من ؛فلاهر العهلم، عدم عشر؛ الثامن المحث، 
٤١٣نمر ضرورة ش إلا الخفض، 

٤١٣الأسلوب توضيح الأول; المهللب 
٤١٣الأسلوب صغ الثاني; الهليي، 
٤١٤الأطوب درامة الثالث،; المْلف 
٤١٨التينة الأمثلة الرابع; الهلل، 
٤٢١٢التفير ش أثرء الخاص: المًللب 

الكلاممن بعدء ما أن على ليدل الكلام في ثم إدخال عثر; التاسع الخبحث، 
٤٢٥ّا الزى بعد والخبر، 

٤٢٥الأسلوب توضيح الأول; المعللج 
٤٢٥صغ'الأطرب الثاني; الهلل، 
٤٢٦الأسلوب دراسة الثالث،; المعللبح 
٤٢٨التهلبشة الأمثلة الرابع; الطو_ج 
٤٣٢ير أثرْفىالتفالخاص; المهللح 

أحياناثدحل وقد غالبا، الزمان من مضى لما إل إدخال العشرون; البحث، 
٤٣١^.... .١١.........معناها السامعون ، عرفإدا ، دحلُث، عما الخبر وصع مش 

٤٣٧الأسلوب توضيح الأول; الهللب 
٤٣٨الأسلوب صغ الثاني; العلل، 
٤٣٨الأسلوب دراسة الثان،; المهللب 



٤٤٠. .............................اساسن اوطلاراع:
٤٤٢التمر j رْ الخاص: الطف 

صفةتهناولت إذا والدم- بالمدح الاعتراض والعشرون: الواحد المبحث 
٤٤٥أحيائا وبالرغ أحياثا، بالنصب الواحل■" 

٤٤٥الأمحلوب توضيح الأول: المعللب 
٤٤٦الأمسلوب صخ الثاني• المْللب 
٤٤٧الأّالوب درامت الثالث: المطف 
٤٤٩التطنة الأمثالة الرابع: الملف 

٠.....ؤ... ................أثرْفياكير انملابالخاس: ٤٥٣ ٠٠
ابقاستثناء هع إلا الواو، بمعتى إلا جعل عدم ■ والعشرون الثاني البحث 

٤٦١تقدمها قد 

٤٦١الأسلوب توضح الأول: المعللب 
٤٦٢الأسلوب صيغ الثاني: الطلب 
٤٦٢الأتلوب درامة الثالث: انمللب 
٤٦٤اسة الأمثلة الرابع: المعللب 
٤٦٨التغير نى أثره الخاص: الطالب، 

٤٧١. ....٠النفير: في وأئرظ بالثلاغن المتعلقة المرية الأّالب الثاني: الباب 
٤٧٣تمهيد 

٤٧٩التفبر: في وأثرها العاني، يعلم الختعلقة المربية الأسالمي، الأول: القمل 
٤٨١تمهيد 

٤٨٣والوعيد التهديد أو النهي منه والمراد الأمر، بلففل الكلام إحراج إ لأول ا البحث، 
٤٨٣الأسلوب توضح الأول: العلاو_ا 
٤٨٤الأسلوب صيغ الثاني: المهللجؤ 

٤٨٤الأسلوب دراسة الثالث،: بح المعلل
٤٨٥التْلثيمة الأ،ثلة الرابع: المعللمخ 
٤٨٨... .ا.؟.......ا......لأ......التفسير في أثره الخاص: العلال_، 

أوالأستثبايت،، الكلام؛معنى في ام الاستفهأدواُت، إدحال الثاني: البحث، 
٤٩٣الإبان بمعنى ممحل ولا النفي، 



٤٩٣الأسلوب توضح ت الأول المطالب 
٤٩٤الأسلوب صغ الثاني: الطلب 
٤٩٥الأّلوب دراّة الثالث: الطالب 
٤٩٧الخطبن الأمثلة الرابع: الطل 
٤٩٨الضير في أثره الخاص: الطلب 

الخبروجه وعلى أحيانا، الاسمهام وجه على الكلام إحراج الثالث؛ الحثا 
٤٩٩والتوبيح التعجب بمعنى كان إذا أحيائا، 

٤٩٩الأسلوب توضيح الأول: الهللب 
٥٠٠الأسلوب صغ الثاني: الطلب 
٥٠٠الأسلوب درائ الثالث: الطلب 
٥٠١الطينيان الأمثلة الرابع: الطلب 
٥٠٤التفسير فى أنره الخاص: الهللب 

أوالجمع بذكر " الوعيد أو الوعد به أربد إذا - الفعل إحراج • الراح البحث 
٥٠٧هخلفين اض ص إلا يقع لا الفعل كان إذا إلا الاض بذكر ثخرج ولا الواحد، 

٥٠٧الأسلوب توضيح الأول: الهللب 
٥٠٨الأسلوب صغ الثاني: الطلب 
٥٠٩الأسلوب دراسان الثالث: الطلب 
١٥١١^؛; الأطت الراح: الطلب 
٥١٤الفسثر ز أنره الخاص: الطلب 

الكافيهالدلاله به ئطق فيما كان إذا والاختصار، الإيجاز الخاص: البحث 
٥١٧وترك خيف ما عر 

٥١٧الأسلوب توضيح الأول: الهللب 
٥١٨الأسلوب صيغ الثاني: الطلب 
٥١٩الأسلوب درائ الثاوي: الطلب 
٥٢٠التطبيم،ن الأمثلة الراح: الطلب 
٥٢٤.. ..........................التفسير في أثره الخاص: الطلب 

٥٢٧.. ...مماه مضي بعل الحرف أب. إذا الفعل حيف جواز المادس: البحث 
٥٢٧الأسلوب توضح الأول: الطلب 





>بمصسؤ؛<
٥٦٤الأملوب ة دراّالثالث: الطلب 
٥٦٦الطشة الأطة الرابع: الطالب 
٥٦٨الضير ش أثر0 الخامس! المطلب 

والبهائم،آدم بني جماعة ْع المختلل الفعل إخراج عشر؛ الحادي البحث 
٥٧٣....... ..الهائم نمل عر آدم ض فل لتغلب آدم؛ بني جماعة ضل مخرج 

٥٧٣الأسلوب توضيح الأول! المهللب 
٥٧٤الأسلوب صغ الثاني! المهللب 

٠......الأسلوب دراسة الثالث،! ب، الهلل ٠٠٠  ٠٥٧٥
٥٧٦التهلبيقية الأمثلة الرابع! المهللب 
٠٥٧٨ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التفسير قي أثره الخامس! الهللمبج 

الخهناب،في آدم بتي من اث الإنعلى الدكور تغلين، عشر! الثاني الحث، 
٥٨١الجمع مح، آدم بر غم من الذكور أجماد لتاب 

٥٨١الأسلوب توضح الأول! العللبه 
٥٨٢الأسلوب صيغ الثاني! المهللبج 
٥٨٣الأسلوب درامة الثالث،! الطلب، 
٥٨٥التطييقية الأمثلة الراع! المهللبج 
١ ٠٠؛ .....المسير ش أنره الخامس! المهللب،  ٠ ٥٨٧. ...١

عئبحث، والغائالخائلسبح ر الخبفي اجتمع إذا عشر! اكالث البحث، 
٥٩١الخطاب في الغائب، فيدخل الخانلجؤ، 
٥٩١الأسلوب توضيح الأول! العإالٍا 
٥٩٢الأسلوب صغ ■ اكاني المْللب 
٥٩٢الأسلوب دراسة الأالحه! الطلب، 
٥٩٣الطثيمة الأمثلة الرابع! الطلب، 
٠ؤ..الخفير في أنره الخاص! اسإ  ٠٠.٠ ٠ . ٠٠ ٠ ٠ ٥٩٥. ٠٠٠...ّؤ....٠

٥٩٩الأعضاء ساتر بها والقمري تغالبا، اليد إر الجناية إضافئ عشر؛ الراع المجنح 
٥٩٩الأملوب توضبح الأول! الطلب، 
٠الأسلوب صغ الخاني! الهللبؤ  ٠ ٠٠٠٠١  ٠٦٠ ٠
٦٠٠الأسلوب درامة الخالحه! الطلب 



٦٠٢اساسة سمباراع:
٦٠٤.. ..........................التمر ر أثره ت الخاص المهللب 

هب\و؛د إذا أكثر أو مرتين الكلام أو الكلمة تكرار ت عشر الخامس المبحث 
٦٠٧والتهديد التخؤيف فى التغلغل 

٦٠٧الأسلوب توضح ت لأول ا المهللب 
٦٠٨الأسلوب صخ الثاني! المعللب 
٦٠٨الأسلوب درامة اكالث: اسمب 
٦١٠التسة الأئلة الراح: انمللب 
٦١٢ا ..اا.........ا.............التمر قي أثره ت الخامس المطلب 

ييا وأئرهوالدع، البيان يعلني التعلمة العريية الأساليب الثاني! الفصل 
٦١٧التمير 

٠٠١التفسير! قي وأثرها البيان، بعلم التعلقة العربية الأسالمب أولا!   ٠٦١٨
٦١٩تمهيد 

٦٢١... ......ه ينفأحيه وعن بأحيه، ه نفعن التكلم كناية لأول! ا المبحث 
٦٢١الأسلوب توضح الأول! المْللب 
٦٢١الأسلوب صخ الثاني• المْللب 
٦٢٢الأّلوب درامة الثالح،! المْللب 
٦٢٣المملييمة الأمثلة الرابع! الطلب 
٦٢٥التفير فى أثره ت الخاص الْللب 

٦٢٩... .الأمهات يمض والحالات الأباء، يمض الأعمام جعل الثاني! البحث 
٦٢٩الأسلوب توضح الأول! اله1ل_ا 
٦٣٠الأسلوب صح الثاني• المهللب 
٦٣٠الأسلوب دراسة الثالث! اسب 
٦٣٢المملبيمة الأمثلة الراح! الطلب 
٦٣٣. ..................... .....ؤ الضير في أثرْ الخامس! الطالب 

وحلالزي غير مسببه كان ؤإن " منه وجد من إلى الفعل إصافة الثالث؛ البحث 
٠٦٣٥ . ..٠ ٠ . . غيره الفعل منه وحد الذي كان ؤإن ميه إلى وأحيانا أحيانا، " منه 

٦٣٥الأسلوب توضح الأول! الهللب 



٦٣٦الأمالوب صغ الثاني: انمللب 
٦٣٦الأطوب درائ الثالث: انمللب 
٦٣٨اسنن الأيلة الرابع: انمللب 
٦٤٠. ...........................التفسير ني أثره الخاص: المطاب 

٦٤٥... ......عله آوقت ما ؤإلى الض، إلى الأسال إصافان الرابع: المحث، 
٦٤٥الرب الأمنوصح الأول: المهللب 
٦٤٥لأسلوب ا صغ الثاني: المعللب 
٦٤٦الأمالوب دراسن الثالث: انمللب 
٦٤٧اسنة الأ.ثالات الرابع: الطالب 
٦٤٧... ..............اا........ّالتفسير في أرم الخاص: المطلب 

ؤإضافةالأبماء وحطاب الأبماء، إلى الأسلاف أنمال إضافة الخاص: المحث 
٦٤٩دم إلهم الفعل 

٦٤٩الأسلوب توضح الأول: المهللب 
٦٥٠الأسلوب صغ الثاني- المطلب 
٦٥٠الأطوب ةدراّالثالث: الطلب 
٦٥١اسمية الأمثلة الرابع: الطلب 
٦٥٥. . .١ ١ ١ .. .٠ ١ .. ١ ...ٍ..... ١ . .١ .٠ التفسير في أثر، الخاص: المطلب 

الكلامكان إذا الرغ، محله الذي الاسم في الباء إدخال السائس: المبحث 
فيتدخل فلا ذم، أو مدح الكلام في يكن لم إذا قاما الذم، أو الملح بمعتى 
٦٥٩ابء الاسم 

٦٥٩الأسلوب توضح الأول: المهللبخ 
٦٦٠الأسلوب صخ الثاني- المطلب، 
٦٦٠الأسلوب دراسة الثان،: الطال_،
٦٦١التطبنة الأمثلة اراع: اس،
٦٦٢...ّ ...؛ؤ....ؤ.ّ.ّ...ّ......أثرْفيالتفبر اسس:اوطوح

٦٦٥. ................والنّم انمح موضح الذكر لفهلة وضع الماع: المثحثج 
٦٦٥الأسلوب توضح الأول: المءلال_لأ، 
٦٦٦الأسلوب صغ الثاني: المءلاوّ_، 



٦٦٦الأسلوب درامة الثالث: الطلب 
٦٦٨التهلسمة الأمثلة الرابع؛ الطلب 
٦٧١التمر فى أثره الخامس: المهللب 

٦٧٣إمقانينمواورادس الثاس:المحث 
٦٧٣الأسلوب توصح الأول: الطلب 
٦٧٤الأسلوب صغ الثاني: انمللب 

٦٧٤الأسلوب درامة الطJبالثاك: 
٦٧٦التسة الأمثلة الرابع: الطلب 
٦٧٨افر ش أثرْ الخامس: انمللب 

ؤإنالجماعة، عن الخبر مخرج الفخر، عند الخبر إحراج التاسع؛ المحث، 
٦٨١منهم واحد فعل من به افتخر ما كان 

٦٨١الأسلوب توضح الأول: الهللس، 
٦٨٢الأسلوب صيغ الثاني: المْللب 
٦٨٢الأسلوب دراسة الثان،: اسب، 
٦٨٣اسة الأئلةالرابع: المطب 
٦٨٤.. ..........................أرْفياشير اشص:الدلجج

بعضفى اختلفا ؤإن معنياهما، يتقارب الكلامين بين ، التاليفالعاشر: الخبحئؤ 
٦٨٧وجوههما 

٦٨٧الأسلوب توضيح الأول: الطلب 
٦٨٨الأسلوب صيغ الثاني: المهلل—، 
٦٨٨الأسلوب دراسة الثالث،: المطلب 
٦٨٩اسة الأمثلة الرابع: الطب، 
٦٩١التفير فى أنره الخامى؛ الطلب 

٦٩٣... ٠٠١جميعه نمغ فيه والنش بالقلأت، الشيء وصم، عشر؛ الخادي الحث، 
٦٩٣الأسلوب توضيح الأول: المطلب 
٦٩٤الأسلوب صيغ الثاني: المهللب 
٦٩٥الأسلوب دراسة الثالث: الطو_، 
٦٩٦التطيقية الأمثلة الراح: المهللح 



٦٩٩اشر ني أرم الخاص: الطالب 
٧٠٣راضكJ الماكة إرادة س انملوم : ضر اكاز المحن، 

٧٠٣الأملومح توضح الأول: المعلق 
٧٠٤الأسلوب صغ الثاني: الهلل_، 
٧٠٥الأملوب درامة الثالث،: الطالب، 
٧٠٦التطسقة الأمثلة الراح: العللم، 
٧٠٩النفير فى أثرْ ت الخامس الطلب 

٧١٣.. ..التفسير: ني وأثرها المدح، بعلم المعلمة المرية الأسالم، ثانيا: 
٧١٥تمهيد 

أنبالقول أو الخكاية بمعنى كان إذا الكلام اء ابني: حر الثالث، المححه 
فيلما الخلناب، إلى تعود ثم •ءاد._، عن وتخبر غانمؤ، عن تخر نم تخاطب 
٧١٧والخاطس، الغائب، معنى من بالقول الخكاية 

٧١٧الأسلوب توضح الأول: الهللب، 
٧١٨الأسلوب صح الثاني: العللم، 
٧١٩الأسلوب دراسة الثالث،: المعللمح 
٧٢٢التفقيه الأمثلة الراح: الهللم، 
٧٢٥التفسير ش أنره الخامس: العللمث، 

عنله قيل ما يحكي أن أحد أمر إذا " المأمور إحراج'فعل عثر؛ الراح المحث 
4إنفعن الخبر كان إن ه نفعن المخبر س نفكناية إلى مضافا مزة ه" نف

١٧٢٩ ٠ ..٠ .٠ مخانلب به لأنه المخ١ءلم،؛ امم كناية كهيئة اسمه، إلى مضافا ومرة 
٧٢٩الأسلوب توضيح الأول: المعللبج 
٧٣٠الأسلوب صح الثاني: الطلسح 
٧٣٠الأسلوب دراسة الثالث،: الخللم، 
٧٣١اسيقية الأمثلة الراح: الي، 
٧٣٣التفير فى أره الخاص: العللب، 

٧٣٧الخاتمة 

٧٤٣الملمية الفهارس 

٧٤٠فهرسالآيات 






