






اغقق٤ مقلمة 

منهاالخطوط ، مائة اللغويسة الفروق كتب أوصع ل يعد الكتاب هدا أل ~ ٢ 
•والعش 

علمه،غزارة على نيل الي الأداء من يكشر العسكري هلال أيي انفراد ~ ٣ 
.تفك،ره ودقة 

،« انر والفلالوجوم ١> كثايه عن كنقله ' مقفولة اصبحت مؤلفات عن نقله ~ ٤ 
القرآن.تفر ل وكتايه ، << والنظانر الوجوه ضمح  ٠١وكتا؛ه 

وترجيحه، اللغوية الفروق ل العلماء لأقوال العسكري هلال أيي تتح ~ ٠ 
بجك.الحكم أو ' يعفها 

وإخراجه، وصبعله الكتاب هذا بجقيق إعالة على حثي وغرها الأسباب هدْ كل 
.لعلمة ا صدارته تلانم وهيئة ، العلية مكانته تناب يمورة 

ونثأتهوموليه به ونالولف امم فيها عرصت مقيمة للكتاب جعلت وفد 
قدمتنم مؤلفاته، وعلى علميه العلمهاء وتناء مؤلفاته، ومردت 1 وتلامذته وشيوخه ووفاته 
.الكتاب عن مؤجرة يرامحة 

الأنتق_اعإل ال_احث إيمسل يغية ، اللازمة الفنية يالفهارس الكتاب وذيلت 
■ر ؤيمهولة ل ؛-١^^-، 

تملعلى إنه ، أخطاساعن يتجاوز وال ييرصى، بمب لما يوكا أن أمال والد 
-د.*الإجادةجدير ' ندير شيء 

العاين.رب لد الحمد أل دعوانا وآحر 

السودعيون ياصل محمد 





اغقق٦ مقيمة 

. Jk ٣٩٥نة تول أنه العارفأن وهدية الظنون كثف صاحبا رأى ففد 
.الآر؛عمارة حدود ل تول إنه البلغة ل الفروزآبلخي وفل 

علىووافقه ، أربعمائة سنة بعد إل عاش إنه ' الرواة إساْ ل فقل القفطي أما 
الاربعماية.بعد مات إنه فقال الفسرينُُْ طبقات ق السيوطي ذلك 

أنيغثر ، شي، فيها يبلغي فلم وفاته وأما  ٠١•' فل ففد الحموي ياقوت أما 
الاربعا،يوم الكتعب هذا إملاء من وفرغتا تمتينه؛ من الأوائل كتف آخر ل وحيت 

آخرل هلال أبو ذكره الني وهد • « ومحثائة ونض خمس سنة ثمان من خلت لعشر 
اليها نفالسنة ل تول أنه العارف؛ن وهدية الظنون كشف محلحبا منه فهم الأوائل كتابه 
أنهرين المقوطبقك الرواة نبد ول البالغة أصحاب فهم بينما • الكتاب تاليف فيها أنهى 
ص-لخبه قالا مه يالأخذ يمكن تمر ار"؛ح ولعل • الأوائل كتاب تأليفه بعد قليلا عاش 

.الأربعمائة حدود ل تول أنه من البلغة 
:الثاني المبحث 
:وتاهذته شيوخه 

:ثيرخه — أ 
أييشيخه يد على تتلمذ قد العسكري هلال أبا أن على المصائر معظم اتفقت 

العسكري.أحمد أبي أخت ابن هو هلال أن؛ا المصائر يعفى وترى ' العسكري احمد 
،.ذللثؤ فخورا لكان حما خاله احمد أبو كان فلو )) ت بقوله ديوانه محقق أنكر0 القول وهذا 

بنا)د عبد الحن هو هذا العسكري أحمد وأبو . <(مرة من أكثر الحقيقة هلم ولذكر 
٨٢،٦٩١صاممول كثف )١(  ، ١٠٤٨•٤٧٩،٢٩٣،٢٣٣، ١٤٦٨، ١٤٦٤ ، ١.
.ه/م7آ الخارض سة )٢( 
. ٨٧ص الس )٣( 

. ١٨٩؛/الرواة س )٤( 
.٣٣ص القرين طتات )0( 

آ/آا-ْ.الأدباء سًم )٦( 
، ٣٣ص رين الغان وطن، ١ ١ /٢ ١ الأدب ة وخزان،  ٨٧ص واللغة ، ١ ٨ /٩ ٤ الرواة إذاْ )٧( 

.أ/آا"ْ الأدباء ومسعم 
.١ ١ >/أ الأدب خزانة ي والغدادي ش • اإوءاةا/أ■ بغية ي التغطي أخذ وعك ْ، ١٦٣/٢لأدبا،ُسعم )٨( 
.١٣ص ديوانم .شيمة )٩( 







اغقق٩ مقيمة 

:تاممدته — ب 

ذكرهمورد العسكري، تلامنق من خمسة أسماء على إلا التراحم كتب ل أعثر أا 
وهم!، ا القمرُ ويمية ، الأداءُ عجم مل 

،مشهورا ولغويا نحويا كان ، النحو ملك ت علي بمن إبراهيم إمحق أبمو ~ ١ 
والمراوص•للفارس ■_ 

•العسكري إسماعيل بمن احمد حكيم أم ~ ٢ 
.عصره ز المعتزلة علماء احد ت الرازي علي بن إًّاعيل ٠ السمان صعد أم ~ ٣ 
•المقرئ حماد بمن الغنائم أبو ~ ٤ 
•الإسترا؛اذي ابتراح بن طاهر بن المظفر ~ ْ 

:الثالث المبحث 
:مولغاته 

^رعةنيرة منحوا الدين الأفذاذ أولئك أحد هلال أم كان )) ؤلبانه!بمدوي نل 
تحوعلى بقراءته وانتفع ' كشراوثرا فقرا • لتحميل يا الدرس على يصرا ' الاطلاع على 

منزلةمحل تراث من حلف فيما واضحا الانتفاع هذا ملى ويلهر ، غرهكشر تمثلمها ينتفع لر 
•العريية«ر'؛ الكتبة ل حليلة 

علىنيل لا لفاته ومؤ I وتأليما إنتلجا هلال أيي على والشعر الأدب غلب وند 
اللغةفيها تناول ففد وتنوعه، إنتاحه غزارة على نيل ؤإنما ' فحسب العربية علوم ل بحرْ 

والأدب.العلم ل إماما ماححله وهذا والتفر، والنقد والثلاغة والأدب 
والمخهلوطةالمطبوعة العسكري هلال أبي مؤلفات يضم رد ميلي وفيما 

الهجائىالترتيب حسب مرتبة ؛ والمفقويْ 

إلالخلفاء من احتكم من " والخلفاء الأمراء مع لهم حرى وما القضاة حار أ~ 
ااقفاة.

الأشياء.شة j المعجم - الأشياء بقايا سما، ا- 
. ٠٦©- آ/آا-ْ الأدباء سمم )١( 
.(  ٥٦الترجة ) .٥ التمردب )٢( 
. ١٧٢- ١٧>/.الرواة إناه )•٢( 
. ٧٣ص ومتانمه المكري أم،لأل )أ( 





اغقق ١١مقيمة 

الوعلة ويغي،  tYA/؟الرواة ؤإند ،  ٦٢ص الكب أسماء الأمثال؛ خمهرة ~ ما 
،؟/ْأْ الأداء ومسجم ،  ٣٣ص رين اكوطتك ، ١ ١ ا/آ الأيب وحزانة ا/أ.ْ، 

العارن؛نْ/آِاآ.وهدية 

الحرية.الهلعة ، ١٨٩١القاهره ق الأسوحلي، محمد ُتصحيبم الكتلس، طح 
.١٨٩١يوماي ل فراني، محمد م؛رزا تحقيق طح كما 

.١  ٩٩٠، ١  ٠٩٨٨ الخيل دار ل إيرا*يم القفل أم تحقيق طع ثم 
أخمل.هوامثه وكتب صعله ، ١  ٩٨٨؛روت ؛ل العلمية الكتب دار ل وطح 

.للأم ١ عبد 

خضنن٢ ٠ ٤ / ٢ يروكلمان ذكر ت •بمعه ل والأحتهاد العلم طلب على الحث ~ ٨ 
.ص؛١٢ ديوانه مقيمة وانفلر • حطيتتن 

.١  I٩٨٦ الإعلامي المكتب يمشق، القباني، مروان تحقيق طع 
,١٩٩٢،الصحاية دار ، حلنعلا ، فتحي يوسم، يتحقيق طع 

وهي» ت ونال ٢ ٩ ص مقيمته ق ه نديوا محقق ذكره ت العكرية الحمامة ~ ٩ 
•مؤلفاتهم« ل اء الأدبيعص إليها أشار ' الأحرى الحمامكا غرار على شعرية جموعة 

.٢٨٠صى (( محهول لمؤلف، — المعاني محموعة >ر كتف-ا ل الحمامة اصم وورد 
ومعجم، ١ ١ ٢ / ١ الأدب وحرانة ٠ ه ٠ ٦ / ١ الوعلة بغية ٠ والدرهم الدينار ~ ١ ٠ 

. yUrloالعارفن وهدية ، أ/ْأه الأداء 
وطقAت^، ١ ١ الأدبوحزانة ، ٠ • الوعاء بغية شعرءت ديوان - ١ ١ 

.ْ/٣م^٢ العارفن وهدية ، ٦ْ/٢ْ الأداء ومعجم ،  ٣٣ص المقرين 
أبميشعر ١> يعت—وان ٠ ١  ٩٠٧°يثرون ل لطع ' عياض محن وحققه شعرء جع 

,المكري((هلال 

١ما٩ ٩ ق ييمثالمربية اللمنة ممجسمروطح ' قنانع جريج وحققه كمامرشعره 
.(( الماكري ديوان » بعنوان 

،الكتب، ل مصررء خة نوعنه ، ١٩٣٤القاهرة حلمع ت الماتي ديوان " ١٢
•يثرون 

. ١٩٨٩؛ارو١ت٠ ، الأضواء دار ل طع 



اغقق ١٢مقيمة 

.بمج أحمال وصيطه شرحه ،  ١٩٩٤يرون ، العلميه الكتب دار ل حلع 
،{( الذكر ذكر j ضل » بمعنوان نمل منها سقط الثلاث الطبعات : قالت 

منانتهيت وقد بدمشق، الأسد مكتبة ق حطية نسخة على الاطلاع بعد ذلك ل وتين 
اغون.من فيه لما الفصل هذا حيف الأول الناشر ان وأظن • يهلع ولما ، قربجاتحقيقه 

الغرب.عن المعرب ً الأسان على يثق فيما سالة ر~ 

لرسالة١ هى )) ؛ ٣ ١ ص مقيمته ل ته ديوا محقق قل ٠ الأديان ل رسالة " ١٣
بماسبول،لميمانية الق ، ١ ٤ ٦ ٤ حميدية مكتبة ق كري العرسائل محموع من ة ا-لثام
مناحتكم فيمن رمالته مثل أحرى، ;صائل من مجموعة ثظع ؤانما مستقلة، لت وهي 

والأساسالعزلة ل الرسالة من ومقتسات ة، أدعيمحموعة نم القضاة، إل الخلفاء 
،للخ ا يمض حمعها ا وإنم' الرسالة هاو0 يكتب لر هلال أبا أن الواصح ومن ' يالوحي؛ 

•(( مرتحل اسم هو لها العتلى الاسم أن ؤييدو 
ذكرت ام نلأيي الخماصة ديوان من مواضع وتحرير ضيهل ل الة رس" ١٤

يضبطلر فيما الماسة الرسالة ً اوي نوأنها القاهرة، ل سمحة منها أن  ٢٠٤؟/يروكلمان 
.الحماسة من 

اعتمدختان نالرسالة هيه من يقي أنه  ٢٧٠محي القيمة ل ديوانه محقق وذكر 
•تحقيقها ل عليهما 

محققونل ، ٥ ٠ ا/اُ الوعلة بغية ت يالوحية والاستئناس العزلة ل رصالة " ١٥
ياسنبمرلليمانية لا المكتبة ل ولكن يدو، كما ضائعة وهي رر ت ٢ ٩ ص القيمة ل ديواته 

لأبىمستقلا ا كتاثليست وهي ، (< الأديان ل رسالة » فيه ، ١ ٤ ٦ ٤ حمدية يرقم محعلموط 
— ١٣٩— ١٣١من — الأح،رة صفحالها وعلى المختلفة رساناله من تبدوحليطا ل ، هلال 
ات.طبقحمس إل الناس م يقبجوي حديث أحرها وق العزلة. نمل ق وروايات أمحات 

.(( العاشرة الطبقة ق ه نفهلال ائو عد ذلك على وتعليما 
.١ ٣ برقم تقدم ما انفلر : قالت 

وطبقك، \ا\\\الأدب وحزانة ، ٥ •  ٦/١لة الوعيغية • الحماسة شرح — ١ ٦ 
ارفنالعوهدية ، ٦ْ/٢ْ اء الأدبومعجم I  ٦٩١ص الظنون وكشف ،  ٣٣ص رين المق







اغفق ١٠مئسن 

عديةول ، آ/هآْ الأداء ومعجم ، ١ ١ ا/آ الأدب حزانة ت الأيب معاني ~  ٢٩
.(<العاني رر  YUT؛،/•الbرفن 

.١  ٩٣٢القاهرة بع أنه  rorixيروكالان ذكر الأشياء: مئة ق المعجم - .٣ 
الهداية.مكتبة الأييارى، ا؛راهمم عليه وحفق اكملمه '  ١٩٩٢سروت ل طح 
الفضيلة.دار t عوصى التواب عيد أخمد تحقيق ،  ١٩٩٧القاهرة ل طيع 
علىالأشياء يقايا أسماء رر ُعتوان اللمي، ٠اجد تحقيق ، ١  ٩٩٣الكويت ل طح 

•" المعجم حروف نز 
مكتبةق منه نسخة وجود إل ٢ْ يروكلمانأ/أ أشار ت الغرب عن العرب " ٣١

؛ ٣١ص القيمة ل ديوانه محقق ونال ٠ استنيول السليماسة ل ٣ رقم  ٤٢٣/٢افنلي عاثر 
هلاللأيي رائل ت اسما، الغلاف صفحة على أن اتضح المخمنوٍل هذا مراجعة وعند  ١١

.موجوية(( غير الرصالة هنه أن سن الخلوط نحص وعند الرصالة، هف ثالثتها 
امحايْإذا تم الإنسان على يشق فيما رصالة ومنه  ١١ت ٢ ٥ يروكلمان وقل 

•٠؛ سهل 
والطانر.الوجوم ~ لنظائر ا~ 

،ْ • ا/ا" الرعاة ويغية 1  ٦٢صن الكتب أسماء ت والخمع الواحد نواير " ٣٢
. ٢٧٣®/العارفين وهدية ، أ/هآْ الأداء ومعجم ، \ا^\\الأدب وحزانة 

ائلمعلى ات جوا وهي )) تيروكلمان ذكر ت العريية ل لواير ا~ 
٠((  ٧٥٣ثاني أّكوييال ~ مصنفها هو هل انفلمر — والأدب اللغة ل كثمدة 

. ١٤٦٨صن الظئون كشف ت والخمع الواحد تاب ك~ 
. ٢٧٣'،/العارمن هدية الوتر: "  ٣٣
.١٥٥ص اللغوية الفروق ل هلال ائو ذكره : والنظائر الوجوه -  ٣٤

والظانرالوبو0 تصحيح بعنوان تقدم محا وانفلر ،  ١٨٩الرواة؛/إنبد لنظائر ا" 
•٤ رقم 

لمحلى أن اصهلرته الق الخيلة شواغل لولا أنه  ١١طبانة:يدوي مع ونعتقد 
،ارأينتما أكثر ه منلأنتنلرا السؤال، ل يراق أن وجهه ماء ليحفظ ليشتري سع السوق 
وصوحا،أكثر والابتكار التصرف على نلرته ولكانت ' وألف كتب مما اصعايا له ولترانا 



اغقق ١٦مقيمة 

٠لتحصمسل ا مرارة على نمسثر ا ينقصه يكن فلم * والأدب العلم ل الأعلام علم ولكان 
القالقين تقصه ولا ٠ الأماتلة إل الخلوص على ٠ الاطلاع إدامة على والخلد 

ل٠ والفكر العمل رجل من بمل ٠ والنقاد الأدياء من منزل وأكرم محل أعفلم محل أن ترشحه 
الأمعلى ونقيم الأدب دائرة 

:الرابع المبحث 
:عليه اء سّثناء _ _ أ

ماذلك على ييل العرئيه، علماء أبرز من العسكري هلال أبا أن ز شك لا 
أذكروسعلمه. على العلماء اتني وقد العلوم، ميادين من كثثر ل مصنفات من لنا خلفه 

تفيه الأقوال بعض 
الأدبيةالتماتيص صلحب الكامل ^^ ٠١١)) ت الرواةر٢٠ إنبا0 ز القفطي قال - ١ 

.(( الخونة غاية ل وتصانيفه زكية، طاهرة نفس له كانت • .  •

البوالغ، والفقه بالعلم ا موصوف كان رر ؛ الوعلة بغية ل السيوطي فل ~ ٢ 
.(( والشعر الأدب عليه 

الذكور، أخمد أيي تلميذ ، اللغوي الأديب رر البالغة ل الفروزآبكي قل ~ ٣ 
.حليلة« مصنفات له قبله، 

البالغوكان . .عقيما. عالما كان رر : رينُْ،المفطبقات ق السيوطي قل - ٤ 
.(( والشعر الأدب عليه 

أبيبمن محمد الظفر أ؛ا الرئيس صالت رر الأدباء معجم ق ياقوت قل ~ ْ 
وكان. . . معاوالفقه ووصفه؛العلم عليه فاني عنه' بهمذان الد؛ رخمه الأ.دٍوردى؛ العباس 
حزانةل عنه البغدالي نقله معجمه ل ياقوت ذكره وما . (< والشعر الأدب عليه الغالب 

مذ
. ٧٣ص ومقاسه المكري هلال أم )١( 
.١٨٩الرواة،/إبماْ )٢( 
..ْا/ا-غةالوءان)٣( 
. ٨٧ص اسه )٤( 
.٣٣ص القرين ًلنات )ْ( 
.\■)،T/rالأدباء معحم )٦( 
.ا/أااا^١^الأدب )٧( 





امحقق ١٨•قيمت 

الكتاب
:الكتاب عنوان ~ ١ 

هلاللأبي ترحمت التي الصائر ذكرنها اؤين عنعية اب الكتلهدا عرف 
■ما العتاينن ومحنه ' العسكري 

،١ ١ ا/؟ الأدب وحزانة ،  YTf/Tا، الأديمعجم ت العاني ض الفرق كتي، ~ ١ 
.■ rwrloالعارض وهدية 

3و'قحن كتاب )) ;القفهلي عنه محل ٠ ١  ٨٩/٤الرواة إناْ الفروق؛ كتاب ~ ٢ 
.(< الكالماانv معاني ض نه 

.١ ا/آ١ الأدب حزانة اللغة: j الفروق كتي، - ٣ 
.آآ/"اْآابروكلمال اللغوية؛ الفروق معرفة ~ ٤ 

.؛،r/Y Yيروكلمان اللغوية: الفروق - ٠ 

. ٢٧ص اشا لتمور الخءلوءلارت، نوادر ■' الفروق ~ ٦ 
:الكتاب طيعات - ٢ 

عاممهر ق نشرُت، الي الهلعة وأشهرها أولها مرة، من أكثر ١^^، هذا طبع 
السكري؛هلال أبي اللنوي الأدي، للأمام اللغوية الفروق غلافها:» على وكتب ، ١  ٩٣٠
،(( م ١  ٥٩٢■" ه ١  Y'<sY'المدمي، الدين حام وحققه ضبطه محعلرطة؛ نح أربع عن 

٠مرض مصورة نثرلتا الهلعة وهنه 
لات.لبنان، بثروت، i العلمية الكتب دار ~ ١ 
 Y ~ ٠لات إيران، فم، بصيرتي؛ مكتبة منثوران

الأتية;الطبعات عتها صيرت الق الأم العلبعة هنه وتعد 
.( ص  Y٣١ ) ، ١  ٩٧٣؛ثروت، الخديية، الأفاق دار اللغة: ق الفروق " ١ 
الخمصي،صاليم أخمد حواشيه وعلق وصبلمه له دم ن• الفروق تابا ك ٢

.( ص  ٤١٨،)برس،ا؟؟اجروس ' لنان ' ءلرا؛لس 
والثقافة،العلم دار القاهرة، سليم، إيراهيم محمد حققه ت اللغوية الفروق ~ ٣ 

ص(.٣١٩،)١٩٩٨



اغقق ١٩مقيمة 

أبيالعلامة الإمام فروق من الفروق محتمحر رر متوان ءتهم؛ا الكتاب هذا وحلبع 
،صفحة ت ق ؤيقع ((، ٢١٩٠٤الآم^Jية،الطعة ، القاهرة ، العسكري هلال 

•الأمم محهول المختصر وصلحب 
اللمع)ر بعنوان اختصره العسكري تلامنة أحد 'آ/أْ'ا(أن )بروكلمان وذكر 

ه. ١٣٤٥أيصا مممر ونثر ه،  ١٣٢٢بولاق ل نشر وأنه ، <، الفررق من 
:ثلوطاته — ٣ 

ميالكتاب لهذا خطية نح مع ( ٢ ْ )؟/٣ بروكلمان ذكر 
٠لغة  ١٦لإّكتدرية ا ِ

. ١٧٢رنم ١  ٤٤٠-آصف؛ةأ: 
.(  ٢٧ص الخطوطك، نواير انظر ) ،١  ٤٣•- ١  ٤٢٩اغب ر- 
.(  ٢٧ص الخطوطك نواير انظر ) ،  ٢٢: ٢ ثاني لقاهرة ا- 
لديهأن  ٢٧ص ات الخaلوءلنواير ق تيمور ذكر ر ، تيمور أحمد كبة م~ 

*( نحت\ن 

غداد.ب~ 

. ٦٦٧(ذيل -اتافيا) 





اغقق ٢١مفسن 

تفرشاقتسة ابن عند كانت كما لكتابه العسكري تأليفا من الغابه كانت ~ ١ 
دلالاتهاوامحلطت بينها الفرق أشكل تم الأصل، ق المعنى ثارية كانت الق لألفلأل اض 

النييب لا هو وهذا واحد بمعنى تعملونها يالناص وأصح بينها الفروق تنومت حتى 
؛ائلا قكتابه مقيمة ل صمح كما الأ}فة] من لضرب ١ هذا ل التمتيف إل انمسكرى دع 

أءلراذهنجمع كتب فيه صنف ئ وقإلا الاداب ص وفنا اللوم من نوعا رأيت ما إني ُء 
ملخلا نحو ، بينها الفرق أشكل حتى قارن معان ين الفرق ل الكلام إلا أصنافه وتنظم 

.(('١؛ ..خط.والوالغضب والمشيئة، والإرائ ، والذكاء والفطنة والمرفة، 
تتمثلالألفاظ ؛_ تفريقه ل أحا ، مقيمته ل ذكر كما ، السكري عتمد ا ٢

وتتلخصلأمور، تعا التفريق يغية الدلالات إل النفلر ل تغتلفة اعتبارات على عويله تل 
صفاتاعتبار ل أو ' معنييهما ين الفرق يراد اللذان اللفظان عليه يستعمل ما ختلاف ال 

اراعتبل أو . انمنييان إليه يؤول محا ار اعتبل أو ، بينهما الفرق يهللب اللذين المنين 
فيماأو الاشتقاق، ار اعتبأوق النقيض، اعتار ق أو ' الأفعل يها تعيى الق الخروف 

أحدهماأو اللففلن حقيقة اعتبار ل أو ، يقاريه ما وين يينه الفرق من اللفغل صيغة توجبه 
اللغة.صل أل 

الأصليةالدلالة على كشرا عول ند الكري أن الاعتارات هذْ من وواصح 
ةالدلالنحاوز كما . أحرى وأمور الوصع واصل بالأنتقلق، ذللئ، إل مهتديا ٠ للألفاءل 
وعقلية.ومئهلقية وصرفيه نحوية أخرى اعتبارات إل اللغوية 

الألفاظمن طائفة اب كل احتوى بابا، تلاثن كتابه الكري م ق~ ٣ 
الأصليةلدلالتها تبعا الألفلأل هلع ين الفروق يذكر فكان معن، موضوع ل المنى التقاربة 

وأنt تعمالها امق حدث اليي التوسع إل كشرة أحيان ق ذلل يعد من ؤيشر ، للغة اي 
.الأحرى موصع توضع صارت الكلمة أوأن ، واحد معنى على نيل صارت الألفاثل تللث، 
.مديدا نوحيها التوسع هذا نوحيه إل هذا الكري نجاوز وربما 

ينالفروق ذكر ني النتيثة ابن إل نياما المسالة هلع ل معتلل انه ؤيبدو 
iJiبجلأف امتعمالها وعد ، لأصلهاتبعا المتقاربة الألفاءل  JS ، نحدحن على أوحطا، لحنا

لالتومحع إل لث، ذليعد من يشير ولكنه أيقنا؛ الأصل بحسب بينها يفرق السكري 
.صراحة ح3لأ يعدْ ولا ، الامتعميا لكثرة معانيها 

.٢٩ص اللغويأ الفروق )١( 



عشبذكر نحيه إذ (حيانا، الالمظت؛ن ُين واحد نرق على المكري يقنمر م ~ ٤
فروقعنة يذكر وند ' آحر فرئا وأنت ٠ اسفعفه او نفد نم فرنا ذكر ورمما بينهما، فروق 

اتفاقموصع ذكرعا الي الفروق ■بميع ليت ان على يلل وهذا سواها، على أحدعا ؤيرجح 
هم.أنفالمفرق؛ن عند حش 

وممعللحاتا،ككالمين (_ ض الفروق بذكر مرة عابة المكري اولى ~ ٥ 
هابينفرق الي الآلفاظ وطيعة كتابه. مقلعة ل الأمر هذا إل أثار وفد . والفقهاء الناءإقة 

،والذات والحقيقة ، م والرموالحد ، والحقيقة والحل ، والحل الأصم ت تحو ذلك على نيل 
والتتال، —اقض والتتوالتفاد ، اقص والتنوالحل والمتع، واغل والكلماني، والتكلم 

٠والشرًل والسب والعلة ة، والدلالوالعلة والاستدلال، والدليل والدلالة والضاد، 
والخيقوالقديم والدات، والقس والمهجة والروح ' واروح والحيد ' والأ■جتءاد والقياس 

،والوحدانية والوحية والوحيد والواحد ، والوحدانية والواحد والفرد 1 والدائم والباقي 
ذلك.إل وما 

وقد، ه فروقل وآرائهم والفقهاء والفلاسفة التكلمان !انوال يتمثل ما وممرا 
المكرييكون ويهدا • تناولها لي ا الألفلأل بعض بين القرفة ل الأطاء أقوال أحيائا ين.كر 

الفقهوأهل النطق أصحف يرا0 منا غمها إل اللغوية الدلالة فروقه ل ممرا نجاوز قن 
وطيعةلفلرتهم تبعا الخاصة ومصعللحاتهم ألفاظهم ض هولا، يفرق أن غرو ولا • والطب 
النابغم من أن ا ملسدو ولكن ' ودقتها اكلألة محييي س فيها بد لا الي ، علومهم 

.(( اللغوية الفروق رر اسمه كتف ل ذلك إقحام 
منبعضها عثلو أو ، اللغويه الشواهد بقالة تتسم المكري فروق كانت ~ ٦ 

قتيبةلأبن ا حلائ. أصحايها إل الشواهد تلك عزو يهمل كلأ ما وغاتا ، المنة الشواهد 
اللغوي؛نس الفروق قل من ذكر مع قائليها إل وسها الكشرة الشواهد فروقه عزز الني 

.الأق١مين 

ؤيثدو1 النطق بطاع مشوبة أنها المكري فروق من طائفة على يلاحفل ~ ٧ 
قرئاأحيانا يفهم يكلد لا كتابه دارس أن حتى ، العقلية والحاكمة الكلامية الزعة أنر عليها 

.والخمع والكل ، والعام المنة كتفرقته وذلك ، س أوريه ما بينا 
موصعلمت فهي ' تفريق إل مثلها ل بمتلج لا ألفاظ العسكري فرق ~ ٨ 

،عليه تيل يأن ص أشهر وهو ، واضح بينها فالفرق دلالها نحتلط وام ٠ إمكل أو حلافا 



^سمق

والعلم، والإعدام والفقر ٠ واغل والكنب ، والحل والصفة ، والزمان الح؛ن •' نحو وذلك 
.والله والدهر ، والعطف والامتثتاء ، واغبة والإراية ، والظذ والعلم ، والتقليد 

كانتصراء i لغتسن من لكنت مما ألفاظا التفرقة من العسكري اصتثنى ~ ٩ 
لثرمةوا بالبصرية القالر نحر وذلك ٠ وأعجميه عربية أم (( لهجات )) عربية قبائل 

منوقع إذا إل^رادف منكر عثر انه على ييل منا • بالفارسية وآزر يالعريية واش ، بالكية 
محلفة.لغك 

لتماسا ومحاولته لتكلف وا لتعسف ا من شيئا لعسكري ا فروق ل نلاحثل " ١٠
منطائفة ل واصحا الأمر هدا ؤيبدو ٠ بشت ليت أو صعيفة لكنت ؤإن حتى الفروق 
لترس ل أيصا هدا يبدو كما ٠ فيها صعوبة وجد او i سها التفرقة يستطع 1؛ الق الألفلأل 

ذكرهمنا الرغم على واحد ممعنى تكون لأن ونحويزه مجن خمالة بالفروق القول 
،والحسام نة لوا ، والرسم م والخت، والصفة التعت تفرقته ل كما ٠ بينها فروق من 

يذكرأن غر من الفاظ خملة ببن التفرقة ل العسكري تكلف ؤيبدو . والحمع والكل 
المعجماتل وردت قد بينها فرق الي الألفاظ هدْ أن نحد حخن على ٠ صحتها تؤكد شواهد 
وق٠ غامفنا تفريقا والإراية الشيثة العسكري يفرق فمثلا ■ ل وف ممعنى اللغة وكتب 
؛للسان ا وق ، طويل بكلام والخبر النبأ ,بن العسكري ؤيفرق ٠ (< الإراية ت المشيئة ر) ؛ ا_؛( 

،أ0 نبوكذلك t وبه إيله  oL_tوقد . . . حمراأي نيا لفلان ؤإن ، أنباء والحمع الخبر، • النثا رل 
٠(( أحبر أي حرف، وعبر بجرف متعدية 

يمرقتم ، (( نحوي رر لغوي غبر تفرينا وحاء أتى لقن العسكري ؤيفرق 
تمنه آخر مكان وق ، (( الإتيان ت ابيء  ٠١١ اللسان وق الأحر، موصع احدهما باستعمل 

.(< جثته إذا أتيته، وقد )ر المملق: إصلاح وق ٠ ؛< اغيء الإتيان  ١١
بمعنىالحور ورد وحقن والحور، السرور بقن فيما قرئا العسكري ؤثتكلف 

علىالحسنة، النعمة هو فيه الأصل إن وقل الاستعارة جهة على •حمله كلامهم ق السرور 
-السرور ت والحبر والحمرة ٠ سره إذا ٠ حبرا بمبرم حثرْ وقد  ٠١١ يقول المكيت ابن نحد حقن 
:العجاج نل يرون. اى ، ١[ لالروم/ْ محروق، رومحة ل نهم و تعال؛ اه نل 

.الحم« (عطي الني لد غللخمد 
دلالةإل اكارعية الظرة على قائمة انها العسكري نروق ق القول وحلاصة 

الضالحديد اس اكغيم وترفص الأصلية يالدلألأ تتشث الق الظرة تس الأس. 





اغقق ٢٥مقيمة 

والصطلحاتاللغوية الفروق ل الق عمن نقول محرد الكتايتن هذين أن وجدت وقد 
.( والتحلمل اللرامة يستحق حديد بمشيء ياتيا ولآ ٠ آتما ذكرناهم ممن والفنية العلمية 

;الكتاب مواد مصادر 

بعرضما ّ ١ وهي. أر.دمة كتابه مواد مصائر أن مقدمه ل هلال أمو اوصح 
التكلسن.ألفلأل ق بجري ما - ٣ . الفقهاء ل نحري ما ~ ٢ • الق كتاب ل منه 

الناس.محاورات صائر ؛_ ل نحري ما ~ ٤ 
منهيلخر ولر الغزير عالمه مجن استمك الولف إن رر I نقول أن نستطع هنا ومن 

مجوصؤعصب إلى نافدا ٠ ومعرفته تقافته عن ومعبرا ٠ جامعا كتانا للقارئ ليقدم ٠ سيئا 
،وراجعه عاليه علق مما مفيدا ، ونقول ونصوص استشهاد من لونه مما متميزا ، (( الفروق أل 

((جدا ممرة مواصع ل وناقشه 
تالقرمحق كتاب خلال هن النحوي مذهبه 

ةالمدرمهما ، نحويتان مدرستان فيه ازدهرت عصر ل العسكري هلال أبو عاش 
البصريةالميرمة من الكوفية ة المدرميميز ما أهم ولعل أل ٠ لكوفيه ا والمدرسة البصرية 
سما٠ وحضريهم يدليهم العرب؛ ■بميع عن اللغت ومحارات الأشعار رواية ل اتساعها 

سمعو0ما إلا النحوية كتهم ل يشتون لا أنمتها جعل نشيدا تتشيد المرية ا،للرمة كانت 
.((رأ* وآفاته اكحضر ثراب من فصلؤتهم سالمت الذين الفمحا، العرب من 

منذلك ؤيتضح 1 مربا النحوي ميمه كان العسكري هلال أيا أن ؤسدر 
تقرأ؛ حيث ، الفروق كتايه ل ذكر0 ما حلال 

Iه منوالراد ، نداء واللهم ، اسم افه قولنا أن اللهم ونولنا اللنح قولنا مى لفرق ا» 
.(( آخره ل الميم وعوض الداء حرف فحنف ، الذ يا 

الإنمافءْ،;ق اينالأJاري وقال 
الييا(( )ر من عوصا ليت اللهم(( )) ق المشيئة اليم أن إل الكوفيون ذهب ُُ 

والهاء، الداء ل لكيه ار يا« ر> من عوض أنها إل المريون وذب ، الداء ق للتشيه 
.نداء(( لأنه الضم على مبنية 

•٣ • ص ين اللم الغريق 
.٦ ص اللغات فروق 

٠ ١٠٩ص النحوين الدارس 
.٠ • 0 رقم الغرق ، ٢ ١ • ص اللغوية الغروق 

. ٤٧رنم السألة ،  ٣٤ا/ا الإنصاف 





َةو

تإييتث

رقي5دمحمىهد
ظ..أ اتوقمثو؛ة

ءمحءلهررمعَإي
الودسينيك ١٥ج





وملمواله محمد ميديا على الق وصلى 
1يقضه ئا راد لا الني ، والبط للقبض < يالمهل القاتم ثل الخمد ]٧[ 

الال واشهد ميدعا، ينقطع ولا علدمحا، محصى لا الق نعمه على اخمله بمضيه. لما دافع ولا 
محمداان وأشهد ، لديه الخثلوة وتكب ، إليه تزلف شهاية ٠ له شريك لا وحله الله إلا إله 

الدصلى الخز لأعلأم رافعا أرسله ، الأمة لهداية المختار ، ؛الرحمة البعوث ، ورسوله عبيه 
.الخالق مهايح آله وعلى عليه 

كتبفيه صنم وقد إلا ، الأداب من وفنا العلوم، من نوعا رأيت محا إني نم 
المرقأشكل حتى تقارن  ٧١١٠٠الفرق ل الكلام إلا 1 أصنافه وتتثلم < امحنرافه نجمع 
1خهل والوالغضب ، والمثيئة والإرايْ ' والذكاء والفعلة والمعرفة، العلم ؛ نحو ، يينها

والألة،والسبب والفرق، والقمل والحمال، والهن ، والتمام والكمل ، والغلعل والخطأ 
المعانينه مالفرق ل رأيت ما فإني • ذلك ثاكل وما ' والية والزمان والسنة، والعام 

بوجوْالمعرفة إل يوقي فيما مثافحه كثرة مع الراغب ؤيقع ، العنالب يكفى كتايا واساعها 
.فيه الغرض إل والوصول ، معانيه حقائق على والوقوف ، الكلام 

—٢٩ —



الزق•٣ مسن 

؛تقصر ولا إطالة غبر من ُه الكفاية صر ما على مشتملا هذا كتايي فعملت 
والتكالم؛نالفقهاء ألفاظ ل ثبرى وما اث، كتاب ل منه يعرض ما على فيه كلامي لجعلت 

العالبن ضدا الكتعب ليكون تداوله يقل الني الغريب وتركت الناس. محاورات ومانر 
ياياتلأت؛ن ل ذلك إيدس تضمينه أردت ما وفرقت ]٨[ اومعلها. الأمور وخثر ' والمنحط 

لامحلأفمج4ا والأنماء العبارات اختلاف كون عن الإيانة j : الأول اناب 
•سها الفروق على الدلالان j والقول لغة كل ل المعاني 

.كلاما النؤع هذا س كان ما يئن الفرق ل • الثان اياب 
والتانلالنظر ويبن والاستدلال والدليل الدلالة ض الفرق j : الثالث اياب 

ذلك.معر محري وما والرؤية النظر وض 
بن)الفرق من ذلك معر بجري وما ' العلوم أنسام ض الفرق ل ت النابع اياب 

•وبمالفها العلوم يضك ما الفرق ول والوجدان، الأتراك 
الحياةوبمتن والحيوان، والحي < والماء الحياة بن )الفرق ل الخاص؛ الياب 

والقوة، ت3لاءة والأ،ّوالقيرة اة الحيين الفرق ول 1 ذلك ا بمالفوما ، والرؤح والعيس 
.وبمالفه يفاته ما ين والفرق 1 ذلك س يفرب وما ، والقلرة 

يجريوما ' والدائم اقي والب' والعتيق القديم الفرق ل • السائس اياب 
•ذلك مع 

ماام أقوبن ، منها يقرب وما الإرادات ام أق)ن الفرق ل ؛ السابع ال؛اب 
.الأفعل أقسام ومن ، وبمالفها يضاد٠ا 

ول، ذلك مع مجري وما والوحدانية والواحد الفرد ين الفرق ل - الثامن اياب 
والتصنيفوالتأليف الخمع ميل من هو ا وم، والخمعر الكل من بمالفه ما بان الفرق 

.والقمل الفرق س ذلك بمالف ما بن والفرق ، واغاورة والماصة والتنضيد والظم 
ذلكومايجالف والطر، والعديل والشه، التل بن الفرق ل : التامع اياب 

ذلك.مع يجري وما والخال، والتضاد لمختلف اس 
يقربوما والشح، والشخص < والحرم الحم بان الفرق ل الهاثر؛ اياب 

لك.ذس 

والصنف،وافهمع والخنس والأس، الأصل الفرق؛؛ن ل • منر الخالي اياب 
•ذلك س يقرب وما 



الولف ٣١ثمة 

والحولخاء الوض ، والنصب والخظ المم __ الفرق ل ؛ عشر اكاي اياب 
.والمكنة الفقر من ذللك عثالف وما < والحلة الغنى وض ' الطيات وائام 

الملكوُين ، والولد والرياسة والشرف العز ض الفرق ل • عشر الثالث اياب 
الحكم__ والفرق ، والعنليم الكبير وض ' والإعانة والمرة واكمك؛ن والدولة واللعنان 

•ذلك عع عبري وما والقدير والقيرة والقفا، 
والرأفةوالرخمة العمة وض والإحسان الإنعام ي؛ن الفرق ل ■' عشر الرابع اياب 

•ذلك سل وما والوتة والوقار والصبر ا"بلم د؛ين ' دالخثر دالنغع 
مععبري وما والحرامة، والرعاية الحففل |ان الفرق ل ؛ عشر الخاص اياب 

.ذلك من يقرب وط والزعامة والوكالة الضمان الفرق ول ' ذلك 
ذلكاثقالف وموالداي والملاح الداية من الفرق ل ■' عشر المادس اياب 

.منه يقرب وما والفساد الغي من 

بنوي1 واكجريب والفتنة والاختبار اككليف بن الفرق ل ؛ عشر ابع السالؤاب 
.ذلك مع عبري وما واللطف للطف ا وين ' واكوفيق اللطف 

والمرضوالمائة والهلاءة والملمة اكين بن الفرق ق ؛ عشر اكاس الثاب 
.ذلك مع بجري وما والملح والحلال والوجوب 

واليل،العوض وين والعوض، اكواب ض الفرق ل ت عشر التاسع اياب 
1والوجع والألر والعذاب اضقب من اكواب يمالف ما ين والفرق ' واكمن القيمة وين 

ذلك.مع مجري وما 
ذلكبمالف ما وين والزعو والحمية والتيه الكبر ين الفرق ل • الخئرون اياب 

•ذلك سل وما والهون والخشوع والخفؤع الذلل من 
والاصتهزاءوالمزاح والهزل واللعب العبث من الفرق ل والمثرون؛ الخالي الباب 

.ذلك بجالف وما والحرية 

،والشعبيت والحر 1 بر يوالد ة الحالين الفرق ل ؛ رانمنررن ال؛اي الباب 

.سبيله وما والإمر العجب وين ذلك، من يقرب وما والكيد وا،لكر 
والطهارةوالبهجة والوصاءة الحز بن الفرق ل : راتحشرون الثالث الباب 

ذلك.وغبر والسم.احة القح من ذلك يمالف وما والذلاغة، 



١^^، ٣٢ثنمة 

النيود؛ن والإنف-اذ، والأرمل البعث ض الفرق ل والمثرون؛ الرابع اتاب 
•والرسول 

والمنوالية، والأجل والدهر، الرمان الفرق.ض ل • والمثرون الخامس اياب 
ذلك.مع بجّى وما والعام 

،والشر والعالم والخلق، الماس ؛ن مبالفرق ل ت والشؤون السائس اياب 
ينوبم، القرال_ات وصروب الخماعك بن ؛ والفرق ، ذلك مع ومابجرى والأنام والورى 
ذلك.سل وما والقرابة المحة 

•والجهر والإفثا، الإظهار لن الفرق ق والمثرون؛ الماثع اياب 
ومااء والاقتفوالروم والمنال الطلب بن الفرق ل ؛ والعشرون الئامن اياب 

والصحيفةو١لمi^ر والكتف النشور وبن والمح، الكب الفرق ول ' ذلك مع يجرى 
ذلك.س يقرب وما 

،وآخرهوحدْ ونهايته ومداه، الميء غاية بن الفرق ل ت والمثرون التاسع ال-اب 

ماهمح ل نم ، الأيواب هنه اصمته فيما للصواب التوفيق ل الذ إل والرغبة 
٠تعال الذ ثاء إن والفعل القول من فيه انصرف 



الأولالباب 

والأضاءالمارات اختلاف كون عن لإبانة اق 
لغةكل ق المعاني لاختلاف موجيا 

بينهاالفروق على الدلالة ي والهول 

علىالشاهد ت تعال الذ رخمه مهل ين ألذ عبد محن الخمن هلال أمحو الشح قل 
علىنيل كلمة الأم أن اني، المعاختلاف محوجب والأسما، المارات اختلاف أن ١[ ]١ 

غمّومحالثة محانمة إليه نالإثارة ، فعرف واحدْ مرة الشي، إل أتبر ؤإذا الإثارة. دلالة معنى 
إلوالثالث الثاني ل ه منأشثر فإن ، محفيد لا مما فيها ثاني لا حكيم اللغة رواصع ، مفيية 

صرامحا.ذلك كان ، الأول ل إليه اشر ما خلاف 

jالأعيان من وعبن المعاني من معنى على بجريان اسمن كل أن على محيل فهدا 
قفلالثاني ا لكان ؤإلأ الأخر يقتضيه ما خلاف محقتفي منهما واحد كل فإن I واحية لغة 

تتعال قوله تفر ل ا ال؛ردر أثار ؤإليه العلماء من الخققون ذهب هذا ؤإل إليه. يمتيو لا 
.]الأندْ/ح،[ ب ناثءكمرءةس^حأ ج ؤ

يالمرما ام إمرالممد، ايروف الماس أم الأزلي، الثمال الأكم عبئ محن يزيد محن محمد المرد: ]\( 
والوث،والمذكر امل، الك: ها مكثئرة كتب وله ، والأخبار الأدب أمحمة وأحد محرمحنه، بغداد 

(.١ ١ ٦ بما ، ١ ٤  t/Uالأعلام ) . ه  ٢٨٦ّة . وضريا والضب 

—٣٣ —



الماراتاخلأف كون ص الإبانن j  ٣٤الأول الباب 

والن_هاجالشيء لأول الثرعة لأن 1 س_هاج« )) على (( مرعت )) نملض ؛ قل 
البلىوأنهج ، اُتدأْ إذا كذا ل فلأن سرع ت شولهم ذلك على واستشهد . عه ومتلعفلمه 

٠فيه اسع إذا لثوب ال 
لكان إذا واحد شيء إل ان يرجعكانا وإن الشيء على الثيء ؤيعقلف I قال 

الأحرعلى أحدهما نملف الأول بأريد ما ؛الثاني أريد إذا قاما ، للأتم حلاف أحدهما 
قولهمثل ولكن ، اس عبد ائو هو نيئ كان إذا اش عبد وايو نيد جاءني • تقول لا • حط 

يهل[تلمنالب
نثبوذا مال ذا ئركتاك ممد يه أمرت ا مفاتعل الحم أمرتك 

يتنسبما والنشب . قال كدا ، الماْت يه يعنى فإنما يقيد ب إذا المال أن وذإك 
[الئلويل من ت الخءليئةٌ، قول وكذلك العقاراتر'آ، من ؤيشت 

والتندئالناي دونها من أتى وهند د هنها بوأرض هئد ئذا ألا 
الة.به وردت  ١٠والمنهاج القرآن، به ورد U الشرمة : عباس ابن تال : xnY/rالخفاظ •صلة ق )١( 
صي، الغشواهد وشرح ، ١ ٢ آ/أ الأدب وخزانة ،  ٦٣ص ديوانه ل معدكرب بن نمرو المن )٢( 

طرودللأعشى ، ١  ٣١ص دما؛ه ل مداس بن وللمماس ، ١  ٢٦ص ديوانه ل ندبة بن ولخماف ، ^١ ٢٧
٣٣٩/١الأدب خزانة ل خفاف بن لزرعة أو السابقين الأربعة لأحل وهو ، ١ ٧ ص والمختك لمؤتلف اق 
قة نويلا ، ٢ ه • / ١ سويه أنمات شرح ي مرداس بن للماس أو ندبة بن ولخفاف ، ٣ ٤ ٣ ، ٣ ٤ ٢

وامحق، ١  ٣٩ص اللام—ات وكاب ، ٠ . a/ القمل وشرح ، ٢ ٠ ١ a/ ، ١ ؛/٦ راكئاثر الأنام 
. ٣٢١،  ٨٦،  ٣٦/٢والمنصب ،  ٢٧٢، ا/اه 

اجمكل ض أطلق والفضة،م الذهب ُن يملك  ١٠الأصل ف المال :) (<ُرل ))  ١٦٣٦/١ اللمان ل )٣( 
ول. م( أ.رايأكثر كانت لأئ الإبل ض الخرب عد المال بمللق ُا ^محر الأمان ص يملك وض 

٠والفضة، الذهب الصامت؛ ؤ ت (( صت )) ؟/له اللسان 
ربالخلسان واثمقار. المال ت المشب تميد؛ أبو قال والصامت، الناحلق ص الأصيل المال النقب؛ )٤( 

/\U،>U (( نشب)).

(رالإملأم الجاهلية أدرك شاعر؛محرم، ُليكة، أبو انمي، مالك بن أوص بن جرول ت الحطئة )ْ( 
إذا; نقال الناص هحاء عن ونحاه فأخرجه بأنمات فامتعهلفه ا بالمدينة ه خمر صحنه ، عنيفا هجاءا وكان 
.( ١  ١٨؟/الأعلام ) . — ٠٤٠نحر ترق جوعا، عاق ثمرت 

.٣\/. ٥ ، ( ند )  ٢٢٣/٣الخرب وكان ،  ٢A٣/٢والدرر ،  ٣٩ص ديوانه ق للحطتة الين )٦( 
،؟/aa الهرامع وهمع ، ٩٧ص اللغة فقه ق والماحي ٧، • ١، • / ا القمل شرح ق ية نوبلا ، ( اي ن) 

.(جدر أ/آأا) الرب ولسان 



انماراتامحادف كون ص الأباة j  ٣٥الأول اس 

٠نأي ؛ ه ليقل ذلك وأدنى ، ٠>^؛ حيث إل عنك ذهب لما يكون النأي أن وذلك 
نيالأي الندونها  ٧٢٠أتى والتقدير ' السحيق الموصع إل والذهاب الترؤح نحفيق والعد 

الغايةيلغ يكاد الني والعد ٠ العد أول يكون 
لحاء ما حميع أن على بلل العطف ل ههنا قاله واللي اممة; رحمه هلال أبو نل 

٧١ا ذكرنا ممحرى حارض لففلن من ' الحرب وعن القرآن،  والمحرقةواللب، العقل ٠ 
هداجاز فإنما ' الأحر على احدهما معطونا والفعل، والعمل والخرح، والكب والعلم، 

الدمد ايي على زيدٍ عطص بجز ب ذلك ولولا ' المعنى ل الفرق ١[ ]٢  ٧٢٠سنهما لما فيهما 
هر.هو كان إذ 

العطوفغجر يتناول أن العطوف حق •٢٧ أن ومعلوم الذ رمه هلال أبو نل 
قبلها عموأفرد تفخيما ذكر الثاني أن علم إذا إلا ٠ عليه يه عطفا ما عطف ليصح عاليه، 

فمنءثانءدو١ ؤ نمال؛ قوله •ق الملائكة على وميكائيل جثريل عطف نحو ، تعغلينا
.القرة/ح؟[ ]ه 

حتىمحتلمين معني؛ن على الواحد اللقفل ييل أن مجوز لا ت النحوين يعص وقال 
علىوألس اثكل علامة، لدلك فيه يكن؛ لر إن ف' متهماواحل لكل، علامة تفاق 

ة،اوعلمحرورة ذلك إل يينع أن إلا المشكلة الأدلة وضع الحكمة من وليس المخاطب، 
علىالواحد اللخفل ييل أن يجوز لا وكا وم، شد ما إلا ذلك غم الكلام j عش، ولا 

تكبراذلك ل لأن واحد، معنى على يدلان اللفظان يكون أن يجوز لا فكذلك ، معنيم، 
فيه,فانية لا مما للغة 

واحدبناء عليي يكونان لا ،كما واحد ممعنى وأنعل معل يكون أن مجوز ولا • فل 
واحد؛والمعنى اللفظان يجتلف أن فمحل واحية لغة ق فأما ؛ اغت؛ز( ل ذلك مجي،ء أن إلا 

وماطباعها، على بدلك تتكلم العرب سمعوا ؤإنما ، واللغويهم، التحويهم؛ من كتم ظى كما 
المامعونيعرف و1ر ، وتعارفهاعاداتها يه حرت ما وعلير الختلفة' معانيها  ١٧٢نقومها.ؤ، 

الحكم.j؛ يجوز لا  ١٠العرب على وناولوا ذلك،  ٧٢٠فلنوه ما ففلنوا والفروق، العلل، تلك 

((د البع() مع (( اياي، )ر فتوله ز ; الخطثة يت أورد أن بمد  ١١٤انماعين كاب ب، أم.؛؛■j؛ فال، ر١( 
-( بارد ه نمي والبيت ا كتهر كلامهم ق الجنم، هذا من جاء قد كان وإن نصل، 

ىعلجاء )رما كاب ; منها، كتم؛ كتب فيه المن الوضوع وعزا وأننل,ممعى، نعل يكون أن بجرز )٢١( 
.الزجاج إسحاق لأبيأ (( واقعك فعلت )) وكتاب الجوالبني، ممرر لأإٍا (( واحد وأفعالت.ممعى فعلت 



الماراتامحلأف كون عن ١^^ ز  ٣٦الأول الباب 

الكلمبنj الخرمحان نحالف أن بجون لا العدسة; أمل من اغققرن وقال 
مرحم)) مثل (( ممعل )) تفيه قيل ؛L،_؛ عي؛ الرجل كان فإذا • قالوا • واحد ومعناهما 
وإذا; ٠( شكور و)ر (( صور » مثل تعول« » : قيل الفعل عنى قويا كان وإذا ؛ ،، ومحرب 

عانةذلك كان وإذا ؛ (( صار و)) علام(( رر مثل (( لعل )ر : قيل وفت بعد وقتا الفعل فعل 
المانىيتحقق لا ومن • ا، مهداء ورر ء، معطاء ور) (( معوان رر مثل [ ١٣]ممعل« رر ت قيل له 

تفيدة اظلبالغإفادتها مع عي يل كذلك، الأمر وليي فقط، البالغة يفيد كله ذلك أن ينلن 
الانيالقنكرس.

إلاالكلام، حميم ل (( أفنك رر يفيد ما حلاف يفيد (( يعلث؛رر ت قولنا وكيلك 
أوصبت«يثريه ما أعطيته انك يقيل (( ١رجل مقيت رر ٠ فقولك لغت\ن؛ ذلك من كان ما 

شريترر ت وقولك ؛ الماء من حظا أو مقيا له جعلت أنك يفيد امفيته'، وار حلقه، ل ذلك 
((رعدت ورر إشراق؛ دان صارت أنها يفيد ا( اشرقت ورا عريت، حلاف يفيد (( الثمن 

٠رعد ذات صارت (( ارعين ورر يرعد، أتت ماء ال
إنفواحد، بمعنى والنهر والنهن والثم، الشعر إن اللغة أهل يعص قول قاما 

هاانفالمعاني فلختلأف المعاني، اختلاف يوجب الحركات اختلاف كان وإذا لغتان. ذلك 
كذلك.يكون أن أول 

اقب.تتعلا الحر حروف إن ة؛ العرييأْل من اغققون قل أيقنا المعنى ولهدا 
فيها،الحكمة اد وإفة، اللغحقيقة إيطد نعانها جوان ل ءر • ترمتويه ابمن قل حتى 

.(( والقياس الحقل بوج؛ه ما بجلأف لقول او 
كلووقع ' حقائقهاعن خرجت تعاقبت إذا أنها وذلك •' الله رحمه هلال أبمو قل 

فأبىواحد، معنى ا لهمنحتلفان لفظان يكون أن ذلك فاوجب الأخر، بمعنى منهما واحد 
العاني.يتحقق لا س يه وقل بذلك، يفورا أن اغققون 

ردواحد، معنى الختلف؛ن لالفذل؛ن يكون أن من امتناعك إن ت يقول قاتلا ولعل 
تقارا ابرح أو العقل' هو • فارا اللبت روا يفأن أرادوا إذا لأنهم اللغة، أعل همع على 

عندهموالعمل الفك؛ أن على ييل وهذا ، المب؛ هو ؛ قاراكب الأو الكب، هو 
ذلك.أشبه وما ، والمأكب والوالكب، ابرح وكذلك سواء' 

ةاللغا، علمس الرزباف، بن به درّتي ابن محي بن جعفر بن اف •مد محي، أم ؛ درّتويهابن ( ١ر 
.. آه ٤٧ّتة ■ُفي تعلب. نمٍح شرح له الأصل، فارّم والتحد، 



الباراتامحادف كون عن ١^٠٧^ ي  ٣٧الأول انماب 

كانوإن آ، اللب رر ! محولناأن إل ندهب أنا إلا ، نقول كذلك ايصا ونحن • يلنا 
هوكان وإن لقول ١ ذلك ومثل ؛ (< لعقل ا رر محولنا يفيد ما ف حان يفيد فانه * لعقل ا هو 

وكذلك٠ الأخر شّده ا مبجلاف يفيد منهما واحد كل فإن ، القول هو والكلام ، الكادم 
ماخلاف يفيد للثواب؛ مستحق ؛ محولنامحإن ، للثواب الستحق هو كان [ ١٤]ؤإن المؤمن 

.الباب هذا ق ما خمح وكذلك . مؤمن ■ هولتا يفييه 
احتماهمهماعلى ،٢ يه يصرن وأر ؛، أبصرته رر بنتا الفرق ٠ الحري ثل المعنى ولهذا 

إلانتشلت أى وفعلت i ه ممرصعيهبرا صرت أنك  dLjco(( يه يصرن رر ان ، لفانية ال 
وكذلكi ذلك من لأكثر ؤيكون ، مرة يكون أن بجور ففد ا؛ أبصرته رر وأما ؛ الحد هذا 

ألاوجاز i معه وأتت تدخله أن جاز أ؛ أدخلته رر ت نلت محاذا t (( ؛4 تخلت ورر (( أدخلته رر 
إل-ا وحاحتو. يسسك معك وهو لك ليخول ا بان إخبار (( به دخلت ور> ، معه تكون 

.كفاية وفيه ذكرناه ما على المذهب هذا تاييذ ل الاهتصار يلزمنا الامحصار 

مااختلاف ت منها ممرة فاشياء وأشباهها المعاني هلمه الفرق به يعرف ما قاما 
للذينا العنين صفات اعتبار ومنها معنييهما، بن الفرق يراد اللذان لإففلان ا عليه يستعمل 

تعيىالى الحروف اعتبار ومنها ، المعنيان إليه يؤول ما اعتبار ومنها ، يينهما الفرق يطالب 
للفتلا صيغه يوجبه ما ومنها ٠ الاشتمق اعتبار ومنها ، النقيفس اعتبار ومنها ، الأفعل بمها 
.للغة ا أصل ل أحدهما أو للففلن ا حقيقة اعتبار ومنها ، يقاربه ما وين بينه لفرق ا من 

العلميهن فكالفرق ، الكلمتان عليه تستعمل ما جهة من يعرف الني الفرق قاما 
،واحد ْنعول إل تتعيى (( المعرفة ور> ، منعولن إل يثعيى (( الحلم رر أن وذلك ، والمعرفة 

قبينهما رق الفعلى ييل عليه إياهما اللغة أهل واستعمل ، الوجه هذا على فتصرفهما 
ذلكيفيد لا « لعلم ا در ولففل ، عره من المعلوم تمييز يفيد ،ا المعرفة رر لفخل أن وهو ' المعنى 

انتهيناإذا ة كفايفيه مما ذلك ل وسنتكاوم ٠ المعلوم ذكر ل التحسس من آحر بمضرب إلا 
•موصعهُآ* إل 

،والإمهل الحلم دن فكالقرق ٠ العنين صفات جهة من يعرف الني الفرق وأما 
لذلك■ ومحنبين ٠ وقبيحا حسنا يكون (( الإمهال ورر i حسنا إلا بكون لا (( الحلم رر أن وذلك 

.اش ثاء إن ، موصعهر 

.١ ١ ص للزجاج وأفعلت فعلت كتاب في; ألقول هدا مثل انظر ( ١ ) 
.الرابع الباب صمن ، ٩٣الصفحة ق مجا انظر )٢( 
.عشر الرابع الباب ضمءن ، ٢٢٧الصمحة ل صبال  ١٠٠انظر )٣( 



الباراتاخلأف م0 ص الإُانة j  ٣٨الأول اياب 

ضفكالفرق ، العشان إليه يؤول محا اعتار جهة من يعرف الني الفرق وأما لْاا 
فيه.ذلك اعممك ولا المازح، نحشر يقتضي لا الزاح« )١ ان وذلك والأمتهزاءُة، الزاح 

ولا، تحفرمم على منه ذلك يلد فلا ، والملوك الروصاء من التؤع بماذح اكا.ع أن ترى الأ 
تهزاالتحشم يفتفي (( الامحتهراء ورر ؛ يهم ه امتثناٌعلى يلل ولكن ، تحشرهم اعتقاد 

■وأؤبمد عليه دلا ما تاين العني؛ن ُين الفرق فظهر ' يه 
فكالفرق، الأفعل يها تعلى الق الحروف جهة من يعلم الني الفرق واما 

الدممحوت أنك ذلك فيقتفي (( عنه عفوت )) ت تقول أنك ذلك ٠ والغفران العفو 
.ه يه تففءحولر ذبه له سرت أنك ذلك فيفتضي (( له غفرت )ر I وتقول . عنه والعقاب 

.اممه ثاء إن يايه ق محي، هذا وييان 
ةوالرعايالحففل ين فكالفرق ، النقيض اعتبار جهة من يعرف الني الفرق وأما 

للمانيةال يقولهذا ، الإهمل (( الرعاية ر> ونقيض ، الإصاعة (( الحففل )) نقيض أن وذلك 
I(الحففل )) يكون عدا فعلى الإضاعة، إل يوئي ما والإهمال . (( هنل » : راع لها يكن لر إذا 

الكارهيه يصرف اليي جب الفعل  ٠٠الرعاية ور) يهلك، لئلا الشيء عن الكارْ صرف 
الكلمت_انهاتن ين الفرق ل يعتمر ب ولو النه. شاء إن موضعه ل هدا وسرح عنه. 

ذلك.بين الفرق معرفة لصعب النقيض سيلهما وما 

،والتيسر يامة البين فكالفرق الأشتقاق، جهة من يعرف الني الفرق وأما 
هداالموص، من مشتقة السوس أمور من الدقيق ق النفلر هي السياسة(( رر أن وذلك 

((التديثر ور) i عنه تلق لا الأمور لأن بالسياسة؛ تعال الله يوصف لا ولهدا العروق، الحيوان 

وسويهاالأمور آخر فالتد؛،ر ، عواقبهاالأمور وأدار ، آخره شيء كل ودبر الدبر، من مشتق 
أنوذلك ، ة(( مياسرر تمر البر للتيبقيل ولهدا ، عواقبهات أي أدارها به يملح ما إل 

٠الأول إل راجع فهو ٠ الثلر دقة إل ما^٠"^ فيه عرضن واستمر كثر إذا آآ التيبثر رر 
الكلمةل تكون لا التلاوة(( رر لا"اأ أن وذلك والقراءةأ،، التلاوة بين وكالفرق 

.فيهانكرن ،< القرا،؛ ورر الواحية، 

.والعشرين الحادي الباب صمن ، ٢٨!الصفحة ي ق سبأمجا انظر )١( 
.عشر الئامجن الباب صمن ، ٢٦٤المغحة ق -اد مجا انظر )٢( 
.صشر الخاص الباب ضمن ،  ٢٣١الممحة ي .~\ن ماانظر )٣( 
عشرالئاك الباب صمن ، ٢١٧المغحآ ق سأي مجا انظر )٤( 
.اكاي! الباب صمن ،  ٧٠المغحة ق مجا انفلر )٥( 



الباراتاختلاف كون عن الإبانة j  ٣٩الأول الق 

من(( التلاوة رر أصل أن وذلك ٠ اسمه تلا ت ول تقولا اسمه فلأن قرأ تقول 
فيهاستعمل ب أحثها نتع الكلمة تكن ب فإذا ٠ بعه إذا يتلوْ الشيء الشيء تلا ت قولك 

.الفعل هذا لختس اسم (< القراءة )ر لأن i القراءة فيها وتستعمل ، t( التلاوة )ر 
٠واأوالُا، الاستفهام من فكالفرق ، اللفقل صيغة توجبه  ١٠٣١الفرق وأما 

طالبتفهم الملأن فيه، يشاك أو المستفهم محهلمه لما إلا يكون لا الاستفهام« )) أن وذلك 
((الاستفهام رر فصيغة I يعلم لا وعما ٠ يحلم عما السائل فيه يسال أن نحور وقد ، يفهم لأن 
ماكل وكذلك . السؤال وفن لينه الفرق عن ينبئ للطاب والأستفعال ٠ ءأ اصتفعال رر هي 

والجهد، لصعق وا الصعق رد مثل محتلف فمعناه t والأفعل الأسماء من صيغته اختلفت 
•محراه بجرى مما ذلك وعر ، والجهد« 

،فيها وحقيقته اللغة ل للقفل ا أصل اعتار جهة من يعرف الني الفرق وأما 
أصراتمن صوت هو اللغة ق (( الحنن أر أصل أن وذلك ، والأستيو الحنن ين فكالفرق 

علىمنهما واحد كل اسم أجرى حتى ذلك كثر تم ، أوطانهاإل اشتاقت إذا نحدتها الإل، 
وهساالمعاني هيه اعنبمرت فإذا ٠ السبب اسم لنسب|ا ا وعلى السبب على يجرى كما ، الأحر 

•مثل لغتن من أنهما فاعلم i معنييهما ين الفرق لك يتبين ول؛ ، اإكلمتان ل ساكلها 
((ازن ورر ة، العرييالد« رر قولما: ومثل يالمكيسة، التنم-ة؛( ورر يالبصر.بة، (( القنر رر 

؛الفارسية.

اش.شاء إن الباب هذا من يغيتك إل أوصلتك اعتمدتها إذا خملة وهلم 

•اكاني الباب فن ،  ٤٨انمغحة ي سيال ما اطر 



الثائ[الاب ١٧]

كلاماالنوع هذا من كان  ١٠ين لفرق اق 

:والصفة واللفب والمحمية الأمم : الكلام فمن 
:واللقب والأمم والمحمية الأمم ب؛ن فالفرق - ١ 

أوغركان شخصا مقرئ، معنى على مايل )) السراجراا;ابن قال فيما الأمم ان 
ةدلالمعنى على نيل كلمة اث؛ رخمه عيسى بن علي الخن أبو نل وفيما . شخص،< 
أبووثل • صلحجه على لي—لل ينهب كالعلم أته ودلك النمو، من واشتقاقه الإشارة، 

هوحث من ان لزممقتض غر السمي على دال قول الاسم ت افه رحمه المازني العلاء 
•فعل هر حت من تقديره أو اقتضىزمائا ما والفعل ، اسمر؛آ

ُدالن عاخذ ، بغداد أعل من لغوي أديب ، بكر أبو صهل، بن ري البن محمد : السراج ابن )١( 
راحالن ابءغله حى محتويا النحو زال ما : بمال القارص، علي وأبو والمراق الزجاجي عه وأحد 

.(  v"\/rالأعلام  ٦٣١ منة توق . بالومض ءار1ا وكان أصوله، 
اة،المحار كس ضر، ■عتزق، باحث : ارماي الخسن أم الذ مد بن ء1ي بن عسى بن علي )٢( 

'—نةوق تالسراج. ابن أصول وقرح وانجهول، المعلوم ت منها ممض ماثة محو له . سامراء من أصله 
(. ٣١الأعلام؛/٦ ) ه. ٣٨٤

احدقسان، مازن من بقية، ين حبيب بن محي بن بكر المازق عثمان أم لعله I ال١زني العلاء أم )٣( 
■روض الع' والتصريف العامة، به تلحن ما كتاب : منهامماتي له المرة، أهل من الم، ق الألمة 

.( ■آ/بمأ• الأعلام ) »_. ٢٤٩ّنأ مفي 
.٢ ٤ ص التعربمات َمحاب ق القول هدا مثل ورد )٤( 





؛لوإإلكلآث^مإئس؛
:واثئت^؛ م-الهمقساكمي 

لماواكفة انمشات، من يتضر  liاش، رحمه ، العلا، أبو حكى فيما التعتن أن 
تعالاس ينعت أن يمح هذا فعلى • مل • التعت من أعم فاكفت < ذنغثر لا ولما يتغثر 

ولربتغر. أن محرز لا إذ لذاته اوصائه بنعت ولا ولا.بفعل، يفعل لأنه لفعله باوصافه 
منبنلهر هوما المعت أن عنيى لي وال، يشي، ذلك من قال ما صحة على نتيل ي

والمامرزأ؛؛الأمئزص قولهم: كمثل الخليفة نمت هذا : قالواولهزا ؤيشتهر، الخفان 
قولهمكان ؤإن صفته، يقولوا ولر الأس، المم على نمه ذكر من أول : وقالوا• وارشيد 

الخفة.تقييم لا ما ذكرناها الق المعاني من بقيد لا النعت لأن عندهم، له صفة الأمض 
لشاربالأحر، موصع متهما واحد كل فيقع والنعت الخفة تتداخل قد ثم 

•المعنى ل بينهما فرق ولا أحرى، ة لغوالنعت لغة الخفة : يقال أن وبجوز • معييهما 
;يقولون الكوفة وأهل الخفة، ون يقولالحاة من المرة أشل أن ذلك على والدليل 
يغالب.سضكما ذلك على غلب فقد الخليقة نمت قولهم قاما ٠ بينهما يفرقون ولا التعن، 
الرفعة،ق اللقب محرى فيجرى ' :؛فمه معنى بغثر الوصوفى [ ١٩]بعض على الخفان 

•الأحر مرصع ل منهما واحد كل استعمل حتى كثرا نم 
والمردان، ٢ وصف ) الحفاظ وعمدة ، ،ْ/ْإإ/ْْ"اث١لكاJات ، ٢١٨ص اللغات فروق انفلر )١( 

.٤ ١ ص والفرائد ، ( صف و) 

ويمال ولا حن، من ب التيءا وصف انمت : الأم ابن قال ١) :  ٢١٨ص اللغات زوق مح، )٢( 
اظالحفعدة ون ، القبيح(( ول الحين ل ينال والوصف؛ . مرء نعت ت فيقال يتكلف؛ أتت، إلا الشيح 

لجعهم وبعض، مترادءاj، والخت، أنه والظاهر وباطلا، حقا يكون الوصف ؤ ؛  ٣١!/^١ ( صف، و) 
.( الترادف، والغناهر ، الوصم، ، ٠١٧؛،محقث، هو فيما إلا نعت يقال فلا أخص، انمته 

هأبيوفاة يعد بالخلأفأ بوح عباسي، خليفة التصور، بن الهدي بن الرغيد هارون بن محمد ت الأمع، )٣( 
منةول ، ده بعن مالعهد ول المامون وكان وأطرافها، خراسان الآمون أخاه وول —، ٥١٩٣ممة 

.( ١ ٢  U/vالأعلام .) ٠١٩٨ّنة توق، ، خليفة ه وبنتالأمغ، أخيه بمنلع المآُون نائي — ٥١٩٠
ص—ابع، اص العبو أب، النمور جعفر اي، بن المهدي محي بن الوحيد هارون بن اذ •مد ؛ الماهون )٤( 

.( ١ ٤ الأعلام ) .  ٥٢ ١٨ّنة توق، ، الملوك أعاظم أحد ، الماّم، الخلفاء 
ةالدولاء خلفامى خ، العباسي المنصور بن الهدي محي بن الرشيد هارون ، جعفر أر • الرفيد )٥( 

حاعاس، فصيحا ، والفقه ين، والحل.العرب، وأخبار بالأدب عالما وكان وأشهرهم، العراق قا العباسية 
امة خليفباب على يجتمع ولم منة، ويغزو منة يجج وكان العباس، بمي، بجبار يلقب ، الغزوات كمحر 

ّ( حا^\• الأعلام .) ٥ ١  ٩٣منة رق، ، العلماءرالشعرا، ُن بابه ^، اجتمع 





^^ع£لأنا
تالحويبن فول ه مثالذلك. زال الخد حاء فإذا هومشكل؛ ما الاسم عليه يقع مما يكون 
الاسمأن وهو • آحر وفرق • أيان الحد حاء فإذا ، إثكل ذلك ول . والخرف والفعل الاسم 

.وميرْ ذلك بين الحد حاء فإذا والحميمة، الاستعارة وحه على يستعمل 
;والحقيقة الحد سذ ١لمق — ٨ 
له،غثره محالطة من منع بحيث ، الأشياء أقرب من وقمله الشيء أيان ما الحد أن 

أنهاوالشاهد اللغة، أصل ل موصعه القول من وصع ما والحقيقة المع، العريية ل وأصله 
ذلكومثل فولا. إلا ايناقضه ميكون أن محوز فلا ' ئولأ إلا اباذ وليس الجاز، مقتفية 
وهو1 بللحقيقة عته يعثر ما مي ينم ' قولا لكلب ١ وهو نقيمه كان قولا كان لما انميق 
٠بينة مفارقة للحل مفارقة الوجهين على فهي ٠ جازا ' حقيقة الذات 

فملقد جنس ؤإيد بحمعه عثر له لما إلا يكون لا الحد أن أيقنا بينهما والفرق 
الوالشيء [ ٢١'!شيء ت كقولما عثر، له ليس ولما كذلك تكون والحقيقة وبينه، بينه بللحد 

.بغرم الاحتلاثل من للممحدود المانع هو الحد أن وذلك ، تيء هو حنث من له حد 
ما: فقول لحون، ليس اللون غر أن ،كما شثاكان لهغملأ كان .ولو لاغثرل والشيء 

بهم علهو _J العلم أن وهو ' آحر وفرق • ؟ الشيء حد ما • تقول ولا ؟ الشيء حقيقة 
بذاتها.علم والعلم؛الحميقة ، مميزه ومما 

:والرمم الحد بص المرق ~ ٩ 
حثبه محثر مة ال مثل والرسم ا الحدود عن اليان من يكون ما أئم الحد أن 

اجمحتغر والرسم فيه. ذلك أمكن إذا بالأصل الإشعار من للحد د ولا التحديد. ر يع
الرممبين المنهلقيون وفرق . الديار رسوم ومنه العلامة' اللغة ل الرمم وأصل • ذلك إل 

أعراصه.من والريم ، الشيء منِطيعة ملحوذ الحد ؛ فقالواوالحل 
:م ما : هولتا وبين حاوه، نا : هزلنأ بين الفرق — ١ ٠ 

عنوسوالأ ، (( الحم ما )ر كقولك الحد، عن موالأ يكون ؟ هو ما قوكا؛ أن 
:يرسم؛قولا ؤإئ ، ذكرناما عر محي لا الثيء أن وذلك الشيء«، ر)،ا كقولك: الرسم، 

،الدنيا(( ما )ر كقولك; الخنس، عن وموالأ عنه، ومحثر ؤيذكر يعلم أن يمح اللمي إن 
اكهإتُآ،((و)رما المحاص، ت نتقول ، (( اكقولك؛))محا اللغوي، التفسير عن وصوالأ 

منوجه من الاحتصاص ييين ذلك لأن ؟ ماحي، 1 نوفا كذلك وليس • العود،، » ت نتقول 
iالوجوه هذ0 
.(( ثطر )) ١ • ه/ْ الرب لسان . منه صرب ث ومل ، الذائب العاص ؛ بالكسر ؛ المطر )١( 
.((ثطر » ١ . ْ/أ•الرب لسان به. ينخر الذي العيد : ومر مر عئل ، التطر )٢( 



:رااذ١ت الخقمت ين المرق " ١١
حقيقته.يعرز لر من ه ذاتيعرف وند ذاته. يعرف لر من الشيء يعرف لر أنه 

العربعند والحقيقة كيلك، الذات وليت ذكرنا، ما على القول نيل من أيقنا والحقيقة 
حقيقته.محمي لا وفلان i الحقيقة حامي هر ! يقولون حفظه، الإنسان على بجب ما 

:والحي الخميمة نص المرق " ١٢
.قبيحا[ ٢٢]أو كان حنا اللغة، أصل ل موصعه القول من وضع ما الحقيقة أن 

التحقيقام شملهما ؤإنما > نا حإلا يكون فلا الحكمة، من موضعه وضع ما والحق 
والحكمة،اللغة من موضعه منهما الشيء وضع ل لامزاكهما 

توالعي الخمتمة بص المرق ~ ١ ٣ 
معنىيكون وند وجه' دون وجه على القول يه يقع الني القصد هو المعنى أن 

ماذكرنا،على منها موضعه القول من وضع ما والحقيقة القمي. يه تعلق ما اللغة ل الكلام 
قولكومثاله مصدر، ههئا وهو ، ومكائامصيرا يكون والممعل • معنى أعنيه عنيته •' يقال 

هرالممى إن عليه: الأة رخمة ءاليُا، أيو قل ولهذا . حنادحولأ أي ' حناملحلأ لحك 
يوصفولا ت ال قمصير. لأنه القصد المعنى فجعل * القول من إليه يقصد ما إل القصد 

هووالقمري القول، من إليه نقصد ما ال قلوينا قصد هو المعنى لأن معنى يانه تعال االٌ 
المعنى،هر ايد ذكر يكون ان الكلام هدا وحقيقة بمعنى. وليس المعنى هو تعال وائد • المعنى 

.حادثاالحقيقة ق المقصود كان إذا المعنى هر إليه والقصد 
زيديكون ان ولايجوز يكلأمي، أردته • كقولك 1 نيئا بكلامي عنيت •' ومولهم 

ه.نفدون عنه الخم واريد نكرْ عي انه على ذلك فيل ، وجودْ مع مرادا لحقيقة اق 
ولا، كذاقولك معنى تقول انك ترى ألا يقصد، ما دون القول على مقصور والمعنى 

هأنوالراد معنى، فلأن إل ليحولك ليس • فقيل فيه نوّع نم ' كذاحركتك معنى • تقول 
الفقيل؛ المعنى، ل يتومحع لر ا مالحقيقة ق وئومع يالقول. ذكرها تقصد فانية له ليس 
ولا، كذاالحركة حقيقة ت ؤيقرلون معنى. وله إلا شيء لا يقل؛ ولا حقيقة، وله إلا شيء 

ذلكأن إلا معاني والأعراض الأجسام سموا أنهم على هذا ، كذاالحركة معنى ت يقولون 
يتعداه.ولا فيه المتعمل موضعه يلزم والتوسع > نوّع 

ممرهن الكلام علطء وريس المعتزلة، ألمة من الماثي، سلام مر الوهاب همد بن محمد : علمي أبو ( ١ر 
٢(.م.)الآءلأمآ"/ا'ْ  ١٠• سزم توفي الذهب، ق بما اممرد وآراء معالات له الحاية، ١كل١ممة ية نوإله 





^^ئكلأنا
:والكلناتيّ الكلم ١^ -  ١٧

أملمن محراء بجِي ومن القاص j استعمل ثم الكلام، فاعل هو التكلم أن 
الش_<مانى.ومثله . للماك، الزواند ه يالخقت والكلماني 1 لمناعت ا وجه على الخيل 

ولاالاحتجاج، علمى القوي الكلام، على القتير ، اللمازر٢' اليرب تلمض به والمنة 
.تلحقه لا ياليراية الصفة لأن و4 تعال الض يوصف 

;و١أعارة الكل٠ة نص المرق " ١٨
منواحية لأنها كالمة اكصيال0 مت ثم ، الكلام حملة من الواحيق الكلمة أن 

ألا٠ نقصان ولا نياية غثر من عليه هو بما عنه الخم هي الشيء عن والعبارة أ القصائد حملة 
مارةذلك يكن لر الاتع، العميق العريض الملول هو فقيل الخم عن سئل لو أنه ترى 
عنهارة عبذلك يكن إ العريض، التلوز هو ولونل صفته، ل الانع لزيلخ، الخم عن 

حيه.من العمق لنقصان أيقنا 
الةزبغر من وجهها على كلامه معاني يولي كان إذا فلأن عن يُثر فلأن ؤيقل 

منارة العبت وقيل عنه. معثرا يكن لر منها، نقص او فيها زاد ؤإذا منها، نقمان ولا فيها 
؛الزيايةصفتهال الإشكل فرتفع ، وزنهامقدار ليعرف ثعثر ؤإنما لدنانثر، ا عبرت ت قولك 

والضانص.
^رالالنانوزن ت والتمر الخاطب. إل العني ئعثر لأنها ٠ عادة ت العبارة وسميت 

أحدمن لعبورها المن ل الارددْ اليمعة ت والعثرة . ءلهرْ إل القدار حل من يه ثعبر لأنها 
والتعبثر:العلم. إل الخهل منزلة يهامن يعثر الق الأية والبثرة: • الأحر إل الخانين لْأأ 

املاسم أنها ل القول بمنزلة والمائة اليقتلة، إل الثوم حل من يها يعمر لأنه الرؤيا ثر تف
;قولك فالفرد وخملمة، مفردا وتكون عته، معبرا تقتفى وأنها أم، التكلم يه يتكلم 
نيدرر ود ، نيد« ام ن)) ي ه قالتعما عبرت ت قولك والخملة 1 يزيد الرجل عن عثرت 

.منتللق« 

.الكلامكنهر ; كلماق رجل ■' تف ونال ئنطق، الكلام حن نصيح الكلام جد ت ^٠١؛^! رجل )١( 
.((كلم )ر آاا/أآآه الرب لمان 

انمربلمان قال. ما يال لا الذي ايدي الفاحش : اللمان والدرب ، غي، كل من الخان : الدرب )٢( 
•(( ذرب ))  ٣٨٦- ا/ْ،/"ا 

ةبغلوزنها ت الدراهم وتعم ، دينارادينارا رزئها ؛ وءم٠ا• *ي وما وزغا كم نظر ت الدراهم عم )٣( 
٠(( عر رر  ٥٣١ا/العرب لمان التفاريق. يعد 



^اوغيٍكلأما

تالقول ومحن نبجنا المرق " ١ ٩ 
٠ذلك مقام يقوم ما أو ، حملة أو كان مفردا ، يعينه المقول يقتضي لفول ا أن 

بجرفالقول معنى إل تعدت والعبارة ، المقول عر إل يتعد وم ، محطلما تعديا تعيى وليلك 
.عنه عرت فقيل 

:غئه والإجار المء ض الخانة ص ١^^ - ٢ ٠ 
بجلافعني محر أن وبجوز ، منهاوالنقصان صفته ق يالزياية يكون ى الأحبار أل 

ولاايْ زبغجر من عليه هو تما عنه الخثر هى عنه والعبارة ' كذباذلك فيكون عس؛* هو ما 
بين.بينهما فالفرق ذفم.مان، 

ثوالJ١: الكلام قيل ومن 
;والإتئار النوال نص المرق ~ ٢ ١ 

الأمروطالب الحر، طالب يكون وال والفقط، الحر طلب الاستخبار أن 
قمواء والأمر والسؤال عنه، ينها0 أو بالشيء يامره أن غرم السائل يسال أن وهو ، وألّهي 
فيها.الأرفع من والأمر ٠ الرتبة ل الأدنى من فالسؤال ' الرتبة ل هاف-ان وإثما ' الصيغة 

تفهمالأن وذلك ه، فيأويشك المستفهم بجهله لما إلا يكون لا الامتفهام أن 
همابينفالفرق يعلم، لا ما وعن بعلم عما يسال السائل يكون أن وبحوز ' بفهم لأن طالب 
والوالومتى، وأيل وكم وكيس وأي وس وما وأم والألم هل السؤال؛ وأدوات • ظاهر 

لأنهوال مفهو ؟ العال؛ حدث ل مذهبك ما ت قال فإن الإفهام، ل باداته الإخبار طلب هو 
معنىفمعناه ، العال؛ حدث ق مذهبك عن أخثرني ت قال وإن السؤال، بصيغة أتى ئد 

الأمر.لفظ ولفثله السؤال 
وانمحالة:الدغاء بتن -اإهمق ٢٣

روالأمدونك، ممن المسالة : قالواولهذا والاستكانة، الخضوع يقارنها المسالة أن 
^ولاتنالخشذامؤالخيم ؤ ا ٢ ٦ ل ت ال تحه قولقاما • باؤيك ممن والطلب فوقك، ممن 

■تعال قوله ومثله به، السامع وامتعطاف الكلام ق الرفق بحرى بحرى فهو لءمد/آ'ا[ 
•لادغاتن/'ااا مِر،صواافهذِإضاحناه 

. ٣٩ص والاضهام السزال ض الغرق ق النول نندم )١( 





لأد؛م؛سز؛لئِكلأث
سنايعضه يدعو ؛ السناء وتداعى دليل، غر من مذهب إل يدعو لأنه ادعاء وادعى يدعو 

ودءوءنادوِ،ؤ ت القرآن وق ، سلأه أن إل يدعو ممال ارحل •' والدعوى ٠ السقوط إل 
إليه.يدعوْ كأنه العذاب يلحف أي ، لاسرج/'ااأ وش، 

:والصناع الداء نص ى الم — ٢ ٠ 
المياحا فأمصٍاح، •' للنداء قيل ورمما له، معنى لا مما الموت رقع المساح أن 

معز.له كان إذا إلا نداء له يقل فلا 

:والصي١ح الصوت ين والهمق — ٢ ٦ 
وصوتاب، البوصوت الحجر، صوت ت تقول ، شيء كل ق عام الموت أن 

إلالحيوان.يكون لا والصٍاح الإنسان، 
[٢٧][ التلويل من ] : الشاعر قول قاما 

حوء_ا'آ،اصتنحن الماء سات صياح ونهز قيئ—ا ١^،؛—ات ئمييح 
.؛ والاستعارة التشبيه على فهو 

وم:بمآ-الهمق:سالنذت 
.والهليور البهائم وأصوات الهلست، صون مثل ' بكلام ليس ما الموت من أن 

يثلهرللمتاملقد بغبرْ عل والمختالوغرها العبن اص يينحالعل حمرة وهي السكلة ومن 
خلافوالمستور تور، كالمليس فيه ني واليالتأمل، يعرف قد الشكل المعنى فكذلك 

مق:ننالإضارهوصّ:
فهو1 مع إل أصل من نقل قد السعار واللفثل ، عنها يعثر لر صيغة التشبيه أن 

.يئن يينهما فالفرق ، عليه كان عما مغثر 

اممنالمنكاب ق، ة نوبلا ، ١ ٩ /٩ ١ لامريزي الحمامة ديوان شرح محا 'ري رياح بن لئلم الين )١( 
٣٢٣٧٥.

امواتآصرامحا شه لأنه للرماح الصياح بمتعل أل ومحن ) : ١ الحماسة ديوان شرح ق )٢( 
هاونمصوت وأراد الضفادع، أراد ماء ابن له يقال رلار حمع أراد : فقيل الحثوان، س وص 'ناء بنات 
.( المطاصة عند فهم 

.وايمملط المشكل وبين والكلام الموت بئن خلط ومها ناقمة الفقرة هذه )٣( 
اكاءتينصْأ\،ألأآ.كتاب )٤( 



خإ£لأن1
:واتكرار الإعادة -الهمق:س ٢٩

للمرةوالاعاية مرات، إعادت.ه وعلى مرة الشيء إعاية على يفع التكرار أن 
تقل ؤإذا ، واحيئ مر؛ إعادته إلا يفيد لا ، كذا فادن أعاد ت القانل قول أل ترى ألا ، الواحية 

،مرات أعانه يقل فإنه وأيقنا ، مرات أو مرس أعانه يدر ل؛ مبهما كلامه كان ، هذا كرر 
;الفة_هاء قالت ولهذا الكلام، يعرف لا عامي ذلك يقول أن الأ مرات، كرره يقل؛ ولا 

ذلكعلى ا وامتدلو الإعانة، يقولوا ولر ٠ التكرار يقتضى والهي ، الذكرار يقتضي لا الأمر 
،والكرار الدوام فاقتضى حؤج، ولا عنه الكف ل صيق ولا ٠ الهي ص الكف الهي ؛ان 
فعلهفاقتضى ، أموره عن يه واكشاغل الضمي يه الأمور للحق I الكرار الأمر اقتضى ولو 
؟للأيي أم هذا العامنا : S للي ّراقةأا؛ قل ما الكرار يقتضي لأم ^١ كان ولو ، م؛ 

واتهالثلا٠رلايوجبه، أن ئمحر لوحت. نعم لوقلت قل؛ . ٢ للأيي،(١ )) ؛ الي. فقل 
٠)قوله واجبا يصير 

بمالشيءر أمbذا عنه' انتهى ك إنه يقل ل( فعله إل عاد إذا الشيء عن والنهي 
أنوم ومعلءلاهر. ذلك ق والهي الأمر ض فالفرق • يفعله لر إئه يمل لر واحيذ م؛ ففعله 

مقتضناالقرأن أواص من كان وما ، واحدْ م، يمللق أن له كال اماته بمللاق ءارْ يوكل من 
،أيقناالترهل مع الأم يتكرر ولا ، لا؛ذإاهرْ بدليل حاله من عرف قد ذلك فإن للتكرار 

الكرار.ذلك يعقل لر السوق، يجلن إذا اللحم اشتر ت لغلامه قل من أن ترى ألا 
:والإبجاذص الاختمار مح، الفرق - ٣ ٠ [ ٢٨١

بمعانيه،إخلال غر من الولف الكلام من فضول ْوإلقاؤك الاختصار أن 
واتىالفانلهم، فضول القي إذا اوغرها، ااكوف؛ين كب فلأن اختصر قد •' يقولون ولهذا 

وتألفه،صبقحدوثه قد كلام ل يكون الألفلأل،فالاختصار من فيه الوها مما أقل ق معانيهم 
إذاكلامه ق الرجل أوجر • يقل العاتي' وكرة اللفظ قلة على الكلام يبتى أن هو والإبحاز 

استعملإن فإءإااة، يعد قمره إذا غره اوكلام كلامه واختصر السبيل، هذا على جعله 
٠معنييهما فلتقارب الأخر سمصع أحدهما 

،ثدييانزل يكال المحايه، مشاهم من : اليم عمو بن مالك بن جعنم بن مالك بن سرانه ( ١ر 
.آه ٤ طة نون . مشهورةونمته الديتة، من مهاجرين كانا حنن بكر دأبا الم. ض الذي وهو 

.اكهديب'آ/آآآ()سيِ،
ه،,وأخرج١  ٦٩٣رنم حديث، التنعم، عمرة باب العمرة، كتاب ن الخاوي أخرجه حيينه من )٢( 

.١ ٢ ١ ٦ رقم الإحرام، لحوم بجان باب الخج، ؤا لم م
. ٢٥٨، والكليان،  ٠٦ص اللغات زوق، انئير )٣( 







لألآن1
إؤهقلاحمهقصيه ؤ ؛ تعال قوله ومنه ، الشيء الشيء إبلع ت العرسة ق القصص وأصل 

وإذا، بهلول حتى بعصا سع بعضه ٣[ ٠ ل لأن قصصا لطويل ا الخثر وسمي ، [١١]القمص/ 
حضّروعمن سالف عمن يكون والحديث . قصهس هدا ت ثمل ألحا..يت السامع استدلل 
بعضهايتلو الق الأمور عن الخثر هر القصص ت يقل أن وبجور ، وقصيرا طويلا يثكون 

بعفنابعضه ؤينبع يستهليل نخ ٠ والفقس ٠ غثرْ وعن ذلك عن يكون والحديث ، بعصا 
عنالخير يعي الرجل قصة وهنه ، ذلك أسه وما ا"بم؛ح وقص ، يالقص الثوب قص مثل 

•أمْ ججع على تحتلي حتى يعضا بعض^ يتع لأنها قصة وسميت أمره' جموع 
;و١لذه١د٠ ائحتر نص ١لهمق ~  ٣٦

،عنهاالانصراف محور ولا عليها العمل يوجب لةاصي ا عند الانمن شهاية أن 
،أيفثايه العمل ومحوز يه، والعمل القياس إل والواحد الأمن محر عن الانصراف وبحوز 

علىوشهد عليه شهد قولك؛ >ان ؤيفرق 1 اغص الخم حكم عن الشهاثئ انمج والتمد 
جرىؤإدا عليه، هل ثت كب الشاهد بحمرة الأحد أو الفصل جرى إذا • فتقول ، إقراره 
•إقرادء ■على شهد • كتب ءندْ به ام نم رؤية ذلك 

:والأمر الخر ب؛ن م°ق -  ٣٧
فوقيكون أن ولا ض، الإنسان يامر أن يمح لا لأنه الأمر يتناول لا الأٌر أن 

ممتنعلا لأنه ، الخم ل غبح0 مع ؤيلخل ، الأمر ل غيرْ مع الأمر بفحل فلا ' الربة j( ه نف
إلتتعداْ ه المي أوامر إن هاء: الفقنل وليلك ، غرهعن كإحبارْ ه نفعن بحم أن 

هأفعال؛ فقالوايدلك أفعاله ويين ييتها وفصلوا يها، بمتص أن يجوز لا كان حث س غيمْ 
فقدشيئا فعل يذا ، مواء فعاله ق وحكمه حكمنا يل : يعضهم وقل بدليل، إلا نتعداه لا 

أيقنايينهما ؤيفرق • يقوله يجتص كما يفعله العام وبمتص • قل ' ملح إله لنا قد كانه صاد 
وأبيايي عند الخم ل يصح ولا الأمر ل يمح النسخ وهوأن آخر وجه من 

ليكون المخ أن إل الذ رخمه الد عبد أبو وذهب ■ تعال الذ رحمهما هاشم 
ثمتقبل، المل المكلف تلزم الصلاة ت يقول أن مثل وذلك ت قال الأمر، ل يكون كما الخم 

.ه٤ ص ترجمته مدت : بملي أم )١( 
آراءه لبالكلام، عا،ر ا،لخزلة، كبار من الحام، الوهاب همد بن محمد بن الملام همد هاشم؛ أبو )٢( 

.( الأعلام،/٧ ) . ه  ٣٢١.مفيّة (العدة و) ، ( الشامل ) الفقه ل مصنفات وله ها، انفرد 
نعروى ، شياححأ الحديث، كتم ثئا كان المزق، اذ همد بن بم هو البمري؛ اف ■مد أبر )٣( 

.( ٤٢٥-  ٤٢ا/ااكهدبب ثمديب ) م. ١ • ٦ -ة ■۶^، وضرهم، ه عمر وابن تماس وابن انس 



لفظهكان وإن أمر ألأول القول عند أيصا وهذا i يلزمه لا ذلك إن ت مدْ بعد يقول 
،الحل تلك ص حروجه بجون لا أته المعلوم الواحد الشيء حل عند الحر وأما . الحر لمظ 

.رفاير ءالم بانه الله صفك عن الحر نحو ، الحمح عند دلك [ ٣١]ل يص7 لا النسخ فإن 

الكذب: الفول اقسام ومن 
:والخال -امقشاشبّ ٣٨

اصتلرارابطلانه ربعلم اعتقاله يصح لا حتى حفه عن الحر من أحيل ما اغال أن 
والكذب، واحيذ حال ل أييفس اسود والحم ، غدا وسرت ٠ أمس ساقوم ت قولك مثل 
يهللانهويعلم ذلك اعتقاد ؤيصح 1 عليه هر ما حلاف على مخبره يكون الني الخم هو 

لاغل بكون وقد ، ١^ ل إلا الكنب يقع ولا ، كدب ولا بميق ليس واغل • امتدلألأ 
:قولك مثل الامتخبار صورة وي واحد، وجه من قبيح حس هو ت قولك مثل الخم صورة 
صورةول ومكة، البصرة الحل هنه ل ليتي • كقولك الثمي، صورة ول ، غدازيد أقدم 

لؤيفع الماصبمة' السنة ل زيدا تلق لا ت كقولك النهى صورة ول * اس نيئا اس • الأص 
وحلالتقيم الالحل وحلاف . بك—رازبدا تجعل أن على بكر نيئ يا ت كقولك الداء 

أنمحوز المقيد ت قولك فثجويز© > وإمحابه المسغ تجويز صر؛ين؛ على والخل ٠ الصيق الكذب 
منبوجه ممتنع غجر ولا ممتنعا يميد لا ما والاحم • يعدو القيد • كقولك ؤإمحابه يعدو' 

.ونائماياعداأبيض اسود الثيء يكون ■' القائل كقول الوجوم' 
:العلماء بعض قال ما على والممتنع؛ المحال ب؛ن ق المن —  ٣٩

حلل ابيض وي أمالخم نولك؛ مثل ، مورم ولا كونه بجون لا ما اغل أن 
عشللرحل؛ قولك مثل وذلك الوهم، ل مورم ويجوز كونه مجوز لا ما والمتع • واحلت 

•الوهم ل ذلك نمور جواز مع أيدا يعيش لا الرجل لأن الممتنع من هذا فيكون ' أيدا 
:واكاقض الخال فن ١لهمق — ٤ ٠ 

فصارنقضه ثم صدئا نال رمما القائل أن وذلك ٠ ممحل ليس ما المتناقض من أن 
المحل وقوكا ممحل، ليس الصيق لأن محالأ يكن ول! أوله، آحر0 نفض قد متاشا كلامه 
كالهممة،ثبوته يصح لا الني المعنى ل يستعملونه التكلمين ولكن الكلام، ل إلا ييحل 

المعاني.ل المتكلمون تعارفه ثم الواصف، قول اللغة ل وهو 
.؛/٤٧ ، ١ • y/؟ ،  ٦٣ص اللغات ،وزرل ،باآصأا'لالتريفات ( ١ر 



الله؛ الءف-ر كقول بمتفصيل حملة [ ]٢٣مناقضة فمنها ت اما أنتنص.م والمنانضة 
وهو، بحمالة حملة نمقي ومنها . جرم غثر من للنار الكفار حلق إنه قولهم مع يظلم ولا عاهل 

تفصيلنمص ومنها ٠ البد ليث-اب إنه يقولون ثم ، الق الفعل جهات حمع إن ؛ قولهم 
،وئالث لثان نفي واحدا أيبانه لأن ٠ واحد وثلاثة ، ثلاثة واحد ؛ النصارى كقول يتفصيل 

•بعينه الأول ف نقي قا إيات نلأنة إثباته ول 
:والشاقضّ النماد تن ١^ - ٤ ١ 

الفعلانت ش.ل الأفعال. ق يكون والتضاد الأقوال، ل يكون التناقص أن 
فعلت فقيل التضاد ب استعمل القول مع الفعل جعل فإذا متناقضان، يمل؛ ولا متضادان 

أنترى ألا الفعل، رن الضدان يوجد ولا القول من النقيضان يوحد وقد ٠ قوله بمضاد زيد 
أوجدفمد الدار، ل ليس إنه ت الضد ل قوله حال ل الدار، ل زيد ت بملمانه نال إذا الرحل 

ييمينها أوأحدهمسدْ الأحر وكتب ياته القولن أحد لوقال وكذلك ، منانقيضخن 
وحدلوجود، ا ق تنافيا ما هو لشدين ا وحد الضدين، ل ذلك يصح ولا بشماله والاحر 

كلوليس متنافيان متضادين وكل t الوجود دون المعنى ق التتافيان لقولان ا ا

لتمانمهماصسدان هما ت بكر أبو وقل ' والإرايةكاالوت علي أيي عند صدين متنامحن 
صدين.التقاومان القرتان سمى ولحدا فل؛ ، وتدافعهما

أنت بينهما والمرق ٠ والضاد اكال قولأ، يكن م وإن ، هذامع بجرى ومما 
٠يبقى لا وما يبقى ما بان يكون والتضاد ، اليقاء عليهما يجوز شيئان بين إلا يكون لا تنال ل١ 

:والحرص الكذب بين المرق "" ٤٢
،الشيء من يجزر ما والخرص ، شيء ل الكذب من وليس الحزر هو الحرص أن 

لكذبا موصع ل الحرص اسعمل ؤإنما ؟ ممرنه من مجيء كم أي ؟ نحلك حرص كم يفل؛ 
رداترالف،  VY؛/]،  W^i/rواوكليات ،  ١٦٤ص اللعان وروق ،  ٧١،  ٦٣ص التعرمات )١( 

.نقض( ) ، صدد( الحفاظ) وعدة ، قض( ) ، د( ص) 
.٤ ه ص •،الي أي رمة نقدت )٢( 
انكادهم، وزهانمزلة رواء من الأخشاد، أر الاخشيا. دن يغحرر برث عاي بن أخمد ؛ بكرأم )٣( 

.( ١ ١٧١/ الأملأم ) .-٥٣٢٦سنة توق . والفتهبالرمحة معرفة له فصحا 
.٤١١،رنم  ١٧٧ص ق اي هدا ذم الزلف سمد ر٤( 
وهاغا الحزر لأن التمر، حزرت إدا والكرم النخل خًص ومنه تشه، نلا نما التملي امءس أصل )٥( 

.حرص(()ر ٢ U/١ الدان . احاتلةلا بفلن مما-ير 



ئلأما

لتكديبا وأما ٠ موصعه ل تعما وامالكيبه يلسبه نحقيق عثر على نحري الخرصن لأن 
الكذبصفة تطالق ولا التصديق، ونقيضه عليه، يالفطع كنب الخثر أن على نالتمميم 

ذلككان > يالباطل مكذب ; فقيل قيئت إذا ولكن > ذم صفة لأنها كلب.ظق، لن إلا 
وهوفاد أصل من لأنه احلل ليم كذب قيل وإن ذم صفه الكذب صار وإنما ، مستقيما
لأنهالط—اغوت، كفر قيل وإن ذم صفة الكافر أن كما عليه، اغلب الذم ضار الكنب، 

لكفر.ا وهو فاد أصل من 
:والإهك الكذب محن  'ق°م-  ٤٣]٣٣[ 

له وأصل٠ يه هو على.ما ه لمحمر لا الني للخمر موصو۶ اسم الكلب أن 
كانومراء عليه. الخمله ترِلن إذا ■ الخرب ل قرنه عن ينب • قولهم ومنه التقصير، العرييه 
مثلشح ا الفيحش الكنب هو والإقك ، القحفيحش غير او القبح فلمش الكذب 
iقبحه يفحش مما ذلك وغير أغصنة قانف ومثل القرآن، على او ورموله الد على الكنب 

هوقول. لاخمادة/بأتؤورليءكلاىكاسّي تعال اطه نل > الوجه هذا على القرآن ل وحاء 
كونعن أخثر إذا للرجل ؤيفل ' ١[ اان-ررّ/١ اؤ ؤ-إلالذتيجاو_وا • تعال 

بفحشكدية يكدب حتى ؛ اك أفت يقال ولا ، كذب إنه ت السوق ق ونيد ، الدار ل زيد 
]الأوو،/ه'اا[;ءزأرمضتتكؤن٤٠ القرآن ول الصرف، العريية ل وأصله ، ماذكرناعلى قيحها 

عمافتصرفها الأرصى تقلب ها لأنالوتفكات ا مى ون، الحق عن يمرقون أي 
يهمقلمت لأنها الوتفكادتا لوحل قوم ديار وسمت ، عليه عهرت 

وايخدّ:أأ-الهميى:ننالإئكار 
اهدلثوا ، الظاهر الشيء إنكار الححد أن وذلك > الإنكار من أحص الخحد أن 

يكونولا الايات.  sJLنيل،مما الخحد فجعل i االآءراف/اْ[ ؤ0؛(تآهغحلؤنب ت تعال قوله 
الإنكارفجعل . : تعال وقل ، إلا ذلك 

يهالعلم مع الشيء إنكار محي الخحذ يمل أن وبجوز ٠ خافيه تكون قد النعمة لأن ، للنعمة 
.اليمن مع الخحد فجعل ، ١[ ٩ انسهذر ناننبشها بمأ وححؤروا ؤ ت فوله والشاهد 

)١(

٠(( أفك >ا ٣ ٩ ١ / ١ ٠ العرب وو-ان ، السابق الصدر ا  ١٢ر
.(( أفك رر  ٠٣٩ ألرب لسان )٣( 

.( نكر ) ، ( ححد ) الحفاظ وعمدة ، ( نكر ) ف ( جحد ) والقردان ،  ٧٧ص الممريفات ( ر1 









!واكض ، ياء امتلأت حاية.' الوأنكرت ، امتلأ إذا ت الفرع وأنكر . العلف قلة 
ارصغت ات والنبعر التمن والثك\ر ، العاسه الشفبال رخصه غضة؛نرج قضبان 

خملىوالنكر . ً المرأة مع ؛ والتكن . الغضة؛ ؛القضبان مشبهة الكبار ؛٦ن حرج نت 
حزلإبطال العمة تغطية الكفر أن كما ■ المنعم حق لقضاء العمة حق إظهار الأصل هذا 

فلولا٠ للحمد مصدرا الشكر فتجعل • شكرا س الحمد تقول أنت قيل؛ فإن ، المنعم 
.سعياوآتيته ، صثرا قتلته قولك! مثل هدا ت قلنا . اللقط ل محتمعا لر المعنى ل اجتماعهما 

منيندب ما اب مبهدا ءا ؛ ' سريه وقل عي؛ الغثر والإتيان ، الصهر غر لقتل وا 
لقناا كان لما أنه ومعناْ . (( صهرا قتلته كقولك وذلك الأمر. فيها وقع حل لأنه المصائر 

•الحمد فيها وقع الق والحل الفتل فيها ونع الق الحل ض وأحوال؛ صروب على .بقع 
ذلكلأن ، حمدا لش الحمد قولك من أبلغ شكرا لض والحمد ، الحل هيه ل قتلته قال فكاته 

.عر نعمه إظهار حل ل أحميم أي ؛ وهو معنى، لزياية والأول ، للتوكند 
:والأحمال الحمد بص ١^٠، — ه ٤ 

ولذلك. نضمرهامعرفة والإحماد > اه ذكرنما على الكلام قبيل من الحمد أن 
.ثيءز الحمد من هو فليس ووحدته، أصبته تمعني لأنه i أحمدته فقلت؛ الألمه ثحلته 

;والجراء النكر نص ;؛^، ٠١١—  ٥٥
إليوقي ا مأو لفعة إلا تكون لا والعمة ، نعمة على إلا يكون لا الشكر أن 

ومفرةة منفعيكون واُبمراء ' يعوض الانتفاع إل يولي لأنه نعمة يكون كالرض • منفعة 
الترس.على كالخزاء 

.رشم(وانالمب؛/أب؛١( 
 )٢ j( ثكر )٠  ٤٢٠انمرب،/ان نI : لنا امتلأ.

.,I عى ,ر ا/أء د اللسان الثدبدة، انمليطه : العامة رالئضان ، (1 شم  ١١ txi/iالرب ان ن٣( 
.(شم )  ٤٢٦-  ٤٢٠/٤الرب ؛ان ٤( 

•( نرجها خم ومحل •مت'لرأْ، الشم ) ن (( ثم ))  ٤٢٧؛/الرب اذ نق ئ( 
،المحاد إمام ف مبويه انلمغب . شر أم ٠ بالولأت ، الحارتي 3نبر س اد عن JJعمو ت النحوي سويه أ( 

.( ٨ ١ د/ الأعلام ) ١ د  ١٨٠لمة نون • النحر علم ط- بءن أول 
 )V ٣٧.\/ الكاب .

إل٠ نخير خرا إل اكابلة من الكفاية فيه ما الجراء I ( جزي ر والمغرداشآ ا ( جزي ر الحفاظ- عا-ه ز ٨( 

ثن'اف>•



:واإنكائْ الثكر ين ١اهمق -  ٥٦
كثكرالقدر، ق يوانيها يكن لر وإن ، عليهاشكرا سمي العمة على الشكر ان 

الكلمةوأصل مثاله، تكون حتى به، مكافاة الشر الكافأة تكون ولا عليه، ايله لعم العبد 
أيصاوالكافاة ه، مثلكان إذا ٠ هدا كفء هدا يقل؛ ، الكفء وهو العني، هدا عن يتثئ 

ذكرا،ما على المع إل يولي ْا أو الفع على إلا يكون لا والشكر والضر، المع تكون 
ذلك.مع بجرى وما والفعل القول تكون والكافأة قولأ، إلا ]٧٣[ يكون لا أيقنا والشكر 

;والنهانلة الخزاء يل الفرق —  ٥٧
الجازاةز وهى ، الكتلب كمقاطة نٍئين س اواة المهي المقاطة أن 

مثله،إلا تكون لا عليه والمقاطة منه، أنقص الشيء جزاء يكون مد • يعضهم مل ٠ امتعارة 
مثلهالشيء جراء كان ولو ت مل ' ٤[ ل١لغودى/■ ثوه مسه ءمبة وجنآ ؤ ■ .يقوله واستشهدوا 

فإذاi الشيء يحفس على يكون الخزاء أن هذ.ا عن والحواب وجه، ههنا الثل لدكر كن بر 
.كلهاعلى : قل < ^510، مثلها; ثل 

و\ي.■امحد ص -١٧ ٥٨
iحلقه إل انه إحعلى ه لفحامد والد إحسان، على إلا يكون لا الحمد أن 

انهالرجل؛بيبمدح أن مثل وذلك والصفة' الفعل يكون والملخ ' بالفعل مضمن ذارمد 
نحومن العظيم \ lAk،2jوبملحه ، قامته وطول وجهه بجن بملحه وان ، ■ءار0 وإل ه نفإل 

•فقعل منه يفع إحسان على محمدْ وإنما ، ذلك على بممدْ أن يجوز ولا ' وحكيم وعانر قام 
:والتهريظ الدح ين الهمق —  ٥٩

اكامن،وحلاقه I للحي إلا يكون لا والفريفل I واليت للمحي يكون الدح أن 
شيءوهو ، ^'؛^ ١١من اكقريفل وأصل • تاسار٣، يوينه أبمنه ت يقل ، الميتُآُ إلا يكون ولا 

الحيان للأتملحك فشبه ه، قيمتوزادت وصلح حن يه لغ ؤإذا ء الأديم يه يدغ 
مدحيقل ولهذا الين، ق العني هذا يمح ولا إيد، بميحك قيمته ل تريد كانك يدلك، 

قرظه.I يقل ولا اث، 

• ١١٦ص اللغات فروق )١( 
.7/ْْأ)مظ(الرب لسان )٢( 
.( رالخياة والموت رجل على الشاء :اكأض : ر قال ) أبن«:» ا/أ ٣ الرب لمان ي )■١( 

.((قرظ )ر ٤ ٥  o/Uالرب لمال ( ٤ ) 



لولحءىلآم1^^ثدسا

:والثاء الدح يمن ق الم — ٦ ٠ 
التشدبملوئته t طاقن جعلته إذا الخيط ثنيت قولك؛ من مكرر ْدح الثناء أن 

الحملسورة يعي  I٨٧■يىم/١١تؤ'باراهبييم تعال قوله ومنه آخر، خيطا إليه أصمت إذا 
•ُ كلرس'تكرين لأنها 

نباذ عد بن الخس أحد أبو قال ما على ، والثاافاء بص الهمق " ٦١
:الق رحه معدرآ؛ 

اوالتن. يثر عليه وأنتي بجير عليه أثنى يقل والشر. الخير ز يكون الثناء أن 
هوا التتأن عندنا وانمحح والشر، الخير ل ّءعناء ومحن ' الشر ل إلا يكون لا مقصور 

تؤيقولون ، نشر0 إذا نثا الحدث نثأ ؛ الت مثل وهو ذمه أو الرجل ملح ل القول بمط 
يكونلا يالمد الثناء ! يكر أبو وقال [ ٣٨!واتفاصته انتشاره يريدون صاءنى، حير نثا جاءني 

حك_اها محلاف وهدا ، والشر الخير ل يكون والنثا ، الثر ل استعمل وربما ٠ الخير ل إلا 
.بين يينهما فالفرق I تكريره والتنا ، ذما أو ملحا القول سعل هو عندنا والثناء i أحمد أبو 

•والإطراء الندح محل المرق " ٦٢
،(( الغفلمة يورث الإطراء رر ؛ قولهم ومنه ، الوحه ل اللح هو الإًلراء أن 

مواجهة.وغير مواجهة يكون والمدح ' ١^٢٠ ل المدح يريدون 

الهجو: ذلك يخالف ومما 
:والدم الهجو بص المرق "  ٦٣
علىييل المكلف وحمد الفعل، على يدلان وهما I الحمد نقيص الذم أن 

الميمنقبص والهجو يفعله. استحقاقه على ييل وذمه يفعله، للثواب استحقاقه 
•الوجه وئح ياليخل الإنسان كهجوك والصفة الفعل على يدلان رهما 

•كلي القرآن هي وقيل ، براءة وآخرها الغرة أولها صور ؛ ١لثاني ونيل ا الغانحة صورة هي الثاني ت قل ( ١) 
•ثى( ) ١ ١ ا/ا، ٤ الخرب انظرلسان • أخرى أقوال وثمة 

والإملاءاكحديث رنا-ة إليه انتهت ، أديب ، فقيه ت السكري سعيد بن اف عبد بن الحس )٢( 
.ه  ٣٨٢سة تول . والصون ، اخدتين تصحيفات ت كنه من ء عصره ي خوزصتان ن والتدريس 

(٠ ١٩٦)الأعلام؛/
لد الحمجاوزة والإًلراء * * • ب ليس •بما مدحه إذا فلأيا فلأن أهلرى ر ت (( طرا رر  ٦/١ْ اللسان ن )٣( 

.آ فه والكدب الدح 



وذممست، ه يفعلذممته ؛ فنقول ، لفاعل وا لفعل ا ل يستعمل لذم ١ أن أحر وفرق 
وقحيالبخا هجونه فنقول . والهنة الفعل دون والوصوف الفاعل يتناول والهجو ؛ فعله 

هجوت؛ تقول . الهدم ! العريية ل الهجو واصل . وبجله قبحه هجوت ؛ تقول ولا • الوجه 
يعديكون الهدم أن كما الدح بُد بكون أن الهجو ل الأصل وكان ' ميمته إذا البيت 

•الوجهين؛ ل فجرى استعماله كثر أنه إلا ■ البنا، 
:والتئم المثب نص المرق " ٦٤

ورجلالوجه، فح وهو ١لشتامة ْن وأصله يالقول، المشتوم أمر تقيح الشتم أن 
الشتمل اب الإطنهو وال . منفلره لقح ثتيما الأسد وّعي ٠ الوجه ثبيح • ثنيم 

ومبيب> أيصا سب لها ؤيقال الطويلة الشمة وص السب من واشتقاقه فيه، والإطالة 
فهذا. العلوبالة العمامة والب ، العرفر؛ خلاف لطوله يذلك سمي . ذنبه تعر ! ا'فرس 

•توسع فهو ذلك غم ق استعمل فان ، الأصل هو 
:واشنن انهل محن القرى -  ٦٥

المردرى:قل اللمن، ق الاجتهاد والبهل بالبعد. الرجل عر الدعا، هو للعن اأن 
•النهل ؛ الدعا، ل للمجتهد قيل ولهذا ياللعن، عليه الداعي أجتهاد عن بض الد بهله 

;والثمه الثئم نص المرق " ٦٦
يكونلا فه يوا ٠ الشتم يستحق المشتوم كان إذا وذلك حثا يكون الشتم أن 

أن[ ١ االمرن/ح إء بتكسم  ٢٣٩]صم ُؤ ! تعاى قوله شر ل الملف عن وجاء ، قبيحا إلا 
.قلند لما قه الوجه على يقل وإ ، الشتم وجه على بذلك وصفهم اث 

:واللوم الدم محن المرق ~  ٦٧
وقدفيه، طريقته وتهجين فحله، ل الضرر موقع على الفاعل تنبيه هو اللوم أن 

القبيح.على إلا يكون لا والذم ، خاء العلى كاللوم الحن الفعل على اللوم تكون 
هذاحمدت وتقول؛ دونه، ؤيكون الذموم به يواجه ند والذم اللوم، يه يواجه أيقنا واللوم 
ذلك.ل اللوم يستعار ولا اصتعارء' وهو ذممته أو الهلعام 

.اانكشف ت البيت هحم ؤ ت (( هجاها/مهارر اللسان ول المعاجم، ز المعي هذا يرد لما )١( 
.(( شم رر  ٣١ام-,ْ ا/،/ ٢ الرب ان ن)٢( 
.( ب ) \إ\0ا العرب لسان . اليضاء بالثقة التب بعضهم خص )٣( 
.( والناصية والعرف الذنب شعر ت الفرص من السبيب ر ؛ (( ّب رر ا/بمْأ العرب لسان ن )٤( 
. ٣٣ص المرد رحمة مميت )ْ( 



كما

•والنوم البماب بص الفرق — ٦٨
بمالزيارةالإ'>—الآل ق والصداقة الوية جموق تضييع على الخطاب هو لعتاب ا أن 

-ارقم-ف-فهو ، ؛—ها ممت موات له ممن إلا العتاب يكون ولا ، ذلك بمشاكل وما العونه وترك 
•بينه مفاريه للوم 

:والتقيد و١اثتربمب اللوم بص الفرق — ٦ ٩ 
همنكان تما وثريه وفرعه وبجه * تقول ، والو.بثأبمالّئربم ثبته التثريب أن 

واللوم٠ وتوبيخ وتثربمب تفريع لذلك يقل ولا ٠ الحل ق الإنسان يفعله لما يكون قد واللوم 
*يفل ٠ ألرأق تعجيز والنفنيد ، لبي*? على إلا التثريب يكون ولا الحسن النعل عالي يكون 

سللئنقلهه قيل ومنه ٠ لغلظ ا الكلمة وأصل ٠ القني والأمم ، وصعقه رأيه عجز إذا فندْ 
مآىواصلمه ٠ والتعنيف للوم ا ل تقصاء الامالتثريب ! يقل أن وبجوز ، فند ؛ الخبل 

.البدن من الأقصى الموصع إل البلوغ هو إليه لبالؤخ ا لأن ، الخوف شحم وهو الثرب 
;لمزه ; وقولك ، غاو4 : قولك محص الفرق — ٧ ٠ 

منِ ومنهم ء ! تم'ل نل ولهدا ، فيه يتهمه بشيء لرجل ا يعيب أن هو اللمز أن 
يصحزلا ، موصعها غير ل تضعها أنك ؤيتهمك يعيبك أي االتوبة/مه[ إمز؛ثإاضرواتيم 

بهذالرجل ا عاب ! يقل ٠ وغثرْ بالكلام يكون والعيب ، التهمه فيه تصح لا ٌا ل لممر ل١ 
.قولا إلا اللمز يكون ولا ، له الكسر الإث وطب ٠ القول 

:وا1أمزُْ؛ افينز ين الهميى - ٧ ١ 
نحثهأو ، يسمع لا حيث من قبيح بقول الأسان يهمز أن هو الهمز I المبمرد قل 

■؛•همثَأتاباهبالقرآن دو * الهمز من أجهر واللمز يغريه؛ه' أى مح أمر على ييوسله 
!ايد رحمه النسخ قل . حفية الشيطان ا ٤ ' ا مكايية لأن I لمزات يقل ولر ، رالزمحون/؟؟[ 

 )١(ttaIt  ( ئد ).

بءء انع^ ١٧. الجبال س النعرد أو ، طولا الجل س فعلة أو الجل، *ن الععلمة القطعة ; الغني )٢( 
rrAlr  -( ند )  ٣٣٩.

.( رب ) \lm اللمان )٣( 
.( زب )  yril\اللمان . والأُعاء الكرش يخشى رتق شحم : الرب )٤( 
(:ر ر ، ( لزِ ) الحفاظ وعمدن ،رالمالدصاأآ، ا؛/UV والكليان ، ٢ . ه ص اللغات روق )ء( 

•( م ) ، ( ر ) والمدات 
. ٣٣ص المرد رجة نقدت )٦( 



إلون؛لكلآث^ِلأكي؛سِس|
نتايقوفل ' ال—ض ر يكالعيب ت والهمز ، صثا العيب اللمز أن الناس عند الشهور 

الأول.الفول صحة على دال ومحو عليك، يهلعن لالمبم/حْ[ ؤثد-تيباشةتيم 

المسمم: الكلام به يوصف ومما 
:والصواب والصحيح ايسفم محص المرق " ٧٢

،معستقيماوصحيح صواب كل وليس I وصواب صحيح سمتفيم كل أن 
4غيره إل معه محتاج لا منن على ومنفلوما مولعا كان ما والصحيح لصواب ا من والمستقيم 

مدا؛ المتكلمون نل ولهدا ، محولفن وغير هذخيى يكونا أن محوز والصواب لصحح وا 
ولا٠ المسائل لموال مقتصا وكان غيره عن يغي ّنن على للما مؤ كان إذا مستقيم جواب 

كلمةهنْ ت العرب وتقول 4 مستقيم ! ونعم لا ! نحو كلمة كان إذا للجواب يقولون 
تكونلا الكلمة لأن 4 مستقيم كلام ولكن مستقيمة كلمة •' يقولون ولا 4 وصواب صحيحة 

,مؤلف والكلام مؤلفة 
;و١لصواب اينتمم بجن ١لهمق ~  ٧٣

علىالخاري هو والمفم ، والصيق الحسن على الاستقامة إحللاق الصواب أن 
٠قبيحا كان ؤإن مستقيم إنه ت فيه تماوت لا منن على جاييا كان إذا للكلام فنقول ، سنن 

٠قبيح ومستقيم ٠ حسن مستقيم ت سيبويه ال وق4 حمنا كان إذا إلا صواب له يقل ولا 
.قبيح صواب * يقل ولا • ثلمنا ، كنب ومستقيم 4 صلق ومستقيم 

:والخطإ انمتاء بجن ١لهمق " ٧٤
قيدبذا 4 القبح ل إلا يهللق ولا ، غيره فيصيب الشيء يفصد أن هو الحط أن 

يأتب وإن أراد ا مأحطأ فيقل 4 الحسن فيصيب لقبيح ا يقصد ان مثل حسما يكون أن جاز 
يكنلر أطلق إذا المحهليء مثل والصيب 4 قبيحا إلا يكون فلا ، الحط تعمل والخطاء ٠ قبيحا 

4قبيحا رميه كان ؤإن رميه ق مصيب كقولك 4 ملموما يكون أن جاز قيد ؤإذا ، ممدوحا إلا 
يكونلا الدين ل والخاطئ ، وقبيحة نة حتكون والإصاية 4 حسنا إلا يكون لا فالصواب 

وكيلك4 منه قصد عما زل قد لأنه ثنالمه والمخطئ 4 غيره لقصدْ عنه زل قد لأنه عاصيا إلا 
٠إصايته ق واجتهد الحق قصد لأنه مطينا الاجتهك طريق من المخش يكون 

همنت ز٠ واللموجهاك، ق مك الذي ! الهمزةت الل-ن4 فال ) ؛ آ( لمر رر ٤ ٠ / i الخغاط عمدة ز )١( 
:زة الهم) ت ٢ ٠ ٦ ~ ٢ ٠ ه ص اللغامت، فروق ون ، ( واحد شيء هما ٠' غره وقال غسلك، ل بميبك 
,ا بمنه ويومجئ رأّه، ويشم جليسه، على عيبه يكثر الذي ت واللمزة لنقله، بسوء جليسه يؤذي الذي 



^ئ£لأنا
:والخلط الخطإ ص \م'ق -  ٧٥[ ٤١]

،ض ق صوانا يكون ان وثبوز موصعه، غثر ل الشيء وصع هو الغالهل أن 
Iالأعراض حديث دليل عن سق لو صائلا أن ذلك مثل وجه، على صوانا يكون لا والخهلا 
يمحلا الأعراض لأن حتلآ ذلك كان فلها، يوحد ولر التعاJات، من نحلو لا يانها فلحيب 

غلطاذلك كان يض، لا ما ومنها سقى ما منها •' صريئن على يانها أجيب ولو ' فيهاذلك 
غبرل لها الوصف هذا وصت ند انك إلا < صفتها هلم الأعراض لأن نط، يكن ولر 

هحلاقالصواب كان ما الخهلأ لأن حالها هف تكن ل! الأعراض لكان كان ولو موصعه، 
!يعضهم ونل ، موضعه غر ل الشيء وصع هر يل خلانه الصواب يكون ما الغلهل وليس 
منيوقعه أن أو فعله عن يسهى أن والخْنا ' ؤإحكامه الشيء ترتيب عن يسهى أن الغلعل 

لزارْولكن له قصد غر 
:و١لخطا الئخن بجن ق الم -  ٧٦

الإعراب،لخالقه لازما اسما ار صنم جهته، عن الكلام صرفك اللحن أن 
1القول ل إلا يكون لا واللحن ٠ ولفعل القول ل يكون وقد يفصد ما خلاف إصاية وا-كئا 
تعارةامعلى إلا فعله' ل اختلآ يقال كما فعله؛ ل لخن يقال؛ ولا كلامه، ق لهن ت وتقول 
.[ أمحمد/4٠٣ النول لحن في نجِإتهعّ ؤ • القرآن ول ' القول عليه مائل القول ولحن يعيية' 

هذا! يقل اللغه، ايصا واولحن ، ومذهبه القول معنى القول لحن ت الأبجاري ابن ونل 
بعضكمفلعل » اللام؛ عليه قوله ومنه ، الفهلتةر٤٠ : بالتحريك واللحى؛ اليمن، يلحن 
.((٠٠؛ بحجته اض 

:اللسان وزلق اللسان حْلل محن الغرق ~  ٧٧
،؛ )(،١٦وما,بقل يقول ما لا.ببالي سميا كان إذا اللسان حطل فلأن أنه.تقل 

(.غلط )  T'wl'vاللمان ٠ نمد غير س صوابه جهة عن الإلسان يعيا شيء كل ت الغلط ؛ الليث قال ( ١ ) 
.( خظ )  ٦٦١١اللسان )٢( 
واللغةبالأدب زمانه أهل أعلم مجن ، بكر أم ، بشار بن محمد بن القاصم بن محمد هو ت الأنباري ابن )٣( 

وحلق، الجاهليات الطوال المع القصاند ثرح رر ؛ مجنها مولعات له ، للأشعار حفظا الناس أكثر ومن 
.(٢ ١ الوعاة س ر . م  ٢٣٧ضة 'رل . (( الإنسان 

•٢ ٤ ٠ ص الأناري لابن الأضداد كتاب )٤( 
. ٢٠٣٤رنم حديث ، اليمقن بعد الينة أقام ُن ٠ باب ا الشهادات كتاب ق البخاري أخرجه )٠( 
.( مفوها اللسان مضطرب كان إذا اللسان أخعلل رجل ) ؛ (( خْلل )ر ٢ ٠ ١ اللسان ل )٦( 





^^وعكلأن1
:والقسم العف ض ق المن — ٨ ٠ 

•لدار ا لأدحلن واني ت قولك مثل ٠ ه عليم الفالفم تعليق هو العقد أن 
يعفدلر ما ان الأبممن واللغو الأتان، من اللغو وهوحلاف الدار، اليمن؛يخول فتعقد 
واه.قبح وهدا واه، حن هذا ت كلامك عرض ل كقولك ، بمشيء 

:وااعهد،ّ العمد ين الهمق —  ٨١
وعقدتإي ألزمته أي فلأن؛كذا إل عهدت ت تقول I العهد من أبلغ العقد أن 

إذه، ر؛العيد عاقد ت تقول ولا ر؛ه، العيد عاهد ت وتقول تيثاق، ألزمته؛ا،وعاقدته I عليه 
عليهبتعاقد ما وهي لالاأدة/اا ه واوفوا ■' تعال وقال ، ربه من اصتوس يقل، أن بجون لا 

أنومجوز ، السائم عليه نبيه لسان على ربه يعاهيه أو ، عليه ر؛ه العبد بعاهد وما ، اتنان 
ؤلخكىءؤ ؛ تعال قوله والشاهد ، غلطا يكون ما واللغو ، ؛القلب يعقد ما العقد يكون 

:تعال لقل اليمن هر العقد كان ولو ، ٢[ ٢ لالقرة/ْ طنتتمهىم، ؤأحذحيم 
هيقع؛اللي به بالعقود أتى فلما ' الأيمان يدي وب حلفتم أى طيب، يما يؤاخذكم ولكن 

ليمن.ا غاّر لعقد ا أن علم ، عقا• لا 
وإنماالحقيقة، ق ذلك؛يمن فلس حر، فعبلي كذا فعلت، إن القائل فول وأما 

كانوتثبيها محارا يميئا ذلك مي ف، الخزاء وجب الشرط ويع فمتى به' وجزاء شرط ْو 
حر،ءبدْ ت القاتل قول وأما . ث،الحنمن القسم بلزم ما العتق [ ٤٣١من يلزمه الني 

عتقحر، عبلي قوله ل ه نفألزم انه إلا ' قائم عجلي • قولك مثل فخثر طالق، وامرأته 
إلزام.قائم عبلي قوله: ل يكن ولر ، ذللت، فلزمه د ■  ا

:والميئاق العهد ين الهمق ~  ٨٢
ونل، ثدْ أحكمت إذا الشيء ن، أونققولك من العهد، توكيد الميثال، أن 

احدهما.من يكون واليثلإ، التعاهدين، من حالأ يكون العهد • بعضهم 
;والعهد الوغد نيل المرق —  ٨٣

كذا.فعلت، كذا فعلت، إن قولك، نحر يشرط، مفرويا الوعد من كان ما العهد أن 
أعلمنيأي ١[ ١ لطه/ْ ء٠دتاإر١در^ ؤولس تعال؛ اه قل عليه. فأنا ذللثح على يمن، وما 

يقتضىوالوعد الرفاء، يقتضي والعهد الشجرة، هنه من تاكل لر ما الحنة من نحرج لا أنك 
الوعد.واخلف، العهد، نقض I ؤيقل ■ الإبجاز 

. ١٧٤ص فروق،_1^، )١( 



:والوأي الوغد محن القرى " ٨٤
ولاك، ربوعد حاء 1 كقولهم الوقت ف، مؤقت وضر موتتا يكون الوعد أن 

ؤإذاأحالف نيئ وعد إذا ; كقولهم المؤقت وضر ولإ'-را،/ه[ ^ ١وء١ما تؤفأدأجاء'وءد القرآن 
واىإذا ت تقول لثا أننرى ألا ' مؤقت غر الوعد من مايكون والوأي؛ • وش عمري لعد 
وعاله.حاء تقول! كما نيد، وأي جاء ت تقول ولا ونى، أو أحلفا نيد 

واقأويلاقمم : الكلام مل وس 
:ْاا-مىمحمحمح'ا'

>الكلام بمسي الإخار والتاؤيل الحمالة، آحك إفراد عن الإخاد عو الضر أن 
،بكلام المتكلم رص بغالأحبار والتاؤيل ، التنزيل ظاعر ما'انتثلمه إفراد الضر ■' وقيل 
،حقيقة أو محازا محتمل وجه على يل ، على لا الكلام معنى اصتخراج التاؤيل ت ونيل 
،موصعه منها شيء كل ووضع ، الحمالة آحاد إفراد الكلام وتفر التشابه تاؤيل • يقل ومنه 
الما والحمل ، ه بنفاه م|رنفهم ما الفقهاء عند والقمر I الماء الأمتعة تضر أحذ ومنه 

ةحملاول يتنا مالحمل • ونيل ' الحملة يتناول ما اللغة ل والحمل ' يغبره إلا يه الراد يفهم 
،شاكاله وما العموم هو والأول ، التفصيل دون الحمالة وجه على الشيء عن ينمع أو الأشياء 

،ي، الحأحالت، قيل ذلالثط ومن ' مسميارتج حمالة يتناول حيثح من محملا ّءي قد ذللت، لأن 
،بر تقله تقدم ما والقمر ، الممر حلاف به الراد يعرف أن ممكن لا ما هو والثاني 
بتتنا كمكان لما را مفبنفسه منه الراد يفهم ما سموا ؤإمما هذا ضر الفقهاء وغرض 

صرتإذا إليه' أزول الشيء إل الت ت من العريية ل التاؤيل وأصل ' نفسيّ له ما ٤[ ٤ ل 
يمل:تفسرْ،ولر ءمران/يا سواءبمفياكوم<]TJ تعال إليه،وقل 

■الحكم إل التشابه من يوول ما أراد لأنه 
:واصييل الترع محن الفرق ~  ٨٦

ولهداوالثلهور، التجلي إل الإشكل وجه من bخراجه المشروح -بان الثرح أن 
الإفراد،سيل على الحمالة تتضمنه ما هوذكر والتفصيل القرآن، ل الشرح يستعمل لا 

.شرحت،ولريقل لءود/اا ^^<تيكلخكسهمممي ت تعال قل ولهذا 
t( مر ) والقردان ، ( أول ) ، ( مر ) الحفاظ وعمدة ١،  t/xوالكليان ،  ٨٧ص اللغات فروق )١( 

. ٦٥،  ٤٩ص والتعريفات ، ( ول أر 





:والبجم الخام محن اكري ~ ٩ ١
الذاتمعن عر لكن الأشياء واحد يتناول والهم ، أشياء على يشمل العام أن 

عام.الأشياء(( رر و3رلما: مهم، « شي؛ ر) : فقون 
:واش1خ الث،؛ئمءبمر؛ ين ق الم —  ٩٢

بعض،دون تناولته ا ميعص يالكلمة ا،لراد أن على تل ما مو التخصيص أن 
لكانلولأْ وجه على تمل المق زائل يسب الثايت الحكم مثل أن عر تل ما والمخ 

النمىل يلخل والمخ ، اللقفل يتناوله فيما إلا ييحل لا أن ارتخ3بس حق ومن ، ثايتا 
اخط—امحبعند العموم الراد ان يؤذن والتخميص ، فيه يلخل لا ما والتخصيص ع؛ن على 

مراداغرم كان وإن ، \ف0ذب حال ل مراد اللقفل يتناوله ما كل أن محقق والمخ ، ءداْ ما 
يقعلا لتخصيص وا ، لتخصيص ا ها ييع اشياء يع لا لشريعة ا ل لنخ وا ، يحد فيما 

،ثمحيعا والحكم الحد ل للأخر أحدهما محالفة لنا لان يففد ، المسخ يه يع ما .بيقض 
.تخصيصا المخ كون يوجب لا الوجوم يعص ل وناؤيهما 

:والداء المثخ ين ١^؛^، " ٩٣
متحريإن •' يقل ولذا منه، أو كتاب أوجبه تان بجكم تقدم حكم رع المخ أن 

يس—تعملولا ، ة عقليإلححته لأن ، ذلك لإبلخة نخ العقل ل م3لالئا كان مما وغرها الخمر 
لبدا وتقول 1 طهر إذا الشيء ل يدا ت تقول ، الظهور أصله والداء 1 العقليان ل خ ملا 

 jالقعلى بجون ولا ، ذلك لأجل فتركته لك ظادزا يكن م رأى فيه لك ظهر إذا لميء ا
انهلا الح الممأفير محلى هو إمما ؤيثيته الأحكام من ينخه وما ، لنمه عالما لكونه الداء 

،عنه تنهد ما بنفس الواحد الكلف نامر أن هو والداء • اديا يكن ب ما الأحوال من له يبدو 
يليلأنه الله على محوز لا وهذا ، عته فيه تنهد الني والوقتا ، عنه تنهد الني الوجه على 
>اللغة أصل ل ه لوصمن، عما متقولة لفظة الشريعة ل والمخ I الرأي ل التريد على 

ألا، الإزالة العريية j واصله [ ٤٦]، ذللثا ومحو والفق الفسق مثل الشرعية الأسماء كسائر 
فلتات1 الحقيقة على لها ممريلة ليت الرح إن ت نلت فان 1 الأتار الربمح تسلحنه •' قالوا تراهم 
.إله الصنم أن كاعتقادهم لها مزيلة أنها اللغة أهل اعتقد 

:الخطاب وليل الخطاب فحوى محن المزق " ٩٤
4لهااف فلأم ؤ ت تعال لقتله،كقوله لا الحقلماب عند يعقل ما اقهناب فحوى أن 
الشيءيمحفة يعلق أن هو الخطاب ودليل ، ذللiw عند يعقل صربهما من فالغ ، لالإمحراء/ّاآ[ 



٠الحكم فهوبجلاف فيه ذلك يوجد ا فما غاية، أو بجل أو يعيد أو 
لليس انه على دليل فيه ، ' ١٠((١^٧■ الغنم سائمة j رر ه: نولفالصفة 

.زكاةالمعلوفة 
.'ءلتهر زاد ما صقوءل على دليل فيه يالثماس الحد تعليق ت والعيد 
نبلوحل، الأن على دليل فيه لالفرئ/آآأأ : تعال قوله ت والغاية 

ذلاكمحفلور.

Iوقدامنا نقمر ا لنما ت فهن لعمر قل أميةث'أ' ين يعلى أن روي ما مثل I والحل 
!فقل ذلك عن اقإ الذ رسول وسال • منه تعجت مما تعجبت ت ممر فقل ، الصلاة يعي 

وآخرون، لفقهاء ١ يعفى مذهب وهدا ٠ (( صدقته فاقبلوا عليكم بها الذ تمحيق صدقة )) 
كشركلام وفيه ، ههناالمذكورة الخهليب دلائل دون أحر يدلأنل يعرف ذلك خميع إن ت يقولون 

ذكره.موصع هذا ليس 
ذلكلكان فحواه اللمقل قرن ولو مناقضة، يكن لر دليل يه قرن لو والدليل 

،تناقص_1 يكن م النكلا المعلوفة رل الزكاة الختم سائمة ق ت قال لو أنه ترى ألا ، مناقضة 
Iقنطار على مؤتمن هر قال؛ لو وكذلك ، تناقفتالكان واصربهما أف لهما تقل فلا ■' قل ولو 
ييل](_V'.7[ شلا4 ^ ٠٥٥ولاؤ •' تعال وقوله تناقصا' يعد اليرهم، ل بمون ■ نل نم 

محاجلا السامع لأن النص كدلألة هذا ودلالة ذلك، على زاد فيما الظلم نفي على فحواء 
مِلآثااوءممىغإ^؛منابرثسطالضف>ث ؤ ت تعال قوله وأما تامل، إل عرذ'•- مل 

ذلكوليس الخط—اب فحوى يعضهم وقدجعله يعله، نافطر فمعناْ I ١[  ٨٤/ ]القرة ه احم 
الخم،زكاة باب الزكاة، كاب ي الخاري وآخري ، i>n/xوالأثر الحديث >يب ق الهايت )١( 

.شاة ومائة عشرين إل أربض كانت إذا صانمها ل ت الغنم صدقة ول )ر ت وروايته ، ١  ٣٨٦رنم 
إئار؛الملهتعال:)٢( 

.[ ]١^٤ لأتدابىبم1أيجناسم< 
حأن من أول ي، الخطلالبي همام بن (( زيد لينال ' محي واسمه يدن)) ش بن أب بن ض )٣( 

التح،بمد وأسلم لغريس حلما كان ، الأمخاء الأمحاء ومن الولاة، من صحاي؛ ر*و الكتب، 
لهاسعمحر الردة، ي حلوان على ه بكر أبر واسصله ، اليي. مع وسرك وحنئن اإألاىف وفهد 

روىبك——رمحن، للكمة ظاعر محن أول ومر ' المن على ه متمان اّتعمله م نجران، عر ه عمر 
.( ٢ •  i/Aالأعلام ) .م  ٣٧ضة مفي . منها ثلاثة على لم ومالخاري اممق حديثا  ٢٨

.١ ١ ٠ ٨ برثم المساثرين صلاة ق مسالم أخرجه )٤( 



إلئ£لأم1^^م؛س؛

يكنلر فحواه 0 قرنت لر اناك ترى الأ ٠ الاسدلأل ياب من ولكنه عندهم، محوي 
المرادعلى ييل فإنه و ت تعال نوله قاما > تناقضنا 
،السرقة لأجل هو ^، ٤١ا أن أفاد زجر انه نت نا انه وذلك ، فحواه ولا بمصرمحه لا مائدته 
لألمد/آأِ.>الء؟تواءبي< : تحال قوله وكذلك 

:والمالية التان ص ^3، -  ٩٥[ ٤٧]

،نيد غلام ت كقولك ، البيان فهو غيره يمه ليعرف ذكر ما • عيسى .ن علي قل 
نبدذكر إنما نبيا صرين )) ت وقولك t للبيان فهو ، الغلام يه ليعرف ٠ نيد ذكر ؤإنما 

نحو، ه مل ليعرف ذكر ما والفاييْ ٠ غره يه ليعرف فذكر ، يه وفر الضرب ان ليعرف 
٠القيام وفر انه ليعرف ٠ نام ذكر إثما ، أ، نيد نام أُ ٠ نولك 

t(( نيد ذهب رآ ٠ قولك تحو ، به إلا الكلام يصح لا الني فهو البيان معتمد واما 
الكلاميمح الني البيان نهو اليان ل ١^^٠ واما ، البيان ومعتمد الفانية معتمد فذهب 

نيدمر )) ت نولك ق الخل تحو ، دونها الكلام يصح الي هي الفائلْ ق الريادة وكذلك ، دونه 
،لمانية وا لبيان ا محري هذا فعالي ، (( يرهما نبيا أعهليت )ر ؛ قولك لبيان وا صاحكا،آ، 

،ان لبيا ل لنزيائه فاعله ذكر اللي فالمفعول i الفانية ق للزياية أيدا والحل الفانية ومعتمد 
معتمد<، نبد نام  ٠١١ وقولك ، ه فاعليم 1| ما وكذلك i البيان معتمد فهو الفاعل فانا 

ههنانهو ٠ ٢؛ قام يرجل مررت  ٠١١ قولك تحو ، البيان ل لالزيادة فهو صفة كان فإذا ، الفانية 
.البيان ل مذكورة صفة 

:الصفه وبجن البيان عطفح نص المرق " ٩٦
الإعراب،ل ؤيتيعه للأول تييبن انه ل الصفة محرى بجرى الجنان عطف ان 

فمد؛بنعمرو، والأخر نيد أحدهما أحوان له كان إذا نيد(( مررت )) تكقولك 
كانإذا ممعنى يجب البيان عطف ان يينهما والفرق ٠ يه مررت الأخوين أي نيد،، أُ قولك" 

محبلا لأنه الخالص، الحلم الاسم كذلك وليس ٠ صفته مثل له كان علميه يه الموصوف غثر 
لطويل،ا يريد مررت أ ذلك مثل اسمه، مثل استحق المعنى ذلك مثل على عثرْ كان لو بمعش 

صفةله وجب المعنى هذا مثل على الموصوف غبمر كان ؤإن الطول ممعتى بجب فالطويل 
لوإذ اسمه، مثل له لوجب لضره لكن لو معنى ضر من ثه المس فيجب نيد داما طويل، 

يكونان لوجب شيء كل ل لووانفه كما ٠ نثدا يكون ان محب م شيء كل ل ضرْ وافقه 
اسمه.مثل له يكون أن محب ولا صفته مثل له 

•٤ • ص عيي ين ءاي رجمأ تندمت )١( 



سئ
tالأحكام يه تتببن الني الدليل التكالمن عند واليان ت الله أييه هلال أيو قال 

[٤٨]فجعلا ، واليان الدلالة هي الهيابة ت اس رحمهما هاشم وأبو علي ابمو نل ولهذا 
منومنهم ، الشيء به س؛ن الني الخائن العلم هو ت بعضهم وةال ، واحدا واليان الدلالة 

والختلالكلام هر البان ت غيره ونل ، الأدلة من عداه ما دون القول حصر البيان ت قال 
قلومن التجلي، حد إل الإشكل حير من الشيء أحرج اللي هو الييان • وقتل ٠ والإثارة 

انيصح ما هو واليان ، عليه المدلول معرفة إل الدلالة يتوصل انه إل ذهب ٠ الدلالة هو 
ةالدلاللصية علميها يل بأن الأحكام بين ئد اتله إن I يقل وكذلك ، له بيان هو ما به يبن 

،ييبن بأنه الدال ؤيوصف ، ان بند علميه ]لمدلول يقل وكيلك t ظنا المتلهر لحكم ال 
تمالها سبيها دلالة إنها ت يقل كما t بيان بانها لقلن ا غلبة إل الموصلة الأمارات وتوصف 

.الأدلة من العلم يوجب 
ادآوىن الكلام ذًل دس 

:7ا-تي;تياكمىبم'
،■ضر0 عن ترغعه لكنك ، صاح؛اك يه الني الخفي للكلام امم النجوى أن 

مومحىتمال اش تكليم وسمي ، الأرض من الجوة ومنه ' الرفعة الكلمة أصل أن وذلك 
وول، القس ق الشيء إخفاء والمن ، غيره عن أحقد كلاما لكن لأنه ، اللام عليه 

لمم—اعنفي تشيها ' ر مالكلام هذا ل ت ؤيقل صرا، يكن لر أووراءجدار ستر اختفى 
،ءندْ نحواى يقل ولا ، ذلك من ه نفل محفيه ما تريد ، فلأن عند ميري ٠ ؤيقل ، النفس 
والجوى1 نفك ق غنفيه الني العني تريد ، « إليلث، ألقيه صر هذا )ر ■' لصلحمك وتقول 
غبرل النن يكون وند ذلك، معنى يتناول والسر ، الكلام من يه يتنلجى ما خملة تتناول 
كلأنا.إلا تكون لا والجوى الأمر، أصت وند ّتا هذا فعل : تقول ، محازاالمعاني 

:و١لثلأو٦ ١كز١ءة ص ١^^، -  ٩٨
يقل؛الواحية، للكلمة تكون والمراق ، فصاعدالكالمت؛ن إلا تكون لا اللأوة أن 

تلأ0ت يقل ، الشيء الشيء إتماع اللأوة أصل أن وذلك ، اسمه تلا ت يقل ولا ، اسمه فلأن قرأ 
إيالواحية الكلمة ل تكون ولا يعقما، مضها يتع ا^،-٠^١ ل اكلأوة فتكون 1 تبعه إذا 

٢١)اكلوص.فيه لامح 

. ١٠١—  ١٠•ص اللغات فروق )١( 
. ٤٦ص والغرائد )تام، والقردان )تلا(، الخغاظ وعمدة ، (آ/ه٩ والكيات ،  ٨٦ص اللغات زوق، )٢( 
.-٩'١ ٣٨ص ذللئغ ؤ، النول نندم )٣( 





^^عكلانإ
:والفتا اينآلة ثص المرق "" ١٠٤

وهولفتاء ا من وأصله ، حادثة عن سؤال لفتيا وا ٠ شيء كل ل عامة السالة أن 
لأنها، فتاةت عجوزا كانت وإن للأمة وتقول الثاية، والفتاة الشاب، والفض الشباب، 
للمسألةوقيل والخيانة، الغرة حل والفتوة  ٤٥٠]الكبيرة. ترنير توقر لا أنها ل كالم-غمه 

حدث.شيء عن مسالة أنها ل الشاية حالة ل لأنها ، فتياحادثة؛ عن 
١ ;النسألأ وقلب الننارصة بص المرق " ٠٥

فيهيلزمه له مذهب ل مطالبته ممثل السائل على لرحؤع ا هو المسالة قلب أن 
اثكان فلما ، حناإلا يكون لا الشاهد ق الفاعل إن قالوا إذا للمجرة كقون الملك مثل 

محدقاإلا يكون لا الشاهد ق اعل الفكان إذا ١^ ما حنا; يكون أن وحب 
قبلكان فإذا i الخراب يعد يكون المالة وقلب ، كذلك إلا الغاب ل يكون لا أى ؟ مربونا 

حميناان المذهبيذكر أن هي والمعارصة • الخواب صبغة على بجعل أن إلا فللمنا كان الخواب 
٠واحد مذهب ذكر إلا يكون لا السؤال وقلب ، يينهما فيجمع 

والأداءص:ا-الهمقتذالإنلأغ آ،
املالأداء حسن فلأن الدين، أداء ومحنه فيه، بجب ما علمى لشيء ا إيصال الأداء أن 

وهيليلاعة، ا ومنه للافهام، بيان هيه ما إيصال والابملاغ • للقراءة الأداء وحسن يسمع 
٠صورة أحسن ل النفس إل المعنى إيصال 

:والإيصال الإبلاغ ص الفرق — ١ ٠ ٧ 
فهمهبلوغ يقتضي لأنه الإيصل، من إليه للمنتهي اقتضاء اشد الإبلاغ أن 

،الاشهاء عرحهة الشيء اختصار الأ٠لألخ وقيل القلب، إل ضل الق كاللاغة وعقله 
.لاكوبة/٦[ دناشناص<^ ؤ تعال؛ قوله ومنه 

١^:١^^ ح،ا-الهمق:محالإنم 
لحدث حكم أو فعل به فمي اللغة ل أصله عن نقل ما الشرعي الأم أن 

،ذلك من يقرب وما والإسلام والإبمان والكفر والصوم والزكاة الصلاة نحو ، شرع لا 
وكثر، أخر أسياء على الشرع ي جرت نم ، أشياء على التمئ قبل بجري أسماء هلم وكانت 

استعملأن نرى ألا ، جازا الأصل على استعمالها وصار ، فيها حقيقة صارت حنى استعمالها 
 )١( j فا رر ١  ٤٨- ١ ا//آ1 ٠ اللسان )) : ( الأحكام س الشاكل س : الغضا ).
وعمدة، ٤ ص والداثد ، \إ\ والكليان ، ١ ٤ -  ١٣ص والممرمات ،  ٤٢ص اللغات >دق )٢( 

•( باع ) ا ( أدى ) والقردان ، ( بلخ (،) أدى ) الحفاظ 



^^كلأنا
يعرفابه عن نقل ما العرل والأصم الأصل، هو ولكن محاز الدعا، ل اليوم الصلاة 

لوكان دب بما لبعضى احما العرف ل صار ند أنه وذلك ، دابة ت قولنا نحو ، الاصتعمل 
لعرفا ل صار ثم ، الأرض من للمطمئن احما لكن الغائعل وكيلك ، لخميعه احما الأصل 

القعن ورد إدا أنه الفقهاء وعند ، سواه الإطلاق عند يعقل ليس حتى الخلحة لقفاء احما 
،لأخر ْا ا١ الشرع ل ووضع ، لغارْ العرف ل واصتعمل ، لشيء اللغة ل ونع ند حمياب 

الأصل،وهو عته انتنقل فد اللغة ل له وضع ما لأن الشؤع' ل وضع ما على حمله فالوآحب 
بجلافه،اللغة ول I لني؛ العرف ل الخطف لكن ؤإذا 1 بذلك أول الحرف فيه استعمل فما 

وإذا، ه عنعلل ما على بجمله الشرعي اللفهل أن كما ، أول لأنه ' العرف على حمله وجب 
إلنحتاج الشرع أّء—اء وحميع ، قل ذكر ما على أول الشريعة ل مستعملا الكلام حصل 

أريلانه بدليل عرف فد إذ االأمة/'اا[ تؤوافواالصلأ؛ةواارحثآ»ه تعال تحوقوله ' بيان 
البتةه ليوضع لر ما به يراد أحدهما ت ضر؛ان على وذلك ، اللغة ل له وضعت ما غثر بها 
الشرعل احما جعل قد لكنه ، اللغة ل له وضع ما به يراد والثاني ' والزلكْ الصلاة ■' تحو 

وضعما غر ل مستعمل كانه فصار I محصوصا حدا يبلغ أو 1 محصوص وجه على منه يقع لما 
.ساكله وما ٠ والوضوء الصيام ت تحو وذلك ، له 

؟،ا-امحيىمح.>ش«و>>م<<ن:
السنتؤ •' تعال كقوله جحد، حرف فيه لكن لما جوانا إلا تكون لا ٢، بلى  ٠١أن 

[ر/١٧]الزمه ؤا'وهم1محك_نإي'نمكعل جث؛ وقوله لالآءراف/أياا ^ ش يألوا َإمحك>م 
جحد،بلا تفهام للامتكون لا (( تعم و)) ، ٧[ ]الزمر/١ ^ ّر نالوا ؤ الخراب ق قل نم 

جوابوكذلك I ٤[ ]الآءر١ف/٤ ه مم  JS-Jما مروحيسم ؤ تعال كقوله 
أنامتنعوا ؤإمما : الهما،ُى وقال فعيه. قد لعمري نعم قلمت: ذلك يعلت قد ; قال إذا الحر 

نعم،الأخر فلوقد شيء' على لك ما • الرجل ثل إذا لأنه نعم الخحود جواب ل يقولوا 
لكلامرد هر ا فإنمبلى((  ٠١• قل ؤإذا ، شيء عليك ل ليس نعم قل كانه صدقه، لكن 

.(( نعم ور) بر« >) احتلف فليلك شيء عليك ل بر أي صاحٍه، 
.نعم( \/آغْ) ٢ واللسان ، نعم( ر ، ( بلي الخنافل) عمدة )١( 
الحوبواعلمهم الكوذين إمام ، زكرياء أم الديلمي، *نغلدر بن اف عد بن زياد بن بحي ؛ الغراء )٢( 

.ة(( اللغانت كما الغرا، لولا )) : تعلب عه وتال اكحو، ن النتن أُير : للغرا، ينال كان واللغأ، 
.( ١ ٤ a/>، الأعلام —.) ٧٠٢• منة 



همكمتإ
:واقوغ'ا، الوسوسة ين اكرُق — ١ ١ ٠ 

هآصالوقيل! ، الغمساعند يكون ما وأم ' بالوسوسة الإغراء هو الزغ أن 
،ُ اوشتُ إل الداعية ة للحملالشيطان من نزغة مذْ ؤيقل ٠ الشر إل ^^٥٠ للأزءاج 

الصوت وكل وسواس، ت الحلمؤإ لموت يقل ومنه الخفي، المرن الوسوسة وأصل 
القوسمى ، حماالنفي ل ونع ما وكذلك ووسواس، ومومة ت لخفائه تفصيله يفهم 
•لاداس/،ا ه • تعال قوله ل يالميد ' وسواسا ت الوسرس تعال 

•( نزغ ) ، ( وّرس ) والقردان ، ( )نزغ ، ( رمدس > الخغاظ عمدة )١( 
.تزغ، ) ٤ ٠  t/Aاللسان . العاصي من للإنسان يسول القلب.مما ؤي ونحه وصاوصه الشيهلمان رغ )٢( 



الئالثاواب ل"ا

والاستدلالوالدليل الدلألة لإن لمرق اق 

والرويةالنظر ومحن والتأمل النظر ومحن 
ذلكْع بجري وما 

Iاوجه أرمة على تكون الدلالة ان 
افعلان والشاهد يفصد، لر أم ذلك فاعله فصد يه، سيل أن ممكن ما احدمحا; 

،فاعلهاعالم على دلالة اغكمة والأفعال ذلك، إل قصد لها وليس حينها على نيل ألهانم 
فيهاشرطا الدلالة فاعل قصد جعل ومن ذلك، على دلالة نكرن أن فاعلها يقصد لر وإن 

وصصفلو ذلك، يفصد م ته لأ دلالة أنره يكون ولا عليه، باتره يستيل اللمس بان احنح 
أناللغة ل ممتكر ليس لأنه ، بشيء مدا وليس نفسه على دال بانه هر لوصفا دلالة بأنه 

اللغةل جائز ذلك بل نفسه، على دال انه هو يوصف أن ولا عليه دلالة أنره يسمى 
اللأنه الحز0 اسسلك ت ؤيفل الرمل، نفسه؛ركوبه على الخاربج يل قد ت يفل ، معروفج

دوناغساز على هدا محمل أن ه لوليس باتره عليه استدلخا آ يقولون نفسك، على ييل 
ولادليل.بدليل إلا الحقيقة 

.١ ٠ ٩ ص الممريمان )١( 

.حربه( )  ٣٠ا/أ اللسان ئيابمم. الناص بمري الذي الناهب، الغاصب الحارب؛ )٢( 



اكلألأواسوالأثلألض والفرق  ٨١الثالث الد 

اعددلالك.: للموول فل الدلالة، عن انمارة : والثاني 
نبهته.أي كدا الخالق دلالة : يقل الشبهة، : والثالث 
اعلفوالدليل ، كذاالماس س الدلالة الفقهاء: فول ■ الأمارات : والراع 

امالتقدم من يفعل كان إذا دليل، • الطريق ل القوم يتقدم لمن يقل ولهذا ' الدلالة 
فه.من مشتق الدلالة فاعل أيقنا والدليل ، محازادليلا الدلالة مى نوند يه، يستدلون 

النيالاعتقاد مي والشبهة الشبهة، ل يستعمل ولا والأمارة. انمارة ل الدليل ؤيستعمل 
شبهةالاعتقاد ذلك كيفية عن العبارة وتسمى انمم، اختيار بمعس أو الخهل ئب* بمتار 
شبهةالحيية هلمه فيقل شبهة، الأءتقاد ذلك عنيه يعتقد الني المعنى سمى وقد • ايخنا 
معجزة.اعتقدوما لقوم 

:التكالم؛ن بعض قال فيما واوسهة الدلالة ين ق الم — ١ ١ ٢ 
فيختاردلالة أنها عندها يعتقد والشبهة الخم، يوجب الدلالة ل النلر أن 

فيه.المفلمور لا الحقيقة و الشبهة هو والاعتقاد ، فيهاللظر ولا الشبهة لكان لا الحهل، 
:والأنارةّ الدلالة تل - ١ ١ ٣ [ ٥٣]

فيهالفلر يولى ما والأمارة الخم، إل غيه الفلر يولى ما شيوخنا عند الدلالة أن 
التالف_ات،وقيم انميد جزا، يه ؤيعرف الملة' جهة من يه يطلب ما لنحو الظن غلة إل 

الدلالة،j الخم عن النظر لوجوب الأمارة ل النفلر عن محب ليس الحقيقة ل والظن 
هديناغتاختلاف جاز ولهذا الظن، عنيْ بمتار ما الحقيقة ق فالأمارة ٠ عنيه ذلك عنتار وإنما 

الحد.مساتل ل انمحاية كلحتلأف صلحبه، خالفه منه الني بالوجه منهم واحد كل علم مع 
بذلك،المتعلقة الأمور معرفة ل تقاربهم مع وغثرها الحروب ل الرأي ذوي آراء واختلاف 

.وثرعياعقليا كان فيما الأمارة تستعمل ولهذا 
:والحجة الدلالة ين ق الم — ١ ١ ٤ 

،ودلالة ، الخل دلالة ت رص اما أنم تنقالأدلة ؛ التكل٠ين بعض قل 
الفلرايى ما أحدهما : ضربان الخل فدلألة القياس. ودلالة الإجاع، ودلالة المنة، ودلالة 

أخرىه لصفة على به يستلل ما والأخر نمره' منة أو فيه المنظور وى بالخم إل فيه 
علىأو ه نفعلى دلالة الخيء يكون أن بجعي لأنه دلالة، مى نولا النظر طريقة مى ون

نرنتفافحجة، يسمى ذلك ,وكل ءيرْ' على يلل يكون أن بجعي فلا ' ه نفصفات بعض 
الوجه.هذا س والدلالة الحجة 

. ٣٧ص \ضأ>و\ت )١( 



والاندلألوالدليل الدلألأ ُين الفرق ق  ٨٢ابباك1ك 

اشحجة قيا ؤإذا مهما، الطر مد إلا ة ودلالحجة يسميان لا قوم: وتمال 
مهماالطر أن ئ.لراد العقل ودلالة العقل حجة قلما ؤإذا . نمهمااث أن اتل ودلالة 
لجب.ينميهما أن إل افتقار غير من العلم إل يفضى 

ردمن مستقيم سن على فيه والمضي النفلمر ق الأستقامة هي الحجة ؛ غثرْ وثل 
تاللالمفعله هو وهذا ، المستقيم؛ اكلريق ومي الحجة من عاحوذْ ومي ' الأصل إل امع 
تنفصلئء-ا ' هاُ"،فيالرهان كتأثثر النفس ل الحجة وتأنس ، شيء ل الدلالة من وليس 
استقامإذا نج، حج القصد، ل الاستقامة معنى من مشتقة الحجة لأن البمرهان، من الحجة 

مقرئةلغة يكون أن ؤيجغي ٠ استمق له يعرف لا والمرمان صيه' قل 
:والإنذلأو الاحتجاج محن المزق — ١ ١ ه 
الفلرز الاستقامة هو والاحتج؛ج ، غارْ جهة من الشيء طلب الإستدض أن 

.ءار0 جهة من أو معرفته يهللب ما ْا ا1 جهة من كان سواء ، ذكرنا ما على 
:الرهان ودلاله الكلام دلاله ص الفزق - ١ ١ ٦ 
انمىإحضارْ الكلام ودلالة ُالصحة، للمقالة الشهاية هي الرuن دلالة أن 

فيشهدالرهان ة دلالالكلام يعفى يتضمن أن إلا يالصحة، له شهاية غر من النفس 
كلإذ > ذلك يتضمن لا ا مومنه 1 الرهان دلالة يتضمن ما الكلام ومن المقالة، يصحة 
علىدلالة والأمم فيه. ذلك ممكن معنى كل أن كما بالكلام يظهر أن ؟كن فإنه يرمان 

فتألرi عليه يرهانا وليس عليه دلالة العلريق هداية وكذلك ، معناْ على يرمايا وليس معني 
الرهان.دلالة -انثر حلاف الكلام دلالة 

:والدلالة الإثدلأل ص المزق - ١ ١ ٧ 
الاستدلالكان ولو المتيل، فعل والاستدلال به، الاستدلال ممكن ما الدلاله أن 

الأن المالر حيث على تدلأل للأسالكلفن لوصع أن بجب لكان سواء والدلالة 
ذلك.على دلالة ^،١٣ يكون 

:والخلافة الدلالة ض المزق - ١ ١ ٨ 
لماكالمالم عليه، بها يستيل أن فيها ناظر كل يمكن ما الشيء على الدلالة أن 

لهانمم يه مرق ما الشيء وعلامة به، تلل ملكل عليه دالا كان الخالق على دلالة كان 
.)،_؛؛( YrA/Yاللسان )١( 
.٤ ه ص اكعربمات )٢( 
.الححة( أتام ت عليه برهن وتد الخصم، ثلدد قاطعة بححة جاء إذا برهنة يرهن •)برهن ٥ ١ ا/ اللسازم ل )٣( 





والأّتدلألوالدلل الدلالة ض اكرق ل  ٨٤^|كاكِ 
:واورذا0ص سالولألة ى -الم ١٢٢

!تقول ، قولأ نكون والدلالة ، الشيء يصحة يشهد قولأ إلا يكو0 لا الرهان أن 
فتأتي، كذا مدمي صحة على دلالي وتفون، ' قولأ العال( وليس القديم على دلالة العال( 
حقآحر ممعنى يشهد بيان الرهان ت العلماء يعص وقال • ميمك صحة على به تحج يقول 

والمعنىمحيا له ان بيان هو محدث الخ-»آ بان الإخبار أن ذلك مثال ٠ وشهادته ه فنق 
عنيض ومد ' آغز بمض يشهد أن غثر س معش عن يئ ما والدليل ' ه نفل حف الأيل 
•اهمم فالدلل ' آحر بمض يشهد مض 

وأصلهمعرب قاومي الخصم، حجة مْلع به يقصد ما الرهان •' يقول من وسمعت 
عليوقال ، ذلك صحة يعرف ولا الدلالة من اكلمة وهي الرهة ومنه • ذاك ^ ٥٥١أي بران 
دلالةنحو ، عليه جعل ما حلاف على بجعل أن يمكن مد وصعيا يكون الدليل • عيي ابن 

ةدلالهي ما حلاف على دلالة توضع أن يمكن فلا الرهان دلالة وأما السمي، على الاسم( 
..فاعل ض أنه ش دلالة نحعل أن ممكن لا الفاعل على الفعل نحودلالة ، عليه 

:والخلأنة الأمارة ين اإز°ق — ١  ٢٣
الظهور،وهو الكلمة أصل ذلك على ؤنيل الظاهرة، الملامة هي الأمارة أن 

'الشان لغلهور الأمارة قيل ثم ومن الشان، فلهور الكثرة ومع كثر إذا الشيء أمر ميل ومنه 
;ااشاءرر"أ؛ال ف. نشاورواإذا ت القوم وائتمر ، بهايثلهر الرأي لأن ' أماراالمشورة وسميت 

:رام الخلأنة ق °ض- ١ ٢ ٤ [ ٠٦]
ذلكتكون والعلامة ه، فيعلامة ليكون الشيء ل الأتر أنلهار هو الرسم أن 

.باتر ذلك وليس ، عمرو نصفيق نيد محيء علامة • تقول أنك ترى ألا ' وغيرْ 
.استصآ¥ زرق )١( 

.٤ • ص رماد مى ;ن علي ترجمة تتيمن )٢( 
قبلأملت محك الني عة وهي باسلة، ساّرة ا قرشية صيدة هاشم، بن المهلك عد بنتا صفية هي )٣( 

.٢( • الأعلام'ا/أ ) .ه ٢ • منة الهجرة، 
صإمحاق ن ابّيرة ؤا المهلكا عد بنت لمغية وهو ، عي؛ريشا( ملغ من ألا ) • البيت، صدر )٤( 

ايا،رسم ، ٢  ٩٣ص اكواعر الأديبان وسم ، ١٤٧اَ؛لكريزي؛/ا-دلوان وشرح ، ١٠٦
. ١٠٣ص اكاعرات 







والاسدلألوالدليل الدلالة ض الفرق j  ٨٧الثالث اس 

القالبوالفلر < المر نحو به الإقبل الصر ]٨٠[ الةااة،نالطر الطر واصل 
إلوالفلر I الخشونة من ليرى اللمس الطر ؤيكون فيه، اككر تحو الفكر الإقبال 

الإفالمو ميذ إل والإطار يوم U تحو والطر الرحمة، عليه الإقبال عو الرحمة الإنسان 
مولرعته الملك من والطر المامرل، تحو به الإمل مو الأمل والطر ' المتوقع نحو الطر 

وطريهما، تحوم الإئبل هو والفكر الكتاب ل والطر 4 ئامه لا بجن تحوهم إقباله 
إلطرت إذا فإنك ، المثيل والطثر ' ثدائدْ نحوهم إقباله وهو أهلكهم أي إليهم الدهر 

فيه،ينفل—ر ما أحوال ق الفكر فهو القلب الطر قرن ؤإذا الأحر، إل تخرت ففد احدهما 
.الخاصة ملامة مع رؤيته يلتمس ما تحو ' الحدقة تقليب يه الراد كان البصر قرن ؤإذا 

م:لإ'آأ-الهميىسالثظر 
يكونولا 1 بمللب ما معرفة يه المؤمل الفلر هو والتأمل ' ذكرند ما هو الفلر ان 

تاملأ.طر كل وليس ظر تامل فاكل ، مدْ طول ل إلا 
:س م -الهمقس  ١٣٣

هولالفلر، احوال اول ق اى الويهت على عرفته يقال؛ الطر، أول اسيهة ان 
.فيهر١؛ فكر ضر من يرتحله كان إذا حنة يديهة لكلام ال 

؛"اأ-المقمحناصهبس:
إذاللرحل يقل وكوا ، اولهر والديهة ' الفلر آخر يعضهم قل فيما الرؤية أن 

التفكرطول الرؤية • يعضهم وقل ' ضرْ كرويه بمديهته الرأي ل الإصاية رعة يوصف 
إثساعوالرؤيه فكر، غبر من يكون ما القول ويديهة الجديهن' وهوخلاف ، لشيء ال 

للمتكبر J^JbJL؛؛؛وفعلت ، الأمر ق روأت • تقول ٠ تأمله ق والاصتقصاء الرأي 
.الاصتعمل لكثرة الرؤية همزة وتركت ، والمبالغة 

،ايد واكالغكرة مها الديهأ لأل، ، الارتجال هي لمت، الديهأ أن  ١١٢٠ ص رقيق لأ;ن العدة ن ( ١) 
.( قاظه ب يرثف لا ونونا ١مان١ كان ما والارتجال 

.( ها، الهمزة غابمدلوا ، بدأ .ممعى بدء س الديهآ اثتتاق ت  ٣٦■ ص وثيق لابن العدة ي )٢( 
لئ،ذلرمن .  ٣٠٦ص العمدة ن رميق ابن ذكر كما ، ّداء والروي؛ الدي♦؛ ل نعرء س الفرا، من )٣( 

;٢٢٨ص السلمي أشحع ديوان ن جا، ما 
تحمعمهو فه رمتمتى رم ندبجل *ئه بديهت

:٢٧٢ص ديوانه ن ونوله 

مالكبمالخطسس، ه نابا مإذا مواء ه ونكرته بديهت



والاستدلالوالدليل الدلالة ض الفرق j  ٨٨الثالث الد 

:والفكر ؛^ ١١ص ١^ - ١  ٣٥
٠اليديهة عدا ما والفكر يديهة، ؤيكون فكرا يكون النظر أن 

:والإطار اقظر ١^ - ١  ٣٦
ثكمع ؤيكون والشر الحر ق ؤيكون إليه الطر يقير ما طلب الانتظار أن 

ؤينتنلرله، محضر انه يسك لا وهو داره ل يعمل طعاما ينتظر الإنسان أن وذلك ، ؤيق؛ن 
.فيه شاك وهو غدا نيد قدوم 

:والثدم اقمكر محن ١^ - ١  ٣٧
لبالنظر القلب نمرق والتفكر العواقب، ل بالطر القالب نمرق التدبر أن 

بعد.فيما وأصله التدبر اشتملق وسن٠ان الدلائل. 
والنو;ةص:-المقساقظر  ١٣٨

علميونل • شيئا أر فلم [ ٠٩]نظرت ت قولهم والشاهد ، الهلى طلب الفلر أن 
اظرنواث ، الشيء لظهور الطالب والناظر ، الشيء ظهور طلب النظر ت عيىُآ، ابن 

حاسةجهة من هراك—ه الشيء لنلهور الئالب الناظر ؤيكون 1 إياهم رحمته بظهور لماتْ 
والنظر، غجره لن من الثوب مدا لن إل الناظر ؤيكون ، حواسه من غثرعا او مره 

تنل فيه، يملح اليي الشيء وقتا أطاوِا التوقف والانتظار التفكر، جهة من يالقاو_ا 
بدلا الوجه هذا على ان> أن ترى ألا ، الأشياء لأحوال والأمل الفكر هو زضا والنظر 

وغيرالناظر غير معنى وهو ، ^!^١ يمي الوجه هذا على والفكر ٠ مفكرا يكون أن 
يوصفولا اظر، نغير وكونه اظتا نه كوناو؛وأ يفصل الإنسان أن ترى ألا I فيه المنظور 
الشيءل النظر يملح لا انه ومعلوم 1 العالم فقد •ع إلا يكون لا النظر لأن بالنظر القديم 
الراضي،ونظر ان الغضبنظر فيفرق؛—؛ن بالمن يشاهد والنظر محهول، وهو إلا ليعلم 

اظروننحمينا أنهم مع يره لر ممن منهم رآه من ليعلم الهلال حماعة طلب لو فإنه وأحرى 
'الرئي إيراك هي والرؤة ■ لرؤيته طلبا الرتي مكان حيل لعن تقالب._، النقار أن بهذا قمح 

بالنظر.لايوصم، انه رؤيتهاصح لايطلب حث الأشياءمن يرى نعال اش ولماكان 
;نصره واشرئ منزه إلتب مد : قويا نتن الهمق — ١  ٣٩

*أعلاه من بصره إليه مد أنه ممله i بيمره امترفه > يولنا أن 
دةوع، ١ ١ ٤ ص واكمِيئت ، ١ . ٩ ص والفرائد ،  ita/yوالكلمات ، ١  ٣٤ص اللغات فروق )١( 

•( نظر ) ، ( رامحا ) والقردان ، ( نفلر (،) رأى ) الخغاظ 
•٤ • ص بى س ض ■رحمة مدت )٢( 





والأترلألض الفرق j •٩ الثالث الد 

محدثهأو ، ان الإنسمع ق نمال اش محيته تلام أنه اش رحمه اللخي وعند 
رحمههاشم أبو ذهب هذا ئإل . وسواساسمى من كان فإذا ، الشي3لان أو الملاك 

حطورعلى الأخرس أنمل من بميل ا ميكلأم، ليس الخاطر أن على ييل واليي ' اممه 
.معانيه يعرف ولا أصلا الكلام يعرف لا وهو مله الخواطر 

بالكماوالأخر الأقدام بيأمر احا-هما ؛ خاطرين من يد لا انه إأراهيمأآ، وعن 
٠الاختيار ليصح 

—العقلك ذلك، وان نمال، اه من العصية خاطر أن ادىُا؛ الراونابن وعن 
•يالمحح الحسن  tjyالتمييز.والعقل المنتهى، إل الطبع ميل الشهوة لأن والشهوة، 

:والخاطر الذكر ين الفرق — ١ ٤ ه 
'همزوب عن إلا يكون لا والذكر ٠ عروب عن ؤيكون ابمداء يكون الخاطر أن 

٠النسيان ينال عرصى وهو < عنه عرب ما يذكر إنما لانه 

المياسالاستدلال مع بجرى ومما 
un :اكنقصاكاسوالأخهادس-

الشيءحمل وقيل؛ ، لوحه أحكامه يعفى ل الشيء على الشيء حمل القياس أن 
!الذ رحمه هاشم أيو وقل ٠ الحامل عند [ ٦١]سنهما لشيه عليه حكمه وإجراء الشيء على 
محملكان حيث من مقياسا الكيل سمي وليلك i عليه حكمه ؤإجراء شي؛ على شيء حمل 

ستعمللا ولذلك ٠ أيقنا مقياسا النعي يه يمنر ما يسمون وكذلك ، كيله يراد ما عليه 
ةطاتمراس كان ، انمزلة أثعة أحد ، النلخي الكم محمود ين أحمد بن اذ عبد ؛ البلخي ا ١ ر 

سةنوى والسنة، ، الاصلاميهن مقالات له ، بما انفرد الكلام ل ومقالات آراء له ، الكمة نمى منهم 
.(  ٦٦- أ/ها" الأعلام ) . يرس  ٩٣١

.0 ٤ ص هاشم أي ترحمة تقدمت )٢( 
كفرةكنتا له أن ذكروا ، انمزلة أثمة من النظام إصحاق أبو C البصري هانئ بن صيار بن إبراهيم هو )٣( 

صحفإن ، له نظم لا رجل منة ألف كل ي يقولون الأوائل رر الجاحفل عنه وتال ، والاعتزال لغلسفة اق 
.آلوذاتا/م'آ( فوات ، الأءلأما/'؟أ) سنةام\م. لا ، (( أولثك س فأبوإسحاق ذلك 

كانممن بالإلخاد، بحاهر فيلسوف الراوندي، الحستن ابر إسحاق بن بحى بن أحمد : الراوندي ابن )٤( 
تسوقكتبهم، ل عنه نقلوها انفرد,ممداهب وتد الكلام، علماء من حماعة عع ومجنافلرات مجالس له بغداد، 

٠(  ٢٦٨-  ٢٦٧/١الأعلام ) م.  ٢٩٨سنة 
١٠ ٩ ٠ ، ٨ ص الممريفات )٠( 



تسهلن يقال ولا ، بالشى، الشيء قست يقال وإنما شره له اعتار غر من شيء ل القياس 
ولوجازنايي، ت عليه حكمه وبجري الأخر على احدمحما بجمل أل ء\ر س سيء شيئا 
والكفروالومن؛-ليي، اليت، بالكافر لتثبيهه ناينا ال تعاند مي يأن لخاز ذلك 

؛الذللمت،والإممانالور.

قدالموص لأن ابعد فقد الم—اتلل، من الحق استخراج القياس ثل؛ وس 
سيجوز لا اغن ظلم كان إذا * قولك القياس ومثل قياسا، يمي ولا ذلك بها تخرج ي

٠منه يجوز لا الحسن فعقوبه حكيم 
موصؤعوارحت—هاد 1 الحكم لعلت الأصل على ^٤ ٥١١حمل مو ت يقولون والفقهاء 

Iيقل ولا فيه، محهويه ؛يل إذاالحجر مل ق اجتهد • يقل ولهذا ٠ الحهود لينل اللغة صل أل 
كلالق الأحك—ام ل الفلس ة غلبيقتضي مجا ١لتكل٠^ن عند وهو ٠ الواة حمل ل اجتهيت 

،كذاالقياس أهل وقد ، كذاالاجتهلد أهل قل ت يقولون ولهذا ٠ مصيب فيها محتهد 
٠وعيره القياس على يمتوى لأنه القياس من أعم الاجتهاد ' هذافعلى ، بينهمافيفرقون 

اهرْبظلا الص س الحادثة حكم تعرف ل اغهود ، Jjالاجتهاد؛،؛ الفقهاء وقل 
صئة.ولا كتانا فيه أجد لا فيما رأيي اجتهد • ا معاذأ قال ولذلك ، فحواه ولا 

يعللأن هو عنيْ الأجتهاد أن وذلك واحد، والقياس الاجتهك : الشافعيُآ،وقال 
والقياس،الاستدلال س الشرعي الحكم إليه أوصل فما الرأي إليه؛،،،قاما غيره ؤيرد أصلا 

عليهعلي وقل ٠ عمر رأى ا مهذا ت محقغ عمر وكتسا ٠ رأش أجتهد ٠ معلأ قل ولذلك 
رفيهالأولاد' امهك يعؤب ، ييع-هئ« رأيت نم سعى لا أن عمر ورأى رأيي » ت اللام 

ؤينمه.الرأي يرد من قول بهللأن على دلالة 
انكجلل، يض رخمن، مد أبو الخزرجي، الأنماري أوس بن يرو بن جمل بن ُعاذ هر )١( 

هوالرمول ه وبعثخو، الني عهد ل القرآن حمعوا الذين الستة أحد وهو والحرام، بالحلال الأمة أعلم 
نةتوق ، حدثا١  ٠٧له كما، راسحهم رجيا الناص أحن ُن وكان المءث، لأهل ومرتدا قاصتا 

.( r١٢/.سد طغات؛بن ،  yoa/uالأعلام ) . _ع ١٨
منة، الأربعالأئمة أحد الثاغم، محنمان بن العاص بن إدريس بن محي الذ، مد أبو ; الثافص )٢( 

{.٦٦١٦الأعلام ) . ه ٢ . ٤ نة زن والخوف. الخته ي وته أعل أينم 
أحدراشدين، الحلماء رابع الحن، أبو القرثي، الهاشمي الطلب مد ابن : ه طالب أن بن علي )٣( 

ريتالوتن، أم حدبجة بعد إمحلأما الناص أول كان ، وصهره اقل الني عم ابن بالجنة، الب—رين العثرئ 
.أ/ْا'أ( .)الأعلام - ٥٤• متة













-امق;تيمرص>«:١٠٧
كانأقرى زاجره كان من وكل الشائح عن يزجر الني الأول العلم هو العقل أن 

عقل: قولك من وهو المح، j الولوع عن صيمه بمنع العقل ت يعضهم دقال * أعقل 
لعملا هم! )عفوقد يه، تعال  ٠٥٠١ا يوصنلا ولهذا ' يثور أل من نله إذا ؛ عتر لا 

آالرمل من ل • ليد قول وأنثي • حفظتها أي ئداهمي عقلتح يقل؛ > الحفظ 
عقلان كن مأفلح ولقد ثعفلي لما ت؛ كنإن واعملي 

لرأنه إلا ، حافثل I ه لبقال ا كمعاقل الق، إن • يقال أن بجون الوجه ْذا ومن ■ قال  ٢٦٦١
منله وجد إذا انمي وعقل ٠ والحس الحمر معنى يفيد العقل ت وقيل ' ذلك فيه يستعمل 
لأنهعقلا معلوماته الىنحص_ر _ارف الم*وسسنح لصسيان، ا حدود يه يفاري، ما العارف 

لئلاه معرفت احمر أي لك، يقل ما اعقل ت للمخالم، يقل أنه ترى ألا العلوم، أوائل 
نعاقللرجل ا ة لعائلوقيل الحهل، لعلم ا وحلاف ٠ الحمق لعقل ا وحلاف > عنانا يذهب 
١٠لأنبعاث عن لماقة ١ قيس ما والعقل حياته، عليه ون محبلأنهم 

منوالمع ' القبائح يقبح علم هو • قولهم من العقل حد ل إل أحب وهذا • قل 
كانولو . منعاعلومهم وليتح ٠ ائح القبينتهون لا عقلا الحنة أهل ل لأن ٠ ركويها 
اوآلأنيكون رقد منعنا، الني لأنه معفولن وكنا لذاته، عاقلا تحال اث لكان منعا العقل 
حمرنعلوما له يان اس يوصف أن يجز لم ولما القباتح، ارتكايه مع كاملا عاقلا 

ولذْالعلمومحزت، من له نهاية لا بما لذاته عام انه وذلك عانلأ مي يأن محز لم معلوماته 
علومنا.؛ه نحيط لا كما ؛علومنا مخمورا يكون لا لأنه لما معقول اث إن يقل؛ أن بجز لر علة ل١ 

والأدب؛النمل ؛ص المزمحا " ١٠٨
كثملحم عليه كان إذا رب مؤ عظم • قولهم من العقل وفور يفيد الأرب • قولنا أن 

.الوافر اى الورب النصيب يتحد أنه وذلك العلى، وهو أييب وقيح ' وافر؛ 
اللغات،وزوق 'ا'ا،ص"ْااكرفات ( ١) 

قران الأشان الغرّ—عرا، الئص ، العامري عمل أو مالك، بن رمحعأ بن لمد ؛ رمحعة بن ليا )٢( 
ِنة، واحدايتا إلا الإسلام ن يتل نلم الشعر وزك الصحابة، من ويعد الإصلأم، أدرك ' الجاعلة 

(. ٢٤>،/• الأعلام ) —•٠٤١
•١  ٧٧ص دواته ن رمحعة بن محي الهت )٣( 
.أرب( ) ٢١٠-٢٠ل/ا< العرب _ )٤( 









^^ونجقيتيإفإ،؛وعنج،
لساساودالاكاءرّ:

املالأنها منر نصفدؤيهيه ءمرْ طاو وإ0 يس أض لكل 
تقوله وكذلك i مستفنا ه قالما لكان خاصة مدح صفه الداهية كانت ولو ، الموت يعي 
اسموالداهية ، يتكلم من يلحن وإنما تلحن لا لهيمة ا لأن غلهل ٠ يالهيمة ثبهوْ • لحانة 

نم، داهية وللأنثى i داه فهو يدهى دهى يقل ، الفعل على الحارية ا أسماء من 
أنوبجوز ' الراؤيه مثل والأنش الذكر فيه فيستوي للمبالخة يه يراد ما على ألتانيث يلحقها 

رواةحماعه منام يقوم كأنه وراؤية ٠ لهاة حماعة مقام يقوم كانه داهية ممى الرجل أن يفل 
■؛ ابرد' قول وم فل ذم ما على 

ابا-المقمحممّ:
الفهميئ فادن ؛ يقاو ولهذا خاصة سمائه عند اعلأم بم*اذى العلم هو الفهم أن 

ولاالعربي، كلام يفهم لا الأعجمي كان ولذلك يسمع، ما ممعنى العلم كان.يشء إذا 
;يعفهم ونال يزل، لر فيما يه هو ما على شيء يكل عال! لأنه يالفهم الأة يوصف أن بحوز 

فهمت! ول تقولا كلامه، فهمت ت تقول أنك ترى ألا ، الكلام ق إلا الفهم ستعمل لا 
هملف ا ! الق رحمه ُ ر سالمة أبي ين أمد أيو ونال . ذلك علمت ! تقول كما ومحيئه ذهايه 
ماوفهت< قالت ما فهمت ت تقول أنك ترى ألا ، كالإشارة البيان من وغيرّه الكلام ل يكون 

الفهماستعمل وإنما تقدم الني هر الأصل ث اس رحمه هلال أم الشيخ قال - إل يه أشرت 
الض.على الدلالة j الكلام محرى نحرى الإثارة لأن لإشارة اف 

. ٩٧ص ترجمه وتتيمن . ربمة ض لمد م ( ١١

; ٢٢٨ص الإدن ق وخن،  ٢٣٢ص النغة وخميرة . ٢ د ٦ ص ديواه ل ربعة بن ليد المت )٢( 
نواموترح ،  ١٩٩ص اللأل ،وسمط أ/.ءء ر١:درر ،  ١٦١،  ١٦•، آ/ا'داالأدب وحراة 

البومغي ، ١ ٢ . ا ،  ٨٥٩ص ^ ١١والمعاد • ( خوخ ر ١ م';أ العرب ول—ان ، ١ ء ا/■ العي 
الأدبة وخزاُ، ١ الإماف ذ فة وبلا ،  ٥٣٥؛/،  ٨/١■'نحوبٌ' والمناصد ، ١ '١٩ . ١  ٣٦/١
.١ ١ ء/أ ل المعمرح وئ، ■٧ ٦/٣الأمني وترح ، ١ المعاد وديوان ، ١ ٦/ءء ، ا/؛.ء 

.\/دخ١ الهوا،ع وهمع ،  ٦٣٦/٢، الليي، وُغتي ،  ٣٦٢ص المناعمف وكتاب 
. ٣٣ص المرد رخمة تقدح، ( ٣١

.٢ ٩ /٦ ٤ ،  ٣٥٧، ٢ • أ/؛ والكيات ، ١٧٦ص _'0 ررو3، )٤( 
،محل البي ال رُالصحابة، من وال، الخزوس، الأسد حمد بن سلمة أد ن اذ همد س عمر هو رد( 

لامالأع) . ع  ٨٣سنة بالدية •^/j، الخمل، رغعة •_ وشهد فه، علي الأمام زمن الحرس وولي 



إلع1وءتي؛يحو
:رالممه اسم تئ الهمق — ١  ٧٢

لأنهيفقه اذ إن I يقل لا ولهذا تأمله، على الكلام ئيتضى العلم هو الفقه أن 
إلاتعمل يولا لممرنه، تأمله أي < أقوله ما تفقه نحاطه! لمن وتقول ؛التأمل، يوصف لا 

نولهوأما ، ؤَالأهكادىنيونؤئيم I تعال نوله دمنه نل ' الكلام معنى على 
أنىQ زنه ٤[ را،/أ لالإّبمح؛لم؛١ ؤ ت تعال 
لهقو عقب [ رالوص/١٣ه ؤسغءئلخىت I قل كما الفقه يكر ئول هو لني ا اٍلتسح يقظ 

الشرععلم وسمي ت اه رمه هلال أبو الشيخ قل . لالرص/آآأن؛ لكاردهمق ًؤ 
.محلاس رسول وكلام تعال الد كلام معرفة على مي لأنه فقها 

:والغيم العالم نص المرق ~ ١  ٧٣
وليمرمتعد، وهو ل'٧[ علت، ت منر ته لأ معلوم على دال ' عام قولنا؛ أن 

أنا كمعلمه، معلوم صح إل انه يفيد يإنما ' يتعيى فهولا علمية على جايئا 'علتم • قولنا 
مييا ؤإنم، موعاميقتضي امع والمسسمعه، مسموع صح إن انه تفيد سمح،، را صفف 

ت؛مص—ذلك يقتضي ولا اعمي، يكن إ إذا وبصرا ' أصم يكن لر إذا سميعا دغثره ان الأت
صوتبحضرته يكن م ؤإن وسميعا ' مغمضناكان ؤإن بصرا مي يأنه ترى ألا ومسموعا' 

والقديرام، والعوالعليم والمثر، البصر وكيلك صفتان. والمامع فالميع يسمعه 
نحريا وموالعليم المميع جاء فإن الأحر، يقيله لا ما يفيد منهما واحد كل لأن ' والثائر 
المميعجاء وقد ، والعال؛ المامع بمعنى جعل قد ذلك فإن انمعر، بعض ل متعديا م_اهما 

االوافر من ل • قواهراُ ل مع مبمعنى ايصا 
هج_وغرأ"؛ابي وأصحيورئني لمنع ا الداعي ة دبمانامن 

:بمالم والصمة بماهع الصفة ين ١لمق — ١ ٧ ٤ 
نقضه.يعد له صامع يصح ولا نقضه، بعد بالموع عالم يصح أنه 

ال_يرمك،ة م،ركشهد الهن، ئرس الزمحدي، اذ مد ;ن رمحعة كرب؛ن ُعدي بن يرد م )١( 
.( 0اص الأعلام ) .م ٢ ١ َنة '۶^، عثه، 'مهاإحدى لذمت 

،١  ua/aالأدب ة وخزان، ١  ٧٢ص والأصمعيات ، ١٤٠ص ديوانه ن كرب معدتم، بن لعمرو الهت )٢( 
بالم ولسانء ، \ا^\r والفرا، والشر ، ٤ • ص اللأل و"ءط ، ١ ١ ا/ا' ١ ،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٩

■أز( ) ١ • ا/ • العرب ا-ان ل وبلالهة ، سمع( ) ١ خ/ئ١ 



الثابمن وليس ذلك مع بجري ومما 
:و١لإصعاء الئمع ين ١اهمق — ١  ٧٥

،هامبمع يالق الألة ام أيقنا مع والالموع، إيراك مو السمع أن 
وأصغىمل إذا يمغو صغا ت يقل إليه، مع البإمالة المسموع إيراك طلب هو والإصغاء 

اىفلأن مم وصيغوك ، الت مأي ااكعريم/ل[ .4 صنذزهفاءأفنر القرآن! وز ، غرم 
ملمك.

:والإضالإ، الثغ تن ١>^، -  ١٧٦
الدإن يقل لا وفنا I ليفهم إليه ، LjL^?،المسموع استقالة هو الاستماع أن 

،سماعي هو ؛ الحديث من سمعته ئا يقل ، للممرع اسما فيكون السماع وأما ، يستمع 
،سمعا سممت تقول كما سمانا سمعتح إ تقول ، مع الممعنى ؤيكون • سماع ؤيقل 

•العلم طلب التعلم I مثل ال0ع طلب والتسمع 

اوليتنوالأتراك كذلك، العلم وليس غصوصة. أشياء على موقوف الأتراك أن 
'الموجود إلا يدرك ولا المعدوم يقع واللم [ ]١٧الحملة، وعلى أوصافه أحص على الشيء 

ألا—الدرك، ئوثه؛اليرك بغجر العلم يقوى أن نحز لر ولهذا العلم، طرق من طريق والأتراك 
•ثل دأْ ما ض كما الحل ل يراه ما يني لا الإنسان أن ترى 

تبجس قولتا ومح، يدرك قولنا محن المرؤا - ١  ٧٨
بهيقع لما اسم والحاسة مطلقة، نيرك والصفة مضمنة؛الحا<ّة، بجس الصفة أن 

'والشم والذوق والمر السمع •' اربع الحواس ت نلنا ولذلك خصوص، شيء إيراك 
■عالما بزل لر أنه مممنى ميركا يزل م تعال والإع الة. نحتص لا والروية الحرارة وإيراك 

يصحولا ه. لنفمنه أن يصح وجه من لذلك مّين لأنه والرائحة للهلعم ميرك وهو 
للفم'الذوق ملابسة والذوق I للأنف المشموم ة ملايالثم لأن ؤيذوق يشم إنه يقل؛ أن 

نحس ٠٥١إن يقل ولا ' طعماله أحد فلم وذقنه رائحة له أحد فلم سممته قولك ذللثح ودليل 
•حاسة يقتضي محس قويا إذ ؤيمع يرى أته ممعنى 

. ٣٨ص ست فروق )١( 

.١٣ص الممريمان )٢( 







واك/ا:ة:م ١^ - ١  ٨٣
عماهو اللممي ومو ; نل الفهم، بمعنى الز؛ارىُا؛ كر ام نل مما اللمراية ان 

لرنمن •لمذْ أنها العرست أعل يعص عن يحكى ٠ يفهمه أي فب الإنسان على ؛رد 
االعلويل من ت ت وأنشد ختلت إذا 

.....................يرى ينا نيخطي بنري نما يصيب 
فهوذالئ. من مأخوذة كانت نإن I يناله ختل شر المسد من طله وما يفونه فيه ختل ما أي 

Iللأشياء منه ك،لختل ذلك نمار غره، تنل الي المعرفة من له الإنسان يقش ما جرى بجري 
العلم،مثل اليراية الق رحه عر أبو وجعل I وتعال صحانه اهد على بجون لا وهذا 

[الرجز من ل ت ٤ الشاعر بقول واحتج الله، على وأجازها 
\ذد/يصوأنت ائرى لأ لأمز 

همنالقول هاذ.ا أفاد ففد أيرى، لا : فقل يدرى، لا عما مثل إذا الإنسان لأن صحح وهذا 
قولهمعنى لأن أفهم، لا • فيقول باُلم لا عما يسال أن يستقيم لا لأنه ' أعلم لا قوله معنى 

مال،اوعلى التك' مجواب ما اعلم لا هو إنما الري لا وقوله ٠ موالك أفهم لا أي أفهم لا 
أنوذلك وجوهه حمع من المعلوم على يشتمل علم الدراية لأن مواء واللراية العلم يكون 

علىالصّناءات اسماء أكثر جاء ولذلك ، والقلأيْ والعمامة العصابة مثل للامتهل الفعالة 
الما تفيد فانمراية فيها، ما عر لاثتمائ المارة ذلك ومثل والخياطة، القمار؛ نحو فعالة 
فيجوزارة، والإمالخلافة مثل للامتيلأء كون أيقنا والفعالة الوجه، هذا من العلم يفيدْ 

١الخهة هذْ من العلم فتفارق ، الامتيلأء بمعنى عون أن 
;والاعتقاد الخالم تئن ق الم — ١ ٨ ٤ 

أنهفيه والأصل اعتملخه، وم وجه أي على الفعل بجنس امم هو الاعتقاد أن 
٠راح اياب ن ،  ٩٣ص ترجمته وتتيمن ، ( الزهري لعله ) ت اللجرع حاشا ل )١( 
،٣ • >/U ٢ اد الاغن اليرل الأموي لأي وهر ، كذلكا( إلا النوك تكدن دك؛ف ) ت الين صن، )٢( 

.٨١ص وديوانه 

•٤ ْ ص •ض أن رحمة مدمن )٣( 
لولد محي، راجز ، الثعئا، أم المص، العيي صخر بن فد روية؛ن بن ١؛؛* مد ت انمعاج هر )٤( 

٠( أ/ا"خ الأعلام ) ٠ ٠ ٩ . صةنحر ■۶^، أملم. م مها، الشعر وثال الجاهلة 
iYsIyالخمص ن نما وبلا أا/ْْْ)دم(، الخرب ريان ١، ٢ ا/• دم١ذه ل لكحاج الرجز )ْ( 

٠( درى )  ١٢٥ا/أ٤ اثمُب وران ، ( درى الخروس) وي 



ذلكومثل ، عقيم ئا اغكم كالعاقد ؛ه هو ما على الشيء ذالعالم ، والخيهل الخل يعفد مشبه 
املأن ٠ معتقدا عار كل يكون (ن ذلك يوجب ولا t له حفظا الشيء العالم تسميتهم 

إذامتيقنا عالمه ا مفعل منه يمح من هو ا وحقيقة ، محازا العالم على أحرى الاعتقاد 
عليه.٥^١ كان 

Vij ]والخذظر١؛ العلم ص ١^ - ١  ٨٥:
الأحِدا أن رى تألا ' المعلوماات من ءيرْ دون مرعك المالعلم هو الحغفل أن 

للعلميقل ولا 1 الكلام ل ذلك تعمل اما ؤإنمالبيت، ل نيدا أن حففلت، ت يقول 
أنغبر من حال يعد حالأ الشيء العالم هو الحففل إل يقل أن ومحوز حققي' الشاهدات 

لذلك.ارففل اه يوصف ولا حفاظا، القرآن سميحفيقل ولهدا 1 نيان أو جهل ثفلله 
:والذكرر٢٠ العلم ين - ١  ٨٦

،النسيان يعد وفر إذا إلا ذكرا سنمى لا فإنه العلم من صرتا كان وان الذكر ان 
ونل، النسيان يوصف لا لأنه يه الد يوصف ولا ، لضرورية ا العلوم ل يكون ما وأكثر 
للشيءلذكر ا محمعر وند ، الخسهل يضاد لعلم وا ، لسهو ا يضاد لذكر ا ت عيسى ين علي 

•واحد وجه من ؛ه وابهل 
:والخاطرأى الذكر تذ ١^ -  ١٨٧

القس.و العي حضور والذكر القلب، على المعنى مرور الخاحلر فإن 
:التذكير بجن الفرق ~ ١  ٨٨

يبعضذكرْ إل فريه نسيه تم يه عالما كان انه يقتضى الشيء ذكر ت ^ ان 
ييهأن ونحوز ، ساذكرنا معلى النميان يعد الخلدث العلم محو الذكر أن وذلك الاسبعب، 

والصواعقمعرفته؛—الزلازل على ينبه اش أن ترى ألا فهل، يعرفه م الشيء على الرجل 
ممايذكره أن ثبور ولا لغيره، نسيها يكون كما له تنبيها ذلك فيكون البتة يعرفه لر من وفهم 

٠ظ علمه يب 
,حفظ، ر والقردان آ، حفظ ر الحفاظ عمدة ر١ا 

.ذكر( ر والقردان إ، ذكر الحفاظ) عمدة )٢( 

•٤ • ص عس بن علي ترخمآ تتيمن )٣( 
. ٢٨٨، ١ • ١ الممريفاتص )٤( 

.٧١ص الصرمات )ْ( 



:؟ا،>-مىتذمراني''
٠م العلعلى راني معنى ففيه ، حقانمهأ على المعلومات يكنه العلم هو الحمد أن 

طرفتمثل فين؛ يلب من لأنه حائر منه يقل لا ت الد رحمه ملمة أيي ين أحمد أيو نل 
تقولك من هو وإنما ، به تتعيى الكلمة وهنه يتماني لا فعلت لأن غلمعل وهذا ، وكرمت 

عرفتهإذا لشيء ا حبرت • قولك من وحبثر حا.در نا وأ ٠ حثرْ حقيقة عرفت إذا لشيء ا حبرت 
كعبنل .، وحقيقته كنهه معرفة ي امحتعمل حتى كثر تم ، وقدير 'عليم مثل مبالغة 

الآمى";لسامل[
عمروأ؛،يا يدمك إلا جاهل ولا حائر أوصيك نحو من وماجاءنا 

:بمم قولما وم يحس م4ا ص الفرق - ١ ٩ ٠ [ ٧٥!
الخسس.الفعل ياتى فما وأصله ، محازايعلمه ممعنى كذا محن فلأن ؛ قولناأن 

معا٠0 الكظرة محن فلأن : فقولماالمة، العلم بمض لكن إذا مصير له ثبي، لا انه زى ألا 
يه.وليس لعلم ا كأنه صار حض ذلك كثر نم واحتاس، توقف غر من حنة يها باتي أنه 

:والروية اللم بص المزق - ١ ٩ ١ 
لرة رؤيوكل ' والمعدوم الوجود يتناول والعلم ' لموجود إلا تكون لا الرؤية أن 

أنكما محدود، j نائم أو غدوي فهي رؤية وكل صمورة، معلوم يها فالمرئي آفة معها يعرض 
لوالرؤية • محدود ل قائم أو غدوي يكون أن يقتضي فإنه اللمس ؤلريق من إحساس كل 

نعلمهأي راكرج/ب[ تؤوذنإ،دِهأ، تعال قوله وهو ' العلم أحدها أوحه؛ ثلاتة عر اللغة 
•مأدهدح؛ننهتعال ه نولوهو الظن بمض والأخر ٠ قريب آت كل أن وذلك القيامة' يرم 

يكونواأن يجوز لا لأنه العلم ممعتى ذلك يكون ولا يفلنوته، أي الهائج/٦[ ا ه ؛عيدأ 
، ٢٧٨، ٢ •  T"/rوالكيات ، ( خر الحفاظ) وعدة ، ١ • ١ ص والنممات ، ٦ ٦ ص اللغات زوق )١( 

.( خر ) والمردان 

٠ص ترجته مدمن )٢(  ١ ٠١

الكخرا—ان. عراء غمن خطيب. شاعر، نارس، : الأثنري معدان بن كعب مالك أم هو )٣( 
.( ٢ ٢ ه/\' الأعلام ) الأزارقآ. حرون ن المذكورين صغرة أي بن المهلب أصحاب حلة ل معدودا 

ةولايالمهلب بن يزيد ولاه الأزل، من يطن أم ؛ والحد انخل، س ءمم بن ء٠مد هر ؛ عم; )٤( 
الأغال) الزم. ثان من الأئنري كعب هون ما بعد ولايتها عن >اءتذر جتحون، بشط بند رم الرم، 

.أا/أا'أ(
.٢٩٧، ١١٤اك<رماتص )ْ( 







الصفةمن اخص بمه ة فالمن< الأمور ؛لحلكم ؛ IIaJ؛ممعنى الحكيم ! والثالث 
ذاته.صفات من فهو الوجه هذا عالي يه ايد وصف وإذا ، بعالم 

٢٠ ->يىصسمموالإمحار:٠ 
،القل_\ ل العلم بوضع ذلك يكون وقد > التي، يعلم لأن التعريض الإعلام أن 

اروالإحبالدلالة، ينمب الإعلام ؤيكون إلسه، اصهلررنا ا معلمنا فئ تعال اممه لأن 
•القلب ز العلم من محدثه بما محثرا الد يكون ولا ' بعلم م او به علم للخم والإظهار 

ويمحادهالعالم بجالفا ما لإن الفرق 
:واقملدرة العلم بص المرق " ٢٠١

الأمرنول والتقليد الثقة، سيل على به هو ما على الشيء اعتقاد هر العلم أن 
هنلأ يعلم فليس به، هو ما على معتقله وقع ؤإن فهو حجة، لغلط؛لا ا عليه يؤمن لا تحن 

الملالةلزوم فلزمته إياها الرمته أي الأمانة' قلدته العرب قول من واشتقاقه معه. ثقة لا 
لكلازم الأمر هدا ■' ؤيقولون ، القلأيْ مثل العبري لأن الأمانة' طونه ت قالوا نم للعنق، 
امأي راء/'اا[ لالإم4 لكبم0مماْثمءاىنح ؤ ■ تعال قوله ومنه ' عنقك وتقليد 

منك،حفلي صار اى ، كدامناك ل طار ت يقال عمله وا،لراد؛ه ل٨٧[ والشر• الخم من له طار 
الملالةإلزام إياْ ه وألزمتفيه، كان إن إثما قلدته أي ومذهي، ليي فلائا قلدت ؤيقل! 

■فرق والباطل الحق بئن يكن لر حقا التقليد كان ولو ' عنقه 
:وانتحت التقليد بص المرق " ٢٠٢

خلافهعلى يرجحه أن غم من الإنسان به يعتد الني الاعتقاد هو التنحيت، أن 
١التقليد لأن للتقليد وهومفارق اعتقيه، ما بحلاف أنه بباله أوبملر  الغثر،فيه يقلد ٠ 

.احد فيه يقلد لا والتنحيت 
:و١لثهو ١ئتانص ١لمق " ٢ ٠  ١٠
ماين نت تقول . يكن إ عما يكون والهو ، كان عما يكون إنما يان الم أن 

،لصلاة ا ل جود العن هون م؛ تقول ؤإنما ، عرفته عما مهرت ت يقل ولا ، عرفته 

٠يتعاقبان عنه والمسهو والهو ، يكن إ اللي جود ال عن بدلا الهو فتجمل 
واكردات، ٩ y/• والكلمات ، ( قلد ) الخغاظ وعدة ،  ٦٧ص والمريمان ، ■ ٨٢ص اللغات زوق )١( 

. ٢٦المرف١تص.)٢( 









زكزقحزأي،|ولحء^^؛
والثخلّ:->^:^^ ٢١٥

فاذا1 نحيلا يكن لر ح—ل على ثت ؤإذا ، حال على يمت لا نحيل التصور أن 
التخيلوقيل؛ ' نحياى إنه ميل؛ الثاني الوقت ل يتمور ولر الأول الوقت ل الشيء صور 
والتومموالتخيل يتحقق، لا فلمهذا يعص، [ ]١٨دون اوصانه يعص على الشيء نمور 
بمامانه.والشاك الفلز' أن كما العلم ؛نافيان 

ث\خ'/'ا"امأ-الهمقشضه 
|لآمرأن صقلن هو فأحواله من عرفه لما المقلد للش محسنا كان وإن الملي أن 

امكون يجوز لا فذاك بملئ أن بجون لا أنه قلدْ فيمن اعتقد ومن ، فيه نلملم ما حلاف على 
فلدْا محل عنيه تقوى اللمي المقلد وكذلك ءلاتا، يكون لا فلذلك ، حلاقه على فيه دلدْ 

عنيْعليها ه لكونترحيح لا صفة على الشيء اعتقاد إل كالسايق لأته الفنان يفارق ، فيه 
انالفنيكن ولر صحيحة أمارة عن كان إذا حكم له يكون والفلز ، غيرهاعلى كونه على 
الواحد،بجبر يعمل لا ولذلك حكم، له فليس عليه نايرا كان إذا قاما العلم، على نائيا 

النص.وجود وعند القياس بجلأف كان إذا 

با؟-الهمقسّومح:
منأحمق >ر ت العرب نالت ولهذا اسة، ل يقفة الأمور الحهل هر الحمق أن 

هيحرت مما بجهلها العرب فحممتها احدتت، انها قفلتن وللت امرأة وعي ' ٠، دعه 
امرأةوْي ' ٢؛ حيمتيها إحيى الممهولأ من احمق رر قولهم؛ وكذلك الولاية' س العالة 

خيمتيكإحالى مهرتك لها؛ فقل مهر، يغير تنكحي لا ت فقالت نفسها عن رحل راودها 
يكونوابهل الهور، ق العالة بمه حرت مما يجهلها المرب فحمقها فرصيت، خلخاليك أي 

.( خل ) والقردان ، خز( الخمائل) وعملي؛ ، ٦١ص التعربمات ر١( 
إ.قلد ر والقردان إ، تلد ر الحفاظ عدة )٢( 

.جهل( ) والقردان ، جهل( ) الحغاظ وعمدة ، ٨٤ص اكريمان )٣( 
. ٣٨٩،  ١٢٤٢، ا/؛ْ الآ،ثال ومهرة ،  ٢٩والفاخرص ، ١٤٥،\ rrl\الفاخرة الدرة الئلل )٤( 

صال الفل يمؤ، ة(( دغس لأخمؤ، إنه رر ؛ ورواية،  ٧٩/١والستغمى ، ٢ ١ \/و الأمثال وبجمع 
. ٣٦٦ص سلام لأبن الأمثال وكتاب ، ٤ ٩ ٥ ، ١  ٨٣

،٢١ ٩/١ال الأمثومحع ،  ٣٩.،  ٣٤ا/آ الأمثال وحمهرة ، ١  ٤٧، ١ الفاخرة الدرة ل الثل )>،( 
. ٣٦٠،  ٦٧ص سلام لابن الأمثال وكاب ، \ا0لأ والتتمى 





الخاصلماا/[الاب 

والخيوانواخي ، وافاء الخياه بين لفرق اق 
ذلكبجالف وما ، والروح والمش الخياة وبتن 

والقدرةوالقوة والأمءaل١عة، والقدرة الخياة بين الفرق وي 
ويخالفهيضاده ما بين والفرق ذلك، من يقرب وما 

;و١ث٠اءأ١٢ ا-ذاة ين ١^؛^، — ٢ ٢ ٠ 

٠بمها الصمات تعلق جوار ل الواحد كالثيء الحملة و< مثر ما هي الحية أن 
لالخ—ي كحل حالها حملنا أنا فمعند بمءلر/بم[ ي حوكز،[ ؤءأ-ءيباتعال; قوله قاعا 

أنكما الحقيقة، على لا التقدير على الحياة من هأسمذ0 حى انه لد والصفة ، يهاالأنتفاع 
لمأن يعد ألحى أن على الدليل يل وقد التقدير، على الوجود من ماحوذه ُوجود ياته صفته 
يزيدوالنما، لفه، حثا يكون أن ينبغى حيا يرل لر قاليي 1 الحيل؛ أحل من حي حيا يكن 

التعوالد ، بجي وليي ؤيزيد ينمى فا ليه إ ياصافة لا ه نفمن حل يعد حالأ شيء لا 
مالهنما : يقل ؤإنما ماله، ى فم إنه عطية: أعهلي أو م^راJا أصاب لن يمل ولا ٠ ينام ولا حي 

الورقول قليلا، قليلا يتوالدعا تزيد لأنها حقيقة الاش؛ة ق والماء ه، تفل زاد إذا 
هالأنئوام، والبك؛ للاتجار وبقل ، والماء الزياية الفرق؛؛ن هو فهذا محاز، والذهب 

•التمام حم إل تنتهي أن إل يوم كل ل تزيد 
١٠ص اكمحربمات را(  •( حص ) والقردان ؛ ( حم ) الخغاط وعمدة ،  ٢٦٧، ٠

٠١١٧٠







والتما،الحياة ُين الفرق ل  ١٢•الخاص الباب 

معالحياة ينفي واLلوت ، الحل على بلل أنه إلا [ ]٤٨يعينه الوت ت وائميته ، الد فعل من 
■بموت حتى الإنسان حيى لن ؤيقل ، الجنيه انتقاض من القتل ل يد ولا • النية سلامة 

;فيقل ، أشيا، ل الموت تعار ؤيالنية، ينقض لر لأنه الحقيقة ل يقاتل ليس فتلمه، إنه 
وحفلنقمي، إ هم ييتالثيء ومات كد، أي ت المتلع ومات ، يلميداصار إذا قلبه« ملت 

'•الأرض وموتان ، اوتت متإذا 1 موثان المال ل وولع ' ذال • مت ونبات صعيف، مت! 
نمن.!؛ ^١

والذبح^:الفم ص -١^  ٢٢٦
الإجارئعن لفمها، ١ منع ولهدا محتالفة، صروب القتل ١ < معلوم عمل الديح أن 

أيقتلهيدرى لا منه القتل لأف شاة؛ ذيح على الإجارة من تمنعوا ولر نماصا، رجل قتل على 
•لن*؛ح ا كذلك وليس أم أو بمربجن او بمفريه 

:والمادّ اكاء ص ١^ -  ٢٢٧
■بملة،يفنى فيما الفاد يستعمل ولا أوله، فناء يعد الشيء آخر فناء مو ^ ١١أن 

لأنالعلعام؛ ونفاد الزاد نفاد ؤيقل > ١^،]؛ نفاد ت يقل ولا ، العالرفناء تقول انك ترى ألا 
.فشيئاشيئا يفي ذلك 

;و١لإمم١مء٢؛ الإس ١^؛، -  ٢٢٨
يجوزوما الحاسة ؤإيطل البنية ينقضي يكون قد لأنه الإعدام من أعم الإهلاك أن 

إهلاكإعدام فكل ، احمي فهو ، الإمحاد نقيض والإعدام I والنفُت اللمية معه يصل أن 
.إعداماإهلاك كل وليس 

;Jااقدرةر؛؛ ١^١٥ ين الهمق — ٢ ٢ ٩ 
يتعنرقد ه انترى ألا واحد، حد على يقاءحياته تتناقص«ع قد الحي قيرة أن 

الحالنز إيراكه كون مع له متاسبة كانت الي أفعاله من كثثر وانكم صن المر حل ل علميه 
٠متناقضى عثر إحراكه يه صح وما يتناقضن قل أفعاله يه صح ما أن م فيعن ٠ واحد حد على 

فيهتكن إ ؤإن إتراكه صحة يدليل الحيلة، فيه يكون قد العضو أن آخر وفرق 
.متفصال؛نكانت ؤإن مباشرا نحريتئها يتعنر أنه ترى ألا ' كالأذن القيرة' 

,( لبح ر والقردان ، ( لبح ) الخفاط عمدة ( ١ ) 
•( في ر ، ( نغد ) والقردان ، (;رفي(نمد ) الخماظ وعمدة ،  YA/S،  ١٧٦ص الخميمان )٢( 
.( خمالك ر والقردان ، ( هلك ) سءو عمدة )٣( 

, ١٨١ِ  ١٨٠ص التمف١ت ١ ، ( ندر ) والمرداُتا ، آ قدر ر الخماظ عمدة آ ٤ ر 





والماءالخية الفرق ل  ١٢٢الخامس _< ajا

ووحكان؛ القرآن وق يها، والعلم عليها القيرة مع لها اغامة يمكن ولا ت نل 
'•فرم وفل ه، مبعالما ثيء كل على مقتيرا أي رالماء/هح[ ^ ال0،عرحكلشيءمسأ 

آالوافر من ل ت وأنثي القتدر، هو I وقيل عليه، الوقوف الشيء على المقيت 
امقيتإساءته عنى وممن عنه لصص ا صغن ربى 

•متقار؛ان والقوت والقيرة ، الخراء من نيرة فعل للأكل بحعل كأنه ابازي هو •' وقيل 
ونل، يتاحوحفيلما شهيدا : ءلاهدل'اوقل حفيظا. : مقيتاءباسص ابن وقل 

بمففلوالقوت القوت من مشتق لأنه الوجوه أشبه والحفيثل الحاففل المقيت ٠ الخليل 
يقونت المراءص وحكى الحفنل، من قير الشيء يعش اللي القين فكان النفس 

ؤيقيت.

٢٣[ ]٦٨t  - وامي؛ئ الفائر \فاو'ق:
بجونلا ولهذا ، منه أكثر هو ا موعلى الشيء على يقدر الني هو القوي ان 

عليهقوي إنه ت ه ليقل وإثمّا ٠ عليه قوى إنه ٠ الشيء في قيرته امتفرغ لليي يقل أن 
يشيرفيما الشأن لعفليم ١ القاير القوي ت بعضهم قل ولهذا ، لمثره فضل فيرنه في كان إذا 
ه.عل

اشللب.عد بن للنُير أو رياعت بن ض لأن المت )١( 
عرا،ئ—ل د يعكان ، طفوكه ل او؛إ الني أدرك ، إؤإ انم أعمام آكر م الطلب عبد بن والزبهر 

(. it/itالأعلام ) شل. فرْ أن إلا زض، 
روصالموناح ، ( نوت ) ^ ٦١٦الرب ان ني المطلب مد بن للزبم أو رفاعآ بن نص لأن المن )٢( 

،٩ ١ / t والمخمعس ، ٤٠٧ص اللغة خمهرة ن نسبة وبلا ، ١ ٧ ٠ / ا والإيضاح والتنسم ه/له)ءوت(، 
.\ا/ه٢ْ اللغة وفذبب ،  ٢٧٦ص الطق وإصلاح ،  tkIoاللغة رمتابيس 

دولجنل، صحانج، الأُة؛ حم ' انماس أم الترثي، الهاشمي الطلب تمد بن بماص بن اذ بمد عر )٣( 
،ا حديث ١٦٦٠وءبرهما الصحيحين ل له ، الصحيحة الأحاديثب عنم وروى ، ه الرّول ولازم ، .تمكة 

.( أ/ْاْ الأعلام ) . — ٠٦٨منة 
اعلمن ، ممر نابم، مخزوم، بي مول الكي، الخحاح أم ، جم بن محايد : الكي حم بن محامد )٤( 

.ه/ح'اآ( الأعلام ) . ه  ١٠٤منة تول . (( القراءوالغرين شيخ فان رر ت الدمي عنه قال، مكة، 
.٤٢ص الخليل ترخمة مميت )ه( 

. ٧٨ص الغراء ترجمة تميت )٦( 

.( ثوي ) I ( قدر ) والقردان ، ( قري ) ، ( قدر ) الحفاظ وعمدة ،  ١٨٧،  ١٧٧ص الممريمان )٧( 



صاس

;فغله على وقام فه هام : هوللق محن الهميى -  ٢٣٥
هذاعلى قام فلأن كقولك؛ I تصريفه على قام انه يفتد عليه' قام ت قولك ان 

فيماومنعها صبهلها على قام أي ه نفعلى وهوقام ووصعه، رفعه على قادر أي الحجر 
•فرق ااكلمتين فب؛ن ' إبجايْ*على قادر أنه يفيد فعله على وقادر إليه' تُاذع 

:له والنالك المء على الفائر تن ١^ -  ٢٣٦
شاموليس للمل مالك نيد ت نحو المقدور، وغر القدور إل يضاف الملك أن 

كونوف. لصرف، الك مللشيء والمالك ابماص، على نكر الشيء على فالتام علميه، 
لرالدين ؤيوم ' لاكاء-ة/لا ي اللي رم ومالك ■ تعال قوله وْر مراء' الفائر تمعني المالك 
الوالفررة لوجود، إلا يكون لا الحقيقة ل والملك عليه، قام أنه المراد ؤإتما فيملك يوجل، 

قبيلمن هو وليس ' صلابة ل الشيء وصف ل مبالغة هي الأصل ل الشلت أن 
تتعال قوله وتاؤيل ، وصفنا ُا على لقدرة ا قبيل من لقوة را ، ثديي لد يقل لا ولهدا ، قدرة لا 

أيات/خه[ لالذاري4 ذوالنم؟اثسن ؤ ت القرآن ول ٠ منهم أقوى أي ٢[ لءاءر/ا 4 فو؛ ؤا'ثزآنهم 
.ا٧؛؛ وهو ١لقوة' ل الشان العفليم 

;والخلد القيه ص -١^٥، ٢٣٨
الصلبت والخلد اللحم، من أصلب لأنه الخلد؛ ومنه البدن، صلابة الخلد أن 

.،؛'، لد١٧حليد ه يقل ولا والمر، القوة معنى الخلد يتضمن ت وقيل الأرض من 
:والمعونة التذة ين المرق —  ٢٣٩

علىصعب تقول! ، غرهادون الأفعال ل كون والصعوبة ، ماذكرتا0 الشيق أن 
لنالغلبة معنى وفيها صعبة، مقاساته أي صعب ورجل عليك صعب فعله أن يحي الأمر، 

،الشيم من أبلغ فالمعوبة ، ٢ مصعبار الغالب الثا.يل الفحل ]٧٨[ سمي تم ومن يزاولها' 
إلاصبحب ولا المحعب، فيه نعمل يفيما استحمل إدا صعب؛ غر الشديد يكون وقد 

٠ش.درد 

.شيد( ) والمردان ، شيد( ) الخماظ •_؛ )١( 

,١  ٦٨رم اكرة ، ١.—. ٩٩ص نندم انفلرئ )٢( 
.(( صعب رر  ٥٢\/؛ العرب لسان للفحلة. والعمل الركوب من يودع الذي الفحل ت المعب )٣( 







:^١١٢ ٠١١٧٧الصحة بجن ق الفن — ٢ ه ٠
سلوما والكر ارض من الأنة الصحة ونقيض الهلاك نقيضة الملامة ان 

أومها الهلاك عليه محق كان إذا عك [ ]٩٨ص ارحل :يآ يقال انه رى ألا ذلك، 
'منهاصح وقيل منها ملم يقل لر منها ذلك عليه جناف يكن إ جدْ' من عرحيء 

.بينهماالفرق وقوع هذا ول • كذلك الصحة وليست الهلاك نقيضة الملامة أن على هذا 
لعيب،ا من ؛ iLiالعيب من لالمتارئ قيل حتى اللأمة اصتعمل كثر نم 

لأنسالر لذ؛ يقل ولا > ذلك عليه بجون عمن والأفات ادانع زوال المتكام؛ن عند والسلامة 
روالكالمرض اة منافتقتضى الصحة لأن صحح ت له يقال ولا عليه، جائرة غر الأفات 

•تعال اه على مجوزان ولا 
:١^٠ ص ١لفنق - ٢ ٠ ١ 

اىاقي، طهذا ت يقل المقدور، ق ومعه وامتفراغ القادر مقلرة غلية الهلادة أن 
لذلك.متلق تعال ث يقل ولا قير؛مكاني، 

:و١لإتلاعةر٢ء القدرة ص المرى -  ٢٥٢
الولهذا ٠ له انقادت ت اى 1 للفعل جوارحه طاعت قولك! ق الامتهناعت أن 

وجاءت، ه لانقاد إذا له! طاح وهر له وطلمع مملح، وهو أ٠لاءه • ؤيقل ' يها ايد يوصف 
مجيبكهل أي ا ١ ١ ]_؛/t ه ؤ تعال: قوله وهو الإجاية بمعنى الأّتهلاعة 

علميهميثقل أنه ذمعناْ لالكهض/ا'١[ تؤَلآبسهدثونسمعاه تعال وأماقوله ماناله' إلى 
فلأياأبصر أن امتطع لا تقول وأنت ذلك، على يقدرون لا أنهم ليس ٠ القرآن استماع 

•عليك تثقل رؤيته أن تريد 
;، ٤١وافاه العزيز ص ١فنق -  ٢٥٣

\ذوقب'، ذويب١ أيو محمى ولذلك الأض، ينل لا الني الممتنع هو العزيز أن 
.اصحح ) ، سلم( ) الخناظ وعدة ،  ٣٠• ص والنميغات ، ١٤٤ص اللغات فروق )١( 
.( ندر (،) طوق ) راكردات ، ( فدر ر ، ( طوق ) الخماظ وعدة ، ١ ٨ • ، ١ ٩ ص اكريمان )٢( 
دةوع،  ivir، \ا\\-\ والكليان ،  ١٩-  ١٨ص والممرمات ،  ٠٠،  ٤١ص اللغات فروق )٣( 

.( طوع ) والمردان ، ( طوع ) الحفاظ 
.( ندر ) ، ( عزز ) والقردان ، ( قدر ر ، ( عزز ) الحفاظ عدة )٤( 

والإسلام،الجاعلة أدرك مخضرم، فحل، شاعر ١لهدلي، محومث بن خالد بن خويلد الهدل؛ ذذيب أبو رْ( 
.(  ryoirالأعلام ) . 7لآه سنة نحو مفي والفتوح، بالغزو اشترك 







منهمأالموجود محمي ، الأخر عن أحدها يفعل الثائر وانصرف ، القدرة محل محلان وكانا 
فههو لنش آ المكان ز لشيء ا نحلميف ت العرب عند والترك ، متروكا يوجد ز وما تركا 

تنصرفالعامة لأن تريكة ت فرحها خلج إذا المعامة ييضة يمون ولهذا i عنه والانصراف 
•ولا الناس شلها الروضة والتركه: ، عنها

:والثخلية'ا؛،ا،أآ-الهمقسالثنك 
أزالإذا خلاه ت يقل ، يه الموكيل نقيض للشيء والخلية ٠ ذكرنا ما هو الترك أن 

الأمرترك المتكالمن عند الخلية صارت نم ، معه أحد لا حاليا جعله كانه عنه وكيل ملا 
الأي ' مقدورهتن وبسنه نحلى التام ت ؤيقولون حلاقه' عن والهي فيه والرغبة ؛الشيء 

.تصرفاته من بمنعه موكل معه ليس بمن شبه ٠ منه له مانع 
:محذص لهٍت وقولك امء -زكت قولك اا"لإ-المق:س 

عامداالشيء ترك لمن يقل ولا ' تشاغلا أو سهوا زكته إذا عنه، لهت يفل! أته 
اله أتترى ألا ٠ غالهل I تركته إذا الشيء عن لهت ت الفصح صاح٠ب وقول ، عنه لهى أته 

هواللءس وأصله . ذلك عن لهى أنه الري بعد الشرب أو سبع بعد الأكل ترك لمن يقل 
.والمطاو■ءة الأنفعل مل 

:والإطلأقرْء الئخية نل الأرق -  ٢٦٢
الرالإًللاق ابمدائ، كون أن الإذن أصل أن إلا ٠ كالإذن الفقهاء عند الإطلاق أن 

سماحوذ والإطادق الأحر، موصع ل احدهما استعمل حتى كثر نم نهي، يعد إلا كون 
ومهالأنئوطة. حل إذا أنشهل تقول كما قيله، أي طنمه فك إذا أطلقه القيد، وهو الهللق 

•نل قائلها فلذا ' الزوج مل ق إنها للزوجة؛ يقولون أنهم [ ٩٢١وذلك المرأة، طلق 
العنٍ_ينللفرق طلق؛ الرأة؛ وق أطلق، ت الاءة ق قيل وإنما ، جلهاقُير كانه ' طلقها

•واحد والأصل 
.( خز ر والمردان ; ( خلو ) الحفاظ عدة ( ١ ر 

،( لهو ) وانفردات ، ( لهو ) الحفاظ عمده )٢( 

(١٢ ) y الماس أم الش؛بال سار زيد؛•ث س يثى بن أخمد ت بثعب الُّوف بحي بن أحمد أبو'لباص'
عر،الثوتراعي الفميح، I كتبه من بغداد، ق ومات ولد ا ثقة ، محيياواللغة، بالنحو الكوفن إمام 

.(  TTU\/الأعلام ) . _ ع ٢٩١ضة زن . وبحافىئف 
. ٢٣٩—  ٢٣٨/١الغميح وشرح ، ٢٧٨ص تف نميح )٤( 
.( طالق ) والقردان ، ( طالق ) الحفاظ عدة )ْ( 



:والإحجام الكم نص ض'ق' — ٢  ٦٣
ولاالقتل، عن أحجم I يقل خية. فعله بق يعما الكف مو الإحجام أن 

والشرب.الأكل عن أحجم ت يقل 
:واصنمّ الإقدام فن المق -  ٤٢٦

الأقران،ُين وتقحم الغار ل تقحم ت يقل بثية، الضيق ل الإقدام التقحم أن 
الثدييةالأمور ومي المحم، على الإقدام ت التقحم واصل ■ الغار ل أقدم •' يقل ولا 

المعنىل التقدم وثناك قدام، من المكروه على النص موخمل والإقدام؛ قحمة، واحدها 
.الكرومعلى إلا يكون لا والإقدام والحرب، المكروه ق يكون التقدم لأن 

:^١١٢٠^ ص -ا1همفى  ٢٦٥
مرونوهم ؤ •' تعال اس قل ولهذا خمة، الشيء قمل عن المع هو الصد أن 

،وغثرْ ذلك ل يكون والغ قمدْ' عن الناس يمتعول أى ه ايمحآر عزالمجد 
له،فصد لا الخائهل لأن I الميل عن صذ ت يقل ولا الميل، عن الحائهل متع •' يقل أته ترى ألا 

يئن.وهذا I لقائاك قمد عن يريد لقانك عن صدني ويقولون 
:غئه قيه : وةولاف المغل عن منعته ت قولاق بمن المرق —  ٢٦٦

;تقول اكل، إممام عن المع إلا يكون لا واكي الفعل، إثباد عن يكون المع ان 
قالامحتثناء يرحح هذا ؤإل ٠ وامتقائه إئماْه عن فمنعته اينثدأْ قد كان إذا ٠ عنه تتيتته 

زاستمر قد القرب أن أحمرت فقد ، نيداإلا القوم صرت ت قلت، إذا لأنلئ، الكلام، 
نيئ.إل يمل فلم تنيته القوم ل اصتمر إذا حتى الضرب اطلفت، فكانلث، نيئ، دون القوم 

َاا"؟-الميىمح>ذوم:
تردالمحمك١ذاليطأفتعال اه ثل له، كراهة غر س ترجعه أن بجون أنه 

ولا^ا البهرج؛؛ .نمى ولهذاحاله، كرهت إذا إلا تردْ أن يجوز ولا ، [ ٨٠١]ه< 
٠معناهما لقرب الأحرى موصع الكلمنتvن إحلى اسنتعملت، رمما نم ، أصله هذا رجعا مي ي

:والدفعس اارًد' المزق -  ٢٦٨
خميعا.حلف، ؤإل قدام إل يكون والدفع ' حلف إل إلا يكون لا الرد أن 

.، تدم ر ، ( فحم ) والمردان ا ( تدم (،) فحم ) الخغاظ عمدة ( ١ ) 
.( صد ر ، ( مع ) والقردان ، ( صدد ) (،منع ) الخفاظ عمدة )٢( 
,( رجع ) ، ( رد ) والقردان ، ( رجع ر ، ( ردد ) الحفاظ عمدة )٣( 
•'لشيء( س والرديء 'لإُلو دألهرج؛ يمرح' الرب عند مريدي )كل ؛ (اهرج ٢)) ١ ؟/U اللسان ذ )٤( 
.١ .١ ص والفرالد ، ١ ١ ٠ ص راكربمات ،  ٣٨٧ا/آمم، و١لكuت ، ١  ٣٥ص اللغات زوق )٥( 







Jالمادساب ١
والدائموالياقي والعتيق ١لقديم بثن لفرق اق 

ذلكْع بجري وما 

:ض ش ٣^٦-ض°ق 
يكسونأو I عتيقا إليه كسة فيكون ، جنسه حديث يدرك الني هو الُتيق أن 

الولهدا ، عتيما فيمي ، فيه الزمان تأثثر مع أمثاله يبقى تما أكثر ؤيبقى مكثه يعلول شيئا 
امجسها من يوحد ولا ٠ فيها يوثر لا الزمان لأن ، مكنها حلل وإن عتيقة السماء إن ؛ يمل 

قبلبعضها فيعتق نحلف الأشياء أن ؛ أيصا دلك على ؤييل ؛ عتيقا إليه بالنسبة تكون 
يستفادلا لقيم وا 4 موجودا يزل لر ا ملقائم وا ، وبطئه تغثره سرعة حب على ' بمعص 

لؤيتوسع 4 مناعتقه ت تقول كما ، ألتلع هذا مناقدم ٠ يقل لا نه أ ترى ألا ، يستفاد لعتى وا 
هذال يالعثق i منه اعتق يقل ولا ، عمرو لحول من أفدم الدار نيد لحول ؛ فيقل الفدم 
.فيه يتومع لر أصاله على 

:الموجود نص المق -  ٢٧٤

الحموتاتبر منه، الفعل صحة القديم فتائر تائر، له صح س الوجود أن 
علىالوجود من ا،لوحود ؛ ٩٥]رصفة للجم، برْ تغيالعرض وتاثر للحيز، شغله 

الصفاتجرت وإنما ا الحدوث من الحادث وصفة القدم، من القديم صفة وكد التقدير، 
.عتى( ز ، قدم( ر والقردان ، عتق( ) ، تدم( الخغاظ) وعمدة ،  ١٧٩، ١ ٥ ١ ص اكرمات ( ١ر 

.وجئ( والقردان) ، وجد( الخماظ) وعمدة ،  ٢٠٥ص والممريمان ، ٢ • ١ ص اللغات زرق )٢( 





^^لهميين؛صبملو|نميز؛
;والنرندن الذانم بمن ١^ -  ٢٧٧

فيهواليم ، الشيء الثيء إتيلع وهو فيه، يقع فصل لا الني هو رمد الأن 
٠إتيلع كأنه مبردا سرمدا سريته تقول والعرب ، نائية 

;والهاء^، الخلود بمن ا1مق —  ٢٧٨
ودت_\نيكون اء والبق٠ ا وصفنما على مبتدأ وقت من البقاء استمرار الخلود أن 

معنىزم لأي ت قوله إل وأخلد الأرض، إل أخلل ومنه ' اللزوم ت الخلود وأصل ، فصاعدا
فوله ومن، محراه بجرى وما الصخور ل تعمل يولهذا تمر، الاللزوم فالخلود يه، أتى ما 

]منالكامل[ويدن;
حمراحوابمماسثنكلأخماُْ؛. ......................

لخليه ت يقل وفذا ، كذال بمعنى مضمر الخلود : عيي بن علي وقل 
هؤيقل خوالد، تكن ب زالت فإذا خوالد، للأتال قيل أحله ومن الديوان، ول الحبس 

ّالوجود خالد ت يقل ولا الوجود، دائم تعال [ ٩١!
:والتقدم^ والقي ١^۶ بمن المرى -  ٢٧٩

بزلل؛ ما والقديم يذلك، وصفه حل ل حدوث عن لا الموجود هو اياقي أن 
اقيمه،مت تقول ولا ي لغالتلع هذا سائقي تقول وأنت ذكرنا، ما على موجودا كائنا 

الوصفل مبالغة اللغة ل القل>يم ت وم قوقل • استقلمنه تقول ولا الشيء واسثفت 
يردمن وقل فيه، حقيقة فذلك قديما سمي حتى وجودْ تقدم ما وكل ٠ لوجود ا ل ؛التقدم 

تتقول كما يقالم أإنه محلويلأ؛ سيبقى علمته لما تقول أن لخاز نقاد يالقدم كان لو أ ذلك 
١لتأحر،خلاف والتقدم I توسع الحدث ل انه على دلالة ذلك يهللان ول سيبقى، إنه 
العملل لضيها وقيل العمل' ل لقيمها لمدرم ا ومنه الشيء' مدام لشيء ا حصول لقدم وا 

٠ا صرمد ؤ والقردان ، ( مد صر ؤ الخغاظ وعمدة ، ١  ٢٣ص التعريفات )١( 

ذوالاستمرار التايع وهو السرد من واشتقاقه ، زائدةنيه اليم كأن : ق'ل؛عضهم, ر : الخغاط عمدة ز )٢( 
•بجمي( وض 

١يقي( ر ، حلي( والقردان) ، بقي( ) ، خلد( الحقّامحل) عدة )٣( 
٠ ٩٧ص ليل ترجمة تقدمت )٤( 

٠ ٢٩٩ص ديوانه ق اليد وهو ، صوالمأ( وكبم، أسألها مقمّتا ؤ ت البيت صدر )٠( 
•٤ • ص عس ين •كلي ترجمة نقدت )٦( 
ض،) (قدم والقردان) الحفاظ)قدم(،)ض(، وعمدة ،  ٢١٢،  ٢٨٨،  ١٧٩ص الممرنات )٧( 



لالكان ق ها ميتتقدم نك لأ الميم ومنه ، الأمر ل كالتقدم الصفة ل لها لنوع تّخما لا 
٠ا ٢ ويوفص/ "َإ؛هم؛ عثد صدى نرر ؤ ت القرآن رق ٠ قدم والشر الخ؛ر ق والسائمة ، المشي 

يقدمما وكل ، حلل أى البلى ولدم العهد قدم • ؤيقد ٠ التقيمات العشر الريش وقرأدم 
مسيريد ، النار ق أي c< قلمه فيها الخيار يضع حتى رر ت الحديث وق ، ولدم قديم فهو 

هوالحقيقة على والقديم ، بعصيانه سلف من يكون أن ومحور ، عاصي أنه علمه ق صلف 
٠لحدوثه أول لا الني 

:مذُ؟اوقولتا آخن، قرئا ونز فبل، قويا وبتن الأول، محولنا نن ١لهمق — ٢ ٨ ٠ 
وليس، أحرههو ما خملمة من الأخر وكذلك أوله هو ما خمالة من هو الأول أن 

بيض جاءني من أول زيد I قلت إذا أنك وذلك ٠ (< بمعد ورر (( ئبل رر ي يتعلق ما كذلك 
ناخ قل نبق جاءني ت نلت وإذا ب يق من نيئ يكون أن ذلك أوجب ٠ هم وأحر تميم 

قالأشياء أول الض قولنا يكون أن محب هذا فعلى منهم، ريي يكون أن محب ل؛ ' يحدهم أو 
منهاأنه يوجب لا بمعدها، أو قبلها إنه *' وقولتا ٠ الأشياء من اممه يكون أن ، وآخرهاالوجود 

أوسواه الموجوتق الأشياء قل إنه ت يقال أن دون ذلك يطلق أن محور لا أنه إلا ٠ شيء أنه ولا 
يقتضانلا ويعد وقبل i شينا يكون أن من محرجه لا الأشياء من استثتاوه فيكون ف بعدها 

قبلبمحقها ت يقد بان والأونك الأزمنة ق يسنملأ أن يصح ل؛ زماثا اقتضيا ولو i زماما 
٠زماما للزمان يوجب ذلك لأن بعيه، أو بعلض 

؛ء( قبل و)ر وقت، ق لا ووقت زمان، ق لا زمان [ ٩٧١وجود مستنكر وغثر 
ةالدلالمن الكلام ق بما اجتزاء الإصافة حدفت وربما واللفنل، المحنى ق بمالإصافة مضمنة 
السلخروالخائن الأول، الوقت قال قد التقدم الحادث فكان المقاطة، : قز واصل ، علها

أحدهماتقول بن الأنتتفصل على محيء والأخر يستقل، ما الأول إوق٠تا ا عن بمعد قد 
اشأسما، ق إلا وآخره، كذا أوله : يقال الإضافة، يقال والأخر والأول ، كذاوالأخر كذا 

٠يعد الوجود والأخر قز، الموجود والأول تعال، 

لوأعاده ، ٦٢٨٤رقم حديث ا الذ بعرة الخلف باب والدور، الأيمان كتاب ل البخاري أخرجه )١( 
.٦ ٩ ٤ ٩ رنم الوحيد كتاب 

،( أول ) والمردان ، ( بعد ) ، ا*حر ) ، ( مل (،) أول ) الحفاظ وعمدة ، ٤ ٠ ص العريقات )٢( 
.(،رمد(أخر (،) )قل 



:والأووص الئابق ص ١^؛، -  ٢٨١
أنكترى ألا ، ثانيايقتضي لا والأول ، مسسوقايقتضى اللغة أصل ق السائق أن 

ليوإن حر بملكه عبئ أول I وتقول ، غرم له يولد م وإن لفلان ولد مولود أول مدا تقول؛ 
إن: الملحدين فول يبهلل هذا وب> الاتداء مض من والابن المد محرج ولا ' غرْيملك 
موحودأنه يفيد صابق بانه تعال اند تسمية وأما تان، إل ^لإصافة إلا أولأ مي يلا الأول 

معهأن يوهم لأنه اليان، مع إلا تعال اينه ل ذلك يطلق لا • يعفهم وقد موجود' كل قل 
ايةلزيا يقتضي لأنه غره من أسبق تحال الله إن ت يقل لا وليلك 4 سبقها قد موحوية أمياء 

أووحه من فيها اسراكهما يوجب الصفة ل الأحر على الموصوفين أحد وزياية ' بق لال 
•جوم وس 

:نسأقهأى وقوللث يقدمه، قولك نن الفرق " ٢٨٢
الوق، ه لبليلحق أنه يقتضى ! بئه ؤي4 قدامه بر 4 يقيمه قولك4 معنى أن 

4اJار إل يقودهم قدمه على يمشي أراد ت قيل 4 لمود/فآ[ 4 ر'مدرممهاوراقاُة ؛ تعال 
•فيها قبلهم يوحد أنه معناه يكون أن محور بقهم يلأن ، بقهم ي٠ كيلك وليس 

مصر والمردان ، ، ّس ر الحفاظ عمدة ( ١ ر 
(قدم ر والقردان ، ( تدم ) الحفاظ عمدة )٢( 





ىلإرست

الإراية،ئسل من ولت المشتهى، إل ؛؛؛ JaJlوميل النص ئويان الشهوة أن 
الملادبتتعلق والشهوة الغفى، الحب ونقيض العضة، ونقيضها الإراية، نيل من والحة 

.وضرعاباللاد تتعلق والحة ، فقط 

;، ١^١٥٥٠٢دف ثسها افإو°ق —  ٢٨٥
أبوونال ، القرى الصلب وهو الصيق الشيء من م(حوذة 1 الوية قوة الصداقة أن 

،الوين صديق اش إن ت يقل لا ولهذا ، المرنة على القلوب انفلق الصداقة ت اممة رخمه علي 
.وحاساو4 حبيبه إنه ت يقال كما 

:ث\لأاو{ها الثهوة ث؛ن اكزى -  ٢٨٦[٩٩]
ازعتونإليه النفس تاقت ما واللية ؤير، يلذ ما إل القس توقان الشهوة أن 

ظاهر.سهما فالفرق < نيله إل 

:واكه>ْ الإرادة ص ١لهمق -  ٢٨٧
وقدؤيكرهه، الماء شرب يشتهي كالمائم له، كاره هو ما يشتهي قد الأسان أن 

هوةوشذلك، سبيل وما والحجامة والحمية المر الدواء كثرب يشتهيه، لا ما الإنسان يريد 

•يئن محنهما قبيحة'فالفرق المح رإوادْ نيحة' ضر الشيح 
:والراحة اللذة بين المرق ~  ٢٨٨

١لشرباشتهى إذا العهلشان أن وذلك 1 له ااشهرة تقيمت ما الللمة من الراحة أن 
لرالعطش ات أوقأول ل شرب ؤإذا راحة، يالشرب لدته سميت ترب نم مليا يشرب ول؛ 

ليتهصميت للقعود شهوته تقيمت وقد قعد مم المشي أحلل إذا الماشي وكيلك يدلك، م ي
رحمههاثمأْ؛ أيي وعند يها، ؤيثكل معها بمري ولكنه إرادته من ذلك وليس راحة، ؛القعود 

ها،اجنامحاختلاف على الدالة ويضروبمها بها الملتد تعيض ول بمعنى، ليت اللية أن افة 
كيلك.الإراي؛ تكون أن لوجب الحل، هنْ مع معنى تكن ل؛ ولو معنى أنها على دليل 

.( شهي ) والمردان ، ( نهي ) الخغاظ وعمدة ، ١ ٣ْ ص اكريمان )١( 
٠( صدق ) والمردان ، ( صدق ر الخفاظ عمدة )٢( 

. ٤٠ص علي أن رحمة تتيمن )٣( 
٠( لذذ ) والقردان ، ( لذذ ) الحفاظ وعمدة ، ٢٠١ص اكعرمات )٤( 

.ه ٤ ص هاشم أيير ترخمة تقدمت )٥( 



^سابىًواترذن:
ميلجهة من والود حمنا، والحكمة لطب1اع ا ميل يوجبه فيما يكون الحب أن 

تتقول ولا لصلاة، ا أحب * وتقول ٠ وأولم فلأيا أحب • تقول أنك ترى ألا ٠ فقط الطباع 
والودوموئه، ودا الرجل وأود ٠ ودادْ تمنيت إذا ل، كان داك أن أود ت وتقول الصلاة، أود 

الحبيب.وهو الحب مثل وللوديد 
:والخثقُآ، ١أنحتة ت1ن ١لصق — ٢٩٠

علىوالعزم ٠ امحا إنيئ إذا الممشوق من الراد ليل الشهوة شية العشق أن 
منحاليا لعاشق ا يكون أن باز للشهوة مفارقا لعشق ا كان ولو منه، كمكن ا عند مواقعته 

الرجلشهوة وهي موضعها، تفارق لا محصوصة شهوة أنها إلا يعشقه، ممن التل يشتهي أن 
هوأيصا والعشق ٠ عشقا الطيب وأكل الخمر لشرب شهوته تصمي ولا يعشقه، ممن للنيل 

الشهواتمن يقتل ولا صلحجها، كلت بها يتعلق محا نيل وامتنع أفرطت إذا الي الشهوة 
١ممت ر أحدا أن ترى ألا ٠ غيرها  ٠ محبةهمن ولا والطي—-ب، والطعام الخمر شهوة من [ ٠١

٠منه والمل المعشوق ْع الخلوة شهوة من ممر حلق ومات ا ماله أو داره 
:والتضاأ٣؛ الإرادة بل ١^ - ٢ ٩ ١ 

منالرضا فليس ٠ أومعها بعدها يكون بمها والرضا قبلها، تكون الط-اعان إراحة أن 
المسلمنوحدنا ونحن تمعني ليس الرضا أن ت اس رحمه هاشم أيي وعند ، شيء ز الإرايْ 

،السخ2ل نقيض أيصا والرضا i شيء لا ل يرغب أن محور ولا ، تعال اهد رضا ل يرغبون 
.يه الحكم أو كواب ا إرالذ منه الرضا يكون أن فينبغي ، لعقاب ا إراية تعال الد من والخقل 

:اشئي بئ ١^ -  ٢٩٢
لأو نفع، وقوعه ل للمتمي كان فعل فوت عند يقع القس ل معنى الممحي أن 

أنومحور يالستقبل، إلا تتعلق لا والإراحة ، ماض1اأو الفعل ذلك كان مستقيلا ضرر، زواله 
وأنهثنالمه، إ اهذ أن الإنسان يتمنى ان وهو أصلا، يه الإراحة تعلق يصح لا مما لمى ا يتعلق 

٠ود( ر والقردان ، ولد( ) الخماظ عمدة ١( 

.( عشق ) ٠اللسان ق فيهما تعلب قول اطر ٢( 

٠ا رصي ر والقردان ا ( رصو ) الحغاظ عمدة ٣( 
٠ ٠٤ص محائم أي ترخمة تقدمت ٤( 
مير والقردان ، ( محي ) الخماظ وعمدة C ١ ٠  u/yوالكليان ،  ٨٢ص اللغات فروق ٠( 



ولفهو التمي • الم رحمه علي أم لقال ' ذلك يريد ان يمح ولا ، أص فعل ما يفعل لر 
قولا.فجعله ، كداالأمر لت ; القائل 

مداوإل ، القف ل معني وإصمار القول هذا هو التمي ! أحر موصع ل وقا,، 
1ِإداَتضاشاقيطال; تع_ال ،< ٥١هل التلاوة، أيقث والتمنى ، الأ-حشادُئ ين بكر أبو ذب 

•لا"دج/أآْا ءيا'مقه4 
تض،;ؤمزظنهإذا تعال قوله ومه : قل التقدير، التمي ؛ الأسارى١٢٢ابن وقل 

لاكبمم/آ؛فوض:ىلب.

لكدت أي ؟ تمنيته(( مما أو رؤيته مما أهدا )) I للمشعي قل بعضهم أن وروى 
كونفلا لالهمة/أآا صادئن، اتؤت^إلطتن ئقنإ ؤ : تعال قوله ق التمي وأما < روايته 

عندهو ف، كذاالأن ليت ت الإنسان قل ومتى مك، ليته أحدمم يقول أن وهو قولأ؛ إلا 
همبقلوبذلك يتمنوا إن يتحداهم أن تحيل ؤيلفمثره اعتبارهم عثر متمن اللسان أشل 

.أحدايحجز لا بالفمثر التحلي إن الخميع علم مع 
تمنيتت يقول أن يمكنه يدلك المتحيي لأن ائما قولا مقالته صحة على يلل ولا 

دونالقالب تمي إل ذلك نمرق ا ولو كذبه على الدليل إقامة حممه يمكن فلا يقلي' 
بذلكقط ومفيه، له اؤين مفكانوا ذلك؛قالو>ئا، تمنينا قل لقالوا الالسان، العبارة 
التمييوقع لتحيي ا أل علم ذلك يقولوا ل! فلما نوته، صحة وعلى كذبهم على دلالته 

:اضوامتْ بين -الهمق ٢٩٣
يمايتعلق والتمي ' إلخواس [ ١٠١]المدركات من يلد يما إلا تتعلق لا الشهوة أن 

■إلماصي تتعلق لا أيفتا والشهوة يموت، أن الإنسان يتمتى أن مثل يكره وما يلذ 
•٤ ْ ص علي أي رحمة تقدمت )١( 
. ٥٦ص الأحفاد ابن رحمة تقدمت )٢( 

■ ٦٧ص ابنالأباري رحمة تقدت )٢١( 
ذيد ■مبن شرامل بن عار هر والنعي دأب، ابن إل موجه الزال ٢ ٩ ا/ْ ٠ الرب ان يي )٤( 

الملكعسل ننم كان ، ااتاُعين من راوية وم ، بحفظه المثل يضرب ، عمرو أيو ، الحمتري الشجي ، كثار 
ألحديثجال آ من وهر ، أشهر لسبعة ولد ؛ نحيفا صقيلا وكان ا الروم ملك إل ورصوله مروان ابن 

١منة فحاة تول ، شاعرا فقيها وكان ا ٠^ الرين عبد بن عمر اصتمضاْ ، الثقات  الأع—لأمؤ . هو  ٠٣
.( ه/ه1 التهديب قذيب ، ّآ/اهآ 



تيفييينإي،1لإر1دكِ
:و(يا^^-ض'ق.إيو'م'ى 

بغلولذلك ثغي، لا بما إليه الل مع النفس من الشيء محل لطف الهوى أن 
الطعام.يهوى ولا ' الطعام الأسان يشتهي وقد ' الذم صفة الهوى على 

:الإرادة ص ١^ - ٢ ٩ ه 
ونته،بمراخ لر لما والشيئة براحي، لا ولما ه وقتيتراخى لما تكون الإرايْ أن 

عندايكسون إنموذلك 1 إبد بها فيقال أوأ،ى، زيد شاء كدا فعلت ت تقول انك والشاهد 
حاله.ق ذلك من بدلأ تكون إنما مشيئته وكذلك I الفعل محاولة 

:و١لممص ص ب؛ن المرى - ٢  ٩٦
عنه،الإحجام او الفعل على الإقدام ل رويته المريد يها يقطع إدالة العزم أن 

•ءثرْ فعل على يعزم أن بحوز لا لأنه ه' نفلفعل الريق يإراية ويختص 
:و١قة اممزم بجن القزى - ٢  ٩٧

والشهوالن_نى نعد، إذا انتوى نولك من ، للفعل؛اوقيت، متقيمة إراية النية أن 
الإقدامق ة الرؤينهير يفيد ولا ، مرادهاومن متنها ما بعد الق الإدالة يها فسميت البعد 
النيةايد يرصف ولا ويوقت، اأوقات عليه للمعزوم متقيما يكون قد والعزم ' الفعل على 

الإقدامق وقطعها الرؤية يوصف لا كما العزم يوصف ولا فعله' تتقدم لا إرادته لأن 
•والإحجام 

والإخمحارّ:الإرادة ص  ٢٩٨

1البل وغيره المختار حهلور مع يكون ولا غيره' من يدلأ الشيء إدالة الاختيار أن 
هوالريدلخبرفالمختار الخير، الاختيار واصل غيره، يالمل بملر لر للفعل إدالة محنكون 

اصطرولو واصطرار، إلحاء غير من ه نفعند الشيتن خير أو الحقيقة، ل الثيثن 
الاصطرار.حلاف الاختيار لأن له محتارا يم لر 1 شيء إدالة إل الإنسان 

،( هر ش) ، ري( ه) اظ الخموصية ،  ktIo، ١ . \/ْ والكلمات ، ١  ٠٠ص اللغات >وق )١( 
•شهد( ) ، *لي( والتردات) 

،( ثا ) اظ الحفدة وع،  ٢٣ص.واكريغات ، ا/ْ.١ والكلمات ، ٢ ٠ ص زوذراللغات )٢( 
.( شيا ) واكردات 

،زم( م) ردان والق، زم( عالحفاظ) وصية ،  ٢٧١م/والكلمات ،  ١٨•ص اللغات زوق )٣( 
. ١٥٥ص واكريفات 

,إ خير ) والعريان ، ( خم ) الحفاظ عمدة )٤( 



:٧^١،؟بممآ-الهمقصالإخٍأر 
ot  تعالفوف اهد والشالقدم، الأخيار هو فيل ما على الإيثار

ايدعند عنتفن كانوا كلهم أيهم وذلك علينا' اختيارك فدم أي رمرمما/ا٩[ ه اتتأثالز،>ءاتثا 
٠اختيارية ت الخوارح لأفعل فقيل ار، الاختي١[ ٠ ]٢ ل رائع ، انبياء كانوا لأنهم تعال 

عل—ىالمروي احترت وتقول؛ ٠ المرتعش وحركة المجس وحركة الطش حركة تفرقة 
وقال، ساض على سا لس اخترت أي الكتان 
المعولوق ، لكدامحتار اعل؛ الفق وتقول إرمالهم، اخترنا أى لاكحان/؟'ا[ ه ايالمن 

اسقفلك أنه ي معن٩[ ١ ]يومف/ ي^ثآث١س'مiتثا، ت تعال قوله أن وعندنا ، كذامن محتار 
،ءندْ والنفع الخبر يتاتثر غير، على أفضله ثمن اى ت عنلي الأنرة أهل من وأنت ، علينا

ومحياالثوب هيا بآترتك ت يقال ولهذا 1 نفك ق فيك الني للسمر احدتك •' واخترنك 
الإيثاربمي الفرق فالأمر، لهدا اخترتك •' يقل وإثما ٠ يه اخترتك ت يقل ولا الدينار، 

•الوجه هذا من لين والاحتيال 
:والرماع الغرم ين ق 'ض- ٣ ٠ ٠ 

يقلالفر، عنتص اع واإزءالإنسان، يه عنتص فعل كل ق يكون العرم أن 
;االتقارب من ] :الثاعرلأ،نال البز، أزمعت 

.ص.....................أزشضآلوإىا:جا 
يتعيىأيمنا والإزميع • ذلك على عزمت ؛ تقول كما ، والشرب الأكل أزمعت يقل ولا 

.'ظاعر بجنهمافالفرق ، ٠، على > رب 
ض:الإرادة ا»'لإ-الهميى:س 

هوفi محازها أو ا أصل ق له موصؤع هو ما على القول كون إرادْ المعي أن 
.والفعل القول ق تكون والإرايْ ' قل ذكرا ما على لبره يستعار أن إلا خاصة لقول اق 

٠آ أنر ؤ والقردان ، ( أنر ر الخغاط عمدة ( ١ ) 

ةاللغنعرا، س ، بمم أم الوس، تحلة بن محس بي س جتدل، بن محس بن بون الأعشى هد )٢( 
علىالوفود كئم ّلكن ، بصره لضعف بالأعشى ولقب ، العالقات أصحاب أحد وهو L الجاهلية ل الأول 
بنمي يغوكان منه، ثارا أكثر محله عرف ثمن أحدا ولمس الغعر غزير والغرس، الخرب ُن المليك 

.(  ٣٤الأعلام ه.) ٧ ّة توي سلم، ولر الإملأم أدرك ، (( اتحرب صناجة )) مي ن
ربالعولسان ،  ٩٥ص ل للأعشى رعو ، وارا( أن عوى ذي على ونعلت ) : المت عجز )٣( 

. ٣٦٨/١السن 'محاب ل ية نوبلا اأ/'آا)زمع(، الخروس وتاج ، ( زُع ) ٨١٤ر٤ 



١^٠١'ا،م-الهمق؛س 
لأنهيه اس يوصف لا ولهذا امام، من الشيء نمد ومو التنمم، التيمم أصل أن 

ثمه أمامل ما والتيمم\1قذد 1 ورائه أو أمامه من الشيء يقصد انه يوصف أن بجون لا 
.ذلك غ\ر ل استعمل حتى كثر 

;واكميّ الإرادة ١^ - ٣ ٠ ٣ 
لماوىرثتل ' الماوى وهو الخرى من ممحوذ الشيء مكان طلب هو التحري أن 

للشك ا مع يكون ولا ، لقبلة ا نحرى ومنه ، أيقنا حرى ييفها ولوصع ، حراما تلر ل١ 
شيءل الإدالة من هو فليس له تعال الد يوصف لا ولهذا ، الإصابة 

:والقوحي الإدالة بص ق °ض- ٣ ٠ ٤ 
■الشيء ونوحت • تقيم الالقاصد الطريق وهو ' الرحى من ءاحوذ التوحي أن 

•ثلتله ما والأصل ، توسعاوالإرايأ الطالب ل استعمل نم 1 طريقي جعلته نطرقته! منا 
:ا1مسأاأ؛ وتوطن الإرادة ين المرق - ٣ ٠ ١[٥ ام٠ 

يكونفيما إلا تعمل يس—ولا له، الإراقة يعد يقع الشي، على النفس توط؛ن أن 
•يشتهيه ما على ه نففلأن وطن • تقول لا نك أ ترى ألا مشقة، فيه 

:و١لإرادةر'٠ الفضل محن المق -  ٦٣٠
لمحيمحتتنة غم والإراقة ، غبمْ فعل دون معله محس اسل نحد أن 

يملر ياونات تميمته ؤإذا عد، فقإمجاته حل ق الفعل إراية ايصا والقصد الأحر، دون 
*غدا أزورك أن نمدت ت تقول أن يصح لا أته ترى ألا ، تمدا

;واوحجُ''؛ ١لفئد ين ١لهمق — ٣ ٠ ٧ 
منلأن حجا تا لبيا نمل محمى يم ومن ا،تقامة؛ على لقصد ا هو الح^ أن 

توالحجه محجة، ت المستقيم سلريق فيل ومنه t غرم إل عته يعلل لا لبيتا ا نيارة يقصد 
الأصل.إل القمع رد استقامة إل نحد لأنه • ذلك من فعلة 

•( يمم (،) روي ر والعريان ، ( بمم ) ، ( روي ر الخغاظ وعمدة ،  ٧٠، ١ د ص اكربمأت ( ١) 
،( حرو ) والقردان ، ( حرو ) الخغاط وعمدة ، د د ص التعربمات )٢( 

.( وطن ) الخماط عمدة )٣( 
٠( قصد ) والقردان ، ( فصد ) الحفاظ عمدة )٤( 

.( حح ر والقردان ، ( حجج ) الحفاظ وعمدة ا  ٨٥ص الممريفات )ه( 













^^فرقزين؛ف^،1لإر|د1تِ
:واكئصنترا< اضاداة نن ١^ -  ٣٢٨

جنممأن رثبوز 1 القلوب أنمل من واااعاداْ القول، نيل من المخاصمة أن 
ءذاص«ه.ولا يعاديه أن وبجوز تعاديه' أن ءيرّ من غثره الإنسان 

:^!٩ اس ;؛ن القرى -  ٣٢٩
لوءا من مفاعله وص خصومة، أو حرب ل ثال0 له مناهضتك ءيرّك متاواة أن 

Iرالةمص/ا"ما[ ي اإن«ناتحآقتوء،أضبما ؤ ت تعال نوله ومنه ' ومشقة يثقل النهوض ومو 
ص! أي ، القلوب وهومن i عجزها يها ؤينوء ئاءت إنها ت نهصت إذا البدينة للمراة ؤيقل 

إذا: تقول ; الفصيح^ صلحب وقال يثقل، نهض لكنه طلع إذا الكوكب وناء > يه تنوء 
،ني، ل اداة المعمن الناوأة ولستا ، المناوأة وص ' عاديت • أي قاصر، الرجل ناوأت 

يناوئه.ولا يحاديه أن بجون انه ترى ألا 
:الإلقام وإرادة المحب نص المرق ~  ٠٣٣

1عليه الممس توطض غثر من ه جنطريق من ا_-، يقتضي معنى الغضب أن 
علىالمس توطن عما فكانت تقلت، لأنها الإدانة كيلك وليس حكمه، شر ولا 

الغضوبفإن وائما < الغضب كيلك وليس ٠ حكمه غيرت الفعل صحبت فإذا الفعل 
مستقل.وهو الراد نفير من عليه 

الاضطرار: اياب هذا ي الذكور الأخيار يخالف ومما 
تثو:سابم:

أكلمثل i ه نفأفعل من [ ١٠٨]يدا منه الإنسان مجد لا فيما يكون الإباء أن 
،ذلك إل ملجا إنه فيقال ، السع غافة عند الشوك العدوعلى ومثل ' ابهمع ثدْ عند الميتة 
منهالامتناع يقصد وهو الإنسان ل يفعل الني الفعل قاما ' ابماإليه مضطر إنه يقل وند 
الامتاعيقصد لر ؤإذا إليه، ملجا يقال ولا < إليه هومضطر يقل؛ فإنه المرتعش حركة مثل 
:عيسى ُن علي قول ونحوهذا القوى، الرحل يد الطفل كتحرك ، اصعلمرادا يم لم منه 
إ.خصم ) والقردان ، خصم( ر الخماظ عمدة )١( 
.نوأ( ر والقردان ، نوا( الخغاظ-) ءمدْ )٢( 
.١ ٢ ٩ ص ترخمته تميت تعلب، بجي بن أخمد مر اكميح صاحب )٣( 
.ا/أْآاالفصح وشرح ،  ٢٨•ص ثعلب نمنح )٤( 
.لجأ( ) والقردان ، لجأ( الحفاظ) وعمدة ، ٢ ١ ا/ل رالكليات ،  ٦٤ص اللغات ندق رْ( 



^^أيظ_إلإرإثيثن
ممكنهلا ما فيه يفعل أل لضرورة وا ، يفعل أل على الأسان محمل أن هو الإلخاء إن 

ترىألا الاكتساب، خلاف والاصهلرار قل ، الر فيه ما والضر ، الضر من عه الانصراف 
٠الوع هذا الإلخاء يع ولا ، ياكتمعب أم هذا عرفت داصطر١ر ت له يقال أنه 

الإلحاءفإن اللغة أهل قاما : ٧^١ ا،لتكالمين، همن الاصطلاح هذا وقيل 
ؤإذا1 أصل ومن صيغة على منهما واحد كل لأن كذلك وليي I سواء صدهم والاصطرار 

والإلخاء، الإكرام ل تعمل بوالإجيار محالا، لا المعاني امحلمفت والأصول الختيغ امحلمفت 
إليهل ليي ما فعل من والمكره منه' يتقك أن بمكنه لا وجه على العبد فعل ق يستعمل 

أنمحوز لا وجه على إليه الإنسان دواعي نشتي ما والإباء الضرر، خوف يفعله ؤإنما داع 
■الدواعي نالك حصول مع يقع 

الأفعالأمام بين الفرق 
:والإحذاط، الخذوث ص ١^ -  ٣٣٢

الحدوثكذلك وليي < فل للقا جهة من محدثا يقتضيان والحدث الإحداث أن 
علىذلك يقل ؤإتما i والخائن الحدث غثر شيئا رالإحداث الحدوث وليس ٠ والحادث 
ولسس، الحقيقة على له مسمى لا اسم هو وقل ، المرابا ذلل يعضهم وشيه ، التقدير 

علىفالراب ، ماء فيحب فتمرق الشمس علها تطل، مبخه لمراب ا لأن كذلك الأمر 
٠كيلك والأحداث الحدوث وليس 4 غ2ره يصوره متصور أنه إلا شيء الحقيقة 

;وائغولإه اسث ص ١^ -  ٣٣٣
محدثبناء ت يقل 4 وحديث محدث ت حدوته فرب لما يقولون اللغة أهل أن 

٠لعد أو وجودْ قرب لما يغقولون ٠ الوجود قريب أي حديث وغلام ، حال'يث وممر ، وحديث 
٠واحد التكلمذن استعمل ل والمفعول رإلحدث 4 مفعول 

٣٣٤ -

سببعن كان سواء ، مقدورا[! ١٠رآ قمالها كان حل ق وجئ عما عبارة الفعل أن 
فكان4 والسهولة اللثن العريية ل وأصله 4 سب غ\ر عن الامحد هو والاختراع ٠ لا أو 

.إليه به يتوصل سبب غر من فاوجيه لفعل ا له سهل ند الحترع 
١اك1روفات )١(  ٠ .( حدث ) والعريان 4 ( حدث ) الحفاظ وعمدة ،  ٨٦، ٤٠

. ٢٤١، ٢١٨ص اكعربمات )٢( 
.اكرضتصه7ا)٣( 



;والايمذلأ الإمحراع مح، ١^ -  ٣٣٥
الشيءأنى إذا 1 فلأن أبيع يمل مثله، إل بق يم ما إيجاد الابتداع أن 

هددعالسواتةلأمض ؤ ال؛ تعقوله ومنه وبديع، ايدفهومبيع وأيديه ' الخريب 
وحليم' أمر ت من مثر يقد؛ العربية، ق معروف ٠ افعل من؛ ولعثل • ١؛ لارغرة/'اا 

قولهومنه قبله، ن-وف' 'يلم ا مفول وهو ، هذامن لحوض' الدين j والدعة أحالم، : من 
[الرجز من ل : يؤبنوقل ، لالآحق،ف/ها4 تْكذعأؤارء > تعار; 

ندعاأ0 الحي وجه وليس 
:وس ص -المق:س  ٣٣٦

واصل، فظهر عته ص كانه الوجود إل العدم من الحادث؛يمراجه الفطرإظهار أن 
وفطرتالورق، تشفق إذا ت الشجر تفطر '• قيل نم ومن ' الظهور الشق ومع الشى، الد 
،لشجر ١ عنه تفهلر إذا الورق يظهر كما إياهم بإبجادْ أظهرهم • الخلق الد وفطر ' شققته الإئء؛ 

فيهستعمل لا ما نل الوجود إل يالإخراج الإظهار لهو الفعل ل ليس مض الفطر مفي 
كما، تحة والرا الطعام فطر اش إن ت نقول لا انلئا ترى ألا الوجود، فيه يستعمل ولا ظهور لا 

محه.بمثل يإمحادْ لاشيء العامل الفا>: عيي: علي.ن وقال ذلك، فعل : •نقول 
:والإلغاءرء، النمل لن ١^ -  ٣٣٧

تال يقومنه مثل، على احتداء غثر من حق يعد حالأ الإحداث هو الإنشاء أن 
اءالإنشت يعضهم ونل > النشوء والأمم فشيئا، شيئا وزاد نما إذا ناشئ وهر الغلام نشا 

امحادوهو الإحداث وكذلك مب، عن يكون والفعل محسب، غثر محن ١لإيجاد ابتداء 

سب،غبر من يكون ما والإنشاء سب، وبغثر بب ويكون بحن، لر أن يعد الشيء 

كرةالشيء فعل وهي الإعلخة، مضمن وهو < له الحدث هو للفعل البلئ أن 
مثلهكررت أنل1ا فحقيقته الكتف، أعيت ت قولك فأما تحال، الد إلا عليها يقلر ولا تانية، 

ربمدع(.والمردان ، )بدع( الحفاظ وء»دت ، ٢١رالكلٍات؛/، ١ ص.٠ اللغات ومدل ، ً ص يمان النم )١( 
(.دع )  t/aولمان ،  ٨٧ص ديوانه ق ٧^ رجز )٢( 
.( فطر ر والقردان ، ( فطر ) الحفاظ وعدة ، ١٧٠ص التعريفات )٣( 
.٢ نشا ر والقردان ، ( نشا ) الحعاظ وعمدة ، ٤ ٠ ص التعريفات )٤( 
,4 ؤ؛دأ والقردان ، ( بدأ ) الحفاظ وعمدة ، ٢ ٠ ٨ ، ٤ ص التعريفات )٥( 





هيئ
:والصعر١ا ؛ ٣١ين ق الم —  ٠٣٤

،منه الراد إل يوصل وكا و4 علم تقدم ما على ؤإحكامه العمل ترتيب المسغ أن 
عملهيريد مما علمه سبق فد النجار لأن ، صاغ إالتاحر يقل ولا ، صاغ للنجار قيل ولذلك 

أنهانحسر إذا يعلم لا واكاجر أ ذلك من الراد إل توصل لي ا ودالآصر< ياب أو سرير من 
أنترى ألا . له يعمل مما العلم يفشى لا فالعمل ، أولا الرح من يربيه ما إل يصل 

،صناعا سمون ولا عمالأ سمون للطان ا أصحاب من والمشارين والضمناء الستحرجمن 
محابوحوْ الصائم أو التجسار كعلم ٠ عملهم مئاغ من يعملون ٌا أوجوْ لهم علم لا إذ 

لذلك وليس بها يتكب المحا الحرفة معنى الصناعي ول ، والألأت الحلي من يصنعه 
إذافلأن صنيعة وفلان i صنع توب ت يقل، ولهدا ، بالحود٠ مضمن أيصا والمخ ، محخ لا 

٠الحيي كالفعل ذلك وكل ٠ إلته أحسن ■ أمخا لفلان اهد وصع ٠ غثره على استخصه 
سواسلرى:

ببجادصورته تنير والحعل ، ذكرناما على الشيء ل الأتر ابجاد هر العمل أن 
متحركا،الساكن وجعل حزفا، الطن حعل ت تقول أنك ترى ألا ذلك، وبغر فيه الأتر 

ليستالحركة لأن متحركا لساكن ا عمل ت تقول ا ١ ١ ١ ل ولا ، حرفاألعل؛را عمل ٠ وتقول 
وجعلy  '■تعال نوله وهر الإحداث، بمعنى يكون ايفتا والخحل ٠ الشيء ل ثه يوثر ياتر 

نائح—)،/٨٧[،C ١نحلأآ١بم لخك-م وجمل ؤ ت ال تعوقوله لالأسم/اأ، ، الْللاتوأتو"َ، 
تتقول كما عاليها هي الي الصفة هال0 عالي جعلها اته يقتضي دلك إن ت يقل أن ومحور 

فتتفتحI للفعل طرفا جعل ولذلك الأتمد' على يلل ايصا والخعل ، حزمحااللتن جعلت 
االكامل عن ت ؛ الشاعر قل ينشد، وجعل يقول، جعل • كقولك يه 

المايرالأتي—م عر اليجنن جئت إيما ئمتنك بن حلل 
وجعلوااللامحينؤ تعال نوله ل الخثر بمعنى أيقنا وجاء ، شيء يعد نيئا نجلل على فيل 

:ال تعقوله ق الحكم وبمعنى بذلك. أخثروا أي ١! لالزخرف/ا ه عادالؤض^ انيآب 
وجعلهحراما. الد جعله ه ومثالبذلك. حكمتم اى ١[ لاكويم/ه ي ستآتئادءإخ وآجعقح 

متحركا،صار ماله جعلت أي 1 متحركا التحرك وجعلت وتحريمه، تحليله حكم أي حلألأ 
.صنع( ) ، عمل( ) والقردان ، صنع( ) ، عمل( ) الخغاظ وعمدة ، ١٥٧ص اللغات زوق، )١( 
٠جعل( ) والعريان ، جعل( الحفاظ) عمدة )٢( 

.انوزةالصائر ي على ولا الّت، على أءنر ل( )٣( 



الفعلعلى الدلالة أصل والخعل . (( والنظائر الوجوم )١ كتلب ق ممرة؛وردتاها وجوه وله 
التغرعلت مبنية رايتها نم مهيمة دارا رأيت إذا انك وذلك ، صرورة تعلمه لأنك 

الاسدلأل.إلا لثيء حدوث تعلم ولر ' صرورة 
:و١لةمير والحإقراُ ، ٣١نص المزق - ٣ ٤ ٢ 
وحلق، فرم أو حما فيرنه إذا الأديم حلمت ت يمل التقدير، اللغة ق الخلق أن 

لأجزائها تواء لامحاء اليالمخرم ت والخلماء تقديره، إلا منه يبق لر واحالق! الثوب 
فيه،مقدر ذلك كأن يه، ثبيه أؤ، ت يكدا لخليق ؤإته اصتوؤا، i السحاب واحلولق التقدير، 
إلعته زال ان فيمنه، مقدار علؤر يها ه نفالإنسان يعتادها الق العاية والحلي 

الف، عراء/ب'اا[ لالشإلمشأإ؛لأحاىلألإن ؤ ت القرآن رق يغيرحلقه، نحلق ■' قيل غ؛رْ 
المعتيلت والمتحلي حنا، تفديرا قير لأنه الجن التام ت رالمحلى ، عادتهم يريد الفراء 

إليرجع ذلك يجيع ' محلوف كلام هذا - فقل حسنا كلاما الفصحاء يعص وسمع ٠ اعه طق 
إلاحالق لا ■' يقولون والناس ٠ تقديورآ؛ على حلطت أجزاء ت الهليب س والحلوى ، التقدير 

١[١ ]٢ أوغلط سهو سله وق إلا أحد لص إذ ث إلا يطلق لا اسل هدا أن والمراد اه، 
هذاI ول نقكنا ؤإن < اللي إلا قديم لا ■' تقول كما تعال، الد غر تقدير غر على منه بحرى 
.الله إلا موجودا يزل لر ث قول يصح ليس لأنه قديم 

:والإخلألأ،مائ"ا-اكنقمحالخلفى 
صيق،أنه يوهم تقديرا فير إذا وذلك الكذب، يه حمى امم الاختلاق أن 

يكونفلا ، غير لا ا كذبجعله إذا واحتلقه ، كذبا أو صدثا ثدر0 إذا الكلام حلق ؛ ؤيقال 
فالقول، كدناإلا يكون لا الافتعال أن كما وصدئا كدن يكون والخلق ، كدئاإلا الاختلاف 

.وكذبا صدنا يكون 
:واشبّ ١^، المنى -  ٤٣٤

ولما الكب • يعصهم وقل اوصر؛ •نمع فاعله على لعائد ١ الفعل الكب أن 
.( خلق (،) فعل ) والقردان ، ( خلق ) ، ( _J ) الخفافل وعمدت ، ١ > ٦ ، ٦ ص اكعريمات )١( 
زن. رة والمعالحمرة عله وتغلب ، الطيب أنواع س وءبرْ الزعفران من يتخل- طب ت الحلوق )٢( 

.خاش(ا/\ا<) العرب.
.، خلق ) والمردان ا ( خلق ) الحفاظ عمدة )٣( 

،( كب ) الحفاظ وعمدة ، ١  ٩٣ص والصريمان ، ١  YT/tوالكليان ، ١  ٩٩ص اللغات زوق )٤( 
.ا كب ر والقردان 



ئ|لإرسمت

حزار■?مت حمونمه ، الجرح وهمو بحارحة فعل ما لكسس ا ت آخرون وئل ، وعلاح بمراص 
،مكنب انه الله يوصف لا ولهذا i وكوارءسءا جوامحح ُه يصاد ما رممي ٠ جوايح الإنسان 

يكنلر وإذا الكتيب فمل فهر ا مميت كا'ن إذا واJتكشلج ٠ التكشب فعل والأكتساب 
ون— ؤيك ، —ا وعقاي نوايا واكتب i وعقلا مالأ الرحل اكتسب ٠ بذر ، بفعل فليس مصيرا 

بحادتله مكتسثا للشيء الخاعل هو المكتب فحد حلاعة، اكنسب قولك! ل الفعل تعنى 
هوالمل ومكتب ، ئها طحدا مكتمية لها الخاعل هو لطاعه ا فمكتسب ، غيره أو ينمسه إما 

*به مملكه ما بإحالاث مكتسيا له الخاعل 
•وا"معُا* الكسب ين المرق " ٣٤٠

منأنه يفيد عنته ت قولك أن كما يجارحه، فعل انه اللفظ جهة من يفيد اُيرح ان 
.اللفظ جهة من ذلك يفيد لا والكسب ، يالض u>^'؛u؛L" للفقي ا جهة 

;والكدح'' الكب نن ١لمق -  ٣٤٦
الخلد،ل الخدش هو اليي الكيح كنأثم الخادل ل المرنر لكب أ يكدح ا أن 

دْثإل يرجع وهو ، االأذشفايى/٦أ ه ذملأمحيA >أ حكر ^~ايحءمحاكرش هملى ؤ ٠ تعال الله وثل 
.لذلك ثبتهد أي ت لاحرته ؤيكدم ، لذذياْ يكيح وفلان ٠ والخمع عي الل الاجتهاد 

:اوءوّ'->؛،:_ ٣٤٧
أمنه، العدم يعد الإثباد أظهرهم الخلق؛ الض قرأ ومض ، الإظهار الدرء أصل أن 

:همز بلا والثزو لتاصه، [ ١١٣]وملح ونهرته، لظهورْ • التزأْ للماض؛ نل 
هدامن وليس ٠ رالك—هم،/ْأ[ ؤ'ث>؛-ِاوءالَجخ؛ ت تعال فوله ومحنه • ال-يمح انتفرقة.ض 

اكن.عنها فرقت الحطة; ذرس 
والخلق^:ه؛م->يى:سايء 

وأصاهi صوردم ميز أي ت زئ الخلمالله برأ ت وقولهم ، لصورة ١ تمييز هو الثرء أن 
■عنك أسايه امطعت لكنه المرصى من وبرئت ، العلقة قؤلر وهي ■ الراء؛ ومنه ، القهلع 

انقطعتإذا ت الرجل من وبرا ٠ نمنمه ألعغلم؛ من اللحم وم؛ ■ الدئن من وُرنت 
.منه عصمته 

جرح) والقردان ، ( جرح ) الحفاظ عمدة ( ١ إ 
كدء ٠١الحفاظ عمدة '٦(  .ا لدح ر محل حما ا ء •يمد ا ا ر 

.( خلق ) I ( ذرأ ) دان والم ، ( خلق ) ، ( ذرأ ) الحفاظ وعميق ، ١ ٠ ٦ ، ٦ ص التعربمات )٣( 
•( خلق (،) رم'المعردأت أ ، ( خلق ) ٠ ( رأ ) الحفاظ عمدة ( ٤ر 



والامحاذّ:الأخذ ش -الزى ٣٤٩
فيهتكالم إدا  oLLأخنه ت فيمل ؤيستعار ليلى، أخذت ٠ مصدر الأخذ أن 

وقوله، [١٠اهويا٦ 4 ءَىك ؤ نعارت قوله ق العذاب بمعنى وجاء ٠ بمكروْ 
وحد_ JLiJL!قيل ومنه ، الجمع الدر.بن ل وأصله ، لالخجر/مآح[ اؤ الصيحة ذأحرُههعِ م ت تعار 
فيهتمر يلأمر الشيء أخد I والانحاذ ٠ ؤإخاذ وخال ت والجمع 1 واوا الهمزة جعلتا ٠ واحد 

قولهومنه ، والحآخم لتسمّيه ا الانحلأ ؤيكرن ، قعية يتخذها يه والدا مسكنا يتخذها الدار ملمب 
.يه لها وحكموا  viUjuسموها أي لاكرءان/ّآا ^ وا'ةحنواسدلإهامة م ت تعال 

:واشاول الأخد محن الوى -  ٠٣٥
الشيءاولت تن; تقول لا أنلط ترى ألا ذ، للقس الشيء اخذ التناول أن 

شيءأخذ يقتضي التناول إن ت يقل أن وبموز أعم، ذالآخذ لريي أخذته تقول كما لزيد 
تتقول كما 1 ريدا تناول فيقل؛ تعال، الد ل يستعمل لا ولهذا الأمور، من أمر ل يستعمل 

،تناولنايقل ولر لالأح-زاب/'\ا 4 ءناو؛ب(بين وإذ'احشا ؤ ت تعال اممه وقل ، نيدااخذ 
إليه،نمد عر من كذا تناولت، ت يقال لا ولهذا إليه، القصود القليل أخذ التناول ت وقيل 
٠نحد عر من أخذته ت ؤيقل 

.( أخذ ) والقردان ، ( أخذ ) الخغاظ عمدة ( ١ر 
نولر ، ( أخذ ) والمردان ، ( نول ؤ ، أخذ( ؤ الخماظ عمدة )٢( 





سموو1حد

:والإخماصلأ< الإنفراد ص ١^ -  ٣٥٢
واللأك،العلم كالانفراي ، •ءارْ دون بمعنى الأشياء __ انفراد الاحمماصى أن 

الاشتراك،نقيص لأنه الاختصاص كذلك وليس النفس، وغثر النفس تصحيح والانفراد 
فلاالعامة، نقيض لأنها الإفاقة وغم الإضافة نحتمل والخاصة الازدواج، نفيض والانفراد 

.كذادون كذا اختماص لأنه الإضافة على إلا الاختصاص كون 
:والأزخدرأ؛ الزاحد ض ١^ -  ٣٥٣

المعانيمن ومعنى الفنون من فن ل شاركه ممن غمْ فارق انه يفيد الأوحد أن 
ذلك.ل أعله فوق أنه والبرتريد الحول ل يهرم أوحد فلأن ت كقولك 

:والواحد الفذ محن الفرق -  ٤٣٥ ١[ ١ لْ 

القليل،أي الفذ ل إلا فلأن يانينا لا ت يقل ' لتوحيد ا دون التقليل يفيد الفذ أن 
فرد.ت له يقل كما ند؛ تعال لف يقل لا ولهذا 

;واإْتهمدأأ، ،؛. ^١١١٢محن ١لفرق —  ٣٥٥
وتعالسبحانه ه يقل لا ولهذا I القرناء ص والأنقهلاع التخلي يفيد المنفرد أن 

الخالقبتييم المتخمص ال تعالد صفات ل المتفرد ومعنى متفرد، إنه يقل؛ كما منفرد 
وأفعاله.صفاته ص به يتخصص أن محوز مما ذلك وغم 

:والفريد والوحيدأ؛ا الواحد محن المرق —  ٣٥٦
ووحيدفريد فلأن يقل! الأنمن ص التخلي يفيد والفريد الوحيد ت قولك أن 

لذلك.به تعال اه يوصف ولا له، أنيس لا انه يعي 
;ثوحدُى : قولنا ومحن ممرد : قويا محن المزق -  ٣٥٧

•تحلى ت وتوحد ' والنل تفرد؛الفضل ■' يقل أنه 
:والوحدانة الوحده محن المرق —  ٣٥٨

غرق يستعمل ولا 1 والفلراء الإثكل نفي تفيد التخلي<والوحدانية الوحدْ أن 
.يرد( ) ، ( حمص ر واكردات ، نرد( ر ، ( خصص ) الخغاظ وعمدة ،  ١٣ص اكريمان )١( 
.( وحد ) ، ( أحد ر والقردان ، ( وحد ر ، أحد( ر الخماظ وعدة ، ١ ١ ص اكريمان )٢( 
،( فرد ر والقردان ، ( وحل ) ، ( زد ) الخغاط وعمدت ،  ٣٠*ا/١ والكليان ، ١٩١ص اللغات زوق )٣( 

.( وحد والمردان) ، ( رحل ) الخماظ عمدة )٤( 

.)وحد()ضد(،والمردان ، ( وحد ر ، رد( ) الخماظ عمدة )ْ( 











والواحدالفرد الفرق ل  ١٦٤الباباكاس 

:والثاِلأ؛ الته ص -  ٣٦٥
تيقولون i حيوايا كان ما على امتيمال ق بحرى التاليف من البنية أن 

ينيةإ يقولرن ، البناء على خمرونها اللغة وأهل ، عام عندهم والتاليف ، البنية القتل 
من] ت الحطيثة نول وانشد I اغد من ومحنية البناء من لنية بمنى ت بعضهم ونال ، وبنية 

آالطول 
صدواعقدوا وإن أوفوا عاهدوا وإن البنا أحمتوا وا بتإن قوم أولئك 

:زالمحف الثاوفِ ١^ -  ٣٦٦
،العلم من صنف تأليف التصنيف أن وذلك ، التصنيف من أعم التأليف أن 

وصيهالشيء خمع لأنه مصنف؛ ت الكلام من شيء نفض تضمن إذا للكتAب يشل ولا 
إلىلمقل حمع هو الكتاب تأليف، أن وذلك كله، ذلك يجمع والتاليف، ونقيضه، والقول 

أومتفما كان سواء 4 إليه بحتاج فيما الكافية كالخملة يكون حتى فيه معنى إل ومعنى لنقل، 
٠عثرْ الصنم، ل ييحل ولا الصنف من مآ>وذ ^^^، وا 4 محتلما 

٠و١لبم٠ع١أا الضم بص المرق ~  ٣٦٧
؛بقال ولهدا ، ممرة أشياء تفريق وهو السن، وخلافه ، كشرة أشياء جع الضم أن 

ماوالأصل فصاعدا الشيشن ل استعمل حتى كثر تم ، كشره أحزاء لأنها كتب من إصمامة 
((لليل ا فحمة ئدهب حتى مواشيكم صموا )) ت لأسلأم وا لصلاة ا عليه له قو لشاهد وا • قلنا 

٠صيري إل صممته ت يقل ولهذا ٠ به يلرقه أن هو الشيء إل الشيء صم إل • يقل أن ويجور 
٠ذلك يقتضي لا والجمع 

;والكوْنلأ، اشاتة ص ١لهمق -  ٣٦٨
٠والمفرد الخرء في ويجل المحالتان، في الخسم حصول بوحسا ما هو الكون أن 

.إألف ) ، ( بمو ر والقردان ، ٢ ألف ر ، ( بنو ) الخماط عمدة )١( 
.T ٤ ص الحمليثة ترجمة تقدمت )٢( 
،( بى ) ٩٤،>/،®A ٤ ، ( د عنر ٢ رب انمان ري4 ٤ ١ ص ديراك ل للحطتثة البيت )٣( 

مى(،العروس) ،وناح ^\, \lvاللة وهدب ، \ r^l\o، ١٦٤؟/والمخصص 
٠ a"1\/١نعاني وديوان، ، ١٩٠ص والاقتضاب 

.( صم ) والمردان ، ( صمم ) الحفاظ عمدة ( ٤ ر 
ا(( العشاء فحمة تذهب حى صبيانكم اكفتوا رر ت ٤ ١  U/vالنهايت ون ، الرواية بمده الحديث أجد لر )٠( 

.فيه شاهد لا الروايت وهذه 
.( كون ) ، ( ص ) والقردان ا ( كون (،) مسس ) الحفاظ وعمدة ، ١  ٩٧ص الممريمان ( ٦١











:والمئحءا؛ افصل .ص ١^ -  ٣٨٣
انعنم اليب، نتح ومنه وراءهما، ما ليظهر الشثن __ القمل هو الفتح أن 

دوقالحاكم، ت والفاح ، فتوحات الأمaلار وسمين، 4 كشفه إذا فتحا المعنى إل فح ت فقيل فيه 
.لالآءرازا/آحا ي الخى فوط وين اءحي~ا ؤ • تعال نوله ومنه ٠ حكم أي يينهما؛ فتح 

راب:؛مم-ال>قسالقمم 
قمتممير القمم إ بكر و أبقل الإ؛انة. مع الكر القاف القمم أن 

.قمز والحمع 1 منه القطعة الشيء من والمممه كرته، إذا قصما الشيء 
1 غبر من كر الفاء والقصم  ijLJ  إذاانفماما الشيء انفصم ت بكر أبو قل

ينكسر.ولآ تصلع 
اليقل: ولر ، لالغرة/آْماأ< >بأشثاتلآ( : نمال قوله ومنه : أبوهلال قل 

كانام انفمله—ا يكن لر إذا انه وذلك I ههنا به أييد ما ل ابلغ الانفصام لأن لها انقصام 
٠انقصام لها يكون لا أن أحرى 

:واكذء'، اكط تذ ١^ -  ٣٨٥
القتلموضع ; الميم بقتح والمثط؛ ' القلم قط- ومنه عرصا القطع هو الفل أن 

والقد!علميه. يقتل ا مت اليم يكر والمقتل؛ I ومكائا مصيرا ؤيكون القلم، رأس من 
كان4 لام العلميه علمثا أن الحال.يث وق ، قيدته فقد طولأ نظيته شيء وكل 4 طولأ القطع 

.نطُْ؛ اعترض ؤإذا 4 ند السيف علا إذا 
;و١لثبر٦< الم؛ق ص دو -  ٣٨٦

حعتهإذا اذ أنترى ألا صحيح، ترتيب علمي اغتمعة الأشياء تفريق الشعب أن 
لترتيبا لان وصيه لشيء ١ على يقع فهو ، أيصاأ ١ ٢ ٤ ل شعبته ت قلت صحيحا ترتييا ورتبته 

•بجمعهما 

.( فح ) ، ( فصل ) والغرداُت4 ، ( فح ) ، ( فصل ) الخمائل وعمدة ، ٢ ٩ • ، ١  ٧٣ص الممريغامتؤ ( ١ ) 
.( فمم ) ، ( فصم ) والغردارت4 ، ( فصم ) ، ( فصم ) الخماظ وعمدة ، ١٨٣ص الممرمارت4 )٢( 
• ٥٦ص بكر أن '/جة تميمته )٣( 

.( قد ر را4لغردارت4 ، ( فدد ) الحمافل وعمدة ، ٠  ١٢، ٦ ١ / ٤ والكلءاات4 ، ١٩٠ص اللغات4 فروق، ( ٤ ) 
.٨١، ،/ا•؟النهاة )٠( 

.ا شعب ) ، ( مّق ) واكردات ، ( شعب ر ، ( م.ل ر الخغاط عمدة )٦( 





والواحدالفرد ض الفرق ق  ١٧١الثامن ؛-> ٨٠١ا

البابهذا ْع يجري ومما 
ولايرح لا ت وقويا كذا بى بممك لا 'يم : ، Jyنص المزق —  ١٣٩

ولأخلوولأ:مىن:.>ال 
وماوالروانح كالطعوم عليها يشاهد هيثة يكون لا فيما عنلويستعمل لا نولنات أن 

منالبت حلا ت يقال ولهذا له، كاكنرف كلأ إذا الشيء محلومن الشيء لأن محراعا، جرى 
كالالوانعاليها يشاهد هيثة يكون هومما إمما العري لأن منه عري ٠ يقد ولا كدا رمن فلأن 

منهاحلا يقل ولا له كالهيثة الثيلب لأن ئيابه من نيد عرى أ ١ ٢ لْ • نولك من واص-له ونحوها 
إمماوهو التفكك، من أصله لأن حكمهما، ق اوما التجاويين ل يستعمل إنما والأنفكالث 

والألوانالاجنماع j الانفكاك التكالمون يتمل ولهدا . ١^^ النة الأشياء ض يكون 
لالاحتملع مع يقغر الافتراق لأن أيقنا الافتراق ق ؤيتعمل اغاورة، حكم ل ذلك لأن 

الأحوال.أكثر ق محراه اجري الخْلعب ل اللقفل من اللفغل قرب ؤإذا ' ممرااللفظ 
:نزل ولم يرحُأ؛ ولم يملق لم : قولتا نص اكنيى -  ٢٣٩
الوصوفكان فيما يستعمل وهو منه يتقك ب ضرا يقتضي ، يتقك إ ت قولنا أن 

يمرحلر مكائا يقتضي يمح وم ٠ ذكرنا ما على بذلك مشجها او له مقارئا أو لشيء لازما يه 
بهلتفرقة ا يوجب فيما يستعمل إنما I عيسى بن علي قال فيما ؛ يزل ب ' كذلك وليس ، منه 

((لر )) ت النحويون ونال . ؤحيه نيد ينفك لر ؛ يقل ولا ، وحله موجودا يزل م ' كقولك 
،(( دام ر) معناي صار ه عاليهحلت فلما (( دام ر) صد ومعناي نفي فعل (< زال و)ر نفي حرف 

ل« ما ورر إمحف التفي نفي لأن ، موجودا دام ت قولك بمعنى ، موجودا يزل 1؛ ت فقولك 
٠صلتها (( دام ورر ناقص مجهم اسم دام ما را ت قولك وي ، نفي حرف (( زال ما >ل ت قولك 

ي:ساصومحص:
قرىفإذا ٠ بالاحر متصل احسمأ ٠^٣^ كانا ا٧ذين الثثن ؛_ الفتق أن 

ولروشق، ويميل ئْرع قيل يعص من يعضه نفرق واحدا البيء كان يان ' فيما فمد يينهما 
|اإذا رما رتق مصير والرتق لالآاءْاء/'مآ[ ه حكأةا«ررماسةمثاخا و ت القرآن وق فتى، يقل 
مالكهاراء.فتقهاعلى ممتنع الي النماء والرتقاءمن يينهمائزجه، يكن 
•عدةالخغاط)فكك()يرح()زلل()خلد()ءرد(،والقردان)فك()،رح()ذلل()خلد()ترد( )١( 
•( زلل ) ، ( فك (') برح ) والقردان ، ( زلل ) ، ( فكك ) ، ( يرح ) الخغاظ عدة )٢( 
٠( ض ) ، ( نمل ) والقردان ، ( ض (،) نمل ) الخماظ وعمدة ، ٢ ٩ ٠ ، ١  ٧٣ص اكعربمات )٣( 
.•ا/1اا)رتق(الرب لسان )٤( 



التاسعالباب 
والظئروالخليل والشه المثل ب؛ن لفرق او 
والممماقوالمنهال الختلف من ذلك يخالف وما 

ذلكْع بجري وْا 

:الض ص ا1همق -  ٤٣٩
وثلماا شيء كل ل الشبه تعملون يتراهم ألا الشبيه، من أعم الشبه أن 

ولاالكلب، شبه أو [ ١٢٦]الأمد به شنيد ت تقول االتجانسّان، ز إلا الشبيه يستعمل 
ا،فمل رء تاب لأن ' عمرد كيه نيد ■ ؤيقولون ' الكلب وشبيه الأمد شبيه ■' يقولون يكلئون 
المفلت.ق ذلك ياتي ولا فنل ُأ على فعله ياش الني الفاعل اٌم يكون أن حكمه 

تثبما محرى واحرينه يه تشبيهه ق يالغت فقد ممرو؛ نيدشبيه ت قلت، نإذا 
صحيحة.إصافة إليه ؤإصافته لف 

شبهأي i الأنقص—ل على فهو الأد شبه وعمرو عمرو شبه نقد ■ فلت ؤإذا 
إلاصيف ؤإن (( رب عليه)ر ممحل ولهدا المثل، وكيلك نكرء لأنه للأمي لعمرووشبه 

الكاف.

.إ شبه ر والعريان ، آ شبه ؤ الخغاط عمدة 

—١٧٢ —



^^وو11ب

الكامل[لس الشاءرلى:قل 
دط-لأقمم-_ها قد اء نيض_ؤة غرباء النسنق ثك رب يا 

فمصيرلثسه ا وأما ٠ النكرات على إلا ،، رب ُأ تيحل ولا ، ي؛ مثالك رر على (( رب رر فادخل 
.شبه فلأن يقل ولا ، فلأن من شبه فلأن وق ، ظاهر بينهما لثسه ا ت يقل ، به ممى 

وجبوالمؤع الأصل فيها اشترك إذا لؤ؛ ا الصفة الفقهاء عند لشبه وا 
له_نقا و5ارلاك مثفن، كانا اثنان فيه اشترك إذا ما التكلمن وعند الحكم، ق اشتراكهما 

أخصه فانأعم كان وما ، العديل^؛ من أعم المحيل أن وذلك ، سواء والعديل المحيل بين 
ولاالأمد، وعتل عديله ونيد عتل، عمرو ٠ تقول • ابنس وعير للجنس فهو بالنكرة، 

'عديله.تيقل 

أصيفتؤإل الإصافة تتعرف لا ، وسوى وشجه وغثر مثل ؛ ا بعض وثل 
لرالمثل هذا نلت إذا أنك وذلك ، لفظها على وغلتها لمعناها الإصافة للزوم المعرفة إل 

بعضذكر حتى ، الإصافة على إلا يستعمل يكك ولا ، آخر مثل له يكون أن عن نحرجه 
٠هدا ونحو نيد وغثر غيرك ت تقول إنما ، (( الغير أن بجور لا أنه التحوين 

ولا، الصفة على تسهك يرجل مررت ؛ تقول نكرة، وشبهك معرفه وسبيهك 
معرفةولا بمعرفة نكرة يوصف ولا ، نكرة ورجلا معرفة تسميها لأن شبيهك يرجل يجوز 

والمراد، لنكرة صفة يكون أنه الكاف إل أصفته ؤإن نكرة شبيهك أن على والدليل ، بنكرة 
المعروف؛ يك سميه تمحنى أن وذلك بك شبيه مجوز كما بك شبه يجوز ولا ' الانفصال به 

,يحرف أولر بشثهه عرق ، مثالك لة فثمنز شبهك قاما بثبهك 

■الص ية بن غلان أو اكتفي يحن أم م )١( 
عرا،الئالأبمل—ال أحد عوف، بن •سر بن عمرو بن حبب بن عمرو : م الممني مححن أم و- 

النسذ،شرب ق منهمكا وكان أحاديث، عدة وروى ا ه ٩ صة أملم ا والإسلام الجاهلية ل الكرماء 
.ا ٧٦/٠الأعلام ؤ ه.  ٣٠نة ّتوق . حنابلاء فيه أبلى الدي القالمسة ءم ق مشهورة وقصته 
رعشوعنده الطاتف م، وأّلم الإسلام أدرك جاهلي، شاعر حكيم، ت الثقفي سلعة بن غيلان وّ 

.( ١ ٢ ْ/؛ الأعلام ) . —  ٠٢٣سنة توق منهن، أربعة باختيار الني. غا/ْ وة، ن
والكن—اب، ١  ٢٦؟/اضل وسرح ،  ٥٤ا/' سييويه أبيات شرح ق الثنني ًحن لأي البيت )٢( 

/\TU  ٤ ،YAn/x  ، اكقفي ملمة بن لغيلان وهو دُازه، ق عاليه أقع لر و j الوب، ٢ ٠ ا/آ ٣ الأفاد
٠ ٢٨٩؛/والمقتض-ّا ، الإعراب صناعة وم ، ١٩٠محي ١^١^٠ رصف، ل، نسبة 

.( عدل ) والقردان ، ( عدل ) الحفاظ عدة )٣( 



^إكغ؛ير؛؛11ثلزو|ك^ث

: ٢١١٠٣، ٠٣١بجن ١^؛، -  ٣٩٥
اهال قالخفة، ١[  ٢٧]اكحريك مبواكل الذات، j، تكانآ ما انظتن أن 

الحنة.ًثة أي لالرس/ه'اا < ) -مار: 
هذامثل ت اك و3ول، شيئا له وصمن، انك مهناْ ، مثلا لفلان صرت ت وقولك 

.كمفته صفته أى عذا كمثل 
الالتوراة وحاملو ، ]ا-س/ْ[ < :) -مال اث ونل 

•فيها فاشركرا صفة ؤإيد جمهم ولكن الحمار، ثاثالون 
:ا"آم-المقسسمبم،

نميولهذا ٠ وياعيْ عاداه إذا نلائا فلأن ناد قولك: من انلد، الثل مو المد أن 
،مثاله ت والنديد ، أموره ل ضادْ الشيء مثل كؤا ما الند ت الlyن١١، صلحب ونال ، ندا الخد 

1ميويه ممت مست الرحل بوست 1 البعثر واست ، التنافر والتناد؛ الشرود، والتلوي؛ 
.تشرييْ يريد كانه ثملمه الناداته فالند التشريد، الباب واصل 

:المثل ١^ -  ٣٩٧
،يينهما الفرق يكل حتى صفاته أكثر ؤ، الشيء يشبه اليؤإ هو الكل أن 

'•لشاعر ا قل ، الشمائل واحد الشمل وهو ' ١لشكر، *ن اشتماقه إن ؛ يقل أن و؛بوز 
لسالكدل[

تلأنمغاطير١،لألأ الشكل الننرل.بناب خذ 
شمائالي.شمائلها توافق لا أي 

تكلاالشاكل سمي تم شمائله، j، أشبهه أنه الشيء الشيء شاكن، قولك؛ فمعتؤ، 
الخائرذا هت فيقل ، الخور j، إلا الشكل يستعمل لا ولهذا ، الخير الشيء يسمى كما 

.وذاته مماتله ما الشيء ومثل، • الحلاوة شكل الحلاوة ؛ يقل ولا ، الخائر هذا شكل، 
.•ثل( ) والقردان ،  yia/iوالكلمات إ، •حل الخغاظ) و-يون ، ٢١١ص اللغات زوث، )١( 
.٢ ند ر ، ٢ طل ر والعريان ، نيئ( ) ، ( مثل ) الخغاظ عمدة )٢( 
.٠٤٢ص جته تر تندمن، الغراهدي، موالخلمل )"٢( 

-( شكل ) ، ُثل،( ) والعريان ، شكل( ) ، ُثإ،( ) الخغاظ عدة )٤( 
. ٩٥ص ترجمته تقدت المس، اُرؤ *و )ْ( 

•( عزل يتاحالمروم،) ،  ٢٣٦دُانهم، ن امحم، لارئ المن )٦( 



^^لو|لب

:الإام-المقمحصمح'''
يجنق نفلبره قابل ما بر والنظ ٠ ذكرنا ما على الذات ل تكافا ما المثالن أن 

أوالنحر ل كلامه مثل له يكن لر ؤإن ، النحوي نظر كالتحوي I منها متمكن وهر أساله 
اقالأومحاخص ل حقيقة يكون التماثل لأن ، النحوي مثل النحوي • يقد ولا ، فيه كته 
الذات.وهو 

:والمئسنءه ٣ محن ١^ -  ٣٩٩
والفعل،الخكم ل يكون والأتفق ذكرئا، ما على الذوات ض يكون التماثل أن 

•الأمر ل ماثله تقول ولا الأمر ل فلأيا فلأن دافق ■ تقول 
:انمل محن الأرق - ٤ ٠ ٠ [ ١٢٨]

محميولهذا ذاته، ل له مثلا يكن م وإن ، غثرْ أحكام أحكامه عاقل ما العديل أن 
فقهل.الوزن ل لامتوانهما ولكن ذاتها ل يكونا إ ؤإن عدلن العدلأن 

:ا»؛-امحق:محثوسمر'آ
الميره. يمال ولا ، السواد شبه السواد . فيقل ، يشاهد فيما يستعمل الشبه أن 

الشبهفأما ، والمثل الكاف إلا المماثالة ق بم-لح شيء الكلام ق وليس ٠ مثلها يقال كما 
،ورى/ا١[ لاك، دسحكثلهشىء ؤ تعال اهذ قل ولهذا المثل، حنى فهمامن والنظر 

٠ه نمعن الشبه يهما فنفى للممانلة، جعلا ا^ان الاسمان وهما I المثل على الكاف فايحل 
فأكد

-الهميى:ننايذل ٤٠٢
جقةعلى إلا يكون فلا ، جاؤيتك عيل عنلي ت تقول ، المثل يالكر العتل أن 

قولهومنه ، الثمن من قيمتها على فيكون ' حاريتك عتل عنلي قولك من والعتل ، مثلها 
•]الأأدة/هآ[ ي اوءدلذلكهساءا ؤ ت تعال 

.( طر ) ، ( مثل ) والمردان ، ( طر ) ، ( مثل ) الحفاظ عمدة )١( 

•( وفق ) ، ( مثل ) (، ونق (،) ُئل ) الحفاظ عدة )٢( 
.( عدل ) ، ( ُئل ر والقردان ، ( عدل ) ، ( ُئل ) الحفاظ وعمدة ، ١ 0 ٢ ص الممريمان )٣( 
.)مثل( )شه( والقردان ، )مثل( )ب( الحفاظ وعمدة ،  u'\/t'والكلمات ، ١  ofص اللغات نروق )٤( 
.إ عدل ) والقردان ، ( عدل ) الحفاظ وعمدة ، ١٠٢ص الممريفات )٠( 



:والuممةل١؛ النناو١ة ١^ - ٤ ٠ ٣
عنهينقعس ولا ٠ الأحر على أحدهمأ يزيد لا الاازين القدارين ق تكون المساواة أن 

.كالسوادين الأحر مسد ا أحد يسد أن هي والمماثلة ، الهدار ل لتكاخو ا لتساوى وا 
:المنل"< رتذ ؛^، 11

منأثبهه إذا إلا الحقيقة ق مثله يكون لا واحد وجه من باكيء يثبه الشيء أن 
الأنه اد أف١[ ر١لغورى/١ ^ ؤدسحك٠ثإهصء ت قل لما تعال اممه فكأن I لذاته الوجوم خميعز 

َ  َ .َََِ

لكانمثيل ،لثاله يكون أن نفيا ؛ دسءكسلهشىء ؤ تعال ثوله كان ولو ' مثا دلا له شبه 
تشبيهيفيد يالكاف والتشبيه مثاله، هو من مثل نيدا لأن مناقضه، رجل نيد كمثل ^٠٣^ * لدا يء 

كزبدليس ت تقول ، ببعض بعضها الذوات تشبيه يفيد وبادل ، يبعض بعضها الهثن 
الشجاعةل أي كالأمد وفلان ، الذات ل مثاله احد كل لأن ، صفاته بعضر ل أي ، رجل 
•البياصى مثل ٠ تقول ولا ؛ كالبياضر عرضر واد ال؛ وتقول ، صفاته منر وغيرها لهيثة ١ دون 

:والإنما»ةأاا؛ الإثواء ين ا1همق — ٤ ٠ ٥ 
،النلر وهو الص منر واثتقاقه ا ١ ٢ ٩ ل ، الشيرء أيعاضر تماتل هو الامتواء أن 

طويلالئؤرء ا بحضر يكون أن وهو اوت التفونقيضه مثاله، أي يعص محيى بعضه كان 
،واحد سنن ّ على تمرار الاسوالاستقامة ناقعنا. ه وبعفتاما وبعضه قصيرا عضه بر 

•فيه اعوجاج لا • مقيم وطريق ' الاعوجاج ونقيضها 
;والإثتصابر؛؛ الإنواء ين المرق — ٤ ٠ ٦ 
.^١ إلا يكون لا والأنتمد كلها. الهك j يكون الامحتواء أن 

ذلكيخالف ما ب؛ن الفرق 
:واقماوتأْ، الإحتلأف بجن المزق — ٤ ٠ ٧ 
وٍآثِيزرحفيفقل! ، فعاله عن، تعالى الد نفد ولهذا ، ميموم كله التفاوت أن 

تعالى:نوله ترى ألا ء-ذموم، ليس ما الاختلاف ومن ، ا ٣ / اللك ل ير الرحمن 
مثلر ، ( مري ر واكردات ، ( مثل ر ، ( صري ) الخماظ وعمدة ، ٢ ٢ ٩ ، ٦ ص الممريمان 

٠ا مثل ؤ ، آ الكاف ر الحفاظ عمدة 
.)صوي(،)مم(واكردات )ّحي(،)مم(، الحفاظ وعمدة ، ١ ٩ ص الممريمان 

.( نصب ) ، ( صري ) والقردان ، ( نصب (،) صري ) الحفاظ عمدة 
.( فوت ) ، ( خلف ) والقردان ، ( فوت ر ، ( خلف ) الحفاظ عمدة 









^^ٍؤ؛إلهمفيتيالجسحروانج،العاشر انب 
-ام-ق;ضصرم«:٤١٩

علىطللا الإنسان تخص سمي ثم ، الديار آثار من شخص -ا الطلل أصل أن 
ستعملا موأكثر بعيد، شيء إل نظر لا ارتفعت أي ، نطاللت ت ؤيقل ' بذلك التشبيه 

الفلرر'،.فخم لكن إذا ونواث طل لفلان : يمال جينا، طويلا لكن إذا الإنسان ق طلل ل١ 
-\ؤق'شم٤٦٠

دمت قولك ومحومن ذلك، والشخص الطلل يميد ولا الكنافة، يميد الخد أن 
[اليسهل من ] ت لنايغة ا قل ، يعينه الدم ت أيقنا والخد ، حامد أي حاصد 

جسدمن الأُصاب على محريى وما 
دج٠ فيقال ، الحيوان ه يخصي فلهيا ، الدم من فيه لما حدا صمي إته يمال أن فيجوز 

ذلكقيل ؤإن ف الخشية حرم I يمل كما ، الخشية حد I يمل ولا الحمار، وحسد ، الإنسان 
•صيغه كثافة من رم يفلكن إذا مجند ترب [ ١٣٢]ت ؤيقل ، والاستعارة التقريب فعلى 
>الدم بحمرة تشبيها حناد للزعفران وقيل 

تيساضوابمنص:
ىيلبني الالقصر يمل ولهدا الإنسان، حد من علا ما هو البين أن 

أنهوالشاهد د، حلكه الإنسان وحم 1 البدن على يفر لأنه يئن، ت رة الإل العير 
قيلؤإن يدنه، من شيء ت يقل ولا ، جسيم من سء قطع إنه •' اطرافه يعص قطع لن يقل 

الخدمحوأعلى اليدن كان ولما المعنى، ق تماريا إذا الاسمان يتداخل وقد ، يعد فعلى 
للنحر،منة الالإ؛ل ٠ والبنن ٠ يدين وهو يئن، قد ٠ من المن علفل لن قيل وأغلظه 

مهرولة.أو لكنت سمينة 1 بينة للنحر؛ يتخذ ما سمي حتى ذلك كثر تم 
•( ًلل ') ( ثخص ) والقردان ، ( طلل ) ، شخص( ) الحفاظ عمدة )١( 
لسان.) الحسن النفير ت الرواء ، طلل((( >ر ٤ • ا/ا" ١ العرب لسان ) .السن الكيئر رجل • 'لطل )٢( 

•روي«( )١ ا/،همإم ٤ الرب 
.( جد ) ، طل( ) والقردان ، ( جد ) ، طلل( ) الحفاظ وعمدة ، "٨ ، ٧٩ص الممريفات )٣( 
اهليمجشاعر ، أمامة أم ، ألضري 1لغطماني الداياني صاب بن سماوية بن زياد ت الدبجاني النابغة هو )٤( 

الأشرافأحد وهو ، أشعارها عليه فتعرض الشعراء تقصده كاثت ، الحجاز أهل من ، الأول الطقة من 
فغضب؛ العمان زوجة بالتحريم له تصيدة ي شب حى المنير ين العمان عند حظيا وكان ، لجاهلية ال 

.( ٠  t/v"الأعلام ر م. . 3، ١ ٨ منة نحو توي عليه، العمان 
والانتصاب، ٢٥ص ديوانه ؤط ١لدبجاني للنابغة وهو ، ( كمنه سحت الدي لعم فلا ) • البيت صدر )ه( 

.( هرق ) >/ا"1مآ ٠ ، ( صمد )  ٢٦٥، ( جسد ١) ٢ واللسان C ا/ه ٢ اللغة ومحذب ، ٦ ١ ٧ ص 
٠ ٨٠،  ٧٩ص واكعريفات ،  ٢٨ص والخراتد ، والكليان آ  ٧٠ص اللغات فروق )٦( 





|لجحويبيا^^ي؛
الخارحةانه يفيد (( بل رر ئولط: لأن (( قلب )) : Uyيفييْ ما حلاف يفيد (( يل ر) : فقرلما

الخارحةاو ة مقالوبوصعت الق الخارحة أنه يفيد (( قلب  ٠١١ لنا رم ٠ البين عميه ميخ المحا 
تيقل ولهذا معها، الق الخل عو البل إن يقل؛ أن ومحو3 والعزوم، بالأفكار تتقلمس، الق 

آالطويل من ل اكيس؛اآ؛ امرؤ وقل ' يالك على همذا اجعل 
واJالر٢٢الفن سيئ المنام عثه أنلها واصح ويا معنفأصب،ت 

فيفرقحن، بل ل ت يقل ولا نة، ححل ل عو •' ومول، • ذكرما ل الحل( ممع أي 
؛1^،.

;والبال الخال بجن الهمق — ٤ ٢ ٧ 
بالأفكارالتقلب يفيد والقلب الذكر، مرصع أنه يقيد < بل، ؛ للقاو_، نولنا أن 

ذكرنا.ما على والعزوم 

•٩ ٠ ص المس ارئ ترحمة تتيمن )١( 
٣٢ص ديوانه ن القص لارئ المن )٢( 





صمحن
نييىمحاسبمم:

فلا، القفروهو الجيم؛ من وأصاله أصلها، من تقطع حيث الشأمة جذم أن 
فإنt ذلك اتسه وما ألكور تحدم شل لا انه ترى ألا يطعه، يصل لا فيما الحذم يستعمل 
التشبيه.فعر، الأصل مكان ؛الواصع ؛-عقم، j( استعمل 

١^^٦:م؛-اتيق؛س 
الحملةهو الحض لأن : قل النوع، من، أعم ا«لتكلمين يعم، قول على الجس أن 

الما جنس من، الحملة؛يسة والوع ت قل يعقل، ما ءيرّ من، أو يعقل، مما كان سواء المتفقة، 
وقلنؤع. ان للأتيقل ولا جض، يقل كما نهمع الفاكهة يقل؛ أنه ترى ألا • قل ' يعقل 
النوع،من، اعم الحض، إن الفلاسمة: يقوله ما بحلاف أجنام، محته يقع ما النوع ؛ غره

السوادجنست يقولون وأصحاينا بذلك. فتسميها كلها الأشياء تفرق لا العرب أن وذلك 
وهذاواحد، جسم، التالف ت فيقولون الذات، نض ل الحسم، ؤيتعملون نوع، واللون 
ينمولون؛وجه' على كون أنها يريدون ' الفعل بحس ليست والحركة ' الفعل،جنس الشيء 
العلمj، يقولون ولا كون، وهو إلا يوجد لا كان لما منقادا كان ؤإن ، الفعل، جسم، الكون 

وهذاواحد، جنس إنها المتماثلة؛ الأشياء ؤ، ؤيقولون علم، غير وهو يوج'" قد لأنه ذلك 
هوااصح؛ح.

;والصنف الص ين المقا -  ٤٣٢
صنفالموجويْ وادات اليقولون؛ يصفة، إ الأجناسرمؤ، يتميز ما الصنف أن 

تللمعدوم ال يقفلا ، الحسم، من، صنف ما كانها الوجود، ؤ، لاشتراكها وذاك حيالها على، 
علىؤيمرى ٠ المعدوم ي، علالتأليف بحري فلا ٠ التالف عن، صرب التصتتف لأن صنف 
.محارايعضها وعلى حقيقة الموجودات يعص 

رالخس:مم،-ااهميى:محالءب 
الحمر: قولك والحسم، [ ١٣٠]والصن.ف، الحسم، على يقع اسم الضرب أن 

يقعصنف، اد_امفرا والتفاح صنف الحلو  ٢٣١قولك؛ والصنف 1 الحيوان من، صرب 
صرمنعلير الموجود •' كقولك ٠ صنف ولا بحسم، ليس، اللمي الواحد على أيصا الضرب 

صنف.ولا جسم، انه يوصف ولا صرب، يانه القديم فيوصف ' ومحيث يديم 
.٢٦٨، ٨٢ص، الممربمات )١( 





عشرالثائ الثاب 
والصيبوالرزق والخظ القسم متن لمرق اي 

وا-يدةالغي ولإن انمليات وأقسام والخود السخاء وب؛ن 
والسكةالفقر س ذلك بخالق وئ 

(١) واكمّ:الحظ -المق:س  ٤٣٦
لرا وم، مقام—١٠ ص كان ما م القؤإنما ٠ نما حظ كل وليس حظ م نكل أن 

اللمدا ت قيل واحدا ووارثا مالأ ورك مك إذا ان فالإن، م يقفليي مقاسمة عن يكن 
خملةمن كان ما فالقم 1 فيه  ٠١١مقاسم لا لأنه مه نعو يقل ولا ، الوارث مدا حظ كله 
.كلهاالحمالة يكون وقد ذلك يكون قد والحظ ' ومة مق

:؛_ ١^ -  ٤٣٧
أومنالنعيم من تميبه ايد و3ا0 ؛ يقل ، والمكروه اغبوب ق يكون النصيب أن 

بجفلمهما هو الحفل أصل لأن ، بعييئ استعارة على إلا ؛ المذاب من حظه ت يقل ولا ، العذاب 
أومحبوبا كلن سواء ، ليناله له نمب ما لا"'ااا والنصيب . الحر من للعبد تعال الذ 

تفيقل الملح جهة على يذكر ولهذا ' اغغلوظ يه يرتفع لما امم الحفل ت يقل أن وبجوز ' مكروها 
أمشانه يه ارتفع سواء ، مقاسمة من الإنسان يصيب ما والنصيب ، محظوظ وهو ، حفل لفلان 

هينالني الالريح لأن ، فيها نمس—، ل،، ت يقل ولا التجارة ل حفل لفلان ت يقل ولهذا ، لا 
.مقاسمة عن ليس فيها 

.( نم ) ، ( حظ ) والقردان ، ( نم (،) حفلظ ) الخماط وعمدة ، ١٨٢ص الممرمات ( ١ ) 
.( حظ ر والعريان ، ( حظظ ؤ الخماط عمدة )٢( 

١٨٦٠-



تيفييير؛؛ش^اويلظ
:وانمةّ المحب ص ١^^ -  ٤٣٨

وزالتوجومه، وكشفت بين، الني النصيب هي الخمة إن نل؛ بعضهم ال 
>ينكشف حتى الراس مقدم عن الشعر محص وهوأن الخمنص واصلهامن ٠ عنه الشهة 

[ريع المن ت ت الأسلت اين نول ومنه 
يتحننأير غا نومأحلعم ا فمرأسي الييصه تا حصقد 

:الشروط أصحف يكتب ولذا ليومم/اهأ 1لآلحمحصالإ، ؤ : القرآن وق 
معنىمن ت الخصستتضمنه ما لأن ، (( ه نصييت)ر يكتبون ولا ، (( كداالدار من حمته رر 

شيءوكل للإنسان، ئت محا هي الحصة أن وعندنا النصيب، يتضمنه لا والكشف التبيين 
لهيبت ا مالدار من وحمته ل، محيت ما أي حمي وهنه حمحمته، فقد لتثبته حركته 
.النمسب،ذلك يقتضى كما مقاسمة عن يكون أن يقتضى وليس منها، 

:اضب اكزى -  ٤٣٩
،له ثمينا يكون أن لصلحبه ؛التقدير خاصة الخثر من الوافر النصب الخلاق أن 

اقلقيوجبه مم—ا ه لأنالحلق، من يكون أن ومحوز ، التقدير وهو الحلق من اشتقاقه لأن 

:والةسطُْ، اض؛ب نص المزق " ٤٤٠
يقل، ورانياألأصتحقاق عن وناقصا وجائرا عائلا يكون أن بجون النصيب أن 

علل،إذا ط أق: نولك من ماحوذ٠ ^^ ٠١١الحصة والقط وموفور، ميخوص نصيب 
اسمهل القت يقل أن ؤثجور القسط، على نموه إذا بينهم الشيء القوم نسهل ٠ وبقل 

٠آ حمى ) ، ( نمب ) والقردان ، ( حمحمى ) ، ( نمب ) آلخماط عمدة ( ١ ) 
سجاهلي، شاعر : الأنص'ري الأدصي وم بن حشم بن الأصلت بن عاُر بن صغي محس أم م )٢( 

ادةعبره يكوكان ، حروبمان وقاليها ، وحطيبها، وشاعرهاالأوس، رأس كان الجاهلية، حكماء 
٠ام متة م يالأن تبل رالاJدنة فمات الدعوة؛ قبول ل وتريث ، أقإاف رصول اجتمع الأوثان، 

.( ٢١)الأعلامم/ا
،ا هجع ر ، آ حصص ر ١ ما/م واللسان ء ٨^١ ص ديوانه ل الأصلت بن قيس لأن البيت )٣( 

ر-اج، ١  ٢٦/٣الأدب وديوان ، ١ آ/أ اللغة ومحمل ،  ٩٨ص اللغة وجمهره ، ٤ ■t/ اللغة وغديب 
اصرمن، ١ ٤ f/ العن *محاب j سبة نوبلا ،  ٢٨٤ص والغضليات ، ( ، حصمِ) ْ ١ /^١ ١ العروس 

i اللغة  wir  هجع( البلاغة) وأساس ، .٧ ١/ والحمص.
,( خلق ) والمردان ، ( خلق ) الحفاظ عمدة )٤( 
.( نسط ) ا ( نم—-٠٠ ) والقردان؛ ( ( نط ) ، ( نمب ) الحفاظ عمدة )٥( 



1وسءوو|لخظ^^زممز
وهومسه امم لشيء ١ يمي كما يمطا القط على العزم ممي يم ' م القل للعلل 
،مه ه لبد ولا الصب من له الممط امتص ما القط ت ونل . ;زبة ت ايننلر كقونم 

.ذلك من له يمل لا أي الساحة من هل نللجوهر يقال ولهذا 
:آ و١لخظ٠١التزق ين ١^*؛؛، - ٤ ٤ ١ 

لأنهاألخني أرزاق يقل ولهذا الإمار، على الخكم ل ألخارى العطاء هو الرزق أل 
امعلى يه صلحبه \وتنذ؛أ يفيد وإنما ■ المعنى [ ١٣٧] هذا بفمي لا والحفل إيرار، على نحرى 
.ذكرنا

ممه ؤيزيله عنيقهلعه نم ، ثيء ل حظا للمعمد الله تبعل أن ؛برز ' نل؛-عفهم 
هذاليس خلاف ذلك ل العلما.' ويمن إحيانه، مع رزقه يقعلع أل بجوز ولا ٠ وبقائه حياته 

ؤنكرْ موصع 
ةيمرلأل، ١^٠٧ ق للماد رزق فهو بمالك مما الأرض ي تعال اه خنقه ما وكل 

الحملةل لهم رزنا كان وإن 1الةرق/بمآا ٩ حاقس-نثافىلأ>نضشعا ؤ ت تعال قوله 
هوالرزق لأن رزنا الخرام يكون ولا الأملاك، من ومحوز يصح ما على مته نفتف-ميل 

غلتهبمشرحل له رزق الأسد يفترسه ومحا يه، حكم مما الحرام وليس الحكم ل الخارى انمئا، 
أم'، بدْ ل ما بملك والمشرك عليهم، علمتنا يشرتل كا رزق المشركن غنيمة أن كما علميه؛ 

رزق: نولهم ا نامحلالا، إلا الرزق ولا.بكون ، لمارزقا وصار له ملكه طل طيه غلمد إذا 
ّحطن إلا اليلاغة تكون ولا حث بلاغة يقال: توكيد،كما فهو حلال 

:وااغذاءُآ؛ ١لتزق نص ١لهمق — ٤ ٤ ٢ 
ه.لحلألأ لكونه فيه منازعته بجوز فلا يه الأنتفاع صلحبه يملك لما اسم الرزق أن 

ه،لا رزقان الإنيغت.ل.يه ما كل ليي إذ < وحراما حلالا الإنسان يغتديه محا يكون أن وبجوز 
يدملم له رزنا كانت ولو ٠ للسارق رزقا رقة الوليت يالسرين يغتلمي أن بجوز أنه ترى ألا 

لبمانفانهم المومنبن مدح نعال واش ' ذلك على محمد كان بل منها' الفقة وعلى عليها 
.أالقمم/،ه[ ؛ ييثأء : تعال قوله 

"ا؛£-ال>ق:تيالإءط1ء
ليرنهالمال نيدا نملي انك ترف ألا له، الأخذ إل الشيء اتصل هو الإعطاء أن 

.١١٥ص ٩اكريفات ، ٢ حط ر ، ( رزق ر والغردائن، ، ( حظظ ) ، { رزق ) الخفاظ عمدة )١( 
٠( رزق ر دال، والفم ، ( ررق ) اخغاظ ثسْ ، ١١٥ص بمايت، الخم )٢( 

.( وم،ر ، ( عطي وال،َداٌنؤ) ، ( ومب ا) ( عطي ١ الخعاظ ممدة ١ ،  ٢٧٧ص الممربمان، )٣( 



^للضفيييرن؛كسماوإلحظ
ثم،  ٠٧١يكنه ففد له وهبته فإذا التمليك تفتفي والهبة مه، لك ليتجر وتعطيه عمرو، إل 

مهإذا الأ؛ مأعطاه : فيقال التمليك، على إلا يطلق لا صار حتى الامحناء امتعمل كثر 
تقدم.ما والأصل ، إباْ 

والأفاق^:الإعطاء ص -^3؛  ٤٤٤
العباد،على ينفو، تعال ائذ ت _،J، لا ولهذا ٠ الملك من المال إحراج هو الإنفاق أن 

محوصع،ئإ ل استعماله ثبوز لا محاز فانه رالا١دة/^ا"ا ه ننق»ءكتاوشأء ؤ تعال؛ قوله وأما 
الملك،من المعطي إحراج يقتضي لا والإعطاء الصالح، قدر على العباد يرزق أنم وحقيقته 

عنثفرح ولا لك يخيطه الثوب ونمليه ، الشيء لك ليشرى المال زيدا تعطي أنك وذلك 
إنفق.•' لهدا يقال فلا بذلك، ملكك 

:والهدنة^؛ الهة بجن - ٤ ٤ لؤ/مااه 
ئبوزلا ولهذا الهبة، كذلك وليس إليه، الهيى إل المهيى يه يتقرب ما الهدية أن 

قمبررمكؤ1 ؤ ت تعال وقل له' يهب إنه يقال كما العبد إل يهيئ الله إن • يقال أن 
الهديةوأصل للمرووس، الرئيس ووهب الرئيس إل الرودس أملى وتقول؛ ' لميم/ْ[ 

١٠لخاحة أمام تقدم لأنها هدية الهدية وسهببمؤ تقدم، إذا الشيء هيى ٠ قولك من 
;والمنحة الهه ين الأرق — ٤ ٤ ٦ 
الف، يردها نم زمائا فيحتلبها أحا0 الرحل يمنحها الح؛ر أو الشاة المنحة أمحل أن 

،٥١رحمه ' الأصمعيُ أنشد ما والشاهد ، كذلك وليس ، الماقة إلا المحة تكون لا ت بعضهم 
أالطويل ا-من ؛عال؛ 

المن—ايحرد تا فينمتيحتنا يراحع ألمثا سهم بني أعيد 
مج_ائر؛؛وصنع حدارى وحنم مقلص د وجيداج سعر ها ل

.( نفق ) ، ( عطي ) والقردان ، ( نفق ) ، ( عطي ) الحفاظ وعدة ، ٤ • ص الممريفات )١( 
والمردان، آ دي ه) ، ( وهب ) الحفاظ وعمدة ، ٨ • / ٥ والكليان ، ٢  ٢١٢ ص اللغات خروق ( ٢) 

. ١٢٧٧ص والصريفات ، ( هدي ) ، ( هب و) 
.١  ٤٨ص الأصمعي رحمة تقدمت )٣( 
وسمتي،  ٨٩٧/١ والاغاق ،  ٧٨ص والمختنق والزتلف ، ١٢٢ص ديوانه ل الأشحم لجبيها، التان )٤( 

١، ٢٠٥، ٠٧٣اللغدص وحمهرة ،  ٢٠٣، ١ أ/آْ القال ، juiق فبات وبلا ،  ٨٨٤،  ٧٧٠ص اللأل 
•الأنحس محي بن خثيمة ين يزيد ت عر الأئحم وجبتها، • ؟ri/\T Yوالخصاصِا ، ْ/اآ'أ والحيوان 

انش، أشحع بن بكر إل به نينتهي ، الفضيات شعرآ، من ، الححاز مخاليف من اسلامي بدوي شاعر 
.( ١ ١ آ/آ الأعلام ) الغلن. ُن وم أمة، بي أيام ل وتوق 



^^لو|لخظ
لكثرةمنحة عطّة كل صار ثم ، الخالب مع لتها ينقهير لا الي والماتح ، شه صفة وهنه 

الرأةتمنح ا كمإيد عنحته فقد شيء نمد يه نقمي شيء كل ت لعضهم وثل الامتعمل، 
أارجر س ت وأنثي؛ للرجل وجهها 

نامارا*ششى إل ستا علنئد 
ولاالدين عطية تكن م ولذلك صلمك، عر يها مقل مفعة عطية والهين 

صليبهافقر نقمن معنى من الصدثة ق ا ئللمدقة مفارقة ومي ' مة اكمن عطية 
.فقرْ من حاله يني فيما حاله كمديق 

بانقبيحة الهية تكون وقد حنة، إلا تكون لا لأنها يالشكر مضمنة العمة أن 
٠مغموية تكون 

واس:-الميى:سانمتة  ٤٤٨
واتواائساءؤ ت ال تمه قولومنه ، نفى طب الإنسان يعهليه ما الحلة أن 

ئحلمهت ه قولومنه ، ديانة ت نحلة ت وقثل ُ أنقى طيب عن أي ٠ لالساء/ءأ صرء1مىنحلة، 
تعطيهأن الحالة وقيل ' هو وانتحل '  viUJbالقي طيب إليه نسيها إذا والقصيل؛ الكلام 

ائصلوليم نحل.والد ما ر> I الحديث ول الوالدوليه، نحل قولهم؛ ومنه ' استعراض بملأ 
واجبةتكون والحلة واجبة نكرن لا الهثة ت ٠ يرأ عيين علي وقل • ٠؛ حمن أدّب بن 

ةكالحللأنها الديانة الحلة ومنه معاوصة، غم [ ١٣٩]من العطية واصالها < واجبة وعثر 
انيهيالُطية•
:-الميى:سانيربماقلأ؛ ٤٤٩

ولمالذلك اسم والهر ' إرام غم من طوعا للمراة الرجل يبذله لما اسم الصداق أن 
الصداقةومنه ، عليه تروجها الني صداقها ٠ المهور كتب ل الشروطيون احتار ولهذا 4 يلزمه 
.معنييهما لقرب والصداق الهر يتداخل نم 4 الصدئة ومنه 4 ولكراْ يإرام تكون لا لأنها 

الرم.ممادر ض ولا رم ثا'ل ض أم ،( )١( 
.( )نعم )ومب( والقردان 4 ( )نعم )دمب( الحفاظ وعدة 4 ٨ • ْ/ والكليان ٢،  ٩٢ص الممريمان )٢( 
•( نحل ) ' ( عطي ) والمردان ، ( نحل ) ، ( عطي ) الحفاظ عدم )٣( 
.(نحل ْ/بمآ) النهاة j الحديث )٤( 
•٤ • ص ■محي بن علي ترجمة مدت رْ( 
.( صدق ) واطلغردات ، ( صاءق ) الحفاظ عمدة )٦( 



^^ءرو|لخظ
صصومممّ:-ص ٤٥٠

نحلثمرة الرجل بعش أن دم والشاء' الإل ل والنحة الخل، من العربة أن 
.أءرا0 ومد ، أنل أو ذلك من اممتر أو سي 

ااضز س ت : ؛VlJIنال 
ا'بمدا؟حأآأمحن الj غرابا دم، 

:تي:سمسمو:سالإمحار'،؛
وهوالمقار من ماحوذ I يريه ثم لركه يعثره هلهر الرجل أقفر مملر الإقفار أن 

.نقارُُْْمن أمكنته أي المر أتمزقه يقال الظهر، عظم 
والإجالار-المقسالإفقار ٤٥٢

ينتفعه ماليعهليه أن هو •' وقيل عليه' ليغرو فرسا الرجل بعشمر أن الإّمال أن 
وسمنه.وويرْ صّوته 

آالطدل من ت ت ذمحثدٌ؛ قد 
........................ومالواٌ، \أو' 4تملوا \0 يجذ 

٠( عري ) والقردان ، ( عري ) الحفاظ عمدة )١( 
بمبكان الدبمة، ض عن ثار ت الأنصاري الخزرجي عدي بن حارثة بن الصامت بن سويد عو )٢( 

لا.أم لم أسان كإن يرف ولا كر، شح وهو الإسلام وأدرك الخاس، j انتهر ادكاُل، قومه 
(.الأعلام'آ/ْأا)
t٤٨/® روس العاج تؤ، امت انمبن لسويد ث*و ، ( ر-صة ولا نهاء بلمت ) : المن صدر )٣( 

ةصناعسر ي به نوبلا ، ( را ) ٤ (،د صنه ) ٠ ٠ ا/آ ٣ العرب ولسان ، ( سنه ) ء ( رجب )
(،رح ق،->،) t/y، ( رجب ر رب العمآ/يأْ،ووان ،  ٤١٨، ٤١ا/أ الإراب 
.القان،وأمأل ،  ٢٩٩/٤اللغة ر.ناص 

٠( يثر ) والعريان! ، فقر( ) الحفاظ عمدة )٤( 

يصلان إل العم أنف يحر أن وذلك ، العم فقرت ت تولهم س اشتقاق ) ت الحفاظ عمدة ي )٠( 
٠( صعويه بعد لذل، حل، أي ، -رير علمه يلوى م العظم إل الخز 

•بمل،( ر والقردان ، ( خل > الحفاظ عدة )٦( 
• ٨٣ص زمم ترحمت تتيمن )٧( 

،١ ١  ١٣ص ديوانه ل صلمى أي بن لزهمر وهو ، ( يغلوا فسروا وإن بمطوا بمالوا وإن > المن؛ عحز )٨( 
٢ ٤١٣ ، حل( ) ١ ٩ /٨ ١ ١ رب العولسان )خل(، الحفاظ وعدة ، ١ .٧ ص الصاعين وكاب 

والمخم_ما،  yrtlyة اللغومناص ،  ٢٩١٠ص اللغة وجهرت ، ؛ Y،>/Uاللغة وغذيب ، ( ول خ) 
. rrrlyالأدب وديوان خز(، العروس) ،وتاج \■ r\lrاللغة ومحل ، ا/إ-اآا ١٣، ١ لأ/بمه 



فيإميض؛لف^لو|لخظ
:وض،-الميىسالأ  ٤٥٣

إذاواليم ور الكلام، يلن يكون أيصا والر إليه' الهمود الفضل سعة الثر ان 
االرجز من ت الراجز؛ مل ' والفعل القول بحمتل لفيه 

قوكلأم'دصبمطاوذ،،نذ تنِقيإناله
وصولنار ت يقال ٠ والهيئة للنؤع وهي بعلغ على وصلة الملة وأصل التاصل، المر والصلة 

ئب.إل عنهم واحد كل ر بوصول تعاملوا ت القوم وتواصل يقهلعه، فلا ره يصل أي 
كثرناأي ااسص/اْ[ ه وصنا خ،و م : القرآن ول البر، يوصول عامله ت وواصله 

الرثد.على الدالة ببعض؛للكم مضه وصول 
،ه،-الميىس>ومحئص:

قيليم ومن مودته، لاحتلأب الحق ذا ونر حلته' د لالفقثر على نهنلش انك 
نفعة،له لمعته البر قيل؛ ومنه الخليل، الفع هو الثر ت يفل أن وبجوز الوالدين، ير 

الشفقة.البئر قيل؛ ومنه الفع، معة البين • يقل أن وبجوز 
محيىمحالو'دامحر'ر

غمطلزالخبر فأما به، الفع ١ا ٤ ]٠ وحه لصد قد  ١٢٢١۶ييجنل مفنمن الثر أن 
المرونقيض * الشر الخثر ونقيض يه' الصفة امتحقاق عن نحرج ثر صهو ■م، ونع لو حتى 

أموالهممن أحذ ما والقي، يقتل، الشركن أموال من أحذ ما اسم الغنيمة أن 
منوالخراج الخزبمة إن ت اصحاضا نال ولهذا الكفر، أحذْ سب كان إذا قتل وعثر يقتل 
•الفيء 

•( وصل ) ،)م(ومءات ، ( يصل ) ، ( رد ) الحغاط عمدة )١( 
ول__او،  ٣٧ا/.ء الس وغديب (، لض (،) كفا ) ا/مآم انمروس تاج و صمان ^-٠ ارم )٢( 

.همبما/أآم)لع،(
.( صدق ر ، ( ر ) والقردان ، ( صدق ) ، ( رد ) الحفاظ- وعدة ، ١  ٠٣٨<;، التمريفات )٣( 
،( محمر ) ، ( رر ب) اظ الحفدة وع، ،  rAU>/والكلمات ،  ٧١ص اللغات زوق رأ( 

•( خء ) ، ( ر ر والقردان 
دةوع، ١  ٧٧، ١  ٦٨ص ات والممريف،  ٧٣١ ، .٣  T/rوالكلمات ، ١  ٨٠م، اللغات زرق )ْ( 

.ما( ) ، ( غم ر والقردان (، ما (،) غنم ) الحفاظ 



^^لو1لخظ
; ٢١١Jوالمالعتمة بتن الهمق — ٤  ٥٧

نمالمملوع، وهي النانالة، و«نه تحق، العلى الزيك اللغة ل النقل أصل أن 
إنيمول؛ أن ومو أنمل، والخمع مل، ت اصحايه يعفى رئة الصلب ينقله لما قيل 

ولاذلك، أشجه وما ٠ الحص يعد رع ١ لكم ٠ لخماعة يقول أر ٠ منلجه فلك فتيلا قتلت 
علىالغنيمة إحراز يعد نفل لا ' الكوفيون ونل الغنيمة، إحراز فبل النقل جواز ل خلاف 

الوقالاجتهاد، ة جهعلى الغنيمة إحراز مد النقل بجوز ت الشافعي وقل الاجتهاد، جهة 
العبدنحو قتل، غثر من المن الإل الشركن عن شد محا ت الأمل رواية ل عباس ابمن 

.لالآشال/ااi ؤ قوله; ق S لأني تعال اث جعلهاولذلك < والداية 
منالأمل ت الخن وقل • الخص لأهل اش جعلها الخص الأمل أن محاهد عن وروي 

هاكلائم الغنعلى اجريت نم ذكرنا ما واءالها الأعفلم، الخيش أمام تتميم الي المرايا 

حهئ-الميىمحالمض
ارجلمل من لحد تأن وهو ، والورق العن ل يستعمل ما أكثر القرض أن 

دينكل وليس دين قرض فكل ' تردْ أن إل عليك دينا فيض لرمنا يدله عليه لترد لرهنا 
جنيمن يكون فالقرض مروض، وليت ديون يالنيء يشترى ما أثمان أن وذلك ، قرصتا

أنهيفيد ، اينه يل ؛ ا قولنفنقول يينهما يفرق أن وبجوز ٠ الدين كيلك وليس اقترصى ما 
ذلكأجل وس ' وواجبم دينه واديك قرصه قضيت يقل ولهذا ، يدله منه ليلحد ذلك يعتليه 
.القرض بمنزلة لأنه الصلاة س ين نما وقفين، ارقت صلاة أدين ؛ يقل أيقنا 

:؟ه،-امقصمحضوص>،،
قرضيء عنمجا ت ؤيقل إعطاوْ يلزم لا ما والفرض ، إءءلاؤ٥ يلزم ما القرض أن 

القرضوأصل ' امرْ يلزمه لا لمن ولا أمره [ ١٤١١يلزمه لمن خير عنيْ ما اى فرض ولا 
.نفل( ر والعريان ، ممل( ) الخغاظ عمدة )١( 

نأ الأموحم الجرة' أ*ل اُام كان الجري، ار يبن الخن صعد، أم الجري؛ الحس م )٢( 
الكه، ي علكنف ل وثب الدية ل ولد الغجعان، الغمحاء الفتها، العالماء أحد وهو زمنه، 
م'ّفن باج الحعمع وله لائم، لرمة اذ ق، يخاف لا وكان وينهاهم، فأمرهم الولاة على يدخل 

.أآ/أ"اأ_م"اأا(الأعلام م.) ١ ١ • صة •۶^، ، أذا، من صلم وند مواتف، 
•دين( ') ( قرض ) والقردان ' دين( ) ، ( زض ) الحاط _-؛ )٣( 

•( فرض ) ، ( قرض ) والقردان ، زض( ) ، ( زض ) الخغاظ عدة )٤( 





:ث\ؤيا \ؤغ- ١^ -  ٤٦٢
اسذكر ُغار الرقة كانت إذا وذلك عنها الهى وجاء ' الراقي أجر السلة أن 

ءاو_هاُه،الآجر ؤيوخ—د اس بيها فليي وبالقرآن تعال اس بذكر كانت إذا قاما ، تعال 
الواق، ثه تلانون إليهم فدفعت ، العقرب من رمحوا الصحابة من قوما أن والشاهد 

والحلوان. ((١٢، بسهم معكم ل واضربوا اقتسموها )ر ت لهم فقال ، ذلك عن اش. رسول 
عطيةكل سموا حتى ذلك كثر تم حنواُا، حلوئه يقل؛ عنه، _؛؛ ومحي لكاهن ١ أجر 

االخلويل من ت الشاءررْأ: قال حالواى. 
دائلئٌ"أتك' لأ \ذح»ن' عني بجنع وناقتي رحلي أحنوْ اكب رص 

[الرحز من ت : الراجز قال عندهم، عار وذلك ابنته مهر الرجل احد أن أيقنا والحلوان 
لأوثواكنوانشمس

لناث_يا اه لعن >ر : 0 المي محي ، عنهانهى وفد الحاكم يعطي ما والرشوة 
أئواالرجل أتوت [ ١٤٢]•' أبوزيلٌ، يقل • الإتاوة نسميها العرب وكانت • ٠؛ والمرنشي 

.ل( ب) والقردان ، ل( بر الخفاظ وعمدة ، ١١٦ص الممريمان )١( 
\/؛هآ.النهايا؛ )٢( 
هوأخرج، ٢١٥٦رنم حديث ، . .ارب. ijيعطى ما باب الاحارة، كتاب ق الخاري أحرجه )٣( 

.٢٢٠١رنم حديث ، ١ . . الأجرةأخد جواز باب لام، الن، لم م
الأنصاريعود مأي :ررعن  ٢١٢٢رقم حديث الكلب، ثمن باب الّوع، ■مماب ث، الخاري أخرج )٤( 

.(( الكاهن حلوان ر الض، ومهر الكلب، ين عن نحى الق. رممل، ن أه 
.عدةبن عى هو الست، ط؛ قاتل إن وقل؛ ، ١ ٤ ٠ ص ترجته مدمنا الذي ايرخمي صابئ *و )ْ( 

الأول،ة الطفمن جاهلي شاعر تمم، بي ص نم، س ْ ناب س عدة م، عكمة ت ير بمدة م، رعشة 
شفعثأس أخاه ان الغشمر أي بن الخارث، أمر ولما ، ِاجلأُت، معه وله التيس، لأمئ معاصرا كان 

.( ٢  lU/iالأعلام ) . — ٠ . قا ٢ ٠ منة نحو توق، ، أخاه له فأطلؤ، بابيات الاررِ؛، ومدح عكة به 
،( حلا ) ١ ا/ٌأ\' ٤ العرب ولسان ، ( حلا ) العروس( تاج ق، المحل لعشة أر الرحمي لضابئ اليت )١( 

، ٢٢ْ/٤'اللخة و،ردي_، ، ( حلا ) ١ ٤ العرب ولسان ، ص ديوانه ق، الفحل ولعلقمه 
.ما/ا"آ،ْا/هآاوالمخصص ، ٥٧٠ص اللغة خمهرة ق، وبلابة ، ١ ٢  ٣٨ص اللغة وخميرة 

آ/7ا'ة اللغوصل ، ■ xriloاللغة وس.ب، ، حلا( ) ١ ٤\اي العرب ان ئق، بلامة ارم )٧( 
.((( بماظ مكان)) (( باساومه)) ) ٩ أ/ْ اللغة ومقاسي ، ((( بناتنا)) مكان (٠ بناته فيه)) و) 
،الأحكام كتاب، ل وابن ، ١  ٣٣٦رقم حدسث ، ٦ ١ الأحاكام كتاب ي الترمذي أتمحه )٨( 

ْ/آ'\أ.، ١ ٩ ٤ ، ١ ٩ • ،١ ٦  ٤/٢المسد ق، وأحمد ، ■ vvolrارئوة ن التغلفل بام، 
،الاانوبم_؛ن مات، من وكان ، والكنه الأدم، ألمة أحلّ ، الأنصاري وا;ت، بن أوص بن معيد ; زي،. أبو )٩( 

•( ٩ الأعلام ) ٠ ه ٢ ١ ْ منة ترغ، ، وغرم ، النوادر كتاب تصانعه من 



االطويل من ل • ذ'مرآ؛ نل الرّرةراا' دس 
٢٢١٢٠^!ٌذس امرئ بماغ ما م دل اوة إتالبراق أسراق كل أل 

إذامكنا ه مكت ؤيقل الأسواق، ل توحد الق المرية مهنا وهو ٠ الخيانة المكس ت نل 
وفل((ر'؛. نكى صلمحب الخنة ينحل لا ت)) الجدث ل وحاء العشر، الكي ت ؤيقل حانه، 

■الخيانة والأغلال ،  ٢٠٠((إنلأل ذلا إغلأل لا )) :الحديث وق الرشوة، الإملال ; .مفهم 
الخراجر*ا.الإتاوة يعضهم؛ ونال، ٠ رنة الالإسلأل( ؛ ■ميي؛ أيو وقل، 

:التءاء نتن ، J_3؛—  ٤٦٣
نولهم؛من للطالب، مهره ؤيمهل السؤال عند الت( الإنيالن التا هو الخاء ألتا 

ة،لينت سخاؤية وار_صى لينته' الأديم؛ ومخون ألينتها، إذا سخوا امخومحا النار سخوت 
ح_ادتت قولك من موال، غير من العطاء كثرة والحول مخي. I تعال لد يقل( لا ولهدا 

جوادتعال والد للجري، الإعطاء الكثير الخواد; والفرس رر، بمطر جس إذا الماء 
الحكمة.تقتضيه فيما ءط\و* لكثرة 

يكبيرالمنة عليه وجاز سخي المنة تعال الد على بجون لا فلم • نيل فإن 
كتصريفخاوة الس مصرف المخي قلتا؛ الشان، كبير أي الجثة تمر الكير واصل 

.لمالالربأا/با)أني()١( 
:ر وعم اكلحي بن جار عو الهت صاحب أن ضر ،  ٨٣ص طس أن بن زمر ترجة تتيمن )٢( 

نحرالخراق، وبائية تجد أنحاء طاف الهن، أهل من جاهلي ■؛اءر 'اك*رماحارثة بن ص بن جار 
.( ١ • آ/م الأعلام .) — 1ق.٠ • منة 

والايماحواف ، مكس( ) ٢ ٢ ١ t/ الرب ولسان ، ٢ ١ ١ ص الفضيات ل حي بن لخار الهت )٣( 
صالمرايا وشعراء ، أنو( ) ، مكس( )  ٠١ا/ل ٦ الروس رناج ، ( اي،اللاغة) وأساس ، •٣ آ/ل 
،ا/.٩ . اادلفب محذيلانان وب(، أق ) ١ (/٧ ٤ الرب سان لق جار بن ولخم ، ١  ٨٩

٢،  w/rوالحمص ،  ٣٤٣؛/١، ا/إا■ الك ومل ،  ٨٠٥ص اللغأ وخميرة ، ٤
. rwloالعض ركاب 

.١  trliالمني ن وأحمد ،  ١٣٣/٣الإمارة ل داود أم أخرجه )٤( 
. ٣٢o/iالممد ن راحمي ، الجهاد ل داود أم أخرجه )ْ( 
.١  ٣١ص عدة أي رحمة تتيمن )٦( 
(.والخراج الرغوة : الإتاوة ) ; (٠ أز ١> أ\ا\\اللسان ل )٧( 
،( جود ) ردان والق، ( حري ر الحفاظ وعدة ، ١ أ/أ7 والكليان ،  ٩٧ص اللغات زوق )٨( 

•٦ ٠ ص والترائي 







ذ؛ي؛ز؛إالم^لو|لح^ن
:واوثرُا، والجدة الخثى بجن ا1هميى - ٤  ١٦٨[  ٤٤]
JLiLiيكون والغنى الل، ممر أي واجد رجل ■' يفل فقط، اطلل كثرة الخي؛ أن 

العي،با طلواتض ■ غنى يغنى غى وقد الخب، ساو ما وكل والمعونة القوة من وغرم 
ك1متاعسس التفلإمتاعه الموت من ، ممدودا، والغناء i غي بمعنى امتعمل حتى كثر لم 

عنبجمالها لاصغنانها الخارية ت والغانية نزولها، ل يها للاستغناء النازل ت والمعاني الغنى، 
عنينبئ فليس المعاش؛ من ون المطلمعه ر نياللمي المقدار فهو ار البوأما الزينة، 
مملكهما أكثر لأن ، مومر ملك تقول ولا موسر، تاجر فلأن • تقول أنك ترى ألا ' الكثرة 

الملك.مملمكه ما جنب ل قليل ،^، ا١٠

اليابهذا ق المذكور السخاء يوافق ومما 

إذاموله ! يقل كما خرلأ، له جعل إذا حوله ؛ يقل الحول، إعطاء التخويل أن 
أصلوقيل؛ ، موصعه١٢؛ ق الحول وسنذكر ، ولدا مله جعل إذا وصوته ' مالأ له جعل 

وعطيةهبة كل جعل حتى فكثر ، إياهااصترءا0 إذا إبله أحوله ؛ يقل ، الإرعاء التخويل 
.يرعد ما ذلك من له جعل كانه غنويلأ 

الخلاياب هذا ي الخاء يخالف وبما 

:اكتتر'<ئ ;ه -١^ ٤٧.
صن_\نهو تقول ولهذا ٠ ؛الهيئات والبخل i بالعوارى يكون أن أصله الضن أن 

إذاالواهب أن وذلك ، ة الهبمنه العارية أشمه العلم لأن ، يعلمه بجيل يقل ولا ، يعلمه 
مالعليه فاشه يعالما يكون أن من بملج ب شيئا أعار ف؛ذا ، ملكه من حمج شيئا وهب 

٩ووماهوعراثتبمنن ت تعال الله نل ولحن٠ا لها، وصع ما اللمقل من فيه فاستعمل العارية، 
لاككُم/1آاولمقليبخيل.

•( يسر (،) جدد (،) غي ) والقردان" ، ( يسر ) ، ( جدد ) ، ( غي ) الخفاظ عمدة )١( 
.، حول ) والمردان ، ( حول ) الخفاظ عمدة )٢( 

.٦٢.الفقرة ، ٢ ٤ ٩ ص عئر الثامن اياب ل ّيآني ما انظر )٣( 
.، صن ؤ والمردان ، ، صتن ر الخماظ عمدة )٤( 



فيإمقضلألس»ووسو^^ننل
™:Jigij-مز،;سالثح٤٧١

أمحوإن ، ارا نيور لي إدا ثحاح رئي • ؤيقل ٠ الخثر مغ على الخرصن لشح ا أن 
اهحموي يوقي لمن يقل فلا الحق، منع والبخل ذلك، منع على حريص كاته يالفيح علميه 

•بجيل مال؛ 

الخنىيخالف ما بين ل1ْا[الفرق 

:واككئةه< اكذر ١^ -  ٤٧٢
:نمال نوله -L^، و الآ3هرىأأ، فل فيما اكفر أن 
اينعن ومثله يسأللأا، الني ت والك؛ن يأل لا اللمى الفشرت ت ٦[ لالمة/• 4 واتساطين 

أنهعلى يلل وهذا . >ضفةرأ؛ايى قول وهو ، ومحاهدّ ، نيد ين وج\وو والخن عاص 
للغنِإءالختيؤ تمال نوله علميه ؤبميل الفقر، جهة ق وأبلغ حالأ أصعق المكن رأى 

4وبم٠مالخأض١ني^ءمزاقسل ت نمال ه قولإل لادفوة/'ابأأ 4 احمِّإواءىسلاف 
بحالهمالخاهل بحسمهم حتى يالتعقف عنهم ذلك مع واحثر الفقر فوصفهم ، رالقرْ/اابأ[ 

وقيلحة، بزة وعلميهم ■بميل اهر فلمولهم إلا أغنياء محبهم ولا التعفف، من أغنياء 
ءالبسيط من ل وأنثي مكن، يل فقل! ؟ أنت أشر لأعرايى! 

•)يخل( رشح( و١لفرد١ت ، ريخل( )شحح( الخماظ وعدة ، والكلمات\ب\ا ، ٦٨ص اللغات زوق )١( 
،كن( (،) فقر ) الخفاظ وعدة ، ٢  ٥٨ص والفرص ،  r٣٠/؛ والكلمات ، ١  ٨٨ص اللغات فروق، )٢( 

.١٦١ص والأنصاب ،  ٣٤ص الكاتب وأدت ، ( كن ) ، ( فقر ر والقردان 
الوربي__ة،؛اللنة لرعا إمام الهروي، أزهر بن حللحة بن أخمد بن محل ور، منحأبو ت الأزهري )٣( 

.( ٣١ْ/االأعلام ) ه.  ٣٧.نةوالروايأ. بالفقه تم 
•( -كن )  ٦٧'  ٦٦٨• 'للغآ ذذ-ب )٤( 
•١ ٢ ٢ ص تماص ابن، رحمة نقدت )ً( 

.١٩٣ص المري الحسن رجمة تقدمت )٦( 

الأئمة،مجن فقيه تقة، تابم المصري، الحوغ، الثمناء أر المحيي زيد بن جاض هو • زيد بن جار )٧( 
ّ( المهذب هدب ) ١ م .١ ٤ أو ، .١ ٣ أو ،  ٩٣منة رن، ١ اذ بختان الماس أعلم كان 

.١  ٢١rص مجاعد ترحمة تقدمت )٨( 

ةالأربعالأئمة أحد امحقق، الفتيه الخفية، إمام ، بالولاء السمي نابت، بن العمان هو ت ه حنيغة أر )٩( 
فأبى،ببغداد القضاء على العباسي التحبمور فارس،أرادء بلاد من أصله الححة، قوي السنة،كان أهل عند 
.(  ٣٦/٨الأعلام ) م.١ .٠ ئةمات أن إل ه فحب





^^ي_؛ررس
:هلأ،-مىتذمح،كني»<

تالمترثه للأخمة قيل ومنه ، رالتفمع الخضؤع ومر ٠ الملق من مشتق الملق ان 
ولا، مملعا عمي متفرعا ■>ةو1و\ الخل أكثر ل الفشر كان فلما ، منملتا والخمع ، ملمة 

ومحرز، أ طفلُ لها صار إذا المرأة أطفلمت I تقول كما ، ملق ذا صار كانه غر بعد إلا يكون 
:تعال اث فل ولهذا المل، عر الفقان من اككن عدم إل نقل الإملاق إن : يقل أن 
عليهم.الفقة عن العجز حشية أي [ ]الإسراء/١٣لأك؛ثاوااو(لأدحثنخيالحق؛ وؤ 

;١لخلة ص الهمق -  ٤٧٦
كأنمايها، الحل لاحتلال حلة الحاجة وسميت اغتلمج، والختل؛ الحاجة، الخالة أن 

المولهت والخلة بمثآ، أي إليها بمل الي الخصلة أيقنا؛ والخلة سله، إل بملمج •ُهاجلل صار 
يتخلللأنه حلا؛ الرمل ل التلريق وسمي ٠ الخليلبن بن يمعها الأسرار تتخلل الي 

الثوبوحللت وحدته، يطقه فيه عن ما يتخلل لأنه به يمطيغ الني والخل لانعراجه، 
'لاسموم/ااإا ثِياويىنم؛سطلثه ؤ ت القرآن ول حلال، ت الخلل وجع وحللا، حلا 

ةالخلمن ايلمغ فالفقر الأمتان، حلل من الثيء يه يخرج وما ' الثوب ثه يُُّل ٌا والخلال 
المال.ق الخلل والخلة الل، سب الفقر لأن 

:ئةا،، واإخ١rالممر ص ١^ -  ٤٧٧
إلمحتلمج وفلان ة، حزمإل بملج الثوب • يقل ولهذا ٠ النقصان عي الخلجة أن 

أوحلبمة،جهل من إلا يكون لا الفللم ت المتكلمون قل ولهذا ناقمنا. كان إذا وذلك عقل، 
قولهم!ا فأمI الغنى حلافا والفقر 1 ^ ٠١١>ظالم جثره زاد نقصان أو شحه جهل من أى 

٠حقيقة عقل إل ومحتيج ٠ استعارة فهو عقل إل مفتقر فلأن 

والخر°ئالحرهان : الحظ لخالف ومما 
-الهميىت4ا: ٤٧٨

،فحرمه [ ١٤٧]ماله ت يقل ٠ وال العند بالمهللوب الفلفر عدم الحرمان أن 
-( ملق ) والقردان ، ( ُلق ) الخماط عمدة )١( 

٠( طغل ) الرب لمّان )٢( 
.( خل ) والقردان ا ( خلل ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( حرج ) والقردان ، ( حرج ) الحفاظ عمدة )٤( 
i( حرم ) والقردان ، ( حرم ) الحفاظ عمدة )٥( 







عشرالئالث اياب 

والسؤددوالرياسة والشرف الم ب؛ن لمرق اق 
والإعانةوالصرة واكمك؛ن والدولة والسانمنان اللك ولإن 

واتحفيمالمحو وبتن 
والتقديروالقدرة والقضاء الخكم متن والفرق 

ذلكمع يجري وما 

:راثرفّ م -ي ٤٨٦
فهوالطعام عز ت قولم قاما تلنا، ما على والأمتناع الغلبة معتى يتضمن العز أن 

ممعتىلعز ا لأن ، ومنت لقوته عليه يقير لا ممن فشبه ، عليه يقير لا حتى ثل فمعند ، عزيز 
إذاالشيء على فلأن أشرف : قولهم ومه المكان، شرف الأصل ل هو إنما والشرف القلة، 

كرمل امتمحمل نم ناريه، إذا التلف على وأشرف ٠ القصر شرفة ت قيل ومنه فوقه، صار 
الولهدا شريف، العرب عند مذكور سب له من وكل شريف، ٠ للقرشى فقيل النسب 

عزيز.له يقل كما شريف تعال لد يقل 

٠( عر ر واطلغردات C ( عزز ) الحفاظ عمدة )١( 

٢٠٠٠ —



خو1لتي
:والت؛ا، ص؛!ث دق' -  ٤٨٧ا١٤٩١

إذاواد مسمحتمعه لأن سوادا وصمي الحمع، وهو واد اللتييثر المالك اليد أن 
السواد،والدنمه ، ؛، JLiJJالدهماء لم! ؤيقل I الأعظم السواد : يقل ومنه يعيد، من رئي 

الصية،الأرض وهو المثمد، من وأصله الأمور، على القوة يقتضي الصمد، ؛ ونولنا
يقتضيإنه ت يقل أن وثبوز ، الأرضيل التمكن مليدْ صحرة ت والصملح ٠ والخمعصماد 

تأنا وكيفمنمله، نمدت أي صميم صمدت ت نولك من الخواتح، ق إليه الناس نحد 
حتىصمد ت له يقل ولا صيد، ت عشيرته يود لمن يقل أنه ترى ألا اليد، س أيلغ فإنه 

,صيد صمد يسمع وإ صمد، صيد ت يقل ولهذا ، غثرْ دون المقصود فيكون صانه يعظم 
:ينودئز : قولاق ومح، بنومهم : هولك نص اكزى -  ٤٨٨

ينظرأنه برمهم قولك؛ ومعنى ٠ تدبرهم يلي أنه بودهم، نولك؛ معنى أن 
تلقلا الأمور لأن تعال ايد على يه الصفة نحون ولا السوس، س ماحوذ أمورهم قيق دل 

نل.ذلك ذكرنا وقد عنه، 
محيى؛ست'امميه:

اوالعلم ل يفضلهم ني الهو ويرهم ' تدبرهم يلي هوالني ميلهم أن 
يكونأن فيجوز 1 رالأن—اء/مأآ[ ه وسلهحكيِ،ُم تعال نل وند ' اوالشرف السن 

ولايرهم، القوم؛ يد لؤيقل الفضل، ل الكبر يكون أن ؤبجوز ' السن ل الكبر 
الشأنثر الكيهو تعال اش أسماء ق والكيثر I تدبرهم ول إذا إلا سيدهم ت لكبرهم يقل 

اواتهمسسممكن ني الالثسخحى بر والكيالتضعيف، له؛الأصغر مساواة س الممتنع 
الدعلى نحرز لا بهذا والصفة يالتضعيف، له الأصغر مساواة وممكن للأصغر؛التجزئة، 

أنير غالعارفن، انفس j ير انه بمعنى تعال الد أسماء ل الكبر ت يعفهم وقل تعال، 

علىالقيرة، وصعة الأمر يفيد ولكنه ذلك، يفيد لا وملكا ، مملوكايفيد مالكا أن 
الأرضالك وموالخن، والإنس الملائكة مالك الله ت تقول لأنك الملك س أرصع المالك أن 

الملائكةفي إلا محن لا ومالك ذلك، وتحو والرييح، الصحف [ ١٠٠]ومالك ، والمماء 
٠إ صمد ) والقردان ، ( صمد ) الخماظ عمدة ( ١ ) 

٠، كر ر والمردان ، آ كم ؤ الخفاظ عمدة )٢( 
.ا مللث ) والعريان ، ( ملك ) الخفاظ عمدة )٣( 







:الضود ^ ٠١-  ٤٩٧
صعد! ؤيمل < ءبر0 ل ستعمل ولا المكان ل الارتفاع على مقصور المعود أن 

>ذلك مع ليهما يشترط والعلو والأرماع ، أمرْ صعد ؛ يقال ولا ، واليرجة لم لال 
ارتعت يفل انه ترى ألا كذلك، الأرتفاع وليس ، فقعل غرق إل الذعاب هو أيقنا والصعود 

أعليته.إذا إلا اصعدته ت يقد ولا ، علو ل يه يذهب لر ؤإن I ه محلورفعت I غلس ال 
:الضود محن م'ق' - لأْااحآ٤ 

كماواللم، الدرجة ل رقى ت يقل أنه ترى ألا المعود، من أعم الرقى أن 
ولاالفضل، ل ورلى غاية' ابعد إل والشرف العلم ل رقيت ؤيقل ، فيهماصعد يقل 
ولفيه ستعمل والرقى المكان، على مقمرر ذكرنا ما على والمعود صعد. ذلك ل يقل 
•—نرج الّمي ولهدا ، شيء يعد شيئا المعنى ل التيرج يفيد ايصا ومو أعم، فهو غره 

.شيئاشيئا به اعلو أى الغاية يه لعن حتى أراليه زك ما ٠ وتقول مراقى، 
:والإصممادص، ١^٥ اإهميى:س -  ٤٩٩

منا أصعدنI يقل ، الأرتفاع ل والمعود الأرض، توى م ل الإٍعاد أن 
.والخيل واللم اللرجة ل وصعدنا ، خراسان إل الكوفة 

:الأغلى محن ١'^^ - ٥ ٠ ٠ 
،قامتها تهامة ل أنه يراد ، ة الن٠حالأعلى ل هر ت يقل ، منه الشيء أعلى أن 

وأعلى، الأرض من الماء نكرن أن ذلك يقتضي فلا ، الأرض فوق المماء ت ومول 
تيقل أته ترى ألا ، منه ليس ونحته ٠ منه لشيء ا وأسفل ؛ تحت يقتضي وفوق ؛ أسفل يقتضي 
ولا4 البئر أصقل ت ؤيقل ، العني يهدا الكور أسفل وصعته ٠ يقل ولا ، الكون تحت وصعته 
البئر.نحت يقل; 

:واإنج؛دسم التفٍع بجل \فو'ق' - ه ٠ ١ 
صفاته،مع_انى ل الشان ال العهو والاجد 1 شانه علو ل الرفع هو اغيد أن 

فيمايعيىكريم اى لالبررج/ا٢[ ه ألءونآنثنيد ر : تعال قوله ق الكريم الخيد ت ونيل 
وجهين؛على جرى إلاانه ' الطم النجدت واصل ٠ حيرْ من فيمايرجى وفيل حكمه من 
.)صعد()رفع(والمردان ، الخمانل)صعد()ر،ع( وعمدة ٢، • والكاناتا/أ ، ٣٥ص اللغات زوق )١( 
.( رني (،) صعد ) والعريان ، رنو( (،) صعد ) الخغاظ عمدة )٢( 
.( صعد ) والمردان ، ( صعد ) الخماظ عدة )٣( 
.( فول ) ، علو( ) والقردان ، ( فرق ) ، علو( الخماظ) عمدة )٤( 
.( بجد (،) رغ ) والمردان ، بجد( ) ، رغ( الخماقل) عمدة )٠( 



٢١عثر الثاك _، ajا والشرفالعز الفرق ق ٠ 

امهالحولهأجعفلمت إذا ، تمجدا الإبمل تمجدت ت فيقل ، الشأن وعظم اإش1>ءس عظم 
محي•' الشأن علو ل ؤيقل ، الريح أول ل حيدا كلأ رعوها إذا إبلهم القوم وأمجد ٠ الكلأ 

.عفلمته تمجيدا تعال الض ومجدت ، لغتان ، شأنه عظم إذا ، إمحادا وأمجد ، مجدا الرجل 
;بحي ؛ واJتود١١الإله بجن ١'^ - ه ٠ ٢ 

العباية،له محق معبود كل وليس اد، إلا إله فلا العباية، له محق اليي مو الإله أن 
العباية.ولها له محق ولا معبود، والمسيح ، معبويْ الأصنام أن ترى ألا 

:إلهأ٢٠ : قولما وين اس : قويا بجن اإهمق — ه ٠ ٣ 
وهيt الخطإ وجه على إلها اهد غم وسمى الله، عير به يم ز اصم الق ت قولتا أن 

الانه فحق اهذ، إلا معبود لا ت الماس [ ١٠٣]قول وأما آله، الأصنام العرب تسمية 
تعال.الذ إلا العثاية يستحق 

:المائة يشحن ; وهولنا المائة له بجي : قولتا ثص ١'^ — ٠ ٠ ٤ 
يستحق! اوقولممنعم، انه يصح صفة على أنه يفيد ' العبايْ له محق ■' قولنا أن 

*لأحله يستحق تما مضمن الأمتحقاق أن وذلك ٠ وامتحق أنعم قل" انه يقيل" 
:امحإ«، : اقوقولاه،ه-الميىسةولم:

وعوضالنداء فحلمفحرف الد، يا يه والراد ، ندا، واللهم امحم، الذ قولنا أن 
•آ-مْوأ j اليم 

;بثورْ، و١لصمه برب الصفه نص اكرق — ه ٠ ٦ 
سيدمحرر ولأ والغلام، الأمة سيد نحو؛ ط-اعته، عليه بجب من مالك السيد ان 

ؤ؛ ^,^ ١١وق الإضافة' ق سد بميتى رن وبجوز الثوب، رب بجون كما الثوب 
Iييى ميا لييه! يقول العبد أن ترى ألا موضع، كل ق ذلك وليس [ ٤١ريومف/ ^ حلمآ 

[الخفيف من ] : زيدرآُين م نول فأما ريي، يا ت يقول أن يجرز ولا 
٠( عبد (،) أله ) واكردات ، ( عبد (،) أله ) الحفاظ عمدة ( ١ ) 

.١ ٤ — ٥ ص السعادة وصمر ، ( أله ) والمردان ، ( أله ر الحفاظ عمدة )٢( 
. ٤٧رقم المسالة ،  ٣٤والإنصاف ، ( أله ) والممردات ، ( أله ) الحفاظ عمدة )٣( 
ليت(( هم اللرر ل الميم إن برلون الكوفية الدرّة أصحاب أما ، البصرية المدرصة مذهب هدا )٤( 

. ٤٧رنم المسالة ،  ٣٤الإنصاف اطر ، اJداء ن للتنمه الي (< يا رر ص عوصا 
•( رب ) والقردان ، ( ريب ) الحفاظ عمدة )٠( 
وسنيينه ترحمايا كسرى انحده ، الدهاة من ا جاهلي ثاعر ت التميمي المائي خماد بن زيد ين عدي )٦( 

٠( ٢ ٢ ٠ ا/ الأعلام ) . — ٠  ٣٥منة نحو الذر بن النعمان لله ، العرب 



والشرفالعز ين الفرق ق  ٢١١عشر الثالث او1ب 

النذيرا، الع_ناق ياهل -ك الئ ت ئداركلرلأ ربي إ0 
اكم، استعماله ترك ثم مستعملا كان ذلك فإن ، الحل والهدير ، ، التنر بن الغمان يعي 
>ذلك أشيه وما t صساحا وعم ، اللعن أيئن - ترك 

; ٢١٩يما)^؛والصهة برب ال٠مت بص المرق — ه ٠ ٧ 
امثر نديعلى القدرة تحقيق من لأنها ، ممالك الصفة من أفخم برب الصفة أن 

والشاهد، أيقنا مطاعا إلا يكون فلا ، واكديثر الملك معنى يتفمن I رب ت فقولنا ، ملك 
مائةأي [ والوي—؛/١٣ه •سدوثاس ا'حاممإومبلهنامبم امميذوا ؤ ؛ ال تعاث فول 

ملكتقولك و*-ومن ' ملك ما تصريف على القوة تقتضى ممالك والصفة ، يهليعونهم 
االطويل من ت ت الشاعر قول ومنه ، فقري عجنه احدت إذا العجتن 

اا؛ وداءهما ذوبها من نائم يزى نقها د؛دهنت كمي بمها ملكت 
اللما المالك المي ك، الحكم ل مالك معنى على جرى حتى كثر نم ، كفي يها قويت أي 

بوليلك ، ه مالتصريف على الفائر حكم حكمه اى ، الحكم ق إلا تصريفه على يقدر 
.تعال اش على إلا برب الصفة إطلاق محن 

أصلحتهاإذا النعمة ربت ومنه ، المملح معنى تقتضي ايصا برب والصفة 
معنىيقتضي ، رب ت قولما إن ت يقل أن ١[ ل،ْ ومحور ، •' محربوب واليم ٠ ؛إتمامها 

مثلدهي ' رض وثه ٠ م ماليدب ' الولد رب ت نل ثم ومن ' يتم حتى الأمر ولاية 
.٣٩ص النقائض ل نسة وبلا ، ٥٣٩ص والاثتغاق ، ٩٢ص ديوانه ي المائي زيد بن لعدي الين* )١( 

،الذمح—اي النابمنة صاحب ومحو ، قابوس أبا محكي كان ، القيس امرئ بن الذر بن الذر بن العمان هو )٢( 
اانتعانعدي بن زيد دبرها .ممكدة الفيلة أرجل تحت كرى تنله . نعيم ويوم س بؤيوم ، يومان له كان 

(.٦٠٠— ٦٤٩العارف ) . زيد بن عدي لوالدء 
٠إ ملك ) ، ( رب ) والقردان ، ، ملك ) ، ، ربب ) الحفاظ عمدة )٣( 

أدرك. الجاهلة ن صناديدها وأحد ، الأوس شاعر ، يزيد أم ، الأوسي عدي بن ١^٣ بن نس هو )٤( 
٢سة و حنتوق . والخزرج الأوس ض كانت الي بعان وقعة ن كمرة أشعار له . يمنه لر ث الإمحلأم 

.( ٢ . ْ/ْ الأعلام ) . _ ،. ق 
ومحدبمب، أا\0 العان وديران .٣، ؟/١ الأدب وديوان ،  ٤٦ص ديوانه ن الحطم بن لمس المن )ْ( 

، ١٨٤ص الأداب ولماب ،  ١٨٤ص للمرزونم الحماسة ديوان وفرح ، . ،  YUU/tالكة 
،١ .٨. ، ١ '. ٦٢،  ٩٨٣،  ٩٧٨ترص الكبموالم—اي (، مالك (،) د ) ٤ العروس وتاج 

رالخمص،  ٤١٣/٦الحران ن لمة وبلا ، ملك( )  ١٤٩/ه. )محر(، rwloالعرب ولمان 
٨٩/٦'٣/٣، ١٩/٤ ، ١٧/١٧،٣١ْ/.•،١٢.





وانمِلك:-اإهميى;نيات ٥٠٩
،يعقل ممن إلا المد يكرف لا فكما ، المملوكات ق كالمي المالكينر ل المد ان 

سدهذا ت فيمل I ونمرْ كذلك يكون والمالك ، يعقل ممن إلا اليد يكون لا فكذلك 
الكمت لالقسادر ؤيقل ٠ الدار سيد ت ؤيقل ، الدار ماللثا هو ؤيقل ، المد ومالك ء العبد 

.يعقل من لخني مالك لأنه سيد تعال والد فعله، صيد I يقال ولا ، فعله 

ذلكْع يجري ومما 
:اكلك ١'^ -  ٠٥١

إلقوم من سارة حال انتقال والدولة ذكرنا، ما على القدور انلع يفيد الملك ان 
الوفمرة، وهذا رة مهذا يينهم القوم فيتداوله يالدولة، المال من ينل ما والدولة ' قوم 

لمام3ه ومثلها ينتهب، اللمي الشيء ١[ ٠ لْ والدوله؛ ، فعل لدولة: ا ; يعفهم 
منيعلمة ت وحنوه للموصع، حنوة ذلك ومثل غرفت، ت من نعله والمنة ٠ دك يق 

•الأصل والأول لغت فهي بول • نل ومن ' غرف مثل دول؛ الدولة وجع حطوت، 
:لط١ن١٢، و١uص - ٥ ١ ١ 

الأأيقنا، المرة وللجماعة الأعفلم للجمهور القهر ق اليد قوة الملطان أن 
ولا، اليلي لهنان ست البلد لأسر وتقول ، الدنيا ومالك ، الدنيا ماكنان الخليفة ؛ يقل أنه ترى 
القيرةهو الملك فذكرنا، ما على مقدرته عت انمن هو الملك لأن البالي ملك له يقال 
لله ت يقال ولهذا ، قليلة أو ممرة أشياء على كلن سواء القيرة الءلان وال، ممرة أشياء على 
Iوقيل ، ممالكنا ثر ؤإن عالينا مسالءل هو يقل ولهذا ، ملك داره ل له ت يقل ولا > صلطان دارْ 

علىلك ليس ؛ يقل ولهذا ٠ مرانه عن يتصرف أن من غثره على الملمعل المانع لءلان ل١ 
.كذا من فتمنعه سلطان فلأن 

:اليمين ملك : وقولك الملك : قولك بص المزق — ٠ ١ ٢ 
غبرعلى بمللق ولا ' المملوكان والعبد الأمة منه علم اطلمق متى الي٠ين ملك أن 

لعبدا ملك أن وذلك ليمن، ا ملك ت آدم بي غير من كان وما لداية وا للدار يقل لا ذلك. 
ولاوالماء القض يالدار ل الصرف مملك انه ترى ألا غيرهما، ملك من أحص والأمة 

•الفروج عاينة بجون ولا العروض من وغيرها الدار عاينة ومجوز ' آدم ل.ُني ذلك بملك 
٠( دول (،) ملك ) والقردان ، ( دول ) ، ( ملك ) الخماط عمدة ( ١ر 

.( صلط ر والمردان ، ٢ صلط ر الخغاط عمادة )٢( 



:واقيكّ اهن المدى - ٥ ١ ٣
،نحرز أل له جعل فقد الحيز ملكه إن لأنه ، تمليكه بجون ولا مجوز الهائز تمكغ( أن 

منكل وليس ٠ بموذ أن له ليس أنه على لتل الرم ُع ُكن لأنه التمكأن كذلك وليس 
ملكه.قد الغصب من مكن 

:الولأ:ة ٧١- ٥ ١ ٤ 
هوفالسالطال عمل من شيئا ول من كل أن وذلك العمالة، من أعم الولاية أن 

اوإنمالأمير، ولا عاملا، الماءس وليي وال، والعامل وال، والأمير وال، فالقاصي وال، 
العمالةوأصل عاملا، وال كل وليس وال عامل فكل ٠ فقط ا،لال جياية يلي من العامل 

٠ذلك غير عالي أجريتا استعمالهاحتى كثر ثم الصدقة، يلي من أجرة 
:الإغانة اص - ٠ ١ ه ١[ لآْ 

ةوالإعانالمشاغب، ا،لماوئ والحمم المغالب ايازع عر إلا تكون لا النصرة أن 
وأعانه، علميه ونمره ونازعه غالبه من على اعانه ت تقول . غيره وعلى ذللثا على تكون 
ذ1لإء1نة، لث، ذلعلى نصره يقل ولا ، الأحمال على واعانه < يعينه ما أءهلاْ إذا • فقره على 
.خاصة والمرة عامة 

;ر١قموةل؛؛ الإغاثة محن  ٧١- ه ١ ٦ 
للمعبدد العبومن ، القدور كثرة على إنداره هي للمد تعال الق من التقوية أن 

ولايدرهم، أعانه ت يقل أنه ترى ألا الإعانة، من ايلمغ وهي يالرجل، وإمداهْ المل إعطاؤه 
ينعلمي ونل ا. ذكرنما على والرجل الأموال بقواه يقل ؤإئما < قواه؛يرهم • يقل 

منازعة.ل إلا تكون لا والصرة صناعة، على تكون التقوية ت عيي 
لأاْ-محيىمحنامح

الوند ة، والتقويالمعونة تكون والصرة الموية، يبملاص تكون قد الولاية أن 
نن.سهما نالفرق I الولاية حصول مع الصرة تمكن 

.ملك( ) ، مكن( والقردان) ، مالاث( ر ، مكن( الخفاظ) وعمده ،  ٢٩٢، •٧ ص التمريمان ر١( 
.عمل( ) ، ول( والئردات) ، عمل( ) ، ول( الحفاظ) وعمدة ،  ٢٧٠ص الممريمان )٢( 
.نصر( (،) عون والقردان) ، نمر( ) ، عون( الحفاظ) عمدة )٣( 
■والقردان)ءون(')مي( ، قوي( ') الحفاظ)^( عدة )٤( 
•٤ • ص عس بن علي ترحمة مدت )ْ( 
•ول( ') نمر( الحفاظ) وعمدة ،  ٢٧٠ص الممريفات )٦( 



والشرفالعز ين الفرق ق  ٢١٠عشر الثالث الباب 

;والهمام الثني ين ق المن — ه ١ ٨ 
اللأنه بمه؛ تعال الد يوصف ولا ٠ الأمور ل همه يمضي الني هو الهمام ان 

*يالهم يوصف 
:واإمممامر١؛ الهمام ين ١'^ — ه ١ ٩ 

تم محولهمن شؤونه، عليه تتفرق ولا أموره له نجتمع الني السيد هو القمفام أن 
.١^١٠ محمع لأنه محممام ت للبحر ؤيقل خمعه، عمبه؛ ومحمفم t تجمع إذا الشيء ثفمقم 

:و١لث٠تزةأ٢، الواو؛ بمنح الولاية؛ بص المرق —  ٠٥٢
والنصرةالعداوة، تفاد لأنها والسمعة للرياء لا النمور غبة النمرة الولاية أن 

الوجهن•على تكون 
:واأمضاء الحكم ين ١لهمق — ٥ ٢ ١ 

وقطعأنمه إذا  ٠١قض—ت قولك من التمام، على الأمر فمل يقتضي القضاء أن 
ووفيتاشضؤ يه، الخكم محمل أي لالآسم/أآا ^ أجلا نفى يم و ت تعال قوله ومنه ' عمله 

أي١[ لسا/ي ي يضماجه١دوت و ت تحال وقل ' يه الإعلام محمالنا أي لالإمرا،/،أ لِّّلؤل؛ 
والحكمه، يالأمر فمل أي ١[ لست/آ ه سناسجم[اتنيوم ؤ موته، أمر محصلنا 

[الكامل من ] ت ااشاءرأ٣' ثل منعته، إذا احكمته : قولك من الخصومة عن التع يقتضي 
أعمار؛أأف عتكز اح_اذث ؛ني نها،كز •1احكمو١ حنيفه أبمي 

فإذاوالش_رع، العقل يقتضيه مما الأحكام على الأمر محمل الحكم يقل أن وبجوز لماْاا 
المواضع ل الحكم تعمل ؤيالحق، موضع الماطل جعل انه ذمعناْ يالياطل حكم قيل؛ 

أوبب الل متماثلان هما أي ، هذاكحكم هذا حكم ت كقولك ، القضاء فيها يستعمل 
إلبمري لا وحكم أصل، إل يرد حكم ت قسمن م تنقالأشياء وأحكام أونحوذلك، العلة 
•بمابه ل أول لأنه أصل 

• ٤٣٦ص العادة صفر )١( 

•( نمر ) ، ( ول والعريان) ، ( نمر ) ، ( ول الحفاظ) عمدة )٢( 

•١ ١ ٩ ص رحمته تتيمن وند جرم م )٣( 

،م( حك) ١ ٤ /٤ ١ ٢ رب العولسان ، ٩ ١ / ١ المعاي وديوان ، ٤ ٦ ٦ ص ديوانه ل لحرم المن )٤( 
وناح، حكم( اللاغآ) وأّاص ، ١ ١ اللغآ،/٢ وهذب ، ٩ اللغآ وبجل ، ٩ ١ t/ اللمغآ رمقاص 
. lU/rانمن كاب ل ب ويلا ، حكم( العروس) 





:^١ ك وضّ كذا له فدر قوللذ ص ١^ -  ٥٢٧
Iالحر له منى ت يقل ولا الشر له متى ت يقل ، الكروء تقدير إلا يكون لا المنى أن 

الحرل يكون والتقدير ٠ فلأن من يه منيت ما أعلمت ! ؤيقل t منية المنية سميت يم ومن 

:و١قذنر٢ُ، اص محن اكذى -  ٥٢٨
ميامةفكل مياصة، الواحد للتديثر يقل ولا تمر، الاوتد>ار ق السياصة أن 

ذكرتاما على المحوس أمور من الدقيق ل أيصا والسياسة مياسة، م تل كل وليس ند؛جر 
لدلك.يها تعال ، ٥١١يوصف فلا 1 نل 

قدر) ، مي( ) واكردات ، قدر( ) ، ُني( ) عمدةالخغاظ )١( 
. ٣٨ص الغرق سا ذكر نندم )٢( 





:الإخثن ١'^ - ٥٣٠
'•تقول ، اكمد مع إلا يكون لا والإحسان ، نمد غبمر من يكون ند المع أن 

■ذلك ل إز1 احن يمل ولا ، نفعافوفر صرا بك أراد إذا ُي نمله بما العدو بضق 
;والإجناوص الإخسان تذ \فو'ق' -  ٥٣١

المى،فيه بجرى لكنما مل رجل • قولك من الفلاهر، الإحسان هو الإحل أن 
أحسن: ؤيقل ودكها، ليخرج ١^ طخ إذا : الرحل واحتمل ، : الخميل وأصل 

لأنهعليه انعم ت ؤيفل امره' ل الحميل خمل لأنه أمره ل وأجل ٠ أ؛ إل  ٠١ب معيي إليه 
اليقولا العمة ل غربق هو يقل؛ وليلك له، غامرة فهي عليه نعمة علو معنى لحله 

بمفعولمضمن لأنه ه ينفذلك فيعنى الخساب احمل ت ؤيقال والإخمل، الإحسان ل غريق 
•وميلة غثي من ■؛،نه يض 

بمنأن يجوز ا وكمi ه يالحمد امحتحقق ل الإثمحل مثل الإحسان يكون وقد 
ه.لفطه ل يجمل أن يجوز ه نفإل الإنسان 

:والإخمانر؛< \ثم تن م°ق' -  ٥٣٢
أحد،على واحجا يكون لا والفشل واجب، وغثر واجبا يكون قد الإحسان أن 

•يوجمه ب غثر من يه يممضل ما هو b؛-، 
واكضلّ:ال>ل بل -ا1همق ٥٣٣

منإلا يكون ولا ٠ ه ييقصيه من على الإنسان يه يستطيل ما هر الهلول أن 
وتطولعاليه طل ت ؤيقل 1 طول ت المتبؤع على الاأع لفضل يقل ولا الا>ع، إل ا.كيوع 
االطول من ت الشاعر؛ قل ذلك صاله إذا عليه وطل 

ولأهأط_طولك يذذاد لكي أقن . ......................
يهتطيل يفضل معه من أي لاكوبة/آخ؛ ؛ اولوالْإولمه-ُ ؤ تعال الد وقل 

■عشثرته على 

.( نفع ) ، ( حس ) والقردان ، ( مع ر ، ( حمن ) الحفاظ عمدة ( ١ ر 
•( حمل ) ، ( حمن ) والقردان ، ( حمل (،) حسن ) الحفاظ وعمدة ، ١ ٠ ، ٧ ص اكعريفات )٢( 

.ا (( ودك رر ٥ ٠ ا/؟ ٠ اللسان ) . منه يتيحرح الذي ودهنه اللحم دسم * الودك )٣( 
.( حنن (،) ضل ) والقردان ، ( حس (;) كل ) الحفاظ وعمدة ، ١٧٤ص اكريفات )٤( 
•( طول ) والقردان ا ( طول ) الحفاظ عمدة )ه( 
.؛اظه إل ولا الست م إل أمحي ل؛ )٦( 



^^خو|لإح>ي
:؛١٣٧-اإهميى؛شالآلأء ٥٣٤

فود،< : قولك من ، غثرعا[ ١٦٠]تتلو الق النعمة ومي الألأء واحد الألى أن 
أليمن مقلوب الأل يعضهم: ونل ' ألي الألأء واحد ونيل؛ ' ولى وأصله منه زب أذا 

العظمة.للنعمة  ٢٠١نهو عفلم، إذا الشيء 
:واضلءأ، الإنمال ١^ -  ٥٣٠

لأنة محاللا مقل ئعال ومو الحكمة، إليه تدعو نقع تعال اند من الإفضل أن 
وأصله، عليه الشكر وحرب ل كالإنعام وهو ، الحكمة إليه تدعو ما محالف لا الحكيم 
نوته،لا أن وله عليه، يوليه الني يالنفع التخصص والممضتل الإحسان، ل الزيايْ 

منواجب الثواب : نلت فإن I وغارْ ثواب من إبل يعهليه تضر بكل متفضل تعال والد 
سهيفعل لا يان يفعله لا : اقلشه. يفعللا أن محوز فكيف الطاعة على جراء أته جهة 

:٧^١؛ ١إضثل ؛_ \فو'ق' -  ٠٣٦؛^
اية،الزيوالفضل الخثر، حمل من حملة ق غيره على الراند هو ^^ ١٥١اأن 

أحبرإذا ياكثديد ولمثله ٠ عليه زاد إذا غيره وفضله زاد، إذا ه نفل الشيء ضل يقل؛ 
والنقصان.يالزياية يوصف لا لأته فاصل يانه تعال الد يوصف ولا غيره' على بزيادته 

:اثننة ١^ -  ٥٣٧
المبأنعمت إذا لأنك العمة، كيلك وليس إليه، الحتيج على الإنعام الرحمة أن 

.رحمته لنك تقول ولا أنعمت ففد إيله تحعليه 
:>ضر>ب" ص -اهم-فى ٠٣٨

المعتىق أبلغ انه يربد الرحيم^؛، من أرق ، ٢ ع؛اسل ابن قل ما على ' الرمز أن 
عليهمونعمته ءبادْ على تعال الد من والرحمة يهما، تعال اه لايوصف والغلفلة الرقة لأن 
•( نعر (') ألو ) واكردات ، ( نعر (') ألد ) الخغاظ عدة )١( 
.( ضل ) والمردان ، ( ضل ) الحفاظ عدة )٢( 
.( وحم (،) نعم ) والمردان (، رحم (،) نعم ) الخماظ وعمدة ،  ٢٩٢، ١ ١ ْ ص الممريغات )٣( 
(رم ) والقردان )رحم(، الخماظ وعمدن ،  ry\-rS'lxوالكزت ،  ١٣٧ص الدنان زرف، )٤( 

.١ ١ ٥ ص والممرفات 

. ١٢٢رجمةابنصاسص نقدت )٠( 

.رحم( ) الخغاظ عدة ن هاس ابن تول ورد )٦( 



تقوله معنى وقيل ' تعال الذ من رحمة الغيث أن لمون الموأجع ' والدنيا الدين بماب ل
اسموهو ان بزمت تقدير ل والرحمن ، أ، نديم تفد؛ر على وهو الرحمة شأنه من أن رحيم 
•وعر جل الباري يه خص 

اللميالحمك من مهحوذ وهو ، سماك ت النجم لهذا قولتا اكخصي2س ل ومثاله 
،الثريا يدير لأنه دبران ت الأخر للنجم وقولنا ' سماكا مرتئع كل وليس ' الأرتفاع١٢، هو 

هلوصعه فشيء اليمامة رحمان ت لمسيلمة قولهم قاما • دبراُا مي ينيئا دبر ما كل وليس 
.الذ لخر الإلهية اسم غرهم وضع كما ، الخهل1 وجه على أصحايه 

ؤإذا، عدولأ أشد لأنه ميالغة اشد الرحمن وأن ' لعدوله مبالغة الرحيم أن وعندنا 
.مبالغة أشد كان عدولا اشد كان فكلما البالغة على العدول كان [ ١٦١]

:و>إةءْا-اإميى:سار'ضق ٥٣٩
لناسوا ، لراحم ا فعل والرحمة ' خلقة وغره كلب ا ق يكونان لغلهلة وا الرقة أن 

.الرحمة سبب الرقة محعلون ، فرحمه له رق ؛ يقولون 

لأنمحالة، لا لها فثرق الموووية يند كاللمي عليه، يشفق لا لن ان الإنيرق قد أثه 
وأدها.ما عاليها أشفق لو لأنه عليها يشفق ولا ذلك، يوجب الإنسانية حلع 

:والتخنةسم ١^١٥٥ ؛_ ^ ٠١- ه ١٤ 
مووناؤ تعال! ه قولق إن ت ءبيدةّ أبو قل ولهذا الرحمة، من أيلغ الرأفة أن 

تقدمفإذا العني، ل الأبلمر ل يكون التوكيد أن أراد ، وتلخثرا تقديما ٢[ /٠ ]التوو ^ ّرُبد 
.موحراالعني كان ١للقفل ق الأباع 

•( رحم ) الخفاظ وعمدة ، ( رحم ) العرب لسان س والتصويب ، (( م )) المطوع الأصل ق )١( 
.( سمك ) الرب لسان )٢( 

.آ دير ؤ الحفاظ وعمدة ، ، دبر ر الرب لسان )٣( 

٠ص سلمت رخمة تقدمت ( ٤ )  ٢١٢

.(رق (،) رحم ) والمردان )رحم(،)رتق(، الحفاظ وعمدة ، ١ ١ ٦ ص الممريمان )ه( 
•( رفق ) ، ( يفق ) والقردان ، ( رفق ) ، ( شفق ) الحفاظ عمدة )٦( 
،١  ٣٣ص ات اللغوفروق ' ( رحم ) ، ( رأف ) والقردان ، ( رحم ) ' ( رأف ) الحفاظ عمدة )٧( 

. ٩٨ص والفرائل ، ١١٠ص والتمريمان ،  yuaI'xوالكليان 
.١  ٣١ص عيدة أير ترحمة تقدمت )٨( 



لأعا،والإحسلأ؛

مهاقل ؤ قوله؛ ق بدلك تعال اه شهد رقد 1 منفعة يكون ما العصية من أن 
المعصيةتكون ولا منفعة، فهو منفعة فيه كانت وما ، ٢[ ١ رالفرة/؟ لمحكيَروماغثأس، 

نافع.ودواء نافع طعام ت فقيل للنفع الموجب على لنافع الصفة أجرينا وقد ، خرا
;والتغنه؛آ؛ الممعن ين اإهمق " ٥٤٣

والمنفعةوقبيح—ة، نة حتكون الضرة أن كما وقبيحة، حنة تكون المنفعة أن 
ويفرق٠ حسنة إلا تكون لا والعمة فتغتاله. إليلثا ليسكن تنفعه الرجل منفعتلئا القبيحة 

•عليها ينعم أن بجور ولا ه نفينفع أن يجور ان الإنت فتقول أيصا ييتهما 
:و١كممت'٣ا المثاِع نص ق الم — ه ٤ ٤ 

معهيكون بما ؤإما اللد0 لوجود إما وذلل؛ا اللمنئ، به ئنجل الني الفع المتاع أن 
نحوإصلاحاالدْ' يه نتلحل بما الفع يكون وقد الفيى، والملك الحليل المال تحو اللية، 
ذللث،.إل الحيجة لوقت الء وتحريد الطعام 

دم:ه؛ه-اأهميىسالإفام 
والترابايالعلمام الأنفان يمتع ك—الني والمتع الشكر، يوجب، الإنعام أن 

ه.نفعلى والإتيان ماله اغتصاب، من فيتمكن إليه تيم لي
:والنغئتُْا الخير بص المرق " ٥٤٦

ينعمأن يجوز ولا ٠ ينفعها أن بجون كما الخ،ر ه ينفيفعل أن يجوز الإنسان أن 
أوبفعلها يذ اللإمجل-، هو والنفع ا ١ ٦ ٢ ل اؤيان، متالوجه هذا من والنفع فلقر ' عليها

إليه.السا او بفعله الألر إيجاب، وهو الضر ونقيضه إليها، السبب 
:واممناءل١؛ ١^ ص \فو'ق' - ه  ٤٧

مثلالظاهرة الأحوال نحرج أحرجتا أنها وذللث، الظاهرة، العمة هي العماء أن 
*نعماء مى نفلا حافية تكون قل والعمة ، واليفاء الحمراء 

.نفع( ر واكردات ، ( نفع ر الحفاظ صلة )١( 
■نعم( ) ، نغع( ) والقردان آ، نعم ) ، نفع( ؤ الحفاظ عدة )٢( 
.٦٩ص واكريغات ا آ متع ) ا، نمع ) والقردان ، متع( ) ، نغع( ر الحفاظ عدة )٣( 
•متع( (،) نعم ) والقردان ، ( متع ) ، نعم( ر الحفاظ عدة )٤( 
٠( ختر ) (،نعم ئالفردارّتا) ، خ؛ر( ) ، نعم( ) الحفاظ عدة )ْا 
.نعم، ر والقردان ا، نعم ؤ الحفاظ عدة )٦( 



^^لإحسلأ
ح،ه-اإهميىساسة

اؤإنمكالتكليف، تشتهى لا نعمة تكون أن ومحو3 مشتهاة، إلا تكون لا ، JlUأن؛
للنعمةسب لأنه نعمة ذلك سس ؤاغا ' وملاد بماثع عليها يعود لأنه نعمة التكليف صار 
*سببه يامم لشيء ١ مي يكما 

وي:ص -اإميى:س ٠٤٩
مثلعلى جاءت ولهذا < منها ئطعة كانها جواسها من القطوعة النعمة هى المنة أن 

غرأي ]كات/ح[ 4 له-مالج،نير،سول ؤ ت تعال قوله ومنه ' القطع الكلمة وأصل I قلعة 
لأنهثا ؛النعمة الاعتداد ومحمى ، الإلف ين شفر لأنه منوثا •' الدهر وسمى ، مضلوع 

:مذّبم،سّْء 
حمىويد ، المقدار أنل على الزاني النفعر والإفضل ، الخن النفع الإحسان أن 

كماI الغالبة الصفة محرى جرى ه لأنالزيائ ل ذلك مثن، كبب ولر ، بالقمل، الإحسان 
.مرتفع كل ق ذلك مثل كبب ولا ، بالسماك النجم اختص 

١^ص -١٧ ٠٥١
لثكران.وا الكفران مثل المدر واصله اض، إل به يثقرب ا_ الر القريان أن 

والسوءالضر من والإحسان ايفع يخالف ما بجن الفرق 
معهيجرى مما ذلك وغثر 

^^يى:سالأتوالأنسم:
بمسلمه،وما م، الفللفالمح! ، ونيحاحسنا ؤيكون الفع، حلاف الفم أن 

ورجل، الحال رء ومالهزال بالضم؛ والفم؛ - العافية رحاء ار الدواء ترب ت والخن 
نجرىالضرر لأن الضرر من [ 1١٦٣ أبلمغر الضر أن آخر وجه ومن الحل، سئ ت مضرور 

.٢ • ١ ص والنميمان ، ( اذ ر ، ( نعم ) والقردان ( ( لدذ ر ، ( نعم ) الحفاظ عمدة ( ١) 
•( س ) والقردان ، ( منن ) الحفاظ عمدة )٢( 

.( ضل ) ، ( حن ) والقردان ، ( ضل ) ، ( حن ) الحفاظ عدة )٣( 
.( قرب ) والقردان ، ( ثرب ) الحفاظ عمدة )٤( 

.( صر ) والقردان ، ( صرر ) الحفاظ عدة )٥( 



ijjLi-iكالمفت فعله على جار مصلر لأنه اكعل قليل أقل على فيقع صرا يضرم صرْ على 
للماس.العدولة كانمفة يالضم والضر ' الفعل على 

وال>لأ:ال> بتن -١٧ ٥٠٣
مثلالظاهرة الأحوال محرج أخرجت أنها وذلك الظاهرة، المضرة *ى الضراء أن 

ذكرنا.ما على والسقاء الحمراء 
:^1٠٢٠هه-اأميى:سلإاء 

(_لا؛; يقال الخوف، وهو البأس، ها وأصل1 خوف معها صراء الباماء أن 
الرجلت اني والبالخوف، من  ١٠٠٥٠٧اصا،الحرب وسميت عليك، خوف لا ت اى عليك، 
ا]م_ود/٦٣ه ضاحكاثواضلؤن م ت تعال وقل أيقنا، يوس ؤإذالحقه بماس إذالحقه 

وجاء، فعلوابما خوف يلحقك لا اى الاس س يكون أن وبجوز ' يرس بلحمك لا • أى 
•أي ' فيه بماس لا • أيقنا ؤيقال فيه' إثم لا أى يكدا ياس لا • نولهم ل الإثم بمُنى اياس 

حيثمن إلا يكون لا والسوء ، بمه المقصود يعلم لا حث ص يكون الضر أن 
هجاهرتإذا إلا سونه ت يقل ولا ، يعلم لا حيث ص فلأيا صررت • يقل انه ومعلوم ' بطم 

.؛المكروه 
: ٠٢١و١لإم١ءةالمهتت؛ ين —  ٥٥٦

المضرةنحو محن وجه بمها نمد إذا حنة مضرة تكون وقد قبيحة، الإساءة أن 
والتعليم.للتعلم وبمالكد للظديب، بمالضرب 

:والمءر'ء-اميىسالئوء ٥٥٧
النوء؛بمالفتحورجل سوء إليه،تقول؛هورجل النعوت أصيف مصلر السوء أن 

((رى.النن، عوف ص النوء منك يغحز لا ١> ت المثل ونى سونه، قولك؛ ص هو وليس 
.( صر ) والقردان ، ( صرر الخغافل) عمدة )١( 
.٢٦ص والغراثد ، )اس( والمردان ، ( )باس الخغاظ وعمدة وااكلمأتا/"ا'ا؛، ، ٧٠ص اللغات موفى )٢( 
.سوأ( ) ، ( صر والمردان) ، موأ( ) ، صرر( ) الخغاظ عمدة )٣( 
.٢ صرأ ) والقردان ، صرأ( ر الخنافل عمدة )٤( 
،الالأمفع بجمن ل الثمصائر من راكربم، ، (< وء الءرق، » : الًدء.ع الأصل مح، )٠( 

.١  ٢٦ص الأمثال وكاب ،  Yvr/Tوالضى ،  t٣٨/• الأمثال وخمهرة 



ساءهت ؤيشل ٠ الكروم ؛ بمالضم ؛ لوء وا ، الرديئة لرح ا عن الرييء الخلد يعجز لا أي 
ماعلى يكون استعمافما أن إلا ٠ الكراهة الكلمتن وأصل ، مكروها منه لقي إذا يسووْ 
٠وصفنا 

:والنوءرأ، الإناءة ين —  ٥٥٨
والغم،الضرر اسم والسوء ٠ حللمه إذا إليه أساء ت يقل ، امم الإساءة أن 

٠حللما ذلك يكن لم ؤإن وغمه صرْ إذا يسوؤ0 ساءه يقل 
وي:؟هه-اأهميىصال> 

المردواء لا وسرب ، محاراوشر أ ١ ٦ ٤ ل الحقيقة ق صر جهنم وعذاب لسشم ا أن 
وعدامبالشم أن على والشاهد يثر، وليسى نمسه على الإنسان يلخلمه صرر العافية رجاء 

.صارالضر ا فاعل يمي كما شريرا يسمى لا فاعله أن الحقيقة على شرا يمي لا جهنم 
علىشر جهنم وعداب السقم I تعال افة رحمه الأخشك بن بكر أبو ونل 

كلوليس القبيح، الشر ل المنهمك هو ١^^] لأل شريرا فاعلهما م بلر وإن الحقيقة 
،ريبام—الشراب شرب من كل لبس أته كما ، شريراالشر فعل من كل ولا ثبيحا شر 

فالحس—نوقبيح، حس ت سان صربعنيه والشر ٠ اغفلور الشرب ق المنهمك لشريب ا ؤإنما 
للشيءيقل أن ومحور ت فل 4 نحراه بجري وما الظلم ت والقبيح ، جهنم وعذاب السقم 
إذانقيفبن يكونان ؤإنما ، عاقبته عن إخبارا القولن بثحد أردت إذا وشر خثر إنه • الواحد 

اْالعمعن تعال اند من والخلم تحق، الالعقاب يتنمر الإمهل مو الحلم أن 
ادففه كان إذا الحلم بجون ولا ، والعافت العمة من العفوية تعجيل ينال فعل لدنيا ال 

اسعلى تجوز لا الترك لأن ، لعجل الترك هو وليس ا،لكلفين، من أحد على 
علىيقدر ممن إلا الحلم يمح ولا ، المتروك اد يفالقدرة محل ل يقع فعل لأته ، تعال 

قلولهدا ذلك، على يقير لا ممن وهو ، يالقرب اكاديب من مجراها نجرى وما المقوية 

.آ موأ ؤ وا،لغردات ، صرأ، ؤ الخغاط عدة )١( 
.(،)صر(صر ) والعريان ، ( ئرر ) ، ( صرر ) الخغاظ عدة )٢( 

•٠٦ص بكر أبج ترحمة تف-ت )٣( 
.١  ٣٦،  ٩٨ص والممريمان ، ( حلم ) ، ( ْبر ) والمردان ، ( حلم ) ، ( صر ) الحفاظ عدة )٤( 



]ساوطا;الثاءرراا
أحلامصفح ولكي لو صفح لا 

عنه'عفا أو ه عقايأحر إذا عنه حلم ت يقل إنما حليم، ت الفللم لتارك يقل ولا 
وعجلت،حان قه اللأن حيد وهر السمن، الحلم صد > يعضهم ونل عائلا. كان عافه ولو 
الأمورح يوص المعرفن نلة الأصل ل قه الالمفضل وقل ٠ ؤإمهل أته الحلم ول 

منالحلم لأن الحلم صد انه يوجب وهدا هلال ايو قل i الرأي صعق وهو مواصعها 
علىالفه أحرى نم ■' الفضل قل لمواب. ا حهة على لفعل ا وجود والحكمة الحكمة، 

ينهبوإكسا متعد غجر ٠ فه مالفراء وقل ، مفهارأيه مفه • يقل وحفة، حهل كل 
'■تعال قوله ل قيه الونيل سفاهه، ينفه سفه ت أحرى لغة وفيه التفم، على رأيه 

أنهإل يرجع ذا وهالصغ^ر، لْآاا هو لالمْ/آح؟[ 4 ^لحكأن١محىنه١ضش٠أ ءؤ 
ولقفه للنقيقنا الحكمة مجرى أجرى م الحلأف على والدليل المعرفة، القليل 

ادلس'ً":لسااطُءلا
ليعلم—اإلا ان الإناننم ونالنما تقرع نا اليرم قيل الجلم بائي 

.والتمييز المعرفة للي اى 

•الحارتي زياد بن 'ف ■ميل أو ، ١  ٦٦ص ترجته تندمت الذي الصول إبراهيم م ( ١) 
رروغ،  ١٨٧ص ديوانه j الصول لإبراهيم وهر ، ( قرة مالألوان فترى ويشتعرا ) : الين صدر )٢( 

وبلا، آ/أ المريه والحماسة ، ٢٢ص اللأل ذيل ق الحارم زياد بن اذ ولعيد ، ٣٠٣ص الحمحاص 
، ٨٩ص اضل والف،  1٣٢ ص الأيام، ولاس، ، ٤ آ/ا القال وآمال ، \ Tll\١^ ديوان و سة 

٠ص الغرمي وحمامة ، ٢ /٧٨ ١ الأخيار ربمون ، ١٧٠ص والوحشيات  ٤٠٠
انخاقبن الفتح خاصة مجن كأن ، بالأدب، / عا لغوي ، طالح أبو عاصم، بن لمة ّبن الفضل هو )٣( 

.(  ٢٧٩/٧الأعلام ) .ه ٢ ٩ ٠ طل نحو -y^، . التوكل رزض 
. ٧٨ص الفراء ئرخمة مدمجت )٤( 

لأهص جاهلي شاعر ' ربيعه من ، ضيعة بم، من ، تح المد أو ، العزى تمد بن، جرير ؛ الطم، ( )ْ 
،قتله عمرو فاراد ، هحاه م ، العراق، مجللئؤ هل- بن عمرو ينادم كان ، العبد بن طرفة خال وهو الحرين، 

تالأمجثال رؤ، ، ونحا به فرمى فيه مجا له وقرئ ففضه بتتله، الأمر فيه بالبحرين عامله إل كتاب مجعه فأرمل 
.(١١الأعلام ) ٠ ه ٠ ق، ٠ ٠ منة تول ٠ (( التلمس، صحيفة محن، أشام )) 

،( رع ف)  ١0٣٦/٢ روس العوناح ، ١  rol\العاي، رد.سمان ،  ٢٦ص ؤ، للمتلمس المن )٦( 
، ٧٦٩،  ٦٦٧ص ة اللغوخميرة ، الجاحظورمال ،  taIvوالمحن واليان ، >،w رالأفاي 

. ٢٣٢/١اللغة ءاوي_، ؤ، ية نوبلا ، ١٩٧ص بشار فعر مجن والختار (، ثرع )  ٣٦٣/٨العرب ولمان 





غلإحسلأ

iموصعه غم ل الشيء وصع ه لأنسفها كان ولكن ، لأحد ظالما ذلك يكن إ يهئ لم 
ان؛، JUJliفتت ، سفهاذلك خلاف كان ؤإن ، حالماإناية تكون أن محب وليس 
منهكان ما لا واحتا، الحلم من كان ما يغال فه الوأن الحكمة، يعض يقتضي الحلم 

الفعل،ضك من م حلياث ت ونولنا ' وحه كل ل الحكمة نقيص السفه وان ، تفضلا 
•عمي إذا بملم لأل أعل ■ بمض الذات صفك من ليكون 

عنإلا يكون لا الحلم أن ومر آخر، وجه من والإمهل الحلم يئن ؤيفرقا 
ذلكيكون ولا ملت إل غربمك تمهل انك ترى ألا ، الإمهال كيلك وليس للانتقام تحق ال

•آخر وفت ل للخيْ إلا ونت j غره أحد يمهل أن محوز لا ت يعضهم ونل حلما، منك 
والإلظادن:"اا"ه-المقسالإنهال 

تأح؛رالإنْلاو • ونل ٠ مهم والإمهل ' النظر فيه يع ما بمقدار مقرون الإنظار أن 
عمله.من ما؛تكلفه ليسهل تلخره والإمهل أمره' ل لينظر المد 

\بم-مS/ش'0٦^
علىأيقنا ؤيقع الحلمى، ل الحركة وقلة الأطراف وسكون الهدوء هو الوقار أن 

الذعلى به ة الصفتحوز ولا t الحمل وهو الوئر من مئخوذ الغضب، عند الهليش مفارقة 
٠وتعال ل صحا 

:النقار ١'^ -  ٥٦٥
الخوف،ق حاء  ١٠وأكثر والخوف، الغضب عند الاصهلراب مفارقة كينة الأن 

ذآذن؛وافثطبثنر • وفل ' ٤[ ة/• ]١١؛>؛ ر تعال؛ قوله ترى ألا 
هت١لذىدنإإؤ : تعال نل كما القلب إل ؤيضاف ، [ ٢٦؛^/]، 

•مة إلأ يكون لا والوقار مبمة' وغم هيية فيكون لالفءح/ءأ اثًّ؛نةفيقلوبالمؤمسن، 
:١^١^ ونص ذللد ثص اكزى -  ٥٦٦

'نقيل أى رنين رحل ت يقل * أعم فهي وغيمْ الإنسان ل تستعمل الرزانة أن 
ونور•حجر ت يقل ولا 

.طر((،) مل ) واديان (، ض (،) مل ) اينط عمدة را( 
.١  ٧٠ص واكريغات ، ونر( ) ، حلم( ) والقردان ، ( وز ') حلم( ) الحغاظ ة عط■ )٢( 
(وثر ر ( سكن ر الخغاظ وعمدة ، ١٢٠ص والممريمان ،  ilvوالكلمات ، ١٤٩ص اللغات فروق )٣( 

•( رز ر ّكر،( ) والمردان 





^^بمسان

مانمأي نائم j الصحي نووم امر عي ر.بنمن أنة رته 
التعجلومفارقة الأمور تد>ار ل التمهل ; ارجي صفك ل بها المراد ؤيكون 

!١٦٨١نمهل أي وتانى؛ قرب، إذا الشيء أنى ت قولك من لطيفة مقارية يقاريها لكنه ، فيها
•المزعجة الخالة عند كون الالأناة يعفهم! وقال ، قرب من الأمر ليلحذ 

ابه-و>يىته1محمدةص:
التراب.أنقله إذا ينيئ وأيه قولك من وأصلها الأمور ل الخفة مفارقة التويْ أن 

واصلهاوالتهمه الوحامة، من وأصلها اشحمة ومثلها واو، فيها التاء وأصل الموووية، ومنه 
وذلكاة، الأنتفيد ما خلاف هدا من تفيد فالتويذ وثرت، من وأصله لارة وا وهمت، من 
اأنولولا • ة الخفمفارقة تفيد والتوية هولة، يإليه والتمس، الأمر مقارية تفيد الألأة أن 

قرئا.سهما نحد لر الاشتقلإ، إل رجعتا 
من' إليهاوالتثب الأمور، بالرفق ل المبالغة هي الأuة إن ت يقل أن وثبوز 

ؤءيَ؛غظِايو»هينوله؛ ' لالر'ص/؛إا حط—»َان، ؤ ومنه: انتهى، إذا الشيء آن ت قولك 
الضح.من نها.بته أي إالأءزاب/-اْ[ 

ذلكيخالف ومما 
و\ي:مآ7ه-اأميىصالئش 

'■فيقل القبيح، الكلام ل تعار ؤيوصفنا، ما على الحكمة نقيض قه الأن 
الفعل،ل حطا ها معحفة والهليش سقيه، ت للجاهل ؤيقل الميح، أسمعه إذا علميه سفه 
الفارقالخفيف ه يفنبه الهدف، فوق قممي حف، إذا هم الطاس : قوللأ،من وهو 

وهوملموم ونقيضها محمولة وهي ، فيه بمقدم أن بمبغي فيما التقدم الرعه أن 
وهومحمود ونقيضها ، منموئ وهي فيه بمثدم أن بمجغي لا فيما التقدم والعجلة ، الإطاء 
أسرعت.بمعنى ذلك فإن [ اطه/tAه ؤ \ تعال قامانوله الأناة، 

صللمزوفي الحمامة ديوان وشرح ، ١٦١لإصو,ه*^إ والحماسة ، ٧٥مٍر ديوانه ق ال-م؛ري حية لأف البيبمتا )١( 
ثوربن ولحميي ، ١٠٤ص الأضداد وكاب ، ٤١٦والأنصاب ، ( وق ) ( أد ) ( أم ) واللسان ، ١  ٣٦٨

,١ ا/أ ٠ الفصل وشرح ا ٢ ٤ ص الكاتب أدب ق نسبة وبلا ديوانه، ل وليس ، ١٠٣٢ص اللغة همهرة ■ل 
.( وأد ر والقردان ، ( وأد ) الحفاظ عمدة )٢( 
١٢٥ص والتعريفات ، ا سفه ؤ والقردان ، ٢ سفه ؤ الحفاظ عمدة )٣( 



عشرالخامس إ5أا[الاادا 

ذلكمع بجري وما والخرامة والرعاية الخفظ بين لفرق ال 
ذلالثامن يقرب وما والزعامة والوكالة الضمان بين الفرق وي 

:و>غانةرا، الث ص ١^ -  ٠٧٤
مإذا لاماشة يقال ولهدا الإهمل، ارعاية ونفيض الإصاعة، الخفغل نقيص أن 

محرفالحفند يكون مذا نعلى • الضياع إل يولي ما عو والإمحمد نمل، ت راع لها يكن 
نمومن عنه، المكارم بمرق الني السب فعل والرعاية يهلك، لتلا الشيء عن المكارم 

هود،العتلمك معها تبقى الي الأسبق محففل أي فلأن وي؛ن سه العهود يرعى فلأن ت يقل 
قاما. منهاالضي_اع عليها يخشى الي الأسبق ونفي أمودعا لتففيْ الواشي راعي ومنه 

يراقبكما يراقبها ه لأنالواشي يراعي تشبيه فهو > النجوم يرعى إنه اهر؛ للمنولهم 
مواشيه.الراعي 

; ٢٢١٥٠و١لكلأالحمظ ين المرق —  ٠٧٠
كلأتت يقال نم ومن الأفة، من فيه لم ب•>اتب إل الشيء إمالة عي الكلا،٠ أن 

إنفالفعل جنس لأنه اعم فللففل فينة، المرقا والكلأ، الأرض، من قريتها إذا فينة ال
.معنييهمافلتقارب الأحرى مكان ل الكلمتين إحلى امتعملت، 

.٩ ٤ ص والممريمان ، ( رعى ) ، ( حفظ ) والقردان ، ( رعى ) ، ( حفظ ) الخفاظ عدة )١( 
.(كلأ ) والقردان (، كلأ ) الحفاظ عدة )٢( 

—٢٣١ —



:والخراؤ، الحفظ ص ١^ -  ٠٧٦
أو٠ كله الليل ل ثمص لأنه حارث الحارس ّءي ولهذا • مستمر حففل الحراسة أن 

أنهو والحراصسه ، الدهر وهو الخنس س واشتقاقه i فعلمه يديم نهو صناعته ذلك لأن 
ذلكسمى محه فصرفها أصا0 ظذا ، متمثا صرئا نمه أن قل الشيء عن الأفك يصرف 
الأنةصرف أق النعمة علميك اتل حرس ت ؤيقل ، الخلاصن والأصم مصدر وهو نجليصا 

٠ء

مستمراصرفا 

والحفيظ، حافظ وهو الشيء حفظ وقد الاستمرار، معنى يتضمن لا والحففل 
عنهيعزب لا الني ه! فتأويلوالشهيد العلم ممعنى ايد أسماء ل الحفيفل ! وقالوا مبالغة، 
الأحواله عليه حفيت من كان إذ الأحوال أكثر ل يه ءالم للشيء الحافظ أن وأصله ، الشيء 

ترىألا نومع. [ ١٧]•علتم ممعنى والحفيظ ت تعال اث ايدْ هلال أبو نل ٠ حفظه له يتائى 
زلحري حقيقة كان ولو ، القرآن بمففل فلأن I قولما معنى على ؛ حاففل الله إن يقل لا أنه 

إذالحيك لصِتقول وأنت فعلك، عليه محقي لئلا يرقثك الني هو الرقيب أن 
ثنفىفلا يراك ه أناعلم ■ أي ' اه راقب ■ وتقول ؟ أنت عُي، أرقيب • أمورك عن فتش 
•عنها والحث الأمور عن اكفتيس معنى يتضمن لا والحفيظ فعلك، عليه 

ؤ/م>ه-ا1هميى:شمحوي:
اشصفات من وهو ، ذكرنا ما على أمورك عن مفتثا يرقبك الني هر الرقيب أن 

هووالمهيمن ٠ تعال عليه تحوز لا ياكفتيس لصقة ا لأن !؛ ١٠٨١ا وتمعني الخفيفل بمنى تعال 
[الهلويل س ت ت الشاعر قول ومنه يالتديثر، الشيء على القائم 

زالنكر١ّ^ ني التاليه نهئمنه ننهز مد الناص إفحير ألا 
Iيمائا أي أ ٤٨/ الماندة ل ي واسمي»نأعله ؤ ؛ الأصمعيُ'وقل ، يعدْ الاس على القائم يربد 
•( حرس ر والعريان ، ( حرص ر الخماط عمدة )١( 
ا.رنب (،) حفظ ) والقردان ، ( رثب (،) حمط ر الخماط عمدة )٢( 
٠همن( والقردان) ا همن( ر الخغاط عدة )٣( 
.( رهمن ا/'ا"اأ ٣ الرب ولمان ،  rnl'xاللغأ ثمذبب ل به بلانالمن )٤( 
.١  ٤٨ص الأصمم رخمة تقدمت )ْ( 



وارعاذالحفظ ض الفرق j  ٢٣٣عشر الخاص الد 

ثمعيب فيه الرحل يلأصنعن إني أر • عنه الله رصي عمر وءال ، معرب فارمي والسان 
الشرف.بمعنى والساق ، أحبارْ نحففل على أي . (('١، فنانه على أكون 

:انمادرأ، صمات في رينه مال اف صمات ذ الوكيل ين ق المن —  ٥٧٩
رحيملهم، مالك لأنه حلقه يتديثر القائم التول بمعنى اينه صمات ل الوكيل أن 

يعقد؛التوكيل.إنما غثره صفات ول يهم، 
:ص والحماية الحمظ ين الهنق —  ٠٥٨

هوت تقول واليلي، الأرصن مثل وحمره إحرازه يمكن لا نا تكون الحمايه أن 
هوت وتقول 1 ؤيحمر يحرز ل ليكون والحففل 4 ليلي ا ■راية ؤإليه ، والارصن البلد محمي 
أنإلا والبلد الأرصن محفظ ولا 4 ومتاعه يراهمه محمي ت تقول ولا 4 ومتاعه يراهمه محفظ 
.الكلام يعرف لا عامي ذلك يقول 

:-ااهنفىنذسواصر،آ ٥٨١
الضل ستعمل لا وفوا 4 تيء منه يفلت لئلا له الحفظ تملّه لشيء ا صثظ ان 

كانإذا 4 ان الحيضمط فلأن ت فيقل الحان ل تعار ؤي4 الإفلات محاق لا لأنه نعال 
.لغالهل ا من ف، يتحفثل 

;وااضانّ ١^ م القرى -  ٥٨٢
تتقول  j،j^4؛ترى ألا • بمالل [ ١٧١]يكون والفمان 4 النفي نكون الكفالة ان 

ولا4 عنها الأجر أداء التزمت إذا الأرض وصمنت 4 ليمه تا إذا وتريد 4 زيدا كفلت4 
عنشيء التزام فالضمان 4 إحضارها إل فيحتاج تغيب لا عينها لأن 4 الأرض ضنأ يقال 

.لتعوله إلياان4 صممته إذا الغلام كمك ومنه 4 به افلكفول نفى التزام والكفالة 4 المضمون 
وق4 ه عنثيء لمم تيلزمك ولا ليمه تإزمالن4 به ءلولبت4 إذا لأنلث4 4 صمنته ت تقول ولا 

.صمنها يقل ولر ء»وينا\؟ا ]أل ، زتحض؟ وحكناتأ ؤ : قرآن لا 
أنمحوز الإنسان ان للئص والكفالة 4 للمل يكون الضمان أن على الدليل ومن 

منيمكن لر يعرفه ل؛ إذا لأنه ؛ يعرفه لا من يكفل أن محوز دلا ، يعرذ، لا من يقمن 
٠يحرفه إ ؤإن عنه يولي ان ؤيصح ٠ لميمه ت
.(ص ) ٩ ٤ 4 ( سن4 ) ٩  Y/T-الهاة ن ه الخظب4 بن صر ثرل ورد ( ١ ) 

•( وكل ) رللمغرداات4 4 ( ركل ) الخغاط عدة )٢( 
■( خمي ) والمردلت4 4 ( خمي ) الحفاظ صدة )٣( 
. ١٤٢ص اك«ربمات4 )٤( 
.( كمل ) والغردات4 4 ( كفل ) الحفاظ وصية ، 'آأا-،إا4صإآاالممريفاد4 )٥( 



ؤرعايةوا الحفظ ض لفرق ا ق  ٢٣٤عشر الخاص الباب 

;والحمJلر١٠ ين ١لهمفى —  ٥٨٣
يمضوفل •مل، ا وأنة خمالحملت تقول خى، الدية صمال الخمالا أن 

■آمال أم من وكنت مال، فقيمت وآمال، مال على فيها عولت لماء حملت )ر : المرب 
ولريومك، أذم لر حانل ذلك دون حل وإن كفيت، ومم ، شميتحغم من فكم حملتها فان 

٠غثره ول ذلك ل يكون والضمان ٠ (< غيلث من أياس 

4نتمم خ ومحا ؤ ت ال تعه قولومنه لثيء ا على لقوة ا تفيد لزعامة ا أن 
الكلاميهدا النائي لأن يه، زعيم يوش أن يعي ذلك، أداء على قاض أنا أي اأوّف/أب[ 

زمنل كانوا لأنهم ذلك؛ أداء على قادر أنا : قال وإنما لام، العليه يوسف عن يولي كان 
همرئيس—• القوم وزعيم الزعامة، ت للرياسة محيل نم ومن الهلعام، على فيه يقدر لا فحمل 

ماوالأصل اغاز، جهة فعلى زعيما ااتكفيل سمى فإن ، يريدْ ما على وأقيرهم أمحواهم لأنه 
•أءلم والد ' انمدو على يه يتقوى لأنه يذلك وسمى كله للسلاح اسم والزعامة ' ثالناْ

.( حمل ) والمردان ، ( حمل ) الحفاظ عمدة ( ١ ل 
•زءم( ) ، ( رأس ) والممد١ت ، زعم( ) ، ( رأس الخفاظ) عمدة رآ( 



همشرالمالمحن البأبب 
والسدادوالصلاح الهداية بين لفرق اي 

ْغهيقرب وما والفساد الم من ذلك يخالف وما 

;والإرشادأه الداية ين ق المن —  ٥٨٥
منالتمكن هي والهداية i له إليه التهلريق هو الشيء إل الارشاد أن 

هاك؛وَإطاشب> ا اهو ؤ ت تعال قوله ق للمهتيي الهدابة جاءت وقد ، إليه الوصول 
الإرشاد،ق ذلك مثل محئ و!؛ محالة لا مهتدون وهم بالهداية دعوا أنهم فدكر لالفاتحة/ا*[ 

،^ضإليصَإطالخم> ؤ ت نمال اش فال كما ، افلكروه إل هداه ت أيقنا ؤيقال 
كانفإذا الدلالة، والهيى لالخج/بآ'أ ، صشخىثبر ؤ ت تعال وقل ٠ لاكاتيت/'م؟ا 

الطريقت يمل وند ، الخنة إل دلالة لأنه هيى والإممان ، الصواب إل دلالة فهو مستقيما 
٠اغبوب إل إلا أرشدْ ٠ يقل ولا ، هيى 

الرشيدت يقل أن وبجوز ، ذلك من مبالغة والرشيد ، للإرشاد القال هو والراشي 
،الرشد طريق من عليه تل لما القال والراشي ، الخير علميه يبعث مما نفسه ق مما صغ الني 

الطريفن ين يقف من مثل ذلك ومثل ، الرشد طريق على والدال للمخثر الهائي والرشد 
قولهو قبل ؤإذا ، أرشيه فقد دال عاليه دله فإذا ، الهللوب الغرض إل يولي أيهما ييري 
فهوا لطريق ا >سالوك على ه نفيعثته ؤإذا راشد، فهو السبيل قصد لك فالدال 

علىيعمل من وحق ينجو، أن عليه يعمل من حق لصواب وا لسداد وا لرشاد وا رشيد، 
٠يهلك أن خلافه 

• ٢٧٧ص والممريمان ، ( رئي (،) هدي ) واكردات ، ( رثد ) ، ( هدي ) الحفاظ عمدة )١( 

— YVo —



:واكانُا، الهدى ين اإميى -  ٥٨٦
ميلمن الحقيقة فهوق كان، ما كائنا للنفس العني إظهار الحقيقة ل اليان ال 

فيدبذا أطلز، إذا هذا الغي، طريق دون الك ليالرشد طريق بيان والهيى • القول 
•وغثدها الناي إل *يى • فقل غيرْ ف اسعمل 

:تيال؛م-الأرق ٥٨٧
،والمع الفر ل ؤيكون ، الحكمة ه إليتدعو ما على الاستقامة الصلاح أن 

مابق المع إل بوئي أنه وذلك الصحة دون وقت ل ان للأنصلاحا يكون كالمرض 
فانهجهنم عذاب مثل ملأنا مي يفلا الفع إل [ ١٧٣]يويى لا الني الأم فمحا الدين، 

عذابت يقال ولا I كلهاخر تعال الذ أنعل ت ؤيقل ' ه نفل نفع هر ولا نفع إل يولى لا 
إلالتضر وااص_لح ، الحال امتقامة إل الغير الملاح وقيل؛ ' يه للمعذ.ض حثي الاحرة 

الفرائضعلى ثبري الدين ل والص_الح I ص_الح ت تعال ض يقد لا ولهدا ، الحي، استقامة 
يؤمرأن ولا ، المباح ل يرغب أن بجون فلا به ومامود ب مرغب لأنه الماحثات دون والنوافل 

يوليلما حبرا يكن لر حنا يكن لر bذا ' والخن رّور المحو دالخثر • مت ذلك لأن ته 
ودْكانت ؤإن حيرا اإلر_اصي تكن إ ولذلك I ه بالمفعة على الوائد الضرر من إليه 

صلاح.ت له يقل كما خر ت للمرض يقل ولا ، ومرورا
ذلككان الصحة، من لفلان خر المرض I فقالت أفعل، ؛ خرا•' جعلت فإذا 

إنماأفعل لأن غيره' من لل أصلح هو ت يقل ولا ، غن، من لنا خر تعال الد • ؤيقل ■ جائزا 
مناسم والخير ، غيره من اصلح باته يوصفا أن يصح لر قلدا مبالغة، فاعل لفظ على يزيد 
تعالاس تسمية دثؤ\أم أبو وقل • حير عبد •' له يقل رجل الصحابة ول تعال، ايد اسما، 
.حائر إئه يجئ؛ ول! لك، افة حار ثنقل؛ • قل ' جاذ خثر .ُازه 

;-امفى:سبمةواماةر'،
إلالوصول من الممكن تفيد والهدابة ، الماكروْ من الحلاص تفيد الجة أن 

فالجاة. كدا إل وهاواه يدا من دجاْ •' تقول انك ومحو معنييهما عن ينثئ ولفظهما ' الشيء 
بعضهملأن هما بجنوالفرق ؤإنماذكرناهما ، الشيء إل تكون والهداية ، الشيء من تكون 

.مواء أنهما ذكر 
اظالخغوعدة والنممات، . ا/ْ\'م والكياته ،  ٧١ص اساته زوق )١( 

.(،)ض(سي والدداتء) (،)_(، يي حم) 
.( صلح ) ، ( خم ) والغردامت، ، ( ملح ) ، ( خم ) الخغاظ عمدة )٢( 
.٥٤ص ترجمه تنئمت، الذي ( هاشم أم ) الصوام، لعل )٣( 
.٢  ٧٧ص والممرمات، ، نجا( ) ، ( عدي والغردان،) ، نحا( ) ، ( هدي ) الخفا>؛ل عدة )٤( 



سكلأق
:و١قجاةر١٠ الموز ين المزق —  ٥٨٩

الوصولعع الكروم من الخلاص مو والفوز ، الكروم من الخلاص عي النجاة أن 
كانا ولمالخنة، ونيلهم النار من لنجالهم ذائز؛ن الموممحن تعال اس ّش ولهذا ' الجوب إل 

ز: تعال وقل ُطلتب. قان قيل الجوب نيل يقتضي الفوز 
.ممزا نيلا الخر أنال اى ]_،/TU[ ؛ عيثأ 

:♦؟ه-اكنيىساكزذ،^٢<
>; تعال اش قال المانع، الماوئ عر العلو هو الفكر أن 

اكونيستعمل ولا سغيته، قلفر • يقد 1 اكون موصع ل ستعمل وقد ، [٢٤هرالفتح/■يتهم 
فالفكربعينه، بعدوْ ُلفر • ايقل ١٧٤بعدوه؛كما]فاز • لايقل أنه ترى ألا الظفر، وصع مل 

نيلوأصله الشر j الوقوع من بدلا الظفر ت الاوز عيسيرص؛ بن علي ونل ' للفوز مفارق 
اكازة.مثل ل صار قد لأنه مات، إذا ! ايفتاولوز ٠ اكازة ركب إذا ؛ ونوز ' الجر من الحفل 

;وال؛خلصص ص- تن م'ق' - ٠٩١
أض،من إلا تكون لا والجاة اض، يكن لر ؤإن تعميد من يكون الخلص أن 

.مما؛٥١٠-، إلا نلجتا يكون لا نه لا ، نحاI عليه ، خونلا لن يقل ولا 
:والملأجُْ؛ الهئلأء ين المزق — ه ٩ ٢ 
الخبرنيل والفلاح 1 الشر من به أويتحلص الخثر من به يتمكن ما الصلاح أن 

يثقلأنه فلاح، للاكار: ؤيقل فلحا، الأثر الماني الشيء وسمي ٠ أنره الياقي والنفع 
صلاحه.علة علم I يقال قلي، الالشفة الشقوق ت والأفلح الأرض، ق باقثا شما الأرض 

منيه يتخلص ته لأ صلاحه، موته ت ؤيفل فلاحه، صب هي ت يقل بل فلاحه، يقل ولا 
عملمن لكل أيقنا ؤيقل يناله، ينفع ليس لأنه فلاحه هو ت يقل ولا العاجل، الضرر 
الحال،استقامة إل تغير إذا إلا صالح، يقل؛ ولا افلح، قد الجر؛ حلال فيه وتكاملت وحزم 

مواءبها ينتفع صفة على الشيء وضع الصلاح ت يقل أن ؤبجوز ' اكغيثر يفيد لا والخلاح 
الأن محوز أنه ل كالمفع فهو ، بذلك، ينتفع فلم فلأن أمر أصلحتا ت يقل ولهدا لا، أو اسيع 
ذللت،.ل الألاح يستعمل ولا ، امرْ ؤيمحلح للقضاء يملح فلأن •' ؤيقل به' ينتفع 

.( نجا ) ، ( فوز ) والقردان ، ( نجا ) ، ( فوز ر الخغاط عمدة )١( 
•( ظفر (،) فوز ) والقردان ، ( ظفر (،) فوز ) الخماط عمدة )٢( 
٤٠ ٠ ص عيس بن علي ترحمة مميت )٣( 
,( خلص ؤ ، ( نحا ) والقردان ، ( خلص ؤ ، ا نجا ؤ الخماظ عمدة )٤( 
,( فلح ) ، ( صلح ) والقردان ، ( فلح ) ، ( صلح ) الخغاظ عمدة )ه( 



هذاْع يجري ومما 
:اس،^١، ^ ٠١-  ٥٩٣

،لمحواب ا وجه وجهه إدا السهم سيد ؛ فيقل للصواب التوجيه هو لتديد ا أن 
فالسيد٠ العمل قوم ت فيقل ستعار نم والقدح، الرمح كتقويم الأعوجLج إرالة والتقويم 

ؤيكونللاصايه، السهم كتسدبل الولد السبب ل يكون والتسديد الصلاح، لسبب القوم 
ومود،مولد ت وجهن على والسبب الهلاعة، إل يولي الني كاللطف الولي لسب ال 

إلالداعي هو والويمحا دونه، فعله عن الفائر لنقص به إلا السبب يقع لا الني هو فالولد 
دالمولل يكون لأنه الأسيلب ا ١٧٥اأكمر من لتديد وا والترهيب، الترغيب دعاء الفعل 

بفرهوالتشاغل عنه الاعراصى قاما الحق، طلب مع إلا يكون لا للحق والسديد والولي، 
٠الحكمه إليه ندعو ما على الأمر تقويم والإصلاح بمح، فلا 

؛؟ه-اأميىمحإحض
د1ل1أئهمعنهمؤ ت تعال اس قل الملاح، الرشد العلاء. بن عمرو أبو قل 

التعه قولومنه الدين، ق الامقامة لرشو وا ، ا،/ا"إلاد4 اماؤ—إ —م محيفألفوا ءسسدأ 
والعدم.العدم ت مثل لغتان هما وقيل ' [ ٦٦لالك٠ف/4 •شّتا«ر،شد( ذسدنمثآ آؤ 

ذلكْع يجري ومما 
:والإتمانّ الإخكام م°ق' -  ٠٩٥

السيلق يكون الني الترنوى وهو الثمن؛ من وأصله إصلاحه الشيء إتقان أن 
،،JULs■؛ل فيوغره، يى التأمه بفيصالح يوحد المختلط الطن وهو ٠ الثر أو 

أتقنتت فيقل معرفته، يصح فيمّا امتعمل نم ٠ بالتقن طلاه إذا أتقنه فيقل ؤيصلمحه، 
اللهقل ولهدا محكما الفعل والإحكام ٠ حللا فيه ييع لر كانه صحيحا عرفته أي ، كذا

تخلقلم لأنها أتقنت يقل وم محكمه حلقت أي لعود/اا 4 ؤ ت تعال 
•( ثوم ) ، ( ّال ) والمردان ، ( قوم ) ، ( يد ) الخغاط عمدة ( ١ ر 

.( رشد ر والمردان ، ( رشد ) الخغاظ عمدة )٢( 

را،الموأحد ، والأدب اللغم ألمة من ، المري ؛؛( ٣١المم عمار بن زبال ■' العلاء بن يرو أبو )٣( 
.ا tsjvالأعلام ) . م  ١٥٤ضة ترق .العم

•٧ ص والعريان ، ( حكم ) ، تمن( ر والمردان ، ( حكم (،) تمن ) الخماط عمدة )٤( 



رحمههلال أبو قال ، أصلحته إذا الباب أشت ؛ بعفهم وحكى . حاللها سد نم خلل وبها 
.محكما ابتدأته إذا إلا أحكمته يقال ولا تعال  ٥٥١

:والإي الإخكام تن  ٧١-  ٥٩٦
ولامحكما حلقه لشيء ا واحكسام يشاكله. شيء إل شيء جع همو الرصف أن 

تفيشر الأعراض، ول فيها يستعملان والإتقان والإحكام الأجسام، ل إلا لرصف ا تحمل ي
حسالكلام هدا وصف قالوا أنهم إلا مرصوف، فعل ت يقل ولا ومحكم، متض معل 
المرصع.هذا يتعيى لا محاز وهو 

:هابم>'< إ.هم؛لم، ئ ام-ى -  ٠٩٧
.تعار م غثره ل وهر الحل تفريه ل وأصله تفويته إبراٌه أن 

:والثاريبأ٣٠ الإبرام محن اأهميى -  ٥٩٨
حلافوهو ٠ عفد فوق عفدا جعل إذا العقد أرب * يقل ، العقل ثية ١]^^^ أن 

4عقيه أحكم إذا ت وأربه ٠ صعيف عقد وهو ، انشوطه عقيه إذا نشطه I يقل ٠ نشهل لا 
٠الأنشوطة حل إذا ت وأسطه 

وغيرهاالهداية يخالف ْا بثن لا''\ا[المرق 
اليابي يجري مما 

ؤيقلاريغ، أهل من فلأن يقل؛ الحق، عن الميل إلا يكون لا مطلما ١^^ ان 
فلولهذا ، مكروْ لميل اسم الزيغ لأن الماطل، عن زاغ ; اعرف ولا الحق، عن زاغ : أيقنا
•والكروم الحتوب ل عام والميل الرحغ' ل نم الفرغ • الاغة أهل 

:والنٍلءْا ١pب٦-مSخ\
وملفلأن، إل مالك مثل يرى لا وفيما يرى فيما تعمل ؤيمصير الميل أل 

ميلالعود ل ت تقول I خمة يرى فيما يستعمل امحم ت يالمحريك والسل؛ ميلا، الحائط 
حلقه.من الحاسن أحد j بميل كان إذا ميل، فلأن ول 

.ا حكم ر والقردان ، ا حكم ر الخماظ عمدة 
.( رم ) ، ( حكم ) والقردان ا ( رم ) 1 ( حكم ) الخغاظ عمدة 
.آ أرب ) والقردان ، ( أرب ر الحفاظ عمدة 
٢٠٨ص والممريمان ا ( ميل (،) زيغ ) والقردان ، ( ميل ر ، ( زخ ) الحفاظ عمدة 
•( مجيل ) والقردان ، ( مجيل ) الحفاظ عمدة 



^^|سإيزولكلأع
:وس،-اإميىسافن ٦٠١

علىالشعر كثر إذا ، عثراء صسع ت قولك من وأصله الفساد، كثرة لعثو ا أن 
ته.ق نولومنه اللغتان، أضح يعثو وعثا لغة، يعيث وعاث الرحل، وكذلك ف وجهها 

■لاكما،/'احاا لآ"تواتيلأزضشنىيم ئء 
:واأمح١٢٠ ١أمناد ين ١أهمق " ٦٠٢

نقيسفرإأنه والشاهد الحكمة، إليه تدعو اليي القدار عن التغي؛ر هو المسال أن 
لرأفرط أو المدار عن نمر ؤإذا الحكمة، إليه تدعو ما على الاسقامة وهو الملاح، 

.القدار معنى فيه وليس الحكمة عته ترجر ما والقبح ، صلح المقدار على كان وإذا ، يملح 
وي:•ا.ا"-اأميى:سص 

،يعينها لتميحة ا اد كفس، شيح ليس فساد يكون أن ومحور ، قبح غيي كل أن 
اقتضى، فاصد فلأن نالنا ؤإذا ، عليها كانت الق الحال عن تعرت أنها إل بذلك ؤيذهب 

والاحمقادالذهب فساد اقتضى غاو، إنه : قلمت ؤإذا أته؛لجر، ذلك 
:ص>'< ض ئ ؛.٦-١٧ 

،للن ١ ريب مكرة من يشم إذا الفصيل غوي يقل ومنه لفوساد ١ الغي أصل أن 
.هزلأ فمك أمه لن من يرو ر ؤإذا 

الافة.إذا:ضك قولهم وسه الهلاك الضلال وأصل الأضداد، من فالس 
بتقعلعهلكا أي ١[ ]المسجد؛/. ؤآآدأفنانيلأ.نضه ت القرآن وق ، هلكت؛ضياعها

فيه.الغي من أ؛اغ الدين م، الضلال يكون أن الكلم؛ين أصل يوجمه ؛اليي ٠ أوصالنا 
إذاالملريق عن صل ; فيقال الدين، ق يستعمل كما العلريق ق أيقنا الضلال ؤيتعمل 

الغي[ ١٧٧امتعمل!ورمما آخر، فرق فهذا خاصة، الدين ق إلا الغي تعمل بولا فالقه، 
.مهلله ق خف إذا ' الرجل غوى • يقل ٠ لخيبة ال 

. ١٧٣ص والممريمان ، د( ف) ، ( عم ) والقردان ، ( د ف) ، عثو( ) الخغاظ عدة )١( 
اظالحفدة وع،  Ti\lrات والكي، ١  ٧٨، ١  ٧٣ص والصرمات ، ١  ٨٦ص اللغات زوق )٢( 

.( نح ) ، ( مد ) والقردان ، ( نح ر ، ( د م) 
.( غوي ر I ( مد ) والقردان ، ( غوي ) ، ( غد ) الحفاظ عدة )٣( 

،١  ٤٣، م/ا'آاوالكليان (، صل (،) غوي ) والقردان ، ( ضلل (،) غوي ) الحفاظ عدة )٤( 
. ١٤٣ص والممريفات 



لسامل[:الشاعرّ يول وأنشد 
لأنناالص عر يندز لا نم زنن أمنْ الناس بخني ■^'١ ^ص 

ننبليذم الشر يفعل ومن محمد لم ا-يفعل من أن الت معنى : أيقناومل 
•الأول المعنى مى 

ك'ذلاسالخكامنإحكذا ؤ ت تعال قوله ومنه الثواب، عن صل أيقنا ؤيقال 
ثتعال قوله ومنه I صائم أي قومه ل صل هو يقال الضيلع، ممعنى والضلال ءام/أ؟[ له 
منزلتك.يعرفون لا قومك ق صانعا أي لاك-اص/لأ[ 4 وحدكط٧٠صى وؤ 

كماإلهم، ئبب قوم ق أقام من لأن صالن؛ قوم ز أى صالا يكون أن ومحوز 
يكندل( مازن يى ل لإثامته الاذنير'ُ ضان وأم ، ١^^١^، لزوله الخداءص خالد : قيل 

إلذاهنا وحيك أي [ U/،^_] iمدى ;}اه رخمه ءليُْ* أ.ح وقل 
الشهايةا وإنم، [ YATرالة—j؛/، الشلاحدان1 ؤ تعالى! قل كما عنك، صالة فهي النوة 

،الإبهلل الضلال ؤيكون كلامهم، ق المستفيض القلوب من وهذا ، عنهاالضلالة هي 
ميلحكيرمنفىمململ ومنه! ، هاأيهللمأي ام»د/حإ 4 ا'ذلاع1زن ؤ ت ومنه 

يتمرفلا وجو0 ق رف يتموالضلال ، صالا نماني أي فلأن صللي ؤيقل ، لاكءل/آا 

انكنجد، أعل من جاهلي شاعر مالك، بن عد بن-ّغٍان بن ربعأ ؛ واسمه ، الأصغر المرض م )١( 
أنهرس انمد، بن طرُت وعز الأكر، الرم أخي ابن وهو ، ئهر'اأحنهم وٌن وجها الناس أخمل ُن 

.( ١ "ا/ا" الأعلام ) . ه . ق ْ • صنأ نحر تول . امحعهرات إحدى وهي ، حايته شعره 
،١٢٢٥ص الغربية والخماَة ،  vv/xالمرية ،والحماة  ٥٦٥ص ديوانه ل الأصغر للمرم الين )٢( 

■•٢٤٧ص والغضد__ات ، ( وى غ) \ ٤ • / ا ٥ العرب ول—ان ، ١١،•ص المعضل اختيارات وشرح 
، v٦/١٣، ا*/.لأا رالمخمص ،  tta/xين العاب كل ة وبلا;، (غوي ر العروس زاج 

اللغةرُقامحس 

،حدا، يكن لم ر كريز، بن عامر بن اف عبد لأل لغرض يول ت المارك أبا ربكى مهران، بن خالد م )٣( 
ولتالحديث. هدا عني احذ ,* غيتول يتكلم كان لأنه بالحياء لقب ت وضل الحداثتن، إل بجلس ولكنه 
.( 0 . ١ ص العارف ) . _ »١ ٤ ١ مة 

•٤ ■ ص ^ ٧٠١ترحمآ تندمت )٤( 
.٤ ه ص علي أي نرجمة تتيمن، )ْ( 



:والخمزرا؛ اض ه،ا"-اأهميى:س 
،ينقصه حنى لشيء ا على الحمل والحيف ، الحق عن العدول هو الحنق أن 

.حافاته ْن تنقصته إذا ، الشيء ئحيفت ت قولك من وأصله 

نولهومنه يسرة، ومرة بث مرة مميل أن هو واليد واحد، جانب ل يكون اليل أن 
رة،ؤييمنة تضطرب أي [ رالأن—،،/4١٣ ؤ • تعال 

منيكون والاصطراب الاضطراب. أراد ؤإنما واحد حاب ل نميد أنها يرد م انه ومعروف 
[الرجز من ت ت الشاعر نل الخاتبان. 

د؛حديلها الخمن ملأءْ د ئمية ميالحبتهم 
•قوامها للن الخاسن من نمل انها ض؛د 

.حيف( ر ، حف( ر والقردان ، ( حٍغأ) ، حف( الخغاظ) عدة )١( 
عدةالخغاط)مل(،)مد(،والقردان)مل(،)مد(.)٢( 

رمقئاعر ، شرصل أم الضري، مبان بن أرد بن الرماح واس ؛ ميادة ابن م )٣( 
أندالعلمأء بعض وركا ، والعبامة الأموية الدوكن محترمي ُن ، ( مائة ر أمه إل بته بناشتهر ، هحاء 
(.Y\Iyالأعلام .) اه النابغة.مفينةا<أ من لقومه خ؛نا كان 

.( ِلأ البلاضة) رأماس ، ١ ٢ ١ ص ديوانه ل مادة لأبن الرم )٤( 



محشرالماع را/با[الأب 
والتجريبوالفممة والاختار التكليف لفرق اي 

واللطفاللطف وبين والتوفق اللهلف وبين 

ذلكْع بمجري وما 

:والإيلاءرا؛ اتمحف مح، اقري - ٦ ٠ ٧ 
ثمومن ' اللزوم السسة ل واصله ، ؛ عليه يثق ما الإنسان إلزام التكليف ان 

،اْ إيللزومه الوجه ق الكلم ت محيل ومنه حبها، لزم إذا كلما يها يكلم ملأنة كلص قيل 
هقولومنه أيما، يلزمه لا ا ميلتزم لني ا وهو مشقة' على يه اللزم • للشيء والمتكلف 

عندا ماستخراج هو والأبتلأ، المكلم، ومثله لص/آح[ وومح(أاثامنالكاءظمن؛ ت تعال 
،شيء ل التكاليف من هو وليس المشقة، والمعصية؛تحميله ااهلاءة ل حاله وتعرف المتالى 

٠المعنى ل يقاريه عا اسم الشيء على بجري فقد المواضع يعص ل ابتلا، التكليف ّعي فإن 
المتمجالمتلى ،عاملة العبد يعا،ل أنه معنا0 ، محاز تحال الذ صفك ل الابتلاء واصتعمال 

الشيءقوة تخرج يوالبلى ، الشكر بها تخرج يلانه 1 بلا، ت للنعمة ؤيقال ، عنله لما 
واحد.أصل كله فهذا البلل حل إل ؛إذها؛ه 

،٢٦ص ات اللغروق وف، ( ر بال) ' ( كلف ) والمردان ' ( بلر ) ، ( كلف ) الخماقل عدة ( ١ ) 

ا/اْأ،آ/-فوالمحات 
.٨ ٠ x/ الكليات من والتصويب ، عليه(( الإنسانية إرادة يشق  ١٠إلزام التكليف )) ت المطبوع الأصل ق )٢، 

—٢٤٣ —



١٣، ٠٣١ ٧١- ٦ ٠ ٨ ،:
ji  إلا يكون لا انمل a ،بمليإحإ : ممال ال فولهذا بمثقل<>

:تقول الأثمار، نحو ل، نقل لا U يكون قد واككلف الثقل، : الأمن و، 
ذلك.حماله ت تقول ولا الاسغنار اث كالقه 

:والإمحالأ،-امفى؛تيالإولأء ٦٠٩
ويفعليذلك يكون والاختار والمشو، الكاره يتحميل إلا يكون لا الأيتلأء أن 

هومبتلىولا i مذلك ايتلاه ت يقل ولا t عاليه احتثره؛الإنعام I يقل أنه ترى ألا اغبوب 
عندا مامتخراج يقتضي الأيتلأء إن يقل؛ أن وبجور يها، محتثر إنه ت يقل يل كما النعمة 

العالموالخسثر ذلك، ل بحاله الحثر ومع يقتضي والاحتار ٠ والعصية العياعن من البتلى 
يين.يينهما فالفرق وحقيقته الشيء يكنه يقع الني 

;والإحنار"، اكئة نص اكرق " ٦١٠[ ١٧٩١
صلاحهبن لتيالنار ءالى الذهب عرصن وأصله وأملته، الاختيار أشد الفتنة أن 

الخبرق ؤيكون ، ]الذادي-أت/'ا١[ 4 و تعال؛ نوله ومنه ائه' ممن 
:تعال وثل ، لاكلأسْاا)وأئثنآولأدُثبم< : نمال نوله مع ألاتوالشر، 

مهانهد لأنه فتنة النعمة فجعل ١[ لا-ين/آ'١^٧ ٠ثئتتهنذه، ؤَلأشتاصاءغوظ 
،المار"؛ أيحل حاله تعرف ل ايالخة أرمد إذا كالذهب بها، علمه النعم اختيار ق اليالنة 

المكليف.شيت مذلك الراد ؤإنما والشر الخير ل حاله لمغيير العبد عشر لا تعال وائد 
:واق،اجريب الإحساو ين ١أهمق — ٦ ١ ١ 

هوالتفعيل أن هذا على ؤيالل منه، والإكثار الأحمال تكرير *ر التجريب أن 
لا،أم ه حالأصلح ننظر الخرب من داواه إذا حربه قولك؛ من واصله والتكرير، للمبالغة 

داءوهو المنع من داواه إذا ت الفميل دهمع ' القردال عنه ننع إذا • لعثر ا قرد ومثله 
محاز،ذلك لأن ؤيبتلي، جر عنتقولهم على قياصا بحرب، تمال اث إن • يقل ولا معروف، 

عليه.يقاس لا واغاز 
.( حمل (،) كلف والقردان) ، حمل( (،) كلف الخغاظ) عدة )١( 
•١ ٣ ص والممريمان ، خر( (،) بلو ) والمردان ، ( خر (،) بلو ) الخغاط عدة )٢( 
•( خر (،) ض والمردان) ، خر( (،) ض ) الخغاط عمده )٣( 

•فراد ص زائدة كلمة النار« » : نلثوله اللجوع الأصل ق )٤( 
.ثرد((( )) ٣٤ A/rالعرب ان يالمر.) تعص دومحة رمي ثراي، حمع ■' والأزل؛ أزدة، حمع القردان؛ ر٥( 



^^^|لأحتإر

والرقةواللهلف والعصمة والتوفيق اللطف بين الفرق 
ذلكْع يجري وما 

وامذقّ:->يى:سمح ٦١٢
نمدمع إلا لطما يكون ولا ، العبد على الطاعن يه تمهل فعل هو اللطف أن 

الفاعلوكان ، قبيحا ءندْ يقع ما كان إذا قاما ، ■خمة الخر من فيه للف محو ما وقوع فاعله 
تتفقإ ؤإذا الطاعة معه نتفق ما فمل والتوفيق • يلطف وليس انتمك فهو ' ذلك أراد قد له 

٠الفعل محن لا إنه ت قالوا ولهذا ، توفيقا م يم الطاعة معه 
فالحب كالممفهو ، يونت الطاعة نبل محدث لعلف التوفيق أن وهو آتم وفرق 

بمزلةلأنه ، واحداوقتهما يكون أن بجون ولا ٠ الطاعة فعل وقت يلى وقته لأن • قته ول 
.ه معمحئ لز فانه . اوقك يعله حا، اذا قاما ، نحل يلأ يءدْ فان وإن ، ■عمرو مع نبد محيء 

محوزولا ، له الملطوف نفى ل تائر معها له يكون ثرة ي بأونات الفعل يتقدم قد واللعلف 
لعلفتوفيق فكل تانثر، ه نفل معها له يكون لا حتى ! ١٨]'كشرة بأوقات يتقدمه أن 

الثوابيكون ولا الفعل، قل يفع لأنه توابا التوفيق يكون ولا • نوفيئا لطف كل ولير. 
محنملف ما على نوابا يكون الملح جهه على ررموفق؛، ٩ التسمية ولكن ' يقع م لما نوايا 

ولااف، للأنمفلأن وفق يفل الأفعل، من حن لما إلا التوفيق يكون ولا ' الهلاعة 
فيه،توفيق انم يه وصف ما حال ل منقصا كان ؤإن نوفيئا مى ؤيللفللم، وفق نقول؛ 

كونواللعلف انقضى، عمروقل قول كان ؤإن ' القول هذا ل عمرا وافق ليد • بقد كما 
محقيلا جرم نديأن اه ومعنلعليف تعال قاس ، ويرهاالأمور صغر ل ينفذ الني للتي؛؛ر 

حقه.على إلا؛إحرا؛ه ذلك يكون ولا شيء عن 
جهةعلى للمدص الهنة وأجريت حنق نم التديثر، ت اللعليف ل والأصل 

اللطفؤيكون > والسهولة بالرفق يغيته إل يتوصل كان إذا الحيلة لءليف وفلان البالغة، 
الكثافة،حلاف م الخصغر أيقنا واللعلف بسهولة، الأمور ل والمداحلة العشرة حن 

النظر.ل الخفاء وهوخلاف الخم صغر أيقنا واللعلف 
وتكريرهللفعل تكثثر معنى موفق ول ' فعيل لأنه المالغة معنى اللطف وق 

إذاتمعموم والصفة ، ١^١ المعمية عن بها ممتع الق، اللعليفة هير والعصمة ممنل، لأنه 
.ونق( ) ، ( لطف ) والقردان ، ( وفق ) ، ( لطف ) الخماظ عدة )١( 



خير

أنبجرن ولا ، فيه ميح فلا التقييد على أجرى ^١ الوفق وكذلك ، ملح صفه فهي أطلقت 
،كذا ل له ولهلفا ، لكدا ووفقه ، كذا من عصمه ؛ ؤيفل ا يعمم يانه الله عثر ا يوصف
منفروق سهما يكون ان أيقنا يوجب وههنا • بجرف يهايى الأفعال هلمه من واحد فكل 

اللغةل وأصولهما ، الإكثار كراهة فتركته ، يهلول هذا وشرح ' ذكرناه الني الوجه هذا عثر 
.ذللiا فاعلم أحر وجوه من فروثا توجب أبصا واشتقاقاتهما 
:وال[ففلأ، اض س ١^ - ٦ ١ ٣ 
ادمى ربؤيلطمتي، فلأن قولك: من الفعل وهمل الم هر اللطف أن 

.عباته إل نممه يواصل لأنه أيقنا الوجه هذا من لهليما تعال 
:،٧٨؛اا'-اإهميىمحض 

وهوالعنف وحلاقه ، إليهاالتوصل ق والسهولة الأمور j السر هو ارفق أن 
فلأنأرفق ت يمل ه ومنالممع، اللغة ق الرفق واصل 1 المطلوب إل التوصل ل التشدد 

•ه مند لا ما على زيادْ بها ينتفع الق المواضع البيت ومرافق ٠ يه يرتفق مما مكنه إذا فلائا 
معنىعلى مو وليس يصحته' لانتفاعه دلك؛ مي ي[ ١٨١]فر الj الرجل ورفيق 
جانبهإل ثر يأي ثر، الل يرافقه لأنه رفيقا؛ ممى : يقل أن وبجوز واللطف، الرفق 

ثرمريقه■
;اللطف ين ق °م— ٦ ١ ه 

وإنماI ختلته إذا الصيد دري-ت : قولك من والختل، الاحتيل من ضرب المداراة أن 
•والختل يللحيلة جهته من المْللوب إل توصلت إذا الرجل دائيت ت يقل 

لطف) والمردان ، ( لطف ) الخغاظ عمدة ( ١ ؤ 

.( رمحق ) والقردان ، ( رفق ر الحفاظ عمدة )٢( 

(دري ر والقردان إ ا دري ر الحفاظ عمدة )٣( 



عشرالثامن الباب 
والعبادةث\خذا'£ة والملة الدين بين لفرق اق 

والمباحوالخلال والوجوب والفرض 
ذللئاْع بجري وما 

ترىألا ، أهلها من واحد كل " •،iuلما اسم والدين ' الشريعة لخملة اسم الملة أن 
الؤيقالملة. أهل من هر ; يقل ؤإنما الملة، حن I يقل ولا الدين، حن فلأن ■' يقل أنه 

دين•■ليي وتقول ' دبي ت له يقل فلا الشريعة، ■بمالة إل ب تالملي، • النس لخلاف 
ماوالرين اث. الإقرار مع للشراع اسم الملة لأن الملائكة، ملأ ملي : تقول ولا اللائكة، 

أهليبن مثل مرائع، فيه يكن لر وإن اللة؛ إل يقريه أنه ؤيعتقد الإنسان إليه يذهب 
الشركوليس ثرانع فيها لأن ملة' واليهودية ملة' دين كل وليس ' دين ملمة وكل • الشرلأ 

ولأ: تعال فوله مثل باكراب عليها اليبجاjى العامة الaلاءة فهو ؛ الدين أطلق ؤإذا ، ملة 
منواحد كل مي يوفد دلالته. احتلفت قيد ؤإذا ، [ ١ ءعران/آ ]آل ه اههاكزسلأر الد'تيءند 

.ثلناْ ما والأصل ، معنييهما لتقارب المواضع يعص ل الأحر يامم والملة الدين 
اظالخمدة وع، ١ ١ ١ ص والنم.u^، ،  ٣٢٨-  rrv/Tوالكليان ، ١  ٢٦ص اسات فروق )١( 

•ُل( ) ، ( دين ر دال>دك (، ملل (،) ين د) 
—٢٤٧ —



فلالموكة كبهم ل بجدونه انهم ونحج فارس لفظ اليبن أن تزعم والدس 
هميزعمالمنرل كتابهم به يكبون حطا لهم  01ؤيدكرون i نة إلف أرصهم لعرييه ا لحول 

للديننحد وتحن ، زرادست ت صلمهم بذلك سماْ النؤ، كتابه أي ، دورى دين • مي ي
صحوإن ، أعجمي انه عاليه تحكم لا كذلك كان وما ، العربية ق صحيحا واثتماقا أصلا 

جهةعلى واحد لثيء اسما والفارسية العرسة ق حمل ئد الدين فإن [ ١٨٢]قالوْ ما 
.هذا من أعجب هو ما الأتفق جهة عر يكون وقد الأتفاق، 

العدومن ا صربشيء على الذنب يعدو أن وْو المل العريتة ل الملة وأصل 
إذامليل طريق • قولك من التكرار أصلها وقيل ، علميها أهلها لاستمرار ملة الملة مت ن

:وقيل تفجر، ص الممس على الشيء تكرار وهو الملل ومنه نوطا' حتى سلوكه تكرر 
صربوهى المليلة من وأصلها الخائنة، الأمور عند لمعص يعضهم حماعة مذهب الملمة 
عالي_هتكرر وغبره اللحم ه فيدفن إذا أنه وذلك المار، موضع الملمه؛ ومنه 1 الحمى من 

ضح-حتى الحمى 
أصلهيكون أن ونحوز ٠ أطاعوه أي ت لملكهم الماس ودان الهلاعة، الدين وأصل 

.علميهاالمفس وتوطن نُتاد لأنها دين للطاعة قيل ثم العالة 
:والطاعةء٢؛ ١ليادة ين ق الم — ٦ ١ ٧ 
يعبدأن نحون لا ولهذا الإنعام، بغاية إلا تستحق ولا الخضؤع، غاية العباية أن 

حبعلى لواقع ا الفعل والطاعة بالمعبود. المعرفة مع إلا العثايئ ذكون ولا تعال، اممة غر 
والمخلوق،للخالق وتكون ذلك، يفعل ممن ة رتبأعلى اديد كان متى المريد أرائه ما 

امإل الداعي المدعو اتباع تكون اللغة؛ محاز ل والطاعة؛ للخالق، إلا تكون لا والعباية 
يطيعه؛أن يقمد ل؛ ؤإن 1 لالشيaلان مطيعا يكون كالإنسان البع، يفصد م وإن إليه، لعل 

.وإرادته دعاءه اتبع ولكنه 
:الإرادة"؛ وئوافمة الطاعة ين ١^^، — ٦ ١ ٨ 
موقعتقع لم إذا وذلك ، طاعة تكون لا وقد طاعة تكون فد الإراية موافقة أن 

هواسم، الناس عوام عند بالزمنُة الموذ-> بالكتاب أتاهم الذي انجرس ني ■' ال إ'—تبن زرادثت ( ١ ) 
اتالغايس الكائنات عن وأحتر ، للعقول الباهرة بالمعحزات عندهم زرآدثت وأتى ء بمستاه امحوس عند 
.(  TU\/.الذهب مررج ) . حدوثها نبل 

.( طوع ) ، ( عد ) والقردان ، ( ُلوع ) ' ( عبئ ) الخغاظ عمدة )٢( 
)طوع(،ررود(.والقردان ، ( روي (،) طوع ) الخمافل وعمده ، ١٦٦ص اللغات زرنا )٣( 



بكونفاد . يذلك يشعر أن غر من ؛درهم نني بتصلق أن إرادتك كنحو الفعل إل الداعي 
 j4_أصلو ولذلك ، لك مطيعا كان إرادتك أحل من ففعاله عالمه ولو ، لك مطيعا ؛

.لك مطيعا كان معه فمال ذلك إل يعانك 

:والخدمة الطاعة ين اكرْيى - ٦ ١ ٩ 

أنمحور لا ولهدا حوائجه، ل متحققا الإنسان على يهلوف ليي ا هو الخادم أن 
حيمه،الخلخل صمي ومنه ، يالشيء الإطاقه الكالمة وأصل تعال، اث محدم العبد إن ت يقل 

ا}ط{■،*من ذلك وليس حدمه، I الخدوم شأن يملح؛٠ بما الأستغل سمي حتى ذلك كثر نم 
وأما، وغر0 ؛تنفليف يتعهيه كان إذا المجد محدم فلأن ! يقل أنه ترى ألا 4 شيء ل والعبايء 

وقولما4 لالحل/أ'اا ٠ ضنوحني، ؤ ! تعال قوله ومنه 4 الaلاءة ل المرعي فهو الحمد [ ١٨٣]
((ومحقي عى نؤإليك )ر ت لقنوت ال 

:ر١ل٦مل٠٢؛ المد نص ق المن — ٦ ٢ ٠ 
الملكتقتفي ولا ، والهنة الخدمة جهة من الإنسان محتمون لن4ين ا هم الخول أن 

.عبيل4ه ت يقل كما 4 الق حول الخلق • يقل لا ولهلمءا 4 لعبيد ا تقتفيه كما 

:واإطوكص ١^، تل ^ ٠١-  ١٦٢
مملوكفهو والتاع الل يملك قد لأنه ، عبدامملوك كل وليس مملوك عطي كل أن 

وعباد4 والمعتوه لصي ا ذلك ل ؤنيحل 4 يعقل ما نوع من الملوك •و والعد • يعد وليس 
والخن.والإنس اللائكة الد-صال 

أآآ-اكنقتن

الما،إل العزبمق سمي ثم ومن الشي،' إل فيها المئحوذ الطريقة عي المريعة أل 
واحدولكل . العبود يه يطلع ما والدين 4 فيه الآحن. لكثرة الشارع ونيل 4 ومشرعة شريعة 

امتفيد أنها إلا اللة نظر العني هذا ل والمريعة ' ريعة ث منا واحد لكل وليس ' دين منا 
فيهطرق ت يقل كما شريعة لار-ين ا ل شيع ■' ؤيقل 4 اللة تفيل4ْ لا ما الاحوذ لعلريق ا يقيله 

.عليها أهلها استمرار تفيد والملة 4 طريئا 
\ا\-أ)ض{.اكهاة )١( 
•( خول ،) (عبد ) والمردان ، ( خول ،) (عبد ) الخماظ عمدة )٢( 
٠، ملك ) ، ( عبد ) والمردان ، ( ملك ) ، ( عبد ر الخماط عمدة )٣( 

. ١٣٢، ١ ١ ١ ص والممرضات (، شرع ) والقردان ، ( ثرع ) الحفاظ عمدة )٤( 



والملةالدش ض الهمق ل  ٢٥٠عشر الثامن الباب 

توالمؤمن^؛ والنتقي التض محن المرل -  ٦٢٣
علىالخاربة الصف—ة عن علل لأنه المتقي، المنة من أمدح التس المنة أن 

يتللقلا والتقي ■ الخل دذلاهر يهللق المؤمن لأن ' المؤمن من أمدح والتقي ' للمبالخة الفعل 
نقيمان والإبم، اللغة دلالة ة جهمن والأول • الشريعة جهة من وهذا ، امحمْ يعد إلا 

ا—إبمائ يكون أن بجون لا كما • فا فابمايا الفعل يكون أن يجوز لا لأنه ' حميعا والفق الكغ.ر 
•أظهر والكمر الإيمان  UHاللقفل ل النقيض يقابل أن إلا ؛ ا كفن 

:واإخنةُآُ الجنن ين اإهمق — ٦ ٢ ٤ 
إن; قلمافليلك لغة. للما ة داخلائ، لأن ل!لحن، الأءلى هي الحسة أن 

الالباح لأن . ناحان كوإن الماح فيها يخل ولا والموافل الفروض فيها تيخل الحسنة 
لأن> السلمح بحلاف طاعة وكانت الحطة ل رغب ولذلك الحمد، ولا الثواب عليه يستحق 

بحنة.هو فليس خمد، ولا فيه محواب لا ولكنه حن، مّاح كل 
:والمووأئ ١^١^ ين \إز'ق' -  ٦٢لإ،/>[ه

ومملحه،حكمة يقع الإجابة مثل والقبول رهبة، او رغبة تقع إنما الطاعة أن 
•مطع انه له لصفة ا محسن ولا i وقابل محبب انه تعال لذ لصفة ا حسنت ولذلك 

:راثجاب أجاب : قوللث ومحن واشوور؛* الإجابة بص المرق " ٦٢٦
أجاب: يقال للادعية، والإجابة عمله، اش قبل : يمل للأعمال، يكون القبول أن 

لأنة، الإجابيفعل أن طلب ت وامتجعب الإجابة، فعل معني اجعب، ت وقولك دعائه، اهذ 
شيءإل يؤول فيه المعيي لأن ' يمعنى امتجلأب وصلح لفعل، ا لطلب الأستفعل أصل 

.بفعلهاالإجابة اوقع ت وأجاب إليها، بفصيْ الإجاية طلب  '■استجاب أن وذلك واحد، 
;والطاعةسم الإجابة ص ١'^ -  ٦٢٧

موقعالواقعة الإرائ موافقة لي لأنها للأعلى. الأدنى من تكون الطاعة أن 
بنعلي قل كذا • اجله ومن يالأمر الدعاء لموافقة تفعل بان إلا إجابة تكون ولا المالة، 

,اث رخمه عيسى 

•( أمن ) ' ( وش ) والعريان ، ( أس ) ، ( وثى ) الخفاظ عمدة )١( 
.إ حسن ز والمردان ، آ حسن ؤ الحفاظ عمدة )٢( 
.١٤٠ص واكعربمات ، ( نل ر ، ( طوع ) والقردان ، ( نل ) (،طوع ر الحفاظ عمدة )٣( 

•( قبل ،) (جوب ) والقردان ، ٢ نل ) ، ( جوب ) الحفاظ عمدة ( ٤ ) 
•( طوع ) ، ( جوب ) والقردان ، ( طوع (،) جوب ) الحفاظ عمدة )ه( 



واللةلدين ١ من ذالفرق  ٢٥١عشر الثامن الجاب 

:وا،قالةلاء الندهب ص ^ ٠١-  ٦٢٨
كانإذا فلأن، مقالة منه يقل فيه، ؤينافلز قائله عليه يعتمد قول المقالة أن 

الأو فيه القول يطلو، كان سواء الطرق؛ من إليه يميل ما والمدهب السبيل، هدا فيها سبيله 
مننحتار0 لشيء ، والشرب والأكل السماع ق مذهي مدا ؛ تقول أنك والشاهد ، يطلق 
لا.أو فيه سافلر إليه، وتميل ذلك 

بحكمأو ، له معتقدا إليه الدام، يكون أن يفيد الذهب أن وهو • آحر وفرق 
هدافعلمي ، حلاقه ؤيعتقد فيه ؤيناظر يقوله أن بجون لأنه ، ذلك تفيد لا والمقالة • المعتقد 

.يمدهب ليس ومقالة ٠ يمقالة ليس مذهب يكون أن مجوز 
والنمبّ:

فرضول تق، ء%ر0 ومن منه يكون والإمجاب ' انف من إلا يكون لا الفرض أن 
علمياك والملم، ءبدْ على نيد أوجب ت وتقول ' عليه وأوجبه ' كدا العبد على تعال الله 

لهفرض ت ؤيقل ، العطاء لهم فرض يقل ؤإنما ، ذلك عليهم فرض • يفل ولا ' كذا رعيته 
وليسمتعد، غر إنه حيت من له بجب إمجاب غر من ه نفق يجب والواجب القاصي، 

ولا، حكمته ق تعال اممة علمي الشراب وجوب صح ولهدا I متعد لأنه الفرض كذلك 
.فرصه يصح 

مثلفرصا، مى نولا واجتا مى نالموكية المنة أن إ ١ ]٥٨ آحر؛ وجه ومن 
•فرض إنها يمل؛ دا| لها' قعد من على لقيل ' سمعهامن على واجبة ص التلاوة' ّجدة 
٠كثيرة له أشبله ق الوئر ذلك ومثل 

،الوجوب فيها تعمل ؤيالفرض فيها يستعمل لا العقليات أن ت آحر وفرق 
والواجبالفرض يكون وفد الحقل، ل فرض ت يقل ولا العقل، ق واجب هذا • تقول 
واحدوكل ' المعنى ذ هنا مسنهما فرق لا ' وفرض واجبن الظهر صلاة قولهم؛ ق سواء 
فيهحز إذا فرصا العود ق فرض : تقول ، الميء ل الخز الفرض فمحل أصل، من منهما 

ووجبقطت، مإذا للمغيب الثمى وجست ت يقل المقوط، الوجوب وأصل ، حزا
مقتل.أي وجبة الحانتل 

.٢٢•ص والممريمان ، ( قول ر ، ( ذهب ) والقردان ، ( نول ) ، ( ذهب ) الخغاظ عده )١( 
دةوع،  ٣٣٨، ٢ ١ ، ك/ْ والكلمات ،  ٢٧.، ١  ٧٢ص والممرات ، ١٨٧ص اللغات زوث، )٢( 

•( وجب ) ، ( فرض ) والقردان ، ( رجب ر ، ( ذض ) الحفاظ 



ماوالترك الفعل من بملو لا القام إن •' يقول من عند لفرصي وا الواجب وحد 
،العقاب اسحق يفعله ب إذا ما والترك الفعل من القاير حلو بجر من وعند ، ثبيح ترك له 

إذاا واجمالقبيح لكان كذاك كان ولو t ه لموجب لإثباب الواجب محب وليس 
٠موجب أوجبه 

حكمله فليس ٠ م عالولا قصد ولا داع يقارنه ألا أحدهما ٠ صريان والأفعل 
علىومدا داع او وعلم ضد مع يقع واكاني ، والنائم الساهي كفعل ٠ وجويه على راني 

؛أصرب اربعت 
•١لباح مثل فيه له يكون أن ضر من يفعله ان لفاعله كان ما  ''أحدها 

ذلكمى ؤي، مضرة تركه ل عليه وليس محمولة لعاب يفعله ما ت والثاني 
كونهعلى راني هو وهدا ، ؤإحاثا تفضلا ممي شرعثا يكن ب ؤإن ، وتتلوعا ونقلا ندتا 

مب4ئا.

وندوالفرص، الواجب وهو مضرة، لخقه يفعله لر ؤإن فعله، له ما ت واكالث 
٠واللازم اغتم يسس 

واغفلورالقبيح وهو الدم« اسحق فعاله ؤإن ٠ فعله له ليس الني ٠ والرائع 

:رتج<ض ص ->3، ٦٢.
وقفد. وكدا كذا الذ حم ت يقال ، والإحكام التوكيد على الحكم إمضاء الحتم أن 

لأن' نيء ل والإنح-،ب المرض من مو وليس ، مؤكدا حكما أه حكم اى ت حتما قضاء 
مل ٧٧، والأنضية الأحكام ل يكون والختم ، الأوامر j يكونان والإبحاب الفرض 
برد،لا الختم الحكم أن كما يرد لا انه والراد الاصتعارة، حهة على حتم نرض : للفرض 

يقضىت أي 4 يالفراق عندهم يحتم لانه 4 حاتما لغرامحسؤ ١ مى ن[ ١٨٦]العرب أن والثاهد 
•يوجه أو ذلك بيض انه يريدون ولص ' يه 

والإلزلإ:الإيجاب ا'اا'-المفى:تي 
والإيجابافاطل' وألزمته الحق الزمته ث يقال والماطل، الحق ل يكون الإلزام أف 

•الإلزام يه والمراد جاز مهر ضرْ ل استعمل فإن ' حق مر فيما إلا ي—تعمل لا 
•( حتم ) ، ( زض ) واكرداات4 ، ( حتم ) ، ( زض ) الخغاظ عمدة ( ١ ) 

.(لزم (،) جوبه ) واكردارت4 ، ( لزم ) ، ( جرلم4 ) الحفاظ عمدة )٢( 



سم|1لة
:وامحو>،اأهميى:سالإلزتم - ٦٣٢

'اياطل لزم ت ال يقولا الحق' لزم ت يقل • الحق j إلا يكون لا اللزوم ان 
ذكرنا.L على اياطل، وألزمه ' الحق ألزمه ت يقل ' واناطل الحي ل يكون والإلزام 

;'، ٣٠٧الخلال ١'^ -  ٦٣٣
'•تقول ذلك، فيه يعتمر لا و\ذشو؛أ، علم اليي اللح هو الحلال أن 

■اغغلور حلاف رالباح الحرام، حلاف والخلال حلال، ت تقول ولا ملح، وق الل الشي 
عنينبئ ولا ه يفعلأن لفاعله كان ما هو يفل أن ومحوز ٠ فيه يرعب ز اللي الحس وهو 
ولافعله ل عليه صرر لا ؤإنه ' حسنه على أويل الكلف اعلم ما هو • وقيل • ذم ولا مدح 
يذلك،الهائم افعل توصف ولا مبلتة، بانها تعال اممه أفعل توصف لا وأدلك I تركه 

ؤإرايأذلك، ل عليه صرر ولا يه ينتفع أن للمكلف أن ، على إنه ت قويا فمعنى 
1ثواب عليه يستحق لا انه ل مواء وئركه فنله إذ فيه، فانلذ لا لأنه قبيح، به والأمر اللح 

الحلال.كيلك وليس 
:و\يا:سالئاظة -١٧ ٦٣٤

واللغة•الترع ق والافال؛ن ، الافلانهر الترع ول يه، أمر ما اللغان ق الاا.ب أف 
ؤيمل، رردلول ت والخمع ، الحواد والنوملان؛ ، للعطية اسم أيما اللغة ل والنافلة ، مواء 
•نوافل والجمع نوفل للعهلية أيقنا 

واقافلةّ:هّا؟-اأهميى:سث 
4لسه إ ا1ن_فوب يه فالراد نة ومفرض قلنا إذا أنا أحدها ! وجره على السنة أن 

نةقيا ؤإذا ، اقإاند رسول قول يها فالراد والمنة، الكتعب هذا على المليل قلتا؛ ؤإذا 

الواجبل نهى بمها' وأمر عليها دام الي وعللته ه طريقتيها فالمراد * ه الد ;سول 
منتبديه ما والافلة والفل فرد، ومحبب تقدم رمم عن يشئ ذلك [ ١٨٧وآُيع!* والفل 

*سبب عتر 

.٢٠١ص والخميمان ، ( )زم ) ، ( جوب ) وانفردأت ، ( لزم ر ، ( جوب ) الحغاظ عمدة ( ١ر 
L( حل ) والقردان ، ( حلل ر الحفاظ وعمدة ه ٢ • ١ ، ٩ ٨ ص والخعربمات ، ١١١ص اللغات فروق ( ٢ ) 

. ٧٠ص والفرائد ، والكليان 
.٢ ٦ ٠ ، ١  ٧٧، ٤ ٣ ص والمحرمات ، نفل( ) والقردان ، ( نفل ) الحفاظ عمدي، )٣( 
.١  ٧٧، ١٢٧ص والمحرمات ، ( ص (،) نفل ) والقردان ، صتن( ) ، ( نفل ) الحفاظ عمدة )٤( 



واللةاكين اكرق ل  ٢٥٤تر كامن ا الباب 

:والخادةر١،اه-اآ-اميى:تياث 
•بق ثل على تكون والسنه ، ه نفقبل من فعله الأسان يديم ما العالة أن 

والسنة، صورته أي ت القمر وستة ، صورته أي ت الوجه مسنة يقل ومنه الصورة السنة واصل 
الالعلم أن وذلك رواته، لكثرة به العلم حصول جار ما فالتواتر وآحاد، تواتر لعرف ال 

صيقيعلم لا ني اللقير ا رواته كان ما والاحاد ، الرواة كثرت إذا إلا العائق ل محصل 
وميرْ ب س إل ااراوى اسلم ما والمرمل ' أكثر أو واحد رواه وسواء ' لقلتهم هم حم 

■ولينه بينه من يذكر وم منه يمع 
:الخد٠ ص ^ ٠١-  ٦٣٧

ومالنبيي ا رب نكتعود ؛ فالاحتيار ، اصطرار أو اختيار ت صرض على العالة أن 
أكلمثل ت والاضطرار مفارقته. عليه ؤيصعب فيعتك فعله الإنسان يكثر مما ، برام ثبري 

إلايكون لا والدأب ' ذلك ثاكل وما رؤح الويغاء الخد ،■لإقامة الما، وثرب الطعام 
*دأئا مى نلا للبين القيم؛ن والشرب الأكل ل العادْ أن ترى ألا • اختيارا 

:^٠١ : ه كلا تجب فوثك: ص \د'ق' -  ٦٣٨
لا،أو لازما كان مواء حنا المبتغي يكون أن يقتضي كذا ينبغي ت قولك أ0 

لازئا.إلا يكون لا والواجب 
:كذا"ا يجزئ : وهولك ^١ يجوز : ءولن١ ين ق الم —  ٦٣٩

يفتل—رأن للمس—افر محوز ت تقول كما ومحل، ؤخ بممعنى ، كذامحوز ت قولك أن 
ممعنىؤيكون ' ل١كاى/٤[ ه الدين يوم ملك وؤ 4 الدين يرم مالك ؤ ت قراءة وبجوز ونحوه، 

والخمفات، ٢ ١ ْ/ا" والكليان ، ( عود ) ، ٢ ض ر والعريان ، عود( ر ، ( سن ر الخغاظ عدة ( ١ر 
.١٠١، ١٢٨ص

.عود( والغردامح،) ، ( عود ) الحفاظ عدم )٢( 

•( ض ر ' ( وجب ) والمردان ، ( بض ) ، ( وحب ) الحفاظ عدة )*١( 
•جزأ( ') حون( ) والقردان ، حزأ( ر ، ( جوز ) الحفاظ عمدة )٤( 
ءاُاّ'و'ازأ كثثر، وابن نافع، قراءن وص ؛ مبك( ر ت منها قراءة، ءشُة خمس مالك،( كلمة) قرنت )٥( 

يرمث مللت؛( ) • محبمن وابن والجحدري، والأعرج، ، ومحامي عباس، وابن ، وحمزةعمرو، ^، ١١
رالثعي،هدي، العثمان أي قراءة ومي : ( متك ) والححدري. ، مريرةوأي ، عمرو أي قراءة 

:( نبك ) والجحدري. ر-عير، ، حيوه وأن حنيفة، أي زاءة وعي : ( مك ر . حيوةوأن ، وعتلية 
،-مرةوأي أنس، قراءة وص : ( ملك ) المحلي. رمرق، رقاص، أي بن رّعد عالثة، قراءة وهي 
.٢ • / ١ انحيط والحر ،  ١٠٣- ا/،ْا القراءات معحم اننلر نوغل. وأي؛ 



الوفالقد. جواز بمض وبجوز ٠ •؛،مرو من اقفل زبد يكون أن بجون قولك؛ نحو ' الشك 
أنمعلوما ان كوإن ' القثام نيئ من بجون قولك؛ نحو يمتنع ولا يمكن يمض يجوز يعضهم؛ 

اللمين الملأن لقول ا هذا أكرم •' الأحثاد بن بكر أبو وفل • ه منيقع لا القيام 
'ذلك على لقدرتهم كإبليس بمثروا حتى الملائكة من الكفر يجوز : يقولواأن يستجيرون 

•يفيد أن إلا عليه لميرته الظلم وقوع تعال الد من بجون • يقولوا أن ولا 
الطريقق الخوار ومنه ٠ فيه مضى مسالكا وحد اى جار قولك من كله هدا واصل 

أن[ ١٨٨]ه معيأمن مذهبا لها وجد قارئها أن معناه ، جائرة فراءة ت فقولك ، للغه ا ل واغاز 
هداإل توجه قد وهمك أن ، فلأن من خيرا فلأن يكون أن مجوز قلت ؤإذا ؛ عليه يرد 

ألا، سواه عما منيبا يكون أن يد لا والخائن ، اّبمواز ذكر فيه بمن لر علمته ئذا ، منه المعنى 
بكنلر إذا مسشما كلاما ذلك يكن لم ٠ ربه العبد يعيد أن يجور • قال لو قائلا أن ترى 
فيهمحب فلا ، الصحيح موع وقع أنه يميد ، يجرئ الشيء هذا ٠ وقولنا ، صواْ عما منبثا 

.عقدا كان إن التميك يه ؤيع ٠ القضاء 
السّكنوالذبح ، المغصوب -اء اللتوصو ا نحو محنيا عنه المنهي يكون وقد 

عندمحرمه المغصوب الدار ل والصلاة ٠ الحيفس ل والوطء ، البيعه وطلاق ، المغصوب 

لأذن أو ته لا ، الدار صلحب لحق ولكن الشرعية الفعل نمل بشرا لا عنها يهي لأنه الفقهاء 
وأبوءلي؛آ، أبو وذهب • بين بينهما الفرق ف٠ جائزا عنه المنهي يكون دلا ٠ ■بماذ ذلك 

علىأحذ فئ لأنه •محزئة، غبر المغصوبة الدار ل الصلاة أن إل تعال الد رحمهما هاشم 
.معصية والفحل ذلك ينوى أن يجوز ولا ' الواجب أيا' ينوى أنه المملى 

ذلكيخالف ومما 

:الفاسد وبجن عئن الننهمأ ومحن والفاسدر'؛ الردود محن م'3أ - ٦ ٤ ٠ 
iالمقول خلاف أنه وذلك الثواب عليه يستحق لا وجه على وم ما الردود أن 

بالما،التوضؤ مثل محنيا يكون أن من ذلك يمنعه ولا الثواب •٠ إيما تعال الد من والبول 
منذلك بمنعه ولا له الماهي كراهة عن ينبئ عته والمنهي أنما، ذكرند مما وءارْ المغصوب 

.٦ْ ص نالأخثاد بكر أن ترجمة تتيمن )١( 
• ٤٠ص ■^1 أي، رحمة تندمت )٢( 
.ه٤ ص هائم أم رحمة تقدمت )٣( 
.١٧ص.والممرفات ، ( مد ) ، رد( ) والقردان ، د( ن) ، ( ردد ) الحفاظ عدة )٤( 



^^ٍزوسة

والقاسي، الأخر يقيله لا ما يفيد وا،لردود عنه الّهي من واحد فكل ، أيقنامحنيا يكون أن 
٠لهما مفارق فهو جزيا يكون لا 

:و١ياح١١٠ الجس ص المرى - ٦ ٤ ١ 
دقوالشثا الطفل أفعل أن وذلك ، ٠^١ حن كل وليس حن ماح كل أن 

ممبلحن.ولت نة حنكرن 

;والإباحة^ الإذن ين ^ ٠١- ٦ ٤ ٢ 
وأماوحيه، مع يالإلا يكون لا والإذن ' مع والرااع٠ل تكون قد الإ؛لحة أن 

مطلقتعال النن إن ت يقل أن محوز لا ولهدا ذلك، عليه محوز عمن الع إزالة فهو الإطلاق 
له.مهللممة الأشياء ؤإن 

;والخئلاح والإيمان الإسلام ^ ٠١- ٦  ٤٣
لهالله يفعل ؤيكون ، ه لتفالعبد يفعله مما وهو ' الخل استقامة الصلاح أن 

وسميت، ضيما على العقاب ها ييؤمن [ ١٨٩]الق اهد طاعف والإيمان ، وتوفيقا لطما 
ابعقمن يها يلمم الق اللة طاعة والإسلام ، الطاعة لهنه التع سيل على إيمائا النافلة 

ينتفونولا ، برهم وغاليهود منه ينتمي وليلك ' ه محمد سريعة على كالعلم وصار ' الد 
•سالإءان 

وب:الأمن -الميى:س  ٦٤٤
٠غثره يامنه الني والامون ، ه نفق الثقة الأمتن أن 

ا1كهووالإإحادّ:ص -١٧ ٦٤٥
الخحدومنها ' ياللة الشرك فمنها الذنوب، من ضروب على يقع امم الكفر أن 

الكلاميهلول مما ذلك وغر النوة، ححد إل راجع وهو اث حو٢ ما استحلال ومنها للشوة' 
وليسالإسلام، إظهار مع التقديم نفي اعتقاد به حص امحم والإلحاد ' التغطية واصله فيه. 
انمراني.وكيلك ، كاداكان ؤإن ٠الحدا يسمى لا اليهوتي أن ترى ألا الإلحاد، كم ذلك 

.الفر جانب ل محقر لأنه ، لحدااللحد سمي ومنه ' الل الإلحاد وأصل 
.٢ • ٧ ، ٩ ١ ص والممريمان ، ( حن ) والعريان ، ( حن ) الخغاط )١( 
.١ ْ ص والممريمان ، ( أذن ر والمردان ، ( أذن ) الخغاظ عدة )٢( 
.( أمن ) والمردان ، ( أمن ) الحماط عدة )٣( 
.( كمر ) ، ( لخد ) والقردان ، ( كمر ) ، ( لحد ر الحفاظ عدة )٤( 



:واقفاقُا؛ ين ق الم — ٦ ٤ ٦
يفعلهمما تشبيها وممى الكمر، إمرار مع الإيمان إظهار ا أن 

يفعولا . الطالح طلبه إذا منه محرج باطنا وبابا ظاهرا بابا بجحره بجعل أن وهو ' الربوع 
والإسلامإسلامي. اسم وهو والإيمان الكفر إلا غرم وبممي سا يظهر من على الاسم هذا 

إبطانمع هما احد إظهار اس النبعفس ل وحيث فلماحدتا إسلاميان، اسمان والكفر 
اسنواب ل لا الماس؛ حمد ق ة رغبالفعل حمل إظهار والراء ، نماماذلك سمي الأحر، 

فعلمي؛ الأخر موضع ل أحدهما تعمل اسفان ، تيء ل ا س الرياء فليس ، تعال 
ماس..والأصل المشبه 

:رالمبيحر٣٠ ،ب ٧١ين ١^؛^، — ٦ ٤ ٧ 
وندالعقاب، عليه مستحما القدور كون عن ي~ئ ااككلمين عند الدب، أن 

وإيما، ذباذللئ، مي يولا ؛ الواقالطفل، س يقع كالقح عليه عقاب لا مبيحا يكون 
تحينت قيل ومنه ٠ ^؛ ٧١قولهم على الكلمة وأصل الدم، س يتبعه لما ذنبا الدب، مي ي

أنهيقبو الدبح إن يقل أن ويجوز ذئب، لها الي الدلو والدئوب ' لهاكالتاح لأنه الدابة 
استعمالههذا وعلى • صلحبه ل ما أرذل لأنه دئبا الدبح وسمي ، الءنيء الفعل س اإوذذأ 

لالطفلحقيقة.
والك؛ةن:-اإهميىسالدو، ٦٤٨

عنينبئ والدب، ، عتها١[ ل'٩ منهيا كونها عن يسئ معصية ت قوللن، أن 
أنعلى والشاهد ، رني، فعل الأخر القول، على وهو • المتكلم؛ن عند اإعقاب، استحقق 

الكراهة،عن ينبئ هي والفعماني، أمرته قولهم؛ عنها منهيا كونها عن تجئ المعمية 
منه.اوكره عنه ئهي مد وجه على فاعله من مايقع العصية أصحابنا; نال، ولهذا 

;والمامُْ؛ ال«حظور ين ق الم — ٦ ٤ ٩ 
لطانالكفرض حنا، كان ؤإن ند عنه هى نإذا محفلودا يكون الشيء أن 

يكونلا وا-لخزام • قبيحا يكن لم bن ' الارصين ارعي.بض اد ٠ القوي •بشم، اكُاٌز، 
. ٢٦ْ، ١  ١٩ص والتربمات ، نمق( والعريان) ، ( نمق ) الخماظ عمدة )١( 

•((( نمق » الرب لمان ) • النافغا، : الممع جحر بمص )٢( 
.١  ٧٨، ١١٢ص والتمريمامت، ، ( نح ) ، ( ذنب والغردامث،) ، ( شح ) ، ( ذم، ) الحفاظ عدة )٣{ 
.( عمو ) ، ( ذب والقردان؛) ، ( عصر ) ، ( ذب ) الحفاظ عدة )٤( 
.( حرم ) ، ( حطر والغرداُت،) ، ( حرم ) ، ( حفلر ) الحفاظ عمدة )٠( 



^^نؤسة

دكإذا نيغا يكون واغغلور حراما، محفلور كل وليس ٠ محفلور حرام وكل ، نيحاإلا 
أوا^لكلفا آعالم ما وهو الشريعة ل كاغظور ، القبيح إلا محفلر لا حظر0 من أن على الدلالة 

أبووفل . اكح يوصفت وإن ، محظورة البهائم أفعل إن يقل لا ولهذا ، قبحه على تل 
.غاية إل يكون قل واغفلور مؤبدا يكون الحرام ت الزبثري اش عبد 

;الوا فق، شينامنه آكل لا واممة وقولنا؛ آكله، لا وافة I قولنا ين أصحابنا وفرق 
كله،ياكله حتى محت لر أكله لا واممة نل واذا الحبر، ياكل حنث ه نفعلى حرمه إذا 

٠شينا منه آكل لا واس ت قوله بمرلة ه نفعلى نحربمه وجعلوا 
;والثوأ٢٠ الطاJان ين المنق — ٦ 0 ٠ 

ءوإواَناطعات ال تعقوله ومنه وقهر، غلة مع المكروه ل الحد محاورة الطغياف أن 
الكرومق البالغة وانمو الظلم. ق الحد جاوز إذا الماء' طغا يقل الأبة، ١[ لسم/ا i اتأء■ 

كلت الوا ق، ريم/حاأموص،شتاساككمط؛ ؤ تعال؛ قوله ومنه 1 الهلغيان فهودون 
^وصبآئصِوصِإعامة ؤ I تحال ه قولومنه فيه، عتا د فقاد فأو كفر أو كم ق مالغ 

تال تعقوله ومنه يف، الحم ل مبالغ أي عات، جبار ت ؤيقل الشية' ل مبالغة أي ل١"ياة*/٦أ 
-يهلميعره فلم ربهم على تبمدوا أهلها يعي؛ لالطلأق/ؤما 4 ؤ•ءةتص١مم٠آ 
١^ ١^ - ٦٥١:

،الإبمان من خصلة تضاد منها خصلة وكل ذكرنا ما على ممرة خصل لكمن ا أن 
وهرواحله خصلة لشرك وا 4 الإممان من خصلة صيع ففد لكفر ا من خصلة فعل إذا لعيد ا لأن 

ثرككفر لكل قيل حتى كثر لم ٠ العني هدا عن ينمع واث-تماقه اش، دون أو الاد •ع آلهة إبحاد 
لكفرا ونفيض الشكر، ونقيضه ٠ انمة كمر وأصله صفه ل والبالغة له كعظيم ا وجه على 

عليهخب وما تعال الد حقوق كضييعه ، كافر ٠ الإبمان لضح قيل ؤإنما ، الإممان بالله [ ١٩١]
استعمللما نم ، الاحلاصن الحقيقة ل الشرك ونقيثس ٠ لها الكافر ممنرلة فهو نعمه سكر من 
اسوبمزلة كان لن إلا الكفر اسم بمللق أن بجون ولا الإممان، نقيضه صار كفر ل كق 

٠شرعي اسم الإممان أن كما شرعي اسم وهو ، المعصية من معه ما لعظم ودلك الله لنعم 
المرةأهل إمام ،كان الشافعية فغها، من ، باحث ! اس عبد أم ااربتري المري صيمان بن أخمد هو ( ١ ) 

.الأعلأما/'آّآا(ه.)  ٣١٧ّنة ون ٠ أعمى وكان ممة، الرواية، صحح ، ومدرسهاصره عن 
.١٤٦ص والنميمان [ ( عتو ) ، ( محلض ) والقردان ، ( عتو (،) تلم ) الخناتل عمدة )٢( 
وفروق، ١٩٤ص واكربمات؛ ، ( شرك (،) كمر ) والمردان، ، ( شرك (،) كمر ) الخغاط عدة )"١( 

..٣ ٤ ص والمراثي ، ■ vyIy، ١  rliرالكل؛ا-ت، ، ١  ٩٨ص الكاّت، 



•وال؛موجرآ؛ الْسق محن المزقا —  ٦٥٢
نحرجلأنها ، المويجقة ؛ لارفارْ يقل ومنه ، مكروه حرؤج العربية ل المس أن 

.لهااد ن•:لك لأن ، مثرهامن حرجت إذا الأى، نش ت ونيل ، اد للأفجحرها من 
بينهماوالفرق ومحمود، منموم الخرؤج ومن ما' فالد؛كب،رة طاعة من الخروج محمي ومنه 
•ض

٢١) :والفجورص المتق ين ى المن - ٦  ٥٣
ا،لعاصيق الانبعاث والفجور ، اث؛ك>_مِه طاعة من الخريج هر الفسق أن 

ابثفوامحسعا حرنا فيها حرفت إذا المنكر، افجرت ت قولك من واصله ، فيهاوالتوسع 
حرماالمكر ل حرق لن يقال لا كما فلجر، • اكفرة لخب يقل فلا • منعث كل الماء 

أميهوما واللوامحل بالزنا حمى حتى الفجور استعمل كثر نم كر، ل١ فجر ند انه مغبرا 

:الثغْهص ؛طر : وهولاث الثغنه كمر : قولك ١"^ - ٦ ٥ ٤ 
فقتل.عفلمبا انه يفيد ، وكفرها. فيهاوبغى عفلمها أنه يفيد ، بطرهات قولك أن 

الليةواهل محققته، أي ت الشيء ,ح°ت وقد ييطار، ت للبيطار فيل ومنه الشق' الطرت واصل 
هسقتها طِإت ؤ تعال قوله تفمبر ق جاء وكذلك ا؛مممة، امحتعمل محوء البهلر ■' يقولون 

.ن؛-لإاء'اقأس؛ ْءكالزؤحجواؤلالفمص/حها 
وسّ:ههآ-اكنقتناافلم 

الحاكمجار ; تقول السلطانية، جرة الول الحكم. ل الاستقامة حلاف الخور أن 
ولايستحق لا رر صوالظالم ذلك، ل الامحتقامة فارق إذا محبرته، ل والسلطان كمه حل 

واليرهمالدانق خيانة أن ترى ألا غبرهما' او حاكم أو صلطان من كان محواء عوصا يعقب 
وهداجورا نمي الميل أو القهر وجه على ذلك أحد فإن ' جورانمى ولا ظلما نمى 
الطريقعن جار ; قولمامن الحق عن العدول والخور ' الحق نقصان الظلم وأصل ■ واصح 

وهوالإنصاف، م الفللنقيض ل ت فقيل المقيضن ض وحوك عنه، اء  ٩٢]عيل إذا 
الخق.إل بالفعل العدول وهو العلل، الخور نقيص ول المهام، على الحق إعطاء 

•( خرج ) ، ( نق ) والمردان ، مج( ) ، ( مق ) الخغاظ عمدة )١( 
• ١٧١ص والنميمان ، ( فم (،) نق ) والقردان ، ( فحر (،) نسق ) الخفاظ عمدة )٢( 
.( بطر ) ، ( كمر ) والقردان ، بطر( (،) كمر ) الحفاظ عمدة )٣( 

.١ ٤ ٨ ص والممريمان ا ( جور ) ، ( ظلم ) والقردان ، ( جور ) ، ( ظلم ) الحفاظ عمدة ( ٤ ) 



والملةالدين ,yJ الفرق ل  ٢٦٠عشر الثامن الباب 

:وا^محل١، النوء بجن اكزق —  ٦٥٦
كالزناصلحبه يالقبيح يلني وقد لها، قرئه بما النفس سوء أته من م(حوذ النوء أن 

٠والغصب الخمر وشرب 

لأهآ-المىتذم،٣":
موالظل- هفم ند •' حقه ■بميع أخذ لن يقل ولا الحق يعص نقمان الصم أن 

بمعلا أي ١[ ١ ه/أ لءلآ ولاهصا ءلأح(زاظلا ؤ ; القرآن وق 1 والكل البعض ق يكون 
منللمنخمض قيل ومنه الضان، ; العريية ق الهضم واصل حقه. بعض ولا حقه 

اهضام.والحمع؛ 1 همم ت الأرصى 
:والعشم الظلم محن ١'^^ -  ٦٥٨

يكادولا يعم، ظلمهم لأن ولاة اليه توصف وعمومه، الظالم كره العنم أن 
فتنهمن حير غشوم وال  ١٠•' المثل ول ' مهاظلمي ت يقل كما العاملة، ق غثمتي يقل 

ةالرعيلهتان الغشم يقل تل؛ نم ، الشيء اقك اعنالغثم بكر أبو وقل . ، ٢١((ئدوم 
هفكانهداية، غر على الهلريق الاعتاف"مهل ت الذ رخمه هلال ائو الشيخ قل يغشمهم. 

•المعهريْ ١لفللم طرانق غر على بجرى ظلما الغشم جعل 
وامّ:هه1-ال>يىسام 

قوأصله -التغليب، بحق؛ليس لما الطالب شيت والبغي ماذكرند، الظلم أن 
الخرحوبعي مهلرها، شلئ اى ت حلفنا ماء البغي دفعنا ت يقل ومنه الطالب، شلت ت العربية 
:تعال قوله ق وقيل الزنا، وهو البنات وكيلك ذلك، إل يرجع اد فإل تراص إذا يغي: 

•والاصتهنالة يالغلة الناس على التروس إنه.بريد لالأءراذا/'ا'اأ ؤ^لإسم،صِضاضه 
:واكخشرْا ،^ ٠٥١محن \فو'ق' - ٦ ٦ ٠ 

قبيحلقرد ١ ت فيقل ٠ لحرر ١ ق القبح تعمل ؤيالقح، الشديد الفلحش أن 
وكلالعلول، فلحش وهو القبح، فلحس هو • ؤيقال، الصورة' فلحس •' يقل ولا الصورة، 

•القبح كذلك وليس فلحش، فهو ثديية محاورة الاعتدال حد جاوز شيء 

. ١٧٨ص والممريمان ، ( نح ر ، مرا( ر واكردات ، نح( ) ، صرا( ) ا-غغافل عد، ( ١ر 
.هضم( ) ، ظلم( ) واضردات ، ( هغم ) ، ظلم( ر ا-ذماظ عمدة )٢( 
غشومسينان )ر : ا/ا-ْآ الآ.ثال صع ن الثل رواية )٣( 
■( ض ) ' ( ظلم ) ر١إلمدات ، ( بم (،) ظلم ) الخغاظ عدة )٤( 
.١٧١ص والممربمامت، ، ( نحش ) ، ( قبح ) والمردان ، ( فحس ) ، ( شح ) الخفاط عمدة )٠( 



والملةلدين ا لفرق ا  ci ٢٦١عشر كامن ا لد ا

:داسّ ١لم١م محن اكزق -  ١٦٦
صحتت يقل ولا ، صحتاحرام ٠ يقد ولهذا الحرام، صنة ل مبالغة لمحتا ا أن 

س_ححج،أنه يفيد لا ٠ حرام ٠ قفولنا ١[  ٩٣]ظاهر، حرام انه يفيد المحت ت وقيل ٠ حرام 
يست؛صلالني الحرام لمحتا ا إن ت يقد أن ومحرز حرام، انه يفيد ، صحتات ولوكا 

لهيركة لا الني الحرام لحت ا يكون أن وبحور ٠ استاص٠كه إذا صأحته ت قوكا من الطاعات■ 
صلحٍه.يستاصل أته يه الراد يكون أن وبحوز مستاصل، فكأنه 

أآا-مق;ماوبمداسم<:
ذJالثاكثر نم ؛ تعمدا إلا الإنم يكون ولا ٠ تعمد غر من تكون ند الخطيئة أن 

لالحد محاورة الاصرافج وأصل ، إسرافا ّعيستا كما ، خطايا كلها الذنوب مميتذ حتى 

:والتتبّ \لإي  'ق'م-  ٦٦٣
؛الأعشى نول ومنه 1 نمر إذا ياتم أنم ، التقصير اللغة أصل ل الإتم أن 

ااالتقارب ن م] 
ه^٠ضار٦،الالآتم__ات كذب ^١ د__التداف خزثلي جمان_ه 

رات،القص وعنى t نمر > وكلمب ء رديفط ت جع والردانط الخهلو، يعد ت الاعتلاء 
بعممله.لنهايها يشاربها تقصر لأنها إمما الخمر سميحط نم ومن 

:>يى:ساهموالآلإ،
الإثم.ص والأنم الإثم، j المائي الأثيم أ0 

,٢ صحت ) ، ( حرم ر والقردان ، آ محت ) ، ( حرم ر الحفاط عمدة ( ١ ) 
،١ ٢ ٢ — ١ ٢ ١ ص اللغات وزوق ا إ خطأ ) ، ( أم ) والقردان ، ( خطا ؤ ، ( أم ) الحفاظ عمدة )٢( 

.٧ ص والتعرمات 
٠، صرف ؤ الحفامحد وعمدة ، ا صرف ؤ العرب لصان رم، 

.( ذب ) ، ( أم ) واكردات ، ( ذب ) ، ( أم ) الخماظ عمدة )٤( 
.١  ٤٣ص الأعشى رخمة مميت )٥( 
١ا/هآ> ١ ، ( كذب \ا\\\) ان والي،  ٦٣٠ص والألقاب ١،  ٤٧^۶١;* ؤ للأعشى المن )٦( 

ةاللغرمقامحس ، ١ .ل/\'١ ، ١ • اللغة رسبب ، ( إلا ر ١ ا/'آ'ا ٠ ، ( أم ) ٢ ، ل( مخ) 
ايلاغارض (، أم (،) حمل ،) ( كذب ) ١ أ/ا>آ الروس وتاج ، ١ ا/بمآ اللغة ومحل ، ٦ ا/• 

,( أم ؤ الحفاظ عمدة ي نصبة وبلا ، ( ذب كؤ 
.( أم ) والقردان ، ( أم ) الحفاظ عمدة )٧( 



^^؛ؤسة
وا>من:ها،ا،اميىصس 

أصلأن وذلك ه، فعلقبح من العيد عاليه يتتبع أوما الدم يتبعه ما الدب أن 
الإثمت يقل أن ومحوز محاذ، فإنه أذنب قد ت للمي نولهم قاما ■ ذكرنا ما على الأساع الكلمة 

ولهذاالسعة، معنى يفيد ولا الفعل من المسح هو والذنب تبحة، عليه الني القبيح هو 
كالدنبالفعل، من الوش ; الدف ق والأصل انم، فد : نقل ولر أذنب، قد لأمي: قيل 

ة؛اللغل أصله أن وذلك الواجب، عن يه ينقطع ما وابرم ' صلحثه ل ما ١^ هو الني 
التمرقهلمر وهو الجرام، ٠ للصرام قيل ومنه القطع، 

:ر١للبر٢٠ الحوب ين المرق —  ٦٦٦
ليقد ه ومنالزجر، العريية ل أصله أن وذلك عنه مزجور أنه يفيد الخرب أن 

ينل' محوب الرجل وح-اب * يزجر لأنه يه ايمل ص وند حوب، حوب ت الإل زجر 
•وتدعى تزجر لأنها حوياء ت للنفي 

:الوزر نص المزق —  ٦٦٧
ووصماعنكؤ تعال قوله ومنه I الثقل وأصله صيمه، يثقل أنه يفيد الوزر أن 

هاا،عانيباوععئ رصل؛٩ تعال؛ ونل 
أنيفيد ، الملجأوهو الوزر، من الوزر • يعضهم وقل السلاح، يعغب أنقالها اى أ ]محمد/؛ 
•أجود والأول ملجأ' غم إل ملتجئ صلحبه 

الخيل: الياب ق الذكور الظالم يخالف ومما 
:الإضافر؛ا وين يثه المزق —  ٦٦٨

أنترى ألا ، غره وق ذلك ق يكون والنيل 1 التمنف إع3لاء الإنصاف، أن 
تعطيهأن ، افالإنموأصل ، امف إنه ؛ يقل ولا 1 علميه عيل إنه ؛ نيل مهئ إذا السارق 
،التمحمف منلث، اطل، قيل ورمما I نقصان ولا نياقة غم من نمقه وتئخذ الشيء نصف 

أنصفI ؤيقل ، ي ذكرنمما ذللمنف غر ق استعمل نم 1 الإنصافح منالث، أطل، ! يقل كما 
نصفه.يلر إذا غره وثصنط ه، نفنصف إذا الشيء 

، ٩٧ص ات اللغروق وف، ( جرم ) ، ( ذب ) راكردات ، ( جرم ) ، ( ذب ) الخغاظ عدة )١( 
. ٩٦ص والغراند ، ١ ١ ٢ ص والممريمان ، ب/\أوالكيات 

٠( حوب ؤ والقردان ، إ حوب ر الحفاظ عمدة )٢( 
*( وزر ) والقردان ، ( وزر ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( نصف ) ، ( ظلم ) والقردان L ( نصف ) ، ( طلم ) الحفاظ عمدة )٤( 



واكطّ::سالسل -١٧ ٦٦٩
،نطا والميزان ئسطا المكيل سمى ومنه ، الظاهر الين لعيل ا هو القسط أن 

ولهذا4 محقي ما لعيل ا من يكون وقد ، ظاهرا تراه حتى الوزن ل العلل لك يصور لأنه 
تقامموات لشيء ا لقوم ا وثصمط ، وجوهه يينت للمي ا لنصيب ا هو لقسهل ا إن ت ثلمنا 

٠والقسءل 

والخنن^:•؛اا"-اييىتناسم 
لعيلوا ، صر0 أو واحد ينفع يتعلق ولا ، فعلمه علميه الفائر كان ما الخمن أن 

وترب' حن الحلال كل إن يقل؛ أته ترى ألا عمرو، اوصر نني بنفع يتعلق حن 
•بعلل ذلك وليس ، حن الماح 

ذلكيخالف ما بين الفرق 

والغفرانوالعفو والاعتذار التوبة من 

معهيجري وما 

:رالامحذان، ١^^  ٧١-  ٦٧١
يذكروالعتنر ، فيه ءذرْ بعدم معترف ، منه يتوب النوا بالذنب مقر التائب أن 

،الله إلى \عت1و ت يقل أن لحان التوبة الاعتذار كان ولو ، عنوا الكروم من أند فيما له أن 
:أى ، نرْ فعفلأن إل امحنر جهته، عن الشيء إزالة : العلر واصل • إليه تف ت يقل كما 
من; يقال ولهذا ، عذيراعنرته ؤيقال؛ الظامحر، أول الحقيقة ل عليه ه نفل كان ما أزال 

٩عذ-آاوثذ-، ؤ تعار: نوله ومنه ه، منيعلر ياتتنح، من وناؤيله؛ ' فلأن من عذيرى 
•نذير جع والنند لالرّلأت/ا"أ 

:والمنتّ الثدم لر  ٧١-  ٦٧٢
تعقدولا الشيء على تدم ١[  ٩٠]فئ أنك وذلك الدم، مزر اخص اكوبة أن 

•م؛غ ندم كل وليس ' ندم توية فكل • قح غثر من التوثة تكون دلا قيحه' 
.( نط ) ، ( عدل ) والقردان ، ( نط ر ، ( عدل ر الخغاظ عدة )١( 
.( حسن (،) عدل ) والمردان ، ( حس ) ، ( عدل ) الحماظ عمدة )٢( 
.آ عدر (،) نوب ) والقردان ، ( عذر (،) توب ) الخماظ عمدة )٢( 
٠ ٧٤ص والتعربمات ، ( ندم ) ، ( ترب ) والمردان ، ( ندم ر ، ( توب ) الخفاظ عمدة )٤( 



بي1لمإة

:وا1منةلأ، الإطار ص المرى -  ٦٧٣
الدموالتوبة الءلاعة، من غرهما أو والوبة يالدعا، الغفرة طلب الاستغفار أن 

امه ملة لأنه الإصرار مع الاستغفار محوز فلا العاوية، ترك على العزم الخطٍئة"ع على 
كماعاليه وهونحكم فه، الدليل نهب قد مما ا تفعله لا ما ومشيته حكمه من لسرر 

يفعله.لا أته أحثر ما يفعل يامره يان غرم عر المتعظم التامر يتحكم 
وم:ص لئ -١٧ ٦٧٤

انمرمن حنى والدم غرك، وفعل فعلك من القانت على يكون الأث أن 
أنوذللت، القلوب، لأفعال فهومباين ٠ غرْ دون الادم فعل من بواير إلا يتعلق لا القلوب 

بمه،، الموصوففعل على يقع كما الغثر فعل على يقع قد والعبط والتمص والعلم الإرايْ 
فقط.الغثر يفعل يتعلق والغم، 

:والغمرازص الغمو بص المرق —  ٦٧٥
فلااكواب، إمحاب هر العقاب ؤإمقاط العملب، اسقلأل يقتضى الغفران أن 

اهغفر ت فيقل اش ل إلا يستعمل لا ولدا للثواب، تحق الالمؤمن إلا الغفران يستحق 
قيتصرف لا انه شدوتم على والشاهد قليلا، شادا إلا لل؛، زيد غفر : يقال ولا لك، 

ولاI تعال الد استغفرن، ! يقال أته ترى ألا تعال، الذ صفات، ل يتصرف، كما العبد صفايت، 
،اكراب إمح-اب، يقتضي ولا يم والاللوم إم-قاءل يقتصى والعفو ، نيدا امتغفرت ت يقل 

إلاإنابته، ه علينحب م عته عفا ؤإدا ٠ عمرو عن نيد عفا فيقل« العيد ل ستعمل ولهدا 
وجهعلى اسمه جل اه صفيت، ل واستعملا تداخلا معناهما تقارب لما والغفران العفو أن 

انلنما على ييل للففلان ا به تعلى وما ، واحل ممعتى له وغفر عنه الد عفا • فيقل ' واحد 
ذللث،فيقتضي له، غفر : وتقول عنه، شيء إزالة ذللث، فيقتضي عنه، عفا ت تقول انلث، وذللث، 
•له شيء إنالت، 

:والثئرر،، الخموان م'ق' -  ٦٧٦
نم1 نر بالشيء سترك تن وال. الثواب يقتضي ومحو أحمى الغفران أن 

.٧ i ، ١ ٧ ص واكريمات، ، ( توم، ر ، ( غفر ) والفردا<ت، ، ( ترم، ر ، ( غفر ) الخغاظ عدة )١( 
.٢٦٠ص والتعريمايث، ، ا ثدم ) ، ( أمف، ) والغردام، ، ( ندم ) ، ( أصغ، ر الحفاظ عمدة )٢( 
،١  ٧٣ص اللغايث، روق وف، ( ر غف) ، ( عغو ) وا،لفرداُت، ، ( غفر (،) عفو ) الحفاظ عمدة )٣( 

ا.م،آ.م،والفراممص.اآ.م/'؛آ،أبمآ،والهمات 
.( مز ) ، ( غفر ) والقردان، ، ( ّتر ) ، ( غفر ) الحفاظ عمدة )٤( 



سو|لملة

امبذكر ر إذا يلان على فلأن ستر [ ١٩٦]• فيقال ، الشيء ذكر عن الإضراب ل استعمل 
!االدنيل ه علبيستر لمن يقل ولا ، فضحه حلاف علميه الد ومتر ' عثراته من علميه اطلع 

لتر بأن وكبوز ، ا ذكرنا معلى الثواب ١صتحقاق عن سئ الغفران لأن ، له غفر إنه 
والفاسق.الكافر على الدنيا 

:والخفراه؛ الصم، تن  'ق'م-  ٦٧٧
الورى،صفحت ; قولك من الذنب عن التجاوز والصفح ذكرني. ما الغفران أن 

الولهذا 1 ة •حميلصفحة ل، تبلي وأن يالذب الذنب مواحنف ترك هو ت لقيل ' نجاوزتهاإذا 
•تعال الد ل يستعمل 

:واقمحوره الإجاط ؛_ ١'^ -  ٦٧٨
وتهو، هل حبوند بالسيئات، الحنان من الر عمل إبالل هو الإحباط أن 

ننيإذا بمنه، حبط ت نولك من وهو ، لءود/آا[ ماصنعواي؛ وحط ؤ تعال؛ قوله 
ؤحكمِ،ءتهانميتاهم؛٠ت تعال وقل ' السيئات؛الحسنات إبطل والتكفر ، الريي، الماكل 

.لصد/أا

٧١-  ٦٧٩ Uy أدب : اطل، : ؛؛:
وأمل1 نرق، لإهلأكه 1 بطلا الشجاع سمي ومنه ' الإهلاك الإبطل أصل أن 

أزاله،انه يفيد ، أدحض، ت وقولك 1 أهالك،، أته يفيد 1 ابهللمه ■' قفولك الإذلال، الإدحاض 
تعالى:قوله ومنه زل، إذا نحص: وقد الأقدام، علميه نشت لم إذا : نحض مكان ومنه 

.لاكردى/آاا ه "/وهر' بد ياجمة جتهن حؤ 
۶

. ١٢• "t/ والكلمات ،  ١٦ص.اللغات وزوقا ، ( صفح ) والمردان ، ( صمح ) الخغاظ عمدة )١( 
,( كفر ) ، ( حبط ) والقردان ، ( كفر (،) حبط ) الخماظ عمدة )٢( 
٠( دحض ) ا ( بملل ) والقردان ، ( دحض ) ، ( بملل ) الخماط عمدة )٣( 



محشرألتامع الباب 
والخوضاثثواب ين لفرق اي 

والقسالقيمة وب؛ن والثدل، انموض وبتن 

والوموالألم واثمذاب انمقاب س الثواب يخالف ما بين والفرق 
ذلكْع بجرى وما 

(١) :٧^٧، الثواب محن اكزى -  ٦٨ ٠
وأصلهالثيب، فعل على يكون لا والثواب العوص، فعل على يكون العوص أن 

'الإجلال وجه على يفع نعيم تعال الد من والثواب العامل، إليه يرجع وهوما ' الرجوع 
يفعالثواب غ، تعفليم غر من مثامنة وهو ، فقط }\لأإ يستحق لأنه العوض  viJUjlSوليس 

•ال؛يوع ل الثامنة جهة على يقع والعوض ١ا  ٩٧]٠ الحقوق على الكافع جهة على 
:والأجرأه الثواب محن المرق " ٦٨١

حتىأعمل ا مت تقول انك والشاهد عليه، اللجور النعل نل يكون الأجر أن 
العمليعد إلا يكون لا الثواب لأن < ثوايي آحذ حتى اعمل لا • تقول ولا اجرى، آخذ 
الاصتعملأن إلا كالثواب، العمل يعد إلا له يستحق لا الأحر أن على هذا ' ماذكرناعلى 
هذال يقل والأجر • الحنك على ابزاء ل شهر ند الثواب فإن وايفتا ' ذكرند مما بجري 

معنىوفيها الأثمان، ادني الثمنه طريق من مي الي الأجرة معنى على ؤيقل العني 
.دالأنتف1ع العاوصة 

٠"آ/هخ'آ والكليان ،  ٦٩، ٦ ٠ ص اللغات وفروق ، ( ثوب ) والقردان ، ( ثوب ) الخياط عمدة را، 
،٦ ٠ ص ات اللغونروق ، ( أجمر (،) ثوب ) والمردان ، ( أجر (،) ثوب ) الحفاظ عمدة )٢( 

،والممربماتص1'\.؟/.مآا، >/هه والكليان 



:وائدو٧؛ العوض نص المرق ~  ٦٨٢
منعوض اليرهم هدا : تقول اكامة، جهة على الشيء يه نعقب ما العوض ان 

إيلامهعلى الأطمل اس يعطي محا مي يولهذا تربك، من عوض الدينار وهدا خاتمك، 
ألاالثامنة، دول التماقب جهة على موقعه ؤيوقع مقامه يقام ما والجيل إعواصا، ت إياهم 

مقامالكمر ام أنلأنه ، كفرانعمته ييل إنه •' إله أحن من إل أساء لمن تقول انك ترى 
يقل؛أن وثبوز 1 ذلك ل يمح لا الثامنة معنى لأن ، كفراعوضه ت تقول فلا الشكر، 
،عوصام يلر يه ينتفع الني الوجه على بجعل إ ؤإذا به' ينتفع اليي البلد هو العرض 
أولأ.يه لينتفع غره مكان الوصؤع الشيء هو والجيل 

وفدواغنق، وفيق١٢٠ وشريف أشراف مثل يديل جع الأيدال؛ ت ضيدأى اين نل 
.الشيء من الخالق الجيل يكون 

جارياه نجلآخر مكان الوضع الشيء يه محمي مصدر الحوين عند والجيل 
يرجلمررت ت ول تقأنك ترى ألا ه، جنوغن ه جنمن يكون وقد الأول، حكم عليه 

النكرة.جنس غر من والمعرفة نكرة ودجل معرفة وزيد دجل، من يدلأ زيدا فتجعل نيد 
:ومر0ر؛ا والإثان القيء نديل نص ١لهمق -  ٦٨٣

هيرفعإلا يكون لا وتجليله معه، يقاوم يجوز يل رفعه يقتضي لا يغره الإتيان أن 
انت،نزإنؤ : نعال ه لقوليكن لر مواء يغتره والإتيان تثديله كان ولو مكانه' آخر ووضع 

Iورة الهنه تضر ل أوردناْ ممر كلام وفيه ١[  ٩٨١* فاني؛ ١[ ايدلسِْ ي غبرهذااودله 
يجدله.جاء وأبدله؛ غيره' إذا • بدله يقل ؛ الفراء وقل 

:واكسرا■؛ العوض نئن  'ق'م-  ٦٨٤
،غيرْ ومن ذلك من يكون والعوض ' ورثا أد عينا كان فيما يستعمل الثمن أن 

،ات والكلم،  ٦٩ص ات اللغئ؛—روق ، ( دل ) والعريان ، ( دل ) الحغاط عدة )١( 
. ٢٧ص والغرص ،  ٣٢ص والممرمات ،  ٣٢٨/ْ

ددريابن : يمرلرن كانوا والأدب، اللغة أئمة س يكر؛ أبر الأزلي، دريد بن الحسن بن محمد ءو )٢( 
.( ٨ n/. الأعلام ر م.  ١٣٢ تة '۶^، . الثعرا، وأعلم العلماء أقعر 

■((( قس )) العرب لسان ) • للغحله الودع أعله' محلى لكرامته يرك لا الفحل الحمل الفنض؛ )٣( 
•( أي ) ' ( بدل ) والقردان ، ( أق ر ، ( بدل ) الخغاط عمدة )٤( 
. ٧٨ص المراء ترخمه مميت )>،( 

. xaoIy ، \r\lxوالكلمات ،  ٦٩ص اللغات وروق (، ثمن ) والقردان ، ( ين ) الحفاظ عمدة )٦( 



^^إلثوفيإوعوضِ
ؤإذا٠ العوض أومن ذللث، من عوصها واظت ، ورئاأو عينا السلعة ثمن أعطيت ت تقول 

التثسه.على فهو روالورق العين غر من اكمن قيل 
:واكسن الفة ص ١لمق -  ٦٨٥

يكونقد واكمن ، ولا نقمان غر من اكمن لمقدار اؤية المهي القيمة أن 
وليسمملوك، ثمن، له ما فكل ٠ اكمن على ييل لا والملك ' وزائداوفما يكون وقد محسا 

ق١لبا، فايمحل [ ٤١]القرة/ ^ محللا أنا رولآأسثِارا تعال ايد وقل ، يمن له مملوك كل 
،اكمن ق الما، فاهخل ٢[ ٠ ]>)ٌفا ووشتإل،ققماي ت يوسف صورة ل وقل • الايات 

اشزبتv: قلت شئت إن فيها، الياء إهخق ق محو أنت كلها العروض لأن هذا ت الفراء قل 
حاز،ه لملؤيلمنا أيهماجعلته ٠ لويا يالكسعاء اشقين * نلت تثن ؤإن ، كساء ياكوب 

ثمن.أيدا اليراعم لأن اكمن ل الٍاء وصعت، والدنانثر اليرامم إل جنت، فلذا 
:و١لأثبم١ل١٢؛ ١^١، ص ١^ -  ٦٨٦

غلاماالإنسان يشيل فد لأنه شراه، امتيدال كل وليس امتيدال شراء كل أن 
•يشآره ولر ؛اجمّ وأجوابغلام 

:اساب -  ٦٨٧

كونوالأم تمر، الالأم هو العياب، أن وذللثؤ الأم، من أحص العذاب أن 
محلتؤذللثؤ امتمر ئنا ، يعداب وليس أم البعوصى قرصة أن ترى ألا ، مستمر وغر مستمرا 
الاستمراراملمة واصل ، اعدانأم كل وليس أم عياب فكل الليلة، العوض عديي 

الخالق.ل لاستمرانه عنبؤ ماء ؛ يقل ومنه 

رص'":الأب -١■^؛^  ١٨٨
'يدلك واوجعيي إيمحا يفريه نبد آلمني تقول؛ ' الألم س أعم الوجع أن 

فرك،بمك يلحقه موما الم وكل ريني، آلني : تقول ولا صريض، أوجعني ت وتقول 
الأحر.موصع ق احدهما امتعمل نم غرك، قل ومن نملثا قل من يلحقلثا ما والوجع 

والكلمات، ٩٠ص اللغات وزوق (،)ثمن(، توم والمردان) ، ين( ر ، قوم( ) الخماظ عمدة )١( 
.٢٧ص ،رالمراىد آ/اآا

•( بدل شري(') ) والمردان ، ( بدل ر ، ( شءّي ) الحغاظ عمدة )٢( 
،٦ ١ ص ات اللغروق وف(،)أل((، عيب ) والمردان (،)أم(، عيب الخماظ) عدة )٣( 

.١ v/١٨ والكليان ،  ٣٠ص والممريمان 
.وجع( ) ، ألر( ) والعريان ، وجع( ) ، أل(( ) الحفاظ عمدة )٤( 



:الأوموال}مبن  'ق'م-  ٦٨٩
إذا، ة واصبفلاة ت يقل ومنه دائما، لزوما البدن يلزم اليتم، الأم هو الوصب أن 

؛نأصبا الرين نله ؤ ت تعال قوله ا ١ ٩ ٩ ل ومنه ، لها غاية لا يعدها نية من كانها يعييذ كانت 
•ااسيات/٩ا ه ؤن_مءدابناصب ر ; تعال وقوله ، رافءل/آْ[ 

:والخمابُأ؛ الغياب ين اأمق —  ٠٦٩
•فعله عفيب تحفه يالماعل لأن يدلك وسمي استحقاق، عن ينبئ العقاب أن 

إلالأول تائية وهو ' التلو الحقاب واصل تحق، م وغم تحقا م العذاب يكون أن وثبوز 
هماوالنهار والليل المهار، الليل وعنب ، تلام إذا I الأول الثاني عس يقال، الثاني، 

'■التنزيل وؤ، اءة، إميعد اعتدار وعقب ، يهاأيدله إذا I حرة يالغبعلة واعقبه عقيبان، 
ؤتملأَنبت ه وفيمحيئه، له نالتا ذهايه يعد يرجع لر أتم، ١[ ل١د٠ر،/٠ ه منب ؤم زمدبآ نو 

أي؛ وثراحبرا منه وامتعقت ، اءرْ تتبعنا ت فلائا وتعقبت، ، [٤١رالوعد/ه لنًضه 
الأحر،منهما واحد كل يتلو بما تناويد الأمرت وتعانا الثاني' من يتلوْ ما يالأول امتثدلتج 

واحدكل ركبها إذا ت العمة الرحلان واعممب سرقته، يتلو اليتم( يالقطع اللهس وعاقبت، 
تعقبلأنها اغرمغ( وعلى لالةمص/'احا 4 واداثتللستل ر الأحر، مناوئة على منهما 
فلأن.على لفلان الدائرة تقول كما ، شراوالهرمتن حما التمح، 

دم:آآأ-اأميى:سادلأء 
تالقرآن وق ايلتته. قلت، النفع اردت، ؤإذا نفعا ؤيكون صررا يكون البلا، أن 

ي—الكرومتختبره أن ه واصلمI يلوثه ت الضر ومن لالآلفال/ماا[ ي شاءنتيمهلأءحنآ يفؤ 
وعفوي—ةحزاء إلا تكون لا والنقمة ، ايتداء ذللثؤ ؤيكون ، ؛< الصبر من عنيه ما تءحرج وت

بلاءة النقممى نوقد ، عليه أنكرته إذا الأمر عليه نقمتؤ ت تقول الإنكار، نية واصلها 
'•الأحنف، كلام وؤ، للنعمة، امم أيقنا والبلاء ، ايتداء كان إذا نقمة مي يلا والثلأ، 

الشكر.نم العمة أي ، « الثاء نم لبلا، ا» 
.( وصب ر والعريان ، ا وصب ) الخغاظ عمدة ( ١ ر 
.٢ ٩ ٣ ، ١ ه ٨ ص والممرينات ، ( عقب ؤ والعريان ، ( عقب ) الحفاظ- عمدة ( ٢ ) 

٠( نقم (،) بلو ) والقردان ، ( نغم ) ا ( بلو ) الحفاظ عمدة )٣( 
،تميم يد --، بحر ام ، التميمي النقري المعدي الري حصان بن معاوية بن قيس بن الأحنف هو ( ٤ ) 

،رم يو؛ الني. أدرك ، الحلم ؤ، الثل به يضرب ، الفاتحتن الشجعان الفصحاء الدهاة العفلماك وأحد 
.رق ت، الزمحر بن لصعب صدما وكان ، خراصان وول ه، علي الإمام مجع صغلأو< شهد 

.)الأعلأما/1'\أ(



بم_،و1وض
:هم>" ره م'بمآ-امىمحمبمأنكر 

ومن٠ المعاقب إنكار أنكر ؛ نقم ومعنى ٠ أنكر قولك من -لح أرنقم ٠ قولك أن 
.نقمه ^صياكJاب، 
:والأJمام١٢، الخقاب ص ^ ٠١-  ٦٩٣

لأنبمالعذاب، الحرم على جراء والعقاب النعمة؛العذاب، سلبغ الانتقام ان 
الإنعام.تسش والانتقام t الثواب نقيفس العقاب 

:والخرع والخسة والحذرص الخوف ص الخرق " ٦٩٤
له،خانما يكن ب الضرر يتيقن ومن ونوعه، ل الشكوك الضرر توقع الخوف أن 

نونيوالحذر ٠ ل راجيا يكن لر النفع تيقن ومن * الشك مع إلا يكون لا الرجاء وكذلك 
يدفعه،لا والخوف الضرر، يدفع والحير متيقنا، أو مظنوئا كان ٢[ ٠ وسواء!٠ ٠ الضرر 

حوفك.خذ I يقل ولا جيرك، حد ٠ يقل ولهذا 
٠والأحتر١ز١ا٢ الخدر نص الخرق " ٦٩٥

إذايكن لر ا متالتحففل هو والحفر الموجود، الشيء هن اكحففل هو الاحتراز أن 
ذلك.ظن أو يكون أنه عالم 

;واأخ؛يةُْ، ١أخوف نص الخرق " ٦٩٦
تتعالى قل كما ، نيداخفت ت تقول ، المكروهويترك بالمكروه يتعلق الخوف أن 

وحامنؤ ت سحانه قل كما t المرض خفت ت وتقول ْأ، ٠ رالحل/ سءومن؛ وبُدنميم 
نفسمن الخوف مي يولا المكروه، تمنرل تتعلق والخشية ، [ ٢١]الوعد/الحاب، سوء 

تقيل فإن ، [٢١]الرعد/ ^ الحساب وحامزسوء ؤّثجمثونملإر ت ثل ولهذا خشية، المكروه 
القولخشي إنه ا تلن[ ٩٤]^/ه ^يننيلنَلنل ؤ قل؛ قد أليس 
خشيتيقل ت العلماء يعص ونل ٠ يفعله من بم-راة الشيء إل والولي المرئي، إل الولي 

وصحعلى ولكن الأصل، على فليس ذلك قيل فإن نيد، ذهاب حشيت يقل ولا يندا 
منه.نرب إذا الشيء مكان الشيء يوصع وقد ٠ الخوف مكان الخشية 

.( مم (،) نكر ) والقردان ا نقم( (،) نكر ) الحفاظ عمدة )١( 
٢٠ رمم ، إعتب ر والمردان ، ( نغم ر ، ( عقب ) الحفاظ عمدت )٢( 
.٢ ٩ ٤ ، ١ ٠ ٧ ص والممرمات ، حدر( ) ( خوف ) والقردان ، حدر( ر ( خوف ) الحفاظ عمدة )٣( 
.١ ٢ ص والممريفات ، ( حرس ) ، حدر( ) والقردان ، ( حرص ر ، حذر( ) الحفاظ عمدة )٤( 
،١ ٠ ٣ ص والصريمات ، ( خشي ) ، ( خوف ) والقردان ، ( خشي ) ، ( خوف ) الحفاظ عمدة )ْ( 

٣٠ ٠ ٢ - .٣ ١ t/ والكليان ، ١ ١ ٨ ص اللغات وفروق ، ٢ ٩ ٤ ، ١ ٠ ٧ 



ئلمض

:والئشّ \ص تذ ^ ٠١-  ٦٩٧
؛للأم يقال نم ومن ٠ الإنسان ينل القلب وصعق الرقة من صرب لشفمة ا أن 

والثاهدi ثميء ل والخوف الخشية من هي وليست ، له ترق أي ٠ ولدها على تشفق إنها 
•لالزمن/يهأ ه ممس و: نعال قوله 

تيقول أن ؛محسن لا كما ٠ ذلك يقول أن حسن لما لثمقة ا هي الخشية كانت ولو 
نمهونبهت ، ا رقيقكان إذا شنق ئوب ■ قولهم الأصل هذا وهمن ٠ ربهم حشية من محشون 

عنقلي صعق معت_اه كدا من أشفقت ت فقولك ٠ ٧^^٠٠^ ليت حمرة لأنها بداة لا 
.احتماله 

:محلاكري -  ٦٩٨
يديملأنه راهب ت للراهب قيل نم ومن واستمراره، الخوف حلول الرهبة أن 

والرنانةالخالق، مثبوح ام لعفلما طويل كان إذا رهب حمل • قولهم من واصله الخوف، 
.هداإل يرجع المعية رأس عر الني العظم 

٢[٠ ]١ .٠ محاقهلا شريهلة على يفع خوف الرمة ت عيمى نمن علي وقل 
معوالخوف ، فاييةحصول مع المخاوف من السلامة وهي لرعبه ١ نقيضها أن والشاهد 

الشريعلةتلك تكن لر ؤإن كدا شريطة عر يفع به العلم ٌع والرهبة الضرر ■ُرقدع الشك 

:والإلداررْا ١!^^ ين ١أهمق — ٦ ٩ ٩ 
علمتهإذا الشيء ننرت ت قولك من المخافة موصع إعلام ٌع محويف الإنذار أن 

يعلمهإ وإن ، اث—تره فقد به ■كفوفه ما حل وأعلمه عثره الإنسان خوف فلذا له، فامتعيدت 
;والإنذار محاقه، مما سالم إذا شه على الإنسان محعله ما والنيرت أنلمره، يقل؛ لر ذلك 

لميا كان ولهذا اعفلم، الإنذار العمة كانت أند المخافة كانت وكلما المنلمر، من إحسان 
تعال.ايله عقاب لهم انذاره منة الماس أعفلم هإ 

.، ثض ر ا ( خشي ) والمردان C ( شمق ) ، ( خشي ) الحمافل عمدة ( ١ ) 
.آ (( بدا رر العرب لسان ؤ ٠ الكماة ت الداة )٢( 
،١١٩ص اللغلت وفروق ، ( رهب ) ، ( خوف ) والمردان ، ( رهب ر ، ( خوف ) الحفاظ عمدة )٣( 

٢٩٤صو١كرuت  ،٢٩٢، ١ . t./tوالكليان ، ٧،
•٤ ٠ ص عيس بن علي ترحمة مدت )٤( 
•( نذر (،) خوف ) والقردان ، ( نذر (،ر خوف ) الحفاظ عمدة )ه( 



:رالوصثةُاُ الإنذار نص الهمق — ٧ ٠ ٠
.رلفرك لنمك منك لوصية ا وتكون ، نمرك منك إلا يكون لا الإنذار أن 

الوالإنذار ، نفسى ؛ننرت ت تقول ولا ، غثري أوصيت ت تقول كما ، نمسى أوصيت ت تقول 
لأنهوالقبيح ءالحسن تكون والوصية . قبحه التنر يعتقد وما القبح عن الزجر إلا يكون 
فيماإلا ؛نذر0 ان محرز ولا ، الخن ضل يوصي كما المح ضل ارحل يوصي أن هموز 
.البشارة نقيضة الوصية وليت ، البشارة ميفة النذارة ت وقيل I قبح هو 

;والفرع والهفإرآ، الخوف نص الفرق " ٧٠١
وهوذلك، أشبه وما نية صوت أو غارة هجوم عند الخوف لفزِع ا أن 

،وحفنه ، (( من )ر ئ فتعديه 4 منه فزعت وتقول ، مكروه بتونغ القالب انزءاج 
،فزعي ابتداء هو أي ؛ منه فزعت ومعنى ، حول نفسه هو أي ٠ حفته فمعنى ، يتفسه فتعديه 

٠ذكرني ما يؤكد وهو ٠ الغاية لابتداء إي من رر لأن 
تعال؛قوله ل تعال اث رْ ذما على الهلوع ونيل؛ ' الخزع أسوأ فهو الهلع وأما 

٢[١ - ٢ ١—٠ أاسرج/؟  ١٤•نهاسمِ؛موءا ٠^١١ تادثجأرءا ؛؛ ١٠للإuنحاقمحاوءا إم 
.الخصل يرذ0 فيه نحتمع حتى هلوعا يمي ولا 

;والهول الخوف نص اكري - ٧ ٠ ٢ 
البحر،وهول الليل كهول منه، عليه يفحم ما على ييرى لا الشيء محاقه الهول أن 

[٢٠٢]; ست ل قل الشاعر ان إلا ٠ مهول أمر •' يقد ولا عائل، وهو ' الثيء هاليي وثق 
[الخفيف ن م] 

٠٢١آحن عراقيب ،ثي وحش امل التبى ومهول 
فاعلعالي عنرحونه له أنشئ الشيء كان إذا والعرب هولأ، فه أن الهول وشر 

محنوزأ،مثل مفعول على احرحوْ ر؛، [ عليه نأو قيه انشئ الشيء كلن ؤإذا * دائخ ■ كقولهم 
.الخليل^؛ قول وهذا ذلك عليه ومديون ذلك فيه 
•( وصي (،) نذر ) والمردان ، ( رصي (') نذر ) الخغاظ عمدة )١( 
•( فزع ) ' ( هلع ) والعريان ، ( فرع ر ، ( هلع ) الخغاط عدة )٢( 
واليان^ l\iاr٦i٦ا-^اللغة ومحديب ، )عرف()هرل(  to^Iyالروس -اج ي شبة بلا الين )٣( 

.٣٦الاJغة٤/. ،ر.نايس ١٢والخمصمآ\/؛)مول(،وكاب  ٧١ا/أ )عرنب(،١ ا/اآ'ه 
.( عول ) ا/آ١٧ ١ ان اللممن اصاغة )٤( 
•( هول ) ا/آ١٧ ١ ساللمان والتصويب ، (( بحون رر الملوع الأصل ق، )٥( 
•العض،/٦٨ كتابه ل نوله واطر ا  ٠٢ص الخلل رحمة تندمتا )٦( 



ئلمض
-ا،7-محق:تيمحف

،يطمس ولر نلق إذا ت وجسلأ يوجل الرجل وجل ، الطماسة حلاف الخوف أن 
هذال ، خوف على ت يفد ولا ، حلماسة على ذلك ومن وجل على هذا من أنا ؛ ؤيقد 

ءفلم_تذكرت إذا أى االأثال/آ[ ي ذحكمراشوضثنلربمر ١^٠^^ ؤ ت القرآن وي ، الوصع 
منفاصطريوا مقصرون أنهم وظنوا لطاعه ا من قيموه ما إل فلويهم تطمئن ٠ وقيرته الد 

،متعد عبر • ووجل ، متعد ت وخاف ٠ شيء ل الخوف من الوحل فليس ، ودالةJوا ذلك 
.المعنى ل ييتهما فرق على ييل وذلك أيضثا محتلمتان وصيغتاهما 

:واأخثتةُآا الائقاء ين ١أهمق " ٧٠٤
الخشية.ق ذلك وليس محاق مما الاحتراس معنى الاتقاء ل أن 
:واثوس واأآأسص الخوف بص ١^؛^ - ٧ ٠ ٥ 

وأنخاؤ تعال؛ ه قولونحرم ا' وغرمالملاح من العيذ على بجرى الاس ان 
،■محليلث.■، بماس لا • فيقل جازا الخوف موصع ل ؤيستعمل راخديد/هآا ^ فأأسشرمل الخرير 

.فيه كراهة لا اي ، الفعل هدا ل محاس ولا 
:و١اثهشأ٤، الحيرة بص اكرق — ٧ ٠ ٦ 
الحيرةتكون أن ؤمحور ا ظاهرا إلا يكون ولا واصطراب تريد مع حيرة الدهس أن 

٠حترته يظهر ولا يقدم أيهما على ييري ولا فيهما يروى أمرين الإنسان كعرة حافية 
٠دهشته يظهر ولا يدهش أن محوز ولا 

:والخياءأْ؛ الخجل بجن ^^ ٠١٠١— ٧ ٠ ٧ 
ظهورأو حجة ذهاب عند القلب يلحق لغم الوجه ل يظهر معنى الخجل أن 

ولهذا، الحياء بقوة الارتياع هو والحياء الهيبة، بمه تتغمم شيء فهو ذلك، أشجه وما ريبة على 
الحدهلم ز يفعله أن محجل ت يقل ولا ، كذايفعل أن الحل هدا ق يستحي فلأن ت يقل 
٠يكون مما والحياء كان، مما فالخجل يفعله، أن نل تتغيرَمه لا هيئته لأن 
•( وجل ) ، ( خوف ) والقردان ، ( وجل ) ، ( خوف ) الحفاظ عمدة )١( 
.١٠٣ص والممرمات ، ( وقى ) والقردان ، ٢ وقى ر الحفاظ عمدة )٢( 

•( بأس ) والقردان ا ( بأص ) الحفاظ عمدة )٣( 
•( حم ) والقردان ا جهر( ) الحفاظ عمدة )٤( 
٠ص والممريفات ، ( حص ) والقردان ، ( حص ) الحفاظ عمدة )ه(  ١٠ ٠



(١),

 >١٧..

زكوفِوإكضِ^جم؛

أصل؛ االأناري؛ اين وقل ، توسعا٢[ ]٣• الخجل موصع الحياء ستعمل وقد 
هلالعرب استعمل كثر نم الرزق طلب ل الحركة وثلة والتواني الكل اللغة ل الخجل 

نإذاذقنت_ن'ُئ جنئن إذا ١) :الحدث وق الكلام، ل الانقطاع مض على أحرجوْ حتى 
الخجلت لت عبيأبو ونل ' لس كوحجلن؛ ٠ ذللس • أي دقعس ٠ اء حجلس تجس 

اليهش.تمعني الخجل العرب عن حاء وقد < العناء احتمل سوء هو وقيل! ، الأشر ههنا 
[التقارب من ] ا الكمتُ قل 

وانحجلور الحروب لوقع هم ئابا عنينوا ندمعللم 
•مهونن لمح، يخرا ب أي 

:واشعّ الت■جاء نص اأمق — ٧ ٠ ٨ 
هفيظنه أن إلا فيه، الشلئ، صام< يعتري الني الحر بوقوع الظن *و الرجاء أن 

الخنة،التي يلخل أن ارحر ت يقل لا أته والشاهد ٠ العلم قبيل من هو وليس ، أغل، 
قالأمل ت والرجاء ■ ذلك يعلم لر إذا الحنة فلأن بيحل أن أرجو • ؤيقد ' متيقئاذلك لكون 
يكونولا ، والمخوف، المرجو ل الشلثا مع يكونان لأنهما الشر، ق ، الخوفI والخشية الحر، 
رجوتتقول؛ ينف ؤيتعلى إليه' ته أوما المرجو كرم من إليه يدعو سبب عن إلا ارجاء 

الرجل.أعيان إل يتعلى لا ارجاء لأن ' نيد من الحر رجوت واراد ' نيدا 

• ٦٧ص الأنا;مح، ابن رخمة تندمت ( ١ر 
.مممف وسن« » الطوع الأصل فا )٢( 
. ١٢٧،النهاة )٣( 

.١ ٣ ١ ص عدة أن رخمة نقدت )٤( 
ياشهر ة، الكوفأعل من الهاشمم، خام المستهل، أم ، الأدي خنس بن زيد بن، الكمين *و )ْ( 

.ع  ١٢٦ضة تول . * fjj■ ،jثتة ابما، وأنوأخيارها ولغابما الرمح، بآداب عالما كاد الأموي، الخم 
.(ه/'آ■١٢ )الأعلام 

،( ع دفر أ/بمهه . انمروس اج وت، ٢ إ الأدب ودءاذ ، ؟/٧ دما'ه ف، للكميت الين )٦( 
،( يقع ٩) ح/. الرب ولماد ، ١  ٢٨٦ص اللغة وحمهرة ، U/>،>، ، ٢ ١/v. اللغة ومحذيب ، ( جل خ) 

اضومق، ١ ٧ ١ ص كبم، اللأبن والأصداد ، ١ ْ ص للاصمص والأصداد ، ( خجل ر ٢ • /• ا١ 
..بمأأ/'ااأ،اللغة 

، ٢٩ص ات اللغر»__روذ، ، ( يع (،) رجل ) والنيات ، ( يع > ، ( رجر > الحفاظ عمدة )٧( 
.١ ١ ٤ ص والعرفان 



فك—انكلشيء ا ؤ، طمعستؤ ذ_إدا ، إليه يدعو ّسب غير من يكون ما والطمع 
،الرجاء يدم ولي الطمع ذم ولهدا ، إليه يدعو سجب هناك يكون أن عثر من بمه اك نفسحديت 

وحيرت، منه زقت ؛ تقول كما ، فيه طمعت ت فتقول ، بجرف الفعول إل يتعيى لطمع وا 
علىينيته ؤإذا ، كالنسة جعلته إذا ، ودئِ.-سا وزف خبر مثل ٌلبع ٠ الفاعل واسم * منه 

.طامع ! نلت فعل لا 
داس":ا.ي-الهمذ:نذامحيل 

،تامل ٠ وطل استمر إذا الشيء ق للتنلر قيل هذا فلأجل i يستمر رجاء الأمل أن 
•ابلو ارمل ومد الأمل، من وأصله 

توالمحة والقنوب الأس بجن الم3، - ٧ ١ ٠ 
هالأن، الأمل يعد إلا تكون فلا الخيبة وأما ، الياس محن مبالغة أند القنوط أن 

والبأسوالرجاء I يعيه يكون وقد الأمل قبل يكون فقد لياس ا قاما i أمل ما نيل امتناع 
.أمل عما المنففر والخائب ، والفلفر الخيبة كتعاقب يتعاقبان نقيضان 

.( أمل ) والعريان ، ( أمجل ؤ الخفاظ عمدة ( ١ ؤ 
١ ٩٦~ ١  ٩٠ص اللغات وفروق ، ( تنط (،) يأس ) والقردان ، ( قنط ؤ ، ( ياص ) الخفاظ عمدة )٢( 

.٢  ٩٧ص والفراتمد C ١ ١ ه/ّآ والكليان 



العشرون]1.أ[اواب 
والزهووالخثرية والتيه الكر محن لمرق اي 

والهونوالخشوع والخضوع التدلل من ذلك يخالفا ما وبين 

ذلكسل وما 

:وئ<ااي-ال>ق:سالمح 
عظيم،شأنه لأن ملح، تعال اهذ صفهن ل وهو ٠ الشان عظم إظهار هو الكبر أيا 

معنىمهنا والشأن ، أهل لها نا ولللعغلمة أهل وهو ٠ صغير شاننا لأل ٠ ذم صفاتنا ول 
منوجه على فيها له الأصغر مساواة ؤيتحل التعظيم، مراب أعلى ل هي الي صفاته 
مساواةيمكن م والعلالشرف ق والكمبر المن ل والكبر الشخص والكر ' الوجوم 

اوأم، اجزاوْ تضاعف 1 الشخص ل الشا، ملة يتضاعف المن ل أما له، الصغير 
تائهاالتكبر محمي ؤإنما والفثلأل، الخيرة اّاله والتيه • العلم ذلك، مثل اب، ذ-اكتبمالعلم 

،نيه يتحير  ١٠الأرض من والتيه • يه الد ا يوصفولا ٠ والتحير يالضلال التشبيه وجه عر 
•يتحيرون اى لسْ/ا'آ[ ر'س،ويىفيلأمض؛ ت القرآن ول 

:وي،لإالأ-ال>يىئم 
،شيء لى الكبر من ت، ولي، والللئ، العز هى والكبرياء ' ذكرني ما الكبر أف 

اللك،يعق __/au[ ريوس ه ^يِاثاءفيمض ؤ • تعال نوله والشاهد 
لانه إلا ، إظهارت التشجع الكبرمثل نهوإظهار التكبر وأما والعزة' والسلعلان 

.تيه( ر ، ( كر ر والعريان ، ته( ر ، ( كر ) الخغاط صدة )١( 
 )T( ٢ • ٢ ص اللغات وزوثا ، ( كُ ) والعريان ، ( كر ) الخغاظ عدة.

—٢٧٦ —



جمو1وب

تقدسقولهم معنى على وهو ' الير انه يعتقد أن له يحق انه بمعنى تعالى ا؛ذ صفك 
.ءّادْ ظالم عن الكبر انه بمعنى صفاته ل الكبر وقيل؛ وتعظم، علينا ترم على لا وتعال 

;والصJت والبمروة؛ا، ؛^ ٥١ين ١^؛^ -  ٣٧١
٠لمغلها فخامة هذا على ؤييل وت، الخم وكيلك الكم عن ابلغ الخيمية أن 

العربية:اهل قال ولهذا الحري، مدا بجري فيما المعنى فخامة على نيل اللفظ وفخامة 
لفخامةاللماغي من أبلغ الطاغوت وكذلك 1 لفظه لفخامة الملك من ابلغ الملكوت 

ومعي، طاغوُاالله دون من عبد ما م سمى حتى الءلاغوت اصتعمل كثر ولكن ' لفظه 
الثرمن معمية أو ضرب ل الحد جاوز من وكل طغيانه، لشدْ ٢[ • لْ به الشيطان 
تعظمإذا الرجل ئجثر ت العلماء بعض ونل ' تكم من أبلغ وبجثر؛ • طغى فقد والكروم 

القهر،معنى يتضمن لا الكم لأن تكم، من ابلغ أنه من نلني ما يؤيد وهدا ' بالض 
!•والحار 4 ؤإ0ذبمامماجبأ"كإبم • تعال نوله ل العقم • دايار ' القهار • وابجار 

:تعال قوله ل القتال، :الحار ؛ وقال، لق/ْا[ تعالتووثاان،مبجاميم قوله j، لط• الت
 Pوججر، الإكرام : والإجبار ، فنالع، : قالوا' لاكماء/»'ااأ 4 ^^اثممسملحامتي أدأ ث

;ونحم واجتم الحم، با حشوالحارة: بالعمة، رفعها المصيبة: وجم إتمامه، : القص 
الأنه بمعنى تعال الله صفات ل الحار : وقيل فته' أرش لا اليتم، والجار؛ بالقهر، تعظم 

مالأ،اب أصإذا مالأ الرجل بجم • ؤيقل، ' اليد فاتت الي الخلة j، وأصله ، يبال؛١^١^، 
جلال تعالله أسماء ل الجار : عطاء ابن ونل، ' الرطب ه يابj، نبت إذا • البت وبجم 
•الواوواكاء ، بجذفالحرون إل وب منممير والجدية ' الكر بجبر أنه بمعخم، اّءه 

الجبر.ل المبالغة ومعنا0 الصائر محرى يجرى أيما والحرون 
والرم؛الكم نص المزق - ٧ ١ ٤ 

الأستحمق.فرف، القي رفع حاص_ة ا فينوهو الشان عظم إظهار الكم ان 
ترىألا ذلك، وماأشبه أوجد مل، اياهامن شيء رقع الاصتعمل، مايقتضيه والرهوعلى 

زهت: ، قو١٧وهومن عنيه، قدرْ رفع اى نيئاذهاْ كأن لهومزهو' الرجل زها • يقال أنه 
الكلام.ل التزيد والزهو؛ رفعته، إذا الشيء انربح 

.١٩٥ص عائم الومغر ، ٢٩٦، ٧٧ص والممريمان ، ( حم ) والقردان ، ( حم ) الخغاظ ة عد )١( 
.طغو، ؤ الخغاط عمدة )٣( ٠ ا مللي ) الخغاظ عدة )٢( 
الرا،بيلئغ كان ر١دكال٠ا■ث. اللغاء ألة ومن انمزلة، رأس : حديمة أبو الغزال، عطاء دن واصل ءر )٤( 

.( .١ ٩ - ١ •  a/aالأعلام ه.)  ١٣١.مفاّتة غنافسلها 



لامقينامرواكه ٢٧٨ون انمر الباب 

وص:الزهو هاب-ا1مق:س 
ؤيتصرفنحو، رأسه ل : يقل ولهذا الكمر من رأسه ينحب أن هى النخوة أن 

كما، كدانح-اه سمع لآ ته أ إلا منخو، فهو الرجل نحنا ' فيقل الزهو، كتصرف لعريية ا ق 

أنفهق : يمل ولهذا منخره، ؤيفتح الكر من أنفه يشمح أن هي الحثزواية أن 
الكمرمن رأسه مل إذا نة حنزوا رأصه ز : أيصاؤيقل تحنوة، أنفه ل • يقل ولا خنزوانة، 

أتفه.يإمالة شبهها 
:^١،ماام\"الهميىتنص 

هوت تقول صهتبه، عند شيء يعادله لا حتى يه السرور شيم يالشيء العجب أن 
مّروراكان إدا ه ينف٢[ ٠ ]٦ معجب وهو ، يهاالسرور شديد كان إذا بفلانة معجب 

الوق، شيغء ل الكمر من العجب فليس يه، صر : يقال كما أعجبه، ٠ يقل وفذا • بحصالها 
لها٠هى وليت منها يتعجب أن لهاينبغى فضيلة على النفس عقد العجب ت عيسى ن على 

:والإظافر٢، الأطار ؛_ ١^ - ٧ ١ ٨ 
أنفة،غير من الكبير محللبها الاستكبار يكون وقد الأنفة، معنى الاستنكاف ق أن 

عنس—ذكف أى ]اداء/آ7اا ه صبشرضءكِإ؛ ؤ تعال! وقاو 
الطاعة.الإذعان عن رستكثر المودية الإزار 

:^٦ ١^ ص ١^ -  ٩٧١
منه،أعظم ه وأنفوقه له محضع من أن فاعله يرى فعل قيل ّْا *هملى الخشؤع أن 

١[٠ ه/ح لطه ونضت1لآ"عتملجوإ ؤ ت تعال قوله والشاهد خاصة الكلام ق والخشؤع 
ألأنإذا وأخضع: لالمرأ0 ارحل خضع يقال ؛ يؤيد ابن وقل القلوب، أفعال من هما وقيل 
ش<أئبىوحأبأهؤ : التنزيل وق وعنفه' رأسه الطاطئ : والخاصع نال ، لهاكلامه 

بكونولا له الخشوع الخاشع خوف مع إلا يكون لا الخشؤع أن يعفهم وعند ، وليعداء/،[ 
.١٠١ص والنميمان ، ( عجب ) واكردات ، ( عجب ) الخغاظ عمدة )١( 
.( نكمح ) ، ( كثر ) وألفردات ، ( نكف ) ، ( كثر ) ألحفاظ عمدة )٢( 
،١٢٢ص الليات وزوق ، ( خضع (،) خشع ) والقردان ، ( خضع (،) خشع ) الحفاظ عمدة )٣( 

. ٧٩ص والفراتد ،  yofyوالكليان 
.٢٦٧ص ترجمه تقدمت )٤( 



^^مو1لب
،خاشع قف ت يقال ومنه ، الس وأصله ، قله خشع ت فيقال لقلب ا إل يضاف ولهذا ، تكلها 

معهيكون أن يقتضي ولا لتطاطو وا لتطاسار ا هو والخضوع . المهولةعليه تغلب 
الأسانمحضع أن نحور وقد ٠ قلبه خضع ت فيقل القلب إل إصافته بجون لا ولهذا خوف، 

تيعضهم ونل كذلك، الخشوع يكون ولا فوقه له الخضوع أن يعتقد ان بو من تكلما 
والخشوءالامتجداء والإقرار الدن ل الخضوع أن إلا الخشوع من المعنى بمب هر الخضوع 

لصوت.ا ق 

:والثذلأ، الثواضع تن ق افن -  ٠٧٢
منقدرة إظهار والتواصع ' ل يتدلل من مقاومة عن العجز إظهار التذلل أن 

لخدمه،متواصع الملك يقال؛ أنه ترى ألا ٠ لا أو التواصع على فدره ذا كان مواء له بتواصع 
العجزإظهار ل التدللأن لهم. يتدلل يقال؛ ولا ليره، عليهم له من معاملة يعاملهم أي 
.خيمه محع الملك صفه هذْ وليت ، قاهر نه وأ له التذلل مقاومة عن 

لأاكومواسى:
إدخال: كالتحلم اللمل، ل الممس إدخال وهو يه، المرصوف فعل التدلل أل 

منكان وإن t الحقيقة ل [ ٢٠٧]غ\ره نل من اليل يه المفعول ت والدليل الحلم، ل النفس 
لغرمتدلله لأن ذليل، انه بمدح ولا متذلل، يانه الرجل بمدح ولهدا • فاعلا اللغنل جهة 

لهأذلاء ! يقل ولا ، تعال ث متذللون العلماء ؛ ؤيقد . حن والأعراف ، له اعترافه 

:الذّل ش -١^  ٧٢٢
اكموصينا غير0 يفعل يكون ولا ه ينفان الأتيفعل إلا تكون لا الصعة أن 

أنوبجوز وصيع، هو : يقل ول! ' ذليل هو قيل؛ ءيرْ غله وإذا ' ذليلا ءيرْ يفعل يكون 
لعزيز وهو ذللا ه يفيعيش الكفر 3( ل يمر كالمومن اللل يستحق لأنه ذليلا يكون 
■رفيعا الوضيع يكون أن بجون فلا ' المعنى 

:واكقار'ء، الذل تل -١^ ٧٢٣
الكثروخلافه ان، الأتصغر وإظهار يه والإقرار الاعتراف؛١٧>، هو المغار أل 

.\/ْ.٣ رالكليات ،  ٩٤ص اللغات يزوق (، ذل ر والقردان ، ذلل( ) الحفاظ عمدة )١( 
.( ذل ر والمردان آ، ذلل ) الحفاظ عمدة )٢( 
.٩ ٤ ص اللغات وزوق ، ( ذل ) والمردان ، ( ذلل ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( صغر ) ، ( ذل ) والقردان ، ( صغر ) ، ( ذلل ) الحفاظ عدة )٤( 



لاكرق٠سامرواله ٢٨٠اJابالخشرون 

االأسم/1آاإ^ ^صيبائنام،ماصغامإعثراش ؤ ت القرآن ول ، الشأن عظم إظهار وهو 
.النل يعترف لا ذليل يكون ان وبجور ٠ له معترفون ؛اليل مقرول بمالاخرْ انمصاة أن وذلك 

والحزاية!الفعل، لقبح الانقماع هو ت وقيل ، اذتض_اح مع نل الخزي أل 
الإقامةالخزي ؛ يرسويه ين ا قل ، العيب من فيه لما الشيء عن نقماع ا لأنه . الاستحياء 

نخزىحزي : نل يه، فعل أو فعله صرء من امضحيا ؤإذا ، خزنايحزى حزي > السوء على 
منتحيا، والامحالسوء على الإقامة لأن ت بشيء ذلك وليس واحد، معنى ق لأنهما حزاية 

*واحد بمعتى ا ليوء ال

:و١ااJلر٢< الضراعة -  ٧٢٥
•ه منوالشارب لحالبه معرض والضرع ، الفنع من مشتقة الضراعة أل 

ومنه، وغثرهم—ا وال والالدعاء ل التفننع ومنه 1 به امتناع لا الني المنفاد هو فالضارع 
كمالأكله فيه منعة لا وفل طعام من هو إغا كتايه^ j وتعال سبحانه ذكرْ الني الصريع 

التضرعال! بقأن وبجوز ■ ااسدءة/ما؛ ه ؤَءلأسنولأمإسحئ ت بقوله تعال الد وصفه 
،إليه بن الللميل صرنا الفرع ممي ومنه ، وذلا حرفا وشمالأ كينا إصبعه يميل أن هو 

المقاربة.مثل الشبه إل ميل لأنها الشابهة ت والضارعة 
:والذل الخضوع ين ق المن —  ٦٧٢ ٢[ • ]٨ 
والأمتناعالإباء وهر العز ونقيضه كرها، الانقياد والنل ، ذكرنله ما الخضوع أن 

.ذلولر٦* وفاعله طوعا الانقياد والنل ، ذليل وفاعله كر0 على والانقياد 
:والإخاتٌُ الخضوع ين ق المن —  ٧٢٧

للطاعتاللازم وقيل: اس، الحتهد مر ; وقيل بالإممان، المطمئن هو الق أن 
.خزي( والمردان) ، ( خزي ) الخغاظ عدت )١( 

• ٣٦ص درب^ اس رجة تندمت )٢( 

.آصرع ) والقردان إ ٢ صرع ؤ الحقاط عدة )٣، 
•أ الغاشية/ا■ إ (٠ صرح من إلا طعام لحم لمس ؤ : تعال قوله ينمي ر٤( 

روامل، ( ذلول الناص غر ذلل،وص الناس ُن مطوع لكل بمال ) :  ١٣١ص زوق'اللغات ي )٦( 
.( ذلل ) الخماظ عمدة 

.( حث ) والمردان ، ( خبت ) الحفاظ عمدة )٧( 



والتيهالكثر ين الفرق ق  ٢٨١العشرون الباب 

كونه لأنالخضؤع كذلك وليس والتقي، المؤمن مثل الممدؤح أسما؛ من ومو ، والسكون 
وهوحت إل ار صإذا ، أخت ت تقول خبت إل يصر أن الإخبات وأصل ، وذما ملحا 

يوجبها معلى ذالإخب__ات ، نحد إل صار إذا أنحي تقول كما . الوامعق المستوية الأرض 
.امتواء على التمر الخمؤع هو الاثتمق 

:الإذلال محل اكزى -  ٧٢٨
المشاد،حكم ل أو الكره على منقادا ه بجعلأن هنا للرجل الرجل إذلال أن 

ه،ييبل لر ; أي ه، ياستهان قولك والشاهد يه، نال لا الأمر صغر بجعله أن والإهانة 
الفلرمن كون والاستهانة للأدنى، الأعلى من إلا كون لا والإذلال إليه، يلمفت ولم 

لالأحر من احدهما فليس الإكرام، • الإهانة ونقيض ' الإ■ءراز • الإذلال ونقيض ' للتفلمر 
علميله غلبته لغرم أحدنا وإذلال • ذلا الهوان ّمي الهوان يتبع النل كان لما أنه إلا ، شيء 
إهانةإن ت يقل أن ويجوز أذله' إنه يقل لر خلوة ل غلبه إذا أنه ترى ألا ٠ ؤبثتهر يظهر وجه 

الوقغر، لا عليه غلبته وإذلاله عليه، مستممب غر أنه انمر تعريف هو صلحبه أحدنا 
ترىألا عقوية، يدله ولكن ظلم ذلك لأن ايتداء العبد تعال افه ينل أن يجوز لا يعفهم؛ 

شرايجعله بان ابتداء يهينه أن ويجوز ظلمه فقد استحقاق غير من كره على غارْ قاد من انه 
ذلأ.باسإلمولأبجال؛ه•

اثمن الإكرام كون لا فكما ذكرنا، ما على الإكرام الإعانة نقيقي أن وعندنا 
علىنيل ة والإهانالكرامة، نقيض والهوان عقابا، إلا الإهانة تكون لا فكذلك نوابا إلا 

Iالمدر تهوين من ملحوذ والهوان ثراءة، والالعداوة على ييل العز وكذلك العداوة' 
تقعلا والإهانة للمعاوصة، ؤيقع للعقوبة يقع والأم الوزن، خفق من مهخوذ والاستحقاق 

عنالضعف لذلة ا : قيل وقل الكرامة، بمحبته المي نحابة على تلل ي•' ؤيقل عقوبة، إلا 
غرمن الممود وهو الدلول ومنه اسبة، على القوة وهي العزة ونقيضها ٢[ ٠ ]٩ المقاومة 
.؛ ٣١مشقة على ينقاد فإنه الذليل وأما المقاومة، عن الضعيف انقياد ينقاد لأنه صعوبة 

;والذ°عنر؛اوالمهين الذليل محذ -  ٩٧٢
4ؤ'رأياحيَرحطاالذيهوميأل ■' القرآن وق هوالمس—تضعف، المهغ( أن 
.رالجدة/ح[ 4 منث>لزسثأءم؛ ؤ وفيه; رالزخرف/آه[ 

.( نجد ) العرب لسان )١( 
.(هون (،) ذل ) والقردان ، ( عون ) ، ( ذلل ) الخماظ عدة )٢( 
.٣٦٢/٢،واصات ١٣١ص اللغات فروق )٣( 
■ذص( ') ( مهن والمفردات) ، ض( ) ، ( مهن ) الحفاظ يدة )٤( 



والتيهالكم __ الفرق ل  ٢٨٢العشرون الباب 

:—ل يقالهانة، من فعيل هو ! ١ المفضل قال المعيق، أراد التمر; أهل قال 
وميالمهنة من م ت وبقال * ومهع، مهوف وهو ماهن وأنا مهنا ومهنته مهانه' يمهن مهن 

ومهانمهنة والحمع ' ماهن • للخادم قيل تم ومن ايتذلته' إذا ; امتهاُاوامثهنته العمل، 
■ني؛ j والهول اللمل من هو وليس إلطاعة ل الإسراع فهو الرر؛يةِ j الإذعان وأما 

:والصغءوُأ'ُ ١^٥؛^ بص الأرق ~  ٠٧٣
دحاج_ةهنه ; بقل ه، لحنالمعهود المقدار عن نقص ما شيء كل من الحفر أن 

٠الحجم ول ن الل المغر ؤيكون الد١جاج، مقادير عن الخلق ناقمة كانت إذا حفرة 
معلومقير لها ليس الحجارة لأن حفر، حجر يقل؛ ولا صغجر، وحجر صفر، طفل تقول؛ 

أقدارلها بهها أنا وموالحجل اللج_اج ان كما ، حفراسمي عنه منها نيء نقص ئذا 
ماإل يالإصافة صفرا يكون والصقر ، حفراسمى عنه حملتها من ثى، نقص ئذا معلومة 

صغروالحمل الخرة، إل يالإصافة صغر فالكون لا، او ه جنمن كان ومحوا، 1 منه أكم هو 
بحبصغر هو ال؛ يقؤإنما الإطلاق، على صغر للجمل يقال ولا الفيل، إل يالإصافة 

:ض'-المىتذاو_؛ر ٧٣١
ؤشَّذمةت القرآن وق ، رقاليلون قليل قوم I يقل ، العيد نمصان تقتفبمي ااق1وان أن 

الكثرة،نفيفس وهي فرهم، عدْ عن ينقص عيدهم أن يريد االشماء/؛ه[ 
يتيسرما الأشياء من واليسر ٠ وتشبيه استعارة غثره ق وهي العلل زياية إلا الكثرة وليت 
عيدت يقل أته ترى ألا 4 العيد نقصان من القليل يقتضيه ما يقتضي ولا محللبه او تحصيله 

تعملام فإن ، سر مثله •م لأن ، يسير مل يقل! ولكن يستر، عيد ٠ يقل ولا ء قليل 
•منه قرب إذا عبره على الشيء اسم بجرى فقل القليل موصع ل اليسير 

رص":الممر -مق;نذ ٧٣٢
ترىألا ، حجمه يكثر حتى الشيء آحر اجتمإع والوفود ٠ الميل نياية الكثرة أن 

'كثير كردومى ت يقل ولا ' لحم [ ٢١]■ علميه عظم والكردوص ' وافر كزدومى يقل انه 
.٢٢١ص المعضل رحمة نقدت )١( 
.٢ صغر ر والقردان ، ( صغر ) الخغاط عمدة )٢( 
•( قل ) ، ( بمر ) والغرد١ت ا ( قلل ) ، ( بمر ) الحفاظ عمدة )٣( 
•( لفر ) ، ( كثر ) والقردان ا ( وفر ر ، ( كثر ) الحفاظ عمدة )٤( 
.(كرص ر العرب لسان )0( 



^^|صااب
•يقل ولا كشرة' ورجل كشرة، حظوظ تقول؛ ؤإتما كشر، ; تقول ولا وافر، حظ ; وتقول 

اليعد أن يمح لا وما عيد، ه لفيما إلا تصح لا الكترة أو على ييل فهذا كشر، رحل 
٠ونومع امنعارة على إلا الكثرة فيه تصح 

'ا'ا'\-اكنقستجواب:
'■اللغة أمل وقل ، لاحتماعياالبئر، جمة قيل ومنه اغتمع، الكشر الجم أ0 

إذاالفرس واجممن 4 لاجتماعها خمة سميت لشعر ١ من والحمة ، فيها اغتمع الماء لبئر ا حمه 
يكونأن وبجوز ' معك الأجتماع قصد كانه فرب إذا ) الشيء واجم ' قوته يتجمع أرحته 
.محتمع غر ممرا 

.( حم ) والقردان ، ( حمم ) الخماظ عمدة 



والعشرونالخالي الباب 
والسخرةوالاستهزاء والزاج والهزل واللعب انمث ب؛ن لفرق اق 

ذللئ،يخالف وما 

:وم التث ق 'م-  ٧٣٤
يتناولهماواللعب واللهو ، ثل حدوثه إرائ إلا الإرادات عن خلا ما العبث أن 

أحرىإرادْ مع يقعا أن بجون كان أنه ترى ألا ٠ ولعبا لهوا يها وقعا إرادْ حدونهما إرادْ غثر 
'الحكمة داعي فيه يراعى لا لليأ عمل اللعب ت ونيل ' ولعبا لهوا كونهما عن فيخرجا 
.لليئ ؤإنمايحمل الحكمة ولا الحكيم يعرف لا لأنه العمى كعمل 

;واسب^ الاهو تن ١^^، -  ٧٣٥
للت-أديبيكون اللعب لأن بلهو، ليس لعب يكون وند ' لعب إلا لهو لا اته 

نقنا،يحفب لا لعب اللهو ؤإيما هو، للذلك يقل ولا 1 وغيره بالشطرنج كاللعب 
نولهومنه شغلني، اى ، الشيء ألهاني نولهم؛ من ٠ عمايعني يشغل لأته لهوا وصمي 

]اككارِاآ.< اتيْفاةًفم > : نعال 
:والإمتهزلأ الواح ص ١^ -  ٧٣٦

بمازحالتابع أن نرى ألا ذلك، ١•^^^ ولا ممازحه من تحقير يقتضي لا المزاح أن 
دلكءن' تحقثر*م اءتقاد ولا تحقيرهم ذلك [ ٢١١]يم'ضي ولا 1 والملوك الروصاء من المتؤع 

التهزأتحقير يقتضي والامتهزاء . الكتف أول ق ذكرjا٠ ما على بهم الاستئناس يقتضي 
.تحشره واعتقاد ٧، 

٠ا لعب ر ، ( ُمث ) والعريان ٠ ( لعب (٠) ء-.ِثا ) الخماظ وعمدة ، ٢٠٢،  ١٠١محي اكءربمااتا ( ١ ) 
٠( لعب (،) لهو ) والمردان ا ( لعب (،) لهو ) الحفاظ وعمدة ، ٢ ٠ ٤ ، ٢ ٠ ٢ ص الممريمان )٢( 

.( مرأ ر والقردان ، ( هزأ ر الحفاظ عمدة )٣( 
. ٣٨ص تقدم ما ا؛ذلر )٤( 

—٢٨٤ —



راللعبالمث ض لفرق ا ل  ٢٨٥والمشرون الحاني الف 
:والتئرقة^، ١^١٠ اا>يى.;ين -  ٧٣٧

خروال٠ أجله من يه يستهزا فعل منه بق يأن ضر من به يستهزأ الإنسان أن 
وذلك، ءداْ ما صحة عن نيل اللفثلن من والعبارة منه، المحور من بق يفعل على يلل 
هيألصمت انك للألموكوالباء ، يالباء منك الفعل فتعيي ، يه امتهزأت ت تقول انك 

فيقنضيمنه مخرت : ونقول أجله، مى الإمتهزاء ونع شيء على يلل أن ضر من امتهزاء 
ونعفعل على ذلك فيلل منه، تعجت نقول؛ كما اجله، من المخر وغ من ذلك 

الشيءتذلي.ل وهو لتخثر ١ ه(( منمخرت )) أصل ت يقل أن ومحور أجله، من التعجب 
للتبعيفر(، من رر ودخلت ٠ لك كاانقاد جعلته منه مخرت إذا فكانك ، إي وجعلك 

منهالفعل وليي ' عقله يعص عن خدعته وإنما ، وضرها ٠١الدانخر كما تخرم لر لأنك 
إلوية منها لكنالثحرية : والمصير لكلaلاوءة، أيقنا وهر عنت، بمعنى لأنه نيل على 

هشأسهمإيا ؤ ال؛ تعقوله وأما واللمرصية، العبودية مثل السخرة 
يجريوالهزء جاز، الممير موضع وضع ولو المسخر، الشيء بعث هر فإنما [ ]'^•؛/؛^/٢٣

•بين لينهما فالفرق التخثر، محنى يقتضي فلا عبثت مثل مزيت جاز ولهذا ، العبث محرى 
:النواح اكرق'ن؛ن -  ٧٣٨

ألاذلك، يقتضي لا والمزاح يديه، ين يهزل لمن الهازل تواضع يقتضي الهزل أ0 
ءقوالني يديه، من يهزل لمن الهازل تواضم لهم يتواضع م ؤإن خلمه بمازح الملك أن ترى 

■يمزح يفل؛ ولا ' يهزل ت يخر لن ؤيقل • يهزل يقل؛ أن محوز ولا بمازح 
:والمجون النزاع من المرق —  ٧٣٩

يمجنالشيء مجن نولك مى 1 الحماء وقلة الوجه صلأية هو المجول أل 
،ميجنة ت الشوب ار القمعليها يلق الق الخشبة سميت ومنه د وغلفل صلب إذا مجوثا 
ياءالواو فقلبت موجة« ٠) ! وأصلها، الوائي ل تكون الغليظة البقعة ؛ الميجنة واصل 
،ديية ثصلبة ت وجناء ناقة ومنه ' الأرض من الغليفل ومر الوجن؛ ومنه ' بلها ما لكرة 

كلمة '■والمجون [ ٢١٢١•الوج—ه من صلب ما والوجنة! 1 الغاليذلة عي ت وقيل 
للشيءالإيهام المزاح ت وقيل i ذكرك الني ومر أصله تعريا ؤإئما العرب، تعرفه لم مولية 

.( )صخر )هزأ( والقردان ، ( )■خر )هزأ( الحفاظ وعدة رالكناتأ/؟خ، ١، ص7( اللغات موق )١( 
•( *زو ) والريان ،  ٢٧٨ص اكرمات )٢( 

 )٣( j آاِاالرب  ٧٠٧س والممريب ، وجا(()) الطرع الأصل'،)( وحن أأأ) 'لرءن•



واللعبلمت ا ين الفرق ل  ٢٨٦والعشرون الخاص لماب ا

والاستهزاء، مكروه ل للاشاع اغزار غبر من الماحلن ل خلافه على وهو ،  ybUaliل
•الاغترار جهة على الباطن ل خلافه على والأمر الظاهر ل محب لما الإيهام 

والإنكثشّ:•؛ما-الهميىساظ 
تعملاس نم فيه، أسرع إذا سترم ل انكمش ت يشل الممثر، سرعة الانكماش أ0 

ذلك،مع بجرى وما والكتاية المخ على انكمش ت فتقول السرعة، فيه تصح شيء ل كل 
iضرته ول نيد إغانة ل وحد المتر، ل جل ت تقول ، شيء كل ل القيام صلق والخد 

٠المرعة فيه نمح تما ليس إذ t ونحرته نيد إغاثة ل انكمش يقل؛ ولا 

. ٧٨ص والتعرمات آ، جدد ؤ والقردان إ، جدد ر الحفاظ عمدة 



والعشرونالثائ اياب 
والشعذةوالسحر ، والتدير الخيالة لإن لفرق اق 

ذلكمن يقرب وما ، والكيد والكر 
بسيلهوما والأمر العجب ولإن 

:والتاوا؛رُا؛ الخيالة نتن المرق " ٧٤١
التعفير غللحيالة صر، يه يينع او نفع يه فيجلب وجهه عن له أحيل ما الحيلة أل 

لمنتقول أن فالماح ' وماح محظور ت ءم.س على الفقهاء نول ل وهي وجه' غم من والضر 
وأل، اطامنم وتزوجها اعتقها سمنها؛ أن نل لها شرائه حل ل جاينته وءد، على محلف 
تقولأل والحظور . وطأمحامفر ل أحرج ت رمضان شهر ل امرأته وطء على ا محلفلن تقول 

ميءه لأنحيلة ذلك١ سمي ؤإيما ٠ قضاؤها عنلثا بفل أملم ثم ارتد ت صلوات ترك لن 
وهوحيلة يكون لا ا مالتدبم ومن • أيقنا تديرا ثيمى أحرى جهة إل جهة من أحيل 
قيل.النديم اشتقاق ذكرنا وقئ وأصحايه.ِ ولدْ أمر ؤإصلأء ماله لإصلاح الرجل تديم 

:والثتانةُآ؛ التخر بجن ى الم - ٧ ٤ ٢ ٢[ ١ ]٣ 
منعلى محرزه إراد0 مع حقيقته بحلاف الشيء ومحيل التمويه هو النحر أرا 

مادحلمحهسسحَ،ىل و ت القرآن ول ، طء أو سرعة ل  viذ كان وسواء • به يقصيْ 
كلوليس سحر، سعبنه فكل سرعة، ل ذلك من يكون ما والشملن - اطه/آآ"[ 4 كسص 
.سعبية سحر 

.١ ٠ ٠ ،  ٥٦ص واكربمات ، ( دم ) ، ( حول ) والقردان ، ( دم ) ، ( حول ) الخماظ عمدة ( ١) 
.آ/٢٣ والكيات ، ١٤٠ص اللغات وفروق ا ( سحر ) والعريان ، ( سحر ) الحفاظ عمدة )٢( 

-٠٢٨٧



كد؛اروا الحيلة ض الفرق ق  ٢٨٨والعشرون الثاني الباب 

:والتمويه المجر ين المرق ~  ٧٤٣
الحديدطلاء وأصله صورته، الخهلا وتصوير الصواب تغهلية هو التموبه أن 

تقول؛ومره الكلام ل التمويه ؤيكون وفضة، ذهب أنه ليوهم والفضة الذهب والصمر 
الحيلةمن لق لما ام حر وال. جنسه لر إذا ءر0 وحالي ، حقائقه تبين لر إذا مموْ كلام 
يقالولا ؛ قال . لها تاتر لا حيلة لكل اصم التمويه ؛عضهم؛ وقل الهلريقة، نقْلن لا حتى 
ولهذا، ه منالمقصد يعرف لم وإن ، سحر وبقال ، منه والقصد عرف وقد إلا تمويه 
الحديدمموه يفعل كما بغرم له محونا شيئا ترى أن التمويه • وقيل * يشت لا ما التمويه • قيل 

يبلغلا ما ببلاغنه يبلغ لمليغ ا ان وذلك ، صحرا لبيان ا الني. وسمى . الذهب فيجوزه 
حيلته.طْلاذة لحر ال

والإ،ررى:العجب :نن الهمق -  ٤٧٤
وصنه، الفل—هور الكلمة أصل أن والشاهد ، الكشوف الفلا٠ر العجب الأمر أن 

لندجتشساؤ I القرآن وق ، الحل ظاهر والأمارة والإمر • لغلهورها الأمارة للعلامة! قيل 
.لالكهف/ام'[ 4 امتإ 

والإدك:تزانمفب -١٧ ٧٤٠
نرد،أي ند، ت تقول كما العير، أد ت قولك من وأصله النكر، الحجب الإد أن 

صه،لخفاء الشيء استعفلام والعجب أمثاله، من العانة ق عما خرج الني العجب ■' فالإل 
.سببه لخفاء ستعظم ما والعجسثا 

;والطريفّ العجيب ين الهمق — ٧ ٤ ٦ 
اللI والتليد الأموال. من الإنسان يستْلرفه ما وهر التاليد، حلاف الطريف أ0 

مالأ.يكن 1؛ ؤإن طريئا عجيب كل سمي ؛ الأسان(رإل الأءطء)اعجب عن الوروث القديم 
:١^ نن ١'^ -  ٧٤٧

ولاصر، أودفع نفع اجتلاب ٢[ ١ ]t أراد حلاقه، يبعلى ما إظهار هو الخلع أل 
.٤٨٥١منم البخاري أحرجه ، (( الم الماد من إن )) ءق؛ الني نرل إل إثارة )١( 
٠ص ، آ أمر ) ، ( عحب ) والقردان ، ( أمر ) ، ( عجب ) الحفاظ عمدة )٢(  ١٠١
.ادد( ر ، ( عحب ) والقردان ، ( ألد ) ، ( عجب ) الحفاظ عمدة )٣( 
٠، طرف ) ، ( عحب ) والقردان ، ٢ طرف ) ، ( عجب ) الحفاظ عمدة )إآ 

•أخل؛ايى مص وثمة اللجرع، الأصل ق الغر-؛ن محن ما ورد هكذا )ْ( 
.١٩٩ص والممربمات، ، ( كيد ) ، ( خدع ) والقردان ، ( كيد ) ، ( خدع ) الحفاظ عمدة )٦( 



واكلو؛رالخيلة من الفرق ل  ٢٨٩والعشرون الناتى الباب 

منه غثإذا ، السع ل حدعه I يقل أنه نرى ألا ، وفكر ونفر ندبر بعد يكون أن يقتضي 
إلايكون لا والكسد ، ونظر فكر ضر من يديهة ذلك كان ؤإن ، الإنصاف وأوممه حشع 

،إهلاكه ؤإراتة العدو على التدب؛ر الكيد • الم؛؛ة أهل نل ولهذا ، ونظر ونكر تدبر بعد 
تكونلأنها ، ايد مكت أعدانهم إهلاك بفمي الخروب اص|حاب يفعلها الي الحيل وسمت 

4حكذلكء=ى!نابوصف ؤ ت تعال يوله وهمو الإواية' بميى الكيد ؤبحي، ' ونظر تدبر يعد 
اهداء نؤإن م،/ا'ب[ ريومه ؤإvانث^•٠اف يقوله) ذلك على ويل ' أردناأى رممم/ا"'اؤأ 

وهوالمكروه، من به القمري وقوع تقرب الي الحيلة الكيد • يقل أن ويجوز الشيثة' ممعنى 
يكيد،: الأول ول يكاد، ت مدا ل قيل أنه إلا قرب، أي كذا يفعل كاد قولهم؛ من 

العنين.بين والتفرقة الكلام ل للتصرف 
بالبرالمكروه لفعل اسم الكيد أن والكيد الخدع بين الفرق إن  '■يقل أن ويجوز 

غرمن بالفر المكروه لفعل اسم والخديعة ، ^١ صرني أي فلأن كايدني ت تقول • قهرا 
اصحيقصد تعال الله وسمى ة. العاملل الخديعة ومنه ينفعه، بانه يريد ان بل قهر 

كانأنه وذلك لص/آ[ < ) : قولأسال ق كدا مكة الفيل 

:)م}ب"< تذ م'ق' -  ٧٤٨
السرابيرى أن مثل ، يفره ما فحل على الإنسان مجمل إيهام الغرور أن 

،إياْ السراب غرور إليه أداه فعل ، الماء وتضييع . عطشا فيهلك ماءْ فيصيع ماء فيمه 
الصوابوجه ه عنير أن والخلخ . له الضار الأكل آدم ففعل ' آدم إيليس غر وكذلك 

لوحدعه جحره، ل توارى إذا الضب، حدع : قولهم من وأصله مكروه، ل فتوقعه 
الغرورت عيسى بن علي وقل ماله، ل ففره ايطن ما حلاف له أظهر إذا البيع او الثراء 

محونايوهمه قد لأنه غرويا إيهام كل وليس المعلوم، ل بجلافه الأمر فيما السرور حال إيهام 
لءذر فلا فيه يتوثق أن يمكن فيها الحرم ترك ٠ والاغترار غره، قد يكون فلا منه ليحلمر 

،حدعامي يقل والغرور ٠ ه نفواهلك ماله فضع غره ت الغرور ل ؤيقل ركوبه' 
توالغن 1 الغفلة ت الغرور واصل قلند. ما والأصل الومع، على غرورا مي يوالخلع 

عنهغافل هر فيما الغرور يوقع ٢[ ١ لْ الغرور فكان ، هذاإل يرجع الأمور، يجرب لر الني 
•الأمر وجه عنه ير مرجع والخدع ' الضرر من 
.٠( الإنصاف وهمه حشا، من )) ; الأصل ل )١( 
١L  ٨٠ص ات اللغروق وف(،)غر(، خدع ) والقردان ، ، غرر ) ، ( خدع ) الخماط عمدة )٢( 

.١  ٦٧ص واكربمات ، والكليان 



والتد>،يرالحيلة الفرق ل  ٢٩٠والعشرون الثاني الباب 

ا،،ب-الميى:تيص
منأقوى الكيد أن إلا ، وفكر تدير مع إلا بحون لا أنه ل الكيد مثل المكر أف 

ولا• و< ومكر يكيله لكله ؛ فيمل ، بجرف يتعيى والمكر ينفسه يتعيى أنه والشاهد ٠ المكر 

،ه بيفعل أن من لخر ا صرر تفدير أيصا والكر ٠ اقوى ينفه يتعيى واليي ٠ مكرم • يقد 
لآإذا ٠^١ يكون وإظ ^؛١ ذلك .بكن لآ، كذايك أفعل أن أقدر له: قل لو أنه ترى ألا 

فائرقولك؛ والشاهد لا، أو علم سواء قهرا يالغثر المكروه لإيقاع اسم والكيد به' يعلمه 
يكيدفلأن يقل ومنه المشقه، الكيد؛ وأصل به، علم وإن كيدا فعله فمي يكايدني، 

مالكيي ا ت يفل أن ومحوز المشقه، من هيه ما لإيقاع لكيي ا ومنه الشقة، يقاسي أى لنفسه 
تقولك من الكروم يه بجثمع ما والكر ، ذكرنا0 ما على المكروه من يه المقصود وقوع يقرب 
٠رهله غبمر للحم ا محتما|ه مالتفه أى لحالق ا ممكورة جاريه 

:الخيله تن -  ٠٧٥
ذلكمي فيوجهه من لا الغثر نع يفدر أن وهمو بمكر ليس ما الحيلة من أن 

مننمر ا صرر يقدر الكر أن وهو آحر وقرف ٠ نفعا يكون لا والكر ، نفعاكونه مع حيلة 
ونمىوجهه، غم من إلا تكون لا والحيلة لا، أو وجهه من كان وصراء يه يعلم أن غر 
شلأادورفِِارن،ؤ ت تعال نوله ق ا مكن الكفار يه توعد ما تعال اممه 

هذاكان فلما يعلم، لا حيت من يه يالممكور المكروه ينزل الماكر أن وذلك ٠ االآعراف/؟بم[ 
قوأرساله دبره لأنه مكتا سمد يقل أن ؤمحور ، مكراسمد العذاب من به توعدهم ما سيل 

الأحر،مقام أحدهما قام واحدا أصالهما لكن فلما العدو على لتييثر ا اللغة ل والكر t وقته 
الحيلةسميت ؤإنما لبدن، ا ملتفة أي ممكورة جاؤية قيل ومنه لقتل، ا ٠ للغة ا ل الكر واصل 

الرشد.حلاف على نيلت نها لأ مكتا 
:و١أحطر١٣، ١^ بجن ١^^ —  ١٧٥

المخاوفركوب والخطر t فيه ذلك فيتمكن والتوتق الحزم ترك يفيد الغرر أن 
٠والتوئف الحرم مفارقة يفيد ولا الأمور من الخطثر يلموغ رجاء 

.٢ ٤ ٥ ، ١ ٩ ٩ ص والممرمات ، مكر( ) ، ( كيد ر والقردان ، مكر( ) ، ( كيد الحغاحل) عمدة )١( 
.٢ ٤ ه ، ١ ٠ ٠ ص والممريمان ، مكر( ر ، ( حيل ) والمردان ، مكر( ) ، ( حول ) الخغاظ عمدة )٢( 
.١  ٦٧ص والصريمان ، ٢ غر ر والقردان ا، غرر الحفافل) عمدة )٣( 



وانمشرونالuلث اآاما[الاب 
وألظافهوالطهارة واJهجة والوضاءة الحس ين لفرق اي 

ذللث،وغر والسماجة القبح من ذللئ، بخالق وما 
:وال3ضاءْن  ١٣١نذ ا1هميى -  ٧٥٢

غلامت بقال ، التظافنمعنى تتضمن لأنها فقط المررة ل تكون الوصاءة اف 
وصيءوهو الإنسان، ووصو نظافة' لأنه الوصوء' ت قيل ومنه ' نفليماحنا كان إذا وصيء 

لتعمل يأيقنا والخن ينظيف، ليس حسنا يكون وند ، قراء رجل ت تقول كما ووصاء' 
لن ح. على والخن ' الوصوء ل إلا الوصاءة نستعمل ولا ، والأخلاق الأفعال 
،نة حصورة ت يقل ، ميع العلى ٠ المنظر ل وحن ، الأفعل صفة من وهو ، التديثر 
•حن وصوت 

:والمامةُه الخمتن ين القرف، —  ٧٠٣
لأ؛عاصه توى الم م والقt لوجه ا تقاسم على يشتمل حسن القس-امان أل 

1والأخلاق ال الأفعل يكون أيقنا والخن والتفصيل، الخملمة ل يكون والخن الحسن، 
الخور.ق إلا تكون لا امة والق

:الححن ش  ٧١-  ٤٧٥
تالتأمل،يقل وهو التومم عند ؤيتزايد للناظر يفلهر اللمي الخن هى الوسامة أل 

.وصأ( ) ، ( حس ) والقردان ، ( وضؤ ر ، ( حن ر الحفاظ وعمدة ،  ٢٧٣ص التعربمات )١( 
٠سم( ق) ، ( حن ) والقردان i ( نم ) ، ( حن ) الحفاظ عدة )٢( 
.( وم والقردان.) ، ومحم( ر الحفاظ عمدة )٣( 

—٢٩١ —



آالوافر محزوء من 1 ت الشاعر قل ما حسب عالي وهو ؛ تاملته إدا ٠ توسمته 
١^١ ح1نا نجه__ت نزبتك  ظرا؛آ،ن زذئ٠ 

الخنالشيء ق النظر كررت إذا انك وذلك 1 الحسن من ا|الح والوسامة 
•لنظر ١ تكرير على همته ترائي اليي هو والوسيم ُ عميك حنه نفءس له التومم وأكثرت 

:و١تهجة١٣، الخنن بجن ى المن —  ٧٥٥
تويهيج يهج ورجل ' الروي الهجة واصل الملب، يه يفرح همن الهجة ان 

الشيءيسمى وند ٠ يهجة القلب يهج الني الخن سمى نم مر، إذا ت وايتهج رور' م
'يهج رجل ؤيقل نل؛ ونضارته' الشيء لون همن الخليلأ؛٠ عند والهجة سه، بامم 

هيد.ما إل فاشار سنْلأ؛ امر متهج؛ْ؛ : أي 
•والصثاختٌ؛ اإ٠لأحة ين ١أهمق —  ٧٥٦

الحديديريق وهو ' المح من مئحوذ يثرنه، وصفاء الوجه إشراق المسلحة ان 
حلواها مباالوصوف يكون أن نهي اللاحة ٢[ ١ ]٧ وأما ٠ ل؛روةه صح للمح وقيل وءيرْ' 
والحلاوة' الفم ل الملاحة •' العرب التفصيل. ق حسنا يكن لر ؤإن I الحمالة ،مول 

 jالضكان إذا ر) : الحسن تال ولهذا اللمازص. ق واليف س، ق والخ٠ال ، س
لوالمشهور ' متعلمه وبحسن لسانه بحلاوة ه نفعن يدافر أن يريد! ، (( يمهلمع لم ظريفا 

ذكرته.الني محو الملاحة 

بنللحراح •ول جدْ كان ، بالولاء الحكم صباح بن الأيل ءد بن هانئ بن الحز ت نواص أم عد )١( 
انمامازبالخالغاء اتصل عمّره، ق ااأرافى شاعر و»ر إل، ف خراّان، أمم ، الحكم الذ عطل 

لمالإمعنه وتال نواص، أي من لهحة أقمح ولا باللغآ أعلم رجلا رأيت ما : الجاحظ عنه فال ومدحهم. 
.(  TTo/yالأعلام ) . ام  ٩٨ِا -۶^، انملم، ى لأخدت نواص أن بحون لولا ه الشاتم 

وراثل،  ٣٩٣ص اهلة والوم،  ٦٣١١١الم_اني وديوان ،  ٥٥٩ص دُانه ق نواص لأن المن، )٢( 
. ٥٨١ ص الاداب وزمر ،  ٧٦١ص وانمدة <\، Kolrالأدباء ومحاصرات ،  Aoirالجاحظ 

•بمح( ) والمردان ، ( بمج ) الحماط عدة )٣( 
. ٥٢ص الجلل ترجة تتيمن )٤( 
.( منهج أي ) : ٢ ١ أآ/أ الرب ان نق )ْ( 
.انمن،/٦٦كتاب )٦( 
.( صمح ) والمردان ، ( صح ) الحفاظ عدة )٧( 
•قال« » الملجوع الأصل ل )٨( 
. ٤٨ص اللغأ فمه ق المرب نول ورد )٩( 

.( ظرف ) ١ النهاية ق ه الحطاب ين عمر إل الغول سا ب ( ١ ' ) 



والوصايةالخن ض الفرق ق  ٢٩٣اواباكاكوانممو0 

:وا-ينالأاآ الخس بجن اإهمق —  ٧٥٧
الالمكثرة ومن والأخلاق الأمعل من الإنسان يه ؤيرتفع يشتهر عوما الحمل 1ن 

ولاجل، الأمر هذا ل •' لك يقل أته ترى ألا ، شيء ل الحسن من مو وليس والحسم، 
هقًنمذآ ؤ ت القرآن وق ' حن ه في: لك يقل 

الأنملل استعمل نم الصورة، الأصل ل والخن والإبل. الخيل يعني لادحل/٦[ 
لاص—تعمل نم الظاعرة، والأحوال والأخلاق للافعل الأصل ل والحمل I والأخلاق 
'ال-ف—اريق من اعفلم ها لأنالحملة ت نيل ومنه العظم، العريية ل الحمل وأصل انمور، 
•المذاب للشحم نيل ومنه حلقته، لعفلم جلا عمي والجمل الغليفل، الحل • والجمل 

نفعه.لعفلم 1 جيل 
•والتل الجمال محل المزق ~  ٧٥٨

والأفعل،الأخلاق ومن الطر ومن الرواء من الإنسان يه يرتفع ما اانل-دو أن 
وفرس، ومطر0 فعله ل نيل رحل ؛ يقل ، يضاف ما دون ه نفل ذلك من يه ثغتص ومما 

فهوالظاهرة والأحوال العشيرة وق المل وق ذلك ق يكون والحمل ، وتمامه حسنه ق تسل 
نبل،المال ق لك ; يقل ولا 1 جل والعشيرة المل ق لك : يقل انه ترى ألا المل، من اعم 
يقلكما < جيل وجه • فيقل الحز موصع ق تعمل يأيقنا والحمل ماله، ق نبيل هو ولا 

بجّىانه همل وجه نولهم؛ معنى يكون أن وبجوز المعنى' بهذا بجيل يقل؛ ولا ' حن وجه 
المذابالشحم وهو الحميل من اشتقانه ؤيكون المن فيه 

:راتهاء الجمال بجن اكزى —  ٧٥٩

لهو وليي ' المنير مجهر كان إذا ' بهي رجل ت يقل ' المننلر جهارة الهاء أن 
من؛ الزجيحأُأونل ' الل من يهاء نهى يهل ت ميدص اين قل • والخمل الحسن ن مب 

غلامت يقل ولا < يهي شيخ •' يقل أنه ترى ألا ، [ صحح ] يؤيد اين ثل والني الحسن، 
*دالحالسا انست إذا بهاء وناقة به، أنست إذا بالشيء بهأت i ؤيقل ٠ بهي 
-( جل ') حن( ) والقردان ، ( جل ) ، حن( ) الحفاظ عدة )١( 
■حمل( واللماز) ، ( حمل ) الحفاظ عدة )٢( 
. ٢٦٧ص درد ابن رجمة نقدت )٣( 

. ٠٣ص الزجاج ترجمة تندمت )٤( 
.السياق يقتضيها ضرورية إصاية رن،( 

.محا( ) ا/و\' ٤ ، ( U ا/ه'آ) الرب لمان س والمويب ، باكر« محاته )) :اللجوع الأصل ن )أ( 



لوصاءةوا الحسن |ان لفرق ا ل  ٢٩٤والمشرون ١^^ اياب 

:والمثنوُا، الجماو ين ق الم —  ٠٧٦ [ ٢١٨]
-ري،ام طعت يفل ه، منالحيي ت شيء كل من والسري الحويئ، هو رو الان 

'عليهم لفضلهم لجرمهم ت الفرم ومرام مرى، فهو ه جنفضل ما وكل ' مري لفرس 
.والفضل Jالخود٠ يوصف لا كما يالسرو تعال الد يوصف ولا 

وم:-اإ>يىصالكذال 71ا
العقلت المتكالمون قال ولهذا ، يه الوصوف؛ ايعاصى لأ'>تماع اسم كمل قولتا ان 

اممتت يمد ولا ، علوم اجتماع يريدون ، الخسن من القبح .لها بمتز صروليات علوم كمل 
أصحابقل ولهدا ، تام إنه الوصوف يه ينم اليى لبحفس وا للجزء اسم التمام لأن ، علوم 

أيت بكماله البيت؛ ت ؤيقولون ، البيت كمل ! يمل ولا ، البيت تمام القافية ت النفلم 
الحق،به يتم الني للبعفس حقك تمام هذا ت ؤيقل ، يقافيته اى ■ يتمامه والبيت ، اجتماءه 

احتملععلوم كمل ت بن التكلمسقول معنى إن قلت م •' نيل فإن ٠ حقاك كمل ت يقل ولا 
ومعلكمل بانه الحدود العقل أن يوصحه واليي ، ذلك ل بينهم اختلاف لا ت قلنا ؟ علوم 

هيهبعمى حصل ؤإن عساقل بأنه المراهق يوصف لا ولهذا واجتماعها، الحمالة هلمم هو 
له.اجتمعت إذا عاقل له: يقل ؤإثما له، أكثرها أو العلوم 

;واJذادةن ، ١٠[وافتاذة ] م ص ^ ٠١-  ٧٦٢
ماأول وهى البشارة ومنه يلمقاك، من بلقى السرور من يظهر ما أول البسر ان 

إنت الفقهاء قالت ولهذا بشارة، يسم ل؛ ناسا إليك وصل فإذا المار، الخير من إليك يصل 
والمحةبدلك' محرم س اول يعتق فإنه فهوحر' عيييي س بمولود س.سرني ن قال من 
•<< النجح الملام مس لملم اييشت رر • المثل ول • أوأخبرا أولأ وصل الماد الخم ْي 

شي،قولك) محن وهو الشن، بكر ، هذايا هششت وند ٠ للمعروف الخفة مي والهشاشة 
الهشاشة.لمن هش هو : قيل العطاء مهل الرجل كان فإذا اكاول، مهل كان إذا هش، 

.أخثرااو اولأ كان وسواء تالقاْ بمن المرور والشامان؛نلهاد 
:الزجه طلأئ وئ ذلك نح، القرى -  ٧٦٣

،وال والاللقا، عند الوجه تكن0 والعرس ، العبوس حلاف الوجه طلاقه أن 
•( سرو ) والقردان ، ( سرو ) الحفاظ عمدة ( ١ ) 

.٤ ٤ ص اللغات وفروق (، ،)؛،((كل ) والقردان (،)تمم(، كل ) الحفاظ عمدة )٢( 
.السياق يقتضيها ضرورية إضافة )٣( 

•( منس (،) بئر ) والقردان ، ( منس )بثر(،) الحفاظ عدة )٤( 



(٢١'

والوصا،ْالخن ض الفرق j  ٢٩٥والعشرون الثالث الباب 

ملاحه،وملح صبينه صبح ثيل! كما طلاقه، يطلى طلي وقد عه، ذلك انحلال وطلاقته 
فصرفوثق من اوتحله حبس من تطلقه شيء وكل ، والاتحلأل السهولة الكلمة وأصل 

طنيوهو • أطلقته ت تقول التح بعد تبيحه أو [ ٢١٩]تحريه،بعد أوتحلله ، شاء كيم، 
•الحمل من تخليص ذللث، لأن الرأة طلقت ومنه; وطليق، 

:والئظائءا، ١^١^٠ ين م'ق' —  ٤٧٦
ت؛—\^jيقال . العيمجاة منافتقتفرى لأنها والمعاني الحلقة ل تكون الطهارة أن 

لكافروا الحمولة، للمخصل جامع أنه يعي مطهر، 'ااهر المؤمن • وتقول ' الأخلاق طاهر 
لإلا تكون لا لنظافة وا ، ل، والحالثوب طاهر هو ت وتقول المؤمن، خلاف ته لأ محبيث 
نفلميضهو ت وتقول المعاني، ل نتعمل تولا الدنس، مافاة تفيد وهى واللباس الخلق 

٠الحلق نظيف ت تقول ولا والحد، الثوب ونذليفا حنها أي صوره ل١ 
:رالنناجة الهتء ين اإهنق —  ٧٦٥

[الئلريل من ل ت الهنل قول والشاهد ، العيب، فعل السماحة أن 
وسميحمابح فمنهم • ... • .. ......................

فلوميجة' التكون أن ينبغي فكدللث، فعل والملاح الملاح، نقيض ميجة الوجعل 
همفمن• تقول أن بمن لا أنه ترى ألا ذللث،' يقول أن بمن ب الوجه نح لسماجة ا كانت، 
الّما>ةل انع نم ، سمجالعيب جاء لن قيل ربما ت ضيد ابن ونال، • الوجه وقبيح صالح 

لأنبعيم، جاء لكنه قبيح قيل كما وممح سمج وجه فقيل الصورة قح مكان فاّتحمل 
•عيب؛؛، القح 

والإخشءى:ايق:نذالني - ٧٦٦
تجنخ،إذا : أبقناوترحش ' هزل إذا الرجل؛ توحش وفد ' الهزيل الوحش أن 

الناهيهو الوحش إن : يقعاأن ويجوز فح، الهزيل لأن ' الهزيل باسم الئفلر القح مي ف
١٠ ٤ ٦ ص والخميمان ، ( طهر ) والقردان ، ( طهر ) الحفاظ عمدة ( ١ ) 

٠ص ترجمه تعدمت وتد ، الهدل ذويب أم *' الهذل )٢(  ١٢٦
ذوبلأي و وه، ( رمح محاخ نمهم خيلا ر؛ن حض مرص »إن ت) الين، تمام )٣( 

اجوت، ( سمح ) اللاغة وأماس ، ٠٦٢ص الكاب وأدب ، ١  ٣٧ص ١^١٠؛^ أخعار شرح ز الهدلير 
صوالانتصاب ، ( سمح )  ٣٠آ/* العرب ولسان ،  ٤٧٠ص اللغة وحمهرة ، ( سمع ) ٤  il\'العروس 

• ٣٨٩ص الخوالض وشرح ،  ٧٧٢
.٤٧٥ص اللغة حمهرة )٤( 
•( وحش ر إ ( نح ) والقردان ، ( وحش (،) نح ) الحفاظ عمدة )٠( 



aji ،. والوصاءةالخسن الفرق ل  ٢٩٦والعشرون الثالثا

التاؤيلمدا على لوحس ا وبكون ، إليه النفلر من الناظر يتوحش حتى ق التناهي 
منالعاري الوحش يكون أن وبجوز ضوق، إذا : أيقناارحل وتوحش ' الموحش ممى 

٠الهزال ذكر من تقدم مما شبيه وهو ، الحسن 
:و١لإنبم١رل١، ١^ ص ^ ٠١-  ٧٦٧

منة كنزلوالسسشر t للطلب والأستفعل يالشارة، السرور هر الأستبشار ان 

•الوحه يشرة ق السرور لظهور ذللسا من الثترة وأصل ، فوحيه السارة ي السرور طلب 
:٧^٦ المرور ين ى الم -  ٧٦٨

مماالنؤح يكون وفد الحقيقة، على لنت أو نفع محو بما إلا يكون لا المرور أن 
iؤيوذبه يتمه مما ذلك وغثر والعدووالسساحة يارقص الصي كفرح لنت' ولا ينفع ليس 

Iوارقص يفرحون؛المٍلحة الصبيان تقول انك [ ٢٢٠]ترى ألا ' مروراذلك مي يولا 
الرازئمبيكون الحزن أن ومعلوم الحزن، الرور ونقيض يدلك، يرون تقول ولا 

وقدالغم، القمح ونقيض I اللاذ من محراما بجرى وما يالفواناد المرور يكون أن فسغي 
لهالاحقيقة مبيفرح وكذلك حقيقة، له يكون أن غر من يتومحمه بضرر الإنسان يغتم 

والمرورالفرح وصيغة له' حقيقة لا بما محير يمرن أن مجوز ولا * وغره ؛التي الخال( كفرح 
الهناوعةوفعل فعلا نبل مصير ينل المح أن ومحو ' فيهمائلناْ عما تنمي لعريية ال 

موضعوضع اسم والمرود ' يؤبمه صب غر من النفس ل بميت شيء نكاته والأنفعل، 
محالفهو نفاعلا ؤيقتضي يتعلى ومحوفعل ' مراوأصله ، مرورامر • قولك ل المصير 
فلالفعل، على ينته إذا ومارح بة، كالنجعلته إذا نرح ؤيقال; 1 وجه كل من للفرح 
•وطابع طجع ٌثل بمقل فيما يمح الني والقارح ٠ وقته ل يفلح اللي المح • الفراء 

:والجذل المرود نص المرمحا ~  ٧٦٩
لايمرحثان منتصب اى جاذل، ت نولك مئحوذمن الثايت محوالمرور الخنل أن 

•صرورة إلا ' جاذل يقل ولا ' جذلأف ورجل ٠ أصله ؛ شيء كل وجيل ٠ مكانه 
.( بئر )مر(،) والمردان ، بشر( ر ، ( •رر ) الخماظ عدة )١( 

روقوف،  ١٧٢ص رالتريغات ، زح( ) ، ( مر ) والقردان ، فرح( ر ، صرر( الخماظ) عمدة )٢( 
C "والكالأت ،  ١٨٦ص اللغات  Ya/t  ٢ ٨؛ ص والغراثد.

,مرزتة ها واحل، الماب ت الرازئ )٣( 
٠ ٧٨ص اكراء رجة تقدمت ر٤( 



:والخوورا؛ المتروو ين م°ق' -  ٧٧ ٠
قولهوفسر ، حسنته إذا الثوب حيرت ت قولك من الحنة النعمة هو الحبور أن 

كونلأنه حبورا السرور يسمى ؤإنما سعمون، أي لالروم/١ْ[ بمُضادى4 تعال؛ 
تالوا ق، عبرة(( محنتملأ إلا حيره تأ ملئدار من ما )ر تالتل ل وقيل ٠ الحنة النعمة مع 

ءارجز من ت ■' العج-اج ونل الخزن' وااعمة السرور، مهنا الحرة 
نواليانى؛إنذسنكنصاك1ها'ّأضاس 

والأصلالانعارة، عرجية عذا ان ومحيا الكرامة، الحبور : الفراءرء'وثل 
لأنهحبر، والدال I الأخلاق لمحن حبمر لأته ' حم ت !؛ ١٠٧قولهم ومنه ٠ الحسنة النعمة فيه 

الكتب.يحسن 
وج:-اإ>يى:س١لهز ٧٧١

لالغم من عو س ولي' الحبوب واجتلاب المكروه إزالة ل الفكر محو الهم أن 
والغم. بها اغتم • تقول أن يصح ولا ، مجسم! ا*؛م ' كلمك تقول انك ترى ألا ' شيء 
اويكون صرر نونع او ، كان ند صرر رئؤع [ ٢٢١]ؤيكون معه القلب ينقبض معنى 

:قولك من واشتقاته t هما : البين يذيب حتى مدته تطول الني الحزن مي حموقد ينويه، 
أذايه.إذا ومحنه ذاب إذا الشحم هز تا 

:وااكنبر١، الحزن ص ١'^ ٢  ٧٧٢
الصلب،الغاإ؛ذل ومحو الحرن الأرص من ماخوذة وغلظه، الغم عاتق الحزن أن 

منكرب أي 1 كرب يوم الأر؛ لليوم يقل ولهدا ٠ ااما٠ر صيق ع الغم عاتق والخرب 
مدره.وصيق غمه إذا كريه وقد ' وهومكروب ارجل كرب وقد * فيه 
. ٦٣ص والعراك ، ١١٤ص اللغات وروث، ، جمر( ) واكردات ، ( حر ) الخغاظ عمدة )١( 
.١ • ٦ ص انمعاج ترخمة -مت، تنار)٢( 
روسالعرن—اج ،  ٦٠٣ص والأثمان ، ^١٩ ص ايهلق وإصلاح ،  ٦١١ديوانه ق لنمعاج الرجز ( ٣١

(،ت ) ١ آ/آ الرم، ولمال .< ٦١٦١١الأدم، وديوان ، ١  ٣٧/٢والإيضاح والميه ، )شر(  ١٦٦١١٦
، ١٣١ ص آ اللفوجهرة ، o؛ir ة اللغهذب ن نما وبلا ، شكر( )  ٣٩٢، ( حر ) ١ ؛/٨٠ 

،ْا/.م.وافًمصآ/أآا
. ٧٨ص الغراء ترخمة مميت ر٤( 
روذ<وذ،  ٣٧٨ص ات والتعريغ، هم( ) ، ( غم ) والمردان ، همم( ر ، ( غم ) الخغافل عمدة )٠، 

. ٢٣٥ص والغرالأ ، ْ/.٨ والكليان ،  ١٨٣ص اللغات 
.٩ ١ ص والتمريمان ، كرت، (،) حزن ) والمردان ، ( كرب ) ، ( حزن ) الخماط عمدة )٦( 



والوصاءةالخن ض الزق ل  ٢٩٨والعشرون الثالث الباب 

:والكآبمت الخزن س القرى -  ٧٧٣
!يقل ولا ، ة كابن علثI يقال نم ومن • الوجه على الكي الحرن أنر الكايه أن 

ضالدلالات و-ااث الوجه. على دلاله ولخن يرى لا الحزن لأن كرت، أو حزن ءلأْ 
االطويل من ت : اس^؛قول والشاهد لكن، 

طام('"*نم محيا وجث محة أصسنئ المي-ي الأرض حل؛إذا 

معهارة حوالأمف حرة، غم كل فليس فانية لفوت يتجيد غم الحسرة أن 
معنىل جاء حتى ذلك كثر نم الشيء على المتلهف الغضبان ت والأسف غيفل، أو غضب 

1ا أغضبونأي لالرح_رف/ْْا ه سم مثهأفا اتننثأ ءلتا ؤ : تعال ه قولل وحدْ الغضب 
ءلسبم.للمغضوب العمي، إمحاب وحقيقته تعالمحاز اه صفات ل الغضب واصتعمل 

:وايثءء، الخزن نن -١٧ ٧٧٠
من٠ يتكتم ولا بنت أنه يفيد البث، وقوكا الهم، غلفل يفيد الحزن قولما أن 

هقوله ومنالفريق، كثرة ت الكلمة واصل إيد. اعلمته إذا ونثثته عنلي، ما اُثثته قولك 
>واسمتحمإلان؛٠نمال: وند لاصدء-ت/إ[ < ءثصات؛وث ؤ : تعال 

ذكرني.ما وهو المعنى ل القرى من ييتهما لما الحزن على الث نمك ايوسف/ا'ح[ 

.١٨٠ص الJياني النابغة ترجمة تتيمن )١( 
.( كاب اللاغات) وأساس ، ١  ٤٧ص ديوانه j الدمحاد للنابغة الست )٢( 
٠ ٩٢ص والنميمان آ ( أسف ؤ t ( حسر ) والقردان ا ( أسف ) ، ( حر ) الحفاظ عدة )٣( 
، ٦٠ص ات اللغروق ون، ( ث بر ، ( حزن ) والقردان ، ( بنك ) ، ( حزن ) الحفاظ عمدة )٤( 

. ٤٦ص والفرص ، \ Ui/T، ا/خآأ والكنات 



والعشرونألواع الباب 
والإلفاذوالإرسال اليمث بين لفرق اق 

والرسولالمحي وبين 
;والإمماذرة ١^]، ١^ -  ٧٧٦

وماأوحمرا إلمه رصالة حك أنك يقتضي ، عمرو إل نيدا أرسلت ت ^٧؛، أن 
إليهنيد —لذ إنف منك طلب إن أنه ترى ألا العني، هذا يفضي لا والإنفلأ ذلك، أشبه 

حثالإرمل تعمل يا ؤإنم، أرملته ٠ تقول أن محن ولا t أنفذته ت قلت إليه فأنقذته 
>الرسول يستعمل 

:و١لإنثلر٢؛ اتنث ص المرى -  ٧٧٧
Iإليه البعوث ودون دونك محصه لخلله الأخر إل الرحل دعث أن محوز أنه 

إلايكون لا الأرمل لأن لته، ارم—تمول! ولا مشه، نتقول الكتب إل تعثه كالهمي 

لئنيعقل فيما ؤيتعمل خملا يكون لا والعث ' حمل وغتر حملا يكون الإنفلذ أن 
•تقول كما ' إليك كتايي بعثت ت تقول أن بجون ولا ' يكتايي فلأيا يعثت ت فتقول يعقل لا ما 

،؛حثت ت ذلك ل تقول ولا ، إليه محتلع ما حح إليك انقلت ت وتقول ، إليك كتايي انقنت 
.يذلك فلائا يعثت ت العني فيكون ، إليه تحتاج ما بحمح إليك مثت ت تقول ولكن 

٠( مذ ؤ ، ( رسل ) واكردات ، ( نفد ) ، ( رِل ) الخماط عمده ( ١ ) 

٠( رسل (،) بمث ) والقردان ، ( رسل (،) بعث ) الخفاط عمدة )٢( 
.( مد ) ، ( بعث ) والقردان ، ( مد ر ، ( بعث ) الحفاظ عمدة  ٢٣)

—٢٩٩ —



والإرصلالمث ض الفرق ق ؛آل ؛^راعوإنم^^و)ز

:^١١،بمب7-الهمق:سالبمث؛ 
رثىت نمال نوله ومنه الموقف، أل نرومحم من لإ"ماجهم اسم الخلق نما أن 

هومن' للخلائق اعمالهم وفلهور العونن لظهور اصم والنشور ، وما/؟ْ[ 'سقاتيمب، 
،بمالألف الوني اه اسر I نيل انه إلا ، فلأن ة فضيلونشرت ، اسماك نشرت I نولك 

.للفرق والثوب الفضيلة ونشرت 
رالإ>":.عي-مق;تيالئنرل 

تعالاهذ لغير رسولأ الرسول يكون وند ، معجزة صنحب إلا يكون لا التي أن 
الوالإرسسل ٠ النبأ تحميل غير من يكون ند الشيء عن والإناء ، معجزة صنحب يكون فلا 

منهايستحق لأنه التي نيوة - فيقال ٠ التي إل الإصافة عليها يغلب واليوة ، .تصيل يكون 
:ند ولهذا الرسل؛ها، لأته الد إل تضف والرسالة الفاعل، حلريقة على هي الي الصفة 

هامحملاليان من ■بملة والرسالة توتي، يقل؛ وم [ ٢٢٣]، ١[ لالآءراذا/ءئ ه ِ؛منفي در 
ولا' الرسالات إيلاغ فيجوز ' يارسالة القيام تكليف والمرة ، غيره إل ليوديها يها القائم 

-محىمحسمر>ملأ:٧٨١؛"ض 
٠الرسالة لسانه إطلاق يقتضي والرسول ، له عيرْ إطلاق يقتضي الرسل أن 

١ص اللغات وفروق ، ( نشر (،) بمث ) واكردات ، ( نشر (،) بعنا ) الخغاط عمدة ( ١ )  ٠٩.
٢ ٥٨، ١ ١ ْ ص ان والممريم، ( بمر ) t ( رمل ) والقردان ، ( بنو ) ء ( رصل ) الخغاظ عمدة )٢( 

.١  ٠٣والغرائدص ،  Toyli، ١ \/a. والكليان ،  ١٣٢ص اللغات وفروق 
٠( رّل ر والعريان ، ( رمل ) الخغاط عمدة )٣( 



والعشرونالخاص الباب 
والخاموالمنة والدة، والأجل والدهر، الزمان و؛ن لمرق اق 

ذلكْع بجري وما 
مواوثو؛ن:

الشتاء: يمل ولهذا نحتالغة، م او كانت محلفة متوالة، اوعك، جع الدعر ان 
دعرلدسنين ؤيقل صفاته. من ذلك وغثر الهواء برئ ق اوناته لتساوى دعر يقل؛ ولا ، ميم 
الأ٠ الدهر من امحلول مايكون الملة وأيقنامن ذلك، وغير والبرد الحر ل أوناتهامحتالفة لأن 

ألفكما ان متقاربموالأجل والملة < ميل الدنيا يقل؛ ولا لعور، الدنيا هنه ت يقولون تراهم 
الميذ.نكدلك دي يكون ما الأجل من 

٧٨٣  -sjji ' والزمانل٢٢ ١!،،'؛ تذ:
الملةأنمر أن إلا الملة، وكذلك الأوثك من جع كل على يفع الزمان امم أن 

زماماأمهلي • يمهله أن ماله إذا لأخر الهائل قول معنى كان ولهذا ' الرمان اضر من أطول 
أحرىملة توله؛ معنى أن اللغة أهل ض حلاف لا لأنه أخرى، مية ت نوله معنى غر آخر 
٠ؤيقل ٠ للمهلول وهو المد أصلها الملة أن بينهما الفرق يوصح ومما رمن، من أطول اجل 
روقوف، ١ ١ ١ ص والصريمان ، مد( ر ، دعر( واكردات) ، مدد( ) ، ( در ر الخناط صلة )١( 

.ص.٩ والفرالد ،  y٣٣/.والكيات ، ١  ٢٧ص اللغات 
روقوف، ١ ١ ٩ ص والتمريمان ، زمن( ) ، ملئ( ) والقردان ، زس( ر ، مدد( ) الخغاظ عمدة )٢( 

.ص.٩ والمراثي ، رالمات، ١  ٢٧ص اللغات 

.آ__ا



والدهرالزمان ض الفرق ل  ٣٠٢والعشرون الخامس اللب 

ولهذا، الطول أنمر على تقع لا الميئ أن وْو مدا، الهلول وض يينها ان إلا ' محلوله إذا مدْ 
حطإنهما • ألفا إذا "يومرين يقل لا كما ' ميم • لونين يقل ولا ' عمرك ل اه مد • يقل 

أنهيه براد I ملت الزمان قولنا؛ يكون أن وجب هذا صح ؛إذا ' طول • لذلك ؤيقل ، ممدود 
افإم، غبره [ ٢٢٤]من أمحلول أنه مرادنا كان I إنه.ممدود للهلويل قلنا كما ، الأزمنة أطول 

،والحمع الواحد على يقع الزمان لأن I الأزمنة آحر أنه ذمعناْ ، الزمان آخر • القائل قول 
.بزمان قاكتفوا والأزمان الأزمنة آخر يقولوا ان فاستثقلوا 

:وال}فت^ء؛ح7-اإهميى:تيالزذان 
المقدروهو ، واحد الوقت فمحتلمة، ثر غأو محتلفة متوالية أوقات الزمان أن 

الخم،من الحزء محرى ان الزممن بجرى وهو الفلك، حركات من الواحلْ بللخركة 
نمير.وقت •' يقل ولا ' ؤلويل وزمان قصر زمان • يقال أنه أيصا والشاهد 

:واليمات؛آ؛ الوقت بص الفرق ~  ٧٨٠
ددر10 الشيء وفت والوقت الأعمل، من عمل فيه ليعمل قدر ما الميقات أن 

الوقتوليس للإحرام، قيرت الي للمواصع ' الحج مواقيت ■' قيل ولهدا يقدره، 1؛ أو مثير 
ذكره.موصع هذا ليس كشر كلام ذلك ول الفلك، حركة غير لحقيقة اق 

;والثة«، -الهميى:سال،نام ٧٨٦
قيل!، الزنج أيام ت يقال كان لما أنه ترى ألا ، مهرر جع والسنة أيام، جع العام أن 

يفيدالعام : يقل أن ومجوز الزنج، منة : يقل لر الزنج، شهور : يقل لر ولما < الزنج عام 
الفيل،منة ; يقل ولا الفيل، عام ت يقل ولهذا ذلك، تفيد لا والمنة ، لميء وقتا كونه 

وقتاليس إذ خمسبن، وعام مائة عام : يقل ولا خمسين، ومنة مائة منة التالخ؛ ل ؤيقل 
اقتفىوإن العام، هي والمنة المنة هو العام فان هذا ومع العيد، هذا من ذكر مما لشيء 

■الكل هو وابمع الخمع هو الأكل أن كما ، ذكرناْ مما الأخر لا.يقتضيه ما منهما واحد كل 
الأجزاء.إحاطة والخمع يالأيعاض إحاطة الكل كان ؤإن 
.٢٧٤، ١١٩ص والممرمات (، ونت (،) زمن ) والمُدات ، ( رقت ) ، ( زس ) الحفاظ سة )١( 
،.٣ والكلمات؛/٦ ، ٢ ١ ٦ ص ات اللغرفروق ، ( ونت ) والقردان ، ( رقت ) الحفاظ عمدة )٢( 

. ٣٩٣ص والفرص ،  ٢٧٤ص والمحرمات 

،١  ٤٨ص ات اللغروق ون، نه( -(،) عوم ) والقردان (، سنه (،) ص الحفاظ) )٣( 
.١  ٣٤ص والفرس ، ١  ٢٨- ١  ٢٧ص والممريفات ، ١ 'ا/أ ث١لكدات 



لدهروا لزمان ا ض لفرق ا ق  ٣٠٣والعشرون الخاص لي! ا

;والح٠جةأ١، الثتة ين ق المن —  ٧٨٧
والحجهبحح، حج من لواحلم ا الرة والحجه ، فهاقح أنها تفيد الخجه أن 

•قيه يكون ما يام ا مي بكما السنة يها مميت نم i لقعالْ وا ة الحنمثل فعلة 
:والثةر٢، الخ؛ن نص المرق ~  ٧٨٨

أوأياما أو شهورا أو ستة كان مواء ٠ متناهية اوقائا جع امم U حض ل> ت قولنا أن 
يقتضيالدهر أن وهو فرق. الدهر ومن ويينه محتلفة، لعان القرآن ل حاء ولهدا ساعات، 

وثأم ١لدهرييث؛ عن حاكا هق اش قل [ ٢٢٥]ولهذا ذكرنا، ما على محتلمة متوالية أوقات أنه 

يكونلا أيقنا والدهر أحواله، احتلأف الدهر يهلكتا اى را-باية/أأ[ بمدًىانلأالأض4 
.كيلك،الحين ؤيكون قليلة ساعات إلا 

٦١٠:^١^> -١٧ ٧٨٩^:
لشتاءا مثل! ، واحد معناهما محتالف_ين لكل والعصر ٠ ا0 ذكرنا مالدهر أن 

لالمبرد وفال ، العمر كله للنا لن يقال ، والسحر لخواة وا ، واليوم والليلة I ، والصيف

مهناالعصر ت ال فلالسر/ا-أا 4 0زللإساذفيصِي ؤ ت وجل عز قوله ناؤيل 
اسملعمر وا I لزمان ا مدا أمل يقولون كما ، العصر هدا أهل ؤيقولون * يل الوقت 
آالمرح س ل : الشاعرّ محال لكمرة، اص 

عصسنانوى ممد منى ي—ال إ0 نكسنا ئد الثياب منى أصبح 
.حياته رمن ٠ أى ، عصر0 ل كتت أي! 4 فلأنا عاصرت ت وتقول 

.( حج ر والعريان ، ا حجج ؤ الخغاظ عمدة ( ١ر 
■( "من ) والقردان ا إ ر الحفاظ عمدة  ٢٢)

٠( عصر ) ، ( دهر ) والقردان ، ( عصر ) ، ( دهر ) الحفاظ عمدة )٣( 

. ٣٣ص الرد -رخمة تقدمت )٤( 

٠سر حاض شاعر الدمحان، العراري بغيض بن وهب ن ضع بن ربيع ت الغزاري ضع بن الربيع هو )د( 
هدوخ، داحسءت حرب ل شارك ، واختلبهم أشعرهم ومن ، زمانه ي العرب أحكم كان ٠ الغرّان من 
.لم يأن غومه منعه وقيل أسلم فقيل ، وحرف كر وقئ الإسلام أدرك ، عام مائة اأن وهر الهباءة يوم 

.( ٨ ٠ ٢ ص والمط ، ٩ ص والوصايا والعمرون ، ١ م/ْ لأعلام ا) 
والقاصد، ٢٠١ص تري البحوخما-ة ، ٢ ه ٥ / ١ الرتضى امجال ن الغراري ضثع بن للربع الييت )٦( 

•٩ ص والوصايا وانمرون ، "؟ AUZUالأدب وخزانة ، ١٥٩ص زيد أي ونوادر ،  ٣٩٨/٣الحرية 



والدهرالزمان ض الفرق ق ٣ ' ٤ والعشرون الخاص الباب 

;و١لمثاءة٠١ا الوقت بجن المرق ~  ٠٧٩
إنتقول ولهذا الخض، اصم والوقت غيره، من االنقءني الوقت، هي الساعة أن 

عتالي.الوقت تقول ولا ٠ عنيي الساعة 
:والآصء،و رالع،؛م أش١ء و١Jو١داء والعاواةُآ؛ الكزة بجن المزق —  ١٧٩

!يق—ل أنه ترى ألا ، تكورا يبكر نكر من فنله والبكرة ٠ لوقت، اسم الغداة أن 
اؤإنم، البكرة صلاة يقل ولا ، الوقت، إل فتضام، ، والعمر الفلهر وصلاة ، الغداة صلاة 

استعمالكثر نم ، النقالة مثل فعلة وكلأهما ، عدوة ل حاء ت تقول كما ، بكرة ل جاء ■ يقل 
؛ؤيقل ، ذلك يعد أصيلا تم عشية سمي الميء فاء ؤإذا ' الوقت على جرت حتى الكرة 

ليومك،ية العثساتيا< وّ، امى عشية أتيته ؤيقل؛ ٠ الشجرة محلول على زاد إذا الفيء فاء 
وكلعشي كل ت أي ، والخواة العشي وصاتيه ، هاء يغير غد عشي وماتيه ، فيه أنت الني 
فهور العهيعيد كان ؤإذا ، ذلك، يعد •' والعشاء الثمن، غروب وقت والطفل ، غداة 

المبالغة.على وذلك، يت أمقد ت >i<4 يباير كان إذا العصر عند للرجل ؤيقل اء' الم
:والزهة والذة١"١٠ الزهان بجن المنى -  ٧٩٢

تفيدالسنة أن لن، وذلالصظة، تفينح ما غير تفيد أنها إلا نة للماعم الحقبة أن 
الحقيبةمن ماحوذة ، هافينحري ولأمود لأعمل ظرف أنها تفيد والخشة ' شهور جع أنها 

اوه رحالوتشدحالم، فيهامتاعه الراكسؤ يجعل الألم سخيمن الفلروف من صرب وهي 
قهلحةيقل، كما الدهر، من ؛رهة •' يقل، انه ترى ألا ، الدهر فبعض الثرهة وأما صرحه. 

معرية.فارسية هي يعضهم: ونل، الدهر، من 
:والآخلرْ،ماهب-المنيىساكْ 

وماجاعل، يجعل أحلا يكون ولا الشيء لانقضاء الضروب الوقت، الأجل أن 
الوقت،هو الإنسان وأجل فيه، يكون بأنه تحكم أن إلا له اجل فلا لئن ل يكون أنه علم 

حلولهوقت، : الموتؤوأجل الدين، مية لانقضاء وذللث، محله ت الدين وأجل عمره' اء لانقض
.( ّرع ) ، ( وقت ) والقردان ، ( ّرع (،) وتت، ) الخغاظ عمدة )١( 
.( غدو ر ، بكر( والمرداث،) ، ( غدر ) ، ( بكر ) الخغاظ عدة )٢( 
.سه( ) ، حما( والفردامت،) ، منه( ) ، حما( ) الخغاظ عمدة )٣( 
.( ^Uj،من الخلوبلة الدة أو الدهر، من الخلويل الخ؛ز، الرهة؛ ت) مْ(( ا/ا'يأ)) ٣ اللم—اي، ؤ، )أ( 
.أحل( ) ، مدد( والغردائن،) ، ( أحل ر ، ملئ( ) الخفاظ عدة )٠( 



والدهرالزمان ض الفرق ل ٣ • ه والعشرون الخامس الباب 

،ائتيامها قبل قبلها تقدم ما لانقما، الوقت ت الاحرة للجل ' نله الحياة مي؛ لانقصاء وذلك 
كلوليس ملذ أحل وكل جاعل، جعل وبغم جاعل بجعل الشين ين الدْ تكون أن ومحو3 

:داص'،->^^^ ٧٩٤
أوعينها نرى بحيث الشمى لحصول الظاهر المنمسح للضياء اسم النهار أن 

منلمدار اسم واليوم ، وا-وءت اسم الحقيقة ل هو وليس لمهار ا حد وهدا ٠ صوئها معفلم 
مؤقتقانت يوما سرت ت قلت إذا ت النحويون قل ولهدا ، السنا هذا فيه يكون الأويمت 

تقلت فإذا * موتخ فائت ، الحمعة يوم أو اليوم سرت ت قلت ؤإذا i ومقداره ذلك مبلغ تريد 
،النمسح لضساء ا ق سرت ؛ العني ؤإثما ، مموقت ولا بمورخ فلست t لهار ا أو نهارا سرت 
للغلسيقد لا ولهذا ، الحمعة يوم هار نرت مت فيقل ٠ اليوم إل النهار يضاف ولهدا 

٠الخو ستضء حتى ، نهار ت والسحر 
;والأ:>،ه؟ب-اميى:شاكهم 

لىا الزمان مية عن عبارة والأيد ت 4 متناهية غبر محتلمة متوالية أوقات الدهر أن 

دجلعر وموله • االاصى ل مط خلاف المستقل j وهو ' اص محدود حد لها ليس 
هداايمل ل البالتة والمراد ، محاز ، أيدا هذا افعل ت وقولك حقيقة، [ oV/،L~J]؛ي ضهاا،اوا 

:واذرءاا"؟ب-اإهميىمحاض 
مضمنأو الأحر يتمكن ولر أحدهما تمكن انه واحد لشي؛ اعم حميعا وهما 

مهللمق.والوقت إليه، المضاف ذلك بجسا معني ضر البيان لكون إليه >الضاف 

■يوم( )ر(') والقردان ، يوم( ') ( غر ) ا-لغاط عدة )١( 
،١ ١ ١ ، ٥ ص واكريمات ، ( د أي) ، ر( ده) والقردان ، ( أد ) ، ( دمر ) الخغاط عدة )٢( 

.والك0ت 

.]/[•r مناصات إصافآ )٣( 
.إذ( ) ، ( ونت ) والقردان ، إذ( ) إ، رنت ر الخفاظ عمدة )٤( 

الساق.يتتضيه مما والممريب ، تمكن« أ؛ه )) مكان (( يمكن حى ر) : الأصل ق )ْ( 



والعشرونالمايمحى الباب 

والأناموالورى والشر، واتحال؛ والخلق، اياس محن لفرق اق 
ذلكْع بجري وما 

والقرابةالصحة وبين ، القرابات وضروب ابماعات لإن والفرق 

ذلكبمجيل وما 
وم:

عندهموأصاله ، لففلها من لها واحد لا حماعة وهم ، خمة الإنس شم الناس أن 
توقيل ، ا أنلكي واصله [ ٢٢٧]لكنا ت قيل كما ، اللام أدغمك الهمزة سكنت ؤالما أناس 

،نحسرك إذا ت يونا ينوس ناس ، الحركة وشر لنرس ١ من فاستقاق مقرئة ، لغة ، ناس لا 
؛يمل ؤإفا ٠ أتيس ت لتصمبمر ا ل لقيل أناسا الناس أصل كان ولو ، أخرى لغة والأناس 

tيبعض يائس يعضهم أن وذلك i الوحشة حلاف الأنس س أناس فاستمق ، لويس 
هتبَ،سومرها ت وجل عز قوله والشاهد ، المخلوقات يه سمي مصدر والخلق 

دال:>،لوأخ)قممكلصن/ا١[ثم والحيوان الحمادوالمات سدالأشياءس تم ١[ لصن/« 
وندمثله، اس النل ليس ت تقول كما مثله' الخلق ل ليس ت فيقل الناس له بمص دفئ 

كشرة.خماعت آى الناس س حلق جاءني ت فيقل الكشرة الحماعات على بحري 
■خلق( ) ، ندس( والقردان) ، ( حلق ) ، نوص( ) الخماظ عدن )١( 



والخلقالناس ض القرى ل  ٣٠٧والعشرون لسائس ا لباب ١

:الإلمأوالإسانّ  ٧١-  ٧٩٨
الأس،وهو الكلمة أصل هذا على ؤييل الوحس محالمة يقتضى الإنى أن 

ووحشيي إننولهم؛ وأما • ووحشي إني ت يقولون والناس ' الوحشة حلاف والأنس 
والإنسانالأس، مفاية ل فامتعمل ، الوحش محرى هذا ل أجرى ' والجن والإنس 
اثتموأن ذلك على ؤبميل الأخر، مقالة ل احدهما مذكرون البهيمين محالض يقتضي 
إلايكون لا والنسيان ، اثيميان ت فيقل يصغر فلهذا إسيان وأصله ، النسيان س الإنسان 

أبهمتلأنها يهيمة البهيمة وسميت i علمه ما ينسى لأنه إنسائا ان الإنمي فالعلم يعد 
لالبهيمية ا حلافوالإنسانية الإنسان، خلافا ل تفهم ولا تعلم ولا والفهم العلم عثأ 

أنيهم لا والبهيمة علمه، ا ميني أنه إلا يعلم أن يصح الأنسان أن وذللن، ٠ الحقيقة 

م■
:رص'" اض ض -١^ ٧٩٩

دونمنهم الأحياء ت والورى ، والأموايت، الأحياء على يفع الناس •' قولنا أن 
وجهعلى لنلهوره وري الورى مي ف' النار أظهر إذا برى الرند وري من واصله ٠ الأموالتا 
الماصون.الورى يقل ولا ٠ اللون الناص ■ ؤيقل ' الأرض 

وب:.ح->ق:سام .
؛1الرجز س ل ت وأنشد ، عالم زمان كل أهل • ثل، العلماء يعص أن 

الم"*العهدا هامه وخن_دذا 
الأرضيعنون قلي، الالعالر I الناس ؤيفول، ' عالم الفلك بموى ما غيرّْ ونل 

انالإن; بيه التشوجه على ؤيقل، > فيها وما السماء يريدون العلوي، والعالم ' عليهاوما 
العامآخرون؛ وقل، ، الدنيايعنون [ ٢٢٨]العام يثر نل فلأن إل ت ؤيفولون ' انحيو العالم 

لأناس النمثل هو وليس والإنس والجن الملائكة على يفع أنه وذللثا محتلفة، لأشياء اسم 
ملانكة.العام س واحد كل وليس إنسان الناس من واحد كل 

•( )ني ، ( أس > والريان ، ( ني ر ، ( اض ر الخناظ عدة ( ١ر 
•للمح،( ) ، ندص( ) والريان ، ورمح،( ) ،)>_(الخماط سن )٢( 
.٢ ٩ ٩ ، ١ أ ٩ ص والممريمان ، ( أس ) ، علم( ) والقردان ، ( أنى ) ، علم( ) الخغافا عدة )٣( 
وشرح، ٩ ا/• صتاعآالإعراب ومر ،  ۵٦ص ورصف ، ا/آا"أديوانه ن للسعاج رجز )٤( 

٤،٦ ٩ ص ة اللغوخميرة )علم(،  ٤٢■؟ا/.)محت(، آ/إا العرب رلسان ، ١ ٣ ، ١ ا/آآ • الفصل 
. ١١اللغة؛/•ومنايس ، ا/أ٢٣ التمرض ل والمتع ، ٤٤٧ص ١دانى رصف j< سبة وبلا 







:ي.ب-اإميىمح>ضداني\<
.رجل إنه ■ الإنسان مدح ل يقل ولهذا ، الأعمل على القوة يفيد رحل I فولتا أن 

.محصوص أدب المروءة • يقل ولهذا ' النفس أدب أنه يفيد والمرء 
:واإحزبر٢٠ والرمرة واكلة والمزج البمماغة نص المرق — ٨ ٠ ٨ 
^^'تائاسنحلونطدشاشؤ تعال! ه فولومنه الكشرة، الخماعة الفوج أن 

،الأية ميم نزلت، نم I نيله ونيله وقت ل يملمموف كانوا انهم وذلك ' االمر/أا ه امأجا 
خمالةالأمر ل تندفع الحماع، واكلة -بماعن، ت لهم يقل كما فوج، ت للمالة يقل لا أنه ومعلوم 

كلز حز ذلك كثر نم كله، افطا فاندفع أسفله نقضت إذا ت الحاممل تللمتح : قولك من 
هوأصليفهم، لا صرت لها خماعف والزمرة الهلاك، ت اكلل وقيل عرته' ئل • ومنه يلأ بشر 
[٢٣٠]٠ انيجل_ه ها منوقرب الزمرة، قيل؛ ومنه ' النعام من الأنثى وهوصوت الرمار من 

لجاعف الزمرة ت  ٠٢١ءسدة أبمو وقل الأصوات، من صرب وهو ' رجل لها الخماعة وهى 
تعينهالي الحماعة الرحل وحزب نتعاون، اى الأمر على تتحزب الحماعة والحزب تفرقة، 
•ذرىُُ؛ لكنه علي اشتد إذا ت الأمر حز.ُى •" نولك من وهو ' ؛هم امرْ فيقوى 

:والبرش الخماعة بص المرق " ٨٠٩
تالواحد الأب لقر يقل ولا الناس، أحلأٍل س الكشرة الحماعة هم الوض أن 

حنسكلها الحمر لأن > الحمر س يوش ت يقل ولا الحمر، س جاعة ت أيصا ؤيقل يوص، 
يعصبة وحن ؤ ت وحل عز قوله ومنه قليلا، ها فوفوما فالعشرة العصية وأما واحل، 

الفرسان.س الحماعف العريية ق وهي الأريعن، إل العشرة ص هي ونل: ٠ لم-م/ؤما 
رحلوالعني ، ركب ت للفرسان يقل ولا حاص_ة، الإبل ركيان • والركب 

يمميمونقوم وهم الطليعة. هي تلأ، والفيض_راحل، حع : والرجل ٠ الغزو ل يعدون 
ننلرت،إذا المكان نفقت قولك; س ٠ فيها ما ينفلرون ت اى الأرض، فينفقون الجيش 

.١ ١ ٤ ص واكمبمات (، مرأ (،) رجل ) والمد١ت ، رأ( ر ، رجل( ) الخغاط عدن )١( 
(،فوج (،) جمع ) والقردان ، ( حزب ر (، زم (،) ثلل (،) ندح (،) خمع ) الحفاظ عدة )٢( 

•( حزب ) ، ( زم ) ، ل( ن) 
. ١٣١ص ء-ءلة أن رجة تتيمن )٣( 
•الرء(( إذا » : اللجوع الأصل ل بميم )٤( 
•( ركب الرب) لسان )ْ( 
.( مض ) الرب لسان من والتمريب ، (( النمضة )ر الأصل؛ ل )٦( 
.( نغض ر الرب لسان ُن رالممريب ، (( فغرن )) ت الأصل ل )٧( 



والخلقالناص  ijy,الفرق j(  ٣١١وانمشرون المادس الباب 

يهم،يغزى العشرة إل الخمسة نحو ت والحضرة 1 هم ييغرى التلاص نحو والقنب؛ 
خمعته.إذا ت الشيء كتبت I من الحرب، آلات فيه اغتمع العكر ت والكتيبه 

فمنمنها ال-شهور نذكر ؤإنما ، ذكرها موصع هذا ليي كثيرة الخما وأسماء 

;والطانفةُمأُ ا-بناعة ين ١إمق —  ٠٨١
أنوبجوز ■ قر للمالبلاد ل الطوق شانها من الق الخماعة الأصل ل الطامة ان 

فلممت حتى ذلك كثر مم ، عليهايطاق حنقة يها نوى تالق الخماعة أصلها يكون 
والطأءiثانو ت وحل عز النه نال I لواحد اسما نكون ند الشربعة ل والهلائفة طانفة، حماعة 

حكمهماكان اقتتلا اتن؛زإدا ؛ن ف، حلاف ولا ' اا"دمّات/؟[ 4 نهما ■منأتيساقفا،ثحوا 
أرادأنه ]النور/٢[ ؟ عدأهاطادة*نالعوبن ويثهد ؤ •' وحل عز قوله ل وروي ' الحكم هذا 

وطاقة مهن ررحكزرنة م : تعال قوله يدلألة الواحد قبول بجون وقل؛ ■ واحدا 
الطائمة،حير ل العمل فاوجب لمحذروا أى ١[  ٢٢]الم؛*/ي لعير P ت قال أن إل 

.واحدااإهلائفة تكون وقد 
:واكر؛قُ" البماغة يل اإإر'ق' -  ١٨١

القوم.من فربق جاءني [ ٢٣١]I تقول منها أكثر خماعة من الثانية الخماعة أن 
نربزمس أسرع >ء ت مثل ول ' منهاة الحلبفي حمهورها يفارق ما : الحيل وفريق 
ذلك.مع على تقع والحماعة ((رى، الحل 

-الهمق؛سازناغب ٨١١/
فلقته،أى رامه ناوت : قولك من غرها، من التفرقة الحماعة هي الفئة أن 

يعنوناغاريين ريء يكونون القوم • الحرب ل والفئة ، مكوراانفرج إذا ت الملح واماى 
•حضر( ) العرب لسان من والتمريب ، الحطئرة(( رر ت الأصل ل ( ١ر 

.٢٢٣-٢١٦_*>_>_ كابه ق الجاعات أسماء اكعالم ذكر رآ( 
.( طوف ر والقردان ، ( طوف الحفاظ) عمدة )٣( 

.( فرق والقردان) ، ( فرق ) الحفاظ عمدة )٤( 

عوبجم.(  Wll^والمممى ،  ٢٢. ، ا/7اأ الغاخرئ والدرة ،  ٥٢٧، ا/خ.ء الأمثال جبرة )ء( 
.ا/؟ام الأمثال 

"( فأي ) والقردان ، ( فأي ) الحفاظ عمدة )٦( 
■{ فاي ر ١^^-• ان ل—س والتمربب ، (( الفرج » ؛ الأصل ق )٧( 



لخمعمل ثم ، ١[ لالآهل/ا■ اوكحي؛زرئز4 ؤ ت وجل عز نوله ومنه ' 1ذاحالوارآ؛إليهم 
*الأعوان الفئة ؛ عسدة أم وقل ، فئة وينصرْ أحدا يمنع من كل 

;وامحناو الثمة تن -  ٣٨١
وميالناع من واصلها له، محنهم من إليه المائلة الحماعة هم ارحل شيعة أن 

الخزلللحطب نائما ها بجعللكنه لتشتعل ار النل الخزل *ع نجعل الي الينق الخطب 

:؛اح-اميىساكاسواهء
إذات ئثسه ارحل ئت • وأصلها يملحون؛ه' أمر على الختمعت الخماعة الشة أن 

يأطتراؤ : وحل عز اه تال وفاته، مد عليه أثنت إذا ابمته حلاف حياته، ق عليه أثنيت 
الدين.وتمرة الإصلأم على لاجنماعهم وذلك لاكاء/اماا ه ات 

:والهمن١؛؛ القوم نص الفرق —  ٠٨١
فولوالشاهد ، منه مبع؛ن مد0 ل الناس من يكون س على يع اسم القرن أن 

ّJI ، عرن ق دطنق يهز
تاق؛ قوله ومنه • القوة عن القرن ؤيعبر ' فيه هم الني اران حد لأنهم نرئا وسموا 

أنؤبجرز اقوى، ارنت ذلك ق الش؛ءلان أن أراد النتطان«ُى، يص تطلع ايها ن» 
ةعزيمأو خوف علهم كاد فإن الخيش، وراء تقيم الي الطاممة : الغئة ) ؛ (< فأي )) الرب لسان ل )١( 

•( إلهم لخودا 
•( شيع ) وافلغردات ، ( شح ) الحفاظ عدة )٢( 
.( نه ) والقردان ، ( نه ) الحفاظ عدة )٣( 
.( زن ) والقردان ، ( رن ) الحفاظ عدة )٤( 

•امحص محي أم أد الإباصي يرد بن الحن م )ْ( 
العامية،ة الدولقعرا، أحد تعلة، بن اللات يم س أيوب، اف؛ن عد •' عر التيص مد وأم 

.٢ • ٩ ّنة ون ن. للخمر الوصافض المحان الخلعاء س كان . وعهرهمارالآمون الآُين ُدح 
ل/'ألإ،والأغاني.أآ/لأ(.)الأعلام 

اليميمحمد ولأن ا/ماا، المرية الحمامة ق التئمي محل لأن أو الإباصي يرو س ادص ١^٥-، )٦( 
المطل رللتيم ،  rryfrالأمحار عرن ن )؟( المحمي الححاح بن دل؛وّف ، أا/لْ • لأغان ان 

.الروس)زن( وتاج ، )رن( ٣ الرب لمان ن نسة وبلا ، واكٍين'ا/ْبم١ واوان ، ٣ ص 
السارين،صلاة ن لم مإبليس،رتما<آ.ما،واخر-0 صفة باب الحلق، بدء ن ابءاري أ•مجه )٧( 

. ٨٢٩ريم مها، الصلاة عن ض الي الأوقات باب 





فروعيافكون الشرك مثل أطرافها تقطع أولر سيورا شققت ل يقطعن رهطا وسموا 
!الهذل نل ، رممحل والخمع ، رهط لها يقل ها تلب، واحد ها وأصلشتى 

لسالواهما
٠٢١-محل هالن تعقل مثل وطعن 

لمواحدا اصما كان ولو لخماعة، اسم لأنه ' نفر وثلاثة ' يعط ثلاثة • وتقول 
:وحل عز وثل أقلى. وثلاثة رحل، ثلاثة : تقول أن محوز لا كما إليه، الثلاثة اضافة نحز 

هلغنلفزن حماعة كان وإن لأنه التدير. على لالمل/خ؛ا لنياشذةستعنىلبم طؤ 
والمعنىرحل، تسعة كانوا أنهم الضر ق وجاء • اللقفل على تسعة، ت فيقل i مفرد مذكر 
.ره2ل من تسعة المدينة ل وكان ت هذا على 

;والثرذ،ةر'، \س- تل \وو' -  ٨٨١
هشِإذمةهاول ؤ : وحل عز اممه ثل مه. والقتلف القية من الفئة الشرذمة أن 
أيرذمة، شمهم نفيت الكثثر منهم أصل فرعون لأن ويقية، قلعة أي لالغعرا،/أْأ 

الرجز؛1من ] الشاعر; قال قلعة. 
واقلئ١ مني يمتحد مراذم أحلاق وقميصي الشتاء حساء 

اارجز من ت آخر؛ ونال 
الملراذم شق يختل 

٠( رهط ) الرب لسان من ضرورية اصافة ( ١ ) 

الأملأم) ل.هذيغ وابمن شاعر الدل. محمان بن ءو-هم بن *الك واسمه الهزل، الممل م )٢( 
.(٧٢٤ْ/أأ-أ،وااسطص 

صممين مشاعر رم عذيل، ذ من كار، بن كعب بي س ■' الهزل جزيأ بن -اعدة أو 
.آ/أأْ(الحوا والقاصد ، آ/.٧ الأعلام ) صحة.له ولست أملم، والإّلأم، ا-.دا>لة 

صالهزل—ئن أثعار نرح ل الهزل للمتنخل وم ' ( زوغ ذي الغواس ذ بضرب ) • ال؛يت صدر )٣( 
ةاللغومنايس ، ٧٦١ص اللغة وخميرة ، ( عطط ) ٣٠٢(،رهط ) ٣ •  t/uالرب ولسان ،  ١٢٧١
السناب مممح، جزية بن وياعدة ، ( حملط )  ٤٧٨، ( رهط )  ٣١ا/أ ٩ الروس رتاح ، ل/آْ 

.رالخمص، ٢ أ/. انمن وَمحاب ،  ٦١٧/هاللغة محذيب في، سة بلا و، 
.شرذم( ) والقردان ، شرذم( ) الخغاظ عدة )٤( 
نوالماحي ، \/m الأدب ر-مانة ،  ٩٦١ ص اللغة وخميرة ، •٣ ص الأزم؟ في، بة ملانالرجز )>،( 

٣٢، ( خلق ر  ٨٩، وق،( ) ١ •  ٣٣الخرب رلسان ، ٢١٣نمه١للغةص وغزبم،، شرذم( ) ٢ 
،افنر'ئ__اب ، شرذم( ر ، ( خلق ْأ/اْأ) وناجاثمروص ٢ْ، ٧٦/٩،٣/'الزنة 

. ٣٥ص والأنصاب 
. ٩٩الأشاءص شة ن، الخم ي بلانبة رجز )٦( 













وانمشرونالمسابع الباب 
وايهر™والإفغا، الإظهار به لفرق اي 

والمشاء، امشوا مثل الهم م إذا • القوم افثإى ومنه ' الإظهاو كثرة الإذشاء أن 
وامشواوامشوا واصوا القوم اش وند والضياء، النماء منه ونس المشاء، ومثاله الل كثرة 

الخرب،ها فيوفشا بكثرة، ظهر إذا الشر او القوم ل الخثر نشا ت يقل، ولهذا الهم، كثر إذا 
فيهتمح لا فيما إلا يمح لا اء والإفث، شيء كل ق يستعمل والإظهار ، وكثر ظهر إذا 

.الرو،ة كثثر •' تقول ولا ، االروءة ظاهر هو ت تقول أنالث، ترى الأ ، ذلك، ق يمح ولا الكثرة 
:والإظهادص الجهر -  ١٨٣ [ ٢٣٧]

للوجذالأمر كثمت، إذا انالث، ترى الأ ، فيه وااJالغة الإظهار عموم الجهر ان 
يزولفالكشرة للجمائ اظهرته إذا إلا يه حهرت> تقول ولا لهما، أظهرنه • ثك والرجلن 

رفعواصف، معه، شك، لا عيانا أي ١[ لاس/مه i ;) قالواولهذا الشالث، 
^^منملأ؛ائاولأنماف،و القرآن؛ ول بها، صوته رفع إذا القراهة جهر • يقل، الموت، 

يتعيىولهزا ، الموت، رفح ■ جهثر وصوت ' صلاتك،ل اى؛قراءتلأا [ ١١راوّراه/٠ ^ بما 
امتعارة،ذللا، ضر ل وهو ، معنا0 ل لأنه يه صرته رفع ت تقول كما يه جهرت • فيقل، ياياء 

جهراذلك يكن ب محت او وعاء من الثى،ء اخرج bذا للنفس' ادُز، إظهار انلهِ دأصر، 
.الموت،بظهور للنفس يفلهر المعنى لأن الهمس نقيض الجهر بمصل وقد ' إظهاراوكان 

•جهر( ') ظهر( صدةالخغاط) )١( 

•ظهر( ) ، جهر( والقردان) ، ظهر( ') جهر( الخغاظ) )٢( 

—٣٦٠ —





^^رو1لإس

ُا؛مكنون—ة الدغ—ص ل وتفن-؛ 
بمتؤواكتثئi ار والانكسسالزجيج عن ممونة مي ؤإنما ، تورة مملست والبيضة 

هلجعلت : معنى عر واللام الألف فيه ويحك ، الأداء عن صنته إذا : نمي ل الشيء 
.آ هم "محكنسموم مثا: القرآن وو ، كدا

:والخطاء'آُ الغثاء ص المرق ~  ٨٣٧
٠لرقته عليه ثيء لا انه الراني ؤنتوهم نحته، ما ي؛ين رقيقا بكون قد الغشا، أن 

مثلالبدن أعضاء همن كشر مها غشي قد رقيقة أعماب وهي البدن أعشية ممن مم ومن 
عترقيل ثم ومن > ذلك يقتضي لا والغشا، تحته ما سر يقتضي فالغaلاء ، والطحل الكبي 

كثيماإلا يكون لا والغناء ، بين بثي، ي ليالغشي من يعتريه ما لأن ، الإنسان على 
اوكان ه جنمن يقتضيه، ما والغطاء ، الشيء جني من يكون الغشاء •' وقيل ، ملاصقا

امتعملفان i ها بتغشيت ت مقول ولا ، تغطيت ت تقول ولذلك جنسه، غثر محن 

لتوسع.ا ذُار الغطاء موصع الغشاء 
:ر١لسرأ٢* ١لغaل١ء ين الفرق ~  ٨٣٨

،والخبل الحاممل مثل لك ملاصما يكن لر ؤإن غثرك عن سرك ما الستر أن 
تغنت! تقول ولا ، الحيطان تسترت ت تقول أنك ترى ألا ' ملاصما إلا يكون لا والغطاء 
.ملاصما إلا يكون لا أيقنا والغثاء . لك ملاصقة لأنها الشف تغ2لبتا ؤإغا ، داريطان 

:والغءل١ء"، رالخ،بماب السر نص المرق ~  ٨٣٩
وتقول؛غطاني، ولا عنه سرني ت تقول ولا ، كداعن فلأن حجبي تقول أنك 

مووالسسر به، والمنوع انع المهر فبملجاب به، تسرن تقول كما ، بثيء احتجبت 
منعلن تقول لا أنك ترى ألا سره، قصد ما الشيء حجاب، يقل؛ أن وبجوز يه' نور الم

إذاه حجبيقل ؤإنما حجبه، إنه له؛ المع قصد غر من دار0 الرئيس إل انمحول من غرْ 
ترىألا ، مشاهدنالت، عن غرك مغ قصدت إذا إلا البيت احتجبت تقول ولا منعه، قصد 
أنآحر وفرق • احتجبت قد إنك • تقل م ذلك تقصد ولر البيت ل ت، حلإذا [ ٢٣٩]أنك 

بمغ.والحجعب، المستور، على اليحول من يميع لا الصر 
. ١٨٩ص ديوانه ن للأعشى وهو ا تاجر( لدى شيغت درة أو ) • الين عحر )١( 
.( غطي ) ، ( غشي ) والقردان ، ( غطي ) ، ( غشي ) الخماظ عدة )٢( 
.متر( ) ، ( غطي ) والقردان ، ( متر ) ، ( غطي ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( سمب ) ، ( متر ) والقردان ، ( >اب ) ، مر( ) الحفاظ عدة )٤( 



والعشرونالثامن الياب 
ذلكمع بجري وْا والاقمحاء والروم والموال الْللب ب؛ن لفرق اق 

والدفتروالكتاب اكسور وب؛ن والمسخ الكتب بين الفرق وفا 
ذلكمن يمرب وما والصحيفة 

:والتؤالُا* الطلب ين المرق " ٨٤٠
عناك)ر ) مثل وق ، وضرْ السعي الطلب ؤيكون كلاما إلا يكون لا الرال أن 

.(( الطالب وعلي الهرب 
واخاولاص:ا،ح-الهمقسالظب 

محاولة.طلب كل نني نم سة، الطلب اغاولة أن 
:والطلب^ الأكماس ين ١لمق — ٨ ٤ ٢ 
.محازاالمانا طالب كل سمي \ثم اللمس طلب الالتماس أن 

:والحث الطلب بجن الهمق —  ٨٤٣
يهلله،ثيء عن التراب سحت أن ضه محالطه مما الشيء هوطلب الحث أن 

الترابسحث ممن تشبيها I الأمور عن سحث فلأن وقيل؛ ، ولغيرْ لذلك يكون فالطلب 
•الشيء لامتخراج 

،١٠١ص ات اللغوفروق ، ( محال ) ، ( طالب ) والمردان ، ( سأل ا) ( طلب ) الحفاظ عمدة )١( 
.١  ٢٨ص واكربمات ، ١  ٠٢■، ١  n/r•والكلٍات 

.( حول ) والقردان ، ( حول ) الحفاظ عمدة )٢( 

.( ًللب ،) (لّءءا ) والقردان ، ( طلب ) (،لس ) الحفاظ عدة )٣( 

—٣٢٣ —



ك1يو1و
:والاهثءن الطلب ص ١^ -  ٤٨٤

والآح_رأدانه، طلب وهو الدين اء اقتفاحدهما : وجه؛ن على الاقتضاء أن 
المعنىلوجود الاقتضاء منها ت وجوه على يهو منه' يد لا يأنه ناطق كانه نمره المعنى مطالبة 

الشكر،ولمحة العمة وجرئ وكاقتضاء العمة، لوحود حكيم من الشكر كاقتضاء 
القدورالفائر وكاقتضاء ذلك، محتمل لا الني كالصد وليس آخر، مثل وجود وكاقتضاء 
وجودالحل وجود يقتضى أن غجر من للمحل الحركة وجود وكاقتضاء القاير، والقدور 
ويغارجاعل بحمل يكون قد لغارْ الشيء واقتضاء كون، الفيه يكون قد لأنه الحركة، 

هنهعلى له اللغة واصع يوصع الضارب؛عي، ذكر يقتضى صرب، محوت وذلك جاعل جعل 
•علميه يالل وكلاهما ذلك يقتضى لا > وصرب الحهة، 

:الطلب ئ -  ٨٤٥

إلا، رمنايقل ولا ، ابتداء الشيء طلب ت عمى بن عالي قال ما على الروم أن 
الوقيل والماء' الهلع—ام رمتا •' يقل لا ولهذا الأمرين، ق ٠ طلبتا ت ؤيقل قبل، بحلم لما 

•يقل ؤإنما فرسا، رمت١ ولا نيدا رمتا ٢[ ٤ ]٠ ت يقل لا أصلا، الحيوان ل الروم يستعمل 
•والندام الرزم ومر نعله' إل الروم فرجع ٠ كذا نني يفعل أن لت 

ذلكْع يجري ومما 

توو-محأأ؛ أدحى محن الهوق، - ٨ ٤ ٦ 
لأنالصفة معنى فيها جعل وأوحى قرة، م ١٧١كقوصفة على جعله وحى أن 

عيسى.بن علي قل كذا العيية' أصله افعل 
:والسخل'، ١لكثب بين ق الم —  ٨٤٧

الظل،الشمس سسخت ت ومنه الإزالة واصله الكتاب، معاني نقل الشح أن 
نقلايكون قد والكتبح 1 وابعللته الأول اسقعلت فكأنلثا آخر إل الكتيب معاني نقالت، ؤإذا 

■نخا كتب كل وليي كب نمخ وكل وغثره، 

.( محي ) واكردات ، ( نحي ا-دغاءل) عمدة )١( 
•ردم( والغردالتا) ، روم( ) الخغاظ عدة )٢( 

•( رص ) والمردان ، ( وص ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( نخ ) ، ( َكب والقردان) ، ( مخ ر ، ( كب الخماظ.) عدة )٤( 





تيؤ1و
;والئصحفر١ا الكثاب تين المق ~  ٨٠٢

حماعهإلا يكون لا والصحف أوراق، حملة ؤيكون واحية ورقة يكون الكتاب أن 
الكسرمصحف؛ ت يمولون الخجاز وأهل t يعص إل يعضها حمع أي صحفت أوراق 

ماوأكثر ، ا٧٨^ احود وهو مصحف ت يقولون نحد وأهل ياليد، يتعاطى ما يمج أحرجوْ 
القرآن.لصحف الصحف يقال 

ابلكتا وعلمته ، كتايا كتبته ! تقول لكتاية ا ممعتى مصيرا يكون ايصا والكتاب 
قرطاس،ل كنا أي لالآعام/'؛\[ 4 يئزوطأس - هوتغثأعؤلوطكبا ؤ ت القرآن وق والحساب، 

القرطاس.ذكر محن لر ا،لكتوب محو الكتف كان ولو 
:والثهر١٢، ١لكثاب ين ١^^، —  ٨٥٣

وقال. المار الكب الأسفار : الزجاج^ ونال المجبر، الكتاب الفر ان 
يكونأن الأشتقاق يوجبه والني ، حاصة الديانات علوم يتممن ا فر الI يعضهم 

نمائهاالرأة ومقرن ، أنحاء إذا الصح أصقر ت قولك س للمعاني الكاشف الواضح النفر 
حنىعنه التراب لإزالتك وذلك ته كنت الست وصفرت ٠ وجهها فانكشف الفته إذا 

.السماء فانكشفت قشعته إذا السحاب أو التراب الرح وصفرت ، أرضه تنكشف 
;واأناج1ةر؛، ١لكتاب بص المرق ~  ٤٨٥

:ال فومجدها، الحكم س جلملة أشياء عر محتوي كتف الحلان أن 

١^٦،كرم؛ه:إإونتن الإلوج نجمحيذات'
محالة.: ذلك شاكل وئ والحون السخف عر اشتمل إذا للكتاب يقال ولا 

(٦)

.( صحف ) ، ( )كب والعريان ، ( حض ص ) ، ( الخنافل)كب عمدة ١( 
.إ،رأ،صأآا،\آاواكرطت (، صغر ) والقردان (، صغر ) الحفاظ عدة ٢( 
. ٥٣ص الزجاج ترجمة تنين ٣( 
.٢ ١ ٦ ، ١ ٩ ٢ ص والممرمات ، ( حل ) ، ( كب ) والقردان ، ( جلل ) ، ( كب ) الحفاظ عدة ٤( 
٠ ١٨•ص النابغة ترحمة نفدت ٥( 

،(مل ) ١ ٢ ا/. ١ الرب ثل_ان ، ١  ٣٤ص والأنصاب ،  ٤٧ص دمان،• ل للنابمأ المن ٦( 
صتر المجرادُاني ،  ٤٩٢،  ٩١ص اللغآ وحمهرة ، • اللغة وقديب ، ١ ٤ ا"/ا الخن وكتاب 

. ٤٣١ ص الاشمماق ل تجة وبلا ، ( حل ) ، ( جل الروس) وناح ، ٥٤٩



والعشرونالتاسع الباب 
ومداهالشيء غاية يثن لفرق اي 
ذلكْع بجرى وْا وآخره وحده وهايته 

;والدي الشيء عاية بج، م°ق' -  ٨٥٥
إلينتهون نوم كل لأن غايته الشيء ة نهايوسميت الراية، الغاية أصل أن 

ة،نهايغاية ولكل غاية إليه ينتهي ما لكل قيل حى كثر نم رايتهم، أي الخرب ل غايتهم 
الطويل[من ت ت الشاعرُا، قول والشاهد غايته، و؛ان يينه ما الشيء وملي قلناْ' ما والأصل 

؛والميىنق لعمر ١ كم الموتجيفنه عن جفننا إن ندر ولم 
ميهو قولهم: ذلك ومن الموت، وبج، يينه لما منقح الأمل أن والمعنى ' العمر ٌدى يعمح( 
قيلحتى كثر نم وثينه، بيي ينفح بمري كان ' بمري يناله حيث هو أي البمر ْدى 

٠منه يقرب ما يامحم الشيء مي يكما ميى للغاية 
:والعانة الأمدص بج؛ المرق ~  ٨٥٦

انالزممن ظرفا الأمد ؤيكون ذكرنا، ما على تعارة موالغاية 1 حقيقة الأمد أن 
;تعال قوله والمكان 1 لا-محدهد/اُا[ ه مد ضلالءته_ملأ ؤ ت تعال فوله فالزمان والمكان، 

.ءمان/َ.-ا[آل، أ( 
والعاب،الأموية الدرلمحن مخضرض من مغل، غزل شاعر الحارم، رمحمة بن علبة بن جسر *و )١( 

٠( ٢١ آ/ه الأعلام ) .ه  ١٤٥نة ّتل الخامة، شعراء من وهو 
الحمامةوان ديلشرح ، ٤ ْ ص للمرزوني الحمامة ديوان شرح ق الحارم علة بن لحسر المحت )٢( 

.جض( )  ٢٨• / ١٨العروس لتاج ' جض( ) ١ ّا ٢/٤العرب ولسان ، ٢  ٤/١للمحريزي 
.أمد( والقردان) الحفاظ)أمد(، عدة )٣( 

—٣٢٧ —



ليزمقعفظيز|لىثوس1ٍْ

:ونهاعيُا، المء آخر بجن م'ق' -  ٨٠٧
إلاوالكفاية الحماية مثل مصلر والنهاية ، اسمان وهما اوله خلاف الشيء آخر ان 

أنفكما ، البتدأ المنتهى وخلاف ، منتها٠ أي نهايته هو ت فقيل ، الشيء مثلإ له محمى أنه 
يزادلا مبلمعا ٠^ إذا الشيء انتهى وفد ، اللفنل جهة من فعل ايتداء بمضي ٠ التدأ ٠ قولك 

،ة نهايللمعالر ت يقل أن يصح لر ذلك اقتضى ولو ، إليه منتهى النهاية يقتضي وليس ، عليه 
كماالاخرة دار : وفل الأول، ممى والدنيا إليها تزني الدنيا لأن الاخرة، الدار : وفيل 

فهوليفن ا حق وأما الامخرة، الساعة ودار الحاْع اليوم مسجد والمراد ٠ الجامع مسجد • قيل 
نعتهإل الشيء إصافة منه ت يقول من قول وليس ٠ اليقان ومن اليقس محص كقولك؛ 

والنعت٢[  ٤٣]ه، صمنل يكون حتى الثاني ل الأول يخول توجب الإصافة لأن ٠ يشيء 
هذات تقول الحقيقة، ل غبمرْ هو ما إل هو الني الشيء بملي ؤإنما تحليه 

غجرنيد يكون أن وجب الطويل نيد : نلت ولو يعينه، نيئ محو فالطويل الئلويل، نيد 
:نحو نغ؛رْ يعضه، أو ضرْ إل إلا الشيء إصانة بجون ولا الئلويل، تلك ل ليكون الطويل 

•المازني وند ' ذمح—، ومن حرير من أي ذهب وحايم حرير ئوب • تحو ويعفه نيد، عبد 
ءامُالآدلإنمامءامزسالآدل•

حهح-الهمقصالآخووالاخرص:
•فيه يقد ذلك فوق وما نالت له يكون أن يجرز _، وكل ' ئان بمعنى الأحر أن 

والأخر،الأول ت قيل ذلك وق ففما نالت له يكن ل! وما • أحرى • للمؤنث ؤيقل ' آحر 
■الأجر يريم الأول رمحع هذا دس 

: 4ijd*؛١JU^ ين الأرق —  ٨٥٩
قلولهذا > ءبرْ من الحدود تمييز معنى يقيد والخد 1 ذكرناه ما المهاية أن 

افيمالخدود من ءثرْ بمع لأنه حدا وسمي ، كذاالسواد وحد ، كدالقيرة ا حد المتكلمون؛ 
وم، بحدوده—I الدار اشترى ت الشروحليون قل ولهدا غثره، من له تمييز محذا وق ٠ له هوحد 
حد،للعالر يقل! ولا ، نهاية ت يقل ولهدا ' للمعص أم الحد لأن اتها ؛نهاييقولوا 

•( قي ) ، ( أخر ) والعريان ، ( غي ر ، ( أخر ) الخغاط عدة )١( 
•٤ ' ص ١^^٠-< ترجة تميت )٢( 
.( أخر ) والمردان ، ( أخر ) الحفاظ عدة )٣( 
.( عتب (،) حد ) والقردان ، ( عتب (،) حيد ) الحناظ عدة )٤( 



^^ينسءإخ|كىثوس1ث

يوثأبو فقال ، منه اكيء حد أن م وعنده< بعيد وهو الاستعارة فعلى قيل فإن 
أبووقل . الشراء ل نيئ دار يحك 1 نيد دار الأول حدها كتب! إذا • نياد ين والحسن 

،قولهمال البيع فد وأدحله الجد، الأول حدها كب؛ ؤإن فيه، تيحل لا ت حنيفة 
معروف،ذلك ق الناس وقصد العرف، مقتضى على هذا لأن د يفلا أبوحنيفة وقل 
ةالتأديشأنه من الني الب اوكائنة هي والعاقة التائية، إليه تويي ما فهي العاقبة وأما 

إليهاة فالعاقبالمولي، ل العانة ؤإنما ' ومود مولد ت وحهين على السب أن وذلك 
.العي؛ ل الأول هي نجعل أن يمكن كان قد ولأنه الاحرة، كذلك وليس المقدم، ب لا 

:وا-يهةُ؛؛ والئاحنة الجانب بجن المرق ~  ٠٨٦
تعالاممة أن ترى ألا غرم' ت ليوجهته يوه الشيء حاب إن ت المتكلمون قل 

ستةتحاورْ أن ثبوز أنه بدلالة ت جهلأت له لكانت منفردا يتجزأ لا الني الحرء لوحلق 
منرب فما الشيء جانب لأن جوانب له إن •' يقل أن بجون ولا جرء' جهة كل من أجزاء 
نههمن يقرب ما تريد اليمان جانبك على حذ • للرجل تمول أنك ترى ألا جهاته، يعفى 

تبعمهم وقل فيه، الأخذ بمكنك لر منك الشمل أو اليم؛ن جاسك كان لو الحهة، [ ٢٤٤]
العراقأى العراق نلحية يقل؛ البعفس، حكم ل هو أوما بعمه وجهته كله الشيء نلؤية 
كلتمل مالوجه أن ة العرييأهل وعند • أثرافها بحض بها براد العراق وجهة ' كلها
منأحمر رجل ؤيقل •' قال ، ٢ ١ الخليل قاله ، كذاجهة على كذا يقال النحو، والحهة ، شيء 
4مك؛كلوجهة ؤ ت تعال فل • القبنه والوجهه راد، الة جهمن وأمول الحمرة جهة 

Iتقبالته، امما الشيء وبجاه فيه، رأحفت استقبلته وجه كل ل أي ١[ االقرْ/ح؛ 
ولوامعنى على إليك وجهوا ت نولك أن غر يمل' كل إليك' ووجهوا إليك توجهوا 

اىمنحوه أنها وذلك ة، مفعولبمعى فاعلة والتلحية اللازم، الفعل والتوجه وجومهم، 
مرصية.اى راصية وعيشة مرحولة، ؤإنماهي راحلة تقول كما مقموية، 

.٢ • ١ ص يوصف رجة؛^1 تقدمت )١( 
أنك•سه، وّءع عه أخد حنيفة، أي أصحاب من نقيه، ناض علي، أم ت اللولوي زياد بن الحسن )٢( 

.( ١ ٩ ١ / y الأيلأم ) . ه ٢ • ٤ نة -توق . م ١ ٩ ٤ سنة بالكوفة القضاء ول . بالرأي ■ء)ن.ممدهه 
.٢ • • ص حنيفة أي رجة تقدمت )٣( 
.( وجه ) ، ( حنب ) والقردان ، ( رجه (،) حب ) الحفاظ عدة )٤( 

.٠ ٢ ص الخليل ترجة تقدمت )٠( 

٠( وجه ) المرب لسان )٦( 





الثلاثوناياب 
محلفةأشياء ب؛ن لمرق اق 

ومنه، نزلتاْ اى ت كذا مكان هبطنا قيل نم ومن إقامة، يعشه نزول البوط ان 
،]اوموة/ح*ا[ انملوا•ئإجميعا4 ئثأ ؤ ت تعال وقوله لاليقرة/اا"[' 4 المطوامن، ؤ ت تعال قوله 

نزل: ؤيقل فيها، اثر إذا إلا الأرض مط ت يقل ولا ، فيهاللإقامة الأرض انزلوا ومعناْ 
•يستقر لر ؤإن 

''اا>إ/-امقتنالظش

هويجها:j كانت إذا االر1ة سميت تم ومن الهوادج، ل الرحيل عو الظعن أن 
النالهويج يه يثد حبل والطعان ظعينة، امرأة كل سميت، حتى ذلك كثر نم ظعينة، 

ت.نالوافر[الثاعرص:
ازأ؛*الظععن الأرب حاد ا كم

قلند.ما والأصل ظعن، ت رحيل لكل قيل حتى الطعن كثر ثم ' المشدود؛القلعان والمطعون 
.( نزل ) ، ( مط ) والقردان ، ( نزل ) ، ( مط ) الخغاط عمدة ( ١ ) 

•رحل( ') ( ظس ) والقردان ، رحل( ) ، ( ظس ) الخغاظ مدة )٢( 

• ١٨٠ص ترجمه تتيمن ، اا-ذبيانى الناسة م )٣( 
الربولسان ، ١١٢ص ديوانه ي ١^^^، للغايغة وهر ، ( عنه نزعت م الني أنرت ) ت الين صدر )٤( 

• ٩٣١ص اسة •همهرة ن V وبلا ، ظعن{ الروس) وناح ، عن( ظ) 

—٣٣١ —



^^شيمحتلفة
:والنريءلأ؛ امء محن ١^ -  ٤٨٦

وقالطعام، ق ذلك وية_ال [ ٢٤٠]نيه، تكدير لا الني الخالص هو الهيء أن 
أيفعلت ما مريء •' ؤيقل العانة، الحموي وانلزيء ، دهايفما عليها يعترض لر فائلْ كل 

.ءاقت< ملامة على أشرفت 
أفردتف-إذا الق، يغبر الطعام ومراني الطعام هنأني • تقول • الكائي ونل 

همز.يغبر امرانى • نلت 
وهليعلة، فيه أتي يأن نمنا لكان وجه له لوكان الكلام هذا •' المثري وقل 

ؤإنماواحد. والمراد لفظه انتقل غبره مع كان  ١٠٢وحدْ كان إذا شيء على فعل يكون 
معدتي.هضمته معني همز يغثر يأمراني ' أعلمتك ما الصحيح 

:وص،،هآح-الهمق:سالتذ 
:تعال نل ولهدا عنه، للاستغناء ^١ امتهانت؛ه الشيء لإلقاء اسم المد أن 

ااسويل من ] الشاءررْء: وقال ءمان/بحاأ آد ]< 
ئم؟اصطنعابمنظ_نتإلءتوا؛_ا،ثوف 

•دلغثره لذلك نهويكون الفعل بى اسم والطرح 
:والإزالأص؛ الشبمت محل م'ق -  ٨٦٦

أوالمن حاب إل الإزالة والمحية النت. الهك إل تكون الإزالة أن 
الأصلق المحية ؤإنما يحي، ت يه سفل أو يه صعد لما يقل ولا قدام، أو أوحلف الشمل 
•جانه الشيء ونحو جاب، ق الشيء تحميل 

.م؛( ر ، ( ها ) والعريان (، مرا (،) ها ) الخغاظ عدة )١( 
. ١٣١ص الكاثي ترجمة مدمن )٢( 
. ٣٣ص المرد رجمة تتيمن )٣( 

•( ًارح (،) نثذ ) والمردان ، ( طرح ر ، ( بذ ) الخغاط عدة )٤( 
كانالنحو، علم واضع ، ١^،^( الدؤلي جندل ين ّغءان بن صرو بن طال( ت الدول الأموي أبو عد )٥( 

إمارغاوول صره، خلافة ن المرة مكن والفرسان، والشعراء والأمراء والأ-مان الغتهاء محن محعدردا 
٩٦ منة توق جيد، شعر وله المحق، مط محن أول الأنوال أكلر ن وعو ه، علي الإمحام يد عل 

.(  ٢٣٨- ■ wvItالأعلام ) .٠ 
. ٨٢ص وديوانه ، ا/؟.٣ ٢ ١^ ن ص الأسود لأي الين )٦( 
•( زلل والقردان) ، ( زلل الخماظ) صدة )٧( 



بمثمحيفز
:و١فثت١١، :  3dii'/jذا -ا:نت : ولك تذ ١'^^ -  ٨٦٧

يفيدث ووافقنه ه، فييه افتديت شيء منه تقدم قد أته يفيد تايعته، قولك؛ أن 
رخمةعلي ام لنقول ' توفيماالتوفيق صمي ومنه الأشياء' من شيء ل اتفقتما••نا أنكما 

رحمهعلي أ؛-و ومل ' التايمز التايعون عمي ومنه اصحايه، يه يريد تايعه، ومن • عليه اممة 
يقللا بر الفلفإن وأيقنا أصحايه، من يكن م ؤإن بقوله نل من يريد وافقه' ومن • الله 
•النغلثر الننير يوافق أن وبجوي ٠ البؤع دون التابع لأن لنظثدْ ناح انه 

:اكتمي •' وقوللث به اجتزأ ت هوللذ نص المزق ~  ٨٦٨
احتزاءومو الجر؛ من واصله إليه، ما دون انه يقتضي ' اجثرأ• قولك ان 

فهيمته، إليه انحتاج مدون انه يقتضي به اجتزأت ؤإن وعي ، الماء عن بالرطب الإبل 
ولازيادْ غبر من الخلجة قير يه يكتفى ما ان يفيد والاكتفاء الحلحة. يعص إليه محتاجة 

العيش.من حلجته وفق هو فيما أي كفاية ل فلأن تقول؛ نقمان. 
;والخالص"؛ النخض ين اكزى -  ٩٨٦

هووالخالص . شيء بمالطه [ ٢٤٦]لر وجهه على يكون اللمي هو الخض ان 
لنت قولهم الأول ومن ' خالصا الغش عن النقي الذهب عمي ومنه ، الخملة من المختار 
.L، قنالطه لر ت أي محص 

النذل-اأهنيى;ين ٨٧٠
همثالكان ومحوا، 1 علميها كان الؤر حاله على لينزل الشيء ييل بجعل *بما النداء ان 

ياولامل ؤ ت تعال ه قولومنه > يغيى لما مثا؛ الفداء من كان ما والميل ' منه انقمي أو 
.مثله أي لالأمم؛/ْ؟[ ه و ت تعال وقال لالقرْ/'اآاا 4 عذل 

:ذؤءالإلأ< : وقوللذ الشيء تكادئ : هوللد  ٧١-  ٨٧١
والأشق؛صعب، ت على شق ت قولك ومعنى 1 آذاني ت تكلاني قولك معنى ان 

هذاإل نر"؛ع الثتلب من والشقه ، البعد ت والثمه ، آخر0 من أوله ليعد يذلك عمي لمويل لا 
•( دفق ) ' ( تع ) والمردان ، ( ونق ) ، ( تع ) الخغاط عدة )١( 
.٤٠ص علي أن ترحمة مل-ت )٢( 
•( كفى ) ، ( جزأ ) والمردان ، ( كمي ) ، ( جزأ ) الخماظ- عدة )٣( 
i( خلص ر والعريان ، ( خلص ) الخماظ- عدة )٤( 
.( ندي ) ، ( عدل ) واكردات ، ( فدي ) ، ( يدل ) الخغاظ. عدة )٠( 

٠آ شق ؤ والمردان ، إ ثنق ر الخغاظ عدة )٦( 



^^ينحتلممة
وأمالغالب، ا لش-1ق ا ت وا غلبي، حتى علي شق دمعناْ ، لشيء ا يهظى ت قولهم وأما 

•الباهر القمر ت قيل ومنه ، تكلف ■فر من يغلب الني الباهر فإن ، الشيء يهرني ٠ قولهم 
:والنيلُاُ والطريق الصراط بجن ^ ٠١—  ٨٧٢

الوافر[من ل : الشاعر قل السهل، الطريق هو المتزاط أ0 
اصراطُ''؛١ من ائو ثرك—انز حتى أنص_هز؛_المل حش_ن;ا 

السهولةيقتضى لا والطريق العز. حلاف الغل محن وليس المعوية حلاف النل من وهو 

■لطربق ا عليه يفع لا ما وعلى ' القلربق عليه يقع ما على يقع امم ت ليل وا 
تفعلأن طريقك ت تقول ولا ، كذاتفعل أن سيلك • وتقول ' الد وٍريق الم ميل • تقول 

ه،يابق كالحة وهو القصد، يه ؤيراد ، ااقاصد إل فيضاف يقميْ ما مجيل يه ؤيراد ' كذا
كالإرائ.والطريق 

:ولدُيص عئدي قولك؛ نص الفرق ~  ٨٧٣
صواب،عنيى القول هذا ت تقول أنكآ ترى ألا ، أ؛ عند رر ممكن يتمكن لدُي أن 

لديىI تقول ولكن مل، لدئي • تقول ولا ' مال عنيى •' وتقول صواب، لدني • تقول ولا 
غاباكان وإن مل، عنيي تقول! أن ومحوز عندك، الحاصر الل ق ذلك نقول انك إلا مل؛ 
ليل.ل لغه ليي ت يعفهم ونل • يليك هولما أدُي لأن ' عنك 

:^١ يي ل : وقو١!؛، كذا تلي : وقوللف كذا عندي هوللذ: نص المرق ""  ٤٨٧
يقتبما عنه يعطه لا لفظه ل مما ْلمخوذ المقر أن ا هذا أصل ت الفقهاء نل 

لم< وديعة هي : قال نم درهم؛ ألف علي لفلان : قل إذا هذا فحلى فيه، ليس ما يزاد ولا 
٢[ ٤٧]له فليس ذمة على، كلمة: لأن على، فوله; وهو الديى، لففلمه موجب لأن ' يملق 

وإلالضمان إل تتوجه اللففلة منه لأن يرهم، الق نلي له ; قل إذا وكذا إصقاطه، 
الضمانعلى كان أطلق فلذا نيلا، الكفيل سمي حتى اغلب عليها الضمان أن إلا ٠ الأمانة 
يتوجهلا علي، ٠ وقوله وديعة، يرهم ألف قيلي له ٠ فيقول ٠ الأمانة يقيدْ أن إلا يه وأحذ 

وعنييوقوله: وصل، أو فمل عد صرفه ق يميق ولا الدين، يه فيلزمه الضمان إل 
الأمانة.ألفاظ لأنها اللمة ولا الضمان يقتضي لا الأماكن، من ذلك اتجه وما منزل ول 
،( سل ) ، ( طرق ) ، ( رط صر والمردان ، صل( (،)ُلرل(،) صرط ) الخغاط عدن )١( 

.٢ ٨ ٤ ، ١ ٤ 0 ص والممرمات ،  ٣٦١٣والكلمات ، ١٤٤٧٠اللغات وزوق 
.مصائره إل ولا الست نائل إل اعتد ،1 )٢( 
.( لدن ر ، ( عند ) والمردان ، ( لدن ) ، ( محي ) الخماظ عدة )٣( 



:مالي ل : محاق س : نئن م'ق' -  ٨٧٥
ل:  JU^١ اب. إقرار م1لي، من : وقوس الثرى، إقرار مال. j : قولك أن 

.الشري إقرار ذإك كان دراهمي، ق له ! قال وإن للهجة، فهو ، يرمم دراهمي من 
ْعبم:ص -١٧ ٨٧٦

لاع الاجتميفيد (( عد رر : وقولك الفعل j الاجتماع يفيد (( مع رر : قولك أن 
محيإل ذهت ت بجون نه ١ ْع ٠ تقيله ولا الكان تفيد (( محي )ر أن على ييل لني وا المكان، 

فيهمعينك أي الأمر، هذا ل معك أنا يقل؛ نم ومن > زيد مع إل ذهبت ت يجوز ولا * زيد 
محيك.أنا المعنى هذا ل تقول ولا فعله، ل مشاركك كاني 

:واكات١٢، الرموخ بص المرق ~  ٨٧٧
تايت،ت الأرصن على نقر الللشيء يقل أنه والشاهد الثبات، كمل الرسوخ أن 

أكملالخبل لأن راسخ، حانط • يقل ولا ٠ راسخ يقل؛ ولا ، شديداتعلما بها يتعلق لر وإن 
فيه،الثايتون أي ءمران/'ا[ ]TJ 4 والِاسخونباسد ؤ ت تعال اث وثل t الحائط من ثبائا 
.قجلر٣' ذلك ق تكلمنا وقد 

■فيها نايا أكملهم أي الكرم١ت، ل أرّخهم هو ؤيقولون؛ 
مناكله ثا ومالخبل نحو الثقيل، الشيء ل إلا يستعمل فلا لرسو ا وأما 

القرآن؛ول راص، عود ولا I راس حائهل •' يقل ولا داس، جبل يقل؛ الكب؛رة، الأجسام 
 yمعاأث_-ات هو و فالرملعظمها، .طلخبل شبهها٤[ لءود/ا 4 سهمانممتإطومماها س

قولهم؛تحو والقارية، التشبيه فعلى ذلك غر ل استعمل فإن I والعلو والثقل العفلم 
•الأرض ل العود أرمت 

;وأءأمائهار٠ْ الار أخندت نئن المزق ~  ٨٧٨
انار،أخمدت : يقل والقليل. الكم ق والإطفاء الكم، ق يستعمل الإخماد أن 

ارالنوطفثت راج، الأخمدت ت يقل ولا ٠ راج الأطفأت ت ؤيقل t النار واطفات 
الظلم.ضان خمدت ت فيقل النار، ذكر مع الخمود ل ستعمل ي

٠( عند ر t ( مع ؤ والقردان ، ( عند ؤ L آ مع ؤ الخغاظ عمدة 
ثبت) ، ( رمح ؤ والقردان ، آ ثبت ) ، ( رسخ ) الخفاظ عمدة 

٠١٦٤رقم الفقرة ، ٩٦ص تقدم ما انفلر 
٠( رسو ر والقردان ، ( رمر و الحفاظ عمدة 
.ا طفا ) ، ( خمد ) والقردان ، ( طفأ ) ا ( خمد ) الحفاظ عمدة 



^^يمحتلفة
غضه،خمد ; بقال ولا غضبه، طفئ ت فيقال الناو ذكر غر ل الطفء ؤيتعار 

الغلةيكون الخمود ت وقيل ((١١؛ الرب غضب يطفئ الصدئ ١> الحديث؛ وق ٢[  ٤٨]
الداراةبيكون لأنه الغضب ل الإطفاء يستعمل ولهذا والرفق، المداراة والإطفاء والقهر، 

والفتة.ا ى<ران خمدت يقل ولهدا الغلبة، يكون والإخماد لرفق' وا 
:ينهماُه فالفرق والهمود الخمود وأما ~  ٨٧٩

النفودا وأملبتة. ا ذهايها وهمودها ، خمرهاؤيبقى لهها سكن أن النار خمود أن 
يه.يوقد ما الفتح والوقود النار، فاثتعل الواو لفم 

;ر٣٠ JU٠واك١لمئاغة ين ١إهمق —  ٠٨٨
القليلعلى ار الاقتموالقاعة خميعا، والتئثر الإسراف ترك هو القصد أن 

لمنومقتصد إليه، نحتاج ما دون استعمل إذا إلا فوع، هو • يقل لا انه ترى ألا ٠ والتفتر 
لييه معالقناعة وترك ذم، الغنى مع الاقتصاد وترك دونها' يقمر ولا الحاجة يتجاوز لا 

لأتهالجوارح، أءه_ال من اد الاقتص: وقيل الإسراف، الاقتصاد نقيص أن وذلك بذم، 
القلوب.أعمل من والقناعق الجواؤح، أعمل وهومن الإسراف، نقيصى 

:و١لاJربمةر؛؛ الومياJة بجن ١إمق —  ٨٨١
أيأسل صالت قولك واصلهامن القربة، هي اللغة أهل عند الوسيلة أن 

توكت وتقول مثلها، يهللب أن ينيغي الي القرية يْللان أي يتساولأن؛ وهما طلبت، 
ولهذاإليه الهلريق هي الشيء إل والذريعة عنيه، بغيتك إل طريما كذا فتجعل ' يكذاإليه 

هيالوسيلة وليست ها نفالهلريقة هي الذرJعة فتجعل ، كذاإل ذييعة كذا جعلت يقل؛ 
•يين يينهما فالفرق اللمريقة، 

:ماللْ، : قرئا ربجن فاض : قويا بجن الفرق —  ٨٨٢
هامنيندفعوا أن وهو عرفة، من الإفاضة ومنه كثرة، ّل إذا فاض، ت يقل أنه 

ومل، الامتلاء بعد سل إذا فاض، يقل؛ أن ؤبجوز الكثرة' يفيق لا ' سل،■ وُرلنا .كثرة' 
وجه•^5،كل 

.٦ • • برقم الزكاة َمحاب ق الترمذي اثرجه )١( 
.( همد ) ، ( خمد ) والغرءات ، ( همد ) ، ( خمد ) الخماف،- عدة )٢( 
.( نمد ر ، ( لع ) والقردان ، ( نمد (،) قع ) الحفاظ عدة )٣( 
. ٢٧٢ص واكربمات ، ( ذرع ) ، ( ول ) والقردان ، ( ذرع ) ، ( وسل ) الحفاظ عمدة )٤( 
-( ّءل ) ، ( محض ) والقردان ، ( سيل ) ، ( محض ر الخغاظ عدة )٠( 



^^يمحظنة
:٧^٧ ١^ ص م°ق' -  ٨٨٣

عاموالجم ، معظم4 ! شيء كل وكوكب ، النجوم من للكجتر اسم الكوكب أن 
منكوكب فيه ت يمل ومنه ، الثوايت هي الكواكب ؛ يقل ان ومحرز ، وك^رها غيرها صل 

تللمنجم قيل ولهدا ، ؤيغرب منها يطلع الني والنجم ٠ يزول لا تايت لأنه ٠ فضة أو ذهب 
*مكوكب ت له يمل ولا ، منها يطلع فيما ينظر لأنه منجم 

:واشوبُه ١لأمل ين ^^ !٠١—  ٨٨٤
يغيبلأنه الجم، أفل ٠ يمل ولهذا ، الشيء وراء الشيء غيوب هو الأفول أن 

إذاالرحل غاب تقول انك ترى ألا غره، ول ذلك ل يكون والغيوب الأرض، جهة وراء 
لغيوبوا ، لمجرم وا والممر لثمس ا ل إلا [ ٢٤٩]ستعمل ل؛ ؤإن ، البصر عن ذهب 

•بجن فرق ايصا وهذا ، نيء كل ل ستعمل 
-١لمق;تيالزلJلة٨٨٥

يفل!ولا حقيقة، زلزلة الأرض زلزلت ت يقل وكزا العظيمة، الزلزلة الرجفة أن 
الإرجافومنه ، لذلك رحفة الساعة زلزلة وسميت ، شدييه زلزلة زلزلت إذا إلا ، رحمت 

إذا٠ منه رجفت ! يقل ، اصطرب إذا الشيء ورجما الرجل، أمر داصطراب الإخبار وهو 
تقلقلن.

:والإحراج'؛ المثلخ ين ^^ ٠١١-  ٨٨٦
كلل عام والإحراج له' الظرف بمزلة يكون ما أو ظرف إحراج عو السالخ أن 

•اغيهل برى بجرى اوما محيط من الإزالة وعو ضء 
والال4ىص:-الأرق ٨٨٧

;وتقول محراهما، بجري وما والباطل الخق مثل الأعراض ل يستعمل اللبس أن 
الأمرينحلطت ت فتقول I م والخالعرض في تعمل يوالخلط لبى، الكلام في 

منالقي مغ اللبي وحد i تهما لي* يمل ولا التلع، من الوعين وحلطت وليمتهما، 
المز.الكلمة أصل لأن ذلك وقلما له، كالتر هو مما انمى إيراك 

.( نجم ) والقردان ، ( نجم ) الخغاط عمدة ( ١ ر 
•( غيب ) إ ( أفل ر والقردان ، ٢ غيب ) ، ( أفل ؤ الحفاظ عمده )٢( 
٠( رجف ) ، ( زلزل ) والقردان ، ( رجف ) ، ( زلزل ر الحفاظ عمدة )٣( 
•( خرج (،) سلخ ) والقردان ، ( خرج ر ، ( صلخ ر الحفاظ عمدة )٤( 
.( لبس ) ، ( حلط ر والقردان ء ( لبس ) ، ( خلط ) الحفاظ عمدة رْ( 



:والفيأءرا، النجوع بص اكري ~  ٨٨٨
إؤ؛لظووا؛لافحمومزجمذأ(؛٠تعال قوله ومنه رب، من الرجوع هو القي' أن 

منفاء لكنه لذلك، فيئا مال محمى ومنه يبعيد، ليس الرجوع • بمي ! ٢٢ ٦٨٠٢٥^١١
•جانب إل جانب 

به؛حرى هو ت وقولك به، قمص م : قولك نص الفرق ~  ٨٨٩

:وجدير؛^١٥ به؛ وحلتي 
•قيل ولذلك * نحققه يرجى حتى منه والدنو الشيء مقاربه يقتضى القمن أن 

الكوامح!منه شحذ افني للمويح ؤيقل لمساد، ا من دنا لكنه ينكرح يدا إذا نمن حبر 
لمأوىقيل ثم ومن ٠ ألتمن من أيلمغ فهو ماواْ أنه يمنضى يه' حرى ت لقولك ' الممن'
لكنهI وحتا0 ت قيل وطلبه أمرا الإنسان رجا ؤإذا ، الحري ؛ بيضها ولموصع ، حراها ت الطر 
[الطويل من ] ت الشاعر قول ومنه ، وماواه سقر0 طلب 

الفحوصبو ص إئرافا بك وإل نالحرى كربنا مهرا بثت مإف 
،التقدير الخالق وأصل 1 فيه مفير ذلك أن فمعناْ ، الخلافة من يه حليق ؛ وأما 

،الخيار جدر قولك من ، ؤيظهر جهته من يرتفع ذلك أن فمعناْ ، ُه جدير ت قولهم وأما 
.جدارا الحانمل محمي ومنه I وارتفع ض إذا 

:.بمح-محيى:ساضم>؛،
Iالروية من والحرارة الخشونة من اللمن ليعرف ؛ حاصة ياليد يكون اللمس أن 

•نعال نل ولهذا ياليد، يكون أن يمتضى ولا [ ٢٠٠]ذلك وغر و؛الحجر ياليد يكون لمى وا 
.ينسك ت نقل ولم االآسم/م>ا[ ؤرإنسنك١شضمه ت 'وقل [ ٢١]؛w؛/، ي سمه—راثأسام مؤ 

. ١٨٥ص اللغات وزوق ، ١  ٧١٢ص راكربمات ، ( مأ ) والمردان ، ( مأ ر الخغاظ عدة ( ١) 
■( خلق (') جدر ) والقردان ، ( خلق (،) جدر ) الحغاظ عمدة )٢( 
وأدب، ا<'اأاخآ،،صْا"االأثمان ي سرأولأخماخمٍدة بن انمان لهندبت المن )٣( 

،٣ ١ ص للبمُي راق ، ٤/١ْا■،٩٢٣/•والأغاد ، ١ ٥ • ص الخدم وشرح ،  ٤٢ص الكاتب 
،١٧٩ص والمط آ/خْ'آ، الجاحظ ورمحاتل ، ١ •  a/uالفريد والعند ، ١ "آآ ص الماء وبلاغات 

ةاللغومحديب ■١، .١ r/ الأدباء رمحانحرات ، ( هجن ) ا/'ا'آأ ٣ ، ( م ا/ا''آ'آ) ١ العرب ولسان 
 /T • ربالعرلمان ، ٤  ٤٣ص الومحاًلة ق شة وبلا (، طلل (،) كغأ )  ٣٩ا/أ العروس وناح ، ٦

٠ه/أي اللغة ومتامحس ، ( رف اللاغة) وأساس ، ( ف ر) 
،.٢ ٤ ص ات اللغروق ون، ( ُى ) ، ( لى ) والقردان ، ( ى مر ، ( لس ) الحفاظ عمدة )٤( 

. ٣٤١ص والفرالد ،  ١٧٥والكازت،/



ظييغتلفة
؛والإ؛ابأاأالرجوع محن المرى -  ١٨٩

ألا، ولغار0 لذلك يكون والرحؤع ، القصد منتهى إل الرحؤع هو الإياب أن 
إنبقال ولكن ٠ الطّيق بعض إل آب يقل؛ ولا ' الطريق بعض إل رجع ت يفد أنه ترى 

يعودنم حا؛ته ل الرجل بمفي أن اؤيب، التاللغة: أمل قل ولهذا المزل، ل حصل 
الليلعند ليكون اجع النهار بر يأن التاؤيب I الد رخمه أيوح1تمأ ونال منزله، ل فست 

[اوسيهل من ] ; وا > نزن مز 
'طريواأو الحي آبوا يناذوف ولو هم بيوتمن قرنا ايتون الي

بإلناأمص إو ؤ تع_الت فل ولهذا القصد، منتهى إل الرجوع الإبلهب أن عر بلل وهذا 
.يمدها منزلة لا لأنها نمدهم منتهى القيامة لكن i لألخادة/همآ[ 

;والإمملأبأْ؛ الاجوع ين ١'^ -  ٨٩٢
إلالصبر والانقلاب ، قبل فيه لكن قد الني الوصع إل الممتر هو ارجوع أن 

فلاخزفا رجوعه فأما ٠ خزفا لطن ا انقلب ت قولك ذلاكا ؤيوصح ، قيل فيه لكن ما نقيص 

والمنيبأناب، إنه ت معصية إل ر"؛ع لمن يقل فلا ' العناعن إل الرحؤع الإناية أن 
•دابمي ئلوس مدح اسم 

الهدي ٨٩٤

وت—يف، سمنتها إذا الناقه بينت ت يقل ، من تأي الإبل من نيف ما البدن أن 
اسمفالبينة ، مميتة او كانت مهرولة ، يدئا الإبل صميت حتى ذلك كثر نم ، سمن • الرجل 

.٤ ٩ ص اللغات وزوق ، ( أوب (،) رم ) والقردان ، ( أوب (،) رجع ) الخغاط عمدة ( ١ ) 
العلماءار كبمن ا البصرة أهل من ، حام أبو إ المحتار الجثعي عثمان بن محمد بن صهل عر )٢( 

الممدوكان ، والأصمص عسي وأن زيل أن عن الرواية كثثر كان ٠ بالروض الملم حس ، واكر باللغت 
٠(  ٠٨/٢الرواة إنباْ ) • ه  ٢٠٠صنة تول ٠ كتابا وثلاثون نيف له ، عليه القراءة يلازم 

أميي؛ي عهد ن اشتهر ، الدياجة حسن شاعر ت التغيي غوث بن غياث ، الأخطل هر البيت هدا نائل )٣( 
.( ١ ه/آآ الأعلام ) ف.٩ ٠ صنة تول كمحرة. والشعراء الخلفاء مع وأثعارْ بالشام، 

. ٥٦٠ص ديوانه ي للأخطل البيت )٤( 
.( نلب (،) رجع ) والقردان ، ( نلب ) ، ( رجع ) الحنافل عمدة )٠( 
.( نوب ) والقردان ، ا نوب ر الحفاظ عمدة )٦( 
.( بدن ) ، ( هدي ) والقردان ، ( بدن ) ، ( مدي ) الحفاظ عمدة )٧( 



^^طثمحلفة
وذلك، مهامها قامت الدنان حكم ق الشريعاز ق صارت  UIالقرة أن إلا ، المر يه محص 

،لدن ا حكم ق الفر فصار ا( سعة عن والمرة ، صنعة عن انيئة را ٠ ثل الي.٠ أن 
1ا غرعيقلد ولا لسائقها بها الإحرام وقوع حل ل الدنة كتقليد القرة يقلد كان وليلك 
يقتضيلا والدنة م، الغنمن الدنة تكون ولا والغنم، والقر الإل من يكون والهلي 

هالخيمة و1والح ر٠٨ ت تعال لقوله ، موصع إل إ،رداؤه يقتضى والهلي موصع، إل إمحداوما 
نحرهاله جان ' يدنة علي • نال فمن ' الهلي صمة عن الكعبة يلوغ فجعل االأأعة/ْ؟[ 

قولوهذا بمكة، إلا يلبجه أن ثبز لر هلي، عئ : قل ومن علذجزور، كقوله؛ وهو مكة، 
•ثل [ ٢ ْ ر١ إذا غرهم، وقل الذ، رخمهم ومحمد ايوحنيفان قل ويه اكايعان، من حماعة 
•أيييومناص قول وهو يرى، فحيث قل؛جزور، ئذِا يكة، ٠ هلي أو يدتة علي 

;؛ ؟٥٥ثزل : وهولاق يب، حاق ت قوللق نص المزق ~  ٨٩٥
يهونزل لض.م، ا ه يونزل ' يالمكان نزل •' يقل ، شيء كل ل عام الرول أن 

حثايحيق المكروه ه يحق ت تقول I فقعل المكروه نزول ل إلا حق، يقل؛ ولا ، الكروم 
المذابيعي ، [ والحل/٤٣، عه ه>مأحثأوا روحاي تعال؛ قوله ومنه وحيوئا' 

حقأصل وقيل؛ امتهزالهم، جزاء وأراد يه اسهزووا العذاب لهم ذكر إذا كانوا لأنهم 
[الرجز من ] : الراحزم،نول تحو ٠ اص علة ت حرف إل يقلب قد المضاعف لأن حق 

كسزص؛١^^ ^١ ال_ازى تقضي 
الرمل.يه أتت اللمي الخير معنى فيه لأن الأية هلمه تاؤيل ل حن وهدا 

^٢٨رم اض كاب ن أخر>هاكرطي )١( 
سبمذهنشر الذي ومر والأصول، بالغته إمام ; ئسان بي موال من زند، م الخن بن محي م )٢( 

.٨( • ا"/ الأعلام ) .٠— ١  ٨٩منة ■ المضاءبالرتأ الرشيد ولاه حنيفة، أي 
..٢ ١ ص يوسف أي رجة تقدمت )٣( 
.نزل( ) ، حض( والمردان) ، رل( ) ، حش( ) الحفاظ عمدة )٤( 
الساق.يتتضيها إضافة )ْ( 

.١ • ٦ ص رحمته تتيمن وند انمعاح، مر )٦( 
وغرح،  ٤٨٧ص الكم وأدب ،  ٦٦٠،  ١٩٣ص والانتصاب ا/مأ، ديوانه ل لكعاج رحز )٧( 

والأشاه(، ظفر )  ٠١٨(، ضُ )  ٤٧٩!/واللسان ،  ٣٣١ص الحواليمي وشرح ،  ٦٣٦١٦المريح 
يوالمتع ٢، ا/ْ • ل النمدّرح ، ْ ١ ١ آ/ والدرر ، ٣ • ٢ ص العلق وإصلاح ، ا/لأأ والتطار 

،( محض ) ٩، كُ( )  ٤٦٣١١ ، ظفر( )  ٢٤٧٦/١ المروص وتاج  iVyilsالصر؛ف 
١C ٧ ١ آ/ رب والت،  ١٨٧٩/٣لأشموني وشرح ، ٩ • آا/ الخماض ل ية نوبلا ، ( برع )  ١٣٦ / أ" 

.( مطر )دمس() الحفاظ وعمدة ، )خرب(  ٣١٣١٦والتاج ، ٢ الدنة،/١ ومنايص ، ١  ٠٧١٢رافع 



ا"؟ح-امحيى:سمح
الحنى اللتف الشجر وهي! الحرجة، من ملحوذ ، فيه منفذ لا صيق الخرج ان 

د>ملأتجوواؤ ت الى تعله م ق الشك ممعنى جاء ولهذا منه، الخرؤج ولا فيه الفحول يمكن 
:وث فيه، يقذ لا ١^ j الشف لأن شكا أي لس/ْآا ابحءثأس< 
ا،لومفنالني. ه مبخاطب ما كل وليس ، لالآءراف/اا4 ^رااضًك،كلإآنه 

[١ ؛/AU ]؛4J،y محِاعلخفح!ادهىنياثش فوله؛٠)،("^ إل ترى ألا يه، أرادهم 
،الأيمان يبطل العمد ونل ، العمد قتل مع الإممان لهم أنت فكانه ، العمد ل والقصاص 

ؤ،أا،،االذوناموابI تعال ه فولونحوه ' ذلك يستوجب فيمن الحكم يعلمهم أل أراد ؤإنما 
كتعبق اد_رف  IJlaق تكلمنا وقد ، [١٣•عم—ران/ ]آل 4 ممحاءنة اصعاظ ايكلوا١؛^،؛؛ 

و*اؤ نعال؛ قول ل رين المقيعص نل ت قلمنا ومما ' هذامن ياكثر والنظانر الرجرْ تصحيح 
تخلصأنه وذلك منه، محرج لا صيما أراد إنه لا-دج/حما[ 4 جعولجن>االخلحتي^ 

يهومحتج الأسان؛الدجمى' عر فعله يصعب ما وترك نحرج' فاكو.ط ٠ الذنب؛الو.ُة من 
عهالترمأوجب وما فهومنمي الضيق إل أيى ما إن فقيل؛ الحوادث، من فيه اختلفا فيما 

7؟ؤ/-اميىسذيموالإذهابص;
ولاالدنانر، محق ت يقال ، الواحد الشيء ل يكون ولا للأشياء يكون المحق أن 

1الورق من قيمته أردت إذا الدينار محق تقول؛ ولكن يعينه، أذمه إذا الدينار محق ت يفل 
والثوابكحق، عامله تواب أن أراد فانه لالءقرة/آماأا 4 دسمقافالح ؤ تعال؛ قول قاما 

هانفيريي أنه ليي ' 4لال؛فرة/ا'ماأاوووِإيالذددات تعال؛ قول والشاهد < أشياءكمرة 
يالرايزيل المل أن نعلم وتحن ' الربا ٢٢٠ل؟فاعل نوابا بمحق فلذللثا ' نوايهايربي يإمما 

•لالاجل 
:والخ«سنان الوضٍنة نص المزق —  ٨٩٨

Iوصع قد ت كله ه مالرأس ذمبا لن يمل؛ ولا ٠ الال، رأس ذهاب الوصيعة أن 
لرجل١ وصيع قيل ؤإنما ، __، ئر وصع إذا والشيء ' الرفع خلافا الرضع من انه والناهد 

.زح( ) ، ( صض ر والمردان ، ( مّح ) ، ( صق ) الخغاظ عمدة )١( 
•ذهبا( ) ، محق( ) والمردان ، ( ذهب (،) محق ) الخغاظ عمدة )٢( 



^^ثنحتيفة
الوضعلأن وصع ماله نفد و1ذا ، ماله رأس س وضعتا التجارة أل والعنى ، الاختمار على 
المالرأس >عض ذهاب محمي حتى كثر تم كله -، ١١٧^رأس ذهاب والخسران الرفع. ضد 

هافكأنI ُها الأنتفاع عدموا لأنهم [ ٢١]هود/ي محسهسم -حسِإرا ؤ ت تعال اه وقال ' خسرانا 
.الهلاك العرسة ل الخسران وأصل ، ثيء على منها يقير فل»إ ' أصلا وذهت هلكت 

;والذخابُا، المهم بص الفرق " ٨٩٩
،ا كذلك وليس تقبل، ومماص ت يقال ولذا الاستقبال، حلاف المضي أن 

'بعد نقيض قبل عيي؛ بن على ونل ' الأخر موصع ق أحدهما استعمل حتى كثر نم 
تؤيقل ، يعد باتي! ا وفيمi قبل ت مضى فيما فقيل t وأمام حلما ت المكان س ونفلرهم-ا 

•والماصي تقبل الم
:وانممءُلأ والنضإ الإثال نص الم3ا - ٩ ٠ ٠ 

كان.وجه أي س إتيان واغيء الوجه، نل س الأميان الإنل أن 
: ٠٣٠إليهوجثت جثته : قولك نص المزق " ٩٠١

قعدتهوجئته؛ إل، لخول أجل من ة الغايمعنى إليه، جنتا • قوللثا ق أن 
الطر.جاء كقوللثا! ، القصد على دلالة فيه يكن م دعدْ لر وإذا ' بمجي،؛ 

:والملأقاةر٤، الممار;ه تل المزق " ٩٠٢
والملأقاء، والفارسان الحران التقى ت يقل( ، حلحز وبينهما يتقاريان الشيئى أن 

اجتماعاللقاء وقيل! ' خلفه س لقيته يقل، لا أنه ترى ألا ' قدام س تكون أن أصلها أيقنا 
يمحولا اغل ل عرصنن اجتماع يمح وكنالiا المقاربة، طريق على الشي،ء مع الشيء 

الصادفةوأما لقيه، نم ه عناحتجب ت يقال، الحجاب، يقتضى اللقاء ت وقيل ' التقاؤهما 
إدا«أوىينؤ ت تعال ه قولومحنه ، الوائي( جانا والصدفان؛ ، جاب، س تكون أن فاصلها 

.رالكهم/آها الصرش؛ 
:والمانترْ، واضص الئدي س المنى " ٩ ٠  ١٠
النلي،ولال أنطفهم هو ت قيل( نم [ ٢٠٣!'ومن، للأهل المجل~را هو اليتم، أن 

.( ذما) ، ( مضي والمفردان،) ، ذما( ر ، مضي( آلخناءل) عمدة )١( 
.( جّا) ، نل( ) والقردان ، ( جا ) ، نل( ) الخغاط عدة )٢( 
,جيأ( ر والمردان ، جيأ( ) الخغاظ عدة )٣( 
.(لغي (،) قرم، ) والمردان ، ( لغي ر ، ( قرب،) الحفاظ عمدة )٤( 
•قدم( ) ، جلم،( ') ( دم والمداُت،) ' ندم( ) ، جلم،( ر ' ( دم ) الحفاظ يدة )٥( 



ةوالمقام، لنيى ا ي نحالموا إدا القوم تنائي وفد { نيي ! اهله من حلا إذا الحلس ل يقال 
والمقامة، ه فيبتحدث الني الجنس • الفح والمة-امة ، ؤيشرب فيه يوكل الجنس ت الضم 
،مقاما يقوم قام مصدر يالفتح والمنام ، فالإقامة المهام واما ، الخماعة I أيصا الفتح 

،غمْ عن ه يتغن م إيامة له أقام أنه ت غنى بغنى الكان غي قولك معنى أن 
العني.هذا الإقامة و وليس 

 ٩ ٠ ٥ - 'js\ والإفاْةرى \ءق 'نن:
;الراجز فول ومنه فيه، اس والاحتبالشيء على ال الإقبو هالعكوف أن 

أالرجل. تس 
اعكونها حوصستنا اثت ن

الوالإقامة ، سره مشتغل غر فيه محبس عليه مقبل صلؤبه لأن الاعتكاف ومنه 
ّذلك تفتفي 

:أ.آ-امىتذامحراممل>'<
.ممتلئا كان إذا حافل صرع * قولهم ْن ٠ الناس من الممتلئ الجلس هو اغفل أن 

:و١لهمبرى الم بتن المرق " ٩٠٧
دان،دانية،>ومزاره داره ت تقول شيشن، بن السافة؛ق إلا يكون لا الدنو أن 

هووتقول ٠ تتدانى ت تقول ولا تتقارب، قالوينا ت تقول ، غثره ول ذلك ل عام والقرب 
يعد.على إلا يقله، دان ت يقل ولا بقيه، قريب 

٥

.-ض( ) والقردان ، غي( ) الخفاط عمدة )١( 
,( عكف ر والقردان ، ٢ عكف ر الحفاظ عمدة )٢( 
،روس)مي( العاج وت، ي( )ي١ • ٤ الرب لسان ق القمعي محمد لأن الرجز )٣( 

وهوالخذلمي ي، الخدلمإل ١ ٠ ٤ ص شرحه قا الجوالتقي به ون' ٤ ٤ ْ ص والأنصاب 
TUr؟/رب العلسان ق بة نوبلا ، أد بن فقص بن منقذ وهر حذر، إل ربا متالقمعي 

. ٣٨٨،  ٦٣١ ص الّملق وإصلاح ،  i٥ص الكاتب وأدب ، )فوف( 
•( جلس ) والمردان ، ( جلس ) الحفاظ عمدة )٤( 

.( ترب ) ، ( دنو ) والقردان ، ( هرب! ) ، ( دنو ) الحفاظ عمدة )٠( 



ضأشيا،سةالفرق ذ  ٣٤٤الثلاثون الد 

:أهدر ت وهولك دمه طل : هولك ين المرق " ٩٠٨
ض.القبل فل ؤيقل ه، بيطلب وب يطل أنه معني يمه طل ت نولك أن 

وهوهدرا الدم هدر وقل ، غثرْ أو لطان ل١ يييحه أن فهو أهدر وأما أيهلله إذا فلأن، وحلله 
دامما وهو ا الحمامة هنر وكيلك I وفار غلى إذا الشيء هير قولك؛ من منمحوذ لكنه 1 هاتر 
لمه.هير قد الناس من تقتل للمؤيقل لقير، ١ غليان كنزلت i صوته ق ولع 

وام%:بم.بم-ال>ق:ننالظل 
جانجمن فاء وهوما ، ؛النهار إلا الفيء يكون ولا ، ونهارا ليلا يكون الظل أن 

ارتفعتوإذا I الشمس تع لأنه اكع القي، : ؤيقل الرجوع، والفيء رجع، اى جانب إل 
•الظل عقل قد • قيل الشجرة سق من الفل موصع إل الشمس 

;وااوسطو'أ؛ الوسط ين المرق " ٩١٠
الثياب،وسهل ونوتي القوم، وسعل قعدت تقول . حلرئاإلا يكون لا الوسط أن 

بعضممعنى ولكن ، اسمالكن المن حركت فلذا به، وليس الثوب فيه شي؛ عن نحم ؤإنما 
ءنلا الرأس بعض عن تحم إنما لأتك [ ٢٥٤]فترفع ، صلب رامه وصهل ! تقول ، الشيء 

،دار الكوسهل جوانبه به اغيهل الشي؛ من ينفك لا الني الشيء امم والوصعل ، فيه شيء 
رأسهووسعل ، رأمه وسعل ل احتجم ت فتقول ، <( ل را ءاليه يخلت البن حركت وإذا 

منل قعدت ت يقال لا كما < القوم وسط ل قعدت •' يقل ولا القوم، وسعل ل هدا بموضع 
٠اآ محن ُأ عنه أيى ما على تيحل لا فكدلك ؛آ ل رر عليه ييحل لا (( ؛_ رر أن كما ، القوم 

:والوثلرًءاتذ اا؟"ال>ق:سةولك;
لأتهاعدا فمتيثين إل تفاق (( و\ن و)) 1 الواحد الشيء إل يضاف الوسعل أن 

اينتبحيت أي الدارين تبن قعلت ت يقل ولا t الدار وسط قعيت ت تقول t لبينوثه اس 
يقتضيلومط وا الكان، مجن ايتون يتبحيك أي القوم يان وقعيت ٠ صلحبتها إحداهما 

نْئذسضث;> تعال قوله j س : الوسط : قيل ولهدا إليه، الآ>اف اعتدال 
.اثهثظأيملاوقرأ/مءاا

٠( طل ) والقردان ، ( طلل ) الحفاظ عمدة ( ١ ) 
واوكيات، ١  ٦٧ص ست وزرق (، U (،) ظل ) والريان (، يأ (،) ظلل ) الحفاظ عدة )٢( 

UU/r  ١ ،i/r  ١  ٩٢ص اللغة وزائد ، ١  ٧٧، ١  ٤٨ص ،  ٣١٧، .٣.
صنسات العضالياثل والم،  ٢٧٢ص والتعريفات ، ا ومعل ؤ والقردان ، ، وصعد ؤ الحفاظ عمدة )٣( 

٤٠ ٣ ٠ / ١ والدرراللوامع ، ٨٠رنم المسالة ،  ١٨٠
•( وصعل ر ، ( ب؛ن ) والقردان ، ( وصعل (،) بان ) الحفاظ عمدة )٤( 



:لأم ُاوزرغ™ ص تذ - ٩ ١ ٢
ام/خم\[رالألعي ئ.ت1ىادنسانىغة ؤ .' تعال قال ولهدا لطلؤع ا أول الزؤخ أن 

الشرطمحمى ولهذا ٠ بإله لت أنها له قوقع فيها تفكر طلوعها أحوال أول ق رآها لما اي 
بزغيما واسم ، شرطها إذا الداية قوائم مغ ث يقل > الس أول لكنه تزحمي لأنه تبزيئا 

والشروق، الدم لمرز شرطها إذا الدابة قوائم وبزغ ، الروز نحو ، الزوغ ت لقيل ' المزغ به 
.أعم فالطالؤع ارحل طلع • يقل كما ، الرجل برف • يقل ولا ' طلعت • تقول الطبع 

:رإدراك ٣ ١^ - ٩ ١ ٣ 
ارجهذلك من ه ييسن الطعم وإيراك ، الطعم بها يحس ملابسة الذوق أن 

طعما.له أحد فلم ذقته يقل وكذلك ، الخبل ملابسة تضم؛ن وعثر 
يغفرلا : وقوله لاكا،/غ؛ا محزقوله: ^ ٠١- ٩ ١ ٤ 

:عسى'؛؛ بن عليأ قال فيما به الترك 
كانإذا وتحوها، الإراية ل الفعل وجه على ونيل الأستقبق على تلد لا،٠ ار أن 

إرادتهونحور المح، عياله النصراني يريد كما إبمان، أنه التوهم هع الكفر يريد قد الإنسان 
وأنان زمعلى ييل لا ير المسأن أحرى جهة من والقرف • إبمان أنه التوعم مع يكفر أن 

•الفعل ل لت نياية الفعل مع أن • قولك ففي زمان على يلد على يفعل 
;والإصابة^ الأمطامة المرق - ٩ ١ ٠ 
قده لأنالاستقامة، كذلك وليس [ ٢٠٥]الغرض، ة بملأبمضمنة الإصابة أن 

الطلب.ل القصد هو الني الغرض عن ينقطع تم الاستقامة على ممر 
:فلاذلأ؛ وجاء فلأن أتى : قوللي ين ق 'م— ٩ ١ ٦ 
محنهيقتضي فلأن أتى وقولك! محالة، إل بمتاج لا تام كلام فلأن جاء • قولك أن 

حتىذلك كثر نم < ه نففلأن أتى ت يقل ولا ٠ نفسه فلأن جاء ت يقل ولهذا ، بشيء 
.الأحر موضع ق اللفطن أحد استعمل 

•آ يزغ (،) طلع ) والقردان ، ( برغ (،) طلع ) الحفاظ عمدة ( ١ؤ 
.( درك (،) ذوق ) والقردان ، ( درك (،) ذوق ) الحغاط عدة ر٢( 
كأوافيالأصلالطمع.)٣( 
•٤ • ص همي بن علي رجة مدمن )٤( 
.١ ٩ ص والممريمان ، ( صوب (،) توم ) والقردان ، ( صوب ) ، ( توم ) الحفاظ ة همد )ْ( 
•( صء ) ، ( أي ) والقردان ، ( جيء ) ، ( أي ) الحفاظ همدة )٦( 



:أولاء ص المرق — ٩ ١ ٧
ذلك((ورر , قرب لما (( ذارر 1ن كما ، يعد لما أوكك(( ورر قرب، لما أولاء(( » أن 

إلثعتاج الخاط_ا عن يعد ما لأن المعد معنى ود•حالها للخطاب، الكاف وإنما بمعد، لما 
امرْ.لوصوح منه قرب ما إليه بملج لا لما لذكره نحاطب وإنه إمحلامه، 

:فلمه رالذي؛أتٍم دزهلم 3نئ ياتيم نن بجن اكري - ٩ ١ ٨ 
ليقا حمر ل اء والفالأول، الفعل من يستحق أنه على ييل الخرا؛ جواب أن 

الإتيان.يعل محب اليرهم أن على لميل لحاك وإنما يه، ولت مشبهة؛الخزاء 
:العهلف وين بالفاء الجواب ين المزق " ٩١٩

كقولبالأول الثاني أن يوجب وابواب ' العض ل الاشتراك يوجب العطف أن 
]مد/؛آأ.4 صءماحوءف-مصأبمب ت تعال 

:و١لثكونء" النكون ص يا -  ٠٩٢
،عنه التنور ونقيضه ، إليه والإتمارث، له ؛للحب الشيء إل السكون الركون أن 

.محارا غثره ل يستعمل ؤإنما الحركة حلاف والسكون 
:اآ؟-اميى;تيونابم<

نحورولا لمابجيء ٠ أي ٠ لما • فتقول ، زيد قدجاء ٠ نحو ، علميها يوقفا ؛ا لما ار أن 
،فعل جوابا  ٢٠لر ورء فعل ند جواب  ٠٠لما ورء ' يفعل وع يفعل كاد ولما كاد كلامهم للئ، ذل 

jتقع (( لنار) لأن زانية لنا(( » ق ا« م>ر ليمت ميبويه: وقال للتوقع.  ٠٠فد ٠) لأن 
ؤإذا' نيد أتاني • لقوله نفي فهو ' نيد ياتي لر ت القائل قل! ^ذا ،  ٠٠لر » فيها تقع لا مراضع 

يتوقعهؤإنما ، يلت ل؛ انه فمعناه ' ياتي لئا ' قل 
:رص•'ص ص  ٩٢٢

والتابع• الأول بتدبر يتدبر يكن ل؛ ؤإن ثان • عيي بن علمي قل، فيما التال أن 
وتاحرالمدلول كتقدم i المكان ل المتبوع قبل الماح يكون وقد ' الأول بتدبر المتدبر هو إنما 

.نل كذا ، اليم؛ن إل وتارة الثمل إل تارة العدول يأمر ذالiا وعو»ع ، الدليل 
٠( ألو ؤ والقردان ، ا ألو و الحفاظ عدة ا ١ ) 

.١ ٢ ْ ، ١ ١ ٧ ص والممريفات ، ( سكن ) ( ركن ) والقردان ، ( مكن ر ( ركن ) الخغاظ عدة )٢( 
.( لم ) والمردان ، ( لم ) الحفاظ دء ع )٣( 
. ٢٢٣الكاب،أ/أأآا-انظر )٤( 
.( تلو ) ، ( تع ) والقردان ، ( تلر ) ، ( تع ) الحفاظ عدة )٥( 



سةأشاء ض الفرق ق  ٣٤٧اuباكلأثول 
(0 راب:الخال -الهمقس ٩٢٣

يالعدم،أو والغسة منه [ ٢٥٦]حلا وعواء < منه المكان حلو يقتضى ا"إَالي أن 
الشيءقنالو لا ا وأممنهما، المكان حلو لأمتناع مكون أو حركة من الحم بملو لا ■ ومنه 

الصئتن.إحيى معنى له يصح أن من محلو لا أنه فمعناْ معدوما أو موجودا يكون أن من 
ضلصِق والنن >ف ص ^ ٠١-  ٩٢٤

ين.الكذلك وليس ب؛ون، فيما أ٠لمعته أي سوفته كقولهم إطما؛إ سوف أن 
:ضل لا لإ : ٠ كذا 'ص لا ك ^١ 

تفعللا لك وما ض، إل يرجع بجال يكون ئد لأنه أعم تفعل، لا لر • قولك أن 

:النك١ن \فو'ق' -  ٩٢٦
ومنهؤلريفه، على أي ومكينته مكانه على يعمل هو ؛ يقل ' الهلريقة المكانة أن 

ؤيكونيكون، من مفعل والمكان ا ١ ٢ ١ ]هود/ 4 عاملين م^تءثآمحكنؤ ؤ ت تعال قوله 
.وموضعامصدرا 

)ثأثأعر: صال قوك ذ وصائا ك :محائا سملالد ^ ٠١-  ٩٢٧
:لالآسم/؛ْااالذِىمحن4 
لأنهفقط نقصانه على ييل عليه وتماما تكميله، قبل نقصانه على ييل له تماما أن 

عليه.مضاعفة يقتضى 

:حمآ؟-اميىمحأموانرْ'
ذلكوليس ؟ الدار ل انيد محو•' الألف، عادلت إذا ادعاء وفيها أصتفهام أم أن 

لا.أو ينعم (( أو ور) التمير_ (؛ أم رر ق فكان فيهما ابواُب احتلف ولهذا و، أق 
:والحريق^؛ والجحيم والمم ام نتن الفرق "" ٩٢٩

إحراقهاحل في حريما تسمى أنها الحراقة؛أعني الملتهبة المار هو الممر أن 
.( مضي ) ، ( خلو ) والعريان ، ( مضي ) ا ( خلو ) الخفاظ عمدة ( ١ ) 

.آ سوف ز والمردان ، آ صوف ؤ الحفاظ عمدة )٢( 
.٢٤٤ص والممريمان ، ( كون ) والمردان ء ( كون ) الحفاظ عمدة )٣( 
.( اللام ) ، ( علو ) والقردان t ( اللام ) ، ( علو ) الحفاظ عمدة )٤( 
.( أم ر والقردان ، ( أم ) الحفاظ عمدة )٥( 
()حرق(،حجم ) ( سعر (> ندد ) والفريك ، ( حرق ) حجم( ر ( سعر ر ( نور ) الحفاظ عمدة )٦( 

. ٢٠٨ص والممريمان 



بمثمحطفز
اللتهبةالنار والحريق ، معر ليه ت يقال ولا ، نار الحجر ول ، نار العود ل ت يقل للإحراق، 

فلا، مر الونع يقل ولا 1 كدا موصع ل الحريق وبح ت يقل ولذا I له ؤإملاكها نيئا 
يشعلهاكانه > حرب عر مفلأن ت يقل ولهذا ، الحريق يقتضيه ما ٠ المر قولك؛ يقتضى 

تلهبه،تدْ وحلمه: حمر، على وحمر نار على نار والخحيم محرمحا، يقال؛ ولا ٠ ؤيلهها 
جهنما وأم. نونيهالشية جحمة الأسد لمن ؤيقل فيها، مرصع اشد ت الحرب وحلحم 

القعر.يعيية كانت اذا حهنام يثر ت نولك من القعر يعد فيفيد 
:والضياءرأ؛ النور نص المزق " ٩٣٠

همأنوالشاهد يذلك، فيسقى النور أحزاء من الهواء يتخلل ما الضياء أن 
الية الحمالالنور فالشمس، يعنوا أن إلا النهار نور •' يقولون ولا النهار، صياء يقولرن 
هواء صاى اء وأنحاء ضت يقل [ ٢٠٧]، ضوءايفوء نحاء مصدر والفوء 1 منها يتثعب 

٠غ\رْ وأضاء 
:والخإلأ، اممة ص المنى -  ٩٣١

<العلمة العرب ميه تالقليل اء وايفليل، ماء أنها يفيد النaلفة ت قولك أن 
الصار حتى المنن ل النتكة امتعمل كثر ئم عنب، ماء أي عذية نطفة هذْ ت يقولون 

كذاله اهذ منى قولك وهومن منه، يقير الولد أن يفيد اليي وقولتا ٠ غيرْ يإطلاقه يعرف 
معلوما.تقديرا مقير لأنه يه يوزن الني المنا ت ومنه ، قدرْ أي 

:مؤضعب ض أزاله قوللذ؛ ث؛ن المزق " ٩٣٢
ومنه1 قلمه زلت ت قولك من I واحيأ دفعة عنه الإزالة هو الوضع عن الإزلأل أن 

انالإنمن ي،ع الني للذنب قيل؛ ومنه رعة، يإليه اصطنعها إذا النعمة إليه أزل •' قيل 
المزل.بمي ازلال وانمفاء نله، اعتمك; علىغثر 

البخلل ر يالكوالصيق والمكان، انمير ل يالفح الصيق ت الفضل قل 
،١٦٢ص ات اللغروق ون، ضوء( (،) نور ) والقردان ، ضوء( (،) نور ) الخناط عدة ( ١ر 

r والكيات  ، irnU/i i^١٧٨ص السن وزائد ، ١ ا .
.•٣ أ/إ والكيات ، م( ر ، ( نطف ) والمردان ، مي( ) ، ( نطف ) الخغاظ عمدة )٢( 
.(زول ) والقردان (، زول ر الخماظ عدة )٢( 
.ضيق( ) والمردان ، ( ضض ) الخغاظ عدة )أ( 
. ٢٢٦ص تربس تتيمن )ْ( 



^^يمحتلفز
•غرْ ومل ' رالحل/بأاأ ^^ااضقةثحكِإرني تعال قوله ومه ' الخلق وعر 

'الفتق يلزمه ما والفتى ' الضيق وهو صيما الشيء صق اسم والضيق ، مصير الضيق 
عارصساالضيق فيه يكون ما والفائق ، وميت صيد مثل الصفة تلزمه لما يكون المثال وهدا 

•١[ لهود/أ وءناىاهسمة4 ؤ ت تعال قوله ومنه 
:والخلفءا؛ ض ص ١'^ -  ٩٣٤

فولالشر على والدليل ' اوحثراكال شرا ' حلم الأول يعد حا، لن يقل انه 
لُنالكامل[:لأ،

الأج_نبصكجلد حلف ل ويفت . ......................
آالطويل س ل • حسانأُُ مول الخثر وعلى 

٢ا؛عر ئالد ة طاعj( ا لأولنوحلمنا عنك الأعلى الميم لنا 
مناك.أحذ مما يدلأ عليك أحلف ما والحلف؛التحريك 

:ولأن نا نح،  ٩٣٥
((امور) لا، ; الخراب فيكون ؟ كدا أتقول كقولك؛ 1 استفهام جواب لا« )١ أن 

١ملت ما الخواب؛ فيكون ، كاواقالت تمول؛ الال.ءوى، عن جواب 
:واإهطلأ٧، والهنول والنموع والصب !^ ١١لإن اإهمق —  ٩٣٦

الخ—رييتا؛ع كان إذا صكب فرس • يقل ولهذا ' المتتايع الصب هو كب الأن 
والمب، ينقشرلا يانم لأته ٣[ ١ زالواسأ/ ه متمحكوب ومأء ؤ تعال قوله ومنه يقهلعه' ولا 

.( خلف ) والقردان ، ( خلف ر الخغاظ عدة ( ١ر 

. ٩٧ص لد ترحمت تتيمن )٢( 

وإصلاح، ١  ٠٧، ١  ٠٣ص ديوانه ي س وهو ، أكاغهم( ز بمار الذين ذهب ) تالمت صل-ر )٣( 
صامل والك،  y١٧/.،  ٦٦٧١١والفن والماد ، \ا\0\ ص وآمال ،  ٦٦،  ١٣ص ايطق 

.٤  ١٦ص ،ث'ءطاللألي  ١٣٩٤
شاعرالأنصاري، الخزرجي اداز.ر بن ثابت بن حاد ، الول. أم : الأنصاري ثابت بن حان هو ر٤( 

منةتول ، الشم فحل الهحاء ثل.يل. كان الإصلأم، ي رمحثلها الجاهلية، ل صنة متين عاش ، المحي. 
٠(  ١٧٦، \ u،>/tالأعلام ) أْه.

تقمىوالم، ( خلف ر ٢ ٤ روس العوتاج ' ٢٤١ص ديوانه ل تابت بن لحسان الست )٥( 
-آّآ/ا

■( ما ) ١ ٢٧/٤الحفاظ عدة )٦( 
^CU  ١آ صب (،) ٌكب ر والقردان إ، صب ر ' ( مكب ؤ الحغاط عدة



لبمب ما لأن ، فيه صكيه يقال؛ ولا لقالب، ا ل صه ت يقل ولهذا ، واحدْ دفعة يكون 
واحية.دفعة بمب القالب 

[٢٠٨]نؤح مدم قيل ولهذا t حرياته وسرعة السائل الشيء ا فؤح وال
،سرعة إليه يندفع سيله لأن الخل سفح ومنه ، سريعا حروجا العرق من جنرج الدم لأن 

إذاافلوامي اممك ت قيل ولهذا ، مانع غثي من مذهب كل يذهب الهامل أن يفيد والهمول 
مانع.يلأ تشاء حيت تذهب فهي ' داع بملأ تركتها 

،منه أكثر إذا ه كلامل همر ٠ يقل ومنه ، سهولة ل يلان لا فكثرة الهمر وأما 
سكونل يلان الدوام والهطل ' الخم سيعلة I هْار وطبية ، الكلام كثم ت مهمار ورحل 

عمومفهو المح وأما ، هو ا ماللبن إل مطر الههللأن ت وقل ' كرى الحكى كذا 
 sودكابمب أجع جسمها كأن ٠ ٌّّإح شاة ' يقل ومنه ، الأمبارس

:وال1محباا ^ ٧١ين ق اثن —  ٩٣٧
مثلواللمح المرة، يعد المرة الأحرى نم الثرق وهى البزنة ل أصله اللمع أن 

قولر تفل كرى الحكاْ هكذا يعيد، من إلا يكون لا اللمع أن إلا ذلك ق اللمع 
أالطول س ت • القيس؛ امرئ 

المفيضرىعند النور ئلمى أكم ها لكيلأبنك ه منونخرج 
التهيئ.ل استعمل ولهذا الرعب يه يقع فيما أصله والثرى 
:والانداون التجلل القرى -  ٩٣٨

مكانالشيء جعل والإبدال ، ه حالعن الشيء تضر التيدز ت الفراء قل 
الشيء.

الشعراءمن كقتر أشعار حمع ، راوية ، بالأدب ب عا ا الكري الخسين بن الحسن صمد ابر  ''كري ال( ١ ) 
.(  ١٨٨؟/الأعلام ) ع. ٢٧٠مفيّة 

.التحم : الودك )٢( 
.( لح ر والقردان ، ( لح ر الحغاحل عدة )٣( 
I  ) ) ٩ 0 المس امرئ رجة تقدمت.

. ص ديوانه ق التيس لامرئ الهت )٠(  UT
.إ بدل ؤ والمردان ، آ بدل ) الحفافل عمدة )٦( 

. ٧٨ص الغراء رجة تقدمت )٧( 



سميولهدا ملأى، إلا تكون لا لذنوب را رملأى، فارغة تكون الدلو أن 
آالرجز من ت الشاعر! قل t دنوما النصيب 

يتوبوله وب يتا لنريب ش_4ح1نا سإدا ا ام
اضبُآ،له كسال أنى إل ف

قولوكذا ى، معن (( ذنوب وله ذنوب لنا رر ت لقوله كان ما مملوءة أنها فلولا 
[الطويل من ل ت علقمة١٣، 
يتوبنداك من اس لثنقحى . ......................
.وهكذا٠ ونونت تذكر والذنوب السجل، الاستقاء ل شاركنا ٠' 

;والملجأُ'ا الكأس ين ق المن — ٩ ٤ ٠ 
وكذلك٠ مملوءة وغير مملوءه تكون لقيح وا ، مملوءة إلا تكون لا لكاس ا أن 

٠خوان فهو ؤإلأ ، حلعام علتها كان إذا إلا مائية تسمى لا أنها وذلك ، والمائية الخوان ين 
.أعلم وتعال سبحانه واش 

وعونهالله بجمي ا نم 

.ذب( (،) دلو واكردات) ، ذب( (،) دلو الحفاظ) عمدة )١( 

،7ا/،هما والحمص ، ٤ اللغة ونحيب ، ( دب ر ا/آا،"آ العرب لسان ن سة بلا الرجز )٢( 
(ذب ) t/؟"؟٤ العروس وتاج ، ٣٠٦ص اللغة وخميرة ، ١ ٩ ٠ / ا المن وكتاب 

انكالأود، ة الطممن جاملي شاعر مميم، بي س تنس بن ناشرة بن الفحل عدة بن علقة هو )٣( 
هبثنع شاس أخاه الغسانير شمر أنير بن الحارث أسر ولما اجلأت، مععه وله ، ااني..رالامرئ معاصرا 
٠( ٢  ٤٧/٤الأعلام ) ه. ق. ٢ ستة٠ نحو توفيي أخاه، له فاطلق بأمحات الحارث وُإا'ح علفمة 

رحوث،  ٤٨ص ه ديوانن الفحل لعلئمة وهر ، ( بنعمة خبطت قد حي  ١١ول ؤ ! البيت صدر )٤( 
العربويان ،  ٤٧١أ/اب والكت، ا/اْا ٠ ، المغصل وِتيح ، ٤ ٠ y/• سيبويه أبيات 

لفة وبلا ;  ٩٧ص تعب ومجالس ، ( بل )  YAWU، ( ثاص ) ١ ١ ا/• ٦ ، ( جب )  ٢٧٧/١
والنص—ف،  ١٣٦ ص النصريف ي والمتع ، ٠ الفصل وشرح ، ٢١٩ص الإعراب صناعة صر 

rrrlx .

.( كأس ر والقردان ، ( كأس ) الحفاظ عمدة )٥( 





الفروقلكتاب العاهة الفهارس 

الودعيون باسل محمد اعداد 

القرآنية.الأيك فهرس ~ ١ 

•اكربة الأحاديث فهرس ~ ٢ 

•الماثورة الأقوال فهرس ~ ٣ 
.الأمثل فهرس - ٤ 

•الأشعار فهرس - ْ 
•الأييك وأنصاف الأرجان فهرس ~ ٦ 

 _<-U.الأعلام
•الخماعك فهرس ~ ٨ 

•والماثل الأمم فهرس " ٩ 
اللغك.فهرس - ١ • 

.واللواصع اللدان فهرس " ١١

.الفارسية الكالمك فهرس " ١٢

الكتفمس ل الواريئ الكتب فهرس " ١١"

•اللغوية الفريق مواد نهرس ~ ١ ٤ 

•والراجع اسر فهرس " ١ ْ 
•اغتويات نهرس ~ ١ ٦ 

— Tor —





القريفهرسالآيات 

الصفحة ت. ٩١ الأيةيلم  المورم

م'اا،1ْآ 1ناوكنيالدين ٤ الفمحة

٢٣٠ المستقيمالصراط اهدئا  ٦ الفمحة

٨٠ نلريهمعلى الد حتم  ٧ البقرة

٦٤ بجمصم  ١٨ البقرة

اآ- الكافرينمحيط واه  ١٩ البقرة
١٨٨ خميعاالأرض و ما لكم خلق  ٢٩ البقرة

٣٣١ خميعامنها امهلوا يلنا  ٣٨ لبقرةا

٢٦٨ ئاليلأيمنا اياتى نشروا ولا  ٤١ البقرة

٧٨ الزكاةوآتوا الصلاة وافيموا  ٤٣ البقرة

٣٣١ مصراامهلوا  ٦١ البقرة

١٤١ صاددنكنتم إن الوت ئتمنوا  ٩٤ البقرة

٣٠ وميكالوحريل ورسله وملائكته ه عدوا كان من  ٩٨ البقرة

١٥٢ والأرضالموات نديع  ١١٧ البقرة

٣٣٣ عيلمنها محل ولا  ١٢٣ البقرة

٣٤٤ وسطاأمة -جا>الأتمم وكذلك  ١ ٤٣ بقرةلا 

٣٢٩ وجههولكل  ١٤٨ البقرة

٣٢١ البيناتمن أنزلنا ما يكتمول الذين إن  ١٥٩ البقرة

٣٤١ القتلىق القصاص عليكم كتة آمنوا الذين أيها يا  ١٧٨ البقرة

_٣٠٥





القرأنيةالأيك فهرس  ٣٥٧ سة االفهارس 
الصفحات ةالأب الأيةرقم  السورة

١٣٢

ما 
استكاماوما صعقوا وما  ١٤٦ عمرانأل 

٣٠٨ خمنوائد الاس إن الناس م نل الذين  ١٧٣ عمرانآل 
٣٣٢ ظهريهمدراء نشيده  ١٨٧ عمرانآل 
١٩٠ صدناتهنالنساء وآتوا  ٤ الماء

٢٣٨ م أمداإليهم ذادفعوا رصدا *نهم آنستم نإف  ٦ اءالم

١٣٢ صعيماالأسان وحلى  ٢٨ المسا،

٣٤٥ ؛هيثرك أن يغفر لا  ٤٨ النماء

٣٠٥ أبدافيها خالدين  ٥٧ الشماء

٣٤١ فضتامما حزجا أنميهم ل يجدوا لا ثم  ٦٥ الشماء

٣١٢ سكفانفروا  ٧١ الشماء

٢٣٧ عظيمافورا فاقدر معهم كشثا ليتتى يا  ٧٣ المساء

٧٣ ولأتظانو0ضلأ ٧٧ النماء

١٢٢ محتاشيء كل على اس وكال  ٨٥ الشماء

١٠٥ رحيماغفورا الذ يجد  ١١ ٠ الشماء

١ ٠٩ محيطاشيء ؛كل الذ وكان  ١٢٦ النماء

٣٢٠ جهرهالذ أرنا  ١٥٣ الشماء

٢٧٨ تكرؤنعيادJه عن ثنكص يومن  ١٧٢ الماء

٦٩ ؛العقودأوفوا  ١

٢٧٧ جخمحانوما فيها إن  ٢٢

١٧٠ الفاسقنالقوم وبمن بميننا فافرق  ٢٥

٢٧٦ الأرضj يتيهون  ٢٦ الائدة

٩٢،٧٤ أيدنهنافاقطعوا والسارنة الساري  ٣٨ الالدة

٢٣٢ عليهومهيطينا  ٤٨

٣٣ ومنهاجاثيرعة منكم جعلنا لكل  ٤٨ المانيئ

١٨٩ يشاءكيف، ينفق  ٦٤ المائية

١٦٠ ثلاثة*الث اذ إن ىلوا الذين ممن كد  ٧٣



القرآنيةالايات فهرس ٣٥٨العامةالفهارس 
السورة

ا،لائدْ'

oJljll؛

lil نية

lit نية

الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام
الأنعام

الأعراف

الأعراف
الأعراف
الأعراف
الأعراف
الأعراف
الأعراف
الأعراف
الأعراف

الأنفال

الأنفال

الأي

٧٥

٩٥

٩٥

٧

١٧

١٢١٢

٧٨

٨٤

٩٦

١٢٤

١٠٤

٢

٣٣

٤٤

٠١

٨٠

٨٩

٩٩

١٤٤

١٧٢

الكعبةيالإ نديا 
صياماذلك عيل أو 

د.كبطح نز 
والورالظلمات وجعل 

أجلاقضى تم 
لكميمكى ب ما الأرصن ق مكئاهم 

قرطاسل كتابا عاليك نزلما ولو 
يضراهذ ينسسلك وإ0 

محجدولأاش بايات الظالمن ولكن يكذيونك لا فإثهم 
يازغةالشمن رأى فلما 
وسليماذداود دؤيته ومن 
لإصباحاض 

اهذعند صغار أجرموا الدين ميصبب 
أحناليي على تماما 
منه•مج صدرك ل يكن فلا 

اضوالغي.ض والإنم 
نعمقالوا حما ريكم وعد ما رجدثم فهل 

مححدوناياتنا 

أشياءهمالناس ئبحسوا ولا 
يالحىقومنا وض بيننا انح 

الخاسرونالقوم إلا الذ مكر يدس فلا 
برسالاتي

نلىقالوا بريكم المست، 
والرسولث الأنفال ئل 

يلوبهموحنت الذ ذكر إذا الدين 

الصفحة

٥٧

.٣٤

٣٣٣،١٧٥

١٢٦

١٠٤

٢١٥

١٢٧

٣٢٦

٣٣٨

٥٨

٣٤٥

٣١٦

.١٧

٢٨٠

٣٤٧

٣٤١

٢٦٠

٧٨

٥٧

٢٠٣

١٦٩

٢٩٠

٣٠ ٠

٧٨

١٩٣

٢٧٣



الأيكذهرس  ٣٥٩ العامةالفهارس 
الصفحة ت. ١١١ الأيةرقم  السورة

٣١٢ ئإل متحيزا أو  ١٦ الأنفال

٢٦٩ حستنايلأء منه الومنن وليبلي  ١٧ الأنفي

١٣. الحرامالمجد عن نمدول وهم  ٣٤ الأنفال

.٣٠٩ •• ورئاء طرا ديارهم من حرجوا كالذين تكونوا ولا  ٤٧ الأنفال

٩٤ يعلمهماث تعلمونهم لا  ٦. الأنفال

١٦٣ يلويهموألم  ٦٣ الأنفال

٧٧ نمأس.اتن ٦ التوبت

١٥٤ الحغسمائه أحعلمتم  ١٩ التوبة

٢١١ الددون من ؟رياثا ورمانهم أحبارهم اتخذوا  ٣١ التوبة

١٤٧ نورهيتم أل إلا الد ؤيايى  ٣٢ لتوبةا

.٣١٣ إل.اتمحم اث سيل j اجروا لكز قيل إذا لكم ما  ٣٨ التربة

١٦• الغارل هما إذ ^، ٣١ثاني  ٤. التوبة

٢٢٨ عليهسكينته اس فانزل  ٤. التوبة

٦٠ الصدقاتل يلمزك من ومنهم  ٥٨ التوبة

٢. . والمساكسللفقراء الصدقات إنما  ٦• التوبة

٠٨ ينالوالر بتما ونموا  ٧٤ التوبة

٠٨ فضلهمن ورسوله اتذ أغناهم أن إلا نقموا وما  ٧٤ التوبة

١٣. متهمطائفة إل اثذ رجعاك  ٨٣ التوبة

٢١٩ مهمالطول أولو  ٨٦ التوبة

٣١١ طائفةمهم فرنة كل من نفر فلولا  ١٢٢ لتوبة١

٣١١ بميروللعلهم  ١٢٢ لتوبة١

١٣٦ ربهمعند صلق ننم  ٢ يونس

٢٦٧ بدلهأو هذا غر بقرآن ائت  ١٥ يونس
٢٧٦ الأرضق الكيمياء لكما وتكوف  ٧٨ يونس
٢٣٨ آياتهأحكمتأ كتيا  ١ عود

٧. سرحكم ئ من صنتا نم  ١ عود



القرآنيةالأيك فهرس  ٣٦• العامةالفهارس 

لمفحةا ا ض الأيةوفم  السورة

٣٤٩ صيرك>ه نق رفا  ١٢ هود

٢٦٥ فيهاصنعوا ما وحبط  ١٦ هود

٣٤٢ انفسهمخروا  ٢١ عود

٢٢٤ يفعلونكانوا مما ئتئس فلا  ٣٦ هود

٣٣٠ ومرمانامجرانا اش سمم  ٤١ هود

٣٤٦ربإ  قم• عيالد|احدكم وء يرعا ئمولا  ٦٤ هود

١٣٧ القيامةيوم 3وما• يقدم  ٩٨ هود

٥٣ عياكنقمه الثرى انبا، محن ذلك  ١• • هود

١٠٧ ربكأحد وكذلك  ١٠٢ هود

٥٣ الرسلأنبا، من نقص وكلأ  ١٢• هود

٣٤٧ عاملونإنا مكانتكم على  ١٢١ هود

٠٣ المهنصأحس غليك نقص نحن  ٣ يوسف

٣١ . عمةوتحن  ٨ يوسما

٢٦٨ بمصبممن ومروْ  ٢• ايومف

١٤٦ يهاونم يي نمت ولقد  ٢٤ يومفا

٢١ • خمرارنه فقي  ٤١ يومفا

٢٣٤ زعيمثه وأنا  ٧٢ يوصفا

٢٨٩ خوسماكدنا وكيلك  ٧٦ يوصفا

٢٨٩ اهيشاء أن إلا  ٧٦ يوسما

٢٩٨ الدإل وحرني بمي أشكو إنما  ٨٦ ايوصف

١٠٤ وأحمهيوسما من وا فتح ٨٧ يوصفا

١٤٣ علماآتركاس لقد 'اند قالوا  ٩١ يوصفا

٢٧٠ ماالحم سوء ؤمحافرن ربمهم ؤيحشول  ٢١ الرعد

١٧٤ المتقوفوعد الى الجة مثل  ٣٥ الرعد

٢٦٩ يحكمبمعقا لا  ٤١ الرعد

١٧٩ الأرضفرق من اجتثت  ٢٦ إ.رامم



اكرآنف الاياتفهرس  ٣٦١ العامةلفهارس 
|مفءة ١ا الابم— ^١^ لمورة

١٦٣ لخافظولألن وإ؛ا الذكر نزلل نحن إل  ٩ لحجر
١٦. أخمعو0كلهم الملأنكة فتجد  ٣. لحم

يبحنضلؤع  محولأءيانر أ0 الأمر ذلك اليه وقضنا  ٦٦ لحم
١٠٧ الصحن ٨٣ لحم
٦٣ الثانيمن بثا  ٨٧ لحم

٢٩٣ ترحولوحن ئربمول حن خمل فها ولكم  ٦ كءل
٣٠٨ حرالاحرة ولدار  ٣٠ لنحل
٣٤٠ تهريوفيبمب كانوا ما يهم وحق  ٣٤ لنحل
٢٧. فدبهممن ريهم ؛نافوف  ٥• لتحل
٢٦٩ واصتاالدين وله  ٠٢ لنحل
٢٤٩ وحفيةبنن  ٧٢ لنحل
١٠٤ والأمارمع اللكم وجعل  ٧٨ لنحل
٥٧ ينكرونهاثم الد نعمة يعرفوو(  ٨٣ لحل

٣٤٩ يمكرونمما نحنيق j تك ولا  ١٢٧ كحل
٢١٠ إصرانليق إل ومضنا  ٤ لإمراء
٧• أولاهماوعد حاء ئذا  ٥ لإمراء

١١١ عثق طايرْ ألزمني ا0 إنوكل  ١٣

٣٢٥ منشورايلقي كتانا  ١٣ لأمرا،
٧٢ افلهما ثمل فلا  ٢٣ لأمرا،

١٩٨ كريماندل'ل4ماقولآ  ٢٣

٢٠٢ إملاقحشتة أولادكم تقتلوا ولا  ٣١ لإمراء
١ ٠٣ .. تفثهولن. لا  ولكنبحميم تيح إلا شيء من وإ0  ٤٤ لإمراء
١٩٨ آدميى كرمنا وكد  ٧٠ لإمراء

٠٣٢ يهائحافت ولا يصلاك نحهر ولا  ١١٠ لأمرا،

١٥٦ الرياح ٤٠ لكهف

٢٣٨ رشداعلمت مما ثعالمن أل  ٦٦ لكهف



القرآنيةالابات  فهرس ٣٦٢ العامة الفهارس

المفحة ت. ٩١ ،؛،.^١١١ السورة

٢٨٨ إمراتسئا جئت لقد  ٧١ الكهف

•؟١ ال ص^ْاالرن لمساين ننت  ٧٩ الكهف

قولايففهوو يكادوف لا  ٩٣ الكهف!

٣٤٢ الصدقنين محاوى إذا  ٩٦ الكهف

١٢٦ ّءءااست"هل-ءوا*  ٠١١ ١ ٠ ١ الكهف

١٨٩ وثلدنك من ن، نهب  ٥ ُريم

٢٠٨ عياالكر من >الأما وفل  ٨ ٌريم

١٦٢ يفداالرص إل التمح( نحشر يوم  ٨٠ مريم

٢٨٧ عىنأنها سحرهمم من إليه بخيل  ٦٦ طه

٢٣• لترصىرب إليك وعجلت  ٨٤ ظه

٢٧• إمرائيليى ض فرقت تئوو ان إنىحشيت  ٩٤ ظه

١٩٧ علماشيء كل وميع  ٩٨ طه

٢٧٨ للرخمنالأصوات وحشعت  ١ ١٨ طه

٢٦• هضماولا ظلما محاق فلا  ١١٢ طه

٦٩ وكدعها.ناإلآم ١١٥ طه

١٧١ نمتقناهمارتقا كانتا  ٣• الأنبياء

٢٤٢ يهممميد أن رواس الأرض j وجعلنا  ٣١ الأنيياء

٣١٨ يمحبولمنا عم ولا  ٤٣ الأنبياء

٢٠٦ كبرهمنعلن  ٦٣ الأنبياء

١٦٣ شاهدينولحكمهم  ٧٨ الأنبياء

١٦٣ اختصموا،^ ٠^٠٠٠هذان  ١٩ 'لخج
٢٠٤ والمعرالقاغ وأطعموا  ٣٦ الحج
١٤١ أمشتيق الشيطان القى فى إذا  ٠٢ ان
٢٣٠ ٦٧ الحج
٣٤١ حرجمن الدين ل عليكم جنل دما  ٧٨ الخج

٨٩ حننحتى يه نثربمتوا  ٢٠ المؤمنون



نيةاكرا الايات فهرس  ٣٦٣ العامةالفهارس 

المفحة ةص الأيةرمم  المورة

مثالكمنشر إلا هذا ما  ٣٣ الومنون

يثبنالبمربن  ٤٧ الومنون

٢٧١ مشفمولريهم حنية من هم الذين  ٥٧ الومنون

١٧٧ والنهارالليل اختلاف وله  ٨• المؤمنون

٢•/، بمصعلى بمقتهم ولنلأ  ٩١ المؤمنون

٦٥ !احلنا ٩٧ المؤمنون

٧٤ والدانيالزانيه  ٢ النور
٣١١ المومننمن هفة عذانهما وليشهد  ٢ النور

٥٧ منكمعصية يالافك جازوا الذين إن  ١١ النور

٢٢١ رحيملذوق  ٢. النور
١٠٧ آلهةدونه من واتخذوا  ٣ الفرقان

٢٧٨ خاصعنلها أعناقهم فظلتا  ٤ ال«طأع^ِاء

٥٣ تهزنونميه كانوا ما أنباء ياتيهم ف ٦
الشعراء

١٩٨ زوج/بمم س ٧ شعراءلا 

١٦٢ حاشرينالمدائن ل وابمث  ٣٦ لشعراءا

٣١٤،٢٧٢ ثللولشرذمة  ٥٤ الشعراء

ْ.ا لميركولإنا موصى أصحارأ1 قل  ٦١ الشعراء

٣١٣ الرملننؤح نوم كدت  \,0 الشعراء

٢٧٧ جمالينيطشتم بملثتم ثإذا  ١٣• الشعراء

٢٠٧ عظيميوم عيان  ١٣٥ السسعراء

١٥٥ الأولنخالق إلا هذا إن  ١٣٧ الشعراء

٢٤• نفسيينالأرض j تعثوا ولا  ١٨٣ الشعراء

٣٠٩ الأولىوالخبلمه حلقكم اللمى واتموا  ١٨٤ السعراء

٢٦٩ بمبول! مل-يرا ول  ١ • النمل
<sA،oU همأنفواستيقنتها يها وجحدوا  ١٤ المل

٣١٤ رهطتسعة المدينة ل وكان  ٤٨ النمل



العامةلفهارس 

الأيةومم  سورة

٧٤ لمل
٤ لقصهس

١١
كصٍس

٥١ اقصّعس
٥٤ لقصهس
٥٨ لقصتس
٦١ لقصهس
٧٦ لقصهس
٨٣ كصّص

}٢

٦٤ لعنكيوت
٣ لروم

١٥ لروم
٤١ روم
٤٨ روم
٥٤ روم
١• لقمان

١ • لقمان

١١ لقمان

٨ جيةال

١ • جيمال

٧ الأحزاب
٣٣ الأحزاب
٥٣ الأحزاب
٥٣ الأحزاب
٥٦ الأحزاب

٩ ذا>

٣٦:

الاد

الآُكامآويفهرس 
الصفحة

صيروهممحن وما 
الأرضز علا فرعور! إن 

ةمسبلأختي وقالت 
القوللهم وصالنا ولقد 

ينفقونرزقناهم وتما 
معيشتهابطرت 

اغمم؛نمن القيامة يوم هو ثم 
يالعميلتنوء مفاءئ< إن ما 

ستقىوالعانة 

الحيوافلهي، الأخرة الدار ؤإن 
سيغليدلعلهم يعد من ومم 

 jوفنحم وصة ر
والحرالر j الفذ ظهر 

ذترىااومح؛ضجسمجلأَلإ
صعقس خالقكم 

ئروئهاعمد >ازار موات الحلى 

داخكل من بها وبث 
الد^، هدا 

مهئنماء من -ثلالة مؤ، 
الأرض|إذاضالدافي 

ميثاقهمالمحن من أحدنا ؤإذ 
ييومحنj ونزل 

التييئون تلحلوا لا 
إناْناظُيز، غز 

الؤ،على، نهنلولا وملائكته اذ إن 
موتهابعد الأرض يه هحتينا 

٣٢٢

A•؟

٥٤

١٩٢

١٨٨

٢٥٩

.١١

•١٠

٢٦٩

١١٨

١٢١

٢٩٧

٣٢١

٢٠٢

\rr

٣٠٦

١٧٠

٣٠٦

٢٨١

٢٤٠

١٠٧

٢٠١

٢٠١

٢٣٠

١٤٦

١١٧



\لأوا1ت\م\فة فهرس ٣٦٠ اسالفهارس 
اكفحة تألآ.  الأيةرغم  السورة

٣. . ٥٢ ض

٣٠٩ ممراحبلا منكم أصل ولقد  ٦٢ يس

٨٥ أفواههمعلى نخز اليوز  ٦٥ يس

٢٦٩ واصب، ءذامولهم  ٩ الصافات

٢١٢٠ الخحٍمصراط إل فاهدوهم  ٢٣ المّافات

١٥٣ تع٠الولوما حلمكم واهي  ٩٦ الصافك

١٤٠ اصفرخاءحٍث  ٣٦ ص

٢٤٣ التكلفينمن أنا وما  ٨٦ ص

٧٨ منكمرمل يابكم الم  ٧١ الزمر
٧٨ شقالوا  ٧١ الزمر

t'A ارفح  ١٥ غافر

١٢٣ ئوْمتهم اشد  ٢١ غافر

٢٤١ الكافريناهذ يضل كيلك  ٧٤ غافر

٢٢٣ غثرممنوناجر لهم  ،**!ءم.

٢١٥ يؤمنل سموات سع فقضاهن  ١٢

١٧٦،١٧ْ شيءكمثلي ليس  ١١ الشورى
٢٦٥ رثهممحي داحضه حجتهم  ١٦ الشورى

٦٢ مثالهاصيثة صيثة وجراء  ٤. الشورى
١٥٤ إناطالرحمن عي-ك هم الذين افللانكه وجعلوا  ١٩ الزخرف
٢٨٥ سخريايعفنا يعضهم ليتخل  ٣٢ الزخرف

٢٨١ مهانهو الني هذا من جمر أنا أم  ٥٢ الزخرف
٢٩٨ متهمانتقمنا آسفونا فلما  ٥٥ امح'مرف
١١ . حكيمكرام منى فيها  ٤ انمحان

١٤٣ العامح،على علم عش اخثرناهم ولقد  ٣٢ انمحان

٥٧ و؛ذص\ظ\ثم ٧ الخانة

ادعرإلا تهالكا وما  ٢٤ الخانة



الآاتاكر|ون فهرس ٣٦٦ اسالفهارس 

المفحة ت. ٩١ الأيةرقم  السورة

١١٤ يظنوناإلا هم إف  ٢٤ الخانة

١٠١٣ الرحلعن يدعا كنت رما  ٩ الأحقاف

٢٦٠ سثاتهمعنهم كمر  ٢ محمد

٢٦٢ أوزانناالخرب نصع حتى  ٤ محمد

٢٤١ أعمالهمأضل  ٨ محمد

٦٧ القوللخن j وشرينهم  ٣. محمد

٤٨ أموالكمبمالكم ولا  ٣٦ محمد

٢٢٨ الومتنثلوب ق الكنه أئزل الني هر  ٤ القح
٢٢٩ ومدردْددمردْ  ٩ الفتح

يهاالد أ-حلأل ند  ٢١ الفتح
٢٢٨ المومننوعالي رموله عالي محكيتثه اش فانزل  ٢٦ الفتح

١٣١ دينهم.افأصالحوا اقتتلوا المومنن س طائفتان وإ0  ٩ الحجرات

٤١ ؛الألقابشانزواولا  ١١ الحجرات

١٩٨ أتقاكمالذ عند \كو'أنكو؟ إن  ١٣ الحجرات

٢٧٧ محارعليهم أنتا وما  ٤٠ ،3

٢٤٤ بمتنوفالنار على مم يرم  ١٣ الداريات

١٢٤،١٢٣ المتسالقوة ذو  ٥٨

١٤١ نمنىإذا نهلمة س ٤٦ النجم
١ . . وأمرألعي والساعه  ٤٦ القمر

١٧٩ الزيرثى،سلوتفي وكل  ٠٢ القمر

ا؟• شانj عو يرم كل  ٢٩ الرحمن
كمميع  ٣١ الرحمن

٢٣• آنحميم  ٤٤ الرحمن
٣٤٩ مكوم،وماء  ٣١ الواقعة

٣٢٧ الأمدعليهم فطل  ١٦ الحديد

٢٧٢ ثديياس فيه الحديد وأنزلنا  ٢٠ الحديد



القرآنالايات فهرس  ٣٦٧ لعامة الفهارس

الأي الأيةرقم  المورة

١٦. رايعهمم الأ  ٧ الجائلة

١٧٤ أسفارامحمل الخمار كمثل  ٠ الخمعة

١٢٤٤ أماموأولأنمكةإنما  ١٥ التعاين
٤٨ قرصاحسنااذ ثقرصوا إن  ١٧ لتعاينا

١٢٥٨ ربمهاأمر عن عتت  ٨ سملاق

ا؟• علناشيء ثكل لطذ ند  ١٢ امملاق

يلوكماصغت، فقد  ٤ التحريم
١٧٦ مادتمن الرحمن حلق ل ترى ما  ٢■ المس

٨١٢ الخرطومعلى سمه  ١٦ ٢٣٠■

١٤٠ قاضينحرث عدواعلى و ٢٥ القلم
١٢٠٨ عاتيةصرصر يرح  ٦ الحافة

١٢٥٨ إنالماطغاس' ١١ الخافة

١ ٠٨ يعيدايرونه إنهم  ٦ المعادج
١ ٠٨ قرناونرائ  ٧ المعالج
٥. وتولأدس من تدعو  ١٧ المعالج

١٢٧١٢ هلوعاحلى الإنلأ إن  ١٩ المعالج
١٢٧١٢ حزوعاالشر ننه لذا  ٢• المعالج
٢٧١٢ منوعااخر مسه ؤإذا  ٢١ المعالج
٢٢٩ وقادالأي ترجوف لا لكم ما  ١١٢

مح
٢٤٤ عدئاماء لأسشناهم  ١٦ الخن
٢٤٤ ا*ه".*جمة.م ١٧ الخن

لديهممما واحمحل  ٢٨ الخن
٢٦٦٢ ^١أو ^١  ٦ الرملأت

١٢٢٥ سيرتاكحم ؤإذا  ١ ٠ التكوير
١٩٩ يمننالغسا على هو وما  ٥٤ التكوير
١٩٨ الكريميربك غرك ما  ٦ الانفطار



القرآنيةالايات فهرس  ٣٦٨ العامةالفهارس 

المفحة ت. ٩١ رقمالآيا؛ المودة

١٠٦ نملأبكينا دنك إل ممح إنك  ٦ الأنشمق

٥٨ بالييؤمنوا أن إلا منهم نقموا وما  ٨ الردج
Y.؟ محييقرآن مز نل  ٢١ المُج
٢٨• جوغمن يني ولا بض لا  ٧ الغاشية

٣١٢٩ إنإلماإيا.نهم ٢٥ الغاشية

٢٤١ نهليصالا وحيك  ٧ الضحى

٢٦٢ وزنكعناك ووصعنا  ٢ الحمح
٢٦٢ ضركاتص الني  ٣ الشرح
١٢٤ ممنونغر اجر  ٦ التين

٢٩٨ الثوثكالفراش  ٤ القائمة

٢٨٤ الهفزالتكار ١ اككاتر

T'T والعمر ١ العمر

٣،١٦١•٣ حرلفى الإس١را إن  ٢ العمر

٢٨٩٤٢٤١ تقليلj تمدنم بجنو الم  ٢ الفل
٣١. اقواحاالد دين j يلخلوذ الاس ورأينا  ٢ النعم

٧٩ الخناسالوسواس سر ص ٤ اسى



اكويةالأحاديث فهرس 

انمفحة اخديث

١٦٣ .خماعن فما؛وفهما الاثنان 

١٩٨ •فاكرموه قوم كريم اتاكم إذا 
٤^٢١ •خجنس ثبُتن bذا محً جشُ إذا 
١٢٥ اللحى.اعنوا 

١٩٠ •بمهم معكم ل واصريوا انتموعا 
٢٠٧ •قايس عظتم كرى إل 

٢٤٩ ٠وُتحفد نسعى إليك 

٣١٧ •ويعل وشربؤ اكل ابام 
٣٤• •سعت عن والقرة سعة عن الل«نة 

٣٠٩ جمكاصبضىسأصإبيها•
١٣٦ نمه.فيها الخيار يضع حتى 

٧٣ ملقالدبهاعليأكم.صدقة 

—٣٦٩ —



لثوية١ الأحاديث فهرس ٣٧العامةالفهارس 
الخديث

الرب.غضب تهلس الصدقة 

الليل.فحمة تذهب حتى مواشيكم ضمرا 
شيطان.فرني ض تطلع فإنها 

■له زير لا المفتر 

•بججته الخن يعضكم فلعل 
.١^^ الغنم ائمة سل 
إملال.ولا إغلأل لا 

.مكس صلب الخنة يلخل لا 

والرتشي. ٥١لعن 
للأي.

حنائب من اقفل واك عن والد مابجل 
.الخثْل العصا يضر كما نعم 

القال.ؤمتل الصاض يمنت 

المفحة

٣٣٦

١٦٤

٣١٢

٣٢٥

٦٧

٧٣

١٩٦

١٩٦

١٩٠

٠١

•١٩

١٤٦

٢٢٧



دورةli١الأهوال فهرس 

الممحةاتلالقولالغ

(ه الخطف ين عمر أو الخن ) يقطع. م فريقا اللص كان إذا 
؟. الغفلةيورث الإ>ا، 

؟. قط ا>ض ؤإذا مد ياليف علا إذا لكن اللام عليه عب ؛0 
.ه الخطيب ين عمر ر • مفانه على اكون ثم عيب نه ؛الرجل لأسمن إني 

نيسين الأحق ) • الثناء نم اللأء 

هطالب ايي ين )علي لا يران ورأى دائي 
ه؛__، ؛-ين عمر ر . كلاماالسقيفة يوم زورت 

هانمديق بكر ايو ) . الد. رصول عرة نحن 

هالختناب ين عمر ) • عمر راى ما هذا 

٢٨٨

٦٣

١٦٩

٢٣٣

٢٦٩

٩١

٥٩

٣١٦

٩١

'٣٧ —





الأسرفهرس 

اكمحت الشاعر الحر القايات الطلع

٢١١ (الخطٍم بن محس ) الملول وداءي ملكت
٣١٣

زمر الوام
ء

ساء وما

٢١٢ حلزةبن الخارث  الخفيف بلاء وم

٣٥١ علقمة الطول ذنوب >وفي(

٣١٢ ٠١٠(صرو بن )الحسن  الطول غريب إذا

١٦٦ (الصول )؛^،١٠٣  الطول ريبها وزالت

٣١٨ ؟ المي3ل مهطحب (اري ج> 

٣٢٦ ايابغآ الطول الراتب محكم
•٢٣

٠٢(')ع،موبنم«دُكرب  المسمط !شمت أمرتك

٣٤٩ لمد اللكل الأب (ب ذ) 

١٢١ (الموءل ) الخفيف مقت أل
١٢٢ ٠(' الطلب محي بن الزبم ) الواز مقيتا وذي

١٩٧ ؟ الطول محشرج بعيد

٢٩٥ الهذلذوب أم  الطول ومع )فإن(

إلأبمتا وينب )١( 
إلأبمتا وبمب )٢( 
وبأ،ثإل)٣( 

•( امحمي مد م ا) 
ًردد؛صس مداس، س الماس نديآ، ين ناق خ) 
•( رس ن ض م أ) 

—٣٧٣ —



الأشعارفهرس  ٣٧٤ العامةالفهارس 
المفحة الشاعر الحر القافة اسع

١٨٩ (الأئحم جميهاء ) اللويل الناتح أعبد

١٨٩ (الأسحم ■ميهاء ر الطويل مجائ لها

١٩١ (الصامت بن صويد ؤ الطويل الجوانح ايت لر 

١١٩ جرير الداز القراح تطل

\ه, (زم ن ق'ش خ)  الرم محودا وجدت

٣٤ الخطٍثة الطويل والعد ألأ

١٦٤ الخطئة الطويل ٠شدوا أولئك

٢٠١ )راءي( السمسط
م

مبد u!

٣١٦ اكرزدق() الهلريل الأباعد ينونا

١٨. النابغة السيط حسد )فلا(

٣٠٨ الدJيانيالنابغة  السيط الفني )ألا(

٨٣ ( ) الكا.ل رقادي وعلمت

٢١٢ زيدين عدي  المسط مخت١نا ورافد

٢٩٢ نواص(أم ) م-هما> >ا يزيدك

٣٠٣ ضبع(بن )الريع  المسرح أصح
١٤٣ الأءض() التقارب )رزا( أزمعت

٢٦١ الأعشى التقارب الهحعرا -بماليه

١٠٨ الأشقرىكعب  الطويل يرو وئ

٨٤ (الطب عبد بنت صفية ر الواز والأمار' )ألا(

٢١١ زيدبن عدي  الخفيف الذم أن

٢٣٢ ؟ الطويل واككر ألأ

٣٢٢ الأعشى المرح )التام( وبيضة

١٠٤ ؟ الكار الفام فاجعل

٢٠٧ الفرزدق الكامل اكفر صبحان

١٩٤ (خازم ش ى )ض  الطويل مُص )يكن(





الأشعارفهرس  ٣٧٦ العامةالفهارس 
اكضؤة الشاعر الحر القافٍة ال3الاع

١٧٤ امحس(ارؤ ) الكال شكلي ض
٢٢٦ التلمس الملول لعلنا لدي

٢٤١ الأمم(الرقش ) الطول لألنا فن

١١٢٥ لبيد الكال كلأنها (ونغت ن) 

٤٩ النذربن الخض؛ن  الطول هاشم أعرك

١٩٦ الطول درهم أق

٢٢" . (ايمءي ب أم ) الطول م رعته

٢٣٦ '(١٢ص )؛رامم  الط أحلام (يشتموا و) 

٣٣١ (الوس1ني ايامة > الواز القلعان (ثرت أ) 
٢٧٢ ؟ الخمف مدفان ومهول

٣١٩ حمام(بن أبأ ) الطول 'والنا ولت

•( "ُتي من جام ) • إل ا،ث دب )١( 
.( الخارم اف مد ) : إل أبما وبمب )٢( 



الأرجانفهرس 

ارء
نربميجيا إذا ا إن

وبذنه ولوب ذنا لن

القلبه ل_ أبمي إن ف
ابماضن موان الحللمحذ نلا 

فدة ميالهم ب
جديدا هلن الهسلاذ م

الحمأعيى ني اللد الحمل 

شكرول الإن الحق وال م

كرال-اذى إذا ال—ازي تفض 

داريالت وأتأيري لا لأمم 
اعكونساحوصها اتت مب

لاقاح ونميصى تاء الشجساء 

واىالتمي ضحاك شراذم 

يعتملداس—ك م الكريان 

الشاعر

؟

؟

؟

؟

(مادة بن ا) 

(مادة بن ا) 

العجاج
العجاج

(لُحاج ا) 
(لعجاج ا) 
القمعيمحمد بو أ) 
؟

؟

؟

٣٧٧ —

الميجة

٣٠١

٣٥١

٣٠١

١٩٥

٢٤٢

٢٤٢

٢٩٧

٢٩٧

•٣٤

"،•١

٣٤٣

٣١٤

٣١٤

١٥٣



العامةالفهارس 

رج—ال

يتكلمن على يوما يد ب إن 
خهللهممر واليمر أحطل 

لالنعشراذم ل دن مب
ال؛العمدا ة هاموخيف 

أماه ظلمأرادوا و ول

يحميء ثم الإن ي .ل
ئنللام وكز طله وج

افان•نينى إذ علت د ف

٣٧٨

اعرالث

؟

العحليالجم أبو 
؟

(لعجاج ا) 
؟

صفيانجدة 

سفيانجاوْ 

؟

الأرجانفهرس 
المفحة

١٥٣

٦٨

٣١٤

٣٠٧

١٤٧

١٩٢

١٩٢

١٩٠

الأبياتأنصاف 

اك

عملاكالما شويا محيث والثرق 

طولامحلولك زداد يلكي أنر 

الحر

المسيهل

الطويل

الثاعر

؟

؟

المسحة

١٥٣

٢١٩





الأعلامفهرس •٣٨العامتالفهارس 
ح. ٣٢٧الحارم: علة بن جعفر 

,٥٩;جعفر أم 
.داودسم1ا .أمجهل:وأ

. ٢٨< ، ١ • • ،  ٣٦؛ درمتويه ابن 

. ٢٩٥،  ٢٩٣،  ٢٧٨،  ٢٦٧: دريد ابن  ذ

ا . ٣٣٩; السصتاني حاكر أبو 
.٢١٢حلزة: بن الحارث 

ح. ٢٩٥، ١٢٦:ذؤ.بالهذلي ابو  ١٣٤٩ثابت: بن حسان 

.

٤•،•١٩٣:المري الحسن  ،٢٩٢،٢•٢.

.٣٢٩زياد: بن الحن 
.١٥٢انمعاج: ين روية  ٠٣١٧،٣١٦ءفي:بن الحز 

ا-أح.:الراءيافيرك، ح. ٣١٢الإباض؛الحزبزص 
.٩ • : الراوندي ابن  .٣١٧، ٣١٦علي: بن الحض 

ار؛حبنضحاكزاري:آ.آح, ؤادصينبن-مدة:وإ
.٤٢الرند:  . ٤٩سر: بن الحضن 

•اسم"ءلم(تنءء-ك، ح. ٣١٧، ١٦٤، ٣٤الحيلة: 
٠، ٠ح  ٣٣٨: انمان بنت حمية 

٠٣٤.،  ٣٢٩•٢، •:حنيفة أبو 
ح. ١٢٢اسمف: عد بن الزبير  ح٢٣٠•ح،٢٢٩:التعيري حيأ أم 

.٣٢٦،  ٣٢٥،  ٣١٣،  ٢٩٣،  ٠٣: الزجاج 
.

١ ٢٤٨زرادشت،:  سحس
ح. ٣٤: خماف بن زرعة  .٢٤١الحداء: خالد 

ح؟ ١٦٢الزمحشري:  ح.١ . ٥ ; زهمر بن خد١ش 
ح.ا ،أ. ٩٣الزهري:  ح. ٣٤دبة: بن خفاف 

،١  ٩٦، ١ ٩ ١ ح،  ٨٣: يى أي بن زهم  ،٢١٣٢،١٢٢،١١٨ْ،: الفرامدي الحلل 
٠٣١٣ ، ٢٧٢،  ١٩٧ح،  ١٧٤ح،  ١٦•،  ١٠٣
.١٩٠:الأنصاري أبوزيد  ٠٣٢٩، ٢٩٢







العامةالمهارص 

•سمار بن ؛برامم " النظام 

.٢١١سر: بن المان 

•ح  ٢٩٢ماس: أم 

wmmmm ٠^^أ ه

،١  ١٢٩، ٩ ٠ ،  ٧٠، ٥ ٤ : الجبائي هشام أم 
.،هْ'اا--ا'ا،.أا

، ٥٣،  ٣٦،  ٣٠،  ١٠٣: كرى انم هلال أم 
١١٣، ١ .١r ، ١ .١ ،٧ْ،٧١ ،٦ْ،٦•

.٢٦، ، ١r١r٩، ١٢٢٦، ١٦٩

ح. ٣٣٨: العمان ين هد 

الأعلامفهرس ٣٨٣

او— 

.>rUUعطاء:بن واصل 

^ي *_ 

.٤٩الهلب: بن يزد 

.٧٣أب: ن بض 
٣٤.،  ٣١٢٩، ١٢•ا مّف:أم 













الكبفهرس 
الكابماز ي الواردة 

٣٤١انمتكري.ملأل أم والنظائر; الوجوه تصحح 
.١٩٤الضر:عليتنص.

. ٢٦٧العسكري. علال أم : الضر 
.٢٤٨دورى: دين 

٠٠٢العسكري.محلأل أم ت الكلام صنعة 
. ١٧٤،  ١٦•امحلاكرامالي. :العن 

.٣١٩، ١٥٠، ١٢٩تحف.ت القمح 
؛ ١٦٢ازمحثري.;الفصل 

.١٥٥العسكري.ملأل أم •' والنظائر الوجوم 





اللغويةالفروق مواد فهرس  ٣٩١ العامةلفهارس ا

الصفحة الفرقرقمالفرق  الصفحة الفرقالفرق رقم 
٨٩نمصرى وآنت بمصري أحسست  ١٤٣ ٢٦١ والخهلثةالإم  ٦٦٢

١٣١ والحسالإجمار  ٢٧• ٢٦١ والذنبالأم  ٦٦٢

٢٣٩ وإبرامهالثيء إحكام  ٥٩٧ ٢٦١ والأمالأتم  ٦٦٤

٢٣٨ والإتقانالإحكام  ٥٩٥ ٢٥• واستجابأجاب  ٦٢٦

٢٣٩ والرصفالإحكام  ٥٩٦ ٢٠• رالطاعةالإجابة  ٦٢٧

٦١ والحمدالإخماد  ٥٤ ٢٥• والقبولالإجابة  ٦٢٦

١١٦ والاسالأحمق  ٢١٩ ٣٣٣ بهواكتفى به اجتزأ  ٨٦٨

٢٨• والخضوعالإخبات  ٧٢٧ ١٦٧ وانحاورةالاجتماع  ٣٧٨

١١١ والإعلامالاخار  ٢• • ٩• والقياسالاجتهاد  ١٤٦

٤٨ والعبارةالإخبار  ٢• ٢٦٦ والتوابالأجر  ٦٨١

١٩١ والإسارالإمحال  ٤٥٢ ٧٦ والمعارصةالعالة إجراء  ١٠٣

٢٤٤ والأبلأءالاختبار  ٦٠٩ V'i والدةالأجل  ٧٩٣

٢٤٤ والنحريبالاخمار  ٦١١ ٢١٩ والإحسانالإجمال  ٥٣١

٢٤٤ والفتةالاختبار  ٦١ • ١٦٧ رالحعأجمع  ٣٨•

١٥٢ والإبداعالاختراع  ٣٣٥ ٢٦٥ والتكفيرالإحباٍل  ٦٧٨

١٥١ والفعلالاختراع  ٣٣٤ ٨٢ والاستدلالالاحتجاج  ١١٥

١٥٩ والانفرادالاختصاص  ٣٥٢ ٢٧• والحذرالاحتراز  ٦٩٥

٥١ رالابجازالاختمار  ٣• ٢٧٧ رالصبرالاحتمال  ٥١١

١٧٧ والاعوجاجالأخلاق  ٤٠٨ ١٣• والكفالإحجام  ٢٦٣

١٧٦ والتفاوتالاختلاف  ٤٠٧ ١٦• وواحدأحل  ٣٥٩

قلاف والاختالأجناس ق الأخلاق  ٤٠٩ ١٥١ والحدوثالإحداث  ٣٣٢

١٧٧ المذاهب \ -i والإدراكالإحساس  ١٧٩

قلاف والاخت المذاهبق الاختلاف  ٤٠٩ ٢١٩ والإجمالالإحسان  ٥٣١

١٧٧ الأجاص ٢٢٣ والإيصالالإحسان  ٥٥.

١٥٥ والخالقالاختلاق  ٣٤٣ ٢١٨ والإنعامالإحسان  ٥٢٩

٥٩ وافترىاخالق  ٤٩ ٢١٩ والفضلالإحسان  ٥٣٢

١٤٢ والإرادةالاختبار  ٢٩٨ ٢١٩ والنفعالإحسان  ٥٣.









اللغويةالمروق مواد فهرس  ٣٩٠ العامةالفهارس 

الصفحة الفرقالفرق رقم  الصفحة الفرقرJمالفرق 
٢٨١ والإذلالالإهانة  ٧٢٨ ٢٢٩ والحلم١لأاة  ٥٧.

٣٤٤ دمهوطل دمه أهدر  <\-A ٣٠٨ راياس\لأن\م  ٨٠٢

٣١٥ والأوالأهل  ٨١٩ ١٧٦ والامتراءالانتصاب  ٤٠٦

١٢• والإءدامالإهلاك  ٢٢٨ ٨٩ والإمهالالأنتذلار  ١٤٢

٣٤٧ وأمأو  ٩٢٨ ٨٩ والتربصالأنتفيار  ١٤١

٣٢٤ وولىأوءى  ٨٤٦ ٨٩ والترجيالأنتفلمار  ١٤•

١٠٩ والواحدالأوحد  ٣٠٣ ٨٨ والطرالانتظار  ١٣٦

١٣٦ ومدوقل والأخر الأول  ٢٨• ١٦٦ والزوالالانتقال  ٣٧٦

٢٨١ والماضالأول  ٢٨١ ٢٧• والشابالانتقام  ٦٩٣

٣٤٦ وأولنلثأولاء  ٩١٧ ٢٧١ والتخويفالإننءار  ٦٩٩

٣٤٦ وأولاءأولتك  ٩١٧ ٢٧٢ والوصيةالإنذار  ٧• •

٣٢٩ والرجوعالإياب  ٨٩• ٣٠٧ والإنسيالإنسان  ٧٩٨

١٤٣ رالامحارالإيثار  ٢٩٩ ٣.٧ والإنسانالإنم  ٧٩٨

٢٠٢ والإلرامالإيجاب  ٦٣١ ١٥٢ والفعلالإنشاء  ٣٣٧

٠١ والاحممارالإيجاز  ٣• ٢٦٢ والعدلالإنصاف  ٦٦٨

٧٧ والإبلاغالإبمال  ١ ٠٧ ٢٢٨ والإمهالالإطار  ٠٦٣

٢٠٦ والإسلاموالملاح الإيمان  ٦٤٣ ٢١٨ والإحسانالإنعام  ٠٢٩

m مح^
٢٢٢ والتمتعالإنعام  ٥٤٥

٢٩٩ والإرسالالإماذ  ٧٧٦

٢٧٣ والخوفوالزس الاس  U.0 ٢٩٩ والبعثالإماذ  ٧٧٨

٢٢٤ والضراءاوأٍاء  ٥٥٤ ١٨٩ والإمطاءالإنفاق  ٤٤٤

٢٧٣ والخرفراياس الأؤس  ٧.٥ ١٠٩ رالاحتصاصالامراد  ٣٠٢

والقممالباض  ٤٧٩ ٣٢٩ والرجوعالأملأب  ٨٩٢

١٣٥ والتقدموالقاإيم الماثي  ٢٧٩ ٥٧ والجحدالإنكار  ٤٤

١٨٢ والخالالأل  ٤٢٧ ٢٧• ونقمأنكر  ٦٩٢

١٨١ والقلبافل  ٤٢٦ ٠٨ •تهونقم منه أنكر  ٤٧

٢٩٨ والحزنالث  ٧٧٥ ٢٨٦ والحدالانكماش  ٧٤•































اللغويةالمروق مواد مهرص ٤١العامةالفهارس 

الفرقرنماافرق 
بربوالمّمة سيد اكنة ٥ • ٦ 

بامعبمالمواس الصفة  ١٧٤
بربوانمغة بقادر المنة ٥ • ٨ 

بربوالصفة المنة.ممالك ٥ • ٧ 

والحلمةلمنة ا ٦

والخاللمنة ا ٤

العليوصفة الماد من يد للالرفيع صفة  ٤٩٦
Y'Aف

٣١٩والمفر المقرة  ٨٢٩

٧٤السان وعطف المنة  ٩٤

نملليد الرفيع ومنة ف العلي صمة  ٤٩٦
Y'Aالعيال 

٤٢والعن المنة ٣

١٨١والهية المنة  ٤٢٢

٢٦٥والغفران المنح  ٦٧٧
٣١٩والصفرة الصفو  ٨٢٩

١٩٢رالر الملة  ٤٥٣

٢٥٦و١لآ.uن والإملأم الملاح  ٦٤٣
٢٣٦والخير الملاح  ٥٨٧

٢ ٣٧والملاح الملاح  ٠٩٢
١٢٤والشدة الصلابة  ٢٤٢

١٢٥والقرة الملاية  ٢٤٧

YOواليد المد  ٤٨٧

١٥٤والعمل المحثع ٣ ٤ '
١٨٤والجس المحنف  ٤٣٢

٦٦والمتقيم المراب  ٧٣

٦٦والصحيح والمتقيم الصراب  ٧٢

الصشحة الفرقالفرق رقم  الصفحة

٠٠ والصياحالمرن ٤ ٥ ٢١ •

٠٠ والكلامالمرن  ٢٧ ١ ٠٢

١٨١ والصبغةالصورة  ٤٢٠ ٢١١

١٨١ رالهيتةالمررة  ٤٢٤ ٢١١

٥٠ والداءالصياح ٤ ه ٤٣

٤٣

٠٨١

٤١٢

٥٥٥

٥٥٩

٥٥٢

٥٥٣

٥٥٤

٥٥٣

٧٢٥

٤٣٣

٢٧٢

٢٧١

٧٢٢

٣٦٧

٥٨٢

٠٨٣

٤٧•

٩٣■•

٨٩٦

رالخفظلضبط 

واكركلضد 

والسوءلضر 

والشرلضر 

والضرلصر 

والضراءلضر 

رالمأساعلضراء 

والضرلضراء 

والذللضراعة 

والجسلضرب 

والصنفلضعف 

والرعنلضعف 

والذللضعة 

والغيلضلال 
والجمعلضم 

والكفالةلضمان 

والجميللضم؛ن 

لضزوايخل
والنورلضياء 

والحرجلضيق 

٣

٤

٤

٢٣٣

١٧٧

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٤

٢٢٤

٢٨•

١٨٤

١٣٢

١٣٢

٢٧٩

٢٤•

١٦٤

٢٣٣

٢٣٤

١٩٩

٣٤٨

٣٤١







اللغويةوق م مواد نهرس  ٤١٣ العامةالفهارس 

المنحة الفرقرقمالفرق  الصفحة الفرقرثمالقرق 

١٦ والاعتقادالعلم  ١٨٤ ١٩٤ والجاتزةالعلجة  ٤٦١

\ '0 والصم؛العلم  ١٨٢ ٣٤٦ بالفا،والجواب العطف  ٩١٩

واقنالعلم  ١٩٤ ١٩٠ والنحلةالعلجة  ٤٤٨

١١١ والتملدالعالم  ٦٨ ٢٠٧ العظٍمرالكُ ٤٩٤
\ا' والحسالعلم  ١٨. ٢٠٧ الفرموكم القوم عشم  ٤٩٣

\ 'S والخفظالطم  ١٨٥ ٢٦٤ والغفرانالعفو  ٦٧٥

\ 'K والخمالعلم  ١٨٩ ٢٧٠ رالأنممامالعقاب  ٦٩٣

١ ٠٦ والدرايآالعلم  ١٨٣ ٢٦٩ والعذابالعقاب ٦ ٩ ٠

١ ٠٧ والذكرااعلم  ١٨٦ ٣١٧ والولدالعقب  ٨٢٣

\ 'h وارذيةاسم  ١٩١ ٦٩ والقسمالعقد ٨ ٠

٩٦ والرسخالعلم  ١٠٤ ٦٩ والعهدالعقد ٨ ١

٩٥ والشعورالعلم  ١٥. ٩٧ والأربالعقل  ١٠٨
١١ . رالشهادةالعلم  ١٩٦ ٩٨ والجحاالعقل  ١٦١

١١٤ والطنالعلم  ٢١٣ ٩٨ والذسالعقل  ١٦٢

٩٧ والعقلالعلم  ١٥٧ ٩٧ والعلمالعقل  ١٥٧

٩٨ والغطاالعلم  ١٦٣ ٩٨ واللبالعقل  ١٥٩

والفتهالعلم  ١٧٢ ٩٨ وضالعقل  ١٦٠

١٠١ والفهمالعلم  ١٧١ ٣٤٣ والإقامةالعكوف ٩ ٠ ٥

٩٣ والمر»ةالعلم  ١٤٨ ١ ٠ ٠ وعلامةعلام  ١٧٠

٩٤ والشنالعالم  ١٤٩ ٨٣ والأبةالعلامة  ١١٩

٨٥ والدلالةالعلة  ١٢٧ ٨٣ والأثرالعلامة ١ ٢ ٠

٨٥ والسبالعلة  ١٢٨ ٨٤ واصالعلامة  ١٢٣

١ ٠٢ ر١لعالمالعليم  ١٧٣ ٨٢ والدلالةالعلامة  ١١٨

٢١٤ والولايةالعمالة  ٠١٤ ٨٤ والرسمالعلامة  ١٢٤

١٩٤ والرتىالعرى  ٤٦١ ٨٣ والسمةالعلامة  ١٢١

١٠٤ والجعلالعمل  ٣٤١ ١٠ ٠ وعلامعلامة  ١٧٠

١٠٤ راكعالسل  ٣٤. ١ ٠٣ والإدراكالعلم  ١٧٧



اللغويةالموق مواد ذيس  ٤١٤ العامةالفهارس 

الصفحة الفرقالفرق رقم  الصفحة الفرقردمالفرق 
١٤٩ والخرذالغضت  ٣٢٤ ١٠٣ والفعلالسل  ٣٣٩

١٤٩ الحميةوغض الحكمة غضت  ٣٢٣ ٣٣٠ ومحععند  ٨٧٦

١٤٩ الحكمةوغضت الحمية غضت  ٣٢٣ ٣٣٤ محيود ونلي  ٨٧٤

١٤٨ والسخطالغضت  ٣٢١ ٣٣٤ ونمنيعدي  ٨٧٣

١٤٨ والغيطالغضب  ٣٢• ٦٩ والعقدالعهد  ٨١

٣٢١٢ والستروالحجاب الغطاء  ٨٣٩ ٦٩ والميثاقالعهد  ٨٢

٣٢٢ والسترالغطاء  ٨٣٨ ٦٩ والوعدالعهد  ٨٣

٣٢٢ والغثاءالغطاء  ٨٣٧ ٢٦٧ والدلالخوض  ٦٨٢

٢٦٤ والسترالغفران  ٦٧٦ ٢٦٧ واضالخوض  ٦٨٤

٢٦٠ والصفحالغفران  ٦٧٧ ٢٦٦ والثوابالخوض  ٦٨•

٢٦٤ والعفوالغفران  ٦٧٠ ١١٨ والحياةالخيش  ٢٢٢

١١٢ والسهوالغفلة  ٢٠٤ ٩٦ والمرالخن  ١٥٢

١٢١ والقدرةالغلة  ٢٣٢ ن

١٢١ والمهرالغلبة  ٢٣١ ج

٦٧ والحتلآالغلط  ٧٥ ٣٢٧ والأمدالخاية  ٨٥٦

٢٩٨ والأصفوالحسرة الغم  ٧٧٤ ٣٢٧ والمدىالشيء غاية  ٨٥٥

٢٩٧ والهمالخم  ٧٧١ ١٤٦ والجدالغط  ٣١٤

١٩٩ واليساروالجدة الغي  ٤٦٨ والعش—ي والعشاءوالمساء الغداة  ٧٩١

٣٤٣ 0،واى،( بالكان ض ٩٠٤ X'i والأصل
١٩٢ والغي،الخيمة  ٤٠٦ ١٨٨ والرزقالخذاء  ٤٤٢

١٩٣ والغلالخيمة  ٤٠٧ ٢٩• والحطرالخرر  ٧٠١

٢٤• والضلالالخي  ٦٠٤ ٤٦ والمعيالخرض  ١٥

٢٤• والفسادالض  ٦٠٣ ٢٨٩ والخدعالخرور  ٧٤٨

١٤٨ والخصبالخيط  ٣٢• ٣٢٢ والختناءالخثاء  ٨٣٧

٣٣٧ والأفولالخوب  ٨٨٤ ٢٦■ والظلمالخثم  ٦٥٨

١٥• الانتقاموإرادة الخف  ٣٣•

١٤٨ ابماوالأخ■ • اانبمت  ٣٢٢



اللغويةالفروق مواد فهرس ٤١٠العامتالفهارس 
الصفحةالفرقالفرق رنم الصفحة الفرقردمالفرق 

٣١١٢

٢٧■

والجاعةالمريق 

والخشيةوالحذر والخوف المزع 
٨١١

٦٩٤

سفىس

٢٧٢ والهلعوالجوف المزع  ٧٠١ ٣١١ والجماعثالفئة  ٨١٢

٢٤• والعتوالمساد  ٦٠١ ٧٤ رائيانالفائدة  ٩٠

٢٤• والضاد الم ٦٠٣ ٢٥٥ والمردودالفاصد  ٦٤■

٢٤■ والمحالمساد  ٦٠٢ ٢٥٥ محهوايهي الغاسد  ٦٤■

٢٠٩ والخروجالغق  ٦٠٢ ٣٣٦ وسالغاض  ٨٨٢

٢٠٩ والمحورالمسق  ٦٠٣ ٢٢■ المتفضل٠ الفاصل  ٥٣٦

١٦٩ والفتحالمصل  ٣٨٣ ١٦٩ والفصلالفتح  ٣٨٣

١٧١ والفتقالفصل  ٣٩٣ ١٧١ والمصلالفتق  ٣٩٣

١٦٨ والفرقالفصل  ٣٨٢ ٢٤٤ والاختارالفتنة  ٦١ ■

١٦٩ والقصمالفصم  ٣٨٤ ٧٧ والمسألةالفتيا  ١ ٠٤

١٧١ والقطعالفصل  ٣٩■ ٢٠٩ والفسقالفجور  ٦٥٣

٢١٩ والإحسانالفضل  ٠٣٢ ٢٦• والمحالفحش  ٦٦■

٢١٩ والطولالفضل  ٥٣٣ ٧٢ الخطابودلل الخطاب فحوى  ٩٤

١٥٢ والفعلالفطر  ٣٣٦ ٣٣٣ والعدلالفداء  ٨٧■

٩٩ والذكاءالفطنة  ١٦٤ ١٠٩ والواحدالفذ  ٣٥٤

٩٨ والعالمالقطة  ١٦٣ ٢٩٦ والدورالمرح  ٧٦٨

٩٩ والكيسوالهاءز القطة  ١٦٠ ١ ٠٨ والواءحدالفرد  ٣٥١

٩٩ والمادالقطة  ١٦٧ ٢٠٢ والختمالمرض  ٦٣■

١٠٢ والإثاءالفعل  ٣٣٧ ١٩٣ والمرضالفرض  ٤٥٩

١٠١ والاختراعالفعل  ٣٣٤ ٢٠١ جوبوالد المرض  ٦٢٩

١٠٠ والتمموا-ئق الممل  ٣٤٢ ٧١ والقرآنالفرقان  ٨٨

١٥٣ والعملالفعل  ٣٣٩ ١٧■ والتفريقالفرق  ٣٨٨

١٠٢ والفهلرالفعل  ٣٣٦ ١٦٨ والفصلالفرق  ٣٨٢

٢٠١ والإعدامالقمر  ٤٧٣ ١٧■ وقهقرئ  ٣٨٧

أ■؟ والهاجةالقمر  ٤٧٦ ١٥٩ والوحيدوالواحد الفري،؛•  ٣٥٦









اللغويةالمروق مواد مس  ٤١٩ العامةلقهارص ا

المنحة الغرقالفرق رنم  الصفحةالفرق لفرق  ارنم 
١٣٩ والشهوةاللذة  ٢٨٦ ٣٣٧ والعمالكوكب  ٨٨٣

٢٢٣ والعمةاللذة  ٥٤٨ ١٦٥ والاعتمادالكون  ٣٧٠

٢٥٣ والإلزاماللزوم  ٦٣٢ ١٦٦ والكون؛لكون  ٣٧٧

٢٤٥ واكونقاللطف  ٦١٢ ١٦٤ ائو١لماهوي  ٣٦٨

٢٤٦ والرفقاللطف  ٦١٤ ٢٨٨ والخدعالكيل  ٧٤٧

٢٤٦ واللطفاللطف  ٦١٣ ٢٩• والمك١ِ^  ٧٤٩

٢٤٦ والداراناللطف  ٦١٥ ٩٩ والحذقوالقطه الكيس  ١٦٥

٢٨٤ واللهواللعب  ٧٣٥ B،ل
٢٨٤ والمثواللهو اللعب  ٧٣٤

vr

٦٤ والهلاللس  ٦٥ ٣٤٩ ((ماار و (( لا )ر  ٩٣٥

٤• والاسماللقب  ١ ولاولا؛عرى بخلو ولا يزال ولا يرح لا  ٣٩١

٧٦ مو!لآ ٩٩ ١٧١ ينغك

٣٤٦ ٩٢١ ١٤٨ ويبغضهبحيه لا  ٣١٩

٣٤٧ تفعللا للث وما تفعل لا لر  ٩٢٥ لأبجالورلأبمرىولأذفكووyرحولأ ٢٩١

١٧١ ينمكر و يزل ل( و يرح م ٣٩٢ ١٧١ يزال

١٧١ .مرحلرو ينفك لر و يزل ل(  ٣٩٢ ولايمك ولا بمري ولا يخلو ولا يزال لا  ٣٩١

١٧١ لمي-فكوّلميبرحأّلميذل ٣٩٢ ١٧١ رحي-

٣٤٦ لمادلم ٩٢١ رادي ولايرح ولا ولا؛نفك يعرى لا  ٣٩١

٦٥ والهمزاللمز  ٧١ ١٧١ يخلوولا 

٣٥. واللمعاللمح  ٩٣٧ ٣٤٥ يايشرك أن يغغر ولا الشرك يغمر لا  ٩١٤

٦٥ وءاب،<لمزْ  ٦٩ ولايزال لأذفكثلأيبرحولأ  ٣٩١

٣٢٨ والمساللمس  ٨٩٠ ١٧١ يعرى

٣٥٠ واللمحاللمع  ٩٣٧ ٩٨ والعقلاللب  ١٥٩

٢٨٤ واللعتوالعبث اللهو  ٧٣٤ ٣٣٧ والخلطاللبس  ٨٨٧

٢٨٤ والنمسااللهو  ٧٣٥ ٦٧ والحطأاللحن  ٧٦

١٢٩ وتركنهالنيء م، لهيت  ٢٦١ ٣٣٤ وعنديلدي  ٨٧٣

٩٩ والألماللوذص  ١٠٦٦ ١٣٩ والراحةاللذة  ٢٨٨



اللغويةاموق مواد فهرس ٤٢العامةالفهارس 

انمغحة الفرقر؛ذمالفرق  انمتحة الفرقالفرق رقم 
١٣٠ والماموالقديم التقدم  ٢٧٩ ٦٠ والضدوالتثريب اللوم  ٦٩

٢٥• والمزتمنوالض التقي  ٦٢٣ ٦٤ والدماللوم  ٦٧

٤٧ و١لكلمانىص ١٧ ٦٠ والعتاباللوم  ٦٨

١٢٧

٥٠

والقادرالممكن 
وامحالالتاثض 

٢٥٠

-م-
١٧٠ والشبهالمثل  i-\ ٣٤٩ لا«» و (( ما ))  ٩٣٥

١٧٤ والشكلالمثل  ٣٩٧ ٣٤٧ تفعللا ول! تفعل لا للي ما  ٩٢٥

١٧٠ والعديلالئل  ٤• ■ ٢٠٦ رالأم؛نالآمون  ٦٤٤

١٧٦ اكشسبموكاف الثل  ٤٠٤ ٢٥. والمضوالطي الوثمن  ٦٢٣

١٧٤ ر١ل^ثلالفل  ٣٩٠ ١١٦ والأحمقالالق  ٢١٩

١٧٤ و١تلاليثل  ٣٩٥ ٣٤٧ والخالالماضي  ٩٢٣

١٧٤ والدالتل  ٣٩٦ ١٩٨ والشبائال  ٤٦٧

١٧٠ رالنظمالمثل  ٣٩٨ ٢١٣ والسيدالاللد  و.ه

١٧٥ الثالزواكشن ٣٩٩ ١٢٣ علهوالقادر للشيء الاللئ،  ٢٣٦

١٦٧ والاجتماعامحاورة  ٣٧٨ ومحلكمحالك  ٤٩•

١٢٤١٢ وانحملامحلس  ٩٠٦ ٢٠٧ رمحليلتهمجالك  ٤٩١

١٢٤٢ والديرالقامأ امحلمى  •K'T ٢٥٦ والحسنالماح  ٦٤١

٦٢٢٦ رالكتابامحلة  ٨٥٤ ٢٥٣ والحلالالماح  ٦٣٣

٢٨٥ والمزاحانحلن  ٧٣٩ ١٠٢ والدئالنيئ  ٣٣٨

١٢٤٢ والإنالانحيء  ٩• • ١٥٢ رالتدئالدئ  ٣٣٨

٢٠٩ والرمعانحد  ٥٠١ ٧٢ والعامالهم  ٩١

٢٠١٢ واغيودانحارف  ٤٨• ٢٢٢ والفعأاياع  ٥٤٤

٠٠ والكدب١نحال  ٣٨ ١٢٤ والقوةالتانة  ٢٤•

٥٥ رالتاقضانحال  ٤• ٩٦ والعالرالمتحقق  ١٥٦

٥٥ والمتعانحال  ٣٩ ١٧٧ والمختلفالتضاد  ٤١.

٣٢٣ والهللبانحاولة  ٨٤١ ٢٢• رالغاضلالتفضل  ٥٣٦

\r\ والإرادةامحة  ٢٨٣ ١٧٥ والئارين ٣٩٩







اللغويةالفروق مواد فهرس ٤٢٣العامةالفهارس 
الفرقرفمالفرق 

٣٥٥

٢٥

٥

٥ ٧

١

٤

٩

٧٨

٠٧٨

٧٢٩

٢٢٥

٢٧٤

١٤

٨٢٧

٨٢

٧٨٥

٥٩٩

والواحدلنفري 

والخملنفعة 

والمتاعلمنفعة 
انمة٠ لمنفعة 

والقدرةلمنعة 

الصفحة

٢

٣

١

١

٢

٢

٢٢٣واضة لمنة 

٢٥٠والقاسي عنه لمنهي 
٧له وثير له مى 

٨رالنهلفة لمي 

٨والروح والذات والض لهحة 
والصداقلهر 

٨والستع،ل لمهل 

٢والرف لمهيس 

١والذلل والمدعن لمهئن 

٩والفل لوت 
٣والكائن لوجود 

٦والمعي لموصوف 

٨_ اول 
٩والعهد لئاق 

٢والل لد 
٢والولتا لميقات 

٩

٢للو١دد 

٩

سنا

٣٢٩والجابوالجهة الناحية  ٨٦

الصفحةالفرق الفرق رقم 
٣٤٧والحريق والجحيم والعم النار  ٩٢٩
A.y  ٢.٨والأنام. اواس
A-r  الاسوالرئةT-A

زآاضوالشر  ٨٠٤

٣١٢اواسواكة  ٨١٤

 A.0 أا،والجبلة اض.

والخلقاواس  ٧٩٧

٣٠٧سو١لعالم ١Jا.٨.

٣.٧والورى الناس  ٧٩٩

٢٥٣والسنة فلة ١Jا ٦٣٥

٢٥٣والدب اJافلة  ٦٣٤

٥٣المأوالحر  ٣٤
٣٣٢والتنرح البد  ٨٦٥
٢٩٣والجمال البل  ٧٥٨

٣٠•وارّول الني  ٧٨•
٦٣الطاراكاء  ٦١

٢٣٧رالخايص الحاة  ٥٩١

٢٣٧والفوز الجاة  ٥٨٩

٢٣١والهداية الحاة  ٥٨٨

١٢٥والقحاية الحدة  ٢٤٦

٣٣٧ر١تكوكب الحم  ٨٨٣
٧٥والر الحوى  ٩٧

١٤٥والقصد الحو  ٣١.

٢٧٨والحروانة الخوة  ٧١٦

٢٧٨الخوةراإزعو  ٧١٥

١٧٤واكل الد  ٣٩٦

.٥والصياح الداء  ٢٥



اللغويةالفروق مواد فهرس ٤٢٤ااعا0ةالقهارس 

لصفحة الفرقالفرق رنم  المنحة الفرقرنمالفرق 
٨٨ والرزيآالنظر  ١٣٨ ٤٩ والوعاءالداء  ٢٤

٨٨ والمكرالطر  ١٣٥ ٢٠٣ والاuةالدب  ٦٣٤

٢٩٥ والطهارةالطاقة  ٧٦٤ ٢٦٤ والتاسفالدم  ٦٧٤

١٧٥ والثلالفلم  ٣٩٨ ٢٦٣ والوبةالدم  ٦٧٢

٧٨ وبلىنعم  ١ ٠٩ ١٩٧ والجوادالمدى  ٤٦٥

٢٢• والألأءالعم  ٥٣٤ ٣٤٢ والمقامةوامحلس الملي  ٩٠٣

٢٢٢ والعمةاء الع ٥٤٧ ٣٤. بهوحاق به نزل  ٨٩٠

٤٢ والصفةالعتا  ٣ ٣٣١ ٍلوالهم نول ال ٨٦٢

٢٢٢ والخمالعمة  ٠٤٦ ٧٢ .والداء الخ  ٩٣

٢٢• والرخمةالعمة  ٥٣٧ ٧٢ رايدم..مررد : ١١ ٩٢

٢٢٣ واللذةالعمة  ٥٤٨ ٣٢٤ والكتالخ  ٨٤٧

٢٢٢ والنفعةالعمة  ٥٤٣ ١١١ والمهوالنسيان  ٢٠٣

٢٢٣ رايةالعمة  ٠٤٩ ١٩٨ والمالالشب  ٤٦٧

٢٢٢ اءوالعالعمة  ٥٤٧ ٣. . والبعثالشرر  ٧٧٩

١٩. والهيةالعمة  ٤٤٧ ١٨٧ تم وال ، اا"م  ٤٣٨

١٢. والغناءالماد  ٢٢٧ ١٨٦ را-دنا. اا'م  ٤٣٧

٩٩ رالغطةالغاذ  ١٦٧ ١٨٧ والخلاق٠ الم..  ٤٣٩

٢٥٧ والراءالغاق  ٦٤٦ ١٨٧ ٤٤.

٣١٣ رالرطالفر  ٨١٧ ٢١٤ والإعانةالصرة  ٥١٥

١١٨ والمهحةوالروح والذات الغس  ٢٢٤ ٢١٠ والولايةالصرة  ٥٢.

٢١٩ والإحمانالفع  ٥٣. ٢١٤ واليدانمم  ٥١٧

١٩٣ رالغنممةالغل  ٤٥٧ ٣٤٨ رالميالهلفة  ٩٣١

١٤٧ والكرامةالهلع نفور  ٣١٨ ٨٦ والاسدلألالفلر  ١٣١

٢٠٣ والحمقالمص  ٤٨٣ ٨٨ الظرُوالأنتفإار ١٣٦

٢٠٣ والحاجةالمص  ٤٨١ ٨٧ والديهةالطر  ١٣٣

والبخسالمصان  ٤٨٢ ٨٧ واكأرالطر  ١٣٢

١٦٦ رالخركةالملة  ٣٧٥ ٨٩ والخاطرالفلر  ١٤٤









الهادرفهرس 

اللغويعلي ثن الواحد عثد الطيب |اي العرب حجة العلامة الإمام تاليف ؛ الإمحاع ~ ١ 
لعرسةا اللغة محمع لت مطيرعالتتوحي. الدين عز له وندم وشرحه حققه الحلي. 

.م ١  ٩٨٨الأول، الطعة عن ممررة يعة بلعشق، 
٠الثقال—ة وزارة • ■بمران ائب محمد تحقيق • زكريا ين فارس بن أخمل والزارجل؛ الإماع ~ ٢ 

.دمشق،ْآبما

٠يثرون الثقانة، دار يانة. أخمد يدوي والمدية: اJلأغة ومقاسه المكري هلال أم - ٣ 
اخآام.ًل'ا،

الرسالة،ة مرمالدال، محمد تحقيق . ( مسالم بن الذ عيد نتيية) اين ت الكاتب ائب — ٤ 
م.١  ٩٩٦الثانية. اليعة بئروت، 

العارف،دائرة ى محلمطعة . ( محمد بن احد علي ابر ) انرزوم : والأمكا الأزمنة - ٠ 
.١  ٣٣٢افد، الدكن، آبك حيير 

•الملوحي الممتن مد تحقيق • ا محمد ين علمي ل الهرلي • اخروف علم ل الأزمة ~ ٦ 
. ١٩٨١، ط١ بيمشق، العربية ا محمع مطوءات 

•ود لا عيون ياّل محمد تحقيق • عمر، ين هممود اُد جار ل الزمحثري ايلاغة؛ أماس — \ 
.١  ٩٩٨، ط١ بثروت، 1 العالمية الكتب دار 

٠الفكر دار التوتحي. د محمتحقيق زايه. ريامر٠ محمد بن اللمعليف ءٍد ت الكتب أسماء — ٨ 
م.١  ٩٨٣الثانية. الطيعة يمشق، 

—٤٢٨ —















المامفهرس  ٤٣٠العامة القهارس 

)الزاي(
•مارك ذكي نحقيق • ني القثروا الحمري علي ين إ.مامم • الآل؛اب وقر الاداب ذم " ٩٤

.١  ٩٧٩يثرون، الخيل، دار 

(لسين ار 
حننحقيق ة القافوزارة يراصة حي، ين عثمان الفتح ايو ن الإعراب صغاعق مر " ٩٥

.١  ٩٨٠، ١ ط يعشق، الملم، دار ساوي 
محمدنحقيق . ( محمد ين علي الدين علم ) خاوي ال: الإفادة ومر المعادة ممر -  ٩٦

.١  1٩٨٣ ييمشق العريية اللغة محمع مطبوعك الدال. احمد 
عبدبمن اه بد ) الكري مد ائو : اللأل وذيل القال ص شرح ذ اللأل سمط -  ٩٧

. ٢١٩٨٤إ ٢ محل يثرون، الخديث، دار الميمي. العزيز عبد تحميق ٠ ( عزيز ل١ 
حمص،الحديث، دار يد. الوعائل الدعاس عبيد عزت تعليق • داود أي مس " ٩٨

م. ١٩٧٤، مورية،طآا
.لات ، لأط . ، البام عبد غواد محمد تحقيق : ماجة ابن مغن - ٩ ٩ 

•١ تحميقيمار. ين إمحلمق ين محمد : والغازي المر <ك؛اب المماة إمحاق ابن سرة " ٠
.١  ٩٧٨، ١ ط اممر، دار زكار. مهيل 

(لشين ار 
١ ٠ يمشقللتراث، المأمون دار C عيد مين يومف ) ا١^١^، • سيتويه أبيات شرح ١ 

.١  ٩٧٩لأط، ويثروت، 

١ الدينفخر تحفتق علي، ين بمنى ر التمييزي الخطيب ت المهل اخيادات شرح " ٠٢
.١  ٩٨٧، ط'أأ يثرون، 1 العالمية الكتب دار > نباوة 

١ اهره،القالقدمي، مكتبة . احملي( ين موهوب ) ابنواليقي ■ الكاثب أدب شرح " ٠٣
.١٣٥٠لأط، 

١ أبميرواية ٠ المكري ثن الحين ن الخصعيد ايي صنعة : الهذل؛ن أشعار شرح " ٠٤
الحلوانيمحمد بن احمد يكر ايي عن ' الحوي علي بن عيي ين علي الخ—ن 

العروبةدار مكتبة ، ماكر محمود راجعه فراج، احمد المتار عبد حمقه المكري، عن 
لات.لأط، القاهرة، 



__ِ__س_؛هر-ركام

الاشمونى: للك مابن ألمة إق السالك •نهج المى مالك ابن ألغة على الأشموي يرح ١" • ْ 
المصربة،النهقة ان مكتبالحميد. عبد الدين محني محمد محقيق • محمد، ين لي عأ 

 J١ ٩ ٥ ٥ ، ١ القامرة,»؛.

مرنبال محمد محقيق الأزهري. الذ همد ين خالد ت المءنحح على التمرح ثرح ١- • ٦ 
.٢ ٠ ٠ ٠ ، ١ ط i يثرون ييضون، على محمل منشورات الود، 

لات.لأط، ، الكتب، ٣ اكريزى. الخطيب : الحمامة د،وان رح ي- 
مارون،اللام ومد أمن أخمد نشر الرزوقي. محمد ين أخمد : الحمامة يبران رح ي- 

.١٩٦٨،٢والر■^ة،طوالنشر التأليف لحنة مطعة 
داراوة. قبالدين فخر محقيق ثعلب. الإمام صنعة : ملمى أي بن رمر حمّ رح ي~ 

٠يثرون،الخديية، الأفاق  ١٩٨٢
ازمكتيدار منشورات . ( الكمال ين الرحمن همد ر اليوش العي؛ ضواعد حرح ~

لات.لأط، يثرون الحية، 
الهمدانيالعقيالي عقيل ين الد د عبالدين يهاء القضه قمحي عقل؛ ابن رح ش~ 

محييمحمد ناليف عقيل؛ ابن شرح بتحقيق الخليل متحة كتاب ومعه • المصري 
. ١،١٩٦٤ ط؛ إيران، طهران، حرو، ننحر انتشارات الحميد همد الدين 

عبدرشيد تحقيق مالك. ين محمد ين الدين حمال : اللافظ رعدة الحافظ عمدة رج ه- 
.١ ^١^١٩ ، ط١ العرائية، الأوتلف وزارة ق الترات إحياء لحنة نشر ءاي، J٠الالرحمن 

ةويرا،تحقيق ٠ ( عمر ين محمود الد حار القاسم ايو ر الزمخشري ٠ الفممح شرح ُ~ 
.١٩٩٦المكرمة،مكة القرى، أم حا،عة الغا،دي. الد عد ين إيراميم 

حيف.أخمل تحقيق • التحاس جعفر أيي صنعة المشهورات؛ المع القماثد رح ح~ 
ؤ١  ٩٧٣يغداد، للطاعة، الحرية دار 

ؤ( القاسم بمن محمد ) الأناري يكر ايو : الحائمات الطوال المع العمالي رح د- 
.١  ٠٩٨ ، ط1 ممر، المعارف دار هارون. محمد الملام عيد وتعليق محقيق 

اوة،ئيالدين نخر تحقيق ا علي بن محص ل التميزي الخطب ؛ العشر امممالد رح ح- 
١٠  ٩٧٩، ط٣ يثرون، الخديلت، الأنلق دار 

•الت؛ي دمكب ' بثروت ' الكتب ءالم • علي، بن يعيش ر يعيش ابن • اسل ّح ض~ 
منشوراتّ الود عيون يامل محمد تحقيق : مالك ابن ألمة على اياءلم ابن درح -  ١١٨

م.١  ٩٩٩، ١ ط يثرون، العلميه، الكتب دار ييفبمون، علي محمد 

٧











الماضفهرس  ٤٤١العامة الفهارس 

يثرون.الحية، دار.كتة ، الراغب: الشعراء ومحاورات الأدباء محامحرات - ١٦٤
جني،بمن ان عثمالفتح أم : عنها والإيضاح القراءات شواذ رجوه محن ذ امحتسب - ١  ٦٥

نثرشالي، إسماعيل الفتاح وعبد ، الجار الحليم وء؛د ' نمق الجيي علي تحقيق 
ةالمهوريj الإسلامية لاJثؤون الأعلى ي الحلل الإسلأس التراث إحياء لجة 

. ١٣٨٦، لأيد القاهرة، ، التحي، العريية 

بمن(خمد بمن إسماعيل الءلاعر لأبي وشرحه الخالدين اختيار • بشار شعر س المختار — ١٦٦
يدالفهارسه ووصع ه (بيانوتخرج وتصحيحه بنسخه اعتنى الجيي. الد نياتة 
عصر.الاعتماد مطعة عن بثروت، صائر، بمدار مصورة العلوي. الدين بئر محمد 

لأط،ثروت، مبالعلمية، الكتب دار . ( إسماعيل بن علي ) سدْ ابن : المحمص ١- ^١٦ 
لات.

.١  ٩٧٢، ط٢ ممصر، العارف دار ضيف. شوني : اكحويأ الدارس ١-  ٦٨
كرتلي.لي وبانيه ار مينلي بربيه طعة عولي. الم: ا"غو*ر ومعادن الذمب مررج - ١ ٦ ٩ 

اليراملتنم ااالنانية، الجمعة مهلوعك . بلا شارل وتصحيحها بتحقيقها عي 
.١  ١٩٧٩(  ٩٦٦بثروت، اكارمحية، 

وضعلهشرحه . ( الكمل بن الرحمن عد ر اليوطى ؛ واثواعما اسة علوم ق الذمّ " ١٧■
محمدوعلى الول؛ حاد (•همد محمد حواشيه؛ وعلق موصوعاته وعنون وصححه 

•لات ' لأط بثروت، الفكر، دار الجل، دار • ابرامم الفضل (م ومحمد ايجاوي؛ 
.١  ٩٨٧، ط٢ بثروت، العلمية، الكتب دار الزمحثري. : العرب امثال ل المستممى ١-  ٧١
.١٣١٣القاهره،: حتجل بن (حد مسد - ١  ٧٢
الكبدار عكاشة. ترون تحقيق . ( لم مبمن اهد مد ) ننمة ابن : ا-العارف  ٧٣

.١٩٦•المرية،

الحديث،دار ؟ شلي عبله الجيل عد وتحقيق شرح • الزجلج • و!ءرا؛ه القرآن معائ " ١٧٤
م. ١٩٩٤، القاهرة،ط١

العلمية،الكتب دار ٠ ( لم مبن اث تمد ) ننمة ابن : المعاد امحات ل اصر المعاد ١-  ٧٠
. ١٩٨٤، ١ ط بيروت، 

محمدتحقيق ٠ انماس (حمد بن الرحيم تمد : اكلخبمى مواعد عر اكمص معاعد ١-  ٧٦
ؤ١  ٩٤٧لأط، بيروت، الكب، عام الحميد، تمد الدين محي 









امحوياتفهرس 

٣امحق اسءة 

٢٩الزلف امد1ة 

قالمعاني لاختلاف موجتا والأسم،، العجارات اختلاف كون ■_ الإيانة ل ؛ الأول ال؛اب 
٣٣كللختواكولواسضاموقثها 

٤٠كلأنا النؤع مذا عن كمحا ما ؛_ الأرق ل • ال؛اتي اياب 
الطروُين واكم الئظر ومم، والأسذلأل والدلل الدلألأ مم، الأرق j : اكالث اياب 

•٨ذلك مع بجري وما والرؤية 
الأيراكيمم، الغرق من ذلك مع يجرى وما ' العلوم ام انص، الفرق ل ت الرابع اياب 

٩٣ ١٠٥١١^٤^العلوم يفد ما مم، الفرق ول ' والوجيان 
والروح'والمم، الحيه و.لإن ' والحيوان والحي ' والنماء الحيء ض الفرق ق • الخاص ال؛اب 

وما1 والميرة والقوة والأّتءلاعت، والقيرة الخياة مم، الفرق ول ذلك، بمالف وما 

١١٧ؤيمالف يْاده ما مم، والغرق 1 ذلك من يقرب 

١ ٣٣...... ذلك مع يجري وما والدائم. والهم، < والتت، القديم الفرق._ ل ت المادص اياب 
مايضيماام انويمم، منها٠ ومايقرب الإرادات أنام مم، الفرق ل السابع؛ الأاب 

١٣٨الأفعال انام ومم، وبمالفها' 

— iio_





^ئتؤبين
منذلك محالف ما والزهووض ية والخم والتته الكم ض الفرق ش ت العشرون اياب 

٢٧٦.............................. ذلك سل وما والهون والخشوع والخضوع التل.لل 
تهزا،والاموالراح والهزل واللعب العث ين بالفرق ق ت والعشرون الخالي الياب 

٢٨٤ذلك محالف وما والخربة 

والكمدوالمكر ، والشمل؛ والحر ، والتدُم الحيلة ُين الفرق ل ت والعشرون الئائ اياب 

٢٨٧..... ....................... سيله وما والأمر العجب وض ' ذلك من يقرب وما 

وما1 والطاقة والهلهآرة والبهجة والوصا،؛ الخن ض الفرق ل ت والعشرون الثالث اياب 

٢٩١ذلك وغم وال»ا>ة القبح من ذلك محالف 
٢٩٩.... والرممول الني وض والأنفلأ، والإرمحل البعث ض الفرق ل ؛ رالعشرون الرابع اياب 
وماوالعام نة وال، والي؛ والأجل ' والدهر الرمان ض الفرق ل • وال*"م.ون الخامس اياب 

اموالأنوالورى ' والشر والعالم ' والخلق الناس ض الفرق ل ت وانمشرون السائس اياب 
المحبةو؛بن ' القرايات وضروب الخماعات ُين والفرق 1 ذلك مع محرى وما 

آ."؟ذلك يبيل وما والقراية 
١٢٢• .٠ والخهر والإفشاء الإفلهار ( juالفرق ق ت والعشرون المالع اياب 
معابجري وما، والأيتموالروم وال—وال الهللب ض الفرق ل ت والعشرون اكاس اناب 

ةوالمحيفوالوقر والكتاب المنشور وض < والنسخ الكتب ض الفرق ول ذلك، 
١٢٢٣ذلك من يقرب وما 

يجرىوما I وآخره وحدْ ونهايته ومداه، الشيء غاية ُين الفرق ل ؛ والعشرون اكامع اياب 
٣٢٧ذلك مع 

٣٣١غتلمفة اثياء يض الفرق ل : اكلألون اياب 

٣٥٣العاهة الفهادس 

١٣٥٥^٧ الأيأت فهرس 

٣٦٩اكوة ؛^، ١٥١٢٠^فهرس 
٣٧١^ ٥١الأقوال -فهرص 

٣٧٢فهرسالأ،فال 
٣٧٣فهرسالأدعار 






