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م٩.<  الييح١ّ^٠؛^، اش أسجَ 

مقدمة

آلهوعلى محمد، سدنا عر واللام والصلاة العالمن، رب لله الحمد 
ويعد;أحمعين، وصحابته 

والأمار،المجالس في المؤلمات من عددا عرف الإسلامي العربي التراث، فإن 
افعبد لأبي ،المجالس* وكتاب واهتماماتهم، مؤلمها ثقافة يحسبؤ تتنؤع دهم، 

صمتبموسوعة يكون ما أشبه المؤلف جعله المؤلمات، هده من واحد الخهليب 
والحكم.والأمثال والشعر والنحو والحديث، التمر ثملت، متعددة، علومآ 

المطبوعة،كتبه حلال من العربي القارى لدى معروف الإسكافي والخْلثب 
رامبادئوكتابه المتشابهة، الأيات توجيه في التأويل،' وغرة التنزيل ،درة مثل 

؛حسمت،اللغة ألناقل بتقديم تعنى التي المعار معاجم إر أقرب وهو اللغة* 
كتبه.من ذلك، وغير الموضوعات، 

)كوبريلي(مكشة مخطوطات فهرس ر ®المجالس* كتابه عر ونفتإ وحض 
لهكتاب ولإحياء بالمرلف، معرفتنا لتوسع عليه الاطلاع ر رغبن، ستانبول ار 

ذللثهر تحفق وند وآدابها، الحربية وعلوم الحديث،، وسرح القرآن ير بتغصله 
العاصي،إبراهم صارى الدكتور وصديقنا تلميدنا محن بجهد نم تعار، اف بنقل 

تحقيقوهو الدكتوراه، لشهادة بيحثه صلة له ما عر للاطلاع تركيا إر سافر حين 
الجزاء.حير تعار اف فجزاه ، الفحام لأبن الع القراءات ر كتاب،التجريد* 

تحقيقهعر فعزمتؤ الكتاب، من ثانية نسخة وجود إر يشتر ما أجد ولم 
وبدلت،®كوبرير®، مكتبة ر المحموظة المعروفة الوحيدة نسخته عر بالاعتماد 



صمحت Loبقدر نصوصي من فيه ما وتخرج الكتاب ألفاظ لضبط ومعي في ما 
الكتاب،تحقيق في اشتغالي وفت عليها، الاطلاع من تمكنت، الش المصادر لي 
اليمن•في المكلأ مدينة في bنامتي حضرموت، جامعة في عملي أثناء في 

بكتابوتعريفا ومولفاته، المؤلم، بحياة تعريفأ نقمتن، مقدمة وكتبت، 
التحقيق،فى عاليها اعتمدمت، الض المخهلوطة ووصف وموضوعاته، المجالس 

وتحقيقه.الكتاب إحراج في منهجي وبئنث 
الاعتمادفي تتمثل المعويان يعفى محن الكتاب تحقيق في عملي بمحل ولم 

لمخطها ووضوح جودتها على وعي الكتاب، إحراج في واحدة مخهلوطة على 
مماالكتاب، موضوعات تنؤع في تم ألفاظها، بعض قراءة في صعوباُنح من تخل؛ 

ولممها، أكثر على الاطلاع نير فد متعددة، علوم كتب، إلى أرجع جعلني 
الكتاب.دصوصل بتحقيق صلة له آحر عدد على الاطلاع من أتمكن 

أحسبولكني الكتاب، تحقيق في الغاية أني؛لغت، أزعم لا فإُمح، وأحترأ 
نصوصمن فيه ما وحئحتح صحي>حة، بصورة النص تقديم من تمكنت، أني 

مصائر،من لى تبر وما الوقت،، أمعف، ما بقدر طريق، أقرب من وأقوال 
وأرجوالاني، والعلم الصالح العمل من جهد من فيه بدلت، مجا يكون أن وأرجو 

وناثرْ،ولمولفه، لي، الدعاء صالح فيه بما وينضر الكتاب هدا في سيقرأ ممن 
العالمين.رب فه والحمد 

الحمدقدوري غانم 
-اليمناسمي 

١٤٢١الأول//ص ٢١السة 
"اآ/جممح/ب'آم

ه



باكولفتعريف - أولأ 

مؤلفعن نليلة معلومات إلا والتراحم التارخ كتب في الباحث يجد لا 
نيالحموي ياقوت ذكره ما ولعل الخطيب، اض عبد أبي المجالس كتان 

وهوياقوت، ذكره ما الأحرى المصادر وملت، عنه، جاءنا ما أهم هو ، الأدياءار 
•حنانه جوانب بعض إلا يوضح لا 

التيكتبه مقدمات في الخف، عن المحدثين الباحثين من عدد وكب 
،اللغت، اميادى كتاب نحقيقه مقدمة في شاه حنين محمد متهم حققوها، 

الإناز؛اكتان تحقيقه مقدمة في عواد معيد كامل ومنهم 

فيحاء مما متقيدا الخطيب النه عبد بأبي ، تعريفكتابة هتا أحاول وموف 
الحديثة.الدراسات إليه تv توصالوما القديمة، المصائر 

!المؤلف، عصر ~ ١ 

ازدهارعمر وهو الهجري، الرابع القرن في حياته محي أكثر الخطيب، عاش 
العلوموكثرة العمران رقي حيث، من يوصمح، كما الإسلامية، الحضارة 

اعلانّضعفط بسبب سيامحي واستقرار هدوء عصر يكن لم ؤإن والمولفات، 
وتقاسمهمالخلافة مقدرات عر البويهيين وتسلط بغداد في العباس بتي حلفاء 

الشرقية.الدولة أقاليم من كثير على اليهلرة 

والسبعينتين البين عاش قد كان فإذا '؛؟أم ٠ محسنة الخهليب، وفاه كانت 

الأدباءمعجم )١( 
.مادىاسن،صأ-أ<)٢( 

• TiT-• ٢٤•ص الإنسان، حلق )٣( 



لهبوح الذي ض العنانع ت العباس بتي حالفاء س اثنين عاصر قد يكون فإنه سة، 
باق،للقادر بالخلافة وبويع - ٠٣٨١سة عنها عزل ثم ما"ممرا،، سنة بالخلافة 

سنةوفاته وكانت سنة، وأربعين إحدى الخلافة له ودامت أيامه طالت الذي 
الدولةعلى السيطرة لهم كانت من ئهاته ؟زها، للخلافة أعاد فد وكان -، ٠٤٢٢

والدِبآ،.سالرك 
منوهما الري، مدينه في وعاش أصفهان، مدينة أهل من الخطيب وكان 

البويهيين،سلاطين لملك قاعدتين وكانتا , فارس بلاد إقليم سمال مدن أكبر 
أدوْاستخلفه الذي الدولة عقد ت الخهليب عاصرهم الدين أمرائهم أسهر وكان 
وش^٠،. ٣٧٢نة توفي والذي ^٤،، ٣٦٦منة سالكي على الدولة ركن 
توفيالذي الدولة ركن بن الدولة فخر الويهيين سلاطن من انأي مدينة على 
الدولةيمين يحلها أن إلى الدولة مجد ابنه بعده الري ومللث، ،، — ٥٣٨٧منة 

م ٤٢٠منة سكتكين بن محمود 

صكان ذلك ولعل زمانه، بلاطين واصعحة صلات للخطيب تكن ولم 
سبأوالأمراء بالخكاء العالماء علاقة كان ما فكيرأ عنه، الأحبار قلة أسباب 

(٨)أحبارهم^،.وتدوين لاشتهارهم 

A٦٣٧/التاريخ في والكامل ، ٥٣أ/الأعلام بفر
•٨.- \</\<U والكامل ا/ها،، الأعلام يفلر: ٢( 
. ٣١٣٢;، ٢٤٤ا/البلدان معجم يفلر: ٣( 
الكامل؛(
.ه/أهاالأعلام يفلر: 0( 
. ١٣١ا</الكامل ٦< 
.I٣٧١،/الكأمل ٧< 

.٦ ص اللنة، مبادئ محقق مقدمة يتغر ٨( 

٨







لكنتهل ندرى ولا - ٠٣٨٠منة وفاته ولكنت ءترُْ يجمعه 
.ة والموانلااصّاداتة لكنت أو لكلمذة للصاحب 

ت، نذكر أن فيمكن تلامذته أما 
•اكريل،لا، ردرة كتايه عنه روى الذي الأردمتاني، محمد بن علي بن إبرامم ~ ١ 
)حجةكتاب لف مؤ -( ٠٤٠٣حوالي )ت زنجلة بن محمد بن الرحمن عبد — ٢ 

أباإن فقال: هدا عن الخليب اف عبد أبا ارمألت فيه: قال الذي القراءات( 
الفصليرى أنه إلى أشار عمرو 

مؤلفاته:~ ٤ 

وذكرالحننهء، التصانيف ،اصاحب الحليب: افه عبد أبي عن ياقوت قال 
ترحمةفي ذلك اليوٍلي ونقل ،• ذلكاأ *وغتر ونال؛ كتب، مبعة منها 

.الوءاةر٧، بغية في الخليب 
كشف١٠في حليفة حاجي مثل الكتب، تلك أمسماء المؤرخون وتناقل 

اللكز)١( 

الأعلام)٢( 
ذكرْإماد س )صمإ:آ( الإنسان حلق محاب تحمقه ني.قد،ة ممد كال الأمتاذ رجح )٣( 

الصيرفي،موصى بن محمد صعيد أبو ءآحبرتا وهو• ، ٦١٢٤!الرواة رإنباْ في القفطي 
بنمهران بن أحمد جعفر أبو أحبرنا الأصبهاني، اف عبد بن محمد اش عيد أبو أخرنا 

ثيوحه.أحد مهران ابن وأن الخيب٠ تالميد الصيرفن أر الأصبهاتيء حالي 

١كزيلم،٧•درة )٤< 
TTO/Y•الأعلام ويفلر: ،  ١٥٥ص القراءات حب )٥( 
خا/هاآ.الأدباء معجم )٦( 
\ا\1\.الوئ؛ بب )٧( 



كحالةرصا وعمر العارفن«لى. ني البغدادي باشا ؤإسياعل الظون،الا،، 
في«الأءلأم«ل؛،.والزركلي ال>لفين«ص، ني»سم 

كتابتحقيقه مقدمة في شاْ حنين محمل مؤلفاته عن الحدث وفصل 
الإنسان(لا■،.تحقيقه)خالق مقدمة في معيد كامل والأستاذ الأغة(رْ،، )مثادى 

ماذكر مع الهجاء، حروف على مرتبة الخطب.، مؤلفا>تح محا أعرض وسوف 
ب؛كل تمح( 

الذيالكتاب هو ولعله ،، ر التنزيل درة في المؤلف، ذكره كما التفسير، جامع — ١ 
اامآذ،(ربن.باسم)معاني المجالس كتابه في سماه 

،مستقل كتاب أنه منه يفهم بما التنزيل درة في ذكره القهلعة، الحروف ٢— 
ااقرآjا()معاني كتابه خهلبة أبواب من باب أنه الجالس كتابه في ذكر لكنه 
النحوية()العجزة باسم الباب ذلك سمى وأنه 

حققهوقد ('، i»_^a«^وجد لكنه التراجم، كتب تذكره لم او<، الإنحالي ٣" 
،.١١١سعيدكامل الأّتاذ 

الكنف.من متمرنة مواضع ني ١( 
سةالعارذنأ/أآ.٢( 
.١٢١١;معجم٣( 
.YYU\-/الأعلام ٤( 
.٩ - ٧ ص اللغة، ميادى ٥( 

.YiY.Y•؛ص الإنسان، حلق ٦( 

. ١٩ص القرآن، في التكرار الكرuني: وينفلر: ، ٥٣٦ص الترل، درة ٧( 
.JUالجالس، ٨( 

٩-ص التنزيل، درة ٩( 
٧^الجالس، •١( 

• ٣١٩— ٢٣٩ص )١(، العدد الجلل.)خ(، الدين، صلاح جامهة زانكو، مجلة ( ١١



سرآ؛.س أم طبوع . المشابه١١٢اس في التأؤيل، ^ التزيل درة - ٤
سويهكتاب شواهد شرح ه~ 

لالطائية الحمامة شرح أو ،، أيي حمامة شرح ٦" 
الأدبل٦،.أهل غلط من شيثآ تنقمن انمئ؛، ٧- 

طبؤع.وهو ا، ال٠الوك١٨سامان ني التيسر لعلف — ٩ 

. ١٥•١; الوظ؛ وبب  ir\o/\Aالأداء سجم )١( 
ورجحالخطيب، اطه عبد أبي إلى الكتاب بة نحول ثكآ الساريسى عمر الدكتور أثار )٢( 

اكانيةة ال،  ٤٣العدد الأردني العربيت اللغة يبمع )مجلة الأصفهاني الراغب إلى بتء ن
علىأطير ولم . _A اللغة، )مائي تحقيق منيمة ينظر؛ ا"'ا(، - ^١٩ ص ، ١٩٧٩
الكرمانىفوحدُت، الموصؤع، مدا فى أنكر جعلتني أنها إلا السارسى، الدكتور مقالة 
ت)الأصفهاني لم مأبو تال روقد ! ١( ص؟ القرآن، ش التكرار )أصرار كتابه في يقول 

وأنامنها، معدودامحت، كالمايته يره نفني الخيب، اض عبد أبي عن يره نف»ي ( ٠٠٤٥٩
عنالكرماني نقالها التي انموص ني يشت، وحين إليها• بالغت، إذا تيها كلامه للث، أحكي 

)درة؛ي ورد ما •ع يتفق منها عددأ أن وحييت، الخليبح ير نفمن نقلا ملم، أبي 
درهوفي يره نفني أ واحل منض نحا الخف، أن على يدل أن بمكن أمر يعو التنزيل( 

المتشابهة.الأيامتج نوحيه في التنزيل 
(١٤٢٨)الظنون كثف وني سويه(، كتاب باسم)شوامد ( r\o/\A)البلدان معجم في )٣( 

٠سيبويه( كتاب أبيايت، يامم)صرح 
.ص١٩٦الظنون، )((كثف، 

.n(/Yالعارفين عدية )٥( 
. ١٥•ا/ الوعاْ وبغية خا/هآ، الأدباء معجم )٦( 
اللغة،)مبادئ تحقيقه مقدمة في صاه حنين محي الدكتور وذكر السابقان. المدران )٧( 

١٢٨٣صنة في مورحة نسخة عن مكتوية العين( كتاب )مختمر ياصم نسخة منه أن ًررح( 
.٧٣٤٦رنم تحت مشهد في الرصوية الكتّح دار في مجرية، 

معلبؤع.وهو ، ١ ٥ • ١/ الوعا؛ وبغية ، ٢ ١ ٥ / ١ ٨ الأدباء معجم )٨( 

١٣



،.اس١١-مائي ١٠

منإلا تمء1، ولم الخلب، مؤلفات ثاتمة ش ذكره يرد ولم المجالس، — ١١
تحقيقني عليها نعتمد الي ركوبريلي، مكتبة في المحفوهلة ءخهلو٠لته حلال( 

الخهليباض عبد بن محمد اف عبد أبو الدين ول اممه عالمأ لكن • الكتان 
كتابالعارفين( )هدية في باشا إسماعيل إليه نسب ^١، ٤٩سنة المتوفى 

الذيالمجالس كتاب هو أنه أحب وااموءنلة(أأآ،، التفسير في )مجالس 
٠مؤلفه إر الكتاب ية نتحقيق عند النقهلة هده إر أعود وصوف عنه، نتحدث 

.، الشعرل نقد — ١ ٢ 

اللاحمين!درامامت، في وأثره متنك ٥- 
الصاحبوكان( الحسنة، التماتيمؤ صاحب اللغوي، ؛الأديس، ياقوت وصفه 

الخهليي،.افه أبوعبد أحدهم ثلاثة أصفهان أهل من بالعلم فاز * نال، ند عباد ابن 
وأدابها،والعربية الشريعة علوم دراسة في تعمقه عر الحهلستإ مؤلفات وتدل، 

الرغمعلى الناس، وسياسة الزمان بأحوال، بصر ذو أدستا، لغوتم،، مفر، فهو 
•العزلة من ء شي، إر نزوعه من 

بعده،حازوا الذين والمزلغتن العلماء لدى نولأ الخلس، مؤلفات ولمت، 
ينقلمام( * )٨ سنة المتوفى الغرتاؤلي الزبيري جعفر أبا نجد الأندلس بلاد ففي، 

اكزيل(ر؛،.كتاب)درة س كثيرأ التآؤيل( )ملأك كتابه في 

فة.من أم مطبؤع وم ، ١ ٠ ■ ١/ الوماة وبغية ، ٢ ١ ٥ / ١٨الأدباء معجم )١، 
. ١٠٦المارذن!آ/هديه )٢( 
. ١٥•آ/ الوعاة وبغية \\إ0\ك الأدباء معجم )٣( 
.١٤٧.الأويلا/أ؛ا ملأك )٤( 



فييقل -( ٥٤٠٩)المتوفى الأصفهاني لم مأبا نجد المشرق بلاد وفي 
الخطيبير نفمن كثيرة نموصأ يره تع

أبيتمكن على يدل ما )الجالس( كتاب في سيجد القارى أن في شك ولا 
والنحو،الشريف، الموي والحديث الكريم، القران ير نففي الخطيب اض عبد 

منالياء من أحد لم أني من الرغم وعلى بليغ، جزل أدبي بأّلوب والشعر، 
يرنففي الخليب كتبه ما في التأمل لكن )المجالس( كتاب عن بالنقل صرح 
)أماليفي ورد بما ذلك ويقارن الأحاديث، من عدد معاني وبيان الأيات من عدد 

الهوامش،مح، إلها أشرمت، التي المواصع في الرازي( ير )نفوفي المرتضى(، 
المائة.في أو الأسلوب في سواء واصحآ وكتابه الخد_، أثر يجد 

.ص٩١ اككرار، أمرار الكرماز: نظر: )١( 



بالكتابتعويق - ثانيا 

الكتاب:

هكذا:( ص١١١)ج١ كوبريالي مكتبة مخطوطات فهرس في الكتاب اسم جاء 
الماثليي أجزاء، سبعة في مرتبة مجالسا، وثلاثون ة حمومو الأمار، *كتاب 
الإّكافى».الخف، إملاء وانموية، القرآنية 

يتعلقما الأن منها يهمنا ملاحظة، س أكثر بالكتاب التعريف، محيا على ور 
رجاء فقد )الأuلي(. لا الجالس( )كتاب هو الكتاب ص الكتاب، باسم 

ورنةني وكذلك، )المجالس(. كتاب باسم المخطوطة في انموان صفحة 
)آحرعبارة الكتاب نهاية فى جاء كما لالخطس_إ(، المجالس س المادس )الجزء 

المجالس(.كتاب 

أبوأملامحا رامما أنه س الكتاب اسم ذكر بعال الخوان صفحة في جاء وما 
نوله:س الأول، الجالس أول، في جاء وما الخهلسبهاا اض عبد بن محمد اض عيد 

اصمأن على دليلا ليس .٠ . محمد. اض عبد أبي الشيح أمار س ءالأول، 
الاسمأثبت فإر ثم وس الكتاب، اسم لتغيير حجة يكفي ولا )الأمار( الكاب 
الكتبة.فهرص ر الوارد الاسم وتركه الخ8لوطة، ر الوارد 

المؤلف:إلى الكتاب نمأن ٢- 

فجاءمنه، أحرى مواصع ور الكتاب، أول، ر صريحآ المؤلف اسم جاء 
الأول،:المجلي صدر ففي الأول،، المجلس صدر ور الخوان، صفحة ر مثبتآ 
يومقاءْ، افه أطال، الخهليب،، الئه عباو بن محمد اذه عبد أبي اكخ أ*اني ُس 

الجزءأول، ر وكدللت، مئة' وثلامحث، وشمانين سبع صنة المحرم، س الأول، الثلاثاء، 
'آدظ(.)ورقة المادس الجزء أول، ور لإوآ • )ورقة الثار 



اضعبد أبي إلى الكتاب تة نتأكيد في الوضوح هذا من الرغم وعلى 
سبأيكون لا ذلك زكن ترحمته، مصادر فى يذكر لم اعاب أن إلا الخف 

لمؤإن مولفيها، إلى بتها نصح<نا الكتب من فكثير بة، التتلك فى للثد 
.، الراجمل كب توردها التي مؤلفاتهم قاتمة في تدكر 

Iالكتاب موضوعات ٣— 

قضايا،حمس يضم مجلس وكل آ، مجلوثلاثتن حمسة من مؤلف الكتاب 
هم،ت

,الناس بعفن على فهمه اشتبه مما آية، ير نف~ أ 
أيما.فهمه أثكل مما حديث، شرح — ب 
•نحوية ألة ميبان — ج 
المعاني.أييات من شعري يت توضح - د 

.معناه وبيان )مذل( مناسبة كثف — ه 
بعنوانجعلها سائمة فقرة الأخيرة الخمسة المجالس إلى المزق وأضاف 

وأشعارأ،نبوية، وأحاديئ، قرآنية، آيات فيها أورد الحكم( نحواذ من )ألفاخل 
وأمثالأ،وأمالأشتئ.

كلاتل محئذنا فلو واحل، كتاب في كتب، حمسة الواغ في والكتاب 
فىI كتب خمسة على لحملنا حدة على المؤلف عالجيا اش القضايا من نقية 

الشهيرالشافعي الخهليب اف عبد بن محمد اف عبد أبو الدين ولي • أصمه عالم هناك )١( 
فيالتاؤيل غرة الممابح، مشكاة كتاب له —، ٠٧٤٩منة التوفن الفخرية القالAة بخطيب 

المؤلفينومعجم ج \ \0 الخارقين هدية )يتفلرت والوعفلة التفسير في ومجالي التفسير، 
/Tالخليببام يشتبه ومو (، ١٦٩٩الفيون وكثف الرسالة، .>ّة طع  ٤٣٧

والوعقلة(،التفسير في )مجالس صيما لا مؤلفاته، بحمى إليه سن، يكون وتد الإسكافي، 
التحقيق٠إلى حاجة بها تزال، لا والمسالة ^٠^،، بين الدي الكتاب يكون ند اليتم، 
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يقملكن المؤلف أن سما لا والأمثال، والشعر، والنحو، والحديث، التمسر، 
الأياتمئات الكتاب فضم بها، يتعلق أو يناظرهيا ما ينانشها نفية كل إلى 

والأمثال.والأشعار، الشريفة، والأحاديث القرآنية، 

الكتاب!ش الؤلفسا منهج ~ ٤ 
فينوصحه الكتاب، قضايا من قضية كل معالجة في محدد منهج للمولفإ 

يأتي؛ما 
ثمالقرآن(، في *مسالة I بقوله التمر، في قضية كل يفتتح التفسير، رأ( 

فيإشكال من فيها  ١٠ويوضح الأية، يورد ثم تعالى، قوله عن نئل يقول؛ 
جمحش يدلك والتزم أوجه، عثرة من ذلك عن والجواب يمول؛ ثم تسيرها، 

لكلالتي وهي )بالمتئرات( المساتل هده وسمى الكتاب، في التسير مائل 
الوجوهبعفس يورد جعله المهج بهيا التزامه يكون وند أجوبة، عشرة منها واحدة 
.يوردها الض الآيات تفسير فى البعيدة 

فكانتالمصحف، ترتيب هع يفسرها الش الآيات احتتار في صار والمؤلف 
عنتحدث ثم المنفر المنيل آهدئا ؤ الفاتحة صورة من نثرها آية أول 

وآلالبقرة صورة من آيات يختار مضئ نم المور، أوائل في المأطعة الأحرف 
الأنفالسورة من آية احتار نم والأعراف والأنعام والمائدة الماء ثم عمران، 

نعلمدلا واكلاثض، الخامس المجلي في ه 3 محلثكتاآمءيمحو' ه ى أؤ 
منمثعه لكن الباقية الور من آيات باختيار الاستمرار الؤلفإ نية لكنّت، هل 

كتاب)آخر عبارةنهايته في جاء فقد لكملا، يبدو الأن والكتاب ماع؟ ذاالثإ 
أعلم.وافه المجالس( 
اليويالحديث، ائل ممن مسألة كل في المؤلف تناول الحديث،، رب( 

يبدوأكثر أو حديثين يتناول أو البعض، على معناه مهم أشكل واحدأ، حد.يثآ 
ينقليعو معانيها■ بين الذلاهر التضاد تزيل بملريقة المؤلف فتوجهها التضاد، بينها 
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نيأو ، الحديث غرب في التأليف ني سقوه الدين >^>، ٠١١عن ذلك ش
قتسةوابن —(، ٠٢٢٤رن ملام بن القاسم عبيد أبي مثل الحديث، مشكل نوحيه 

-(.٠٣٢٧)ت الأيارى بن بكر وأبو )تمّ 

فيهاونع قضية المحو مائل من مسألة كل في المؤلف يعرض المحو، )ج( 
ومرةفيها، برأي المحاه أحد انفرد مسألة يعرض فمرة المحويين، بين الخلاف 

الفريقين،حجج فيعرض بشأنها، الكوفة ونحاة البصرة نحاة احتلفإ قضية يعرض 
.٢ أحدهما١ مذهب يرجح وند 

معنى(ر؛يتا عنوان تحت الشعر من بيتين أو ييتآ المزلف يذكر الشعر، )د، 
بأبياتؤيحنون العاني، أبيات في المؤلفون يفعل ما نحو على شعر(، )بيتا أو 

غرست،،فيه يكن لم وإن لظاهره، مخالفا باطنه وكان ظاهر0، أشكل اما العاني 
الغريبةالألفاظ معاني من البيت، في ما المؤلف ويبين ،• معلمومآ*أ غريبه كان أو 

أولأ،ذكره الذي البيت تناظر أحرئ أبياتآ يورد وند الشاعر، أراد عما ويكشف، 
صدرعصر وشعر الجاهلي الشعر من هو أشحار من ، ١^١٥يذكر ما وغالب 

الأموي.والعصر الإسلام 
ثمالمشهورة، القديمة العربية الأمثال من تم؛ المؤلف يذكر الأمثال، )م( 

وندفيها، قيل الب، والمناّية فيه، مرب، الذي والمعنى ألفاظه، معاني يوصح 
النيالأمثال ؛الغت، وقد الحنئ في يفاد ما أو أمثال، من يناظره ما المزلفط يذكر 

.ذلك، ثي، بمثلا ستين من أكثر الولف، أوردها 

وكأنحكمة، جمع والحكم صالة، جمع الصواف الحكم، صواذ )و( 
وقد. الؤءن١ صالة ارالحكمة ت الشهور ااحديثا من العنوان هذا أحذ الولفح 

قدمهاالنحوة، المكافئ الخطيب جهود عن للماجستير رسالته إسماعيل عيد حمن كب ( ١ ر 
٢٠ستة تكريت يجامعه التريية كلية إلى  ٠ ٠.

والطائرالأشياْ الموطئ: )٢( 
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فيالأجراء تلك إر الإثارة مع واحد، مجلد في الكتاب أحرجت فاني ثم 
الكتاب.من مواصعها 

فقدتأنها ويبدو مواضع، ثلاثة في أوراق، عدة المخهلوءلة من وفقدت 
والورقةّآآظ الورقة بين أكثر أو ورقة مضلت الصفحات، ترقيم نل قديما 
وسقطتالساح، المجلي من وموصوعات السادس المجلس ذاحر ذهبت ؛؟و، 
الحائيالمجالس موضوعات ببعض ذهبت ه'او( - ظ  ١٠٨)بين ورقة 

موضوعاتببعض ذهبت )إااظ_هااو( الورقة بين ورقة ومقهلتا والثلاثين، 
والثلاثين.الثاك المجلس وأول والثلاثين الثاني المجلس 

إلىالعدد ينخفض وقد محهلرأ، عشرين الواحدة الصفحة في المخهلوؤلة وتقم 
النسخ،إلى يكون ما أنب ؛خْل مكتوبة وهي الصفحات، بعض في عثر سبعة 

أوالحروف بعمى تحت ويظهر الغالب،، في والثكل الإعجام كاملة والكلمات 
مثيلاتهاعن الحروف بعض نميز التي العلامات وهير الرقم، علامات فوقها 

حاءالمواضع من كثير في تحتهما يرمم اللذين والعين الحاء، مثل المحجمة، 
اللذينوالين الراء ومثل منقوطتين، غر أنهما على ٠تلألة غرة ص عض أد صغرة 

وقدالإعجام. من حلوهما على دلالة )٧(، الرفمن تثبه علامة أحيانآ عليهما تنلهر 
•منجم نفلت لها اش الحروف من أحرى حروف عر العلامات هده بعض تظهر 

أولفي ورد فقد النسخة، هده كتابة تأرخ إر هنا الإثارة من بد ولا 
افأؤنال الخهلبب،، اف عبد بن محمد اض عبد أبي الشخ أمار امن الكتاب 

يوجلولا مئةاا، وثلأيث، وثمانين ّح محسنة المحرم من الأول الثلاثاء، يوم بقاءه، 
هوالتارخ هدا إن القول يمكن فهل نسخها، لانتهاء تارخ المخْلوءلة آخر في 

إملائه؟ومن المولفا عصر في مكتوبة وإنها المخهلوءلة، هذه كتابة تارخ 

منالمخْلوطة، هذه كتابة تارح هو المذكور التارخ أن عندي ويترحح 
علاماتاستخدام من معروفأ كان ما تناصب التي الكلمات صثهل ْلريقة حلال 



المجليأول ش تكرر التار؛خ هذا إن ثم الهجرى، الرابع القرن خطوط في الرنم 
يومني عشر الثالث 'المجالس ت نمه ما و(  ٤٢)الورنة في جاء فقد عشر، الثالث، 

فيآخر لتارخ ذكرا أجد ولم • ولمانين* سع سنة الأول ربح سهر في الثلاثاء، 
أيامفي مجاله يملي كان المرشط أن يعني التاريخ وهدا ، الكتاب، مجالي 
بدأالدي إملاته بدء من شهرين بعد عشر الثالث، المجالس إلى باغ وأنه ، الثلاثاء 

الأول•ربح نم صفر، شهر نم الحرم، في 
آو(٠ )ورنة الكتاب، من الثاني الجزء أول في افه( )رحمه عبارة ورديت، وند 

رحمهالخلمج، اش عبد بن محمد اف عبد أبي مجالس من الثاني ااالجزء ت هكدا 
منالكتاب، نح وقنؤ توفي قد كان المؤلف—، أن العبارة هده تعني لا وند افه® 

الكتاب،.صدر ؛قاءه(فى اض )أطال عبارة حاءُت، فقد أخرى، نسخة 

منظ( ١٢٤)الورقة وهى الكتايإ، نمى فيها يتهى الص الورقة ظهر فى وحاء 
منهاالكتاب،، لخط مغاير ؛خْل وهي ، ؛الكتاب، لها علاقة لا كتا؛ات< المخطوطة 

الأربعاءليلة الصين بن الخلل اليمون المارك الزكي الولد ءولد المحي: هدا 
وخصوسبعين حمس منة من الاحرق جمادى من حلون لمته العشاء صلاة بعد 

،٥^١٥٠قبل كتبتؤ قد كانت، النخة هذه أن على يدل التارح وهاوا متة،. 
الثالثالمجلس أول وفي الخطوطة أول في الواردة التوارخ أن عندي ويترجح 

فيكتبتا قد الخهلوطة هذه إن القول ويمكن نسخها، تارخ إلى تشتر منها عشر 
٠التاريخ هن.ا تحمل كانت، نسخة من منقولة وليتج يخمآه_، ٌنة شهور 

علىقرئتط أو روجحت، أو قوبالته قد النخة هذه أن إلى يشير ما نجد ولا 
علىكتبه، إملاء في عادته على تلامذته، أحد على إمجلاثه مجن كانت، وإن الموك، 

bنالأردستاني، محمد بن علي بن إبراهيم على التنزيل( كتابه)درة أملى ما نحو 
فيكما الممحايتح، هوامش في صححت، قو المواصع من عددأ يجد الناظر كان 

مليثهالذي الرحمن( )عبد عن نيثآ نعلم ولا و(، •٨ )ا،اظ،ما*آظ،هيو، ورقة 
٠يبدو ما على المرلمه عصر عن متآحر عصر مجن لكنه وطالعها، النسخة 
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وصبطكتابتها، بدقة تتميز هذه الكتاب مخهلوطة فإن الأمر يكن ومهما 
الكتاب،هذا تحقيق في عليه ينثني أصلا تئخذ لأن صالحة يجعلها مما كلماتها، 

الحاصر،الوقت في للكتاب المعروفة الوحيدة التسحة هي دامت وما 

اكحقيق:منهج ٦" 
المشآكلأتمن يخلو لا عمل واحدة نسخة على والأعتم.اد كتابا تحقيق إن 

ئنكزما فكثيرأ القسط، جيدة الخط، حنة النسخة كانت، وإن واكعوباتر، 
الشعريةيالنصوصي مشحون كتابا في ميما لا صبتلها، ويصعيا كلمة قراءة 

ولكنيلنا، المتيسرة الصادر في عليه نقفط لم وبعضها والأمثال، والأقوال 
والدقة.الصحة إلى يكون ما أقربؤ الكتابخ نص لإحراج الوسع في ما بدلت، 

كثيرة،مراُتؤ نصوصه وصهل قراءته إلى رحعتؤ نم أولا، الكتاب، نسخت، 
ومسائل،وأمثال وأشعار نبوية، وأحاديث، قرآنية نموص من فيه ما واستخرجتا 

أكثرخرج من تمكنتا وقد ومذلانها، مصائرها إلى بها الرجؤح وحاولتا 
يرنالتي الصادر في عليه الوقوف من أتمكن لم منها قليل وبقي النصوص، 

•الكتاب تحقيق قي عملي ومتا لي 

تيأتي فيما الكتاب تحقيق في به نمتج ما ويتلخص 
فيمحرفة جاءمحتج التي المواصع بعض وصححتا الكريمة، الآيارتا حزجتا — أ 

الهوامش.في ذللخ، إلى الإشارة غير من جدأ، قليلة وهي المخْلوتلة، 
التسليم،وأتم الصلاة أقفل صاحبها على الشريفة، الموية الأحاديث، - ب 

منعدد إلى بالرجؤع ثم الحدبتا، لألفاظ الفهرس العجم إلى بالرجؤع 
صروريآ.ذللئ، ين، وجل كلما الص، لضبهل الحديث، كتيج 

رالعجممن كثيرأ استقريت، وقد مصائرها، من الشعرية الشواهد حئجتؤ — ج 
الشعريةالأبيايث، من عدد بقي وقد التخريج، في العربية، اللغة لشواهد الفصل 

فيها.وننلريتج إليها، رجعتح الش العربي، الشعر مصائر في عليه أقف، لم 
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الأمثال()مجمع سمالا عالها وقت ام الأمثال كب من الأمثال -؛>حت - د
للزمخشري(.)المتنمى و للميداز، 

الحو.كب من المحوية المائل ■حئ->ت - ه 

فيهيرد مرصع أول في موجزة ترجمة الكتاب في الواردة للاعلأم ترجمت - و 
وعلىتققهج، الزركلي، انمين لخير )الأعلام( كتاب على معتمدأ الأمم، 
للشخص.ترجمة فيه أجد لم إذا أحرى مصادر 

منكثير في الخ3لوءلة في جاءت كما الكلمات صجل على حافنلئ - ز 
جاءقليلة مواضع وصححت صحيح، وجه الضبط لذلك كان إذا المواصع، 

.الصواب يخالف نحو على فيها الضبهل 

متفرقةمواضع في الكلمات من عدد من القاطع أو الحروف بعض سقطت - ح 
الهواض•في ذلك إر وأثرت الصحح على كتبها المخطوطة، من 

بارغرها يفالش الأيات توجيه في المولفح يذكرها التي الأوجه ضعلتا — ط 
علىالجر تجمل كانت وإن الخ . . الراح. الثالث، الوجه مثل دائمآ، 
الفاصل.لئلول الرفع رجحت ولكني البل.ل، 

فيمعناها بيان أو الألفاظ من عدد صبهل في اللغة معاجم إلى رجحى - ي 
الهامس•في المعاجم تلك إر الإشارة غير من الهامس 

عليهالمي على الصلاة في عليه( اف )صلى عبارة، استخدام المؤلف اعتاد - ك 
كماالمؤلف، عبارة على أبقيت وقد ، )وملم( يذكر ولا واللام، الصلاة 

•قراءته في يضيفها أن القارى وعر هي، 
للاياتفهارس اممه، شاء إن طباعته، عند الكتاب باحر نلحق موف - ل 

المحوية.والسائل والأعلام والأمثال والأشعار، والأحاديث 
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/اظ/

ءّء-

ا/أووأكئبسرا؛ 

بقاءه،الله أطال الخلست،، الله عبد ين محمد اطه عبد أبي الشخ أمالي من 
مثة؛وثلاث وثماض تع سه الئحرم، من الأوله ، الشلأناء يوم 

الأم»إ;مى منكر س علوم به وأذريك ؛القل»إ، ءلْلث، الذي الله أحمد 
،ياة١٢أن العواف ني تنذف ض ^ ظك نكي، ولا 

القرآنآي قي المعشزاث، من منأنه 
بهابمترص اش ١^'^، من أجوبة، ءنرْ منها واحد لكد المح، وهم، 
.ال٠ااحالون 

٠ه إآ كنمئ آسداآلصمط ؤ الكتأبت فاتحة في تعالى فوله قي نالوا 
وهلوحهه؟ فما هداهم، وند بدلك، تدعوا أن الملمص تعار الله أص إدا 

مكة؟إلى الهدايه الله من يهللج، أن بمكة كان لمي يمح 

الأول.]المجالس[ المجالس ]كتابج[ الراد: ولخل الجالس، الأصل: في )١( 
اف- الله رحنك - بلم ُوش [: ٧٢)ص الحديث مختلف، تأؤيل كتابه في ئنية ابن نال )٢( 

يعمللم كتب وعما ألفن عما متروي اثع أنش رش ينف—عه ما إلا لإ عمله بن كلامه 
ولاالريانئ: وأينفي سْ، اياُلل تبت في مجهوده بتشغ ولم وصده، الشيء 

.•..تكتاُخءلاش.
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أرجورا؛عشرة من ذلك عن والجواب 
والهدايأالآحرة، ني الجة إلى الطريق المتمم الصراط يكوذ أن أولهان 

فؤأفيشفيهش؛ط^:تقولهِ: ني الالأنمالى ذكرئ ١^، ي هي 
علىالدلاله الآ-محرة في النزت بعد الهداية نهذه ]محمد[، تبي;إلموبمئبالإِبحه 

اكلريق.

الدنيا،في الجتة إلى الهلريق المستقيلم الصراط يكون أن ت الثاني والجواب 
إلىوالهدايه الصنة، والأفعاو الصصئن الأعماو من إليها المؤدى جث، الوهو 
الإسلام.٢^ / بالصراط ١^ كان إذا نذكرئ، الي الوجوم أحد ذلك 

المحهليئةقوت ومنه ومئنا، آهدُاه ؤ معنى يكوذ أن I الئالث، والجواب 
،٣Nنقامطالكل فإ0 س قداك عئ تفن 

الضلالعلى أك يريد ولبى أمرى، في والنفلر بحالي الله وممك ت معناه 
متعهلف.وهو ييذمه بالهداية، للئ، الله أدعو وأنا 

وتعالى،عز الله كتاب المسمميلم الصراط يكون أن ت الراح والجواب 
•وعملا علمأ منه يلزمنا ما أداء على وآعثا منه، بمرنا أهدناه ؤ ومعنى 

ؤيكوفالإسلام، حادة المستقيم الصراط يكوذ آن الخاص! والجواب 
السالفا، منحهم كما آنفأ، الهدايه يمنحهز أن الله من بمللبوا بأن مأموريرر الناس 

•عئرهم بقية فير إليه ننمل.ثول ما ولا آمرهم عانة منر يكوف ما يعلموذ 

.X0A\/-ضالرازمحا )\(يفلر:

اسهرمخضرم، شاعر ئلكة، ابو ئر، البمالك بنر آومر بنر جزوذ الحطينأ: )٢( 
.١ ١ ص. والشعرا،، والنم \\ A/yسم ينظر: ._، طن وتويي بالهجاء، 

المسةاللغة شواهد في المفصل والعجم )غول(، المرب ولمان ، ٧٢صى الخلثة ديوان )٣( 
.٦٤ا•/
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الفعل،هذا عر ن دم ه اهيُا ؤ معر يكون أن السائس؛ والجواب 
كماعليه، أنت، الذي يبلذ عر دم أي آئتز، فش؛ في ص لني المائز يقون 
القعود،س عاليه أنت، ما عر دم أي إليك، أعود حر آنعد قاعد؛ هو لني مول، 
تباركاف سألوا وكأنهم أكلك،، عر دم ممر عر كل، للأكل- مود وكما 

طلبمعر في الأول، من كان وإن الوجه، وهذا لهم- الهيابة يديم أن وتعار 
الهلريقانتختالم، وند مختالفان، فيهما الكلام طريمي فإن الهداية، عر التثبيت، 

واحد.والمقصود 

اللهالذي المنهاج المتميز الصراط يكو0 أن الساح؛ والجواب، 
]المائدة[،ه إز ومنها-ءأ ننبمه ^،؛ -ثعتا م ؤ تحار- كقوله نى، كد لأمة 

بهاوأمرت أردئها الر الجهة عر الشرائع من دنا الوجه هن-ا عر المعي فيكون 
الدين.فريع ر الهلرى بالناس احتلمت، إذا يحنيها، الهناعات لنؤدي ظ/ أ/ 

ئدمناI ه الستمين الممحد آها-دا ؤ مض تكون أن الثامن؛ دالجواب، 
إليه،ثدموهم أي ا  ١١]المحافا^،[ت تعار كقوله إليه، 
فيسويه.محه يناحر وند فيقويه، التهدي يتقدم ند الهادي لأن 

اهدناI ه المننبن آلهتمث أهد، ؤ مض يكون أن التاسع؛ والجواب، 
نحو!عر مقامه إليه ال٠ضاذإ ؤإقامة المضاف، حذن، عر فيكول الصراط، لزوم 
الشاعر:وكقول، القريه، نل 

٢يالعناق١ غيرف ويب، وماهي عنائآ راحلتي ننام حسبت، 
أ:الابغةل نال وكما عناق، بغام تغامها حجت، أي 

•تميف وم الأصل)واهدوهم( ر  ٢١ل
والعناق،وتل، مثل ويب وكلمة ُلريقه، في تعه ذنأ يخاطب الئهوق، الجرف، ليتم، البنت  ٢٢)

العرب)ودِإ(.لسان يظر؛ المعز، ولل- س الأنثى 
أهلس الأور التلمة من جاهلي ثاعر أعامة، أبو معاوية، بن زياد الال؟؛ياني! النابغة )٣( 
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عدلا،يوف اليوم •طاء يحوث ولا نافلة نيب منه بأجود يومأ 
عد.طاء دول طؤة لايحوذ أي 

الهوايةوتكون نيئ، زدنا ؤ مض يكون أن العاشر؛ والجواب 
ه3 محم أد؛ئب دش ؤ ت تعالى نوله ني المومنتن اشُ وعدها التي هي 

لمحمد[.ؤةققآهئثءأرادهمسيى3ه قوله• وفي لالتغاينا 
ذلكعن الجواب كان الموس؟ يزيدها التي الزيادة هذه وما ناتئ؛ قال فإن 

أوجه:ريعة أص 

إلىبها الجهل ظلمة عن بتقد الدين فروع من عليه يرد ما بمال أن احد*هات 
كانإذا عميه، مدى الزيادة هده س والعاللم المتعالأ يثمل؛، ولا معرفتها، نحياء 
وطلجه•ئصد؛ على 

يتهليفيما الفكر س صدره في الايماذ يمكن بما عميه رائد هو والثاني• 
حلقه.في الذ يات آس 

الدين/ّآو/حدفي يلغ لم لمن مهللوبة الزيادة هده تكوف أن والثالث،؛ 
الكمال.تبليغ بالسؤال ئثزاد اليقين، 

تعالىالله س لهناتمؤ وهي المهتدى، للعارف، الزيادة هذه تكوف أن والرابع؛ 
نشيدلا لكي فلبه عن مصريها عليه، الثنه وروب عند المعرفة عله ينسلث، 
ّ؛ uLuجهلا 

_\x.نت_ة لأبن رالثاضا» والشم ، ٥٤"ا/بفلر؛ *-، نحوارف، نوفي الحجاز، 
،_UYديوانه • بفلر فالثني، بالعلياء مئة دار يا متللمها؛ ام الا؛غة تميدة من )١( 

.٤ ١ ٥ أ/ المفصل والمعجم 
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٠الرسوو ض في مسأوه 

ذذلأمتي ؛( *٠٣ت - الملام علته - المي قول عن الزيغ أهل يعص سأل 
العقل،نضية مع ذك وجه وما ت قالوا ،. آخرْ''أ أم ■تحر ^ ١١نذرى لا المهلر، 

و،، غريبأال وسيعود غريبآ بدأ الأسلأم ؛*إل - الملام عليه — الرسول ونول 
خنن*الأمة صدر بأف مضي العقل، ؛ قالواا، فيه٠١ بعثت الدي المزن أمي *وحير 

بمادصفتهم* بمتا الذي القرن أس ُ"تحر وقوله؛ ، ينجي*؛ نؤها دس 
تدرى،مما ذك لأن أ-محرهاا أو حيز \\وإن تدرى *لا قوله؛ 

الخترين•مض عليه نبك، ثم أدلأ؛ الأمة مض بص أف ذللث؛ م، والجواب 
لقولهوكافزهم، مرنهم التهم، بث الدين القوم اللغة؛ أصل مح، نص كد أمه 

يكونوالمهند ، ييداظه>ياأش>مثمج زنمار؛ 
لأنذك توجب اللغة وحقيقه قتلأة، بما جميعأ الكافر وءلء_، المومنر على 

تضدوذنومونهم ومعتؤ، نومؤنهم، فهم لأممهم، آئمه الأنبياء،ءأغو، 
فكثبدك، جمامحهم وقصدوا آموهم فإذا ،، منهمر ئمتدوا وأن استتباعهم، 

،.٦١٠٠١٠١أمه!جماعة 

وينظرن(، ٢٤١\"/الفهرس )المعجم سده مفي أحمد والأمام سننه، في الترمدى، رواه )١( 
آ/غهآ.الخفاء كثف المجلوتي: 

(،٤٧٣الغهرسأ/)العجم أحمد والإمام والدالمي ماجه وابن والوميتم، ملم دوام ؛ ٢١
.٣٣٣/١الخفاء كثف المجلوني ؤيفر: 

(.٣٧٢ه/ الفهرس )العجم وأجمد داود وأبو لم مروا، )٣( 
الجيمصم والصواب الضعف، بمعتى فتكون الختم، بكون الأصل( في الكلمة صبطث )٤( 

•أخرم أو الشم،ء *}محر بمعك، 
بهم.يقتدوا وان الصواب; ولمل، الأصل،، في، كدا )٠( 
)لإمامهم(.الصواب لل، )٦( 
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الأصلعو هدا وهرأم، ولنتز كضحك—؛ المفعول، بمعنى فعنه أمه وتكون 
اللغة.في 

حتىعليهم وغلبث الكافرين، يوف اللين على تحمقت الأمه إف ثم 
والكفارفيهم• المحنيان ئمح ئأئئوا، أمهم الإمام لأن فيهم، حقيقه كأنها صارت< 

الإمام،نومهم لم كأنهم صاروا يأتموا ولم به ينتفعوا نلم الإمام أمهم /"آنل/ لما 
أوردهاالتي وعي مدح، كصفة صارت المتدين المزتمين على اللفنلة غلبت فلقا 

كانس أي آحرْ• أم حتئ لأوله تذرى لا المهلر تؤأ أني *ؤ بقوله: ه الرصول 
بمألم همادتي في بي ائتم إذا وبش عصري عن متاحرأ لإمامتي متقلدا أمتي من 

العبادةفإن الزماذ يعدهم ؤإن لأنهم زمانهم، عن زمانه ناحر أولهم عن ، تبه[ر 
مثلهميكونوا لم ؤإن فنلهم، فعلوا |ذا ومحنهم، ينه ما فتتقارب منهم، مذتهم 

الخلوب،،وعظام المشاة كبار من - عليهم افه رصوان - أوكالث، به اخص بما 
وناتوابتداثه، ، في الإسلام لنصرة الحروب، في المهج بدل من وآروه 
أعيانه.من للكثير ينهم القليل 

ينما وأن العظمى، النزلة ثل بها وأف القوى، على حق ذلك وفي 
ويكونالعبادات، ونهلمتهم الهلاءات جمعتهم إذ يتقارب، والمتاحر المتقدم 

فيتقول كما بينهما، ما بتقارب ا أحره أم حيئ آأوله يدرئ الا I قوله معنى 
أنهأردت إذا ؟ منعه أم أحن اءء1اؤة ؟ رئدآ أم أحنن أزغدة تذرى لا الكريم: 
منأحن انمناء وأن الوغد، من أحن الزهد أن علم وقد حميعأ، فيهما بمسن 
فهدمبينهما، ما لتقارب ئماه، أم أحن أوجهه نذرئ لا يقال؛ كما وهدا المع. 
التقارب.عن عبارة اللفظة 

ونطهامحن حيرأ الأمة هذه آولث يكون أن وهو ظاهره، على الأحر والخبر 
دآجرها•

(Cالسياق.يقتضيها الأصل في ليست زيادة  ١
الأصل.في كذا )٢( 
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تفمعناه غرييأو وميعود غريا، بدأ الإسلام ءإن اللام؛ عاليه _ قوله وأما 
قثؤإن القوة، تفقد لا أنه إلا كذلك، وسيعود الجمهور، عاليه عما بعيدأ بدأ 

ابتدائه.في يمقدعا لم كما أهله، عدد 

نحويةمسألة 
حال،في عاليها ونمر إذا وفتى ورحى عمأ مذز المنونه المقمورة الأسماء 

الألمرأن في النحويين بين خلاف فلا فتى، رأيت و/ ٤ / ؛ نوللث، نحو ، النم، 
حالفي فأما زيدأ، رأت •' قولهم في كالألب التنوين من ندت النصب، حال في 

فتئ،هذا هولهم؛ في الألم، أن على مجمعول كلهم النحوين فإن والم الرفع 
والياءالواو عن المنقلبه الألث هى ؤإنما الختوين، من بدلأ ليت، رحى، وهذه 

الرغحال في الألم، أن وزعم الجمهور، حالم، فإنه ،، المازني؛ عثمان أبا إلا 
.، كذلان<ر النصب، حال في كانت، كما التنوين من نيئ ااوةم^ في والجئ 

الواومن ندت مي إنما والجز الرغ حال في الألم، أن في النحويين حجه فأما 
عليها،وفرؤغ الصحيحة على منة المعتلات، أن فهي التنوين من الدل دول واليا؛ 
ومررت،زيد، هذا قلمتا• إذا والجر الر؛ع على الوفقا في التنوين يثبيا لم فكما 

فيالتنوين تيدث ؤإنما المعتز، في يثبته لا ايضآ كذللئ، منه، ندت يثبت، ولم بزبم■، 
التنوينمن ندت هي التي الألنن، التقت، ئذا زيدا، رأيت، نلت،: إذا النصب،، حاو 

للاختصاصالداخاJة واستيقستته الأصل من بدت هي التي حذنق المنقلبه والألم، 
والرفعالتنوين من بدت هي التي ونقى الماكنين، لالتقاء الأم، فتضل ؛الفانية، 
.٤٠٢٠١١فيهما يثيتؤ لم الأصل فيهما بثؤ يث لم لقا والجر، 

الرفعحال في التنوين إياته من قع الذي أن فهي عثمان أبي حجة وأما 

—•٠٢٤٩سة توفي الصرة، أمل من الحر ني الأئمة أحد حبيب،، بن محمل- بن بكر )١( 
الأعلاميظر: 

. ٠٤٤٢  T٤٤١/ حمل شرح عصفور: ابن يطلر: )٢( 
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وذلكالمكان، هذا في موجود غيئ الصحح الواحد في وبدله الجر وحال وتدله 
بعدواوأ كارت مدة أنيئ فلو اكوين، يتنها صمه المرفؤع في أن 

تفتقول ياء، تتقالم، كانت الكسرة بعد وكيلك زيدو، هدا تقول• فكنت، الضمة، 
مالأن النمور، كيلك وليس ت قال الملة، لهذه تجز لم وهد.ا بزيدي، مررت 

المنموبث،أخر من اكوين نو كما مفتوح والم الرفع حال /؛ءل/في تنوينه فو 
وندقحة، بعد واقع فالتوين فاعلم، قئ وهدا رحئ هده الوصل: في نلث فإذا 

مل،سقطه كث ما أثلث وقفث فإذا اكوين، مكون لأجل الألم زالت، 
حالفي اكويى لاقى كما قبله، فتحه لأفئ لأنه الألم، اكرين مقام وأقمذ 
الماءضحة دئثُ للنمه، نله الفتحة' الأواخر اكحيحة الأسماء فى الم، 

ثلتنثولا الإعراب، فتحة على حث كا اكوين علمها ويخمل الإعراب بفتحة 
لمعيذلك كان إذ والمجرور، المرفؤع على الوف ُي التنوين بدل امتناع إل5ا 

المكان.هدا في بموحود ليس 

الصحيحة،على متنيه المعتلات أل مذاهبهم الحويول به ننصر والذ،ى 
رحئأصله رحى هاز«ْ فقولا: حكمها، من الخله توجب ما إلا تمييزها، مقدرة 

الصححمجرئ أجرتها أن احتجت، مرفوعة وهي عليها الوقف، أردت فإذا فاعلم، 
فلاألفآ، تنقلن، أن حمها اللام وهذه ساكنه، اللام على وأنث اكتوين وأحذ'ذ 

أنئدعئ أن تصح ، فكيفتدله، وحكم اكنوين حكم 'تمط• وند إلا الفأ أنلها 
ثثتؤؤإنما عليه، ميع الألث الل.ي الأصل يثبنؤ ولم اكوين من نيئ الألث 

اكوينفإن الوقم، حال في فأما الوصل، حال في رحئ هده نولهم؛ في التنوين 
هيعليها الوقوفث، الألفن تكوذ أن إلا يبقى ولا تدله، ويسقط حكنه، بسقط 

ذككان ؤإذا الواجب، أصل عن نحد المنلة الألفاظ كانت، إذا الاسم، لأم 
الاللامات من ندت والمجرورات المرفوعات أواخر فى الألفامحت، أد ثثث كدك 

واللام•التنويزرا،، من نيئ 

=الضرر على وثث •ؤإذا (: TTA/y)انمحح شرح في الأزهري خالد الثخ ثال )١( 



سذببت 

تعسوبثأعق آو يتاه على المنموب، ثزطها حوت كأل 
ترحلالذي الخعل وهو بالعماب، المشدود والمعموب الهذط، حلمة الحرق 

,ياكم والعقاب بالكسر، العقاب له؛ ويقال القزج، حلقة حذت ني 

يالوثمنالمرأة ، يمنيان فهو الذم فأما والملح الذم محنيين، يحتمل والستا 
بدنها،على الجرادة رأس بمركب جندها على رامحها تركتب فبمثه التق، ونصر 

علىواش، عليها معلى القرمحل أن فأراد البمنوب، وكذللث، يرى، هناك عنى ولا 
نوله؛فى  ٢٢الرمةلذو وصفه الذي كاصهلراب مضعلرب غير منكبها 

،صعلربرأ فهو منه الح1لر ئ-ت_اءد معلمه الذدتى حرم ض والمرط 

أقوال:ثلاثأ وب الثلاثة، الأحوال ني الألف إيات وحب الموز 
بدلوالجر الرفر وني التنوين، من بدئ النما في فالألفج بالصحيح، اعتباره أحد.محا: 

عف.الحويين ومعفلم نتل؛ أكثر، نقل فيما سريه مذهب وهدا • • الكلمة، لأم من 
الألف،حيف واسصح.,؛، الثلاثة، الأحوال في التنوين من بدت الألف أن الثاني؛ القول 

واّز؛ي١والفراء ]الأحفش[ الخن ايي محنّما هذا وونفأ، وصلا المقلبة 
فلماخزف، اكون وان الثلاثة، الأحوال ني المقلبة الألف أنها الثالث،: والقول 

ونقلهوالترافي، تمسان وابن والكاتي عمرو أبي عن مروة ومحو الألف، عادت حدذ 
والخليل"■ميويه عن الاذش ابن 

الحلذكر واليعسوب الجرادة، والدباة الأباني، نيار إر )حوق( العرب لمان في نسبه )١( 
ؤملكي وقبل 

وث،ثيب،ثعرْ أكثر دميمآ، القصر ثل-ياو• كان شاعر الحيوي، عقثة ين غيلان الرمة: ذو )٢( 
مجلدفي شعر ديوان له كشرأ، والثمر؛ اليمامة إر يحفر بالبادية مقيمأ وكان وبكاء، 
صا-.أ.والثعراء والشم ، ١٢٤ه/الأعلام لأاا،و،يطر: نة * Jiijوكان ضخم، 

،٢ • ٤ ا/ الفصل والعجم ، ٣٥ص الرمة ذي ديوان )٣( 



عنقها،وطول نهوا؛ بمي متحركأ مضطربآ يزان لا ئزطها أن الثاني والمض 
الفرسشبهت ولهدا تستقر، ولا مكان، إلى مكان من ننزو دتاة على معلى فكأنه 

،١١ت القيس امرؤ فقال الوثابة، بالجرادة الوثابة 
سرأ، ٣١في وأركن، 

•أولى الأول والمعنى 

مت
الأربنحشى ما السغحاء ثحد لا 

أحرمثل في تقول والعرب والعينين، الحاحب، الشنرعالى الكثير الأزيئ،؛ 
الشمحيل عشه حوالي الشم كثز إذا العتر أن وذللئ، ،، ئثورر أنب كد لها• 
لها،يخاف، ق/و_ب\ عنلامحت، له لني مثلا هذا ؤيكون بجر، يزال فلا أشخاصآ، إليه 

حانق،.مريب كد المعنى فيكون 

قشها،ذي بماثر ام ازقة فهي به بدأنا الذي الأول الذل في الئنفاءُ وأما 
ريبة،هظ/فى عليه/ يتعلل لا لمن مثلا هذا فيكون الأزيئ،، يخافه مجا تخاف فلا 

واللام.زائلأ، محوئانها لأن ذاك، يخافه ما هذ0 تحذر لا ت فقيل 

ستةوغاته كانت، قتل• الإسلام، نل العربج شعراء أشهر الكندي حجر بن المنى امرؤ ، ١١
والثعراءوالنعر ١ ١ T/ الأعلام م. •ض 

لحنالقيس امريء ديوان ثرح ■ يّغلر متتشر، سعمإ وجهها ا كعجزه■ بيت صدر هدا ( ٢١
ندوبيصااْ•ال

ا/ا-ا<-آ.و  ١٦المضي والز.خنرى: ، ٣٣١ا/الأ.ثال مجمع المداني: ( ٣١



ضاونج1س 
زآنالق في شاله 

نحوالمقطعه الحروف المفتتحة الور أواتل الزخ أهل عنه نأل ومما 
منأنها 1لي قوم ذهب نقد فاندثها؟ ما الحروف هد0 ت نالوا ]البقرة[، لم اؤ 

!الل؛ إلا اوطه بملمُ لا الذي المتشابه 
لوثهاوعشت؛ نوئه، منتدة منها عنزة حوابآ، عشرول ذللئ، في وللمأرين 

القوةَ•مح، 

معنىذال،ت ءباسلا،، ابن إلى ئنزى أجوية نلاثة ذلك فأول 
وأرى،أعلي الله أنا ]١^:  is^١^ دس آعلم، الله أنا ^١١^^: 

الحروفت،هذه جعل نكاته وأنبل• أعلم الله أنا تالأعرافآ• ؤاثصِ؛أ دسي 
عليهارآ،.ودلائل الأفعاو مختمران 

الرهؤ ناوت أنه الئلمزأم الرحمن ■مد أبي عن يردئ ما ذللث، يذى• ومما 
هذافي عباس ابن عن ثروى الذي المعنى هذا على إلا آيه تكون ولا تامة، آية 

٠الوجه 

علىدلالة ؤالتِه من الألف أن الهلريقة; هذه عر عنه الثاني والجواب، 
اسمه،آحر جبريل من واللام نال،؛ ألف، اسمه من الحروف أول لأن تعار، اف 

منوكان ه، اش رمول، عم ابن الهاشمي المطلب عد بن هماس بن اف همد )١( 
. ٩٥إ/ الأعلام ،;، ٦٨منة ونوني الكريم، القرآن بتمر ;معرفته اشتهر الصحابة، صغار 

. ١٣١-  ١٣•ا/ الطري تمر ينظر: )٢( 

النجودأش ;ن عاصم شخ وهو المشهودين، القراء ومن التابمن، من مح، بن اق ب■ ، ٣١
.٤  ١٣/١الهاية غاية 1س ّة توفي المشهورة، القراءة صاحب 

٤٣



القرآنعلى بذلك 3اولا قال: - عليه اض صلى - اسمه أوت محمد من والمم 
-محمد إلى ومنتهاه ؤقلإ، جبريل نيه والوامعلة وتعالئ، نارك الله مسدوه 

اكزيل.ني - عليه اض صلوات 

عنالأون حزنه كن من تودي ند كان إذا • فيقات الوجه همدا على وبمأد 
أنوالجواب اسمه؟ آحز وعي جبريل مجن اللام أحدت هلم ١^١^،، عن به الاكتفاء 

وجبريل،اسمه، من حرف بابتداء ذلك، على يدن تعالى اش من المسدأ إن يقاوات 
حروفه،نهايه اسمه من نتثوول والإقراء ٦^ / اكزيز به بمحثئم ، ٥^؛^ 
حروفه.أوذ اسمه مجن يتنوول، الإنراء ني نبنيأ - اللام عليه - ومحمد 

هذه، بها مسم الفواخ طْ أن عباس! ابن عن المروؤر اكالث، والجواب 
بأداةيكوذ المتم لأن بيان، إلى محتاجة وهي العلهاء، حكاه ما جمله اللفنله 

قتلىالتي والأداة المتم أداة من عار الفواح هوْ في والكلام أداة، فيه وجواب، 
يحلكما لفظه، لا يحنه قد المتم معي يكون أن ذللث، ووجه ■ به الجواب 

الحروف،هده وحق ت التقيين فكان المم، حرف فيه يكن لم ؤإن ذللمثؤ، لع٠زلث 
الكتابلهدا وتهليله تمجيده إلى بها وثنوصلر تعالى الله أسماء منها نظم الك، 

عمران[]آل ه ز؛؛ أه اثن ؤ قوله: في وكدللث، عليكه. إنزاله وعدت، ما 
مجنالمم حوذ حذف-، فلما هو، إلأ إله لا لله الحرون، هذه وحق التقدير• 
الجواب،.من حذف كذللث، المعنى على اقتصارا به الئمتم 

أنا الرجاج١ وحكاه عباس، ابن عن الئدؤ؛أآ، رواه ما الراح• والجواب 

. ١٣٠\اميرالطري يطلر: )١( 

والمعانيالتمر صاحب، الكوفة، مكن نابهم، الثدي، الرحمن عبد بن إصماعيل )٢( 
.x\s\االأعلام ^، ١٢٨ّة توفي والمر، 

مولناُن،له واللغة، بالحو عالم بغداد، أ،ال من الزجاج، إمحاق أبو الئرؤ(، بن إبراهتم )٣( 
\ا'Aالأعلام ، ١٠٣١ ّة توفي ئءرا؛ه، القرآن منهامعاني 



ذلكومؤن تعار، ، الاأه١١أسماء مها مقرئه المرن بها اشتت الش الحرون هذه 
تألخث إذا لأنها وآي ذلك ني فقال ونون، وحامم، را، لأم بألف 

سائرإن I المقالة هذه أهلر ويقود ؤآمحّ_~>ه، كان الصحف كتابه حوئه ما 
عنيحرجها لا علينا ذلك حماء فإن تعار افه أسماء منها توشت، لم ؤإن الحروف 

فيها.منأتيآ ذلك يكوف أذ 

الحروفهذه من حرف كد أن ، ااعاليةر أبي عن يروئ ما الخامس؛ والجواب 
واللامإلنوه، ؤ اسمه مفتاح ٦ظ/ / فالألنن تعار، اممه أسماء من أسم مفتاح 
الحروفوسائر نال؛ اسمه مفتاح والميز ؤلطيف،ه، اسمه مفتاح 

٠السبيل هدا على المقطعة 

أنهاالصرؤ( والحسن بن زيد عن يزوى ما المادس؛ والجواب 
للورْ/أّماء 

وإزالةالمنميان بين للتمييز توصع الأسماء بأل الجواب، هذا عر وتعترض 
بألفاظالمرقان إيقاع عر القدرة مع كثيرة لنور اسما ^ ^١١٢تكرر وند اللبس، 

يقترذما فإن غيرها لأتنث، إذا الأسماء هذه إن ؛ قالواأن انفصالهم فمن مختلفة، 
كماوهدا بها، اثتتحن الض، للورم وتحتمها تمرها بعدها الش اللففلة من 

٠ ١٨ا/ؤإعرابه القرآن معاني )١( 
تدسالتابمن، تمال من الممر، الحانظ المري، الرياحي بهران بن رفع العالية: أبو )٢( 

.5Y«U،/للذمي الشلأء اعلأم ص يطر: . ٠٩٣نة 
—،٠١٣٦سة التمر، ر كتاب له المدية، اهل من ممر، شه أسلم، بن زيد )٣( 

.٥٦م/الأعلام 
سنةتوفي زامانه، في المرة أهل إمام كان تابمي، معيد، أبو المري، ار يبن الحسن )٤( 

.YYT/Yالأعلام، ٠١١•
ا/؟ه.للميوطي المثري والدر ، ١٣\ا•تمراتجري بنلر: )٠( 



يهذْمفتتحتان قصيدتان وله نلمى، عن القلتؤ صحا ٢ لزمرل فلاق أنشد ت تقوذ 
بقوله؛للأمم كملتها للقصيدة آممأ اللففلة عذْ تجعل أن أردت فإذا اللفظة، 

كادوئد ملس عن القالب صحا وبقوله: باطله، وأصر نلمس عن القلب صحا 
ماإلى مثمرذ ]البقرة[، ِ>حه دلثاالكنن_، ِرح ؤاوءِ تقول؛ وكذللئ، تسلو• لا 

بمثالها.المفتتحة الورة اصم عن يميزها 
هذءأل 1جمإع قيل• أنه وهو آحر، وجه من الجواب هذا على أعترض وند 
كانتفإذا المحققين، عنذ الئنس غيئ الأم أن ؤإحماغ القرآن، من الحروف 

هذ>هأحرجت، فقد المنمتات، غير والأسماء قرآن، والور للسور، أسماء هن»ه 
أنتنكر لا إنه يماد؛ أن ذلالثا عن والانفصال القرآن. من تكون أن عن الحروف 

امرئقصائد مجن قصبية تنمى أنلثح كما ببعضها، منس الور يعفى يكول 
فتقول؛منها، وص لها، اسمآ فتجعلها اللفظة، بهده نبك[ )قفا نحو؛ القيس 

القميدةلأن القمتوة، بعض وهو معحكيا، اسمأ فتكون الأوا سك نفا أنشدت؛ 
دونها.من أكملت لما منها أحلستن، لو 

،الفراءلمنهم العربية، أهل من الحققول إليه ذهن، ما الماح؛ والجواب 
لكلامأصولأ كانت لثا الحروفت، هدْ أن وهو ، ^١٤٢أحد في ٣، وئطرب 
منمنفلوم مولفح هو إنما أنزله الذي القرآل هن.ا بأن تعار الله أحبر منها الموكح 

الحروف،.هدْ 

كانتمطرع، شم دثوان له الجاهلية، في الثعراء حكيم المزني، نلمس أمح، بن زمر )١[ 
. ٥٢ IXالأعلام م، ذ، ١٣سة وفاته 

واللغة؛النحو وأعلمهمالكوفض وسام العدائي، الكوفي الهما» زياد بن يحمر زمي١ أبو )٢( 
.١ ٤ ٥ a/ الأعلام آم، ٧• سة توفي القرآن، معامح، كب أشيحّ ومن دالأدب،، 

عالما الصرة أهل من سيبويه، شيخه به لقبه له، لقب، وتطريب، المستنير، ين محمد )٣( 
. U٩٥/ الأعلام آم، • ٦ سة توفي ، والأدم، واللغث بالمحو 

للزجاجؤإعرابه القرآن معاني يللر: )٤( 



التنبيهله؛ ثيل للجمائ؟ معلوم وهو الإخبار هذا فائدة وما ناتلر؛ ناد فإن 
منهايولفون التي الحروف من مولفت القرآل هدا أن ذلك ومعنى إعجازه، عر 

لكم،مقدور فجنه أمكنكم، معارصته غير في كلامآ حاولتم فإذا كلامهم، 
ليسذللت، أن تحلموذ وهلا بمثاله؟ الإتيان عن ئنجزول بالكم فما عندكم، وأصله 

انفرادهْع كمدؤته عليه ائدرم كيلك كان لو إذ ء السلام عليه _ محمد عند من 
وظانرثمأ.
كانالمعجم حروف حمالة إل الحروف بهذه أثير إذا الوحه هذا فعر 

علىوتدق بعضها فيدكر ، ثاء تاء باء ألف المر؛ بمم بقوله المتكلم كإثاره 
الطرفمن والمتم الأعلى، الطرف من ، لاميم؛ ألف اختصاص ويكون حميعها، 
إربها مثارآ الثلاثة الأحرف هذه فتكون الخارج، بين متوسطه واللام الأخير، 

وسارالإحاطة. دلاله ذلك في ويكون والوسط، الطرفين من الحروف حميع 
فيوالكلام الوجه، هدا على التأويث حبل إذا النحو هدا من حكم فيها الفواح 

فيألفناه الذي الكتايث خطية أبوايبث من باب في مجمؤع وهو ، يطول، تفصيلها 
النحوية.العجزة مميتاها التي المسألة في القرآن، معار 

الفواحهذه أن وهو ،، الأمحفشر إليه ذهب ما لأقل/ / الثامن؛ والجواب 
لمأنها وذللث، بعدها، الذي الكلام وافتتاح نبلها التي الورة انتهاء على دلائز 
/سورلأ أول في إلا القرآن في توحد 

؛الافتتاحهذه اختصاص في الفاتده بنتن أن عاليه بص قلنا ما إل ذم، فإذا 
زيد،يا ألا نحو؛ خطابها، بها مفثحه المرب وصعتها التي الألفانل سائر يوف 

الأصل.ني كذا )١( 
العربيةأحن. والأدب، باللنة 'ءالم نحوي المري، المجاثعي عدة مبن سعيد الحسن أبو )٢( 

v١/ الأعلام "آم، ١ ٥ محنة توفي وغيره، القرآن معاني كتاب وله يبويه، ّعن  ١٠١
٠ا/القرآن ،عاز )٣(  ١٧٠

٤٧



إلىالاختصاص مائدة استخراج في الرحؤع من تدأ تجد فلا صباحآ، أنعم وألا 
نقدت.الأنواواض أحد 

مزوةوهو ،، عبيلْل أبو ذكره الأخفس إليه ذهب ، الافتتاح وهدا 
،٤١ُجاُدص.عن 

عليه- الني • نال مذ على الرد بها ثصد الحروف طْ أن التامح والجواب 
ؤوإثد.ع1للمت تعالى نوله فى وذللئ، الماس، س المرآل يودعه ما يثنس - السلام 

العربيعن مأخود القرآل أن زعمتم لهم• قال تعالى فكأنه ]المحل[، يث 
٠علمائكم عند يبت ما أمماوها التي الحروف هده من ومؤلف كلامكم هو الد.ي 

مماالقرآذ أن على للدلالة ذكزث الحروث هده تكون أن الخاشئ: والجواب 
تحصه،الذي باسمه منه حرف حرف وأجزائه أيعاضه عن ويحتئ ويكب يدول 
الخلف.إلى اللم، عن منقولأ الزماف، نيئ 

فينيكرها ومحدونها، هي عثرة ومدها المتقدمة، العثرة الوجوه فهده 
اكالث،.اسلس 

عليهام صلوات الرسوو خبو فى مسألة 

القرأنثلث قرأ ®من عليه: اممه صلى - الرسول نول على الزيغ أهن اعترض 

الش.الأصل: في )١( 
والأدبواللغة باكحو اللم أئمة محن الصري، بالولاء التئمي ءٍيلة أبو المثنى، بن معم )٢( 

. U٢٧٢/ الأعلام أه،  ٠٩ستة توفي القرآن، مجاز منها كثيرة، مولفامت، له الناس، وأيام 
ابنالتسيرعن أحد ر، مفمكة، أهل من تابعي الكي، الحجاج أبو جير بن مجامد )٣( 

. 0٢٧٨االأعلام ،و، ١ ٠ ٤ منة توفي عباس، 
.٥٧/١المنثور الدر الموطئ: ينظر: )٤( 

٤٨





ؤإلأ'آنت،تحثؤوحل: عز نوله ومه يدْ، في هو نل: مكن.نه، \]ثيت 
أ0لا لها، والمالك، ولبجا مض عر ]البقرْ[، "؛4 سمأحمك،يمؤءممدءأوةج 

السلام.عله نوله، مض فكذللاح عقدة، على تضم اصابعه 

والنعيملليمين الخلد ؤإحراز والتقسيم التفصيل في الفائدة فما ئاتثت قال فإن 
كالشة،كانت، بالدوام اليثارة بها تقترن لم إذا النعمة إن نل: /خظ/لالثمال؟ 

ذللن،فيكون فيه، مح1داّ يكون ما ض ثم التخاليد، وهي العظمى البشرئ فقدم 
هوالتشبيه، طريق عر ومضهما اليدين وذكر المخاط—،، إر الأهم تقديم عر 
الشّرععند السماء نحو اليد بط في كلهم الناص عادة به جر'—، ما نحو عر 

والسلام.النعمة، ص—، ص تملأ وأن الرحمة ص يرجو ما طب والدعاء 

ثحويةمسأنة 

عثمانأبا إلا الياء ص بدت واوْ )حتوان( نولهم أن عر النحويول أجمع 
أصنإرالواو أن زعم فإنه المازئ، 

واو،ولائه ياآ عينه ثبمد العرب كلام في ليل أنه الحوييزأى حجة ومن 
عينهما جاء وقد الوسهل، ص أثقز الأحن لأن الحكمة، مقتضى صق ذلك، ولأن 

موضعهو الذي الأومهل في فاحتمل وحونت،، لوئنإ نحو: ياء، ولامه واو 
تندبالياء الثقل موضع كان لما الأحر وحص الياء، من أثقل هي الي الواو الخفة 
:وقالواالمتثقل. اككان في الخفيف الاكان في الثقيل بالأفظ الحاو ليمد الواو 

.٢٨٠. ٢٨٤آ/اززني مريق، شرح الممن، ايزحي: يتقلد: )١( 
وأصلهالحي، جض اضآ والختوان سيده؛ ااا؛ن حي(؛ )عادة الترب لسان ني حاء )٢( 

وهداالحركات، لتختلف ابءين لتوالي اّتكراهآ واوأ، لأم هي التي ابء نقلته ختان، 
فيهالواو وأن الواو، مدل، غير الحيوان أن إر عثمان أيو وذهبه وسويه. الخليل مذهج، 
•- فعن منه يكن لم bن أصل، 



النظيتفلا القياس، أوجبه ما عكث فقد وواو ياء من حيوانآ قيت فإذا 
يصححه.الكلام في النظير ولا يجيره، 

أحرئولففله أصاله، على دال اللففل هذا ظاهز أن عثمان أبو به يمج ومما 
أصله،على بقي فد عنم اسم وهو ،، ح؛زةر بن رجاء ت قولهم وهي ،، ١ كلأيهم 

يقال؛أن لوجت، واو بعدها ساكنة ياء فيه التقى إذا كلامهم سائر غير كما غير ولو 
ياءالواو قميئا آيوام، وأصله أيام، يوم؛ جمع في نيل كما حيه، بن رجاء 

منأصله )حثوانآ( أف على دلاله أصلها على )ح؛وة( فتركهم فيها، الياء وأدغمت 
العينمن اللام موقع أن ذالث، /اّو/ صحة على به بتيذ ومما والواو، الياء 

)يوم(،مثل في ياء والفاء واوأ العيي يكون أن جاز وكما الفاء، من العين كموقع 
قزؤإن مجيئها، في مواء )ويل( مثل في ياء واللام فاء الوار وقؤغ دقوعه وكان 
كانؤإن اللام، موصع في الياء بعد الواو مجيء بمكر لا كذللث، عليهما، البناء 
له.نظيز لا مفردأ حرفآ 

لهم:يقول أن مذهبه على يلزم الذي الشذوذ في النحويين قول به يرُد ومما 
فأنتمنظيئ، لها يكون أن عن الكلمه أحرجت فقد أصلا الواو جعلئ إذا كنث 
كلامفي له نثلير لا ما وأتيتم شذوذي، مثل شذوذ إلى قولكم في حرجتم قد أيضآ 

كلامهمفي وليس واوا، مفتوحة ياء بعد مفتوحه ياء قلبتم أنكم وذلك الحرب،، 
سواء.القولين في والثلووذ نفلير، بلا آدعينتح ما أن كما نثلير بلا فهذا ذللت،، 

استثقلوالأنهم واوآ )حيوان( من الأحترة الياء النحويول منت، ؤإنما 
إلىبالياء اللفظ من الفرار وكان آحرْ، في نمل؛زيادتين قد بناء في المتجاض 

نم،.الأهل: ني )١( 
كلامهم.عن الصواب: لعل )٢( 
غيديفي العزيز عد بن لعمر ملازعآ وكان ءمرْ، في الشام أهل شخ حيرة ين رجاء )٣( 

.م والأعلام ام،  ١٢ط توفي والخلافة، الإزرة 



إلىالب في تراهم ألأ كلامهم، في معتادأ الياءات، تجانت إذا بالواو، اللفظ 
أصلهاأيضا' ومحئ الياء من أصلها وزحئ وعنوئ، وحوئ يقولون؛ ورحى بمي 
مالولا أصلها على اللام وتتى ورحي، عني يقال،ت أن الحكم دكان الياء، من 

إلمح،دبمى ر'حم في الألب من فعدلوا المنقلة، الحروفح تجانس من كرعرا 
المثقلةالحروف بين لتخالث ١^ هدا في لها أصلا تكن لم اض الواو 

فيوكيلك الياء، هع الياء من الياء، "ع عليهم أحفث الواو فكانت المجانسة، 
والسلام.)حتوان( 

.ئآ
مسيببت 

مض،را،تقول 
اكوراىاصاذْن عليه ونئامينئئةسركا 

الطيرعوافي إليه فانحهلث المعركة، في وطرحناه اف، الإنهذا فتلنا أثا يريد 
لخمه.من تنثئ 

النّور،من الكبير الضخم والثنعم واحتصاصهما، المثّتجن عن وساد 
يوصللم رئيس قتلناه الذي أن أراد ت يقاد أذ عنه والجواب والأنش؟ الذكر وهما 

مابعد مقتولأ فحمل عشيرته، من منه ومن وظ/ / أصحابه فتل بعد إلا فتله إلى 
هذائتل فلما منها، الضعاف تزاحم التي الفتيه المور وشيعت الجيفث كوت 

ذكئذكان القثاعم، إلا لحم إلى حاجه به ما المور من تق لم الرص 
منآخر مرة بى ممام وأن العوافي، من يشبع ما آخر ألهما عر محهآ عمين القث 

نبيك•في ونوددة لرس ئتل، 

نونيالجاهلة، ني الرب أبطال من شاعر له، ف ومهلهل التغلك،، دمحعة بن عدي هو ، ١١
صا<آ.والثعروالشراء، ، ٢٢أ/•الأعلام ّة،-اقم، 

. ٥٥٨م/المفصل والعجم )ننعم(، الرب لمان )٢( 

٥٢



سو

الحائزثم الجازغ يخمو لا 

^؛١،؛ثل مص 

الفايسالتزو صزلة بطغ لم زن في لر ما إذا اللون وابى 

الكذمفرؤغ عليهما يطرح ننموبمتن حنبمين على تحرض حسه فالجانغ 
رووسعليه تقع الين في ثغرص حب والجائر الأرض، عن لرفعها 

تنثريلا القمم، أل ومعناه نير، •' يالفارمية المسماة العارصه وهي الخن—،، 
تحقتثن، لا غ، الخف. لحناالممدة الخثة هده أف كما ^،، ٠٥١١بحنا, 

الئل•الحض 

ابنوقال ، '١ ' أ/ المفصل العجم وينظر; ، ١٢٨ص ديوانه ني لجرير شعر بيت هذا 
امتوشالذي الإبل من اللبون ااا؛ن (: ٤٥٩)ا/ميويه أبات شرح كتابه ؛ي المرافئ 

ثن،تع له الذك، الإبل مجن وم بازل،، جمع د١لنرلا الثالثه، في ولحل ستتن 
الحملةوالصولة; فيه، شد ولر٠ الحبل، والمرن* قنعاس، الواحد المفنام، والقناعيس; 

ابنبمنزلة النعراء في أنت، له؛ يقول العاملي، الرقاع بن ءد*تم، يهجو؛دللث، • • علته• 
وابنالبازل، الفحل بمنزلة وأنا به، ينض ولا شيئا يخي لا صعيفح الإبل، في اللون 
الفحول.دير يستطيع لا اللبون 

٥٣



ألثاثأونخبس 
القرآنفواتح في الباقيه العسرة الأحوبه 

أسماءهي الفواح هذه أن جرج وابن قتادة عن ردى ما • أءJل٠ا 
ذلكض لأن للور، أّماءٌ إنها قال نن قوث هدا وليس لكرآزص، 

Jأءيانها.لسور مخمرصه وتلك قرآن، بها آنتح ما أن عر تدن تأنها[ 
المجازلْأ،ر كتابه ر وذكره مدة، أبى عن روي ما الثار؛ والجواب 

لأنالور، بين للفصل إنها الأخض قول غئ القول وهدا الكلام، لأفتاح لأنها 
.احرى سورة تممدمها لم ؤإن الفاتحة بهدم السورة تفذح أن بمح أنه يريد هذا 

•الأخرى عن إحداهما مصز محورتين بين إلا تفر لا أنها الأخفس إليه ذهب والذي 

الفواحهدم أن الفاحتة، أبو متهم ءلائفة، عن روي ما ٠ الثالث والجواب 
.و/ ١ ٠ / تعار الله إلا تأويله بملم لا الذي المتثاح من 

مزأ،كتاب، كد ر فه قال:إل أنه الثعىل٦؛ عن رُوي ما الرابع: والجواب 
•أثrههال٧، وما ^ ^١١٣القرآن ر ومره 

الأعلأءم،  ١١٨محنة توفي أكمه، صرير ، حاخظ شر الصرى، الدوصي دعامة ين تثادة ( ١ 

ءصرا<،،ي الحجاز أهل ؤإمام المكي، ١^٢ شه حرج، بن المزيز عد بن الللث، يد )٢( 
.١ ٦ • إ/ الأعلام م، ١ ٥ • سة نوني 

.الطريشر ينفلر: )٣( 

السباق.يمضيها زيادة )٤( 

.I للسورة شعار !لكلام، مدأانتتاح، )ألم( •ومعنى ت نال القرآن مجاز )٥، 
الثمامحت،الحدين، رحال ومن فقيهأ، وكان تابعي،، ١اكو٠ي،، الشعير، ثراحيل بنر عامر )٦( 

.٢٥١"ا/الأعلام توز،سة'ا'ام، 
ا/ا'هّالمنثور الدر يوطي: والا/إها، القرآن لأحكام الجامع، القرطي: ينتلر: )٧( 



إلىصار المشابب من جعله من لأن نبله، الذي الفول غ؛ر القوث وهذا 
توجهين 

العلم.ني والرامخوذ الله بملمه مما يكول أن أحدهما؛ 
الذلك أف من نولها على يعرج لا طائفه إليه يذهب ما هو الأحر؛ والقول 

تعالى.النه غيئ يعلمه 

وعلىعليها يطلع أن يجور فإنه كتابه فى تعالى الله أسرار من إنه نال؛ ومن 
عتجهءئلأظهرعق الغنب ع—لم ؤ تعالى؛ يقول لأنه اللام، عليهم أنبياءه أ٠ئالها 

]الجن[.3ه 3ءلأٌتيآنمحينرٌوي لّدا 
واحد،فالألم حروف الحروف هذه أن الخاص؛ والجواب 

منما نال؛ أنه ابن عن الذي وهو أربعوف، والميم ثلائوف، واللام 
واللامصنه، فالألفن وآحاله!؛، أقوام مدة في وهو إلا الحروف هذْ من حرف 

سنة.أربعوف والميز منه، ثلاثوف 

منلأنه العربا، علوم من ليس ذلك بأن يعترض من اعتراص يتجه ولا 
الكتابأمل بعفن أن روي ففد عامتها، علوم من يكن لم ؤإن حاصتها، علوم 

مدىفاصتقصت ٌتة، وسبعون إحل.ى غايتها مدة قال؛ ^، ١٠١١^سمع لما 
عينوتمثتين زادت قد العده ورأى ؤألم۵ىه و ه ألم ؤ سمع فلما الإسلام، 

٠بالخيثه آمنه بئر ّنه 

المقطعةالحروف الميم الجمل وحناب ٠ )حمل(ت العرب ان يخي منفلور ابن تال )١( 
نالأكالأعداد، على للدلالة الأوأحاوى اكرتيب، على الحروف استخدام به ؤيراد أبجدا على 

صالقرآن، آي عد ني البيان الواني; بفلر; الخ، •• • ثلاته والجيم اننان، واياء واحد، 
•٣٣.

يرنفني حاء وكما العاشر الوجه في باسمه المؤلف صرح كما أنس، بن الربح *و• )٢( 
الطبري

٥٥



يهذءالسور آنتحتر قال؛ أنه وهو ئطرب، يوإى أحد ت السادس والجواب 
وساiرواالقرآل بمتعوا لا بأذ ماصو؛ا لئا الشركين ماغ أّبها لتمح الحروف 

ؤيفون• حيث همتهم تحار الله حكى كما عته، 
ولميعتادوها، لم التي الحروف هذه نمعوا فلما ت قال ]فصلت،[، ه َ.بي نأأمأ-محمح 
ممرمحا القرآن من بحدها عليهم نقي لها أصاحوا أمثالها، كلامهم ني سمعوا 
فيونئكنه نلوبهم في الإيماذ 

سلالكان إذا خل/ ١ ٠ / له' إسماعهم لأن مضعفث الجواب، وهدا 
القومفيعود المالوفح، الكلام إلى وير-ني الفواح هذه ئثحطئ ما رنن، يكون إنما 
بفعله,يتعلق مما مثموده يمح فلا ثيئآ الله ممد أن يصح ولا الثار، إلى 

كمامقطعة الحروف هذه الناس إعلام بها المراد يكول أن • الماع والجواب 
اللأنهم بحال؛ها، علما' ويحيهلوا حكمنها على لبمريوها مؤلفه بها أحبرهم 
الفانيتانلهم ئجمنث أحراسها، يسمعون ؤإنما أسماء، تأليفها س يعرفون 
يالمولفة.ؤإتباعها المقهلعة الحروف، ذكر بتقديم 

التعاليم،لترتستج موضع هجاء ، الحرونهذه إن ت يقال أن ت الثاس والجواب 
أنماهالكلام س أن أراد س التي الحروف، هذه من القرآن إن ت نيل فكأنه 

معرفةإلى أنتم تتوصلون كما بها علبب إر ئيهوصل بأدناه، منه تيدأ أن احتاج 
أولأ.هده بمعرفة الكلام ساتر 

تحالئالله جب' لما أنه من المتأحرين بعض إليه ذهب ما التاسع؛ والجواب 
قومذهب، كما صفاته، فى يمح لا بما الله كلام يمم، س الناس في سيكون أنه 

أنإلى وذهبوا كلامه، حكايه هو إنما الله، كلام هو ليس التلص القرآف أن إلى 
هوالقرآف أن تعار الله مص صفاته، س صفه هو ؤإنما بحروف،، ليس كلامه 

\اخ\د\ءو\ه القرآن معاني و\زج}ج.■ .< \/TT\ضرالطري يفلر: )١( 

٥٦



أنبمح لا ذلك رأف وتتفرق، وتتألث وتتقهئ سعص التي الحروف هذه من 
المذهب.هذا ذم، من على الرد بذللثه القصد ولكن القدم، صفاينخ من يكوذ 

،مختلفة أجوبة ذكر لما الطبرخ حرير ابن احتار ما ت العاشئ والجواب 
علىوهذا • القول هذا وآحتار المفرول إليها ذهب اش العاني من وهو 

مختلفةلمعان صالخت، ؤإن الواحد0 اللففله لأن يضح لا أءإالقه الذي الاثللاق 
العيأن ترى ألا كلها، العاني تللن، بها يراد أن يصح لا واحد مكان ني فإنها 

و/١ ١ / إرادِْ مع يكول أن تصح لم الجارحة بها وأريد كلام في اسعملث إذا 
هذاوجه ولكن راد، أن يصح التي الحاني من غيرها بها مرادأ بها الجارحة 
منهاحرف ليس قال؛ حيث أنس بن الربيع مذهب فيه ذما يد لكن ؤإن الجوابث 

وبلائه،ألانه على تنبيه وهو إلا حرف منها وليس أسماته، من  ٣١مفتاح وهو إلا 
لأشياءالواحد الحرف فجعل وآجالهم، أقوام مده في وهو إلا حرف منها وليس 
•ذكرها التي الجهة من يضعف وهو طرفته جرير ابن سلك، مختلفة. كثيرة 

أبوابهإليها لئ~رع أطلمت الحروف هذه إن •' الوجه هذا على نيل ولو 
تتعالى قوله مثل في لو جواب بمدف كما المغرون، إليها نه1، التي المعاني 

يحذفن،، ]الرءد[ 4 3 آولإ آ'لأمح يب تحت أز ألجتال يد ثي؛، ي، آن ثز زؤ 
وصح.ذللئه لاحتمل العاني، أبواب إليه الجواب 

بهاوترفي بغل.اد اسوطن والتمر، التاريخ، صاحب الطري، حعمر ابر حرير بن محمد )١( 
.والأملأما-/ا،ا•، ٠٣١•ت 

(.١٣٩- شرالطري يفلر: )٢١( 

حروفهي التي السور مفاتح تأويل ني عندي القول من روالصواب : ١(  ٣٩/ )١ الطري قال )٣( 
•٠ • • • ءيرْ المقرين ماتر ناله ومحا الربح ناله ما يحوي منه حرف كل أن . ٠ّ العجم 

٥٧



السلامعليه الرسول حبر في مسالة 

وفيالار«، ئ ما س في القرآن هدا كان »لو اللام: عاليه الني قال 
احترق*لما النار في ألقئ ثم إهابث في القرآن جعل ءلو ت أحرى رواية 

فماغيره، وصحاف القرآن صحائف ين تمئز لا النار نرى المعترض؛ نال 
الكلام؟هدا مض 

بنبكر أبو صعمها أجوبة بثلاثة ذلك عن ^١٦٢ ابن أجاب ند له: نيل 
ا-حتارْل؛،.بجواب وأجاب الأنبارىأ"أ،، 

الأسأف الأصمعئءى عن ;وى U الثلاثة: الأجوبة من الأولأ والجواب 
فأثئعنها: افه رصي ءاتثةل٦،، قالت كما الإنسان، جند عن كناية هاهنا 

علمهمن أن ذلك ومعنى قال: أهبها. في الدماء وحس كواهلها على الرؤؤس 
أبيعن روى كما وهو النار. نمحرمه لا لمين الممن القرآذ وتعالى تبارلث. الله 

المفهرسالعجم ينفلر؛ مسنده، في أحمد والإمام سننه، في -ارمي الاروا، )١( 
بغدادتوم، والحدث، بالقرآن والمعرفة والأدب اللغة أتمة من نية بن مسالم بن اش عبد )٢( 

\.TU/iالأعلام سنة 
أكمهمومن واللغة، بالأدب زمانه اعل أملم من الأناري، التامم بن محمل. بكر أبر )٣( 

منةفي بغدهاد توم، والحدث، والقرآن اللغة في كير، مؤلفات له والأخار للنعر حففلآ 
.٣٢٤آ•/الأعلام .، ٠٣٢٨

فئةابن بها أجاب الي الثلاثة الوجوم ( ٤٢٨.أزليه في المرتمن النريف، ذكر )٤( 
*ذللثج في واختار، عاليه، الأنباري ابن ورد 

صنةبالمر، وتوم، الشعر، ورواية باللغة عالم المسرى، الأصمعي ئريِح بن الهللث، عبد )٥( 
.١٦٢أ/الأعلام ،^، ٢١٦

توفيتجإليه، هق النبي ناء أحب، كاث عنها، اش رمحي المؤمنين، أم المديؤ، بتتج عاتشة )٦( 
ؤ ٢٤م/• الأعلام ، ٠٥٨سة 

٥٨



التعالى اش فان المعلقة، المصاحف بهذه ئعتروا ولا القرآن اقرؤوا ا■' ؛مامة؛ 
القرآن.وعى تالبآ يعذب 

الملمولعليه أجمع بما وصعقه يصح، لا ضعيف هذا الأنباري؛ ابن نال 
للقرآنكانوا ؤإن \ظإ ١ / عاصين الدنيا قارنوا إذا الكبائر أهل تعذب صحة من 

*أكمقال؛ أنه - السلام عليه - الض عن اتجر في روي وبما قال• واعتن• 
)يا.أض ئافقي 

بأنعنه الانفصال يمكن القول هذا على الأنبارئ ابن به آعثرض الن'ى وهن'ا 
وشحفظ، وعى! ومعنى تحريه، ولا النار تمشه لا القرآذ وعى ض • المراد 
ألقئلو النار تحرئه لم بحدودْ قام فإذا حيوية، يمح ألأ له حمظه قط حفظه 
وعملالتلأو؛ حفظ ض المعئ: يكون الوجه هذا فعلى فيها، بمي لا وهو فها، 

النار.نمته لم بموجبها 

LJالمار فى أكن لو الهائ: أن هو شة: ابن أجوبة م الثاني والجواب 
اللهفكاف المكتوب، فأما فيه، المكتوب، الجلث يحترق كان ؤإنما الارآذ، احترق 

•الإحراق عن له صانه تزئعه 
فىالمكتوب، هو الارآذ كان إذا أنه اسماي، هذا على الأنباري ابن واعترص 

اتجرلحمل وجذ فلا جميعآ، فيه والمكتوب، اامكتوب، تحرق لا المار فإن الجلد 
.هذاعلى 

الارآفجمع لو المراد؛ذللت،: يكون أن هو ننمه؛ ابن عن المالئ والجواب 
دلالةاحترق، لما المار فى أكي ثم الملام، عليه اممه، رسول ٣• على إهاب في 

ستةحمص أرض في يندهم، الشام سكن صحانح، اياهلي، عجلان بن صدف أماعة؛ أبو )١( 
. Y'Y-/rالأعلام اا/م، 

(.٠٢٦آ"/المفهرس نده)العجم مسفي أحمد الإمام رواه )٢( 

٥٩



م٠مئحاو فهو يوفاته ذلك امهيإ قد كان فإن ت تال معجزته. وصدق نبؤته عر 
وثكايتهالدشسا، كلام نحو السلام، عليه بمضيه، اتقطعث الض المعجرات سائر 

•ال>صىأا، دسح المر، 
معلومةالمعجزات ت قال بأن أيضا الجوابث هدا على الأنباري ابن واعترصن 

ولاالمشركين، عر به احتج أنه ولا جملتها، في ذلك إلينا قمل ولم مشهور؛، 
له.التسلم أو تصحيحه طف في جوابهم من كان ما ذكر 

•أي احترق( )لما ت بقوله أراد أنه هو واحتار0 الأنياري ابن إليه ذهن، والذي 
الليلآناء يتلونه فهم الأخيار، عياده نلوب أودعه ند تعار اممه لأف بمل، لما 

منزلارإر اللام عليه لميه وتعار تبارك الله نال كما وهدا ت قال والنهار• 
انغل،بالخاء مل لو به المرائ وليس ني1هُ/آاو/الاءُلأى، لا كتابأ عليك 
.وووو'ثجم تحفظه القلوب كانتs إذا يدرئهُ ولا الاء ت؛طله لا المعنى ولكن 

نحمما عر التنبيه ؛دللث، القصد يكوف أن وهو • حامى جواب ذللث، در 
المارفي وألمي جلي• ر جمع لو وقال؛ شانه، من وعقم القرآن أم من تعار اش 

وحفظه،وعاه إذا الإنسان حال على تنثيهآ ذللث، فتكون أحرقته، لما به وسعرت 
تىحنثعامهسدى  joUجم عل ؤأ>لاهذاآلمنءان ؤ دعر• جئ افّ كقول وهو 

عرأنزلماْ لو ت المعنى يكون أن وهو ، وجوْ أحد عر تالحسر[ زنه حث—يوآلته 
وحضع.للأل جنيه وغلظ طيه جناء مع به فنعل جل 

.٣١٢\إ\'ٌ'\؟ا الشفا ماض: القاضي يتنز: )١( 
(.٤٩٩المفهرس؛/)العجم أحمد والإمام ملم رواه )٢( 
ماغير الخبر تأؤيل ش المحح 'والوجه )ا/دآأ(ت أماليه في المرتضى الشريف نال )٣( 

ٍلريقعلى وآل عليه اش صلى الني كلام من هدا أن وهو الأنباري، وابن قتيبه ابن توهمه 
انهوالمعنى محلره، وعفلم تدره جلالة عن ؤإخار القرآن شان سلم في والبالغة المثل 

قدرهوجلالة شأنه للو شيثآ تحرق لا مما اكار وكان النار في وألقن إهاب في كتب لو 
•٣.آ/٩ المرتقي \a\J ابمآ وطلر المارم، تحزئه لم 





تال؛أن إر المذم، هذا صعق رأى ؛ما الزجاج إمحاق أبو وذنب 
الذيالخلل من بدئ هو وإنما للصرف، أماره هو ليس المرصع هذا ني اكوين 

والكررالفم منه الحركتين بحذف الحرف على لحل 
الالمعتلة الحروف من الحركات سقوط لأن صعيفح، أيفأ الجواب وهذا 

هذامثل وفي ويدعو، يغزو مثل ني لوجن، ذللث، وجث، ولو منها، بدلأ بمضي 
المواضعهذه من شيء ني الحركات من ينوص لم فلئا بقاض، ومررت ناص، 

•تعويضي إلى أيضا الحركة هذه ئحج لم 
الكرةبعد كانت لما ومجاري جواري في الثاء أن الصحيح والجواب 

فيالكرة لهذه إشباعا تكون التي الياء أشبهتؤ الجمع ألم، يعد اللازمة القوية 
الألمهبعد نمار وحدها، الكرة فكأنها بها اعتداد لا الياء وهذه احيي، ممثل 

واحد.حرف 

تقيل هناك، كالمدة هنا ها المدة إل ت وقيل صحارئ، ت بقولهم عورهمر فإن 
إنماالجمع ألم، بعد الفتحة' لأن المكان، هذا في لأفتحه إشباعآ تزائ لا الألف!، إن 

إثباعأرأ،.تثوئ فلا أماكنها، من الكاذ هذا وليس الكمرة، مكاذ عي 

مصببت 

ثؤ'ادص:أبو قال 

محكان ؤإن العير كدم، فنة من ئصلأ لما قلق 
،٤٧موص غاراطع من إذمصنا حلفهاثن وري 

•٧.أ/ الممف ني الزجاج ياي جتي ابن ذم  ٢١)
.٢ ١ ١ ٢; اكريح نرح الأزهري: حالي واكخ ، ٩ ١ T/ الأصول الراح: ابن بفلر: )٢( 

لهالمجيدين، الخيل وصاف من كان جاعالي شاعر الأيادي، الحجاج بن جاريت ليال أبو  ٢١٠)
.:آ/،أاالأعلام نعر، ديران 

. Y٥٣/ النمل والعجم صا'آ، دواد أبي ديران  ٢٤)

٦٢



الجل،في الهلريق من خزجا لثة! من صلا ومعنى وأتانأ، حمارأ يصف 
برح،كان ؤإن العير كذب ■' ونوله • ماء الفي متطيت •مقرئ جل، • والفت—ه 
سال;يحتمل 

ءا~لئ،كذب العرب! كقول الإغراء، بمعنى العيئ كذب يكون أن أولها! 
عترة!لاأنال وكما الخج. علك أي الخج، 

فاذهثيعبوقا سائلتي كنت إن بارئ ثى وماء العتبى كذب 
العير،عليلثs البيت! فمعنى العتيق، عليك أي' العتيق، كدب فقوله! 

جاءتنخ ومعنى اليمين. ناحية من .تتهذ لا ما الشمال ناحية من جاء وإن فاطته 
الشمال.ناحية من 

وإنظنه، وأ-حقن أمله حاب> أي العير كذب، معنى يكوف أن الثاني! والجواب 
أحد.جانسؤ وأي ثمل، ناحية أئ أطعنه فإني يصعب الذي الجانب عن انتقل 

الذيالجانب من أتاني وإن العبر أن معناه يكوذ أن الثالث! والجواب 
أنهوأخرني به، أظفر لا أني على بدللث، ودلي منه، ونحوها الْلير باتي أتشاءم 

مني.يملث فلا أطعنه لأني به، أحبر فيما كذرب، فقد صيدي، من ليس 
وأهنتمينلث،، إلى شمالك عن حاء ما وغيرهما والغلي اللير من والارح 

النايغة!قال ولذلك به، يتشاءمون ااعربا أكثر وهم نجب 
الأمودأمالغراب حبرنا وبذاك غدأ رحلثتا أف البوارح زعخ 

منتجيء التي وهم، واخ، باليتيمنون لا وهؤلاء نجدي، لأنه بالبوارح، فتشاءم 

الأولى،اللقة شعراء ومن الجاهلية ني العرب نرسان أشهر العسي، شداد بن عنترة )١( 
ص0\.والشعراء والثمر ، ٩ ١ o/ الأعلام 

. iU\/\اJنمل والعجم ، ^UTعنترة ديوان )٢( 
.A٢٨٤ القمل والحجم صا'ح، اuيم ديوان )٣( 

٦٣



علىفإنهم الحجاز أهز وأما بروحأ. ونتح سنوحآ، نثخ يقال.■ الممن، ناب 
أبوتال ولذلك بالبوارح، ويتيمنول بالواتح يتشاءمون لأنهم ذلك، من الضد 

ذؤيب١١

ا-بمابهالآ،يصنك يهوئ الذي هوالئ يكن فإن الشح طز لها زجرت 
حجازؤر.لأنه بالوانح فتشاءم 

اليميذاعتبارهم هي أولئك به يتشاءم بما هولا؛ وتتمن احتلأنهم وعلة 
تأحدهما ئيثان، بها تيمنهم وعلة العرب، بها يتيمن ناحية واليمين والشمال، 

سحال كد في وأكمل أتم البن أن ت والثاني الين، من المأخوذ اللفظ 
ولاJلكاالشوعئ، الناحية تلك يسمون صاروا عنها الشمال ولقمان الشمال، 

وهمالشأمة، أصحاب ظ/وآعدامء  ١٣الميمنة/أصحاب أواياء0 تعالى الله سش 
-؛ومل ن'؛ أمحب ءآ ألناي ؤرأمحب فيهم؛ قال الذين الشمال أصحاب 

وشمال،يمين من مختلفتين ناحيتين ؛اولك، المرادفليس ،^[ ]١^١٠ 43وحمم 
هوبما المربح وتعالى تبارك الله فخاطب، وشناء، سعادة حالتا به يراد ؤإنما 

اللفظين.في بينهم عليه متعارف، 

أنفهمأيماذ يعتبرون بالوارح وتثاوبهم بالواح تيمنهم في نجد قاعد 
شمالهمناحية من أتاهم وما به، تيمنوا أيمانهم ناحية من أتاهم فما وشمائلهم، 

له.ساءموا 

منأحدها حاء فإذا والفليي، العلير يمين ذللث، في يعبرون الجحاز وأمز 
بالواتحويتشاءمون الباؤح بيمين يتيمنول وهم يمنه، أولألث فقل• الشمال ناحية 

سةنحو ني ونوني بارثاء اشتهر مخضرم، شاعر الهغ.لي، حالي بن خويلد ذديب أبو ، ١١
aYU ، الأملأم/Y٣٢٥.

المفصلوالعجم هسرأث، الهذليض أشعار ثرح يننر؛ )٢( 



الناحيةهذه نمت العرب، ولممول الشرس، الناحية وهى ميامرها، توليك، لأنها 
عملإذا أعئ، رجز يولهم• أتعوا ولذللئ، لالسير، تفاولأ اليرئ واليد المار 
الكماونط في الخلين ونموا ، للتفول، تنئ، ت قولهم ياليمين، تعمل محا بشماله 

.وتلاقيها بانضمامها ويتشاءمون ؛ذلك،، يتيمنون لأنهم اليتره، أؤلرافها انفرحت، إذا 

وهذانجديآ، ويوما حجازيآ يومآ يتكون الْلريقتين يملكا مى يتفق ويد 
•يوله يمح، تشاءم قد نهم م، 

روخطم بن النوم تمس ما 
^^٢،شب، أو المح، غراب من 

'•الميمية قصيدته في الحجازيين ٍلريق على ؛المانح وتشاءم 

يآنآمالمنح طير لهما جرت ما بعد الويت، من بشر أجارهما 

فو
شريعةينوه فرات، كذ 

توالمعنى منه، فيوري الماء إلى يشنع الذي الهلريق وهي الشرعة، المريعة 
أنذلك، معنى مأتاه، من ويأتونه إليه، الطريق ينهلو0 طلاب فله عذلمؤ ما كز أن 

وغيرْ•علم بذ إليه، العلريمح، ينهلوا حك، عليه الناس يتزاحم شب، كز 

الجاهلية،ني الأولى الطقة شعراء س نيس، اعشي اJهروذ، نيس، بن ميمون الأعشى )١( 
.١٣٤ U/ الأعلام س. نة ونوني طم ولم الإسلام أدرك 

. y٥١٢/ ؛_-}، والمجم؟، _UArالأعشى ديوان )٢( 
تلأظ>ما.وفيه: ،  ١٨٥ص العلب( التح، دار )طبعت الأعشى ديوان )٣( 

٦٥



صاونجبس 
اتئزآنفي منأنه 

ؤت تعال نوله عن نتل 
وهوبالاسهزاء، تعالى الله اتصفن كفن فيقال؛ لاJقرة[ ه ي؛ ي تمزئ أثن 

مظه؟عن الذُ سز6 عنق 

آوحؤأا،أعشرة من عنه والجواب 

لأناستهزاء، الاستهزاء أوصاف بين يجمع الذي الفعل بمش أن • أحدها 
عنهما،اش تعالى وعني، نفه ْع ؤثحطئه به يستهزئ من تعيب المستهزئ 

افنال كما استهزاء، فعنهم عليهم وعنثه لهم تخطئته الوجه على نتثى 
تعقللا فالآيات ]الساء[ ه زإ؛ وثتنيزاجآ ه وؤر أف ٠ايثتي شمعم ادا آن ؤ • تعالى 

وعابوها،عليها طعنوا الله آيات سبحوا إذا معناه؛ وإنما الاستهزاء، فييحقها 
استهزاء.ذس نجعل 

يعلمول،لا حين، من استدراجهم بهم الاستهزاء يكون أن الثاني؛ والجراب 
الاغترار،خزموا حجة، عليهم وطاهز نعمه، لهم جدد حهليته أحدثوا فكالم.ا 
منيحوفول ما واف ، تؤيفهم لبت أفعالهم أف متوهمين الاستغفار، ونسوا 

ؤديذمؤ،ط'محثيتيبعده؛ قوله الجوائت، هدا على ويدل، بمحئهم، ليس معاصيهم 
أعمالهم.بملول أي ]١^[ 

عنهميغيب، ما خلاف يحترف ما الونيا في لهم يدي أن ؛ الثالث، والجواب 
ئندبرف.بها الأخرة في وهم بميرول، إليها الش أحوالهم من يكرهول مما 

وعلى، ءيرْ وممهئ أمرأ يصبئ الماكن لأن والخدلع، المكر معنى هذا ومثلر 

■T/٨٧ الرازي وتمر ،  T١٤٤/ اور-ضى أزلي يطلر: 

٦٦



ؤتعالئ; نوله في رااخد1ع المكر من ئفنه به الله وصم، ما هدا 
ؤإةأتممتثُنعثدعوفنوله: وفي عمرازآ ]آل دتحقرأٌثأهمحأكىن3ه 

الإنعام،خلواهر من الدنيا في بمحهز ما فنش ]الماء[ ه وهوحنيعهمأثه 
وحداعأ.ومكرأ استهزاء الأنام مكار؛ من عنهم ونعبمُ 

وبادوبجعو عليهم، المومنى الاه نظفر المعنى يكون أن الرابع؛ والجواب 
تخادعهلمي القائل يقود كما وهدا إليهم، راجعأ وصرره بهم لاحقأ امتهزاتهم 

حديعه،مني كان أنه يريد لا وهو خدعتك، الذي أنا عليه! وظهر به ظفر إذا 
حديعتالئ،.وباد إليك ورددت بك ظفرُن، الذي أنا المعنى وإنما 

ساحبيالدس باسم الدس عر الجزاءُ بمش أن الخامل: والجواب 
تراهمألا المعنى، انكشف إذا يقارنه، ما باسم الشيء بمش كما والمقارنة، 

يشالكسرة، المزادة الراويه ؤإنما راوية، الراوية يحمل الذي العير سموا 
،؛أبي قول ومنه باسمها، 

الآ3ئللىلئ3ايا اض 

للمقارنة.استهزاء الاستهزاء على الجزاء يسمى فكذلك للمقارنة، تسمية فهذه 

إذسثلإ، الذم، باسم اكن_، على الجزاءُ بمش أن ىد>: والجواب 
وعز:حن الله قول هذا وعلى والمقابلة، المساواة في الماهي ذللث، في الشرط 

بها،لمست، وهي سنه الثانيه فش ]الشورى[ ه 3 بنلثأ -قه سقذ 
فسمى]البقرة[ ه زاز عظ ثاأغثدئ ءقيءومخأةءثثدإ ١^٥ ؤئمب وكقوله: 

فييعل لما فكأنه المساواة، الجزاء في شزط لما امحداء' الأصداء على الجزاء' 

العرب،الرجاز أجود من وكان الكوفة، سواد بزل كان العجر، ندامة بن الفضل هو )١( 
•الأمرية الدولة زمن ني عاش 

.صْ'٤ العلوم، إحياء دار نية)طعة لأبن والمراء الشم يتفلر؛ 
. ٤٤٢ا/١ المفصل والعجم ر)روى(، مادة)ردد( المرب لمان )٢( 
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وانفصاJتارائحته اشتدت إذا المجدرم عدوئ مثل فهي الثالتة العدوى وأما 
وليلكسقمه، وأورثته جنمه فخالهلث منه يقرب من واصتنثقها عنه منها أجراء 

حاقإذا ١^٠^، ^١^، ١١وكيلك الول، والمالمجذوم مجالسة عن الأطباء نهى 
تنقمما منه تنفصل الش والمدة السائل الماء من يه أعلق صحيحآ آخر صاحبه 
مدةمنه مناك ماء ورد إذا البعير مثمر في تكون الي النقبه وكيلك مناثه، 

نورئة،الأ الملام؛ عاليه — نوله المعنى هدا وعلى . ذلك أنمته المحح فئرته 
.تصح! نع عاهة ذو 

يوردةلا ت المعنى يكوة أن وهو آخر، ثوي الخر هدا جواب في قيل وقل■ 
حرتإن المصح تتوهم لتلا صحيحة، إبله من يثريه الذي الماء إبله حرت مة 
نتأثم'.العدوئ من ذاك أة إبله 

ئحيإمما ذلك نشاهد لأنا بثنا، بما عنه تغى م ضعيف القون وهذا 
شمهافإذا الهواء، نتخالط الجف من تنفصل التي الكريهة كالرائحة وهو الصحيح 

_نوله محنى فهذا بديب، في سممأ سارت خياشيمه إلى وارتقث المحح اة الأن
الأسدا.من فرارك المجذوم من ُونر • الملام عليه 

فيالنؤغ هل'ا بنم لم وإن ممح؛' على عاهة ذو تورية *لا نوله؛ ومعنى 
ومخالهلتهاالنقم من أجزاء ؛انفصال الئمم وهو ظاهئ، سببها لأن جاز، العدوئ 

,للصحح 

إنماالجرن أن عندها كان الحرن أة هو الأود®، أعدئ رقما نوله! ومعنى 
أنهأي الأول، أعدئ فما بقوله؛ ذلك - الملام عليه - الني فأبملل بالعدوى يكون 

إشارةذلارث، وكان الأول، الجرب صح لما كذللت، لوكان إذ عدوئ، جميعه يكوذ لا 
والجومالدائرة الأفلاك من نشاهد محا حدث على الدلالة فى إليه أشير ما نحو إلى 

واكالث.اكانى صح لما قه خدث لا ايتداءٌ لها يكن لم لو لأنه الئرةِ، 

(.٣١٩ا/عبيد لأبي الحديث يبدو)غريب حين الجرب أول، الثمنه )١( 
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عليهلكنت ما الطتت0 فإف ءليرةا/ا"اظ/ اولأ ت اللام عليه - نوله وأما 
ولكنطائر، بأيمن ت نالوا ولذلك به، والثوم تراه يالطاتر التيمن من العرب 
وأنهإليه المحبوب ذلك، سير يعده محبوب، رؤده له فاتفق طاترأ رأى إذا أحدهم 

اللميزةلفثلة أن إلا به، أخبر مما أنه تحص مكروهأ رأى إذا وكذلك به، بئر 
عز— قوله ومنه به، ونفثن بفلان أطثز قولهم• وكذلك الثشرم، على غلبئ 
اللففلةهذه في انعوا كما وهذا زالمل[، ه ة؛ تقأ ظوين1وخ قاؤأ ؤ وجل• 

تطبرافقيل: الخنائر، من مشقا أصلها لكن وإن الaلائر، غير ني ظّتعملوئ 
كالخيرةالمصدر، موصع موصؤع الئفئر من والهليرة وغيرهما. وبالأروئ بالغلبي 

,الرسول نفاة الذي نهذا 'الث، نفلين لهما العرب كلام في وليس افخي، من 
طيرة.لا •' بقوله — اللام عليه 

منواحد فقال، فصاح، طار ممر حفزه أته عباس ابن عن عكرمة وروئ 
ثرأى-دلا خر لا ت عاص ابن فقال حثر، حير ت القوم 

٠عنه منهي دلك سوى وبما والدابة والدار بالنساء والتطير 
رجزمنا جاء I قال، أنه ماللث، بن أنى عن روى فقد ت المعترض هذا نال فإن 

أموالما،وكثرت، هدذنارن فيها فكثز دارا زلنا W له: فقال - اللام عليه - الض إر 
»نروهاالسلام عليه ِ فقال أموالنا، فيها وئلث، عدذنا فيها نز أخرى إلى انتقالنا ثم 

بلبها، الشؤم من إليه دهنت لما عتها بالانتقال يأمرهم لم له• قيل • ذميمهء 

بالتميرالناس أعلم كان نابهم،، عباس، بن، الله عبد مولى البربري، الله عبد بن عكرمة )١( 
.٢ ٤ ٤ ؛/ الأعلام م، ١ ٠ ٠ سنة دال٠الJثة وفاته كانت والمعاني، 

\إلإ1.الخفاء كشف المجلوتي: يطر: )٢( 
فيمات وخادمه، — وسالم عليه الله صلى — الله رسول صاحب الأنصاري، مجالك ين أنس )٣( 

Y/؛Y.الأعلام ه  ٩٣ئ المرة 
تحريف.وهو عدونا، لأصل؛ ا في )٤( 
(.١٨٥/Y الفهرس )العجم الموطأ في وماس داود أيو رواه )٥( 
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الغراتزني الله ركب لما الإنسان، على نحوه شدة من علم لما *نارنتها لهم أباح 
الخيرجرى ش حب على يمرئ اذ الإنوأف لها، والامتيحاس مثلها استثقال من 

•ترذه لم وإن يده، على الشر ل جرى س بمص هو بمصي لم وإن يده، على له 
جعل.كما ، ر المالح والمأد الحس الأمم يب - اللام عليه - كان وقد 

وإنالمافية، والمياه المؤنقة كالرياض الحتنة، الأشياء لرؤية المرح اتجاع في 
اذالإنيكون لكن الحس والأمم المالح والفأل منها. يشرب ولم يرعها لم 

ياو/  ١٧يقول/آخر ممع ناشدأ يكون وكأذ مالم، يا ت يقول آخر فتسمع مريقا 
إذاوكيلك عالياك، سلام لأتم؛ القائل ناد إذا التحيه سنت هدا وعلى واجد• 

ولاتأخير ولا تقل.يم ولا تأثير ^٧؛، ليس أنه علمه مع سنة، أام> عش • قال 
لمواقعمخالفة الأسماع من موانع الحنة للألفافل ولكل نقصان، ولا زيادْ 

المننلرموع خلاف العيون مجن موقعآ المسح للمننلر أن كما البثة، الألفاظ 
القبيح.

قالحتى إبمنال إلى الجاهلية حكماء من كثير ذهب وقل- 

ثاءر>ر
إلا> لا أث4ُ ظأ 

شي؛بمص يوافى شيء بلن 
يومألابد به تئزخ ومحن 

ت، ي٠دح١٤وقال 

البوردم نظير علمح، 
كثينوباطله أحايينآ 

بشيرأو ئثى له يجيء 

)حنوه(.الصواب ولعل الأصل، في كذا )١( 
٤(.ه/٩٣-• المفهرس )المعجم واحمد ماجه وابن داود وأبو وسالم البخاري رواه )٢( 
ّالأحمر، انشدناه قال؛ الأصمعي، •وأساI J )ءل؛ر( العرب لسان في تال )٣( 
١ oT/wالمفصل والمعجم وقي، خثرم، حتم، العرب• لسان بفلر؛ قاتله، في احتلم، )٤( 

١٦٦/٧.
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وحاتمواق اليوم عداني يقول رحله شد إذا بهيابث وليس 

الئثارمالهنات تلك عن صد إذا مهدمآ ذاك على يمضي ولكنه 
رئالآ:مرا،:

وحانلمواق على أغدو لا وكنت عدوت ولقد 
ك\لأيم•والأياس لكلأياثن الأنام ؤإذا 

بداءمآخد عر نؤ ولا ختئ لا وكداك 
واللام.، ٢٢وتعارصهالتنافها المعترض ادعى التي الأخبار معنى فهدا 

نحويةمسأله 
كالإذا فها العامل عر الحال تقديم جواز عر المريول المحويوف أجمع 

حاءراكبا ت قولك نحو مضمرأ، أو مظهرأ الحال ذو كاذ سواء فعلا، العامل 
•جئت وراكبآ زيد، 

ذوكان إذا الفعل على الحال تقديم فجوزوا ذلك، فى الكونون وخالم، 
نحوتمظهرأ، الحال ذو كال إذا يجوزوء ولم حنت، راكبآ نحو؛ مفمرأ، الحال 

إ\\ظإزدص. راكبأحاء 

منلها بد لا الحال أل عندهم البات هدا في والمحمر الظهر بين والنمل 
وهوالظاهر، الاسم على يدمث فإذا : قالواالحال، لدي صميز فيها يكون أن 

U/٣المفصل والعجم وني، بمن، حتم، المرب؛ لسان ينظر؛ أبمأ، ناظه في احئلثن )١( 

Y) ) الحديث غرب مد: ابو محا: الواردة الأحادث توب ش يطر/\YYX/Y ,T\A،
. ■Y٧/١المرتضى وأش \، ry.\\rص الحدث مخك -اويل ث: وابن  Y • • /Y ،Y

\ا0\لإ.الأصول، الراح: ابن يطر: )٢( 
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جئت،راكبآ نحوت مضمرا، الحال ذو كان إذا كيلك، وليس الذكر، قبل إضمار 
المتكلم،اسم كان إذ ذكر، يتقدمه أن إلى يحتاج لا راتمأ تحمله الذي الضمير لأن 

نييسر والظاهئ I نالوا ذكر، يتقدمه لم ؤإن ، آنملئ، نتفمر جثت، تقوت! فأنت، 
حرج،زيد ت ، iu^_نحو ذكر، يتقدمه أن يعد إلا إضماره يمح ولا الأئمار، 
التقدم.حال في ميتدأ صار الذي ذكرالفاعل تقدم بعد إلا الضمين حرج لايحتمز 

والتاءأنا، نحوت للمتكلم، امم ثلانآت المضمره الأسماء أن محذمهم وبياذ 
وسائرصريت، نحوت ، للمخاطي، واسم ٠ للث، التي الأسماء وماثر ، ضربت، في 

فاسمله. التي الأسماء ومار هو، نحوت لاغان-إ، واسم له• التي الأسماء 
فيله ند لا الغادّإ واسم للمشاهدة، ذكر تقل.م إلى يحتاج لا والمخاطت، المتكل، 

راكبأفيكون حنتط، راكبا ت يجوز مدنهم فعلى متقدم، ذكر من الإضمار حال 
.حثت، راكبأ ت ويجوز للتاء، جالأ 

زيد،حاء راكبأ حاء، زيد راكب ت مذهبهم على يجوز فهل ناؤ! قال فإن 
حاء؟فى للضمير حالأ راتمأ فيكون 

إنماالمفلهر، للاسم ليست، الحال لأن ذللث،، جواز مذهبهم يقتضي ت له نيل 
فيالذكر فتقدم ذكر، تقذم بعل- إلا المضمر هل.ا يصح ولا جاء، في للمضمر هي 

اوخاط_،.من الشاهد اسم في الإضمار' يثن المشاهدة أن كما ^؛،، الغاض، 
كانمواء كان حبر تقديم في للبصريين موافقتهم عليهم به يلارض والذي 

يدمت،فإذا كث، وناتمأ زيد، كان قائمأ ت قوللثح نحو مظهرا، أو مضمرا أسمها 
،iJlJJ^،مضمرا، أو مغلهرا الاسم كان سواء له، الضمير لزوم *ع كان فى نائمأ 
الظهر.الأّم على تقدم إذا الحال في يلزم 

ذابلزم ولا عنها، بمتنشر فضله الحان بأذ الموضعين بين يفصلوا أن ولهم 
المنعولأيت،من الحاد إف ت لهم فيقال اسمها، كاذ حبر يلزم كما ذكرها الحال 

•واحد الموصعن وهوفي الخض، في معير فاللزوم منها فعد ينملث، لا التي اللازمة 
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إلىتهئو عاليه انماز نمبئ فشر فآسالكه للقوووو.1 الطر طريق فهدا 
و/١ ٨ / الله. شاء إن ا، ل المدهبض من المقصود 

مغنىببت 
جريرلآ،تنال 

٦۶والمطي رآنة بخزيز الهو'ئ ص زذ نظرت ولقد 
أوجه؛ثلاثة يحتمل الهوى، نظرتي قرئ نوله؛ 

الظنوأكر ثانيه، آئظت أن إلى الحالث يعانى قد المعنى؛ يكون أن أحذها؛ 
إعادئه.الفلر رد فيكون الأولى، نظرتي بعد 

ونولداتالهوى، موثوات نغلرتى فزد المعنى؛ يكو0 أن الثاني"• والوجه 
ويكونإليه، الخفلور وبين بينها فتحولت العين، تملأ اش والدمؤغ البكاء الهوى 

.مقامه إليه المضاف ؤإقامة المفاف حيف، على هدا 

الأولى،الظرة بعد عيني فرددت الأظعان أقر في نفلرت آني الثالث؛ والمعنى 
ولونحوها، الطر بتحديق وأئضح أنهت أن وحشيت، الهوى، من فلي في لما 

بتهمأن يخاف لا ثاء، كيس ببصر؛ لرس قلبه في له هوى لا مثى غيرى كان 
يدعوما وأتباع الفلر إدامة عن حجنني الهوى فكأل محبوته، ونمضح هو منتصح 

واللام.معهم، مار فيهم، هواي الذين المرحلي نحو المر تقليبج من إله 

والثلأتون.الحادة المالأ  ٢٥•ا/ الخلاف سائل ني الإنصاف الأناري: ابن ينظر: )١( 
ام،١ ٠ نيهاسة وفاته وكاك المامه، ولدني ءهرْ، أهل اشعر الخلفي، عطة بن جرير )٢( 

.١ ١ ٩ y/ ٠ الأعلام مظبؤع، شعر ديوان وله 
انرثبالبالة موضع امم ورامة الأم.صيى، من المنهبهل هو والحزين؛ ديوانه• في أجده لم )٣، 

رام(•حزن.، المرب؛ 
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كقولهبمتنب، لا حث من ؤإاو؛وحتثاسه; ت محوله معنى يكوف أن ت فمفا 
ويقولتالطلأقt ه 3 لأبممحب تذجق دبم؛ 3 ُمحًآ بجعلأم أثث ينج، وش ؤ تعالى؛ 
أحتسته/لم أي حابي، محي ذللت، يلث، لم الهائل؛ 

وأكثنتختسثه ما قوى يشاء من يرزق المعص؛ يكوف أن الثاثي؛ والجواب 
أنالأية هده تمر محي — الله رحمه — عباس ابن عن يزوئ الذي وهو يؤمله، مما 

ولمتحتسبوما، ولم لكم، الله جعلها والنضير، محريفله بني أمواث بها المراد 
.وأبمر؛ نعي باهون الله فرزمحكم ؛أنرها، حوزها تثيروا 

فيكونوتضييق، مدامحة بغير أي ه حان بغير ؤ يكول أن ؛ ايال والجواب 
فليلهأي يحاب،، محلان نفقايتج ت يمان كما واسعأ، كثيرا مغطي أنه المعنى 

عنعبارة الحساب، فيكون ، مكمء واسعة أي حاب، بغير ونفقاته مفئثه، 
والكثير.التوقع عن هماره الحساس وترف التقلل، 

يغطيلأنه محامحة، بغير ه -ماس شر ؤ المعنى يكوف أن ت الراح والجواب 
العمل.حاب، على عطاره فليس أصعانها، النثرِْ على 

أمدهيتناهى لا عتناء الجنة أهل نملي المعنى؛ يكون أن الخامس؛ والجواب 
ُعيريفبما ِرتحمن بتق -أيدحلؤيث هأؤلغلت، ؤ إ وجل عز - محوله وهو عدده، يغص ولا 

]غافر[.جكب 
تعالىمحاد كما الدنيا، فى ءهلايا٠ الراد يكوذ أن المادس؛ والجواب، 

عدها؛لى محصيثمإذا أي ]إ؛راهيم[ ه 3 محوها لا اث بمثت، مدمحأ إن وؤ 
العد.مرامي على وتوفى الحصر، يد تفوُتج رأيتموها ؤإحصائها 

علىثوئعه ما ت ، حا١٣يغير انمياء في المحنى يكول أن ت الماح والجواب، 
للكلمة،تشديدا المهليعيى بعض على ويمتره ليتمجة، مذلاهرْ العاصين بعض 

أحوالهم.صلاح من نرى ما بل أعمالهم، حاب، على ذإل؛ا يكول محلا 
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بالطايا،نثتاعص ولا ئثاهئ لا مهدوران من بمطي أن • الثامن والجواب 
فيذلك يكوذ كم؟كما من كم فيه: فيقاث منه، الئنش من الننش يشم ولا 

حسابفلا تتناهئ، لا الله ومقدورات متناهيه مقدوراتهم لأل المخلوفيى، عطايا 
يبلغها.

كماالفناء، خشيه بخطى ما حسب لا المعنى يكوف أن التامعت والجواب 
بعفآ.وأبقى بعضأ منه وأعهلى تنلكه ما فقدر أعهلئ، إذا المخلوق يفعل 

معزصعليه ض بمش لا الذي الملأ، أقه المعنى يكوف أن ت العاشئ والجواب، 
مذإل يمج لم أعطب فإذا /واو/ وخدم لكنه م، في تشاركه ولا ملكه، في 

]اكركاء[لا،عن الله تعار شركه، حظ يؤذ ومطه، حظه من لبمل يشاركه 
والأنداد.

عليهالله صلواث، الرسول حبر في 

.، واللأّّلااأ الجنة إر مادوذ قوم من ربكم ءجِتا رر ت عليه الله صل - نال 
بخلمز؟لا مذ تعجب، ؤإنما بالعجس،، الله وصفت، كيم، ت فقيل عليه اعترض 

وجينص■'من ذللئ، عن والجواب 
العجسإ،أوصاف، بعض له لما ، العجب، لففلة استعار يكول أن ت أحدهما 

غنل،ك،إعظم والمعنى• للجدارأ؛،، الإرادة لففله - وتعار تبارك - الله استعار كما 
واللهسيه، ، تعرفولا عنده بمئم مما تعجبا إنما منا والمثنجثه الله، عند 

الساق.يمضها زيادة )١( 

(.١٣١أ/ المفهرس )العجم وأحم،. داود وأبو البخاري رواء )٢( 
وبيانهالحدين، منكل فورك؛ وابن ، ٢٦٦ص الحدين، مختلقه تأويل نتيبة؛ ابن تنظر.  ٢٣)

•U'_

.،[ ]١^٠٠شسظقاط مياتياجالأمخ.أن ؤ : ،الكهفسورة تعارني نوله في )٤( 

٧٩



العجب،أوصاف مض على العجسا لفظ إطلاق نتكون حاب، عليه تخفى لا تعالى 
تعالى:نوله ئريء ذلك وعلئ أوصافه، بحص له ما على الاسهزاء أطلق كما 

فرأتنال،: أنه ثقيق عن وروي فات[،  ١٥١١]ه ث بجمحئ مبمك ل، بؤ 
بلؤ القراءة إنما فقال: التاء، بفم ه عجبثتي،ربم بل ؤ ، ئمنح١٢عند 

ثنيي:نال - عليه الله صلى - للنى حطابا يكون أن على ه ة ميتمحة عأ؟سكث 
الاه؛؛،وعد علمنه'! بمجثه ثا> شرح فقال: ^^، لإبرامم ذللئ، فذكرث 

وجهين:احتمل مفمومه التاء كان فإذا ءجبئهلْ،، ؤ؛ل وقراءته: مه، أعلمز 
-وتعالى تبارك - الله إلى العجن، إسناد في المعنى من ذكرنا ما أحدهما: 

منننإ عجبأي عجستنا، بل محمد: يا ئل أي فحل، إصمار على يكول أن : والآحر 
تجناوإن ه ؤ أحرى: آية فى قوله معنى وهو عليهم، الله قدرِْ *ع نخروا، أن 

تعالى:نوله فير كإصماره هاهنا القول ؤإصمار ]١^■^-[ ^ ِن ملم صج—ا 
أي]الزمر[ لأتةأءمات؛ثمحاإلأؤمبجدآ1لأمرمح ̂ ؤ

يقولون.أو نعبدهم، ما : قالوا
علىحازاكم المعنى يكوذ أن ريكم، عجنا نوله: نى الخاتى والجواب 

ؤ؛لءبوأأدأجا؛دموجل: عز — قال كما الكفار، عن حبرا ذللمثج ويكون عجبكم، 

نونيالحديث،، رجال محي الثمات وعن اكابعين، من المري، اليومي نور بن شقيق )١( 
.١٧١م الأعلام -، ٠٦٤سة 

الكوفةثقاء ولي الإعلام، صدر ني الفقهاء القضاة أشهر من القاصي، الحارث بن صريح )٢( 
.١٦١*آ/الأعلام >، ٧٨ضة توفي ممرة، متين 

منةتوفي للحديث، وحففلآ صلاحآ التابعين أكابر من الكوفي، النخعي يزيد بن إبراهيم )٣( 
الأعلام>، ٩٦

>، ٣٢منة توفي الإسلام* إلى السابقثن الصحابة أكابر من عود، مبن الله عد • يريد )٤( 
.\rw/iالأعلام 

حمزةرفرأ (: ٣٥٦)آ/الثر في الجزري ابن ونال . ٣٨٤آ/القرآن معاني الفراء: ينظر: )٥( 
.متجها، ال1ةون رثرأ ، التاء بضم وحلف والكاتي 
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عجبأالعج_، على المجازاة نتنش ]ق[ ه ِإا نجب ثمادأتكغلأكذا بئهتّ م-بر 
التكفارعن آحتز وند مكرأ، المكر وعلى امتهزاء، الامتهزاء على المجازاث نش كما 

اللهصلى - الرسول اختماص فى يعجبهم ومن الإماتة، بعد الإعادز من ئعجتهم 
•تمسآ ممال:> ءاوه_بالرالة، 

ألكممن ربكم *عجب الملام: عله - عنه آحز خر فى وروي 
قولهممن الصياح، نالأف: فعالكم. من ءندْ ذلك عظم ومعناه: ومتوءلكم،ارا، 

اللهعند عئم الخبر: ومعنى اليأس، والقنوث: وأليلأ. وآللأ آلأ نؤذ آد : /ظ/ 
•إليكم ميونه مما وناسكم لكم، يقل.ره مالم طلتا فى صياحكم 

ئخويةشنأنة 

انطلاقانحو انفعال على جاءيت، التي الخمائر تصغير فى النحويول أجمع 
طلييتصغيره يقوذ: فانه المازنئ ءثمال أبا إلا ، دهلتليقر على يصعر أنه على 

يخرجلا منه واحد حرف نوط بوكال صص إذا الأم أل المحويين وحجه 
النون،لكون مجتلبة ألفه وانطلأى حرفان، منه ف يحن. لا فإنه التصغير أمثلة عن 

يممأن التصغير وحكم الكلمة، فى ثابته لأنها النوق تتحرلئ التصغير حال وفى 
عنتغني اكاني فتحه فصار الثاني، وبمح يحثه الذي الأمم من حرف أوذ 

بعدها،الهناء وفتحن، وصمئ، أولأ الوي، صارت الألفن سقطت فلقا الألمؤ، 
ياءبحد ما فكسز وقنديل، وكزدوس بمباع مجرئ فجرت مده، الأحر نل وكان 

نطيليق.قمار ياء المدة وانقالبن، التصغير 

.٦١/١الهاة الأثير: وابن \/أص الفاثق الزمختري: يطر: )١( 
. ٤٣٤الياب/)٢( 

•٣٠٢آ/ارجاجي جمل شرح عصفور؛ وابن ، ٤٦م/الأصول الراح ابن يتفلرك )٣( 
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نال؛منال، عر مثال العربث كلام في ليس نال؛ أنه ءثمارا أبي وحجه 
الألفنحديت ؤإذا نال؛ أمثلتهم، من ذلك، وليس نطلاق، إر ردذثموة فكأنكم 
الكلام.في موجود مثال وهو طلاق، مش إر عاد والول 

لير؛ يقولواأن الاعتراض هذا عن وانفصالهم عليه المحويص حجة وثن 
كلامامثلة من مثال على يبقى يكون أن الأمم حروف، بعضر ، حذفإذا يلزم 

يقال؛افتقار نحو افتعال تصغير من أبوعثمان عاليه يوافق ما بدلالة العرب، 
يرلعلم ذكر0 ما المكان هذا في يرل؛ لم نلما فئمار، كلامهم في وليس فثيقير، 

ذلك،.انطلاق في 

وهمامعأ، زيدتا زائدتان والنون الألف، إن يقول! أن عثمان أبي حجة ومن 
كماالأحرى، سقوط وحب إحداهما مقوط وحب فإذا واحدة، زيادر حكم في 

الألم،،تبعتها الوف حدين، لما وسكران مروان نحو في الترحيم في ذلك، كان 
الواحدة.الزيادة معد تعدان الزيادتين لأن مكن، ويا مرو، يا فقلق؛ 

ن،حوامتقعال تصغير في أجمعوا لأنهم النحويول، إليه لهب ما والمحح 
والسينالألم، وهى معأ، زيدين، الثلاثه الأحرف، وهد0 تصرين،، على اصتمراب، 

الفعلفي تزذ لم  ٢١أف خ التاءُ واض١ والسين، الألف!، فأنثي، والتاءُ، 
أنوذللثؤ أشد، بل لا انطلاق، في والموز الألم، تلازم فتلازلها الماء، مع إلا 

آو/٠ / مكونها مجالو؛اري، من والألم، بالزيادة، المقصودة هي انطلاق في الموف 
الفعلأود نل لئا أنه إلا الملازمتان الزاند-ان هما امتفعال في والماءُ والين 

إليهاينمث الحروف،، وكثرة ممل ما المفظ عر ليخفث، الكون، عر 
باّتغتاتالث،الألفث، وئظ الكلام، إدراج عند ماكا الأولت لبمنل الوصل ألفث، 
أنوذلك، *؛^..، ٠١١هو المحويول آصاله الوي الأصل ثم قبلها، الذي بالكلام عنيا 

اسلية.الأصل: ني )١( 
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وطيمماع نحو ،، مهال واحد، حذف التصمز توجب لا نيادة فيها كلمة كز 
إمكانمع زياده سقط أن يجب لا ومفنيح، ممييح تمغرمما في تقوئ 

سندلم واحدة زيادة حيف أمكن إذا وكيلك التصغير، في كلها الحرون، استيفاء 
واللام.. زيادتين حذف إلى 

ءإوه ه 

مشييئ الثاني الجزء في بملوآ 

تسلمأونلم الطاهرين وآله النتي محمد حلقه من حيرته على الله وصلى 

هه

مها.الأمل: لي 
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اللهعبد بن محمد الله عبد أبى محالس من الثاني الجزء 

اص ا٠ الله زحمة الحطس< 

اللهمفوعذ ، الرحيم الرحمن الله بم 

نضببت 

شالهاالوحوس ترص ض كذ وما ظني الرمابمث ئزكي محرني 
جمالهارا،العظام الانثأت من آئثص الاض غزة أصادف فالأ 

Iالمعاني من أرحه ثلاثه ذلك يحتمل 

لعارضوالئاصص الاستفادة عن ئعودة عنزثه حللمه تكوف أن أحذها؛ 
ماصيد على بمدر لم وآثه ممكنآ، حال كز ني ليس ذلك بأة فأحابها الكير، 
بالوحبناتفكنى العم، وهو ، وأحدْ صيده تسهل ما على يثوب فانه يمتنع 

مننتفن الوحثثايت، أن وذلك< له، منعه لا عما والآنثا'تإ به عما 
والجفالجمالها، العaلام الأنسيات من وهو به، ار نقلا والضأذ آحذها، 

مالأ،كئأ وآحلتج حمالأ، أحز لسانها! عن العربح نالت، ولذلانج ،، ]الصوذح[ر 
ولموزث_ئنالأ.

الحصر،أهل ويالأنثات الأءرامحن، يالوحشثات أراد يكوف أن ت الثاني والمعي 
منهم،مالك الازتاف، أهل على أنخن، العرت في التلئص من أتمكن لم إن أي 

.»_UA\•الكسر انماني محابح نسأ: ابن )١( 
سياق.المتقيها زيادة )٢( 
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مواصعهامن مارها على القدرْ وثلة أماكنها ني لثباتها بالضأن اإعج؛ا عن نكثي 
نناكها.في وتنميها 

اصطيادهنوعر النماء، ُناما0 بالرماية أراد يكوذ أن الثالث،؛ والمعي 
عنوالآوسثات التوافر، الأبكار عن بالوحبتات وكثئ والحنن، باكباد_ا 
:^١١٢على ركوف الجان، 

وممالحجار بأكناف ينحن يبثها ثنى اش وسر ينئي 
قديمبالنضال عهدي ولكذ رمتتها لورمتني يوم ألأرب 

عنكنايه الوحشيات تكوذ أن احتمل المعتؤن من الطريق هدا سبك ؤإذا 
،؛ةول،ر ومنه الزوائل، سميها والعرب صدهن، له ليس اللاتي النسا؛ 

الروانلأبندص أنبي فاليئ مرة' الزوائل أرثي آمرأ وكنث 
فيكوذكانها، ز تثبت لا اش والزائله زاظة، أرص ألأ الكز بعد حالفت أي: 

فالحانلهوزاظة، بحاطة الناس أرمى فلاق تقول؛ والعرب • غيره امرأه بها الراد 
لهراءئ إذا منهم الصائد أن وذلك مكانه، يزايلر ما والزانلة ويتحرف، يحول ما 

إلىحال س فينتقل ويتحرك يحول هل نظر أي امتحانه ومعنى امتحانه، مخص 
هذاعلى المعنى فكول صني. أنه نبملم؛ذلك، آ-م؟ إلى مكانه عن ويزولث حال، 
القيس؛امرؤ نال كما غيري، اء نبشبابي أص3لاد كنن، أتي الوجه 

الخالير٣،بها ثزف أن عزسي وآشإ ءترنهُ المن؛ عر أنبي لقد كدت، 
/٢١^

,٢٥٩/٧المفصل المعجم ،  ١٧٢ص ديوانه ني المري حثت لأبي )١( 
. ٦٣٦٨; النمل العجم ، ٢ • ٦ ص ديوانه ني مادة لاين )٢( 
.٣٩١أ/النمل العجم ، ٢٨ص المس امرئ ديوان )٣( 
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تنوله معنى ويكوذ به، ويأنس منه ينمرف لا اللاتي نساءه يالأنثات ويريد 
وبثها.صرها القليل ومنها ■تحرما الكمحر جفالها العظيم 

الممع؛ذوات بالوحشيات يريد أن وهو آخر، معنى الوجه هدا على ويحتمل 
ت\ذط\تي نال كما إليهن، الوصول عليه شب واللواتي والبر 

المنزلبغير أيدأ نثننلي ونمها الصتابه أبم امرؤ إني 
سهل؛لم التي الئعف أرويه هامتي يرئص مما الهوئ عالي 

وآشر،طالويث بأعر إلا آنعلها فلا أهالها، وآشحها حمها الصتابه أور يريد 
الأي غزالها، معها اش الغلبيه وهي المعزي(، لصبي آتعرض ولا مموبث، 

غالي uliالخدراتؤ، الأبكار لغتر أتحزض ولا الخاول، الثيل المم 
امالماء أق؟ أسما بل الثيل، بالش ^١٠١ مبي أزنحن لا أي الهو'ئ، 

وذرئالجبال شعف في تكوذ التي كالأووبه منيحة، وأبواب رفيعه حجب دونها 
الأرض.من نهل إلى نازله تكوذ ولا القلأل،، 

نشت

والعددالقال ض الأخضن إى 

الأحصنننمنا إنهما فيهما يقولون اللغة وأهل والحمار، العبد الأحصازت 
لأنهمابدللتح نمتا يكوذ أن وهو آخر، ثولأ فتهما وقالوا الخير، من لانحرادهما 

ونت،بعل ونتا عنه شحمن كالشيء حال، بعد حالأ فنقصان أثمانهما، يماشيان 
ويموتاونجآط حض يتناقصان فهما آ تال 

عالي.رب: T/؟T؛، النمائص جش: ابن )١( 
)-حصص(.l^*—، لسان يتفلر؛ )٢( 
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إلىيوم كث وتكون خير، منه تتولد لا لتي المثل محذا يمرب 
لتوانيفنانها من حم منها الخناق ثم الإبل، عندهم المال تص أن وذلك نقمان، 

واللام.نتاج، ولا لدر الحمار ولا العبد برض ولا نن-لها، وثكبر خثرها 

المثادساكببس 

القرآن[''،في ]سأوه 
محبخابمك(تاتنث،ؤ وتعالى؛ عر نوله عن مثل 

الأيمان،من باللغو الواحدة ئش ت فقيل ه زو؛ حيم عش تأثم فلدولإ 
بهاالقلوب تنفرد يمص هنا وليس باكتسابه، ١أظ/ / القلوب انفردت ما وأسث 

الألنن.دون 

وأنواعها،الأيمان ذكر بعد ها ندكن أوجه، ة عشن من اللعو عن والجواب 
وبالله،قولك! نحو المتم في أحدها الكلام، من نوعين ني تقع الأتنال لأن 

ضديالداز يحك إن ت القائل كقول والجزاء، الشرط بلفظ والأثم وتالله• 
معتز٢ معنا٠ر لأن نمظها، لفغله وليس الأيمان في النؤع هذا عد ؤإنما حر• 

الوالاه نوله: بمنزلة قمار' والحث، الأ على مونوفآ صدأ كان إذ الألمان، 
وكيلكئالزمه، لم ندحلها لم وإن الكماره، رزمته يحلها فإذا الدار، هدْ يحك 

المحدودةوهى الكمارة، نمته يحلها إن حر، معنيي اكار دحلت، إذ قال: إذا 
برت،مد لمينه لأف الكفاره، ئلزما لم يدخلها لم ؤإن العبد، عش من ذكرها الش 
يواحذلا ثيء فيه وليس فيه، نعو لا والجزاء بالشرط يكوذ الذي الضرب، فهل-ا 

بذكر؛,بدأنا الذي الأول النؤع في هو ؤإنحا به، 

•مجلس كل أول، في المولفح عليه حرى ما بؤ تنامزيادة ر0 
سا.الأصل: لي )٢( 
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ولاحت مها يمح لا نمى أصرب• ثلاثة على ذلك يعد الأنماذ ثم 
اللغووهي يها الله يواحذ لا ويمن والكفارة، الحنق مها تصح ويمين كئارة، 

ذتيُْ.الذي 

تونال الماضي على ينسم أن فهي كفاره ولا مها حنق لا التي اليمص فأما 
الوبة Upفاجئ كاذب فهدا كاف، فيما تكن لم قال،: أو نكن، لم مما كاف 

والأّتغفارطا،.

ولانمعانآ متقبل على حلفن أن فهو والكفارة الحنق تالزمه الذي وأما 
الكمارة.لرمته فيه آ حننار إذا فهذا فيفعل، أفعل لا يقول: أو يفعل، 

المنملفظ هو الذي القبيل في تكوذ أنها ذكرنا قد لنو هي التي والثالثه 
أوجه:عث.ته فيه الذي وهو بألوانه، 

اليقول،: أن هو اللغو أن - عنها الله رصي — عائثة عن يروئ ما • فالأول 
ولااللا0 به يطلق الكلام، >ض في ان الن puعلى واللها٣،، وش والمه، 
اللغوبلفظ يكون الجواب وهذ.ا حقا، به ين.ه، ولا ظالما به تقصد لا تعقد، 

الذيالوجه من صربين على المنم أف هو اللغو بلفظ وقولي،" جميعآ، ومعناه 
زيدكقؤللذ: وذلك، اللغو، موقع الكلام من موقعه يكوف أن أحدهما: نثمنا، 
آغلم،منطلى زيد نولك،: مجزتم، حرى متطلى، والله آو/وزيد والله/٢ مطلي 

ولمفظفيه، بمين لا U بمزلة بمدظ ونا اليمن فل ما فمحارَ مطلق، آغالإ وزيد 
بالجوابوتثنمش أدام غ بالمنم ثنيأ أن الثاني: والؤع ملعى. مبطل، الثنم 

المصأنها الثانعي ريني حنيفة، ابي رأى، على وهذا ت نصه ما الأصل هامس ني كين، )١( 
والكفارة.الحنث، وتلزم العمرس، 

والكم.الفتح فيه ويجوز الأصل، ني الون بكر الفعل صبط )٢( 
.ل/أأا•انمراكور الميوش:بفر: )٣( 

٨٨



وعقدتاليمين على الكلام بنيت منطلى، لزيد والله قولك؛ تحو وصنته، مع 
به.الجواب هي التي الجمله 

جمعما على محمولأ فته اللغو يكوذ العشرة الأجوبة من الأول، والجواب 
الاللسان عادة على والله، فعلتا ما أو والله، أفعز فتقوذ؛ ومعناه، اللغو لفظ 
القلب.عقيدة على 

وإناللسال، فيه القلّث، يطابق لم ما على اللغو يطلى أن الثاني؛ والجواب 
التكلأممن موقعه ولا اللغو لنقل لفظه يكن ولم الكلام عليه مينيآ المنم كان 

لثائه.ثنته يهلابر^ فلا لأفعلى، والله يقود؛ كاف وذللث، موقعه، 
أنوهو الذلال، يمنى اللغو يكول أن ،، مجاهدل عن الثالث؛ والجواب 

عليه.ليمز وهو كدا، على أنه يزئ الشيء في يقود 
القيل؛ الاّي، سن اللغوُ يكون أن ، ٢٢٣عن الرائ؛ والجواب 

كفاره.ولا فيه حنث، 

الكفارة.فيها وقيل؛ الناسي يميى تكوذ أن الخامس؛ والجواب 
ولاالغضبان يميى تكون أن ٢، جبترل بن معيد عن السائس؛ والجواب 

.كفارةل٤، ولا فيها حنن، 

ولاالغضبان يمين تكود أن وطاووسرْ،، باس ابن عن المابع؛ والجواب 

هريرة.أيي عن ، ٦ ٤ ٥ / ١ المنثور الدر ت السيوطي ؛ ينظر ( ١ ؤ 
المنثورالدر الموطئ: ينظر: )٢( 
الأعلام—، ٥٥٩منة بواصمل الحجاج ئتاله رممهأ، عالخأ كبير تابعي الكوفي، جتير بن معيد ( ٣١

.٩٣م/

والكفارة•.الحنث، •مها الأصل: ني المليين يين كتب، )٤( 
التابعض،أكابر من بالولاء، الهمداني الخولأني الرحمن مد أبو ان، كيبن ُلادوس ، ٥١

٢٠ ٢ ٤ ٣; الأعلام م، ١ • ٦ سة ترفي 
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،.^١١عليها تنقذ لم لأنه ممار٠، ولا مها حط 
بالامححاء،ثوصنر التي المص تكول أن الفقهاء، لعامة الثامى: والجواب 

التمام.على تجرى ولا الله، ثاء إن تولهم؛ وعو 
بهالوفاء يلزمه لا ما على يحلفا أن حبثر، بن معيد عن التامعت والجواب 

الكفار0أآ،.فتلزمه اليوم، صلتث لا والله ؛ يقول، كان الله، معاصي من 
تلزنهُولا ءالْر؛ا، المن تكون أن عن الماشث: والجواب 

الكفارة.

الكلاممن أنقط ما وحقيقته اللغو، عن الجواب تجتالم، الوجوه نزه فعلى 
•أيمأ ولم يتكلم، ما أول في الصي لخا يدلهم؛, ص وعد به، بمد ولم دأبؤو 
لأناللساف، القلوب فيها يهنابق بالأيمان الله إنما الأية؛ معنى ويكون 
منها.بشيء تتفرد القلوب 

عليهالله صلوات الرسوو حبو في نسآوة 
تنرىالسارق الله »J_ عليه: الله صلى - توله على الملحدوذ اعترص 

ذلك»ع رويتم وتد ث قالوا ،. تاوْاالئثملإ الحتل وسرق تده، متنير البيضة 
ويتنافضان.يتنافيان الخبران وهذان ،. دJنارا١١ ربع دون فيما نالإ ®لا تال؛ أنه 

.انمرالممرا/إأا•او؛وطي:)ا(
.\/oM\سمو  jjJlالسوطي: )٢( 

>-،٦٣سنة يتوفي الكوفة، ومكن المن، أمل من ثقة، تابعي الأجدع، بن محّدذ،  ٢٣١
. Y\o/Uالأعلام 

الأصل.ني كدا )٤( 
(.٤١٥ا/المفهرس )المعجم وأحمد عاجة وابن والنائي لم ومالتجاري دوام ، ٥١

ْ/م>آأ(.المغهرس )العجم ضاعوأ• دسار رع في •القطع بالنقل: داود أبو روا0 )٦( 



دجمنأا،تس ذلك عن والجواب 
الحديد،بيضه السمة تكول أن وهو الفقهاء، بعض به أحاب، ما ت أحدهما 

القطع.مؤغ دينار، ربع علئ بث ئوني منهما واحد وكل السفينة، حبل والجل 
تحقيرعلى هو ؤإنما عليه، ليمل الكلام مبنئ لأن صعيما، الجواب وهذا 

يقودأن تختن ولا العفليم، الخلر إلى تد0 به مومض إليه، يمز الذي النفع 
هذافى يستعمل وإنما يده، يمملإ الثميئ الجوم يرق السارق الله لس ت القاتل 

الحلق.والحبل البيضة نحو وهو بمتحثئ، ما المكان 

عند- وسلم عليه افه صلى - الني من القون هذا يكول أن الثاني؛ والجواب 
ئزاؤنالكايىتأذّاهةتلوحل; عز - نوله وهي الرنة، في الحد آية نزول 

علىوئع من كن على القطع يوجب اللفظ ظاهت فكان ]المائدة[،  43أ!دبه-ما 
اختلافعلى وهذا القهير، يجب فيه الذي الحد بيذ ثم رقة، الاسم فعله 

اللهصلى - الله رسول فعل ما على أيفأ لتحمد اليان، تأحتر جواز في الفقهاء 
بالحرملطرحهم أبهم، ونمل وأرجلهم، أيديهم قهبع الذين بالمنمحذ - ءيه 
.، عن ذلك بعد ئس نم ماتوا، حتى 

الخبران.يتناقض لم ذكرنا ما أحد علئ حبل ؤإذا 

٧.- Y/>، اور-ضن أمالي بفلر: )١( 
قوموامن ناما أن (! ٤١٩٢الحدث  ٢٣'a/ الباري )فح أنى عن الخاري روى )٢( 

وسالمعف الله صلى - الني قامرهم المدينة، غي لهم الإقامة تف ولم وأسلموا، 
الواعينلوا خرجوا أن بعد لكهم أنالها، يثوبون بإبل لهم وأمر فلاعرها إلى الخروج ب- 

فل.U بهم ضل الإبل، واستاقوا 



نحويهصنأنة 

وعلظة٢• دنمبجول نربجثم دإساع؛لت إبرامم مغتر في ٢ ّبويبأ ناد 
عندوأسقطها زائدة، الهمزة جعل ت وقالوا ، النحوين من غيره ذلك ش في 

لمؤإذا الأربعة، بنات أول، في تزاد لا الهمزة أن النحويين من  ٤١٠٢ؤإالتصغير، 
أبيريهوإلا وأننمع، أتنره إلا الأسمين تصغيئ يكن لم زائده الهمزة تكن 

٠وأتنمع 
وأصامع.أتاو0 والجمع I تلتا 
أننونه يه تسنصر رمما سيبويه، على الكلام فيه يضيق مما المسألة وهذه 

فيوننهم، كززمم الأواخر في تزاد المم لأن زانده، إبرامم من المم يجعل 
رباعيه،تكوف أن عن الكلمة خرجن، زائدة الميم حمالي، فإذا والأسنة، الأزرق 

اللامنمل إسماعيل و/  ٢٣/وكدللئ، زانية. بأنها الهمزة عر ثم أن وحاز 
مجزئفتجرى إسماعين، ت فيقول النوق، منها ببدلث من العرب من لأن زائدة، 

آسمإس٠اءيل لأف نونآ اللام لت، أنل وإنما وأصنلأل، آص1لأاا ت نولهم اللأم 
كلفي العرت عادة وهدم الثين، مكان قالين سمعون، اسمه ويقال آعجمي، 

النونحملي، فلما ان، وحلمفامان نحو العربية، إلى العجمية عن تنثل ثين 
العربلغؤ قمح، ُّحا' والنوق اللام وحصلت، النجم لغة في الأمم هدا آخر في 

هاهنااللام أف فكما أصيلا)آ، قولهم؛ في النون من تبدن التي اللام ألمهن 
الاسم.هدا في كدللث، الوو أنتا زائدة 

إسقاؤلإلى يودى الوجه هدا على التصغير رأى أنه هدا اختيار إلى دعاه والدي 

توفيسيبويه، كاب المص كابه صنف، النحاة، إمام عثمان، بن عمرو بثر أبو مويه؛ )١( 
ه/اح.الأعلام •دام، سة 

. ٤٤٦الكاب'ا/)٢( 

آآ/لْ.الأصول الراح: ابن )٣( 
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وإذاالتصغير، ياء فتلاقي الزاي، بعد التي الألف سوى الكلمة من واحد حرف 
منمنها واحدة زيادة حيف إلى الممغيئ أدئ الحويون إليه ذهب ما على صغر 

حرفسموتلها يشل أحرى زيادة حذف، إلى تعديها يجوز ولا بانيتها، حذف 
ٌ)ا(آ.

مغنىببت 
اJجاشعتي:حطام قال، 

حوذيزرىسارنين نرنزش الثناكص من مء بها جر 

احتنلقمن اللجة كأنما جنيين وجلين مرتجين 
بنعيينا رحإذ ا ررهئِألفتن وصف—، ألفين أصاف، 

مارإذا البعير حر يقال؛ مضيه، في المْلر دام أنه معناه ، نوء بها جئ ت قوله 
حز.فيه يقال بمطر وهو سار إذا السحاب وكدللث، يرعى، ذللئ، في وهو 

تزيدتحن، من ّحائن، بخ بهما يلتصى محايان أنهما جنيين، نوله• ومعنى 
وحالناء.أحلق ت فيقال بالملامة، المحاب من يوصف ما صت وهو تراكمه، في 

وارتفاعها،الأصوات اخلاط اليه: لقاخنن، من الثئة كانما وقوله: 
الواصعة.الإبل من جماعتين أراد وصنت،، التي الإبز واللقاح؛ 

ثثإنه التفسير؛ في فقيل ألفين، ونصف—، آلمن أصاف قوله؛ منها أبدد ثم 
هدهأنها أراد لأنه الأنصاف، ذكر وإنما بعير، ألف أربعة ^-^١؛ الرعد صوت 

الهمزةني الخلاف على »وانأنى (: ryr/r)الممريح شرح في الأزهري حالي الشيخ ُال، )١( 
المبردويقول وسميعيل، بريهيم ٠ سيتريٌ فتقول رختم، لغتر تصغيرهما كيفية في اختلاف 
.وأسييعء أسره 

 )٢(jU ، الخرب ،)النملوالمعجم )حرر
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ونحىتتراغئ فهي الأحر، النصف عن مفت وأفرد ئتفث ظ/  ٢٣/ومد العدة، 
واحدألف هو إنما ألفين وأنصاف والأصوات، اللجة نترضر بعضي، إلى بعضها 

مرمثوإذا آحر، نصفأ يقتضي نمحق كن أف إلا واحد، ألفت أيضآ ألفين ؤنضف 
هدافي النمم، بذكر فأثار الأحر، حكم منها نصف كث فحكم نصفنن حماعه 
منهماواحد كث حاذ كاف إذ بالأصوات، وتجاوبهنا المحقين راعى إلى اس 

الأحر.حات 

وضنت،التي الإبل في تستحمل لأنها اللغة، ألفاظ من يتترتمث ما واللماح 
حملث،إذا لقاحآ، الإبل لقحت فيقال! للحمل، كان منها الفعز صرف ؤإذا 

بضمواللقاح نتجث، قد التي الإل والاقاح! الحمز، اللام! بفتح واللقاح 
العجللالنجم أبو ثنى كما جمع، وهير اللقاح، وتثنيته الفحل، ماء اللام! 

فقات!الإماح، 

،وثإثل١١مالك رماحي يف 
الجمفى.>ايء!أبو ومال 

حلأنهِلآ،في ئوز وعازّب 
أنوائهمن الونمئ به جئ 

للأيهأو الجم بارات من 
•مرير؛ أونات البات هذا على المعلر أدام أنه أراد 

،!ذالممئئ١٣وكدلاك 

. ٤٣٠ا/ ١ القمل والعجم )بقل(، المرب لمان )١( 
.٢١آ/النمل والعجم )مب،<، الخرب لمان )٢( 
توفي، مطبؤع شعر ديوان له كثيرة، عزة ْع احياره مشهور، شاعر الرحمن، عبد بن كثم )٣( 

هأ\\أ,الأعلام سةه'ام، 



والماربا الجتنزتى ئفئنه واصب الليل آحر بري، أهاجلث، 
جالبالموت جالجل لما بغنمه كأنه نثاصأ وتنثأنى تجر 
،جادب١١وهو به الماشي نزجع ولا أهله الين يذكر لا الندى بمج 

سيرها.في ترعى الي لكلإبل بمْلر مضيه في أنه معناه وبتأني، تجر ت فقوله 
مكانمن إبلا جلب رجت كأنه أي الموت، جلجل لما جالب كأنه ت وقوله 

منه.جلب الن.ى المكان إلى ئحى أو ترغو فهي مكان، إلى 
تهمونلا حصبا مرعى يجدون أنهم • يريد أهله، السير يذكر لا • وقوله 

عنه.والسير بمفارقته 

الكلأهذا في مثئ من أي: جادبج، وهو به الماشي يرجع ولا وقوله؛ 
وااا٦ ر عابيار ير"؛ع لم وثبعه واستقراه 

الميائواامح1س 
نحويه[صهسأله 

فيمثيدم، فتقول،؛ بالإلقاء، أحؤر والثانيه بالأتاء، أولى الأوأى كاتتر • •  •
مستمع.تمغير في مننمع وكذلك مقدم، تصغير 

الأسماءهذه في الميم إنا يقود؛ أن ذللثإ عن الخلين به ينفصل ومما 
تختصلا والتاء التاء، عن الميم ننات ويغني ببهللأنها، طذ بمعنى تختص 

.٢٤٩\\و rl\وانمجم ، ١٥٢- ص١٥١ ممتد، ديوان )١( 
وذهب)النقل(، ويتضمن السائس المجلس ياحر ذم، المخهلوطة، في سقط هتا حمل )٢( 

المسالةوأول ه الرسول وحر القرآن، من الة مؤيضمن: ال—ابع المجلس بمدر 
.ورثنين السقط مقدار يكون رند • النحوية 

.المخطوطة من ّمقط ما سب ، للأيفاح زيادة المعقرض بتن ما )٣( 
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يوفبالإمقاط حصمايا فالذلك العضل١،، تشديد ولا ببطلانها، نتيطز بمعى 
قويه،والهمزأ صعيثأ، الألم لأن والهمزأ، الألم كيلك وليس الميم، 

واحد،شيء إسقاط الألف وإسقاط وحركة، حرف I شيئين إسقاط ؤإسقاطها 
سيئين.نقط لم واحد شيء بإسقاط التصغير مثال حفظ في اكتفيث ؤإذا 

هيالي الزيادة إن ت يقود أن الهمزة إسقاط في يونس به يحج ومما 
للجمع،مزيلة الأك لأن الهمزة، هي الض الزيادة من ؛الإسقاط أحؤر الألم 

عاويقل عيز الذي الماء محن أور فمراعاته الممغيئ، صادفه الذي الماء وهو 
تدحلولم الواحدة، في زائدة فعيلة وياء نيلة، ياء من يدل والهمزة اللفغل، 

والباءالألم أماريه الذي الجمع لفظ عز أيحل بل واحد، لفظ على الممغيت 
بمئنسنأذ الهمزة، منها مندد الجمع، في مغثزه الواحد في مزيد، كانت، التي 

أصلهيثبت لم ما ينت—لمش أن من أولى عليه ااتمغير يحل الذي الماء في هو ما 
التصص.صائنه الذي الماء في 

جعلنالتي ؛الفانية الاختصاص عن حزحثا ند الزيادتين أذ الخليل وحجه 
عنألمه حرجن، قد رجل آسم فقبائل باللفظ، التميه وقعت لما الأصل في لهما 

الزيادتاناستوت وإذا قبيلة، جمع بها أريد إذا تفيده الذي الجمع معنى تفيد أذ 
.الهمزة من يالإسقاط أور الألم كالم، الحال هذْ وفي الوجه هذا في 

ذكرناه.الذي بالوجه يونس قول علئ الخليل غول وبرجح 

)مقدم(.في الدال تئديد يرئو ولعله الأصل، ني العبارة كذا )١( 
ص.إذ الأصل: في )٢١( 
بها،سمي إذا )ناو( كلعة تصغير ني ويونس الخليل اختلاف هي هنا النحوية الة الع)٣( 

يحيفبمعرها ويونس قبيل، فيقول،* الهمزة ويثبت، الألف ف بحن.الكلمة يصم فالخليل 
وابن، ٤٣٩مالكاب ّيبريه: يطلر: ئتل. نقول: ا، تدل التي الألف، ؤإتبات الهمزة 
.٨٠النمفآ/مغ-حي: 
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ْء. ْ.ئ  سمبيت 

آمننمء لكن إن الحش أمز نبملغن >صت إئا راكا فا 
حبورالثنعش مجارى من بها بازلأ اْ رعايمن حلوبأ بأنا 

ظ/ ٢٤/

وأرادالتصريح، دول القبح بذكر التعريض في الرب كلام أشرف من هذا 
٠اكريض، في، ومتله عييته، فهم، له امرأتي حياته بذلك 

حا-مْيذر لم حيث من، الحض، ويزض، ولأنه الشحيح الماء يورد وفد 
تحاذرهلا الذي اللمى من وت_نم_ئ ثمنادها يعد الوحش نور وتصطاد 

يحميه،ما عيإ أمر له مذ ، الجمهم، أمتر الأول• البيت، فهم، نوله فمعنى 
٠نسائه عن كاية هاهنا والحتئ 

م.ولا حش لهُ نن هناك لمز أي أمر، ثمً لكن إن وقوله: 
أولاده.عن كايه رعاياه من والحلوب، 

فيالثننة أرت البطاذ عاليه وند ازقة على ١^ شد إذا الآىرُ، والتمثور: 
ثننش.أنها والمعنى البaلان، طرهم، هم، فيجعل يقمر ميز 1 واثنعه جنتنها، 

نشل
بعاجزصعهثة ثى كث ها 

•ءاحزأتراه قومب، من، أكثر يوملن، فترئ عددا، يكوه من كث لمز يقولث: 
•مهاومتلث، عن، 

تقولعدد، وقلة بقوة يدف ما ^٠، عدد بكلأة مي، مخاطية فهم، يسئحدم 
عددبكتيِْ وعليته منه، الصعم، علي صزت بمعنى أصحفه، فلانآ صعق، إ الحرب، 
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الماصوالرأي العقل من أبقا رالمفعوف مضعوف، والمغلوب ووهطي. نوبي 
إذامصعمت فلاذ ت يقال القس، في والضبن الداتبم، في والمصص فيهما، 

دابته.صعمث 

وكرةالقوة نهايه في أنك المص يكوف أذ وهو آخر، وجهآ المثل ويحتمل 
أيفيهم، غلشُضبٍ نن ولا الماس، في بفلتل عليه ور'ذت نن وليس النيئ، 

والسلام.. الأسرافؤعن يحرجه لا ذكلث، فإن منه، أشرفت، كث نى علئ عار لا 

الئامىاامج1س 
افزآنفي شنآنه 

التنكهم( و/ ٢ ٥ طيا آرق نن، ؤوإدثادءاؤيثئِ تعالئ: نوله عن سل 
سنئ يطلن، كفت، فقيل: تاJقرة[. ^^لإوينةدةادء،ِوشثلإ34 

إليه،نمه لتنكن الموس إحياء الله يريه أن - علتهم الله صلوات - افه أنبياء 
بالثلث،،لاضطرابها إلا يكوذ لا والقلق نلق، عن إلا يكوذ لا الم ومكوذ 
هم؟ث1وا لا انس، ثنكوك لإ3الة يثوا لأنهم الأنبياء، على يجوز لا والشلث، 

اوحورا،:عشرة من ذللن، عن والجواب 

مز- اللام عليه - إبراهيم أن عباس ابن عن الضحاكر٢، روئ ما الأول،: 
مها،ضاذ إليها سرح الحر دواب فرأى السواحل، بعض على بحفة 

.٤ ٤ -  U٤٢/ الرازي تمر بفلر: )١( 
.٢ ٥ ١ v/ الأملأم _، >،١ ' ٥ سة نوش المم—ير، ني كتاب له مفر، مزاحم، بن الضحاك )٢( 
بنالرحمن ب وعن )حمار(، جريج ابن وعن )دابة(، الضحاك ين الطري دواية ني )٣( 

. ٦٨—  v٦٧/ الطبري تمر ، )حوت( زيد 
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فتنهشها،مصيها الأرنحى وّباع عنها، ثباعآ فتقلب عليها تففى الطير دصاُي 
وأنهاالبت، ماء الوطير الماء حيتان بين وافتامها الجيفة تلك في فأفكت 
أماكنهافتتباين ٢، وجنوأر وحزقا يرفا بعدها ونئثرق وشعرأ، وحلدأ لحمأ مقرنه 

أثتاثها، في - وتعالئ تبارك - اش ندرة من فتعجب م8لارحها، وتتباعد 
هدْنحو أحزاوه فرمث ميب إحياء يعايى أن إلى منه وتانث ئنرها، وصمه 

نازةلم ١^، إحياء عر - تحار - الاه ندرة في شاف، أنه لا اكفرلأم، 
.بهللبه يفلفر أن إر قلق الشيء وطالب يمناهدم، وثعلمث رويتب إر نفثه 

قال:أنه اعترص لثلث، لا الوجه لهذا كان إنما قلبه ّثكول أف على والدليل 

وإنماالموتى، نمي هل أرز زب ولم؛قل؛ 3ه ؤدتيآرفخم،مآتنك 
قلبه.عن شكأ ليزيل لا يمْللوه، ليفلفر الإحياء كيفيه ثرته أن طلب 

فقال:الكافز حاج لما - اللام عليه - إبراهيم يكون أن الثار: والجواب 
بننك؟ذلك أنث رأيث هل له: فقيل لالبقرة[. ه ة ويبيت بمي،' وك نآ وؤ 

أن— وتمار الله تبارف — اف فسأل ثعم، يقود: أن ر مل. فلم ، رآْ قد يكن ولم 
آدعنث؟ Laرأيق هز ■١ له قال إذا حصنه بمج أن إر ثمنه لتنم ذللث، يرنه 

حصته.بل.للثإ ممطع رأيته، قد نعم، فيقود: 
٥٢/ فقال حائه لما - الله لته - ثنروذ الكافت يكون أن الثالث،: والجواب 

موضععر نتهه شخصين في والإماته الإحياء فأراه وأميته، أحيي أنا : فل/ 
فقالالكافر، حجه بدللث، فكنز أماتها، قد أ نفيحيي تعار الله وأن احتجاجه، 

توعدهفلما مثلتافح، ريك، بمنيه ميتأ تؤني ولم دعوالث تصح لم إن له: 

١الصراط الحنق: معاني من )١( 
جمعها.الأمل: ني )٢( 
.٣٢آ/ للميوهر المثور الدر يفر: )٣( 
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الكافر،على حجئ4ُ يقيم ما الموتى إحياء من يرنه أن تعالئ الله سأل بذلك 
لإلزمالموتى إحياء وطاش لهذا، كان إنما نفه فكوف القتل، نفه عن يه ويدغ 

،.مه١١طلبها من الحجه به 

إلىسكونأ لزداد ؤبممنيأ4 قوله: معنى يكرف أن الرابع؛ والجواب 
الكونوزيادة لغيره، ليس تأثيرا للعيان لأف طمأنيثة، إلى وطنأنيتة سكون، 
ؤوإلت،وانوله: معنى على ذلك ويكون م3لالودة، الإيمان زياده أن كما مطلوبة، 

ءامرأوالثمإبثناهئ*آثأؤ : وعر]محمد[، آهندوأرادرسءايته 
لالتودةآ«َوزه بميتمؤينأ 

نومه،عن هو إنما ِ وحل عز _ الله محوالم يكوف أن الخامس: والجواب 
البه آموا الذين لقومه ص إنما اشانية وكدك ه، نفعن لفظه الخئ كاف وإن 

عنوي٠حسوا أمتهم، به تخاطب يما يخاطبوا أن نى الرمل عادة من وهدا لنفسه، 
أشهم•عن إحارمحم بمثل أمبهم 

منمحر بتعريفي أي ؤإ؛شنيه معنى يكوف أن المادس: والجواب 
قلبىليطمئن التفسير بحض فى رُوي ما وهذا مألتك، فى وكراض إجابتك 
ح}

الناسبتعرف لننكى ؤإظثمىقىه معنى يكوف أن الماع: والجواب 
أعم،ما وحذف أنم، حتري إلى مكوثهم فيكوذ إحابتك، من محن، 

آرجر•لهم ذلك ديكوف 
باحياءالتصدين، من قومه ثمع التير للشبه نلقه يكوف أن الثامن: والجواب 

القضعلك، وبجمع شكوكهم به لثزثل بمانأ ذلك بربهم أن فطلب المومحر، 
بمانآ.ذك رأوا إذا ^، 

. v٦٨/ الطري تمر يفلر: )١( 
.T٣٤/ المثور الدر اووْلي; ويظر: )م/ا<آ(، جبير بن سمد ص الطري ذلك رومحأ )٢( 



علىومقامهم الهلغيان في نومه لتمادي ئلمه يكوذ أن ت التاسع والجواب 
معصته،عن ؤإقلاعهم الله طاب و/  ٢٦/إلى سارعهم وّزكوئع العمان، 

الإيمان.إلى به ويعودوو الأوثان، عبادة له يتركون ما بربهم أن فْللب 
ويحاولإلئ، يوسوس الشيطال أن معناه يكول أن العاشئ؛ والجواب 

إلىأحتاج التي الوساوس من يورده لنا ثبي فأنا فته، أثلأ، لا فيما تشكيكي 
طريقمن تننز فيما هذا إلى يمملرى والثسهلال فيها، ومعارصته عنها مدافعته 

ذلكمعاينه التص دكانه فيه، للثسءلان سبيل فلا بالعيان يغنم ما يأئا الامتدلأو، 
طريقآسي ند أنه علم إذا عليه، والوسواس السبب إيراي س الشبْلان ليبأس 

عنه.التشكيك 

مابحض لبراهج»أ قلبا لحل • نال أنه عطاء عن روي الذي الوجه فأما 
افعبد لتئ عباس ابن أن اإمنكدرأ"آأ بن محمد رواه وما . ، الناس؛ قلوب يدحل؛ 

قولهاف: عبد فقال، أرجئ؟ القرآن من آية أي ت له فقال العاص، بن عمرو ابن 
محرألدربأإلإإ0أةت آذئسهثألإدقنهمإ أمماؤأعإخ أهه هزمالئ ه ُؤ • تعالمح، 

أنيئأقوث: أنا لكن هماس: ابن فقال ]الزمرا• 3ه ألنحم ضآ'ثمح 
هازاومحن أولم ثان آتوك م، حمحم، آرق، رن هالااثءث> ؤ تٌالءات قول القرآن م، أية 

سان للإنيعرض ما على فهده ت قال • ]اليقرة[ ^ رخ ثنى لثئهة وقنيمث يق 
الشيهلانر٤،.اعتراض 

نونيالتمر، نمانغم من مفر، المقدس، ست، نزيل الخراساني، لم مأي بن عْناء  ٢١)
الأعلام.، ٠١٣٥سنة 

■فراسرى٣/•٧.)٢(طلر:

وروىالصحابة بعض أدرك الحدين،، رجال، من زاهد المدني، التئمي المتكدر ين محمل. )٣( 
.١١٦\إ الأعلام •"!ام، نوني عنهم، 

.Y٣٤/ للموطي الخثور والدر •٧، r/ الطري ير نفيفلر: )٤( 



عليه- \)ر\يز أف بهما أريد إن الحبران فهذان تآسدْت الله أدام - الشح مال 
الثاثلأن له، وجه' لا باطل نهو انس اتئ ّط كا ذك في شاف - اللام 

يعودأن حليفأ كان شاث وش كنر، المونى إحياء عر تعار اللب درةِ ذر 
به.ليرثذب حلقه إر جاهلا يبعث، لا تعار وافه جاهلا، 

الشيهناذأن من الأخير العاشر الوجه ر ذكرناه ما الممرين يمض أريد يإن 
اللامعليه - لإبرامم عرص وأنه غيرهم، إر يوسوس كما الأييا؛ إر يوسوض 

وهذايقتنه، عن أزاله أو دينه ر ثدح أنه لا وممانعته، مدافعته إر احتاج ف- 
■عليه المران حبل إذا صحيح 

السلامعليه الرسول حبر في مسالة 
ظ/ ٢٦/

صر- الله رمحود ناد ت فال أنه هريره أيي عن روي • الملحدين يحض قاد 
إرليأوي كان إن لوطا الله ورجم إبراهيم، س ؛الثلث، أحي *نحن ت عليه الله 

لأجبت،٠يوسم، إليه دعي ما إر دعيت ولو شديد، ركن 
-المر نال قلدك شلئ،، - اللام عليه . إبراهيم إن العترص: هذا فال 

منه.بالشلثؤ أحي نحن ت اللام عليه 

ثديي،ركن إر ليأوي كان ارإذ ٠ اللام عليه — لوط قمة ر وقوله ٠ قالوا 
-اليي لأن ]هودآ، 4 رئث ١رء١يئإل مْ إا.آؤ؛؛ نأى ؤ قول؛ • يه إزراء 
الأركان،أشد تعار الله إر شديد، ركن إر اوي كان إنه نال: - اللام عله 

بعضهميزري لا والأمياء عليه، الزراية مجيل عر ذك، قوله عليه أنكز فكأنه 
بعض-عر 

نميروينظرن (. ١٦٦"ا/الممهرس رالمعجم وأحمد ماجه وابن لم ومالخارمح، دوام ، ١١
.Y٣٤/ للسمرش المثور والدر •٧، م/ الطري 



يوصفإليه ليي ما إلى دعت لألو ت السلام عليه - يوسف تمة في ونوله 
إلدعئ لأنه المعترص، هذا أدعاة ما على الأولتن، من أعظز لأحبئ* 

]يوسف[.ر؛>إقسادمفيإكيه ؤ فقال; الناحثة، 

ومعانيها؟الأخبار هد0 وجه فما كذلك كاف ؤإذا ت قال 

أنيثادرا،;والجواب:

علىالأيه هذه أنزل لثا تعال الله أن عنها الجواب فوجه الأولى القصه أما 
نئا.ينك ولم إبراهيلم نك الملميى! بعض نال - اللام عليه - محمد نبيا 

وأنالشك، عن ١^١،^ وتنزيه ذلك يقع - عالمه اممه صر - الله رموث فأراد 
ثقثؤإذا تشك، لم أنه إلا منه به آحئ لكث شاق كان لو أنه المخاطب تنلءإ 

بالغضاتل،أحي فإنه — اللام عليه - إبراهيم في ذلك مثل نيش أشك لم أني 
أحمعيى.عليهم الله صلوات - الأساء مائر من والرفع التواضع طريق على وهذا 

شديد®ركن إل ليأوي كان ءإن الملام: عليه - لوط قمة في يوله وأما 
-الملام عليه - بلوط الإزراء به القصد فلمي تعار، الله ثى مكانه يريد وهو 

يكوذأن نمنى منه الأركان أقوئ إل واّنناده بالله ثقته مع لوطآ إف أراد ؤإنما 
كانواما مثل عن لهم ديثحام0 و/  ٢٧/الكفار من أءداؤ0 يخائهم عنترة له 

فكانمنهم، الفاحثة ارتكاب، في وط٠عهلم لضيفه الئنزض من عليه يثدموذ 
ودئعهمالكفار على نمرته على لأناربه — عليه الله صر — المبي من حث ذللث، 

منركن إر يربع كان أنه ْع _ الملام عليه — لوطآ إن قادت فكآثه عنه، أذاهم 
منطالث، أنا وكذلليؤ ،،'، jLiiSبمومنيهم يدع قومه من قوه طلب، شديد الله 

ذلكر الطريق ويكون أحوج، إليه فانا هو إليه احتاج فما طلبه، ما مثل أقاربي 
•عليهم الله صلوات - الأنياء من غيره وتقديم التواضع من الأول الْلريؤب بثل 

!١٨- ١١٦محس الحديث، مختلف، تأؤيل ت تتيية ابن ينفلر 
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الخبروفى الملحد، هذا إله ذهّت، ما معناها فليس الأحترة القصه وأما 
الجن،في يومحم، لث ما لبثن، لو  ٠١وهي الصحخ، المعتى توصح أحرى روايه 

>آنخإق،نفله: فقال الرسوث أناة لئا وذك لأجبمارا، الداعي جاءني ثم 
أنيذلك، يريد ]يوسف[ إًحه مثله،بالآلبسووآلؤاثلتي؟ي;ءىإ0رقإقوهىطم 

الجنمن بمج ديتعجو بادر له، تعالى الر محنه بمتثقل يكن لم يؤذ 
-ال~ي كاف ولا فيه، إثم تلحمه لم لأنه بمقامه عانه أنه لا الحبس، من دعئ لما 

شس.يلحقه كان الخروج إلى فبادر مكانه كان لو — عليه الله صلى 

نئويهشنأنه 

فلاقأم فال: إذا الإمام، من أسل بماء في واّزتي الأحفش اخلفن 
المازني؛وناد بالواو، يكوف أن يجب، الأحفش: قال منه، آوم وفلأف ،، 

فلأن.من أيم هذا ت فيقال بالياء، يكوف أن يجب، 
وقالأوسة، فيها يقال الأحفش؛ فقال أئمة، تصغير في اخلفا وكذلك 

أن4ةءم/فيها يقال الازني: 
الثانيةمملت واحدة كلمة في اكا إذا الهمزتين أن فهي الأحفش حجة قاما 

المقلوب،تحريلث، وجبا ما متى فإنه وآحر، آدم في للبث ما مثل ولين، مد حرفإ 
الألفنفنمث أويدم، تصغيره وفي أوائم، آدم; جمع في نالوا كما الواو، إلى نلتث 
صمة.أو نمحة نبنها كانن، الواو/م\؟ذل/سواء' إلى الهمزة هن بدلأ كان، ام 

ممياكان ألفأ انقلبث إذا الهمزة إن قال: أنه ذلك، على اّزئ واعتراص 

(.٤٣١آ/ المفهرس )العجم وأحمد والرطى وطلم البخاري رواه )١( 
يقوم.الأصل: ني )٢( 
تصريفشرح المتصف ت ينظر جض، ابن وناتنه وشرحه تصريفه، يي اّزتي ذلك ذكر )٣( 

.٣٢٢\وازنىأ/ه)؟د 



خفبمدئ الثانيه ذُ نأدم والواو، ابء في لها أصل لا ام الألفات حكم' 
و1-؛موآدم واوا، للبث صغر أو جمع فإذا محارب، قولهم في الألف بمنزلة ألفآ 

الألفات.حكم حكمها فكان ألفا، فيهما الهمزة •حلمت، قد 
وجثلتا ألفا، فيه الثانيه الهمز، ملم، لم الإمام، من أنعل، هدا وقولهم؛ 

فبلها،الذي الماكن إلى الأولئ الهمزة حركة نقل يوجمث، والإدغام الإدغام، من 
محيواوأ تقلن ثم ألفآ فتقلب الأولئ الهمزم بعد ساكنة الهمزه نحصل فلم 

إليهاتقلب التي الياء إلى وعدد واوا، تقلن، لم آلفا نكى لم فلما النحريلئ،، 
•أنمة في الهمزة 

أصلأ0 الامحراض محوا عن به وتنممل القود هذا الأخفثى به يطن ومما 
إلامعها بها تلمظ لم ساكنة كانت إذا الثانية والهمزة آءمم، هو إنما آوم ت قولهم 

منأءنز هذا التقدير في حصل قد فآكأنه مفتوحة، قبلها الهمزة كانت، إذا ألفآ 
الذيالأكن إلى المم عن الحركة نقل إلى آختيخ الإدغام نمد فلما فلأن، 
فلماوأغنز، أحلل فيه: والأصل وأعم، آجل قولهم؛ في ذللث، بمعل كما ذلها 

حكمهافكان ألفأ، حلصت بعدما غيرها إلى يلبن، الألم، تحريلت، إلى اصعلروا 
تحريكهاوحب فإذا آدم، مثل في الماكنة الهمزايت، عن المقلوبة الهمزاُي، حكم 

وأوندم.أوايم نالوا؛ كما واوأ، حركت، 
ميزانفي الياء أن كما الهمزة، لكرة كانت، إنما فيها الياء فإن أئمة وأما 

وموازين،مويزين قلث: جمعن، أو صعزت فإذا قبلها، ما لكرة كانت، إنما وميعاد 
فكذلك،ذلك،، آذيت التي العلة لزواو الأصل هى التي الوان وءادّت، ابءُ 

الألم،حكم إلى وتعود الياء، فثنمهل الكرة التصغير في تزود صغزيت، إذا أئمة 
آنمتصغير فى أويحر يقال: كما أوثمة، فيقال؛ الياء، فى لها أمل لا التي 

آدم.تصغير في وأزندم 



إلوحداهما ك زيت كلمة ني الشا إذا الهمزتين إن يقود: أن وللمازل 
ياءملب فإنها نالها، حركه نتع لا حنث والش، المد حروف من حرف 

قرأث.ثانس بمث لو ؛: ١١الأبتأنباب ني وسويه الخليل نال /ا/آو/ولدلك 
الأخيرةئنت أنك إلا الأصل، في بهمزنن فزأ هو ؤإنما ؛3^، ص• ِننطر 

نقاأتمء، وهدا آيئة في فكدلك قال: تعليهاال٢،، تحمل حركه بها وليس ياء'، 
لامآ.كانت، إذا نمت كما اء'، الثانية الهمزة نمت، )أأَم( الأصل كاف 

الواوات،فيه تنقالت، الذي ال٠كال وهو رابعة، كانت، إذا يقود: أن وللاحفش 
فيللمازل حجه فلا وملهيان، مدعثان تقول: وملهى، مدعى مثل في ياءات 
فلأن.من أؤم هذا يقاد: أن والصحح ذللئ،، 

لجريرشعر بيت 

انيمإلأَءلى3ذلصوإذلأتخاJ،>ة وأش، أنلي إذ ٧^٠ 
وحوهآ:يحتمل 

إلابيننا صريمة وفؤغ تخف فلا متجاورول، نحن المعنى يكوف أن أحدها؛ 
عرالباطن في ونمص الأعداء، مخافه الصارم ئظه3 أي: وصال، حال على 

الوصال.على مبني ظئه الذي فالممإم التواصل، 
٠للوصال إحكام وذللت، دلال، ئصارم ثتمارم معناه: يكون أن الثاني: والوجه 
متواصله،ودوريا متجاورول ونحن نتمارم معناه: يكون أن الثالئ: والوجه 

بإرصاءيندّركه منا واحد كد لأن التصارم، أهوذ فهذا نئه، بيتنا تقطع ولم 
ؤإعتابه.صاحبه 

ا٥ / ١ رالمقتفّب، ، ٢ ٠ ٢ / y المازني مريق في وعو ، ٥ ٥ ٢ / Y سيبويه لالكتامب، يتفلر: )١( 
الأمل.ني لم، زادة )٢( 
.٩٤٨/٢حرير ديوان )٣( 



علىنحن أي: والمخافة، المريمة ئش أراد يكوذ أن وهو رابع؛ ووجه 
كانواؤإذا الوصاب،، على ونحن إلا نممارم ولا ااتقاءلإ، نخاف فلا الوصال، 

لإل.لم أى نقص، ما إلا زاد ما يقان؛ كما وهذا تمارم، فلا الوصال على 
لطؤلهإلا الئرم نخاف فلا منتي، الوصال أن يريد أن وهو خامس• يوجه 

تقال، كما يه، محتوم أنه معلوم لأنه وامتداد؛، 
داءبالملامة كفى 

نال:وكما 

،وسالنالصح أن داء و-صنلث، 
قال:وكما 

تننذالملامة طول ئرئ فكين 
،:نويرْأ بن متمم قال وكما 

هيله بم، لم ص لطول ومالكآ كأني كءه 
القرفة.إلى أذانا الاجتماع طول أي: 

سو

^٢٨يقرع لا هرعا مئة 
يرغثيقال: ^،، ٠٠٧١واا1زغ: الغايه، نة ٠٣٠١١فى خخ' لمن مثلا بمرب 

وصدره:الهلالي، نس بن لحمد ست،، عجز هذا )١( 
صحةبعد رابي ند بمري أرئ 

٠٣٤٦و  y*a/Xالأخبار وعيون بيروُتؤ(، )حيعة  ٢٥٢٠٠٣والشعراء الشعر ننية: اين، • ينظر 
رثاوهشعره أشهر صحبة، له ئوعه، أشراف س شاعر، التمس، الربوعي نويرة بن متمم  ٢٢)

. ٢٧٤ه/ الأعلام 'rى سة نوني م، لأخيه 
.٢٣٢اسل؛/والعجم ،  ١٢٢٣تم ديران )٣( 

١٠٧



الأي! تمنح، لا مغيثآ رجلا منه نادتث به امحتغثث لما أي آعثته، إذا الرجل 
اصلخبأرا،قال كما أغض، أذا الرجل يزعت قال: يخاف، 

لنمزءال٢،ررود من الكت نزلنا فإنما ألجميها لكأس ونلئ 

فلأنإلى فلأئ ئنغ ت نولهم منه ويكون لينزعا، ؤيررئ لثغيث، أي• 
يقال!كما ئزعه، فأزال بمعنى يكون أن أحدهما! منسن، يحتمل فأفزعه، 

أفزعهويكون التجأ، ت بمعنى مخ يكون أن والآحر• شكواه. أزال إذا أشكاه 
واللام.وملجأ، مفزعأ له فكان ، آآواْ ث بمعتى 

الداسغاامجأس 
القرآنهي فنأنه 

ثإنندواماقآ'لآري وم1 ؛^< ٣١١ماؤ لم ؤ دتعالن؛ نارلث الله قول عن ميل 
يتوعدأن يمح كغن ت فقيل ]القرة[ ه آز؛ آث؟ يب ثحاس-تكم آوثغدوء 

ئموئلا ما وذلك، القالب،، وحواتلر الننى هواجس على حلمه وتعالى تبارك الله 
قولهالأية هده فى ما يلأنم وكيم—١ منعه، على نمير ولا دئعه، على الإنسان 
فوقبمملها أنه أخبز وقد لالبقرْ[ 4 3 دنعهأ الأ ثّا آٌّ يكبش لا ؤ تعالى؛ 

كلمثؤإذا عليها، مصتقا قدرتها وفق كلمت، فقد تهليؤر ما كلمت، إذا لأنها ؤلونها، 
مضثق.غير عليها موئعأ قا.رتها فى ما دون كلت فقد وسعها 

:عشزةمن نلائ، عن والجواب 

شرحينفلر' الله عد ثن همثرة واسمه الكلمة، رالصواب، الكحلة، الأصل في )١( 
•١  ٥٦آ/ ثراش اللأبن سويه أمحات 

شرحاو-رافي: وابن صا-ااا، الكر الماني مماب، شة: وابن صمل"ا، الفضيات )٢( 
.١  ٥٦/ أ صيبويه أبثات 

. ١٣٨\ x-\lyالرازي تمر يظر: )٣( 

'٨



نيعليها توعد الي الشهادة كتم على الثوعد المراد يكوف أن أولهات 
ذكألأا،إن]القرة[ ه ي؛ ءد-؛ث ساثملول وأممع هنثه ثم  ١٠بمًفتنهاثإق-هآدس ؤ ت نوله 

ومعانت،بككلمرى.مءحسقكلم وميت محاستيإ ذاللهُ ك؛متلم وإن أئئنم 

بأنمعمية من Jهمول ما تبدوا إن المعي يكول أن اكا؛ي؛ والجواب 
عنهاآنمكرأ ماJوا أو إبداؤها، وذللثؤ الوجود، إلى وتحرجوها تفعلوها 
نسومعانب عليها محاب فالله احفاوها، وذلك فيها، رأيكم ونقضوا 

فيها.ثيطائهُ وحارب عنها نمه صد ش ميب و/أو ٢٩ينلها/ 
محبتهممن كان فيما للمؤمنين حهلا؛أ هدا يكول أن الثالث؛ والجواب، 

ال؛١^١ ٌ كأها ؤ تعالئ؛ قوله مض وهو وملهم، الكاذر؛ى من لأثاربهم 
^هنأتم ؤ وبعدها ءمرانا ]آي، ه 3 حبماي ي د/ظ' ين يثاثث ثثؤددأ 

علىوئوعدأ قطعتهم إلى دعاء هدا فيكون عمران[ ]أل زآ؛ه ^٣٠١ويتحمح_ةةأ 
عليهما.محاسب فالله أحفثموها أو لهم محبكم أديتم إن معتى عر موالاتهم، 

أقاربهمإر بمموئه فيما المناففوو به ثوعد حطايأ يكوذ أن ت الراع والجراب 
تعالى:بقوله المراد وهو المؤمنين، أخار من عليه ويهللعونهم الكافرين من 
تألثبمي، سهمآء صل ممد ينم يمعله رش آعنم رمآ تنقم ثأ تلث رأئأ أتودء ثوةإقآم ئؤ 

]المتحنة[.

شانها،وعظم وأحكامها العقائد على نشيتا ذللث، يكوف أن الخامس؛ والجواب 
يالقلوبثتكون التي الأفعال وأف معميه، المعمية على العزم أن على ودلالة 

منوتحاب يخر تهم من بماب وص؛، حنن من بالجوارح تقع التي، كالأفعال 
كمابعفى عن بعضكم فيخفيه بقلوبكم تفعلونه ما ت تعال قاد نكأته سوء، يهم 

,إن المعنى فكأن ت العبارة لعل ( ١ ) 
١٩٣ ٠١٩٢ّأ/الطري تفسر يطر: )٢( 



بللا والخابا، التوابا وجوب ني لعض بعمكم فسديه بجوارجكم تفعلوئه 
سلعلى يقع ما الأغعاو وني عنه، متجاش شيء ليس لأنه أبلع ذس في العقاتد 
عث،.نبممئ والنسيان الئيو 

الثل1،أاا،أو اليقص بذلك المراد أن مجاهد عن روى ما ت المادس والجواب 
أمثالكممن واحد ص لقوي الثالث، أو التقين مى عندكم ما أظهرتم إف ومعناه؛ 

منكم،الثالث شك به نزاذ آز دينكم في وانتشاركم نششأ من نثاند ما 
يكثمهمذ بوال شكوككم إزالة تقصدوا فلم أحفيتم أو هدين أظهرتم فمتى 

منكم.كلأ محاسب والله عنكم، 

بعضعن بحصكم تكتمها أو معاصتايأ و-ظلهئوا إن الماع: والجواب 
سم؛كلمعنده تنتوي عليه، ذلل؛، تغثلث لا الاه قاف أحوالكم فيها فتختالفن، 

جهرؤءأودومن مذأص ؤ • آحر موضع ش قال كما وعنتكم، 
مثلهفيسايئ العاصي، من الإنسان تسره ما على نوعيا ذللث، فيكون ]الوعد[. 
^٢٩/زثه. ويجاهئ 

نثلثأنها - عنها الله رصي - عانشه عن الصحاف رواه ما الثامن؛ والجواب 
عليه~الله ~صلى الله رمحود عنها سألت، مند عنها محألتى ما ؛ فقالت، الأية هده عن 

عانشهيا ت الأية هدْ معنى في — عليه الله صلى — الله رّون لي نال ؛ نالت، أحد، 
حمىمن يناله محا بمثل الدنيا في عليها محاسثه والله إلا بمعصية عبئ تهم ما 

ثملها ويحزن فيفقدها البضاعه الرجل يضع وحتى يشاكها، الشوكة حتى ونكبة 
الكوررى.من اليئ يخرج كما الدنيا من لتخئ المومذ ؤإف جب، مح، يجدها 
الأحرة.في ذللثه مثل على يعاقبه لا تعالى اف أف ذال؛، ومعنى 

.١٣آ/•ٍوطز للوالدرالمثور ٢، • •م/ الطري تمر بطلر: )١( 
. ١٣١/٢المثورىرشوالدر مأ-أ، الطري تمر يطلر: )٢( 





.الله رمود الصحابة من حماعه حضر ١^ هذه نزلث لما أنه ردي وقئ 
بهنزلث وما والمدقه، والجهاد والصيام الملأ0 دطيى ما اللأ كلفنا ند ؛ فقالوا

نظيى،لا مما جوارحنا ئنمله ولا أنمنا به يحديث، بما ثواحد أن من الآيه هده 
والنثمه،الكلمه به وثنفلز ■^؛،^١ تفل مما أنه ئطيق، لا نولهم! في ومعناهم 

منالكتابين أهل قال كما تقولوا أن أتريدون عاليه؛ افه صلى - الله رسول فمال 
أنفنهمبها أئزت فلما ، غفرائالث، وأطننا نمتا ؛ قولواوعصيا، نمتا نلكم؛ 
آنزث١لئسودسآ ءاس ؤ الآيه؛ هلْ - وتعالى تارك - الله أنزل ألسنهم بها ودلث 

رنلأتن لمحل بتكت> لامري دمحهءدرنيث" ومق5كتيء إم مدءاس دألمويثدن ريوء بن إثه 
زغ؛^^أصامح~رقاوإئكآمر 

اكتستما وعليها حير من كسبت ما لها أي ]اJقرة[ زغ؛ه كثتاولإ١ماسمتس 
علىالمتقدمة الأية قي عليهم يه شدد ما عنهم الأية بهذه فخفف ت نال شر، من 

•آ - الله رسول بأدب تأدبوا لما المخ سييل 
.الله رسول حبر في صنألة 

نننانهاعن الأمة لهذه اعفئ اللام؛ عليه - قوله عن الملحدين بعض صاد 
أنهناس وهو المعاصى، س اذ الأنيواقعه ما فقال؛ ، ر أنفتها،٠ به تحدث وعما 
حصوصيةفما أمة، كل عنه أعفي قد مما فهو معصية، أنه يعلم ولا عنه تنهي 
٠عليه الله صلى — بقوله المراد وما الأمة، هده 

أوجه؛أربعة على الكلام فى يستعمل السياق إن يقاد؛ أن ذللت، عن والجواب، 
ولاالمامى، فعل الحقيقة فى يكوذ ولا المعترض، هدا ذكره ما أحذها؛ 

ماإلا مواء فيه الأمم ثيء وهدا عنه، يثهئ أو به ثوم أن الحقيقة فى أيضأ تصح 
الأربعة.الوجوه ذكر بعد ندكئْ مما دينها فرلع في الأمه هذه به احتصت، 

.\rU/rللوش المثور والدر ،  ١٩٤"T/ اتجري ير نفبفلر: )١( 

.٤(  ٤١ا"/"المفهرس الخطأرالبانأ)المعجم أمتي تجاوزص الله اون بلففل ماجه ابن رواه )٢( 



تعالى؛الله ئال الترف، وص الإنسان، فعل م ما سيان النمن الثاني والوجه 
يانانذلك ومس ، إوابته»؛ فترك طاعته تركرا أي ]التوبة[ ^ ي ؤثوأآق،ستئم 

النيان.أوصاف، بعض له معنى ّاظ/ * على/ اغلى اللفظ وكأن تارلأ، ناص كد لأن 
والعمد\د\زلأ في الامضاء ويف الشبهة قبول بمئئ أن اكالث: وب 

اللهصلى - أدم عن به تعالئ الله أخز الذي وص سبانآ، القز؛ التأول على 
فيت5ول]طه[ ^نتل(ياومينمحمحك3ه ؤ قوله: في - عليه 

بهتغنج ولا النيان، ميل على مواقعه ذللن، من الله أم يخالث مما يوانعه ما 
ُؤنؤيى3هفقال؛ اللفغلين، عله أطلى الله لأن العصيان، اسم عن ذللثه مع 

حينيكوف أن يجوز ولا ]طه[ ه 3 دُوبم رهم ءادم دبممئ ؤ أحرئ• آية نى وقال 
ولوتاصيآ، مس ولذللث، _ وتعالى تبارك - لله معميه أنه علم الفعل ذلك واع 
بالنسيان.وصف، لما علمه 

وذللث،أسبابه، علئ نقلى أذ فهو النسياف فيه تنثتنل مما الراع الوجه وأما 
ماآس قبيحا؛ أحز من يرئ لمن القائل فقولن عنه، واثهذ به الأمر يصح مما 

؛محنا0 حفظته، ما تنز لا ت فيقال ينهى أن بمح هذا وعلى فلاق، به عامللث، 
مماالمراعاة عن ؤإعرافه فنله، له ماءاJ٠ لأف ياته، نأسباُب، من وأحزن راعب 
.فنله أيما لأنه عنه النهي سبيل يصح 

عنالأمة لهذه "• اللام عليه - بقوله المراد يكول أن يجوز فلا 
 Hدينهم،أحوال من علموا ما يمراعاِْ متنثدول العباد لأن الأحيز، الوجه نسماتها

نسيانها.توحي، الي الأصاب، فعل على ومتوعدوف 

محصيهارتكب من لأن الثالث، الوجه به المراد يكول أن أيضآ يجوز ولا 
صوابها.طلت، في بالتقصير عليها معاقب، بها مواحذ فهو لثبهة 

فيفإنهم سواء أصله في الامإ كانن، وإن فهو النسيان من الأود الوجه وأما 
فيجانزأ كان ما الأمة هذه عن حققن قد تعالئ الله لأن مختلفول، فروعه 

١٣



تلرمهأن يجوز لكن قد ناسيآ، صائمأ يأكل كنى ُه، التخفف يفإ لا أن الحكمة 
ندحطرأ، لاحز أهدئ رحو عن نئل أنه الحسن عن رُوي وكما القضائ، 

بعنهافامحلط البعض، ذح التميه وسي عليه، الله ونس بعنها 
تال؛قرْاه َث؛■ آأ أولعْيم-ينا إن يداجدنا لا لتا ؤ قرأنآ؛ ترى أما ؛ _؛J، ببعفى، 

الكلمةفي به الشديد يقع أن يجوز مما هدا فكاذ للن،. مباح فانه الجمع تأكز 
٠الأمة هده عن محمف، وهو قبلنا، مم على 

يكوفأن يجوز ه أث؛ آنكاظ أؤ مينا إن تمالاق\-ب1وذا ؤ I تعالى قولب ومعنى 
مابه المراد يكوذ أن ويجوز فنله، عالنا واجب هو ما تركا إن / ١jT به/ المراد 

.حى به المواحدة لأف شنهة على وائعناه 

أئسهاءبه ثحدث عئا الأمة لهذه أرعفئ ت الملام عليه - المي نوو ومعنى 
نعال:ش عليه الأية مض نمل إذا الخاّع الجواب في تقاة U هو 
]اوقرْ[.إنتدوأماؤآأائسأءكمآزئغموُقء١سنcؤإييأئه نؤ 

اليكوف أن يجوز ]البقرة[ ؤأث١ويصلنامالأ٠لائت١د'3ه قوله؛ ومعنى 
ينثنملالمعنى هدا في متداوله عبارة وهذء ثكلفه، وتثقل علنا يشتد ما تكلمنا 

اليكول؛ أن وهو أحز، معنى ويحتمل بوجه. فعله يمكن فيما لا نشى فيما 
*تعليق لا ما عذابك من تحملنا 

واحدأ،معنى الحقيقة في يوديان ذأنظ\0 ]البقرة[ ه ة ؤآغغزكا عنا أعس وؤ 
فاني،واحد لكز أف إلا عنه، محقر له ماُفور وكز له، مغفور عنه ننمو كز لأف 

الومعناه أفعالنا، تبعة نوء من عاقنا عناه ؤ\فف فحقيقه للأخر، ليث 
تطلبلا كلام، كد في بالعفو المرائ وهذا علبا، زه اش 1ض- تؤاحدنا 

ص.الأمل: ش )١( 
السياق.يقتضيها زيادة )٢( 



العقابيستحى إليه منه يكون ذنب بعد إلا محاحبب من أحد بيتنا فيما العفو 
جعلهأي والعتاب،، العقاب، من أعفاه ت قال فكأنه عنه، عفي فال؛ فإذا عليه، 
.بعقاب، يكدره لم فكآثه صفوه، الشيء عفو لأن حالصأ عافيآ 

ولميكن لم ما بمنزلة تصر حتى ذنوثا أستن أي دآمحه4 ؤ قوله• ومض 
فيسوالآ الأود وكأة اإثواي،، من بالحنان آنتوجثا فيما يمدخ ولم يئع 

الثواب.إيجاب، في مزاد والثاني الحقاي،، إسقاط 
الرحمهلأف الحاجة، عند نعمه علينا أنبم أي ؤوآر"ء-مه قوله• ومعنى 

بهايئبم نعمة هي وإنما العبيد، من تكون كما لنت،، رنه لينا تعالى الله من 
رآهلما عليه أنعم معناه فلانآ، السلهلا0 رحم ت القاتل يقود كما إليها، مفقر على 

نخافلا حتى عنا وتتنئها يخنو؛نا نواحينا لم إذا قالوا؛ فكأنهم إليه، محتاجا 
معناولا صننا أحد يملأ، لا حيث، إليك انقطاعنا عند علينا فانبم بها تقريعآ 
ثآنكتناه.ؤ قوله: معنى فهدا سواق، 

عليهمأي: ]القرة[ 4 3 صآل=كنيت ءث، ة'نحنا ؤ وقوله؛ 
ينلوقد والصغم،رآ،، الرعب، من نلوبمم وفي ااقوِْ من قلوبما ش دخي-ث بما 
/لّآظ/للتمام. وهو ذللث،، اله 

يخويهسأأوة 

وتجريالاستفهام بمعنى كانت، إذا )تقود( لنقله لأف كتابي في ميبويه احج 
رمالشاعر: بقول مفعولين فتصيح )تقلى( مجرى 

نجمتا١^١)؛ تقود فمتى عد بعد فيوف الرحيل أما 

تأنثنا؛•؛4.ؤ القرة• )١( 
والفع.بالضم حائزة وهي الضاد، بفم الأصل في الكلمة ضبطت )٢( 
,٤ ١ a/ المفصل والمعجم ، ٤ ٠ صرأ ديوانه ينظر ربيعة، أبي بن صر هو )٣( 



نمتىرونتات شئت إن يريد نصست بما رنمق شئت إن I ذلك بعد ومحال 

الحكاية.معنى على تجمعنا، الدار تقول 

نصبنح،بما رفعك شئت وإن قوله* فقادت عثمان أبو عليه واعترخى 
والضنبالابداء، وتكوذ الحكاية على ارئ إذ لا؛انس، الرلإ لأف علط، 

.)تقول( بلفظ يكون إنما 

.ضعيفان هما بجوابين لسيبويه أصحابنا وانتصح 

المرة،زيد ت يقال )في(، من المعنى قريبه الباء إن ت نالوا أذ ت أحدهما 
فيمارفعث ثئن، وإن أراد فكأنه البلد، في وص باللي، وفلأل البصرة. في وص 

النم،.فيه أونعق فيما الرفع أوقعث أي نصثث، 
ؤإنت قال فكأنه زانية، أنها على محموله الباء تكوذ أن ت الثاني والجواب 

وعلى، ]١١^منون[ ه زن تنبت ؤ قوله على نصبت، ما رفعت شتت 
١^.يمزأف لا أي بالقزررص، مزأف لا قوله: 

غينالباء موضع إن فيه: يقاد فإنه الأود أما الجوابين، من واحد تمح ولا 
أنويجوز مكة، في زيد نقاد: أذ يصح لم بمكة، زيد قيل: فإذا )في(، موضع 
كاحدصار إذا إلا بالبلد، الأميئ يقال: أن يجوز ولا !_، فى !م يقان:' 
منهماواحد فلكل باللي، زيد ت زيل• في يقال كما الملي، فى ص فيقال: رحاله، 

معنىالمعنى كان به الملتصقة الأبعاضن مى بعثس أنه أريد فإذا يختصه، معنى 
بمئلا ممى عداْ من يوف له فنرفأ صار حتى الكاف أنه أريد ؤإذا الباء، 

الكاب)١( 

المازني.هو )٢( 
بتمامه؛وهو الميري، لراعي ثعر سنا من جزء هو )٣( 

بالثورلا؛^١١، المحاجر نود أضرة ذثات لا الم١تر هى 
.٥٥٧■T/الممل والمجم )سوئ(، الرب ولمان ، ص٢٢١ الراعي ديوان يفر: 



المرصعهدا وليس اللقغلة، الفروق من وهذا )في(■ إلا سعنز لا فإنه معدة 
■أش، مرصع ّيو؛> كلام في 

فيه.لأفاندة ما على الباء لحمل ظاهئ صعقه الثاني الجواب وأما 
فكأنهالبدل، يمعمل هنا ها الباء إن يقاد! أن هو قوله يه نتمئ الذي والجواب 

آّآو// ت فال بذاك، هذا القاتل يقول كما نمت، ما نيئ رفث شتت ؤإن ت فال 

الدهرند رمت ا فيمالشا مهجور كث فإن 

•عثمال أبي اعتراض من وبملم وتطرد تصح هذا وعلى 

نصببت 

الأتيآحر اق أنلنمر او عذم إناء من حروس در ثاذ 
أنأحدهما؛ معنيين، يحتمز ١^٢ وإناء اان_نتاء، ت والحروس اللص، الدر؛ 

والمعي• غتره ولا حنثيأ إناء هو فليي تدمى، يحدثى كما لأنه الصلع، يه يراد 
مااللبن وصر من بالإناء يعلى كلأ إبله صئ للوبه يرصع أنه الوجه هن•ا على 

•راضع كيم نولهم؛ مض وهذا يفوثه، 
نربفي عابه فكأنه له، فتيل دن؛ في الإبل بأحذ نعيرْ أن اكاني؛ والمعنى 

القتول.دم والدم ذم، إناء من اللبن 

أحذلما أخصمت، أي اللبن، كثره به يريد أن يحتمن التبن، في الخروس وذكر 
صيدبه يريد أن ويحتمز الخروس. مى كاناعها الألباذ عليه واتعئ الدتئ 

الناعررآ،:قال وكذللث، الدرُ، كفيق المال 

ونحو،.لنم من زنخ النضر; )١( 
المكلوالعجم )خرس(، العرب  oUيطر: )٢( 
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بكرالأراف من حروس ذر و-تحركم حاصر شركم 

صقأ،لثتها سخارج ثلد، ما آوي ولدت قد أرن-، كلض قلتي تر بحتركم أي 
للمثها.أثل كان بكرأ كانت وإذا إخللأ وأصمها لمآ أنلها الهام محن من فهي 

سو

الكرامر١،ندى عين الرصف، عْلاء 
علىفربما بها، نثرى اللحم ثإ عليها بُلرح المحماة الحجارة •' ، الرصف

ماعليها يبقئ ولا عليهارآ،، ما الئصمة من حد قال؛ ولذللئ، منه، اليسير بها 
ولابه مالصى بمحرق لحم أو يثسغل كجلد بترأ شيثأ يكوف وإنما به، ينئفع 

وإنيتتيئ، ما منه حد أي؛ ، انمناء المسر للتيم هثلأ هذا فيمرب، عنه، يننع 
الكرام،ندى غيئ الئصن_، عهئاء وكيلك، موغ، كبير بمر لا بأنه عالمأ نليلأ كان 
•ني؛ في الكرام جوي من لمي المتر الجود هدا أي 

اكشزتنجبس ا إ
أئهزآنقمح، شنآئة 

صألjءاtزJظك^Jكمابمؤ وتعالى؛ تيارك - توله عن الملحديى بعض سأل 

وماعندرنثا تن غهءمئ  ١٤٠آبزبمتومق»اؤ، إلاأق ^٤^٢١ دماتام ءآيعاءذإبي. آلإئ-مح 
متثابهأ،القرآن آيات بعض جعل لم فقال؛ عصران[ ]آل دمثإن"أدلءإ'آلآلبمم» 

ولاالناطبيى علئ تلئز وأن والممميه، الإلغاز يقصد مذ طريقه وهو 

.rv/Tالأنال مجمع الميداني: )١( 
البخل.من الزر اغتام في نثن نال(؛ ف( ض رو اللاغة أساس الزمخنري؛  ٢٢١

١٨



التيالفاسدة التأويلات عنه لأنيت معحكمأ جميعه جعل ولو لهم، النبال ي—مصي 
اJاJام،؟واخلأف الكلم لأنتراق أنز هي 

ماوفيها أنوال، عشرة المتشابه في للناس •' يقاد أن ذلك عن والجواب 
تعنه جوابآ يكون ما ومنها ، السواد يسق2ل 

الاختلاففلاهنفا إليك يتمثل أخرى بإزائها آيه المشابه قولهم: ذلك فأول 
الينيؤ ؤ تعالى: كقوله التناقفر، فيه الملحدوذ تدعي الذي وهو والتعارصن، 

مد؛نثؤ الفلاهر: في يخالمه ]الرحمن[، ه 3 ج-آُ؟ م؛لآ لذس دءمحُ س بمثل 
أديكؤتعالئ؛ ونوله تالحجرا، ؛؛زه ■نب ذ كظثه>آم؛ن 

>تجآلظآذهوتقوك ]١^[. محصدئكآص3ه 
سورةفي وقال ]المعارج[، ه ِا.ا مؤ آلت، ■ئبن مثدارم ال يوم ف إقو والريح 

معاسنة أف مئدار؛و ُويوكان ق إثه مريعمج أمح؛دتي، إل آلت-مبي ييزألأثريكن ؤ السجدة: 
]الجدة[.ِْحه سدؤي 

وثقته.التملق أصاد عن المزال إثبات في هو إنما تقدم فيما والأشتبا0 
ألفالأتن إحدى في لأنه الشامة، لوم المهدارم اختلاف في الأخت والأنتاآ 
■سنة ألم، يى خمالأخرئ وفي نة ّ

^٣١٢/ ذلاهرْ في وكان القرآن في تكزر' ما هو المشابه: في الثاني والقول 
عنهاتعالئ الله وإخبار فرعوف ْع — الملام عليه — موصى كقمة الاختلاف، بحتس 

وفي، لالأءراف[ ه 3 مش رب 3 آلنشت ئالوأءاثنا,بج ؤ بقوله؛ سورة في 
ؤثادفنمنسيرة,• دفي 4 محقوم؛ىؤثاأوأءامناأخرى؛ سورة 

Jipتئ ع ي أتيث 4 قُثتوث تقإ6ثئاكلإ أن:^0 ^، ٢٢١ه :ا:نتم 
.]الأءراف[ ممثي؛؛ه 

U١٩١/الرازي يتمر ، ٤٤٢-ا/ا'*ا؛ س يطر: )١( 
،.u^Tقال الأصل: وش )٢( 
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بإزائهلمز ما مله، وفيما فيه لأتكرار ما ات المرور هدا في المحكمه والأية 
؛نافيهر٢،.أنه الملحد تدعي ما الظاهر ني 

العلم.في والرامخوف تأويله الله بعلم مما ذلك وكد 
لمما وال٠عحكلم معنى، من أكثر احتمل ما المتشابه يكوذ أن ت الثالث والقول، 

كأثهعنه، التأويلات وجو؛ مع الإحكام معنى ويكون واحدأ، معنى إلا يحتمل 
يفعله،نبح عن ورددثه ننعش إذا فلانآ، أحكمئ يقال؛ إليه، تتوجه أن من ثع 

فادااثاعئ:رم

آعنتاأن عليكم أخاف إني نمهاءكم أحكموا حنيفة آيي 
وترجيحبعض، على المعاني بعض بحرض تأويله العلماء بملم بما وهدا 

الصنتؤ.المنكر؛ على الئهل المنقاد 

فيالراسخين أف إلا ذكرن U والمحكم المشابه يكوف أن الراح: والقول 
عشهعزفوا لو إذ الأية، من الله مراد حقيقة ولا المعنى عص يعلموذ لا العلم 

واطزحوه.سواْ ما ورنفوار؛، 
الإعادة،من الحرن على انتبه ما المشابه يكوف أن الخاص: والقول، 

العلماءيعلم مما وهذا الابتداء، من حقيقته وعملوا صحته عرفوا ما والحكم 
^^■,قادشم،'الإكمبقوله: الله أراده اليتم؛ وهو تأويله، 

•]صء 3ه أودسمومحبلإ،محج 3 مح؛محاربيث 
الأزل.علمي إليه ب3ئتم، ما الوجب هذا في فالتأويل 

القرآن.هذا ني الأض: ني )١( 
. ٢٣٧•ا/الطري تمر يطلر: )٢( 

١٢٤ا/ المفصل والمعجم ، ص٦٩٤ديوانه يطرت جرير، هو ، ٣١
.لرفضوا ت انمارة صواب ولمل الأصل، في كذا ، ٤١



تحديدهو والتأويل ذكرنا، ما والمحكلم المتناه يكوذ أن السائس؛ والقول 
ولااض■، إلا يعلنه لا مما وهذا u^^، بوقت واليلمم وغدة وتحصيل ونم 

إلايقرون ؤ'يل، •" قوله فى الله 'آّلظ/ / ذكره ْا وهو العلم، في الراسخوذ يدحي 
.]الأءراف[  43محبلقةتدظلإ-اإمح،

مماوهدا الناصح، والمحكلم المنسوخ، المتشابه يكوذ أن المائع! والقول، 
.٢٢^١^٤٣اختلاف في بالحكمة والعالموف العلم في الرامخوف لففلي تأويل يعلم 

علىانتبه ما المتشابه يكوف أن الثاس والقوذ • الثالث الجر؛ في يتلوْ 
المور.أوائز بها اشحث التي الممهلعة الحروف، س العرب، 

وحننناوآله، محمد الئ على الله وصلوات العالمين رب، فه والحمد 
اللأزخدآ.

.٢٣٨م/الطري شر بفلر: )١( 
. ٣٢٣٤ الطري شر بفلر: )٢( 



اائ1لث[راء]١^ 

يةت1ص
المقطعؤالحروف من العرد_، على انتبه ما المشابه يكول أن • الثامن والقول 

\دذذوب.بالحروف الكلم من كال ما والمحكم الور، أوائث بها انتحث التي 
ا->تلأفرآ؛ذلك تأويل العلماء علم وفي 

الحروفءاو0 من اليهود على اثتبن ما التشابه يكوب أن ت التامع والقول 
ماوهذا المدة، محن مالها وثير الأمة هذْ ا اكرأ علم بها ادعوا حش المقعلعت 

ومعه- عليه الله صلى - الني إلى حاء رجلا أن عباس ابن عن الخبر في جاآ 
آلمتت فقالوا نعم، ت فقال !؛^، ٠^١١عليك أنزل أثه تلعنا فقالوا؛ اليهود، من سبعه 
أكلهال0 فإن زيادة؟ نزت فهل سنه، أربعوذ واليم سنه، ثلاثوذ واللام سنة، 

آآنزلّنه. وثلاثوف ؤإحدى مثتان هذه ؛ فقالواؤألريم فقال؛ ومدتهم، ثوملئ، 
!قالواثم ومئتان، وسبعوف احدئ هده ؛ فقالواؤالره نعم فقال؛ خأئ؟ عليلثف 

—الله رسول فاحد بالكثير، أم نأحد أبالقاليل ندرى لما محمد، يا عليتا حللك 
؛هؤلاء في وتعالى تتارلث الله فأنزت الأمثال، لهم وتضرب تعظهم - عليه الله صلى 

]آلثآدُلأ4 دآقئآم آكئنت آتهء "؟و/ ٤ منه/ مائي سخن رزخ محبيءّ ف، أك1بم ق أؤ 
ولااللأ، إلا يعلنه لا الخب علم س -نزث اليهودُ الذي فالتأويل عمران[ 

^٠^٤،.الأمة هده مده يحلم 

الأصل.في ليت زيادة )١( 
الموصرع.ذا حول والثالث الثاز المجلس في ورد ما يطر )٢( 
الأكل:)٣( 
ا/اِهليوش المثري والدر ، ١٣٢ا/تفسرالطري يطر: )٤( 
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نيتعار نوله من النمارئ على انتبآ ما المتشابه يكوف أن ت العاشئ والقول، 
القولهذا واهي ]المساء[، 4 3 نغئ إق^ذظأ وءق4ثهثألمنها ؤ المسح: 
وقالوا!- عليه اف صلى - الني حاجوا لما نجراف وفد ر نزلت الأيه هذه أف يزعموف 

حنقا! فقالوائعم، فقاد: منه؟ وروح الله كلمه عيي أف عليك أنزل ند ألص 
ذاكوذ لا الإله أف على ودق المورم، هذه أود فيهم وتعار تبارك الله فانزل ذالئ،، 

علء؛فلما عمران[ ]Tj ه إ؛ ءؤ بقوله: الصورة 
الإلأهثة.مى ادعوا ما بهللأن على ئد الئح»إ ر صور - الملام عليه - عير أف 

الاوهُإلا يعلئهُ لا أنه ف فمن الخثا؛هاا،، ر العلم أهل أقواد فهذه 
هداعنه مال الذي المزاد هذا يلزمه لم مما ذكنْ ندمنا الذي الوجه على وحدة 

وصفهر المائد٥ فإن العلماء تنلمه مما إنه قان وس المتشابه. ر الملحد 
معناه،باستخراج غيره على القفل من للعالم تحمل ما محك-»ا غير متشابها 
أحراْ•ُمح، عليه الأجر ثم ويدحر 

عليهالله صلوات اارسول حنو في مسأله 

لهكتبئ تعملها ولم بحنة هم ررس عليه: الله محلى - الني قول عن سألوا 
الزمن#شه آخر: حبر ر قؤله وعن عثرأ،أآ،. له كنتن عملها ومي واحده، 

خيئمنظ«ص.

وللعملواحدة حنثه الأول ر للنثة أوجن، وق. الخبران تممق كيف : قالوا
عليه؟الأحر الخبر ر ئئلث نم عنر، 

.٢ ٢ ١ . ٢ ٢ • r/ الطبري ير نفيفلر; )١( 
.١( ٠ U/٥ المفهرس )العجم وأحمد والدارمي لم ومالبخاري رواه )٢( 
وذكر، y٣١٥/المرتضى وأمار ، ١٨٤ص الحديث، مختلف، تأويل * ثنية ابن ينظر• ، ٣١

الماعديمعد بن سهل عن أحرجه الهلثراني أن ( ٤٣•)Y/ الخفاء كثف ني انمجلوني 
أنس•عن الإيمان شعب، في المهقي وأحرجه 
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لألالعمل من حير التيه آذ وهو النظر، فى تفوئ لا بجواب عنه أجيب قد وهدا 
محدودعنله سيئة مئه الدنيا في ينمل من إذ شفاها، من الأبد بنعيم الجزاء 

دواُهِءشمن ينويها التي الو عن واجب النعم ودوام معدود، ٤*آفل/نعيم وجزاوْ/ 
فالدلأث،لكنت،المهنراساشللا،.الحياة، دوام الطاعات 

ننتحقألكن العمل يبر جزاء الله جعله لما الأبد نعيم أف جهة من ذلك وصعقن 
مغطيا.لكن ما ئدر النعيم ننثجى إنه يقاد أن تجر ولم به، 

واحدةله كتب بحنة هم لأمن ٠ اللام عليه — قوله آل ذإائا عن والجواب 
النةوفارس عملها وإذا حسنه، له لكنث ماها إذا أثه ءثرا«: له كتبت، عملها ومذ 
عشرأالعمل حسنه تكتب فلم باطلا، لكان النته من عري ولو ٢، أ العمل مارل التي 

غينالنية من عاريا العمل كان فإذا ئثدمه، أو ئصحثه الي الو يوف نفه للعمل 
معنىباق منتئدأبنيته، يفعلها لم ؤإن حنة ثوى مذ وكان العبادات، أكثر في به منتي 

الالذي العمل هاهنا بالعمل والمراح عملهء، من حير المؤمن لأنية الملام عليه قوله 
نته.معه تكون 

نحويهمسألة 
الماءاستوي قولهم! مثل معه، مفعول أقه على نصب فيما النحويول أجمع 
المنصوبفي الحامل أن على وأباف، صنعق وما ة، والهليالالبرد وجاء والخثبه، 

أنذغ فانه الزجاج إسحاق أبا إلا الواو، بوساطة لكف ؤإن الذكور، الفحل هو 
الواو،بعد فعل اضمار منصوب أنه وذكر المنصوب، هذا فى عاملا الأول، يكول 

أ؛اكلولأتنت، صنعت، وما الطياله، وجامع البرد جاء قال،؛ كأنه 

الجةفي المؤمن تحلد تعار الله ءفإن (؛ ١٨٥ص الحديث مختلف )تأويل تتيبة ابن تال )١( 
وكذ.لكأبا-أ، الله أبقاه لو أبدا، تعار الله يهلح أن ناويآ كان لأنه ٠ * * بعمله لا بتيته 

أ؛دأ«.الله ايقاه لو الكم عر شم أن ناوا كان لأنه عماله، من نؤ نمه اوكافر 
عشرا.كتس ت تمامها ويكون هاهنا، نقصأ العبارة ر لعل ر٢( 
=>ا/ا/أآ(: الخلاف اتل رمالإنصاف ركابه; الثلاثبن رالمالة الأنارتم، ابن قال )٣( 
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عشزالحاوي المحبس 

الهرآنفي مساله 

نال!كفن نيل! عمران[ ]آل ه ذ؛ إلثا؛ترا لمجث أثق حثر كم ؤ • تعالى ملهُ 
فيليس أنه على ئد نقد الناس حير كث لماحبه! نال إذا والقائل ؤّق_تنر-ن؛ره 

بفاصل؟ليس أنه إلى أثار' فاصلا، كنث، قال! إذا وكذك كذاك، الحال 

،!أوجهل ءشرةِ من في النفي معنى عن والجواب 
•الحلق نل الله معلوم في كنتم • المعنى يكول أن ت أدلها 

.كنلائ، المحفوظ اللوح في كتم المعنى! يكوف أن وثانيها! 

-اللام عليهم - الأنبياء الله اصطفى لما المعنى! يكوف أن ونالتها! 
•حترنم كنتم أممهم ا ^همر وحمص 

حلمهاوابتدأ أزمنتها في الأنبياء الله رئت، لما كنتم • المعنى يكوف أن ورابنها! 
•أمة حيز - تدل لا وشريعة ئنخ لا بدين مخصوصة ، الأنبياء آحر آمه وجعايإ 

محبيكملساذا على به أخيرنكم ما على كنتم ٠ المعتى يكوف أن * وخامثها 
خيرهاأنتم أمة سعص تنمون أنتم ارإكم اللام! عليه - قال لأنه أمة، خيز 

وأكرئهاءااىالأه«ص.

أمة،حير فبلكم الأنبياء به بئر ما على كنتم ٠ المعنى كوي، أن ومادتها! 
لالصم،ا.^^رإيخ؛أي،ئممح،صمم ؤ قال! كما 

-فرارازى)\(بفلر:

.المفهرس )المعجم مدْ في الإمام'أ-حمد رواه )٣( 
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أمة،حير حدنم ت والتةاJير التامة، كان من ه كتم ؤ يكوف أن وّابعها؛ 
كان.حبن يكوف أن على لا الحال، على رختر( نمن، ويكون 

حتى- عليه اف صلى - النئ نصرتم لما كتم ■' المعنى يكوذ أن ت وثاميا 
يمزتهني الأنفس ندو على بث ذللخ، ونى - أمة حيت - وعلا الإسلام علن 

ثظاهرته•على والساُت، 

الذيالفعل نثر ئم أمة، حيت قحلتم بما كنتم ■ المعنى يكوف أن • وتا»عها 
ثأمإ،وثؤ • نوله وهو الفعل، بالزوم الفضلة استدامة في ليرعبوا ئصلوا به 

ا"ّآو// • عمرازآ تآل ث,تته ^ث،مألنم؛ظروؤلجثإس 
أنتمبمعنى أنها من اللنة أهل إليه ذهن، ما ، ]المعنى[؛ يكون أن ت ها وعاشت 

الماصيهالحالة نصفا ند الواصف لأن شرع، إلى يحتاج مما وهذا أمة، حير 
•لوجهتن الحاصر عن ويمسلث، 

الثباتدليل بها مقرونا مضى فيما المتثحمة الصفة تكون أن أحدهما؛ 
أحبتما ذللثه وعلى كالماصية، والممله كالمتملة، الماصيه فتكوف والدوام، 

أممهقان ؤ ]اكاءا، ه ي،؛ رحنا ظ، أثن ؤاث ؤ قوله: في ه نفعن به تعالى  ٠١١١
لمابند، ولما له والمعنى مضى لما اللففل فكان اء[، ]الته ُيائا سميعا 
٠ؤإ١كت^١ممهوقوله هذا فصاز الصفات، هزه عن ئثقث لا علىأقه الدليز قارئه 

بالحالقحصصن أحدهما كان وإن واحد، بمعنى ]الحج[ ه  ٠٧,؛بمير سعح 
بالماضي.نتخصص والأحت 

تكوفأن الحاصر عن وJمنالئ، الماضية الحالة له يوصف مما الثاني: والوجه 
وصف<عن الإمساك ويكوف العيان، عن لعينها يعلمه أن للمخاطتح أهم الماضية 

المشاهدة.عته تثبيء بما للأكتفاء الحال 

الأصل.ني لت زيادة )١( 
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£_ 4111صلوات الله رسوو خبر في سأله 

ثئئإلا نمنه ثم القرآف حفظ أحد مى راما اللام: عليه - نوله عن مالوا 
•أجدمءرا، وص - دجل عر - الآهَ 

تجدمأكان أو عبيدص، أبورآ، ذكرْ كما الأقطح، الأجذم لكن :إن نالوا
اللام:عليه — عته روى لما فاسد، فهو ، قتيبة ابن واختاره العاهة، ص الذي 

مصححوأنهم على البجم وفئر ، بجمأٌ غرلأ ءراْ حمام الناس ُبمثر 
رتمح اليد ^ ٥٠فلا والعقاُبث، الثواب وتوفي؛ للخلود أءيدُت، لأنها الأجناد، 

العانه.هو الذي الجذام ولا الخبر، هذا 

وجيحزص■'من ذلك عن والجواب 
اللام:عليه - يقوله أراده ما صد اليد يالمقطؤع المني يكول أن أحذهنا: 

الالقجوز من صزب على ويكوف ،، العيلم،<'لتنزاه وفي الحلي ثمناه في ؛؛فاذا 
وليسلااثوا>ّ_،، تنجوء الذي الله تلمي المعتى: يكوف أن ووجهه الحقيقة. على 
\"\ظريطعمت،/ يقال: كما وص ؤنعمه، - وجل عز — اش فواتي به يحصل ما معه 

(.٢٣١\إ المفهرس )المعجم وأحمد رال-ارعي داود أبو رواه )١( 
والفقهوالحدث القرآن في الملماء تمار من البغدادي، ملام ين القام عبيد أبو ر٢( 

. ١٧٦ه/الأعلام سة،،_، يمكث توفي و١لمسة، 
؛.A/rالحدث غريب )٣( 

.ص٩٧عبيد أبي غلط إصلاح ينفلر؛ )٤( 
(.٤٨٢المفهرص؛/ )العجم وأحمد اتي والموالترمذي لم ومالبخاري رواه )٥( 
\إ0-\,الرتنس أعالي بنلر؛ )٦( 
العجم) شماله، في والخالي يمينه في الللثح ءفيبمطى ت بلففل وأحمد الد١ار٠ي رواه )ما( 

آ/ا،ْ(.الفهرس 
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لكثالي الأسباب ى زالت أي فلأن، بموت فلأن حناخ وص فلأن، يد 
أكثرإلى يصل بيديه الإنسان كان فالم.ا المقار، بها ويتدفي المنافع بها يجتلب 

تكوفأن لا التثسه، طريق على يطعهما وامهلاءه ذلك يون في اسشل هذين 
.منه مطنان العصوان هدان 

نطيأنهم في الأحر الخر معنى يكون أن ت الثاني والجواب 
الأ؛داللتور والعقاب الثواب، إلى بهم الإفضاء عند يكون إنما والأبدان الأنفس 

أنفأما والعقاب، الثواب هن حمها والعصاف الهناعات باشرت الش بأعضائها 
والخزي،للتشويه القيامة موانمؤ بعض فى العاهات وأمارات النقص أسباب، تلخمها 

ؤمحثسرمؤ الكافر! وصم، فى وتعالئ تبارك الله فال بمحته، القرآذ نعلى فمما 
]طه[،سمؤايوملأ،ط3ه ؤ نال• ه ثمِآمحنممحمح3 

]زمر[. 43محألإ،أشميخرممحدة 4 ت ونال 
وهوالوجوه، ونواي العثون زرق الأحرة فى ال،كفار أمارة أف الخبر وفى 

الديالنس لزلر١، فالززث ]طه[،  43سوثبم؛م 3 ُؤئا قوله؛ معنى 
بعضهماحتلاط عند للتمييز القيامة أحوال بعض في وذللثج به، الكفار الله وصف، 

الخرمح، ما علمح، نهم الدارين من الئنثص إلى بهم الإئصاء عند قاما بمض• 
منالكفارُ تخلو' أذ يجوز لا لأنه الأجزاء، وكمال الأعضاء ومة في الأول 

المدور.الفنع من ويملأ القلوب، ، لشحب، ما يحاينوا فلا القيامة أحوال مشاهير 

زالإسراءأ؛4 ة رثة وإكآ عما ثنيهم آدنموهك هزم وعسث؛ثم ُؤ نوله• فأما 

المخطوطالأصل من المنحة)ا"اظ( هامش في وجاء رئين(• كلمة الأصل في فوفها كبب  ٢١)
زرنهليس الزرق نلق! ]حاشية! نمه! ما الممى( لون )فالزرق فيه الدي علر المقابل 
حيرةهو به أعداءهم المرب، وصف، وفي هاهنا الررق وإنما والحمرة، النكلة مثل اللون 
لون[.زرقة من أنه لا حاد، الززثب ئصلر ومنه وحزئه، وحدته المر 

(J(Y ،^زع.كأنما قلبه! ؛
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منمعوفسالول أنهم أحبر قد لأنه والصمم والبكم النس حفتقه به المراد فليس 
هووإنما لالالك[، ه يت •؟ءيللإف ثل ثاو.ة غ ؤ • فوله في فثبمبوف 

قتُثلملأتيءئون ٣٣ؤ قوله: ني الدنا في الكفار به الله ونث ما على 
Jنaلقولولا عمي، فكأنهم بقعهم ما يرذن لا أنهم والمراد لالبقرةا، ه َ.0 
ثننلم غلما صم، فكأنهم يفيدهم ما يمعوذ ولا ممم، فكأنهم عنهم بمي بما 

و//٧٣ لهم. ليست كأنها صارت الأعضاء هذه عنهم 
ي, نئويةالة شن

مزيدلا ألفاظ ستة هذا من يتكلم أن لمكن أجله، زيدا أحرز ت القاتل قول، 
ألفاؤوثلائه حلاف، فيه ولففل النحويين، من بإحماع حانزان منها لفظان عليها، 

الشعر.صرورة يوف الكلام اختيار في ;إ-حملع تجوز لا 

وأما. أحرز وزيدا' أجله، زيدأ أحرز I ففوللث، الجائزان فأما 
زيدا،أحرز أجله ت وقولهم زيدا، أحله أحزز ت فقولهم تجوز لا التي الثلاثة 

أحرر•زيدا أجله ن وقولهم 
التقدمونذهب أحرز، أجله زيدأ قفولهم• نفيه[ الختلمر الوجه وأما 

يعصوأجازئ جوازم، من المنع إلى والكوفيين البصريين المحوين من 

كانوإن من■كور، صمتر أجله، بقولهم• المتصل الضميز أف أجاز من يحجة 
أحرزت نال إذا أنه كما التأخيز، به ينوئ متقدمأ وكان موضعه، غير فى المدكور 

نختلما ^كانه إل اسم كد رُذ ولو اخير، نية في المذكورة ئلهاءُ أجلهُ، زيدا 

يمرون(.)لا الأصل وني )١( 
الأهل.ل لمت زيادة )٢( 
.T٢٤/•الراج لأبن الأمول، يفلر: )٣( 
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وصحجاز المفعوت قومت وإل تجز، لم زيدأ، أجله أحرز ت ملت، لو له، المأ 
ظلإصمارُأحرز، أجله زدأ نال: إذا فكدلك مل، اللفظ في خنل لأنه الإنحمارُ 

موضعهفي يكذ لم لما جاز كما مومحعه، في المذكور يكن لم ؤإن ذم، بمل 
•أجله زيدا' أحرز •' فلتؤ إذا الوجؤة من بوجه 

مومحعهفي بمتصل لم القدم المفعول أن ذللئ، جواز ين يمغ من وحجه 
ذلكبه ، ٦ وإذاموصعه، به النية كانت، كاJللئ^ كان وإذا ، الوجؤ؛ من بوجه 

الفاعلعلى الفعل بعد المفعول بممدم عارضوا فإن مدكور، غير إلى الضمير عاد 
فيفهو الفعل بعد جاء إذا الممعود إن لهم؛ فيل جوازه، على الجميع واجملع 

فقدالخلاف، فيها التي المسالة في تقدم ؤإذا الفحل، بعد لوقوعه وجه من مكانه 
التأحيئ،يه نوى موحراته مونت، فلما يوخرانه، صبيان له وحصل مكانه عن حرج 
اللذانوالوجهان مذكور. غير بعد بمتصل لأنه الضمين، تطل التأحتر به ثوي وإذا 

الفحولظ/ /٧٣ شرط ومن )أحرز(، وهو بعده، يكر فعل مفعول أنه حزانه نؤ 
الفعل.بعد يكون أن 

البتداحبر موضع في والفعل الفعل، تمام من المفعول أل الاحت والوجه 
فيالبتد.أ عن متأحرأ يكون أن صلته في وما البتل.أ حبر وحكم اجله، هو الذي 

وأنحله، الذي موضعه عن متأحرأ يكول أن للمفعول وج1، فلذللثؤ الأصل، 
له.الأصل في هو الأي مكائه به ينوئ 

مقدمغثر على الضمير تقدم جهة من فكلها تجوز لا الي، الاحم الوجوه وأما 
واللام.الية. في ئفدم أو اللخظ في 

مغنىببت 
العراكفي وشتوا ناتوا إذا طزأ كالقزذان الأزد نراة 

نوءالأمل: ني )١( 
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الناعت!قاد كما مخانث، صاروا نابوا فإذا دكنا0 شبابهم حال في أنهم يريد 
نشببحين الأزدل١، تر11 بمب اللى أديكك ننث لئا رأيتك 

ش،فصار حلمة، نمي كبر وإذا يكر، العناد فان كالقتدان، قوله! فأما 
فوله؛في الناعت ذب هذا وإلى 

الناسفي حالبه على المراي مثل شانئكم إن يزيد 1ل آبن فيا 

■قوله في الملغر ذهب هدا وإلى 

صروسأمأاله ليس الناب شدد ئأش نكثت فإن ذكت ف\ 
لأنهعصه، يريد الناب، شديد وقوله؛ حلمة، صار كبز وإذا المراد، يريد! 

منه.ننهنه ما فيه في نشي وُزغ الجلل عن جذب، ربما 
ثتد

؛كخور؛،.^١,^ ؛ا,؛ت قولهم: 
ميلتآن ا-إلىا أصحابهما فتقاتل إحداهما، قتلث بقرتان وكحJإ عرار 
الذيمل وناد فانتصر ظلم لمن بذللث، المنل العرب فقريب مكنوا، الاحرئ، 

منه-يجل 

حربفي بجبن ئتل لما مهلهل فوذ ومنه له، بواء صار أي بكيا باء ويمان؛ 

القوم.الأصل: ني غونها ي، )١( 
(:UTfiالضل )انمجم (، ٤٤٣)ص الإيضاح شواهد ثرح ني )٢( 

ائاصش حامح ض المراد مثل بمتزلة لض بمٍ، وجدت إني 
.٦٣/٤المعمل والعجم )صرس(، الرب ان مل)٣( 
•٢ ٦! المستقصى والزمخثري؛ ، ٩ ١ ١/ الأمثال مجمع الميداني: )٤( 
الأصل.في لمت، زيادة )٥( 
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بواءيكرف زأن[ من أصم أنه يريد ،، ك1إّ_،ر ننل شنع بؤ I وتغلب بكر 
تلحقاش الجناية قدر متحمل تنله، شنع مثل أنت ؤإنما بدمه، منممث ؛كالست، 
نولهومنه المثز، والبواء احتمله، إذا بإثم، فلاذ باء قولهم• هن*ا وعلى فيهم، 

ترِا;رلكنلأتئتلاك%دئدمحا'سوكنلأ 

هث'ت دإ|ك بوآ أن أوب ايآ ؤ ندله■ يكللك ■ به ملء بلا تكن لم أي 
.]اJقرة[ رنه سم_،ومحئ ئآآو ؤ ت ونوله ]الماJدة[، 
بىكثم صرته لما الحجاجل٤، بن الله عبد قوث الأوو المثل حجة ومن 

فمالأْ،:فاه، ئهم لمه عزل فلما واليها، وهو بالرئ نهاب 

ابالألبذوو يعرفه والحي بينا فيما يكحل عرار ؛اءُن، 

عشزاوق1نى 

القرآنفي مساله 
آلأنييى لأي وس ؤ ت اللام عليه - لنبيه وتعالن تبارك الله قول عن نئل 

حلقهإلى رسالته يودي أن وله ذلل؛، قال كم، فقيل: ء٠ران[، ]آل ه 3 سء 

١٠ آ/ المستقصى الزمخنري: )١( 
الأصل.في ليستؤ زيادة )٢( 
ور، U٣٤٢/النمل رالمجم )تمل(، الرب  jUطر: طئ، س لامراة المن )٣( 

حبرأ.الأصل: 
الد-ولةفي مضر زان معدودي من ناتك شام الثعلي، ١لحجاج بن اش عبد )٤( 

.،/UUالأعلام ، •٩٠سة نحو تور الأموية، 
.٤ آ/ والمضي ، ٣٥٤ا/ الفصل والعجم )كحل(، العرب لمان )٥( 
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فمدتهم،ويأبرهم فقتلهم وقاتلهم دينيوهم ويثنزهم يب آمرهم بما ريامرهم 
شيء؟الأمر من له يكول أن عنه تعالى اللب ئمي وجه فما تنعله، أن له ذلك جمع 

عشن؛من ذلك عن والجواب 

منهاإليه يكن لم وتعالى تبارلث الله بأمر له كانت لما الأشياء هذه أن أولهان 
هإزل اتئ إلا ءقالف< إرر حفيفئا مب أرثلثنى ثآ ؤ ت قوله معنى وهو شيء، 

إلاما.مثكت،ءذأثتع دئتمحآ ي-لمايما ين أف يا ماذمحغ ش ُؤ مال• وكما ^[ ٠۶٧١]
•تيوسء 43إلكثإ

هبم؛ ين إلا آفنر وما ؤ قوله؛ إلى عائدا المعنى يكون أن الثاني؛ والوجه 
لأنثيء، النصر أمر من لك لمز قاد؛ فكا'نه عمران[، ]أل التيوآمحوّجيم 

الفحلينبين اعتراصأ لمىللكتمى(لآزشءه ؤ موله• ويكوف تعالى، الله إلى ذاك 
الصروما القدير• المتأحرين، المنصوبين الفعلين وبين المقدمين، المنصوبين 

لمددأن إما عندكم؛ أربعة من واحدا ليفعل الحكم، العزيز الله عند من إلا 
أنوإما منهم، ْلرف قطع وهدا كبرائهم، من وعدم ائهم روّبعض بقتل ا3كفاز 

أنوإما حامحن، فتنقلوا نلوبهم في الرغبا وبمب-ذ لوجوههم وتكلهم يخزنهم 
بهم؛تسليطهميعن. أن وإما ئويثهم، الله ئتممثل عنده يتوبون لهم/خّاظ/بما تإطف1ا 

فيكونشيء، منها لك< وليس تفعله، أن تحالئ لله كلها الأربعه وهده عليهم• 
تظعؤ قوله؛ على عطفا الوجه هن.ا فى عمران[ ]آل  43ادّر-بءؤأمُؤ قوله؛ 

ءمرانا.]آد ْاردامحأمحتيجمردأ3ه 
عندهايومئون التي الألهلاف من لك لمز المعنى يكون أن اكالثا؛ والوجه 

مذمدك، لا إك ءؤ قال؛ كما محقك، حنب ولا بمثيئتك إيماثهم ولا شيء، 
]القمصا.3ه ^كُثبجامحبحك،شثاء 

.TT"\/Aالرازي تمر يفلر: )١( 
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ذقظعظتىاينألأجمثJأؤ قوله؛ في الندي إليه ذهب ما الراع؛ والوجه 
ناعيهكسزت وفيه رحلا، عنت تمانيه الكفار من ئتو وند ،، أحيل توم في أنها 

:ij'SlIهذه وتعالى نارلث الله فانزل مكه، إلى الكفار فرجع - . - الله رسول 
لكليس I معنى على عمران[، ]آل ه ووت ءنجم يزبا أد شء ألأم يُا لأي حم، وؤ 

مالكهاإلى ذلك ؤإنما الفرار، على بالرغّث حملها ولا الثبايت، على الهلوي-، حمح 
اللهفدف ثم اليوم، هدا في عنه ئفزموا لمين الممن كثيرا لأن ومثلمها، 

مكه.إلى وآمتئوا الدية، إلى تعولوا فلم الكفار، قلوب في الرغب 
يودولا ء_ئنتهلم إنالة لك ليمن انمي: كوف أن الخاص: والوجه 

وهولفعله، تابعا فنلك كان ئعله فإذا تعالئ، يالله يختص ذلك ؤإنما نوبتهم، 
أوعزبؤ ويكون ءمرانا، ]أل ه و؛؛ أش ألداواك>إلا ينبر دش ؤ قوله: معنى 
الفعليكون بل قبله، الذي المنمومبث على معهلوف غير الوجم هذا في ه علتهم 

قبولفى شيء الأمر من للن، ليس قال؛ كأنه أل، إلأ معنى وعلى بأو، منصوبأ 
لفعله.تابحأ فعلك فيكون ، مملفيتوبوا بهم الله تلطفل أن إلا توبتهم 

لألنعامهم، أن ولا نيتهم أن للن، ليس المعنى يكول أن السائس: والوجه 
ءقهمهيتدبا أد ؤ ويكون تعالى، الله هو والعقاب، ؛الثواب، الجزاء يمللثح الذي 
وجهض؛على قوله ومعنى نله، الوجه ش علثه حبو ما علمح، 

الأحرة.بعذاب، والأحر عليهم، ت~يطلث، أحدهما 
وذللث،شيءٌ، الأسمماد هو الذي الأمر ص لك المبإ:/ا،'آو/وز والوحة 

الكفارعلى تد.ءو أن في أحد يوم تعالى الله استأذل — اللام عليه — النمثر أف 
توبةس محلومه فى كان لما له نائل ولم الأية، هذه فنزلت، بالامتثمال، 

دويما ذللث، ويزيد بهم. الإسلام تفوئ س أصلابهم من يخرج وأنه بعضهم، 

.٣١كرشأ/االمثير والدر ^ wrjlالطري تمر يفلر: :١( 
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علىتدعو أذ هم - عله  ٠١٧١صلى - الني أن - الله رحمه -  ٢١عم؛ابن عن 
منني أنلنا ثم الأية، هده تعالى الله فأرت أمته بن وصفواذ هنام بن الحارث 

إملامهموخس ألم 

للهما ءع به ٢ معتدال الأمر من لك لتس • المعنى يكوذ أن ت الثامن والوجه 
عليهمالحجة وتاكيد نعمانهم وحنظ اتفاقهم في أمرثم تدم من وتعالى تثارف 

وتعالى،تبارق لله ما مع مخممت لك والدي أحراه-لم، لنعي»ا وتعريضهم دنياهم في 
.الوجوه مى ؛وحب ثيء الأمر من لك ليس فكانه 

فيعنهم تعار الأ4ُ حكاث الذي الفاو أ> الأ> يكوف أن التاسع: والوجه 
عران[،]آل i 3 ق َمح ألأم إن ش رث من الأم يذ لما ثل ؤ،وك قوله: 

ليسأي: عمران[ ]أل ه 3 هنهإ محيا ى سء "ألأم  otتا َ؛ان أد بممحإوذا ؤ وقوله• 
ولمفعله لنمكم عدوكم وكره عددكم قلة ْع أمرتكم ؤإذا القتال، في الأمر إليلن، 
مخالفته.لكم سع 

الأمرابتداء ومعناه \زن'وأأ، مصدر بالأمر المراد يكوف أن العاشئ؛ والوجه 
لهألا ؤ تحار: قوله معي وهو والأمر، الخلي له لمن هو إنما نيء منه لك ليس 

^ت\يى\ئةتؤ تبث' ١^؛ الأيه ذلك على وتدذ ]الأءراف[، أثأدادآلآم34 
مايبث أف تقدم ما بعد الأية هده ذكر وقائده عمران[، ]آل  43وما4،أشب، 

فكانهغيره، حق من لا حمه من وتجعله لفه، — اللام عليه — الني عن نفاه 
أئور'ما.بالحكمة وذتن فيهما ما وس والأرص المماوات خلق لمن الأ> قال: 

زاهدأكان أيه، •ع المدية إر وهاجر الإسلام، في نشأ الخطاب، ين عمر بن اهئه عبد )١( 
.1ا\'\الأعلام ، J،UT■ّة نوني ، lulعابدأ_

.Y٣١٢/للموطي الخثور والدر أ/؟اا، الطري شر بظر: )٢( 
يه.سنت شيء' الأم من للث، لمي والمناسب: الأصل، ر كدا )٣( 
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علي4اللة صثى الرسوو حبر في مساله 
فمل:صهم«أا،، ولا ولاهانئ عدوئ ءلأ اللام: عله - فرل عن نتل 

نيمشهورة معلومه دودة والصم لطائر، اسم وهي ظ/ /٩٣ الهامة ئنئ كيف 
عبيدأبو حكاه ما على هامة( )ولا رويتم: وإن قالوا: والإنسان، المواشي بطون 

الهامة— اللام عليه - المي أنت وند وجهه فما ،، بتشديد زيد أبي عن 
فياللام علها والخيزص الخن بها غوءذ الي الألفاظ في ت تززئ فيما 

عينكد ومن ونائة، شيطان كز من الخانة الالهِ بكلمات »أعيدكما نوله: 
نفاه؟قد مما بالله يستعيد أن يصح وكيفن , ، لأئة،ال 

دجهثر،تمن، محممة الهامة عن، والجواب 

هامةتصير الموتى عننام إن مول،: العرب أن العلما؛ أكثر ذكزه ما أحدهما: 
الصدئ.ينش منها الذكز وأن الهامة، ثنش الطير هده من الادى وأن فتْلتر، 
يزادلا به تثأ'ر• لم مضولأ كان فإذا !_،، هانةمن بمخرج الطاتز هذا إن وذل: 
منبحرج الطاتز هدا إن وقيل: مهدأ. قاتله مثل حش فلاناه! يا فيقول،: يمح 
قوله:ومنه منكن، به يثأر حتى آممؤني، آنقوني يمول،: يزال، لا المتول، هامة 

أنفرنيالهامه مولت( حى أنحربك ومنثصتي شتمي ئلغ لا إن عمرو يا 

المفهرس)المعجم وأحمد ومالك ماجه وابن والترمذي داود وأبو سلم ومالخاري رواه )١( 
.٤٩٢آ/الخفاء كثف، المجلوني: ؤبظر: 

ل/يآ.ءر_بالخديث،)٢( 

صيداه اش رمرل، سا الزهراء غا'؛لة أمهما ءلال_،، أبي بن 'ٌلمح، ابّا والخض الخن )٣( 
فيالخين واصتشهل- -، ٠٥٠سنة الخن توفي، عنهما، افه رمحي — الخنة أهل شباب 
.٢٤٣الأعلام لا-م. سة كربلأء 

•( ١٤٦آ/الفهرس )المعجم وأحمد ماجه واض داود وأبو البخاركا دوام )٤، 
اسلوالعجم ، ص٢٩ديوانه يفلر: العدواني، الإصع لدي البت )٥( 
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و1ص:ونال 

أصاداءغين ولا نقير ني يعدك الناس فليس 

مأهو إنما الوجه هدا في هامه، لا I بقوله . عليه الله صلى — الني فتفي 
الهام.من خارجآ أو العظام عن متحولا العرب ألعته الذي الهلاتر 

تشاءمطائت أنها س  ١٢٣٧١^ابن إب ذث ُا الهانة: ني الثاني دالرجذ 
فيئب فيكون العجم، تكرهها التي البومة وهي الخراب، يأوي لأنه النرب، به 

يه.الظئر عن نهيآ الوجه هذا 
مثن،هو ت أي غد، أو النوم هامه فلأن التوسعI طريق على تقول والعرب 

المئت،،عن عبارة جعلث المو؛ى ملازمة الهامه أن فلاعتقادهم أحدهما، في 
:s؛^:ونال 

التجلل_لأ محك ئطو انأس فثتدع أو النص عك، تنئ فإن 
غدر؛،أو اليوم هامه هذا آجللئ، مى ائ_وإ فهو رآني خليل وكد 

الوأنه هامة، من الميم تشديد س وأنكت0 زيد أيي عن عببد أبو حكاه ومما 
الحثذبها المراد يكوذ أن صحته فوجه الخر هذا في وجها الهوام لواحدة يعرف، 

وأمزالحته، جنايه ئفئ فكأنه ثهلكه، أو قاتلها نحتل أنها تزعم العرب كانت، التي 

عرووفد الإسلام أدرك الأشراف، الفرسان س جاهلي شاعر العامري، ريعة بن ليد )١( 
.٢٤ه/• الأعلام أم. ١ سة  jlJونوني ه الني 

٣ّ ١ ٢ U/ اسل وانمجم ، ٢ • ٩ لمد ديوان )٢( 

سةترفي كثترة، تمانيفح له الكوفة، أهل من لغوي، راوية زياد بن محمد الأعرابي ابن 
.\-/\T\الأعلام ل-لآم، 

.٤١٦آ/اسل والمعجم ،  ٤٣٥ص ممر ديوان )٤( 
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منعنه روى وما والُقربلاا• الخة الأمويين؛ بقتل هريرة أبو عنه روى فما 
مناا<لآ،.فلس الثأر حشه الحيات ترف امن ؛ ]اللام[ عليه قوله 

كلماتأعيدكما ٠ اللام; عليهما - والحين المن يه عوذ فيما نوله وأما 
فين، وليمعنيين، تحتمل هاهنا الهائة فإن وهامة* شيطان كز من التامة الله 

الأول:الخن نفاى م الهانة مهما واحد 
تضر.مما وندب تهم ما كن أراد يكون أن فالأول؛ 
تهمهم من فالأخن بسوء، ئهم سنة كل ومن المراد؛ يكون أن واكاني؛ 

هميمأ.تهم هم من والأود همأ، 
قولان:اللائة ففي لاثة، عين كد *ومن قوله؛ وأما 

الزوائي.محن.وف فُلي على الأصم فبني الملمة، بها يراد أن أحدهما: 
ءآرجعىاللام: عليه قال وكما والعشايا، الغدايا قالوا: كما الألفاط، لتزدوج 

ماحورات*لعير مأزورايت، 

كاد،بمعنى: وكدا، كدا تنعل لم العرب،: قول من يكوف أن والثاني؛ 
اذالأنيكاد ما أنه على اللملم مثن من ذهب هدا ؤإل لأم، ؛ هذامن والفاعل 

أيفأ:المعنى هدا في يقاد وقد فيه. قيل ما أوجه وهو الفاحثة. مجن يوانعه 
الشاعر:قول ومنه آلم، 

مامر٤،أو قرينه زارمحنن، إذا اتجارئ كند مائت وزيد 
٠يموت يكاد أو ملم فمعنى 

والغرامحيح.يالحية ونقره ٤  Y١٩/الحديث، غرببح في النهايه ♦ الأير ابن • ينظر  ٢١١
•٠( ٤ ٥ ١/ المفهرس )العجم وأحمد داود أبو رواء  ٢٢)

.المنهرسماجه)لمعجم ابن رواه )٣( 
ويروىI، U١٩٤/النمل والمعجم ، ١١ص،"ديوانه ينظر؛ الدولي، الأموي لأمح، المت،  ٢٤)

ثرية.غابت، إذا 



أنوال!ثلاثث ففيه صفر• اولأ اللام عليه نوله وأما 
الجوف،في يجتمع الأصغر الماء وهو الحص، الصمت يكوف أن أولها؛ 

•العدوئ نش له اللام عليه الني نقم، فيكوذ يعيي، أنه العرب ورعلم 
وفيالواشي بطون في تتولد كالحته التي الدودة الصمت يكوف أن والثاني! 

قال؛الجرب، من أعدى المرب عند وهي جلخ، إدا عليه وتشتد الإنسان، جوف 

الصمتشزنوفه علئ بمص ولا ترينه القدر في لما نثأرئ لا 
فل/ ٤٠/

أنوهو ، وأنكره وصعقه عبيدة أبى عن عبيد أبو حكام ما ؛ الثالث، والوجه 
نوحتكانت العرب أن هو الحرم، يتح الذي الثهز اسم المنفي صفت يكون 

الغارة،من فيه فتمتع مكائه، صفز م وحن الغارئ، فيه فتحلز المحرم تحرم 
أمظنتي ألقىث ائما ؤ فقال: عنه، تعالى الله أحبر آلذي الميء وهو 

لهمبمحث ااذي وكان تاإتو؛ةآ، ^^,عاىومحتزموظ,ءاظ 
فنصكفر، على كفئ ذللث، إن تعالى؛ الله قال كانة، بي من رجلا الثهز وي،حتم 

الإغارمنص هو إنما عبيدة، أبو إليه ذهب، ما على الصمز - اللام عاليه - الني 
فيهالإغارة تحث فلا عليه، ترام العرب، كاسح ما على صفن لا نال; فكأنه فيه، 
الميء.نفن كأنه الفذ فيكوذ ءير0، في ولا 

،والحانة* والعامة السامة شن من بالله *تعودوا اللام؛ عليه _ عنه حبر وفي 
؛الراجز قول ومنه الخاصة، المائة 

. ٢٨٤"V/ المعمل والعجم رأى(، )صفر، الرب لسان ني اهلة لأعثئ الست، )١( 
ا/أآ.الحالبث،ءرسإ)٢( 
.٤ • ٤ Y/ ١^^، غرس، ني الهاة الأث؛ر; اين يطر: )٣( 
• ١٩٨ا/الفصل والعجم )سم( المب ان ُل، ٤ ١ ٢ / ١ ديوانه يطر; عرانمحاج، )٤( 



وعثتسعت نعس أحني 

ونثتأسلموا الذين على 

وحصن.عثث أي 

تختصكم،التي أنفسكم شرور من أي السامة* شر من بالله *تعوذوا ونوله• 
ؤإ0أقسلآثارْتعالى؛ اض ذكرها التي النفس وهي الهوئ، اتاغ بها والمراد 

الإنسانمن و-متب التي الجماعئ ت والخامة . تيوش[ ه َ.سم لقا إلثتآإلانايجمد 
واللام.وأصر. أشو وعداواتها النتس،، ئرب 

نخويةشنأنة 
فيينصرف لم يه سمي إذا وبابه أحمر أن على الأحفش إلا النحويول أجمع 

.، الكرةل في ينصرف أنه إلى ذهب والأحفش نكرة. ولا معرفة 
بهسمي وإذا نكرة، وهو وصفا الأصل في وضع ذللثا أن الجمهور وحجة 

الوصف،إلى بمد لم وإن أحواله، إراولى بالتنكتر عاد قفل• بعده ^3 ثم وعرف 
للوصفية.مضافا يكون الذي للتتكر الأصل في وصفه لأف إله عاد فكأنه 

وبناءالوصف، ت سيان ففيه و/  ٤١/وصفا كان إذا أنه الأحفس وحجة 
ووزنالتعريف، ت سيان فيه اجتمع معرفه وكان به نمنتج وإذا يخصه، الذي الفعل 

الصرف،.يمع لا الواحد والسسث، واحد، سب إلا فيه يبق لم يكر ؤإذا الفعل، 

الأحفسناظز أنه المازئ عثمال أبى عن روي ما عليه النحويين حجة ومن 
الصرف،منحته هلا المازنئت له فقال ذكرنا، بما الأحفش عاليه فاحتج نللئإ في 

وضعأربحآ لأل ت فقال بيان! الفيه فاجتمع الفحل، وزن على وصفأ حمل وند 
•المازني له فقال وصفا، المكان ط؛ فى باصتعماله أعتد فلم اسمأ الأصل في 

• ٢١٤آ/ الزجاجي جمل ثرح عصفور؛ ابن ينفر؛ 



عنإيه مل بما تعتد ولم أصلأ ب راعيث فهلا وصفأ الأصل في وصع وأحمر 
ذلكفي الأحفس يأت فلم ت المحويوف هال أربع، في بذلك تعتد لم كما الأصل، 
بنفع.

أربعاأن وذلك له، بلازم ليس للأحفش إلرامأ انمحويؤذ ءدْ الذي وهذا 
لهوصع عما يثقل لم وصفأ جبل فإذا مفيدا، العدد لهذا اسمآ الأصل في وصع 

مررتنتل• كأنه أرع، عليه ئد فيما حاصنإ الحقيقة في والوصف، الإفادة، من 
ليفيدموصؤيع لأنه به، مي ّإذا أحمر كدللن، وليس أربعأ، عدلها بالغة بنسوة 
فلمأحمر، والأبيض أحمز الأسود ينس أن حاز به سمي فإذا اللون، محنى 
يفدلم بأحمر المش يكز فإذا الحقيقة، في اللفنله له وصعت، ما بالتسمية مصي 

معنىمن له وضعنا وما أرع أفاد كما الحمرة، معنى من الأصل في له وصع ما 
كانما على بانية غير وأحمر له، وضعنا ما على بانيه أرع فمارن العدة، 
عثمان.أبو ألزمه ما الأحفش يلزم فلم عليه، 

نصيببت 

الملأب،ااجلأميد وطنثهُ ثا الأرض عزوص دوت إذا 

الرابالظماء لدى يني ولا عص فحل لا غاضيأ رأيتائؤ 

رفيقةكينية وهي الدوايه علقث إذا القز ^^١٢ قولهم: من دوت قوله: 
كالقنبالغبار ذءو'و2ا إذا والمعنى: النمس، عن كنايه الأرض وعروس ثنناه. 

نتبتلءأء1نايا؛ ئمد أي ئطنثه: اادى ، نل/  ٤١/الغبار س يثعش؛الدواية الذي 
.عليهايبثها مضروبة كخيمة 

فينتشرالأرض على تقع التي الملام، الحوافز أى الملأب: الجلاميد 

ذز.الأمل: في )١( 

١٤٣



الحوافت.ئطي مما وذلك الثمي، وجه تنئ ما منها فيرتفع والغار، التراب 
قالكما الحوافر، عن الست، هدا في كنايه وهي الصنه، الحجاره والجلاميد: 

وحش:حمار وصفح في الأودؤ الأئوْ 
وفليمففي منكبا'ت، بأمثالها الجلاممد نعس 

هذامن ونتد4ُ رؤ;هل'أ، قال وكما صلأيه. منلها بحوافن الجلاميد ينشئ يريد 
:البست،

مدىجلمود الجلاميد يرمي 

بهاستترت حتى الغبار وتب حرت يوم كان إذا أنه الثاني الييب ومعنى 
الكريمكالمغل ذماره، ويحمفل حنبه على يحامي كريمآ النساء وجدف الثمس 

العصايرض الذي الضحل • والغاfr؛،بعربي• لتمح الذي الهجتن كالفحو لا العتغ، 
والنوى،الفت الأمصار فى بمث الذي وهو النض كفحل لا مننت؛، فترة 

نال:كما الشفتين، الغلميظ والعبد الهجين عن كنايه هذا فيجنز مشقت؛، ئعلظ 
زنجيآغاليظالمثامْاولكن 

الأووأ^"،:فوذ النص وفي العاصي الضحل في وبظه 

والشعراءالحكماء أحد وهو جاهر، يماني شاعر أود، ض بن عمرو بن صلأءة اممه؛ )١( 
.٢  ٠٦*ا/الأعلام ق،و، ٥ ٠ نحوسنة توفي عصر،، *ي 

. ٢٥المفصل؛/والعجم ، ١٨ص الأردي الأيوء ديوان )٢( 
.ّا/٤٣الأعلام ه، ١٤٠منة توفي مشهور راجز العجاج، بن ريبة )٣( 
. ١١٤ ١/ ١ النصل والعجم ، ١٠٦ص روية ديوان )٤( 
توتمامه ٥ ١ ُا/"١ القمل والعجم ، ٤٨١ص ديوانه للغرذدق؛ي )٠( 

المنامعنلمأ زنجإ ولكن ترام عرث متآ كث غلو 
. ١٤١النمل؛/والعجم المربا)غضا( لمان بظر؛ قاتله، على يوتف، لم )٦( 



وثاضطالي بص وتنثث أذعذش و\ئ أدرى ما والله 

غاضيعير أم المنافر ثثن رأنه صخم أث عض أبعير 
نجين.أم أنت أعشق أدرى لا أي: 

ث3
شوئنارثأنه صار 

وشأنكبك عهدي _1]؛،ت ذلك ملب وقد حاله، ئمصت، لمى يضزب 
بنفص بن الأثعن، ونال فيه. أنت ما دو0 وحالك، عهديكر أي; نوني، 

وإلأمامه أبا يا بك عهدي بالكونة؛ القاصي لشرح ، الكندي؛ كرب معل-ى 
علىالله نعمه إنلث، محمد، أبا ثرحI له فقال لشوين، و/  ٤٢/شأئلئ، 
سفاه.يه أحيت، بقا؛ أكرم وهذا أ نفسك، على وتجهلها ء؛رل~ 

تسليما.وسلم واله الي محمد سيدنا على الله وصلى 

٠ UAfyالمقصى والزسمحثرى: \ا^\r, الأمثال سبمع الموانئ: )١( 
أملمحفرمرت؛ ني إقامته كانت، والإسلام، الجاهلة ني صء أمر نص، بن الأشعث، )٢( 

.١٣٣٢;الأعلام 'أى ّة ونوني في!كرح، وثارك 

ا٤٥



عشزالثالث المحلس 

٢١وثمانينلسع طن الأوو ربح شهر في الواقع الغدناء توم قي 
في)_

كثعمران[، ]آل اً؛ه وٌو\يت>لإؤألاخ ؤ وتعار: تبارف نوله عن نئل 
ْعالعتاد، جهة من الرأي صواب معرفة عن بالوحي استغنائه مع بمشاورهم أمزة 

الخلل؟مأمونة غين العباد وآراء الزلل، عن منزه الوحي ال 

•، لأوجه عشرة من ذلك عن والجواب 

إذاأمورهم، ءواف_، عنه نتمر يما نقومهم لتظسبت، بها أمره يكوف أن أولها: 
تحارب،أن نوم فرأى أحد، يوم احتلموا لأنهم جمهورهم، من بالاتفاق كان 

الجل،إل لبمشد بأحد يحاربوا أن قوم ورأى بالبلد، لبمثرز بالمدينة، ؛لأعداء 
عرفت،،ما الكفار ئنلت، من وكان منهم، ٠لائفة وتأحتُت، الخلاف،، على يمروا 
لتهلسلإتاواحد رأي على يتفقوا أن ؛مشاورتهم بالأمر وتعار تبارك الله فأراد 

•وعلهم لهم يكوف بما نغونهم 
والتشميرالجد إر آذعى واحد رأي عر اتفايهم يكون أن اكار: والجواب 

الوفاق.ووقؤع الخلانح لزوال، والتقصير التوار عن وأصرف—، 
واحدحالم، متى عليهم يحتج لأف المشاورة تكوذ أن اكالئ،: والجواب، 

فيكونبمخالخته، الكثيرة المعصية فتحدر لزومه، ار المشاورة دعت، ما منهم 
لجده،إ.وأبعث، لحدتهم أمضى ذاائ، 

المجالس.أول، في جاء كما منة، وثلاث )١( 
.ia\،/الرازي تمر يفر: )٢( 

٤٦



ومكونبتصيحتهم موثوق القوم لأل المشاورة تكوف أن ٠ الرابع والجواب 
إكارهم.في والبالغة أقدارهم إجلاث محصي معرفتهم، إلى 

أصحابهبمثاورة - عليه الله صلى - الني أمر يكون أن • الخاص والجواب 
تعالىالله ظ/  ٤٢/ مدح كما ذلك، فى نقمه لا أن بند0 من ويمف1، به ضثدى 

]الشورى[.ضال: بالشام محومأ 
أفتحققوا إذا الأعداء به يكنئ ما أحد ذلك يكوف أن المادس: والجواب 

لألعاقتهم، فى بالنمر وثقوا وأنهم مناجنتهم، على اتفقوا محي منهم الرأي دوى 
إحباريخافوا لم - عليه الله صلى - الني بوة صحه يعتقدوا لم لما الكفار 

الرأي-أولي اتفاق من أنفالهم يإنما الوحي، 
صلى_ ثبته تعالى الله أمر ما قال؛ أنه المحالث روى ما اع؛ ايوالجواب 

وماالمشاورة ففيله لتعلمهم إلا - عنهم الله رمحي - أصحابه بمشاورة - عليه الله 
■٢ دالبرك؛ل المنفعة من فيها الله جعل 

عنوروي الأمر، بعض في وشاورهم المعنى؛ يكول أن الثامن؛ والجواب 
فيهميخرج لأنه الحرب، أمر في المحنى؛ ويكون يخللئ،رأا، قرأ أنه عاس ابن 
الورود،فى ئنلم ما التجارب وأفادته الخطوب وحزنته الحروب حنكته من 

والخدع.الحروبث تكر من ونومن 

عهدفرث هو من الصحابة في لأن ؛المشاورة، يكوو أن التاسع: والجواب 
الجدوذوى وضغنهم لؤمهم في أحوالهم من يعرف وهو الكفار، بمفارقة 

وفيهمومكائختهم، ماحزنهم في قلوبا قوه الملمين يريد ما منهم والتقصير 
والمعاركللقتال ئصلح التي والمواضع الحروب، مواثلن من بمرق مى أيفأ 

.ro^/rترطي للالمثور و\كو الطري ير نفيظر: )١( 
ؤ ٢٣٥إ/القران، لأءكام الجامع يفلر: )٢( 

٤٧



ماصرح لهم يتحل مما تثاووهم فيكول غيرهم، يعرفه لا ما لاعراك المتحيزة 
.مصدوئه الذي الصواب وحالصة JعتماJونه 

ندأته ؤنعلنه منهم، لئنكذ ،مشاورتهم أمنْ يكون أن العاشرت والجواب 
اشصل - النص عن ومرنهم أحد يوم بمراكزهم إحلالهم من كان ما عنهم عما 

.النضح منتمي المشاورة أن على ودلالة ،القس حال9لآ المشاورة في لأن - عليه 

عليهالله صلوات الرسول خبو في مساله 

فقيل:بالقر1نألا،، نثن لم نن منا المى عله: اف صر - قوله عن نثل 
تحسينأو الاستغناء به الراد كان إن بالقرآن و/  ٤٣/والتغى براءة، منا ليس 

عليه؟اض صر — الرسول براءة يوحي، لا ذلك فإة الصوت 

•أوجورأ، ثلاثة من ذلك عن والجراب 

بكيائنثتت ت يمال تنتعن، لم أي يتغى، لم معرت يكون أن أحدهات 
الأعثى؛فقول تغنيت حجة فأما وتغاست،. واصتغنيت، 

التغىطويل المناخ عقمن بالعراق أ زمانوكنت، 

؛الشاعر قول التغار وحجة التغني. طويل I يريد 

نعاتاأشق مثا إذا ونحن حيائه أحيه عن غني كلأنا 
معثثننأاحتمل الاستغناء عر حمل فإذا 

ْلمالمفهرس )المعجم وأحمد والدارعي، داود، وأبر الخاري، رواْ )١( 
.٣١ا/ المرمى وآمالي أأ/ا،آ'ا، الحديث غريب أبومد: يطر: )٢( 
.٦٨ا،/الرازي تمر يطر: )٣( 
تول.الأصل: م )٤( 
١ص٦٩١ العلمية( الكتب دار )طاأة الأعشى ديوان )٥( 

١٤٨



رويما على ويكوف الدنيا، من الاستكثار عن الاستغناء به يراد أن أحدهما؛ 
أحرفي بها يقوم عمرال، آل محورة الصعلوك كنز ارنعم اللام؛ عليه — الني عن 

ثراءئهأن يريد أن يجوز معنيين؛ يحتمل وهدا الغمين، الصعلوك؛ . النيلء 
الأكبز،الغتى يفيده ثوابأ عليه ينث الله أن • واكانى الأرزاق، عليه تومحح للقرآن 

هاساباكغنى المراد أن على والدليل • بألم للفقر تحس لم وعلمه تحمثه إذا حتى 
-المى عن الخبر هذا روئ الذي أن الحال وئحن الأموال كثرة عن الاستغناء 

فقات:زثأ، متاعآ ببته في رأى من بعص عليه لحل وقد سعدرآ،، - عليه الله صلى 
٠بالقرآن، يتعى من منا لاليس يقول؛ — عليه الله صر — اف رسول سممت 

تكتبلم مذ ت المعنى يكوذ أن الاستغناء، يحتمله مما ت الثاني والوجه 
٠منا فلس وآمرأ ونامأ وراجرأ واعفلآ الله بكتاب 

حومعي الحال، قي عس بالقرآن يكتب لم مئ ٠ المعترض هدا نال فإن 
الأحكاممعرفة وطلب القرآن بتصوص يكتب ولم الأموال اكنمام في له إحراز؛ 
الالمسالمين بإحماع فإنه الكتاب، في ننس له ليس مما الاستدلال، بوجوه 

السلام!عله  ٠٠الرسول من الراءة مستحق 

ممالخباينه، عر يدل منه، ولت مني ليس فلأن القائل' نول له* قيل 
عليناحمل ®مجن ت اللام عليه — قال كما الدين، في باينك من عر تطلق المباينة 
كماالأفعال، واختيار الأخلاق فى باثلئ، ذن عر وممذ ما«رآ،. فليس الملاح 

يريداولمن ما«ر؛،، فليس شاربه يأخدمن لم »_ الملام: عليه - نال 

•١ ٤ ١ / ١ العمال، كز يننلر عود. مابن عن الحلية في نعيم وأبو الأوط في الطراني رواه )١( 
الراق،إ؛انح الأمر الصحابي القرني، الزهرتما ماللن،، راسمه وقاص، أبي ين سعد )٢( 

٠ v٨٧/الأعلام ، ٠٥٥٥محنة ترفي، بالجنة، ١ل٠جشرين العشرة وأحد 
.٤(  Y٩٩/ المفهرس )العجم وأحمد. والدارمي والترمذي اني والنلم ومالبخاري رواه )٣( 
(.٩١"ا/ الفهرس )العجم واحمد اني والنالترمذي رواْ )٤( 



إلىوالإحلاد والمعاونة الظاهرة ني باينك من على ويطلى ديننا• على لمى أنه 
المابنة:كقول المقارنة، 

لمني ولق محنك ث لفإني فجورا أند فى حاولث إذا 
اعدلث.مولا مصاحبلق لتؤ ت أي 

محمولأيكون بالقران® يتغى لم مى ما لمى ٠٠عله الله صلى — المى فقول 
أفلا الزاد، سر والأجراء الاقتصاد اخيار فى كأحلاقنا أحلاقه لمز أنه على 

العانيمن ينعى( رلم عليه يحمل ما ار حموكذلك، ديننا. على هو لمى الراد 
باقيها.ولمكئ بعضيإ ذكرنا المى 

وقالالأحكام، من أودع بما الامماء على بالقرآن الاذ نمل فإذا 
صفةمن الخبر هن-ا بغله لم الاستدلال بوجوه الأحكام معرفة طالمؤ من المعترضىت 

مبعولث،وهو مذمومآ يكو0 أ0 يجوز وكذ.للث، الوجه، هذا على حمل إذا ونقحى، ذم 
وفيالقرآن في أصولها فرؤع فى الأستدلألت كان لما يقال: فإنه إليه، ومدعو عليه 

الكتاب،صار الكتاب أوجه  ١٩قوله صحه وكان - عليه الله صلوات - الرسول أحبار 
فيوعليه منثيهلآ منه كان لما فالمتدن الاستدلال، وجوه جمح في إليه مفتقرا 

ولاكتابث في لها أصل لا المى الاحتراعاييؤ عن به ننقميآ صار منتميا الفريعايت، 
صحته.أوجن، ما وعلى عليه الثناء عدل من هو يه يتغى لم فمن سنة، 

ولمبه صونع بمتن لم بالقرآن(; يتغى )لم معنى يكول أن الثاني• والقول 
واحد ٣١١٥على حرجت، إذا الأصوات تنمي والعرب، ممصلأ، ترتيلا يزئلمه 

المابعة;قال غناء، صوُتج يحنن متلائمة ومقاؤخ 

تعنىننن على مرجعة ئدعوهديلا بكاءحمامة 

.١ ٤ a/ المفصل والعجم ، ١٢٦محي النايغة ديوان )١( 
الملمة(الكب، دار رطبعة الدياني ^؛،o ديوان )٢( 



Iالساعة أشراط ْن — عاليه اض صلى — النتي عن روي بما دلك على اعترصن فإن 
أحدهميقدم وأن \ذذز'مل، وكثرة بالدم، والاستهانة الرحم، وقعليعة المحكم، وبيع 

تله قل ءناءا؛لا،، بالقرآن ليثيهم إلا أيثههم ولا اغلمهم وليس بهم لتصد 
لمان،قراءته يحنن الأشعرئ موسى أبا ندح أنه — اللام عليه _ عنه روي قد 

تاللام عاليه _ وقال . ، داودا،ل أل مزامير و/ ٤ ٤ / من مزمارأ أعطئ )رقد ت فقال 
،ارى.الحنن الصوت القرآن وحليه حاجه، شيء رألكل 

لينرما فيها يزيد حتئ الحروف ويمطْل يمدد أن فهو ذلك، من المذموم قاما 
يمدما ، تإلى-ال ذلك في ليخرج يدْ، ألفات، الواحدة الألف ويجعل منها 

اللفظ.في الزيادة ْع المعنى 

كماماعه بيتلدذ لم أي! بالقران؛١ يتغى ُرلم معنى يكوف أن اكالث، والقول 
ماالقرآن من عليه ورد إذا أنه ذللئ، ومعنى ؛الأغا)ي، الملاهي صاحن، تئلدد 
إذاالمعاصي مى ارتكنت، ما على حرنه ويثير إلته، الله شوقه ما إلى ثويث يهج 
سامعيتداخل كما من حمه يتداحاله ولم له يهج فلم عليه، العقاب، نمع 

.أحلاقنامن أحلامه فالسن، وينتجمه يطلربه ما الغتاء 

القرآنهذا ررإف اللام عليه — الني قول المعنى هذا صحة على ويدق 
؛القرآناايتغى لم من منا فليس ئثاكوا، أو فانكوا قرأتموه فإذا يحرب، نزل 
اكالثؤ.المحنى من إليه ذهبنا ما على يلين هذا عقيت، يتغن لم مذم 

ا/هه'آ(.الطهرس )السبمم  YY/n، ٤٩٤•Y/أحمد الإزم مد يقلو: )١( 
Y) ) الضس)المعجم وأحمد والدارمي ماجه وابن ائي والنوالرمدى لم ومالبخاري رواه

XriT/f

\ّ:كثف\ىومم.)ى؛م:
الأمل.في لمت، )؛(زبادة 

■٤( ٦ ١ ١/ المنهرص )العجم ماجه ابن رواه )٥( 





هووما فعز ت عاملان وللحال كالحال، التمييز إن يقود; أن ولاJمازبي 
أوعليه نقدت الحال في العمل على ئوي فعلا العامل كان فإذا الفعل، لمعنى 

معنىالعامل كان ؤإذا جثت• وراكأ راكا، جث ت نولك نعحو عنه، ناحرت 
أنيجوز لا قائمآ، زيد محيا نحوت عليه، مقدما فيه الحمل على يقو لم الفحل 
 Iا نائمأ يقادJفيوالضعيف القوؤ( العامل بيذ ففزق صعيف، الحامل لأن زيد، ٠ا

فإذاالتمييز، في الحاملين بين مزق أن يجب غكدلك، الحال، في والحمل التصرف 
لزمفعل معنى كان وإذا عليه، محموله تقذم جاز الحامل أقوى وهو فعلا كان 

منك،أحس وجها فيه؛ يقال أن يجوز لا وجها منلئ، أحس ت فقولهم التآحز، 
أنيجن، أ نفزيد وقولهم! فحل. محنى فيها يحمل التي الحالب مثن لأته 

قرئلثلأ الحالب، في ذللئ، كان كما فعز، لأنه عليه المنمون تقاريم يجوو 
.الضعيم، العامل منزله القوى العامل 

التيالعوامل مجرى جاريه وهي صحيفة، الأفحان هدْ أن سيبويه وحجه 
بمحنىوهي اJهلاوعة، أفعال أنها صعقها على واثمليل الفعل، بمعنى تكول 

فقأ،قولهم؛ ممأسمنائ البتة،وقولهم؛ ^زمتعديأ 
ملأتهقولهم• مطاؤتغ ثحمأ، امتلأ وكدللئ، كثر، قؤلهم؛ مه1اوغ تكئز أن كما 

ير،نفوالتمتتر تميتزأ، فيه المحمول وكان ه، نففي الفعل صعق فلما شحمأ 
ولزومالعامل صعق، وهما المعنيين، لهذين التأ-مر لزمه كالبدل، والتفيئ 
والتفسيرمنه، المبدل بحد إلا يكون لا الذي كالبدل بكونه التأحز فيه المحمول 

الشم.بعد إلا يكوف لا الذي 

تطببؤبالفراق ا نفكان وما الثاعر؛ قول من زمه عما انفصاله وأما 
هيوإنما بحدها، المذكور بالفحل منصوبة لت أ نفيقول؛ فإنه و/ ٤ ٥ / 

الفعلفجعل بالفراي؟، أ نفيتلينؤ كاد وما قال؛ كأنه قبلها، محقدر بفعل منصوبه 

•عناويه.الأصل: ني )١( 

١٥٣



زيدأفتنصب صربته، زيدأ • تقول كما له، وبيانأ المحذوف للفعل ترا تفالثاني 
تميزه.الذكور الفعل يكون فعل بإصمار 

بالعواملهذا ني الفعل سويه بمحق أن الاحتجاجين في والمط 
عثمان؛أبو يقود وأن الانفعال، بمعتى الفعل كان لما بفعل ليث اُم؛، الضعيفة 

القوييتوي لئلا الفعل، خالفن ما على فله،زية الفعل شل كان إذا العامل إن 
.، أ الحكم في والفعيفث 

ضين 
الحوافئدكاء فيه ح%وذ1ن وقد مثللم أنهب الرنح كؤلذ ونوم 

ٌعنينتيحممز الرمح، كفلا قوله؛ 
ؤللؤععند ظله الرزح بقلا المني ويكول ٌلوح، أنه ؛تريد أن أحدهما؛ 

أنماففي يهلول لا ظثه لأن غروبها، وقنُب، اصفرارها وعند وإشراقها الشمس 
وغم.ئئ توم أنه اليوم ، J_^a؛والمراد النهار، 

به،تنئفع لا خنق الرمح ظن لأن ضيق يوم أقه يريد أن الثاني• والمعنى 
شرأرى؛ق قال كما ويكون 

ُ)-آ(منورالحجر صتى ونوبي 

الخلاف،ساتل في الإضاف الأناري: وابن ، T٣٨٤/الخصائص حي: ابن يطر: )١( 
._AXA ، ج؟ المنة بعد العشرون المسألة 

فينتل الجاهلية، في العرب فتاك من عداء، شاعر الميمي، جابر بن نابت، شرأ؛ تأ؛ءل )٢( 
.\، U/Yالأعلام هديل، بلاد 

بتمامه؛،والمن، ١٣٤ T/ المفصل والعجم ، ٨٩ص شرأ ابتل ديوان يطر؛ )٣( 
منورالخجر صبى ويوص وطام، لهم صفرت وتد لخنان أقولت 

:٥٤



الغبار،وظلام النهار بتاض فته أن • أحدهما •' نيتان أشهب • فوله ومعنى 
منالحديد بياص بالأشه—١ يريد أن والثاني• • ومواد بتاض • ١>^ الشهب لأن 

الشمس.وجه بمد الذي الغبار ومن الحديد صدإ من والسواد تف، والالتيض 
تالأشهب، في ومثله 

وإنكانيراذاميسلا،ذوته' حيل ند الضن رأت ولئا 

منتلمع ما يالكواكس، يريد أن • أحدهما وجهثن؛ يحتمل كواكب ذا • فقوله 
الشام:قال فا البيض 

،ااكواكب١٢فيها البيض وميص كال زعاقها وردها بنيي بجأواء 
ماءنحو أوانلها تقدمت إذا الجيش لكثرة أي؛ سرعانها وردها ينفي • ومعنى 

نم.لا لأته ما؛ إل محا الواردة محا ثم ظ/  ٤٥/
يقال:كما شر، يوم به يريد أف كواكب ذو قولهم• في الثاز والمعنى 

طزيه:قولث ومنه ظهرأ، الكواكب؛ لأرثلن، 
يجري؛امحزرصالنجم وريب 

حاصلاالحقيقة على الفللأم يآكوذ أن أحدهما: معنيين: يحتمل؛ والمقلم 
فيهنموي وشر غم يوم يه يراد مجازا يكوذ أن • والثال • بالمار الثمس لاستتار 
ومثلهيتداحله، الذي و\ذألإإآ عنه في تعرض الل-ي بالظلام ان الأتعلى المناظر 

قولالابغة:

،الإظلألمإظلأم١٤ولا نور'نور لا ظالمة كوالإه'وس تبدو 

صس.الكبير العاز كاب تب: ابن بفلر: )١( 
اسي.شهاب بن الاض إلى الكير المعاني ني شة ابن شه' )٢( 
.ء ١ T/ النمل والعجم ، صأ0 طرئ ديوان )٣( 
. ١٤• U/ النمل والعجم ه، ي ديوان، )٤( 

٥٥



تمعان ثلاثة يجمل وهدا 

منيالظمر اليوم هدا ني يع الذي الإشراق ليس ت المعض يكرف أن ٠ أحدها 
الظلام.حض من به ثظمت نن عش ظلام ولا اقور، جس 

نورفليس منهما، واحد حلص لم أنه ت المراد يكوذ أن •' الثاني والمعض 
الللكظلأم ظلائه ولا الطلثة، الأيام اتر تمور نه الثمن لامتار ١^ 

محتجنة.كانت ؤإن طالعه الشص لأ0 الحندمحى، 

ولمعانالمسف بريق هو ؤإنما النهار، نور من النور ليس ت الثالث، والمعي 
الغبار.من هو وإنما الليل، ظلام من الفللأم ولا اليض، 

اصإدكاء الحوافت، دكاء فيه حجك وقئ الأول; البيت، في نوله ومعنى 
أليريد العرائس، عر نضرب كما حجله عاليها صربت وحجلتا الثمن، 
عليها.كله صزتثه فكانها به، الثمن وجه فغطنا الغبار أثاريت، الحوافر 

فتذ

٧^١١٢إنا 
الماء،في المناطه والئثاذط: ه. إلى ق' إذا الداهي للرجل بم>با 

فيالمعنى فيكوذ متعد، غين ئمس فيجيء فيه، غاصن إذا الماء في قمن يقال; 
كندفعني وآحمت، عنك إذ أي; علبه، والصبر العوصى في المغالبة الثامنة 

أنييريد العوص، على الأشياء آصبن والحويت، حوتآ، ئناوص و/  ٤٦/فإنلث، 
;٢٢١الثاءرقوذ ومنه منلث،، عليلث، الاحتيال على أقدر 

نثامسننمحوتا غواصأ كنتا ؤإذ لنايح فإني سياحا كن-ثا فإن 

)قس(.الثلأئ فس والزمخنرى: الأ.ثال بع المداني: )١( 
ا ٩٨/ ١ الأمثال )مجمع المثل عن يتحدث وهر ثة نغير من الميداني أورده )٢( 



نيعططثي إن ت معناه كان متعديأ وجبل النثاطة على منى حبل محاذا 
نوله؛ومنه الحوت، صبر تحثه وصبرت عططتلث، الماء 

دغثاحوا وتضا لوونو< حادعئه رجلأ' فلو 

عشرالرابع المجلس 

القرآنفي ساله 

تعار؛الله نول عن نثل 
صابروا،;معنى نهو الكفاو، علن اصروا المعي كان إذا فقتل؛ عمران[، ]آل 
واحد؟الحميمة فى هما شبم والأمر اللففلن، تكرير نائدْ فما 

أوحهرآ،تعشرة من ذللث، عن والجواب، 
الله،ذات فى ئلحمكءأ التي الثداتد على اصبروا ت المعنى يكوذ أن أحدهات 

ؤنضا الش الأية في ذكزها التي وص 
^ظا'أذك،ةأدإن

نوله:ممى ^١ ءمران[، ]آل، ه 3 ع-رمح-آلأمد ثى ثيدا 
ؤ٦صهأه.

بتواما لهم وأبنوا حالفكم، نن بالصر قارنوا فهو ؤصا;رواه معنى وأما 
حارتكم•مذ وجه م، أمنكم ورابملوا ث أي وراًُترأيم ؤ لكم، 

فيئ|>صكلم الي الله ءل١ءة على اصبئوا ت المص يكود أن ت الثاني والوجه 
مالالإسلام إلى فإن ;هم، ;الرفمح، الإيمان إلى ندعوهم من وصابروا أنفسكم، 
ص•

٥٨المفصل؛/والعجم )نس(، المرب، ان ملبته، نفي محختالما )١( 
• ١٦١و/ الرازي وتمر ، ٢٩٢اللهري؛/تمر يفلر: )٢( 

:٥٧



نمُونهاالض \ذؤ'ج ألفاظ عر اصبروا المر أ0 اكالث:/ا"؛ظ/ والوجه 
ؤآشسحأزلأسو ]١^[، ؤء-محرأىأشم3ه كقولهم• المشركتن، من 

iS  ،]رابطواأي >وراطوايم ملنوا، أو قفالثوا المخالمن وصابروا ]الخوبة
•الخل 

لصارئهركم من يناحر ما على أصبروا المعي؛ تكوذ أن • الراح والوجه 
*ولكم عليكم به حكمت ما وصابرو١ وعلبنتكم، 

صر- المى زمن محا يكن لم أنه هريرة أبي عن ردي ما الخاص: والوجه 
المساحدعمروا نوم في الأية هذه نزلت، وإنما فيه، يرابطون غرو — عليه اش 

علىاصبروا أى: ؤاصروا4 قوله لمعي تعال، الله ذكر وأكثروا ولزموها 
،.لاحدكم مورابطوا وأهواءكم، أنف،نكلم ومحابروا الخص، الصلوات، 

بهحالمئم الذي يبنكم على أصبروا ت المعنى يكون أن ت ادس ايوالوجه 
•وعدوكم عدوي ورابطوا وعدتكم، الذي الوغد وصابروا فونكم، 

المماي_ا،على اصبروا •' المعنى أن الخن عن يروى ما • السابع والوجه 
.٢٢اللهلميل في ورابهلوا الصلوات، على أنفكم وصابروا 

علىقومكم وصابروا الجهاد، على اصبروا المعنى يكون أن الثامن؛ والوجه 
لهم.مهاجرتكم 

مادكم،بغير الخرب دارت، إذا اصبروا المعى! يكون أن ت التامحع والوجه 
وفيكم،فيهم الخرب تخيلن، ما على وصابروهم منكم، والقتذ الجراحات ونالتا 
تمإجون.لا ما الله من وئمإجوف الموف، كما يألمون فإلهم 

شوطيالمثور والدر ، ٢٩٣أ/اتجري تمر يننلر: )١( 
٤١٨آ/للموطي المثور والدر ، ٢٩٢انجري؛/تمر بفلر: )٢( 

٥٨



منأنمصيإ به أحذم ما على دوموا ت المعنى يكون أن ت العاشر والوجه 
نم3تإذا أشم وصابروا الأحرى، نمم من حظكم كتوفروا الدنيا من الممش 

الثواب.ئنل رجاء بحش الله وأتموا لكم، يثبت مذ وجه في فاربطرها وقلت، 
و/ ٤٧/

هالرسول حبر في مسألة 

بكرثم الجمعة، يوم واغتل عثل ررمذ عليه؛ الله صلى - قوله عن نئل 
عملآم حطوة بكد له كان تلع، ولم واستمع ودنا يركن،، ولم ومشى وابتكر، 

وهماوابتم( وبكر واغتل )غئل فائدة ما فقيل؛ وقيامهااال١،، صيامها ستة؛ 
واحد؟يمعنى 

أوجه؛أربعة من واغتل( )غثل عن والجوانم، 

ثلاثآ،ثلاثا الهلهارة في الأعضاء عنز يه يراد )غتل( يكوذ أن أحذها؛ 
الاغتساليريد؛ )واغتل( وقوله؛ التكرير. على ندذ الذي التنديب. فائد0 وهده 

مختلفان.فهدان للجمعة، 

بمجامعهالجنابة من اله اغت)غثل( في المعنى يكود أن الثاني؛ والوجه 
و٤^٥، عليه ويفسد قيه، يشغل ما المسجد إلى طريقه في يرئ لئلا أهله، 

فإننواهما، إذا فيهما، يجزئ الواحن. الاغتسال كان وإن للجمعة، )اغتل( 
٠الجزاء مزيد الحناء لمزيد 

أهلهيعني الاغتسال، إلى غيره حمل )غئل( معنى يكون أن ؛ الثالث، والوجه 
إلىمتعديآ عئل فيكون الجنابة، من أصابه لما هو )اغتل( و لها، ؛مجامعته 

نمه.فى نعله واغتل غيره، 

،٢ ■ ٩ / ا المفهرس العجم وأحمد• والدارمي ماجه وابن ائي والنواكرمذتم، أبوداود رواه 
والحاكم.حبان ابن أيضا: وذكر، ، Y/؟٤٣للعجلرني الخفاء كثف وبفلر: 

٥٩



توكيدأاللفظ تكرار يكوف أن وص الأنبارئ، ابى اختاره ما الراح• والجواب 
الشام:ئال كما نيه، او لاغتام 

مخطناحطومأ الصاو_ا حطامه 

واحد.معنى على ئدد ومي التوكد، وألفاظ التكرير أبنية من الثلاثه فهده 
الجمعةإلى خروجه به المراد فلتس وابتكر" يكر ُثم • الملام عليه قوله وأما 

أوثانأول فى الجمعة إلى خروجه به الراد ؤإنما النهار، أوقات أول فى 
أولفي نحوه وتعجل إليه أكغ أي كدا، إلى فلاق بكن العرب: نقول ،، النهارر 
الشامل٢،:نول ومنه أوقاته، 

وعتابيملامتي عليك بمن النيئ في وهن بعد تلومك نكرت 
منّاءة ئفى بعد عذلي إلى أسرعث أي وهن، بعد ب-كنت فقوله: 

الامرخ.;ه المراد' أن لولا الوقت، ف و لأم)؛ والثكورُ الليل، 
صلوهاأي ظ/  ٤٧/، المعربءأ بصلاة انئتوا الملام: عليه قوله ومنه 

أوقاتها.أول في 
إبكارأ،يكن وأنكن باكر، فهو تكورأ، نكت بالتخفيف بكر يقال: 

الشام:قول ومنه تبكيرأ، سكئ ونكز 

ولامحاخ؛،لأْ لا فالقث باكت جرانكم ياعمذو 
قوله:أيكن وحجة 

أدئاتها•أُل، في دالمراب: الأصل، في ىل-ا )١( 
.٣٥٦ا/النصل والمعجم ل(، )بالرب لسان ينفلر: الهنلي، محمرة هر )٢( 
\إ^'ي.الفهرس )العجم وء؛رْ الخاوي عند الممرا يملأة 'بمو١ يلنتل؛ جاء )٣( 
. ٢١٦"Y/الفصل والعجم )بك(، الخرب لمان سئلر القاتل، مجهول )٤( 



٢١١ضكتظ؛ أمن|ولمأث 
أكزإذا الخاكهة، فلاذ ابمكز مال: الشيء، أود تناول فعناْ ائتم وأما 
عدوهاأبا كان إذا الجارية، فلأن وابتم منها• بيرق ما أود وهي باكورتها، 

بمنها.أول ومالك 

وقتها،أول في الجمعة صلاة حم أي ا وابنكن بم ءيم قوله؛ فمعنى 
أولها.أدرك أي الخهلبة وابتض 

قوله:ومنه نكز، يمحتى: ابتكر يجئ وقد 

أمالك ٌن تروح 
.لاكوكuJالأتبارئ ابن مدهن، على المرادفه الألفاظ وهد0 
جعلهومذ الغين، بضم رواه يلعو لعا بن جعله فمذ بلع® لم ١٠قوله؛ وأما 

احثزامثل ]فصلت،[، ؤوأأمأِمحخيأآ4 تعار• نوله مثل على لكن يلغى لم ْن 
الما وهو باللعو، دئكئ»ز أن وهو واحي•، بمعنى يلغى ولم يغشى، حبئ من 

لأتهمنيدأ، كان وإن لغوأ، الخطبة حال في به تكلز ما وسمئ الكلام. من يفيد 
نفد.لم كأنه صار' قاتله بممعُ لا وكان مكروئ' الوقت ذللث، في الكلام كاذ لئا 

يخويهنشأنه 
٠

هلمعيثنها، القريه وبطرت ، رأب؛" زيد نفه قولهم• في النحويول احتلفئ 
ْعوجوزه النحوييذ، من المتقدمول فأتاه الفعل؟ هل.ا على المفعول تقديم يجوز 

السزاغرص.بكر أبو المازنئ 

.r٢٢٧/حبور لبموابل ريعة أبي بن عم يطر: ريعة، أبي بن لعم بت صدر هو )١( 
. ٣١ fxالمهمل والمعجم ، ١٥٤ص ديوانه ينظرت المس، لاهمرئ يت صدر )٢( 
بغداد،أهل من رالربية، الأدب أتمة أحد الثراج، سهل بن الثرئ بن محمد بكر أبو )٣( 



نيفاعل البابا هدا فى المفعول أل تقديمه جواز ين مع س وحجة 
كمّارأيآ، زيد نفه قيل' فكأنه النكرة، موصع موصوعة هاهنا والمعرفة الأصل، 

هداتقديم من ماع التمسز تقديم من مع فالذي عزقأ، زيد ئصثب يقال؛ 
ذللن،صحة على والدليز معنا0، وفي الفاعل مجوصع و/  ٤٨/في لأنه المفعول، 

منيكون مفعول إلى يتعدئ ؤإنما الأحنى، المفعول إلى يتعدى لا الفعل هدا أن 
القريةونطزت بظنه، زيد وو؛ع عيه، زيد اشتكى نولهم؛ نحو الفاعل، سسا 

بهلنه.وو-؛ع عينه، واثتكن زيد، رأي نفه القدير• رأبه، زيد ونفه معينتها، 
فيهجوز حتى التسز وبيل المفعول هذا محي دز؛ه في الزاج حجه وأما 
الكرة،لفظ عن حرج المنصوب أف فهي التمسن، في يجوز0 لم أنه 0ع الممد؛م، 

أنهرأيه، زيد نفه قولهم• في فقال به، المفعول إلى يتعدئ ما تفدير الفعل وقدر 
حئهامن وليي كرهتها، أي معيشتها، بظزت قوله: وفي رأيه، زيد جهل بمحض 

معناهنغمنه، فلاق تطز قال؛ إذا الفائز لأن النظر، محنى وهل،ا تكزه، أن 
•نكزه أل حمها من ولبس كرهها، 

متعد،غين وجع لأن يجوزْ، لم راج الفإن رأنه، زيد وجع قولهم• قاما 
،.متعديأر بمدر بمعناه فحت مومحعه ش ولبس مرص، بمنزلة هو ؤإنما 

مصببت 

النلأمتلك وما نض ون ألاموا إن عنزك الاس يلام 
الكرامئبب إن أمديث وقد الحالي طاو_، في الماس ننارئ 
الماسيلام المحتى؛ كان الدح على حبل فإذا جميعا، والذم الملح يحتمل 

الرأيوصواب، بالحكمة معروف، فانلئ، محواك، اللوم ظاهر؛ في تص يما على 

. ٦١٣٦; الأعلام م، ٣١٦ّة توفي 
,٢٣•.  ٢٢آ/؛الراح لأبن الأصول مماب، يفر: )١( 

؛٦٢



لمأقك وقبم ثننه، مه الإناف أيهم وجهه بمرق لا ما منك ونع فإذا والفعل، 
وجهأ.علمك يوجه نلم وصوابآ، حكمة إلا تفعل 

جمعوالئلأم طم، جتل؛ نلمى الئادم، تلك وما نلني وما ونوله؛ 
هذهأن أي الحجارة، هذه وما الجبل هو\ ما ومعناه الحجت، والئلمة نلمؤ، 

وكتبه،عظمه من للتعجس، نلس في )ما( ف مونعأ، الجبل مى تقع لا الحجاره 
؛ظ/ ٤٨/الأعشئ الشاعر كقوو صعرنا، من للتعجس، الئلأم في ما( )و 

 U'لاصالأنارَواتجا،عامر إلى أنق ناقم^
والناسالنيئ، بلعت أي الوجه، هل.ا على ، آمديت، وفد قوله؛ ومعنى 

الشاعر!قول ومنه اللحاق فى ويجتهدو0 يثنابرول وراءك 

تنديولا جدي لا أن إذ وظالمٌ الحار'ان بمائ بت 

الندى.والغاية: غاية، يبلغ ولا ينفخ لا أي: 

منأصم أنث أي محوالث، الناس يلام قوله: فمعنى الذم، على حمل إذا وأما 
الشاعر:كقول تلام، أن 

عليهممحاب، لا قوما عنلث، فدغ 

أحمررءأ،:ابن وكقول 

تكوتارمأن بالحوادث وأجدر معد عن ّنرج زاد فإما 
منتكثاأصح القوم في نرئ ما إذا بمعلروق يمانئ فلا 

.صأأ<العلمة(، الكب دار الكسر)فة الأعثى ديوان )١( 
-،٠٦٥نة ّتوفي وجاهد، الم فأّالإسلام أدرك جاهلي شاعر عمرو، اسمه أحمر؛ ابن )٢( 

.ه/٢٧الأعلام 
شةلأبن الكسر اJع١ني محاب ني الأول الست، )٣( 

!٦٣



ُءَ 

Iالناعت تلغه الذي الموصع الاحتقار ان بالإننبلغ وقد 

ثوداليمثلوا أف أ-محتابم؛ لوم من ١^^١ جانيهز حتى ما إذا نوم 
الئلأم،من كنلمة المخاطب أن يريد الئلأم، ، iilijوما ننمى وما ت وقوله 

Iالثلنة قي الناعت قال إليه، بالإصافة الجبال امثاذ الرحال من سواه ومن 

دالثإمهحبالصخر ورائي نزمي بماتنش وذو حليلي ذاك 
ثنبالحجر نربمي فكأنه بجليي، ما وزاني ثن وبموت بمنانني أئه يريد 

خلفي.
ألت أحدهما ت معنيين ويحتمل الندى، يالغت الوجه؛ هدا فى أمديت ومعنى 

يكوفأن والاحئ! الموجودين. فى والندالة الحقارة فى الغاية بلغث الراد يكوذ 
لمتأك يرد لبلوغها، الكرام مم، ام الغاية بلغت أي التهكم، >يق على 

أقصاها.وناث حازها من فنل الغاية بملل-، مثغولأ 

نيو

Jال٠نحوضالهمحيص يلحق مذ 
و/ ٤٩/

نحيض،فهو ئحاصه، دحض يقال! اللخإ، وهو النحض، الكثير النحيص؛ 
لحمهيهب أي ثحض، قد الذي والتشمحوض اشحص، والثخز لحمه، كثر إذا 

نبملحأنه المكثر للغي يمزب، مؤ وهو بالمهزول. تلص الثمين أن ومعناه 
وممرم-ماله من 

بالثحيض،المنحوض تلحي قد فيقال؛ آخر، وجه على المثل هذا وثن.كئ 

.T-rv/Yالكامل ثي نب غبر من المرد ذكرْ )١( 
. U٩١/ المضل والمجم الرب،)ملم( لمان في ورد لما غنمة، بن لبمتر المن، )٢( 



الشاعر: Jliتما الغش، له ص الشن أن نراذ 

ئنؤح١العصا٥ إن لعامة لحاجة أتاك إن كريمأ وأكرم 
وآمره،آمرك فى وأقكر حاجثه، فاقض إايلئ، شفئ جاءك إذا يقول: 

klUL_هو من أي وتكثسيها، دااورفى نقطت أوراءها ئناو_ن أن بعد الأثجار فإل 
نائلاغدأ.تكوف أن تأس لا الثوم 

الرابع:الجزء في يتلوه وملم، وآله الني محمد سدنا على الله وصاى 
عثزالخاص المجلئ 

بمضكميي، آثم ولاثنمنهمأمائفل ؤ وعر: جز اف قول عن مثل إ القرآن في ألأ م
محمدالني على وصلواته العالمين، رب للب والحمد ]النساء[. ه زل بممي، عك 
أجمحيذ.وآله 

ا٥ ٦! القمل العجم ويطر: بت، نغر من غة)روح( البال أماس ني الزمخثرى ذكنْ ;١( 



عشرالخامس المجلس 

القرآنفي هسألة 

بمملعك بمثّتكم بج، ظم ولاينثنوأمالقل ؤ وتعالى؛ تثاة - قوله عن نئد 
كيمفقيل: ]الماء[. ه ة خ شيب وإلئثآ؛ آحفسوأ نثا شيب يلنجال 

يتشتن نالها اش الفضلة نيل في الاجتهاد إلى يودي وهو ذلك عن النهء؛ر صح 
عءأجتتقأبصيب يناأهكشإوأوإل4ثآ؛ شيق يتجاو ُؤ ;عدم: قولء ثم حاله، 
به؟الأحباو في الفانية فما إنان، لكد معلوم وهذا 

عشرةمن ذلك عن والجواب 

بعضعن الحلق بعص به الله فصل ما ثمني عن النهذ يكول أن أولها؛ 
ويؤئنه.صاحتة تضر لأنه ها-موم، والحسد الحند، داعية لأنه تصح، 

وهمالخلق، بعض الله حص ما تمي في ذللث، يكول أن الثاني؛ والجواب 
هذهبعد به أحبر كما وهو بالموه، وحصهم بالرمالة الله اصطفاهم الدين الأنبياء 

ممد،ج.آادين٥۵>-^، آ؛اسه؛زأاده عق ألشاش بحتدون 1ر ؤ قوله؛ في دآيات الأية 
عنه،منهي ذلك، وتمي ]الماء[، ه ث عظيعا تلغا وءاينن٠م ولولة ألكقب 

لهُ.تطغ لا تعالى اللأ ي U غلب لأنه 
العدوانعلى تحمد لاقه ذإاثإ عن لهوا قد كوف أن الثالث؛ والجواب 

إليه.بودي لما فكره والغللم، 

.٨٣\إ 'الرازي ير نفيقلو: )١( 
الأصل.في ليت زيادة )٢( 

١٦٦



إلص لأنه اكض هذا ص المهذ و/ •٥ / يكوذ أن الرائ: والجواب 
ل.مسلم ما سحط 

لأفالغساء على حرج ذلك أن عباس أبن عن روي ما الخامس؛ والجواب 
حظمل للدكر الله، رسول يا ت فقالت - ]عليه[ افه صلى - ألني ائت امرأه 

واحدةعملت، إن ذلك،، على العمل في أقنص برحل، آمرأتتن ونهاية الأنيتن، 
تتمنوالا فمعنى ،، الآيهل هازْ تعار الله فأنزت حنة؟ ، منلها كتتق حننه منا 

الوزر،وحمول الحفل فوت س فيه لما لكم، الله ديرْ الذي التدبير همذا حلاف، 
علىقوامين حعلوا أن وهو الرزق، في به فصلوا بما الئثل س حظ فللرحال 

ٌ٠

معنىفهذا الحظ، بعض س عنهس صرف بما التخفيف س حظ اء وللمن، النساء 

['قئم،ه.ع؛ ضبّب وإلنس\؛ بوأ آحيئممنا نميق ل يلنجا ؤ فوله• 
رسوليا ؛ قالت، سلمة أم لأف ورد الثهي هذا أن هو ت السادس والجواب 

فعله،في للمرحال فسح ما وت؛ت فكأنها شتثهد، نقاتل فلا الغزو يئغ الله، 
اللهأن على ذللثط، تمنى عن الله فنهى الاستشهاد، س ينالونه فيما ورعتث 

عته،يكون والاستشهاد النساء، عن محهلوط القتاد وأن حلقه، باصنانح أعرف 
•، ر منه له الله جعل بما الحظ س كل ليرضى 

المجاهدينالله ئصل حيى الغزو، شأن في الأيه تكود أن اع انوالجواب 
ماحزاء لكث أي طس؛زاه ؤ وبعده الأحر، في القاءدين على 

عمله.إيهلال إر يردي مما إ ازر0 ما يتمتى يضثعه فلا ، اكتستؤ 

الخلقبعمى به الله يمل ما تمش عن تهيأ ذللئ، يكول أن ت الثاس والجواب 
وإنماعنه، منهي وهذا له، لغير؛ ما يكول أن فيريد الرزق، في يحض على 

U/Y-0بوطي للالممر وانمر ، ٦٩ه/١^ شر ؛ننلر: )١( 
،J>V/Yتوطي للالمثرر والدر الطري شر يفلر: )٢( 

!٦٧



Iتعالى قوله على فيكوذ تحنيه، ولا معبطه حاله، مثل يتمى أن المهللى 
]الحل[.^؛ؤنءامح،فيجيى3ه ̂ ¥

علهم— للأنبياء أبتح ما تمش عن تهيأ ذلاكا يكوف أن التامعت والجواب، 
امرأة،ونعون نع — اللام عليه - لداود كان فقد الزوج، من — اللام 

ئثهئتسع، عن — اللام عليه - نبينا ومات امرأة، مثه — اللام عليه — ليماذ ول
ذللئ،.تمنى عن وتعالى تارك الله 

رحالأمحا ليتنا ي ا; نلأن نزك الأث تكوف أن فل/  ٥٠العاشئ:/والجواب 
السادسالفولب غتئ القول وهدا ، ٢١والفواددلالغنائم من بلغوا ما ولبع فنغرو 
ذاكلأن — عليه افه صلى — افه رمود سلمه أم يه حاحلبت مما ذكره، قدمنا الذي 
منانصيب يلنجال ؤ وقوله! الأعيان، يلن، تمنى وهدا الرجال، أحكام تمنى 

,حمه منه بوش فهو فاستحقه، له عرضي قد الجرا؛ من حظ لكل أي آحقتبوأه 

عليهاللة صلى اارسول خبر في مسألة 
بصرانهو يهودانه فأبواه الفطزة، على يولد مولوي كز السائم؛ عليه قال 

افه؛رمول يا قالوا جدعاء؟ من تجس هل جمعاء، بهيمة من الإبز ئثاج كما 
ءامليناار٢،.كانوا بما أعلز آلله قال! صغيئ، وهو يموت من أفرأيث 

فصالإسلام بالفهلرة المراد كاذ إن قال! ذللئح، عن الملحدين بعض ساد 
إنيجور دلا اللكند، يرث لا الملم' لأن آباءَهم، يرثوا لا أف المشركتن أولاد 
هوما ذللث، عن ويجث، يرث، لا الكافل لأن آباؤهم، يرثهم أن آبائهم قبل ماتوا 

اللام.عليه - الرسول بحكم الإسلام على لأنهم نيثهم، تجز لا أن وهو أعفلم، 
معنىفلا كمر أو إسلام س واحد كث إليه يصير ما بالفهلرة المراد كاد ؤإن 

0 توطي للالتنور وانمر 0ا\\•, الطبري ير نفبفلر: )١(  •U/Y ,
(.١٨•ه/ المفهرس )العجم وأحمد لم ومالبخاري روا0 )٢( 
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مولودكلأ لأ0 كيره، روايات في ثبث ما على يهودانه® أبواه يكول ®حتى ت لقوله 
إلّه.صان ما على 

وكيفنعاملين،، كانوا بما أعلم 'الله السلام؛ عليه — قوله معي ما ونالوا 
هذاني ُك1و»؛ وقد صغيئ؟ وهو يموت من أفرأيت قال؛ من جواب هدا يمتر 
أوجهل١،•أربعة على الخبر 

محمدمال أنه وذكر الإسلام، هي الفهلرة أن من عبيد أبو ذكره ما أولها؛ 
الفرائضنزول قبل حكمهم هذا كان فقال؛ الخبر، هذا معنى عن المحن ابن 

الأحكامل٢،.هذء في آبائهم مجرئ باجرانهم وأم ذلك سخ نم بالجهاب، والأمر 
ونوله؛الأمر، في يكول النغ بأل الجواب، هذا على قتيثة ابن واعترض 

الاعتراضهذا عن آمصل وند تنحه، يصح لا حبر الفهلرة* على يولد مولوي ُكذ 
عليه- قوله معنى وكان الخبر، لفظ في يكول ند الأمر إن و/  ٥١/ قتل؛ بأن 

منعليه يجري ما الأحكام في أ-موهم الفطرة، على يولد مولوؤ كد  ٠٠اللام؛ 
تنحه.صح فلذلك الأمر، لمعنى متضمنآ هاهنا الخبر فكان الإسلام، على ولد 

،٢٣١الخاJقهعليه حلمت، الذي الدين إنها فيها؛ العض صاحب قال والفطزة 
وعز؛حل - الله قول وحجته حنماء، الخلي حلى وتعار نبارك الله أف إر يثير 

د'لأىؤ بعده؛ قال نم ءث؛اه آلثاس ءئر أر أثه فظئث، حنجفآ للدن ؤيهق، ائءّ ءؤ 
معرفته،على الخلي بني تعار الله أن ذللث، ومعنى تالرومأ، ه زن ألمر اتيت> 

٠والثبهاسم، يالشهواج، الفطرة تللث، عن أزالوهم المضلين إن ثم 

١٥٨ص الحدين، مختلف تأويل *' قية وابن ، ٢١أ/ الحدين، غربج، ت عبيد أبو • يفلر ( ر١ 
اورمىآ/آح.وأش 

. T٢٢/ الحديثج غرب : مد أبو يفلر: )٢( 
.انم;ن• من الخليقة عليها طبعته التي •واشنرة! ونمه ، ٤ ١ ٨ ما/ العين )٣( 
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عن ٢١اJLركلبن الله عبد نئل قال: عتند، أبو يكنه ما ت الثاني والجواب 
أهلمن مولود كد المعنى وأن الإسلام، الغطرة أن إلى فذهب الخبر، هذا معنى 

أوأبوه هوده وإن الإسلام، إلى مصيئْ كان من أي الفهلرة، على يولد السعادِْ 
•٢ إلمهار مصيره كان التي الفطرة على مولود فهو نصرْ 

عليه— الرسول حبر ت فقال أيفأ، الجواب هذا على قتيية ابن واعترصى 
منالمولودين بعض تخميص إلى مصروت المعنى وهذا العموم، على - اللام 
بانذلك عن وآئمصل العموم، غير على يخمل لأف وجه فلا المشركين، أولاد 
الخصوص.دليل قارنه إذا الخاص، به وتريد العام اللفظ يطلى الحربر نل• 

بالإسلام،لت الفهلره أف وهو قتيثةل"آا، ابن إليه ذهب ما ت الثالث والجواب 
الذيالعهد وهو ت قال معرفته، من الإنسان حليقة أول في الله جعل ما هى وإنما 
وعز:جل - نوله إلى ذاهثأ - اللام عليه - آدم صلب من أحرجه لما عليه أحده 

ؤنوبمثأمحسعنوله: بدلالة حالقا'، له بأن فكد نال: ]١^[. 
.]^١[

ماI أحدهما بشيثين! فاقده الأنباري، ابن الجواب هذا على وأعنرض 
للفطرةتمسيئ هو مما — عاليه الله صر — النيى عن ظ/ ٥ ١ / الروايات به تناصرن 

تهودانهأبواه يكوف محي الإسلام، على يولد مولود ®كد وهو الرواية، مدْ في 
»مامنأحرى: رواية وفى »وبشتكانهاا أحرى: رواية وفي ويميالء وثثصراه 

التماتيفصاحب التاحر، المجاهد، الإسلام، سيخ المروري، البارك بن الله عبد )١( 
. ١١٥الأعلام؛/-، ٥١٨١محتة توفي والرحلأت، 

.r٢٢/الحديث، غريب يفلر: )٢( 

.٥٩-ص عبيد أبي غانمل وإصلاح ، ١٥صرر٩ ، الحديث، مختلف، تأويل ينفلر؛ )٣( 
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فهذهت قال _نصرانما وييهودانه أبواه يكول حتى الملة، هذه على ويولي إلا مولود 
لها.ضيرأ لكونها الإسلام بها المراد الرواية تلك في الفقلره أن عر تدذ الروايات 

'حتىالروايات س كبر في أن هو شة ابن قول له أفد مما ت والثاني 
فلاذلكن I ثلث إذا قبلها، ما بعدها ما يبطل حتى( 'و) نال؛ ثهودانها' أبواه يكوف 
حتىالهدى على فلاذ كان ت يقال أن يجوز ولا فلاذ، أصله حتى الهدى على 
عاليهامولود كل حلى الله أل قتيبه ابن زعم التي المعرفة وهده ت قال فلاذ، هداه 

اللهيعرفان والتمراش اليهودي لأن وتصيرهما، له الأبوين يتهويد ثبعلل ليت 
المعرفة.هده تعالى 

التيالمعرفة تلك يبعللأن والمميز التهويد لأة مححيف، الاعتراض وهذا 
ثمالجملة، هده وعلم حالفآ له أذ عرف إذا المخلوق أن وذللث، للمولود، لكنن، 
الصارى:ونول اش، ابن عزيز ت اليهود كقول ولد، له حالمه أن أبواه لقه 

ذاالله عزم، مذ لأن الله، معرفة عليه الاعتقاد هدا أبطل فقد افه، ابذ المسيح 
بمرئه.لم ولد 

ءيولدقوله في )علئ( أن وهو الأنبارى، ابن إليه ذهب ما ت الرابع والجواب 
يولدمولود كن والمعنى نال؛ الإصلأم، والفطرة اللام، بمعنى الفطرة، على 

إلالاص ؤ[ آيى ثلثئ رثا ؤ وعر• جن - كقوله تعالى، الله ولمائه للإسلام 
تتعافث،.الجز وحروف قال؛ تالداريااته[، 

علىبل الحروف، نعام، على محمولأ يكوذ أن على لا يمح الوجه وهذا 
وجودبها بملذ التي الشروط في نستعمر )على( لأن واللام، على بين ما تقارب 
يقودالوجه، هدا من واحل بمعنى فهما الفحل، إلى الداعي ثسا لاواللام الفحل، 
وقولهم!قييمي، تأن ثريهلة على معناه نفيدني، أن على حدمتلن، I القاتل 

الوجه.هذا في واللام على بين ما تقارب، بان فقد المعنى، بهذا تفيدني لأن حدمتلث، 

اللهحلى التي الخلمه الفطرة تكرذ أن وهو حاص، جواب الخبر وعن 
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كثوالمعنى! .  Cjli'Vlمن و/  ٥٢/سلمه الاعتقادات، من عارية الحلي، علتها 
المرادأن على والدليث السلامة، وهي الأولى، الخلقة على سليما يولد مولوي 

ومعنى، ٠٠١جذ^من تحس هل جمعاء بهيمة من الإبز تناج ُكما بعده قوله هذا 
جدعاءفيها ليس الأفات، من السلامة مجتمعه وهى ناقة من نتج الإبل أن ذللث، 
أوجدعوها أو النافه ب«موا إذا الفاعلض بأنعال كيلك، تصير ؤإنما شرقاء، ولا 

بقوله;منه وانتفى وتعالى، تبارك الله معله لم الذي وهو النخل، أعتل ننووا 
-وعر جل - الله أن والمعنى ]المائدة[، ه ذة ّيهف نجتزدلا ثن أقٌ جّت ؤتا 

أربابها.الآءات< عليها يدجل ثم سليمة، يخلقها 
وهويموت من أفرأيت، فقال، ماد من جواب، فى — السلام عليه — قوله وأما 

السائل،موال من علمه ما على مبنى معناه فان عامليزا كانوا بما أعلم ^ ١٠صغير• 
آبائهم؟صفه ثمّاد بصفة أم مشركوذ بأنهم المشركين أولاد ، أتصفI قال كأنه 

للهداذ لمي ملم يقاذ وإنما به، يتدئتوا لم لأنهم لبن' صفة لهم لأنحى ت فقال 
ميئآيعلموا لم والأتلفاد شركآ، لله أثبت، لمى مثرلأ ويقال أوامره، في وأطاعه 

بمفابؤتمنوهم أن لكم ليس •' قال فكأنه حقيقية الصفة هذه كن فلم ذللئ، من 
المجازمثيل على تمنوهم أن لكم ولا هناك، ليسوا لأنهم المتل.ينين، المعتقدين 

عاملين.كانوا بما أعلم - وعز جن - الله لأن موا، لو إله يميروذ كانوا بما 
فىحكنهم أف فى الاتفاق مع فيهم، أحظم، فقد المشركين أطفالث وأما 

قال!ماللئه، بن أنس رواه ما أصحها روايات، فيهم فوردت ابائهم، حكم الدنيا 
لهمتكن ءلم فقال؛ المتهركين، أطفال عن - عليه افه صلى - الله رسول مثل 

النار،أهل من فكونوا ميتات لهم تكن ولم الجنة، أهل من فتكونوا ات نح 
أ.الجنةا١ أهل حلم فهم 

الخفاءكثف، العجلوش! ت ؤينفلر (، T١١٢/ المفهرس )المعجم وأحمد النائي رواه )١( 
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نحويهمسألة 
ووراءكلك، حيرأ وحنبك لك، حيرأ آئته ٠ محولهم محي النحويؤو( أحتلقن 

لاوساء[.آذتهوأحماتح؛ظم ؤولاهرؤإهقهن تعار قوله ْثل وهو ،، ١^١٧
لكحيرأ أئت ت تق1ووت0 فُل تإصار رجترل انتصب ظ/  ٥٢/ ت مسويه فقاد 

لك.حيرا الأنمهاء تكن ت قال كأنه تكن، يإصمار متموب هو الكسائئ؛ وقاد 

انتهواقاد كأنه انتهوا، قوله وهو المذكور، Jاانعل منصوب هو الفراء؛ وتال 
علىالنام، حمل أمكل إذا يقول أن الفرا؛ حجة ومن ،، ل لكم حيرأ انتهاء 

الذيكاللفظ محذوف، ناصح على حمله من أولى فهو موجود الكلام فى ناص_، 
ننقول فيكون المجاز، إر الاحئ و الحقيقة إر أخدهما فمرئهُ اثنان، تازذُ 
تندقول كث فكذللث، تغييرا، ولا حذفآ نديي لا لأنه أولى، الحقيقة على تغمث 

فيه.تكنن الذي القول من أولئ فيه الحذف 

الأمر،حواب الءحذوف إن فيقول! سيبويه، على الكائ يحتج هذا وبمثل 
تقدين، يمدرأ أنه ترى ألأ يقتضيه، والأم بوجود؛، وجودة متعلى الأم وجواب 

حيرأ،يكد تنتب إن بمعنى كان للث،، حيرأ يكد انتم قال؛ فإذا والجزاء، الشرط 
السيبويه يفمتْ الذي والفعث عليه، ويدق الذكور الفعل يقتضيه فالمحذوف 

ئنتائف.أم لأنه الجواب،، تعلى بالأمر ينتعلى 

تمصي،التي العاني أحكام بها تتبع الألفاظ هذه أن سيبويه حجة ومن 
حيرأأحرك، في وبدحله حال من المامور يحرج أن يريد إنما هذا بمثل والأمر 

ا/آ\ّآ_أا/جامماب،)ا(

الضربارتشاف ني ونصلها الثلأتة، المدام، المحيط البحر في حنان أبو ذكر )٢( 
r(rU.)/؟

يقد.الأصل: ض )٣( 
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أنتهواولُؤ نال; لما تعار- - الله أن ذلأك على وال-لل( ت قال منها، 
ذلكْع أراد بل فحب، بالتثلث القول عن يحرجهم أن يرد لم حثرإقصقمه 

عننهيهم مع الأفضل، الدين إنان على ذحنا4أ ت، حتئ هو فما ثذحلهم أن 
.حيراوآتوا انتهوا قال؛ فكأنه الفاصد، الدين 

منه،حير في الدحولت إليه ذم، مذ يوجب، لا والفراء الكاش مذهب، وعلى 
لكم،خيرا انتهاء انتهوا يقول• والفراء حيرا، الانتهاء يكن انتهرا يربت الكاتي لأن 

التنصرعن كم، إذا لأنه بمي، لا المدر وهدا القصر، عن الكم، يوجب، فكلاهما 
إلهلا وهي للشهادة، الموصوعة كالكلمة وهدا الإسلام، في الدخولت عليه وجمت، 

ثمعبادتها، عن الناس ، وصرفوئمها التيكانت،ثمد الألهة بإطال بدأ الله، إلا 
•تعالى الله هو الن-ى الواحد إنامحن، على بعثهم عنها ئزعهم و/  ٥٣/؛عل• 

ضببت 
مبمئولع عدناذ من الاوض وش نحلم رعاه نوما جئنث، وما 

الأuنكئذت، إذا ونثز ثن، إبلهم في يكن لم إذا القوم، جث يقال: 
الألبان،كثيرة إبل وبالبادية ألبانهم ثنن لم الرجل هدا رعاه أف البيت: ومعنى فيهم، 

نوله:ومثله غنئ، الأرض وجه وعلى فقيرا تمي فلا عليها، بحت لبزه لأنه 

٥^^١،ا نانلأم؛إذائخت، ذع اليوم يخنفن 

؛إ؛لكمالأUj، القليلة إبلنا فاحست، صاحبمهُ، أحدنا عافه الممبما إذا أي: 
علىأحرجه أنه إلأ إبلي، إلى إبلكم أجمع بأني ئعرص وهدا الأناب، الكثيرة 
نال:كما الكلام، ، uUيخرخ ما أصدق 

المفصلالعجم ينظرت معشر، برل؛ وفيه• به، نغير من )عشر(، العرُبه لسان في زل( 
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vjujiتخ  Ulilsلأب ' guلأب g واس 
الثني،حطه نزكب أن كرآ أنه إلا نتفه، وأحد لخف لماث g بأنه يعرض 

بخلأم.يكون لله ما على فنحلف—ا 

٠١٠٥ك بم3.زس لم 
ودوابهم،إبلهم تمصدول ضقت، بها نزد إذا الجدب،، في الخرب كانت 

الأعشى;قاد وليلك لإمقه، اكآ إمدمها ننموره 
لنمصدالحديدأ نهما يأ-حدذ ولا 

إلبمل ل( وإن حاجته، من رقأ ناد ض ص لم آل الم وض 
يكنg وإذ بالإثمد، تنوون ففد المني دم سقى س أف كما طلبته، استكمال 

المكس.غابه 
جلزنحو تخفيفأ، سكينه يجوز فإنه ثاب انكسر فنل فكث نمد، وفندت 

قال!كما صزب، تقول صرب، وتقول! علم، ت تقول 

 gآننمأ"آ،وآبل المنالن، منه نر ع
وقال:

وءارت_هر؛،نمحثاه ديرت الأذم من بازل صجر كما تفجر أنجه فإذ 
فل/ ٥٣/

المقمىوالزمخنري: الأُثال سع المداني: )١( 
. Y١٩١/ اسل والعجم ،  ١٨٧ص الأعثى ديوان )٢( 
)ضد(،العرب ولسان ، ١١٤؛/لسويه الكتاب ينغلر؛ اكجلي،، النجم لأبي، ارجز ، ٣١

.١٢•/ ا ٠ المفصل والعجم 
. ١٩٦ا/المفمل والعجم )ضجر( العرب لسان ينللرت )٤( 
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عشرالسادس المجلس 

أوهز|نفي شنأله 

محزأمحتمءةهمحكضوبذبممحيه ُؤ ت وتعالى نارف قوله عن سئل 
ثثوثنين أصابك وتا أم ئن جمقت يى \ك\ق  3١٤ حدبمل يمحون ^١^٧، م/^ دال، آقو 

]الساء[.مسأىةه 

الةخَأن الأولئ في أخز وقد الأولئ، ؛الأية الثانيهالآُه تنمملم كذ : نالوا
ييثألص منلث،، واليته الله س الحستة الثانية؛ فى وقاد الله، عند من والحسنة 

"UPالله ئزآ الذي الاخلأفث، هو وهدا الأولى، فى نفه إلى أصائه ما الثانية في 
]النساء[.ظنهاصكيتجاةه نال؛ لما القرآف 

؛١^١، عثرِْ من الأتن بتن التوففة في والكلام 
يثةوبالالعيش، وتعه الخصب تصيثهم التي يالحنة المراد يكوذ أن أولها: 

الله،عند من هذا يقولون؛ حصثوارآ، إذا وكانوا العيش، وصيي والفم الجدب، 
به،التهلئر تلريق عالي ينسه، أنه يريدوذ محمد، عند من هذا ؛ قالواأجديوا وإذا 
ؤ؛يااللام؛ عليه - موسى إليهم ببث الذين القوم عن تعالى الله أثمر كما 

،]الأعراق،[ ه ئ معه7 ومن بماير-وأيمدّئ سشة ثبج~ام لواتاه-يةءؤإن  ١٥آ-ثسثة حاءئهم 
الأخيرةالأية في يته والالحنة وتكوذ الله، عند من ذإلث، جمح أف الله فأحبر 

فمالقال؛ كأنه لقولهم، الحكاية طريق على الأية وتكون نبز، المذكورتتن هما 
الؤ آثم: موصع في قاد كما قولأ، أي حديثآ، يفقهون يكادون لا القوم هولا؛ 

موضعفي  43ؤٌآأصاهينءممح،أمويكون ]الكيف[،  43؛ةدونبمثةمك

.-ضارازى'ا/أهاِطر:)ا(

وخم،.مخم، فهو وحمب، المكان بإ أحمI اللغة ني يقال )٢( 
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الثمرفعل فثالحموف مقهونه، لا ما قولون نهم ما ت أي الحدث، من المفعوو 
أيواحد، من حميعأ وهما والخما، الثعة فنل به يلمجموف من يغتر والجدبا 

علىأنه فيه الممرول زي الذي و/  ٥٤/ الوجه وهدا وتعالى، تبارك الله من 
الحدث.بلفظ به مطول والقوث القول، إصمار 

بالسنةالمراد ويكوف الحكاية، طريق على أيضا يكون أن الثاني؛ والوجه 
الأودفيكوي والهزيمه، الخوف يثة بالوالمراد والغنيمة، النصز الأحيرؤ الأية في 

والثانيالكفر، بأهل الظمر من بدر يوم - علميه افه صلى - الله رسول ناله عما كناية 
،٢١١الطواءيةفى علميه القوم واحتلان، ١^^١عنة، كنر من أحد يوم أصابه عما كنايه 
وتقميرلئ.قومك وتقصير تدبيرك وء قباحد يوم أصابك ما I نالوا الكفار فكأف 

يتهوالالحسنه وتكوف الحكاية، طريق على أيضا يكول أن اكالث؛ والوجه 
-علميه اطه صلى - الني إلى بتة الإضافه وتكوف اكانى، الوجم في ذكرتا ما 

كماأي غيرك، يلمحن ما لذ نقفي يلخملئ، معنى؛ على ئنسلئ، من إنها ونولهم 
وأنبه المملير طريق على وهدا أصحابلمئط، في ذللث، يصنلن، فإنه موال من تسأم 

بسببه.يلحقهم لمين الميلحق الذي الضرر 

ؤف٠ننوله؛ معنى ويكول الحكاية، طريق على يكول أف الرابع؛ والوجه 
مسك؟أثمي محنى على الإنكار ألفن منه أصبر ند نملث،ه 

الهدلتي؛لأ،بقول الألم، ■حذفج جواز على وآنثدد 
اهأإأ هذإ الوجوه; وأنكرت فقلن، ئئ نإ حويلمد يا ; وقالوارنونى 

. ٢٤• ه/ الطري تفسير ينفلر: )١( 
بقبفكان واشتهر مخضرم، شاعر الهذلي، مرة بن حريلد حراش أبر هو )٢( 

.٢٣٢٠/ ١لأعلام م، ١٥منة نحو توفي، كبيرإ شخ وهو أملم ١لخيل، 
. W'K/Wاسل والعجم )رفا(، العرب ولسان ، v٣٣٧/الهذليين أشعار شرح بفلر: )٢( 
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الوجههذا على واليثة بالمحنة المراد ويكون هم، أهم معنى• عر 
باللهالششن أحد إلحاق ني عليهم للاكار المنويه والألنن والجدب، الخمب 

يقعليس الجذب، بأل ءالخهم ذع اللام، عليه - بالرسول الأحر ؤإلحاق تعار 
مصدرهابل جهته، من يكول لا أن يوجتح ذللثح وأل وإرادته، قمل؛ حس—، على 
فيالثعه منه والذي الجدب،، منه الذي هو الخضنؤ به فالذي واحدة، جهة من 

ظ/٥ ٤ / الضيق. منه الذي هو العيش 

الطاعهالأحيرة الآية في والميتة بالحسنة الراد يكوف أن الخامس؛ والوجه 
اللهفمن الثواب،، وهو ١لهلاءة، جزاء من أصابلئ، ما معنى على والمعصيه، 

ومااكتسابه، على وأءانلئإ لأستيجابه، وعئصكا استحقاقه، على آئدرلث تعار، 
فمنالمحصية، على الجراء وهى ميثة، جهة من أصابك ما أي ميتة من أصا؛لث، 

حذف،على الوجه وهذا بكسبه، امتحئه وما بذنبه ذلك، كان إذا لها، الفاعل جهة 
مقامه.إليه المانح وإقامة الضان، 

،والحماب، اكواب، والميتة نة ؛الحالراد يكوف أن المادس؛ والوجه 
كالل١،إذ تعالى، الله فمي طاب على ثواب هو إحسان من ناللن، ما المعنى؛ كأف 

منأصا؛لث، وما ومحصله، إليه وموصللث، ومنهله، يئه مهو و ،
علىالجزاء ثنمنه ويكوف ؛فع_للئإ، للئؤ واجبا كان إذ ، ئنسلئ، فمن ءقاب، 

.منالها سيئة يثه ال

اللهنمه الأحيرة ٢ تالآية[ل في بالخسنة الراد يكوف أن الماع؛ والوجه 
معنىعلى الصايسخ، من فيها يالحمه|أ ما يثة وبالوالدنيا، الدين ر الحلق على 

لأنهاتينفم' فيها التي والثديدة تعالى، الله مى الدنيا في تنالونها ضة كن أن 

كا.الأصل: ني )١( 
الأصل.ني ، iJزيادة )٢( 
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امحنحمفم،به ما تفعلول كنتم إذ عندكم من نهي لكم، كيرة على عفويه تكوذ 
.ضذضتم' له وبفعإك٠إ 

والشديدةالدنيا في العمه يته واليالحنة المعنى يكرل أن ت الثامن والوجه 
—للنى حْلايا قبله والذي الوجه همذا فى يكون ؤبنُئءليىه نوله ومعنى فيها، 
ماالوجه هدا فى إليهم المفافة السيئة وتكون أمته، يه والمراد _ اللام عليه 

تنكبونها.لمغيرة كئارة تكون شدة من يلحقهم 
عرالأول الأية في أطلثتا لتا جة والالحنة تكوذ أن اكامح: والوجه 

و/ ٥٥/ هاهنا كانت ثم حقيقه، لا ثجوز الجدبا في واليته والجدب،، الخم، 
انمادكأفعال وذلك، الحقيقة، عر لها الأب وهدا الميتة، فيَلفظ شارف أفعال 

علىمقاينؤ هي التي المعاصي وسائر حق بغير والعتل من القبيحة 
وأصاف،— وتعالى نبارك _ الله فمتنها ببعض، بعضها الميثايتج أكنت، الحقيقة، 

سنه،الحقيقة فى هو U الأحترة الأية ز الثانية بالميتة وأراذ شه، إلى الأولى 
تحقيقطريف عر ه ى مسك بن سثة ين تتابك وثآ اش يى"ثثزثى أصاءق ة رؤ فقال؛ 
وهدامني هدا القاتل؛ يقول كما فعله، يكوذ أن الثاني مى والترو لنمه الأول 
•هذا من ومثبرى بهذا مئحص أني أي منك، 

علىوالثانية الأور الأية في يته والالحنة تكوف أن العاشئ؛ والوجه 
منيلحمهم ما تمسهم الم، بالحسنة المراد ويكوذ العنمح،، في واحد طريف 

أضافواالحالتان هاتان عاليهم آعممثن، لما الكفار فكان والأسر، والقتل الحوف، 
اللأفأم الأهُئيه_ صالي - المر إلى الأخيرة وأضافوا الل إ]رلأى الأور 

منكمأقد الله بأمر أني( أي ؛^'4، عندمن كد يقود؛^^٠ أن - وجل ز ع- 
النعمةفهو؛ث-و( ذعالكا، الله بأمر هو مكروة من، جهتي، ٌن يلحمكم فما وآط، 

اليتم،.الأصل: ني )١( 
الأهل.ني لم، زيادة )٢( 
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ؤ؛آتعار نوله ومعنى كمندرها، تعار الله من مضيره أف ش تنالوها التي 
أقهاأصابك ما ت نال كأنه الكفار، مخاطبة على كرور ه آفه ثى جمنم ين لثابلئ، 
أصابكوما تعار، الله من هثة فهو طاعة من بهما تتمكن ونعمة نعمة من الكافت 

حاريأكان وإذ وكمرف، لأنه نسّكا، من فهو والأسر والقتل الخوف، من 
مرةبهم إنزالها الله أباح المح، الشدائد فتكون — اللام عاليه — الرسول يد على 

إليهممجضافه ومئ0 ، فيهم أباحها الذي هو لأنه - وتعار نارك - الله إر مفافه 
٠بهم فيل ما استحقوا به الذي الكفر عر أقاموا لأنهم 

تبعده نوله محمحر ويكون واحد، حد على المعتى هدا في الأيتان وتنتفلز 
ونواهته،أوامزه تمار الله عن ْئاءمث أُلن تال~ساءا ه إن وثولأ ■إلثي0 اوتلةلت< وؤ 

اللهمل من فهو سووهم مما لسانلث، على تعار الله من عليهم ورد فما 
ساهدوالله ثخئلر، ما مود ظ/  ٥٥/رسول لأنلئ، إليك، أمحافوه وإن تعار، 
على]النساء[ ه ذر ؤمن0نيأازسودسدآشعمح بقوله بص ثم ثهيدأ، به وكفى 
ماامتثالت لأنه كهناعتي، فهلاءته به، تعار الله أمْ بما إلا يأمرهم ليس انه معنى 

لهم.حد 

عليهاللة صلى - الرسول خبر فى مسألة 

وعبدالدرهم وعبد الا.ينار عيد أرتعي •' عليه افه صلى — الني نول عن صتل 
فلاسيلن، ؤإذا وانثكز، ئعز سخط، منع وإن رصي، أعملي إن الحميمة، 

الياقةكانتر إن الله، سيل في ئدماه مغث_ئة رأسه، أسمن، لعبد ؤلويى ائتفثن، 
ثوذذلم استأذذ إن الحراسة، في كان الحراث كان ؤإن الباقة، لفي[راأ كان 
،•له''أ طوبى نم له طور يشمع، لم شمع وإن له، 

الأصل.ني لت زيادة )١( 
الخفاءكشف انمجلوني: وبقر: المفهرس )انمجم ماجه وابن الخارمح، رواْ )٢( 

.٣٦■
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الهلأفلأن الهلاك، عن محاره هذا ويكوف قشي، كما لرجهلث، كبمبث أي 
منه.احتار لا الذي السقوط من أكثن هو لمز 

نالبها، المرأة شم نئثم ولذللث، الأموي، الكساء لهي )الخممة( وأما 
الأعشى:

الضيرو-متال علها حممه حسإث تزمأ جرلأئ إذا 

منالشم غطاه ما أحدهما: إ لونان منها لل؛، يدا المرأة هذه حتدت إذا أي؛ 
جلدهامن ندا ما وحب عليها، حميمة فتحننه نابغ، فاحم وهو ي-دنها 

نزافا.ذهب لوذ لصفاته 

سيئ•'يحتمل فإنه وانتكس( )مذ نوله؛ وأما 
انتكسن.القيام رام فإذا لوجهه، نمط المراد يكو0 أن ت احدهما 
منكوسأسقط للقيام تحرف إن مم لوجهه، سمط معناه يكور! أن والآخر* 

له.انتعاس لا الذي للصريع الحاذ وهدا زأصه، على 

نحويهمساله 

الرجلمجو!ي• _،j، ارجي، أيها يا ئولهم• في والأحض محويب احتلم 
ًالةلى.الأحض وفال كالصلة، صفه 

ئتمولا الرجل عن تض تلا المكان هذا في )أتأ( أن الأحفس حجة ومن 
الش\ص' الأسماء كسائر صله لمنئ ض الأوذ إله افتم وئ دُونهِ، من 

بالصلات.تنثن 

وانملأ.ص:الذهب، والجريال،: . 1ا\\\القمل والعجم صا'ا'ا، الأعشى ديوان )١( 
الواف

الذي>ض\\.هشام: وابن ، ٢  ١٦أ/ القتفب والمرد: ،  Y١٨٨/ امماب سويه: يتنلر: )٢( 
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وليسالموصول، إلى يرمع صمثر فتها تكرف الصله أن ميبويه حجة ومن 
بأصنافوصلّ' تصح ناقص كد أن وهي أحرى وحجه لأئ، صمير ارجي في 

والمجرور،ظ/  ٥٦/الجار من حكمه في وما الظرف وهي الأرح، الصلات 
والجزاء.الشرط وجملتا وفاعل، فعل وجمالة وخر، ابتداء وجملة 

لمزالرجل أف فباذ ، ذللث، من بشيء وصله يصح لا المكان هذا في وأؤ 
أصناف،من واحد ؛صتم، يتحصص ما الموصلات في ليس إنه ثم بملة، 

الصنم،مكانه صح له صاله الصنم، هن.ا يكون أن صح إذا نانمى كد إذ ، المحلات، 
فلماالأول، على الإعراب في محمول مغرب واحد  ٢٠٠بامختص وهدا الأنم، 

زادأو له، وصفآ نماه له، بياف الوصم، أن كما للأول، ؛ياا وكان كدللن، كان 
لازمة.لأنها كالئان؛، قان أن نيهِ 

أصنافعن حارج عثر وهو صلة، هل.ا إف ٠ الأخفس مدهن، لمنمز من ت تال فإن 
،والمتدأوالخبر، الابتداء من الركبة الجملة من لأنه الأرح، الصلأيت، 

أئ.صله والجمله خزث والرجل ابمداءٌ فهدا الرجل، هدا أى ا نيل: كأنه 
فيهالخبر جبز ند وحبر ابتدا؛ بن جملة كد لأن ذللث،، بمح لا نيل• 

إلايصح لا المكان هدا وفي • نكرة فيه المعرفة مكاف يوضع أن يصح معرفه 
فيالقبيلين يتخصصى؛أحي• لا المثتدأ خر إن م؛تل*إ، بحبر ليس أنه فتاق المعرفة، 

واللام،بالألف، الخرب، الأب إلا )أئ( بعد نغز ولم ازنصة، الأسماء صلة 
نحوامميد وكئ واللام، الألف!، )يا( ثلانز لثلأ ندائه، إلى ونلة >أتي( يعل!، لأنه 
ا/؟تم.يفيده مما 

سىببت 

ه_واجإء1ما والبيت ونئنها حبجا المنرفثة بند نطنز 

منمعزاه بأعناق يرتد الشرفية( )بمثل وقوله مناوز، نهلعنت، ئوقآ تصمؤ 
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ومثالهبها، المفاوز شلع لها سوث فكانها وتمضي، السير في بها نعتمد اللحم 
١^^نؤذ 

ئفثsاأعناقهن عن اللل إذا اص في المشرب الموف كأن 
وآنجرادها.لانصلاتها مشرفيه سوف براها في التي أعناقها كأف يريد 

امتباذما وحثها ونيتها، العلرق حئ يريد ونيتها( رحثها و/  ٥٧/وقوله؛ 
نوله:ومنه حفئ، ما ونيتها منها، 

٢١الإكامأحذر بحبها تلوي نزثمنه الطريق شرف إذا 
ولجأتبه عادت الموطوء والطريق الجادة رمم تيينت، إدا النانه هد0 أل يريد 

أنمجن حمها عر ؤإشفاقآ الحجارة، ذوات الإكام في المتر من حدرا إليه، 
ها.ووجا حماها يصم، ثكتها، 

عليهالذي وهو آءالم>، جمع فالعالم هواحلم( غالم )والبيد قوله؛ وأما 
لليرق،الحوالب والهواحم لها، غلاف فكأنه عبته، قد المرات أن يريد غلاف، 

الراجز؛قول ومنه حلته، إذا تهجمه، هجمه يقال؛ 

،جادت الغيث، حفيف، حف، ئهجمه آني أربع آلئمت، إذا 
.حلابهأى؛ وسوم، وهاجمأ ها-مْ ويقاذ؛ 

إذاوالمغلاذه، الئزام، في الغائصة تكورا أن وهو آحر، قرت الهاجمة دُمح، 
ذوادص•■أبى قول ومنه إليه، بمي من الناظر ظر 

تما/'\هأ.، J_lوالمجم اس مقايس معجم بمفر: )١( 
١٢المفصل والعجم )مجم( العرب ولمان صا"غا، ديوانه ملحق يطر• رزية، ص ، ٢١

١• آ/٦ الأملأم للخيل، وصاف للجاهلي ثاعز الأيادي، الحجاج بن جاريه دواد؛ أبر )٣( 
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،إيادقار النرو وصحاح الحصئ سود هاجمة والبيد يمننمد يذرى 

تحتمن مثثمئث مثلفه البيص، والحجارْ ود الالحجارة بميت أنه يريد 
وطئه.لنية متنمه 

مقل

ندبلأفائئت الخزن قلق إذا 
نصاب،إلى يحتاج فإنه النصاب فيه وقلى اسع فإذا الفأس، نقب ت الحرن 

ولاعمله، فى يضطرب، سائس لكل تلا يصزب فيه، وتسثنسلئ، به يعمى آحر 
الأصمعي;قال، مقامه، يقام تدلأ فانتقلت عجز متى أنه يراد صيجه، على بمدر 

قوثومنه الانتقاد، وحاولوا منازلهم في قلموا إذا القوم، حزت زاد بمال؛ 
الأعشى:

انظارارآ،إلأ اتخزت قلق لقد تجئ لم لو ويدق فإني 
الوكنئ ئصدلث، على كنت لقد الديار هذ؛ إلى مجيت-لنا يممى لم لو أي; 

لقدقوله؛ معنى فهذا مجيئلثج، انتذلارى ريث، إلا مكاني ظ/  ٥٧/في لث، أمتم
تيذ،لم نشذ لم وإذا بمشالخ،، لم قلق ما لأن انتظارا، إلا الخزن قلق 

واللام.الانتظار، ر'ث إلأ آبذ لم قال: فكأنه 

رتاف،.مض حجارْ النروت )١( 

تمر()لولا ب: ومو ، ٧٥ُآ/ المفصل والعجم ، ١ • صرا الأعشى ديوان )٢( 

؛٨٥



L_II _| عشرالسابغ
القرآنفي مسالة 

آداعوأيدءوإؤلمف ١ أؤ ألأتي أنرين هم •؟؛ وإلاؤ تعالى; الله قوو عن مثل 
عوأة؛آثه وزلامنإم مشكلؤيم ١^ تيثث يثم آلاع ألهسولنإكأوؤ، ردوهإئ 

]_[.سسأصللأمحالآ3ه 

إلن-ؤئى ه الممن >لآئث قوله: ص )قلل( احاءَ إة شل: 
واتبعتملضالكم ئصلي متعمحم لو الأية؛ معنى لأن التنانض، 

قفلعن الخروج لهم أثبث ند الشطاذ تيعول لا الذين فالقلل منكم، نليلأ إلا 
فهوالش؛ءلان اتبيع عن حرج دس الشيطان، اتب؛ع عن والخريج ورحمته الله 

لصتتمورحمتي نصلى منعتكم لو لهم؛ قال فكأنه ; قالواورحمته، الله لفضل 
للثيaلان،مبعه الكثيره فكانت قليلة، وفرقه كثيره فرقه وآiئتدم، حزنتن 
اللهطاعة مضادئان، محقان القليلة للفرنة بحصز الرحمن، طاعة على والقليله 

حال.في اجتماعهما تصح لا وهذان ورحمته، فمله عن والخروج 

عث3ةِآزجهءاا:على الأسشاء هذا في الكلام لهم: فقيل 
يفضلالمراد ويكو0 المنيبين س مستثى )قليلا( يكول أن • الأول فالوجه 

اللهصلى — الرسول بعثه وهما مخصوصة، ورحمة مخصوصأ فصلا ورحمته الله 

الضلالبكم لتمادئ بهما ثدارككم الله أن لولا والمعنى; • القرآن ؤإنزاذ - عليه 
تعبدمن صلان ويعلمون تعالى، الله معرفه بحقولهم تنتدركول كانوا قليلا إلا 

•تلر؛فرهماذى'ا/أ•؟ 
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منأمّلم قاد: لنا اءدةأآ،، ّبن وكمن شلل١،، بن عمرو بن كزيد الله، غتز 
منآشباههما المتئوذ فالقليل هدا، دينكم من أرصي هو دينآ لله أف همنمآ بالله 

والمتمكين- اللام عليه - الرسول ثبل/حهو/مة الحق، إدراك ني المجتهدين 
عليهم.الله صلوات نبلر، الألياء به أتى ما بحقيقة 

الالمعنى• الائيع، أنويع من تثتى م رقلتل، يكوذ أن اكاتيرت والوجه 
ماإلا ضلالا وأقوالكم أنمالكم أممت كاذ أي قليلا، آياعأ إلا اكيْلال نينهم 
رلاُاؤ فيهم؛ يقول تعالى الله لأن حالقه، إلؤر الخلق إصانة من، به نفم؛ول 

صفةالوجه هدا في، )فليد( ويكوف • ]الزخرف[ 4 ؟y؟)،آة •ء؛ثهم '—آذهمس 
•أتبعتم وهو النعل،، علته دل الدي الجنس من مستشى والمصدر محيون،، لمصدر 

)علتكم(في، واليم الاكاف من مشن، )قللا( يكود أن اكالث،: والوجه 
يتفضل،لم منكم قليلا إلا علمكم تفصل الله أن لولا أي: الاشلاع، مض علؤ، 

يعلملى به يلطفث الذي اللعلفن الوجه هدا في، والرحمة الممضلر ويآكوق عليهم، 
يعلمالل.ير، هم ؛ن.للئ، عليهنممصل لا الذي والقليل عنده، ويومن، بب بملح أته 

يؤمنونلا لأنهم لهم' لطفأ ذلك يكن لم غترهم حول ما حولوا لو أنهم منهم 
في،لألهم آلفاذ هي، ١^ \تم' قخكم ،،' ٧١أن لولا نال: فكأنه عثدآ، 

البألهم أولثك على بها أنعم النير النعمة ^3، عليهم ينعم لم قليلا لكن الضلال، 
المنقهلح،الاستثناء طريق طريقه الوجه هذا فىأ فتكرن)^3،( معها، بملمحوذ 

إلاالقوم ارتحل، كقوللث،: حاد منه والمنقطع يجمعه أن من ند لا والأمتناء 
دونمن، القوم فقاريه المكان، في، الكوف والخيام القوم جمع فقئ الختام' 

ولكنالإملأم، يدرك لم الخناب، ين عمر عم ابن وهر الجاهلين، ني، الحكماء أحد )١( 
.٦ • م الأعلام الأوان، عبادة يكرم 

الأعلامنجران، أسقف وكان الجاهلية، ني، حهلباتهم كبار ومن، العرب، حكماء أحد )٢( 
.0ا\\\
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لحامهافي للابن مقامة  sIjJUيآ، إلا ائ ناله مال: إذا وكيلك الخام، 
مضفكذلك المعنى، في عيها اللام واشتمال بالأيب، 

فيمثلهم كانوا ؤإن النعمة، وهذه الفضل نالهم بمي حارجتن القليز يكول 
تجب،مالأ عطاء ملنا في بالتفصل المراد ولمى فعلهم، يعلوا لو لهما التعريض 

ذكرها.التي المخصوصة والنعمة القمل ؛ LlaPعن عبارة هو إنما 

فيإنها ونيل الأة، أول معنى يعرف أن بعد إلا عليه يوقف لا الرابع؛ والوجه 
رموديوجهها التي المرايا من حلأ أتاهم إذا وكانوا الخلميى، وصعقة المنافقيى 

فل/ ٥٨/فثوجب علبوا، أنهم على نيئ الكفارل١، إلى - عليه الله صلى - الله 
للإشفاقولا الدين بأمر للاهتمام لا وننروه أثاعوْ حوفآ فيوجب، غلثوا أو أمنآ 
الأمروتهويل للمومنيى الفلمت كان إن الخلم، لتهوين بل لا الملميى، ينال مما 
اللهفقال متحققص، غذ صجفول ذللت، في وهم للمنرض، العنتؤ كان إن 

مرايا٠أمراء إلى أو إليه محرف فى رجعوا أي أارّمله، إث رديم دؤ ؤ ت تعالى 
لهمى يكول أن يجوز والخستنبهل ووهم، فلن يوف علم على الختنثْل لتحصل 

الخنافقيىمن حبره يحزفح على الإشفاق فتحمله ينته، ما يمنه حميم الثرته في 
ويجوزللمنافقين، مترا ص )منهم( نوله فى والميم الهاء وتكون به، أرجفوا الذين 

البحوثأحبار ويعرفو0 سحثو0 الذين المنافقول هم التنثهلول يكول أن 

يكولأن الأية؛ أول معنى بيان بحد المتثني ص، في الخامس؛ والوجه 
لعلمواالرسول إلى رجحوا لو المعنى؛ )لعلمه( قوله في الهاء من تثى م)قليل( 
وتززفالأمثثارُش الماكر وّان الجيوش أمرائ ثذئ مئا قليلا إلا الخذ 
الأعثلم.الجنهور عن طته في الخزم 

الكنا.الأصل: ني )١( 
اتجريتمر يفلر: )٢( 
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وابناو>ويينراا أممتن |وه ذهب الدي وهو الحديث، من ثيلأ" إلا ينشئولُ 
اليسين،إلا يبلغهم ما تذينوف أنهم والمعي الفسرينلم، من زيدرى وابن عاس 
سنائتهم*مهم بملم أن بحافوا عفليمأ، الخر يكوف أن محو السير وذلك 

القوس،منه وملى القلوب، إله لق؛نطنب منه، دروأ يلمول أو بالخالخين 
٠كان مما قليل على إلا يقفوا لم أنهم موهميى بعضأ، ويظهرول يعفأ فيحفول 

٢٤.[رنوله في الذي الواو من امشاء القليل يكوذ أن التامع: والوجه 
ينثردلالخافقين أة معنى على المدلع، من لا المديعين مجن الأسثتاء فيكوذ 

أنمخافه وإذاعته، نثر؛ عن ١توممول مهم، قليلا إلا يأتيهم الذي الخن هذا 
•بالمسلمين بالإرجاف بغرموا وأن الخافقين من غيرهم سهره ينهروا 

وإد١جاءهمهؤ قوله في واليم الهاء من استاء يكول أن •' العاشئ والوجه 
منهمقليلا إلا الخر أتاهم إذا والمعنى• الملمين، وصعقة الخافقين صمير وهو 

الأتاع.نيزئ و،لمأو0 الذين وهم بالأحمار، يممدوف لا 
بينهالمقمرل الكلام إلى مردودأ الأوأين، الوجهين إلا كلها، الوجوآ وهذه 

وزدجوازم، في المرية أهل ين خلاذ لا ما وهو بكلام، المستثنى وبين 
يجوزهما حنب على منه، وب ما إلى ذكتْ عنه إلىمابمد/ههءل/ الامتثتاء 
تكوذإنما منه والمستثنى الخثتى يوف تحئتض الى والاعتراصات الدليل، 
منأحر ما قبل علمه تقديم يجب الذي اليم من الممرص أن على للدلالة 

. ١٤٧٠; الارآن إعراب انماس: يطر: )١( 
وترغيالضير، في ئابأ والخن أيه، عن الخير اخذ أملم، بن زيد بن الرحمن عد هو )٢( 

•ل/هآ'لرين المغطقايت، والداودي: م،  ١٨٢منة 
. n-T/Yلخيوطي الخثور والدر ، ٢٥١ه/الطري لخير يطر: )٠١( 
أذاعوا.: والماسب، كلمة، قدر الأصل غي ياض )٤( 
أن.الأصل: ش )٥( 



ئجريجمل انتظمت فإذا كلام، آخر يكول لأل ٌوصوع المنشى لأل المستثنى، 
أنماويعلم موصعه في ليكوي( اخرأ، منها الامتثناء أحل الواحدة الجملة منزلة 

واللام.ببعض، بعضه لبمى الواحد، الكلام حك»إ في نبله 

—عليه الله صلى — الرسول خبر في 

ولاٌؤس، وهو يرمح، حني، الزاني، يزني ُلأ الملام؛ عله نوله، عن مثل 
وهوبثرتها حين الخمن يثرب ولا مرمى، وهو برى حنن المارئ سرذ 

فيوهو العظام، الدنوب، هده ؛ارتكامحب، الإيمال( عن يخرج كفا ففيل • مرمزا 
الإسلام؟جملة 

Iأوجه ثلاثة من ذلك( عن والجواب 

بهذهيخرج • فيقولت والإسلام، الإيمان بتن بغمًءا من مدم، على أولها؛ 
الإمحلأم،اسم استحقائ( عن يخؤج ولا الإيماي،، اسم يتحؤ( أف عن الكبيرة 
اللهقوت( ذللئ، في وحجئبر أعم، والإسلام أحص، عندهم الإيماد( أن وذللئ، 

]الحجرات[،ه ة أثلمنا ئرأوا ويثوأ تر ئل، ءامدأ ألأزاما ^، ١٠٠ؤ تعالى،• 
تنالوا لالأحزاب[، وقوله؛ 

مزمنا.ملم كد ولمي مجلم، مزمن وكث 
بإظهارالحرب، عن وانتقل الثلم في لحل من الملم أن القول هذا وحقيفه 

مالهوأحرز دمه حقن لن يمح الأمم وهدا يمقتفاهما، والعمل الشهادتين 
عماالله وط\عب الأمن فى يحل من المؤمن حقيقة وتكون ه، نفمن ذللثا بإظهار 
محنىالوجه هدا فعلى منلم، ؛ قوللت، من أحص وطا الله، عقاب، من يخني 

)المعجموأحمد رالدارس ماحه وابن اش والنواكرمذي داود وأبو لم وماو1خاري رواه ]١( 
.( ٤٨٩/ Y الخفاء ركثف المجلوش ويفلر: ٤(.  T٥٦/ الفهرس 



فضيلةعن حرج فند الكبتره هذه فعل من أي ظاهت، - اللام عليه - الرسول حزر 
الأولئ.الحالة إلى عاذ مها -أب فان الإسلام، اسم عليه ص الإيمان، 

والإ-لأمرا،،الإبان و/  ٦٠/ محن ^ ض نذب >، الثاني: دالوجة 
ركبفمن وتعالى، تبارك اللب بهلاءة مدع صفه مؤمن صنه أن المعنى ويكون 
يكولأن عن لخروجه مؤمن، بصفة الدح نص بلا لها ارتكابه حال في المبرم 

مواء،والمؤمن الوجه هذا في الم اامسويكوذ و\ذط\ءبإ الحالة تللث، في ممدوحآ 
أحلمت،أي لله وجهي أسلمث ملهم ين تكوف أن ذللن، عر اللم وحمقه 
الفعلويجيء عليها، اللت رصيه التي الجهة إر العمل يود والإسلام له، أعمار 

أدايرْ،دائع للب انقاد أي فلأن أسلم ت تقول متعد، وغير متعديآ الوجه هذا في 
أسامس بلا ؤ ت تحار وكقوله لله، وجهي أسلمت كقوله؛ كان متحديأ جاء ؤإذا 

]القرة[.دجهأله34 

حرمما متججلأ يزر حين الزار يزر لا • معناه يكول أن • الثالث الرجة 
عرذلل—، ويكون بمؤمن، هو لبى أي مؤمن، وهو حظره ما ومتثيحا عليه اف 

عي•ي آممة َةرلإ0 إلوّؤيلأدمن آنقؤغ تن آلجت جج ١^١;>، عل زوه تعار: قوله 
مؤمن.غين فهو عليه واجبأ ذللث، ير لم مى أي عمران[، ]آل أ'محءدا3ه 

لأنهاقيل؛ بالدكر؟ الثلاث، المجاتر هذه اختماص وجه فما قائد؛ ناد فإن 
فييدخن صرر فالرقة اف، الإنتلحق التي المقار أنولع جمح عر مشتمله 
والخمأعغلز، المال تند وهو الحزم، من الله حرم ما استباحة ر والزنا المال، 

جمحذكر إر كان القصد و'كأل القبانح، جامع والكن المكر، إر داعيه 
فيالعرص، عادة عر منها، عفلم وما أمهاتها بدكر فاكتفى ^ نحتمحن التي، الذنوب 
منظمه.يكوف الذي البعض بذكر الجمع ذكر عن الاكتفاء 

الإيمانبين مرق، لا من مذهب، لأعلى * العبارة تكون أن يقتضي المياق أن لي يبدو 
.والإسلام
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يهلاذكرئي ْا المضي كان فان النفس، إفاتة فيه لأف  ٣١فالقتل قادت قاف 
والزحرالزجر، سبيل على حرج الكلام هدا أف ث له قيل الثلاثة؟ هذه جملة في عده 

إليه،الدواعي وئقوئ الإنسان، من وقوعه يكثر عما يكوف أن وأوجبه أحمه 
بالذكرالثلاث نحئت منها، القتل وليس ذلك، من الخمر وشرب، والسرقه والزنا 
لماظ/ •٦ / والقتر إليها، الداعية الأسباب، ثوتث، نما عنها، الرجر تسنا لقوؤ 
واللام.معها، يدكر لم لها ئبابأ كان 

نحويهمسالة 
أيهايا نلق؛ إذا النداء، في )أئ( بعد الأمم رفع على المحويوذ اجتمع 

النصب،جوز فإنه المازنئ، عثمان أبا إلا الصسِح جواز من والمغ الرجل، 
بعدهوالرجذ يازيد، نحم كما الرجل أيها يا قولهم؛ في مضموم )أتآ( أ0 وحجته 
فيوالمحب الرفع الفلريفن زيد يا قولهم؛ في جار فكما كالوصل، وصمت 

يجوزوكدللث، الموضح، منصوب، اللفظ مخموم لامثآ ا وصفلأنه منه، الفلريف 
رجل"*■ناص 

ألاالرجز، بالداء المقصود ؤإنما بهنادئ، ليس )أيا( أف الحويص وحجه 
علىئسكت، أن يصح كما أيها، يا فيقال؛ عنده يسكت ان يصح لا أنه ترى 

والفؤعالأصل في بالداء إفراده فيصح زيدا، أدعو القديز؛ لأن زيد يا قولهم؛ 
فيحملنص، له بمح لم فكأنه الحالين، من شيء في تقرئ لا وأق جميعآ، 
مفزدأ.به الفعل ئعلق لصحة القدير في مبه صح قد زيد ويا عليه، الوصم، 

قدالاقص والاسإ ناقص، اصنأ )أيا( إن يقول؛ أن عثماف أبي حجة ومن 
قال؛ئا؛إذا اللفغلة، هذه في وذلك، بحده، تدكئ بل صلته، ثجئ لم وإن نجرب 

يثيرالداء في فكدلك! ، ئمصانها مع )أبا( بؤ فتم الدار، في أبهم لأنحرآى 

.٣٣٧)/الراح لاين الأصول بفلر: :١( 
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فإنزيد، يا نلق: إذا أنك كما البناء، صمه فه حصل الذي الموضع في النصب 
عكاذوص إلا منادئ فى صمه ولا النم،، منزل نازله الدالب في الضمه هذه 

الوصف.عله يحمل أن صح الصب القدير في صح فإذا القدير، في نم، 

تكونالش الضمة هي الم، محت ثجد الك، الضمه أن الحويتن حجة ومن 
أيهايا في الضمة ولت ءمتو، ويا زيد يا نحو؛ يالداء، المقصود الأمم في 

المدينأن بدلالة وعمرو، زيد ئصذ كما بالداء مقصوده لت، )أيآ( لأن تلك، 
فل/ ٦١/ عثمان أبي عن بمحكه لم المذم، وهذا زيد، في يصح كما فيه يضح لا 

إلاالقياس وجه مذهبه أل وذكر ،، ٠المعانيال كتاب في الزجاج إسحات أبي غتر 
و]المائدة[،  43ف٠؟^[القتيل نحد ز ١^؛؛، م، _؛ مح، بّ يمرا لم أنه 

]|_3.>:ظه؛لقق3ه و ]الز.ل[،  43فةأةاأثئيل
قلق;إذا الصب، فيه يجور أنه اكاني وصف في الحويص بين حلاف ولا 

والظريف،.الظريف الرجز أقها يا 

شغوبنت 

الئنصالهضم مز في تردد نازع الأجمة ض بنرض 
مثلفي )بزيي وقوله: صاحبه، نزق نتهج ألأفه إلى تحن بمرأ بمث 

اليالثصته والهضيم: المئم،، الر١٤ مثل في صوته برجع أي؛ الهضجم( 
الشاعر!قول ومثله فيها، عيونآ ثمبها فتكون وتثمب، تعمر أي تصم، 

،المجررمطئ أجواتها ثعاورْ منثنأ نزار من هضيمأ كأف 
الضموطلع الليل برد إذا الإبل، هذه أجواف، في متجه يصبه كأف يريد 

٦٤ا/ينظرت للزجاج، ؤإعرابه القرآن مماني كتاب يريد راآ 
٤ ٦٣ُآ/ المفصل والعجم الرب)همم(، لمان في نويرة بن لمالك، المن، )٢( 



فارئث،التي والمعاطن والألأف الهوى وتذكرت الهواء الرياح وهبب 
تعنترة قول مثله 

٢١^،؛٣^أجس ئم، علئ >ونع كأنما ال_ئدإع ماء علن ت_نكث 

تكوفأن ت والأخر ذكرنا، ما ات أحدهماأ معنيتن؛ على بمملر البيئ وهذا 
عنوئملع فتشص ويبز ، الماء عنه ئفب فد طين على بركن التافئ هده 

وصنه.الذي الأجش المصت، كموت صليل له سمع يصدرها وطثة فإذا مونحعه، 

ثقل

عداير'آ،ماء هذا ماءكم إن 
رحلاأئ وأصله ، غيره الباطل عر ويئبع شنه تغنع لمن مثلا بمرب 

معهاثمله واجتمع بها بتئ فلما منه، فزوجت عقائلها بعفن نبيلؤ إر حطب 
رحليعامها أمرأته فرأى وجهه، تلقائ وبق إيله تنقي يوم ذات الزوج خرج 

البيت،خالفة في الرجل المرأة فأخفت تحوهما، وأنبل السقي نترف ونعامه، 
فلموثمالأ يمينا ونفلر البث فدخل الزوج فجاء متاعه، ظ/ ٦ ١ / عليه وطزحث 

فكميعزف؟ الذي وما دهاك، الذي ما لحاله: تكرة م المرأه فقالت أحدا، نز 
إنيامرأته: له قالت الثاني الورد كال فلما تمره، وكدب الثمي، وعاود حاله، 

عملةئحثنت ثم قي، تفخرجت البيت، في أنت نئويغ الئس، سأكفياك 
الزوجنال البسن دخلت فلما صربه، تريد عمأ وأخذت نحوه، وأنبلث الزوج، 

تعانمككانث اش المرأة أين قاس، يا دهاني ما نالت: دهاك؟ ما لها: 

.Y-AT/Uالقمل والعجم ، Y'T■ص محترة ديوان )١( 
احد.الأصل: ني )٢( 
.٤  ٤٣/١الأمثال مجع المداني: )٣( 
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نالماإلأ فأسن امرأة، هاهنا كاط ما ت وقال الزوج، فتحثر ونعامها؟ 
عناق.ماء هذا ماءكم إن الزوج! فقال منها، نكثث حتى نحالما ألثمث 

نادأي: التاقئ، مه ناد : قالوااللففلة، هدم من مثلى العرب صرت وقد 
والتادئمظلمأ، وأمرأ شده رأى إذا ،، ■قن\ؤ{^ أدي مه لقي • ونالواالنية، منه 

الأرض،دزاب من هي الص التاق من وهي ١^١'-،، هذا في متنريأ الية هي التي 
)ت1اكوش(رآ،،بالقارب لها مال الأذش موداء' تكوذ وهي الأرض، تاى لها يقال 

عادحيب فإذا أملب، من صاء في يكرف الهلال1، لأن عناق يامم الخسأ ومئتت 
واذ.اليفارقهما لا التاق أذني لأن تاقآ الخيأ فئئت خللأم، في 

ندة،ْع نده منه لقئ أي عناق، أذني منه لقي القائل• قال إذا وكن.لك 
عناق.كأذتي ظلام، إلى مقترنأ وظلامآ 

١^٠١عر:قول الخسأ العناقه أف في والءجة 
الموادننز ناجثش حنان ^١؛ من بالخناق للن نزئ 

. yat-Ztالمقمى الزمخثرى: )١( 

كرش،.ما؛ •وهي ق(: ن )ع اللاغة اصاص ني قال ، ٢١
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عشرالثامى المحلس 

القرانفى مسالة 

أيزلقإثدذ أزل يتآ .نبلا أثث يتعالى؛ نارك الله قول عن سض 
لكنت^١ فقيل: [، ٠٧١]^ 3 ثإ-؛دا \د دئمح( وآدثمكث يمليسوء 

منغيره شهادة إلى تعالى الله شهادة "ع حاجة فأته المر لتصحح الشهادة 
تعالى؟الله شهادة ذكر بعد شهادئهم ذكر فى الفاممة وما و/  ٦٢/ الملأتكة 

آوجورا،؛عشرة من ذلك عن والجواب 
نالواالذين القوم شهادة بها ليقاتل مدكوره الملائكة شهادة تكوذ أن أحثها؛ 

بشهادةمخلونين شهادة فقوبلث الأولين، أساؤلتر يإنه البثر فولت إنه القرآن في 
•لها تعالى الله بتمحح هذه ورجحت مخلوقين، 

منزلتعالى الله لأن مدكورئ الملائكة شهادة تكوذ أن الثاني: والجواب 
ئتعالى: نال فكأنه - الملام عليه - الرمول إلى ئثغثل4ُ والملائكة القرآن 
ئثحمله.لأنها به وئنهد ئننمه والملائكة منزلث، وهو بصحته، ننهي 

منشهادة بها لنئل مذكوره الملائكة شهادة تكوذ أن الثالث،: والجواب 
وهميكاوُتا، لا مذ وبشهادة فيه، كذب لا بما أبطل ند فثكوف خبرئ، م، يكدب، 

ينمانل،القرآن، أمر فى نكذب مذ نود — عليهم الله صلوات — الملائكه 
•بها موثوق عثر بشهادة بها موثوثا شهاده 

وهوبالقصة، محي3لة شهادِْ عن الأحبار ذلك يكود أن الراح: والجواب 

الرازيتمر يفلر: 
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تتعالى ئال كما وهذا وملائكته، ذلك يعلم الله قال• فكأنه البابث، لأسيعاب، 
هزإز ت؛شان رآلقاير^ أم قنع مم ؤكك 'هئار م يبمامإ كهموأ آل؛ذا ن إؤ 

إلاوالاس، اللأتكة نمة عن كفا! الاهِ لعة من عالهم تمحب دفا ]١^[، 
-،.jLJIني ما لامحتعام للكفار تعالى الله ثنن مع نتنهم ذكر أنه 

وعام_هءأالله أي الئزعد، تلريق على ذلك يكوذ أن الخاص: الجواب 
الدنيافي بهم ذلك نفعن والملائكه عليهم، العقابا بتحقيق ئؤلهم في تهم وبكب• 

آلوماشرت ي، ألهكيعورت< إذ ئركآ دلو ؤ تعالى• قال كما منها، أجرجومم إذا 
لالأنع١م[،ءآه عمتيعئابألمحن أثي-مأأيمهظإأثيم امحئلوالإييهثّ إ؟تأيكم 

•علهم ثهاده بهم العقاب الله إنزال أف كما عليهم، شهادْ منهم الفعل فهذا 
الدنيإالما؛ إل تعار الله انزدُ لئا القرآذ يكوف أن اواد-ئ: والجواب 

ماكعلمه يكوذ ما بملم أنه بذلك الملائكه ينلم بمد نحدث لم الى القصص على 
اللام.عليه - الرسول إل منه فثيء شيء فل/  ٦٢/ بإيقاع تعار أم ثم كان، 
والملائكةعليه، ينزل بما مخاؤلبتهم ئيمضي ئعرصى، الكب الأحوال حنب عر 
بماالإ-محبار لأنها شهادئها ذلك فيكوذ منه، عيذ ما وئفهر تتلوء ذلك نبل من 

تغالئهاكاس.

مزته،إفلهار الملائكة وشهادة الله شهادة معنى يكون أن • الماع والخواب، 
عرليثه وينصت وعدم ينجر بأذ الرسول على أنزله ما بصحة يئهل• تعار فالله 

أعدائهعر فتنليه وفاتحه ر - اللام عليه - الني نحفز والملأتكه كلها، الأديان 
آنييدئأؤءادلمحنإلثؤم؛؛كأقنمار االه أخز كما محالفته، على وئثلهرْ 

ممابأذ تشيد فالأهُتعار ع٠ران[، ]آل بمقءامحثنأيممح3ه 
نمار.الله أمرها ما حب على وشحضرة نمينه بأن تشهد والملائكه وتئصتْ، 
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علىبإظهارهم للمرمص وعدأ تعار الله شهادة تكرف أن ت الثامن الجواب 
اللهأي يخضروذ، معش ه نثمددن وألملاؤكه ؤ قوله معش فيكوئ الكافرين، 

)يشهدون(يكون ولا بهم، يمدهم بأن ذلك فيكون ثاهدوذ، والملائكة تنمرهم 
الشهود.بمعنى يكون إنما الثهادة، بمعى الملائكة من 

ويتطزالمص نحى الله قوله معنى يكون أن ت التامع والجواب 
أحوالها،من العوام، إليه تقضى بما مخالفيه ؤيكدب رمحوله فيندق الباطل، 

عملهمنهم كز على حفنلوا الذين وهمم القيامة، *ى ذللث، بمضرول والملأتكه 
,له ووعيده الله رعد وشاهدوا 

١^٠٠الشهادة قوله معنى يكوف أن الماشرت والجواب 
تمديقأتعال الله وشهادة الحاو، واو فيه الواو ويكرف للكفار، الحجه بها نلزم 

شهادةوقث يشهد اللأ معي على ذلك فيكوف الشهادة، من أقاموه فيما لهم 
كمانهادئهم، وقبل تعار الله صدئهم هؤلاء على الملأتكه شهدت فإذا الملائكة، 

يصححفالحاكم زيد فيه يشهد الذي الوقت ر أي يشهد، الحاكم القاتزت يقول 
و/. ٦٣/بها وحكم وأمناها شهادئه قبل إذا به نهد ما بمثل وشهد شهادئه، 

عليهالله صلوات الرسول حبر في مسألة 

مردأئربكم إر يأحبجم أحبركم ُرألأ عليه• افه صر - قوله عن نثذ 
نألموذالذين أكثافآ، الموطووذ أحلائأ، القيامة،أحا>شتملم يوم مجالز 

الونازدلالقيامة يوم مجالس مر دأبمدكم إر بأبعضكم أخبركم ألا ونركون، 
،والتشدقو0 الثرنارول من علمنا فد افه، رمول يا ت قالوا ، التمتهقود( الثشدقود، 

النكثئون«أا،.السلام: عليه - فقال المتمهموذ؟ فمن 
سكلاته تخئ نن والمتشدز الكلام الكثين الي'ارُ كان إذا الفنرص: قاد 
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تصمههاوأن — اللام عليه — الرسول وعيد تنثحمان لهدتن فما فيه وثثكي أشداقه 
الكلامأكثر ومذ الراءه، توجس، والعداوة العداوه، يوجت، واوازاس التام، يالبغض 

البراءة.— اللام عاليه — الرسول مذ يمتص لم حهلابه في وتشدق لمين الممن 

نمطه،ونكشن كلامه تكنن أن دالثتث١ر أراد ت تنال أن ذللث، عن والجواب، 
لسانهأرمل ومذ الوزر، يوجب فته والثقل منه، الكلام كشزة ئغلو ما وفن 

بهبمحبر فيما عرفه ويكون للأوزار، اكتسابه كنن عواهنه على بالكلام ورمى 
ذلك،كنز ؤإن كلامه، تزحرفح فيما جهدا تألو فلا خبر؛، ين المخاط-، تعجيثؤ 

أنعلى حكاياته من والتعجتس، أحاديثه تريين على حرصه تخمله حتى أثامه، 
ثلتي،على أميكم أي إلي، )أفضكم قوله؛ معنى ويكوذ ؛، jLia->في نتشدق 

ملهعن إخبار هي إنما البراءة، توحي، الش البعصة هي هاهنا الثعصة ننؤ فلي
أنهمعلى وفثتْ المتميمهون، بقؤله؛ المنمن أسع ولدللئ، ئاليه، على 

المحوييذ،من أصحابنا إليه ذم، ما دول المحح هو التمسيت وهدا المتكئتول، 
لأفمنه، والاستكثار الكلام من الفم ملء معنى على حملوه حين، اللغة، وأهل 

الكلام،من بالامتلاء انمك^إ تؤنث ولا ١^، من ؛{ص وث تص 
متقاربان،والمنفوج والمنفوخ وننج، نفخ به فل/  ٦٣/المتكثر في قيل ولذللئؤ 

العباسأبو ذكن٠ ما وماتر المتكن، صفة وهدء وباطلا، ريحآ المملوأن وهما 
١^:واحتج؛قول، 

نمهذرأ،العرائ الشيخ كجابية 

—.٠٢٨٦صنه بنداي ني وتوفي المرة، ني ولد العربة، إمام يزيد؛ بن محمل المرد؛ )١( 
الأعلام

إبتمامه والمتؤ ،  ١٧٠ه/ اسمل والخجم ،  ٢٧٠ص الأعشى ديوان )٢( 
تنهزالعرائ الشيخ كجاية جفنه المغلق آل على تروح 





و/ ٦٤/هذْ لأل أصعق النفس إلى والإصانه أؤكد الإصافه هذه لكئث ؤإنما 
المةهذه عن بخرحان لا والكوئ فالمرى اليه، أصيمئ مما تفك لا الإصافث 

منفيه الأول ينفك ند وثوبي غلامي I وقولك الإصافة، هذه من تتفكان ولا 
فيالياء أن عر انفشا فإذا : قالواله، وئوبأ له غلأمأ يكوف أن عن مخرج الثار 
تلكهي تميمي قلمث: إذا المست، في الياء فكدللثح مجرور اسم غلأيي • قولهم 

ْعائ.لخاكيد اللخظ مزكية اب؛ 

أومثلها كانت، أو ، iUjكانت، لو الياء هده أف الهوث هذا به بملل والدي 
والتنوين،الإعرابؤ بالياء فبمص تميمي تقولث فأنتظ إعراتها، صح لما ب منبهة 
لوالياء أن وهو آخت وشيء ذللث،، من شيء فيها يصح لا للمتكلم هي التي والياء 
كماابء، إعراب تسهنوئ منفردا إعرابا' الأولث الأب تحق لا اسما' كانت، 

إذاوكدللت، غلام، إعراب غين إءراب، لزيد كان زيد غلام هدا قلت،: إذا أنلث، 
ياءفيه الذي الأب كذللث، ولمس •رنؤع، وغلام مجرورة فالياء غلأٌي هذا ؛ نلت، 

عندهمهي التي الياء في ينزلآ الأولث الأب يستحقه الذي الإعرابه لأن المستح، 
هاهناالياءين أن من المريؤذ إليه ذهب، ما صحة عر ذللئح قيئ الثار، الاسم 

الإعراب،، حرفالميم وكاتتؤ قائم، عر يحلن، قد قائمة قولهم: في التأنيث، كتاء 
التيبالحركة قبلها ما وحئك الإءراُب،، محلر صارينح آجرا ابء حلث فلما قبلها، 

الكرة.وهي تقتضيها التي بالحركة اكت، ياء مل ]مالأن كما نقضيها 
تميمتميمي وفلاذ غهلفاذ، صة م-رئ فلاق قولهم؛ الكوفيوف به بمحتح ومما 

الظام،الأب مها أبدلوا أنهم مجرورٌ اب ابء' أف عر فالمليد : قالوافلأن، 
يجوزفإنه غطناذ مزة قولهمI وأما اّم، الياء أن عر ذللثج في ليس • له قيل 
هذاقال لما لأنه أعني، معنى فعر النمر فأما والجر، والمحنر الرفر فيها 

قالبأذ أراد ما سن مزه منها الواحدة مر تقبائل وللمرّبح مرة، إر منوبر 

الأصل.ني ت، ليزيادة )١( 
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وهوجئ وإذا غطفاف، ،رة هو قال فكأنه فرغ مرة ناد وإذا ءطفار^٠، مئْ أعني 
الم—،ومعنى المعنى، على محمولأ يكول فإنه الكوفي به احج اكي الوضع 

توصلبها وصمح إذا الجامدة والأسماء حامد، باسم ظ/ ٦ ٤ / موصوف لأنه ذو 
بمعنىتميمي، I يقال فكذلك جواهن، وذو مال، ذو زيد ت فينال )ذو(، ؛ إليها 

محمولأيكوذ فانه الالتباس عن المميز الاسم ال_، بحد جئ فإذا تميم، ذو 
فلأن.تميم تميم ذو هو نال. كأنه الكلام، معنى على 

شعربيذ 

حوالجنصار منها الفمئ أولأت بينها ود والالبثص حلنن ما إذا 
وهىالصحاصح، هده في والأيام فتخغ مفاوز، تقطع إبلا يصف 

أجمع.والمهار الليل ٍئ تأنها والمعنى; والبيص، الود 

والحثايت،الممل، حوصه وص طمية، جمع الطفى الش( )أولأيت، ونوله; 
روينهارمنئ إذا الإبل لأن حوالج قمارأ وجعلها الأزمة، بها وأراد بها، تنته 

;الختلص١١٢قال كما ئنز، الزنام رائها وخيب لشاطها 
مغكوسروالرأس بكلكلها ثجو 

طالت،روومها ومدين، أعنائها أرحث وإذا حلم،، إلى بالزمام مجذوب أى 
إرحانها.إلى يحناجو0 فركبانها أزمتها، 

منوئمنعها حلم، إلى رؤؤسها ثجذ.ب الأزمة كأن الجوانان^، والخوالج; 
الشاعر;نود ومنه الفاذ، على وحزصها نناطها مع المر في المفي 

الحرين،أهل س جاهلي شاعر المح(، ب- )ونل العزتما عد بن جرير الملمس: )١( 
الأيلأم

. ٦٤أ/ المعمل وانمجم ، ١٠٢ص المتلمس ديوان )٢( 
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ثرناإذا بمارنن ١^ في الئز أولأت كأة 
أزمتهامكاذرا، كأن أي! الأزمة، والمعنى الحثات، الطفى بأولأت فأراد 

الميز.ثعزنحس إذا النوق هذه تعارض حثات 

إنوله ني الرئة ذو يالحته الرمام ثب ويمي 

،وارف١ النبت من يثان تحث حثا تندما أمحلرق الصال، كأنم وأحوئ 
أشجاربين حته الضالآ وأثم الثواد، إلى لوثء تضرب زماما بالأحوى أراد 

ننمة،مطز الذي والوارف وأفناف، أغصاذ منه ئنعب ما والمثائ دنيقه، الئدر 
مجإذا رفيفأ، ترفت، رفت، المعنى هذا من وتثت١ّث، وارف،، فهو درفإ، ورف ت يقاذ 

•ور  ٦٥ر . آرتواء النيئ 

لمبمألأسصمح>، 
التمرح.نبل بالتعريض مواله عند الكريم *ع محمي، أي 

مزخ.من الزناد إذ ،، وآنزخ١٤ندنك أنخ الأمثال: من ومو 
ثوصثلئ،ذلأثه فإن الامتنماء، في تالغ ولا الكريم إر إثارة إليه آشز يريد 

نارهماحزجتح منها غمنان حاك فإذا النار، كثتر والمخ مرادك، أقهس إلى 
الثجرة:هالْ من زناده كانت، إذا النار يمدح لمى فيقال العيصة، أحزمت فربما 
لحابذلذ.منه ئتير فإنلئ، بمحق، أو بقوة شئت، ما كين بالزنيم الزندة أمع 

ملكنها.الأصل: في )١( 
.ه/٧٨ المفصل والمعجم ، صا"آا"١ الرمة ذي ديوان )٢( 
.آ/٤٣الأ.ثال، مجمع المداني: )٣( 
(٢٩٠)ا/لميداني الأمثال مجمع وني )واننرح( بالحاء الكلمة جاءت الأصل ني )٤( 

)واتثزخ(.المعجمة بالخاء جاءت ( ٢٧٧و  ١٣٩را/للزمخنري والمتتمن 

٢٠٤



،والعمار المتخ وا>سنجد نار، شجرم كز ،ي ااعرر_ات أ«ثال من ومنله 
فآمءجد0فلانآ فلأن صاف ت يقال منها، انكنن ت أي آنئنجد، ت نوله معتى 
أكرمهم،بثنهم من واحد صار كرام لقوم المثل هدا وث-ضنب أونعهإوا0، أي نرئ، 

كدفي فقاد: أقفز، نرض أئ فقل': بز، لما أرطالأى بن بح قان ولذلك 
مناف،عبد فقال: عثنق؟ مز فقين: والعمار، الزخ وآسمجد نار سجرة 

وأميه.عاثم ولاسيما 

فيبيض آندخ مثله: ناحس به رض إذا للفاحس آحن نتل في ويقاد 
هجفال: فكأنه نريعآ، يرثان الثجرش هاتين لأن ، آرخ؛ أو بعد شد ئم حخ، 

بينهمانهج نوف اللإ فإن ، أمسلث، ثم تهيج أدنى مظه فاحش عر الفاحش 
يه.بدأنا الذي الأول المثل من الصد عر وهدا وتأريش، يحريش إر تحتاج ولا 

الشاعر:ثوي الأول ويثت 
والئتليمنكفيالئ، ئيماوة حاجة كريم إر ؤلل—ت ؤإذا 

عنوأحدا استكثرا أى والسار، النرخ استمجد تال؛ ، Y/٤٧الأعثال سبمع الميداني؛ )١( 
. Y١٨٣/الخمممن واممخثرىث ، Y<\/Yالمرتفئ امالي ؤيظر؛ حسهما، م ما اuر 

 )Y( الأصل »ي )عاؤيتتادة احد القرشي، أر٠لاة بن بر رم ين، بال)بر( والصواب )بشر■
.٥ ١ Y/ الأملأم يتفلر؛ ؛*r> ._<YAتوفي أصحابه، اكابر ومن محنيان، أبي ابن 

.Y٧٧/١المظمى الزمحخثري؛ )٣( 

٢٠٥





نورهإطفاء زمانآ حاولرا يعدما اعتلائه ني الإسلام آمر من رأوا لما هو إنما ذلك 
بمادينكم أكمل ذلك عن الله أيأنهم الذي اليوم ففي وثاره، علبه وهدم ونار؛، 

عدوكم.عزم من قنح 
ثلأؤ بقوله عليه مدلولأ الدين إكمال معنى يكوف أن • الراح الجواب 

تظهرواأو قرغ، في ينلبوكم أن س أقمحم أي ]البقرة[، ;٠؛4  ٣٠٣٤
٠عثد شبكم 

١^،الأحكام ورن مُنى يكوف أن ١^: والجواب 
فيألزمهم كما وذلك منها، ثيء اليوم بعد تنتح فلا مقارها، عنكم حممتها 

آشحمم [لثى 4 ت نال ثم لألم،، والمنة لمنة، عنهم العشرة تقوم أن الشيع ابنيا؛ 
لالأمالا.محُتيوومحء3ه 

ئمأكملت، أي ي؛ءإ4 لكم آ'كدت، 4 معنى يكوف أن •' ادس الوالجواب 
فكوذمعكم، محدمأ له ثتئ مالأ عدوكم نلوب، في الرم، من وئدنئ يبنكم، 

مقامه.إليه المضاف، ؤإنامة المضاف، حيف، على هدا 

 vوااجوارءء Iمنئزصته ما بثنت، 4أ'ئلتءميعم4 محنى يكون أن الساع
وفيالمزض،، من بودئ صنم، آخر وهو النئر، في منة' تجن، الذي الحج أمر 

لجمعة ويوم زهأ توم نزلف الأيه هده أن الخبر 
رّولمع كنئ ت نال أنه عباس ابن و/  ٦٦/عن يروئ ما الثامن• دالجء.اب 

الشنفاصنخن حين الأيه هده ننزلق جمعة عثته بعرفه عليه، الله صالي - اف 
المشركى،مى أحد المسلمين غ العام ذللت، في تحج فلم الجاهلية، منار وهدم 

المجالدة. ٤١٠٥٠١١)١( 
١٩*ا/والدرالمثورلييوطي ، ١ ١ • أ■/ الطري تمر يقلو: )٢( 
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اللهمعاصئ يقيم ْس ومعهم الله طاعة ءي-ة—ينول يحالئونهم مذ نكانوا 
،.١١الو-؟،،هذا ني ؤأ'كدتمحأدظمه مض هذا كفنلهم، طاعه تئوشما 

-الله رموث وكال الودلع حجة في نزلث الأيه هذه أن التا-حت والجواب 
بهالله فأكمل ومله، الحج مرض من إليه لعلي ما أدم!، قد ~ علته الله صر 
لما.به الأنوة من جنل لما لديننا إكمالأ ديته إكمال جعل ثم دينه، 

اللهآنزد ما i؛J،ت أنه  ٢٢ءثاشربن بكر أبى عن ووي ما العاشئ؛ والجواب 
الدين.إكماث فهذا -ماما، ولا حلا الأية هذه بعد 

ماكث كان بل فبله، نانمأ كان أث4ُ الوجوه هاوْ من شيء في الراد وليس 
العباداتمن بغيره ذلك بعد نعبد لما نم وئته، في كاملا به تعال الله نعبد 

إليه،الماني أصثث أَثهُ معز عر علمه الإكمال لفظ الماني الوقت في ألملق 
فيلهم وأَعثُْ الإسلام على للملمين اللأتعار طه الذي للأخر إكمالأ فيكوذ 

الإلمام.من الموات دار 

عليهالله صلوات الرسول حبر في مسألة 

ولوكنث،،  ١٠٧•من حليل كن إل اترئئ الملام: عليه - فوله عن نثل 
فقالوا:،، ٤١٠٠١١١خليل صاحنكم وإف خليلا، بكر أبا لأثغذت خليلا مئخدأ 

فيجرير ناد ولذللث، أخؤءه، ننموذ وهم أصحابه، محائة من نبرأ كتث 
الرنتر•ممثل 

.١ اتجري تمر بمنلر: )١( 

فيلندفي إ م عن القراءة اخذ القراء، منامر س الكوني، بن ثب هو )٢( 
.؟\o/rالأعلام ه، ١٩٣مة الكوفة 

٠٠٧س رواة.لم: وني الأصل، ني كذا )٣( 
(.٥٧آ/المفهرص )المعجم واحمد ماجه وابن والترمذي (، ٦١٢٦رالحديث، ملم رواْ )٤( 
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نبيلاالرسول غ القثون يرجو محمد حليل منزكهم أفبعد 
تنفظن خلد، دين ض .الم. اللام: ءناكئ.ءف د قالوا: 

ئدالني وكان الحلة، اسم الصحابة على ممى اللغة كانت فإذا ! قالوا، يحالاااأ 
حك.من حلتل كز إلى ثنرآ أن الوجه فما حيتيه" دين على لآ\دوء قال! 

الخليل:اثتقاق مضيهما وجهنن، من ذللث، عن والجواب 

عم،صئ وهو حص إذا الرجز حلل نولهم س الخلين يكوذ أن 
طرفة:قول ظ/  ٦٦/ومته 

أعم ثم بدغوئ الداعي حلز إذا الداعي إلى ئنضو ئدمآ 
عليه!الله صلى - الرسول قول معتى فيكون حصص، )حلل( قوله فمعنى 

الصحابةمن واحدأ أختص أن من زف أي! حلته(، من خليل كز إلى )زف 
ونددالحالة، هده في مواء كلهم كانوا إذ ومحنة، موالأم من غيده أمعه بما 

عليهاف صلى — الله رسول حلج قال• "ماس، ابن عن المروي الأحر الخبر عليه 
أبووماله بنئسه علي الناس أس رُإن قال• ثم المنبر، فصعد رأسه اصيأ ع- 

أخوةولكي خليلا، يكر أيا لاتخذت خليلا متخدا كنت، ولو قحافة، أبى بن بكر 
أيتكرلأ؛،. أبي حوخة غير المسجد إلى حوحة كز عني سئوا أقفز، الإسلام 

أفغين علئ، وماله ئمه س به جاد لما بها بكر أيا لأثرت بموالأة حدأ أ آثرت لو 
الدين.على منته تكوف لا التي الود عقائد س أفضز الإسلام أصره 

مقتلكم.أفبعد ت رفيه ،  ١٣١\إ المفصل والمعجم ، ٣٦٥حرير ديوان )١( 
ر ٥١ا/'الخفاء كثف الدجاJوتي; وينظر; (، ٥٧/٢الممهرس)المعجم الترمذي رواه )٢( 

.ص٤١١ديواني )٣( 

•، ٥٧آ/المفهرس )العجم وأحمد وال-ارمي ماجه وابن واكرمدي لم ومالبخاري رواء )٤( 
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الشيء،ونط الذي الخلال من مأحوذأ الخلين يكوذ أن ت الثاني والجواب 
ظواهرها،دو0 أمورف حلال في يدجل من فالخليز منه، الظاهر وراء وما 

تنثحأن من - عليه اللهُ صلى - المي وانتش كالءلائن، الوجه هذا في والأخلاء 
وجتثموالاة من الأحر يوف بب تثر ما - عنهم الله رصي - أصحابه من واحدا 

•واحدا وجوبآ للجمع عليه 

نال:خلل، ولا فيها نص لا الي النمحثت الخالة الأناري: ابن نال وند 
وهذا• نقص قحوئها ولا حلل تشوبها لا محبه مسب ين تيذث الذي هو الخلين 

الفقينأف كما الخلد، نيه ض يكون أن يجن، الخليل لأف العرية، في تتجهُ لا 
لمياسم والفلريمح له، فئر لا لتي اممأ لا النفر، حله لمى اسمأ يكون أن يحب 

وجهين:تالساء[،  43ؤدآنخدأٌ'لثئنيآقوله• ُي، وذكر الغغل،' لك ذب 
ولامحساث في حلل لا الذي المحبوب يكوف أن من ماذكرناْ أحدهما: 

الوجه.^ا ناد بثا وقد نقص، 

إلىالفقيئ هو اللام. عله إبراهيم. صفة ني الخليل يكوذ أن والثاني: 
ولممخلوق، إلى تاكهمر لم أْر حزبه إذا وكان حلقه، من غيره يوف خاصه الله 

الأهِ-مالى.إل ئتيإإلأ 

الوجهانمه ويجوز ه، ثلة .\})ئ أثثدأءثد ؤ تعار قوله مض فهدا 
خنهند نمال اللأ يكوذ أن وهو آشممانهما، يذكر بدأل الأذان و/  ٦٧/الأولان 

منأطلعه قل يكول أن والثال أهله، من عيرْ به يحص لم بما وعصر؛ ني ول 
عنامآصس،لأةلهرؤ تعار: قال كما غيرْ، عليه يطئ لم ما ■عر غيوبي جلل 

•]١^،[ 3ءلأزنآرضينمحي ءمحتء؛ًلّدا 

٢١



ثخويةصنأنة 

مالئ:ومله أئنل، أبهم لأصرتن نولهم؛ في المحويول احتلم 
ا-ميمآ*3مج 

الحكاية،طريق على ورئعه معرب المكان هذا في )أقهم( ت الخليل فقال 
أفضل.أقهم له تئاث الذي ؤر.نى'' أي؛ أفضل، أقهم لأصر؛ى نال؛ إذا كأنه 

لفظه.في منمل غ-ئ معلى منغى بله الذي والفعل مغرب، هو يونى؛ ونال 
،•ٌغربلغر الضم عز بي هو محويه؛ وقاد 
فإعراثئمكان، كز في معرب متمكن مضاف أن)أتأ( فهي الخليل حجه وأما 

الشاعرIنول على الخكاية ووجه معتاد، غير مظه في والبناء باتفاق، 

م*مومرآ،ولا حرج لا فأبين، بمنزل الفتاة مى أيين، ولقد 
فيلا الشعر صرورة في ذللن، إن •' قال بأف سيبويه ذللت، على اعترض وقد 

الخبيث،الفاسق أصرب، ت يقاد أن لجاز الخلين إليه ذهن، ما حاز ولو الكلام، سعة 
ذاك.تجز لم هدا تجز لم فلما الخبيث، الفاسق له يقاد الذي تقديرآصرب، على 

المرينالواصل الفعل جعل لأنه ، الذاهب، ، أصعقفهو يونس هن، من. وأما 
عبارةلأصريى ت نوله أف حجتب وين القلب،، أفعال في يكوذ إنما والإلغاء ملغى، 

أفعالمن كفعل الخال هذ0 في فهو علمه، ني ثبن، عما ؤإحبار ونيته عزيه عن 
]مريم[ه لنيوألقش أم يتعؤ َلمل، بن قهى م ؤ قوله وكذللثج القلّ-إ، 

حوارإليه ذهب الذي هذا وعلى فنعامه، عتهآ أند أتهم نعلم إنا ٠ بمعتى هو 
■ذكرناه الذي الوجي من العك، هذا بجوره وهو فعل، كد نعلتن، 

. 0٣٢ .  ٤٣٢ Y/ والأصول ، ٢٣٩٩; والكاب ٣، • ٍرا اساء مجالس الزجاجي: : يحنلر )١( 
. ٢١• U/ القمل والعجم ، ص٦١٦ديوانه ني للامحلل الهت، )٢( 



\ذث\صلج،أو الجار عليه دخل سواء الضم على بي فهو مبويه مذهب وأما 
وآمرزأضئ، ظ/  ٦٧/أبهم عر أمرن ت يقول فهو الضم، عن ينممذ لا فإنه 

منحذفل١، إذا )أي( نثر إنما مول: وهو أفضل، أقهم وحد أفضز، بأيهم 
لأصربنت فقولك تته، أعت حذفته ما صلته إر رددت فإن ، ذكرْ فيه ما صلتب 
إلاأي في يكن لم بهو فأتيث أفضل، هو أبهم لأقرنن فيه ثلث إذا أفضز، أيهم 

لأنكالجث، إلا يكن لم أقفز، مو بأبجم ص نلق: إذا وكيلك اكب، 
بالذكرإلا يالموصوو نتعلق لا الصالة إن نوله: ووجه ملته، الموصون كمك 
حيففلما والموصون، الصله نطك الذكر من عوبتتأ فإذا له، نغمنه الذي 
تصحلا أنهما في وبعد، نز مجرئ جرئ به منطوقا ويذر اللفظ من الدكر هذا 

وحبمعهما وئذر إليه أصيفتا ما حذف فإذا إليه، تضافان بما إلا معناهما 
فبلكجئت فلت؛ أصمنا ؤإذا بعد، ومن فبز محن الأمر لله فقلق: بناؤهما، 

الإخافة،من حظهنا ئومة عند الإعراب من حقهما ليفينهما بللت،، يثن 
فينلكا نفعن كما معناهما، كمان به مما إليه أصيمنا ما نلبمهما إذا ونييهما 

صحةفي العمدة هو ما منها حذك ؤإذا ١■^؛^، كامله بصلته أنبن، إذا )أئ( 
وبعد(.رمز تنين، كما بنيته، الفانية 

لقبزمخالفه )أنا( إن فقال: ؛^ ٣١١بكر أبو عليه اعترض الوجه وهذا 
آدعإؤ أثق مل ؤ تعار؛ كقوله الإصافه نلثتج إذا تحربح )أتأ( لأن وبعد، 

الإخافةجامع سيبويه مدهن، عر أصيمت، ؤإذا ]الإسراء[، ه 3 آلرءسأةماء-عرأ 
لازمالإضافة عن أفرد إذا والإءرانا الإضافة، مع )أئ( في حاصز فالبناء البناء، 

بينهما.فيه جمع الذي المعنى ر وبعد لمز مخالفه فهي مفارق، ي لها 
)أي(بيان إن يقون؛ أن ألرمه عما به وينفصل مذهبه ميثويه به ينمر ومما 

خد.الأصل: ني )١( 

٢١٢



منهااليمدة كانت إذا فالمله الإضافة، في وبعد نبل بياذ أف كما الملة في 
الإضافه.منها حديت إذا وبعد كقبل كانت محدوفه 

البياذأف أخدشا فلمحن: الإضافة عن الإعراب فى )أظ( إعراب وأما 
عايهاحدنث إذا الإضافة أف والآ-؛م منها، محذوف، غين لها ملازم صله هو الذي 

الإضافة.مع وحب ما التنوين مع فوجنا التنوين، 

المبهمة١لأمماء فى ليس لأنه المبهمات، من لشيء ليسنن، حصانص ولأؤي 
صلتهمن المبتدأ حذف تغنى ما فيها ولا أئ، غين معرب اسم و/  ٦٨/النانمة 

أنولا أصل، الذي آضرب ت مول، أن تغنى لا أي، صلة من حذفه حسن كما 
هوما خذ محنى عر أجود، ما حذ مول،• أن ولا أفضل، ش أضرب ت مول، 

.٢١^٠٢١أيهم آغرب، ت قولهم خس كما أقفل، هو مذ وأضرب أجود،  د)ا:

شمببيف 

معاتب،مذ وأئظزذ هند بذ ذواب، ثبلخذ ءو'ضحأ إما راكثأ فيا 

النصانب،خانتته من رعث إذا ماءْ بمع الكوض إزاء بأف 

الحجارةأل كما عنه، آمحمتملر صز0 ننع إذ المراد! يكوذ أن أحدهما! 
الدلومصب عند يكون الدي اأح٠م وتفئ نزعت، إدا الحوصن حوالي المنصوث 

الحوضحمئ ويكفي الذككئ، إر يعود أن ْن الماء يمنع فإنه والثر الحوض نص 
حمئ.يسبح أو عزا يهدم مما فلمستا ئأحزينا وإن نصرته أل يريد النصائٍسا، من 

عتابأهدا ويكون يه، تجود لا أي ماءه! يمغ معنى يكوذ أف ٠ الثاني والوجه 

٠ ٨٨ص هشام لابن اللهب معي • ينظر 
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لمإذا المحس إن قال فكأنه إحائث، وسكبه ئعماه رعاية عن ذقابه على لذؤا'ب 
عنترة!فال كما يضيعه، أن من وحماه مننه صائعأ ورآه إحائه بممظ 

المنعمأ١،ثنى مخثه والكم ننمتي شاكر غير عمرأ ؛—ست 
ذوابإلى رسالته فى قاد فكأنه ومنعه، قطعه على حمل إحسانه كم من أي 

وسئثهجوانبه، في الماء وعاصي النماتّ_ا، عنه نزعث إذا الحونحى إن هند• ابن 
تفيصلا أن إلى الحوض لإزاء وداعيأ الثمي، مى ^٤ ٠١٧ننأ كان الأرض، 

نياالخاءُ كاد لئا الإناء إلى المع' ثأمحافث له، حاففلة والمحانب ميص، U فيه 
والثر•الحوص تتح، الذي ص وكان ١^>'^،، إلمح، 

نشل

سةمولهم: 

آذئئإليه نظئ إذا الخو'اد، ١^ وفي النفيس الخاع في الُرن، حنث 
أيفزاره، عينه الجواد ت فيقولون يه، العلم، من يراد ما غاية على منه آظئ نفلره 

منظزْنال( فكأنه نفته، فعينه مكنؤنه، عن ظ/  ٦٧/لك يمز نفسه إلى رفزف 
باطنه.عن تجالئ، وظاهزة محتره، عن تنثر 

أضائت إليه ذهث ما غير إلى انمل هذا في العلاء بن عمرو أبو وذم، 
عيهت فيقولت ذكره، عند فتطلع حبر؛، عن ناد ممن بتعمد هدا فقال؛ اللغة، 
وذلك،ره، آذكزه يقاد؛ كما وهذا فال،؛ منه، حفت١تا عنه فز أي فزاره، 

الئا>ص: Oliالذنب،، ني تعمد ب

.\/^AXالمفصل والعجم ، ٣١٤ص عنترة ديوان )١( 
.ا/ا<الأ٠ئال، بع المداني: ينظر: )٢( 
،Y<\/rالقار وأuلي ، ١٨٧ص الكسر المعار محاب، شة: ابن ينظر؛ مجهول، )٣( 
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فزارهه عننالخبيث هو 

همارآشحصه ينقي أطلس 
رنارهشفزته نمه ني 

نزذارُ؛بضمحق نءمُ

٠هو حضز أى عينه، حضزت ذكر ما حيث أي 

محمدسيدنا على وصلواته العالمي، رب هثه والخمد الراح، الخزء آخر 
١^^٠

العشرونالمجشئ الخاص الخرع ش يتلوه 

ه3 أدأتيأ و&=ظلم ؤ وجث عز نوله عن مثل 
الوكيل.ونعم الله وحثا تال٠ائاJة[، 

I٤ا/ • اسل وانمجم ،  ١٣٥ا/للجاحط والتين واليان 
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العنزتسر ما أكنن لأن منحآ ينمى الخنل إل يقاد أن I اكاني والوجه 
ومذتعار• قوله في المفرئ بعض ذهب هذا وإل بمنح، 

-اللام عليه - مليماذ جعل أي نبها طفق معناه أن ]ص[، ه ى وأ'لآءثافي 
لاجتماعهاارووس عر الأرجل عطمت هن-ا فعر وعرانبها، الخل أعراف يعبز 

افناد كما محقمن، وجهين عر كان ؤإن الفغش، يتناول الذي لمنح ار 
ونيمجاز، الت في والنمط تيوسا، زنوأقيى-م؛محفيأمحوأم34 تعار• 

الموضعفي الواحدة اللففله أف رم نمى واحد، الفحل ولفظ حمقه، البحر 
نتنتكمالذي هو ت التقيين فقال آخر، فحلا آمحمر وحقيقة مجازا تكوف لا الواحد 

فامنحواالأية! هذه في التقدير يقول وكذللثح البحر، في ويبركم البت في 
الأحر.عن الفعالن بأحد فاكتفئ بأرجلخم، وآمنحوا برووبكم 

أوعنرة من الشيء عر ما إزالة بالتب• المح يكون أن ت الثالث والوجه 
الشاعر:قول ومنه ظاهر، يئم، 

عال.يحماءثدي على صبأ ثعبي ومحت، عنزي أمليت، 

فيمنه فالمأمور ذللئ، كان ؤإذا بندي، عبرة من علاه ما أرك أي: 
وذللث،جلد، يشم، أو عزق نيئ أو عنزة من علاها ما عنها نكنح ما الأرجل 

معنىيكود أن ويجوز الأعضاء، مائر في استعماله الموجس، إلأ؛الماء يرال لا 
الثاني.للجواب حجة فيكون الته، عثعيى محت، 

إيصاللوجب الرأس منح في المان ورود لولا يقاد: أن الراح• الوجه 
الممنيوقع' ظ/  ٦٩/الذي ؛ ;LUالرأس تنح امزنا إذا لاك نثتته إل الماء 

ماعلى اّء إمرار رزمنا الئداهنة، عند والأيدي الوجو؛ عنل في باستعماله 
مالنا سن — عليه الله صر - النتي أن إلا الرأس؛ شحر بممى ما دول رأسآ ينمى 
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البيانمع العامننن، ؤإعمال المتجاورض، بين للئوفمة (، jjSUالمعى ني 
لم•النزل 

أحزتفلما وآرحذكم، وجونكم فاعسالوا الأصل: يكوذ أن الثامن؛ والوجه 
الرأس،ذكر بعد بها وأتى الأفعال، ترتب على الأموال بترتتب، لينبه الأويز 
يتغلس_االئمذم حكم عليها تعلب لثلأ النية، في مثلنه وهي الموضع، حي أعطيث 

العرب:تقولن كما المقصودة، و/ /٠٧ الإثارة فنبطل والمعضي، 
ئدمنلما ئمئثن، وزيد افه يعي عهدي يريلوذ مثظن، بزيد وعهدي افه عي 
الأول.اللفظ حكم عنه وأزيل فيه، ونز الذي الموضع حى أغطي افه عد 

تأحتملٍث، والثمسالوجوه، على حملا الأرجل تنصب أن أع: التااوالوجه 
نوضععلى العطن والثاني الوجهمة، على العشن يكرف أن أحدهما شيش• 

عنوالرفع والرفع، بالنمج ئرئ وقد روونكم، أمنحوا المحنى لأن رووككم، 
زيداأكرمئ يقال: كما ئضمز، وحنزه الابتداء، ووجهه المرؤ(لا،، الخنن 
:الفرزدق وثاد أيفأ، أكزثُ وأحوه أي وأحوة، 

والغمزرىالثدايم، عبيهلات حصبتن ءلع_بم أصزم لأبن أحلت عداة 
بنلغصنن طعأ أحثت، غاواة البيت: ومعنى له، الطعنة آحلتها والخمئ أي 

يثأرأو نفه على والخمر اللحم حرم أيه وذاك داتف، العبيطات أصرم 
نبنه.عليه حزامأ كان ما له الهلعنه أحلت، ثأره طعن فلما بصاحبه، 

الزجلفي الواجث، هو التح أن س الإمامة إليه ذب ما العاشز: والوجه 
أنه- اللام عاليه - ءلىل''آ، عن روي بما الكتان بظاهر واحتجوا العنل، يؤذ 

١٠ ص٨٩ الشر فضلاء إتحاف الدمياثلي: : يننلر )١( 
.r-i/rالضل والمجم ، ٢٥ا/أالفرزدق ديوان )٢( 
وراعالزهراء، فاطمة ابنته وزوج عمه، وابن ا افه رّول صاحب طالب، أيي بن علي )٣( 
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الأن أحاف إني للزوج، الهاء إف ت أذرة لا أف أخاذ إني ت نولها مض في ينيل 
تنثتفإذا َوبنه، بيتي التي باُب الأٌوساير مته، لأولادي فرانب، على أُب"ر 

.عبيدرا، بن أحمد عن بمكى وهذا باش، إذا أفارد4، أن إلى آحتجت خسره 

ودبُهحماعتيى قول نذكر فإنا الثانية، المرأة هذه نود ذكرنا ما وبعد 
فصيحة،وألفاظآ كثتره، ومعانى جثه، قواني يتضمن خبئ فإنه التفسير، بوجوه 

رمولأن ثزفآ فيها بما وكفى وذميمة، حميدة وعشرة ونبيحأ، حسنه وأخلاقآ 
زنعكأبي للئ، كنت - منها اف رصي - فيها لعاتشه يقود - عليه افه صلى - اللب 
الذيوهو آمرأئه، ررغ لأم ز'رغ أبي محاورة بحش لها ئحاورته مئثه ز'رغ، لأم 
والحلمثب•البشرة حنن قمح، الحلؤب جمح بد 

منيكتمن لأ أف وتعايدذ فتعاهدف آمرأه عثرة إحدى أجتمع أنه ؛ والخبئ 
شتتا'•أزواجهن أحإر 

نهلرلا وغر،  ١۶رأس على عئ جنو لخم روحي الأولى؛ فقالت 
فقش•وردى فقممث، نبين ولا فير'م 

أذمأنمْ إن أدره، لا أف أحاف إني خبره، ابق لا زوجي الثانيه؛ ونالت، 
وبجرةعجرة 

أعلق.أنكت، وإل أط1ق، آئطد إن العثنؤر، زوحي الثاكه؛ وقالتؤ 
سامه.ولا محايه ولا ولائر، حر لا تهامه، كليل زوجي • الرابعه وقالت، 

ابنوذكر ، ١٦٦/١الأعلام —، ٥٢٧٣سة توفي ولغوى، أديب، ناصح، بن ميد بن أحمد )١( 
زيع.أم حدين، شرح أنه ( ٣١٨و/ال١رى )نتح حجر 

ورواءا</'ااآ، _ نح بظر: ( ٥١٨٩)الحديثؤ الكاح كتاب، ني الخادك، رواه )٢( 
الووىبشرح مسلم صحح يتغلر• ( ٦٢٥٥)الحديث، الصحابة فضاتنر كتاب، في لم م
سواهم.ومن المنن أصحاب، من ءيرْما ودوام ■ ٢ • ٨ / ١ ٥ 
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عهد.عما سأَن ولا أسئ، حئ ؤإذ ئهد، يحل إذ زوجي الخامه; ونالت 
أصطهضوإذ أثس، ثرب ؤإن لما، أكل إن زوجي المادسه! وقالت 

آبت.لبملمم' الكفئ تولج ولا افث، 
أونثك، أو سجك داء، له داء كل ، طناياء عياياء زوجي السابعه؛ ونالت، 

منجئه.بالغين عياتاء وبروى• نلئا، كؤ" جح 

وذئب•رح والريح آزنب، ص المس زوجي الثامنه؛ وقالت 
ئربالزناد، عظيم النجاد، طويل العماد، رفح زوجي التا'عهت وقالت 

الناي.من البت 

إبلله ذلك،، من حيز ماللش نالاث؟ وما ناللق، زوجي •' العاثرة وقالت، 
أمنالمزهر صوت تمنن إذا المتارك، ظ/  ٧١/كبر\ت \ذح\وإ,I نليلأيت، 

,>مالاث، أنهن 

حييس أناص ررغ؟ أثو وما ررغ، أبو زدجي، عثره■' الحاديه وقالت 
نيوجدني في، إلل نجحث وبجخي عصيي ثخم من وملأ ،، 

فلاأقوث فعنده ومنى، ودانى وأطثط صهيل أنل في فجعني ببى، عنبمة أنل 
عكومهازُغ؟ أبي أم وما زيغ، أبي أم • فأمثح وأثرب فأيصح، وأرثي أنح، 
نعك،كمنز نفجئه زنع؟ أي ابن وما زرغ، أبي آبى مناح. وسها رياح، 

أمها،وطوع أبتها طوغ زنع؟ أبي اثه وما زرغ، أبي ابنه الجمرو، ذريغ وتنبعه 
ئنثلا زرغ؟ أي جاريه وما زرغ، أبي جاريه جاريها، وعنظ- كناتها، وبلا 

زيغأبو حرج ئنبيثا، بشا تملأ ولا ، ئنقيثأر ميزثنا تنقل ولا ئنيثآ، حل-بها 

الحديث.كتب في ثابة وهي الأصل، في ليت زيادة )١( 
iننميثآء مرننا تنفث ولا تشثأ، -حدثا نسغ ءلأ وملم البخاري رواية في )٢( 
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نتنمن تلمان كالمهدتن، لها ولدان معها امرأة نلقي نمحض، والأدطاب 
شرنا،ركب نرتآ، وجلا بعده لثروجت وطلبي، غنكحها برثانتتن، حصرها 

فلوأنلك، ومري رنع أم يا كلي رن ونال ئرتأ، ثعمأ علي دأواح حطيأ، وأحد 
زؤع.أبي أسة أصم بلع ما أعطايته ما كد جمعت 

عائثهءيا عليه: اللأ صش - افه رسوذ قال ت عنها الله رصي - عائشه نالث 
للث،كنت عاتثه، رريا : ، ^٠٢١ ٠١١رواية ور زرع'ر، لأم زيع كأبي للث، يئ 
والخلأءص،.الخرقة ر لا ^؛، الألخ؛ في زرع لأم زرع كآمح، 

التفسيرارإ،زوجوه 

جبوزأس علمح، مهرول جم لحم آي ظ، جم لحم زوجي الأول؛ قولث 
صيذتجلا أنه والمراد ومثمة، بنوونة إلا منه سي،؛ إل يوصلا لا صننا، 
إلاخفيفة مثفنؤ إلى ولا كثير، يشنا إلا بمثر حير إل منه يوصد لا م-ساق، 
يقيله.بموونة 

لوزرأس على عق جتر لحم زوجي وهي أحرئ، رواية اللخظ هذا ول 
مافالخوز معود، بمده ل ولا فتقل، بملمتن ولا ف؛ثوثو(، تلبد لمس يغث، 

أنوازوجمعه متعب، ناي فيه والصعود الجتل، آرتفيع نحو ألرص س ارتفع 
:و/ /٢٧ الشاعر نال وأئاوز، وJزال 

وءاءوم وطب جمع دالادطاب الحديث، كتب س والتمجح الأوصاب. الأصل؛ ني )١( 
اللض•

اسض ر ِ ابن ذم كا غدة بن الهثم مو  ٢٢)
الجلاء.في نح ني الهيثم دواة ني )٣( 

فيالعلماء من كثير الحاود.ث، هذا وشرح القمل. أول، في المؤلف كلام ُن ماحوذة زيادة  ٢٤)
\إ\\ى.الباري فتح )يطر: طردة. أحزاء في أو لم ومالخاوي لصحيح شروحهم 
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أرئما ئرذف هن وناد بكى العنا ومزاذ الرمز رأئ لما 

م■■و م ينال 

الكثازرا،أناوز أغجارئن  ١٠١^ياللجنن ومحأدات 
ليمنمولهات تصعب، فيه والمثص الخدم، فيه ننبت الذي نهو الوعث وأما 

يثوثليقال؛ صعدأ، فيه الاسرنع فتمكن منثنسك بمثلبد ليس أي فتتوُل، بمحب 
علهلس أي معود، عنده لي دلا ونولها؛ فته، أنممغ إذا ، ٣١في الوغز 

روئومن مئه، وهو منه، بمنحرج ت مغناه كان فنتئش روك،•" ومن مخبن، 
.مه فبمالو0 بتؤيهم، إلى الناس ننمله ت مغناه كان ثننمز 

مسيئه.نمدم ند الثانية؛ ونول 
مثظئله أي الخلويز، هو الأصمعيأ٢،ث قال العثنؤر، زوجي الثالثة؛ ونول 

حيزمه أنال لا أي؛ علني، نكف وإن طلخني ئطهث وإذ تجئ، له ولهن 
قيدوهااتسر، ًًقث مادأ ئلأ ؤ تعال؛ نوله ومنه فراق، روح ولا وصال 

نزج.ذاذ ولا أبمأ لا أي لاس[، 

الشريمهاإخماد فيه أجمعث ئد أي تهامه، كلتل زوجي ت الرابعة ونول 
منهطحمني ولا مكنوه، ولا آدئ منه تنالي فلا متكاملة، الجميله والأمور 

بمكهوالأمي ّتجنحلم، أكنها في الهواء تهامة وليالي بملي، لا أي نامه، 
نيولا آذي لا الغنة، ض مم في ذتهُ آنا ثالث؛ فكأنها خزم، لأنها دائم 
آنقؤيع.ولأ 

ا٤ ٥ a/ المفمل والمعجم بة، نغير من )توز( الرب لمان في ا ١ ر 
.٢٢٩١; يو لأيي الحديث رب ينظر: )٢( 
٢.ولا ح لا سج: يوم )٣( 

٢٢٥





واحدةٍكن صدئث شيثأ أزواجهى أحار من يكثنى لا أن تعايدل لما اثنوة لأن 
حثه،كلها زوجها أموت كاث من نمنهن زوجها، حاو عن منهن 

عنها،فأنبأت ئببمحة، كلها روجها أمور كانتا من ومنهن الوصف، من بمحئها 
أحلاقهفي كان إذ جميعآ، زوجها من والمذموم المحمود ذكرت السائمة وهذه 

الذيالوجه هذا وعلى الحلث، ندمت لنا الصدق التزمت وقد وتدم، يخني ما 
دوام،منهن وحمس لأزواجهن، موائ منهن حمى يكون الأنارئ ابى ذكره 

الدم.على كله السائمة هذه قول حمل وقد يعفآ، ومدحت تنضأ ذمت وواحدة 

تغثانيلا أي ى لبمنم' الكث ثؤلج لا نزلها: معش الأعرايذ: ابن قاد 
منالدنو محبتها هو هناك و/ /٣٧ والنئ لمزبه، محمر منر عندي ما فبملم 

وإدلأنتماف، مزنك إف لأموره: ذائه لزوجها كنانه منر آمرأة وقاك زوجها. 
وتأنىتصاف، ليلة لتثنع ؤإنك لألمماف، مملكئ، ؤإن لانجعاف، صجعنلث، 

ثحاف.ليله 

عنالأسارئ ابى مارواه وهو ثالث، معتق الكث يؤلج ولا قولها؛ وفي 
إلأحتاج التي أنيانج، بمتعلم ولا أموري ئثسدأاا لا أي: عيني، بن أحمد 

أيالأمر، هدا في تده ألحل ما قولهم* من وهدا إياها، ؤأصلاحه لها مراعاته 
.حانه ي_نعمثف ولم تثفعده لم 

مننفى ما ثعرف لا ت المراد يكوذ أن وهو المدح، في راح معش وفته 
عنها،حرج وما مها، ببق ما لبملم النزاود في ندة يدخل من فنل الزاد، 
الانه براد فأن التدح فأما جمتعآ، والدم الندح إلى صزئه يمح المعنى وهذا 

الزادونفاد للاحماق تهتم لا أنه براد فأن الدم وأما الإنفاق، على أهله يحاممث، 
رحله.بمص ولا أهله تكفير لا وهو ،، الامتارر من إليه يحتاج وما 

يممد.لا الأصل: ني )١( 
الأما.الأصل: نير )٢( 

٢٢٧





خو'اشاهدت ثاهذئه فان الدكر، طيب الحبر• لذين• إنه تولها• ومض 
حميدأ.رئناء جميلا ذكرأ سبعت بند من حيره تعرفت ؤإن ولينآ، 

عمودمن وأصله عالي أي العماد، رفتع زوجي ت التاسعة ونولت 
مجده،واعتلاء شنفه، لارتفاع ملأ قفزته لتتنعه، به تنمد الذي وهو الخبا؛، 
ونولها:طؤلها، عن ثطولآ لأنه ،، القامة١١طول النجاد: طويز نولهات ومض 
فيمصدهمنزله بترز أنه تريد أي المجلس، من أي: الناي، من البيت قريب 

شاته.وفي ٢ نئتدهُ فالمجلز نثد، أنه تريد أن ويجوز الأصناف 
آئزاو:نلائه فيه المتارك، كيرات نليلأت ابن له العاشرة: ونولآ 

الرعيإل نهارا ثنرح ولا ئوجه لا • معناه الكيتر؛ وابن ، عبيدلأبو نال 
منففريي غانة الإبل تكن لم صنف به نرد فإن بعناني، نجحها لكنه قليلا، إلا 

دلجويها•ألإانها 
والأصياف،منها الحقوق طالبي بكزِْ المارك في، ^^١ تكول أن • وااثاني، 

منلحلوها قليله، كانت، نزحن وإذا معها، بمن مميره فهي نحوها، ثغدلآ التي 
والقناة.الأصياف، 

نزخئإذا عد، في منها أكثز ناحبها بفناء ^ ليلة كز في أنها والثالث: 
منها.ينعم مجا لكزة مزعاها، إر 

المهالك•قمح، الغرم أمام لهو ت أحرى رواية دل 
التدرالنيء حركه النوس؛ أدل، حلمحث من أناس عشره؛ الحائية وقولث 
بثدليها؛تتحركان لها أذنائ فمارُت، بقزطة مزقي أي• وأصطرابه، 

القا.الأمل: ر )١( 
بئزبب.ت تكون وتد ت الأصل ثي صيطت هكذا )٢( 
.الحديث غريب ينظر؛ أثبته، ما والصواب )عبيدة(، الأصل في )٣( 

٢٢٩



ولمحمآ،نخمأ نديي فامتلأ إئ أحس ت أي عضدئ، شخم من وقولها؛ 
فكأنهاعدايا، ما امتلاء امتلائهما في لأف سواهما عما العضدين بذم واكتمث 

و/ ٧٤/ ١^ فإف والشحم، اللخم >، ٧١فخالإ، وباطنآ، ظارأ خؤ"تي نالت: 
المنصرمر.مقام العضدتنر فهم، أقامتهما وكأنها منهما، بأحس ثحن لا 

عنديفنظنث، وظنني ؛>>، أي: صي، الإ ست فبمتي ينولها: 
الراءم،أا،إفال به، ينظم أي يكدا سح فلاق • ويقاث مسي، 

و_ححأتاق بمن ولكنا إليك سامتا العشيرة أرض، من، الفقئ وما 
أيتجخئ، فرحني بجمح، صاحب وقاد وئثظم، مثير أي: 
وتثندح.والشي،ء إغجابآ يهذي أي ويشح، يكدا يبح وفلأل زحن، 

اسموعما وببى، يشذ ؤيزوى ببى، محمؤ أهو في يجئني يقولها: 
ولممم، تامن فلم إل، ولا حم أصحاب، لإنوا قوم هم، رآني أي: ماكان، 
أهلأي: وأطط، صهل أهل في وحنني ردجتي، ولكنه قومي، عن يرغب 
أنواو:ة حمفيه والأطط وإل، حم 

الئة.من الإل نفط الأطيط: مدة: أبو نال 

اولأب> مح، U أي ١^، \>و ٌء\لا تزلهم: هومن ز وقل: 
وازطانها.

يصرنصوئث إذا وئنوعها برحالها الإبل أطب ملهم: س ص يقتل: 
عليها.الرحال حشت، 

عاصرسيور شام المرة، يائية أهؤ، من، أالراءي،، المشهور المري، حضا بن، نيئ )١( 
. ١٨٨أ/الأعلام ، ٠٠٩'سة وترش الفرزدق،، جريرأد 

.Y/٨٨ المنملر والمعجم ءر،مآأ، الرامي ديوان )٢( 
انمن،)•١( 

٢٣,



وصصوت، لذلك وسثع جلودها فاسطث الماء ثرتت إذا الإبلر أغن ونيل؛ 
والبق.الامتلاء من كوذ الزفير غيئ 

غيرصوت الأطيهل يكون قد ت نال مسي•، أبو ذكزه ما الخامى والقول 
لهيكوذ ومت الجثة باب على ليأتص ■ غزوازأ بن عبه بحديث، واحتج الإبل، 

الاسأ0 عثرة الحاديه مزاد يكوذ هذا فعلى ز"حاملآ،، صومت، أي أطيط، فيه 
.ماغطهم صوت سمع حض إ ينجي وفي بابه على تردحمول 

ونيلفيه، الخن، دياس لأف الأئدرل ص نيل نولان! فيه ودائي؛ I وئولها 
.الوط؛ شدة والدوص الدوانى، جماعتها وسم، ئدوس، التي لمر اص 

صوقيل! الحث،، بمي الذي الغربال، ص • فيل • أيضأ قولان فيه والمثمي 
ئقيق،لها وتعم عن، صاحت، ومعناه الون، بكسر منق ويروى قميه، الذي الرجز 
ماله.ني، تفيق صاحت، نمار نؤ، ما له كان إذا فلاذ وأس المكاذ أثق يقال؛ 

ظ/ ٧٤/مبمهم وجادهم، الاس نراز إلى ملي ووجي إن فولها؛ وجمله 
لأفالدواتس، البثن ولهم الأطيط، ذوات الإبلر ولهم الصهيل، أهز الفرماذ 

أصنافلهم جمعن فكأنها نقيي، لها التي، المم ولهم الئبم-ا، نعم لهم 
الئخئار/.المو'ان 

أ'ئولهُ،ما بمثبغ لا لي، وإكنامهِ إلإ، بمله أي: أئئ، فلا أئود وقولها؛ 
ولأموذمحآqاقالش.

الأعلامم،  ١٧ستة ^، i_jjالمرة، باني، ومو بالإسلام، نديم صحابي، غزوان، بن عتبة )١( 
.٢٠١أ/

ا/مإ.النهاة الأئر: وابن آ/آ-م، الحدث غربسح أبوعيد: يطر: )٢( 
الشام.)، ٠١بالغة اليدر الألدر: )٣( 

٢٣٠



ئالزمي،لخذنة أنتم لا الفتاح، ثومه أنام ت أي فأمبح، وأرثي ■ ونولها 
ولأنليسضني•

عنو'لمي وأزثع أودى، حتى أشرب زيد فأمئح، أشزب ونولها؛ 
ربحا]س[ءا، اس عن روونها ر'سئ إذا الإبل: ص قال: الث>بِ، 

ثناعي شهت الشتاء ني الكاثوئاي( وتنمى ومثامحه، قامحأ ؤإيلر وانتلاتها، 
مائهما.من بزي ما شرب الإبل ِ يكرا فيهما' الجرب لاشتداب 

ونالمعزأم. لذلك أزد لأ مد: أبو وذال ، ٢٢٣وقرب و.رتئ: 
للنظةتاJكمثوا ولم نال؛ أني، معناْ أن الثكيت ابن ذكت الأسارئ: ابن 

آنغبحتى أمئؤير أئنح: ومعنى الرواية، ها.ه في نولهم وهذا انتئانأ، 
ائحل.تإذا الباب نحت نولهم: وهو الشتب، ملاها إلأ مثر غضون لا 

لتنتكها،الباب، عصادة جوانتؤ نؤ، وتوئد أطرائها، حيد أوئاد وهي ئتاحه، له 
•، وإجاُتبرؤإصنانب ؤإداتتب الباب، نتحريك عل رحف فلا 

جنعوهي منتلثي، صغنه pراتئهال٦، أي رداح، •ءكومهالْ، وقولها: 
عظمما والإداح: والأمتعة، الطعام واسعه الخيرات كثيرة أنها ومزادها البكم' 
ثنحرداح وكتيبه عجينتها، لكبر رداح النجرا؛ للمراة يقاث: وآسع، موحرْ 

قولث:ومنه صنم، آخت تميمتها 
الاذاحومانع'اص الزناح ئلأمؤ وأبما 

الأصنر.ني لت نيادة )١( 
بالرز•.إلا المحمن ني يقع لم ماض: •نال (: ٣٣٤ا"/ )نتح حجر ابن نال )٢( 
.r-l/Yالحديث، م.ب )٣( 

وأءااقوعاأ.ردوها الأبواب؛ •وأجيفوا ف(؛ و ج اللاغة رأماس الزمخشري تال )٤( 
رالأمدال.الأمحال العكوم: )٥( 

البنر.غراتر واحدة : بالكر ، ٦١

٢٣٢



نحت تقاث به، وصمن منير وهو واُح، أي ماح، وبيتها • وئولها 
.أسع إذا وماحآ ماحأ 

مغنين؛دبمشلأ نأثئح، وآكل نأتسح: وأشرب ئؤلها؛ يع الهبم وردى 
/٥٧آئندق ;L؛ على أئمح فجاء وأغطي، آكل معناه؛ يكوذ أن أخدهما؛ 

تئد،دا،ثم ؛لنها لينذئ نحوها أو ناه اف الإنبمش أن الأصل في والبنحه و/ 
*سحه.العطتت نميت حس ذلك في وألح 

•نائحفحالأ خالأ روجي من آحد معناه؛ يكوذ أن أئمح؛ في الثاني والقوذ 
نحنولأأئنح ؤيكون والممر، الحنانات أهل تنح المي، الثاء دس لجارانج،؛ 

الثي؛.أئجلب قولهم؛ زج عر 
النحلجريد من سئب ما الئطنة؛ نطتت، كمنز مضجعه قوه؛ وأما 

ناطتئ،تمئ ست).ماإه الص والمرأه منه، يّرع نعف وهو الحصر، منه لتنحي 
الحطمرا،تبن جي تود ومنه 

ااشواط_جرأ،بأيدي حرصان ئذيع كأنها ثلممى المران ثني نرى 
الردايلالنسا؛ بأيدي السعم، هدئ كمش الحرن في الرماح كنر نرى أي 

الحنن.منها لتتخدى الئطبه تشمس اللاتي 
إذاخنه س الأرص ننال لا صامئ، اثه نك، كبسد ؛ Wyومض 

ابوكبيرقال ومحوكما النحل، س الئطبه آزأكمنننع فيها يور ما إلا اصطجع 
اّنلأمث

الإملأم،ادرك الجاعلة في صناددعا وأحد الأوس، ثامر الأوسي، الخيم بن تنس )١( 
,0٢٠٥إ الأعلام م، ق ٢ سة تحو وتوفي لم، بولم 

. ٤٣٢\إ المتصل والعجم ، ص٥٨الخطيم بن مى ديوان )٢( 
. ٣٢٥٠; الأعلام واملم، الإّلأم ادرك الخاّة، شعراء ص الخنس، بن ءا> )٣( 

٢٣٣



المحنلأ١اضر الساق وزف منه منكب إلأ الأرص بمس إذ ما 
قليثإنه أي الخم، أولاد من الاش الجهمْ: الجهمةِ، ذزاغ وننبنه ونولها: 

الثزءمنالطُام.

فياجتمع ما والضمه؛ الشاق، واابمن0: ادع_نهِ، فيمه ونزويه ويروئ؛ 
نال:الخكن، بين اللبن من الصنع 
رصعارىلو النمس شؤ يرصع جاءت اجتمعت ءسعها في فتفه إذا حتى 

فندبنها، إذا الدنع في تختر أي النتيِْ، حلق في ؤبمتس 
اللطيفه.الدنغ والنئنة: شجاعته، المدد المثنع 

كناءض،نملأُ دنها لامتلأء أي خازنها، وعط كنانها ثلءُ وقولها: 
•صرثها وهم، جاريها، ئغتظ وجمالها ويميها 

منممدها الخنا، محطمه أنها والمراد ، ^١^٠١وعبر رئاتها صفر وروي: 
نولان:ففيه جارJها عترُ وأما حال، فكأنه النداء، مكاذ وهو كقفس-،، خصرها 

لنتهيقال: وتدمعها، عقها تنخن أي جارتها، تعبن يمعنى يكوذ أن أهدهما: 
ودينها.عمتها من ئزئ بما تجن جارتها إن وقيل: الص، 

اشءونف يل/ /٥٧ نيارَُا تبيع لا أي: شثآ، خدثا ثغ لا وقولها: 
متقاربان.وهما ؤإذاعته، إناعته وثن منه، المجمؤع ئفرئه 

الميزةوفسزينؤ تؤع، أنها على تنقث، فسر تنقيثآ، ميرتنا تنقل ولا وقولها: 
بجلتهالدي والزخث لليع، وبجلن، بمتزئ أي بمال، الدي اممعام أنها على 

هاهناوالميرة والهلعام، الراد مرقه في تسرغ لا أرادت فكأنها المثار، يخس 

,٠٥٣ا"/المفصل والعجم ، ١٠٧٤م/الهذلمن أشعار شرح يتثلر: )١( 
.٢١٨إ/الفصل والعجم صهْا، ديوانه في للأعشى المن، )٢( 

٢٣٤



آحممد،إذا ارجز آمثأر يقال؛ العداؤ0، وهي ^ ١٠٥١^في مهموزه تكوذ أن يجوز 
إذاالمح نمق ; »الجنهنةاا،ا(في يزني ابن ذكز الثيء، آسخراج واقمق: 

والنميمة.بالونات؛ نتنا وعداوات أحاديثا ئنتغرج لا معناها؛ نكوئ انشتمزجه، 
أبوونئز حميعآ، وبالغن بالمن يروى ئنثيشأ، ببما بملأ ولا ونولها؛ 

إلىحديثنا تنقل لا ومعناه؛ ناد؛ والخيانؤ، والغش النميمة على بالغين عبيدأ٢، 
منببما تملأ لا أنها معناه؛ كان بالعين روى وس إلنا، غ؛رنا حديق ولا غيرنا 

المختلفهالأصناف الطار فيه يجمع الذي كالعس تجعله حتى والمزابل، المنن، 
وطنام.مهاد من 

حمرهائخت من يلعنان كالفهدين ولدان معها امرأة فلبى ونولها؛ 
الأدمحن،إل الرناشن ل ذهب نذ لقول وجه لا هميدأم: أبو ذالت يرثائثن، 

الأرض،عن ' كملها بحمرها تناءئ آنتلمق إذا أنها قالت، فيما معناها وإنما 
هدايرم، حمرها' تحت، من يلمان؛رئائثن الولدان قمار دجوْ، ثحثها وكانت، 
منبمغ لا فإنه جائزا كان وإن الوجه وهذا يرمان؛، هذا إر وذاك هذا إر ؛^؛١؛؛ 
ارمانتانتكوف أن وهو ،، أويسلأبى ان إليه ذهن، الذي الأحر الوجه صحة 

كثلم، جنبها إر أصجنتهئا إذا الولدين أف هذا على قولها ومعنى القسن، 
ذللثجغ وهم، ' ناتن( الجاريه أن على فدلث ثديتها، باحد منهما واحد 
الءئانة.بمبه u_ ه عاتذس، شائة 

.؛ a/yالجمهرة )١( 
عبيدة.أبو فلعله؛ عبد، لأبي الحديث، غريب، في أحده لم )٢( 
.r-A/Yالحدث مب_، )٣( 

ئؤمثئ.)؛(مملااداة:
ابنذكر كما زرع، أم حديث، نرح من أحد الخاري، شخ أوتس، أبي بن إّماعتل هو )٥( 

كحني حجر 
أولادها.أكثرت أي بطنها، نقمت، ناتق؛ امرأة )٦( 
تدرك.ما أول المرأة عاتق؛ )٧( 

٢٣٥



ثومه،في الخيار القرغ؛ شرتأ، ركب نرتآ رجلا بعده فنزؤجت، ت ونولها 
والئرىوظهئ؛. الشيء أعلى وهي الئراة، من وهو بن3فه، علهم والعالي 
عدوه،أو جريه في احثد إذا وشري، أنتشنئ تقالI الحاد، الفزس /٦٧^ 

المالثزاة من هدا ت يقال الثرئ، بمعتى وهو الخيار، الفائق الشرغ ونيل؛ 

أىسمح؛ار؛•ونرمح،
لمرتةالحط إلى منسوب وهو رمحآ، أي حطيأ، وأحيت ونولها؛ 

العدد.ة كمن والثتوة الكير، اكرئ• واثعم بالبحرين، 
الوالئداء الأك ني زرغ لأم زرع كأبي ك ث عليه: !،، ٧١صلى وقوله 

لها؛زنع أبي ءنرةِ حس وصمئ المرأْ هذه لأل نالث إنما والخلاء، المرئي في 
كأبيللن، كنئ لها؛ - عليه افه صلى - فقال غيرها، وتزوج ئلمها ١^ احيزت ثم 

الوفاقلأفيالفراق•زرعمح،

وجهتن؛يحتمل والرفاء 
ولأمثجانبيه ضنم، ^١ آريوه، الئوب مآيأت من يكو0 أن أحدهما: 

الثاعورا،قول ومنه زنلأءنه، زائثه إذا فلانآ فلاق ر؛دأ ويقاث: قهما، 

ثمثافيرفزُْأمنلأنارونم أ؛ا رأيت آذ ذث\ 'و
•الهذلي قول ومنه نكثقأ، إذا رثوته من يكول أن • الثاني والوجه 

نئلا حونبذ يا ونالوا زنؤني 

٠؛ U/Uالمفصل والعجم )رقأ(، الرب لمان يتثلر: مجهول: )١( 
فيبتمامه ورد الذي المت، هذا تخرج عند ترحمته، سف، الهذلي حراثى أبو هو  ٢٢)

الترآن.الأ ممن الرابع الرحه في عثر، المادص المجالس 

٢٣٦



سجاسي وئأت أي: الجاف، صتكوث كوذ الأصل هذا على »الئداء 
•إلي سكتت حتى 

وجهان:فيه الخلاء الخلاء، في لا اللام: عليه وقوله 

وحلامنه وحلوت باينته، إذا ارحل حالث من مندرأ يكوذ أن أحدئنا: 
،:النابغة١ نؤذ ومنه مثالئ،، 

لأموامصرارا للجهل بوص يا أند بني حالوا عامر ثو نالت، 
الخلاء.ومندره ثاعلوا، رزئه ئحالوا 

الهنر،وأصلها النائه حلأُت، قولهم من الخلاء يكوف أن الثاني: والوجه 
كأبيللن، كنت المعنى: ويكوف الدواب، في الحنان بمنزلة الإبل في والخلاء 

والمباءدةِ.الالتواء ني لا والمساعدة، المسامحة في زيغ 

نحويةهسألة 
علىالععلوف الأم في وارفع النصا احتيار في المحولون احتلما 

دالماس،زيد يا نحو؛ واللام، الألمؤ فيه كان إذا المضموم، المقرئ المائي 
ارفع.الاختيار وسيبويه: ظ/ /٦٧ الخليل فقال 

الجرمي-عمر دأبو ديوني عمر بن وعيس العلاء بن عمرو أبو ونال 
الاختيار

وقدمقرئ، عليه العهلون، أن كما مفرد الثاني الاسم أن الأول: وحجة 

.U٣١٤/اسل والعجم ، ٨٢ص الايغه ديوان )١( 
الزجاجيجمل وثرح ، ٣٣٦/١والأصول إ/آاآ، والغضب آ/ا-حا، الكاب طلر: )٢( 

.آ/ا\،

٢٣٧



اكُريضبها ئصد إذا الأوو، الاسم من )يا( منزلة مته واللام الألفن نزلت 
أشنه.عله المعهلوف كاف؛الفظ لئا أوجه، الرفع فكان والتمص، 

الئتنكنغير زد في الإصافه تنبهان واللام الألم، أن الأحرتى حجة ومن 
بأحمركم،مررت ت تقول كما بالأحمر، مزرت تقولت؛ لأنك التمكين، إلى 

مامنها واحد كث ويفيد الاسم، على تتعانن، والتنوين والاصافه واللام فالألفث، 
الألفح الص احتيارُ لولك فوجث الض، على الدلالة من الآ> بمنُْ 

الإصافة.مع' ذك كان كما واللام، 

الموضعهذا في كانتا لو واللام الألم، إن يقاد أذ القول هدا به يفند ومما 
الالإضافة مع أنه كما الرفع، يجز ولم غي3، لا النصن، لوينؤ الإضافة بحكم 
^ipواللام الألف مع الوجهين جواز على الجميع انس فلما المحسن،، إلا يجوز 

بجعلأنولا اس، هدا في الإضافة حكم' ممبما ليس واللام الألفنؤ أن 
الاسم'كانماف.

بالاسمواللام الألفن ئبمغ لم إذا يقولوا: باق ذك عن ننشلذا أن ولهم 
وهوالإضافة، حكم علبه ينقا أن عن يمصران لا فإنهما وحكمها الإضافة مبمغ 

قوله؛في النص، على القراة وأكثر الوجه، هدا في الرغ على فيترجح المحي،، 
الث.اعر؛نول وش ]سبأ[، 

الْلريق؛١،خمن جاوزثما فقد سينا والضحاك زيد يا ألا 

•ؤ وقرأ 

.٢ ٤ ٥ ه/ المفصل والعجم ، )حمر( العرب،لمان )١( 
-٠١١٧صنة الإسكندرة ني نوني المدني، القارئ الأمج هرمز بن الرجمن همد م  ٢٢)

(.٣٤*ا/• )الأعلام 
.٣٣٤م/لمحاص القرآن إعراب يفلر: )٣( 

٢٣٨



والمحبالإضافة، عن الاسم إفراد نفضيب الرف؛ أن الرفر يه ث-نجح ومما 
عنبانفرادها نمه فالأم واللام، الألفن وهي بالإضافة، القرينة ثب يقتضب 

الإضافة،حكم حكمها ينبه نرينه / JUU/ واللام والألم، الرفر، يقتضى الإضافة 
يحرفمشئهة القرينه كانت إذا سثما القرينة، من عليها أغل-، الأمم ونفس 
.بعينم واحد ئصد نني حت النداء، 

فيل؛الأول؟ في مئثع أنه مع الثاني، في المحسن، جاز فكيم، فيل؛ فإن 
أنتصخ لا حال على المعهلوف تحصل وقد الميحويث، تقدير تقديره الأول 

ونحلتها،شاه وكل وأحبي، رجل رب، ت كقوللت، عليه، المعطوف عليها يحصل 
فيتصح ، فكدللث، كز، بعد ولا ربؤ بعد وئوعه يصح لا المعرفة إلى فالمضاف 

قكاؤإنما واللام، الأف ودخول النم، من الأول، في تمح لا ما الثاني المنادى 
يكوفلا والرح واللام، الألم، ثصام لا )يا( إذ يقول؛ أن المحن، رجح لمي لأف 
محلحنث )يا( أن سبويو حجة من ندما وند معها، )يا( المقدر المقرئ في إلا 

ثني٠^١ ئصد إذا المعنى، وفي اللفظ في محلها يحلان وهما واللام، الألم، 
الألم،كدحول الأمم أول على ويدحل )يا(، ؛ التنبيه بحنز ببي، واحد 

عباس.ويا زيد يا قال! والعباس، زيد يا I تال ش فكأذ واللام، 

الشاعئآصطئ إذا المعرفة، الفرد في متله المكان هذا في الخلاف وهدا 
تالشاعر كقول تنو؛نه، إلى 

ولمنسياءالملأملأ،عليها نطل ا الأب نلأ؛ 
.غيره عند واليحت، ميثوبث عند الاختيار فالرخ 

,٢ ١ ٤ والقطب؛/ ٢، • ٢ آ/ المحاب يفلر: للأحوص، البتؤ 
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مغنىببت 

ممن_،آل من 1^0 كخامة بالة علقتم لما ئوصختم 
غرعوف،آل ني كانت الش ة الخامكالأية ياية الدتئ بلتم لما شهرثم ثريد 

فيتعالى الله نالها الش هي ة والخامحاولوا إذا دمأ ماههم ثحرث دهي 
]الأعراف[. 43٢^آواددألأثلةثمائةثتحابه• 

شلهم،دتة ني الإل أخذوا لألهم ذأ، اساج' أن الهت ومعز 
الشاعر؛نول ومنه دمه، بمربول كالهم لبمها شربوا إذا فصاروا 

أودعاالشخ دم من فاشرب الثح دم بأثه فاعلم الوطن، في ما صب إذا 
نوله؛ومنه 

تخبموئهآْلهغئم الذي فإن 
تنوله ومنه 

ُدعوالم الم تموز فظل 

ذمءيزألالاورًلهى؛آ-ًارا،

<بان4هحآ،الأر•-مان كالزن يرر'د 

•نملا محلهم ٣ في أحن-وا قوآ قمح، هن-ا 
أحذتأي فلأن، دم عمك ت يقال العقل، أحدتم أي عملتم، نوله• ومعي 

دذه.ثخمك ت القتل عن وعمالا دتذه، أعطث أي فلانآ، وعقك دتذه، 
قوله;الأؤل وحجه 

،٣٧م شiوا لا يمهِ ؛لى أرْنلبوسإذكانيوضُ 

.١ صا<ا• الك_ر العاتي محاب نب: ابن يقلد: )١( 
.\irl\القمل والعجم ، ٨٣•ص ديوانه في ار.ة لذي الهت )٢( 
الاه.عد س ترثي كرب بنت.مدي كثة .نو1إر المرية)\/rv( الحماّة ني حاء )٣( 





دالحمى عبد رنيها بالكوفة، دار في عليه الأعواد نه1>م المنصور، جعفر أبي صدر 
ونايةيريد أئ، الحميد: عبد فقال النفع؟ ابن ألكما فقالوا: ّعه، 

بهماووكلوا الأعواد، فثحئن نطلوياك، أنا بل المضر: ابى ونال بشمه، دمه 
عنمهما واحد كد بها تتتثز ام العلامات ضذفوا ■ثائوا، أن إلى جماعة 
ئننالجاهلية في كالمفاداة المفاداه هده فكانت، المقفع، ابن فأخي الأحر، 

ذلائ<.ئعل تيوى ولا الهدلشتن، 

محمد،بن بعروان اختص الكتاب، أثمة عن بالكاتب،، المعروف يحص بن الحميد عبد )١( 
يريدفي فإن ^، ٠١٣٢ّة ني وقام اكدت ؤإذا الأعلام آ*اام، سة ونوني 

نغلر.القصة هذْ في ذكرء 

٢٤٢



وااعسرورإاJحادي المجيس 

فيمسالة 

وألشءوذثادوأ وأك;ءكت> ءامزأ ألتن إن ؤ وتعادت تارق اللب نول عن نئل 
3هبمرمل دلاثم ١^وث؛-لخثلأمفعثهنّ أسواثومحّ ثالثمئتذ؛١-^> 

ولا\صو.ؤ0 يجوز لا فقتل؛ اللفظ، 'لرينر في عليه دطبى ]الماتدة[، 
نجيءقبل )إف( اسم على المعطوف فثزثع متطلقان، وعمرو زيدأ إل ١^^١؛؛ 

شرما.)إل( ثم ولم )الصابثول(، الأية في رنع وند المر، 
•ا أjجهل ءشرِْ من ذللث، عن والجواب، 

كأنهوالتأخير، التةدي؛إ على يكول أل وهو سويه، إليه ذهب ما أحذمات 
صالحآدعبل الأحر والثوم بالله منهم آنن نل هادوا والدين آمنوا الد؛ى إن نال؛ 

ويكولبالابتداء، الصايوذ، فثرع حالهم، هذه وااصا؛ثول عليهم، خوث فلا 
الشاعر؛نود ومثله التهديم، به الننوئ الخير عليه يدل محذوفأ خره 

شقاقفي بقينا ما بناة وأئت_لم أJا زاعنئ_وا ؤإلأ 

حصنل يكر يإف بالابتداء، دالرنع التأ-تحر روأنتم( في سويه عند التقيين 
ؤلريقةهذه حالتا، بثب على وأنتم بيتنا نا بغاة أنا فاعلموا ؤإلأ تال؛ كأنه إف، 

رالبتّ؛برم*الأيؤ قمح، سويه 

أا/هه.الرازي تمر يطر: )١( 
القملوالمعجم ، ١٠٦آ/لمتويه والكتاب ، ص٥٦١ديوانه ني حازم أبي ين ليثر )٢( 

.ه/ه«؛آ

. ١٠٦. \ 00^إ١^ يطر: )٣( 

٢٤٣



حيفالكلام في يكرف لا آذ وهو آحر، وجهأ التث ظ/ /٨٧ وبمحثملر 
ماشقاق ز ه فاعلموا ؤإلأ قال: لكنه شقاق(، )ز أف خئ يبمو لأنه ي، 
فيالواو وتكون ببما، صلح فلا عليتا بنوذ ينتم ما أي عليتا، نعاة وأنتم مينا، 
حالكم.هده وأنتم بقاق في نحن أي الحاو، واو وأنتم 

كماإل حبر مرصع على حملا إل -تحر ذكر تل الأم ربع سيريه يجور ولم 
ه3 درّولإ آيشتكمن نذ ثزئء ك أف ؤ ت نوله في نال لأنه الحبر، ذكر يعد جوره 

معنىلأذ الابتداء، على مخمولأ يكوذ أن رئعه في الحس الوحة إف ]التوبة[، 
منطلقزيد نال،؛ كأنه للتوكيد، يحلق و)أة( محنطالق زيد ُع-نى منطلق زيدأ إن 

الذيالأم فثنارلئ )إن( على محمولا يكرف ما في نوله ^ا وعمزو، 
العربس نامأ أف وآعلم ذللث،ت يعد وقال الابتداء، على محمولا ويكوذ وليها، 

معناهآذ وذاك ذاهبان، وزيل ؤإنك ذاهبول، أحنعوذ أنتم فتفولول* يعْللون 
حاتيأرا؛،لكن إذا شبآ ولأنابق قال: كما ئم، ناد أنه فثزئ الأيتداء، معنى 
العطوف،فى الرلمر بين ولزقه الموصعين ني سيبويه كلام فهذا ذكرُت،، ما على 
•، ايمرلذكر بمد فيه وبثه الحبر ذكر قبل 

الذكور،هو وحتزه بالابتداء مرفوعآ )الصابون( يكوذ أن اكاني: والجوامح، 
زيدأإن قلق: إذا لأنالث، المابين، بخبر عنه مكممي محذوفآ )إذ( حبر ؤيكوذ 
حيزوئحذف المرفؤع حبر قائمآ تجعل أن الوجهان؛ فيه للئ، لكن قائم وعمرو 
حائزآذللئ، ويكون الميتثدأ، المرفؤع حير وتحذفه )إذ( حبر تجعله وأن )إذ(، 

الشاعر:قال، الخسةص، الأحرف، في 

حنيلأبن الخصائص ينفلر؛ منفى، ما مدرك ذ لأتي لي ندا صدره؛ بت عجز هدا )١( 
.T-or/Y

،٢٣المألأ الأنياري لأبن الخلاف ائل مني والأنماف، \-'ٌ و \أ0\ الكتاب بفلر: )٢( 
. ٢٢٨-  ٢٢٦ا/ الأزهري خالد للشخ اكرح وشرح 

دلكن•ونث يلعن وأف إن يريد؛ )٣، 



م^وحل١،بنار \لأ؛نزإ و-؛مطومها وظيمها كأف ء_ع_قاْ عياب 
تالشاعر قول ونحوه أحدهما، بحبر وش منموبتن؛كأ0 قدكن 

لعربا بهوئثارأ فإني رحلأ بالمدينة أنس تك منذ 
عطفأ)والمابثون( يكوف أن وهو ، الفراء إليه ذهب ما ت الثالث والجواب 

ؤإنماهن2للقان، وءمئو زيدأ إن مثل في ذلك يجور لا الذين(، رإف موصع على 
أنونبق، فيه، /ا،ماو/ ذلا> إعراب لا إف بام الموب كان إذا الرغ بمبوءز 
كانالذي اللفظ على لبقائه عملها فيه يثيذ لم ومعمولها العتل، صعيفه )إف( 
قوًة،بدلك الرفإ هو الذي الكلام لأم ضل قال: )إة(، دحوو فبل عليه 
لفنلهفي الإعراب يظهر مما ، تإل[ر اسم كان قاف عليه، المعهلوف، حمل لها جاز 

مجي؛مل التوكتد ُمحا ولا عليه المعهلوف، في اربع الكابي ولا الفراء بجون لم 
علىعالم، ه ئفزيدأ إ0 ولا منهللثان، ا وأحاكر محمدأ إ0 ت يونان لا الخبر، 

عالمانأنفئنا وإظ عالم، نمئك، إثلئ، يجوزازت وهما لزيد، توكيدأ نفثه يرمع أف 
وهندحذام وإل الدار، في ومحمد وإنلثا من3للقول، أحمعول ؤإنهم وعالمول، 

أسماءكانت فإذا عالم، مسه هدا وإن يحرحول، وإخوتك هؤلاء ؤإن عندنا، 
عندهما،والتوكيد المعتلوف ني ارغ جاز إل عمل فته نسيذ لم مما )إذ( 
الدين(رإة موضع على وحمله رفعه جاز فالصابئوذ ذللئا، على الأية وهد0 ت قالا 
الالذي الميل هدا في جاء الشعر مذ جاء وما ت قالا منزبث، غيئ )الدين( لأذ 

*سيبويه أمشيه الأي الست وأسد ، فيه إعرارب 

•١  T١٨/المفصل والمعجم )لوح( الرب لسان في العوي لجران اليت )١، 
سويهأيان وشرح ، ا/٥٧ليبويه الكتاب ينفلرت الرجس، الحارث بن لضابى اليت )٢، 

وقثاتفإني الشاهين موضع والرواة . ٣٢٢ا/ المضل والمعجم ، ٣٦٩^/لأبن 
الأصل.في ليت زادة )٣( 
أحوك.يقضي والسياق الأصل، في كذا )٤( 
اكوصيحعلى التصرح يتنلر؛ )٥( 

٢٤٥



وأنتمأثا فاشوا و1لآ 
الأحن:وقاد 

أمسزلأ،يا وأنت نمي يا 
وقالالآ-؛مت

وئأئيفنتنضأ يعصنا يرئ فيها بمنزنة وأحالوا وهنا كنا يا 
الواوعلى عطفآ )الصابئوذ( يكود أن هو الكائ: عن اراح، والجواب 

بششتن!عاليه أاتو'ض الجواب وهدا )هادوا( في 

مماميقوم ما ولا توكيد بلا المتصل المضمر على عطمر أنه • أحدهما 
إلأالقرآن في مناله بمجي ولم الفصح، الكلام في مسحنن جو* وهدا التوكيد، 
هوآن ولاءاثاونا أثيتقنا تآ أقب ثاء أؤ ؤ نحو التوكيد نمام يقوم ما أو بتوكيد، 

^؛،١٣ءؤ و ]هود[، ه ث'؛ ^لمكآبيثرسآابمما ؤ ت نوله ونحو ]الأنعام[، 
]\و\سوؤةآذسآثننك3ه ]١^[، 

إذاالصابئين أن وهو المعتى، جهة من الجوابث هدا من الثاني والاعتراض 
إنقلت: إذا أنك كما الفعل، في لها مثاركيذ كانوا الرفع في الوائ شاركوا 
الصابئوذوليس الضند_،، في لهم مثاركأ زيد كان عمرأ وزيد صربوا إخوثك 

شللنهود مشاركص 

ئابوا)هادوا( قوله معنى ؛ ثقال ]/ sU/؟أن الأول الاعتراض عن والانفصال 
هدآإدا ؤ موضع في تعالى قال كما الكلام، من محدوف الله فإلى الله، إلى 

أجوُزأ١^، مقام قائ٠آ للضمير، نيأ هدا فيمل ]الأعراف[، 3ه اوة 
■عليه المرفؤع حمل 

الملاملعد العربية اللغة نواهد معجم ويتفلرت ، ٥٢ص ديوانه في العود لجران الين  ٢١)
_UA؛.>ون 

الماشن.الأصل: ني )٢( 
اليهود.في الأض: في )٣( 

٢٤٦



القولهدا في هادواه الذين يقال أن الثاني الاعتراض عن والأنفصالث 
الذينهم الوجه هذا في والمابئور^ا الله، إلى تابوا الذين هم وإنما الكفار، لبموا 

-عليه اف صلى - الني لأصحاب يقالث كان كما دين، إلى دين من يخرجول 
الوجههذا ش والمحارئ طنت، أي سه، صتآت من ذلك اشتقاق ؤإنما ص1أنلم، 

داممذ أي بالله( آمذ رمن نوله مض ويكوذ كئارأ، ولبموا عيي أمار هم 
المعنىجهة من هادوا في الواو عر )والمابثون( بمنل أن فيصح إيمانه، على 

.ئثا كما اللفظ وجهة 

)أمنوا(في الواو على عطفآ ريعأ )والصابئون( يكول أن ت الخامس والجواب، 
)آمنوا(من المحذوف يكوف أو التوكيد، مئزد نازلأ هادوا( )والذين ت قوله ويكو0 

هادوابقوله! المراد ويكوذ التوكيد، مقام قاتما التقدير، في ثابتآ )بالله( وهو 
.هذافبل الذي الوجه في ذكرنائ ما وبالنمارى وبالمابثين 

ويكوذ)الذين( على عطفآ ريعآ )والصابئون( يكوذ أن السائس؛ والجواب 
،.)إل(بممىثلمر

ؤعلأ'ئأسلك'؛ميألضن4ومله المكان هذا في )نن،و( يصح فكيث قيل فإن 
دلمبُى"َئبجابمهمثاأدزإ،إللئ،يىرشؤ لقوله! تثبيت، الموضع هذا في )نعم( نيل 

لهذاموكدا تعار ناد فكأنه ]الماممةأ، ه ي،؛ أثعووألكذؤُا عل ثلأئأس ممعساوقح 
كذلك.ذك الخر 

إذا)إل( اسم على ال٠عءلوف-١ ر جائز الرح إن يقال! أن الساح والجواب 
زيداإف لايجوز• )إل(، لخر الواجب الإعراب فيه نيئ لا ظرفآ الخبئ كان 

الالوجب هذا على لأته الدار، ر وعمرو زيدأ إل ويجوز منهللقان، وعمرو 
الم،ر عملها يفلهر لم إذ الأمم، ر عاملة غز الخر ر عامله )إف( نمثل 

•٥ ■ ص اللثب مض بمفلر؛ )نعم(، بمض )إل( مجيء الرب عن درئ ( ت١ 

٢٤٧



الأخو■تحر ويكوذ المذكورين، الاسم—من أحد تحر الظرف يكوذ أن فجائز 
بجز.لم الامش بملي > ذكز فان مد، ذكرئ U ض سدوفآ 

ويكولهادواه، على •يلفآ )والصايئون( يكون أن ت الثامن والجواب 
ماعاليه ندف و/ ٨ ٠ / محذوف )إل( وخر حب، آمنوا( )الدين بإل إلمنموب 

٠يعدها عما يه أحبر 

نيمنانه ما اوئ مسلأته )والمايتون( رفع يكوف أن • التامع والجواب 
ثمالرير، وهو موصعآ الننثص والإعراب النهب وهو لمْلأ النتثص الإعرابث 

مالصالة بذكر طي الأولان الاسمان فكان والشم، الخف؛ في ظضَ 
فيهفجوز واحد، امثآ لفظ في الصالة ْع يكونه منثحقأ وكان عنهما، وانفصالهما 

فياوي الننع والخمة الشم من مله ما وحال ، ا-حتلأفر على تدل إعراب 
عندمنه حف وفيما النصب ذلك من ئقل مما فاحتيز الإعرابين، استحقاق 

كماالاسحقاق، تساوى عند الحال ٣ أممد، هو الذي الرفع يالأول امرانه 
والمفعول.الفاعل باب في الأصل في ذللت، فبل 

أنفيها إعراب لا ام الأسماء في الأصل يقاد: أذ الماشئ: والجواب 
فيفعال!، ،، طارأ والضب الرفع، )إة( باب في والأصل منرنة، تكون 

فيوعلب الرفع، وهو الأصل هو الذي الإعراب المعرب هو الذي الأصل 
وكانالحالين، تساوي عند الصث، هو الذي الفرع المعتد هو ]الذي[لم الفرع 

•التجويز من صربا هذا 

)اخلأنه(.الصواب ولمل الأصل، في كذا )١( 
الهمزة.تخفيف وكلهس.ن)>ى( الأصل، يي كذا )٢( 
الأمل.ني لم، زيادة )٣( 

٢٤٨





لشمهراذأن بن نبموف أف ذكز ١^١٠': ريال ناد: ذلك، الأنارئ ابن ذم 
نزو،ولا جد ني الكذب تملح لا يقولن: رجاء وكان بمكه، حيرة بى رجاء 
مذلرجاء: ميمون فقاد كثير، صدق من حير هى كذبه رب يقول: ميمون وكان 

تنوقالت بالبنر مزرت إذا أنك نلو قال: نيس، مذ رجت قال: زميلك؟ كان 
فقدئتالناْ، قيس من كان فان محيا زميلك نمذ الصدق، فى الخايه أنث تغلب: 
مننز لا قال: قيس؟ غير مذ أم قيس من تقود أكنت قيئ؟ قثلث«نا ما نلنث 

هي!بل لا قال: الصدق، أم أفصل كانث أنهئ قال: قيس، غير 

حملهأمكن إذا - اللام عليه - قوله عليه يخمل أن يغثاج لا الوجه وهذا 
يكذلم شيئأ ئط يمل لم اللام: عليه - قؤله فمعنى ، الكدب، عن تزهه ما على 

فيوذللت، تلأثا، إلا يكذ لم أنه محاطبه عند كان ما يمل لم معناْ ثلاتآ، إلا 
الكفارعزيه بدللت، المعاملات، في كانت عادته وعن المئامحدايت،، عن الأحبار 

عنتخلاهت٠ُ شبآ تمل فلم اللام.كدلل؛،، طيه ِ ن4ا كان كما نيآ، مذ أن مل 
سواء،منه مهموا بنيء مارضا كلامه أحرج الثلاث، هدء إلا بخلافه المحاطين 

لأنكدتات الثلاث يمنت حريمه، عن ومدافعا دينه، عن مكايدأ بدللت، وكان 
عندهم،حقاتقها غير على لكنت نما الكدبث، ظامُ المخاطيذ عند 

اللام.عليه — إبراهيم عناه ما على حملخ إدا صدقآ ولكنت 

،:اJعاني١ من وجرها بمتمل ؤلؤ،ّيبم3ه فقوله: 
فهوالموت عنقه في ومن عنقي في الموت أن معناه: ي؛كول أن أحدها: 

تنوهموف؛وهم صدى، به والخبئ هوصحح، ممى على اللفغل فيفلذ أبدأ، صميم 

سنهتوفي العادة، كير الحديث، ني ثقة ولكن القضاة، من نقيه 1^_، مهران بن ميمون )١( 
TiY/Uوالأعلام >، ١١٧

. ١٤٨/٢٦الرازي ير نقبمظر: )٢( 

٢٥



علىكدا الثلاث هذْ نش - اللام عليه - المي فتكرل كذا، به والخر باطلا 
دهِ.اصارُبمئولهاكا0 ما 

الاستنادبه وأراد تند، من نأنقز أني معناه يكرف أن الآ-؛مت والوجه 

لمالونت ذلك ني تمم يه كان أنه و/ و٠و/١٨ثالئ؛ نول فه ونتن 
عيدهم،عن الئأحر إلى سيلا به لتجد لهم محاجزة ذلك فدكز عليه، نطلنوا 

كاذب،،غيز محالة فيه وهو بشرط، معلى ثل، ؤ ت الثاني وقوله 
منيمغ لم نظق مهم تئغ لم فإذا ]الأنيياء[، ه 3 ءقامإبمحى إن ؤ : والترتل 
•*ضم

وفياشتمن،، أحوه لا الدين أحوه أراد أخي، هي ناره في الثالق وقوله 
الكدب،.عن مندوحه المعاريض 

كلامه- اللام عليه - إبراهيم بمحرج لم • قال - اللام عليه - الك، فكأل 
فيهو وليسنر الثلاثة، المواؤلن هده في إلا الكدب، منه المخاطوف ئوهم ما على 
ويكونالله، دين عن به لتكايد الوجه، هذا على أحرجها وإنما كاذبآ، منها شيء 
الحقيقة.على لا المخامحلبين عذ يكن لم أي يم، لم شيئآ قط يئن لم قوله؛ معنى 

ألثوهص يوسف نرئوا أنهم على أحرج فإنه ؤلقمح(تملأ4 قوله• وأٌا 
أمر0بغير أدذ كان ؤإن - اللام عليه -  OjAjآدذ المودذ كان إن هذا الجث،، في 

الحالب.^ عاله كاف ما فعلى 

ينلمولم نزئوا، بأنهم أحبر المنادي يكوف أن وهو ت ثالث قوت فيه وقيل 
•لسارقوزرأ، إنكم المعنى فيكوذ أخه، رحل في الصواع بوضع أمر ثومف أل 

.\Ar/\Aالرازي تمر يفلر: )١( 

٢٥١



نحويةمسأوة 
الأحيرةالهاء صسويهلا،ت وناد تاه، يا ت ميم ني والأحفش مسويه امحلمر 

زيديا في يي كما البناء، صمه الهاء وصمه دعال<، ووزئه الأول، لكلها؛ أصلتث 
•ننرو•ليا 

الأمممع جعلمث وند للوم،، ئزاد الي هي الهاء بل الأحفش: وناد 
الواحدرآ،.كالشيء 

ألهاكما وهاء، ، تواو٦أل تكوذ فيها واللام نته، مثرُر ته أل سيبويه وحجة 
صتثةI تقول كما وتيفة، تثة ت التصغير في قؤيم بدلاله ، كدللث، تنه في 

لمالكلمة من وحرفا أصلا تكول أن على الهاء حنن أمكن يإذا فال• ونثيهه، 
شيئآمعه فئبمز الأمم إر مم لا الوقف هاء أن أيفأ حجته ومن زاتده، ثجنل 
العرب.كلام من شيء في واحدا 

منهاللام ؛حيف، الكلام في أكثر )فآ( إف يقود؛ أن الأحفش حجة دمن 
النداءغير فى عاليه ثجزئ ما على اللففلة ءل/ ٨١/ هذه إ"ماء أمكن ؤإذا يإنالها، 

نيئإنها الألف; نى يمول آذ فله النداء، حمائص على نمل أن من أور لكن 
فيمريدتان والهاء الألث إن يقولن أن وله للوقم،، إلها الهاء وفي الواو، من 

فىالونم، مجرئ الوصز أجري وصل فإذا رثاه، يا هوللث،؛ في زيدتا كما آخر؛ 
الشا>:قال كما جائزان، فيها والكسر الضإ إف ثم الهاء، إناث، 

الأجل؛؛،تل من رثاْ يا عمراء أنل إئاق رئاء ا يزب يا 

■ YTo/iو\سب أ/خبما، اماب يتنلر: )١( 

الزجاجيجمل وشرح ، ٣٤٨ا/تم\أ-ا_ الراح لأبن الأصول طلر: )٢( 
الأصل.،ي ت، ليزيادة )٣( 

٣٠ • ٥ / ١ ١ الممل والمعجم )محا( المرب سان لينظر؛ حز.ام، بن لمروة الءّجث. ، ٤١

٢٥٢



علىبالكسر وتحريكها للوثف، والهاء للاصافة، التي الياء من تدلت الألمت 
الكظني الإنحمار بهاء لص صنها سكش، لالتقاء و>ف نيما الأصل 

كماوصئث الواحد كالشيء الأمم مع جعلث الهاء أف ندعى أن فآما والموقر، 
إذتمال أن سيبويه يلزم ولا الكلام، ني له نظير لا فمما المقرئ المنادى آحذ صم 

عرىند لأنه الممة، هذ0 في ثنتمنز الش الألفاظ ني له نغليز لا أيفأ )هناْ( 
محتثان.ؤيا زير يا نحوت به، ثحتص ألفاظ النداء لباص 

مصيببت 

نبرابن ثْ جمير آبى ئرى الردى بى برام يتجءٍ، ابا بنات 
تغئاجلا دليلا وأراد الخوانات، به نرثي ما وسائر البمرات المعا؛ بنات 

نال:كما الهلأف، وخذ الضلألت، خبئ إذا أخلاق،  ٢١أنتتاى إلى 
ال>قلآ،أخالآق آّتام، الدليل إذا 

شمًالنس، عن حائرا يكوذ أن وخاف الظلمة،  ٣١في كان إذا لأنه 
هذاغيز أل البيت؛ ومعنى الهلريق، على أنه علم البمر رخ يته وجد فإل التراب؛ 

وعلمه؛المجاهل،بمعرفته هوفمنتغن فأما الهلريق تراب نشم أن إلى يحتاج الدليل 
المعا؛بنات في الثاعذ وقال ح^ا، يتكلمه عما وهدايته 

و/ ٨٢/ مناهال؛، من؛ناُت، ومصمعات به بركن ماقل ولهامناخ 
ببعض.بعضها ملزقات نحددات تعرات أي 

إذاالدليل وكان سم، يمعتى امتاف عصير اصتياف، والصواب امتبتاف، الأصل في )١( 
جور.عال أم هو ئصد أعال ليعلم فنمه التراب اخذ ثلار في حصل 

. ١١٥٥/ ١ المفمل والمعجم ، '١ ص٤ ديوانه ■' ي-ذلر العجاج، بن لوزبة الرجز ل٢ا 
غير.الأصل: ني )٣( 
.a٢٨/•المعمل والعجم ، ص٩٤ ديوانه ني الرئع بن لعدي الشعر )٤( 

٢٠٣



ابنهو الذي باشحم له ئنبيهآ بذلك وسمي ح٠ؤيرiالاJل ابن وأما 
الشاعئ:نال الم، 

ال~رداحرالأنام؛ نثاُب في جمر ابن نخمة في وكأني 
دو')بآني ننك فى الفللم؛ اليالؤ فى فكأني أنا أي: 

أشجاريى لطؤلها الطلح لجماعة اسم أيفأ: والئنداح الهلراJل، والمداح؛ 
والخاء.بالدال الكريم، والئتداح: الشوك، 

المتمئ،١^٠؟^ اشتر لأف بذللئح وسمي المقمر، الليل فآنم ئبتر أبن وأما 
النزهزةبالزوصؤ تنئه المعمرة واللLله النور، وهو محنه ت-طاير ما أود وابنه 

القمر.صناء من فريا الأرض على ضياء لها لأة المنورة، والأشجار 

مذ

تقذرمخوانها لها أنفوا 
وأصلهتنكذ، حاجته أر0 نقاد; مْللود_،، لثتل تئنذ للرجل تلا يقرب 

منوثنفق ليمله، تضعلرب فهي عنها، عن حوارها غاب وقد سين الخانة فى 
وئهدأ.فثنئفئ منها، أته تعلم حتى الرغاء على حوارها احملوا فيقال: دذدْ، 

ثجى،حشانها لها حرك وهو• يقابله، الذي المذز ذللئ، من الصد وعلى 
وأر0،لإدراك والاجتهاد يرئرْ، الهلف على يهج الذي مقلا يضرب، 
وأنجزئها، ؛ذاك وطلت، ننزها، وأمتري حناسهارن، حزلأ إذا الخاقه أف وأصله 

. ١٣١أر المفصل والعجم )صريح(، الرب لسان ينظر ر١( 
حنق(الملاعن. )أماس اللل عر جريء مئئفن: دلل )٢( 
.ا/اأاالمقص والزمخنري: ا/أا<أ، الأمثال مجمع المدار: )٣( 
صفر.من وال«تة خنب، من وهر المعير، أنف عفلم ني يدخل الذي بالكر، الخشاش؛ )٤( 

٢٥٤





ئخضبالمجالس من السادس اتجزع 

ميج1سأء،هم

واوعسزوىالثاني المجلس 

القرآنفي ساله 
نثلءنملب-سال:

ولالايتلإبوثلك«( ) ت ماد كين ت فقيل ]الأنعام[، ه ق أؤ؛نحدون ألْسزا 
علىتلذ أسفبمJونه ؤوو؛أضاةيتوله؛ له؟ تكذثبجم أحد على يخذى 

كدتوه،فمد حقأ، - السلام عليه - الئ أدعا0 ما جحدوا إذا لأنهم له، 
ولثوَمحتئؤ عليهم؛ الله صلواين، نله، بالأسياء، لتتأثى له بميم تعالى وتال 

صبروا.كما كدتولث إذا آصبن أي؛ ]الأنعام[، ه آ؛؛ ظينبم،صأدذاءماجم؛وأ 
عشرِْأوجهلا،تمن ذلك عن والجواب 

إليهوالمنوب الكذب،، إلى ست، أن مو الإنسان تكذيب ثمان أن ت احييا 
ينمالت،ولا فاتله، من وجهلا نمهآ ذللث، ؤيكون كدب، له يقاذ صادي رجلان؛ 

-عليهم الله صالوايت، - للأسياء الكمار تكذيس، نحو وهذا به، الجاعل بجهل خيرة 
مائدر على منه أدبعوا ند - اللام عليهم - لأنهم الأية، ش التتغى عو يلثم، 
أنهإلمح، ح؛رئ قمح، بمب وآحر غلالهم، من فثه دعبموا جهالهم، جهد له اسع 

إليهسب، ما ومحح تحممه، يحهبج عليه ذللثج ويئست، كذاف، فيكون ، كدمت، 

آا/ْاالرازي وتمر المرمى امالي يطر: 
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الأي للكفار، ممكنآ يكوف أن — وجن عر - الله نماه الذي وهذا وتنديه، 
إنماللت، فتكذيثهم كذيأ، عليلتح نمتمحوذ ولا كاذبآ، بمتونلئ، لا فإنهم حرف، 

المكين.تضر ولا المكين، تبين الذي الأوو الضربث من هو 
رصت ولا له، حقيقة لا فإنه بتكذيبهم، ئنثد لا المعنى؛ يكوف أن والثاني! 

ذلك،في كنكؤتهم كلامهم فإف به، اعتداد لا لما حزف فلا منه، عليلت، يعود 
أرادما تدرلث لم أي معل، ولم معل يقان؛ كما وهذا حملئ،، في له تاثتز لا لأنه 

قوله؛ومنه معل، لم فكأنه بفعله، 

بالفمالريق تنم، حتى وماونت أئن ولم وقلئ أشهد ولم شهدت 
منعليهم به حتج فيما يكد؛وئلت، لا فإنهم المعنى يكوف أن والثالث؛ 

.و/ /٣٨ الحجاج عن محرصوف ولكنهم به، احثجوا فما ككدبهم كما كيهم، 
لعلمهمهم أنففي يكذ؛وئلث، أي المعاندين، في ذللث، يكوف أن والرابع• 

قادكما وهو رئاستهم، على محاماة بألتتهم ححدول ولكنهم ؛صدقلئ،، 
أبيعن وهذا ]البقرة[، ه 3 بممحن دهم ألحمر وئثدن يقهم ربما ت*المحا• 

،.والئثتي١٢صااحلا،وةتادة 
بمولوفلا أنهم - اللام عليه - عئ عن كم_،لم، بن ناحية عن والخاص؛ 

آياتبجحدوف ولكنهم والأمانة، بالمدق يحرفونلث، لأنهم الكذن،، تعمدت إنلث، 
-عئ عن والمروى العبادة، من ألموه فما العادة عن الانتقاد هوف ويكن الله، 

_،،١ ٢ ١ سة توفي بأس، به ليس مفر، محل.دث، تابعي، هاتى، أم مرر باذام • صالح أبو ٢ ١ ر 
. o٥٢٢/ للذص الملأء أعلام صير 

. yr<\/Uير، نففي أنوالهم الطري نقل )٢( 
.٢٩٩أ/التهاوسي,< تقريب ثقة، تابعي الكو,في، الننزي كعب بن ناجية )٣( 
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نكدتكلا إنا - اللام عليه - للني ، ل جهل أبو نال ت نال أنه - عليه الله صلوات 
،.الآJه١٢هذه فزلث به، جث ما نكذب ولكن 

فيما سطلول لا ت معناه نال! ، كٌبل بن ٌحمب عن والسادس؛ 
يمعارصته.فيكدبوك عليه تثيروا لن يمثله، الإتيان على تحدوا الذي القرآذ أي 

إل،أكثرنم برجع بل تكذسلن،، على تدوموف لا المعتى يكوف أن دالماع؛ 
ثخلتةفي دلجاجيم لطهم، وئصئبم4؛ لأسهم، ظلمهم ولكن ئضديقك، 
•بملوبهم أبمتوْ ما بألمشهم بمكردا أن علمح، بمبلهم رئانبهم، 

منهمأحل يفارق فما تكذيبلث،، على بدوموذ لا • معناْ يكول أن • والثامن 
قوله!عليه نفثت التي الوجوه أحد في تعالى قال كما بمدك، علم عن إلأ دنياه 

ينفعلا حص وذلك ]النساء[، 4 م>-نح■* بل خ' لإدبئ آلكثكاإلا م بن إن نؤ 
الإيماذ.

آئزلهاالتي الكئ—، س به مثمئكوف هم ما أف المعنى يكوذ أن  '•والتاسع 
أفتهميكدثوف وإن٠ا تكدثونك، لأ فهأ ثمدئك، ملك الأنياء على 

صديمك،فيه ما آيئرا بمظها التي الله آيات س يجحدول ما بجخد ويظلمونها، 
فعلهم.حقيقة على وتصديقك لأنفهم تكذيب للث، فتكذيبهم 

له،تكذيبهم، في - عليه الله صلى - للنى سلته ذلك يكوف أن والعاشر؛ 
هويل وحيف لك، تكذيبآ هو ليس فنلهم إف قال! يأل منه، قالوئه لما وئهوينآ 

الإسلام،صدر ثي للض. عداوة الماس اشد كان المخزومي، هشام بن عمرو جهل أبر )١( 
.،،/٧٨الأعلام بدر، يوم وتل 

.٢ ٤ ٠ U/ الطبري بر تقيطر: عالمأ، يذكر لم لكن كم<، بن ناجية رواء ما الْلمري نقل  ٢٢)
على-، ٠١١٩سنة توفي بر، المنأتمة من كبير، تابعي المدني، القرُلي كب بن محمد  ٢٣)

.0oiT/للدص الملأء أعلام سر حلاف، 
. ٢٦٤■T/ للميرطي المثور الدر )٤( 
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فهمدب؛بل-، بنانك على آياته من أبزن لما وتكذيب تعالى، الله على كذب 
•حالفهم آيات ويكدبول ربهم، يكفروف 

تمعنتتن ويحتمل ، ظ/ /٣٨ الياء وصم بالتخفيف ؤيكذ؛ونكه ئرئ وند 
أىوآحنته، أبخلته ت مالت كما كاذبأ، يجدونك لا I يكوف أن أحدنمات 

ج؛انأ•بخيلا وجدته 

فلانآ،أكدبت يقال؛( بحجة، كد؛لن، على تدلوذ لا المعنى يكوف أن والثاني• 
وص— عليه الله صلى — الني في عليه بمدرول لا ما وهن-ا كذبه، على دلك أي 

ونهاك.وأنهك ووصنت، أوصنتح بمنزلت فيكون كدبته، من نرب 

يقدروللا ونال! محمفة، يئزوها كان أنه عباس ابن عن الضحالث وروى 
يكدبوئكأذ فأما قرآنا، القرآذ يكون لا أذ على ولا رسولا، يكول لا أن على 

؛قاة.وقد الكدبث،رأ،، وهدا الإكداب،، فداك يكدتونلخ،، فإنهم بأنشهم 

عليهالله صلى الوسول خبر في مسألة 

ءانهاوقوله! ،، الإبل؛ أعطان فى الصلاة عن - اللام عليه — ئهيه عن نثل 
للجامه،أعطانها فى الملام عن الهئ كان إن : فقالواجن، من حلمت جن، 

علىندف به آقترف والذي نجي؛نئاثها، مكان وكل والزراب الخم، فمرابص 
ألكما الإبل، من الإبل أل علم وند جن، من حلك جن لأنها نهمح، إنما أنه 

ولدتنافه نز ولم الأسد، من والأند الخيل، من والخيل البقر، من البقر 
يزنهانكزه لا فالجن جثا كانت وإن أنها على بعيرا، ولدت ثيْلانه ولا ديaلانآ 

•٢٦٤م/يوطي للالمنثود الدر ثنثلر؛ كب، بن ومحمد هماس وابن علي عن منقولة ر١( 
.٣٢٦٤! يوطي للالمترو الدر بفلر: )٢( 
الترديالإبل اطان ني الملأة ص الهي وروى الم». محي الإبل ذارك الأءطان: )٢( 

(.٢٦٢أ/المفهرس )المعجم واحمد والدارمي ماجة وابن والناثي 
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ننبلمإمماوأإنام اثنخ ؤأق، تعالى; لقوله وكئ١رأ، مؤمنين منها لأف لجنسها، 
فمفكذلك كان ؤإذا ه م؛ ث ي فياثا شمعثا 
يرانا؟في الصلاة عن ثهينا حض كفارها من الإبز كانت 

وهوآخر، خبر فى يكر ما وجه على هدا إذ نيل• أذ ذلك؛ عن أجيب وبما 
أصلفي فكأنها وجوانبها، ئواحيها من أي ، ٢١١الثياشيرأعنان من حلمث أنها 

فيالصلاة نكرة الجن، من وهى الشياطين، منه حلمث جنن من حلمن الحلمة 
٠لآخنجواعليه; الله صلى - نال كما منه، حلمن ما جنن من كأنها لأنها أءهلانه١، 

لذلك.بقتيها الصلاة عن فنهى ملتهال٢، ئكن0 شيعتانآ به فإن الوادي، هدا من بنا 
جنونأفيها أة المراد يكوذ أن وهو الأول، من آئوئ و/  ٨٤/ آخر لجواب 

مهجن؛، ١٠^^بالصلاة اذ الإنتثعثد أن صاحتها، أهلكن بما فن عليها، تنعلن 
فلاذنقال; كما وهدا منها، مذرز ولا لديعها، متأه_ا غين وهو مكروهها، عليه 

الأتهمتن;من بالله نعوذ الخرب; نقود ولذلك بمزر، كما نحذر أي شيهناذ، 
،.٣١١٠٣١والخم الثم 

تلدوهو الحوش، إلى الإبل من أ جئسسبا الم'--، أن وهو •' نالئ وجواب 
الإبلأمر وهى حوشيه، وناقه حوبيه، إبل فيقال: الجن، م به أذ تزعز 

فدالخوش يلاد هي الي الجن م أذ أريد إليها منها الماقة شذ وأءننبجا،فإذا 
روبه;نال تنلها، من فجاءت أصلها، في بث نحت 

الحونزر؛،بلاد من رحانا جرت 

.rwiTالحديث غريب في المهاية الار: ابن يفر: )١( 
•( U١٧٧/المفهرس )العجم الوءلا في مالك رواه )٢( 
وض،الأيهنتن: باللهمن اأمذ-ىهم(:اللاغت رأّاص ارمخنري نال )٣( 

الهائج.والفحل الشل ينل؛ 
.rroالمفمل.\/والعجم ، ٧٨ص روبة ديوان )٤( 









تثاب ينوا قد الجبل هذا نازله هم الذين الرؤساء أف تلنهز ت يقولث 
،بالحال-، وئعمنت بالغيم، ئغطت إذا الجبل كأعالي فهم والثتص، الدرؤع 

كالثجروهم ؤيختلطوا، نحوكم فيروا جم عدد منهم ينهض أن ويوشك 
فل/: ٨٥/، ١^٤١١ين هزذ قال كما كي؛، والنبات 

ومنئرا علينعوف سنمتكم أنكم المضلل لمخر ا من زعمتم 
وسحبترمث بالمروت كان وقد سصئونهم آلأ الوادي شجر فيا 

طريقعلى ونهم، تضئ ألأ الكثين الجيش أبها الوادي، شجن فيا ت بقوله يريد 
عددكثين عدد أيضأ الوادي بهذا كان أي بالمزوت، كان وقد وقوله: بهم، الهزء 
:المستت قول ومثله النبتين، هذين 

والأئابالتمث لثصزه داعيهم الأرض شجر دعا 
آخرين:معنيين بسحبر، رمث يلتفئ أذ ويوشك قوله: ويحتمل 

إبلدمرعى الرمث،، المحيرين إبل مزض يكوف أن أحدهما: 
قهليعآالإبل قطينا ويجنز هذا، براعية يختلط هذا راعية أف فيريد الئغئ، 
الثجران.احتلط فكأنه واحدا، 

هذا،على البق هذا ٥^•^، أحوافها في تختلعل أنها يريد أن والثاني: 
•جوبما مح، ويجمعهما 

قبل:أنثيناه الذي البيت ونحوه 

متئربرنع تلائثا ما إذا مجب رنع اليوم في*ظطن 

٩٦ه/الأملأم الإسلام، أدرك جاض شاعر المط، بالمع اJالب عطة بن عوف )١( 
. U٢٢٠/^٢ ١١١الأض، حال وم نقذ، حاض شار غنى، بن المسب، )٢( 
معنى(.)بيت عن الحديث عند عشر الخامس المجلس في مسق )٣( 



ثو

طيزرا،عندي لمسحاف ننس 

خداعهوعمل عليه، أحيائه توجه من صاحثه يؤنس رحل ٠ رجلان يضربه 

ولاله، أهلا يكذ لم إذا نداآ، مانله ويمرم جداة، عن الطمع يقطع ورجز فه، 
أرضفي لا الحجارة صالت، في شل عندي مسحائلئ، أل والمعنى تسثحمه، ممى 
طثن•ذات 

عنمعؤللث، عرب، كر أي ، أصلادْ عن محمارلث فل ت قولهم وئبمحوه 
لأنالصزر، حصول إلى شر وهو الأود، المعي تجاوز قد وهدا الهثثة، 

تالأعشى قال كما شنه، صز فقد معوله نكست الذي الصالت، حفر حاول مى 
رالوعل يزئه وأوهى تضرها فلم لتعلمها يومأ صخره كناطح 

آخر:وةال 

و/ ٨٦/ مخنادها الكدى ذات عن ومد أنهادها عئصث النجاث إذا 

وجارهاصنمها مها م بكل 

كثينعام كان إذا فيجري الوادي في نقهت ماء وهو ئجل، جنع اشجان 
دم،أي نشت،، وغئفئ: وغاصن، الوادي. آنئثجل يقال: ومنه المطر، 

لها.النمس حن باسقاف النجال هذه ئغيص كما ننال، من خيئ 

٠ Y١٩٧/الأمثال مجسمر ال-لانى: يللر: )١( 
.؛U/n Yالنمل والمجم ، ١ ١ صرا الأعثى ديوان )٢( 
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والعشروىبث 1^1 المجلس 

القرآنفي سأله 

3هءدنداد4 رءائ أبل عيي جف نثث ؤ يجئ؛ عر - الله قول عن نثو 
وغيرياوالقمر للشمس ونبقآ الله حليلر يقود أن يجوز كنس • فقيل تالأزعام[، 

امحارهممن هذا بمح رهل قائله، ثى كمر إلأ هذا هل ربئ، إُها لكواكب اس 
الاسدلأوعن عمل كفن ت نل اذ وهو آخر، وجه من عليه وطبن عترئ؟ لهداية الله 
د'روئ الين، د يأ ت لم ُانب ومح> أظلا ص اش لثص اص 

الدلائلأن نع الغفاله، هذه الشمس عن يعقل أن بمح وكنس الفللأم، الكواكب 
وماالاشاهة، هذه للكواكب ؤتنب وأممر، أحج للجاحدين وهي أنلإ، فيها 

جنسهامن ؤتثتغز بها، والاستدلال الشص فيشي ساعة، يوف الزمان من ييثهما 
عندها؟ئنتحمز م ما 

وئردْرا،؛الثانذ الْلعى بجلل ما مها أوجه، عثرة من ذللث، عن والجواب 
وأفرأئ، ما حدوث على الامتدلأو وجه على ذلك إف يقاد؛ أن ^٠٩^١ت 

ؤللويها،بعد بأفولها وآصتدد ثنبهه، ولا يشبهها لا يزئ، ليي مخدثآ لها 
إذاوأثها خدؤثها، على وانتقالها وزوالها و؛تغير'أحوالها شروقها، تند وبغروبها 

التكلفأمام ذلك ويكون تنثر، أن سثجى ولم آلهه، تكن لم الصفة بهذه كانت، 
منالمحه تبمد يكون أن الرب حن أي ر؛يه ؤ٠ذا ونوله اللؤخ، ومحل 

أد4خلى بزاة بما فل/  ٨٦/ نتهآ الأشياء أبعد وحده ااكوكنا رأى نلما المر؛وب،، 
متننرصأيكون جميعها في وكذلك أفؤله، في يالغكر بطلأيه ئ ناف ثم رثن، 

حجته.ؤيتنثى صحته، ويتامل فوله، ليثيبز منها، واحدا واحدا 

)ا(بفلر:شررازىما/ها.
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تعالى:كقوله زغهأ، في أي ه ربي قولئ يكوف أن الثاني: والجراب 
؛٠٠١أباذ أقو ؛لئا نغمكم'، في أي زنمك[، ه 3 ثي=ةمحى أق ؟اب;أم ؤ} زؤ 

ملهم.بطلاق 

طريقهمعه لبمالكوا عليهم، الاحتجاج إلى استدراجا هل.ا يكوف أن والثالث: 
معاندته!؛صدة ليس وأنه هدئ، عن وباحث حق، طال1، أنه علموا إذا الفلر، 

الكوكن،،وهو وأدينه، تعبدونه ما بأهون فبدأ عليه، هم ما رك في وملاجتهم 
الشص.وهو وأم؛، آزهميب في ما بي الحدوث آية من فيه فاوحد 

نرب،في وجعله زمانه، جثار من به نز أباه آف الخبر في ما والراح؛ 
أمهبأف قيل وقد رزقآ، فيها له الله جعل إلأ أصابعه من إصبعأ تمص لا فكان 
فيليلا أحرجه إحراجه وأراد قوي فلما يمرود، من عليه خوفا معار في ولدئه 
علىفعحالأ حالأ ولتتدغ يتعوذء، ل»ا ضياء على غفلة صره تهجم لئلا ظلام، 

فرأىتجمعه، كان الذي الغللأم بند البصر، نعاع ننلإ الن.ي الضياء نحو التقليص، 
الأستدلألر١،.آحر إلى قال ما فقال محبوده، يهللن، وهو الكوكب، 

ماعلى وانمج غين الظر، طريق في ذاهب وهو ذللتإ يقود أن والخاص: 
منهالخطأ وثنيي الفلر، على ض يالم وبروزه يمليه حتى خاؤر، أون إله يدعو 

والتغم.الطل تلخمه' ولا بماهد، بما بمثهُ لا إلهأ طلن، الصواب، إلى 

ولزومالمحنة وقبل الطفولة، حال في منة ذللئ، أف مطرب عن والسادس؛ 

منقيت،موان ثومه سأَت كأنه الاستفهام، ألم، ؛حيف، يكود أن وائاح؛ 
له.معللا عليه كز نم نولهم، عليهم ومثرر 

.٣٢٤.  ٢٦٢\اترالطري تفيمملر: )١( 
.rxolsالطري ير نفيطر: )٢( 
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الإيمانوبتستر الما'ب، في الخلود الكبر سر تنثجى كبمن فقيل• ،• كبر®؛ 
الثواب؟في الئلوئ 

تيجهض س ذلك عن والجواب 

يجبولا العظم، في الشثن تناهي على تنبيه هذا إف ثناد! أن ت أحدهما 
الأذ تسيره حى موقعه لجلاله الايماف ت قال فكأنه الأثر، من المحكم في لهما 

الأ0 منه اليسير حى والحلق للخالق منحطه لأثه والكتن النار، صاحه حل نل 
وتكفير.احتاط من أحكام ذلك بحد تعالى ولله الجنه، ماحنن ندخل 

صغيرة،صفئ دارأ ترى أن يفله وماد• منيبه، اض يه آلم الجواب وهذا 
الأذ الدور من أمقابحا وحكلم حكمها تريد أمير، الدار هذه ينزل لا I فتقول 
أنحكمه ليس أي حر، ينزلن لا بلد هذا ومثله؛ يترلوها، أن ويجوز الأمراء ينزلها 
يحوليكود أن الأكثر الأئز في أف المعنى هذا وحفيفه ظ/ الأحرا,؛/٧٨ ذزل4ُ 
-محكمفي كان نكي لمن بالتكي، لا الاه، طاعة في والتذلل بالتواضع الجنة 

المؤمنين،من أنتاهه حكم في كان آمن ومي الكفار، وهم أمثاله، مس الأكثرين 
إلىله وانئعاب للكلام، متنع فيه الوجه وهذا النار، يلحلول لا الدين وهم 

مختلفة.مذاهن، 

يقالأن وهو عليب، حمل إذا صحته في اختلاف لا ما الثاني! والجواب 
تكقد،عقتعالى: قوله محنى وهو الإيمان، مثابلة في هاهنا الكي 

يسبزأف ذللث، على المحنى فكأف ]غافر[، ه ث داحرإرن< جهم ّيأ-خلوة بمادق، 
أ0كما العقاب،، دوام موجث، ، للحناسم، مخبهل الأعمال به حتمن، إذا الشرك 

.حكمهاوراير لها، ماع يئارتإ البه ختمت، إذا الإيمان يسير 

صحيح;شرح الأحوذى عارمة )يننلرت ماجه. رابن داود وأبو والترمذي لم مرواه 
ؤ( ١ ٢ ٤ A/ الحلب الكب، دار فة اكرمذي، 
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نحويةمسألة 

)يا(من تدلآ الميمان ت المريوف فقال ^ ٢٠٧١^فوله في النحويون اختلف 
ومعنا:ْالأنر، فم شأ اليمان ١^: وفال ألاه، يا والأصل الأم، أول في 

ماعلى اليمان كانت ولو ،، بخيرأأئنا ألله يا تقود كما بخر، أثثا ألله يا 
الدعاءفي مثلم فعلتن بين للجمع الكلام، في ذك حنى لما الفراء إليه ذهب 

بخير.أمتا أم ألله يا ننتمغ لأنه الأخر، على أحدهما عهلف عير من 
ننه3رُبي، الاسم إلى صمء لئا القز إة يقول: أن الفراءُ به يمئ ومثا 

النداءحرف حيف فاختين الاسم، ثقل واحدأ ثيئآ يجعلان اللدين الثيسن تركيب 
وربربما، • نوك في الممافب المنادى حذفه،ع تختار النداء حرف لأف معه، 
وقدمنها، تدلا' يكوف أن توجب لا )L( نقوط تال: وكدا، كدا آم 
الشعر:في حاء 

ماراللهم يا صلنت، أو سثخت كلما تقولي أن ءليائ، وما 
الكلمةُدِْ وفي ذالمً، فوك: في مع' القز ي، كما وهدا قال: 

علىوالمعنى أم، ز أصلها إف يقود نن فنهم الحويين، بين خلاف أيفأ 
منومنهم وكل، آئنذ أي أم، بمده: تقود ثم العلعام؟ قي حاجه للث، ز ذك: 
أيالشيء لتنق ملهم بن ولم تشيهأ، )ها، فتكون هالم، أصلها إة ت يقون 

كماالصوت، منزله نزد الذي الاسم إلى القز صم اللهم فكدسر قال: حمنت،ث، 
•قلم و/ /٨٨ فى الموت إلى الفعل صم 

.١ أآ/ا■• الزجاجي جل وشرح المراح لأبن الأصول طلر: )١( 
.ص٢٣٥هارون محمد الملام لعبد العربية شواهد ومعجم ٥(، ل )١ العرب لمان )٢( 
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أسود،يرئ الئحل١، بمقار)ة لأنه أذنم والظن ظلها، يريد دهماء، ثعارصها 
لمؤنث،جعله لأنه مذكرأ الثلث كان وإن الدهماء وأئث، باللمس، يوصف ولذلك 

عليهاتند أن عادتها من لنز أي رحث، لبمث وقوله؛ هي، فكأثه 
الظن:في الأحر قول ومثله 

ظ//٨٨ ترى لا مما بولع مدلغ لصنحسها مراؤح 
الإرصاغبمنه لم ومي، حي 

الأحرئ،الجنتة إلى جنثثها إحدى من يممن أى لصنحثها، مراوح فقوله؛ 
المشرق.ناحية إلى وبالُثى الغرب، ناحية بالغداِْإلى فتكون 

يكنلم إذا ومحاح مدلغ، رحل يقال؛ كداب، مدلع قوله! ومعنى 
الأحوال،مذ كثيرلإى ]في وزواله ودورانه لممله كداب، وظث اممائ، قوله على 
متاممته.تنتمي ولا مصاحتنه، تدوم لا صاحب فهو 

ئوشلرب، فثفز -دز، الماقة أف ثريد ^;؛٤، يزئ لا مئا ئ وقوله: 
المنوعةفنل يمنل فالفلث الناقة، برويع أيما رؤغ قد فكأنه القلي، في ذللت، مثث 
•يروعه ما بر لم وهو 

حي،هر ١١٥١١الطريق في يقال كما ظاهئ، هو أي ومئت،، حنجب قوله: ومعنى 
أي.ا-سال إذا 

الحقيقة.على الظؤ وكذللث، فيه، روح لا أي ومي؛؛،، قؤله؛ ومعنى 
إلىصعر من انتقل حيا' الثلث هذا لمز أي الإرصاغ، يحشه لم قوله: ومعنى 

الأحر:قول ه ومنلهذا، يحارصها التي الناقه هذه كانت، كما بارض-اع، كتر 

الشمس.الصح؛ )١( 

•الأصل ني داصح غم العمونن محن ما ( ٢١
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حنيثيعارصها ف حن بثئة ، تدطننها[ر وسة 

فيأئئ ئد اش ومي ازئث، الثانأ والثب الجل، في ال>غ الأولى الثئة 
مز.مثنتاه ما على الفلز هو الأدهم والجبن، منها، 

ثقل
\ص\ذستهدي V ص 

إصلاحه،على ئئدر لم والصلاح، الرشاد طن، على شثه تحمل لم من أي 
نفسه،إضلال ]تعمدارم س والمضاف إرشاد؛، إلى سل فلا الضلال ثنمل ومن 

والتناوم.كالمتغافل 

مسهل؛،،من إلأ أحاف تحفظ شيء كز من الأحر: المثل في نولهم ومثله 
المحاذر، رقؤعءلتأو العادية الثبلع من اف الإنتحرس أن مدر حذ يراد 

مادةمن فكل نفه، قبل من يجيء المكروه كان إذا تحمظه أن مدر ولا الأتية، 
غير؛.ال؛ن الفحت أن تثفنه لم نفه، جهة من 

االقوممحلت قد لي ذب لا و/وهو؛ آحر/؟خ م-؛؛ت منه مرب ومما 
ماعلى أشرف حتى بمن فلم نصحه، فه بما عليه أنير لمن هذا يقال، ، استقوا 

الانتقادوأرادوا ماء، ذات بثر إلى ممازة فى انتهوا نومأ أ0 وأصله هلاكه، فيه 

الأصل.ني واضحة ض )١( 
الأمثالسع المداني: )٢١( 
الأصل.ني واضحة ض الكلمة )٢١( 
.Y٣٥١/ المضي والزمخشري: ، YYA/Yالأمثال مجمع الميداني: )٤( 
الأصل.ني واضحة غير )٥( 
ؤ YU/Yالمضي والزمخثري: ، ٢٣•Y/ الأّثال مجمع الميداني: )٦( 
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أمرهم،ني تحزموا بأذ المثل صاحب عليهم فأثار ، ظنون بثر إلى عنها 
1ت'جوغالذي الماء على معؤلص غم أسظهارا، المشس الوجود الماء رننتقوا 

المنزلُي كانت التي الثر في تجدوا لم وردوا للما ظقهم، كدب وربما أمامهم، 
نال.ما المثل صاحب فقال العطش، إليهم فأبغ ماء، الثاني 

.٢٢٧بماء الماء' زذ آذ وهو: الآ-م، المثل نوله مض ومل 

■بمانهاُ يدثق لا • ظنون روبنر • ن( ن ظ اللاغة )أساس الزمخشرى قال )١( 
.٣٧\ا•السشس والزمخثري: \اص الأُثال مجمع الداني: )٢( 
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والمقرونالرابع المجلس 

٢١ااقرآنالهن ]سألة 

ثثنثز ٠٧صن تن آقآم ٌ رئي ؤ وعزت جد - الله قول عن سئل 
ونيوم1تتدع، بكر سنثم؛ ئرئ ند فقيل: ]الأنعام[. دئّئوؤ3ه 

للميتدأحبرأ أصبر ما يكون أن يبح ولا يخالفه، ما على الشيء عطفا هذا 
منتثريكون أن تجر لم القاف فتحت فإذا للمعهلوف، حبرأ عليه المعaلوف 

المضمنالخبر كان فان به، مفعول إلى تثعدئ لا آمحتقز لأن كمنثويع، به مفعولأ 
يجوزلا لأته منممئ، قاف في الكن يصح لم تقن مفلكم تقدير على )لك( هو 

منممئ،في القاف فتح يصح لم )قمتكم( المأءن.وف الخبر كان ؤإن ننثر، فلكم 
معناه؟وما ذلك، وجه فا منتقث، فنكم لقؤله: معنى لا لأنه 

نبضثم نذكرها، أوجه عشرة من والمنثويع المنذمث في الكلام نيل؛ 
اهما.;ينءلها"':

والئنثنذعنمنه، الأب، به والمراد المكان، عن المنقرعثاره يكوذ أن أذلها: 
والخويعالأب فيأ الخثر ومعنى منها، الأم به والمراد المكان، اسم أيضأ 

نمتهاس أم للأب نمبجا كان للزلد أصلا كانت لئا افقه أل الأم في 
لأنهامتودعأ والأم فل/  ٨٩/معه مدتها لطول لها تقرأ مالأب ءثنمى للأم، 
)منكم(الوجه هذا في المتدأ حير ويكون قريب، عن فترد أودء.تا، ما تأخذ 

فلكمأي؛ )لكم( المحذوف يكوذ أن ويجوز أم، ومنكم أب فنكم التقدير؛ 
ام.ولا لها أب، لا ٠^^١ حلقتم التي الأولئ والنفس ام، أب أي تويع، وممتقن 

المرصع.هذا مثل ني إنباتها عر المؤلف جرى زيادة )١( 
.U٣٧٩/اكلبري ير نفيفلر: )٢( 
.r٣٣٢/ لأيوطي المثري والدر ، ١ أا/\/• الرازي ير نفيطر; )٣( 
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أستقراتفالكم قال: فكأنه الئندت، والمستودع بالئنتقت يراد أن والثاني: 
—آدم حلؤر لما أنه المعتى ويكون رمأكمآ إصمار هازا عر يضخ ولا وامتدلغ، 

وهووانيداعآ. استقرارا لكم أل إلأ أولاده، جمح حلى فكأنه — اللام عاليه 
النفيرالوقت !ر للأ؛ واسيدلع له، ثفار'ثه الاه يقمر أن إر الأب ْعَ ماءٌ 

منه.لمنؤلها 

ؤيإدلغدرؤثتنبغاتعار: لقوله الأيبث، ظهر بالمنقر يراد أن والثالث: 
الأم،بطير والمستودع ،[، تالأعرافءقهمم3ه دبجيمءادمتن

فهماالئحم، إر جماله تنحدر نم فيه، وتجتمع المسلم، إر ثحثن، الملمة لأ0 
)لكم(يكول أن يحتمل الوجه، هن.ا في محممئ المبتدأ وحثئ لجموعها، مكانان 

فبز.نقا ما على )منكم( يكون أن ويحتمز 
وسمني«ن،الأب، تويع وبالمالأم يالمتمئ راد أن وهو قادة، عن والراح: 

يزن،إليها وصالم، فإذا رحمها، إر وصؤلها تبل ئناننر اللفة لأن تقرا م الأم 
ثهؤتهامن الولد كان لما للثهوة، متقن فالأم الثهوتين، من الولد فلال 

بحاله.الأنثى ار يؤديه ما أوئ لأنه تودعآ مالأب وممر الوالد، وشهوة 
متكاملفيه يستقر الولد لأن الأم، بهلى المستقر كون أن والخاص: 

ثدتن ُ أمه؛نآ=ظم بملؤن هأثآلإi، ؤ تعار تال كما الأجزاء، ملثم الأعضاء 
منتزيعوالصلسث، الخياةِ، ينته متر غيئ أبيه صال فى وهو ]الزمر[، إآه حاي 

مل.قدزنا اللذين الوجهين عر الميتدأ وحط تنغز، والنجم 
فىتقز آّالذي الثنممز وقاد: القاف، بكنر أنه مجاهو.أاا، عن والمادص: 

٠ربلئ، عند تويع والمالدنيا، 

.U٣٧٤/اتجري تقبر يفلر: 
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المكانوالمثريع ١^^٠؛ المستمر قال؛ عود، مبن اش عبد عن * والسابع 
نيهويدين به، يموت الذي 

توثعومالثبر، ر/  ٩٠/في أي منتثر فمنكم ت قال الحنن، عن والثامن؛ 
الدنياجعل ؤإنما ،، ل ماحبه أحدهما بمص أن يوشك قال'■ ثم الدنيا، في 

قرآمن قراءة في المعنى هان.ا ويجوز القبر، في لنثه ومحلول فيها لتثه لقلة مستودعا 
إلىالدنيا في وامتيدلغ والشر، البعث حين إلى الشر في منتثر لكم أى بالفتح، 

الموت•حض 

منللمهتطين قال كما الأرض، في استقرارنا تمت بالمالمراد أن والتامع؛ 
تكنفينعليها امتنزوا لأنهم ]البقرة[، ؤدهذفيأ'مح،ظرعئله3يم الجنة؛ 

الأرض.في الاستقرار بعد وذلك، القبر، في ومستويع الأ-حرئ، للدار ئزبئ' 

تقديمويكون الدنيا، وبالمنويع الأجرة، بالمتقز بمراد أن والعاشر؛ 
تقتبالمأريد فمنى أولأ، أريد آجر نهو حلمتا، لها لأنا الا-نيا على الأجرة 

معنىعلى ومستويغ، تثثر م لكم ■ فالتقدير المصدر أو المكان والمتويع 
أيوالأم، الأب، جبلا إذا )فمنكم( إضمار أيفأ ويجوز وآمحتيدلغ، استقرار 

المكاذ،أوجه؛ ثلاثه يحتمل فانه تويع الموأما تولع، مومنكم منتنر فمنكم 
منويع،فالشيء فلانآ، الشيء اّتودعت، تقوذ؛ لأنالث، به، والمفعول والمصدر، 

ذلكتقن المفي ويمح تولع، موالمكان متويع، والمصدر تويع، موفلان 
يتعدئ.لا فإن)استقت( به، المفعول إلا 

.\١٢xrللسموطى المثور والدر ، U٣٧٣/الطري ير نف)١( 

.٣٣٢م لليوطي المثور والدر ، V٢٧٩/الطبري ير نف)٢( 
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السلامعليه الوسوو حبر في مسألة 

الفقيل• ء، بأصواي~كمُل النرآل ُوبموا عليه• اف صلى - نوله عن بل م
يكوفولا م_ئكأوإ، كز زينه الله كلام وهو نص، نزينه أن إلى بالقرآن حاجه 
له.زينة شيء 

أوجه•ثلاثة من ذللئ، عن والجواب، 
حضحمه، حرف كز ووقوا له نراءنحم حتنوا المعنى يكول أن ت أحدها 

له،كالزيتة الإئساغ ذكو0 يلأبنها مما حالمة، صافيه الأسماع •موJه نبرز 
-عليه اممه صلى - الله ود رم رأيت نال: معمل، بن الله عيد روئ ما ذلأثه وعلى 

الماصيجتمع أف ولولا ير"؛ع، وهو القح، مورم تقرأ وهو سر نانته على 
لر.ئكازلإى.

بخشيةالوعيد آيات ائززوا المعنى؛ يكوف أن ظ/ ٩ ٠ / ت الثاني والجواب 
صوتص يقتضيه بقا ووعظ م ص فه مض لكث دحنوع، لئيم وحنوع، 

الأّماعفى وحننآ المقوس، فى مررأ يعشيه، مما ذلك 'فيكوف ولمظ، 
-اف رمول نئل قال عمز، ابن عن طاووس عن الحديث، ذللث، وص والقلوبث، 

أنهأريت، نرأ إذا من نال؛ بالقرآن، صوتآ الماس أحس ص - عليه افه صلى 
أولملثج.س حس-إل؛ا ئ طلق وكان طاووس: نال ،، ٣١٥١يخس 

(،T٢٧٦/ )المعجم واحمد والدارس ماجه وابن اني والنوأبوداود الخاوي روا• )١، 
.٥٣٥ا/الخفاء كثف الخجالوني: ويتفلر؛ 

(.٢٢٢٢; المفهرس داود)العجم وأبو وملم الخاري رواْ )٢( 
.U/Tالأمتار كثف الهثمي: ينظر: )٣( 

أعلا•ص -، ٠١*•ّنت نل توفي محر، زاعل• تابعي بمري انمزي، ميب بن ُلمح ، ٤١
AATioالملأء 
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تعالىاف قاد كما ترتيلا، القرآف رئلرا ت معناه يكرف أن •' الثالث والجواب 
بعض،من بعصها والكللم الحروف ميروا المراد فيكوذ - ، السلأمأ - لنث 
لالساءع،تنكمل ولا المعنى، محسن متصلا، ئئطعوا ولا منهعلعآ، ثملوا ولا 
حننه.فى زاد كذلك ئرئ فإذا 

الكلم،قلب م، العرب مريقة على يكون أن يهو راء بجواّ أجنب لثل 
مداس":س انماس مميل النمذ، اس إذا 

ايزرمآإلأمولاآئولث ونالي مي ثبي ثدتت 
الثنزئ،طلعتؤ ت العرب تقود وكما ومالي، شي منه نديت، أرادت 

نيسابن تال وكما العود، على الحرباء انممنؤ أي ^^١؛، ١١عل العود وآتمن، 
\وبيتص:

او،نمار وحشيأ أنلتت كما يمنى في أنiموها
وكقوله:

ارحمفريضة الزتاء كاف كما 
فىكثير وذللث، وحشتئ ونق أسلم وكما الرياء، فريقه الرحم كان كما أي 

التقاJيمدو0 الحقيقة على ذلك تخملون المحققين من وكشز العرف، كلام 

•لالمز*لا ؤقئلأ'محاذتيلأ تحارت توله ثريد ، ١١
مكة،نح تبل وأسالم الإصلأم، أدرك نومه، محادامحتإ من قارص شاعر هرداص بن الماس ، ٢١

.٢٦٧*ا/الأعلام ، ٠١٨نحوسة وتوفي 
ينفر؛ديوانه، في موجود همر دمو اروي بن لحردة ربتي، العرب لسان في، منغبرّ ابن، به ن، ٣١

.\ AAt/oالمنمل المعجم 
الأموي،الصر في فريش شار له، ف والرقثات فنس، بن افه همتي ونل؛ افه، عد ، ٤١

. ١٩٦؛/الأعلام ، ٠٠٨٥متة نحو في توفي 
. ١٢٦/٥المنصل العجم ت يتنر ، ٥١
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ومعتىالجمل، هي التي الأصوات أشبهت الالففله هان0 أن سيبويي حجة ومن 
لماالبثيه هذه أف القول هدا وتحقيق الجمل، موقع واينه أنها الجمز هي قؤله 

نحوالنداء، بها حص التي كالأسماء كان فيه، إلأ ستعمل ولم بالنداء، احتصث 
عفريقالث لا كما وفتق، غدر جاءني النداء غير في نقاث ولا فنق، ويا غدر يا 

وياالخبيث، غدر يا مادت أن تجز لم فكما لك، الله غمز بمعنى لك، اللهم 
حصلما الألفاظ هده لأن اللهم، في يجوز لا كيلك وصفأ، فقنع الظالم منى 

أوأم فيها كلام جملة على داق بالإنسان، يموت صوت والنداء النداء، بها 
لأفالجمل، ووصف الأصوات وصف، يصح لم كما وصمها، يصح لم ثهي، 

مقامهاقام ما 0؛i^، وصمهما، تصح ولا وأسم، فعل مختلمن من مكبه الجنل 
وصفه.تصح لا 

مهلاالموت، صمن في صار ند العاقل، زيد يا تولهم• في فربد نال؛ فإذ 
ظ/ ٩١/ اللهم منمق كما ذكرئها، التي للعلة الداء، حال في الوصم، منعئهُ 
١لموضوعهالأسماء من يكى ولم الداء، غير في هو كما الداء في زيد ! مكر

الأصواتفأستهن، له، الداء بها حصنت، الي الأسماء صني، كما واحدة، لحالة 
يقعمما يتادئ ما ومحار وزيد الأصوات، تمغ ما ئمتعنت، واحدا، مكانا ئلرم الي 

مافيه يلزم فلا البات، لهدا مصوغآ يكوف لا الداء في لفظه على الداء غير في 
٠للحكم الموجودة العلة لنفد ذكرت، 

مضببت 
مقوملا آزصة ع سنا يظن لدمعه ينث، الفيل كظهر وحف 
وجوهآ؛بمشز الفيل كظهر موله؛ 

.الئكوم-، محون، هائل مهيب حطت، أحت٠ا؛ 
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رنث،الملة في الأصمعي قاد أغبر، أسود أقع المراد يكوذ أن والثاني؛ 
الشاعر;نؤذ ومنه الحصنةِواماد، إلى تقرب لوئع والأرمك 

ال0مإوالمذ طنزالكو'اي، i؛3U الفل ونلةبثول>ن 
ذلك:في الناعت ونال فيها، ثهتدئ لا غراء سوداء ليلة أي 

يتبولا يأس لها لس ّوداء ُظلمة البمل ظهر *~ل دب؛ 

الخطوبعلى موف، الحهلب هذا راكب أف المعنى يكون أن والثالث; 
متكأ،لا الفيل ظهر مزق، أن كما دويه، وهي المظام، 

اللل،شتوي متكان كذ ونشنل تنم كاللل بجيش أي نناء، بفلي يقوله؛ 
الشاعر;وماقوذ 

ئغئداأرمحي كلر سماء كغلل عامر جن قومها رماحآ ثمثا 

تعمل،أبينا جدود عامر جئ قومها قؤله; ومعتؤر ثابت; وجذنا ئنتتاها أي 
جدنايريد أن ويجوز إصابتها، قبل نصيب أسنتها تعمل نم الرماح، هده قبل 
لأناجدنا، أقامت، الص ، ]هي[لالرماح أف يريد أن ويجوز الرماح، فوق عال 

لأركنايأذركناَ؛خدها.
لأنهالما؛ ظل الأيد ونئئ الأيل، عن بارة تناء ظل ; و/  ٩٢/ وقوله 

أنويجوز الأرض، ظل الحقيقة في كان وإن منها، ؤيدو الماء في يبدأ ظل 
ماتطنق بجيش ومحعناْ سماء، ينئي الحان، لأن الثحاب، ماء البظل يزاد 

رويدأ،تسير أنه فى السحاب، كظز بجيش يراد أن ويجور السحاب، حلل يطبمه 

وأُار، ١ ١  ٠٢ص الكبير انماز محاب شة: ابن طر: التلممينأئينشل، )ا(
اور-ض

الأص}،.ني لبت يادة )٢( 
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هىلميجادؤ • تعالى الله نال كما سرٍغ، وهو وانفأ، تئوهمه !ليه الماظز وأف 
الثاعئ!قال وكما ]الممل[ إذه ثمرمر محهم( ءس؛اجايدة 

تهنلجأ١،والئلكب لخاج وموف آثهم بمب القني مثل 1ر'عن 
ظاهرهانيئ الخيل حوافز لأن ثوم، أدلى ثام لا أي تهرم، لا أرصه ونوله• 

الشاعئ؛نال كما جميعها، في وتور وباطنها، 

و0ئمهرالضاد_، مظال نمزلث ومعربا شنق بين سننا نحن إذا 

ناثمآ،مها كان وما يقظاذ، وهو مطوءا، الأرض من كاف ما عنئنا مماه: 
المفاوزفي وسارت ت كم إذا الجيوش وكذلك، قدم، فيه ثور لم الذي وهو 

فتهويمسعها، لا الئزق لأف ثوطأ، لم المي الأرصى إلى ال٤ئق ونخطتب 
لها.الحوافر إثاره وئمئها عنها، الاثار دروس هو وثومها نومها، الأرض 

ثشد

الجوادلا يصبيك الحريص 

ددر0له مذ لا إليها، توصلك، ئطلثها التي حاجتاف، ؛ي نوئ له مذ يريد 
فوله:ومعنى طلثك،، إلى وصؤللق، وفي حاحتلث، في له هزئ ولا عاليها، 

له،ووزئت له كك بمعنى ووزئته كلته ثمالت: كما للخ،، يصيد أي تصيدك، 
دجهمح،أحد على ]المطفمن[، 4 3 وروهم أو َ؛الوثم ي وجذ؛ عر ونوله 

يزينمننلك،لص.الف

•١ ٤ آ/ المعمل والعجم ،  ١٨٧ص ديوانه ثي الجعدي للاب،<ة المته )١( 
.١ النملالعجم مدة، بن لأبان الم، )٢( 
انهإلمح، ذب من فنهم المعلن، ني )مم( مونع تحديد من القرون إليه ذم، ما يريد )٣( 
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له،فرس آعذئ علامه أركب رثما العربث من الواحد أن المثل هدا وحميته 
زبخعذو ش الصيد ألرف وربما حرصه، وملة الغلام ب-وابي الصيد بذرك فلا 

.وآحتهاد؛ الراكِ، بر'ص وذاق هدا، نرس عدو يوف 

أىهوى، وافقن حاجه ئضنئ ظ/  ٩٢/ الاحن! المثل المعنى هذا ويشبه 
آلننيئك ذلك، فإف ثصاتها، في هزي له وكان حاجه، إليه للث، كانت، من 

نقضته.حاجذلذ 

وقئهم(، )كالوا، نال،؛ كأنه القائل لضمير توكيد أنه إلى ذهب من ومنهم به، مفعول 
.١  ١٤■T/ •الطري تفسر يظر: الأزل. التمر الطري رجح 
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وا1عشروزالحامس المحلس 

القرآنفي سأله 

بتتاَكازأة5س1ثولبمما بمصآل،ني؛ن وكدألاثول ؤ وعر• جث الله نول عن سل 
تقلم،ش يزد أن تعالى اللب حكمة في تمح كيث فقيل: ]الأنمام[. ه 3 

فريق؟دول لفريق حجه هي أم كلها، المذاه—، هذه على تصح معي للأيه وهل 
■، ١^"؛؛؛^ عئنْ من ذلان< عن والجواب 

اللهجعل ما وثؤليته وأصحابه، إتلسن لمص الراديكوف أن أخذها: 
المردفالمص للمجار، العاصي تزين من معه نتكنوا حتى الأنظار، من لهم 

لمالأيهم تجاز' الوجب هذا مح، والمحليه المس' الئولوف والبمص الإص' علتهم 
نهم'أحكانهم قئذول عليهم، مولول كأنهم صاروا غوايتهم، من اسكبمروا 

وهذاتي؛,ضالأ;ةاليظ4طى.
تطلقأنها إلأ الأوو، الجواب في ما على الترلمة تكود أن الثاني: والجواب 

وأ>وهء؛الناس أكثر ماد لما النياُليذ أن يهو الئجوز، في الوجه ذلك عتر على 
•الإني، بن هم ■؛^ ٧١الولاة يوف عنهم، ولأم كأنهم صاروا 

ا]؛ْننة،وهي الولأ؛ةل'آ،، يوف الولاية س )يور( يكول أن الثالث: والجواب 

الرازيتمر يظر: )١( 

تىيقادينصنفثثنمنثرأييثدأنقكرئرثذالإبف وق'م' ؤ تعالى؛ نوله وهي )٢( 
إنإلأماكآءأكأ فيهآ خهؤوثآ النارمثومم ^ ٧١٠ اجتث لتلئاآقكآ بعضمنأسعمبروثتئنآ رئتاآسغ آلإذس 

]الأنعام[.وه علمث عث رممئ< 
ايلطان.بالكسر: والولاة المرة، بالفح الو'لأة )٣( 
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تنضهمنكر معناه; فيكوذ ]الأنعام[، ألإض3ه ؤتعال• لقولي 
صرم•س نحى وثرأ منوثهم، على يبمولوا -سننمردم حش بض، إل 

بعض،بأنر القيام تتوق بعضهم ئجعلر معناه يكول أن الراح• والجواب 
تقولكما امورهم، ثور بن بهمايتمكن اللثن والقدره القوه ئمل من نعطيه بما 

١^^٠^.بهِ انقدذ ما أمك أي الأ>، ذا هه 
الجنمن الظالمن هزلا؛ ؤكاjنا كما انمي يكوف أن الخامئ: والجواب 

نلواوموذ: المنوعين، إلى الأتباع ثكو القيامة يزم بغض إل بنصهم والإنس 
ذلكمعز ؤإنما بكم، حن الذي العذاب، مى و/  ٩٣/لثخ1نومأ أطنتئوهم من 
العناةعلى دلاله ذللئ، وفي الله، معاصي من الدنيا في كنثوه بما بهم 

لأةبهم، ثزذ ما عنهم يدثع ولي القيامة ، يوم؛ لهم وليس للنار، المحمص 
أيفآتمدرول لا أولياءهم ونماهم إليهم وكلهم والذين تثولأهم، لا تعالى الله 

]محمدا.؛آذه ؤتعار; الله قاد كما وهو يصيتهم، على 
بنضأ،تثرل بنمهم بأف نحكم معتى يكوف أن السادس; والجواب 

الآ؛أزة.ش نفرهما مما ذللثح كان وإن الله، أمر من تخربه فيما ^ j_ajوتنتمي 
علىواليآ يكوف بنمهم بأف ثخكم )يول( معنى يكوف أن ت السابع والجواب 

بحكمنللث.، في الله مذ والحكم فنله، بن تحثار بما ولغم؛ تمسه وظالمأ بعض، 
بغنقه.الفاسق على القاصي 

تقون;الخابنه، وهي ،، ااموالأْليذ ؤئوليمج يكول أن الثامن• والجواب 
تعالى;فال كما ام، إلى الأخن تئع بمنهم ئينز أي تتايم، أي وكذا كذا واد 

]المرسلأدت<ا. 43^^^^، ب4مأهمن، م ة ذصاأ'لأربم أؤ 

يو.الأصل: ني )١( 
A٤٦/شٍرْ نى اكوحه هذا الطري ذم )٢( 
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نال؛، دينار بن مالك عن روي ما على هذا يكوذ أن ت التامع والجواب 
وذلكجميعا، النافقين من تغد أئممز ثم للمافق؛النافق، أيؤز الزثورت في فرأت 

لالأنعام[.^؛٧تجناتامازأقلمثونوه ؤ تعالى: الله فوز 
فيهالناص سمحت نال: ٢، ر الأعمش عن روي ما العاشئ: والجواب 

®عمالكماللام؛ عليه نوله وهو شزارهم، عليهم ، أئ—رأ الناس نني إذا 
أغئالكمااُ؛،.

عليهالله صلى الوسول حبر في مس-أله 

هجافجند *أعور فقال: الدجالث، ذكن لل عليه، اف صلى - قولب عن نئل 
كثرآلهلك ولكن دطنلْآ، بؤر العزى بنتي الناس أنتغ أصنه، زأنه كأف آززث 

الهنكأغور، عثر ربنا كوذ جعو كث فقيل؛ بأءورررُ"،، ليي رثكم أف آلهنك 
ظ/. ٩٣الهلك/غاية'

تحريهالذي الدجال هالك ولكي معناه إ0 تمال: أن ذالأ، عن والجواب 
وإنفالجهاد بآعور، ليس وربجم أعور آثه كدتر، وتنين، تدعيه، فيما وتفضعمحه 

•بنور" لتس اللبمى عنهم زاد آمرة من نجر عليهم أكبس 

.roA/rللموش المثير والدر ؛، A/1اتجري تفسير يفلر: )١( 
والحديثبالقران  UJLfrكان الكونة، ني ووفاته متوه مشهور، تابعي مهران، ين مليمان )٢( 

. ١٣٥م/الأعلام -، ٠١٤٨سة توفي والفراتض، 
 )٣( |j^ فاءر، للبي ]ضض ضٍلu لليوطي الخور الدر في الأمز،، نيToA/r :.م
.^\٦/٦و \/M\ الخفاء كثف العجلوش: بنلر: )٤( 
ابنبفلر: الجاهلة. في هلك غزائ، ص انمعللق ض س رحر، فش: بن الزى ب )٥( 

.٦١٤_٦١٣/١٤رىU١فح حجر: 
•ا/ا"آ'( المفهرس )العجم أحمد الإمام رواه )٦( 
الأصل.في كدا )٧( 

٢٨٧



هلكأي بأعور، لسن ربكم فإل ئلث، هلكث ؤإذ ت أ"مئ رواية وفي 
ونصعوزه، رأئ إذا تآئل، أذنن دُ من بجلك أن .ض فلا بجنبه، هالكوذ 

كذلإ.م بأوو 
تطزنث بتت وأنثي الرحال من الحفيمث إلا نه؛ فقيل جند قوله• مض وأما 
المتوددل١،الحته مأس حشاش ثنرفوئه الذي الجند الرجز أنا 

وكيلكجعوده، الشم جند ت نولهم من الشديد، المجتمع الجند ونيل؛ 
ئمحسئها.أي الأصابع، جند وهو اليدين، جند للتخيل يهان، 

أزمحت،\غ ثراد أن وهو ثالث،، معز الدجال وصف فى الجند فى وتجوز 
الوبر.كثير أي جند، يعتر يقال أشعر، 

أيضأ.الكريم في وينتنمل هاهنا، الأبيض فهو الهجان وأما 
لم'أذري لمت قي؛ة: ابن وقال ١^٠، \ص: أنله، رأنه كأف وقوله: 

الأفعى،هى والأصلئ بالأصانت، الدجال رأس - عليه افه صلى - الله رمولت شثه 
ؤلرفهبيت وأنشد الحثة، برأس الحركة الكثين الصغير الرأس تشبه العرب أن إلأ 

أنشدناْ:الذي 

المنوقدالحثة كرأس حشاش 

■الجسم قصيرة الرأمى، عفليمه هي بل الرأٌى، صغيرة لمسث والأصلة قال• 

الأصلهتشته العرب لأن وأنتداته، لعظمه به شبهه نسه؛ ابن غير ونال 
العرب:لبعض وأنشد البعير، وبحق بالمزصة، 

؛Y\-/Yاسل والخجم >صص >ئة ديوان )١( 
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أكلند نزيد كاف !ن ر'ث ا ي

تهليعن عنلأ الصديق لخب 
و/ ٩٤/ ونمل دبيبا بالشئ ودب 

الأصلمذ أصله ه نأيدر' ف
الجملحنئ أو كبماء 

دذجزرا،دفجح فئ نحيا له
صوتوالثحيفن بآسدارته، استدارتا، تب الرأس، العفليمة ؛ الكنناء 

المخيله.الأصزات والرجذ؛ نمها، من ئخرجه صوت والمحح جندها، 

المجالسمن المادس الجزء ^آحر 

المابعالجزء لي يتلوه 

مالأنحويآ

العين،المتحركة الثلاثية الأسماء ترخيم ني والكوفيول البصريول احتالفن 
•الهناهرين وأله اليي محمد سيدنا على اف، وصلى العالين، رب، ف، والحمد 

IMI

•)أصل( العرب لسان في نبه بلا الرجز هدا ورد )١( 
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^-أشآومنيآفييب

ىّء[ُ'،]اتجزئ 
نحويةهسأوة 

العين،المتحركة الثلاثية الأسماء ترخم في والكونيوذ الصريرل احتلم 
الكوفيولوأجارْ ترحيمها، اإبصريرف يجر فلم وزفر، عمر نحو 

أحفإلى بالترخيم الاسم حط بالترخيم الثصد أل المرض حجه ومن 
سلكن فما الأسماء في الثلالإ من ك بماأ لهم وليس الأمحوو، 

لكفإذا إليه، ب3د ثاءٌ الثلاثة يوف ولا حفة، إلى به حاجة لا ثلاثة عر الأسماء 
منهثخذف، مالم بمنزلة الأمم مى تنش ما تجعلوا أذ حمص الم لعز إحدئ 

زيد.يا ت قولهم من الارال( تضم كما آحره ئيضموا ، نيء 
كلامهافي العرب، انشابجا ند الثلاثية الأمماء' أة الكوفين ختمة وس 

الترخيمفي يحدف، ما ولير ؛ نالواوبخ، وأبا ويب ودم غب نحو اللام، محذونه 
فيعارض الترخيم لأ0 الأسماء، من'هدم اامحل.وف، من المزحم الأصم عن يأبعد 
يي.في انهل وانالخاو، شذ0 غير في يعود فيها السانهل والحرف، النداء، حاو 

تعودأن حاز فإذا أحوالها، معفلم في الأسماء هد0 أكثر في السقوط تلزم 
لكوللخ،التقدير، في ننودهِ نعَ بذاك بمات ولم اللفظ، في حرفين إر الأمماءُ 

•الترحم فى< نموطه جائر 

الموضع.هذا مثل في كتابتها على المرلفن جرى زيادة )١، 
لأبنالخلاف مسائل في الإضاف محاب مسائل من والأربعون اكاسعة الصالة هنْ )٢( 

.١١٤/٢الزجاجي جمل نرح وطر: الأناري 
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نىعارصى الحيف هدا إف يقولوا آذ هذا على البصريوذ به هُزض ومما 
توجبلأنه الترحيز، كذلك ولمي لاماتها، إسقاط آوحثت، لبلل معدودة أسماء 
اوت،مكةالثلأنة الأسماء كد الخلل شئوو إلى يذش ش'بابه، الحيف، آ>اذ 

كشرء.ني طتدْ من وبمنع الكلام، تجر في بمثني والخلل العض، 
الثلاثيفي الترحتم جواز على آمقا قد ت تقولوا آن الكوفيوذ به بمج ومما 

بهما،سمينؤ إدا وظتة، سة نحو اللام، محذوف وهو تأنيك، هاء آخره الذي 
الترحمفي الأم محصل حار، يا يفون؛ من لغة في ب، ويا ظب يا فئلق؛ 

بهبميت، والذي حزمن، إلى عوده وهو جوازة، من المريوف ذغ ما على 
الكلمة،بنتة من ليق الهاء إذ • يقولواأل المكان هذا فير المربول /ه؟و/ 

فتناديهغي•، أو ند< رجلا مير نأن بمنزلة فهو الترخيم، ئبل حذفت قد واللام 
ردالذي هو الترخيم وليس ، الند«اء عتر في عليه هو ما على النداء فير فثقعمله 

الحرفين.الاسم'إلى 

شعيببث 

الذننظهر علل النزعتر كتصرة الثنس دحر تخنه من تنلد 
بإبرها،وئفرُب، بنزرها، رمى أحقاد ووراءْ ، •_^؛؛—، امتبثار له أي 
\لأتححنإ\كقول ١^، الأؤذ فاإدنز، 

دنزأىأو ننئة من الحق، وفير ن نزك وماذا حربي فمادا 
لاصقةبعرات علؤر ناصر كنبامحنه التهلل هذا أي المزعئ، كنصّزة وقوله؛ 

،:الحارث١٣بنر زم قال كما وهو ظ،دأ، وباطنآ لحنأ ظاهرا نراف، بالأرض، 

ووراء.الأصل: في )١( 
. ١٩٥ص العالمة(، الكب دار )ط الاعشيرديوان )٢( 
٥٤ "T/ الأعلام الللئ،، عيد حلافة في توخي التايمز، من أمر الكلأبي، الحارُث، بن زفر )٣( 
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ماركما القوس حزازات وئش الوئ على المرعى بمن وقد 
ومنهفاسدا، ئحته ما كان ؤإن انتهجه،  viljjJJالدمنه، يعطي النبات أي 

الشاعر:ثوث 

لثاصللدهر إزنة ذي لماس دعة وفي رئق في عدوف آلمس 
بأحلأسالدامي الدبت تفزب ند ه مزملاذ اصنزنك تغولا 

الأخر:ئ وظ باسسل'آا، شر أي 
اثنرأ؛،على الجراب أوبار طر كما ئناص آصطن>ثا نل ؤإل وذنا 

النزروالنظر ا؛ بالبغفزلأجن همته كا> نلد رآني U إذا 
الجرتى.الإبل والجراب• دونه، سنر ولا يه، حفاء لا أي• 

جئةتيْء
الحرارة،س نؤيغ فالحزق ذلك،، غين وتظهز غنأ، لصاحبه يصمر لمي يقرب 

عنعبارة وهو المرد، وهو المر، س نؤع والمرة الحنا، في النقل بها والمراد 
عداوةنار وتحئه جمل، على مماسحه فاد: ظ/  ٩٥/فكأثه الود، صلأمة 

مكوةومعناْ ،، دحزأ على هدئه الأحر: ال٠ثل في مولهم ذللئ، ونحو ئنلظى، 
بالمداجاةر٧،.لهثها طئ وإن دحائها، ندو نار وحمود الذلاهر، في 

.a٣٦١/المفصل والمعجم ، )حرز( العرب الت، ي١( 
)بت(.الثلاثي س اص وم الأمل، في الفعل نط هكذا ٢( 
ال—ت،٠ني مط منح الحلت: ٣( 
؟V٤٩٤/ المفصل المعجم يفلر؛ بته، نفي مختلف ٤( 
٠ ١٩١\/^الأمثال، مجمع الميداني: ٥( 
.٣٨٩٨المنمي والزمخشرى: ، ٣٨٢آ/الأمثال، مجمع اJداتي: ٦( 
الداراة.الداجاة: ٧( 
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والعشرونالمثادس المجلس 

الحرانفي سالة 

رنأب ومتاؤذ ومحاى إذء )صآ ^ ئز ؤ وعز؛ جد - نوله عن نئن 
عكيف فقيد: سوأنأآذدص3بلالأنماما. 

والثنك،الصلاة وسا لنمي، سا فشن عر والإمائئ الإحياءُ وئنا أهُ فشن 
والننلئ،الصلاة أل المراد كاف قاف تعار، ف آثه إر وأصام4 الجمع وجذع 

اللهلأف والممات، المحيا في تصح ولا فهما، صحيح فذلفا تعار ف فنلأ 
آثهمعنى على ذللئ، جمح إف مات أن أما تصح ولا لنمه، تمعلهما لم تحار 
الذيالمس فما الآ-؛مين، لكشن مخالفتن الأوين الففن لأف وقثغُ، ظءال،ُ 
•زةورد،أ'ثيءث4 قوللن،: في هي التي اللام نمثا الأفعال هذه تجمع 

أذجثلا،تعثرة من ذلك عن والجواب 
هذهإف فال: لكثع الكون، هو محذوف، بنعل متتلمه اللام يمان أؤ، أولها: 

الأهِ،تعفليم على لادلألة كائة جاذات ص الي فأساها تعار، لله كانأ الأشياء' 
تعارلاه كائن ذلأث، فجهحُ ضه، على لادلألة ؤإناتثا إخائا من فا وأساله 

•الوجه "همذا من 

بمحنىله فهن ومذبزها، نتنثها تعار الاه آل المعنى يكوف أن والثاني: 
إثهاكلها فيها يقاد أذ فنح ذللئ،، ر تنتوي فيه وأفناها وأساله نثنها، أنه 
•تعار لاه 

إليهالمضافه وإئامة المضاف، حذف، على )لاه( قوله يكوف أن والثالث،: 

.بظر:ضارا3ى؛ا/آا)ا<
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الثوابوهو الله، لوعد منها فصلأسا الله، لوعد ذلك أ0 والمعنى مقامه، 
لوبمارا،.ص الذي 

إليهتذعو أهُ لغ أي تعالى، لله ذللث، جمح أل المعنى يكول أف • والرابع 
ومتاتنته.و/  ٩٦/الثسهلان عن وتز-م0 ء1اءته، ؤإلى 

ثريكأ،فيها له أجعل لا لله، عبادتى أحلص المعنى يكوذ أن ت والخاص 
وأخلصحظا، فيها للشيطان اجعل لا يهناعته، مثغولأ أجعلها أي له حياتي وأخلص 

لىنوجثه لما مماتي ألحلصئ فقد بهلاءته، ،؛١^ ننك إذا لأتي له، ^١^، 
له.حنانجر أحوال آلحاصئ بأذ لله، موني بمد ما أصلحث نال؛ فكأنه ءلاءته، 

الصلواتمم شص له، فغلا بمعنى الأولين ش له يكوف أن • والمادس 
لكتالني الأنثام وهي له، نمها اوزب لكنت لما لا تعار، لله وافثك 

والمنانالمغتا وهما الأخرين ش اللام وتكوذ لها، الهمتائ١ت وتثئبج ئنثدها 
بعدما أحوال اختلاف يمتع ولا ناء، متى وتحدثهما أراد إذا يفعلهما أنه بمعنى 

الوورالبلد هدا ش لفلان ت تقولث كما فيها، نمل أن ص بها ئنلقها ي اللام 
والنهيوالأمر ملكه، والعمار فالوور والإءفلام، والإجلاذ والنهي والأمر والنار 

أناختلافه، نع كله، ذلك صح وقد به، غيره فنلر والإعظام والإجلأن فنله، 
■الأيؤ ي اللام يمد المختلفان وكدللئه العطف، سبيل على الواحدة اللام بحد يجتمع 

لحمانوهما والنناك، ؛١^١ة ء1اداني أشنف أف الراد يكوذ أن ت والماع 
وأماركل4ُ، دليل جمينه وإنا'تي إلح؛اتي كنض بي وأئناله ومالي، بمني ر لله 

.بولحدانشه ئغلق 

وهيالعبادة لأخي بجي فلا له، حى كله ذلك آف المحنى أف ت والثامن 
تعار،الله إلا ونميث بمني أن لأخي بجس ولا تعار، لله إلأ والمراق الصلاة 

الأصل.ر كذا )١( 
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؟Syiالآنوَات، إغانةِ عر ثبرَ آناث وإذا الحياة، ثانية من تكن أختا إذا لأنه 
القات.عر والعقاي-، الحثات، عر الثواب، 

وماته، فهر بحكمه، فينا نعاله أو بأمر؛، معلناه فنل كد يكول أن والتامححت 
والننلئ،الملأة فتكوف ته، فليس والعتن، والمعاصي واشك، اللهو من ذلك، عدا 

ماكز إر بهما مشارأ والإمائه والإحياء بفعله، أمرنا ، ]ما[أ كد إر بهما مثارأ 
فينا.الحكمة إليه ئدعو مما مماثا، وبعد لحتاثا ر عليه، ومّئفنا 

وناتربمار فل/  ٩٦/ومربي بجوارحى عتاش أل المراد أف والعاشئ؛ 
الولوحهه، لله منشأ كئه مماني، بحد حيرى آثار من نمى وما حتانى آعمار، 

وإقامةالمفاف، حيف، عر ومماره ؤم*ءثاي موله ويكون غيره، فيه ينركه 
لمماتهوهل ت فيل فإن سمار، وعمل حنار عمل فازت كأثه مقامه، إليه المضاف، 

تندبه والعمل معه تدوم ما حياته في تنماله ما هو ت ملق إليه؟ نفاق، عمد 
مؤنهتنئ الأيام م عر فكأثه ودحره، آجر؛، نماء ذللثج نماء فيصير مماته، 

فنله.من مدم ما إر ، مصاف

السلامعليه الرسول حبر في مسالة 
منثلاقة لمين الممن لأحد تموت، ®لا عليه: افه صر - نولث عن نئن 

منقرنته سير عر ذس، ذكز فد فقيل: الضإ«لءآ،. تحثه رلأ انرُ فثنته ١^ 
الزمانمى المدر هدا ص له آوجّت، وإذا بالأولاد، المصابا من تلحمه لنا الار 
ذالثv؟وجه فما المار، ندحي ممن جعله ض- 

•أوجه بأربعة نلائ، عن الحديث، مفئنو أجاب، فئ فيل: 

الأصل.محي لمت، زيادة )١( 
• ٢٢ ٩٨ا/المفهرس )العجم وأحمد. وماللئ، ماجه وابن والترمذي لم ومالخالي دوام  ٢٢)

٥١ ' آ/ المرممص وآمالي ، ١ ٦ Y/ الحدين، مو_ا ; مد أبو يظر; )٣( 
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تعالىقوله بها المراد المنم تحثه أف من عسي أبو إليه ذهب ما ت أحدها 
اللفظهذا أف إلى وذهب ]مريم[، زذه وايدهاكالعه<محاهمثا و

الفمئحله ومعنى واردها، إلأ منكم إذ الله وحى قال! كأثه ،، القسمل جواب 
صعيدرواه ما التفسير هدا وحجة به، الله أقسم الذي م للفإلأ النار يرد لا أذ 

يئونررلأ قال: - اللام عليه - المر صر هريرة، أبى عنر الث_،رآ،، ابن، 
،،ءر ؤإزتذؤإلا ؤ المتن ئجله إلأ اكار نلج الونل من ثلاثه لمسلم 
به.االهُ م' أقالذي للقم إلأ اJار' زئ لا أي الضم حلت ومعذ 

أشبهللعرب، آحر مذهب فيه ،! النميرر هدا على طاعا قسة، ابن وقال 
مدته،وتقصير الشيء مكث تقليل فير القسم حله تستعمل أنها وهو بكلامها، 

الشاعر!قال كما الله، ثاء إن اليمينر: بعد يقود مى يقول 

حليزلالأرص نئهن أرح في لمانية اخللانح التراب تخفي، 
و/ ٩٧/

علهمرتثبت، لا قوائم، أرع على منكتست شمائنة يأءللأذح الشاب، يثير أنه يريد 
صله أوجت، قوله على ف،ةأوه لمعتها، القله وأراد القس»إ، حله إلأ الأرض، 

وحتمبه، الله حكم مما يكول المس ولعل قال• منها، الله بجته ثم قليلا، المار 
نف7همنالأروب•عر،

مذثتس الناي آل آدعى وقال؛ هذا، قيه ابن قول على الأثارئ ابذ وطنذ 

. ١٧؟/غريب )١( 
بتنجمع المدية، في المبعة الفقهاء واحد التابعين سيد المخزومي، المسيب بن سعيد )٢( 

.١  ٠٢-Y/ الأعلام سة توهم، والورع، والزهد والفقه الحديثه 
الممهرمر)المعجم وأحمد وعالك ماجه وابن والمالي دال-رمن-تم، لم ومالخاوي رواه  ٢٣)

٤٩٦/١.)

. ٦٤مر عبيد أبئر غلْل إصلاح يقلو; )٤( 
.٣٤٣آ"/الفصل، والعجم ، ٧١صر ديوانه ني الهلم، بن، لعدة المتؤ )٥( 

٢٩٦



تمعفإثه نللأ لكن ؤإن المس وذلك قليلا، نتأ المصائب هذ0 به ويعن 
ذن؛هم'حالات الأجرة في وحالأتهم الأبرار صنة وفيثث قال; عفليما، به الألم 
إلاالخلائق، بمإ نرُودَذا أن إر ذم، س لأن ممترأ، ولا يد لا الأرُ مها 

إياها،ورودهم ومت، في المؤمنين ص النار إة تمل؛ لم والخديقين، الأيياء 
بنجابر رواْ ما إلى ذامأ النار، بمس المراد وتجعله الورود يثبن، عبيد فأبو 
إلأثاجئ ولا ئز نش ارلأ قال: أثه - عاليه اش صر - اش رسول عن ١^١، عبد 

-اللام عليه - إبراAي٠أ على لكنن، كما وملاما، بردأ المؤمن على فتكون يحلها، 
الفلاليلويذر آئئوا، الذين الله ينجي ثم نزيها، من صجيجا للنار إئ حتى 
جبيأ(ارآرفيها 

معناها)إلأ( ذكوف أن وهو الأنبارئ، ابن إليه ذمت، الثالث: والجواب 
حلهنكذ يقوث لم الثار، فثمئه الولد من ئلاثه له معنى على المنقطع، الاستثناء 

إلاؤايدهايع ثإن ؤ تحار: لقوله منه، بث لا النار ورود لكن أي واقعه، الثمين 
•الحمام إلأ الناس آزثحل مجرئ مجرى ا-مربم-ا، َكاذءث(همحاتجثازنه 

الأدلوفتذكرة لم شيء وهو قال؛ أيفأ، الأساري ابن عن الرابع• الجواب 
منصوبهالمتم وتحثه للتوكيد، يحنق زائدة )إلأ( تكون أن وهو اللغه، به سهد 
الفرزدق:بقول وآحتج المتم، ئجلة زماف النار فثمئه قال: كأنه الظرنط، على 

،وئ٠محرم١٣مجز س بلخم وصحوا نيوثهم سلوا حنق إلأ القو؛ هم 
اسا

أيفأ:الاحهلل بقول واحتج سيولهم، سلوا حيث القوم هم • معناْ 

عبالله صر - الني عن الرواة في من صحابي الأنصاري، اممه عد بن جابر )١( 
.Y١٠٤/ الأعلام -، ٥٧٨منة وتوفي غزوة، عثرة تع غزا وملم 

(.iwAfrالمفهرس )المجم  ٣٢٩*ا/منيم في أحمد الإuم رواء )٢( 
.٧٦آ/•الفرزدق ديوان )٣( 
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ونائل<رااثناه محمود بمدحة ترينها فريع من إلأ شلس 
الأرض،من الواسعة والفرُرع ترينها، فرؤع من الإبز مطنت، معتاْ I نال 

زاىو0رتكون لا و)إلأ( يصح، لا صعق إليه ذم، الذي وهذا 
ذاكعذ فانهم نتوفهم، نز عند إلا القوم ئم فمماه: الأود الجث فأما 

المعروفين.القوم يكونون ولا شياطين، فيميروذ ت-ئب-دلول، 
ومزاعيهاومعاطنها متاركها من الإبز هذه يمطعت، ت فمعناه الثاني البيت وأما 

فييصح ولا الرجل، هذا مدح حامله نردها مثاوز من إلأ لها، كانت، التي 
برينهاأماكن من مطغن ن فاد: إذا لأنه زيادة)إلأ(، تقدير على المعنى الين هذا 
لهاتو'اهنة هي بل منها، بمن لم ترذنا الي الأمام لأن فنافقأ، كان 

إياها.لرر؛ودها 

نحويةمسألة 
وفيعنرو، رند زند وا خ ي ي؛ ياتيآ ت نولهم مثل في المحويول احتلم، 

الشاعر؛قول 

لأكiيفيختةمح١٣٢لكي لاأبااثم'فم'ستي 
ذكرالثاني )تيم( وأ0 •_^(، إلى مضاف الأود )نيم( آف إلى سيبويه فذم 

إرمضاف الأود )ننز( أن إلى ص انماس أبو وذب تكريرأأ؛أ، أو توكيدا 

الأنارتمءوابن ئمحة وابن مد ر أنوال رض أن مد ( aJU (oy/rش ىر،نور-ض )٢( 
اختصالذي الوجه أن إلا كالمتقاربة، الخر تأؤيل ني المذكورة ®والوجوه • الحديث ني 

كالمّتضعفوذلك زائدة، )إلا( جعل حيث من وبعد، تعف أدم، فيه الأنياري ابن به 
العرسة،.أهل عن جماعت عند 

.r-U/rاسل رانمجم ، ٢١٢ص ديوانه في لجرير الست، )٣( 
الكتاب،)٤( 
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،،ثم عدئ ثم يا ثال؛ فكأنه بعده، الذي الأمم عنه أغنى محذوف، أمم 
زيادآ.اعلأم ش سويه مذف وعلى حيف، الكلام في المري مدنسا فعلى 

بينريي ند الربا وأف لزيادة' جذما موضع النداء أل سويه وحجه 
الشاعركقول الإصانه، يؤكد ما إليه والمضاف المضاف 

و/ ٩٨/، ٢١فانماحواأراهط رصعت التي ذد>و'يث< بوص يا 
بينداحاله واللام فيه، تنويى لا أنه بدلالة الحرف، إلى مضاف بوس ت فقوله 

الإصائه.بها يؤتى منهما واحد كث توكيدأ، إليه والمضاف المضاف 

الشبالأسماء يمح لا إليه والمضاف المضاف بين الفصل أف النرد وحجه 
كلامعليه ما على النفظ هذا تقدر صح ؤإذا بظرف،، ليس وثم بظروف،' لستا 
نئاهجها.عن يخئ أن أزد فهو الرف 

قولك:فى منه تحذف الياء أف رئ ألأ النداء، ياب، في كثين والحذف فائت 
فأفت فال زيد(، )يا في الأمم من التتويذ وبمذف إليه، مضاف وهو علام، يا 

الزيادة.على يختل أن من أنز بابه هو الذي الحذف، على يخمل 
ماحذف ثم أصيف إذا الأمم أن المبرد قول مييويه به يطن ومما • قاد 

تقولتكما الإضافة، حال في عليه مكازأم على سمه يي لم وأريد إليه أصيم، 
ملجت ئقودت أن يجز لم الإصافه وئويث أثزذت فإذا قبلك،، وين ئبللئ، حثت، 
كانفلو الإعراف، بمد منيه مل، ومن مل جثت تقولت بل مل، دمن 

ثنزيا ت الكلام وجه لكاف المتري إليه ذهب مما عدئ تيم ياتيم • ثؤله م، الًلرين، 

.YY<\_TYU/iالثقب )١( 

المفصلوالعجم )رسل( المرب ان ييطر مالك، بن عد لالمت )٢( 
 )Y"( كانما على انمارة: صواب، ولمل الأصل، في كذا
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المروىوهو عدظ، تنز تنز يا في الذي الصب سويه علل إنما ننم 
العرب•عن 

القوشيى وحالث وئع، أنه ذكن نول إلى المرافئ مد أبو يذهب 
جدؤآا)نتم لأن ، فتحه بز( ريا في الفتحه تكوذ أن يجوز نال• الأواين، 

منالدال فشح عمرو، بن زيل يا ت تقول أنك فكما جدؤآ، ابن بمنزلة بعلْ 
عليه.فحئلئه بذاك، هذا شثهن، )ابن(، من الون فتحة الفتحة ونتبع زيد، 

جدؤآا)ابى أن كما للأول، بيان عدى( )يم آن ببمهما الئبب ووجه ناد• 
بىزيد يا ت نولك ني بالمضاف المضاف هذا فشنه فيهما، مني والأول له، بجاذ 

حملوإنما المتقدص؛، على تحف ولم فاصد، إليه ذهب الذي وهو عمرو، 
الحذففيه كمث الذي الداء تاب لأنه الزيادة أو الحذف عر الموضع هذا 

ظ/ ٩٨/أوله، من ت زيادتان الأم ئكثف زيداه، يا ت نولك مثل فالزيادة والزيادة، 
دوثفأ.نيزؤ \ تقول كما زيد، ت فتقون حميعآ، ئحذئهما أن لك نم ، آحيْ وين 
الياءنحو ذكرنا، الذي الحذف من يسؤخ ما سائر إر ويوسف[، ه .؛٠٢١،> نذا م( 
•غلام ذهب ت تقول لا النداء، غير في حذفها يجوز ولا غلام، يا من 

أبوإليه ذم، والذي الباب،، بهذا محصوص وهو الترخيم، الحذف، ومن 
بنزيد هذا \ تقول كما ، ثم ثم النداء. غير في تجوز آن بلرم سمتي 

فيالفتحة كانت، فلو سواء، الإتياع وغير النداء في الإت؛؛ع حركة فتكون عمرو، 
يميم رأبئ يجتر أن لوجب عمرو، بن ريل يا نولهم؛ في الفتحه يم( )يا 

ماغيرُ السب أف على ئد يجره لم فلما عمرو، بى زيد رأيت ت تقول كما عدذ، 
,الداء يبابث هخيأ لا إليه ذهب ما لأف إليه، يهب 

مز.الأمل: ني )١( 
وهذا.والماّب; الأصل، ش كز! )٢( 
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التداءببابا الحكم هذا يحمصان معنيان والمرد سيبويه إليه دما والذي 
.^١، العطفن اختص كما 

مضببت 
النوصعوالنهيز الأصزنان بها لن-اظر بجص لا نم دنيناء 

العنارات،عن عهما لكثرةدكنق نمتا رالمابi، الذنب ت الارتابا 
تالشاعر نؤذ ومنه زادهما، وامءلاع إحمائهما لكثرة أصزمن نئبا بل ويقاذ؛ 

الخلملأالكد أخئث هناف أنيناذا أزند افواءُ إذا
ونماهاهزصي، كر حماك المنانة في وااعراب، الذف زاد ١^٥٥^ إذا ت أي 

نوله:في غليلا الأوذ نئائ كما غليلا 
وصونللخلتل إر بهاديه وأثقي الحروب، في ينمي أقيه 

الليلنير بصلة ثزمي أوعّا أى الخليلأ، الكد أغمل هناف نهمله: ومعنى 
زادينقعلمر التي والمازة صمتها، هذه التي الممازة من أنجو حتى النهار، ئر ب

الإبل،جيف بها يوجد فلا البتة، سلك، لا التي المفازة هي فيها والعراب، ااذم_، 
والغرابالذئب، ووخد الحنزئ، بها فت''ت منلوكه كانت، إذا الطوال المناور لأف 
ئوتهما.يثمطع فلا الموتئ، الإبل بها 

يخضرانلا أي الأصزمان، بها لناظر يس لا الأؤل،؛ ئوو و/  ٩٩/ومعنى 
قوئهما٠بهما يجدان لا لأنهما اللريق، على فيدلأ المفازة، هذه 

الولدوهو الموصع، البهيم المفازة بهده لمى أي الموصع، والبهيم * وقوله 
وكذللئ،واحد، لون على فهو ميته، تيين فتمحره ثن، ينأي عر، يلا الذي 

. ٩٦.  ٩٤آ/ الزحام جمل ثرح يفلر: :١( 
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الإبز،ننامحها لم المنازه هذ0 أ0 ومعتاة نهتم، فهو واحد لون على كال ما كث 
الشاعر:نود وت أولادها، فضع 

موصعارا،بهيمأ نحلا وبسكم يبما ئطرح الحتل ألميز فلا 
أولادنا.قنا الختل ضقط عليكم والإغارة ثنيكم عر ئغملوئا لا أي: 

ْدل

الكبض!^٢،يغنب س اث 
الكبشوهو صلاع، يغتر السلاح تام لمحاربة تممتدئ لمن م؛لأ يفرب 

سمعال؛ه في وبمتنمل منلوبأ، كان المرن ذا ناطح وإذا له، قرف لا الذي الأجم 
طأ.ل س له حجة لا 

النولهم؛ وهو محيض، لنمح، لمض عر زيك ؤ الأجم في دثظه 
عنالشرير ؤإمثاك الناس، اصطلاح عند يفزب ،، قززر ذات جئاء ئنطح 
أوالعذل مى هنالث أي نقنقة، في والغجه الذئب فيل• كما والعدوان، التودّ_، 
ّالقحف عن القوى ينع ما الهية 

مثلائثمزب قرن، ذات جماء ثطح لا ذللش،؛ من العكس على ويروى 
نهئزف لا ما أف كما ذلك، بمكن لا فقاد: ص، الس أف أذر ذا إض 

حالهفتكون بنفسه، آصئ نطحها وإذا القرن، ذات بمطح أن بمدر لا الك؟اس بن 
الأعثئ:وصفه ما حال من فريه 

الوعزأقننه وأرنئ تضتها فلم لتنلنها يوما صتمره كناطح 

ومهلا.تطرع، الأمل: وني ب، بلا ١( ٣• )ص الكبتر محاب ني نب ابن ذكر، )١( 
.المقمىوالزمخنري: ، ^T\ الأُثال مجمع المداني: )٢( 
.٢٦آ/•المضس الزمخشرى: )٣( 

المثل(•شرح في دالٌشرين الثاني المجلس قمح، ذكرْ ّجم أل، 
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واليشروىالسابغ المجلس 

القرآنفي سألة 

إليؤم/اروظ/ ؤسظيىأكثآط وتعال؛ نارك اللب مول عن نئو 
ؤصبمصُي3حا?ايأدندلّ: _؛؛-؛ نئىأمحءةت< 

نىونفاه ؛^، ١١هانتن فى السواد أثبت كيفن ت ونالوا . لالحجر[ ة سأون 
ؤثث/دقلقوله: وفي ]؛^_>،[، مله؛ 

وناص،ثعارص إلأ هذا هل ت وقالوا ]القصص[، ه 3 أمحمحى يميهم عن 
عندين إوكاق ؤ • يقولث تعار والله المنزلة، هذه فوق منزله الاختلاف ز وهل 

]النساء[؟أفآغلنئادكث؛ئانته 

أوجورا،•عشر؛ س ذلك عن والجواب 
والضيك، \ذذي الؤال ]غين[ل^ تماُْ ١^ الؤاد !ن أنتقات: أولها: 

بمتأجفلا أءماله»إ، وأحهش أفعالهم بيأ فد تعار الله لأل آنتنلأم، سراي هو 
الوجب•*ذا غتر ^-1 نوالهم وإنما عنها، مبمالوا جهتهم من علبها إر 

فيهاعليهم تحقن القيامة يوم موافث لهم إل بقال أن اكاتي: والجواب 
كقولهوهدا المنفئ، غين فالمثبت فتها، بمألول ومواننن بمآلول، فلا الكلام، 
ه3 بثاكامأبميلأ ؤيفثدأمحلهم إرعب ه محن- امحم ؤ تعار؛ 
43ءنمآنوى ؛،^بمدعهج' ثم\p'محم٦٥ؤ آجر• مرصع ر وقاد• ا-م،آ• 

كلام.في لهم 4)دل ونزة أيواهه.؛، عر نغم نرة ]الزمر[، 

ارازىأا/ا-جشر يطر: )١( 

الأصل.ش فت زيادة )٢( 
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محاسة،سراد ننألهم أي )لسأا؛هلم( معنى يكود أن I الثالث والجواب 
والتوبخ،الثرع منها فتكول مختلفة، وجو؛ على الوات يضن والحساب 

السؤاذفيكوف آنمفتم؟ ونمه جمنم، وممه عينم، فيما عملتم ماذا ت لهم فمال، 
والتوبخ.التقرح سواد هو الله أثبته الل«ى 

فيللماس تقرير، سواد هو المتث الراد يكود أن الراح؛ والجواب 
عنه،ئ؛يث ما ثركث وهل به، أبرت ما ثنلث نل ،• بثادأ كأذ الاحتجاج، 

•عليه يه ييتحج بمؤبه، لثفرر 
U عر ذو}سمذ وتنمهآ تذكرأ بمألوا أن الخاص: والجواب   U١٢٢^

هزلا؛.تنز أولئك به تعم ما فبمئدار الكافرين، عن 
يقولكما بالعقوبة، التهاقد عن عبارة الموال يكود أن ت السادس والجواب 

أحبئكسوف التهذدت ر يقاد وكما عليه، أنن، عما أسأللث، موف المائزت 
مواصعتفي تعار نال كما عملته، بما ١و/ ٠ • / 
يعاقثكم.محنى على ؛[، ٠٧١٠١١]

عنيعضهم الحلق سواد هو إنما المنفي السواد يكود أن الساخ؛ والجواب 
بطبب١ا٠هايعين، العصاة تنس لا لأنه الخلق، من المواد ينئهلر أي بمص، 
١^٧نمق ؤ نعال؛ نال لأنه غيرهم، ونص سهم ما وننتر منريهم الناس 

دكح دكوء م بمثل لا ميز ؤ بفؤله؛ اقترف واذللث، ]الرحمن[، ه ث يتيتهم 
العيون.وزرق بمثواد بموههم تعار والله ]الرحمن[. ج-آاةخه 

رحصرله٠؛ ونق يكود إنما المثغي الراد يكول أن • الثامن والجواب 
الحال.ر منألئهم فتنمطع الحقاف، 

بما.الأصل: ني )١( 
ض.الأمل: في )٢( 
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اشصلى - الني عن روي ما فشتالىه ؤ معنى يكرف أن التاسع؛ والجواب 
،تنجماناا وبيته بينه ليس له، بكلامه آحد كث ننال ااااا٦تعاائ ارإف ت قال أقه — عليه 

وهوالغيوب،، لأنه شيتأ، كتمه تمكن لا ممى تسر الواد أف معناْ ويكون 
]١^١^،[.ؤ نوله: معنى 

اللهرسالة أداء عليهم ر ومت المعنى يكوف أن I العاشئ والجواب 
يامىثشمولاما*١٠ؤ يقولوا لئلا وتظك ؤ بعدم؛ قال ولذلك، إليهم، 

]المائدة[.بيد3ه 

عليهالله صلى الرسول خبر في مساله 

قولهوعن العمر؛ا فى ئزيد الرحم ءصله I عليه افه صلى - قولي عن نثل 
ئتأأن أحث، ®مى قوله: وعن عمرك* في أزد رحملث، ®صل ت عليه افه[ل"آ، ]صلى 

غالأعمار في الزيادة ئصح كيفن I وقالوا ٢، رحمه؛ال فاسصلر ءئر0 في الله 
زلاه ك,ظزوة ٥^١ آ؛ ؤءذا فيها: -uُالى الاه قات ١^ الأجال ضزب 

هة تثبمأ جاء إدا لقسا يثحرآثث محأن ؤ نوله وٍع ]الأعراف[ ه ة دثئثومن> 
وما]المؤمنون[ بم~محتي3ه وعز؛ حث وقوله ]المنافقون[ 

نمالتأ^ي[ بأبي، مي، اللهم ،• "ُمحةأأمقالئ لما - اللام عليه - عنه روي 
ولامئنومة، وأرزاق ٠مئوتة، أحال في الله ®نالت قال: معاونة، وباحير 
^،'^٦،•منها بوحئ 

(.yia\/المفهرس )العجم وأحمد ماجه وابن والترمذي لم ومالخاري رواه )١( 
•المجتر في اللجراني دوام حدث من جزءأ ( ٢٩)Y/ الخفاء كثفط ني المجلوني ذكره )٢( 
الأصل.ني لمت، زبادة )٣( 
الهاةه/أأ.الأثتر:ابن يفلر: )٤( 
توقتمعاوية، أخت، وهي ه، الني أزواج من صحابية، سفيان، أبي بنت، رملة حبيبة؛ أم )٥( 

."T/٣٣ الأعلام ^. ٠٤٤منة 
(.٢٣ل/المفهرص )العجم وأحمد لم مرواه )٦( 
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آجلاأجلتن؛ أنت تى الناس ظ/ ١ • ٠ / في ؛ مال، أن ، ذللدر عن والجواب 
بقولهوأحج الائصئ، عن به تثمئ الذي وهو أدنى وأجلا المنمئ، وهو أئصى 
إلىبالتأحتر نوعيهم 3ه ؤديء-ربجإكم نوع؛ لقوم تعالى 

لممنهم ذلك تشر لم فلما وثطينوْ، ئغيدوة ت شرطين على المنش الأجل 
الأجلذلك وكان الأنض، الأخل مل الأسمماو مذاب وآفممثوا إله، !>-موا 
َ'.َهؤدمثتوتأجآلآُوأجلسم،ط/ الأدنامت نورة في تعار بقوله واحج الأدنى، 

•أجلين فأسن 
معنىفيكوف عليه، الطر آهل وأممت واحدأ، أجلا أسث من الناس وفي 

اللذات،في الزيادة الثاني القول هذا على العمر' في تزيد الرحم ءصله نؤلهت 
والإمدادالأمراض، س ثكدرة ما وإزاله الآفادت،، س العيس ينعص ما ونفي 
وأجدالمش، رعد بها يكون التمح، اثعم صنوف وسائر والمسرة، والمهثز بالعمل 
ومحلوئه، الدين وأجز وئبجا، الحياة فأجل له، الممدود الوقت هو الثيء 
سواه.أجئ له يكن ولم بأجل، موته والمقتول، ؛ قالوامحله، وقت الدين 

أجلهعن للمقتول مثتظعأ القاتل يكن لم لو ت قيل بأن عليهم واعزص 
قيل؛بأ0 ذللئ، عن وآنمصل القصاص، عاليه وجنر ولا القوي، لرمه لما المتري 

ءلالماصار وبذللث، الصزر، س المقول على أيحله لما القصاص عليه وجت، إنما 
بأجله.تموت أنه في نواء المقتول وغير فالمقتول أجله، وبين بيته حاد بأيه لا له، 

ؤشقناسؤثآلإثوماشوجث؛ عز الله ثوي المقالة هل.ه أهل حجة ومن 
أذأحد نمير فلا الموت، وأوقات الآجا3 قدرنا أي ]الواقعة؛1، إزه يسبوفى 

ؤويحسرقمإكتعالى! قوله وحملوا الحياة، س له ئدر ما قبل حى بإمائة ت—يمنا 

وصانهالحديث مثكل ت خورك وابن ، ٢٥٤ص الحال«يث مختلف، تأؤيل ت قتيتت ابن ينظرت 
.صأأ\_ا-أا
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نتعهمعئرأ يعطتهم أن وعدهم يكرف أذ تجوز أنه عر تذوحا َزه ئثس م، 
•بمطهم ولم يوثثوا فلم بجٌ~وف، لا أنهم يملم وهو آمنوا، إل إياه 

فيأجلا لهم ئفى أي ه بميم مسص وأجل أجلا ئثئ ثم ُؤ ت قوله في وقالوا 
نئلفان الأخرةِ. في بناتهم من ءند0 منش وأحإن فيها، بنائهم مدة وهو الدنيا، 

قئمؤءإلأ ين ينثص تعثروثُ بن ؤمابممر ؤ الأحتر• الوجه هذا عر تعار قوله عن 
منئقص ولا الابتداء في منئر من بمس ما معناه فيل؛ ]فاء؛لرآ، ه ياَ كنئ 
أمحافتحوكيف I قال فان مكتوب، وكلن إلأ الابتداء و/ ١ ٠ ١ / ر الأجر عن ءئرْ 

بمعنىالبموئع، على هدا ت قيل ؟ عميوءه يئ يشي يلإ ؤ ت فقال له، ليس عمرأ إليه 
لم}؛-؛ إلاجط همحن لا أئن إة ُؤ تعار• نال كما ،، إليهر أعطاه لو عمره 

التيالأعمال لا بمتلوها أن لهم جعل التي الأعمال أي ]الممل[، ه \ثن£إ{ئأ
ؤاألإيسهمييثؤ أق"حثآ،إوئم ؤوكة ُؤ يقول نعار الله لأن الكفئ، وهو عملوها، 

]الحجراتاا.ثتب< 

عرتدل ]الرعد[،  43ؤإيشغ ثناء ما أث، بممإ تحار؛ؤ قوله ت قتل فإن 
معناهؤإنما ذللثؤ، عر دلالة الأية ر ليس ت قيل منه، والمقصان العمر ر الزيادة 
هده،مكاف هده ومحت بالئئنة، بمطها والحشه بالموبة، المعاصي يمحو 

يه،يعتد أن عن الأول فتمحو بغيره، حكما بمخ أن وهو آحر' وجه فيه وقتل• 
•مكانه ر الثار وبمث 

نحويةمسالة 
المبهمة،الأسماء من النداء حروف حدفح ر والكوفيون البصريون احتامت، 

هذات يقال أف حائز ت وقالوا الكوفثون، وأجازه البصريون، تجزه هدا، يا نحو 
كمامحرئه، متادئ كان لما الله وعبد زيد مجزى جار آثه حجتهم ومن أئبل، 

إياه.ت والمناسب الأصل في كذا ( ١] 
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تجوزكذلك )يا(، منهما فتحذف وزيد، الله، عبد ت تقول وكما مناديان، أنهما 
)يا(لمنه فتحذف أقبل، هذا تقود• أن 

أذكره النداء باب في أدجل فإذا بالإثارة، معرفه هذا أف البمحرييى وحجه 
وبيلريا، بص الجمع كره كما الئيأ، شثنها التي الإشارة, وبين ربا( بين يجمع 
زنتذلك كرة فلئا د)أيها( ندائه إلى  "صالرجل( نحو)يا في واللام الألم، 

]ولم[رمنها كالعوض )يا( د النداء إثارة وألزم تعرفه، كائن، الي الإشارة عنه 
الواللام الألمر فيه ما ذلك، عر والدليل هذا، تنكير يجز لم كما "حن-فها، يجر 

ممكن،غين واللام والألم، )يا( بص التعام، لأ0 هذا، ندحز كما )يا( يدخله 
فيمد لم والإشارة لفظا واللام الألث لأو )ا(، و الإشارة في ذللت، أمكن كما 

هناكنتنت، لم زائلا به ئدرُن، إذا لمننى كانتح وإنما يختصها، بخزفج المتهمات 
نميرة.ما إنقاط ثباته في ل-مذل 

التقديرفي ئابتة )يا( كانت، إذا I يقولوا أذ الكوفيوذ به يعرض ظ/ ١ ٠ ١ ومما/ 
منه.حذفه باللفظ يخز لم به الملنوظ حك»ا في كاJتج وإذا بها، ملئوظ فكاثها 

مماعرصتب لما لأنها )يا( حذف يجز لم إنما يقادI أن ناانؤ عن والجواب، 
التقديرفي وتجريان ، ثخذفان لا وهما واللام، الألم، منزله ونزلت، ث.! ؤ يلزم 

.هذافكذللئ، الرجل، ؛ تريد وأنت اّجل، يقاد• لا الإثبات، مجرئ 
عليكم،سلام الءرتت ثول مذ الأخش الحسن أبو حكاة ، ]ما[ل وأما 

ولبت،وحدها، اللفظة هذ0 في الحرب عن مؤع مفهو علتكم، اللام بمعنى 
منالم٠رف ولأف التحثه، ئنثنمز م، لكثرة وهذا مثiلها، كان ما كث في مطردة 

• ٨٦/٢الزجاجي جل شرح بمذلر؛  ٢١)
الأمل.ز لم، زادة )٢( 

•الأمل ني لت ذبادة رم 





والعشروىالثامى المحيس 

القرآنفي مسالة 

^١^^٤٠وتعار؛ نارك نوله عن نئل 
خالقنانبو ص !نما للملائكة القول شد: ]١^^[، i 3 4َ؛ أنجدوا 

مالهابعدها ما تاحز توجب ئم لأف بمدهما، اللفظ ني جعذُ نكينن وئمويرتا 
عنه؟وئراخيه 

أزجورا،؛عشرة من ذلك عن والجواب 
حلمكمآوينا سنحظميم ؤ قوله) ني المعنى قاد ث أن ت أحذها 
هة -يمه ؤاألآبج< إؤاجابجل ؤ اللأتكة، أحبر لما وذللئ، وئصويريأ، 

هلت وينفق،"؛لذتاء يبد ش ينا أمحل ؤ ت نالوا ووده، آدم بمي تالقرة[، 
والأحوالنابثه، التناسل وجه على آدم نى لخلق تعال الله ؤإرادة تالقرْ[، 

أنوصح بخدها، القول ؤإرادة بالغعل، البغل !رادة عن، ثبمبر متتاممه، عليها 
عه'أرادْ فاذا ومع، صثمه له مضمنه لأنها مسه، بالفعل الإرادةِ م، بمر 

موجود.غين له مزادا أنعاله من ثيء يكود أذ بمح لا لأنه كائن(، 
أنكمئحئقوا ؤولثد-ئلئشءكلمه بقوله المعك، يكوف أن الثاني،• والجواب 

صانالوي وهو آدم، حلق عند ةكليفن_ا أبتداء ثحمموا نم ومصورين، مخلوقين 
ثحمقهتجب لما الترتيب فيكوئ لكم، أعد ما لعفليم وئعريمحكم حكؤعم'.( أصلا 

إنماوالخبئ الخبز، بحمق والمتم ننم، جواب، )نمد( لأن ت تعال الله أئعال مى 
يالتقديم.أور التحقيق في آوي هو ١ظ/  ٠٢/ وما لقحممه، للخاط_، ثحمق 

أا/آم.ارازمح،تمر ينفر: 
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الراب،تغني حنئئا ولثن ت الممدين يكوذ أن الثالث؛ والجواب 
هوالذي الأصل المحذوف فتكوذ منه، آدم وحلمنا يمض صورناكم، ثم 

٠مقامه إليه المضاف ؤإقامة المضاف حذف على ويكون التراب، 

ومعنىآدم، وهو ، حلمناالمعتئ؛ يكوذ أن الراح• والجواب 
آتاكمآدم صوننا ثم عنه، تانمأ ولا عليه زاتدأ لا الحكمة، على ندزئاْ حلمناه 
بالجود.^١، ٠٤الملأ؛أصتا ثم المثاو، محطط إئاة بإيجادنا 

أيوحواء آدم آت_وت_كلم حلمنا ولقد الممديئ؛ يكوذ أن الخامس؛ والجواب 
ماصورة به تختص ما على منهما واحد كن صورئا ثم لكم، أصلتن ئدرناهما 

انجدوا.للملائكة ئالنا ثم صاحته، يزاؤج 
ؤبخمررسا يظم' لءل-ئا دإد ؤ • تعالمح، نوله نحو على الوجوم وهن■، 

حؤم'.ميناق آحدئا معز على ]الغرة[، الْل>ن3ه 
أنكمتقدير على بل المضاف، حذف، على يكول أن ٠ السائس والجواب 

حميعآ.وحلمكأأ حلمه بخلقه صد لما ، مخلو3ودأ كأةكم نلفكم حلق عند كثتم 
منالخلي كاف لما ابتداء )حلةن١كءأ( بقؤله المراد يكوف أن الماع؛ والجواب 
عنه.آشتنث 

فيه،وصورناكم آدم، ظهر في حلقناك٠أ المعز؛ يكون أن الثاس؛ والجواب 
 ،^b الممرأكثر يهب هل-ا

عنه،المخنر لتمإتي_، لا الئتر، لترتي_، )ثم( يكول أن الناصع؛ والجواب 
الثاءت؛فال ك٠ا وهدا آنغدوا، للملائكة ئثا !؛١ أَ-محناكم، نم فان؛ كأنه 

انلأ.الأصل: ز )١( 
.الطريتمر يطر: )٢( 
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ثمءئدناذدلذلك-بمتْ.أتوة ثزّائ ^lS مدكن 
متجسامن مند لما )ثرا تند اللفظ ني فجعلها منندمه، الجد وثيادة 

تكوذآذ وهو الزجاج، وأنكزه الأحفش، إليه ذهب ما العاشئ؛ والجواب 
التيالئلاثه والأحرق الئثن، نص للجمع أنها وذلك وقادت الواو، يمعتى )ثرا 
ممدهن،الترتيس،، في ومختكه الجمع، معنى في مثزكه وثم، والفاء الواو، هي 

فيماالثاني وإدحاث الجمع، هي الثلاثة موضع حقيقة أة /'آ'او/الأحفش، 
فيعليه تعلب، عما وأزيل حقيقته عن الأمذ نزل لم فإذا الأود، فيه يحز 

خاز.الاتجنال 

للجمعحقيقة)ثم( وتجعلوذ الوجه، هدا تنطلوذ النحويين من والمحققوذ 
الكلام،في كانت، أثما فيها الثلاثة اا٠عاتي هد0 ويوجدوذ والتراحؤر، والترتي—، 

ُممأند"'•
عليهاللة صلى الرسول حبر في مسأله 

ونيل؛صورته® على آدم حلى الل؟ ارإن • عليه الله صلى — نوله عن سثل 
المورم- عليه الله صلى - الني أصاف فكيفن، صوره، - وجد عر لله ث؛بح لا 

تعارءنذلأث،؟ص.إايه،

ضام:ابن )ا(ذذلر: 

كنف• ال*جلوتي لينظر (، ٤٣٨"ا/المغهرص )المعجم وأحمد لم ومالخارى دوام )٢( 
.٤  Y٥٥/الخفاء 

ثمالملام، عليه آدم إلى يمود )صررته( في الضمير أن إلى يدمرن الخدين، شراح أكثر ( ٣١
فىتتيبة ابن وذكر ، المرلم، ذكر ما نحو على يرْ تففى عدة مياهي، ذللئج بعد ذمرا 
ًابن ومامها لبس، نيه يكون ند ما تزيل للحيين، رواية ( ٢٧٧)ص الخدين، مختلف، تأؤيل 
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•ألجث ثلاثو من عته والجواب 

تكنلم بخصوسمة وأهندْ لآدم، صميرأ صورته في الهاء تكوف أن أحذها! 
صورةمن ئماه أف غر من عالمها كان التي الصورة على أزجيه والمعنى لغر؟، 

منفنثاثا ، علمه يعد ومضغه ، نطمه تعد علمه حلمنا لما بنا فعل كما ، أحرى إلى 
التيالصورة على حقه الئحول، هذا على آدم يغلذ ولم صورة، إلى صورة 
.عليها نوهد 

اليالصورة على حلمه حيث آدم حلذ المعنى يكوذ أن الثاني■ والجواب 
ت.تنمص ولم فيه يزذ لم والنزض، الظوو في الأرض إلى حط لئا علمها كان 

للهكلها الصورء أف معنى على لأدم الهاء تكوف أن • الثالث والجواب 
شسه،إلى ادم صورة وهي منها واحده نتب ثم وحلمها، آئثأها أى تعالى، 
وكماالصيام، نهر في الله نهز ثقال، كما والمحنمة، الاختصاص من اضر>ّ_، 

هة مت ^ ؤوكقوله: الله، وسب الله، نافه هذه نالوا 
الوجه.هدا على الإصافه فتكون ]المحربم[، 

نحويةمسأاه 
يجزهفلم المضاف، المنادئ ترحيم في والكوفيوف الصريوف احتلف 
وأنني:والفراء، الكائن وأجازه المصريون،' 

على■يرج الض. هدا *إذ المحو؛ عدا عر رصرى ويانه الحديث منكل في فودك 
قحويقول• لعلما، وجهه في ءثد0 أو ابنه ضرب برجل مر الشي أن وذلك سب، 

فإنالوجه، فلمتق عدم أحدكم صرب •إذا !.■' ممال وجهاك، أسه من ووجه وجهك الله 
نيمّالغة  ijJjونتن آدم نتبمتح فد أنك على سه كأنه . . . صورته• على آدم حلق افه 

مثاله،.ص له الردع 
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ببمنل١اموتهِ داعذ نبذعوْ حرم ابن وكث ئبمد لا عرو أبا 
٠زهير بقول وأحثجا 

ئذفوروااعي_، والئ->م وأذكنوا يكرم آد يا حظكم حدوا 
المرورهِلحال ذلك آل إلى البصريون وذهب عكرمه، وآل عروة يا ت أراد 
قمارالمضاف، أحزاء من كجر؛ كان لئا إليه المضاف أة حجتهما ومن 
الماذىآخز تنتق كان كما الثاني، آخز الترحمُ فالحق واحد، كاسم الاسمان 
عريا قولك: مثل في إليه المضاف من افء خيف خذن ئد أقه بدلالة المقرئ، 

لمامنادى المضاف أف ولولا علام، قؤلك؛يا من حدثها حوزوا كما أم، ابى ؤيا 
ذلكصحة على دليلها ومن أم، أبن هذا ماد أن تجوز لا لأنه الياء، حيف صح 

تضيفأن نحو وذلك المضاف، في يكود أن حقه ما إليه الخفاف تلحق أثه 
رمانه،وى رمانك، وحب رماتي، حب هذا فتقود؛ ئمسلثا، إلى الرمان حب 

الاسمالإضافة أمارة وئانحى المخاطس،، وإلى مسك إلى الحث، إضافة فممصد 
فيامنع إذا الضاف، المنادى في الترحيز فكذلك مصي لا الذي الث١نى 
هدامح، الأيل لكخر محُْ نم، به الأول لأل الثاني،، في، أحد الأول الأمم 

الحكم.من الصرب، 

فودأن يجوز فلا المنادى، به مخصوص التر-حيلم أل البصريين حجة ومن 
المضافوكان الأصل هذا بت، وإذ؛ حاريث،، هذا يريد وهو جار، هدا القائل،' 

منالياء حذف حوزمحت، وإل أثلث، ترى ألأ ئزحيمه، بمح لم منادتم، غير إليه 
غلاميلأف غلأيي،، غلام يا • قؤلك من حذثها تجوز لا فانلئ، غلام، يا قوللثح 

النملوالمعجم ا/\/أ*ا، الإنصاف القائل، مجهول )١( 
. ٢٩٤■T/ النمل والعجم ، ٢١ص؛ زمر ديوان )٢( 
الإنصافسائل س والأربعين الثامة السالة تراجع: )٣( 
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ؤياأم ابن يا نولهم؛ من الياء وحذف غلامه، المنادى ؤإنما منادى، غير هاهنا 
فيكثترأ الأستنن ولتلازم اللفنلش، لهاتض استعمالهم لكثرِْ هر إنما عم ابن 

تنؤلهم في الفتح على وبما واحدأ، آنمأ اللغامحت، بعض في جبلا ولهذا كلابهم، 
الأسماءسار وأما أحي، يا نال،• كأي*" أكثر، آم ابن وفي عم، أبن ويا م ابن يا 

المنادىعليه تجرى ما على منها شئء يجري لا فانه الئنادئ إليها أصيم، التي 
والتغيير.الحيف في 

ولمواحد، جني بهما لصد هاهنا الأسمين فإن رئاتي، حب نولهم• وأما 
الخن،،ثاف ئصذ الحد، هدا على إلا ج إلى إضافته إلى ميز نا ٠uيكن 

علابي،دار هذه تقود؛ أن و/ ١ ٠ ٤ / يجوز لا ، شيء كد ني بنقري ذللث، ولثس 
تكوفأن بين الواغ وللبمى للأنتحالة ، مسلث، إلى ١^١^ إضافة تريد وأنت، 

أوغلأئاك،يلكآلها.ماِممها،

شمبيث 

صواجناردم أبناء بها طرخى ث نرامحا يذما يهمن ٌا إذا 

أنالها،عليه >ث اس هدا خزي الكلأ ر'غت، إذا أنها ريي إبلا، تث 
ألوان،ثاص الروم كاسحاصن بفزبحا، يطزح وطابا ثنلأ ما فحنث وعزرت 
تالإبل وصم، في الأصمعي أننيء ما ومثله' أبدان، وامتلاء 

المنجددأالكرئ بذلر به لن نئن بل أو ئحل ببفن يبت متى 

درتنهارا القائلة وئث أو ليلا المكان بهل-ا الإبل هذ؛ أقامت، متى يرياد 
المننتهالمكارى كالزجل بثنائها، مط٢ُوحآ منلوءأ الوطن، ئترك حتى أنالها، 

.لكلاله الئنصرع 

.١٢٩٤ا/ اسل والمجم )كرا(، الرب لسان القائل، ،جهول، 
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ثنت

نوطارا،هزذه )غيا 

الأمننام أو تطيمها، لا آثم فأظهز حاجه، اف الأنكلن إذا ذلك بقاذ 
الجوالمنبين العلاوة ت والنوط آحر، فتراد عنه، ثحمفن أن وننألت منه، مفعم 

أينوطأ، تنوطه ثاطه وتقاث ا|Sئواط، التمر جلاد وسقى الجلثن، وبيى 
الئصطرب، هو أي مدندب، منوط للدعئ ويماذ المعلى، والتنوط علمه، 
نوله:ومه بئض، من إلى نذري 

،٢٧١الثدإ الراكت، خف نط كما وأثزم/بلفيآوم 
مه،أكثن دزذ0 ننتهُ ما أبى إذا أي 'آ،، ومألإ'ءزذْ ضج ت الْثو هذا وثثز 

ا.تملار نزذْ العود جرجر ند • المشهور المثز ومنه 

أءٍا.إن يلففل ،  ٣٧' / ١ المستقصى ت والزمخشري ، ٢ ٤ / ١ الأعثال، محجعع ت الميداني )١( 
.٢٤٧آ/النصل والعجم ، ١ ءسما ديوانه في ثابتا بن لحان الين، )٢( 
.٣٧٢ا/المضي والزمخنّري: ، ٤٢٣و ٢٤ا/الأ.ثال، مجمع الميداني: )٣( 
الجملوالنوئ: . ٣٧٢ا/الختنمى والزمخشري: ، ٤٢٣/١الأ.ئال، بع الميداني: )٤( 

الخجرة.في الصوت ترديد واوم-مة: ضج، '■' Jr'Jrjالمن، 

٣١٦



J_JI _ والعسروىاوت1سغ

فيمسأله 

كئآظ/١ ٠ ٤ / 3>!أظلالجي، ؤ تعالى:  ٠٧١نوو عن نثو 
 siل\لأتم\فآ.تياناثك'يجثه;خممحء

بزئما وص بالعدابث، عليه الكدب، انزاء على تعالى الله من وغد هذا فقيل؛ 
الدسا،في، ذلك أف ^، ه.ع-ذأ ألكف ثئ شم ءم ؤ يقوله الآحرْ، في بهم 
عمامثاحر لوثاتهم الرنل فمجيء ه رئقا أءئبم إدا ؤ*مآ بمدة لأف 

.لأ'و')ض.م■يوعدوا 

•، أء!جهلعثرة س ذلك عن والجواب 

نوصلأن تجب ما أي ه ألككب ين نجييم بماثم ؤ المعنى، يكوف أن أدلها• 
حكيبما فرعهم تتوفاهم الرنل جاءتهم إذا ثم والم، والأنر الفئل •>، إلهم 

حكممن، وص الدنيا، هم، شيتهم الله جعله الذي العياب ص فهدا عنهم، 
القرآف.والمحاب الكاب، 

جمظمن، لهم أوجب ما ه ألك؛ني" ثذ شمم ؤ يكول أن • الثانيء والجواب 
الكتاب.به حكم مما وهذا ندنهم، عن الجزية أعطوا إذا عهدمحم 

والهوان،اليد مجنر بهم بزل ما ه قييمم ؤ يكول أن الثالث؛ والجواب 
الإيمان.أنل من، والتميتز 

أ\ا0لأ.وتمرارازي ، XYY/Aتمرالطري يفلر: ]١( 
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العقاب،من به أحبر ما هو ُثيديمتر(آوش،ه ؤ يكوذ أن الراح• والجواب 
العاوام_،.في والخلود 

منعليهم كتب ما ه آؤف نث ُنينيم ؤ يكول أن الخامس؛ والجواب 
والوجهالخامز الوجه وهذا عاليها، الجزاء فتعص تعقت، وند أعمالهم، ممضى 

أنعنه والأمصالا الملحد. باعتراض ءاJهما ثعتزض اللذان هما مله الراح 
لوداةِإلهم الرنل مجي،ء هو ه ■مآاداآء؛مرثثاؤ فوله• مض • بقال 

الوقتذلك في فهم مل؛ فإن الدنيا، في لا النار، إلى وسوقهم الخنر 
همتمسن وئحمقوا الماو على ونفوا لما نل؛ ااعقاب،، من نصييهم تنلهم لم 

عليهمبطلؤر أن فجاز ، العقال-، بعض نالهم فمد الله، رحمة من وثوا إليها، 
المابهلأن به، تدنوا قد الذي العقاب، في الخلود علموا إذا ضيمهم نالهم أنه 
ناله.ك أنه عليه بطلن أن صح المعانب، منه طرف مى إذا 

ولااارزًذ،، من لهم ما ثنالهم المعنى؛ يكوذ أن المادس؛ والجواب 
إليه.دعوا مما ١و/ ٠ ٥ / وتمكينا عليهم حجه لهم، المكتوب وهو عنه، يمنعول 

الالعئر، من لهم كتب ما ؤني!غمئاوئفه يكوف أن الماح؛ والجواب 
ممالهم، تجب ما ويومول عللهم، تزاح أولئك المعنى فكأة عنه، تمطعون 

لهم.كتب مما وذللثؤ عليهم، الخجه توجب 

ضالعمل، من نصيثهم ينالهم أولثلث، الراد يكون أن الثامن؛ والجواب 
ني،ما والكتابؤ شله، جزي ثزأ عمل ونن حيرأ، جزي حيرأ منهم عبل 

عليهممقهلؤع غيز ويكول المعاصي، وعلى ت ١۶١٤٥١١على الجزاء من للمكلفين 
الإيمان.على بما يكون ل صرب، ليف الجزا؛ من، بضرب 

الكتابأو إلأ الثامن، الوجه في يكر ما هو نالهم ما يكول أن التامع؛ والجواب 
مملمن ؤ قوله! نحو وهو القرآن، في وعدوا ما ينالهم أولثلئ، ؛ نال، فكأثه القرآف، 
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ينلصث!إأكت ١ ين ئنتق دنت هبيا دقاوي أم يئن محيلإين سدءابجزدمحءرثُ 
لالمساء[.ز'زه ظiنءونمم١ 

وماوآعنارهم، أرزانهم هو بنصبهم المراد يكوذ أن الماشئ؛ والجواب 
شءٌ.فه ^ U الذي لاعاب[را، في تئ ذلك وكد أصالهم، م هلب 

عليهاللة صلى الرسول حبر في مسألة 

أحدهمايمز وجلتن إلى الله ءضحك اللام: عليه - قوله عن مئل 
يتوبثم الله، سبل في ممئله ، لهداآلبمايل الجنة، تدخل كلتهما الآ-؛م، 

عليه— نؤله وعن فننثتلهدء الله سيل في فبقاتل القائل، هدا على الله 
فأحسالليل جوف في نام رجل • ئلأيؤ إلى نصحك يحائه ّالله *إن ت اللام 
همسعلى وهو منهزمه، كيبة نش ورجل ماجدأ، نام وزجل يصر، ثم القهور 
تعالىالله من بمح كفه فقيل• ،• تذهب أن شاء ولو جواد، 

وجهه؟وما ، الصحلئ، 

د-بجنلْ،؛من ذك عن والجواب 

وهولهما، الجنه بأل وتحكزأ ثواتهما الله يئن ! معناه يكوف أن ت أحذئما 
وهوالباح، وهو فيها ٢ كازر ما بدا إذا الطلعه، صحكت ملهم! من مآخود 

الأصل.في لمأ، زيادة )١( 
الأصل.في ليت زادة )٢( 
(.V٤٨٤/ المفهرس )المعجم ومالك ماجه وابن اني والنلم ومالبخاري رواْ )٣( 
(.٤٨٥"ا/الفهرس )العجم وأحمد ماجه ابن رواه )٤( 
■٢  ٥٣وص ، ٥ ١ - ٤ ٩ ص ويانه الحديث مشكل غورك! ابن • بظر رْ، 
كا.الأصل: في )٦( 
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منوأظهزت آبثئ، إذا الأرض صحكث ؤيقال; ١^٢، من الجنرم بمتزلإ 
معنىفكدلك الخير، مكنوذ وأدت الزهر، من ظ/وائمممث ١ ٠ ٥ / النبات حنن 

نميهذا وس ء عملهم جرا؛ بن ع~هم محب ما ننص الله، )ضحك نوله؛ 
لمخاطبه،وصخها وتدي لشانه، من عات عما تكشفن لأنه سان، الإنصحلث، 

الئهد،أيفأ والصحالث، الثعم،، ثن من بياضه ثدي إذا وصمتا الذي البلح هو 
تنكشفنما لأنه أيضأ، الصحالئ، الزند وبممى أنص، عنلأ لك ندي الذي وهو 

صحكأنمي تجمع فإذا الأغتان، عن منقب مه أجزائه بثرق فكأيه الثى، عنه 
احتجابه.يعد ، لبمو؛ل 

منعنه عئب بما ثرورا له يدي معنى يكوف أن الثاني؛ والجواب 
أيصاحالث،، طريق ت ومالت ااثوامب،، مى له أضمنة بما ثرحأ له وبمدث الجزا؛، 

ثوننهبنزور له الله أباذ الهناعات من الأنويغ هذ؛ عمل من فكأف واضح، ثن 
إنماالأوو الوجه في والتبيين عمله، على الجزاء حنن ثن له آعد ما ننبه في 
تعالىالله يكسه ما تخضزوف الذين لملائكته جرائه يفدار جعله  ١٠إظهار هو 

التفخيمإلى إثار0 ذللث، وني أعمالهم، مقادير على الجزاء مقادير من لبماي؛ 
الثواُب،.من هؤلاء ثنحمه لما والتعنليم 

نحويهمسألة 
يا؛ وأجازاوالفراء، الكائي منه ومنع أقبل، رجلا يا البصريوف؛ أجاز 

مزصوفأمشى صفة راكثآ إف قالا: بأف النكرنثن هاتين بين ونزثأ أقبل، راكبأ 
المسأثتيأآ؛.بين المريوذ يفزق ولم مذكورا، 

لدم.الأصل: ني )١( 
.٣٣١>/ الراج لأبن الأصول طر: )٢( 
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نحوتصونص، بين رانعآ يكوف أن أصله المنادى أف الكوفي حجة ومن 
الموتحذف فإذا بهما، الصوت بريع حرنين حشو فالاسم ؛ قالوازيداة، يا 

أوالله، عبئ يا نحوت إليه، يضاف ما مقامه أ؛؛م الألف،، وهو الأمم، آجر من 
نحومحلهُ، حلوله وفى الأول، عن الإبانة في إليه المصان، منل يكوف ما 

أدما -ندف فإذا : تالواأئبز، رَ-نلأ ضاربآ يا نلت: إذا الداء في الئطوًل 
يلكا الضم' على الأم يئ تقديرا او/  ٠٦/الثابت حكم فى وكان إليه، 

الألفن،وهو آحرء، من الموت حدئق نمد رجلا يا ثلث؛ فإذا وبمد، بمل 
مقامه،تقوم ما ولا معنى ولا لمظأ الصوت كبيان نبئه عوضآ منه تعوض ولم 
لأنراكبأ، رجلا يا نولهم؛ كذلك وليي والمنادى، الاسم إليه ينمطع مما 

المحيون،مونع ووانعأ للأول، تبانآ الثاني نصار راكت،، إلى انقع؛ئ نل• رجلا 
اللفظ.في مه 

لأفالبصريين، عند ؛اطز ذلك في الكوفيون إليه ذهبج الدى والأصلر 
جهةمن نصيه ولبس إقلهارْ، يصح لا مقدر بفعل منصوب، عندهم المنادئ 

الأول،على حملا تنمسث، التوابع أف بدلالة قدروها، التي ؛الألم، آحر؛ اتصال 
بفعلإلا هتفأ لا الانى الجر بحرف، الحد>وف الفعل ذللث، عدت ى- المرب وأن 
فاللاملزين.، دعائي قيل؛ لزيد، يا ؛ فقالوابمدة، اسم إلى يضيفه ثبمه 

٠أنادى أو أدعوا هو والفعل المحيوف،، بالفعل متعالقة 

،؛^١٤١ ١١أحي ، مزردل كقول )إلى( به ثعلى قد أنه وهو آخر، ودلني 

الأخوهر وأسلم، تمرْ ني الإسلام أدرك جاهلي، شاعر فارس المازني، صرار بن نزيد  ٢١)
.٢ ١ ١ U/ الأعلام للشماخ، الأكبر 

،٥٢٢ّنة ونوني والإسلام الجاهلية أدرك مخضرم، ساعر المازني: صرار بن الثماخ )٢( 
. ١٧٥الأءلأم-ا/
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الخرايدحناء فيها إنة إلى مازن بى رزام أملك ولم نمك 

قمارإبه، إلى آدعوكم مازن، بن رزام يا أنول أن أملك ولم فقلمث معناءت 
ياعنه ناب الذي و\ذر؛ءاع مثانكه )إلى( وصارت بأدعو، النطق عن منيآ النداء 
الكوفيوفمع الذي بالمنكور الذعا؛ ئنلق صح كذللث، كان وإذا مازن، بن رزام 

الجمعاتفق التي وبالمعرفة ، أجازوْ الذي بالمنكور تعلقه صح كما ، جواز؛ بن 
والمعفان.القصيان فثصح رجلا، ودعوت زيدأ، دعوت القاتل؛ يقول، لأنه عليها، 

)يا،ئ تدآ فإذا اختماصى، النداء إ)، يقولوا• أل الكوفيوف يه يحتج ومما 
يكزفإذا بالاخماص، فالالجاخ اثنين، أو واحدأ يجوز من ثن من اختص ممد 

تفال، ؤإذا ، عصد0 الذي الاختصاصي من الكلام عليه بني ما ارتجع فقد منكورا بعدم 
الصفةلأف ، ياخب؛ أوله ننفض ولم وصدرء، الكلام عجز ثن ويق ممد رايآ يا 

والنكراتالموصوفة فل/ ١ ٠ ٦ / والنكرات العارف فى صح ، ilijijj، للوصون، بيان 
اختصاص.هو الن.ي النداء أود بماقض فلم بيانأ، ذلك كز فى لأن الموصولة، 

أكتز١^١؛ بحرف الاختصاص لمز : يقولواأ0 ذلك عن المصرييذ وانفصال 
فيهتكز ولم بها ثالمظ ]أن[لأ، جاز فإذا رجلا، آذعو تقول؛ بأذ الاختصاص من 

الإخبارصح إليه يهبوا ما لرم ولو أقبل، رجلا يا تقول• أن جاز كذلك مناقضه 
ارتجاغبعدم والتكور اختماصز المحال ذكز لأل الأحوال، من بحال متكور عن 

رجلا،صربتط نولهم: جواز على الجمع ؛-؛^٤ وش الاختصاصي، ذلك 
وفرجلا، آدعو تقديزْ: لأل رجلا، يا نولهم: جواز على دلاله رجلا، ودعوت 

أصله،في جاز ما فيه يجوز أن تجب المغ فكذلك الأصل، هذا فى الاتفاق وع 
ذكرنا.ما عندهم الماع كاذ إذ 

الحياء.والإبه؛ ص'د، الممفليات )١( 

الأمل.ني لمت زيادة )٢( 
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شغمبيت 

الأخاتل؛لأء عن قرحي بأئوا؛ جلودئم ثولوا لئا ئطمث وقد 

مثوفناباثار الأحتلين ثوبنا بلاء عن جلودهم أحبرت انهرنوا لما • يفوث 
والصربة١^ عن مصل لأنه تهدك، ئرخت ند إبل كننافر وهي فتها، 

جانبيمن وئثاءى ئشمق ما فيثثه الجراحة، ئم عن ئتحدر جلدة بالسيف 
:، ذأسُ بن عنئو ونال العير، بمنقر المح 

ئددرآ؛تاركها ني دخى ! كأنهىرُنن ا وأ-سانن
وعامهبها الي وهي هن-م،، ئنلأل أي هم-ص، إبل منافت كاتها أي 

،؛ل الكمنت قول ومنه وأماهها، خف'\يه\ في الفصال مرح 

تناف3يضمحايرال؛،نث4هُفياياممحزها 
إبلمشافر بمنزله فصارت العظم، عن اللحم كنطت الصمثتات هده أن يريد 

،• ١f-j^باض بعض عن بعنها ديجافي، ملصت قد 

سنةحيري ني ونوني وأسلم، مر سخ وهو الإسلام أدرك مخضرم، جاهلي شاعر )١( 
o/؟U.الأملأم •آآم، 

.٢٧٨ص بيروت( رالنعراء)طبعن النعر ثتببة; ابن )٢( 

الأموي،العصر في اشتهر الكوفة، أهل من الهاشميين، شام الأيي، زيد بن الكميت، )٣( 
.YUT'/oالأملأم ت\\\ى وتوغي 

_.lrالضل والمجم ،  ١١٩١; الكمت، ديوان )٤( 
)>رر(.العرب، ان نالأراك، ثمر وهو الإبل، تا'كاله نبت، اليرير؛ )٥( 
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نشئ

رسعاية إئها نقاش أسق 

إنهاقادت أذ تجوز كان وند الناس، إلى إحسان ذو فإنه إليه، أحسي معناه 
الهمزةتزد ؤإنما نماءة، للمرأة ئلت نماء، للرجل نلث إذا لأنلث، بالهمز، سماءة 

إذاوغْلاتن، وهماتة شثازة قتال: والواو ابء من الأصل إل الاسم آخر ني الص 
التدكير،لفظ على داحله و/ ١  ٠٧/ علامته ذكن ولم التأبي،، على الكلمه قيث 
وضعومذ عباءة، إلأ تمل لم ^ ٧١هذا على التأبنؤ وأدخل عباء قال فمذ 

الأصل،عر بابء تكثم' المذكر عر :تُ ]ان[لى صر من أنلأ المزن 
وآغنززهاطزفا كانت، إذا ئثملر إنما الياء هذْ لأف وغنيانه، عبايه ت نمال 

حركةابءُ ولزتت الحركات، نخل الهاءُ كان إذا قاما الثلاث، الحركات 
أفعلى دلاله الياء على الكلمة ساء في الفايده فتكوذ نتعذ، ثنمل لم واحده، 
جعالت،ما مبالغة على دلاله للتأنيث، الكلمة صيغة ونائية للتأنيث،، مموغة الكلمة 
آنقدان: إنا فكأنه ّواْ، أصر عر داخلا يكوف أذ غير ص ساهُ، في ١^ 
ممتلئاهو ولمز به، بمدى الإحسان في أند أنها يراد نماتة، إنها وثاش 
بغتر؛•

١٧ا/'المتقمس الزمخشرى; )١( 

الأمل.ني لم، زيادة )٢( 

٣٢:



الثلاثون

القرأنفي مسأاة 

]الأعراف[3ه ؤ تعالى؛ الله قول عن نئن 
والناسسيمام، الجماعه تعرفول بأنهم الخلق مائر يؤذ هؤلاء حص كفن فقيل؛ 

الوجوم،ونياض الجود ياثار يومثب المومنوذ يعرف واصح، اليوم ذللث، في 
العيون؟وزرق الوحو؛ بنوال والمجرموذ 

عشرةمن ذلك عن والجواب 

لأةالخلق دوذ بذلك حقوا الأعراف أصحاب إذ يئالا; أن أحذها! 
الجنةأهل الفريمن تروق فهم النار، وأهل الجنة أهل على مطئ مرتفع موصعهم 

لهسور هماس ابن عن ردي ما عر والأعراف النار، في النار وأهل الجنة في 
كلأتعرفون بأنهم خصوا الفريقين على هؤلاء فلإطلأل الديكر٢،، كعزف عزف 

الحقايث،أو الثوايث س أعهلوها التي متازلهم من به سوموا ما وسيناهم سيم.اهلم، 
به.أعلنوا نوموا ومعنى 

الأعرافأصحاب أة س المفرين بعض إليه ذهن، ما الثاني; والجواب 
عندالأعراف : ٢٣١اخل/ ٠٧/عبيدة أبو وقال الدزخات، أئلى والأعراف الأنبياءُ، 

كماالاسم بهذا ومحئيت، كالجتل، وصار وعلا الأرض عن ارتفع ما كل الحرف 
للثئاخ؛وأنثي للعيون، ويJوها لثهنتها آعلأمأ الجيااا صمت 

صيرارازىأا/أدطر: )١( 

• YiA/Aاتجري تمر يطر: )٢( 
.٢١٥ا/القرآن مجاز )٣( 

٣٢٥



واكتؤوعأ 'غنل الئتس إلى ا عنونهكأن وطلمت 
جرير؛ينال 

٢،الآ>اب ض ص م كثازوسبماف ذات 
ملأتكأرآ،،الأعراف أصحاب أف من تنفهم إليه ذهب ما الثالث<: والجواب 

فقال؛ملائكة، تقول وأنت تعالىI اممه يقول ذللئ، على ذئرْ لمن فقتل 
ملّ•قمح، تعار اف لكرة ما دم إئاثا، يجعلهم من عر زذأ بدكرون إلهم 

]اازحرف[.ئأؤتيمبمدآمحئئ34 ̂ ؤ
صالحول،عالماه الأءراف< أصحاب ت قال مجاهدأ؛،، عن الراح؛ والجواب 

لنر؛بلمهم الدنثا ر علوا لألهم هم أي والنار•، الجنة بص سور والأماف 
أناصا.قي الفرق ,^١ حض الاض، في قازم 

انثوترجال الأعرا؛-، أصحاب ئل: ءاسرْ،، ابن عن الخاص: والجواب 
الجنةإر نظروا إذا والنار، الجنة بتن سور عر ضم وسيناهم، حسنائهم هم 

الظالمين،القوم غ' ثبمثا لا رحما نالوا ام أهل إر نظروا وإذا أنلها، عر شوا 

\ا0\كمئة لأبي ومجازالقرآن _r؛،، ( ١٣٢٧القاهرة عادة، الم)طعة المناخ ديوان )١( 
امحلأف.مها بألفاظ ، ٢  A٤٧/ الطرمح، ونفير 

ينمحمد بثرح حرير ديوان ني ولا شلق(، الدين تاج رطعة جرير ديوان ني أجده لم )٢( 
٧٣٣م/شالق، فة القامة)صآ'ا٤ يقس الرجز من شلوعن الديوان ني ولكن جيب، 

مطالعها؛حييب( ين محي بشرح 
اللطافبوالأنامل والإدف الهنخاف المطرق ذات تقون 

عبيدةلأبي القرآن مجاز في ية نبغير لورد الديوان، من وسقط المشلوعق، >د0 من فلعله 
.YtU/Aالطري ير ونفا/هاأ، 

مجلز.أبي عن ( ٢٥٣Mتمره)في اتجرتم( ذمْ  ٢٣)
.yor/Aالطبري )؛(تقبر 

0 الطبري ير نفبطر: )٥(  • /A  ٢.

٣٢٦



المورْبن وليد يا فيقولون: اكار أهل من قومآ الأعراف أصحاب وينادى نال؛ 
أغتئما المشركين الرؤساء وئامار ^،^١، بن أمة ويا هشام بن جيل أبا ويا 

جماعةالجنة في ترو0 ثم فيها، اممه عبادة عن واٌسكياركم الدنيا في جمعكم عنكم 
وأمثالهموصهن-،ل ياسر بن وعمار وملمال كبلال الملمتى منتضعفي من 

برحمة،الله ينالهم لا أننمئم الذين أهؤلاء ت ويقولون المشركين على فيمبلوذ 
وتعالىتبارك اش فيقول الله، رحمة تنالهم لا أنهم الدنيا في وأنتم حلمئم أى 

]الأعرانح[.فهرولآاسممهمث ؤ الأعراف_، لأصحاب، 
يكوذأنه إلأ الأول مذز وهو ،، مقاتل١٣عن ١و/  ٠٨/ المادس والجواب 

خيمواالدين الملائكة كلام من ]الأعراف[، 4 3 4أكؤوأكيأممم قوله 
الأعرافأصحاب، أن تنسمون النار أهل أف وذللت، الصراط، على الأءراف٠ أصحاب 
أهؤلاءالصراط على حبخوهم الذين الملائكه فتقود اكار، في معهم داحلوف 

لأصحاب،الملائكه تقود نم برحمة، ينالهم لا الله أف النار أهل يا آنثمتم الدين 
مد<لإ؛ؤولأمحممغىه.4 ذلل؛ؤ: فى تعالى الله بإذن الأءراف، 

الأءراذجآصحاب٠ لأل[رن من المقرين بعضن إليه ذهب ما الماح: والجواب 
علىهحبموا وستاثمم، -صنالهم أصنوت عليه، اف صر محمد، أمه من نوم 

ءليهأْ،.اف صلى محمد، بشفاص الجنه أدخاوا ثم بذنوبهم، الصراط 

حكبن وأمة جهل أبو نتل يعرنه، وحاربوا M النص آذوا الذين مكة مي مم أكابر هؤلاء  ٢١)
نة،بنبلهم المغترة ين الولد ومات كفرهم، على ومم الهجرة، من الثاية المه م دد بش 

^YY/A ،YY/Y ،AU/oالأعلام يطر: 
المتفعمنمن كانوا ارومي وصهيب، يامر بن دعئاد القارص، وسلمان رباع، بن بلال  ٢٢)

،Y/٣٧الأعلام يطر: واضتارْ. الإسلام اممار بمد اث أعزهم وند ه المن أصحاب، من 
مااا،ه/\-م،م/-اآ.

.١ ١ ١ U/ الأعلام م(، ١ ٥ • الشر)ت، ّليمان بن مقار )٣( 
الأصل.في ليته زادة )٤( 
.٤ ٩ a/ الطري بر تقينفلر؛ )٥( 

٣٢٧



م؛الأعراف أصحاب تال: ، ٢١-^J._ عن الض عن الثاس: والجواب 
ثوابنوابهم تتاغ ولم النار، من بها الله نجا أعمالأ وتعالى تبارلث لله عبلوا 

ولم]الأعراف[ ؤل؛ِسبمَص3ه وتحار؛ تارك الله فقاد الجنة، أ>، 
.طنتهم'لبمحثب الله يكن 

أصحابقال: أحرئ، رواية في حدبمه، عن الشنص عن التامع: والجواب 
ادخلوالهم: تمار الله فيقود وتقاثهم، حشاي بهم انثرت نوم الأعراف 

تحزنوزرأنتم ولا عليكم خوف لا سربي، ممل الجنة 

منالأنباري، ابن وحكام المتأخرين، بعض إليه ذم، ما العاشئ: والجواب 
المار،وأهل الجنة أهل معرفة على أي ؤوءد^vءآفيث١ته نوله ُعنى أن 

رحال،المعارف، على قال: كأنه المعرفه، والمف عرف جمع بميم فالأعراف 
تعالئ.الله عن ويكون الأعرافح، أصحاب، كلام من اد-ءلوأآةنهه ؤ قوله ويكوف 

أصحابعن الإجمار ر ويأ فد فتل؛ بأي القيل عذا قاتل ءورهمر، لقد 
لهم؛بقولهم النار أيل دحاُلبوا عليهم ننلميى الجنة أعل خاطرا بألهم الأعراف 

الجنة،ادحازا الجة لأهر يقولوذ كتث ف ؤ
درحات،الجنه إف قان: باق ذللث، عن فاشنل فيها؟ رآومإ قد وهم 

قبلإليها تصلوا لم المي الحالية والقصور الرفيعة المواضع ادخلوا : قالوافكأنهم 
ظ/ ١٠٨هدا،/وبهم 

اشومول محر صاحج، لكن الفاتحين، الثجعان الولاة عن صحابي اليمان، بن حديقة )١( 
. ٢١٧١; الأيلأم >، ٣٦ّة بالداتن نوني 

الطري-ض يم: )٢( 

٣٢٨



عليهالله صلوات الرسوو خبر في مسألة 

يافقال: صورم، أحن في زش *رأس ت عله اش صلى - نوله عن نئل 
الري ئك: الأض؟ النلأ حصم مم' فقال: ونندئك، لثك فقلت: سد، 
بينما نعلمئ صدرى، بيى درئها فوجدت كتلإ، بص تدْ ثوصع فال: أذرى، 

الهلئ: الأعلئ؟ الملأ يز محمد، يا فال: ثم والغرب،، إلمنرق 
الوصوءوإست1غ الجئنايت،، في الأقدام على والمني الكمارات، في نال: أذرى، 

ونمجبخير، عاس عليهن حايظ فمذ الصلاة، بعد الصلاة وانتذلار الثبرات، في، 
ولدارا،.كيوم ذنوبه من 

قزهالدي التشبيه من عليه ئدذ لما >،^، ١٥١هائله مواصع الخر هدا وفي 
التيالمواضع هدْ تأويل وجه لكن الخر هذا صح وإذا التنزيه، عانه عنه الله 

يليق.لما تعالى الله صماُت، ثحلص ما منها واحدأ واحدا ئدكت 

يزاةما أحدك٠إ عالمإ وعزئته علمته به والمراد ربي( )رأيت • نوله ذلك، فأولت 
متنئك: مفعولين، ائضث الملم بها أريد إذا )رأيت،( إف قاتلر: قاد فإذ بعينه، 

ولملمتعلمت، ئصرف مغزفأ كان الشيء معرئه هو الذي الملم أريد ما 
وءامآنيندويهتّلأؤ تعالي،• النه كقول واحد، مفعول إلى ئثعدى أن وجهازت 

كلأمأله تنئ لاذ القائز يقود كما وهدا تالأنفال[، 3ه ةثوظآسبخ4م 
ولايدركها لا أي الخوامض، يرئ لا وفلاذ ^«_،، نم أنول ما رأيت، دقيقآ: 

نولهفي تعالى الله ذكزه لما مشبهه الرؤيه وهدم ربي( )رأيت معنى فهدا تنلهما، 
و٠دابإلي، مندى ذاك أن إلأ ]الفرقان[، ه ة آلثلل مد َةن، رق، إل ير لم آؤ 

العلم.محنى فيه والعك، جر، حرف، بغتر مندى 

صلى— محمد وهو ٧^١^؛، حالأ يكوذ فإنه صورم( أحنن )هم، قوله• وأما 

(.٤٣٨ j'cw/vالمفهرس وأحمد)العجم والدارمي، داود، وابر الحائي، رواه )١( 

٣٢٩



صنحثومفعوت فاعز ئثدمها إذا والحالت وتعالى، تارلث للمتئ لا - عليه افه 
صلحقنائما زندا وأنت I القاتل ناد فإذا للأخر، صلاحها منهما واحد لكز 

بالكلامأي فإنا ٣^٠، خالا يكود أن تملخ كما لرش حالا تكود أن قاتا 
،ر . ..و/ ١ ٠ ٩ / بأحدهما الحان يحمص ما 

ذحوية[لىلسألة 

النيل،ثنكن لقوة يمث ؤإنما الضاد، في التي للممة الواو إلى الياء •_ .  .
صمةعلى داحل التكص أن على ولجلد مثيره، فإنها حذنئ ؤإذ الضمة وأن 

الواو؛حدرح امتنملثا لما ، سيبويه عند ودية نبية فكدللثح موصعها، في ممكثة 
الكرةمخل هي ادُ، الواو عري عند فماريت، والدال، الشين في الكرة تمكنت، 

عند)كنوَ( في الواو ثني لم كما أنبهما، إلى مهما والدال الشين تعوذ لا 
الأولى.الحالة الثانية بالخالة انراذ وأد ، ونتبيالئؤبما أنبقا إلى الضاد ّكون 

جههت ، ^_jllمثل في وئزد تخيف الواو رأينا يقون؛ أن الأحض حجة ومن 
حدنثإذا ووجهه ]البقرة[، دمليث؛ضميأأ3ه ؤ تعادت اض تال ويجهه، 

كنزهثق لم الواو تد>ت، إذا نم جهه، فقين؛ الجيم إر كنزئها ملق الواو منها 
ياقوله؛ في سيبويه إليه ذهأ، كما وجهه، يقال؛ أن يجوز لا مكانها، الجيم 
وداوض' 

المألةومدر الخدين،، ملّا توجيه بتتمة ذمت، ، المخهلوطّ الأصل من ورنة منا محمطت، )١( 
٠النحوية 

الحديثمختلف تأويل كتابه قي تتيبة ابن بالترجته الحديث هدا تناول قد وكان 
 YUY_ -وص٧٠١ وبجانه الحدث ثكل في فورك ابن فعل وكيلك . ٢٧٥•

ترحيمعن المسألة الكتاب، مخطوطة من ورنة بسقوط النحوية المسألة هذه صدر ذمبا )٢( 
بهما.مسش ودية( )شية 

.٣١٨/٣الكتاب بمطر: )٣( 

٣٣٠



الواورد لم وجهة إن ميبويب؛ نذهب قم نى يقود أن هذا تذح ومما 
شبةإلى المرخم ندا؛ في الواو ركب كما الجم، من الكرة تمكن يعد إليها 

اشالمصادر نذهب بها مدهوب معلمه وجهه الأصل على وجهه بل وبتة، 
رحماإذا ودنؤ شية في لزم ما فيها تلرم فلم وزنؤ، صف؛ مثل أوانلها حدنئ 
٠التوفيق وبايثه يهما، منمي 

٠الثني محمد سيدنا على وصلواته فه والحمد المجالس، من الساع الجزء آحر 

الكتاباحر وهو منه الثامن الجز؛ فى بملوم 

ببتسى

ئثئلمنواس في كب ونار بيلة لإ ئار بمبمي النار حيا 
أجمعينوأله الغي محمي سينا على وصلوائه العالمص رب لذ الحمذ 

ا\'\ظا

٣٣,



ضّآشآؤن-ثنآؤميحِ

الأهمعونك 

مضببت 

نواسقي كلب ونار بؤ ؤ3 نار سم، النار حيا 
يمضللناظرين، دئبمرر فه، ثلوح تختها لأيها اللل، ام النار حيا 

يفرحونلا هذا، أشجار ني كامه كلست، ونار القبائل، نيراذ يرن الليل أف السمن 
النارIحثا في ، رهثرأبن يب وقاد صنف، تمصيهم أن حشتئ نوروف، ولا 

للمتامأويدئها ند النار حثا يدحها الليل؛ادر>ت، ئسمل دئار 
،ناهرر الأحزة بملو مزق على وربأنه زاد0 ا غيهفلؤح 

النار!وحثا يإيراتها، الليل ونقت ئدحها، إلى لثزف نار رث يقولن(! 
علىأزتوه وأنا ني0، أي فيها، زاده صاجبمُ فلوح الليل، مل ندحتها أي اللين، 
هذْنال! فكأنه زند، منه آئخذ ما أفضل والنواس ءلا٠ر، مشرف، مرما 

يييراثهاتلتب، جبال في با؛يه هم، النار منها العرب ماتر بمدح الم، الأشجار 
طارى.أن محائه تمدحوثها لا فيها، كانه 

معاذمجد وب المن، أ،،ل مئات وعر مكة، من والت؛ن موضع الملم، وبماله! • بمنلم )١، 
•٥ ' ٤ ْ/ اللدان معجم جل(، ابن 

وأنشد،مناما، معتذرأ الس. إلى وند مشهور، شام نض، أبي بن زمر بن ممب )٢( 
.٢٢٦/٠الأعلام ■، ٠٢٦سنة توفي ُبولر، اليوم ف؛احما معاد بانت المشهورة؛ نميدته 

. 0a /Tالمفصل والعجم صا"ما، زمر بن كعب ديوان  ٢٣)

٣٣٢



منمنله يلاقي الئمه أو الدهاء، في مننه تش للرجل مثلا يقرب 
كريمة،هتس قى وأصاه موت، لا فإنلث، منك، ئجهد لا له؛ فيقاث السفهاء، 

عليها،طلتها أحثها صاحثها وركب إحداهما، ثئرت كزمأ، مثلها هي أحت لها 
فلاعدوأ، مظك وهي أحنك، تغدو الذي ءإ0 سبقين، ولا ئنحقى إنك فقادت 

محو،فىامت•
ولدوالحنث حنث<لآ،، فإني صبأ يث إذ مذل؛ في العرب قولت منه دبمرب 

الصب.

وملإ.يند أي ،، يملحل بالحديد الحديد ومثله؛ 
والعاب؛نمة، من ض كث أي دوي-هأ؛،، من قاُب كث ت منه وبنرب 

الثزخ،عن يتقلى فالنص يتفوق، أي الثيء وموب اليضه، والموبه؛ المزح، 
مىنؤع كث محقه أي لوثه، من قاب كث ومض عنه، مثلى او/ ١ ٠ / والفرح 

إلأالحية تلد هل المذل؛ في أيضأ يقال كما وهدا الؤئ، ذلك منها يكوذ الهلاتر 
حته.إلأ الحيه ئلمد هل الأول، ينصب أيضا المذز هدا ويروى ، حته 

٦ ١٢المستقصىت والزمخشري ، ٩  fxالأمثال مجمع ت الميداني )١( 
.٣٧٢ا/المضي الزيتثري: )٢( 
ا/م>ةالخقمى والزمخدي: ، ٢٣أ/•ا/اا، الأثال مجمع المداني: )٣( 
كثنابسضت.بمفا: آ/اا-ا، الاثال مجمع المداني: )٤( 
.٣٩•٢; الخصص الزمخثري: )٥( 
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والثلاثونالحادي المجلس 

القرآنفي مسالة 

قثتثلثم؛مك ^س٤يررامن ءه،ئاتا؛؛ ؤ تعالى؛ الله قول عن نثل 
الرحؤعالمدت فقيل؛ ]الأعراف[. ه ج يمحأ ف، أزكودة ثن ءامنوأ،عش 

إليها؟بوئ المشركين ث على المرة قبل شبب يكن ولم مل، فيه كاف ما إر 
أزجورا،؛عشرة س ذلك عن والجواب 

لمدA-,؛إليهم صم وإثما لث، لا ئعن-، لأيلع الخهلاب يكوذ أن ؛ أحذها 
.علمها بل كانوا اش الحالة إلى ولهم له ^١ ذلك مكوف آثاعه، عن 

تغلبمبيل على حميعأ، لهم بالعود الخلماب يكول أن الثاني؛ والجواب 
واحد.حهلاب صمهم لما وآمراي؛، وقربهم كظه على لمظه-م 

كل.لك.نكى ولم نبؤمب، مل يلتهم على ئوئموْ يكونوا أن • الثالث والجواب 
ئتجدينكانوا اش الأعام إليها ي طالثوا الش المثة تكوف أن والرابع؛ 

محهم.ثق دين شتحها وفنانلاتهم، مابمته،إ في عليه تئناملول كانوا بثا بها، 

الرسولمنزلة فنزلوه ، شملمت، يوف للأثاع الحطاب يكوذ أن والخاص؛ 
يجيبما ح1_ا على الجواب ولإ وكيلك ئومه، يه بماطن؛ بما يطب الذي 

فيهم.داحلأ هو يكوف ولا مريب، عن الرمحولث به 
يتعثدأف يمح مما آوثال، محي التي الأحجار تعغلمم يكوف أن والسادس؛ 

فألثمنواالأسود، الحجر تعظيم صح كما آلهة، ثجعل أن ًلريف ءل5، لا ته، 
•ومهم مه العود 

.ارازىأا/أخاض يطر: ;١( 
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نخاوثتها،وئزك ملتنا موانثة إلى نثثودل أو ت المعى يكوف أن ■' واياع 
عاليهزأ ما إكاره نبل - اللام عاليه - نعث وكان موافقين، أشياعه كان وقئ 

الوجه.هاJا على العود شل فأطلي الموافق، فل/ ١ ١ ٠ / بصورة مصورأ 

يكونوالم لأفعاو كانت إنما إليها النزن طلثوا ام ملي :نكوف أن والثاس: 
أنس اللام عاليه — نعيت، نثن بمظها، الةنثال. تصخ كان وند بها، مثا>بدين 

عنه.- وجن عر - اللب نهي بمد المعاصي، مذ وجوبه واعتقاد ذلاJث، التزام 

 Iفالحيوباطلا، حما جنص، إليها العود طلثوا التي المثه نكوف أن والتامع
واستمرواوتدلوه عيروْ ما والباطن به، التعثد ويإ ما على أحكامهم من مئ ما 

عليهفجزت الجميع، على ذللت، ظامئ فالتبز أشمهم، على لخنمة ثهوينآ عليه، 
البما تعالى اللب وصف من ولا التوحيد، من شيثا الثدلا يكن ولم جماعتهم، 

إليه،والأمهات الاياء جملة في إليه، والمصتت أعتقادة اللؤخ نبل للأنياء يصح 
معاودته.طلنا منهم يصح مما ذللنا ومل 

وهدابلثا، إلى لتميزف والمعنىI ، للابتداء العود سثنئِل أن والماشئت 
وهذاذللث٠، منه إليثر صار أي مكئو0، فلأن محن إلذ عاد فو الم١ن٠; تقول كما 
الشاعر؛قول ومنه صرر، ينه عليلئ، يعود أمر 

يثوبلهن عادت لخد إلكتر مئْ أخنى الأيام تكن فإف 
كروبآثارهن عر كروب أمرْ حتى العبمن حلمح، دول أتن، 

نيللهى كانتح دئوبآ أن بخبز ولم ديويتؤ، لهن صارتv لمد فأراد! 
الإحسان.

]الأءراف[،تمالى: قوله فأق 
ويجوزحين، دول حين في به التعقد تجوز فيما الله ينبث بملي الذي فالعود 

كماالتبعبي. سبيل على ه ؤثنا أقه يشاء إلاأي، ؤ قوله؛ يكول أن وهو أحر وجه على 
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بمب،لا لأن أَذث لا أي العزاب، بمبم، أن إلا ذلك أسئ لا تقول: 
بمالآْ.لا الله' لأف ثكم' إل ننوئ لا وكيلك 

عليهاش صلى ااJسول خبو في مسالة 

ئخايروادلا مى بن يئس عر مصليتي *لا اللام؛ علته - قوله عن نئل 
نىأول وأنا نحر، ولا آدم ولد نيئ ٠أنا اللام؛ علته - قوله ح الأييا؛" بتن 

فضلقد لأنه تحارص، مدا في او/ ١ ١ / : ونالوانخرلأ^ ولا الأرص محه ثنت 
ماوهذا آدمء، ولد ميد ءأنا بقوله: — اللام عليهم ء الأنبياء جميع عر منه 
يوئس*•عر مصليف ألا بقوله؛ نه عش 

عنالإخار آدم* 3^ نط •أنا بقوله: أراذ نقالءآ،: أن ذلك عن والجواب 
الحمدلواء لأ وأف لأحد، نلاائ، وليس أي، ر الشاي بأنه القياُة يوم حاله 

•الأزص عنه ثنى س أدث وهو والحوض، 
محاتردول بالذكر وخصه منه، تواضعا يونس، عر يمصلور •لا وقوله: 

َةذاححا؛؛^٠ رك؛ ذؤ هانز ؤ نال: تعار الله لأف اللام عليهم الأنيا؛ 
أنعر ، iJLli؛فدث كمنرء، صبزك تكون لا أي ]١^٠[، ه 3  ٣٤٥٨ادئ 

كان- اللام عليه - ها وأف الأنياء، ن ءترْ مز له يكن لم نوص 
افرصي - ا أبو.كر١٤قال كما ئواصعأ، عليه منلؤر لا قال: فليلك يوئه، 
فلعلهالعمل ر عليه تفضلور لا قال: تكآنه بخ؛ركلم، ولق وليثكم عنه: 
مخنة!نلعلث والامتحان البلوى ر ولا بك،، عملا، أكثر 

(.١٥٨ه/المفهرس )العجم ومسلم الخاري ررا0 )١( 
(.ه/٥٨الفهرس )العجم وأحمد ماجه وابن الترمذي رواه )٢( 
.١٤١الحدث مختلف تأويل تتية؛ ابن بمفلر؛ )٣( 
وأولاش؟، رمحول صاحب القرشى، التئمي محاتة أبي بن افه عبد الصديق، بكر أبو )٤، 

.١( • ٢ )الأعلام(/ ،،_،  ١٣محنة نوني الأمحعر، بهذه يعرف أن من أشهر الراشدين، الخلفاء 
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نخويةسألة 

وازنيئؤلك؛ نحو المندوبث، صفة الندبه ألف إلحاق ز اكحويوذ احتلم 
.وميسوه؛١، الخاJرن منه ومغ نوني، نأجازه الكريماه، 

معهوهي يه، ثخظطه فهي الموصوف، ئمام من النمه أل يونس وحجه 
الصمة،أتم الكامل الاسم وآجر آجرأ، ثلص الدب؛ وآنارء الواحد، كالئي؛ 
أجزها.العلامة هذْ إلحاق جاز فلذلك 

بمناداة،لت والصفه المنادى، تلص الندبة أل وسويه الخليل حجة ومن 
فذكوفالمنادئ، حكم عن حارجه الصفة أل بدلال؛ وحدْ، الاسم المئادئ ؤإنما 

الوالمنادى منصوبة وتكوذ المافل، زيد يا ت ملك نحو مسي، والمنادئ منربه، 
حكمفي الصفه ثدحل لم يلثا العاقل، زيد يا ت كقولك لمظه، ئصب بمح 

التيبصفته مالخثه المنادئ بالأمم تخشن التي العلامه تكوف أن تجز لم المنادى 
حكمه.حلاف حكمها 

احتلاطاأشت الصفة أف يوص مذهب به وينصت القول هذا به يبطل ومما 
الندبهعلامة إلخاق حراز على الجمع أجمع وند المضاف، من ؛الوصون، 

المفئأن يبين ومما ، المومنناء أميز وا القائل كقول إليه ظ/ ١ ١ ١ / الخمافت، 
والموصوفالصفث أن بالضاف إليه المضاف من بالموصوف واتحادأ احتلاطآ أشذ 

لأنإليه، والمضاف المضاف كدللث، وليي واحدة، ذات إلى يرجعان اسمان 
علىوتكوذ الإعراب، في الموصوف ئتع الصفة إن ثم المؤمنين، غير الأمين 

فيماذللئ، حاز فإذا رعرابآ، يختلفان لأنهما إليه، المضاف كدللئ، وليس حكمه، 
.أحوز أقرب هو فيما كان أ؛عاو هو 

،٣٦٤ا/الأنارتم، لأبن الإنماف كتاب ائل ممن والسن الثاب الخالة يننلر: )١( 
•١٢٩أ/الزجاجي جمل لشرح 
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إذالأنه به، بمج مما لس بثنادئ ليت الصفة إن وسويه؛ الخليل ونولث 
الاسمهذا باحر ألجنئ رثي مادين، لبموا فالمومتوف المومنينائ أمين را نيل؛ 

الأوو.تمام من الثاني كان لنا الدبة قلأنة 

الأولمن يثزذ إليه ^١ف ٠١١إن مولوا؛ أن وسيبويه الخاليل به نحئج ومما 
منبعض بمنزلة الأمم من كان فما كذلك، ت، ليوالصفه لنظه، من جزء منزله 

لموما آحرأ، اللفظ نلعص أن حمها التي العلامه ئلحمه أذ جاز لففله أيعاض 
الأول،لفظ نمام من يكن لم الوصف،، وهو الأول، لفظ من جزء منزله ننزل 

العلامه.أحنْ ئلص فلم 

البطلاه،الفارس أسنؤ وازيد يجوز• أن يونس وسيبويه الخليل ألزم لقد 
لألالموصوف، فى جاز ما الوصف—، هذا فى جوز إنما يونس لأن بعيد، وهذا 

عامدغيهما والعامل الاعرابث، في واحد خد على ولمظهما لمعنى، الامش 
حبرهو وإنما ؛وصن—،، ليس ألزمام والذي المحويين، جمهور مذهت، على واحد، 

اللفغلش دلا رصفا، المحنى في هو فلا أحواله، بعض عن المنادى ذكر بعد 
تابع.للأول 

الأممبه يكمد ما أف اللففلة هذ0 من يوس إلزام في إليه دم، والذي 
وندإليه، كالمضاف، للمظه تكمله يكوف أذ إما وجهتن؛ أحد بمدو لا المنادى 

والخبرالوصف، وهر لمعناه، تكمله يكول أن ؤإما جوازه، على الجمع أتفق 
فإذالمعناه، تكمله أنه جهة من حكمه، في يكول الوصم،، معنى يه شني الذي 
يكوفوقد داودئا<، المعنى في يفيد مما نشبهه، فيما جوازه ازم الوصم، في جاز 

.و/ ١ ١ ٢ / . لفظهِ تكمالة عن uرجآ 
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يتسى

الرلكنبئون ص البجاني سز ظيز الإنثائ نفع دما 
عنوالزوو ارلكف كإراحة ثيء المفاوز قطع عر نمن ، زلأءأ أي 

،؛المرارأ نولث ومنه ظهورنا، 

النزودل؛،بمطنه الأرض وبمد عقا الأرص بالنزول ثف-،ع 
الأم!^ ومثله 

ياسثP الأر'ض أزذذ ما إذا 
بالغفإك نيا -ي ولا 

ظهزك.فغي الثير ندف لا أى 

علىالبمث في وهذا ^٠١٦٢ ظهرأ ولا نطع أرصا لا ١^؛^؛ ®إف ومظهت 
اا.اا.:تاا1ا؟ت ن ُ*ا م. ■ ١١١

وآرل^ال2ك رحل يفع عليك، 

الثموبمب فيها القرئ بطول 

الهللوب١^١^٠ يبلع الذي الرئق 

اسازة.اكوفة: )١( 

الأصل.ني لت زادة )٢( 
ه،١ '• سة نحو نوني الأموية، الدولة شعراء من له، لم، والمزار منقذ، بن زياد )٣( 

الأءلأم-آ/هه.
.TowfsاJرتضى ^، UU ،Yxr>/الأحبار عبرن ثنية: ابن )٤( 
ستة.غير من أماليه)\إلأه؟( ني المرمى الشريف أورده )٥( 
ُتين،الدين عدا إن بلفنل: الزار ارواه -ى: )\إ'الخفاء كثف، في العجلوني ثال، )٦( 

. ٢٨٤أيفآ؟/ؤينفلر: الخل.يثاا. لاظهرأ- المنبث فإن برفق، فيه فاوغل 
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ممل

المحنبثعك ما يكفيك 

الحاجة،ئوق تئكلف لمن تقرب المحث، تثنالث، ما حن؛الث، • ويروئ 
لطريقه،إله بمظج يما أكثر والماء الزاب ين نتحئث نمرأ، يريد من في وآصث<ُ 

فيانتنناله وتصح ، تقصدْ الذي المنزل سلخك أث4 ثننم بما اكتم، ت ل فيقال 
هذهفي يه شلع بما والاكتفاء القناعن إلى فثني و-حهلامه1، الدنيا من تنة5ثئ تن 

الاخرم.إلى الدار 

بماءالماء ثري آذ وهوت آحن ال٠ثل؛^5" هذا نقيض فى الم'—، صرتن وند 
ناsذالحاجة، من أكثن ئآحد أذ الحزم أي بالحزم، الأمر *ي وهدا أأفيزأا،، 

ئجد.فلا تحتاج أن ين أصلح شيء عنكه مصل 

الحكمصواذرى من ألفاظ 

فىبالإحلاصن أسي؛سع• وتعالى سارق الله *إل ت عليه  ٠٥١صلى - ناد 
وأذوالممر، الغتى في والقصد والئصا، الخم، في والعدل والخلأنية، المئ 
صنيييكرذ واذ ح3متي، من وأغطذ ظني، من وأبل ظلمني، عقن أغمد 

،عترأ*.١٣وئظري ذكرأ، ومئهلقي ئذكرأ، 
الخط،بها ننروف الئ ،؛؛،: uUاللب صلوات - اوؤ،نين اميئ ولأل 

والعشرون.الثالث المجلس )•ذل( في ذكرء سق )١( 
تولهني ورد ما إر يشير ايولف وكأن ظع، يمض صد من صالا، حنع صراق: )٢( 

المؤمن،.صاقة ،الحكمة 
علمه.انف لم )٣( 
محه.الله رصي - طاف أبي ين يلي يريد )٤( 
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ؤ'1ءنلم°.1فبادروا ظ/ ١١٢/السحام، مئ ثمر صه والخن الرزق، نمثع والحياء 
المشرضإ.أفواه من ولو ئخدوها المزمن، صالة والحكمة 

للتقاللالعرب، كلام في اللفظة هذه وحقيقة الغش، تخادح أ0 الؤهئ وقيل؛ 
زئادة،كان غنئُْ أرد وإذا زسأ، كان الدين لأجو التقلد أريد فإذا الشء، من 

لريةئزاصنب في تتعئ< لا الذي الماو الخليل والمزهد الئغم، الخليل والزهيد 
الأود;قاد ولذلك منها، التقليل الدنيا مى فيه والثرعن، حاله، 

يكمهاما ئوق منالث، طانم، وإلأ اف_، الكميالشد قنع 
فيهاأنت الي الساعة وفي اليوم في عنرلث ؤلون أنث إنما 
يؤب;أبي قول، من مأحود بالكفاف النفس فع ت فقوله 

اغبةإذارَغبمهالاار^ 

قان:نن أحنن وقد 
ممزاالغش ذاق عاد شيثآ زاد فإذ حاجة ند من يكفيلث، ما النمس غز 

إسحاقأ"آ،، تأبيالبى اللي ■مد داكر العلاء بن عمرو أبا أن عبيده• أبو وذكر 
آحدهمتوأنشد سنؤ، يصن—ا أحكم في العلماء مى وغيره 

مامس بمغتب لمت، وال-هر 

والمعجمs,! \ا الهذلمن أشعار شرح وينفلرت منع. ئلل إلى ترد وإذا ت عجزه بيت، صدد )١( 
.nsliالنمل 

الأمل.ني لمت، زيادة )٢( 
العلل،وشرح القياس وتد النحو تبمج س أول البصري، الحضرس اسمحاق ين اف عبد )٣( 

٠٧١؛/ الأعلام ام،  ١٧سة توفي 
ًالهن-لمن أشعارّ شرح ينفلر؛ ، ثوجع وليها المنون أثى وصدره: ذوبمج، لأبي المن )٤( 
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اَءُ أحدهم:وأنثي 
ر'بهاإذا راغبة والمص 

الاحئ:وأنثي 

وسلماصح أن داء وحنبك 

أفعنه أغرى رواية وني دوب، لأبي الشعر ثلز أن عر منيص فائrتما 
حراش:أبى نؤذ الأنماف أحد 

بنضي؛ما جذ ؤإف بالأذئ وكذ 
شيلمز فقال: حازلأى أبو كنمه فقد عنرق، طود أنث إنما ؤ'فذ.' وأما 

وأناسيئي، أجد ولا ودئ4، تجدول فلا أمس أما واحد، توم إلأ الالوك وبثي 
إيكون؟ أن عسى فما اليوم، هو ؤإنما وحو، على غد من وئحو 

وأنشده:رحذ الفض وحفز 

مطنغكذ منه يطرح المال ْئ ومئرأ عثال ذا بظي يك فمن 

أاأ\^.الشل والمجم ا/؛، 
نال:الأصمعي ص ااري1ثي •حيني (: Y-A/Yالأخار )صون ممابم ني شة ابن قال )١( 

ذوب:أبي تول العرب نالته بت أبؤع 
دإذارذلدنلل«تقغُربها إذا راب والض 

الهلالي؛ثوي بن حني قول الكبد ني نتل ما وأحس 
•وثنلنا مخ أن دان وحنتك صحة بعد رابني ند بمري ارئ 

تبتمامه رم مقطوعة، صمن ( ١٩٩)ا/ أماليه محي المرتضى ذكره )٢( 
بمضيما جذ وإن بالأدنى ئوكل وإنما الكلرم تعفو أنها عر 

. ٢٧١\االقالي وأuلي ، «_Uiiالشعروالشعراءطلر: 
منةتوفي عابدآ، زاهدأ كان وشيخها، وتاصيها لينة العالم ، دينار بن ملمة • حازم أبو )٣( 

.مأ/"آااالأعلام •أا،و، 

٣٤٢



منجحبؤأ عيرها مى وملإ عرنبه يصيب أو ءاJرا لثنبغ 
نال:مذ هذا مذ آحكنأ نز فقال: 

الملوعلها تضيق روعات عنس وحمص الثراء يل إذا 
t/Aدلا يرخ لا لأم مماف ز ض ما فخيئ 

مقايسذ.الله على وئدموا الدنيا، في خزانتهم الناص طزح بعضهم: وفال 
الدنياوصارت بلئف، وحلن حلوت فقاد: ثبر، على ، ١^٠١؛^؛ ابن وص 

القبورأهل انمجس،، كد تجأ ا فال: ثم مللث،، الك ط0ت وصار' غيرف، ذنيا 
.آئثتلواالقبور أهل عليه تدم ما على الدور وأمل حلموا، ما على دب*را 

•دبمة بمجب أد ■' دب ، ١  ٤٤أ/ المفصل والعجم صُاآ، ديوانه ني الورد بن لموة )١( 
المالئ،بابن المعروف الكوني، مولاهم المجلي صبيح بن محمد المياس أبو ت الئئاك ابن )٢( 

. U٥٦٦/، ٧١اعلأم مبر يطر: .، ٠١٨٣سة نوني 1^، واعل النم من 
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والثلاثونالثاني المجلس 

القرآنفي مسالة 

وقومبأثئرموش ذي' ض ين ظالأ وه\ث ؤ وتعالن: سارق الله قوو عن نئل 
]الأعراف[. 43

قاد؛أقه عنب وتعالى تبارف اللي إخبار ْع آلهه، لفرعوف أئبت كيم، فقيل• 
43محبمُُؤُآمبمقدًظمقذوقاد؛ ]الازءا'ت،ا،  43أتميثأ ٠^٥ربؤأ

]القصص[.

•^^١، ؛؛ ٢٠٧ص ؤدءالألذ4 موله؛ هي دالكلاز 
ومضاة؛عباس، ابن عن >نن'وإلأ وهى )وإلاهتلث،(، القراءةتكوف أف أولها؛ 

اام٠عوJ،إلى  4il_؛عبادتك فتكوذ بمثدق، أف وييف >آو*نلذ< أي؛ وعثادثلئ،، 
فزعوفكاف وقال؛ القراءة، هذه إلى عدن أثع عنه وروي للث،، وعثادئه قان؛ كأنه 
عتادْ.بمبد عبد تقود؛ كما إلأهة، يأله آله من ئضور ؤإلأهه ،، بمبدأ ولا بمبد 

يجبيهاآلهه له كان؛؛، ماد؛ أن )وآلهتلث،( قرآ س قراءة في الثانج؛؛ والوجه 
وهل.ايخبد، ولا بمبد أنه للعوام وبملهر خواصه، عليها ويطئ ،، المرأ في 

هموالملأ موثه، من الملأ عن به آخثز يه وتعالئ تتارف الله أخبر الدي الكلام 
فيإليهم ويرجع ومهابه، جلالة القلوب بملووف الماس، س والعيول الوجوه 

للالهة.عبادته على أطلعوا الذين الحو؛اص وهم المشاررةِ، 

يطر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

. ٢٢ا/٠ ٤ الرازي تمر 
٥١٦م للموطي المتري واور بم/ْ'ا، اتجري تمر 
٥\ U/Y'للبوطي المتري والدر ، ٩٣٤! انجري شتر 
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و3اااتؤئوأئأرقلإوطعن، عتا أن مل ذك يكوذ أن الثالث؛ والوجه 
بمدص وإنما آخواله، في ذك تدع لم آثه ننلوم لألأ اط/  ١٣/ه ألأمك 

مالكه.أأنرء انممحال 

دببجفارادثمايل ْن نبمأ عنقه في بجعل كان أنه روي ما الرابع• والوجه 
آتخدذك ومن ادم_تل^، بمني كان أته من زوي ما الخاص؛ والوجه 

٠عباديه على فعكفوا عجلا، لهم الساثري 

لهم،آلهة وجعلها بها، الناس ئعثد أشياء الألهه تكوف أن السادس؛ والوجه 
يمنيها،أنه محنى عر لا إليه الآلهة إصافه ذكودا الآلهة، تك أكر منه وجعل 

•لبمبدوها لهم صنها أنه مض على بل 
ثغدمولالدين أصحابه كبار عن محاره الأيه تكول أن الساح؛ والوجه 

إلورثاهم المجبغ بهم بلع آثه معنى على فزعول، إل نتصيفهم وبخندون، 
.المنزلة هده 

،آناعأ الآصنام، هي آلهه عابديى القوم يكرل أن الثاس؛ والوجه 
الحرب،ئنركى سل على إلههم، وهو فرعول، إل مرنهم أنها مها وبخممدول 

الأم.الإل إل ممزبآ للابمة محاذيهم ئمً الخالق إناث في 
ألس مضير الأصل في والإله إل، جمع الألهه تكول أن التامع؛ والوجه 

كالكتاية،منير فالكتاب، وكتابه، كتابا يكب كثب، تقون؛ كما وإلأهه، إلاهأ يال 
فىعدل تحو للمفعول، آمحمأ يجعل وقد للفاعل، مأ آّيجعل فد المنير إف ثم 

موصعموضع منير المعبود فإل السصي، أمم في ورصي الخادل، اسم 
ويكونجمعه، والألهة المائي، إل فيكون الفاعل، موصع ويجوز المفعول، 

, ٥١٦/٣الممرسمطيوالدر ، ؟/٤٣الطري تمر يطر: )١( 
.ا</٤٣اتجري تمر ر؛آ(بفلر: 

٣٤٥



ولاينلتم، في تذحز نلأ تمدونك والثوم وتذرف الوجه هذا على المض 

'عطوفهوتكون الحننُا،، ثراءة وهى ،( _؛SfLjii)^١ أن العاثم؛ والوجه 
أنتأتنؤخ معنى على ؤإلهتك، أث أتذر نال• كأنه )أئذر( *ى المقمر على 

لتأكده)أندر( نى الستكن المقمر على العطم، هذا ويكوف ذلك، وسؤخ 
رشبيث ئأسقم'كمآ ؤ نوله؛ تأكد كما وسه، تيه الكلام مى بالحائل 

راسمم(في للمضمر كالخوكد ؤَةآأمزثه نوله: فصار ]هود[، ه 3ص 
4ؤ؛ »ابادثا دلا أئ؛ءكثا ج أثب شاة أو ؤ وكقوله: ،، uipعتلفأ )من( درئ 

\ذخم'ؤامالشم به يزكي الذي التوكيد نمام ناثمة )لا( فصارت لالأنعام[، 
التيالوجد؛ أحد على الرئ حال في الالهة ويكوف ونخس، عله انملفن لبم4و 

ذمنائي/؛ااو/.

السلامعليه الرسول حبر في مسالة 
الالهُصلى الله. رسول إر ه قال: ،، ١^١٢بن خثاب رواة ئا نئل 

نأكاُْأق1 والمدى شكو'انا، لم أي: بمكتارن، فلم الئشا;رم - عله 
-اللام عاليه - ءث< واي عثا تم احرها، إلى نجيا فلم الظهر، بصلاة الإيراد 

والتعارض: نالوا، ■جهنمءالئح من الحر سده فإة بالصلاة، ®أبرئوا قال: أنه 
بالمرمرحنجت•

ا</ه-ا.تمرسى يطر: )١( 
الأعلام-، ٠٣٧نة مها ومات اعوية، نزل الساشن، من صحابي الأزت، بن حثاب )٢( 

فحمتث.الشص وتع علها اشتد التي الحجارة الرمضاء: )٣( 
.٣( • ٠ Y/ المفهرس )العجم وأحمل ماجه وابن والترمذي لم مرواه )٤( 
المنهرص)العجم وأحد ومالك ماجه وابن واكاتي والترمذي داود وأبو البخاري رواه )٥( 

.YA\/الخفاء كنف المجلوني: ويطر: hلأس 
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الأوُات»يذ غال: لئا - اللام عليه - إق4 ماد أذ ذلك عن والجواب 
أفعلى ودث الرصوان، يوف العمو كان ، اللها١ عفو الأوتات وآخر الله، رصواذ 
النفو'أن ذلك على والدلل شم، عن ١^٠ يكوذ ^٠ ط- لأف ضو، أك 
عماالقاتل! قان فإذا أثرنا، ومحت، درنتها إذا الدار، الريح عفت عن مأخود 

تصرلمن الله من هو الذي فالعفو وت.! ذتهُ نته محا فحقيثته فلأن عن فلاق 
الأوناين،آخر كأل بااي"تحص، ؤإيذاف التقصير أثر مغو ص إنما الأونات آحر فى 

علىتأخذتا - عنيه الله صلى - اللي ورمحود أمرا، آهصل وأولها رمحصه، 
فأماالجواز، بها صئآ بالرخصة بمنل وإنما تعالى، الله من وأءربها ، الأمورل 

ملأ.دحرا وأكبئ أمرا أؤكد هو ما هوف أو أ-بمرا الأمص عر تدوم أف 
وكانواالأوناتر، أول في بتا الصلاة عن يثممل لم ت ينكثا لم نوله. ومعنى 

به•نوئيى 
لمنن على وئذسنه الناص على ننهيث ت بالقهر أبرئوا ت نوله ومعنى 

آنفئواوكقؤله بالمجر، ، كئنليسهر وذلك بصلاته، تصر ممن تحضنه، 

نحويةسنألة 

ونادعشزاه، واثنا I ّييويه فمان عشر، أثنى ندبه فى النحويول اختثلفث 
حميعأ.الوحهنن جواز إلى اف كيابن وذب بالياء، عشراه واني ت الكوفيون 

 )١(Jli  الخفاء كثف في العجالرني(U/Y :)اف،رضوان الصلاة من الأول •الوثت >،؟
محه.تعار اف رضي عمر ابن ين اكرمذى روا، اف•: عفو الأحر والوثت 

•الأمور ]أشل[ على يأخذنا انمارة.■ تمام ونمل الأصل، ني كذا )٢( 
الفل.ض ف )شمن(: الخنز )٣( 
للأجر،اعظم فإل بالفجر، ،أسفروا بالقفل: ( ))/٦٧الخفاء كثف ني العجلور ذكر، )٤( 

والديلمي•-صان وابن ار والناكرمذى روا، نال: نم 
.YT'\/Yالمحاس )0( 
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حكمش وأته آثنان، نؤيهم بمنزلة عثر اثنا ت قولهم أن سيبويه لحجة 
ؤيازيد، يا نتقول• حكمه، ش أو مضموما كان نودي إذا والمفرد المفرد، 
كالتونعنده وعشز المضموم، واحد0 على بناء بالألف تشنته نتكون زيدان، 
الألث.غئز نع زين اظ/  ١٤/ كيلك الألم، الرز .ع زبم،فكما نوَاآ، 

المضاف،منزله منه تازلآ وعشز المضاف،، حكم في )اثني( أن الكوفيص وحجة 
متموبآ،إلأ يكوف لا المعاق والمنادى النوق، تمانث، إليه والمضاف، إليه، 

تئحدحرف النوق ت فقالوا والنون، عشز تى وئرقوا حكمه، في كاف ما فكدللث، 
كاناسأ النون نئرلة نزل فإذا علانان، كقولأئ،: فيه، يكوذ الدي بالاسم 

١،نزدي إذا زيد غلأتن في نغز لم فكما زند، غلانا تقون: كما إليه، كالضافه 
•التصمب عر عثر افى فى سجور لا ك^،لد النسب، عر 

الآثه كما اللفظ، ش هاهنا إضافه لا يقود: أن سويه به نن_مصلإ ومئا 
مزقهازيد نزن كما لأ' آبنتن، فى النون منزله عشر نزن ؤإنما المعنى، فى إصافه 

انانالتقيين بل فز، \ر ١'^ لإضافة نتى لا لأنه زند، علاما ؛،: iiyنى 
إلىالاسم لصم إنما عنده المكان هدا في النون يقوحل وعثرة، وثلاثة وعثزة، 

الأسنيرجعل في مساء وصاح تلن، بعل نحو الواحد، كالشيء منه وحننه الأّم 
٠المواضع هدم في التنوين كقوط النون وسقوط الإضافة لنثة لا آسمأ، 

يجوزكما عشز، ايني إضافة يجوز لا أنه مييويه ئول صحة على قدن ومما 
إلىعشز أضافت، إذا عشرلث، حننه هده العرب،: تقول عشت، حمسة إضافة 

عشراش لأف عشز، اثني فى ذللث، يجوز ولا عنري، حمسة وهذه المخاط-،، 
كافولو القيه، نون *ع الإضافة يبح ولا كالنون، وعثر اثنان قولهم* بمنزل؛ 

•نوتم( الأصل؛ ش  ٢١١
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غلاماهذان قؤيك؛ إخافة صح كما إصانته، لصحث إليه المضاف بمنزلة عشر 
الاثنا0، ت ملك بمنزلة عنز ائتي أف بدلك فتاق نندف، غلاما وهذان زندؤ، 
لكونهالنداء، في عثز اثنا ملك فير الرفإ قث ذللتح ستت، ؤإذا زيد، غلاما بمنزلة 

لفظها.وبطلان الإصاثة معنى لعللأن النم، وبملل المقرئ، كم حش 

معنىببت 

و/١ ١ ٠ / المشج_جرا، لهنة في كرب-مؤ بالئدثج أطاف عشتوثة 

شرحويضمن والثلاثين، الثاني المجلس ياحر ذهبت المخطرحل، الأصل من ورقة سقطت )١( 
والثلاثين.الثالث المجلس مدر ذهبت كما الحكم، وصوالآ والثل، المعنى، يبت 
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والثلاثونالثالت لالمحلس 

القرآنفي مسألة 

ممؤ، ١^٨، ءاي؛ي عن تيرئ ؤ ت تعالى الله قول عن نئل 
آللإ،3ه[را،لالأماف[.

أوجؤرآ،تعشرة من ذلك عن والجواب 
التيهي والايات آياتي، إبمال عن نأصرف المعنى! يكوف أن I أخذها 

تطلرها.آذ عن ٢ ل آياتهم عليه يئن، الذي بالص آمعهم أي الرنز، أنصحها 
إليهاآقترذ بما فيها، الشنهة ابجا عن أشهم • المعي يكون أن • دالثاني 

عنها•القس يزيل( وما وكتمها، إيصاجها من 
آقنه'الخق بغير الآر'ض في ١^ مه آغلي الاJي المُنى يكرف أن والث1لئ: 

علىصاريه فكأني قننه، لا ذلك مثل أ0 أقنأ لأتي الألطاف_،، من ني0 أغطي ما 
فبمرصقلمها، إذا ح ولا بمدئ، 4)من أقه أعلم س أشمحفا ام الألطاف، 

•بنوجبها العمل عن( 

-الملام عليهم _ الأنبياء وهم الأيايبا، أهل بالايايتإ يريد أن والراع! 
مهم.وأعصئهم فيهم، مزادهم عن الكفار أصنف والمعنى 

أصرفهموالمعنى! اتكفار، آمحتزحها التي الأيات بالايات يريد أي، والخامس! 

ذهبان، بعد مجلس، كل أول( ؛ي المؤلف (، JLpجزي ما ناظر زيادة الممقوفتن ين ما )١( 
المخلوط.الأصل من ورنة قرط بالمجلي أول( 

ها/أ.الرازي وشر ، T>A\/المرتضى أمالي يفلر: )٢( 
آاتا.الماّب: ولعل الأصل، ني كذا )٣( 
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تتنده قوله لهذا وتنهد عناو،را، يومنوف لا بأثهم ليليي بها، آتيهم لا بأذ عنها 
آيمحها ذنوش' ومعنى ]الأعراف[، ه 3 ثنا -زيخمأ ب ءابز ءقث« بردأ إن وؤ 

به.أنعمه لم أى جهني، من أراد عما فلانآ ^٠٠^١ تقولثت كما إياها، آمنعهم 
آئصرافلهم فحدث آية، تند آية آنرد إذا تعار الله يكوف أن والسادس؛ 

كمرمءإتزايد كان لما عنها، المصارف بامم يمي أن جاز آئصزاف، تعد عنها 
آماايتدؤ محادثه أغًقم ي-قول، محه،رش خآ ^، ٧١ؤإداءآ ؤ تعار! هها، 

رادممثرًر ئلدب4-هم ف، أؤ؛ى ^؛١ 3 د-مح؛نحن دنن إبمث وادمم ءامؤا أقمكت> 
آية،تجدد عذ ممرهم على كمر تحديث، كان فلقا ]التوبة[.  JL 43هثاإقفينيإ

كانلما الانصراف هذا فكدلك رجسهم، إر رجأ تزيدهم كأيها الأيه صارت 
فنله.عند وانعا كاف لما إليه، ^^، ٥١١بمني أن جاز تحال الله إزال عند بمدث 

الإسلامعؤ وهو حيرآياتي، عن نآصرف المعنى؛ يكوف أن والسايع؛ 
الثق_ا.ني أهله وريعه 

أجعلهاالتي الكانم ين آبامح، جم عن ناصرف المعنى؛ يكوف أن والثامن؛ 
•ثغلهم بمعو ١ظ/  ١٥/مع4أو، يكوف وس للمنلمن، 

المننالنواب وهو آياتي، جير عن نأصرف المعي؛ يكون أن والناصع؛ 
الله.آيات يلمنع لمن 

نأص.رفالمعنى؛ يكون أن وهو آحروف، وأباه ثوم، [لته ذهب ما والعاشر٠ 
عرفوامن كدبوا لما المعي كأف بها، وممرهم ء~ابءم بمد لها، ئبؤلهم عن 

ماعنهم وسر الأيات، ناير ثثن حرمهم الله؛أذ عابهم آمره، ودثحوا صدنه، 
الوجههاJا وفي اليقين، وئجلب الصدر، سنح التي الأيات مى سواهم لمي بقه 

•النثلر أهل بين حلاف 

٣٥



السلامعليه الرسوو حبر في مسالة 
اللهفإف ثطيئون، ما العمل مى ارآكلموا ت عليه الله صلى - نوله عن نثل 

الوالالهُ ند، نلكأ إذا ذلك،: نش ما فقالوا: ، ١١٠ظواض بمد لا -مالي 
بالملل؟يوصم، 

لجهم؛س ذلك ص والجواب 
الخيرونزيل الثواب، بمنعهم لا أي: القجوز، سيل على يكول أن أحدهما: 

علىثابروا إذا لأنهم الفعلين في الملل دأنئُبل والشكر، الطاعث بمنعوا حش 
كالنلل،هو ما عر الله فتثايالهز نلوا، ئد فكأثهم عنها ائمطنوا نم دنرأ 

الخيرتزيد قئ لهو كالملل، هو بما زنانآ عليه داموا الذي العمل قطع وهو 
الءلاءا'ت،.على مفامه»و عند لهم يوجثه كان الذي والثواب، 

كماتللئم، إذا ِظ لا : نخلواخ يحد لا ممى يكوف أن الثار: والجواب 
الخيل،إذا تفتئ أثه يراد ليس الحيز، ئفئر حش المرس هذا م-ر لا تفوث؛ 

المعنىوإنما يمصنها، لم تعها ئؤ إذا لأنه عليها، صد له كان لما ذللث، أرين لو 
حضنه،تثمين حتى ثمطع لا فلاق يفالا: كما وهو الخيل، نمج، إذا هذا بمر لا 

الشاعر:نول ومه انقهلعوا، إذا يقطع لا أي: 

يحلواحر الشر يحد لا بجرق هدئد م، صيئ 
أي:لأيحدالشئإذاتلوا.

نحويةمسالة 

مثلوذللث، بغض، ومنعه بغضهم آجاره أسماء، ترخيم فى النحويول احتلما 

)المعجموأحمد ومالك، ماجه وابن ائي والنوالترمذي داود وأبو لم ومالخاوي رواء )١، 
للفهرسا"/اه(.

٣٥٢



يات يقولث مى ندف على وحبموتي اللام، تكسر نى لغة في طنلنان و/ ١ ١ ٦ /
الراء.بضم حاو 

الأسميننذتن من واحد رخيم تمح لا أوا< إلى ، المريل العباس أبو فدهب 
كثطيلى يا فلذ؛ لو أنك ذلك فى حجتب ومن - ٢ حارر يا ت يقولن من لغة على 

ؤإحراتلث،آحرْ لصمك شيء منه يحذف لم ما بمنزلة الأمم س ؛مئ ما جعلت قد 
علىالبناء يصير لأنه يصح، لم ذلك نعلث فإذا ت قال زيد، يا ت نولك نجزئ إيا0 

فىفأئا ونتد، نئن نحو الئماًر، فى ولأ ذلك توجد ولم المحح، في نمل 
ماإلى الترحيم ادئ فإذا نال،؛ وجيدر، حيدر نحو نمن، إلا يجى فلم الصحيح 

نجزئثجريه أذ إلى الأجر بفم صدك لأن يصح لم كلامهم في نزئوص هو 
الصحيح،في بنمل إتيائك ت صان الم متماد تزحم، غير كلامهم س أمم 

الأصم.آخر وصمك 
يحيفلأنه اللغة هذه عالي أيضا رخيمه نع فإنما حثلوئ، قولك! وأما 

فيصيتقبلها، U وأشاح لثغءكفا ألفا الواو قفاك َ.يفي، يا فيبقئ يائي 
التأنيثوألف ليانيث، وألمها إلأ يقع لا العربا كلام في وينار قال! حنلئ، يا 
واو،عن منئلبه وألمها المكان هدا في حش وئعث ممد قال! مقلبه، تكوذ لا 

تكولأن م؛شادئان؛ حالتان الألف على جمع فد فكأنه التأنبن،، توجب والميعة 
أنيوجب ومذهبه هذا، على رخيمه يصح لم فلما منقلبة، تكوف ولا مقلبه 

ذكزهالغه وهي تيناة، التهس واحد في يقوذ تن لغة على إلأ فيقال: بمثننى، 
التأنيثهاء لدخوو للتأنيث، يهص في الألفث يجعلون لا الحرب،، لبعض سيبويه 

ءلمهأفىملهم:بماةرم.

.٥ - ٤ أ/ اسئب )١( 

حا.ا الأصل: ني )٢( 
علقاةنالوا: أنثوا إذا أنهم ترى ألا اسن، •وكيلك سويه: هال، ، ٢١١*آ/الكابح )٣( 

٣٥٣



وحنأوتأطتلثانأ ->ثؤ\ 'زإجازته، إلى دموا التحويى مى والمتأحروذ 
مايكرف أن  Y^Jلمز : ومالواءنأم ويا طين يا فقالوا: لرجلتن، استنن 

حار،يا بقؤيهم: واحثجوا لآيي_ت_هلم، مافمأ للترخم الحيف يعد الأمم من يبمئ 
فيهي كما زائدة الألث لأن ذلك، عر بماءٌ كلامهم في وليس فاغ، ئ فقالوا 

الما إر ر'ذُْ قد الخوذ كان ؤإذ ذلك، امتعماو من بمم لم فلئا خارث، 
/ا"ااظ/إذا طهر فكدللأ، آتثهم، عن الخروج وإر كلامهم، في له نفلن 

عنكلامهم في التامة الأبنية عن حزوجه نئنعه لا الأخر، مضموم مزحمأ آننحمل 
ووزئهمند، يا فقلق: رحنتاآ، إذا منير وكيلك حار، يا لم كما الجواز، 

لمالذي الأمم نجرى أجري ؤإن لأل هدا، على بناء كلامهم في وليس م، 
باءوالمنتبئ الأخر، منقوص مزحمأ يكوف أن عن بمحرج فإله شيء، منه يحدن 
الضاي!.نماه ما لا على؛_؛»؛، وصحته الأصل 

لغةعلى فيه كلام فلا حش، يا الترخيم عند فيه أحاز من وئول، حبازي وأما 
للتانبي،،إلأ منلئ ألفن يزئ لا ثمن غير؛، ندهم، على وأما ثهماة، مى؛قولت: 

الصيغةأف لا حزف،، نيئ حزف_، إحداث إنه فيه: ثان الانقلاب، حمق متى لأنه 
 vآلمنيحدث أن تنئكن لم ذكز ما المك،، تحقيق كان وإذا الحقيقة، ش غتت١ت

تدلأالتحريك، ، صرورة عند أحدنت، وهي!لتي ، فيالواو مكان التأنيث، 
التأنيث.ألم، من 

نظيرلا ياء طنلسز يا قولهم: إف يقود: أن به تحتج أن العباس لأي والذي 
ُز،بناة نجرى إباْ إجرايك إلى ثني هو إنما اخرم وصملث، كلامهم، في للففله 

ياكذلك، ولير ناقضة، مها لهُ إخراجك، نع' دأنثه,إ، إقام أتنثه؛، 

جهحه.وبهمي تآنيث،، أك لأنها واحدة، بهنن وقالوا تأنيث،، ألفي لينتا لأنهما أرهناة، و ت
. ١٢١.  ١٢•آ/ الزجاجي جمل شرح يطلر: )١( 
ضروة.الأصل: ني )٢( 
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لكنوإذ لمظآ، ساريه آسته»و من آنباه عن لمظه بزئؤ يخرج لم لأنه حار، 
لكنوإن نار ويا ماد يا ت نولهم ، لعلى[ر جار حار يا ت فقولهم خلاثه، التقيين 

هبملر،كيلك ولمس تويه، مالحرلكت وزنه الحروف ئزثه مختلفآ، الألمن تقدين 
إليها.الأمم هدا يزد لها أند لا ارئث هدْ لأن 

هيالتي الواو بالألف ثوي الاسم هذا في الترخيم ئدر متى فإنه حش وأما 
فكألالتأنسث،، علامات من تكوذ لا والواو بالواو، لفظ فكأنه عنها، مقلوبه 
ذلكوليس ، التأنسث، ليث وأثما للتأنيث أسما منقادان فيها جمع قد الألفث 

خارجةغر مدكر على واقع اسم في كانت، وإن الألم لأن بغش، رجل كثنمتة 
تكوناأن عن وطلحه حنزه في الهاء ثحنج لم كما للتأنيث، ئمها تكوذ أن عن 

ين.لمدكن امنين في لكنتا وإن للتأنيث، 

معنىببت 

الملجبعبب عن ننهوذ وأصيامحهم نارهم يخنذ ثنى العثايا كرام 
ليلهم،طود نارهم يطمأ ملأ الأصياف، نزول عتر بالعشايا مؤذ تكن أي 

تام،الواشمحد؛ السنام، قلإ وُي، الئداتف، أكل من تْظوذ وأصيافهم 
منننتلئوذ ينهزة ومعنى علة، غير في تنحن التي وهي العبيط، جنخ والنتط 

الشاعر:فول ومنه أكله، 

ثربوعن آكل ئهوذعن حولمشه دنس تمتون 
ثهى•فيقال، ذللث، بهمز وقد امتلأ، أي لهن، حز أكل وبمال؛ 

الأصل.في ليت زيادة )١( 
*دنمأ ت وفيه •١ ٤ ١ ٣ / ١ المفصل والمعجم ، نهي، ~ رنوْ العرب لسان ( ٢ ) 
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يئ

ثقاتله كان عاد من رجلا آل وآصاله به، سئم لم لك مجير رب أي 
شاه،آذح لث• وماد هم، تحي أو إليهم بمكن لا أن أبوه فاْره عنده، إخوان 
ثواروْ،أن فأحب قلته، رجت هذا لهم• وقل إليهم، وآعمد أعطيؤ، ش ولمها 
عنه،فنتوا رجال رجلا أئاهم ثم له، عند عاتق على الملفوف وحمل ذإلثا فمعل 

ئفسه،في كان أخنهم إلى ذلك تعد فعمد عليه، بمتئوا أذ وكرهوا مه، ومروا 
نتفهفاحد غلأيي، غين لا، فقال: عتري، أحد بهيا عل»إ هل وقادت ققبنه، 
حقيررب، ت الرجل قان نم مقلا، فارنلها عبد ليل وقات العلام، وقل 

منهمفوجدت ظني، فاحلموا نابية، عند خفناء هؤلاء أعق كنت أي به، ئحفن لم 
بمذه/ذلك أزج لم مثن 

الحكمصوال ومي 

أخدابمبمل أن ص أن ق اإاكَ إف الرشيدرى: لهارون ئاك الابن قال، 
قال،;نوئذإ( وقال،; فقهنه، قاعاي فانقئادة كلامه، نص لم فآكأثه عتتْ، ئزيك 

نكى.قال; ينل—،، أطؤغ للب عبد يكود أن ثيم، لا 
فانكلها، كنبك من منلث، فاجعل الأرتاح، ب في ئندو وقيل; 

طها.نكستا لن 

فأنتي;فامتزاد راًنه، رمع ثم فنأكى هارون، بدللت، وءوطنا 

T-n/Tالمضي والزمخنري: ، X>،\/Tالائنال مجمع المداني: )١( 
الغزواتكير شجاعا كان العامية، الدولة حالفاء حامى الخصور، ين المهدي بن هارون )٢( 

.A٦٦/الأعلام ^اه، نة نوني كريا.تواصا، حازا 

٣٥٦



ركوبئهوئ ما لكلر وأنث حكيمآ ئدعئ أن ثحب أراق 

ئدوبفلا علنث ما وتدكن لبطن ظهرا دابمأ وشحك 

لكرعثئك تكوف أن تحب كنا الخلفاء لبعض ، عمار؛ بن منصور وقاد 
اظانة.في اقل/  ١٧/بمي لذابمك، أث محن 

•دسي ين عاي أكرم - والله - هو إذف ت فقال ؟ فلأنا أشم لبعضهم؛ وقتل 

فينوني والذكير، الموعْلة في الظتر ءل-دم كان الواعثل، كير بن عمار بن ممرر 
•للذمي الملأء أيلام م هأ'ام، حدود 

٣٥٧



والئلاثوىالرابع المجلس 

القرآنفى سأله 

نىثلتنق نثثم إدا أقمزأ آوزكت إكث ؤ وتعالئ: سارق الاه قول عن مثل 
34 لامحمون ثث آلي ف، بثددم رإ-م؛مج 3 همروة هم لإدا دًْقنحأ ألشءْلتي( 

فيمد ومذ الص، في بمدوذ الممموذ يكون أف يضح كتث فقيل• ]الأعراف[. 
قام:من م  JUكما الفلأو، ض صنه ذلك لأن بنم، فلمذ ]التي[لن 

]البقرة[. 43ُؤ 
أوجهلآ،ثعشرة من ذلاا1، عن والجواب 

وئزبّنمنه، والوسواس ااثيْلان، مذ الئمم : بمال:أن أحذها: 
مذوحمها الله، نغمه Jالكئوا الشيهلان مذ ذلك بهم نزد إذا والممموذ المعصتة، 

وهموإحوائهم نصيرة، على صاروا ذلك فعلوا فإذا المعصية، وئزك الشكر 
ولاالص، إلى مود-وثهم وإخوائهم شحاوهم، أقهم وفؤتو0 الذين الثياطذ 

بمثنملروقد أبدأ، ذلك في اجتهدوا وإن لهم ينمادون لا وهم ذللث،، عن يعملوف 
فيله يند هو آخر؛ يغيع لنذ فيقاذ يتماد، ولا تظ لا الذي الئيء في المذ 

فوله)ؤإخوانهم(في الضمين يكون الوجه هال.ا فعلى قابل، غتر نللث، آة إلأ الأماني، 
علىإمحوائهم الثياؤلين وئنمثه منماديذ، للشيامحلين يكونوف ولا المتقين، صميرُ 
أخبنكما محبمهم، يوئروف وأثهم شحهم، وئفهروف إليهم، يتجول أنهم معي 

إؤوقاسمهثا ءؤ فقال; _ اللام عليهما _ وحواء آدم عن لما إبليمز عن تعالى الله 
]الأعراف،[.تكادثألكذ3ه 

الأمل.ني ت ليزادة )١( 
ها/هاالرازي تفسر يفلر: )٢( 

٣٥٨



ونرسمئ الله، عقاب بالطاعق اتقزا الذين إن المعنى يكوذ أن والثاني؛ 
ملهمعنى ويكول الميرة، إلى معايرا العمايث، شده الثسْلال إليهم 

الأوو.الجواب في ملنا ما على ؤوإحوادهم4 
مااكيهنان من لهم تنزص إذا آمزا الذين أف المعنى يكرف أن والثالث: 

وعادنبمى، ما وزاد ذكر؛، عند الثيطاذ فحض الله، Jذكئوا مواهم في يمدح 
في^^١ ما على فه الكلام يكوذ )ؤإحوانهم( تعالى، الله بذكر البصيرة ثور 

الأوو.الجواب 

تنتهواحطيتة إلى الثيaلال جرهم إذا الخنين أف المعنى يكوف أن • دالراح 
العلريقوصح على هم فإذا موامعتها، عند نوا ما وJدكئوا منها، وتابوا لها، 

إليجرونهم المثركوف وهم الجاهلين، إحواف أي )وإخوانهم( ؛التي؛ة و/  ١٨/
لهم،جرهم فذلك، تعدها، اخرئ إل حزوهم حطيثه لهم مثث كلما الحطايا، 

الجاهليصميز )ؤإخوانهم( نوله نع الضمير ويكوف منهم، ذللت، عن يكموذ ولا 
]١^١٠،[.ؤوأمبملنيأمحى3ه نوله؛ في 

منيالمنائم، الراد يكول أن وهو مجاهد، عن الخاص؛ والجواب 
ماعلى العصت، حال في الثسهلال و■جئأهلم عضثوا إذا أنهم والمعنى الثصن<لا،، 

علىهم فإذا بإيماعه، هموا عما فأمنكوا الله، عم، ئذكئوا يسوغ، ولا يحد لا 
علىويحملونهم لهم، الموف أثب .>و/'>بب' الذين والشياطن ، ١^٥٣المبرة 
معهم•شجروا لم ؤإن عنهم، نكمون ولا الخ-،، حكم على يجروثه-لم الحمئة، 

فيالنيْلا0 لهم ثعزض إذا التقير٠ أف المعنى كوف أن السائس؛ والجواب 
منهاذاك أف وعلموا الثيْلان، أفعال تذكئوا إليه، يذعومم الأفعال، من فعل 

تمدهمالجاهلي ص وإحواثهم الميرةِ، على حصلوا تجنبوه فإذا منجبوه، 

٣٦٣٢; بوطي للالمثور والدر ، ٢ ١ • ٩; اتجري ير نفيطر: :١( 

٣٥٩



قولهُي الواو ويكوف بمجئبوهم، أو عنهم، ملعوذ ولا الص، في الشيطاذ 
والشيطانءؤ مل،ُ ٠؛ ^-دث وقد الشياطن، محس ؤتمتونهمه 

الجمح.لفظ وعلى الواحد، لفظ على إليهم القس تعود أن مجوز جس اسم 
إليهائدعو النى المعاصئ أموا الذين أن المعنى يكون أن ت الساع والجواب 

بلطفانتبهوا متهم، لنم بهم وألم عمقهم، السهلان وأتهر عملوا إذا الشياطى، 
الطاعنئور مع فإذا حنمالهم، في الثيهنان مع ينجزوا ولم عمقهم، من الله 

فيالجاهلي تمدون المشركون وهم الجاهلين ؤإخوان الهدئ، بضياء تمرون م
فيبنونهم•وبمتبعوبجم فينوذونهم عنه، بفلنوف ولا الص، 

الذينهز حمها ال1ذو'ى' ومنا الدين أن المعنى يكون أن الناس؛ والجواب 
اللهدعا ما على ئثئه الله ذكزى ثارئته المغصنة إلى تدعو خاطئ لهم حطز إذا 

الاسالرحنن،وناتئ إليه دعا ما وتثعون الش؛3لال، إليه دعا ما متزكون إليه، 
بجروهمأو عنهم، بملعون ولا الص، في الشياطين ثمدهم الشاطين خوان إس 

عليهمالمدلوو الشياطين صميز خوانهم( ؛^وإ قوله في ظ/  ١١٨/)هم( ونكون 
الشيلان.بدم 

الونمىبالعروة منتنسكون المؤمنين أن المراد يكون أن ؛ التاسع والجواب 
بمكنهلم إيمانهز ئزئ س قززة تغد آن الشيطان أران فإذا محا، انفصام لا ام 

أقليس بماؤك-ا إة ؤ ؛ فيهم تعالى الله يول ثى مدم ما لثدكرهم ذللث، 
إحوالبمنح، ؤإحوائهم الصرة، على هم فإذا ]الجيرآ، 3 ّغئئ 

لزومه،منهم وثريدون لأياعهم، العي يزئنوذ العلماء المشركون وهم الجاهلين 
عنهم،ئصالوا أثهم إلأ أيضا، والجاهلول منهم، ذلك فتجدون عليه، والإئانه 
•التجوبمى من الأياع لنميز 

سلطان.من الأصل: وش ، ٦٥الإسراء وش )١( 
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وإحوائهمللمشن، ؤو1خوانهمه قوله في كون أن العاشئ: والجواب 
فيمنهم تذحلوا أن الملمين من يريدول أنهم والمعنى الكمار، مى ننتاوهم 
الوهم وئبؤله، الحي بازباع به ن؛دوا ما وبمارموا بليهم، وبّليّوا كمرهم، 
واللام.منهم، فلا منهم، ذللن، عن يهلنوذ 

السلامعليه الرسوو خبر في مسألة 

أ-حدرى،لهم فقهن ئ_ثوكلآأ، من ممو لتا - عليه الله صش - نوله عن سو 
معنىفما صحح، الجثل في ثجبه فقيل• ، وحثهءر ثحتئا -ملر انذا فقال! 
اظ؟تج4انوله:

•اذجه ئلالإ من ذللث، عن والجواب 

وأقامالمضاف فحاوف أهله، ونحن، أهله تحثنا المعنى يكول أن • أحدها 
مصناإقا ؤ ت قوله عليها فئن التي الوجو؛ أحد على وهدا مقامه، إليه الضافت، 
أهلعلى والمعنى؛ ]الأ*حزاب[، ه ق وأ'لجثال، رإ'لأني آلثثر؛تي، عز آ'لأمامم 

ن1اثهال؛ا.كانوا الذين الملأتكة وم والأرض، الماواُت، 
ئتجوزلأحقا، بمقل الجبن هذا كان ولو المعنى يكوذ أن ت الثاني والجواب 

وعنالدتار عن الإخار في العرب، عادة على بالمحبق، الجبل عن الإخار مح، 

التيترك، غزوة كانت، للهجرة تع صنة دفي والئام، القرى وادي ين مرصع توك؛  ٢١١
. ١٧؟/الدوان سم غزوص، أتم رمي ه، الهي نادها 

لهىاحمر جبل وهر أحد، غزوة ءندْ كانت الذي الجل اسم وثانيه، أوله بضم أحدت )٢( 
* ١٣٥/ ا الباليان معجم شمالها، في ميل قرابة المديتة ربين ويينه شخانيب، بذي 

(.٣١٨ا/المفهرس )العجم وأحمد ومالك ماجه وابن ومسالم البخاري رواه )٣( 
.٢٣٦/٢٥الرازي تفسير يطر: )٤( 
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جنلأيذكر الثاعئ، قاد ولذلك، يذ، المني عن به قغثئ يما الجمادات!، ناتر 
الئز:اذلا،:اّم4 

دبيجى رحض للوكثر زأتئه حيى للئرناذ دأجلا 
ندعانىصؤنه اعلي ادي ونعزنته لما النتن دمع وأذزنق 

ز'ماز،يطنب حمض قي بجزعك عهدثهم الدين أين له؛ فقلت 
(٢). الحدثانعلى تش الذي ذا ونن بلادهم وانثودعوني مصرا فقاد 

نيمه تصح لا كما كلام، ولا حطايت، الجتل مى ؟كئ لم أثه علم وند 
ذاك.في كالخجوز فيها فالتجوز نحثه، الحقيقة 

تمني—،أي ويحئثا الجنة، جبن هو المعنى يكول أن •' الثالث، والجواب 
نالكما الحقيقة، في محته وليس الأزيواج، جهة على شب الموب نجعل منها، 

به،وليس اعتداء الثاني فنمى [، ٠٨١١]تعالى؛ 
فولهكان ؤمنااسئلإكإه تعالى؛ نوله وبتن تيه النراوجة إلى للمضي 
ئزبه،إلى نميث ت قال كأنه صار منه الهمُبا إلى نميز معتى على مثطويآ *دجبهُ 
الثالث،.القول في المجاز وجه فهزا ما، وتذتب، منه مرب أي قربتا، إلى وتميز 

نخويةثشألة 
المذمينعلى الداء، غير في الشعر ضرورة في سيبويه عند التيحيم تجوز 

ندهبعلى يجوز المبرئ العاس وأبو حازرم، ويا حار يا قال؛ من في جميعأ، 

.٦٤/٢الباليان سبمم بمجد، جل المكون، نم بالفتح اكوباذ: )١( 
بن،ؤى ديوان يطر• ليلى، بمجنون المموف انماعري، الملوح بن لمي الأبيات )٢( 

.٦٤آ/البلدان وععجم ، ١٨آ/•المرية والحمامة ، _iTلوح ال
.٢٧٤.  ٢٦٩، ٢٤٧الكاب، )■١( 

٣٦٢



،.بالكرل حار يا ت قال من لثة على نجوزْ ولا بالضم، حار يا نال؛ من 
وحيفيهما الترحم إلحاق في الأنتن بص ثمل لا أنه سمويب وحجه 

الشاملحمت إذا فالضرورة منهما، بمئ مما الأحر حال في احثلما ؤإن أحرمتا، 
كيلكالوجهان المنادئ في حاز فكما المنادى، مجزى بمثادى ليمن ما اجرئ 
مجزاه.حرى فيما جوازهما يجب 

نياحدهما يجعنث الترحيمنن ثن لأك لما العزن، أف العباس أبي وحجه 
بمنزلةالاحز وحعانتا بالكر، حار ما وهو منه، ؛المحدوف، معه لظى ما تقدير 

لتازيد، يا قولهم: مجرئ فاجزوْ الأحر، مئوص النداء غر في بمثتند اسم 
رحملنذ لجب النداء، في عله هو ما على النداء غر في وزيد حار، يا ؛ قالوا

أنئذر' الذي الترحم حكم على بجرتم أن بمنادى ليز ما الشعر صرورةِ في 
المم.على المبي في وذللث، الداء، وغير الداء في حاله 

أحمر؛ابن يفوذ الوجهين، على آجرت العرب لأف سمويث احج وقد 
،الأل أنوآونة وءمار وطلي ا بورين■حنش أبو 

الهاءُفمحدئت أثاله، الأم أن إلى ذم، )أثالأ( قوله البت، في والختمه 
يايقولن: من مذه_، على القح، على الهاء مل ما ودرلث آحرة، بن ظ/ ١١٩/

لبمه،سهئول صاروا بهم، نجح سماهم الذين هؤلاء أف البت، ومعنى حار، 
^^،•وأثاله وطلث وعمار حض أنو فقاد؛ 

مدهب،يؤذ مدهب، على أثالأ حمل آثه إلا الرواية، هده العباس أبو ونبنؤ 
الواللفغل تورقنا، قوله فى )نا( على معهلوف منصوب وأنالا فقال: سيبويه، 

جملة ijوبمبر الهاهمن، الموريى جملة عن بمحرج أنالا أل إلا ذللث، ٌن بميع 

الشفيظر: )١( 

.rvA/Yوالخصاض ، Y٢٧٠/ امماب )٢( 
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العباسأبو تاوآه الذي هو البيث وهذا الماصس، لهلاك تحزئول الذين الاءين 
الكتايبثفي صيبويي أنشدها الش الأبيات نائر قاما سيبويه، عليه تأوله ما غير على 

تقوله نحو بالمنادى، نثهه ما ومنه رواثثه، عير ما منه فإف 

،ءكرمر آد يا حظكم حذوا 
وجهان:ذلك في مله 

وتنننهاأصلها، الهاء يجعل ولا فيلة، اسم )عكرم( يجعل أن أحذهما؛ 
واكعريم،.للتانيث الصنفا 

المنادئ،في 'سيغ ما فيه ّ~إغ المنادى تمام من كان لما يقود أن والأحر• 
المنادالأى.ضنن في ولا بقاذاة، لت الخي ماء الأّناتئ كذللث، وليس 

نضببت 
حانقإئر آدعى أما المى وتنم مارق وشط نش أما الفتى فنعم 

ونادتحزيبث، ومضيق في له حبيم يثأر طلب إذا الرجل( هذا يقولث* 
الناعتإله ذم، الذي وهو الفتيل، م وذلك، الغاية، نالخ ملأن كا0ت يا 

شملهت

ثامح،يكد أّئئيىا حمضوا أعيانهم ومن قزمي ص حتلأن 
فتيله،دم طني، على تحف ثأر محنالب وكل بها، للطعن أسنهم حيروا • معناه 

الحرية.المسالة ني والمشرين الثامن المجلس في سق )١( 
. ١٢٦.  ١٢٥آ/عمفور لأبن الزجاجي جمل شرح ينفرن )٢( 
•دفتها ' ٦٩ص الأصمعيات ينغلر الهنداني، ماللث، بن والست، ،؛٤. الأصل؛ ني )"ا( 

خلان.: rAr^إالمضل العجم وفي نومي، من خثان 
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منالوبايكوف أن وهو آخر، وجهٌ ^ وكد • قوله وفي ملأن، ثارات يا • ؤيفول 
صاحثه.دم إلى عطثاذ منهما واحد كد أي العطشان، والماغ نائع، وكد والمراد 

مصيه،طعنة طني إذا أي حانق، إر ، ر ادعى آما الفتى ؤينم وقوله• 
فيمحمود فهو فلأن، ابن وأنا إليلث، خذها ت فقال أثرها، و/ ١ ٢ ٠ / في وائثتب 

الشاعر:قول ]نحو[رمآ، ذلك،، عادتهم ومذ الحال، تلك، 

دُدمحارتاح الهبمجا مح، دثجر 
وآئحزقأنفذ، إذا ومحرق الممرطى، الئهم بالين؛ والخامز والخانق 

الك.أئن ائق1انهُ ص إنم١ الخاِزق إي وآئءاؤُة مد، إذا 

ثيت
حغارقرى مذ ذئب، أدست، 

ماله: فيقال باساءة، إحنائه فيمابلر إليه يحسن لمذ مثلا الرجل يقربه 
مذذنب أذنبت، فيقول؛ ؟ الإساءة هده إليلث، تسيء صار حتى فلأن إلى دنيلئ، 

من،هاربة صحر خننته إلؤر آوت، المم، من، ريلا أر< ذللث، وأصل، يعار، قرى 
يقعفلما به، مستجينة وعدها يحاربهم، إليهم فقام آصطتادها، أرادوا فرسان 

فلماناحية، والصع ناحثه، الرجز ونام أرواها، حتى، فنماها إليها قام عنها 
شاعرهم:فقال بطنه، فنمت، إليه، الفئع قامت، النوم في الرجل غامحذ 

عامرأمآم مجيئ لأتير الذي بلاق أهله غير في المعروفت، تضع ومن، 
الدرماح اللقان ألبمذ اء' آنبنيه انتجارت ا لثلها أئد 

تم،.أما البيتؤ، في، الكلمة محسقتج وقد الأصلر، في، كن.ا )١( 
الأٍز،.ز؛ادةلتفي،)٢( 
.١ • Y/؟ والمنح، انان هم، الم، ورد )٣( 
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وأظافرا لهايابث فزل ا مإذا حتى ا وأسمنه

شاكرغير على بمعروف تجود ض جزاء هذا المعروف ليدي ممد 

؛،سمارأ جزاء وجزاه ا، صعمحرأ ذب إلأ إليه آدثت عا ت نولهم هذا ومثن 
كتابه.فى عبيده أبو يكنهما ند منهورتاذ، وهما 

الحكمصوان ومن 

الآجرْ•مهر الذسأ ئرل- نل• 
لهتحقي عمل على دلي • فقال - عليه الله صلى - الله رموئ رجت وناد 

عذما في وأزنذ اللأ، تحثك الدنيا في ،اآزس فقال: ان،ن، له وتحتمي اللأ، 
,تجكالائ«أم.انس 

عنالئؤان خان نن فقال: الدنيا؟ نطك لا نالك المالحين: لبعض وقين 
٠النم عن نقأ طالتا الكر 

وكلللعط.ثة، ومئجعه للن؛زم، وناهضه للمزت، والدة الدنيا تنفهم: وقاد 
علىنهيي وذلك راض، غين فيها منقز وكذ تذرى، لا ما على تجري يها فش 
قرار.بدار ليت، أنها 

.ظ/ ١٢٠نكزة/ ما غاية فادثو'وإ تحث، ما غايه تنغ نن وقيل: 
الانتقام.من ت، القالوجز والغلالم الطي؛الأيام، حنن لمفللوم: وقيل 

صحر.وب: ، ٢ ٦ ٤ T/ الأمثال مجمع اني؛ المطو ينغلر: )١( 
\/{'ه\.الأمثال مجمع المداني: يفلر: )٢( 
وابننمم وأبو والطبراني ماجه ابن ررواْ أنه: ( ١٢٨الخما،)ا/كثف في العجلوني ذكر )٣( 

والبيهمي،.والحاكم حبان 
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منقصف كمن لفر؛ ظلم بمي العجب ؛ المنرى اف عبئ بن خالد وناد 
لغيره؟يْللم كيفن مسه من أنصف يى والعجب مسه؟ 

العناءصاحب نمار ننابهم، ني الزند جعلوا يومأ إن الحسن! وقال 
يمطتفهأ''أا.الئطزف صاحب من عجا أشد ، ؛عتاءت_هل 

الكويتولي والأحواد، الخطباء وأحد العرانين، أعير اكري، يزيد ين اه عبد بن حالي )١( 
عزلهأن إلى والمرة( )الكوفة العراقتن هشام رلآْ ثم الملك، عبد بن للوليد -٠٨٩سنة 
.r٢٩٧/الأعلام ، ٠١٢٦سة توفي ، ٠١٢•سثة 

الأكية.من صرب، العباءة؛ )٢( 
اوطر'ف،:رداءٌسالخز.)-ا( 
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واليلاثوزالخامس المحلس 

القرآنفي مساله 

لعاإدادعآكأ ءامنوأ١^١٤قآئبا ؤ تعالى• الر قول عن سل 
لالأمال[3ه همءوأمحٌمحثروث 

غترفهر ويلبه، المر؛ محن بمجر بأثه - وجث عر - الله أحبر إذا ت فمل 
معصيته!على العقاب ولا طاعته، على الواب له نحن فلا إرادته، ين ممكن 

آو-تمهلأ؛:عنرة من ذلك عن والجواب 

الربنتثذف و-مآوه، الكافر بين تحجز الله آد المعتى؛ يكوذ أن أحذهات 
علىالصبر مربط حؤفه، ومحن المؤمن محن بموت بالكافر ذلك بمعث وكما ثلثه، في 

كئروأأصٍث%ِ'ارهؤّ~أفيؤاذب■ فولث إلى الأئدام به وي-ني—، يلبه، 
علىالحث والمؤمن الكافر حال عن الإخبار في الأية معش ويكوف ]الأنفال[، 
الله.عند حي فهو منكم قتل فمذ الله، إلى نحشروف وأنكم المحاربة، 

تعودوآذ الكمار، إيمان من ئتانوا لا المعنى يكون أن ت الثاني والجواب 
للمتغضيحدث الله فا0 الإسلام، على أكثرهم الله فيرلات حبا، لهم بعنكم 

ؤمحثمافيآهنر،معاماأق،ؤ تعالى! فوله معنى وهو سهها، ئعنئم إذا محته 
]الأنفال[-ه 3 ^

شهواتوبيذ المرء بيذ يخجر اللف أف • المعنى يكوذ أن ت الثالث والجواب 
أنعن شهواته بشر ما أعطاْ فإذا نحالمتها، إلى ئدعو التي والعلوم بالعقل ثلبب 

\ا\-^0ايرض رأمالي ، ١٥٢يا/برالرازي تقيقلو: 
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ولاالدعة إلى ئميالوا فلا ممل، بحائل بينهما حاد فقد الله معاصي إلى مودم 
المقاتلة.عن تحيدوا 

من٢ ئ«حافونهر الكئار حجز الله المعنى يكود أن ت الراح والجواب 
الشتشمحن بمحجر أن ولأض فإنه ^ ١٢١/ علتهم وتظهركم علكم، ظهورهم 

لطيفتفهو الصزائم، وئقض العزائم، بمنخ وثلثه، المرء وعما يتحاجزان، لا 
بُملج■لبذلهم عنتكم، عن بمثعهم بأن 

وبينالإنسان بين بالتكم، حول الله المعنى: يكوذ أن الخامل: والجواب 
أنإلى صزنكم فالأوس، عنه، معثّ_، هو الذي صلاحه من ترى لنا قلبه، مراب 

لقوءىت\ دك غير أن ومدرث> ؤ ت قال كما الطاضثن، من الئوئ ذات ئئصدوا 
تالأمال[.ذكز"شص3ه 

وبينان الإنبص نحول افه أ0 المعنى: يكوذ أن السادس: والخواص، 
إلىفبادروا يماجته، الذي بالموت حظوظه س ثمنه به سوف، وما ثلبه مرادات 

عليها.القدرء سلبوذ متى تعلوف لا فإنكم إمكانها، حال في الطاعات 
به،أمللئ، هو ما اف الإنسلب، الله آل المعنى: يكود أن الساح: والخواص، 

رنه،عن حجثه أن تندر لا وهو قله، في ما تمللثإ كما شيثا المرء نمللث، ولا 
به،الأشياء آمنلث، هو ما فشنليه حدثه، يننّثان وضبإ0 ما وبيي بينه حول والله 

حث<ئول،الله إلى فإنكم الإحابه، له فاحضوا حسكأ الذي للجهاد دعاكلم فإذا 
بمثرول•جهنم إلمح، كفروا والذين ئلحثإوئ، الله نواب، إلى آي 

هوئوبين الكافر بيى حول الله أف المحنى: يكوف أن الثاس: والخواص، 
ذللث،،عن له كالحاحز ذللث، لأن بالإيعاد؛العماب،، الكمر، س مسه وعادة قلبه، 

•تخافونهم الكلمة: ولعل الأصل، في كذا ؛١( 
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الأياءومحاربه الطاعن كلف من طإنه عنه يتنافر ما ويى المؤمن بين ؤتحوث 
والترهيبفالترغيب الأشرف، والجزاء الأعفلم الثوابث من فيه يزعب بما والإخوة، 

تعالى.الله من وهما كالحاحزنن، 

منالمرء إلى أقرب تعالى اللن آل المعي• يكوذ أن •' التامع والجواب 
بكمهوأماك أي ]ق[، م،آص ة رم ؤ تعالى• تال كما نله، 
فلاآرائكم من وئقض عزائمكم، من بمنخ بما ذللث، وتعلموف بأنفسكم، منكم 

من)نزص أعدائكم، محاربة إلى الإحابه ثظهرثوا ولا آمسكءإ، في ما ُكتئو0 
•مرجعكم وإليه سرائركم، على مطلع الله فإن صمايركم، 

فيهاونفس النماق، توئع التي القالوب، أة يكوذ أن ت العاشر والجواب 
أصحابها،وتنلثها تمطعها الله للكفر، مثار وثجعث الله، منصته فل/ ١ ٢ ١ / 

■تحالمح، قال كما بها، صاحثها يقع وثلة ؤإبلائها، بمميبما وبثها بينهم وتحول 
ه3 عث عيقّ يأثه ئثؤعئوبهم أف إلأَ ظودهنِ ؤ، توأرثه محنهنأقك، مزات الؤ 

الصالوجوه وفى حفيفه، الوجه هذا فى وقلبه المرء بين فالحيلوله ]اكوبة[، 

فهوقلبه، ذات وبين المرء بيذ تحوذ أقه جميعها في المراد لأف مجاز، تقدمت، 
مقامه.إليه المفاف وإقامة الضان، حدن، على 

السلامعليه الرسوو حبر فى مسأله 

الرحمن®من من فإنها الرح ثبوا ®لا عليه؛ اش محلى - قوله عن سبل 
علىص إليه بمب أن عز تعالى والله جوف،، من يخرج سيم النص فقيلت 

الوجه!هذا 

,٢٩ا/٠ الأشراف، تحصن الري: يظر: والللأ، اليوم في المائي أخرجه )١( 
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الهمجمن أي الرحمن" مس "ثن قوله؛ مض ت بقال أن ذلك محن والجواب 
Iوجهتن بمحتمل وهدا عتاده، بعطثب ويختمحن حلقه، الله تشحه الذي 

عنهمنمز إذا الحروب في آولياءْ تشحه الذي المرج يكوذ أن • أحدهما 
فالكما أعيانهم، على ويالحدلأن لهم، بالننر يهئ، التي ;الرياح مضيق، في 
لإ٠أكاملمؤاهؤداؤ ت تعالى اش 

وأنلكتبالئتا، »م>ث : ٣١عليه قات وكيلك ^[، ]١^٠٣قاتمهإ3ه 
أعيه الاه' صلى . م ص به اله' شز منا الضتا فكانت ،. بالدتورا١٢غائ 

ندعنه فرج من لكز ويقال — السلام عليه — هوي عن به الله نمس مما والدبور 
أي، اليمن® نتل من رممم ئفس لأجد ®إني ٠ الملام عليه نوله ومنه ، عنه نفس 

تالماعر قول ومنه اليمن، أهل جهة من هو عنكم تنفيس فيه الذي الثرج 
ورائتساثيثآ ئغس لا ت له ونلت تتمنا حى نميه عن ئئنت 

أيأمرق، من نمى في وأنت آغنل يمال: ولهدا شنرة، عن جث فئ أي: 
رجه.الغنل عن تخجزك الذي المرض وبص تثلث، 

الهواء،ومنى الوباء، نكنف الريح آذ المعنى يكوذ أذ الآحئ: والوجه 
لتام،^ ١٢٢/الئاذة بالكظم، الآخدةِ كالفانة هو U الإنسان عن و-يغ 
كاناذ الإنانئثنفا إذا الي بالكثافة الهواء لامتلأء الحياة لقلت الر؛اخ ولولا 
الحياه،به فإذ يحل إذا الننز وثجئذبه الريح تنقيب هوا؛ وكد لنلمه، نيآ 

الحديثثكل فورك: وابن ، ٢٦٨ِ ص'اأآ الحدث مخلف -اؤيل تب: ابن يفلر: )١( 
.٧٤صآما_ وبيانه 

ّ( ١ ١ • آ/ المفهرس )العجم وأحمل وملم اJخارى روا0 )٢( 
كثف،ني العجلرني ونال أ/م-ه(، الفهرس )العجم  ٥٤١آ/أحمد الإ1م رواء )•١( 

لأحد«إني بلفثل: واوردْ أمحلا•، له أحد لم الراهي: »نال (: T'iو  ٢٥١)ا/الخفاء 
•المزار نل ُرا لرحمن اص 
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مهامن به بقع ما وعلى الإنسان، من موقيها عظم على نبه اللام عليه فكأثه 
.الحتوان جمح 

كماالخعب، تشز0 وتينلها ، اشحط يه اللأ تكشم مئا ذلك ح إنها ثم 
]الفرهان[،ه 3 نينئب' يدي محي بمك ألئ ثبمل أركا محبر ؤ ٌواصع• في نال 

الرياحفيه سكنث عام أ0 ويذكر الأولين، الوجهم سوى ثالث وجه وهذا 
شعراتمن ناهد بما بئرْ بما — عنه افه رمحي — الخهلاد—، بن عمر على ورد حتى 
له.الملموف فانتتشن بيم حركها حيوان ًلهر على 

تحويهمسألة 
،تلالمهلهل نول نحو الاستغاثة، لأم نح في النحويوف احتلث 

المارُآنن أتن لم تا محا لي آتيدا م تا 
إذائكنت أل حمها التي الإصافة لأم وهي قحها، أف إلى الصريوف فذهب 

وويإالمممن، آشثة ما على لدحؤلها هو إنما ^^٠ ٠١١الأنماء على ل يحلن 
مفتوحه،كانت ال٠ممنات على يحلن إذا اللام وهذه به، )يا( باقتران موقعه 

!لضم.آئب ما على يحلن إذا فكذلك وله، ؛، JJنحو 
بقولواحتج الواحد، كالشء )يا( مع ئجعل لأنها فتحت إنما الفراء؛ وقاد 

الشاعر:
تالأرم Ouالئثذث الداهم، إذا 

والمعجمصه''ا، الدريي( ة)طعة المرانأحبار •ع القبس، امى ديوان شرح يننلر؛ )١، 
. ١٩•٣; الفصل 

حلت.الأصل: ني )٢( 
مكم•الناس همذ نص فص وصدره؛ الضي، سعود بن لإهبر ت عجز )٣، 

.A/١٨النمل والعجم ، ٣٧٥آ/، ٢٧٦ا/حهم، لأبن النماممس بفلر: 
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يحدين،زند، آت يا ت معناه إنما يالزيد، ئان! بعفهم أ0 الفئاء وحم 
انفلازرا،.مم لألمماءالماكش، إندائما نخديئ ساكتان، ألفان والممئ الهمزة 

أوك دعائي والمعنى الإخافة، لأم اللام أف لهي المريض حجه فأما 
الفتحوأصلها مكرره، كانت، المفلهر على دحلت إذا اللام وهده بك، انتعاقي 

واونحو لمش، ثجيء اش المقرئة الحروف فح في النحويول يذكره ما على 
إلىالفتح عن به عدت وإنما الامممهام، وألم، الابتداء، ولأم وفايب، انملم، 
لأمبض لتييى ئو' آآآظ/ / إثما عندهم اللام هده ني والكم فلنارض، الم 

وقعفإذا لزيد، هدا وإف لزيد، هذا إف نك■' إذا الابتداء، لأم وبيت الإضافة 
هذاؤإف له، هدا إف فقالث>: الفتح وهو أصلها، إلى عادت الضم اللام بعد 

منالدي الئنب فنان اللامين، بيى الممرثة إلى بمج فلم لهو، هذا وإل لأنث، 
مزفغواقع والمنادى القح، وهو الأصل، إلى فعادت الإضافة، لأم كمزت أجله 

صامهافإذا المقمرة، بالأسماء يكون وااخهلاب، الخطايا، فى بوقوعه المقمر 
للدلالةفمتحث به، بالخطاب، بمصصها ما لاقتران بالمضمر سيلها ُدي رثا، 
بالشر.الئنه ثوى الظاهز هذا أف على 

الواحب.،الشيء تركله، ,؛يا ند حرفان واللام )يا( أف فهي الفراء خخة وأثا 
تنال القح، على آجرهما بمي أل واحدأ نيئا الشبان جبل إذا أصلهم وين 

تيهمن البصريوف إليه ذهب ما أحل من لا ذللث،، أحل من اللام في فالفتح 
بالمضمر.الاسم 

ثجر،اللام أف في موافق لأنه تمح، لا حدا صحيفا إليه دهله، الذي وهذا 
الواحدالثيء تركله، كلمتان تنكب ولا الواحد، كالشيء المجرور ْع الجار وأن 

الزجاجيحمل شرح ض: 
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كالشيءمنها الذي الأمم خ مجعولأ اللام إف بم١لا ولأف مصانآ، ؤإحدائنا 
نيلهم حجه ولا الواحد، كالشيء إليه والمضاف المضاف لأئ أول، الواحد 

وهوتأسده، الذي البت 

يالأالقوو'بذاد:الداعي إذا 

نال:كما فيها، هي التي الكلمة من بها ئكنز قاف اللام لأف 

الإدي1نرا، U_Jأثا نمبي لا ئاف ، UlilJنفي لها: فلنا 

عندثفح لا الإصافة لأم أف فهي آل، يا الأصل إن نال؛ مذ حجه وأما 
الأحتاء،من بعنت الامتغاثه تكوف أذ جاريه والعادة قال: المظهر، على دخؤلها 
إذاالكلمقن ني تخفيفأ الهمز وحيف ئلأن، آد يا فالأصل القبائل، من ويلة 

وبمئه•نحوملهم• كلابهم، كيرفي تو٠وأ تلازمتا 

والمعنى،اللغظ جهة من وصعقه ، وهوحكاه، مذ صعقه قد القول وهذا 

وأمااللام، غين منه تى لم )آت( وهو الأمم، مذ حرمن فحذق اللفظ جهة فأما 
فيد•خزواحد، برجل الاستغاثة تقصد القاصد و/ ١٢٣/آذ نهئ المعنى جهه 
نيمتقاربان والأهل الاد إن نم آله، نمصد ولا لزيد، يا فتقوذ اللام، عليه 

الذام،مر في مئتع وللكلأم مكانه، أهز لجوز هذا الراد كان فلو المعنى، 
والنلأم.كنانة، ذكرا وفا وعلها، لها والاحتجاج الثلاثة، 

المضلوالعجم )وتف(، المرب لمان )١( 
الأصل.ني لت زيادة )٢( 
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مغنىبنت 

الئنآمناانطلمص؛ى رأنث اليرايا في بنقلك طر نى 
أشنتت بمال الشد، مى الصائد جباله في قلى ما وص العلائق، الئناي 

الشاعر:نود ومنه أغلمث، إذا الظب؛ة، 
اتجاتورا،ني أنفث نحنام أكنث آلم أن3اأكأن نئاتين 

وقادآنم:
U iiyJl  ٢٢١الثفاسدولئ الشنار ك شتئود غين ئ؟اد

هث.البمالأ قطنت، اش واJفاسيد النلاتق، ف١إثثافي، 
جعلتهوئثن، الحتالة في على وما لي، جعلنه فدمر أنلث ما والمعنى؛ 

بحأف.أي محمود، غيئ برك وهذا ، لثمسلث، 

فيكان من رأيث •__، بعين الحالق إلى غرئ إذا آئلث، الأولب الين ومعي 
وإلمنها، مهلت، غين لأيه فيها، ئبت، قد كمي ااموُن،، جبالة بى المطلق صورِْ 

:قال كما فهو وننها، بثه الأجز ئنص 

ايدرمفي ؤشاة ١^>>، إكالطو'ل ح أخطأ U ١^ \0 شدق 
إحدىفي يشد الذي كالحنل به، وئعلقه اذ الإنإحطانه حال في الموُت، أي 

لأفمطامه، أنها على دلاله ثصرئها يكوذ فلا النزض، في لتنام الدوامحئؤ قوائم 
.تد0 في الحبل ثنيا كان إذ مسه، إلى جزبها أحب متى الحبل صابب 

المفملآ"/مهمآ،والمعحم نثق( ، )صب العرب ولسان تنق( ، ، )صتإبلاغه أماص )١( 
.. أئثّمته. صباب أكهث وفتها: 

العربان نوني الشال، لك، وفه: ، UU>_1"الكير العاني محاب شة: ابن يفلر: )٢( 
العلاهيء.ولك الشاش لي لشريكه: الصائد ٠ريقولا ت )نثق( 

. r٤٧٩/النصل والعجم ص"اأ، >نأن ديوان )٣( 
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سو

توحغأن مذ خبر ثوخغ آذ 
منحيت لك الفجيعه نكو0 لأذ فتقال! عليه، بعزيز بميع لمى تف؟ يضرب 

خل/١٢٣/الشاعر; قال كما وهو بك، الغجيعه تكو0 أن 

تجنعالمجيعة تدق ومي جربي وأئ إذ الئمالة لذي أقون ولمل 
٢١ئغجعللم إل ام الأيندرك أو كله—م الأحئة بميع ث-يى إل 

بهم،تفجع محاله لا فإثلث، وعشيرتلئ، آهلك، مدد عن ، ^jjllتأحزت إذ يريد 
نوحن.لم إذ الأيام تنقعلك أو لمثدهم، الر-ح ويلحقلث، 

المصيبةمن حيت ئوابها لك عيرك في للميته أحاْت عرئ مى بعض وناد 
•أجرها لنترك ئمسان، في 

الأمينافه وعبد لمحمد ناع وقد الرشد، على الحسزرآ، بن انماس ودخل 
فقال؛والمأمون، 

طزالهايديك على طود حش تلمنهنا ولا محها ثصزا لا 

الحال.هذا في به يهنأ ما أحسن وهذا 

الخضيكوذ أن وهو الخض، هذا غير في الأود ثصرب، أن ويجوز 
قؤب'.أذ من حيت شلإ' إن 

فيالعرب على،لريقة وهذا توجع، أن ص خن نوجع أن ت بنوى وند 

.Yvr؟/الضل والمجم \ا0ص المن محاب يطر: )١( 

رجمهرةحزم ابن نال طالب، أبي بن علي بن انماس بن الله همتي بن الخن بن انماس )٢، 
ايرشيدا٠صحابة س هن.! العباس أكان ص٧٦(؛ العرب اب أن
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مننلق بما حذذ 'زوليكن جزعآ، عليه ثأس فلا منها يائك وما ئرحآ، به نكثن 
الموت.تند فيما همثك وآجعل منها، فائك ما على وأممك آخننك، 

تالعامري لبيد وهال، 

ويؤوبعادبأ بمبح والنون مضجع في تم ولا ئصبحن لا 
قربب،أالممات من الحياة طزف ا نمو! دعالث  'شكأَذك إلأ 

والمنزومهأحدا، تحث، لا التي المحبوبه هى فقال; الدنيا واصف، ووصقن 
صاحبهانندم هئ بثا ئتكدت، لها وصدق ئتندر، لها توفئ أحدأ، تلرم لا اش 

رأمهعلى التاج ننقد منه، أصحكت، إل ثصحكه هئ ونيا حادمأ، جعلنه إذ 
بندهإليهم وتحجب اليوم؛ أنله إلمح، تحبب الأتات'ضثئ، في وتعف.ئْ غدوة، 

واللام.غدأ، 
أنمدرى:

أبيعلذ ١^؛ أئ ب
ءنحيا لها وليس أبالغسى 

بأنللها ولت الأحرتم( أم 
 t٠بثر صفة في توائسد

مكنوزةلنمة هديت إني 

ثنرنافى ها ء رثا كآف بئر 

ولممتصزفي عتد فاني 

أفوثما أصدق فنن علق، 
مؤذمك_ئم_ة لكز وأنق 

وصمات،نري' من فأَدتثها 
مرآت،على ركزت ثد م-متاء 

ديوانهفي ولا ط٢( العريي الكتاب، دار نمر)طعة د.حنا نشرة لبيد، ديوان في أجده لم )١( 
•النهقةآ مكنية _ ال>دو،ثإ القاموس دار )طبعة جزيتي إبراهيم تنرة 

. ١٨٢-ا/ نية لأبن الأح؛ار  OyS■ش بير بامحلأفؤ الثلاظ الأييات، وردت، )٢( 
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الشهواتوجمه النفوس منا بها تحثا التي الصنم، كانورة 

الالث_اات،ا ؤلوئتهآئصمتها ولو حجرأ طويها 

المجالسكث1دا آخر 
العالمينزب لله والحمد 

الطاهرالأمز النبي محمد سيدنا على وصلواية 
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والتحقيقالدراسة هحمادر 

الشهيرالغني عبد بن لأحمد عشرة، الأربع القراءات في الشر فضلاء إتحاف ١" 
بيروت.الجديدة، الدوة دار الدمياطي، البناء بابن 

ناشرون،لبنان مكتبة ، ١ مل الزمخئري، عمر ين لمحمود البلاغة، أساس ٢" 
.٢١٩٩٦بيروت 

لتاجالقران( متشابه توجبه في )البرهان المسمى القرآن، في التكرار أسرار ٣" 
عطا،احمد القادر عبد تحقيق الكرمانى، نمر بن حمزة بن محمود القراء 

القاهرة.الاعتصام، دار 

الاهعبد تحقيق فتيبة، لأبن الحديث، غريب، في عبيد أبي غلط. إصلاح ٤" 
م.١  ٩٨٣= م ١ ٤ ٠ ٣ بيروت الامحلامي، الغرب دار الجبوري، 

دّءثدتحقيق الم٣ًاج، بن سهل بن محمد بكر لأبي المحو، في الأصول ٥- 
.٢١٩٩٦ماا؛اهّ= الرسالة، ة مؤّءل'ا، القتالي، الحسن 

عالمذم، المحاس، إسماعيل ن محمد ن أحمد جعفر لأبي القرآن إعراب ٦— 
.٢١٩٨٨إاه=  ٠٩الكتب 

.٢١٩٩٥بتروت العلم دار ، ١ ط١ الزركلي، ض لخر الأعلام، ٧- 
بثروتالجتل دار ط'آ، القالي، القاسم بن إسماعيل علي لأبي القالي، أمالي ٨" 

م.١٩٨٧= م ١٤٠٧

المرتضئ،بالشريف اللقب الخلوي الحسين ن لخلي الخرتثس، أمالي ٩" 
-٠١٣٧٣الخرية، الكتب، إحياء دار ط١، إبراهم، الفضل أبو محمد تحمق 

=٠٢١٩٥٤

٣٨'



لأبيوالكومن، المرين الحرين بجن الخلاف ائل مفي الإنصاف •١- 
عدالدين محيي محمد تحقيق الأنباري، محمل بن الرحمن عبد البركات 
٠الفكر دار الحميد، 

الكتب،دار ، ١ محل الأندلسي، يرمق بن محمد حيان لأبى المحيهل، البحر " ١١
.٢١٩٩٣يرون الس، 

أبيبن الرحمن عبد الدين لجلال والحاة، الالغوين طبقات ني الرعاة بغية — ١٢
■بتروت العصرية' المكتبة إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق السيوطي، بكر 

ح.تحقيق الداني، معيد بن عثمان عمرو لأبى القرآن، آي عد في النيان " ١٣
رالوثانق،والتراث المخهلوطايت، مركز مشورايت، الحمد، ندورى غانم 

،؛.١٩٩٤الكوبم،؛ا؛اه= 

اللامعبد تحقيق الجاحفل، بحر بن عمرو عثمان لأبي ر١لتثيرا، البنان " ١٤
.٢١٩٨٥= 0Ai\i'القاهرة الخانجي، مكتبة ، هارون، محمد 

الدينوري،نتيبة بن مسلم بن اف عبد محمد لأبي الخدين،، مختلف، تأويل — ١٥
كريمتانمطبعة بغداد، أعيان من شابندر أفندي محمد نفقة على ط١، 

ا"آمام.بمصر، العلمية 

تحقيقالمزي، الرحمن عبد بن ليوّف، الأطراف، لمعرفة الأشراف تحفة — ١٦
والمكتب،الهند، — بمباي القيمة الدار ، ط٢ الدين، شرف انممد عبئ 

.٢١٩٨٣= ؛اه  ٠٣يرون الإسلامي، 

عمربن لمحمد الغسبج، ومفاتح الكبير، بالتفسير المنتهر الرازي، ير نف— ١١^
٠٢١٩٩٥هاةاه= يرون دارالفاكر، ١ الرازي 

صدنيتحقيق القرآن، آي تأويل عن البنان جامع المسمى الطبري ير نف— ١٨
. ١٩٩٥ام=  ٤١٥دارالفكر العطار، جميل 

٣٨٢



النكردار القرًلثي، أحمد بن محمد اف عبد لأبي القرأن، لأحكام الجا،ع — ١٩
هاأام=ههبمام.

سعيدتحقيق زنجلة، بن محمد بن الرحمن عبد زرعة لأبي القراءايتف، حجة " ٢* 
.٢١٩٧٩-= ،;١٣٩٩بيروت الرمالأن، مؤسة ٍوآ، الأفغاني، 

تحقيقالمري، الحين بن علي الدين صدر تأليف المرية، الحماسة — ٢١
•١م  ٩٨٣= م ١ ٤  ٠٣بيروت الكتب، عالم '؛!-٣، أحمد، الدين مختار 

دارالمجار، علي محمد تحقيق جني، بن عثمان القح لأبي الخمانص، - ٢٢
محروت•الرثي، الكتاب 

تحقيقالإسكافي، الخف اف عبد بن محمد اف عبد لأبي الإنسان، حلق - ٢٣
صلاحلجامعة العلمية ال٠جاة )زانكر( مجلة في منثور عواد، سعيد كامل 

(.٢١٩-  ٢٣٩)ص )١( العدد )٨( المجلد أربيل في 

بكرأبي بن الرحمن عبد الدين لجلال بالمأثور، ير التغفي الخثور الدر — ٢٤
.٢١٩٨٣ام=  ٤٠٣بتروت، القكر، دار الميوًلي، 

الإسكافي،الخهليب اش عبد بن محمل؟ اض عبد لأبي التأؤيل، وغرة التنزيل درة — ٥٢ 
.٢١٩٧٣;.= ٥١٣٩٣بيروت الجديدة، الآظق دار 

بيروتمحيا، العربي، الكتاب دار الأسمر، راجي ثرح الأحهلل، ديوان — ٢٦
١٢١٩٩٢

ياسينأل حن محمد تحقيق عمرو(، بن )ءلاام الا_ؤلي الأسود أبي ديوان - ٢٧
٢١٩٨٢.

حنن،محمد محمل. وتعليق ترح فيس(، بن )ميمون الأعننى ديوان — ٢٨
ه- ١٤٠٧العلمية الكتب دار وطعة ، ١  ٩٨٣بيروت ،  UJsالرسالة، عوسسة 

=٢١٩٨٧.

٣٨٣



العزيزعبد صححه الأدييه، الطرائف صمن الأردي، الأفو0 ديوان  ٢٩
بيروت.العالمية، الكب دار 

دمشق، ?JY الثقافة، دار حن، عزة تحقيق حازم، أيي بن بشر ديوان •٣"" 
٢١٩٧٢.

دارشاكر، المقار ذو علي وتحقيق جمع جابرآ، بن )ثان شرا تأ؛هل ديوان " ٣١
٠الإسلامي الغرب  ١٩٨٤

ّبممر المعارف دار محله، أمين محمد نعمان تحقيق حرير، ديوان " ٣٢

بممرالعارف دار حنين، حض سيد تحقيق ئابت،، بن حان ديوان " ٣٣
٢١٩٧٧.

صادر،دار الكرى، معيد أبي ثرح أوص(، بن رجرول الحطيئة ديوان " ٣٤
.٢١٩٨١بيروت 

دمشقالجبوري، يحيى تحقيق الربح(، بن )الهثئم المري حية أبي ديوان " ٣٥
١٩٧٥.

إحانترحمة العربي، الأدب ني دراسات صمن الإيادي، دواد أبي ديوان " ٣٦
٠٢١٩٥٩بيروت عاس، 

الوهابعبد وتحقيق جمع محرث(، بن )حرتان الحيواني الإصبع ذي ديوان " ٣٧
.٢١٩٧٣الموصل الوليمي، نايف ومحمد العاJواني علي محمد 

تحقيقالباهلي، حاتم ين أحمد شرح عقبة(، بن )غيلان الرمة ذي ديوان " ٣٨
.٢١٩٨١بيروت الإيمان، مؤسسة صالح، أبي القدوس عبد 

فاييرت،راينهرت وتحقيق جمع حمين(، بن )عبتد المتري اراعي ديوان " ٣٩
.٢١٩٨٠بيروت 

ط٦.(الجديدة، الأفاق دار الورد، بن وليم تحقيق العجاج، ين روية ديوان " ٤٠
.٢١٩٨٠بيروت 

٣٨٤



الكتب،دار ثعلب(، العباس أبي أبيات )نرح سلمى أبي بن زمر ديوان ٤ ١
.٢٠١٩٦٤القاهرة 

القاهرةالعادة، طعة صرار، بن الثماخ ديوان " ٤٢
.٣١٩٨٠بيروت صادر، دار العبد، ين ء1رءة ديوان " ٤٣
م٠ ١/١٩١ بغداد التربية، دار الجبوري، يحيى تحقيق الطبسب،، عثدة ديوان " ٤٤

الكبدار الدين، نور محمد حسن وثرح جمع الرقاع، بن عدي ديوان "■ ٤٥
٠ ١٩٩٠بيروت العالمية، 

الحميد،عبد الدين محيي محمل تحقيق )شرحه( ربيعة أبي بن عمر ديوان " ٤٦
٠٢٠١٩٨٨الأندلس دار 

الحربي،الكتاب دار يعقوب، إميل وتحقيق جمع كلثوم، بن صري ديوان " ٤٧
.٣١٩٩١بيروت 

الإسلامي،المكتب مولوي، محيي محمل تمحقيق شداد، بن عنترة ديوان " ٤٨
؛ ٣١٩٨٣بيروت حزآ، 

؛يروين،.صادر، دار غالب(، بن )همام الفرزدق ديوان " ٤٩

صادر،دار ء؛لآ، الأمد، الدين ناصر تحقيق الخطيم، بن نيس ديوان " ٥٠
.٣١٩٦١بيروت/

بيروتالعالمية، الكتب دار الوالبي، بكر أبي رواية اللوح، بن قيس ديوان " ٥١
.٣١٩٩٠•ا؛اه= 

بيروتالثقافة، دار عباس، إحسان تحقيق عزة، كثير ديوان " ٥٢

بيروتالعلمية، الكتب دار فاعور، علي تحقيق زهير، بن كعبا ديوان " ٥٣
٣١٩٨٧.

بغدادالأندلس، مكتبة ملوم، داود وتقديم جمع )شعره(، الكميت ديوان " ٥٤
٠٣١٩٦٩

٣٨٥



. ١٩٨٤الكوت عباس، إحسان تحقيق العامري، ربيعة أبي بن لبثي ديوان هْ~ 
الصرفي،لكمل حن تحقيق المسيح(، همد بن )جرير الملمس ديوان - ٥٦

م.١  ٩٦٨القاعره ، ١٤المجالد العربية، المخهلوطات، معهد مجلة 

بغدادالإرشاد، مطبعة المنار، ابتسام اليم، نويرة، بن متمم ديوان — ٥٧
٢١٩٦٨.

الينةمجمع حداد، جميل حنا وتحقيق جمع )شعره(، ميادة ابن ديوان — ٥٨
.٢١٩٨٢؛LJمشق العربية 

المكتي،رباح، العزيز عجي تحقيق رشعره(، الجمدى النائمة ديوان ' ٥٩
.٢١٩٦٤بيروُن، الإسلامي، 

المحارف،دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق الذبياني، النابغة ديوان — ٠٦ 
.١٩٧٧بمصر 

بيرومحت،المكر، دار ؤدا، الذهبي، أحمد بن لمحمد النبلاء، أعلام سير — ٦١
م١٩٩٧٠م=١٤١٧

تحقيقاليرافي، الحسن بن يوسف، محمد أبي لأليفإ سيبوبه، أبيايتؤ شرح — ٦٢
.٢١٩٧٩دمشق للترايئط، المأمون دار انمياني، علي محمد ١ د 

تحقيقالكرى، الحين بن الحسن سعيد أبي صنعة الهذليين، أشعار شرح — ٦٣'
القاهرة.العروبة، دار شاكر، محمد محمود راجعه فراج، أحمد الستار عبد 

إحياءدار ا الأزهري القه عبد ين حالي للثّخ التوصح، على التصرح شرح — ٦٤
القاهرة.العربية، الكتب، 

تحقنناالإستلي،، عصفور بن مؤمن بن لعلي الزجاج، جمل نرح " ٦٥
٠٢١٩٩٩= - ٥١٤١٩،الكتب، عالم ، ١ تل حناح، أبو صاحبؤ د. 

وتحقيقجمع وأشعارهم، المراقة أحبار ويليه القيس، امرى ديوان شرح — ٦٦
؟٢١٩٩٠=  ٥١٤١٠؛يروُت، العلوم، إحياء دار ، ١ محل ندوبي، الحن 

٣٨٦





دارالأثير، بابن المعروف محمد بن علي الدين لعز التارخ، *ي الكامل " ٧٩
.٢٠١٩٧٩= و؟"اام بيروت صادر، 

الفاحوري،حنا تحقيق البرد، يزيد بن لحمد والأدب، اللنة في الكامل •٨— 
.٢١٩٩٧= - ٥١٤١٧بيروت ، ١ ٍل الجل، دار 

اللامعبد تحقيق بسيبويه، اللم، عثمان، بن عمرو بثّر لأبي الكتان، " ٨١
هارون.محمل. 

عاليالدين نور للحافظ المنة، الكب عر الزار زوائد عن الأمتار كثف - ٨٢
الرسالة،مزة الأعنلي، الرحمن حبيب تحمق الهتثمي، بكر أبي ابن 

.٢١٩٧٩= ٥١٣٩٩بيروت ط١، 

اسماعيلللشيخ انس، ألة على الأحاديث من اشتهر عما الخفاء كشف - ٨٣
ّم ١  ٩٨٨= ه ١ ٤ ٠ ٨ بيروت الرسألة، ة موس— الجالونى،ءله، محمد ابن 

-م ١ ٩ ٤ ١ استانبول، ، اش( عبن، بن )مصّهلفى حليفة لخاحي الظنون، كشف، — ٨ ٤ 
٢١٩٤٣.

بنالمتقي ^؛، الدين علاء للشخ والأفعال، الأقوال سنن في العمال كنز — ٨٥
.٥١٣١٢الهند |آواد، حيدر فوري، البرهان الهندي الدين حام 

؛ولاق،.طبعة منغلور، بن مكرم بن لحمد العرب، لمان — ٨٦

تحقيقالإسكافي، الخهلمِ، اف عبد بن محمد اف عبد لأبي اللغة، مبادئ — ٨٧
بغدادبجامحة الأداب كلية إلى مقدمة دكتوراه رسالة ، صام حنين محمد 

٢١٩٨٢.

سزكين،فواد محمد تحقيق المثنى، بن معمر عبيدة لأبى القرآن، مجاز — ٨٨
١٤٠بيروت الرسالة، مومة ، ٢ ط  .٢١٩٨١= ه ١ 

محمدتحقيق اليا.اني، محمل بن أحمل. القفل لأبي، الأمثال، مجمع — ٨٩
١بيروت القلم، دار الحميد، عبد الدين محيي 

٣٨٨



يرونالعلمية، الكتِ، دار للهلبرمحى، القرآن، ير نفقي البيان مجمع — •٩ 
ما؛اه=تماا،\،ام.

غالببن الحق عبئ محمد لأي العزيز' الكتاب ير نففي الوجيز المحرر " ٩١
الأوتافوزارة ، دانت، يتارو العلمي المجلي تحقيق الأندلسي، عهلية ابن 

.٣١٩٩١= ه  ١٤١١المغرب، في الإسلامية والشؤون 

الزمخثرى،عمر ين محمود اف جار القاسم لأبي ' العرب أمثال ني المتقمى " ٩٢
.١  ٩٨١/= م ١ ٤ ٠ A يرون، العلمية، الكتب، دار 

الكتب،دار فورك، بن الحسن بن محمد يكر لأبي وبيانه، الحديث، مشكل " ٩١٠
.٣١٩٨•;= ٥١٤٠•العلمية 

الأميرعبد تحقيق الأحفش، عدة مبن سعيد المن لأيي القرآن، معاني " ٩٤
.٣١٩٨٥= ٠٥١٤٠٥يرومحث، ، الكتب، عالم ، ١ محل الورد، أمين محمد 

يوصفأحمد تحقيق الفراء، زياد ين يحيى زكرياء لأ؛ي، القرآن، معاني — ٩٥
السرور.دار النجار، على ومحمد نجاتي 

بيروتالزجاج' رئ البن إ:/امم إسحاق لأبي ؤإعرابه' القرآن معاني -  ٩٦
٣١٩٧٣.

نتيية،بن ملم بن اش عبد محمد لأيي المعاني، أيان ني المجير المعاني " ٩٧
٠٢١٩٨٤= ه ١ ٤ ٠ ٥ بيروت حزا، ١^^^، الكتب دار 

المأمون.دار طبعة الحموي، اف عبد بن لياقوت الأدباء، معجم — ٩٨
دارالجندي، العزيز عبد فريد تحقيق الحموي، لياقوت الباليان، معجم — ٩٩

بيروت.العلمية، الكتب، 

،يعقوب، بديع د.اميل الحربية، اللغة شواهد في المفصل العجم ١- ٠ ٠ 
*بعرويتط العلمية، ات^تب دار 

مكتبة، وئسنلث، ٠ ي ٠ أ نثر0 النبوي، الحديث لألفاحل الفهرس الخعجم — ١٠١
.(.١١٣٦مّل-س 

٢٨٩



هارون،محمد اللام عبد تحقيق فارس، بن لأحمد اللغة، مقاييس معجم — ١ ٠ ٢
.٢١٩٩١بيروت ، ١ حل الجيل، دار 

•—  ٠١٣٨٠لمنق الترثي، معلبعة كحالة، رصا لعمر المواا'ثن، معجم ١—  ٠٣

بنيوّف بن اض عبد الدين لجمال الأعاريب، كب عن اللبيب مغتي " ١٠٤
داراف، حمد علي ومحمد المبارك مازن د. تحقيق الأنصاري، عنام 

خوهام.= ؛يروتهاأاه ٍدا، الفكر، 

شاكر،محمد أحمد تحقيق الضبي، محمد بن للمفضل المفصليات، - ١٠٥
بيروت.السادسة، الهلثعة هارون، محمد اللام وعبد 

محمدتحقيق المبرد، يزيد بن محمد العباس لأبي الحو، ني المهتم، — ١٠٦
٠بيروت ، الكسب، عالم عقيمة، الخالق عبله 

إبراهيمبن أحمد جعفر لأبي والتعطيل، الإلحاد بذوي القاطع التأويل ملأك — ١٠١^
ً- ٥١٤٠٥العربية النهضة دار أحمد، كامل محمود تحقيق الزبيري، 
٣١٩٨٥.

تحْيث،جني، بن عثمان الفتح لأبي المازني، تصريف، ثرح المنصف، — ١٠٨
القاهرةط١، الحلبي، البابي مص3لفى أمين، اف وعبد مصعلفى إبراهيم 

٠٣١٩٥٤

المكتبةطبعة الجزري، بن محمل. الخير لأبي الحشر، القراءات في النشر - ١٠٩
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والأيارالشريفة النبوية الأحاديث فهرس يانيا: 

الحديثأول 

جهنمفح من الم ندة فإن بالصلاة أبردوا 
نربهنكرم ثسطانآ فيه فإن الوادي محيا من بنا أخرجوا 

.. منه.تخرجوا فلا به أنتم ببلد لالْلاعون[ كان إذا 
مأجوراتغير مازورات أرجعن 

.. اف. يحبك الدنيا في ازهد 

بالفجرأسفروا 

•• • أزرق هجان جعد أعور 
١٣٨. .هامه.٠ شطان . كا". ٠٠التامة افه ،كلمات اعدكما

فرانهاأمض مناقش اممر 

.٠ ٠ تطيقون ما العمل من أكلفوا 

..القيامة. يوم مجالس مني وأتربكم إلذ بأحكم أتمركم ألا 
٣٣٧فخر ولا الأرض محه ممق من أول وأنا فخر، ولا آدم ولد سد أنا 
٣٩، ٣٧غريبآ ومبُود غريبأ بدأ الإسلام إذ 
٢٠٩. .أبويكر.وماله بنفسه علي الناص أس إن 
٣٤١. .والعلانية.المر في بالإخلاص سع: رني وتعال تبارك القه إذ 
٣١٣صورته عر آدم خلق افه إن 
٠٣٢٠ ؤ الليل. جوف في قام رجل ثلاثة: إل يضحك بحانه افه إن 
٣٤٠أبقى ولا؛لهرأ قطع أرصأ لا النبت، إن 

الصفحةرنم 

٣٤٦

٢٦٠

٧٠

٣٦٦

٣٤٧

٢٨٧

٥٩

٣٥٢

١٩٩

-٨



١٥١. ..بحزن نزل القرآن هذا إن 

٢٥٩جن* من خلفت جن *أنها 

٣٧٢اليمن ثل س ربكم مس لأجد إز 
٦٢الماء يغسله لا كتابآ عليك منزل إني 
١٠٤٨اف عفو الأوغات وآحر اض رصوان الأوقات أول 

٢٠٩، ٢٠٨. . حاليلأ. مخدأ كت ولو خله من خلل كل إر برئت 
١٦٢المغرب بصلاة يكروا 

الرحموتفة الحكم بيع 

١٠ الخممة. وعد الدرهم ومد الدينار تمد تمس 
١٤ والحائة والامان اث؛ن النر من باش تعوذوا 

زرعأم حديث 
ببعنت الذي القرن أمش خثر 

 tأصنه. رأسه كأن أزرق هجان جند أعور لالدجال ..
ذميمةذروها 

.١ لملثا. ت فقلت محمد، يا ت فقال محورة، أحن في ربي رأيت 
.ؤفرأؤ وهو ناقته على الثه. رمول رأيت 
ؤ. ضاخ. ءلماثر نم حفره أنه تماس اين عن عكرمة روئ 
.١ لمايعه. مجدوم أتاه اللام عليه أنه ردي 
بأصواتكمالقرآن نيتوا 
لهمحمني افه، له يحبني عمل على دلي فقال؛ اطه. رمدل رجل سال 

٣٦٧. .ازهد.فقال: الماس، 

١٥١

١٨٢

٢٢٠

٣٧

٢٨٧

٧٢

٣٢٩

٢٧٨

٢٢١

٧٢

٢٧٨



.. بالقرآن. صوتآ الاس أحن من اف. رمول سئل 
بمكاغالم الرمضاء ه اف رمول إر شكونا 
والرايةوالدار المرأة •' ثلاثة ني الشؤم 

العمرفي تزيد الرحم صلئ 
if ) عمركني أزذ رحمك

وقرطكمألكم من ركم عجب 
بالملأملالجنة إلى يقادون نوم من ربكم عجب 

هاأنفبه تحدث وعما نسيانها عن الأمة لهده عفي 
أعمالكمعمالكم 

المميراء وفي الخلد يمناه في فإذا 
الأمدمن فرارك المجدوم من فئ 
داودآل مزامير من مزمارا أعملي ند 

.. المرأة. ثلاثة: في الثوم ت يقولون الجاهلة أهل كان 
الصالحوالفأل الحسن الأمم يحب السلام عليه كان 
.. فأبواه. الفطرة، على يولد مولود كل 

زيعكأبي لك كنت 
الرحمنمس من فإنها الرج سوا لا 

الأساءبتن تخايروا ولا مفأ بنا يدنيا علمحا تفضلوني لا 
طيرةولا عدوى لا 

صفرولا هامة ولا عدوكه لا 

ديناررع دون فيما نْلمر لا 

٢٧٨

٣٤٧

٧٠

٣٠٥

٣٠٥

٨١

٨١

٢٨٧

١٢٩

٧١، ٦٩

١٥٣

٧٣

٧٥

١٧٠ ،١٦٩،١٦٨

٢٣٦، ٢٢٠

٣٧٠

٣٣٦

٦٩،٧.

١٣٨

٩٠





١٥٣. . الرحم. رنطيعة الحكم، بح ت السامة اشراط من 
١٤٢ما فليس الثأر حشية الحيات ترك من 

١٤٩منا فليس السلاح عليتا حمل من 

١٥٩وابتكر بكر ثم الجمعة، يوم واغتل غثل من 
٤٨. .النبوة.ثلث أعض القرآن نلث نرأ س

١٤٩منا فليس شاربه من يأحذ لم من 
١٢٣. .واحدة.له كنت يعمالها لم و بحسنة مم من 

٠١ ٢ لوؤلآ اطه ورحم إبراهيم من ، iLUljأحق نحن 
١٣٧ بالدبور عاد وأهلكت بالشا صرت 

٦٩الأول أعدى فما . الإبل• فتجرب العتر بمشفر تكون القبة 
٢٥٩الإبل أءأإان في الصلاة عن ه اف رسول نهى 

١٢٣عمله من حير الزمن نية 

٣٦١ونحه يحبنا جبل هال-ا 

١٢٩بهمآ غرلأ مّاْ حفاة الاس يحشر 
٣١٩. . الجنة. يدخل كليهما الأحر، أحدهما يمل رحلين إلى افه يضحك 



الالأمثفهرس ثالخأ؛ 

اسل

بديلاناظر ت الم نلق إذا 

جنارئرئ من ذب أذنب 
مخمن الزناد إن واسترح، يل.ك أدخ 

تقزحوارها لها آرغوا 
سقايةإنها رتاش أس 
ئونلآززدْ أعيا 

أنخأو بمد شد ثم مرخ، ني بدفلى أتيح 
أكيمز؛ ١٠؛الماء ترد أذ 
توجخأن من حن توجع أف 
توجغأن من حن توجخ أل 
والعددالمال نؤ الآ■حصين إف 
طردينأختك عر إل 

الضالتهدى لا إنلئ، 

حكعسألته إذا اللثم إن 
تقاسحوتآ إثما 

صاقماء هدا ماءكم إل 

حننهفإني صبأ يث إل 

الصفحةرنم 

١٨٥

٣٦٠

٢٠٤

٢٥٤

٣٢٤

٣١٦

٢٠٥

:٣٤٠، ٢٧

٣٧٥

٣٧٥

٨٦

٣٣٣

٢٧٢

٧٧

١٥٦

١٩٥

٣٣٣

١٣



١٣٣يمحل عرار باءت 
١٣٤ي نعل بشع نؤ 

٣٦٦سمار جزائ جزاآ 

٣٣٣ملخ بالحديد الحديد 
٢٩٢ثئ0 حن، حئ0 

٢٥٤ثص خشاشها لها حرك 
٢٨٣الجواد لا بميدك الحرص 

٠٣٤ المحل ؛لغك ما حبك 

٠٣ ٢ مشنة يي والعجة الذب 

٣٥٦به ثخمز لم حمر رب 
٣٥٦لم حمر رب 

٣٧٧رحموتى س حتر رموش 

١٢٦الديري الرأي ثر 
١٤٥شوينآ شأنه صار 

٣١٦( مطا)وءرانزدْ صج 

٠٢ ٤ تاحث ولا للكريم عرض 

١١٨الكرام ندى غثر الرصف عطاء 
٠٣ ٢ الأجما الكبس يغلب ١لهلاح عند 

٤١ ٥ ثوين وشأنك بك عهدي 

١٢ ٤ يراره به 

٢٦٥أصلاده عن م«جمارك ئث 



٢٠٦ والعقارالمؤخ واستمجد نار شجرة كل ش

٣١٦ ثقلاءزد0 العود جرجر ند 

١٦٤ يالمنحوضالممضى يلض قد 

٢٨٤ عزىوافقت حاجه ئضنق 
٤٢ نفورأنب كل 

٦٥ شريعةنحوْ فرات كل 

٣٣٣ ندبتهص ناب م

٤٢ الأزىيخشى ما الشعفاء تجد لا 

٣٠٢ فرنذات جماء تنْني لا 

١٢٦ عاف- أتاك - رأى فى حر لا 

٢٧٣ اسقواللأنوم قلت ند ر ذنب لا 

٥٣ الجامنمل الجانغ يحمل لا 
١٩٦ عناقأذني مه لقي 
١٧٥ لهئصد نن بمرم لم 
٣٥٦ بأخعبد ليس 

٢٦٥ طنعندي لمسحاتك لمى 

٣٦٦ صخرذق إلا إليه أذنت ما 

٩٧ بعاجزصعقته نى كل ما 

٢٧٣ هنفمن إلا أحاك تحققي شيء كل من 

١٠٧ يقنعلا فزعآ منه نادين 
١٩٥ النتانةمنه نال 



٢٩٢ لحنعلى هدنة 

٢٤١ اسبمحافى لا _/، هدا 
٣٣٣ الخةإلا الحة تلد هل 

٣٠٩ الكرمش محذ رب يا 

٣٤٠ المحلبلغك ما كفيك 

٤١٦



والأرجانالأُشعار فهرس رابعا: 

القامة

خلانه

أنوائه
دلائه

أغضا

يضطرب

ذئب

زرب

ذنوب

كروب

ركوب
ندوب

يورب

قريب
فيجيب

لغريب

تطن

دالأثاب
انملاث

الشاعراسم 

النجمأبو 
النجمأبو 
النجمأبو 

رجرير،
الرمةذو 

بنيلبعض 

لبيد

لبيد

رصابى

عيي(الرالمخل 

الصفحة

٩٤

٩٤

٩٤

•١٢

٢٨٢

٢٢٨

٣٣٥

٣٣٥

٣٥٧

٣٥٧

٣٧٨

٣٧٨

٣١٤

٢٤٥

١٣٣

١٥٢

١٤٣

١٧



١٤٣
—

الراب

٢١٣
—

تعاتت

١٥٥ التغالى()الأنحس  الكواكب

٩٥ كث؛ر المسارى

٩٥ محير حالث

٩٥ كثير حادث

٢٤٠ الرمة،رذو  محباله

١٧٥ )الأخطل( وغارت;

٦٤ ذئبأم  اجتنابها

٣٥٥
- شربدعن 

٢١٧
-

عدس

٢٤٠
—

مصعب

٦٣ عنترة فاذمي
١٣٤ اكعلى(الحجاج ين اض )عبد  الأياب
١٦٠ الهثالى()محمرة  وعتابي
٤١ الأباتى()محيار  ايعوم

٢٣٣ الخطيمبن محس  الثوال

١٧٥
—

الناف

٣٣٩
-

الركاب

١٤٢ )العجاج( وعثت

١٤٢ )العجاج( رسمت

٣٧٨
—

وصفات

٣٧٨ — مرآت

١٨



٣٧٩
—

الشهوات

٣٧٩ -

الزب

٢٨٣ الجعدى()التايغة  تهملح
٣٤٩

-

المشجح
٢٠٤

— خوالج
٦٥ الأعنى أئ
٦٢ لوادأبو  مخ
٦٢ ليالأبو  محخ
٢١٩

- ورنخا

٢٣١ اشريالرض  بجح

٢٤٦ الخود()زان  ُلوخ
١٦٥

-
ردح

٢٩٨ مالكبن سعد  فاستراحوا

٣٤٢ الورىبن رعروة  مطرح
٣٤٣ الوردابن رعروة  منجح

٢٥٤
-

الرداع
١٨٤ -

تقيدا

١٧٥ الأعنئ لتقصدا

٢٨٢ آشل )ابن  تغمدا

١٦٤
- قودا

٣٧٧ انماهة()أبو  عوادا

٣٧٧ العتاب()أبو  تعدادا

٣٧٧ العتاب()ابو  إشهادا



٣١٦ ثان(بن )حان  الفرئ
٦٣ الذبيانياكابغان  الأسود
٣٧٥ -

المفاسد

٣١٢ _ جذه

١١٧ _ الأتي
٣٥٥

-
المخي

٧٧ طرفة عمسد

٣٦ الذبانىالنابغة  غددو0 

٢٨٨ طرفة المتوقد

١٣٩ كمحر بالتجالد

٣٧٥ طرفة اليدفي 
١٦٣

—
تندىولا 

١٩٦
- القواد

٣٢٢ مررد الخراتد

١٧٥ الجم()أبو  اتعصذ

١٦١ المس()ا.رؤا  سنكن

١٥٥ طرفة بالظهر
٢٢٦

- أرىما 
٣٤١

- فقرا

٢٤٠
—

احمرا
١٨٥ الأعشى انتذلارا

٣٢٣ الكمت، الريرا

٣٣ ترام

٤٢



٢٦٤، ١٧٤
—

مسر

١٤١ نيه(رمختالم،  الست

٢٦٤ المعبن عوف  بمن
٢٦٤ المعبن عوف  لمخبر

٣١٤ زمر يذم
٢١٩ الفرزدق والحمر
٢٩٨ ر-تمير، عم

١٥٤ شرأتأط  منور
١٦٠

-
صابئولا 

١٥٤
-

الحوافر

٣٢٦ الاثاخ نوالإ
٣٧٢ ع_عا_عا الفرارُ
٧٣

- الخور
٧٣

- كم
٧٣

- بني•.

٩٧
- أمر

٩٧
- جور

٩٧
-

حاجرة

٩٧
—

تحاذره

٢١٥
- همارُُْ

٢١٥
- غارة

٢١٦
- ونازة

٢١٦

-

>دارُث

٤٢١



أنهاوما
محفارها

وجارها

در

المقرعر 
النزر

الفجر
مسر

بكر
الدم

والواتر

فرا للم

قاهر

المثافر

عامأ؛ 
الدرائر

وأظانر
شاكر

ثمثر
النور

ٌهتس

أقاص

'(y.yبن )مالك 

الأعشى

زمربن يب 

زيربن يب 
)الفرزدق(

الأرديالأفوْ 

٢٦٥

٢٦٥

٢٦٥

٢٦٣

٢٦٣

٢٩٢

٢٩٢

٢٦٤

١١٨

١١٧

١٦٣

٣٣٢

٣٣٢

٣٦٥

٣٦٥

٣٦٦

٣٦٦

٢٥٣

٥٢

١٥٧

;٢٢



١٥٦
—

ماص

١٣٣
- صردص

٢٠٣ معكوس

٢٤٦
-

لميسيا 
٢٩٢

— لثاص
٢٩٢

-

بأحلأس
١٣٣

- الناص
٥٣ جرير اكاعيس

٢٦٠ رذية الحدس
١٨٢ الأعشى الدلامما

١٤٥
- بياض

١٤٥
-

غاض

٣٤٢ حراشأم  يمضي

٢٧٢
—

ندأغ
٢٧٢

- مرتاع
٢٧٢

-
الإرصاغ

٢٣٦ ئم[هم 1ُءية: نتراجع  ئلا 
٣١٥

—

صواجعا

١٠٨ اليربوعيالكلمة  لممزعا

٢٣٤ )الأعشى( رصنا

٣٠٢
-

موصنا

١٠٧ نويرةبن تم  معالله 

٣٤١ الهذلي،ذويب زام  يجزغ

:٢٣



٣٠١
-

الموصع
١٨١ هلال(بن )مجمع  مجمع

١٢٤٢ الهذليذئب أبو  )تقنع(
٣٤٣

-

الضلؤغ
٣٤٤

-
يردغدلا 

٣٤١
-

يجزع
٣٧٦

-

مجعلم 
٣٦٤ الهمدانى(مالك بن )الأجيع  ناروكل 
٣٦٥

- وندر

٣٧٤
—

قاف

٣٧٤ _ الإيجاث
٢٤٦ -

ونآتالم،
٢٢٨

-

تعنف

٢٠٤ الرمةذو  وارف

٣٢٦ جرير الأعراف
١٤٤ روبة مدى

٢٥٣ ر)؛* ال>ت
٢٧٩ الرمانمس بن اض عبد  وهما

١٨٥ ليالأم  إقلاقا

٣٧٥
-

الثناثئ

٢٠ ٠ الأعشى تفهى

٢٧٩ مرداصبن الماس  أطى
٧٤ الخثارم



شقاق

بالعناق

الطرثق
حانق

العراك

آني
الأيد

أكزند 
ئهلبمد 

يسئ
الأصل
الجنن

ملأد 
المتجلل

أمحلا

تملأ

لإلأ

ماحذلأ

الا تال 

أثالأ

الأ.ثالأ

قذالأ

ثالأ

س؛الآ

حازم(أبي بن ربشر 
الئهوئ(الخرق )ذو 

حذبرءروة؛ن 
^.y< رءروة

الجمأبو 
النجمأبو 

الضبي(عود مبن )زمر 
أحمرابن 

رجرير،
الرمةذو 

الخهليثة

جرير

٢٤٣

٣٥

٢٣٨

٣٦٤

١٣٢

٢٥٢

٢٥٢

٢٨٩

٢٨٩

٢٨٩

٢٨٩

٢٨٩

٣١٥

٣١٥

١٢٦

١٢٦

١٢٥

١٢٥

٣٧٤، ٣٧٢

٣٦٣

٧٧

٢٠١

٣٤

٢٠٩

٤٢٥



الخللأ

الزواتلأ
نذل

ص
الو>،

ون_عا

ظ
النيئ
نتوث
أتون
ثنود

وصول
نحلتي

القصيد
ونائاك•
جمالها

طوالها

الهوجل
وانزل
التم

دلهشل
المعزل

ش
الاممل

الختل

عيادة()ابن 

ثأسين صري 

الأص

الطبيب(بن رعدة 

الأخطل

ا؛ُمحالهللي

النجمأبو 

جرير

٣٠١

٨٥

٣٢٣

٢٧١

٣٠٢، ٢٦٥

١٠٧

٣٥٢

٣٣٩

٣٧٨

٣٧٨

٣٧٨

٣٠١

٢٩٦

٣٠٩

٢٩٨

٨٤

٣٧٦

٢٦١

٣٣٩

٣٣٩

٩٤

٨٦

٨٦

١٠٦

٦٧

٢٣٤

:٢٦



الغار

الخام
الاخأم
مءإ
حاتم

الأشائم
بداثم

محطما

مظالما

وحلما

أزتلأئ

Uاللهم 
والثت•

ممً
أدهم

لمُنم
بجوملا 

الثلأ؛
الكرام
إظلام

محرومدلا 
والتسلم

ق؛

القيسامرؤ 

طرفة

الهلالي(ثور بن )حميد 

محمة(بن )بجير 
الدولي(الأموي )أبو 

الهذليحراثى أبو 

الا؛غة

)الأخطل(

التميري(حية )أبو 
التميري(حية )أبو 

'٧

٨٥

٣٧٥

٣٢٣

٢٠٩

٧٤

٧٤

٧٤

١٥٥

٣٤٢

٢٣٦

٢٧٠

٢٧٣

٢٦٨، ١٧٧

٢٨١

١٦٢

١٦٣

١٥٥

٢١١

٢٠٥

٨٥

٨٥

٢٨٢

:٢٧



٦٥ الأض !أثام
١٣٤ طتئ(من )امرأة  بالدم
٢٤٠ كرمحت،مهدى محنت )كسه  لمحا
٢٩٧ اافرزدق ومخرم
١٩٥ عننزة

٢١٤ عترة المنعم
٢٥٧

—

بالفم
٣٠٩

—
الثلمفي 

٣٣٢
—

ألملد

١٨٤
—

الإكام
١٣٩ لبيد وهام
٢٣٧ الماسة لأترام
٢٩١

-

الدمن
٢٩١ الأض بسأد 
٢٨٣

—
ونامحمه

٩٣ المجاشعىحْتام  خرديذ
٩٣ المجاشعىحطام  لقاحص
٩٣ المجاشصحهنام 
١١٥ رمحعة،أمحا بن أعمر  تجمعنا

٢٠٤
—

ينرينا

١٦٣ الأحمرابن  تكوناأن 
١٦٣ الأحمابن 
٦٨ كلثومبن عمر  الجاهفا

١٤٨ —
تغانا

١٤٨ الأعشى الص
١٥٠ الماسة تض

٤٢٨



١٥• ازبغة منىق ول
١٩٤ العدواني(الإصع )ذو  اسقوني
YYO

— الممن
٢٠٦٢ —

المحان

١٢٦٢ العامري(الملوح بن )نس  رآني
١٠٦٢ أبزا فدعاني
١٠٦٢ رمى( زمان

١٠٦٢ )مس( الخد'ان

٢٠١٠ الرقاع(بن )عدي  نائ

١٠٤١
—

يكفيها

٣٤١
—

فيهاأنت 
٢٤٥ —

حاثيا

٣٧١ — درابا
٢٩٢ الكلأي(الحارث بن )زم  محاكما 

;٢٩



الأعلامفهرس حامسآ: 

الصفحة

٨• المضيزيد( بن ر إبرامم 

٢٢٧ناصح، همتدربن بن أحمل 
٣٦٣،  ١٦٣اياهلي( أحمر بن ريمرد أحمر ابن 

٢٩٩ب( بن )هماث الأخطل 
١٤٢، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٥٤، ٤٨، ٤٧عود( مبن )ممد الأخفش 

٣٣٠، ٣٠٨، ٢٥٣، ١٨٣، ١٨٢، ١٤٣

١٤٥الكندي كرب، معدي بن نس بن الأثعث، 
٣١٥، ٢٨١، ٢٢٦، ٢٢٢، ٥٨زيب( بن الملك )همد الأصمعي 

٢٢٨، ١٣٩زياد( بن )محمد الأءرابجب ا؛ن 
٢٤٠هرمز( بن الرحمن )همد الأعرح 

٢٦٥، ٢٠١، ١٨٥، ١٨٢، ١٧٥، ١٦٣، ١٤٨نيس( بن الأءشى)ممون 
٣٠٢، ٢٩١

٢٨٧مهران( بن )ملتمان الأعمش 
٩٥ عجلان( بن )صدى الاعلي أمامة أبو 

٨٥الكدي حجر بن المى  jy؛
٣٢٧حلف، بن أمنة 
،٢٢٧، ٢١١، ١٧١، ١٧٠، ٦٠، ٥٩، ٥٨القامم( بن )محمد الأبارى ابن 

٢٩٨، ٢٥١، ٢٣٣

٤٣





المجافضحطام 
الفرامدى(أحمد )بن الخلل 

الحسن(بن )محمد دريد ابن 
الحجاج(بن )حالة ليال أبر 
الهذلي(حالي بن )خويلد ذوب أبو 
عقة(بن )غيلان الرمة ذو 

التميري(حصين بن )محي الراص 

ةتٍ.
السري(بن الزجاج 

الحادثبن زفر 

ملس(أي ربن نهمّ 
أملمبن نيد 
ملبن صرو بن نني 

الرحمن(همد بن )امماهمل السيئ 
السري(بن )محمد السراج ابن 

دئاص(أتي رنن سد 
بن-محرمعيد 

امحاق(بن )يعموب السكين ابن 
ثان)الفارمي(

صح(بن )محمد السماك ابن 
مهيل(بت )حني ملمة أم 

٩٣

٣٣٨، ٣٣٧، ٢٣٩، ٢١٢، ١٠٥، ٩٥

٢٣٦

١٨٤، ٦٣

٣٤٢، ٣٤١، ٦٤

٢٣١

٥٦

٢٥١، ٥١

,٦٢١٢٥ ١٩٤، ١

٢٩٢، ٢٩١

٣١٣، ٤٦

٤٥

١٨٦

٢٥٧، ١٣٥

١٦٢

١٤٩

٩٠، ٨٩

٢٣٣، ٢٣٠

٣٢٧

٣٥٦، ٣٤٣

١٦٨

٤٣٢



١٠٥، ٩١عثمان( بن )عمرو سويه 
١٨٣، ١٨٢،

٢٤٥، ٢٤٤،

٢٩٩، ٢٩٩،

٣٤٨، ٣٤٧،

اف(عبد بن )الحسن السيرافى 
القاصي(الحارُت، )بن ثريح 

ثراحل،بن رءام الشعك، 
السدومي(ثور )بن نمق 

صرار()بن الثماخ 
أممولى )باذام صالح أبو 

أميةبن صفوان 
منان()بن صهسبا 

مزاحم()بن الضحاك 
كيسان()بن طاووس 

جريرآبن )محمد اتجري 
العبد(>فة)بن 

حببن طلق 
،٨٨، ٧١، ٥٨المؤمنين( )أم عاسة 

مءمّان،بن )رفح العالة أبو 
)العلوي(الحسن بن الماس 
مرداسبن اسماس 

،الكاتالحمد عد 

،١٥

٢١٢

٢٤٧

٣٠ ٠

٣٦٢،

،٢١٣

،٢٥٢

،٣٣٠

،٣٦٣

، ١٥٢

٢٣٩،

٢٥٣،

٣٣١,

٣٦٤

،١٧٣، ١٥٣،

٢٨١، ٢٨٠،

٣٣٨، ٣٣٧،

٣٠ ٠

١٤٥، ٨٠

٣٤٢، ٥٤

٧٠

٣٢٥، ٣٢١

٢٥٧

١٣٧

٣٢٧

٢٥٩، ١٤٧، ١١٠، ٩٨

٢٧٨، ٨٩

٥٧

٢٨٨، ١٥٥، ٧٧

٣٦٣، ٢٧٨

'٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢

٤٥

٣٧٦

٢٧٩

٢٤٣

٤٣٣



١٩٠لم أ-بن زيد بن الرحمن جد 
١١ زنجلة بن الرحمن ب

٤٣حبيب( بن اض )عد السلمي الرحمن همد أبو 
١٣٤حجاج بن اف همد 
،١٢٢، ١٠١، ٩٨، ٨٩، ٧٨، ٧٢، ٦٨، ٤٤، ٤٣اس عببن اض همد 

^٣٧٧، ٣٢٦، ٢٦٨، ٢٥٩، ٢٢١، ١٨٩، ١٦١

٢٤٣على بن اف عبد 

١٠١العاص بن عمرو بن اف مد 
١٧٠المارك بن اش ■مد 
٣٧٦)المأمن( اش عبد 

٣٧٦،  ٢٧٧عود( مل؛ر، اش عبد 
٢٤٣المقفع بن اض عبد 
١٧٠، ١٦٩، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٩، ١٧الآم( ّبن م مد)القامأبو 

٢٣٠، ٢٢٧

٢٤١، ٢٣١، ١٤١، ٥٤، ٤٨المنى( بن عبيدة)معمر أبو 
٣٧٧القامم( بن )اّماعل انمامة أبو 

٢٣٢غزوان بن عشة 
١٠١عطاء 

■مام،(ا؛ز، لمول5، عكرمة 
طالب(أبي )بن علي 

يامربن عمار 
الخطاببن عمر 

اف()عبد عمر ابن 

٢٢١، ٧٢

٢٥٨، ٢٥٧، ٢٢٢، ٢٢

٣٢٧

١٣٧

٢٧٨، ١٣٧

٤٣٤



شأسبن عمرو 
العالءبن عمرو أبو 

كلثومبن يرو 
العبي(شداد )بن عنترة 

المع)عهلية( بن عوف 
عمربن عيي 

الفاحتنابر 

٣٢٣

٣٤١، ٢٣٩، ٢١٥

٦٨

٢١٤، ٦٣

٢٦٤

٣٧٤، ٣٧٣، ٢٣٩

٥٤

،٣١٤، ٢٧١، ٢٧•، ٢٥١، ٢٤٦، ١٧٧، ١٧٣، ٤٦زبال( بن ريحي الفراء 

٣٧٢

٢٩٨، ٢٦٢

٢٧٦، ٢٥٧، ٥٤

١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٢٩، ٥٩، ٥٨، ١٩،

٣١٢، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٨٨، ٢٢٧

غالب،(بن )همام الفرزدق 
دعامة()بن قتادة 

لم(مبن اف شة)مد ابن 

ساعيةبن قس 

المستنير(بن )محمد نطرب، 

الخيمبن نيس 
افه()عبيد الرقياين، قيس ابن 

الهذلي،كثر أبو 
شهاب؛>، كثثر 

الرحمن،م- رمح، كثير 
حمزة،بن رعلين اتي، الك

زهيربن كب 

اف(عبد بن )هبيرة الربوعي الكلحبة 

١٨٦

٢٦٧، ٥٦، ٤٦

٢٣٤

٢٧٩

٢٦١، ٢٣٤

١٣٤

١٣٩، ٩٤

٣١٣، ٢٤٧، ٢٤٦، ١٧٤، ١٧٣

٣٣٢

١ ٠٧

٤٣٥



رمحعة(ربن كلب 
نيد()ين الكمت 

أحمد(ين )محمد كيّال اين 
العامري(رييعة )ين لبيد 

محمداين يكر عمان )أبو المازني 

دينارين مالك 

،٢٠١يزيد( ين )محمد المبرئ 

العزى(عبد ين )حرض المتلمس 

نويرةبن تم 
المكي(حبر )ين مجاهد 
)العباسي(الأمين محمد 
الحسنين محمد 

٥، ١١ه،ي،خ،؟، الكاب( )مؤلف الخليب اغ عبد بن محمد  ٤١٤
٣٥، ٣٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٦

٢٥٨)القرفلي( كعثإ بن محمد 
١٠١المتكدر ين محمد 

٣٢١صرار( ئزرد)بن 
٠٩ الأجدع( بن ر مروقا 
٢٦٤طس( )بن المسبب 

٦٩فان( )بن مقاتل 

٣٥٦عمار بن متمور 

١٣٤

٣٢٣

٣٤٧

٣٧٧، ١٣٩

١٩٣، ١٦٢، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٢

٢٨٧

٣٠، ٢٩٩، ٢٨ ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٠١، ٠،

٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢

٢٠٣

١ ٠٧

٣٢٦، ٢٧٦، ١٠٩، ٨٩، ٤٨

٣٧٦

١٦٩

٤٣٦



رمحعة(بن رعدي مهلهل 
مس(بن اض )عد الأشعري موّن أم 

مهرانبن ميمون 

معاوية(بن )زياد النابغت 
كعببن ناجتة 

عمرو(بن )الأغلب العجلي الجم أم 
الرشيدهارون 

صخر(بن الرحمن )همد *ريرة أم 
مرةبن همام 

عدىبن الهثثم 
المغيرةبن الدليل 
حسب(ربن -رض 

١٣٣، ٥٢

،■١٥٥، ١٥٠

٩٤، ٦٧,

٣٥٦,

٣٣٧، ٢٣٩، ٢١٢، ٩٦،

٣٧٢

١٥١

٢٥١

٢٣٨

٢٥٧

٣٧٦

٢٩٧

٥٢

٢٣٤

٣٢٦

٣٣٨

٤٣٧



التحويةاومأساذل فهرس سادسأ: 

الصفحة

٣٩الوقف في والجر الرغ حال في المقصور الاسم لف أ ١
٥* )حيوان( كلمة واو في النحويين حلاف ٢" 
١٦ دغواس دمجار جواو التنوين؛ي ٣" 
٧٤فعلا الخامل كان إذا العامل على الحال تقديم ٤- 
٨١)انفعال( وزن على جاءت التي الصائر تصغير ْ~ 

٩٢وإّماءيل إبراهيم تصغير - ٦
٩٥به[ ّْي إذا )نباتل( ]مغير ٧- 
٠١ ٤ رإمام، كلمة من لأ*علا بناء ٨" 
١١٥نمتء بما رفعت شئت ®ؤإن ت نوله في سيبويه على المازني اعتراض ٩~ 

١٢٤به المفعول في العامل — ١ •
١٣١أحاله زيدا أحرز قولهم؛ ش الجاتزة الوجوم — ١١

١٤٢به سمي إذا وبابه )أحمر( صرف — ١ ٢
١٥٢أ نفطت نحو؛ في المنصوب التمييز تقديم جواز — ١٣

١٦١رأيه زيد سفه قولهم؛ ش الفحول تقديم جواز — ١ ٤
١٧٣لك حيرأ ام قولهم؛ في )خير( لكلمة المامحب -  ١٥
١٨٢الرجل أيها يا قولهم؛ في الرجل كلمة إعراب -  ١٦
١٩٣الرحل أيها يا قولهم؛ في )أي( -نمب ١٧
٠٢ ١ اسم أو حرف هي هل النسب ياء —  ١٨
١٢١ أفضل أيهم لأضربن قولهم؛ مثل في )أيهم( كلمة إعراب ~  ١٩

٢٣٧المضموم الفرد المنادى على المعهلوف الاسم حركة - ٢ ٠

٤٣٨



٢٥٢هاْ يا في -الهاء ٢١
٢٦١زيد يا نحوت ش المفرد المنادئ تعريف — ٢٢

٢٧٠)_( تولهم: في -المم ٢٣
٢٨.)اللهم( وصف إعراب - ٢٤
٢٩٠انمن المحركة الثلاثية الأسماء ترخيم - ٢٥
٢٩٨عدي نم تم يا نولهم؛ مثل ني الأيل رنم، كلمة إعواب " ٢٦
T'Uهذا يا نحوت فى الداء حرف حيف - ٢٧

٣١١٢انماف المائي -ترخيم ٢٨
٠٣٢ أمل ربد يا جواز،ثل: في الخلاف - ٢٩
٣٣٠الداءا في رُخما إذا ودية( >شية إلى الواو ]رد - ٣٠

٣٣٧المدوب يصفة الدبة ألف إلحاق ٣— ١
٣٤٧عنر اثني ندبة في النحوين اختلاف — ٣٢
٣٥٢وحلى، )ءللسان ترخم في الحوين اختلاف - ٣٣
٣٦٢الداء غير في الثعر ضرورة في الرخيم جواز - ٣٤
٣٧٢لكر L في،ثل: الاسغاثة لأم فح - ٣٥

٤٣٩





^۵،^عات٥١١فهرس 

اJصفحةالموضوع 

٥المهيمن 

٧تعرف ت أولأ 

٧المرق عصر - ١ 

٩ولقبه وكنيته اسمه ~ ٢ 

١وتلامذته وئيوحه نشأته — ٣  ٠
١١مؤلفاته — ٤

١٤...................اللاحقين دراسات ني وأثره منزلته ه~ 

بالكتابتعريف ثانيا؛ 

١٦الكتاب ١-اسم 
 -y١٦المزلف إلى الكتاب بة ت

١٧الكتاب ٣-ْوصوئت 

١٨الكتاب في المؤلف منهج ~ ٤
٢٠الكتاب مخهلوٍلة ٥— 

٢٣التحقيق ٦-.نهج 

المحقق[]الص 

الأول:الجالس 
٣٣. . ]الفاتحة[ إآه ؤ القرآن؛ فى مسألة 

٣٧. ......................ه.الر-رل خر في الأ م



٣٧. .......آحر0اا أم حير أوله ياJرى لا المطر، نثل أمش امش 
٣٧غرار وبمد غرا، بدأ الإملأم ،إن 

٣٧. ..................فيه| بعثت الوي القرن أمض »حير 
٣٩. ...... ........المنونة الهصورة الأسماء ت نحوية مسألة 

٠٤١ ٠ ّ . . ّ . ٠ ٠ ّ . ٠ . ٠ . ؤ المعمويث حوق كآل ت معز بيت 
٤٢. ّ ١ . . ١ . . ٠ ١ . ٠ ١ . . . الأزب يخشى ما الشحفاء تجد لا • م؛ت 

■الثاني المجلس 
٠. ......فواتحالور)ا( الةفىالقرآن:  ٠٠  ٤٣. ......٠

تعاليه الله صالوات الرمول حير في مسألة 
٤٨. . ٠ . ٠ . ؤ. ..I ؤؤ البوة ثالث أعطى القرآن نلث قرأ »ض 

٥٠. ٠ .٠ . ١ ٠ .. ١ . .١ الياء من بدل حتوان نر الواو نحوية؛ مسألة 
٥٢. ........تركا.فد م؛ بنر وهئام مهلهل: فول معمر: بست 
٥٣. .................لأ.طصُتقلاوجامؤم: 

الئالثاتالجاJرر 

٥٤. .................)٦( المور فواح القرآن: في الة 
تالملام عليه الر<.ول، حير هم، مسألة 

٥٨. .٠ .٠ ٠  ٠٠.. المار.سه ما إض في القرآن هدا كان الو 
٦١ؤ ٠ . ....١ّ ٠ . .... وغواص حوار في المتوين نحوية؛ مسألة 

٦٢. ........فتة ص ملأ لما تلت دوادت أبو فال معتيرI بيت 
٠.شريعة.حوم فرات ؤ نو:  ٦٥. ............... ..؛٠

الراع'المجلس 
٦٦بمتهزى؛٠٠^ ^١١،^ القرآن: همر الة 



٦٩. .............ت عليه اطه صلوات الرسول حبر لى مالة 

٦٩طيرة' ولا عدوى *لا 

٦٩تححُ على عاهة ذر يوردف *لا 
٦٩. .........ؤ ١ . ٠ . ١ ٠ . الأمد٠ عن فرارك المجدرم من افئ 

٧٤. ٠ .ؤسلا كان إذا الخامل عر الحال مدم جواز نحوية: الة 
٧٦. .....الهوئ نظرتي فرد نظرت ولقد جريرت قال مض؛ بت 

٧٩. ؤ. ..٠ . ....ؤ٠ .٠ ...٠ .ؤعكع. اك إذا الكم إة ض: 
Iالخاص المجالس 

٧٧. .....■ص[به بغير يثاء من يرزق ؤواش القرآن: في مسألة 
عليه؛افه صلوات الرسول حبر في مسألة 

٧٩. ٠ . . ٠ . ٠ ٠ بالسّلأّلا الجة إلى يقادون قوم من اعجباريكم 
٠٨١ ٠ . ..٠ . ..١ انفعال وزن على المصادر تصغير نحوية؛ مسألة 

٨٤• •••••••••••••حلتي ارماية تركي ئتإووأ مض؛ بيت 
٨٦. ................والعدد. المال شر الأحمنن إن مثل؛ 

ايادصتالمجالس 

١٨٧ .ه. . أيمانكم. في باللغو افه يواحذبكم م القرآن؛ في مسالة 
الرسول.؛حبر فى مسألة 
٠٩٠ . . ٠ . ٠ ّ . ّ ٠ . .٠ . يده. فممطع البيضة يرق السارق افه العن 

٩٢. ..............ؤإسماعيل إJرا٠يم تصغير نحوية؛ مسألة 
٩٣• • الماكص من ئوء بها جر المجاصعي؛ خئام فال مض؛ بيت 
الساعتالمجلس 

٩٥. ......ب...ا..بهسس إذا )قبائل( تصغير ت نحوية مسألة 

٤٣



٩٧. ...............ملس زتتأ إما راكبأ ما شم• يت 
٩٧. . . . . ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ . ٠ . . ّ ّ . . . بعاجز صعقته من كل ما مثن 
الثامن:اسس 

٩٨الموتى^ تحص كتف أرني رب إبراهيم ثال القرآن:ءؤرإذ *ي مسألة 
اللام:عليه الرمحول حبر ش مسالة 
١٠٢إيراهيم من بالثك أحق *نحن 
١٠٤. ................الإمام.من أفعل بناء • نحوية مسألة 

١٠٦. .........حيرة وأهلك أهلي إذا ليالي ■ لجرير شمّ بتت 
١٠٧. .....١ ٠ . .٠ ١ . ٠ . ..١ ١ ّ ّ لا؛_؛ ئرعآ منه ناذيث مثن: 

التامع:المجالس 

١٠٨.ه .الأرض.في وما الموات في ما القرآن: »ي مسألة 
١١٢ ٠٠نياتها.عن الأمة لهازْ اعفئ افه.: رسول حبر في مسألة 
١١٥. ..نصبت، بما رفث شثت ارإن صيثويه؛ قول نحوية: مسألة 

١١ما• ••••••••••••••إناءدم س ذرحروس ينالث مض؛ محت 
١١٨. . ..٠ ..١ . ١ . ..١ . ١ الكرام. ندى غير الأضب ءط\ء مثل: 

العاشر؛المجالس 

٠١٢٠ ... .^ اعاب.عاليه أنزل الأى ^هو القرآن: *ي ألة م
عليه؛افه صلوات الرسول حبر في مسألة 

٠٠واحال٠ له كسث يعمالها ولم بحسنة هم انن  ١ ١٢٣. ........٠
١٢٤معه المفعول ناصب نحوية: مسألة 

١٢٥. ٠ . ٠ . ....ر. ...٠ أ'ئلأ لمء لا نمئ طاب U مض: بت 
١٢٦ؤ ؤ . .............-عاف رأى-أناف في حير لا نو: 



عشر:الحائي المجلس 
١٢٧. .....لأناسه.أحرجت أمت حير ^^؛-٠٢ ت القرآن مسألة؛ي 

ه؛اض رسول حم ش مسألة 
١٢٩نسه م القرآن حففل أحد من *محا 

١١٠١. ...................أجاله زيدا أحرز نحوية؛ مسألة 
٢١٢'. ...........٠ . ٠ . طزأ كالقردان الأزد مراة مض: بيت 
١٣٣. ..................بمل عراي باء'ت ملم:نو: 

•ءسر الثاني المجلس 

١٣٤. .........شيءه الأم س لك >ليس القرآن: في مسألة 
عاليهالله صلوات افه رسول خر ش مسألة 

١٣٨. .ّ ولانفرا ولاU•^ »لأعدوى 
١٤٢. .......ؤ.ا..بهسمى إذا )احمر( صرف نحوية: مسألة 
١٤٣. ...٠ . ......١ سما. الأرض عروس دوت إذا سى: ب

١٤٥ثويتآ شأنه صار مثل: 
عشر؛الثالث، المجالس 

١٤٦. ...........3ه.ؤ القرآن: في مسألة 
عاليه؛اض صلوات الرسول خر نى مسألة 

٠١٤٨ ١ . ٠ . . ٠ ٠ ١ ٠ .. .. .٠ . . بالقرآن،يتغى لم من منا *ليس 
١٥٢. ..نفسأ.ءلست، : في الفعل عر التميز تقديم • نحوية مسالة 

١٥٤مفللم أشهب الرمح مملل ؤيوم مض: ستتإ 
١٥٦تقامس حوتآ إنما مؤ: 



■مشر الراع المجلس 

تحتيأJططوأ؛ؤ القرآن; في أنة م
ه؛الرسول حبر في مسألة 

■• • • • • • • • • • • • * • • • الجمعة يوم واغتل غثل *من 
■• • • ■ . . رأته. نيئ سفه* في المفعول تقديم نحوية؛ ألة م

•ألاموا إن غبرك الناص يلام • معي يت 

!٥٧

١٥٩

!٦١٢

•Jالنحوض الحمى بمص فد مثل؛ 

عشر!الخامس المجالس 

.ه. يدءبمْتبمكم. آثع ولأثنعنوأمامحسل ؤ ت القرآن في ماين 
الفطرة.عالي يولد مولود ااكل ه: الرسول حبر في مسالة 
.لك حيرأ انته • في لكلمة)حيرأ( الماصب ت نحوية مسالة 

•• • . . . . . . . . محل«ا. رعاة يومأ حنيت وما محنى؛ بيت 
مثل؛لامحمسنمل

عشر!المادس المجيى 

•■ . . . . .ه .• يمإوا ن,إنشيةمتنة ؤ ت القرآن في مسألة 
Iءالي4 اش صالي الرسول حير فى مسألة 

٠٠الخميصة وعيد الدرهم وعيد الدينار عيد انعس  ٠ ٠
.الرحل أيها يا في: رالرحل( كلمة إعراب نحوية: مسألة 

*■*>■■■■.>>■حتها المسرفيه يمثل ■ معنى ست 

٠٠ . .٠ ٠ بديلا فاظن الدن قلق إذا مثل:   ٠ ٠ ٠ . ..٠..

عشر؛الساع المجالس 

.. آلثوف. أب أسين م ؤإدا ؤ القرآن: في أنة م

١٦٦

١٦٨

١٧١٠

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٨٠

١٨٢

١٨١٠

١٨٥

١٨٦



تعليه افه صلى الرسول حبر ني مالة 
١٩١. .............مزمن.وهو يزنى حين الزاني يزنى »لأ 

١ ٩٣. ...........ونصبهاالداء فى )أي( و؛، نحوية مسألة 
١٩٤نانع الأحبة نحو يثوقنى I شعر بت 

١٩٠. .....ء. .......ء. ..محاق.ئءُ هدا م إن .ثل: 

عشر:الثامن المجلس 

١٩٧. ١ ٠ .ه . محدثإدثاأزلاصَ.ا القرأن: فى مسألة 
عليه:اف صلوات الرسول حبر نى مسألة 

١٩٩. ...،.مجالس.منى وانربكم إلئ بأحبكم أحبركم ءألأ 
٢٠١. ............اسم.أو حرف الب ياء نحوية: مسألة 

٢٠٣. ..........بيتهاود والالبيض حلعن ما إذا شعر• بت 
٢٠٤. ٠ . . . ٠ . ّ . ؤ. ١ ٠ . . ّ. . تباحث ولا للكريم خمأض مثل: 

Iعشر التامع المجلس 
٢٠٦. ......ّّّ.ؤ مسألةفيالقرآن: 

عليه:اممه صلوات الرسول حبر نى مسألة 

خليلكل إلى *برتت 
٢١١. .....؟..أشد4 نى؛ )أي( إعراب ت نحوية مسألة 

٢١٣. ..........ّ؟.فبلغن عرصت إما راكبآ فيا شعر: بثت 
٢١٤. ٠ . ٠ . ..١ . ..ّ ٠ ّ . .١ . ّ ؤ ٠ ١ ٠ فزارة عينه قولهم: أ مثل 

المشرون:المجلس 

٠٢١٦ . ..٠ ٠ ؤ : ااقرآن فى أنة م
٢٢٠. ....زيع.أم حديث اللام: عليه الرسول حبر فى الة م

٤٤٧





٤٧٣اسل تهدى لا إك مثل: 
واسررن:الراح المجلس 

٢٧٥. ..............>كئوس في مالة 
٢٧٨اصواتكم( القرآن أنينوا ت اللام عليه الوصول خبر ني مسألة 

٢٨٠ّ . ,٠ ٠ ٠ . ......٠ . .٠ ٠ )اللهم(. وصف نحوية؛ الة م
٢٨١. ٠ . ١ ٠ .. .١ . لدفعه.نمت الفيل كظهر لخطب مض' ب؛ت 

٠٢٨٣ . ...٠ ٠ ...ؤ٠ . ...ؤالجواد. لا يصدك الحرص مثل: 
والمشرون؛الخامس الجالس 

٢٨٥. .....بعضاه. دكئةبرلسوآهي؛؛ث ؤ القرآزت في مسألة 
عليه!اش صلى الرصول خبر في مسألة 

٢٨٧. ...٠ . ٠ ٠ . ٠ آصة، رأسه كأن أزرق *جال جنذ ُأءور 
٢٩٠. ...العين المتحركة الثلاثية الأسماء ترخيم ث نحوية سألة م

١٢٩١ . .........٠ ٠ الدمن.وخز تمحه من تهلل شعر: بيت 
٢٩٢تزة تحت حنة مثل: 

Iوالمشرون المادس المجلس 

٢٩٣. ..شلنظ'يىدصنمحاىثثايىهه ؤ القرآن: في مسألة 
السلام؛عليه الرسول خبر في مسألة 

٢٩٥. ٠ ١ .  ١١١ . الولو. من ثلاثة الملمين من لأحد يموت ®لا 
٠عدي تيم تيم يا • نحوية مسألة  ١ ٢٩٨. ...ب......ا...٠

•١٣ . ..............لمافلر يبين لا ممر ويهماء ممحى: بيت 
٠.الأجم. الكبش يغلب الaلاح عند ث مثل  ٣٠٢. ......... .٠
ترالمشرون الماع المجلس 

٣٠٣. .....i .ؤ القرآن: في مسألة 



٣٠٥. . العمو، ني تزيد الرحم ®صلة الرسول حر في ألة م
٣٠٧. ...المبهمة الأسماء من النداء حرف حيف نحوية؛ ألة م

٣٠٩. .............عاليها تعا الفصيل  ٤١٩-إذا I مض بيت 
٣٠٩. ....٠ ١ ٠ ١ . .٠ .٠ ٠ . ٠ . ...اص ش نبيي رب يا مثل: 

٠والعشرون الثامن المجلس 

٣١٠. ........ؤولثدقضط؛إيمظلآمحإه القرآن؛ ش ألة م
وسلم؛عليه اش صالي الرسول حر في مسالة 

٣١٢. ...............صورته، عر آدم حالق اض »إن 
٣١٣. . . ٠ . . . ٠ . .ؤ٠ . الضاف. المائي ترخيم نحوية؛ مألة 

٣١٥. ............لينة مراعي يومأ رعتا ما إدا ٠ شعر بيتا 
٣١٦. ...ا؛..ؤؤ..؛.ؤ.....ؤ....أشاءرذُْمطآمثلث

والعشرون؛التاسع المجلس 

٣١٧. . ٠ ^^ه؛مئيمتنآوق؛ه. . .>.القرآن؛ في مسألة 
وسالم؛عاليه الله صلى الرسول حر في مسألة 

٠..الأخر.أحدهما يقتل رجلين إلى اثّ ®يضحلت،  ١ ٣١٩. ..١
٠٣٢ أقتل رجلا يا جواز' في النحويين اختلاف نحوية؛ مسألة 

٠٣٢٣ ...........جلودهم تولوا ّ نءلقتا وتد سعر• ؛يت، 
٣٢٤. ...................نفاية.إنها آنقركاش مثل؛

الثلاثون؛المجالس 

٣٢٥. ....٠ّ ..٠ ٠ .ه . ؤثةلألأمافر;ات.القرآن؛ في مسألة 
عليه؛افه صلوات الرسول خبر تى مسالة 

٣٢٩ؤ ٠ .....ؤ. ...٠ ٠ ٠ ؤ ٠ صورة.أحن فى ربى ٠رأيتا 
٠٣٣٠ ...٠ .وديةنية ترخيم نحوية؛ مسألة 

٤٥٠



٣٣١• ••••••••••••ملة كل ناز يحني النار حيا مض؛ بيت 
٣٣٣ك ض إن مثل: 

توالثلاثون الحائي المجلس 
٣٣٤. ............ه . ااقرآنتؤأزمد0فييأ. يي أنة م

وسلم؛عليه اه صلى الرسول حبر ؛ي مسألة 
٣٣٦• •••••••••••® • •• مس بن يوص على تفضلوني *لا 

٣٣٧. .......الندوب صفة الندبة إلف إلحاق نحوية; مسألة 
٣٣٩. ٠ . ٠ . ٠ ١ . ٠ ١ . .. تنوفة. ظهر الإنسان تطع وما نعر؛ بيت 
٠٣٤ ٠ ٠ . ...١ ّ . .....ّ . ٠ . ١ الحل. بلغك ما يكفيك ت مثل 

٣٤٠. . ٠ . . . . . . ٠ ٠ . . . . . ١ . ؤ. . ٠ ّ الحكم محوال من ألفاظ 
والثلاثون:الثاثى المجلس 

٣٤٤. . . . ٠ ٠ . ٠ . ؤ. تمحقنملأاف4 • • ؤ. القرآن: فى ألة م
١٣٤٦ ١ ٠ . ٠ ٠ بالصلاة الإيراد اللام؛ عليه الرسول حبر في مسألة 
٣٤٧عشر انتي ندبة • تحوية مسألة 

٣٤٩. ................بالالأيح أطاف عثتونه مض،؛ بيت 
والثلاثون!الثالث المجلسر 

٣٥٠. ....ؤ : القر^ن فير مألة 
Iاللام عاليه الرسول حبر في مسألة 

٠.... ........ ٠١...ت3أيةون ما العمن، من )راكلفوا   ٠٣٥٢
٣٥٢. .............وجتلوئ طيلسان ترحيم ؛ نحوية مسألة 

٣٥٥. ١ . . . . ١ . . ٠ ٠ نارهم تخمد ليمي العثايا كرام معي؛ بيت 
٣٥٦يخمر لم خمر رب مثل؛ 

٣٥٦الحكم محوال من 

:٥



والثلاثون:الراح الجالس 

٣٥٨• •••••• ■ ؤ■القرآن: يي ألة م
١٣٦ ٠ ونحبه يحبنا جبل اهذا اللام؛ عله الرمول خر *ي مالة 

٣٦٢. ..............اضاء غير في الترخيم نحوية: ألة م
٣٦٤. أل؟؟.....بّمأزق وسهل نعى أما الفتى فنعم مض• بت 

٠٣٦٥ ّ . ٠ ٠ ٠ ٠ ّ . ١ّ ٠ . . ّّ . جعار قرى ض ذب ث أذ مثل• 
٣٦٦الحكم نحوال من 
والثلاثون؛الخامس المجالس 

٣٦٨. بمك>أىركءه ظواآك.آمحءئ ؤ \ث!نقا؛ في ألأن م
اللام:عاليه الرسول خبر مسألة،ي 

٣٧٠• •■••••••••الرحمن* مى من فإنها الريح نموا ُلأ 
٣٧٢. ...الاستغاثة لأم فتح في المحومحن اختلاف نحوية: الة م

٠٣٧٥ ٠ . ...١ . ...... البرايافى بعقلك تفلر ض مض• بت 

٣٧٦. ................توجع أن من خر توجع أن مثل: 
٣٧٧الحكم محوال من 

٣٨١والتحقيق الدرامة مصائر 

٤٣٩الموضوعات فهرس 

;٥٢




