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 اإلىداء
 

مىمىاًتي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميف﴿ مىٍحيىامى كى نيسيًكي كى ًتي كى َلى (1)﴾قيٍؿ ًإفَّ صى  
 الحمد  أكالن كآخرنا، كلو الٌشكر عمى نعمو.

 إلى كالدٌم.
الٌنازؼ كاأللـ الٌصامت، إلى الٌركح اٌلتي تيفك كتتكؽ إلى أٌمي  إلى الٌصامدات الٌصابرات، إلى الجرح

عاندت الحياة أيٍـّ تحٌممت؛ ألجؿ أبنائيا، ك  كؿٌ يات الٌشيداء كاألسرل كالجرحى، ك فمسطيف، ك أمٌ 
 كقساكتيا.

لكؿٍّ مف ساندني، كأليمني، كشجعني، كأسدل لي معركفنا، كآنىسى كحشتي في لحظة عسر، شاركني 
 دة تغمرني، كقؼ بجانبي، كأخذ بيدٌم.لحظات سعا
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 إقرار
 

 نتيجة ايالماجستير، كأنٌ  درجة عمى الحصكؿ بيدؼ القدس لجامعة متقدٌ  ياأنٌ  سالةالرٌ  ةمعدٌ  أنا أقرٌ 
 عميا درجة أم لنيؿ منيا جزء أم ـيقدٌ  لـ سالةالرٌ  ىذه لية، كأفإ اإلشارة تـٌ  ما باستثناء ةالخاصٌ  أبحاثي
 معيد.أك  جامعة ألمٌ 

 التكقيع:...........................  

 غدير بدكم رجب أبك ماضياالسـ: 

 00/7107/ 70التاريخ: 
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 شكر كعرفاف
فىٍكؽى كيؿّْ ﴿أشكر ا العمٌي القدير اٌلذم أنعـ عميَّ بنعمة العقؿ كالٌديف. القائؿ في محكـ التٌنزيؿ:      كى
ًميـه ًذم  فإف لـ  ،: "مف صنع إليكـ معركفنا فكافئكهسٌمـ ا عميو ك  صٌمىكقاؿ رسكؿ ا ،(1)﴾ ًعٍمـو عى

 2).)تجدكا ما تكافئكنو بو فادعكا لو حٌتى تركا أٌنكـ كافأتمكه"
كالييئتيف اإلدارٌية  ،فإٌني أتقٌدـ بالٌشكر كالٌدعاء لكمٌية الٌدراسات العميا جامعة القدس مف رئاسة   

 غة العربٌية.، كأخٌص بالٌشكر دائرة المٌ مكنو مف عطاء متجٌدد لطمبة العمـكاألكاديمية، لما يقدٌ 
 
ـ المحٌقؽ كتشٌد أزره ليصؿ إلى عٌ ف ال بٌد مف ك جكد جيكدو أخرل تدكألٌف الٌتحقيؽ عمؿ شاٌؽ كا   

مبتغاه، كمف باب اإلنصاؼ أجد لزامنا عمى نفسي أف أعترؼ بالفضؿ ألىؿ الفضؿ، كتقديرنا كعرفاننا 
 بجيكدىـ اٌلتي بذلكىا في إخراج ىذا الٌرسالة عمى أفضؿ صكرة. 

 
ؿ البحث أتقدـ بجزيؿ الٌشكر ألكلئؾ المخمصيف اٌلذيف لـ يألكا جيدنا في مساعدتي في مجا  

كصاحب  ،": اٌلذم تكٌرـ باإلشراؼ عمى ىذا الٌرسالةيكسؼ الٌرفاعيالعممي،كأخٌص بالٌذكر الٌدكتكر: "
 .الفضؿ في تكجييي، كمساعدتي في تجميع المادة البحثٌية، فجزاه ا كٌؿ خير

ا أستاذم الفاضؿ   اٌلتي أحاطني " عمى عنايتو التٌاٌمة حسف عبد اليادمالٌدكتكر: " األستاذ كأشكر أيضن
 بيا منذ إعداد الٌرسالة، كعمى خبرتو العالية اٌلتي أفدت منيا في مجاؿ الٌتحقيؽ.

كما أتقٌدـ بجزيؿ الٌشكر كاالمتناف لمجنة المناقشة األساتذة األجبلء. اٌلذيف تفضمكا بقبكؿ مناقشة     
دي ىذه الرسا  لة.ىذه الٌرسالة، كاٌلذيف ستككف مبلحظاتيـ قناديؿ رشدو تيجكٍّ

أكمؿ ى لة عمالعكف كالمساعدة في إخراج ىذه الٌرسا زيؿ شكرم إلى كٌؿ مف مٌدكا لي يدأتقٌدـ بج ،كأخيرنا
 .كجو

 الباحثة: غدير بدكم أبك ماضي

                                                           
 12/75يكسؼ، (1)
 (6021، حديث رقـ)22/465ينظر: األلباني، صحيح الجامع،  (2)



 

 أ   

 

 

 الممخص
ىػ( أحد  819د بف عبد ا المحمكد كاف حينا)يعٌد مخطكط حكاشو عمى قصيدة البردة لمحمٌ    

حاكؿ مؤٌلفيا أف يبٌيف غريب ما تيٌسر مف لغتيا، كيضبط ما  إذشركحات قصيدة البردة لمبكصيرم، 
أشكؿ مف ألفاظيا، كأف يبٌيف إعراب الكثير مف الكممات، باإلضافة إلى شرح مفرداتيا كأبياتيا مراعينا 

 كاإلطناب الممؿ. ،ف اإليجاز المخؿفيو الكسطٌية بي

ذا الٌدراسة في قسميف: األكؿ، الٌدراسة كتضـ تمييدنا ،كفصميف، كخاتمة، في الٌتمييد كقد جاءت ى   
 :األٌكؿيا، كالفصؿ األٌكؿ: كفيو مبحثاف:عرضت صكرة عامة عف البردة كأىمٌيتيا كآراء العمماء في

 المحمكد" كاالجتماعٌية، كالثٌقافٌية في عصر المؤلؼ "محمد بف عبد ا تحٌدثت فيو عف الحياة الٌسياسية،
 كضمنت المبحث الثٌاني مصنفاتو.

 :كالفصؿ الثاني: تناكلت دراسة الكتاب المحٌقؽ "حكاشو عمى قصيدة البردة". كقد جاءت في مبحثيف  
المبحث األٌكؿ: تحٌدثت فيو عف تحميؿ الكتاب، كما اشتمؿ عميو مف المصادر اٌلتي اعتمد عمييا 

عف منيج المؤلؼ في كتابو "حكاش عمى قصيدة البردة". أٌما  المؤلؼ، كالمبحث الثٌاني: تحٌدثت فيو
 .الٌنٌص المحقؽ القسـ الثٌاني
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Hawash manuscript about ALBurda poem 

Prepared by: Ghadeer Badawe Rajab Abu-Madi 

Supervisor: Dr. Yousef Al-Refae 

cartsbAt 

 

Hawash manuscript about ALBurda poem by Mohammad Ben Abdullah AL Mahmoud, 

who lived in the era of 819 A.H, is one of AlBurda explanations of Boussri, where the 

author tried to explain the difficulties in its parlance and pronunciationof words. In 

addition, analyzing many of words and explaining their meanings,explaining the poem 

verses and taking into consideration the middle in excessive brief andboring redundancy. 

The study divided into two parts: part one and it includes preface, two chapters and 

conclusion. The preface gives a general image about AlBurda and its importance, and the 

scientists opinion about it.  

Chapter one and it has two subjects: subject one discusses the political , social , and 

cultural life in the time of the author “ Mohammad Ben Abdullah AL Mahmoud . Subject 

Two and itincludes the books of the author .  

Chapter Two: focused on the study of the book  “ Hawash on Al Burda Poem “. It came in 

two subjects. Subject one and talked about analyzing the book and what sources it included 

in which the author relied on. Subject two : talked about the author method “style” in his 

book “ Hawash on AlBurda Poem “ . As for the second part of the study is the 

verification. 
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 المقٌدمةي 

 كمفٍ  ليف كاآلخريف،األكٌ  عمى سٌيدً  كالٌسبلـي  العالميف، كالٌصبلةي  ربٍّ  ً  الحمدي بسـ ا الرحمف الرحيـ     
:كبعد ،الٌديفً  إلى يكـً  وً بسٌنتً  كاستفَّ  وً عمى نيجً  سارى   

 تً يا، كترٌنمى صيتي  في اآلفاؽً  ذاعى  تيالٌ  الٌنبكٌيةً  المدائحً  غٌرةى  ( لمبكصيرمٍّ )البردةي  قصيدةي  تزؿٍ  مـٍ ف    
 القصائدً  فى مً  لكثيرو  مصدره  ، فييى الٌنبكمٍّ  في المديحً  القصائدً  أىٍـّ  فٍ مً  يا، كىيى بأبياتً  كالمحافؿي  المجالسي 
 في قصيدةً  ٌيةً األىمٌ  جكانبً  ، كمفٍ سٌمـ ك  عميوً  اي  صٌمى الٌرسكؿً  في مدحً  البكصيرمٍّ  بعدى  تٍ نشئى اٌلتي أي 
 ،غكٌيةً كالمٌ  ، كالٌصرفٌيةً الٌنحكٌيةً  الفكائدً  فى مً  ـٍ يً ركحً كفي شي  ،البارزيفى  العربٌيةً  عمماءً  فٍ شرحيا مً  البردةً 

 . كثيري ال يءي شٌ ال، ، كالتٌاريخٌيةً كاألدبٌيةً 

  أحدى -ىػ(819 )ان حيٌ  كافى  -المحمكدً  اً  عبدً  بفً  دً لمحمٌ  البردةً  حكاشو عمى قصيدةً  مخطكطي  يعد        
 مفٍ  شكؿى ما أي  يا، كيضبطى لغتً  مفٍ  ما تيٌسرى  غريبى  يبٌيفى  يا أفٍ مؤٌلفي  حاكؿى  ، حيثي البردةً  قصيدةً  شركحاتً 

 بيفى  الكسطٌيةى  يا مراعينا فيوً يا كأبياتً مفرداتً  إلى شرحً  ،باإلضافةً ياالكمماتً منى  كثيرً  إعرابى  يبٌيفى  يا، كأفٍ ألفاظً 
 مجمكعةو  الثٌاني مفٍ  القسـي  ىكى  ىذا المخطكطى  إلى أفَّ  اإلشارةي  ، كتجدري الممؿٍّ  كاإلطنابً ، المخؿٍّ  اإليجازً 

الثٌاني ىكى  القسـ، ك "الجعبرم   سحاؽي إ"حٌققو  " اٌلذمحكً في النٌ  "الكفايةي  قسميف، القسـ األٌكؿ ىكى  تٍ ضمَّ 
 مكضكعي الٌدراسًة اٌلذم أقكـي بتحقيًقًو في ىذًه الٌرسالًة.

ـي فينا أساتذتي  وي ا غرسى ممَّ  تٍ انطمقى  ىذا البحثى  فكرةى  إفَّ      ، نا العربيٍّ لتراثً  حبٍّ  ، مفٍ اي  ـٍ يي ، حفظى نا الكرا
خبلصو  ، وً لحداثتً  المحدثً  عفً  االنصراؼً  ، أكً وً لقدمً  لمقديـً  الٌتعٌصبً  ، بعيدنا عفً في قضاياهي  لمبحثً  كا 
 عمى اختيارً  وً كعكنً  اً  بحمدً  تي عزمٍ ما يا، كعندى بجانبً  يقؼي  إلى مفٍ  بحاجةو  العربٌيةى  غةى المٌ  أفَّ  مدركيفى 
عمى  الحصكؿً   لمتطمباتً استكماالن  دراسًتوً رم عمى ىذا المخطكًط لتحقيًقًو ك ي كقعى اختيالدراست  مكضكعو 
 يا.كأدامى  يا اي حفظى  ،القدسً  جامعةً  ةً العربيٌ  غةً المٌ  قسـً  مفٍ  الماجستيرً  درجةً 

 :اآلتيةً  لألسبابً  الحكاشي هىذ تي اخترٍ 

 ،كتزكيدً الٌتراثً  عمى إحياءً  جاىديفى  يعممكفى  فٍ ممَّ  كاحدةن  أككفى  أفٍ  عمؿً ىذا ال خبلؿً  طمكحي مفٍ  -1
 .جديدو  عمميٍّ  بأثرو  العربٌيةً  المكتبةً 
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 الٌنحكٌيةً  الفكائدً  يا مفى كمالى ، سٌمـك  عميوً  اي  صٌمى الٌرسكؿً  في مدحً  القصائدً  أىٍـّ  مفٍ  البردةى  فَّ كأل -2
 .، كالتٌاريخٌيةً ، كاألدبٌيةً غكٌيةً ، كالمٌ لببلغٌيةً اك ، ،كالٌصرفٌيةً 

كؿ  ذلؾى دفعىني  بًو، كقٌمًة الحديًث عٍف حياة محمد بف عبد ا المحمكد مٍف ترجـى لوي  إشادة -3
 الكتشاًؼ حياًتًو مٍف خبلًؿ شرًحًو لقصيدًة البردًة.

 : المكضكعً  ٌيةً أىمٌ  أٌما عفٍ   

ـٍ ييحٌقؽٍ فقٍد تبٌيفى لي أفَّ ىذا      ـي  المكثكؽً  ، استنادنا إلى المصادرً ذم قبؿو  مفٍ  الٌنصَّ ل ، _بيا _فيما أعم
ما  المعمكماتً  مفى  المخطكطً  افي ىذ ما يكجدي ، كلربَّ في األدبً  إلى كتبو  العربٌيةً  المكتباتً ككذلؾى حاجةي 

عمييا،  ـٍ يً ئً ، كثناالعمـً  أىؿً  عندى  ة قصيدة البردةشير إلى  األخرل، باإلضافةً  األدبً  ىا كتبي تذكرٍ  لـٍ 
عكىا، سكىا، كسبَّ ركىا، كخمَّ نكىا، كشطَّ ، فضمَّ كالٌشعراءً  في الٌشعرً  كبيره  ليا أثره  كافى  فقدٍ ، بيا ـٍ يً كعنايتً 
 .كثيره مفى الٌشركحً ليا  عى ضً كي كى ركىا، كعارضكىا، كعشَّ 

 :ابقةي السٌ  الٌدراساتي 

 .يادرسى  أفٍ  ألحدو  يسبؽٍ  لـٍ     

 كؿَّ  ما يناسبي  عٌدة مناىجو  مفٍ  تي أخذٍ  ، إذٍ الٌتكاممي   المنيجي  كافى  فقدٍ  الٌدراسةً  هً منيجي في ىذً  اأمَّ       
، فاستخدٍمتي المنيجى التٌاريخيَّ في مقارنًة الٌركاياًت التٌاريخٌيًة، ك الٌتحٌقًؽ منيا في الٌدراسةً  هً في ىذً  قسـو 

كالثٌقافٌيًة في عصًر المؤٌلًؼ، كالمنيجى الكصفيَّ الٌتحميميَّ في دراسًة تتٌبًع الحياًة الٌسياسٌيًة كاالجتماعٌيًة 
 الٌنصٍّ المحٌقًؽ .

 :  فييى  ًه الٌرسالةً بيذً  القياـً  بي في أثناءً  تٍ اٌلتي أحاطى  الٌصعكباتً  ا عفً أمَّ    

 بيفى  وي اٌلذم جرل تقسيمي  الٌضٌيؽي  الكقتي ك ، كالمخطكطةً  المطبكعةً  عمى المصادرً  لمحصكؿً  نقؿً التٌ  صعكبةي 
 ركؼً الظٌ  ىا نتيجةى استقرارً  كعدـي  الٌنفسٌيةً  الحالةً  تقٌمبي ك األخرل،  الحياةً  كتبعاتً  ،كالٌدراسةً  ،اليكميٍّ  العمؿً 

 ".نا "فمسطيفي بيا ببلدي  تي تمر  الٌ  ةً الٌسياسيٌ 
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 : البحثً  مفرداتي 

 ، في الٌتمييدً كفصميف، كخاتمةن  تمييدنا، ضمَّتٍ ك  الٌدراسةي  :ؿي األكٌ  ،في قسميف الٌدراسةي  هً ىذً  تٍ جاءى  كقدٍ     
محٌمد بف عبد ا  شارًحياكصاحبيا البكصيرم، كحديث عف  البردةً  عفً  ةن عامٌ  صكرةن  تي عرضٍ 

عنكنتيوي : األٌكؿي ، أمَّا الفصؿي األٌكؿي فاشتمؿى عمى مبحثيف: المبحثي بيا العمماءً  يا كآراءً ٌيتً كأىمٌ ، المحمكد
 لعدـً  وي لى  أترجـٍ  ني لـٍ في حيف أنَّ  ،، كالثٌقافٌيةً كاالجتماعٌيةً  ة،الٌسياسيٌ  الحياةً  عفً  المؤٌلًؼ كتحٌدٍثتي  بعصرً 
 مفى  هً كغيرً  وي تٍ كطمسى  المصادري  وي تٍ _ غمرى اي  وي _رحمى  وي كيبدك أنَّ  البحث، بعدى  بوً  خاصةو  ترجمةو  كجكدً 

 وي بالٌدراسًة كالٌتحميًؿ.مصٌنفات تناكٍلتي ف :الثٌاني المبحثي أمَّا ، كالعمماءً 

 خٌصٍصتيوي لمحديًث عٍف شرًح البردًة كقٌسٍمتيوي إلى مبحثيف:ف: انيالثٌ  الفصؿي ك 

، لمكتابً  المنيجيٍّ  نظيـً التٌ ، ك وً كضعً  مفٍ  اليدؼً ك الٌنصٍّ المحٌقًؽ  عفً  فيوً  بسٍطتي الكبلـى : األٌكؿي  المبحثي 
 الٌنحكٌيًة كالببلغٌيًة.كرؤيًة الٌشارًح الٌمغكٌيًة ك 

 منيجً  عفٍ ، ك كمتنٌكعةن  متعٌددةن  تٍ فكانى  عمييا المؤلؼي  التي اعتمدى  مصادرً عٍف ال تي : تحٌدثٍ الثٌاني المبحثي 
 .مآخذ عمى الكتابً ، ك المؤلؼً  مزايا أسمكبً ك ، الحكاشيفي  المؤلؼً 

 اكصفن ، ك حقيؽً لمتٌ  مةن مقدٌ الٌدراسًة خٌصٍصتيوي لمحديًث عًف العمًؿ في الٌتحقيًؽ، فشمؿى  مفى  الثٌاني القسـي أمَّا 
بيافى منيًج الٌتحقيًؽ، ك  ،(1)وً سنف ؼً المؤلٌ  بخطٍّ  تٍ طَّ خي  كحيدةه  أصمٌيةه  يا نسخةه أنَّ  تبٌيفى  حيثي  المحٌقؽً لمٌنصٍّ 

ّـَ أكرٍدتي وً تصنيفً  كزمفً  الكتابً  نسبةً  تكثيؽى ك  تحقيقنا كفقنا لؤلصكًؿ العممٌيًة المتٌبعًة في  الحكاشي، ث
الٌتحقيًؽ، ثّـَ ختٍمتي ىذا العمؿى بخاتمةو عرٍضتي فييا نتائجى ىًذًه الٌدراسًة كالٌتكصياًت، ثّـَ كضٍعتي 

ثاًؿ، ، كاألشعاًر، كاألممجمكعةن مفى الفيارًس الفٌنٌيًة لآلياًت القرآنٌيًة، كاألحاديًث الٌنبكٌيًة، كاألعبلـً 
 لممحتكياًت. كفيرستو 

 اةً المسمٌ  الفردةً  يا شرحي أىمٍّ  مفٍ  ،حقيؽً ني عمى التٌ التي تساعدي  المصادرً  مفى  اعددن  تي اعتمدٍ  كقدٍ       
 البكصيرمٍّ  لئلماـً  كالبردةي  ،الغرناطيٍّ  لاأللير  يكسؼى  بفً  سعدً  ألبي عثمافى  عٌدةو  أشرؼً  في مدحً  بالبردةً 

 ، كالٌصحاحي لمجكىرمٍّ . الباجكرمٍّ  إبراىيـً  يخً لمشٌ 

                                                           
 (2/714ينظر:آثر.ج.آربرم، فيرس المخطكطات العربٌية في مكتبة تشستربتي )دبمف/إيرلندا،1
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 فيوً  تي ي بذلٍ كحسبي أنَّ  ،كالٌنعـً  الفضؿً  صاحبي  ، فيكى ًه الٌرسالةى ىذً  اٌلذم يٌسرى  اى  نحمدي  ،الختاـكفي     
 ،يطافً الشٌ  فى ي كمً فمنٍّ  خطأو  مفٍ  فيوً  كما كافى  ،اً  فضؿً  مفٍ  فيكى  صكابو  مفٍ  فيوً  فما كافى  ،طاقتي مقدارى 

 .دو نا محمَّ عمى سٌيدً سٌمـ ك  صؿٍّ  يّـَ المٌ ك  ،إليوً  كأتكبي  منوي  اى  كأستغفري 

 :البحث ىيكمٌية

 )الٌدراسة( -القسـ األٌكؿ:

 .البردة كأىمٌيتيا كآراء العمماء بياالتمييد:  

 :الفصؿ األٌكؿ: عصر المؤٌلؼ

 "محمد بف عبد ا المحمكد"ياسٌية كاالجتماعٌية كالثقافٌية في عصر المبحث األٌكؿ: الحياة السٌ 

 المبحث الثٌاني: مصنفاتو.

 الفصؿ الثٌاني: دراسة في كتاب "حكاشو عمى قصيدة البردة" 

 المبحث األٌكؿ: تحميؿ الكتاب:

:  .اليدؼ مف كضعو أكالن

 .التنظيـ المنيجي لمكتاب ثانينا:

 في نٌص البردة: ثالثنا:رؤية الٌشارح 

 .المغكيةٌ _ رؤيتو 1

 .شرح المعنى_رؤيتو في 2

 .حكٌيةالنٌ _رؤيتو 3

 .الببلغٌية _ رؤيتو4

 : الثٌانيالمبحث 
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:  .منيج المؤٌلؼ في الكتابأكالن

 ثانينا: مصادر الشارح.

 .مزايا أسمكب المؤلؼ ثالثنا:

 مآخذ عمى الكتاب. رابعنا:

 الٌتحقيؽ.-القسـ الثاني:

 :  .مقٌدمة الٌتحقيؽأكالن
 ثانينا: كصؼ المخطكط.

 التحقيؽثالثنا: منيج 
 تكثيؽ نسبة الكتاب كزمف تصنيفو.: رابعنا

 صفحات المخطكط. صكر لبعضً  :خامسنا
 المحٌقؽ. الٌنص: سادسنا
  .الخاتمة

 .التكصيات

 الفيارس الفنٌية:

 :  فيارس اآليات القرآنية.أكالن
  .ةبكيٌ األحاديث النٌ ثانينا:
 .األعبلـثالثنا:
 .األشعاررابعنا:

 .األمثاؿ كاألقكاؿخامسنا: 
 فيرس المصادر كالمراجع.سادسنا: 
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 الّتمىٌد
 ىػ( 696 - 608)كصيرم  البي  الٌديفً  قصيدة البردة العصماء قاليا اإلماـ البكصيرم كىك: شرؼي         

شرؼ  مبلؿ الصنياجيٌ  بفً  بف حياني بف صنياجى  عبد اً  بفً  سفً حٍ مي  بفً  ادً مَّ حى  بفً  سعيدً  بفي  دي محمٌ 
كب لو نسبة منيما كقاؿ ري فى  (2)،كاآلخر مف دالص (1)يركصً الٌديف أبك عبد ا، كاف أحد أبكيو مف بي 

ا الٌرجؿ يكف لـك ،(3)كلكف اشتير بالبكصيرم ،الٌدالصيرم  في لو المترجميف مف أحده  يعد ه كلـ قٌط، عالمن
 .(4) بؿ عد كه مف الٌشعراء العمماء عداد
، كدرس العمكـ الٌدينٌية، كشيئنا مف (5)صناعة الكتابة كالٌتصرؼ، كيباشر الٌشرقية ببمبيسككاف يعاني     

كالبكصيرم شاعر مصرم ظريؼ  ،الٌنحك كالٌصرؼ كالعركض كالٌسيرة الٌنبكية، كدرس الٌتصكؼ كآدابو
مف شعراء القرف السابع اليجرم، تجرم في شعره الٌنكت المستممحة، كلو في شككل حالو كالٌتذمر مف 

 (6)المكظفيف قصائد ال تخمك مف ذكاء، كفي شعره كصؼ لمحالة االجتماعية في عصره.

نتفع بنفسي، ففٌكرت في كنت قد أصابني خمط فالج أبطؿ نصفي، كلـ أ: "كعف سبب كضعو لمبردة قاؿ

، كأىستشفعي بيا إلى ا، تعالى، فأنشأت ىذه سٌمـ ا عميو ك  صٌمىأف أعمؿ قصيدة في مدح الٌنبٌي، 
، في المناـ، فمسح عمٌي بيده المباركة، فعكفيتي سٌمـ ا عميو ك  صٌمىالقصيدة، فنمت، فرأيت النبٌي، 

  (7).لكقتي"

 زالتككانت البردة كما  ،(8) ألبياتيا بركة خاصة كشفاء مف األمراضكغمكا فييا حٌتى جعؿ بعضيـ      
عند بعض الٌناس مف األكراد اٌلتي تيقرأ في الٌصباح كالمساء في ىيبة كخشكع، كقد كضعكا ليا شركطنا 

كزعمكا أف سبب تسميتيا بالبردة أفَّ صاحبيا ألقاىا ، (9)عند قراءتيا كالكضكء كاستقباؿ القبمة كغير ذلؾ
                                                           

 .1/509. ينظر: الحمكم، معجـ البمداف، ألربع قرل بمصراسـ (1)
 .2/459. ـ،ف، ككرة بصعيد مصر عمى غربي النيؿ أخذت مف البر(2)
 1/104ينظر: الزركمي، األعبلـ، (3)
 .3/105الٌصفدم، الكافي بالكفيات، ؛5/432ابف العماد، شذرات الذىب، ينظر: (4)
 .1/479مكضع قرب مصر. ينظر: الحمكم، معجـ البمداف،  (5)
  .4ينظر: مقٌدمة الٌديكاف، ص (6)
 .49ينظر: قسـ الٌتحقيؽ، ص (7)
: "كال يزاؿ الٌناس يتبرككف بيا في أقطاب عبد السبلـ العمراني . قاؿ محققو41العمدة شرح البردة، ص  ابف عجيبة،ينظر:(8)

ا في شفائيـ كنيؿ الخيرات فكانت سببن  ،إبراء المرضى مف الذيف اعتقدكا شرفيا كقدركىا قدرىااألرض، فكـ ظير ليا مف أثر في 
 .كالبركات في قراءتيا"

 .29ص ف مقٌدمة الٌتحقيؽ،ينظر: البكصيرم، الٌديكا (9)
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بردتو كما _ سٌمـ ا عميو ك  صٌمى _في المناـ فألقى عميو الٌنبي _سٌمـ ا عميو ك  صٌمى _بيٌ أماـ النٌ 
يقظة، مع أف قصة كعب بف زىير ىذه لـ تثبت بإسناد  _رضي ا عنو _ألقاىا عمى كعب بف زىير

ا بالفال البيكصيرم صحيح، كأفٌ   يـ، كبمغ غمك ىـ فييا أنٌ (1)ةأج فشفي بيا؛ كلذلؾ سٌميت بالبيرٍ كاف مريضن
ىذا كذب ، ك شاركو في نظميا كأنو كاف يتمايؿ عند سماعيا _سٌمـ ا عميو ك  صٌمى _زعمكا أف الٌنبي

 فمما انتيى الناظـ إلى قكلو: كافتراء، 
: كأنو خيري خمًؽ ا سٌمـ ا عميو ك  صٌمىفمبمغي العمـً فيو أنو بشره ..... تكقؼ! فأضاؼ النبي 

 .(2)كميـً 
لتسميتيا البردة حيث قيؿ: إنو سٌماىا البردة كينية لو؛ الشتماليا عمى مناقب  عدة كىناؾ أقكاؿ    

و نفسو بكعب بف زىير ، كلكعب قصيدة البردة كاٌلتي ك قيؿ: كأٌنو شبٌ -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -الٌرسكؿ 
 :(3)مطمعيا

 .ميتيـه إثرىا، ٍلـ ييفدى مكبيكؿي   بانٍت سيعادي فقمبي اليكـى متبكؿي              
 كذلؾ مف باب التبرؾ بيا. ،حيث أراد البكصيرم أف تككف لو قصيدة تحمؿ اسـ قصيدة كعب

 .(4)كقيؿ: لمبردة اسـ آخر كىك: البرأة أم الٌشفاء
  

                                                           
 .4ص رم، حاشية الباجكرم عمى البردة،ينظر: الباجك  (1)
 .19ينظر: ابف عجيبة، العمدة في إعراب البردة،ص (2)
 .6كعب بف زىير، الديكاف، ص 3 ))

 .16ص أحمد عبد التكاب عكض، البردة ، ينظر: (4)
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كما حذا حذكىا  األدباء دستكرنا لمٌشعراء، كلكٌؿ مف يريد أف ينيض برسالة إلى أجمؿ الغايات، كعدىا
، كنىظىمكا (4)، كعارضكىا(3)، كسبَّعكىا(2)، كخمَّسكىا(1)كشطَّركىا ضمنكىاك  شرحكىا،ف كثير مف الٌشعراء

ىذه الٌشركحات ، حتى بمغت شركحيا كالكتب اٌلتي تكممت عنيا العشرات، كلـ تقتصر (5)عمى نيجيا
 .(6)غة العربية، بؿ جاءت بمغاتو مختمفةعمى المٌ 

 :(7)ضٌمنكىا الٌشيخ قاسـ كمف اٌلذيف

 ]البسيط[                                                                      

مىـو  مى عى  أىًمٍف تىذىكًُّر أىٍكطافو عى
  

ـٍ ًمٍف تىفىقًُّد ًجيرافو ًبذم     سٌمـ أى
 

رىل كالقىٍطًر مينيىًمرنا  مىزىٍجتى دىٍمعنا جى
  

جنىةو   مى كى ـً يٍجًرم عى  ًمٍف ميقمىةو ًبدى
 

 :(8)ركىا أحمد بف شرقاكم الخمفيكمف اٌلذيف شطٌ 

 ]البسيط[                                                                   

 سٌمـ أىًمٍف تىذىٌكًر ًجيرافو ًبذم 
 

ٍجًد ميٍصطىًمـً   مىدو بالكى  أىٍصبىٍحتى ذا خى
ـٍ ًمٍف تىفىتًُّت قىٍمبو في   شىا شىغىفن أى  االحى

 
ـً   رىل ًمٍف ميٍقمىةو ًبدى  مىزىٍجتى دىٍمعنا جى

                                                            
 .2/1199،تىشطيري الشٍّعًر: أف ييضيؼى إلى كؿٍّ شىٍطًر منو شىطرنا مف ًعندىه. معجـ الٌمغة العربية المعاصرة (1)
ٍمسىًة  كانٍت أنصاؼ س مف الشٍّعر: ماالمخمَّ  (2) ، كىك ما كافى عمى خى ميقفَّاه مختمفةن تىجمعييا قافيةه كاحدةه بعد بىيتيًف أك ثبلثةو أك أكثرى

 .1134/ 3أجزاء. ينظر: الجكىرم، الصحاح ،
كض: مىا بينيى عمى سىٍبعة أىجزىاء.ينظر: ابف سيدة، المحكـ كالمحيط األعظـ (3)  .506/ 1 ،الميسىبَّع مف العىري
 الميعارضة الشٍّعريَّة: ىي محاكاةي قصيدةو أليخرل مكضكعنا ككزننا، كىي عند البيمغاًء ًعبارةه عف قكًؿ شيءو ًمثؿ كبلـً الغير، سكاء (4)

، نعة. ينظر: التيانكم، كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك  .1479/ 2كاف لو كزفي الشٍّعر أك القافية، أك الرَّديؼ أك الصَّ
 .53الييتمي، العمدة شرح البردة، ص؛119ينظر: محمكد عمي مكي، المدائح النبكيَّة، ص (5)
 .7ينظر: فتحي عثماف، شرح البردة لمبكصيرم كنيج البردة لشكؽ، ص (6)

(7)
 .لو عمى ترجمة أعثرلـ  

في سحر ليمة الجمعة التاسع عشر  الخميفة مبلصقة لمدينة جرجا، كبيا تكفي :نسبة إلى قرية يقاؿ ليا أحمد بف شرقاكم الخمفي (8)
 .1250مف شير ذم القعدة سنة 
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 :، كأكؿ التشطير(1)كأحمد بف عبد الكىاب الجرجاكم

اًكي الدّْيىـً               سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم  بَّبى الدٍَّمعي يىٍجًرم حى  تىصى

 :كأحمد بف عثماف العكامي، كأكؿ التشطير

 سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم 
 

مى األىلىـً   زىٍمتى أىنَّؾى مىٍقصيكره عى  جى
ًت الذٍّْكرىل  كىًعٍندى مىا ىىاجى

لىٍكعىتييىا  كى
 

رىل ًمٍف ميٍقمىةو    مىزىٍجتى دىٍمعنا جى
ـً   :كرمضاف حبلكة، مف عمماء آخر القرف الثٌالث عشر، كأكائؿ الرابع عشر، كأكؿ تشطيره ًبدى

 سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم 
  

 لىًبٍستى ثىٍكبنا ًمٍف األىٍشكاًؽ كىاأٍلىلىـً  
ـٍ ًمٍف عييٍكًف ًظباءو بالعىقٍيًؽ بىدىتٍ    أى

  
ـً    رىل ًمٍف ميٍقمىةو ًبدى  مىزىٍجتى دىٍمعنا جى

كشطرىا  كأبك اليدل الصيادم، كأحمد الحفظي، كعبد الرحيـ الجرجاكم، كمحمد فرغمي الطيطاكم، 
 .أخيرا سعادة عبد العزيز بؾ محمد

 :)2)كمطمع تشطيره

  سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم 
 

ٍت شيؤكنيؾى ميمتىاعنا ًلبىٍينىًيـً    فىاضى
ٍحشىًتًيـٍ   ـٍ ًمٍف فيؤاًدؾى مىكمكمنا ًلكى  أى

 
ـً   رىل ًمٍنميٍقمىةو ًبدى  مىزىٍجتى دىٍمعنا جى

الٌتخميس يتككف مف  فإفٌ  ،كثيركف، ك إذا كاف البيت الٌشعرم يتككف مف شطرتيففسكىا كأٌما اٌلذيف خمٌ  
 : (3)خمسة أشطر تنسجـ مع البيت ك تتفؽ في الكزف كالقافية، ك مف أمثمة ذلؾ. يقكؿ البكصيرم

 ]البسيط[                                                                              
رىل ًمٍف ميٍقمة و ًبدـً                     سٌمـ أًمٍف تذىكًُّر جيرافو بذم   مىزىٍجتى دىٍمعنا جى

 كيقكؿ األستاذ قضيب في تخميس ىذا البيت:
ٍمًؽ يا قىمىًمي ير اٍلخى  اشرىًح اٍلبيٍردىةى خى

                                                           
 .1254كأحمد بف عبد الكىاب الجرجاكم المتكفي سنة  1

 24، صالعمدة في إعراب البردة قصيدة البكصيرمابف عجيبة، (2)
 45البكصيرم،الديكاف،ص (3)
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مًّْس اٍلبىٍيتى لٍممىٍشيكًر كىالعىمىـً  خى  كى
ـً كى كىٍفًكًؼ الدٍَّمعى يا ميٍضنىى   كىال تييى
 سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم 

ـً  رىل ًمٍف ميٍقمىةو ًبدى مىزىٍجتى دىٍمعنا جى
(1) 

ففييـ رجاؿ مف  ،ال بٌد مف التٌنبيو إلى أٌف اٌلذيف خمسكا البردة لـ يككنكا جميعنا مصرييف ،كلكف   
 المغرب كالٌشاـ كالعراؽ، كفي ىذا ما يٌدؿ عمى أٌنيا شغمت الٌشعراء في أكثر األقطار العربية.

 
عكىا: شياب الٌديف أحمد بف عبد ا المكي، كقد التـز في كؿ تسبيع لبيت مف أبيات كمف اٌلذيف سبٌ     

 البردة أف يذكر لفظ الجبللة، كأكؿ الٌتسبيع:
ـٍ ًفي اٍلقىٍمًب ًمٍف أىلىـو اي يىٍعمى   ـي كى

 
ًمٍف سىقىـً    كًمٍف غىراـً ًبأىٍحشىاًئي كى

ـً   رى ؿَّ ًفي اٍلحى مىى ًفراًؽ فىًرٍيؽو حى  عى
 

 فىقٍمتي لمَّا ىىمىى دىٍمًعي ًبمنسىًجـً  
ٍيرى ميٍنسىًجـً   ًقٍيقنا غى مىى العىقٍيًؽ عى  عى

 
 سٌمـ أىًمٍف تىذىكًُّر ًجيرافو ًبذم  

د( . ـ في الٌتسبيع أف يذكره أكال مصٌدرا بمفظ )محمٌ ز محمد المصرم، كىك مف شٌراح البردة، كالت عيا:كسبٌ  
 كقكلو في المطمع:

ـً  ٍممىةى اأٍليمى نىًذيرنا جي ـً      ميبىشّْرنا كى اءى ًباآلياًت كىاٍلًحكى مَّده جى  ميحى
 .(2)كىك معارضة )لممكي( اٌلذم التـز لفظ الجبللة في أكؿ تسبيع لكؿ بيت

ف جميع المدائح الٌنبكية اٌلتي جاءت بعد البكصيرم      كأما اٌلذيف عارضكا البردة، فيعدكف بالعشرات، كا 
عمى الكزف كالقافية كاف أصحابيا مسكقيف بالٌركح البكصيرٌية، كأشير مف عارضيا أخيرنا الٌشاعر 

 447ٌمة" كعدد أبياتيا محمكد سامي الباركدم اٌلذم سٌمى قصيدتو: "كشؼ الغمة في مدح سٌيد األ
 . كالمطمع:(3)ابيتن 

يٍّ ًبًذم  ـى ًإلى حى ـٍ دارىةى العىمىـً      كىاٍحدي الغىما  سٌمـ يا رىاًئدى البىرًؽ يىٌم

                                                           
 59فتحي عثماف، شرح البردة ك نيج البردة، ص (1)
 .25، صفي إعراب البردة قصيدة البكصيرمالعمدة ابف عجيبة،(2)
 .59فتحي عثماف، شرح البردة ك نيج البردة، ص (3)



 

  00 

 

 1327 عاـكقد نظميا  ،كعارضيا: الٌشاعر: أحمد شكقي، كسمى قصيدتو )نيج البردة(
 كمطمعيا:،(1)ىػ
 

مى القاًع بىيفى الباًف  ـً ريـه عى ري ؿَّ سىفؾى دىمي في األىشيير الحي  كىالعىمىـً      أىحى
 

كقد افتتف ابف جابر بقصيدة البردة كظير أثرىا في شعره، كشغؿ نفسو بمعارضتيا، كلكف أٌم     
كذلؾ أف تككف القصيدة في مدح الٌرسكؿ، كلكف كٌؿ  ،معارضة؟ لقد ابتكر فننا جديدنا ىك: البديعيات

 .(2)إلى فف مف فنكف البديع بيت مف أبياتيا يشٌير 
 كمطمع ىذه البديعية:

 
ـً   ـٍ سٌيدى اأٍليمى يىٌم  ٍر لىوي اٍلمىٍدحى كانثيٍر أىٍطيىبى اٍلكىًمـً كاٍنش     ًبطٍيبةى اٍنًزٍؿ كى

 
 أثرىا في التٌأليؼ:

المتكفى ، فقد شرحيا ابف الٌصائغ (3)أٌما عف أثرىا في التٌأليؼ فيظير فيما كضع ليا مف الٌشركح   
(. ق802محمد بف محمد الخجندم األخكم، أبي الطاىر، جبلؿ الديف )  كشرحيا(، ق776سنة) 

جمعو  ." الذم أكرمنا بديف اإلسبلـاسمو: " طيب الحبيب ىدية إلى كؿ محب لبيب أكلو : " الحمد 
المتكفى سنة كشرحيا شياب الٌديف بف العماد  ،بعض تبلمذتو مف إمبلئو في الحـر النبكم الشريؼ

اسمو : "حؿ العقدة ك  ،(ق828شعباف بف محمد، شرؼ الديف، اآلثارم القرشي المصرم ) (،ق808)
(، كشرحيا عبلء الٌديف ق864كشرحيا جبلؿ الديف المحمى المتكفى سنة )، (4)في شرح البردة"

كشرحيا ، (ق881(، كشرحيا محمد بف أحمد المرزكقي المتكفى سنة )ق875البسطامي المتكفى سنة )

                                                           
 .59فتحي عثماف، شرح البردة ك نيج البردة، ص(1)
 .205 ،204المدائح النبكية في األدب العربي ص محمكد عمي مٌكي، (2)
 196المدائح النبكية صمحمكد عمٌي مٌكي، ينظر:  (3)
  . 147/  1العارفيف  ىديةالبغدادم،  (4)
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خالد األزىرم المتكفى سنة الٌشيخ  كشرحيا ،)1)(ق891المتكفى سنة) عمي بف محمد القمصامٌ 
كشرحيا عبد الحؽ بف عبد الفتاح مف عمماء القرف الثٌاني عشر كشرحيا زكريا األنصارم  (،ق905)

كشرحيا القسطبلني  ،(، كشرحيا عمر الخرنكبي مف عمماء القرف الثالث عشرق926المتكفي سنة)
 .كىك شارح البخارم، (ق 923سنة) ىالمتكف

. قاؿ " إغاثة الميفاف"(. اسمو:ق936عبيد ا )محمد( بف يعقكب الركمي الحنفي الفنارم )كشرحيا 
 . (2)عمانية: "كىك مف أحسف شركحيا"صاحب الشقائؽ النٌ 

اسمو: " الزبدة في شرح ك  ،(ق984محمد بف محمد  بدر الديف الغزم الدمشقي )كشرحيا      
محمد بف داككد العناني القاىرم  كما كشرحيا ، )1014رحيا مبٌل عمي المتكفى سنة )كش.(3)"بردةال

عبد كشرحيا  ، (4)اسمو: " الدرة الفريدة في شرح البردة القصيدة"ك  ،(ق1098الشافعي شمس الديف )
 .(5)اسمو: " العقد النظيـ في القدر العظيـ" ك  ،(ق1126الغني النابمسي )

 
( اسمو:" ق1135عيف أكبر )  محمد بف عبد ا األسكيشيرم الركمي الحنفي، الشيير بكشرحيا    

 .(6) "الفكائد الزمردية في شرح تسبيع الككاكب الدرية في مدح خير البرية
 منوك اسمو: "الفتكحات األحمدية عمى الككاكب الدرية"  ،(ق 1154عبد ا األفيكني )كشرحيا أيضان 

 (7)كنسخة أخرل في مكتبة األكقاؼ ببغداد. ،نسخة في المكتبة الخديكية في دار الكتب

 كىي حاشية عمى شرح البردة لمحمد بف، (ق1230محمد بف أحمد بف عرفة السكقي )كما كشرحيا    
حسف العدكم الحمزاكم  كشرحيا الشيخ، )1276كشرحيا الباجكرم المتكفى سنة) ،أحمد المحمي

 .)1313)نة المتكفى س
                                                           

  194/  2السخاكم،الضكء البلمع ؛1336/  2كشؼ الظنكف حاجي خميفة، (1)
 . 189- 188/  2الغزم، الككاكب السائرة ؛  247/  6كحالة، معجـ المؤلفيف (2)
  .254/  2 ،ىدية العارفيف البغدادم،(3)
 .61/  10ك 297/  9، معجـ المؤلفيف كحالة،(4)
 .34/  3 ،سمؾ الدررأبك الفضؿ، (5)
  .317/ 2 س، ـ،البغدادم،  (6)
 . 97/ 6س،  ـ،كحالة،  (7)
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كصفو ، في البردة مف البياف كاإلعراب " لما ستيعابلمتممساني نفسو اسمو : "االآخر كىناؾ شرح 
حاجي خميفة بأنٌ و شرح عظيـ)1(، كألكثر ىذه الشركح أسماء شعرية، كالبردة نفسيا سٌماىا المؤلؼ 
"الككاكب الدرية في مدح خير البرية"، كعند الٌنظر في ىذه الٌشركح نراىا مجمكعات نفيسة تزخر 

بالفقرات الٌمغكية كاألدبٌية كالتٌاريخٌية، كشغؿ ىؤالء الٌشراح باألدب كالٌمغة كالتٌاريخ كيرجع الفضؿ فيو إلى 
 تصكؼ البكصيرم ذلؾ الٌشاعر المجيد)2(. 

 :قصيدة البردة مكضكعات
ة تتناكؿ ارسكف إلى فصكؿ أساسيٌ الدٌ  مياكقد قسٌ تشمؿ أقساـ قصيدة البردة عشرة أجزاء رئيسة،        
  :ما يمي

 .12-1الٌنسيب النبكٌم ... ... ...  - 1
 .28-13التحذير مف ىكل النفس ... ...  -2
 .58-29... ...  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -مدح الرسكؿ الكريـ  -3
 .72-59... ... ... ...  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -مكلده  -4
 .88-73... ... ... ...  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -معجزاتو  -5
 .105-89القرآف الكريـ ... ... ...  -6
 .118-105اإلسراء كالمعراج ... ... ...  -7
 .140-118كغركاتو ... ...  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -جياد الرسكؿ  -8
 .152-140ع ... ... ... شفٌ ؿ كالتٌ التكسٌ  -9

 .160-152ع ... ... ضرٌ المناجاة كالتٌ  -10
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 الفصؿ األٌكؿ

 عصر المؤٌلؼ
 

 المبحث األٌكؿ: الحياة السياسٌية كاالجتماعٌية كالثقافٌية في عصر "محمد بف عبد ا

 المحمكد"

 المبحث الثٌاني: مصنفاتو.

كاالجتماعية كالثقافية في عصرالمؤلؼ:محمد بف عبد الحياة السياسية : المبحث األٌكؿ
 .ا بف محمكد
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 أكالن : الحياة الٌسياسٌية:
إٌف إلقاء نظرة سريعة  عمى  أكضاع االقطار اإلسبلمٌية الٌسياسٌية في تمؾ الفترة كفيمة بإعطائنا فكرة   

المظممة اٌلتي كانت تعصؼ في شرؽ الببلد كضاع الٌسٌيئة، كالمصائب العظيمة، كالفتف كاممة عف األ
 كغربيا.
سقكط الخبلفة اإلسبلمٌية عمى يٌد التٌتار، كما  -آنذاؾ–يف سٌمـ عظـ المصائب اٌلتي أصابت المأف      

نتج عف ذلؾ مف خراب كدمار كانقساـ، كبقي ىؤالء التٌتار يحكمكف أجزاء مف العالـ اإلسبلمٌي بعد 
يدم المماليؾ اٌلذيف كانكا يحكمكف مصر كالشاـ، ككانكا عمى مذىب أىزيمتيـ  في "عيف جالكت "عمى 

 ار كانكا قد دخمكا اإلسبلـ، كاعتنقكا المذىب الٌشيعٌي.الٌسنة .إاٌل أف التت
ككاف أكؿ ممككيا عثماف ،(ىػ699)تراؾ سنة ككاف ىناؾ دكلة أخرل في الٌشماؿ قامت عمى أيدم األ   
كاالتراؾ كالمماليؾ   ،اف شاه التركماني، ككانت الغارات مستمٌرة بيف التٌتار مف جيةسٌمـ بف ارطغرؿ بف ا

 .(1)بب تعقب التٌتار لمذىبيـمف جية أخرل بس
كىناؾ مقكلة ألبي المحسف بف تغرم بردم أمير المؤرخيف في القرف التٌاسع اليجرم نشرىا حسيف     

 /مؤنس  كجاء فييا قكلو: " لك كىبني ا شيئنا مف فراغ الكقت ألنشأت كتابنا عف القرف التاسع اليجرم
الخامس عشر الميبلدم، ذلؾ القرف اٌلذم جمع مف حكادث التٌاريخ الحاسمة في الٌشرؽ كالغرب ما 
يجعمو عصرنا قائمنا بذاتو، كتأٌلقت القاىرة عاصمة كبرل لعالـ العرب كاإلسبلـ، كقاـ بالحكـ فييا مماليؾ 

مف أيدم التٌتار، كحمكا بقٌية  كانكا جنكدنا عظامنا، كقامكا بكاجبيـ العسكرم خير قياـ فاستنقذكا الٌشاـ
عالـ اإلسبلـ غربنا مف ببلئيـ الٌشديد، كفي ذلؾ القرف ازدىرت كذلؾ دمشؽ كبقٌية عكاصـ الٌشاـ، 

 .(2)كزخرت القاىرة بالعمماء مف كٌؿ صنؼ كبمغ العصر الٌذىبي الثٌاني لعمـ التاريخ عند العرب أكجو "
بٌيف لنا فييا مميزات ىذا العصر حيث قاؿ:"ك إذا أردنا كىذه  كممة  لؤلستاذ محمد ماىر حمادة ي    

يزات العصر المممككي قمنا: إٌنو عصر إنقاذ بكٌؿ ما في الكممة مف معنى، فمقد انقذ مأف نجمؿ م
كما انقذكا سكريا كمصر مف الغزك  ،المماليؾ الحضارة اإلسبلمٌية مف الٌدمار التٌاـ عمى يٌد  المغكؿ

                                                           
  .7/571 ،سبلميكمكسكعة التاريخ اإل؛ 28-26ينظر: النقرة كار، العباب في شرح المباب، ص (1)
 .35ـ ، ص  1967، 9ع  .عصر إحياء التراث كتجديده، مجمة العربي، (2)
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حكـ الصميبي في ببلد الٌشاـ، كأحيكا الخبلفة اإلسبلمٌية، كصار ليـ عبلقات كما انيكا ال ،المغكليٌ 
 (1)سياسٌية كاقتصادٌية كتجارٌية كاسعة مع عدد كبير مف الٌدكؿ المجاكرة ككٌطدكا األمف  كشجعكا العمكـ".

 ثانينا: الحياة االجتماعية:
ٌؿ طبقة تتمٌتع بميزاتيا كصفاتيا مف طبقات عدة، ككانت ك -العصر المممككي-تأٌلؼ المجتمع في     

 كمظاىرىا الخاصة بيا. 
لييـ مصائر األمكر إضافة الى تكلييـ أكبر المناصب في       تمٌثمت الٌطبقة الحاكمة في المماليؾ، كا 

الٌدكلة، لذا كانكا يؤٌلفكف طبقة مستقٌمة عف باقي الٌسكاف بكصفيـ الٌطبقة العسكرية الممتازة، فبل 
 ف بنات جنسيـ. يتزكجكف إاٌل م

كلقد تكٌفرت لممماليؾ  أسباب الٌنعيـ عمى الٌرغـ مف الٌظركؼ القاسية اٌلتي كانت ترزح تحتيا جمكع    
 .(2)ـ عمى ما يمنحكف مف إقطاعات غنيةالٌشعب، إذ  كانكا يعتمدكف في معاشي

كعدتو فيك و في مممكة خاصة يحيط بو خدمو كحشمو كجنده فاإلقطاعٌي يعيش في إقطاعة ككأنٌ   
 . (3)الحاكـ المطمؽ بيف فبلحيو كعبيده

ككاف ىناؾ طبقة مقربة مف المماليؾ ىي طبقة "الكافدة"، كىـ مف طكائؼ التٌتار الفاريف مف حكـ     
قادتيـ، أك حضركا إلى مصر بشكؿ أسرم بعد عيف جالكت، كقد رٌحب بيـ الٌظاىر ببيرس رجاء أف 

 كة كشجاعة. يتخذىـ أعكاننا لو؛ لما فييـ مف ق
 لما لمديف ك عممائو مف أثر في نفكس الٌناس. ؛ا طبقة العمماء فقد كاف ليا مكانتيا عند الٌسبلطيفمٌ أ

كأما طبقة الٌتجار كالٌصناع فكانت أعمى مف طبقة الفبلحيف؛ ألٌنيـ كانكا متحرريف مف اإلقطاع    
 كغير ميتميف بالٌسياسة.

طبقات المجتمع ىي طبقة الفبلحيف، كذكك الحاجة كالمسكنة، فيذه الٌطبقة متدنٌية في حياتيا  ىكأدن   
 كاقتصادىا لخضكعيا لنظاـ اإلقطاع.

                                                           
ف، ابف قيـ لعظيـ شرؼ الديكعبد ا  ؛15ينظر :محمد حمادة ماىر، الكثائؽ السياسٌية كاالدارية  لمعصر المممككي، ص  (1)

 .368 – 365اإلسبلمٌية صكبرككماف، تاريخ الٌشعكب  ؛23ه الفقيية كالعقائد كالتصكؼ، صؤ آراالجكزٌية عصره كمنيجو ك 
 .330ينظر: بركلكماف، تاريخ الشعكب االسبلمية، ص  2
 .كما بعدىا  5/237 ،دب العربي، تاريخ األينظر: عمر قركخ3
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لـ يكف لمكظائؼ اٌلتي كاف يشغميا المماليؾ أٌية خطكرة، أك تأثير في سير أحداث الٌدكلة فضبلن عف     
ائؼ أرباب األقبلـ أم أصحاب الكظائؼ الٌديكانية، ثـٌ خضكعيا التاـ لسمطة المماليؾ، كمف ىذه الكظ

أرباب الكظائؼ الٌدينٌية مثؿ: قضاة المذاىب األربعة، كقاضي العسكر، كالمفتيف، كككيؿ بيت الماؿ، 
شراؼ، كشيخ الٌشيكخ، كالمحتسب، كالخطباء، كشيكخ المدارس، كالخكانؽ، كغير ذلؾ كىذه كنقيب األ

 .(1)العمماءالكظائؼ عامة مكقكفة عمى 

 ثالثنا :الحياة العممٌية كالثقافٌية:
في عدد -غزارة التٌأليؼ في العصريف المممككي كالعثماني، فكاف التبارم كالتنافس  تالحظ     

كلك حاكلنا أف ندرس حركة  ،عمى أشده فنجد بعضيـ أربى عدد مؤلفاتو عمى المئات -الٌتصانيؼ
لكٌف الٌشيء الممفت لمنظر  ،مٌنا الكقت الٌطكيؿ، كلف ننتيي منوالتٌأليؼ كحدىا في ىذا العصر لمـز ذلؾ 

نجازىا، كلكف ىٌمة العمماء في  إحقنا ىك ظيكر المكسكعات الكبرل اٌلتي قد يعجز الفرد الكاحد عف 
العصريف المممككٌي كالعثمانٌي قد ذٌلمت أماميـ الٌصعكبات الكبرل، فكجدنا عشرات المكسكعات الٌدينٌية 

ة كاألدبٌية كالتٌاريخٌية تأخذ طريقيا إلى المكتبة العربية ألٌكؿ مرة، كاستطاعت أف تحفظ الٌتراث كالٌمغكيٌ 
اإلسبلمٌي، كالفكر العربٌي بعد أف  طمس التٌتار معالـ الحضارة العربٌية في بغداد، كلكٌنيا كجدت أماميا 

 .(2)إلى حكاضر االندلساآلفاؽ كاسعة في دمشؽ كالقاىرة كحكاضر المغرب العربي كمو باإلضافة 
عبلـ أصحاب الٌدكاكيف شرؼ الديف األنصارم، كالتمعفرم، كعفيؼ الٌديف الٌتممسانٌي، فمف الٌشعراء األ   

كابنو شمس الٌديف الممقب بالشاب الظريؼ، كالبكصيرم، كالكراؽ، كابف تبانة المصرم، كصفي الٌديف 
 الحمٌي، كابف الكردم، كعائشة الباعكنية، كابف معتكؽ المكسكم العاني، كابف مميؾ 

 .(3)بف الٌنقيب، كعبد الغني النابمسٌي، كغيرىـالحمكٌم، كا
صاحب)نياية  ق(733)رميالنك ك  ككتابو)غرز الخصائص الكاضحة(، ق(718)كنجد في الٌنثر:الكطكاط

 ق(821)كالقمقشندم(، )مطالع البدكر في منازؿ السركر وككتاب ق(815)االرب(، كالبيائي الغزكلي
 ق(859))المستطرؼ(، كالنكاجيوككتاب ق(850)كاالبشيييعشى في صناعة اإلنشا(، )صبح األوككتاب
 ككتابو )الكشككؿ( كغيرىـ. ق(953))حمية الكميت(، كبياء الديف العاممي وككتاب

                                                           
، المدرسة النحكية في مصر كالشاـ، ص 1  .38ينظر : عبد العاؿ سالـ مكـر
 .39ص، العصر المممككي ينظر: عمر مكسى، تاريخ األدب العربي(2)
 نفسو. (3)
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: ابف منظكر    اإلفريقٌي صاحب)لساف العرب(،  ق(711)أٌما حركة التٌأليؼ في المعاجـ فنجد مثبلن
صاحب  ق(1205)صاحب كتاب)القامكس المحيط(، كمرتضى الزبيدم ق(817)بادمآكالفيركز 

 كتاب)تاج العركس(.
كابف ، طباء(نباء في طبقات األ)عيكف األوككتاب ،ق(668)بي أيصبيعةأ كمف المصنفيف   

ككتابة )عجائب المخمكقات  ق(682))كفيات االعياف(، كعماد الديف القزكينيو، ككتابق(681)خمكاف
 (1)(، كغيرىـ )تاريخ مختصر الدكؿ وككتاب ق(685)، كابف العبرمكغرائب المكجكدات(

ا        أٌف ىذا العصر شيد ظيكر ضرب جديد مف المصنفات المستحدثة، إلى كتجدر اإلشارة أيضن
ٍفؽى القركف تجاكزت االعتبارات الٌطبقٌية كالمذىبٌية كاإل قميمٌية، كالتزمت الٌتخصيص الٌزمنٌي في التٌأليؼ كى

ا بحسب تسمسؿ المئات اليجرٌية بداية كنياية، كذلؾ لمتحدث عف األعبلـ المشيكريف مف اليجرية  منيجن
طار الزمني المحٌدد بحسب اطراد المئات األدباء كالكزراء كالٌسبلطيف كالخمفاء كغيرىـ مف ىذا اإل

 اراألبٌ ف بندلسي االيجرية عامنا بعد عاـ، أك بحسب تسمسؿ الحركؼ اليجائٌية، كيعٌد األديب األ
 (2)الٌرائد األٌكؿ في ىذا المضمار ففي كتابو المعركؼ )الحمة السٍّيىراء( ق(658)البمسني القضاعي

يضاؼ إلى ذلؾ كتابو )الغصكف البائعة في الٌتصنيؼ بحسب المئات اليجرية، ك مظاىر االلتزاـ في 
  .ابعة(محاسف الشعراء في المئة السٌ 

 ندلسي، كلو كتاباف: سريع األثـ يتمكه في التٌأليؼ معاصره ابف 
 ،)الغصكف اليانعة في شعراء المئة السابعة( ،)العزة الطالعة في فضبلء المئة السابعة(

صاحب )عنكاف الٌدراية  فيمف عرؼ مف العمماء في ك كالمؤلؼ الثٌالث في ىذه المئةٌ أحمد الغبرينٌي، 
بابف الفكطي البغدادم، كقد خ العراؽ المعركؼ المئة السابعة ببجاية(، كالمؤلؼ الٌرابع في ىذه المئة مؤر 

 لناصعة في شعراء المئة السابعة () نثر الدرر  اك ،)حكادث المئة السابعة ( ىي: ثبلثة كتب لؼأ
 .(3)كالكاقعة في المئة السابعة( ،كالتجارب الناقصة ،)الحكادث الجامعةك
 

                                                           
  .40ص_، العصر المممكؾ_اريخ األدب العربيينظر: عمر مكسى، ت(1)
سٍّيىراء: ضربه مف البركد، كقيؿ :ىك ثكب مسيره فيو خطكط  تعمؿ مف القٌز  كالس يكر، بالمساف: "كالسٍٍّيراء كال قاؿ ابف منظكر 2

(. :كقيؿ: بركد يخالطيا حرير" مادة  )سىيىرى
 44-42االدب العربي العصر المممككي، ص ينظر: عمر مكسى، تاريخ (3)
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مف أعبلـ المئة اليجرٌية الثٌامنة حيث أثرل المكتبة العربية  ق(852)تكيعٌد ابف حجر العسقبلني   
متو بقكلو: "فيذا تعميؽ مفيد (، كاستيؿ مقدٌ ةبمؤلفاتو القٌيمة، كمنيا:)الدرر الكاممة في أعياف المئة الثامن

لى آخر سنة  جمعت فيو تراجـ  مف كاف في المئة في اليجرة النبكية كمف ابتداء سنة إحدل كمئة، كا 
 .(1)دباء كالشعراء ..."مراء كالكتاب كالكزرا ء كاألثمانمئة مف األعياف  كالعمماء كالممكؾ كاأل

ٌنما شفعيا بذيؿ يكمؿ )الدرر الكامنة( ك      لـ يقتصر ابف حجر عمى المئة الثامنة الٌسابؽ ذكرىا، كا 
ا حٌتى سنة اثنتيف كثبلثيف كثمانمئة، كأكرد في مقدمتو قكلو: " .... أٌما بعد ، فإٌني كنت قد عٌمقت تاريخن

لدت في أثنائيا، فمٌما شارؼ أف يكمؿ رأيت المئة اٌلتي تمييا قد دخؿ  ا بأعياف المئة الثٌامنة اٌلتي كي خاصن
منيا أكثر مف الٌثمث، فأردت أف أضع عمى ذلؾ األكؿ ذيبلن يشتمؿ عمى األعياف المتخصصة بالثٌاني، 

جعؿ ىذا الثٌاني عمى الٌسنيف؛ لتحقؽ  عميو استيعاب المئة فالتمس مٌني بعض األحبة األعٌزة أف أ
التٌاسعة، فأجبت سؤالو، كأكردتيـ بيذا الٌتعميؽ السٌيما مف اطمعت عمى خبره، كلـ أتبسط لتراجـ 

 ػ (2)ميف"آا تعالى  واكتفاءن بما كتبو لي مؤرخيا حفظ الشامييف؛
ليجرم نيضة عممية عظيمة، كذلؾ ألٌف ىذيف شيدت مصر كببلد الشاـ خبلؿ القرف الثامف اك       

 .  القطريف كانا محٌط أنظار العمماء لما كانا يتمتعاف بو مف أىٍمفو كاستقرارو
كرغـ االضطرابات كالفتف اٌلتي كانت تحصؿ أحياننا بيف الحكاـ إاٌل أٌنيـ اىتمكا بتشجيع العمماء    
بط كالجكامع اٌلتي المدنية كاالجتماعية كالمدارس كالر  مكاؿ عمييـ، كبناء كثير مف المؤسسات غداؽ األا  ك 

 كانت بمثابة مراكز إشعاع لمختمؼ العمكـ. 
كمف أشير المدارس اٌلتي أقامتيا المماليؾ المدرسة الناصرٌية بدأىا العادؿ كتبغا كأتٌميا الٌناصر   

لمنشئيا المنصكر بف قبلككف، نسبة  الٌظاىرٌية، كالمدرسة المنصكرٌيةمحمد بف قبلككف، كالمدرسة 
كالمدرسة الٌصاحبٌية البيائٌية، كمف الخكانؽ خانقاه شيخك، كخانقاه البيرسية، كمف الٌربط رباط البغدادٌية، 

 .(3)كرباط اآلثار
ف اآلثار العممٌية في ىذا العصر كثيرة جدنا، بىٍمو الٌدكاكيف الٌشعرية الكثيرة لشعراء إكيمكف القكؿ:   

 .(4)طمع عمى آثارىـ معظـ مف تصدل لمتٌأليؼ في ىذا العصرمبدعيف لـ ي
                                                           

 44-42دب العربي العصر المممككي، ص ينظر: عمر مكسى، تاريخ األ(1)

 .47-46ص ف،،ـ(2)
 .3/325ينظر :المقريزم، خطط المقريزم (3)
 .38ينظر :عمرك مكسى، تاريخ االدب العربي العصر المممككي  ص  (4)
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اىتماـ العمماء بكضع الٌشركح  -في ىذا العصر-كمٌما يمفت األنظار بالٌنسبة لمحركة العممٌية     
كما أٌف الٌدراسة الٌنحكٌية في ىذا العصر كانت ال تقكـ عمى الٌدراسة  ،كالحكاشي عمى الكتب الميمة

 عالمنا اك مفكرنا إاٌل إذا أحاط بمختمؼ عمكـ عصره. –بحؽ –أك المفكر ال يعٌد  المتخٌصصة، فالعالـ
ىػ( دٌرس الفقو في المدرسة الخركبية اٌلتي بناىا محمد بف عمٌي 769فابف عقيؿ الٌنحكم )ت     

 .       (1)ىػ( 750الخركبي )ت 
              

ىػ( كاف يتكٌلى تدريس القراءات بجامع ابف 756كأحمد بف يكسؼ الٌشيير بالٌسميف الحمبي )ت   
 .     (2)طكلكف
ىػ( كاف بارعنا في التٌاريخ، كقد برع في الٌنحك كأخذ عٌنو أبك حياف )ت 697كابف كاصؿ )ت      
 .(3)ىػ(745

ستٌقؿ، فاألزىر ظفر بابف الٌدماميني    إضافة إلى ذلؾ كاف ىناؾ مدارس تعٌمـ الٌنحك بشكؿ م       
 (.4)ىػ( ككاف بارعنا في الٌنحك728)ت 

ىػ(، ككاف مف العمماء المشيكريف في 778كظفرت المدرسة المنصكرٌية بناظر الجيش )ت      
 (.5)الٌنحك
ىػ(، كابف 746فجر الٌديف الجاربردم )ت   -في ىذا العصر-كمف أشير عمماء الٌنحك      

ىػ(، 776ىػ(، كالٌسيد عبد ا الممقب بػ"نقرة كار")ت761ىػ(، كابف ىشاـ الٌنحكٌم)ت749 الٌنحاس)ت
 819ىػ( كصاحبنا محمد بف عبد ا بف المحمكد)ت  809ىػ(، كابف جماعة )ت776كابف الٌصائغ)ت 

 .  (6)ىػ(
زالت  ك ماأىذا غيض مف فيض مٌما عيرؼ مف مئات العمماء كآالؼ الٌتصانيؼ اٌلتي طيبعت    

 مخطكطة، كىي تبرز الحركة التٌأليفٌية كالمكسكعٌية الكبرل في العصر المممككٌي كالعثمانٌي. 

                                                           
 .435- 434ينظر: ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف ص  (1)
 .2/269ينظر :المقربزم، خطط المقريزم،  (2)
 . /231  1كطي، حسف المحاضرة يينظر :الس (3)
 . نفسو(4)
 .232 /1ينظر: ـ، ف،  (5)
 .190- 189 /2كاحمد اميف المفصؿ  ،141- 116ص ،ينظر: عبد العاؿ سالـ مكـر ،المدرسة النحكية (6)
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تمؾ ىي صكرة الثٌقافة العامة في ىذا العصر، تمثمت لنا في غزارة التٌأليؼ كتنٌكع الٌتصنيؼ كاٌتساعو   
 .(1)في دكائر المعارؼ العربٌية

 

                                                           
 42-41ينظر :عمرك مكسى، تاريخ االدب العربي العصر المممككي، ص (1)
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 مصنفاتو: المبحث الثٌاني
البٌلئقة  الكبيرةالٌشيرة كلـ ينؿ  ،رجـ لوتى لـ يي  –رحمو ا  –بف عبد ا  اعمى الٌرغـ مف أٌف محٌمدن      

بو كغيره مف العمماء، فإٌف مصنفاتو قد تعٌددت فقد صٌنؼ في الٌنحك كالٌصرؼ كاألدب، كمف أىـٌ 
 مصنفاتو: 

 يٍّ الكفاية في الٌنحك )مختصر في التصريؼ(، كقد سار فيو عمى خطا الٌرض (1
في شركحيـ لشافية ابف  (3)ق(776)كالٌسيد عبد ا (2)ق(746)ردمبٍ ار كالجى ق(686)(1)االسترابادم

 (4)مف )الٌشافية( قكاعد الخٌط جمبلن كافية، ليجرم الحاجب، إذ يقكؿ في مقٌدمة كتابو:" كألحقتي بو مف
، كسمٌيتو)الكفاية( طباقنا لممعنى، كرتٌبتو عمى مقٌدمة كثبلث مقاالت (6)مف )الكافية( (5)مجرل )اليداية(

 .(7)كخاتمة"
كيعٌد ىذا الكتاب القسـ األكؿ مف المخطكط مف مجمكعة ضٌمت قسميف: األٌكؿ فيك "الكافية في النحك" 

 سحاؽ الجعبرم، كالثٌاني كىك مكضكع بحثنا "حكاشو عمى قصيدة البردة".إتحقيؽ 
 ولى ذلؾ في مقدمة كتابإالبف الحاجب حيث أشار  ةاليداية في النحك كىك عمى نمط الكافي (2

 .(8)ةالشافية مجرل اليداية مف الكافيائبل :"فيذا مختصر في التصريؼ ليجرم مف )الكفاية(.ق
 

                                                           
في شمالي إيراف حالينا، تسٌمى  تقع، ك إحدل المدف الشييرة في إيرافسٌمي األستراباذم نسبة إلى مدينة أستراباذ، كىي (1)

 .1/175البمداف، .  ينظر: الحمكم، معجـ ا تسٌمى أستراباذ أك أسترابادجرجاف أك كركاف ككانت قديمن  اآلف

 فقيو شافعٌي. اشتير كتكفي في تبريز. ق(746)تالديف الجاربردمأحمد بف الحسف بف يكسؼ، فخر ىك (2)
 .1/111(. ينظر: الزركمي، األعبلـ،لو )شرح منياج البيضاكم( في أصكؿ الفقو ك )شرح شافية ابف الحاجب

: عالـ بالعربية كأصكؿ الفقو. لو " شرح بالن ٍقرىه كارالمعركؼ  بالشريؼعبد ا بف محمد بف أحمد الحسيني النيسابكرٌل،كينعب (3)
 .4/126،ـ، ف. ينظر: " شرح الشافية "منار " في األصكؿ، ك في النحك، كال
 .الٌشافية: مقٌدمة في الصرؼ البف الحاجب (4)
 5/326دب العربي، األكبركلكمماف،  تاريخ ؛ 1/26بي بكر، الركني في تقكية الكبلـ النحكم، أبف  يعم (5)
 الكافية: مقٌدمة في الٌنحك البف الحاجب ك اليداية شرح مختصر عمييا. (6)
 85النحك، ص ةيافكينظر: عبد ا المحمكد، ال (7)
8
 نفسه. 
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مخطكط حكاشو عمى قصيدة البردة لمحمد بف عبد ا  (1)حكاشو عمى قصيدة البردة (3
ىػ( أحد  شركحات قصيدة البردة لمبكصيرم، حيث حاكؿ مؤٌلفيا أف يبٌيف غريب ما تيٌسر 819المحمكد)

أشكؿ مف ألفاظيا، كأف يبٌيف إعراب كثير مف الكممات، باإلضافة إلى شرح  مف لغتيا، كيضبط ما
 كىي مكضكع بحثنا. كاإلطناب الممؿ، ،فيو الكسطٌية بيف اإليجاز المخؿ مفرداتيا كأبياتيا مراعينا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/714ينظر: آرثر.ج. آربرم، فيرس المخطكطات العربٌية، في مكتبة تشستربتي،  (1)
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 الفصؿ الثٌاني: دراسة في كتاب "حكاشو عمى قصيدة البردة"
 

الكتاب: اليدؼ مف كضعو، التنظيـ المنيجي لمكتاب، اآلراء المبحث األٌكؿ : تحميؿ 
 النحكٌية، كالبَلغٌية، كالمغكٌية.

 .: منيج المؤٌلؼ في الكتاب، مزايا أسمكب المؤلؼ، مآخذ عمى الكتابنيالمبحث الثٌا
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 المبحث األٌكؿ تحميؿ الكتاب كيشمؿ:

 _ اليدؼ مف كضعو:أكالن 
مف الٌشركح المكضكعة عمى قصيدة البردة تبٌيف أٌف ىناؾ  عٌدةمف خبلؿ االطبلع عمى مقٌدمات      

 تعددنا كتنٌكعنا في األسباب اٌلتي دعت أصحابيا إلى اإلقباؿ عمى الٌتصنيؼ كالتٌأليؼ. 

جيب العٌشرح القد انتخبتي ىذه الحكاشي مف كأكضح المؤلؼ في كتابو اليدؼ مف كضعو حيث قاؿ:"   
مىؿو ليا محؿٌّ مف اإلعراب؛ تسييبلن عمى  ..."الغريب المكسكـ بطيب الحبيب ٍفتي إلييا تقدير جي لكٍف أضى

األدًب مف الط بٌلب، كأكمأتي إلى ما استضعفتي بنظرم الفاتًر، كفكرمى القاصًر، مف الكجكه  (1)مةفٍ جى 
." النَّحًكيَّة المذككرًة؛ ًليىتىأمَّؿى فيو الٌناظري
(2) 

، الكجكه الٌنحكٌيةسييؿ عمى طمبة العمـ، كتكضيح بعض كأرل مف ىذا الكبلـ أٌف اليدؼ مف كضعو الت  
 مف اإلعراب. ليا محؿٌ  كأٌنو أضاؼ إلى شرح طيب الحبيب جمبلن 

 _ التنظيـ المنيجي لمكتاب:ثانينا

 فنكف كىي:  أربعةحصر محٌمد بف عبد ا منيجو في شرح نٌص البردة في 

 الٌمغة، إذ بيا تصنع األلفاظ، كتميف المعاني._ 1

 بياف المعنى، كما أمكف استحضاره مف استدالؿ عميو مف الٌشكاىد.  شرحال_ 2

 _ اإلعراب عمى اختصار. 3

 _ الببلغة.4
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 لمغة في نٌص البردة. الٌشارحرؤية  _1
يرل أٌنيا تعيف عمى  متأتي الٌمغة في مقٌدمة اىتماماتو في شرحو لنٌص البردة؛ ألٌنو في تقدير     

 إيضاح األلفاظ، كبياف المعاني.
كمٌما ال شٌؾ فيو أٌف الٌمغة تمثؿي جانبنا ميمًّا في عممية الٌشرح، كالكشؼ عف معاني الٌنصكص    

دراكنا ليذه األىمٌية بذؿخاصةالٌشعرٌية  جيدنا كبيرنا في العناية بألفاظ أبيات البردة، كسمؾ في بيانيا  ، كا 
 طرقنا متعددة، كاعتمد في تناكليا عمى الٌصكت كالٌصرؼ كالمعنى. 

ـٌ ببنية الٌمفظة المشركحة، كفي صكرتيا الخارجٌية، ككيفٌية كتابتيا، كفي جانبيا الٌصكتي، كضبط     كاىت
الٌطريقة المعيكدة لدل القدماء  تمؾكيفٌية نطقيا سميمة؛ احترازنا مف الخطأ كالٌمحف كالخمط، كسمؾ في 

بكسر اليمزة اسـ جبؿ بعينو،  كاإلضـ:حيث كانكا يضبطكف العبارات كيشكمكنيا بالكتابة مثؿ قكلو:"
 .(1)"ـي بمعنى: غضب يغضب غضبنايأضى  ـكبفتحيا مصدر أىضى 

كلـ يكتؼ بيذه الٌطريقة، بؿ استخدـ طريقة أخرل حيث عمد إلى ضبط الكممة المشركحة بالتٌنصيص   
، يبمعنى المينبالٌنبي  في الٌمغة فعيؿه مف النبأ عمى كزنيا أك باإلتياف بمثميا، كشاىد ذلؾ في قكلو: "

كالٌنذير بمعنى المينذر."
(2) 

اآلمي جمع بنيتيا، قاؿ: "ك يتتبع أصؿ الكممة،  أجدهكما اعتنى بالجانب الصرفي لمكممة المشركحة، إذ 
عمى  ةف ثىمىرة، كعند بعض الككفييف آييآيةو، كيجكزي أٍف يككفى ترخيمنا، كأصمييا ًعند سيبكيًو آيىة عمى كز 

كزف تىمرىة، أيٍبًدلىًت الياءي األيكلى ألفنا؛ ًلتحٌركيا كانفتاح ما قىٍبميا عمى القكليف، كعند الفراء آيية بسككًف 
ذفًت  العيًف عمى كىزًف تمرةو، أيٍبًدلًت الساكنةي ألفنا استثقاالن لمٌتضعيؼ، كعند الكسائٌي آييو عمى فاعمة حي

 .(3)ـً كما دابَّة، أك أيٍسًكنىًت األيكلى كأيٍدًغمٍت، ث ـى سيٌيمًت الياءي المثقمة"الياءي األيكلى مخافةى ليزكـً اإلدغا
 كبنى منيجو  في تفسير الٌمغة الٌشعرٌية لنٌص البردة عمى دعامتيف ىما:   
 _ شرح معاني الكممات. 1
 تدعيـ المعاني المطركقة بالٌشكاىد._ 2
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كيبلحظ أٌف استخداـ الٌشكاىد اٌلتي تزيؿ غمكض المعنى في الٌنٌص كاف بحسب الحاجة، كلـ يكف 
. كمثاؿ ذلؾ، يقكؿ البكصيرم:   مفتعبلن

ًمٍف ًشبىع ةو شىرٌّ ًمفى          كىاٍخشى الدَّساًئسى ًمف جيكعو كى ـً  فىريبَّ مىٍخمىصى  الت خى
قىٍد ﴿، طيميى بو، كدسستيو الٌشيء بالتراب، أخفيتو فيو كمنو ديسَّ البعيري باليناءحيث يقكؿ في تفسيرىا: " كى

ابى مىف دىسَّاىىا  ."(1)أيبدؿ مف حرؼ الٌتضعيؼ الياء﴾خى
ات، كمثاؿ ذلؾ تكضيحو لمعنى كممة كمم انيكيستثمر الحديث الٌنبكٌم في إلقاء الضكء عمى مع  
الن يمة بمكغ اليٌمة، كقد نييـى بكذا فيك منيكـ، أم ميكلىع بو، كفي الحديث: "منيكماف ال يقكؿ: " (،الٌنيـ)

 ."(2)يشبعاف منيكـ بالماؿ كمنيـك بالعمـ 
مىـه لمٌناًر  (لظى)في الكٌشاًؼ كما استعاف في تكضيح األلفاظ بكتب التفسير كالمغة حيث يقكؿ: "    عى

كقيؿى اسـه لمدَّركىًة الثٌانية، كقاؿ  ،باب التٌفاسيًر الٌمظى اسـ جيٌنـلي  منقكؿه مف الٌمظى بمعنى الٌميىب، كفي
كًعٍمـً  ى المذككًر في الكٌشاًؼ إضافةي الٌنار إلييا كإضافًة ًعٍمـً الًفٍقًو،فعم ،: الٌمظى الٌميب الخاًلصي الخميؿي 
 .(3)"الٌطب

 

 لشرح المعنى في البردة: الٌشارحرؤية  _2

يحتمؿ شرح المعنى في كتاب "حكاشو عمى قصيدة البردة" مكاف الٌصدارة بيف عناصر منيجو في    
 تحميؿ نٌص البردة، كشرح المعنى لمف يقرأه ىك اٌلذم يعطي شرح القصيدة القيمة األدبٌية العالية. 

ىذه المصادر كقد تنٌكعت المصادر اٌلتي استعاف بيا في شرحو لمعاني أبيات البردة، كقد تمثمت    
 فيما يمي: القرآف الكريـ، كالحديث النبكٌم، كالٌشكاىد الٌشعرية، كاألمثاؿ الشعبٌية. 

تعتمد عمى القراءة الٌدقيقة لممعنى، كىي قراءة تنيض عمى كـ ىائؿ  الحكاشيكيقٌدـ رؤية خاٌصة في    
 مو لقكؿ البكصيرم: مف المعارؼ الٌدينٌية، كمف أمثمة تمؾ القراءة تحميٌ 

بن  -70  ا أبطاؿي أىبرىىىةو كأىنَّييـ ىىرى

 

تىيو ريمي   أىك عىسكىره بالحىصىى مف راحى
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 ا بو بعدى تىسبيحو ببىطنيمىا نىبذن  -71
 

 نىبذى الميسىبّْح مف أحشاًء ميمتىقـ  
 

 .(1)الفيؿً  أصحابً  اسـي رئيسً  :أىبرىىة ،الش جاع :كاألبطاؿي جمع بىطىؿ كىك

 مف ريميى أك كيككف بدالن  ،امصدره منصكبه بفعؿ ىك بمعناهي كىك ريميى أك ييقٌدر نىبيذى نىبذن  ذنا:نب :قكلو"
بو بعدى  ذا مف النبيا لكافى أم كافى ذلؾى الرَّميي نىبذن مقٌدرن  يف مصدري المجيكؿ أك يككفى ذبل النبككً  ،اتفسيرن 

فىعىمى ىذا يككناف مصدر  ،بعد الٌتسبيح-بلـي بلةي كالسٌ عميو الصٌ -ييكنس -تعالى–نىبذى ا : مثؿ سبيحً التٌ 
 .(2)"المعمكـ

 ،خصيات اٌلتي تحٌدث عنيا القرآف الكريـشٌ الحكادث ك كيتضحي مف شرحو لممعنى أٌنو عمى معرفة بال 
 .قٌصة سيدنا مكسى عميو السبلـه يشير إلى قٌصة أصحاب الفيؿ، ك فنجد

كيتكٌقؼ الٌشارح أماـ براعة البكصيرم في استخداـ حركؼ العطؼ في الٌصياغة الٌشعرٌية مٌما يؤٌكد   
 عمى فعالية العبلقات الٌنحكٌية في خمؽ معنى شعرم متمٌيز، حيث يقكؿ في شرحو لقكؿ البكصيرم: 

ػدّّ فىييعػًربى عنػوي نػػاًطؽه بً     فىػػإفَّ فىضؿى رسػػكًؿ اً ليػس لو  فىـً حى
الفعؿ منصكبه بأف مقدَّرةن بعد  عميؿ، كالثٌانٌية في جكاب الٌنفياألكلى لمجٌرد العطؼ ال التٌ  قاؿ الشارح:"

ا، أم ليس لو حٌد، فإعرابي ناطؽ عنو ب ؿ البيت فـ، كأرل أٌف الفاء األكلى لتعميالفاء، كىك لمعطؼ أيضن
 (3)الٌسابؽ؛ لشٌدة اتصالو بو ال لمعطؼ لكماؿ انقطاعو عنو".

 كمف أمثمة شرح المعنى ما فعمو الٌشارح في شرحو لقكؿ البكصيرم:   
ػـً       كػالٌشمًس تظيىري لمعينىٍيًف ًمف بيػػعيدو   صغيرةن كتيًكػؿُّ الطَّػٍرؼى ًمف أىمى

 صٌمىحيث استعاف ىنا بشاىديف مف القرآف، كشاىد آخر مف الٌشعر أكضح مف خبللو مكانة الٌرسكؿ 
فرده مف  ،في الٌظاىر سٌمـ ا عميو ك   صٌمىك صفاتو الفريدة، حيث قاؿ: "ىكذا ىك  سٌمـ ا عميو ك 

و أٌنو مف الٌرسؿ كاحد كامؿ، كلو في عالـ الحٌس نكمكـ كأكمكـ، كلذا الٌنكع الكريـ، كغاية ما عرؼى من
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ـٍ  ﴿قاؿ: ـٌ إٌنو في عالـ القيدس كٌؿ العقؿ، كعقؿي الكٌؿ كلو العٌزة بعد ا ببل ذٌؿ،  ﴾ ًإنَّمىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي ث
ٍيثي ﴿كىك الٌنكر األكؿي األكمؿ، كالفضؿي األعظـي األعدؿ، ككؿ ىذا مع محاسف استعدادتو ـي حى الٌموي أىٍعمى

ـٌ أيف لمٌشمس لىمىاحةه تسميبي القمكب كأنَّى ليا الفصاحة ﴾يىٍجعىؿي ًرسىالىتىو  لشرح الغيييكب. )شعر(:، ث
 ] الكامؿ[                                                                           

يىاءي" ٍجوو لىيسى فيًو حى ٍجوى شىمسي نىياًرنىا     إاٌل بكى  (1) لـ تىٍمؽى ىىذا الكى

ا في شرح المعنى في نٌص البردة أٌنو لـ يكتًؼ بإيراد األدلة الٌنقمٌية مف     كمٌما تمٌيز بو منيجو أيضن
القرآف كالٌسنة، بؿ تجده يضيؼ أدٌلة أخرل تعتمد عمى قدرة عممٌية مكسكعٌية، كاستخداـ األمثاؿ ك مف 

و مارفى أنفو" فصار كـ ىكل ذلؾ قكلو: "كأخذه بالخناؽ، "كالباحث عف حتفو بظمفو"، ك"الجادع بكفٌ 
 (2)بنفسو مف ذركة الحالؽ أك مف كجأى بيده في بطنو بمكسي الحالؽ".

كمف القضايا التي تناكليا في شرحو لمبردة رمزٌية الغزؿ، فقد كاف الٌشارح عمى كعي بأٌف االفتتاحٌية   
ؿ: "كاعمـ أٌنو قد جرت عادة الغزلٌية ال بٌد  أف تككف صكرة رمزٌية لشيء آخر ييدؼ إليو الٌشاعر. فيقك 

الشعراء في ميفتىتىح القصائد الٌتحدث بمكاـز العشؽ مف مقاساة الٌشدائد، كيىعيٌدكنو مف لطؼ المطمع، 
كجكدة المشرع بيا ليعيف عمى اإلصغاء حٌتى كأٌنو ليشفع كييسىم كنو تشبيبنا؛ ألٌنو شبيو حريؽ،  داعية 

االستماع، كىذا ألٌف القمكب جبمت عمى حٌب الجماؿ، كالميؿ الٌسماع، كتحمؿ الٌسامع عمى الٌتكجو، ك 
إلى الكماؿ، كمف أحٌب شيئنا أكثر ذكره، كال تخٌمى عنو في ذكر المحٌب، كالحسف كما نابت مف الٌشكؽ 
كالحزف ييقبؿي الٌسامع تمبية عميو، كيميؿ إلى المضاؼ إليو، فيجد عند االفتعاؿ إلى المقصكد محبلن 

 .(3)نبسطنا، فيحصؿ المتمقي في أقرب مف نفس، فميعتبر الٌطالب في تحصيؿ المأرب"نشطنا، كقمبنا م

 الٌنحكٌية لنٌص البردة:الٌشارح رؤية  _3

يبلحظ عند قراءة شرح الحكاشي امتزاج اإلعراب بالمعنى مٌما يؤٌكد عمى استثمار الٌشارح لمعبلقة    
 بيف اإلعراب ك المعنى، كأثرىا في بياف مقاصد المعنى في الٌنٌص الٌشعرٌم.
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بكم، كنٌكع الٌشارح بيف شكاىده اٌلتي دٌعـ بيا رؤيتو لئلعراب فشممت: الٌشعر، ك القرآف، كالحديث النٌ    
كمف األمثمة عمى استخدامو الٌشكاىد القرآنية في تكجيو اإلعراب، كقؼ يقٌدـ لنا رؤيتو اإلعرابٌية إلعراب 

 كممة)طكبى( في قكؿ البكصيرم:

َـّ أعظمىوي        طيكبى لمنتشؽ منو كممتثـ   ال طيبى يىعدؿي تيربان ضى

بري في معنى الٌتعجًب كالٌتمني، كيككفي صفةن  "كأمَّا إعراب طكبى فإفَّ عامَّة مكارًد استعمالًو ييشعري  بأنَّو خى
: في حٌقًو طكبى لوى، كقد يككفي خبر  لمبتدأ محذكؼو أٍم؛ حاليوي طكبى لوي أٍم حالوي مف شأًنيا أٍف ييقاؿى

ـٍ  :﴿-تعالى –مبتدأ، كقكلو  اًت طيكبىٰى لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ  .(1)﴾" الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

اكتفى الٌشارح في شرحو بتقرير القاعدة الٌنحكٌية بشكؿ مقتضب، ك دكنما حاجة إلى استعراض   
القدرات الٌنحكٌية، ككذلؾ نجده يعرض عف إثارة الخبلفات مكتفيًّا بتمميح لبعض المذاىب، كىك بيذا 

 يكفر عمى القارئ مشٌقة كٌد الخاطر قصد استيعابيا، ك نكرد عمى ذلؾ أمثمة منيا: 

 كما في قكلو:_ الٌشرط: 1   

لّْيىوي   إفَّ اليكل ما تكلَّى ييصـً أٍك يىصـً        فاصرٍؼ ىكاىا كحاذٍر أٍف تيكى

"كما: شرطٌية، كلذا انجـز الفعبلف في الجزاء بحذؼ الياء مف األكؿ، كالٌضمير مف الثٌاني، ككسر الميـ 
ـٍ ﴿المتعاقبة، قيؿ: ما شرطٌيةه زمانٌيةه، كما في قكلو تعالى: ـٍ فىاٍستىًقيميكا لىيي كىي مبتدأه ﴾فىمىا اٍستىقىاميكا لىكي

ـٌ قيؿ: كيجكز أف يككف غير زمانية، كما في قكلو تعالى:  ، كالٌضمير محذكؼ في تكاٌله، ث ال ظرؼه
ٍيرو يىٍعمىٍموي المَّوي ﴿ مىا تىٍفعىميكا ًمٍف خى كـ، إذا  كأرل أٌنو قد تقٌرر عندى الن حاة أفَّ حكـى أسماء الٌشرط حكـ﴾كى

، يككف منصكبنا عمى المفعكلٌية، إف كاف الفعؿي وال إلى متعٌمقكاف بعدىا فعؿ غير مسند إلى ضميرىا، ك 
ف كاف كاقفنا عمى ضميرىا، أك متعٌمقيا، يجكز رفعيا باالبتداء، كنصبييا، بإضما ر ناصب كاقفنا عمييا، كا 

ف لـ يكف كاقعنا عمييا، كال ع بعدىا عمى شريطة الٌتغير، مى ضميرىا، كال عمى متعٌمقيا، يككف منصكبنا كا 
عمى الٌظرؼ، أك المصدر في الٌشرطية، إف كانت غيرى زمانٌية، كىك الٌظاىر كانت مفعكؿى تكٌلى، إذ 
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معنكينا، كال حاجة إلى تقدير  ما تكٌلى اليكل يييمكو، أك سىدٌ  المستكف  فيو، ككذا في الفعميف بعده، أم
ضمير، لـ يتعٌيف فيو االبتداء، لجكاز نصبو عمى الٌظرفٌية، كاستغنى عف  الٌضمير، كلك بمحؿ كقيٌدرى 

تقدير المفعكؿ، كيككف المعنى إٌف اليكل، أم زماف صارى كالينا، أك يىصـ، كعمى التٌقديريف، مع ما في 
، كتقدير الجممة ،عمى ا ٌليو  ألكؿ أٌف اليكل مصـ، أك كاصـ كؿٌ خيره، خبر إفَّ شيء، عمى تقدير تىكى

 .(1) إياه، كعمى الثٌاني أف اليكل مصـ أك كاصـ في جميع أكقات تكٌليو"

 يقكؿ في: _  "نيابة حركؼ الجٌر عف بعضيا:2

 لقد نسبتي بو نسَلن لذم عيقيـً           أٍستىٍغًفري ا ًمٍف قىٍكؿو ًبَلى عىمىؿو 

ٰى لىيىا﴿كالبلـ بمعنى إلى، كما في  كحركؼ الجر عند سيبكيو ينكب بعضيا عف  ،﴾ ًبأىفَّ رىبَّؾى أىٍكحى
"  .(2) بعضو

 ك ذلؾ في قكلو:_ االبتداء بالٌنكرة: 3

ـً إفَّ لىنىا  بيٍشرىل لىنىا مىٍعشىرى اإًلٍسَلى
 

 ا غىٍيرى ميٍنيىًدـً ريٍكنن ًمفى الًعنايىًة  
"بيشرل لنا إٌما خبري مبتدأ محذكؼو أٍم حاصؿي البياًف المذككر بيشرل، كلنا: صفةه أك مبتدأه خبريهي محذكؼه  

"، كفيو  أٍم بيشرل لنا قد ثىبىتىٍت، أك قكليوي: بيشرل مبتدأه كلنا خبريهي عمى طريقًة قكليـ:"شرٌّ أىرَّ ذا نابو
فاعؿه معننى، كالثٌاني: أنَّوي مكصكؼه بصفةو محذكفةو، فعمى األٌكًؿ ما ثىبىتى بيشرل  كجياف: أحدىما أنَّوي 

بمثؿ ىذا المذككر إاٌل ليذه األٌمة، كعمى الثٌاني: بيشرل عظيمةه ال تيٍكتىنىوي اختصَّت بنا أك عمى مذىب 
ـه﴾  ﴿يىا بيٍشرىلٰ :-تعالى –سيبكيو أفَّ الٌنكرةى تصمح لبلبتداًء أك يككفي منادل، كما في قكلو   :أمٍ ىٰىذىا غيَلى

تعالى فإفَّ ىذا أكانؾ، كلنا صفة أك بتقدير: ككني لنا، كمعشر اإلسبلـ: إٌما مينادنل، أك عمى 
 .(3) االختصاص كما في :"نحفي معاشرى األنبياًء"

                                                           
 .83قسـ التحقيؽ، ص (1)
 .92قسـ التحقيؽ، ص (2)
 .189قسـ التحقيؽ، ص (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya5.html


 

37 

 

 

 _ الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ بأجنبٌي: يقكؿ:4

ـً  اؿً عىف العيذَّ  إفَّ الميحبَّ       تىني النُّصحى لكف لىستي أىسػػمىعيوي ضمىحَّ  ػػػػػػمى  في صى

"كأرل أف تعٌمقىوي بأسمعو محؿ تأمؿ، إذ يمـز منو الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ باألجنبي الذم ىك إفَّ  
االستئنافية كاسميا، ككذا بيف اسـ إف كخبرىا باألجنبٌي الذم ىك الظرؼ المتعمؽ بالجممة التي قبميا، 

"كذلؾ ال يجكز م  .(1) ف غير ضركرة، كفي صمـ خبر إفًّ

 _ أـ المنقطعة كالمتصمة: يقكؿ في شرح بيت: 5

ـٍ ىبًَّت الريحي ًمٍف تمقاًء كاظمػػػةو     كأىكمض البرؽي في الظٍَّمماءً  ػـً  أى  مف ًإضى

ف فعبلن ففعؿ؛ كلذا ال  "فإف قيؿ يجٌب أف يمي    ـٌ المتصمة، مثؿ ما يمي: اليمزة إف اسمنا فاسـ، كا  أ
؟ بؿ يقاؿ: أـ عمرنا. قمنا ىذا مف باب ىجراف المفظ كرعاية المعنى؛ ألٌنو  يقاؿ أزيدنا ضربتى  أـ أكرمتى

ـٌ مف اليبكب كاإليماض، كلدٌقة ىذا المعنى ذىب بعض الٌشارحيف إلى ـٌ  قاؿ أمف الٌتذكر مزٌجت، أ أٌف أ
بمعنى: بؿ، كاليمزة تككف إضرابنا عف الٌسؤاؿ األكؿ، كاستئنافنا لمسؤاؿ اآلخر، كالمعنى بؿ  (2)منقطعة

أىٌبت الٌريح إلى اآلخر؟ كالكجو ما ذكرناه أكلى، كلك قاؿ القائؿ باالنقطاع، إف الٌناظـ لما قاؿ: أف 
يماض، فإٌنيما إف حدثا تعىيَّنا سبب المزج؛ ىك الٌتذكر أضرب عنو، كسأؿ عف حدكث اليبكب كاإل

 (3)لمسببٌية، كال يحتاج إلى السؤاؿ عف سبب المزج، لكاف كجينا حسننا لبلنقطاع."

 

                                                           
 .70قسـ التحقيؽ، ص (1)

في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة:" كقد نقؿ عف أبي عبيد "أف أـ المنقطعة جاءت لمجرد االستفياـ )في األصؿ يكجد طمس  (2)

بمقدار كممة( فإف صح النقؿ أمكف التكجيو بو ." ك )أـ( استفيامٌية، كقد يككف فييا معنى اإلنكار، أك اإلضراب، كتككف متصمة 

، كمنفصمة مٌما قبميا.ىذه "أـ" تككف متصمة: عاطفة، أك منقطعة بمعنى بؿ، فتككف بيذا االعتبار لممعادلة بيف ما قبميا كما بعدىا

 .596-3/585منقطعة. ينظر: عباس حسف، النحك الكافي،
 .55قسـ التحقيؽ، ص (3)
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 البَلغٌية لنٌص البردة: الٌشارحرؤية  _4

تمثؿ القضايا الببلغٌية، كما يرتبط بيا مف تذٌكؽ، ك استحساف ك نقد مف أىـٌ القضايا اٌلتي تساعد      
ا بالغنا.  عمى فيـ الٌنٌص، كلكٌف الٌشارح لـ يتكٌسع فييا، كلـ يكًؿ ىذا الجانب اىتمامن

ات بكجكد لكف مف ك قد جاءت ىذه المعطيات الببلغٌية اٌلتي أفرغيا الٌشارح في ثنايا شرحو إشار     
: المعاني اٌلتي يخرج بيا االستفياـ، فقاؿ: في قكؿ  ألكاف الببلغة دكف تعٌمؽ أك شرح، ك مف ذلؾ مثبلن

 البكصيرم:

مىيؾى عيديكؿي الدَّمع كالسػَّػػػقىـً  بِّا بعدى ما شػىػيدىٍت      بو عى  فكيؼى تينكري حي

 (1)كاالستفياـ لئلنكار كاالستبعاد.""

 كقد يذكر بعض المصطمحات الببلغية دكف شرح، كما في شرحو بيت البكصيرم:      

يؼ أىلىـ برىأسي غىيرى ميحتىشػػػػػػـ ميؿ قػػرل    ضى  كال أىعىدَّت مفى الفعؿ الجى

ـٍ ﴿كلٌما استعار الٌضيؼ لمشيب رٌشحيا بمفظ القرل، كما في: " ارىتييي ت تّْجى قكلو ضيؼ إلى  ﴾فىمىا رىًبحى
 (2)إما تضميف".اآلخر، 

كقد دٌعـ الشارح رؤيتو الببلغٌية في شكاىده فشممت: الٌشعر، كالقرآف، كمف ذلؾ قكلو في شرح بيت      
 البكصيرم:

ـً  ـو كالدَّىري في ىمى  كالٌزىًر في تىرىؼو كالبدري في شىرىؼو    كالبحري في كىرى

في كجو كما ذكر، كاألكلى أٍف تيجعؿى ىذه "كفي البيت كجكهي الشَّبو األربعًة مذككرةه إاٌل في األٌكليف 
 الٌتشبييات كيمَّيا مما فيو المشٌبو أتـٌ مف المشٌبو بو كما في قكلو: شعر:    

                                                           
 .61قسـ التحقيؽ، ص (1)
 .75قسـ التحقيؽ، ص (2)
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 ] الكامؿ [                                                                 

ًميفىًة ًحيفى  ٍجوي الخى بىاحي كىأىفَّ غيرَّتىوي     كى بىدىا الصَّ " كى  (1)ييٍمتىدىحي

بالزىر في نعكمتو كبالبدر في شرفو كعمك  سٌمـ ا عميو ك  صٌمىفي البيت أربعة تشبييات. شبو النبٌي 
 .فالتشبييات مرسمة مفصمة ،منزلتو كبالبحر في جكده الكاسع كبالدىر في ىمتو التي ال تفتر

 

 المبحث الثاني:

: منيج المؤلؼ في الشرح:  أكالن

 ، كىي:ردة مجمكعة مف الخطكاتفي شرحو ألبيات البي مٌحمد بف عبد ا اتبع  

 _ قٌدـ لشرحو بمقٌدمة ضٌمنيا سبب نظـ ىذه القصيدة كما كرد عف البكصيرم. 1

 .التٌالي_ شرح كٌؿ بيت أك بيتيف عمى حدة حٌتى ينتيي كينتقؿ إلى البيت 2

 ح القضايا الٌنحكٌية ك الببلغٌية.ككضٌ  ،_ شرح األلفاظ المفردة كما يتعٌمؽ بيا مف معافو 3

 اإلعرابٌية،  د كجكىيامف اإلعراب بالٌنسبة إلى ما يجاكرىا، كعدٌ  محؿ الجمؿكبٌيف ، الكممات عربى أى _ 4
 كاحتماالتيا الممكنة؛ لييفيـ فحكل الكبلـ.

_ شرح المعنى المقصكد مف تراكيب الجمؿ، كذكر خكاص الكممة المستعممة في ذلؾ الٌتركيب، 5
 مدل مطابقتيا لقصد الٌناظـ.ك 

 األحاديث الٌنبكية كاألمثمة.بكثير مف اآليات القرآنية ك مكاطف عٌدة ستشيد في ا -6

                                                           
 .123قسـ التحقيؽ، ص (1)
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 ستشيد أحياننا بعدد مف آراء العمماء كأقكاليـ.ا -7

 الٌصبلة عمى الٌنبٌي.بختتـ شرح البيت ا -8

 مصادر الكتاب: ثانينا
مٌكنو مف و، كىذا عمؽ ثقافتو، ك كانت سببنا في سعة اطبلعفي حقبة زمنٌية  -رحمو ا–نشأ المؤٌلؼ 

 االطبلع عمى آراء المتقٌدميف كالمتأخريف مف العمماء ك اإلفادة منيـ.

كقد أشبع  محمد بف عبد ا المسائؿ كالمكاضيع ك القضايا اٌلتي تطرؽ إلييا، أك عمد إلى بسطيا      
ٌشكاىد كالٌنقكؿ، كأكثر المصادر اٌلتي اعتمد عمييا القرآف الفي شرحو بعدد ىائؿ مف األمثمة ك  كمناقشتيا

 الكريـ كالحديث كالدكاكيف الٌشعرٌية مف الٌشعر القديـ، كاستشيد كذلؾ بأقكاؿ العمماء كآرائيـ.

كحٌدد في خاتمة شرحو أٌنو اعتمد في شرحو عمى كتاب اسمو )الٌطيب الحبيب( حيث يقكؿ: "قد      
د بف محمد محمٌ كىك شرح ل،(1)العجيب الغريب المكسـك بطيب الحبيب" شرحال انتخبتي ىذه الحكاشي مف

 محبٌ  اسمو : " طيب الحبيب ىدية إلى كؿٌ ، ك (802الخجندم األخكم، أبي الطاىر، جبلؿ الديف )
ذم أكرمنا بديف اإلسبلـ . . . " . جمعو بعض تبلمذتو مف إمبلئو في الحـر أكلو: "الحمد  الٌ ك  ،لبيب"

 .كلـ أعثر عميو، كتجدر اإلشارة ىنا أٌني قد بحثت عنو في كٌؿ مكاقع البحث،(2)ريؼبكم الشٌ النٌ 

منيا: بعضيا ذكر اسمو، مف المصادر اٌلتي استقى  عف مجمكعة الحكاشي ىذه لنا تكشفكقد     
 كبعضيا اكتفى باإلشارة إليو، كبعضيا اآلخر نقؿ منيا كسكت.

 :المعرفة المختمفة كما يظير في ما يميقد نقؿ عف عمماء كثر في حقكؿ ك 

 _ الٌمغة: الصحاح لمجكىرم، كتاج العركس لمزبيدم.1

_ الٌنحك: الميبىرد، الخميؿ، سيبكيو، الكسائي، الفراء، اإلسفرئيني، الرضي االستبراباذم، المفصؿ 2
 لمزمخشرم، كقد تناثرت آراؤىـ في الكتاب.

                                                           
 .237قسـ التحقيؽ، ص (1)
  .194/  2السخاكم،الضكء البلمع ؛ 1336/  2كشؼ الظنكف حاجي خميفة، (2)
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 م، ككتاب لباب التفاسير لمكرماني._ الشريعة: كقد ذكر كتاب الكشاؼ لمزمخشر 3
 تحٌدثت عف ىذه المصادر الٌتي عٌكؿ عمييا المؤٌلؼ _رحمو ا_في حاشية قسـ التحقيؽ.كقد 
 مزايا أسمكب المؤٌلؼ في الكتاب: ثالثنا
"حكاشو عمى قصيدة الحكاشيه يذلمف المعمكـ أف يككف لكؿٍّ عمؿو سماتو الخاٌصة، ك لعٌؿ المتتٌبع     

 لمحمد بف عبد ا يمكف أف يبلحظ األمكر اآلتية: البردة"

ا، ك عباراتو كأمثمت_ الٌسيكلة كالكضكح في ألفاظو ك 1 مكصبلن إلى الغرض و، فأسمكبو كاف سيبلن ككاضحن
 المنشكد بطريقة تجذب القارئ.

يقتضيو بعيدنا عف اإليجاز المخؿ، كاإلطناب الممٌؿ، إاٌل ما كاف األسمكب الٌشٌيؽ في عرض المادة _ 2
 التٌفصيؿ. ك  شرحالالمقاـ مف 

في الجانب الٌصكتي يا الخارجٌية ككيفٌية كتابتيا، ك _ اىتمامو ببنية الكممة المشركحة في صكرت3
 كالٌصرفي كأصؿ الكممة.

 _ نزاىتو العممٌية في اإلشارة إلى مف سبقو مف العمماء.4

 ثقافتو ك سعة اطبلعو.ىذا دليؿ عمى عمؽ ليتو البارزة في شرح األبيات، ك _ استقبل5

ا لمشرح ك  _ استشياده9 ا لمفائدة.بآراء الٌنحاة كالقيراء كالٌمغكييف إيضاحن تمامن  ا 

 تعزيزه. بؽ ذكرىا إلثراء شرحو ك تكضيحو ك _ استعانتو بالمصادر المختمفة اٌلتي س10

ـٌ  ،ج في شرحو حيث يبدأ بتكضيح المفردات الٌمغكٌية_تدرٌ 11  كيراعي الٌترتيب.الٌدقيؽ، الشرح يبني ث
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 مآخذ عمى الكتاب: رابعنا

إلى إيفاء الغرض،  -مف ذلؾ–ال شٌؾ في أٌف المؤٌلؼ كاف يتكٌخى الٌدٌقة كالٌصكاب في كتابو، رامينا    
يصاؿ الفكرة بأيسر طريقة، كعمى الٌرغـ مف ذلؾ، فقد كقع في بعض اليفكات ك الٌسقطات في أثناء  كا 

 عرضو المادة ك ىي:

 ذلؾ في الحكاشي. تالٌشعرٌية إلى قائميا، كقد بينٌ  نسبة الٌشكاىد_ إىمالو 1

 _ عدـ استخدامو " قاؿ تعالى أك قكلو تعالى" قبؿ بعض اآليات، في حيف فعؿ ذلؾ مع آيات أخرل. 2

اآلخر، ك قد عالجنا  يا_ ذكره كثيرنا مف آراء العمماء، فنسب بعضيا إلى أصحابيا، كلـ ينسب بعض3
 .ذلؾ في الٌتحقيؽ

–فإٌف األمكر اآلنفة الٌذكر ال تنقص مف قيمة الكتاب أك مف شخصية المؤٌلؼ   -كمع ىذا–كلكف   
 ألٌف الكماؿ  كحده.  -رحمو ا
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 القسـ الثٌاني الٌتحقيؽ.
_ مقٌدمة الٌتحقيؽ  أكالن

 ثانينا_ كصؼ المخطكط

 ثالثنا_ منيج الٌتحقيؽ

 رابعنا_ تكثيؽ نسبة الكتاب 

 صنيفوت زمفخامسنا_

 صكر المخطكطسادسنا_ 

 الٌنٌص المحٌقؽ_اسابعن 
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 :مقٌدمة الٌتحقيؽ: أكالن 
 
البردة اٌلتي أيلفت في القرف التٌاسع  عمى كتاب )حكاشو عمى قصيدة البردة( مف أىـٌ الشركح د  عى يي 

اليجرم، كقد جاء تحقيؽ ىذا الكتاب؛ إلحياء تراث اآلباء كاألجداد، ككشؼ الٌمثاـ عف شرح آخر في 
 شرح البردة نظرنا ألىمٌيتيا كمكانتيا في المديح الٌنبكٌم.

 :كصؼ المخطكط: ثانينا
البحث  (1)كلـ أعثر عمى غيرىا مع طكؿاعتمدت في تحقيؽ ىذا الكتاب عمى نسخة كحيدة أصمية،    

ككثرة التٌفتيش في بمداف كثيرة خاصة مراكز المخطكطات، كلعٌؿ انفرادٌية ىذه الٌنسخة جعمتني أرغب 
ـٌ أحكـ  فيما إذا كنت عنيا نظرنا لعدـ كجكد نسخ أخرل، كلكٌنني آثرت أف أعكد إلييا، كأنظر فييا ث

 أـ أتركيا. بالعناية كالتحقيؽ سأختارىا
فكجدتيا نسخة ال يعيبيا الييتـ لذا فقد عدتي إلى المخطكطة كقرأتيا غير مٌرة قراءة فاحصة،       

الكحدة، كليس فييا الٌنقص ما يضطرني محٌققةن إلى البحث عف نسخة ثانية تككف تيكىأىةن لي في العمؿ، ك 
ا في اإلقداـ عمى تحقيؽ نٌصيا، فأقدمت مطمئنةن لما كجدتو ف ي النسخة مف كماؿ ككضكح فمـ أجد حرجن

في المبدأ كالمنتيى، باإلضافة إلى أف ىذه المخطكطة الٌتي تتككف مف قسميف القسـ األكؿ كما أسمفنا 
األمر اٌلذم شجعني  (2005في عاـ) سحاؽ الجعبرم )الكفاية في النحك(، كنيشرإسابقنا حققو األستاذ 

 عمى تحقيؽ القسـ الثٌاني منيا. 
 
 
 
 

                                                           
جامعة األردنٌية، كمركز الممؾ فيصؿ اللـ آؿ جيدنا في البحث عف نسخ أخرل لممخطكط  كمركز المخطكطات في  (1)

 في الجامعة العبرٌية، باإلضافة إلى مكتبات أخرل عينيت بالمخطكطات. تلممخطكطات، ك مركز المخطكطا
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 كمف مكاصفات ىذه الٌنسخة المعتمدة ما يمي:   
( كفي كؿ كرقة صفحتاف، ك صفحاتيا 4288(كرقة، تحت رقـ )96_ تقع ىذه الٌنسخة في )1

( سطرنا، متكسط 17سـ(، كفي كٌؿ منيا )13.4سـ(، كعرض )18.2( صفحة بطكؿ )192المكتكبة)
 ( كممة. 12كؿ سطر)

ؽ ت بخط نسخي كاضح كجٌيد مع تعمياألبيات كخاتمة، ككيتب_ الٌنسخة مقٌسمة إلى مقدمة كشرح 2
 الٌشارح نفسو.

 طو بشكؿ كامؿ.نسخة بذكر بيت الٌشعر مع ضب_ عينيت ال3
 _ خمك الٌنسخة مف األخطاء أك السقط إاٌل ما ندر، كقد عالجت ذلؾ نظرنا لقمتيا. 4
ٌكرت في مكتبة تشستربتي5  إيرلندا.-دبمف-_صي
ا في الٌنسخة._ يبدك الٌتسمسؿ المن6  يجي كاضحن
 _ لـ تكف جميع صفحات الٌنسخة مرقمة مف أكليا إلى آخرىا.7
قاؿ الشيخ اإلماـ العالـ العبٌلمة، جماؿ اإلسبلـ، قيٍدكىة األناـ، فخر _ جاء في أٌكؿ الٌصفحة األكلى:" 8

بك عبد ا، محمد بفي العمماء األعبلـ، بقٌية الٌسمؼ الكراـ، زيف األدباء، حٌجة البمغاء، شرؼ الٌديف، أ
ـٌ البكصيرمٌ   الخ. (1)..."سعيد الٌدالصٌي، ث

 _ زييٌنت الٌنسخة بعبلمات الٌترقيـ المناسبة في بعض المكاطف.9

قد أنتخبتي ىذه  حيث كيتبت بخٌط المؤٌلؼ نفسو فقاؿ في الخاتمة: " (2)_ كىذه النسخة ىي األصمٌية10
نَّؼ ًبطىٍيبىًة الطٍّيبىًة: بطيب الحبيب، العجيب الغريب المكسكـ  شرحالالحكاشي مف  بطيب الحبيب الميصى

نبعي شىٍرًعًو كمىٍظيىر  إذ ىي مياجريهي كمٍسكىنيوي كفييا مسجديهي كمنبرهي كمحرابو كمعبديه كىي مىيبطي كٍحيو كمى
تىٍمتييا في طيًب ربيع األٌكؿ المطيًَّب بطيب مكًلًده كبٍعًثًو الخ ائض في حياضو مف دينو، كفييا مىٍرقىديه، كخى

 .(3)ىجرتًو كرحمًتًو"

                                                           
 .51قسـ التحقيؽ، ص (1)
 .2/714ينظر: آرثر.ج. آربرم، فيرس المخطكطات العربٌية في مكتبة تشستربتي ) دبمف/ إيرلندا(  (2)
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شرحو بالٌدعاء كالصبلة عمى الٌنبٌي حيث قاؿ: " فنعكذي با ًمف شيركر أنفسنا،  -رحمو ا-_ ختـ 11
ًج  ـى بسعادًة آجاًلنا، كيٍقريفى بالن جى كمف سيئاًت أعمالًنا كنسأليوي بالتَّضٌرًع كاالبتياًؿ إصبلح أحكاًلنا، كأٍف يخت

كًبنا، محٌمدو كعمى آلو آمالىنا فيٍّنا، كشفيًع ذينكبنا، كميفىرًٍّج كيري ، كأٍف ييصمٍّي عمى سيٍّدنا كنبٌينا كقائًدنا كحى
، أفضؿى الٌتحٌية كالٌسبلـ، ًبعىدىًد أنفاًس األناـ، قطراًت الغىماـ في كيؿٍّ يكـو إلى يكـً  الًعظاـ، كأصحاًبًو الكراـً

"  .(1)القياـً

 :الٌتحقيؽمنيج : ثالثنا
 ،كما كضعيا المؤٌلؼ ،لٌما كانت الغاية مف تحقيؽ الٌنصكص إٌنما ىي إخراجيا صحيحةن سميمةن       

ٍيطةو كحذر،  ،فقد بذلت الجيد في ىذا الٌسبيؿ مراعينا ما تستكجبو إعادة الٌنٌص إلى كضعو األٌكؿ مف حى
 كدٌقة كأمانة، كقد تككف ىذه اإلعادة إلى األصؿ أصعب مف كالدة أصؿ جديد.

 : تيةكمف ىذا المنطمؽ فقد التزمت في إخراج كتاب )حكاشو عمى قصيدة البردة(  بالقكاعد اآل      
 كالٌنحكٌية. ئٌية كالٌصرفيةتحرير الٌنٌص حسب القكاعد اإلمبل -1
مراعاة عبلمات الٌترقيـ حٌيث كضعتيا في مكاطنيا المناسبة قدر المستطاع؛ ليساعد ذلؾ في فيـ  -2

 نصكص الكتاب.
ة، الٌضركرة مف تكضيح كمم وإلي إثبات الٌنٌص كما كرد عف المؤٌلؼ دكف أم تدخؿ، إاٌل ما دعت -3

 كقد أشرت إلى ذلؾ في الحاشية.ب كممة خاطئة، أك زيادة كممة ناقصة، أك تصكي
رجاعيا إلى مصنفات أصحابيا.ع -4  زك اآلراء كا 
كاإلشارة إلى اسـ الٌسكرة  ،العناية التٌامة باآليات القرآنية الكريمة مف حيث إتماميا إف لـز األمر -5

 كضبط اآليات عمى المصحؼ الٌشريؼ ككضعيا بيف قكسيف متميزيف. ،كرقـ اآلية
 ردة في الٌنٌص مف كتب الحديث )كالمسند(،ألحمد بف حنبؿ ك األلباني.تخريج  األحاديث الكا-6
تماميا إف كانت ناقصة ،االىتماـ بالٌشكاىد الٌشعرية مف حيث تخريجيا مف دكاكيف أصحابيا-7  ،كا 

مستعينا بمعاجـ المغة )كمساف العرب(، البف  ،كتفسير كمماتو الغريبة ،كبياف المعنى العاـ لمشاىد
 ،كفي حاؿ لـ أعثر عمى ديكاف صاحبو ،كما أشرت أيضا إلى بحر الٌشاىد كمكطف االستشياد ،منظكر

 كنت أيرجعو إلى الكتب اٌلتي عنيت بذلؾ مع اإلشارة إلى نسبتو إلى قائمو.
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 تخريج األمثاؿ مف كتب األمثاؿ )كمجمع األمثاؿ (لمميداني.-8
 ،)كالكافي بالكفيات (لمصفدم،التراجـ المعتمدة التعريؼ باألعبلـ الكاردة في النص مستعينا بكتب-9

 مكاف.مراعيةن في ذلؾ اإليجاز كاالختصار قدر اإل ،ك)األعبلـ (لمزركمي ،ك)بغية الكعاة( لمسيكطي
معتمدةن في ذلؾ عمى كتب المغة  ،تفسير الكممات الٌمغكية الٌصعبة اٌلتي لـ يشرحيا المؤلؼ-10

ك)تاج  ،أبادم ك)القامكس المحيط( لمفيركز ،نظكرك)المساف(البف م ،)كالصحاح(لمجكىرم
 (لمزبيدم.لعركسا

 التٌقيد بالٌتسمسؿ الٌزمني في كفاة العمماء حيث األقدـ فاألقدـ ابتغاء الٌدقة كالمكضكعٌية.-11
 لمكتاب. فنٌية_ كضع فيارس 12

 كالرمكز اٌلتي كضعتيا ىي:
ككذلؾ حصر رقـ كجو الكرقة ، المتف اىد الشعرم فيالشٌ  (بحر)لحصر  [  ]القكساف المعقكفاف

 المخطكطة أك ظيرىا.
 لحصر اآليات القرآنية. ﴿ ﴾القكس المزخرؼ
 كاألمثمة الٌتكضيحٌية اٌلتي مثؿ بيا المؤٌلؼ.،"   " لحصر األمثاؿ كمأثكر الكبلـ عبلمة التنصيص

كالكممات الساقطة  ،)   ( لحصر رقـ اليامش لمتعميؽ عميو كتكضيحو، ك حصر اسـ الكتابالقكساف
ا.،مادة الكممة مف المعاجـ المغكية مف المخطكط ككذلؾ لحصر  باإلضافة الى حصر سنة الكفاة أيضن

كحصر رقـ صفحات المخطكط األصمي، فرمزت لكجييا بالٌرمز)أ( ك لظيرىا بالٌرمز)ب(، ىكذا 
  ./ب(1/أ(، )ؽ 1)ؽ
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 :تكثيؽ نسبة الكتاب: ابعنار 

 مف األدٌلة اٌلتي تثبت نسبة ىذا الكتاب إلى محمد بف عبد ا ما يمي:     

 تشير إلى أٌف ) حكاشو عمى قصيدة البردة( لمحمد بف عبد ا بف المحمكد. (1)_ أٌف الكتب المطبكعة1

2 : لكدكد العبدي الميٍذًنبي الٌضعيؼي ا"_ كرد في الٌصفحة األخيرة مف المخطكط) الكتاب المحقؽ(: يقكؿي
رىهي ا  بعيكب نفًسو،  -تعالى –الٌراجي رحمةى ربٍّو الٌمطيؼ الكدكد، محمَّدي بفي عبًد اً بًف المحمكًد، بىصَّ

ٍمًسًو، في جكاًر حظائًر قيٍدًسًو: قد انتخبتي ىذه الحكاشي مف  العجيب الغريب  شرحالكآكاهي عندى حمكؿ رى
نَّؼ ًبطىٍيبىةً   .(2)الطٍّيبىًة: بطيب الحبيب" المكسكـ بطيب الحبيب الميصى

 زمف تصنيفو:: خامسنا

إلى زمف تأليفو، كلكٌنو أشار في نيايتو إلى زمف  -في مقٌدمة الكتاب–لـ يشر محمد بف عبد ا  
:" كالمقصكد أف ختـ ىذه الحكاشي كاف في الحادم كالعشريف مف شير ربيع األٌكؿ  االنتياء منو قائبلن

عامنا مف التٌاريخ اليجرم. مف ركح ا كركحو في الفردكس األعمى"الٌداخؿ في سنة تسع عشرة 
(3) . 

 

 

 

 

                                                           
خزانة الممؾ فيصؿ،؛ مركز 2/714ينظر: آرثر.ج. آربرم، فيرس المخطكطات العربٌية في مكتبة تشستربتي ) دبمف/ إيرلندا(  (1)

 .53/246،فيرس مخطكطات -التراث 
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 طصكر المخطك 
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 الصفحة األكلى مف المخطكط
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 الصفحة قبؿ االخيرة مف المخطكط
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 المخطكطخيرة مف الصفحة  األ
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ، كبو ثقتي  أ(/1)ؽ

الٌشيخ اإلماـ العالـ العبٌلمة، جماؿ اإلسبلـ، قيٍدكىة األناـ، فخر العمماء األعبلـ، بقٌية الٌسمؼ (1)قاؿ  
ـٌ  الكراـ، زيف األدباء، حٌجة البمغاء، شرؼ الٌديف، أبك عبد ا، محمد بفي سعيد الٌدالصٌي، ث

خمط فالج أبطؿ  البكصيرٌم، تغٌمده ا برحمتو، في سبب إنشاء ىذه القصيدة: "كنت قد أصابني
، سٌمـ ا عميو ك  صٌمىنصفي، كلـ أنتفع بنفسي، ففٌكرت في أف أعمؿ قصيدة في مدح الٌنبٌي، 
، في سٌمـ ا عميو ك  صٌمىكأىستشفع بيا إلى ا، تعالى، فأنشأت ىذه القصيدة، فنمت، فرأيت النبٌي، 

تي، فمقيني في أٌكؿ الٌنيار بعض المناـ، فمسح عمٌي بيده المباركة، فعكفيتي لكقتي، فخرجت مف بي
، سٌمـ ا عميو ك  صٌمىالفقراء، فقاؿ: يا سٌيدم أيريد أف تعطيني القصيدة، التي مدحتى بيا الرسكؿ، 

كلـ أكف أىعممتي بيا أحدنا. قاؿ: فقمت، كقد حصؿ عندم منو شيء، كأٌم قصيدة تيريد؟ فإٌني مدحت 
" كا قد سٌمـ يرة ، فقاؿ: اٌلتي أٌكليا: "أمف تذٌكر جيراف بذم ، بقصائد كثسٌمـ ا عميو ك  صٌمىالٌنبٌي، 

ٌنفىت فيو، كرأيتو، عميو الٌسبلـ، يتمايؿي كما يتمايؿ  سمعتيا البارحة، كىي تينشىدي بيف يدٌم مىٍف صي
 (2)الٌصاحب بياء الٌديف ما جرل بيني كبينو لمناس، فبٌمغتالقضيب، فأعطيتو القصيدة، فذىب، كذكر 

إاٌل حافينا، كاقفنا، مكشكؼى  /ب(1)ؽ، فاستنسخ القصيدة، كنذر أف ال يسمعيا (3)لممؾ الظاىركزير ا
الٌرأس، ككاف يحب  سماعيا كثيرنا، كيتبٌرؾ بيا ىك كأىؿ بيتو، كرأكا مف بركاتيا أمكرنا عظيمة في: 

 دينيـ، كدنياىـ. 

ٌقعى الصاحب بياء الٌديف_ ا         لمذككر_ رمده عظيـ، أشرؼ منو عمى كلقد أصاب سعد الٌديف ميكى
ٌما غيره، يقكؿ لو: امض إلى الصاحب بياء  العمى، فرأل في منامو قائبلن: إٌما النبٌي، عميو الٌسبلـ، كا 

                                                           
في األصؿ: كيتب عمى اليامش األيمف: "القصيدة مأخكذة مف القصد؛ ألٌف الٌشاعر يقصد تجكيدىا ، كتيذيبيا، كالٌتاء لمنقؿ  (1)

 إلى االسمٌية. أك مف القصيد كىك: المخ الٌسميف اٌلذم يتقصد أم يتكٌسر إذا أخرج مف قصبتو لسمنو". 
ىػ(، كاف فقيينا ديننا رئيسنا كافر الحرمة، .ينظر:  704ف بف حنا ) ت ىك أحمد بف محٌمد بف عمٌي بف الصاحب محيي الٌدي (2)

 . 1/141؛ السخاكم، الٌتحفة المطيفة،1/335العسقبلنٌي، الٌدرر الكامنة، 
ىػ (كىك الٌسمطاف بيبرس العبلئي البندقدارم الصالحي، ركف الٌديف، الممؾ  676 - 625الظاًىر بىٍيبىٍرس عاش ما بيف )(3)

خبار كاآلثار. مكلده بأرض القپچاؽ. كأسر فبيع في سيكاس، ثـ نقؿ إلى حمب، كمنيا إلى القاىرة. حب الفتكحات كاألالظاىر: صا
 . 2/79، الزركمي، األعبلـ، 3/438ينظر:الٌصفدم، الكافي،
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ذ منو البردة، كاجعميا عمى عينيؾ تفؽ، قاؿ: فنيض مف ساعتو. كجاء إلى الصاحب كقاؿ  الٌديف، كخي
ٌنما عندم مديح الٌنبٌي، لو: ما رأل في نكمو، فقاؿ الصاحب: ما عن  صٌمىدم شيء ييقاؿ لو البردة، كا 

، إنشاء البكصيرٌم، نحف نستشفي بيا، فأخرجيا، ككضعيا سعد الٌديف عمى عينيو، سٌمـا عميو ك 
 فبرأت كىك جالس، فعكفيى مف الٌرمد لكقتو.

كىذه القصيدة بركاتيا كثيرة، يطكؿ شرحيا، فتقرأ عند طمب الحاجات، كنزكؿ الميٌمات، فإٌنيا        
عظيمة البركات، رحـ ا ناظميا، ككاتبيا، كقارئيا، كمستمعيا، كنفع بيا، كببركاتيا مف ميدحى بيا 

 .(1)ا عمى سيدنا محمد، كآلو أجمعيف صٌمىيف، ك سٌمـ جميع الم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
في األصؿ  : جاءت عبارة "سيدنا محمد ك آلو أجمعيف" في كسط الصفحة. كبعدىا يكجد بياض في الصفحة بمقدار أربعة  (1)

 أسطر.
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 (1)/أ( بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ ، رٌب تمّْـ بالخير2)ؽ

ا با الفتٌاح الحكيـ، كميصٌمينا           حامدنا ا العمٌي العظيـ، كمستعيننا با العزيز العميـ، كمستفتحن
عمى سٌيد جميع األشراؼ، محٌمد بف عبد ا بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، كعمى آلو، 

 لمتٌبعيف لو، كاآلاٌلؼ، كسائر المتشٌبييف بو، كبيـ في األفعاؿ، كاألحكاؿ، كاألكصاؼ.كصحبو ا

 (3) قاؿ الناظـ: . (2)] ك الغزؿ كشككل الغراـ الٌنسيب الٌنبكمٌ  :الفصؿ األكؿ[

 ]البسيط[                                                                          

 ـً دى ة و بً مى قٍ مي  فٍ رل مً تى دمعنا جى جٍ زى مى             ـً مَّ سى _ أًمٍف تذىكًُّر جيرافو بذم 1

 

، كالتٌذٌكر يككفي بعد  (4)الٌذكر           ـٌ بالقمب، كبالكسر بالمساف، كعند بىعضو كؿ في كؿو بالضَّ
، كالياء كاأللؼ  (6)كاف، كىك مصدر (5)النسياف، مف أٌييما أيضيؼ إلى المفعكؿ، كجيراف جمعي جارو

ألٌنيا مىصىب   ؛، كنيراف، كًمف األكلى متعمقة بمزجت، كقيٌدمت(7)فييما عف كاك، كما في كيزاف

                                                           
 في األصؿ: يكجد فكؽ البسممة بيت شعر بالمغة الفارسٌية ىك: (1)
 باخكف كشتو بيـ" أم زياد صحبت يا رانت اندر ذم سمـ              شكف جػـ آمنحتي"
2
 لألٌضاح. زٌادة 

  45البكصيرم،الديكاف،ص (3)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف مف الصفحة بخط صغير:" كفي بعض الشركح أف التذكر مف األخطار بالجناف بعد  (4)

النسياف، فالمعمـك مف أف التذكر إٌنما ىك في الجناف ال المساف، لكف القياس ال ما ذكره الشارح، رحمو ا، فإٌف التذكر اٌلذم مف 
 في المساف".  مزيد الذكر بالكسر ينبغي أف يككف

 في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة بيف السطكر بخط صغير:" أم مف المضمـك كالمكسكر". (5)
ف ال يكمؼ منو ال  (6) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف مف الصفحة بخط صغير:" كجعؿ المصدر مضافا إلى الفاعؿ كا 

 تمٌطؼ منو، فافيـ".
 .4/31ك أٍككىازه ك ًككىزةه. ينظر: الجكىرم، الصحاح، ًكيزىافه  ككز: الكيكزي جمعوكيزاف:  (7)
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صفة جيراف، ( 2)سٌمـ ؛ إذ المزج ثابت ميشاىىد، كالس ؤاؿ أفَّ سببو ىذا أـ ذاؾ قكلو بذم (1)االستفياـ
، بفتح البلـ، نكعه مف سٌمـ، ك سٌمـ كؼ كمكصكؼ ذم، أم كائنيف بمكاف ذم كمتعٌمؽي الباء محذ

ا_ مف شجر الكادم، كفي البيت سٌمـ الٌشجر، كبكسرىا جنس ل ة، كما في: كىًمـ ككىًممة كىي _أيضن
، كلؾ (4)كىك صفة لو معا، كىما لبلبتداء (3)كبلىما صحيح كالٌسماع بالكسر كًمف الثٌانية يتعٌمؽ بجرل

عكض  سٌمـ ، كالتنكيناتي في غير يتعٌمؽ بمزجتى  (6)تعتبر في األكؿ مع االبتداء السَّببٌية، كبدـ (5)أف 
لممخاطب مع أٌنيا تفيد الٌتعظيـ في الكٌؿ، كالكثير في  /ب(2)ؽكىك الكاؼ  (7)عف المضاؼ إليو،

ـٌ المرادي بقكلو مزجت دمعنا بدـ بالٌتحقيؽ، كالٌتمثيؿ تصكيرنا لشٌدة البكاء كاإلفراط فييما،  غير مقمة، ث
ففي الكاسع: امتزاج الٌدمع بالٌدـ في الجرياف يككف في الحزف مف شٌدة الٌتعب كىك: اإلعياء، كالبكاء، 

ريغ لما في العيف مف غىرب الماء. ثـ الٌشعراء يجٌردكف مف أنفسيـ مخاطبنا يتحٌدثكف معو، فميس كالتٌف
شيء كاحد مطمبنا كمطالبنا، كأٌنيـ يريدكف إظيار اإلعراض مف أىؿ الزماف؛ لقٌمة صداقتيـ، كعدـ 

 اغتناميـ شكايات اإلخكاف. 

ره دـ، قد تحٌقؽ أٌف كٌؿ عارض ال بٌد لو مف يقكؿ: أٌييا الباكي؛ لفرط األلـ بغزير دمع أكث        
سعي، كلكٌؿ فرع أصؿ لو ينتسب، فما سبب ىذا العارض الغريب كالحادث العجيب أمف التذكر، أـ 

 اليبكب، كاإليماض؟ فبٌيف لنا، كامًض ما أنت ماض.

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف مف الصفحة بخط صغير:" ألف التذٌكر سبب المزج كالسبب مقٌدـ طبعا، فقيٌدـ ىنا  (1)

 أيضا".
مكاف، كقد يجعؿ عبارة في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف مف الصفحة:" يعني أف ذم سمـ: عبارة عف مكاف، فمكصكفو ال (2)

 عف قبيمة، فالباء بمعنى مع، أم جيراف مع قبيمة" كتحت ىذه العبارة كتب: ىـ صاحب سمـ، ذكره الشارح رحمو ا".
 .في األصؿ: كتب بيف السطريف فكؽ ىذه الكممة:" أم معا جاريا مف مقمتو" صح (3)
 ..." في األصؿ: طمس بمقدار كممة.مف في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة:" أم كمييما كممتيف  (4)
 في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "أم يجعؿ مف األكلى لمتعميؿ، فإنو أحد معانييا". (5)
" اؿفي األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة :" كجعمو متعٌمقا بجرل بناء عمى أف مزجت كجرل تنازعا فيو كأعمً  (6)  جرل ليس بحسفو

 جرياف دكف التقاطر كاالنسكاب مبالغة لطيفة  يقتضييا المقاـ".ككتب جانبيا: "في كصؼ الدمع بال
 في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة :" قيؿ أك الحبيب في قكلو جيراف". (7)
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مف مقاساة  كاعمـ أٌنو قد جرت عادة الشعراء في ميفتىتىح القصائد الٌتحدث بمكاـز العشؽ           
الٌشدائد، كيىعيٌدكنو مف لطؼ المطمع، كجكدة المشرع بيا ليعيف عمى اإلصغاء حٌتى كأٌنو ليشفع 
كييسىم كنو تشبيبنا؛ ألٌنو شبيو حريؽ،  داعية الٌسماع، كتحمؿ الٌسامع عمى الٌتكجو، كاالستماع، كىذا 

شيئنا أكثر ذكره، كال تخٌمى عنو  ألٌف القمكب جبمت عمى حٌب الجماؿ، كالميؿ إلى الكماؿ، كمف أحبٌ 
في ذكر المحٌب، كالحسف كما نابت مف الٌشكؽ كالحزف ييقبؿي الٌسامع تمبية عميو، كيميؿ إلى المضاؼ 
إليو، فيجد عند االفتعاؿ إلى المقصكد محبلن نشطنا، كقمبنا منبسطنا، فيحصؿ المتمقي في أقرب مف 

 نفس، فميعتبر الٌطالب في تحصيؿ المأرب. 

 /أ(3)ؽ

ـٍ ىبًَّت الريحي ًمٍف تً _ 2 ـً (1)ػػػةو     كأىكمض البرؽي في الظٍَّمماءً مى اظً قاًء كى مٍ أى ػ  (2)مف ًإضى

أـ متصمة، ىٌبت الريح ىبكبنا: ماجت، كىٌب عف النكـ ىبًّا: انتبو، كىٌب يفعؿ: طفؽ، كىٌب           
ىًجدي ًريحى  ﴿معركؼ كيككف بمعنى الرائحة كمنو  (3)البعير في السير ىبابنا: نىشيطى .الريح ًإنّْي ألى

ـٍ ﴿كيستعمؿ لمغىمىبىة كالد كلة، كمنو: (4) ﴾ييكسيؼ كي تىٍذىىبى ًريحي ميكا كى كفي الخبر: "ال ، (5)﴾كىال تىنىازىعيكا فىتىٍفشى
، فإٌنيا مف ركح ا تعالى"  أم مف رحمتو. (6)تسب كا الريحى

                                                           
ىذه الكممة بيف السطكر بخط صغير : "الٌظبلـ أٌكؿ الميؿ، كالظممة، كرٌبما كصؼ بيا يقاؿ: ليمة  ؿفي األصؿ: كتب أسف (1)

 ظمماء: "أم مظممة. 
 .45البكصيرم، الديكاف،ص (2)
بيا  لٌشر، كالرياح بالخير، فإٌنو قرلفي األصؿ كتب عمى اليامش األيمف مف الصفحة بخط صغير:" كال اختصاص لمريح با (3)

كىاًكدى ﴿الى: تعمكضع الخير، كما في قكلو  يحى فىيىٍظمىٍمفى رى . فإف  الريح: راحة اإلبؿ الٌسفف، 42/33﴾،  الشكرل، ًإف يىشىٍأ ييٍسًكًف الرٍّ
ا"  ا، كال تجعميا ريحن .ينظر: الطبراني، معجـ كسككنيا شٌدة. نعـ غمب استعمالو في الشٌدة، كعميو الحديث: " الميـ اجعميا رياحن

 (.11533، حديث رقـ ، )11/213الكبير، 
 .12/94يكسؼ،  (4)
 .8/46األنفاؿ،  (5)
 .(7305، حديث رقـ) 27/333، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير ،ينظر: األلباني (6)
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ـى الغيظ: تجٌرعو، ككاظمة: اسـ مكضع           كمف لبلبتداء. كالتمقاء: الجية، كىظى
بعينو، ككأٌنو (1)

مىضى أم: لمع، كاإلضـ: بكسر اليمزة اسـ جبؿ بعينو، كبفتحيا مصدر  في الٌسيؿ، أكمض بمعنى كى
فعمى  أك، أىضـ يأضـي بمعنى: غضب يغضب غضبنا. قيؿ كاك العطؼ إما عمى حقيقتيا، أك بمعنى

األكؿ: يككف الٌترديد بيف الٌشيء كالٌشيئيف؛ ألٌف )أك( تدخؿ أحد المذككريف في خير المعطكؼ بأـ، 
تأمؿ بفيـ، كالمراد مف الترديد منع الخمكٌ، إذ الغالب أف التذكر، كىبكب الريح، ككميض البرؽ مف 

يككف االستفياـ لطمب تعييف ما جية منازؿ المحبكب كٌؿ منيا يىحمؿي الميحبَّ عمى البكاء، فعمى ىذا 
الٌنشر كالفيضاف،  (2)ليس بخارج، كىك: إما بعض المذككر، أك مجمكعو، كيجكز أف يراد مف اليبكب

ف فعبلن  ف الٌريح: الٌرائحة، فإف قيؿ يجب أف يميكم ـٌ المتصمة، مثؿ ما يمي: اليمزة إف اسمنا فاسـ، كا  أ
 ؟ بؿ يقاؿ: أـ عمرنا.ففعؿ؛ كلذا ال يقاؿ أزيدنا ضربتى أـ أكرمتى 

ـٌ مف معنى؛ ألٌنو قاؿ أمف الٌتذكر مزجقمنا ىذا مف باب ىجراف المفظ كرعاية ال ت، أ
بمعنى: بؿ،  (4)منقطعة ض الٌشارحيف إلى أٌف أـكاإليماض، كلدٌقة ىذا المعنى ذىب بع(3)اليبكب

                                                           
في األصؿ: كتب عمى الجانب األيمف مف الصفحة:" منى غير متصرفة، لمعممٌية كلمتأنيث ؛ لكف صرفت ىنا لمضركرة  (1)

 الشعرية " 
في األصؿ: كتب عمى الجانب األيمف مف الصفحة:" أك تقكؿ أف الفعؿ منيا منٌزؿ منزلة المصدر في قكلو،" كتسمع بالمعيدم  (2)

 خير مف أف تراه عمى كجو، كبالجممة ال بٌد مف تعسؼ". 
، أك (3) سؤاؿ، إٌنما ىك)في  في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: " كما قيؿ: إٌف بعد اليمزة فعؿ مقدر، أم أخرجت، فميس بشيءو

كما كقع، كتحقؽ ببل شبية، كما ذكره في الصدر، كىذا ىك المشيكد في الكتب الشرح األصؿ يكجد طمس بمقدار كممة كاحدة(، ك 
النحكية كما قاؿ  الراضي، أف األكلى أف يمي اليمزة، كيجكز المخالفة نحك: "عندم زيده أـ عمرك"، كما قاؿ سيبكيو، كلكف المعاد 

ىكذا كبلمو، كنقؿ أيضا مف شرح نحك)المفتاح( ، كأنت تعمـ أف حمؿ البيت عمى ىذا القكؿ غير المشيكر أحسف مف  لو أحسف
 حممو عمى المشيكر كارتكاب الٌتكٌمؼ". 
ىػ (محمد بف الحسف الرضي األستراباذم ، نجـ الديف،عالـ بالعربية، مف أىؿ  686الرضي ىك: الرضي األستراباذم )  ت 

مف أعماؿ طبرستاف( اشتير بكتابية، الكافية في شرح الكافية، البف الحاجب، ك شرح مقدمة ابف الحاجب كىي المسماة أستراباذ )
 .3/283، كحالة، معجـ المؤلفيف،6/86الزركمي، األعبلـ،  . ينظر:بالشافية، في عمـ الصرؼ

، ليكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي السكاكيىنا إشارة إلى كتاب  ىػ(. 626الخكارزمي الحنفي اليعقكبي.) ت  مفتاح العمـك
، ص  .1ينظر: السكاكي، مفتاح العمـك

في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة:" كقد نقؿ عف أبي عبيد "أف أـ المنقطعة جاءت لمجرد االستفياـ )في األصؿ يكجد طمس  (4)
فييا معنى اإلنكار، أك اإلضراب، كتككف متصمة  بمقدار كممة( فإف صح النقؿ أمكف التكجيو بو ." ك )أـ( استفيامٌية، كقد يككف

لممعادلة بيف ما قبميا كما بعدىا، كمنفصمة مٌما قبميا.ىذه "أـ" تككف متصمة: عاطفة، أك منقطعة بمعنى بؿ، فتككف بيذا االعتبار 
 .596-3/585منقطعة.ينظر: عباس حسف، النحك الكافي،
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بؿ أىٌبت الٌريح إلى اآلخر؟  اليمزة تككف إضرابنا عف الٌسؤاؿ األكؿ، كاستئنافنا لمسؤاؿ اآلخر، كالمعنى
ف سبب المزج؛ ىك الٌتذكر أضرب إباالنقطاع، إف الٌناظـ لما قاؿ: كالكجو ما ذكرناه أكلى، كلك قاؿ القائؿ

حدكث اليبكب كاإليماض، فإٌنيما إف حدثا تعىيَّنا لمسببٌية، كال يحتاج إلى  /ب(3)ؽعنو، كسأؿ عف 
 بلنقطاع.لالسؤاؿ عف سبب المزج، لكاف كجينا حسننا 

يقكؿ: سبب ىذا البكاء الممزكج بالٌدماء، أىك الٌتذكر اٌلذم ىك: مف الٌشؤكف الٌداخمية، أـ اليبكب       
كاإليماض الٌمذاف ىما مف األمكر الخارجية؟ فإٌف ىذه المكاضع منازؿ أحبابو كمرابع أصحابو، كتعٌمؽ 

، ريحه يىيب  مف جية مقاـ المحبكب فآثاره، كييثير شكؽى برؽو يممع مف جانب دياره، كسرد الكبلـ  المحبَّ
لىو، كالييماف تحت سطكات اليجراف، كعدـ الٌتحٌير ىنا  عمى كتيرة االستفياـ المشعر باإلبياـ ينبئ عف الكى
ٌف الحسف مالؾ رقاب األلباب ككاسر جنكد العقؿ  شيء عف الٌتكقؼ الغالب، كالكلع المحٌر المغالب، كا 

 بلب.بالٌسمب، كالٌنيب، كالغ

: اٍستىًفٍؽ، يىًيػػػػـً ؟3 ما ًلقىٍمبىؾى إٍف قيمتى تػػا     كى : اٍكفيفا، ىىمى _ فما ًلعىٍينىٍيؾى إٍف قيٍمتى
(1) 

، ألٌنيا تيفصح عف الٌشرط (2)الفاء في جكاب شرط محذكؼ، كىي: اٌلتي يسٌمييا البعض الفاء الفصٌيحة    
إف قمت: إٌني سمكتي عنيـ، فما لعينيؾ بقرينة الٌسياؽ المحذكؼ، كالٌتقدير إف أنكرت ما نسبناؾ إليو، أك 

، كيجكز أف يككف لمعطؼ عمى االستفيامٌية الٌسابقة، كما (3)كىك قكلو: أيحسب الٌصٌب البيت
الـز أك (5)كىاىنا لمتعجب كالعامؿ في لعينيؾ الفعؿ المقٌدر أم ما عرض أك ما حدث كؼٌ  (4)استفيامٌية،

                                                           
  419البكصيرم، الديكاف، ص (1)
حتى نياية الصفحة: " كيجد تسمٌيتيا بالفصٌيحة ككنيا مختصة بكبلـ الفصحاء كعف المصنؼ األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر ك  في (2)

الفاء في كتاب، سٌمي فصيحة يستدٌؿ بيا عمى فصاحة المتكٌمـ، فيي كبلـ فصيح، ككممة فصيحة كصفت الفاء بيا عمى إسناد)في األصؿ 
نٌ  ، ككاف المطمكب مف يكجد طمس بمقدار كممة( كا  ما بكبلـ البمغاء؛ ألٌف المراد مف الحذؼ الٌداللة عمى أف المأمكر لـ يتكقؼ عمى اتباع ألمرو

المأمكر االنفجار كال الضرب، كمثؿ ىذا المعنى الدقيؽ ال يذىب إليو إال البميغ، مف شرح الكشاؼ العبٌلمة)في األصؿ يكجد طمس بمقدار 
رىٍت ًمٍنوي  اٍضًرب﴿ كممة(  كقكلو تعالى: رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى  .2/6". البقرة،﴾بّْعىصى

 أم البيت التالي ليذا البيت في البردة. (3)
ٌميا عامة ير: "نحسب المعنى أك بالعمكـ فإٌف أسماء االستفياـ كالٌشرط كغفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر مف الٌصفحة  بخط ص (4)

مٌية معرفة قياسنا عمى مف االستفيامٌية، فإٌنو ذكر الٌشيخ ابف الحاجب)في اإليضاح المفصؿ(قاؿ فيو: "مف ف ما االستفياإكما ذكر النحاة، كقيؿ:
ب في أبكؾ؟ مبتدأ، لككنيما معرفتيف إلى غير ذلؾ، فقيس عمى مف، كحكـ بتعرفتو أيضا، كقد ييقاؿ: لك سمـ كبلـ الٌشيخ فالقياس ممنكع، كالغال

كقكعيما  ما ىك الٌنكرة، كىذا دليؿ تكرر كمو، فافيـ. ثـ إف )في األصؿ: طمس بمقدار كممة( إٌف ىك عند جكاب مف ىك المعرفة، كفي جكاب
لييماف. ككذا بمعنى ترٌتب ىيماف العينيف، كصميـ القمب، إٌنما يظير ذلؾ، أريد زيادة الييماف، كالييـ، فالمعنى أٌنؾ إذا قمت لعينيؾ اكففا أكثرا ا

 .قياس، كمعادلة. فافيـ "
في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة بخط صغير:" فالمعنى: اكففا عف البكاء، أٌم" امتنع عنو، أك اكففا البكاء اسفنا عف  (5)

 السيبلف، كحذؼ الفعكؿ لضيؽ المقاـ مع العمـ بو ".
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: )بكسر دًت الماشيةي إذا نىىمى  /أ(4)ؽىمى: ساؿ  ،متعدٌ  ـى : تحٌير، كىًى ـى ت لمرعي، استفاؽ: أفاؽ، ىا
ًمطى فيو، كبفتح ّـَ يا في الماضي يىًيـ إذا ذىب كىمالياء( غى و في شيء، كىك يريد غيره، كالٌظاىر أٌف ىى

ـى   .في البيت مف ىا

حاالف، كالتٌقدير (1)كالقكؿي لمقمب كلمعيف، عبارةه عف اإلرادة منيما، كالقصد إلى منعيما، كالٌشرطٌيتاف  
ما حدث لعينيؾ يتعيَّفي عمى تقدير طمبؾ الكٌؼ منيما، كما عرض لقمبؾ ىائمنا عمى تقدير طمبؾ 

ـٌ أٌف الحٌب في ا تعالى يندب إظياريه "إذا أحٌب أحديك كفي غيره  (2)ـ أخاهي فميعممو"االستفاؽ منو، ث
ذا اشتير يتعٌسر األمري عمى المحٌب، (3)نندب إخفاءه مف عشؽ. "فعىٌؼ فكتـ فمات، ماتى شييدان" ، كا 

 .(4)كقد جاء "استعينكا عمى قضاء الحكائج بالكتماف"

ـى ىذا البكاءي ا        بابة، فىعىبلى لعادم عف يقكؿ: إف كنت تنكر الكآبة، كاالفتناف باليجر، كالصَّ
ـي قمبؾ في أكدٌية الكساكس ببل إرادة ؟ فما لعينيؾ إف أردت منيما الكٌؼ عف البكاء  ـى ييي العادة؟ كًل
عجزتا عف اإلمساؾ؛ لشدة االبتبلء، كما لقمبؾ إف طمبتى منو اإلفاقة مف السكرات، يتضجَّر، كيتحيَّر 

 لقمب منو ميتىيَّـه متبكؿ.مكصكؿ كا (5)في األفكار كالخطرات، سعى دمع المحٌب بفىٍيًضوً 

                                                           
في األصؿ :كتب عمى اليامش أعمى الصفحة: قكلو: "كالشرطيتاف ألٌف المذككر في بعض الكتب الٌنحكٌية أف الٌشرط ال يقع  (1)

ف ابنتي، إال إذا أعطؼ عمييا  حاالن أصبلن إال إذا أخرجت عف حقيقة الٌشرطٌية كمع ذلؾ ال يقع حاالن بدكف الكاك، نحك: أكرمؾ كا 
ف لـ تأًتني، فمعٌؿ األكلى أف نجعؿ الٌشرطيتيف استفيامنا، كاف لٌما أظير الٌتعجب فإٌنو يجكز ترؾ الكاك نحك: آ تيؾ إف آتيتني، كا 

عف حاؿ العينيف فكاف المستفيـ عنو يقكؿ: مف أٌم شيء تتعجب منيا؟ فأجاب: أف المتعجب مف ىذه الحالة العجٌيبة كأٌنؾ متى 
آلخراف ال يناؿ  إذا، كرحمو ا، كحالٌية الٌشرطٌية حالٌية جزائيا كأنيـ مف بياف أمرتيا بترؾ البكاء أكثر بكائيا لغمبة المحٌبة، كا

 التصكير )في األصؿ: طمس بمقدار ثبلث كممات(." 
 .(661،  حديث رقـ) 20/279ينظر: الطبرانٌي، المعجـ الكبير، (2)
 .(1153، حديث رقـ) 1/658ينظر: السخاكم، المقاصد الحسنة،  (3)
 .(1449، حديث رقـ) 2/427كيانٌي، مسنده ، ينظر: الر  (4)
ا، كفيضكضةن، أم كثر حٌتى ساؿ عمى صفة الكادم."  (5)  في األصؿ : كتب عمى اليامش األيمف: "فاضى الماء يفيضي فيضن
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ـه     ما بيف مينسىجـو منو كمٍضطَّػػػػػػرـً _ أىيىحسىبي الصَّبُّ أٌف الحبَّ مينكىتً 4 ػ
(1) 

أك لئلنكار التكبيخي، أم ما ينبغي أف يككف، كقكلؾ:  (2)االستفياـ لمتعجب، كالٌتعجيب،        
مياه مضى بكسر عينو، كسفبله  يفٌتح، قيؿ: األكؿ  أتعصي ربَّؾ؟ يحسب مف أفعاؿ القمكب، كعي

 أفصح، كالثاني أقيس.

ألٌف العاشؽ بٌكاء غالبنا. اإلنكتاـ: االستتار. االنسجاـ:  ؛: العاشؽ مف صٌب الماء(3)الٌصبي         
. االضطراـ: االشتعاؿ، كاالنصب أـ الميحٌب عكض عف المضاؼ إليو، أم أف حبَّو  /ب(4)ؽابي
كقمبه مضطـر بنار الحب،  (6)، أم دمع منسجـ،(5)، كمكصكؼ منسجـ كمضطـر محذكؼ(4)منكتـ

، كأف مع اسمو كخبره قاـ  كمنو صفة لمنسجـ أك حاؿ مف الضمير فيو، كمنو بعد مضطـر محذكؼه
، قيؿ: ما مكصكلة بمعنى الذم، (7)مقاـ ، كالتقدير أيحسب الٌصٌب انكتاـ حٌبو حاصبلن مفعكلي يحسبي

                                                           
ا، حٌيث غٌير سكؽ  (1) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف :"في البيت التفات عمى مف صٌب، صاحب المفتاح كالجميكر أيضن

الكبلـ مف الخطاب إلى الغيبة، كما أٌف في البيت اآلتي التفات مف الغيبة إلى الخطاب، عف البكاء كعف الييـ" . ك البيت في: 
 .419البكصيرم، الديكاف، ص

  .في األصؿ: كتب بخط صغير فكؽ الكممة: "أك بنٌية الٌتعميؿ" (2)
كاألصؿ صىبٍّ بالكسر كحدٍّ كىذا ليستقيـ إذا كاف الزمنا ) في  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الٌصب صفة مشٌبية (3)

 األصؿ: طمس بمقدار ثبلث كممات(."
في األصؿ:كتب أعمى الصفحة: "صو، كقيؿ زائدة بيف ظرؼ منكتـ أك حاؿ مف ضميره، كقيؿ تامة صفة منكتـ، كقكلؾ:  (4)

، قيؿ: مصدرٌية كالمصدر حينٌية ،  أم منكتـ كقت حصكلو مف كذا ككذا."  ضربت ضربنا، أك بمعنى أم ضربو
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر مف أعمى الكرقة: "أك ظرؼ لغير المنسجـ، كالضمير مف عمى كؿ تقدير إٌما عائد إلى  (5)

 .ىٌبت، فمف ابتدائية، أك إلى حٌب، فمف تعميمية"
في األصؿ :كتب عمى اليامش األيمف: "المينسجـ كالميضطـر إٌما بالكسر عمى إٌنيا اسـ فاعؿ، أك بالفتح عمى أٌنيما مصدراف  (6)

ميمياف  كالمصدر إٌما عمى حقيقتو أك بمعنى اسـ فاعؿ، كجعؿ الشارح الجار كالمجركر حاالن يكزف باختيار األٌكؿ، العتباره حذؼ 
 ."المكصكؼ

كتب عمى اليامش األيسر: "معنى قياميا مقاـ أٌف المنسكب كالمنسكب إليو المذيف اقتضاىما فعؿ القمب يفيماف في األصؿ:  (7)
مف اسـ إٌف كخبرىا، فإٌف معنى عممت زيدنا قائـ، عممت زيدنا قائمنا، ال حاجة إلى تقدير مقاـ المفعكؿ بو الثٌاني، بؿ منعو بعض 

متحقؽ في عممت أٌف زيدنا قائـ، ىك قياـ زيد، كىك أٌكؿ نحك: عممت قياـ زيد حاصؿ،  المحققيف، أك يختمؼ متعٌمؽ العمـ، فأفٌ 
 لكاف المتعمؽ ىك حصكؿ قياـ زيد، ال قياـ زيد نفسو ..."في األصؿ: طمس بمقدار كممة.
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، ليككف جممة اسمية، أم  كمنصكبه باإلبداؿ مف الحٌب، أك عمى الٌصفة منو، كصدر الٌصمة محذكؼه
 الحٌب اٌلذم ىك بيف كذا ككذا، أم ممتبس بيما، كأرل أف ما مكصكفة، كالظرفية بعده صفتو، كىك
حاؿه مكطئو مف الٌضمير في محٌبتكـ، أم أيحسب الٌصٌب أٌف الحٌب منكـ حاؿ ككنو شيئنا مستقرنا بيف 
عؿ ما المكصكلة صفةن ال يجكز، فبل ييقاؿ اشتريتي الكتابى ما  ا جى ، كأيضن دمع منسجـ، كقمبه مضطـر

ا ما يمـز الفصؿ بي(1)تعممتو، أم الذم تعممتو، كذا ذكر صاحب الٌمباب ف الٌصفة كالمكصكؼ ، كأيضن
ا كيؼ يجكز حذؼي صدر الٌصمة مف غير قرينة كال ضركرة؟.  بالخبر، كأيضن

يقكؿ: أيظف  العاشؽ أٌف العشؽ يبقى مستكرنا بإخفائو، كال يصير مشيكرنا، أك الحاؿ أٌنو متبلزـي        
ٌف م ا ظيرت آثاره المدمع المدرار في الظاىر، كمبلبس لممغيض المستعمؿ في الباطف، كالخاطر كا 

ال يتألى ستره، كال إنكاره، فإف الجكدى بعيرفو يبكح، كالمسؾ بعىرفو يفكح، كالنَّكر بنشره ينكح، كالن كري 
(2) 

 ح.بضكئو يمك 

  

                                                           
ئيني، المباب، ص ق(،ينظر: اإلسفرا406حمد بف محمد بف احمد االسفرائيني)ت،ألالمباب في عمـ اإلعرابىنا إشارة إلى كتاب (1)

35-36. 
ٍكءي أيَّان كاف. ك النٍَّكر)بالفتح( : األبيضي منو، أم مف الزٍَّىر، كالزىري األصفر ، كذلؾ أٌنو يىٍبيىض   (2)  ثـ يىٍصفىٌر الن كر )بالضـٌ( : الضَّ

جرًة : إٍزىاريىا .ينظر: الزبيدم، تاج ،ك النٍَّكر أىٍنكىاره ، كالن ٌكاري كاحدتيو نيكَّارةه . كنكَّرى الشجري تىٍنًكيران : أخرجى نىٍكرىه . كتىٍنًكيري الشٌ 
 العركس،مادة: نكر.
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 (1) كال أىًرٍقتى ًلًذٍكًر الباًف كالعىمىـً           ا عمى طىًمًؿ عن مٍ لكال اليكل لـ تيًرٍؽ دى _ 5

لكال المتناع الٌشيء لكجكد غيره، كخبر المبتدأ بعدىا كاجب الحذؼ، كشيء عاـ إف لـ           
كىك المراد /أ( 5)ؽيكف دليؿ عمى تعٌينو كتقديره، لكال اليكل مكجكد فيؾ كاليكل مصدر ىىكيىوي أحٌبو،
األكؿ  (3)، كالتنكيف(2)ىنا، كفي الٌشرع ميؿي الٌنفس إلى خبلؼ ما يقتضيو الٌشرع. إراقةي الماء صب و

 ، كما في قكلو شعر:(4)لمٌتعظيـ، كالثٌاني لمٌتحقير

 ]الطكيؿ[                                                                      

اًجبه   لىوي  لىٍيسى       يىًشينيوي    أىٍمرو    كيؿّْ   عىفٍ   حى اًجبي  اٍلعيٍرؼً  طىاًلًب  عىفٍ  لىوي  كى  (5)حى

قنا :سير يسير سيرنا، كالباف: نكع مف الٌشجر، ييشىبَّوي بو القىد ،        : أثر الدار، أىرؽى، يىأرىؽ، أىرى كالٌطمؿي
ـي الجبؿ، كالعبلمة كالمشيكر في فٌف، كالـ العىمى
ًلديليكًؾ ﴿لذكر، المكقؼ كما في قكلو تعالى:(6)

عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً ﴿، كما قيؿ في قكلو تعالى: (8)أك ألجؿ الباف ،(7)﴾الشٍَّمسً  نىضى كى

                                                           
 419البكصيرم، الديكاف،  (1)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الٌصبابة رٌقة الٌشكؽ كحرارتو، بالٌضـ البقٌية مف الماء في اإلناء." (2)

 .1/375ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
ىك تنكيف كىمنا ككأٌنو أراد بتعظيمو التكثٌير، فأٌف إكثار البكاء مف دالئؿ الكداد، كال في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف :"ك  (3)

 ."يبتعد أف يجعؿ التنكيف لمتعميؿ، إشارة إلى أٌنو لكال المحٌبة كاليكل لـ يقع منؾ بكاء قميؿ، فكيؼ بالكثير. فافيـ

مسند إليو فرد مبيـ مف جنس، ثـ يتكصؿ المتكمـ بذلؾ إلى إفادة قد يؤتى بالمسند إليو نكرة لعدـ الٌداعي فيدٌؿ عمى أٌف الأم  (4)

 .1/127ينظر:المراغي، عمـك الببلغة،الٌتعظيـ تارة كالٌتحقير أخرل.
أم لو مانع عظيـ، ككثيره عف كؿ عيب، كليس لو مانع  البيت لمركاف بف أبي حفصة الممقب بابف الٌسمط، ك الٌشاىد بالبيت: (5)

 .1/127ينظر:المراغي، عمـك الببلغة،قميؿ، أك حقير عف طالب اإلحساف  فيحتمؿ الٌتعظيـ كالٌتكثير كالٌتقميؿ كالتَّحقير.
ًلتيكى  ﴿في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "فيكٌكف كممة عمى المعنى العاـ، كما في قكلو تعالى: (6) مىى مىا كى كا المَّوى عى بٍّري

، أم ىدايتو إٌياكـ، فيناسب لقكلو لذكر الباف، ثـٌ ربط أٌف الجار كالمجركر متعٌمؽ بمـ ترؽ، ثـٌ يجكز أف 2/185البقرة، ﴾ىىدىاكيـ"
، أك عمى ذكره فمـ يكف عمى معنى البلـيجعؿ حاالن   ."مف فاعمو، أم كائننا عمى طمؿو

  .17/78اإلسراء،  (7)
 ."في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة: "فتككف البلـ لمعيد الخارجيٌ  (8)
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ضـ، كأف ييقىٌدرى مضاؼ قبؿ طمؿ، أم عمى  سٌمـ كيجكز أف يشير بالباف كالعمـ إلى ،(1)﴾اٍلًقيىامىةً  كا 
 ذكر طمؿ.

بابة تيؾ المناىؿ، ما بكيت         بابة إلى صي يقكؿ: لك لـ يكف قيؿ محبَّةي ساكني ىذه المنازؿ، كالصَّ
عمى الٌدمىف
 كالطَّمؿ، كال سيرتي الميالٌي بذكر الٌشجر كالجبؿ . (2)

بِّا بى 6 مىيؾى عيديكؿي الدَّمٍ  دىٍت     بوً دى ما شػىػيً عٍ _ فكيؼى تينكري حي  (3)كالسػَّػػػقىـً  عً عى

الفاءي إٌما لجكاب شرط محذكؼ، أم إذا كاف األمر عمى ما ذكرنا، فكيؼ تنكر. أك           
كقيؿ: مفعكؿ فيو، كال أرضى بو، كاالستفياـ (5)حاؿ أم عمى أٌم حاؿ تنكر؟ (4)لمعطؼ، ككيؼ

في بعد  ، كالعامؿ(6)لئلنكار كاالستبعاد. كبمعنى ما ينبغي أف يككف، كال تعجب، كتنكيف حبًّا لمتعظيـ
كالضمير ليا، كالتٌقدير عمى األٌكؿ: بعد شيادة  (7)تنكر، كما إٌما مصدرية، كضمير المحٌب مكصكلة

                                                           
  21/47األنبياء،  (1)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الٌدمف: جمع ًدمنىةى، كىي آثار الٌدار..." في األصؿ: طمس بمقدار كممة كاحدة . (2)
 420البكصيرم، الديكاف،  (3)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كيؼ مف الظركؼ عند سيبكٌيو، كمف غيرىا عند األخفش." (4)
كىٍيؼى فىعىؿى  ﴿في األصؿ كتب عمى اليامش األيمف: "كيجكز أف يجعؿ مفعكالن مطمقنا، أٌم إنكار تنكر، كما قيؿ في نحك:  (5)

بُّؾى   أم أٌم ًفٍعؿ فىعىؿ ".   89/5،الفجر،﴾رى
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "ىذا أكلى مما قيؿ أٌنو لمتحقير، فالمعنى ال تيسٌير كتماف قميؿ مف الحٌب، فكيؼ  (6)

 ، المغني المبيب عف كتاب األعاريب)ىػ761ت) ابف ىشاـ األنصارمبالعظيـ، كفيامتو مف المغني ."  قصد بالمغني: كتاب ، 
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كلؾ أف تجعؿ ما مكصكلة، كفي شيدت ضميرنا يعكد إلييا، كيككف ضمير كبو   (7)

 عائدنا إلى حٌب، كيككف قكلو عدلت بدالن عف ما أك الٌضمير  خبر المبتدأ )في األصؿ: طمس بمقدار كممة(".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 /ب(5)ؽالٌدمع كالٌسقـ (2)شيدت بو عدكؿ (1)الٌدمع كالٌسقـ بالحٌب عميؾ، كعمى الثاني: بعد اٌلذم
ـٌ  (3)عميؾ، كاستعير الٌشيادة  الٌدمع ظاىرم، كالٌسقـ باطني.لمداللة الٌصادقة، كذكر العدكؿ ترشح، ث

، (4)كالعدكؿ: جمع عادؿ، أك عدؿ، كىك: المجتنب عف محظكرات دينو، كاإلضافة لمبياف           
ا﴿كيكـ الخميس، فيك في قكة عدكليا، كما في غىٍت قيميكبيكيمى ، كقيؿ: إٌنيا بمعنى البلـ (5)﴾فىقىٍد صى

كالٌشيادة المستفادة مف جيتيا، كىي خمسة: لبلختصاص، كيجكز أف يككف بمعنى مف، أم العدكؿ 
راقة _كما ذكرت_ ىىمىياف العيف عند المنع، كا 
الٌدمع عمى اإلطاؿ، كىىيىماف القمب عند طمب اإلفاقة،  (6)

 كاشتعاؿ الباطف بالكجد، كاألرؽ لذكر الباف كالعمـ، 

 

                                                           
رة عف الحٌب ، أم كيؼ تنكر الحٌب بعد ثبكت الحٌب اٌلذم في األصؿ: كتب عمى اليامش األسفؿ مف الصفحة: "كىك عبا  (1)

 شيدت بو العدكؿ" 
، أم يككف المراد مف عدكلو عدكؿ ىك مف إفراده، كما  (2) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "فإٌنو يذكر عدكؿ الدمع أكالن

 يقاؿ: خكاتـ فضة" 
بالشيادة، بجامع الكضكح في كؿ، ثـ اشتؽ مف الشيادة  في قكلو )شيدت( استعارة. شبو الداللة الكاضحة عمى عشقو 3

 .بمعنى الداللة )شيدت( ، فاالستعارة تصريحية تبعٌية
كيجكز أف نقكؿ: شبو الدمع كالسقـ بشاىديف أماـ قاض، بجامع اإلبانة في كؿ، ثـ حذؼ المشبو بو ككنى عنو بشيء 

 .0/07ٌحٌى الحلو، البردة شرًحا وإعراًبا وبالغة،محمد ٌنظر: .مف لكازمو كىك )شيدت( ، فاالستعارة مكنية

في األصؿ: كتب في أعمى الصفحة: "ىك معنى اإلضافة البلمٌية، إذا اإلضافة التي بمعنى منيا إٌنما ىي بمعنى مف البيانٌية   (4)
قسيمنا لئلضافة بمعنى مف، مع أٌف ال االبتدائٌية عمى ما عرؼ في كضعو، ككثيرنا ما بٌيف الٌشارح في ىذا الكتاب اإلضافة البيانٌية 

بىؾى الكجو الثٌاني مقابميا لئلضافة البيانٌية." ا بمعنى مف، كما حى  البيانٌية أيضن
 .66/4التحريـ، (5)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "قٌدـ األرؽ عمى النسياف مع أٌنيا مؤخرة عنو في األبيات المذككرة؛ ألٌنيا مناسبة  (6)

لييماف العيف، كؿه في الييماف، كلـ يتعٌرض لبلنسجاـ؛ ألٌنو الصباب مطمؽ فذكر المقيديف، أعني الييماف عند المنع، أك األرؽ 
                                        عمى األطبلؿ يغني عف ذكره." 
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الٌدمع تحق قىو في األكقات المختمفة، كتكاليو، ككذا  في الٌسقـ، كعمى ىذيف  (1)أك يككف المراد مف شيكد
 الكجييف الجمعي عمى حقيقتو.

: لما كاف بيف ىذه األحكاؿ كالحٌب تبلزـه في الكجكد، كما بٌيف اإلحراؽ كالٌنار ذات            يقكؿي
قكد، كقد ثبت أٌف المؤثر مف اآلثار مدلكؿ، كشيد عمى ما فيؾ الشيكد العدكؿ، ثبت المٌدعىى  الكى
 الحب احتماؿ . (2)كباإلنكار ال يزكؿ، فمـ يبؽى الٌدعاء الٌسمٌك مجاؿ، كال لمخٌمك عف ببلبؿ

  

                                                           
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:                                                        ]الكامؿ[ (1)

شيييكدي كيؿّْ قىضيَّةو اثنػػافً  ـٍ شيكده أىربىعي          كى بًَّتك  "لي في مىحى
فىقىافي قىٍمبي كاٍضًطػػرابي مىفاًصمي  كشيحكبي لكني كاعتقاؿي  لسػػاني"     خى

 "شحب جسمي، شيحبى )بالضـ( شيحكبنا إذا تغٌير ."
 .  2/290ك قائؿ البيتيف: ليث بف ضرغاـ، ينظر : داكد أنطاكي، تزييف األسكاؽ في أخبار العشاؽ،

 في األصؿ كتب عمى اليامش األيسر: "البمبة :اليـ ، ككسكاس الصدًر. ينابيع"  (2)
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دَّيؾ كالعىنىػػػػـً 7 مىى خى ػػنىن     مثؿى البىيىار عى ضى طٍَّي عىبرىةو كى جدي خى  (1)_ كأىثبىتى الكى

ما شيدى الٌشيكدي ،كسىجَّؿ عميو الكجدي، كىذا البيتي ، أم بعد (2)الكاك لمعطؼ عمى شيدت          
دى عميو،  و، كال يىضٌر كشفيو، كالكىجدي: بفتح الكاك الحزف، مف كىجى ف لـ يقع في بعض الن سخ ينفع شرحي كا 
ـٌ المستكلي عمى  كبالضـ الغنى، كالكجداف كالكيجكد معركفاف، كفي غالب االستعماؿ الكىجد: ىك اليى

فرةي الكجو في ىالٌضن/أ(6)ؽف نكع مف الحٌب.القمب الٌناشئ م : اليزاؿ، كالٌضعؼ، كتيبلزميما عادةن صي
اإلنساف، كالبيار: نكعه مف الكرد أصفري تنبيتي في الٌربيع، كالعىنىـ، قيؿ: شجره لو أغصاف حمر لٌينة 

يككف في الٌثرل، ييشبَّوي بيا بناف الجكارم، كقيؿ: الخيرنكبي  الشَّامٌي، كقيؿ: دكد دقيؽ طكيؿه أحمر 
. قيؿ: كضننى عطؼ عمى خطَّي :ييشبَّوي بو البناف، كبناف ميعىنَّـ أم مخضكبه

ال عمى عبرة، كالعنـ  (3)
عطؼ عمى البيار، كقكلو مثؿى منصكبه عمى أٌنو إٌما حاؿ مف خٌطي، أك مفعكؿ ثاف، ال ثبت 

لككف خٌطي مضافنا إلى تضمينو معنى جعؿ كأرل، أف مثؿ صفة لخٌطي لمكاقعتيما في التٌنكير، 
ف ضنى عطؼ عمى عبرة، فإف كاف المرادي منو  الٌنكرة، كالمثؿي باإلضافة إلى المعرفة ال يتعٌرؼ، كا 

                                                           
 .420البكصيرم، الديكاف،  (1)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر، كجزء مف اليامش األسفؿ: "كجد العطؼ عمى شيدت إذا كانت ما مصدرٌية، كأٌما   (2)

إذا كانت مكصكلة فبل بٌد مف تقدير العائد إلييا، فالتقدير كأثبت الكجد بو، أم سبب ذلؾ الشيء، كال يبعد أف يجعؿ الـ عائدنا، 
عنى: كأثبت كجده، أم حزف ذلؾ الٌشيء، كيمكف أف يجعؿ كأثبت عطفنا عمى عامؿ الظرؼ، أعني بعد الكاقع حاالن عف فاعؿ كالم

ف كاف صفة فاعتبار العائد  تنكر، أك صفة لحٌب، فإف كاف المعطكؼ عميو حاالن فالمقدر ىك بدؿ العائد، أك ال ضركرة إليو، كا 
ككانت مسندة إلى ضمير العائد إلى ما كاف عدكؿ، بدالن أك خبرنا لمحذكؼ، فبل بٌد  عمى آخر، تـٌ إف كاف العطؼ عمى شيدت

 ."مف اعتبار العائد في المعطكؼ. فاعتبر
في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الٌصفحة: "كيككف الخطاف ىما خٌطا الٌدمع الٌسائؿ مف العينيف، ألٌف ضنى عطؼ عمى  (3)

ف كاف كذلؾ فبل يحسف جعؿ ضنى مضافة إلى البيار حاالن عف خٌطي، أك ال خٌطي ال عمى عبرة، عف صاحب القيؿ ، كا 
مشابيتو ليما بالبيار، الميـٌ إال أف يقاؿ: المراد بالبيار ىك المطر الكاقع فيو، فيك عبارة عف الٌربيع ال الكرد األصفر، فيككف 

برة، لكف كجو اختيار كصيفتو المثمى عمى حالتيو البيار مجازنا عف المطر فظير كجو اختيار الٌشارح أٌف ضنى عطؼ عمى ع
ا عمى تنكير ذم الحاؿ مع تأخر، فميس بكجو الجكاز تأخر عف ذييما الٌنكرة المخٌصصة باإلضافة كمؿ ىك  غير، كما قيؿ أيضن

كد فإٌف منيا أك بالكصؼ، أك نحك ذلؾ، كقد تعاؿ كجيو ككف المثؿ معٌرفنا بحسب الٌصكرة كليس بشيء؛ ألف ىذا مشترؾ ال كيري
تنكير الحالة ليس أك يجب مف تنكيرىا ما ىك كصؼ لمنكرة، كأٌما كجو اختيار الكصفٌية عمى ككنو مفعكالن )في األصؿ: طمس 

 .بمقدار كممة( فمعٌمو االحتياج إلى اعتبار التضميف، مع ظيكر الكجو المخٌمص عف التكٌمؼ. فتأمؿ"
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الٌصفرة الحاصمة منو، فكما أٌف الٌدمع األحمر داؿ عمى ما في الباطف، كلذا سماه خطا، فكذا المكف 
ف كاف اليزاؿ فاليزاؿ أيضان داؿٌّ  عمى المطمكب، فالعبرة كالٌضنى خطاف يدالف األصفر داؿ عميو، كا 

نشريهي عمى عكس لىٌفو في الٌترتيب، قكلو عمى  (1)عمى المطمكب، كاإلضافة بيانٌية، كيككف مف تشبيو
أم أثبت عمى خديؾ خطي عبرة كضنى مثؿ البيار كالعنـ، فإف أريد بالٌضنى  (2)خديؾ متعمؽ بأثبت،

ال فمف ذكر الخٌديف.  الزمو فالمشبوي بالبيار ييفيـ منو، كا 

: كيؼ تنكر بعد ما شيد الشيكد، ككتب الحب  عمى صفحتي خديؾ قٌصةى الباؿ            يقكؿي
يدىاء القمب، فت (3)بأقبلـ أىداب بٌيف بو حقيقةي الحاؿ، كعندؾ الٌسير بالٌذكرل كالٌذبكؿ، عينيؾ، كمداد سيكى

ٌنما (4)كصفرة الكجو، كالٌنحكؿ األصفر أثر الٌدـ، مثؿ البيار ىي مف الحٌب القتكؿ، ففكؽ الخٌد ، كا 
 المفركش تحت العنـ.

 

  

                                                           
في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "مف باب إضافة المشبو إلى المشبو بو، نحك:ليجيف الماء، أم عبرة كضنى ىي كاف   (1)

 عبٌلف في إثبات المدعي."
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "إٌف تعمقو بأثبت يكجب الفصؿ بٌيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو باألجنبي ، فإٌف  (2)

ا غي أجنبي ،كلكف، قاؿ العبٌلمة:إٌف الٌظرؼ أجنبٌي عنيما ، فإف ما ىك عامؿ فييا ليس عممو، كقد يقاؿ أٌف معمكؿ المعمكؿ أيضن
، ليس متعٌمقنا 2/203" البقرةأىيَّاـو مىٍعديكدىاتو  األجنبٌي ىك ما ال...)في األصؿ: طمس بمقدار كممة(، شرح الكشاؼ، إٌف قكلو:"

ـي  بالصياـ في قكلو:" مىٍيكي ـي كيًتبى عى يىا ـٍ  ، لكقكع الفاصؿ األجنبٌي كىك، قكلو: "2/183البقرة " الصٍّ ـٍ لىعىمَّكي مىى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي كىمىا كيًتبى عى
ف لـ يخًؼ غيره، ثـ قاؿ: كأٌما االعتذار  " إال أف يجكز عمؿ المصدر في الٌظرؼ، مع تخٌمؿ الفاصؿ، كا  بأٌف معناه عمى ككف تىتَّقيكفى

؛ ألف ما مصدرٌية، فبل يصمح لمحالٌية إال بتكٌمؼ كلك سمـ، فالمراد باألجنبٌي ما ال كتب في مكقع الحا ؿ مف الٌصياـ، فميس مقبكالن
يككف مف معمكالت ذلؾ العامؿ كالحاؿ، ليس معمكالن لدينا كلك سمـ، فقكلو: "لعمكـ تتقكف" أجنبي ال محالة". ينظر: الزمخشرم، 

 .1/225الكشاؼ،
ى اليامش األيمف: "الشيفر )بالضـ( كأجد أشفار العيف كىي حركؼ األجفاف اٌلتي ينبت عمييا، الش فر ىك في األصؿ: كتب عم (3)

 .  1/354اليدب، ىدب العيف ما ينبت مف الٌشعر عمى أشفارىا. صحاح." ينظر :الجكىرم، الصحاح،
ا بالكسر، كب(4) الفتح أفصح، صحاح" ينظر: الجكىرم، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر بخط صغير: "نىًحؿى جسمو أيضن

 الصحاح، مادة: نحؿ 
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 :(1)كمثؿ ىذا البيت بالفارسي شعر/ب( 6)ؽ

 حاجت كقبارنيست"برصاض زرد      قصة دؿ مي بكيسد  "بكؾ مر كانمسرخي

لىػػػػـً 8 ـٍ سىرل طىيؼي مىٍف أىىكل فىأرَّقىػني             كالحيبُّ يىعتىرضي المَّذات باألى _ نىعى
(2) 

)نىعىـ( حرؼ إيجاب لما سبؽ، كىك االستفياـ عف تحقؽ الحٌب، سرل سىرياننا، كسرل يىسرم           
سيرنل معركفاف، كالطٍَّيؼ
وي: أحبَّوي. ييكاه ىىكلن لمشيء الممثمة في المتخيمة. ىىكيى : الصكرةي المحاكة (3)

سقط، كىىكىل: طىمىعى، ىىكيًّا: بالفتح أٌرقو أسيره، أعرضى يصمح أف يككف مف العىرض، أك مف : كىىكىل
العيرض، أك مف الًعرض، فعمى األكؿ: معناه يتخٌمؿ، كعمى الثٌاني يأخذ مف نكاحيو، كيحيط بجكانبو، 

ا، كالخشبة المعترضة في ايأخذ في عرضو كيينقصو، ك كعمى الثٌالث  عترض الٌشيء صار عارضن
 ، عبه الٌنير، كيقاؿ: اعترض الٌشيء دكف الٌشيء إذا حاؿ دكنو، كاعترضتي الفرسى رىكبتيو، كىك صى

كأعرىضى لو بسيـ أقبؿ بو قبىمو، فىريمى فقتمو، كالمذة أدرؾ المبلئـ، كاأللـ
أدرؾ غير المبلئـ، كمىف  (4)

، أم مف أىكاه.  إٌما مكصكلة، أك مكصكفة،  كالعائد مف الجممة إليو محذكؼه

 

  

                                                           
مژگاف :ىي رمكش العيف، كىي تدمع دمنا احمرنا يسيؿ عمى بياض الكجو المصفر، كىي تكتب قصة القمب كال حاجة لمحديث (1)

كىك مشرؼ بف مصمح السعدم الفارسي، شاعر كناثر فارسي كبير، كلد  (606)ت لمشاعر اإليراني ،سعدم شيرازم، بعد ذلؾ
في شيراز كتمقى عمكمو األكلية فييا لو: بكستاف، كغمستاف، كالديكاف، كلو شعر جميؿ بالعربية. ينظر:ىنداكم، سعدم الشيرازم، 

 .180ص
 . 420صالبكصيرم، الديكاف،  (2)
صمتو فعبلن مضارعنا إشارة لطيفة، كما  .ختيار المكصكؿ المبني عف الٌتعظيـفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "كفي ا (3)

 .في اختيار الفاء في عطفو أرقني دكف كاك أك ثـٌ أك نحكه"
،  كالخياؿ ىك ما يككف مف جية اليقظة، فاعترض بناء عمى ىذا،  بأف ذكر     "كقد يقاؿ الٌطيؼ ال يستعمؿ إال مف جية الٌنـك

البيت، فإف العاشؽ أيف ىك مف المناـ، كٌؿ نـك عمى المحٌب الحراـ، كأنت خبير بأٌف ىذا االعتراض بمعزؿ  الطيؼ ال يناسب في
 ."عف الكركد عمى أٌف ذلؾ الٌتخصيص في معرض المنع بقكلو شعر، سٌرت إال كطيؼ منؾ يصحبني، فتأمؿ

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "ما ذكره في بياف الٌمذة كاأللـ أف ىك  تنبيو عمى ما) مييتيما( ال تعريفيا، ال يقؼ   (4)
 .المحققيف عمى اٌف ما )في األصؿ: طمس بمقدار كممة( ال تحتاج إلى تعريؼ"
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جممة حاٌلية، يعني كالحاؿ إٌف الحٌب ينٌقص المذات بغير المحبكب، كالتٌقدير  (1)قكلو: كالحٌب يعترض
ٌف كاف حاالن  ف كاف حاالن  (2)مقارننا باعتراض الحٌب الٌمذات باأللـ، كا   منيما مف الفاعؿ، أك المفعكؿ، كا 

يقٌدر، مقارنىيف قكلو باأللـ، يحتمؿ أف يككف حاالن مف فاعؿ يعترض، أم ممتبسنا باأللـ، كيحتمؿ أف 
يتعٌمؽ بيعترض، فإف اعتبرناه مف اعترضت الفرس، أف يغمب المذات، أك مف اعترض لو بسيـ، أم 

ا يحتمؿ أف  ييعدميا، فالباء لبلستعانة، كفي الخمسة األٌكؿ تككف الباء لمٌتصيير، كفي الٌسادس أيضن
الكجو األٌكؿ: كآخذا في نكاحييا،  أ(7)ؽ/يككف لمٌتصيير، كمعناه يصير األلـ متخٌمبلن في المذات عمى 

ا بينيا كالخشبة المعترضة في حيطيا بجكانبيا عمى الثاني، كمنقكم ا ليا عمى الثٌالث، كعارضن صن
 كغالبنا إياىا عمى الٌسادس.الٌنير عمى الٌرابع، كحامبلن بدكنيا عمى الخامس، 

، كعقد (3)يقكؿ: يا مف يستكشؼ حقيقة حالي، كيستعرؼ خبيئة بالي         ، إٌف األمر كما زعمتى
، إٌنو قد سرل في خاطرم طيؼي مىف أيحٌبو، فأسيرني، كىىيَّج، كحاؿى في ضميرم  شأني عمى ما نظمتى

، كالحاؿ أٌف الحٌب ي جى تخٌمؿ باأللـ بيف لٌذات الٌنعـ، كأٌف لمطيؼ الٌزائر بياننا الصكرة المثالية، فأكقد، كأجَّ
، كصاحب الحٌب المستكلي لكٌؿ مٌر في الطٌمب يستحيي، كال ييفارقوي الكمد كالٌسير، (4)في الٌدياجر

 كتراه يفرح كيتضٌجر، بما ال عيفه لو كال أثر .

 

                                                           
اضٌية، فتككف جممة معترضة، كىذا إٌنما يجكز في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "كقد تجعؿ الكاك في قكلو كالحٌب اعتر  (1)

في ىذا البيت مف جكاز كقكع االعتراض في آخر ىذا الكبلـ، كقيؿ: إف تركو كأثبت البيت مؤخر عف ىذا البيت، كعطؼ عمى 
عمى  سرم  كعمى ىذا جاز اعتراضية الجممة اتفاقنا لكقكعيما بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كأنت تعمـ أٌف الخطاب في قكلو

خٌدٌيؾ يأتي تأخره كعطفو عمى سرل، نعـ لك قاؿ عمى خدٌم كجعؿ العطؼ عمى أرقني أك عمى سرل، كيجعؿ البلـ في قكلو 
 ."كاف شيئنا جديدنا بالقبكؿ. فتأمؿكأثبت الكجد بدالن عف عائد المكصكؿ، أم كجده ل

مت لقيتي زيدنا راكبنا، فإف كاف ىناؾ قرٌينة تبٌيف صاحب في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "قاؿ الٌشيخ الٌرضٌي: لؾ إذا ق  (2)
الحاؿ فيي لٌما قامت القرينة لو مف فاعؿ أك مف المفعكؿ أك إف لـ يتقٌدـ فيي عف المفعكؿ،  كمف ىذا يظير أف جعؿ الحاؿ عف 

 .لبيت، فيي كبلـ الٌشيخ، فميتأمؿ"الفاعؿ فقط، أك عنيما مقاـ نجد في ا
 .كمخبأ :سترتو " ،يامش األيمف: "خبأت الٌشيء خبئنامى الفي األصؿ: كتب ع  (3)
 .في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الديجكر: كالظبلـ كليمة ديجكر أم مظممة" (4)
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فتى لىـ تىميػػػػـً _ يا الئمي في اليكل العيذرم مىعذرىةن       مٌني إليؾى كلىك أى 9  (1)نصى

كيقاؿ: عذرتو الٌمكـي        
(2) ، عبارةه عف الحٌب الٌشديد الميٌيـ، نسبةن إلى ( 4)كاليكل العيذرٌم: (3)العذؿي

: عذىرتيو فيما صنع أعٍذريه عيٍذرنا بسككف الذاؿ كضميا في المصدر كاالسـ.  قبيمة مف اليمف، كيقاؿي
ا، كالعذرة البكارة، كالعذراءي العٍذر، كالعٍذرة كجع الحمؽ مف  الدَّـ، كذلؾ المكضع يسمى عيذرة أيضن

، كأبك عيذر المرأة مف اٍفتىرعىيىا، كبنك عذرة قبيمة لطفاء غريزتييـ الٌتعٌمؽي بظرافة الظرفاء، كقعت  البكري
 فطرتيـ مستعدةن ليذا الغرض، ككثير منيـ يتمىفكف بيذا المرض، كأحكاليـ مشيكرةه، كحكاياتيـ في

محٌب المحبكب  (5)الكتب مسطكرة، كقيؿ في بني عذرة يكجد حيسفه ميفرطه، فعمى ىذا اليكل العذرم
المفرط الحسف، كيمكف أف يككف عبارة عف الحٌب الغالب اٌلذم مف حٌقو أف ييعذىرى صاحبو، أك الحٌب 

 ./ب(7)ؽ(6)اٌلذم

                                                           
 .420البكصيرم، الديكاف،  (1)
نما اختار كممة يا المكضكع  لنداء البعيد عمى ما ذىب إليو صاحب المفصؿ ،   (2) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كا 

ا عمى ما ذىب إليو بعض آخر إشارة إلى أف البلئـ يمكمو كارتكاب ىذه الصفة  غير المبلئمة قد بىعيد  أك الصالح لو كلمتقريب أيضن
يضان قيؿ أٌف الٌساىي كالنائـ معدكداف في البعيد ففييما إشارة إلى أف البلئـ ساهو في المـك فيك عف ساحة عز الحضكر كالقرب ، كأ

 .بعيد عف حقيقة الحؿ كال يبعد"
  .6/40في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "العذؿ :المبلمة. صحاح" ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (3)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "قاؿ: سعيد بف عقبو ألعرابي: مٌمف الرجؿ؟ قاؿ: مف قـك إذا عشقكا ماتكا، قاؿ:  (4)

عذرم كرب الكعبة، فقاؿ: لو كمـ ذاؾ، قاؿ: في نسائنا صباحة كفي رجالنا عفة .قاؿ سفياف بف زياد، قمت المرأة مف بني عذرة 
 .1/337لت فينا جماؿ كتعفؼ." ينظر :ابف الجكزية، ركض المحبيف كنزىة المشتاقيف، ما باؿ العشؽ يقتمكـ معاشر عذرة فقا

في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة حتى اليامش االيمف: "فمعنى العذرم عمى ىذا شخص منسكب إلى عذرتو في كماؿ  (5)
اليكل كيككف اليكل بمعنى اسـ  الحسف فيك مفعكؿ اليكل يككف اليكل عمى حقيقتو كىي بمعنى المصدرم كيمكف جعؿ العذرم

 المفعكؿ الحاصؿ أم الميكٌم كما في قكلو )شعر(:          
 ]الطكيؿ[                                                                                         

جثماًني ًبمىٌكة ميٍكًثؽي" ىىكامى مىع الرَّكب  .الثَّمانيفى ميٍصعده     جنيبه كى
 .2/125البيت لجعفر بف عبمة الحارثي، أحد شعراء الحماسة. ينظر: التبريزم، شرح ديكاف الحماسة،

     .كيككف في الكبلـ مضاؼ محذكؼ أم في تجنبي اليكل العذرم"
 بعة أسطر. صؿ: يكجد طمس أذىب ما مقداره أر في األ (6)
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اًلي الى ًسرّْم ًبميٍستىًترو      10 ًسـً عىًف اٍلكي _ عىدىٍتؾى حى  (1) شىاًة كىالى دىاًئي ًبميٍنحى

العمؿ كاألمراض إذ العكارضي حادثةه بإرادة ا تعالى، فمراده ابتبلؾى ا بمثؿ ما ابتبلني، كقد  /أ(8)ؽ
كرد: "مىٍف عيَّر أخاه بذنب، لـ يىميت حٌتى يرتكبو"
، كرد كبلـ ىذا المذككر معناه، كلعٌؿ اختيار لفظ (2)

ق قىوي بيذه العبارة، قيؿ: ال ره إلى ىذا ظعدتؾ نا ميح أف يككف سببنا، طمبى تىحى فإف تعييره إياه لمَّا صى
؛ لنقصاف (3)بمعنى ليس، كأرل أٌنيا لنفي الجنس، فإٌف اٌلتي بمعنى ليس لـ تدخؿ إال عمى النكرة
،كاٌلتي لنفي (4)مشابيتيا، فقيؿ ال رجؿه أفضؿى منؾ، كامتنع، ال زيدى منطمقنا، كذا في المفصَّؿ كالمباب

كجاء في الشعر مف غير تكرير، كقد أجاز  (5)لمعرفة، لكف يجب الرفع، كالتكريرالجنس تدخؿ عمى ا
، كىاىنا عطؼ (6)المبٌرد في السَّعة، أف يقاؿ: ال رجؿ في الدار، كال زيده عندنا، كذا في المفصؿ

ًسـ فيك أكلى بالجكاز، كزيادة الباء؛ لتأكيد النفي، الٌسٌر الجماع، كالٌسٌر خط  عميو، كال دائي بميٍنحى
، مف الكشي بمعنى الغمز،  شاة جمع كاشو الجبية، كجمعو أسارير، كاألمر الخفٌي، كجمعو األسرار، الكي
كىك الٌنميمة، فإٌف الغٌماز كالنٌماـ يزٌيف كبلمىوي. حسىمىو قطعو، فانحسـ، كزيادة الباء في خبر ليس، كما 

قكؿ: كيؼ حالؾ؟ فاستأنؼ، يعا عميو بعدىكل حالو إليو، كأٌف سائبلن ىك بمعناه كثيره شائعه، كلما د
 فٌعاؿ ال سٌرم.

                                                           
 420البكصيرم، الديكاف،   (1)
 (5710، حديث رقـ، )1/823ينظر: األلباني، ضعيؼ الجامع ، (2)
 في األصؿ: كتب عؿ اليامش األيمف: "ىذا ىك المشيكر لكف كقع ال داخبل عمى المعرفة في قكؿ المتنبي )شعر (: (3)

 الطكيؿ[ ]                                                                                             
مدي مىكسكبنا كىال الماؿي باًقيا ا ًمفى األىذل       فىَل الحى ؽ خىَلصن  "ًإذا الجكدي لىـ ييرزى

 1/311الكاحدم، شرح ديكاف المتنبي، 
 .74؛ اإلسفرائيني، المباب، ص53ينظر: الزمخشرم، المفصؿ،ص (4)
في األصؿ: كتب عمى األيمف: "كأجاز المبٌرد كابف كيساف عدـ تكرير ال مع المعرفة في الٌسعة نحك : ال زيده في الدار ، ككذا  (5)

 مع المفصكؿ نحك : ال فييا رجؿ )مف الرَّضي(."  
 .111ينظر: الزمخشرم، المفصؿ، ص (6)



 

69 

 

 

يقكؿ: يا أٌييا البلئـ الجاـز في ما ابتبلؾ ا، تعالى، بمثؿ ما ابتبلني، فإف سٌرم قد فشا،     
ف اإلنساف إذا كاف بيف  (1)شاىا، كمرضي ال يزكؿ عٌني، كمضىًضيففبىعيدتي عٌما أ ال يسكف مٌني، كا 

 فذاؾ أنحس األحكاؿ كبا العياذ . (2)ذاحالخمؽ مذككرنا بما ال ينبغي، كىك في نفسو رىدم  ال

لىستي أىسػػمىعيوي       إفَّ الميحبَّ  تىني النُّصحى لكفٍ ض_ مىحَّ 11
ـً  اؿً عىف العيذَّ (3) ػػػػػػمى  (4)في صى

أخمصتيو لو، كصفَّيتيو لو عٌما ال ينبغي، كالمحضي مف الٌشيء: ىك الٌصرؼ محضتو الٌشيء: /ب(8)ؽ
وي: خاطىو نىصاحةن  حى ا، كنىصيحةن كتكبة (5)الخالص نىصى و كلو أراد بو خيرنا، يىستري عميو نيصحن حى ، كنىصى

كمنو  نىصكيح، أم مصمحةه فركؽ الٌديف، سمعى كبلمىوي، أم كصؿى إلى حاٌسة سمعو، كيككف بمعنى قىبمىوي،
لَّدى مف كبلـ سيأتي، كىك شبيو باالستثناء،  "سمع ا لمف حمده"، كلكف لبلستدراؾ، كىك دفعي تكىيـ، تىكى
ـى ال يىسمعي، فاستأنؼ، بقكلو: إفَّ  فمما قاؿ: محضتني أكىـ أٌنو يىسمع، فاستدرؾ، فصار مىظنَّةن ل

. قيؿ: قكلو عف العذاؿ متعٌمؽ إٌما بأسمعو، أك بصمـ،  كىك أىكلى.  الميحبَّ

كأرل أف تعٌمقىوي بأسمعو محؿ تأمؿ، إذ يمـز منو الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ باألجنبي الذم           
ىك إفَّ االستئنافية كاسميا، ككذا بيف اسـ إف كخبرىا باألجنبٌي الذم ىك الظرؼ المتعمؽ بالجممة التي 

، أم كائف في ص مـ عف سماع كبلميـ، قبميا، كذلؾ ال يجكز مف غير ضركرة، كفي صمـ خبر إفًّ
مىـ، كبجعؿ الٌصمـ ظرفنا مبالغةن في بياف عدـ قبكلو، بقكلو أييا البلئـ غير  أم في مثؿ حاؿ مىٍف بو صى

                                                           
د مىًضٍضتى يا رجؿ بالكسر تىمىض  مىضىضان كمىضيضان في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" المضض كجعي المصيبة كق (1)

ةن )صحاح(". ينظر: الجكىرم، مختار الصحاح، اضى  .1/642كمىضى
" صحاح)أم كسطو(متنو كاحده كىك مكضع المبد مف ظير الفرس اليامش األيمف: "حاذى متنو كحاؿ في األصؿ: كتب عمى  (2)

 .3/125ينظر: مختار الصحاح، 
ف في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "يحتمؿ أف يراد بالمحٌب نفسو كأف يراد الجنس المتناكؿ لو كلغير كعمى األكؿ يكك   (3)

 .: إني اتيمت التفاتا مف الغبية الخطاب كا أعمـ بالصكاب"قكلو
 .420البكصيرم، الديكاف،   (4)
اصح المدلى بغركر في بقبح الحب مقبكر، كما أنت بمسمع مىٍف في في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: كيقكؿ يا أييا النٌ   (5)

ف لـ أقٌر حقان  إلييا بن ف كنت تقكؿ ما لمتراب كرب كأرباب ، فنحف عمى ما قاؿ إماـ مف لدالي الحٌب انتساب ، كا  سبة القبكر، كا 
     ."كبقربيا حسبي افتخارنا بتيمة
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غىيت إلى الٌنصيحة عف شكائب الت يـ، كاإلعراض، كلكف ليس مٌني إال الحـز كاإلعراض،  المبلئـ، صى
ثيـ في أذنو، كالماء في الغرباؿ، بؿ نريد فإٌف صمـ العاشؽ، في صمـ عف كبلـ العيذاؿ، كسمع حدي

 بو كمفيوي، كال يرتدع، فإف اإلنساف حريصه عمى مىنع.

ػػذىؿو  بً الشَّيٍ  يحى صً تَّيمتي نى ا ي_ إنٌ 12  (1)يػػـً التُّ  فى مً  حو دي في نيصٍ عى بٍ كالشَّيبي أى      في عى

اسـ منو، كالتاءي  (2)اٌتيمت فبلننا بكذا نسبتو إلى ما فيو ريبىةه، أم شيء ييكرثي العار، كالت يمةي          
تيخمة. كالٌنصيح: فىعيؿ، بمعنى فاعؿ، مضاؼه إلى   /أ(9)ؽبدؿه مف الكاك، كما في تكىمىو، كى

إلى الفاعؿ،  ، كبمعنى ترحيـ، لمضركرة إضافةه المصدر(3)المكصكؼ، أم الٌشيب الٌناصح
ضافتو(4)كالعىذؿ في ركاية  (6)إلى المفعكؿ، أم في عىذىلو إياٌم، قكلو مف الت يـ (5)بفتح الذاؿ كسككنيا كا 

                                                           
 .420البكصيرم، الديكاف،  (1)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر حتى أسفؿ ىذه الصفحة: "لما أراد الناظر عدـ سماعو لنصح العاذؿ أمره ال شبية فيو  (2)

أكد الكبلـ الداؿ عميو حيث قاؿ أف المحب البيت إشارة إلى أف ىذا آجر المحبيف بأسرىـ ثـ أراد أف يقكؿ إلي أرشح عرقان في 
ال عمى أف ىذا  ذلؾ فقاؿ أني اتيمت ألح كبالغ في ذلؾ بإيراد الجممة اسمية مصدرة بأف مفيدةن لتقكم الحكـ كجعؿ الخبر ماشيان كا 

     .أمر محقؽ ال شبية فيو يعني أني نسبتو الشيب البعيد عف التيمة جدان إلييا فما ظنؾ بالعاذؿ الغير العادؿ"
رم إف ما قبميا ثـ أبدلت الياء تاء كأدغمت ، كقاؿ الزمخشفإف أصؿ اٌتيمت أكتيمت، فقاؿ الجكىرم: إف الكاك قمبت ياء النكسار 

 .الكاك قمبت تاءن كىذا أرجح
في األصؿ: كتب  فكؽ ىذه الكممة:" كقد يقاؿ أف جمع نصيحة كما في كمـ ككممة كفيو أف اعتبار الجمعية في المصدر غير  (3)

   .مبلئـ كاعتبار األنكاع بعيد فافيـ"
الكممة: "كقيؿ: العىٍذؿ) بالسككف (مصدر عذلتو كبالتحريؾ اسـ منو ككبلـ الصحاح يكافؽ ىذا". في األصؿ: كتب فكؽ ىذه  (4)

 .6/40ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
في األصؿ : كتب عمى اليامش األيمف: "كىك أف المضاؼ إليو لما كاف في معنى المضاؼ كالمضاؼ مفعكؿ فكاف المضاؼ  (5)

ـى أىًخيًو مىٍيتنا فىكىرًٍىتيميكهي يككف حاؿ كما في قكلو تعالى :) إليو في حكـ المضاؼ معننى فجاز أف  ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي (سكرة  أىييًحبُّ أىحى
. فميتان حاؿ عف أخيو كجاز الـز  في معنى الٌنٌص، فكاف لحـ األخ ىك األخ كاألخ ىك المحـ فكذلؾ ىا ىنا جاز 12الحجرات/ 

ممة إبراىيـ كأنيا في معنى إبراىيـ أال ترل أنو ال فرؽ بيف أف يقكؿ اتبع إبراىيـ كبيف أف أف يككف حنيفان حاؿ عف إبراىيـ ألف 
ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ،  يقكؿ اتبع ممة إبراىيـ كذا ذكر الشيخ العبلمة صاحب المفصؿ في حاشية مف أمالي الكشاؼ."

6/49. 
ى؛ ألف الٌتيمة يحسب متفاىـ العرؼ إف تنسب إلى الفاعؿ ال في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى ىذه الصفحة: "كاألكؿ أكل (6)

 .إلى فعمو"
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، كمف كعف صمة البيعد، كمف التفضيمٌية محذكفةه، أم مف كٌؿ ناصح، كالتٌنكيف عكىضه (1)عف الت يـ
ـى عف المضاؼ إليو، أم في نصحو كالكاك لمحاؿ، كالجممة حا قا ؿ مف الٌشيب، كقاـ االسـ الٌظاىر مى

الضمير، كالتٌقدير اٌتيمت نصح الٌشيب أبعد مف كٌؿ ناصح عف الت يـ في نصحو، فالن صح إٌف كاف 
ف كاف مصدرنا فمف باب: مىا كىافى ًمفى ﴿الشيب فالحاؿ مف المفعكؿ، كا  ًنيفنا كى ـى حى بىٍؿ ًممَّةى ًإٍبرىاًىي

، أم فما ظٌنؾ في اٌتيامي لؾ أييا (3)بيت في المعنى تأكيد لمبيت األكؿ المتقٌدـكىذا ال (2)﴾اٍلميٍشًرًكيفى 
البلئـ، كالمراد مف نصيحة الٌشيب داللتيو عمى قرب المكت المقتضي لبلستعداد، كمف اٌتيامو ترؾي 

الٌتشبيب العمؿ بمقتضاه، كمف ىاىنا انتقاؿ مف الٌتشبيب ببياف حاؿ الميحٌب، كالٌشكاية عف البلئـ، إلى 
ببياف حاؿ الٌنفس، كالٌشكاية عنيا؛ ألٌف االنتقاؿ مف أسمكب إلى أسمكب أحسف كأقكل؛ لتطرية نشاط 

، كتفضيؿه لو.  الٌسامع، كالبيتي بعده تفسيره

: يا مىف يييدل إلى الٌنصيحة، كيىعذيليني عمى حٌب المىميحة، إٌني اٌتيمت الٌشيب الٌناصح           يقكؿي
صادؽه جازـه في صدقو كعىذلو، فما ظٌنؾ يا أٌييا الميتَّيـ، كما أنت كنكر الٌشيب  في عىذلو مع أني

، كأىزؼى  ، كأنو ينادم بمساف الحاؿ، يا أييا الفارغ الباؿ قد رىمًَّت الجماؿي محـر
التَّرحاؿ، كيا أييا  (4)

يَّز لمنزكؿ إلى مىح(5)المستريحي في جياد الغفبلت عف بىيىات كأنو /ب( 9)ؽمَّة األمكات،، دـٌ المَّذات، تىجى
نىاف النَّذيري العىرياف، بأىكاؿ يكـ أٍركى
(6). ب نا الٌرحمف المستعافي  ، كرى

  

                                                           
 .في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "كىي أكلى عمى تقدير مف قد يتبادر الذىف إلى ككنيا تفصيمية" (1)
 .2/135سكرة البقرة،   (2)
 .في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة: "باعتبار قكلو لست أسمعو أك باعتبار الجممة التقريبية أعني قكلو أف المحب ألخ"  (3)
فىان أم دنا ) صحاح(". ينظر: الجكىرم،   الصحاح،  (4) ؿي يىأىزىؼي أىزى  .5/16في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "أىًزؼى التَّرىح 
 ىذه الكممة: "بٌيت العدٌك أكقع بيـ ليبلن كاالسـ البيات".في األصؿ: كتب أسفؿ  (5)
 .في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "األركناف: الصكت الشديد ،كيكـه أركنافه كليمة أركنافه شديدة صعبة مف الخير كالنعـ"  (6)

 .6/405ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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 (1)]فسالتحذٌر من ويى النّ الثٌاني:  الفصؿ[

يميىا بنىذيرً  فٍ مً       ارىتي بالسُّكًء مىا اتَّعىظىػػػػػتٍ _فإفَّ أىمَّ 13  (2) ـً كاليىػػػػرى  الشَّيبً  جى

، أم فإٌف نفسيى األمَّارة،            ، كتفسيره لو، كالمكصكؼي محذكؼه الفاء لمعطؼ، عمى إٌني اتيمتي
الٌصفة مقاـ المكصكؼ، كما في نحك: الفارسي الٌسكء الٌشٌر، االتعاظ، قبكؿ الكعظ، مف البتداء  ؿأك نزي 

، كاإلضافة إلى الفاعؿ، أك بمعنى الغاية كالٌسببٌية، كالٌنذير بمعنى اإلنذار، كالٌنكير بمعنى اإلنكار
، كقكلو ما اٌتعظت: (3)المنذر، كالبديع بمعنى المبدع، كاإلضافة إلى المكصكؼ كاليىـر تناىي الٌشيب
خبر إٌف، أم غيري مٌتعظة، قكلو بنذير، يجكزي أف يتعٌمؽى باتعظت، أك بجيميا
(4) ، ، كعمى األكؿ الجيؿي

أف يراد بالجيؿ، عدـ التيقف؛ ألٌف العمـ المشككؾ فيو كالجيؿ،  (5)بمعنى الٌسفاىة كعمى الكجييف جاز
كقد يينزَّؿ منزلة الجاىؿ، إذا لـ يجٌر عمى مكجب العمـ، كلـ ينتفع بو؛ ألٌف المكجكد إذا لـ ييفد فائدتىو، 
ف كاف اتعظت بمعنى انزجرت يعيَّف تعمؽ بنذير بو، كمف جيميا، أٌم كمف  فيك كالمعدكـ، كا 

 ا.مقتضيات جيمي

: إفَّ نفسي          األٌمارة بالسكء ما قبمت الٌنصيحة، كما اجتنبت عما ييكرد في الفضيحة،  (6)يقكؿي
 لضعؼ يقينيا كجيميا بما أينذرت، فإٌنيا لما أعممت، كما عممت فكأنيا ما أيخبرت.

  

                                                           
1
 زٌادة لإلٌضاح. 

 ""نفس فرحاف ده بيدىا ميكند دنيـ خراب         كزجالت ىذ بنذير دزيرم كىـر في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:   (2)
 .420كالبيت في: البكصيرم، الديكاف، 

في األصؿ : "كتب عمى اليامش األيسر: تفسير اليـر يشعر بأف الٌشيب: ىك الٌشيخكخة ، كيذكر في الصحاح أف الٌشيب:  (3)
." ينظر:  الجكىرم، الصحاح، ىك   . 2/178بياض الٌشعر فيك يبلـز اليـر

 .في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "إذ بيما عمى سبيؿ التنازع" (4)
 .في األصؿ، كتب عمى اليامش األيسر: "كيحتمؿ أف يككف بمعنى االعتقاد غير المطابؽ لمكاقع" (5)
لى الشر كالفساد بالذات مائمة كلك لـ تنس   (6) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "كذلؾ ألف الٌنفس كأمارة عف الخير  كا 

 .كتيحرس تأتي بكؿ مائمة كتيٍمقي صاحبيا في الياكية اليائمة"
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ْت ِمَن الفِعِل الجمٌِل قَِرى ي _14 َضٌٍف أَلَمَّ برأسً غٌَر ُمحتِشمِ           ال أَعدَّ
(1) 

مىعىوي قىرينا، كقىراهي       ، قىرىاهي )باأللؼ( جى أعدَّه ىيىأهي، كالفعؿ الجميؿ: ىك المستحسف شرعنا كعقبلن
ّـَ بو نزؿ بو (3)كالحاصؿ بو (2)إضافة قرلن كلو معنياف: المصدر مىعىو،ي كأل ، لىمَّوي جى

عمى ما اتعظت، أم كال  (5)عطؼ (4)االستحياء باالحتراـ، قكلو: كال أعدت /أ(10)ؽاالحتشاـ،
، كغيرى بالٌنصب عمى أٌنو (6)معٌدة قكلو مف الفعؿ البتداء الغاية، كيتعٌمؽ بأعدت، أك لبياف القرل

ـٌ، كالجممة (7)حاؿ مف فاعؿ أل
في محؿ الجر عمى أٌنيا صفة ضيؼ، أم ضيؼو ميمٍـّ برأسي  (8)

                                                           
 .421البكصيرم، الديكاف، (1)
 .في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة: "أم الضيافة"  (2)
 .في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة: "أم ما بو ييضاؼ" (3)
في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة : "كفي بعض الٌنسخ ، كلـ أعدَّ فيك عطؼ عمى اتيمت، كالعطؼ عمى اتعظت غير  (4)

 .حسف، كاألصكب المشيكر ىك ال أعدت"
 .فؿ ىذه الكممة: "كالٌضمير لمنفس"في األصؿ: كتب أس (5)
عمى اليامش األيمف: "كقرل عمى الكجو منصكب عمى أنو مفعكؿ بو، كعمى األكؿ يحتمؿ أف يككف قرل  في األصؿ: كتب (6)

ا نصبو عمى أٌنو مفعكؿ لو لممنفٌي ال لمنفي فيككف مفعكؿ ال أعدت محذكفان مبيننا بقكلو مف، أم ال أعدت  بمعنى المصدر، كأيضن
 .شيئان مف الفعؿ"

"الٌترشيح إتياف شيء يبلئـ المشبو بو،  كقرم يبلئـ الٌضيؼ اٌلذم شيٌبو بو الٌشيب، كما أٌف الٌربح يبلئـ التجارة التي شيٌبو بيا، 
 .الضبللة باليدل،  فتأمؿ"استبداليـ 

، كسميٍت بذلؾ لتقكيًتيا بو، ألفَّ القريبى غك  ـي المعنى القريبى ، فإذا ذكر مرشَّحةه : كىي التي اقترنٍت بما يبلئ يري مراد، فكأنوي ضعيؼه
( } نَّا لىميكًسعيكفى ، 47الزميو تقكَّل بو، نحك قكلو تعالى : }كىالسَّمىاءى بىنىٍينىاىىا ًبأىٍيدو كىاً  ( سكرة الذاريات، فإنو يحتمؿ )الجارحةى( كىك القريبي

عمـك  ينظر: عمي الشحكد، الخبلصة فيدي المقصكدي.كقد ذكر مف لكازمو البنيافي عمى كجًو الترشيًح ، كيحتمؿ )القدرةى ( كىك البعي
 .1/59الببلغة،

ًنيفنا"   في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الٌصفحة:" كقيؿ عمى أٌنو حاؿ مف ضيؼ، عمى نحك:  (7) ـى حى "اتًَّبٍع ًممَّةى ًإٍبرىاًىي
ضيؼ مفعكؿ المصدر، ككاف الحاؿ عف ، كىك تكىـ كما قيؿ أنو حاؿ عنو كقرل بمعنى المصدر معمكؿ لو، فال16/123النحؿ،

 .المفعكؿ"
 .في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "كيجكز عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ كالجممة صفة" (8)
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، كلٌما استعار الٌضيؼ لمشيب رٌشحيا بمفظ القرل، كما  غيرى محتشـ، كيجكز جٌره عمى أنو  ضيؼو
ـٍ ﴿في:  ارىتييي ت تّْجى ًبحى   .(2)قكلو ضيؼ إلى اآلخر، إما تضميف (1)﴾فىمىا رى

 (3)لقكؿ المتنبي في مطمع شعر لو:

 ]البسيط[                                                                             

ـٌ ًبرىأًسي غىيرى ميحتىًشـً     كالٌسيؼي أىحسىفي فعَلن ًمنوي ًبالمّْ  ٍيؼه أىل ـً ""ضى  مى

 .(4)أك يككف مف تكارد الخكاطر

بَّت بالفضائؿ، كبخير الٌزاد كما استىعدَّت، كمف         : إف نفسي ما تركت الٌرذائؿ، كما تىرى يقكؿي
األعماؿ الجميمة ما أعٌدت لضيافة ضيؼ كريـ،  نىزىؿ برأسي مف غير حياء كال كىجىؿ، كالٌضيؼ إذا 

األكاف؛  فميذا قاؿ  كاف كبيرى الٌشأف ييجـي بغير استئذاف،  كنزؿ في أعمى مكاف في األكاف، كغير
 غير محتشـ، ال أنو يىعيبي الٌشيب كيىصـ .

ـي أىٌني ما أي _لى 15 ـً ػػريهي     كىتىمتي سً ػقّْ كى ك كينتي أىعمى  (5)رٌان بىدىا لي منوي بالكىتىػػػػػػػػ

ـي كالكتـ، الٌتكقير:          لك النتفاء شيء النتفاء غيره، فانتفى العم
الٌتعظيـ، كال يستمـز ترؾ  (6)

الٌظاىر أفَّ المراد  (7)االستخفاؼ، في الحديث: "مىف لـ يرحـ صغيرنا كلـ يعرؼ حؽ كبيرنا فميس منا"
                                                           

 .2/16البقرة، (1)
 .في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "كيسمى إبداعان أيضان فإف الشاعر يكدع بكبلـ غيره في شعره" (2)
 .61ينظر: الكاحدم، شرح ديكاف المتنبي، ص (3)
ك تكارد الخكاطر: مجيئو عمى سبيؿ االتفاؽ مف غير قصد إلى األخذ كالسرقة. ينظر: القزكيني، اإليضاح في عمـك  (4)

 .1/380الببلغة،
 .421البكصيرم، الديكاف،  (5)
قر بالفتح الثقؿ في األذف كبالكسر  (6) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "أراد أف المراد بالتكقير ىا ىنا التعظيـ فإف المكى

قرتو تكقيرنا بٌجمتيو، فجاز أف يراد بالتكقير الزمو، أم ترؾ االستخفاؼ فالمعنى  قيكر رزاف كى الحمؿ كفي األساس كمف المجاز رجؿ كى
 .ىذا المعنى أبمغ في ترؾ التعظيـ مف حقيقة معنى التكقير،  فتأمؿ"ما أترؾ استخفاؼ، ك 

 .8154، حديث رقـ ،8/368ينظر: الطبراني، المعجـ الكبير، (7)
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، كبفتحيا نبت ييخمىط بالكسمة،  مف التكقير في الحديث الزمو، كىك ترؾ األنا، الكتـ بسككف التاء الٌسر 
 كالحنَّاء، كييختىضب بو.

: األكؿ الٌشيء اٌلذم ييستر في الباطف، كال ييفشى بو، الثٌاني الجماعي، الثٌالث  الٌسرٌ          لو معافو
، الرابع سٌر الٌنسب محضو، الخامس الذىكىري
( سٌر الكادم: أفضؿ مكضع منو، كالٌظاىر أٌنو /ب10)ؽ(1)

 .(2)ىنا بمعنى سٌر الٌشيء أفضمو، كىك مفعكؿي كىتىمت

: ال أترؾ أفضميـ يدخؿ عمٌي، أم ال  كمف مثؿ ىذا الٌتركيب         ـي، كالمبالغةي، يقاؿي ييفيىـ التَّعمي
، أم أٌني غير مكقره، كأٌف مع ما في  أترؾ كاحدنا منيـ، قكلو ما أكقره في محؿ الرفع أٌنو خبر أفَّ
 خبرىا قائـ مقاـ مفعكلي أعمـ، كالجممة في محؿ الٌنصب عمى أنو خبري كاف، كالتٌقدير لك كنت عالمنا
، ككتمت جكاب لك، كبدا صفة سرًّا، كمنو يتعٌمؽ بو ضميره لمشيب،  ثبكت عدـ تكقرم إياه لي حاصبلن

ـٌ إٌف إكراـ ذم الٌشيبة مندكبه لشيبة كما جاء في (3)أم سٌران بادينا منو لي، كتعٌمؽ بالكتـ كتمت ، ث
 األحاديث.

: لك كنتي أعمـ أٌني ما أيراعي حٌؽ الٌشيب كالكبر كأستخؼ  بو كأخالؼ مقتضاهي ببل            يقكؿي
حذر، اللتجأتي إلى االستناف بسينَّة الخضاب، كسترتي كؿَّ ما ظير منو بالحجاب، كيبل أككف في 

 الظَّاىر مستخفًّا لمىريد الطَّعف كالعتاب .

  

                                                           
في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: بيت شعر بالفارسي ك ىك : "كربدانيمىكذ ميما نرانميداركغريز  كردمي تمييز  (1)

 أسفيديكمكيـ بركتـ"
: كتب فكؽ ىذه الكممة: "كيحتمؿ أف يككف المعنى كتمت مستكرا بدالي منو، فإٌف الٌشيء ال لمدح مف الٌشيء كال في األصؿ (2)

يحصؿ منو بالفعؿ إٌف لـ يكف أكالن فيو بالقكة، أك فقكؿ: إف الشيب كامفه في ذات اإلنساف كيظير في حينو، كىكذا كٌؿ عارض 
 بمقدار كممة. في معركضو كما يقكؿ أىؿ..." في األصؿ: طمس

 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "في البيت رعاية صفة االستخفاؼ بيف كتمت كالكتـ." (3)
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يٍ تً غىكىايى  فٍ مىاحو مً جً  رىدّْ _ مىف لي بً 16 ؟يىػػا    كىما ييرىدُّ جمىاحي الخى ػػػػـي ًؿ بالمُّجي
(1) 

، أم مىف يىضمىفي             مىف: إٌما شرطٌية كجكابيا محذكؼه
لو بكذا، كمثؿ ىذا لمٌشكاية،  (2)

ظيار التٌأسؼ، كاالستعانة بكٌؿ أحد، أك استفيامٌيةه مراده بيا ىذه المعاني مع التمني،  كاالستعطاؼ، كا 
، كيقكؿ مىف لي  كىذا كٌمو إلظيار الٌرغبة في رٌد غكايتيا، مطمقنا بطريؽ المبالغة، كالمبتمى إذا يستغيثي

مىف لي جمح
ا، كجى  (3) مىحت المرأةي عف زكجيا الفرس جمكحن ا إذا شمىس، كغمىبى عمى راكبو، كجى ماحن

خىرجت إلى بيت أىميا قبؿ أف ييطىٌمقيا، كجمحى أسرع الغىكاية الضَّبللة، كمف غكايتيا صفة 
مىاح ىك غكايتييا،  5حاصؿ مف غكايتيا، كيجكز أف يككف بياننا (4)أم جماح /أ(11ؽجماح،) لو، أم جى
الٌمجـي جمعي لجاـ، كالباء متعٌمؽ بيرٌد، كما مصدريةه، (6)﴾الرٍّْجسى ًمفى اأٍلىٍكثىافً  فىاٍجتىًنبيكا﴿ كما في:

كالكاؼ إما اسـه مجركره صفةي رٌد، أك منصكبه صفةي مصدر محذكؼ، أم ردًّا، مثؿ رٌد أك حرؼي جر 
كائننا، كرٌد متعٌمؽ بصفة ردٌ، أم برٌد جماح كائف كرٌد، أك بصفة مصدر محذكؼ أم برٌد جماح ردًّا 

                                                           
في األصؿ: كتب بيت شعر بالمغة الفارسٌية  عمى اليامش األيسر:" نفس بو كش إذ بو عمى كد مي آركبراه  جكف لكاـ ارب   (1)

 .بو كش كاكرد باره سـ"
 .421الديكاف،  ك البيت في : البكصيرم،

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "كثيرا ما يككف البلـ االختصاصية، لبلنتفاع كما يككف عمى لمضرر، فيقدر عامؿ   (2)
البلـ في ما يناسب معنى الٌنفع فمعنى مىف لي مىف ينفعني، كقريب منو ما ذكره الشارح، أم مف يضمف عمى  فمؾ أف تقدر مف 

 .يتكفؿ لي" يعاكف، أك يمطؼ ،أك
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "أعتقد في ركاية الصحاح كسر الجيـ، ككذا في بعض الشركح، فالجماح في البيت   (3)

ا غير حسف، كيككف الٌضمير  إما مصدر بمعناه، ككممة ًمٍف ابتدائية فييا معنى السببية، كككنيا لبياف الجماح كما قاؿ غيره أيضن
ما  بمعنى اسـ الفاعؿ، ككممة ًمف متعمقة بردو أك جماح، كالٌضمير لجماح، فإف عبارة عف النفس كالمكافؽ، ليذا أف إلى الٌنفس، كا 

ا بمعنى الفاعؿ، فتككف اإلضافة بيانية مف باب إضافة الٌصفة إلى المكصكؼ"  .يككف الجماح الثاني أيضن
فاعؿ جاز تعمؽ مف برد كبجماح كبيا عمى سبيؿ التنازع في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "كلو جعؿ جماح بمعنى اسـ ال (4)

 .فعؿ ىذا يككف الظرؼ لغكنا كعمى األكؿ مستقرنا"
في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "فيو أف اإلضافة البيانية يككف حيث يصدؽ المضاؼ إليو عمى المضاؼ، كىا ىنا لـ  (5)

يصدؽ الغكاية عمى الجماح، نعـ الغكاية سبب الجماح، فكما ال يجكز بياف :ضرب زيد بغضبو، ال يجكز بيانو بيا، كدعكني 
  .قصد المبالغة تكٌمؼ،  فتأمؿ "

 .22/30الحج، (6)
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بالٌمجـ، كمىف مبتدأ كالخبر المحذكؼ إف كانت شرطية، أم اضمف لو بكذا، كالتٌقدير  (1)جماح الخيؿ
مىاح، كالفعؿ المقدَّري لمي إف كانت  كؿ  شخص ضامف أٌنا لوي بكذا، عمى تقدير ضمانو لي برٌد جى

 (2)" نفسؾ مطيتؾ فارفؽ بيا " استفيامية،  كالتٌقدير أٌم شخص ضامفه لي برٌد جماح جاءى في الخبر
خصَّ الخيؿى بالٌذكر، فالبيت تضٌمفى معناه  (3)كالٌنبي  قائدي الغٌر المحٌجميف،  كجاءى " يا خيؿى ا اركبي "

 تشبيو الٌنفكس بالخيؿ.

 يقكؿي متحٌسرنا عمى ابتبلئو، كمتمٌنينا لمنجاة بافتدائو،  كمتأسفنا عمى استيبلء سمطاف الٌنفس         
الغالب، كمنادينا باالىتماـ عمى مىف تنجيو مف كٌؿ المخالب: مىف يضمف لي برٌد شماس الٌنفس، كسكء 

ادر عف جيميا، مثؿ رد جماح الخيؿ بميجميا، كقكد مىاحيا الصَّ فعميا، كحبسيا عف جى
العيس عف  (4)

افية أك بميام(5)االنحراؼ بخيطيميا ف ىٌمتو الكافية، كأثر ، إما يمجـي مكاعظو الٌشافية كنصائحو الصَّ
 صحبتو كقكَّة حالو الكافية .

ـٍ 17 تً عاصي كىسرى شىيٍ بالمى  _فىَل تىري ـى ييقىٌكم شدَّة النَّيً  يا   إفَّ كى  (6)ـ الطَّعا

األمَّارةى  (7)الفاء ييفًصحي عف شرط محذكؼ، ييفيىـي مما سبؽى، أم إف عرفتى أفَّ النفسى         
، كرَّمتي فبلننا، أك  /ب(11)ؽ كـ الطمبي ، كقد كرد ال شفاء في الحراـ، الرَّ حريصةه مكلعة بكذا، فبل تـر

بكذا فيك  (8)بفبلف جعمتيوي، كفي اصطبلح الٌصرؼ اختبلس الحركة، الن يمة بمكغ اليٌمة، كقد نييـى 
                                                           

ا، كسميت الختياليا، كالختياؿ راكبيا بيا، في الحديث يا  (1) في األصؿ :كتب عمى اليامش األيمف: "الخيؿ الفرساف كالخيكؿ أيضن
 .خيؿ ا اركبي قيؿ أراد، كيا ركاب خيؿ ا، كقاؿ الجياف الخيؿ جمع الفرس معنى ال لفظا"

 .(162، حديث رقـ)  1/102رح كتاب األشباه كالنظائر، ينظر: ابف نجيـ المصرم ، غمز عيكف البصائر، ش(2)
  .( 714، حديث رقـ )2/274ينظر: الزيعمي، تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ  لمزمخشرم،  (3)
أبك العباس إتماـ كًشيدىف فرس مقكدة ، كحكى  كالقىٍيدكدة في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " القىٍكد كالقيادة كالمتقادة (4)

 .المفعكؿ مف الكاك في ىذا الباب كٌمو كالقياس كالسماع يأبياف"
 .6/172ينظر: الجكىرم، الصحاح، ."في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الخطاـ الزماـ كخطمت البعير زممتو (5)
 .421البكصيرم، الديكاف،   (6)
ا غالبنا عمى صاحبيا، فبل نقصد كسرىا بما يقكييا كيعاكنيا"في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "أكاف كاف ال  (7)  .ٌنفس جمكحن
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "في بعض الٌنسخ شيكة النٌيـ، كانطرح أف يككف النيـ بكسر النكف كفتح الياء عمى   (8)

، أك بقكلو كسر كمعمكؿ المصدر تقدـ عميو إذا كاف ظرفنا"  .صيغة الصفة. كتعمقيا إما بقكلو ال تـر
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ـي:  (1)العمـ "منيكـ، أم ميكلىع بو، كفي الحديث: "منيكماف ال يشبعاف منيكـ بالماؿ كمنيكـ ب كالنَّيى
ـى بالكسر صفة منو، كالباء لبلستعانة، كضمير  ـى بالكسر يىنيىـي نىيمنا، كالنًَّي إفراط الشيكة في الٌطعاـ، نىًي
، كالخطابي لكٌؿ مىف يىصميحي مخاطبنا بيذا الخطاب كما في كلك ترل،  فَّ استئناؼه شيكتيا لمنفس، كا 

بالنَّيـ، كالمعاصي بالٌطعاـ، في أٌنيا يتقٌكل كيتغذل بيا، كأفَّ معنى تشبيو الٌنفس  (2)كالبيت تضمَّف
 الٌنيـ يتقكل بالطعاـ، كيكثر شيكتيوي لمطعاـ.

ممت أفَّ الٌنفس ظالمةه ظيممانٌيةه سفمٌيةه في أصميا جاىمةه، مائمةه إلى الغٌي بطبعيا           : لما عى يقكؿي
ر  إلى حقيقة المنايا، فبل تطمب بالمعاصي كسر  كفعميا، حريصةه نىًيمىةه بارتكاب الخطايا، كأمانييا تىجي

مىباتيا، فإٌف كشيكاتيا، كال بمخالفة ال شيء يتقكل بما يبلئـ طباعىو، ك ينتعشي بما  ؿَّ ٌديف تسكيفي غى
ٌف الميستسقي كٌمما ييكثر مف العىمىؿ ، كمثؿ المعاصي صغيرىا (4)يزيد لو تراكـ العمؿ (3)يستمذ  اتٌباعو، كا 

 ككبيرىا، كمثؿ الخمر يدعك قميميا إلى كثيرىا.

  

                                                           
"  كركاية الحديث فيو:(، 4، حديث رقـ )1/1142األسفار،ينظر: أبك الفضؿ زيف الديف، المغني عف حمؿ األسفار في (1)

 .منيكماف الى يشبعاف منيكماٍلعمـ كمنيـك المىاؿ"
 في األصؿ : كتب عمى اليامش األيسر: "إلى جكاب عف ىكاؾ كبتضمنو ما قبمو نحك : قـ بدعكتؾ مطكؿ". (2)
 مؿ بعدى النيؿ..."في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "العمؿ الشرب الثاني يقاؿ عى   (3)
: "نفس جكف طفمت اكر شيرش كسى دايـ خكري   كرزشيرشبازكيرم أك تحكاه ينسج في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر  (4)

 ."دـ
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فُس َكالّطفِل إِْن ُتىِمْله َُشبَّ َعلَى  _18 نَفِطمِ         يالنَّ ٌَ ُحبِّ الّرَضاع َيإِْن َتْفِطْمُه 
 (1) 

، كشبَّ الٌنار أكقدىا،  (2)شبَّ الٌصبي  بمغى إلى الٌشباب، كشبَّ الفرسي إذا قىمىصى             كلىعبى
مىتوي عف الرَّضاع،  ّـَ بمصالحو، فىطىمت األـ  كلدىا، فىصى أىمؿ الٌشيء تركو سيدنل، كما تعيَّده، كما اىت
كفطمتي الرَّجؿى عف عادتو، كفطمتي الحبؿ قطعتو، كعمى إما بمعنى معى، أم مقارننا معو، أك عمى 

ا كمبلزمنا عميو، كقكلو إف تييممومعناه، كيتعمَّؽي بمحذكؼ ىك حاؿ، أم ح اآلخر /أ(12)ؽإلى (3)ريصن
، كلؾ أف تجعمىو حاالن مف الٌطفؿ، فيككف التٌقديري الٌنفس كالٌطفؿ(4)تفسيره لمجممة الٌسابقة

شابنا عمى  (5)
حٌب الرَّضاع، عمى تقدير إىمالو، كمنفطمنا عمى تقدير فىطمو، لكف ىذا الكجو يقٌيد الٌتسبب، كالمراد 

 (7) بعده لبياف ما بو المشابية، كما في قكلو شعر: (6)قو، كالٌشرطٌيةإطبل

 ]البسيط[                                                                  

متى عينو لجَّ في الطَّمب يَّقيوي    كىأف تىرىحَّ  كالغيًث إٍف جئتوي كافاؾى رى

                                                           
 421البكصيرم، الديكاف،  (1)
، كغيره يقميص كيقًمصي قمصان كقماصان ،كىك أف يرفع يديو كيطرحيما  (2) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "قىمىصى الفرسي

. صحاح ".ينظر: الجكىرم، الصحاح،  .4/191معان، كيعجف برجميو، يقاؿ ىذه داٌبة فييا ًقماصه كال تقؿ قيماصه
األصؿ، كىي كالجممة الشرطية التي ىي إف الشرح آلخر أكلى مف عبارة في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة:" قكلو إلى ا (3)

تيممو تفسير كبياف لمجممة السابقة كذلؾ؛ ألف الٌشرطية الثٌانية تفسير ليا فقكلو إلى اآلخر يتناكليا دكف تمؾ العبارة كما ال يخفى 
 .لٌشرطية لكاف أكلى"فعمى ىذا، لك قاؿ الٌشارح بعد ذلؾ كالٌشرطيتاف لبياف فإف المشابية دكف ا

، كقكلو :الٌنفس كالطفؿ تشبيو عاـ إلى بعد ذلؾ كالشرطية بعدهفي األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "أنو أراد بذلؾ ما صرح بو   (4)
 .قكلو يدؿ عمى ىذا الٌتفصيؿ إف كمييما بعد ذلؾ تكرار"

ـى ﴿في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الصفحة: "كما في قكلو تعالى :  (5) مىقىييًمنتيرىابو ۖ  ًإفَّ مىثىؿى ًعيسىٰى ًعندى المًَّو كىمىثىًؿ آدى آؿ .﴾خى
. قاؿ الزمخشرم: قكلو خمقو جممة مفسرة لحالو شبو عيسى بآدـ أم خمؽ آدـ مف تراب كلـ يكف ثـ أب فكذا حاؿ 3/59عمراف، 

 .4/260ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ،عيسى عمييما السبلـ"
، كأراد بالشرطتيف إف تيممو  (6) في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "استدراؾ قكلو بعده عمى أف الضمير ال يظير لو معاد حسفه

ف تفطمو ألخ ، فمك قاؿ كالشرطيتاف لكاف أظير كأكلى. فافيـ"  .ألخ ، كا 
 . 1/47ف،البيت ألبي تماـ، يمدح بو الحسف بف رجاء بف الٌضحاؾ، ينظر: أبك تماـ، الٌديكا  (7)
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كاعمـ أٌف العادات كالمألكفات الطبيعٌية، كالٌمذات الكىمٌية، كالحسٌية لمٌنفس الحيكانٌية البيمٌية، كالٌمبف  
مف ثدم األـٌ لمٌطفؿ الٌرضيع، كما لمٌطفؿ تأم ؿ العاقبة، كال بصيرةه كيغتر  بالعاجؿ، كاليسير عف 

ف لـ يييدى، يبؽى في الٌضبلؿ، كييتمىؼ في ف لـ يؤٌدب، كلـ يييٌذب، ينشأي  اآلجؿ، كالكثير كا  بىاؿ، كا  الخى
سفيينا أحمؽ، كيترعرع
ـى كقيٌكـى حؽَّ الٌتعميـ كالتٌقكيـ، يتيٌذبي كيسعدي بالتكريـ،  (2)سخيفنا (1) ٌم ف عي أخرؽ، كا 

كنتيٌدل إلى الٌنعيـ المقيـ، كقكلو الٌنفس كالٌطفؿ تشبيو عاـ في ىذا الكٌؿ بالعقد ال الٌتحميؿ، كقكلو إف 
 مو إلى اآلخر يدٌؿ عمى ىذا التٌفصيؿ.تيم

، كمثؿ الٌطفؿ الٌرضيع، الميكٌب عمى تىرىش ؼ الٌرفع، مف           يقكؿي مثؿ الٌنفس قبؿ أف تيراضى
البكؿ كالرجيع، إف تييممو ينشأ ميحبًّا لمٌرضاع الميسد بعد ميدَّتو لمٌطباع، كيبؽى محركمنا عف األطعمة 

ف تىفطمو إلى المبلئم ات مف المأكؿ ينفطـ، كيترؾ مىٌص الٌشيٌية، كغير مائؿ إلى المبلٌذ اليٌينة، كا 
الٌمبف التافو، كيىأنىؼي مف أف يمتقـ، كذلؾ الٌنفس إف تفطميا عف المألكفات الرسميَّة، كالٌمذات الكاذبة 

لى الٌتزٌيف بالمستحسنات العقمٌية كالٌنقمٌية، تىعيٌز /ب( 12)ؽالكىمٌية، إلى ذكؽ الٌمذات العقمٌية، كا 
 (3) ، كتبيتي عند ربيا، ييطعمييا، كيىسقييا، شعر:بالٌسعادات، كتيفمىحي برقٌييا

 ]الطكيؿ[                                                                         
سىاسةن      ٍف تىٍنبىًعثًىيى النٍَّفسي إٍف تيٍيمىؿى تيَلزـي خى اًئًؿ تيٍبيىجي  كا   نىٍحكى الفىضى

 
 ]الطكيؿ[                                                                         

دي             ٍدتىيىا ييتىعىكَّ ـي ذىاتًىيى النٍَّفسي مىا عىكَّ ٍكرىا اٍلميٍؤـً شيٍؤـه مينىكَّدي  كىاً 
 (4) 

  

                                                           
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "ترعرع الصبي تحرؾ، كنشأ" (1)
 في األصؿ : كتب عمى اليامش األيمف: "السخؼ بالضـ رٌقة العقؿ خاصة سىخيؼى بالضـ مخافة فيك سخيؼ كثكبه سخيؼ" (2)
 لـ أعثر لو عمى قائؿ.      (3)

 ]الكامؿ[                                        
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "مف أبيات المفتاح :  (4)

ذا ترد إلى قميؿ تقنع  ".النفس راغبة إذا رغبتيا            كا 
. كالبيت الذم  2/8ك ىذا البيت، ألبي ذؤيب اليذلي مف مرثيتو المشيكرة ألبنائو.  ينظر :القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، 

  .عمى قائؿ في المتف: لـ أعثر لو
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ٌَهُ  _19 ٌَِصمِ  نَّ الىيى ما َتَيلَّىإِ       فاْصِرف وياوا يحاِذر أَن ُتَيلِّ ٌُْصِم أي 
(1) 

بَّوي، فيكل الٌنفس إما بمعنى  صرفو: منعو، كصرؼ عنانو           ثىناهي، كاليكل مصدر ىىكيىوي أحى
المفعكؿ، أك بمعنى المصدر، أم ميميا، كغمىبى في العيرؼ عمى ما ىك الخارج عف المصمحة، كال 

، ك قٌمما يستعمؿ  ذرى فاعؿ بمعنى فعؿ، يقصد بو المبالغة؛ ألفَّ يككف عاقبتو حميدة، كحاذر بمعنى حى
ك ال ه العمؿ: غالب في العادة أف الفعؿ إذا زي ًكؿ في مقابمو المعارض، يككف أقكل مٌما لـ يكف، كذلؾ كالَّ

، ككاٌله أك إليو استعممو، كمنو: لّْييىا﴿ قٌمده، ككٌلى ىاربنا: أدبرى ًلكيؿٍّ ًكٍجيىةه ىيكى ميكى كتكٌلى األمر:  (2)﴾كى
تقٌمده كالتزمىو، كصارى كالينا عميو، كتكٌلى عنو: أعرض، أصمى الٌصيد: قتمو في مكانو الذم ضربو 
فيو، كىصمىوي: جعمو ذا عيب ال عابىوي، كالكصـ: العيب كالعاٌر، كالكصـ: الٌصدع في العكد مف غير 

كالتكسير، كالفىترة كالكسؿ. قكلو بينكنة، ككصمت الٌشيء: إذا شددتىو بسرعة، كالٌتكصيـ في الجسد 
ييصـ: أم ييكقعو في الكفر، أك اإلضرار، كىصـ: أم يكقعو في الفسؽ كالعصياف، كالفاء أٌما لمجرد 
، أك لككنو  جكاب شرط محذكؼ، أم إف عرفت حاؿ الٌنفس فاصرؼ، كضمير  العطؼ عمى ال تـر

مرؾ، أك أمرنا مف األمكر، أك متركؾ، كما في أف تكليىوي ليكاىا، كمفعكلو الثاني مقٌدر، أم العمؿ، أك أ
ا، فافيـ /أ(13)ؽتنزيؿ الفعؿ  ، أم أف تجعمىوي كالينا، كىذا االعتبار يجكز في تكٌلى أيضن منزلة البلـز

 قكلو.

إٌف: استئناؼ، كما: شرطٌية، كلذا انجـز الفعبلف في الجزاء بحذؼ الياء مف األكؿ، كالٌضمير         
ـٍ ﴿لميـ المتعاقبة، قيؿ: ما شرطٌيةه زمانٌيةه، كما في قكلو تعالى:مف الثٌاني، ككسر ا فىمىا اٍستىقىاميكا لىكي

ـٍ  ـٌ قيؿ: كيجكز أف يككف غير (3)﴾فىاٍستىًقيميكا لىيي ، كالٌضمير محذكؼ في تكاٌله، ث كىي مبتدأه ال ظرؼه
ٍيرو يىٍعمىٍموي ﴿زمانية، كما في قكلو تعالى:  مىا تىٍفعىميكا ًمٍف خى كأرل أٌنو قد تقٌرر عندى الن حاة أفَّ (4)﴾المَّوي كى

                                                           
"بازكيرش ازىك ابرخككىكاخاكـ كمف         جكف ىك احاكـ شكك كنيت بشديا كشت : في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر  (1)

 ."كـ
 .421كالبيت في : البكصيرم، الديكاف،

 .1/148البقرة،  (2)
 .9/7الٌتكبة،  (3)
 .1/197البقرة، (4)



 

87 

 

 

حكـى أسماء الٌشرط حكـ كـ، إذا كاف بعدىا فعؿ غير مسند إلى ضميرىا، كال إلى متعٌمقة، يككف 
ف كاف كاقفنا عمى ضميرىا، أك متعٌمقيا، يجكز  منصكبنا عمى المفعكلٌية، إف كاف الفعؿي كاقفنا عمييا، كا 

ف لـ يكف كاقعنا عمييا، كال رفعيا باالبتداء، كنصبيي ا، بإضمار ناصب بعدىا عمى شريطة الٌتغير،  كا 
عمى ضميرىا، كال عمى متعٌمقيا، يككف منصكبنا عمى الٌظرؼ، أك المصدر في الٌشرطية، إف كانت 
غيرى زمانٌية، كىك الٌظاىر كانت مفعكؿى تكٌلى، إذ المستكف  فيو، ككذا في الفعميف بعده، أم ما تكٌلى 

كل يييمكو، أك سىدًّ معنكينا، كال حاجة إلى تقدير الٌضمير، كلك بمحؿ كقيٌدرى ضمير، لـ يتعٌيف فيو الي
االبتداء، لجكاز نصبو عمى الٌظرفٌية، كاستغنى عف تقدير المفعكؿ، كيككف المعنى إٌف اليكل، أم 

، كتقد ير الجممة ،عمى األكؿ زماف صارى كالينا، أك يىصـ، كعمى التٌقديريف، مع ما في خيره، خبر إفَّ
ٌليو إياه، كعمى الثٌاني أف اليكل مصـ أك كاصـ  أٌف اليكل مصـ، أك كاصـ كؿَّ شيء، عمى تقدير تىكى

 في جميع أكقات تكٌليو.

ت، كامنعيا عٌما يشأف الٌنفس، فاصرؼ عنانيا، عٌما إليو تكجَّ  /ب(13)ؽيقكؿ: لٌما عرفت        
ٌمقىت، كتكٌلعىت، كاحذر ثـ احذر مف أف تيؤمَّرى عميؾ ىكل نفسؾ، كأف تقٌمده الكالية عمى عقمؾ  بو عي
كحٌسؾ، فإٌف استيبلء الٌظمكـ الجيكؿ، يفسد الممؾ كالٌرعٌية، كييمؾ الحرث كالنسؿ، كيكثر الفساد 

، سٌمـ ا عميو ك  صٌمىا قد خافى ا تعالى كرسكلو، كالبمٌية، كأمىارةي األمَّارة أمىارة الخسارة، كميقىٌمديى
سىارة .  بالجى

راعى 20 ع_ كى فٍ يا كىىيى في األى  (1) ـً سً المىرعىى فىَل تي  مَّتٍ ىيى استىحٍ  ماًؿ سىػػائمىةه   كا 

المراعاة ىنا بمعنى الٌرعاية، كبناءي الميغالبة لممبالغة، سامت الماشية رعت، كأساميا أخرجيا          
إلى المرعى، كالسَّكـي في األعماؿ االشتغاؿ بيا، استحمى الٌشيء عدَّه حمكنا، كاستقاـ إليو، كراعيا 

ف ىي إلى اآلخر عطؼه عميو، عطؼ اإلنشائ ية عمى مثميا؛ ألفَّ خبريَّة عطؼه عمى األمر الٌسابؽ، كا 

                                                           
في األصؿ: كتب بيت شعر بالمغة الفارسٌية:  "نفس را مقيكر كف جكف كرامؿ جكالؿ كند كرمكيزل الس كير كباركاش ارنتـ" .  (1)

 421كالبيت في:  البكصيرم، الديكاف، 
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ف إنشاءن فإنشائيةه، كقكلو: إف ىي مف اإلضمار  نشائيَّتيا ناىيةه لمجزاء؛ إف خبرنا فخبرٌية، كا  الٌشرطٌية كا 
نٍ  ﴿ عمى شريطة التفسير، كقكلو تعالى: ارىؾى كا  ده مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى  ( 1)﴾.أىحى

حاليَّةه، كالتقديري راعيا سائمةن في األعماؿ، كقكلو في األعماؿ قكلو كىي في األعماؿ سائمةه جممةه 
متعٌمؽه بسائمةه، كقيؿ يجكز أف يتعٌمؽ براعيا  كيقدر فييا في الجممة الحالٌية، كأرل ذلؾ تىعىس فنا 
ا عف سكاء المنيج، كالمراد مف األعماؿ الٌصالحات بإشارة البيت الٌسابؽ، فإف في غيرىا يجب  كخركجن

كالمراد برعايتيا في األعماؿ، حفظيا عف مباشرة مفسدات عمميا، كمنٌقصاتو مف الٌرياء،  صرفيا،
إلى الحظكظ  (2)كالعيجب، كالمىمىؿ، كغيرىا، كعف اإلتياف بيا عمى كجو الٌتكاسؿ، كالط ميكح

ال كغير ذلؾ مٌما يظير ما التٌيقظ، كدٌقة الٌنظر، كالمراد مف المرعى الٌنكافؿ،  /أ(14)ؽالعاجمة
الكاجبات؛  ألٌف إىماليا ال يجكز، كلكف األمر بالٌرعاية في كٌؿ األعماؿ، كقد تأنسي الٌنفس ببعض 
 :الٌنكافؿ، كتستحميو بحيث يشٌؽ عمييا فكتيوي، ما يشؽ  عمييا فكتي الفرض، كىك المراد مما قيؿ

قامة غيره مقامو، ال(3)"عكفممصاحب الكرد " تركو بالًبطالة، فإٌف مىف ال  ، فالٌتدبر فيو تفكيتو عمييا، كا 
ٌف أفضؿ األعماؿ أدكمييا، أك يككف المراد مف المرعى مكضع العمؿ، أم فبل  ًكٍرد لو، ال كارد لو، كا 

 تيسميا في ذلؾ المكضع، كمف ىنا ترل بعض الفقراء، ال يقيـ في بمد.

: راع الٌنفس في أعماليا، كدىٌقؽ الٌنظر في أفعاليا، كال ت           أمف عمييا مف الٌتغيرات، فإٌف يقكؿي
لكٌؿ جكاد كبىكىات
، كال تىغترَّ بالٌظاىر المزخرؼ، كابحث عف الباطف المغمَّؼ، فإٌف العسؿ المسمـك (4)

ف استحمت بعضى الٌنكافؿ، كبو ألغت أك رىكىنت  كاجبي االجتناب، كخضراءى الٌدمف منيٌية األقراب، كا 
عيا عنو بالحيؿ، كاشغميا بما ىك أشٌؽ عمييا مف العمؿ،  إلى بعض األكراد، ككىمفىت، فاجتيد في قط

                                                           
 9/6الٌتكبة،  (1)
ا. صح (2) ا، كطمكحن ا، كطماحن  " في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "طمح بصره إلى الٌشيء، إذ نفع، طمحن
3
صاحب الكرد ممعكف، كتارؾ (. ورواٌة الحدٌث فٌه: 734، حدٌث رقم)4/353المقاري، مرقاة المفاتٌح وشرح مشكاة المصابٌح،  

 كىك إشارة إلى تارؾ العبادة، كالرجكع عف العادة. الكرد ممعكف.

الجكىرم، مختار  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كبا لكجيو، يكبك، كبكنا، سقط،  فيك كابو . صحاح" .ينظر: (4)
اليكسي،زىر األكـ في األمثاؿ  المثؿ: لكؿ جكاد كبكة : يضرب مثبل لمرجؿ الصالح قد يىسقيط السقطة.ينظر:ك  7/321الصحاح، 

 .2/52،كالحكـ
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فإف اعتبار العبادة باالمتياز عف العادة، كبمخالفة العادة تيناؿي الٌسيادة، أك إف استنامت إلى إكثار 
العمؿ في مكضع، إلقباؿ الخمؽ عميو، أك غيره مف المكائد، فاذىب بنفسؾ إلى أرض أخرل، كاجتيد 

كاحد، كقبكلو في الذىاب إلى ا بمنياج رسكلو، كأما استحبلء الفرائض كالسنف،  ككابد، كال تباؿ بردٌ 
ىا، كعدـ الحرج مما قيضيى عمييا، فتأٌمؿ في المباني سٌمـ فدليؿ انقيادىا لما نيدبى إلييا، كأمارة ي

 كاستنبط بفيمؾ المعاني .

سَّنىتٍ  (1)_ كىـ21 َـّ فى الدَّسىـ حى يثي لىـ يىدًر أىٌف السُّ لىذةن لممىرًء قىاتمػىػػػةن    مف حى
(2) 

سىننا كنسبو إلى الحيسف، كالمذةي: إدراؾي المبلئـ، كيطبؽ عمى  /ب(14)ؽ             سَّنىوي: جعمو حى حى
ـٌ بالفتح كالضـ لغةه مشيكرةه، كالٌدسىـ بفتح الٌسيف إما  ا،  كالسَّ المصدر، أك بالمعنى الممتٌذ بو أيضن

الحاصؿ بو، كبكسرىا شيء ذك دسـ، كالكٌؿ منيا الٌصحيح، ككـ منصكبي المحؿ بالظَّرفٌية، أم كثيرنا 
لمنفس، كقاتمةن صفةي لٌذةن،  (3)مف المٌرات، قكلو: لممرء إٌما أف يتعٌمؽى بحٌسنت، أك بقاتمةن، كضمير حسنت

ستعمؿ لمتعميؿ، ككبلىما ىاىنا صحيح، فمعنى مف كمف البتداء الغاية، كحٌيث ييستعاري لمجية، كي
حيثي مف جية عدـ العمـ، أك مف أجؿ عدـ العمـ، كعدـي العمـ بالٌتحقيؽ في الجاىؿ، كباعتبار عدـ 
، أم  الجرم عمى مكجب العمـ في العالـ، كضمير لـ يدر لممرء، كالجممة مجركري المحٌؿ بإضافة حيثي

ـٌ  مفعكؿي لـ يدر، إف كاف بمعنى لـ يعرؼ، كالتٌقدير لـ يعرؼ ككفى مف حيث عدـ درايتو، كأفَّ الٌس
ـى المفعكليف، إف كاف بمعنى لـ يعمـ، كالتٌقدير لـ يعمـ ككفى الٌسـٌ في الٌدسـ  ـٌ في الٌدسـ، كقائـه مقا السَّ

.  حاصبلن

                                                           
ٌما استفيامٌية، لمتكبيخ في األصؿ: كتب تحت ىذه ا (1) لكممة: "في بعض الٌنسخ، كـ لذةو حٌسنت، ككـ إٌما خبرٌية كىك األصح، كا 

 .كالتقريع كالتعجب"
 .422البكصيرم، الديكاف،  (2)
، كأف كانت عمى صيغة المجيكؿ غير  (3) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "يعني أف كمف حٌسنت عمى صيغة المعمـك

لى ضمير المخاطب، كأف كانت مقدرة كما ىك في بعض النسخ، فقاتمة عمى الثٌانية يجكز  مسندة إلى لذة، إف كانت مؤخرة، كا 
رفعو، عمى أنيا صفة لذة، كنصبو عمى الحالٌية عنيا، إف كانت لممرء صفتيا، كعمى تقدير تقدـ لذة كانت تقاتمو حاالن عف 

 ."ضميره
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حاصبلن  قكلو: مف حيث يتعٌمؽ بحٌسنت، أك بقاتمةن ،أك بمحذكؼ، أم تحسيننا، أك قتبلن             
مف جية كذا، أك ألجؿ كذا، قكلو: كـ حسنت استئناؼه مف مضمكف المصراع الثٌاني مف البيت 
الٌسابؽ، كالبيت إٌما تمثيؿ، كالٌسـٌ كالٌدسـ عمى حقيقتيما، أك يككفي المرادي مف الٌسـٌ ما ييفسدي سبلمة 

 فس، فيككناف مجازيف.الفطرة الٌركحٌية، كصحٌة الفطرة الٌدينٌية، كمف الٌدسـ ما تمٌذه النٌ 

: كثيرنا مف ال            ات قد حسنت في عيف صاحبيا أفسدى فطرةى ركحو الٌدينٌية، كقكاىا، رٌ ميقكؿي
ؿى ما فيو نقضي دينو، كتىمىت عميو رفاىا، فانخدع، كتعاطى ما جيدح ـٌ الز عاؽ  (1)كزيَّنت لو تىناكى بالٌس

بكٌفو مارفى  (5)، ك"الجادع(4)بظمفو" (3)عف حتفو (2)كأخذه بالخناؽ، "كالباحث /أ(15)ؽكبمغ ما ضعَّفو
 أك مف كجأى بيده في بطنو بمكسى الحالؽ . (8)بنفسو مف ذركة الحالؽ (7)فصار كـ ىكل (6)أنفو"

                                                           
  .تي الٌسكيؽ، كاجتدحيو ، كشراب مجٌدح أم مخضكض"في األصؿ: كتب  أسفؿ ىذه الكممة: "جدح  (1)
في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "بحثت عف الٌشيء، كابتحثت عنو، أم فتشت عنو. صحاح." ينظر: الجكىرم، مختار  (2)

 .2/295الصحاح، 
في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الصفحة: "كىك أٌف رجبلن أراد أف يذبح كبشنا، كىك عمى مزبمة فمـ يجد سكيننا، فتركو، فإذا  (3)

  ."الكبش ضرب بيده عمى األرض، فظير سكيف فذبح بو
شت بظمفيا في األرض؛ ىك إشارة إلى المثؿ العربي المعركؼ: كذلؾ أف ماعز كانت لقـك فأرادكا ذبحيا فمـ يجدكا شفرة فنب(4)

كيضرب  ىذا المثؿ في الحاجة تؤدم صاحبيا إلى تمؼ كجناية اإلنساف عمى نفسو. المثؿ  .فاستخرجت منيا شفرة فذبحكىا بيا
 .1/177كالقٌصة ،ينظر:  نكر الديف اليكسي، زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ ، 

ا قطع اليد، كالٌشٌفة"في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "الجدع قطع األنؼ، كاأل (5)  .ذف، كأيضن
في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الٌصفحة: "قيؿ ىك مف أمثاؿ المكلديف، كأصمو أف فجا ساؿ مف أنفو فحاط )في األصؿ:  (6)

طمس بمقدار كممة(كمكسى  فأراد إزالتو فجدع أنفو بكفو فقيؿ ىك الجادع مارف أنفو، فضرب مثؿ لممعارؼ " ينظر: النكيرم، 
 .11/212، نياية األرب في فنكف األدب

، إشارة إلى قصير ابف سعيد بف عمرك مكلى جذيمة األبرش، كالمثؿ: "لك يطاع لقصير رأم"، معركؼ كما أف قصتو مشيكرة
 .1/298ينظر: أبك بكر، البديع عند الحريرم، 

  ."ش األيمف: "مف الميكل كىك السقكطفي األصؿ: كتب عمى اليام (7)
صؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الحالؽ الجبؿ المرتفع، كيقاؿ جاء مف حالؽ، أم مف مكاف مشرؼ،  صحاح"  في األ  (8)

 . 5/148الجكىرم ، الصحاح،
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مف شً  فٍ _ كاخشى الدَّسائسى مً 22 كعو كى ػػػـً      بىعو جي ةو شىرّّ مف التُّخى فىريبَّ مىخمىصى
((1 

ابى مىف ﴿طيميى بو، كدسستيو الٌشيء بالتراب، أخفيتو فيو كمنو  (2)ديسَّ البعيري باليناء،           قىٍد خى كى
أيبدؿ مف حرؼ الٌتضعيؼ الياء، أم أخفاىا في الغكاشي، كالغشاكات، كالحيجيب الناشئة مف (3)﴾دىسَّاىىا

مٌنيا، كالٌدسائس جمعي دسيسة، كىي مبلبسة الٌسفمٌيات، كتركيا في كدكرات الٌطبيعة، كخٌمصيا 
مىصى بطنيو إذا (5)كيقاؿ لو: دسائس في ىذا األمر، أم مكائدي خفٌية، كمفاسده كامنةه  (4)الخبٌيئة، ، خى

الٌتصؽ عمى ظيره، كالمخمصة: شٌدةي الجكع، كالتٌنكيف لمتفخيـ، فإفَّ الجكعى الشديدى، ىك اٌلذم قد يككف 
ألبتة ، كقٌط ال يككف شرًّا مف الٌتخـ، الٌتخمة عدـ انيضاـ الٌطعاـ في  شرًّا مف الٌتخـ، كاليسير نافعه 

لى المكت، كالتاء بدؿ مف الكاك، ما في  المعدة، مع استثقاؿ، كقد تعف ف، كقد ييفضي إلى المرض، كا 
؛ لم تحقير، تىكىمىو، كالتخـ في البيت يجكز أف يراد بو الٌشبع لكقكعو في مقابمة الجكع، كتنكيف جيكعو كشبعو

كيككف مبالغةن في الٌتكصية، بعدـ الٌتياكف في الحاليف، ىما: بما فكقيما، أك يككف في األكؿ لمتعظيـ، 
 كفي الثٌاني لمٌتحقير، فإٌف الٌشبع القميؿ يزيد في القيكل العنصرية، فافيـ.  

، أك صفةه، أم صادرةن منو، كالٌناشئة منو، كالمراد مف ا    لٌدسائس ىنا: كقكلو مف جكع، إما حاؿه
راءة الٌنحكؿ كالٌذبكؿ /ب(15ؽاآلفات الكامنة الٌناشئة منيما.) مؽ، كا  فمف األكؿ، مثؿ: الحدة، كسكء الخي

كحدكث الكبلؿ  كالميبلؿ  كالعيجب، كثكراف الخياالت الفاسدة  كغير ذلؾ، كمف الثٌاني، مثؿ: القسكة، 
طفاء نكر اليقيف، ك   غير ذلؾ.كالغفمة، كالكسؿ، كغمبة الٌشيكة، كا 

قكلو: فىريبَّ مخمصة: الفاء لمٌتعميؿ، األمر بالخشٌية،  قيؿ شٌر مبتدأ، كرٌب مخمصة خبره،         
كفعميا محذكؼ، أم كجدت، كأرل أف ذلؾ سيك؛ ألف النكرة المجركرة برٌب إف كانت ظاىرة يمزميا 

                                                           
 .422البكصيرم، الديكاف،  (1)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "ىنأت البعير أىٍىنيؤيه، إذا طميتو باليناء، كىك القطراف. صحاح." ينظر: الجكىرم،  (2)

 . 2/97الصحاح،
 .91/10الٌشمس،(3)
 ."في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "خبأت الٌشيء، خباء، ك مخباء سترت (4)
 .7/38كمكننا ، اختفى. صحاح" ينظر: الجكىرم،الصحاح، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كمف (5)
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، كالحٌؽ أنو يجكز في  ، كرٌب رجؿ أبكه كريـ لقيتي الكصؼي بمفرد، أك جممة، نحك رٌب رجؿو كريـ لقيتي
، كصفنا لمخمصة بالمفرد، كالرفعي خبر المبتدأ محذكؼ، أم ىي شٌر فيككف مف باب، كرٌب  شٌر الجر 

 قتؿ عار.  

فإفَّ في كٌؿ منيما لمٌنفس،  يقكؿ: احذر اآلفات الكامنة الٌناشئة مف الجكع كالٌشبع،          
ذا رأيت في  كالٌشيطاف؛ لتحصيؿ الحٌظ مىطمىع،  فتحرَّ المصمحة، فكمَّما رأيتيا في الجكع، فتجٌكع، كا 

، كال تجـز بأٌف (1)تركو، فأفطر ، كتبٌمغ، كميما أمكنؾى االعتداؿ في األمكر فبل تنحرؼ عنو، فتجكري
"الفضيمة أبدنا في األكؿ دكف اآلخر فقاؿ عم  (2)يو السبلـ: "رٌب طاعـو شاكرو خيره مف صابرو صائـو

ـً       اٍمتىألتٍ  دٍ الدٍَّمعى ًمٍف عىٍيفو قى  _كاٍستىٍفًرغً 23 ـٍ ًحٍميىة ى النَّدى ًمفى المىحاًرـً كىاٍلزى
(3) 

ـي الحراـ، كيقاؿ: ىك ذك محـر مٌنيا، إذا لـ            ا، المىحرى استفرغ طىمىبى الفراغ، كبمعنى فىرىغى أيضن
ٌرـ عمى الجباف أف يسمكيا، الحمية االحتماء، كالعيفي  يحٌؿ لو نكاحيا، كمحارـي الميؿ، مخاكفيو التي تيحى

: منيا عيف الٌشيء ذاتو، كمنيا حاسةي الباصرة،  ككٌؿ مف المعنييف يىصح أف يراد ىنا، قكلو ليا معافو
التٌنكيف لمتحقير؛ ألٌنيا إذا عىصىت ذىلَّت، كٌحقيرىت،  /أ(16)ؽقد امتؤلت، صفةي عيف، أم عيف ممتمئةو ك

فاعتبار جرميا صارت عظيمةن في الفساد، كما يقاؿ:  (4)أك لمتفخيـ؛ ألٌنيا إذا امتؤلت مف المعاصي
الحاصمة مف جيتيا، أك  (6)بلؤىا مف المحرمات عبارة عف كثرة الذ نكب، كامت(5)اإلنساف صغير الجـر

                                                           
ا كميا، كال ا، فميست المخمصة شرًّ ا، أك إيثار لمشبع تمذذن كاحذر ما قد تغريؾ بو النفس مف إيثار لمجكع تقشفن  المعنى: 1
 .خمة كذلؾالتٌ 
رٌب طاعـو شاكرو  ( ك ركاية الحديث فيو:"3636، حديث رقـ )8/127ينظر: األلباني، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة، (2)

"   .أعظـ أجرنا مف صابرو صائـو
 .422البكصيرم، الديكاف،  (3)
4
( استعارة. شبو كثرة صكر المحرمات في العيف باالمتبلء، ألف   االمتبلء غاية الكثرة، ثـ في قكلو )امتؤلت مف المحاـر

 .0/44ٌنظر: محمد الحلو، البردة شرحا واعرابا وبالغة، .اشتؽ مف االمتبلء امتؤلت، فاالستعارة تصريحية تبعية

. صح (5)  .في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: كبير الجـر
القمب. الٌراف مكت القمب ، كعف أبي في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كعف الحسف الٌذنب بعد الٌذنب حتى يسكٌد  (6)

، فإف كجد بعد ذلؾ قسكة، فميترؾ األكاـ مدراؾ." ينظر: الزمخشرم،  سميماف، الٌراف : القسكة، كالغفمة ، كدكاءه، إف كاف الٌصـك
 .337الكشاؼ، ص 
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عف كثرة الٌشاغبلت، كالعبلئؽ في القمب بسببيا،  التي ىي الحجب، التي عيٌبرى عنيا، بقكلو تعالى 
مىٰى قيميكًبًيـ مَّا كىانيكا يىٍكًسبيكفى ﴿: ضافة الحمية إلى الٌندـ، يجكزي (1)﴾كىَلَّ  بىٍؿ  رىافى عى أف يككف كا 

أم االحتماءي، الذم ىك الندـ عمى ما مضى، كالعىـز عمى االمتناع أبدنا، اٌلذم مف لكاـز  (2)لمبياف،
الٌندـ الٌصحيح، كىذا الٌندـ ىك الٌتكبة، كأف يككف بمعنى مف، أم االحتماءى الحاصؿ مف الٌندـ، ككأٌنو 

يَّة، كاعمـ أٌنو يجب عمى اإلنساف حفظ لو، كالٌناشئى مٌنو كىك الٌتكبة، ال الناشئ مف ميصمحة دينيك 
ف ابتمي بمرض، عميو الٌسعي في الٌتكبة في إزالتو بطريقة، فالٌناظـ كصَّى: أكالن بحفظ  الٌصٌحة، كا 
، ثـ أخذ في بياف مداكاة المرض، إذا حدث، كبياف ما يمنع أثر  الٌصحة، كاإلحراز عٌما ييكرثي المرضى

 .(3)المداكاة، كما يأتي بالن كس

كيَّة، ببصرؾى الذم سرح في المسارح       ، بأف مؤلت مىعدىتؾ المعنكٌية، بأخبلط الرَّ : لٌما اعتممتى يقكؿي
غي، كال بدَّ لممرض االمتبلء مف االستفراغ، فالعيـز بالغينـ،  ة البيميكغي، كالبىبلى حَّ بيَّة، كمالؾى إال بالصَّ الكى

، ففجر العىيف مف العىيف، كأجر  ـر الٌسيؿى مف الغيف، كاستفرغ المكاد الفاسدة بالبكاء عمى كالٌضماف بالجي
ذينيكبؾ، كطٌير بئر باطنؾ عمى كفؽ المينىٌجس بدىاليىة
ميقمىتؾ، كذىنيكبؾ، (4)

كلكف مف خشية ا  (5)
 الخشية،(6)العظيـ، فإف دمع 

 

                                                           
 83/14المطففيف،  (1)
ا بمعنى مف ، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "جعؿ ككف اإلضافة بمعنى مف قسيما  (2) لككنيا بيانية مع أف البيانية أيضن

عمى أف تقديره معنى مف يكزف، يجعؿ مف ابتدائية ال بيانية، مع أف اإلضافة بمعنى مف أف يككف بمعنى مف البيانية عمى ما 
 عرؼ."

نىٍكسان، كالمصدر بضـ النكف، كقد يفتح." ٍكسي قمب الٌشيء عمى رأىسو نىكىسىو يىٍنكيسيو : كتب عمى اليامش األيمف: " الن  في األصؿ (3)
 ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة: نكس.

 في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "الٌدالٌية إٌنيا عكد، كىي الٌدكالب مضمرات." (4)
 نكب الٌدلك المميء ماء." في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "الذَّ  (5)
" في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكمم (6)  ة: "فإٌف عىبرة الٌندـ ليا الًعبرة، كالحـر عمى جناب المطؼ ، كالفضؿ كالكـر
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كالٌدكاء،  (1)االستفراغي ييطفئ نارى الجحيـ كالمرض، ال يىبرءي إال باالحتماء، كبدكنو ال يفيد /ب( 16)ؽ
كاحتماءي النَّدـ الٌنافعي المعتبري عمى خباب الجبار، أف يىكرىه صاحبيوي، أف يعكدى إلى الذنب، كما يكره أف 

 ييقذؼى في الٌنار.

ٍف ىيما مىحَّ 24 اًلًؼ النَّفسى كالشَّيطافى كاٍعًصًيما    كا   (2)ضاؾى النُّصحى فىاتًَّيـً _كخى

ؾي المكافقة، كما فيو رضا غيرؾ، كالعصياف ترؾ امتثاؿ األمر، أك الٌنيي الكارد المخالفة: تر          
مف الغير، فكؿ عصياف مخالفةه، كال ينعكس، كاألصؿ في إذا أف يستعمؿ فيما ييحرـى  بكجكده، إال 

صيحةى لن ٍكتىة، كفي إف، أف يستعمؿ فيما ال ييحـر بكجكده، إال لنيكتة، فمذا أتى ىاىنا بأف، فإفَّ النٌ 
، أك يككف قكلو، إٌف ىما مف باب أحذه كالتٌقدير، إف محضا محضاؾ الٌنصح،  الٌصافيةى منيما مٌما يىنديري
ـٌ الٌضمير المنفصؿ مقاـ المتصؿ، قكلو: خالؼ ذا، كذا، أم كؿَّ  فاٌتيـ، فمٌما حيذؼى الفعؿ لممفسر، أت

 (3)ب، كالخيانة، كالغركر، كافتكر في مناطكاحد منيما، ككذا إف ىما قكلو فاٌتيـ، أم انسبيما إلى الكذ
نصيحتيما مف أغراضيما، كقيؿ في الفرؽ بيف أمر الشيطاف، كأمر النفس، أٌف النفس مقصكديىا 
استيفاء حٌظيا بأم طريؽ كاف، كمقصكد الٌشيطاف اإليقاع في المعصية، فإذا ثبت اإلنساف عمى نفي 

كج ميمٌحة، ال تترؾ  ما يطمب الشيطاف، يتركو كيدعك إلى شيء آخر مف العصياف، كالنفس لىجي
 بالمبالغة في الٌنفي حظَّيا.

: اجعؿ      مخالفةى النَّفس كالشيطاف، كعصيانيما فيما يأمراف، كينيياف، كامتثؿ حكـى  ىجٌيراؾيقكؿي
ا الممؾ المنَّاف باإلحساف، فإفَّ مخالفتيما مأمكره بو، ككذا العصياف، كفي مخالفتيما الٌنجاةي مف 

د في كال تىغتىرَّ بظكاىر الحسنات، كاجتي /أ(17)ؽالتَّبعات، كفي عصيانيما الخبلصي مف البىمٌيات، 

                                                           
ف البصر الزائغ، الٌطاغي في المسارج  النكاظر، ييعٌد القمب بعيقاد الميؿ إلى  (1) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كا 

باط _ حبط عمؿ _، ك الخناؽ الفراغ كذلؾ ما يقاؿ، المناظر كالظكاىر ، فبل بٌد مف تقطير ذلؾ الٌدماغ، يحصؿ مف مكجبات الح
كنيراف. األحمراف مف الخشية، المشمكلة في تجمع األضغاف، لـ ال حتمنا أف تمثؿ، كال تيدد عينيؾ إلى متعنا بو، كعمى سٌرؾ عف 

 ثكابو، كعقابو، كتعتكؼ عمى مراضيو، كمبلزمة باب الحبيب."
 422البكصيرم، الٌديكاف،  (2)
فازة: بيعدي طريقيا في األصؿ : كتب عمى اليامش األيمف:" (3) " اٍنتاطى، أم بىعيدى. كفبلفه منٍّي مىناطى الثريا، أم في البيعد. كًنياطي المى

 .4/303ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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ٌف كبلًّ منيما ال يأمر بخير، ما لـ يكف تحتىوي ما ال يبلئـ االستقامة، أك لـ  تخميصيا عف اليناًت، كا 
ذ  دعىةه، فىخي يتضمَّف شرًّا فكقو مف الجناية، كالغرامة، فإٌنيما محارباف ضارباف في العيدكاف، كالحرب خي

 كاعتصـ با كىك خير ميستعاف . حذرىؾى مف االفتتاف،

كىمنا   فىأىنتى تىعرً منييما خىصٍ  كال تيطعٍ _ 25 ـً  ـً دى الخىصٍ ؼي كىيٍ منا كال حى كى  (1) كىالحى

             ، اإلطاعة: االمتثاؿ، كاالنقيادي طكعنا، كالمراد مف الخصـ، مىف ييخاصـ لما يكافؽي الٌنفسى
كىـ، مىف يىحكيـ عميؾ بمقتضى ميرادىما كمقصكدىما، كاده مكديو يكيده كىيدنا،  ، كمف الحى كالٌشيطافى

وي، فأنتى ًتكيدىهي، كيكيد بنفسو، أم يجكدي بيا، قكلو منيما حاؿ  كمىكيدةن، ككذا المكائدة، ككٌؿ شيء تعالجي
كمنا كائنيف مف جيتيما،  كىمنا، كالضمير لمنفس كالشيطاف، أم ال تطع خىصمنا، كال حى مف خىصمنا، كحى
أم الٌنفس كالٌشيطاف، لما أمر بمخالفتيما، نىبَّوى عمى أفَّ لكٌؿ منيما أعكاننا، حتى ال تظيفَّ انحصارى 

، كيجكز أف يككف منيما بياننا لمخصـ كالحكـ، أم ال تيطع خصمنا األمر بمخالفتيما عمى نفسيما
كحكمنا ىما ىما، أم الٌنفس كالٌشيطاف، كالمعنى عمى الكجو األكؿ، أنَّؾى تىعرؼي كيدى الخصـ كالحكـ، 
الذيفى مف جيتيما إذ قد عرفتى كيدىما، فيككف كيدي مىف ًمف جيتيما، ككيدىما؛ ألٌنيما مسٌمطاف ًمف 

ا لمتفخيـ، كيككف مبالغةن في الزجر عف اإلطاعة لمف جيتيما،  فالفاءي لمتعميؿ، كتنكيف خصمنا كحكمن
ف الذم ييخاصـ كيطالب ميرادىما، ىيكى آثـه كالذم يرل الحكـى ليما،  يككفي مف جيتيما كائننا مىف كاف، كا 

ـٍ آًثمنا أىٍك كىفيك ﴿إال ، /ب(17)ؽىك كفكر، إف الحكـي  ﴾رناكىالى تيًطٍع ًمٍنيي
(2). 

: كما كىجىبى عميؾى مخالفةي الٌنفس كالٌشيطاف، لزمؾ عدـي إطاعة مف يدعكؾ إلى ما يريداف، فإفَّ  يقكؿي
ٌينكف لمٌنسكاف، كالٌرجاؿ رجاالن كنسكاننا، ففارقيـي، كاعتزؿ، كاثبت عمى  ليما في الثقميف أعكاننا، ييزى

فَّ غريزتيما مشحكنةه ميقاساتيـ، كاحتمؿ، كقد عرفتى ما فييما مف المفاسد،   بالمكائد. (3)كا 

 
                                                           

 .422البكصيرم، الديكاف،  (1)
 .76/24اإلنساف، (2)
، 36/41﴾"،يس، ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحيكفً ﴿ فينة، مؤلتيا، قاؿ ا تعالى:في األصؿ : كتب عمى اليامش األيمف: "شحنتي السٌ  (3)

 . 6/421ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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 (1)ـً قي نىسَلن لذم عي  لىقىد نىسىبتي بوً قىكؿو بَل عىمىؿو      فٍ _أىستىغفري الىموى مً 26

طمب الٌسترة، غىفىرى ذنب الميذنب جازاهي بما يستحق و غيفراننا،  (2)الغفر الستر، كاالستغفار           
؛ ألٌنو أغفىري لمكسخ، أم أجمؿ، كيقاؿي اغفر ىذا  : اصنع ثكبؾى كغفرت المتاعى جعمتيوي في الكعاء، كييقاؿي
األمر بما ييغفىري بو، أم أصمحو بما ينبغي أف ييصمحى بو، فاعتبر االستغفار مف جميع ذلؾ، كالعفك 

محك، كىك نكع مف الشٌَّر كاإلصبلح، قكلو ببل عمؿ صفةي قكؿ، أم ميمتبس بترؾ العمؿ، قكلو لقد ال
جكابه لقسـ محذكؼ، كباءي بو لمسَّببيَّة، كضميرهي لمقكؿ، النَّسؿ الكلد، عقمت المرأة عيقمنا، كعىقمنا، كذم 

ٰى لىيىا﴿عىقىـ، أم عقيـه، كالمرادي الذم ال يمد، كالبلـ بمعنى إلى، كما في كحركؼ ،(3)﴾ ًبأىفَّ رىبَّؾى أىٍكحى
، أم لشخصو ذم عىقىـ.  (4)الجر عند سيبكيو ينكب بعضيا  عف بعضو كمكصكؼي ذم محذكؼه

قكلو: لقد استئناؼ أم أستغفري ألٌني أضفتي الكلدى إلى مىٍف ال كلىدى لوي بأنٍّي أمرتي بما لـ            
، كىك يتضمَّفي تشبيو المركَّب بالمركَّب، كما في  أفعؿ، كنيييتي عٌما لـ أنتبو، كالمصراعي الثٌاني تمثيؿه

ري أخرل، إذا تى  ـي رجبلن  كييؤخٍّ : األمري بالمعركؼقكليـ: الميٍفتي ييقىدٍّ  /أ(18)ؽرىدَّدى في الجكاًب، فإف قمتى
؟ قمنا لما كاف سٌمـ كاجبه عمى الم ف لـ ينتًو، فمماذا يستغفري ٍف لـ يأتمر، ككذا الٌنييي عف المنكر، كا  ، كا 
عمى  العاقؿ المييىتٍـّ بدينو أنوَّ يأمر بما ىك لوي فاعؿه لو، كينيى عٌما ىك عنو منتوو، سٌمـ ظاىري حاًؿ الم

ٍفؽ قكلو عميو الٌسبلـ: "ابدأ بنفسؾ" كى
زنا عف تكبيخ،  قكلو تعالى: (5) ر  تىحى كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ ﴿، كى أىتىٍأميري

ـٍ  تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كىبيرى مىٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا ﴿كاجتنابنا عٌما يجبي المقتى لميقتضى قكلو تعالى:،(6)﴾كى
، كأكقعى الٌناسى في ىذا االعتقاًد الكاذب، (7)﴾تىٍفعىميكفى مىا الى  في كجوو، كقد خالؼى ىذا الٌظاىرى الغالبى

،  كأخذى في االعتراؼ  ، كيعتذري عما يفعؿي كر، أك البسي ثكب زكر، فشرع يستغفري دىع كغري فكأنَّوي خى

                                                           
 422البكصيرم، الديكاف،   (1)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "منكـ استغفر ا إذ كبلـ في عمؿ."  (2)
 99/5الزلزلة،  (3)
 227_4/226ينظر: سيبكيو، الكتاب،  (4)
 ( 833، حديث رقـ ،)3/315ينظر: األلباني، إركاء الغميؿ، (5)
 1/44البقرة،  (6)
 61/3الٌصؼ،  (7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya5.html
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الثٌاني، فإٌف منكىًريَّو المجمكع  بالتٌقصير كالخجؿ، كأٌما اإلنكار المستفاد مف اآليتيف، فباعتبار الجزء
 تارة يككفي باعتبار كؿٍّ جزءو كتارةن باعتبار بعض األجزاء، فافيـ.

يقكؿ: أستغفري اى مف كؿٍّ قكؿ أمر أك نيي ببل عمؿ كبو كيٍنت أخاؿ أنَّو فعؿى كما فىعىؿى          
فَّ إظيارى  كىذا مٌما يأتي بالٌتكبيخ كييكرث المىٍقت كما أفَّ نسبةى الكلدً  إلى مىٍف ال كلىدى لو زكره كبىٍيته كا 

 الًعٍمـً ببل عمؿ كريـ كضربو مف شكًؿ قياسو عقيـ.

ٍيرى لىًكٍف مىا اٍئتىمىٍرتي  _أىمىٍرتيؾى 27 مىا اٍستىقىٍمتى  الخى ؟ ًبًو   كى فىمىا قىٍكلي لىؾى اٍستىًقـً
(1) 

ـٌ الٌمفظي الٌداٌؿ عميو بالكضع ييسمَّى أمرنا، فإٍف كافى          األمر الٌنفسي ىك: الطمبي في الٌنفس، ث
قكلو: الخيرى منصكبه ًبطىرح الخافض، أم بالخيًر، كىك ما لوي  ،باالستعبلء كالحكـي فيك أمر إيجابو 

فاستدرؾ، كىذا  /ب(18)ؽو عمؿ بو،عاقبةه حميدةه، كلكف لبلستدراؾ ألٌنو لٌما أمر بالخير، أكىىـ أنٌ 
المصراع بيافه لما قبمو، فمذلؾ لـ ييٍعطىٍؼ عميو، كاالستقامة: ىي الثبات عمى مقتضيات األكامر 
، عميو الصبلة كالسبلـ، قكلو: فما قكلي استفياـ تكٌلد عنو  كالنكاىي، االيجابية التي جاءى بيا الٌنبي 

: الٌتكبيخ، كالتعجب، كاالعترا ؼ بالتقصير، كاإلنكار بمعنى ما ينبغي أٍف معنى مناسبه لممقاـ، مثؿي
، كتأسؼو عمى  ، كالفاء لعطؼ اإلنشائية عمى مثمو معننى إذ لممراد مف ىذا اإلخبار إنشاءي تحٌسرو يككفى

 حالو.

: أمرتؾ بما يىٍقبؿي بو إلى العاقبة الحسنى كتعٌطمتي عٌما يفيديني في اآلخرة حيسنى             يقكؿي
أفعالي حتى لزمتني الغرامة فما الفائدة في أمرم لؾ باالستقامة فقؿ تعدٍّؿ كانجرفتي عف القصد ب

النفس الظالمة نفسان ظالمةن كالكاليةي المتعٌدية البلزمة، فيا ليؼي نفسي عمى ىذه الفعاؿ، ككاحسرتا عمى 
 ترؾ االستقامة كاالمتثاؿ.

ٍدتي قىٍبؿى المى 28 كى ؿّْ مى ًت نافً كٍ _ كال تىزى ـٍ أيصى ـً ةن    كلى ـٍ أىصي  (2)ًسكل فىٍرضو كل

                                                           
 422البكصيرم، الديكاف،  (1)
 422البكصيرم، الديكاف،   (2)
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عداديهي، كالنٍَّفؿ: بسككف الفاء، كالنافمةي:             . التزٌكد: أٍخذي الٌزاد كا  الكاكي عطؼه عمى ما استقمتي
: بالفتح الغنيمةي،  ا: كلدنا لكلد، كالنَّفىؿي عطيَّة التَّطكع مف حيث ال يجب، كمنو نافمةي الٌصبلة، كالٌنافمة أيضن

ٍمبلن لحالو عمى األصمح  كالٌظاىر أفَّ  ، كال سنَّةو مؤكَّدةو. حى ، كال كاجبو مرادىهي ىنا قيٍربىةه ليست بفرضو
ـً أم سكل فرض باالكتفاء،  األنسب بكمالو، كالفرض ما ييكىفٍّري منكريهي، كيعاقبي تاركوي، قكلو: كلـ أىصي

فرض مىشيكبو  /أ(19)ؽحقير، أمكالتٌنكيف في نافمةن؛ لمتفخيـ، أم نافمة ييٍعتىد  بيا، كفي فرض لمتٌ 
، كمثؿ ىذه االعتبارات تيستفادي مف المىقاـ بمعكنة الٌذكؽ، كلما كانت السَّنف مف متمٍّمات  بتقصيراتو
الفرائض، كمكمبلتيا اكتفى بذكر الفرض، كيجكز أف يككف المرادي مف النافمة الٌصدقة المالٌية، فإفَّ 

ككف المراد أٌني ما فعمت مف القسميف إال الفرائض، كلما بيَّف في القيرىبى نكعاف: بىدىنٌية، كمالٌية، كي
فَّ اإلقباؿ عمييا  الٌصبلة كالٌصكـ اكتفى بو عف ذكر سائر الفرائض. أم ال ادَّخرتي ثكابى الٌنكافؿ، كا 

 بعد أداء الفرائض دليؿ مزيد التقكل، كالتقكل خير زاد لطريؽ اآلخرة.

: ما أعددتي ليذا ا          لسفر البعيد المرافؽ كاألبرار غير الفرائض الٌضركرية ليكـو يقكؿي
ّـَ الًجماؿ، كأًزؼى التَّرحاؿ، كضاعى العمر الذم ىك رأس الماؿ،  (1)تىٍشخىصي   فيو األبصار، كقد زي

، كالٌترفؽ، كالتكسع في المىعىاد، كمزيدي الٌرفؽ بمف يزيد كيقدر الجٌد كالكسؿ شقيٌّ (2)كقؿَّ الزاد، كالعتاد
 كسعيده.

   

                                                           
" ينظر: الجكىرم، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" شخص بصره، فيك شاخص، إذا فتح عينيو كجعؿ ال يطرؼ. (1)

 4/179الصحاح، 
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " العتاد: العيٌدة. يقاؿ: أخذ لبلمر عدتو كعتاده، أم أىبتو كآلتو." ينظر: الجكىرم،  (2)

  3/67الصحاح، 
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 (1)]– سلّم هللا علٌه ي صلّى -مدح الرسيل الكرٌم  الث:الثٌ  الفصؿ

ـً 29 رى رَّ ًمٍف كى _ظىمىٍمتي سينَّةى مىٍف أٍحيا الظََّلـى إلى   أًف اٍشتىكىٍت قىدىمىاهي الضُّ
(2) 

. الس نَّة تيطمىؽ عمى الطريقة             ـي: كضعي الٌشيء في غير مكضعو، كالٌظمـ: الٌنقصي الٌظم
مىبت عمى ما كردى ًمفى الٌنبٌي  ،  سٌمـ ا عميو ك  صٌمىالمسمككة في الٌديف مطمقنا، كلكٌنيا غى ، أك فعبلن قكالن

ا. قكلو ظىمىمتي إٌما أٍف يككف با لمعنى األكؿ، أم ظممتي عمييا بتركيا؛ ألٌف كال يككف كاجبنا، كال فرضن
قكلو أحيا مف حٌقيا أٍف ييؤتى بيا، أك بالمعنى الثٌاني، أم نىقىٍصتي في أعمالي ىذه الٌسنَّة، أم إقامتيا.

حياءيالٌميؿ عبارةه عف ترؾ  رادة الممزكـ، كا  ، كا  الٌظبلـى المراد مف الٌظبلـ الٌميؿي بذكر البٌلـز
بنكع مف التٌقرب. اشتكت قدماه إسناد مجازم، كالكـر انتفاخ عمى مقتضى  شكا فيو /ب(19)ؽالٌنكـ

الٌطبٌيعة، كمنو نكع مف تفٌرؽ االتصاؿ. قكلو الٌضراء مف الٌضٌر كشدة الحاؿ، كمف كـر يتعٌمؽ باشتكت 
بدؿ مف الٌضر، أك حاؿ منو كصفة لو أم كائننا، أك الكائف منو ، كىذا البيت بياف لعدـ الٌتزكد مف 

 ٌنكافؿ، كخٌص إحياء الٌميؿ؛ ألف الٌميؿ أحسف كقت لمعبادة.ال

ًرـى قدمٌيو في رضا ا تعالى          كابتغاؤؾ مف الٌتشبيب. أم المقصكد ما فيتح بذكر، ك كى
ممتيا إحياء الٌميؿ، كالٌميؿ  (4)...سٌمـ ا عميو ك  صٌمى(3)... نٌقصت ك تركت شيئنا مف أعماؿ مف جي

بىاح يىٍحمىدي القىٍكـي الس رىل"سرل، "خير لممجديف إذا  ليو سنة مف أحيا الٌظبلـ، كقاؿ صٌمكا  (5)ًعٍندى الصَّ ، كا 
 عميو أفضؿ الٌصبلة كالٌسبلـ كعمى آلو كصحبو عمى الٌدكاـ. 

طىكىل    _ 30 شىدَّ ًمٍف سىغىبو أىٍحشىاءىهي كى ـً  كى ا ميٍترىؼى اأٍلىدى ارىًة كىٍشحن تىٍحتى اٍلًحجى
(6) 

                                                           
1
 زٌادة لإلٌضاح. 

 .423ينظر: البكصيرم، الديكاف، ص (2)
 في األصؿ: طمس بمقدر كممة.  (3)
 في األصؿ : طمس بمقدار كممة. (4)
اءى الراحة.(5)  .2/3ينظر: الميداني، مجمع األمثاؿ، يضرب المثؿ: عمى الٌرجؿ اٌلذم يحتمؿ المشىٌقةى رىجى
 .423البكصيرم، الديكاف ص  (6)
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، كشٌده ا تعالى إلى (1)شٌد عميو في الحرب يشتٌد :شدًّا أم حمؿ عميو، كشٌد عنيا،  كشٌد...    
مٌكة، كشٌد قكاه. الٌسغب: الجكع. الحشا: ما أحاط بو الجكؼ، كالحشا: القمب، كحشاء البطف أعضاؤه، 

عكمة. األدـ: الجمد، كالجمع أعضاء. طكاه: لٌفو، كيستعمؿ بمعنى جاع. الكشح: الخصر. المٌترؼ: الن
الٌمطافة كشدَّ عطؼه عمى أحيا، /أ(  20)ؽككذلؾ األديـ، كالمراد مف المترؼ ىنا المفرط النعكمة، ك 

ا، كاإلضافة لفظٌيةه عمى الحكاية الماضية،  ا مفعكؿي طكل، كميٍترىؼ صفة كشحن كمىٍف لمسَّببٌية، ككىٍشحن
 كالتٌنكيناف لمٌتعظيـ.

األكؿ كالجكع، كقد ربط بسبب  (3)، كذلؾ في سنة(2)يقكؿ: كما تركتي سنتو في قٌمة الييجيكع        
بالحقائؽ، كشدَّ الحجر عمى بطنو، كعٌده مف المرافؽ، كطكل تحت  (4)الجكع أحشاءىهي المشحكنةى 

إذا أفرطى في المَّطافة ييجبر الحجارة خصرىهي الٌناعـى أديميو المبارؾى المٌطيبى لمعاشقيف نسيمو، فإٌف الٌشيء 
بما يقابمو مٌما لو كثافة، حتى ينحفظي عف التغٌير كاآلفة.  الٌميـ أيدنا عمى إقامة الس نَّة يا معطي المينى 

 عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو. سٌمـ كالًمًنف ، كصٌؿ ك 
 

ُـّ (5)_31 دىٍتوي الجباؿي الشُّ ـً فأراىا أىيَّ عىٍف نىٍفًسًو ًمٍف ذىىىبو      كى رىاكى ما شىمى
(6) 

، كالمراكدة: الٌطمب بالجٌد، فالمغالبة لممبالغة، كراكده عف نفسو طمبى منو أف           كد: الٌطمبي الر 
ـٌ ارتفاع يككف لو، كعمى مراده الش 
بىًة األنًؼ مع استكاء في أعبله، كيستعمؿ كرجؿه أشـ   (7) في قىصى

                                                           
 في األصؿ: طمس بمقدار كممة. (1)
. صحاح." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (2)  .4/440في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "اليجكع  النـك ليبلن
 .في األصؿ: كيتب فكؽ الكممة: "قٌمة. صح" (3)
   . 36/41"  يس، ﴾اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحيكفً ﴿ في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" شحنت الٌسفينة مؤلتيا. قاؿ تعالى: (4)

 .                                                                           6/421ينظر: الجكىرم، الصحاح،
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر بالمغة الفارسية: (5)

 ." ككه اززركر كفكر ارضو باكر كك قبكؿ      ركل كركانيدارانزك مصطفى خير الشمـ".  ك كتب "عطؼ عمى أحييى "
 .423البكصيرم، الديكاف ص  (6)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " لمٌترفيًع "، ك بجانبيا كممة صح.  (7)
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ـ ، كًمٍف ذىىىبو األنؼ، كجبؿه أشـٌ، أم طكيؿ الرأس ب ـ  جمعي األشى ٌيفي الٌشمـ فييما، كالش 
حاؿ أك صفة  (1)

أم كائنةن، أك الكائنة، كما في أٌيما صمة لمتأكيد، كىك صفة لمكصكؼ محذكؼ، كىك مفعكؿ ثافو 
، أم ترفعنا ال يكتىًنفىوي كيٍنييوي.  ألراىا، أم شممنا ،أمَّ شىمىـً

ا تركت سنَّتىوي في ترؾ الٌدنيا، كالٌزىد فييا، كاختيار مشاؽ الفقر، كتكٌلييا، كقد             : كأيضن يقكؿي
ًمييا، أف يتمتعى بإقباؿو منو  طالبتو جباؿي الٌذىب، أف يتشٌرؼ بالتٌفات منو إلييا، كراكدىتو الٌدنيا بحيبلىا كحى

في غير ا كتكاضع، فيا أٌييا المدَّعي  /ب(20)ؽكزًىدى  عمييا، فما التٌفتى إلٌييا كترٌفع كعرضى عٌنيا،
بٍّو الٌميـ صؿٍّ ك  بَّو مالؾى كالمحبَّةى كأنتى قيدي حى عمى خير العيبَّاد كالزٌّىاد سيدنا محٌمد العىكَّاد بالرأفة  سٌمـ حي

 كاإلرشاد، كآلو كأىمو كصحبو كاألكالد في كٌؿ آفو إلى أبًد اآلباًد.
ـً كأىكَّدىٍت زيىٍ _32  (2)دىهي فييا ضركرىتيوي    إفَّ الضَّركرةى ال تىٍعديك عمى الًعصى

، الٌزىد: قمة الٌرغبة، كالمراد              التٌأكيد لغةه في الٌتككيد، كأكَّدت بمعننى كىك: التقرير، كالتَّثبيتي
مةي ا(3)مف الٌضركرة: شدة الحاجة، كالفاقة كالفقر، العصـي: جمعي ًعٍصمة  تعالى، كفييا ، مصدر عىصى

مىؿي مف قكلو أحيا الظبلـى إلى ىاىنا داخمةه في ًصمىًة ًمٍف إٍف كانت  يتعٌمؽ بزىده، كالٌضمير لمجباؿ، كالجي
ف كانت مكصكفةن فيي في محٌؿ الجٌر صفات لًمف، كالتٌقدير  مكصكلة كال محؿ ليا مف اإلعراب، كا 

ٌيوً  ا  سٌنةي شخصو محا الٌظبلـى إلى زماف اشتكاء قىدىمى ، كطاكو كشحن مف الٌضٌر، كشادٍّ أحشاؤهي مف سىغىبو
ميٍترىؼى اآلدـ تحت الحجارة، كمراكدًتًو الجباؿ الٌشـٌ كائنةن مف ذىبو عف نفسو فميًريييا شىمىمنا، كمؤٌكدةو 

ة، ضركرتيو زىًىدىةن فييا. قكلو: إفَّ الضركرة استئناؼ، كأفَّ سائبلن قاؿ: لٌما كاف لو شدةي الحاجًة كالٌضركر 
، كال تستكلي، كال يجكز أف يككف تعميؿ  (4)فكيؼ رىًغبى عنيا؟ فقاؿ: إفَّ الٌضركرةى ال تىٍعدكا أٌم ال تغمبي

 أٌكدت لعدـ االنطباؽ.

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "ثـ يجكز أف يككف المراد مف جباؿ الٌذىب  حقيقتيا بأف خمؽ ا جباالن مف ذىب،  (1)

فرط عمـ طريقة التمثيؿ ك أريد بو الغنى المكأمر اف تعرض نفسيا عميو، صٌمى ا عميو كسٌمـ، ففعمت، كيجكز أف يككف كاد كأ
 ."المجاكز عف الحٌد ك العٌد 

 .423البكصيرم، الديكاف، ص (2)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" قيؿ: العصمة  قكةه أك زجره ككعد أٌنو تعالى في العبد لمنعو عف الٌتعرض لمساقطة  (3)

 .ادة اسـ مفعكؿ مف المصدر"أك مكركه، كيجكز أف يراد بالعصـ المعصكميف بإر 
ليو سرل كتجاكز عيٌدكل" (4)  .في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" عدا جرل عدكنا، كعدا عميو  غمب عميو كظممو عدكاننا، كا 
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رى ًصٍدؽى زىده في الٌدنيا، ككماؿى كىرىًعًو التَّاـ. اتركو ليا مع شٌدة الحاجة، كجعميا             : قرَّ يقكؿي
كذلؾ لكماؿ نفاسة جكىره، كرفعة ىٌمتو، كذكاء مخبره مع أٌنو كاف معصكمنا ، (1)عمى طرؼ الٌتماـ

الكيٍبرل، كمؤيدنا بتأييداتو ىك بيا أحرل، كالٌضركرة ال تيكًقع المعصكـ في مياكم  /أ(21)ؽبالعصمةً 
عمى أكمؿ محٌب، كأفضؿ محبكب، سيدنا محٌمد فىرىجى المحزكف،  سٌمـ تبعات المذمكـ. الٌميـ صٌؿ ك 

 المكركب كعمى آلو، كأشياعو، كأىؿ محبَّتو، كأتباعو . كفرج
ركرةي مىٍف     33 كىٍيؼى تىٍدعك إلى الدُّنيا ضى ـٍ تي _ كى ؟ ٍخريجً لكالهي لى ـً  (2)الدُّنيا ًمفى العىدى

، تدعك، دعاهي            االستفياـ لبلستبعاد، أك اإلنكار مطمقنا، كمزيدي بيافو لكماؿ زيىده، ككيؼ ظرؼي
، كىي  ، أم أقرب، أك مف الدَّناءىًة، أم أىخىسَّ إليو: طمىب إليو كحممو عميو، الد نيا تأنيثي أدنى مف الد نك 

ؾَّ أٌنيا أقربي كأخس  بالٌنسبة إلى دار اآلخرة، عبارةه عف الٌدار اٌلتي ىي محؿ الحياة األكلى، كال شى 
 كيطمؽي الٌدنيا عمى ما ينتفعي بيا في ىذه الٌدار مف أعراًضيا.

يا، كقيؿ : الٌدنيا ما شغمؾى عف التٌقرب إلى المكلى            يقاؿ: فبلفه يحب  الٌدنيا أم الماؿ كأعراضى
وي كمس ، كالٌضركرة: ما يضر ؾى عركضي : عزَّ كجؿَّ ـي الرٍّفؽى، كالييسرى اسيو، كىك االضطراري إلى ما ال يبلئ

الخركج عف العىدىـً عبارةه عف البيركًز عف العمـ إلى العيف، كتحٌقؽ المعمكـ في غيًر المَّكًح المحفيكظ، فإٌف 
ال فيك الخارجٌي، كالخبر بعد لكال كاجب الحذؼ، إف كاف  كاف في المشاًعر، فيك الكجكدي الذٍّىًنٌي، كا 
ال فغير جائز الحذؼ إال بقرينة دالَّةو عمى خصكصٌيتًو ، قكلو :  ـٌ. مثؿ: مكجكد  أك ثابت، كا  أعّـَ العا
لكاله بحذؼ المضارع، فاٌلذم ىك المبتدأ، أم لكال كجكديهي المقدَّر ثابته أك لكال تقديري كجكده محقَّؽه، 

كتحتمؿي أف يككفى منفصبلن  كالضمير الغائب في لكاله، كالكاؼ كالياًء في لكالؾ، كلكالم،
مًَّة، كما في قكلو : فبينا ىك يشرم /ب(21،)ؽمرفكعنا رىٍحمىةى قاؿ ( 3)كأصمو ىك اكتفى عًف الكاك بالضَّ
.  قائؿه

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" التماـ نبات ضعيؼ في البادية لو خكص كشبيو بالخكص الكاحد كجميا تمامات   (1)

ا كمنيا سمي الرجؿ تمامة. كالخكص: كرؽ النخؿ، الكاحدة خكصة. صحاح. "ينظر: الجكىرم، الصحاح   .4/175أيضن
 .423البكصيرم، الٌديكاف،  (2)
 .أم بينما ىك يشرم، أم يبتاع" مش في أعمى الصفحة:"في األصؿ: كتب عمى اليا(3)
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: لف يدعك، كال ينبغي أف يدعكى إلى الٌدنيا، كاختيار زخارفيا، كااللتفات إلى مبلًذىا،          يقكؿي
ييٍمفي  (1)كال طارئي فاقةو كٌىاجةو  كمطارفيا عارضي ضركرةو كحاجةو، ، كى السَّيٍّد الذم لكال تقديري كجكًدًه ميثىبَّته

عمى الٌسٌيد اٌلذم ىك الٌزينةي،  سٌمـ قيديكمًو ميؤقَّته ما كانت الدنيا تكجد، كال أىميا يكجد، الٌميـ صٌؿ ك 
ميف بخبللو كالميتىزَّيٍّنيف كالفخري لممجالي، كفي ميامنًو الٌسافؿي كالعالي رسكلنا محمدو كآلو كعمى  المحجَّ

 بكمالو . 
ًـ (2)_34  (3)محمده سىيّْدي الكىٍكنىٍيًف كالثَّقىمىٍيًف           كالفىًريقىيف ًمٍف عيٍربو كًمٍف عىجى

، كالجر  بالبدليَّة ًمٍف ًمٍف، كيجكز في سٌيد ما جازى           يجكزي في محٌمد الٌرفعي بالخبرٌية لمحذكؼو
، كالٌنصبي  ا عمى المدح ففي قكلو: محمد سٌيد فيو بالتَّبعيًَّة، كالٌرفعي بأٌنو خبره لمبتدأو محذكؼو خمسةي  أيضن
ف، أك اإلضافة بمعنى في، أم في الكجكديف أكجوو، قكلو: الككنيف بحذًؼ المضاؼ أم أىؿ الككني

ٍف  األكؿ كاآلخر، كالمراد منيما إٌما الٌدنيا كاآلخرة، أك عالـ الشيادة، كعالـ الغيب، كىذه اإلضافة كا 
كانت لفظيَّة، لكف المراد فييا الثٌبكت كالٌدكاـ، فيي كالمعنكٌية، كالثقبلف الًجف  كاإلنس، كىك تخصيصه 

ختصاصه بيما؛ ألٌنو بيعثى إلييما، كالفريقاف تخصيصه كنداءه عمى زيادة شرفيـ، بعد الٌتعميـ، كلو ا
، كمف عيٍربو صفةي الفريقيف، أم الكائنيف  ـً كالعيٍجـً كالعىربي اسـه جنس، ككذا العيٍرب بالضـ، مثؿ العىجى

ـ غيري العرب كائننا مىٍف كاف. منيما، كالمرادي مف العىجى
(4) 

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الكىج، بالتحريؾ: حر النار. كالكىج بالتسكيف: مصدر كىجت النار تيج كىجا (1)

 .2/371" ينظر: الجكىرم، الصحاح،ككىجانا، إذا اتقدت. كتكىجت النار: تكقدت. صحاح 
 .إف محمد سٌيد الككنيف كفخر انسف كجاف     نير اماؿ كعالـ ميتركب عجـ"  اليامش األيسر:"في األصؿ: كتب عمى (2)
 .423البكصيرم، الديكاف،  (3)
 أنشأ أبك طالب أبياتنا يقكؿ:في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:"  (4)

 ] الطكيؿ[                                                                                            
مَّدي  شىؽَّ لىوي ًمفى اسًمًو ًلييًجمَّوي       فىذك اٍلعرًش مىٍحمكده كىىذا ميحى  كى

 فقاؿ شعر: ك قد ضٌمف حساف بف ثابت، رضي ا عنو، البيت اٌلذم قالو أبك طالب مف قبمو، 
 ] الٌطكيؿ[                                                                                             
دي  ـٍ تىرى أٌف اى أىرسىؿى عىٍبدىهي            بآياًتو كاي أٍعمى كأىٍمجى  أىلى
 كشٌؽ لو مف اسمو ليجٌمو        فذك العرش محمكده كىذا محٌمد

 .1/42ينظر: حساف بف ثابت، الديكاف،
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شيئنا مف أنكاره،  (1)شيئنا مف أخباره، كًشمتى  /أ(22)ؽاألكبري اٌلذم سمعت يقكؿي ذلؾ اإلماـ       
يَّد كاألسكىة المسٌمى بمحٌمد، كىك سٌيد  (2)كشممت شيئنا مف ركائح أزىاره، ىك القدكة المنصكر المؤى

الككنيف، كالٌرسكؿ المبعكث إلى الثٌقميف كلو مزيد اختصاص بيذيف الفريقيف، أعني العىرب كالعىجـ، إذ 
 . (3)كعمى التَّكالي، كاالتصاؿ األىدـك سٌمـ ا عميو كعمى آلو كحبو ك  صٌمىىك كيما مف بني آدـ 
ده 35 ـً  بىرَّ أ        _نىًبيُّنا األمري النَّاىي فَل أىحى  (4)في قىكًؿ ال ًمٍنوي كىال نىعى

الٌنبي  في الٌمغة فعيؿه مف البناء بمعنى المينبى، كالٌنذير بمعنى المينذر، كالٌرسكؿ فىعيكؿ مف           
الٌرسالة، بمعنى اسـ المفعكؿ مف أرسؿ، كعند عيرؼ أىؿ الٌشرع الٌنبٌي: مىٍف أكحي إليو مف البشر سكاءه 

، فاألكؿ أعـٌ.أينزؿ عميو كتاب أك لـ يينزؿ، كالٌرسكؿ مف أكحي إليو، كأنز   ؿ عميو الكتابي
ٌنما ترؾ متعٌمؽ األمر كالٌنيي        األمر الٌناىي، ىك مف تماـ معنى الٌسيادة، ككذا باقي البيت، كا 

ّـَ، أم بكؿ معركؼ، كعف كٌؿ منكر، كاعمـ أٌنيـ فرىقكا بيف ال رجؿه في الدار بالتنكيف، كال رجؿى  ليىعي
في االستغراؽ، كاألكؿ غير قطعٌي فيو، حتى يجكز في األكؿ بؿ بغير تنكيف، بأفَّ الثٌانٌي قطعيٌّ 

رجبلف، ال في الثٌانٌي، كأٌما ال أحده فقطعيٌّ في االستغراؽ في الٌصكرتيف،  بخبلؼ ال كاحده، فإٌنو مثؿي 
وي قىبمىوي،  جَّ ، كبرَّ إليو: أحسفى إليو، كبرَّ ا تعالى حى فَّيٌّ بما الٌتـز ميحى بىرَّ في اليميف، أم كى كبرَّ الرجؿ صى

في الحديث صدؽ، كقاؿ اٌلتي ىي أحسف قكلو ال كنعـ يحتمؿ المعاني إٌما الٌتحريماتكاإليجابات، أك 
، أك الٌتخٌمي كالٌتحٌمي، أك الٌنفي كاإلثبات.  المنع كاإلعطاء، أك االمتناع كاإلجابة، أك الٌرٌد كالقبكؿي

لٌطريقة الفضمى عنده. أٌيد ا تعالى جنده، كاعمـ أٌف الٌتكحيدٌم في ال آلو إال ا، ككٌؿ ذلؾ عمى ا
مجازه باعتبار أٌنو اآلتي  سٌمـ ا عميو ك  صٌمىاآلمرى كالٌناىي حقيقةن ىك ا تعالى، كاإلطبلؽ عميو 

 بيما، كما ينطؽ عف اليكل.

                                                           
صحاح" ينظر: الجكىرم، كشمت البرؽ، إذا نظرت إلى سحابتو أيف تمطر.في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الصفحة: "  (1)

 6/241الصحاح،
 7/118ينظر: الجكىرم، الصحاح، كلى في فبلف إسكة كأسكة، أم قدكة. صحاح"في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:"  (2)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر بالمغة الفارسية: آمر كناىي بمر آف راست كك       راست ككيمزكنبد ك  (3)

 قكؿ ال كاندر نعـ 
 423البكصيرم، الديكاف،  (4)
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بتدأ محذكؼ عمى قكلو نبٌينا صفة محٌمد فيتبعوي في اإلعراب، ككذا اآلمر كالٌناىي، أك خبر م        
المدح، كاآلمر الٌناىي صفتاف لو، أك خبراف بعد خبر قكلو. أبرَّ يجكز فيو الٌنصب كالٌرفع بناءن عمى 
إعماؿ ال كعدمو. قكلو فبل أحده أبرَّ منو، أم ال أحده مثمىو في البرٍّ مٌنيـ مف المقاـ نفي المماثمة، كمثمو 

ٌف مقتضيات المقاـ كاجبة في مفاىيـ الكبلـ، كالفاء لمعطؼ عمى جممة  كثيره في كبلـ الفصحاء، كا 
 يشاء، كيمكف جعميا لمنتيجة عٌما سبؽ، فتأمؿ. 

يقكؿ: ذلؾ الٌسيٍّد المذككر المترٌبي بكؿ كماؿ مقدكر، نبينا اآلتي باألكامر كالنكاىي، الباعث        
، كشريعتو أقكـى كأجمميا، لـ عمى المحاسف كالزاجر عف المناىي، كلما كاف سٌيدى خميقة الككنيف كأفضميا

 يكف أحده أبرَّ منو في الٌنكاىي كاألكامر، كلذا نسخت شريعتيو كؿَّ شريعة، كما نسخيا صغائر.
، محٌمد قيطب  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك   عمى نبٌينا صاحب الٌشريعة الحسنى، اٌلذم فاؽ عمى غيره برًّا ككماالن

 حساف.األككاف، كعمى آلو كأصحابو كالمتبعٌيف ليـ بإ
ًبيبي الذّْم تيٍرجىى شىفىاعىتيو_36 ًلكيؿّْ ىىٍكؿو ًمفى األىٍىكىاًؿ ميٍقتىًحـً        ىيكى الحى

(1) 
ٌب الٌشفاعة طمبي العفك، كالفضؿ لمغير ًمفى الغىير، كقيؿ         . مف حي ، بمعنى مفعكؿو الحبيبي فعيؿه

طىمىبي الخير لمغير مف الغير، فعمى األٌكؿ طمبي ترؾ الٌظمـ ال يككف شفاعة، كعمى الثٌاني شفاعة ىالة 
 خٌكؼ كاليكؿ، إٌما بمعنى اليايؿ كالميكؿ، أم األمر الصَّعب.

، كالمراد مٌنيا مقتحـ فيو ،أم مدخكؿ فيو، كىك            معافو اقتحـ في األمر إذا دخؿ فيو بشٌدة كا 
، أم لكيٌؿ خىطبو يقعي اإلنسافي فيو، كالبٌلـ يتعٌمؽ بتيرجى، أك بشفاعتيوي، أم لدفع، أك لكقت  صفة ىكؿو

ة .قكلو ىك الحبٌيبي اٌلذم ، كىي لبلستغراؽ، كيشمؿ الٌدنيكية كاآلخركيٌ (2)كٌؿ ىكؿ، كمف األىكاؿ صفة
 .سٌمـ ا عميو ك  صٌمىترجى شفاعتو لكٌؿ ىكؿ منحصره فيو حقيقة 

: إفَّ ذلؾ الٌسٌيد حبٌيبي الٌرحمف، اٌلذم أرسمىو رحمةن لمعالميف، كترجى شفاعتو برأفتو، كرحمتو       يقكؿي
لجميع المؤمنيف في كؿٍّ أمرو مائؿ يمتقييـ، ككؿٍّ خىطبو صاًئؿو يقرييـ، كالحبيبي دعاؤيهي بالٌمطؼ 

 مستمع، كمخاطىبه بسىؿ تعطىوي، كاشفع تيشٌفع.

                                                           
 .423البكصيرم، الديكاف،  (1)
 .الٌصفة عمى المكصكؼ، كىك حقيقي ال أكقات فيو ألٌف جنس الحبيب" في األصؿ، كتب عمى اليامش األيمف: "مف قصر (2)
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، محٌمد  (1)عمى سٌيد أحبائؾ، كأنجح سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك  ، كأعمى الكسائؿ عمى الجناب األكـر شفعائؾى
 . (2)كعمى آلو كأصحابو مصابيح الظيمىـ

ٍيًر ميٍنفىًصـً          دىعىا ًإلىى اً فىاٍلميٍستىٍمًسكيكفى ًبو _37 ٍبؿو غى ميٍستىٍمًسكيكفى ًبحى
(3) 

ليو طىمىبىو إليو، ككممو                 ا لو في الخير، كعميو في الٌشرٍّ كا  اه ًبزيدو سٌماه ًبو، كدىعى دىعى
كدىه  كدي كجي . اقتضى الحكمة، كالجي الجبللة: كىي ا اسـه لذات كاجب الكجكد المتفٌضؿ عمى كؿٍّ شيءو

شيءو بكٌؿ كجو، كىك كالعىمـ لذاتو  بالكجكد كلكاحقو، الغنٌي عف غيره بكؿٍّ كجو المفتقر إليو كؿ  
المستحيؿ تعد ديىا، المستجمعة لجميع صفات األليٌية مف الٌسمبٌية كاإليجابٌية. استمسؾ بو تمسٌؾ بو 

كمطاكعيما انفعؿ منيما، كالبيت إٌما /ب(23)ؽالفصـ بالفاء القطع بغير الفىصؿ كبالقاؼ بالفصؿ 
، أك تعدادي األكصاؼ، كىك بالعا ّـَ، كالفاءي استئناؼه طؼ، كغيره سائغه شائعه، كحذؼ مفعكؿ دعا ليىعي

 لمعطؼ مع أٌنيا نتيجة مف المذككرات، كالمراد مف الحبؿ إٌما القرآف، أك الٌنبٌي عميو الٌصبلة كالٌسبلـ.
يقكؿ: دعا ىذا النَّيري األعظـ، كاليادم األقكـ، الٌنفكس المتعسفة في مجاىؿ الشقاكات،              

ناب ربٍّ الكائنات، كقٌيكـ الٌسماكات، فمف تمسؾ بو تمسَّؾى بسببو ال ينقطع، كمف أخذ بسنتو إلى ج
 بجدٍّ جرَّهي إلى عٌمٌييف كال تفرع. 

عمى خير الٌداعيف إليؾ كأحٌب الكاصميف المكصميف لديؾ محٌمد الٌنبي  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك          
 المختار، كعمى آلو كصحبو األبرار .

 
ميػؽو _فػػا38 ٍمػؽو كفي خي ـً       ؽى النَّبييفى في خى كلـ ييػدىانيكهي في ًعمػػـو كال كىػرى

(4) 
 

                                                           
 .2/423. ينظر: الجكىرم، الصحاح،  النجح كالنجاح: الظفر بالحكائج. صحاح"في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " (1)
ركل دست زك   دست في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر بالمغة الفارسية: "مر حاف خكاندا بحؽ كىركو ك  (2)

"  .زككرحبؿ محكـ كاف بريده نشعـر
 .424البكصيرم، الديكاف، (3)
 المكاف نفسو.(4)
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مؽ  ؿ ألٌنو تعداد األكصاًؼ الفىاًضمة فاقوي، كعميو زادى عمىٌيو في شيءو مف الفكؽ الخى ٌنما فصى كا 
ميؽ في الٌصفات، أك المراد مف األٌكؿ الكماالت الٌظاىرة المحسكسة، كمف الثٌاني  في الٌذات كالخي

ع عمى شيءو مف الكماالت الباطنة الغير المحسكسة، أك االستعداد أك المكتسب، كمف أراد االطبل
ميقو العجيب، فمييطالع  مقو البديع، كخي  المسٌمى الٌطيب الحبيب.الشرح كماؿ خى

يقكؿ: ىذا الٌسٌيد ألىؿ الكماؿ، كالقدكة في الفضؿ كاألفضاؿ، فاؽ األنبياء في كماؿ ذاتو،            
، كلـ يحكمكا حكؿ كحازى قصبات الٌسبًؽ في كماؿ فضائؿ ممكىاًتو، فمـ يقربكا مٌنو في االستفاضات

عمى الٌتماـ بالًعناية األكلى مف ذم /أ( 24)ؽنيايتو في اإلفاضات، فمو األفضمٌية في الٌذات كالٌصفات 
 الجبلؿ كاإلكراـ.

كد، سٌيدنا محٌمدو  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك      ًف بالفىضًؿ كالٌرحمة كالٌمطؼ كالجي عمى أنفس كٌؿ مكجكد الميككَّ
أىحمد حامدو محميكد، كعمى آلو كصحبو سبلمنا غيرى محدكد
(1) . 

ٍرفنا ًمفى البى     _ككيػػمُّييـ ًمف رسػكًؿ اً ميمتىًمػسه 39  (2)فنا ًمفى الدّْيىػـً ًر أك رىشٍ حٍ غى
كؼه عمى البيت قبمو، كلك كاف بالفاء لكاف حسننا، كلكف بالكاك ىنا أحسف؛ ألٌنو البيت معط          

أدخؿي في المدح، كالكبلـ مع صاحب الٌذكؽ الٌصحيح، كلفظ كٌؿ ىنا يجكز أف يككف إفرادينا بحذؼ 
فراد الخبر، كىك ممتمسه باعتبار الٌمفظ ، كفي الميضاؼ إليو، أم كٌؿ كاحد مٌنيـ، كأف يككف مجمكيعيًّا، كا 

قكلو ممتمسه بعض رعاية األدًب مع اإلعياًء، فإٌف االلتماس يختص  بالمتقارنيف بخبلؼ الٌسؤاؿ، كمف 
 األٌكؿ يتعٌمؽ بممتمس، كالتٌقديـ لمٌتخصيص، أم منو ال مف غيره مف الكائنات.

: ال          فىوي: دبغىوي بالغىرؼ، كىك شجر يدبغ غرفنا، كغىرىؼى : القطع، كغىرى ماءى، كأغرىؼى منو: الغىرؼي
، في المثؿ: "الرٍَّشؼي أىٍنفىعي" فنا. الٌرشؼ: المص  أخذ منو الماء كفو غىرى
البحر خبلؼي الٌبٌر، ككٌؿ نير  (3)

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر بالمغة الفارسٌية: جكث ف ازرسكؿ ا بكدل التماس   يؾ كؼ درام عمـ  (1)

  .بتى زاب كـر
 .424البكصيرم، الديكاف،  (2)
( اٍلماء قىًميبلن قىًميبلن كاف أىسكىف ًلٍمعىطىًش. (3)  .1/123ينظر: الجكىرم، الصحاح،أىم ًإذىا )تىرىشٍَّفتى
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عظيـ بحر، كقكلو عميو الٌسبلـ في فرس أبي طمحة: "إٌف كجدناه لبحرنا"
،أم كاسع الجرم الٌديمة (1)

 المطري المتصؿ بالٌميؿ كالٌنيار. 
قكلو: غرفنا كرشفنا إٌما مفعكؿ بو لممتمس، كالبٌلـ في البحر كالديـ بدؿ مف المضاؼ إليو،             

أم بىٍحًره كبحريهي،  سٌره كقمبيو،  كدٌيمة،  أم أفاضتو،  كمف يتعٌمؽ بغرفنا، أم يمتمسكف منو القميؿ 
، فإٌنو الكاسطة البٌلزمة،  ٌما حاالف بمعنى اسـ الفاعؿ أم كالكثير، أم يستمٌدكف منو في كٌؿ أمرو كا 

كراشفيف، أم في كٌؿ حاؿ ككنيـ أكمميف أك كامميف. جعؿ بعضيـ غارفيف، /ب(24)ؽغارفيف 
كبعضيـ راشفيف، كأٌنو أراد باألٌكؿ األكمميف منيـ، كبالثٌاني الحالميف منيـ، إٌف الٌرضيع يرشؼ، كمف 

في بعض األكقات؛ ألف بيف الغرفتيف انقطاعنا، فكقو، أك أراد باألٌكؿ اٌلذيف تقٌرب حاليـ مف حالو 
لى األخذ كبالتٌالي اٌلذيف يقٌرب حاليـ مف حالو في عامة األكقات؛ ألف الرَّشؼى متصؿ، أك ما نسبىو إ

كف أف يراد بالغرؼ االستفاضة مف العمكـ الٌظاىر؛ ألٌف الغرؼ أيخذى المكجد بحسب كقتيف، كيم
االستفاضة مف العمـك الظاىرة؛ ألٌف الٌرشؼ مف الباطف، كقكلو مف بالٌظاىر مف الٌظاىر، كمف الٌرشؼ 

البحر، يجكز أف يككف بدالن مف رسكؿ ا، فيككف ىك البحر كالديـ، إذ ىك الٌسبب األٌكؿ لئلفاضات  
 رسكؿ، كىك الٌرحمة الٌدائمة الفٌياضة.

: كٌؿ كاحد مف األنبياء ممتمس بيد قابميتو غرفنا مف            بحر الحضرة المحٌمدٌية، كمتطٌمبه يقكؿي
 نعـ استعداده مف فيكض الحقٌيقة األحمدٌية. 

عمى سٌيدنا، كزد عميو لطائفؾ، كاأللطاؼ محٌمد، كعمى آلو األمجاد، كأصحابو  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك      
 األشراؼ .

دًّْىـً      ًمٍف نيٍقطىًة اٍلًعٍمـً أىٍك مً _40 كىاًقفيكفى لىدىٍيًو ًعٍندى حى ـً كى  (2)ٍف شىٍكمىًة اٍلًحكى
كقؼ الـز كمتعٌد، ككاقفكف عطؼه عمى ممتمس، كجمع حمبلن عمى المعنى ىك خبر مبتدأ           

محذكؼ، أم كىـ كاقفكف، كالجممة حاؿ أك عطؼ عمى الٌسابقة. قكلو لديو أم في حضرتو، كعند 
اف كالمكاف. حٌد الٌشيء: غايتو، لحضكر الٌشيء، كدنٌكه بالحركات الٌثمث في أكلو، كىي ظرؼ في الٌزم

                                                           
كاف فىزىعه بالمدينة، فرىكب رسكؿ الٌمو  (.ك ركاية الحديث فيو:"5624، حديث رقـ )3/326ينظر: األلباني، الصحيح الجامع، (1)

ٍدناه لىبىٍحرا" بر، فعىاد كىك يقكؿ: لف تيرىاعكا، لىف تيراعيكا، إٍف كجى  .صمى الٌمو عميو كسمـ فرىس أبي طمحة ليىٍكشؼ الخى
 .424البكصيرم، الديكاف،  (2)
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كالٌنقطة فيعمة، مف نقط الكتاب نقطنا، /أ( 25)ؽكالحٌد: المنع، كحٌد كٌؿ شيء: شباه، كحٌد الرجؿ: بأسو،
بالضـ  (1)كمعنى الحاصؿ بالٌنقط كالعمـ ىك اإلدراؾ المطابؽ لمكاقع، كتستعمؿ بمعنى المعمكـ، كالش كمة

كييئة الحٌمرة يككف في بياض العيف، كالٌشيد في سكاده، كبالفتح فىعمة مف شىكمتي الكتابى قيدتو 
باإلعراب، كشكمت الٌطير كالفرس بالٌشكاؿ، كالحكمة استكماؿ الٌنفس اإلنسانٌية في جانبي العمـ كالعمؿ 

يـ ال يحصؿ بالٌنقط خىٌص باألحكاـ، كقيؿ حٌس العمـ كالعمؿ، كلما كاف تحصؿ بالٌشكؿ مزيد تفي
الٌنقطة بالعمـ، كالٌشكمة بالحكمة، كالبٌلـ إذا دخمت في الجمع قد يراد بو الجنس، فيككف الحكـي بمعنى 

 نقطة العمـ صفة حٌدىـ، أك حاؿه منو، أم الكائف منيا، أك كائننا منيا. (2)الحكمة، قكلو مف
: لكٌؿ مف األنبياء ببل تخصيص العمكـ مرتبة    في القرب منو، كمقاـه معمكـه في استعاضتيـ  يقكؿي

 مف تمؾ النقطة التي ىي بحر العمـ، كاستعادتيـ مف تمؾ الٌشكمة اٌلتي ىي خزائف الحكـ.
، كال (3)تنتظركف تكقيع الجكائز عمى حسب قابميات الغرائز، ال يتعدكف غايتيـ مف الحيكصمة  

، فمف يتخٌطكف مرتبتيـ قيد أىنميمة، كتحقيؽ معنى ىذا ال ، كتجنيحو كتٍذبيبو بيت يتكقؼ عمى بىسطو بىسيطو
 أراد ذلؾ فعميو بمطالعة الحبيب.

عمى المحيط الفٌياض عمى البحار الماجد المدرار عمى سيحيب األمطار عمى محٌمد،  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك  
 كعمى آلو كأصحابو بالعشٌي كاإلبكار .

 (5)النَّسىػػـً  ئثـ اصطفػاهي حبيبنا بارً       الػػػذم تىَـّ معنػػاهي كصكرىتيوي  (4)_فىٍيكى 41

                                                           
ًشكؿ ك ًشكمة، كيستعمؿ في الٌصكرة الحسنة كىي في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" كبالكسر الٌدالؿ. يقاؿ: امرأة ذات   (1)

 ما بو الٌدالؿ، ككذا في بعض الشركح.
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" فمف ابتدائٌية أك بيانٌية، كتحتمؿ اف تككف تعمٌيمٌية متعمقة بكاقفكف، أم كاقفكف لديو  (2)

 .أم ألجؿ تعٌمميا"ألجؿ نقطة عمـ مف عممو، 
ٍنسىاف ككؿ شىٍيء: ميٍجتىمع الثفؿ أىٍسفىؿ مف الس رَّة.  3 مىةي اإلًٍ ٍكصى مىة، المريطاءكحى ٍكصى قيؿ: الحى قيؿ ىيكى  كىىيكى أىٍسفىؿ اٍلبىطف ًإلىى اٍلعىانىة. كى كى

 ٌنظر:ابن سٌدة، المحكم والقاموس األعظم،مادة: حصل.مىا بىيف الس رَّة ًإلىى اٍلعىانىة.

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" في بعض الٌنسخ بدكف الفاء ك ىك أكفؽ اٌتزاننا عمى تقدير الفاء يجب سككف الياء مف  (4)
 تزاف. 

 .424البكصيرم، الديكاف،  (5)
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ا، كمعنى  نىاهي بكبلمو عنايةن، كمعننى أراده بو، كالمعنى يستعمؿ بمعنى اسـ المفعكؿ أيضن  /ب(25)ؽعى
الكبلـ كمعناتوي بمعننى كاحد، كمعنى الٌشيء يطمؽ عمى المقصكد منو، كمعنى الٌرحؿ كمالو الخاٌص 

كالمعنى يجكز أف يككف ظاىره كباطنو، أك جسمانٌية كركحانيَّة، أك العمـ  (1)بو، كالمراد مف الٌصكرة
خمؽ كمع الحٌؽ، أك شيادتو كالعمؿ، أك العقائد الحٌقة، كاألخبلؽ، كالممكات الفاضمة، أك معاممتو مع ال

ـٌ في جميع  عكالمو بغير قصكر. عميو أفضؿ الصبلة  كغيبت، أك شريعتو كطريقتو، كالحاصؿ أٌنو ت
ـٌ كفكر، اصطفاه: أخذ صفكتو. برأ ا الخمؽ برءنا كالسبلـ بأت
كالبرٌية الخمؽ، كقد تركت العرب  (2)

، فأصميا غير ميمكز، كأرل أٌف البرٌية تحتمؿ اليمزة فييا. قاؿ الفراء: إٌف أخذت البرٌية مف البرم
ا، إذ ال  األمريف: أٌما بارئ الٌنسيـ في البيت، فميمكز ال غير، كأرل جعمو مف غير الميمكز ناقصن

 كجو لجعؿ المو ىمزة. 
، لتضميف معنى، مثؿ          ، أك مفعكؿه ثافو النَّسىمىةي: اإلنساف، كالٌنسـ: الجنس. قكلو حسبنا حاؿه
ـٌ التٌفاكت ما بيف تمامو معنى  ـٌ المعنى كالٌصكرة فيو، كت ، كقكلو: ىك اٌلذم يفيد حصر جنس تا جعؿى

شارة إلى أف بعد التحقؽ بالكماؿ األمر في مشية المختار  في الكماؿ، كبيف اصطفاء ذم الجبلؿ، كا 
ظيار أٌنو كسٌيمة مقبكلة،  الفٌعاؿ، أك يككف عمى أصمو كيككف المراد مف اصطفائو حسب بعثتو، كا 

ّـَ راجع إلى الٌذات، كالكماؿ إلى  كشافع مشفَّع، كلذا اختص بالٌذكر مف األسماء بارئ، ككاف الٌتما
 الٌذات أك الٌصفات.

ـٌ في         : ىذا الٌرسكؿي اٌلذم فاؽ الكٌؿ في الكماؿ، كعٌظمو ا تعالى باألفضاؿ، ىك اٌلذم ت يقكؿي
ـٌ اجتباه ا تعالى صفٌكة المحٌبيف لما  ،بكاطنو/أ( 26)ؽجميع مظاىره، كمكامنو، كانتيى في كماؿ  ث

حٌب المحبكٌبيف، كبعثو خاتـ الٌنبٌييف؛ ليككف الختاـ بالمسؾ اٌلذم ىك أطيب مف كٌؿ طٌيب، كتٌمـ بو 
.  مكاـر األخبلؽ فباتباع الحبيب يكفَّر الٌنصيبي

                                                           
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" جاءت الٌصكرة بمعنى الٌصكر، كما في صكرة المسمـ كصكرة الحاؿ، أم صفتيا أك (1)

كنيتيا، كقيؿ إٌما جاء في الحديث أٌف ا خمؽ آدـ عمى صكرتو كمف ىذا القبٌيؿ، كقد يرجع الٌضمير إلى آدـ، كفيو راكية أخرل 
 .في حديث أٌف ا خمؽ آدـ عمى صكرة الرحمف"

مؽ مف البرمى أم مف تراب كجو األرض (2) ، كيستعمؿ في معنى في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" كىك البارئ. البرٌم الخى
ا"  .الخمؽ أيضن
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عمى الكيٌمؿ بالفضائؿ كاألفضاؿ،  محٌمد كعمى آلو كصحبو بالغدٌك  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك            
 .كاآلصاؿ

سػًف فيو غيري منقىًسػـً       _مينىػزَّهه عػف شػريؾو في محاًسػػًنوً 24 ػكىىري الحي فجى
(1) 

قىابيح جمع قيبح، كقيؿ: جمع مىحسىف كمىقبح            المىحاًسف جمع حيسف عمى خبلؼ القياس، كالمى
، الكممة (2)الجكىر ىك الٌنفيسي المعدنٌي الكاحد جكىرة، كقيؿ: ىك معرب ككىر،غير مستعمميف 

لجكىر الذم ىك لمادتيا، أم لحركفيا األصمٌية، كىك في البيت بمعنى األٌكؿ، كاإلضافة لمبياف، أم ا
الحسف، كحسنو ىك االختصاصات االمتنانٌية مف ذم الجبلؿ كاإلكراـ، كالمراد مف المحاسف أنكاع 

كالحسف أعـٌ منيا مف حسف، الٌصكرة كالمعنى كىك الكماؿ، كىك أعـٌ مف الٌذاتٌي كالكصفٌي  ،الحسف
 كالفعمٌي كالٌظاىرٌم.

قكلو غير منقسـ أم غٌير مشترؾ فيو، أم ما اٌتصؼ بو غير. قكلو منٌزه إٌما خبر بعد خبر           
كفي محاسنو متعٌمؽ بشرؾ، أم في كماالت، كالفاء لمنتيجة،  ،ليك في فيك، أك خبر لمحذكؼ ىك ىك

 كفيو صفة الحسف أم، الكائف فيو، أك خبر كغير خبر بعد خبر.
ـٌ االعتداؿ، كالٌصفىا كالمخصكص بأكمؿ المحبة كاالصطفاء يقكؿ: ذلؾ ا           لنبي  المٌتصؼ بأت

مكاىبو االمتنانٌية غير مٌتصؼ بيا الغير، فيك المتفٌرد بتمؾ العطايا الفائضة مف كاىب الكماؿ كالخير، 
ـٌ الحسف كالجما/ب( 26)ؽكىك الحائز قصبات الٌسبؽ في  ؿ، االستقامة كاالعتداؿ، فيك المتحٌمي بأت

 ذلؾ الكماؿ ما استكل إال عميو باالتفاؽ، فيك المتكٌحد بالمقاـ المحمكد عمى اإلطبلؽ. (3)كفضفاض
عمى أكمؿ كٌؿ ممكف كاجب بالغير، كأفضؿ كٌؿ محسف فائض بالخير،  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك           

 سٌيدنا محٌمد الٌنبٌي المصطفى، كعمى ًعترتو كصحبو أىؿ الكـر كالكفاء .
ا فيو كاحتىًكػـً ئٍ بما شً  ـٍ كاحكي مػػا ادَّعىتوي الٌنصارل في نىًبيًّْيػـً       _دىع 43 تى مىدحن

(4) 

                                                           
 .424البكصيرم، الديكاف،  (1)
 ."لجزء اٌلذم ال يتجزأ، كتقاؿ جكىرفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" كعند المتكممٌيف الجكىر الفرد كىك ا (2)
، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الفضفضة: سعة الثكب كالدرع كالعيًش. يقاؿ: ثكبه فىٍضفا (3) ، كعيشه فىٍضفاضه ضه

ةه، أم كاسعةه. صحاح" ينظر: الجكىرم، الصحاح،   4/236كدرعه فىٍضفاضى
 424البكصيرم، الديكاف،  (4)
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دع أمره مٍف كدىعىو تركو،  كماضيو غيري مستعمؿ. كذا ذك الخطاب لكؿٍّ مف يصمح أف يككف         
مخاطبنا مٌمف آمف بو، كما مكصكلة، كالجممة بعد ما صمتو، كىي مع الٌصمة مفعكؿي دع، أك مكصكفة 

ارل في نبٌييـ، في محؿ الٌنصب مفعكالن لدع، كالجممة صفتيا ذا كالتٌقدير دع شيئنا مٌدعيتوي الٌنص
كالٌنصارل جمع نصراف، كسكارل لسكراف، كىـ قكـي عيسى عميو الٌسبلـ سٌمكا أنفسيـ بذلؾ الٌدعائيـ 

 أنيـ نصرةي عيسى عميو الٌسبلـ.
الحكـ القاع الٌنسبة المفيدة إثباتنا، أك نفينا، كاحتكـ إٌما بمعنى أحكـي مبالغة في احكـي،            

ا مفعكؿ مطمؽ؛ ألٌف كالثٌانٌي تأكيد لؤلكٌ  ؿ أكامره مف احتكـ القكـي إلى الحاكـ تحاكمكا إليو. قكلو مدحن
ا، كقيؿ  ا يأمر الٌناظـ إال بالحكـ الٌصادؽ، أك حاؿ بمعنى مادحن الحكـ الٌصادؽ فيو ال يككف إال مدحن

، فتأمؿ.   جعمو مفعكالن لو غير مرضو
كقد ال يككف فيو مدح بالٌنسبة إلٌيو بعد أف يطمب كأرل أٌف الحكـ الٌصادؽ قد يذكر ال لممدح،         

ا معمكالن لشئت حاالن مف  الٌناظـ حكمنا صادقنا يذكر لممدح لو. فتأمؿ ترضو، كيحتمؿ أف يككف مدحن
مفعكالن لو قكلو فيو يجكز أف يتعمؽ بأحكـي أك بشئتى أك  /أ(27)ؽفاعمو، أك مفعكلو المحذكؼ، أك

 بمدح.
كمعنى المصراع الثٌاني أكقع أحكاـ المدح، كبصديقات بأم مىمىادح تىقدري بعدى ترؾ ما ال         

يجكز، كاجًزـ بيا أك اعًرضيا عمى الحٌكاـ كفي المجامع، فإٌنو ينفع الخكاٌص كالعكاـ، لعٌؿ ذلؾ يؤثر 
 فييـ، فيتخٌمقكا بأخبلقو، كالمجاىرة بمدحو قربةه مف القيرب.

: مىف يىدخؿ في زيمرة مادحيو؛ ليتشرؼ بكرامة كاصفيو. دع ما قالت الٌنصارل،              يقكؿي
ـٌ احكـٍ  كامتنع عف مثؿ ما ذكركه جيارنا، كال تىٍغؿي مثميـ في اإلكراـ، فإٌف ذلؾ ضبلؿ ككفر كذا حراـ، ث

ٌما شرع في مدح ىذا في حٌقو بما تىًريد مف المدائح الجمٌيمة، كىاٍثًف عميو باألثنٌية المعجبة الجميمة ل
الحبيب الخميؿ ببياف فضمو عمى التٌفصيؿ، ثـٌ عرؼ أٌنو مٌما ليس لمثمو إلٌيو سبيؿ أخذ في االختصار 

عمى سٌيدنا محٌمد المحفكظ أمَّتيوي  سٌمـ كاإلجماؿ اعترافنا بالعجز عف االستيفاء بالمقاؿ. الٌميـ صٌؿ ك 
  .لو فيما يىذىري كيأتيوميتٌبعيف عف الغيميك  فيو، كعمى آلو كصحبو ال
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 (2)تى ًمف ًعظىػـً ئٍ إلى قىٍدرًًه ما شً  كانسيب         إلى ذاًتًو ما شػئتى ًمف شىػرىؼو  (1)انسيبٍ ك _44
يطمؽ عمى الحقيقة، كعمى الييكٌية المخصكصة، كالشَّرؼ: كماؿ يتعٌمؽ بالحقيقة  (3)الٌذات        

: فبلفه شريؼ الٌذات، كذاتو الشَّريؼ، كفبلفه عظيـ  كالعظمة  كماؿه يتعٌمؽي بالمرتبة كالكصؼ. ييقاؿي
 القدري كالمقدار، كالمراد مقدار المرتبة كالمنزلة، كقيؿ العظيـ يشمؿ الٌذاتي كالكصفٌي.

إما تفسيره لقكؿو أك حكـ، أك عطؼه عمى دع، كما شئتى مفعكؿي الٌنسب، أم انسب ما  (4)كالفاء      
أك غيرى متناه، كمف في المكضعيف  لبياف ما شئت، كالتٌنكيناف لمتفخيـ /ب( 27)ؽشئت قميبلن متناسينا 

ـٌ إٌف أنفىس كالتعظيـ، ث
الحضرة الكاحدية، فإٌنيا أٌكؿ األركاح الٌمطيفة المحٌمدية، كىي الباككرة لركضة (5)

ف، كبغير كاسطة مف كماؿ القدرة تبىيَّف.  مكجكد مف الجكد تككَّ
، كغرفتى مف بحار معرفة جمالو ما غرفتى فانسب إلى   : إذا عرفتى مف شرفو ككمالو ما عرفتى يقكؿي

ىر ما شئت حقيقتو اٌلتي ىي أشرؼ الحقائؽ في الجكىر، بعد أف تمتنع عما ال يجكز في الٌديف األز 

                                                           
 في األصؿ كتب عمى اليامش األيمف:"  في البيت صنعة المماثمة كما في قكؿ البحترم : (1)

 ]الطكيؿ[                                                           
ٍيربنا.  ـٍ يىًجٍد عىٍنؾى مى ـى لىمَّا لى ـٍ يىًجٍد ًفيؾى مىٍطمىعان                 كىأىٍقدى ـى لىمَّا لى  فىأىٍحجى

 .90ينظر: البحترم، الديكاف، ص
 ككما في قكؿ أبي تماـ: 

 ] الطكيؿ[                                                                                       
طٍّ إالَّ أىفَّ ًتٍمؾى ذىكىابؿي                   مىيىا اٍلكىٍحًشيٍّ إالَّ أٌف ىاتا أكانسه   قىنىا الخى

 .1/137.ينظر : أبك تماـ ، الديكاف، 
 .1/160ينظر: عمٌي الجاـر ك مصطفى أميف  ، الببلغة الكاضحة،  كيؿ  كممات الفقرتيف متفقات في الكزف.ك المماثمة: 

 424البكصيرم، الديكاف،  (2)
في األصؿ كتب عمى اليامش األيمف:" قاؿ اإلماـ الراغب قد استعاد في المعنى  الذات،  فجعمكا عبارة عف عىٍمف الشيء  (3)

ا، كليس لكؿ مف كبلـ العرب."  الرَّاًغب األىٍصفىيىاني ىك: الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني  جكىر أك عرضى
لراغب: أديب، مف الحكماء العمماء. مف سكف بغداد. مف كتبو )محاضرات األدباء(، ك ىػ( المعركؼ با502أك األصبياني )

 .2/255، الزركمي، األعبلـ،2/297. ينظر: السيكطي: بغية الكعاة،)الذريعة إلى مكاـر الشريعة(،) أفانيف الببلغة(
كفي بعض النسخ كالنسب فالكاك لمعطؼ في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: " أك خبرٌية أم عطؼ عمى مرتبتو ككمالو،  (4)

 عمى احكـ كادىع كاألٌكؿ أقرب."
ـٍ ﴿في األصؿ كتب عمى اليامش األيسر:" يىريد ما قمنا قراءة مف قرأ،  (5) ـٍ رىسيكؿه مٍّْف أىنفيًسكي اءىكي بفتح الفاء". التكبة، ﴾لىقىٍد جى
9/128. 
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، كأضؼ إلى مرتبتو ما قدرتى مف أصناؼ العمكـ كالرفقة كالعظـ، فإٌنو  مف أنكاع الٌشرؼ كالمجد كالكـر
، كمف دكنو تحت لكائو.    الٌسابؽي كغيره مف كرائو كأدـك

عمى سيدنا محٌمد الٌسابؽ إلى مقاـ االصطفاء، كآلو كصحبو ذكم الٌصدؽ  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك        
 كالكفاء.

ػدّّ فىييعػًربى عى      فىػػإفَّ فىضؿى رسػػكًؿ اً ليػس لو(1)_45  (2)نػوي نػػاًطؽه ًبفىـً حى
ا  (3)فٌضؿ عميو ىذا فضؿه            مف الكبلـ، أم زائده عمى قدر الحاجة، كالفضؿ يستعمؿ أيضن

بمعنى اإلفضاؿ. الحٌد: الٌطرؼ، كالٌنياية. أعرب كبلمو إذا لـ يمحف في اإلعراب، كأعرب بحجتو 
ا، كفي الحديث تقريب عف نفسيا ،أم تيفصح. قيؿ الفاء األكلى لمجٌرد العطؼ  أفصح بيا، كلـ يتَّؽ أحدو

ا، أم ليس ال الٌتعميؿ، كالثٌ  . الفعؿ منصكبه بأف مقدَّرةن بعد الفاء، كىك لمعطؼ أيضن انٌية في جكاب الٌنفيي
لشٌدة اتصالو  /أ(28)ؽلو حٌد، فإعرابي ناطؽ عنو بفـ، كأرل أٌف الفاء األكلى لتعمٌيؿ البيت الٌسابؽ؛ 

يىًطيري ﴿  الى:بو ال لمعطؼ لكماؿ انقطاعو عنو، كضمير عنو لمحٌد، كقكلو بفـ عمى طريقة قكلو تع
ٍيوً  نىاحى كالباء يتعٌمؽ إٌما بييعرب، أك بناًطؽ، كىي لبلستعانة، كتقدير البيت فإٌف فضؿى رسكؿ ا  (،4)﴾ًبجى

غير ثابتو لو حٌد، فإعراب ناطؽ عنو بفـ، أك فإعراب ناطؽ بفـ عنو، كيجكز أف يككف فاء األكلى 
ألفَّ الٌتعميـ في البيت الٌسابؽ ييكىـي أفَّ لممادح  لتعميؿ محذكؼ، كىك ال تطمع في استيفاء بياف كمالو؛

ٌنما احتار الٌناطؽ عمى المتكٌمـ؛ ألٌف الٌناطؽ ال يطمؽ عمى ا تعالى، فقكلو  سبيبلن إلى االستيفاء، كا 
 بفـ تأكيد لذلؾ.

 

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر بيت شعر بالمغة الفارسية ىك :" فضؿ كجاه مصطفى حدل ندا أك كماؿ  يا تراف  (1)

 كركركسآنراش ككـ."
 .425البكصيرم، الديكاف، (2)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: " فإف قمت كيؼ نفى الحٌد عف فضمو كماالت اإلنساف متنامية.  قمت األصٌح أف  (3)

كماالت اإلنساف متفاكتة بحسب االستعدادات، كأٌف لنفس اإلنساف رقيات بعد المكت، ككاف قابمية بتمؾ الكماالت بحسب اعتداؿ 
العنصرم كالٌركحٌي، فمما كاف لمٌنبٌي عميو الٌسبلـ أعمى درجات الكماؿ في اعتداليف  ارتفع  فضائمو ف بقٌية الٌناس. نعـ كماالت 

 نبي نكعو متنامية."
 6/38األنعاـ،  (4)
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: بعدما نيييتي عنو مف الغيميٌك كالتَّعٌدم المكقع في مياكم الٌترٌدم ال تطمع في اإلحاطة بتماـ،     يقكؿي

ؿ، كال تحسر يركل بناف، كلك  كفي التَّناىي كاالنصراـ، فإٌف فضمو ال يستكفيو بالبياف ببلغة ذم مقكى
 . (2)كسىٍحبىاف (1)أيعطي فصاحة أٌلؼ قيدامة

اإلنساف عمى صٌؿ عمى عبدؾ صاحب الفضؿ اٌلذم ال ييحصر، كىك اٌلذم بو نكع الٌميـ             
 فخر سٌيدنا محٌمد المختار، كعمى آلو كصحبو الٌطاىريف األخيار.الكائنات ييباًىي كي

ـً  دىاًرسى  ييٍدعىى ًحيفى  اٍسميوي  أىٍحيىا          ًعظىمنا آياتيوي  قىٍدرىهي  نىاسىبىتٍ  لىكٍ (3)_46 الرّْمى
(4) 

ٌف كاف  المناسبة بيف الٌشيئيف ككف أحدىما عمى كفؽ اآلخر، فإٌف كاف بجية فالمناسبة بجية، كا 
بجيات فبجيات، كحاصميا اشتراؾي الٌشيئيف في شيء أك أكثر، كاالتحاد بقدر المناسبة، كيقاؿي ىذا 

ةي استعمالو في غمب/ب( 28)ؽالٌشيء ييناسبي ذلؾ، أم يميؽ بو الٌشيء مبمغيو في الكماؿ أك الٌنقصاف ك
ا عند اإلطبلؽ، كالقدري الٌتعظيـ في قكلو تعالى:  ؽَّ قىٍدرًهً ﴿الكماؿ خصكصن كا المَّوى حى مىا قىدىري كقدرةي  (5)﴾ كى

الٌشيء أقدريه بالٌضـ كالكسر. قدرنا مف التٌقدير كالقىدىر بفتح الٌداؿ. في قكليـ القضاءي كالقدىر بمعنى 
و، كخرجى القكـي بآيىتيـ، أم بجماعتيـ، كاآلية مف  ا. اآلية: العبلمة، كآية الرَّجيؿ: شخصي التٌقدير أيضن

اإلحياء:  :مكـ بالسٌنة المتٌبعىة، كالعظـ: العظمةكتاب ا تعالى طائفةه منو بمبدأ معمكـ كمنتينى مع
إحداث الٌدرؾ كالفعؿ باإلرادة في الٌشيء، كالحي  الٌدراؾ الفٌعاؿ باإلرادة، كالحيكافي جسـ ناـو حٌساس 
متحٌرؾ باإلرادة، كا، تعالى، حٌي ال حيكاف؛ ألٌنو ليس بجسـ، كالممىؾي حٌي ال حيكاف؛ ألٌنو ليس بناـ. 

                                                           
ٍعفىر بف قيدىامىة ىك: جعفر بف قدامة بف زياد، أبك القاسـ) (1) ىػ(: أديب، مف كبار الكتاب. مف أىؿ بغداد. لو شعر رقيؽ  319جى

 2/126كمصنفات في صنعة الكتابة كغيرىا. مف مؤلفاتو: نقد الشعر. ينظر: الزركمي، األعبلـ،
ىػ (، مف باىمة: خطيب يضرب بو المثؿ في البياف يقاؿ: )أخطب مف  54سىٍحباف كىاًئؿ ىك: سحباف بف زفر بف إياس الكائمي) (2)

سحباف(، ك )كأفصح مف سحباف( . اشتير في الجاىمية كعاش زمنا في اإلسبلـ. ككاف إذا خطب يسيؿ عرقا، كال يعيد كممة، كال 
زمف النبي صمى ا عميو كسمـ كلـ يجتمع بو، كأقاـ في دمشؽ أياـ معاكية. كلو شعر قميؿ،  يتكقؼ كال يقعد حتى يفرغ. أسمـ في

 كأخبار. 
 .3/79، الزركمي، األعبلـ،1/336الطبقات، ابف الخياط، ينظر: 

كناش في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر في المغة الفارسٌية ىك : " كرحكز قدر نرزكشكرنمكدم معجزات    يا (3)
 .رندة كردل اسجكا نيال رمـ "

 . 424البكصيرم، الديكاف،  (4)
 .39/67الٌزمر،  (5)
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مؽ عمى ما كضع لشيء بعينو غير متناكؿ أشبيو، فيرادؼي العمـ، كعمى الٌتسمية أم ذكر االسـ: يط
العمـ، ككٌؿ مف المعنييف يصٌح منيا. دعاه: صاح بو كطمبو، كدعا ا: سألو. دىرىسى الكتاب: قرأه، 

، كالٌرمـٌ جمع رمَّة: كىي القطعة البالية مف العظـ. قكلو آياتو فاعؿ ناسىبىت ، كقدرىه مفعكلو، كدرس بىميى
، أم اسمو. تسبَّبى اسمو بالٌتكسؿ بو في  كعظمنا تمييز، كطاب زيد نفسنا، كأحيا اسميو إسناده كمجازمٌّ
اإلحياء، كالفاعؿ الحقيقي ىك ا تعالى، كدارس مفعكؿ أحيا، كضمير ييدعى إلى ا، أم ييسأؿ اي 

بكسيمة اسمو، كالمراد بآياتو إما خكاٌصو العجيبة،  باسمو، كالتقدير أحيا اسميو دارس الٌرمـٌ كقت دعاء
كسماتو الغريبة، مما ىك أمارات العناية االختصاصٌية، فبل يدخؿ القرآف في عمكميا المستفاد مف 

ٌما معجزاتيو كخيصَّ القرآف منيا بالعقؿ، أك كقكًؿ ىذا العاـ كاقع في  /أ(29)ؽإضافتيا إلى المعرفة، كا 
، كمعنى عدـ مناسبة سياؽ الٌنفي؛ ألٌف الك  اقع في سياؽ لك كاقع في سياؽ الٌنفٌي معنى لما عيرؼى

ا بعض الٌناس  المجمكع ال ينافي مناسبة البعض، كما يقاؿ ليس كؿ  الٌناس عمماءى، كيصدؽ أيضن
 عالـ، فافيـ. كعمى ىذا يجكز أف ييرادى مف اآليات ما يىعـ  القسميف، كىك عبلمات الٌنبٌكة.

ؿ: لك ناسبى غاية كماؿ عظـ آياتو، ككبىري أماراتو لكاف مف جممة آياتو أف يحييى اي يقك           
تعالى حيف ييدعى باسمو باليى العظاـ، كريفاتو؛ ألنو لٌما أحيا ببركاتو مسٌمى اسمو مكاتى القمكب 

عدـ  كاألركاح ناسبى أف يحيي بميامف اسـ مسمَّاه أمكات العظاـ كاألشباح، لكف الحكمة اقتضت 
، كبركز كٌؿ شيء عنده بمقدار، كالميمؾي  (1)ظيكر بعض اآلثار حفظنا لقمكب الضعفة كاألغمار

 الكاحد القٌيار. 
عمى نبينا محٌمد قمب إنساف الكجكد، كنكر األبصار كالبصائر بعيىاف أىؿ  سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك        

 الٌشيكد، كعمى عترتىو، كصحبو، كأىؿ كٌده كحٌبو .
  

                                                           
. صحاح" ينظر: الجكىرم، رجؿ غمر: لـ يجرب االمكر، بيف الغمارةفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " (1)

 3/336الصحاح،
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ا العقيلُ به_ 74 ٌَ ا بما َتع  (1)ِحرَصاً علٌنا فلم نرَتْب يلم َنِىمِ          لم ٌمَتِحنَّ

امتحنو بو: اختبره بو، كابتبله: عيي باألمر إذا لـ ييتىد لكجيو، كعجز بو، كاإلدغاـ أكثر، كأعيا: الزـه، 
رىصى عميو: قٌكةه لآلراء كاألفكار، كقيؿ: قٌكة يمٌيز بيا اإلنساف بيف الالعقؿ  ،كمتعدٍّ  المصالح كغيره. حى

 اشتد رغبتو فيو كميمو إليو، كعنايتو فيو  االرتياب الٌتشٌكؾ كالٌتعمؽ.
ـى بالفتح يىيـ، أك ذىب كىميوي في شيء        ، أك مف كىىى ـى يًييـ إذا تحٌيرى قكلو: لـ نىًيـ: إٌما مٌمف ىا

ا مكصكلةه أك مكصكفةه كالجممة بعد ما إمٌ  /ب(29)ؽكىك يريد غيرىه. قكلو: بما تعيا العقكؿ بو: ما فيو
 في محؿ الجٌر صفتيا، كالتٌقدير بشيء غايتو العقكؿ بو.

ا: مفعكؿه لو أك حاؿ أم         ا عمينا، كقكلو: فمـ نرتب عطؼ عمى لـ يمتحنا صن ريحقكلو: حرصن
عقكؿ بالعمؿ بو، ككالنتيجة منو، كمعنى لـ يمتحنا بما تعيا العقكؿ بو: لـ يكٌمفنا بما يعجز أصحاب ال

أم ما كمَّفنا بما ليس في كسعنا أك ما ىك عسيره جدنا، كما جعؿ في دينو مف جرح ال أٌنو لـ يخاطبنا 
بما تعجز العقكؿ عف إدراكو فإٌنا قد خكطبنا بالمتشابو، كىك مٌما تعجز العقكؿ عف إدراكو، فقكلو لـ 

إٌف اإلنساف إذا كقع في مشكؿ أك عسير ميعجز قد نىيـ: أم لـ نىغمىط كلـ نىضعيؼ في العقائد الدنيَّة، ف
ا بالٌنسبة إلى ضعفاء  ٌف الكىـ يزاحـي العقؿى كيغالبيو كثيرنا خصكصن يرتاب كيغمط كيضعؼ خرـي عقمو، كا 

 العقكؿ.
: إٌف ىذا الٌسٌيد األميف المبعكث بخير مٌمة كديف لـ يبتمنا بديف ييعجزي العقكؿي عف إدراكو،        يقكؿي

عؼ كيتعمؽ أصحابي العقكؿ بالعمؿ بو كباستمساكو، كما كٌمؼ كٌؿ نفس إال كسعيا، كلـ ييرد كبما يض
ا عمى الٌرفؽ بالمؤمنيف  بالٌتكاليؼ إال نفعيا، كقد جعمو ا تعالى رحمةن ميداةن لمعالميف، كمرشدنا حريصن

 فمـ نترٌدد فيما ىك الحٌؽ، كلـ نتحٌير كلـ نغٌمط في إصابة ىك الٌصدؽ.
عمى محٌمد صاحب الٌشرٌيعة الحسنى، كالٌديف األمرأاألىنى، كآلو كصحبو  سٌمـ الميـ صٌؿ ك         

ًبيـ .  ـي ًصدؽو عند رٌبيـ، الكاًصميف إلى ًبغيىًتًيـ كأىرى  اٌلذيف ليـ قىدى
ـي مىٍعنىػػاهي فميسى ييرىل(2)_48 رىل فىٍي مينفىًحـً لقيٍرًب كالبيعػًد فيو غػيري في ا    أىٍعيػىا اٍلكى

(3) 
                                                           

 425البكصيرم، الديكاف،  (1)
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر بيت شعر بالمغة الفارسية ىك: "نما فبلف ارفيـ معنى محمد عاخو ند   اماؿ عالـ  (2)

"  جممة دركصفف كسيد سذـك
 425البكصيرم، الديكاف،  (3)
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 /أ(30)ؽأعيا الزـه كمتعٌد، كفي البيت متعٌد، كالكرل مفعكلو، كالمراد منو العقبلء، كفيـي         
مجازمٌّ  أعجزى ا تعالى الكرل عف فيـ كينو  كمالو. معنى  كىك المعرفة العقمٌية، كاإلسناد فاعميو،

ا معنى الٌشيء، كمعنى الٌرجؿ  الكبلـ مىعًنيَّةه بمعنى اسـ المفعكؿ، كيقاؿ لممقصكد مف الٌشيء أيضن
كماليوي اإليغالي الخاٌص بو، كيمكف أف يراد حقيقة ىيكيَّتو الخاٌصة بو، أم حٌصتيو مف الٌنكع المساكية 

إٌف الحصص متقاربة في الجكدة كالرداءة، كالمراد مف القرب كالبعد إما بحسب الزماف، أك لمشخص، ف
 المكاف، كال منع لمجمع أك بحسب مقامو كحالو. 

أفحمو فانفحـ أم أسكتو فسكت، كأعجزه فعجز، أك العاجز عف بياف كمالو القاصر عف        
نسب لمبلءمتو الٌسياؽ. ليس إذا دخؿ عمى الفعؿ اإلحاطة بفضائؿ أحكالو، كال منع لمجمع، كالثٌاني أ

ففييا ضمير الٌشأف، كذلؾ الفعؿ خبره كضميري منيـ لمكرل، كعمى ركاية فيو الٌضمير لممنى أك كمالو 
اٌلذم ىك معناه، كيجكز في غير الٌرفعي عمى أٌنو مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو، كالٌرؤية إف كانت بصرٌية 

ٌف فكٌؿ كاحد مف الجاٌريف أما  متعٌمؽ بميس أك بيرل كيجكز أف يككف منيـ حاالن مف غير منفحـ، كا 
كانت قمبية فالمفعكؿ الثٌاني أحدي الجارَّيف مع مجركره، كالٌنصب عمى أٌنو مفعكؿ ييرل، أم ليس يرل 

 أحده منيـ غيرى منفحـ، بحذؼ مكصكؼ منيـ.
: قد أعجزى الخمؽى إدراؾ نفاسة جكىره كحالو،             فعجزكا عف اإلحاطة بدقائؽ جمالو، فبل يقكؿي

كر، أك  ييرل لمقريب كالبعيد مف الميكىافؽ كالعنيد، إال مف انفحمكانحرؽ بالٌتحدم فاعترؼ بالقصي
بكقاحة المتعدم كأيعجزى البمغاءي عف بمكغ نياية نيعكتو  كفضائمو، كأيحصرى الفصحاء  /ب(30)ؽاٌتسـ

 عف بياف شرفو كجبلئمو.
 عمى أفضؿ الٌسابقيف كالمصٌميف محٌمد كعمى آلو كصحبو الٌطاىريف . سٌمـ ك  الٌميـ صؿٌ        
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ػـً      كػالٌشمًس تظيىري لمعينىٍيًف ًمف بيػػعيدو (1)_49 صغيرةن كتيًكػؿُّ الطَّػٍرؼى ًمف أىمى
(2) 

البيٍعد كالبيعيد، كالفيعؿ كالفيعيؿ، كىؿَّ الٌرجؿي يكؿ  كبللة إذا لـ يبؽى لو كلده، كال كالده ،ككؿَّ مف           
لةن، كأكىؿَّ الرَّجؿي أعياه،  المشي يكؿ  كبلالن عيي، ككؿَّ الٌسيؼي كالٌطرؼي كالمسافي كبٌلن ككيميكان ككمَّةن ككبلَّ

،الٌرج كأكىؿَّ بعيرىه أعياه، كأكىؿَّ  كاألمـ بيف القريب كالبعيد، كاألمـ الٌشيء  ؿي كؿَّ بعيريه، كاألمـ القيربي
أك مثمو مثؿ الٌشمس، كتظير إٌما صفة تأكيد كالٌشمس الٌدائر، كالبٌلـ  (3)اليسير. قكلو كالشٌمس

لممعيكد الٌذىنٌي فتككف الجممة في محؿ الجٌر، كالتٌقدير كشمس ظاىرة لمعينيف مف بيعيد صغيرةه، ككاٌلة 
ف الٌطرؼي مٌنيا مف أعـٌ أك استئناؼ، كبياف لكجو الٌشبو فبل يككف ليا محؿ مف اإلعراب أك حاؿ، فتكك 

في محؿ الٌنصب أم كالٌشمس ظاىرةى ككالَّة كتعٌمؽ مف األكلى بتظير، كالثٌانية بتكٌؿ، ككمتاىما 
لئلبتداء. صغيرةن حاؿ مف ضمير تظير، كاألمـ ىا ىنا يصٌح أف يراد بو القرب، أم الٌشمس إف لـ 

، أك إف فرضنا قرب الٌناظر منيا، ك  أف يراد بو المقابمة، تكف في أحد األيفيقيف، كىك بعد تيكٌؿ الٌنظرى
ؿي في تقكية الٌتشبيو، فإٌف الٌشمس إذا استكت عمى سمت الرأس ما يقدر  كبالبعد عدـ المقابمة، كىذا أدخى

ف زاؿ تماـ المقابمة بنكع مف الحجاب ال يسرعي إلى الباصرة  (4)أحد عمى الٌنظر إلٌييا باإلمعاف كا 
بو الٌتكحدي كاإلقباؿ إلى معرفة كمالو، كصرؼ في طرؼ المش/ب( 31)ؽالكبٌلؿ، كما يقابؿ المقابمة

 اليمة إلى اإلحاطة بكينو حالو.
: مثمو كمثؿ الٌشمس الٌنٌيرة العيظمى تىبدك لمعينيف مف البيعد صغيرة جرما، كعند المقابمة أك         يقكؿي

في الٌظاىر فرده مف  سٌمـ ا عميو ك   صٌمىالقرب تكاد تخطؼ البصر، كتبتميو بالعمى، ىكذا ىك 
الٌنكع الكريـ، كغاية ما عرؼى مٌنو أٌنو مف الٌرسؿ كاحد كامؿ، كلو في عالـ الحٌس نكمكـ كأكمكـ،  كلذا 

ـٍ   ﴿قاؿ: ـٌ إٌنو في عالـ القيدس كٌؿ العقؿ، كعقؿي الكٌؿ كلو العٌزة بعد ا ببل  (  5)﴾ ًإنَّمىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي ث
ـي ﴿ذٌؿ، كىك الٌنكر األكؿي األكمؿ، كالفضؿي األعظـي األعدؿ، ككؿ ىذا مع محاسف استعدادتو الٌموي أىٍعمى

                                                           
كربرار   كرزك  كككحؾ ككبك في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر بيت شعر بالمغة الفارسية ىك : " مثؿ خكرشيد ست حالش (1)

 .حشييما مرـك اندركنيـ"
 .425البكصيرم، الديكاف،  (2)
 .في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "خبر مبتدأ محذكؼ، أم ىك كالٌشمس" (3)
 في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: " مف قكلو أم مف أراد المقابمة". (4)
 .18/110الكيؼ، (5)
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ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىو ـٌ أيف لمٌشمس لىمىاحةه تسميبي القمكب كأنَّى ليا الفص( 1)﴾حى احة لشرح الغيييكب. ، ث
 )شعر(:

 ] الكامؿ[                                                                         
يىاءي  ٍجوو لىيسى فيًو حى ٍجوى شىمسي نىياًرنىا     إاٌل بكى  (2)لـ تىٍمؽى ىىذا الكى

 
، كعمى آلو  (3)عمى سٌيدنا محٌمد اٌلذم ىك أبدنا في تيار سٌمـ الٌميـ صٌؿ ك        محيط المعارؼ يغكصي

 كصحبو اٌلذيف كانكا في أمرؾ كمتابعة رسكلؾ كالبنٌياف المرصكص .
ميـً  (5)ككيؼى ييػػدًرؾي في الدنيػػا حقيقىتىوي     قىػػٍكـه (4)_50 مَّكا عنو بػالحي ًنيىػػاـه تىسى

(6) 
، أم في أٌم حاؿو ييدرؾ، كاالستفياـ لبلستبعاد أك الٌنفي، كالمراد مف حقيقتو         كيؼ: ظرؼ ييدًرؾي

كدىًة، أك كماليو الخاص  بو  ة بو النَّفاسًة كالجى ىاىنا كنو ىكيَّتو المختصة بو التي ىي مبدأ آثاره المختصَّ
ال فحقيقة اإلنسا ف، كىك معمكـ كميدرؾ لكٌؿ أحد. الٌنياـ: جمعي نائـ، كنيايةي منزلتو في القيرب كالقىبيكؿ، كا 

ؽ خرج شٍ الٌنائـ: الغافؿ المحجكب، كما في قكلو الٌناس نياـ. سبٌل عف اليـٌ كالمى /ب( 31)ؽكالمراد مف
، كتسمَّى عنو بو:  ني بالٌتشديد كأسبل لي: كشىفىوي عٌني، كانسمى اليـ  كتسٌمى انكشؼى عنو كتخمَّص، كسبلَّ

كـ ما يراه الٌنائـ كتعكؿ منو. اكتفى عنو، قىنىعى بو الحي  كى

                                                           
 6/124سكرة األنعاـ، (1)
 1/4المتنبي، الديكاف، ينظر: (2)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش االيمف:" التيار المكج الذم ينضح  الماء" (3)
مت خكاب حقيقت اماؿ كنياحكف بكد  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف بيت شعر بالمغة الفارسية ىك :" جكف بدانندش (4)

 كيداش كراخكاب كاند مغتنـ" 
: الٌرجاؿ خاٌصة ؛ ألٌنيـ القٌكامكف بأمكر الٌنساء ك قاؿ تعالى:  (5) اؿي ﴿ في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:"  القـك الرّْجى

مىى النّْسىاءً  ، يزكر، في الجمع صائـ ك زائر، كاختصاص القـك 4/34سكرة النساء، ﴾قىكَّاميكفى عى .كىك في األصؿ جمع قائـ، يصـك
ذ لك كانت النساء داخمة في قـك لـ يقؿ ال نساء كحٌقؽ ذلؾ فرضة في قكلو أقـك األخص.  مدارؾ في قكلو بالٌرجاؿ صريح؛ ألٌنو إ

ٍر قىٍكـه مّْف قىٍكـو  ﴿تعالى:  . أك التسمٌية بالمصدر عند بعض العرب إذا 49/11سكرة الحجرات   ﴾يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىٍسخى
 ضت قكمنا، أم قيامنا."أكمت طعامنا. أحببت نكمنا أك بغ

 425البكصيرم، الديكاف،  (6)



 

006 

 

 

ميـى بالضـ، كاحتمؿ ًحٍممنا       مـ كحى ا، كالمصدر حي ممتي بكذا كحمىمتو أيضن حمىـ بالفتح كاحتمـ، كيقاؿي حي
بالكسر. قكلو: تسم كا عنو: إٌما صفةه بعد صفة، فيككف في محؿ الٌرفع أم متىسىم كف، أك حاؿه فيككف في 

نَّما قاؿ: في الد نيا؛ ألفَّ محؿ الٌنص ب أٍم؛ ميتىسٌميف، أك استئناؼه فبل يككف لو محؿه مف اإلعراب، كا 
؛ ألنَّيـ منتبيكف، كرؤيةي الٌشيء في المناـ ىي رؤية  اآلخرة تظير المراتب كالمعاني كتنكشؼي األسراري

ـٍ يىكيٍف المراده مف الٌنكـ حقيقتو، جاز أٍف ال ا، فيككف صكرتو الخيالٌية، كلٌما ل  يككف المراد حقيقتو أيضن
كه في الغيبة  ، كجاز أٍف ييرادى صفتو، كىك: أٍف يىرى المعنى: قنعكا بخيالو اٌلذم ىك مثؿي ما ييرل في الٌنكـً

 أك المناـ.
مكف بغكاشي الطَّبيعًة ٍحري مى جمالو قكـه  ؾي في الد نيا حقيقة كمالًو كال ييحيط بكينًو دقائؽً : ال ييدر يقكؿي 

كالغشاكات، مأخكذيف عف التٌيقظ بمخٌدرات الٌشيكات كالكدكرات، اٌلذيف قنعيكا عنو بالخياؿ بمثؿ ما يراهي 
 الٌنائـ مف المثاؿ.

ٍبمىغي الًعػػمـً فيو أنػٌ 51  (1)ٍمػًؽ ا كيػػػمًّْيـً كأىنَّػػوي خيري خى      و بىشىػػره _فمى
مبمغي العمـ أم الحاصؿي مف جميع ما ييعمـ منو، كالمرادي مف العمـ إٌما المصدر أك          
ـي بأٌنو بشر،  /أ(32)ؽالمعمكـ فعمى األكؿ معناه فنيايةي العمـ الكائف في حٌقو كشأنو، ككمالو العم

قتو، ككمالو ككنيو كبككنو خيرى الخمؽ، كعمى الثٌاني فغايةي المعمكـ الكائف في أمره، أم مف جية حقي
، أم كائننا  بشرنا، كككنو خيرى الخمؽ،  ففيو مجركر؛ ألٌنو صفة أم الكائف فيو، كيجكز أف يككف حاالن
فيو، كيجكز أف يتعمَّؽ بمبمغي، كالخمؽ بمعنى المخمكؽ، كالفاء لمعطؼ، كما بعده كالنتيجة عما ذكر 

.  قىبؿي

: غاية بمكغ ًعمـ الخمؽ في الٌدنيا بما أي  فيض عميو مف كماؿ االمتناف، كبما أيكـر بو مف يقكؿي
األلطاؼ مف جناب الٌرحمف أٌنو مف أشرؼ األنكاء، اٌلذم ىك اإلنساف، كقد فاؽ بمزيد العنايات عمى 

عمى خير البشر، كأكـر الٌشفعاء في  سٌمـ البرٌيات عميو أفضؿ الٌصمكات كالٌتحٌيات الٌميـ صٌؿ ك 
 الز مىر . المحشر محٌمد كعمى آلو كصحبو خير

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر بيت شعر بالمغة الفارسية ىك :" مبمغ معمـك مردـ انكد سيدا ميت     نتبريف مرداف  (1)

 .425ك البيت في: البكصيرم، الٌديكاف،  .كؿ محتـ"باشد رس
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كيؿُّ آمو  - 52 ـي ًبيىا (1)كى  (2)كرًه ًبًيـً ني  فٍ ٍت مً فإٌنما اتَّصمى    أىتىى الرٍُّسؿي اٍلًكرىا

عمى كزف ثىمىرة، كعند  (4)، كيجكزي أٍف يككفى ترخيمنا، كأصمييا ًعند سيبكيًو آيىة(3)اآلمي جمع آيةو 
بعض الككفييف آييو عمى كزف تىمرىة، أيٍبًدلىًت الياءي األيكلى ألفنا؛ ًلتحٌركيا كانفتاح ما قىٍبميا عمى القكليف، 

آيية بسككًف العيًف عمى كىزًف تمرةو، أيٍبًدلًت الساكنةي ألفنا استثقاالن لمٌتضعيؼ، كعند (5)كعند الفراء
ذفًت الياءي األيكلى مخافةى ليزكـً اإلدغاـً كما دابَّة، أك أيٍسًكنىًت األيكلى  آييو عمى فاعمة(6)الكسائيٌ  حي

ٌقٌية. المثقمة، كالمرادي منيا المعجزات كأماراتكأيٍدًغمٍت، ث ـى سيٌيمًت الياءي   الحى

، كالفاء يتضٌمف المبتدأي   نَّما مع ما في حٌيزىا خبره معنى  كالر ٍسؿ تخفيؼ الر سيؿ، ككؿ  مبتدأ، كا 
الٌشرط، كالباء في ًبيا لتعديًة أتى، أك لممصاحبة، كيككفي ًبيا حاالن أٍم؛ مقدَّريف الميصاحبًة ًبيا أك 

الكجكًد كأنَّيا ميحقَّقةه، كفي ًبيـ ًصمةي  فَّ صيحبةي الٌشيء إذا كاف قطعيَّ بيا؛ أل/ب( 32)ؽميصاحبيف 
نَّما لمحصر، أمٍ اتصمت، كجازى أٍف يككفى بمعنى إلٌي كىك أقربي لميقابً  ما اتصمت إلييـ  :ًمو ًمٍف نيكًرًه، كا 

 إاٌل مف جيتو كبكاسطتو، كجممة أتى صفة آم، كالكراـي صفةه تأكيدٌيةه.

كتقديري البيت ككؿ  آم آتو الر سًؿ الكراـً ًبيا، أك مصاحبيف ًبيا مٌتصمة ه ًبيـ ًمٍف نيكًرًه ال ًمٍف    
 غيرًه.

                                                           
في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: اآلم آية كيجكز أف يككف ترخيمنا كأصميا عند سيبكيو آيية عمى كزف ثمرة كعند بعض  (1)

 .3/350الككفييف. ينظر: سيبكيو، الكتاب، 
 .425البكصيرم، الٌديكاف، ص  (2)
ي األسماء نكعاف: ألؼ منقمبة عف جذر، تثير كممة )آية( إشكاالن في تأصيؿ جذكرىا؛ إذ ىي كممة تجتافيا األلؼ. كاأللؼ ف (3)

كألؼ زائدة. كأٌما األلؼ المنقمبة عف جذر فقد تككف منقمبة عف كاك أك ياء أك ىمزة. كبناء عمى ىذه اإلمكانات تعددت األقكاؿ في 
 ، ابف منظكر، لساف العرب، مادة:أيا.7/125، الجكىرم، الصحاح، 4/398جذر الكممة.ينظر: سيبكيو، الكتاب،

 4/398، ينظر: : سيبكيو، الكتاب،إنما ىي أٌيةه كأمٌّ فىٍعؿه جاء في الكتاب:  (4)
نما ذىبت منو البلـ، كلك جاءت تاٌمة لجاءت آيية، كلكنيا خٌففت"(5) . ينظر: الجكىرم، "قاؿ الفراء ىي مف الفعؿ فاًعمة، كا 

 .7/125الصحاح، 
 ظكر، المساف، مادة: أيا. ككاف الكسائي يقكؿ: إٌنو فاعمة منقكصة". ينظر: ابف من(6)
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: كؿ  معجزةو أتى بً   ٍكحانٌيًتًو كًمٍف بىركاًت ًسٌره فإفَّ يقكؿي يا الر سؿي فىًمٍف ميامف نكره كًبٌره كمف إفادات ري
 نيكرىهي األعظـ أٌكؿي الميبدىعاًت كًمٍنو إفاضاًت القابمٌياًت كالكماالت.شعر:                               

 ]الكامؿ[                                                                            

ؿ   طابى األطائبي كمُّيا بتفضُّ
 

 األٌكؿً  الحبيبً  ًمٍف ًطيبًة الطَّيبً  
 فإذا شىمىٍمتى ًمفى الٌنكافًج عيرفييا   

 
 يتىفىضَّؿً  الٌشذا اىافالٌصدغي أىٍىد 

ذا سىمًعتى ًمفى البَلبًؿ نغمةن      كا 
 

ردي غنَّى في صد   (2)البيمبيؿ (1)حيفالكى

 
لىًد آدـى محٌمدو النٌَّير األعظـ، كمحيط العمـك كالحكىـ كعمى آلو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   عمى أكـر كى

 كصحبو بارؾ كارحـ. 

ـٍ كىكاًكبي  -53 يا        ييٍظًيٍرفى أنكارىىىا لمٌناًس في الظُّمىـفإٌنوي شىمسي فىضؿو ىي
(3) 

الو، كالفضؿي في حٌؽ غيًر ا  -تعالى –الفاء إٌما لنتيجًة بيتو قبمىوي، أك لتىعميًمًو، كفىضؿي ا    أىٍفضى
ا، فمعنى شمسه  ، كأم  كماؿو   -تعالى –ًمٍف أىٍفضاًؿ ا  (4)يهٍستىٍعمؿي لمكماًؿ أيضن أك شمسي كماؿو

 فالتٌنكيف لمٌتعظيـ.

ـٍ   ـٍ كىٍكاًكبيا إٌما صفةي شمسو فيككف في محؿ الٌرفع أٍم؛ فضؿ كائنكف ىـ، كعمى ركاية ىي قكلوي: ىي
ـٍ شمسي كالج/أ( 33)ؽكىٍكاًكبيو الٌضمير لمفصؿ،  ممةي في محؿ الٌجًر صفةه لو، أٍم، فضؿه كائنيف ىي

أنَّيا سيمطاف الككاًكًب فالٌتشبيوي  كىٍكاًكبيوي، كالمراد مف الككاكب إٌما معناىا الحقيقي فاإلضافة باعتبارً 
رادة الخاٌص  ـٌ كا  يككفي في كتمانيا عند ظييكًرىا، أك معناىا المجازم  كىك األقىٍماري كالبيديكري ًبذكًر العا
لقربتو قكلو: فإنَّما اتصمٍت ًمٍف نيكًرًه ًبيـ، فإفَّ القمرى نكريهي ميستفاده مف الٌشمًس ًبخبلؼ غيرًه ًمفى الككاكًب 

 عمى ما قيؿ.

                                                           
." ينظر: ـ،ف، (1) دىحى الديؾ كالغراب: صاحى  .1/375في األصؿ كتب: عمى اليامش األيسر:" صى
 عثر لؤلبيات عمى قائؿ.ألـ  (2)
 .425البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)
. صح"  (4)  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" فضؿ شمسه
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فعمى الكجًو األٌكًؿ: ضميره لمككاكًب، كعمى  رنا،أنَّيا تستفيد منيا كتيفيضي نيك  فاإلضافًة باعتبار 
، أٍم؛ ييظًير أنكارىىا، أك يظير ا  : إسناده مجازمٌّ أنكارىىا، كىك  -تعالى –الثٌاني: لمٌشمًس، قكلو ييظًيري

ٍمًؿ ككاكًبيا في محؿ الٌنصًب عمى أٌنوي حاؿه ًمٍف ككاكًبي ا، كالعامؿي فيو معنى الٌتشبيو الميستفاًد ًمٍف حى
ـٍ مشٌبيكف بككاكبيا ميظًيرةن أنكارىىا، أك ًمٍف شمًس فضؿو  فإٍف كاف ضمير أنكارىا  ،عمى ىـ، أٍم؛ ىي

ٍف كاف لمككاكب فالتٌقديري أيثبتيو مظيرةن ىي أنكاًرًىا، كال ٌرفعي عمى لمٌشمس، فالتٌقديري مظيرةن ىي أنكارىىا، كا 
أنَّو صفةن ثانيةن لشمًس فضؿو أٍم؛ ميظيرةه ىي أنكارىا، أك استئناؼه كال محؿَّ لوي ًمفى اإلعراب، كقىٌيدى 
دي األعظـي، ككأٌف الباقي يتبعيييـ، كالمرادي ًمفى األنكاًر: العمكـي كالحكـي كالفكائدي  بقكلو لمٌناًس؛ ألنَّيـ المىٍقصى

 عادات، كًمٍف الٌظمـ الجياالتي كالٌضبلالت.الٌدينيًة كاليداياتي إلى السٌ 

: إنَّوي شمسه مف إفضاؿ ا   كمنَّتو -تعالى –كرحمتو، أك شمسي كماؿو بمطؼ ا -تعالى –يقكؿي
كفى أنكارى اليدايات  كالٌضبلالت،  (2)الفترات (1)في دياجًيرً /ب( 33)ؽكاألنىبياءي أٍقماريىا كبدكريىا ييظيري

 مطاًنًيا فىيىٍنسىخي دينوي جميعى أدياًنيا.كيختفكف عند ظيكًر سي 

عمى مف ىك ألمىحى كٌؿ مميح، كأفصح كٌؿ فصيح محٌمدو كعمى آلو األطيار  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك 
ماـ كىىمىرى  دىرى حى  ريكاـ. (3)كأصحابو األخيار ما صى

                                                           
 .1/218." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،الدٍَّيجيكري الظبلـ كليمة ديجكر مظممةفي األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الٌصفحة: " (1)
 .1/517" ينظر: ـ،ف، - عز كجؿ-الفىٍترىةي ما بيف الرسكليف مف ريسؿ ا في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الٌصفحة: " (2)
بَّو كبابو نصر كاٍنيىمىرى الماء سأؿ". ينظر: الٌجكىرم،  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: (3) "اليىمىر الماء كالدمع صى

 .1/705الٌصحاح، 
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ميؽه  نىًبيٍّ  أكـر ًبخمؽً  -54 باًلٍبشًر ميٌتًسـً  ًف ميٍشتىًمؿو بالحيسٍ         زانىوي خي
(1) 

الكرـي ييستعمؿي ًبمعنى نفي الٌنقائًض عف الٌشيء ككصفًو بالمحامًد، كبمعنى إيثاًر الٌصفًح عف    
، كبمعنى الٌجاًه كالٌسؤدًد الٌمذيفى يككناف ًمٍف بذؿ  الٌجاني كاإلحسافي إلى الميسيًء كالٌسبًؽ باإلنعاـً

ميك  النًّسب كمىنوي فىرسه كىريـه المعركؼ، كانتحاًؿ المحمكًد مف أخبلؽو كص ، كبمعنى طيب الٌنحًر كعي فاتو
، ككؿ  ذلؾ في حٌقًو  (2)كبمعنى حيسف.... عميو الٌصبلةي -لمخيراًت كانتحاًؿ المىٍحمكًد فعبلن كمىقاالن

مؽ.-كالٌسبلـ  أتـٌ مجاالن، كالمراد الخى

ده الخاٌص ًبًو المرٌكبي      كي أٌما المخمكؽ كاإلضافًة إلى المكصكؼ، أك الًخمقىةي كالبٌينة، كىي: كجي
رادًة المفرًد  ميؽ األكصاؼ الٌركحانٌية كاألعراًض الٌنفسانٌية ًبذكًر الميفرًد كا  ًمٍف ركحو كبدنو، كمف الخي

رادًة الٌجمًع كما في قكلو  ميؽو : ﴿ -تعالى –كا   –، أك إرادًة الٌجنًس كما في  قكلو (3)﴾عىًظيـو لىعىمىٰى خي
كىىا : ﴿-تعالى ف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي سًف الٌصكرًة عبارةه عف: بياًف األعضاء كاألٍجزاًء (4)﴾كىاً  ، كحي

ميؽ ًعبارةه عف: ككنو عمى حٌد الكسىًط مف غيًر إفراطو كال تفريط، كحسف  عمى ما ينبغي، كحيسف الخي
وي الش رع كتستطيبيوي العقكؿي الٌسميمة كالٌطباًع المستقيمة، الم عنى عبارةه عف: ككًنًو بحيث ال يستقبحي

 كاالشتماؿي في األصًؿ أىخذي الٌشممة متمٌفظنا، كىك التَّمب سي مع اإلحاطة، كالبيشر تفي ر البىشرة مف الس ركر.    

كاسعي الخيرات   -تعالى –لخًير، كاًلبر  في أسماء ا كالبىشاشىةي في الٌصكرة كاًلبر  سعةي ا /أ(34)ؽ
مؽ، كفي اإلحساًف مع شرط ترؾ اإليذاًء، في كٌؿ االٌتساـ  ٍسف الخي كالبركاًت، كييستعمؿي في الٌصبلًح كحي
، كالٌسماع  بالٌشيء االٌتصاؼي بو مع االٍشًتياري كظيكري أثره عميو، كفي البيًت ركايتاف: باًلبشًر كبالبرٍّ

ميؽه في محًؿ الٌجًر صفة لنىًبٌي، أك با ألٌكًؿ قىٍكليوي: أكرـٍ بًو صيغة تعجب، كتيٍكسىري نىًبٌي  لمٌتعظيـ، كزانىوي خي
ميؽ، كمشتمؿه صفةه،  لممضاؼ إليو، كالٌضمير المفعكؿ لممكصكؼ، كالتٌقديًر بخمًؽ نىًبيٍّ  رىأىينو خي

شًر متعٌمؽه بو، ككذا بالبٌر، ككاف قكليوي بالحسًف بالحيسًف متعٌمؽه بو، كمٌتسـ صفةه أيٍخرل بو، كبالبً 

                                                           
 .426الٌديكاف، ص  ،البكصيرم (1)
 في األصؿ: طمس بمقدار كممة كاحدة. (2)
 .4/68القمـ، (3)
 .18/16الٌنحؿ، (4)
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ـ، كتقديـ الٌظرًؼ عمى  مؽ بالضَّ مؽ بفتح الخاء، كبالبٌر متَّسـ ناظره إلى الخي ميشتمؿو ناظرو إلى الخى
 المتعًمًؽ لمٌتخصيص.

ًؿ مع شيء مف معناهي بطىريًؽ اإلٍجما عصب ث ـى لٌما قاؿ: فىٍيكى اٌلذم تىّـَ معناه كصكرتو، كذكرى   
كتعجبه مف  ،االعتراًؼ بالعجز يذكري بعض ما يتعٌمؽي بصكرتو كظاىره، كحاصؿي معنى البيت تعجبه 

ينة بمكاـر األخبلًؽ المشتممًة بالحسًف المتسمة بالبشر أك بالبٌر، كذلؾ ال يككف إاٌل في  كـر خمقىتو المزَّ
ٍمقو ميقو، كبياف ًبٌره كبيشره، فإٍف أردتى شيئنا األمر الميستغرًب الخارًؽ لمعادة، فبل بدَّ مف بياف كـر خى ، كخي

 مف ذلؾ بالٌترتيًب فعميؾ بطيًب الحبيًب.

: ًليتعٌجبى المتعٌجبكف مف كـر ًخمقتو كفرط حيسنو، كقٍد زانوي اي   بمكارـً األخبلًؽ   -تعالى –يقكؿي
، كبمباًس اإل حساًف في الٌصفاًت كاألفعاؿ بفضمًو كمىٌنو، فيكى ًبرداء حيسًف الٌذات كالمىمكاًت مشتمؿه

 ميتىزٌمؿه.

ٍسًف المىخبًر الميتـ حبيبؾى محٌمده  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  /ب(34)ؽ  عف المخصكص ًبكىماًؿ الكرـً كحي
 سٌيدي الكراـً كعمى عترىتو كأحٌبتو عمى الٌدكاـ.

ـو كالدَّىرً  في شىرىؼو   كالبحرً  كالٌزىًر في تىرىؼو كالبدرً  -55 ـً  في كىرى في ىمى
(1) 

ا، كالز ىرةي: البىياض     زىرةي الد نيا نضارتيا كحيسنييا، كزىرةي الٌنبًت: نيكريهي، ككذا بفتًح الٌنكف أيضن
: أبيضي مشرؼي  ؿه أزىري ، كبضـً الٌزام كفتًح الياًء نىجـه مف نجكـً الٌسماًء، كرجي بالٌضـً كحي  مف قريشو

 الكجًو كالمرأةي الٌزىراًء.

ـي الخيًر كالعمٌك كاألصيؿي في    : قدي : العيميٌك، كالمكافي العالي، كرجؿه شريؼه الٌشرىؼ: الن عيكمة. الٌشرؼي
مىبىًتًو كظيكًر خكاٌصًو  المفاخًر، كفي عيرًؼ أىًؿ الٌنجكـً شرؼي الككاكًب: عبارةه عف كقًت كمالو كغى

سىبلمتًو عف الن حكًس كما ال يككفي محمكدنا.  الحسنًة كى
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ـي، كبالٌتشديد   ـ، كالكيراـ بالٌضـٌ الكىري ـو كامرأةه كنسكةه كرى : رجؿي كرى ، كىك كريـه ييقاؿي كالكرـي نقيضي الٌمؤـً
ـ البحًر  ـ الٌسحاًب: إذا جاءى بالغيًث، ككرى ، ككرى فكحي ـي: الصَّ ميبالغةه كالط كاًؿ مخفَّفنا كمشدَّدنا، أك الكري

: شديد،ه كدىره بو أمره  :الٌزماف، كدىره داىرٌم األبد، كدىره دىاريري أمٍ  عميكـ االنتفاع بو بييسًر. الٌدىري
 عادتي. :نزؿ، كما ذاؾ بدىرم أمٍ 

ـ : الٌشيخ الفاني،  يهقاؿ: فبلفه بعيدي الًيمَّة كاليىمَّة بالفتح، كىممت بالٌشيًء أىـٌ ىمًّا إذا أراد بو، كالًي
 كالًيمَّة: الٌشيخة.

ىك كالزَّىر فيككف  :لنبٌي فيككف مجركرنا، أك خبر مبتدأ محذكؼ أمٍ  قكلو: كالزَّىر إٌما صفةه  
مؽ أعني مثؿى الزَّىر، ككذا فيككف منصكبنا. مؽ كالخي  مرفكعنا، أك يككف تغٌيران لمخى

شىبىو كباقي الٌظركؼ فيككف صمةى الكاًؼ ًلما فييا مف رائحًة  /أ(35)ؽقكلو: في شىرىؼ إٌما كجو  
في كقت شرفو بتقديًر الكائف أك كائننا، كيككف كجو الٌشبو محذكفنا  :أك حاالن أمٍ الفعًؿ، أك يككف صفةن، 

كعمى الٌسامع استخراجو كىذا أبمغي في المدًح، كبعضي البيركًج لمبدًر بيتي الٌشرؼ كالس نبمة كذلؾ؛ ألفَّ 
 آثارىهي الفاضمًة تككف فيو أكثر.

قكلو في ترؼ تحتمؿ الكجييف؛ ألٌف نزؼ الٌنكًر في كقت ما أخذ في الذ بيكؿ كالييبس، كفي البيت  
كجكهي الشَّبو األربعًة مذككرةه إاٌل في األٌكليف في كجو كما ذكر، كاألكلى أٍف تيجعؿى ىذه الٌتشبييات كيمَّيا 

                                    مما فيو المشٌبو أتـٌ مف المشٌبو بو كما في قكلو: شعر:       

                ] الكامؿ [

ًميفىًة ًحيفى ييٍمتىدىحي  ٍجوي الخى بىاحي كىأىفَّ غيرَّتىوي           كى بىدىا الصَّ  (1)كى

: ىك كالزَّىر الغٌض   مًؽ بالٌضـ يقكؿي مؽ، كالثٌاني بيما، كاألخيراف بالخي كالتَّشبيو األٌكؿي يتعمؽي بالخى
ٍسًنو كلطافتو، ككالبىٍدًر الكاًئف في شرًفًو في اإلزالًة ًبنكر الٌجماؿ ظممات  في نيعيكمًتو كلىطىافًتًو كًطٍيبًو كىحي

                                                           

قائؿ البيت محمد بف كىيب.  قمب التشبيو لييٍشًعر بأٌنو يرل كجو الخميفة أكثر إشراقان كضياءن مف غيرَّة الصباح.الٌشاىد فيو: أٌنو (1)
 .1/157، الجرجاني، أسرار الببلغة،19/62األصفياني، األغاني، ينظر: 
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ظًيري اسـ المحيي في عالـ الٌصكر كاألشباح، كىك في عالىـ الٌجيؿ كالغىي كالٌضبلؿ،ككالبحر فإٌنوي مي 
 القمكب كالعقكؿ كاألركاح.

، فإفَّ ىٌمتو اٌلتي تكٌجيو إلى الكىماًؿ كىك: إخراجي ما في اإلمكاًف إلى الفعؿ   كالٌدىر كىك: الٌزمافي
ٌؿ ىمَّتو  برازي ما في الغيب مف الغرائز كجي بىٍؿ كٌؿ نىيمىتو  -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-مف العجائب كا 

خراج ما في االستعدادت مف الكماًؿ حٌتى قيؿ: ﴿ لىعىمَّؾى بىاًخعه نٍَّفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا اإلرشادى كاإلكماؿى كا 
                         شعر:                                   .(1)﴾ميٍؤًمًنيفى 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                                                    

ٍغرل أجؿُّ ًمفى الٌدىرً  ـه ال ميٍنتىيى ًلًكبارو         ىٌمتىوي الصُّ لىوي ًىمى
(2) 

/ب( أحسفي المجالي في كٌؿ حىسفو ٥٧عمى أكمًؿ المظاىًر في كٌؿ كماؿ، ك )ؽ سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك 
تىرًتًو الٌطاىرًة كأصحابو الدَّرارٌم.  كجماؿو محٌمدو كعمى آلو كعمى عى

َللىتو       في عىسكىرو  مفكأنَّوي كىىيكى فىرده  -56 ـً  جى شى  (3)حيفى تمقاهي كفي حى

، كفرده كفارده كفردمه   ، كالٌجمعي أفراده كفيرادل عمى غير قياس، كىك منٌكفه كغير منٌكفو الفرد: الكتري
بمعنى كاحد، فرائدي الد ٌر: كباريىا، كأفراد الٌنجكـ: الدَّرارٌم في آفاؽ الٌسماء، كأٍفرىدىًت األينثى كضعت 

: فبلفه فارده دىٍىره إذا كاف ميٍنفردنا  متمٌيزنا في كمالو كال نظير لوي في عيدًه، كيجكزي أٍف ييراد كاحدنا، كيقاؿي
 مف الفرد كاحده غيرى مصحكبو بًو أحده، كأٍف ييرادي مينفرده في كىمالًو.

ـي يشممييما، فالٌجبللةي تيشيري إلى   قيؿ: الٌجميؿي يرجع إلى الٌصفاًت، كالكبيري إلى الٌذات، كالعظي
 الكماالت الٌصفاتٌية. 
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ا    البييمة بالٌضـ: الفارسي اٌلذم ال ييدرل مف أيف ييؤتى مف شٌدة بأسًو، كالٌجمعي: بيييـ، كيقاؿي أيضن
ٌما خبره بعد خبر ليك. ، كفي جبللتو إٌما متعٌمؽه بفرد، كا   لمٌجيًش بييمىة قكلو: كىك فرده حاؿه

، كفي بيييـ عطؼه عميو، كفي حشـو     قكلو: في عىٍسكرو خبري كأفَّ
ا ركايةه كسماعه، كالتٌقدير أي (1) ضن

 كأنَّوي فردنا في جبللتو ثابته في عسكره كفي حشـو حيف تمقاه.

، كال يتعٌمؽ بقكلًو فرده لعدـ التٌقرًب في     كالعامؿي فيو في عسكر كىك المقٌدر، ىك العامؿ في حيفى
باء الٌذكؽ فيو عنو مع أنَّو صادؽه، كالستمزامو بعد الٌتعقيد  ٌطابي (2)الٌمفظيَّ ىذا المقاـ كا  ، قكليوي: تمقاه، خى

زبيكف أٍم؛ الميخاطبي فيو كٌؿ مىٍف يصمح أٍف يككف مخاطبنا، كيمكف أٍف يجعؿى ىذا البيت تأكيدنا 
ده كتفر ده كـ يككف في قمب، )ؽ (3)لشجاعتو يعني أٌنوي في ثبات القدـ كقكَّة الجأش /أ( 36في حاؿ تكح 

ادى أفَّ ىيبةى ركائو كأيبَّيةى لقائو يىعمىؿي عىمىؿى الجيكًش كالعساكرً، كيفعؿي ًفعؿى ، كأٍف يير (4)الجيكشي كالٌشجعافي 
.  الٌشجعاًف كاليزابري

، ككاحدي أٌمو فيما لو مف    يقكؿ: كأنَّوي في حاؿ انفرادو عف الٌرجاًؿ، كىك فاردي دىٍىرهي في كٌؿ كماؿو
د كثبير(5)في الثَّباًت رضكل الفضًؿ كالٌجبلًؿ في قمًب جيشو مف الش جعاًف، ككأنَّوي   (7)كثيبلف(6)، كأيحي

                                                           
ـى أصؿ كىك: الغضب.  (1) شي ـي الرجؿ  ،أخجمو كأحشمو أغضبو كاالسـ وحشمفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" حى شى كحى

 .1/167. ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، خدمو كمف يغضب لو سيمكا بذلؾ ألنيـ يغضبكف لو
فيَّ الداللة عمى المعنى المراد بسبب تٍأخيًر الكممات أك تقديًميا عف مكاطًنيا األصميًة أك الٌتعقيد الٌمفظٌي: (2) كىك أٍف يككف الكبلـي خى

، كتقديـ الصفة عمى المكصكؼ، كالصمة عمى المكصكؿ، ككالتشتيت في  بالفصؿ بيف الكممات التي يجبي أف تتجاكرى كيتًَّصؿى
ط  بيف عناصر الجممة الكاحدة، أك بيف عناصر اٍلجيمىؿ في الكبلـ الكاحد. ينظر: عمي الجاـر ك مصطفى أميف، الببلغة الركاب

 .1/8الكاضحة،
" ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، في األصؿ: كتب تحت ىذه الكممة: "يقاؿ فبلف رابط الٌجأش، أم يربط نفسو عف الًفرار ًلشجاعتو.(3)
4/264. 
كى ابف الٌسكيت عف المحيانٌي: في رجؿ شيجاع كًشجاع، كقـك شيجعاف كًشجعاف." في األص (4) ؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "حى

 .4/370،ـ،فينظر: 
 .1/269في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "رضكل جبؿ بالمدينة." ينظر: الًحميرم، الٌركض المعطار،  (5)
 .1/149، ـ،ففي األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: كىك جبؿ عظيـ بقرب منى." ينظر: (6)
في األصؿ: كتب عمى أسفؿ ىذه الكممة: " اسـ جبؿ" كىك جبؿ ضخـ بالعالية في ببلد بني نمير. ينظر: الحمكم، معجـ  (7)

 2/88البمداف، 
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عمى أجٌؿ أصحاب الٌجماًؿ كالكماًؿ محٌمدو بكٌؿ عددو في كٌؿ أكاف مف الٌزماًف، سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 مٌتصبلن أبدنا ككذا عمى عترتو كآلو كصحبو سرمدنا.

َما اللؤلُُؤ الَمكُنيُن فً َصَدٍف  -57 ًْ َمْنِطٍق منه يمبَتَسمِ        كأنَّ  (1) ِمن َمْعِدَن

: نكعه مف الحياةً، عىدىفى  الٌصدؼ ،ما كافةه، كىٌنوي ستره      طرؼ ييتربَّى المؤلؤ فيو في البحر، كقيؿى
مىبى عمى منبًع الٌنفيس عيرفنا، نىطىؽى يىنطؽي نيطقنا كمىنطقنا، كالنيطؽي ما يجرم  ـى بو، كالمعدفي غى بالمكاًف أقا

اؿي لمبغاًء المتكمـً الميعمَّـ ، مع أنَّو حيٌّ متكمـه كقائؿه ال ييق-تعالى –عمى الجناًف، كلذا ال ييطمؽي عمى ا 
 ناطؽه، مع أٌنو حيكافه متكمـه، كالمرادي مف المنطًؽ.

، كالبادئ منو    ، كمىعدف النيطؽ القمبي ـي كالبادئ منو الثغري كالمبتسـً المصدر معدف االبتساـ الف
، كالٌمساف تيرجمافالك ناف بلـي الدَّاؿي دىؼ ظرؼي المكنكًف، كالمؤلؤ مبتدأ، كالمكنكف صفتيوي، كفي صى  ،الجى

ادره منيما، كمنوي صفةه منطؽ أٍم كائف منو، كالٌضمير لمنَّبٌي  كالخبري قكليوي: مف معدني أٍم كائفه أك صى
: المرادي مف المنطًؽ كالمبتسـً اسـي المكاًف، كلمَّا كافى الفـي -عميو الٌصبلةي كالٌسبلـي - ، كيمكفي أٍف ييقاؿى

 اًف، كيجكزي أٍف يككفى في صدؼو خبرى المبتدأ، كًمٍف معدني بيانو.يبدك منوي شيئاف كأنَّو مىعدن

، كتنكيفه منطؽ، كمبتسـ /ب(36)ؽ ، كال رآه خاطبه ، كالمؤلؤي المكنكفي أٍم اٌلذم ما مٌسوي ثىاقبه
، كأٍف يككفى  ، كيجكزي أٍف يككفى المشٌبو محذكفنا، كيككفى ىك المبتدأ أٍم كاف البادئ منيما الٌمؤلؤي  لمٌتعظيـً

 المحذكؼي ىك الخبر.

كالٌتشبيوي ًمفى القمكبو كما مرَّ كعمى تقديًر أٍف يككفى في صدؼو خبرنا يجكزي أٍف يككفى استعارةن كما  
دىؼو ميتىعٌمؽه بمكنكًف، كمف معدني  في: رأيتي أسدنا يرمي، كيجكزي أٍف ييجعؿى المشٌبو محذكفنا، كفي صى

، كلٌما ذىكىرى في البيًت السابًؽ أفَّ لوي أيبَّيةن في العيكًف، كمىيابون في بيافه أٍم كأفَّ ثغرىهي ككبلمىو الم ؤلؤي 
ـى متكٌىـه أنَّو غميظي القمًب حاشاهي، كقميؿي البشًر كما في الحركًب فأتبعىوي بما  القمكًب صارى ًفطنةن أٍف يتكىَّ

، كحاصؿ معنى البيًت معنى قكًؿ البيحتيرٌم: شعر:  ينفي الكىـى الكاذبى

                                                           
 .426البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
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 ] الٌطكيؿ [                                                                         

 (1)كًمٍف لؤلؤو عندى الحديًث تيساقطيو يا فمٍف لؤلؤو تجمكهي عندى ابتسامً 

: كأفَّ ثغرىه عندى االبتساـً لؤلؤه مكنكفه ما مسَّوي يده كبلـه غير ميبلئـ، كجكامعى كىمًمو فكائدي ما    يقكؿي
 لمسيا قبمىوي أنامؿ لساف ناثر كال ناظـ.

عمى أكـر األناـ األممح البٌساـ سٌيدنا محٌمدو مصطفى ذم الٌجبلؿ كاإلكراـ،  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 الدَّكاـ.كعمى آلو كصحبو عمى 

 

َـّ أعظي  -58  (2)ثـً كممتى  منوي  مىوي      طيكبى لمنتشؽو ال طيبى يىعدؿي تيربنا ضى

: اسـه لٌما ذىكىرى بعض آثاًر كىرىامًتًو ذىكىرى شيئنا مف فضائًؿ داًر إقامتو ال لنف      ي الجنًس. الٌطيبي
ا يي  ا، طابى يىطيبي يٌ تىطًلمى عمى  ؿ: أىؿي الم غًة لـ يىًرٍد ًصفةًطٍيبنا، قابي ًبًو، كالٌطابي كالٌطيب مصدره أيضن

كطيكبى فيعمى مف الٌطًيًب قىمبيكا (3)﴾ /أ( ًضيزىلٰ 37ًقٍسمىةه )ؽًفٍعمى بكسًر الفاًء إاٌل في حرؼ كىي:﴿ 
الياء كاكنا النضماـً ما قىبميا؛ كلذلؾ قرأ مىٍككزةي األعرابي
 ًطيبى لىييـ.(4)

                                                           
 . 6/1230ينظر: البحترم، الٌديكاف، (1)
 .426البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)
 .22/53النجـ، (3)
عراب  (4) تعارؼ عميو في كتب الٌمغة مككزة األعرابي كىك: أحد عمماء الٌمغة اٌلذيف كرد ذكرىـ في ، جميرة المغة البف دريد،  كا 

قؼ عمى ترجمة لو في كتب الٌتراجـ.ينظر ابف دريد، جميرة المغة، القرآف الكريـ البف النحاس، كلساف العرب البف منظكر، كلـ أ
قراءة كممة  طكبى لـ ترد عف ،ابف منظكر، المساف، مادة: ككز. ك يجدر اإلشارة ىنا أف 1/455، النحاس، إعراب القرآف، 2/131

الفتح كالتقميؿ كاإلمالة عمى خبلؼ بيف القراء، كلعٌؿ أم أحد مف القٌراء العشرة أٌنو قرأىا طيبى، فالقراءة المتكاترة ليا فقط ىي )طكبى( مع 
 .)طيبى( قراءة شاذة مف القراءات فكؽ العشرة
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، كالمرأةي الكيسى، كمف قرأ طكبى قاؿ: الككسى  : الغيبلـ األكيسي أصموي  :(2)دريد ابف قاؿ (1)كيىقاؿي
: ليسى كذلؾ، كلكٍف ازدكجكا طىكبىو بأكبىو، كالحيجةي ألىًؿ  ٌمطى فقيؿى : لمراجع طىكبىو كأكبىو، كغي ، كيىقاؿي الكاكي

: طكبى لؾ، كطكبا ، كيىقاؿي ، كعدـ مجيء طابى يطكبي ا اسـ شجرةو الياًء طابى يطيبي ؾ، كطكبى أيضن
"  -عميو الٌصبلةي كالٌسبلـ-قاؿ:  -سٌمـ ا عميو ك  ىصمٌ -نًة، كطىيىبتي كطابىةي اسـ مدينًة الٌنبٌي في الج

 .(3)إفَّ ا تعالى سٌمى المدينة طابىة"

سفي الجٌيد الخالي عف الٌشكائًب، عدليوي بًو: ساكاه، كعدؿى عنوي: انحرؼى  : الحى كالطيٍّبي مف كٌؿ شيءو
، الت رب، كالت راب كالٌتكراب: بمعنى ضمَّوي إليًو تضمَّنو، كجم .عنوي  عو بًو العىظـي تيجمعي عمى ًعظاـو

، كأراد بدنو  ـى ـ  لىثىمىوي، كالتثمىوي قىبَّمىوي كذكر األىعظي مجازنا ًبذكًر -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-كأعظيـ أتنشؽ أشت
رادة الكٌؿ، كما في:﴿ ـي ًمنّْيالجزًء كا  "أنا  – سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -، في كجو قاؿ: (4)﴾ كىىىفى اٍلعىٍظ

طرٌم كميطرٌم "
 ، كثىبىتى أفَّ لحكـى األنبياًء حراـه عمى األرض، كأنَّيـ ييصٌمكف في قيبكًرىـ.(5)

بر ال، كتيربنا مفعكلوي، كضـٌ أعظمو صفةي تربنا، كالتٌقديري        تنكيف تيربنا لمٌتعظيـ في قكًلًو: يعدؿي خى
بري في ال طيبى عادؿه تيربنا ضامًّا أعظموي، كأمَّا إعراب  طكبى، فإفَّ عامَّة مكارًد استعمالًو ييشعري بأنَّو خى

معنى الٌتعجًب كالٌتمني، كيككفي صفةن لمبتدأ محذكؼو أٍم حاليوي طكبى لوي أٍم حالوي مف شأًنيا أٍف ييقاؿى: 

                                                           
ًمٌي األندلسي المالقي النٍَّحًكٌم األديبهو  1 ٍضرى مَّد بف غىالب أىبيك زىكىًريَّا زيف الٌديف اٍلحى مٌي بف أىٍحمد بف ميحى  يحيى بف عى

اًفظ اٍبف اٍلمفضؿ، كبنيسابكر مف ق(578)ت كلد سنة  يد الككسي، كىسمع مف اٍبف حكط ا، كبمصر مف اٍلحى قىرىأى اٍلميؤى ، كى
لو شعر جيد  .2/337.ينظر: السيكطي، بغية الكعاة،عمى اٍلًكٍنًدٌم النٍَّحك، كأقرأ النَّاس اٍلقرىاءىات كالعربية. كى

 حطاف، أبك بكر: مف أئمة المغة كاألدب.محمد بف الحسف بف دريد األزدم، مف أزد عماف مف ق 2
 كانكا يقكلكف: ابف دريد أشعر العمماء كأعمـ الشعراء. كىك صاحب )المقصكرة الدريدية( .

 (، ك)جميرة المغة(.كمف كتبو )االشتقاؽ في األنساب كلد في البصرة،

 (.2656، حديث رقـ)7/10ينظر: األلباني، صحيح ك ضعيؼ الجامع الٌصغير، (3)
 .4/19مريـ، (4)
 بحثت في كٌؿ مكاقع البحث فمـ أجده حديثنا كال قكالن  (5)



 

078 

 

 

ًمميكا  :﴿-تعالى –كقكلو  /ب(37)ؽفي حٌقًو طكبى لوى، كقد يككفي خبر مبتدأ  الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
ـٍ ال اًت طيكبىٰى لىيي اًلحى  (1)﴾ صَّ

منوي كممتثـ أٍم: لكٌؿ مىٍف يتحٌمى بأحًد الٌطريقيف، كال يىبعيد أٍف يككفى المرادي مف  ؽو تشً نٍ قكلًو: لمي       
: ال شؾَّ أفَّ تيرابنا ضّـَ أعظـى األخيار،  ـى المجاكر يقكؿي ، كًمٍف الممتثـ الميقي المنتشؽ الٌزائرى العابرى

، كىك تيرابي مدينةً كاشتمؿى عمى كجكد أكبًر األصفياء كأصفى الكب معطًَّر أشرؼي كأطيبي ًمفى الكىرًد ال ارى
ا عمى مشاـً العيٌشاًؽ، كالخياشيـً الٌسميمًة ًمٍف أكلى األذكاًؽ.(2)كالمسؾ األذفرً   ، خيصكصن

، كعمى ًعترًتًو كصحبو اٌلذيف  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   عمى أخمًص الٌطيبيف كأصطفى الٌطاىريف محٌمدو
 أصبحكا بالحًؽ ظاىريف.

 

 

   

                                                           
 .29/13الرعد، (1)
فىًر".  (2) : ًمٍسؾه أىٍذفىري بىيٍّفي الذَّ : كيؿ  ريح ذًكيَّة ًمف ًطيب أىك نىتف ييقاؿي ينظر: في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الذَّفىري

 .1/112الٌجكىرم، الٌصحاح،
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 1)  ) ]– سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -مكلده  في:  الرٌابع الفصؿ

رهً  -59 ٍكًلديهي عىٍف ًطٍيًب عيٍنصي يا ًطيبى ميٍفتىتىحو        أىبىافى مى
ًمٍنوي كميٍختىتىـً  (2)

(3) 

موي عنوي مي أبىانىوي كأبىافى عنوي: أظيرهي ككىشؼى عنوي     ، كالبيفي ًمف األضداًد ، كأبىانوي عنوي: فىصى عىدَّل بىافى
، كأبنتوي: أكضحتوي، كالمكلدي:  ، ككذا أبىافى الٌشيءي فيك ميبيفه كالفرؽي كالكصؿ، كبىافى الٌشيء بياننا اتضحى
و عمَّا ال ينبغي  مكيصي اسـي الٌزماًف، كالمكاًف العينصًر األصًؿ، كالمرادي ًمف ًطيًب العينصر طيارتيًو كخي

ة بًو، أك بعثتو في العالـ الميمكي كًطيبي الميمكي مف كماؿ  كجكدتو، كالمرادي منيا مىبدىأي آثاره المختصَّ
، فاعتبر في الميفتىتىح كالمختتـ  ًطيًب الممككتي ،كأثريهي، كاسـي المفعكًؿ مف مزيد الثبلثي ألربعة معافو

 منيا.

ما يصحي في ىذا المقاـ، كفي يا طيب المنادل، كالمقصكدي بالنداًء محذكؼه أٍم: يا أي يا العقبلء،  
ا في ًطيًب كقت ابتدائو كطيب كقت انتيائًو أٍم طيبة فييما كقٍد ييذكري طرفا الٌشيء كيراد انظرك 

كهي بيٍكرىةن كىأىًصيَلن مجمكعيوي كما في قكلو:﴿ سىبّْحي  ، أم دائمنا في قكؿ.(4)﴾كى

، كالٌتعجبي مف حالًو، أٍم: مف الٌطيًب المستمٌر، كمنوي  /أ(38)ؽ كالمرادي مف ىذا الٌنداًء الٌتعجبي
أك لمعينصًر أك لطيًب العينصًر قكلوي، -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-ًصفةه ًلمفتتحو كضمير منوي، إٌما لمٌنبٌي 

كقت -تعالى –مجازمٌّ أٍم أبافى اي كمختتـً أٍم منوي لمكاًف العطًؼ قكلًو: مكلديه فاعؿي أبىاف، كاإلسنادي 
ض كالدتًو، أك في مكاف كالدتًو، كًتعدادي األكصاًؼ يككفي بطريقيف: بالعاطًؼ كبغيرًه، كليذا تىرل بىع

يا بغيرًه. بالعاطؼً  األبياتً   كبعضي

و كلكازميو كغرائبيو كعجائبيو كفضائميو اٌلتي انتشر          ، خكاص  ت في أٌما ًطيبوي المستمٌر فيكى
 الكجكد، كبياف بعض أحكاؿ مبدئو كمختتمًو مذككره في ًطيًب الحبيًب.

                                                           
1
 لإلٌضاح.زٌادة  

 في الديكاف: ميٍبتىدىإو  (2)
   .426البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)
  .42/33األحزاب، (4)
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: ميٍذ أظيرى اي        كقتى كالدة ىذا الٌنبٌي الٌصفٌي طيارة حقيقتوي الخاٌصًة كخميكصي  -تعالى –يقكؿي
بصائًر انظركا جكىره الٌزكي بٌينات كخصائص كأمارات تدؿ  عمى أفَّ تكفَّرىت عميو العناياًت، فيا أكلي ال

 غرائبى مباديو، كاعتبركا كتدبَّركا عجائبى نياياتو كافتكركا.

عمى أكـر كٌؿ كالد كمكليكد حبيبؾ محٌمدو أحمدى الحامد المحمكد، كعمى آلو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك      
 كصحبو يا رحيـ يا كدكد.

ميكًؿ البيؤًس كالنّْقىـً  -60 كا ًبحي ـي         قىد أينًذري  (1) يىكـه تىفىرَّسى فيو الفيرسي أنَّيي

: اليكـ     : زمافي ما بيف طيمكًع الٌشمس إلى (2)قيؿى ىك: زماف ما بيفى طيمكًع الٌشمس، كالٌنياري
بخبلؼ الٌنياًر فرىسىو األسدي غركبيا، كيستعمؿي كؿٌّ في كٌؿ، ككثيرنا ما يستعمؿ اليكـي في مطمؽ الكقت 

ـى بالفراسةى كالًفراسة: قكةه ييدًرؾي بيا اإلنسافي بالمخايًؿ الظَّاىرًة المعاني  م ، كعى : تثٌبتى كنىظىرى فرسنا تفٌرسى
: اسـ جامع ألىؿ ببلد فارس  :الرجؿي أمٍ  /ب(38)ؽفرَّس  .الباطنةً  ذؽى في أمر الخٍيؿ، الفيرسي حى

 بسككف، كاأللًؼ في الٌصحاح الفارسي الفيرس.

ؿَّ  (3)كفي الحديث: "كخدمتيـ فارسي كالركـ"   ـى، كحى ري ؿَّ يىًحؿ  ًحبلًّ ضد  حى ا، حى كببلدي فارسو أيضن
: نىزيؿى  ؿَّ ٌميا بالٌضـٌ حىبلًّ بالفتح، كحى ميكالن البؤًس: الٌشدة المك  العقدي فتحيا يىحي زًف.ر بالٌضـٌ حي  ثةي لميـٌ، كالحي

الٌنقـً جمع نقمةو، كىي: عيقكبة يىتىعىيَّبي المحؿ  بيا، كالمرادي مف اليكـ منيا مطمؽي الكقًت، كتنكيف   
، كىك: خبري مبتدأ محذكؼو أمٍ  كالتٌقدير  ممةي الفعميةي صفتيوي،مكلديهي يكـه مف شأنو كذا، كالج يكـه لمتٌفخيـً

فَّ مع ما في حٌيزىا  ، كا  اًصبلن الفرسي عمـه خاصٌّ يكـه متفٌرسه فيو الفيرسي إنذارىىـ بحمكًؿ البؤًس كاٌلنقـً حى
ـى مفعكليو.  قائـه مىقا

                                                           
 .426البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: " الفجر إلى الغركب".  (2)
 (.6716، حديث رقـ )15/112ينظر: صحيح ابف حباف،  (3)
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دَّسكا بأٍف قىدٍ    : كقتي كالدتو كقته تفرَّسى فيو الفيرسي أٍف قىٍد تىرؾى ًبيـ ما ييقمقييـ، كيمحكىـ كتىحى  يقكؿي
 ىـ.إلييـ ما يغمبييـ كيىغمك كيٌجوى 

يعمك كيرتفع، كأخذًت الٌنفكس ببركاتًو، ينتفعي محٌمده  الحؽ   عمى مف بمقدمًو طىفؽى  سٌمـ صٌؿ ك  الٌميـٌ 
 األرضي كريفعىت اىرات، كعمى آلو كصحبو ما كيضعىتً سٌيدي الكائنات كعمى عترًتًو الٌطاىريف كالطٌ 

 الٌسماكات.

 (1)ـً ئً تى مٍ رل غيرى مي حاًب ًكسٍ صٍ أى  ؿً مٍ عه      كىشى دً كى مينصى رل كىى سٍ كباتى إيكافي كً  -61

باتى مف األفعاؿ الٌناقصًة، كىك إٌما بمعناه أك بمعنى صار، اإليكافي لفظه ميعىرَّبه اسـ لميسقَّؼ ال    
، ًكسرل جاء ًبك نًس لممًؾ الفيرًس كجمعيو: سر الكاؼ كبفتحيا كىك: كاسـً الجيككفي حكاليو جداره

دىعى: انشؽَّ الشَّممىة مىعى  (2)أكاسرة عمى خبلؼ القياس، انصى : جى ، ييقاؿي كساء يتشمؿ بًو كشىممىو عمَّو شيميكالن
مف أمرىـ كفرَّؽى اي شممىيـ أٍم: ما اجتمع مف أمرىـ التأىـى:  /أ(39)ؽاي شممىييـ أٍم: ما تىشىتَّتى 

 انضبطى كاجتمعى، كخبري باتى قكلو: كشمًؿ.

اكي بيف اسـ و: كىك منصدعه: حاؿه كيجكز العكس، لٌما ذىكىرى بعضي األفاضًؿ أنَّوي تجيءي الك كقكل  
كًؽ الخبًر بالفعًؿ الٌناقص كخبرً  باتى إيكافي ًكسرل  االسـ كما في الٌصفًة، كالتٌقديرهي؛ لتأكيد ليصي

 مينصدعنا مشابينا بشمًؿ أصحابًو.

باتى عطؼه عمى تفرَّس، كال بدَّ فيو مف تقدير؛ ألنوي  كقكلوً: غيري ممتئـً حاؿه مف شمؿ، كقكلًو:
فتقديري البيت: كبائته فيو إيكافي ًكسرل ميٍنصدعنا مشابينا بشمًؿ أصحاًبو  عطؼه عمى ما ىك صفة يكـ

دَّامًو، كأمَّا حكاياتيو  غيرى ممتئـ، كشٌبو كيقكعي االنصداًع في منزًؿ احتشاًمًو بكقكًع التٌبٌدًد في أصحابًو كخي
: كقتي ًميبلده انص يا مذككره في طيًب الحبيًب يقكؿي رفعتًو  دع إيكافي ًكسرل كنىزىؿى كسط نجـفبعضي
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ـي آلو كأصحابو  باالرتجاًع، كأخذ شمسي دكلتًو في انسبلًب الش عاًع، كبقي قمبيو كقمبي أعكانو مراعنا كىمى
 .(1)بىدىدنا كشىعاعنا

ـي كعمى  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   كَّريهي األنا عمى سٌيدنا محٌمدو عميو الٌصبلةي كالٌسبلـ أكثر كأفضؿى ممَّا يىتىصى
 آلو كصحبو الكراـ يا ذا الٌجبلؿ كاإلكراـ.

ِن ِمن َسَدمِ ُر سَ ىْ يالنَّ  هِ ٌْ لَ عَ         أََسٍف  فاِس ِمنْ يالناُر خاِمَدةُ األنْ  -62 ٌْ اوً الَع
 (2) 

رىت الٌسٌنة في    مىدىت النَّاري لبلستركاًح بًو كاحترؽى كاندفعى بانقباضًو كطمبًو ىكاءن جديدنا، كقىٍد جى خى
: الحيزفي استبقاًء حي ، كضميره عميو إٌما يرجعي إلى الفيرًس أك كالتٌأسؼي  اًة الحيكاف بًو. األسؼي : التَّمي ؼي

إلى المكلكد، كلكٍف يتضمفي األسؼي معنى الغىيًظ؛ ألفَّ  /ب(39)ؽإلى الكيفًر؛ ألنَّو دؿَّ عميو المىقاـ أك 
.  ،ف غيظ ماماألسؼى يخمك  كفٌي أٍف ييخمدى األنفاسى نٌيالخى زى  كمف شاف الغيظ الحي

ا، بمعننى كاحد    فىرتيوي كنىيىرىهي كانتىيىرىهي أيضن النَّيىري بفتح الياء كسككنيا كاحدي األنيار، كنىيىرتي الٌنٌيرى حى
الٌسيك: الس ككف، كالٌميفي كالسَّيكةي مف النيكؽ الٌمينةي السَّير، كالٌسيك: الغىفمة، كحممت المرأةي عمى سىيك إذا 

بمىت عمى حىيض، كلفظي عىيف مش ترؾه حاسَّة البصر، كعيفي الماًء، كعيفي الر كبًة كلكٌؿ ريكبةو عيناف، حى
 كالٌديدباف، كالجاسكس، كعيفي الشيء نفسيوي، كعيفي الشيء خياريهي. (3)كعيفي الٌشمًس كالماؿ النَّاٌض 

ـي بالٌتحريؾ: النَّدـي، كالفعؿي سى  ،ساؿى  :كعافى الماءي كالٌدمعي عىيىنانا كجرياف أمٍ    دـى بالكسر، ييقاؿي: السَّدى
ؿه سىدـه أٍم مغتاظه كالتٌنكيفي لمتَّعظيـ. قكلو: كالنيري أٍم  سادـه نادـه اتباعه كركيَّةه سدكـه إذا اندفىنىت، كرىجي
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 ، ، كفي البيت استعارتاف بالكناية حيثي ذكر المشبَّييف كىما الٌناري كالٌنيري ماؤيهي كما في جرل النَّيري
 حيثي أثبتى األنفاسى لمٌنار.كاستعارتاف تخيميَّتاف 

لٌمنير كالمرادي مفى الٌنير الفراتي فغنو كأنَّو ضؿَّ الطريؽ ككقعى في السَّماكىة كالكاك في كالٌنار  كالعيفي  
يشي قادـه، كالتٌقديري باتى إيكافي كسرل كذا ميقارننا بخمكًد أنفاًس إٌما لمحاؿ كما في لقيتيؾى كالج كالٌنير،

ممًة الفعمٌيًة الٌسابقًة، كال بدَّ ًمٍف تقديًر لٌنير مف سدىـ، أك لمعطؼ عمى الجي عيف ا يكلٌنار مف أسؼو كسا
لفظةو فيو؛ ألنَّيا عطؼه ال عمى ما ىك ًصفةي يكـه، كالتٌقدير كخامدةه فيو أنفاسي الٌنار ًمف أسؼو كساىيةه 

 عيفي الٌنير مف سىدىـ كمف البتداء.

، ككذلؾ مف سدـو يتعٌمؽي بساىي الغاية السَّببيَّة كمتعم /أ(40)ؽ  قةه بخامدة، كعميو يتعٌمؽي بأسؼو
العيف أٍم غافؿ العيًف حيثي ضؿَّ الٌطريؽى مف الٌتحٌير؛ ألفَّ النادـى ال يخمك مف حيرة، كالحيرةي لظيكًر 
ا العجائًب كحدكًث الغرائب، أك تقكؿ: أفَّ المرادى الندـي؛ ألفَّ الفراتى كاف ييصىب  في غير جية ىذ

 المكلكد فندـ كأخذ في جيتو عمى طريقة تخٌيؿ الٌشعراء كما قكلو: شعر:  

 ]المتقارب[                                                           

مىا يىٍنًزؿي الغىٍيثي ًإاٌل ألىفَّ  ييقىٌبؿى بىٍيفى يىدىٍيؾى الثَّرىل      كى
(1) 

كنىفىسي الٌناًر عبارةه عف: ارتفاع ليبيا كحرارتيا، كخمكد ذلؾى النَّفس ال يككفي إاٌل بتماـ االنطفاء،   
ٍف قىمَّت.   فإفَّ الٌنارى يرتفعي حرارتييا كا 

فظىيا عيبَّاديىا مف ألًؼ عاـو     مدىت بظيكًر مف ييسكف نار يقكؿ: كالٌنار اٌلتي حى الغىضًب  قد خى
عؼ الكيفًر، كالكيفار المتمٌرديف مف عىبىدىة الٌنار، ككذا الماءي ًبشفاعًتًو يكـى ال قيامًة مف التَّمي ؼ عمى ضى

بى كاألركاحى فىغىمبى عميو اٌلذم ًبًو قيامييـ كحياتيـ في األشباح قٍد تحٌير بقدكـً ماًء حياةو ييحيي القمك 
و أخذى في االعتساؼ، كالبعضي اآلخري غاضى كأخذى في الخجؿ  االنخساؼ.، فبعضي
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س كدافي ييركىل العطشافي كييبىيَّضي الكبككثر شفاعتًو  ييطفي الٌنيرافى  عمى مف بميائو سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 محٌمدو كعمى آلو كصحبو ما كرَّ المىمىكاف.

ريدَّ كاًرديىا بالغىٍيًظ ًحيفى ظىًمي -63 يرىتييا      كى ٍت بيحى ساءى سىاكىةى أىٍف غاضى  (1)كى

بمده بعينيا، كالمضاؼي محذكؼه أم أىؿ ساكة، كغاضى  :كساكىةى ، كساكتيو بمعنى سيؤتو ساءىهي أحزنو
، كالبحري خبلؼي البىٌر، ككؿ  نير عظيـ بىحره كالبىحرىةي  تينا أمٍ  ،البمدةي  :الماءي: غارى  ،أرضنا :ىذه بىحرى

رى في العمـ ك :كبحرىه يرىةي جت :سربىًحرى بالك /ب(40)ؽشقَّو، كبحر اشتدَّ عطشو، كتىبىحَّ يَّ مف الفزع، كبيحى
 ساكة اسـ ماء ميجتىمع كاسع الط كؿ كالعىرض بقرب ساكة كبحيرة طىبىريَّة.

ـي بيا كانت حكالييا بيىعه ككنائسي معتبرةه  -تعالى –غاض ليمةى الميبلًد بإرادة ا   لحكمة ىك أعم
؛ ألنَّيا كفىيضيا كانت سببنا لخرابيا، كالٌركاية في  ا، قيؿ: فعمى كمتنزىاته بالغيظ بالٌضاد كالٌظاء أيضن

الباء لمميبلبسًة، كعمى الثٌاني لمسَّببيَّة، كأرل العكسى أفَّ مع ما في خيًر فاعؿ ساءى، كالٌجممةي  :األٌكؿً 
يكـ أك حاالن  عطؼه إٌما عمى بات؛ فيككفي صفةى يكـه فييقدَّر فييا فيو، أك عمى بيت يميو؛ فيككف صفةن 

، كالتٌ  قدير عمى األٌكًؿ كالثٌاني، كساء فيو غيضي بحيرة ساكةى إياىا، كعمى الثٌالث ميقارننا بخمكًد مف إيكافي
 أنفاًس الٌناًر كسكء غيض بحيرة ساكة إياىا.

؛ فيككفي في تأكيؿ المصدر فاعؿ   قكلو: كريدَّ عطؼه إٌما عمى ساءى، أك عمى غاضىت كالثٌاني أقربي
،  ساءى أٍم؛ ساءى ساكةى غيضي بحيرتيا كريدَّ كارد بالغيظ كقتى مكائو، كعمى األٌكًؿ يككفي صفةن أك حاالن

كالتٌقدير كمردكده فيو كارد أك ميقارننا بكذا كرٌد كارد، كضميري كارد إٌما إلى بحيرة أك إلى ساكة كحيف 
قيرئى مجيكالن ظمي متعٌمؽه إٌما بالغيظ أك بالكارد أك بريدَّ، كالٌظمأي العطشي كضميري ظمي لمكارد كريدَّ إٍف 

. اٌل فمنصكبه  فكارد مرفكعه كا 

: بمىقدىـ ىذه الٌنسمًة الميباركًة اٌلتي ىي: الٌرحمةي الميداةي قد كىمدى أىؿي ساكةى، كمف أىؿ الٌسكء   يقكؿي
كالٌسيئات حيثي أخذى في االنسداد، كمنابعي مزارع الٌضبلؿ كالفساد ردَّ كارده منيا عمى أىؿ اإلضبلؿ 

الخفافيًش بالٌنياًر  /أ(41)ؽًس كتيعمى أعيف كاإلفساد، كما أفَّ بالٌديمة الميمكنًة يخريبي بيكتي الخناف
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، كقٍد كانكا يصدركفى ركاءن فبقكا خائبيف عطاشنا ظماءن فاغتاظكا عمى المقدكًر مف قيدـ غضىبى  الٌشامسي
زيـ. مير عمى اإلحمار كالحي ، كالحي  الخيًؿ عمى الم جـً

اتيو إلى كٌؿ الٌنكاحي محٌمدو كعمى عمى الٌنبٌي اليادم العاقب الماحي الكاصمة برك سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 آلو كصحبو ىيداة األناـ كمصابيح الٌظبلـ.

ٍزنن              بىمىؿو  فٍ مً  اءً مى ا بالٍ مى  أفَّ بالنَّارً كى  -64 ـً رى اًء ما بالنَّاًر مف ضى ا كبالمى حي
(1) 

، كما: مكصكلة، كىك: اسـ ك   زننا مفعكؿه لوي ، كمف بمؿو بيافي ما، فٌ أقكلًو: بالٌنار ظرؼه مستقرٌّ كحى
زننا، قكلي  ننا لمكاف زٍ كأفَّ بالماًء حي  :وي: كبالماًء أمٍ أٍم كأفَّ اٌلذم التصؽى بالماًء مف البمًؿ التصؽى بالٌنار حى

 العطؼ أك لبلكتفاًء.

ـر  ،زف ييكًرثي البكاءى كالحى    كاجتماع الحرارة في القمب أٍم ككأفَّ اٌلذم التصؽى بالٌناًر مف الضَّ
زننا، كالبلـي في الٌنارالتصؽى  كالمعيكدي الحيرةي، كالٌناري اٌلتي عبدكىا مف ألًؼ  ،كالماءي لمعيدً  ،بالماًء حى

، كقٍد سبؽى ذكريىما فَّ ىذا الٌتشبيو مف قبيؿ المتعٌدد ا  تيستعمؿي بمعنى الظًَّف، ك  (كأفَّ )كقيؿ: إفَّ  ،عاـو
كالبٌلـز العقمٌي  ،الماًء ببلـز الٌنار، كبالعكس لىزـى تشبيوي الماًء بالماء كبالعكس كطرفاه؛ ألنَّو شٌبو الزـى 

 في الٌتحقيًؽ كالمذككًر كالغرضي مف ىذا البيًت تحقيؽي تغٌير الزَّماف كحالو.

: بطمكعو انفصـى سمؾ الفساد، كانتظـ عقدي الرَّشاد فتغيَّر جريافي العاداًت عف ىىيًنًتو   ، كأفَّ (2)يقكؿي
ؿ، ككأفَّ اٌلذم يى الٌزمافى قد استدار كييئتو فكأفَّ اٌلذم ىك بالماًء مف البىمىًؿ قد ثبتى بالٌنار فانطفىت ًببل جً 

 مف الٌضـر كااللتياب نزؿ بالماًء فانعدـ بالغيًض كاالنسياب.  /ب(41)ؽىك بالٌنار 

لٌنعمة محٌمدو كعمى آلو كصحبو عمى مف بشفاعتو الٌنجاةي مف المحنًة كالفكزي با سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 مصابيح الٌظممة لؤلٌمة.

 (3)ًـ مً كى  فٍ مً ننى كى عٍ مى  فٍ ري مً يى ظٍ حؽُّ يى الٍ ةه     كى عى اطً األنكاري سى ؼي كى تً يٍ تى فُّ جً كالٍ  -65
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نَّوي: سترىهي كيسمى الًجف  ًجنًّا؛ الجتنانيـ مىٍيًو المٍَّيؿي  كالًجنَّةي بمعناه:﴿ ،جى فَّ عى ف  (1)﴾جى بالٌضـ  ، ييجي
، كىتؼى بو: أفيمو بكبلمو مف حيثي ال يراهي ىيتافنا. : صاحى نكننا ىىتىؼى فَّ الٌرجؿي جي نكننا، كجي  جي

الحؽ  ييقابؿي الباطؿى مف حؽَّ ثبت  ،ظيرى ظييكرنا بىٌيننا ؛الٌنكر ىكالٌظاىر بنفسو المظير لغيره، سىطىعى  
أٍم؛ صدؽه عناهي بكبلمو عنايةن كمعننى، كالمعنى ثابته في نفس األمًر، ككبلـه حؽٌّ  :أمٍ  ،كأمره حؽٌّ 

وي، كييطمىؽي عمى المفظ  رىحى ييطمؽي كييرادي بو المبنٌي إطبلقنا لممصدر عمى المفعكؿ، ككىًممىة فىعمىة كىمىمىوي جى
 المكضكع؛ لجرحيا الٌذىف كتأثيرىا فيو بأٍف يرتسـي منيا شيءه في الٌذىف.

ـي بوً إكقيؿ:   ، كقاؿ: لممكجكد اإلبداعي كممةه؛ ألنَّو كيجدى  ،نَّو اسـه لٌما يتكم فيعـ  المفردي كالميركبي
كالمرادي مف ىيتاًؼ الٌجٌف إلقاؤيىـ إلى -عميو الٌصبلة كالٌسبلـ- (2)كمنو كممة ا لعيسى ،بخطاب كيفَّ 

كيت أمَّوي كقتى الكالدة كما ذيكرى في الكتب.  الكيٌياف كغيرىـ، كما ري

، أك األنكار اٌلتي تمكحي  ،اٌلتي ظيرت كقتى كالدتيا :كالمرادي مف األنكارً   حٌتى أضاء لىيا قصكرى الشاـً
مبو، كالٌجمعي باعتبار المحاٌؿ، كأٌما المعنى المجازٌم كىك ميامنيو كبركاتيو  في كجكه مف ىك في صي

 كشرائعيو كآثاريه الحسنًة كغيرىا.

رادة الٌجمع  ،تو كصٌحةى ممَّتو كالمرادي مف معنى معافصدؽى نبك  :أمٍ  ،قكلًو: كالحؽ    بإطبلؽ المفرد كا 
ًممىٍت نىٍفسه كما في ﴿ أك باعتبار المصدًر إذا أيريدى بًو الٌصفةي، فإنَّو يىصح  أٍف ييرادى /أ(42)ؽ(3)﴾عى

معييا فيطابؽي بمفظ الكىًمـ، كالتٌنكيًف في معننى ، كالمرادي ًمف المعاني إٌما معاني القرآفي  ،جى  ،ككىًمـ لمٌتعظيـً

                                                           
 .76/6األنعاـ، (1)

كالذم يبيف الفرؽ بيف قكلنا أف القرآف كبلـ ا كقكلنا: الحمد  رب العالميف كممة ا كقكلنا: المسيح ك المراد بكممة ا: (2)
كممة ا أف القرآف صفة مف الصفات ال يقـك بنفسو ليس ىك عيننا قائمنا بنفسو كال جسـ فينتقؿ بنفسو مف مكاف إلى مكاف، 

كجسـ مف األجساـ ينتقؿ مف مكاف إلى مكاف كيقـك بنفسو كتقـك بو الصفات كالمسيح مثؿ غيره مف البشر عيف مف األعياف 
تحقيؽ القكؿ في مسألة: عيسى كممة ا  ،ابف تيميةكاألعراض كالكبلـ كالحياة كالقدرة ككبلـ ا الذم ىك صفة قائـ بو. ينظر: 

 .1، صكالقرآف كبلـ ا

 .14/81الٌتككير، (3)
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كمف الكىًمـ نظميو كىك النَّظـي كالمعنى كىك: ناطؽه بالحٌؽ كالٌصدؽ عمى نبكتًو، كالقرآفي معجزه ًبنظًمًو 
كلةي كبمعناهي، كبيما عند العمماء ًبببلغًة المفًظ كًبببلغة المعنى، أك المرادي مف المعاني األمكر المعم

ٌقيَّتيو كصدقيو عندى المعتبر ما ال ييعد ،  كًمفى الكىًمـ األمكر المحسكسةي كمف ىذا المجمكع ما يظير بًو حى
بما يدؿ  عمى صدًؽ نبكتو قكلًو: ساطعةه أٍم؛ ظاىرةه شاىدةه بما يدؿ  عمى  :كمفعكؿي ييتؼ محذكؼه أمٍ 

مىؿي أحكاالن لجي ككفى اتما ذكرنا، كالكاكاتي لمعطًؼ، كال يىحسيف أٍف 
، كال يخفى عند التٌأمًؿ، كًمٍف البتداًء (1)

: كىاتؼه فيو الٌجف  بما يدؿ   ممةو لمعطًؼ عمى صفًة يكـه فالتٌقديري الغايًة كال بدَّ مف تقديًر لفظًو في كٌؿ جي
ةي ممَّتو. ، كظاىره فيًو الحؽ  أٍم؛ صدؽي نبكتو كصحَّ  عمى نبكتو كساطعةه فيو األنكاري

 اف كالكيياف فكثيره جدنا، كذكرت في الكتب كذيكرى شيءه منيا في طيًب الحبيًب.حديث الج كأٌما 

: قٍد نطىقىت البشائري مف قديـً الٌزماًف عمى تحق ؽ ىذا الٌنبٌي العظيـً الٌشأف، مف ذلؾ ىتاؼ   يقكؿي
كع أنكارًه في كجكًه آبائو الٌجٌف بما استفاد ًمف اإلشراًؽ مف األنباًء في مقاعدًىـ مف قريًب السماًء، كسط

 ،كأٌمياتو كظيكريىا عمى أٌمًو ليمةى ميبلدًه ًمٍف آياتًو، كلىقٍد نىطىقٍت ألسنةي الكىمـً كالمعاني مف القرآًف العظيـً 
لىة لميدايًة كالٌتعميـً بالحٌؽ كالٌصدؽ ًمٍف أفَّ ىذا الٌنبٌي الٌرؤكؼ )ؽ /ب( 42ككذا سائري الكتب المنزى

 الٌرحيـ. 

ًة نبكتًو كٌؿ عالوـو محٌمدو صاحبي  سٌمـ صٌؿ ك  الٌميـٌ  عمى الٌنبٌي الٌشاىد بصدقًو العكالـً الميشاىًد بصحَّ
 األنكاًر كعمى آلو كصحبو األبرار.

ـٍ  - 66 مُّكا فىًإٍعَلىفي البىشىاًئًر لى صى  عىميكا كى
 

ـً   ـٍ تيشى بىاًرقىةي اإًلٍنذىاًر لى ييٍسمىٍع كى
 

ـٍ ًمٍف بىٍعًد مىا  -67  ـى كىاًىنييي  أىٍخبىرى األىٍقكىا
 

ـٍ يىقيـً   ـي الًمٍعكىجَّ لى  (2)ًبأىفَّ ًدينىيي

 
: عدـي البصًر عمَّأ مف شأنًو أٍف يككفى بصيرنا، كعىمىى عميو األمري      العىمىى: ذىابي البصًر، كقيؿى

، كرجؿه عىميى القمًب أمٍ  ، كفييـ عىميتييـ أمٍ  :التىبىسى يميييـ، كعىمىى المكجي يىعمي عىمينا إذا رمى  :جاىؿه جى

                                                           
1
ٌكون نكرة، وقد ٌأتً معرفة ٌؤول بنكرة، وقد ذهب جمهور النحوٌٌن أن الحال ال تأتً إالا نكرة، وقد تأنً جملة ألن األكثر فً الحال أن  

 .0/748ٌنظر: شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك،  .جاءيا الجماء الغفٌر على ضعف، وأنا ما ورد معرًفا لفًظا فهو منكر معنى، كقولهم:

 .427البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)
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: ىك شبوي الد خاف يىتىرىكَّبي عمى رؤكس الٌجباؿ (1)القىذا، كالعماءي بالمٌد الٌسحابي الرَّقيؽ، قاؿى أبك زيد
ماءي الٌداىيةي. ، كالصَّ مبو ميصمته مىمتي القاركرةى شىدىدتييا، كحىجره أصـ  صي  صى

مَّةي الٌشجاع   مىـ كالصٍّ داهي  ،كرجؿه أصـي بٌيف الصى ّـَ صى بىوي بو، كصي رى كىري الحيَّات، كصمَّة بحجر ضى كى
يىرى بًو. ـ  مف أسماء األسد، أعمنىوي أظيرىهي كجى ، كالصٍّ  مثمىؾى

ـ   (2)شارةي البً    ـٌ الباء ككسري  المطمقةي ال يككفي إاٌل في الخير، كضى : أعطى ىا ليغتاف كبالضَّ يقاؿي
ا، كلممؤنث بالتاء كالبىشارةي بالفتح الٌجماؿي  ا، كالجمعي بشائر كالبشير الميبىٌشر كالٌجميؿي أيضن البشيري أيضن

قىبمىوي بىرىؽى لىميعى كبىرىؽى لو سىمعىوي أجابىوي، كى كتاء بارقةي إٌما لمتٌأنيث أك  ،ىدَّدىهي  :سمعىوي أدركىوي بحاٌسة سىمعو كى
ـى ا ـى البرؽلممبالغة، شا وي مف ًقرابو، كشا  نظرى إليو. :لسيؼي أخرجى

كاإلنذاري كجمع نىذير كنىًذرى القكـي بالعىديٌك  ،كال يككف إاٌل في الٌتخكيًؼ، كالن ذير ،اإلنذار كاإلببلغ  
ا بحيثي لك لـ يىخرج عييدتو يمحقيو مكركهه نىٍذرن -تعالى –بكسر الٌذاؿ إذا عممكا، كنىًذرى عمى نفسو الـز  

 ، . /أ(43)ؽالك يانة اإلخباري بما ييمقي الٌجف  أك اإلخباري  بما يىحديثي مف تأثيراًت الككاكًب عمى زىعـً قكـو

: لوي العً   دَّؽى كاىنن كيقاؿي ، الحديث أٍم صدَّؽى عمى اعتقاد (3)أك عرَّافان" ارافةي كفي الحديًث: "مف صى
ـي الغيبى ىك أك مف ألقى إليو، أك يىرل التٌأثيرى االعكجاجي في المحسكساًت  -تعالى –لغير ا  أنَّو يعم

كاب ـى بأمر كذا  ،عدـ االستقامًة الحسٌية، كفي غير الحٌسٌيات عدـ الصَّ كعدـ ككنيا عمى ما ينبغي قا
مى  ؛أمٍ  ـى الماء جى ـى بمعنى  ،كقامىت الٌسكؽ نفقىت ،كقامىت الدَّابةي كقىفىت مف الكبلالت ،دى كفاه كقا كجاءى أقا
ـى أد ـي استكاءي النٌ  ،ا أك  ،بكتأك الثٌ  ،فاؽأك النٌ  ،ا ميطمىؽي االستكاءكالمراد ىنا إمٌ  ،األسفؿ صؼً كالقيا

كالييكدية  -تعالى–تي تديَّنيكا بيا لعبادة غير ا كالمرادي مف دينيـ طريقىتييـ الٌ  ،كاـً أك الدٌ  ،الكفاية
 .ككالعمؿ بالمنسكخ،حريؼ صرانية بعدى التٌ كالنٌ 

                                                           
ق(: أحد أئمة األدب كالمغة. مف أىؿ البصرة. ككفاتو بيا. كاف يرل رأم 215سعيد بف أكس بف ثابت األنصارم):ىك أبك زيد (1)

ينظر: ابف تغرم بردم، القدرية. كىك مف ثقات المغكييف، قاؿ ابف األنبارم: كاف سيبكيو إذا قاؿ )سمعت الثقة( عنى أبا زيد.
 ،  .3/92عبلـ، ، الزركمي، األ1/214الٌنجـك

." ينظر: الزبيدم، تاج العركس،(2) مادة:  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "البيشىارةي، بالضٍـّ: ما ييٍعطىى البىًشيري
.  .3/193الًقسامة: بالكسر حرفة القىٌساـ كبالضـ ما يأخذه كنظيرىما اٍلجزارة كاٍلًجزارة كالبيشارة كالًبشارة." الزمخشرم، الفائؽ، بىًشرى

 (. كجاء الحديث "مف أتى كاىننا فصدقو". 5942، حديث رقـ ) 1/769،الٌصغير جامعكضعيؼ ال ينظر: االلباني، صحيح (3)



 

039 

 

 

فإعبلفي البشائر  :يف االصطبلحي قانكف سماكٌم سابؽه لذكم العقكؿ إلى الخير بالٌذات قكلوكالدٌ  
م كاتفسيره لقكلو عىمي  فإعبلف  :أمٍ  كاإلضافة إلى المفعكؿً  ،(2)[الغير المرٌتب]شر بالمىٌؼ كالنٌ  (1)كا كصى

 .باألخبار السَّارَّة بقدكـ المييداة الخبريف

يـ ما سمعكا فكأنَّ  ،ا لـ يعممكا عمى مقتضاهيـ لمَّ ألنَّ  ؛جىب أكلـ ييقبىؿ كلـ يي  :أمٍ  ،لـ ييسمىع :قكلو 
 أك؛أك المعةي اإلنذار كلـ تينظر  ،اإلنذاراتي الميٌددة لـ ييمتىفىت ميٌددة اإلنذار أمٍ  :قكلو باقة اإلنذار أمٍ 

م كا  ،غير مىشيمىة كا فباقة اإلنذارً يـ ما رأكا فتقدير البيت عىم  رأكا كما عممكا بمقتضاهي فكأنَّ  ايـ لمٌ ألنَّ  كصى
 .فإعبلفي البشائر غيري مسمكع

م كا كبمـ ييسمىع كلـ تيشـى ا يتعمٌ ف إمٌ كمى  مف بعد إخبار  كما مصدريةه أمٍ  ،ؽي بعىمكا كصى
بإصبلحيـ كلـ يىديـ كلـ  ؛لـ تقـ أمٍ  :كمنيـ المعكىٌج قكلو ،القكـ إياىـ بعدـ قياـ /ب(43)ؽكاىف
 .يكفيـ

 ،فما رأكا إذ رأكا ،كنطقت المخايؿي كالدَّالئؿي القاطعة ،اطعةاألرضي بأنكاره السٌ  كأشرقتً  :يقكؿي  
م كا ،كا كما سمعكا إذ سمعكايـ عىمي كلكنٌ  عى كبارؽي إنذاري  ،كلكٌنيـ صى فإعبلف بشائر الميبىٌشريف ما نىجى

يىٍأبىى المَّوي ﴿:فجحدكا كأنكركا ظيكره ،المينذريف ما نىفىعى  كفى  كى لىٍك كىرًهى اٍلكىاًفري َـّ نيكرىهي كى  .(3)﴾ ًإالَّ أىف ييًت

كعمى  دو جاةي مف االفتضاح محمٌ مف ىك عىيفي الحياة لؤلركاح كشفاعتو النٌ  ىعم سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 اىرة كأصحاب العقائد الفاخرة.آلو كصحبو ذكم القمكب الطٌ 

بىٍعدىمىا عىايىنيكا فًي األيٍفًؽ ًمٍف شيييبو  -68 ةو كى   كى نىـً ميٍنقىضَّ  ٍفؽى مىا فًي األىٍرضى ًمٍف صى
تَّى غىدى  -69  ٍحًي ميٍنيىزً عا حى ًإٍثرى ميٍنيىًزـً  ًمفى الشَّيىاًطيًف يىٍقفيكً   ـه ٍف طىًريًؽ اٍلكى

(4) 

 
وي كعيفي الشٌ  ،ؤية بالعيفالرٌ  :المعاينة ماء طىرؼه السٌ كمف شيييب بيانيوي أيفيؽ  ،كما مكصكلةه  ،يء شىخصي

ا عمى محؿ مف ا يككفي عطفن قيرئى منصكبن  كبعد أفٍ  :كقكلوً  ،سىقىطى  :انقىضَّ  ،ارمنو الٌشيابي شيعمةه مف النٌ 

                                                           
م كا كىًثيره ًمٍنييـٍ ﴿.70هنا اقتباس من القرآن الكرٌم من قوله تعالى فً سورة المائدة آٌة (1)  ﴾ثيّـَ عىميكا كىصى
واب : غٌر المرتب (2)  هكذا وردت و الصا
 .32/9الٌتكبة،(3)
 .427البكصيرم، الٌديكاف، ص (4)
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فٍ  ،بىعد  بذم عاينكهي في األيفؽ مف شييي مف بىعد الٌ  ؛ا فيك عطؼه عمى بىعد قىبمىو أمٍ قيرئى مجركرن  كا 
 .ةمينقىضَّ 

ة :قيؿ  فٍ  ،ا فصفةي شيييبمكسكرن  إفٍ  :بلثي يجكز فيو اإلعراباتي الثٌ  ،في مينقىضَّ ا فحاؿه مف منصكبن  كا 
فٍ  ،ييبالش    ،عميو حالوً  ـً رفىةه فيجبي تقديصً  كأرل أفَّ شيييب نكرةه  ،فخبر مبتدأ محذكؼو  ،امرفكعن  كا 

ة إلى المكصكؿ أمٍ  عالراجمة في الصٌ  مير المحذكؼً  مف الضٌ يككفى حاالن  لى أفٍ فاألكٍ   ،ما عاينكه مينقىضَّ
 .فحاؿ مف الش ييب :كلذا قاؿ ،عريؼي ا لممكصكؿ اعتىبىرى فيو التٌ ا جعمو بيانن كلعمَّو لمَّ 

فؽى منصكبه عمى نزع الخافض :قيؿ  فؽً  أمٍ /أ(44)ؽكى   أك ظرؼى كيككف حاالن  ،األصناـً  عمى كى
ة (1)لغكو  ة لىٍغكناقيا كأرل تعمٌ  ،تعمَّؽ بمنقضَّ بؿ  ،األصناـً  الش ييب لـ تسقط عمى كفؽً  فإفَّ  ،بمنقضَّ

 محذكؼو   أك صفةن لمصدرو رؽي حاالن الطٌ  ا ليا فيككفي مكافقن  أمٍ  األصناـً  سقطت حاؿ ككنيا عمى كفؽً 
لىؾى أفٍ  :قيؿى  األصناـً  سيقكطً  ا عمى كفؽً يا كائنن انقضاضي  أمٍ   ؛أم محذكؼو  تجعؿى كفؽى صفةى مصدرو  كى

نىـ بياني  في األرضً  :كصمةي ما قكليوي  ا ًكفاؽى سيقكط األصناـو سقكطن   .ياكمف صى

فكيؼى يككفي صفةن  ،إلييا فةن باإلضافةً فؽى معرٌ كاف كى  إذا كانت مكصكلةن  كأرل أفَّ فيما في األرضً  
كمف صنـ بيانيوي  ،صفتيوي  كفي األرضً ، معرفةن أك يككف ما مكصكفة ييقىدَّر المصدري  فيجبي أفٍ  السقكط؟

 مف طريؽً  ياطيفً ى زماف غيدٌك منيزمي الشٌ قديري حتٌ أك العاطفةي كالتٌ  ،بعدىىا الكبلـي  أي تي ييبتىدى ىي الٌ كحتٌ 
يـالكحي قافين   .ا بعضي

 تىبعىوي ًإٍثر بكسرً  :قفاهي  ،انيكمنيـ محذكؼه بعد منيـز الثٌ  ،منيزـه  صفةي  ًإٍثر ظرؼه كمف الشياطيفً 
 مقاعدى  ياطيفً ماء ككأفَّ لمشٌ كطريؽي الكحي أبكابي السٌ  ،اء كبفتحتيف بمعننى كاحدالثٌ  كسككفً  ،اليمزةً 

ياطيفي قيذفىت الشٌ  يمةً كمف تيؾ المٌ  ،كسىقىطت ،انكىبَّت األكثافي  ليمةى الميبلدً  أفَّ  ؿى قً ني  ،ىناؾ يسترقكف السَّمع
رًّ   .ديىما باآلخر منكطقيكط فكأفَّ أحفىيىبطىت فكافؽى الييبيكط الس   ،اكىىميّـَ جى

                                                           
1
 "ذم ذكر عاممو أك حذؼ جكازنا لكجكد قرينة تدؿ عميو: "الظرؼ المغكرؼ الٌ ى الظٌ يسمٌ  
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ذيكا باالنيزاـ ميغيريف ،ياطيفالشٌ  بقيذفىت بالش يي  ف أفَّ كبعدىما رأكا مً  :يقكؿ  كذىل كا  /ب(44)ؽ، فأخى
يـ عمى بعض منكسريف كي ير الكتبً  ؛بعضي مؽ ظيييكري السٌ  خبري  ينقطعى بخى ماء كما انقطعى بخير الخى

فَّ أىؿى األرض رأكا رشدن  ،اكطيٌير طريؽي الكحي عف األذل أبدن  ،مىؤلى األنبياء  .اكا 

ـٌ محمٌ  عمى البحرً  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   رحمة العالـ كعمى آلو كصحبو درارم  دو األجـٌ كالٌطكد األشى
 .خير األمـ

بن  -70  ا أبطاؿي أىبرىىىةو كأىنَّييـ ىىرى
 

تىيو ريمي   أىك عىسكىره بالحىصىى مف راحى
 مىا يً ببىطنً  حو ا بو بعدى تىسبيذن نىبٍ  -71 

 
أحشاًء ميمتىقـً  فٍ مً  نىبذى الميسىبّْحً  

(1) 

 الفاعؿً  اسـي  رادى بوً يي  يىصميحي أفٍ  المصدرى  ألفَّ  ؛ا حاؿه بمعنى ىاربيفىربن  لمٌشياطيًف،ضمير كأنَّيـ  
 .الٌتشبيييٌ  عف الحكـً  اأكتميزن  ،اا كتثنيةن كجمعن مفردن 

 ،ألقيتيوي  :نىبىذىتيو مف يدم (2)الفيؿً  أصحابً  اسـي رئيسً  :أىبرىىة ،الش جاع :كاألبطاؿي جمع بىطىؿ كىك 
كضميري  ،(3)كنىبهذى العرؽي نىبىضى  ،كنابىذه الحربي كاشفةه  ،ريؽً ذم تيمقيو أمَّوي في الطٌ كالمنبيكذ الٌصبي  الٌ 

 .-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -بيٌ راحتيو لمنٌ 

مىا ﴿:-ماعة المقاتمة كريميى عميو بالمجيكؿ ال بالمعمكـ رعايةن لقكليتعالىعىسكري اسـي جمع لمجٌ   كى
لٰىًكفَّ المَّوى رىمىىٰ   .(4)﴾رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كى
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بُّؾى ًبأىٍصحاًب ﴿هنا اقتباس من القرآن الكرٌم من قوله تعالى: (2) ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى رى ة أصحاب 015/0، الفٌل/﴾اٍلًفيؿً أى لى .  وقصا

عمى اليمف قائد مف قبؿ أصحمة النجاشي )ممؾ الحبشة( كاسمو أبرىة بف الصباح األشـر جٌد النجاشي الذم عاصر كانالفٌل: 
كتغكط فييا ليصرؼ إلييا حج العرب ، فقاـ رجؿ مف كنانة « القٌميس » الٌنبي صٌمى المَّو عميو كسٌمـ قد بنى كنيسة عظيمة سٌماىا 

ليبل ، فأغضبو ذلؾ ، كأقسـ لييدمف الكعبة ، مستغبل ىذا الحادث ، كمريدا في الكاقع فتح مكة لربط اليمف بببلد الشاـ ، كتكسيع 
 .3/141ينظر:عبد الكريـ الخطيب، تفسير القرآف لمقرآف،ببلد النصرانية.

ا كنبضاننا؛ أم تحرؾ. كمنو قكليـ: ما بو حبض كال  (3) ا كنبيضن في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "نبض العرؽ ينبض نبضن
 .4/244نبض، أم حراؾ." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،

 .17/8األنفاؿ، (4)
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ميشىبَّييف  :كتقديريه ياطيفً مف منيزمي الشٌ  صب عمى الحاؿً النٌ  ا لمقكافي كالبيتي في محؿٌ ككفاقن 
بن  ،ىاربيف  .-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-أك بعسكر مىرميَّ بالحصى مف راحتيو  ،ا بأبطاؿ أبرىةأك ىىرى

 مف ريميى أك كيككف بدالن  ،امصدره منصكبه بفعؿ ىك بمعناهي كىك ريميى أك ييقٌدر نىبيذى نىبذن  ذنا:نب :قكلو 
بو بعدى  ذا مف النبيالرَّميي نىبذن ا لكافى أم كافى ذلؾى مقٌدرن  يف مصدري المجيكؿ أك يككفى ذبل النبككً  ،اتفسيرن 

فىعىمى ىذا  (1)،بعد الٌتسبيح-بلـي بلةي كالسٌ عميو الصٌ -ييكنس -تعالى–نىبذى ا /أ(45)ؽ: مثؿ سبيحً التٌ 
 .يككناف مصدر المعمكـ

عميو -يكنسى  :كالمرادي مف الميسىٌبح ،الحصى تسبيحً  بعدى  بدؿي المضاؼ إليو أمٍ  تسبيحو  كتنكيفي  
 بذ األكؿٌ كمكصكفو النٌ  ،اني المضاؼ محذكؼه بذ الثٌ كفي النٌ  ،كمف الميمتقـ الحكتي الذم التقىمىوي  ،-السبلـ

بذ ال تشبيوي المنبكذ و النَّبذ بالنَّ نىبذ الميسىٌبح مف أحشاء ميمتىقـ كالمرادي تشبيٌ  :ا مثؿنبذن  ؛ذى أمبكمف يتعمَّؽي بن
ة أصحاب الفٌ كأمٌ  ،بالمنبكذ  .فمذككراف في طيب الحبيب-عميو السبلـ-بذ يكنس كحكايةي نى ، يؿا قصَّ

األشرـى  نكيؿ شيجعافي أبرىةى الر جكـ لمتٌ  ياطيفى مينيزميف ىاربيف بقذؼً كأفَّ الشٌ  :يقكؿي  
 صاحبي  (2)

ؿى في عيكنيـ  ،(4)مف سٌجيؿ بحجارةو  3حيف رمتيـ األبابيؿي  الفيؿً  أك كأنَّيـ عسكره ريميى بالحصى فىدىخى
ٌسريفخى كمناخيرىـ الحصباء فىكل كا مدبريف كخابكا ك  الحصى بعد -تعالى–كذلؾى برىمي ا  ،سركا ميتىحى

 .بالٌتسبيح في راحتيو كما نىبىذى يكنسى مف بطف الحكت بعد الٌتسبيح لراحتو انطبلقوً 

                                                           
( لىمىًبثى ًفي 143أىنَّوي كافى ًمفى اٍلميسىبًٍّحيفى )ىنا اقتباس مف القرآف الكريـ قٌصة سيدنا يكنس عميو السبلـ، قاؿ تعالى:﴿ فىمىٍك ال  (1)

 ، 146_  143/ 37الصافات، .( فىنىبىٍذناهي ًباٍلعىراًء كى ىيكى سىًقيـه﴾144بىٍطًنًو ًإلى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى )

كـي األىٍنؼ، كلذلؾ قيؿ  (2) ـ مىٍشري ـي بىيٍّف الشَّرى ـي؛ ألفَّ حجرنا أصابو في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كرجؿ أىٍشرى ألىبرىىىة األىٍشرى
ـ.فىشىـر أىٍنفىو." ينظر: الٌزبيدم، تاج العركس،   مادة: شىرى

 .3/141ينظر:عبد الكريـ الخطيب، تفسير القرآف لمقرآف،. األبابيؿ : الجماعات ، كاألسراب التي يتبع بعضيا بعضا(3)
." ينظر:  (4) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "قاؿ: ىي حجارة مف طيف طبخت بنار جينـ مكتكب عمييا أسماء القـك

يؿو . كىنا اقتباس مف قكلو تعالى: ﴿ 6/3الٌجكىرم، الٌصحاح، ـٍ ًبًحجارىةو ًمٍف ًسجٍّ أم أف ىذه األسراب مف . 105/1﴾، الفيؿ/تىٍرًميًي
ينظر:عبد الكريـ الخطيب، .كىذه الحجارة ال يدرل حقيقتيا إال الٌمو سبحانو كتعالى، مف سجيؿ الطير كانت ترمى القـك بحجارة

 .3/142تفسير القرآف لمقرآف،
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 البدرى  دو إلى يكـ الن شكر حبيبؾ محمٌ  آفو  المؤيَّد المنصكر في كؿٌ  بيٌ عمى النٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 ماـ كعمى أىؿ البدر كصحبو الكراـ.التٌ 

 (1) ]– سلّم هللا علٌه ي صلّى -معجزاته : الخامسفصؿ ال[

ؤياهي  الكحيى  التينكرً -72  وي لى  إفَّ  ،مف ري
 
 

 ـً نى يى  ـٍ ناف لى يٍ العى  تً امى ذا نى إً  ابن مٍ قى  
 ًتػػوً كَّ نيػػبيػػػ فٍ مً  مكغو بي  حيفى  ذاؾى كى  -73 

 
ـً تمً حٍ مي  اؿي حى  ري فيوً كى ييػنٍ  سى يٍ مى فى  

(2) 

 

يى إليو ،كىتىبىوي  :كىحاهي  ،بيكفخطابي الزَّ  :لخطابي ا     مف  كالكحيي عندى اإلطبلؽً  ،اأشارى إليو كحين  :ككحى
ـي مف ا رع ً الشٌ  أىؿً  ـي منو اإلشارةي كاإلفيا  عمؿي ستى يي  كيجكزي أفٍ  ،المىمىؾ /ب(45)ؽ بكاسطة-تعالى–ييفيى

 .ى اسـ المفعكؿبمعنى الميكحى 

كمف لمتٌبعيض أك لمبياف فاعتىبر  ،اـك أيضن كييطمىؽي عمى المرئي في النٌ  ،كـفي النٌ  االرؤي :الرؤيا 
ؤياهي متعمٌ  ،المعاني عمى ما يىصح   فَّ اس ،كىك صفةه أك حاؿه  ؽه بالمحذكؼً كمف ري ـي تكا   لوي ئناؼه كتقدي

 اىري أفَّ كالظٌ  ،-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-كافى ىذا األمري مف خكاٌصو  فٍ ،إخصيصلمتٌ  (اقمبن )عمى 
 .عظيـً لمتٌ  (اقمبن )مف خكاٌصو كتنكيفي  استمرارى ىذه الحالةً 

فترةه  كـي كالنٌ  ،العينيف نامت لوي  نكـً  تقديرً  ىعم ا غيرى نائـو قمبن  فَّ :إقديري كالتٌ  (اقمبن )كالٌشرطيَّةي صفةي  
 كذاؾ إشارةه إلى القمًب  ،القكل الميدركىة طؿي عً تي  كنكـ القمبً  ،فيتعٌطؿ بيا حكاس وي  ةه تعترم الحيكافي طبيعيٌ 

 :بمكغو أمٍ  :عف المضاؼ إليو أمٍ  ضى كً عظيـ كعي لمتٌ  بمكغو  أك الكحي مف رؤياهي كتنكيفي  ،المكصكؼً 
توقيرب م :أمٍ  يككفى المرادي مف بمكغً  كيجكزي أفٍ  ،كمالو  .ف نبكَّ

تو أك أمر نيبيٌكه كقتً  فٍ كمً  :لبلبتداء أمٍ  فٍ كمً  ،كأشرىؼى عميو ،إذا قىريبى منو ،بىمىغى البمد :قاؿي يي    ،نيبكَّ
كالمرادي مف  ،ممةي الفعميةي خبريهكالجٌ  ،أفكاسـي ليس ضمير الشٌ  ،كالعطؼ لمنَّتيجةً  (:يسى مف)كالفاء في 

 .في تمؾى الحاؿ منوي  كالعجيبةي  الغريبةي  األمكري  :حاؿي محتمـ أمٍ  :بالغه عاقؿه قكلو ميحتىمـو 
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القمبى اليقظاف إذا نامت  كـ فإفَّ لوي بٌي في النٌ ال تنكركا الكحيى أي يا القكـ في رؤية النٌ  :يقكؿي  
ـك في النٌ  ىحك كلكماؿ استعداده يي  ،ةي تىعىطَّمت الحكاسي الظاىريَّة فقد تىعىقَّمت المدارؾي الباطنيٌ  فإفٍ  ،افنالعىي

 حيف ترٌقي ذركة شاىؽً /أ( 46)ؽ كذلؾى  ،عمى ما ىي عميو حاؿو  فتتحٌقؽي األشياءي في كؿٌ  كاليقظة إليوً 
كَّهيدعكى إلى دار السٌ لً  ؛بكة كبيعثالنٌ  كىك كقتي بمكغ  ،نيفكىك بعد استيفاء أربعيف مف السٌ  ،بلـ كيبٌيف نيحي
البالغ بذلؾ البمكغ مؤيَّد مف عند ا فبل يينكىري أمريهي  فإفَّ  ،العالميف أرض ربٌ  شد كصمكح الخبلفة فيالرٌ 

 .فيما يسمعي كيراهي 

 دو عمى صاحب الٌسٌر األصفى األشرؼ كالقمب األطير األحب األشكؽ محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ 
 كعمى آلو كصحبو األخذيف منو بالحٌظ األكفؽ.

 (1)بمكتسػػػػبو     كال نبيّّ عمى غيبو بمتيػػػـتبارؾ ا ما كحيه  -74

كأقاـ فقد بىرىؾى  تى بي ثى  ءو شي في الٌصحاح كؿ  
دري كاإلبؿي الكثيرة :اءً كالبىٍرؾي بسككف الرٌ  ،(2) كأبرؾ  ،الصَّ

 :كالبركةد  بات في الحرب كالجٌ الثٌ  :كالبىركاءي ،أسرعى كجدَّ  :كابترؾى  ،صرعىوي  :كأبركو ،ألقى بىركىوي  :جؿي الرٌ 
 .النماءي كالزيادة كالتبريؾي 

ـى  تى بى ثى  بارؾ لؾى كعميؾى كفيؾ كباركىؾى كتبارؾى اي أمٍ  :الٌدعاءي بالبركة يقاؿي  مىبى ككثيرى  كدا كعىظيـى كغى
يامنىوي كألطافيوي عمى الحٌد كاإلحصاء ،خيريه  .كنىمىت كزادت مى

مى ،الكتاب كجمعيوي  :الكحي  سالة كاإللياـ كالكبلـ عمى اإلشارة كالكتابة كالرٌ ا كيطمؽ أيضن  ،كيحيٌّ كحى
 .ميفيـ بكبلـو  ما ألقيتىوي إلى غيرؾ بكاسطة أك بغيرىا مف غير مجاىرةو  ككؿ   ،الخفيٌ 

يتي كأكحيتي  :قاؿيي   يككفى المرادي مف الكحي الحاصؿي بو فيككفي أعّـَ مفى الكتاب  كيجكزي أفٍ  ،فيو كىحى
ا كافى تي جرت العادةي الغالبةي بحصكلو بعدىىا خيرن ء بمباشرة أسبابو الٌ يطمبي الشٌ  ،الكسبي كاالكتسابي 

كفي  ،كالٌنذير بمعنى المينذر ىبٌي بمعنى المينبكتىعىمَّؿ النٌ  ،سىعي كفي االكتساب مزيدي  ،أك غيرى ذلؾى 
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و كلو سكؿ مىف أكحى إليكالرٌ  ،كتابه أكالن  يككفى لوي  مف أفٍ  أعـٌ  مىف أكحى إليوً  /ب(46)ؽ االصطبلح
 .كتابه 

كالمرادي مف الغيب ما ال يىستىبد  العقؿي بإدراكو  ،غيب أخبارً  عمى غيب المضاؼ محذكؼه أمٍ  :كلوق
 .كال الحس  كال كبلىما

ـي فيو الكذبي أمٍ  :يقاؿي   منسكبه إلى الكىـ كىك قٌكةه تيزاحـي  فبلفه ميتَّيىـه في كبلمو إذا كافى ييتىكىَّ
 .حيحً الصٌ  ال عف دليؿ كتيكابري الرأمً  :كتقكؿي  ،العقؿى 

ال يككفى  ا أفٍ مكتسبن  سالةفىمىزـى بنفي ككنوً كالرٌ  بكةً كالكحيي الزـه لمنٌ  ،ما كحيه مكتسب استئناؼه  :قكلو
ًتًو مىف يىشىاءي ﴿،كلطؼو  بؿ محضي عنايةو  ،اسالة مكتسبن كالرٌ  بكةً شيءه مف النٌ  فبل  (1)﴾كىالمَّوي يىٍختىص  ًبرىٍحمى
 .ا مف األنبياء فيما يخبري بو مف غيبيينكرى أك ييتَّيـى أحدن  أفٍ  يجكزي ألحدو 

ؿَّ جنابيو أفٍ -تعالى–تبارؾى اي  :يقكؿ  أك يطَّؿى عميو  ،يككفى شريعىة لكؿ كارد كعّـَ ليطفيوي كتكالى كجى
كىك خىصَّ  ،الم طؼ كاليداية كحٌض   بمجرد الفضؿ كالعنايةً كال يككفي ذلؾى إالٌ  ، كاحده بعدى كاحدأحده إالٌ 

كبيـ  ،أىؿي الحفظ كالعصمةً  :فيـ ،كجعمىيـ قادةن لمعبيد ،أييد كتكلَّى نصرىىـاألنبياءى كالر سؿى بمزايا التٌ 
 با األحد كال حكؿى كال قكةى إالٌ  ،دو حمة فبل يتيمكف بما ال ينبغي كال بمحمٌ يظيري مظيرى القير كالرٌ 

 .الٌصمد

 دو محمٌ  ،رائؽ كالس بؿاليادم إلى أفضؿ الطٌ  ،سؿكبارؾ عمى أكمؿ األنبياء كالرٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 (2)عـ.كعمى آلو كصحبو مفاتيح الخيرات كالنٌ  ،د كلد آدـسيٌ 

 

                                                           
 .7/015البقرة،(1)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "مسح رٍأس غبلـ كقاؿ ًعٍش قىٍرنان فعاش مائة سنة". كالقىٍرفي األٌمة مف الٌناس كاختمفكا  (2)
في زمنيا، فقيؿ: ستكف سنة كقيؿ: ثمانكف كقيؿ: مائة، كصاحب ىذا القكؿ يستشيد بيذا الخبر، ككأٌنيا سمٌيت قرننا لتقاربيا." 

 .13/331العرب، ينظر: ابف منظكر، لساف

ًكمى  مَّـى -أىنَّوي »ري سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي تىعىالىى عى : " ًعٍش قىٍرننا " فىعىاشى ًمائىةى سىنىةو -صى قىاؿى ـو كى القارم، مرقاة  ينظر:«.مىسىحى رىٍأسى غيبلى
 (.3767)، حديث رقـ6/2444المفتاح،



 

046 

 

 

صى  -75 ـٍ أٍبرىأىٍت كى توي بن كى ـً كأىٍطمىقىٍت أًربن         ا بالمٍَّمًس راحى ا ًمٍف ًرٍبقىةً  المَّمى
(1) 

كىصبى /أ( 47، )ؽب المرضصً ا مف المرَّات برئى مف المرض كأبرأ الكى كثيرن  مفعكؿه فيو أمٍ  :كـ
بن الرٌ  بىوي اي جؿي يكصىبي كىصى  .المكاظبة :فيك مكصبه كالكيصيكبي  -تعالى–ا كأكصى

الٌراح جمعي الٌراحة :حاحابتي في الصٌ كالثٌ 
 ،مف قيدهً  االرتياحي أيطمؽى األسيري  :كالٌراحي  ،الكفر :كىي ،(2)

 .اآلربي كاإلربىةي كاإلربي الحاجةي  ،كأطمؽ يدىهي بخير بسطيا ،اقة مف عقاليا خمَّىنٌ أك ال

كتأريب العيقدةي  ،جؿي إذا تساقىطىت أعضاؤيهي ا كأًربى الرٌ يأرىبي أربن  جؿي بالكسرً منو أًربى الرٌ  :يقكؿي  
 .إحكاميا

معي ًرباؽه كًربىؽه كالجٌ  ،الكاحدة مف العيرل ًربقىةه  ،حبؿه بو عٌدةي عيرنل ييشىد  بو البىيىـي  :بؽ بالكسرً الرٍّ  
 .كأرباؽه 

ـي    :اكالمَّمـ أيضن  ،نَّو ميقارىبة المعصية مف غير مكاقعة:إكقيؿى  ،أتى بالمَّمـ :نكب كألّـَ صغاري الذٌ  :المَّمى
ـٌ أم مراىؽه كالكىصىب كاألرب  :كاإللماـ ،طىرىؼه مف الجنكف  كسرً أتيا بً قر  يككفٍ  فٍ إالن زكؿ كغبلـه مم

فٍ  ،فصفة العيفً  ت أفاعؿ بر  :كراحتيوي  ،ذا كىصىب كذا أرىب قيرئىتا بالفتح فالمضاؼي محذكؼه أمٍ  كا 
 .كضمير أطمقت إلييا

كالكصىب  ،الكصكؿ :مسفيككفي المرادي مف المٌ  ،ركحه  :أمٍ  راحتيو أم كٌفو أك راحةه مف جيتو :قكلو 
يا  ،ككذا الٌراحةي كقصصي اإلبراء ،كاألرىب قد يككناف ظاىريف كقد يككناف باطنيف كاإلطبلؽ بعضي

 .الحبيبً  مذككره في طيبً 

 .احات الميمكنةي الفائضةي بالبركاتً ا مف التَّارات راحتيو المشحكنةي بالرٌ ا مف المرَّات كغزيرن كثيرن  :يقكؿ 

                                                           
 .429البكصيرم، الٌديكاف، ص  (1)
2
 .0/368ٌنظر:الجوهري، الصحاح،  
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كشفى  ،عنو العرضى  (1)احتز كأراحت الميبتمى فأ ،الت عنو المرضا فأز أت بممسيا مريضن رٍ بً قد أي  
كح عنايتوكأصمحى النٌ  ،ىدايتو القمكبى المعمكلةى بدكاءً   .فكسى الفاسدةى برى

 . كعمى آلو كصحبو الكيمَّؿ دو سكؿ األفضؿ األكمؿ محمٌ عمى الرٌ  /ب(47)ؽ سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ 

تيوي نىة ى الشٍَّيبىاءى كأٍحيىًت السٌ -76  دىٍعكى
 

ًر الدُّىيـً   كىٍت غيرَّة ن في األىٍعصي  حتى حى

 البطاحى بيا بعارضو جادى أك خمتي -77 
 

ْـّ أك سيؿه مف العى    (2)ًـ رً سيبه مف اليى

 
بيا الش بيةي  مقركنةو  كغيري  ،يباءي ا بيا الشٌ القحطي مقرنن  :كييطمؽه كيراد بيا ،بمعنى العاـ :السَّنةي   

البيضاء ال نباتى فييا حيثي ال ماءى بيا لقمَّة  يباءيأمٍ كالسَّنةي الشٌ  ،ككتيبةه شيباءي لبياض الحديد ،البياضي 
 .المطر

تيوي أمٍ   كالغيرَّةي  ،كحكى عنو مشيكده  ،العاطفة حكاهي شابيىوي  :ى ىيديعاؤيهي كاإلسناد مجازمٌّ حتٌ  دىعكى
 .اضه في جبيةي الفرس فكؽى الٌدرىـبي :ـٌ بالضٌ 

عصاره كالجٌ  ،مافالعىصري الزٌ    :كيقاؿي ، ا أدىـ كناقةه دىماءي إذا اشتدت كيرقتيوي كبعيرن  ،معي أعصره كا 
 .أدىـي  لمقيدً 

دن ا كجادى الرٌ ر جادى المطري جكدن خى أي معانو  كلوي  ،ذم يعرضي في األفؽالسَّحابي الٌ  :كالعارضي    ،اجؿي جي
كدة بالضٌ  كادن  :ـٌ كجداى الفرسي جي كدةن كجادى الشٌ  ،اصارى جى يدن  :يءي جى أك ، اباتى جؤددن  :كجادى بنفسوً  ،اصارى جى

 .طىاحه معي بً البىطحاءي كاد ميتَّسعه ذك حصباء كالجٌ  .خالو كذا ظنَّو بمعنى إلى أفٍ 

ـ   .مجرل الماء كالسٍّيبي بالكسرً  ،اكسابى الماءي جرل سيبن  ،العطاءي  :كالسَّيبي   النٌَّفاعي  البحرالعظيـً  :الىي
دي إليوالٌ   .ارم كجمعو سيييكؿه الجٌ  ا كالسَّيؿي الميجتىمعي مف األمطار الكثيرً  كسىيىبلنن ساؿى الماءي سيبلن  ،ذم ييقصى

                                                           
وهري، (1) فً األصل: كتب على الهامش األٌمن: "زاح الشاًء: ٌزٌح زًٌحا، أْي؛ َبُعد وذهب. وأَزاَحُه غٌره. ٌنظر: الجا

حاح،  .6/3الصا

ٌوان، ص  (2)  .430البوصٌري، الدا
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ـٍ سىٍيؿى اٍلعىًرـً ﴿:-تعالى كالعىرـي مف قكلو  مىٍيًي ٍمنىا عى و الميسنىاةي أنَّ  :كفيو أربعةي أقكاؿ أحدىا(1)﴾ فىأىٍرسى
(2) 

كاإلضافة إليو دعاؾى  ،و اسـي الكادمأنَّ  :انيكالثٌ  ،يؿي بو جاء السٌ  و بحره ألنَّ  ؛يؿ إليوكىري كأضاؼ السٌ كالس  
كافى  فٍ إكالنباتي  ،خاشعةن  ا أمٍ كدعاهي صاح بو كطمىبىوي ساجدن  وكدعا بو سٌماه ب ،كالٌشر كعميو في الخيرً 

الٌ  ،ساؽه فيك شجره  لوي  ليو لمنٌ  ، فيك حىشيشه كا  كساجدةن  ،-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-بيٌ كضمير دىعكتو كا 
مٌ ا إمٌ كتمشي أيضن  ،حاؿه مف األشجار  كببل قدـو  ،ساجدةن ماشيةن  أك مترادفةه أمٍ  (3)ا مبتدأ ....ا حاؿه كا 

 .كما كافة ،كأفَّ استئناؼ :قكلو صفةي ساؽو 

 حريؾً بالتٌ االكتابةي كالٌسطىر طر أيضن كالسٌ  ،اكغىرىسى سطرن  ،اسىطرن  ىيء بنالصَّؼ  مف الشٌ  :طرالسٌ  
رىعىوي  :كسىطىرىهي  ،كسىطىرى كىتىبى  ،مثميو كـي  ،ككتابةن  ،اككتابن  ،كتب الكاتبي كىٍتبنا ،صى  ،كالكتابي الحي

 ،كالقىدىر.كالفىرضي 

ـي  :(4)قاؿ ابفي األعرابي   مف  و جاءى ألنَّ /أ(؛ 48؛ )ؽالمعاني أىؿً  كفي اصطبلحً  الكاتبي عندىـ العاًل
 أمٍ  (5)راسةي الشدَّةي كالشٌ  :ـ كىكرى مف العى  يؿً السٌ  و صفةي أنَّ  :الثي الثٌ  سببي الخرابً  فكافى  ًقبىمو ماءه أحمرى 

رىذي ج  ابع الالرٌ  امعً مسجد الجٌ  مف بابً   ال تمنعي منو فيككفي سيبلن 
(6). 

                                                           
 .16/34سبأ، (1)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" المسناة التي بنتيا بمقيس سكرنا كسدنا ينتفعكف بالسيؿ بكاسطتو." ينظر: الٌطيبي،  (2)
 .11/504حاشية الٌطيبي عمى الكشاؼ، 

 فً األصل: طمس بمقدار كلمة.(3)

كىك مف مكالي بني ىاشـ، ككاف أبكه ، المعركؼ بابف األعرابي الككفي صاحب المغة؛ ق(767)بك عبد ا محمد بف زيادىك:أ(4)
ينظر: ابف خمكاف، كفيات .و مف مكالي بني شيباف، ككاف أحد العالميف بالمغة المشيكريف بمعرفتيازياد عبدا سنديا، كقيؿ إنٌ 

 .6/131، الزركمي، األعبلـ، 4/306األعياف،

س كالٌشراسة. كىك شرس كأشرس، أم عسير في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "رجؿ شرس، أم سيئ الخمؽ بيف الٌشر  (5)
 .4/77شديد الخبلؼ." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،

." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، (6) ذي ضرب مف الفأر كالجمع الًجرذافي  .1/119في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الجيرى
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نَّاتيـ كمؤلىا رمبلن األعمى فثىقىبى السٌ   رَّبى جى ـي الٌصبيٌ  ،كر مف أسفمو فسىاؿى منو فىخى  ،مشيكره  :كعيرا
فة عىرـه كعارـه كالصٌ 

 ،المطري الغير  الميبالي مف كثرتو كقكتو ا أمٍ كعمى ىذا يككفي المكصكؼي محذكفن  ،(1)
كىت لمسٌ  تيا كاد إلرادة بياف سيكء الحاؿ كشدٌ مافى بالسٌ ككىصىؼى الزٌ  ،عظيـً كتنكيف غيرَّة لمتٌ  ،نةكضمير حى

ر الدٌ في ذلؾ الزٌ  يباء نكف الميقحطىةي بفرس أدىـ كجعؿ تمؾ الس نَّة الشٌ السٌ  :كىي ،ىـ كمَّياماف شبَّو أعصي
ييىت بدعائو كالغيرَّة في ذلؾ األدىـالٌ   .تي حى

 طاح المفعكؿ األكؿٌ كالبً  ،عارضً  كجادى صفةي  ،أك بحكت ت أك بدعكتوً ؽ بأحيى عمٌ تى يى  بعارضو  :قكلو 
فٍ  ،اقيرئى منصكبن  ا إفٍ اني سيبن كالثٌ  ،لخمت ثابته بيا  مبتدأى كبيا خبريهي أمٍ  (سىيبه )ا يككفي قيرئى مرفكعن  كا 
رؼ اني كسيبه فاعؿي الظٌ أك يككفي بيا المفعكؿى الثٌ  ،لمبطاح :كضميري بيا ،مفعكؿه ثاني :ممةكالجٌ  ،سيبه 
مؿى السٌ  ا بيا سيبه كعمى األكؿٌ ثابتن  أمٍ  أك عمى  ا لممبالغةً طاح مجازيًّ يب عمى البً ضميري بيا الميبىيَّنة كحي

 .ذكات سىيب أمٍ  المضاؼً  حذؼً 

 ؽي بخمت أمٍ رفية كيتعمٌ الكائنة بيا كأرل أفَّ الباء لمظٌ  طاح أمٍ قكلو بيا صفةه لمبً  كعمى األكؿٌ  :يؿقً  
 .اكتنكر سيبن  كأرل جكاز ذلؾ لتأخرهً  أك حاؿه  :كقيؿى  ،اا قكلو مف اليـٌ صفكه لسيبن طاح سيبن ًخمتى فييا البً 

كذكر شيءه منيا في  ،مسطكرةه في الكتبً  كغيرهي  /ب(48)ؽكقصةي إجابة ديعائو في االستسقاء 
 .طيب الحبيب

كأركل  ،بيمف دعائو فأخصبت (2)الماحمةى  نةى أحيا السٌ  -تعالى–ا  كمف معجزاتو أفَّ  :يقكؿ 
ييىت كركائو فأعجبى بحصكؿ  ،ماف األدىـيا غيرَّةه غراءي في الزٌ كأنَّ  ؛ىكأنبتت حتٌ  ،األرض المكات فحى

                                                           
." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، (1)  .6/261في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "عاًرـه بيٍّف العيراـ بالضـ، أم شىًرسه

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" المحؿ: الجدب، كىك انقطاع المطر كيبس االرض مف الكبلء. يقاؿ: بمد ماحؿ،  (2)
 .6/261كىرم، الٌصحاح،كزماف ماحؿ، كأرض محؿ كأرض محكؿ." ينظر: الجٌ 
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ـٌ أك فتح بيا فيضن  طاحي حييتالبً  إلى أفٍ  كر في ظمماتوً يؽ كظيكر النٌ حاؿ الضٌ  الٌسنة في ا مف فيكض الي
شدَّ ميسَّانه المحيطي األجـٌ األسجـ
(1). 

كحي السرائر الظٌ ذم ظاىريه الظٌ الٌ  بيٌ عمى النٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   مطمع  دو كاىر محمٌ كاىر كباطنو ري
 كعمى آلو كصحبو األخيار. األنكارً 

اري سىاًجدىةن  -78 ًتًو األىٍشجى اءىٍت ًلدىٍعكى  جى
 

ـً   مىى سىاؽو ًبَلى قىدى  تىٍمًشي ًإلىٍيًو عى
 كىأىنَّمىا سىطىرىٍت سىٍطرنا ًلمىا كىتىبىٍت   -79 

 
طّْ ًبالمَّقىـً   كعييىا ًمٍف بىًديًع اٍلخى فيري

(2) 

 
ٌرزتييا :ككىتبتي الًقربةى مع كالكٍتب الجٌ  ،الٌنثرً  ييطمؽي الكاتبي عمى مؤلؼً /أ(49)ؽ البديعي بمعنى  .حى

ككف مصدر لىقىمتي كبالسٌ  ،ريؽً الطٌ  كسطى  :قىـ بالفتحً كالمٌ  ،العجيبي  الغىريبي  الميبدىع اسـ المفعكؿ أمٍ 
ـٌ إذا سدىدتى فىمىو ،ريؽى الطٌ  ا كالبلـي في لمَّ  ،إذا ابتمىعىيا كمصدري لًقمىيا بالكسرً  ،كغيرىه القيميو بالضَّ
 .ا بمعنى الباء أك بمعناهي كيككف صفةي سطرمٌ :إكتبى 

طر آثاري فركع كالمرادي مف السٌ  ،ا كتبتيولمٌ  ؛إليو محذكؼه أمٍ  مير العائدي كالضٌ  ،مكصكلةه  :كما 
 .جر بسبب المجيءالشٌ 

بمعنى في  :كييركل بالباء كىي (،كتبتبػ)ؽ يتعمٌ  قـً في المٌ  قكلوً  (،المٌ )مف بديع الخٌط بيافه  :قكلو 
مسطكرة في الٌسير -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-بدعكتوً  األشجارً  مجيءكقصة  ،ي جمىستي بالمسجدكما ف

يا في طيب الحبيبً   .كذيكرى بعضي

رادتو  بنظرهً  أحدثى -تعالى–ا  كمنيا أفَّ : يقكؿي    حيفى  جرً حياةن في الشٌ -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -كا 
كقيا كأىدابيا دعاهي إليوً  ـي عميو فجاءت خاضعةن منقادةن لمً  ،شيؽ  األرضتى  (3)فأخذت بعيري  ـى كى ا حى كتىقدي

 ،ً المتدٌبر كالخط المكتكب لمفاىـً  ،كاآلثاري تفيدي المعاني لميعتىبر ؽالش قك  ؾكتم ،ببل قدـ تمشي عمى ساؽو 

                                                           
(1)  . في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" سجـ الٌدمع سجكمنا كسجامنا: ساؿ كانسجـ. كسجمت العيف دمعيا. كعيف سجـك

 .6/225كأرض مسجكمة، أم ممطكرة." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،
 .428البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)
ثؿ كالطرفاء." ينظر: رطى كاألفي األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "اليدب، كىك كؿ كرؽ ليس لو عرض، مثؿ كرؽ األ (3)

 .6/35الجكىرم، الصحاح،
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 ،ريؽسطرت بفركعيا بالخط الحسف األنيؽ حجة شاىدة عمى صفحة كجو الطٌ  األشجارً  تمؾى  كأفَّ 
 .ببل ارتياب الكاشفةً  الكاضحةً  كاب كالبٌينةً اطؽ بالصٌ كالٌسجٌؿ النٌ  طٌ خكذلؾ ال

 داة الثقميف. كعمى آلو كصحبو ىي  دو د سادات الككنيف محمٌ عمى سيٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  

سى ةً  أنَّ مامى غى الٍ  ؿي ثٍ مً  -80  (1)مييًو حرَّ كطيسو لميجيًر حى قً تى       رة ه ارى سائً ى ى

ـي /ب(49)ؽ  فٍ مً  أمٍ  ؟أيفى  فٍ مً ا بمعنى إمٌ  :كأنَّى ،ـ ككىممىةميوي أك كىكىمً ثكالغمامةي م ،سحابه يىغيـٌ  :الغما
دى أمٌ  ؟إلى أٌم مكضعو  مكضعو  أمٌ  ا ا أك راكبن ماشين  أمٍ  ؟أك بمعنى كيؼى  يري السٌ  حصؿى  جيةو  في أمٌ  قصى

 .اا أك بطيئن أك سريعن 

،التٌنك  :يسي كالطٌ  .حفظو عنو :يءً كقاه الشٌ   ميى الكطيسي  :اؿي كيق ري  ،(2)اليجير الحرب تً إذا اشتد :حى
كالبحري الحكضي الكبيري كيبس الحمض ،انصؼ النيار إذا كاف حارًّ  :كالياجرةي 

(3). 

 مثؿي ذىابً  ،ً الخكارؽ فٍ مً  أك المذككرً  األشجارً  مجيءي : أمٍ  خبري مبتدأ محذكؼو  :مثؿي : قكلو
أك منصكبه حاؿه مف  ،ىي ا مرفكعه خبر مبتدأ محذكؼو كسائرة إمٌ  ،كتظميميا في ككنيا ميعجزةه  الغمامةً 
أك ىي سائرةه كالجممةي  جيةو  كفي أمٌ  ؟أك مف أيف سارى  ؟سائرة كيؼ سارى  مثؿ الغمامةً  ؛أمٍ  الغمامةً 

 .الغمامةً  ا لحاؿً ا كبيانن االسميةي يككفي استئنافن 

كاقيةن إياه أك استئناؼ كعمى  ؛أمٍ  ائرةو س ضميرً  فٍ و حاؿه مً عمى أنَّ  صبً النٌ  تقيو في محؿً :قكلو 
 .اا أيضن أك بيانن  االسميةً  الجممةً  فٍ  مً يككفى بدالن  جازى أفٍ  فعً الرٌ  تقديرً 

                                                           
 .428البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)

ٌجكىرم، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" اليجير: يبيس الحمض اٌلذل كسرتو الماشية. كىجر أم ترؾ." ينظر: ال (2)
 .3/417الٌصحاح،

: ما مىميحى كأىمىرَّ مف النبات، كالرمث كاأل (3) ثؿ كالٌطرفاء كنحكىا. كالخمة مف في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "الحىٍمضي
بز اإلبؿ كالحىٍمضي فاكيتيا، كيقاؿ لح مَّةي خي م، كىر ميا. كالجمع الحمكض." ينظر: الجالنبت: ما كاف حمكا. تقكؿ العرب: الخي

 .4/209الٌصحاح،
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 ،رً صب أك الجٌ النٌ  فيككفي في محؿً  ،كيككفي صفةى حٌر أك كطيس ييركل بالبلـً  ،لميجير :قكلو 
ميى صفةه كطيس كقصةي  ،بحمي ؽي ا لمٌتجريد أك بمعنى في كيتعمٌ إمٌ  :كييركل بالباء كىك  تظميؿً  كحى

 .الحبيب في طيبً  قد ذيكرتٍ  (1)الغماـً 

ٌر الشٌ  مثؿي الغماـ في تظميموً  كارتجاحوً  بإشارتوً  جرً الشٌ  مجيءمىثؿ  :يقكؿ   فإفَّ  ،باتباعو مسً مف حى
رىهي حيفى  ميى الكطيسي كعّـَ النفيري /أ(50)ؽربَّ األرباب كما نىصى مف أذل الحٌر إذا  ، كقاهي بظٌؿ الغماـً حى

ًميى كطيسي اليجيرً   .حى

دو كعمى آلو كصحبو أىؿ القيرب كالًكصاًؿ محمٌ  د أكلي الكماؿ، كأحب  عمى سيٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ 
ٍحبو كآؿ.  خيًر صى

ـً  -81 كرىةى القىسى ًر الميٍنشىؽّْ إفَّ لىوي     ًمٍف قىٍمًبًو ًنٍسبىةن مىٍبري أىٍقسىٍمتي بالقىمى
(2) 

مىبىوي  نكرهً  ا لغمبةً قمرن  القمري  يى مٌ كسي  ،بوً  حمؼى  :أقسـى بو كالمناسبةي مجكَّزةه  ،نكرى الككاكب مف قىمىرىه غى
كحدةو اعتبار عف  يئيف تككفي عبارةبيف الشٌ  سبةي كالنٌ  ،بوً تقمٌ  ا لكثرةً كسيمٍّيى القمبي قمبن  ،ال مكجبةه  وي نسى ك م

نا ىي  كالٌظاىري أفَّ المرادى مف الٌنسبةً  ،كقد يككفي ذلؾى باعتباًر جامعو بينيما ،بينيما بكجوو مف الكجكهً 
 .الجامعي كىذا حسفه إذا كافى 

حصمت  تمؾى الٌنسبةً  ليدؿَّ عمى أفَّ  ؛أك يككفي كيًضعى ًمف مكضعى الباءً  (نسبةن ػ)ا بقن متعمٌ  بالقمرً  :قكلوي  
 .فافيـ ،باإلفاضًة مف قمبوً  لوي 

                                                           
اًبًو، كىىيكى  الٌرسكؿ تىٍظًميؿي قٌصة أىمَّا  1 اـً ًفي التٍّيًو، فىقىٍد تقدـ ذكر حديث الغمامة التى رآىا بحيرا تيًظم وي ًمٍف بىٍيًف أىٍصحى ًباٍلغىمى

ارىةو، كىىىذىا أىٍبيىري ًمفٍ  ـى ًفي ًتجى ًو أىًبي طىاًلبو كىىيكى قادـ إلى الشَّا ٍحبىةى عىمٍّ كىافى كىىيكى قىٍبؿى أىٍف ًجيىًة أىنَّوي  اٍبفي اٍثنىتىٍي عىٍشرىةى سىنىةن، صي
اًبًو، فىيىذىا أىشىد  ًفي ااًلٍعًتنىاًء، كىأىظٍ  كىانىًت اٍلغىمىامىةي تيًظم وي كىٍحدىهي ًمٍف بىٍيًف أىٍصحى ى ًإلىٍيًو، كى اـو بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ييكحى يىري ًمٍف غىمى

كدى ًمفٍ  ا فىًإفَّ اٍلمىٍقصي . كىأىٍيضن ـٍ اـً  كىغىٍيرىىي . تىٍظًميًؿ اٍلغىمى رٍّ ـٍ ًإلىٍيًو ًمٍف ًشدًَّة اٍلحى  ًإنَّمىا كىافى اًلٍحًتيىاًجًي
 .1/429،)مف كتاب البداية كالنياية البف كثير( ينظر:الدمشقٌي، معجزات النبيٌ  
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بىرَّ بو :برَّه  وي مبنين  ،أحسفى إليو :أطاعو كى جَّ كالباءي في  ،كبىرَّعميو تفىضؿَّ عميو ،ا لممفعكؿ قبؿكبيرَّ حى
و معجزةه مف كأنَّ  ،إٌما أٍف يتعٌمؽ بأقسمتي فيككف الميٍقسـي بو القمر المنشؽي  :يحتمؿي كجييف بالقمرً 

ـي بو محذكفن  تي ىي آياتي قدرتوً معجزاتو الٌ  مٌ  ،برىبٍّ القمرً  ؛ا أمٍ الباىرة ، أك يككفي المضاؼي الميقسى ا كا 
ـي ما في خير إفَّ  كلكفَّ  ،ً لو ًمف قمًبو نسبةن بالقمر أقسمتي با أفَّ  :ؽ بقكلو : نسبةن أمٍ يتعمٌ  أفٍ  تقدي

اني كعمى الثٌ  ،إلى القمرً  ضمير لوي  قميؿه كعمى األكؿٌ  سبةً ؽ الباء بالنٌ عمييا غير مقبكؿ، كتعمٌ 
 .-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -بيٍّ النٌ  /ب(50)ؽإلى

صفتييا أك حاؿه مف ضميرىا المستكٌف في الخبر إذا  القسـً  (1)كمبركرةي  ،قكليوي:نسبةن اسـي إفَّ  
 كالمبركرةي  ،في لوي  رً أك المقدٌ  (نسبةن ػ)ب ؽي اإلضافةي لفظيَّةه، كقكلو: إفَّ لو جكابي القسـ كمف لبلبتداًء كيتعمٌ 

ا أك يككفي بارًّ  ا إلى قمبوً شبين  ؛نسبةن أمٍ  لوي  لك أقسـى أحده أفَّ  :يعني الٌصادقةي ببل شيبيةو  :ىي القسـً 
ا عميو  صٌمى -بٌي النٌ  صادقةن مف قمبً  ؛المنشؽٍّ نسبةن لو مبركرةن أمٍ  ا تقديريهي أقسمتي بالقمرً صادقن 

مىكاًتوً  -بيٍّ لمنٌ  أك أقسمتي با إفَّ   -سٌمـ ك  ـى عميو صى  مف قمبو رىادى عميو نظراًتًو نسبةن بالقمرً  -أدا
 .القمر كشىؽٍّ قمًبًو مذككره في طيب الحبيب انشقاؽً  المنشٌؽ مبركرةى القسـ كقٌصةى 

ا شىبين  ذم ىكيشبيوي الٌ  التماـً  لمبدرً  كالحٌؽ إفَّ  ،دؽً بالصٌ  اىدً شٌ ال المنشؽً  بالقمرً  يقكؿي : أقسمتي  
فَّ  ،ةً البشريٌ  خيرً  ف قمبً ا ممستفادن  سبةي النٌ  كتمؾى  بل كبلـو ثابته بً  ذلؾى  ألفَّ  ؛قساـً بارٌّ في ىذا اال الخالؽى  كا 

 بل اختبلؼو بً  كاإلتماًـ  في االنشقاؽً  كذلؾى  ،يتأٌتى فىًطفو  يتصٌكر مف كجكهو شٌتى كبيانيا كتفصيميا لكؿٌ 
ـى النٌ  ييحسفي  كفي األخذ مف  ،بل احتراؽبً  كفي االستنارة كاإلنارة لكفٍ  ،كاإلشراؽ فاءً كالصٌ  كفي المطؼً  ،ظا

فَّ  الكريـ،المعالي كاإلفاضة عمى   المنازؿً  قطعً  كفي سرعةً  ،عاقؿو  كؿٌ  آيةه ًمف آياًت ا عندى  ككنوي  كا 
 .مماتكالظ   في المجاىؿً  بوً  كفي االىتداءً  ،كالمقاماتً 

 كعمى آلو كصحبوً  دو بٌي المؤيد المنصكر محمٌ قمب النٌ  ،عمى أعظـ بيتو معمكر سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 إلى يكـ الٌنشكر.

                                                           
 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" مبركرة: صفة نسبة، كاإلضافة لفظية أك حاؿ." (1)
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ٍنوي عىمي -82 ـو    ككيؿُّ طىٍرؼو ًمفى الكيفَّاًر عى ٍيرو كًمٍف كىرى كىل الغارُّ ًمٍف خى كمىا حى
(1) 

: الخيري نىٍقبه في الجٌ  :جمعىوي كأحاطى بو، الغاري  :حكاهي /أ(51)ؽ  ما لوي  بؿ، الخيري ضٌد الٌشٌر كقيؿى
أك ًعكىضه عف  عظيـً المتٌ خيرو ككرـو إمٌ  كتنكيفي  ،القياسً  خبلؼً  ىصيغتا تفضيؿو عم :عاقبةه حميدةه كىما

 -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-كًمٍف بياف ما جعؿ نفسىو كذاتىو  ،ككرموً  البشرً  خيري  :أمٍ  إليوً  ضاؼً المي 
ـي كالعدؿً  المرادي مف الكرـً  ك يككفي أ ،كالكرـً  الخيرً  مىحضى   ،البشرً  خيرً  كجكدي  و أرادى بالخيرً ككأنَّ  ،الكري
 .-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -بٌي لمنٌ  عنوي  كقكلو : ًمف الكفاًر صفةي طىرؼ كضميره ، تماـى صفاتو كبالكرـً 

 ،بعمي ؽي يتعمٌ  كعنوي  ،ا أك صفةن، ككؿ  طىرؼو مبتدأه، كعمي خبرهي يككفى ماضين  أفٍ  يجكزي  :كعىًمي
أحكاهي الغاري  :أمٍ  إلى المكصكؿً  اجعً الرٌ  المحذكؼً  ميرً الضٌ  فٍ مً  عمى الحاؿً  صبً النٌ  ممةي في محؿً كالجٌ 

ًمين  ، كقكلو: ما حكل مبتدأه خبرهي مف الكفار عى  ،ًمف جممة معجزاتو ما حكل :محذكؼه أمٍ  ا عنو كٌؿ طرؼو
 .الحبيب فيي مذككرة ه في طيبً  الغارً  ا قصةي كأمٌ 

ذم يىٍزرم عمى الغاري مف كجكد خيًر األخيار، كمف الكـر المدرار الٌ  بوً  ما أحاطى  وً معجزاتنٍ يقكؿ: كمً 
ج البحارً  ار مف أكلئؾ الكفرةي  عنو األنصارً  يى مً كقد عى  ،لىجى األعمى أٍف ال  كال غىركى مف األكموً  ،الفيجَّ

 .يرل البدرى أتـٌ كشمسى السماء

 كعمى آلو كصحبو أئمة األكلياًء. دو كاألنبياء محمٌ  سؿً عمى أفضؿ الرٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  

ـٍ يىًرما    كى  -83 دّْيؽي ل ٍدؽي في الغاًر كالصّْ ـٍ يقكلكفى ما بالغاًر ًمف إرً فالصّْ  (2)ـً ىي

، كرجؿي  :في كعدهً  صدؽى  دكؽه أمٍ  اا عمٌ إذا كافى متحامين  :ًصٍدؽو  أتى بما التـز  ؛ال ينبغي، كرمحه صى
ٍمبه قكمٌّ حصؿى لوي  مف  :في البداياتً  /ب(51)ؽ دؽي كالصٌ  ،مف الكماالًت الر محيَّة كيٌؿ ما أمكفى  صي

ممة العقائًؿ كالخيراًت،كفي النٌ  كالكماالت، كالٌصٌديؽ صيغةي مبالغة  الفضائؿً  ياياًت يشتمؿي عمى كؿٌ جي
 .مشتقَّةه منو
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ًرـى جمديهي انتفخى يىًرـي بالكسرً  يجكز أفٍ  ا(لـ يىًرم)قكلو:   ًرـى أنفيوي إذا غىًضبى  ،يككفى ًمف كى  ألفَّ  ؛كًمف كى
ٍيمه  كيحتمؿي أفٍ  ،ينتفخي  الغضبافى  وي يككفى مف رىامىو يىريميو رى : ال تىًرٍموي أمٍ  ،ا بىًرحى وي فحذؼي  ؛يقاؿي  ال تىٍبًرحي

 .الميـ عارضةن فكافى االلتقاءي باؽو  كةً أك لككًف حر  ،لمٌضركرةً  كأنَّوي  ،القياسً  عمى خبلؼً  الياءً 

 الخكؼً  ارً علـ يتغيرا مف حاليما باستش فالمعنى عمى األكؿٌ  ،ما ال يجكز لغيرهً  اعرً كيجكزي لمشٌ  
 ،ااني لـ يىًرمى تمكنيما كًصدؽ يقينيما، كعمى الثٌ  لكماؿً  كالقدرً  كالحذر، كلـ يغضبا عمى القضاءً 

يىا كبعضي النٌ  نٌ  ،اظـكما ذلؾ مف النٌ  ،ؤيةًمف الرٌ  البنيةً  مجيكؿً  بصيغةً اس يقرأي لـ ييرى مىمو عمى كا  ما حى
 .لـ يىًرما، كالكجوي ما ذكرنا كىذا البيت كالتٌفسير لبيتو قٍبمىوي  ذلؾ عجزيه عف تأكيؿً 

ًصدؽه  ؛وفإنَّ -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى- بي  دؽ النٌ كالمرادي بالصٌ  ،أحده  :قاؿ: ما بالٌداًر أىًريـه كأىًرمهأمٍ يي  
دؽً  ،كما ىك ٌديؽ أبك بكرو  ،في كٌؿ فضيمةو  كعنده الكماؿي  ،كىك المأخذ لمصٍّ -رضي ا عنو-كمف الصٍّ

مقاـ  صديؽً كالتٌ  ،اسالنٌ  بعضً  كالٌركاية عندى  ،- سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-أكمؿي رقائؽ ًصٍدًقًو  ؛وفإنَّ 
دَّؽى ًبوً :﴿-كىك ركايةه مىميحةه كفييا إشارةه إلى قكليتعالى ،كالٌصٌديؽ صى ٍدًؽ كى اءى ًبالصّْ فيككفي (1)﴾كىالًَّذم جى
 .صديؽً التٌ  كصاحبي  دؽً صاحبي الصٌ  ؛فييما أمٍ  ضاؼً المي  بحذؼً 

كذلؾى كلـ يرما حاؿه  ٍم؛ديؽي خبريهي محذكؼه أكفي الغار خبره، كقكلو: الصٌ  ،مبتدأه  (دؽي الصٌ )قكلو:  
دؽي كالتٌ  أك لـ يرما  ،كالٌصٌديؽي كائناف في الغاًر غيرى كارميف أك غير رائميف/أ( 52)ؽ قدير: فالصٍّ

أك لـ  ،دؽ كالصديؽي غيري كارميف كرائميف كائنيف في الغارً قدير فالصٌ كالتٌ  ،كفي الغار حاؿه  ،خبريىما
كما في: جئتيوي كالجيشي قادـه، فيككفي  ميرً الضٌ  ةه عفً اليخاني حاؿه كالمصراعي الثٌ  ،يرما خبره بعدى خبرو 

 .لـ يرما مقارنيف بقكليـ ما بالغار ًمف أًرـ، كًمٍف فيو زائدةه لتأكيد الٌنفي :قديري حاؿى مقارنةو كالتٌ 

كفاري كال ،كًشرًَّة األشرارً  ،األغيارً  بغيرً  أكل إلى الغار خيري األخياًر كأبر  األبرار مع صاحبوً  :يقكؿي  
ًردا عمى القضاء كالقدر، كما أكرثيما  (2)إلى جيتيما نيظَّاًر، كقد أغشاىـ عنيما الكاحدي القيَّار، فما حى

                                                           
 .33/39الٌزمر، (1)

الغضب. يقكؿ: مف حرد بالكسر فيك حارد كحرداف." ينظر: الجكىرم،  :في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الحرد (2)
 .1/69الصحاح،
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كرى  ٍبفى كالخى الجي
 كما بىًرحا عف إقامتيما كتكٌطنيما كالعادةي أفٍ  ،أك ما انحرفا عف تمكنيما كتمكينيما (1)
ؿَّ في ذلؾى يككفى في الجٌ  ، كقد حى كىـ يطمبكف كينظركف في  كالكقارً  مـً الح ؼي الغاًر قابًؿ الغاري

رمكا بأفَّ   -تعالى–، كسمبى ا 2اإلنجاًدكاإلغكاًر بالجٌد األىٍلدد مف  ما في الغارً  إدراكيـ كأبصارىـ فىجى
 .اإلظيار كاإلخفاء كىك المنفردي باإلسماع كاإلصمامكاإلراءةكاإلعماء كقدرتوً  ًمف بإرادتوً  بحافى فسي .أحدو 

دو عمى أكمؿ أصحاب الكماؿ كاإلكماؿ، كأفضؿ ذكم الفضائؿ كاإلفضاؿ محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ لمٌ ا 
 كعمى آلو كصحبو ما طمعى ىبلؿ كسيًمعى إىبلؿ.

ظىنُّكا العىٍنكىبيكتى  ظىنُّكا -84 ـى كى ا مى الحى
 عمى 

 

ـٍ عمى   ـٍ يىٍنًسٍج كلى ٍيًر البىًريًَّة لى ـً تى خى  حي
ًكقىايىةي اً أىٍغنىٍت عىٍف ميضاعىفىةو  -85 

 ًمفى 
 

كعً مف    (3)ـً طي ًمف األي  كىعىف عاؿو  الدُّري

 
، البرٌيةي فعيمةه ًمٍف بىرىاهي ا  ـي مثؿي تمرةو كتمرو مىقىوه، قكلو-تعالى–الحمامةي كالحما عمى  /ب(52ؽ(:خى

ـى  ؛أمٍ  البرٌيةً  خيرً  يمانن حكلوي  كدارى  طاؼى  حكلوي  عمى طريقو كمىدخمو كمىمٌره، حا ا، كقاه حفظو ، ، يحكـي حى
 .اعؼى ضالمضاعفة مؤنث اسـي المفعكؿ مف 

مٌ  ،سجا في النٌ إمٌ  :بيانيا كالمضاعفة يحتمؿي كجييف (ركعًمفى الدٌ )كقكلو:    :ا في الم بس كىيكا 
ري مف درعو مضاعفةو مف قديكافى التٌ  إفٍ  ،بعيضً كالتٌ  لمبيافً  (فٍ مً )الميظاىىرةي بيف الٌدرعيف، ككمتا كىًممىةي 

 ،فقط أك يككفي لمبيافً  الحصكفً  فٍ مً  ؛أمٍ  مؤنث سماعٌي كعف ًحٍصفو عاؿو مف األطـً  :رعكالدٌ  ،ركعالدٌ 
 .ركع المضاعفةمف الدٌ  ؛أمٍ 

 قديرى التٌ  ؛ألفَّ  ،اء لمضركرةً التٌ  بحذؼً  ،ا لعاليةو يمن خكعاؿو عمى ىذا يككف تر  ،العاليةً  ـً طي كمف األي  
فَّؼي كيثٌقؿي  مثؿ األجـً  األطـً  االسـ برأسوً  معاممةى  عيكمؿى بوً  ـى ث   ،األطـً ةو مف يعال آطاـه  :معي كالجٌ  ،ييخى
ـه كجي  ،يا أكماتة كجمعي مى كالكاحدةي أىطىمىةه مثؿ أكى  المدينةً  كانت ألىؿً  حصكفه  :كىي  ،مع األكـ آكاـكأىكى

                                                           
كر: الضعؼ. رجؿ خكار، كرمح خكار، كأرض خكارة، كالجمع خكر." ينظر:  (1) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:" الخى

 .3/214الٌجكىرم، الٌصحاح،
2
 دىٍأدىدى  ، مادة:القامكس المحيط،الفيركزآبادم. الدَّدي : المٍَّيكي كالمًَّعبي  
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كالمراد مف األطـ ، كجمعي األيكيـ آكاـ كىعينيؽو كأعناؽو  ،كجمع اآلكاـ أيكيـ كىًكتابو ككيتيبو  ،كجبؿو كًجباؿو 
 .الحصكفً  مطمؽي 

اني، كعمى كا الثٌ مفعكؿ ثافو لظنٌ  (لـ ينسجٍ )ا، قكلو: ككذا كقايةي اً أيضن  ،استئناؼه  (كاظنٌ )قكلو:  
عمى خيرً  كا العنكبكتى غيرى ظنٌ  ؛أمٍ  بنسجو  ؽي يتعمٌ  يككفى  ا أفٍ قيف إمٌ يحتمؿي طري كقكلو:لـ يحـً  ةً البريٌ  ناسجو

 :   :شعر ا عمى طريقة قكلوؿ محذكفن كا األكٌ اني مف ظنٌ كالمفعكؿ الثٌ  إلى العنكبكتً  اضميرن 

 ]مجزكء الٌرجز[                                                           

مىاءن باًردن عى   (1)امىٍفتييا ًتٍبنان كى

ـى مى كا الحى ظنٌ  ؛أمٍ  قديرً إلى التٌ  المحتاجى  ناسبي بما يي  قديري كىي التٌ   أككرى كما باضى عمى باب الغارً  ا
ـى كا الحى ظنٌ  قديري كالتٌ  ،ةً البريٌ  ذم فيو خيري الٌ  ، كا العنكبكتى كظنٌ  الغارً  كال بائضو عمى بابً  مؤكدو  غيرى  ما

مٌ /أ( 53)ؽ ؿ بالمًَّؼ كالنَّشًر األكٌ  كاا لظنٌ  ثانين ا أٍف يككفى مفعكالن غيرى ناسجو كال حائـو عمى خيًر البرٌيًة كا 
: ظنٌ كالتٌ  (2)[المرتَّبً  الغيرً ] ـى غيرى حائـو عمى خيًر البرٌيةً قديري  ؛أمٍ  كقكلو: أغنت خبري كقايةي  ،كا الحما

 .كاألطـً  ركعً ميغنيةه عف الدٌ  اً  كقايةي 

                                                           
قصب الزرع بعد أف يدرس, "شتت" يركل في  -بكسر التاء كسككف الباء-أطعمتيا كقدمت ليا ما تأكمو, "تبنا" الشرح: "عمفتيا": (1)

 مكانو "بدت" كىما بمعنى كاحد، "ىمالة" صيغة مبالغة, مف ىممت العيف, إذا ىمرت بالدمكع.
 عمى عادة الدكاب.المعنى: قد أشبعت الدابة تبنا, كأركيتيا ماء حتى فاضت عيناىا بالدمكع مف الشبع 

اإلعراب: "عمفتيا" فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ أكؿ, "تبنا" مفعكؿ ثافو منصكب بالفتحة الظاىرة, "كماء" الكاك عاطفة, ماء مفعكؿ بو لفعؿ 
 .محذكؼ تقديره: كسقيتيا ماء, "باردا" صفة لماء منصكبة بالفتحة الظاىرة

كف العامؿ في المعطكؼ عميو ال يتسمط عمى المعطكؼ، إذ ال يقاؿ: الشاىد: في "كماء", فإنو ال يمكف عطفو عمى ما قبمو؛ لك
 عمفتيا ماء.

ما عمى أف "عمفتيا" بمعنى أنمتيا,  كمف أجؿ ذلؾ كاف نصبو عمى أحد أقكاؿ ثبلثة: إما عمى تقدير فعؿ يعطؼ عمى "عمفتيا", كا 
ما النصب عمى المعية.  كا 

الٌديكاف، شرح  . ينظر:الٌرمة مذك البيت ل.169/ 2مغني المبيب  ،بف ىشاـكا، 334/ 1ابف عقيؿ ، ذكره مف شراح األلفية ينظر:
 .3/1862الباىمي،

واب)غٌر المرتب(؛ ألنا ) ال( ال تدخل على غٌر ألناها موغلة فً التنكٌر.(2)  هكذا وردت و الصا
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في ظٌؿ ذلؾ  ،ارختدراًؾ كجكًد المي إعف  ،فارا أعمى الحفيظي الٌستٌار أعيفى أكلئؾى الكي يقكؿ : لمَّ  
كًدهً  ،حسبكا أفَّ الغارى ما أضاءى بكجكده ،الغارً  ٍسعىوي في  ،كما سىًعدى بميامف كري ـى لـ يبذيٍؿ كي كأفَّ الحما

ًنًو ، كأفَّ العنكبكتى لـ ينسج  ٍأمى رىؼى اي كؿَّ  الخدمة عمى بابً  مىٍرىىـً الخدمًة عمى عتبة مى مسكًنًو، كصى
، ككأفَّ بيتى  عدكًٍّه الممقكًت، بىٍيض الحماـً  كبيًت العنكبكًت، فكأفَّ بىٍيضى الحماـً بىٍيضه ًمٍف حديدو

ًشٍيد، فكقايةي  كعف  ،ضاعفًة الدَّافعةركع المي تعالى أٍغنىٍت عف الدٌ  اً  العنكبكت ًحٍصفه ًمفى الحجًر مى
 .صاًؿ القاطعةً كالنٍّ  العاليةً  صكفً الحي 

ظٍّ محظكظ سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   ا كبنظًر عنايتؾى الكبرل أبدن  ،عمى مىٍف ىك ًمفى الكرامًة العيميا بأكفر حى
 دو خيًر البريًَّة، كعمى آلًو كصحًبًو الرَّضيًَّة المىٍرضية.ممحكظ، محمٌ 

ًنٍمتي ًجكاران كاستجٍرتي ًبًو    إالٌ  اما ضامني الٌدىري يكمن  -86 ـً  كى ـٍ ييضى ًمٍنوي لى
(1) 

كالمرادي  ،استعاذى بو :، استجارى بوىر في ىمـو كالدٌ : ىر قد ذيًكرى في قكلوكمعنى الدٌ  ،ظمىمىو :ضامىوي 
كجدىه، كناؿى منو أثَّرى فيو كنالىو  :ا نالىوي كفي ركايةو ضيمن  ،كىك مفعكؿه فيو ،نا مطمؽي الكقتً مف اليكـ ىي 
: جاكىرى بو مجاكرةن كًجكارن لممظمكـ الٌ اًر ار معركؼه كالجٌ أعطاهي، الجٌ   ا بالكسرً ذم ييجيريه ًمفى الظَّالـ، كيقاؿي

 (2)"ييجاكري في العشر األكاخر -عميو السبلـ-كاف :"كفي الحديثً  /ب(53)ؽكالكسري أفصحي  ،ـكالضٌ 
 .يعتكؼي 

  : تيوي أيضن  الٍمرىأةً كيقاؿي مف -تعالى–كأجارهي ا  ،كاستجارىهي ًمٍف فبلفو فأجارىهي منوي  ،االرَّجؿ جارى
أك مفعكؿه مطمؽ  ،ا مفعكؿ ثافو ا إمٌ كضيمن  ،كىمَّفىوي  :سامىوي  ،اأنقذىهي كقيًرئى: ما سامني الدىري ضيمن  :العذاب

كما كقعى عميَّ ضيـه في  ا:فمعناىي  المكٌحد،ألنَّوي صدرى ًمفى  ؛إسناده مجازمٌّ  ،قكلو: ما ضامني الٌدىر
 .مـ عميياكال يتناكؿي األمراضى كاآلفاًت االضطرارٌيةى إذ ال يجكزي إطبلؽي الظٌ  ،ىرالدٌ 
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 (. 2020، حديث رقـ ) 3/47ينظر: صحيح البخارم،  (2)



 

059 

 

 

: كيمكفي أفٍ   باعتبار أنَّو صادره عمى طريقة زىعماًت العرًب  برى اإلسنادي حقيقة عقميَّةييٍعتى  كقيؿى
ٍفًؽ سميقتيـ كعقيدتيـالجٌ  ي زعماتيـ كعقيدتيـ اىمٌيًة فكأرل أٌف ميكاًفقةى أىًؿ الجٌ  ،اىمية كارده عمى كى

ٍف ظيفَّ ذلؾى بالنٌ  ،الباطمًة ال يجكزي  كالحاؿي أٌني  :ٌف، قكلو: كاستجرتي حاؿه أماظـ فًمٍف بعض الظٌ كا 
كأنَّيما  ؛ىأيريدى بو اتصاؿي االستجارًة بالٌضيـ حتٌ  وي لكنَّ  ،يـاالستجارةى بعدى الضٌ  كال شؾَّ أفَّ  ،مستجيره بو

ٍعؿ ،في كقتو كاحدو   ،كيككف االستثناء باعتباًر إقراًف الفعميف ،الكاك لمعطًؼ عمى ضامني كجى
 .طعـى الكبلـً  ائؽً مرضيٍّ عند الذٌ  في غيركحصكليما في خير النٌ 

 كلنتي أك استثناء في حاؿ ًمفى األحكاًؿ إالٌ  :مف أعـ األحكاؿ أمٍ  (1)غكنمتي استثناء مفرٌ  قكلو: إالٌ 
ا ًنٍمتي فيو  يكمن ا بو إالٌ ا ميستجيرن ىري يكمن قدير: ما ضامني الدٌ في معنى كقتو مف األكقات، كالتٌ  امن ك ًمٍف ي
مٌ ا كائنن جكارن  ا أمٍ ا صفةي جكارن ا منو غيرى ميضيـ، كمنو: إمٌ ًجكارن  كاًر ا ًصمىةي ًنٍمتي كالمرادي ًمفى الجٌ ا منو، كا 
 .الرٍّعايةى بأقصى ما يمكفكار ييكًجبي نا: الحمايةي كالرٍّعايةي، كالجٌ ىي 

ـ صفةي جكارن /أ( 54)ؽ:قكلو  لـ ييظمـ كلـ ييغمىٍب أك لـ ييٍنقىٍص مما ينبغي أٍف ييراعىى  ؛ا أمٍ لـ ييضى
أغناني فيما استجرتي بو -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-ا قبمىو أفَّ إجارتىو كنسبة اتباع ىذا البيًت لمً  مف حٌقوً 

جارًتوً -تعالى–ا  يةً غايةى اإلغناًء فما ظن ؾى بكقا  .كا 

: ما كقعتي في نكائبً   في كقتو مف األكقاًت كأنا استجرتي بجناًبًو الكريـً مف تمؾى  ىرً لدٌ ا يقكؿي
كالحاؿي  البميَّاًت كما مسَّني الس كءي في حاؿو مف األحكاؿ كأنا التجأتي بو مف الكقكًع في تمؾى األكحاؿ إالٌ 

تيوي بنيراًف الًقرل خيرى مى  أه ال ييستباحي كساحى ٍمجى رىاحٌأنٍّي كجدتي جكارىهي مى
(2). 

                                                           
االستثناء المفرغ ىك: ما حذؼ مف جممتو المستثنى منو، كالكبلـ غير مكجب، فبل بد مف األمريف معنا نحك: ما تكمـ ... إال  (1)

 .2/317ينظر: عباس حسف، النحك الكافي، .كاحد ما شاىدت ... إال كاحدنا، ما ذىبت ... إال لكاحد

حيث تأكم إليو اإلبؿ كالغنـ بالميؿ كالمىرىاحي بالفتح المكضع الذم يركح  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الميرىاحي بالضـ (2)
 .1/276منو القـك أك يركحكف إليو كالمغدل مف الغداة" ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،
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 :                                                     شعر

 ] مجزكء الكامؿ [                                                          

احي رى ال بى  سً يٍ قى  ا ابفي فأنى    يا    رانً يٍ نً  فٍ دَّ عى صى  فٍ مى 
(1) 

دو سٌيد الٌرسؿ ذم إذا سألؾى أك سيًئٍمتى بو تىسمع، محمٌ عمى الشَّاًفًع الميشىفَّع الٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ 
 كاألنبياًء، كعمى آلو كصحبو كجميع األكلياء. 

 (2) ]، كمدحوالقرآف الكريـالٌسادس: في  فصؿال[

 (3)ـً النَّدل ًمف خيًر ميٍستىمى  الدَّاريًف ًمٍف يىًدًه   إال اٍستىمىٍمتي كىال اٍلتىمىٍستي ًغنىى  -87

فَّ غنى الد  ىي  االلتماس:  كأنَّوي يريد ما  ،كغنى اآلخرًة بالدٍّيفً  ،نيا بالماؿنا مطمؽي الس ؤاًؿ كالٌطمًب كا 
ؿي ا ممٌ شيئن  اريف أمٍ كقد حصؿ،قكلو: غنى الدٌ  كًمٍف أمكًر الٌديف إالٌ  ،نياطمبتي منو ًمٍف أمكًر الد   ا يحصي

 .اريفبو الغنى في الدٌ 

: ىذا ًغنىى البيًت أمٍ    شيءه ينقضي بو حاجتىوي في البيًت أك يككفي المرادي منو العاـ فييما أمٍ  يقاؿي
 أفٍ  كلؾى  ،كاف عندىهي االثناف عمى كجًو الكماؿ-رحمو ا تعالى -اظـ الماؿى الكافرى كالٌديفى الكامؿى كالنٌ 

اىري أفَّ المرادى مف الغنى: ما ينقىضي بو حاجتىوي؛ ألفَّ اإلضافةى بمعنى في أك بمعنى البلـ، كالظٌ  تجعؿى 
كهه ًمفى المكاًرهً المرادى مفى البيتيف أنَّ   .كقعتي باالستجارًة بوً  إالٌ  /ب(54)ؽو ما مٌسني قط  مكري

                                                           
ابف يقكؿ: مف أحجـ عف الحرب ككره االصطبلء بنارىا كالصبر عمى بمكاىا، كعجز عف الثبات في كجكه أبنائيا، فأنا الشارح:(1)

قيسو ال براح لي فييا كال انحراؼ. كمعنى " فأنا ابف قيسو " فأنا المشيكر بأبيو، المستغني عف تطكيؿ نسبو. فقكلو ال براح، الكجو 
فيو النصب، كلكف الضركرة دعتو إلى رفعيا. كقاؿ سيبكيو: جعؿ ال كميس ىا ىنا فرفع بو النكرة، كجعؿ الخبر مضمران.كالظاىر 

 " عمؿ ليس، ال شاذا، كال قياسا، كلـ يكجد في شئ مف كبلميـ خبر " ال " منصكبا كخبر " ما " كليس.قائؿ أنو، ال تعمؿ " ال
 .1/193، ديكاف الحماسة ، ينظر:أبك تماـ.البيت: سعد بف مالؾ بف ضبيعة بف قيس بف ثعمبة جد طرفة بف العبد

2
 زٌادة لإلٌضاح. 
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 كالتَّكس ًؿ بوً  ،كظفرتي بيا بااللتماس عنو مف الحاجاًت الٌدينٌية كالٌدنيكٌية إالٌ  كما عىرىضى لي حاجةن  
، لكفَّ  كىذا لكٌؿ احدو  كىذا يىصح  أٍف يككفى ًمٍف  االفتقار،يىٍحسيفي االلتجاء كًصٍدًؽ  كفي كٌؿ كقتو

ـى الغيًب كالٌشيادةً ا الدٌ معجزاًتًو، كالمرادي ًمفى الٌداريف: إمٌ   .نيا كاآلخرًة، أك عال

ًؿ بو أمٍ  كمعنى ًمف يدهً   كالمستثنى منو محذكؼه كما في البيًت قبمىوي،  ،بشفاعًتًو كبركًتًو كالتَّكىص 
 في حاؿ استبلمي النَّدل مف خيرً  قدير: كال التمستي ًغنى الٌداريف ًمف يده في حاؿو مف األحكاًؿ إالٌ كالتٌ 

 .ميٍستىمىـً 

ا إذ كؿ  ًت قبمىوي، كأرل ىذا الكجوى بعيدن ككذا في البي ،المقدَّرة الحاؿً  يؿ: كيمكفي أٍف يككفى مف قبؿً قً  
كؿى مىطمكًبًو فبل يككفي في البيتيف كثيري  ا ييقىدٍّري كقتي كخائبن  ،ا كافى طالًب شيءو بكسيمةو كاجدن  الٌطمًب حيصي

: كما طمبتي منو طمبن  كيمكفي أفٍ  ،مدحو  ا الستبلـً ا ميستعقبن  طمبن ا لشيءو إالٌ ا مستعقبن يككفى تقديري الكبلـً
 .كالميٍستىمىـي بفتح البلـ ،ميٍستىمىـً استمىمىوي قبٌموي  مف خيرً  العطاءً 

د يا فيك خير ًمف كؿٍّ كاحدو كىك ا كاحدن شياءي المستمىمىةي كاحدن ألكقكلو: خيًر مستمىـ، يعني إذا عيدَّ ا 
ًر األسكد أنَّوي يميفي ا-سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-النبٌي  جى : كردى في الحى ا  صٌمى-فيدي الٌنبٌي  ،فإٍف قيؿى
قىبَّؿى  -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-وي كقد ثبتى أنَّ  ؟-تعالى–ا مف يميفي ا كيؼ يككفي خيرن -سٌمـ عميو ك 

ر األسكدى باالحتراـً  جى ـى الحجر   -تعالى–و قٌبؿ يدى نفسو كذلؾ ييجابي بأنَّ  وي كما ثبتى أنَّ  ،عظيـً كالتٌ  الحى أقا
ٌي في البيعًة بكأقاـ يدى النٌ  ،ذم ىك ًمٍف الفركعداًب الحجٍّ الٌ آاألسكدى مقاـ يمينو في إقامًة بعًض 

ـي يًدًه فميتأمَّؿي اٌ /أ( 55)ؽ اإليمانٌيةً   .لتي ىي أصؿي األمًر مقا

ا صفةي إمٌ  ،رو ، كمف خي(التمستػ)ؽه بالحاصؿى مف يده، أك متعمٌ  ا صفةي الًغنى أمٍ إمٌ  ،قكلو مف يده 
( ؽه الٌندل أك متعمٌ   .البديعىةً  نائعً كااللتماسي كاالستبلـي ًمفى الصٌ بػ)التىمستي

 ا ًمفى الرَّغائًب متكسٍّبلن كال التمستي منو مرغكبن  ،يقكؿ: ما رىغبتي إليو في مطمكبو مف المطالبً  
كصافحت الم طؼى  ى المأمكؿً  كىزيؽَّ إلى المسؤكؿ، كسيؽى إلالًب إالٌ بصدؽ الميخًمًص المفتىًقر الطٌ 

 .مستمىـ عاقؿو  كؿٌ  ميؿ فككنيا خيرى ميستمىـ عندى الجٌ  كظفرتي بالمقصكد لسعيوً  ،كالتَّقبيؿ بالعناؽً 
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ًذ المطالب، كالمخمىًص عف المعاطًب كالميٍستغاًث في الٌنكائًب، محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   دو عمى أىخى
ًديثو  ٍحباًنًو، كأىًؿ حى  .كقيٍرآًنوكعمى آلو كصي

ٍصًفي آياتو لىوي  -88 كى  ظىيىرىتٍ  دىٍعني كى
 ظىيىرىٍت 

 

مىـً   مىى عى  ظيييٍكرى نىاًر الًقرلى لىٍيَلن عى
ـه    -89  ٍنتىًظػ ٍسنان كىىيكى مي  فالدُّرُّ يىٍزدىادي حي

 
ٍيرى ميٍنتىًظػـً   لىيسى يىٍنقيصي قىٍدران غى  (1)كى

 
كما ييصاغي منو كذا، قكلو: ككصفي  ، المضارعي إالٌ  ًمف ىذا الفعؿً  كلـ ييستعمؿٍ  ،دىٍع أمره ًمٍف يىدىعي 

 . بو كيىديؿ  عميوفكصفيوي ال يككفي إالٌ  ،ظـو بصدد النٌ ألنَّ  ؛بالٌنظـ أمٍ 

 .فافيـ إلى غيًر المقصكدً  مير المفعكؿ لتأديةً مفعكؿ معو ال عطؼه عمى الضٌ  ،مينتظـه : قكلو 

لمرادي منو معجزاتو كبراىيف رسالًتًو، كأٍف تككفى اآلياًت البيناًت يجكز أٍف يككفى ا ،قكلو: آياتو لو 
اني كالمرادي مف الكصؼ المصدري ال يككفى المرادي ىك الثٌ  اىري أفٍ كالظٌ  ،المعجزاتي  :تي ىيالقرآنيًة الٌ 

 ألجمو أمٍ  أمٍ  ،ؽ بكصفي أك بظيرتا صفة آياتو أك متعمٌ قكلو: لو إمٌ ، /ب(55)ؽالحاصؿي بالمصدرً 
كظىيىرىٍت صفةي آياتو ظاىرةن كظيكر مصدره نكعيٌّ  ،بات حٌقيتو ظىيىرىتإلث

(2). 

كالٌرايةي كصاحبي  بؿي المرتفعي مة كالجٌ كالًقرل: الٌضيافة كأنَّو مف القىرًء كىك الجمع، كالعىمىـ: العبلٌ  
، كليبلن  مىـ  ،الفترًة الجاىميَّةً يؿ كقتي  إذا أيريدى بالمٌ إالٌ  (ظيرتػ)ال ب ؽي بظيكرً  يتعمٌ كماؿو مشيكره كعمى عى

 عمى ليبلن  :اني مف ضمير ظيرت إلى قكلوكعمى الثٌ  ،ؿً األكٌ  حاؿه مف نار الًقرل عمى الكجوً 
مىمو   .شبيوالمقصكًد مف التٌ  متكميؿً عى

، كىاىنا ازدادى كنقص الزـه  ،كؿٌّ منيا الزـه كمتعدٍّ  ،زادى كازدادى كنقصى  .الفاء لمتعميؿ ،قكلو : فالٌدر   
ا فالد ر  مزاده حسنن  مييزيف حاالف أمٍ ا تمييزاف ، قكلو: كليسى عطؼه عمى يزدادي كما بعد التٌ ا كقٍدرن كحيسنن 
ا بالٌدٌر يالقرآف فتشبييي  آيات إٍف كافى المرادي ًمٍف آياتو لوي  ّـَ ثي  ،ا غيرى منتظـو ا كغيري ناقصو قدرن منتظمن 

                                                           
 .430البكصيرم، الٌديكاف، ص  (1)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" إف قيؿ فمـز عمؿ المصدر كىك مفعكؿ مطمؽ قمبا. المصدر لـ يعمؿ إذا كاف مفعكالن  (2)
ذا كاف مجاز كما ىك منيا فصيح عممو ضربتو ضرب األمير المٌص."  مطمقنا حقيقة، كا 
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فَّ  ،بيا إلى المطالبً  كالكصكؿً  ،لنفاستيا كعٌزتيا كاالنتفاع بيا ا فتشبييييا لمً  المعنى األكؿٌ  المرادى  كا 
 .حيحالصٌ  العقؿي  ذلؾ مما يىيدم إليوً  لآلحاد إلى غيرً  كًلعىدىـ الٌظفًر بيا إالٌ  ،كإلعجابيا ،ذكرنا

تضمَّفى تشبييىيا بنارو مخصكصةو في كقتو مخصكصو في  ؿً األكٌ  اني مف البيتً الثٌ  كالمصراعي  
اىميًَّة يافة كالكقتي المخصكصي في الميشىبَّو كقتي الفترًة كالجٌ االشتياًر كاإلضاءًة كاالىتداًء بيا إلى الضٌ 

في  الكبارً  الآللئتعداًد اآلياًت ككضعيا في كبلـو مكزكفو ميقىفَّى بنىٍظـً  اني تضمَّفى تشبيوى كالبيتي الثٌ 
ًنيىٍت عف ذكرؾ فإفَّ اشتيارىا جاكزى كذكر آياًتًو فإنَّ  ،مالؾى  :لوي /أ(56)ؽسمًؾ الًعٍقًد ككأٌنما قيؿى  يا غى
بللًة الظٌ  تي كالد رر كالدَّرارم كإلنقاذ الغرقى في بحرً حيبلىا الٌ  بعضى  ى أنظـى غايتىوي فقاؿ: دعني حتٌ 

كًد  (1)عمى الجباًؿ كالر بى مماءً رل في الظٌ كقد ظىيىرٍت ظييكرى ناًر القً  ،كارمكالس ًف الجٌ  ًمف أصحاب الجي
سنن  ،األسمى ٍف كاف ال ينقيصي قدريهي كلطافتيوي باالنتثاًر  كاالنتظاـً  رتيبً ا بحسًف التٌ فإفَّ الدٌّرَّ يزدادي حي كا 

 .كاالنفصاـ

دو ، محمٌ (2)الكبرل صمكاتو ميتكاليةن ميتكاممةن تىٍترىل يافةً عمى أكـر داع إلى الضٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 مف راًح محبتؾى سىكرل. راحكاذيف كعمى آلًو كصحًبًو الٌ 

ؿي  -90 ـً األخَلًؽ كالشّْيىـً  آماؿً  فما تىطىاكى المىديًح إلى    ما فيًو ًمٍف كىرى
(3) 

وي في الٌطكؿً أرىل نفسىو طكيبلن  :تطاكؿى   ،ادةى كالغمبىةى عميويكتطاكؿى عميو قصدى الزٌ  ،، كتطاكؿى عارضى
 ،الٌرجاءي  :البعيد، كاآلماؿي جمعي أمؿو كىك الٌشيءً كمىدَّ عينيقىوي ينظري إلى  ،إذا أرادى البمكغى إليو ،كتطاكؿى إليو

مٌ  ،ا بمعنى المادحً إمٌ  :كالمديحي   .بمعنى الممدكح بو :اكا 
                                                           

فرة تيحفر في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "ال (1) ٍبيىةي أيضا حي بىى كالز  ٍبيىةي الرابية ال يعمكىا الماء كفي المثؿ قد بمغ السيؿ الز  ز 
 .1/280لؤلسد سيميت بذلؾ ألنيـ كانكا يحفركنيا في مكضع عاؿ." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،

في كىالى  (2) عىؿى أىًلفىيىا ًلمتَّأنيث، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "تىٍترىل: ًفييىا ليغتاًف تينكَّ : فمىف تىرىؾى صرفيا في المىعرفًة جى في تينىكَّ
ٍترىل ًمفى اٍلًكتر كىىك الفىرد، قىاؿ المَّوي تىعىالى: مىنىا تىٍترىل ﴾كىىك أىجكد كأىصمييىا كى ٍمنىا ريسي ،  أىمٍ  .4/23المؤمنكف، .﴿ ثيَـّ أىٍرسى كىاحدنا بعد كىاحدو

نىيىا جعؿ أىلفيىا  قىةن. ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،كمىف نىكَّ  .1/332ميٍمحى

 .430البكصيرم، الٌديكاف، ص  (3)



 

064 

 

 

ـي   ، أك لمعطًؼ عمى  :كىي ،جمع شيمةو : كالٌشي ، كالفاء لتعميؿ دىعني ككصفي آياتو سفي ميؽي الحى الخي
أكيد كما لمتٌ  ؛كراري اًتالٌتخم قياًت أك بكٌؿ كؿٌّ فالتٌ بكباألخبلًؽ الكىس ،يـ الغريزاتً و يريدي بالشٌ كأنَّ  ،قكلو: فالٌدرٌ 

ـً الٌذاتً كـر الغريزياًت إالٌ  يككفي   بوً  فإفَّ المرادي مف المديح الممدكحً  ،ةكمعنى الكـر قد مرَّ غيرى مرَّ ،  بكرى
 .كىـ الميدَّاحي  آماًؿ أصحاًب الممدكح بوً  أمٍ  ضاؼً يككفي إضافةي اآلماًؿ إليو بالمجاًز أك بحذؼ المي 

لغة حيثي ما فيو ًمفى المبا ،قكلو فيو /ب(56)ؽكؿ  ما فيو :كما عاٌـّ أمٍ  ،بيافي ما ،قكلو: ًمف كـر 
 .المظركًؼ في الظَّرؼً  تىمىك فجعميا متمٌكنة فيو 

النقطاع  ،ككصًؼ آياًتو ،معجزاًتوً ما عدلتي عنكصًؼ ذاتو كصفاًتًو ككماالًتو إلى تعدادً يقكؿ: إنَّ  
فيو بمدحو ما يىفني صإلى نياياتًو أك عمى تفن ًف كا رجائيـبمكًغ  ـكعىد ،قيكل بياًف الميدَّاح عف غاياًتوً 

لىٌما ذكىرى  ،ا ال يبمغي كاًصفيوي إلى الغاياًت لكفٍ أفَّ كماؿى ىذه اآلياًت أيضن  ماف كفيو ما لـ ييكصؼ معالزَّ 
نَّؾى  ﴿:وي في كتاًبؾى الكريـ كقمتى كعجزى اشتغؿى بذكًر بعًض مىدىحتبعضى ذلؾى  ميؽو  لىعىمىىٰ  كىاً  ، (1)﴾عىًظيـو  خي

 كأحبابو. لوي  عيفكعمى جميع الميتَّ  كعمى آلو كأصحابوً  دو محمٌ 

ـً  آياتي  -91 ٍكًؼ بالًقدى ؽٍّ ًمفى الرٍَّحمىًف ميٍحدىثىةه   قىديمىةه ًصفىةي المىٍكصي  (2)حى

كمصدري حٌؽ ،  ،ككأنَّو بمعنى كاجًب الكجكدً  -تعالى–مف مىعىافو اسـه ًمٍف أسماًء ا  لوي  :الحؽ  
 أقؿ  طائفةو  ،بجماعتيـ ، كفي اصطبلح القٌراء : آيةه مف كتاًب ا كاآلية العبلمةي كجاؤكا بآياتيـ ، أمٍ 

نيًب أٍف بلةي إالٌ كال يصح  الصٌ  ،منوي تامَّةو بمبدأ معمكـو كميٍنتىيى معمكـو يىقىعي بيا الٌتحدم  بيا كال يجكزي لمجي
 .كىي بالس نًَّة الميتَّبىعىًة ال غيرى  ،يقرأىىا

قَّوي أثبتىوي دٍّ كالصٍّ يحؽ : ثبتى بالجٍّ   فكؿ  منيا يصح  اعتباريهي ىا  ،اطؿكبمعنى نقيض البٌ  ،دًؽ أك ًمف حى
عمى  األخيرةً  بلثةً كبالثٌ  ،ؿ اإلضافة بمعنى ًمٍف أك البلـالخبير بتصحيح الكبلـ فبالمعنى األكٌ عنٌد ىنا 

ؿو  طريقةً   .ًصٍدؽو  رىجي

                                                           
 .4/68القمـ، (1)
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 .ىذه اآلياتي أك بعضي ميٍعجزاًتًو عمى ما سىبىؽى  خبري مبتدأ محذكؼو أمٍ  ،قكلو: آياتي حؽٍّ  

يراد بالحٌث  كيجكزي أفٍ  ،كاردةه  ؽي بمحذكؼو أمٍ يتعمٌ  ،خبره بعدى خبرو  ،حمفًمفى الرٌ /أ( 57: )ؽكقكلو 
حمف يتعمَّؽي بو كمف الرٌ  ،كفي التٌنكيًر تفخيمىوي  ،- سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-أك الميٍثبىتي كىك الٌنبٌي  ابتً الثٌ 
ديكثي  ،ككفي اآلياتي بمعنى المعجزاتً كت ـي ككفي الكجكًد غيرى مسبكؽو  :الحي ، كالًقدى كجكد مسبكؽه بالعىدىـً

 .بالعىدىـً أك كجكده كذلؾى 

ا بعدى أك يككفي كؿ  كاحدو منيا خبرن  قديمةه صفةي المكصكًؼ صفاته جاريةه عمى آياتو  ،قكلو: محدثةه  
أمحدثةه ىذه  :قاؿ ،كأفَّ قائبلن  ،ا عمى سيًبًؿ االستئناؼأٍف يككفى كؿ  ًمفى المصراعيف كاردن  كيجكزي  ،خبرو 

حمف، فإفَّ الكاردى منو إلينا ىك الٌنظـي المنزؿي اآلياتي أـ قديمةه؟ فآياتي حؽٍّ مبتدأه مكصكؼه لقكلو: مف الرٌ 
 .ا كمحدثةه خبره ا نجمن نجمن 

 -تعالى–كىذا الكجوي أحسفي فميتأمَّؿ قاؿ ا  ،قديمةه خبريهي مبتدأه ك  ،كقكلو : صفةي المكصكؼً  
ايىٍأًتيًيـ:﴿ بًّْيـ ًذٍكرومّْف مّْف مى - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-كقاؿ النبٌي  ،(1)﴾كىىيـٍ  اٍستىمىعيكهي  ًإالَّ  مٍُّحدىثو  رَّ
ألفَّ  ؛، كقكلو: صفة المكصكؼ بالًقدىـً كالدَّليؿ عمى قكلو قديمةه  (2)"القرآفي كبلـي ا غيري مخمكؽو ":

ـى  قديمةن،صفةى القديـ ال يككفي إالٌ  كقد عيًرؼى في  ،كال يزكؿ عنو شيءه  ،ال يىٍحديثي لو شيءه  فإفَّ القدي
نَّ  ،مكضعو ـى :﴿ -حمف رعايةه لقكلو تعالىما اختارى اسـى الرٌ كا  مَّ *عى مىا يىٍأًتيًيـ مّْف ﴿،(3)﴾اٍلقيٍرآفى  الرٍَّحمٰىفي كى

 .(4)﴾ ًذٍكرو مّْفى الرٍَّحمٰىفً 

جن   جى رادةه مف ربٍّ العالميف حي : إفَّ ىذه اآلياًت آياتي ًصٍدؽو، كىذه الس كىري بيناتي حؽٍّ كا  ا عمى يقكؿي
ىك الكبلـي  ذمميدَّعي خاتـ النَّبيٍّيف، ميحدثىةه بألفاظيا العربٌيًة المنظكمًة بالٌنظـ القكيـ كمدليكلييا الٌ 

 ديـ.ق-تعالى–بذاًت ا /ب(57ؽ)القائـ

                                                           
 .2/21األنبياء، (1)
 (3678رقـ) ، حديث4/86الٌطبراني، المعجـ األكسط،  ينظر: (2)
 .1،2/55الٌرحمف،  (3)
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ٌمي الكبلـ القديـ ذم نىزىؿى عمى قمبو القرآفى العظيـً الٌ  بيٌ عمى النٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ    ،الكامؿ لقبيكؿ تىجى
بَّت بميامنو الخيراتي كالبركاتي محمٌ  ،كناتي فاستقامت بمتابعتو الحركاتي كالسٌ  دو كعمى آلو كصحبو كاٍنصى

 ابعيف لمحجج كالبينات. لتٌ ا

ـٍ تىٍقتىًرٍف ًبزىمافو كىًىيى تيٍخًبرينا   -92  (1) َعِن الَمَعاِد يَعن عاٍد يَعن ِاَرمِ لى

مىموي عمى ظاىره مشكؿ ،بزمافو  مقداري حركًة الفمًؾ قكلو: لـ تقترفٍ  :مافي الزٌ  فإفَّ الظَّاىرى أفَّ  ،حى
ـي  ،ككؿ  حادثو ميقتًرفه بزمافو  ،مير لآلياتً الضٌ  ا فإمٌ  :كقد أثبت ليا الكصفاف ،مع كٌؿ زمافو  صفةه  كالقدي
ـً  يردى  أفٍ  ـى كجكده قبؿ خمؽ  فإفَّ  ،كجكديىا ليسى بزماني ،بو أفَّ اآلياًت باعتباًرىا أىٍثبتى ليا مف الًقدى القدي
مٌ  ،ماًف كما عيًرؼى كال يدخمو تحتى حيطًة الزٌ  ،مافً الزٌ  كلـ يتكؽ  ،لـ تختٌص  :يراد ًمٍنمـ تقترف ا أفٍ كا 

ٍفًؽ فإنَّ  ،بزمافو دكفى زمافو كأىًؿ زمافو دكفى أىًؿ زمافو كسائر الكيتيبً  يا كانت يىتىكقىتي بزمافو كيقكـي عمى كى
ٍفًقًو فيك إلى  ،اس كافَّةن فيك إلى النٌ  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -األنبياء  كال نبيَّ بعدىهي فكتابيوي عمى كى

ا لو القىٍرفي ثمانكف سنةن كقيؿى فيككفي قكلو : دامت بعد ىذا البيت بيانن  ،اًس كاٌفة كال كتابى بعدىهي النٌ 
 .ثبلثكفى 

كمنو  ،ا الٌضفيرةي كالقرف أيضن  ،مافً كالقىٍرفي ييطمىؽي عمى أىؿ ذلؾى الزٌ  ،ًسنٍّي ىك عمى قىرني أمٍ  :قاؿكيي  
، كعاده قبيمةه كىـ قكـي جاعةً في الشٌ  ءي كالًقرفي بالكسر الكيؼ ،المنفردي غير بؿي الصٌ الجٌ  :ذك القرنيف كالقرفي 

 .-بلـعميو السٌ -عاده األكلى قكـي ىكدو  :كعاده عادىافً  ،قديـه : كشيءه عادمٌّ أمٍ -بلـعميو السٌ -ىكدو 

ـً كالثٌ   ـي /أ(58)ؽ،انية عاد إرى فىازىةً :اإلرى كـه  ،حجارةه تيٍنصىبي في المى ًضمىعو كأٍضبلعو  :مثؿ كالجمعي آراـه كأىري
ميكع  .كضي

كىي تيٍخًبرنا جممةه حاليَّةه عمى ، قديري غيري ميقترنةو بزمافو كالتٌ  ،صفةه أخرل لآلياتً  ،قكليو: لـ تقترف 
رـى بعدى  اكيختص  عادن  ،تأكيًؿ ميخبرةن إيانا مف القركف فييما  االعتبارً  كلمزيدً  ،اكقَّعى اتفاقن  ،التعميـً  كا 

ـى ما لـ نىٍعمىـكالمرادي أنَّ   .يا أفادت لنا ًعٍم
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 بخبلًؼ الكتًب الماضية، كتخبرنا عف القركفً  ،بزمافو كقكـو  يقكؿ: إفَّ ىذه اآلياًت لـ تختصَّ  
ـى حتٌ  كاألمـً  األنبياءً  كمف أحكاؿً  ،ا الخاليةً أىميً  كأحكاؿً  السالفةً  رى تي عادو كا  ـى كعف قصَّ ى نعتبرى كنعم
 .ا نىٍعمىـا ما كنٌ عمكمن 

ًتًو كآلو كصحبوً  ،ميؤيَّده  المجيدً  ذم ىك بالقرآفً دو الٌ دنا محمٌ عمى سيٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ مٌ ال مف  كعمى ًعٍترى
 كرجالو.  رايتوً  أىؿً 

ـً  -93 ـٍ تىدي لى اءىٍت كى دامىٍت لىدىٍينا فىفىاقىٍت كيؿَّ ميٍعًجزىةو  ًمفى النَّبييف ًإٍذ جى
(1) 

ـي  ا استئناؼه ال محؿ دامت إمٌ  :قكليوي  ،كالبقاءي أعـ  مف الدٌكاـ ،انقطاعو بل بً  مراري الكجكدً تىك اس :الٌدكا
 ،كؿَّ معجزةو  ففائقةي  ،لدينا دائمةه  أمٍ  الٌرفعً  في محؿً  فيككفي  (،آياتي ػ)أك صفةه أخرل ل ،لو مف اإلعراب

ر أ كسى كلكٌؿ منيا أسبابه عكلؾ أٍف ت ،كاـكالفاءي دخمت عمى المسبَّب ففاقت بسبب الدٌ   .ايضن أيخى

كييعجزي غيرىهي  ،ميدَّعي الٌنبٌكة في دعكاهي  يىظير لتصديؽً  ،أمره خارؽه لمعادةً  :كالمعجزة باالصطبلح 
كمعكنةه  ،ككرامةه لمكليٌ  ،بيٌ كالخارؽ لمعادًة أربعةه معجزةه لمنٌ  ،ا عف اإلتياف بمثمومٌمف ىك ليس نبيًّ 

 .كاستدارجه ًلكىفىرىةً ،لمعكاـٌ 

رادةو مف النٌ  صفةي معجزةو أمٍ  ،قكليوي: ًمفى الٌنبييف  كضمير  ،كضميري جاءت كلـ تديـً إلييا ،بييفكا 
ذ ،اآلياتً  /ب(58)ؽى دامىٍت كفاقىٍت إل  .أك ظرؼه كتعميؿه لفاقت كؿَّ معجزةو  ،ا ظرؼه محضٌّ إمٌ  :كا 

ـً   ءت أك عطؼه عمى جا ،جارت غيرى دائمةو  أمٍ  صبً ا حاؿه فيككفي في محٌؿ النٌ إمٌ  ،قكليوي: لـ تىدي
: ففاقت كؿَّ معجزةو كاردةو ًمفى النٌ كالتٌ  ،ففاقت بإضافًة إذ ،فيككفي في محؿٍّ الجرٍّ  بييف كقت مجيئيا قديري

ذا أي  ،كعدـ دكاميا  (بييفًمفى النٌ )كنبٌينا داخؿه في  ،عميؿ كافى المعنى لمجيئيا كعدـ دكامياريدى التٌ كا 
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ـي ا استمزـى الدٌ كلمَّ  ،اأيضن  (1)[الغيًر الباقيةً ]لعمكمو فيككفي تفضيؿي اآلياًت عمى سائًر معجزاًتوً  لدينا  كا
 .كدامت كما قاؿ جاءت كلـ تدـٍ  ،المجيء إلينا دكفى العكس ما قاؿى جاءت

ففاقت بدكاميا ككماليا كؿَّ  ،يقكؿ: إفَّ ىذه الس كرى كاآلياًت دامت لدينا لميداية كقضاًء الحاجاتً  
ة في طمعى ، كؿٍّ نىٍيرو نىسىخىت مس نكري كىذه الشٌ  ،نتيت أك انتيًسخىتا ّـَ ثي  ،فإنَّيا قد جاءت ؛المعجزاتً 
 .ما ييغنيؾى عف قمر الشمسً 

مة عمى سائر المعجزاًت  المشتمؿً  القرآفً  دو صاحبي عمى محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   عمى اآليات الميفضَّ
 كعمى آلو كصحبو الطٌيبيف كالطيبات.

كَّمىاته  -94 ـً  ،ميحى كى ما يىٍبغيفى ًمٍف حى  (2)فما ييٍبًقيفى ًمٍف شيبىوو     ًلذم ًشقاؽو كى

ًعمىت حاكمة باعتبار أفَّ األحكاـ تيٍؤٌخذ منيا :ا مف الحيكـ أمٍ إمٌ  ،ميحكماته  :قكلوي   أك مف الحكمةً  ،جي
عمىت حكيمة الشتماليا عمى الحكـً  أمٍ  ٌكمة بحيثي ال يحتمؿي  :أمٍ  أك مف األحكاـً  كالفكائدً  ،جي عمت ميحي جي

ًة أمٍ  ،عديؿى النَّسخى كالتٌ  كىمى نَّعاته محفكظاته عف التٌ  :أك مف الحى ًعمىت ميمى كميحاًفظييا  ،كاالنحراؼً  حريؼً جي
يككفي الكؿ   ؿ القكـ بعمكـ المشترؾً فعمى األكٌ  ،عمييا صادؽه ببل خبلؼ كالكؿٌ  ،محفكظه مف االعتساؼ

 .امرادن 

فبل يككفي  إذ المبتدأي محذكؼه  ،عمى معنى محكَّماتو  العطؼً  أك لمجردً  ،لمنتيجةً  :كالفاءي /أ( 59)ؽ
ًعؿى استئنافن  أفٍ  محؿٌّ مف اإلعرابً  ممةً لمجٌ  أك صفةي آياتي حؽٍّ  ،أك عمى محٌكمات كىي خبري ىي ،اجي

 .اشقاؽو كغيري باغيًة حكىمن ا لذم قدير: محٌكماته فغيري ميبقيىة شبين كالتٌ  ،فعً فيككفي المعنى في محٌؿ الرٌ 

فىةً  بالعدؿً  كفي نفس األمًر عندى القياـً  في الحقيقةً  :أمٍ  ،قكلو: فما ييبقيفى   ، الش بيىة ما ييشًبوي (3)كالنٍّصى
، كالٌشقاؽ المخالفة ابتً الثٌ   .ألفَّ كؿَّ كاحدو مفى المخالفيف في ًشؽٍّ غيًر ًشؽٍّ اآلخر ؛كليس بثابتو
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كقؿ: أك تميزيَّةه كال أرضاهي،  زائدةه  فٍ كمً  (،ما يبغيفػ)ةه بمٌ قأك متع ،بيةو ا صفةي شي قكلو: لذم ًشقاؽو إمٌ  
نىتٍ  :كبغىتٍ  ،ظممىوي  :كبغى عميو ،بغاهي طمبى  كًمف  ،ا آخرى حكـ: ما يطمبف حكمن  فٍ كمعنى ما يبغيف مً  ،زى

 ،ككذا القياسي إلى أحدىما ،ككذا اإلجماعي إلى أحدىما ،فإنَّو مستنده إلى الكتابً  زائدة بخبلًؼ الحديثً 
كلك  ،أك بالعدؿ كال غير ،ا بالفضؿيا حاكمةه إمٌ فإنَّ  ،مف حيثي ىي حاكمةه فمف تميزيَّةه  أك ما يظممفَّ 

كـى في المنصكص عميو مضاؼه إلى  ا فإفَّ يككفي المعنى ما يىٍطميٍبفى ًحكىمن  الحاءً  قيًرئى ًحكىـً بكسرً  الحي
 .ٌص ال إلى الًحٍكمىةالنَّ 

فإفَّ  ،عميؿا فإفَّ األصؿى في المنصكص التٌ ما يىٍنقيٍصفى ًحكىمن  كالكصؼ الميؤثر أك ما يظممفى أمٍ  
ـى الحكيـً ال بيدَّ أفٍ  ـً  أحكا ري عف إدراكيا كالمصالحً  ،يشتمؿى عمى الًحكى ٍف كانت العقكؿي تىٍقصي  .كا 

كيمةه حاكمةه في ميٍسنىًد اإلمامةً يقكؿ: إفَّ ىذه اآلياًت البٌيناًت الميبيٍّ   كاليدايًة ميًقيمىات  ،ناًت ميٍحكَّمىةه حى
ًؽ الميٍفًرطىةً  ٍبًطمىةه حجج أىؿ السَّفىسطىًة ميزيمةه شيبىوى الًفرى مي
كالميفىرٍّطىة ،(1)

فما تبقى شيٍبيىةه ًلًذم ًخبلؼ  (2)
ؿَّ الميعًضبلتً  /ب(59)ؽ كافيةه   .كافيةه في اإلنصاؼ كاالنتصاؼ ضامنةه كشؼى المشكبلت كافمةه جي

 ،د الخبلئؽ كصاحب األسرار كالدَّقائؽ كالمقدًَّس عف العبلئؽً دو سيٌ عمى محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 كالعىكائًؽ كعمى آلو كصحبو السالكيف ال قكـى الطرائًؽ. 

كًربىٍت قىطُّ ًإالَّ  -95 رىبو      أىٍعدىل األىعىاًدم ًإلىٍييىا ميٍمقي المىا حي  (3)سٌمـ عىادى ًمٍف حى

صارى أك رجعى، كحربيةي  :ما عيكًرضت ىي بشيءو أك ما عيكرضت بيا، كعادى  :أمٍ  بتى كرً ما حي  :قكلو
بن  ،ذم يعيشي بومالىوي الٌ  :جؿً الرٌ  رى بيوي حى بىوي يىٍحري رى  ،إذا أخذى مالىوي كتركىوي ببل شيءا طىمىبىوي يىٍطميبيوي طمبن  :ا ًمٍثؿي كحى

ًربى الرَّجؿي مالىوي أمٍ  ، أعدل أمٍ  كقد حي ًريبه فضيؿ مف عىدىل أظمىـ صيغة التٌ  سيًمبى فيك محركبه كحى
، ال :كىي ،أك مف عادل ،تجاكزى  ا أيضن  سٌمـ االستسبلـي كاالنقيادي كال :سٌمـ ًمفى الٌتشبيو تحميؿه سماعيٌّ
 .السَّمؼي 
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في حاؿ أعدل  في حاؿو مفى األحكاؿ إالٌ  كالمستثنى منو محذكؼه أمٍ  ،األعداءً جمعي  :كاآلعادم
 (1)[يككف]بمعنى رجع  (عادى )ى كأٌنوي مقاًرفه فإٍف كافى االنيزاـ عنو حتٌ  المرادي سرعةي  ،اسٌممن اآلعادم ميٍستى 

فٍ  ،حاالن  سٌمـ ميٍمقىى ال  .اني بميمًقيكعمى الثٌ  ،بعادى  كافى بمعنى صارى فيك خبريه كتعمَّؽى إلييا عمى األكؿٌ  كا 

رىبو يتعٌمؽي بعاد كًمٍف البتداء الغايًة، كقىط  ظرؼي زمافو لمماضي عمى سبيًؿ االستغراؽً   ،قكليوي: مف حى
 .ااًء أيضن كقىطي خفيفةي الظٌ  ،القاؼ ليغة كضـٌ  ،في الٌنفي كال يشتمؿي إالٌ 

ًة الٌذاىؿ ألكقاًت إالٌ يقكؿ: إفَّ ىذه اآلياًت ما عيكرضت قىط  في كقتو مف ا   عادى بتمؾى الميعارىضى
مىكىة فاقدى القيدرًة ناقصى االستعداد ،الغىيٍّ كالفساد /أ( 60)ؽبجناًب االستسبلـ (2)انوكألقى ًجر  ،قاًصرى المى

كىأدًبر، كلو الحيصاصي 
 كاالنيزاـ. (3)

عمى صاحب االعتداالت الكافية كاآليات الٌشافية الكافيَّة، كالمشاًرب العذبًة  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   
 الٌصافيًة محٌمدو كعمى آلو كصحبو كسائًر الفئًة الٌناجيًة.

رـً يدى الج رىدٍَّت بَلغىتييا دىٍعكل ميعاًرًضيا     ردَّ الغيكرً  -96  (4)اني عف الحى

عمى كصكًؿ الٌشيء إلى كمالًو، كفي االصطبلح المكضكعات مف حركؼ ببلغ، كيفما ريٌكبت تدٌؿ 
مىكىةه يقتدري بيا عمى تأليًؼ  الببلغةي في الكبلـ: مطابقتوي لمقتضى الحاًؿ مع فصاحتًو، كفي المتكٌمـً مى
. الغيكر: صيغة  كبلـو بميغ، كمقتضى الحاؿ ىك: االعتباري المناسبي لممقاـً عندى صاحًب الٌذكًؽ الٌسميـً

 ًة، كالمراد مف اليًد الٌتعٌرض، عٌبر بيا عنو؛ ألنَّيا آلتوي.مبالغة مف الغىير 

                                                           
واب ٌكن ألنا جواب الشرط مجزوم.(1)  هكذا وردت والصا
في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: " ًجرافي البعير: مقدَّـ عينقو مف مذبحو إلى منحره كالجمع جيريفه ككذلؾ مف الفرس." ينظر:  (2)

.ابف منظكر، لساف العرب،  مادة: جرفى
في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الصفحة: "الحيصىاصي بالضـ شدة العٍدًك كفي حديث أبي ىريرة" إٌف الشيطاف إذا سمع  (3)

(. قاؿ حماد بف سممة: قمت لعاصـ بف أبى النجكد: ما 1، حديث رقـ ) 291/ 18األذاف مٌر كلو حصاص ". صحيح مسمـ، 
مصع بذنبو كعدا؟ فذلؾ حصاصو. قاؿ أبك عبيد: يقاؿ ىك الضراط، في قكؿ الحصاص؟ قاؿ: أما رأيت الحمار إذا صر بأذنيو ك 

 4/171بعضيـ. قاؿ: كقكؿ عاصـ أعجب إلى. كىك قكؿ االصمعي أك نحكه." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، 
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ا الج  ـي الرجؿي محرميوي كأىمو، كالحيرمة ما ال يحٌؿ انتياكو، أيضن نايىةي: فعؿه ال يجكزي إتيانوي، كحرى
، كالمراد تشبيو الرٌَّد بالٌرٌد،  فإفَّ ردَّ قكلو: ردَّ الغيكري صفةي مصدرو محذكؼو أٍم ردًّا مثؿ رٌد الغيكري

اني يتمٌكفي مف أٍف يتعرىضى في ًمًو فكؽى كٌؿ ردٍّ ال أفَّ الجَّ رى القرآًف بما ييعارضو أك  الغيكر عف حى
؛ فإنَّو محفكظ، كمٌمابتحريؼو  ا: المبالغةى  يفيدي  أك بتنقيصو  لمزيدً  كىيك المحسكسً  المعقيكًلب تشبيو أيضن
 مأنكس. كالٌتحقيؽ التٌقرير

مبتٍ  اآليات، ىذه ببلغةي  يقكؿ: رٌدت    افح ببلغاتً  ميعارضةى  البٌينات، ىذه فصاحةي  كغى  مصى
 الًحٍمية صاحب الغيكًر، كدفعً  الفحؿً  ردٍّ  العىرباء، مثؿ العرب(1)شقاشؽى  الخيطباء، كفصاحات

سكر  غنائمو. إلى لمٌدبيب المتصٌدم الخائفكيد  محارمو، حريـ عمى المتعٌدم الٌجاني ، تىعر ض(2)الجى

 كأصحابو آلو كعمى لمعالميف، محٌمدو  رحمةن /ب( 60)ؽالمرسؿ  الٌنبيٌ  عمى سٌمـ ك  صؿٌ  الٌميـٌ 
 .أجمعيف

 ليا مىعافو كىمىٍكًج البىٍحر في مىدىدو  -97
 
 

ٍسًف كالًقيىـً   ٍكىىرًًه ًفي الحي  كفىٍكؽى جى

ائبييا -98   فما تيعىدُّ كىال تيٍحصىى عىجى
 

مىى اإلكثاًر بالسَّأىـً    ـي عى كال تيسا
(3) 

 
 كالفكائًد، الحقائؽً  مف يتضٌمنيا كما كالمقاصد المدلكالت المعاني مف كالمراد لآلياًت، ليا ضميري   
ا، اضطربى  البحر: ماجى  ا االضطراب حاؿً  في منو ارتفاع لكؿٌ : كيقاؿ مكجن  أفٍ  يجكزي  كالمدىدي  مكجه  أيضن
 في مكجو  كؿَّ  فإفَّ  الٌشجاعة، في كاألسد زيده : في كما الٌتشبيو كفيصمةي  كالٌنصًر، العكفً  بمعنى يككفى 
ا يمد   البحر . مكجن  آخرى

و يفسر القرآفي : قيؿ كقد ا، بعضي و كيقٌكم بعضن ا، بعضي  كمد   كجزره، البحرً  مدٍّ  مف كتككفي  بعضن
 المدٌ  كقتً  في البحرً  بمكجً  المعاني فتشبيوي  مائًو، نتقاصي  كجزرىا طيغيانو، كقتً  في البحًر:ازدياده

 العظيـ. مٌدهً  كقتً  في كائننا أمٍ  البحرً  مكجً  مف حاؿه  مددو  في: فقكلو المبالغة، في أدخؿي 

                                                           
ذا قالكا لمخطيب:  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كالٌشقشقة بالكسر: شيء كالرئة يخرجيا (1) البعير مف فيو إذا ىاج. كا 

 .5/189ذك شقشقة، فإنما يشبو بالفحؿ." ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،
ًسري الًمقداـ الٌرجؿ كالمرأة سكاءه كرٌبما قالكا جسكرة." ينظر: ابف منظكر،  (2) سيكر كالجى في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الجى

. لساف العرب،  مادة: جىسىرى
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، الٌنفيس ىك: الجكىري   كغيًرهً  المؤلؤ مثؿي  منو ييٍستخرجي  اٌلذم الٌثميف الٌنفيس البحرً  كجكىري  المعدني 
 كفكؽى  البحًر، بمكجً  كائنةه  أٍم؛معافو  بصفتيا متعٌمؽه  جرٍّ  حرؼي  عيرؼ،أك: كما المكضكع ىذا مثؿ في

 جكىًرًه، فكؽى  كانت أك كثبتت:أمٍ  متعمَّقو أكعمى الكاؼ، عمى بالعطؼ المحؿٌ  مرفكعي  ظرؼه : جكىرهً 
 لمبحر. جكىرهً  كضميري 

 تقديري  يككفي  أك فيو عًمؿ بما أك الٌزيادة، معنى مف فكؽى  لفظي  تىضٌمف بما يتعٌمؽي  الحيسف، في: قكلو
،  عمى القيمةً  كغبلءي  مرغكبيتو، عمى يدؿٌ  الحيسف الكاؼً  صمةي  فيككفي  جكىرهً  فكؽى  ىك ككشيءو  الكبلـً

تًو،العد    الميعجبةي. / أ(61)ؽجممةن، العجيبةي  جممةن  كاحدنا،كاإلحصاء كاحدنا يككفي  عزَّ

ـي ركاية كال ييقاسي ركايةن، كمعنى الٌركايتيف كاحد أٍم: ال تقابؿ بالمبللًة، قاسى الٌنعؿى بالٌنًعؿ   كاالٌتسا
إذا ساكاه بو، كقايسو بو: قابمو بو، ساـ الماشيىةي رعت، كأسمىت الماشيىة: أخرجتيا إلى المىرعى، ساـ 

يتضٌمف الٌتعٌرض، كفي الٌرعي يتضٌمف  الٌسمعةي: طمب شراىا، كسامو كٌمفو، كالٌسكـي في المبايعة
ـى  ًئ ، كعمى بمعنى مع، سى لىةن  مىؿَّ  كسىأىمنا سآمةن  العىرضى  كفي بالكثيرً  منوي  أتى الٌشيءً  مفى  أكثرى  كممىبلن  مبلى

ـي  في ذلؾ، كضمير عجائبيا كالميٍستىًكف    كاإلعادةً  الٌتكرارً   لآلياًت. التيسا

كالبيتي األٌكؿي يتضٌمف تشبيو القرآف بالبحًر، كمعانيو في الكثرًة باألمكاًج ، كفي الحيسًف ،كالٌنفاسًة  
فَّ المكجيف قٌط ال يتماثبلًف أبدنا في الكٌمٌية كالكيفٌية، كالمصراعي األٌكًؿ يتضٌمف  ًبشىيءو فكؽى نفائسًو، كا 

ًد، كالمصراعي الثٌاني ف ي الكيًؼ كاإلضافًة في ضمًف البياًف بالٌتزايًد، كالٌنصؼي تشبييو في الكـٌ كالٌتعاضي
األٌكًؿ ًمفى البيًت الثٌاني كالٌنتيجًة لمٌنصًؼ األٌكًؿ ًمفى البيًت األٌكؿ، ككذا الٌنصؼي الثٌاني لمٌنصًؼ الثٌاني، 

، فغير معدكدةو عجائبييا كال محصاةو، كفكؽى جكى رًه في الحيسًف كالتٌقديري ليا: معافو كمكًج البحًر في مددو
ـي أفَّ عجائبى البحًر مٌما ال ييحصى، كالٌجماؿي كالكماؿي ال  مىةو عمى اإلكثاًر بالٌسأـً ،كاعم كالقيـً فغيري ميسكى

ًمنيما صاحبي الحىصيى  .(1)يىًمٌؿ ي

: إفَّ ليا معاني كأمكاًج البيحكًر ًببل ًحسابو متعاًضدىةه   متناصرةه عندى أكلي األلباب، كليا  يقكؿي
كاىًرىا، كنفائًسًيا ًببل ارتياب، كال ينفىذي بالعٌد ال ، أنفعي كأنفسي مف جى جكاىري ًمفى العيمكـ كالحيكـ في كٌؿ بابو

                                                           
. قاؿ كعب بف سعدو الغىنىكمٌ  (1)  :في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كفبلف ذك حىصاةو، أم ذك عقؿو كليبٍّ
 ]الٌطكيؿ[                                                                                    

"          كأىٍعمىـي عممان ليس بالظٌف أنَّو  إذا ٌذؿَّ مىٍكلى المرء فيك ذىليؿي
 .84ص ،ديكافبف العبد،ال طرفة   
 .7/165ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح،   
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نَّو   /ب(61)ؽكاإلحصاًء فكائدي القرآًف العىظيـ، كال يينظـ في سمًؾ الٌضبًط فرائدي خزائفي الكبلـً القديـ، كا 
 .(1)االلتذاًذ بًو كٌمما ييزادي[ يتضاعؼي الٌرغبة فيو] كيٌمما ييعاد كيىزيدي 

عمى األشرًؼ األمجد، كالبىحر األمٌد، كالعبد األعبد، محٌمدو كعمى آلو كصحبًو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 إلى األبد. 

 فقمتمو:  يايقار في عي بيا قرَّتٍ -99
 
 

ٍبؿً  ظًفرتى  لقد   فاٍعتىًصـً ا  ًبحى
رّْ  ًمفٍ ًخيفىةن  ياتىٍتمي  إفٍ -100   (2)الشَّبـً  ًكٍرًدىا ًمفٍ  لىظىى نارى  أٍطفىٍأتى   لىظىى      نارً  حى

 
  : ينيوي: فًرحى بو كابتيىجى بًو كحىصؿى لوي بًو قيرَّةى العىيًف أٍم: زادى نكريىا، كالعىيفي : ثبتى قرارنا، كقٌرت عى قىرَّ

اسـه مشترؾه مف معانييا: عيفي الٌشيًء نفسيوي،كالحاٌسةي البىاصرةي ، كلؾى في البيًت إرادةي كٌؿ ًمنيما، فإٍف 
يف، فإفَّ الثٌباتى في الحياًة  أردتى ًمف قرَّت معناه األٌكؿ، فأرد مف العيًف األٌكًؿ مف العينيف المذككرى

ٍف أردتى مف قٌرت المعنى الثٌاني، فًمفى العيًف الثٌاني، قيًرئ  ،ىك: باالنصياًع  لمقاًصد القرآف الحقيقٌية كا 
في البيًت عندى مىٍف لوي  باليمزًة ًقراءةن كباأللًؼ جمىعىو قرينا، كقراهي إضافة ًقرنل فكٌؿ منيا يجكزي إرادتييا

 بتصحيًح الكبلـ. (3)ديربةه 

                                                           
ر كلما، فنقول: كلما عاد وزاد االلتذاذ به زاد.(1) واب أن ٌأتً بعد كلاما أفعال ماضٌة، وال تكرا  هكذا وردت و الصا

 .431البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)

. كقد دىًربى بالشيء كدردب بو، إذا اعتاد (3) ٍرًب ككيؿٍّ أمرو ٍرأىةه عمى الحى ه في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "الديٍربىةي: عادةه كجي
 كضىرمى بو. تقكؿ: ما زلت أعفك عف فبلف حتى اتٌَّخذىىا ديٍربىةن. قاؿ الشاعر: 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                                                                                      

 كفي الًحٍمـً إٍدىافه كفي العىفك ديٍربىةه    كفي الًصدؽ مىٍنجاةه مف الشىرٍّ فاٍصديًؽ"    

 .262زىير بف أبي سممى، الديكاف، ص   

 .1/124ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، 
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، كييستعاري لمعيًد كلكيٌؿ ما  ، كالظَّفري الغىمبةي كالفكزي بالمقصكد، كالحبؿي الٌرسفي الـي لقد في جكابو لمقسـً
بًو إلى داًر -تعالى –اٌلذم يجذبيؾى كيىرفعيؾى ا-تعالى –ىك كاصمةه بيفى اثنيف، كالميرادي بحبًؿ ا 

 كرامتًو.

قكلو: فاعتصـ، عطؼه عمى اإلنشائٌيًة القىسىًمٌيًة، تبله: قرأه. ًتبلكةن كتبلهي تبعو تيميكًّا ،ككؿٌّ يصح  ىا  
مىـه لمٌناًر منقكؿه مف الٌمظى بمعنى الٌميىب، كفي ليباب التٌفاسيرً  الٌمظى اسـ  (1)ىنا  في الكٌشاًؼ لظى: عى

، جيٌنـ ،كقيؿى اسـه  : الٌمظى الٌميب الخاًلصي فعٌمى المذككًر في الكٌشاًؼ  لمدَّركىًة الثٌانية، كقاؿ الخميؿي
 ا كغيري منٌكفو نن ييقرأ لظىن منكٌ  البيتً  (/أ62)ؽإضافةي الٌنار إلييا كإضافًة ًعٍمـً الًفٍقًو،كًعٍمـً الٌطب، كفي 

مىمنا كاسـى جنسو ،كتنكينيو لمتٌفخيـً كا لٌتيكيؿ، أٍم؛ لظىن ال يىٍكتىًنوي كيٍنييوي كعدـ صرفيا بناءن عمى كىكًنو عى
 لمعممٌيًة كالتٌأنيث كىسىقر.

كقكلو: خيفةن، إٌما مفعكؿه لوي أك حاؿ أٍم خائفنا كلؾى أٍف تجعموي تمييزنا أٍم ًمٍف حٌيثي الخيفًة ال ًمٍف 
ٍكًرد، الٌشبـ الباردي، كلٌما كاف الكىردي الباردى مكضعى االنتفاًع كالٌراحة،  (2)حٌيثي إرادًة الكظيفًة، الكىردي المى

ييريدي إثباًت كىكًف  (3)كالٌتطٌيًر كالٌتطييًر كالحياًة أثبتى لمقرآًف مكردنا شبمنا عمى طريقًة االستعارًة الٌتجريدٌيةً 
ـي شيبٍّوى بالماء؛ ألٌنو في حياةً  األركاًح كالماءو في حياًة  القرآًف مكردنا شبمنا بطريًؽ المبالغًة، كالًعٍم

 األشباح.

كقكلو: إٍف تىٍتمييا مف مىقيكًؿ القىٍكًؿ، ككالتٌفسيًر لبلعًتصاـ، يقكؿ: إنَّيا قيرةه كقراره إلنساًف العيًف،   
كحً  ٍكحي الر  كعيًف اإلنساًف، كرى
نانًو، كاً لقٍد ظىًفٍرتي بالحبًؿ الميطيًؽ عمى  (4) ليا بالًعمـ كالعمؿ عمى جى

ٌؽ عىف ترؾ األخذ حى  مًمؾ، كالقكٌم الكثيًؽ عمى نعًمؾ بًثقًمؾ فاعتىًصـ بو كترٌؽ إلى العيمى كالمىعالي، كتىكى
                                                           

 ىػ(.505تاج القراء محمكد بف حمزة بف نصر الكػىٍرماني النيسابكرم) .كتاب لباب الٌتفاسير، لمكرماني :ىنا إشارة إلى (1)

ـي بالتحريؾ: البىٍرد. يقاؿ: غدا (2) ـى الماءي بالكسر فيك شىًبـه." في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الشىبى . كقد شىًب ةه ذات شبـو
 .6/236ينظر: الجكىرم، الصحاح، 

ٌاة:(3) ة " متى ٌنيا تككف تجريديٌ إىي االستعارة التي يمتحؽ بيا صفات تبلئـ المستعار لو ، كقاؿ السكاكي فييا: االستعارة التجرٌد
،عقبت بصفات مبلئمة لممستعار لو أك تفريع كبلـ مبلئـ لو   .182"ينظر: السكاكي، مفتاح العمـك

 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الٌراح كالٌرٌيحاف، فيا أٌييا الميرتؿ اآليات عمى لسانو، كالجامع المضيؼ." (4)
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ٍف نىفًسؾى نارى  بالقٌكة عمى الٌتكالي، ثيـٌ إٌنؾ إٍف تقرأىا خكفنا مف كىعيًدىا كمف ميخالىفاًتيا فىقىٍد أطفأتى عى
مٌي حسناًتيا.الجحيـً ًببركاتيا، كبيٌدلًت الٌسبلًسؿي كاأل  غبلؿي ًبحي

عمى صاحًب الحبًؿ الكثيًؽ، كالجذًب الٌرفيؽ بالحكمًة كلطائؼى الٌتشكيًؽ محٌمدو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك 
 كعمى آلو كصحبو الميتَّبعيف لو بالٌتحقيؽ.

 بوً  ضي تىٍبيىضُّ الكجكهي كٍ كأٌنيا الحى -101
 

ـً فى العيصاةً  كقد جاؤيكهي كىالحي مً     مى
راًط ككالًميزاًف مىعًدلىةن  -102  كالصّْ  كى

 
ـٍ يىقيـً  اسً ىا في النٌ فالًقٍسطي ًمٍف غىيرً   لى

(1) 

 
، ككذا الـي  /ب(62)ؽ البٌلـي في الحكًض لمعيًد بإشارًة الٌسياًؽ كداللًة الٌسياؽ، كىك الحكضي الككثري

ذ الًمفتاح كحطَّ عمى الدٍّكًَّة،  ؿى أحده مف الباًب فتقكؿ لو: أغمًؽ الباب كخي الٌصراًط كالميزاًف، كما إذا دىخى
 كىذا بسبًب تقٌرره في الٌذىًف بحسًب المقاـ.

ـ  بالفتح إذا صارت ًحمىمنا، كىي: جرـي جمرة انطفأى ناريىيا كبقٍيتى مسكٌدةن، كالمعدلة حٌمًت الجمرةي   تىحى
ـى في مقابمة قىعىدى  ، كقىسىطى عميو جارى عميو، قا ا كالنَّصبي الميراعى فيو العدؿي ، كالقسطي: العدؿ أيضن العدؿي

ـى باألمًر كفاهي. ـى كقا ـى ثبتى كقاـ دا  كقا

، أك حاؿه مف الكجكًه أك صفةه ليا أٍم؛ كائنةن أك الكائنةي منيا، قكلو: تىٍبيىض  ال  كيجكه، إٌما استئناؼه
ةن بو الكجكهي كائنةن مف العيصاًة جائيةن  : كأٌنوي الحكضي ميٍبيضَّ قكلو: كقد جاؤكا حاؿه كالحمـ، كالتٌقديري

. ـً  مشابيةن بالًحمى

ىك كالٌصراط أك عمى الحكًض كاألٌكؿ أبمغ، كمعدلةن تمييزه  :قكلو: كالٌصراط عطؼه عمى كأنَّو أمٍ 
 أٍم؛ مف حيثي استفادًة قكانيف العدًؿ كأحكاًمًو.

، كضميري غييرىا لآليات أٍم؛ في غيًر ًرعايةو مقتضياًت  ـٍ يىقيـٍ كقكلو: في غيرًىا كفي الٌناًس متعٌمؽه ًبم
ي أمكًر الٌناًس كفيما بينىيـ، كقد تيستعمؿي في بمعنى ىذه اآليات، كيجكزي أٍف يتعٌمؽى بالقسًط أٍم العدؿي ف
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، كيجكزي أٍف يككفى البٌلـ في الٌصراًط الميزاًف لمٌجنس، ككجو الٌشبو في الٌصراط ككنوي عاصمنا عف  بيفى
ـى العدًؿ كييبٌيف بو الٌراًجحي مف  كه كيتكٌصؿ بًو إلى المقصد، كفي الميزاف ككنوي ميقي الكقكًع في المكري

 كح فالفاء في قكلو: المىرج

فالًقسطي لمجٌرًد العىطًؼ كالكاك إاٌل أٍف يككفى الميرادي مف الميزاًف ما يحترزي بو مف اإلفراًط،  /أ(63)ؽ 
في لمٌنتيجًة أيضان.  كالتفريط يىككي

، ك   اًة حكضى ككثرو ًؿ، كالعيصى ٌد فإٌف المسك  ،لمحياًة الحقيقٌيًة ينبكعه أغزري يقيكؿي كاف القيرآف لمضيبلَّ
يالىة إذا خاض فيو كشًربى منو تبيض  ًبحيسف العمـ كالعدالة ،كىك  المحركؽ في نار الٌضبللىة كالجى
المبٌيف لقكانيف االستقامةي كالمكصًؿ إلى العٌزًة كالكرامًة، كاالستقامةي أدٌؽ مف الٌشعر كأحد  مف الٌسيؼ، 

ـي ىك: الٌصراطي المستقيـ، كييقاـ الٌصٌحة ف الحكآفالقر  ،أحده بالٌرعايًة في الكـ كالكيؼ كلف ييحصييا ي
كالعدالة في األمكًر المعقكلة بالقيرآف، كما يقكـ الكزف بالقسط في األمكر المحسكمة بالميزاف، فالقرآف 

 العظيـ ىك القسطاسي المستقيـ.

كصحبًو عمى سٌيدنا محٌمد األطير الميخاطىًب: بإٌنا أعطيناؾ الككثر، كعمى آلو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 مف كٌؿ طاىًر ميتىطىيٍّرو ميطىيَّر. 

سيكدو راحى يينًكريىا-103 بىٍف ًلحى  ال تٍعجى
 

 فىًيـً تىجاىيَلن كٍىكى عىيفي الحاًذًؽ ال 
 مًس مف رمدو قد تنكري العيفي ضكء الشٌ -104 

 
ـى الماء مٍف سىقىـً   ُـّ طىٍع كييٍنًكري الفى

(1) 

 
سدي: تىمٌني نعمة الغيًر   : انفعاؿي الٌنفًس عندى إدراًؾ أمرو غريبو باستغراًبًو كالعىجىبي مثمو، كالحى الٌتعجبي

 : ا، راحى كاليا عنو، كالحسكدي يستعمؿي لمعدٌك الميعاند أيضن كاليا عىنوي، كالًغبطةي: ببل تمني زى مع تمني زى
يًؿ م  ع عدمًو.صار، كيينكريىا خبره، الٌتجاىؿي إظياري الجى

مقحـه، كيفيدي التٌأكيد كالمبالغة في ىكى ىكى /ب( 63)ؽقكلو: عيفي الحاذًؽ أٍم نفسي الحاذًؽ كالعيفي 
ًزيًد الفىًيـ؛ ألٌف الٌصفةى المشبَّيةى أبمغي مف اسـً  ، كالفىًيـي صاحبي مى ذىؽى في صنعتًو أٍم كىميؿى كمىيىرى كحى
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ببلغًة كدقائًقيا كمعرفىًة خكاصٍّ الكبلـً كميقتضياًت الحاًؿ الفاعؿ أٍم ىك الحاذؽي الفىًيـ في ًصناعًة ال
 كالمىقاـ، راحى يينكريىا صفةي حسكدو أٍم لحسكدو رائح منكرنا إٌياىا.

ممةه حالٌيةه،  . كقكلوي كىك إلى اآلخر جي ، أك مفعكؿه لو أك تمييزه قكلو: تجاىبلن إٌما حاؿه أٍم ميتجاًىبلن
: راحى منكرنا أٌيا كائننا عيفى الحاًذًؽ الفىًيـ، كيجكزي أٍف ييرادي مف اإلنكاًر كالعامؿ فييا راحى أك ينكري كال تٌقديري

 عدـي الٌرضا بًو كعدـي طيًب نفسًو كتأٌذيًيبًو.

زالةي  التىعجبفَّ : لقكلوً  تعميؿه  تيٍنكري  قد: قكلوي  ، كا  نكار الغايًة، البتداءً  المكضعيف )كًمف(في استبعادو  كا 
 كمحركـه  الٌتكفيؽ مسمكبه  أنَّو بكاسطةً  أك الفضمٌية إدراًكوً  في االستعدادً  مسمكبي  أنَّو بسبب إٌما الحسكدً 

 الثٌاني، قىبيؿً  مف ألٌكؿي  مصراعيييا الثٌاني فالبيتي  الفضيمًة، ذلؾى  مع يىٍعمىـي  كىك اإلنصاؼً  فضيمةً  عف
 فافيـ. األٌكؿ قبيؿً  مف كالثٌاني

ـي  لمخطاًب، يىٍصميح يامىف: يقكؿ  الببلغةً  في قاىرو  حسكدو  مف الميتىعىجبه  ارتياب، ًببل الخطابي  كيىٍفيى
قٍّيَّةى  كيجحدي  البىيٍّنات، اآليات ىذه باإلنكارً  ييقبؿي  متكاسؿ، جاىؿو  أكعدكٍّ  متجاىؿ،  البٌينات ىذه حى
ؿي  كالتٌبريز، باإلعجازً  البيمغاءً  براعاتً  عمى تفكؽ أنَّيا مع الكاضحات المعجزات  مصاًقعً  عمى كتيسىجٍّ
كءً  اليرضى األرمىدى  فإفَّ  كالٌتعجيز، باإلفحاـً  الخيطباءً  ٌران،/أ(64)ؽالٌشمس ًبضى  كالعميؿي  كيعٌده ضي

فٍ ، اميرًّ  يعٌدهي  بؿٍ  الٌزالؿى  الماءى  ال يستعذبي  الٌصفراكم   فميس عمى (1)كء سيبيمىويرى الخٌفاشي في الضٌ  لـٍ  كا 
 .عتىبىومي  نيرةً المي  الٌشمسً 

ميقو القرآف الكريـ،محٌمدو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  ميؽ العىظيـ،اٌلذم خي كعمى آلو كصحبو  عمى صاحب الخي
 .الٌصبلة كالٌتسميـ أجمعيف،أفضؿً 
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 (1) ]الٌسابع: إسراؤه ك معراجو فصؿال[

تىوي -105 ـى العػافيكفى سػاحى  يػا خيرى مىف يىمَّ
 

ـً ػا كفىكؽى ميتيكًف األىٍينيًؽ سعين    الرُّسيػ
 كمىف ىيػػكى اآليػةي الكيبرىل لميعتىًبػرو -106 

 
ػػةي العيظمىى ًلميغتىًنـً   كمىف ىيػكى النّْعمى

(2) 

 
ٍف إٌما بمعنى اٌلذم ذا  ،أك بمعنى اٌلذيف كىك عاـٌ  كٌؿ مف، يا خيرى  :أمٍ  محذكؼه  كالمضاؼي  ،مى كا 

فرادً ، ا مف المجمكع فيك خيره مف كٌؿ أحدو بالٌضركرةً كاف خيرن  فظ، إلى المٌ  بالٌنظرً  في ساحتوً  الٌضميرً  كا 
ـ   ،قصدهي  يٌمموي  مف  الفاعؿً  كاسـي  نا،ىي  كىك المرادي  ،الٌسائؿي  :الٌناس يؤٌمكنو، العافي ألفَّ  ا؛يمًّ  سيٌمي الي

، كعاًفي الًقٍدر ما بقي فيو  .عفا عنو ذنبو، كعىفىى المنزؿي بىًميى

ـي  كالباحةي  كالٌساحةي   ، األٍينيؽالٌدارً  : حري : الٌظيري جمعي الٌناقًة،ناقةه رسكـ : اٌلتي  ؽً ينقمبي األى  :، المىتفي
ا ا كليمةن، كالٌرسـي ايضن يكمن  ا اٌلذم يبقى عمى الٌسيرً الكطء ، كالرسكـي أيضن  دةً شً  فٍ مً  تؤثر في األرضً 
كعمى  عمى الٌدليؿً  بلمة تىصديؽي كالعى  بلمةي،، كاآليةي العى لئلبًؿ كىك فكؽى الٌزميؿً  ضربه مف الٌسيرً 

كالباطؿ،  الحٌؽ الميمٌيز بيف الحؽٍّ  المستدؿ  عمى الحٌؽ تعالى كعمى دًيًنوً  مف المعتبرً  ، كالمرادي الميعىٌرؼً 
المكجكدات  أكمؿى  فَّ أ/ب(64)ؽنا كال شؾَّ كىك المرادي ىي  بوً  كعمى المينعـً  تيطمؽي عمى اإلنعاـً  كالٌنعمةي 

 .ظمىمظيرو لمرحمًة كاليدايًة يككفي النعمةى العي  ذم ىك أكبري الٌ  فَّ أبرل، ك يككفي اآليةى الكي 

 برل لمعتبرو الكي  ألفَّ المعنى: يا مىٍف ليست اآليةي  ؛المعنى في مف حيثي : لمعتبرو في سياًؽ النٌ قكلوي  
يككفى  كيجكزي أفٍ  ،الخبريف بالبلـ تعريؼً  كالحصري في المصراعيف باعتبارً  ،ككذا لمغتنـو  ، ىكإالٌ 
ـي ال ًممىٍت نىٍفسه مف قبؿ قكلو تعالى:﴿ ٌتعمي  آخذان ًمف قكلوً  برل باآليةً الكي  فى رى ، كقى بل نفسو كً  :أمٍ (3)﴾عى

بًّْو اٍلكيٍبرىلتعالى:﴿  .برياتو أتى باآلياًت  الكي كيجكز أٍف يجعمىوي آيةن باعتبار أنَّ (4)﴾قىٍد رىأىٰل ًمٍف آيىاًت رى

                                                           
1
 زٌادة لإلٌضاح. 

 .432البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)

 .5/82االنفطار،  (3)
 .18/53النجـ،  (4)



 

079 

 

 

راكبيف، كىك عطؼه عمى  كائنيف فكؽى أمٍ  :قكلو: فكؽ أمٍ  ـ،ميً ساًعيفى عمى أرجي  :ا أمٍ قكلو: سعين  
 .سعي

مىف لـ  أحدو لكفٍ  ظمى لكؿٌ عمةي العي برل كالنٌ كاعمـ أنَّو اآليةي الكي  ،نادلقكلو: كمف عطؼه عمى المي  
ـي رادي ًلمىف ًمٍف شأًنًو االعتباري كًلمىف ًمٍف شالمي  كذلؾ أك يككفي  إليوً  سبةً كأنَّو ليس بالنٌ  ينتفع بوً   .أًنًو االغتنا

ًمًو بعدى الكريـً مى  يقكؿ: يا خيرى   نابى كرى كطمبى المكاردكف عميو ًمف  ،طمؽً المي  ٍف قصدى السائمكف جى
 شعر:  .األركؽً  ميامًف جكدهً 

 ] البسيط [                                                                        

ظيييكرى األىٍينيًؽ الرُّسيـ أك راكبيفى           عمى القدـً ا شين أك مى  ا عمى الكجوً بن حٍ سى 
(1) 

ؿ، كيا بطً كالميحؽَّ مف المي  ،مف الباطؿً  ًلييميز الحؽَّ  ؛كيستدؿي  برل ًلمىٍف يعتبري كيا مىف ىك اآليةي الكي 
 .يىتٍّبعيوي كيحترميوي كيعرؼى قدرىهي كيغتىًنميوي  فٍ مى لً  عطاةي كالنعمةي المي  الميداةي  حمةي مف ىك الرَّ 

دو العارفيف العيٌباد، محمٌ  ا عمى العبادً صكصن ، خي برل عمى العبادً الكي  عمةي صؿٍّ عمى ًمف ىك النٌ  يـٌ المٌ  
 .كعمى آلو األكتاد، كصحبو األطكاد

ـو ليَلن إلى حرـو  كما سرل البدري في داجو -107  (أ/65ؽ) رى ٍيتى ًمٍف حى  ًمفى الظُّمىـً سىرى

ـً  زلةن  ًمٍف قابً نٍ ٍرقى إلى أٍف ًنٍمتى مى ت كًبػتَّ -108           ـٍ تيٍدرىٍؾ كلـ تيرى قكسيف ل
(2) 

: سقاهي ماءن مع أفَّ الٌسقيى المطمؽى في الماءً  ،سيرنل يؿً كسرل بالمٌ  ،سرايةن  :سرل إليو ، كىذا ًمثؿي
الٌ أك مف الثٌ  ،الميحترـي  كالمرادي مف الحـر المكضعي  رـه   فميس لبيًت المقدسً اني كا  إذا رىكىدى  :يؿي دىجى المٌ  .حى

ًعدى ريقين  :ظبلميوي، رقى  .اصى
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،أعطاهي نىٍكالن  :كنالو ،نالىوي: كجدىهي نيبلن   ٍف كافى  ،مبنيٌّ لمفاعؿً  ًؿ فيكى ٍف كافى ًمفى األكٌ إ ، قكليوي: ًنٍمتي كا 
األدًب، كًمف  كماًؿ القيرًب مع رعايةً  :عبارةه عف (1)فالمقداري كقابى قكسي :مممفعكؿ، القابي اني فً ًمفى الثى 

 يخً الشٌ  ككذا بيفى  ،ًمفى البيعًد في المجمًس قىٍدري قكسيف مميذً كالتٌ أليستاًذ يككفى بيفى ا قيؿ : ينبغي أفٍ  ّـَ ثي 
 آدابي  كذا ذيًكرى في كتابً  باعتبار العرضً  :كقيؿ ،كؿً ىذا القدر قيؿ باعتبار الطٌ  ّـَ ريد، ثي كالمي 

 .(2)المتعمـً 

 ،ربً منزلة ًمٍف كماًؿ القي  :ة أمٍ أك ابتدائيٌ  ،رًب منزلةن ىي كماؿي القي  ؛يككفى ًمٍف بيانٌية أمٍ  أفٍ  كيجكزي  
مفعكؿه  :، كليبلن اني بيتي المقدسً الثٌ  فى كمً  ،مكةي  ؿً األكٌ  الحرـً  فى مً  رادي عظيـ ، كالمي نكيفي في الحرميف لمتٌ كالتٌ 
 ،سريتى سرنل ًمثؿى سيرل البدرً  ؛مصدريَّةه أمٍ  :يا، كماؽه بً صفةي مصدرو محذكؼو أك متعمٌ  :كالكاؼي  ،فيو

مٌ ا كىسيرل البدًر، كالر ًقي  إمٌ أك سيرل كائنن   ؛ -سٌمـ اي عميو ك  صٌمى -ما ثابته لوي بلىي ا مىرتىبيٌّ ككً ا حسيٌّ كا 
عمى الكٌؿ  كبمرتبتوً  كبركحوً  /ب(65)ؽ، الحؽٌ  أىؿً  ا عندى كاف ثابتن  كركحوي  بجسموً  ألفَّ عركجوي 

 .باالتفاؽ

 (منزلةن )درؾ صفةي ا، قكلو: لـ تي فىًظمتى راقين  :و خبري ًظٍمتى أمٍ قكلو: ترقى في محؿٍّ النَّصًب عمى أنَّ  
ـ أمٍ  ،ما أدركيا كال ييدركيا أحده غيريؾى  ؛أمٍ  غيرى ميٍدرىكىةو  منزلةن  ؛أمٍ   ؛غيرى مريمىةو أمٍ  ؛ككذا لـ تيرى

ًريـو أمٍ  :قديري كالتٌ  ،ًنمتى  أك حاؿه ًمف فاعؿً  ؾى غيرً يا ال تىتىيىسَّري لً ألنَّ  ؛تطمبي  في  ؛نمتى غيرى ميٍدرىؾو كغيرى مى
ا تشبيوي سيراه نالؾ، كأمٌ ؾ ىي حاؽي بً المٌ  ما طيمبتى كلـ ييطمبٍ  :دي كلـ تيٍطمىب أمٍ يا محمٌ  لـ تيدرىؾ أنتى  حاؿً 

 .الٌسيًر كالكماًؿ كاإلنارًة كقطًع المنازًؿ كذا قيؿى  و في سرعةً يتضمَّفي الٌتشبي ًبسيرل البدرً 

 المعراجً  ا قصةي كأمٌ  ،قكلو: فظمت حيذؼى إحدل البٌلميف مف ظىًممتى كما قالكا:ًمٍستى في مىًسٍستى  
 .فمذككرةه في  طيب الحبيب

                                                           
( مىا بىٍيفى اٍلمىقبض كىالسٍّيىة، كلكؿٌ  (1) . ك )اٍلقىابي ( قكسو أىم قدر قىٍكسو  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "تقكؿ: بينيما )قىابي

 ، أىراد قابي قىكسو فقمىبىوي." ينظر: الجكىرم، الصحاح،9/ 53قكسو قىابىاف. كًقيؿ في قىكلو تعالى: ﴿ فىكىافى قىابى قىٍكسىٍيًف﴾. النجـ،
1/262. 

 ىػ(.676أبك يحيى بف شرؼ النككم الشافعي) آداب العالـ كالمتعمـ، لئلماـ النككم ىنا إشارة إلى: كتاب(2)
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 ـً تراكي  الحراـً عندى  بيتً الًمف  ؾى و أيسرمى بً أنَّ  القاطعةً  كبراىينؾى  اطعةً مف معجزاتؾ السٌ  يقكؿ: إفَّ 
 يتى كٍ حصى كطى ببركاتو ال تي  األقصى، المحفكؼً  يًؿ إلى المسجدً بلـ، في بعضو ًمفى المٌ الد جى كالظٌ 

كالمنازؿ، فىًصرتى تصعدي مف  المناىًؿ، كما يطكم البدري في سيراهي البركجً  (1)البيدى كالميامًة ببل ًكٍردً 
العنايًة عمى الر تب كالدَّرجات،  سٌمـ مى كالجنىاًب األعمى، كترقى بعي ال ماكاتً خرًة الفيضمى إلى السٌ الصٌ 

 يرجعٍ  ما لـٍ بً  كرجعتى  ًقمـى المعالي الشَّامخاتً  (2)تى عكتيشرَّؼى بقدًمؾ كقيدكًمؾى الًعٍمًكيَّاتي كالسٍٍّفًميَّات، كفر 
ٍقتىنىى، كصاحبي قيٍرًب قابى  ،راماتكالكى  شريؼً أحده مف التٌ  بوً  فأنت المفٌضؿ عمى سيراة الككنيف كالمي

 .قكسيف أك أدنى

دو األنفع محمٌ  كدً األرفع، كالكماًؿ األشـً كالجٌ  عمى صاحب المعراجً  سٌمـ صٌؿ ك /أ(66)ؽيـٌ المٌ  
 كعمى آلو كصحبو أجمع. 

 بيا كقىدَّمىٍتؾى جميعي األنبياءً -109
 
 

ـى   دىـكالرٍُّسًؿ تىٍقًدي مىى خى  مىٍخديكـو عى
في مىٍكًكبو كٍنتى فيًو صاًحبى العىمىـً   ـٍ يً عى الطّْباؽى بً بٍ كأنتى تخترؽ السٌ  -110 

(3) 

 
 المقدسً  يا إلى بيقعًة بيتً مقٌدمةي الكتاًب، كضمير بً  كمنوي  ،بمعنى تقٌدـ :كالبلزـي  ،الزـه كمتعدٌ  :قٌدـ
:كمقدمةن بيا قديري كيككفي صفةن ليا كالتٌ  ،قبؿي  فٍ مً  المذككرةً  المنزلةً يا أك إلى أمَّيـ بً  كقدٍ  ،المقاـً  لداللةً 

كالباء كما  ،يـ قدَّمكها رضكا بتقد ًمًو فييا فكأنَّ يـ لمَّ فؤلنَّ ؛إلييـ  ا اإلسنادي كأمٌ  ،سًؿ إياؾى جميعي األنبياًء كالرٌ 
 تمؾى  نيمؾى  ـ بسببً يً عمى أنفسً  اءي يككفى لمسَّببٌية بمعنى قدَّمىتؾ األنبي كيجكزي أفٍ  ،في جمستي بالمسجدً 

 .أك عمى األنبياءً  ميعً ا عمى الجٌ عطفن  رً كالجٌ  فعً ، كالٌرسؿي الٌركايةي فيو بالرٌ المنزلةً 

دىـو كالتٌ  ،مصدره نكعيٌّ  ،قكلو: تقديـ  ا لمتٌفخيـ كالٌتعظيـ، كتأنيثي الفعؿ إمٌ  :نكيفي في مخدكـو كفي خى
 أك باعتبار انضماـً  ،ميعأك باعتبار معنى الجٌ  ،أنامموً  بعضي  إليو كما في: سقطتٍ  ضاؼً باعتبار المي 
 .فعً عمى ركاية الرٌ  المعطكؼً 

                                                           
 .3/111في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "الكرد أيضا: الكارد، كىـ الذيف يردكف الماء." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (1)
 .4/392، ـ، ففي األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: "كفرعت قكمي، أم عمكتيـ بالشرؼ أك بالجماؿ." ينظر: (2)

 .433البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)



 

087 

 

 

عمى  عطؼو  (إلى،)ـً مى العى  صاحبى  فيوً  نتى كي  بيـ في مككبو  باؽً الطٌ  بعى قكلو: كًبتَّ تخترؽي السٌ  
 :ريؽى ا، اخترؽ الطٌ ًبتَّ مخترقن  :أمٍ  صكيرً كلمتٌ  الماضيةً  الحاؿً  لحكايةً  كلفظي المضارعً  ،ابقةً السٌ  ممةً الج  

كجبؿو  ،جمعي طىبىؽو (1)﴾سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا:﴿/ب(66)ؽ-تعالى– ًمف قكلوً  باؽً بعي الطٌ قطعىوي، كالسٌ 
كقيؿ:جمعي طبقة كىرىٍحبىةو  ،كجباؿو 

بعضو فكؽى  مطابقاتو كالمرادي أفَّ  أمٍ  كًرحاب، كقيؿ: مصدري طابؽو  (2)
 .بعضو 

 صٌمى اإلسراءً  طرؽً  كفي بعضً  ًببىعًضًيـ،سماءو مرَّ  و في كؿٌ ألنَّ ؛ يـا بً مارًّ  أمٍ يـ حاؿه قكلو: بً  
-تعالى–إلى ما شاءى اي  إلى السماكاتً  المقدسً  شايعكه مف بيتً  ففيككنك  ماكاتً في السٌ  باألنبياءً 
جماعةه مف  :ناىاىي  المككبً  فٍ مً  رادي كالمي  رسافً جماعةه مف الفي  :، كالكككبةي كالمككبصاحبةً لممي  :فالياءي 

 .ا فييـكائنن  حاؿه أمٍ  كانكا شايعكه في مككبً  ا إفٍ ،كأركاحي األنبياًء أيضن المبلئكةً 

ـي فيو صاحبي العىمىـً  مككبو كائفو أنتى  كقكليوي: كنتى فيو، صفةي مككبو أمٍ    فٍ مً  دي راكالمي  : الٌرايةي ، كالعىمى
عميو -، قاؿ في يدهً  يةي اذم يككفي الرٌ ال الٌ  عميو رحى القكـً  يدكري  ذمكالٌ  كبيري القكـً  :ناىي  صاحًب العىمىـً 

العالي ،  ؿً با عمى الجٌ أيضن  طمؽي : يي  ـي كالعىمى  (3)"آدـي مف دكنو تحت لكائي يكـ القيامة:"-بلـبلة كالسٌ الصٌ 
مَّؼى أعمى المراتبً  تي ىيى الٌ  الٌشامخةً  العاليةً  فالمعنى عمى ىذا: صاحبي المرتبةً   األنبياءي  ، كقد خى

 .(4)"كما منَّا إال لو مقاـه معمكـه كلك دىنىكتي أينميمةن الحترٍقتي "ى قاؿ:حتٌ  كجبريؿي  كالٌرسؿي 

ـي ألنَّ  ؛ذم ىك ًقبمتيـالٌ  الٌشريؼً  قكؿ: كقدَّمتؾ األنبياءي كالٌرسؿي يا نبيَّ خيًر األمًَّة في المحؿٍّ ي  ؾ إما
 بعً ا لمسٌ لمٌسٌيد المحتشـ، كأخذتى ترقى ميتخرقن  عمى الخدـ، كتعظيـ الحشـً  ، تقديـ المخدكـً األئمةً 

                                                           
 .3/67الممؾ،  (1)
باته كرحاب." ينظر: الجكىرم،  (2) تيوي، كالجمع رىحىبه كرىحى في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر :" رحبة المسجد، بالتحريؾ: ساحى

 .2/152الصحاح، 
ٍمًد يىٍكـى اٍلقً فيو الحديث كركاية(، 5762حديث رقـ ) 5/674األلباني، مشكاة المصابيح،  ينظر: (3) اًمؿي ًلكىاًء اٍلحى ًة، : " كىأىنىا حى يىامى

."  تحتو آدـ فمف دكنو كىالى فىٍخرى
 نيا مكضع قدـ إاٌل ماء الدٌ ما في السٌ  (، كركاية الحديث فيو:1059، حديث رقـ)3/49ينظر: األلباني، الٌسمسمة الٌصحيحة،  (4)

نٌ عميو ممؾ ساجد أك قائـ فذلؾ قكؿ المبلئكة :كما منٌ  نٌ ا لنحف الصٌ ا إال لو مقاـ معمـك كا   .لنحف المسبحكفا افكف كا 
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رًة  (1)اا ًركاقن ، كمتجاكزن باؽً الطٌ  ا أًلىنًؼ الكراـ رغمن /أ(67)ؽبعدى ًركاؽ، في مككبةو ًمفى المىبلًء السَّفرًة البىرى
ٍرًؽ كاإلتياـ  .مىٍف ال يقكؿي بالخى

مىـ األعبلـ كصاحب الٌنكر التَّاـ، محمٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ   دو كعمى آلو كصحبو أفضًؿ عمى عى
 الصبلة كالسبلـ كأطيب الٌتحياًت كأتـ البركات عمى الٌدكاـ.

لمستبؽو   ًمفى الدُّنيكّْ كال مىرقنى لمستىًنـً  احٌتى إذا لـ تىدىٍع شأكن -111
(2) 

ذا لمحضً خترؽى تي لً  ى ىذه غايةي حتٌ  كجكاب إذا محذكؼه  ،تي ييبتدأي بعدىىا الكبلـي أك ىي الٌ  رؼً الظٌ  ، كا 
 ؛قاؿ: فبلفه بعيدي الشأًك أمٍ خفضتى في البيت اآلتي، يي  :أك قكلو ،و كنيىوي كتنً يى  ا الكاف ما كاف ممٌ  ؛أمٍ 
 .البئرً  ما خرجى مف ترابً  :ا، كالشأك أيضن (3)اطمقن  ا أمٍ ا كعىدىا شأكن ،كيرادي بو الغايةي أيضن اليمَّةً  بعيدي 

أك ما  ،إلى جناًب الحؽٌ  ا قىريبي المنزلةً إمٌ  :نكٌ كالمراد مف الدٌ  يسبؽى لً  ؛أك سعى ،بؽى أخذ السٌ  :استبؽى  
بمحذكؼو  ؽي يتعمٌ فى  (اشأكن لػ)أكصفة  ،تدع مـٍ ؽ بً كًمف يتعمٌ (4)﴾فىتىدىلَّىٰ  دىنىا ثيَـّ تعالى:﴿ ىك المراد مف قكلوً 

 .مف الر قيٌ  اسـي المكافً  :كالمرقىا ًمفى الٌدنٌك، ا كائنن شأكن  :أمٍ 

مف ميستَّنـ  كحذؼي الياءً  ،الٌراحةى  إليو، كاستناـ إليو: اطمأفَّ بو، كاستناـ: طمبى  إليو: ماؿى  ـاستنا 
تيوي  ذم خرجتٍ كىك الٌ  مرتفعه  ؛نبت سىًنـ: أمٍ  (5)في الٌصحاح .لمٌضركرةً  ؛يككفي  كىك ما يعمك رأسىوي  ،سىنىمى
ـي السَّناـ، كماءه سىًنفه  ؛ـه أمٍ كبعير سىنً  ،نبؿكالسٌ  ـى الد خاف :عظي  ،ارتفعى  :ظاىره عمى كجًو األرًض، كأٍسنى

 .نا كبلميوي عبله إلى ىاىي  :كتىسىنَّمىوي 

                                                           
كىاؽي سقؼ في مقدـ البيت." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (1) ٍكؽي ك الرٍّ  .1/267في األصؿ: كتب  أسفؿ ىذه الكممة :" الرَّ
 .433البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)
م، الصحاح، في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "عدا الفرس طىمىقنا أك طىمىقىيف أم شكطنا أك شكطيف." ينظر: الجكىر  (3)
1/403. 
 .8/53الٌنجـ،  (4)
 .6/737ٌنظر: الجوهر، الصحاح،(5)
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ـى  يككفى  أفٍ  قكلو: لمستنـ يجكزي   ، كيجكزي أفٍ  مف استن ـى عمى  ،ييقرأ : كال مرقى ببل تنكيفو  بمعنى تىسىنَّ
 أمٍ  رتفعي أك المي  الٌراحةً  أك لطالبً  ال مرقى لمائؿ عف الحؽٌ  ا أمٍ ا كٌمين كبلمن نس، كيككف أفَّ ال لنفي الجٌ 

 كلككنوً  ،وعريفىوي كدليمى  لككنوً  -بلـعميو السٌ -ا جبريؿ إمٌ  :كالمستنـً مف المستبقً  كالمرادي /ب(67ؽ)،متكبرو لً 
ّـَ أميف ذم العرشً  ذك قكةو عندى )و ألنَّ  ؛فو متمكٌ  ا أمٍ كمطمئنن  امرتفعن  :ا أمٍ مرتفعن  ، كقد (1)(مكيف ميطاعو ث

اقاؿ :﴿ مى مٌ  الحترقتي  ؛ممةأني   كلك دنكتي  ،(2)﴾مٍَّعميكـه  مىقىاـه  لىوي  ًإالَّ  ًمنَّا كى  ا نفكسي الكيمًَّؿ القيديسيَّة كيجكزي كا 
 المجنكني. يرالمحتبى كمف االستناـ: السٌ  يري ييرادى مف االستباؽ:السٌ  أفٍ 

إلى غايةو ما  إلى مركزؾ القديـً  عكدً في الصٌ  ، كأمعنتي ستقيـً المي  البالغً  يرً يقكؿ: أنعمتى في السٌ  
 .جريميا دكراف حكؿى  كاألكىاـً  ألحدو إلييا طيراف كال لمعقكؿً 

 دو دنا محمٌ ابؽ األكمف، سيٌ اىر األقدس السٌ األنكر األيمف كالطٌ  العً عمى الطٌ  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
فا.صطفى كعمى آلو كصحبو أىؿ المي   الكفاء كالصَّ

فىٍضتى كؿَّ مى -112  اـو باإلضافًة إذٍ قى خى
 

 نيكدٍيتى بالرَّفًع ًمثؿى الميٍفرىًد العىمىـً  
 تىًترو سٍ مي  مّْ ؿو أى صٍ كى بً  كزى ا تىفي مى يٍ كى -113 

 
ًسرٍّ أى يي العي  فً عى   ـً تً تى كٍ مي  مّْ كًف كى

(3) 

 
 الخفضي  .تىرٌقيو كتعٌميو أك استئناؼه مؤكده لكماؿً  ،جكابي إذا كبدؿه مف لـ تدع :اإمٌ  قكلو: خفضتى 

وي مف العمٌك إلى الٌسفؿ ،الحركةي التحتانٌية :في اإلعرابً  ييدرؾ  أفٍ  :رقيحطَّوي، كالخفضي في التٌ  :كخفضى
ككٌؿ  ،الكامؿً  سيرً  ا نيايةي ىا ىني  قاـً كالمرادي مف المى  ،مىٍف يرقى قبمىوي أك بعدىهي أك معو كيتعدَّاهي كييٍخًمفىوي 

 كترقيو إالٌ  يتعداه كذلؾ بحسب كمالوً  أفٍ  كليس لوي  ،لو مقاـه ينتيي إليو -تعالى–سائره إلى ا 
 كخفضي المقاـً  ،كٌؿ مقاـو  صاحبي  أمٍ /أ(68)ؽا محذكفن  ضاؼي المي  يككفى  أفٍ  كيجكزي  .العنايةً  بمحضً 

 .كبالعكس المقاـً  صاحبً  يستمزـي خفضى 

                                                           
  .70_80/71، التكوٌر،﴾مُّطىاعو ثىَـّ أىًميفو  (20) ًذم قيكَّةو ًعندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكيفو ﴿ هنا اقتباس من القرآن الكرٌم:(1)
 .164/73الٌصافات،  (2)
 .433البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya21.html
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ا؛ألفَّ معنى مقامات الكٌؿ محفكظةه كنازلةه مطمقن  إلى مقامؾ؛ ألفٌ  سبةً بالنٌ  قكلو: باإلضافة أمٍ  
فالباءي  حق ًؽ بما ينبغي،شبو كالتٌ التٌ  أمٍ  سبةً نسبتو إليو أك يككف معنى باإلضافة كماؿ النٌ  :إضافتو إليو

ذ طرؼي الخفض لمسَّببيَّة،  .اإلقباؿً  طمبي  :داءكالنٌ  ،كا 

، كالمرادي مف  ا إياؾ مصدرو  برفعً  :أمٍ  ا بالٌرفعً ممتبسن  :فع أمٍ بالرٌ  قكلو: نيكديتى   معمكـو أك مجيكؿو
ـي المشيكرً  بالفضائؿً  تفردً المي  فردً المي  طمىبى اي إقبالؾ  :يعني العالي القدرً  كالكماالت، كمف العىمىـ العىال

-عميو الٌسبلـ -جاء جبريؿي  كاإلكراـ، كقد الٌناس مثؿي ىذا الرَّجؿ بالٌتعظيـً  مثؿى ما يطمبي فيما بيفى 
 .كأنكاع االحتراـ راؽً بالبي 

، حيثي  كفي البيتً  فردً نداًء المي  مثؿى نداءن  أمٍ  فردً قكلو: مثؿى المي    جمعى بيفى لفًظ  إيياـه كتجنيسه
 .الٌضـٌ كالعىمىـ كالٌنداًء كالرَّفًع اٌلذم ىك صكرةي  كاإلضافةً  الخفضً 

، كما زائدة الفكز كاف ما كاف ممٌ  :أمٍ  لمحذكؼً أك با قكلو: كيما يتعٌمؽ بالمذككرً   ا ذكرنا كيما تفكزى
 .الٌظفر بالمقصكد

و ال يٌطمعي عميً  كامؿو في االستتارً  مستترو أمٍ  بكصؿو مقكؿو فيو أمٍ  أمٍ  مستترو  قكلو: بكصؿو أمٍ  
كًليًَّةكذلؾ كامؿو  رجؿو أمٍ  رجؿه أمٍ  :كال يكتنوي كينيو، كما يقاؿي ىك أحده  اإلٌطبلع عمى ألنَّ  ؛في الٌرجي

 الٌشيء ال يككفي إاٌل بحضكرو ذلؾ الٌشيء كمشاىدىتو أك معرفىًتًو بطريًؽ مف طيريًؽ المعرفًة أك حصكلوً 
الميدركيف  أك إدراؾً  ،األخيارً  /ب(68)ؽ بمعنى األعياًف أمٍ  :إٌما شٍيءه مف ذلؾى ، كالعيكفي  لغيرهً  كليسى 

حقائؽي كمعارؼي كأسراره ال يتأم مييا  :ناكالمرادي منو ىاىي  ،لمستكري ا األمري  :أبصارىـ، كالٌسر   :كبصائرىـ
ـ  استعدادن إالٌ   .ا كعنايةن بوا كأكثري اختصاصن  مىٍف ىك أت

ا  صٌمىال ينكشؼي ألحدو غيًره  كامؿو في االكتتاـً  أمٍ  كمتمـو  قكلو: كسرٍّ عطؼه عمى كصؿو أمٍ 
 .سٌمـ عميو ك 
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الكرامًة إلى  ، كدنكتى إلى ما لـ يىدفي إليو أىؿي إلى ما لـ يصؿ إليو أحده ا : لقد عمكتى مرفكعن كؿيق 
لىد، كاٌطمعتى عمى ما لـ  األبد، ككصمتى إلى كراماًت الكاحًد األحد، مٌما لـ يتيٌسر لغيرؾى  كى مف كالدو كى

مىد  .يتصكَّرهي عاقمةه كال ميتخٌيمةه كال خى

، كصاحب الٌسٌر لماًلًؾ الممكًؾ  ناًب العرشً عمى النَّازؿ في صدر جى  سٌمـ صؿٍّ ك  الٌميـٌ   الكريـً
مًد القديـ، محمَّدو كعمى آلو كصحبو كعمى كؿٍّ ًمف إليو كأتٌباعو تستنيـ.  الصَّ

ٍزتى كؿَّ فىخارو غيرى ميشتىرىؾً -114  فىحي
 
 

ًـ   ٍزتى كيؿَّ مىقىاـو غيرى ميٍزدىحى جي  كى
لّْيتى ًمٍف ريتىبو       -115  ؿَّ ًمٍقداري ما كي جى ـً   كى  (1)كىعىزَّ إدراؾي ما أيكًلٍيتى ًمٍف ًنعى

 
قكلو: . تعدَّاه :ازىهجكالكماالت،  مف الفضائؿً  ما ييفتخري بوً  :جمعىوي كالمرادي مف الًفخارً  :ازىهج     

ما شاركو فيو  الكٌؿ اٌلذم ىك جازهي  فإفَّ  ،احاؿه كغيرى مزدحـً مف الفاعؿ كالمفعكؿ أيضن  :غيرى مشترؾو 
قاـو أمٍ  ،أحده  كؿَّ مقاـو غيرى مقاًمؾى  ككذا الكٌؿ اٌلذم ىك جازىه ما زاحمىو فيو أحده، كجزتى كؿَّ مى

اًلؽي كيؿّْ شىٍيءو كالمخصَّصي العقؿي كما في قكلو تعالى:﴿  هي العمؿى كالبمدى ، (2)﴾ۖ  المَّوي خى قمَّدىهي كرأَّسو  :كالَّ
إليو مف /أ(69)ؽ العائدي  ميري ا مكصكلةه أك مكصكفةه، كالضٌ ٍف بياف ما في المكضعيف كىي: إمٌ فيو، مً 

، كالتٌ الجٌ  لَّىن أنتى إياه كائنن ممة محذكؼه لٍّتىوي كاٌلذم أيكليتىو أك شيءو ميكى : اٌلذم كي كشيءو  ،ا ًمف ريتىبو قديري
ٌلىن أنت إياه كائنن   .ا ًمف ًنعىـميكى

مىب كعزَّ الشٌ   كماؿي  :أعطاهي كالمرادي مف المقدار :تىمىنَّعى كعىسيرى حصكليوي كالظَّفري بو، أكاله :يءي عٌز غى
ـي كالحقائؽي كالمعارؼي كما  ـي إٍف أيريدى ًمفى النٍّعىـً العيميكـي كالًحكى كيفية المراًتًب ككٌمٌيًتيا كًمف اإلدراًؾ الًعٍم

                                                           
 .433البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
 .62/39الٌزمر، (2)
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ليف كاآلخريف ـي األكَّ ٍف أيريدى أعـ  مً  ،جاءى عم  (1)ف تمؾ فالمرادي منو الكجداف، كفي البيتيف مف الٌتجنيسكا 
 .كغيرىما مف المحٌسناًت ما ييٍعًجبي  (2)كالٌترصيع

، كجزتى المقاماًت كأصحابىيا مف أرباب  يقكؿ: لقد جيزتى قصباًت السَّبؽ في المفاخًر كالمكارـً
لٍّيتى ككيرٍٍّمتى فكؽى ما في األكىاـ ت لٍٍّيتى ما كي كي ا، كأيكليتى ما أيكليتى باالمتناف، ككافى فضؿي كريمن العزائـ، كى

 .ااً عميؾى عظيمن 

، محمَّدو كعمى عترًتًو األعبلـ، ا كعدالن ، كاألعٍـّ نيٍصحن  كفضبلن عمى األتٍـّ عقبلن  سٌمـ صٌؿ ك  الٌميـٌ  
 كعمى آلًو كصحبو الكراـ.

ـً إفَّ -116  لىنىا  بيٍشرىل لىنىا مىٍعشىرى اإًلٍسَلى
 

ٍيرى ميٍنيىًدـً الًعنايىًة ريٍكنن ًمفى    ا غى
ًتًو  -117   لىٌما دىعىا اي دىاًعٍينىا ًلطىاعى

 
ـً الرُّسٍ   ـً ًبأىٍكرى ـى األيمى ًؿ كينَّا أىٍكرى

(3) 

ٌنما يككفي بالشَّر إذا كانت مقيدةن:﴿  ،المطمقةي ال تككفي إاٌل بالخير (4)البيشارة  فىبىشٍّْرىيـ ًبعىذىابو كا 
سيًرٍرتي  ا مف البيشرل، كأتاني أىٍمره بىًشٍرتي بو، أمٍ ا كبيشكرن أىٍبشيريهي بالضـ بىٍشرن  :كبىشىٍرتي الرجؿى  ،(5)﴾ أىًليـو 

، كأىٍبًشٍر بو أمٍ  كبىشىٍرتيوي بمكلكدو فأىٍبشىرى أمٍ  ،اسـي رجؿو  :بو، كبيشرل كاكمنو:﴿ ،استىٍبًشر بو سيرَّ  كىأىٍبًشري

                                                           
ذا اشترؾ معو في ًجٍنسو، ا: ىك التاجنٌس(1) لًجنىاسي في الٌمغة: المشاكمة، كاالتحاد في الجنس، يقاؿ لغة: جانىسوي، إذا شاكمو، كا 

كالجناسي في االصطبلح ىنا: أف ،كٍـّ ذاتوكجنسي الشيء أصمو الذم اٍشتيؽَّ منو، كتىفىرَّع عنو، كاتَّحدى معىو في صفاتو العظمى التي تيق
ـي في البٍدًء التكرير، لكنٌ  يا تفاجئ بالتأسيس يتشابو المٍَّفظاًف في الن ٍطًؽ كيىٍختىًمفىا في المعنى.كىك ففٌّ بديعه في اختيار األلفاظ التي تيكًى

 الٌتصحيؼ في حزت كجزت.( تجنيس 118. ك في البيت)1/7ينظر: ابف المعتٌز، البديع،كاختبلًؼ المعنى.
 
فَّ . مثؿ قكلو تعالى: ﴿الترصيع: كىك أف تككف األلفاظ مستكية األكزاف متفقة األعجاز أك متقاربتيا(2) ًإفَّ اأٍلىٍبرىارى لىًفي نىًعيـو كىاً 

ًحيـو  ارى لىًفي جى  ٌع فً قوله: . و ٌظهر الترص0/087. ٌنظر: السكاكً، مفتاح العلوم،14 -13/ 82ااًلٍنًفطىاًر، ﴾اٍلفيجَّ

لٍّيتى ًمٍف ريتىبو                كىعىزَّ إدراؾي ما أيكًلٍيتى ًمٍف ًنعىـً  ؿَّ ًمٍقداري ما كي  .كىجى
  .434البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)

 .1/73في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "البىشارةي بالفتح الجماؿ." ينظر: الجكىرم، الصحاح، (4)

 .43/9الٌتكبة،  (5)
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نَّةً  الخبر السَّار  الميغيٍّري ًلمبىشىرىًة، كييطمىؽي  :كييرادي بو /ب(69)ؽالبيٍشرل: اسـه ًمفى البيشارًة يطمؽ ،(1)﴾ًباٍلجى
 .الطيبةي كالبيجة الحاصمةي منو :كييرادي بو

حاصؿي البياًف المذككر بيشرل، كلنا: صفةه أك مبتدأه  :إٌما خبري مبتدأ محذكؼو أمٍ  ،قكلو: بيشرل لنا 
شرٌّ أىرَّ ذا "بيشرل لنا قد ثىبىتىٍت، أك قكليوي: بيشرل مبتدأه كلنا خبريهي عمى طريقًة قكليـ: خبريهي محذكؼه أمٍ 

األٌكًؿ اني: أنَّوي مكصكؼه بصفةو محذكفةو، فعمى ، كفيو كجياف: أحدىما أنَّوي فاعؿه معننى، كالثٌ (2)"نابو 
ما ثىبىتى بيشرل بمثؿ ىذا المذككر إاٌل ليذه األٌمة، كعمى الثٌاني: بيشرل عظيمةه ال تيٍكتىنىوي اختصَّت بنا 

 -تعالى–أك يككفي منادل، كما في قكلو  (3)أك عمى مذىب سيبكيو أفَّ الٌنكرةى تصمح لبلبتداءً 
ـه  ىٰىذىا يىابيٍشرىلٰ ﴿: تعالى فإفَّ ىذا أكانؾ، كلنا صفة أك بتقدير: ككني لنا، كمعشر اإلسبلـ  :أمٍ (4)﴾غيَلى

مينادنل، أك عمى االختصاص ا: إمٌ 
 .(6)"نحفي معاشرى األنبياءً "كما في : (5)

، كالمرادي مف العناية: مزيدي ا غيرى ميٍنيىًدـ ثابته لنا مفى العنايةً كنن ري  إفَّ  استئناؼه أمٍ  ،قكلو: إٌف لنا 
ؿَّ ًذكريهي  -ي كـ قبمصالحيـ، كأراد مزيدى الخيًر كالكرامًة مفى الحيٍّ الاالعتناًء  كىي العناية األكلى  - جى

يءي كيككفي يًء ما يىٍعتمدي عميو ذلؾ الشٌ األزليَّة اٌلتي تيكرثي السَّعادةى األبديَّة، رىكفى إليو: ماؿى كريٍكفي الشٌ 
بناهي كميقيمىو كمستىنىدىه  .مى

                                                           
 .30/41فٌصمت، (1)

ٍفعه باالبتداء، كىك نكرة، كشرط النكرة أف ال يبتدأ بيا حتى تخصص بصفة كقكلنا: (2) مىمىو عمى اٍليىًرير، ك" شر" رى يقاؿ "أىرهي"إذا حى
نما جاز ذلؾ ألفٌ ك رجيؿه مف بني تميـ فارس، كابتدؤ  ، كذك الناب:  ا بالنكرة ىينا مف غير صفة، كا  المعنى ما أىر ذا نابو إال شرٌّ

 . 2/370األمثاؿ، الميداني،مجمع. ينظر:كمخايمو الٌشر أمارات ظيكر في يضرب السبعي.
 .0/379ٌنظر: سٌبوٌه، الكتاب،(3)

 .19/12يكسؼ، (4)

-الفخر؛ نحك: "إني االختصاص االصطبلحي ىك: التخصيص كالقصر. عمى الكجو المشركح فيما سمؼ. كقد يككف الغرض (5)
ٌنظر: عباس حسن، النحو  أتعمـ مف الرحمة ما ال أتعممو مف الكتاب" -الرحالة-ال أستكيف لطاغية". "إني  -العربي

 .4/071الوافً،

 ".نحف معاشر األنبياء ال نكرثوروٌة الحدٌث فٌه: "(. 992، حديث رقـ )1/225األلباني، صحيح الجامع،  ينظر: (6)
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نٍ  و :غير متغىيَّر كال مىخيكؼ انيداميوي أمٍ  :يدـً أمٍ قكليوي: غيرى مي فإفَّ ىذه الشَّريعة نىسخىت كؿَّ  ؛انتساخي
شارة إلى أفَّ لنا  شريعةو كىي باقيةه إلى يكـ القيامة، كفي تقديـ لنا تعريضه إلى نىٍسًخ سائًر الشَّرائع كا 

 .ا ال يخاؼي رد  شفاعًتوً ا ميشىٌفعن شافعن 

ًإف كيؿُّ ﴿ :كالٌشرط كفي غيرىما بمعنى إالٌ  ،قبؿ لمٌنفي كفي الماضي لمٌظرؼفي المست :لٌما/أ(70)ؽ
اًفظه  مىٍييىا حى طمبو، فالدعاءي األٌكؿ ًمفى األٌكؿ كالثٌاني مف  :سٌماه بو، كدعاه :دعاه بزيدو  ،(1)﴾نىٍفسو لَّمَّا عى

ألجؿ إطاعة  :قكليوي: أمٍ ، (2)"أعط القكس بارييا:"لمٌضركرًة كما في ؛الثٌاني كسككفي الياًء في داعٍينا
 .كيتعٌمؽ بداعينا -تعالى–ا 

ًتو النٌ  :كالمراد ًبدىاعٍينا ،كقكلو: بأكـر يتعٌمؽ بدعا اي   ، قكلو: - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -بي  لطاعى
 .عمى اً  بأكـر الٌرسؿ كٌنا أكـر أمٍ 

: لٌما كافى الٌنياري  :قكلو: كنَّا جكابي الٌشرط، كيمكفي أٍف يقاؿى  إفَّ الٌشرطيَّة في البيت عمى ًمثاًؿ قكًلؾى
ٍفًؽ ما استدٌؿ بعضي أىؿً  تا كانى مكجكدن   -عميو الٌسبلـ  -الكبلـ عمى أفضميًَّتًو  الٌشمسي طالعةن، عمى كى

ف حيثي الحاصؿ تأكيده بخيرٌية أمًَّتًو خيرى األمـً ًبًيٍمًف ميتابعىًتًو فيككفي ىك خيرى الر سؿ، كالبيت الثَّاني م
 .لمبيت السَّابؽ

بًح السَّعاداًت، كًبشىاراتي نيًؿ  كًد الرَّحمًة المييداة لمعشًر اإلسبلـً تباشيري صي يقكؿي : طمىعىت ًبكيري
عيمىتفالكرامات، كى 

تىًب، كًرفعة الدَّ  (3) رجات، خياشيمييـ ًبنىٍشًر القىبيكًؿ كالفكًز كالنَّجاًة ، كأىطىعىٍتييـ سيميكَّ الر 
فبالعناية االمتنانٌية يٍأكيكف إلى ريٍكفو شديدو أكقى، كبالحمايًة الرَّحيميًَّة الرَّحمانيًَّة ميستمسككف بالعركة 

لىًد آدىـ كأكرـى  -تعالى–الكثقى، كلقد سىمَّى ا  داعينا لطاعتو المبعكثى ًمٍف عنًدًه برسالًتًو، سيٍّدي كى

                                                           
 .4/86الٌطارؽ،  (1)

 كالًحذؽى. المعرفة بأىؿ عممؾ عمى اٍستىًعفٍ  .أم2/19األمثاؿ، الميداني،مجمع: ينظر (2)

ـى بالضـ فىعامىةن كفعكمة. كأفعمت االناء:  (3) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الفعـ: الممتمئ. يقاؿ: ساعد فىٍعـه، كقد فىعي
: مؤله بريحو.  ـى المسؾ البيتى مبلتو. كقاؿ: فصبحت كالطير لـ تكمـ جابية طمت بسيؿ مفعـ كأفعمت البيتى بريح العكد. كأٍفعى

 .6/281و غضبا." ينظر: الجكىرم، الصحاح، كأٍفعىٍمتي الرجؿ: مبلت
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فَّ إتماـ  /ب(70)ؽ، كصارت األمَّةي خيرى أٌمةو الخبلئؽ كخصٌَّصوي بأشرًؼ الطَّرائؽ ببركًة اتٍّباعو، كا 
ٌف ًمف إكراـً الٌضيؼً  تكريـ أتباع عمى المتبكعً  الٌنعمةً   .إكراـ فرسو شرًعًو كجكامعي نفًسًو، كا 

عمى محٌمدو بيشرل الفكز كالٌنجاة، القائد الغيٌر المحٌجميف إلى الجنات، كعمى آلًو  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
 الٌظاىريف.كصحبو الٌطاىريف 

 (1) ]يغرياته – سلّم هللا علٌه ي صلّى -جىاد الرسيل : الثٌامف فصؿال[

 راعىٍت قمكبى الًعدل أنباءي ًبعًثتوً -118
 

 مىٍت غفَلن مف الغنـً فى جٍ ةو أى أى بٍ نى كى  

 في كؿّْ ميعترؾو  ـي مازاؿى يمقاىي -119 
 

كى   ـً ا بالقنا لحمن كٍ حتَّى حى ضى  (2)ا عمى كى

 
، كالٌنبأةي خٌكفوي  :كراعوي  ،أعجبوي : راعوي   غمبت في االستعماؿً الخفيضي الٌصكتي  :، الٌنباءي اٌلذم لو شأفه
فىبلنن كالٌرسالةً  بكَّةً في الن   فىؿى جى جمعي أغفؿ كىك المتركؾي  :نكع مف العىدًك فىعيدٍّمى باليمزة، كالغيٍفؿي  :ا كىك، جى

 .بل عبلمةو بً 

: البميد، كالغافؿ: اٌلذم ال ييًحس  باألماراًت الكاضحةً   مكضعي  :، كالميٍعتىرىؾي البٌلئحةً  كاإلشاراتً  أغفؿي
 الٌسمرشابيو كحكى  :حكاهي  .ذيًكرى  معافو كقدٍ  جرد ألربعةً االزدحاـ، كاسـي المفعكؿ مف غيًر الٌثبلثي المي 

ابي المٌ (3)نا، كالكضـي بسبب ضرب القى  ، كالباءي لمٌسببيَّة أمٍ قٌصور بكالخ حـ عميو :خشبه يقطع القىصَّ
 .كقىطىعىيـ أكمة لمٌسباع ا لكٌؿ ًمف يميؿي إليو يعني تركيـي قتمى بالقراعً كيترؾ ميعدًّ 

قكلو: كنىبأةو إٌما حاؿه ًمف الفاعؿ أك متعٌمؽه بيا، قكلو: قمكب: مفعكؿي راعت، كأنباءي فاعمو،  
: ركعن  ٌما مصدرو محذكؼو أك متعٌمؽه بيا، كالتٌقديري ا مثؿى ركع نبأةو كالتٌقدير: مثؿى نبأةو أك كائنةن كنبأةو، كا 

                                                           
1
 زٌادة لإلٌضاح. 

 .434البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الكضـ: كٌؿ شيء يجعؿ عميو الٌمحـ مف خشب أك بارية، يكقى بو مف األرض."  (3)
 .6/331ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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ٍكع نبأةو، كقكلو: أجفمت صفةي نبأةو أمٍ ا كائنن أك ركعن  ، كفي لغنـً كائنةن ًمف ا/أ(71)ؽنبأةو ميجفمةو غفبلن  ا كىرى
 .أفً مازاؿ ضميري الشٌ 

ا  صٌمى -في الحركب، البيت األٌكؿ ينظر إلى قكلو  عندى المقاتبلتً  ؛قكلو: في كٌؿ معترؾ أمٍ  
ا عميو  صٌمى -، كالبيت الثٌاني ينظر إلى قكلو (1)"شيرو  نيصرتي بالرُّعب مسيرة" :-سٌمـ عميو ك 

مة ":-سٌمـ ك  ٍفؽي راياًت فرً يقكؿ: أخافت قمكبى الكي  .(2)"أنا نبي  السَّيًؼ كالمىٍمحى رًة، خى كَّت آذاف الفىجى ، كصى
ذ بالمزابؿ ًمفى المسؾً  ، كابتكىثىت بنفحاتوً  األذفرً  آياًتًو، كتأىذَّكا بنسماًت أنفاًسًو الطٌَّيبة كبركاًتو، كالميتىعىكَّ

سىت بيناىيـ ًمف قى  مة سبلسًؿ أنباء رسالًتو، كارتجى ٍمصى ثىثى قيكاىيـ ًمف صى نىحَّى جي ٍعقىعىًة سيكًؼ أنباًء رسالًتًو، كى
ًو كا   ـي ىىمٍّ يًمًو كتىكى  ي ؿي خى  بطاًئًو،كيؿٍّ منيـ عف كثيًر كطائو، تىخى

نَّوي  (4)الغاًفؿي مف األغناـ، ًمف زئيرً  (3)األناـ كما يىٍرتىًعدي النَّقىدي  كارتعدى فرائصي كىفىرىة  األسىد الٌضرغاـ، كا 
سَّاد،  -تعالى–جاىدىـ في ا   -سٌمـ و ك ا عمي صٌمى - حؽَّ الجياد، كجعميـ ًعبرةن لممردًة الحي

رى السٍّباع زى كخذليـ جى
 .في الًكىىاد (5)

                                                           
ا لـ يعطيف أحد مف األنبياء قبمي " أعطيت خمسن كركاية الحديث فيو:(.285حديث رقـ ) ،1/315الغميؿ،ينظر: األلباني، إركاء (1)
ة )فيصؿ( ، كىأحمت:  كتو الصَّبلى لي  نصرت ًبالر ٍعًب مسيرىة شير، كىجعمت لي األىٍرض مىٍسًجدا كىطييكرنا، كىأىٌيمىا رجؿ مف أمًتي أىٍدرى

كىافى النًَّبي يٍبعى  بعثت ًإلىى النَّاس كىافَّة، كىأٍعطيت الشَّفىاعىة ".اٍلغىنىاًئـ، كى ة، كى اصَّ  ث ًإلىى قكمو خى
 الممحمة " يٌ حمة كأنا نبالرٌ  يٌ " أنا نب:كركاية الحديث فيو(، 1011، حديث رقـ )3/1486الشريعة، ، اآلجيرٍّم  ينظر:(2)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "النىقىدي بالتحريؾ: ًجنسه مف الغنـ ًقصار األرجؿ ًقباحي الكجكه تككف بالبحريف، الكاحدة  (3)
. "البىسىالةي 2/544نىقىدىةه. كيقاؿ: " أذؿ  مف النىقىًد ". قاؿ األصمعٌي: أجكدي الصكًؼ صكؼي النىقىًد." ينظر: الجكىرم، الصحاح، 

الممحمة: .1/73بىسيؿ مف باب ظرؼ فيك بىاًسؿه أم بطؿ كقـك بيٍسؿه كبازؿ كبزؿ." ينظر: الجكىرم، الصحاح، الشجاعة كقد 
 حرب، كالجمع مبلحـ.

." ينظر:  (4) ًئيران، فيك زاًئره دره. كقد زىأىرى يىٍزأىري زىٍأران كزى : صكت األسد في صى ئيري في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الزى
 .3/229اح، الجكىرم، الصح

ري الٌسباع بفتحتيف الٌمحـ اٌلذم تأكمو. ييقاؿ: ترككىـ جزرنا بفتح الزام إذا قتمكىـ."  (5) زى في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "جى
 .1/119ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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عمى سٌيدنا محٌمدو خيًر األناـ، بأفضؿ الصبلًة كأطيب السَّبلـ، كعمى آلو  سٌمـ يـٌ صؿٍّ ك المٌ 
 كصحبو ىيداىا أىؿ اإلسبلـ.

دُّكا الًفرارى -120  وً بً  كفى كا يىٍغًبطي كادي فى كى
 

ـً شٍ أى    َلءى شالىٍت مىعى العٍقباًف كالرَّخى
 تىيا ًعدَّ  كفى ري دٍ ال يى ضي المَّيالي كى مٍ تى -121 

 
ـً يي شٍ يالي األى ًمٍف لى  فٍ كي ـٍ تى لى  ما  ري ًر الحي

(1) 

 
دًّ  :كدَّهي  دًّ  :ككدَّه ،اأحبَّو كي نَّاهي كى كبو  لمفرارً ؛ كضمير بو ،إٌما الحسدي أك معناىا :ا، المراد مف الًغبطةً تىمى

كعمى ىذا يجكزي أٍف يككفى  /ب(71)ؽيككفى لمسَّببيًَّة، حاؿ ككنيـ ميمتبسيف بالًفرار، كيجكزي أفٍ  أمٍ  اؿه ح
فىعىوي  الزـه كمتعدٍّ أمٍ  :العضك، شاؿ :ا، أشبلء جمع ًشٍمكو كىكأيضن  - عميو الٌسبلـ -لمٌنبيٍّ  ميري الضٌ  رى

، كالًعقباًف جمعي عيقابو نكعه مف كراـً سباعً كارتفع
يتاًت، كالرَّخمةي طائره  (2) الطَّير يقعي عمى القتمى كالمى
ـي كىك لمجٌ   .نسأبقعي يشبوي النَّسرى في الًخٍمقىة، كالجمعي رىخى

ـي أربعةه  أمٍ  :قكلو: عدَّتيا  ري كثبلثة سرده ذك القعدة كذك  ،كاحده فىٍرد رجب :عدىدىىا، كاألشيري الحي
ة كالمحرَّـ، كقكلو: ككادكا يجكزي  ا لقكلو : كٌدكا الفرار، قكلو: أشبلءى مفعكؿي تفسيرن  يككفى  أفٍ  الحجَّ

مرتفعةي مع العقباف كالرَّخـ، كضمير تككف لٌميالي،  أشبلء شائمةن أمٍ  ؛يغبطكف، كشالت صفتيوي، أمٍ 
ـى كالٌميالي كقد غمبى ذلؾ عند ًذٍكر الشَّدائد كذلؾا ما يستعمؿي العربي الٌميالي كيككثيرن  ألفَّ  ؛ردي األيا

 .مقاساةى ذكم المحًف كاألحزاًف في المَّيالي أشد  ممَّا في األٌياـ

ًبيَّتيـ كتقريره لمرغكبيَّتيـ، كمزيدي  ؛ناٌما ىاىي أك  ، كالبيتاف تأكيدي مغمكي فىؤًلفَّ الخكؼى في الٌميالي أكثري
ا ًمٍف فاعًؿ حككا لحمن   بتقدير قدٍ يَّتيـ، كلذا لـ ييٍعطفا، كيجكزي أٍف يككفى البيتي األٌكؿي حاالن بيافو ًلمىقيكير 
ـ  .عمى كضى

                                                           
 .434البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)

ري الٌسباع بفتحتيف الٌمحـ اٌلذم تأكمو. ييقاؿ: ترككىـ جزرنا بفتح الزام إذا قتمكىـ."  (2) زى في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "جى
 .1/119ينظر: الجكىرم، الصحاح، 
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، كالبيتي الثٌاني حاؿ مف فاعؿ كادكا أك يغبطكف، كقكليوي: كال يدركف حاالن    مف كأدَّيفى الفرار ككائديفى
: ماضيةن الٌميالي غير داريفى عً  ما مصدريَّة بمعنى الميدَّة  فٍ دَّتىيا، قكلو: ما لـ يكالٌميالي، كالتٌقديري

ريـ كالعامؿي في الٌظرًؼ ال يدركف أمٍ   .ال يدركف، كعٌدة الٌميالي ميٌدةى عىدىـً ككنيا ًمفى ليالي األشير الحي

بىقيى مفى األعداًء مينيكا بالشٍّدًَّة كالبىبلء، مىخذكلي البكاًترً  فٍ كمى /أ(72)ؽ: يقكؿ 
، آيسيفى (2)كالبكاًتؾً (1)

، يحسدكفى أعضاءن ًمفى أمثاليـ، في ًشقاًء أحكاًليـ،  رىب كالًفرارى عىًف الٌنجاة عىًف الميالًؾ، حٌتى أحب كا الحى
ًحيفى كقعىت عمييـ الط يكر كأكمت منيـ ما احتارىٍت، كأخذىٍت ًلؤلفراخ فارتفعىت كطارىت، كما يتفرغكف 

يز أكقات الٌزماًف كتعيناتو، كال ينضبطي عندىىـ عىدىد الٌميؿ كالنَّيار، كال مف خكًؼ ىجكًمو كبياًتو، لتمي
، فيأمنكف فييا ًلما يىٍعرفكف منو ًمٍف  يتبيَّف ليـ الغيرري مف الٌسرار، إاٌل إذا أظٌؿ عمييـ األشير الحـر

ريـ  .رعاية الحي

، كعمى آلو كصحبو أسكًد عمى سيدنا محٌمدو خيًر كٌؿ مجاىدو كميجتىًيدو  سٌمـ يـٌ صٌؿ ك المٌ    يَّدو ميؤى
كًؿ كغىٍكًث كؿٍّ ساًلؾ.    المعارؾ كغيًث الميحي

تىييـ     ًبكيؿّْ قىٍرـو إلى لىٍحـً الًعدىل قىًرـً -122 ؿَّ ساحى ٍيؼه حى  (3)كأنَّما الٌديفي ضى

 :كدانىو ،اجزاهي دىينن  :كيىًدينيوا أطاعىو كدىافى يىدينو انتحؿى دينىو ًديانةن، كدىانىو كافَّة، دافى لو يىًديٍف ًدينن  :ما
مىكىوي، كمنو المىديفي كالمدينةي ًلمعبد  :كدىانىوي  ،ذؿَّ  :كدىافى  ،أذىلَّو :كدىانىو ،ااستقرضى دىٍينن  :كدىافى  ،أقرضوي  مى
كىضعه آلييٌّ سائؽه لذكم  :العادةي، كفي اصطبلح الٌشرع الٌديف :ارية كالمدينةي لمًمصر، كالٌديفي كالجٌ 

 .بالٌذات ىـ المحمكد إلى الخيرً تيارً العقكؿ باخ

                                                           
 .3/145في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "الباتر: السيؼ القاطع." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (1)

 .5/260، ـ،فب فكؽ ىذه الكممة: "سيؼه باًتؾه، أم؛ صارـه." ينظر:في األصؿ: كت (2)

 .434البكصيرم، الٌديكاف، ص (3)
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ميكالن  :حؿَّ    بلًّ  ،نزؿ حي ؿَّ الشٌ  ،كحؿَّ العيٍقدىةى حى ، كالقىٍرـ بسككف الٌراء الحاءً   بكسرً يءي ًحبلًّ كحى رـى  :ضد  حي
شيكتيو إذا اشتدَّ /ب(72)ؽحـاسـ صفةو مف قىًرـى إلى المٌ  :حـالشَّديد الشَّيكًة، إلى المٌ  :كبالكسرً  ،السَّيٍّدي 
 .كىذا الكصؼي لممبالغًة في بياف الٌشجاعًة كشدًَّة الحرًص في قتًؿ أعداًء الٌديف ،إليو

ؿَّ صفةي  :لمعدل في قكلو :كالٌضمير ،قكلو: ساحتيـ مفعكؿه فيو لحؿَّ    راعت قمكب العدل، كحى
 .حاؿٌّ في ساحًتيـ :ضيؼه أيٍ  ضيؼو 

،  :، كقىًرـأٍف يككفى الباءي لبلستعانةً  كيجكزي  ،اا كمصحكبن ميمتبسن  قىرـو حاؿه أمٍ  قكلو: بكؿٌ  صفةي قىٍرـو
لى يتعٌمؽي بقىًرـ، كلحـ العدل كضعي الٌظاىر مكضع الٌضمير ليدؿَّ عمى أفَّ قىرىمىييـ إلى لحـ أعداًء  ؛كا 

 ، -تعالى–كىـ جندي ا ، -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -الٌديف، كالمرادي مف كٌؿ قىٍرـ صحابةي رسكًؿ ا 
 .كعمييـ عمى الٌدكاـ - ا عميو صٌمى -كالسَّادة الكراـ 

 :ضيؼه كىك -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -يقكؿ: كأفَّ ىذا الٌديف الٌسماكم الميعٌظـ اٌلذم أتى بو الٌنبٌي    
، السَّادًة الًعظاـ اٌلذيف ىـ ًخياري أخيا ، نىزؿى فييـ مع الٌصحابًة الكراـً ًر خيًر ميًضيؼ، كنزيؿه كريـه شريؼه

حمالؾ الٌركاية  2، كحكامس، أحامسي حريـ حـر الٌسماحة كالحماسةً إماـ األئمةً (1)األٌمة، كأسكدي شىرل
ييـ في حسـ مادًَّة الضَّبلؿ، كغىٍرميييـ كالٌدراية كالٌدراسة قىرىحي
بلؿ، عىد ىا الكسر في إمضاًء ذم الجٌ (3)

 .أشداءي عمى الكٌفار رحماءي بينيـكاالنكسار في ا خيرىىـ كزينىييـ، كاٌلذيف معو 

عمى صاحب القرآف الفرقاف، اٌلذم ىك أشجع الفرساف أفرسي الٌشجعاف، محٌمدو  سٌمـ صٌؿ ك  يـٌ المٌ  
مبىًة اإلحساف. حباف، اٌلذيف حازكا قصباًت السَّبؽ في حى  كعمى آلو كصحبو أخيار الص 

  
                                                           

: نكاحيو، الكاحد شىٌرل مقصكر."  (1) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الٌشرل: طريؽ في سممى كثير األسد. كأشراء الحـر
 .7/241ينظر: الجكىرم، الصحاح، 

اليامش األيسر:" كاألحمس: الٌشجاع، كقد حًمس بالكسر فيك حىًمسه كأحىمىس بيف الحمس. كالحماسة:  في األصؿ: كتب عمى (2)
 .4/58الٌشجاعة." ينظر: الجكىرم، الصحاح، 

 .6/274في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الغراـ: الكلكع كقد أغـر بالٌشيء أم أكلع بو." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  (3)
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 /أ(73)ؽ

ميسو فكؽى سابحةو -123 رُّ بٍحرى خى  يىجي
 

 ترمي ًبمىٍكجو ًمفى األبطاًؿ ميٍمتىًطـً  
ٍنتىًدًب  محتسبو -124   ًمٍف كيؿّْ مي

 
يىٍسطك ًبميٍستىٍأًصؿو ًلٍمكيٍفًر ميصطىًمـ 

(1) 

 
كىك  ،كييكًردىـ في المحارباًت كييصدريىـ عنيا كموً مىف يىًردكف كيىٍصًدركف عف حي  :العسكرً  جٌراري 

ضافةي يجر  إلى الخميسً  ،معيـ بأمر الٌسمطاف يشٌبو بو  ، كالبحري إلى الٌصفةً  المكصكؼً  كإضافةً  كا 
قىاًنوً  كجريانوً  في ىيبتوً  (2)يش الميعىبَّأالجٌ  ، كالخميسي ًمفى العسكر  ،إىبلًكًو كيىرى كتمٌكجي بعًضيـ في بعضو

أذرع، كفي  ثكبه طكليو خمسةى  :اأيضن اٌلذم ييعىبَّأي كعييٍّفى مقدمتيو كقمبيو كميمنتيو كميسرتيو كساقتيو،كالخميس 
خيؿو سابحةو مف سبحى في الماًء  صفةي مكصكؼو محذكؼو أمٍ  :كسابحةي  ، كالخميسي محٌمدو  خيرً  أخبارً 

 .رمءالسَّبكًح، الفرسي الحسفي الجٌ 

، أمٍ  اؿه أك ح (ضيؼه ػ)صفةه أخرل ل ،قكلو: بحر   :كترمي ،احؿَّ جارٌّ أك جارًّ  منو أك مف فاعؿ حؿَّ
؛ ألٌنو اسـي جمعو أك  اضطرب كارتفع  :البحري  راميةو أك راميةن، ماجى  ،منو أمٍ حاؿه إٌما صفةي خميسو

، كالمكجي  وي بعضى  باضطرابو كائفو مفى األبطاؿ  إٌما المصدري فقكلو: ًمفى األبطاؿ صفتىو أمٍ  :فكؽى بعضو
 .أك الحاصؿي بالمصدر

يضربي بعضيو عمى بعضو مف شٌدة  قكلو: لمنتظـ صفة مكج أمٍ  .فقكلو: مف األبطاؿ بيافه لو 
البعض عمى  كانصبابً  األبطاؿً  كمسابقةي  ،يـ لمبعضبعضً  اتٌباعً  :نا عبارةه عفكىاىي  ،الييجاف كقٌكًتوً 

 .كاصطكاؾ أسمحتيـ البعضً 

                                                           
 .434، الٌديكاف، صالبكصيرم (1)

في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "عبأت المتاع عبأ، إذا ىيأتو، كعىبٍَّأتيو تىٍعًبئىةن كتعبيئان. قاؿ: كيؿٌّ مف كبلـ العرب.  (2)
 .2/69كعىبٍَّأتي الخيؿ تعبئة كتعبيئان." ينظر: الجكىرم، الصحاح، 



 

096 

 

 

، قكلو:  تعٌمؽ  /ب(73)ؽ أجابى  :دعاهي فانتدب :قكلو: مف كٌؿ بياف لؤلبطاؿ، نىدىبىو  بمنتدبو
ا مف قاـ رمضاف إيمانن "ا كرجاءن لفضمو كىك حيسفي الٌثكاب كما في:ترٌقبن  احتسب عمؿى ًحسبةن مف ا أمٍ 

 .(1)"اكاحتسابن 

كؿ إٌما صفةه، أك حاؿه فيككفي في محؿٍّ الجٌر، أك الٌنصب أمٍ  :قكلو: يسطك أمٍ   ساطو أك  يىصي
 :أىمكو، كالباءي في قكلو: بمستأصؿو  :طمموصاحتاجو، كا :ا، أك استئناؼه ال محٌؿ ليا، استأصموسياطيًّ 

في كماليا يعني  يينتزعي مف أمرو ذم صفةو آخري مثمىو فييا مبالغةه  أفٍ  :كالبديع ىك ،باءي الٌتجريد كالٌتحريد
 البديعً  عمـً  في ذلؾ المعنى مثمو كىك مف صنائعً  منوي  في ذلؾ المعنى حٌتى حصؿى  ًمفى الكماؿً  بمغى 

جريد ا ىك ىك،كبالتٌ كأسدن  ،ا ىك ىكبحرن  اأمٍ كرأيت بو أسدن  ،اكما في: رأيتي بو بحرن  كشيعبةه مف الببلغةً 
فبل  رادي المي  مف قكلو: بمستأصؿو بعزـو أكًبكىرٍّ  ميستأصؿو فبل يككفي  رادي المي  يككفى  فٍ أ، كيجكزي باء المصاحبةً 

ىبلؾً  ،التٌقكيةً  الـي  فرً ، كالبلـ في الكي صاحبةً لمم ؛أك لبلستعانةً  ؛كتككفي  ،تجريدٌية الباءي  تككفي   فرً الكي  كا 
زالة شيبىًيًيـ  .مستأصؿو  طمـ صفةي صكم ،إىبلؾ أىمو كا 

الميدٌججيف  باألبطاؿً  اليائجً  عراجً المً  كالبحرى  :اٌلذم ىك المخٌمسى  ذلؾ الٌضيؼ يجٌر الجندى  يقكؿ: إفَّ 
ٍقًبؿو فًمكىرٍّ مً )كاألمكاج، عمى كٌؿ   ، كراكبوي مف مكانوً  (2)(الٌسيؿي  حٌطوي  صخرو  كجممكدً  ميدًبرو في أكانوً رٍّ مي
ميريب، ميرتقبو رحمة رٌبو الميفىٌضًؿ إليو مينيب، غيارل عمى الٌديف  الحٌؽ غيري  مف كٌؿ مجيبو دعكةى 
 .طممةو لمكٌفار كالٌضبلؿصكالٌضبلؿ م فرً بسطكاتو مستأصمةو لمكي 

 انصبابً  ندى عً  غبلبً المً عمى المؤٌيد الٌطٌيب الٌطاىر الٌصٌبار في البأساءً  سٌمـ يـٌ صٌؿ ك المٌ /أ(74)ؽ
 كائر، محٌمدو كعمى آلو كصحبو دىرىاًرمٍّ الظ مىـً كأخائر الٌذخائر.الدٌ 

                                                           
(، كركاية الحديث فيو: "مىٍف قاـى رمضاف ًإيمىاننا كىاحتسىابنا غيفر لو ما تقدَّـ مف 1815،حديث رقـ)2/176ينظر: صحيح مسمـ،  (1)

 ذنبًو"

 ىنا تضميف مف شعر امرئ القيس في كصؼ الحصاف، كصفو بأربعة تشبييات في بيت كاحد حيث قاؿ: (2)
 [الطكيؿ]                                                                                               

ؿً                ًمكىرٍّ ًمفىرٍّ ميٍقًبؿو ميٍدًبرو مىعىان  طَّوي السيؿي مف عى ٍخرو حى ٍمميكًد صى  .كىجي
 .1/5القيس، الديكاف،  ينظر: امرؤ 
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 حتَّى غدىٍت ًممَّةي اإلسَلـً كىيى ًبًيـٍ -125
 

كلىةى الرًَّحـً ًمٍف بعًد غيٍربىًتيا مى    ٍكصي
 منو بخيًر أبو     دنامكفكلةن أب-126 

 
ـٍ كلـ تىًئـً   كخيًر بىٍعؿو فمـ تىٍيتى

(1) 

 
حرؼ عطؼو عمى  :ييٍبتىدأي بعدىا الكبلـ كىي :أك حٌتى ،أك يسطك يجرهي لً  إٌما غايةه  :حٌتى ىذه 

هي  ؛التٌقديريف، قبؿ الٌديف الٌسماكٌم ييسٌمى ممَّةي؛ ألٌنيا تيٍممى مف الٌسماء كذلؾ  .ألفَّ أىمىمَّو جاءى بمعنى أىٍمبلى

حاؿه مف فاعؿ  :ممةي مصحكبةه أك ميٍمتبسة أك منصكرةه بيـ، كالجٌ  :قكلو: كىي بيـ مبتدأه كخبره أمٍ  
 .غدىتٍ 

أك غدت محاصؿي المعنى حتَّى  يتعٌمؽي بمكصكلةو  :خبري غدت، كًمف إٌما ،قكليو: مكصكلةى الٌرحـً 
كابتداءي غايًة ىذه الٌصمًة أك الٌصيركرة كذلؾ  ،الٌرحـً  يا معيـ مكصكؿي حاؿى ككن صارت ممَّةي اإلسبلـً 

ٌنما كصفيا بالغيربة كما جاء في  مقطكعةى الٌرحـ أمٍ  كاف بعدى ككنيا غريبةن أمٍ  ، كا  ـر غيرى مىرعٌية الحي
 بيفى  ؿً األكٌ  في الٌزمفً  رى يى ألفَّ ظى  ؛، كذلؾ(2)"ا فطكبى لمغرباءً ا كسيعكدي غريبن إفَّ الٌديفى بدا غريبن "الخبر:

فطكبى ألىًمو في الكقتيف، كيجكزي  الٌزمافً  قكـو ال يعرفكنو كيستغربكنو سيبقى بيف قكـو كذلؾ في آخرً 
ألفَّ بيديكَّ الٌديًف ًببيديكٍّ أىًمًو، أك يككفي المرادي مفى الٌديف  ؛أىؿي الدٍّيف كذلؾ ؛ا أمٍ يككفى المضاؼي محذكفن  أفٍ 

، الٌرحـي لو معنيافأىمىوي بذكًر الحا رادًة المحؿٍّ عبارةه  الٌرحـً  رحـي المرأًة كالقرابةي كصمةي  :ؿٍّ كا 
 .ا بالٌنسبًة إلى األقاربييستحسفي رعايتيو شرعن  /ب(74)ؽعٌما

بعضيـ عمى بعضو مف  ميتحٌننيفاألقاربً  كرعايةً  مىٍرًعيَّة الحرـً  :مجازه أمٍ  قكليو: مكصكلةى الٌرحـً  
ا اٌلذم يكفؿ إنسانن  :كالكافؿي  ،الٌضامفي  :، الكفيؿي بمصالحوً  كالقياـً  اإلكراـ كالٌشفقًة كاالىتماـ بمياٌموً 

 .(3)﴿ كىفَّمىيىا زىكىًريَّا﴾كمنو: ،يىعيكليو

                                                           
 .435، صالبكصيرم، الديكاف(1)

فطكبى بدأ اإًلسبلـ غًريبنا كسيعكد كما بدأ غًريبنا (، كركاية الحديث فيو:" 389، حديث رقـ )1/90صحيح مسمـ،  ينظر: (2)
 "لمغيربىاءً 

 .37/3آؿ عمراف،  (3)
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: زكجو كزكجةو، كيي  :اقاؿ لممرأة أيضن كيي  ،معي البيعيكؿالٌزكج كالجٌ  :البعؿي  مىٍف  :قاؿي البعؿي كبىٍعؿه كبىٍعمىةه مثؿي
ب يا كسٌيدىا، في الٌصحاح بىٍعؿي ىذه النَّاقًة أيمف رى
مف  كفي البيائـً  ،تـ في الٌناس مف قبًؿ األبً : اليي (1)

بي  بالكسر ـى الصَّ ًفظى ا كييٍتمن يىٍتمن  ،قبؿ األـٌ، كيىًت ا إذا صارى أكالديىا أيتامن  قاؿ:أىٍيتىمىت المرأةي يي  ،ا مف باب حى
ال زكجة لو سكاءه تزكج أك ال، كامرأة أٌيـ ال زكجى ليا سكاءه تزكجت أك ال   :فيي مؤًتـه، كرجؿ أٌيـ

 :شعر(2)ا، قاؿ زيدي بف الحكـ الثَّقفي  ا كأييكمن كآمت المرأة مف زكجيا كآـ الٌرجؿي مف امرأًتًو أيمن 

 ]مجزكء الكامؿ[                                                            

ـي  ػوي         ػكيؿُّ اٍمًرئو سىتىئيـ ًمن  (3) الًعٍرسي أىٍك ًمٍنيىا يىًئي

ا، كبفتح األكلى ما صارت أكالدىا أيتامن  ؛التٌاًء األكلى ككسر الثٌانية أمٍ  ضـٌ قيؿ قكلو: لـ تيٍيًتـ ب
 .ما بقيت أكالديىا ببل أبو  ؛مف المجٌرد أمٍ كالثٌانية 

قاؿ: فمـ تيؤًتـ بسككف يجبي أٍف يي  األٌكؿً  عمى الكجوً  ما بقيت ببل زكج، كأرل أفَّ  ؛قكلو: كلـ تىًئـً أمٍ  
، كعمى الكجو الثٌاني  الياء غير ميدغىمةو، كضٍـّ ما قبمىيا كما في ميؤًتـ، كالفعؿي أكلى باإلعبلؿ مف االسـً

، بؿ المعنى أنَّ بأٍف يي  المضاؼً  إلى تقديرً  ال حاجةى  : ما بقيت أكالدىا ببل أبو ا كانت مضمكنةن و لمٌ قاؿى
، كخيًر بعؿو مات بقيتأبدن  الفعبلًف  يككفي  األٌكؿً  ا عمى الكجوً ا، كأيضن يتيمةن كال أٌيمن /أ(75)ؽا بخيًر أبو

 .بل نتيجةو نتيجةى خيًر بعؿو كيبقى خير أبو بً 

كبالٌنصًب خبره  ،أك خبره بعد خبرو باعتبار المحؿٌ  ،بالٌرفع خبري مبتدأ محذكؼو  قيؿ قكلو: مكفكلةه 
، كأرل أك حاؿه مف مٌمة اإلسبلـ أك مف ضميرىا الميستكف في مكصكلةى الٌرحـً  ،بعدى خبرو باعتبار المفظ

: صارى زيده فقيين  و بمنزلةً ألنَّ  ؛الثٌاني لمٌرفع محؿ  تىأىم ؿو  الكجوى  أفَّ  ، كفي جكازهً ا طقكلؾى تأم ؿ إٍذ ًمثؿي  ٌيبه
ٌر المدلكًؿ عميو أك إلى الجٌ   -سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -إٌما إلى الٌنبٌي  منوي  كضميري  ،ذلؾ غيري مسمكعو 

                                                           
1
 0/745ٌنظر: الجوهري، مختار الصحاح، 

أعياف العصر األمكم.مف أىؿ ق(شاعر عالي الطبقة، مف 105)قفيٌ ىك زيد بف الحكـ بف أبي العاص بف عبد بف دىماف الثٌ  (2)
 .1/2304ينظر: المرزباني، معجـ الٌشعراء،الطائؼ، سكف البصرة، ككاله الحجاج ككرة فارس، ثـ عزلو قبؿ أف يذىب إلييا.

 .2/107شرح ديكاف الحماسة، ، ينظر: التبريزم (3)
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 صٌمىالٌنبيي  -كمنيـ ركايةه، كالمرادي مف خيًر أبو كخيًر بعؿو ىك  ،أك إلى بحر خميسو  ،فميتأٌمؿ ،ببحرو 
 كالٌسيؼً  ،رىافً في زمانو كبعده كٌؿ مىف يقكـي مقامو في إقامًة الٌديف بالحجًة كالبي   -سٌمـ ا عميو ك 

 فإفَّ  المجازً  أبا الممَّة كبعميا بطريؽً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -أك بأحًد الٌطريقيف جعؿى الٌنبٌي  كالٌسنافً 
نىافً  ،مبدأي الكلىد كالمرٌبي التٌاـ الٌشفقة األبى  كالمدبٍّري بالحى

 .الكامؿً  (1)

ـي  :ىك كالبعؿي  ـي بأمره كالغىٍيرافي عميوكألحكالوً  كالمصمحي لوي  ،عمى أىموً  القي ا  صٌمى -كالٌنبي   ،، كالقائ
 .كذلؾ لمٌديف أىمو - سٌمـ عميو ك 

 مف يككفى ًمٍف تجريدٌية إذا جعمتىو حاالن  مضمكنةن كيجكزي أفٍ  ؛قكلو: منو كبخير يتعٌمقاف بمكفكلةن أمٍ 
 .أبو خيًر 

ال يزاؿي ناسه مف أٌمتي ظاًىًريفى حٌتى يأتيىييـي  "ا الٌدليؿي عميو الحديث المتٌفؽ عمى صٌحتو:قكلو: أبدن 
ٌرمىت كما أيٍىًممىت كما  ضاعت :ي كالمراد،(2)"أمري اً كىـ ظاىركف ٍكًعيىٍت كما نيًسخىت كما حي  ،أٌنيا ري

 .كتربيتياا جرىً يـ في حً ألنَّ  ؛ياأىمي  المٌمةً  كأكالدي 

ٍف ريفعت عمى أنَّ  /ب(75)ؽقكلو: فمـ تىيتـى عطؼه عمى غىدىتٍ  يا خبري مبتدأ إٍف نيًصبىٍت مكفكلةن، كا 
 الجممة االسمٌية.محذكؼو فعمى 

ـ مىٍحًميَّ  بيؤالءً  الٌرحـً  ما ذيكرى إلى أٍف صارى الٌديفي مكصكلةي  يقكؿ: كأفَّ  رى الكاصميف ميرىعَّى الحي
فَّ دليف، كقد بدأ غريبن الجناًب بيؤالًء العا المٌمةى  ا بيف قكـو ينكركنو كيقطعكنو ميعرضيفى كال يعرفكنو، كا 

رٍّفىت  مكفكلةن مف جيًة أفضًؿ الر سًؿ كاألنبياء، ييحًسفي الحضانًة كالٌتربيًة كاالعتناء، فما نيًسخىت كما حي
ًذلىت حتٌ ا  بً يي حٌتى يبقى أىمي  بٍّي كأيتاـ، كما تيًركىت كما خي كراـبل ميرى دىـو كا   .ى كأٌيـو ببل قىيٍّـو كخى

                                                           
نَّ  (1) نَّافي بالتشديد ذك الرحمة كتىحى نىانىٍيؾى يا في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الحى نىانىؾى يا رب كحى فى عميو ترحـ كالعرب تقكؿ حى

 .1/167رب بمعنى كاحد أم رحمتؾ." ينظر: الجكىرم، الصحاح، 

: " ال يزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف حتى يأتييـ كركاية الحديث فيو(. 3640، حديث رقـ )4/207ينظر: صحيح البخارم، (2)
 أمر ا كىـ ظاىركف".  
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ًة الحجاًج كالًبزاؿ، محٌمدو كعمى آلو  مى ٍرغاـً أىجى الٌميّـَ صؿٍّ عمى حامي الٌديف كماحي الضَّبلؿ، ضى
. ًحبو كخيًر آؿو  كصحبو خير صى

ـٍ ميصاًدمىييـٍ -127 ٍؿ عنيي ـي الجباؿي فىسى  ىي
 
 

ـي  لماذا رأ   ؟ـً في كٌؿ ميٍصطىدى  ًمنيي
نىٍينن -128  ٍؿ حي سى ٍؿ بىٍدرن كى سى دن ا كى ٍؿ أيحي  ا  ا كسى

 
كؿى    ـً  حتؼو ليـفيصي  (1)أدىى ًمفى الىكخى

 
، قكلو:ىـ الجباؿ ،جمعي جبؿو  :الجباؿي   في المقصكدً  بالغةً حصره اٌدعائيٌّ بغرض المي  ،كىك معركؼه

 يا كفي أفَّ عً في مكاقً  كالٌتمكفً  ،كالثٌبات في الحركبً  ،في الٌديف كالٌصبلبةً  ،شبَّيىييـ بيا في الًحٍمـ
ىـ الكيمَّؿ في الثٌباًت كالٌتمٌكًف  بؿي في مقاًمو أمٍ كالجٌ  ،يا أك يتأٌخري كينيزـي يمكي كيي  ،ميصاًدمىيـ يىٍكًسري نفسىو

 .كالغمىبىًة عمى مصادميـ الحركبً  في مكاقعً 

أحكاليـ  قمنا قيؿ: مصادميـ عفٍ فَّ ٌشٌكٌكٍت فيما :إشرطو محذكؼو أمٍ  قكلو: فسٍؿ الفاءي في جكابً  
قارعةي كاصطكاؾي مصادمةي المي ـ الي يـ كأخبارىً عف أحكالً  بما قمنا قكلو: عنيـ أمٍ  اليقيفى  لكفَّ  حصؿي يى 

فَّيف في الحربً  نعىت  الصَّ  كاألحسف في جكابوً  اٌلذم صنعتوي  ىما أمٍ أحدي  كجيافً /أ(76)ؽكفي ماذا صى
نىعتى ميقىدَّمن شيءو صنىٍعتى فيككفي مفعكالن  ني أمٍ ، كالثٌاالٌسؤاؿى  طابؽى يي لً  الٌرفعي  كماذا بمنزلة كممةو  ،ا لصى
ـي الفارسيف اصطكاكيا النَّصبي  كابً في الجٌ  كاألحسفي  ،كاحدةو   .اصطدا

يىقيٍؿ لؾ:  المصدري أك اسـي الٌزماًف أك اسـ المكاًف، كال بدَّ ًمفى تقديرو أمٍ  :كالمرادي مف المصطدـ إٌما
؟ ماذا رأل أك يككف؟ ماذا بدالن  المعنى: سٍؿ بقكلؾ  في عنيـ أك يككفي  ـٍ  مف ىي ماذا رأل أك يينيى إليؾى

 . ماذا رألماذا رأل أك قائبلن 

ٍف فصؿى بيف الٌظرؼً    .كعامموً  قكلو: في كٌؿ مصطدـ يتعٌمؽ برأل أك بمصادميـ، كالثٌاني أبمغ كا 
نيف كافى ماءن مف مياه العرب بأربعة أٌياـو  :، كبدرفي طريؽ ىكازف إلى مٌكةى كادو مف أكدية تييامة  :حي

                                                           
 .335، ص،الديكافالبكصيرم(1)
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جبؿه بأربعة أمياؿو أك أقؿَّ مف  :ده نيف، كأحي كىك المعركؼ في زماننا ببدر حي  ،إلى مٌكةى  مف المدينةً 
 .(1)"جبؿه يحٌبنا كنحٌبو":دو أحي  في شأفً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -كىك اٌلذم قاؿ الٌنبٌي  المدينةً 

ىذه  رادي نفسي المي  نيف كما في: سٍؿ القرية ككذا البكاقي، كاألىٍكلى أٍف يككفى حي  أىؿي  ،ا أمٍ نينن قكلو: حي  
 مكفً المي  لممكجكدى  بالٌسؤاؿى  أبعدي ًمفى األمرى  ًلمىا ىك معدكـ كقتى الٌسؤاؿى  بالٌسؤاؿى  األمرى  ألفَّ  ؛المكاضعً 
بؿ  بالٌسؤاؿً  األمرً  إلى حقيقةً  القصدً  يًء مف غيرً عف الشٌ  كقد ييٍكمىري بالٌسؤاؿً  ،جيبالمي  الغيري  إجابتوي 

دي بو بيافي التٌفرد ًرًه  لكماؿً  ؛كالٌتحٌقؽ عمى معنى ليسى لشيءو أٍف ييٍنًكرى ذلؾ ،ييٍقصى ظيركه كقيسيكٍّ تقر 
 .ىنالؾ،الفصؿ

 ،/ب(76)ؽنتياىا كمنو الفيصيكؿ األربعةكعييٍّفى مبدأيىا كم ،لطائفةو مف الٌزماف فيًصمىت :يقاؿ  
قاؿي في الكتب: كالمنتيى كمنو ما يي  ،المبدأ المعاني مضبكطي  مسركدةو متقاربةً  لطائفةو مف الكبلـً  :قاؿكيي 

، الٌداىيةي  و مصدره بمعنى مفصكؿو الحتؼً فصؿه في كذا كأنَّ  رن  الٌشديدي أدىى أمٍ  :اليبلؾي رى ا، أشد  ضى
ًبيئىةه  يؿه كبو كىًخمىة ككخيمةه أمٍ ثق :رجؿه كىًخـ ككخيـ كى

ـى الٌرجؿ بالكسرً  (2) مفى  إذا لـ يكافؽ ساكنيا، كىكىًخ
 أك يككفى  ،أك الٌتخمةً  (3)الكباءي  :نا إٌماىي  رادي كمة، كالتٌاء بدؿه مف الكاك كالمي الٌطعاـ، كاالسـ، كالت ٍخمة كالت  

 .المجازً رادي حاؿه أك فساده يىعيم يا كما في عيميكـ المي 

ـ يىقضي إلى اليبلؾ غالبن  ألفَّ  ؛قكلو: أدىى مف الكخـً   ًتؼو كما  عف فصكؿً  أمٍ  ا بالٌنصبً الكخى حى
كقاتي أىي فصكؿي حتؼو ليـ أيٍ  مبتدأ محذكؼو أمٍ  خبري  كبالٌرفعً ، (4)﴾قىٍكمىوي  ميكسىىٰ  كىاٍختىارى في :﴿ 

                                                           
 (.1392، حديث رقـ )2/1011ينظر: صحيح مسمـ، (1)

في األصؿ: كتب عمى اليامش أعمى الصفحة:" بئت االرض تكبأ كبأ فيى: مكبكءة، إذا كثر مرضيا. ككذلؾ كبئت تكبأ كباءة  (2)
مثؿ تمو تماىة، فيي: كبئة ككبيئة عمى فعمة كفعيمة. كفيو لغة ثالثة أك بأت فيي مكبئة. كاستكبأت األرض: كجدتيا كبئة." ينظر: 

 .2/91الجكىرم، الصحاح، 

األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر:" الكبأ يمد كيقصر: مرض عاـ، كجمع المقصكر أكباء كجمع الممدكد أكبئو." ينظر:  في (3)
 .2/91الجكىرم، الصحاح، 

 .155/7األعراؼ،  (4)
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ذا أردتى مف ىذه المكاضع أنفيسىيا فضمير ليـ إلى أىميا حزنيـ في ىذه المكاضعً  ، كا   ،فصكؿي حتؼو
فمذككرةه في طيب  حتؼو أيحاصؿو ليـ كأدىى عنيـ كعف أحكاليـ، كأٌما قٌصةي الغزكاتً  صفةي  :كليـ

 .الحبيب

، كآياته ال تىٍقبىؿ الٌناسخ في الثٌقة كالثٌبات عند ميبلقات   فئةو كيٌفار، يقكؿ: كأٌنيـ الجباؿي الٌركاسخي
ٍف أرٍدتى أفٍ (1)زعازع كعندى  تىٍعًرؼى بعضى ماليـ مف الكىرٍّ كالثٌبات فاستخبر مىٍف  االبتبلء كاالختبار، كا 

بو /أ(77)ؽ، فإٌنو يينىبٍّئيؾى بغرائًب األنباًء، كالفضؿي شىًيدىت (2)قاتميـ في مصادمات القتاؿ كالبىيىاتً 
بٍَّت فييا عمييـ نكازؿي اليبلؾ  ىذه الحركب، فصكؿه أربعةً األعداءي فكأٌف كؿَّ كاحدو مف أكقاًت  انصى

 .كالخيطكب

كؿ، كأعدؿ العيديكؿ، محٌمدو كعمى آلو كصحبو أىًؿ الكرامًة  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   عمى أفحؿ الفيحي
 كالقبكؿ.

رىدىتٍ -129 ٍمران بىٍعدىما كى  الميٍصًدرم الًبٍيضى حي
 
 

دٍّ ًمفى   ـً ًمفى الًعدل كيؿَّ ميٍسكى  الٌممى
طّْ ما تىرىكىتٍ -130   كالكاتبيفى ًبسيٍمًر الخى

 
ٍرؼى ًجٍسـو غٍيرى ميٍنعىًجـً   ـٍ حى أقَلمييي

(3) 

دىرى عنوي  ،فيوً  ؿى خى دى  :نيؿالمى  دى رى كى   ا، المرادي صادرن  جعموي  :كأصدرىهي  ،اكاردن  جعموي  :، كأكردهي عنوي  جى رى خى  :كصى
، كلمرٌ المصقكلةي، يقاؿي لمٌسيكؼ: البً  الٌسيكؼي  :يضً بالبً  عمى  ، كالٌنكف سقطى باإلضافةً الٌسمرً  :ماحً يضي

ةً  كىاٍلميًقيًمييككفي ًمف قبيؿ:﴿ الٌنصبً  كعمى ركايةً  ،يضً في البً  الجرٍّ  ركايةً  َلى  .الٌصبلةً  بنصبً (4)﴾الصَّ

                                                           
أم  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر :" الزعزعة: تحريؾ الٌشيء، يقاؿ: زعزعتو فتزعزع. كريح زعزعاف كزعزع كزعزاع ، (1)

 .4/360تزعزع األشياء." ينظر: الجكىرم، الصحاح 

". ينظر: الجكىرم، الصحاح  (2)  .1/73في األصؿ: كتب  أسفؿ ىذه الكممة: "بىيَّتى العدك: أكقع بيـ ليبلن كاالسـ البىيىاتي

  .436، صالبكصيرم، الديكاف(3)

 كالٌشاىد حذؼ الٌنكف ك نصب ما بعدىا عمى المفعكلية ك األصؿ الجٌر. .35/103الحج، (4)
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من   ٍنبىتو  تٍ مى خى ما دى  بعدى  بالٌدماءً  مٌطخةه مي  أمٍ  يضً البً  فى مً  حاؿه  ،اقكلو: حي  ًممَّةو سكداءى مف رؤكسً  كؿَّ مى
دٍّ قيدٍّمىت  :األعداء، كالمَّمةي  قاتمةً المي  رةً فى الكى  الٌشعر الميٍستىٍرًسؿي إلى المنكب، كمف العدل حاؿه مف كٌؿ ميٍسكى

ـى ك عميو، كمف الثٌانية بياف مسكٌد كما فيما كردت مصدرٌيةه أمٍ  كدىا كؿَّ مسكٌد ًمفى الٌمًم ا مفى ائنن بعدى كيري
 .العدل

أك مجركره بدؿه مف ىـ في عنو أك منيـ، كالكاتبيف  ،(1)منصكبه عمى المدحً  ،قكلو: المصدرم 
طٌ  مىعىوي، الخى رىه كجى رَّ ذي منو خشبي الٌرماح :(2)عطؼه عميو كتىبىو سىطَّرىه كحى أٍف يككفى  فيجكزي  ،شجره ييٍؤخى

اؿي الٌرماح، كمف الخٌط خيشيبىيا فيككفي اإلضافةي بمعنى البٌلـ، كيجكزي أٍف يككفى  :المرادي مفى الس مر ًنصى
،  /ب(77)ؽإضافةي المبلبىسًة  ٍرؼه : لمٌناقة الميزكلًة حى فالمعنى عمى ىذا بالٌرماح الس مر الًخٌطٌية.يقاؿي

، كم : حرؼه نو الحركؼ الميتىيىجَّى بيا، كحرؼي الٌشيًء طىٍرفيوي، كيقاؿي: لصكتو يعتمدي عمى مخرجو كاحدو
: ميطاًكعيو. ـي الحركًؼ نقطييا، كأنعجـى : كممةه تدؿٌّ عمى معنى ال في نفًسيا، إعجا  كالحرؼي

من  كيجكزي  ،طٍرؼى جسـو قابمىييـ منييـ قكلو: حرؼى جسـً أمٍ  ا أك بالمعنى األكَّؿ أٍف يككفى الحرؼي ميٍقحى
ىك جسـه كما في عمـ الفقو قكلو: الكاتبيف استعارةه  احرفن  ،أك الثٌالًث، كاإلضافةي لمبياًف أمٍ 

، كذكرى الحرؼ (5)، كما تركت أقبلميـ:استعارةه ميرىشَّحةه (4)،كًبسيمر الخٌط: استعارةه بالكناية(3)تىٍخييميَّة

                                                           
فع إلى النصاب لٌكون نعًتا مقطوًعا للمدح.(1) فع ألناه تابع للجبال لكناه قطع من الرا  األصل فٌه الرا

ا: مكضع باليمامة، كىك خط ىجر تنسب إليو الٌرماح الخ (2) طٌية؛ ألٌنيا تحمؿ مف في األصؿ: كتب بيف الصفحتيف: "الخىط  أيضن
 .1/196ببلد اليند فتقـك بو." ينظر: الجكىرم، الصحاح،

ي ذلؾ اإلثبات استعارة ألجؿ أف متعمقة كىك األمر المختص بالمشبو بو االستعارة التخييمية: كىي قرينة االستعارة المكنية، كسمٌ (3)
ألٌف متعمقة كىك األمر المختص بالمشبو بو لما نقؿ عف قد استعير كنقؿ عما يناسبو، كاستعمؿ مع ما شبيبأصمو, كتخيميو؛ 

 .1/271ينظر: المراغي، عمـك الببلغة،مبلئمة كأثبت لممشبو، صار يخيؿ إلى السامع أف المشبو مف جنس المشبو بو.
بالمشبو قد يضمر التشبيو في النفس فبل يصرح بشيء مف أركانو سكل لفظ المشبو كيدؿ عميو بأف يثبت لممشبو أمر مختص (4)

أك مكنيا استعارة بالكناية بو مف غير أف يككف ىناؾ أمر ثابت حسا أك عقبل أجرم عميو اسـ ذلؾ األمر فيسمى التشبيو 
 .1/290.ينظر: القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة،عنيا

كيقكم فييا دعكل االتحاد التي ىي  رشيح معناه: التقكية، كذكر مبلئـ المشبو بو يبعدىا عف الحقيقة،التٌ  ألفٌ  :استعارة مرشحة (5)
 5/129ينظر:حامد عكني، المنيج الكاضح لمببلغة،مبنى االستعارة.
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كًذٍكري الخٌط كالحرؼ مف صنعة اإليياـ فبل تشبيو بيف سيمر الخٌط كاألقبلـ؛ ، كاإلنعجاـ:ترشيحية
ٍف كانا في بيتو كاحدو  ألٌنيما مف  .كبلميف مختمفيف كا 

الٌرماحي حرؼى كؿٍّ جسـو قابمىيـ مف  :يـ اٌلتي ىيأقبلمى  تركتي  أمٍ  نعجـو مي  غيرى  قكلو: ما تركتي  
 ،مطعكنة كبو آثاريىا، كالبيتي األٌكؿ فيو صيغة الٌتجانسً  :منقكطةن أمٍ  ا بآثاًر الٌرماحً العدل ميعجمن 

ٍمرة كالسَّكادً  كالكركدً  ،كالتٌقابًؿ بذكًر اإلصدارً  النٌَّفاذ  يـً الفى  كلمبيانٌي البديعٌي صاحبي ، كالبياض كالحي
ًمزَّةه كالتذاذ  .بيذيف البيتيف طربه كى

كمفاًرًقيـ  اٌلذيف ييكردكف البيضى البكاترى كالس مرى البكاتؾى في رقاًب الكفرةً  يقكؿ: أعني بالجباؿً  
كنيا ٌدة  اليكالؾ، كييٍصًدري كيكتبكف ، مىغذيٌكة ًبنيفيكسيـ مىٍسًقٌية بدمائيـ،ميٍحمىرَّة بدماًئيـ (1)ًبنىًجٍيًعًيـٍ ميٍسكى

فىو،منشيكرى  رٍّ رَّفىة، كفي تسكيد كجكًه أحكاؿ األعداًء ميتىصى طٍّيًَّة غيًر ميحى بأقبلـ رماحو خى
سىار عمى ًرقاع كجكدىـ، كغيبارى الٌصغار/أ(78)ؽالخى

خي الكفر كأىمو عمييـ في قياميـ كقعكدىـ ينس(2)
قَّؽ، كتعميؽ مسمسؿ الٌديف ما تركت  حرؼى جسـو مفى  ،(3)قط  كال تي  دي قٌ األقبلـي اٌلتي تي  منؾكًشقائيـ الميحى

مىةن ببل نيقىط، كانضبطى الٌديف كانحفظى بأقبلـ أحبلميـ، فممو دىر  أقبلـً رماحيـ كرماح  العدل المقاتمةً  ميٍيمى
 .أقبلميـ

دٌ  المتأٌيدً األقدسً  العزـً  عمى الجكىر األنفس، الميتقٌمد بسيؼً  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   كالًجٌد  (4)بالجى
 ، محٌمدو كعمى آلو كجنكده، كأىؿ مىعيكنىًتًو كبينيكده.  األحمسً 

                                                           
في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: " الٌنجيع مف الدـ: ما كاف إلى السكاد. كقاؿ االصمعي: ىك دـ الجكؼ خاصة."  (1)

 .4/423ينظر: الجكىرم، الصحاح،

غىري بالتحريؾ. كقد  (2) ٍغر بالضـ. كالمصدر الصى ـي، ككذلؾ الصي ي غاري بالفتح: الذيؿ  كالضى في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: "الصى
غىران." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  ًغرى الرجؿ بالكسر يىٍصغىري صى  .3/276صى

. كالًمقىطَّةي: ما ييقىط  عميو في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "قططت الٌشيء أقطو، إذا قطعتىو عى  (3) ٍرضان. كمنو قىط  القمـً
ـي." ينظر: الجكىرم، الصحاح،  .4/290القم

ّـَ  (4) ، عمى ما لـ ييسى في ًدٍدتى يا فيبلى د : الحظ  كالبختي كالجمع الجديكدي تقكؿ منو: جي في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "اٍلجى
دً  دٍّ فأنت جى ًظيظه، كمىٍجديكده مىٍحظيكظه." ينظر: الجكىرم، الصحاح،فاعمو، أم ًصرتى ذا جى  .1/119يده حى
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ُزُوم -131 ٌِّ  شاِكً السالِح لىم ِسٌَمى ُتَم
 

ٌَمى َعِن ال   سلّم يالَيْرُد ٌمتاُز بالسِّ
 النَّصِر َنْشَرُومُ ُتىِدي الٌَك رٌاُح  -132 

 
وَر فً األكماِم ُكلَّ َكِمً  فَتحِسُب الزَّ

 (1) 

دو في سبلحو :(2)كىرمٌ في صحاح الجٌ   : ىك  ،شاكي الٌسبلح إذا كاف ذا شىٍككىةو كىحَّ قاؿ األخفشي
، ثي   المضاًؼ إليو أمٍ  بدؿ :ا، فالبٌلـي في الٌسبلحيحتمؿ لفظي شاكي في البيت مفردن  ّـَ مقمكبه عف شائؾو

ييـ ٍف كاف جمعن  ،تاٍـّ سبلحي يشكك  يـ أمٍ يككفى شاؾو سبلحً  كيحتمؿي أفٍ  ،ـيً تاٌميف في سبلحً  :ا فمعناهكا 
فٍ  ،فيككفي مفى الٌشكاية االستعماؿً  مف كثرةً   الثٌبكتً  يض بإرادةً صفةي الميصدرم البً  :ا فيككافى جمعن  كا 

 شعر:.  حاؿه إٌما استئناؼه أك  :، قكلو: ليـ سيماكالميًضٌي في اإلضافةً 

 ]الٌطكيؿ[                                                        

 (3)مع البازٌم عميَّ سكادي  خرجتي 

مقصكره مف الكاك كالياءي   :العبلمة، كالٌسيما :مةالسٍّ  ،سيما صفةي  :كيمٌيزىـ ،ا ليـ سيماكائنن  أمٍ 
شجريهي ليككفى في مقابمًة  :كقد يجيءي الٌسيماكالٌسيمياءي ممدكديف، كالمرادي مف الكرد إٌما ،كسر الٌسيفكلً 
 ،شجره لو شكؾه  سٌمـ كال ،الكردً  في مقابمةً  يككفى لً  ؛الٌشكؾً  سٌمـ مف ال/ب( 78)ؽأك يككفي المرادي  ،سٌمـ ال

اٌلتي ييستدٌؿ بيا عمى بعض  اإلنسافً  العبلمة اٌلتي في كجوً  :، الٌسيماكٌؿ كاحدو عمى حقيقتوً  أك يككفى 
سيفى كجيوً  مىف كىثير صمكاتيوي بالٌميؿً  جاءى  كقدٍ  ،لمبصائرً  يككفي  كقدٍ  ،لئلبصارً  يككفي  قدٍ  :كىي أحكالوً   حى
 .ً بالٌنيار

ا نىشرىـ رياح الٌنصر ميدين  أك حاؿه مف ىـ في ييمٌيزىـ أمٍ  ،استئناؼه ال محٌؿ لو :إٌما ،قكلو: يييدم
 .كٌؿ كىًمٌي في سبلح ا أنتى بسبب ذلؾ الزَّىر في األكماـً فحاسبن إليؾ 

                                                           
 .436البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
2
 .0/366ٌنظر: الجوهري، الصحاح، 

                       إذا أنكرٍتًني بىمدةه أك نىًكرٍتييا  خرجتي مع الباًزم عمٌي سىكادي :  كفد بشار إلى خالد بف برمؾ كىك عمى فارس فأنشده(3)

ٌوان، ص  .              471ٌنظر: بشار بن برد، الدا
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أك المراد التٌأييد  ،(1)"نيصرتي بالٌصبا كأىمكت عاده بالٌدبكر"إٌما مف قكلو: :قكلو: رياح الٌنصر 
فاضةي الٌنصر  ،حةي الٌطٌيبةي الفائ الٌرائحةي  :أك تييئتيو أسباب الٌنصر، الٌنشري  ،أك أخباري نصًر ا ليـ ،كا 

ًغبلؼي الكرد،  :ىـ الميٍعجبة،الٌزىر: مف كٌؿ نبتو كشجرو كرديه، كالكـٌ ؤ أخباريىـ الٌطٌيبة كأنبا :منو رادي كالمي 
 .ايككفى مخاطبن  الٌشجاع لكٌؿ مف يصمحي أفٍ  :الكميٌ 

 : عمى القمب كما في شعر معنى ىذا المصراعً  سبلح كالٌظاىري أفَّ  :قكلو: كمٌي أمٍ  

 ] الٌرجز [                                                       

كىأفى لىٍكفى أىٍرًضو سىمىاؤيهي 
(2) 

ـي  ،لبلستغراؽ :لتأكيد الٌتشابو، قكلو: الٌزىري  :كىك كمتقاًبمةي الجمًع بالجمًع، تقتضي  ،ككٌؿ كمٌي عا
 .انقساـ اآلحاًد باآلحادً 

جة، كغرار الٌرماح الميزجَّجةيقكؿ: ىـ خياري الفكارًس الميدىجَّ  
المؤٌججة، تىٍعرفيـ بما ليـ مف سيما (3)

فَّ  ٍثًمرى بيافه  السَّعادة كالقىبيكؿ، كشعاري الكرامة كالكيميكؿ، كا  ًمفى الميشيد لممنتصًر، ييدم إليؾ  الميزًىرى المي
و ىىبَّبى رياح النَّصًر مف خباًب االجتباًء، عمى ىؤالء ا أذفر شكرىـ كصبرىـ، إنَّ ذًطٍيب نىشرىـ كش

ة  ماة بىٍيضى كٌؿ كمٌي في سبلحيـ التٌاـ زىٍىره زيمىر مف أثناء  االصطفاًء، فكأفَّ /أ(79)ؽالكيماة الحي
 .األكماـ

 المنعكتً  كالعصيافً  االنحراؼً  أىؿً  اإليماف، كتعديؿً  أىؿً  عمى المبعكث لتكميؿً  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك 
 اإلحساف، محٌمدو كعمى آلو كصحبو ًصٍفكًة نكًع اإلنساف. أىؿً  مف درجاتً  األرفعً ب

                                                           
 (.6270، حديث رقـ )364/ 3السنف الكبرل، ،البييقيينظر: (1)

كجو االستشياد: أثبت في "كسماؤه" الكاك؛ التي ىي صمة ك ، أم كأف لكف سمائو لغبرتيا لكف أرضو فعكس التشبيو لممبالغة(2)
وعجز البٌت لرؤبة بن الَعجاج .في الكقؼ؛ كذلؾ لضركرة الشعر؛ ألف الكثير حذؼ الصمة، كالكقؼ بالسككفالضمير المضمـك 

بىمىدو عىاًميةو أىٍعمىاؤيهي وصدره:   ، كشرح ابف يعيش،1ديكاف رؤبة بف العىجاج، ص مجموع أشعار العرب مشتمل على .ينظر:كى
 .1/78،القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة،93/ 5المفصؿ: 

 .2/341في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: " الز ج  بالٌضـ الحديدة اٌلتي في أسفؿ الٌرمح". ينظر: الٌجكىرم، الٌصحاح، (3)
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 كأٌنيـ في ظيييكًر الخيًؿ نىٍبتي ريبنى -133
 
 

ٍزـً ال ًمٍف شً   ـً ًمٍف ًشدًَّة الحى زي  دًَّة الحي
 ا طارىٍت قيميكبي العدل مف خكفيـ فىرىقن -134 

 
ؽي بيفى البىٍيـً    (1)ـً كالبييى  فما ييفرّْ

 
 ،العىدكي  :الٌثمث في الٌراء ليغةه فييما، الشىد   كالحركاتً  ،مف األرضً  رتفعي المي  :كىي ،جمعي الٌربكة :الر بى

شىدَّهي  سنةن إلى  (2)[ثمانيةى عشر]ما بيف  :كىي ،القيكَّةي  :كاألشىد   ،قكَّاهي  :ميٍمكىو -تعالى–كشدَّ ا  ،أكثقو :كى
القكم   :-تعالى–كالشَّديد في أسماًء ا  ،كشدَّ عمى النَّفس ،اجمعن  ا أككاختمفت في ككنو مفردن  ،ثمثيف

ثٍّري  ٍبطي  :اإليثاؽي، الحزـي  :كبالفتح ،القيكَّةي  :كالمرادي ىنا مف ًشدًَّة بالكسر ،(3)[الغيري المتأٌثر]المؤيَّد الميؤى ضى
زيـ بضمتي ،كالفعؿي منو حزـي بالضـٌ  ،الٌرجؿ أمرىه كأخذه بالثٌقة  .معركؼه  :جمعي ًحزاـو كىك :فكالحي

يكلىيـ بالر بى الخيؿً  كائنيف في ظيكرً  :قكلو: في ظيكر الخيًؿ حاؿه أمٍ   ،شىبَّيىييـ بنبت الر بى كخي
النَّبتى إذا كافى عمى الرَّبكة فأىدابيوي كأعراقيوي يطكؿ حتَّى  ألفَّ  ؛بات في الحرًب كذلؾكليـ عمييا ًشدَّةي الثٌ 

 .يصؿى إلى الماًء فيككفى لو الثٌبكتي أكثر مٌما ليس كذلؾ

اٌل فىشىد  الًحزاـ  ،فقط الٌتشبييٌية قكلو: ال مف شىدًَّة الحـز أمٍ  الٌسابقةً  قكلو: مف شٌدة تمييز لمٌنسبةً   كا 
ـز  .مفى الحى

إنزعاجو كاضطرابو كعدـ استقراره، :كطيرافي القمًب عبارةه عف /ب(،79)ؽناؼه قكلو: طارىت استئ 
، كقد فىًرؽى بالكسر منؾ كال تىقيٍؿ فىًرقتيؾى كذا في، كقيؿ: الفىرؽي خكؼه مع التٌفرقة  الفىرىؽي بالٌتحريؾً  الخكؼي

 .كبينيما عمكـه ميطمؽه 

فريقيف كفي  أك حاؿه أمٍ  ،مطمؽه نكعيٌّ ا مفعكؿي كفرقن  ،مف الخكؼ منيـ :قكلو: مف خكفيـ أمٍ  
تيـ، البىيىمىةي بالفتح :ركاية مقاـ مف خكفيـ مف بأسيـ أمٍ   ـٌ كبالضٌ  الٌسخمةي  :مف شٌدتيـ في الحرب كقكَّ

 .الٌشجاع

                                                           
 .436البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
حٌح: ثمانً عشرة.(2)  هكذا وردت والصا

 هكذا وردت و الصحٌح: غٌر المتأثر.(3)
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كالٌشقائؽ كالٌرياحيف  ،الٌنرجسي عمى الٌتبلؿ الكردي ك يقكؿ: كاف ىؤالء الفيحكؿ عمى صيكاًت الخيكلً  
ـز كالٌرأم اآلسٌي، طارت قمكبي الكفرًة مف خكفيـ  الحميدةً  بالعزائـً  باؿً عمى الجٌ  الٌركاسٌي، ككماًؿ الحى

بَّطىت مشاعريىـ مف غمبة الفىرؽ كالكجؿ، فبل ا مرتاعن ا، كبقيى كؿٌّ منيـ مف بأسيـ ميٍرتجفن شعافن  ا، كتىخى
 .مؿكالجٌ  كال بيف األسدً  يفرؽي بيف البقًر كاألسدً 

محٌمدو كعمى آلو  ،كاألنبياء كسائر الكيمَّؿ عمى المؤٌيد المفٌضؿ عمى الٌرسؿً   سٌمـالٌميـٌ صٌؿ ك  
 ستعديف لتكميمو.المي  أفضالوً  الميستىمٌديف مف بحرً  كصحبوً 

 كمىٍف تىًكٍف ًبرىسيكًؿ اً نيٍصرىتيوي -135
 
 

 إٍف تىٍمقىوي األيٍسدي في آجاًميا تىًجـً  
ًليٍّ غٍيرً -136   ميٍنتىًصرو   كلىٍف تىرىل ًمٍف كى

 
ميٍنقىًصـً  غىٍيرً  بًو كال ًمٍف عىديكٍّ  

(1) 

 
إضافةي الن صرًة إٍف جعمتىو مصدر  معيا آجاـ،الكجكـي الٌسككتي مف الحزفً كجي  دً سٍ غابةي األي  :ةي مى األجى 

ٍف جعمتىو مصدر المجيكؿ فإلى المفعكؿ  ،إلى الفاعؿ أك إلى المفعكؿ :المعمكـ إٌما الغير ]كا 
لبلستعانة كما : فالباءي في برسكؿ ا ،أك غيرىه ،نصرتو الٌديف ؿً فالمعنى عمى األكٌ  ،فاعمو (2)[الميسىمَّى

، كعمى الثٌاني نصرة لمٌسببٌية، كعمى الثٌالث  :إٌياه فالباءي  -تعالى–ا /أ(80)ؽفي: كتبتي بالقمـً
كريَّتيو فالباءي  بىريهي  :بل المذككريف كتكف إٌماكً لً  تصمحي  :مىٍنصي  .تاٌمةه أك ناقصةه كبرسكًؿ ا خى

مىٍف تككف ناًصرٌيتيو  :كالتٌقديري  ،(3)كالٌشرطٌيةي جكابي الٌشرًط األٌكؿ ،جكابي الٌشرط الثٌاني قكلو: تىجـً  
ك   .د كائنةن في آجاميا عمى تقدير لقاًئيا إٌياهريَّتيو برسكؿ ا كاجمةي األيسٍ أك منصي

                                                           
 .437البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
 هكذا وردت و الصحٌح: غٌر المسماى.(2)

إف الجممة الكبرل المؤلفة مف فعؿ الشرط )تكف( كجكابو )إف تمقو األسد.. تجـ( في محؿ رفع خبر )مف( . أما جممة  3
الشرط )تكف( مع اسمو كخبره فبل محؿ ليا مف اإلعراب ألنيا جممة الشرط غير الظرفي. تكضيح ذلؾ في مثؿ قكلنا 

جممة )يعمؿ( كحدىا ال يصح أف تككف خبرا )لمف( إذا ال ينتيي عندىا المعنى كال يتـ بيا، بؿ )مف يعمؿ يربح( ف
الجممة الشرطية بتماميا )يعمؿ يربح( في محؿ رفع خبر لمف. كجممة )يعمؿ( كحدىا ليس ليا محؿ مف اإلعراب، كما 

ينظر:ابف عجيبة، العمدة في إعراب أف جممة )يربح( كحدىا ليس ليا محؿ مف اإلعراب لخمكىا مف الرابط.
 .1/173البردة،
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ًليَّوي  ،ادى في أجمًتًو أشٌد بأسن األسى  فإفَّ  ،قكلو: في آجاميا قيده ييفيد مزيد التٌأكيد  ًليًّ  ،قىريبى منو :كى ا كى
ًليَّة كى يةن  ،أحٌبو :كى لىى أمرىه ًكالى لي  في أسماًء ا  ،كالءن ككى ًليى أمرى  : -تعالى–كالكى دكدي اٌلذم كى القريبي الكى

، قاؿ تعالى: كؿٍّ شيءو الميدىبٍّري في م ًرم  بكٌؿ ثناءو ًليُّ  المَّوي ﴿صالحًو الحى ؽ عمى كييطمى ، (1)﴾آمىنيكا الًَّذيفى  كى
ديؽ  كيطمؽي عمى كٌؿ ميؤمفو كفي ميتىفاىىـً العيٍرًؼ الخاٌص ييطمؽ عمى كٌؿ مؤمفو ميتَّؽو  ،الٌصاحب الصَّ

 .في ديًنو ذم خىصائصى فاضمةو كممكاتو عادلةو انتصر بو تىقىكَّل كتأىيَّدى بو

ـي بالفاءً   كالٌركايةي في البيت بالقاؼ كغير  ،كبالقاؼ معى الفٍصؿً  ،االنكساري ببل فىٍصؿو  :كاالنفصا
حاؿه إٍف كافى ترل مف رؤية البىصر  :كبالنَّصبً  ،خبري مبتدأ محذكؼو  :كبالٌرفع ،صفةي ما قبمىو :بالجرٌ 

اٌل فيك المف  .الثٌاني كؿعكا 

ا بو ككؿَّ عدكٍّ مينقًصمن  ،ا بوترل كؿَّ كليٍّ منتصرن  :منتصرو بو أمٍ  قكلو: كلف ترل ًمف كليٍّ غيرى  
: ال غىٍركى  قن إيقكؿي ا، كانيزمكا منيـ شىغىرى بىغىرى ٍف طارت قمكب الكفرًة مف بأسيـ فىرى

قن ا بىدىدن  (2) مىف  ا، فإفَّ فىرى
 (3)كأيعيفى بالم ٍطًؼ مف ًعٍنًدًه رىٍأييوي كأفعاليو ال يىٍغًمبيوي األيسيكدي   - جؿَّ جبلليو -تأٌيدى بنصًر اً 

ٌف نصرةه الٌرسكؿ /ب(80)ؽكاألساكًد،  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -كال يىنتيي إليو المينىاكم كالمكائد، كا 
 :شعر وي ببل اشتباهعتىوي إطاعتيوي كرىميوي كرىمياإط ىي نصرةي ا، كما أفَّ 

 ] الكامؿ [                                                                                                    

 ساعدو مي  خيرو ا بً صكرن نٍ مىٍف كاف مى 
 مساعدو نم
 

ًزٍؿ أبدن    ا بكؿّْ مكائدً لـ يىٍنجى
 ا لو  إذا أىتىٍت بىٍعثن ى أألسيكدى قى مٍ يى  

 
 (4)ساًكدً أمىٍخذيكلةن ميزكمةن ك 

                                                            
 .275/ 2البقرة، (1)

ًعبل كاحدان، كبنيا عمى الفتح. (2) : أم في كؿٍّ كجو. كىما اسماًف جي قكا شىغىرى بىغىرى ك  في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "كتفرَّ
ًشذى ىنا إشارة إلى المثؿ:" شىذىرى مىذىرى كى ، 3/263الجكىرم، الصحاح،:ينظر.في كؿ كىٍجو :أمرى ًمذىرى كىًخذىعى ًمذىعى "ذىىىبيكا شىغىرى بىغىرى كى

 1/279الميداني، مجمع األمثاؿ،

يَّاًت، كفيو سىكاده، كالجمع األىساًكدي، ألٌنو اسـه، كلك كاف صفةن  (3) ـي مف الحى دي: العظي في األصؿ: كتب أسفؿ ىذه الكممة: "األٍسكى
دي ساًلخه غير مضاؼ، ألنَّو يسمخ جمده كؿَّ عاـ." ." ينظر: الجٌ   .3/53حاح،كىرم، الصٌ لجمع عمى فيٍعًؿ. يقاؿ أىٍسكى

 للبٌتٌن.لم أعثر على قائل (4)
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ا برقائؽ تأييده في ظكاىره ا بميامنو، كمحفكفن إاٌل منصكرن  - تعالى–ا ًمف أكلياًء ا كلف ترل كليًّ 
 .ا باستيبلئوا كمغمكبن ا ًمف أعداًئو إاٌل مكسكرن كككامنو، كال عدكًّ 

ٍفكىًة أكليائؾ. سٌمـ الٌميـٌ صؿٍّ ك   عمى سٌيد أنبيائؾ محٌمدو كعمى آلو كصحبو صى

ـً -137 ؿَّ معى األىٍشبىاًؿ في األىجى ؿَّ أيمَّتىوي في ًحٍرًز ًممًَّتًو       كالمٍَّيًث حى  (1)أىحى

مَّوي   :فيك – سٌمـ ا عميو ك  صٌمى-أيمَّة الدَّعكًة لمنَّبيٍّ  :األمَّةي أيمَّتافً  .جعمىو حىبلالن  :كأحمَّو ،أنزلىوي  :أحى
ٍف بمىغىو دعكةي ذلؾ الٌنبيٌ  زي بو الشٌ  :كؿ  مٍف آمفى بو، الحرزي  :كأيمَّتو أىجابىٍتوي كىي ،كؿ  مى  :يءي أمٍ ما ييٍحرى

ـ كالٌتٍمرة كالٌتمر :ييٍحفظي الًممَّةي الٌديف اٌلذم أيٍمًميى ًمفى الٌسماء، الٌشٍبؿي  لىدي األسًد، األجمةي كاألجى لو: قك  .كى
ؿَّ إٌماأحٌؿ أٌمتو ميشىبَّين  كالٌميث حاؿي مف ضمير أحؿَّ أمٍ  صفةه عمى طريقة قكلو:  :ا بالمَّيًث، قكلو: حى

 :     شعر

 ] الكامؿ [                                                    

ٍرتي عمى المًَّئيـً يىسيبًُّني لقٍد مىرى كى
(2) 

ديكريىـ أمٍ  ،معى األشباًؿ في األجـ حاؿٍّ  كالتٌقدير: كىمىٍيث بتقدير قد أم  أك حاؿه كما في:حىصيرت صي
ٌنما شٌبيىوي كالٌميث حاالن   ،باألسد في السٍَّمطىنىةً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى - معى األشباًؿ في األجـ، كا 

ٍف يىتىمرَّدي عميو كحم شيءه /أ(81)ؽايًتًو ألشباًلًو كال يىٍسكيفي ككماؿ الشَّجاعًة كًرٍفعىًة الًيمًَّة كًشدَّة البىٍطًش ًلمى
                                                           

 .437البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
 ، الٌميث حٌؿ(المئيـ يسبني)مكطف الشاىد: (2)

 كجو االستشياد: كقكع جممة "يسبني": صفة لممعرفة "المئيـ"، كساغ ذلؾ؛ لككف "أؿ" جنسية؛ فمدخكليا معرفة لفظا، نكرة معنى.
كما تأتي بعد المعرفة، غير أف معنى البيت، ال يكافؽ ذلؾ؛ كزعـ ابف عقيؿ: أنو يجكز في ىذا البيت؛ أف تككف الجممة حاال، 

كىذه المسألة خبلفية، كاختار ابف مالؾ في شرح التسييؿ جكاز ككف الجممة صفة لبلسـ المقترف بأؿ الجنسية نظرا إلى معناه؛ 
أبك حياف في "االرتشاؼ": إلى ألف لفظو معرفة بسبب دخكؿ "أؿ" عميو؛ كمعناه كمعنى النكرة؛ ألنو ال يقصد بو فرد معيف.كذىب 

أنو ال يجكز أف تككف الجممة صفة لبلسـ المقترف بأؿ كعنده أف "أؿ" الجنسية كأؿ العيدية في ككف مدخكؿ كؿ منيما معرفة؛ 
كخبلصة القكؿ: إف ابف مالؾ، نظر فيما اختاره إلى المعنى المراد بمصحكب "أؿ" الجنسية؛ كأف أبا حياف، نظر فيما اختاره إلى 

ك الحنفيٌ صدر البيت  المفظ. ، ابف 1/38األصمعيات،ينظر:  األصمعي،.فمضٍيتي ثيمَّت قيٍمتي ال يٍعنيًني:كعجزه لشمري بف عىٍمرو
 .3/306ىشاـ، أكضح المسالؾ،
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ٌنما جعؿى أمَّتىو كاألشباؿ لو ،مف السٍّباع في أجمًة األسىدً  كمنو  ،و سىبىبي حياتيـ األبدٌية الحقيقٌيةألنَّ  ؛كا 
 .نيشيؤىيـ كتربيتييـ التَّحقيقيَّة

فَّ  :كركضي الٌديف  حاؽَّ  .ا دخؿ ذلؾ الحرز فميبلـزا فمف قاؿ: ال إلو إاٌل حرزن  لمٌديفً  مىٍأسىدىتيوي كا 
سىًطًو فإفَّ الٌناسى يتخطَّفكف مف حكلو ًتًو كحكًلوً  ،كى  .كال ينبغي ألحدو أٍف يثؽى بقيكَّ

، قيةً االٌضبلًؿ بنفثاتو الرٌ  (1)ؿٌ صً يقكؿ: قد أنزؿى صاحبي الشَّريعًة النَّاسخًة الٌباقيًة، الميٍحيي لممديكغ  
نابً كيسمعكنو  ،بو اٌلذيف يتٌبعكنىو فيما يأمري  و العزيز، كىك ًضرغاـ في حرًز دينو الحريز، كحمى جى

كا ا إذا تحمَّ ، كأٌمةي إجابتو كأكالًدًه كأشباًلًو، خصكصن الجماؿً  غابة الكماؿ، كالٌركحي كالٌريحافي لركضةً 
لىدبأفعالو كًخصاًلًو كأحكاًلًو، إذا الشٍّبؿي في المٍخبًر ًمثؿي األسىد، كمف السَّعادة أٍف   .ييٍشًبوى أباه الكى

ـً المؤمنيف، محٌمدو كعمى آلو  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   رى رىـ كحي ماًة لمحى عمى سٌيد شيجعاًف الٌديف، كأحمى الحي
 كصحبو الٌطٌيبيف الٌطاىريف.

ـى البيٍرىافي -138 ًدؿو    فيو ككـ خىصى ـٍ جدَّلىت كىًمماتي اً ًمٍف جى ًصـً  كى  (2)مف خى

دَّلىوي  :الجدالةي   :الخصكمة، كالجًدؿ بالكسر :أكقعو في الجدالًة، كالجداؿي كالجدىؿي  :كجوي األرض، جى
متو  :كثيًر الًجدىاؿ القىًكٌم الًجداؿ، الخصـ :صفةه أمٍ  األلد  كخصـ مف باب المغالبة، خاصمتيو فخصى

 - سٌمـ ا عميو ك  ٌمىص -إلى الٌنبٌي  :كضميري فيو إٌما ،غمبتيو في الخيصكمة ؛ـٌ أمٍ أخصمتيو بالضٌ 
 .أك إلى ممَّتو بتأكيؿ دينو

ًصمأم فيو كمف البرىاف أعـٌ مف الٌنقمٌي  ،القرآفي  :كالمرادي مف كممات ا ،كقكلو: مف خى
زائدةه في اإلثبات كما في: قد كاف مف  عجزات الباىرة، كًمف في المكضعيفً مكال /ب(81)ؽكالعقميٌ 

، أك باعتبار أفَّ مضمكف الفعميف يتضمف الٌنفي ـى كذلؾى ألٌف كي  ؛مطرو ـى كاإلفحا بٌلن منيما يستمزـي اإللزا

                                                           
قيىةي" ينظر: الجكىرم، الصحاح، (1) ؿ  بالكسر: الحيَّةي الًَّتي ال تنفعي منيا الر   .1/375في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "الصٍّ
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كعمى األٌكؿ مجركريىا نكرةه في مكضع اإلثباًت كعاٌمة كما في:  ،كالغمبةى، ككؿٌّ يتضٌمفي نفي الخىصـ
ًممىتٍ ﴿  .فافيـ ،ًمفٍ  مماًت كبإعانة زيادةو كبقرينة الٌتكثير كمقاـً المىدح لمك، (1)﴾نىٍفسه  عى

ًدًؿ كما في: كقد كافى ًمٍف مطرو عمى قكؿو ًجداالن : كيجكزي كيبعيد أٍف يككفى ًمٍف لبلبتداًء أمٍ    ًمف جى
دىؿو كثيرن  :ظرؼه أمٍ  :شيءه ًمٍف مطرو لمساف، ككـ ؛أمٍ   .ا مف المٌراًت، كفيو يتعٌمؽي ًبجى

يقكؿ: كـ أكقعت آياتي القرآًف الحكيـ، ككمماتي الفرقاًف العظيـ، كعمى رىغاـ المىذلَّة كاالنيزاـ،  
ىذا  كاالنفحاـ، أىؿ الجدىاؿ الباطؿ، كًحزىًب الًخصاـً القاتًؿ، في أمرً  كعمى أرًض الٌصغار بالخزمٍّ 

، كنكري ىذه الٌنٌير األعظـ األخيرً   .األكـر

كعمى آلو  البرىاف األنكر، كالفرقاف األبمج األكبر، محٌمدو  (2)صاحب عمى سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 األطيار.

 (3)ًـ الجاىميًَّة كالتأديًب في الييتي  كىفىاؾى بالًعٍمـً في األيمّْيّْ ميٍعًجٌزةن      في-139

، األيٌميٌ  لكٌؿ مىف يىٍصميحي أفٍ  :كالخطابي  ،كىفىى با :زائدةه، كيًفيى  :الباءي   ،منسكبه إلى األيٍـّ  :ييخاطبى
كىك ييطمؽي في العيرًؼ عمى مىف لـ يعرؼ الكتابةى  ،و باؽو عمى أصًؿ الًخٍمقىًة كالًفطرىةً األصؿي كأنَّ  :كىك

طٍّ  ـ ،كلـ يقرأ ًمفى الخى ـى ألستاذو ميؤىدٍّبو ميقىكٍّ دى ، كال خى  .كلـ يتعمَّـٍ بطريؽ العادة ًمفى الميعىمٍّـً

 

 

                                                           
 .5/82االنفطار، (1)

 في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر: " كصحبو مشارؽ األنكار " (2)
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كيفرَّؽي /أ(82)ؽافو انحرؼى فيو الٌشرع الٌسابؽي، كلـ يكف فيو الكحيي البٌلحؽزم :الجاىمٌية عبارةه عف 
دىا(1)االٌناسي في أديانيـ بددن  ، ببل ميرشدو يقيـ ليـ أىكى

ا يستقيمكا بو معتمدن  ، كال يجدكف فيما يريدكف أفٍ (2)
تنًبيييوي عمى اآلداًب  أك مصدري المعمكـً أمٍ  ،إٌما مصدري المجيكًؿ كىك التأىٌدبي  :كالمراد مف التٌأديب

 .لعمًمو بيا في ذلؾ الكقت، الييتـ كاليىتـى كالقيٍفؿ كالقىفىؿ

ا، قكلو: في األٌمٌي صفةي العمـ أك قكلو: معجزةن حاؿه مف العمـ أك تمييزه كما في: طابى زيده نفسن  
 .ا فيوفيو أك كائنن  الكائفي  حاؿه منو أمٍ 

 ،ا عطؼه عمى لفًظ العمـاىمٌية، كالتٌأديبي أنقيًرئى مجركرن في كقًت الجٌ  ٌية ظرؼه أمٍ اىمقكلو: في الجٌ  
ٍف قيًرئى بالٌرفع فيك عطؼه عمى محٌمو إذا الباءي زائدةه أمٍ  كفاؾى التٌأدبي أك التٌأديبي في كقًت الييتـ  كا 

 .كذلؾ كاألٌكؿي ىك الٌركاية أك مبتدأ خبريهي محذكؼه أمٍ  ،معجزةن 

كفي ًعكضه عف  ،الخارجيٌ  كفي األٌمٌي لممعيكدً  ،الٌذىنيٌ  في العمـ كالتٌأديب لممعيكدً  :كالبٌلـ
ألفَّ  ؛ا مف حيثي المعنى المقصكديتعٌمؽى في الييتـ بالعمـ كالتٌأديب جميعن  كيجكزي أفٍ  ،المضاؼ إليو

دثيفيككفى ظرفن  الكقتى الكاحدى يصمح أفٍ  تكاردي عامميف عمى معمكؿو  كلكفَّ ًعندى البىصرٌييفى ال يجكزي  ،ا لحى
 .كاحدو كيقٌدركف لآلخر مثمىو

يقكؿ: يا أيكلي المطالبيف باالعتبار، ناىيكـ كماليو كتحٌميو بالعمكـ كالحقائؽ كالًحكىـ، معجزةن عمى  
ًتو  ٌقيَّة نبكَّ ٌياؿ،ك  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -حى جًر في  ترٌبىكالحاؿي أنَّيا مف األيٌمٌي اٌلذم نشأ بيف الجي حى

مىف لـ يعرؼ إاٌل رسكـى الجاىميَّة كالٌضبلؿ، ككفاكـ بالمكاـر كاألخبلؽ كاآلداب اٌلتي يسمبي العقكؿ، 

                                                           
م، في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: " بدَّده فرقو كبابو رد كالتَّبديدي التفريؽ كمنو شمؿ ميبىدىده كتبدَّدى الٌشيء تفرؽ" ينظر: الجكىر  (1)

 .1/73الصحاح،

 .3/4كىرم، الصحاح،في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: " أكد الٌشيء بالكسر يأكد أكدا، أم اعكج." ينظر: الج (2)
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ا كما اتٌفؽى لو بيف يدٌم ميؤٌدبو ميثيكؿاألجبلؼ يتيمن  /ب(82)ؽكقد تىدىرَّج بيف
، كينحسري في جبلء كٌؿ (1)

 شعر: المشاطر.مستغفو عف  كالجماؿً  قريحة لشاطر، كالمتناىي في الحسفً 

 ] الكامؿ [                                                                     

ٍسًنًو     يىٍفنى كاًصفيوً  تىفىنُّفً  كعمى ، ًبحي  (2)ييكصىؼً  لـ ما كفيوً  الٌزمافي

و بتعميمؾ كتأديبؾ، كخىصَّصتو بفضمؾ العظيـ بأكفر تقريًبؾ، محٌمدو الٌميـٌ صٌؿ عمى مف تكٌليت
 كعمى آلو المنتخبيف، كصحبو الغٌر المنتجبيف. 

 (3) ]بالنبيٌ  التكٌسؿ كالٌتشٌفع: التٌاسع فصؿال[

دىٍمتيوي بمديحو -140  أستىًقٍيؿي بو  خى
 

ى في الشّْعًر كالخً ذينيك   ـً بى عيٍمر مىضى  دى
 إٍذ قىمَّداني ما ييخشى عكاًقبيوي    -141 

 
ـً    (4)كأٌنني بيما ىىٍدمه ًمفى النَّعى

 
، المدح عىد  الفضائؿ أك ما - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -يرجع إلى الٌنبٌي  :الٌضميري في خدمتو

ٍمدي كالمدح: كغمب في العرؼ عمى المنظكـ  ،ما ييٍمدىحي كالمديح اسـه لً  ،خكافأ يتضٌمفي ذلؾ، كقيؿ الحى
استئناؼه ال محٌؿ  :، كالجممة(ؿيستقػ)البلستعانة كيتعٌمؽ ب :طمب العفك، كباءي بو :الممدكح بو، استقاؿى 

كبقرينة  ،مٌدة حياتو :بمديحو ميستقيؿو أنا بو، ذينكب عيٍمري اإلنساف عبارةه عف أك صفة مديح أمٍ  ،ليا
يا  .مضى أريد بو بعضي

في أنكاع  في االشتغاؿ بو، كالخدـ جمعي ًخدمةو أمٍ  :الٌشعر: إٌما مصدر أك المكزكف الميقىٌفى أمٍ  
 .ماضو في الٌشعر كالخدـ عمر :أمٍ  ، كالجممةي صفةي عمر-تعالى–الًخدمة لغير ا 

                                                           
بى قىاًئمنا" ينظر: الجكىرم، الصحاح، (1)  .1/290في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: " مىثىؿى بيف يدٍيًو اٍنتىصى

 .1/150الديكاف،ينظر:ابف الفارض، (2)
3
 زٌادة لإلٌضاح. 
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دةن لو :يءي تعميؿ أستقيؿ، قٌمده الشٌ  ،قكلو: إذ قٌمداني  ييٍجعىؿى في رقبتو  أفٍ  :كتقميدي اليىدل ،جعمىوي قبلى
 .و ىيدل، كاليىٍدمي ما يييدل إلى مٌكةى شيءه ييعرىؼي في العادة أنَّ 

أك  ،صفتيوي  ممةي كالجٌ  ،كضمير ًلما كىك المفعكؿ الثٌاني لقٌمداني ،تبعاتيوي  عكاقبيوي أمٍ /أ(83)ؽقكلو: 
 .أك اٌلذم ييخشى عكاقبيوي  ،ا عكاقبيوي ا مىٍخًشيًّ كالتٌقدير: كقتى تقميًدىما إٌياني شيئن  ،صمتوي 

كقكلو: . أك استئناؼو  ا بيدمو مفى الٌنعـً قٌمداني ميشىبَّيي  إٌما حاؿه مف الياء في قٌمداني أمٍ  :قكلو: كأٌنني
ٍمتىًبسن  بيما حاؿه مفى الياًء أمٍ   كفي قكلو: ىىدمه تفضيؿه لنفسوً  ،لمٌشعر كالخدـي  :كالٌضميري  ،ا بيماكأٌنني مي

ناب  ـ أضؿ  ىي  بؿٍ  ،و ليس مٌمف ىـ كاألنعاـكبيافي أنَّ  ،عمى سائًر األنعاـً  وه جيةى جى إذ اليدمي ميكىجَّ
 .الحؽٌ 

لمتٌنكير  ؛و يمتنع ذلؾكقيؿ: أك حاؿه أرل أنَّ  ،كىك صفةي ىدمو  ىضـه لنفسوً  ،قكلو: مفى الٌنعـً  
ٍرًؼ في ىىدمه  ٍف يٍمتىمئ جكؼي "؛االٌشعر لغير ا كرسكلو مٌما يزيدي كزرن  لىمَّا تقٌرر أفَّ  وي نَّ إـٌ ثي  ،الصٍّ ألى

فَّ  ،(1)"اا خيره مف أٍف يمتمئ شعرن أحًدكـ قيحن   ا ال  ينزعي ًبعًرؽ إلى الٌشرؾ؛ ألفَّ  لغيرً  الخدمةى  كا 
ا مكسكمن  في عمره -رحمو ا تعالى  -الخدمةى حؽ  مىٍف لو في الحقيقة الميمؾ كالًممؾ، ككاف الٌناظـي 

يف، كأشعراهي بما ا بتبعات ىذيف االسميف، فكأنَّ بيذيف الكسميف ، ميتىعىًرضن  يما قٌمداهي بما ييٍنبئي عف الجى
 .االصطفاءً  بجنابً  كاالستشفاعً  كاالستعفاءً  خذ في االستقالةً أكالشٍَّيف،  ييشعر عف الٌذنبً 

دمتيو بمدح أفيض عميَّ ًبقىدىًر استعدادم، كقدَّمتي إليو ىديةن أيىديىت ًمف جناب الجي   كد إليَّ يقكؿ: خى
ٍيدى الميًقؿٍّ  طفوً كلي  كدهً ا مف جي ًبقىدر استيكادم، راجين  ـى بالقبكًؿ جي ؿ أٍف يىًس كيستىغًفرى لي  ،المتفضَّ

معظـ  ٍيرم، كأفَّ ظًكٍزرم قد أىٍنقىض  فَّ مف رٌبي اٌلذم أكـر مثكام، كأنيى إليو أ /ب(83)ؽخطايام
ر أك عجفاءي بنفسي ميٍمتىبسةه بذنكبيا،خىرؼه سيؽى إلى المى عرم، ككأنَّ كشً  مر يٍ ذلؾ مف خدمًة غى   جزى

ًر ًبسيٍخر مكسكمةه بسيماًت الٌنقًض كالٌشيف، مكشكمةه ًبًشيىاًت البىٍكًف كالبىٍيًف، كأنتى  عرجاء ٍنحى تيقادي إلى المى
ٍؿ تيٍعطى كاشفٍع تيشىٌفع"الٌشافعي الميشىٌفعي، ميشىرَّؼه بتشريًؼ:يا أٌييا  ًطئى الثَّرل ،(2)"سى  .عميؾ سبلـي ا ما كى

                                                           
 (.339، حديث رقـ )2/394تيذيب اآلثار،  ،الطبرمينظر:(1)
 (.11131، حديث رقـ )6/330سنف النسائي الكبرل، ينظر: (2)



 

706 

 

 

األرجع،  األشفؽً  الٌميـٌ صٌؿ كسٌؿ عمى نبيؾ كحبيبؾ الٌطاىر الميطٌير األصفى، كالٌشافع الميشٌفع
 محٌمًد كعمى آلو كصحبو أىؿ الٌصفاًء كالكفاء. 

با في الحالتيفً  أىطىٍعتي -142   غىيَّ الصّْ
 
 

ـً مٍ صى كما حى    تي إاٌل عمى اآلثاـً كالٌندى
سىارىةى -143     تَِجاَرتَِىا في َنْفسٍ فيىا خى

 
ـً    (1)لـ تىٍشتىًر الٌديف بالٌدنيا كلـ تىسي

با: ىك االغترار باألباطيؿ كاالبتذاذ بالتماثيؿ، كالغمك  في  :أطعتي أمٍ   ،غي  الصٍّ كافقتي كخالفتي
 .في اآلجؿ الٌرككف إلى العاجؿ، كترؾي الٌنظرً 

با كغيره :كالحالتاف (،أطعتي ػ)ب قكلو: في الحالتيف يتعٌمؽي   أك الٌشيبي كالٌشبابي أك الٌصغر  ،الصٍّ
يككفى المرادي بأحدىما حالةى الٌشعر، كباألخرل حالةى الخدمة، فعمى ىذا يككفي قكلو:  كيمكفي أفٍ  ،كالكبري 

 .ا لقكلو: إذ قٌمدانيا كبيانن أطعتي استئنافن 

با غيرى حاصؿو عمى شيءو إاٌل  كالتٌقدير أطعتي  ،أك حاؿه  ،إٌما عطؼه  :قكلو: كما حصمتي   غٌي الصٍّ
ذلؾ فالمعنى: ما بقيتي منيا  كصارى قيصارى أمرهي  ،ميوع/أ(84)ؽكالٌندـً حصؿ كذا بقيى  ،عمى اآلثاـ

 .عمى شيءو إاٌل عمى اآلثاـ

ؾ قكلو: في أك يا خسارة نفسي تعالى فيذا أك أنَّ  ،يا قكـ انظركا خسارةى  قكلو: فيا خسارةى نفسي أمٍ  
 .بخسارةى  نيا يتعٌمؽي في كقتيا كىك الحياةي الد   تجارًتيا أمٍ 

 

كياا:﴿تستبدؿ، كالباءي يدخؿي عمى المتركؾ غالبن  لـٍ  نيا أمٍ بالد   قكلو: لـ تىٍشتىًر الٌديفى   لىةى  اٍشتىرى َلى  الضَّ
ٍغًفرىةً  كىاٍلعىذىابى  ًباٍلييدىلٰ  أك  ،أك حاؿه مف نفسي ،استئناؼه ال محٌؿ لو مف اإلعراب :، كىك(2)﴾ًباٍلمى

 .نيا كغيرى سائمةو بالد   كالتٌقدير: غيرى مشتريةو الٌديفى  ،الٌضمير في تجارًتيا فيككفي في محٌؿ الٌنصبً 

                                                           
 .438البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
 .2/175،البقرة (2)
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 :كالمرادي منو في البيتً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -عف جميًع ما جاءى بو الٌنبٌي  كالٌديف: عبارةه  
 .راىاطمب شً  :ـى الٌسمعةاس.نيا ما شغمىؾى عًف المكلىكماليوي اٌلذم يدكري عميو كماؿي الٌنجاًة كالسَّعادًة كالد  

ٍف لـ يىٍغزي "ما حقَّؽى االستبداؿي كال أتى ًبميقىدٍّماًتًو كقد كردى:  ـً أمٍ تشتًر كلـ تىسي  قكلو: لـ  دٍّث  مى كلـ ييحى
 .(3)كأصغر (2)قسماف أكبر :الحديث، كالجيادي  (1)".نفسىوي بغزك

با يقكؿ: أطاعىٍت نفسي األٌمارةي دكاعي الجٌ   ًؿ العيٍمًر يؿ، كاتٌبعىٍت غكايىةى الصٍّ بالجدٍّ ال باليىٍزؿ، في أكَّ
، كما  كاآلًخًر، كتركىٍت اصطبلحى أمًرىا في الباطفً  مىت إاٌل عمى اآلثاـً كالنَّدـً كالٌظاىًر، كما حىصي

سارًة في ىذه التٍّجارةً  ، فيا ليا ًمفى الخى الىةى كاستحقاؽى النٍّقىـً جى مىٍت إاٌل الخى سرًة في ىذه !حىصَّ كيا ليا مفى الحى
سىارىةً  مقتضياًت الس خًط ميحىصٍّبلًت  /ب(84)ؽكصرفىت إليٌ  ،إذ جعمىت عيدىدى الٌسعادًة كسائؿى الشَّقاء !الجى

ـى ، الٌرضا، كقد استحؽَّ الكيؿى كاألىسىؼى كالٌندـى   .الٌميـٌ مف لـ يىٍختىًر الٌديف عمى الد نيا كال عىزى

عمى محٌمدو الٌسعيًد ميًطيعيو، كالمييتىدم الٌناجي مىٍف ىك ىاًديو كشفيعيو كآلًو  سٌمـ الٌميـٌ صؿٍّ ك  
 كصحبو أجمعيف. 

 (4)سٌمـ لىوي الغىٍبفي في بىٍيعو كفي يىًبٍف             كمىٍف يىًبٍع آًجَلن منوي ًبعاًجًمًو -144

الثٌاني الباءي في   منو بعاجمو، فعمى منو بآجمو، كفي البعض آجبلن كفي بعض الن سخ عاجبلن 
، كالبيعي عمى معناهي المشيكد، كعمى األٌكؿ البيعي بمعنى الشٍّرل  ،المتركؾ كما في: ًبٍعتي الٌسمعةى بالدٍّرىـً

 :ظيرى لو، كبافى عنو :، كالبيعي مف األضداًد، بافى لوبالٌدرىـكالباءي في المتركؾ كما: شريتي الٌسمعة 
 .انفصؿى 

                                                           
"مىٍف مات ك لـ يغز ك لـ يحدث نفسو (، ورواٌة الحدٌث فٌه:8456، حدٌث رقم)73/494ٌنظر: األلبانً، صحٌح الجامع، (1)

 بغزك مات عمى شعبة مف نفاؽ".

 3/7.ٌنظر: ابن الحاج، المدخل، مجاىدة العبد ىكاهالجياد األكبر: (2)

 .4/7.ٌنظر: م،ن، كفر كالعناد كىك مف أجؿ الطاعاتكىك جياد أىؿ ال :الجياد األصغر (3)

 .438البكصيرم، الٌديكاف، ص (4)
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االستسبلـ، قكلو: منو  سٌمـ كال، الٌسمؼ :األمكاؿ كبفتحيا في اآلراًء، الَّمىـ الغىٍبفي بسككف الباًء في 
لمٌديف، كبعدى العاجؿ إلى مىٍف، كالمعنى:  :ا منو، كالٌضمير بعد اآلجؿً كائنن  : أمٍ  أك عاجبلن صفةي آجبلن 

ٍف يبع آجبلن  ظٍّوً مى ظًٍّو بآجًؿ أك يشتًر عاجبلن  ، مفى الٌديف بعاجمو حى  ؛سٌمـالٌديف، كتنكيفي بيعو ك  مف حى
ٍف كاف مف أدنى األماني خيره  إٌما لمٌتحقير أك لمٌتعظيـ، فإفَّ  : كعاجبلن كتنكيفي آجبلن  لمٌتحقيًر، الباقي كا 

ٍف أفادىٍت ما أفادىٍت ىي أيضن  ا ًعكىضه عف المضاؼ إليو كأعظـي مفى المرغكًب الفاني، كالتٌنكينات كا 
 .قً سٌمـ آجمو كبيعو ك  :أمٍ 

: كؿ  شخصو بىٍيفٍف شرطٌيةه بدليًؿ جزـً الفعكمى   ًق عمى سٌمـ في لو الغىٍبفي في بيًعًو ك  ميف كالتٌقديري
ظٍّوً تقدير بيعو آجمى  ظًٍّو أك عمى تقديًر شراًء عاجًؿ حى بآجًؿ الٌديف، كالبيعي /أ(85)ؽًو مفى الٌديًف بعاجًؿ حى

ًمفى البائع بيعه لآلًجًؿ بالعاجًؿ، كمف المشترم شرل اآلجؿ بالعاجؿ كالبيعي ًبمىٍعنىيىٍيًو ما  سٌمـ أعـ  مف ال
 .ايىستىفيدي يدن 

ة الدٍّيف  ،يككفى عطؼ تفسيرو  أفٍ  يجكزي  سٌمـ قكلو: كفي   كيجكزي أٍف يككفى المرادي مف البيع ميعاكضى
ًة كٌؿ كاحدو بائعه كمشترو فإذا  ،الباقي أخذي العاجؿ الفاني بترؾ اآلجؿً  سٌمـ كمفى ال ،بغيًرهً  كفي الميقايضى

كصاحبي الشٍّرىل فالمرادي مفى البيع الشٍّراءي، كتسكيف الباًء  سٌمـ ًبعرىض في شيءو فيك صاحبي ال سٌمـ أ
 .لمٌضركرًة إٍف أيريدى بو المعنى الثٌاني ؛مفى الغىبىف بفتح الباءي 

ظ   ، منوقكلو: آجبلن   ٌظو الٌدٍنيى الٌديني بعاج وي حى ظٍّ أك  كم،ؿو لو ًمٍف حى ًكمَّ ىك نتيجةي الحى فَّ الحظَّ األيٍخرى
اٌلذم استبدؿى العاجؿى الٌنازؿى باآلجًؿ الفاًضًؿ، كاعتاضى مف الباقي بالفاني العاجؿ،  يقكؿ: إفَّ  ،الدٍّينيٌ 

و مىٍغبكفه مىٍعيكف،كسيتًَّضحي لو أنَّو مىٍفتكففسيظيري لو أنَّ 
 شعر: .مٍفتكف(1)

 ] الٌرجز[                                                                  

مىى اٍلغيبىاري  ـٍ ًحمىاري              سىٍكؼى تىرىل ًإذىا اٍنجى أىفىرىسه تىٍحتىؾى أى
 (2) 

                                                           
﴾ الذاريا (1) مىى النَّاًر ييٍفتىنيكفى ـٍ عى ٍحرىاؽي قاؿ ا تعالى: ﴿يىٍكـى ىي : اإلًٍ ٍفتيكفه إذا أصابتو . ك اٍفتيًتفى الرجؿ ك ف13/ 51ت،الفىٍتفي ًتفى فيك مى

فىتىنَّاؾى فيتيكننا﴾ طو،  .7/25. ينظر: الجكىرم، الصحاح،40/ 20فتنة فذىب مالو أك عقمو ككذا إذا اختبر قاؿ ا تعالى:﴿كى
 .0/779بدٌع الزمان الهمذانً، الدٌوان، (2)
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ـٌ كالنَّفًض األنفى صٍفكًة أىؿ ا  سٌمـ الٌميـى صٌؿ ك  –عمى صاحب الٌزىد األكفى، كالتَّرًؾ األت
، محٌمدو كعمى آلًو كصحًبًو عمى الدَّكاـ.  -تعالى ًتًو الكراـً  كخاصَّ

 بُمنَتقٍِض  ا فمىا عىٍيدمٍنبن ذى  إٍف آتً -145
 

ًرـً   ٍبًمي ًبميٍنصى  ًمفى النَّبيّْ كال حى
 ًبتىٍسًميىتيفإفَّ لي ًذمَّةن منوي -146 

 
مَّدن   ٍمًؽ بالذًّْمـً ميحى  (1)ا كىكى أكفى الخى

قاؿ في االستعماًؿ اإلتيافي المجيءي يي  .كاالستغفار في االعتذارً  أخذى  كاألكزارً  رائـً بالجٌ  لٌما اعترؼى  
 عاـ :سياؽ الٌشرط كىًييى في سياؽ النَّفي أمٍ  /ب(85)ؽكالٌنكرةي في ،فعمتيو أتىيتي كذا أمٍ  :الٌشائع
لمٌتكثير  ؛اكتنكيفي ذنبن  ،اا كاحدن ا إٍف أتيتي كؿَّ الٌذنكًب كاحدن الًبدليًَّة فيككفي معنى إٍف آًت ذنبن  بطريؽً 

 .اكالتٌفخيـ أيضن 

بًؿ الكسائؿي اٌلتي بينو  قَّة كبيعتيو كبو، كمف الحى كالمراد مف العيد: التزامو الٌتكحيدى كالٌديف كالعقائدى الحى
يككفى  كيجكزي أفٍ  ،مف محبًَّتًو كالتزاًمًو سينَّتو كمىزيدي اعتصاًموً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -كبيف الٌنبٌي 

بمى كاحدن  يككفى المرادي مف عىيدم  كيحتمؿي أفٍ  ،لمتٌأكيد كمزيدي التٌقرير :كالٌتكراري  ،االمرادي مفى عيدم كحى
كفي الكجييف  ،لمتٌفسير ؛كىك الكعدي اٌلذم جاء في الٌتسمية ،بي – سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -عىيد الٌنبٌي 
ليف لً   .العطؼ دً رٌ جى مي األكَّ

 ،(3)"يسعى بًذمًَّتيـ أدناىـ":-عميو الٌصبلةي كالٌسبلـي  -: الٌذٌمة األمافي في قكلو (2)قاؿ أبك عبيدةى 
ـي زية، أىؿ األماًف بقبكًؿ الجٌ  :أجارىهي، كأىؿ الٌذمَّةً  :كأىذىمَّوي   .العيد :الحيرمىةي، كييٍطمىؽي الذٍّمَّةي عمى :كالذٍّما

ٌما يتعمَّؽي بعامؿ الجارٍّ قبمىو أمٍ  :إٌما صفةي ًذمَّةن أمٍ  :قكلو: منو  ، كا  فَّ :أذٌمةن صادرةن منو ثىبىتىٍت ليى
ككفي إضافتيوي إلى لمسَّببٌيًة، كالٌتسمية إٍف اعتبرتىو مصدرى المعمكـً ي (؛تسميتيػ)ذٌمةن ثبتت ليى منو، كباءي ب

                                                           
 .438البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
ق( مف أئمة العمـ باألدب كالمغة. مكلده ككفاتو في 209التيمي بالكالء، البصرم، أبك عبيد النحكم)المثنى ىك معمر بف (2)

ف، زآمؤلؼ، منيا )نقائض جرير كالفرزدؽ( ك )مجاز القرآف( ج 200ككاف إباضيا، شعكبيا، مف حفاظ الحديث. لو نحك ، البصرة
 .7/777، الزركلً، األعالم،7/015ٌنظر: ابن خلكان، و فٌات األعٌان، ك )العققة كالبررة( رسالة، ك )مآثر العرب( ك )المثالب( 

لمؤمنكف تتكافأ دماؤىـ ك يسعى بذمتيـ "اث فيو: كركاية الحدي(.6973، حديث رقـ: )4/218سائي الكبرل، ينظر: سنف النٌ  (3)
 سكاىـ ك ال يقتؿ مؤمف بكافر ك ال ذك عيد فى عيده " .أدناىـ ك ىـ يد عمى مف 
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ا؛ ألفَّ إيَّامى محمَّدن   -تعالى–أك بتسميًة ا  ،بتسًميىتو ميسىمًّى إيَّامى  المفعكًؿ األٌكؿ، كالفاعؿي متركؾه أمٍ 
خاطىبىوي بيذا االسـ في  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -يككفى الٌنبٌي  كيحتمؿي أفٍ  ،األلقابى تىنزؿي مف السَّماءً 

كما كاف  أك في اليقظةً  ،إٍف كاف مف أىموً /أ(86)ؽفي حاًؿ الغىٍيبىًة أك االنًخبلًع   ،أكحاًؿ النَّكـً 
 .ا مفعكؿ ثافو ا، كمحٌمدن فيككفي التٌقدير: بتسميىًتًو أٌيامى محٌمدن  ،لبعًض األكلياًء عمى ما حكى

: سٌماهي زيدن   ف اعتبرتىو مصدرى المجيكؿ فياءي المتكٌمـ أي ييقاؿي ، كا  ـى الفاعؿ، ا كسٌماهي بزيدو قا ـى مى قي
فى يىًفي :ا ىك المفعكؿ الثٌاني، أكفىكمحٌمدن  فى تىّـَ  ،صيغة التٌفضيؿ ًمف كى غذا راعى ميٍقتضاهي أك ًمف كى

:  أمٍ  ، كالجممةي حاؿه مف المجركر في منو كالتٌقديري ـً مًؽ برعايًة الذٍّمى ا ذمَّةن صادرةن منو كائنن  فَّ إأتىّـَ الخى
ـً  أكفى الخمؽً   .بالذٍّمىـ ا أكفى الخمؽً ذمَّةن ثبتت ليى منو كائنن  أك إفَّ  ،ثبتىت ليى  بالذٍّمى

قمبي ميطمئفه بالعقائًد الحقَّة ككرائـ العزائـ، كقد  فَّ إيقكؿ: إٍف أىٍخمىٍمتي بالفركع كارتكبتي الجرائـ، ف 
كراجيو ال سبقىت لي الحسنى بأٍف سيمٍّيت باسـً الحبيب، كتحٌقؽى الكعدي مٌمف ال ينطؽي عف اليكل 

ييـ عمى الجناًف كالٌرحمةً  بالعيكدً  يخيب، كىك أكفى الخمؽً   .كالتَّفىض ؿ كالتَّقبؿ، كأحرصي

. سٌمـ صٌؿ ك  الٌميـٌ   ،محٌمدو كعمى آلو كصحبو الكافيف بما ألـز  عمى سٌيدنا الكافي بتماـ ما التـز

 ا بيدمكيٍف في مىعادم آخذن يإٍف لـ -147
 
 

اٌل فىقيؿٍ   ـً  :فىٍضَلن كا   يا زىلَّةى القىدى
ـى الرَّاج-148   مىكاًرمىوي  يحاشىاهي إٍف ييٍحرى

 
ـً جأٍك يىٍرًجعى ال  اري مٍنوي غيرى ميٍحتىرى

(1) 

دراًؾ المعيكنًة كالٌدفع عندى  :، كأٍخذي اليًد عبارةه عفً المكتً  حالةي  :عادً المرادي مف المى   النَّصر كاإلمداًد كا 
الٌدرجاًت،  كفي رفعً  ،في أصؿ الٌنجاةً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -ككؿ  محمَّدمٍّ يحتاجي إليو  ،الحاجةً 

 .ا بيدم زائدةه كباءي آخذن 

اليبلًؾ : ا إلى فاعًمًو، كزٌلةي القدـ عبارةه عفتمييزه ًمف نسبًة آخذن  :قكلو: فضبلن  
 ،يككف فىقيؿ يا زٌلة القدـ أفٍ  :يحتمؿي كجييًف أحدىما كجكابي إٍف لـ يكفٍ  ،كسكًء الحاؿً /ب(86)ؽكالٌشقاءً 

فٍ  :ا أمٍ اٌلتي اندغـى نكنيو في الـ ال يككفي محذكفن  كجكابي إفٍ  نفي الٌنفي إثبات  ألفَّ  ؛ا بيدمكاف آخذن  كا 
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 ، كيا سكءى فقٍؿ يا شٌدةى الحاؿً  ا أمٍ محذكفي  يككفى  أفٍ  :، كالثٌانيالحاؿً  كيا طيبى فقؿ: يا سعادةى األمرً 
 .الماؿً 

كذلؾى لمزيًد بياًف تأكيًدًه الحاؿ  ،قكلو: إاٌل عمى اآلخًر تكرار لمٌشرًط كالجزاًء الٌسابؽ بالعطؼً  
اٌل تكرارن  كيحتمؿي أفٍ  ،كالمآؿ  كيككفي لمجٌرد تأكيدى الٌشرط فقط لمزيدً  ،ا لمٌشرط الٌسابؽيككفى قكلو: كا 
ميستىبعده عنده لقكَّة حسف ظىنًٍّو بالٌنبٌي الٌرؤكؼ  ككًر بكممًة إٍف؛ ألٌف ىذه الفرضالمذ الفرضً  تقريرً 

كىذا الكجوي  ،االٌشرط كاحدن  فعمى ىذا ال يحتاجي إلى جكابيف لككفً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -الٌرحيـ 
 .فاٍفيىـ ،ألطؼي مف الكجييف السَّابقيف

ا، كيككفي المعنى: معننى صحيحن ا، ك ا مىميحن ىك العيد يككف سبكن  ؿ:أل،اكلك قيًرئى قكلو: إاٌل بالتٌنكيف 
ٌلة  ،و ذكر في البيتيف الٌسابقيف العيدى كالٌذمَّةفإنَّ  كالعيدً  ،إٍف لـ ييدركني عمى ميقتضى الفضؿً  فىقيٍؿ: يا زى

ا فرض ما ال ينبغي في كلكفَّ السَّمىع كالٌركاية المستفيضة عف الٌناظـ بغير التٌنكيف كفيو أيضن  ،القدـ
 .ذلؾ الفىرضي مف ترؾ مقتضى العيد -كالٌسبلـ عميو الٌصبلة  -حٌقو 

 و تعريضه كخطابه لؤلٌمة كليسى ألحدو أفٍ ، فإنَّ (1)﴾عىمىميؾى  لىيىٍحبىطىفَّ  أىٍشرىٍكتى  لىًئفٍ ﴿كأٌما قكلو تعالى:
تعالي فيذا  القدـً  أك يا زٌلةى  القدـً  انظركا إلى زٌلةً  يا قكـي  القدـً  يقكلو، كمعنى يا زٌلةى  يقكؿى كؿَّ ما  أفٍ 

دي أك إنَّ  ق   :بيذا/أ(87)ؽًؾ كييٍقصى  .وً قتقريري األمًر كتىحى

و حرؼه أك فعؿه ييجر  كييٍنصىبي ماءن عمى أنَّ  جانبؾ، كبوً  حاشاؾى كحاشا لؾى بمعنى كاحدو أمٍ  
فَّ أكالنَّصبي  : حاشاهي ًحرمافي الٌراجي مكارمىوي  ،مع ما في خيره فاعميوي  كثر كا  اًر جكع الجٌ أك ري  ،كالتٌقديري

 .منو غيرى ميحتىرـو 
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رىمىوي يىٍحًرميوي مف باب ضرب أك مف   كالٌركايةي ييحـر ما  ،حرمىوي ييٍحًرميوي بمعناهي أقكلو: ييحرـي إٌما مف حى
ا فالٌراجي كلك قيًرئى معمكمن  ،مفعكليو الثٌاني :كمكارمو ،فاعمو مفعكؿي ما لـ ييسـٌ  :فالٌراجي ،لـ ييسـٌ فاعمىو

 .(1)"أعًط القكسى بارييا"كسككف الياًء كما في : ،األٌكؿمفعكلو 

نا األلطاؼي كالمرادي ىاىي  ،جمعي مكرمةو كىي الٌصفةي المرضٌية الفائضي نفعييا عمى الغير :كالمكارـي  
قاؿ: حاشاهي فحصؿى المبالغة في تنزيو جنابو عف  ّـَ ثي  ، بكممة إفٍ كالخيراتي مف جيًتًو فىرىضى أكالي 

ييطمؽي عمى معنييف  :حاؿه مف الجاًر، كالجاري  :نا الزـه، كغير محتـرالزـه كمتعدٍّ كىاىي  :جعى الحرماف، ر 
: أنَّ أك القريب بيتو إلى بيتؾ كعمى مىف استجارى بكاحدو فإنَّ  ،عمى الميبلًصًؽ بيتيو ببيًتؾى  و جاريهي كما و يقاؿي

 .(2)"جارىه فمييكرـٍ " :جاء في قكلو

يحتمؿي كٌؿ كاحدو منيما إٍف لـ تىقيٍؿ بعمكـ الميشترًؾ في  (3)ر"يكصيني بالجامازاؿى جبريؿي "كقكلو:  
اٌل فبالمعنى الثٌاني كالمراد  ،كأٌما الٌناظـ فإٍف كاف جاكرى المدينةى فيك الجاري بالمعنييف ،ًمثًؿ ىذا المقاـ كا 

: رجعى منو  ،اال يككفى عنده محترمن  أفٍ  امف قكلو: يرجعي الجاري منو محترمن  كال يحظى بخيرو منو يقاؿي
ٍف لـ يرجٍع مف عنده ،لـ يىٍحظى منو بشيءو  ا، أمٍ جائين   .كا 

ي فقد تحقَّؽ خسارم كًقمَّتي ف( باستخفاب/87ؽٍف لـ ييدركني بشفاعتو مف حيثي الفضمبل)إيقكؿ:  
مبلقي، فقٍؿ: يا مىٍف يى  الميعاتىب، حاشا جنابيو  مسكيفً انظركا إلى ىبلًؾ ىذا ال ميحي أٍف ييخاطبى يا قكـي صٍ كا 

 البلجئ.يخيبى عنو الفقيري الٌراجي، أك يخفر ذمىتو الٌنازؿي  أفٍ  الكريـً 

ليف كاآلخريف، محٌمدو  الخبلئؽً  عمى أكـر الخبلئؽ المكصكؼ بأكرـً  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   الفىٍكًت لؤلكَّ
مٍّيف في قىدىًر كؿٍّ آفو إلى يكـ الٌديف.  كعمى آلو كصحبو الٌطٌيبيف، أفضؿى صمكاًت الميصى

                                                           
 .2/19. ينظر: الميداني، مجمع األمثاؿ،معرفة كالًحذؽأم اٍستىًعٍف عمى عممؾ بأىؿ ال(1)

مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً  ورواٌة الحدٌث فٌه:(،3873 )حديث رقـ،  124/ 4 ،الكبير عجـ، الالطبراني ٌنظر: 2
مىٍف  ارىهي ، كى ٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ جى مى ٍيرنا أىٍك ًليىٍصميٍت ، كى كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً اآلًخًر اآلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى

ٍيفىوي.  فىٍمييٍكًرـٍ ضى

 (.3673، حديث رقـ )2/1211ينظر: سنف ابف ماجة،  (3)



 

773 

 

 

وي -149  كميٍنذي ألزىٍمتي أفكارم مىدىاًئحى
 
 

ٍدتيوي لخَلصي خيرى ميٍمتىًزـً   جى  كى
  ا تىًربتٍ كلف يىفيكتى الًغنى منو يدن -150 

 
 

ـً الحيىا يي إفَّ    نبتي األزىارى في األىكى
 كلـ أيًرد زىٍىرىةى الدُّنيا اٌلتي قطفىٍت -151 

 
 (1)يدا زيىىٍيًر بما أثنى عمى ىىًرـً  

ًعؿى مفعكالن فيو  اٌل فمبتدأه أمٍ  ،العامؿي في منذ قكلو: كجدتيو إٍف جي أفكارم  ألزمتجميعي المٌدة اٌلتي  كا 
استعماؿي العاقمًة الستحضار ما ليس  :فييا مدائحو كجدتيو فيو كذا الفكر في الٌمغًة، التٌأم ؿي كىك

مىعى الًفكرى باعتبار أكقاًتو كأنكاًعوً  ،بحاضرو  ترتيبي أمكرو معمكمةو لمتٌأىٌدم  :كىك في االصطبلح ،ككأٌنو جى
فإذا عرضى لمٌنفًس الٌناطقًة  ،ًط مف الٌدماغ مركنيا دكدةه فيوقٌكةه في البطًف األكس :كالميفىكٍّرةي  ،إلى مجيكؿو 

ـٌ يتحرؾ فييا باستعماؿ ىذه  ،مجيكؿه ىك مطمكبه ليا تأخذ في الحركة مف ىذا المطمكب إلى مباديو ث
ـي االيصاؿى إلى المقصكدً اكتبتغي منيا م ،القٌكة مف ىذا  ينتقؿي  ّـَ ثي  ،ا لوا ميبلئمن تيرتٍّبييا ترتيبن  ّـَ ثي  ،ال ييبلئ

 .المركًب إلى المطمكب فحاصؿي الفكر ىذه الحركات كذا

ما ييٍمدىحي بو مف الكبلـ المشتمؿ  :كىك ،جمع مىديح :المدائح :طيب الحبيب/أ(88)ؽقيؿ في  
 .كالكماالتً  عمى عىدٍّ الفضائؿً 

، ككجدتيوي   و مفعكال ألزمتي ًمٍمتيوي  :قكلو: أفكارم كمدائحى ممتـز قكلو:  كمفعكليوي الثٌاني خيرى  ،بمعنى عى
ًذؼى مفعكؿ خبلصي ،لخبلصي متعٌمؽه إٌما بكجدتيوي أك بممتـز ٌنما حي  عف كٌؿ مكركهو، :أمٍ  ،ليعّـَ  ؛كا 

و كاًجده أنا إٌياهي كافى مبتدأ كالتٌقديري  أفٍ  ممةي خبر منذكالج :جميعي المٌدة اٌلتي ألزمتي فييا أفكارم مدائحى
 .فيو، التزـى تكفَّؿى كأكجب عمى نفًسولخبلصي خيرى ممتـز 

كممتًزـه بكسر  ،ا بعدى كاحدو ىك خيره ًمٍف كؿٍّ منيـلىٍك عيدَّ الممتزمكف كاحدن  :قكلو: خيرى ميمتزـً أمٍ  
 .الٌركاية :الٌزام ىك

: كغير فائتو منو عف يىدو تًربىًت فيو،  قكلو: كلفٍ   : عطؼه عمى كجدتيو كالغنى فاعميو، كالتٌقديري يفكتى
 .ضاعى عنو كزاؿى عنو :عنو كفاتى  ،فاتو: سبىقىوي 
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مف جيتو كبركتو، كيجكزي  :ا منو أمٍ أك حاؿه بتقدير: الكائف أك كائنن  ،قكلو: منو إٌما صفةه لمغنى 
 .يزكؿى كلف ينعدـى منو الغنىلف  أمٍ  (يفيكتى ػ)ب يتعٌمؽى  أفٍ 

رادة الكؿٌ  كيجكزي أفٍ  ،افتقرت :عف يىدو تىًربىت أمٍ  ا أمٍ قكلو: يدن    ،ييرادى باليًد الٌنفسي بذكر الجزًء كا 
كًمفى الغنى العنايةى منو  ،ًقمًَّة األعماؿ الميٍنجية بقرينًة البيت اٌلذم بعدىهي  :كيككفي المرادي مف االفتقارً 

قعى في صيحبو الخبلص مف ا ـ  اإلنسافكالٌشفاعة اٌلتي كى شيئاف: الخبلصي مف  لمكركه فإفَّ ما ييًي
كمَّ كقد ذىكىٍرنا أنَّو يجكزي  المكركه، كالظَّفىري بالمقصكد فيعـ   أٍف ييرادى مف اليد  /ب(88)ؽالٌدنيكمَّ كاأليٍخرى

: إفَّ عنايتىو الميمكنة نفعتني كأثَّرىت في حالي ّـَ أخذى في نفسوثي  ،الٌنفس ٍف لـ أٍستىٍأًىؿ  ،فقاؿي كا 
ٍف لـ يستقرَّ عندىهي كاآلكاـ ،بارؾ قد ييٍنًبتي فيما يمر  عميوالمطرى المي  فإفَّ  ،لبلفاضات أٍف  كيجكزي  ،كا 

ا قٌط أيضن كال يفكت  ،كذلؾ فيما مضى ،يككفى المعنى: مف الكقًت اٌلذم اشتغمت بمدحو كجدتو كذا
نيكمٍّ د  الالخيرى مف جيًتًو لمٌنفس المفتقرًة المعتصمًة بو فيما يجيءي فيذا الٌطمعي كالٌرجاءي عاٌـّ في 

 .فنفى االستبعادى ًلما فيو ًمٍف ًقمًَّة االستعداد ،كاأليخركمٍّ 

 :بالقىصرً  ياكًقمًَّتيا الح ،ميًَّتوً كبيٍعد قاب ،كًبعىدىـً أصميًَّتوً  ،و عبَّر عف عدـ استحقاًقوً كأنَّ  ،فقاؿ: إفَّ الحيا
، األزىاري  ، األكـي  :المطري و: إٍف أك عطؼه كأرل أنَّ  ،جمعي أكىمىةو، كثمرو كثمىرةو، كلـ أيرٍد حاؿه  :جمعي زىىىرو

 مف فاعؿ ألزمتي معى ككذا إٍف كافى حاالن  ، مف فاعًؿ كجدت ييقىيَّد الكجداف بعدىـ إرادة الد نياكافى حاالن 
و في جميع ا بأنَّ ا عمى كجدتي فيككفي إخبارن يككفى عطفن  الكثير بيف الحاًؿ كصاحبيا، فالكجوي أفٍ الفصًؿ 

 .أكقاًت اشتغاًلو بمدائًحًو غيري ميريدو زىىرةى الد نيا كما أنَّو كاجديه ممتـز لخبلًصوً 

نيا كزىرةي الد   ،ىك األٌكؿ كالٌسماعي  ،نيا ككؿ  منيما ركايةه في البيتً نيا كىذه الد  قيًرئى: زىىرةي الد   
 .ميٍشتىيياتييا كميٍستىمٌذاتييا كىذه لمٌتحقير

ناىا، كىىًرـ بفتح الياًء ككسًر الٌراًء: قكلو: قطفت ركايةن ككذا، اٍقت  طىفىٍت: قطؼى الٌثمرةى كاقتطفيا جى
الش عراًء  ىك ىىًرـي بف ًسنىاًف، كىك مف أجكاًد ميميكًؾ العرب، كىك ممدكحي زيىيرو اٌلذم ىك ًمفى 
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ؿى إليو منو صبلتي  كلو أشعاره كمدائح، /أ(89)ؽ(1)السٍَّبعىةً  كًخمىعه كثيرةه خارجةه عف  ،في ىىًرـ ككصى
 .العاداتً 

باٌلذم  ،أك مصدرٌيةه أمٍ  ،مكصكلةه  :لمٌسببيَّة أك لبلستعانًة أك لمبىدًؿ، كما إٌما ؛كالباءي فيبما أثنى 
 .أثنى عميو أك بإثنائو عميو

ٍذتي  :يقكؿي  ،صفةي زىىىرة ال الد نيا :قكلو: اٌلتي  جميع المٌدة اٌلتي اعتنيتي ًبعىدٍّ فضائًؿ الٌرسكؿ كأىخى
دىتي فيو الٌتكس ؿى إليو خيرى كافؿو لمخاًص كخير  ، كجى ميفكٍّرىتي في نىظـ فراًئًد كماالًتًو بأنامًؿ الًجٌد تىجٍكؿي

ٍفزىع، كأحسفى سفيرو إلى استجبلًب عنايى   .ًة الشَّاًفًع الميشىفَّعمى

ٍنيككن ا عاطبلن كاعتقىٍدتي أٍف ال يفكت الًغنىى كالًعز  فقيرن   ا لـ يىتىقىكَّ بمنيضاًت  مف ميٍنجياًت األعماؿ، مى
ًة دعكل المحبَّة ليس في ًجًراًبًو، كىك باسطه ذراعيو األفعاؿ، مسكينن  ا ذا متربةو عمى باًبو، كغيري عيراضى

 كالٌرحمةً  ديمة الفضؿً  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -و ميٍعتىرٌّ ميتذلٍّؿه لعبيًد عبيًدًه، كأنَّ  (2)نعبكصيًدًه، قا
 .عمى العالميف

يٍّبي العاـ، ينبتي األزىارى كسحائبي الٌرأفًة كالبركًة الفائضًة خصكصن  ا عمى المذنبيف، كلمطري الصَّ
فاضات، كلـ أيًرٍد بمدائحي ينفعؿي ًبييٍمًف اإل كلكفٍ ، (3)اذاتيا ال تيٍمًسؾي مثؿى األخعمى األكماـ، مع إنَّ 

                                                           
بع. ٌنظر: محمد الغزالً، الحٌاة األولى، (1)  .0/00وهم أصحاب المعلقات السا

ٌلذم في األصؿ: كتب عمى اليامش بيف الصفحتيف: "القاًنع: الٌسائؿ مف قنعت إليو إذا خضعت لو كساىلتو قنكعنا، كالمعتٌر ا (2)
يريؾ نفسو كيتعٌرض، كقيؿ: القانع: الٌراضي بما عنده، كبما يعطي مف غير سؤاًؿ مف قنعتي قنعنا كقناعةن." ينظر: ابف منظكر، 

 لساف العرب، مادة: قنع.

اذه ، كجمع اإلخاذ أيخيذه مثؿ كتاب ككتب ك  (3) قد في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف: "اإلخاذىةي: شيء كالغدير، كالجمع إخى
 .1/8يخفؼ." ينظر: الجكىرم، الصحاح،

 ]البسيط[                     في األصؿ: كتب عمى اليامش األيمف:                                       

" ـً : ىىٍؿ سىبىبه أقكىل مف الكىرى  قالكا رجكت الٌندل منو ببل سببو             فقيمتي

ف ظمئنا تكٌسمنا إلى الٌديـ"      كسيمتي إنو غيث كلي ظمأ   كا 
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ًتيا الكاذبةى اجناىا زيىيره بمدائحو ليـر بًف سناف، فإفَّ لذَّ  لشَّأف، منافع عاجمةليذا الٌنبٌي العظيـ ا
يا ادقىةى كأمراضى يا تىٍستىٍنًبعي آالمىيا الصَّ  .كأعراضى

ٌلذم ىك خيري شافعو كخيري ميٍستىجار، محمَّدو كعمى عمى سٌيدنا الٌرسكؿ المختار، ا سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 كالنَّيار. يؿآلًو كصحًبًو تعاقىب المٌ 

 /ب(89)ؽ

 (1)  ]عضرّ المناجاة يالتّ  عاشر:الفصؿ ال[

ٍمًؽ ما لي مىٍف أىليكذي بوً -152  يا أكرـى الخى
 
 

ـً   ميكًؿ الحاًدًث العىمى  ًسكاؾى عندى حي
 ضيؽى رسكؿى اً جاىيؾى بي يى كلىٍف -153  

 
ٍنتىًقـً   مَّى باسـً مي ـي تىحى إذا الكري

(2) 

  

 

  

 الس ؤاؿ كااللتماسى في الخطابً  كألفَّ ؛(4)﴾نىٍعبيدي  ًإيَّاؾى ﴿مف الغيبة إلى الخطاب كما في: (3)التىفىتى       
: ،بل الٌطريقيفكً ى إلى اإلجابًة مف الغيبة فتعرَّضى لً عى دٍ أ كمى أكرـي كلًد آدـى كأنا أكرـي الخبلئؽ كأنا  أنا"كقد ري

 .عاذى بو :المخمكقات، الذى بو ؛مصدره بمعنى اسـ المفعكؿ أمٍ  :كالخمؽ ،(5)"سٌيدي كلًد آدـ

                                                           
1
 2/553ينظر: الٌشريؼ الرضي، الديكاف،  

 .439البكصيرم، الٌديكاف، ص (2)

باب االلتفات. كىك انصراؼ المتكمـ عف المخاطبة إلى اإلخبار كعف اإلخبار إلى المخاطبة كما يشبو ذلؾ مف االلتفات (3)
 .1/15ٌز، البديع،ت.ينظر: ابف المعاالنصراؼ عف معنى يككف فيو إلى معنى آخر

 .5/1الفاتحة، (4)

ؿي مف تىٍنشىؽ  ": كركاية الحديث فيو(، 4308، حديث رقـ )2/1440ينظر: سنف ابف ماجة،  (5) أنا سٌيدي كلد آدـ، كالى فخر، كأنا أىكَّ
، كال فخر، كلكاءي الحمد ؿي ميشىفَّعو ، كىأىكَّ ؿي شىاًفعو ًة، كىالى  األىرض عنو يـك الًقيامة، كال فخر، كأنا أىكَّ  فخر".بيًدم يـك الًقيىامى
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ا، كما بمعنى ليسى أك استفيامٌية، ال مطمقن -تعالى–لمٌشفاعًة إلى ا  قكلو: ما لي مىٍف أىليكذي بو أمٍ  
ميكؿي الن زكؿ أمٍ  (أىليكذػػ)كتعمَّؽ عندى ب ،منصكب عمى االستثناء :كسكاؾى  . عندى مجيًء كقًتًو شيءه  الحي

ـي، :كالجمعي  ،تاٌـّ  عىميـه أمٍ   .كرىًغيًؼ كريغؼي  عيمى

ًمًو يريدكف تماـ جسمو كماًلًو كشباًبًو، كجسـه عىمىـ بفتحتيف أمٍ    ،تاـٌ  كيقاؿ: استكل فبلفه عمى عىمى
مىوي  ـ األكلى:صفةه يككف العىًمـ بكسر المي كيجكزي أفٍ  ًذر مف عىمَّوي شىمى ـ  إمٌ  ،كىحى المكتي أك  اكالحادثي العا

جاىىةي الكى  :بلىما مىٍرًكمٌّ كسماعه، الجاه ىككً  :القيامة كأىكالييا، كالعىمـ بفتحتيف كبكسر الميـ األيكلى
 .ة القدًر كالكرامةي الميٍستفيضةي عكًرفٍ 

ؿه كجيوه   كدىة الحاؿ كأكجيىوى ا  :كرجي   -تعالى–معركؼه كمشيكره بحسًف الٌذكر كبقاًء الًعرض كجى
كىهه مقمكبي كىٍجوو  عىفىؿ؛ ألفَّ  ا كأكجيتيوي كجدتيو كذا، ككزفي جاهو جعمىو كجيين  كالمصداؽ في ذلؾ  ،أصمىوي جى

 .بحذًؼ حرؼ ًنداًئو االشتقاًؽ،كرسكؿى ا منادلن  أمثمةي 

إذا كييٍقرأي إذ بغير /أ(90)ؽككذا  ،كاعتناًئؾى بي ،بشفاعًتؾى بي أمٍ  (يضيؽػ)ب قكلو: بي يتعٌمؽي  
: كؿ  منيما بجاىؾ أيضن  يتعٌمؽى  كيجكزي أفٍ  ،لمظَّرفيَّة بلىما غير ميتمحضو ككً  ،ااأللؼ أيضن  ا، كالتٌقديري
 .لف يضيؽى باعتنائؾى بي جاىيؾى كقتى تحٌمى الكريـ بصفًة االنتقاـً  اً  كيا رسكؿى 

و، كبالتٌنزيو أشبىوي، كيختاريهي األىٍفقىوي، مع أفَّ أالٌركايةي كالٌسماعي كبالجيـ  :قكلو: تحمَّى بالحاًء ىك   كجى
مَّى بالحاًء تجمَّى بالجيـً  فٍ مً  رادى المي   أٌما ،كماؿى ظيييكًر آثاًر ىذا االسـ في ذلؾ اليكـ ؛ ألفَّ قكلو: تىحى

ـى يىٍنًقـ بالكسر إذا عىتىبى عميو، انتىقىـى ا كأبدن االٌتصاؼي بيذا االسـ فيك أزالن  :الٌتحٌمي بالحاء كىك –ا، نىقى
 .منو عاقبىوي كاالسـي النًَّقمة -تعالى

ذيه شفيعن  بأفضؿً  المبعكثً  يقكؿ: يا أكرـى الخبلئؽً   ا ككسيمةن عند الطَّرائًؽ، ما ليسكاؾى مىف أرجكهي كآخي
كـً   ا المسكيفي يخيبى عف مائدًتؾى أحده ًمف أٌمًتؾى خصكصن  ، كلفٍ (1)الكبيمةً  المطالبً  نيزكؿ المكًت كليزي

الميضطٌر، يـك  الفقيرً  يضيؽى بساطي جنابؾى البسيطي عف الكفكد كال عف البائسً  الميٍعتر، كلفٍ  القانعي 

                                                           
 .6/118في األصؿ: كتب عمى اليامش بيف الصفحتيف: "ضرب كبيؿ كعذاب كبيؿ، أم شديد." ينظر: الجكىرم، الصحاح، (1)
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ًئًو بكماًؿ الفضًؿ كاالنتقاـ، كعمى أكليا يتجمَّى ذك الجبلؿ كاإلكراـ عمى أعدائًو بمزيًد آثاًر القيرً 
 .كاإلنعاـ

عمى سٌيدنا المأمكًر بنصيحًتًو الخبلئؽ، بكؿٍّ كجوو معركؼه مف الميخاًلؼ  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك  
 البررة. كالميكاًفؽ، كعمى آًلًو كصحبو مف المياجرةً 

كًدؾى الدُّنيا-154 رَّتىو      فإفَّ ًمٍف جي مكًمؾى    كضى ـى  اكًمٍف عي  (1)كالقىمىـً  المَّكحً  ًعٍم

إفاضةي ما ينبغي ال بعكضو كال  :يضيؽى، كالجكد ىذا البيت بيافه كتفسيره كتعميؿه لقكلو: كلفٍ 
كادى إاٌل ا  ، فمذا ال جكدى إاٌل  كال جى بو معناهي الحقيقي ، كضرَّةي  /ب(90)ؽإذا أيريدى  -تعالى–لفىرضو

نَّ الد    -تعالى–ألفَّ الجمع عنيما ميتعذٍّره كميتىعىسٍّره إاٌل أٍف ييكفٍّؽ اي ما سمَّاىا ضرَّتيا؛ نيا ىي اآلخرةي كا 
 .بيما ألحدو 

، كضٌرتيا عطؼه عميو ،نياقكلو: الد    ـي الٌمكح ،كًمف جكدؾ الخبر ،اسـ إفَّ عطؼه عمى اسـ  ،كعم
: فإفَّ  ،كمف عمكًمؾى عطؼه عمى الخبر ،إفَّ  تىيا حاصبلف مف جالد   كالتٌقديري كًدؾى ىك عمـ نيا كضرَّ

كقد  ؟كىذا المصراعي قريبه مف قكلو: ككيؼى يدعك إلى الٌدنيا البيتى  ،كالقمـ كائفه مف عمكًمؾى  ،الٌمكح
نيا كاآلخرة خير الد   :فميتزىىَّد كمىف أرادىما فميتعٌمـ أمٍ  ،نيا فىٍميىٌتجري مىف أرادى اآلخرةى دى الد  اجاءى مىف أر 

 .في الكؿٌ  ضاؼً المي  كخيرىما بحذؼً 

خيًرىما أم مف  حصكؿي  :أمٍ  المضافيفً  أحدىما بحذؼً  :فالمصراعي األٌكؿ يحتمؿي ثبلثةى معافو  
نيا يحصؿي خيرى الد   الكريماتً كالٌرحمًة عمى  الخيرً  جكًدؾى كبركًة شفاعًتؾى كحرًصؾى عمى استفاضةً 

 .كاآلخرة ًلمىف قىدىرى لوي ذلؾى 

عنو خطابي  يينىبىأي لٌما كاف ىك المقصكد في الكجكد كما  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -و أنَّ  :كالثٌاني 
مقت األفبلؾ  و سببه الكجكد ًلما سكاه ٌي فكأنَّ فبرل لمخميالكي  ككاف لو القابمٌيةي  ،لكالؾى لىمىا خى

                                                           
 .439البكصيرم، الٌديكاف، ص (1)
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فٍ  بركاًتؾ كمف منؾ أنَّو خيرو  مف بسببو  يككفي  لمف: يقاؿ كما مجازنا كجكدهً  مف الكؿٌ  فكاف  لـ كا 
 .مجازنا إليو ييٍنسب كلكفٍ  منو تكف

- سٌمـ ك  عميو ا صٌمى – قاؿ كما غيرهً  عمى الخيرً  إفاضةً  في الكاسطةي  ىك كافى  لٌما أنَّو: الثٌالث
 نكرم ا خمؽى  ما أٌكؿ: قكلو مف ييذكري  ،كما(1)لكائي" تحت دكنىو كمف كآدـ القاسـ كأنا الميعطي "اي :

 الٌمفظي  فمعنى الثٌاني المصراع مجازنا،كأٌما جكًدهً  مف دكنوً  فكأنَّما دكنو ما إلى الٌنسبة(أ/91ؽ)المبدأي  فيك
 كىي منيا الحاصمةً  المعمكمات معمكماتؾ مف المعنى يككفى  أفٍ  كيجكزي  بيما، العمـ عمكمؾى  جممةً  مف
ـي  كتب ما  .القم

ا كذلؾ؛ ألفَّ الٌمكح  -تعالى –في الٌمكح، كلعؿَّ ا  كييثٍبت أطمعوي عمى جميع ما في الٌمكح كزىاكهي أيضن
، كما لنا دليؿه عمى  كالقمـ متناىياف كما فييما متناهو، كيجكز إحاطة المتناىي بالمتناىي فيذا ممكفه

ـى لو الٌدليؿ كأٌما قكلو:  ـى األٌكليف – سٌمـ و ك ا عمي صٌمى -كقكعًو، كلعؿَّ الٌناظـ قا "فىعيمٍٍّمتي عم
رىيف مف الكجكًه  (2)كاآلخريف" ٍمؿي المصراع الثٌاني عمى طريقًة الكجييف اآلخى محتمؿ فافيـ. كيمكف حى

، كتجاكٍز عٌما تعمـ، كال  المذككرًة في المصراع األٌكًؿ بعدى التٌأم ًؿ كالتَّحٌمًؿ في التَّجك ز رىٌب اغفر كارحـٍ
ـي كال نىعمـا تؤاخذنا بم فَّ ا نتكٌمـ، إٌنؾى تعم ا عمى سٌيدنا محٌمدو  صٌمىكرسكلىو أعمـ، ك  -تعالى –، كا 

 .سٌمـ كآلًو ك 

ًصؿي تالعالميف كجمالييـ، كأنتى ركنقيـ ككمالييـ، كعمى أطياًؼ رقائًقؾ  يقكؿ: أنتى سبب كجكد
ـى لو بفضميا، كأنتى  الحظكظي العاجمًة إلى أىًميا، كعمى مطاياؾى تيساؽي أسبابي خيرً  اآلجمًة إلى مىف ريًس

ليفى كاآلخريف، كاختيصَّ بما لـ ييٍختىصَّ بًو غيريهي مف  -تعالى –اٌلذم تكلَّى ا  ـى األكَّ ًم ًبتعميًمو حتَّى عى
. ذى في حمايًتؾى مىٍف تىمىسَّؾى لكالًئؾى كىكاليىًتؾى  العنايًة حٌتى؛ فاؽى المرسميف فىمىؾى أٍف تأخي

                                                           
خيرنا ييفىقٍّيو في الٌديف، كالمَّوي مف ييرد المَّو بو ": كركاية الحديث فيو(، 2948، حديث رقـ )3/1134ينظر: صحيح البخارم، (1)

كفى   ."المعطي كأنا القاسـ، كال تزاؿي ىذه األيمَّة ظىاىريفى عمى مف خالفيـ حتَّى يأتي أمر المًَّو، كىـ ظاىري

لـ اعثر في كتب الحديث أك كتب الٌتخريج عمى نص ليذا الحديث. كقد ذكر الكعاظ  مف أٌف الٌنبي أيًعطي عمـ األكليف  (2)
خريف كقد قاؿ ابف بطة العكبرم فيو: في حادثة اإلسراء كالمعراج إٌف الٌرسكؿ صمى ا عميو كسٌمـ  رىكب البرىاؽ كأتى بيت كاآل

بًٍّو فىتىدىلَّى فكاف  قاب قكسيف أىك أدنى كأٌف المَّوى  كضع يدهي  -عز كجؿ -المقدس مف ليمتًو ثيّـَ عيًرجى ًبًو ًإلى السَّماء،  حتَّى دنا مف رى
ًليفى كاآلخريفى ب  .1/237كاإلبانة عمى أصكؿ السنة ك الٌديانة،الشؤح ينظر: العكبرم، .يف كتفيو فكجد بردىا بيف ثدييو فعمـ عمـ األىكَّ
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،  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   بيًف، محٌمدو ذٍّراًت الكتاًب المي ٍمتىًزـً المباشر بقمًبًو ميحى عمى أطيًر المطيَّريف المي
 كعمى آلًو كصحبو الٌطٌيبيف الٌطاىريف.

 عىظيمىتٍ  يىا نىٍفسي ال تىٍقنىطي ًمٍف زىلَّةو -155
 عىظيمىتٍ 
     

ـً    إفَّ الكبائرى في الغيفراًف كالمَّمى
 لعؿَّ رىٍحمىةى ربّْي حيفى يىٍقًسمييا-156 

         
ـً   سىًب الًعٍصياًف في الًقسى  (1)تأتي عمى حى

 
 : ، كالنَّفس ليا معافو خاطبيا بػ)يا(: استبعادنا ليا عف مىظافٍّ الز لفى، فنياىا عف القنكط فإنَّو كيفره

، كقيؿ:  كح، كالدَّـ، كالكجكد الخاص  بكٌؿ شيءو الٌنفسي ما ييشير إليو كؿ  أحدو بقكلو: أنا البدىف كالر 
 كالنَّفسي اٌلتي مف صفاًتيا األٌمارة كالمَّكَّامةي، كالمطمئنة يحسبي أطكارىا كمراتبيا.

كحى لطيفةه جماليَّةه ميكدىعىةه في، كنفسي   بلًليَّةه قىٍيًريَّةه ميٍكدىعىةه في اإلنساف كما أفَّ الر  قيؿ: إنَّيا رقيقةه جى
ٍف إٍف قيرً  دي إلييا، كا  ٍـّ فيك المنادل المفرد اٌلذم تعرؼي بالقصًد إليو فيككفي الٌنداءي لكٌؿ نىٍفسو ييٍقصى ئى بالضَّ

 قرئى بالكسًر فيك بحذًؼ ياًء المتكٌمـً كاالكتفاءي بالكسرة.

لًَّة: ما ىك أعـ  مف ال غيرًة حتَّىالقينكط: الخيبةي كالمرادي ىاىينا ًمفى الزَّ لمتَّخصيًص  تىصميح كبيرًة كالصَّ
 -بالكصًؼ ال الزَّلَّة اٌلتي جازىت عمى األنبياء، كًمف: البتداًء الغايًة كالسَّببيَّة، كالٌممـ: الجنكفي كفي قكلو

ـى :﴿ -تعالى  قيؿ: ًصغاري الٌذنكب.  (2)﴾ًإالَّ المَّمى

ٌد عميو كال أكعد عميو   كقيؿ: كؿ  مىسٍّ دكفى الكقاًع، كقيؿ: أنَّو ما أىلىّـَ عمى القمب، كقيؿ: ما ال حى
ـٍ أفَّ  عذابه في اآلخرة كقيؿ: إنَّو الكبيرةي اٌلتي ارتكبيا مٌرةن كاحدةن في عمره كتابى عنيا كعادى إلييا، كاعم

: كبا .  الٌذنكبى اٌلتي ليسىٍت بكفرو ثبلثةي أقساـو ته ، كزالَّ ، كصغائره  ئره

فكؿ  ما جاء عميًو الكعيدي، أك بيكًلغى كأىكَّدى في تحريمو في القرآف، أك في الحديث  /أ(92)ؽ
رمًتًو فارتكابيو كبيرةه، ككؿ  ما قيًصدى بو المعركؼي فأفضى إلى  الٌصحيح، أك أجمعت األمَّةي عمى حي

غائري غيرىىما كقد ال المحظكًر مف غيًر قٍصدو إليو، كال يككفي اإلفض لَّة، كالصَّ اءي إليو غالبنا كأٍكثىريًّا فيك زى
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ييطمىؽي الٌذنبي عمى الزٌَّلة كال صغيرةن مع اإلصرار، كال معى نكعو ًمفى االستخفاؼ، كال كبيرةن مع االستعظاـً 
 كاالستغفاًر.

ـى في الغيفراف قكلو: في الغفراًف عمؿ فيو الكاؼي ليا فييا ًمٍف رائحًة الفعؿ بمعنى الك  بائر تشبو الٌممى
أٍم الكبائر كالٌممـ في جكاًز الغفراف، كرجاًء العفك شيئاف، فإٍف أرادى أنَّيا في القدرًة كسىعىًة الغفراف كيي 

 –، كلكفَّ الكبائرى أبعدي مف غيرىا في الغيفراف عمى مقتضى الن صكص الكاردة اٌلتي تعبَّدنا ا سٌمـ فىمي 
 ا كالعمؿ بيا، كأفَّ الٌصغائرى تيكىفَّري كتيٍغفىري بالحسناًت دكف الكبائر.باعتقادى -تعالى

: استئناؼه ًمثؿ: أفَّ الكبائر في بياف ًعمَّة ال تقنطي، قكلو: عمى حسب أٍم حساًبو،   قكلو: لعؿَّ
ٍفًقو كىك حاؿه مف فاعًؿ يأتي، كىك خبر لعؿَّ كالتٌقٍ  ًقسمًتًو إٌياىا دير: لعٌؿ رحمةى رٌبي آتيةه كقتى كعمى كى

؛ ألفَّ األصمحى ال يىًجبي عمى ا  نَّما قاؿ: لعؿَّ ٍفًؽ العصياًف، كا  كىك فاعؿه  -تعالى –كائنةن عمى كى
.  مختاره كال يىتجاكزي ًفٍعميو الفضؿى كالعدؿى

: ىي جمعي ًقٍسمىةو اٌلتي ىي: مصدره أيريدي بو الًقٍسـ بكسر القاؼ، كسككف الٌسيف   قكلو: في الًقسىـً
جمعي قسمةو اٌلتي  /ب(92)ؽكما حىصؿى بالقسمة مف الٌنصيب، كىك مفردي األقساـ، كيجكزي أٍف يككفى 

، ككذا الٌصغائر، ككذا  ىي مصدر كأيريدى بًو المصدري كأرادى األنكاع فإفَّ الكبائرى ليا ًقٍسمةه مف األقساـً
.  الٌزاٌلتي

ٌما صفةي ال  فَّ الٌطاعةى  :عصياف أمٍ كقكلو: في الًقسىـ ميتعٌمؽه بػ)تأتي(، كا  الكائًف في الًقسـ، كا 
ٍفًؽ الٌطاعة  : ًقسمةي الٌرحمة في العيٍقبى عمى كى كالمعصيةى كؿٌّ منيما مىٍقضيٌّ كميقىدَّره كمقسكـه، فإٍف قيؿى
ٍفًؽ الميخالفًة كالعصياف عمى ما عيًرؼى مف  كالًعٍرفاف، كعمى قٍدًر اإليماًف كمراتًب اإلحساف ال عمى كى

 الحديث كالقرآف.نصكص 

: بأفَّ في القيمًة مكقفيف لممؤمنيف: مكقؼه فيو   فكيؼى ييٍرجى قسمتيا عمى حسب العصياف؟ ييجابي
ظياًر كماًلو في المجازاًت بالمضاعفاًت فيو الحسابي كفيو الميجازاةي  األمري بالمعركؼ بالعدًؿ، كا 

ظياًر كماًلو كغراًئًبو  ذيًكرى في الٌسؤاؿ، كمكقؼي األمرباألعماًؿ عمى مقتضاهي كما  فيو بالفضًؿ كا 
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ـي الكىىَّابي بما ييفيضي كعمى مىف ييفيضي يعد الٌتحٌمي باإليماف، كذلؾ  كعجائبو كفيو ال ييبالي الكري
 شفاعتىو أرحـي الٌراحميف كما كردى في الحديًث.

و  عصياننا يككفي  ف كاف أكثرإلى العيصاة فكؿ  مى  كال شؾَّ في ىذا المقاـ أفَّ العفكى كالٌرحمةى إذا تكجَّ
حظ و ًمفى العفًك، كالٌرحمًة أكثرى حٌتى يىٍنًصًمحى حاليوي، كىناؾى يختص  بمزيًد الٌرحمًة مىف يشاءي فإفَّ 

 لممتفٌضؿ أٍف يختصَّ بمزيًد فىٍضًمًو مىف ييريدي، كمرادي الٌناظـ التَّرٌجي في المقاـ الثٌاني ال األٌكؿ.

 /أ(93)ؽك سي الٌصادقةي إلى معاصي مكالىا نعمو كااله ال تىخيبي مف الٌرحمةيقكؿ: يا أٌيتييا الٌنف 
ال يتأٌسى مف ركًح ا، كال يىٍقًنطي مف سيـ األفضاؿ، بسبب حيجيب خطٌياتو كالجباؿ، فإفَّ نسبةى 

 يزيديه الٌطاعةي ف في جناب مىف ال الكبائًر إلى نىسًخًو العفًك كالغفراف كنسبًة الٌصغائًر كالٌزاٌلًت إلييا شيئا
فَّ ا يغفري الٌذنكبى جميعنا. فَّ فييما لكمييما مجاالن كسيعنا، كا  وي العصياف، كا   كال ييٍنًقصي

ـي لمحك الٌزلؿ، عمى كفًؽ العصياًف الكائًف في ًقسمة األزؿ،   كال غىٍركى أفَّ الٌرحمةى تأتي حيفى تيٍقسى
قًع بقدرً  ًة كالرَّ طفاًء  فإفَّ السَّدَّ بقدًر الٌثمىمى تىًؽ، كا  سىًب الغىبىًؽ الرَّ ريًح كعمى حى رًؽ، المىٍرىىـ عمى كفًؽ الجي الخى

 الٌنيراًف الكثيرًة بإفاضًة المياًه الغزيرًة.

ر الٌشافع لؤليمىـ بىٍؿ خيري الٌشفعاًء في المحشر،  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   عمى المنصكر بالنَّصر الميؤزَّ
ر. محٌمدو كعمى آلو كصحبو ممَّف ىاجرى ك   آكل كنىصى

 ميٍنعىًكسو  يا ربّْ فاجعٍؿ رجائي غيرى -157
 ميٍنعىًكسو 
       

ًرـً    لديؾى كاجعٍؿ ًحسابي غيرى ميٍنخى
 كاٍلطيٍؼ بعبًدؾى في الدَّاريف إفَّ لوي  -158 

       
 (1)صبران متىى تىٍدعيوي األىٍىكاؿي يىٍنيىًزـً  

 
عميو ًلما يدعك لو، قد يينادل القريبي بما يينادل بًو البعيدي؛ لحرًص المينادل عمى إقباًؿ المىدعيكٍّ 

، إٌما في جيًة المنادل أك في جية المينادم أك لغرضو كلجعًمًو نفسى  وي في ًعداًد مىٍف ال يستأًىؿي القيٍربى
 آخر.
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: مف أسماًء اً   ، كال ييقاؿي لغيًر اً إاٌل باإلضافًة، كربَّوي: -تعالى –رىب  الٌشيًء: ماًلكيوي، كالرَّب 
أصمحو ربًّا، كربَّوي: ساسىوي، كقد ييرادي بو: السَّيٍّدى، كرب  الٌصنيًع: كاالهي اتبعى الٌرجاءى ممَّف ال يىخيبي راجيو 

 المجيبي لداعيو مبالغةن في االستعطاؼ، كتىياليكنا في ابتغاًء األلطاؼ. بالد عاء كالس ؤاؿ منو، كىك

كىك معطكؼه  قكلو: فاجعؿ، ييٍركل بالفاًء كالكاك، قاؿ صاحبي طيب الحبيب: كسماعي بالكاك 
ف ر عمى محذكؼو أٍم: حقى  ؽ رجائي كاجعؿ رجائي أك نحًكًه، كًمثؿي ىذا لممبالغًة في إظيار الٌطمب كتىكى

كَّه الٌنجاةي كالٌسعادةي فانعكاس الٌرجاًء الرَّغ بة، كالٌرجاء: إٌما المصدر، أك المراد بو اسـ المفعكؿ، كمىٍرجي
كٍّ باليبلؾ كالشَّقاًء.  بالخيبة كانعكاسي الميرجي

، كالحسابي ييطمؽي عمى ثبلثًة معافو أحدىما: العىد ،   قكلو: لديؾ يتعٌمؽي إٌما برجائي أك بمنعكسو
.كالثٌاني: ال رمتيو: قطىعتيو فانخـر ، خى ًسٍبتي بمعنى ظىنىٍنتي ، كالثٌالث: الظَّف  ًمٍف حى  ٌترق بي أٍم؛ االحتسابي

ق بي مزيدى إنعاًمؾى أك   قكلو: كاجعؿ حسابي غير منخـر أٍم عىٌدم ًنعىًمؾى المتَّصمًة المتكاليًة، أك تىرى
، في الحديًث اإلليي :"أنا عند ظفٍّ عبدم بي" ٍسًف طىنٍّي ًبؾى : األفزاعي أك المىييٍكالت.(1)حي  ، كاألىكاؿي

، كتعميؿه لطمب سعادًة الٌداريف،   كصبرنا: اسميو، كلو: خبريهي، كالشَّرطيَّةي: صفةي قكلو: إفَّ استئناؼه
 صبرنا، كضمير ينيزـي إلى الٌصبر، كالتٌقدير: إفَّ صبرنا ميٍنيزمنا كقتى دعكًة األىكاؿ إٌياهي حاصؿه لو.

نكده، بحيث ال   يقكؿ: يا رٌبي اٌلذم أكجدىني كأكجدىني بجكًدًه، كآجدىني بمطائًؼ الٌتربيًة كعكاطًؼ جي
ّـَ ذلؾى عميَّ بحسف المىعىاد، فإنَّؾ تدخؿي في ال عدٍّ كاإلحصاء حٌتى استحكـ لي الٌطمعي كالرَّجا في أٍف تيًت

ٌقؽ رجائي بفضًؿ السَّعىة، كسىعىة الفضؿ، كاشديٍد قبضى أٍيًدمَّ بآمالي بأذياؿ  كىاد، فىحى نَّافي الجى أنتى المى
ٍصؿ، كال تجعٍؿ رجائي راجعنا عميَّ ب /أ(94)ؽالقيرًب  الخيبًة كالحرماف، فإنَّي مستجيره بفضًمؾى مف كالكى

 عدًلؾى كمفى الًقسط باالمتناف.

                                                           
الحديث فيو: "أنا عند ظف عبدم بي كأنا معو حيف يذكرني فإف  (.كركاية2849، حديث رقـ )3/187ينظر: سنف الٌترمذم، (1)

ف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل ذكرتو خير منو"  ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي كا 
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لَّني بمطائؼ العكائًد، حيفى   ًدعىة، كتىكى ع أىٍنؼى ًرٍقبىتي ميٍنجى كال تجعٍؿ أيدم ًحٍسبىتي ميٍنقىًطعةن كال تىرجى
كؿً   اآلثار مف جىبلؿ المينتىًقـ. يىييٍكليني األفزاع كالشَّدائد، فإٌف ليى صبران يىعافي كينيًزـ عندى نيزي

ـى الًخمىع كماالًتؾى كأكصافؾ،  سٌمـ الٌميـٌ صٌؿ ك   مىٍعت عميو عظائ ، كخى عمى مف تكفَّرت عميو ألطافيؾى
 محٌمدو خاتـً النَّبٌييف الٌطاىريف.

ًِّ بُِمْنَىلٍّ يُمنَسِجم  َذْن لُِسْحِب صالٍة منك دائَِمةٍ يائْ  -159  على النبِ
َحْت َعَذَباِت الَباِن َرٌُح ما  -160  َرنَّ

 َصَبا
ـً   كأىٍطرىبى الًعٍيسى حاًدم الًعٍيًس بالنّْغى

(1) 

 
، كأىًذفى لو استمع إليو:" ـى بو فىٍأًذنكا بحربو ًم مىا أىًذفى المَّوي ًلشىٍيءو كىأذىًنًو ًلنىًبيٍّ يىتىغىنَّى أىًذفى بو: عى

ٍذ تأذَّف كأىٍعمىـ :﴿  :أًذنان، كآذىفى كتأىذَّف: كأٍيقىفى كتىيىقَّف بمعننى كاحدو أمٍ ، كأىًذفى لو في الشيًء: (2)"ًبالقيٍرآفً  كىاً 
بُّؾى   .(3)﴾تىأىذَّفى رى

ـي، كالج  معي: ًسحابه كسيحيبه كسحائبه كذا في الٌصحاحالٌسحابةي: الغي
، كالٌصبلة في الم غة: (4)

عمى األنبياًء: طمبي مزيد الم طؼ كالكرامة ليـ، الد عاء، كفي الٌشرع: األركافي المخصكصةي، كالٌصبلةي 
. : الٌميـٌ ًزٍدهي شرفنا ككرامةن كليطفنا إلى غيًر ذلؾى  فمعنى الٌميـٌ صؿٍّ عمى محٌمدو

: الٌصبلةي مف ا   : الد عاء -تعالى –كقيؿى : الٌرحمة، كمف المبلئكًة: االستغفار، كمف اإلنًس كالٌجفٍّ
ـ  في الكٌؿ إرادة زيادًة الخير.بمزيًد الخيًر، كالمعنى الع  ا

: ساؿى بشٌدةو، استيٌمت كتيمَّمت دمكعيو: سالت،  بَّت، كانيؿَّ المطري  /ب(94)ؽاٍنيىمًَّت الٌسماءي: صى
: دمعىيا، أرضه مىٍسجكمةه مىٍمطكرة. ـى الٌدمعي كانسجـ: ساؿ، كسجـ العيفي  سىجى
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: صفةي صبلةو،  بإفاضة مطىرو ميٍنصىبو سائؿو  :قكلو: ًبميٍنيىؿٍّ أمٍ   ، قكلو: منؾى ببل انقطاع منؾى
 كدائمةو: إٌما صفةي سيحيب أك صفةي صبلةو.

قكلو: عمى الٌنبيٍّ حاؿه مٍف ميٍنيىؿٍّ قيدٍّمىت، فالتٌقديري بمنيؿٍّ كائننا عمى الٌنبٌي، أك ظرؼه  لغكه تعٌمؽ  
صبلةو كائنةو منؾ عمى الٌنبٌي، أك بمنيؿٍّ عمى الٌنبي، كال يحسيفي أٍف يتعمَّؽى  :بعامؿ ًمف أك بمنيؿٍّ أمٍ 

ٍسًف  بدائمةو أك بصبلةو، فتأمَّؿ كذا ذيًكرى في طيب الحبيب، كلـ يظير لي بعدى التأم ؿ كٍجوي عدـى حي
كَّزى ذلؾ الكجييف إاٌل أفَّ في تىعىم ًقًو بصبلة فصبلن بيف الٌظرؼ كعاممو باألجنبٌي، كقد أجا زى ذلؾ حيثي جى

 حيثي تعم قو بعامؿ ًمٍف كيقعي فيو الفصؿي بدائمةو كال فصؿى في تعم ًقًو بدائمةو.

ـي الحاؿي عمى ذم الحاؿ المجركر، كقد منعكا في: مررتي راكبنا   ، فيتقدَّ كأٌما في ككنو حاالن ًمف منيؿٍّ
، أٍف تجعؿى راكبنا حاالن مف المجركر كذا في المفصٌ  ـى معمكًؿ المجركًر بزيدو ؿ، كفي تعم ًقًو بمنيؿٍّ يمزـي تىقىد 

ٍف جكَّز ذلؾ في الٌظرؼ فبمجرَّد الٌتجكيز ال يثبتي  ، كا  عمى الجاٌر، كال يقعي المعمكؿي حيثي ال يقع الفاعؿي
 الحسفي فميتأٌمٍؿ.

: تمايؿى مف الس كر كغيًرًه، كرينٍّحى عميو: ما لـ ييسـ فاعميو أٍم غيش نَّحى يى عميو كاعتراهي كىٍىفه في ترى
، كالباف: نكعه مفى الٌشجر بأغصافو لطيفةه،  ٍذبىةي الشيًء: طىٍرفيوي المَّطيؼي يَّمىو، عى و: مى نَّحى عظاًمًو، كرى

 كعذىبات الباف أغصانيوي.

با: ريح مىيىب يا المستكل أٍف يييبَّ مٍف مىٍكًضع مطمًع الٌشمًس إذا استكل الٌميؿي   بمييا كيقا /أ(95)ؽالصَّ
: فاعؿي رنَّحت، الٌطرب: الخٌفةي الحاصمةي مفى  ـٌ إلى الخاٌص، كريحي بىا إضافة العا الٌدبكر، كريحي صى

ًفظى يحفىظي كيعٌدل باليمزة. : حى  الٌسركر، المقتضية لميمزة كالحركة، طىًربى يىطرب مثؿي

: جمع أعيسى كعيساء، كىي: اإلبؿي اٌلتي يخالطي بياضيا شيءه مفى ال  ش قرًة، كقيؿ: ىي كالعيسي
: الكبلـي الخفي . ، النَّغىـً : سىٍكؽي اإلبًؿ كالغناءي ليا، كحاًدم: فاعؿي أطربى ٍدكي ـي اإلبًؿ، الحى  كرائ
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، كما يىنغـ مٍثميو،   ـي بالفتح كالكسر، كسكتى فبلفه فما نىغىـ بحرؼو أٍم؛ ما تكمَّـ بشيءو : نىغىـ يىٍنغى يقاؿي
دي بو اإلطراب، كباءي كفبلفه حسفي النَّغـ أٍم؛ حسفي  كًت، كالنَّغمةي في عيرًؼ الٌناس: صكته ييٍقصى الص 

 بالنَّغـ؛ لبلستعانة.

بنا   : مدَّة تىرنيح ريح صى كما مصدرٌية بمعنى المٌدة، كالفعبلف بعدىا في تأكيًؿ المصدر، كالتٌقديري
طراًب حادم العيس بالنَّغـ، كالعامؿي في الٌظرؼ مينسجـ أ ٍمتي عذىباًت الباف كا  ، كما في صي ك ميٍنيىؿٍّ

كساٍرتي يكـى الجمعة، كعمى األٌكؿ حذؼي ضميًر الظَّرؼ مفى األٌكؿ لئبٌل يمًزـى مع االستغناًء إضماري قبؿى 
ذؼي الٌضمير مفى الثٌاني لضركرًة الٌشعر.  الٌذكر، كعمى الثٌاني حى

كماالت، أٍف تأميرى سيحب الٌصمكات لؾ مف ال يقكؿ: أسأليؾى بمطًؼ الر بكًبيَّة كربكبٌية الٌمطؼ كبما 
الٌطٌيبات المباركات، بإفاضًة شآبيًب صمكاًتؾى العاليًة الميتكاليًة عمى نبيٍّؾى محمَّدو المصطفى، المنصكًر 

با أمالىت األفناف ًمفى  فَّى، مادامىًت الصَّ نىى كأٍكفىى كىكى األثبلًت كاألراًؾ كالباف،  /ب(95)ؽالمؤيًَّد اٌلذم كى
ـى  نٍّحي العيسى بالنَّغـ عف اإلعياء كيطربييا كيىسيكقييا كييٌذًكريىا عيدى الحمى.كما دا  الحادم ييرى

ىك الكاسطةي في إجابًة الٌدعكات كالكسيمةي المقبكلةي في  - سٌمـ ا عميو ك  صٌمى -كلٌما كاف الٌنبي   
ت، قىرىفى الٌدعاءى بالٌصبلة عميو، قضاًء الحاجات، كاألدبي في الٌدعاًء: أٍف ييذكرى في البدايات كالٌنيايا

ـى الختاـ. الجئنا إليو، كىك خاتـً الكيمَّؿككقؼى عمى ًذٍكًره  فَّ أطيبى الٌطيب ًنٍع  الكراـ، كا 

ؿى الٌصبلة كأطيبى السَّبلـ عمى محٌمدو كعمى آلو كصحبو عندى   ـٍ أىٍفضى الٌميـٌ يا ذا الجبلًؿ كاإلكراـ أىًد
، ككؿ  بد  ايةو كتماـ، كعمى الٌدكاـً إلى يكـً القياـ.كؿٍّ سككتو ككبلـو

: العبدي الميٍذًنبي الٌضعيؼي الكدكد الٌراجي رحمةى ربٍّو الٌمطيؼ الكدكد، محمَّدي بفي عبًد اً بًف   يقكؿي
رىهي ا  ٍمًسًو، في جكاًر حظائًر قيٍدًسًو: ق -تعالى –المحمكًد، بىصَّ د بعيكب نفًسو، كآكاهي عندى حمكؿ رى

نَّؼ ًبطىٍيبىًة  شرحتي ىذه الحكاشي مف الأنتخب العجيب الغريب المكسكـ بطيب الحبيب الميصى
الطٍّيبىًة:بطيب الحبيب، إذ ىي مياجريهي كمٍسكىنيوي كفييا مسجديهي كمنبرهي كمحرابو كمعبديه كىي مىيبطي كٍحيو 
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تىٍمتييا في طيًب  األٌكؿ المطيًَّب بطيب مكًلًده كبٍعًثًو  (1)ربيعكمىنبعي شىٍرًعًو كمىٍظيىر دينو، كفييا مىٍرقىديه، كخى
 الخائض في حياضو مف ىجرتًو كرحمًتًو.

مف حياًض ًبرًٍّه كألطاًفًو فيييكضى الفضؿ عمى رياًض مرقًدًه كأكناًفًو كعمى  -تعالى –أفاض ا  
ريكاـ (2)آلو كأصحابو كألًَّفو، ما ىىمىر/أ( 96)ؽمراقدً 

ماـ، كتعاقبى  (3) الن كري كالٌظبلـ، لكٍف كصدىرى حى
مىؿو ليا محؿٌّ مف اإلعراب؛ تسييبلن عمى جفمة األدًب مف الط بٌلب، كأكمأتي إلى  ٍفتي إلييا تقدير جي أضى

 .  ما استضعفتي بنظرم الفاتًر، كفكرمى القاصًر، مف الكجكه النَّحًكيَّة المذككرًة؛ ًليىتىأمَّؿى فيو الٌناظري

ـى ا  أن نظرى فييا بعيف اإلنصاؼ، كغادرى الًعناءى كاالعتساؼ، كبعدى اإلصغاًء اٍمرى  -تعالى –فىرىًح
وي، كيجعميا  وي أك غبىرى عمى غيبارو نىفىضى كالمجاممة، كاإلفضاًء كالمساىمة، إٍف عيًثرى عمى ًعثارو رىفىضى

مًؿ، باإلصبلح كالتَّثقيًؼ محظكظة، كبمحظاًت نىظىًر قيبيكًلًو مىٍمحيكظة، فإنٍّي ميٍقتىًرؼه لم كًر كالخى قيصي
كعاًتنا.  كميٍعتىًرؼه بالتٌقصير كالزَّلؿ، سىتىرى اي عكرىاًتنا، كآمىفى ًبميٍطًفًو رى

فنعكذي با ًمف شيركر أنفسنا، كمف سيئاًت أعمالًنا كنسأليوي بالتَّضٌرًع كاالبتياًؿ إصبلح أحكاًلنا، كأٍف 
ًج آمالىن ـى بسعادًة آجاًلنا، كيٍقريفى بالن جى فيٍّنا، كشفيًع ذينكبنا، يخت ا، كأٍف ييصمٍّي عمى سيٍّدنا كنبٌينا كقائًدنا كحى

، أفضؿى الٌتحٌية كالٌسبلـ، ًبعىدىًد أنفاًس األناـ،  كًبنا، محٌمدو كعمى آلو الًعظاـ، كأصحاًبًو الكراـً كميفىرًٍّج كيري
.  قطراًت الغىماـ في كيؿٍّ يكـو إلى يكـً القياـً

  
                                                           

ف طاب كطٌيب نسبت كقكع  (1) في األصؿ: كتب عمى اليامش األيسر حتى أسفؿ الصفحة: "أكسـ المؤٌرخ أٌف شير ربيع األٌكؿ كا 
كالدتو كبعثتو فيو لكنو اخرؽ بسببو كرحمتو مف الدنيا إلى اآلخرة فيو فجعؿ يخكض بذلؾ في حياض تسكينا لحرمتو كالمقصكد أف 

كالعشريف مف شير ربيع األٌكؿ الٌداخؿ في سنة تسع عشرة عاما مف التاريخ اليجرم. مف ركح  ختـ ىذه الحكاشي كاف في الحادم
 ا كركحو في الفردكس األعمى."

 .3/420في األصؿ: كتب فكؽ ىذه الكممة: اليمر: الٌصب. كقد ىمر الماء كالٌدمع ييمري ىمرنا. ".ينظر: الجكىرم، الصحاح، (2)

ـي ك كذلؾ الٌسحاب كما أشبيو".ـ.ف ،في األصؿ: كتب فكؽ ىذه ا (3) ـي: الٌرمؿ الميتىرىاًك كىا  .1/267لكممة: "الر 
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 :الخاتمة

ات بالحسنى كزيادة. بعد ىذه الٌرحمة الٌطكيمة اٌلتي عشتيا سٌمـ يف ك المسٌمـ ختـ ا لنا كلجميع الم   
 مع ىذا العمؿ يمكف تمخيص إنجازات ىذه األطركحة ك نتائجيا في الٌنقاط اآلتٌية:

قتصادٌية ك _ حاكلت التٌقديـ ليذا العمؿ بعرض كصفٌي ألىـٌ األحداث ك الٌتطكرات الٌسياسٌية ك اال1
ا عمى كضع القارئ  االجتماعٌية كالعممٌية اٌلتي شيدىا عصر الٌشارح محمد بف عبد ا المحمكد حرصن
في الٌسياؽ التٌاريخٌي لمٌنٌص مف جية، كرغبة في تمٌمس مظاىر التٌأثير ك التٌأثر بالٌنسبة لممؤٌلؼ مف 

ـ ك العطاء نظرنا لكثرة المؤٌلفات في أٌف الٌسمة الغالبة في ىذا العصر العم تجية أخرل، كقد كجد
مختمؼ الفنكف، كال سٌيما عمـ الٌنحك كالٌصرؼ ك األدب، كتجدر اإلشارة إلى أٌف العمماء تناكلكا ىذه 

 ك الٌتحميؿ؛ ليسيؿ فيميا كيزكؿ غمكضيا ك لبسيا.شرح الالمؤٌلفات ك المختصرات ب

مخٌؿ، كاإلطناب الممٌؿ، ككاف المؤٌلؼ ذا نزعة _  كقد اٌتسـ الكتاب بالكسطٌية بعيدنا عف اإليجاز ال2
 مف استشياده بآراء البصرييف مف أمثاؿ سيبكيو.  بصرٌية كاضحة انطبلقنا

كاالىتماـ ببنية الكممة المشركحة، كما احتؿ شرح المعنى الشرح  الٌمغة جانبنا ميمًّا في عممٌية _ تمثؿ3
، كمزج اإلعراب بو حٌتى يستثمر العبلقة اٌلتي بيف مكانة الٌصدارة، اٌلذم بٌيف القيمة األدبٌية لمنٌص 

 اإلعراب  كالمعنى.

 _  لـ يكًؿ الٌشارح القضايا الببلغٌية اىتمامنا كبيرنا.4

أخرجت إلى الكجكد عمبلن عمميًّا لـ تتناكلو األقبلـ بالٌدراسة كالٌتحميؿ مف قبؿ، إذ  ٌرسالة_ إٌف ىذه ال5
 ف مؤلفات الشارح في األدب.تعٌد ىذه الحكاشي المؤٌلؼ الكحيد م

_  اعتمد الٌشارح عمى كثير مف المصادر كالقرآف الكريـ، ك الحديث الٌنبكٌم، ك استشيد باألشعار، 6
 ك األمثاؿ العربٌية. 

 _  عني بذكر العمماء كنثر بعض آرائيـ كسيبكيو، كالفراء، كالخميؿ، كالمبرد، كالزمخشرم.7
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رح كٌؿ بيت أك بيتيف عمى حدة حٌتى ينتيي ك ينتقؿ إلى _ رسـ منيجٌية كاضحة لشرحو حيث يش8
 البيت المكالي.

_ جاء الكتاب مختصرنا في مادتو، لكٌنو مكؼو بغرضو ك مكصؿ إلى اليدؼ المنشكد لمطمبة ك 9
 الباحثيف.

كفي الختاـ نسأؿ ا تعالى أف يرحـ المؤٌلؼ "محمد بف عبد ا" رحمة كاسعة، كيدخمو فسيح     
ا لكجيو الكريـ، ك أف ينفع بو كٌؿ طمبة العمـ. جناتو،   كما نسألو أف يتقٌبؿ مٌنا ىذا العمؿ خالصن

 عمى سيدنا محمد كعمى آلو ك صحبو أجمعيف.  سٌمـ الميـٌ صٌؿ ك 

 التكصيات:
تنتظر مف الباحثيف  ، كالمجاالت ة كبرل في كؿٌ ا عمميٌ ا يمثؿ كنكزن ا ضخمن ا تراثيًّ أمتنا تممؾ مخزكنن  إفٌ 

لتساىـ في النيضة  ؛حتى يخرجكىا إلى عالـ المعرفة ،كيقكمكا بتحقيقيا ،أف يشمركا عف سكاعد الجيد
 .ةة اإلسبلميٌ الحضارية لؤلمٌ 
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مخطوطممحؽ األبيات الشعرية كما جاءت في   . ال
 _ أًمػػػػػػػػٍف تػػػػػػػػذىكًُّر جيػػػػػػػػرافو بػػػػػػػػذم سػػػػػػػػمـً 1
 

 مزجػػػػػتى دمعنػػػػػا جػػػػػرل مػػػػػف مقمػػػػػة و بػػػػػدـً  
 

ـٍ ىبَّػػػػًت الػػػػريحي ًمػػػػٍف تمقػػػػاًء كاظمػػػػػػػةو 2  _ أى
 

ػػػػـً  كأىكمػػػض البػػػرؽي فػػػي الظٍَّممػػػاءً    مػػػف ًإضى
 

تػػػػػػا3 : اٍكفيفػػػػا، ىىمى  _ فمػػػػا ًلعىٍينىٍيػػػػؾى إٍف قيٍمػػػػتى
 

ـً   : اٍسػػػػػتىًفٍؽ، يىًيػػػػػػػػػ مػػػػػا ًلقىٍمبىػػػػػؾى إٍف قيمػػػػػتى  كى
 

ـه 4 ػػػػػػبُّ أٌف الحػػػػػػبَّ مينكىتػػػػػػػ ػػػػػػبي الصَّ  _ أىيىحسى
 

ػػػػػػجـو    منػػػػػػو كمٍضطَّػػػػػػػػػػػػرـً مػػػػػػا بػػػػػػيف مينسى
 

 لػػكال اليػػكل لػػـ تيػػًرٍؽ دمعػػا عمػػى طىًمػػؿً _ 5
 

ـً    كال أىًرٍقػػػػػػػػػػػتى ًلػػػػػػػػػػػًذٍكًر البػػػػػػػػػػػاًف كالعىمىػػػػػػػػػػػ
 

بِّػػػػا بعػػػػدى مػػػػا شػىػػػػػيدىتٍ 6  _ فكيػػػػؼى تينكػػػػري حي
 

ػػػػػػػديكؿي الػػػػػػػدَّمع كالسػَّػػػػػػػػػػقىـً   مىيػػػػػػػؾى عي  بػػػػػػػو عى
 

ػػػػػػنىن 7 ضى بػػػػرىةو كى طَّػػػػٍي عى جػػػػدي خى  _ كأىثبىػػػػتى الكى
 

ػػػػػػػدَّيؾ كالعىنىػػػػػػػػػػػـً مثػػػػػػػؿى البىيىػػػػػػػار   مىػػػػػػػى خى  عى
 

ػػػٍف أىىػػػكل فىأرَّقىػػػػني8 ـٍ سىػػػرل طىيػػػؼي مى  _ نىعىػػػ
 

ـً   لىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػبُّ يىعتىػػػػػػػػػرضي المَّػػػػػػػػػذات باألى  كالحي
 

 _ يػػػا الئمػػػي فػػػي اليػػػكل العيػػػذرم مىعػػػذرىةن 9
 

ـً   ػػػػػػفتى لىػػػػػػـ تىميػػػػػػػػػػ  مٌنػػػػػػي إليػػػػػػؾى كلىػػػػػػك أىنصى
 

ػػػػػػػاًلي الى ًسػػػػػػػرّْم ًبميٍسػػػػػػػتىًترو 10 ػػػػػػدىٍتؾى حى  _ عى
 

ػػػػػػػػػًف   ًسػػػػػػػػػـً عى ػػػػػػػػػاًة كىالى دىاًئػػػػػػػػػي ًبميٍنحى   اٍلًكشى
 

 ضتىني النُّصحى لكف لىستي أىسػػمىعيوي _ مىحَّ 11
 

ػػػػػف العيػػػػػذَّ  إفَّ الميحػػػػػبَّ   ـً  اؿً عى ػػػػػػػػػػػمى  فػػػػػي صى
 

ػػػذىؿو  ي_ إنٌ 12  اتَّيمتي نصػيح الشَّػيب فػي عى
 

 يػػػػػػـً كالشَّػػػػيبي أبعػػػػدي فػػػػي نيصػػػػح مػػػػف التُّ  
 

ػػػػا 13  اتَّعىظىػػػػػػػػػت_فػػػػإفَّ أىمػػػػارىتي بالسُّػػػػكًء مى
 

يميىػػػػػػا بنىػػػػػػذير الشَّػػػػػػيب كاليىػػػػػػػػػػـر   مػػػػػػف جى
 

ْت ِمدددَن الفِعدددِل الجمٌدددِل قِدددَرىي _14  ال أَعددددَّ
 

 َضددددددٌٍف أَلَددددددمَّ برأسددددددً غٌددددددَر ُمحتِشددددددمِ  
 

ـي أىٌنػػػػػي مػػػػػا أىكقػٌػػػػػػػػريهي 15  _لىػػػػػك كينػػػػػتي أىعمىػػػػػ
 

ـً    كىتىمػػػػػتي سػػػػػرٌان بىػػػػػدىا لػػػػػي منػػػػػوي بالكىتىػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػاحو 16 ػػػف لػػػي بػػػرىٌد جمى  مػػػف غىكىايتيىػػػػػا _ مى
 

؟  ػػػػػػػػػػػـي يػػػػػػػًؿ بالمُّجي ػػػػػػػاحي الخى  كىمػػػػػػػا ييػػػػػػػرىدُّ جمى
 

ـٍ 17 تيا _فىػػػػَل تىػػػػري ػػػػيكى ـى ييقىػػػػػػػػػػػٌكم شػػػػػػػػػػػدَّة الػػػػػػػػػػػنَّيىـ  بالمعاصػػػػي كىسػػػػرى شى  إفَّ الطَّعػػػػػػػػػػػا
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فُس َكالّطفِل إِْن ُتىِمْله َُشبَّ َعلَى _18  يالنَّ

 

نَفِطمِ ُحبِّ الّرَضاع َيإِْن َتْفِطْمُه                      ٌَ 
 

ددددهُ 11 ٌَ  _ فاْصددددِرف وياوددددا يحدددداِذر أَن ُتَيلِّ
 

ِصدددددمِ إِ   ٌَ ٌُْصدددددِم أي   نَّ الىددددديى مدددددا َتدددددَيلَّى 
 

ًَ فددً اأَلعمدداِل َس دد ائَمة  02  _ َيراعىددا َيودد
 

ًَ اسدددَتحْ    .مِ ِسدددلَّت الَمرَعدددى َفدددال تُ يإن وددد
 

دددددَنتْ  _ َكدددددم01  لَدددددذًة للَمدددددرِء َقاتل َ  ددددد ةً  َحسَّ
 

ددددِر أَّن   ٌَ َسدددممدددن َحٌدددُ  لَدددم  دددمَّ فدددى الدَّ  السُّ
 

سائَس مِ 00  ُجيٍع َيمن َشدَب ٍ  نْ _ ياخَش الدَّ
 

َخ  دددددد مِ    َفددددددُربَّ َمخَمَصددددددٍة َشددددددر  مددددددن التُّ
 

ٍن قددد اْمددَت تْ 02 ٌْ ْمَ  ِمددْن َعدد  _ياْسددَتْفِرا الدددَّ
 

ددددددَدمِ   دددددة َ النَّ ٌَ  ِمدددددَن الَمحددددداِرِم َياْلددددددَزْم ِحْم
 

ددٌطاَن ياْعِصددِىما07  _يَخددالِِف الددنَّفَس يالشَّ
 

ِىمِ يإْن ُومدددددددا َمحَّ    ضددددددداَك النُّصدددددددَح َفددددددداتَّ
 

 _ يال ُتطدددد  منُىمددددا َخصددددًما يال َحَكًمددددا02
 

ددددد  ٌْ  َيالَحَكدددددمِ  مِ َد الَخْصدددددَفأَندددددَت َتعدددددرُف َك
 

 _أَسدددددَتغفُر هللَاَ مدددددن َقددددديٍل بدددددال َعَمدددددلٍ 02
 

 مِ قُددددددلََقددددددد َنَسددددددبُت بدددددده َنسددددددالً لددددددذي عُ  
 

دددَر لَِكدددْن َمدددا اْئَتَمدددْرتُ 04 ٌْ  بِدددهِ  _أََمْرُتدددَك الَخ
 

 َيَمدددا اْسدددَتَقْمُت َفَمدددا َقدددْيلً لَدددَك اْسدددَتقِِم  
 

 _ يال َتددددددَزَيْدُت َقْبددددددلَ المدددددديِت نافلددددددةً 02
 

 يلَددددْم أَُصددددلِّ ِسدددديى َفددددْرٍض يلددددْم أَُصددددمِ  
 

ددددالَم إلددددى01 َة َمددددْن أْحٌددددا الظَّ  _َظلَْمددددُت ُسددددنَّ
 

ددددددرَّ ِمددددددْن َيَرمِ    أِن اْشددددددَتَكْت َقددددددَدَمانُ الضُّ
 

 أَْحَشدددداَءنُ َيَطددددَيى _ َيَشدددددَّ ِمددددْن َسددددَغبٍ 22
 

 َتْحددددددَت اْلِحَجدددددداَرِة َكْشددددددًحا ُمْتددددددَرَف اأْلََدمِ  
 

ددددُم ِمددددْن َذَوددددبٍ 21  _َي َراَيَدْتددددُه الجبددددالُ الشُّ
 

مدددددددا َشددددددددَممِ   ٌُّ  َعدددددددْن َنْفِسدددددددِه فأراوددددددددا أَ
 

دددددددَدْت ُزْودددددددَدنُ فٌىدددددددا ضدددددددريَرُتهُ 20  _يأَكَّ
 

دددددريرَة ال َتْعدددددُدي علدددددى الِعَصدددددمِ    إنَّ الضَّ
 

ددَف َتدددْ 22 ٌْ نٌا َضددريرةُ َمددنْ _ َيَك  عي إلددى الدددُّ
 

نٌا ِمددددَن الَعددددَدِم    لدددديالنُ لَددددْم َتْخددددُرن الدددددُّ
 

نِ 27 ٌْ َقلَددددددد ِن يال َّ ٌْ ُد الَكدددددددْيَن ٌِّ  _محمدددددددد  َسددددددد
 

 يالَفدددددِرٌَقٌن ِمدددددْن ُعدددددْرٍب يِمدددددْن َعَجدددددمِ  
 

ددددددداوً فدددددددال أََحدددددددد  22 ندددددددا األمدددددددُر النَّ ٌُّ  _َنبِ
 

 فدددددددً َقددددددديِل ال ِمْندددددددُه َيال َنَعددددددددمِ  أَبدددددددرَّ  
 

ي ُتْرَجددددى َشددددَفاَعُته_ُوددددَي 22  الَحبٌِددددُب الددددذِّ
 

 لُِكدددددددلِّ َودددددددْيٍل ِمدددددددَن األَْودددددددَياِل ُمْقدددددددَتِحمِ  
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 _ َدَعدددددا إِلدددددَى هللاِ َفاْلُمْسَتْمِسدددددُكيَن بِددددده24
 

دددددددِر ُمْنَفِصدددددددمِ   ٌْ  ُمْسَتْمِسدددددددُكيَن بَِحْبدددددددٍل َغ
 

بٌدددٌَن فدددً َخْلددد ٍق يفدددً ُخلُددد قٍ 22  _ف ددد اَق النَّ
 

دددددد َداُنينُ فددددددً ِعل دددددد ٍم يال   ٌُ  َكدددددد َرمِ يلددددددم 
 

 _يُك ددددد لُُّىم ِمدددددن رسددددد يِل هللاِ ُملَتِمددددد س  21
 

ددد مِ   ٌَ  َغْرًفدددا ِمدددَن البحدددِر أي َرشدددًفا ِمدددَن الدِّ
 

 
ِومِ 72 دددددددددِه ِعْندددددددددَد َحددددددددددِّ ٌْ  _َيَياقِفُددددددددديَن لََد
 

 ِمددددْن ُنْقَطددددِة اْلِعْلددددِم أَْي ِمددددْن َشددددْكلَِة اْلِحَكددددمِ  
 

 _َفْىددددَي ال  دددد ذي َتددددمَّ معن دددد انُ يصدددديَرُتهُ 71
 

َس دددددد مِ  ئاصطفدددددد انُ حبًٌبددددددا بددددددارِ  ددددددم    النَّ
 

ن  عدددد ن شدددد رٌٍك فددددً محاِس دددد نِهِ 70  _ُمَندددد زَّ
 

 فَجددددد يَوُر الُحسددددد ِن فٌددددده غٌدددددُر منَقِسددددد مِ  
 

ِىددد مِ 72 ٌِّ َعتدددُه الّنصدددارى فدددً َنبِ  _َدع م ددد ا ادَّ
 

 َت َمددددًحا فٌددده ياحَتِكددد مِ بمدددا شدددئْ  مْ ياحُكددد 
 

 إلى ذاتِِه مدا شد ئَت ِمدن َشد َرفٍ  انُسبْ ي_77
 

 َت ِمددن ِعَظدد مِ ئْ إلددى َقددْدِرِن مددا ِشدد يانُسددب 
 

 _َف دددد فنَّ َفضددددلَ رس دددد يِل هللاِ لٌدددد س لدددده72
 

ٌُعددددددد ِرَب عنددددددد ُه ن ددددددد اِطق  بَِفدددددددمِ    َحددددددد د  َف
 

 _لَددددددْي َناَسددددددَبْت َقددددددْدَرنُ  ٌاُتددددددُه ِعَظًمددددددا72
 

َممِ   ددددْدَعى َداِرَس الددددرِّ ٌُ ددددا اْسددددُمُه ِحددددٌَن  ٌَ  أَْح
 

ددددا العقدددد_ 74 ٌَ ددددا بمددددا َتع  يلُ بددددهلددددم ٌمَتِحنَّ
 

 ِحرَصددددداً علٌندددددا فلدددددم نرَتدددددْب يلدددددم َنِىدددددمِ  
 

ٌُددَرى72  _أَْعٌدد َا اْلددَيَرى َفْىددُم َمْعَن دد انُ فلددٌَس 
 

 لقُدددْرِب يالُبعددد ِد فٌددده غددد ٌُر ُمدددنَفِحمِ فدددً ا 
 

ِن ِمدددن ُب ددد ُعدٍ 71 ٌْ  _كددد الّشمِس تظَىدددُر للعٌَنددد
 

دددددد ْرَف ِمددددددن أََمدددددد مِ    صددددددغٌرًة يُتِكدددددد لُّ الطَّ
 

ٌُ دددد دِرُك فددددً 22  الدنٌ دددد ا حقٌَقَتددددهُ _يكٌددددَف 
 

ٌَ دددددد ام  َتَسددددددلَّيا عندددددده بدددددد الُحلُمِ    َق دددددد ْيم  نِ
 

ُِ الِع دددددد لِم فٌدددددده أن ّدددددد21   ه َبَش دددددد ر  _فَمْبلَدددددد
 

 يأَنَّ ددددددددد ُه خٌدددددددددُر خْلددددددددد ِق هللا ُك  ددددددددد لِِّىمِ  
 

ْسددددلُ اْلِكددددَراُم بَِىددددا - 20  َيُكددددلُّ  يٍ أََتددددى الرُّ
 

 ففّنمددددددددا اتَّصددددددددلْت مددددددددن ندددددددديرِن بِِىددددددددمِ  
 

 ىددددداَشدددددمُس َفضدددددٍل ُودددددْم َكياِكبُ ففّندددددُه  -22
 

لَدددددم   ٌُْظِىدددددْرَن أنياَرَودددددا للّنددددداِس فدددددً الظُّ
 

ًٍّ  أكدددددددرم بِخلدددددددقِ  -27  زاَندددددددُه ُخلُدددددددق   َنبِددددددد
 

 بالِْبشددددددددِر ُمّتِسددددددددمُ  ِن ُمْشددددددددَتِملٍ بالُحْسدددددددد 
 

ورِ  يالبحددددرِ   فددً َشددَرفٍ  كددالّزوِر فددً َتددَرٍف يالبدددرِ  -22  فددددً وَمددددمِ  فددددً َكددددَرٍم يالدددددَّ
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دددددددُه َيُودددددددَي َفدددددددرد   -22  َجاللَتددددددده مدددددددنكأنَّ
 

 حددددٌَن تلقددددانُ يفددددً َحَشددددمِ  فددددً َعسددددَكرٍ  
 

َمددددا اللؤلُددددُؤ الَمكُندددديُن فددددً َصددددَدفٍ  -24  كأنَّ
 

ًْ َمْنِطددددددٍق مندددددده يمبَتَسددددددمِ    ِمددددددن َمْعددددددِدَن
  

عددددددلُ ُترًبدددددا َضدددددمَّ أعظُ  -22 ٌَ  َمدددددهُ ال طٌدددددَب 
 

  مِ يملَتددددددددد مندددددددددهُ  ُطددددددددديبى لمنتشدددددددددقٍ  
 

دددددِب ُعْنُصدددددرنِ  أََبددددداَن َمْيلِدددددُدنُ  -21 ٌْ  َعدددددْن ِط
 

 ٌدددددددا ِطٌدددددددَب ُمْفَتدددددددَتٍح ِمْندددددددُه يُمْخَتدددددددَتمِ  
 

 
 
 
ُىددددددمُ  -22 َس فٌدددددده الفُددددددرُس أنَّ دددددديم  َتَفددددددرَّ ٌَ 
 

َقِم    َقدددددد أُندددددِذُريا بُِحلُددددديِل الُبدددددؤِس يالدددددنِّ
 

 ع  دِ َي ُمنَصدددرى يَودددْسددديبددداَت إٌدددياُن كِ  -21
 

 مِ ئِ َتددددلْ رى غٌددددَر مُ حاِب ِكْسددددْصددددأَ  لِ مْ َكَشدددد 
 

 أََسددددفٍ  فدددداِس ِمددددنْ خاِمددددَدةُ األنْ يالندددداُر  -20
 

دددلَ عَ   ِن ِمدددن َسدددَدمِ ُر َسدددْىددديالنَّ  هِ ٌْ ٌْ  اوً الَعددد
 

 َيسدددداَء َسدددداَيَة أَْن غاَضددددْت ُبَحٌَرُتىددددا -22
 

ِظ ِحدددددددٌَن َظِمدددددددً  ٌْ  َيُردَّ ياِرُدودددددددا بدددددددالَغ
 

دددددارِ َكددددد -27  َبلَدددددلٍ  نْ ِمددددد اءِ َمدددددا بالْ َمددددد أنَّ بالنَّ
 

دددداِر مددددن َضددددا يبالَمددددُحْزًندددد   مِ رَ اِء مددددا بالنَّ
 

 ة  عَ اطِ األنددددددياُر َسددددددُف يَ تِددددددىْ تَ نُّ ِجدددددديالْ  -22
 

 مِ لِددددكَ  نْ ِمددددًندددى يَ عْ مَ  نْ ُر ِمددددَىددددظْ حدددقُّ ٌَ الْ يَ  
 

يا َفدددددفِْعالَُن الَبَشدددددائِرِ  - 22  َعُمددددديا َيَصدددددمُّ
 

 ٌُْسددددددَمْ  َيَباِرَقددددددُة امِْنددددددَذاِر لَددددددْم ُتَشددددددمِ  
 
 

 ِمدددْن َبْعدددِد َمدددا أَْخَبدددَر األَْقدددَياَم َكددداِوُنُىمْ  -24
 
 

قُددددددددمِ  بِددددددددأَنَّ   ٌَ  ِدٌددددددددَنُىُم الِمْعددددددددَينَّ لَددددددددْم 
 

ُنيا َيَبْعددَدَما -22 ٌَ  ُشددُىبٍ  ِمددنْ  األُْفددقِ  فددًِ  َعددا
  

ددةٍ    َصددَنمِ  ِمددنْ  األَْرضَ  فددًِ  َمددا َيْفددقَ  ُمْنَقضَّ
 

ددى -21  ُمْنَىددِزم   اْلددَيْحًِ  َطِرٌددقِ  عددنْ  َغددَدا َحتَّ
  

اِطٌنِ  ِمدددددنَ   ٌَ ددددد ْقفُددددديِ  الشَّ  ُمْنَىدددددِزمِ  إِْ دددددرَ  ٌَ
 

ُىم  -42  ا أبطدددددددددالُ أَبَرَودددددددددةٍ َوَرًبدددددددددكدددددددددأَنَّ
 

 أَي َعسددَكر  بالَحَصددى مددن راَحَتٌدده ُرمددً 

 

 أحشدددددداِء ُملددددددَتقمِ  نْ ِمدددددد َنبددددددَذ الُمَسددددددبِّحِ   َمدددددداىِ بَبطنِ  حٍ ا بدددددده بعددددددَد َتسددددددبٌذً َنْبدددددد -41
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ًَ  الُتنكدددددددرِ -40  إنَّ  ،مدددددددن ُرؤٌدددددددانُ  الددددددديح
 

ددددددد مْ ندددددددان لَدددددددٌْ العَ  تِ اَمدددددددذا نَ إِ  اًبدددددددلْ قَ    مِ نَ ٌَ

 

 تِ ددددد هِ يَّ ُن  ُب    نْ ِمددددد لدددددياٍ بُ  حدددددٌنَ  ذاكَ يَ  -42
 

ددددددد نْ  سَ ٌْ لَدددددددفَ    مِ تلِ ْحدددددددمُ  الُ َحددددددد ُر فٌدددددددهِ كَ ٌُ
 

ً  بمكتس   ددددد بٍ  -47  تبدددددارك هللا مدددددا يحددددد
      

ً  علددددددددى غٌددددددددٍب بمتى  دددددددد م   يال نبدددددددد
 

 ا بدددداللَّْمِس راَحتددددهُ بً َكددددْم أْبددددَرأَْت َيَصدددد -42
         

 ا ِمددددددْن ِرْبَقددددددة ِ اللََّمددددددمِ يأَْطلََقددددددْت أِرًبدددددد 
 

ددددددِت -42 ٌَ ددددددْىَباَء َدْعَيُتددددددهُ الّسدددددديأْح  َنة َ الشَّ
 

ُومِ   ة ً فددً األَْعُصددِر الددددُّ  حتددى َحَكددْت ُغدددرَّ
 

 البطدددداَح بىددددا بعددددارٍض جدددداَد أي خلددددتُ -44
 

مِّ أي سددددٌل  مددددن الَعدددد  ٌَ  مِ رِ سددددٌب  مددددن الدددد
 

             َجاَءْت لَِدْعَيتِِه األَْشَجاُر َساِجَدةً  -24
 
 

ِه َعلَى َساٍق باِلَ قَ   ٌْ  َدمِ َتْمِشً إِلَ
 

َما َسَطَرْت َسْطًرا لَِما َكَتَبتْ  -41   َكأَنَّ
   
 

 فُُريُعَىا ِمْن َبِدٌِ  اْلَخطِّ بِاللََّقمِ  
 
 
 
 

 رة   اَر سائِ ى َسَ ة ِ أنَّ مامَ غَ الْ  لُ  ْ مِ  -22
 

 مًٌِه حرَّ يطٌٍس للىجٌِر حَ قِ تَ  
 
 
 
 
 
 

 

 أَْقَسْمُت بالَقَمِر الُمْنَشقِّ إنَّ لَُه  -21
 

 َقْلبِِه نِْسَبًة َمْبُريَرَة الَقَسمِ ِمْن  
 
 
 
 

ٍر يِمْن َكَرمٍ  -20 ٌْ  يَما َحَيى الغارُّ ِمْن َخ
 

 يُكلُّ َطْرٍف ِمَن الُكفَّاِر َعْنُه َعمً 
 
ِرما -22  ٌَ ٌُق لْم  دِّ ْدُق فً الغاِر يالصِّ  فالصِّ

 
 

 مِ َيُوْم ٌقيليَن ما بالغاِر ِمن إرِ  
 
 
 

 الَحَماَم َيَظنُّيا الَعْنَكُبيَت على َظنُّيا -27
 

ْنِسْج يلَْم على    ٌَ ِة لَْم  ٌَّ ِر الَبِر ٌْ  ُحمِ تَ َخ
 

دددددُة هللاِ أَْغَندددددْت َعدددددْن ُمضددددداَعَفٍة ِمدددددَن -22 ٌَ  ِيَقا

 

ُريعِ مددددن     مِ ُطددددِمددددن األُ  َيَعددددن عددددالٍ  الدددددُّ
 
 
 
 

 ياسدددتجْرُت بِدددهِ  امدددا ضدددامنً الدددّدوُر ٌيًمددد -22
     

ٌَُضدددددددمِ  َينِْلدددددددُت إاّل    ِجدددددددياراً ِمْندددددددُه لَدددددددْم 
 

دددددِدنِ  -24 ٌَ ارٌِن ِمدددددْن   َيال اْلَتَمْسدددددُت ِغَندددددى الددددددَّ
    

دددددى ِمدددددن خٌددددِر ُمْسدددددَتلَ  إال اْسددددَتلَْمتُ    مِ النَّ
 

 َظَىددددددَرتْ  َدْعنددددددً َيَيْصددددددفًِ  ٌدددددداٍت لَددددددهُ  -22
 

اًل َعلَدددددى َعلَدددددمِ   ٌْ  ُظُىدددددْيَر َنددددداِر القِدددددرَى لَددددد
 

ددددددْزَداُد ُحْسددددددناً َيُودددددديَ  -21 ٌَ رُّ   ُمْنَتِظدددددد م   فالدددددددُّ
    

ددددددَر ُمْنَتِظدددددد مِ   ٌْ َُ َقددددددْدراً َغ ددددددْنقُ ٌَ  َيلَددددددٌَس 
 

 الَمدددددددددٌِح إلددددددددى  مددددددددالِ  فمددددددددا َتَطدددددددداَيلُ  -12
     

مِ   ٌَ ددددد  مدددددا فٌدددددِه ِمدددددْن َكدددددَرِم األخدددددالِق يالشِّ
 

ْحَمِن ُمْحَدَ دددددددة   -11   ٌددددددداُت َحدددددددقٍّ ِمدددددددَن الدددددددرَّ
    

 َقدٌَمددددددددة  ِصددددددددَفُة الَمْيُصددددددددْيِف بالقِددددددددَدمِ  
 

ًَ ُتْخبُِرندددددددا  -10  لَدددددددْم َتْقَتدددددددِرْن بَِزمددددددداٍن َيِوددددددد
  

 َعددددددِن الَمَعدددددداِد يَعددددددن عدددددداٍد يَعددددددن ِاَرمِ  
 

نا َفَفاَقدددددددْت ُكدددددددلَّ ُمْعِجدددددددَزٍة  -12 ٌْ  داَمدددددددْت لَدددددددَد
  

بٌدددددددٌن إِْذ َجددددددداَءْت َيلَدددددددْم َتدددددددُدمِ    ِمدددددددَن النَّ
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َمدددددددات   -17 ْبقِدددددددٌَن ِمدددددددْن ُشدددددددَبهٍ  ،ُمَحكَّ ٌُ  فمدددددددا 
      

ْبغدددددٌَن ِمدددددْن َحَكدددددمِ لِدددددذي ِشدددددقاٍق َيمدددددا   ٌَ 
 

 َمددددا ُحيِرَبددددْت َقددددطُّ إاِلَّ َعدددداَد ِمددددْن َحددددَرٍب  -12
      

دددددلَمِ   َىدددددا ُمْلقدددددً السَّ ٌْ  أَْعدددددَدى األََعددددداِدي إِلَ
 

ْت بالَغُتىدددددددددا َدْعددددددددديى ُمعاِرِضددددددددددىا -12  َردَّ
      

 ردَّ الغٌددددديِر ٌدددددَد الجدددددانً عدددددن الَحدددددرمِ  
 

 لىدددددا َمعددددداٍن َكَمدددددْيِن الَبْحدددددر فدددددً َمدددددَددٍ  -14
 

مِ   ٌَ  يَفدددددْيَق َجدددددْيَوِرِن فِدددددً الُحْسدددددِن يالقِددددد
 

 فمدددددددددا ُتَعددددددددددُّ َيال ُتْحَصدددددددددى َعَجائُبىدددددددددا -12
 

ددددددددأَمِ    يال ُتسدددددددداُم َعلَددددددددى امك دددددددداِر بالسَّ
 

ْت بىدددددددا عدددددددٌُن قارٌىدددددددا فقلتلددددددده -11  قدددددددرَّ
 

 لقددددددددد ظفِددددددددرَت بَِحْبددددددددِل هللا فاْعَتِصددددددددمِ  
 

 إْن َتْتلُىددددا ِخٌَفددددًة ِمدددددْن َحددددرِّ ندددداِر لََظدددددى-122
      

ددددبمِ أطْ    َفددددأَْت ندددداَر لََظددددى ِمددددْن ِيْرِدوددددا الشَّ
 

ٌَضُّ اليجدددددينُ بدددددهِ -121  كأّنىدددددا الَحدددددْيُض َتْبددددد
 

 ِمدددددَن الُعصددددداة ِ يقدددددد جددددداُؤينُ َكدددددالُحَممِ  
 

دددددددددددراِط يكدددددددددددالِمٌزاِن َمعِدلَدددددددددددةً -120  َيكالصِّ
   

قُددمِ   ٌَ  فالقِْسددُط ِمددْن َغٌِروددا فددً الّندداِس لَددْم 
 

 ٌُنِكُرودددددددددداال تْعَجددددددددددَبْن لَِحُسدددددددددديٍد راَح -122
 

 َفِىددددددمِ َتجددددداُوالً يْوددددددَي َعددددددٌُن الحدددددداِذِق ال 
 

 مِس مددن رمدددٍ قددد تنكددُر العددٌُن ضدديء الّشدد-127
 

ْنِكدددددُر الَفدددددمُّ َطْعدددددَم المددددداء مدددددْن َسدددددَقمِ   ٌُ  ي
 

ددددَم العدددد افُيَن سدددد اَحَتهُ -122 مَّ ٌَ  ٌدددد ا خٌددددَر َمددددن 
 

ددددد  ًٌ ُسددددد مِ سع ُندددددِق الرُّ ٌْ   ا يَفددددديَق ُمُتددددديِن األَ
 

 اآلٌددددد ُة الُكبدددددَرى لُمعَتبِددددد رٍ يَمدددددن ُو ددددد َي -122
 

عَم ددددد ُة الُعظَمدددددى لُِمغَتدددددنِمِ    يَمدددددن ُوددددد َي النِّ
 

َت ِمدددددْن َحدددددَرٍم لدددددٌالً إلدددددى حدددددرمٍ -124 ٌْ  َسدددددَر
   

لَددددمِ    كمددددا سددددرى البدددددُر فددددً داٍن ِمددددَن الظُّ
 

 زلدددددةً نْ تْرقدددددى إلدددددى أْن نِْلدددددَت مَ  يبِددددد تَّ -  122
   

 قيسدددٌن لدددْم ُتدددْدَرْك يلدددم ُتدددَرمِ  ِمدددْن قدددابِ  
 

َمْتَك جمٌددددددددددُ  األنبٌدددددددددداءِ -121  بىددددددددددا يَقدددددددددددَّ
 

ْسدددددِل َتْقدددددِدٌَم َمْخدددددُديٍم َعلَدددددى َخدددددَدم   يالرُّ
 

بددددداَق بِ بْ يأندددددَت تختدددددرق الّسددددد -112  مْ ِىدددددَ  الطِّ
 

 فددددً َمْيِكددددٍب كْنددددَت فٌددددِه صدددداِحَب الَعلَددددمِ  
 

 لمسددددددتبقٍ  احّتددددددى إذا لددددددم َتددددددَدْع شددددددأيً -111
    

ُنيِّ يال َمرًقدددددددددى لمسدددددددددَتنِمِ    ِمدددددددددَن الددددددددددُّ
 

 اٍم بامضددددددددافِة إذْ َقددددددددَخَفْضددددددددَت كددددددددلَّ مَ -110
 

فِ  ِم ددددددلَ الُمْفددددددَرِد الَعلَددددددمِ   ددددددَت بددددددالرَّ ٌْ  ُنيد
 

 َتتِرٍ ْسددددددددمُ  يِّ ٍل أَ ْصدددددددديَ بِ  يزَ ا َتفُددددددددَمددددددددٌْ كَ -112
 

دددددددددالعُ  نِ َعددددددددد   مِ تِ َتدددددددددكْ مُ  يِّ يِن َيِسدددددددددرٍّ أَ ٌُ
 

 َفُحددددددْزَت كددددددلَّ َفخدددددداٍر غٌددددددَر ُمشددددددَتَركِ -117
 

 َيُجدددددددْزَت ُكدددددددلَّ َمَقددددددداٍم غٌدددددددَر ُمدددددددْزَدَحمِ  
 

 َيَجدددددلَّ ِمْقدددددداُر مدددددا ُيلٌِّدددددَت ِمدددددْن ُرَتدددددٍب -112
       

دددددددَت ِمددددددْن نَِعدددددددمِ   ٌْ  َيَعددددددزَّ إدراُك مددددددا أُيلِ
 

 لََندددددا  ُبْشدددددَرى لََندددددا َمْعَشدددددَر امِْسددددداَلِم إنَّ -112
 

دددددددِة ُرْكًنددددددد  ٌَ دددددددَر ُمْنَىدددددددِدمِ ِمدددددددَن الِعنا ٌْ  ا َغ
 

َنددددددددددا لَِطاَعتِددددددددددِه  -114 ٌْ  لَّمدددددددددا َدَعددددددددددا هللاُ َداِع
 

ْسدددددددددددددبِدددددددددددددأَْكَرِم   دددددددددددددا أَْكدددددددددددددَرمَ الرُّ  ِل ُكنَّ
 

 راَعددددددْت قلدددددديَب الِعدددددددى أنبدددددداُء بِع ِتددددددهِ -112
 

 لَددددددددْت غفددددددددالً مددددددددن الغددددددددنمِ فَ جْ ٍة أَ أَ ْبدددددددنَ كَ  
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 فدددددددً كدددددددلِّ ُمعتدددددددركٍ  مُ مدددددددازالَ ٌلقددددددداوُ -111
 

ددددى َحَكدددد   ا علددددى َيَضددددمِ ا بالقنددددا لحًمدددديْ حتَّ
 

يا الفِدددددددراَر -102 ْغبُِطدددددددكدددددددادُ فَ َيدُّ ٌَ  هِ بِددددددد ينَ يا 
 

َخمِ الَء شالَْت شْ أَ    َمَ  العْقباِن يالرَّ
 
ددددددضددددددً اللٌَّددددددالً يَ مْ تَ -101  ٌَ  َتىاِعدددددددَّ  ينَ رُ دْ ال 

 

 ِر الُحدددُرمِ ىُ ْشدددٌدددالً األَ ِمدددْن لَ  نْ ُكدددْم تَ لَددد مدددا 
 

ف  َحددددددلَّ سدددددداَحَتُىم-100 ٌْ مدددددا الددددددّدٌُن َضدددددد  كأنَّ
      

 بُِكددددددلِّ َقددددددْرٍم إلددددددى لَْحددددددِم الِعددددددَدى َقددددددِرمِ  
 

ُجددددددرُّ بْحددددددَر َخمددددددٌٍس فدددددديَق سددددددابحةٍ -102 ٌَ 
 

 ترمددددددً بَِمددددددْيٍن ِمددددددَن األبطدددددداِل ُمْلددددددَتِطمِ  
 

 ِمددددددددددْن ُكددددددددددلِّ ُمْنَتددددددددددِدِب   محتسددددددددددبٍ -107
 

ْسدددددددطي بُِمْسَتأِْصدددددددٍل لِْلُكْفدددددددِر ُمصدددددددَطلِم  ٌَ 
 

ًَ بِِىددددمْ -102 ددددى غددددَدْت ِملَّددددُة امسددددالِم يودددد  حتَّ
 

ِحمِ ِمدددددْن بعدددددِد ُغْرَبتِىدددددا مَ    ْيُصددددديلََة الدددددرَّ
 

 مندددددددددده بخٌددددددددددِر أبٍ  ًدامكفيلددددددددددًة أبدددددددددد-102
     

دددددددَتْم يلدددددددم َتدددددددئِمِ   ٌْ  يخٌددددددِر َبْعدددددددٍل فلدددددددم َت
 

 ُودددددُم الجبدددددالُ َفَسدددددلْ عدددددنُىْم ُمصددددداِدَمُىمْ -104
 

  مِ فً كلّ ُمْصَطدَ  ِمنُىمُ  ىماذا رأ 
 

ًندددد-102 ٌْ  اا يَسددددلْ أُُحدددددً ا َيَسددددلْ َبددددْدرً َيَسددددلْ ُحَن
   

 أدوددددى ِمددددَن الَدددديَخمِ  حتددددٍف لىددددمفُُصدددديلَ  
 

َض ُحْمدددراً َبْعدددَدما -101 ٌْ  َيَرَدتْ الُمْصدددِدري البِددد
 

 ِمدددددَن الِعددددددى ُكدددددلَّ ُمْسدددددَيدٍّ ِمدددددَن اللَّمدددددمِ  
 

 يالكددددداتبٌَن بُِسدددددْمِر الَخدددددطِّ مدددددا َتَرَكدددددتْ -122
 

دددددَر ُمدددددْنَعِجمِ   ٌْ  أقالُمُىدددددْم َحدددددْرَف ِجْسدددددٍم غ
 

 شدددددددددداِكً السددددددددددالِح لىددددددددددم ِسددددددددددٌَمى -121
 

دددددلَمِ   دددددٌَمى َعدددددِن السَّ  يالدددددَيْرُد ٌمتددددداُز بالسِّ
 

 ُتىدددددددددددِدي الٌدددددددددددَك رٌددددددددددداُح النَّصدددددددددددرِ  -120
 

ودددَر فدددً األكمددداِم ُكدددلَّ َكِمدددً   فَتحِسدددُب الزَّ
 

 كددددأّنىم فددددً ُظُىدددديِر الخٌددددِل َنْبددددُت ُرًبددددى-122
 

ِة الَحْزِم ال ِمْن شِ   ِة الُحُزمِ ِمْن ِشدَّ  دَّ
 
 اطددداَرْت قُلُددديُب العددددى مدددن خددديفىم َفَرًقددد-127 

 

ُق بددددددددٌَن الددددددددَبْىِم يالددددددددُبىَ   ٌُفددددددددرِّ  مِ فمددددددددا 
 

 ُنْصددددددددَرُتهُ يَمددددددددْن َتِكددددددددْن بَِرُسدددددددديِل هللاِ -122
 

 إْن َتْلَقددددددُه األُْسددددددُد فددددددً  جاِمىددددددا َتِجددددددمِ  
 

ددددرِ -122 ٌْ ًٍّ غ  ُمْنَتِصددددرٍ  يلَددددْن َتددددَرى ِمددددْن َيلِدددد
   

دددددددرِ   ٌْ  ُمْنَقِصدددددددمِ  بدددددددِه يال ِمدددددددْن َعدددددددُديٍّ َغ
 

َتدددددددددُه فدددددددددً ِحدددددددددْرِز ِملَّتِدددددددددهِ -124  أََحدددددددددلَّ أُمَّ
        

ددددِ  َحددددلَّ مددددَ  األَْشددددَباِل فددددً األََجددددمِ   ٌْ  كاللَّ
 

لَت َكلِمدددددداُت هللاِ ِمددددددْن َجددددددِدلٍ َكددددددْم -122  جدددددددَّ
     

 مددددن َخِصددددمِ  فٌدددده يكددددم َخَصددددَم الُبْروددددانُ  
 

ًِّ ُمْعِجددددددّزةً -121 دددددد  َكَفدددددداَك بددددددالِعْلِم فددددددً األُمِّ
       

ددددددتُ   ٌُ ددددددِة يالتأدٌددددددِب فددددددً ال ٌَّ  مِ فددددددً الجاول
 

لُ بددددددددددده َخَدْمُتدددددددددددُه بمددددددددددددٌحٍ -172 ٌْ  أسدددددددددددَتقِ
 

دددعِر يالِخددد   َدمِ ُذُنددديَب ُعْمدددر َمَضدددى فدددً الشِّ
 

ٌُخشدددددددددى عياقُِبدددددددددُه -171  إْذ َقلَّددددددددددانً مدددددددددا 
    

َعمِ    كددددددددأّننً بىمددددددددا َوددددددددْدي  ِمددددددددَن الددددددددنَّ
 

ددددددبا فددددددً الحددددددالتٌنِ -170 ًَّ الصِّ  أََطْعددددددُت َغدددددد
 

 ُت إاّل علدددددى اآل ددددداِم يالّندددددَدمِ لْ َصددددديمدددددا حَ  
 

ددددددا َخَسدددددداَرَة َنْفددددددٍس فددددددً تَِجاَرتَِىددددددا -172 ٌَ  ف
  

 لدددددم َتْشدددددَتِر الدددددّدٌن بالدددددّدنٌا يلدددددم َتُسدددددمِ  
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بِددددددددْ   ِجددددددددالً منددددددددُه بِعاِجلِددددددددِه -177 ٌَ  يَمددددددددْن 
             

ددددٍ  يفددددً َسددددلَ   ٌْ ددددبِْن لَددددُه الَغددددْبُن فددددً َب  مِ ٌَ
 

 بُمنددددددَتقٍِض  ا فَمددددددا َعْىددددددديْنًبددددددذَ  إْن  تِ -172
 

ًِّ يال َحْبلِدددددددددً بُِمْنَصدددددددددِرمِ   بددددددددد  ِمددددددددَن النَّ
 

ٌَتً-172 ددددددددًة منددددددددُه بَِتْسددددددددِم  فددددددددفنَّ لددددددددً ِذمَّ
 

دددددددً   ِممِ ا يوددددددَي أيفددددددى الَخْلددددددِق ُمَحمَّ  بالددددددذِّ
 

 ا بٌددددديُكددددْن فددددً َمعددددادي  خددددذً ٌإْن لددددم -174
 

 ٌدددددددا َزلَّدددددددَة الَقدددددددَدمِ   َفْضدددددددالً يإاّل َفقُدددددددلْ  
 

اجدددددد-172 ٌُْحددددددَرَم الرَّ  َمكاِرَمددددددهُ  ًحاَشددددددانُ إْن 
 

ْرِجدددددَ  ال  ٌَ  اُر مْندددددُه غٌدددددَر ُمْحَتدددددَرمجدددددأْي 
 

 يُمْنددددددددُذ ألَزْمددددددددُت أفكدددددددداري َمَدائَِحددددددددهُ -171
 

 ُمْلَتدددددددددِزمِ َيَجْدُتدددددددددُه لخالصدددددددددً خٌدددددددددَر  
 

فُددددديَت الِغندددددى منددددده ٌددددددً -122 ٌَ  ا َتِربدددددتْ يلدددددن 
 

دددددا ٌُ   ٌَ  نبدددددُت األزوددددداَر فدددددً األََكدددددمِ إنَّ الح
 

نٌا الّتدددددً قطَفدددددتْ -121  يلدددددم أُِرد َزْودددددَرَة الددددددُّ
 

ددددددِر بمددددددا أ نددددددى علددددددى َوددددددِرمِ   ٌْ  ٌدددددددا ُزَو
 

 ٌدددا أكدددرَم الَخْلدددِق مدددا لدددً َمدددْن أَلُددديُذ بدددهِ -120
 

 الَعَمددددددمِ ِسددددددياَك عنددددددَد ُحلُدددددديِل الحدددددداِدِ   
 

 ضدددددٌَق رسددددديلَ هللاِ جاُودددددَك بدددددًٌَ يلَدددددْن -122
 

 إذا الكدددددددددرٌُم َتَحلَّدددددددددى باسدددددددددِم ُمْندددددددددَتقِم 
 

نٌا-127  فدددددددددددددفنَّ ِمدددددددددددددْن ُجددددددددددددديِدَك الددددددددددددددُّ
       

َته   يالَقلَمِ  اللَّيحِ  ِعْلمَ  ايِمْن ُعليِمكَ    يَضرَّ
 

ددددا َنْفددددُس ال َتْقَنطددددً ِمددددْن َزلَّددددةٍ -122  َعُظَمددددتْ  ٌَ
 

 الُغفددددددددراِن كدددددددداللََّممِ إنَّ الكبددددددددائَر فددددددددً  
 

ْقِسددددددُمىا-122 ٌَ ددددددً حددددددٌَن   لعددددددلَّ َرْحَمددددددَة ربِّ
 

 تدددأتً علدددى َحَسدددِب الِعْصدددٌاِن فدددً القَِسدددمِ  
 

 ُمددددْنَعِكسٍ  ٌددددا ربِّ فاجعددددلْ رجددددائً غٌددددرَ -124
 

 لددددددٌَك ياجعدددددلْ ِحسدددددابً غٌدددددَر ُمْنَخدددددِرمِ  
 

ارٌن إنَّ لدددددُه -122  ياْلُطدددددْف بعبدددددِدَك فدددددً الددددددَّ
  

ْنَىدددددِزمِ صدددددبراً مَتدددددى َتْدُعدددددُه   ٌَ  األَْوددددديالُ 
 

 يائدددددَذْن لُِسدددددْحِب صدددددالٍة مندددددك دائَِمدددددةٍ  -121
 

ًِّ بُِمْنَىدددددددددلٍّ يُمنَسدددددددددِجم   علدددددددددى النبِددددددددد
 

َحدددددددْت َعدددددددَذَباِت الَبددددددداِن َرٌدددددددحُ  -122  مدددددددا َرنَّ
 

َغمِ   ِس بددددالنِّ ٌْ َس حدددداِدي الِعدددد ٌْ  يأَْطددددَرَب الِعدددد
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 لقرآنيةيات افيرس اآل  
 

 الصفحة يةرقـ اآل  يةاآل
  ﴿ ًإيَّاؾى نىٍعبيدي﴾

 
1 226 

 
 

ٍغًفرىًة﴾ لىةى ًباٍلييدىٰل كىاٍلعىذىابى ًباٍلمى كيا الضَّبلى   ﴿اٍشتىرى
 
 
 
 

157 216 
رىٍت ًمٍنوي ﴿ رى فىانفىجى جى اؾى اٍلحى  55 6 ﴾اٍضًرب بٍّعىصى
تيييـٍ ﴿ ارى ًبحىت تٍّجى  33 16 ﴾فىمىا رى
تىنسىٍكفى أىنفيسىكيـٍ ﴿ كفى النَّاسى ًباٍلًبرٍّ كى  91 44 ﴾أىتىٍأميري
ًتًو مىف يىشىاءي ﴿  145 105 ﴾كىالمَّوي يىٍختىص  ًبرىٍحمى
مىا كىافى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ﴿ ًنيفنا كى ـى حى  71 135 ﴾بىٍؿ ًممَّةى ًإٍبرىاًىي
ٍيرو يىٍعمىٍموي المَّوي ﴿ ا تىٍفعىميكا ًمٍف خى مى  81 148 ﴾كى
مىى مىا ىىدىاكيـ" ﴿ كا المَّوى عى ًلتيكىبٍّري  59 185 ﴾كى

ًلي  الًَّذيفى آمىنيكا﴾  ﴿المَّوي كى
 

275 209 
 
 

  ﴿ كىفَّمىيىا زىكىًريَّا﴾
 
 

3 197 
ـٍ فىاٍستىًقيميكا لىييـٍ ﴿ ا اٍستىقىاميكا لىكي  ﴾فىمى

 
59 81 

 
 

اؿي ﴿  مىى النٍّسىاءً الرٍّجى  ﴾قىكَّاميكفى عى
 

 34 115 
 
 

مىٍيًو المٍَّيؿي ﴾ فَّ عى   ﴿ جى
 

6 136 
ٍيوً ﴿  نىاحى  109 38 ﴾يىًطيري ًبجى
ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىو ﴿  ﴾الٌموي أىٍعمىـي حى
 

124 114 
 

 (0) الفاتحة

 (0البقرة)

 (3)آؿ عمراف

 (7)اءالنس

 (2األنعام)



 

751 

 

 

   

 
 

 
 ﴿ كىاٍختىارى ميكسىٰى قىٍكمىوي﴾

 
 

7 201 

ٍذ تىأىذَّفى رىب ؾى﴾  ﴿ كىاً 
 

7 234 
 
 

لٰىًكفَّ المَّوى رىمىٰى﴾ مىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كى   ﴿كى
 
 
 

8 141 
﴾ ـٍ كي تىٍذىىبى ًريحي ميكا كى  ﴿كىال تىنىازىعيكا فىتىٍفشى

 

46 53 

ٍف  ارىؾى ﴿ كا  ده مٍّفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى  83 6  ﴾.أىحى
لٍّييىا﴿ ًلكيؿٍّ ًكٍجيىةه ىيكى ميكى  81 7 ﴾كى

.﴾ كفى لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري ّـَ نيكرىهي كى يىٍأبىى المَّوي ًإالَّ أىف ييًت  139 9 ﴿ كى
﴾  187 9 ﴿ فىبىشٍٍّرىيـ ًبعىذىابو أىًليـو

ٍف أىنفيًسكيـٍ ﴿ ـٍ رىسيكؿه مٍّ اءىكي   ﴾لىقىٍد جى
 

 

128 108 

ٰىيٰىذىا  ـه﴾﴿ يىا بيٍشرى  188 12  غيبلى
ىًجدي ًريحى ييكسيؼ ﴿  ﴾ًإنٍّي ألى

 

94 53 
 
 

اًت طيكبىٰى لىييـٍ﴾ اًلحى ًمميكا الصَّ  128   13  ﴿ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
 
 
 

 
كىىا﴾ ف تىعيد كا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي   ﴿كىاً 

 
16 120 

ًنيفنااتًَّبٍع ﴿ ـى حى  73 123 ﴾ًممَّةى ًإٍبرىاًىي

 (7)األعراؼ

 (8)األنفاؿ

 (9ة)التكب

 (10ٌيسف)

 (12)الرعد

 (16)الٌنحؿ
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 ﴾ًلديليكًؾ الشٍَّمسً ﴿

 
  

 17 59 
 
 

ـٍ   ﴿ ا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي   ﴾ ًإنَّمى
 

110 114 
 
 

 127 19  ﴿ كىىىفى اٍلعىٍظـي ًمنٍّي ﴾
 
 

فىتىنَّاؾى فيتيكننا﴾  218 40  ﴿كى
ا يىٍأًتيًيـ ـٍ ﴾ ﴿ مى  مٍّف ًذٍكرو مٍّف رَّبًٍّيـ م ٍحدىثو ًإالَّ اٍستىمىعيكهي كىىي

 
 
 

21 165 
 
 

عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامىةً ﴿ نىضى   ﴾كى
 

47 59 
 
 

  ﴾فىاٍجتىًنبيكا الرٍٍّجسى ًمفى اأٍلىٍكثىافً ﴿
 

30 76 
ًة﴾﴿ كىاٍلميًقيًمي   202 103 الصَّبلى

 
 
 

 
ٍمنىا ريسيمىنىا تىٍترىل ﴾  ﴿ ثيّـَ أىٍرسى

 
 23 163 

 
 

﴾ ٍؤًمًنيفى  123 4  ﴿لىعىمَّؾى بىاًخعه نٍَّفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا مي

 (07)اإلسراء

 (18الكيؼ)

 (19مريـ)

 (02)طو 

 (21ألنبياء)ا

 (22)الحجٌ 

 (73)المؤمنكف

 (26)الشعراء
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ًف ﴾ ا يىٍأًتيًيـ مٍّف ًذٍكرو مٍّفى الرٍَّحمٰى مى  ﴿ كى
 

26 165 
 
 

كهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن ﴾ سىبٍّحي  ﴿ كى
 

 33   129 
 
 

ـٍ سىٍيؿى اٍلعىًرـً  مىٍيًي ٍمنىا عى  ﴾ ﴿ فىأىٍرسى
 

 43 148 
 
 

 ﴾ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحيكفً ﴿
 

 41 90 
 
 

قىاـه مٍَّعميكـه ﴾ ا ًمنَّا ًإالَّ لىوي مى مى  ﴿ كى
 

 73 184 
 
 

دَّؽى ًبًو﴾ ٍدًؽ كىصى اءى ًبالصٍّ  155 39  ﴿كىالًَّذم جى
اًلؽي كيؿٍّ شىٍيءو﴾  189 39 ﴿ المَّوي خى

 221 59 ﴿لىًئٍف أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىفَّ عىمىميؾى﴾
ؽَّ قىٍدًرهً  ﴿ كا المَّوى حى ا قىدىري مى  110 67 ﴾ كى

 
 
 

نًَّة﴾ كا ًباٍلجى  ﴿ كىأىٍبًشري
 

 41 187 
 
 

كىاًكدى ﴿ يحى فىيىٍظمىٍمفى رى  33  ﴾  ًإف يىشىٍأ ييٍسًكًف الرٍّ
 

53 
 
 

 (33األحزاب)

 (34سبأ)

 (36يس)

 (37)الٌصافات

 (39)الٌزمر

 (40)فٌصمت

 (42الشكرل)

 (49الحجرات)
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ٍر قىٍكـه مٍّف قىٍكـو  ﴿  115 11  ﴾يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا ال يىٍسخى
ٍيتنا ﴿ ـى أىًخيًو مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي  90 12 ﴾فىكىًرٍىتيميكهي أىييًحب  أىحى

 
 

 ﴾ مىى النَّاًر ييٍفتىنيكفى ـٍ عى  218 51  ﴿يىٍكـى ىي
 
 

  ﴿ فىكىافى قىابى قىٍكسىٍيًف﴾
 

9 180 
 127 53 ﴿ ًقٍسمىةه ًضيزىٰل ﴾
 183 53 ﴿ ثيّـَ دىنىا فىتىدىلَّٰى ﴾

ـى﴾  230 53 ﴿ ًإالَّ المَّمى
 
 

﴾ ﴿ الرٍَّحمٰىفي  مَّـى اٍلقيٍرآفى  166 55  * عى
 
 

 
ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى ﴿  ﴾كىبيرى مى

 3 91 
 
 
 

 
غىٍت قيميكبيكيمىا﴿   ﴾فىقىٍد صى

 
4 62 

 
 

 181 67  ﴿ سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا ﴾
 

﴾ ﴿ لىعىمىىٰ  ميؽو عىًظيـو  120 68  خي
 

 (51الذاريات)

 (53النجـ)

 (55الرحمن)

 (60الصف)

 (67الملك)

 (68القلم)

 (76اإلنسان)

 (66التحرٌم)
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ا أىٍك كىفيكرنا﴿ ـٍ آًثمن  90 24  ﴾كىالى تيًطٍع ًمٍنيي

 
 184 21-20  ﴾م طىاعو ثىّـَ أىًميفو  (20) ًذم قيكَّةو ًعندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكيفو ﴿ 

﴾ ًممىٍت نىٍفسه   ﴿عى
 
 

81 179 
 
 

﴾ ًممىٍت نىٍفسه  ﴿عى
 

 82 212 
 
 

مىٰى قيميكًبًيـ مَّا كىانيكا يىٍكًسبيكفى ﴿  ﴾كىبلَّ  بىٍؿ  رىافى عى
 

 14 87 
 
 

اًفظه﴾ مىٍييىا حى  189 86  ﴿ًإف كيؿ  نىٍفسو لَّمَّا عى
 
 

ب ؾى  ﴿  61 5  ﴾كىٍيؼى فىعىؿى رى
ابى مىف دىسَّاىىا﴿ قىٍد خى  86 10  ﴾كى

 
 

ٰى لىيىا﴿ بَّؾى أىٍكحى  90 5  ﴾ًبأىفَّ رى
 
 

ب ؾى ًبأىٍصحاًب اٍلًفيًؿ﴾  ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى رى  141 1  ﴿أى لى

 (80التكوٌر)

 (87)االنفطار

 (83)المطففيف

 (86)الٌطارؽ

 (89الفجر)

 (90)الشمس

 (99)الزلزلة

 (015)الفيؿ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya21.html
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 الّصفحة                                                                     األحاديث  فهرس
االميـ اجعميا  ا، كال تجعميا ريحن  53 رياحن

، فإٌنيا مف ركح ا تعالىال تسب كا ا  53 لريحى
 56 إذا أحٌب أحديكـ أخاهي فميعممو
 56 فعىٌؼ فكتـ فمات، ماتى شييدان 

 56 استعينكا عمى قضاء الحكائج بالكتماف

 67 مىٍف عيَّر أخاه بذنب، لـ يىميت حٌتى يرتكبو
 73 يعرؼ حؽ كبيرنا فميس منارنا كلـ مىف لـ يرحـ صغي

 76 نفسؾ مطيتؾ فارفؽ بيا 
 76 يا خيؿى ا اركبي
 27 عاف منيكـ بالماؿ كمنيكـ بالعمـ "منيكماف ال يشب

 86 رٌب طاعـو شاكرو خيره مف صابرو صائـو 

 90 ابدأ بنفسؾ
 126 إٌف كجدناه لبحرنا"

 126 إفَّ ا تعالى سٌمى المدينة طابىة
 129 فارسي كالرـككخدمتيـ 

دَّؽى كاىنن   138 أك عرَّافان  امف صى
 165 القرآفي كبلـي ا غيري مخمكؽو 

 170 اف إذا سمع األذاف مٌر كلو حصاص إٌف الشيط
 184 "آدـي مف دكنو تحت لكائي يـك القيامة

 184 كما منَّا إال لو مقاـه معمكـه كلك دىنىكتي أينميمةن الحترٍقتي 
 32 األنبياءً نحفي معاشرى 

 192 نيصرتي بالر عب مسيرةي شيرو 
مة"  192 أنا نبي  السَّيًؼ كالمىٍمحى

 197 اا كاحتسابن مف قاـ رمضاف إيمانن 
 199 فطكبى لمغرباءً 
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 201 ال يزاؿي ناسه مف أٌمتي ظاًىًريفى حٌتى يأتيىييـي أمري اً كىـ ظاىركف
 202 جبؿه يحٌبنا كنحٌبو
 207 كأىمكت عاده بالٌدبكرنيصرتي بالٌصبا 

ٍف يٍمتىمئ جكؼي أحًدكـ قيحن   217 "اا خيره مف أٍف يمتمئ شعرن ألى
ٍؿ تيٍعطى كاشفٍع تيشىٌفع  217 سى

ٍف لـ يىٍغزي  دٍّث نفسىوي بغزك مى  217 كلـ ييحى
 221 يسعى بًذمًَّتيـ أدناىـ

 224 رمازاؿى جبريؿي يكصيني بالجا
 228 الخبلئؽ كأنا سٌيدي كلًد آدـ أنا أكرـي كلًد آدـى كأنا أكرـي 

 230 لكائي تحت دكنىو كمف كآدـ كأناالقاسـ الميعطي اي 
 235 بي عبدم ظفٍّ  عند أنا
 236 تىغىنَّى ًبالقيٍرآفً  ًلنىًبيٍّيى  كىأذىًنوً  ًلشىٍيءو  لمَّوي  أىًذنىا مىا
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 فيرس األعَلـ
 

 الصفحة  العمـ
 148 األعرابي  ابف 

 108 الراغباإلماـ 
 22 الحاجبابف 
 66 ضيٌ الر 

 138 زيدابك 

 198 زيدي بف الحكـ الثَّقفي  
 26 سيبكيو 

 49 الٌصاحب بياء الٌديف
 117 الفراء 
 110 قدامة 

 116 الكسائي 
 126 مىٍككزةي األعرابي

 50 كزير الممؾ الظاىر
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 فيرس األشعار
 

 الصفحة البحر البيت

 132 المتقارب ييقىٌبؿى بىٍيفى يىدىٍيؾى الثَّرىل  
يىاءي   29 الكامؿ إاٌل بكىٍجوو لىيسى فيًو حى

لىٍيسى  اًجبي  اٍلعيٍرؼً  طىاًلبً  عىفٍ  لىوي  كى  59 الطكيؿ حى
متى عينو لجَّ في الطَّمب  79 البسيط   كىأف تىرىحَّ

ـى لىمَّ  ٍنؾى مىٍيربناكىأىٍقدى ـٍ يىًجٍد عى  107 الطكيؿ ا لى
ف تنبعث نحك الفضائؿ تبيج  79 الطكيؿ كا 

 157 مجزكء الكامؿ فأنىا ابفي قىٍيًس ال بىرىاحي 

ًميفىًة ًحيفى ييٍمتىدىحي           34 الكامؿ كىٍجوي الخى

 206 الطكيؿ خرجتي مع البازٌم عميَّ سكادي 
دي   97 الطكيؿ  بآياًتو كاي أٍعمى كأىٍمجى

ـي ذىاتي اٍلميٍؤـً  ٍكرىا  79 الطكيؿ شيٍؤـه مينىكَّدي كىاً 
مَّدي   97 الطكيؿ فىذك اٍلعرًش مىٍحمكده كىىذا ميحى

ًزٍؿ أبدنا بكؿٍّ مكائدً   211 الكامؿ   لـ يىٍنجى
 211 الكامؿ مىٍخذيكلةن ميزكمةن كآساًكدً 

مىاءن باًردان  مىٍفتييا ًتٍبنان كى  157 مجزكء الرجز عى

 219 الرجز تحتى سىٍرًجؾى أـ حماري  أىفىرىسه 
ٍغرل أجؿ  ًمفى الٌدىرً    122 الطكيؿ كىٌمتىوي الص 

ذا ترد إلى قميؿ تقنع  79 الكامؿ كا 
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، كفيًو ما لـ ييكصىؼً   215 الكامؿ يىٍفنى الٌزمافي

 66 الطكيؿ جنيبه كجثماني بمكة ميٍكًثؽي 
ٍنجاةه مف   174 الطكيؿ الشىرٍّ فاٍصديؽً كفي الًصدؽ مى

 249 الكامؿ ًتٍمؾى ذىكىابؿي قىنىا الخط إالَّ أىفَّ 

ٍكلى المرء فيك ذىليؿي إذا ذٌ   الطكيؿ ؿَّ مى
 

172 
 

 117 الكامؿ ًمٍف ًطيبًة الطَّيب الحبيبي األٌكؿً 

ـي   198 مجزكء الكامؿ الًعٍرسي أىٍك ًمٍنيىا يىًئي

ـً  : ىىٍؿ سىبىبه أقكىل مف الكىرى  226 البسيط فقيمتي
ـً أىحسىفي فعبلن ًمنوي كالٌسيؼي   73 البسيط ًبالًممى

 128 الطكيؿ ًمٍف لؤلؤو عندى الحديًث تيساقطيو

 207 الرجز كىأفى لىٍكفى أىٍرًضو سىمىاؤيهي 
مدي مىكسكبنا كىال الماؿي باًقيا  67 الطكيؿ فىبل الحى
 61 الكامؿ كشيحكبي لكني كاعتقاؿي  لسػػاني
ٍرتي عمى المًَّئيـً يىسيب ًني  لقٍد مىرى  212 الكامؿ كى

 9 البسيط مزجت دمعا جزل مف مقمة بدمي
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 مثاؿفيرس األ
 

 الصفحة  المثؿ 

 191 ابارييى  قكسً الٍ  طً عٍ أً 

 29 وً فً بكٌفو مارفى أنٍ  الجادعي 

 31 شرٌّ أىرَّ ذا نابو 

 211 شىغىرى بىغىرى 

بىاح يىٍحمىدي القىٍكـي الس رىل  93 ًعٍندى الصَّ

 82 فإٌف لكٌؿ جكاد كبىكىات

 29 وً فً مٍ ظً بً  وً فً عف حتٍ  كالباحثً 
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 ، سمسمة ذخائر العربية. 3حسف كامؿ الصيرفي، ط

 ، دار إحياء الٌتراث العربي، د.ت.صحيح البخارمالبخارم؛  محمد بف إسماعيؿ:  .13
ة: ، أشرؼ عمى ترجمتو إلى العربيتاريخ الشعكب االسَلميةىػ(، 1357بركلكماف،كارؿ)ت .14

 (4-1محمد فيمي حجازم، الييئة المصرية العامة،)د.ط(، )د.ت( )
، تحقيؽ: محمد الطاىر الٌديكاف(، ىػ167بشار بف برد بف يرجكخالعقيمى )ت بشار بف برد، .15

 1993دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع، بف عاشكر، 
،طبع بعناية المصنفيفىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار البغدادم، إسماعيؿ باشا،  .16

،اعادت طبعو باالكفست دار إحياء 1951ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ سنو 
 لبناف –التراث العربي بيركت 

، تقديـ كشرح الدكتكر صبلح الديف الديكافىػ( 608البكصيرم، شرؼ الديف أبك عبد ا)ت  .17
 ـ.2008، بيركت: الكتبة العصرٌية، 1اليكارم، ط

، تقديـ كشرح:الدكتكر صبلح الديكافق( 608البكصيرم،شرفالديف أبك عبد ا البكصيرم،) .18
  ق. 1429-ـ2008، 1لبناف،ط-بيركت -الديف اليكرم،المكتبة العصرية،  صيدا
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، الجامعة مكارد اإلماـ البييقي في كتابو السنف الكبرلالبييقي، نجـ عبد الرحمف خمؼ،  .19
 ىػ1406، 1المنكرة، طاإلسبلمية المدينة 

، حققو كضبط (، شرح ديكاف الحماسةق502التبريزم، محيي بف عمي الخطيب التبريزم)ت .20
، المكتبية 1غريبو، كعٌمؽ عمى حكاشيو، ككضع فيارسو: محمد محيي الديف بف عبد الحميد، ط

 القاىرة. -التجارية الكبرل
ىػ(، 741، كلي الديف، التبريزم )ت التبريزم،محمد بف عبد ا الخطيب العمرم، أبك عبد ا .21

 .1985، 3بيركت، ط  –،المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني،المكتب اإلسبلمي مشكاة المصابيح
،المحقؽ : بشار عكاد سنف الترمذمىػ(،  279الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم)ت  .22

 ـ. 1998بيركت، –معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 
كالقاىرة،]  النجـك الزاىرة في ممكؾ مصرق(، 192تغرم بردم، أبك المحسف يكسؼ)تابف  .23

طبعة مصكرة عف طبعة دار الكتب مع استدراكات ك فيارس جامعة[، القاىرة: كزارة الثقافة كاإلرشاد 
 القكمي_ المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ ك الترجمة كالطباعة كالنشر.

، تحقيؽ: عبد الرحيـ عسيبلف، إدارة الحماسةق(، 231ي)تتماـ، حبيب بف أكس الطائابك  .24
 ـ.1983 -ق140الثقافة كالنشر،الجامعة اإلسبلمية السعكدية، )د .ط(، 

كشاؼ اصطَلحات الفنكف ق(، 1158التيانكم، محمد بف عمي بف حامد الحنفي التيانكم) .25
شراؼ كمراجعة: د.رفيؽ العجـ، تحقيؽ:د. عمي دحركج، نكالعمـك قؿ النص مف الفارسي إلى ، تقديـ كا 

 ـ( . 1996، )1العربي: د.عبد ا الخالدم، مكتبة لبناف، بيركت، ط.
 أبي بف ا عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف .26

 عيسى مسألة: في القكؿ تحقيؽ ىػ(،728 )ت الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 )مصر( طنطا - لمتراث الصحابة دار النشر، بدار التحقيؽ قسـ ،المحقؽ:ا كَلـ كالقرآف ا كممة
 ـ1992 / ىػ1412 ،1ط

 بيركت، د.ت-، تحقيؽ د.كليد عرفات، دار صادرديكاف حٌساف بف ثابتثابت؛ حٌساف:  .27
، عمٌي ك أميف ، مصطفى،   .28  ناف.لب -، دار المعارؼ1، طالبَلغة الكاضحةالجاـر
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، بيركت: مكتبة لبناف، طبعة جديدة، التعريفاتىػ(،816الجرجاني، عمي بف محمد الشريؼ)ت  .29
 ـ.1985

، تحقيؽ محمد رشيد رضا، بيركت، دار أسرار البَلغةالجرجاني؛ عبد القاىر بف عبد الرحمف:  .30
 .1978المعرفة، 

 المكتبة العممية.، تحقيؽ: محمد عمي النجار، الخصائصىػ(395جٌني، أبك الفتح عثماف )ت  .31
الجكزٌية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت ابف  .32

، 3، خٌرج آياتو ككضع حكاشيو: أحمد شمس الديف، ط ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيفىػ(، 751
 ـ. 2003ىػ/1424دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

مًَّد ٍبفً  .33 مَّدي ٍبفي ميحى مَّدو اٍلعىٍبدىًرم  )ت الحاج، حى  ، مكتبة دار التراث_القاىرة.المدخؿ ىػ(737ميحى
، شرحو :  الشيخ رضي الديف محمد بف  الكافيةىػ(: 646الحاجب، عثماف بف عمر)تابف  .34

 ( 2-1الحسف االسترابازم، دار الكتب العممية، بيركت، )د. ت(، ) د. ت(، )
كشؼ الظنكف ىػ(، 1067حاجي خميفة، مصطفى بف عبد ا كاتب جمبي القسطنطيني )ت  .35

بغداد )كصكرتيا عدة دكر  -، المحقؽ: محمد شرؼ الديف، مكتبة المثنى عف أسامي الكتب كالفنكف
لبنانية، بنفس ترقيـ صفحاتيا، مثؿ: دار إحياء التراث العربي، كدار العمكـ الحديثة، كدار الكتب 

 ـ.1،1941ية(، طالعمم
 ابف بترتيب حباف ابف صحيح  البستي، التميمي حاتـ أبك أحمد بف حباف بف محمدحباف، ابن .36

 1993 – 1414 ، 2ط بيركت، – الرسالة مؤسسة األرنؤكط، شعيب : تحقيؽ ،بمباف
 15، دار المعارؼ، طالنحك الكافيحسف، عباس،  .37
 خزانة ىػ(،837 )ت األزرارم مكمالح ا عبد بف عمي بف بكر أبك الديف تقي الحمكم، .38

 بيركت،-البحار دار بيركت،-اليبلؿ كمكتبة دار شقيك، عصاـ المحقؽ: ،األرب كغاية األدب
 ـ2004

، دار معجـ البمدافىػ(، 626الحمكم، شياب الديف ياقكت بف عبد ا الركمي الحمكم )ت  .39
 ـ. 2،1995صادر، بيركت، ط
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الركض المعطار في خبر ىػ(، 900الًحميرم، محمد بف عبد ا بف عبد المنعـ الًحميرل )ت  .40
طبع عمى مطابع دار السراج،  -بيركت  -، المحقؽ: إحساف عباس، مؤسسة ناصر لمثقافة األقطار

 ـ. 1980، 2ط
 القاىرة. –، دار الفكر العربي التفسير القرآني لمقرآفالخطيب، عبد الكريـ يكنس،  .41
 ، مطبعة مصطفى محمد.مقدمة ابف خمدكفىػ(، 808خمدكف،عبد الرحمف بف محمد)بف ا .42
، الطبقاتىػ(، 240خياط، خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم)ت ابف  .43

ىػ(، محمد بف أحمد بف محمد  3ركاية: أبي عمراف مكسى بف زكريا بف يحيى التسترم )ت ؽ 
 ـ. 1993ىػ _  1414ؿ زكار، دار الفكر لمطباعة كالنشر ىػ(المحقؽ: د سيي 3األزدم )ت ؽ

،المحقؽ: رمزم منير جميرة المغةىػ(، 321دريد، محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت ابف  .44
 ـ1987،  1بيركت، ط –بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 

مؤسسة ، المحقؽ: عبد القدكس أبك صالح، شرح أبي نصر الباىمي ركاية ثعمبذم الر ٌمة،  .45
 .1982- 1402بيركت، –اإليماف لمطباعة كالنشر 

، تحقيؽ: أيمف عمي مسند الركيانيق(، 307الركياني،محمد بف ىاركف الركياني أبك بكر)ت .46
 ، القاىرة، مؤسسة قرطبة.1أبك يماني، ط

، منشكرات دار تاج العركس مف جكاىر القامكسق(، 1205الزبيدم، محمد مرتضى)ت .47
 ـ.2000ق/1420، 1طمكتبة الحياة، بيركت، 

، تحقيؽ: ىدل محمكد ما ينصرؼ كال ينصرؼىػ(،311الٌزٌجاج، إبراىيـ بف الٌسرم)ت  .48
 ـ.2000،القاىرة: مكتبة الخانجي،3قراعة،ط

 .1995، بيركت : دار العمـ لممبلييف،11، طاألعَلـىػ(، 1975الزركمي، خير الديف)ت  .49
 :ىػ(438الزمخشرم، جار ا محمكد،)ت  .50
 ـ.1979، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمكد، بيركت: دار المعرفة، البَلغةأساس -أ    
تحقيؽ : عبد الرزاؽ  ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ-ب    

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي ، )د. ط(، الميدم
 ، بيركت - اليبلؿ مكتبة ،1 ط،د. عمي بك ممحـ ، تحقيؽ:اإلعراب صنعة في المفصؿ-ج   

1993 . 
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تخريج األحاديث ق(، 762الزيمعي،جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الزيمعي)ت .51
،دار 1، تحقيؽ : عبد ا بف عبد الرحمف السعد، ط كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشرم

 ىػ.1414 -الرياض  -ابف خزيمة 
التحفة المطيفة في تاريخ المدينة ،ىػ(902السخاكم، شمس الديف السخاكم )ت:  .52

 (3_1، ) ىػ1399سنة : 1المكتبة العممية بالمدينة،ط، تحقيؽ : أسعد طرابزكني الحسيني،الشريفة
ىػ(، 902السخاكم،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم )ت  .53

لمحقؽ: محمد عثماف ، االمقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة
 ـ1985 -ىػ  1405،  1بيركت، ط –الخشت: دار الكتاب العربي 

 ، بيركت: دار الكتب العممٌية.مفتاح العمـكىػ(،626الٌسٌكاكي، اإلماـ أبك يعقكب يكسؼ)ت  .54
مفتاح ىػ(، 626السكاكي، يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي الخكارزمي )ت  .55
 ـ(. 1983ق/1403، بيركت، دار الكتب العممية،) 1زرزكر، ط ، ضبطو كعمؽ عميو: نعيـالعمـك
ىػ(، 180سيبكيو، عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، أبك بشر، الممقب سيبكيو )ت  .56

 ـ. 1988 -ىػ  1408، 3، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط الكتاب
، تحقيؽ: محمد عمي المحكـ كالمحيط األعظـق(، 458سيدة، عمي بف اسماعيؿ)تابف  .57

 (4-1ـ( )1973-ق1393، 1الٌنجار، معيد المخطكطات بجامعة الدكؿ العربية، ط.
، تحقيؽ: عبد األشباه كالنظائرىػ(، 911السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر)ت .58

، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط.   (. 6-1ـ)1985، 1العاؿ سالـ مكـر
بغية الكعاة في ىػ(، 911الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت السيكطي،عبد  .59

 لبناف / صيدا. -، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية طبقات المغكييف كالنحاة
ابف قيـ الجكزٌية عصره كمنيجو  ك آراءه الفقيية كالعقائد شرؼ الديف، عبد العظيـ ،  .60

 ـ(.1967-ىػ1387، 2، ط.كالتصكؼ
 ق.1406مطبعة كزارة اإلرشاد اإلسبلمية _ إيراف،  الديكاف،الٌشريؼ الرضي،  .61
، مكتبة األنجمك 1، تقديـ كترجمة: محمد مكسى ىنداكم، طبكستافالشيرازم، سعدم،  .62

 ـ.1953القاىرة،  –المصرية 
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، اعتناء: أيمف فؤاد الكافي بالكفيات(764الٌصفدم، صبلح الٌديف بف خميؿ بف أيبؾ )ت  .63
 (30-1ـ)1991 -ق1411، سٌيد، دار النشر، دار صادر، بيركت،)د. ط(

، 1بغداد، ط -، دار المعارؼشعر بكر بف الٌنطاحالٌضامف، حاتـ صالح،  .64
 ـ.1975ق_1395

الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت  .65
ـي الكىًبير لمطبراني ًقطٍ ىػ(، 360 ٍزءنا ًمٍف ميٍسنىًد الميٍعجى مَّفي جي اًدم كالًعٍشًريفى )يىتىضى مًَّد الحى عىةه ًمفى الميجى

،) تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعنايةسعد بف عبد ا الحميد ك خالد بف عبد النٍُّعمىاًف ٍبًف بىًشيرو
 ـ 2006 -ىػ 1،1427الرحمف الجريسي،ط 

المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )ت  الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير .66
عبد المحسف بف إبراىيـ  ،،المحقؽ: طارؽ بف عكض ا بف محمدالمعجـ األكسطىػ(، 360

 القاىرة –الحسيني، دار الحرميف 
الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت  .67

دمشؽ  -بف عبد ا بف عمي رضا، دار المأمكف لمتراث  ،المحقؽ: عمي رضاتيذيب اآلثارىػ(، 310
 ـ.1995 -ىػ 1،1416/ سكريا، ط

فتكح الغيب في الكشؼ عف ىػ(،  743الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد ا الطيبي )ت  .68
مقدمة التحقيؽ: إياد محمد الغكج، القسـ الدراسي: د.  قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاؼ(،

طا،المشرؼ العاـ عمى اإلخراج العممي لمكتاب: د. محمد عبد الرحيـ سمطاف العمماء، جميؿ بني ع
 ـ 2013 -ىػ  1434، 1جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ، ط

، اعتنى بجمعو العمدة شرح البردةق(،  1224العباس،أحمد بف محمد بف عجبية الحسيني) .69
 (.2013، )1لبناف،ط.-العممية ، بيركتكتقديمو: األستاذ عبد السبلـ  العمراني،دار الكتب 

، تحقيؽ: اسحاؽ الكفاية في النحكىػ( 819عبد ا المحمكد، محمد بف عبد ا المحمكد)ت .70
 .96ـ(.2005 -ىػ1425،) 1لبناف، ط. -محمد يحيى الجعبرم، دار ابف حـز ، بيركت

، 1القاىرة، ط.، دار المعرفة، شرح البردة لمبكصيرم كنيج البردة لشكؽعثماف، فتحي،  .71
 ـ(1983)
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، تحقيؽ: كليـ بف الكرد، دار اآلفاؽ الجديدة، الديكافق(، 145العجاج، رؤبة بف عبد ا)ا .72
 ـ.1980، 2بيركت، ط 

الدرر الكامنة ىػ(، 852العسقبلني، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )ت .73
المعيد ضاف،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، المحقؽ: مراقبة / محمد عبد في أعياف المائة الثامنة

 ـ1972ىػ/ 1392، 2صيدر اباد/ اليندط -
، كاإلبانة عمى أصكؿ السنة ك الٌديانةالشرح ق(، 387العكبرم،عبيد ا بف محمد بف بطة)ت .74

 2002. - 1423، 1المحقؽ: رضا بف نعساف معطي، مكتبة العمـك كالحكـ، ط 
، حققو: محمكد شذرات الذىب في أخبار مف ذىبالعماد، عبد الحي بف أحمد العكرم الدمشقي،  .75

 -ىػ  1406، 1بيركت، ط –األرناؤكط خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، دارابف كثير، دمشؽ 
 ـ 1986

 ـ1996، دار الفضيمة ، القاىرة ، البردة عكض، أحمد عبد التكاب ،  .76
 ـ.1960، 1، المكتبة األزىرية لمتراث، طالكاضح لمبَلغةالمنيج عكني، حامد،  .77
، تحقيؽ كدراسة: شرح الفردة المسماة بالبردة في مدح أشرؼ عدةالغرناطي، يكسؼ األليرم،  .78

 ـ.2006، القاىرة: مكتبة اآلداب، 1عمي الغريب محمد الشناكم، ط
، 1العصرية، ط، تحقيؽ: دركيش جكيدم، المكتبة الديكافالفارض، شرؼ الديف، ابف  .79

 ـ.1912ق_1331
 (.4-1ـ. )1979-ىػ1399، )د .ط(، تاريخ االدب العربيفركخ، عمر ،  .80
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