
 

 
 

 سري ِفالتَّ ائِبَرَغ ِنِم
 مانيِِّرللِل

 ة عجنيَّامُل اللِةالّد بنَي
 ياقيةاللة السِّوالّد

 إعداد/

ػد.ػطحطدػربداضطالػاضدغؼدػإبراعغم
 أستاذ أصول اللغة املساعد

 يف كلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة األزهر
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 :حبثملخص 

 ياقيةاللة السِّة والّدعجنيَّامُل اللِةالّد بنَي مانيِِّرسري للِلِفالتَّ ائِبَرَغ ِنِم

 إعداد/

ػد.ػطحطدػربداضطالػاضدغؼدػإبراعغم

 أستاذ أصول اللغة املساعد

 يف كلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة األزهر

، بيَن الّجاللِة  تشاولت الجراسُة نساذَج من َغَخائِب التَّْفديخ لمِكْخمانيِّ
مؤلف ىحا الجراسة إلى أنَّ ىحه ياقية، وتخجُع أىسيُة الُسعجسيَّة والّجاللة الدِّ 

من العجائب  ج  عَ الِكْخمانيَّ وضع في كتابو بعض األقهال التي تُ الكتاب اإلمام 
 وقج أوردىا لمتححيَخ من تجاوِليا. والغخائب عشج عهام الشاس، 

ى )غخائب التفديخ وعجائب سَّ دَ كسا تأتي أىسيُة كتاب الكخماني السُ 
، كابن اليائم، والديهطي، من العمساء ( في أثخه فيسن جاء بعجهالتأويل

 واآللهسي، وغيخىم.

البحث أن يكهن في مقجمٍة وتسييٍج وأربعة مباحث  وقج اقتزت طبيعةُ 
 وخاتسٍة:

 أما السقجمُة: فحكخُت فييا سبَب اختياري لمسهضهع، ومشيجي في عخضو.

 وأما التسييُج: فقج اشتسل عمى أمخين:

 لتعخيف باإلمام الكخماني، وكتابو.   األول: ا

 الثاني: تعخيف الغخيب، ونذأتو.
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 السبحث األول: ما خالف الدياق.

 ما سبب غخابتو اختالف الميجات.السبحث الثاني: 

 ما سبب غخابتو العجسة.السبحث الثالث: 

 السبحث الخابع: ما وصفو الكخماني بالغخابة وليس بغخيب.

ْمُت البحَث بخاتسةٍ  راسُة،  ثم ذيَّ َزْت عشيا الجِّ ضسَّشتيا أىمَّ الشتائج التي تسخَّ
مع فيارس لمسرادر والسخاجع، واآليات القخآنية محل الجراسة، 

 والسهضهعات.
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Research Summary 
Preparation/ 

Dr. Mohamed Abdel-Aal Mr. Ibrahim 

Assistant Professor of Language Origins 

At the Faculty of Arabic Language in 
Cairo, Al-Azhar University 

The study dealt with models of exotic explanations of al-Kermani, 
between the lexical and contextual significance. 

The importance of this study is due to the fact that the author of 
this book Imam al-Kermani put in his book some of the words that 
are considered wonders and oddity among the common people, 
and has cited them to warn against circulation. 

The importance of the book Al-Kermani (Gharaabul tafseer wa 
aagaabul taaweel) in its impact on those who came after him of 
scientists Ibnul Haaim, Suyuti, Alusi, and others. 

The nature of the research required to be in the forefront and a 
prelude and four investigations and a conclusion: 

As for the introduction: I mentioned the optional reason for the 
topic, and a systematic presentation. 

The preamble included two things: 

First: Definition of Imam al-Kurmani, and his book. 

Second: the definition of the stranger, and its upbringing. 
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The first topic: what is contrary to the context. 

The second topic: what caused his strangeness different dialects. 

The third topic: what caused his strangeness. 

The fourth topic: what al-Kermani described as strange and not 
strange. 

I then appended the research to a conclusion that included the 
most important results of the study, with indexes of sources and 
references, and the verses of the Koran under study, and topics. 
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جِد الحسُج هلِل الحؼ َىَجػ بكتاِبِو الُقمػب، كأندلُو في أْكجِد لفٍع كأعْ       

ُأسمػب، فأعيْت ببلغُتو الُبمغاء، كأعجدْت فراحُتو الُفَرحاء، كأذىمْت ركعُتو 
خاِج السشيِخ، كالبذيِخ الشحيِخ، كعمى صباء، كالربلُة كالدبلـُ عمى الدِّ الخُ 

 بإحداٍف إلى يػـِ الجيغ، أمَّا بعج.يع سياميغ، كَمْغ تبعَ ِو الُغخِّ الأصحاِبِو كأتباعِ 

فإفَّ العمػـَ كإْف تبايشْت أصػُليا، كشخَّقْت كغخَّبْت فرػُليا، كتشػعَّْت 
أبػاُبيا كاختمفْت أحػاُليا، فإفَّ أعبلىا قجًرا، كأغبلىا ميًخا، كأسساىا معًشى، 

يا دليبًل، كأعطَسَيا مبًشى، كأجبلىا بياًنا، كأحبلىا لداًنا،  كأقػَمَيا قيبًل، كأصحَّ
ألنَّو عمٌع يتعمُق بكتاِب القجيِخ؛ كأكضَحَيا سبيبًل، عمُع التفديخ لكتاِب السمِظ 

(، فعمُع التفديخ شسُذ ُضحاىا، كبجُر ُدجاىا؛ فذخُؼ كلِّ عمٍع بذخِؼ هللِا )
 (؟.مػضػِعِو، كىل ىشاؾ أشخُؼ مغ كبلـِ هللا )

ٌب مغ العشايِة كالخعايِة مثَل ما لقي كتاُب ربشا يمَق كتا ىحا لعْ  كألجلِ 
( فقج ،) َعميو السدمسػف في كلِّ عرٍخ كمرٍخ، تفديًخا كبياًنا  عكف

كشخًحا، يدتخخُجػف كشػزه، كيكذُفػف خفاياه، كيشذُخكف غخيَبو، كىع َيُعجُّكَف 
 كالقخنُف يع أنو ال شخَؼ إاليقيشِ لِ  ؛()ذلظ ديًشا كعبادًة يتقخَّبػف بيا إلى هللا 

القخنف  ػا يدتشبصػف نياتِ احُ خَ سبيٌل إليو، كال خيَخ إال كفى نياتو دليٌل عميو، فَ 
، كأخحكا يتجبَّخكف في نياتو ليأخحكا مغ كعبخٍ  ليقفػا عمى ما فييا مغ مػاععَ 

 مزاميشيا ما فيو سعادُة الجنيا كخيُخ كاآلخخة.

يا مغ المحػف، في بجاية عيجىع خالرًة مسا يذػبُ  القػـ كانْت  كلغةُ 
معانيو، كضمَّػا عمى ذلظ سشيغ  ، كإدراؾِ القخنفِ  نياتِ  عمى فيعِ  مسَّا ساعجىعْ 

عجًدا، حتى َخَمف مغ بعجىع َخْمٌف أىسمػا ىجاية القخنف، كركبػا رأسيع في 
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شخيق الغػاية، َفمع يشيجػا ىحا السشيَج الػاضَح القػيَع الحؼ سمكو الَدَمُف 
لػف القخنف عمى غيخ الرالُح في فيع القخنف ا لكخيع كاألخح بو، بل أخحكا يتأكَّ

تأكيمو، حتى سمكػا في تفديخ ألفاضو كنياتو شخًقا ممتػية، فييا تعدف ضاىخ 
خكا ألفاضو عمى َتَحسُّل ما  كتكمف غيخ مقبػؿ، فحخَّفػا الكمع عغ مػاضعو، كفدَّ

 .(ٔ)ال تجؿُّ عميو، فكاف مغ كراء ذلظ فتشٌة في األرض كفداٌد كبيخٌ 

، الطاىخةِ  فاتِ ليحه التعدُّ  ْت َض خَ كمغ بيغ ىحه التفاسيخ التي عَ 
بخىاف الجيغ الكخماني  ، تفديخُ السقبػلةِ  غيخِ  فاتِ ، كالتكمُّ متػيةِ السُ  كالصخؽِ 
 .(غخائب التفديخ كعجائب التأكيل) :ىدسَّ ىػ( السُ ٘ٓ٘ سشة ى)الستػفَّ 

لتمظ التفاسيخ  كمغ َثعَّ كانت ىحه الجراسة جسًعا كعخًضا كتشبيًيا
ح بو الكخماني بأنو مغ غخائب عمى ما صخَّ  افيي الغخيبة، كقج اقترختُ 

 : االتفاسيخ، كسسيتي

 بني الداللة املعجنية والداللة السياقية من غرائب التفسري لللرماني

ػأعطغُظػاضدرادظ،ػوأدبابػاختغارػاضطوضوع:

ا "أقػااًل ىي أفَّ الذيخ ضسََّغ كتابو ىح إلىكتخجُع أىسيُة الجراسة 
عجائُب عشج العػاـ، كغخائُب عسَّا ُعِيَج عغ الدمف، بل ىي أقػاٌؿ مشكخٌة، ال 

 .(ٕ)يحل االعتقاُد فييا، كال ذكُخىا، إال لمتَّححيخ"

                                                           

ؼ، الشاشخ: مكتبة كلبة، بترخ  ٚ، ٙالتفديخ كالسفدخكف لمجكتػر دمحم الحىبي: ص  (ٔ)
 القاىخة.

 –مكتبة السثشى ،ٕٚٗ/ٔ: عغ أسامي الكتب كالفشػف لحاجي خميفة( كذف الطشػف ٕ)
، تح/ دمحم أبػ الفزل ٖٕٔ/ٗكيشطخ: اإلتقاف في عمـػ القخنف لمديػشي:  ـ،ٜٔٗٔبغجاد 

== 
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بإيخادىا التححيَخ مغ تجاكِليا، كاالغتخاِر بيا بيغ  كقج أراد الذيخُ 
"ككلُّ ما كصفُتو بالعجيب  ، كقج أكَّج ذلظ بقػلو عشج تفديخ سػرة الفمق:العػاِـّ 

 .(ٔ)"ففيو أدنى خمل كنطخ
كلحلظ لع يكغ الذيُخ يقُف أماـ ىحه الغخائب كالعجائب مكتػَؼ اليج، 

 يا يجبُ كىحه كأمثالُ : "الغخائببعس  في كمغ ذلظ قػلوىا، بل كاف يخدُّ 
 .(ٕ)"مشيا االستغفارُ 

  ىحا الدفخ العطيع في أثخه فيسغ جاء بعجه: كسا تأتي أىسيةُ 
ىػ( في تفديخه أكثخ مغ خسذ عذخة ٘ٔٛاليائع )الستػفى:  فقج نقل عشو ابغُ 

 .(ٖ)مخة
 ق( في العجيج مغ مؤلفاتو:ٜٔٔكسا تأثخ بو الديػشي )الستػفى: 

 .(ٗ)فشقل عشو في اإلتقاف في أكثخ مغ أربعيغ مػضًعا
 .(٘)في استشباط التشديل أكثخ مغ عذخ مخاتكفي اإلكميل 

                                                                                                                         
== 

ـ، كاألعبلـ لخيخ الجيغ ٜٗٚٔىػ/ ٜٖٗٔإبخاليع، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 
 ـ.ٕٕٓٓ، أيار/ مايػ ٘ٔ، دار العمع لمسبلييغ، ط ٜٙٔ/ٚالدركمي: 

، تح/ د. شسخاف العجمي، دار ٖٔٗٔ/ٕ( غخائب التفديخ كعجائب التأكيل لمكخماني: ٔ)
 بيخكت، د ت.  -ججة، مؤسدة عمـػ القخنف -القبمة لمثقافة اإلسبلمية

 .ٖٜ/ٔ( غخائب التفديخ لمكخماني: ٕ)
، ٜٔٔ، ٕٔٔ، ٜٜ، ٜٙ، ٜٔيب القخنف البغ اليائع: صفحات التبياف في تفديخ غخ  (ٖ)

 ىػ.ٖٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –، تح/ د ضاحي عبجالباقي، دار الغخب اإلسبلميٓٗٔ، ٖ٘ٔ
 .ٖٖٕ/ٕ، ٖٕ٘/ٕ، ٓٗٔ/ٕ، ٖٔٔ/ٕ، ٕٚٔ/ٔ، ٜٗٔ/ٔ( مشيا: ٗ)
، ٕٗٗ، ٕٖٕ، ٕٚٔ، ٕٗٓ، ٕٚاإلكميل في استشباط التشديل لمديػشي: ( مشيا: ٘)

ىػ/ ٔٓٗٔبيخكت،  –الجيغ عبجالقادر الكاتب، دار الكتب العمسية ، تح/ سيفٜٕٗ
 ـ.ٜٔٛٔ
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 .(ٔ)في القخنف مغ السعخب في سبعة مػاضع كفي السيحب فيسا كقع

 .(ٕ)معتخؾ األقخاف أكثخ مغ عذخيغ مخةكفي 

 .(ٖ)كفي مفحسات األقخاف قخابة العذخيغ مػضًعا

 .(ٗ)كسا نقل عشو اآللػسي في تفديخه أكثخ مغ أربعيغ مخة

كقج اقتزت شبيعة البحث أف يكػف في مقجمٍة كتسييٍج كأربعة مباحث 
 كخاتسٍة:

 : فحكخُت فييا سبَب اختيارؼ لمسػضػع، كمشيجي في عخضو.ُظاضطػدطأما 

 : فقج اشتسل عمى أمخيغ:اضتطؼغُدكأما 

    األكؿ: التعخيف باإلماـ الكخماني، ككتابو.

 الثاني: تعخيف الغخيب، كنذأتو.

 : ما خالف الدياؽ.اضطبحثػاألول
                                                           

، ٛٔٔ، ٗٔٔ، ٕٜ، ٜٚ، ٕٚالسيحب فيسا كقع في القخنف مغ السعخب لمديػشي: ( ٔ)
بإشخاؼ صشجكؽ إحياء  -، تح/ التيامي الخاجي الياشسي، مصبعة فزالةٖ٘ٔ، ٚٗٔ

 لة اإلمارات العخبية الستحجة.التخاث اإلسبلمي، السذتخؾ بيغ السسمكة السغخبية كدك 
، ٜٔٔ/ٔ، ٖٛٔ، ٘ٙ/ٔ، ٕ٘/ٔمعتخؾ األقخاف في إعجاز القخنف، لمديػشي: ( ٕ)
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكت -، دار الكتب العمسيةٕٔٚ/ٔ
، ٛٚ، ٓٚ، ٜٙ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ، ٗٔمفحسات األقخاف في مبيسات القخنف لمديػشي: ص ( ٖ)

 ـ.ٕٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –ؤسدة عمـػ القخنف، دمذقتح/ د. مرصفى ديب البغا، م
، ٕٕٕ/ٕ، ٔٗ٘/ٔركح السعاني في تفديخ القخنف العطيع كالدبع السثاني لآللػسي:  (ٗ)
، ٔبيخكت، ط –، تح/ عمي عبجالبارؼ عصية، دار الكتب العمسيةٖ٘/ٗ، ٜٕ/ٗ، ٜٖٔ/ٖ

 ىػ.٘ٔٗٔ
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 ما سبب غخابتو اختبلؼ الميجات.: اضطبحثػاضثاظي

 سبب غخابتو العجسة. ما: اضطبحثػاضثاضث

 : ما كصفو الكخماني بالغخابة كليذ بغخيب.اضطبحثػاضرابع

راسةُ  ، ثع ذيَّْمُت البحَث بخاتسٍة ضسَّشتيا أىعَّ الشتائج التي تسخََّزْت عشيا الجِّ
 ، كالسػضػعات.محل الجراسة فيارس لمسرادر كالسخاجع، كاآليات القخننيةمع 

ػطظؼجػاضبحث:

 مكُتُو في ىحا البحث فقج تسثل في الخصػات اآلتية:أمَّا السشيُج الحؼ س

األلفاظ الػاردة في غخائب التفديخ لمكخماني، كاكتفيت بسا صخح  جسعتُ  -ٔ
 بو أنو مغ الغخيب.

، مع بياف الغخيبةُ  معالجة المفطة باآلية القخننية التي فييا الكمسةُ  رتُ صجَّ  -ٕ
لفطة، كاضًعا  عذخةَ  ظ سبعَ ىحه األلفا اسع الدػرة كرقع اآلية، فكانت جسمةُ 

 إياىا تحت السبحث السشاسب لجراستيا.

و نية كسا كرد في كتابو الغخائب، كألحقتُ  الكخماني في كلِّ  نزَّ  ذكختُ  -ٖ
، مع بياف رأؼ ػاؿ السفدخيغ كأىل المغة كالغخيبألق مةٍ مفرَّ  تحميميةٍ  بجراسةٍ 

ًفا ما ًحا مغ اآلراء ما أراه راجحً الباحث في كل مشيا، ُمخجِّ  كاف غيَخ ا، كُمزعِّ
، مدتذيًجا ببعس اآليات القخننية، كاألحاديث الشبػية، كاألبيات الذعخية ذلظ

 مع التػثيق مغ السرادر السعتسجة. ،متى احتاج األمخُ 

 التختيب القخنني في كضع الكمسات داخل كل مبحث. راعيتُ  -ٗ

الحفاظ عمى  أسأُؿ أْف يكػَف ىحا البحُث لبشًة مغ لبشاتِ  )وهللَا )
كلَّ  يجعلَ  ( أفْ كسا أسأُلو )حياضو، كد عغ الحَّ ك ألفاظ القخنف الكخيع، 
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، كصمَّى هللُا كسمَّع و نعع السػلى كنعع الشريخلػجيو الكخيع، إنَّ  ةً خالرأعسالشا 
 كباَرؾ عمى سيِجنا محسٍج، كعمى نِلو كصحِبو كسمَّع.

ػػد.ػطحطدػربداضطالػاضدغدػإبراعغم
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 عريف باإلمام اللرماني، وكتابه:أوّلا: الت

ػادطهػوظدبه:

ـُ َأُبػ اْلَقاِسع بخَىاُف الّجيغ محسػُد بُغ حسدَة بغ نرخ  ىػ الذيُخ اإلما
، اْلَعالُع اْلَفاِضُل اْلُسَحقُق اْلَعبلَمُة، اِفِعيُّ اْلسْرِخؼُّ مقخٌغ،  الكْخَمانيُّ الشحػؼُّ الذَّ

. ، صخفيُّ  مفدٌخ، فكيٌو، نحػؼُّ

بأبي القاسع بخىاف الجيغ الكخماني، كيعخُؼ بتاج القخاء: فيػ ُيمقَُّب 
 .(ٔ)عالٌع بالقخاءات، كأحُج العمساِء الفقياِء الشببلءِ 

 . (ٕ)أثشى عميو ياقػت الحسػؼ بأنو: كاف عجًبا في دقة الفيع كحدغ االستشباط

 .(ٔ)ابُغ الجدرؼ: إماـٌ كبيٌخ، محقٌق، ثقٌة، كبيُخ السحل كقاؿ فيو

                                                           

اف عباس، دار الغخب ، تح/ إحدٕٙٛٙ /ٙمعجع األدباء لياقػت الحسػؼ: ( ٔ)
ـ، كبغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة ٖٜٜٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔاإلسبلمي، بيخكت، ط

لبشاف/ صيجا،  -، تح/ دمحم أبػ الفزل إبخاليع، السكتبة العرخيةٕٚٚ/ٕلمديػشي: 
بيخكت،  –، دار الكتب العمسيةٕٖٔ/ٕكشبقات السفدخيغ لذسذ الجيغ الجاككدؼ السالكي: 

ة كضبط أعبلميا: لجشة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، كشبقات السفدخيغ ألحسج راجع الشدخ
 –، تح/ سميساف بغ صالح الخدؼ، مكتبة العمـػ كالحكعٜٗٔبغ دمحم األدنيػؼ: ص 

كسمع الػصػؿ إلى ، ٛٙٔ/ٚاألعبلـ لمدركمي: ـ، ك ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔالدعػدية، ط
جالقادر األرناؤكط، مكتبة إرسيكا، ، تح/ محسػد عبٖٓٔ/ٖشبقات الفحػؿ لحاجي خميفة: 

، ٔٙٔ/ٕٔـ، كمعجع السؤلفيغ لعسخ رضا كحالة الجمذقي: ٕٓٔٓتخكيا،  –إستانبػؿ
 بيخكت، دار إحياء التخاث العخبي بيخكت. -مكتبة السثشى

 .ٕٙٛٙ /ٙمعجع األدباء لياقػت الحسػؼ: ( ٕ)
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ػوظذأُته:والدُتهػ

ُفتحْت عمى  ،(ٕ)كىي بفتح الكاؼ ككدخىا ،الكخماني ندبة إلى كخماف
خة بغ حبيب بغ عبج شسذ، كذلظ في خبلفة أميخ سُ يج عبجالخحسغ بغ سَ 

، كىي كاليٌة مذيػرٌة، كناحيٌة كبيخٌة (ٖ)(السؤمشيغ عثساف بغ عفاف )
اف ببلد كقخػ كمجف كاسعة، بيغ فارس كمكخاف كسجدت معسػرٌة، ذاتُ 

فارس، كشسالّييا مفازة  يا أرُض كخخاساف، فذخقيُّيا مكخاف كمفازة، كغخبيُّ 
فارس، كىي ببلٌد كاسعُة الخيخات كافخُة الغبلت، كثيخُة  يا بحخُ خخاساف، كجشػبيُّ 
، ُتذبَُّو بالبرخة في كثخة التسػر كجػدتيا كالزخع كالسػاشيالشخل كالدرع 
 .(ٗ)كسعة الخيخات

ُف كثيخ مغ العمساء الحيغ أىسمت السرادُر ذكخ كالكخماني شأُنُو شأ
كاف كثيٌخ مشيا أشار إلى أنو لع ُيَفارؽ َكششو َكاَل  نذأتيع ككالدتيع، كإفْ 

                                                                                                                         
== 

: مكتبة ابغ تيسية، ، الشاشخٜٕٔ/ٕغاية الشياية في شبقات القخاء البغ الجدرؼ:  (ٔ)
 .ٜٙٔ/ٚاألعبلـ: ج. بخجدتخاسخ، ك  :ىػٖٔ٘ٔعشي بشذخه ألكؿ مخة عاـ 

ىػ، كمعجع ٕٕٗٔ، ٔ، دار الكتب العمسية، بيخكت، طٗٔٔالبمجاف لميعقػبي: ص ( ٕ)
ـ، كمخاصج االشبلع ٜٜ٘ٔ، ٕ، دار صادر، بيخكت، طٗ٘ٗ/ٗالبمجاف لياقػت الحسػؼ: 

، ٔ، دار الجيل، بيخكت، طٓٙٔٔ/ّٖي الجيغ الحشبمي: عمى أسساء األمكشة كالبقاع لرف
 ىػ.ٕٔٗٔ

، كنكاـ السخجاف في ذكخ السجائغ السذيػرة في كل مكاف ٘ٔٔالبمجاف لميعقػبي: ص ( ٖ)
 ىػ.ٛٓٗٔ، ٔ، عالع الكتب، بيخكت، طٛٚإلسحاؽ بغ الحديغ السشجع: ص 

لعباد لدكخيا القدكيشي: ، كنثار الببلد كأخبار اٗ٘ٗ/ٗمعجع البمجاف لياقػت الحسػؼ:  (ٗ)
 .ٓٙٔٔ/ٖبيخكت، كمخاصج االشبلع:  –، دار صادرٕٚٗ
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، مسا يعشي أف كالدتو كانت بيا، كنذأتو كدراستو كتمكيو العمػـ عغ (ٔ)َرحل
 عمسائيا كحياتو كميا كانت ىشاؾ.

ػ:(2)صتبه

، كاف الذيخ الكخماني رجبًل مػسػ  عيِّا، فقج بخع في كثيخ مغ العمـػ
ثشاء  ككانت لو فييا السؤلفات التي امتازت بالتشػع كالجػدة، مسا جعمو محلَّ 

 ، كمغ أىع ىحه السؤلفات:(ٖ)كحدغ االستشباط ،العمساء في دقة الفيع

 . (ٗ)اإلفادة في الشحػ

 .(٘)اإليجاز في الشحػ، كىػ مخترخ كتاب اإليزاح ألبي عمي الفارسي

ة َكاْلَبَياف، يحكخ ِفيِو اآْلَيات الْ  ُبْخَىاف ِفي َتْػِجيو متذابو اْلُقْخنف َكَما ِفيِو مغ اْلحجَّ
الستذابيات الَِّتي َكقع تكخارىا ِفي اْلُقْخنف اْلَعِطيع كسببيا كفائجتيا كحكستيا 

 .(ٙ)َكذكخ ِفيِو لب التفاسيخ
                                                           

، ٕٚٚ/ٕ، كبغية الػعاة لمديػشي: ٕٙٛٙ /ٙمعجع األدباء لياقػت الحسػؼ:  (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕكشبقات السفدخيغ لذسذ الجيغ الجاككدؼ السالكي: 

ألعبلـ: ا، ك ٜٕٔ/ٕ، كغاية الشياية: ٕٙٛٙ /ٙمعجع األدباء لياقػت الحسػؼ: ( ٕ)
كسمع الػصػؿ إلى  ،ٜٗٔكشبقات السفدخيغ ألحسج بغ دمحم األدنيػؼ: ص ، ٜٙٔ/ٚ

، كمعجع السؤلفيغ لعسخ رضا كحالة الجمذقي: ٖٓٔ/ٖشبقات الفحػؿ لحاجي خميفة: 
ٕٔ/ٔٙٔ. 

 .ٕٙٛٙ /ٙمعجع األدباء لياقػت الحسػؼ: ( ٖ)
 .ٔٛ/ٔكقج ذكخه صاحب كذف الطشػف،  (ٗ)
الطشػف باسع: )مخترخ اإليزاح( يشطخ: كذف الطشػف:  كقج ذكخه صاحب كذف (٘)
ٔ/ٕٔٔ. 
 .ٕٔٗ/ٔكقج ذكخه صاحب كذف الطشػف:  (ٙ)
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 خط السراحف.

 .(ٔ)شخح المسع في الشحػ البغ جشي

تفديخ كعجائب التأكيل، كىػ محل الجراسة، كقج أشار إليو الديػشي غخائب ال
 .(ٕ)في اإلتقاف، كبيغ أف اسسو "اْلَعَجاِئُب َكاْلَغَخاِئُب"

 .(ٖ)لباب التفاسيخ أك لباب التأكيل، كعجائب التأكيل

 الشطامي في الشحػ اخترخه مغ المسع البغ جشي.

ب الغاية في القخاءات العذخ اليجاية في شخح غاية ابغ ميخاف، كىػ شخح لكتا
البغ ميخاف أحسج بغ الحديغ الشيدابػرؼ، إماـ عرخه في القخاءات، الستػفى 

 . (ٗ)قٖٔٛسشة 
ػذغوخهػوتالطغذه:

ػأعمػذغوخه:

كالجه حسدة بغ نرخ أبػ محسػد الكخماني، مقخٌغ مترجٌر، قخأ بالعذخ  -ٔ
 .(٘)، كسا يقػؿ ابغ الجدرؼ كغيخىا، كقخأ عميو ابشو محسػد

دمحم بغ حامج بغ الحدغ الخيَّاـ الصػسي، مقخٌغ مترجٌر، ركػ القخاءات  -ٕ
عغ عبيجهللا بغ دمحم الصػسي، كعبجهللا بغ الحديغ الشيدابػرؼ، كركػ 

                                                           

 .ٕٙ٘ٔ/ٕكقج ذكخه صاحب كذف الطشػف:  (ٔ)
 .ٕٚٗ/ٔككذف الطشػف:  ،ٜٙٔ/ٚ، كيشطخ: األعبلـ: ٖٕٔ/ٗ( اإلتقاف: ٕ)
 .ٔٗ٘ٔ/ٕكقج ذكخه صاحب كذف الطشػف:  (ٖ)
 ،ٖٖٕ/ٔاقػت: يشطخ: معجع األدباء لي (ٗ)
 .ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٔغاية الشياية:  (٘)
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القخاءات عشو محسػد بغ حسدة الكخماني، كاف مميَح الكبلـ في الػعع، كفاتو 
 .(ٔ)قٜٛٗسشة 

ػتالطغذه:

حسج أبػ القاسع الدمخذخؼ جار هللا: الدمخذخؼ: محسػد بغ عسخ بغ أ -ٔ
ـَ  ـُ الكبيُخ في التفديخ كالحجيث كالشحػ كالمغة كعمع البياف، كاف إما اإلما
عرخه غيخ مجافع، ُتَذجُّ إليو الخحاُؿ، متفشًشا في عمػـ شتى، معتدلّي السحىب 
مجاىًخا بحلظ، كلو مغ الترانيف: الكذاؼ في تفديخ القخنف، كالفائق في 

ث، كمعجع أساس الببلغة، كالسدتقرى في األمثاؿ، كربيع غخيب الحجي
األبخار في األدب كالسحاضخات، كغيخ ذلظ كثيخ، كانت كالدتو يػـ األربعاء 

ق بدمخذخ، كتػفي ليمة عخفة ٚٙٗالدابع كالعذخيغ مغ شيخ رجب سشة 
، بعج رجػعو مغ مكة، رحسو هللا تعالىقٖٛ٘سشة  ، (ٕ)، بجخجانية خػارـز

مغ عمػـ القخنف  يػشي بتمسحتو عمى يج الكخماني فقاؿ: "فإفَّ كقج صخح الد
كسا أكضحتو في اإلتقاف ككتاب  ،العطيع مشاسبَة مصالع الدػر كمقاشعيا

ح بحلظ السحققػف: كراحب الكذاؼ كشيخو محسػد أسخار التشديل، كقج صخَّ 
 .(ٖ)بغ حسدة الكخماني صاحب البخىاف في متذابو القخنف

                                                           

، كالسحسجكف مغ الذعخاء كأشعارىع لجساؿ الجيغ القفصي: ٗٔٔ/ٕغاية الشياية:  (ٔ)
 ـ. ٜٓٚٔىػ/ ٜٖٓٔ، تح/ حدغ معسخؼ، كحسج الجاسخ، دار اليسامة، ٜٕٔ

 . ٛٙٔ/٘كما بعجىا، ككفيات األعياف:  ٕٚٛٙ/ٙمعجع األدباء:  (ٕ)
، تح/ د. ٙٗ، ٘ٗع في تشاسب السقاشع كالسصالع لمديػشي: ص مخاصج السصال (ٖ)

 -عبجالسحدغ بغ عبجالعديد العدكخ، مكتبة دار السشياج لمشذخ كالتػزيع، الخياض
 ىػ.ٕٙٗٔ، ٔالدعػدية، ط
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 أبػ عبجهللا الذيخازؼ الفارسي الفدػؼ، ُيعخُؼ بابغ نرخ بغ عمي بغ دمحم -ٕ
أبي مخيع الشحػؼ: أستاٌذ عارٌؼ، كىػ خصيُب شيخاز كعالُسيا كأديُبيا كالسخجػُع 
إليو في األمػر الذخعية كالسذكبلت األدبية، أخح عغ محسػد بغ حسدة 
الكخماني، كصشف تفديخ القخنف كشخح اإليزاح لمفارسي، كالسػضح الحؼ 

 .(ٔ)ق٘ٙ٘ؿ عمى تسكشو في الفغ، تػفي بعج سشة يج

فخخ الجيغ أبػ السعالي نرخ بغ عمي بغ دمحم، الذيخازؼ الفارسي، يعخؼ  -ٖ
بالخكيع السفّدخ، فارٌس في المغة كالشحػ، ككاحُج شيخاز في اإلثبات كالسحػ، لو 
ترانيُف في تفديخ القخنف كشخح اإليزاح، ككاف يخصب في كل جسعة 

ذائو ال يعيجىا مخة أخخػ، قخأ عمى تاج القخاء محسػد بغ حسدة بخصبة مغ إن
في عمع القخاءات الثساني، ككتاب « السػضح»الكخماني، كمغ ترانيفو كتاب 

في عمل القخاءات الذػاّذ، « السشتقى»، ككتاب «اإلفراح في شخح اإليزاح»
 .(ٕ)ق، كقج ناىد الدبعيغٕٚ٘ككانت كفاتو بعج سشة 

ػوساته:

تخجسػه سشة كفاتو تحجيًجا، بل يقػلػف: َكَكاَف ِفي ُحُجكد اْلَخْسدِساَئِة، م لع يحكْخ 
: تػفي بقػلو، كلع يشز عمى سشة كفاتو إال صاحُب األعبلـ (ٖ)َكُتػفِّي بْعجَىا

                                                           

، كبغية الػعاة لمديػشي: ٖٖٚ/ٕ، كيشطخ: غاية الشياية: ٜٕٗٚ /ٙمعجع األدباء:  (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕجيغ السالكي: ، كشبقات السفدخيغ لذسذ الٖٗٔ/ٕ
، تح/ دمحم ٕٙٔ/ٖمجسع اآلداب في معجع األلقاب لكساؿ الجيغ الفػشي الذيباني:  (ٕ)

 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي، إيخاف، ط -الكاضع، مؤسدة الصباعة كالشذخ
، كشبقات السفدخيغ لذسذ ٕٚٚ/ٕ، كبغية الػعاة: ٜٕٔ/ٕغاية الشياية: ( يشطخ: ٖ)

 .ٔٙٔ/ٕٔ، كمعجع السؤلفيغ لعسخ رضا بغ كحالة: ٕٖٔ/ٕغ السالكي: الجي
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فجداه هللُا )تعالى( خيخ الجداء، كأْجدؿ لو ، (ٔ)ـٓٔٔٔىػ/ نحػ ٘ٓ٘نحػ 
 السثػبة كالعصاء.

ػتطرغفػاضعرغب،ػوظذأته:

شَّطِخ في كتِب الغخيِب، كاستقخاِء السعاجِع العخبيِة كأقػاِؿ العمساِء بال
فييا، يتزُح أفَّ مادة )غ ر ب( تجكُر حػؿ الخفاء كالبعج كالغسػض، فالُغْخبة: 

كالَغخيُب: االغتخاُب مغ الػشغ، كَغَخَب فبلٌف عشَّا َيْغُخب َغْخًبا: أؼ َتَشحَّي، 
متباعج: غخيٌب، كلكل شيٍء فيسا بيغ  ، كُيقاُؿ لكل(ٕ)الغامس مغ الكبلـ

جشدو عجيع الشطيخ غخيٌب، كالعمساُء غخباٌء لقمتيع فيسا بيغ الُجيَّاؿ، كالُغَخاب 
سسي لكػنو ُمْبِعًجا في الحىاب، كالَغْخب: الحىُب لكػنو غخيًبا فيسا بيغ الجػاىخ 

 .(ٖ)األرضية

: فبلٌف ُيعخب كتكمَّع فأغخَب إذا جاء بغخائب الكبلـ كنػادِرِه، كتقػؿ
كبلمو كُيغخب فيو، كفي كبلمو غخابة، كغخب كبلمو، كقج غخبت ىحه الكمسة 

 .(ٗ)أؼ غسزت فيي غخيبة

                                                           

 . ٜٙٔ/ٚ( األعبلـ: ٔ)
، تح/ د. ٔٔٗ، ٓٔٗ/ٗ(: باب الغيغ كالخاء، كالباء معيسا) بغ أحسج( العيغ لمخميل ٕ)

ميجؼ السخدكمي، كد. إبخاليع الدامخائي، سمدمة السعاجع كالفيارس، كيشطخ: الرحاح 
، تح/ أحسج عبجالغفػر ٕٜٔ، ٜٔٔ/ٔ)غ ر ب(:  بية( لمجػىخؼ )تاج المغة كصحاح العخ 

 ـ.ٜٜٓٔ، ٗعصار، دار العمع لمسبلييغ ط
، تح/ صفػاف عجناف الجاكدؼ، ٘ٓٙالسفخدات في غخيب القخنف لمخاغب األصفيانى:  (ٖ)

 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔدمذق بيخكت، ط -دار القمع، الجار الذامية
تح/ دمحم باسل عيػف الدػد، دار  ،ٜٚٙ/ٔ: )غ ر ب(أساس الببلغة لمدمخذخؼ  (ٗ)

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –الكتب العمسية، بيخكت 
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كأما في االصصبلح فيذيخ الجخجاني إلى أفَّ الغخابة أف تكػف الكمسُة 
، كزاد عميو التيانػؼ: (ٔ)كحذيًة غيَخ ضاىخة السعشي، كال مأنػسة االستعساؿ

الكمسُة غيَخ ضاىخة السعشي، كال مأنػسَة االستعساؿ سػاء  "الغخابة: أف تكػف 
 .(ٕ)كانْت بالشطخ إلى األعخاب الُخمَّز، أك بالشطخ إليشا"

ُج ما ذىب إليو الجكتػر/ عبجالسشعع كىحه الديادة مغ التيانػؼ تؤكِّ 
عبجهللا دمحم )رحسو هللا تعالى( أفَّ الغخيَب ليذ كصًفا قائًسا بحات المفع، كإنسا 

 أمٌخ ندبيّّ يختبُط بالسقاـ كحاؿ السخاشب، ككحلظ بالدماف الحؼ قيل فيو. ىػ

درجات الغخيب بسقجار العشاية بحفطو، حتى  ذلظ تفاكتُ  كمسا يؤكجُ 
ا أف ال ُيعجَّ غخيًبا إال ما ذىب معشاه كشاىُجُه مغ العمع، كسا يؤيُج يبمغ أحيانً 

ال سيسا غخيب القخنف ذلظ إمكانية شخح الغخيب كتفديخه لجػ الكثيخيغ، ك 
 .(ٖ)الكخيع، كالحجيث الشبػؼ الذخيف

كججيٌخ بالحكخ أف الغخيب في ساحة األلفاظ القخننية مرخكٌؼ إلى 
ػشي كالػحذي، كىػ بحلظ ال يخل بفراحة السعشى، كبعيٌج تساـ البعج عغ الحُ 

الكمسة القخننية، بل يعج مغ كجػه إعجازىا حالة كقػؼ ذكؼ الفراحة أماـ 
 .(ٗ)مذجكىيغ تارة، كباحثيغ في مشطػميع كمشثػرىع تارة أخخػ  معشاىا

                                                           

، ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء ٔٙٔكتاب التعخيفات لمذخيف الجخجاني: ص  (ٔ)
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔلبشاف، ط–بإشخاؼ الشاشخ، دار الكتب العمسية بيخكت 

تح/ د. عمي دحخكج، مكتبة لبشاف ، ٕٓ٘ٔ/ٕكذاؼ اصصبلحات الفشػف لمتيانػؼ:  (ٕ)
  ـ.ٜٜٙٔ، ٔبيخكت، ط –ناشخكف 

عبجالسشعع عبجهللا دمحم: ص الدجدتاني لغػيِّا في ضػء كتابو تفديخ غخيب القخنف د.  (ٖ)
   ـ.ٜٜٙٔق/ ٚٔٗٔ، ٔ، طٖٓ

 . ٖٔ: ص الدجدتاني لغػيِّا (ٗ)
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في ىحا السقاـ ىي التي تكػف حدشًة مدتغخبًة في  الغخيبةُ  فالمفطةُ 
 .(ٔ)الشاس يا كسائخُ بحيث ال يتداكػ في العمع بيا أىمُ التأكيل، 

ػتارغخػاضتأضغفػسيػزرغبػاضػرآن:

ًة في فيع القخنف ( صعػبالرحابُة في عيج رسػؿ هللا ) جِ جِ يَ  لعْ 
الكخيع أك الحجيث الشبػؼ الذخيف؛ ألفَّ القخنف ندؿ بمغتيع، كىع أدرػ الشاس 

( كىػ بيغ ضيخانْييع، سألػا رسػؿ هللا ) بو، فإذا ما التبذ عمييع شيءٌ 
 .(ٕ)فيػضُح ليع السعشى السخاد، كيديح الغسػض عغ المفع بسا يػضحو كيبيشو

ِ ب ( َقاَؿ: َلسَّا َنَدَلْت َىِحِه اآلَيُة: ُغ مدعػد )مغ ذلظ ما ركاه َعْبُجَّللاَّ
]األنعاـ:  چڀڀپٱٻٻ ٻٻپپپچ
( َكَقاُلػا: َأيَُّشا َلْع َيْطِمْع َنْفَدُو؟ َفَقاَؿ [ َشقَّ َذِلَظ َعَمى َأْصَحاِب الشَِّبيِّ )ٕٛ

( ِ ٹ ٹ  چاُف اِلْبِشِو: (: "َلْيَذ َكَسا َتُطشُّػَف، ِإنََّسا ُىَػ َكَسا َقاَؿ ُلْقسَ َرُسػُؿ َّللاَّ

]لقساف:  چٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ 
ٖٔ]"(ٖ). 

كالحؼ شخح فيو كثيًخا  ()جُّ التفديُخ السشدػُب إلى ابغ عباس كُيعَ 
مغ غخيب القخنف، داعًسا إياه بسرادقو مغ كبلـ العخب، أقجـَ ما كصل إليشا 

                                                           

 بي، د ت.، الشاشخ: دار الكتاب العخ ٜٗ/ٕتاريخ نداب العخب لمخافعي: ( ٔ)
ق/ ٕٙٗٔ، ٕ، طٜٕدراسات في السعاجع الخاصة د. عبجالتػاب األكخت: ص ( ٕ)

 ـ.ٕٙٓٓ
، تح/ دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة ٛٔ/ٜصحيح البخارؼ: ( ٖ)

ىػ، كصحيح ٕٕٗٔ، ٔ)مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخقيع دمحم فؤاد عبج الباقي(، ط
 بيخكت. –الباقي، دار إحياء التخاث العخبيدمحم فؤاد عبج، تح/ ٗٔٔ/ٔمدمع: 
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شي كيصمق عميو في ىحا الذأف، مسا جعل العمساء يعتشػف بو، فيجسعو الديػ 
 .(ٔ)َمَداِئل َناِفِع ْبِغ اأْلَْزَرؽِ 

العرػر، حتى َأْفَخَدُه  خِّ في غخيب القخنف عمى مَ  ثع تػالى الترشيفُ 
بغ  ، مشيع: أبافُ (ٕ)-كسا يقػؿ الديػشي–ِبالتَّْرِشيِف َخبَلِئُق اَل ُيْحَرْػَف 

(، قٜٚٔبغ أنذ )ت  ق(، كمالظُ ٔٗٔتغمب بغ رباح أبػ سعيج البكخؼ )ت 
ق(، كأبػ ٖٕٓبغ شسيل )ت  ق(، كالشزخُ ٜ٘ٔكأبػ فيج مؤرج الدجكسي )ت 

بغ سبلـ )ت  ق(، كأبػ عبيج القاسعُ ٕٓٔبغ السثشى )ت  عبيجة معسخُ 
بغ  ق(، ومحسجُ ٕٖٔدريج )ت  ق(، كابغُ ٕٙٙقتيبة )ت  ق(، كابغُ ٕٕٗ

ق(، كأبػ ٕٓ٘األصفياني )ت  ق(، كالخاغبُ ٖٖٓعديد الدجدتاني )ت 
 .(ٖ)ق(، كغيخىع٘ٗٚحياف )ت 

كمغ ىؤالء: محسػد بغ حسدة بغ نرخ، أبػ القاسع بخىاف الجيغ 
ىػ(، ككتابو: غخائب التفديخ كعجائب ٘ٓ٘الكخماني، كيعخؼ بتاج القخاء )ت 

 التأكيل، كىػ محل الجراسة.
ػ ػاضصرطاظيػثاظًغا: ػوطظؼج ػاضتأوغل( ػورجائب ػاضتغدغر ػ)زرائب صتاب
ػ:سغه

                                                           

 .٘ٓٔ/ٕاإلتقاف: ( ٔ)
 .ٖ/ٕاإلتقاف: ( ٕ)
ىػ/ ٕٙٗٔ، ٕ، طٚٔالسعاجع العخبية بيغ االبتكار كالتقميج د. أحسج شو سمصاف: ص ( ٖ)

 .ٖٓـ، كدراسات في السعاجع الخاصة د. عبجالتػاب األكخت: ص ٕ٘ٓٓ
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 ، العطيسةِ الذأفِ  الجميمةِ  ( مغ الكتبِ يخغخائب التفد) ُيَعجُّ كتابُ 
 كتاٌب رائٌع في عباراتو، حافٌل بجميل أبحاثو، متسيدٌ  –بحقٍّ –، فيػ القجرِ 

 بدبلسة السشصق، كحدغ الفيع، فخخج أسمػبو سيبًل رصيًشا كاضًحا.

كقج كاف الكخماني محبِّا لبلخترار كاإلجساؿ، مبتعًجا عغ اإلمبلؿ،  
لعبارة السػجدة السؤدية إلى الغخض مغ أقرخ شخيق، عمى ا مسا جعمو يعتسجُ 

كأكجدُت ألفاضُو مغ غيِخ إششاب، كىػ ما أشار إليو في مقجمة كتابو بقػلو: "
فإف ُمجَتشى كشػز العمع في اختياره، كحدِغ َجْسعِو كاختراِرِه، كلع أشتغْل 
 بحكِخ اآليات الطاىخة، كالػجػه السعخكفة الستطاىخة، كال بحكخ األسباب
كالشدكِؿ كالقرز كالفرػِؿ، فإني قج أكدعُت جسيُع ذلظ في كتابي السػسـػ 
بػ "لباب التفاسيخ"، مغ غيخ إفخاٍط مشي فيو كال تقريخ، مدتعيًشا باهلل كمعتسًجا 

 . (ٔ)"عميو، إنو كلي اإلعانة كالتػفيق

)غخائب التفديخ( كتاًبا مخترًخا مغ ناحية، مػسػعيِّا  -بحلظ–فخخج  
، كسا قاـ القخاءات كاإلعخاب كالمغة كالتفديخأخخػ، فيػ يجسع بيغ مغ ناحية 

صاحُبو بتحميل ألفاظ القخنف الكخيع تحميبًل دقيًقا، معتسًجا في ذلظ عمى أقػاؿ 
األئسة الدابقيغ، مع عشاية خاصة بالمغات الستعجدة لمكبائل العخبية، ببياف 

أف تكثخ  –إذف–فريحيا مغ رديئيا، كمذيػرىا مغ غخيبيا، فبل عجَب 
مرادُره في القخاءات كالمغة كالشحػ كالتفديخ كغيخىا، كالتي كاف الكخماني 
أميًشا تجاىيا غاية األمانة، حيث يخدُّ كلَّ رأؼ إلى صاحبو، كيعدك كلَّ قػؿ 

 إلي قائمو بكل دقة كأمانة.

                                                           

 .ٛٛ/ٔ: غخائب التفاسيخ لمكخماني (ٔ)



 

4378 

كمغ أشيخ ىحه السرادر: معاني القخنف لمفخاء، كمعاني القخنف 
الحجة ألبي عمي الفارسي، كالغاية في القخاءات العذخ البغ كإعخابو لمدجاج، ك 

ميخاف، كمجاز القخنف ألبي عبيجة، كمذكل إعخاب القخنف البغ قتيبة 
 .  (ٔ)كغيخىا

كقج بشى الكخماني كتابو عمى أسذ قػيسة، فإنو لْع يتخؾ رأًيا تفديخيِّا 
مع اآلراء دكف أف ُيدشجه إلى الرحابة أك التابعيغ أك غيخىع، ككحلظ فعل 

الشحػية كالمغػية، ككثيخ مغ القخاءات الذاذة، حتى حيشسا كاف ُيبيُع أحياًنا 
 ا.فيقػؿ: قيل كحا، ال يخمػ مغ سشج أيًز 

كىحا يخدُّ عمى حاجي خميفة اتيامو لمذيخ الكخماني بأنو يتكمَُّع في 
القخنف ببل سشٍج كال نقٍل عغ الدمف، كال رعاية لؤلصػؿ الذخعية، كالقػاعج 

، فقج نقل الذيخ )رحسو هللا تعالى( عغ مفدخؼ الرحابة عمى سبيل (ٕ)العخبية
السثاؿ: كابغ عباس في أكثخ مغ مائتي مػضٍع، في القخاءات كالمغة 
كالتفديخ كاألشعار كالقرز، كسا نقل عغ كبار الرحابة كعبجهللا بغ 

بغ كعب  بيِّ مدعػد، كالديجة عائذة، كالديجة أـ سمسة، كعبجهللا بغ عسخ، كأُ 
)رضي هللا تعالى عشيع أجسعيغ(، ككحلظ عغ كبار التابعيغ: كالحدغ 

، كالزحاؾ، ؼِّ جِّ مػضًعا، كسعيج بغ جبيخ، كالدُّ  ٖٓٔالبرخؼ قخابة الػ 
 كعكخمة، كقتادة، كمجاىج كغيخىع.

                                                           

 .ٚقجمة غخائب التفاسيخ: ص م( ٔ)
 .ٕٚٗ/ٔكذف الطشػف: ( ٕ)
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كسا نقل عغ كبار السفدخيغ الستقجميغ: كالفخاء، كالدجاج، كابغ جخيخ 
، كأبي الميث الدسخقشجؼ، كالساكردؼ، كأبي جعفخ الصبخؼ، كالكمبي، كالثعمبي

 .(ٔ)الشحاس، كغيخىع

كىاؾ األلفاظ التي كصفيا الكخماني بالغخابة، مع معالجتيا في السبحث 
 السشاسب لجراستيا:

    

  

                                                           

 .ٚمقجمة غخائب التفاسيخ لمكخماني: ص ( ٔ)
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 .ما خالف السياق :ملبحث األولا

قاؿ الكخماني: "نميغ: السعخكُؼ فيو السجُّ كالقرُخ، كالغخيُب: ما أجازه  -ٔ
عُزيع مغ التذجيِج بسعشى: قاصجيغ، كتقجيُخُه: نجُعػؾ قاصجيَغ باَبظ، راجيَغ ب

وهللا -رحسَتظ، كقيَل: نعبُجُؾ كندتعيُشظ قاصجيغ، كفيو بعٌج كخبلُؼ الجسيػر 
 .(ٔ)"–أعمع

ـُ       في ىحا الشّزِ إلى أفَّ لفطة )نميغ( معخكٌؼ فييا الكخماني أشار اإلما
مغ غخائب التفديخ أف بعزيع ُيجيد التذجيج فييا  السجُّ كالقرُخ، كبيَّغ أفَّ 

عمى أفَّ السعشى: قاصجيغ، كيكػف التقجيخ: نجعػؾ قاصجيغ بابظ، راجيغ 
 الجسيػر. رحستظ، كاستبعجه مبيًشا أنو خبلؼُ 

َي بو الفعُل كمعشاه: استجْب، كإليو ذىب  ك)نميغ(: صػٌت ُسسِّ
يْت بيا األفعاُؿ التي « ُمعَّ ُركيج، كَحيَِّيْل، كىَ »، كسا أفَّ (ٕ)األخفر أصػاٌت ُسسِّ

، كَقاَؿ ثعمب: كحقُّو ِمَغ (ٖ)كسا ذكخ الدمخذخؼ « أميْل، كأسخْع، كأقبلْ »ىي 
اإِلعخاب الػقُف؛ أَلنو ِبَسْشِدَلِة اأَلْصػاِت ِإَذا َكاَف غيَخ ُمْذَتقٍّ ِمْغ فعٍل، ِإالَّ َأف 

اِكَشيْ  ِغ َكَلْع ُتكدخ الشػُف ِلِثَقِل اْلَكْدَخِة َبْعَج اْلَياِء، َكَسا الشُّػَف ُفِتحت ِفيِو اِلْلِتَقاِء الدَّ
َفَتُحػا َأيَغ ككيَف، َكُىَػ مبشيّّ َعَمى اْلَفْتِح ِمْثَل َأيَغ َكَكْيَف اِلْجِتَساِع 

                                                           

 .٘ٓٔ/ٔ( غخائب التفديخ لمكخماني: ٔ)
د. دمحم عبجالعديد بديػني، الشاشخ: كمية تح/ ، ٜٙ/ٔ: األصفياني تفديخ الخاغب (ٕ)

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ: ٔجامعة ششصا، ط -اآلداب
، تح/ الذيخ عادؿ أحسج عبجالسػجػد، مكتبة ٚٔ/ٔلمدمخذخؼ:  تفديخ الكذاؼ (ٖ)

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالعبيكاف، ط
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اِكَشْيغِ  الفتح مع الياء أخف مغ سائخ الحخكات، كسا يقػؿ ابغ  ، ككأفَّ (ٔ)الدَّ
 .(ٕ)عصية

ف معشى المفطة قبل الذخكع في شخيقة نصقيا، كججيٌخ بالحكخ بيا
 فممُعمساِء في معشاىا محاىُب شتَّى:

ابُغ عباس كالحدُغ  وقال ،معشى نميغ: كحلظ فميُكْغ، أك كحلَظ فاْفَعلْ األكؿ: 
 .(ٖ)اْلَبْرِخؼُّ 

                                                           

ىػ، ٗٔٗٔ، ٖدار صادر بيخكت، ط، ٕٙ/ٖٔ ( لداف العخب البغ مشطػر )أ ـ ف(:ٔ)
 –، تح/ عبجالجميل شمبي، عالع الكتبٗ٘/ٔكيشطخ: معاني القخنف كإعخابو لمدجاج: 

تح/ ، ٚٙلداىخ في غخيب ألفاظ الذافعي لؤلزىخؼ: ـ، كاٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔبيخكت، ط
عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ لمعيشي: مدعج عبجالحسيج الدعجني، دار الصبلئع، 

ىػ/ ٕٔٗٔ، ٔ، تح/ عبجهللا محسػد عسخ، دار الكتب العمسية بيخكت لبشاف، طٚٗ/ٙ
 ـ.ٕٔٓٓ

تح/ عبجالدبلـ ، ٓٛ/ٔ السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد البغ عصية:( ٕ)
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –عبجالذافي دمحم، دار الكتب العمسية

، تح/ د. حاتع صالح ٙٙيشطخ: الداىخ في معاني كمسات الشاس البغ األنبارؼ  (ٖ)
ـ، كتفديخ البغػؼ )معالع ٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –الزامغ، مؤسدة الخسالة

 –السيجؼ، دار إحياء التخاث العخبي ، تح/ عبجالخزاؽٚٚ/ٔالتشديل في تفديخ القخنف(: 
تح/ ، ٕٚ/ٔ: الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ البغ األثيخىػ، ٕٓٗٔ، ٔبيخكت، ط

، ـٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔشاىخ أحسج الداكػ، كمحسػد دمحم الصشاحي، السكتبة العمسية، بيخكت، 
السحيط ، كالقامػس السكتبة العمسية، بيخكت، ٕٗ/ٔكالسرباح السشيخ لمفيػمي )أ ـ ف(: 

، ٕتح/ مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة، ط، ٙٚٔٔلمفيخكزنبادؼ )أ ـ ف(: ص 
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ
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مجاىٌج كاْلَحَدُغ ذلظ إلى ذىب  (،) اسٌع مغ أسساء هللا (نميغ) أفَّ كالثاني: 
حو ابُغ قتيبة بقػلو: كأفَّ ، ككضَّ (ٖ)، كالبشجنيجي(ٕ)الخميلُ  سا، ككافقي(ٔ)اْلَبْرِخؼُّ 

السرمي قاؿ: يا هللا، كأضسخ استجْب لي؛ ألنو ال يجػُز أف يطيخ بيحا في 
ىحا السػضع مغ الربلة إذا كاف كبلًما ثع تححؼ يا الشجاء، كأصميا: يا أميغ 

ما تجخؼ ىحه الكمسة عمى  بسعشى هللا، ثع تححُؼ ىسدة نميغ استخفاًفا لكثخة
ألدشة الشاس كيخخجػنيا مخخج مغ يقػؿ: َنَزْيُج يخيج: يا زيُج، كَنراكُب يخيُج: يا 

  .(ٗ)راكبُ 

                                                           

، كتيحيب المغة لؤلزىخؼ )كتاب اليسدة باب الشػف ٙٙيشطخ: الداىخ البغ األنبارؼ:  (ٔ)
ليجاية تح/ عبجالدبلـ ىاركف، الجار السرخية لمتأليف كالتخجسة، كا، ٖٚٙ/٘ٔكالسيع(: 

لى بمػغ الشياية في عمع معاني القخنف كتفديخه كأحكامو، كجسل مغ فشػف عمػمو، لسكي إ
، السحقق: مجسػعة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا كالبحث ٘ٔٔ/ٔبغ أبي شالب، 

، كالسصمع ٜٚ/ٔالسحخر الػجيد: ك ـ، ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔجامعة الذارقة، ط -العمسي
، صشع/ دمحم بذيخ اإلدلبي، السكتب اإلسبلمي ، ٖٜمي: عمى أبػاب السقشع لمبعمي الحشب

، ٕٗ/ٔ، كالسرباح )أ ـ ف(: ٕٚ/ٖٔـ، كالمداف )أ ـ ف(: ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٖط
 .ٙٚٔٔكالقامػس السحيط )أ ـ ف(: 

 .ٜٖٛ/ٛالعيغ )باب الشػف كالسيع كاليسدة معيسا(:  (ٕ)
 -العصية، الجسيػرية العخاقية، تح/ د. خميل إبخاليع ٛ٘ٙالتقفية في المغة لمبشجنيجي: ( ٖ)

 ـ.ٜٙٚٔبغجاد،  –إحياء التخاث اإلسبلمي، مصبعة العاني -كزارة األكقاؼ
، تح/ أحسج صقخ، دار الكتب العمسية ٕٔيشطخ: غخيب القخنف البغ قتيبة: ص  (ٗ)

عمى صحاح اآلثار لمقاضي ، كمذارؽ األنػار ٛ٘ٙـ، كالتقفية: ٜٛٚٔىػ/ ٜٖٛٔ
البغ مغ حجيث الرحيحيغ ككذف السذكل  عتيقة كدار التخاث،السكتبة ال، ٖٛ/ٔ عياض:
 الخياض. ،تح/ عمي حديغ البػاب، الشاشخ: دار الػشغ، ٕٙٗ/ٔالجػزؼ 
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ه األزىخؼ قائبًل: َكَلْيَذ َيِرحُّ   (َيا َّللاَُّ )َأنو ِبَسْشِدَلِة  -َكَسا َقاَلُو أَىُل المَُّغةِ -كردَّ
َكَسا َقاَؿ لُخِفَع ِإَذا ُأْجِخؼ فيقاؿ: نميُغ، َكَلْع ؛ ألنو لػ َكاَف (اْسَتِجْب ِلي)كَأضسخ 

 .(ٔ)َيُكْغ َمْشُرػًبا

َفو أبػ البقاء بػجييغ:   كسا َضعَّ

 ِ  اَل ُتْعَخُؼ ِإالَّ َتَمكًِّيا، َكَلْع َيِخْد ِبَحِلَظ َسْسٌع.( )َأَحُجُىَسا: َأفَّ َأْسَساَء َّللاَّ

عِّ؛ أِلَنَُّو ُمَشاَدػ َمْعِخَفٌة َأْك َمْقُرػدٌ َكالثَّاِني: َأنَُّو َلْػ َكاَف َكَحِلَظ لَ   .(ٕ)ُبِشَي َعَمى الزَّ

و الفارسي قػَؿ َمْغ جعمو اسًسا هلل  عمى معشى أفَّ فيو ضسيًخا  (تعالى)ككجَّ
 .(ٖ)؛ ألنو اسُع فعٍل، كىػ تػجيٌو حدغٌ (تعالى)يعػُد عمى هللِا 

غ َتْفِديخ )نميغ( َقاَؿ: ِإذا ُسئل عَ  َكَكافَ البرخؼ،  ْمحدغمشدػب لكالثالث: 
، كنقل ابُغ (ٕ)، أك: اسسْع كاستجْب، كسا قاؿ ابُغ درستػيو(ٔ)المَُّيعَّ اْسَتجْب 

                                                           

، كالتكسمة كالحيل كالرمة ٖٚٙ/٘ٔيشطخ: التيحيب )كتاب اليسدة باب الشػف كالسيع(:  (ٔ)
كتب، القاىخة ، تح/ مجسػعة مغ العمساء، مصبعة دار الٚٛٔ/ٙلمراغاني )أ ـ ف(: 

، كتاج العخكس مغ جػاىخ القامػس لمدبيجؼ )أ ـ ٕٚ/ٖٔـ، كالمداف )أ ـ ف(: ٜٗٚٔ
تح/ عبجالكخيع العدباكؼ كنخخيغ ، سمدمة التخاث العخبي مغ إصجار ، ٜٓٔ/ٖٗف(: 

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالسجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب بجكلة الكػيت، ط
، تح/ عمي دمحم البجاكؼ، عيدى البابي ٔٔ/ٔف لمعكبخؼ: التبياف في إعخاب القخن( ٕ)

، ٚٚ/ٔالحمبي كشخكاه، كيشطخ: الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف لمدسيغ الحمبي: 
تح/ د. أحسج دمحم الخخاط، دار القمع، دمذق، كتفديخ حجائق الخكح كالخيحاف في ركابي 

د. ىاشع ميجؼ، دار شػؽ الشجاة، ، تح/ ٗٛ/ٔعمـػ القخنف لمذيخ دمحم األميغ اليخرؼ: 
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكت

 .ٗٛ/ٔ، كحجائق الخكح كالخيحاف: ٚٚ/ٔالجر السرػف: ( ٖ)
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بة ِمْغ فعٍل َكاْسٍع، َمْعَشاُه: قاؿ مشطػر عغ أبي عمي اْلَفاِرِسيّ  : ِىَي جسمٌة مخكَّ
َدَعا َعَمى ِفْخَعْػَف  ( َلسَّاالمَُّيعَّ اْسَتِجْب ِلي، َقاَؿ: كدليُل َذِلَظ َأف ُمػَسى )

، َقاَؿ [٨٨ٌونس: ] چىئىئىئییییچكَأتباعو َفَقاَؿ: 
 . (ٖ)(: نِميَغ، فصبَّق اْلُجْسَمَة ِباْلُجْسَمةِ ) َىاُركفُ 

 .(ٗ)الميع افعْل ذلظمعشاىا: )نميغ(  فَّ ، أدرستػيو قالو ابغُ كالخابع: 

نِميَغ "( َقاَؿ: ِبيَّ )(: َأف الشَّ ِفي َحِجيِث َأبي ُىَخْيَخَة )ما كرد كالخامذ: 
َقاَؿ َأبػ َبْكٍخ بُغ األنبارؼ: َمْعَشاُه  ،(٘)"خاَتُع ربِّ اْلَعاَلِسيَغ َعَمى ِعَباِدِه اْلُسْؤِمِشيغَ 

ِ َعَمى عباِده أَلنو َيْجفُع ِبِو َعْشُيُع اآْلَفاِت كالَببليا، َفَكاَف كخاَتع  َأنو شاَبُع َّللاَّ

                                                                                                                         
== 

 –، تح/ دمحم أبػ الفزل إبخاليع، السكتبة العرخية، بيخكتٖٙاألضجاد البغ األنبارؼ: ( ٔ)
كؼ السختػف، ، تح/ د. دمحم بجٙٙٗـ، كترحيح الفريح: ص ٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔلبشاف، 

ـ، كالتيحيب )كتاب اليسدة ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔالسجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية ]القاىخة[، 
، تح/ أحسج فخيج ٓٔٔ/ٔ، كالغخيبيغ ألبي عبيج اليخكؼ ٖٚٙ/٘ٔباب الشػف كالسيع(: 

ـ، كالشياية: ٜٜٜٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔالدعػدية، ط -السديجؼ، مكتبة ندار مرصفى الباز
 .ٕٗ/ٔ، كالسرباح )أ ـ ف(: ٖٜبمي: ص ، كالسصمع لمحشٕٚ/ٔ
 .ٚٙٗترحيح الفريح: ص  (ٕ)
، ٜٗٗ/ٓٔ، كيشطخ: السحكع كالسحيط األعطع البغ سيجه: ٕٙ/ٖٔالمداف )أ ـ ف(:  (ٖ)

ـ، ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔتح/ د. عبجالحسيج ىشجاكؼ، دار الكتب العمسية بيخكت لبشاف، ط
 .ٜٔٔ، ٜٓٔ/ٖٗكالتاج )أ ـ ف(: 

 .ٚٙٗص  ترحيح الفريح: (ٗ)
، تح/ مرصفى عبجالقادر عصا، دار ٜٛالحجيث في كتاب الجعاء لمصبخاني: ص  (٘)

 ىػ.ٖٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –الكتب العمسية
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ْسَشُع ِمْغ فداِده كِإضياِر َما ِفيِو ِلَسْغ ُيْكَخُه ِعْمُسُو ِبِو اْلِكَتاِب الَِّحؼ َيُرػنو َكيَ 
 .(ٔ)كُكقػَفو َعَمى َما ِفيوِ 

( َأنو َقاَؿ: نميَغ درجٌة ِفي الجشَّة؛ َقاَؿ َعْغ َأبي ُىَخْيَخَة )ما كرد كالدادس: 
 .(ٕ)َجًة ِفي اْلَجشَّةِ َأبػ َبْكٍخ بُغ األنبارؼ: َمْعَشاُه َأنيا كمسٌة يكَتِدُب ِبَيا قائُميا َدرَ 

أفِّ نِميَغ َبْعج الفاِتَحِة ُدعاٌء ُمْجَسٌل ُمْذتسٌل عمى َجِسيِع َما ُدعي ِبِو كالدابع: 
َتْيغ بًل، فكَأنَّو دعا َمخَّ  ،الدبيجؼ عغ بعس شيػخو ونقم ،ِفي الفاِتَحِة مفرَّ

قػٌة  (نميغ)أكجه أبػ بكخ الػّراؽ بقػلو: لكغ ك  ،(ٖ)ككصفو الدبيجؼ بالغخابة
 .(ٗ)لمجعاء كاستشداٌؿ لمخحسة

عبخانيٌة معخبٌة، مبشيٌة عمى ىي كالثامغ: أفَّ نميغ كمسٌة ليدْت عخبيًة كإنسا 
: أنو اسٌع أعجسيّّ ، كحكى أبػ الحدغ األخفُر (٘)الفتح لمياء التي قبل نػنيا

                                                           

، كالغخيبيغ ألبي عبيج اليخكؼ: ٖٚٙ/٘ٔالتيحيب )كتاب اليسدة باب الشػف كالسيع(: ( ٔ)
، ٕٛٔ/ٔنف(: القخشبي )الجامع ألحكاـ القخ تفديخ ، ك ٖٛ/ٔ، كمذارؽ األنػار: ٓٔٔ/ٔ

، ـٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔتح/ د. عبجهللا بغ عبجالسحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة، ط
 .ٕٚ/ٖٔ، كالمداف )أ ـ ف(: ٕٚ/ٔكالشياية: 

، كالمداف ٕٛٔ/ٔالقخشبي: تفديخ ، ك ٕٚ/ٔ، كالشياية: ٖٛ/ٔيشطخ: مذارؽ األنػار: ( ٕ)
 .ٕٚ/ٖٔ)أ ـ ف(: 

 .ٜٔٔ/ٖٗالتاج )أ ـ ف(:  (ٖ)
، ٕٗٔ/ٔعمبي )الكذف كالبياف عغ تفديخ القخنف( ألبي إسحاؽ الثعمبي: الث( تفديخ ٗ)

ىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبشاف، ط –تح/ الذيخ الصاىخ بغ عاشػر، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت
 ـ.ٕٕٓٓ

 .ٚٙٗترحيح الفريح: ص  (٘)
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، كقاؿ (ٔ)بسشدلة قابيل كىابيل، فإف ُسسِّي بو لع يشرخْؼ لمتعخيف كالعجسة
فرار لغة  ، أك سخيانية ثّع تكمست بيا العخبُ (ٕ)رؼ: ُىَػ تعخيب ىسيغالقا
 . (ٖ)ليا

لػسي بقػلو: كالرحيُح أنيا كمسٌة عخبيٌة، قاؿ: كمغ الغخيب ما قيل: ه اآلكردَّ 
ب ىسيغ؛ ِلَسا أفَّ فاعيل كقابيل ليذ مغ أكزاف العخب، كُردَّ عخَّ إنو عجسي مُ 

ئخ، كلحا قيل: إنو في األصل مقرػٌر، بأنو يكػف كزًنا ال نطيخ لو كلو نطا
 .(ٗ)ككزنو فعيل فأشبع

كالتاسع: يخػ بعُس عمساء اآلثار السرخية في العرخ الحاضخ أف كمسة 
)نميغ( معشاىا هللا، فكأنيا ذكخت في نخخ الفاتحة لمختع باسسو تعالى إشارة 

  .إلى أف السخجع كمو إليو

ع، كيقػلػف: إنيا ذكخت نخخ مغ عمساء المغات الدامية رأيي كيخػ الثقاتُ 
الفاتحة لمتخنع بيا بعج قخاءة الدػرة التي تزسشت اإلشارة إلى أغخاض الكتاب 
الكخيع، كيؤيجكف رأييع بأف السداميخ ُختست بكمسة )سبله( لمتخنع بيا عمى ىحا 

                                                           

ىػ/ ٜٓٗٔ، ٔ، تح/ د. ميجؼ عبيج جاسع، طٕٙٗشخح الفريح البغ ىذاـ: ص ( ٔ)
 ـ.ٜٛٛٔ

 .ٚٗ/ٙة القارؼ: عسج (ٕ)
، كفتح البارؼ بذخح ٜٔ/ٔ، كبحخ العمـػ لمدسخقشجؼ: ٕٗٔ/ٔالثعمبي: ( تفديخ ٖ)

، تح/ عمي الذبل، دار الدبلـ الخياض، ٕٕٙ/ٕصحيح البخارؼ البغ حجخ العدقبلني: 
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔط
 .ٓٓٔ/ٔتفديخ اآللػسي: ( ٗ)
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إنا نتػجو إليظ يا إليشا فإليظ السخجع  -كيكػف السعشى العاـ-الشحػ 
 .(ٔ)كالسريخ

 وقال (،) إاّل هللاُ  تأكيمو أحجٌ  مغ كشػز العخش ال يعمعُ  ميغ كشدٌ العاشخ: ن
 .(ٕ)زيج الّخحسغ بغُ عبجُ 

بلع عمى كتب المغة كالسعاجع كغيخىا مغ أقػاؿ العمساء يطيخ كباالشِّ 
 لشا شبُو اتفاؽ عمى أفَّ في الكمسة السجَّ كالقرَخ:

، (ٖ)يَغ ُلَغُة اْلِحَجازِ فػ )َأِميغ( مقرػرة األلف مخففة السيع َعَمى َكْزِف َيسِ 
)نِميغ( مصػلة األلف مخففة السيع َعَمى َكْزِف َفاِعيَل َكَياِسيَغ، لغة بشي ك

 ، (٘)، فيسا اقترخ عمى كػنيسا لغتيغ دكف ندبة جسيخة مغ المغػييغ(ٗ)عامخ
                                                           

البابى الحمبي كأكالده بسرخ، ، شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى ٖٛ/ٔتفديخ السخاغي:  (ٔ)
 ـ.ٜٙٗٔىػ/ ٖ٘ٙٔ، ٔط
 .ٕٗٔ/ٔتفديخ الثعمبي: ( ٕ)
، عالع ٖٙ، التػقيف عمى ميسات التعاريف لمسشاكؼ: ص ٕٗ/ٔالسرباح )أ ـ ف(: ( ٖ)

 .ٜٛٔ/ٖٗـ، كالتاج )أ ـ ف(: ٜٜٓٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط -الكتب
، دار إحياء التخاث تح/ دمحم مخعب، ٖ٘ٔإصبلح السشصق البغ الدكيت: ص ( ٗ)

، تح/ ٕٓٔ/ٔالجالئل في غخيب الحجيث لمدخقدصي: ـ، ك ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالعخبي، ط
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔد. دمحم القشاص، مكتبة العبيكاف، الخياض، ط

، كالتيحيب )كتاب ٙٙ، كالداىخ البغ األنبارؼ: ٗ٘/ٔمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (٘)
، كالغخيبيغ ألبي عبيج ٛٔٔ/ٔ، كمعاني القخاءات: ٖٚٙ/٘ٔ اليسدة باب الشػف كالسيع(:

، تح/ ياسخ بغ ٜٖ/ٔ، كتفديخ الدسعاني: ٕ٘ٔ/ٔ، كتفديخ الثعمبي: ٓٔٔ/ٔاليخكؼ: 
ىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالدعػدية، ط –إبخاليع كغشيع بغ عباس بغ غشيع، دار الػشغ، الخياض

، كتفديخ ٕٛٔ/ٔ، كتفديخ القخشبي: ٘ٔٔ/ٔ، كاليجاية: ٚٔ/ٔـ، كالكذاؼ: ٜٜٚٔ
ىػ/ ٜٔٗٔ، ٔ، تح/ يػسف عمي بجيػؼ، دار الكمع الصيب، بيخكت، طٖٖ/ٔالشدفي: 

== 
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 . (ٔ)ككصفيسا البعمي بالسذيػرتيغ

 أما دليل لغة القرخ فقػؿ الذاعخ:
 (2)أًَنٔيَ فزادَ اهللُ ًا بِِٚا بُعِدَا    ْى ٗابُّ ًاهٕمتَبَاعَدَ عين فُطِخُ

 كقػؿ اآلخخ:
ّٝ    زًََٟ اهللُ يف أطسافٕٔٔ فاقِفَعَوٖتٔ  (3)أًَنٔيَ ًَِّٗ أعطانَ ًين ََٓ٘ادَ

 أما لغة السج فذاىجىا:
 (4)ٙا زبِّ ال تشوُبِٖٛ حُبٖٔا أبّدا    ٗٙسحٍُ اهللُ عبّدا قاي: آًِٔٚا

                                                                                                                         
== 

، كالجر السرػف: ٜٔ/ٔ، كبحخ العمـػ لمدسخقشجؼ: ٕٙ/ٖٔـ، كالمداف )أ ـ ف(: ٜٜٛٔ
ٔ/ٚٚ. 
 .ٖٜ ص حشبمي:بعمي اللم السقشع ألفاظ عمىالسصمع ( ٔ)
لقرخ في: غخيب القخنف البغ قتيبة: البيت مغ الصػيل، كقج جاء شاىًجا عمى لغة ا( ٕ)

، ٖٚٙ/٘ٔ، كالتيحيب )كتاب اليسدة باب الشػف كالسيع(: ٖ٘ٔ، كإصبلح السشصق: ٖٔ
، ٕٓٔ/ٔ، كالجالئل في غخيب الحجيث لمدخقدصي: ٕٕٚٓ/٘كالرحاح )أ ـ ف(: 

، كالتاج )أ ـ ٕٛٔ/ٔ، كتفديخ القخشبي: ٕٕ/ٔ، كزاد السديخ: ٙٙٗكترحيح الفريح: 
 .ٜٛٔ/ٖٗف(: 

، ٙٙالبيت مغ الصػيل، كقج جاء شاىًجا عمى لغة القرخ في: الداىخ البغ األنبارؼ: ( ٖ)
: َتَكبََّزْت أناِمُمو مغ َبْخٍد َأك َداٍء، يشطخ: السخرز البغ سيجه:  ببل ندبة، كاْقَفَعلَّ كاْقَمَعفَّ

ىػ/ ٚٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –خميل إبخاىع جفاؿ، دار إحياء التخاث العخبيتح/ ، ٓ٘ٔ/ٔ
 ـ. ٜٜٙٔ

البيت مغ البديط، كقج جاء شاىًجا عمى لغة السج ببل ندبة في: إصبلح السشصق:  (ٗ)
، كالرحاح )أ ـ ف(: ٖٚٙ/٘ٔ، كالتيحيب )كتاب اليسدة باب الشػف كالسيع(: ٖ٘ٔ

== 
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بة كغيخه أفَّ األصَل في نميغ الَقْرخ، كإنَّسا ُمجَّ لتخفيع الرػت كيخػ ابُغ قتي
عاء كسا قالػا: نكَّه، كاألصل: أكَّه َأْفَرُح  ابغ العخبيِّ ىػ عشج ك ، (ٔ)بالجُّ

 .(ٕ)ِمْغ اْلَخْمِق اأْلَْكَثخُ  َكَأْخَرُخ، َكَعَمْيو

ْصُل، كعمتو: أفَّ الخاغُب األصفيانيُّ مؤكًجا عمى أفَّ اْلَقْرَخ ُىَػ اأْلَ  ساكتبعي
اْلَسجَّ َلْيَذ ِمَغ اأْلَْبِشَيِة اْلَعَخِبيَِّة، َبْل ُىَػ ِمَغ اأْلَْبِشَيِة اأْلَْعَجِسيَِّة َكَياِبيَل َكَقاِبيَل، 
َكاْلَػْجُو ِفيِو: َأْف َتُكػَف َفْتَحُة اْلَيْسَدِة ُأْشبَعْت َفَشَذَأِت اأْلَِلُف، َفَعَمى َىَحا اَل َتْخُخُج 

 .(ٖ)اأْلَْبِشَيِة اْلَعَخِبيَّةِ  َعغِ 

بقرخ اليسدة ليذ  (أميغ) أفَّ عمى ًجا درستػيو مؤكِّ  فيسا خالفيع ابغُ 
معخكًفا في االستعساؿ، كأفَّ َقْرخه في الذعخ ضخكرة، قاؿ: كلمذاعخ أف 
َيقُرَخ السسجكَد في الذعخ خاصًة إذا اضصخ إلى تقػيع كزف أك قافية، كليذ 

( أنو خ ذلظ، كأكج كبلمو بأفَّ ما ركؼ عغ رسػؿ هللا )لمستكمع في غيخ الذع

                                                                                                                         
== 

، ٙٙٗ، كترحيح الفريح: ٕٓٔ/ٔ، كالجالئل في غخيب الحجيث لمدخقدصي: ٕٕٚٓ/٘
 .ٜٛٔ/ٖٗ، كالتاج )أ ـ ف(: ٕٛٔ/ٔي: ، كتفديخ القخشبٕٕ/ٔكزاد السديخ: 

، كاإلبانة في المغة العخبية ألبي السشحر العػتبي: ٖٔغخيب القخنف البغ قتيبة: ص  (ٔ)
، تح/ د. عبجالكخيع خميفة، كنخخيغ، كزارة التخاث القػمي كالثقافة، مدقط، سمصشة ٛ٘ٔ/ٕ

، ٜ٘/ٔكؼ: ـ، كفيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ لمسشأٜٜٜىػ/ ٕٓٗٔ، ٔعساف، ط
 ق.ٖٙ٘ٔ، ٔمرخ، ط -السكتبة التجارية الكبخػ 

، تح/ دمحم عبجالقادر عصا، دار الكتب العمسية، ٕٔ/ٔأحكاـ القخنف البغ العخبي: ( ٕ)
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٖلبشاف، ط –بيخكت

 .ٔٔ/ٔالتبياف في إعخاب القخنف لمعكبخؼ: ( ٖ)
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لع يخكه  (ٔ)فقػلػا: "نميغ" [7]الفاتحة:  چ ڄ ڄ چقاؿ: إذا قاؿ اإلماـ: 
، كتبعو ابغ (ٕ)كاحٌج مشيع بالقرخ، كلكغ مسجكًدا، كىػ األصُل الرحيح

، (ٗ)ْفَرحُ ، كقاؿ الشػكؼ: َكاْلَسجُّ أشيخ كأَ (ٖ)األثيخ مؤكًجا عمى أف السجَّ َأكثخُ 
ه الفيػمي بحجة أف اْلَسجَّ  ،(٘)كقاؿ القارؼ: اْلَسْعُخكؼ ِفيِو اْلَسجّ  إْشَباٌع في  كردَّ

، (ٙ)الكمسة كليذ أصميِّا، ِبَجِليِل َأنَُّو اَل ُيػَجُج ِفي اْلَعَخِبيَِّة َكِمَسٌة َعَمى َفاِعيلٍ 
ما ذىب  ييغ يػافقُ المغػ  : فجسيػرُ أىل المغةدليَمو مختمٌف فيو بيغ  : أفَّ كالحقُّ 

 كابغُ  ،(ٛ)، كالسبخد(ٚ)، قالو: سيبػيو(فاعيلٌ )في الكبلـ  و ليَذ إليو مغ أنَّ 
 .(ٓٔ)ىع، كغيخُ (ٜ)جشي

                                                           

ِ ي ُىَخْيَخَة )، كلفطو: َعْغ َأبِ ٙ٘ٔ/ٔالحجيث في صحيح البخارؼ: ( ٔ) ( َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ
( :ُـ [ َفُقػُلػا: نِميَغ، ٚ]الفاتحة:  چڦ ڦ ڦ  ڄ ڄچ( َقاَؿ: "ِإَذا َقاَؿ اإِلَما

ـَ ِمْغ َذْنِبِو".  َفِإنَُّو َمْغ َكاَفَق َقْػُلُو َقْػَؿ الَسبَلِئَكِة ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ
 .ٜ٘/ٔ، كفيس القجيخ: ٙٙٗترحيح الفريح: ص  (ٕ)
 .ٕٙ/ٖٔ، كالمداف )أ ـ ف(: ٕٚ/ٔالشياية: ( ٖ)
، ٕبيخكت، ط –دار إحياء التخاث العخبي، ٕٓٔ/ٗشخح الشػكؼ عمى صحيح مدمع:  (ٗ)

، ٔتح/ عبج الغشي الجقخ، دار القمع دمذق، ط، ٘ٙتحخيخ ألفاظ التشبيو لمشػكؼ: ىػ، ٕٜٖٔ
     ىػ.   ٛٓٗٔ

 .ٚٗ/ٙعسجة القارؼ: ( ٘)
، ٖٙ، كالتػقيف لمسشاكؼ: ص ٖٖ/ٔ، كتفديخ الشدفي: ٕٗ/ٔ(: السرباح )أ ـ ف( ٙ)

 .ٜٛٔ/ٖٗكالتاج )أ ـ ف(: 
 .ٜٕٗ/ٗالكتاب: ( ٚ)
 بيخكت. –، تح /دمحم عبجالخالق عطيسة، عالع الكتبٖٙ٘/ٖالسقتزب لمسبخد: ( ٛ)
 .ٕٔٔ/ٖالخرائز:  (ٜ)
ار ، تح/ أحسج حدغ ميجلي، دٕ٘/ٗشخح كتاب سيبػيو ألبي سعيج الديخافي:  (ٓٔ)

 .ٖٕ/ٜـ، كالبحخ السحيط: ٕٛٓٓ، ٔلبشاف، ط –الكتب العمسية، بيخكت
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حيشسا أكرد مغ أبشية السزاعف مغ  القصاع، بيشسا خالفيع ابغُ 
 .(ٕ)كتبعو الحسيخؼ  ،(ٔ)الثشائي: )َفاعيل( نحػ ياليل، اسع رجل

ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

كى الكخماني ما أجازه بعُزيع مغ التذجيِج في الكمسة عمى أف كح
معشاىا: قاصجيغ، كتقجيُخُه: نجُعػؾ قاصجيَغ باَبظ، راجيَغ رحسَتظ، أك: نعبُجُؾ 

 قاؿ: كفيو بعٌج كخبلُؼ الجسيػر.ثع كندتعيُشظ قاصجيغ، ككصفو بالغخيِب 

يغ بتذجيج البغ الدكيت فقج مشعو قائبًل: كال تقل: نَ  كىػ بحلظ مػافقٌ  مِّ
، كأكَّج (ٚ)كاآللػسي ،(ٙ)، كالجػىخؼ (٘)ابغ األنبارؼ ك ، (ٗ)ثعمب، كخصَّأه (ٖ)السيع

، (ٔ)، كتبعو ابغ مشطػر(ٛ)كأكَّج ابُغ درستػيو عمى أنو مغ نصق العامة
                                                           

، تح/ د. أحسج دمحم ٕٙٔأبشية األسساء كاألفعاؿ كالسرادر البغ الَقصَّاع: ص ( ٔ)
 ـ.ٜٜٜٔالقاىخة،  –عبجالجايع، دار الكتب كالػثائق القػمية

تح/ د. ، ٖٖٓٓ/٘: كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ لشذػاف الحسيخػ شسذ العمـػ  (ٕ)
لبشاف(، دار الفكخ  -حديغ بغ عبجهللا العسخؼ كنخخيغ، دار الفكخ السعاصخ )بيخكت

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٔسػرية(، ط -)دمذق
 .ٚٗ/ٙ، كعسجة القارؼ: ٖ٘ٔإصبلح السشصق: ( ٖ)
 .ٜٗالسصمع لمحشبمي: ص  (ٗ)
 .ٖ٘ٔإصبلح السشصق: ص ( ٘)
في شخح ، كشخح التثخيب ٚٚ/ٔ الجر السرػف:، ك ٕٕٚٓ/٘الرحاح )أ ـ ف(: ( ٙ)

تػح/ حسجؼ الجمخداش دمحم، الشاشخ مكتبة ندار ، ٕ٘ٙ/ٕ التقخيب لمحافع العخاقي:
 .ٖٓ/ٔكفتح القجيخ:  ـ،ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔمرصفى الباز، ط

 .ٓٓٔ/ٔتفديخ األلػسي:  (ٚ)
، كفيس القجيخ: ٕ٘ٗ، كشخح الفريح البغ ىذاـ: ص ٙٙٗترحيح الفريح: ص  (ٛ)

 .ٜ٘/ٔالقجيخ: 
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َتْذِجيج  زُ ال يجػِّ اْلُجْسُيػر  عمى أف الشػكؼ  أكَّج، ك (ٕ)كالعػتبي مع كصفو بالمحغ
 . (ٖ)نو غخيب ضعيفاْلِسيع، ككصف مغ أجازه بأ

 ، كحكى ابغُ (ٗ)كأكج األزىخؼ عمى تخكو مبيًشا أفَّ السيع مخففة في المغتيغ
، كتبعو الدبيجؼ (ٙ)، ككصفيا العخاقي بالزعف(٘)ىذاـ المخسي أنيا لغة شاذة

، كلع يعتج أبػ عمي القارؼ إال بمغة (ٚ)قائبًل: كَأْنَكَخىا غيُخ كاِحٍج ِمغ َأئَسِة المَُّغةِ 
 .(ٛ)عجَّ ما سػاىا شحكًذا، مع كصف التَّْذِجيج بأنو خصأ َفاحرالسج ك 

 .(ٓٔ)، كصاحب القامػس(ٜ)فيسا أجازىا ابغ اليائع
ػتطػغب:

كسياؽ الكبلـ يدتبعج أف يكػف المفُع بسعشى قاصجيغ نحػؾ أك ىحا، 
فبل تخابط بيشو كبيغ ما قبمو مغ الجعاء )اىجنا الرخاط(، كلكغ الدياؽ يؤكج 

أف  ى استجب، كبعج أف نقل الفيػمي عغ َبْعس أَْىِل اْلِعْمعِ عمى أنو بسعش
ه بقػلو: َكُىَػ َكَىٌع َقِجيٌع؛ إذ اْلَسْعَشى َغْيُخ ُمْدَتِكيٍع َعَمى التَّْذِجيِج؛  التَّْذِجيج ُلَغٌة، ردَّ
                                                                                                                         

== 

 ٕٙ/ٖٔالمداف )أ ـ ف(: ( ٔ)
 .ٜ٘/ٔ، كفيس القجيخ: ٓٓٔ/ٔ، كتفديخ األلػسي: ٛ٘ٔ/ٕاإلبانة لمعػتبي: ( ٕ)
 .٘ٙتحخيخ ألفاظ التشبيو لمشػكؼ: ص  (ٖ)
 ، ٜٕ٘/ٗ، كالسخرز: ٚٙالداىخ لؤلزىخؼ: ( ٗ)
 .ٕ٘ٗشخح الفريح البغ ىذاـ: ص  (٘)
 .ٕ٘ٙ/ٕشخح التثخيب:  (ٙ)
 .ٜٛٔ/ٖٗتاج )أ ـ ف(: ، كالٖٛ/ٔمذارؽ األنػار:  (ٚ)
 .ٚٗ/ٙعسجة القارؼ:  (ٛ)
 .ٙٗالتبياف في تفديخ غخيب القخنف البغ اليائع: ص  (ٜ)
 .ٙٚٔٔالقامػس السحيط )أ ـ ف(: ( ٓٔ)
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الِّيَغ َقاِصِجيَغ إَلْيظ َكَىَحا اَل َيْخَتِبُط ِبَسا قَ   ، كقاؿ البعمي(ٔ)ْبَموُ أِلَفَّ التَّْقِجيَخ َكاَل الزَّ
: كال يجػز التذجيج؛ ألنو يخل بسعشاه فيجعمو: بسعشى الحشبمي البعمي

D ٕالمائدة: ] چ  ڭ   ڭ ڭ   ڭ چقاصجيغ، كسا قاؿ تعالى: 
ألنو يريخ ؛ (ٕ)

َـّ ِإَذا َقَرَج، َأؼْ   .(ٖ)نحغ قاصجكف نحػؾ :ِمْغ َأ

 چۋ ۅ      ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې چ (:مغ قػؿ هللا ) -ٕ

 [ٗٗ نؿ عسخاف:]
 سياميع. :چې چ يقػؿ الكخماني: "قػلو: 

 يع.الغخيب: عِريّ 
 .(ٗ)العجيب: أقبلميع التي كانػا يكتبػف التػراة بيا، ككانت مغ الحجيج"

السفدخيغ  الكخماني عمى أف األقبلـ بسعشى الدياـ، كىػ ما رنه جسيخةُ  نزَّ 
 كالمغػييغ:

داىسػا أييع يكفل فحىب الخميُل إلى أف السخاد باألقبلـ سياميع حيث ت
، كالسقرػد بالدياـ ىيشا الِقَجاُح، كقج َجَعمػا عمييا عبلمات يعخفػف (٘)مخيع

                                                           

 .ٜٛٔ/ٖٗ، كالتاج )أ ـ ف(: ٖٙ، كالتػقيف لمسشاكؼ: ص ٕٗ/ٔالسرباح السشيخ )أ ـ ف(: ( ٔ)
 .ٕٕٙ/ٕالبارؼ: ، كيشطخ: فتح ٜٗحشبمي: ص بعمي الالسصمع لم (ٕ)
، كتفديخ ابغ كثيخ: ٚٚ/ٔ، كالجر السرػف: ٜٕٔ، ٕٛٔ/ٔتفديخ القخشبي:  (ٖ)
ـ، ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٕ، تح/ سامي بغ دمحم سبلمة، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، طٗٗٔ/ٔ

 .ٖٓ/ٔكفتح القجيخ: 
 .ٕ٘٘/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٗ)
، ٜٜٔ/ٔ، كتفديخ القخنف البغ السشحر: ٗٚٔ/٘(: باب القاؼ كالبلـ، كالسيع معيساالعيغ )( ٘)

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالسجيشة الشبػية، ط -تح/ د، سعج بغ دمحم الدعج، دار السآثخ
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، َكُىَػ َشِبيٌو ِبَأْمِخ اْلِقَجاِح الَِّتي َتَتَقاَسُع (ٔ)بيا أييع يكفل مخيع عمى جية القخعة
ـ أنيا ُتْذِبُيُيا ، كعمة تدسية الدياـ أك القجاح باألقبل(ٕ)ِبَيا اْلَعَخُب َلْحَع اْلَجُدكر

، يقػُؿ الدجاُج: كإنسا قيل لمديع القمع ألنو يْقَمُع (ٖ)في االْسِتَصاَلِة، كدقة الخأس
أْؼ ُيْبَخػ، ككلُّ ما قصعَت مشو شيًئا بعج شيء فقج َقَمْسَتو، مغ ذلظ الَقَمُع الحؼ 

َي ألنو ُقمِّع مخة بعج مخة، كمغ ىحا َقمَّسُت أضافخؼ  ، فػ (ٗ)ُيكتب بو، إنسا ُسسِّ
ـُ َكاْلِسيُع َأْصٌل َصِحيٌح َيُجؿُّ َعَمى َتْدِػَيِة َشْيءٍ  ِعْشَج َبْخِيِو  "اْلَقاُؼ َكالبلَّ

َي ِبِو أِلَنَُّو ُيْقَمُع ِمْشُو َكِإْصبَلِحوِ  َي اْلَقَمُع َقَمًسا َقاُلػا: ُسسِّ ... َكِمْغ َىَحا اْلَباِب ُسسِّ
َو اْلِقْجُح ِبِو َفِقيَل: َقَمٌع. َكُيْسِكُغ َأْف َيُكػَف اْلِقْجُح ُسسِّي َكَسا ُيْقَمُع ِمَغ الطُُّفِخ، ُثعَّ ُشبِّ 

 .(٘)َقَمًسا ِلَسا َذَكْخَناُه ِمْغ َتْدِػَيِتِو َكَبْخِيوِ 

 . (ٚ)، كتبعو ابغ قتيبة(ٙ)كأكج أبػ عبيجة عمى أنيا القجاح

                                                           

 .ٔٔٗ، ٓٔٗ/ٔمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٔ)
، دار إحياء التخاث ٕٕٓ/ٛ (:مفاتيح الغيب= التفديخ الكبيخ( تفديخ الفخخ الخازؼ )ٕ)

 ىػ.ٕٓٗٔ، ٖبيخكت، ط –العخبي
، طٗٗ/ٖتفديخ غخيب القخنف تأليف: كاممة الكػارؼ:  (ٖ)  ـ.ٕٛٓٓ، ٔ، دار بغ حـد
، كالتفديخ ٓٛ٘ٔ/٘، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٓٔٗ/ٔمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٗ)

، تح/ لجشة عمسية مغ جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، ٕٔ٘/٘البديط لمشيدابػرؼ: 
 .ٜٓٗ/ٕٔ، كالمداف )ؽ ؿ ـ(: ٕٕٓ/ٛخ الفخخ الخازؼ: كتفديىػ، ٖٓٗٔ، ٔط
، تح/ عبجالدبلـ ىاركف، دار الفكخ ٙٔ، ٘ٔ/٘ :)ؽ ؿ ـ(المغة البغ فارس مقاييذ ( ٘)

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔالفكخ لمصباعة كالشذخ 
القاىخة،  –، تح/ دمحم فػاد سدگيغ، مكتبة الخانجىٖٜمجاز القخنف ألبي عبيجة:  (ٙ)

 ىػ.ٖٔٛٔ
، كتفديخ الفخخ الخازؼ: ٕٕٛ/ٔ، كزاد السديخ: ٘ٓٔالبغ قتيبة: غخيب القخنف  (ٚ)
ٛ/ٕٜٔ. 
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اُس  كاستبعج بعيٌج؛ ألف : فأمَّا أف تكػف األقبلـُ القجاَح فذلظ قائبًل الشحَّ
( عشيا، إالَّ أنو يجػز أف يكػنػا فعمػا ذلظ ىحه ىي األزالـ التي نيى هللا )

، كلحا قاؿ: كأجػد مغ ىحا (ٔ)عمى غيخ الجية التي كانت الجاىمية تفعميا
القػؿ: أنيا أقبلميع التي يكتبػف بيا الػحي، جسعػىا فخمػا بيا في نيخ 

صاحبو الحؼ يكفل مخيع، أؼ: يزسغ ليشطخكا أّييا يدتقبل جخؼ الساء فيكػف 
 .(ٕ)الكياـ بأمخىا

كىػ ما حكاه الصبخؼ بقػلو: كأما "أقبلميع"، فدياميع التي استيع بيا 
، كابغ (ٗ)، كتبعو الثعمبي(ٖ)الستديسػف مغ بشي إسخائيل عمى كفالة مخيع

 .(ٛ)، كالدسيغ الحمبي(ٚ)، كابغ مشطػر(ٙ)، كالشدفي(٘)سيجه

العمساء إلى أف السخاد أقبلميع الَِّتي كانػا يكتبػف  عُس القػؿ الثاني: كماؿ ب
ِبَيا الػحي، كىػ ما حكاه الخميل قاؿ: كيقاؿ: بل ىي أقبلُميع التي كانػا 

                                                           

، تح/ عبجالسشعع خميل إبخاليع، مشذػرات دمحم عمي ٚ٘ٔ/ٔإعخاب القخنف لمشحاس:  (ٔ)
 .ٙٛ/ٗىػ، كتفديخ القخشبي: ٕٔٗٔ، ٔبيزػف، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط

 .ٚ٘ٔ/ٔإعخاب القخنف لمشحاس:  (ٕ)
ىػ/ ٕٓٗٔ، ٔ، تح/ أحسج دمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة، طٚٓٗ/ٙؼ: تفديخ الصبخ  (ٖ)

 ـ.ٕٓٓٓ
 .ٚٙ/ٖتفديخ الثعمبي:  (ٗ)
 .ٖٛٗ/ٙالسحكع )ؽ ؿ ـ(:  (٘)
 .ٕ٘٘/ٔتفديخ الشدفي: ( ٙ)
 .ٜٓٗ/ٕٔالمداف )ؽ ؿ ـ(:  (ٚ)
، تح/ دمحم باسل ٖٖٙ/ٖعسجة الحفاظ في تفديخ أشخؼ األلفاظ لمدسيغ الحمبي:  (ٛ)

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔار الكتب العمسية، طعيػف الدػد، د
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، (ٖ)، كتبعو ابغ أبي حاتع(ٕ)، كأكجه ابغ السشحر(ٔ)يكتبػف بيا التػراة 
 .(٘)، كمكي(ٗ)كالدجدتاني
ػتطػغب:ػ

ألفَّ بخكة القمع نابعة مسَّا  حا الخأؼعمى ىالعمساء  عُ اجسإ كربسا يخجعُ 
كىػ التػراة أكدب ( )ُيكتُب بو، كال شظ أف كتابة الػحي السشدؿ مغ هللا 

األقبلـ بخكة ليدت في غيخىا، ال سيسا ككاف مغ شخشيع أفَّ مغ صعج قمُسُو 
عالًيا مع الِجخْية، فيػ أحقُّ بيا، كمغ سفل قمُسو مع الِجخْية فيػ السقخكع، 

مْت أقبلُميع؛ فعشج ذلظ ضسيا زكخيَّافرعج ق  إلى نفدو () مُع زكخيا، كتدفَّ

كال شظ أف في جسيع األقبلـ بخكة إذ يكتب بيا الػحي، كلكغ أعطسيا  ،(ٙ)
البخكة فيو مزاعفة لبخكة صاحبو، إذ اجتسع  فإفَّ  (،) بخكة ىػ قمع زكخيا
ى َأفَّ ُكلَّ َمْغ َجَخػ َقَمُسُو َعَمى الكاتب بو، َكَكاَف اْلِقَخاُع َعمَ  مع بخكة القمع بخكةُ 

َكَحِلَظ  () َعْكِذ َجْخِؼ اْلَساِء َفاْلَحقُّ َمَعُو، َفَمسَّا َفَعُمػا َذِلَظ َصاَر َقَمُع َزَكِخيَّا
 سار عكذ( )قمع زكخيا  ، فكأفَّ (ٚ)َفَدمَُّسػا اأْلَْمَخ َلُو َكَىَحا َقْػُؿ اأْلَْكَثِخيغَ 

                                                           

 .ٜٜٔ/ٔ، كتفديخ ابغ السشحر: ٗٚٔ/٘(: باب القاؼ كالبلـ، كالسيع معيساالعيغ )( ٔ)
 .ٜٜٔ/ٔتفديخ ابغ السشحر:  (ٕ)
 -، تح/ أسعج دمحم الصيب، مكتبة ندار مرصفى البازٜٖٙ/ٕتفديخ ابغ أبي حاتع  (ٖ)

 ىػ.ٜٔٗٔ، ٖالدعػدية، ط
، ٔسػريا، ط –، تح/ دمحم أديب جسخاف، دار قتيبةٕ٘لمدجدتاني: غخيب القخنف  (ٗ)

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٙٔٗٔ
 .ٕٔٓٔ/ٕاليجاية:  (٘)
، دار الكتب العمسيةٜٖٙ/ٕتفديخ الساتخيجؼ:  (ٙ) بيخكت،  -، تح/ د. مججؼ باسمـػ

 ـ. ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٔلبشاف، ط
 .ٖٕ/ٙٔ، كعسجة القارؼ: ٜٕٔ/ٛتفديخ الفخخ الخازؼ:  (ٚ)
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ػة خاصة تداعجه عمى ذلظ، كإنسا تأتييا ىحه القػة التيار فيػ يحتاج إلى ق
مغ بخكة ما تكتب، إنيع ألقػا أقبلميع عمى جخية الساء، فحىبت األقبلـ كميا 

فاقتخعػا  ،(ٔ)فإنو كقف عمى كجو الساء() مع الجخية؛ إال قمع زكخيا
أْلقػا مغ يثبت قمسو ِفي الَساء َكصعج، َفُيَػ أكلى بكفالتيا، فَ  عمى َأفَّ  كاستيسػا

األقبلـ عمى الَساء كَعمى كل قمع اْسع َكاِحج ِمْشُيع، فانحجرْت أقبلُميع تْجِخؼ ِفي 
الَساء، َكجخػ قمع َزَكِخيَّا مرعجا ِإَلى أَعَمى الَساء، قيل: غخقت أقبلميع، كارتج 

 .(ٕ)قمع َزَكِخيَّا، َكَبِقي َفػؽ الَساء
ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

ه الكخماني أفَّ األقبلـَ ىشا ىي عِريُّيع فمع كأما الغخيب الحؼ حكا
ِبيِع بغ أنذ قاؿ: َأْقبلَمُيْع يعشي:  (ٖ)أجج ذلظ التفديخ عشج أحج إال ما حكاه الخَّ

يعشي: ِعِرّيُيْع، َأنَُّيْع َأْلَقْػا ِعِريَُّيْع ِفي اْلَساِء اْلَجاِرؼ َجَخْت َعَرا زكخيا ضجَّ 
 .(ٗ)جخية الساء فغمبيع

ػ  

                                                           

 .ٜٖٙ/ٕالساتخيجؼ:  تفديخ( ٔ)
 .ٖٛٔ/ٔتفديخ الدسعاني:  (ٕ)
ِبيُع ْبُغ َأَنٍذ ِمْغ َبْكِخ ْبِغ َكاِئٍل، َكَكاَف ِمْغ أَْىِل اْلَبْرَخِة، َكىػ مغ التابعيغ، َلِقَي اْبَغ  (ٖ) الخَّ

ِ، َكَأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ )رضي هللا عشيع(، َكَماَت ِفي ِخبَل  َفِة َأِبي اْبَغ ُعَسَخ، َكَجاِبَخ ْبَغ َعْبِجَّللاَّ
، تح/ دمحم ٕٔٙ/ٚىػ، يشطخ: الصبقات الكبخػ البغ سعج: َٓٗٔجْعَفٍخ اْلَسْشُرػِر سشة 

 ـ.ٜٜٓٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –عبجالقادر عصا، دار الكتب العمسية
، كتفديخ الفخخ الخازؼ: ٕٕٛ/ٔ، كزاد السديخ: ٓ٘ٙ/ٕتفديخ ابغ أبي حاتع: ( ٗ)
ٛ/ٕٜٔ. 
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ػتطػغب:ػ

يؤيُج أفَّ األقبلـَ عمى حكيقتيا، كىي التي  -وهللا أعمع–القخنف كضاىُخ 
، كضاىُخ الجاللة يؤكُج (ٔ)ُيكتب بيا؛ فإنو ال ُيعجؿ عغ ضاىخ القخنف إال بجليل

َر ذلظ، فقج خَ  بأنو الَِّحؼ ُيْكَتُب ِبِو، قاؿ اْلَقاِضي عياض: ُكُقػُع  ت القمعَ رَّ
اِء )يعشي: الدياـ كالقجاح( َكِإْف َكاَف َصِحيًحا َنَطًخا َلْفِع اْلَقَمِع َعَمى َىِحِه اأْلَْشيَ 

ِإَلى َأْصِل ااِلْشِتَقاِؽ، ِإالَّ َأفَّ اْلُعْخَؼ َأْكَجَب اْخِتَراَص اْلَقَمِع ِبَيَحا الَِّحؼ ُيْكَتُب 
 .(ٕ)ِبِو، َفَػَجَب َحْسُل َلْفِع اْلَقَمِع َعَمْيوِ 

ژ ڑ ڑ ک   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ چمغ قػؿ هللا )تعالى(:  -ٖ

 چک ک ک گگ گ گ ڳ  ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 [ٖالشداء: ]

 أؼ: ال تجػركا كتسيمػا. چڻ ڻ چ "قػلو:

أف ال ُتْكِثخكا  چڻڻچخ دَّ ( أنو فَ عغ الذافعي ) ؼَ كِ الغخيب: ما رُ 
عيالكع، كأنكخه الجسيػر، كقالػا: إنسا يقاؿ: أعاؿ الخجل إذا كُثخ عياُلو، 

 .(ٖ)ىػ مغ قػليع: عالت الفخيزُة إذا زادت" كأجازه قػـٌ، كقالػا:

يعشي: ال تجػركا كتسيمػا، كلمعمساء ثبلثة  چڻڻچأشار الكخماني إلى أف 
 أقػاؿ في معشى الكمسة:

 األكؿ: ال تجػركا كتسيمػا.
                                                           

 .ٗٗ/ٖيف: كاممة الكػارؼ: تفديخ غخيب القخنف تأل (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٛتفديخ الفخخ الخازؼ:  (ٕ)
 .ٖٕٛ/ٔغخائب التفديخ:  (ٖ)
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 الثاني: تكثخ عيالكع.

 الثالث: َأال َتْفَتِقُخكا. 

أؼ ال  چڻڻچالسعشى األكؿ: نز الكخماني في كبلمو عمى أف معشى 
تجػركا كتسيمػا، كىػ ما أكجه أئسُة التفديخ كالمغة، ففي مدائل نافع ابغ 

، چں ں ڻ ڻ چ(:األزرؽ قاؿ: يا ابغ عباس: أخبخني عغ قػؿ هللا )
 قاؿ: أججر أف ال تسيمػا كال تبخدػا.

 قاؿ: كىل تعخُؼ العخُب ذلظ؟

 قاؿ: نعع، أما سسعَت الذاعَخ كىػ يقػُؿ:

 .(ٔ) كاشَّخُحػا   قػَؿ الشَّبيِّ كعاُلػا في السػازيغإّنا تبعشا رسػَؿ هللا

كعمل لحلظ بأف السعشى: أنو َقَرَخ الخجاَؿ عمى ما بيغ الػاحجة إلى األربع مغ 
، َفَكَسا ِخْفُتْع َأالَّ َتْعِجُلػا ِفي (ٕ)الشداء، كلع يصمق ليع ما فػؽ ذلظ، لئبل يسيمػا

 .(ٖ)َذا اْجَتَسْعَغ ِعْشَجُكْع َأالَّ َتْعِجُلػااْلَيَتاَمى َفَخاُفػا ِفي الشَِّداِء إِ 

  

                                                           

، كالبيت مغ البديط ببل عدك في جسيخة ٜٚ/ٕاإلتقاف في عمـػ القخنف لمديػشي:  (ٔ)
مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ ، ٜٔ٘/ٕالمغة البغ دريج: )باب العيغ كالبلـ مع الػاك(: 

 . ٚٚٚٔ/٘كالرحاح )ع ك ؿ(: ، ىػٖٗٗٔ، ٔحيجرنباد، ط
، تح/ إبخاليع شسذ الجيغ، دار الكتب ٔ٘، ٓ٘تأكيل مذكل القخنف البغ قتيبة: ص  (ٕ)

 .ٜٖٙ/ٔلبشاف، كزاد السديخ:  –العمسية، بيخكت
، تح/ شعيب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة، ٜٔٗ/ٗٔشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ: ( ٖ)
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٔط
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، كأبػ (٘)، كالفخاء(ٗ)، كالذعبي كالشخعي(ٖ)، كقتادة(ٕ)، كعكخمة(ٔ)ككافقو: مجاىج
، (ٓٔ)كمكي ،(ٜ)، كأبػ ىبلؿ العدكخؼ (ٛ)، كالخصابي(ٚ)، كاألزىخؼ (ٙ)عبيجة

                                                           

، تح/ د. دمحم عبجالدبلـ أبػ الشيل، دار الفكخ اإلسبلمي ٕٙٙتفديخ مجاىج:  (ٔ)
، كتفديخ ابغ السشحر: ٛٗ٘/ٚـ، كتفديخ الصبخؼ: ٜٜٛٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔمرخ، ط

 .ٜٖٙ/ٔ، كزاد السديخ: ٗٔ/ٕ، كمعاني القخنف لمشحاس: ٚ٘٘/ٕ
: ، كمعاني القخنف لمشحاسٚ٘٘/ٕ، كتفديخ ابغ السشحر: ٛٗ٘/ٚتفديخ الصبخؼ: ( ٕ)
ىػ، كزاد ٜٓٗٔ، ٔمكة السكخمة، ط -دمحم عمي الرابػني، جامعة أـ القخػ تح/ ، ٗٔ/ٕ

 .ٜٖٙ/ٔالسديخ: 
بيخكت،  –، تح/ د. محسػد دمحم عبجه، دار الكتب العمسيةٖٖٗ/ٔتفديخ عبجالخزاؽ:  (ٖ)
 .ٗٔ/ٕىػ، كمعاني القخنف لمشحاس: ٜٔٗٔ، ٔط
 .ٚ٘٘/ٕتفديخ ابغ السشحر: ( ٗ)
، تح/ دمحم عمي الشجار كنخخيغ، الجار السرخية لمتأليف ٕ٘٘/ٔلمفخاء: معاني القخنف  (٘)

 .ٔمرخ، ط –كالتخجسة
 .ٚ٘٘/ٕ، كتفديخ ابغ السشحر: ٚٔٔمجاز القخنف ألبي عبيج: ص  (ٙ)
، ٕٗٔ/ٖالتيحيب )كتاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ العيغ: باب العيغ كالبلـ(:  (ٚ)

اِفي فْي شَ ٕٖٕكالداىخ لؤلزىخؼ:  اِفعي الْبِغ األِثيْخ: ، كالذَّ ، تح/ ٕٕٔ/ْ٘خح ُمْدَشج الذَّ
ْشِج، الخياض ـ، كالمداف ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٔالدعػدية، ط -أحسج بغ سميساف، َمكَتبة الخُّ

 .ٓٚ/ٖٓ، كالتاج )ع ك ؿ(: ٔٛٗ/ٔٔ)ع ك ؿ(: 
تح/ عبجالكخيع إبخاليع العدباكؼ، جامعة أـ ، ٖٛٔ/ٕغخيب الحجيث لمخصابي:  (ٛ)

 ىػ.ٕٓٗٔلسكخمة، مكة ا -القخػ 
، تح/ دمحم عثساف، مكتبة الثقافة الجيشية، ٚٗالػجػه كالشطائخ ألبي ىبلؿ العدكخؼ:  (ٜ)

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔالقاىخة، ط
 .ٕٕٓٔ/ٕاليجاية:  (ٓٔ)
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ِخيَغ، كسا قاؿ ، َكَىَحا ُىَػ اْلُسْخَتاُر ِعْشَج أَ (ٕ)، كالديػشي(ٔ)كالدمخذخؼ  ْكَثِخ اْلُسَفدِّ
 .  (ٖ)قاؿ الفخخ الخازؼ 

، كابغ (ٙ)، كابغ سيجه(٘)، كالجػىخؼ (ٗ)كمغ أصحاب السعاجع: ابغ دريج
 . (ٚ)مشطػر

ك)عاؿ يعػؿ( بسعشى كُثخ عياُلو فريحة عشج الكدائي كقاؿ: 
سسعُتيا مغ العخب، قاؿ: فأما عامُة أىل المغة فإنيع يجعمػف اإلعالة بسعشى 

 .(ٛ)العياؿ كثخة

: بيغ عاؿ الخجل َيعيُل َعيمًة: إذا احتاج كافتقخ، كقاؿ:  كفخَّؽ الكدائيُّ
إنيا تأتي فريحة بسعشى كُثخ عياُلو، كسسعيا مغ بعس العخب، قاؿ: كإذا 
أراد أنو كُثخ عياُلو، قيل: أعاؿ ُيعيل )الخباعي(، كىػ رجل ُمعيل، كىػ كبلـ 

                                                           

اِفعي الْبِغ األِثيْخ ٚٛٗ، ٙٛٗ/ٔالكذاؼ: ( ٔ) اِفي فْي َشْخح ُمْدَشج الذَّ ، ٕٕٔ/٘، كالذَّ
، تح/ الذيخ عادؿ أحسج عبجالسػجػد، دار الكتب ٛٓ٘/ٖف: كالبحخ السحيط ألبي حيا

 ـ. ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔالعمسية، ط
 .ٖٓ٘/ٖمعتخؾ األقخاف لمديػشي: ( ٕ)
 .ٔٛٗ/ٔٔ، كالمداف )ع ك ؿ(: ٜٛٗ/ٜتفديخ الفخخ الخازؼ:  (ٖ)
 .ٜٔ٘/ٕجسيخة المغة )باب العيغ كالبلـ مع الػاك(:  (ٗ)
 .ٚٚٚٔ/٘الرحاح )ع ك ؿ(:  (٘)
 .ٖٚ٘/ٕلسحكع )ع ك ؿ(: ا (ٙ)
 .ٔٛٗ/ٔٔالمداف )ع ك ؿ(:  (ٚ)
، كالتيحيب )كتاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ ٖٛٔ/ٕيشطخ: غخيب الحجيث لمخصابي:  (ٛ)

، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٕٖٕ، كالداىخ لؤلزىخؼ: ٕٗٔ/ٖحخؼ العيغ: باب العيغ كالبلـ(: 
اِفعي الْبِغ األٖٖٗٔ/ٗ اِفي فْي َشْخح ُمْدَشج الذَّ ، كالمداف )ع ك ؿ(: ٕٕٔ/ِ٘ثيْخ: ، كالذَّ

 .ٓٚ/ٖٓ، كالتاج )ع ك ؿ(: ٔٛٗ/ٔٔ
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، (ٕ)، كتبعو أبػ عبيج(ٔ)شى كثخة العياؿعامة أىل المغة، يجعمػف اإلعالة بسع
 .(ٚ)، كالدجدتاني(ٙ)، كالدجاج(٘)، كالصبخؼ (ٗ)، كابُغ قتيبة(ٖ)كاألخفر

، كىػ ما (ٛ)كنقل الثعمبي عغ مقاتل أف )تعػلػا( تسيمػا بمغة جخىع
كِرؼُّ اْلُسْقِخؼ عمى أنيا ُلَغُة (ٜ)ذىب إليو أبػ عبيج ، بيشسا نزَّ َأُبػ َعْسٍخك الجُّ

 َيَخ، كاستذيج بقػؿ الذاعخ:ِحسْ 
ٍّ    بال شم ٗإْ أًصٟ ٗعاال  ٗإْٖ امل٘تَ ٙأخرُ كىٖ ح

 .(ٓٔ)أؼ كثخت ماشيتو كعيالو

                                                           

تح/ د. دمحم عبجالسعيج خاف، مصبعة دائخة ، ٕ٘ٗ/٘غخيب الحجيث ألبي عبيج القاسع:  (ٔ)
كغخيب الحجيث ـ، ٜٗٙٔىػ/ ٖٗٛٔ، ٔالجكغ، ط -السعارؼ العثسانية، حيجر نباد

، كالمداف )ع ك ٕٖٕداىخ لؤلزىخؼ: ، كالٖٖٗٔ/ٗ، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٖٛٔ/ٕلمخصابي: 
 .ٓٚ/ٖٓ، كالتاج )ع ك ؿ(: ٔٛٗ/ٔٔؿ(: 

 .ٕ٘ٗ/٘غخيب الحجيث ألبي عبيج:  (ٕ)
، تح/ ىجػ محسػد قخاعة، مكتبة الخانجي القاىخة، ٖٙ٘/ٔمعاني القخنف لؤلخفر: ( ٖ)
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ ٔٔٗٔ، ٔط
 .ٖٗٗ/ٔغخيب الحجيث البغ قتيبة:  (ٗ)
 .ٛٗ٘/ٚالصبخؼ:  تفديخ (٘)
 .ٛٓ٘/ٖ، كالبحخ السحيط ٜٖٙ/ٔ، كزاد السديخ: ٔٔ/ٕمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج: ( ٙ)
 .ٖٛٔغخيب القخنف لمدجدتاني:  (ٚ)
 .ٗلغات الكبائل الػاردة في القخنف الكخيع ألبي ُعبيج القاسع بغ سبلـ: ص ( ٛ)
 . ٕٛٗ/ٖتفديخ الثعمبي:  (ٜ)
، ٕٙٗ/ٛ، كفتح البارؼ ٜٓ٘/ٖط ، كالبحخ السحيٕٛٗ، ٕٚٗ/ٖتفديخ الثعمبي:  (ٓٔ)

كِرّؼ اْلُسْقِخؼ َكاَف ِإَماًما ِفي المَُّغِة َغْيَخ ُمَجاَفٍع، كالبيت مغ الػافخ،  كفييا: أف َأبا َعْسٍخك الجُّ
 كلع أقف عميو.
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ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

أكرده الكخماني كندبو لئلماـ الذافعي، الحؼ  القػؿ الثانيكىػ 
 ككصفو بالغخابة، كىػ أف معشى )تعػلػا( تكثخ عيالكع.

ػتطػغب:

كالذافعيُّ مقتٍف ، (ٔ)َمْغ رأػ ذلظ ىػ َزْيُج ْبِغ َأْسَمعَ القػؿ أفَّ  كالحقُّ 
الصحاكؼ: َكاَل َنْعَمُع َأَحًجا ِمَغ التَّاِبِعيَغ ُرِكَؼ َعْشُو ِفي َتْأِكيِمَيا َغْيُخ  يقػؿُ أثخه، 

َيا َأفَّ َذِلَظ َعَمى َأْف اَل َىَحا التَّْأِكيِل َغْيَخ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َفِإنَُّو ُرِكَؼ َعْشُو ِفي َتْأِكيمِ 
، (ٗ)، كركاه ابغ أبي حاتع بدشجه َعْشو(ٖ)، كىػ ما أكجه الذافعي(ٕ)َيْكُثَخ ِعَياُلُيعْ 

كتبعو أبػ عسخ دمحم بغ عبج الػاحج المغػؼ )صاحب ثعمب( في كتاب ، (ٗ)َعْشو
 .(٘): كتعػلػا: تكثخ عيالكعقاؿ كتاب )ياقػتة الرخاط(

                                                           

ٌة في مدجج َزْيُج بُغ َأْسَمَع ىػ َمْػَلى ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب، َكُيَكشَّى َأَبا ُأَساَمَة، َكاَنْت لو َحْمقَ  (ٔ)
(، َكَعْغ َأِبيِو، َكَعَصاِء ْبِغ َيَداٍر، ( كقج ركػ عغ ابغ عسخ )مدجج رسػؿ هللا )

، َكَكاَف ِثَقًة َكِثيَخ اْلَحِجيِث، ُتػفِّي َسَشَة  ىػ، يشطخ: َٖٗٔكَعْبِجالخَّْحَسِغ بغ أبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ
، ٖ٘ٔ، ٖٗٔشة كَمْغ َبْعَجُىْع: الصبقات الكبخػ البغ سعج، القدع الستسع لتابعي أىل السجي

 ىػ.ٛٓٗٔ، ٔالسجيشة السشػرة، ط -تح/ زياد دمحم مشرػر، مكتبة العمـػ كالحكع
 .ٜٕٗ/ٗٔشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ  (ٕ)
 .ٚٓٗ/ٕ، كتفديخ اآللػسي: ٚٚاإلكميل في استشباط التشديل لمديػشي: ( ٖ)
 .ٓٙٛ/ٖتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٗ)
 -، تح/ د. أحسج بغ مرصفى الفخَّاف، دار التجمخيةٙٔ٘/ٕافعي: تفديخ اإلماـ الذ( ٘)

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔالدعػدية، ط
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اُج مدتجالِّ عمفيسا  ى ذلظ بأنيع كانػا يخغبػف في التدكيج خصَّأه الدجَّ
، أنيع كانػا ال يبالػف أالَّ يْعجلػا في أمخىع ، ككصفو (ٔ)مغ اليتامى لساليغَّ

، (ٖ)، كقاؿ الدجدتاني كالديػشي: غيخ َمْعُخكؼ ِفي المَُّغة(ٕ)الصحاكؼ بالفداد
ِعيل في المغة؛ ألنو يقاؿ مغ كثخة العياؿ: أعاؿ يُ  كقاؿ الساتخيجؼ: ال يدتكيعُ 

 .(ٗ)إعالة؛ فيػ معيل، كال يقاؿ: عاؿ يعػؿ، كإنسا يقاؿ ذلظ في الجػر

كىػ عمى قػؿ أىل  ،مغ العياؿ ىيشا معشى چڻڻچكقاؿ السبخد: ليذ لػ 
 .(٘)التفديخ أف ال تسيمػا كال تجػركا

ب في صحيحو تحت بػَّ ك اف مغ األقػاؿ التي يجب دحزيا، بَّ حِ  كجعمو ابغُ 
ں ں چ: (جل كعبل)اْلُسْجِحِس َقْػَؿ َمْغ َزَعَع َأفَّ قػلو  عشػاف: ِذْكُخ اْلَخَبخِ 

 .(ٙ)أراد بو كثخة العياؿ چڻ ڻ 

 .(ٚ)كعجه الحخيخؼ مغ الػىع

                                                           

 .ٛٓ٘/ٖ، كالبحخ السحيط: ٜٖٙ/ٔ، كزاد السديخ: ٔٔ/ٕمعاني القخنف لمدجاج: ( ٔ)
 .ٜٕٗ/ٗٔشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ:  (ٕ)
 .ٜٜ/ٕ، كمعتخؾ األقخاف لمديػشي: ٖٛٔغخيب القخنف لمدجدتاني:  (ٖ)
 .ٕٔ/ٖتفديخ الساتخيجؼ: ( ٗ)
 .ٗٔ/ٕمعاني القخنف لمشحاس: ( ٘)
، ٔ، تح/ شعيب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة، بيخكت، طٖٖٛ/ٜصحيح ابغ حباف:  (ٙ)

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ
، تح/ عخفات مصخجي، مؤسدة ٜٔٔدرة الغػاص في أكىاـ الخػاص لمحخيخؼ: ص ( ٚ)

 .ـٜٜٛٔق/ ٛٔٗٔ، ٔبيخكت، ط -مؤسدة الكتب الثقافية
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اِفِعيُّ ِمغ المغِة باْلَسكاِف الحؼ  فيسا انترخ لو ابغ فارس قائبًل: كالذَّ
المَُّغَة تؤيُج  كاف بو، فيحا ِمغ ِجَيِة التَّْػِقيِف، ثع دافع عغ قػلو مؤكًجا عمى أفَّ 

ذلظ، فالعخُب تقػُؿ: عاَؿ الخجُل كأَعاَؿ، إذا َكُثَخ ِعياُلو، كىسا بسعًشى كاحٍج. 
فيػ يُعػُد إلى  -كإف كاف َمْخِجُعو إلى َماَؿ َيِسيلُ -كقاؿ: إفَّ معَشى عاَؿ َيُعػُؿ 

َد، فُيقاؿ: َعاَؿ َكْثَخِة اْلِعياِؿ، كذلظ أفَّ الخجَل إذا َكُبَخ َضُعَف عغ َعْيِمِيغَّ كَعجَ 
  عغ ذلظ. أؼ: َضُعَف.

 َعَجدٍ  تقػمػا بخعايةأؼ: ال  چںںڻڻچفيكػف معَشى اآليِة: 
َجَقِة ما ()ِمغ اْلِعياِؿ، فمعمَّكع ال ُتِصيُقػف ذلظ، قاؿ الشبيُّ  كبيخٍ  : "َخْيُخ الرَّ

 . (ٔ)كاَف عْغ َضْيِخ ِغًشى، كاْبَجأ ِبَسْغ َتُعػُؿ"

ِة َقْػِلشا، أفَّ العخَب تُقػُؿ:  يقػُؿ ابُغ فارس: كمغَ  ليِل عمى ِصحَّ الجَّ
 :(ٕ)عاَؿ الخجُل: إذا كاف ذا ِعياٍؿ، َقْػُؿ َجِخيخٍ 

ّٞ    البِّٔ اهشٖبٔٚىٔ ٗهٔوِفَقٔرئ اهِعا٢ٔىٔ  ٗاهللُ أُِزَيَ يف اهِلٔتابٔ فَسٔٙضَ

ْمَفِقيِخ( فُعِمَع أنَّو أراد أراد بو َذا اْلِعياِؿ الحؼ َيُعػُؿ ِعياَلو، ال َمْعَشى أْف يُقػَؿ )كلِ 
 .(ٖ)بو َذا اْلِعياؿِ 

                                                           

 . ٚٔٚ/ٕ، كصحيح مدمع: ٕٔٔ/ٕالحجيث في صحيح البخارؼ:  (ٔ)
البيت مغ الكامل لجخيخ في ديػانو، مغ قريجة يسجُح فييا عسخ بغ عبجالعديد،  (ٕ)

، تح/ كـخ البدتاني، دار بيخكت لمصباعة كالشذخ، بيخكت، ٖٖٔيشطخ: ديػاف جخيخ: ص 
 ـ. ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔ

، تح/ د. عبجهللا بغ عبجالسحدغ التخكي، الذخكة ٜٛٔحمية الفقياء البغ فارس: ص ( ٖ)
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –الذخكة الستحجة لمتػزيع
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ة؛ أِلَنَُّو عخبيُّ المَِّداف فريُح  اِفِعي َنفدو حجَّ كقاؿ األزىخؼ: َكَقػؿ الذَّ
الميجة. َكقج اْعتخض َعَمْيِو بعس الستححلقيغ فخصَّأه، َكقج عجل َكلع يتثبت 

ار َما اَل يعخفُو مغ ُلَغات ِفيَسا َقاَؿ. َكاَل يجػز لمحزخّؼ َأف يعجل ِإَلى ِإْنكَ 
اْلَعَخب َسمَسة َعغ الفّخاء َقاَؿ: َقاَؿ الكمبّي َما زلت ُمعيبًل، مغ الَعْيمة َأؼ 

 .(ٔ)ُمْحَتاًجا

 قاؿ أبػ حاتع: كاف الذافعيُّ أعمَع بمغة العخب مّشا كلعمو لغة.

كمسا يقػؼ قػؿ الذافعي قخاءة شمحة بغ مرخؼ: أاّل َتعيمػا بفتح تاء 
 :(ٕ)رعة مغ عاَؿ يعيل: افتقخ، كعميو قاؿ الذاعخالسزا

 َٗال َٙدِزٜٔ اهفَقريُ ًَتَٟ غَِٔاُٖ    ٗاَل َٙدِزٜٔ اهغَِٔٛٗ ًَتَٟ َٙعٔٚىُ

س: ُتعيمػا بزسيا مغ أعاؿ: َكُثخ عيالو، كىي تعُزج تفديَخ ك كقخاءة شاك 
 .(ٖ)الذافعي الستقجـ مغ حيث السعشى

ـُ َثْعَمبٍ  اِفِعيِّ َصِحيٌح، َسِسْعُت َأَبا كقاؿ َأبػ ُعَسَخ ُغبَل : َكبَلـُ الذَّ
اِفِعيِّ َكُىَػ ِمْغ َبْيِت المَُّغِة َيِجُب َأْف ُيْؤَخَح  اْلَعبَّاِس َثْعَمًبا َيُقػُؿ: َتْأُخُحكَف َعَمى الذَّ

 .(ٗ)َعْشوُ 

                                                           

، ٕٗٔ/ٖالتيحيب )كتاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ العيغ: باب العيغ كالبلـ(:  (ٔ)
 .ٓٚ/ٖٓ، كالتاج )ع ك ؿ(: ٔٛٗ/ٔٔ، كالمداف )ع ك ؿ(: ٕٖٕكالداىخ لؤلزىخؼ: 

حة بغ الجبلح كسا في جسيخة أشعار العخب ألبي زيج القخشي: البيت مغ الػافخ ألحي( ٕ)
 ، تح/ عمي دمحم البجادؼ، دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع. ٕٚص 

 .ٚٙ٘/ٖ، كقخاءة شمحة كشاككس في الجر السرػف: ٕٚٗ/ٖتفديخ الثعمبي: ( ٖ)
دار الػفاء  ، تح/ عبجالسعصي أميغ قمعجي،ٕٙٚ/ٔٔمعخفة الدشغ كاآلثار لمبييقي: ( ٗ)

اِفي الْبِغ األِثيْخ: ٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالسشرػرة، ط  .ٕٕٔ/٘ـ، كالذَّ



 

 

4327 

و الدمخذخؼ كبلـ الذافعي أف ُيجعَل مغ قػلظ: عاؿ الخجل  ككجَّ
ع يسػنيع، إذا أنفق عمييع؛ ألّف مغ كُثخ عيالو عيالو يعػليع، كقػليع: ماني

لدمو أف يعػليع، كفي ذلظ ما يرعب عميو السحافطة عمى حجكد الكدب 
كحجكد الػرع ككدب الحاؿ كالخزؽ الصيب، قاؿ: ككبلـ مثمو مغ أعبلـ العمع 
كأئسة الذخع كرءكس السجتيجيغ، حكيقي بالحسل عمى الرحة كالدجاد، كأف 

تعيمػا إلى تعػلػا، كالذافعي كاف أعمى كعًبا كأشػؿ باًعا ال يطّغ بو تحخيف 
في عمع كبلـ العخب، مغ أف يخفى عميو مثُل ىحا، كلكغَّ لمعمساء شخًقا 

 .(ٔ)كأساليَب، فدمظ في تفديخ ىحه الكمسة شخيقة الكشايات

 كججيخ بالحكخ أف في المفطة أقػااًل أخخ:

ْغ ُسْفَياَف ْبِغ ُعَيْيَشَة قاؿ: َذِلَظ الثالث: ما ركاه ابغ أبي حاتع بدشجه عَ القػؿ 
 .(ٕ)َأْدَنى َأال َتُعػُلػا َأْؼ: َأال َتْفَتِقُخكا

 .(ٖ)الخابع: عغ مجاىج َيُقػؿ ِفي " }َأالَّ َتُعػُلػا{ َأال تزمػا "القػؿ 

 .(ٗ): اَل َتُخػُنػاَقاؿَ  الشََّخِعيّ عغ الخامذ: القػؿ 

اكزكا ما فخض هللُا عميكع، كأصل مفخاء كاألصع: أف ال تجلالدادس: القػؿ 
 .(٘)العػؿ السجاكزة، كمشو عػؿ الفخائس

                                                           

اِفي الْبِغ األِثيْخ: ٚٛٗ، ٙٛٗ/ٔالكذاؼ: ( ٔ)  . ٛٓ٘/ٖ، كالبحخ السحيط: ٕٕٔ/٘، كالذَّ
 .ٓٙٛ/ٖتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٕ)
، كتفديخ ٕٕٓٔ/ٕ، كاليجاية: ٕٛٗ/ٖ، كتفديخ الثعمبي: ٛ٘٘/ٕتفديخ ابغ السشحر: ( ٖ)

 .ٛٓ٘/ٖ، كالبحخ السحيط: ٜٖٙ/ٔ، كزاد السديخ: ٓ٘ٗ/ٔالساكردؼ: 
 .ٛٓ٘/ٖالبحخ السحيط:  (ٗ)
 .ٕٛٗ/ٖتفديخ الثعمبي: ( ٘)
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ػتطػغب:

كسياؽ اآليات يؤكج كبلـ الجسيػر أف معشى )َأالَّ َتُعػُلػا( أؼ: ال 
تجػركا كتسيمػا، فإنو َقَرَخ الخجاَؿ عمى ما بيغ الػاحجة إلى األربع مغ 

، ثع قاؿ: كَكَسا ِخْفُتْع َأالَّ (ٔ)الشداء، كلع يصمق ليع ما فػؽ ذلظ، لئبل يسيمػا
 .(ٕ)َتْعِجُلػا ِفي اْلَيَتاَمى َفَخاُفػا ِفي الشَِّداِء ِإَذا اْجَتَسْعَغ ِعْشَجُكْع َأالَّ َتْعِجُلػا

ـُ  كسا يؤيجه االشتقاؽ: فإنو ُيقاُؿ: عالت الفخيزُة إذا زادت الديا
إليو فشقز مغ لو الفخُض، كمشو معػلتي ىحا عمى فبلف أؼ أنا أميل 

كأتجاكر، كمشو )عالشي الذيء( إذا تجاكز السقجار، كمشو فبلف يعػؿ كالعػيل 
 .(ٖ)إنسا ىػ السجاكزة، كأيًزا فإنو إنسا ُيقاُؿ: أعاؿ الخجُل ُيعيل إذا كُثخ عياُلوُ 

ف اليسدة في أعاؿ ُيعيل )الخباعي(، لمريخكرة، يقاؿ: أعاؿ فإ كأيًزا
ا عياؿ، كسا يقاؿ: أشفمت السخأة، أؼ: الخجُل ُيعيل فيػ ُمعيل، يعشي: صار ذ

 صارت ذات أشفاؿ. 

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ چ(:قػؿ هللا ) -ٗ

 [7ٖاألنعام: ] چیی ی ی جئ 

 (: ىػ قخٌف ُيشفُخ فيو.ېئىئ  "قػلو: )يقػؿ الكخماني: 

                                                           

 .ٜٖٙ/ٔ، كزاد السديخ: ٔ٘، ٓ٘تأكيل مذكل القخنف البغ قتيبة: ص  (ٔ)
 .ٜٔٗ/ٗٔشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ: ( ٕ)
 .ٗٔ/ٕمعاني القخنف لمشحاس: ( ٖ)
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الغخيب: جسع ُصػرة، كُدػرة كُسػر، كُصػفة كُصػؼ، أؼ: يشفخ األركاح في 
 .(ٔ)األجداد"

 ماني أف لمعمساء في معشى الرػر محىبيغ:حكى الكخ 

 األكؿ: أنو قخٌف ُيشفُخ فيو.

الثاني كىػ ما كصفو بالغخابة: أنو جسع ُصػرة، عمى أف يكػف السعشى: يشفخ 
 األركاح في األجداد.

ػر: َكَيْيَئِة اْلُبػِؽ،  فأما السحىب األكؿ فيسثُمو جسيػُر العمساء، فالرُّ
ٌف يذبو البػؽ، كدائخة رأس القخف خْ ى أنو قَ ، كأكج مقاتل عم(ٕ)حكاه مجاىج

كعخض الدساء كاألرض، كذلظ أفَّ إسخافيَل كاضٌع فاه عمى القخف كىػ 
جشى: الرػر: القخف، كيقاؿ: فيو  ابغُ  ، يقػؿُ (ٖ)شاخٌز ببرخه نحػ العخش

 .(ٗ)ثقب بعجد أنفذ البذخ، فإذا نفخ فيو قاؿ الشاس باأَلْرَماسِ 

ىبػا إليو، يقػؿ أبػ الحدغ القيخكاني: الرػر: قخٌف كاشتقاؽ المفع يؤيج ما ذ
مغ نػر، ُيشفُخ فيو يػـ الكيامة، كاشتقاُقو مغ: ُصْخُت الذيَء َأُصػُره، أؼ: 

                                                           

 .ٖٚٙ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني: ( ٔ)
، تح/ د. دمحم عبجالدبلـ أبػ الشيل، دار الفكخ اإلسبلمي ٓٛ٘تفديخ مجاىج بغ جبخ: ( ٕ)

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔالحجيثة، مرخ، ط
 –، تح/ د. عبجهللا شحاتو، دار إحياء التخاث ٘ٛٙ/ٖتفديخ مقاتل بغ سميساف: ( ٖ)

 ىػ.ٖٕٗٔ، ٔبيخكت، ط
السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية  -، كزارة األكقاؼٜ٘/ٕجشي: السحتدب البغ ( ٗ)

ـ، كاألرماس جسع َرْمذ، كىػ القبخ كما ُيحثى عمى السيت مغ ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔالقاىخة، 
التخاب، كأصمو الجفغ كحثي التخاب عميو، يقاؿ: رمدو بالتخاب، يشطخ: أساس الببلغة 

 .ٖ٘ٛ/ٔ)ر ـ س(:  لمدمخذخؼ 
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، كىػ ما أكجه (ٔ)أممُتو كعصفُتو، كأنو قاؿ: ُيسيُل الشاس إلى الحذخ كيعصفُيع
 . (ٖ)، كرجحو الصبخؼ (ٕ)الفخَّاء

ػر ال  َقْخف بمغة قػـ مغ أىل اليسغ، كأنذج:كحكى ابغ قتيبة أف الرُّ
 َُخُِّ َُطَخِِآٍِ غَداَٝ اهِجٌَعَِّٚ      باهضٖابٔخَاتٔ يف غُبازٔ اهِٖقِعنَي

ػَريغ  .(ٗ)َنْصًحا شِجيًجا ال َكَشصِح الرُّ

 ،(ٙ)، كنخخكف (٘)كتبعو في ىحه الشدبة الميجية ابغ دريج
ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

حكاه الكخماني، كىػ أف الرػر جسع ُصػرة، الحؼ  ا الغخيبُ فأمَّ 
كُدػرة كُسػر، كُصػفة كُصػؼ، ليكػف السعشى: يشفخ األركاح في األجداد، 

فييا  ، كأكجه أبػ عبيجة بقػلو: يقاؿ إنيا جسع صػرة تشفخ(ٚ)فساؿ إليو اْلَحَدغ
                                                           

، تح/ د. عبجهللا عبجالقادر ٓٔٗالكخيع ألبي الحدغ القيخكاني: ص الشكت في القخنف ( ٔ)
 ـ.ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔبيخكت، ط –الصػيل، دار الكتب العمسية

 .ٕٖٛ/ٖٔ، كشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ: ٖٓٗ/ٔمعاني القخنف لمفخاء:  (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔٔالصبخؼ: ( تفديخ ٖ)
، ٘ٗٚ/ٕالخاء كالراد مع الػاك(: ، كجسيخة المغة )باب ٕٙغخيب القخنف البغ قتيبة:  (ٗ)

، كالمداف )ص ك ر(: ٙٔٗ/ٔكالخجد ببل عدك فييسا كفي: الداىخ البغ األنبارؼ: 
ٗ/ٗٚ٘. 
 .٘ٗٚ/ٕجسيخة المغة )باب الخاء كالراد مع الػاك(:  (٘)
، ٕٗٔ/ٕ، كتفديخ الخازف: ٘ٔ٘/ٔ، كتفديخ الشدفي: ٜ٘ٔ/ٗتفديخ الثعمبي: ( ٙ)

 . ٖٜٙ/ٗلجر السرػف: ، كاٖٗ٘/ٗكالبحخ السحيط: 
، كاإلبانة لمعػتبي: ٙٔٗ/ٔ، كالداىخ البغ األنبارؼ: ٕ٘ٗ/ٕمعاني القخنف لمفخاء: ( ٚ)
ٖ/ٖٕٚ. 
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، كفي تفديخ (ٔ)ركحيا فتحيا، كقاسو عمى قػليع: سػر السجيشة كاحجتيا سػرة
ِ ْبِغ َعْسٍخك )عبجالخ  : (َتَعاَلى)( ِفي َقْػِلِو ( َعِغ الشَِّبيِّ )زاؽ: َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 .(ٕ)[ َيْعِشي: ُصَػَر الشَّاِس ُكمِِّيْع ُنِفَخ ِفيَيا ُكمَِّياٛٙ]الدمخ:  چ ٻ ٻ ٱ چ
َػِر" بفتح الػاك، ىحا  كحكاىا ابغ جشى قخاءة لعياض قاؿ: "ِفي الرُّ

ر(، ػَ يا الجػىخؼ لمحدغ قاؿ: )يػـ يشفخ في الرِّ ، فيسا ندب(ٖ)جسع صػرة
ر جسع صػرة، قاؿ: ػَ بكدخ الراد: كالرػر بالكدخ الراد: لغة في الرُّ 

 كُيشَذُج ىحا البيُت عمى ىحه المغة يرف الجػارؼ: 
 (4)ُّٖٗٓ أَحِشَُّ ًّ صٔريأُٔا صَٔ٘زا     أَشِبََِّٔ ًّ بَقَسٔ اخلَوِصا١ٔ أَعَُِِٚٔا    

ػر جسع ُصػَرة، كأصل اْلَػاك اْلَحَخَكة َكَلِكغ  كراح مكي يجلل عمى أف الرُّ
َػر َأؼ صػر بشي ندـ  .(٘)أسكشت َتْخِفيًفا، فأصمو الرُّ

                                                           

، كجسيخة المغة )باب الخاء كالراد مع الػاك(: ٜٙٔمجاز القخنف ألبي عبيج: ( ٔ)
، كالتفديخ ٜ٘ٔ/ٗ، كتفديخ الثعمبي: ٕٖٛ/ٖٔ، كشخح مذكل اآلثار لمصحاكؼ: ٘ٗٚ/ٕ
 .ٖٕٓ/ٛبديط: ال
 .ٖ٘ٔ/ٖتفديخ عبجالخزاؽ: ( ٕ)
 .ٜ٘/ٕالسحتدب: ( ٖ)
، ٜٗٔ/ٕ، كفتح القجيخ: ٜٖٓ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٙٔٚ/ٕالرحاح )ص ك ر(: ( ٗ)

في »: قخأ الحدغ، كمعاذ القارغ، كأبػ ِمْجَمد، كأبػ الستػكل ٗٗ/ٕكفي زاد السديخ: 
َػر ي معجع ديػاف األدب لمفارابي: بفتح الػاك، كالبيت مغ البديط ببل عدك ف« الرُّ

تح/ د. أحسج مختار عسخ، شبعة مؤسدة دار الذعب لمرحافة كالصباعة ، ٖ٘ٗ/ٖ
، كالَخْمراُء: ماٌء ٖٚٗ/ٗكالمداف )ص ك ر(: ـ، ٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔكالشذخ، القاىخة، 

 . ٜٕ/ِٚباْلَباِدَيِة، َكِقيَل َمْػِضٌع ِفيِو َعْيُغ َماٍء، يشطخ: المداف )خ ؿ ص(: 
تح/ د. حاتع صالح الزامغ، ، ٙٓٙ/ٕ مذكل إعخاب القخنف لسكي بغ أبي شالب: (٘)

 .ٖٓٙ/ٕعسجة الحفاظ: ىػ، ك ٘ٓٗٔ، ٕبيخكت، ط –مؤسدة الخسالة
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كبعج أف حكى الدجاج أف كمييسا جائد، ماؿ إلى أفَّ أثبَت القػليغ في 
 .(ٔ)الحجيث كالخكاية أف الرػر قخفٌ 

، (ٗ)، كالشحاُس (ٖ)، كالدجدتاني(ٕ)ؼ كسا حكى القػليغ دكف تخجيح: ابُغ األنبار 
 .(ٚ)بغ أبي شالب ، كمكي(ٙ)الفارسي ، كأبػ عمي(٘)كالفارابي
ػتطػغب:

ػر ىػ الَقْخُف، كسا رأػ أئسة التفديخ  -وهللا أعمع–كالحقُّ  أف الرُّ
ْنَداف  كأىل المغة، َفُيَػ َكاِحٌج اَل يجػُز َأف ُيَقاؿ كاحجُتو صػَرة، َكأما ُصػَرة اإْلِ

َػر بفتح الػاكفُتجس حكى األزىخؼ َعغ أبي اْلَيْيَثع ، كلحلظ (ٛ)ع عمى الرُّ
ػؼ جسع ػر جسع ُصػَرة، َكَسا َأف الرُّ َعْػا َأف الرُّ  اْعتخاَضو عمى مغ ادَّ
صػفة، كالثُّػـ جسع ُثػمة، كأبي ُعَبْيَجة كغيخه، َقاَؿ: َكَىَحا خصٌأ َفاحر، 

 ڻ ڻچَقاَؿ:  () كتحخيٌف لكِمع هللا َعغ مَػاضعَيا؛ أِلَف هللا

                                                           

 .ٖٕٓ/ٛ، كالتفديخ البديط: ٕٗٙ/ٕمعاني القخنف لمدجاج: ( ٔ)
 .ٙٔٗ/ٔالداىخ البغ األنبارؼ: ( ٕ)
 .ٖٛٓغخيب القخنف لمدجدتاني:  (ٖ)
 .ٚٗٗ/ٕلقخنف لمشحاس: معاني ا( ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٖديػاف األدب: ( معجع ٘)
بذيخ  -بجر الجيغ قيػجيتح/ ، ٕٓ٘/٘: ( الحجة لمقخاء الدبعة ألبي عمي الفارسيٙ)

 .ـٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٕدمذق / بيخكت، ط -جػيجابي، دار السأمػف لمتخاث
 .ٜٕٙٓ/ٖاليجاية: ( ٚ)
، كالتفديخ البديط: ٓٙٔ/ٕٔء(: التيحيب )أبػاب معتبلت الراد: باب الراد كالخا (ٛ)
، كالمداف )ص ك ر(: ٕٓ/ٚ، كتفديخ القخشبي: ٕٛ/ٖٔ، كتفديخ الفخخ الخازؼ: ٖٕٓ/ٛ
 .ٖٜٙ/ٗ، كالجر السرػف: ٘ٚٗ/ٗ
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اء قخأَىا: ، ِبَفْتح اْلَػاك، َكاَل نعَمع َأحًجا مغ اْلُقخَّ [َٗٙغاِفخ: ] چڻ
 [ٜٜاْلَكْيف: ] چڤڤڤڤچ: )تعالى( ، َكَكَحِلَظ َقاَؿ هللا)فأْحَدغ ُصْػَركع(

َػر( َأك َقَخَأ: )َفأْحدغ ُصْػَركع( فقج افتَخػ الَكِحب  َفسغ قخأَىا )كُنفخ ِفي الرُّ
كتاَب هللا، قاؿ: َكَكاَف َأُبػ ُعَبْيَجة صاحَب أخباٍر كغخيب، َكلع يكغ َلُو  كبّجؿ

 .(ٔ)معخَفة بالشحػ

كعقب األزىخؼ عميو بقػلو: قج احتجَّ َأُبػ الَيْيثع فأحَدَغ ااِلْحِتَجاج، 
ل كالّجلي ،َكاَل َيجػز ِعْشِجؼ غيخ َما َذَىب ِإَلْيِو، َكُىَػ قػُؿ أىِل الدّشة َكاْلَجَساَعة

ذكخ ترػيَخه الَخْمق ِفي اأْلَْرَحاـ قبل َنْفخ ( )عمى صّحة َما َقاُلػا: َأف هللا 
كح، َكَكاُنػا قبَل َأْف صػَّرىع ُنَصًفا، ثعَّ َعمًقا، ثعَّ ُمَزًغا، ثعَّ صّػَرىع ترػيًخا،  الخُّ

ُرىع ثعَّ  ()فأّما الَبْعث فإّف هللا  يْشفخ  ُيشِذئيع َكيَف َشاَء، َكمغ اّدعى َأنو يرػِّ
 .(ٕ)فييع َفَعَميِو الَبَياف، كَنعػذ ِباهللَّ مغ الِخْحالف

كسا عارضو الدسخقشجؼ بأف ىحا خبلؼ أقاكيل جسيع السفدخيغ ألنيع كمَّيع 
 .(ٖ)إسخافيل في الرػر خُ فْ قالػا: ىػ نَ 

 ٱ چ:()كقاؿ ثعمب: األجػد أف يكػف الرػر: القخف، ألنو قاؿ 

َكَمْغ ِفي اأْلَْرِض ثع  [ ٨ٙمر: الز] چ    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
َػر، كاف: ثع ُنفخ فييا،  [ ٨ٙالزمر: ] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چقاؿ:  كلػ كاف الرُّ

                                                           

، كتفديخ الفخخ ٓٙٔ/ٕٔالتيحيب )أبػاب معتبلت الراد: باب الراد كالخاء(:  (ٔ)
 .ٖٜٙ/ٗ، كالجر السرػف: ٕٛ/ٖٔالخازؼ: 

، كالمداف )ص ك ٔٙٔ/ٕٔاب معتبلت الراد: باب الراد كالخاء(: التيحيب )أبػ  (ٕ)
 .ٖٜٙ/ٗ، كالجر السرػف: ٘ٚٗ/ٗر(: 

 .ٜ٘ٗ/ٔتفديخ الدسخقشجؼ:  (ٖ)
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ػر  كضاىخُ  ،أك فييغ كىحا يجؿ عمى أنو كاحجٌ  القخنف يذيج أنو ُيشفخ في الرُّ
 ْت أِلَفَّ اأْلََحاِديَث تعاَضجَ  ؛األثيخ قائبًل: كالرحيُح األَكؿ ، كتبعو ابغُ (ٔ)مختيغ

ػر، َكَتاَرًة بالَقْخف  ػُر َقْخٌف ِمْغ ُنػٍر ُيْشَفُخ ِفيِو، الشَّْفَخُة ، (ٕ)َعَمْيِو، َتاَرًة بالرُّ َفالرُّ
 .(ٖ)اأْلُكَلى ِلْمَفَشاِء َكالثَّاِنَيُة ِلئْلِْنَذاِء، َكَلْيَذ َجْسُع ُصػَرٍة َكَسا َزَعَع َبْعُزُيعْ 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچقػؿ هللا )تعالى(:  ٘-

 [ٚٙٔاألعخاؼ: ] چک ک

 چ    ہ چ: أؼ أعمَع، كقػلو: چڎڈچ"قػلو: يقػؿ الكخماني: 

بسعشى، نحػ: أْرضاه  (تَفّعل)ك (لَ عَ فْ أَ )أعمستكع، كيأتي  :، أؼ[ ٜٓٔاألنبياء: ]
اه، كأكعجه كتػعَّجه، كأيقشتو كتيقَّشتو، كقيل: تأذَّف معشاه: أَمَخ مغ اإلذف.  كتَخضَّ

 .(ٗ)يحا جاءت بالبلـ"الغخيب: معشاه حمف، كل

 كقج اختمفت كمسة السفدخيغ كالمغػييغ حػؿ معشى )َتَأذََّف(:

الخأؼ األكؿ: بعُس العخب ُيجخؼ )أذنت( مجخػ )نذنت( فيجعل أذَّف كنَذَف 
بسعشى، يقػؿ سيبػيو: مغ العخب مغ يجعل أذََّف كنَذَف بسعًشى، كأّنو جعمو 

 كاف أذََّف: أعمع في لغة بعزيع، بسشدلة سسَّى كأْسسى، كخبَّخ كأْخبخ، فإذا

                                                           

 :ٗٗ/ٕزاد السديخ:  (ٔ)
 .ٓٙ/ٖالشياية: ( ٕ)
 .ٕٓ/ٚتفديخ القخشبي:  (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٗ)
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ل مغ ىحا، فبشاء الفعميغ يتفق كالسعشى يختمف، ككحلظ تأذَّف  فتأذَّف: تفعَّ
 :(ٔ)بسشدلة عمع كمثل تفّعل، في أّنو يخاد بو )َفَعَل( قػؿ زىيخ

َْ    ُِٙاد٠ يف شعازٍٓ َٙ ٍِتعوٖ  ازُشَأْٓ شسٖ اهِٓاسٔ ق٘

 ككحلظ قػلو:
ٌّا   تعوٌٓآا هعٌسُ اهلل ذا  (2)فاقصدِ برزعم ٗاُظسِ أّٙ تِشوم        قش

بو، إّنسا يخيج بو: اعمع، كأّنو يشبيو ليقبل عمى  ىحا عغ جيلٍ  عْ ليذ يخيج: تعمَّ 
 خصابو. 

يخيجكف بو: اعمع، كليذ يخيجكف تعّمع، كسا يخيجكف بقػليع: تعّمع  كىحا كثيخٌ 
 الفقو، إّنسا يخيجكف: اعمع.

يجؿ عمى أّف معشاه العمع، كقػع الـ اليسيغ فكحلظ تأّذف معشاه: عمع. كمسا 
بعجىا كسا تقع بعج العمع في نحػ: عمع هللا ألفعمّغ، فكأّف السعشى في تأّذف: 

 .(ٖ)عمع ليبعثّغ عمييع إلى يػـ الكيامة

                                                           

، شخحو كقجـ لو/ عمي حدغ فاعػر، دار ٔ٘ البيت مغ الػافخ لدىيخ في ديػانو: ص (ٔ)
ـ، كىػ مصمع قريجة قاليا في راعي ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔالكتب العمسية، بيخكت لبشاف، ط

عاُر: اْلَعبَلَمُة ِفي اْلَحْخِب َكَغْيِخَىا، يشطخ: لداف العخب )ش ع  إبل لو، يقاؿ لو: يدار، كالذِّ
 .ٖٔٗ/ٗر(: 

، فاقرْج بحرعظ يعشي: ال تكمْف نفدظ ٔٛو: ص البيت مغ البديط لدىيخ في ديػان (ٕ)
ْمظ بالفتح كىػ: مرجر َسَمْكُت الذيَء في الذيء  بسا ال ُتصيق، كاالْندبلؾ: مصاكع الدَّ

 .   ٜٔ٘ٔ/ٗفاْنَدَمَظ، أؼ: أدخمُتو فيو فجَخل، يشطخ: الرحاح )س ؿ ؾ(: 
 .ٕٕٗ/ٜ، كيشطخ: التفديخ البديط: ٔٔٗ، ٓٔٗ/ٕالحجة ألبي عمي الفارسي: ( ٖ)
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كع، كأف العخب ُتشاكُب بيغ األفعاؿ في معشاُه: أعمع ربُّ  عمى أفَّ  ج الفخاءُ كأكَّ 
مت، كمثمو: أكعجني كتػعَّجني السعشى، كُربَّسا قالت العخ  ُب ِفي معشى أفعمت تفعَّ

 ،(٘)، كالدجدتاني(ٗ)، كالدجاج(ٖ)، كالصبخؼ (ٕ)، كتبعو ابغ قتيبة(ٔ)كىػ َكِثيخ
   .(ٜ)، كمكي بغ أبي شالب(ٛ)كاليخكؼ  ،(ٚ)كاألزىخؼ ، (ٙ)كالشحاس

كإذ " (:) هللا بغ مدعػدجماؿ إليو الثعمبي مدتجالِّ بقخاءة عبكسا 
كفي  ،(ٓٔ)كأذف كيأذف بسعشى كاحج مثل أكعج كتػعجقاؿ:  ،"عقاؿ ربك

 تأّذفَ  فإنو ُيقاُؿ: ،أعمع :أؼ چڎڎڈچ: (تعالى) وُ قػلَ أفَّ الرحاح: 

                                                           

 .ٚٚ/ٔ، كالسقاييذ )أ ذ ف(: ٘ٚ/٘، كتفديخ الساتخيجؼ: ٜٙ/ٕمعاني القخنف لمفخاء:  (ٔ)
، كالبحخ السحيط: ٗٙٔ/ٕ، كزاد السديخ: ٗٚٔغخيب القخنف البغ قتيبة: ص  (ٕ)
٘/ٕٓٙ. 
 .ٕٗٓ/ٖٔتفديخ الصبخؼ:  (ٖ)
 .ٕٙٓ/٘، كالبحخ السحيط: ٕٚٛ/ٕمعاني القخنف لمدجاج: ( ٗ)
 .ٓٗٔخنف لمدجدتاني: غخيب الق (٘)
 .ٜٙ/ٖمعاني القخنف لمشحاس:  (ٙ)
 .٘ٔ/٘ٔالتيحيب )أ ذ ف(:  (ٚ)
 .ٓٙ/ٔالغخيبيغ لميخكؼ:  (ٛ)
 .ٖٚٚٚ/٘اليجاية:  (ٜ)
، ٙٙ/ٜٔ، كالقخاءة مشدػبة في تفديخ الفخخ الخازؼ: ٖٙٓ/٘تفديخ الثعمبي: ( ٓٔ)

عمى أنيا ليدت  ، كججيخ بالحكخ أف مكي بغ أبي شالب نزٖٖٗ/ٜكتفديخ القخشبي: 
زيج:  ككحلظ قاؿ ابغُ  ،قخاءة فقاؿ: كقاؿ ابغ مدعػد: }َكِإْذ َتَأذََّف َربُُّكْع{: أؼ: قاؿ ربكع

 .ٖٚٚٚ/٘معشاه: قاؿ ربكع ذلظ التأذف، يشطخ: اليجاية: 
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ِد كالشيى، أؼ تقجـ كأعمع :األميُخ في الكبلـ، أؼ ، مسا (ٔ)نادػ فييع في الَتَيجُّ
 .(ٕ)رخح بأف كلَّ شيٍء في القخنف تأذف فيػ إعبلـيالدسخقشجؼ جعل 

، (ٗ)، كمجاىجٌ (ٖ)عباس : ابغُ ذىب إلى ذلظك  ،)قاؿ( )َتَأذََّف( معشاهُ  الثاني: أفَّ 
 . (ٙ)أبي حاتع ، كابغُ (٘)، كقتادةُ (ٗ)كمجاىجٌ 

 .(ٚ): أمخيعشي (تأذف) أفَّ : عبيجة يأبك  الثالث: عغ مجاىج كقتادة
ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

الدجػػاج  ذكػػخهىػػػ مػػا ك حمػػف،  ىسعشػػبالغخيػػب: تَػػَأذََّف اإلمػػاـ الكخمػػاني مػػغ  عػػجَّ 
  ،(ٜ)حكػػػػػػػاه السػػػػػػػاكردؼكسػػػػػػػا ، (ٛ)معشػػػػػػػى تَػػػػػػػَأذََّف: تَػػػػػػػَألَّى كأقدػػػػػػػع كحمػػػػػػػف: قػلػػػػػػػوب

                                                           

 .ٜٕٙٓ/٘الرحاح )أ ذ ف(:  (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٔتفديخ الدسخقشجؼ: ( ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٜٜٕ/ٗتفديخ الثعمبي: ( ٖ)
 .ٔٚٗ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٖ٘ٗتفديخ مجاىج:  (ٗ)
 –، تح/ د. ىشج شمبي، دار الكتب العمسية، بيخكتٜٔٔ/ٔتفديخ يحيى بغ سبلـ: ( ٘)

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔلبشاف، ط
 .ٖٓٙٔ/٘تفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٙ)
، كتفديخ الثعمبي: ٖٕٔ، كمجاز القخنف ألبي عبيج: ٕٗٓ/ٖٔتفديخ الصبخؼ:  (ٚ)
 .ٖٕٗ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٕٕٔٙ/ٗ، كاليجاية: ٜٜٕ/ٗ
، كتفديخ الدسعاني ٕٕٗ/ٜ، كالتفديخ البديط :ٕٚٛ/ٕمعاني القخنف لمدجاج:  (ٛ)
، كيشطخ: باىخ البخىاف في معاني مذكبلت القخنف ألبي القاسع الشيدابػرّػ: ص ٕٕٚ/ٕ

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔمكة السكخمة،  -، تح/ سعاد بشت صالح بابقي، جامعة أـ القخػ ٖٛ٘
 .ٖٕٚ/ٕتفديخ الساكردؼ:  (ٜ)
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 .   (ٕ)، كالدبيجؼ(ٔ)مشطػر كابغُ 

البلـ في الجػاب،  قادىع إلى ىحا القػؿ دخػؿُ الحؼ  بأفَّ  عصية ابغُ  كعمل لو
 .(ٗ)الكذاؼ ، كتبعو صاحبُ (ٖ)عغ ىحا فبعيجةٌ  كأما المفطةُ 
ػتطػغب:

قػة الكبلـ كشجتو )مغ التذجيج في الفعل، كسياؽ الكبلـ، كتأكيجه  لعل
كثيخ:  بالبلـ( ىي التي دعت إلى القػؿ بأف معشى الفعل القدع، يقػؿ ابغُ 

ـِ ِفي  ـِ َما ُيِفيُج َمْعَشى اْلَقَدِع ِمْغ َىِحِه المَّْفَطِة، َكِلَيَحا ُتُمقَِّيت ِبالبلَّ َكِفي ُقػَِّة اْلَكبَل
D ٚٙٔاألعخاؼ: ] چ ژ ڈ چَقْػِلِو: 

، كقاؿ الشيدابػرؼ: فيو معشى القدع (٘)
، (ٙ)القدع كلحلظ دخمت البلـ السػشئة في الذخط كالشػف السؤكجة في الجداء

كقاؿ أبػ الدعػد: تأّذف ربكع أؼ نذف إيحاًنا بميًغا ال تبقى معو شائبٌة؛ ِلسا في 
ل مغ معشى التكمف السحسػؿ في حقو سبحانو عمى  غايتو التي صيغة التفعُّ

 .(ٚ)ىي الكساؿُ 

                                                           

 .ٖٔ/ٖٔالمداف )أ ذ ف(:  (ٔ)
 .ٛٙٔ/ٖٗتاج العخكس )أ ذ ف(:  (ٕ)
 . ٕٙٓ/٘، كالبحخ السحيط: ٔٚٗ/ٕالسحخر الػجيد:  (ٖ)
، تح/ الذيخ ٖٖٛ/ٖ، كغخائب القخنف كرغائب الفخقاف لمشيدابػرؼ: ٖٚٔ/ٕالكذاؼ: ( ٗ)

، ٕٙٓ/٘ىػ، كالبحخ السحيط: ٙٔٗٔبيخكت،  -الذيخ زكخيا عسيخات، دار الكتب العمسية
 ىػ.ٗٔٗٔ، ٔدمذق، بيخكت، ط -، دار الكمع الصيبٜٕٙ/ٕكفتح القجيخ لمذػكاني: 

 .ٜٚٗ/ٖتفديخ ابغ كثيخ:  (٘)
 .ٖٚٔ/ٗغخائب القخنف لمشيدابػرؼ:  (ٙ)
، دار إحياء ٖٗ/٘تفديخ أبي الدعػد )إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع(:  (ٚ)

 بيخكت. –لتخاث العخبيإحياء ا
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في القخنف مختيغ،  كيديج الكبلـ تأكيًجا أف المفطة )َتَأذََّف( كردْت 
كبلىسا بشفذ الدياؽ مغ التذجيج في الفعل، مع تأكيجه بالبلـ، ىحا السػضع 

ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ في األعخاؼ، كاآلخخ في سػرة إبخاليع:

   [ ٚإبخاليع: ] چڄڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 

بَُّظ( معشاىا: نذنيع بقػة كشجة، كلذجة اإليحاف كاإلعبلـ فػ )َتَأذََّف رَ 
معشى القدع؛ كلحلظ كاف فييا الـُ القدع، كفييا نػُف التأكيج  كانت متزسشةً 

( جػاب القدع أك في معشى جػاب القدع   .(ٔ)التي ُتبلزـُ جػاب القدِع )َلَيْبَعَثغَّ

يقػؿ الديػشي:  ،عمى )أذف( ا ىػ الدبب في إيثار )َتَأذََّف(ىح كلعلَّ 
ل( مغ زيادة معشى ليذ في )َأْفَعَل(، كأنو قيل: كإذ تأذف رّبكع  كالبج في )َتَفعَّ
إيحاًنا بميًغا يشفي عشو الذكػؾ، كألجل أف تفّعل يقتزي التكّمف كالسذقة حسمو 

 .(ٕ)عمى أفَّ التزعيف لمتأكيج كالسبالغة في اإلذف -وهللا أعمع-الدمخذخؼ 

ٻ ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ    ڀ ٺ چ (:قػؿ هللا ) -ٙ

 [ٙٗاألنفاؿ: ] چٺ 

 : أؼ دكلُتكع كقجرُتكع كنرخُتكع.چپ پپ  چ "قػلو: يقػؿ الكخماني: 

(: الغخيب: ىي الخيُح الحكيكيُة إذا كانت في قػـ ضفخكا، كليحا قاؿ )
ُبػرِ » َبا، َكأُْىِمَكْت َعاٌد ِبالجَّ  .(ٖ)«"ُنِرْخُت ِبالرَّ

                                                           

 ، دار الفكخ العخبي.ٖٜٜٕ /ٙزىخة التفاسيخ لمذيخ أبي زىخة: ( ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖمعتخؾ األقخاف:  (ٕ)
، كصحيح ٖٖ/ٕ، كالحجيث في صحيح البخارؼ: ٕٗٗ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني: (ٖ)

 (.، عغ ابغ عباس )ٚٔٙ/ٕمدمع: 
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 ةجكلأف الخيح في اآلية الكخيسة بسعشى العمى  نزَّ اإلماـ الكخماني
 أقاكيل: ، كلمعمساء في ذلظشرخالك  ةقجر الك 

  .(ٕ)، ككافقو ابغ عخفة(ٔ)أف الخيح ىشا بسعشى الشرخاألكؿ: َعْغ ُمَجاِىٍج: 

الخيح ىشا بسعشى الجكلة، ُشبِّيْت في نفػذ أمخىا كتسذيو بالخيح أف الثاني: 
 دالت لو الجكلة كنفح أمخه. كمشو قػلو: كىبػبيا، فقيل: ىبت رياح فبلف إذا

 إهٓا عبْٔٚد قُعُْ٘د بََِّٚ أذَٗادٔ       َٙا صَاحٔبَٟٖ أهَا هَا حَٟٖ بٔاهَِ٘اد٠ٔ 

 (3)أَِ تَعِدَُٗأْ فَإْٖ اهسِّٙحَ هٔوِعَاد٠ٔ  أتُِِظٔسَأْ قَؤّٚوا زَِٙحَ غَفِوَتٍِٔٔٔ    

قتيبة  ، ووافقو ابنُ (4)از ومعشاه: تشقظع دولتكمه أبه عبيجة من السجولحا عجَّ 
ذاهًبا إلى أن السعشى: َدْوَلُتكم، فيقال: ىبت لو ريح الشرخ، إذا كانت لو 

                                                           

ابغ أبي حاتع: فديخ كت، ٘ٚ٘/ٖٔالصبخؼ: تفديخ ، ك ٖٙ٘مجاىج: ( تفديخ ٔ)
 .ٖٖٙ/ٗالثعمبي: تفديخ ، ك ٕٙٔ/ٖ، كمعاني القخنف لمشحاس: ٕٔٚٔ/٘
 .ٖٖٕ/٘الساتخيجؼ: تفديخ ، ك ٙٛٚ/ٖالغخيبيغ لميخكؼ: ( ٕ)
ميظ بغ الدمكة ٕٖٖ/٘، كالبحخ السحيط: ٕٕٙ/ٕالكذاؼ: ( ٖ) ، كالبيتاف مغ البديط لمدُّ

ىػ، ٖٕٗٔشخ: دار الحجيث،  القاىخة، ، الشاٖٗ٘/ٔكسا في الذعخ كالذعخاء البغ قتيبة: 
 .٘ٗ/ٗٔكالمداف )أ ـ ا(: 

، تح/ دمحم صادؽ ٕٔ٘/ٗ، كأحكاـ القخنف لمجراص: ٕٚٗمجاز القخنف ألبي عبيج: ( ٗ)
، كزاد ٕٖٗ/ٕىػ، كتفديخ الساكردؼ: ٘ٓٗٔبيخكت،  –القسحاكؼ، دار إحياء التخاث العخبي

االستعارة يعشي: استعار لمجكلة ، كىػ مغ ٕٖٖ/٘، كالبحخ السحيط: ٕ٘ٔ/ٕالسديخ: 
الخيح بعج ما ُشبيت الجكلة في نفػذ أمخىا كتسذيتو بالخيح، ثع أدخل السذبو في جشذ 
السذبو بو ادعاء، كأشمق اسع السذبو بو عمى السذبو الستخكؾ، فقيل: ىبت رياح فبلف: 

 إذا دالت لو الجكلة. قاؿ:
 ة سكهن إذا ىبَّْت رياُحك فاغتشْسيا    فإنَّ لكل خافق

== 
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كلةُ  ، (ٕ)، كبسثمو قاؿ التدتخؼ (ٔ)الّجكلة. كيقاؿ: الخيُح لو اليػـ، ُيخاُد لو الجَّ
ت ريحيع، ، كقاؿ الشحاس: كالسعخكؼ في المغة أنو يقاؿ: ذىب(ٖ)كالدجدتاني
 .(٘)، كىحا القػؿ عشج الخازؼ َأْقَػػ (ٗ)أؼ: دكلتيع

الثالث: الخيح يخاد بيا في ىحا السػضع القػة كالَغَمبة كالبأس، فيكػف السعشى: 
، (ٙ)كتحىب قػتكع كبأسكع، فتزعفػا كيجخمكع الػىغ كالخمل، قالو الصبخؼ 

س، كابغ ثعمب، كالخصابي، كالجػىخؼ، كابغ فار  ، كغبلـُ ككافقو الدجاجُ 

                                                                                                                         
== 

، ٖٕٔ/ٚيشطخ: فتػح الغيب في الكذف عغ قشاع الخيب )حاشية الصيبي عمى الكذاؼ(: 
ـ، ٖٕٔٓىػ/ ٖٗٗٔ، ٔتح/ إياد دمحم الغػج، الشاشخ: جائدة دبي الجكلية لمقخنف الكخيع، ط

ـِ أَ  ْقَػػ ِمْشَيا، َفِإنََّيا ُتَييُِّج كقاؿ صاحب السشار: َكُتْدَتَعاُر ِلْمُقػَِّة َكاْلَغَمَبِة ِإْذ اَل ُيػَجُج ِفي اأْلَْجَدا
كَر َكاْلِقبَلَع، تفديخ السشار لسحسج رشيج رضا:  ـُ الجُّ اْلِبَحاَر، َكَتْقَتِمُع َأْكَبَخ اأْلَْشَجاِر، َكَتْيِج

ـ، كقاؿ الصاىخ بغ عاشػر: َكالخِّيُح ٜٜٓٔ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ٖٕ/ٓٔ
ُؾ اْلَيَػاءِ  َبِو ِفي َىِحِه  َحِكيَقُتَيا َتَحخُّ ُجُو، َكاْسُتِعيَخْت ُىَشا ِلْمَغَمَبِة، َكَأْحَدُب َأفَّ َكْجَو الذَّ َكَتَسػُّ

يشطخ: ااِلْسِتَعاَرِة ُىَػ َأفَّ الخِّيَح اَل ُيَساِنُع َجْخَيَيا َكاَل َعَسَمَيا َشْيٌء َفُذبَِّو ِبَيا اْلَغَمُب َكاْلُحْكُع، 
 ىػ.ٜٗٛٔتػنذ،  -، الجار التػندية لمشذخٖٔ/ٓٔر: مصاىخ بغ عاشػ لالتحخيخ كالتشػيخ 

 .ٙٛٚ/ٖ، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٜٚٔغخيب القخنف البغ قتيبة:  (ٔ)
، تح/ دمحم باسل عيػف الدػد، مشذػرات دمحم عمي بيزػف/ ٕٚ/ٔتفديخ التدتخؼ:  (ٕ)

 ىػ.ٖٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –دار الكتب العمسية
 .ٔٗٔغخيب القخنف لمدجدتاني:  (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖني القخنف لمشحاس: معا (ٗ)
 .ٜٛٗ/٘ٔتفديخ الفخخ الخازؼ: ( ٘)
 .٘ٚ٘/ٖٔتفديخ الصبخؼ:  (ٙ)
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، كأصمو: أفَّ الخيح إذا كانت في الحخب مغ جية صف، كانت في (ٔ)مشطػر
كجػه أعجائيع فسشعتيع بسا يخيجكف فخحلػا، فرارْت كأنيا قػة مغ أتت مغ 

 . (ٕ)عشجه

كإلى ذلظ ماؿ الذعخاكؼ بقػلو: كنحغ نأخح كمسة الخيح عمى أنيا اليػاء، 
 پ ٻٻپچػؿ: كلكغ الخيح ىي القػة؛ ألف هللا سبحانو يق

[ يعشي قػتكع، أؼ أف الشداع إنسا يشتج عشو تبجيج القػة، ٙٗ]األنفاؿ:  چپپ
[ ٖٖ]الذػرػ:  چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپچكنطيخه قػؿ هللا: 

 .(ٖ)هللا حيغ يذاء يعصل القػة السحخكة ألؼ شيء فيػ سبحانو يفعل أؼ أفَّ 
ػاضعرغُبػوطوشُفػاضطضطاءػطظه:

( ريح الشرخ التي يخسميا هللا ) الخيح ىشا عمى حكيقتيا، كىي أفَّ 
لشرخ أكليائو كىبلؾ أعجائو، قاؿ قتادة: ىي ِريُح الشَّْرِخ الَِّتي َيْبَعُثَيا َّللاَّ َمَع 

 الخيحَ  ُمَقاِتُل ْبُغ َحيَّاَف أفَّ  ذىب إليو، كىػ ما (ٗ)َمْغ َيْشُرُخُه َعَمى َمْغ َيْخُحُلوُ 
َبا،  ُنِرْختُ »قاؿ:  () يالشب الربا؛ ألفَّ  ىشا عمى بابيا، كىي ريحُ  ِبالرَّ

                                                           

، كياقػتة الرخاط في تفديخ غخيب القخنف ٕ٘ٗ/ٕمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج: ( ٔ)
تح/ دمحم بغ يعقػب التخكدتاني، مكتبة ، ٜٖٕألبي عسخ الداىج السعخكؼ بغبلـ ثعمب: 

غخيب الحجيث ـ، ك ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔدية/ السجيشة السشػرة طالدعػ  -العمـػ كالحكع
، ٗٙٗ/ٕ، كالسقاييذ )ر ؼ ح(: ٖٛٙ/ٔ، كالرحاح )ر ك ح(: ٖٛٛ/ٕلمخصابي: 

 .   ٚ٘ٗ/ٕكالمداف )ر ك ح(: 
، دار الكتاب اإلسبلمي، ٜٕٗ/ٛنطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػر لمبقاعي:  (ٕ)

 القاىخة.
.، ٛٛٙ/ٕتفديخ الذعخاكؼ:  (ٖ)  الشاشخ: مصابع أخبار اليـػ
 .ٕٖٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٕٔ٘/ٗأحكاـ القخنف لمجراص:  (ٗ)
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ُبػرِ  ، فَمْع َيُكْغ َنْرٌخ َقطُّ ِإال ِبِخيٍح، ِريًحا َيْبَعُثَيا َّللاَُّ (ٔ)«َكأُْىِمَكْت َعاٌد ِبالجَّ
، َكِإَذا َكاَف َذِلَظ َلْع َيُكْغ َلُيْع ِقَػاـٌ  كاحتسمو الساتخيجؼ ، (ٕ)َتْزِخُب كُجػَه اْلَعُجكِّ

 . (ٖ)التي بيا ُتشرخكف فقاؿ: كيحتسل: الخيُح 

، (ٗ)ه ابُغ عصية بأف ىحا إنسا كاف في غدكة الخشجؽ خاصةردَّ فيسا 
( َقاَؿ: كُيخدُّ عميو بعسػـ الشرخ بالخيح، َكما جاَء َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ ُمَقخٍِّف )

( ِ َؿ الشََّياِر انْ َشِيْجُت َمَع َرُسػِؿ َّللاَّ َتَطَخ َحتَّى َتُدكَؿ ( َفَكاَف ِإَذا َلْع ُيَقاِتْل َأكَّ
َياُح َكَيْشِدَؿ الشَّْرخُ  ْسُذ َكَتُيبَّ الخِّ  .(٘)الذَّ

ػتطػغب:

ُج بعُزيا بعًزا، بيغ ىحه السعاني، فكمُّيا متآزرٌة، ُيعزِّ  كال تعارَض 
اآليات عغ غدكة بجر، كفييا يشيى  مشيا إلى اآلخخ، فدياؽُ  كُيفزي الػاحجُ 

ع، يع كبأسيذلظ يحىب قػت ع كالفخقة ألفَّ عباده السؤمشيغ عغ التشاز  () هللاُ 
ع، ىع كضفخ ىنرخ  ا يتختب عميو ذىابُ ، مسَّ كالخملُ  ع الػىغُ يػا كيجخمفُ عُ ْز يَ ف

يا لشرخ أكليائو بخيح الشرخ التي يخسمُ ( )ع هللا ىع، فبل يؤيجُ يدكلتُ  فتشقصعُ 
 كىبلؾ أعجائو.

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٕ، كزاد السديخ: ٖٚ٘/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٛٔٔ/ٕتفديخ مقاتل:  (ٔ)
، ٖٕٛٛ/ٗ، كاليجاية: ٖٖٙ/ٗ، كتفديخ الثعمبي: ٕٔٚٔ/٘تفديخ ابغ أبي حاتع: ( ٕ)

 . ٕٖٗ/ٕكتفديخ الساكردؼ: 
 .ٖٖٕ/٘خ الساتخيجؼ: تفدي( ٖ)
 .ٖٚ٘/ٕالسحخر الػجيد:  (ٗ)
، تح/ شعيب األرنؤكط كنخخيغ، مؤسدة ٖ٘ٔ/ٜٖكالحجيث في مدشج اإلماـ أحسج: ( ٘)

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالخسالة، ط
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 [٘ىػد: ] چۇئ ۆئ         ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ چ مغ قػؿ هللا )تعالى(:  -ٚ

يا عمى الكفخ ػنَ فُ صِ عْ كنيا كيَ ػُ صْ يَ  :أؼ چۆئۈئچ"قػلو: يقػؿ الكخماني: 
 (، كعمى حجيث الشفذ.كعجاكة دمحم )

 .(ٔ)كلَّْػا ُضُيػَرىع" چۆئ ۈئ چ الغخيب: معشى 
، (ٕ)أصُل ىحا الحخؼ في المغة مغ الثَّْشي كىػ ضعُّ كاحٍج إلى كاحجٍ ك 

يَء، ِإذا َحَشيْ  تو كَعَصفتو كَشَػْيتو، كاْثَشْػنى َصْجُره عمى َكَأصمو مغ: َثَشْيُت الذَّ
 .(ٖ)الَبغزاء، َأؼ اْنحَشى كانصػػ، كُكلُّ َشْيٍء َعَصْفتو فقج َثَشْيتو

 :مشواختمف العمساء في السخاد قج ك 
يعشي: يمػكف،  چۆئۈئچفحىب بعزيع إلى أنو مادؼ، قاؿ مقاتل: 

عمى صجكرىع، كذلظ أف كفار مكة كانػا إذا سسعػا القخنف نكدػا رءكسيع 
 .(ٗ)(كخالية استساع القخنف؛ ِلَيْدَتْخُفػا ِمْشُو يعشي: مغ الشبي )

كقيل: كاف بعُزُيْع يشحشي عمى بعس ليكمسو سخِّا، كبمغ مغ جيميع أْف 
، يقػُؿ مكي: كىػ فعل السشافقيغ، (٘)()تػىَّسػا أفَّ ذلظ َيْخفى عمى هللا 

 .(ٙ)ْع صجره، كُيصأشُئ رأسوي أحُجىُ ( َيْثشِ كانػا إذا مخكا بالشبي )

 كرأػ بعزيع أنو معشػؼ، كاختمفػا فيسا يخفػنو: 
                                                           

 .ٜٛٗ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٔ)
 .ٓٚ٘/ٕتفديخ البديط: ( الٕ)
، ٜٚ/٘ٔباب الثاء كالشػف(:  التيحيب )أبػاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ الثاء: (ٖ)

 .ٙٔٔ/ٗٔكالمداف )ث ف ؼ(: 
 .ٖٛٔ/ٕ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٕٔٚ/ٕتفديخ مقاتل:  (ٗ)
 .ٔٙٔ/ٕإعخاب القخنف لمشحاس: ( ٘)
 .ٖٖٙٗ/٘اليجاية:  (ٙ)
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، فَقاَؿ (تعالى)األكؿ: أنيع َيثشػف صجكرىع عمى الكفخ ليدتْخُفػا مغ هللا 
اْلَحَدُغ: َيْثُشػَف ُصُجكَرُىْع َعَمى َما ُىْع َعَمْيِو ِمَغ اْلُكْفِخ؛ ِلَيْدَتْخُفػا ِمْشُو ِبَحِلَظ؛ 

( اَل َيْعَمُع الَِّحؼ َيْدَتْخُفػَف ِبِو، َقاَؿ َبْعُزُيْع: ُىُع َف َأفَّ َّللاََّ )َيُطشُّػ 
، كىحا الػجو عشج الذػكاني (ٕ)، كحكاه ابغ الجػزؼ عغ مجاىج(ٔ)اْلُسَشاِفُقػفَ 

ِ َفبَل ُيْصِمُع َعَمْيِو  چۈئېئېئچَأْكَلى، َكُيَؤيُِّجُه َقْػُلُو:  َأْؼ: ِلَيْدَتْخُفػا ِمَغ َّللاَّ
( ِ  .(ٖ)(َرُسػَلُو َكاْلُسْؤِمِشيَغ، َأْك: ِلَيْدَتْخُفػا ِمْغ َرُسػِؿ َّللاَّ

 ( لُيخفػىػػػػا عشػػػػو، فعػػػػغ ابػػػػغ َعبَّػػػػاسٍ يػػػػا عمػػػػى عػػػػجاكة الشبػػػػي )َيْثُشػنَ الثػػػػاني: 
()كيؤيػػػػػػػجه أف (ٗ): يخفػػػػػػػػف مػػػػػػػا فػػػػػػػي صػػػػػػػجكرىع مػػػػػػػغ الذػػػػػػػحشاء كالعػػػػػػػجاكة ،

، كيشصػػػػؼ َلػػػُو اآليػػػة ندلػػػت ِفػػػي بعػػػس َمػػػغ َكػػػاَف َيْمَقػػػى الشَِّبػػػّي ) ( ِبسػػػا ُيحػػػبُّ
أنػػػػػػو  ()عمػػػػػػى العػػػػػػجاكة كالػػػػػػبغس، فػػػػػػحلظ الثَّْشػػػػػػُي ُىػػػػػػَػ اإلخفػػػػػػاء، كبػػػػػػيغ هللا 

ػػػػػػػػػػج )  ،(ٙ)، ككافقيػػػػػػػػػػع الدجػػػػػػػػػػاج(٘)(يعمػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػا ُيخفػػػػػػػػػػػَف مػػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػػجاكة ُمَحسَّ

                                                           

، تح/ أبػ عبجهللا حديغ بغ عكاشة، ٕٛٚ/ٕتفديخ القخنف العديد البغ أبي زمشيغ: ( ٔ)
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔمرخ/ القاىخة، ط -الشاشخ: الفاركؽ الحجيثة

 .ٖٛ٘/ٕزاد السديخ:  (ٕ)
 .ٙٗ٘/ٕفتح القجيخ:  (ٖ)
 .ٚ٘ٔ/٘، تفديخ الثعمبي: ٜٚ/ٙتفديخ الساتخيجؼ: ( ٗ)
، كالتيحيب )أبػاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ الثاء: باب ٖ/ٕمعاني القخنف لمفخاء: ( ٘)

، ٜٖٗ/ٔٔلتفديخ البديط: ، كاٚ٘ٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٜٚ/٘ٔالثاء كالشػف(: 
 .ٙٔٔ/ٗٔكالمداف )ث ف ؼ(: 

، كالتفديخ البديط: ٚ٘ٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٖٛ/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٙ)
 .ٜٖٗ/ٔٔالبديط: 
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، كابػػػػػػػغ (ٗ)كالبغػػػػػػػؼ ، (ٖ)كأبػػػػػػػ عبيػػػػػػػج اليػػػػػػخكؼ  ،(ٕ)كاألزىػػػػػػخؼ  ،(ٔ)كالدجدػػػػػػتاني
   .(٘)الجػزؼ 

( عغ السشافقيغ أفَّ ىحا إخباٌر مغ هللا لشبيِّو )كحكى الصبخؼ عغ بعزيع: 
الحيغ كانػا ُيزسخكف لو العجاكة كالبغزاء، كُيبجكف لو السحبة كالسػدة، أنيع 
معو كعمى ديشو، يقػؿ جل ثشاؤه: أال إنيع يصػكف صجكرىع عمى الكفخ 

 . (ٙ)ليدتخفػا مغ هللا، ثع أخبخ جل ثشاؤه أنو ال يخفى عميو سخائخىع كعبلنيتيع

 . (ٙ)كعبلنيتيع
ػنيػػا عمػػى مػػا أضػػسخكه مػػغ حػػجيث الػػشفذ ليخفػػػه عػػغ الشػػاس، قػػاؿ شُ ثْ الثالػػث: يَ 

ا كامتػػػػػػخاًء ليدػػػػػػتخفػا مشػػػػػػو، أؼ: مػػػػػػغ هللا إف مجاىػػػػػػج: يَ  ثشػػػػػػػف صػػػػػػجكرىع شػػػػػػكِّ
 .(ٚ)استصاعػا

                                                           

 .ٓٔ٘غخيب القخنف لمدجدتاني: ( ٔ)
، كالتيحيب )أبػاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ الثاء: باب الثاء ٕٗٚالداىخ لؤلزىخؼ:  (ٕ)

 .ٜٚ/٘ٔ كالشػف(:
 .ٜٕٛ/ٔالغخيبيغ لميخكؼ:  (ٖ)
 .ٜٖٗ/ٕتفديخ البغػؼ: ( ٗ)
 .ٖٛ٘/ٕزاد السديخ:  (٘)
، كيعشي بالسشافقيغ: كفار قخير، ال السشافقيغ مغ أىل ٖٕ٘/٘ٔتفديخ الصبخؼ:   (ٙ)

، كَنَدَلْت في األخشذ بغ شخيق؛ ٖٖٙٗ/٘السجيشة؛ ألف الدػرة مكية، يشطخ: اليجاية: 
( بسا يحب، كيشصػؼ لو عمى ما يكخه، شصق، َيْمَقى رسػَؿ هللا )ككاف رجبًل حمػ الس

، كتفديخ القخشبي: ٜٖٗ/ٔٔكيزسخ في قمبو خبلؼ ما يطيخ، يشطخ: التفديخ البديط: 
ٜ/٘. 
 .ٚ٘ٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٜٕٖ/ٖمعاني القخنف لمشحاس:  (ٚ)
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كف عغ الحق كيشحخفػف عشو؛ ألفَّ َمْغ أقبَل عمى الذيء استقبمو كَ دْ الخابع: يَ  رُّ
 .(ٔ)كشػػ عشو كذحو ،ثشى عشو صجره رَّ عشو كانحخؼكَ برجره، كمغ ازْ 

 اضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

يعشي: يػلػف  چۆئۈئچكىػ أفَّ ه الكخماني غخيًبا كأما ما عجَّ 
فقج أكجه الصبخؼ بأف ذلظ كاف مغ فعل بعس السشافقيغ، كاف إذا  ،ُضُيػَرىع

عصية: ندلت في  ، كقاؿ ابغُ (ٕ)( غصَّى كجيو كَثَشى ضيخهمّخ بخسػؿ هللا )
( تصامشػا كثشػا صجكرىع كالسدتتخ، هللا ) كفار الحيغ كانػا إذا لقييع رسػؿُ ال

كردكا إليو ضيػرىع، كغذػا كجػىيع بثيابيع تباعًجا مشو ككخاىة لمقائو، كىع 
، كقاؿ الخازؼ: ُرِكَؼ َأفَّ َبْعَس (ٖ)()يطشػف أف ذلظ يخفى عميو كعمى هللا 

( َثَشى َصْجَرُه َكَكلَّى َضْيَخُه َكاْسَتْغَذى ِثَياَبُو، ػُؿ َّللاَّ )اْلُكفَّاِر َكاَف ِإَذا َمخَّ ِبِو َرسُ 
َكالتَّْقِجيُخ َكَأنَُّو قيل: إنيع يشرخفػف َعْشُو ِلَيْدَتْخُفػا ِمْشُو ِحيَغ َيْدَتْغُذػَف ِثَياَبُيْع، 

َكِلَيُقػُلػا ِفي َأْنُفِدِيْع َما ( َكَما َيْتُمػ ِمَغ اْلُقْخنِف، ِلَئبلَّ َيْدَسُعػا َكبَلـَ َرُسػِؿ َّللاَّ )
 .(٘)، كقاؿ البيزاكؼ: يػلػف ضيػرىع(ٗ)َيْذَتُيػَف ِمَغ الصَّْعغِ 

كحيغ َيثشي اإلنداُف صجره، فيػ َيثشيو إلى األماـ ناحية بصشو، 
 كُيجارؼ بحلظ كجيو، كالغخُض ىشا مغ مجاراُة الػجو ىػ إخفاُء السبلمح؛ ألفَّ 

(، كىع كارىػف لمخسػؿ )، ة يشزح عمى الػجػهالشفذ البذخي كػامغانفعاؿ 

                                                           

 .ٖٛٚ/ٕالكذاؼ: ( ٔ)
 .ٖٖٕ/٘ٔتفديخ الصبخؼ:  (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٕ، كباىخ البخىاف لمشيدابػرّؼ: ٓ٘ٔ/ٖد: السحخر الػجي( ٖ)
 .ٖٚٔ/ٚٔالخازؼ: ( تفديخ الفخخ ٗ)
 .ٕٛٔ/ٖتفديخ البيزاكؼ:  (٘)
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( ما عمى مبلمحيع مغ كحاقجكف عميو؛ كال يخيجكف أف يمحع الخسػؿ )
 .(ٔ)الكارىة نفػسيعانفعاالت تفزح 

ػتطػغب:

ككلُّ ىحه األقػاؿ: اْسِتَعاَرٌة ِلْمِغلِّ َكاْلِحْقِج الَِّحؼ َكاُنػا َيْشَصُػكَف َعَمْيِو، َكَسا 
كنطيخه قػُؿ ، (ٕ)ٌف َيْصِػؼ َكْذَحِو َعَمى َعَجاَكِتِو، َكَيْثِشي َصْجَرُه َعَمْيَياَتُقػُؿ: ُفبَل 

 ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٱٻچهللا عغ السشافقيغ: 

ۅ ۅ چ، كعغ قـػ نػح: [٘السشافقػف: ] چٺ ڀ ڀ

ۉ ۉ     ې    ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  

 . [ٚنػح: ] چ

بػؿ الحق؛ ألفَّ َمْغ الطيخ لػًنا مغ عجـ ق كلحا عجَّ الدمخذخؼ تػليةَ 
أقبل عمى الذيء استقبمو برجره، كمغ ازكرَّ عشو كانحخؼ ثشى عشو صجره 

ّـِ، َكااِلْسِتْجَباِر ِلمخَُّسػِؿ )، (ٖ)كشػػ عشو كذحو ْعَخاِض التَّا ( كىػ دليل اإْلِ
َتْرِػيٌخ ِلَسا َكاَف ِعْشَج ِتبَلَكِة اْلُقْخنِف، َكُىَػ َأْبَمُغ ِمْغ َثْشِي اْلِعْصِف َكاْلَجاِنِب، كىػ 

ُيَحاِكُلُو َبْعُس اْلُكفَّاِر، ُثعَّ اْلُسَشاِفِقيَغ ِعْشَج َسَساِع اْلُقْخنِف ِمَغ ااِلْسِتْخَفاِء ِبَتْشِكيِذ 
ْجِر َعَمى اْلَبْصِغ َكَسا ُيْصَػػ الثَّْػُب، َحتَّى َيْخَفى َفاِعُمُو َبْيَغ  الخَّْأِس، َكَثْشِي الرَّ

َجاِع، َفاْلَسْعَشى: َأاَل ِإفَّ َىؤاَُلِء اْلَكاِفِخيَغ  اْلَجْسِع، َخَجبًل  ِمسَّا ِفيِو ِمَغ اْلَقْخِع َكالرُّ

                                                           

 .ٖٙٔٙ /ٓٔتفديخ الذعخاكؼ: ( ٔ)
 .ٖٕٔ/ٙ، كالبحخ السحيط: ٓ٘ٔ/ٖالسحخر الػجيد: ( ٕ)
 .ٖٕٔ/ٙ، كالبحخ السحيط: ٚٗ/ٕ، كتفديخ الشدفي: ٖٛٚ/ٕالكذاؼ:  (ٖ)
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اْلَكاِرِىيَغ ِلَجْعَػِة التَّْػِحيِج َيْحُشػَف ُضُيػَرُىْع َكُيَشكُِّدػَف ُرُءكَسُيْع َكَأنَُّيْع ُيَحاِكُلػَف 
 .(ٔ)اْلُقْخنِف، َكُىَػ َمْعًشى َبِميٌغ َكَكاِقعٌ َشيَّ ُصُجكِرِىْع َعَمى ُبُصػِنِيْع ِعْشَج َسَساِع 

ىئ ی  ی ی ی     جئ حئ مئ     چ (:مغ قػؿ هللا ) -ٛ

 [ٔٚىػد: ] چىئ  

 أؼ سخكًرا باألمخ، كقيل: فيو تقجيع، أؼ چیچيقػؿ الكخماني: "قػلو: 
 بالػلج. ابذخناىا بإسحق َفَزِحَكْت سخكرً 

 إذا سالْت  الثسخةُ  تِ كَ حِ ، كَض رنبُ األ تِ كَ حِ َض  غْ ، مِ حاضْت  :ْت كَ حِ : َض الغخيب
 .(ٕ)"تذبو الجـ مشيا صبغةٌ 

استفتح الكخماني نرو الدابق بأف الزحظ في اآلية الكخيسة عمى 
 :ذلظفي  متعجدةٌ  حكيقتو، كلمعمساء أقػاؿٌ 

خْت بإسحاَؽ، تعجًبا مغ أف  الزحظَ  األكؿ: أفَّ  ىشا ىػ السعخكؼ، حيغ ُبذِّ
، كنزَّ عميو (ٖ)سغ زكجيا، قالو الصبخؼ عمى كبخ سشيا ك  يكػف ليا كلجٌ 

 .(ٙ)، كالساتخيجؼ(٘)، كالدجاج (ٗ)الفخاء

                                                           

 .ٓٔ/ٕٔشار: تفديخ الس (ٔ)
 .ٖٔ٘، ٕٔ٘/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٕ)
 .ٜٖٛ/٘ٔتفديخ الصبخؼ: ( ٖ)
 .ٕٕ/ٕمعاني القخنف لمفخاء: ( ٗ)
 .ٔٙ/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (٘)
 ٙ٘ٔ/ٙتفديخ الساتخيجؼ:  (ٙ)
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 ی یچمعشػػػػػى:  قتيبػػػػػة مػػػػػغ السقػػػػػّجـ كالسػػػػػؤّخخ، فيكػػػػػػفُ  ه ابػػػػػغُ كعػػػػػجَّ 

 .(ٔ)، أؼ: بذخناىا بإسحاؽ فزحكت بالِبَذارةچی

الدػػسيغ الحمبػػػي، كىػػػ أف الزػػحظ ىشػػػا بسعشػػى التعجػػب، كيػػػجؿ  الثػػاني: ذكػػخه
، كتبعػػو (ٕ)[ ٕٚىػػػد: ] چڀ ڀ   ڀ ڀ چ : (ليتعػػا)عمػػي ذلػػظ قػلػػو 

 .(ٖ)الفيخكزنبادؼ

كسبب التعجب كسا قاؿ مجاىج أنيا كانت ابشة بزع كتدعيغ سشة، ككاف 
 .(ٗ)إبخاليع ابغ مائة سشة

يقػؿ الساكردؼ: كقج يدسى التعجب ضحًكا لحجكث الزحظ عشو، كمشو قػؿ 
 أبي ذؤيب:

 .(5)ٓ٘ اهضٖخِمُ إهٖا أُٖٕ عٌََىُ اهِٖخِىٔ فجا١َ بٌٔزِٕج مل َٙسَ اهِاسُ ًجوَُٕ    

                                                           

، كالتيحيب )أبػب الثبلثي الرحيح مغ حخؼ الحاء: باب ٖٓٔتأكيل مذكل القخنف:  (ٔ)
 .ٙ٘/ٗكالكاؼ(:  الحاء

 .ٖٓٚ/ٕعسجة الحفاظ: ( ٕ)
دمحم عمي تح/ ، ٔٙٗ/ٖبرائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد لمفيخكزنبادؼ: ( ٖ)

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٙٔٗٔالقاىخة،  ،الشجار، السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية
، ٛٚٔ/٘، كتفديخ الثعمبي: ٘ٔٔٔ/ٗ، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٕٜٖ/٘ٔتفديخ الصبخؼ:  (ٗ)
 . ٗٛٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٛٚٔ/٘
، كالبيت مغ الصػيل ألبي ذؤيب اليحلي كسا في الجسيخة ٗٛٗ/ٕتفديخ الساكردؼ:  (٘)

، كالتيحيب )أبػب الثبلثي الرحيح مغ حخؼ ٘ٗ٘/ٔ)باب الحاء كالزاد مع الكاؼ(: 
 .ٙ٘/ٗالحاء: باب الحاء كالكاؼ(: 
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 چ ٿٿ ٿ ٺ ٺ چككضح الخاغب أفَّ َضِحكَيا كاف لمّتعّجب بجاللة قػلو: 

 ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ چ[، كيجؿُّ عمى ذلظ أيًزا قػلو: ٖٚ]ىػد/ 

 .(ٔ)[ٕٚ]ىػد/  چ ڀ ڀ   ڀ
كماؿ إليو الصبخؼ، كعجه أكلى األقػاؿ بالرػاب كىػ أف معشى قػلو: 

فعجبت مغ غفمة قػـ لػط عسا قج أحاط بيع مغ عحاب هللا  چیچ
 .(ٕ)كغفمتيع عشو

ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:
كحكى الكخماني أف مغ الغخيب تفديخ َضِحَكْت بسعشى حاضت، كقالو: اْبُغ 

 ، كابغُ (ٚ)، كالخميل(ٙ)، كأحسج بغ حشبل(٘)، كقتادةُ (ٗ)، كِعْكخمةُ (ٖ)َعبَّاسٍ 
 .(ٓٔ)مشطػر ، كابغُ (ٜ)، كالدمخذخؼ (ٛ)سيجه

                                                           

 .ٕٓ٘السفخدات لمخاغب األصفياني: ( ٔ)
 .ٕٜٖ/٘ٔصبخؼ: تفديخ ال (ٕ)
 ، ٙ٘ٔ/ٙ، كتفديخ الساتخيجؼ: ٕ٘٘ٓ/ٙتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٖ)
، ٔٙٔ/ٕ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٙ٘ٔ/ٙ، كتفديخ الساتخيجؼ: ٕ٘ٓغخيب القخنف البغ قتيبة:  (ٗ)

 .ٛٚٔ/٘كتفديخ الثعمبي: 
 -ج، تح/ أبػ تسيع ياسخ بغ إبخاليع، مكتبة الخشٔٔٗ/ٔشخح صحيح البخارؼ البغ بصاؿ  (٘)

 ـ.ٖٕٓٓق/ ٖٕٗٔ، ٕالدعػدية، الخياض، ط
، دار الفبلح ٓٙٗ/ٖٔالجامع لعمـػ اإلماـ أحسج بغ حشبل، تأليف: خالج الخباط، كنخخيغ:  (ٙ)

، ط -لمبحث العمسي كتحقيق التخاث  ـ.ٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔ، ٔالفيـػ
ح مغ ، كالتيحيب )أبػب الثبلثي الرحيٛ٘/ٖالعيغ )باب الحاء كالكاؼ كالزاد معيسا(: ( ٚ)

 .ٛٙ/ٔ، كالسخرز: ٙ٘/ٗحخؼ الحاء: باب الحاء كالكاؼ(: 
 .ٛٙ/ٔ، كالسخرز: ٖٖ/ٖالسحكع )باب الحاء كالكاؼ كالزاد(:  (ٛ)
 .ٓٔٗ/ٕالكذاؼ:  (ٜ)
 .ٓٙٗ/ٓٔالمداف:  (ٓٔ)
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 كاستذيج عميو العػتبي بقػؿ الذاعخ:

 (ٔ)يػِرىا    كأْىُجُخىا َيْػًما إذا َتُظ ضاِحكاشُ كإني آلتي الِعْخَس ِعْشَج 

، (ٕ): حاضْت فمْع ندسْعُو مغ ثقة(ی)أنكخه الفخاُء بقػلو: كأما قػُلُو بيشسا 
اَؿ ابغ ، كقَ (ٖ)قائبًل: ضحكت: َحاَضْت فميذ بذيء ، كتبعو الدجاجُ (ٕ)ثقة

 .(ٗ)دريج: َلْيَذ ِفي َكبَلميع ضِحكت ِفي معشى َحاَضت ِإالَّ ِفي َىَحا

ككصفو ابُغ عصية بالزعف فقاؿ: كىحا القػُؿ ضعيٌف قميُل التسكغ، كقج 
 .(٘)أنكخ بعُس المغػييغ أْف يكػَف في كبلـ العخب ضحكت بسعشى: حاضت

ػتطػغب:

ت ِإالَّ مغ الزحظ، الَِّحؼ ُىَػ أنو َلْيَذ ِفي َكبَلـ اْلَعَخب ضِحك كالحقُّ 
، كعميو فإنشا ُندمُِّع لمتفديخ َكَسا َجاَء، كأما ما (ٙ)ضج اْلبكاء، كسا قاؿ ثعمب

 ذىب إليو بعس المغػييغ مغ أف ضحكت بسعشى حاضت، فميذ ذلظ
                                                           

، كالبيت مغ الصػيل، كلع أقف عميو، كالِعْخُس بالكدخ: امخأُة ٕٔٗ/ٖاإلبانة لمعػتبي:  (ٔ)
 .ٜٚٗ/ٖاح )ع ر س(: امخأُة الخجل، يشطخ: الرح

، ٖٕٖ/ٔ، كالسحتدب: ٕٜٖ/٘ٔ، كتفديخ الصبخؼ: ٕٕ/ٕمعاني القخنف لمفخاء:  (ٕ)
 .ٖٙٛ/ٕ، كزاد السديخ: ٗٚٗ/ٔٔكالتفديخ البديط: 

، كالتيحيب )أبػب الثبلثي الرحيح مغ حخؼ ٔٙ/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج  (ٖ)
 .ٗٚٗ/ٔٔط: ، كالتفديخ البديٙ٘/ٗالحاء: باب الحاء كالكاؼ(: 

 .ٙٗ٘/ٔالجسيخة )باب الحاء كالزاد كالكاؼ(:  (ٗ)
 .ٜٛٔ/ٖالسحخر الػجيد: ( ٘)
كما بعجىا، كالتيحيب )أبػب الثبلثي الرحيح  ٕٙٙياقػتة الرخاط لغبلـ ثعمب: ص  (ٙ)

، كالمداف ٖٕٖ/ٔ، كالسحتدب: ٙ٘/ٗالرحيح مغ حخؼ الحاء: باب الحاء كالكاؼ(: 
 .ٓٙٗ/ٓٔ)ض ح ؾ(: 
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جعل ذلظ أمارة لسا  ()تفديًخا، كإّنسا ذكخ ذلظ تشريًرا لحاليا، كأّف هللا 
الػقت ليعمع أّف حسميا ليذ بسشكخ، إذ كانت السخأة بّذخت بو، فحاضت في 

 .(ٔ)ما دامت تحيس فإنيا تحبل

 كىػ ما يدتفاد مغ كبلـ الساكردؼ، حيشسا قاؿ: كفي سبب حيزيا كجياف: 

أحجىسا: أنو كافق كقت عادتيا فخافت ضيػر دميا كأرادت شجاده فتحيخت مع 
 حزػر الخسل. 

ا سسعت مغ عحاب القػـ فتعجل كالقػؿ الثاني: ذعخت كخافت لخعبيا مس
 حيزيا قبل كقتو، كقج تتغيخ عادة الحيس باختبلؼ األحػاؿ كتغيخ الصباع. 

كيحتسل قػاًل ثالًثا: أف يكػف الحيس بذيًخا بالػالدة؛ ألفَّ مغ لع تحس ال 
 .(ٕ)تمج

كخخَّجو أبػ البقاء عمى أفَّ َضَحظ ىشا بالفتح، كىػ مختز بالحيس، يقاؿ: 
، كقج يؤيجه قخاءة دمحم بغ زياد األعخابي بفتح (ٖ)بفتح الحاءضَحكت األرنب 

  .(ٗ)الحاء، قاؿ الدسيغ الحمبي: كىسا لغتاف، يقاؿ: َضِحظ كَضَحظَ 

                                                           

، ٖٓٚ/ٕ، كعسجة الحفاظ: ٖٜٗ/ٕ، كتفديخ الخازف: ٕٓ٘خاغب األصفياني: السفخدات لم( ٔ)
 .ٔٙٗ/ٖكبرائخ ذكؼ التسييد: 

 .ٔٚٙ/ٕ، كباىخ البخىاف لمشيدابػرّؼ: ٗٛٗ/ٕتفديخ الساكردؼ:  (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٙالجر السرػف: ( ٖ)
 بغ ، كىػ أبػ عبجهللا دمحم بغ زياد األعخابي، مػلى العباس بغ دمحمٖٗ٘/ٙالجر السرػف:  (ٗ)

عمي بغ العباس، كاف نحػيِّا كثيخ الدساع، راكية ألشعار الكبائل، كثيخ الحفع، لع يكغ في 
ق، يشطخ: شبقات الشحػييغ كالمغػييغ ألبي ٖٕٔالكػفييغ أشبو بخكاية البرخييغ مشو، تػفي سشة 

، الشاشخ: دار السعارؼ ضسغ ٕ، تح/ دمحم أبػ الفزل إبخاليع، طٜٚٔ -ٜ٘ٔبكخ اإلشبيمي: 
 سمدمة ذخائخ العخب.
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 .اللهجات غرابته اختالُف : ما سبُبنياملبحث الثا

 [ٕٙىػد: ] چىت يت جث مث   جت حت خت مت چ (: مغ قػؿ هللا )

: أؼ: كشا نخجػ أف تكػف چىت يت جث مث   خت متچ يقػؿ الكخماني: "قػلو: 
 لشا سيًجا.

كقيػػػل: كشػػػا نخجػػػػ أف تعػػػػد إلػػػى مػػػا نحػػػغ فيػػػو؛ ألنػػػو كػػػاف قبػػػل ذلػػػظ ال يعبػػػُج 
 األصشاـ، كال يشياىع عغ العبادة.

 .(ٔ)الغخيب: )َمْخُجػِّا( أؼ: حقيًخا"

)َمْخُجػِّا( مػغ  كبالشطخ في كتب التفديخ كالمغة كالسعاجع يتزح لشا أفَّ 
 السعشى المغػؼ فييا أقػاؿ:حيث 

األكؿ: جسيػػػػر السفدػػػخيغ عمػػػى أفَّ قػلػػػو: َمْخُجػػػػِّا معشػػػاه: أنيػػػع كػػػانػا يخجػنػػػو 
لمسسمكػػػة بعػػػج ممكيػػػع؛ ألنػػػو كػػػاف مػػػغ قبيمػػػتيع ككػػػاف ذا حدػػػب كثػػػخكة، كيعػػػيغ 

ا مدػجَّ  :ضعيفيع كيغشي فقيخىع، أؼ كشا نخجػ أف تكػػف فيشػا َسػيًِّجا ُمَصاًعػا سػادِّ
ًرا فػػي أمػرنػػا؛ َنْشَتِفػػُع ِبَخْأِيػػَظ، َكَنْدػػَعُج ِبِدػػَياَدِتَظ َقْبػػَل َىػػَحا الَّػػِحؼ األكػػابخ، كمدتذػػا

َعاِئَظ الشُُّبػََّة، َكَدْعَػِتَظ ِإَلى التَّْػِحيِج، لسا كشَت عميو مغ األحػاؿ  َأْضَيْخَتُو، ِمِغ ادِّ
 .(ٕ)أضيخت خبلفشا ا مشظ إذْ شَ دْ يِ الجسيمة، فاآلف أَ 

                                                           

 .ٜٓ٘/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٔ)
، ٗ٘ٗ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٘٘ٗ/ٔٔ، كالتفديخ البديط: ٜٖٙ/٘ٔتفديخ الصبخؼ: ( ٕ)

، كتفديخ ٕٖٛ/ٕ، كزاد السديخ: ٖٛٔ/ٖ، كالسحخر الػجيد: ٓٚ/ٕكتفديخ الشدفي: 
 .ٜ٘/ٜالقخشبي: 
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يخه، يقػلػف: ِإنََّظ ُكْشَت َتْعِصُف َعَمى ُفَقَخاِئَشا كأنيع كانػا يخجػف خ
َكُتِعيُغ ُضَعَفاَءَنا َكَتُعػُد َمْخَضاَنا َفَقِػَؼ َرَجاُؤَنا ِفيَظ َأنََّظ ِمَغ اأْلَْنَراِر 
َكاأْلَْحَباِب، فكشا نخجػؾ فاضبًل خيًخا نقّجمظ عمى جسيعشا، َفَكْيَف َأْضَيْخَت 

كأنيع ، (ٔ)، فمسا أنحرىع، زعسػا أف رجاءىع لخيخه قج انقصعاْلَعَجاَكَة َكاْلِبْغَزةَ 
يقػلػف: كانت تمػح فيظ مخايُل الخيخ كأماراُت الخشج فكشا نخجػؾ لششتفع بظ، 
كتكػف مذاكًرا في األمػر كمدتخشًجا في التجابيخ، فمسا نصقت بيحا القػؿ 

 .(ٕ)انقصع رجاؤنا عشظ كعمسشا أف ال خيخ فيظ

ا قبل الخسالة بالكساؿ اإلنداني، ( معخكفً ) الحٌ هللا ص ككاف نبيُّ 
كشت فيشا مخجػ الخيخ  :( معخكًفا بأنو الرادؽ األميغ، أؼكسا كاف دمحم )

محسػد الخراؿ كالفعاؿ، ككأنيع يحدبػف أنو يشبغي أف يفعل ما ىػ عمى 
 .(ٖ)ىػاىع كيخدد مقاالتيع كيعبج ما يعبجكف 

عغ ديشيع، ككانػا يخجػف  ؿُ جِ عْ يَ بغس أصشاميع ك ( كاف يُ الثاني: أنو )
رجػعو ِإلى ديشيع، كذلظ َأنَُّو َلسَّا َكاَف َرُجبًل َقِػؼَّ اْلَعْقِل َقِػؼَّ اْلَخاِشِخ َكَكاَف ِمْغ 
َر َشِخيَقَتُيْع؛  َقِبيَمِتِيْع، َقِػَؼ َرَجاُؤُىْع ِفي َأْف َيْشُرَخ ِديَشُيْع َكُيَقػَِّؼ َمْحَىَبُيْع َكُيَقخِّ

َمَتى َحَجَث َرُجٌل َفاِضٌل ِفي َقْػـٍ َشِسُعػا ِفيِو ِمْغ َىَحا اْلَػْجِو، فمسا أضيخ  أِلَنَّوُ 
 . (ٗ)ِإنحارىع، انقصع رجاؤىع مشو، كِإلى نحػ ىحا ذىب مقاتل

                                                           

، كتفديخ ٕٖٛ/ٕكزاد السديخ: ، ٜٚٗ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٚٓٗ/ٕالكذاؼ:  (ٔ)
 . ٖٛٙ/ٛٔالخازؼ: 

 .ٕٓٔ/ٛ، كفتػح الغيب لمصيبي: ٚٓٗ/ٕالكذاؼ:  (ٕ)
 .ٕٖٗٚ /ٚزىخة التفاسيخ:  (ٖ)
، ٖٛٙ/ٛٔ، كتفديخ الخازؼ: ٕٛٛ/ٕ، كيشطخ: تفديخ مقاتل: ٕٖٛ/ٕزاد السديخ:  (ٗ)

 ،٘ٚٔ/ٙكالبحخ السحيط: 
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يغ كالعمع كالبريخة كنحػه، فالداعةَ َمْخُجػِّا كالثالث: كشت   فيشا بالعقل كالجِّ
، فكشا نخجػ أف تخجع إلى (ٔ)ا كتحكخىا بعيبأحبلمشا، كتذتع نليتش وُ فِّ دَ صخت تُ 

 .(ٕ)ديششا قبل أف تجعػنا إلى ديٍغ غيِخ ديغ نبائشا
ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

ككصف ذلظ  أشار الكخماني إلى أف لفع )َمْخُجػِّا( معشاه: حقيًخا،
: إفَّ )مخجػِّا( تعشي بقػلوأبػ ُعبيج  ذكخهكما عجه الكخماني غخيًبا بالغخابة، 

 .(ٗ)، كىػ ما أكَّجه ابُغ حدشػف في المغات في القخنف(ٖ)يًخا بمغة حسيخحق

كاحتسمو الساكردؼ بالسعشى، فقج ذىب إلى أف )مخجػِّا( يعشي حقيًخا، عمى 
، كتبعو (٘)اعتبار أنيا مأخػذة مغ اإلرجاء كىػ التأخيخ، فيكػف زجًخا

 .(ٙ)الديػشي
ػتطػغب:

 ابغَ ا جعل (، مسَّ حقيًخاك)جػِّا( )مخ أف ال عبلقة بيغ المفطيغ:  كالحقُّ 
بسعشى  (َمْخُجػِّا)ا أف يكػف لفع بقػلو: فأمَّ ىحا التفديخ الغخيب  يخدُّ عصية 

لمسعشى،  حقيخ فميذ ذلظ في كبلـ العخب، كإنسا يتجو ذلظ عمى جية التفديخ

                                                           

 .ٜٗٔ/ٙتفديخ الساتخيجؼ: ( ٔ)
 .ٙٚٔ/٘، كتفديخ الثعمبي: ٛ٘ٔ/ٕقشجؼ: تفديخ الدسخ ( ٕ)
 .ٙلغات الكبائل الػاردة في القخنف الكخيع ألبي عبيج: ( ٖ)
، تح/ صبلح الجيغ ٖٔالمغات في القخنف البغ حدشػف بإسشاده إلى ابغ عباس: ( ٗ)

 ـ.ٜٙٗٔىػ/ ٖ٘ٙٔ، ٔالسشجج، مصبعة الخسالة، القاىخة، ط
 .ٜٚٗ/ٕتفديخ الساكردؼ:  (٘)
 .ٕ٘ٔ، كمعتخؾ األقخاف: ٕٔٔ/ٕ مديػشي:( اإلتقاف لٙ)
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 ،مشاا قخيبً  ىيًشا : لقج كشت فيشا سيبًل يعشيكذلظ أف القرج بقػليع: َمْخُجػِّا 
فإنشا نصخح أمخؾ، كال نبالي  ؾ في كل خيخ، كلكشظ أضيخت عكذ ذلظ،نخجػ 
 )مخجػِّا( كأف، ف(ٔ)فيكػف ذلظ عمى جية االحتقار، فمحلظ فدخ بحقيخبظ، 

فيكػف  ،ىشا ليدت مغ الخجاء كاألمل في خيخه، كإنسا مغ اإلرجاء كالتأخيخ
ًخا غيَخ ُمعتًشى بو كال ُميتسِّا بذأن معشاىا:  ىحا الخأؼيؤيج  ربسا، ك (ٕ)وُمْخَجًأ ُمؤخَّ

 .(ٖ)بالسج كاليسد (مخجػًءا)قخاءة شمحة 
 

  

                                                           

 ،ٙٚٔ/ٙبترخؼ كاسع، البحخ السحيط:  ٖٛٔ/ٖالسحخر الػجيد:  (ٔ)
 .ٕٚٛ/ٙتفديخ اآللػسي:  (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٗ، كتفديخ أبي الدعػد: ٕٚٛ/ٙتفديخ اآللػسي: ( ٖ)
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 .غرابته العجنُة املبحث الثالث: ما سبُب

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی چ(:مغ قػؿ هللا ) -ٔ

ی چيقػؿ الكخماني: "قػلو: [، ٔ٘الشداء: ] چی ی

 سبق بيانو في "لباب التفاسيخ". چی 

يو، قمبت الديغ تاء. كالجبت ؼ ال خيخ فالغخيب: الجبت، الِجْبذ، كىػ الح
 .(ٔ)"ميسل

لع يحكخ الذيخ الكخماني معشى )اْلِجْبِت َكالصَّاُغػِت( مكتفًيا ببيانو في 
كتاب نخخ، كركد الحجيث ىشا عمى ما كرد غخيًبا في معشى الكمسة، كىػ أف 
الجبت معشاه: الِجْبذ، كىػ الحؼ ال خيخ فيو، كقج قمبت سيشو تاًء، كأما 

 جبت فسيسل غيخ مدتعسل عشج العخب، كلمعمساء في ىحا أقػاؿ:ال
ُتيع  األكؿ: فخيق مغ العمساء عمى أف )اْلِجْبت( َلْيَذ ِمْغ َمْحِس اْلَعَخِبيَِّة، كُحجَّ
اْجِتَساُع اْلِجيِع َكالتَّاِء ِفي َكِمَسٍة ِمْغ َغْيِخ َحْخٍؼ َذكَلِقّي، ذىب إلى ذلظ 

 .(ٖ)مشطػر، كابغ كثيخ، كالديػشي، كالدبيجؼ ، كتبعو ابغ(ٕ)اْلَجْػَىِخؼُّ 
ْيَصاُف  َبٌة ِمَغ اْلَحَبِذيَِّة، َأِؼ: الذَّ كقاؿ الذيخ الصاىخ: َكاْلِجْبُت: َكِمَسٌة ُمَعخَّ
َة: )ج ب ت( ُمْيَسَمٌة ِفي اْلَعَخِبيَِّة، َفَتَعيََّغ َأْف َتُكػَف َىِحِه  ْحُخ؛ أِلَفَّ َمادَّ َكالدِّ

 .(ٗ)ةً اْلَكِمَسُة َدِخيمَ 

                                                           

 .ٖٓٓ/ٔ( غخائب التفديخ لمكخماني:ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔالرحاح )ج ب ت(: ( ٕ)
، كالتاج ٕٖٔ/ٕ، كاإلتقاف: ٖٖٗ/ٕ، كتفديخ ابغ كثيخ: ٕٔ/ٕالمداف )ج ب ت(:  (ٖ)

 .ٓٛٗ/ٗ)ج ب ت(: 
 .٘ٛ/٘التحخيخ كالتشػيخ: ( ٗ)
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ت(:  ب الثاني: يخػ أفَّ الجبت ليذ ميسبًل، فحكخ الخميل في مادة )ج
خ الكاىغ، كيفدخ الداحخ الجيع كالتاء  عمى أف األزىخؼ  نزَّ ، ك (ٔ)الِجبُت يفدَّ

 -إذف-، فيي (ٕ): اْستْعسل مغ كجػىيا: )ج ب ت(، ك)ت ج ب(كالباء
 مدتعسمة.

َكاَياِت، َكِعْكِخَمَة كَعْغ ُعَسَخ كَأِبي اْلَعاِلَيِة َكُمَجاىِ  ْعِبيِّ ِفي ِإْحَجػ الخِّ ٍج َكالذَّ
ْحخُ  ، َكَسِعيِج ْبِغ ُجَبْيٍخ: اْلِجْبُت: الدِّ ، (ٖ)َكَعَصاِء ْبِغ َأِبي َرَباٍح َكَعَصاٍء اْلُخَخاَساِنيِّ

، كسعيُج بُغ ُجبيخ (٘)، كِعْكِخَمةُ (ٗ)كىي بمداف الحبذة كسا ذىب اْبغ َعبَّاس
  .(ٙ)كأبػ العالية

 العمساء: عشجفي داللتيا  ختمفقج اك 

أك  رٍ جَ أك مَ  فجسيػُر العمساء عمى تعسيع الجاللة: بأنيا كلُّ معبػد مغ حجخٍ 
، ككافقو ابغ قتيبة، (ٚ)، قالو أبػ عبيجةكشاغػتٌ  فيػ جبتٌ  أك شيصافٍ  صػرةٍ 

                                                           

 .ٖٜ/ٙالعيغ )باب الجيع كالتاء كالباء معيسا(:  (ٔ)
 .ٛ/ٔٔالتيحيب )كتاب الباء باب الجيع كالتاء(: ( ٕ)
اب الغيغ ، كالتيحيب )كتاب معتل حخؼ الغيغ، بٜٗٚ/ٖتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٖ)

 .٘ٗٙ/ٔ، كتفديخ البغػؼ: ٖ٘ٗ/ٔ، كتفديخ الدسعاني ٖ٘ٔ/ٛكالصاء(: 
، ٕٛٗ/٘، كتفديخ القخشبي: ٙٙ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٖٙٗ/ٔتفديخ الدسعاني: ( ٗ)

 .ٕٖٔ/ٕكاإلتقاف: 
 .ٕٖٔ/ٕ، كاإلتقاف: ٘ٗ/ٙصحيح البخارؼ:  (٘)
، كزاد ٙٙ/ٕالػجيد: ، كالسحخر ٘ٗٙ/ٔ، كتفديخ البغػؼ: ٕٖٚ/ٖتفديخ الثعمبي:  (ٙ)

 .ٕٛٗ/٘، كتفديخ القخشبي: ٜٔٗ/ٔالسديخ: 
 . ٜٕٔمجاز القخنف ألبي عبيج:  (ٚ)
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كمغ ، (ٔ)كالصبخؼ، كالدجاج، كابغ السشحر، كاليخكؼ، كالػاحجؼ، كالدمخذخؼ 
 ، كذىب(ٕ)سعاجع: ابغ دريج، كالجػىخؼ، كابغ فارس، كابغ مشطػرأصحاب ال

خِّ إلى أن الخازؼ  الفخخ ُيَسا َكِمَسَتاِف ُكِضَعَتا َعَمَسْيِغ َعَمى َمْغ َكاَف َغاَيًة ِفي الذَّ
 .  (ٖ)َكاْلَفَدادِ 

بيشسا خرز األزىخؼ داللة الجبت كالصاغػت بُحَيّي بغ َأخصب 
يِغ، قاؿ: َكَىَحا غيُخ َخارج ِمسَّا َقاَؿ أىُل المغِة؛ َكَكعب بغ األشخِؼ الييػديَّ 

َيا (ٗ)أَلنيع ِإذا اتَّبعػا َأمخىَسا فقج أشاعػىسا مغ دكِف هللا ، كقاؿ الػاحجؼ: ُسسِّ
 .(٘)بحلظ إلغػائيسا الشاس، كلصاعة الييػد ليسا في معرية هللا تعالى

في األصل  كعجه الخاغب مغ انتقاؿ الجاللة فقاؿ: الجبُت كالصاغػُت:
اسساف لرشسيغ، ثع صارا يدتعسبلف في ُكل باشل، كلحلظ قيل: ما ُعِبَج مغ 

 .(ٚ)، ككافقو البيزاكؼ (ٙ)دكف هللا فيػ شاغػت
ػ  

                                                           

كما بعجىا، كمعاني القخنف  ٔٙٗ/ٛ، كتفديخ الصبخؼ: ٕٛٔغخيب القخنف البغ قتيبة  (ٔ)
، كالتفديخ ٜٖٓ/ٔ، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٚٗٚ/ٕ، كتفديخ ابغ السشحر: ٔٙ/ٕلمدجاج: 
 . ٕٔ٘/ٔكالكذاؼ: ، ٙٙ/ٕالػسيط: 

، ٕ٘ٗ/ٔ، كالرحاح )ج ب ت(: ٕٕ٘/ٔالجسيخة )باب الباء كالتاء كالجيع(:  (ٕ)
 .ٕٔ/ٕ، كالمداف )ج ب ت(: ٓٓ٘/ٔكالسقاييذ )ج ب ت(: 

 .ٔٓٔ/ٓٔتفديخ الخازؼ: ( ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٛالتيحيب )كتاب معتل حخؼ الغيغ، باب الغيغ كالصاء(: ( ٗ)
 .ٙٙ/ٕالتفديخ الػسيط: ( ٘)
 .ٕٕٚٔ/ٖخدات لمخاغب األصفياني: السف (ٙ)
 .ٛٚ/ٕتفديخ البيزاكؼ:  (ٚ)
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ػاضعرغُبػوطوشُفػاضطضطاءػطظه:

ُه الكخمانيُّ غخيًبا:  كنحا فخيٌق بالكمسة مشًحى نخَخ، كىػ ما عجَّ

مادة )َج َب َت(  فحىب قصخب إلى أف اْلِجْبت أصمو الجبذ؛ ألفَّ 
، كأكج (ٔ)ميسمٌة، كمعشاه: الثقيل الحؼ ال خيخ عشجه، كُىَػ اْلَخِبيُث الخَِّدؼءُ 

ت إبجااًل كقع بيغ الديغ كالتاء، كالشات كاألكيات الدسيغ الحمبي عمى أف ثسَّ 
، (ٕ)كست في: الشاس كاألكياس كِسْجس، فُيقاؿ: رجٌل ِجْبٌذ كِجْبٌت أؼ: َرْذؿ

 .(ٗ)األصفياني ، كالخاغب(ٖ)عمبيكىػ ما أكجه الث

كلمجكتػر جبل رأٌؼ ججيٌج يخبُط فيو بيغ السعشى العاـ كالسعشى الخاص، فبعج 
ما ُعِبج مغ ُدكف هللا، أك ىي كمسة تقع عمى  أف نزَّ عمى أف الجبت: كلُّ 

الرشع كالكاىغ كالداحخ كنحػ ذلظ، راح يقػؿ: كبالشطخ إلى عجـ كركد 
ما سبق تفديخىا بو، كلتفديخىا برشع خاص أك استعساالت لمتخكيب غيخ 

ـّ، كِلسا قيل مغ أف التاء فييا مبجلة مغ سيغ كاألصل )الجبذ( فإنشي أرػ  عا
كالسخاد  ،كما يئػؿ إليو معشاىا: الحجخ تفديخىا بالجبذ الحؼ ُيْبَشى بو، كيكػف 

كىحا يكذف غسػض الكمسة،  ،الرشع أك األصشاـ التي ُتَدّػؼ مغ الجز

                                                           

، ٕٛٗ/٘، كتفديخ القخشبي: ٔٓٔ/ٓٔ، كتفديخ الخازؼ: ٙٙ/ٕالسحخر الػجيد:  (ٔ)
 .ٔ٘٘/ٔ، كفتح القجيخ: ٜٜٕ/ٔ، كعسجة الحفاظ: ٘/ٗكالجر السرػف: 

 ، يقرج قػؿ الذاعخ:ٜٜٕ/ٔ، كعسجة الحفاظ ٘/ٗالجر السرػف:  (ٕ)
ْعبَلتِ  َيا َلَعغَ  ُ َبِشي الدَّ  َّللاَّ

 َعْسخك ْبَغ َيْخُبػٍع ِشَخاَر الشَّاتِ 
اَء َكاَل َأْكَياِت   َلْيُدػا أَِعفَّ

 .ٕٖٚ/ٖتفديخ الثعمبي: ( ٖ)
 .ٕٛٔ/ ٔالسفخدات لمخاغب األصفياني: ( ٗ)



 

4442 

كمغ ىحا األصل يعسع في كل  ،كأخدػ ليع ػبيُخ الييػد بيحا أَحجَّ كيكػف ت
 .(ٔ)باشل ُيَتػىع فيو ما ليذ لو حكيقة

ػتطػغب:

كالقػُؿ بأف في الكمسة إبجااًل بيغ الديغ كالتاء ىػ األقخُب إلى القبػؿ، 
تقارٌب في فبيشيسا فالعبلقُة الرػتيُة بيغ الحخفيغ ُتجيُد التبادؿ بيشيسا، 

ي بعس الرفات، فسخخج التاء مسا بيغ شخؼ المداف كأصػؿ السخخج كف
كالديُغ ، (ٖ)كاإلصسات كاالنفتاحُ  كاالستفاؿُ  فيو اليسُذ  ، كىػ حخؼٌ (ٕ)الثشايا

، كىي صػٌت ميسػٌس رخٌػ مدتفٌل (ٗ)مسَّا بيغ شخِؼ المداف كفػيق الثشايا
كاتحاٌد  تقارٌب في السخخج -إذفْ -، فبيغ الحخفْيغ (٘)مشفتٌح مرسٌت صفيخؼّّ 

في معطع الرفات؛ مسا يؤكُج حجكَث التبادؿ بيشيسا، كسا ذىب إليو بعُس 
 المغػييغ. 

                                                           

، ٕٕٚ، ٕٔٚ/ٔالسعجع االشتقاقي السؤصل أللفاظ القخنف الكخيع د. دمحم حدغ جبل: ( ٔ)
 ـ.ٕٓٔٓ، ٔالقاىخة، ط -دابمكتبة اآل

، ٖتح/ عبجالدبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي القاىخة، ط، ٖٖٗ/ ٗ( الكتاب لديبػيو: ٕ)
، دار الكتب ٔٙ، ٓٙ/ٔكيشطخ: سخ صشاعة اإلعخاب البغ جشي:  ـ،ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ

  ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالعمسية بيخكت، لبشاف، ط
، كعمع الرػتيات، ٚٚ -٘ٚ/ٔعة: كما بعجىا، كسخ الرشا ٖٗٗ/ٗيشطخ: الكتاب:  (ٖ)

ـ، ٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔ، ٖ، مكتبة الخشج، طٕٓٚد. عبجهللا ربيع، كد. عبجالعديد عبلـ: 
 ـ.ٜٗٛٔ، ٙاألنجمػ السرخية، شػ، ٜٗكاألصػات المغػية د. إبخاليع أنيذ: 

 الدابقاف نفديسا. (ٗ)
 ، كما بعجىا.٘ٚ/ٔسخ الرشاعة:  (٘)
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 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ مغ قػؿ هللا )تعالى(:  -ٕ

 [  ٗٚاألنعاـ: ]

يقػؿ الكخماني: "قػلو: )نَزَر(: ضاىُخ القخنف عمى أنو اسُع أبيو، كقيل: كاف لو 
يل، كقيل: ندبتو إلى تارح كحب، فإف اسساف، تارح كنزر، كػ يعقػب كإسخائ

 ابػف".الشدَّ  بَ حَ قاؿ: "كَ  ()الشبي 

، كقيل: شتع، كمعشاه شع، كالتقجيخ، أتتخح نزَر إلًياالغخيب: نزُر اسُع ص
 .(ٔ)السعػج"

، َكُىَػ ُمْذَتقّّ ِمْغ نَزَر ُفبَلٌف ُفبَلًنا ِإَذا َعاَكَنُو، َفُيَػ  (نَزرُ ) اْسٌع أَْعَجِسيّّ
ـِ، َكِقيَل: ُىَػ ُمْذَتقّّ ِمَغ اْلُقػَِّة، َكاأْلَْزُر اْلُقػَّةُ  ُمَؤاِزرٌ  ، (ٕ)َقْػَمُو َعَمى ِعَباَدِة اأْلَْصَشا

كقاؿ الجػاليقي: ىػ مغ العجسي الحؼ كافق لفع العخبي نحػ اإلزار 
قَُّو ِمَغ اأْلَْزِر َكَلْع َيْشَرِخْؼ ِلْمُعْجَسِة َكالتَّْعِخيِف َعَمى َقْػِؿ َمْغ َلْع َيْذتَ ، (ٖ)كاإلزرة

، َكَلْع َيْرِخْفُو ِلمتَّْعِخيِف  َأِك اْلِػْزِر، َكَمِغ اْشَتقَُّو ِمْغ َكاِحٍج ِمْشُيَسا َقاَؿ: ُىَػ َعَخِبيّّ
 .(ٗ)َكَكْزِف اْلِفْعلِ 

                                                           

، كالحجيث لع أقف عميو مخفػًعا إلى رسػؿ هللا ٖٚٙ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٔ)
(( ككججتو مػقػًفا عمى عسخ ،) :في تاريخ السجيشة لعسخ بغ شبة )ٖ/ٜٚٛ /تح ،

 ىػ.ٜٜٖٔججة،  –فييع دمحم شمتػت، شبع عمى نفقة: الديج حبيب محسػد أحسج
(: ، كالسقاييذ )أ ز رٛٚ٘/ٕ، كيشطخ: الرحاح )أ ز ر(: ٕٕ/ٚتفديخ القخشبي:  (ٕ)
ٔ/ٕٔٓ. 
، ٕ، تح/ أحسج دمحم شاكخ، مصبعة دار الكتب، طٚٚالسعخب لمجػاليقي: ص  (ٖ)

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٜٖٛٔ
 .ٓٔ٘/ٔ: لمعكبخؼ  التبياف في إعخاب القخنف( ٗ)
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السفدخيغ قجيًسا ك  العمساءيصخح قزية لصالسا شغمت الكخماني كاإلماـ 
 : () جنا إبخاليعكحجيًثا، كىي االختبلؼ في اسع كالج سي

أىل العمع مغ السفدخيغ كالمغػييغ عمى أف نزر: اسُع كالِج إبخاليَع  فجسيػرُ 
( كسا ،)إسحاؽ  بغُ  ومحسجُ  ؼُّ جِّ كالدُّ  سعيُج بغ جبيخ كالحدغُ  قاؿ

، كأكجه الدمخذخؼ بقػلو: نَزُر اسع أبى (ٔ)ىعكالكمبي كالخميُل كغيخ  كالزحاؾُ 
 . (ٕ)خ أفَّ اسسو بالدخيانية تارح، كفي كتب التػاري()إبخاليع 

( َعِغ كالحجيث يؤكج أنو اسع أبيو، ففي صحيح البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة )
( َقاَؿ: "َيْمَقى ِإْبَخاِليُع َأَباُه نَزَر َيْػـَ الِكَياَمِة، َكَعَمى َكْجِو نَزَر َقَتَخٌة الشَِّبيِّ )

 .(ٖ)َكَغَبَخٌة.... الحجيث"

( ُىَػ نَزُر، كردَّ ما عمى َأفَّ اْسَع َكاِلِج ِإْبَخاِليَع ) خازؼ ال كأكج الفخخ
ابػف أفَّ اْسَسُو َتاَرَح، كقاؿ: َىَحا َضِعيٌف أِلَفَّ َبْعَزُيْع ُيَقمُِّج  ذىَب إليو الشدَّ

ٍب َبْعًزا، كإنسا َتْخِجُع أقػاليع ِإَلى َقْػِؿ اْلَػاِحِج َكااِلْثَشْيِغ ِمْثُل َقْػِؿ َكْىٍب َكَكعْ 
َكَغْيِخِىَسا، َكُربََّسا َتَعمَُّقػا ِبَسا َيِجُجكَنُو ِمْغ َأْخَباِر اْلَيُيػِد َكالشََّراَرػ، َكاَل ِعْبَخَة ِبَحِلَظ 

 .(ٗ)ِفي ُمَقاَبَمِة َصِخيِح اْلُقْخنفِ 

                                                           

، ٚٔ/ٕ، كإعخاب القخنف لمشحاس: ٕٖٛ/ٚالعيغ )باب الداؼ كالخاء كاليسدة معيسا(: ( ٔ)
، كالتفديخ ٖٗٔ/ٕ، كتفديخ الساكردؼ: ٖٕٚٓ/ٖ، كاليجاية: ٓٙٔ/ٗكتفديخ الثعمبي: 

 .ٔٙ٘/ٗ، كالبحخ السحيط: ٖٕٗ/ٛالبديط: 
، كتارح ضبصو بعزيع بالحاء السيسمة كبعزيع بالخاء السعجسة، ٜٖ/ٕالكذاؼ:  (ٕ)

 .ٕ٘ٔ/ٕيشطخ: تفديخ الخازف: 
 .ٜٖٔ/ٗصحيح البخارؼ: ( ٖ)
 .ٖٔ/ٖٔتفديخ الخازؼ:  (ٗ)
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كسا أنكخه صاحب السشار قائبًل: َكاَل َنْعِخُؼ ِلَيِحِه اأْلَْقَػاِؿ َأْصبًل َمْخُفػًعا 
ِليَغ، َكِإنََّسا ُىَػ َمْشُقػٌؿ ِفيَسا َيْطَيُخ الشَِّبيِّ )ِإَلى  ( َكاَل َمْشُقػاًل َعِغ اْلَعَخِب اأْلَكَّ

ـِ ِمْغ أَْىِل اْلِكَتاِب، َكَػْىِب ْبِغ ُمَشبٍِّو، َكَكْعِب اأْلَْحَباِر  ْسبَل َعسَّْغ َدَخَل ِفي اإْلِ
ْسَخاِئيِميَّاِت، َفَتَمقُّػَىا ِباْلَقُبػِؿ َعَمى المََّحْيِغ َأْدَخبَل َعَمى اْلُسْدِمِسيَغ َكِثيخً  ا ِمَغ اإْلِ

ِتَيا  .(ٔ)ِعبلَّ
ػاضعرغُبػوطوشُفػاضطضطاءػطظه:

 كما عجه الكخماني غخيًبا فيػ قػالف:

فيػ تارح، قالو  ()األكؿ: أف نزر اسع صشع، كأما اسع أبي إبخاليع 
أنو جعل أصشاًما مجاىج، كعمى ذلظ يكػف السعشى: أتتخح نزر أصشاًما؟ فك

، كَيُكػُف إشبلقو َعَمى َأِبي ِإْبَخاِليَع (ٕ)بجاًل مغ نزر، كاالستفياـ معشاه اإلنكار
()  ُهللا بغ قيذ الخقيات ِلُحبِِّو ِنَداًء َكَسا ُأْشِمَق َعَمى ُعَبْيجِ  ِلُسبَلَزَمِتِو ِعَباَدَتو

َقيَّاِت، اْسُع ُكلِّ َكاِحَجٍة ِمْشُيغَّ ُرَقيَُّة، َفِقيَل: اْبغُ   :(ٖ)يعَكَكَسا َقاَؿ َبْعُز  َقْيِذ الخُّ
 كَأَْٖ أَسٌَِا١َ أَضِخَتِ بَعِضَ أَسٌَِا٢ٔٛ    أَدِعَٟ بٔأَسٌَِا١َ تَتِس٠َ فٔٛ قَبَا٢ٔؤَٔا   

                                                           

 .ٙٗٗ/ٚتفديخ السشار:  (ٔ)
 .ٙٗ/ٕلسديخ: زاد ا( ٕ)
البيت مغ البديط، كىػ ببل عدك في شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي اإلستخاباذؼ: ( ٖ)
لبشاف،  –، تح/ دمحم محيى الجيغ عبجالحسيج كنخخيغ، دار الكتب العمسية بيخكتٜٕٛ/ٗ

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔ
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َكَيُكػُف ِإْذ َذاَؾ َعْصَف َبَياٍف، َأْك َيُكػُف َعَمى َحْحِؼ ُمَزاٍؼ َأْؼ: َعاِبِج نَزَر، 
ِقيَع اْلُسَزاُؼ ِإَلْيِو َمَقاَمُو، َأْك َيُكػُف َمْشُرػًبا ِبِفْعٍل ُمْزَسٍخ ُحِحَؼ اْلُسَزاُؼ َكأُ 

 .(ٔ)َأْؼ: أَتتَِّخُح نَزرَ 

كإنسا سساه  ؛هُ إبخاليع يعبجُ  صشع كاف كالجُ  كقاؿ سعيُج بُغ السديب: نزُر اسعُ 
بيحا االسع ألف مغ عبج شيئا أك أحبو جعل اسع ذلظ السعبػد أك السحبػب 

 .(ٕ)[7ٔاإلسراء: ] چڻڻڻۀ  ۀہ چفيػ كقػلو: اسسا لو 

كردَّ مكي ذلظ بقػلو : كمغ جعمو اسًسا لمّرشع فيػ بعيج؛ ألفَّ ما قبل 
االستفياـ ال يعسل فيو ما بعجه، كفتحو عمى الشعت لؤلب، أك عمى البجؿ، 

 .(ٖ)كمػضعو خفس

 كالثاني: أنو ليذ باسع، إنسا ىػ سبّّ كعيب، كفي معشاه قػالف: 

، كأنو عابو بديغو كتعػيجو عغ الحق، ذكخه الفخاء فقاؿ: عْ : أنو السُ أحجىسا ػجُّ
، كأنو عابو بديغو كِبِعػجو  كقج بمغشي أف معشى )نزر( ِفي كبلميع ُمعػجّّ

 .(ٗ)َكاْنِحَخاِفِو َعغ الحق

                                                           

 .ٜ٘ٛ/ٗ، كالجر السرػف: ٜٖ/ٕ، كيشطخ: الكذاؼ: ٔٙ٘/ٗالبحخ السحيط:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕخ الخازف: تفدي( ٕ)
 .ٕ٘ٚٓ/ٖاليجاية: ( ٖ)
، ٕٖ/ٖٔ، كتفديخ الخازؼ: ٓٙٔ/ٗ، كتفديخ الثعمبي: ٖٓٗ/ٔمعاني القخنف لمفخاء:  (ٗ)

َقاَؿ اْبغ بخؼ: ُيْحَتسُل أف يكػف َكزنو )أْفَعل( مثل ندـ، َكيْحَتسل ك ، ٚ/ٕكمعتخؾ األقخاف: 
َىَحا اْلَػْزف كثيٌخ ِفي األعجسي، يشطخ: َأف يكػف )َفاعل( مثل تاِرخ كفاِلخ كشاِلخ كالِكف، كَ 

، تح/ د. إبخاليع الدامخائي، ٜٕفي التعخيب كالسعخب كىػ السعخكؼ بحاشية ابغ بخؼ: 
 بيخكت. –الشاشخ: مؤسدة الخسالة
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ِخ ، كَعْغ ُمْعَتسِ (ٔ)كاآلخخ: أنو السخصئ، فكأّنو قاؿ: يا مخصئ أتتخح أصشاًما؟
 . (ٕ)(معشاىا أَْعَػُج، َكَأنََّيا َأَشجُّ َكِمَسٍة َقاَلَيا ِإْبَخاِليُع ) َف َقاَؿ: نَزرْبِغ ُسَمْيَسا

كقاؿ الفخخ الخازؼ: كىػ مغ خرائز لغتيع، فَتُكػَف َلْفَطُة نَزَر صفة 
ّـٍ ِفي ُلَغِتِيْع َكُىَػ اْلُسْخِصُئ َكَأنَُّو  مخرػصة في لغتيع، َفِقيَل ِإفَّ نَزَر اْسُع َذ

َكَأنَُّو َعاَبُو ِبَدْيِغِو َكُكْفِخِه َكاْنِحَخاِفِو َعِغ  ،َكِإْذ َقاَؿ ِإْبَخاِليُع أِلَِبيِو اْلُسْخِصئِ  :ِقيلَ 
 .(ٖ)اْلَحقِّ 

كقاؿ أبػ بكخ الكيداني: )نزر( اسع عيب عشجىع؛ كأنو قاؿ: يا ضاؿ أتتخح 
: كفيو أصشاًما نلية؛ كقػؿ الخجل آلخخ: يا ضاؿ، كعمق عميو الساتخيجؼ قائبًل 
 ()داللة عمى أف ال بأس لمخجل أف يذتع أباه لسكاف ربو؛ ألف إبخاليع 

 .(ٗ)سساه ضاالِّ 
ػتطػغب:

، فإنو لع يأباهاآليات في سػرة مخيع كغيخىا يشقس ىحا الخأؼ ك  كسياؽُ 
كمسٌة نابيٌة، أك لفٌع ُيديُء إلى أبيو، أك يجخحو، بل ( )َيْرُجْر مغ الخميل 

ألدب كالخقي، يقػُؿ صاحُب الكذاؼ: انطْخ حيغ أراد كاف الحػار في غاية ا
أف يشرَح أباه كيعطو فيسا كاف متػرًشا فيو مغ الخصأ العطيع: كيف رتَّب 

اؽ، مع استعساؿ السجاممة دَ مَ  داؽ، كساقو أرشقَ الكبلـ معو في أحدغ اتِّ 

                                                           

 .ٙٗٗ/ٚ، كتفديخ السشار: ٚ/ٕ، كمعتخؾ األقخاف: ٙٗ/ٕزاد السديخ: ( ٔ)
، كتفديخ القخشبي: ٚٔ/ٕف لمشحاس: ، كإعخاب القخنٕٖٗٔ/ٗتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٕ)
ٚ/ٕٕ. 
 .ٕٖ/ٖٔتفديخ الخازؼ: ( ٖ)
 .ٜٕٔ/ٗتفديخ الساتخيجؼ:  (ٗ)
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كالمصف كالخفق كالميغ كاألدب الجسيل كالخمق الحدغ، بل دعاه إلى الحق 
أباه بالجيل السفخط، كال نفدو بالعمع الفائق، كلكشو  ا بو متمصًفا، فمع يدعِّ متخفقً 

قاؿ: إفَّ معي شائفًة مغ العمع كشيًئا مشو ليذ معظ، كلع تخُل نريحُتو مغ 
كأف العحاب الصٌق بو،  ،ْح بأف العقاب الحٌق لورخِّ حدغ األدب، حيث لع يُ 

نريحة مغ ، كصجَّر كلَّ [ ٘ٗمرٌم: ] چڱڱںںچكلكشو قاؿ: 
 .(ٔ)تػسبًل إليو كاستعصاًفا ،يا َأَبتِ  :الشرائح األربع بقػلو

 كججيخ بالحكخ أف في المفطة أقػااًل أخخػ غيخ ما ذكخ، مشيا:

ْيُخ اليـخ ِباْلَفاِرِسيَّةِ  ْيُخ اْلَيِخـُ ِباْلُخَػاَرْزِميَّةِ (ٕ)أفَّ َمْعَشاُه الذَّ  .(ٖ)، َكِقيَل: الذَّ

ػا َلػػُو، َكاْلَعػعُّ َقػْج ُيْصَمػػُق  ،َكػػاَف تَػاَرحَ  ()ْبػَخاِليَع كمشيػا: َأفَّ َكاِلػَج إِ  َكنَزُر َكػاَف َعسِّ
 ېچَعػػْغ َأْكاَلِد َيْعُقػػَب َأنَُّيػػْع َقػػاُلػا:  (َتَعػػاَلى)َعَمْيػِو اْسػػُع اأْلَِب، َكَسػػا َحَكػى َّللاَّ 

[، َكَمْعُمػػػػػػػػػػػـٌ َأفَّ ٖٖٔ]اْلَبَقػػػػػػػػػػَخِة:  چەئ ەئ ائ ائ ى ى
  .(ٗ)َكَقْج َأْشَمُقػا َعَمْيِو َلْفَع األب فكحا ىاىشا ،ِلَيْعُقػبَ ِإْسَساِعيَل َكاَف َعسِّا 

ه بقػلو: َكاْعَمْع َأفَّ َىِحِه التََّكمَُّفاِت ِإنََّسا  نقل ذلظ الفخخُ كقج  الخازؼ كردَّ
ُسُو َيِجُب اْلَسِريُخ ِإَلْيَيا َلْػ َدؿَّ َدِليٌل َباِىٌخ َعَمى َأفَّ َكاِلَج ِإْبَخاِليَع َما َكاَف اسْ 

ِليُل َلْع ُيػَجِج اْلَبتََّة، َفَأؼُّ َحاَجٍة َتْحِسُمَشا َعَمى َىِحِه التَّْأِكيبَلِت،  ،نَزرَ  َكَىَحا الجَّ
ِة َأفَّ اأْلَْمَخ َعَمى َما َيُجؿُّ َعَمْيِو َضاِىُخ َىِحِه اآْلَيةِ  ِليُل اْلَقِػؼُّ َعَمى ِصحَّ  َأفَّ  :َكالجَّ

ُسْذِخِكيَغ َكاُنػا ِفي َغاَيِة اْلِحْخِص َعَمى َتْكِحيِب الخَُّسػِؿ اْلَيُيػَد َكالشََّراَرػ َكالْ 
                                                           

 ، بترخؼ كاسع.ٕٓ -ٛٔ/ٖالكذاؼ:  (ٔ)
 . ٜٙ/ٔ، كالسيحب لمديػشي: ٖٙٔ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٓٙٔ/ٗتفديخ الثعمبي: ( ٕ)
 .ٕٖ/ٖٔتفديخ الخازؼ: ( ٖ)
 .ٕٖ/ٖٔتفديخ الخازؼ: ( ٗ)
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()  َكِإْضَياِر ُبْغِزِو، َفَمْػ َكاَف َىَحا الشََّدُب َكِحًبا اَلْمَتَشَع ِفي اْلَعاَدِة ُسُكػُتُيْع َعْغ
ُبػُه َعِمْسَشا َأفَّ َىَحا الشََّدَب َصِحيحٌ  ،َتْكِحيِبوِ   .(ٔ)وَّللاَّ أَْعَمعُ  ،َكَحْيُث َلْع ُيَكحِّ

َكِقيَل: ِإفَّ نَزَر َععُّ ِإْبَخاِليَع ": فقاؿ ه أبػ حياف مغ افتخاءات الذيعةكعجَّ 
يَعِة َيْدُعُسػَف َأفَّ نَباَء اأْلَْنِبَياِء اَل َيُكػُنػَف ُكفَّاًرا  َكَلْيَذ اْسَع َأِبيِو َكُىَػ َقْػُؿ الذِّ

ْع َكاَل ِسيََّسا ُمَحاَكَرُة ِإْبَخاِليَع َمَع َأِبيِو ِفي َغْيِخ َما َكَضَػاِىُخ اْلُقْخنِف َتُخدُّ َعَمْييِ 
 .(ٕ)"نَيةٍ 

ػتطػغب:

ُذكخ عغ أبي زيج السجيشي كالحدغ البرخؼ أنيسا كانا يقخنف )نَزُر( 
يعشي: ، ، كىي قخاءُة الحزخمي كحجه(ٖ)بالخفع عمى الشجاء، بسعشى: يا نزرُ 

، كأيًزا: (٘)-مغ الذػاذ–ى بغ كثاب ، كإبخاليع الشخعي كيحي(ٗ)مغ العذخة
ُأبي كابغ عباس كالحدغ كمجاىج كالزحاؾ كابغ يديج السجني كيعقػب، 

                                                           

 .ٕٖ/ٖٔالخازؼ:  تفديخ( ٔ)
 .ٔٙ٘/ٗ( البحخ السحيط: ٕ)
، كالسبدػط في القخاءات ٓٙٗ/ٔ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٙٙٗ/ٔٔالصبخؼ: ( تفديخ ٖ)

 –، تح/ سبيع حسدة حاكيسي، مجسع المغة العخبيةٜٙٔ/ٔالعذخ ألبي بكخ الشيدابػرّػ: 
 ـ.ٜٔٛٔدمذق، 

جامعة السمظ  -ة اآلداب، مخكد البحػث في كميٖٖٙ/ٔمعاني القخاءات لؤلزىخؼ: ( ٗ)
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔسعػد، الدعػدية، ط

 .ٜٙٔ/ٔالسبدػط في القخاءات العذخ:  (٘)
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بإثبات  ،، كيؤيِّجه ما في مرحف ُأَبّي: يا نزرُ (ٔ)كُركيت عغ سميساف التيسي
 .(ٕ)حخؼ الشجاء

أقػؿ: كالشجاء ىشا يؤكج أنو اسع أبيو، كىػ ما أكجه الصبخؼ بقػلو: فأكلى 
ألف هللا )تعالى  ؛"ىػ اسع أبيو" ليغ بالرػاب مشيسا عشجؼ قػُؿ مغ قاؿ:القػ 

ذكخه( أخبخ أنو أبػه، كىػ القػؿ السحفػظ مغ قػؿ أىل العمع، دكف القػؿ 
 .(ٖ)اآلخخ الحؼ زعع قائُمو أنو نعتٌ 

اسساف، أك اسع كلقب، كىػ ما أجازه الصبخؼ  لوأف يكػف  كسا ال أستبعجُ 
كػف لو اسساف، كسا لكثيٍخ مغ الشاس في دىخنا ىحا، غيُخ محاٍؿ أف ي فقاؿ:

، مَقاَؿ (ٗ)ككاف ذلظ فيسا مزى لكثيخ مشيع. كجائد أف يكػف لكًبا يمّقب بو
 .(٘)اْلفخاء: كالمقب قج غمب عمى ااِلْسع

و حتى يكػف بو عمى اسع الخجل لكبُ  قاؿ: قج يغمبُ  كجيوٌ  كالبغ األنبارؼ كبلـٌ 
كتارح   ،كػف نزر اسع أبي إبخاليع الرحيحأشيخ مشو باسسو، فيسكغ أف ي

لقب لو، كجائد أف يكػف نزر لكًبا أبصل االسع لذيخة السمّقب بو، فخّبخ هللا 
 .(ٙ)تعالى بأشيخ اسسيو؛ ألف المقب مزارع لبلسع

                                                           

 .ٜٚٛ/ٗ، كالجر السرػف: ٖٕٕ/ٔالسحتدب: ( ٔ)
، كإتحاؼ فزبلء البذخ في القخاءات األربعة عذخ لمبشا  ٜٚٛ/ٗالجر السرػف:  (ٕ)

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٖلبشاف، ط –، تح/ أنذ ميخة، دار الكتب العمسيةٕٙٙالجمياشي: 
 .ٚٙٗ، ٙٙٗ/ٔٔتفديخ الصبخؼ:  (ٖ)
 .ٚٙٗ، ٙٙٗ/ٔٔتفديخ الصبخؼ:  (ٗ)
 .ٛٔٔ/ٕتفديخ الدسعاني: ( ٘)
 .ٙٗ/ٕ، كزاد السديخ: ٖٕٗ/ٛالتفديخ البديط:  (ٙ)
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كيقػؿ الفخخ: َلَعلَّ َكاِلَج ِإْبَخاِليَع َكاَف ُمَدسِّى ِبَيَحْيِغ ااِلْسَسْيِغ، َفُيْحَتَسُل 
ُيَقاَؿ ِإفَّ اْسَسُو اأْلَْصِميَّ َكاَف نَزَر َكُجِعَل َتاَرُح َلَكًبا َلُو، َفاْشَتَيَخ َىَحا المََّقُب َأْف 

َكَخِفَي ااِلْسُع، فاهللَّ َتَعاَلى َذَكَخُه ِبااِلْسِع، َكُيْحَتَسُل َأْف َيُكػَف ِباْلَعْكِذ، َكُىَػ َأفَّ 
ِبَيَحا المََّقِب  (َتَعاَلى)َفَحَكَخُه َّللاَّ  ،اَف َلَكًبا َغاِلًباَتاَرَح َكاَف اْسًسا َأْصِميِّا َكنَزَر كَ 

 .(ٔ)اْلَغاِلبِ 

 [ ٓٗهود: ] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ     (:مغ قػؿ هللا ) -ٖ

ابُغ عباس: كجو األرض، كالجسيػر : چڄڃچ"قػلو: يقػؿ الكخماني: 
 عمى أنو تشػر الخبد.

 (: شمػع الفجخ.) الغخيب: عميّّ 
 قتادة: التَّشُّػُر: أشخُؼ مػضع في األرض. كمغ الغخيب:

 يَ (: "حسالعجيب: التَّشُّػُر: عبارة عغ اشتجاد األمخ كصعػبتو، كسا قاؿ )
 .(ٕ)" حيغ اشتجت الحخب"يُذ شِ الػَ 

، يعشي: اشتخؾ فييا جسيُع المغات (ٖ)التَّشُّػُر: لفطٌة َعسَّْت بكلِّ لدافٍ 
ػلو: فإف كاف كحلظ فيػ مغ العخب كغيخىع، حكاه ابُغ جشي كعمق بق

 .(٘)، يقػؿ أبػ عبيج اليخكؼ: كافق لغُة العخب لغًة العجع(ٗ)شخيفٌ 
                                                           

 .ٕٖ/ٖٔتفديخ الخازؼ:  (ٔ)
 .ٜٖٛٔ /ٖ، كالحجيث في صحيح مدمع: ٘ٓ٘/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٕ)
، كالتيحيب )كتاب الشػف، باب التاء ٗٔٔ/ٛالعيغ )باب التاء كالخاء كالشػف معيسا(: ( ٖ)

 .ٜ٘/ٗ، كالمداف )ت ف ر(: ٗٔٗ/ٔٔ، كالتفديخ البديط: ٕٜٔ/ٗٔكالخاء(: 
 .ٗط، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ٕٛٛ/ٖالخرائز البغ جشي: ( ٗ)
 .ٚٚ/ٔكالسرباح )ت ف ر(:  ،ٖٕٖ/ٙ، كالجر السرػف: ٕٕٙ/ٔالغخيبيغ لميخكؼ: ( ٘)
ٔ/ٚٚ. 
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كىػ دليٌل عمى سعة المغات غيخ العخبية، فإف جاز أف يكػف مذتخًكا 
في جسيع المغات عجا العخبية، جاز أيًزا أف يكػف كفاًقا كقع فييا، كُيدتبعُج 

ل إلى جسيع المغات؛ ألنو ال نطيخ لو، أف يكػف في األصل لمغٍة كاحجة، ثع ُنق
كإنسا يجػُز أيًزا أف يكػف كفاًقا كقع بيغ لغتيغ أك ثبلث أك نحػ ذلظ، ثع 

 .(ٔ)انتذخ بالشقل في جسيعيا

كأكج األزىخؼ عمى أفَّ التّشػر َعسَّْت ِبُكل ِلَداف، كىػ يجؿُّ عمى َأف 
َبْتو الَعَخُب َفَر  اَر َعَخبيِّا عمى ِبَشاء َفعُّػؿ، اأَلْصَل ِفي ااِلْسع العجسة فَعخَّ

ِليلُ  أصل بشاِئِو )ت ف ر( غيخ معخكؼ ِفي َكبَلـ اْلَعَخب  عمى َذِلظ: َأفَّ  َكالجَّ
ألنَّو ُمْيَسٌل، َكُىَػ نطيُخ َما دخل ِفي َكبَلـ اْلَعَخب مغ َكبَلـ اْلَعجع مثل: الّجيباج 

ْشُجس كاإلستبخؽ َكَما َأْشَبييا، كَ  يشار كالدُّ لسا تكمَّست بَيا اْلَعَخب َصاَرت كالجِّ
، كقاؿ الشيدابػرؼ: معخب ألنو ال يعخؼ في كبلـ العخب نػف قبل (ٕ)عخبيَّة

 .(ٖ)راء

َقاَؿ َأُبػ َحاِتع: التَّشػر َلْيَذ بعخبي َصِحيح، َكلع تعخؼ َلُو اْلَعَخب اْسًسا غيخ 
 .(ٗ)ِبَسا عخُفػاأَلنيع خػشبػا  چڄڃچالتَّشػر، َفمَحِلظ َجاَء ِفي التَّْشِديل: 

 

                                                           

 .ٕٛٛ/ٖالخرائز: ( ٔ)
، ٗٔٗ/ٔٔ، كالتفديخ البديط: ٕٜٔ/ٗٔالتيحيب )كتاب الشػف، باب التاء كالخاء(:  (ٕ)

 .ٜ٘/ٗ، كالمداف )ت ف ر(: ٖٙٗ/ٚٔكتفديخ الخازؼ: 
 .ٕٔ/ٗغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٖ)
 .ٜٖ٘/ٔالجسيخة )باب التاء كالخاء كالشػف(: ( ٗ)
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، كاسسُو بالعخبيَِّة الفخُف، َقاُلػا: كمشُو قيَل (ٔ)كقاَؿ بعزيْع: ىػ فارسيّّ معخبُ 
 .(ٕ)الفخنيُّ ليحا الخبِد السعخِكؼ

كخالف بعس السحجثيغ رأؼ القجامى فخاحػا يؤكجكف عمى عخبية المفطة، 
كنحغ  يقػؿ الذيخ شاكخ: كقج ذىب أكثخ السفدخيغ إلى أف الكمسة أعجسية،

 ا فميذ دليبًل نخالفيع في ىحا كنخػ أنيا عخبية، كأف ىحا البشاء إف كاف نادرً 
 .(ٖ)عمى أنو خارج عغ لغتيع

كيقػؿ الجكتػر جبل: كبلـ المغػييغ في ما ىػ مغ كبلـ العخب كما ليذ مغ 
كبلميع يشبغي أف يؤخح بححر، لدعة المغة كعطستيا، كقج قاؿ الذافعي 

(إف كبلـ العخب ال :)  يحيط بو إال نبي، قاؿ ابغ فارس: كىحا كبلـ َحِخّؼ
 .(ٗ)أف يكػف صحيًحا

كاف بكل -، كإنو كيقػؿ: بعج كل ىحا نقػؿ عغ يقيغ إف لفع تّشػر عخبي
 .(٘)فإنسا َعغ العخب أك العخبية اأُلَكلى ُأخح -لداف كسا قالػا

كاسًعا في  ككسا اختمفػا في حكيقة الكمسة عخبيتيا كعجسيتيا، اختمفػا اختبلًفا
 بياف معشاىا:

                                                           

تح/ د. عدة حدغ، ، ٗٚٔألبي ىبلؿ العدكخؼ: في َمعخَفِة أسَساِء األشياء خيز التم (ٔ)
، كزاد السديخ البغ الجػزؼ: ـٜٜٙٔ، ٕدار شبلس لمجراسات كالتخجسة كالشذخ، دمذق، ط

 .ٕٖٔ، كالسعخب لمجػاليقي: ص ٖٙ/ٕ، ككذف السذكل البغ الجػزؼ: ٕٖٚ/ٕ
 .ٗٚٔالتمخيز ألبي ىبلؿ العدكخؼ: ص ( ٕ)
 . ٕٖٔامر السعخب لمجػاليقي: ص ى (ٖ)
، الشاشخ: دمحم ٕٗ، كيشطخ: الراحبي البغ فارس: ص ٕٕٕ/ٔالسعجع االشتقاقي:  (ٗ)

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔعمي بيزػف، ط
 .ٕٕٕ/ٔالسعجع االشتقاقي:  (٘)
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األكؿ: أنو التشػُر الحؼ ُيخبُد فيو، ككاف مغ حجارة، ككاف بأقرى دار نػح 
 .(ٔ)بالذاـ، كقج جعل هللا فػراف الساء مشو عبلمة عمى عحاب قػمو

، (ٗ)، كالدجاج(ٖ)، كالصبخؼ (ٕ)كإلى ذلظ ماؿ جسيػر العمساء مشيع: الفخاء
 .(ٙ)، كالجػىخؼ (٘)كالساتخيجؼ

ِخيَغ َكاْبِغ َعبَّاٍس َكاْلَحَدِغ َكُمَجاِىٍج كمقاتلكىػ قَ   .(ٚ)ْػُؿ َجَساَعٍة ِمَغ اْلُسَفدِّ

، أؼ إذا فار التشػر فاركب () ككاف فػراف الساء مشو أمارًة جعميا هللا لشػح
في الدفيشة، ككجو األمارة أف مدتػقج الشار إذا فار بالساء فغيخه أشج فػرانا، 

 .(ٛ)كأحخػ بحلظ
ػ:تطػغب

كما ماؿ إليو جسيػر العمساء مغ أف التشػُر ىػ الحؼ ُيخبُد فيو ىػ القػؿ 
، مع (ٔ)تساًما عشج العخب األندب؛ ألفَّ العخب كانت تعخفو، كسا أنو معخكؼٌ 

 كركده في أحاديث كثيخة، مشيا:
                                                           

 .ٛٙٔ/٘، كتفديخ الثعمبي: ٕٕٛ/ٕ، كيشطخ: تفديخ مقاتل: ٜٚتفديخ التدتخؼ:  (ٔ)
 .ٕٕٛ/ٕتفديخ مقاتل:  (ٕ)
، كفيو: إذا رأيت تشُّػر أىمظ يخخج مشو الساُء، فإنو ىبلؾ ٜٖٔ/٘ٔتفديخ الصبخؼ: ( ٖ)

 قػمظ، فاركب أنَت كأصحابظ. 
 .ٔ٘/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٙتفديخ الساتخيجؼ: ( ٘)
 .ٕٓٙ/ٕالرحاح )ت ف ر(:  (ٙ)
، ٓٚٔ/ٖكالسحخر الػجيد:  ،ٛٗٗ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٕٕٛ/ٕيشطخ: تفديخ مقاتل:  (ٚ)
 .ٖٖ/ٜ، كتفديخ القخشبي: ٖٙٗ/ٚٔ، كتفديخ الخازؼ: ٓٚٔ/ٖ
 .ٓٚٔ/ٖالسحخر الػجيد: ( ٛ)
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ِ "َقاَلْت:  ِت اْلَحاِرِث ْبِغ الشُّْعَسافِ َعْغ ِبشْ  َكَتشُّػُرَنا  ()َكَكاَف َتشُّػُر َرُسػِؿ َّللاَّ
 .(ٕ)"َكاِحًجا

َكَعَمْيِو َثْػٌب ُمَعْرَفٌخ  ()َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى الشَِّبيِّ  () َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلظٍ ك 
 .(ٖ)"َلْػ َأفَّ َثْػَبَظ َىَحا َكاَف ِفي َتشُّػٍر، َلَكاَف َخْيًخا َلظَ "َفَقاَؿ َلُو: 

ِإَذا َأَراَد َأَحُجُكْع ": ()َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا  () َعْغ َأِبيوِ  َعْغ َقْيِذ ْبِغ َشْمقٍ ك 
 . (ٗ)"ِمَغ اْمَخَأِتِو َحاَجَتَيا، َفْمَيْأِتَيا َكَلْػ َكاَنْت َعَمى َتشُّػرٍ 

حو الصبخؼ بقػلو: كَأْكَلى ىحه األقػاِؿ قػُؿ َمْغ قاؿ: "ىػ كلحا رجَّ 
ـ العخب، ككبلـ هللا ال التشػر الحؼ يخبد فيو"؛ ألف ذلظ ىػ السعخكؼ مغ كبل

ة عمى  و إالَّ إلى األغمب األشيخ مغ معانيو عشج العخب، إال أف تقػـ حجَّ ُيػجَّ
شيء مشو بخبلؼ ذلظ فيدمع ليا، كذلظ أنو جل ثشاؤه إنسا خاشبيع بسا 

 .(٘)خاشبيع بو، إلفياميع معشى َما خاشبيع بو

                                                                                                                         
== 

 . ٕٕٔ/ٔالسعجع االشتقاقي: ( ٔ)
، تح/ دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج، السكتبة العرخية، صيجا ٕٛٛ/ٔسشغ أبي داكد:  (ٕ)
 بيخكت. –
، تح/ دمحم زىخؼ الشجار، عالع ٜٕٗ/ٗشخح معاني اآلثار ألبي جعفخ الصحاكؼ:  (ٖ)

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔالكتب، ط
، تح/ حسجؼ بغ عبجالسجيج الدمفي، مكتبة ابغ ٖٓٛ/ٛالسعجع الكبيخ لمصبخاني:  (ٗ)

 .ٕالقاىخة، ط –تيسية 
 .ٛٔٔ/ٙ، كالبحخ السحيط: ٗٔٗ/ٔٔالبديط: التفديخ ، ك ٕٖٔ/٘ٔالصبخؼ: ( تفديخ ٘)
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ـِ َعَمى َحِكيَقِتِو، َكلَ  ْفُع التَّشُّػِر َحِكيَقٌة ِفي اْلَسْػِضِع فاأْلَْصُل َحْسُل اْلَكبَل
الَِّحؼ ُيْخَبُد ِفيِو، َفَػَجَب َحْسُل المَّْفِع َعَمْيِو، َكاَل اْمِتَشاَع ِفي اْلَعْقِل ِفي َأْف ُيَقاَؿ: 

 .(ٔ)ِإفَّ اْلَساَء َنَبَع َأكَّاًل ِمْغ َمْػِضٍع ُمَعيٍَّغ َكَكاَف َذِلَظ اْلَسْػِضُع َتشُّػًرا
ػطوشفػاضطضطاءػطظه:اضعرغبػو

 كأكرد الكخماني في نرو الدابق عجة أقػاؿ ككصفيا بالغخابة، مشيا:

َر الربحُ األكؿ تشػيًخا"، كيكػف  : أف التشػر معشاه تشػيُخ الربح، مغ قػليع: "نػَّ
معشى اآلية: إذا شمع الفجخ فاركب في الدفيشة، ككػف اْلُسَخاد ِمْغ َفَػَراِنِو ُىَشا 

، (ٖ)، حكاه الصبخؼ (ٕ) َيْعِشي َأفَّ َىَحا اْلَػْقَت َمْػِعُجُىْع َكَقْػـِ ُلػطٍ ُضُيػر ُنػِرِه، 
ذىب إلى  غْ ، كمَ (٘)() ، كندبو بعزيع إلى اإلماـ عمي(ٗ)ككافقو الدجاج

، فذبو تتابع كتقزى الميلُ  كضيخ الزػءُ  الشػرُ  زَ خَ كبَ  :ىحا قاؿ: السعشى
 . (ٙ)األضػاء كاألنػار بخخكج الشار مغ التشػر

عصية ىحا السعشى بقػلو: إال أف الترخيف يزعفو،  ف ابغُ كضعَّ 
، كسا ضعفو الجكتػر جبل بقػلو: كالقػؿ بأف (ٚ)ككاف يمـد أف يكػف التَشػُّر

                                                           

 .ٖٙٗ/ٚٔالخازؼ: ( تفديخ ٔ)
 .ٖٙ/ٕٔشطخ: تفديخ السشار: ي (ٕ)
 .ٖٙ/ٕٔالسشار: تفديخ ، ك ٖٛٔ/٘ٔالصبخؼ: ( تفديخ ٖ)
 .ٔ٘/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٗ)
، كالتيحيب )كتاب الشػف، باب التاء كالخاء(: ٕٕٛٓ/ٙابغ أبي حاتع: ( تفديخ ٘)

ؼ: الساكردتفديخ ، ك ٛٙٔ/٘الثعمبي: تفديخ ، ك ٓ٘ٔ/ٕالدسخقشجؼ: تفديخ ، ك ٕٜٔ/ٗٔ
ٕ/ٕٗٚ. 
 .ٗٔٗ/ٔٔالبديط: ( التفديخ ٙ)
 .ٔٚٔ/ٖالسحخر الػجيد: ( ٚ)
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لُمصف الزػء -التشػر يصمق عمى تشػيخ الربح لو كجو مغ معشى التخكيب 
في نية لكغ يبعج أف يكػف ىػ السخاد  -إف ثبت كركده عغ العخب -كاستخسالو

 .(ٔ)التخكيب؛ ألف اآلية األخخػ تكاد تعّيغ السخاد، كبقخيشة كمسة }فار{

، كىػ مجاٌز ُيخاد بو غمبُة الساء (ٕ)الثاني: أنو َمَثٌل، كقػليع: حسي الػشيذ
 "،حسي الػشيذ"( لذجة الحخب: كضيػُر العحاب، كسا قاؿ الشبي )

اَر( إذ ُيدتعسبلف في كالػشيذ أيزا مدتػقج الشار، فبل فخؽ بيغ )حسي( ك)ف
 .(ٖ)الشار، كسا أنو ال فخؽ بيغ الػشيذ كالتشػر

َكيكػف َمْعَشى اآْلَيِة عمى ذلظ: ِإَذا َرَأْيَت اأْلَْمَخ َيْذَتجُّ َكاْلَساَء َيْكُثُخ َفاْنُج ِبَشْفِدَظ 
ِفيَشةِ   .(ٗ)َكَمْغ َمَعَظ ِإَلى الدَّ

اِعخِ   : (٘)َكِمْشُو َقْػُؿ الذَّ
ْٞ تَفُ٘زُ        زَكٍُِ هَا ش١ََِٛ فَٔٚٔا تَسَكِتٍُِ قٔدِ  َٗقٔدِزُ اهِقََِ٘ٔ حَأًَٚ

 .(ٙ)ُيِخيُج اْلَحْخبَ 

                                                           

 .ٕٕٔ/ٔالسعجع االشتقاقي:  (ٔ)
 .ٗٛٔ/ٖالكذاؼ: ( ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٙ، كالبحخ السحيط: ٔٚٔ/ٖالسحخر الػجيد:  (ٖ)
 .ٖٚٗ/ٚٔتفديخ الخازؼ:  (ٗ)
غخػ ألبي تساـ: ص ( ٘) عبج  ، تح/ٖٚٔكالبيت مغ الػافخ، كىَػ في الحَساَسة الرُّ

 ، ببل عدك، كلفطو فيو:ٖالعديد السيسشي الخاجكػتي، دار السعارؼ، القاىخة، ط
 أقِيسُػا ُأْسخَة األْكسّي ِفيَيا    َكِقْجُر الَقْػـِ حَاِمَيٌة َتُفػرُ 

 . ٘ٙ٘/ٕفتح القجيخ: ( ٙ)
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فقاؿ: كىػ مغ فريح الكبلـ كبميغو، كعشجؼ أنو  القاسسيُّ  كأيج ىحا القػؿَ 
، كقػؼ غيا، كأنو قيل: كاشتج األمخُ عيا كأبمُ يا كأبجُ األكجو السحكػرة كأرقُّ  أضيخُ 
 و.الساء كنبػعُ  انيسارُ 

 ڃ ڄچكىحا اإليجاز في مجازه الخىيب، قج بيشتو نيات أخخ، كىي: 

، ٔٔ]القسخ:  چڇ ڇ ڍ ڍ چ ڇ ڇڃچ چ چ  ڃ ڃ
لذجة األمخ مغ الدساء كاألرض، فيصابق ىحه  و، كمسا يؤيجه شسػل[ٕٔ

األمخ كاف  أفَّ  كأما غيخه فسقرػر عمى ناحية األرض فقط. كجميّّ  ،اآليات
 .(ٔ)-وهللا أعمع- أععَّ 

 . (ٕ)ف استحدشو اآللػسي رده قائبًل: لكشو بعيٌج عسا جاءت بو األخبارك بعج أ

الثالث: كمسا أكرده الكخماني كاصًفا إياه بالغخابة أف السخاد بالتَّشُّػر َأْشَخُؼ 
َمْػِضٍع ِفي اأْلَْرِض، كأنو ِقيَل َلُو: ِإَذا َرَأْيَت اْلَساَء َعَمى َكْجِو اأَلْرِض َفاْرَكْب 

اتََّبَعَظ َقاَؿ: اْلَعَخُب ُتَدسِّي َكْجَو اأَلْرِض َتشُّػُر اأَلْرِض، كىػ مشدػب  َأْنَت َكَمغْ 
 .(ٕ)، كالثعمبي(ٔ)، كالساتخيجؼ(٘)، َكتبعيسا ِعْكِخَمةُ (ٗ)، كقتادة(ٖ)إلى ابغ عباس

 .(ٕ)كالثعمبي

                                                           

، تح/ دمحم باسل عيػف الدػد، دار ٜٗ، ٖٜ/ٙتفديخ القاسسي )محاسغ التأكيل(:  (ٔ)
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –عمسيةالكتب ال

 .ٕٔ٘/ٙتفديخ اآللػسي: ( ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٜٕٕٓ/ٙتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٖ)
 .ٜٕٗ/ٓٔ، كالتاج )ت ف ر(: ٗٛٔ/ٖ، كالكذاؼ: ٕٜٖٖ/٘اليجاية:  (ٗ)
، كالتيحيب )كتاب ٜٕٕٓ/ٙ، كتفديخ ابغ أبي حاتع: ٖٗٔ/ٗصحيح البخارؼ:  (٘)

 .ٕٜٔ/ٗٔكالخاء(: الشػف، باب التاء 
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كحكى الصبخؼ أف معشاه: كفار أعمى األرض كأشخؼ مكاٍف فييا بالساء،  
، ككافقو (ٖ)، ككاف َعَمًسا بيغ نػح كبيغ رّبوفالتشػر: أعمى األرض كأشَخُفيا

 .(٘)() كندبو بعزيع لئلماـ عمي ،(ٗ)الدجاج
ػتطػغب:

بسعشى  (أشخؼ مػضع)لعل كجو الغخابة عشج الكخماني أنو فيع 
الذخؼ كالخفعة كالسكانة، كيكػف السعشى: فػراف الساء مغ أفزل مكاف 

، (ٙ)مشيا أؼ أعبله كأرفعوكأرفعو، كىػ ما أكجه اآللػسي بقػلو: أشخؼ مػضع 
 وفإف نرعغ قتادة،  السشقػؿبتخ الشز الفيع كربسا كاف الدبب في ذلظ 

ما زاد عمى كجو األرض، التشػر: : كامبًل كسا في شسذ العمػـ لمحسيخؼ 
 . (ٚ)كأشخؼ مشيا

                                                                                                                         
== 

 .ٖٔٔ/ٙتفديخ الساتخيجؼ: ( ٔ)
 .ٛٙٔ/٘تفديخ الثعمبي: ( ٕ)
: إذا رأيت الساء عمى كجو (شػح )قيل لأنو  كفيو:، ٜٖٔ/٘ٔتفديخ الصبخؼ: ( ٖ)

األرض، فاركب أنت كمغ معظ. قاؿ: كالعخب تدسى كجو األرض: "تشػر األرض"، 
 ، ٕٚٗ/ٕكيشطخ: تفديخ الساكردؼ: 

 .ٔ٘/ٖخنف كإعخابو لمدجاج: معاني الق( ٗ)
 .ٕٓٙ/ٕ، كالرحاح )ت ف ر(: ٕٖٖ/ٔديػاف األدب: ( ٘)
 .ٕٔ٘/ٙتفديخ اآللػسي:  (ٙ)
 .ٕٚٗ/ٕالساكردؼ: ، كتفديخ ٘ٚٚ/ٕ: لشذػاف الحسيخػ شسذ العمـػ  (ٚ)
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خُؼ: ما أشخَؼ مغ  -ىشا–أف الذخؼ  كالحقُّ  مغ الػضػح كالبياف، فالذَّ
تذخؼ عميو كتعمػه، كمذارؼ األرض: أعالييا،  األرض، كالسذخؼ: السكاف

ْخفة: التي تذخؼ بيا القرػر  .   (ٔ)كالذُّ

كىػ ما أكجه الفخخ الخازؼ بقػلو: التَّشُّػَر َأْشَخُؼ َمْػِضٍع ِفي اأْلَْرِض َكأَْعَمى 
َظ ُمْعِجَدًة َلُو، َمَكاٍف ِفيَيا، َكَقْج َأْخَخَج ِإَلْيِو اْلَساَء ِمْغ َذِلَظ اْلَسْػِضِع ِلَيُكػَف َذلِ 

َكَأْيًزا اْلَسْعَشى: َأنَُّو َلسَّا َنَبَع اْلَساُء ِمْغ أََعاِلي اأْلَْرِض، َكِمَغ اأْلَْمِكَشِة اْلُسْخَتِفَعِة 
، فيكػف السعشى عمى ىحا: كنبع الساء مغ أعالي (ٕ)َفُذبَِّيْت الرتفاعيا بالتشانيخ

 .(ٖ)لتشانيخاألرض كمغ األمكشة السختفعة، فذبيت لعمػىا با

 

  

                                                           

 .ٕٕ٘/ٙالعيغ )باب الذيغ كالخاء، كالفاء معيسا(: ( ٔ)
 .ٖٚٗ، ٖٙٗ/ٚٔتفديخ الخازؼ: ( ٕ)
 .ٗٔٗ/ٔٔالبديط: التفديخ ( ٖ)
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 .املبحث الرابع: ما وصفه اللرماني بالغرابة وليس بغريب

يقػؿ [،  ٨7ٔالبمرة: ] چپڀڀڀڀٺٺچ(:مغ قػؿ هللا ) -ٔ
َلُيغَّ مع الخجاؿ مشدلة چپڀڀڀڀٺٺچالكخماني: "قػلو:  : َندَّ

 : (ٔ)المباس؛ لسا بيشيسا مغ االجتساع كالتزاـ، قاؿ

جيُع َثَشى جيَجىا     َتَثشَّْت عميو فكاَنْت لباسا إذا ما الزَّ

 ڃ ڃ ڃچ، أؼ: سػػػػػػكغ، مػػػػػػغ قػلػػػػػػو:  چپڀڀچالغخيػػػػػػب:  

، ثع سساىا لباًسا، كسا سسى الميل سكًشا في [ ٨١ٔاألعراف: ] چچچ چ
ڄ چ ، ثػػع سػػساه ِلَباًسػػا، فقػػاؿ: [١ٙاألنعااام: ] چٹڤڤچقػلػػو: 

 .(ٕ)"[ ٓٔالنبؤ: ] چڄ ڄ   

ر الكخماني نرو الدابق باإلشارة إلى أف كم سة المباس عمى صجَّ
 في ذلظ: حكيقتيا، كلمعمساء أقػاؿٌ 

المَباس،  بو َحِكيَقةُ  خادُ األكؿ: مػافق لمكخماني، كيسثمو الصبخؼ، كىػ أف المفع يُ 
لتجخُّدىسا عشج الشػـ،  ؛كاحج مشيسا ُجعل لراحبو لباًسا : أف يكػف كلُّ كالسعشى

بو، بسشدلة كاجتساعيسا في ثػب كاحج، كانزساـ جدج كل كاحج مشيسا لراح
ما يمبدو عمى َجدجه مغ ثيابو، فقيل لكل كاحج مشيسا: ىػ لباٌس لراحبو، 

 كسا قاؿ نابغة بشي جعجة:

                                                           

جسع د. كاضح الرسج،  ،ٓٓٔ( البيت مغ الستقارب، لمشابغة الجعجؼ في ديػانو: ص ٔ)
 ـ.ٜٜٛٔ، ٔدار صادر، ط

 .ٕٓٓ/ٔ مكخماني:تفديخ ل( غخائب الٕ)
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ِجيُع َثَشى ِعْصَفَيا    َتَجاَعْت، فَكاَنْت َعَمْيِو ِلَباَسا  ِإَذا َما الزَّ

 (،المباس)كيخكؼ: "تثشت" فكشى عغ اجتساعيسا متجخديغ في فخاش كاحج بػ 
 . (ٔ)عغ جدج اإلنداف (الثيابػ )كسا يكشى ب

كَقاَؿ َأُبػ ُعَبْيَجَة: ُيَقاُؿ ِلْمَسْخأَِة ِىَي ِلَباُسَظ، َكِفَخاُشَظ، َكِإَزاُرَؾ ِلَسا َبْيَشُيَسا ِمَغ 
اْلُسَساَزَجِة، َكَلسَّا كاف َيْعَتِشَقاِف َكَيْذَتِسُل ُكلّّ ِمْشُيَسا عمى َصاِحَبُو ِفي اْلِعَشاِؽ، 

ْنَدافِ  ُشبَِّو ُكلّّ   .(ٕ)ِمْشُيَسا ِبالمَِّباِس الَِّحؼ َيْذَتِسُل َعَمى اإْلِ

كعشج أبي ىبلؿ أف: معشاه أف الخجل كالسخأة يتزاماف فيريخ كل كاحج مشيسا 
: يقاؿ المخأة الخجل: ىي فخاشو، ة، كقاؿ أبػ عبيج(ٖ)بسشدلة المباس لآلخخ

 .(ٗ)كلباسو كإزاره، كمحل إزاره

ّمباس الذعار اّلحؼ يمي الجيار مغ الثياب، فَدسَّي كقاؿ أصحاب السعاني: ال
كلَّ كاحج مغ الدكجيغ لباًسا لتجخدىسا عشج الشػـ، كاجتساعيسا في ثػب كاحج، 
كانزساـ جدج كل كاحج مشيسا إلى جدج صاحبو، حّتى يريخ كّل كاحج 

 .(٘)مشيسا لراحبو كالثػب اّلحؼ يميو

اُص إلى اْحتَساِؿ أَ  ْتُخ؛ أِلَفَّ المَِّباَس ُىَػ الثاني: َكذىب الجرَّ ْف ُيخاَد ِبالمَِّباِس الدِّ
المَّْيَل ِلَباَسا أِلَنَُّو َيْدُتُخ ُكلَّ َشْيٍء َيْذَتِسُل َعَمْيِو  (َتَعاَلى)كسا َسسَّى َّللاَُّ  ،َما َيْدُتخُ 

ي إَلى التَّ  ِبَطبَلِمِو، كيكػف اْلَسْعَشى: أف ُكلَّ َكاِحٍج ِمْشُيَسا َسَتَخ َصاِحَبُو َعغْ  َخصِّ

                                                           

 ، كما بعجىا.ٜٛٗ/ٖتفديخ الصبخؼ:  (ٔ)
 .ٔٙٗ/ٔ، كتفديخ اآللػسي: ٖٕٓ/ٔ، كيشطخ: الكذاؼ: ٕٕٔ/ٕالبحخ السحيط:  (ٕ)
 .ٖٕٗالػجػه كالشطائخ ألبي ىبلؿ العدكخؼ:  (ٖ)
 .ٚٙمجاز القخنف ألبي عبيجة:  (ٗ)
 .ٚٚ/ٕتفديخ الثعمبي: ( ٘)
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، (ٔ)َما َيْيِتُكُو ِمْغ اْلَفَػاِحِر َكَيُكػُف ُكلُّ َكاِحٍج ِمْشُيَسا ُمَتَعفًِّفا ِباآْلَخِخ ُمْدَتِتَخا ِبوِ 
 .(ٕ)مسا يجعل كل كاحج مشيسا ستًخا لآلخخ مغ الشار

َيا كزاد الفخخ الخازؼ: َأنَُّو َتَعاَلى َجَعَمَيا ِلَباًسا ِلمخَُّجِل، ِمْغ َحْيُث ِإنَّ  ُو َيُخرُّ
ِبَشْفِدِو، َكَسا َيُخزُّ ِلَباَسُو ِبَشْفِدِو، َكَيَخاَىا أَْىبًل أِلَْف ُيبَلِقَي ُكلُّ َبَجِنِو ُكلَّ َبَجِنَيا 

ُيْحَتَسُل َأْف َيُكػَف اْلُسَخاُد َسْتُخُه ِبَيا َعْغ َجِسيِع اْلَسَفاِسِج فَكَسا َيْعَسُمُو ِفي المَِّباِس 
ْنَداُف ِبِمَباِسِو َعِغ الَِّتي َتَقُع فِ  ي اْلَبْيِت، َلْػ َلْع َتُكِغ اْلَسْخأَُة َحاِضَخًة، َكَسا َيْدَتِتُخ اإْلِ

 .(ٖ)اْلَحخِّ َكاْلَبْخِد َكَكِثيٍخ ِمَغ اْلَسَزارِّ 

الثالث: ما ذىب إليو ابغ قتيبة أفَّ المفطة مغ باب االستعارة: فالعخب تدتعيخ 
ى بيا بدبب مغ األخخػ، أك دسَّ ا كاف السُ الكمسة فتزعيا مكاف الكمسة، إذ

مجاكًرا ليا، أك مذاكبًل، فيقػلػف لمشبات: نػء ألنو يكػف عغ الشػء عشجىع، 
[ ألّف السخأة كالخجل ٚٛٔ]البقخة:  چپڀڀڀڀٺٺچكمشو قػلو: 

يتجخداف كيجتسعاف في ثػب كاحج، كيتزاّماف فيكػف كّل كاحج مشيسا لآلخخ 
 .(ٗ)بسشدلة المباس

ػ  

                                                           

، كالسفخدات ٜٗ/ٕ، كيشطخ: تفديخ الساتخيجؼ: ٕٕٛأحكاـ القخنف لمجراص: ( ٔ)
 .ٜٕٙ/٘، كتفديخ  الخازؼ: ٜٖٛ، كتفديخ الخاغب األصفياني: ٖٗٚلمخاغب: ص 

 ، ٕٗٔ/ٔقشجؼ: بحخ العمـػ لمدسخ  (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕ، كتفديخ القخشبي: ٜٕٙ/٘تفديخ  الخازؼ:  (ٖ)
 .ٕٜتأكيل مذكل القخنف البغ قتيبة: ص  (ٗ)
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ػوطوشفػاضطضطاءػطظه:اضعرغبػ

يذيخ الكخماني في ىحا الشّز إلى أف لفع )ِلَباٌس( يصمق عشج بعس العمساء 
عمى )الدكغ( كىػ ما أكجه ابُغ عباس َقاَؿ: ُىغَّ َسَكٌغ َلُكْع َكَأْنُتْع َسَكٌغ 

"  .(ٔ)َلُيغَّ
الحؼ ذىب إلى أف تفديخ المباس  (ٕ)ككأف الكخماني مقتف أثخ يحيى بغ سبلـ

الدكغ، كذلظ قػلو في البقخة:  ىعشبسالمباس  أفكجػه، مشيا: عمى ستة 
  .(ٖ)يقػؿ: نداؤكع سكغ لكع كأنتع سكغ ليغَّ  چپڀڀڀڀٺٺچ

كىػ الػجو اآلخخ عشج الصبخؼ قاؿ: أف يكػف َجعل كلَّ كاحج مشيسا لراحبو 
؛ ألنو َسكٌغ لو، فيكػف كل كاحج مشيسا "لباًسا" لراحبو، بسعشى سكػنو لباًسا
 .(ٗ)إليو
، ُجَبْيٍخ، َكَقَتاَدةُ  ْبغُ  ، َكَسِعيجُ المباس ىػ الدكغ: ُمَجاِىجٌ  لى أفَّ غ ذىب إكمسَّ 

ؼُّ  جِّ  ، كابغُ ، كالساكردؼُّ ، كمكيُّ ، كاألزىخؼُّ َحيَّاَف، كالدجاجُ  ْبغُ  ، َكُمَقاِتلُ َكالدُّ
 .  (٘)مشطػر الجػزؼ، كابغُ 

                                                           

 .ٖٙٔتفديخ ابغ أبي حاتع: ص  (ٔ)
بغ أبي ثعمبة، التيسي بالػالء، مغ تيع ربيعة، البرخؼ ثع اإلفخيقي القيخكاني،  يحيى بغ سبلـ (ٕ)

، َكَجَسَع َكَصشََّف، كتػفى سشة َأَخَح الِقَخاءاِت َعْغ َأْصَحا ىػ، يشطخ: سيخ ِٕٓٓب الَحَدِغ الَبْرِخؼِّ
 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔالقاىخة،  -، دار الحجيثٕٓٔ/ٛأعبلـ الشببلء لمحىبي: 

التراريف لتفديخ القخنف مسا اشتبيت أسساؤه كترخفت معانيو ليحيى بغ سبلـ ( ٖ)
 ـ.ٜٜٚٔمتػزيع، ، تح/ ىشج شمبي، الذخكة التػندية لٜٔٔالتيسي: ص 

 ، كما بعجىا.ٜٛٗ/ٖتفديخ الصبخؼ:  (ٗ)
، كالتيحيب )كتاب ٕٙ٘/ٔ، كمعاني القخنف لمدجاج: ٖٙٔتفديخ ابغ أبي حاتع: ( ٘)

، ٕٗٗ/ٔ، كتفديخ الساكردؼ: ٙٔٙ/ٔ، كاليجاية: ٖٚٓ/ٕٔالباء، باب الديغ كالبلـ(: 
 .    ٖٕٓ/ٙ، كالمداف )ؿ ب س(: ٛٗٔ/ٔكزاد السديخ: 
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ػتطػغب:

سُل عميو مغ جسيع ىشا لسا تذت (المباس)اختيار القخنف كمسة  لعلَّ 
السعاني السادية كالسعشػية لمعبلقة بيغ الدكجيغ، كما ُتػحى بو تمظ الكمسة مغ 

يكػف مرجر راحة، كعشػاف زيشة ل ؛شجة االحتياج، كاحتياج السخء لمباس
تجعل الدكجة كأنيا  الدكجيةُ  ، كىي أدؽُّ عبارٍة كأرؽُّ قػٍؿ، فالعبلقةُ (ٔ)معا

جدسو كتكػف مشو بسشدلة الذعار كالجثار، كىػ  لدكجيا تدتخه، كتسذُّ  لباٌس 
ليا كأنو لباس يدتخىا، كيكػف مشيا بسشدلة الذعار كالجثار يبلمذ جدسيا 

 جدسو، فتكػف السذاعخ التي تثيخ كتييج.
كسا يجؿ ىحا المفع عمى الحاجة الحدية مغ الخجل المخأتو، كمغ 

يخبط بيشيع بالسػدة السخأة لدكجيا، كالحاجة الشفدية كالخباط الخكحي الحؼ 
 .(ٕ)كالخحسة

فبل كجو لمغخابة كسا رأػ الكخماني، فالسعشى ذىب إليو جسيػر 
العمساء مغ السفدخيغ كالمغػييغ، كسا أف المفع يحتسمو، كقج أشار إليو القخنف 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  چ: ىي قػلو )تعالى( في سياؽ نية أخخػ 

 .[ٕٔالروم: ] چک ک گ گ گ گ ڳڳ  
 [ 7ٖالنساء: ] چې ى  ى ائ  چ: ()مغ قػؿ هللا  -ٕ

 أنا، مغ العتيج، كىػ الحاضخ. : ليَّ چې چ"قػلو: يقػؿ الكخماني: 
 .(ٖ)"تاءً  الجاؿَ  َب مَ قَ  ،ناأعجدْ  :: أصموالغخيبُ 

                                                           

 ـ.ٕ٘ٓٓالقاىخة،  -، نيزة مرخٙ٘ٔغة القخنف ألحسج البيمي: ص مغ ببل (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٕزىخة التفاسيخ: ( ٕ)
 .ٜٕٙ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٖ)
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مغ أئسة المغة، فقج ذىبػا  كما عجه الكخماني غخيًبا نزَّ عميو كثيخٌ 
خاغب: أعتجنا: قيل: أصمو: ثست إبجااًل كقع بيغ التاء كالجاؿ، يقػؿ ال إلى أفَّ 

 .(ٕ)، كتبعو البيزاكؼ (ٔ)أعجدنا، فأبجؿ مغ إحجػ الجاليغ تاء

اُؿ اأْلُكَلى التحخيخ:  صاحبُ  يقػؿُ ك  َكَأْصُل كأَْعَتْجنا أَْعَجْدَنا، ُأْبِجَلِت الجَّ
ْفِع؛ كَ  ـِ ِباتَِّراِؿ َضِسيِخ الخَّ ْدَغا اَلْيِغ ِعْشَج َفظِّ اإْلِ ُة َتاًء؛ ِلِثَقِل الجَّ  (أََعجَّ )َىَكَحا َمادَّ

، َكِإَذا  ـَ َأَخفُّ ْدَغا اَؿ ِبالتَّاِء؛ أِلَفَّ اإْلِ ـِ اْلَعَخِب ِإَذا َأْدَغُسػَىا َلْع ُيْبِجُلػا الجَّ ِفي َكبَل
بَلِح، َكأَْعُتٌج َجْسُع  ِة الدِّ اَؿ َتاًء، َكِمْغ َذِلَظ َقْػُلُيْع: َعَتاٌد ِلُعجَّ َأْضَيُخكا َأْبَجُلػا الجَّ

 .  (ٖ)َتادٍ عَ 

بحاتو، فبل إبجاؿ،  قائعٌ  إلى أفَّ كبل الفعميغ أصلٌ  نخخُ  رأؼٌ  يسيلُ بيشسا 
ْيُء  ( ِبَشاء مزاعٌف، ك)عتج( ِبَشاء عمى ِحجٍة، ِمَغ اْلَعَتاِد، َكُىَػ الذَّ فػ )َعجَّ

خنا كأعجدنا كأحزخنا(ٗ)اْلُسَييَُّأ ِلؤْلَْمخِ  ، (ٙ)، كرجحو األزىخؼ (٘)، كمعشاه: يدَّ
، كأكجه البيزاكؼ بقػلو: كاالعتجاد التييئة (ٚ)ذلظ حسمو العكبخؼ أيزا كعمى

جعمشا ذلظ َعَتاًدا ليع،  ، كألسح إليو الدجاج فقاؿ: أؼ(ٛ)مغ العتاد كىػ العجة

                                                           

 .ٛٗٔٔ/ٖتفديخ الخاغب األصفياني:  (ٔ)
 .٘ٙ/ٕتفديخ البيزاكؼ: ( ٕ)
 .ٖ٘/٘ كالتشػيخ:التحخيخ ( ٖ)
طخ: باىخ البخىاف لمشيدابػرّؼ: ، كيشٖٓٚ/ٕالتبياف في إعخاب القخنف لمعكبخؼ: ( ٗ)
ٕ/ٚٓٙ. 
 .ٕٙ/ٕالسحخر الػجيد: ( ٘)
 .٘ٔٔ/ٕالتيحيب )كتاب التاء، باب العيغ كالجاؿ(: ( ٙ)
 .ٖٓٚ/ٕالتبياف في إعخاب القخنف لمعكبخؼ: ( ٚ)
 .٘ٙ/ٕتفديخ البيزاكؼ: ( ٛ)
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، كقاؿ بعس الكػفييغ: (ٕ)، كقاؿ أبػ حياف: َأْؼ أَْعَجْدَنا َكَليَّْأَنا(ٔ)أك ُمْثَبًتا ليع
 .(ٖ)حج، فسعشى قػلو: "أعتجنا ليع"، أعجدنا ليعأعجدنا كأعتجنا معشاىسا كا

د َأئسَِّة المَُّغِة ِفي َأفَّ َأْصَل اْلِفْعِل ِبَجاِليِغ  كأكج الذيخ الصاىخ عمى َتَخدُّ
( َكِفْعِل )اْعَتَج(  َأْك ِبَتاٍء َكَداٍؿ َفَمْع َيْجِدُمػا ِبَأيِِّيَسا اأْلَْصُل ِلَكْثَخِة ُكُركِد ِفْعِل )أََعجَّ

ـِ، ثع راح يؤكج )رحسو هللا تعالى( عمى أف اأْلَْضَيَخ َأنَُّيَسا ِفْعبَلِف َنَذآ ِفي الْ  َكبَل
ِة اْلَحْخِب َفَقاُلػا: َعَتاُد  ِمْغ ُلَغَتْيِغ، َغْيَخ َأفَّ ااِلْسِتْعَساَؿ َخزَّ اْلِفْعَل َذا التَّاِء ِبُعجَّ

ُة ِبَزعِّ اْلَحْخِب َكَلْع َيُقػُلػا َعَجاُد، كسا ُيْصَمُق َعَمى مَ  ا ُيَعجُّ ِمَغ اأْلُُمػِر َكَأمَّا اْلُعجَّ
ًة.  اْلَعْيِغ َفَتَقُع َعَمى ُكلِّ َما ُيَعجُّ َكُيَييَُّأ، ُيَقاُؿ: أََعجَّ ِلُكلِّ َحاٍؿ ُعجَّ

ـُ ِجيَء ِباْلِفْعِل الَِّحؼ َعْيُشُو َداٌؿ، َكِإَذا ُكِججَ  ْدَغا ُمْقَتَزى  َكاأْلَْكَثُخ َأنَُّو ِإَذا ُأِريَج اإْلِ
ـِ ِلُسػِجٍب ِمْثِل َضِسيِخ اْلُسَتَكمِِّع ِجيَء ِباْلِفْعِل الَِّحؼ َعْيُشُو َتاءٌ  ْدَغا  .(ٗ)َفظِّ اإْلِ

، التاء كالجاؿه بعُس الباحثيغ مغ التَّجاخِل الحؼ يقُع بيغ عجَّ فيسا 
 )ع د د( كىػ يحتسل األصميغ:غيُخ كثيخ، كمشو تجاخل )ع ت د( كككقػُعُو 

يجػز أف يكغ األصل )ع ت د( أؼ: ليأت مغ العتاد؛ كىػ الذيء اّلحؼ 
 ُيَييَُّأ لو.

ة إنسا ىي )الُعْتَجة( كأعّج يعج إنسا ىػ )أعتج يعتج(  كذىب بعزيع إلى أف الُعجَّ
 كلكشيع أدغسػا التاء بعج قمبيا في الجاؿ.

                                                           

 .٘ٓٗ/ٔ، كزاد السديخ: ٔ٘/ٕمعاني القخنف لمدجاج: ( ٔ)
 .ٖٙٙ/ٖالبحخ السحيط: ( ٕ)
 .ٖٓٔ/ٛتفديخ الصبخؼ: ( ٖ)
 .ٖٚٚ/ٜٕ( التحخيخ كالتشػيخ: ٗ)
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كذىب بعزيع إلى أف أصمو )ع د د( ثع أبجلت الجاؿ تاء؛ فخاًرا مغ 
 .(ٔ)دغاـاإل

ػتطػغب:

الثعمبي:  اإلبجاؿ بيغ الحخفيغ، يقػؿُ  إلى الرػاب حرػؿُ  كاألقخبُ 
كالعخُب ُتعاقُب بيغ )التاء( ك)الجاؿ( لقخب مخخجييسا، فُيقاؿ: أعتجت 

 كأعجدت، كىخد كىخت، ككبج ككبت، كنحػىسا، قاؿ الذاعخ:

 (ٕ)عتيجُ  لئْغ كشَت مشِّي في العياف ُمغيًبا    فحكُخَؾ عشجؼ في الفؤادِ 

فالتاء كالجاؿ متفقاف في السخخج كالرفات عجا صفة كاحجة ىي الجيخ في 
الجاؿ، كاليسذ في التاء، فسخخجيسا مسا بيغ شخؼ المداف كأصػؿ الثشايا 

تقارٌب في السخخج كاتحاٌد في معطع الرفات؛  -إذفْ -فبيغ الحخفْيغ  ،(ٖ)العميا
 بعس المغػييغ. مسا يؤكج حجكث التبادؿ بيشيسا، كسا ذىب إليو

ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ چ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هللا )تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي(:   -ٖ

 [  ٖٔالمائدة: ] چھھ  

يقػؿ الكخماني: "قػلو: )َقاِسَيًة(: ُصمبة شجيجة، كقخغ: )قديَّة( لمسبالغة في 
 الحـ؛ ألف بشاء فعيل أبمغ مغ فاعل.

                                                           

، عسادة ٕٔ٘( تجاخل األصػؿ المغػية كأثخه في بشاء السعجع لعبجالخزاؽ الراعجؼ: صٔ)
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔالبحث العمسي، الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة، الدعػدية، ط

 ل كلع أقف عمى قائمو.، كالبيت مغ الصػيٓٓٔ/ٜتفديخ الثعمبي: ( ٕ)
  .  ٔٙ، ٓٙ/ٔ، كيشطخ: سخ صشاعة اإلعخاب البغ جشي: ٖٖٗ/ ٗ( الكتاب: ٖ)
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، أؼ: بيَخٌج زائٌف، كسُ  حلظ لذجة ب يَ سِّ الغخيب: قديٌَّة رديٌَّة، تقػُؿ: درىٌع قديّّ
 .(ٔ)صػتو بالغر الحؼ فيو"

الربلبُة في كل شيء، كَقَدا َيْقُدػ فيػ  -كسا يقػؿ الخميل–الَقْدػة 
، (ٕ)قاٍس، كليمة قاسيٌة: شجيجة الطمسة. كالُسقاساُة: معالجة األمخ كمكابجتو

ال  ، كقيل: غميطةٌ كسا قاؿ ابغ عباس: يائدةٌ  چھھھچكمعشى 
لػعع، َكُكلُّ َىَحا ُمَتَقاِرٌب؛ فَقْدَػُة اْلَقْمِب ِغَمُطُو ال تقبل ا تميغ، كقيل: متكبخةٌ 

 .(ٗ)عغ حبلكة اإليساف كيقاؿ: خاليةٌ  ،(ٖ)َكَصبَلَبُتُو َحتَّى اَل َيْشَفِعَل ِلَخْيخٍ 

 محلباف: (َقاِسَيةً )ك (َقِديَّةً )كلمعمساء في الفخؽ بيغ 

أكج عمى ذلظ: الفخاء   فخؽ بيشيسا، فيسا لغتاف،أكاًل: جسيػر المغػييغ عمى أالَّ 
، (٘)، كالثعمبي، كمكي، كالبغػؼ، كالقخشبيأبي زرعةكالكدائي كابغ األنبارؼ، ك 

َعامخ:  َكَأُبػ َعْسخك َكاْبغُ  َكَعاِصعٌ  كثيخ َكَناِفعٌ  كقج َقَخَأ بيسا الُقخَّاُء َفَقَخَأ اْبغُ 

                                                           

 .ٖٕٖ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٔ)
 .ٜٚٔ/ٜ، كالتيحيب )ؽ س ا(: ٜٛٔ/٘العيغ )ؽ س ك(: ( ٕ)
 .ٕٗٓ/ٗ، كالبحخ السحيط: ٖٛ/ٗتفديخ الثعمبي:  (ٖ)
 .ٖٙٚ/ٔتفديخ الدسخقشجؼ: ( ٗ)
ىػ، كالداىخ ٖ٘ٗٔ، تح/ جابخ بغ عبجهللا الدخيع، ٔٙب فيو لغات القخنف لمفخاء: كتا( ٘)

، تح/ سعيج األفغاني، دار ٕٕٗحجة القخاءات ألبي زرعة: ص ك ، ٜٖٖالبغ األنبارؼ: 
، كتفديخ ٖٔ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٗٗٙٔ/ٖ، كاليجاية: ٖٛ/ٗالخسالة، كتفديخ الثعمبي: 

 .٘ٔٔ/ٙالقخشبي: 
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، يقػُؿ (ٔ)ْيخ ألف ُمَذّجَدةِبغَ ( َقِديَّةً ): كالكدائىُّ  ِبَألف، َكَقَخَأ َحْسَدةُ  (َقاِسَيةً )
: القاِسيُة كالَقِديَُّة بسعشى كاحج، كىي: القمػُب التي َقَدْت كغمطْت  األزىخؼُّ

 .  (ٕ)كاسَتسخْت عمى السعاصي، ككلُّ شيء يبذ كذىب رقُتو فقج َقَدا
ةُ  ا ة( ِىَي َأفَّ )فعيل( أبمغ ِفي الحَّـ كالسجح مغ )َفاعل(، َكسَ مغ َقَخَأ )قديَّ  َكحجَّ

َأف )عميع( أبمغ مغ )َعالع( ك)سسيع( أبمغ مغ )سامع( َكِىي فعيمة مغ 
 .(ٖ)اْلَقْدَػة

الثاني: يحىب إلى التفخيق بيشيسا، كإلى ذلظ ماؿ أبػ عبيج فقاؿ: القاسية: 
مأخػذة مغ القدػة، كالَقِدّية: التي ليدت بخالرة اإليساف، كقج خالصيا َزيٌع 

لَقِدّي الحؼ قج خالصو ِغرّّ مغ نحاس كغيخه، كَشٌظ. قاؿ: كىػ بسشدلة الجرىع ا
: )ما يدخني أف لي ديغ الحؼ يأتي (ٗ)() كاحتج بقػؿ عبجهللا بغ مدعػد

(، كبقػؿ أبي زبيج يرف كقع السداحي في الحجارة:  الكاىغ بجرىع َقِديٍّ
ياِريفِ  ـِ َكَسا  َصاَح الَقِديَّاُت في أيجؼ الرَّ بل  .(٘)ليا صػاِىُل في ُصعِّ الدِّ

َكِقيَل َمْعَشاُه: ِإفَّ ُقُمػَبُيْع َلْيَدْت ِبَخاِلَرٍة ِلئْلِيَساِف َبْل ِإيَساُنُيْع َمُذػٌب ِباْلُكْفِخ 
ِديَُّة اْلَسْغُذػَشةُ  َراِىُع اْلَقاِسَيُة َكِىَي الخَّ  .(ٙ)َكالشَِّفاِؽ، َكِمْشُو الجَّ

                                                           

، ٕمرخ، ط –، تح/ شػقي ضيف، دار السعارؼٖٕٗغ مجاىج: ص الدبعة الب (ٔ)
، كالحجة ألبي عمي: ٖٙٚ/ٔ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٕٖٚ/ٔىػ، كمعاني القخاءات: ٓٓٗٔ

 .ٜٙٔ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٕٙٔ/ٖ
 .ٕٖٚ/ٔمعاني القخاءات:  (ٕ)
 .ٕٕٗحجة القخاءات ألبي زرعة: ص  (ٖ)
 .ٜٚٔ/ٜ، كالتيحيب )ؽ س ا(: ٛٙ/ٗالحجيث في غخيب الحجيث ألبي عبيج: ( ٗ)
البيت مغ البديط، كىػ ألبي زبيج كسا في غخيب الحجيث ، ك ٜٖٖالداىخ البغ األنبارؼ: ص ( ٘)

 .ٜٖٖ/ٔ، كفي الداىخ البغ األنبارؼ: ٛٙ/ٗالحجيث ألبي عبيج: 
 .ٜٙٔ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٖٔ/ٕ، كتفديخ البغػؼ: ٕٔ/ٕتفديخ الدسعاني: ( ٙ)
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 كحكى الصبخؼ القػليغ:

ة( مػغ قدػػة القمػب، مػغ قػػؿ القائػل: َقَدػا فػ )َقاِسَيًة( باأللف عمى تقجيخ )فاعمػ
قمبو، فيػ يقُدػ كىػ قاٍس، كذلػظ إذا غمػع كاشػتّج كصػار يابًدػا ُصػمًبا، فتأكيػل 
الكبلـ عمى ىحه القخاءة: فمعشَّا الػحيغ نقزػػا عيػجؼ كلػع يُفػػا بسيثػاقي مػغ بشػي 

، يعشي: چہ ھھھچ يل، بشقزيع ميثاقيع الحؼ كاثقػنيإسخائ
، كالتػفيػػػػق لصػػػػاعتي، مشدكعػػػػًة مشيػػػػا الخأفػػػػُة ييسػػػػاف بػػػػغميطػػػػة يابدػػػػًة عػػػػغ اإل

، كسػػا (فاعمػة)فػػي الػحـ أبمػغ مػغ  (فعيمػة)كالخحسػة، ك)َقِدػيًَّة(: مػغ القدػػة، ألفَّ 
 .امخأة شاىجة كشييجة، ك زاكيةك  نفذ زكّيةيقاؿ: 

فػػػي ىػػػحا  (القدػػػية)غيػػػخ معشػػػى القدػػػػة، فػػػػ  (قِدػػػيَّة)كقػػػاؿ نخػػػخكف: بػػػل معشػػػى 
لػػع ُيخمػػػْز إيسانيػػػا بػػػاهلل، كلكػػغ يخػػػالط إيسانيػػػا ُكْفػػػخ،  السػضػػع: القمػػػػُب التػػػي

، كىي التي يخالط فّزتيا غرّّ مػغ نحػاس أك َرصػاص كغيػخ الَقِديَّة كالجراىع
 ذلظ، كسا قاؿ أبػ ُزَبْيج الصائي:

ياِريفِ  ـِ َكَسا   َصاَح الَقِديَّاُت ِفي َأْيِجؼ الرَّ بل  َلَيا َصَػاِىُل ِفي ُصعِّ الدِّ

عمػػػى الرػػػخػر، ( )َمَدػػػاحي الػػػحيغ حفػػخكا قبػػػخ عثسػػاف  يرػػف بػػػحلظ كقػػع 
ػػػبلـ، فتكػػػػف قمػػػػبيع مػصػػػػفةً  بػػػأّف إيسانيػػػا يخالصػػػو كفػػػخ، كالػػػجراىع  كىػػػي الدِّ

تيا غرّّ   .(ٔ)الَقِديَّة التي يخالط فزَّ

 .(ٗ)الفارسي ، كأبػ عمي(ٖ)، كابغ خالػيو(ٕ)كتبعو في حكاية القػليغ: الشحاس
                                                           

 .ٜٙٔ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٕٙٔ/ٓٔتفديخ الصبخؼ: ( ٔ)
 .ٕٔٛ/ٕمعاني القخنف لمشحاس:  (ٕ)
 .ٜٗٔالحجة البغ خالػيو:  (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٖالحجة ألبي عمي الفارسي:  (ٗ)
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غ إلػػػى معشػػى كاحػػج فقػػاؿ: قدػػية، أػ رديَّػػػٌة كحػػاكؿ الدمخذػػخؼ أف يػػخد السعشيػػي
ػَة اْلَخاِلَرػْيِغ ِفيِيَسػا ِلػيٌغ،  مغذػشٌة، َكُىػَػ َأْيًزػا ِمػَغ اْلَقْدػَػِة؛ أِلَفَّ الػحََّىَب َكاْلِفزَّ

 . (ٔ)َكاْلَسْغُذػَش ِفيِو ُيْبٌذ َكَصبَلَبةٌ 

الػػجرىُع يقػػػؿ الدػػسيغ الحمبػػي: كىػػحا القػػػؿ سػػبقو إليػػو السبػػخُد فإنػػو قػػاؿ: ُيَدػػسَّى 
 .(ٕ)السغذػُش َقِدّيًا لربلبتو كشجِتو لمغرِّ الحؼ فيو، كىػ َيْخِجُع لمسعشى األكؿ

ِة َأْيًزػػػا ػػػجَّ ْرَىُع اْلَقِدػػػيُّ ِمػػػَغ اْلَقْدػػػَػِة َكالذِّ : كالػػػجِّ أِلَفَّ َمػػػا َقمَّػػػْت َنْقَختُػػػُو  ؛َقػػػاَؿ اْلُقَذػػػْيِخؼُّ
لقدػػة فػإف السغذػػش فيػو ، كقاؿ البيزاكؼ: كىػػ أيًزػا مػغ ا(ٖ)َيْقُدػ َكَيْرُمبُ 
يػػؼ َأؼ ِفزػتو (ٗ)يبذ كصبلبة ، كقاؿ ابغ مشطػر: ِدْرَىٌع َقِديّّ َضْخٌب ِمَغ الدُّ

 .(ٙ)ألفَّ السغذػش مشيا صمب يتعب عشج عسمو ؛(٘)ُصمبة َرِديَئٌة َلْيَدْت ِبَميَِّشةٍ 
ػتطػغب:

الء ىؤ  قمػبَ  اآلية يؤكج أف قديَّة بسعشى رديَّة ليذ غخيًبا، فإفَّ  سياؽك 
 اإليسػاف فػي قمػػبيع، مػؤل  الغػرُّ  بَّ ػا ُحػبُ خَ ْذػيشعقج اإليسػاف لػجييع، كلػع يُ  ا لعْ لسَّ 

انصبػػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أفعػػػػػػػػػػػػػػػػاليع فرػػػػػػػػػػػػػػػػاركا:  حتػػػػػػػػػػػػػػػػى ،يعقمػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ  كالتزػػػػػػػػػػػػػػػػميلُ 
 يقػػػػؿ الذػػػيخ أبػػػػ زىػػػخة:[، ٖٔالمائااادة: ] چھےےۓچ

                                                           

، كالجر ٕٗٓ/ٗ، كالبحخ السحيط: ٕٖ٘/ٔٔ، كتفديخ الخازؼ: ٘ٔٙ/ٔالكذاؼ:  (ٔ)
 .ٖٕٕ/ٗالسرػف: 

 .ٖٕٕ/ٗالجر السرػف:  (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٙتفديخ القخشبي:  (ٖ)
 .ٜٔٔ/ٕتفديخ البيزاكؼ: ( ٗ)
 .ٔٛٔ/٘ٔالمداف )ؽ س ا(:  (٘)
 .ٜٖٓ/ٖعسجة الحفاظ:  (ٙ)
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كمتػػػػا القػػػػخاءتيغ قػػػػخنف، كمػػػػا دامػػػػت متػػػػػاتخة فػػػػالجسع بيشيسػػػػا  عشػػػػجؼ أفَّ  كالحػػػػقُّ 
كالجسػػع بجعػػػل إحػػجاىسا تػػأتي معشػػػى لػػيذ فػػي األكلػػػى يكػػػف أكلػػػى ضػػخكرؼ، 

 ھ ہچكتكػػػف كمتاىسػػا متسسػػة لؤلخػػخػ، كبػػالجسع يكػػػف السعشػػى: 

ألنػػو اخػػتمط فييػػا الديػػف بأصػػل اإليسػػاف، فعشػػجىع إيسػػاف بػػاهلل مػػغ  چھھ
غيػػخ إذعػػاف ألحكامػػو، كال ترػػجيق لخسػػمو، كال قيػػاـ بالتكميفػػات، كالديػػف أكثػػخ 

 كثخ مغ الفزة، فرمبت.مغ األصل، كالشحاس أ

كإف قدػة القمب كفداده يتختباف عمى االنحخاؼ عغ الصخيق الدػؼ الحؼ عبخ 
عشو بالصخد؛ ألف مغ ضل الصخيق كمسا سار في الزبلؿ تاه كغاب عشو، 
كألف القمب كمسا أركذ في الذخ أربج كأضمع، كصارت غذاكة مغ الباشل 

 .(ٔ)ميغخه فبل يَ جِّ حَ ، كتُ رؾُ جْ يو فبل يُ غصِّ تُ 

 [  ٕٔاألعراف: ] چۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ     چ (: قاؿ هللا ) -ٗ

 (لَ عَ فَ )بسعشى  (فاَعلَ ): حمف ليسا، چۇئچيقػؿ الكخماني: "قػلو: 
 كقػليع: عافاه هللا، كعاقبت المز.

إف كاف ما قمتو  :قاؿ ليسا سا مغ السقاسسة، كذلظ أفَّ إبميذالغخيب: قاسسي
ا فيػ عميَّ دكنكسا، كمغ فعل ذلظ معكسا خيًخا، فيػ لكسا دكني، كإف كاف شخِّ 
 .(ٕ)فيػ مغ الشاصحيغ، كىحه مقاسسة"

أشار الكخماني في ىحا الشز إلى أف )قاسع( ىشا مغ القدع كىػ 
قاؿ مقاتل: َكقاَسَسُيسا  ،جسيػر السفدخيغ كالمغػييغىػ ما عميو الحمف، ك 

                                                           

 .ٜٕٚٓ/ٗزىخة التفاسيخ:  (ٔ)
 .ٓٓٗ، ٜٜٖ/ٔغخائب التفديخ لمكخماني: ( ٕ)
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إنيا شجخة الخمج، مغ أكل  يعشي حمف ِباهللَّ ليسا ِإنِّي َلُكسا َلِسَغ الشَّاِصِحيغَ 
أكجه البخارؼ ىػ ما ك ، (ٔ)مشيا َلْع يست، فكاف إبميذ أكؿ مغ يحمف ِباهللَّ كاذًبا

 ، كاستذيج عميو الصبخؼ بقػؿ خالج بغ زىيخ: (ٕ)في صحيحو
 .(3)َٗقَاسٌَََٔا بٔاهللٔ جَِّٔدا ألَُِتٍُُ    أهَرٗ ًَّٔ اهشٖو٠َِ٘ إٔذَا ًَا َُصُ٘زَُٓا

 لفيسا باهلل، ككسا قاؿ أعذى بشي ثعمبة:بسعشى: كحا
َٕٓ تَقَاسٌََا    بٔأَسِخٍََ دَإج عَِ٘ضُ ال َُتَفَسٖقُ ْٕ، ثَدَِٜ أُ  زَضٔٚعَِٛ هٔبَا

 .(ٗ)بسعشى تحالفا
، كأبػ عبيجة، كالدجاج، (٘)كسا ذىب إلى أنو بسعشى حمف: ابُغ عباس كقتادة

الثعمبي، كأبػ جعفخ كابُغ أبي حاتع، كالدسخقشجؼ، كأبػ عبيج اليخكؼ، ك 
 .(ٙ)كالخازف، كالذػكاني الشحاس، كالدمخذخؼ،

                                                           

ْرِشُجُكَسا، َكِإنََّسا ، َقاَؿ َلُيَسا: ِإنِّي ُخِمْقُت َقْبَمُكَسا َكَأَنا أَْعَمُع ِمْشُكَسا َفاتَِّبَعاِني أُ ٕٖ/ٕتفديخ مقاتل ( ٔ)
ِ، َقاَؿ َقَتاَدُة: َكَكاَف َبْعُس أَْىِل اْلِعْمِع َيُقػُؿ: َمْغ َخاَدَعَشا ِباهللَِّ  -ُيْخَجُع اْلُسْؤِمغُ  يشطخ: َخَجَعَشا،  -ِباهللَّ

 .ٔ٘ٗٔ/٘ :ابغ أبي حاتعتفديخ 
 .ٔٛ/ٙصحيح البخارؼ: ( ٕ)
، ٜٕٛ/ٚاب الديغ كالبلـ كالػاك معيسا(: ( كالبيت مغ الصػيل، كىػ ببل عدك في العيغ )بٖ)

كلخالج بغ زىيخ الُيَحلّي كسا في التيحيب )أبػاب الثبلثي السعتل مغ حخؼ الديغ: باب الديغ 
، كالدمػػ: العدل، كشار العدل يذػره: أخحه مغ مػضعو في الخمية، يشطخ: ٜٗ/ٖٔكالبلـ(: 

 .ٕٕ٘/ٕٔالتاج )ش ك ر(: 
، شخح كتعميق د. ٕٕ٘لبيت مغ الصػيل في ديػاف األعذى: ، كاٜٖٗ/ٕٔتفديخ الصبخؼ: ( ٗ)

ـُ ُتْغَسُذ فيو اليُج  دمحم حديغ، مكتبة اآلداب بالجساميد، كاختمفػا في معشى )بأسحَع داٍج(، فقيل: الَج
 .ٜٚٗٔ/٘عشج التحالف، كقيل: بالّخِحِع، كقيل: بدػاد َحَمَسة الثجػ، يشطخ: الرحاح )س ح ـ(: 

 .ٗٙ/ٜ التفديخ البديط: (٘)
، كتفديخ ابغ أبي ٕٖٚ/ٕ، كمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج: ٕٕٔ: ةمجاز القخنف ألبي عبيج (ٙ)

، كتفديخ الثعمبي: ٖٗ٘ٔ/٘، كالغخيبيغ لميخكؼ: ٚٓ٘/ٔ، كتفديخ الدسخقشجؼ: ٔ٘ٗٔ/٘حاتع: 
== 
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ػاضعرغبػوطوشفػاضطضطاءػطظه:

كالػجو الثاني: كىػ ما عجه الكخماني غخيًبا محتسل عشج أبي عبيجة، فبعج 
بسعشى الحمف، قاؿ: كلو مػضٌع نخخ في مػضع معشى  (قاَسَسُيسا)بيانو أفَّ 

 .(ٔ)القدسة

أؼ قاؿ ليسا: إف كاف ما  (َكَقاَسَسُيَسا)عشى بياًنا بقػلو: كزاد الساكردؼ ىحا الس
قمتو خيًخا فيػ لكسا دكني، كإف كاف شخِّا فيػ عمّي دكنكسا، كمغ فعل ذلظ 
معكسا فيػ مغ الشاصحيغ لكسا، فكانت ىحه مقاسستيسا أف قدع الخيخ ليسا 

 .(ٕ)كالذخ لو عمى كجو الغخكر؛ لتشتفي عشو التيسة كيدخع إليو القبػؿ
ػتطػغب:

يطيخ مغ خبلؿ ىحه األقػاؿ أف ما عجه الكخماني غخيبا ليذ 
عْت داللُتو، فقج بيَّ  كػنو فيوغخابة ال كانتبغخيب، كربسا  غ بعُس مسا تػسَّ

ىحه األلفاظ ]َأْقَدَع، كَقاَسَع، كَتَقاَسَسا[ كانت تصمق عمى اأْلَْيَساِف  المغػييغ أفَّ 
ـَ َمْقُتػِلِيْع َعَمى َناٍس اتََّيُسػُىْع ِبِو، التي ُتْقَدُع َعَمى َأْكِلَياِء الْ  َعْػا َد َسْقُتػِؿ ِإَذا ادَّ
َباب السفاعمة ُىَشا َلْيَذ عمى  يع أفَّ ، كزاد بعُز (ٖ)ثع صار اسًسا لكلِّ حمف

                                                                                                                         
== 

، كتفديخ الخازف: ٚٚ/ٕ، كأساس الببلغة )ؽ س ـ(: ٕٔ/ٖ، كمعاني القخنف لمشحاس: ٖٕٕ/ٗ
 .ٕٕٕ/ٕ، كفتح القجيخ: ٛٛٔ/ٕ
 .ٕٕٔمجاز القخنف ألبي عبيجة: ص  (ٔ)
 .ٔٚٔ/ٕ، كتفديخ الدسعاني: ٕٓٔ/ٕتفديخ الساكردؼ:  (ٕ)
، كالسقاييذ )ؽ س ٕ٘ٚ/ٔ، كالسجسل )ؽ س ـ(: ٕٓٔٓ/٘الرحاح )ؽ س ـ(:  (ٖ)

 .ٓٚٙ، كالسفخدات )ؽ س ـ(: ٙٛ/٘ـ(: 
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، اَل لمسذاركة، فيػ مغ السفاعمة التي تكػف لَ عَ َأصمو، َكِإنََّسا ُىَػ عمى معشى: فَ 
 . (ٔ)مغ كاحج

اْلُسَفاَعَمِة َكِإْف َكاَنْت ِفي اأْلَْصِل َتُجؿُّ  جبلًء أف ِصيَغةَ  مخَ األ كيديجُ 
َعَمى اْلُسَذاَرَكِة َفَقْج َكَرَدْت ِلْمُسْفَخِد َكِثيًخا َكَىَحا ِمْشَيا، َكاْلُسَخاُد ِبَيا ُىَشا اْلُسَباَلَغُة ِفي 

ـِ َلُيَسا ِمْغ ِإْبِميَذ، َكِقيَل ِإنَُّيسَ  ا َأْقَدَسا َلُو ِباْلَقُبػِؿ َكَسا َأْقَدَع َلُيَسا ُصُجكِر اأْلَْقَدا
 .(ٕ)َعَمى اْلُسَشاَصَحةِ 

كأكج العػتبي عمى أنو َقَدٌع مغ شخؼ كاحج فقاؿ: حمف ليسا كلع يحمفا لو، 
 أؼ قتميع، كال يقاتلُ  [ٗالسشافقػف: ] چ ېئېئ ېئ ۈئ چكيكػف فاعمو لػاحج، مثل: 

 :مثل ،يختّز الػاحج :أؼ ،السفاعمة، يقػؿ الثعمبي: كقاسع مغ (ٖ)أحجٌ  هللاَ 
 .(ٗ)السعاقبة كالسشاكلةك السعافاة 

يقػؿ أبػ حياف: َكاْلُسَقاَسَسُة ُمَفاَعَمٌة َتْقَتِزي اْلُسَذاَرَكَة ِفي اْلِفْعِل َفُتْقِدُع 
اْلَيِسيَغ َلْع أِلَفَّ  ؛َأْقَدَع َلُيَسا :َكَأمَّا ُىَشا َفَسْعَشى َكَقاَسَسُيَسا ،ِلَراِحِبَظ َكُيْقِدُع َلظَ 
ْيَء  :َنْحػُ  (َأْفَعلَ )َقْج َيْأِتي ِبَسْعَشى  (لَ اعَ فَ )ُيَذاِرَكاُه ِفيَيا، ك َباَعْجُت الذَّ

 .(٘)َكَأْبَعْجُتوُ 

                                                           

 .ٗٙ/ٜالتفديخ البديط:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٛ، كتفديخ السشار: ٕٕٕ/ٕفتح القجيخ: ( ٕ)
 .ٖٗ/ٗاإلبانة لمعػتبي: ( ٖ)
 .ٖٕٕ/ٗتفديخ الثعمبي:  (ٗ)
 بترخؼ يديخ. ٕٙ/٘البحخ السحيط: ( ٘)
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كسا احتسل بعزيع أف تكػف السفاعمُة عمى بابيا، قاؿ الدمخذػخؼ: فػإف قمػت: 
ا حالفتػو، كتقاسػػسا فبلًنػػ لػػظ تقػػؿ: قاسػستُ  عَ ِدػقْ لرػػاحبظ كيَ  دػعَ قْ تَ  أفْ  السقاسػسةُ 

 ؟ [ ٜٗالشسل: ] چ ژ ڈ چ (:تعالى)تحالفا، كمشو قػلو 

قمػػت: كأنػػو قػػاؿ ليسػػا: أقدػػع لكسػػا إنػػي لسػػغ الشاصػػحيغ، كقػػاال لػػو: أتقدػػع بػػاهلل 
، فجعػػػل ذلػػظ مقاسػػػسة بيػػشيع، أك أقدػػػع ليسػػا بالشرػػػيحة ؟إنػػظ لسػػػغ الشاصػػحيغ

فاعمػػة؛ ألنػػو اجتيػػج فيػػو عمػػى زنػػة السُ  إبمػػيَذ  عَ َدػػكأقدػػسا لػػو بقبػليػػا، أك أخػػخج قَ 
 ،عصية: َكَقاَسَسُيَسا َأْؼ َحَمػَف َلُيَسػا، َكِىػَي ُمَفاَعَمػةٌ  ، يقػؿ ابغُ (ٔ)عقاسِ اجتياد السُ 

 .(ٕ)ِإْذ َقُبػُؿ اْلَسْحُمػِؼ َلُو َكِإْقَباِلِو َعَمى َمْعَشى اْلَيِسيِغ َكاْلَقَدِع َكَتْقِخيِخهِ 

ۋۋ ۈۈ ٴۇ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چيقػػػؿ هللا )تعػػالى(:  -٘

ې چيقػػؿ الكخمػاني: "قػلػو: [،  ١ٙهود: ] چۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې 

 : أؼ مذػؼ بالحجارة السحساة.چ

 مجاىج: مصبػخ. 

 الحدغ: نزيج مذػؼ.

 : مذػؼ بَقصخ َكَدِكِو: مغ قػؿ العخب: حشحت الفخس إذا عخقتو بالجبلؿ.خٌ سِ شَ 

 .يطٌ سِ : سَ چې چ: الغخيبُ 

                                                           

، كالجر ٖٖ٘/ٙ، كفتػح الغيب لمصيبي: ٕٕٓ/ٗٔ، كتفديخ الخازؼ: ٜ٘/ٕالكذاؼ: ( ٔ)
 .ٜٕٚ/٘السرػف: 

 .ٜٕٚ/٘لسرػف: ، كالجر إٙ/٘، كالبحخ السحيط: ٖ٘ٛ/ٕالسحخر الػجيد: ( ٕ)
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 .(ٔ)"سيغٌ : سَ چې چ: ؼُّ جِّ الدُّ 

شةالَحْشػػحُ  ، كقػػج اختمػػف أىػػل العخبيػػة (ٕ): اشػػِتػاُء المَّْحػػع الَسْحشػػػذ بالِحجػػارة الُسَدػػخَّ
 في معشاه: 

األكؿ: جسيػػػُر أىػػل البرػػخة كغيػػخىع عمػػى أف الحشيػػح ىػػػ الَسْذػػػّؼ: كالخميػػل، 
 .(ٖ)كالبخارؼ، كابغ قتيبة، كالصبخؼ، كالدجاج

أك: ما ُيذػػ بخحٍّ ، (ٗ)كأكج أبػ ُعبيج عمى أف الحشيح يعشي السذػؼ بمغة قخير
 .(٘)في األرض بمغة العسالقة، كما يذػػ بالحجارة بمغة ىحيل

( )الثاني: الحشيح ىػ الشزيج السذػػؼُّ بالِحَجػاَرة، كىػػ مػا أكػجه ابػُغ عبػاس 
كتبعػػػو مقاتػػػل ، (ٙ)فػػػي مدػػػائل نػػػافع قػػػاؿ: ىػػػػ الشزػػػيُج، الػػػحؼ ُيذػػػػػ بالحجػػػارة

ػو الشػار،  أفَّ الحشيح ىػ الذػػاء الػحؼ ُأْنِزػجَ  مبيًشا ِبَحػخِّ الشػار مػغ غيػخ أف تسدَّ
أكػجه ابػغ  ، كسػا(ٚ)كذلظ يكػف بالحجػارة التػي ُتحسػى كُتجعػُل فػي َسػَخٍب فُتْذػػػ 

                                                           

 .ٕٔ٘/ٔغخائب التفديخ لمكخماني:  (ٔ)
 .ٓٚٗ/ٔٔ، كالتفديخ البديط: ٕٔٓ/ٖالعيغ )باب الحاء كالحاؿ كالشػف معيسا(:  (ٕ)
، ٕٚ/ٚ، كصحيح البخارؼ: ٕٔٓ/ٖالعيغ )باب الحاء كالحاؿ كالشػف معيسا(:  (ٖ)

لقخنف لمدجاج ، كمعاني اٖٖٛ/٘ٔ، كتفديخ الصبخؼ: ٕ٘ٓكغخيب القخنف البغ قتيبة: 
ٖ/ٙٔ. 
ـ: ص ( ٗ)  .ٙلغات الكبائل الػاردة في القخنف الكخيع ألبي ُعبيج القاسع بغ سبلَّ
 .ٖٔالمغات في القخنف البغ حدشػف:  (٘)
 .ٖ٘ٛ/ٕ، كزاد السديخ: ٕٖٛٗ /٘، كيشطخ: اليجاية ٜٚ/ٕاإلتقاف:  (ٙ)
، ٖٖٛ/٘ٔؼ: ، كتفديخ الصبخ ٛٛٔ/ٕ، كتفديخ عبجالخزاؽ: ٜٕٓ/ٕتفديخ مقاتل:  (ٚ)

 .ٖ٘ٛ/ٕكزاد السديخ: 
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( ( أكل مع رسػؿ هللا )الػليج ) بغَ  خالجَ  قتيبة، كاستجؿ عميو بحجيث: أفَّ 
 .(ٔ)فُأتي ِبَزبٍّ َمْحُشػذٍ 

 دكجةُ مب عشو الُّ فعل ذلظ لتتربَّ كقاؿ الخاغب: أؼ: مذػّؼ بيغ حجخيغ، كإّنسا ي
 .(ٕ)التي فيو

ػػػػػػػ(ٖ)كإلػػػػػػػى ذلػػػػػػػظ مػػػػػػػاؿ: ابػػػػػػػُغ الدػػػػػػػكيت كالبشػػػػػػػجنيجي اُج، كابػػػػػػػُغ دريػػػػػػػج، ، كالدجَّ
    .(ٗ)كالدجدتاني، كالساتخيجؼ، كالخصابي، كالجػىخؼ، كابُغ فارس، كالثعالبي

ػػػ  ت َلػػػُو ِفػػػي األرض ثُػػػعَّ خ الحشيػػػح بأنػػػو مػػػا َحَفػػػخْ الثالػػػث: كىػػػػ رأؼ الفػػػخاء، كفدَّ
غسستػػو، كىػػػ مػػغ فعػػل أىػػل الباديػػة معػػخكؼ، كىػػػ محشػػػذ فػػي األصػػُل فقيػػل: 

 .(٘)حشيح، كسا قيل: َشبيخ لمسصبػخ، كقتيل لمسقتػؿ

ِخغُ   .(ٙ)الخابع: كىػ قػؿ َعَصاٍء: أف العجٍل الحشيٍح ىػ الشَِّزيُج الدَّ

                                                           

، ٜٖٗ/ٕ، ككذف السذكل البغ الجػزؼ: ٕ٘ٓغخيب القخنف البغ قتيبة: ص  (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٖ، كصحيح مدمع: ٜٚ/ٚكالحجيث في صحيح البخارؼ: 

 .ٕٓٙ/ٔالسفخدات لمخاغب األصفياني:  (ٕ)
 .ٖٖٛ، كالتقفية لمبشجنيجي: ٙٙإصبلح السشصق: ( ٖ)
، كالجسيخة )باب الحاء كالحاؿ مع الشػف(: ٔٙ/ٖبو لمدجاج: معاني القخنف كإعخا (ٗ)
، كغخيب الحجيث ٗ٘ٔ/ٙ، كتفديخ الساتخيجؼ: ٜٔٔ، كغخيب القخنف لمدجدتاني: ٜٓ٘/ٔ

، كفقو ٜٓٔ/ٕ، كالسقاييذ )ح ف ذ(: ٕٙ٘/ٕ، كالرحاح )ح ف ذ(: ٔ٘ٔ/ٖلمخصابي: 
 .    ٗٛٔالمغة لمثعالبي: 

كيشطخ: التيحيب )كتاب الشػف، باب الحاء كالحاؿ(: ، ٕٔ/ٕمعاني القخنف لمفخاء:  (٘)
 .ٗٛٗ/ٖ، كالمداف )ح ف ذ(: ٖ٘ٛ/ٕ، كزاد السديخ: ٕٛٙ/ٗ
 .ٖٕ٘ٓ /ٙتفديخ ابغ أبي حاتع:  (ٙ)
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ِسيطُ  ، (ٕ)الدجػاج، كىػ ما حكاه (ٔ)الخامذ: َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس: أف الَحِشيٍح ىػ الدَّ
ػػِسيط كالَسْدػػسػط: الَّػػِحؼ قػػج ُنػػِدع شػػعُخه َأك ُصػػػُفو َكلػػع ُيْذػػَػ بعػػجُ  ، كَسػػَسَط (ٖ)كالدَّ

الَجػػػْجَؼ كالَحَسػػػَل َيْدػػػِسُصو كَيْدػػػُسُصو َسػػػْسًصا، َفُيػػػَػ َمْدػػػسػط كَسػػػِسيٌط: نتَػػػَف َعْشػػػُو 
ػػْعِخ ِباْلَسػػاِء اْلَحػػارِّ لَيْذػػِػَيو، َكِقيػػَل:  نتَػػف َعْشػػُو الرػػػَؼ الرػػػَؼ كنطَّفػػو ِمػػَغ الذَّ

 .(ٗ)َبْعَج ِإْدخالو ِفي اْلَساِء اْلَحارِّ 

ػػػػػػػػػ : أفَّ الحشيػػػػػػػػػح ىػػػػػػػػػػ الدػػػػػػػػػسيغ، كنطيػػػػػػػػػخه قػػػػػػػػػػؿ هللا: جِّ الدػػػػػػػػػادس: قالػػػػػػػػػو الدُّ ؼُّ
 .(٘)[ٕٙالذارٌات: ] چوئۇئچ

ِخ ْبِغ َعِصيََّة: أفَّ الحشيَح ُىَػ الَِّحؼ َيْقُصػخ َمػاُؤه َكقػج ُشػِػؼ، كىػػ سِ الدابع: َعْغ شَ 
، كقػػػاؿ األزىػػػخؼ: َكَىػػػَحا (ٛ)الجػػػػزؼ  ، كابػػػغُ (ٚ)، كالساتخيػػػجؼ(ٙ)جػػػاجمػػػا حكػػػاه الد 

 .(ٜ)َأْحدُغ َما قيل ِفيوِ 
ػ  

                                                           

 .ٖٕ٘ٓ /ٙ، كتفديخ ابغ أبي حاتع: ٖٖٛ/٘ٔتفديخ الصبخؼ:  (ٔ)
 .ٖ٘ٛ/ٕ، زاد السديخ: ٔٙ/ٖمعاني القخنف لمدجاج:  (ٕ)
 . ٛٔٗ/ٔالسخرز:  (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٚالمداف )س ـ ط(: ( ٗ)
، كفتح البارؼ: ٗ٘ٔ/ٙ، كيشطخ: تفديخ الساتخيجؼ: ٔٙٔ/ٕتفديخ الدسخقشجؼ: ( ٘)
ٜ/ٕ٘ٗ. 
 .ٔٙ/ٖمعاني القخنف كإعخابو لمدجاج:  (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٙتفديخ الساتخيجؼ:  (ٚ)
 .ٖ٘ٛ/ٕزاد السديخ:  (ٛ)
، ٗٛٗ/ٖح ف ذ(: ، كالمداف )ٕٛٙ/ٗالتيحيب كتاب الشػف، باب الحاء كالحاؿ(:  (ٜ)

 .ٜٖٚ/ٜكالتاج )ح ف ذ(: 
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ػتطػغب:

سا ىي شخٌؽ متعجدٌة ربَّ ك ىحه األقػاؿ،  كلِّ  خِ مغ تزافُ  كال مانعَ 
زاج المحع، تختمُف باختبلؼ األشخاص أك األماكغ، يقػؿ أبػ جعفخ إلنْ 

عغ أىل العخبية كأىل التفديخ متقارباُت الصبخؼ: كىحه األقػاؿ التي ذكخناىا 
 .(ٔ)السعاني بعزيا مغ بعس

يَّ ألنو َأْسَخُع ِمَغ الصَّْبِخ، َفُيَػ   َكقج يكػف اختيار الخميل إبخاليع شخيقة الذَّ
ْيفِ  ـِ ِلمزَّ عمى الكـخ الحؼ  ، كىػ أمارةٌ (ٕ)أَْعَػُف َعَمى َتْعِجيِل ِإْحَزاِر الصََّعا

 عشج الخميل: تعجدْت صػره كألػاُنوُ 

، (ٖ)فقج اختار أشيِب أنػاِع المحػـِ كأرقاىا، فجاء بعجٍل، كالعجُل ىػ كلُج البقخة
 لفػائجه الستعجدة. مغ أجػد أنػاع المحػـ، كمعمػـٌ أف لحَع العجػؿ (ٖ)البقخة

 .مع يخَض أف يأتَي بأؼ عجل، كإنسا اختاره سسيًشاَسِشَيا ككثخِتيا، فثع في سَ 

شبخ العجل كإعجاده: فقج أنزجو ليريخ كػسا ثع كانت غاية الكـخ في شخيقة 
 [ٜٙىػد:] چۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچيعخؼ في زمانشا بػ )الكباب(: 

 .(إبخاليَع ) هللا خميلأبي الزيفاف، فدبلـُ هللِا عمى  

  

                                                           

 .ٖٖٛ/٘ٔتفديخ الصبخؼ:  (ٔ)
 .ٚٔٔ/ٕٔالتحخيخ كالتشػيخ:  (ٕ)
 .ٜٕٗ/ٔٔالمداف )ع ج ؿ(:  (ٖ)
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 نتائج البحث

الحسُج هلِل الحؼ بشعستو تتعُّ الرالحات، كبفزمو ككخمو ُتخفُع 
عغ  َخَتَع هللُا بو الخساالت، كارَض الميعَّ  الجَّرجات، كالربلُة كالدبلـُ عمى َمغْ 

نِلِو كصحِبِو ُأكلى الفْزِل كالكخامات، كعشَّا معيع ما دامِت األرُض كالدسػات، 
 أما بعج ...

مغ التفاسيخ  تفديخِ  بسعايذة -و ككخموبسشِّ -لي )تعالى(  فقج أذف هللاُ 
( عميَّ  )كىحه بعُس الشتائِج التي مغَّ هللاُ  لمغخائب، ْت َض خَ التي عَ 

 مع الكخماني كتفديخه:       السباركةباستخبلصيا، مغ تمظ الُسعايذِة 

إماـٌ كبيٌخ، المثاـ عغ شخرية لغػية ىػ اإلماـ الكخماني،  البحثُ  فَ ذَ أكاًل: كَ 
 ؼَ خِ كاف عجًبا في دقة الفيع كحدغ االستشباط، عُ ك محقٌق، ثقٌة، كبيُخ السحل، 

 ات كالتفديخ كالمغة كالشحػ كالرخؼ.بتاج القخاء، كجسع بيغ القخاء

أقػااًل مشكخة ىي  (التأكيل كعجائب التفديخ غخائب) وثانًيا: ضسََّغ الذيخ كتاب
االعتقاُد فييا، كال  عجائُب عشج العػاـ، كغخائُب عسَّا ُعِيَج عغ الدمف، ال يحلُّ 

يغ التححيَخ مغ تجاكِليا، كاالغتخاِر بيا بو مغ إيخادىا ذكُخىا، ككاف غخُض 
 العػاـ.

ػردىا مكتػَؼ اليج، ثالًثا: لع يكغ الذيُخ يقُف أماـ الغخائب كالعجائب التي يُ 
 ".مشيا االستغفارُ  يا يجبُ كىحه كأمثالُ قائبًل: " يابعز دتشكخُ كيىا، بل كاف يخدُّ 

كاضًحا، فقج نقل عشو ابُغ فيسغ جاء بعجه كتاب الكخماني  رابًعا: كاف أثخُ 
خ بو الديػشي في العجيج مغ مؤلفاتو، كاإلتقاف تأثَّ في تفديخه، كسا  اليائع

فحسات األقخاف، كسا نقل عشو اآللػسي مُ ك عتخؾ األقخاف مُ ك ب يحَّ كالسُ اإلكميل ك 
 في تفديخه كثيًخا.



 

 

4483 

كإنسا حاَؿ تأليفو كتابو كحاشِب ليٍل يشقُل كسا اتُِّفق، الكخماني خامًدا: لع يكغ 
لْع يتخؾ رأًيا تفديخيِّا دكف أف ُيدشجه بشى الذيخ كتابو عمى أسذ قػيسة، فإنو 

إلى الرحابة أك التابعيغ أك غيخىع، ككحلظ فعل مع اآلراء الشحػية كالمغػية، 
اتياـ لو بأنو يتكمَُّع في القخنف ببل  مغ القخاءات الذاذة، مسا يجعل أؼَّ  ككثيخٍ 

اتياًما  سشٍج كال نقٍل عغ الدمف، كال رعاية لؤلصػؿ الذخعية، كالقػاعج العخبية،
 ببل دليل. 

األلفاظ محل الجراسة سبع عذخة لفطة، كالتي كصفيا  جسمةُ  : بمغْت سادًسا
 الخسدةُ  كأما األلفاظُ مشيا،  خة لفطةً ثشتي عذْ  الكخماني بالغخابة، ثبتت غخابةُ 

أف يعالجيا كيشفي عشيا صفة الغخابة، كلحا  فقج استصاع البحثُ  الباقيةُ 
تو: ما كصفو الكخماني بالغخابة كليذ يا تحت مبحث مدتقل سسيكضعتُ 

 بغخيب.

الغخابة في األلفاظ محل البحث: فسشيا ما خالف  أسبابُ  ْت : تشػعَّ سابًعا
أك العجسة، كجسمة الدياؽ، كمشيا ما كاف سبب غخابتو اختبلؼ الميجات، 

 ذلظ اثشتا عذخة لفطة.

ندبيّّ يختبُط  كصًفا قائًسا بحات المفع، كإنسا ىي أمخٌ  ليدْت  : الغخابةُ ثامًشا
 بالسقاـ كحاؿ السخاشب، ككحلظ بالدماف الحؼ قيل فيو، كيؤكج ذلظ تفاكتُ 

ا أف ال ُيعجَّ غخيًبا إال درجات الغخيب بسقجار العشاية بحفطو، حتى يبمغ أحيانً 
ما ذىب معشاه كشاىُجُه مغ العمع، كسا يؤيُج ذلظ إمكانية شخح الغخيب كتفديخه 

 خيب القخنف الكخيع، كالحجيث الشبػؼ الذخيف.لجػ الكثيخيغ، كال سيسا غ

تاسًعا: ال ُيعجُؿ عغ ضاىخ القخنف إال بجليل، فإذا كاف ضاىُخ القخنف يؤيُِّج أفَّ 
 لفطة مغ ألفاضو عمى حكيقتيا، فإنو ال ُيعجُؿ عغ غيخىا إال بجليل. 
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لخصيخُة عاشًخا: ليحه التأكيبلِت الغخيبِة في تفديخ ألفاظ القخنف الكخيع نثاُرىا ا
اجتشاُبيا، كتشديُو كتابو عغ أف تكػف مغ  ، لحا يجبُ (تعالى)في فيع كتاب هللا 

جسمة معانيو؛ لشبػِّ لفطو عشيا، أك كػنيا مخالفة لمقػاعِج السأخػذِة مغ القخنف 
  الػقػؼ ليا، بجحزيا، ككذف الخصأ فييا ما أمكغ ذلظ. كالدشة، كسا يجبُ 

ػ  
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ػأعمػاضطصادرػواضطراجع
 رٌم. المرآن الك 

  اإلبانة فً اللغة العربٌة ألبً المنذر العوتبً، تح/ د. عبدالكرٌم
خلٌفة، وآخرٌن، وزارة التراث المومً والثمافة، مسمط، سلطنة 

 م.١١١ٔهـ/ ٕٓٗٔ، ٔعمان، ط

  ،ًإتحاف فضالء البشر فً المراءات األربعة عشر للبنا الدمٌاط
هـ/ 7ٕٗٔ، ٖلبنان، ط –تح/ أنس مهرة، دار الكتب العلمٌة

 م.ٕٙٓٓ

  ،اإلتمان فً علوم المرآن للسٌوطً، تح/ دمحم أبو الفضل إبراهٌم
 م. ١7ٗٔهـ/ ١ٖٗٔالهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، 

 بٌروت. –آثار البالد وأخبار العباد لزكرٌا المزوٌنً، دار صادر 

  أحكام المرآن للجصاص، تح/ دمحم صادق الممحاوي، دار إحٌاء
 هـ.٘ٓٗٔبٌروت،  –التراث العربً

  أساس البالغة للزمخشري، تح/ دمحم باسل عٌون السود، دار الكتب
 م. ١١٨ٔهـ/ ١ٔٗٔ، ٔلبنان، ط –العلمٌة، بٌروت 

  ،تح/ دمحم مرعب، دار إحٌاء التراث إصالح المنطك البن السكٌت
 م. ٕٕٓٓهـ/ ٖٕٗٔ، ٔالعربً، ط

  ،ٙاألنجلو المصرٌة، طـاألصوات اللغوٌة د. إبراهٌم أنٌس ،
 .م١٨ٗٔ

  األضداد البن األنباري، تح/ دمحم أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة
 م.١٨7ٔهـ/ 7ٓٗٔلبنان،  –العصرٌة، بٌروت

  إعراب المرآن للنحاس، تح/ عبدالمنعم خلٌل إبراهٌم، منشورات دمحم
 هـ.ٕٔٗٔ، ٔعلً بٌضون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

 أٌار/ ماٌو ٘ٔ، ط األعالم لخٌر الدٌن الزركلً، دار العلم للمالٌٌن ،
 م.ٕٕٓٓ

  آكام المرجان فً ذكر المدائن المشهورة فً كل مكان إلسحاق بن
 هـ.٨ٓٗٔ، ٔالحسٌن المنجم، عالم الكتب، بٌروت، ط

  اإلكلٌل فً استنباط التنزٌل للسٌوطً، تح/ سٌف الدٌن عبدالمادر
 م.١٨ٔٔهـ/ ٔٓٗٔبٌروت،  –الكاتب، دار الكتب العلمٌة
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 عانً مشكالت المرآن ألبً الماسم النٌسابورّى، باهر البرهان فً م
مكة المكرمة،  -تح/ سعاد بنت صالح بابمً، جامعة أم المرى

 م.١١٨ٔهـ/ ١ٔٗٔ

  البحر المحٌط ألبً حٌان، تح/ الشٌخ عادل أحمد عبدالموجود، دار
 م. ١١ٖٔهـ/ ٖٔٗٔ، ٔالكتب العلمٌة، ط

 تح/ آبادي، بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائف الكتاب العزٌز للفٌروز
دمحم علً النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة الماهرة، 

 م.١١ٙٔهـ/ ٙٔٗٔ

  بغٌة الوعاة فً طبمات اللغوٌٌن والنحاة للسٌوطً، تح/ دمحم أبو
 لبنان/ صٌدا. -الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة

 هـ.ٕٕٗٔ، ٔالبلدان للٌعموبً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 

 تح/ عبدالكرٌم ن جواهر الماموس للزبٌدي، تاج العروس م
العزباوي وآخرٌن، سلسلة التراث العربً من إصدار المجلس 

هـ/ ٕٔٗٔ، ٔالوطنً للثمافة والفنون واآلداب بدولة الكوٌت، ط
 م.ٕٓٓٓ

 .تارٌخ آداب العرب للرافعً، الناشر: دار الكتاب العربً، د ت 

 لتوت، طبع على نفمة تارٌخ المدٌنة لعمر بن شبة، تح/ فهٌم دمحم ش
 هـ.١١ٖٔجدة،  –السٌد/ حبٌب محمود أحمد

  تؤوٌل مشكل المرآن البن لتٌبة، تح/ إبراهٌم شمس الدٌن، دار الكتب
 لبنان. –العلمٌة، بٌروت

  التبٌان فً إعراب المرآن للعكبري، تح/ علً دمحم البجاوي، عٌسى
 البابً الحلبً وشركاه. 

 بن الهائم، تح/ د ضاحً التبٌان فً تفسٌر غرٌب المرآن ال
 هـ.ٖٕٗٔ، ٔبٌروت، ط –عبدالبالً، دار الغرب اإلسالمً

  ،تح/ عبد الغنً الدلر، دار الملم دمشك، تحرٌر ألفاظ التنبٌه للنووي
     هـ.   ٨ٓٗٔ، ٔط

 التحرٌر والتنوٌر لدمحم الطاهر بن عاشور، الدار التونسٌة للنشر- 
 هـ.١٨ٗٔتونس، 

 ره فً بناء المعجم لعبدالرزاق تداخل األصول اللغوٌة وأث
الصاعدي، عمادة البحث العلمً، الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة 

 م.ٕٕٓٓهـ/ ٕٕٗٔ، ٔالمنورة، السعودٌة، ط
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  التصارٌف لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسماإه وتصرفت معانٌه
لٌحٌى بن سالم التٌمً، تح/ هند شلبً، الشركة التونسٌة للتوزٌع، 

 م.١7١ٔ

 ٌح، تح/ د. دمحم بدوي المختون، المجلس األعلى تصحٌح الفص
 م. ١١٨ٔهـ/ ١ٔٗٔللشئون اإلسالمٌة ]الماهرة[، 

  التعرٌب والمعرب وهو المعروف بحاشٌة ابن بري، تح/ د. إبراهٌم
 بٌروت. –السامرائً، الناشر: مإسسة الرسالة

  التعرٌفات للشرٌف الجرجانً، ضبطه وصححه جماعة من العلماء
هـ/ ٖٓٗٔ، ٔلبنان، ط–، دار الكتب العلمٌة بٌروت بإشراف الناشر

 م.١٨ٖٔ

  تفسٌر ابن أبً حاتم، تح/ أسعد دمحم الطٌب، مكتبة نزار مصطفى
 هـ.١ٔٗٔ، ٖالسعودٌة، ط -الباز

  تفسٌر ابن كثٌر، تح/ سامً بن دمحم سالمة، دار طٌبة للنشر
 م.١١١ٔهـ/ ٕٓٗٔ، ٕوالتوزٌع، ط

 سلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم( ، تفسٌر أبً السعود )إرشاد العمل ال
 بٌروت. –دار إحٌاء التراث العربً

  ان، دار تفسٌر اإلمام الشافعً، تح/ د. أحمد بن مصطفى الفرَّ
 م.ٕٙٓٓهـ/ 7ٕٗٔ، ٔالسعودٌة، ط -التدمرٌة

  التفسٌر البسٌط للنٌسابوري، تح/ لجنة علمٌة من جامعة اإلمام دمحم
 هـ.ٖٓٗٔ، ٔبن سعود اإلسالمٌة، ط

 سٌر البغوي )معالم التنزٌل فً تفسٌر المرآن(، تح/ عبدالرزاق تف
 هـ.ٕٓٗٔ، ٔبٌروت، ط –المهدي، دار إحٌاء التراث العربً

  ًتفسٌر التستري، تح/ دمحم باسل عٌون السود، منشورات دمحم عل
 هـ.ٖٕٗٔ، ٔبٌروت، ط –بٌضون / دار الكتب العلمٌة

  آن( ألبً إسحاق الثعلبً )الكشف والبٌان عن تفسٌر المرتفسٌر
الثعلبً، تح/ الشٌخ الطاهر بن عاشور، دار إحٌاء التراث العربً، 

 م.ٕٕٓٓهـ/ ٕٕٗٔ، ٔلبنان، ط –بٌروت

 د. دمحم عبدالعزٌز بسٌونً، كلٌة تح/ ، األصفهانً تفسٌر الراغب
 م.١١١ٔهـ/ ٕٓٗٔ: ٔجامعة طنطا، ط -اآلداب

 بن غنٌم،  تفسٌر السمعانً، تح/ ٌاسر بن إبراهٌم وغنٌم بن عباس
 م.١١7ٔهـ/ ٨ٔٗٔ، ٔالسعودٌة، ط –دار الوطن، الرٌاض

 .تفسٌر الشعراوي، الناشر: مطابع أخبار الٌوم 
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 ٔتفسٌر الطبري، تح/ أحمد دمحم شاكر، مإسسة الرسالة، ط ،
 م.ٕٓٓٓهـ/ ٕٓٗٔ

 ( مفاتٌح الغٌب= التفسٌر الكبٌرتفسٌر الفخر الرازي) دار إحٌاء ،
 هـ.ٕٓٗٔ، ٖبٌروت، ط –التراث العربً

  تفسٌر الماسمً )محاسن التؤوٌل( ، تح/ دمحم باسل عٌون السود، دار
 هـ.٨ٔٗٔ، ٔبٌروت، ط –الكتب العلمٌة

 تفسٌر المرآن البن المنذر، تح/ د، سعد بن دمحم السعد، دار المآثر- 
 م.ٕٕٓٓهـ/ ٖٕٗٔ، ٔالمدٌنة النبوٌة، ط

  بن  تح/ د. عبدهللاالمرطبً )الجامع ألحكام المرآن(، تفسٌر
 .مٕٙٓٓهـ/ 7ٕٗٔ،  ٔعبدالمحسن التركً، مإسسة الرسالة ط

  ،تفسٌر الكشاف للزمخشري، تح/ الشٌخ عادل أحمد عبدالموجود
 م.١١٨ٔهـ/ ٨ٔٗٔ، ٔمكتبة العبٌكان، ط

 تفسٌر الماترٌدي، تح/ د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمٌة- 
 م. ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ، ٔبٌروت، لبنان، ط

  مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبً تفسٌر المراغً، شركة
 م.١ٗٙٔهـ/ ٖ٘ٙٔ، ٔوأوالده بمصر، ط

  ،تفسٌر المنار لدمحم رشٌد رضا، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب
 م. ١١ٓٔ

  ،تفسٌر النسفً، تح/ ٌوسف علً بدٌوي، دار الكلم الطٌب، بٌروت
 م.١١٨ٔهـ/ ١ٔٗٔ، ٔط

 ن للشٌخ دمحم تفسٌر حدائك الروح والرٌحان فً روابً علوم المرآ
 –األمٌن الهرري، تح/ د. هاشم مهدي، دار طوق النجاة، بٌروت

 م.ٕٔٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔلبنان، ط

 تفسٌر عبدالرزاق، تح/ د. محمود دمحم عبده، دار الكتب العلمٌة– 
 هـ.١ٔٗٔ، سنة ٔبٌروت، ط

 ٔتفسٌر غرٌب المرآن، تؤلٌف: كاملة الكواري، دار بن حزم، ط ،
 م.٨ٕٓٓ

 جبر، تح/ د. دمحم عبدالسالم أبو النٌل، دار الفكر  تفسٌر مجاهد بن
 م.١٨١ٔهـ/ ٓٔٗٔ، ٔاإلسالمً الحدٌثة، مصر، ط

 تفسٌر مماتل بن سلٌمان، تح/ د. عبدهللا شحاته، دار إحٌاء التراث– 
 هـ.ٖٕٗٔ، ٔبٌروت، ط
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  ،التفسٌر والمفسرون للدكتور دمحم الذهبً، الناشر: مكتبة وهبة
 الماهرة.

 الم، تح/ د. هند شلبً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت  تفسٌر ٌحٌى بن س
 م.ٕٗٓٓهـ/ ٕ٘ٗٔ، ٔلبنان، ط

  التمفٌة فً اللغة للبندنٌجً، تح/ د. خلٌل إبراهٌم العطٌة، الجمهورٌة
 –إحٌاء التراث اإلسالمً، مطبعة العانً -وزارة األولاف -العرالٌة
 م.١7ٙٔبغداد، 

 عة من العلماء، مطبعة التكملة والذٌل والصلة للصاغانً، تح/ مجمو
 م.١7ٗٔدار الكتب، الماهرة 

  تح/ د. ألبً هالل العسكري، فً َمعرفَِة أسَماِء األشٌاء التلخٌص
، ٕعزة حسن، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشك، ط

 .م١١ٙٔ

  ،تح/ عبدالسالم هارون، الدار المصرٌة تهذٌب اللغة لؤلزهري
 للتؤلٌف والترجمة.

  ٔالماهرة، ط -مهمات التعارٌف للمناوي، عالم الكتبالتولٌف على ،
 م.١١ٓٔهـ/ ٓٔٗٔ

  ،الجامع لعلوم اإلمام أحمد بن حنبل، تؤلٌف: خالد الرباط، وآخرٌن
هـ/ ٖٓٗٔ، ٔالفٌوم، ط -دار الفالح للبحث العلمً وتحمٌك التراث

 م.١ٕٓٓ

  ،جمهرة أشعار العرب ألبً زٌد المرشً، تح/ علً دمحم البجادي
 ر للطباعة والنشر والتوزٌع. نهضة مص

  ،مطبعة مجلس دائرة المعارف حٌدرآباد، جمهرة اللغة البن درٌد
 هـ.ٖٗٗٔ، ٔط

 .حجة المراءات ألبً زرعة، تح/ سعٌد األفغانً، دار الرسالة 

 ًبدر الدٌن لهوجًتح/ ، الحجة للمراء السبعة ألبً علً الفارس- 
، ٕروت، طدمشك / بٌ -بشٌر جوٌجابً، دار المؤمون للتراث

 .م١١ٖٔهـ/ ٖٔٗٔ

  ،ًحلٌة الفمهاء البن فارس، تح/ د. عبدهللا بن عبدالمحسن الترك
 م.١٨ٖٔهـ/ ٖٓٗٔ، ٔبٌروت، ط –الشركة المتحدة للتوزٌع

  ،ًالحَماَسة الصُّغرى ألبً تمام، تح/ عبد العزٌز المٌمنً الراجكوت
 .ٖدار المعارف، الماهرة، ط

 ٗطالعامة للكتاب،  الخصائص البن جنً، الهٌئة المصرٌة. 
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  .الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون للسمٌن الحلبً، تح/ د
 أحمد دمحم الخراط، دار الملم، دمشك. 

 ه/ ٕٙٗٔ، ٕدراسات فً المعاجم الخاصة د. عبدالتواب األكرت، ط
 م.ٕٙٓٓ

  ،ًدرة الغواص فً أوهام الخواص للحرٌري، تح/ عرفات مطرج
 م.١١٨ٔهـ/ ٨ٔٗٔ، ٔت، طبٌرو -مإسسة الكتب الثمافٌة

  الدالئل فً غرٌب الحدٌث للسرلسطً، تح/ د. دمحم المناص، مكتبة
 م.ٕٔٓٓهـ/ ٕٕٗٔ، ٔالعبٌكان، الرٌاض، ط

  دٌوان األعشى، شرح وتعلٌك د. دمحم حسٌن، مكتبة اآلداب
 بالجمامٌز.

  ،دٌوان جرٌر، تح/ كرم البستانً، دار بٌروت للطباعة والنشر
 م. ١٨ٙٔهـ/ ٙٓٗٔبٌروت، 

  دٌوان زهٌر بن أبً سلمى، شرحه ولدم له/ علً حسن فاعور، دار
 م.١٨٨ٔهـ/ ٨ٓٗٔ، ٔالكتب العلمٌة، بٌروت لبنان،ط

 ،ٔجمع د. واضح الصمد، دار صادر، ط دٌوان النابغة الجعدي ،
 م.١١٨ٔ

  /روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانً لآللوسً، تح
، ٔبٌروت، ط –الكتب العلمٌةعلً عبدالباري عطٌة، دار 

 هـ.٘ٔٗٔ

  ،تح/ مسعد عبدالحمٌد الزاهر فً غرٌب ألفاظ الشافعً لؤلزهري
 .السعدنً، دار الطالئع

  الزاهر فً معانً كلمات الناس البن األنباري، تح/ د. حاتم صالح
 م.١١ٕٔهـ/ ٕٔٗٔ، ٔبٌروت، ط –الضامن، مإسسة الرسالة

 دار الفكر العربً.زهرة التفاسٌر ألبً زهرة، دار النشر : 

 ٕمصر، ط –السبعة البن مجاهد، تح/ شولً ضٌف، دار المعارف ،
 هـ.ٓٓٗٔ

  .عبدالمنعم السجستانً لغوًٌّا فً ضوء كتابه تفسٌر غرٌب المرآن د
   م.١١ٙٔهـ/ 7ٔٗٔ، ٔعبدهللا دمحم، ط

  ،سر صناعة اإلعراب البن جنً، دار الكتب العلمٌة بٌروت، لبنان
  .مٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔط

  سلم الوصول إلى طبمات الفحول لحاجً خلٌفة، تح/ محمود
 م.ٕٓٔٓتركٌا،  –عبدالمادر األرناإوط، مكتبة إرسٌكا، إستانبول
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  ،سنن أبً داود، تح/ دمحم محًٌ الدٌن عبدالحمٌد، المكتبة العصرٌة
 بٌروت. –صٌدا 

 ًسلٌمان، َشْرح ُمْسنَد الشَّافِعً الْبِن األثٌِْر، تح/ أحمد بن  الشَّافًِ ف
ْشِد، الرٌاض  م.ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ، ٔالسعودٌة، ط -َمكتَبة الرُّ

  شرح شافٌة ابن الحاجب للرضً اإلستراباذي، تح/ دمحم محٌى الدٌن
هـ/ ١ٖ٘ٔلبنان،  –عبدالحمٌد وآخرٌن، دار الكتب العلمٌة بٌروت

 م.١7٘ٔ

 ٔشرح الفصٌح البن هشام، تح/ د. مهدي عبٌد جاسم، ط ،
 م.١٨٨ٔهـ/ ١ٓٗٔ

 دار إحٌاء التراث العربًالنووي على صحٌح مسلم،  شرح– 
 هـ.١ٕٖٔ، ٕبٌروت، ط

  ،شرح صحٌح البخاري البن بطال، تح/ أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم
 م.ٖٕٓٓهـ/ ٖٕٗٔ، ٕالسعودٌة، الرٌاض، ط -مكتبة الرشد

  شرح مشكل اآلثار للطحاوي، تح/ شعٌب األرنإوط، مإسسة
 م.١١ٗٔهـ/ ٘ٔٗٔ، ٔالرسالة، ط

 معانً اآلثار ألبً جعفر الطحاوي، تح/ دمحم زهري النجار،  شرح
 م.١١ٗٔهـ/ ٗٔٗٔ، ٔعالم الكتب، ط

  تح/ ، ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان الحمٌرىشمس العلوم
 -د. حسٌن بن عبدهللا العمري وآخرٌن، دار الفكر المعاصر )بٌروت

 م.١١١ٔهـ/ ٕٓٗٔ، ٔسورٌة(، ط -لبنان(، دار الفكر )دمشك

 هـ/ ٨ٔٗٔ، ٔالصاحبً البن فارس، الناشر: دمحم علً بٌضون، ط
 م.١١7ٔ

  تح/ أحمد )تاج اللغة وصحاح العربٌة( للجوهريالصحاح ،
 م.١١ٓٔ، ٗعبدالغفور عطار، دار العلم للمالٌٌن ط

  ،صحٌح ابن حبان، تح/ شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة، بٌروت
 م.١٨٨ٔهـ/ ٨ٓٗٔ، ٔط

 زهٌر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  صحٌح البخاري، تح/ دمحم
، ٔ)مصورة عن السلطانٌة بإضافة ترلٌم دمحم فإاد عبد البالً(، ط

 هـ.ٕٕٗٔ

  /دمحم فإاد عبدالبالً، الناشر: دار إحٌاء التراث صحٌح مسلم، تح
 بٌروت. –العربً
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  الطبمات الكبرى البن سعد، المسم المتمم لتابعً أهل المدٌنة وَمْن
المدٌنة  -تح/ زٌاد دمحم منصور، مكتبة العلوم والحكمبَْعَدُهْم، 

 هـ.٨ٓٗٔ، ٔالمنورة، ط

  الطبمات الكبرى البن سعد، تح/ دمحم عبدالمادر عطا، دار الكتب
 م.١١ٓٔهـ/ ٓٔٗٔ، ٔبٌروت، ط –العلمٌة

  طبمات المفسرٌن لشمس الدٌن الداوودي المالكً، دار الكتب
مها: لجنة من العلماء بٌروت، راجع النسخة وضبط أعال –العلمٌة

بإشراف الناشر. طبمات المفسرٌن ألحمد بن دمحم األدنهوي، تح/ 
، ٔالسعودٌة، ط –سلٌمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم

 م. ١١7ٔهـ/ 7ٔٗٔ

  طبمات النحوٌٌن واللغوٌٌن ألبً بكر اإلشبٌلً، تح/ دمحم أبو الفضل
 ة ذخائر العرب.، الناشر: دار المعارف ضمن سلسلٕإبراهٌم، ط

  تـح/ حمدي ، فً شرح التمرٌب للحافظ العرالًطرح التثرٌب
هـ/ ١ٔٗٔ، ٔالدمرداش دمحم، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 م.١١٨ٔ

  علم الصوتٌات، د. عبدهللا ربٌع، ود. عبدالعزٌز عالم، مكتبة
 م.١ٕٓٓهـ/ ٖٓٗٔ، ٖالرشد، ط

 الحلبً، تح/ دمحم باسل  عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرف األلفاظ للسمٌن
 م.١١ٙٔهـ/ 7ٔٗٔ، ٔعٌون السود، دار الكتب العلمٌة، ط

  عمدة الماري شرح صحٌح البخاري للعٌنً، تح/ عبدهللا محمود
 م.ٕٔٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔعمر، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان، ط

  تح/ د. مهدي المخزومً، ود. إبراهٌم بن أحمدالعٌن للخلٌل ،
 المعاجم والفهارس. السامرائً، سلسلة 

  غاٌة النهاٌة فً طبمات المراء البن الجزري، الناشر: مكتبة ابن
 هـ ج. برجستراسر.ٖٔ٘ٔتٌمٌة، عنً بنشره ألول مرة عام 

  ،ًغرائب التفسٌر وعجائب التؤوٌل للكرمانً، تح/ د. شمران العجل
بٌروت، د  -جدة، مإسسة علوم المرآن -دار المبلة للثمافة اإلسالمٌة

 ت. 

  غرائب المرآن ورغائب الفرلان للنٌسابوري، تح/ الشٌخ زكرٌا
 هـ.ٙٔٗٔبٌروت،  -عمٌرات، دار الكتب العلمٌة
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  ،تح/ د. دمحم عبدالمعٌد خان، مطبعة غرٌب الحدٌث ألبً عبٌد الماسم
هـ/ ٨ٖٗٔ، ٔالدكن، ط -دائرة المعارف العثمانٌة، حٌدر آباد

 م.١ٙٗٔ

  ،ًٌم إبراهٌم العزباوي، جامعة تح/ عبدالكرغرٌب الحدٌث للخطاب
 هـ.ٕٓٗٔمكة المكرمة،  -أم المرى

  غرٌب المرآن البن لتٌبة، تح/ أحمد صمر، دار الكتب العلمٌة
 م.١7٨ٔهـ/ ١٨ٖٔ

  غرٌب المرآن للسجستانً، تح/ دمحم أدٌب عبد الواحد جمران، دار
 م.١١٘ٔهـ/ ٙٔٗٔ، ٔسورٌا، ط –لتٌبة

 فرٌد المزٌدي، مكتبة نزار  الغرٌبٌن ألبً عبٌد الهروي، تح/ أحمد
 م. ١١١ٔهـ/ ١ٔٗٔ، ٔالسعودٌة، ط -مصطفى الباز

  ًفتح الباري بشرح صحٌح البخاري البن حجر العسمالنً، تح/ عل
 م.ٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔالشبل، دار السالم الرٌاض، ط

 ٔدمشك، بٌروت، ط -فتح المدٌر للشوكانً، دار الكلم الطٌب ،
 هـ.ٗٔٗٔ

 لناع الرٌب )حاشٌة الطٌبً على  فتوح الغٌب فً الكشف عن
الكشاف(، تح/ إٌاد دمحم الغوج، الناشر: جائزة دبً الدولٌة للمرآن 

 م.ٖٕٔٓهـ/ ٖٗٗٔ، ٔالكرٌم، ط

  فٌض المدٌر شرح الجامع الصغٌر للمناوي، المكتبة التجارٌة
 هـ.ٖٙ٘ٔ، ٔمصر، ط -الكبرى

  ،تح/ مكتب تحمٌك التراث فً الماموس المحٌط للفٌروزآبادي
 م.ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ، ٕسسة الرسالة، طمإ

  ،كتاب فٌه لغات المرآن للفراء، تح/ جابر بن عبدهللا السرٌع
 هـ.ٖ٘ٗٔ

  ،تح/ عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجً الماهرة، الكتاب لسٌبوٌه
  م.١٨٨ٔهـ/ ٨ٓٗٔ، ٖط

 تح/ د. علً دحروج، الناشر: ، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي
  م.١١ٙٔ، ٌٔروت، طب –مكتبة لبنان ناشرون 

  مكتبة  ،عن أسامً الكتب والفنون لحاجً خلٌفةكشف الظنون
 م.١ٗٔٔبغداد  –المثنى

  تح/ علً حسٌن البن الجوزي، من حدٌث الصحٌحٌن كشف المشكل
 البواب، الناشر: دار الوطن الرٌاض.
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 ،هـ.ٗٔٗٔ، ٖدار صادر بٌروت، ط لسان العرب البن منظور 

 ون بإسناده إلى ابن عباس، تح/ صالح اللغات فً المرآن البن حسن
 م.١ٗٙٔهـ/ ٖ٘ٙٔ، ٔالدٌن المنجد، مطبعة الرسالة، الماهرة، ط

  المبسوط فً المراءات العشر ألبً بكر النٌسابورّى، تح/ سبٌع
 م.١٨ٔٔدمشك،  –حمزة حاكٌمً، مجمع اللغة العربٌة

 مجاز المرآن ألبً عبٌدة، تح/ دمحم فواد سزگٌن، مكتبة الخانجى– 
 هـ.٨ٖٔٔماهرة، ال

  /مجمع اآلداب فً معجم األلماب لكمال الدٌن الفوطً الشٌبانً، تح
وزارة الثمافة واإلرشاد  -دمحم الكاظم، مإسسة الطباعة والنشر

 هـ.ٙٔٗٔ، ٔاإلسالمً، إٌران، ط

 المجلس األعلى للشئون  -المحتسب البن جنً، وزارة األولاف
 م.١١١ٔهـ/ ٕٓٗٔاإلسالمٌة الماهرة، 

 تح/ ، ر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز البن عطٌةالمحر
، ٔبٌروت، ط –عبدالسالم عبدالشافً دمحم، دار الكتب العلمٌة

 هـ.ٕٕٗٔ

  ،تح/ د. عبدالحمٌد هنداوي، دار المحكم والمحٌط األعظم البن سٌده
 م.ٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔالكتب العلمٌة بٌروت لبنان، ط

 دٌن المفطً، تح/ حسن الدمحمون من الشعراء وأشعارهم لجمال ال
 م.١7ٓٔهـ/ ١ٖٓٔمعمري، وحمد الجاسر، دار الٌمامة، 

  ،خلٌل إبراهم جفال، دار إحٌاء التراث تح/ المخصص البن سٌده
 م. ١١ٙٔهـ/ 7ٔٗٔ، ٔبٌروت، ط –العربً

  ،ًالدٌن الحنبل ًّ مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبماع لصف
 هـ.ٕٔٗٔ، ٔدار الجٌل، بٌروت، ط

 المطالع فً تناسب المماطع والمطالع للسٌوطً، تح/ د.  مراصد
عبدالمحسن بن عبدالعزٌز العسكر، مكتبة دار المنهاج للنشر 

 هـ.ٕٙٗٔ، ٔالسعودٌة، ط -والتوزٌع، الرٌاض

  ،مسند اإلمام أحمد، تح/ شعٌب األرنإوط وآخرٌن، مإسسة الرسالة
 م.ٕٔٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٔط

  المكتبة العتٌمة ، ماضً عٌاضعلى صحاح اآلثار للمشارق األنوار
 ودار التراث.

 تح/ د. حاتم صالح ، مشكل إعراب المرآن لمكً بن أبً طالب
 .هـ٘ٓٗٔ، ٕبٌروت، ط –الضامن، مإسسة الرسالة
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  ،ًالمكتبة العلمٌة، بٌروتالمصباح المنٌر للفٌوم. 

  ،ًالمطلع على أبواب الممنع للبعلً الحنبلً، صنع/ دمحم بشٌر اإلدلب
 م.ٕٓٓٓهـ/ ٕٔٗٔ، ٖسالمً، طالمكتب اإل

 ٕالمعاجم العربٌة بٌن االبتكار والتملٌد د. أحمد طه سلطان، ط ،
 م.ٕ٘ٓٓهـ/ ٕٙٗٔ

 جامعة  -معانً المراءات لؤلزهري، مركز البحوث فً كلٌة اآلداب
 م.١١ٔٔهـ/ ٕٔٗٔ، ٔالملن سعود، السعودٌة، ط

 ًمعانً المرآن لؤلخفش، تح/ هدى محمود لراعة، مكتبة الخانج 
 م.١١ٓٔهـ/ ٔٔٗٔ، ٔالماهرة، ط

  معانً المرآن للفراء، تح/ دمحم علً النجار وآخرٌن، الدار المصرٌة
 .ٔمصر، ط –للتؤلٌف والترجمة

  دمحم علً الصابونً، جامعة أم المرىتح/ معانً المرآن للنحاس- 
 هـ.١ٓٗٔ، ٔمكة المكرمة، ط

 الكتب معانً المرآن وإعرابه للزجاج، تح/ عبدالجلٌل شلبً، عالم– 
 م.١٨٨ٔهـ/ ٨ٓٗٔ، ٔبٌروت، ط

 معترن األلران فً إعجاز المرآن للسٌوطً، دار الكتب العلمٌة- 
 م.١٨٨ٔهـ/ ٨ٓٗٔ، ٔلبنان، ط –بٌروت

  معجم األدباء لٌالوت الحموي، تح/ إحسان عباس، دار الغرب
 م.١١ٖٔهـ/ ٗٔٗٔ، ٔاإلسالمً، بٌروت، ط

 رٌم د. دمحم حسن جبل، المعجم االشتمالً المإصل أللفاظ المرآن الك
 م.ٕٓٔٓ، ٔالماهرة، ط -مكتبة اآلداب

 م. ١١٘ٔ، ٕمعجم البلدان لٌالوت الحموي، دار صادر، بٌروت، ط 

  المعجم الكبٌر للطبرانً، تح/ حمدي بن عبدالمجٌد السلفً، مكتبة
 .ٕالماهرة، ط –ابن تٌمٌة 

 بٌروت،  -معجم المإلفٌن لعمر رضا كحالة الدمشمً، مكتبة المثنى
 دار إحٌاء التراث العربً بٌروت.

  ،ًتح/ د. أحمد مختار عمر، طبعة معجم دٌوان األدب للفاراب
هـ/ ٕٗٗٔمإسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، الماهرة، 

 م.ٖٕٓٓ

 ٕالمعرب للجوالٌمً، تح/ أحمد دمحم شاكر، مطبعة دار الكتب، ط ،
 م.١ٙ١ٔهـ/ ٨١ٖٔ
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 عبدالمعطً أمٌن للعجً، دار معرفة السنن واآلثار للبٌهمً، تح /
 م.١١ٔٔهـ/ ٕٔٗٔ، ٔالوفاء المنصورة، ط

  مفحمات األلران فً مبهمات المرآن للسٌوطً، تح/ د. مصطفى
هـ/ ٖٓٗٔ، ٔبٌروت، ط –دٌب البغا، مإسسة علوم المرآن، دمشك

 م.١٨ٕٔ

  المفردات فً غرٌب المرآن للراغب األصفهانى، تح/ صفوان
، ٔدمشك بٌروت، ط -، الدار الشامٌةعدنان الداودي، دار الملم

 هـ.ٕٔٗٔ

  تح/ عبدالسالم هارون، دار الفكر اللغة البن فارسمماٌٌس ،
 م.١7١ٔهـ/ ١١ٖٔللطباعة والنشر 

 م.ٕ٘ٓٓالماهرة،  -من بالغة المرآن ألحمد البٌلً، نهضة مصر 

  ًالمهذب فٌما ولع فً المرآن من المعرب للسٌوطً، تح/ التهام
بإشراف صندوق إحٌاء التراث  -طبعة فضالةالراجً الهاشمً، م

اإلسالمً، المشترن بٌن المملكة المغربٌة ودولة اإلمارات العربٌة 
 المتحدة.

  نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور للبماعً، دار الكتاب
 اإلسالمً، الماهرة.

  النكت فً المرآن الكرٌم ألبً الحسن المٌروانً، تح/ د. عبدهللا
هـ/ ٨ٕٗٔ، ٔبٌروت، ط –ل، دار الكتب العلمٌةعبدالمادر الطوٌ

 م.7ٕٓٓ

 تح/ طاهر أحمد ، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر البن األثٌر
هـ/ ١١ٖٔالزاوى، ومحمود دمحم الطناحً، المكتبة العلمٌة، بٌروت، 

 .م١7١ٔ

 لهداٌة إلى بلوغ النهاٌة فً علم معانً المرآن وتفسٌره وأحكامه، ا
مكً بن أبً طالب، المحمك: مجموعة وجمل من فنون علومه، ل

جامعة  -رسائل جامعٌة بكلٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً
 م٨ٕٓٓهـ/ ١ٕٗٔ، ٔالشارلة، ط

  الوجوه والنظائر ألبً هالل العسكري، تح/ دمحم عثمان، مكتبة
 م.7ٕٓٓهـ/ ٨ٕٗٔ، ٔالثمافة الدٌنٌة، الماهرة، ط

 ًعمر الزاهد  ٌالوتة الصراط فً تفسٌر غرٌب المرآن ألب
تح/ دمحم بن ٌعموب التركستانً، مكتبة العلوم المعروف بغالم ثعلب، 

  .مٕٕٓٓهـ/ ٖٕٗٔ، ٔالسعودٌة/ المدٌنة المنورة ط -والحكم
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 الكرآنية اللرمية فهرس اآليات

 السورة رقنها اآلية م

ختاـ سػرة   نميغ ٔ
 الفاتحة

 البقخة ٚٛٔ چپڀڀڀڀٺٺچ ٕ

ۅ ۉ ۉ ې ې   ۋ ۅ    چ  ٖ

 چې  ې 

 نؿ عسخاف ٗٗ

 الشداء ٖ چں ں ڻ ڻ  چ ٗ

 الشداء ٖٚ چې ى  ى ائ  چ ٘

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی چ ٙ

 چی ی ی

 الشداء ٔ٘

ۀ  ہ ہ ہ ہ چ  ٚ

 چھ ھھ  

 السائجة ٖٔ

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  چ ٛ

ىئ ىئ یی ی ی جئ 

 چ

 األنعاـ ٖٚ
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 السورة رقنها اآلية م

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  ٜ

 چپڀ 

 األنعاـ ٗٚ

 األعخاؼ ٕٔ چۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ    ۇئ ۇئ  چ  ٓٔ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ٔٔ

 چک ک ک ک

 األعخاؼ ٚٙٔ

ٻ ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ    چ  ٕٔ

 چڀ ٺ ٺ 

 األنفاؿ ٙٗ

 ىػد ٘ چۇئ ۆئ         ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ چ  ٖٔ

 ىػد ٓٗ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ  ٗٔ

 ىػد ٕٙ چجت حت خت مت          ىت يت جث مث چ  ٘ٔ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   چ ٙٔ

 چې     ې ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 ىػد ٜٙ

ىئ ی  ی ی ی     جئ چ  ٚٔ

 چحئ مئ     ىئ  

 ىػد ٔٚ
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 فهرس املوضوعات

 الرفحة السهضــــــــــــــهع

 مقجمة 

 تسييج 

 األول: التعخيف باإلمام الكخماني، وكتابو 

 الثاني: تعخيف الغخيب، ونذأتو 
 السبحث األول: ما خالف الدياق 

 ختالف الميجات ما سبب غخابتو االسبحث الثاني: 

 ما سبب غخابتو العجسة السبحث الثالث: 

 السبحث الخابع: ما وصفو الكخماني بالغخابة وليس بغخيب 

 الخاتســــــــــــــة 

 أىم السرادر والسخاجع 

 فيخس اآليات القخآنية الكخيسة 

 فيخس السهضهعات 
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