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 قررااا  السرب يف ال من حررز اممراين إبراز املعاين شرح الشاطبية املسمى:هذا كتاب 
اإلمرراا : دبررر الرررإن بررن إ اديرر  :  أتليرر ،  هررر590لإلمرراا الشرراطت املترر يف  رر ة ، 

 .هر665املت يف   ة ، (1)املعروف بر : أيب شامة،  بن إبراهيم
 

 خطبة الكتاب
 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ 

(1) 
 َك َرمْحَاانً رَِحيماً َوَمْوِئلَ َبَدْأُت بِِبْسِم ْاهللُ يِف النهْظِم أوهاَل تـََبارَ 

أي قرمت لفر  بسرم ا الررإن الررحيم يف أوم  همر  هرذا دقرام بررأ  ب رذا 
إذا قرمته فالباا اموىل لتعردة الفع  والثا ية ه  اليت يف أوم البسملة أي برأ  هبذا 

والرر هم اعمرر  ب علررمج دلررى ارر  ال لمررا  الرريت ا تهمررت شررعرا ف رر   عرر   .اللفرر 
 ا أو مصرررحب لالرره والررلا يف الرر هم للع ررر املعلرر ا مررن ي ررة القرد ررة وهرر  قا مررة م هرر

أي أ   أحب  العرررب أي يف  همرر  ، مقرراا اإلفررافة كق لرره يفعرراىل )يف أ   امحب ( 
 زله م زلة املعرروف املشر  حب يففراله لره برذلأ أو أحبا  يف هرذا الر هم  زلره م زلرة امل ير   

أو د  ن املصررحب ، )هذا من شيعته وهذا من دروه( احلافر فأشاحب إليه كق له يفعاىل 
يف م ف  احلام أي م ه ما وأوه  عت مصرحب حمذوف أي يف أن  همت  هما أوم 
أي أ ررره مبت رررر   دسررربو إليررره وهررر   هرررم قصررريرب دلرررى حبوي واحرررر يف مرررذاهمج القرررراا 
، السررربعة مررر يزب بسررربمج مرررا اشرررتملت دليررره مرررن الرمررر ز وقرررر يفشررربه بررره قررر ا يف زما  رررا 

 م من  لأ مسل ه خمتصرا هلا وم  م من عري الرمر ز بريريهرا ومر  م مرن  هرم يف فم 
زا  حبوادرة أيب يعفرر املررين ودعقر ب احل ررم  وللر  البرزاحب ، مذاهمج القرراا العشررب 

فيمررا الترراحب والف رر  للمتقرررا الررذي هرر  أيفقررى وأدلررم فررامل  يف ق لرره أوه دلررى هررذا 
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ن يف  ن امل  بره من الت  دن دلى أن وجي ز أ، ال يه لإلطلق م ه عري م صرف 
د  ن أوه ظررف زمران داملره بررأ  أو الر هم أي بررأ  يف أوم  همر  بسرم ا أو 

)فسرا    الشرراب وك رت ، برأ  بسم ا يف  هم  ال اق  أوه ف   كقر م الشرادر 
حقرو والربكة كثرب اخلري وزاي يفه وايفساده وش ا مبراحب  أي زا رر  ا ومرا ه دت، (  قبل

)إ  -فيرره ذلررأ دقرررحب يف هزمرره ومررا دتعلررو برره كق لرره يفعرراىل )وهررذا ذكررر مبرراحب  أ زل رراه(
أي كثررري لرري ذلررأ ومررا دتعلررو بره مررن اميررر ويفبرراحب  يففادرر  ، أ زل راه يف ليلررة مباحبكررة( 

وقير  إ ره فعر    دتصررف أ رل ه دقرام ، م ه كتعاظم مرن العهمرة ويفعراىل مرن العلر  
  البسملة بق له حبإا  حبحيما وزا  ق له وم  ل وهذا املع  ب كم  لف، دتباحب  وعريه 

املريرر  واملل ررأ وهرر  وإن   د ررن لفهرره  بررت ، زا   لرر م الرر او في ررا حسرر ا وامل  رر  
)وإىل ا -اإلطلق دلى ا يفعاىل من حيث ال ق  فمع اه  بت حن  )إليه مريع م(

ي يفباحب  من حبإن حبحيم أو يف حام  املصري( وا تصاب الثلثة دلى التمييز أو احلام أ
ك  ه كرذلأ أو د رن م صر ع  دلرى املررح وال ال رلا دلرى يفبراحب  وهرذا حنر  قر هلم 
احلمررر ا احلميرررر ودتعلررو هبرررذا البيرررت ألررا  كثرررريب ذكر هرررا يف ال بررري وا رررت في ا مرررا 

 دتعلو بشرح البسملة يف كتاب مفر  وعريه وا أدلم

(2) 

  َريبِِ َعَلى اِلرهَضا ُُمَمهٍد اْلُمْهدى إََل النهاِس ُمْرَسلَ َوثـَنـهْيُت َصلهى للاُ 

أي ث يت بصلى ا أي هبذا اللفر  كمرا قرام بررأ  ببسرم ا أو دلرى إفرماحب 
القررر م أي بقرررر    ررررلى ا أو ث يرررت علصررررلب فقلررررت  رررلى ا فم فرررر   ررررلى ا 

مطلررو أو مفعرر م برره   صررمج دلررى إ ررقاض اخلررافه يف ال يرره اموم ودلررى أ رره مفعرر م
إن قل ا إ ره دلرى إفرماحب القر م و رلى ا لفهره لررب مع راه  دراا والرفرى  عر  ذي 

أو املرفرى أي ، الرفى أي الراف  من ق لره يفعراىل )ولسر ف دعطيرأ حببرأ ف فرى( 
الذي احبيف اه ا يفعاىل أو الذي درفيه د ا القيامة أي دعطيه مرا درفريه مرن الشرفادة 

بفرت  التراا وفرم ا ، رئ ق لره يفعراىل يف رلرر طره )لعلرأ يفرفرى( وق، وعريها فريفى 



 -4- 

اعا بني املع يني وق له حممر برم أو دط  بيران وامل رري ا رم مفعر م مرن أهرردت 
الش ا ف   م ري من ا يفعاىل أهراه إىل للقه حتفة هلم فأ قرذ بره مرن أ رعره مرن 

قرام كرران ال رت حب رر م  ودرن امدمررن درن أيب  رراح، ال راحب وأ للره اع ررة مر  امبررراحب 
ألريرره أبرر  ، د ررا د م )اي أد ررا ال رراأ إرررا أ  حبإررة م ررراب(   ررلى ا دليرره و ررلما 

حممر الراحبم  يف مس ره ه ذا م قطعا وحبوي م   ه بذكر أيب هردررب فيره ويف مع راه 
، ومر ل حرام مرن ال رمري يف امل رري ، ق له يفعاىل )وما أحب ل ا  إه حبإة للعاملني( 

  ز أن د  ن متييزا كما  بو يف يفباحب  حبإا  أي امل ري إحب اله وا أدلموجي

(3) 

 َوِعْْتَتِِه ُثَُ الصهَحابَِة ُُثِ َمْن َتَلُهْم َعَلى ْاأِلْحَساِن ِِبخَلرْيِ ُوبهلَ 

فقررام   ررلى ا دليرره و ررلم رر   مالررأ بررن أ ررع حبإرره ا دررن درر ب حب رر م ا 
وقرررام اعررر هري دررر ب اإل سررران  سرررله وحبهطررره ، امقربررر ن هرررم أهلررره ام  ررر ن ودشررررييفه 

قلرررت وهررر  معررر  قررر م الليرررث دررر ب الريررر  أوليررراله دعررر  الرررذدن د صررررو ه ، ام  ررر ن 
ود تم ن ممره ودع  ن بشأ ه وليع مرا  ال اظم علع ب ا  من دق  دليه هذا اه م 

وهم الرذدن يراا فري م  وإرا مرا ه املؤم  ن م  م  لى ا دليه و لممن دشريب ال ت 
احلررردث )وإين كحب  فرري م ثقلررني كترراب ا ودرر ة( ويف حبوادررة م فرر  درر ة )وأهرر  

، وقرر  ر  ، وكأن ذلأ يففسري للع ب وأه  بيتره هرم رلره مرن أزوايره وأقاحببره ، بييت( 
 رر   دررن كيفيررة الصررلب دليرره فقررام ق لرر ا الل ررم  رر    ررلى ا دليرره و ررلمأن ال ررت 

ف أ ره فسرر ، رم حممرر ويف حبوادرة دلرى حممرر ودلرى أزوايره وذحبدتره  دلى حممر ودلى
اآلم  رررا يف احلرررردث اآللرررر فل رررذا ملرررا  رررلى دلرررى ال رررت  رررلى دلرررى د يفررره ب دلرررى 
الصحابة وإن كان بع  م  الل يف الع ب ليعم اعمي  ب دلى التابعني هلم إبحسان 

إلحسران أو دلرى طردقرة ومع  يفلهم يفبع م وق له دلى اإلحسان أي دلى طلرمج ا، 
اإلحسان أو دلى ما في م من اإلحسان أو د  ن دلى  عر  البراا كمرا يفة يف ق لره 
وليع دلى قرر ه متأكل ويف يفل فمري مفر  مرف ع مست  دا ر دلى لف  من ووبل 
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ا  واب  وه  املطر الريزدر وأ له الصفة ولذلأ ا  دلى فع  كشراهر وشر ر وهر  
مررن أحررر ال ررمريدن ين يفلهررم إمررا املرفرر ع العا ررر دلررى التررابعني م صرر ب دلررى احلررام 

وإمرررا امل صررر ب العا رررر دلرررى الصرررحابة أي مشرررب ني ال بررر  يف كثررررب لرررريهم أو د ررر ن 
حاه م  ما معا كق له لقيته حباكبني فإن كان حاه من املرف ع املفر  ف يه اعه إلره 

وجير ز أن ، ا رردن عخلرري دلى معر  مرن وعخلرري متعلرو بر بل مرن حيرث مع راه أي ي
دتعلو بتل أي يفبع هم عخلري دلى ما في م من اإلحسران وإن يعل را دلرى  عر  البراا  

 كان ق له عخلري دلى هذا التقردر كالتأكير له والتفسري وا أدلم

(4) 

 َوثـَلهْثُت أنه ْاََلَْمَد َّلِلِ داِئماً َوَما لَْيَس َمْبُدوًءا بِِه أْجَذُم اْلَعلَ 

وثلثررت مثرر  ث يررت يف أ رره فعرر  دتعرررج لرررف اعررر في رر ز يف أن بعرررها الفررت  
وال سرررر فررررالفت  دلررررى يفقررررردر عن احلمررررر وال سررررر دلررررى معرررر  فقلررررت إن احلمررررر ا 
و ا ما  ع   بتا وه  حام من احلمرر أو مرن ا رم ا أو  عرت مصررحب حمرذوف أي 

لت ا وا ررم لرريع فررمري إرررا مسررتمرا ومررا مبترررأ وهرر  م  رر لة ولرريع مبرررواا برره  رر
مست  دع   دلى ما ومبرواا لربها واهلاا يف بره دا ررب دلرى احلمرر أو دلرى ا رم ا 
يفعرراىل دلررى يفقررردر بررذكره أو ع رره وبرره م صرر ب افرر   بررروا أو مرفرر ع مبررروا فررمري 
دا رررر دلرررى مرررا أي وكررر  كرررلا لررريع ذلرررأ ال رررلا مبررررواا عحلمرررر أيرررذا العرررل أي 

ص الف ررر  فأيرررذا لررررب املبتررررأ الرررذي هررر  مرررا واعرررزا أ رررله مقطررر ع امدلرررى أي  قررر
القطرر  والعررلا بفررت  العررني دلزمرره املررر وهرر  الرفعررة والشرررف وأيفررى برره يف قافيررة البيررت 
دلررى لفرر  املقصرر حب ولرريع هرر  مررن عب قصررر املمرررو  الررذي ه جيرر ز إه يف فررروحبب 

مرا وذلرأ أ ره الشعر ب  مي ن إله دلى ويه رلر  ا غ يف ك  كلا  ثرا كان أو  ه
ملا وق  أ  ن اهلمرزب ب إ ره قلب را ألفرا فرايتم  ألفران فحرذف أحرريتا كمرا يفة يف 
عب وقرر  إررزب وهشرراا دلررى حنرر  السررماا والرررداا وه ررذا  قرر م يف كرر  مررا وحب  يف 
هذه القصريرب مرن هرذا البراب يف ق افي را كق لره فرأ العرل أحراض بره الر ه فت  ر  مرن 
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ر دلررى الرر ه دررن يررل أمامررا يفة يف حشرر  امبيررا  كق لرره الرربل وإن افتحرر ا اعررل بعرر
وحررو لرر ج عدررر ومررا   ررا لرر ج واي جررع أيرررج فررل ويرره لررذلأ إه أ رره مررن عب 
قصرر املمرررو  ب جير ز يف م فرر  العرل أن د رر ن مرف درا وم صرر ع ومرروحبا من أيررذا 

 لره  ر اا)أيرمج اله رر لريع ، العل من عب حسن ال يه ف   كما يف بيرت ال ابريرة 
دروج اله ر عحلركا  الثل  وأشاحب  ا يف د ز هرذا البيرت إىل حرردث لريره ، ( 

ك  كلا ه    لى ا دليه و لمأب   او  يف    ه دن أيب هردرب قام قام حب  م ا 
، قام اخلطايب مع اه امل قط  امب  الذي ه  هاا له ، دبرأ فيه عحلمر ا ف   أيذا 

ردث مر ررل وحبوي أقطرر  م فرر  أيررذا وحبوي )  دبرررأ فيرره بررذكر قلررت وحبوي هررذا احلرر
فت ررر ن البسرررملة دلرررى هرررذا إذا اقتصرررر دلي رررا خمريرررة مرررن د ررررب العمررر  هبرررذا ، ا( 

احلررردث ولرر  أن ال رراظم حبإرره ا قررام وث يررت أن احلمررر وثلثررت  ررلى ا ل رران أوىل 
وويره مرا ذكرر أ ره ،   رلم لى ا دليره و يفقرميا لذكر ا يفعاىل دلى ذكر حب  له ا 

أحبا  أن خيرررتم لطبتررره عحلمرلرررة فرررإن ذكرررر ا يفعررراىل قرررر  ررربو علبسرررملة ف ررر  كق لررره 
  بحا ه يف رلر   حبب والصافا  )واحلمر ا حبب العاملني( وا أدلم

(5) 
 َوبـَْعُد َفَحْبُل للِا ِفيَنا ِكَتابُُه َفَجاِهْد بِِه ِحْبَل اْلِعَدا ُمَتَحبِِلَ 

هذه اخلطبة أذكر بعه ما ياا يف ف ا   القررن العزدرز وف ر  قرا ره أي وبعر 
وحبرر  ا مبترررأ وفي ررا متعلررو برره مررن حيررث املعرر  دلررى مررا  فسررر برره احلبرر  أو د رر ن 

وجيرر ز أن د رر ن في ررا هرر  ،  ررلة مل  رر م حمررذوف أي الررذي في ررا وكتابرره لرررب فحبرر  
فحبر  حبابطرة لل رلا  را قبلره اخلرب وكتابه لرب مبترإ حمذوف أي هر  كتابره والفراا يف 

وما عة من يف هم إفرافة بعرر إىل حبر  والعررب يفسرتعري لفر  احلبر  يف الع رر وال  رلة 
واملرر  ب وا قطادرره يف  قرريه ذلررأ فلررذلأ ا ررتعري للقررررن العزدررز م رره و ررلة بررني ا 

ويراا درن ابرن مسرع   حبفر  ، يفعاىل وبني للقه من متسرأ بره و ر  إىل  احب كرامتره 
، أ رره القررررن ، عررريه يف يففسررري ق لرره دررز ويرر  )وادتصررم ا لبرر  ا ايعررا( ا د رره و 
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ويف كترراب ال مررذي مررن حررردث احلرراحب  امدرر حب دررن دلرر  حبفرر  ا د رره يف حررردث 
ويف كتاب أيب ب ر برن أيب شريبة ، ط د  يف و   القررن قام )ه  حب  ا املتني( 
قرام كتراب ا  ا دليره و رلم  رلىيف ث اب القررن دن أيب  عير اخلرحبي أن ال رت 

 رلى ا وفيه دن ابن شرد  اخلزادر  أن ال رت ، حب  ممرو  من السماا إىل امحب  
، قررام إن هررذا القررررن  رربمج طرفرره بيررر ا وطرفرره عدرررد م فتمسرر  ا برره  دليرره و ررلم

وق له ف اهر به أي علقررن العزدز كمرا قرام يفعراىل )فرل يفطر  ال رافردن وياهررهم بره 
أي ل  ه وأ لته وبراهي ه واحلب  ب سر احلاا الراهية ومتحبل حام ، ا ا كبريا( ي 

مررررن فادرررر  ف اهررررر دقررررام حتبرررر  الصررررير إذا ألررررذه عحلبالررررة وهرررر  الشررررب ة وا ررررتعم  
 الت ا ع يف هذا البيت والذي بعره وه  مما دعر من الفصاحة يف الشعر وعريه

(6) 

 ًة َجِديداً ُمَواليِه َعَلى اْلِْدِِ ُمْقِبلَ َوَأْخِلْق بِه إْذ لَْيَس ََيُْلُق ِجده 

أللو به يفع مج أي ما أللقه عجملاهرب به أي ما أحقه بذلأ دقام ه  لليرو 
ب ذا أي حقيو به وإذ ه ا يفعلي  مثل ا يف ق له يفعاىل )ولن د فع م الير ا إذ ظلمرتم( 

ذلرأ للقرررن ودقام أللو الث ب للو إذا بلى ويّرب متييز وه  فر البلى دسرتعاحب ، 
العزدز ملا ياا يف احلردث دن ابن مسع   م ق فا ومرف دا إن هذا القررن حب  ا ه 

ألريرره احلرراف  البي قرر  يف كترراب املرررل  ، يف ق رر  د ا برره وه خيلررو دررن كثرررب الررر  
أي ه حيررر  لرره البلررى  شررر ا دررن كثرررب يفررر ا ه ويف رررراحبه ومررروحب الزمرران دليرره ويردررررا 

عررريم وهرر  العهمررة والعررزب والشررررف وا تصررابه دلررى احلررام مرررن فعيرر  مررن اعررر بفررت  ا
فررمري خيلررو العا ررر دلررى القررررن العزدررز أو دلررى املرررح وم اليرره  عرر  مصررافيه وملزمرره 
العام   ا فيه وه  مبترأ ودلى اعر لرربه ف ر  الرة مسرتأ فة أي حصر  دلرى اعرر 

 رمري املقررحب يف اخلررب وا تقر دليه واعر ب سر اعريم فرر اهلرزم ومقربل حرام مرن ال
الراي  دلى م اليه أي ا تقر دلى اعر يف حام إقباله دليه واحتفاله به دمل ودلما 

وجي ز أن د  ن م اليه فاد  يردرا ، دشري إىل ما كان امول ن دليه من اههتماا به 
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في رر ن  عرر  يردرررا لرره وإن كرران حرراه مررن القررررن العزدررز لفهررا حنرر  حبأدررت زدرررا كرميررا 
أحررها أن د ر ن حراه ومقربل ، مه ودلرى هرذا د ر ن يف دلرى اعرر ثلثرة أويره عل

والثالرررث أن د ررر ن ، والثررراين أن د ررر ن معمررر م مقررربل قررررا دليررره ، حرررام بعرررر حرررام 
معم م م اليه أي للذي واهه دلى اعر حص  له العرز والشررف ود رر هرذا جير ز أن 

يه وه  د  م إىل فر اهلرزم وا د  ن اعر هاه ا من اعر يف اممر وه  اهيت ا  ف
 أدلم

(7) 

 َوقَارِئُُه اْلَمْرِضيُّ قـَره ِمثَالُُه كَاالتْـُرِج َحالَْيِه ُمِرحًيا َوُموَكلَ 

 هررم يف هررذا البيررت مررا ثبررت يف الصررحيحني مررن حررردث أيب م  ررى امشررعري 
لقرررن مثر  املرؤمن الرذي دقررأ ا  لى ا دليه و رلمحبف  ا د ه قام قام حب  م ا 

فق له وقاحب ه مبترأ واملرف   رفته ، مث  اميفرية حبحي ا طيمج وطعم ا طيمج احلردث 
وأحبا  برره يففسررري املررؤمن املررذك حب يف هررذا احلررردث م رره لرريع املرررا  برره أ رر  اإلميرران برر  

ويف كتررراب ال مرررذي مرررن حرررردث  ررر يمج حبفررر  ا د ررره درررن ال رررت ، أ رررله وو رررفه 
واعملرة مرن ق لره قرر مثالره ، من ا تح  حماحبمه  ما رمن علقررن  لى ا دليه و لم

هرر  لرررب املبتررررإ وقررر  عررر  ا ررتقر أي ا ررتقر مثالررره مشرراهبا ل يفرررر  وجيرر ز أن د ررر ن 
املرفرر  لرررب املبترررإ أي ه دعررر قرراحبال للقررررن إه مررن كرران مرفرر  الطردقررة ب ا ررتأ   

املبترررإ وفيرره الررة فعليررة فقررام قررر مثالرره كرراميفر  وجيرر ز أن د رر ن قررر وحررره هرر  لرررب 
فررررمري دا ررررر دلررررى القرررراحبئ أي قررررر  دي رررره أو ا ررررتقر أمررررره ب يرررر   حبيررررا  امبررررراحب ب 
ا تأ   الة ا ية بق له مثاله كاميفر  فق له كاميفر  لرب مثاله ودلرى هرذا جير ز أن 

واميفرر  بتشرردر اعريم واميفرر   ، د  ن قر  داا كمرا يفقر م زدرر العاقر  أقرر ا دي ره 
يتا مسرتقيم يف وزن البيرت وإررا التراحب لريرة التشرردر للفر  احلرردث عل  ن لريتان وكل

وحاليه برم اشرتمام مرن اميفرر  ومرحيرا ومر كل حراهن مرن اميفرر  دقرام أحباح الطيرمج 
 إذا أدطى الرا حة ورك  الزحبع وعريه إذا أطعم وا أدلم
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(8) 

َقلَ ُهَو اْلُمْرَتَضى َأمًّا ِإَذا َكاَن أُمهًه َوََيهَمُه ِظلُّ   الرهزَانَِة قـَنـْ

فسرررر هبرررذا البيرررت مرررا د ررراه بق لررره املرفررر  فق لررره هررر  فرررمري القررراحبئ املرفررر  أو 
فمري القاحبئ م  اإلدررا  درن و رفه عملرفر  م ره أعر  د ره ق لره املريف ر  أمرا إىل 

وجيرر ز أن د رر ن هرر  املريف ررى لرررب ق لرره وقاحب رره املرفرر  ومررا بي  مررا مررن ، رلرر البيررت 
البيررت ادرر ا  وإمررا متييررز ومع رراه القصررر أي هرر  املريف ررى قصررره ق لرره قررر مثالرره رلررر 

يفيم ابه وا تفادا بعلمه وكان  ع   احب ودقام للري  اعام  للخري أمة كأ ه قاا مقاا 
اادا  م ه ايتم  فيه ما يففرق في م من املصاح وم ه ق له يفعراىل )إن إبرراهيم كران 

حب وقررر حبزن الريرر  عل ررم ف رر  حبزدررن أي وق لرره وميمرره أي قصررره والرزا ررة ال قررا، أمررة( 
وقرر حب  بررت وا ررتعاحب للرزا ررة ظررل إشرراحبب إىل هرر م ال قرراحب لرره وا رر احته يف ظلرره وأم رره 
مررن يلررين ال رراقص مررن دقلرره ويعرر  الرزا ررة هرر  الرريت يفقصررره كأ ررا يففتخررر برره ويفتررزدن 
عن يفهلرره ل ثرررب لررلم اخلررري فيرره مبالريررة يف مرحرره ويف احلررردث دررن أ ررع بررن مالررأ 

مررن ارر  القررررن متعرره ا بعقلرره   ررلى ا دليرره و ررلمحبفرر  ا د رره قررام قررام حب رر م 
ودررن دبررر امللررأ بررن دمررري قررام كرران دقررام إن أبقررى ال رراأ دقرر ه قررراا ، حررأ ميرر   

القررن وق قل حام مرن ظر  الرزا رة أي مشرب ا قر قل وكرذا دقررحب يف مرا يراا مثلره ممرا 
ه وا قررا  مع رراه دعمررل والق قرر  امل يررام هرر  م صرر ب دلررى احلررام ولرريع  شررتو كق لرر

ال خم وكان ل سرج ك  دسمى الق ق  والق ق  أد ا ال ثيرمج مرن الرمر  دشرري إىل 
دهرررم الرزا رررة ويف فرهرررا إن قصرررر ال ثيرررمج أو امل يرررام وإن قصرررر الترررا  قررررحب  احلرررام 
 ت يا ومن كلم م يلع فلن ودليه الس ي ة وال قراحب فرإن قلرت درلا دطر  ق لره 

لت حيتم  وي ني أحريتا أن د  ن دطفا دلى معر  املريف رى أي هر  الرذي وميمه ق
احبيف ى أمة وميمه ال قاحب ف   من عب ق له يفعاىل )إن املصرقني واملصرقا  وأقرف ا( 

أي إن الذدن يفصرق ا وأقرف ا ود  ن م م ن البيت ث اا دليه ع ره مريف رى كامر  ، 
ن أمة أي إذا ايفص  هبايفني الصفتني وال يه الثاين أن د  ن معط فا دلى كا، العق  
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أي أن قررراحبئ القرررررن إررررا دريف رررى للقترررراا بررره ودقصرررر لل تفررراع بررره بشررررطني ويترررا أن 
 د  ن يامعا للخري وافر العق  وا أدلم

(9) 

 ُهَو اَْلُرُّ ِإْن كاَن اَْلَِرِي َحَواِرايً َلُه بَِتَحِريِه إََل َأْن تـَنَـبهلَ 

أو د ر ن فرمري ، قصرره الرذي هر  أمرة وافرر العقر  ه  فمري القاحبئ املريف ى 
القرراحبئ مرر  اإلدرررا  دررن يفلررأ امو رراف م رره دريرر  د  ررا اشرر اط ا بق لرره إن كرران 
احلري أي إن كان احلري هبا وهلذا قام بع  م إن إن  عر  إذ ولر  أحبا  ال راظم ذلرأ 

لريررة وإن  لقررام إذ وكرران يفعلرريل والرر زن م افررو لرره فررل حايررة إىل احبيف رراب مررا   دثبررت
فررإن قل ررا هرر  فررمري القرراحبئ بصررفايفه ف رر  بيررت كأ رره ، ثبررت ف رر  لريررة بعيرررب فررعيفة 

أتكير ملا قبله وإن قل ا ه  فمري القراحبئ مطلقرا كران كر  بيرت مسرتقل علريرر  مرن 
دلى أين أق م ق لره بتحردره  رلة احلرري ولريع ، و فه  ا دستحو به اإلمامة واحلردة 

لتحري وق له ح احباي له مع   بي  ما واحلرر اخلرالص مرن املرا  احلري هبا ب  احلري ع
الرررق أي   يفسرر قه   يرراه و  دسررتعبره هرر اه م رره ملررا حتقررو بتررربر القررررن وف ررم معا يرره 

)ومررا - رررير  يف دي رره الررر يا وأهل ررا كق لرره يفعرراىل )ومررا احليرراب الررر يا إه لعررمج وهلرر (
)وه مترررن دي يررأ -رب هلرر  احليرر ان()وإن الررراحب اآللرر، احليرراب الررر يا إه مترراع الريررروحب( 

، إىل ما متع ا به أزوايا م  م زهرب احلياب الرر يا ل فتر  م فيره وحبزق حببرأ لرري وأبقرى( 
إىل عررري ذلررأ مررن اآلاي  يف هررذا املعرر  ومررا أحسررن مررا قالرره الشرراطت حبإرره ا مررن 

)ولر   ر   ،وحبو ا مرن الرر يا أيرا  املشراحبب(  )ملن د   القرراا وحب  فرايفره، قصيرب له 
 )هبا د هرر الرر يا بعرني احتقاحبهرا، لف  رم دمران ك  ز املطالمج(  القراا حني اق ا  م

دعر  ق لره يفعراىل )زدرن لل راأ حرمج الشر  ا ( إىل ، فقيه املعاين عري داين الرذوا مج( 
وما أحلرى ق لره فقيره املعراين ، ق له )ذلأ متاع احلياب الر يا وا د ره حسن املآب( 

طراه ا ف مرا وفق را يف معراين القرررن العزدرز ف رذا هر  الرذي حيتقرر الرر يا دع  مرن أد
د ررر يفلويفررره هلررذه اآلدرررة و ها رهررا ه الفقيررره الررذي هررر  أ ررري الرررذوا مج املتقيررر بلبا ررره 



 -11- 

وحيتمر  ق لره هر  احلرر معراين ، ولرمة أه  الر يا ففقيه املعاين حمرحب دن حبق امشرياا 
واحلررر احبي ال ا رررر اخلرررالص يف وه ررره ،   احلقيرررو ألرررر ذكر هرررا يف ال برررري واحلرررري  عررر

والياا مشر ب لفف ا فروحبب والتحري القصر م  ف ر ويفربر وايت ا  أي دطلمج ه  
امحرررج واهلرراا يف لرره للقررررن العزدررز ويف حتردرره للقرراحبئ أو للقررررن وحرر احباي لرررب ل رران 

بتحردرره وجيرر ز أن د رر ن ، بعررر لرررب أو حررام مررن فررمري احلررري العا ررر دلررى القرراحبئ 
متعلقا ل احباي أي   را له علتحرري أو يف ر ن البراا للمصراحبة أي مصراحبا للتحرري 
فيرره هررذا كلرره دلررى أن د رر ن التقررردر إن كرران احلررري عمو رراف السررابقة واموىل أه 
دتعلررو ق لرره بتحردرره عحلررري كمررا  رربو وق لرره إىل أن يف رربل متعلررو علتحررري أو لرر احباي 

م برر  فام برر  أي ا تفررى ذلررأ مررن املعرراين الرريت حتتمل ررا ومعرر  يف برر  مررا  أو ألررذ ا
 ألفاظ القررن

(10) 

لَ   َوِإنه ِكَتاَب للِا َأْوَثُق َشاِفٍع َوَأْغىن َغَناًء َواِهباً ُمتَـَفضِِ

هررذا حررث دلررى التمسررأ علقررررن العزدررز وحتردرره والعمرر   ررا فيرره لي رر ن القررررن 
متف رل دليره  را دلقراه مرن ثر اب قراايفره  العزدز شافعا له كافيره كر  مرا حيرذحب واهبرا لره

 رلى ا دليره والعم  به ويف الصحي  دن أيب أمامة حبف  ا د ره قرام قرام حب ر م 
اقراوا القررن فإ ه جي ا د ا القيامة شفيعا م حابه اقراوا البقررب ورم دمرران ،  و لم

ويف  ، ب ما فإ مرررا الزهرررراون أتيفيررران دررر ا القيامرررة كأ مرررا عمامتررران حتايررران درررن  ررراح
إن  ر حبب   رلى ا دليره و رلمكتاب ال مذي دن أيب هردرب حبف  ا د ه قرام قرام 

قرام  ،فرر لره وهر  يفبراحب  الرذي بيرره امللرأيف القررن ثلثني ردة شفعت لري  حرأ ع
هذا حردث حسن وأوثو من ق هلم ش ا وثيو أي حم م متني وقر وثو عل م و قة 

ا عرة لره مرن وق دره يف العرذاب وشرفادة عرريه خمريرة وإرا و فه بذلأ من شفادته م
له م ه بعر وق ده فيه والري اا علفت  واملر ال فادرة وفعلره أفعر  كق لره يفعراىل )مرا أعر  

فق له وأع  ع ا أي وأكفى كفادة أي كفادة القررن العزدز أال من كفادرة ، د  ماليه( 
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التف رري  وب رراله مررن عررري  عررريه فررأع  يف هررذا البيررت لرريع فعررل مافرريا ول  رره أفعرر 
وجير ز أن ، الثلث  اجملر  شاذ والقياأ أن دقرام أشرر ع راا أو أال ع راا أو حنر  ذلرأ 

إذا ا تري  أو من ع  عمل ان إذا أقاا به فمع اه دلى اموم أ ه ، دقام ه  من ع  
 ودلى الثراين أ ره  ا رم ال فادرة، ع  من كفادة ما حيذحب حامله مل ا هبا وا   ي  ه 

مقيم دلي ا ه دسأا م  ا وه مي  وه بر مرن يفقرردر م راف حمرذوف قبر  ع راا دلرى 
الررر ي ني أي وأعررر  ذي ع ررراا من املررررا  أن القرررررن أثررررج ذوي ال فرررااي  وأ وم رررم 

ولررأ أن يفقرررحب مثرر  ذلررأ يف ال يرره الررذي برررأ  برره أي والقررررن أكفررى ذوي ، دلي ررا 
أن  قر م التقرردر وأعر  مريرن واملرير   ال فااي  ويفلخريص اللفر  دلرى امويره الثلثرة

ال ررايف وه دتريررري مع رراه دررن ذلررأ يف ال يرر ه كل ررا وإرررا املعرراين الثلثررة يف لفرر  أعرر  
ول ه يفقردر امل اف افذوف للزا  صمج ع اا من أفعر  ه د راف إه إىل مرا أفعر  
ا  بع ه والقررن ليع بعه ال فادة في مج ال صمج كق لأ ه  أفره دبرا عل صمج إذ
كا ت الفراهية يف العبر وه  ليع بعبر وواهيا ومتف ل حاهن من ال مري يف أع  

وقي  ال صمج دلى التمييز كق لأ ه  أع اهم أع وقي  ، العا ر دلى كتاب ا يفعاىل 
إن قل ررررا إن أعرررر   عرررر  أثرررررج فال صررررمج دلررررى التمييررررز وإن قل ررررا علرررر ي ني اآللررررردن 

 هذدن الق لني يف ال تاب ال بري وا أدلم فال صمج دلى احلام وقر بي ا فسا 

(11) 

 َوَخرْيُ َجِليٍس اَل َُيَلُّ َحِديثُُه َوتـَْرَداُدُه يـَْزَداُد ِفيِه ََتَمُّلً 

ولري مث  ق له وأع  كليتا معطر ف دلرى أوثرو وه مير  حردثره  رفة لرري أو 
فإ رره كلمررا   يلرريع أو هرر  لرررب بعررر لرررب من كرر  قرر م م رررحب مملرر م إه القررررن العزدررز

كررررحب حرررل واقتررربع مرررن ف ا رررره مرررا ه دررررل  حترررت احلصرررر وأيرررر دلرررى يفلويفررره ب ررر  
حرف دشر حس ا  ف   لري يليع وكير  مير  حردثره وهر  أحسرن احلرردث كمرا 

مثرر  ،   ررلى ا دليرره و ررلموقررام ال ررت ، قررام  رربحا ه )ا  ررزم أحسررن احلررردث( 
فررأي يلرريع أف رر  ، ان  رراحمج القررررن مثرر  يررراب مملرر ا مسرر ا دفرر ح برره كرر  م رر
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م ه وال  ا  بفت  التاا مصرحب حب  ه يفر درا ويفر ا ا واهلاا املتصلة به يفع   دلى القراحبئ 
أو دلررى القررررن العزدررز من املصرررحب جيرر ز إفررافته إىل الفادرر  وإىل املفعرر م ف رر  كمررا 
 بو يف ق لره بتحردره وال رمري املسرت ن يف درز ا  حيتمر  اممرردن واهلراا يف فيره دا ررب 
دلى ال  ا  وفيره  عر  بره أي درز ا  القرررن علر  ا   مرل ملرا ده رر مرن يفلويفره و ر حبه 
وحلويفه وفصاحته أو دز ا  القاحبئ عل  ا   مل ملا دقتبع من ف ا ره ور ابه ويزد  

وجيرر ز أن د ررر ن ال ررمري يف دررز ا  للررر  ا  ويف فيرره للقرراحبئ ويف ررر ن فيرره دلرررى ، ث ابرره 
و مرر  الرر  ا  د رر م إىل اررام حا رر  يف القرراحبئ وزد ررة لرره وا ظاهرهررا ه  عرر  برره 

 أدلم

(12) 

 َوَحْيُث اْلَفىت يـَْرََتُع يِف ظُُلَماتِِه ِمَن ْالَقرِب يـَْلَقاُه َسناً ُمتَـَهلِِلً 

كررر  درررن القررراحبئ علفرررأ و رررفا لررره علفتررر ب وهررر  للرررو ايررر  جيمررر  أ  ادرررا مرررن 
 ظلمايفره للفرأ أي يف ظلمايفره ال اشر ة مرن م احبا املرلق ودرركع أي دفرزع واهلراا يف

فق لره مرن القررب دلرى هرذا ، القرب ووحشته وإرا أفاف ا إليره مللبسرت ا لره وك  ره في را 
وجي ز أن د  ن ك  علهلما  ، يف م ف  احلام من الهلما  أي  ا حبب من القرب 

ررن من القرب دن أدماله السي ة في  ن من القرب دلى هذا متصل بيلقاه أي دلقاه الق
، وجي ز أن د  ن التقردر دركع من القرب كا  ا يف ظلمايفه ، أي يفيفيه من يفلأ اع ة 

وجي ز أن د  ن ق له يف ظلمايفه من القرب واحب ا دلرى طردقرة القلرمج ممرن اإللبراأ أي 
درررركع يف القررررب مرررن ظلمايفررره واهلررراا يف دلقررراه للفرررأ أو للقرررررن العزدرررز من كررر  واحرررر 

والسرر اا عملررر الرفعرررة واملت لرر  البرررا  ، والسرر ا علقصررر ال ررر ا ، آللرررر م  مررا دلقررى ا
املسررروحب وكليتررا حررام مررن القررررن أي دلقررى القررررن الفررأ يف حررام إفرراايفه وبشاشررته 

ويف يررام  ال مررذي ، وجيرر ز أن د رر ن مررت لل  ررفة لسرر ا ، أي ذا  رر ا أي مسررت ريا 
 رررلى ا دليررره ل رررت دررن ابرررن دبررراأ حبفررر  ا د  مرررا قرررام فررررب بعررره أ رررحاب ا

لبررااه دلررى قرررب وهرر  ه حيسررمج أ رره قرررب فررإذا هرر  قرررب إ سرران دقرررأ  رر حبب امللررأ  و ررلم
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  لى ا دليره و رلمفأدلمه فقام ال ت   لى ا دليه و لمحأ لتم ا فأيفى ال ت 
ويف كتاب ابن أيب شيبة وأوم كتاب ، ه  املا عة ه  امل  ية يف  يه من دذاب القرب 

ترا هبن ام باحبي ر حب يف ف   قاحبئ القرررن العامر  بره ذكرر  بع ر ا يف ال ق  واهب
 ال تاب ال بري وا أدلم

(13) 

 ُهَناِلَك يـَْهِنيِه َمِقيًل َوَرْوَضًة َوِمْن َأْجِلِه يف ِذْرَوِة اْلِعِز جيتُـَلى

ه الأ من يفتمة ق له دلقاه أي دلقاه يف ذلرأ امل ران ب ا رتأ   ق لره د  يره أو 
وجيررر ز أن د ررر ن ه الرررأ ظرفرررا لي ي ررره وه الرررأ دسرررتعم  ظررررف ،  ن د  يررره حررراه د ررر

زمرران وظرررف م رران وكليتررا حمتمرر  ه ررا والهرررف هرر  ه ررا وال رراف لطرراب والررلا 
زا رررب للرهلررة دلررى البعررر والعرررب يف ررزم امليررت أبعررر م زلررة وذلررأ لبعررر امللتقررى كقرر م 

بريادررة البعررر( واهلرراا يف د  يرره شررربان ف رر   )مررن كرران بي ررأ يف الرر اب وبي رره، الشررادر 
للقاحبئ وفمري الفاد  مسرت  دا رر دلرى القرررن أو دلرى القررب فرإن درا  دلرى القرررن  
كان مقيل مفع ه   يا لي  يه من ق هلم ه أ  الري  أه ؤه وأه  ه إذا أدطيته ب يفر  
اهلمرررز فرررروحبب دلرررى لريرررة كسرررر ال ررر ن ولررر  ا رررتعم  لريرررة الفرررت  لقرررام د  ررراه وإن درررا  

 مري دلى القرب كان مقيل متييزا من ق هلم ه رأ   الطعراا أي لرذ   طعمره وطراب ال
واملقيرر  م فرر  القا لررة وهرر  اه رر احة يف ، وحبوفررة دطرر  دلررى مقرريل عهدتبرراحبدن 

و ررن ال  رراحب وه دشرر ض في ررا  رر ا أي دصررري لرره القرررب كاملقيرر  وكالروفررة بثرر اب قرررااب 
ة احلا رلة لره حي  رذ ويف احلرردث القررب حبوفرة القررن والعم  به درب بذلأ درن الراحر

واهلراا يف ومرن أيلره للقرررن ومرفر ع جيتلرى ، من حباي  اع ة أو حفرب من حفر ال راحب 
للقررراحبئ ودتعلرررو بي تلرررى مرررا قبلررره مرررن اجملرررروحبا  وذحبوب كررر  شررر ا أدرررله يف رررم ذالررره 
ن ويف سررر وجيتلررى مع رراه د هررر إليرره عحبزا مررن قرر هلم ايتليررت العررروأ ودرررب بررذلأ درر

 دهم أمره ف    ا  من ك  رفة وا أدلم
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(14) 

 يـَُناِشُده يف إْرَضائِِه َلِبِيِبِه َوَأْجِدْر بِِه ُسْؤاًل إلَْيِه ُمَوصهلَ 

د اشر أي دسرأم حببره وقير  مع راه د ثرر املسرألة مل رأ في را ودررج بفر  من يف 
  الررة واقعررة امل اشرررب معرر  الرعبررة وفادرر  د اشررر فررمري دا ررر دلررى القررررن العزدررز وهرر

لررربا لق لرره وإن كترراب ا أوثررو شرراف  بعررر ألبرراحب  ررلفت أي هرر  أوثررو شرراف  ولررري 
يليع ودلقى قاحب ه حيث دركع ود اشر يف إحبفا ه واهلاا يف حلبيبه يفع   دلرى القرررن 
العزدز وحبيبه قاحب ه العام   ا فيه واهلاا يف إحبفا ه دع   إىل ا يفعاىل وقر يفقرا ذكرره 

إن كتاب ا كق لأ عرلا زدرر دطلرمج م ره كرذا أي مرن زدرر أي د اشرر ا يف ق له و 
يفعرراىل يف أن درفرر  حبيبرره أي دعطيرره مررن اميررر والثرر اب مررا يفقررر برره دي رره فاإلحبفرراا 
م رراف إىل الفادرر  ودرررج اإلحبفرراا بررلا اعررر م رره مصرررحب حنرر  د بررت مررن فرررب 

ي دسررأم ا يفعرراىل يف أن وجيرر ز أن د رر ن التقررردر د اشررر حلبيبرره يف إحبفررا ه أ، لزدررر 
درفررى حبيبرره ففرر  ال ررلا يفقرررو وأتلررري فت رر ن اهلرراا يف إحبفررا ه للحبيررمج واإلحبفرراا 
حي  ذ م اف للمفع م وقي  اهلاا يف إحبفا ه للقرررن العزدرز أي دسرأم حببره أن دعطر  

ويف كترراب ، القرراحبئ مررا درفررى برره القررررن ويف رر ن الررلا يف حلبيبرره  عرر  ميرر  حبيبرره 
) ، قرام  رلى ا دليره و رلمحردث أيب هردرب حبفر  ا د ره درن ال رت  ال مذي من

جيرر ا القررررن درر ا القيامررة فيقرر م اي حبب حلرره فيلرربع ك  ال رامررة فيقرر م اي حبب ز ه 
حلة ال رامة ب دق م اي حبب احب  د ره فريفرى د ره فيقرام اقررأ واحبق ودرز ا  ب ر  ردرة 

، حبفر  ا د ره عرري مرفر ع  وحبوي درن أيب هردررب، قام هذا حرردث حسرن ، حس ة 
وق لرره وأيرررحب برره يفع ررمج  ، ويف هررذا املعرر  أحا دررث كثررريب ذكر هررا يف الشرررح ال بررري 

كررأللو برره أي مررا أيرررحبه بررذلأ وأحقرره برره والسررؤم املسرر  م وهرر  املطلرر ب و صرربه 
دلررى التمييررز وم  ررل  عترره وإليرره متعلررو    ررل واهلرراا دا رررب دلررى القررررن العزدررز أو 

وال مري يف له لإلحبفاا أي ما أحو  ؤله أن د  ر  إليره وقير  جير ز أن دلى القاحبئ 
د رررر ن اهلرررراا يف إليرررره للرفررررى الرررررام دليرررره اإلحبفرررراا أو لإلحلرررراح الرررررام دليرررره د اشررررر 
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وم  ل حرام مرن القرررن العزدرز وقير  عرري ذلرأ دلرى مرا بي را ويره فسرا ه يف الشررح 
 ال بري وا أدلم

(15) 

لفـََيا أَيُـَّها اْلَقاِرى بِ  كاً ُمُِلًّ َلُه يف ُكلِِ َحاٍل ُمَبجِِ  ِه ُمَتَمسِِ

  ج قرراحبئ القررررن املتصرر  علصررفا  املررذك حبب يف هررذا البيررت وبشررره  ررا ذكررره 
يف البيرررت اآلة وبعررررره والقررراحبئ م مرررر ز وإررررا أبرررررم اهلمرررزب ايا فررررروحبب واهلررراا يف برررره 

امل  ررا فيرره ملت  ررا للقرررن وهرر  متعلررو  تمسرر ا مقرررا دليرره أي متمسرر ا برره دعرر  درر
ويف احلررردث الصررحي   ، إليرره يف   ازلرره كمررا قررام يفعرراىل )والررذدن ميسرر  ن عل ترراب( 

كتاب ا فيه اهلرج وال  حب فتمس  ا ب تاب ا ولذوا بره ويف حبوادرة مرن ا تمسرأ 
ويف بره ويرر ه ألرر بعيرررب ذكر هررا يف ، وألرذ برره كران دلررى اهلررج ومررن ألطرأه فرر  

رن العزدرز يفعهيمره ويفب يلره يفر قريه ويترا متقراحبعن يف املعر  و صرمج ال بري وإيلم القرر 
متمس ا وما بعره دلى احلرام مرن فرمري القراحبئ من املعر  اي أد را الرذي قررأ القرررن 
ومرررن إيرررلم القرررررن حسرررن اه رررتماع لررره واإل صرررا  لتلويفررره ويفررر قري إلتررره و ررريا ة 

 دلمالقاحبئ  فسه مما دشني  د ه يعل ا ا كذلأ وا أ

(16) 

َوأٍر ِمَن التهاِج َواَلُلْ   َهِنيئاً َمرِيئاً َواِلَداَك َعَلْيِهما َملَِبُس أَنـْ

اهل ا الرذي ه رفرة فيره الطيرمج املسرتلذ اخلرا  مرن امل ريصرا  احلا ر  مرن عرري 
واملررريا املررأم ن الريا لررة افمرر   العاقبررة املستسررا  يف احللررو ويتررا مررن أو رراف ، يفعررمج 

يف ام   ب   ز هبما يف الت   ة ب   أمر  احب ويترا ه را م صر عن الطعاا والشراب 
، دلررى احلررام أي ثبررت لررأ ثرر اب متسرر أ علقررررن العزدررز وإيللررأ لرره ه ي ررا مرد ررا 

وجيرر ز أن د صرربا بفعرر  م ررمر أي  ررا فت أمرررا ه ي ررا مرد ررا وأن د رر    عرريت مصرررحب 
بع ب سر امليم وفت  حمذوف أي كاللبع واعه هلتلف امللب أ أو يف  ن ا  مل
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الباا وه  الش ا الذي دلبع ودسمى أد ا لبا ا ومثله ميرزحب وإزاحب وملحر  وحلراف 
وملبرررع فادررر  دلي مرررا ودلي مرررا لررررب والررررا  أو د ررر ن ملبرررع مبتررررأ   يرررا لرررربه 
دلي مرررا املقررررا دليررره واعملرررة لررررب والررررا  وأ ررر احب اررر   ررر حب وال ررر حب ال رررياا وأفررراف 

بست ا إايها والتا  اإلكلي  واحللر  ار  حليرة وهر  اهلي رة مرن امللبع إىل ام  احب ملل
وجيرر ز أن يف رر ن احللرر  ارر  حلررة وأحبا  احللرر  ل  رره ، التحلرر  الررذي هرر  لرربع احللرر  

أبرررم مررن  ين حررريف الت ررعي  حرررف دلررة حنرر  أمليررت وهررذا وإن   د ررن مسررم دا 
هررر ا يف هرررذا ف ررر  يرررا ز يف ال رررروحبب  رررص دليررره الرمررراين يف رلرررر شررررح ام ررر م وامل 

البيررت حررردث ألريرره أبرر   او  وعررريه مررن حررردث  رر   بررن معرراذ اع رر  دررن أبيرره 
قررام مررن قرررأ القررررن ودمرر   ررا فيرره   ررلى ا دليرره و ررلمحبفرر  ا د رره أن حب رر م ا 

ألرربع والررراه كيررا درر ا القيامررة فرر له أحسررن مررن فرر ا الشررمع يف بيرر   الررر يا لرر   
فق له من قرأ القررن ودم   را فيره  همره ، ا كا ت في م فما ظ  م علذي دم  هبذ

يف البيرت السرابو وق لره فمررا ظر  م علرذي دمر  هبررذا م هر ا يف البيرت اآلة والبرراق  
 ررلى ا ويف مسرر ر بقرر  بررن خملررر دررن أيب هردرررب دررن ال ررت ، م هرر ا يف هررذا البيررت 

ا ذكرر احللرة فف  هرذ، قام د سى والراه حلة ه يفق ا هلا الر يا وما في ا  دليه و لم
ويف الذي قبله ذكر التا  فص  يففسري  لق له احلل  عحلل  ود ر ن  هرم مرا يففررق يف 

 احلردثني وق له يف احلردث كيا وحلة أي ك  واحر م  ا وا أدلم

(17) 

 َفما ظَنُُّكْم ِبلنهْجِل ِعْنَد َجَزائِِه ُأولِئَك َأْهُل للِا والصهَفَوُة املَلَ 

يم ل مررررر ويفعهرررريم لشررررأ ه كق لرررره يفعرررراىل )فمررررا ظرررر  م برررررب هررررذا ا ررررتف اا يففخرررر
وق له فما ظ  م مبترأ ولرب وفيه مع  اممر أي ظ  ا ما شر تم مرن اعرزاا ، العاملني( 

هلذا ال لر الذي د را والراه من أيلره واخلطراب للسرامعني مطلقرا في ر ن التفراك مرن 
راا من ق لرره فيررا أد ررا وجيرر ز أن د رر ن لطرراع إلرري م مرر  القرر، لطرراب القرراحبئ إلرري م 

القررراحبئ لل ررر ع أي فمرررا ظررر  م ع فسررر م وال  ررر  ال سررر  كال لرررر دقررر  دلرررى املفرررر  
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واعم  فحم  دلرى اللفر  ق لره د رر يزا ره ب إر  دلرى املعر  ق لره أول رأ ومفعر ه 
الهررن حمررذوفان أي مررا يفه   رره واقعررا عل  رر  وق لرره د ررر يزا رره ظرررف للمحررذوف وه 

ن وق لره أول رأ أهر  ا إشراحبب إىل حرردث رلرر ألريره أبر  جي ز أن د  ن ظرفا للهر
 رلى ا دليرره دبيرر والبرزاحب وابرن مايره درن أ رع برن مالرأ حبفر  ا د ره درن ال رت 

قام إن ا أهلني من ال اأ قي  من هم اي حب  م ا قام أه  القررن هم أهر   و لم
تره وكرامتره وامهر  ا رم ار   واإلشاحبب عمهليرة إىل قررب امل زلرة مرن حبإ، ا ولا ته 

)شريلت ا ، كالرهن والركمج وقر ا  يف احلردث ا  السلمة ومثله يف القررن العزدز 
في ررر ز أن د ررر ن يف بيرررت الشررراطت حبإررره ا ، أم ال رررا وأهلررر  ( إىل )أهلررري م أبررررا( 

يفعاىل أد را مم درا و رقطت ال ر ن لإلفرافة والر او هلتقراا السراك ني واللفر  عملفرر  
فتررزا  واو يف اعمرر  واملصرر     ، واعمرر  يف مثرر  هررذا واحررر وإرررا دف قرران يف اخلررن 

د تمج ما  همره م ره كران فرردرا وإررا أمرله وه ده رر يف اللفر  ار  ف تبره السرام  
يف رلرها هذا احلردث أه  ا   لى ا دليه و لممفر ا ودطر  ذلأ يف ق م ال ت 

وجيرر ز أن ،   امظ ررر ادتبرراحبا  ررا يف أوم احلررردث ولا ررته جيرر ز أن د رر ن اعررا وهرر
-د ررر ن ا رررتعمله اعرررا ومفرررر ا يف حرررردث واحرررر كمرررا قرررام  ررربحا ه )أهررر  البيرررت(

يف   ررلى ا دليرره و ررلموقررام ، )إذا ا قلبرر ا إىل أهل ررم( -)وكررا  ا أحررو هبررا وأهل ررا(
والصرررف ب اخلرررالص مرررن كررر  شررر ا ب سرررر الصرررا  ، حرررردث رلرررر هرررؤها أهررر  بيررريت 

وأشراحب علصرف ب إىل اخلا رة املرذك حبب يف احلرردث وأ لر  واو ، وحبوي فم ا  وفتح ا
 رررلى ا دليررره العطررر  يف ق لررره والصرررف ب ليرررأة دلرررى  ررر حبب لفررر  احلرررردث يف ق لررره 

واملر  امشرراف والرل راا وهر  م افرو ملرا حبوي مرن حرردث ، أهر  ا ولا رته  و لم
قررام أشررراف أمرريت إلررة  و ررلم  ررلى ا دليررهابررن دبرراأ حبفرر  ا د  مررا دررن ال ررت 

ومن حرردث دلر  برن أيب ، القررن وأ حاب اللي  ويف حبوادة قراا القررن وق اا اللي  
طالرمج وأيب هردررب وأيب  رعير اخلررحبي حبفر  ا درر  م حبفعر ه إلرة القرررن درفراا أهرر  

ألري ما احلاف  أب  العل اهلمذاين واملر  م مر ز أبررم مرن يترزب ألفرا لل قر  ، اع ة 
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 وا أدلم

(18) 

ْحَساِن َوالصهرْبِ َوالتـَُّقى ُحَلُهُم ِِبَا َجاَء اْلُقَراُن ُمَفصهلَ   ُأوُلو اْلرِبِِ َواإْلِ

أولرررر  مثرررر  ذوو  عرررر  أ ررررحاب وهرررر  لرررررب بعررررر ألبرررراحب لق لرررره أول ررررأ أي هررررم 
املتصف ن هبذه الصفا  اعليلة من الرب وما بعره وحلهم مبترأ ومع اه  فاهتم ار  

وجير ز أن يف ر ن حلهرم ، وه  الصفة ولربه اعملة اليت بعره وهبا متعلو لاا  حلية
وجير ز أن د ر ن لررب مبتررإ ،  فة الرب واإلحسان والصرب والتقى في  ن مروحب اف  

حمذوف أي هذه حلهم ب قام هبا ياا القررن و القررن بل يتز وعهلمز لريتران ويترا 
قررن ومع اه مبي ا وم ه ق له يفعاىل )كتراب فصرلت للقراا قرااكن ومفصل حام من ال

وجيررر ز أن د رررر ن مفصرررل مررررن عب يففصررري  القل رررر علفرا ررررر كقررر م امرررررئ ، راييفررره( 
، (  )يفعرر  أث راا ال شراح املفصر ، وق لره ، (  )فأ برن كاعزع املفص  بي ه، القيع 

أي ، ت( وقي  هذا املع  أد ا يف يففسري ق له يفعاىل )كتاب أح مت راييفره ب فصرل
فصررلت بررره   الت حيررر وامح رراا واملرر اد  والقصررص ف ررذا أحبا  ال رراظم أن القررررن 
مشتم  دلى ذكر امبراحب وألباحب ال فاحب فصفا  امبراحب فيه كالفرا ر الريت يففصر  هبرا 
العقر   وهرر  اعرر اهر الريت يفزد  ررا ويفعهررم وقع را وهررذا عل سرربة إىل املرذك حب وأمررا ال سرربة 

   اا من كل كلا ا دز وي  وا وأدلم إىل الذاكر ف لتايتا

(19) 

َفاِسَها اْلُعلَ  َيا أِبَنـْ نـْ  َعَلْيَك ِِبَا َما ِعْشَت ِفيَها ُمَناِفساً َوِبْع نـَْفَسَك الدُّ

دليرررأ هبرررا إعرررراا وحرررث أي الرررزا هرررذه الصرررفا  والصرررو هبرررا وع حب إلي رررا مررررب 
ا حبعبررة فيرره وم افسررا حررام مررن حيايفررأ م افسررا في ررا عررري  وامل افسررة املزاإررة يف الشرر 

ال مري يف اإلعراا وقي  من التراا يف دشرت وهر  وهرم ولرأ أن  عر  في را مرن  رلة 
دشت وال رمري للرر يا وإن   جيرر هلرا ذكرر من لفر  دشرت دررم دلي را والرر يا الريت 
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و ررر  هبرررا الرررر فع أت يرررث ام   الررررذي هررر  احلقررررري اخلسررريع وإرررررا و رررف ا بررررذلأ 
)ه ، وييفرة رلرره دفخرر(  )مرا عم مرن أولره  طفرة، كمرا قرام هيف اد ا مبرأ ومرآه  

وام فراأ ار   فرع بفرت  الفراا ، عررا إذا فرم م افشرر(  فخر إه فخر أه  التقى
، أي عحبواح طيب ا اليت ه  دل يف املبررإ واملرآم واهلراا يف أ فا ر ا يفعر   إىل حلهرم 

ن اررر  دليرررا أت يرررث أدلرررى أحرررريتا أن د ررر  ، والعرررل ب رررم العرررني والقصرررر لررره مع يررران 
والثررراين أن د ررر ن مفرررر ا  عررر  العرررلا علفرررت  واملرررر ، فيطرررابو م  ررر فه لفهرررا ومعررر  

في  ن و   ام فاأ علعلا دلرى هرذا مرن عب حبير  دررم والتقرردر ذوا  العرل 
فال يره اموم أوىل وهرذا البيرت بررد  اللفر  يلير  املعر  دشرم مرن حبا حتره أن  ظمرره  

 ب أث  دلى دلماا القرااب فقام،  حبإه ا يفعاىل كان من أولياا ا

(20) 

رْيَاِت َعنها أَِئمهًة لََنا نـََقُلوا الُقْرآَن َعْذِبً َوَسْلَسلَ   َجَزى للاُ ِِبخلَْ

ويزج  ع  ق رى ودتعررج إىل ، هذا  داا بلف  اخلرب كما يفقرا يف  لى ا 
وأ لر  الشراطت حبإره ا ، ي رة وحردررا(  مفع لني حن  ق له يفعاىل )ويزاهم  ا  رربوا

واملعر  يرزج ا أ مرة ، يفعاىل دلرى املفعر م الثراين وهر  ق لره عخلرريا  عا اعرر زاي ب 
القرااب لريا واخلريا  ا  لريب وه  الفافلة مرن كر  شر ا قرام ا يفعراىل )وأول رأ 

مر م  قلر ا و قلر ا ول ا جي ز أن د ر ن  رفة م مرة وجير ز أن د ر ن مع، هلم اخلريا ( 
 فة ام مة دلرى الر ي ني ودرذع  عرت مصررحب حمرذوف أي  قرل درذع   دزدرروا فيره 

وجيرر ز أن د رر ن حرراه أي  قلرر ه وهرر  كررذلأ ، و  د قصرر ا م رره وه حرفرر ا وه برررل ا 
دلررى هررذه احلررام   دتريررري د  ررا وجيرر ز أن دردررر علقررررن القرررااب م رره مصرررحب مثل ررا مررن 

ودررذوبت ا أ ررم  قل هررا عررري خمتلطررة بشرر ا مررن ، قرررأ ه فررايفب  قرر رره( ق لرره يفعرراىل )فررإذا 
الرأي ب  مسرت رهم في را ال قر  الصرحي  مر  م افقتره لرن املصرح  ال ررو وايف راح 
ذلررأ دلررى ال يرره الفصرري  يف لريررة العرررب و لسررل دطرر  دلررى دررذع والعررذب املرراا 

 الطيمج والسلس  الس   الرل م يف احللو وا أدلم
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(21) 

َعٌة َقْد تـََوسهَطْت مَسَاَء اْلُعَلى واَْلَعْدِل زُْهراً وَُكمهلَ َفِمنْـ   ُهْم بُُدوٌر َسبـْ

أي فمرررن يفلرررأ ام مرررة ال ررراقلني للقرررررن دلرررى ال يررره املرفررر   ررربعة مرررن  رررفت م  
كيررررت وكيررررت يعل ررررم كالبرررررو يف دلرررر  م ررررزلت م د ررررر ال رررراأ وايفسرررراع دلم ررررم وكثرررررب 

وذكررر طا فرررة مرررن ام مررة يف لطبرررة هرررذا  وقررر يفقررررا ذكررررهم، اه تفرراع هبرررم وشررر رهتم 
ال تاب و تأة أبيا  يف  هم البروحب السبعة وأ حاهبم ويف السبعة دق م أب  مزاحم 

)فللسرربعة ، دررن امولررني املقررر ني ذوي السرر (  )وإن ل ررا ألررذ القرررااب  رر ة، اخلاقرراين 
  و فررر )فبررراحلرمني ابرررن ال ثرررري، إلقررررا  م قرررررن حبهبرررم الررر يفر(  القرررراا حرررو دلرررى الررر حبج

ودا رم ال ر يف  )وعلشراا دبرر ا وهر  ابرن درامر، وعلبصرب ابرن للعرلا أبر  دمررو( 
ألر  احلرذق علقرررن وال حر  والشرعر(  )وإزب أد ا وال سرا   بعرره، وه  أب  ب ر( 

والعررل  عرر  العررلا املمرررو  وهرر  الرفعررة والشرررف أو د رر ن ارر  دليررا فت رر ن دلررى ، 
 اقرررمج العرررل ا رررتعاحب للعلرررى والعررررم  ررراا ويعررر  هرررذه حرررذف امل  ررر ف أي  ررراا امل

البرروحب مت  رطة لتلرأ السرماا يف حرام ك  ررا زاهررب أي م ري ة كاملرة مرن عرري  قررص 
مبالرية يف و ف م من القمر إذا يف  ن السماا يف حام كماله ومتامه وق ب   حبه  املا 

ال  ر حبا وأدرم مما دس  ف اه كان ذلرأ اشررف أح الره وأدهرم ه تفراع اخللرو بره ف رم أ
ف اا وزهرا ا  أزهر أو زاهر كأإر وإر وعزم وبزم دقام زهر إذا أفراا ف ر  زاهرر 
وأزهر دلى املبالرية ولذلأ قي  للقمر أزهر وللري  املشرق ال يه أد ا وه  م ص ب 

فإن قلرت لفر  الرربر ، دلى احلام من فاد  يف  طت وكمل دط  وه  ا  كام  
قلررت أحبا  كمررام أمررره مررن  ررلمته ممررا دشرري ه ، ه احلررام دشررعر عل مررام فمررا معرر  هررذ

)ف ررؤها السرربعة ، مررن لسرر ف وعررريه ه كمررام يرمرره وقررام فرري م أبرر  دمررر والررراين 
، و و ر ا الصرحي  واملعروفرا(  )و قل ا إلري م احلروفرا، هم الذدن  صح ا ل ّمه(  ام مة

  برررررذوا القيررررراأ واآلحباا)و ، واطَّرحررررر ا الررررر اه  وال رررررعيفا(  )وميرررررزوا اخلطرررررأ والتصرررررحيفا  
والبحرث والتفترين لر  حب اهرر  )عهقترراا علسرا ب امليراحب، و ل  ا اف ة البي اا( 
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 وا أدلم

(22) 

َها ُاْستَـَناَرْت فـَنَـوهَرْت َسَواَد الدَُّجى َحىته تـََفرهق َواْْنَلَ   ََلَا ُشُهٌب َعنـْ

السربعة وملرا كرا  ا  ك  علش مج دن ام حاب الذدن ألذوا العلرم درن البرروحب
 و ررم يف العلررم والشرر رب كرر  درر  م  ررا إ حبيفرره  ون إ حبب البرررحب ودقررام  حب وا ررت احب إذا 

والرريى الهلرم ار   ييرة ، أفاا وفمن ا ت احب  مع  ألذ  فلرذلأ درراه بعرن 
والشر مج ار  شر اب والشر اب ، واجنرل أي ا  شر  ، وه  ه ا ك ادة دن اع   
ة السرراطعة مررن ال رراحب ب  رر  برره ال  كررمج امل رر ا املر ررر يف أ رر  اللريررة ا ررم للشررعل

لررريم مررن ا رر ق السررم  مررن اعررن ودتعلررو برره كررلا ط درر  ومعرران حسرر ة ذكرهتررا يف 
 شرح قصيرب الشقراطس  حبإه ا وا أدلم

(23) 

َنْْيِ ِمْن َأْصَحابِِه ُمَتَمثِِلَ   َوَسْوَف تـََراُهْم َواِحداً بـَْعَد َواِحٍد َمَع اثـْ

يفرج البروحب املذك حبدن يف هذه القصريرب دلرى هرذه الصرفة أي مرريفبني واحرر أي 
بعررر واحررر ف صررمج واحرررا  دلررى احلررام وبعررر واحررر  ررفته وهرر  كقرر هلم بي ررت حسررابه 
عع عع وعع بعررر عب هررذا إن كرران يفررراهم مررن حبلدررة البصررر ف أ رره  ررزم ظ رر حبهم يف 

ن كران يفرراهم مرن حبلدرة القلرمج ال هم  ادا أو كتابة م زلرة املتشرخص مرن اميسراا وإ
وجي ز أن د  ن واحرا بعرر واحرر برره مرن ، ف احرا مفع م  ن أي يفعلم م كذلأ 

هم يف يفراهم ومتمثل  فة ل احرا بعر  فة وم  اث ني متعلو  تمثل أي متمرثل مر  
واملع  متمرثل يف الر هم ، اث ني من أ حابه دقام مث  قا ما أي ا تصمج ومتث  قا ما 

وجير ز أن د ر ن مر  اث رني لررب مبتررإ حمرذوف أي كر  مر  اث رني ، شخصا فيه أي مت
أو د ر ن التقررردر كررل مرر  اث ررني عل صررمج دلرى البرررم مررن واحررر بعررر واحررر أي يفرررج  

وجي ز أن د  ن التقردر واحرا م  اث ني من ، ك  واحر م  م م  اث ني من أ حابه 
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لرهلررة الثرراين دليرره ولرر   أ ررحابه بعررر واحررر مرر  اث ررني مررن أ ررحابه ب حررذف اموم
قام و  ف يفراهم هاه ا ك  واحر م  اث ني من أ حابه ل ان أ    مع  وأحسن 

وأ ررررحاب اإل سرررران أيفبادرررره ومررررن ألررررذ بق لرررره كق لررررأ أ ررررحاب الشررررافع  ، لفهررررا 
ب إن الرذدن ذكرررهم ، وأ رحاب أيب ح يفرة فق لرره مرن أ ررحابه أي مرن ال راقلني د رره 

أ حاب  ف  ودا رم ، دن البرحب  فسه وهم ثلثة دلى ثلثة أقساا م  م من ألذ 
، ومررر  م مرررن بي ررره وبرررني البررررحب واحرررر وهرررم أ رررحاب أيب دمررررو وإرررزب ، وال سرررا   

وم  م من بي ه وبني البرحب أكثر من واحر وهم أ حاب ابن كثري وابن دامر دلى ما 
وبررررني املت  ررررن بررررني أيب دمرررررو و رررراحبيه وهرررر  اليزدررررري وبررررني ،  رررريأة بيرررران ذلررررأ 

ت  ن بني إزب و احبيه وه   ليم لتيسر ذلأ دليه يف ال هم ويفر  بيان املت  ن امل
 بني ابن كثري و احبيه وبني ابن دامر و احبيه لتعذحب ذلأ ويفعسره  هما وا أدلم

(24) 

َُهْم نـُقهاُدُهْم ُكله َِبرٍِع َولَْيَس َعَلى قـُْرآنِِه ُمَتَأكِِلَ   ََتَريه

  ار   قررر والبراز  الرذي فرراق أفررابه يف  رفا  اخلررري يرري  عر  الترراحب وال قرا
وال ررمري يف يررريهم و قررا هم للبررروحب السررربعة أو للشرر مج أوهلمررا وكرر  عحبع عل صرررمج 
برم من مفع م يريهم أو ه   صمج دلى املرح أث  دلي م علربادة يف العلم ب أثر  

 رفة بعرر  رفة أي  دلي م علت اف  فيه والزهرر بق لره ولريع دلرى قرر ره مترأكل ف ر  
كررر  عحبع عرررري متأكررر  بقرر ررره وإررررا  للرررت الررر او يف لررريع دلرررى يفقرررردر كررر  مرررن بررررع 

وقرر يفر حبع اادرة مرن ، وليع دلى قرر ه أي بقرر ه متأكل أي   جيعلره  رببا ل كر  
كرران إررزب حبإرره ا يفعرراىل مررن ،  أهرر  العلررم دررن امكرر  علقررررن العزدررز مرر  يرر ازه هلررم 

مرررن قررر هلم أتكررر  الرررربق والسررري  إذا هرررا  ملعا ررره أي    أشررررهم يف ذلرررأ وقيررر  هررر 
د تصررمج ظرراهر الشررعاع مهرر  الررر يا علقررررن العزدررز في علرره و ررلة إىل   يرراهم ودقررام 
أتكلت ال احب إذا هايت أي   د ثر احلرص دلى الر يا فت  ن دلى  ع  م  كق لره 

)وإن حببرأ -ه(يفعاىل )ودطعم ن الطعاا دلى حبه( أي من حبه )وريفى املرام دلرى حبر
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)احلمرر ا الرذي وهرمج   دلرى ال ررب( وفيره وير ه -لذو مريفرب لل اأ دلرى ظلم رم(
 ألر ذكر ها يف الشرح ال بري وا أدلم

(25) 

رِِ يف الطيِِِب اَنِفٌع َفَذاَك الهِذي اْخَتاَر اْلَمديَنَة َمْنزالَ   فََأمها اْلَكِرمُي السِِ

ر واحررررر ويررررر  دررررا ب املصرررر فني يف شرررررع يف ذكررررر البررررروحب السرررربعة واحرررررا بعرررر
القرررااا  بررذكرهم يف أوم مصرر فاهتم وذكررر طرررف مررن ألبرراحبهم والتعردرر  هبررم فمرر  م 
من التصر ومر  م مرن أكثرر وقرر ا تقصري ا ذلرأ يف الشررح ال برري ويفقررا يف لطبرة 
هرررذا ال تررراب مرررا جيرررزئ مرررن ذلرررأ  ررر ج ذكرررره وفيررراهتم ف رررأة هبرررا وبشررررح مرررا  همررره 

وقررر  هررم ل رراف  يف هررذا البيررت  رررا كرميررا وهرر  مررا ذكررره أبرر  ، الشرراطت مررن أحرر اهلم 
دمرو الراين حبإه ا يف كتاب اإلجياز وذكره أد ا شيخه أب  احلسن بن علب ن وأب  

قال ا كان  ف  حبإه ا إذا يف لم دشم من فيه حبا حة املسرأ ، معشر الطربي وعريهم 
مج كلمررا قعررر  يفقرررئ ال رراأ فقررام مررا فقيرر  لرره اي أع دبررر الرررإن أو اي أع حبوو أيفطيرر

  ررلى ا دليرره و ررلمأمررع طيبررا وه أقرررب طيبررا ول رر  حبأدررت فيمررا درررج ال ررا م ال ررت 
وهرر  دقرررا يف يّف فمررن ذلررأ ال قررت دشررم مررن يّف هررذه الرا حررة ف ررذا هرر  السررر ال رررو 

وزحبق  واملرا  عل را ه ا الشرف وال باهة واعللة وم ره ق لره يفعراىل )، ل اف  يف الطيمج 
وال ررو يف  هررم الشراطت مبتررأ والسررر م راف إليره وجيرر ز حبفعره و صربه م رره ، كررو( 

مرن عب احلسررن ال يرره كمررا  رربو ذكرره يف أيررذا العررل ويف الطيررمج متعلررو علسررر أو 
عل ررو و فرر  برررم مرن ال رررو أو دطرر  بيران والفرراا يف فررذا  ير اب أمررا ملررا يف أمررا 

أثرر  دليرره يف فررمن ، لررة ا يررة هرر  لرررب املبترررإ مررن معرر  الشرررض ومررا بعررر الفرراا ا
م رزه لره أقراا هبرا يف ير احب   لى ا دليه و رلمالتعرد  به ع ه التاحب مرد ة الر  م 

إىل أن ما  هبا يف   ة يفس  و تني وما ة وقي  عرري   لى ا دليه و لمحب  م ا 
و دلرررى حرررذف ذلرررأ وم رررزه متييرررز أو مفعررر م  ن دلرررى يف رررمني التررراحب معررر  ايرررذ أ
وقيرر  عرري ذلررأ ، حررف اعررر مرن اموم مررن عب ق لره يفعرراىل )والتراحب م  ررى ق مره( 
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 وا أدلم

(26) 

 َوقَاُلوُن ِعيسى ُثُه ُعْثماُن َوْرُشُهْم ِبُصْحَبِتِه املَْجَد الرهِفيَع أَتَثهلَ 

أحرريتا أبر  م  رى ديسرى ، ذكر اث ني من أ حابه وفاا ب دره وكليتا أ حبكره 
 اا املرين ودلقمج بقال ن وه  كلمة حبومية دق ل ن لل ير من امشياا ه  قال ن بن مي

قي  لقبه  ف  بذلأ ع  ب قراايفه وقي  لقبه بذلأ مالأ بن أ ع ومرا   ر ة جرع 
والثاين دثمان بن  عير املصري امللقمج ب حب  لقبه ، وما تني عملرد ة وقي  عري ذلأ 

ه كثريب ذكر ها يف الشرح ال برري ومرا   صرر بذلأ  ف  أد ا لبيافه وقي  فيه وي  
  ة  ب  ويفسعني وما ة وقال ن يف البيت مبترأ و  دصرفه وإن كران قبر  اللقرمج ا رم 
يرر ع ودلررى حبأي ال رر فيني وإمررا أن د رر ن قررر  رر  برره يف امد ميررة كمررا يف العربيررة 

رم التسمية لسن و    وه بعر يف ذلرأ م ره دلرى وزان قراحبون وهراحبون وديسرى بر
من قال ن وه دقام دط  بيان فإن اللقرمج ه را أشر ر مرن اه رم وهلرذا أد را   دقر  
، إ ررره م ررراف إىل ديسرررى من املعرررروف إفرررافة اه رررم إىل اللقرررمج ه د رررع ذلرررأ 

وجيرررر ز أن د رررر ن امت رررراع  رررررفه ملررررا يفة ذكررررره يف ا ررررم علبرررر ن يف عب املررررر والقصررررر 
 للقرراا وكرذا ق لره فيمرا يفة ودثمان دط  دلى قال ن ووحبش م دط  بيان وال رمري

و احل م وأب  دمرهم وك في م وحرمي م هبرن كثرريهم واهلراا يف بصرحبته ل راف  واجملرر 
ومعر  أتثرل اعرا ، مفع م أتثل فمري يفث يرة دعر   إىل قرال ن ووحب  وهر  لررب املبتررإ 

 أي  ا ا بصحبة  ف  والقرااب دليه وا أدلم

(27) 

 ِفيَها ُمَقاُمُه ُهَو اُْبُن َكِثرٍي كاِثُر اْلَقْوِم ُمْعَتلَ َوَمكهُة َعْبُد للِا 

وهذا البرحب الثاين دبر ا بن كثري امل   و فة الشاطت ع ه كاثر القر ا معرتل 
أي ادتلا وكاثر ا م فادر  مرن كثرر بفرت  الثراا وهر  ب راا الريلبرة دقرام كراثرين ف ثريفره 
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لا ررم  فخصررمته ودرر  علقرر ا القررراا أي علبترره عل ثرررب وكررذلأ فررالرين ففخريفرره و 
السبعة ومعتل متييز أي ه  أكثرر ادرتلا ووي ره لزومره م رة وهر  أف ر  البقراع د رر 
أكثررر العلمرراا وقراايفرره دلررى  ررحايب وهرر  دبررر ا بررن السررا مج املخزومرر  وهرر  الررذي 
بعث دثمان حبف  ا د ه معره  صرح  إىل أهر  م رة ملرا كترمج املصراح  و رريها 

احب وأمره أن دقرئ ال اأ  صحفه ف ان ممن قرأ دليه دبر ا بن ك ري دلى إىل اممص
فإن قلت ابن دامر قرأ دلى اادة من الصحابة ، ما ح اه عري واحر من املص فني 

، و ف  لزا املرد ة وه  أف   البقراع د رر مالرأ وعرريه وهر  مرذهمج  ظرم القصريرب 
إه هبن ك ري ولع  ال اظم كان درج  قلت كذلأ الذي  ق م إه أن اجملم ع   حيص 
وق لرره وم ررة مبترررأ ودبررر ا مبترررأ ، مررذهمج اعم رر حب يف يفف رري  م ررة وهرر  ام رر  

 ن ومقامررره مبتررررأ  لرررث وفي رررا لررررب الثالرررث مقررررا دليررره والثالرررث ولرررربه لررررب الثررراين 
م واملقراا ب رم املري، وجي ز أن د  ن مقامه فادر  ، واعملة اليت ه  لربه لرب اموم 

اإلقامة وم فع ا أي في ا إقامته أو م ف  إقامته أي التاحبها مقاما كما التاحب  فر  
املرد ة م زه وما    ة   ة دشرردن وما رة ب ذكرر اث رني مرن أ رحابه وبي  مرا وبي ره 

 أكثر من واحر فقام

(28) 

 ُبلَ َروى َأمْحَُد اْلبَـزِِي َلُه َوُُمَمهٌد َعَلى َسَنٍد َوْهَو املَُلقهُب قـُنْـ 

لررره  عررر  د ررره كق لررره يفعررراىل )وقرررام الرررذدن كفرررروا للرررذدن رم ررر ا لررر  كررران لرررريا مرررا 
أي درر  م وق لرره دلرررى  رر ر أي بسرر ر أي ملتبسررني بسرر ر أو د ررر ن ،  رربق   إليرره( 

أحرريتا أبر  احلسرن ، التقردر معتمردن دلى   ر يف  قر  القررااب د ره م مرا   دررايه 
 ررم بررن  فرر  ابررن أيب بررزب مرر ىل لبرر  خمررزوا مررؤذن أإررر بررن حممررر بررن دبررر ا بررن القا

املس ر احلراا أحببعني   ة وإرا قي  لره البرزي م ره م سر ب إىل يرره أيب برزب ولفر  
الشاطت ايا ال سمج فروحبب وه  يا ز ومثله يفة يف البصرج وامل   والروحبي وعريها 

، شب  والقسن وقرأ د رمة دلى ، قرأ البزي دلى اادة م  م د رمة بن  ليمان ، 
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والثراين ، وقرأ دلى ابن كثري وما  البزي   ة جع وجسني وما تني وقي  عري ذلأ 
أبرر  دمرررو حممررر بررن دبررر الرررإن بررن حممررر ابررن لالررر بررن  ررعير بررن يريررة ودلقررمج 
بق ب  دقام حبي  ق ب  وق ابر  أي علري  شرردر ذكرره  راحمج اف رم وعرريه وقير  يف 

وقرررأ ق برر  دلررى أيب احلسررن ، ه يف الشرررح ال بررري  رربمج يفلقيبرره بق برر  عررري ذلررأ ذكررر 
وحبوي أن ق رربل ، القرر اأ وابررن فلرري  وقرررأ دلررى أ ررحاب القسررن وقرررأ دلررى ابررن كثررري 

قرأ أد ا دلى البزي وه  يف طبقة شيخيه املذك حبدن وما  ق ب    ة إحرج ويفسعني 
 وما تني

(29) 

 ٍرو اْلَبْصِري فـََواِلُدُه اْلَعلَ َوَأمها اإْلَماُم املَاِزِنُّ َصِرحُيُهْم أَبُو َعمْ 

وهذا البرحب الثالث أب  دمررو برن العرل البصرري املرازين مرن بر  مرازن برن مالرأ 
والصرد  هر  اخلرالص ال سرمج ولريع يف السربعة مرن أار  ، بن دمرو بن متيم بن مر 

دلرى  ررراحة  سرربه عرريه إه مررا ه دعررر  دليره فل ررذا قررام  ررحي م و رريأة ال ررلا يف 
و ل  الفرز ق الشرادر دلرى أيب دمررو وهر  خمتر  علبصررب دعر  ه فقرام ، دامر ابن 
)حررأ أيفيررت ، حررأ أيفيررت أع دمرررو بررن دمرراحب(  )مررا زلررت أفررت  أبرر اع وأعلق ررا، فيرره 

)د ميره ، مرر املردررب حررا وابرن أحرراحب(  )فخما و يعته، ودروي ، (  امرأ حم ا فرا به
)يرر  ، ودرروي  قرص ودرروي ، ري حر احب( أ ر  كررو وفررع عر من مرازن يف فررع  بعت را
 سبة إىل يره يف ق له أع دمرو بن دماحب وه  أب  دمرو بن  ( كرو ود   عري ح احب

العررلا بررن دمرراحب من دمرراحبا كرران مررن أ ررحاب دلرر  بررن أيب طالررمج حبفرر  ا د رره 
وكان ل الره العرل قررحب وشررف وكران دلرى طرراز احل را  برن د  ر  فاشرت ر بسربمج 

ا أبيه فل رذا  راحب أبر  دمررو دعررف عبرن العرل ف رذا معر  قر م الشراطت ال هدة ويفقر
ف الره العرل أي الرير  املشر  حب املتقررا يف زما ره مرا  أبر  دمررو حبإره ا  ر ة  ران 
وأحببعني وما ة وقي    ة أحبب  أو جع أو  ب  وجسني وما ة و ق  قراايفه للو كثرري 

 أفبط م هلا اليزدري الذي دذكره اآلن
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(30) 

َبُه فََأْصَبَح ِِبْلَعْذِب اْلُفَراِت ُمَعلهلَ   َأفَاَض َعَلى حَيََْي اْلَيزيِديِِ َسيـْ

هررر  أبررر  حممرررر حيرررا برررن املبررراحب  العرررروي التميمررر  ودررررف عليزدرررري م ررره كررران 
م قطعا إىل دزدر بن م ص حب لام امل رري درؤ ب ولرره ف سرمج إليره ب ايفصر  علرشرير 

ومعرر  أفررا  ، ومررا  يف أايمرره  رر ة اث تررني ومررا تني  ف عرر  املررأم ن يف ح ررره دؤ برره
أفر  والسيمج العطراا والعرذب املراا الطيرمج والفررا  هر  العرذب وويره اعمر  بي  مرا 

وقي  الفرا  الصا ق العذوبة و   الشررب ، التأكير أحبا  به  رق العذودة وكماهلا 
ومعرر  ، الررري اموم ال  رر  ومررا بعررره العلرر  الررذي  ررقى مرررب بعررر مرررب وهرر  أبلررغ يف 

البيت أن أع دمرو أفا  دطااه دلى اليزدري وك  علسريمج درن العلرم الرذي دلمره 
 إايه فأ ب  اليزدري حباين من العلم احلسن ال اف  وا أدلم

(31) 

 أَبُو ُعَمَر الدُّوِري َوَصاَِلُُهْم أَبُو ُشَعْيٍب ُهَو السُّوِسيُّ َعْنُه تـََقبهلَ 

أحررريتا أبرر  دمررر حفررص بررن دمررر امز ي ، اليزدررري ذكررر اث ررني ممررن قرررأ دلررى 
الرررروحبي ال رررردر  سررربة إىل الرررروحب م فررر  ببريررررا  ععا رررمج الشررررق  مرررا   ررر ة  رررت 

والثررراين أبررر  شرررعيمج  ررراح برررن زاي  الس  ررر   سرررمج إىل السررر أ ، وأحببعرررني ومرررا تني 
و راحل م مثرر  ، م فر  عمهر از ومرا  علرقررة  ر ة إحررج و رتني ومررا تني يف افررا 

م أي ه  الذي من بير  م ا ره  راح فلرم درر  و رفه علصرلح  و رم واهلراا يف وحبش 
د ه لليزدري أي يفقبل د ره القررااب الريت أفافر ا أبر  دمرر ودليره دقرام يفقبلرت الشر ا 

 وقبلته قب ه أي حبفيته وفمن يفقبل مع  ألذا فلذلأ دراه بعن وا أدلم

(32) 

  َعاِمٍر فـَْتِلَك بَِعْبِد للِا طَاَبْت ُُمَلهلَ َوَأمها ِدَمْشُق الشهاِم َداُر اْبنُ 

و رفه ، وهذا البرحب الراب  دبر ا بن دامر الرمشق  أحر ام مة من التابعني 
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ال ررراظم عن  مشرررو طابرررت بررره حملرررل أي طررراب احللررر م في رررا مرررن أيلررره أي قصررررها 
ة وحب  إىل طررلب العلررم للروادررة د رره والقرررااب دليرره وإفررافة  مشررو إىل الشرراا كإفرراف

ويف ذلأ أد ا يفبني فل ا ويف  ده بذكرها ه  ريما ، القراا يف ق له وحبش م وما أشب ه 
ملررررن بعررررر  بررررل ه مررررن أهرررر  املشرررررق واملريرررررب أه درررررج أن أهرررر  الشرررراا ومررررا درا يرررره 

ودت يترر ن قرررب مرد ررة م  ررا مررن ألرررج ولعرر  ، دسررمع ن عملرررن ال برراحب شرررقا وعرررع 
وهرر  شررادر فصرري  مررن أهرر  ، دبررر افسررن الصرر حبي  بي  مررا مسررافة أشرر ر وإذا كرران

الشاا قر أفاف  مشو إىل الشاا يف  همه ف ي  ه دفع  ذلأ  ظم أ رلس  من 
ف  تر  د ره  مشرو  )كان ذا الشآا مذ ك ت شراين، أقصى املريرب قام دبر افسن 

و احب ابررن دررامر برررم مررن  مشررو أو  ررفة وأوقرر  الهرراهر م قرر  امل ررمر يف ، الشررآا( 
فتلررأ بعبررر ا بيررا  ه رره وبعبررر ا متعلررو بطابررت وحملررل متييررز دقررام م رران  ق لرره

ومررا  ابررن دررامر حبإرره ا برمشررو يف  رر ة  ا يررة ، حملرر  إذا أكثررر ال رراأ برره احللرر م 
 دشر وما ة

(33) 

 ِهَشاٌم َوَعْبُد للِا َوْهَو انِْتَسابُُه ِلذَْكَواَن ِِبإِلْسَناِد َعْنُه تـَنَـقهلَ 

حباواي  ألررذ  د  مررا قرررااب ابررن دررامر اشررت ر بررذلأ وكرر  واحررر م  مررا  هررذان
بي رره وبررني ابررن دررامر اث رران ف ررذا معرر  ق لرره عإل رر ا  د رره يفرر قل أي  قررل القرررااب د رره 

أمررا هشرراا ف رر  أبرر  ال ليررر ، عإل رر ا  شرري ا بعررر شرر ا فت قرر  مررن عب يفف ررم ويفبصررر 
ما   ر ة ،  ثردن الثقا  هشاا بن دماحب بن  صري السلم  لطيمج  مشو أحر امل

قرررأ دلررى أدرر ب بررن مترريم التميمرر  ودرررا  بررن لالررر ، جررع أو  ررت وأحببعررني ومررا تني 
وأمررا ابررن ، وقرررأ حيررا دلررى بررن دررامر ، وقرررأ دلررى حيررا بررن احلرراحب  الررذماحبي ، املررري 

قررأ دلرى أدر ب ، ذك ان ف   دبر ا برن أإرر برن بشرري برن ذكر ان القرشر  الف رري 
كررران دصرررل  إمامرررا  رررام   مشرررو  ررر ج اعمعرررة ومرررا   ررر ة اث ترررني برررن متررريم أد رررا و 

وق لرره ، وأحببعررني ومررا تني أي هشرراا ودبررر ا يفرر قل دررن ابررن دررامر القرررااب عإل رر ا  
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وهرر  ا تسررابه لررذك ان الررة مع فررة دعرر  ه يفهررن أن ذكرر ان والررر دبررر ا وإرررا هرر  
 م تسمج إليه كما ذكر  وا أدلم

(34) 

ُهْم َثلَتٌَة َأَذاُعوا فـََقْد َضاَعْت َشذاً َوقـََر نـُْفلَ  َوِِبْلُكوَفةِ   اْلَغرهاِء ِمنـْ

مرر  م دعرر  مررن السرربعة ، الريررراا دعرر  املشرر  حبب البي رراا امل ررريب ب ثرررب العلمرراا هبررا 
ثلثة هم دا م وإزب وال سا   أذاد ا أي أفش ا العلم هبا وش روه و شروه وال مري 

ب أي فاحت حبا حة العلم هبا والشذا كسر الع   والقر ف  يف فادت لل  فة أو للقراا
معروف ويتا م ص عن دلى حذف م اف ه  مفع م مطلو أي ف ع شذا وقر ف  
أو يتررررا  صررررمج دلررررى التمييررررز أي فرررراع شررررذاها وقر فل ررررا أو من فرررراع دسررررتعم  يف 

 الرا حة ال رد ة أد ا فميزه  ا  فى ذلأ وا أدلم

(35) 

 ٍر َوَعاِصٌم امْسُُه َفُشْعَبُة رَاِويِه املرَُبُِِز َأْفَضلَ فََأمها أَبُو َبكْ 

وهذا ه  البررحب اخلرامع أبر  ب رر دا رم برن أيب ال  ر   أحرر السرا ب مرن أ مرة 
مرررا   ررر ة دشرررردن أو  رررب  أو  ررران أو يفسررر  ودشرررردن أو  ررر ة ، القررررااب واحلرررردث 

ق مررن  حيررة الفرررا  وهرر  م فرر  علبا دررة بررني الشرراا والعرررا، ثلثررني وما ررة علسررماوب 
وقي  ما  عل  فة أثر  الشريا الشراطت دلرى دا رم عن مرن الرة الررواب د ره شرعبة 
الرررذي بررررز يف الف ررر  وهررر  عب مرررن أبررر اب املررررح معرررروف ف رررم مرررن كبررر  قرررر زان 
متب ده وكم من فرع قر شرف أ له فق له فشعبة مبترأ وحباوده لربه واملربز  فة حباوده 

اودرره  عررت شررعبة واملررربز لررربه وأف ررل  صررمج دلررى احلررام أو  عررت شررعبة أو د رر ن حب 
ودقررام برررز الريرر  أي فرراق أفرررابه وجيرر ز أن د رر ن ،  عرر  فافررل وفيرره زاي ب مبالريررة 

متييررزا مررن عب قرر هلم ا  حبه فاحب ررا من اإل رر ا  يف املعرر  إىل مصرررحب هررذا اه ررم أي 
مشرر كا واملشرر  حب هبررذا  وملرا كررن شررعبة ا ررا، املرربز ف ررله أي فرراق ف ررله ف رر  أقرا رره 
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اه ررم بررني العلمرراا هرر  أبرر  بسررطاا شررعبة بررن احل ررا  البصررري ميررز الررذي د رراه  ررا 
 دعرف به فقام

(36) 

 َوَذاَك اْبُن َعيهاٍش أَبُو َبْكٍر الرَِِضا َوَحْفٌص َوِبِْإلتْـَقاِن كاَن ُمفصهلَ 

ه دلرى ثلثرة ذا  إشاحبب إىل شعبة م ه مش  حب ب  يته وا م أبيه وخمتل  يف ا 
دشررر قرر ه ذكر هررا يف ال بررري والرفررا  ررفة لرره أي املرفرر  ذكررره حممررر بررن  ررعير يف 

ويفرر يف عل  فررة يف اررا ج ، الطبقررة السررابعة مررن أهرر  ال  فررة قررام وكرران مررن العبررا  
، اموىل  رر ة ثررل  ويفسررعني وما ررة يف الشرر ر الررذي يفرر ر فيرره هرراحبون الرشررير بطرر أ 

، مررا   رر ة  ررا ني وما ررة ، بررن  ررليم البررزاز بررزادني  والررراوي الثرراين لعا ررم هرر  حفررص
قرررام أبررر  ب رررر اخلطيرررمج كررران املتقررررم ن دعرو ررره يف احلفررر  فررر ق أيب ب رررر برررن ديرررا  

وقام حيا بن معني بن دمررو برن ، ودصف  ه ب بن احلرف الذي قرأ به دلى دا م 
ابرن  أد ب زدم أد ب بن املت ك  قام أب  دمر حفص البزاز أ ر  قررااب مرن أيب ب رر

ديا  وأب  ب ر أوثو مرن أيب دمرر ف رذا معر  قر م الشراطت وعإليفقران كران مف رل 
 دع  إبيفقان حرف دا م ه يف حبوادة احلردث وا أدلم

(37) 

 َومَحَْزُة َما َأزْكاُه ِمْن ُمتَـَورٍِِع ِإَماماً َصُبوراً ِللُقراِن ُمَرتِِلَ 

زاي  شيا القراا عل  فة بعر وهذا البرحب السا أ أب  دماحبب إزب بن حبيمج ال
كق لره زدرر مرا أكرمره ،  دا م فق له وإزب مبتررأ ولرربه مرا بعرره مرن اعملرة التع بيرة 

ومررن مترر حبع يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز كق لررأ مررا أكرمرره حبيررل ومررا أكرمرره مررن 
، حبيرر  وكرررذلأ امل صررر ع  بعرررره أي مرررا أزكررى وحبدررره وإمامتررره و رررربه ويفريفيلررره للقرررررن 

امررا ومررا بعررره دلررى املرررح أي اذكررر إمامررا  ررب حبا وجيرر ز  صررب ن دلررى وجيرر ز  صررمج إم
احلام وجي ز أن د  ن ما أزكاه إىل رلر البيت كلما مع فا جملر  الث راا ولررب املبتررإ 
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وه  حبوج لل  د ه وأزكراه مرن زكرا إذا ط رر وررا  رلحه أي مرا ، أوم البيت اآلة 
وجسررني وقيرر   رر ة أحببرر  أو  رران ومررا  حبإرره ا  رر ة  ررت ، أاعرره خلصررام اخلررري 

 وجسني وما ة وا أدلم

(38) 

لَ   َرَوى َخَلٌف َعْنُه َوَخلهٌد الهِذي َرَواُه ُسَلْيٌم ُمْتِقناً َوُُمَصِِ

ادتمر يف هذا اإلطلق دلى معرفة ذلأ واشت احبه بني أهله وه  أن  رليما قررأ 
د رره وظرراهر  همرره ه دف ررم دلررى إررزب وأن للفررا ولررل ا ألررذا قرررااب إررزب دررن  ررليم 

م رره هررذا فإ رره ه دلررزا مررن ك  مررا حبواي الررذي حبواه  ررليم أن د رر ن ألررذيتا دررن  ررليم 
هحتمام أن د ر ن  رليم حبفيقرا هلمرا ومتق را وحمصرل حراهن مرن اهلراا يف حبواه أو مرن 

مرا   ر ة ، و ليم هذا ه   ليم بن ديسى مر ىل بر  ح يفرة ، الذي وكليتا واحر 
وأمررا للرر  ف رر   رراحمج اهلتيرراحب ،  ررا ني وما ررة وقيرر   رر ة مررا تني  رران أو يفسرر  و 

مرا  ببريررا   ر ة إحررج أو  ران ، وه  أبر  حممرر للر  برن هشراا البرزاحب رلرره حباا 
وأما لل  ف   أب  ديسى ودقرام أبر  دبرر ا لرل  برن ، أو يفس  ودشردن وما تني 

يفر يف  ر ة ، ابرن ديسرى لالر امح م الصرييف ال  يف ودقام لل  ابن للير ودقرام 
 دشردن أو ثلثني وما تني

(39) 

ْحَراِم ِفيِه َتَسْرَبلَ   َوَأمها َعِليٌّ فَاْلِكَساِئيُّ نـَْعُتُه ِلَما كاَن يف اإْلِ

وهرذا البرررحب السراب  أبرر  احلسررن دلر  بررن إررزب برن دبررر ا بررن هبمرن  رريم و رر ن 
وقير  قبر  ذلرأ ، وما رة  ما   ر ة يفسر  و را ني، رلره ال ح ي املعروف عل سا   

ذكررر الشرراطت يف هررذا البيررت  رربمج ك  رره  عررت عل سررا   وهرر  أحررر امقرر ام يف ، 
ذلأ و  دذكر  احمج التيسري عريه وقير  لره ال سرا   مرن أير  أ ره أحررا يف كسراا 
وال عرررت الصرررفة والسررررعم القمررريص وقيررر  كررر  مرررا دلررربع كالررررحبع وعرررريه دقرررام  رررربلته 



 -33- 

فلبسرره وملررا يف ررزم ال سرراا مررن ال سررا   م زلررة القمررريص فتسرررب  أي ألبسررته السرررعم 
أطلو دليه لف  يفسرب  والرلا يف ملرا للتعلير  ومرا مصررحبدة أي ل   ره يفسررب  ال سراا 

أحرريتا أن د ر ن ، يف وقت إحرامه ب سأ احل  أو العمرب وق له فيره حيتمر  وي رني 
لفر  ال سرا    متعلقا عإلحراا أي ل   ه أحرا فيه وال مري لل ساا الذي  م دليره

ال يررره الثررراين أن د ررر ن فيررره مفعررر م ، ومفعررر م يفسررررب  حمرررذوف أي يفسررررب  ال سررراا 
يفسررب  أي ل   ره يف وقرت اإلحرراا يفسررب  فيره فت ر ن يف زا ررب أو درراه بفر  ل   ره 
فم ه مع  ح  أو يف  ن يف  ع  الباا أي به يفسرب  وقي     ال سا   م ه كران 

ل   ه كان من قردة من قرج الس ا  دقام هلا عكسرااي يف حراثته دبي  امكسية وقي  
وقي  كان دتش  ب ساا وجيلع ملع إزب ف ان إرزب دقر م ادرفر ا دلرى  راحمج 

 قام امه ازي وهذا الق م أشبه علص اب د ري، ال ساا 

(40) 

ثـُُهْم َعْنُه أَبُو اَْلَاِرِث الرِِضاَ َوَحْفٌص ُهَو الدُّوِريُّ َويِف ال  ذِِْكِر َقْد َخلَ َرَوى لَيـْ

مرا   ر ة أحببعرني ومرا تني ، ليث م مث  وحبش م ه  أب  احلاحب  الليث بن لالر 
والرفررى أي املرفررى أو دلررى يفقررردر ذي الرفررى وحفررص هرر  الررروحبي الررراوي دررن ، 

 اليزدري وهلذا قام يف الذكر قر لل أي  بو ذكره فيما ذكر ه من ال هم

(41) 

  اْبُن َعاِمٍر َصرِيٌح َوَِبِقيِهْم َأَحاَط بِِه اْلوالَ أَبُو َعْمرِِهْم واْليْحَصيبُّ 

أفراف أع دمررو إىل فرمري القرراا كمررا  ربو يف وحبشر م وليرث م و راحل م وأبرر  
دمرررو وإن كرران لفهرره مركبررا فمرل لرره مفررر  فلرر ح  املرررل م فأفرري  دلررى حررر قرر هلم 
 حررررمج حبمرررراين يف إفررررافة مررررا دسررررمى يف العرررررف حررررمج حبمرررران واليحصررررت م سرررر ب إىل
حيصررمج حرر  مررن الرريمن ويف الصررا  احلركررا  الررثل  قبرر  ال سررمج وبعررره وابررن دررامر 
دطررر  بيررران لليحصرررت و ررررد  لررررب املبتررررإ ومرررا دطررر  دليررره و  دقررر   ررررحيان من 
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الصرد  كالصرردو والرفيرو دقر  دلرى ال احرر واملتعرر  أو د ر ن  ررد  لررب اموم أو 
قرررا أن معر  الصرررد  اخلررالص الثراين وحررذف لررب اآللررر لرهلرة املررذك حب دليرره وقرر يف

فمعررر  البيرررت أن أع دمررررو وابرررن درررامر لالصرررا ال سرررمج مرررن وه ب الع رررم ، ال سرررمج 
ومر  م مرن زدرم أن ابرن درامر لريع  ، ف ما من  ميم العرب وهذا دلى قر م امكثرر 

ومرر  م مررن زدررم أن ابررن كثرررري وإررزب مررن العرررب أد ررا و  خيتلرر  يف  فررر  ، كررذلأ 
وعلمج دلى ذحبدة الع م لف  امل ا  دقرام ، يس ا من العرب ودا م وال سا   أ م ل

فررلن مررن العرررب وفررلن مررن املرر ا  ف ررذا الررذي د بريرر  أن حيمرر  دليرره مررا أشرراحب إليرره 
بق له أحاض به ال ه دع  وه ب الع رم وه دسرتقيم أن دررا  بره وها العتاقرة فرإن ذلرأ 

أن درا  به وها احلل  فإن    دتحقو في م أ فس م وه يف أ  م ايع م وه دستقيم
وقر قير  يف  سرمج ، العربية ه يف ايف ذلأ وقر كان اادة من العرب حيالف ن عريهم 

أيب دمرررو إ رره كرران حليفررا يف برر  ح يفررة وقيرر  كرران وهله للع رررب وقررر بي ررا ايرر  ذلررأ 
وحقق رراه يف الشرررح ال بررري واهلرراا يف برره دا رررب دلررى عقرري م ف رر  لفرر  مفررر  وإن كرران 

  له ه ا اادة وأحاض أي أحرق وه  وا أدلممرل

(42) 

لً   ََلُْم ُطُرٌق يـُْهَدى ِِبَا ُكلُّ طَاِرٍق َواَل طَاِرٌق َُيْشى ِِباَ ُمَتَمحِِ

أي هلررؤها القررراا مررذاهمج م سرر بة إد ررم د ررري هبررا أي د تررري ب فسرره أو درشررر 
يعرر  ، املسررت ردن بتلررأ الطرررق كرر  طرراحبق أي كرر  مررن دقصرررها ودسررلأ  رربيل ا 

يفلررأ الطرررق كررال   ا الرريت د ترررج هبررا كأ رره قررام كرر   ررالأ ومرراحب يف هررذا العلررم فإ رره 
وقيرر  املرررا  ب رر  طرراحبق أي كرر  جنررم وكرر  علرر  م ، د تررري هبررذه الطرررق ود ررري هبررا 

دررن العررا  هشرر اك ما يف اههتررراا هبمررا ب قررام وه طرراحبق خيشررى هبررا أي وه مرررلع 
واملعررر  أن يفلرررأ ، ا بليررر  والليررر  حمررر  اآلفرررا  مرررن قررر هلم طررررق دطررررق طروقرررا إذا يرررا

الطرررق قررر ايف ررحت وا ررت احب  فررل خيشررى دلي ررا م ررل  وه مرررلع وه  عرر  لرريع 
وجير ز أن د ر ن هبرا متعلقرا ، وطاحبق ا  ا وخيشى لربها أو  رفة لطراحبق وهبرا اخلررب 



 -35- 

 ررتمحل ومررتمحل لرررب ه أو حررام مررن ال ررمري يف خيشررى العا ررر دلررى طرراحبق دقررام 
   إذا احتام وم ر ف   متمح متح

(43) 

ُتهاَ َمَناِصَب فَاْنَصْب يف ِنَصاِبَك ُمْفِضلَ   َوُهنه الهلَواِت ِلْلُمَواِت َنَصبـْ

وهرررن فرررمري الطررررق واللررر اة مرررن ام ررراا امل  ررر لة وهررر  اررر  الرررلة اررر  الررريت 
 رمج أي أ ر ه وامل اة امل افو وأ له اهلمز و صربت ا أي حبفعت را وأبرزهترا وأ رلت ا م ا

اررر  م صرررمج وهررر  ام ررر  وكرررذلأ ال صررراب أي ويفلرررأ الطررررق واملرررذاهمج هررر  الررريت 
 همررت يف هررذه القصرريرب ملررن وافقرر  دلررى مررا ا ررطلحت في ررا و صرربت ا أ رر ه ملررن 
دقرلها أو أدلما  لعز من دلم ا وشررفه وم ا رمج مفعر م  ن ل صربت دلرى يف رمني 

م فا صمج أي ايفعمج و ر  وهرر  صبت مع  يعلت وقي  ه  حام وقي  متييز ب قا
لتحصررريل ا و صررراب الشررر ا أ رررله أي ايفعرررمج يف حتصررري  ب رررادة العلرررم الرررذي دصرررري 
أ ل لأ يف سرمج إليره إذا ا تسرمج ال راأ إىل رع  رم وقبرا ل م وقير  املررا  بره ال يرة أي 
ايفعمج يف يليص  يتأ مما دفسرها يف قرااب هذا العلم ومف ل حام من ال رمري يف 

  الري  إذا أيفى بفافر  امدمرام كأحسرن وأار  إذا أيفرى لسر  ا ا صمج دقام أف 
 وايل ا أي مف ل إبللص ال ية وا أدلم

(44) 

 َوَما َأاَن َذا َأْسعى َلَعله ُحُروفـَُهْم َيُطوُع ِِبَا َنْظُم اْلَقَوايف ُمَسهِِلَ 

ه يفعراىل ها حرف يف بيه وأ  فمري املت لم وذا ا م إشاحبب و هري هرذه العبراحبب ق لر
فإدرابه كإدرابه وأ عى  ع  أحرص وأيت ر أي إين مت ر ، )ها أ تم أوها حتب  م( 

يف  هم يفلأ الطرق حباييا حصر م ذلرأ ويفسر يله وال رمري يف حرروف م للقرراا واملررا  
وقرررام  ررراحمج العرررني كررر  كلمرررة يفقررررأ دلرررى ويررر ه مرررن ، عحلرررروف قرررراااهتم املختلفرررة 

د ررر ن املررررا  عحلرررروف الرمررر ز م رررا حرررروف م الرالرررة  وجيررر ز أن، القرررررن يفسرررمى حرفرررا 
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دلررري م ودررررم دليررره ق لررره بعرررر ذلرررأ يعلرررت أع يرررا  كرررأن قرررا ل قرررام لررره ومرررا يفلرررأ 
احلروف اليت يفري  ط ع الق ايف هبا فقام ذلأ ودط ع  ع  د قا  ف أ ه فرم ه معر  

ن معرروف دسم  فعراه علباا والق ايف ا  قافية وه  كلمرا  أوالرر امبيرا  ب راب
يف دلم را وقررر  همررت في را امحبيرر زب ال افيررة بعلمرر  العررو  والقافيررة ومسرر ل حررام 

 من ال هم ب قام

(45) 

 َجَعْلِت َأَِب َجاٍد َعَلى ُكلِِ قَاِرٍئ َدلِيًل َعَلى املَْنُظوِم َأوهَل َأوهالَ 

أي  ررري  حررروف أيب يررا  فحررذف امل رراف للعلررم برره أي يعلترره  لرريل دلررى  
ذكريفرره يف هررذا الررر هم فق لرره دلررى امل هرر ا برررم مرررن ق لرره دلررى كرر  قررراحبئ كرر  قرراحبئ 

إبدررا ب العامرر  أو د رر ن معمرر م دامرر  مقرررحب أي مريفبررا دلررى مررا  همترره ويفقررردر أوم 
أوه أوه فأوه أو أوه موم ب حذف احلرف وحبكبت ال لمتان معا وب يتا دلى الفرت  

ين للثراين وه رذا إىل أن د ت ر  أي اموم من حروف أيب يرا  لر وم مرن القرراا والثرا
در  القراا السبعة والرواب امحببعة دشر وحروف أيب يا  ه  حروف املع م املعروفرة 
اعررت يف كلمررا  أوهلررا أ ررر وكرران أ ررله أبرر  يررا  فحررذفت م رره الرر او واملرر  لرر ل 
يفت رحب الص حب من أوم أ ر أل  ويف ه ز واو وقر بسط ا ال لا يف ذلأ يف الشرح 

و فا ل ا من احلروف  ب  كلما  كر  كلمرة ل احرر مرن السربعة وحباوديره دلرى  ال بري
يفريفيررمج  همرره اموم للشرريا والثرراين موم الررروادني والثالررث لثا ي مررا وه دعررر يف القررراا 
اليزدرررري وه  رررليم م ررره إررررا ذكريترررا لبيررران السررر ر ملرررن قررررأ دلي مرررا ه لت سرررمج القررررااب 

لررم  صرر  ف ررو حب ررت وهرر   رر ا  صرر  إلي مررا وال لمررا  هرر  أبرر   هررز حطرر  ك
بيررت بتسرر ني احلرررف ال  ررن مررن  هررز كلررم  صرر  وحترد رره مررن البرر اق  ومترراا البيررت 
 ليرر  دلررى امل هرر ا أوم أوه فررامل  ل رراف  والبرراا لقررال ن واعرريم لرر حب  والرررام هبررن  
كثررري وه ررذا إىل رلرررهم فت رر ن الررراا لل سررا   والسررني ميب احلرراحب  والترراا للررروحبي 

و  بره بعرر ، دن دن أيب دمررو الطراا مرن حطر  هرذا دقرر هرذا اه رطلح د ه وله 
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ذلأ دلى ف ا ر يفتعلو ع تعماله هلذه احلروف   دتعر  هلا وإرا ف مت ا من يفصررفه 
م  ررا أن هررذه احلررروف ه يفة هبررا مفررر ب برر  يف أوا رر  كلمررا  قررر فررمن ، يف  همرره 

ث راا دلرى قررااب أو دلرى  يفلأ ال لما  معاين  حيحة مفيررب فيمرا هر  بصرر ه مرن
قاحبئ أو يفعلي  أو حن  ذلرأ دلرى مرا  ريأة بيا ره كق لره وبسرم  برني السر حبيفني بسر ة 
البيت ومالأ د ا الردن حباوده   ر  ل     ن إذ حبووا  رفه ل را وقرر يفة هبرا بعرر 
ال او الفا لة كق له أه ودل احلرم  إن ل ا ه ا وكرم  رحبة اي كراف و ون د را  درم 

حاب قصرر يتررزب يرراا  فاحلراا مررن ح رم حبمررز ميب دمرررو ف أ ره قررام وأبرر  وح رم  رر
دمرو وفلن وفلن دقراون كذا وكذلأ الرام من و ون هبن كثري وال اف من وكم 
هبن دامر والعني من ودلى حلفص وه يفة ذلرأ إه حيرث د ر ن الر او زا ررب دلرى 

يف   حبب ال ح  معرا دت فراهم ال لمة فالعني من ق له ودى  فر ليست برمز وكذا ق له 
حلمزب و ل  ا كامل د ري ال او يف و ل فص  وه  أ رلية فالصرا  ليسرت برمرز 
،  الرر  مرر   ررا كررامل وكررذا ه دفعرر  ذلررأ إه يف ابتررراا املسررألة ه يف أث رراا الرمررز 

فق لرره حررو وذو يررل حررو وذو مررل لرريع الررذام برمررز وكررذا مررا أشرربه ذلررأ ولرر  كرران 
وم  را أن حبمرز  فر  أوم حرروف أ رر من ، احلش  مطلقا ل ان أوىل   مج الرمز يف 

 فعا أوم القراا يف  همه وأوم حروف أ ر يتزب لفها وأل  لطرا فا رتعم  اجملمر ع 
يف حبمز  ف  فاهلمزب دستعمل ا كثريا حن  وحبابرق افرت  رم را وقرر دسرتعم  ألر  ال  ر  

تحر ا اعرل كمرا اجنرل وهر  كثرري ولر  لره الرحرمج لره احلرل وإن اف، حن  مع   فر العرل 
  برره ل رران أحسررن فررإن ألرر  ال  رر   رراقطة لفهررا م رره ف لمررا كرران الرمررز بلفرر  بررني  
كرران أوىل م رره بلفرر  لفرر  ولررزا م رره إلبرراأ يف ق لرره  رر حبب ال  رر  وأقرربل دلررى حررو 
السردن أن د  ن امل  من واقربل حبمرز  فر  في ر ن مر  دلرى حرو يف فرت  السرردن  

وم  را أ ره م مرا ايتمر  ، يف ودرل وكرم و ون وح رم دلرى مرا يفقررا كما فعر  ذلرأ 
الراواين دلى قرااب فالرمز إلمام ما  و ما يف عالمج اممر م ره املرص إذ ه حيترا  

وقر ياا يف بعره امل افر  الرمرز هلمرا ب لمترني هحتيايره إىل ، إه إىل كلمة واحرب 



 -38- 

ويف الفرقران زاكيره هلرل ويف ، يفرل  ذلأ يف إقامة ال زن ويفتمة البيت كق لره فر ا  ر ا
وم  را أ ره إذا ايفصر  شر ا مرن هرذه احلرروف ب رمري قرراا ، ال    ل  ا فمر له مل 

ومرن ح مره ، يفقرا ذكرهم   د ن ذلأ حبمزا وكان ال مري كاملصرح بره مرن أ را  م 
أن املصررررح بررره ه حبمرررز معررره وذلرررأ حنررر  ق لررره و رررية احبفررر   رررف  حرميررره حبفرررى ب قرررام 

م أي أن من يفقرا ذكرهم دقرراون دبصرن علصرا  وه  قر م إن العرني يف ودبصن د  
درر  م حبمررز حفررص ومثلرره وفررم الررراا حررو وهعيررة هلررم أي فررم  فرر  وابررن كثررري وأبرر  
دمرو الياا من )ه يفسم  في ا( وحبف  هعيرة هلرم أد را وه  قر م إن الرلا يف هلرم حبمرز 

أحررر مررن القررراا الررذدن  رربو هشرراا وهررذا مررلف مررا إذا كرران ال ررمري عررري حبايرر  إىل 
وم  ا أ ه قرر يراا يف ، ذكرهم فإن احلرف حي  ذ د  ن حبمزا مث  له الرحمج له احلل 

م افرر  ألفررراظ يفصرررل  أن يف رر ن حبمرررزا وليسرررت برمرررز يف مرررا ه وذلرررأ كمرررا  ررر بي ه يف 
وهرر  مشرر   ويف عب البسررملة م فرر  ، عب املررر واإلمالررة والزوا ررر وفررر  احلررروف 

وم  ررا أ رره إذا ايتمعررت قرررااكن ، ي أ رره لرريع برمررز كمررا  رر ذكره ذكررر أ رره حبمررز ود ررر
لقاحبئ واحر فتاحبب دسمى ل   قرااب م  ما كق لره وفيره   د ر ن حلفرص كيرر عخلفره 
د ه وكحبب دسمى بعر الثا ية فت  ن التسمية هلما كق له وأ ث أن يف  ن م  ام رج 

ر ثرل  قررااا  حلمرزب ام احبج حرل حرل ويف ق لره  ر  تمج ايا فرم البيرت حبمرز بعر
بق له فري مل وكحبب دسرمى مر  اموىل ودعطر  الثا يرة دلي را كق لره ودريشرى  را لفرا 
البيت فق له وال عاأ احبفع ا دع  حلو املقرا ذكره م ه قر أيفى عل او الفا لة يف ق له 
وه فل  كان حبف  ال عاأ لريرري مرن يفقررا ذكرره لسرماه قبر  الر او فريعلم  حرن الر او أن 

 حبمز هلا   ج ما يفقرا وا أدلم ه

(46) 

َقِضي آتِيَك ِِبْلَواِو فـَْيَصلَ  ى رَِجاَلُه َمىَت تـَنـْ  َوِمْن بـَْعِد ِذْكِرى اَْلَْرَف ُأمسِْ

احلرف مفع م ذكرج امل اف إىل ايا املت لم واملرا  عحلرف ما وق  اهلتلف 
ودتعررراين إىل مفعرر م  فيرره بررني القررراا مررن ال لمررا  وأ ررى وأ ررى لريترران  عرر  واحررر
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واهلرراا يف حبيالرره يفعرر   إىل احلرررف واملرررا  ، واحررر م رره واحررر م رره  عرر  ذكرررج اه ررم 
برياله قراله أي أذكرهم برم زهم اليت أشر  إلي ا ه بصرد  أ ا  م فإن ذلأ دتقرا 

بني هبذا البيت كيفيرة ا رتعماله الرمرز لرروف أ رر ، دلى احلرف ودتألر كما  يأة 
أ ه درذكر حررف القررااب أوه ب درمرز لره  ر اا كران املختلر  فيره كلمرة أو أكثرر  فذكر

فال لمررة حنررر  ويفقبررر  اموىل أ ثررر ا  ون حرررايز وال لمترران حنررر  وكسرررر بيررر   والبيررر   
د رررم درررن إايلرررة والرررثل  حنررر  وقيررر  وعررريه ب يررر ا دشرررم ا البيرررت والربررر  حنررر  

 ر ن قادررب كليرة دررل  حتت را  و  ن دؤ ه م    لره و صرله و ؤيفره م  را البيرت وقرر يف
كلررم متعررر ب حنرر  وفررمأ أوىل السرراك ني البيررت وامعلررمج أن الرمررز املررذك حب ه يفة 
إه بعررر كمررام يفقييررر القرررااب إن احتايررت إىل يفقييررر كاممثلررة الرريت ذكر هررا وقررر وقرر  
قلرريل  حبمررز قبرر  مترراا التقييررر كق لرره والعررني يف ال رر  ثقررل كمررا  احب واقصررر مرر  م ررعفة 

له كما  احب حبمز مت  ن بني كلميت التقييرر ويترا ثقرل واقصرر ومثلره ومر  مرر كرا ن  فق  
كسر يتزيفه  ه وه ايا م س حبا وأما ق له يف   حبب عرافر أو أن ز  اهلمرز  رل و ر ن 
هلررم فررإن ق لرره هلررم قرراا مقرراا يف ررراحب الرمررز وقررر درمررز قبرر  الررة التقييررر كق لرره وإب كبررري 

سررمية القراحبئ ق لرره ويف فرأزم الررلا لفر  حلمررزب وز  ألفررا شراع علثررا مثلثرا ومثلرره مر  يف
وجيرر ز أن دعرر   دلررى املسررألة برمت ررا ، مررن قبلرره فررت مل وال ررمري يف يف ق رر  للريررام 

دردررر أ رره إذا ا ق ررى ذكررر ، مررن ذكررر احلرررف وقرا رره لرهلررة  ررياق ال ررلا دلررى ذلررأ 
سررألة وا ررت  اف احلرررف وحبمررز مررن قرررأه أيفررى ب لمررة أوهلررا واو يفررؤذن ع ق رراا يفلررأ امل

ألررررج من الررر او   جيعل رررا حبمرررز القررراحبئ مرررلف  رررا ر احلرررروف ولررر    دفعررر  ذلرررأ 
هلتلطررت املسررا   وظررن مررا لرريع برمررز حبمررزا ه  رريما إذا أيفررى ب ررلا بررني املسررألتني 
للحايرررة إليررره يف يفتمررريم وزن البيرررت كق لررره وي رررا دلرررى ام ررر  أقررربل وي رررا لررريع إه 

ال او ليع حبمزا يف كر  ذلرأ وقرر يفة ب لمرة أوهلرا مب ل حو وذو يل فإن ما بعر 
واو يف أث اا يفقيير املسألة ل روحبب القافية فل يف  ن الر او في را فصرل كق لره مرن حبيرز 
ألررريم معرررا وه دلرررى حبفررر  لفررره املررريم  م دليررره وكق لررره واليا رررني عل سرررر و رررل مررر  
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عني ليسرررا القصرررر مررر  إ ررر ان كسرررر    عررر  فرررال او يف وه وو رررل يف هرررذدن امل فررر
بفص  كما أن ألفاظ التقييرر ه يف ر ن أوا ل را إه حبمرزا وإررا الرمرز مرا يفة بعرر كمرام 
التقيير عالبا كرذلأ الر او الفا رلة هر  مرا يفة بعرر كمرام املسرألة مرن التقييرر والرمرز 

وإثبا  الياا يف يف ق   وريفيأ ويتا فعل شرض ويزاا دلى لريرة مرن قرام ، وا أدلم 
وحق ررا حررذف اليرراا م  ررا لل ررزا و  دسررتقم لرره حررذف  ( وام برراا يف مرر  )أ  يفيفيررأ، 

اليرراا مررن يف ق رر  أمررا مررن ريفيررأ ف رران حررذف ا يررا زا لرره دلررى احبيف رراب زحرراف يررا ز 
وال اظم   دفعله ل ف حب الطب  السليم م ه وفيصل حام وه  من الصفا  اليت يراا  

 لمدلى وزن فيع  ك يريم وبي ع وفيه مع  املبالرية وا أد

(47) 

 ِسَوى َأْحُرٍف اَل رِيَبٌة يف اتَِِصاَِلَا َوِبلهلْفِظ َأْستَـْغِِن َعِن اْلَقْيِد ِإْن َجلَ 

 به هبذا البيت دلى أ ه إرا يع  ال او فا لة ل يفف  الردبة واللبع من الرتلض 
احلروف وإررا لرص الر او علفصر  لتأيفي را لره يف الر هم ويفيسررها دليره مرن حيرث هر  

علمج داطفة والقررااا  يفررايم ومسرا   دعطر  بع ر ا دلرى بعره وحب را فصر  يف ام
بريري العاطفة كق له  احب وي ا شاع و له يف دمر ودر ا وهر  قلير  ولريع كر  كلمرة 
أوهلررا واو د رر ن الرر او في ررا فصررل فررإن ذلررأ قررر دقرر  يف كلمررا  القررررن ويف ألفررراظ 

م وم رره ق لرره وعل رررم التقييررر كق لرره وحباله ب سرررر بعررر ق لرره و رررحبة دصرررف فررت  فررر
واقصررروا كسررر الترراا قررايفل ا وقررر يفقرررا أ ررا يفقرر  يف أث رراا كلمررا  التقييررر وإن   يف ررن 
يفلأ ال لمة يفقييرا ب  احتي  إلي ا لتتميم القافية كق له وفأ احبفعن وه فإن ق له وه 
وقررر  حشررر ا ميرررر  القافيرررة وق لرررره بعرررر ذلرررأ وبعررررر الف رررن واكسررررر ومرررر الرررر او يف 

   اللررررة دلررررى مررررا هرررر  يفقييررررر ه فصرررر  يف واحرررررب م  ررررا إىل ق لرررره ال لمررررا  الررررثل
ب إن ال لمة اليت أوهلرا واو ، ومؤ رب فإرا ال او الفا لة ه  اآليفية بعر كمام الرمز 

للفصررر  كحبب لررريع املررررا  م  رررا إه ذلرررأ حنررر  وفرررم حلررري م ب سرررر شرررفا واف ف لمرررة 
ريرر  إىل الث رراا دلررى واف   يف  هبررا إه للفصرر  وإن يف ررم ت معرر   ررحيحا فيمررا د
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القررررااب وكحبب أتة ال لمرررة ود ررر ن مرررا بعرررر الررر او مقصررر  ا لريرررري الفصررر  إمرررا هررر  مرررن 
احلروف املختل  في ا حن  وم  رب فايتز وإالة املرفر ع وإمرا ا رم لقراحبئ حنر  وإرزب 
أ رررج ووحب  لرر ل وبصررر وأيفبع ررا أو يفقييررر للحرررف املختلرر  فيرره حنرر  ولاطررمج حرفررا 

شاع وميم ابرن أا اكسرر وذكرر   د رن شراع وقرر د ر ن مرا بعرر حتسنب وعل م  ر أ
ال او حبمرزا وهر  قلير  وقرر يفقررا ال رلا فيره حنر  ودلرى احلرمر  ب ذكرر يف هرذا البيرت 
أ رره قررر ه يفة علرر او الفا ررلة وذلررأ يف أحرررف مررن القرررااا  إذا ايفصررلت   دلرربع 

ق لرره ود بررت  رر ن  رر  أمرهررا وه دررركب ال رراظر في ررا م ررا مررن كلررم القررررن وذلررأ ك
درد ن دا م ودرد ن لاطمج إذ ل ج وحبابرق افت  رم ا البيتني فف  ك  بيت م  ما 
ثلثرررة أحررررف وه واو بي  رررا وقرررر دقررر  اهيفصرررام مرررن يفقييرررر قررررااب وحبمرررز ألررررج كق لررره 
دهلم ن عيمج ش ر   ب قام إ عاا بيت يف حل وق له واكسر ال م اثقل  عرم درم 

ه دلتررزا الرر او يف م افرر  الردبررة وفيمررا دررراها قررر يفة علرر او فاحلا رر  أ رر، يف الشرر حبج 
طررر ا للبرراب وقررر ه يفة هبررا لل ررتري اا د  ررا وأكثررر امل افرر  الرريت أيفررى في ررا علرر او ه 
لرربع في ررا كق لرره ود ررر  ررراض والسررراض وحبفرر ان افررمم زكررا وقرر احبدرا وقررر يفررر  الرر او 

 رررى واحرررذف الررر او  ررر  ا يف م فررر  واحرررر ملررربع يف  ررر حبب القصرررص وقررر  قرررام م  
 للررل رررا  فررر عل ررم ب ذكررر ح مررا رلررر فيمررا دتعلررو بتقييررر احلرررف املختلرر  فيرره 
فقرررام وعللفررر  ا رررتري  درررن القيرررر و  د رررن ه رررا م فررر  ذكرررره ولررر  ألرررره إىل مرررا بعرررر 
ا ق رررراا الرمرررر ز ل رررران أوىل وذلررررأ د ررررر ق لرررره ومررررا كرررران ذا فررررر إىل ق لرررره ويف الرفرررر  

يررا  كل ررا فيمررا دتعلررو بتقييررر القرررااا  وهررذه امبيررا  والتررذكري والرييررمج ف ايفيررأ امب
من ق له يعلت أع يا  إىل ق له وما كان ذا فر كل ا يف الرمز وما دتعلو به ودتفرع 
د ه فاد   هبذا احل م يف أث اا ذلأ فذكر أ ه قر ه حيترا  إىل يفقييرر احلررف هبي رة 

ام إن يررل أي إن كشرر  قراايفرره إذا كرران الررتلف  برره كاشررفا دررن ذلررأ القيررر وهلررذا قرر
اللفرر  دررن املقصرر   وبي رره دقررام يلرر   اممررر إذا كشررفته وهررذا قررر أيفررى يف القصرريرب 
دلى ثلثة أقساا إما أن دلف  علقراايفني معا كق له وإزب أ رج يف أ احبج ويف طا ر 
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وإمررا أن دلفرر  إبحرررايتا ودقيررر املرررج  ، طررريا  رر احبج معررا  رر رج ودررا  قرر  دررلا 
والثالررث أن دلفرر  إبحرررايتا وه دقيررر املرررج كق لرره و)مالررأ ، يفي ررا كق لرره وعلترراا ر

وقرر ، كأ ره قرام عملرر فف رم مرن ذلرأ القررااب املررج مرن ي رة ال رر ،  د ا الردن( 
دلف  علقراايفني معا ودذكر بعر بعه قي   إحرايتا كق له متاحبو ه مترو ه وافتح ا شذا 

يرره و  دسررترين عللفرر  برره دررن وطررأ وطرراا فاكسررروه وكرر  م فرر  لفرر  لرررف خمتلرر  ف
القيررر ب قيررره  ررا ف ررم م رره اخلررلف عدتبرراحب امفرررا  دلررى مررا  رريأة ذكرهررا فررإن   

وهر  يف القصريرب دلرى ، د ن أن دلف  بذلأ اللف  إه دلى إحرج القراايفني يفعني 
أحريتا أن د  ن القير ملا لف  به كق له وما خيرد ن الفت  من قب   اكن ،   دني 

ولفرر  كرر ف د ررذب ن ودررر  ايعررا  ون مررا ألرر  وكفل ررا ال رر يف ثقرريل  وبعررر ذكررا
والثررراين أن د ررر ن القيرررر ملرررا   ، البيرررت وحاميرررة عملرررر  رررحبته كرررل ويف حررراذحبون املرررر 

دلف  به وهذا أحسن ملذ كر  مرن القرراايفني حهرا إمرا لفهرا وإمرا يفقييررا كق لره ويف 
صررر شرر  ايا قا ررية شرفا ووحررر يف ملر ا قرر  شرعبة املرريم ثقرل وقصررر قيامرا دررم مر  الق

للم   راي  ال ه فإن أم ن أن دلفر  برذلأ اللفر  دلرى كر  واحررب مرن القرراايفني 
فرراموىل أن دلفرر   ررا   دقيررره كق لرره دلرري م إلرري م إررزب ب سررر اهلرراا و ررحبة دصرررف 
ب ررم اليرراا وذكررر   يف ررن علترراا الرالررة دلررى التأ يررث وقررر يرراا يف  رر حبب طرره م فرر  

للف  دن القيرر و  حيصر  اه رتري اا بره م ره   جير  القررااب املررج و  ا تري  فيه ع
د شف ا وه  ق له وأجنيت م وادرريف م مرا حبزقرت م شرفا و ريأة مرا مي رن اهدترذاحب بره 

 يف م فعه إن شاا ا يفعاىل

(48) 

َلَها ِلَما َعاِرٍض َواأْلَْمُر لَْيَس ُمَهوِِ   الَ َوُربه َمكَاٍن َكرهَر اَْلَْرَف قـَبـْ

احلررررف مفعررر م كررررحب وفادلررره فرررمري حبايررر  إىل م ررران دلرررى طردقرررة اجملررراز يعررر  
امل رران م رررحب ملررا كرران الت ررراحب واقعررا فيرره كقرر هلم ليرر    ررم أو دريرر  إىل ال رراظم دلررى 

أي كررحب ، طردقة اهلتفا  من ا تري  إىل كرحب كق له يفعاىل )ل رده مرن راييف را إ ره هر ( 
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 او الفا لة ومرا ه عحلرف ه را حررف الرمرز الررام فيه ال اظم احلرف قبل ا أي قب  ال
دلى القاحبئ ه ال لمة املختلر  في را املعررب د  را بق لره ومرن بعرر ذكررج احلررف ولر  
قرررام وحبب م ررران كررررحب الرمرررز ل ررران أظ رررر لريرفررره وأبرررني وحبب حررررف يفقليررر  وداملررره 
احب حمذوف مقرحب بعره أي وير أو دثر دليه أشاحب إىل أن ذلأ د ير قليل وه  يف رر 

أحرريتا أن د ر ن الرمرز ملفرر  ، وه  يف ذلأ دلى  ر دني ، الرمز أتكيرا وزاي ب بيان 
والثراين أن د ر ن الرمرز ، ودرل درل ، وحرل حرلا ، في رحبه بعي ه كق له ادتا  ف ل 

وقرر دتقررا ، ذا أ ر ب يفرل ، عمادة   درمز ل احر من يفلأ اعمادة كق له  ا العرل 
وق لره قبل را دعر  قبر  الر او الفا رلة امل طر ق هبرا أو ، ي  در ه املفر  كق له إذ  ا ك

وق لره ، قب  م فع ا وإن   يف ير فإن حل حل ودرل درل لريع بعرريتا واو فا رلة 
ملررا درراحب  يفعليرر  للت ردررر ومررا   رررب م  رر فة أي ممررر درراحب  أو زا رررب كزاي هتررا يف 

احب  اقت ى ذلأ من حتسني أي مي  د، ق له يفعاىل )فبما حبإة من ا ل ت هلم( 
لف  أو يفتميم قافية ب     هذا اممر دلى الطالمج وه  ه بق له واممرر لريع م ر ه 

وادلرم أ ره كمررا د ررحب الرمررز ، أي لريع مفزدرا أي ه جيررر لبسرا وه درؤ ي إىل إشرر ام 
و  ، لعررراحب  فقرررر يف ررررحب الررر او الفا رررلة أد رررا لرررذلأ كق لررره قا ررررا  وه ومررر  يزمررره 

 و  د به دلى ذلأ وه  واف  وا أدلم،  لل وأن دقبل التذكري خيش ا ه ا  م

(49) 

ُهنه ِلْلُكويفِِ ََثٌء ُمثـَلهٌت َوِستـهتُـُهْم ِِبخْلَاِء لَْيَس أبَِْغَفلَ   َوِمنـْ

ال مري يف م  ن للحروف للعلم هبا وو   الثاا ع ه مثلث عل قن ليميزه مرن 
ملررا ، يع ععفرل أي أ رره م قرر ض ليميرزه مررن احلرراا البراا والترراا وكررذلأ ق لره يف اخلرراا لرر

ا رررطل  ال ررراظم حبإررره ا دلرررى حبمررر ز للقرررراا م فرررر دن ا رررطل  أد رررا دلرررى حبمررر ز هلرررم 
وادلرم أن ل ر  واحرر ، متمعني إه أ ه ليع ل   ايتماع ب  ملرا د ثرر  وحبه ووق دره 

 مررن القررراا شرري ا د فررر  برره وقررر اعررت ذلررأ يف مصرر   ب يفيررمج حسررن ول رر  واحررر
م  م ايتماع م  ك  واحر م  م هذا مطر  ودتفو ايتماع ثلثة دلى قرااب وه دطر  



 -44- 

يف اعمي  وكرذا دتفرو ايتمراع أحببعرة وجسرة و رتة وكران قرر بقر   رتة أحررف ف عر   
كرر  حرررف م  ررا حبمررزا ملررا دررذكره فررذكر يف هررذا البيررت حرررفني الثرراا واخلرراا فالثرراا حبمررز 

ق له لل  يف أي للقاحبئ ال  يف من السربعة أي للقراا ال  فيني وهم ثلثة كما  بو و 
هلررررذا اعرررر ع مرررر  م واحلررررروف كل ررررا يفررررذكر ويفؤ ررررث والترررراحب التررررذكري يف و رررر  هررررذه 
احلروف ه ا ملا كا ت دباحبب دن ذك حب فقام مثلث وليع ععفل وكذا امحببعة الب اق  

  م دلررى مررا يفة فال ررمري يف و ررتت م للقررراا أي دعرررب درر  م عخلرراا ب بررني السررتة مرر
 فقام

(50) 

بَـتـُُّهْم بـَْعَد اَنِفٍع وَُكوٍف َوَشاٍم َذا َُلُْم لَْيَس ُمْغَفلَ   َعنَـْيُت اأْلََُل أَثـْ

امىل  عرر  الررذدن أي د يررت علسررتة الررذدن ذكرررهتم بعررر ذكررر  فرر  وهررم عقرر  
ودرب دن ال  فيني وابن دامر وه  الشام  علذام وقام ليع مريفرل ليميرزه ، السبعة 
م وويره ق لره وكر ف وشراا وكرذا مرا يفة بعرره مثر  وبصرر ومرأ أ ره حرذف دن الرا

إحرررررج اياي ال سررررمج يفيفررررا كمررررا خيفرررر  املشررررر  ل ررررروحبب الشررررعر وكررررأن افررررذوف 
املتحركة فبقيت الساك ة م  الت  دن فحذفت هلتقاا الساك ني فصاحب كقا  وامل  

والشررام  أو وكرر في م والررلا مقرررحبب أو اإلفررافة وهلررذا  رر  اهبتررراا برره أي وال رر يف 
 وشامي م ذاهلم اليت ه  دباحبب د  م م ق طة ب قام

(51) 

نُـُهْم لَْيَس ُمْهَملَ   وَُكوٍف َمَع املَكِِيِِ ِِبلظهاِء ُمْعَجماً وَُكوٍف َوَبْصٍر َغيـْ

املع ررم مررن احلررروف مرررا  قررن مررن قرر هلم أد مرررت ال ترراب أي أزلررت د متررره 
بيان م ا بة ك  حرف ملن يعله له مرن ي رة  وامل م  ما   د قن ولس ا ما  ني يف

 خماحب  احلروف و فاهتا فإ ه ل  د ع ما ذكره مم ن يف يي ه أد ا وا أدلم

(52) 
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 َوُذو النـهْقِط ِشٌْي ِلْلِكَساِئي َومَحَْزٍة َوُقْل ِفيِهَما َمْع ُشْعَبٍة ُصْحَبٌة َتلَ 

طلح يف التعبري شني برم من وذو ال قن ومتت حروف أ ر واحتا  إىل اه 
دررن اادررا  د ثررر ايففرراق م دلررى القرررااب ف فرر   رراين كلمررا  ملررن يفة ذكرررهم وهرر  
 حبة  حاب دم  ا حو  فر حرم  حصن م  ا ما ه   ام دلرى اث رني وهر  درم 
حو حرم  والب اق  مرل هلا اادة ف ع  حلمزب وال سا   إذا ايففرو مع مرا أبر  ب رر 

وكحبب حبمز هلرم عحلرروف   ،ة و حبة دصرف دن دا م لف   حبة كق له حبمى  حب
كق لرره ومرر ص ثقلرره  رر  شلشررل ويفررل  عرر  يفبرر  أي يفبرر  مررا قبلرره يف أ رره حبمررز ولرريع 
بصفة لصحبة وإه يفقير  وأشعر اللف  ع ه اجملم ع ه  الرمرز وكرذا مرا يفة يف ق لره 

  فر حل

(53) 

 يف اَنِفٍع َوَفىَت اْلَعلَ ِصَحاٌب ََهَا َمْع َحْفِصِهْم َعمه اَنِفٌع َوَشاٍم مَسَا 

يتا دع  إزب وال سا   م  حفص دن دا م دعرب در  م بصرحاب ولفر  درم 
وفرأ العرل وهر  أبر  دمررو برن ،  لي   ف  وشاا و ا مستقر يف التعبري بره درن  فر  

 العل ويف ابن كثري وه  املرا  بق له ومأ يف البيت اآلة

(54) 

  اْلَعَلِء ُقْل َوُقْل ِفيِهَما َواْلَيْحُصيب نـََفٌر َحلَ َوَمكٍِ َوَحقٌّ ِفيِه َواْبنِ 

فيرررره أي يف امل رررر  وهرررر  ابررررن كثررررري أي ا ررررتقر لفرررر  حررررو فيرررره ويف ابررررن العررررلا 
فحذف حررف اعرر مرن املعطر ف دلرى ال رمري اجملرروحب وهر  يرا ز يف الشرعر خمتلر  

حصرت وهر  ابرن فيه يف عريه ولف   فر ق  في مرا أي يف ابرن كثرري وأيب دمررو ويف الي
 دامر فحذف حرف اعر أد ا

(55) 

 َوِحْرِميٌّ اْلَمكِِيُّ ِفيِه َواَنِفٍع َوِحْصٌن َعِن اْلُكويف َواَنِفِعِهْم َعلَ 
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أي ولفر  حرمرر  اشر   فيرره ابرن كثررري و فر  وهرر   سربة إىل احلرررا واحلررا واحلرررا 
حرمر  كق لره فرإن قلرت هرذه  سربة  رحيحة فت ر ن كالعبراحبب الصررحية فق لره ، واحر 

م رر  وبصررري وشررام  وكرر يف من كرر  واحررر مررن ابررن كثررري و فرر  م سرر ب إىل احلرررا 
قلت م ف  الرمز ك ن اللفر  مفرر ا أحبا  بره ، هذا من حرا م ة وذا من حرا املرد ة 

مثرر  و  دسررتعم  املفررر  إللبا رره إذ ه دعلررم أي احلرررميني أحبا  والتصرررد  ب سرربت ما أن 
ه  رراحمج الع ررر ان وعررريه ول   رره يعرر  هررذا اللفرر  حبمرررزا   دقرر م احلرميرران كمررا دق لرر

دتصررررف فيررره لرررذف ايا ال سررربة وه يفيف رررا مرررلف ق لررره ومرررن حتت رررا امل ررر   ررر ج 
ب قررام وحصررن يعلترره دبرراحبب دررن ال رر فيني ، الشرراا فررم ا إشررعاحبا ع رره حبمررز ه  سرربة 

لفررراظ و فررر  وق لررره درررل أي احلصرررن أو املرررذك حب أي ظ رررر املررررا  وا  شررر  وهرررذه ام
الثما يرررة كحبب يفة هبرررا بصررر حبهتا وكحبب د ررري  بع ررر ا إىل فرررمري القرررراا كق لررره و رررذحب 
أ ررررحاهبم إرررر ه كمررررا قررررام وكرررر في م يفسرررراال ن شررررامي م يفررررل وكحبب د رررريفه إىل اهلرررراا 
وال اف حن  وحامية عملر  حبته كرل وقر  مرفقرا فرت  مر  ال سرر دمره حقره بت برت 

 وحقأ د ا ه ب قام

(56) 

 أََتْت ِمْن قـَْبُل َأْو بـَْعُد ِكْلَمٌة َفُكْن ِعْنَد َشْرِطى َواْقِض ِِبْلَواِو فـَْيَصلَ َوَمْهماَ 

أي هررذه ال لمرررا  الثمررراين الرريت وفرررعت ا حبمرررزا كحبب أ ررتعمل ا مرررر ب درررن الرمرررز 
فإذا ايتمعا   ألتزا يفريفيبا بي  ما فتاحبب دتقررا  ،احلريف الذي يفقرا ذكره وكحبب جيتمعان 

ل لمة وكحبب يفتقرا ال لمة دلى احلرف كق لره ودرم فرأ  عرم درم  رحبة  احلرف دلى ا
ك ررر  كررر ا  رررحبة وكحبب يفت  رررن ال لمرررة برررني حررررفني كق لررره  رررف  حرميررره حبفرررى 

ومرررل م كرر  واحررر مررن احلرررف وال لمررة لالرره ه دتريررري عهيتمرراع ، دبشررركم  ررا  عررم 
م فر ع   ف ذا مع  ق له ف ن د ر شرط  أي دلى مرا شررطته وا رطلحت دليره مرن

ك  واحر م  ما أي أ ه عق لاله واقه عل او فيصل د ر ا ت راا كر  مسرألة  ر اا  
كرررران حبمزهررررا عحلرررررف أو عل لمررررا  أو هبمررررا إه حيررررث ه حبدبررررة يف اهيفصررررام كق لرررره 
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فرراملع  م مررا أيفررت مررن قبرر  الرمررز احلررريف أو مررن بعررره  ، ولفر  حررو  رر ر  البيررت 
أيفررت مررن قبرر  هررذه ال لمررا  الثمرراين أو كلمررة مررن هررذه ال لمررا  الثمرراين أو م مررا 

بعرها كلمة من ال لما  الريت يفررل  حرروف أوا ل را دلرى القراحبئ  ر اا كران مفرر ا  
ويف م مرررا لررر   حسررر ة ذكر هرررا يف ، كرررامل  والررررام أو متمعرررا كالشرررني والرررذام 

وحا رررله أ رررا يف ا رررتعمام ال ررراظم ه رررا ويف ق لررره وم مرررا يفصرررل ا أو ، الشررررح ال برررري 
اب  ع  شر ا مرا وويره  رحة هرذا اه رتعمام أن م مرا مركبرة مرن مرا الريت برأ  برا

وقررر ، للشرررض ومررن مررا املزدرررب للتأكيررر ب أبرررلت ألرر  مررا اعزا يررة هرراا فصرراحب م مررا 
ا ررتقر أن مررا اعزا يررة يفت ررمن معرر  الزمرران وهلررذا دقررام هلررا الهرفيررة كق لرره يفعرراىل )فمررا 

ت ألر  الهرفيرة هراا لررل م املزدررب دلي را فمأ أبرل، ا تقام ا ل م فا تقيم ا هلم( 
  احب م ما مأ ما ومأ كا ت املبرلة عري ظرفية   يف ن هبذا املع  وا أدلم

(57) 

ِه َغِِنٌّ فـََزاِحْم ِِبلذهكاِء لِتَـْفُضلَ   َوَما كاَن َذا ِضدٍِ فَِإِِنِ َبِضدِِ

دررن ذكررر  أي ومررا كرران مررن ويرر ه القرررااا  لرره فررر فإ رره دسررتري  بررذكر أحررريتا
ولر  ، اآللر في  ن مرن  رى دقررأ  را ذكرر ومرن   دسرم دقررأ ب رر مرا ذكرر كق لره 

ل وا إلفا فيعلم أن عري  ف  دشر ه وليع هذا اه رتري اا برلزا فإ ره قرر درذكر القررااب 
املرج املعل مة مرن ال رر كق لره ول رن لفير  والشرياطني حبفعره البيرت وإن   يف رن 

ذكريتا حن  أو ى ب  ر  كمرا ادرتل أجنيرت لل ر يف أجنرا  القرااب املرج يفعلم عل ر
ومأ لف  علقراايفني فل حاية إىل يفقيير واحررب م  مرا فرإن قيرره كران زاي ب ، حت ه 

بيان كما فع  يف وما خيرد ن وإرا قام ب ره و  دق  به وه بذكره م ه قصر املعر  
و  دق  فترذكرها ، ا املرج( املذك حب يف ق له يفعاىل )أن يف   إحرايتا فتذكر إحرايت

أي أدت ما فلت ذكرهتا املرج ف ذا اللف  أوع  يف اإلهباا من ذكر ال رمري وكرذا 
وادلررررم أ ررره   دررررنب كلمرررره يف ، ق لررره ب ررررره أي ا رررتري  عحررررر ال رررردن دررررن اآللرررر 

امفرررا  ه ررا دلررى مررا دعلررم علعقرر  أ رره فررره برر  بع رره كررذلأ وبع رره ا ررطل  هرر  
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مرا ذكرر مرن اممثلرة كمرا  ريأة وقرر لر  بع ر ا بربعه والررذك  دليره وبيران ذلرأ في
 مييز ذلأ وهلذا قام فزاحم علذكاا لتف ل

(58) 

َباٍت َوفـَْتٍح َوُمْدَغٍم َوََهٍْز َونـَْقٍل َواْخِتَلٍس ََتَصهلَ   َكَمدٍِ َوِإثـْ

شرررع ميثرر  املفرراظ الرريت دسررتري  هبررا دررن أفرررا ها أو عفرررا ها د  ررا أي هرر   
وق لرررره ومررررعم ا رررم مفعررر م وجيرررر ز أن د ررر ن مصررررحبا وهرررر  أوىل ، عرررره كمرررر ومرررا ب

وهرر  م قسررمة إىل مالرره فررر ، لي ا ررمج مررا قبلرره ومررا بعررره مررن ال لمررا  املررذك حبا  
معررني وإىل مررا لرريع كررذلأ فرراموم دف ررم علعقرر  والثرراين عه ررطلح وإرررا أشرررح مررا 

أمررا املررر ف ررره ، ر ذكررره واحرررا واحرررا وأبررني مررا فيرره وأزدررر دلررى مررا ذكررره أمثلررة ألرر
القصر وه  متعرني وكليترا مسرتعم  مسرتري  بره درن اآللرر يف هرذه القصريرب كق لره 

وأمرررا ، ويف حررراذحبون املرررر ويف هبثرررني القصرررر ومرررر ولفررر  ايا زاكيرررة ورككرررم فاقصرررر 
اإلثبررا  ف ررره احلررذف وكليتررا مسررتعم  ومررا يف مع ايتررا كق لرره ويفثبررت يف احلررالني 

او ز  بعررر مفسرردن ومرا الرر او  ع كفرى وز  ألفررا مرن قبلرره واحرذف الر او و للررل والر  
فررت مل ودررر  ايعررا  ون مررا ألرر  حررل وقبرر  دقرر م الرر او عصررن وأ ررقن اموىل يف 

وأمررا الفررت  فلررم د ررن لرره حايررة إىل ذكررره م رره  رريذكر فيمررا بعررر أ رره ، ايففاق مررا معررا 
ه فرر لإلمالرة  رلا بني الفت  وال سر فصاحبا فردن عه رطلح وإن كران أحبا  بره أ ر

كمررررا ذكررررره الشرررريا يف شرررررحه ف رررر  قليرررر  الفا رررررب   دسررررتعمله إه يف ق لرررره يف  رررر حبب 
د  رر  والفررت  د رره يفف ررل ويف عب اإلمالررة ول ررن حباوأ اآلي قررر قرر  فتح ررا وإرررا 
الذي دستعمله كثرريا اإلمالرة وفررها يفرر  اإلمالرة ودعررب د ره بعره القرراا علفرت  كمرا 

مالررة عل سررر ودعرررب ال رراظم د  ررا أد ررا عإلفرر اع حنرر  دعرررب بعرره ال حرر دني دررن اإل
وأمررا املرررعم ف ررره امله ررر وكليتررا مسررتعم  حنرر  ، وإفرر ادأ الترر حباب مررا حب  حسرر ه 

وأمرا اهلمرز ، وأ عم عقي م مترو   اإل عاا وأظ رر لررج واع ومرن حرا اكسرر مه ررا 
ث ه  ر حبب ف ره يفر  اهلمز وكليتا مستعم  ويفر  اهلمرز قرر د ر ن لذفره وهر  حير
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له يف الر م كق له ويف الصاب ني اهلمز والصاب  ن لذ و  س ا مثلره مرن عرري يترز وقرر 
د رر ن إببرالرره عحلرررف الررذي  رر حب برره اهلمررز كق لرره وحيررث فررياا وافررو اهلمررز ق رربل 
وع ئ بعر الرام عهلمز حلل ويفير   مرأي   ايترز ال ر    ررا ود مرز فريزج ويف 

يا رره وجيرر ز أن دقررام اهلمررز ويفركرره مررن عب اإلثبررا  فررر ذلررأ ووحب  لرر ل وال سرر ا ب
وأمررا ال قرر  فعبرراحبب دررن حت درر  حركررة اهلمررزب إىل السرراكن ، واحلررذف ف رران مري يررا د رره 

قبل ررا مرر  حررذف اهلمررزب ف ررر ذلررأ إبقرراا اهلمررز دلررى حالرره والسرراكن دلررى حالرره و  
  قرررران دقررر  التقييرررر يف القصررريرب إه علعقررر  ه ب رررره حنررر  و قررر  حب ا درررن  فررر  و قررر

والقران ويف مع  ال ق  لفها التسر ي  واإلبررام كق لره مد رت م عخللر  أإرر  ر ل 
و    ألا إروكم مبرم يل ويفس ي  ألررج يترزيفني وإرزب د رر ال قر   ر   يترزه 
وفرر ذلرأ كلرره حتقيرو اهلمرز وقررر ا رتعمله يف ق لره وحقق ررا يف فصرلت  رحبة أرهلرره  

ه إكمررام احلركررة من مع رراه لطرر  احلركررة وأمررا اهلررتلأ ف ررر، كرر ف حيقررو   يررا 
واإل رررراع هبرررا وفرررره يفرررر  ذلرررأ وهررر  الترررؤ ب يف ال طرررو هبرررا كمرررة كاملرررة واهلرررتلأ  
كال قررر  يف أ ررره   دقررر  التقييرررر إه بررره  ون فرررره مررر  أن ا رررتعماله قليررر  كق لررره وكرررم 
يليرر  دررن الررروحبي خمتلسررا يررل وقررر درررب د رره عإللفرراا كثررريا كق لرره وإلفرراا كسررر 

وألفى العني قال ن وألفى ب   إر وأل  حل بر وق له حتصل أي حتص  يف  العني
 الروادة و بت وا أدلم

(59) 

 َوَجْزٍم َوَتْذِكرٍي َوَغْيٍب َوِخفهٍة َومَجٍْع َوتـَْنوِيٍن َوََتْرِيٍك ْاَعِملَ 

فررر اعررزا د ررره الرفرر  وه درر ع ع اممررر ف ررذا ممررا ا ررطل  دليرره فررإذا كا رررت 
رب بني اعرزا والرفر  فرإن ذكرر قررااب اعرزا ذكرر اعرزا مطلقرا برل قيرر فت ر ن القرااب  ا 

القرااب املرج علرف  م ه فره د ره كق له وحرفا در  ععرزا وإن ذكرر قررااب الرفر  
  دطلررو ذلررأ من فررر الرفرر  ال صررمج دلررى مررا يفة مررن ا ررطلحه برر  دقيررر ذلررأ  

ا دصرررررق  احبفرررر  يزمرررره ف رررران كق لرررره ويفلقرررر  احبفرررر  اعررررزا د رررراد  وخيلررررر حبفرررر  يررررز 
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ال ايرمج أن درذكر اعرزا مر  الرفر  وال رم يف ق لره وحيرث أقر م ال رم والرفر  من كرر  
وأمررا التررذكري ف ررره التأ يررث وكليتررا مسررتعم   ، واحررر م  مررا ه درر ع ع فررره برره 

كق له وذكر يفسرق  دا رم وأ رث د رن درن  احبا ولريع برلزا أن د ر   دبراحبيفني درن 
م امل احبدة فقر يفة عري ذلرأ كق لره وذكرر ف را اه وذكرر م ر عا الياا والتاا يف أفعا

وأما الرييبة ف رها اخلطاب د ره وكليتا مستعم  كق له وه دعبرون الرييرمج ، يف فاه 
وعلرييمج دما دعمل ن ولاطمج يفروا شردا ويف أا يفق ل ن اخلطراب وللتحقيرو أن فرر 

لقررررررااب برررررني الرييبرررررة واحل ررررر حب د قسرررررم إىل لطررررراب ويف لررررم ويفرررررر   ا، الرييبررررة احل ررررر حب 
واخلطررراب كثرررري ف عل مرررا فرررردن والررر    برررني الرييرررمج والرررت لم قليررر  كق لررره يفعررراىل يف 

دقرله ابن دامر دلى الرييبة وإذ أجناكم فعرب ، امدراف )وإذ أجني اكم من رم فرد ن( 
واخلفررة ، ال رراظم دررن هررذا عحلررذف واإلثبررا  فقررام واجنررا لررذف اليرراا وال رر ن كفررل 

يتا قر ياا كق له ولر  قررحب   احب وثقر  عسراقا معرا ومثلره وشرر  فرها الثق  وكل
واعمررر  فرررره الت حيرررر ومثلررره اإلفررررا  وال ررر  مسرررتعم  كق لررره واررر  ، حفرررص م رررزم 

حب رراهة حب رراه  فررر  ووحررر حررو مسرر ر ا لطي ترره الت حيررر ل  رره إذا ذكررر لفرر  
ره اعم  إه أن اعم  كان فره معل ما وه  اإلفرا  والت حير وإذا ذكر الت حير ف 

اعم  دلى قسمني ا   لمة وا  يف سري فإن لف  به ايف   كق له حب اه  فرر  
وإن لف  عإلفررا  فتراحبب د ر ن فرره ار  السرلمة كق لره لطي تره الت حيرر وكحبب ار  
الت سري كق له ووحر حو مس ر ا وه ا مي ن التلف  ععم  فيقرأ البيت لطيآيفه 

اعمرر  واإلفرررا  فررر رلررر وهرر  التث يررة ول ررن   جيررر ا إه  الت حيررر ول رر  واحررر مررن
فرررمريها ولقلتررره أ حبيررره يف عب احلرررذف واإلثبرررا  كحبب كق لررره و ع مررريم لرررريا م  مرررا 
وكحبب أ حبيرره يف عب املررر والقصررر كق لرره وح ررم  ررحاب قصررر يتررزب يرراا  والت رر دن 

ه هبررذا اللفرر  فررره يفررر  الت رر دن إمررا لعرررا الصرررف وإمررا لإلفررافة وكليتررا قررر ا ررتعمل
و ررا دررؤ ي مع رراه كق لرره و   رر ا دزدررز حبفررا  ررص  رر   مرر  الفرقرران والع  برر     د رر ن 

وقر دعرب درن الت ر دن عل ر ن ، وقلمج     ا من إير لالصة أف  أك  أف  حل 
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 فيررا وإثبرراك كق لرره شرر اب ب رر ن ثررو معررا  رربأ افررت   ون  رر ن ويف  حبيررا  ال رر ن وه 
ن أحسررن م رره قررر رلررى بررني ال رر ن واليرراا كمررا يفة  رر ن شررركا ولرر    ررمج ذلررأ ل ررا

فيتحررر اللفرر  وال ررر خيتلرر  فيقرر م كحبب  ريفررر ب   رره في رر ن فررره اليرراا وفررابطه أن 
وحيررث د ر ن احلرررف املختلر  فيرره ا ررا ، د ر ن احلرررف املختلر  فيرره فعرل م رراحبدا 

وأمرررا التحردرررأ ف رررره اإل ررر ان  ررر اا كررران ، يف ررر ن ال ررر ن فيررره دبررراحبب درررن الت ررر دن 
التحردأ مقيرا أو مطلقا وكليتا مستعم  كق له معرا قررحب حرر  وحرر  درني الردرمج 
فرما و ر ن معررا شر آن وأحب  وأحبين  رراك ا ال سرر وق لره ادمررل أي ايعر  دررامل يف 
احلرف ما دتص  به احلرف من احبيففاع وا فتاح واخنفا  فمرأ ذكرر التحردرأ ف رره 

ثاله إذا قام احبف  ف ره ا صمج وإذا الس  ن ومأ ذكر ا م احلركة  و ا فال ر له م
قام ا صمج ف رره الفره وإذا قرام الفره ف رره ا صرمج وه مررل  للسر  ن يف 

وإن ذكررر التحردررأ مرر  واحررر مررن هررذه الثلثررة فال ررر لرره ، القرررااب املسرر    د  ررا 
وه  الس  ن وه التفا  إىل ك  ه قر قير التحردأ ب م أو فت  أو كسر مثالره ق لره 

ا والررلا حركرر ا برفرر  ف يرر  ق لرره حركرر ا ألررذ  السرر  ن للقرررااب ويفسررأم فررم ا التررا
املرج و  أنلذ فر الرف  ول  قام م ف  حرك ا برف  حبفع ا ملذ  فر الرف  وه  
ال صمج وكذا ق لره وإرزب ولريح م ب سرر و صربه حيركره لر ه ق لره حيركره ل ا رت قررااب 

احلرفران فرادرف ذلرأ فإ ره قر  الباقني بفت  اللا ولفه امليم فلما قام حيركه  ر ن 
من أيفق ه ف ذا شرح ما ذكر من أمثلة امفرا  يف هذدن البيتني وقر ا رتعم  ألفاظرا 
ألررر كثررريب   دررذكرها ه ررا م  ررا التقرررو والتررألري كق لرره ه ررا قررايفل ا ألررر ولتامرره بفررت  
، وقررررا مرررره وم  رررا القطررر  وال  ررر  كق لررره وشررراا قطررر  اشرررر  وشرررر  و ررر  وامرررر  

عرر  رلررر وهرر  و رر  مرريم اعمرر  وهرراا ال  ادررة برر او أو ايا وفررره يفررر  وجيرر ا  رر   
وم  ا اإليتام الرام دلى ال قن يف القرااب املرج كق له يف   حبب ام عاا يف ، ذلأ 

دقه احلو شر  وأيتل وم  ا اه تف اا واخلرب كق له وا تف اا إ   فا وه وألرربوا 
 ا ه إن شاا ا يفعاىلمل  إذا ما مت وعري ذلأ مما يفة يف م 
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(60) 

ْسكاُن آَخاُه َمْنزالَ   َوَحْيُث َجَرى التهْحرِيُك َغرْيَ ُمَقيهٍد ُهَو اْلَفْتُح َواإْلِ

دعرر  إذا أطلررو التحردررأ فمرررا ه برره الفررت   ون ال ررم وال سررر مثالرره معررا قرررحب 
حر  مرن  رحاب أي افرت  الررام وقرام يف ال رم وال سرر وحرر  درني الردرمج فرما 

وق لررره ، مررر  الفرقررران حرررر  مرررثقل ب سرررر فقيرررريتا و  دطلرررو لفررر  التحردرررأ  وفررريقا
واإل  ان رلاه فيه وي ان أحريتا أن الس  ن رلا التحردأ عري املقير يف أ ه مأ 
ذكر عرري مقيرر ف رره التحردرأ املطلرو وهر  الفرت  أي كأ ره قرام  ر ن حركرة الفرت   

أمرررا إذا كررران فرررر ، فرررت  كق لررره ودط ررررون يف الطررراا السررر  ن ف رررر السررر  ن ه رررا ال
الس  ن حركة عري الفرت  فإ ره دقيررها كق لره وأحب  وأحبين  راك ا ال سرر ويف  ربل ا يف 

وقر ا تعم  اممردن معا يف  ص  بيرت يف حررف  احب  رت حرو ، ال م اإل  ان 
يف   حبب ام عاا فقام وحر  و  ن كافيا فأطلو التحردأ واإل  ان ف ان املرا   را 

وب رررر السررر  ن الفرررت  فرررابن درررامر افرررت  السرررني و ررر ن التررراا   طرررو بررره مرررن احلركرررة
ال يرره الثرراين أن يف رر ن اهلرراا يف رلرراه دا رررب ، والبرراق ن  رر   ا السررني وفتحرر ا الترراا 

دلررى التحردررأ كلرره املطلررو واملقيررر واملرررا  عإللرر ب ال ررردة كمررا قررام يف البيررت بعررره 
ه الفت  من فره احلركة ورليت بني ال  ن والياا ودف م من اإل  ان املطلو أن فر

وقر قام وحيث يرج التحردأ عري مقير ه  الفت  دع    اا يرج ذكرره ، املطلقة 
 صا  رحيا أو ألذ فرا ملا  ص دلى إ  ا ه مطلقا وهلذا قلت أ  برم هذا البيت 

مرررن  )وإن أطلرررو التحردرررأ  صرررا وهزمرررا، مرررا أظ ررره وفيرررا إن شررراا ا يفعررراىل عملقصررر   
و  خيررررر  دررررن ام رررر  الررررذي ذكررررره إه ق لرررره ويف ، حيررررث يف ررررزه(  ال ررررر ف رررر  الفررررت 

الصعقة اقصر مس ن العني وكران حقره أن دقر م مسر ن ال سرر وأمرا ق لره وإ ر ان 
عحب  م فيأة ال لا دليه يف م فعه وم زه متييز وه  مصرحب أي رلاه  رزوه أو ا رم 

 عاىل أدلمم ان أي رلا م زم ك  واحر م  ما اآللر وقي  ه  ظرف وا يف

(61) 
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 َوآَخْيُت َبْْيَ النُّوِن َواْلَيأ َوفـَْتِحِهْم وََكْسٍر َوَبْْيَ النهْصِب َواخلَْفِض ُمْنزالَ 

أي وبني فتح م وكسر فحذف بني لرهلة ما قبله وبعره دليه واملع  عملؤالراب 
أ ررره يعررر  كررر  اث رررني مق  رررني مرررن هرررذه السرررتة دريررر  ذكرررر أحرررريتا درررن اآللرررر كق لررره 

لله  ر ن مر  طرلق ودؤيفيره عليرا يف إراه أن الرردن علفرت  حبفرل إن ا د سرر يف  ودر
كررررل وا صررررمج بيرررر  م دررررم وقرررر ا مفرررره املرررريم وأحبا  علفررررت  وال سررررر حررررركيت الب رررراا 
وعل صمج واخلفه حركيت اإلدراب وفا رب حمافهته دلى ذلأ اهلتصاحب فإن ال لمة 

اخلرلف يف كلمرة في را حركترا إدرراب يفشتم  دلى حركا  الب اا واإلدراب فإذا ايففو 
وب اا من ي ع واحر ك مة وحبف  وفتحة و صمج وكسرب وير أوه مرن ير ع واحرر 
فإذا كان اخللف يف حركة الب اا قام اكسر وإذا كان يف حركة اإلدراب قام الفره 
أو ير ول    د ن ملتزما هلذه التفرقة ملا دلم د ر إطلقه أ ه قصر احلرف الذي فيره 

الب راا أو حررف اإلدررراب مثالره ق لره والر يفر عل سررر شرا   فلفر  الر يفر مشررتم  حركرة 
دلى ال سر والفت  يف ال او واعر يف الراا فتعلم من ق له عل سر أ ه أحبا  كسر ال او 
وق لرره وفررأ احبفعررن يفعلررم أ رره أحبا  حركررة ال رراف ه الفرراا ب قررام وبعررر الف ررن دعرر  

الرفر  دعر  يف مريم إطعراا وقرر التر  دليره هرذا  رلر حبقبة واكسر دع  يتزب إطعاا مر 
اهلتررزاا يف م فرر  واحررر  رر  ا وهرر  ق لرره يف الزلرررف ويف قيلرره اكسررر واكسررر ال ررم 
و  ابه الفه يف اموم م ه للا وه  حرف إدراب وأما ق له يف يف احبحب وفم الراا 

ن لره حو وه  حركة إدرراب ف ير  القررااب املررج علفرت  م را حركرة ب راا فلرم د ر
بر من اإلللم عحريتا وأمرا ق لره يف ام عراا حب راه  فرر  وافتحر ا وإررا هر   صرمج 
وكررذا ق لرره يف امدررراف ودقصررر ذحباي  مرر  فررت  ك رره فسرريأة دررذحب حسررن د  مررا يف 

 م فع ما إن شاا يفعاىل وم زه حام من التاا يف ورليت

(62) 

 ُهُم ِِبْلَفْتِح َوالنهْصِب َأقْـَبلَ َوَحْيُث َأُقوُل الضهمُّ َوالرهْفُع َساِكتاً فـََغريُْ 
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يف حيررث معرر  الشرررض فل ررذا  للررت الفرراا يف اعرر اب يف ق لرره فريررريهم كق لرره 
و قطت يف البيت املتقررا وحيرث يررج ، يفعاىل )ومن حيث لريت ف م وي أ( 

التحردأ عري مقير ه  الفت  أي ف   الفرت  وق لره ال رم مبتررأ حم ر  والرفر  دطر  
حمذوف أي ال م لفلن والرف  لفلن وأقب  لرب فريريهم م ره مفرر  لفهرا دليه واخلرب 

وإن أفي  إىل اادة من القراا وال م حركرة ب راا والرفر  حركرة إدرراب وق لره  راكتا 
أي مقتصرررا دلررى ذلررأ عررري م برره دلررى قرررااب البرراقني أي أقرر م هررذا  رراكتا دررن عررريه 

 م الرفررر  يف الرررلا أوه فقررررااب مثرررام ذلرررأ ويف إذ دررررون اليررراا عل رررم كلرررل وحرررأ دقررر
البرراقني علفررت  يف ايا درررون وعل صررمج يف ها دقرر م فررإذا كا ررت قرررااب البرراقني ليسررت 
بفت  وه  صمج فإ ره ه دسر ت حي  رذ بر  دبرني ذلرأ علتقييرر كق لره ويرزا أو يرزل 
فررم اإل رر ان  رر  وحبفرر ان افررمم كسررره د رراد  وخيلررر حبفرر  يررزا ول ررر برفرر  

وادلم أ ه   د اخ بني ما ذكر يف هرذا البيرت مرلف مرا يف ، ر اخلفه ودرف  بعر اع
البيت املتقرا فإن الفت  لريع فرره ال رم وإررا فرره ال سرر وكرذلأ ال صرمج فرره 
اخلفره ه الرفر  وقرر  ربو أ ره كران د برير  لره أن درذكر اعرزا ه را م ره إذا ذكرر اعرزا 

مج وإذا ذكر ال صمج فاملرج فالقرااب املرج علرف  وإذا ذكر الرف  فاملرج عل ص
عخلفررره وه درررر ع ع إه هررررذا املررررري م رررره رلررررا بررررني ال صررررمج واخلفرررره ف عل مررررا 
فررررردن ع ررررطلحه ب  رررر اا يف ذلررررأ املثبررررت وامل فرررر  مررررن هررررذه التقييرررررا  كل ررررا 

وادلررم ، فامفرررا  ه يتلرر  بررذلأ فق لرره يف البقرررب  ريفررر ب   رره وه فررم مع رراه افررت  
اا واإلدراب فقر دقيريتا بذكر احلرف الذي يتا فيه كق لره أ ه كما دطلو حركا  الب 

وع دبر افمم وفتحأ  ني السلم د ركم ب سرر ال را  الرفر  يف الرلا أوه وع حبب را 
عل صمج وق ا مفه امليم ومن امل اف  املطلقة يف حركة الب اا ما دلبع حن  وفم م 

 وا أدلم يف دزلق  أ لالر وكان مي  ه أن دق م وفم م اي دزلق  أ

(63) 

 َويف الرهْفِع َوالتهْذِكرِي َواْلغَْيِب مُجَْلٌة َعَلى َلْفِظَها َأْطَلْقُت َمْن قـَيهَد اْلُعلَ 
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الة مبترأ لرربه مرا قبلره ومرا بعرر الرة  رفة هلرا ومرن م  ر لة أو م  ر فة أي 
ويف هذه الثلثة الة م اف  يف هذه القصريرب أطلقرت أي أحب رلت دلرى لفه را مرن 
عررري يفقييررر مررن قيررر العررل أي حصررله وحررازه أو حصررل ا أو حازهررا من العررل حيتمرر  
اإلفرا  واعم  أو د  ن التقردر من حاز الريفمج العل يف الف م والذكاا م ه ه د را  

ومع  البيت أن هذه الثلثة وه  الرف  ، دف م مث  هذه الرقا و إه من كان كذلأ 
الرريت هرر  في ررا مطلقررة فرريعلم مررن إطلقرره أ ررا هرر  والتررذكري والرييررمج دررذكر ال لمررا  

فريعلم مرن ، املرا ب أفرا ها مثالره وأحببر  أوه  رحاب وجيرت للرين وبر  درؤثرون حرز 
هرررذا اإلطرررلق أن مقصررر  ه الرفررر  يف أحببررر  واليررراا يف جيرررت وهررر  الرالرررة دلرررى الترررذكري 

والتراا ف ر  إمرا  وكر  قررااب  ا ررب برني اليراا، والياا يف دؤثرون وه  الرالة دلى الرييمج 
يفذكري أو أت يث أو عيمج أو لطاب فل دقيرها إذا أحبا  يفقييرها إه هبذه العباحبب حن  
وذكر د ن شاف وه دعبررون الرييرمج وأ رث يف رن درن  احبا ولاطرمج يفرروا شرردا وإررا 
دقير علياا ما كان فره ال  ن كما  بو فق له يف   حبب امحزاب ودعم  دؤ  علياا 

ر ليرررؤ  لي ررر ن قررررااب البررراقني عل ررر ن وه د ررر ن يفقييررررا ليعمررر  من ق لررره عليررراا يفقييررر
القرااب املرج علتاا للتأ يرث فق لره ودعمر  لفر  مطلرو يفعلرم مرن إطلقره أ ره أحبا  بره 
التررذكري ب هررذا اإلطررلق يف هررذه الثلثررة لرريع بررلزا برر  ألرررب أ رره وقرر  م  ررا م افرر  

يف الرييررمج واخلطرراب والتررذكري  مطلقررة ووقعررت أد ررا م افرر  مقيرررب كمررا  رربو متثيلرره
والتأ يث ومثله يف الرف  وق  مث  ما علرف  وقر ايتم  إطلق الثلثة يف بيت واحرر 

وجي ز أن د  ن ولالصة مقيرا  ا قبله من ، يف   حبب امدراف ولالصة أ   البيت 
ق لرره ولبرراأ الرفرر  كمررا ا ررتري  بررذكر اخلفررة يف اموم دررن اخلفررة يف الثرراين حنرر  وحبب 

 ي  إذ را   ر     ما  زم اخلفي  إذ دز والصا ان وا أدلملف

(64) 

 َوقْبَل وبـَْعَد اَْلَْرِف آِت ِبُكلِِ َما رََمْزُت بِِه يف اْْلَْمِع ِإْذ لَْيَس ُمْشِكلَ 

أحبا  وقبرر  احلررررف وبعررره واملررررا  عحلرررف كلمرررة القرررااب والرمرررز يف اللريررة اإلشررراحبب 
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ال لما  واحلروف اليت يعل ا  هلة دلرى القرراا كاإلشراحبب وملا كا ت هذه ، واإلمياا 
إلي م  اها حبمزا وأحبا   ا حبمز به يف اعم  ال لما  الثماين فإ ا ه  الريت ه دشر   
أمرهررا يف أ رررا حبمرررز  ررر اا يفقرررمت دلرررى احلررررف أو أتلرررر  أمررا احلرررروف الرالرررة دلرررى 

ة دلرى القرراا م فرر دن وقرر اعمر  كالثراا واخلراا ومرا بعرريتا فل را ح رم احلرروف الرالر
التزا ذكرها بعر احلرف بق له ومن بعر ذكررج احلررف أ رى حبيالره لي حصرر م فرع ا 
فررل دتعررر  افررام دلررى ال رراظر املف ررر في ررا  عررم إذا ايتمعررت احلررروف املرمرر زب لإلفرررا  
ولليتماع م  ش ا من كلما  الرمز يفبعت احلروف ال لما  يفتقرا مع را ويفترألر 

لما   م دلى حم  الرمز كق له وحو  صري كسر واو مس مني دلى حو إذ لف  ال 
السررردن ثقرر   شررر  شررردعة حررو وم زهلررا التخفيرر  حررو شررفاله وقررر  برره دلررى ذلررأ 

وحيتمرر  أن د رر ن هررذا املعرر  ، ق لرره وم مررا أيفررت مررن قبرر  أو بعررر كلمررة كمررا  رربو 
 اعمرر  أي مسررتفا ا مررن هررذا البيررت وأحبا  ب رر  مررا حبمررز  برره احلررروف كل ررا وق لرره يف

، ريفررى هبررا مرر  كلمررا  حبمررز اعمرر  ف رر  مررن عب ق لرره يفعرراىل )فررا لل  يف دبررا ي( 
ودق ي هذا املع  أ ه ل  أحبا  املع  اموم لقام لل م  عللا فلما درم إىل لفر  يف 
من عري فروحبب  ل ا دلى أ ه مل  هذا املع  فإذا ثبت ي از هذا قل ا حيتمر  أد را أن 

ما أيفت من قب  أو بعر كلمة ه  املعر  الرذي يعل راه أوه هلرذا د  ن مع  ق له وم 
البيرت أي مرن قبر  احلرررف املختلر  فيره أو مرن بعررره كلمرة أي ال لمرا  الثمرراين ه 

ف رذه ثلثرة أبيرا  فرق را ، التزاا هلا قبلية وه بعردة بر  ريفرى هبرا كرذا وكرذا وا أدلرم 
لررره يفقررررمي ا وأتلريهرررا دلرررى حررررف وكررران اموىل ايفصررراهلا وايررر  كلمرررا  الرمرررز ايففرررو 

القرررااب وفرراا بعمرر ا ق لرره برر  مررا حبمررز  برره كق لرره حبمررى  ررحبة و ررحبة دصرررف مررن 
دريفر  دم ودم بل واو الذدن فتذكر حقا وحقا ب م احلاا فل حيسرب  م ومرا م  ر لة 

 أو م   فة وإذ يفعلي  وا م ليع فمري امبيا  الرام دليه ريفى

(65) 

ي َحْيثُ   َيْسَمُح َنْظُمُه بِِه ُموِضحاً ِجيداً ُمَعمًّا َوُُمَْوالَ  َوَسْوَف ُأمسَِِ
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أي أذكر ا م القاحبئ  رحيا حيث دس   دلر   همره قبر  احلررف وبعرره دقرام 
وجير ز ،    به أي يا  به فاهلاا يف  همه وبه دا رب دلى اه م الررام دليره أ رى 

وقررر ا ررتقردت ،  أن يف رر ن يف  همرره دا رررب دلررى الشررعر للعلررم برره مررن  ررياق ال ررلا
ومن ، امل اف  اليت  ى في ا ف يريفه قر ا ت دمج اي  السبعة وحبواهتا امحببعة دشر 

دا يفرره أن ه يفة يف يفراررة واحرررب برمررز مرر  ا ررم  رررد  ا ررتمر لرره هررذا و  د برره دليرره 
وإرا دلم عه رتقراا ولر ه ذلرأ للرزا اإلشر ام يف حنر  ق لره يف  ر حبب ال سراا دصرل ن 

فررر  علرفررر  واحررررب يرررل فلرررم يف  بررر او فا رررلة برررني حررررف دصرررل ن فرررم كرررم  رررفا  
وواحرب ف ان ذكره ل اف  حمتمل أن د  ن من الة حبيام فم دصرل ن ود ر ن يرل 
حبمررز قرررااب واحرررب علرفرر  ول ررن ملررا كرران حمافهررا دلررى يفلررأ القادرررب عن أن ق لرره  فرر  

اع يف ررزه أي أ رره ابتررراا مسررألة ويررل لرريع برمررز ولرريع لررأ أن يفقرر م هرر  مثرر  ق لرره شرر
حبمز م رحب ملا يفقرا من أ ه ه درمز م  مصرح به كما أ ه ه دصرح م  مرم ز به وهذا  
كلرره خمصرر ص علقرررااب ال احرررب وإه في رر ز لرره يف احلرررف ال احررر املختلرر  فيررره أن 
درمز لقرااب ودسمى للقرااب املرج يف ذلأ احلررف كمرا قرام وقرال ن ذو للر  بعرر 

قرام ابرن ذكر ان ،  له   ج أو وقر  هبرن العرل وب سرره لت  د ره ق له له  احب ي ل وق
بعر ق له كسره يف  رلل وق له ووي ان فيه هبرن ذكر ان بعرر ق لره هح وارل وكرذا 
دصرررح إذا ا ررتث  مررن حبمررز كق لرره وأن لع ررة التخفيرر  والرفرر   صرره  ررا مررا لررل البررزي 

د م  فررريل علبررر ا وإفرر اع حباكرر  الفرر ايف  ذكرررره إررى عررري حفررص ليق ررر ا  رر ج بررز 
ب التصرررد  د رر ن ع ررم القرراحبئ أو ك يترره أو  سرربته أو فررمريه كق لرره ،  رر ج شررعبة 

و ق  حب ا دن  ف  وقطبه أب  دمرو وك في م يفساال ن وما قبله التس ني هبن كثريهم 
وأمرا حرمرى فإ ره وإن كران  سربة إه أ ره ، مير هشراا واقفرا مع رم وه وبصرروهم أ حبج 

ب متم ال اظم حبإه ا هذا ، علرمز معه كق له وإ تربق حرم   صر يعله حبمزا في ن 
البيررت علفرراظ دصررعمج دلرررى الطالررمج املبترررج ف م ررا مررر  أ رره مسررترين د  ررا والبيرررت 
مفتقر إىل أن د به فيره دلرى أ ره إذا  ررح ع رم القراحبئ ه يفة معره برمرز فلر  أ ره برني 
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)و ررر ف أ رررى حيررررث ،  ذلرررأ يف م فررر  يفلرررأ املفرررراظ ل ررران أوىل حنررر  أن دقرررر م
به لاليا من ك  حبمز ليقبل( وم فحا حام من فاد  أ ى وقير  لفر   دسم   همه

واملعم واملخ م ال رو امدماا وامل ام من  ، واعير الع و ، به الذي قبله دتعلو به 
فمع راه أوفر  شري ا دشربه ييررا هرذه  رفته أو ، كل مرن الفرردقني درزدن ذلرأ اعيرر 

 ) يرر معرم يف العشرريب خمر م، وقام امرلا القيع ، ر هبذه الصفة أوفحه إد اح يي
فأفاف اعير إىل امل   ف بذلأ وكذا ويريفه يف ا تعماهلم دصف ن به اعملرة ، ( 

وقررام حيررا بررن دررروب ، (  )معررم لعمررري يف اعيررا  وخمرر م، ه خيصرر ن برره اعيررر كق لرره 
دردررر دبررر ا ، دررن دمرر  ولررا ( يففرقررت العرررب  )أ  وا املعررم املخرر م، بررن الررزبري 

 بن الزبري ومروان بن احل م

(66) 

 َوَمْن كاَن َذا َِبٍب َلُه ِفيِه َمْذَهٌب َفَل بُده َأْن ُيْسَمى فـَُيْدَرى َويـُْعَقلَ 

أي ومرررن كررران مرررن القرررراا م فرررر ا  رررذهمج مطرررر  قرررر بررر ب لررره عب يف ام ررر م 
ا ال برري عب هراا ال  ادرة وحنر  فلبر من أن دسمى ذلرأ البراب كق لره عب اإل عرا

أو د ررر ن املعررر  فرررإين ألترررزا التصررررد  ع ررره وه أحبمرررزه زاي ب يف البيررران كق لررره ، ذلرررأ 
وإزب د ر ال ق  وحبقرو وحب  فرإن وافقره عرريه يف شر ا م ره أو درر  لره فيره مرذهمج 
د ا رربه فر ررا  ررى ذلررأ الريررري وحب ررا ذكررره حبمررزا كمررا يف عب هرراا ال  ادررة و قرر  احلركررة 
واإلمالرة وقرر هلم هبررر مررن كرذا أي ه فررراحب م رره والتقررردر مرن أن دسررمى وهررذا رلررر مررا 
أدلم ررا برره ممررا دسررتعمله يف  همرره حبمررزا ويفقييرررا وقررر  ب ررت دلررى ف ا ررر فايفترره في ررا مررن 
ق لررره يعلرررت أع يرررا  إىل ه رررا يف ال يفيرررمج والررر هم واه رررطلح وك رررت أو  بررره ذكرررر 

كيفيررة ا ررتعماهلا ب ا ررطلحه يف امفرررا    أبيررا  الرمرر ز دتلرر  بع رر ا بع ررا ب ذكررر
وقررر  همررت دشرررب أبيررا  يف م فرر  ثلثررة دشررر بيتررا وفي ررا مررن الررزاي ا  ، والتقييررر 

دلى  )حروف أيب يا  يعلت  هلة، واهح ازا  كثري مما يفقرا شرحه فل  أ ه قام 
 ق لرره ب قررام ومرر  ن لل رر يف  ا مثلررث إىل رلررر الرمررز يف، القرراحبئ امل هرر ا أوم أوه( 
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)ومررن بعررر ذكرررج احلرررف حبمرررز ، و فع ررم دررل ب بررني كيفيررة ا ررتعماله للرمررر ز فقررام 
هررذه العبرراحبب أظ ررر مررن ق لرره أ ررى حبيالرره ، عحرررف م والرر او مررن بعررر فيصررل(  حبيالرره

يف رررحب حرررف الفصرر  والرمررز  ) رر ج أحرررف ه حبدررمج يف و ررل ا وقررر، وفيصررل حررام 
)وقبرر  وبعررر احلرررف ألفرراظ ،  او أي حرررف الرمررز وحرررف الفصرر  وهرر  الرر، مسرر ل( 

هرررذا بيرررت دت رررمن بيترررني ومع ايترررا فيررره ، وإن  رررحبت حرفرررا مرررن الرمرررز أوه(  حبمرررزهم
وعللف  أ تري  درن القيرر إن يرل(  )وط حبا أ ي م فل حبمز مع م، أظ ر م ه في ما 

)ومر ويف ر دن ، كص  ز  و ع حر  و    وأبره(   )وما كان ذا فر ع يت ب ره، 
وحبقررو  )وارر  ويفررذكري واعيررمج ولفررة، يتررز و قرر  والررتلأ ومرريل( و  وحررذف ومرررعم

مررن ال ررر ف رر  الفررت   )وإن أطلررو التحردررأ  صررا وهزمررا، وعلرر  ألررر اقطرر  وأيتررل( 
)ويف ، فريرريهم علفرت  والرفر  أقربل(  )وحيث أق م ال م واعزا  راكتا، حيث يف زه( 

أي لفه ررا مريررن ، ن قرر بل( وعلفررت  واليررا ال سررر وال رر   الرفرر  والتررذكري والرييررمج لفه ررا
درررن يفقييررررها وق بررر  ال سرررر علفرررت  وق بررر  ال ررر ن عليررراا و  أدرررر  ألقررراب احلركرررا  
، عدتباحب الب اا واإلدرراب إذ ألقراب كر   ر ع يفطلرو دلرى اآللرر وهر  مرر  ا رطلح 

واملع  الذي ذكر ه يف فا رب ذكره للمريادرب بي  ما قر أدر  د ه حيث دبرني حررف 
وقر دطلو حيث ه دتعني ذلأ احلرف كما يف دزلق  رأ ،  اا كما  بو اإلدراب والب

ب شرع دث  دلى ، ف   قلي  اعروج فاإلدرا  د ه أوىل يفيفا دن لاطر الطالمج 
 قصيريفه ودصف ا ععزالة و حة املعاين ودذكر ما اشتملت دليه من العلم فقام

(67) 

َها املََعاِن لَُباُِباَ  َلبـهتـْ  َوُصْغُت ِِبَا َما َساَغ َعْذِبً ُمَسْلَسلَ َأَهلهْت فـَ

أي   هتررا ، أي ل ثرررب مررا أو دررت مررن ييررر املعرراين كأ ررا كا ررت  رررلت هبررا 
فأيابت ررا علتلبيررة ولباهبررا برررم مررن املعرراين برررم الرربعه مررن ال رر  وقيرر  برررم اشررتمام 

دررن وهرر  وهررم أي   دلب ررا إه ليرراحب املعرراين وشررراف ا و ررريت مررن الصررياعة ودعرررب هبررا 
إيفقرران الشرر ا وإح امرره مررا  ررا  أي الررذي  ررا  ا ررتعماله مررن ال لمررا  دقررام  ررا  
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الشررراب أي  رر   مرللرره يف احللررو ويفسلسرر  املرراا يرررج يف حررروحب ودررذع مسلسررل 
حاهن من فاد   ا  العا ر دلى ما أو د  ن مسلسل  فة دذع أي مشب ا ذلأ 

 لسم  ودقبله الطب أو د  ن دذع  عت مصرحب حمذوف أي   عا دذع دستلذه ا

(68) 

 َويف ُيْسرَِها التـهْيِسرُي رُْمُت اْخَتَصارَُه فََأْجَنْت بَِعْوِن للِا ِمْنُه ُمَؤمهلَ 

أي وفيمرررا دسرررره ا  ررربحا ه م  رررا ايررر  مسرررا   كتررراب التيسرررري يف القررررااا  
مرن السب  من الطرق اليت يفقرا ذكرها فالتيسري مبتررأ ومرا قبلره لرربه وقير  يف دسررها 

 لة حبمت أو التصراحبه ويراز يفقرميره دلرى املصررحب م ره ظررف وحبمرت الشر ا طلبرت 
حصرر له فأي ررت أي كثررر ي اهررا م رره أي مررن التيسررري أو مررن ا يفعرراىل ومررؤمل حررام 

وجيرر ز أن يف رر ن ، مررن اهلرراا دلررى التقررردردن وقيرر  إن دررا   دلررى التيسررري ف رر  متييررز 
 ز أن يف  ن من أي يتره الثمررب في ر ن وجي، اهلاا يف م ه لللتصاحب ومؤمل حام م ه 

مؤمل مفع ه به   يا أي فأي ت  مؤمل  وم ه دلى هذا جير ز يفعلقره عي رت و رؤمل 
ومصر   ، ول  قام دلى هذا املع  املؤمل عمل  والرلا له رر املعر  وكران أحسرن 

ر  التيسري ه  اإلماا أب  دمرو دثمان بن  رعير الرراين وأ رله مرن قرطبرة مقررئ حمر
 ما  برا ية   ة أحبب  وأحببعني وأحببعما ة، 

(69) 

 َوأَْلَفافـَُهاً زَاَدْت بَِنْشِر فـََواِئٍد فـََلفهْت َحَياًء َوْجَهَها َأْن تـَُفضهلَ 

، املفاف امش احب امللت  بع  ا ببعه ويف ال تاب العزدز )وي را  ألفافرا( 
 ررت هلتفرراف املعرراين أي ذوا  ألفرراف وحسررن ا ررتعاحبب املفرراف ه ررا بعررر ق لرره فأي

في ررا وامبيررا  كررأن كرر  بيررت ملترر   ررا قبلرره وبعررره لتعلررو بع رر ا برربعه وا  ررمامه 
إليه فتلأ املفاف  شر  ف ا رر زاي ب دلرى مرا يف كتراب التيسرري مرن زاي ب وير ه أو 
إشاحبب إىل يفعلي  وزاي ب أح اا وعري ذلأ مما دذكره يف م افعه ومن الة ذلأ اي  
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روف ب بعر هذا ا تحيت أن يفف ر  دلرى كتراب التيسرري ا رتحياا عب خماحب  احل، 
والرذي ، الصريري من ال بري واملتألر من املتقرا وإن كان الصريري فا قا واملتألر زا ررا 

لفرررت بررره وي  رررا أي  ررر يفه هررر  الرمرررز م رررا بررره كأ رررا يف  ررر  وحيررراا مفعررر م لررره أو 
ا وأن يفف ل معم م حياا مصرحب مؤكر مبني ملع  لفت من ل  ال يه دشعر عحليا

دلرررى حرررذف مرررن أي مرررن أن يفف رررل أو هررر  معمررر م لفرررت دلرررى يفقرررردر لشرررية أن 
 يفف  

(70) 

ُتهاَ "ِحْرَز اأْلََماِن" تـََيمُّناً َوَوْجَه التههاِن فَاْهِنِه ُمَتقبِِلَ   َومَسهيـْ

والت رراين ، واممرراين ارر  أم يررة ، احلرررز مررا دعتمررر دليرره يف حفرر  مررا جيعرر  فيرره 
هت  رررة ولفررر  ايا اممررراين وأبررررم يترررز الت ررراين ايا  ررراك ة م ررره ملرررا ا رررتعمل ما  اررر 

ومعر  هرذه التسرمية أ ره أو ع يف ،   عتني    تا فخف  هرذه وأبررم هرذه لتتفقرا 
هذه القصيرب أمراين طرالت هرذا العلرم وأ را يفقرابل م ب يره م  رن  قصر  هم وهر  مرن 

دردر أن ،  ا يفربكا وه  مفع م من أيله ق هلم فلن ويه الق ا أي شردف م ومع  يفيم
هررذه التسررمية  رربقت الرر هم لي رر ن كررذلأ وق لرره فاه رره أي هت ررأ هبررذا ال يرره أو هبررذا 
احلرز من قر هلم ه رأ  الرير  بفرت  ال ر ن أه  ره ب سررها إذا أدطيتره ح راه اعر هري 

 رأين أي أدطه القب م م أ واإلقبام دليه لت ام الرير  م ه وكن له ه ي ا كما يفق م ه
واملع  يفرفو به لت ام الرير  بس  لة وه يف فر من الشر ا قبر  وق فرأ دلرى ، الطعاا 

حقيقترره وأ ررله فأه  رره عهلمررز ب أبرلرره ل   رره ايا ب حررذف ا ل مررر فصرراحب اه رره كاحبمرره 
ويف ير از مثرر  هررذا  هررر مررن حيررث ال قر  والقيرراأ وقررر بسررط ا القرر م فيرره يف الشرررح 

وح ررررى ابررررن ماهررررر يف ، (  ن ه دبررررر علهلررررم دهلررررم)وإ، ال بررررري ومثلرررره قرررر م زهررررري 
مثرررر  أدط ررررم ومتقرررربل حررررام أي يف حررررام ، القرررررااا  الشرررر اذ )قررررام اي ر ا أ برررر  م( 

)هررذج ، يفقبلررأ إايه ولشرريخ ا أيب احلسررن دلرر  بررن حممررر حبإرره ا مررن الررة أبيررا  
 من أي  ذلأ لقبت حرز امل ( القصيرب عملرا  وفية
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(71) 

 مه اَي َخرْيَ َساِمٍع َأِعْذِن ِمَن التهْسِميِع قـَْواًل َوِمْفَعلَ َواَنَدْيُت أللههُ 

معرر  الل ررم اي ا املرريم درر   دررن حررذف حرررف ال ررراا وقطرر  يتزيفرره فررروحبب ب  
والتسررمي  مصرررحب  رر  بعلمرره ، كررحب ال ررراا بق لرره اي لررري  ررام  أدرذين أي ادصررم  
حبااج بعملره إذا دملره لررياه ال راأ  إذا دمله دردر بره السرمعة يف ال راأ والشر رب ومثلره

فيث  ا دليه دقام فع  ذلأ حب ا و عة وكليتا للو مذم ا حمربن للعمر  كرأن ال راظم 
حبإه ا ملا مرح  همه  را مرحره بره لراف أن د ر ن يف ذلرأ يفسرمي  فا رتعاذ عا 
 رربحا ه م رره وقرر ه ومفعررل مصرررحبان يف م فرر  احلررام مررن اليرراا يف أدررذين أي قررا ل 

فرررادل أو م صررر عن دلرررى إ رررقاض احلرررافه أي في مرررا وهبمرررا ود ررر ن العامررر  في مرررا و 
التسمي  دلى هرذا التقرردر أو يترا بررهن مرن ايا أدرذين بررم اشرتمام أي أدرذ قر   

 وفعل  من التسمي  وقي  يتا متييزان

(72) 

َها َأِجْرِن َفَل َأْجِري ِبَْورٍ   قََأْخَطلَ  ِإلَيَك َيِدي ِمْنَك اأْلَاَيِدي ََتُدُّ

دررري مفعرر م فعرر  م ررمر أي إليررأ مررر   دررري  ررا ل اإلدرراذب مررن التسررمي  
واإليرررراحبب مررررن اعرررر حب ب قررررام اماي ي م ررررأ مترررررها أي هرررر  احلاملررررة   دلررررى مرررررها 
واملسرر لة لررذلأ أي هرر  الرريت أطمعترر  يف ذلررأ ويرررأيف  دليرره وإه فمررن حقرر  أن ه 

واماي ي الر عم ار  أدرر ، طادترأ  أمرها حياا مرن يفقصرريي يف القيراا  را جيرمج مرن
والير ال عمة وجي ز أن يف  ن دري مبترأ واماي ي مبترأ  ن أي دري ، وأدر ا  در 

اماي ي م ررأ مترررها إليررأ والفررراا يف فررل أيررري يررر اب اممررر ويف فررألطل يررر اب 
ال ف  وه    بة إبفماحب أن يف امل فعني وإرا  ر ن أيرري فرروحبب أو دلرى يفقرردر 

امليرر  أي مييرر  دررن ، ومعرر  فررل أيررري  رر ز أي فررل أفعلرره واعرر حب ،  أيررري فررأ  ه
 واخلط  امل طو الفا ر وقر لط  عل سر لطل، طردو اه تقامة 
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(73) 

 َأِمَْي َوَأْمناً ِلأَلِمِْي ِبِسِرَِها َوإْن َعثـََرْت فـَُهَو اأْلَُموُن ََتَمُّلَ 

ع رراه الل ررم ا ررت مج وأمتررا أمررني  رر   أو ا ررم فعرر  برر  رلررره دلررى الفررت  وم
مفعرر م فعرر  م ررمر معطرر ف دلررى معرر  أمررني كأ رره قررام الل ررم ا ررت مج وهررمج أم ررا 
ل مني بسرها أي مالص ا وما في ا من الف ا ر وهر  لبراب املعراين الرذي يفقررا ذكرره 

و ر ال ا ي أف   م ف  فيه والباا يف بسررها  عر  ، و ر ال سمج حم ه وأف له ، 
ذا ودلرى كرذا واممررني امل ثر ق برره  دراا لره عممررن وهر  فررر دلرى دقرام هرر  أمرني ب رر

الزلررة ، والعثرررب ، اخلرر ف ومررن أما ترره اد افرره  ررا في ررا مررن الصرر اب وإذادترره ويفعليمرره 
واممرر ن ال اقررة امل ثقررة ، وأفرراف ا إىل القصرريرب مررازا أو إرررا دردررر دثرررب  ظم ررا في ررا 

لق هترررا أي إن كررران في رررا الرررتلم كأ ررره أمرررن م  رررا العثررر حب ،  اخللرررو الررريت أمرررن فرررعف ا 
فاحتملرره كمررا يفتحمرر  هررذه ال اقررة امدبرراا الثقيلررة ويفصرررب دلي ررا أي د رر ن   زلررة هررذه 
ال اقة يف حتم  ما دراه من زل  أو لطأ فل د ير د ره قلو وه  فرب ب  دقيم املعاذدر 

ومرررن زم يف م فررر  ،   ررره ودعررر ف بتقصرررري البشررر درررن إ حبا  ال مرررام يف أمررر مرررا 
أ رراب يف م افرر  دردرررب ف رر  دلررى مررا أيرررج ا يفعرراىل برره العررا ب يف حررو امكررابر و 

إه مررن ثبتررت دصررمته وق لرره حتمررل متييررز وهرر  مررن عب قرر هلم هرر  حرراال يرر ا ا وزهررري 
 وقي  ه  مفع م من أيله وه  وهم، شعرا 

(74) 

 وِر ِمْكَحلَ َأُقوُل َِلٍُر َواْلُمُروءُة َمْرُؤَها إِلْخَوتِِه اْلِمْرآُة ُذو النُّ 

شرع يف ذكر و ااي ور اب وم اد  واحلر أحبا  به من يفقررا شررحه يف ق لره هر  
واد   بباق  البيت بني الق م واملقر م إحبا ب أن ، احلر واملق م يفة يف البيت الثاين 

د به دلى  بمج ال صيحة ف هم ما ياا يف احلردث درن أيب هردررب حبفر  ا د ره درن 
أي أ ره ، ألريره أبر   او  ، قرام املرؤمن مرررب املرؤمن  دليره و رلم لى ا حب  م ا 
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واملرررواب كمررام الري ليررة وهرر  مشررتقة مررن لفرر  ، لرره   زلررة املررررب يفردرره دي برره فيصررلح ا 
املرررا كاإل سررا ية مررن لفرر  اإل سرران واملرررا واإل سرران م ا فرران ف رر  دبرراحبب دررن  ررفا  

وق لرره واملرررواب مبترررأ أوم ، يرر ا   اإل سرران الشررردفة الرريت دتميررز هبررا دررن عررريه مررن احل
ومع راه حبيل را الرذي قامرت بره املررواب واملرررب لررب مرلهرا واعملرة ، ومرلها مبتررأ  ن 

لرب املرواب وإلل يفه متعلو   اف حمذوف يفقردره  ف  مر  ا إلل يفه ك ف  املررب هلرم 
ري في را كمرا وذو ال  حب  فة مرلها أو لرب بعر لرب أو  فة للمررب دلى يفقردر التذك

ليلررة عررم من مع اهررا الشرر ا امل رر حب وم حررل متييررز كمررا يفقرر م زدررر ذو احلسررن ، قررال ا 
وي ا أي م حله ذو   حب أي هر  م ر حب دشرف  الرراا ب ر حبه كمرا يفشرف  العرني املرد رة 

وقيرر  م حررل حررام مررن مرلهررا أو مررن ،  ررا دفعلرره امل حرر  في ررا وهرر  امليرر  املعررروف 
مرا كمررا ذكررر ه وهرر  العامر  وقيرر  حررام مررن ذو ال رر حب املرررب دلررى حررذف امل رراف في 

 من مع اه  احمج ال  حب حن  زدر ذو مام مقيما

(75) 

 َأخي أَيُـَّها اْلُمْجَتاُز َنْظِمي بَِبابِِه يـَُناَدى َعَلْيِه َكاِسَد السُّْوِق َأمجِْلَ 

هررذا هرر  املقرر م للحررر   ج ألرراه يف اإل ررلا والررردن الررذي يرراز هررذا الرر هم 
أي مرررر بررره كررر  برررذلأ درررن السرررماع بررره أو ال قررر ف دليررره إ شرررا ا أو يف كتررراب ببابررره 

وكسا  السلعة فر  فاق ا أي إذا حبأدت هذا ال هم عرري ملتفرت إليره فأار  أ رت أي 
ا ررت علقرر م اعميرر  فيرره واملرر  يف رلررر أاررل برررم مررن  رر ن التأكيررر اخلفيفررة أحبا  

كثررررريا حنرررر  فادلمرررره وادمررررل وقررررر ا ررررتعم  ذلررررأ  ، أالررررن مثرررر  )ل سررررفعا عل ا ررررية( 
ومس  ه ا  ل واث ان فادقل ودبل  واقربل و همر  فادر  اجملتراز وكا رر السر ق حرام 

حبقرررو الشررراطت حبإررره ا ، مرررن هررراا دليررره ودليررره مفعررر م د رررا ي القرررا م مقررراا الفادررر  
لطابه بق له أل  أا  ويف اف   عله  همه كا ر الس ق و  د سرر  ر قه واحلمرر 

قصيريفه  فاقا واشت ر  ش رب   حتص  لريريها من مصر فا  هرذا الفرن ا ب   فقت 
وكان شيخ ا أب  احلسن حبإه ا قر ألرب  د ه أ ه قام ه دقرأ أحر قصيرة هرذه ، 



 -65- 

 إه ود فعه ا هبا مين  همت ا ا  بحا ه

(76) 

 ِإْن كاَن َهْلَهلَ َوُظنه بِِه َخرْياً َوَساِمْح َنِسيَجُه ِِبأِلْغضَاِء َواَْلُْسىَن وَ 

ال سررري  امل سررر   وا رررتعاحبه يف بيررر   الشرررعر يفشررربي ا ببيررر   الشرررعر واإلع ررراا 
التريافرررر  دررررن الشرررر ا واحلسرررر  أت يررررث امحسررررن أي وعلطردقررررة احلسرررر  أو عل لمررررة 

ملا درب دن ال هم عل سري  دررب درن ديبره  را دعرر ، احلس  واهلل   السخي  ال س  
 ه  ك  ه  خيفا أي أحسن الق م فيه و اوز د هديبا يف ال سي  من الثياب و 

(77) 

ْحَداى اَْلُْسنَـَيْْيِ ِإَصابٌَة َواأُلْخَرى اْجِتهاٌد رَاَم َصْوِبً فََأُْمَلَ   َوَسلِِْم إلِِ

أي و رررلم إلحررررج احلسررر يني اللترررني ه د فرررأ درررن إحررررايتا أي دررررب د ررره ع ررره 
حلسررر  الررريت دسرررام  هبرررا متصررر  إب حبا  إحررررج احلسررر يني ف رررذا مرررن الرررة الطردقرررة ا

 سي ه أو  لمه من الطعن واهدر ا  مير  أ ره ه د فرأ مرن إحررايتا أو حلصر م 
إحرج احلس يني له ب بي  مرا دقر م إ رابة وايت را  ممحر  ويف حباا فرمري دا رر دلرى 
اهيت ررا  يعلرره طالبررا للصرر اب كمررا يعلرره وإرررا املتصرر  بررذلأ حقيقررة مررن قرراا برره 

هر   رزوم املطرر درن اإل رابة وعفر  درن اخلطرأ دقرام أحمر  اهيت ا  وك  علص ب و 
الري   را ف حمرل وافر  ا قطراع املطرر ودربع امحب  فلل راظم دلرى يفقرردر اإل رابة 

 لى ا دليه أيران وله دلى التقردر اآللر أير واحر وذلأ مأل ذ من ق م ال ت 
كه كان له كف  من من طلمج دلما فأ حبكه كان له كفلن من امير وإن   درحب  و لم
ألريه الراحبم  يف مس ره من حردث واثلة بن ام ق  ويف الصرحيحني يف ، امير 

ويف إ ررابة وي رران اعررر دلررى البرررم مررن إحرررج والرفرر  ، ايت ررا  احلرراكم حنرر  ذلررأ 
دلى مع  ه  إ ابة ب ا تأ   بيان احلس  املرج فقرام واملررج ايت را  وكرأن 

ليت ا طل  دلي ا ودن هذه الطردقة الريردبة الريت  رل  ا هذا كله ادتذاحب دن الرم ز ا
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 حبإه ا  بحا ه

(78) 

 َوِإْن كاَن َخْرُق فَأدرِْكُه بَِفْضَلٍة ِمَن اَْلِْلِم وْلُيْصِلْحُه َمْن َجاَد ِمْقَوالَ 

كان ه ا كمة أي وإن وير لرق يف  سري ه وحسرن ذكرر اخلررق ه را مرا يفقررا 
اخلطرإ وق لره فأ حبكره أي فتراحبكره أي يفلفره ملتبسرا  من لفر  ال سري  وكر  عخلررق درن

بف ررلة مررن الرفررو وام ب وليصررل  اخلرررق مررن يررا  مق لرره وهرر  لسررا ه و صررمج مقرر ه 
وقررر امتثرر  شرريخ ا أبرر  ، ويرر  ب اللسرران ك ادررة دررن يرر  ب القرر م برره ، دلررى التمييررز 

ا  احلسررن حبإرره ا أ برره يف ذلررأ ف برره دلررى م افرر   رر ذكرها يف م فررع ا إن شرراا
يفعرراىل وحررذو  حررذوه يف ذلررأ يف م افرر   رر اها وذلررأ مسررادرب لرره فيمررا فعلرره ا 

 وإدا ة له دلى يفقردمج هذا العلم دلى ال اأ وا احلمر

(79) 

 َوُقْل َصاِدقًا َلْواَل اْلِوََئُم َوُروُحُه َلطاََح اأْلَاَنُم اْلُكلُّ يف اخْلُْلِف َواْلِقلَ 

ا  هرررم يف هرررذا البيرررت مرررثل مشررر  حبا وهررر  لررر ه  ررا قا حرررام أو أحبا  قررر ه  رررا ق
ال الا هللأ ام ا أي ل ه م افقة ال اأ بع  م بع ا يف الصرحبة واملعاشررب ل ا رت 

وزا  الشرررراطت ق لرررره وحبوحرررره أي حبوح الرررر الا يف بي ررررا دلررررى مررررا يف الرررر الا مررررن ، اهلل ررررة 
وحبوح ، ويف احلررردث الصررحي  ه يتلفرر ا فتختلرر  قلرر ب م ، مصررلحة الررردن والررر يا 

ال الا حيايفه أحبا  احلياب اليت حتص  بسببه م ه  بمج لبقاا ال اأ ويف ا هم والروح دعرب 
أي ، بررره دمرررا حتصررر  بررره احليررراب وم ررره ق لررره يفعررراىل )د رررزم املل  رررة علرررروح مرررن أمرررره( 

عل ح   اه حبوحا حلص م حياب القل ب به ف أ ره قرام لر ه الر الا و ريفره ول  ره يراا 
قرر هلم دع برر  زدررر وحسرر ه املقصرر   احلسررن ل ررن يررن برره معط فررا  عملثرر  دلررى طردقررة

دلى من ايفص  به مبالرية وطاح  ع  هلأ وام ا اإل ع وقي  اإل رع واعرن وقير   
كرررر  ذي حبوح والقررررل الرررربريه أي هللررررأ ال رررراأ يف اهلررررتلف والتبرررراعه يعل مررررا 
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سره أن مرن ال راأ ظرفني ماز أو د  ن يف  ع  الباا أي هلل  ا هبما كأ ه وقر  يف  ف
من خيالفه فيما قصر من اه طلح ودعيبه وحب ا اعتيمج ميله فحذحب مرن ذلرأ كلره 

 وا ادلم

(80) 

 َوِعْش َساملاً َصْدراً َوَعْن ِغيَبٍة َفِغْب َُتَضهْر ِحظَاَر اْلُقْدِس أَنـَْقى ُمَغسهلَ 

كرررر والرييبررة ذ ،  رراملا حررام و رررحبا متييررز أي  رراملا  رررحب  مررن كرر  للررو حب ئ 
اإل سررران يف عيبتررره  رررا د رررره  ادررره ه ملصرررلحة  د يرررة وق لررره فريرررمج أي ه حت رررر مررر  
املريترررابني وه يفررر افق م وه يفصرررغ إلررري م فت ررر ن يف ح م رررم فرررإن   دسرررتط  أن درييرررمج 

وإرررا ادترر  ،  سررمه فليريررمج بقلبرره و عرره ولسررا ه في رر ن حافرررا  رر حبب عا بررا معرر  
لريلبت ا دلى أه  العلم وم ه قي  الرييبة فاك رة بذكر الرييبة من بني امللق املذم مة 

الرييبررة والع ررمج ، وقررام بشررر بررن احلرراحب  هلررأ القررراا يف هررايفني اخلصررلتني ، القررراا 
وق له حت ر من احل  حب الذي ه  فر الرييبة وحهاحب القرأ مفع م  ن لتح ر أو 
دلرررى حرررذف حررررف اعرررر أي يف حهررراحب القررررأ واحلهررراحب احلهرررريب يفعمررر  لإلبررر  مرررن 

وحهريبالقرررأ اع ررة وأ قررى مريسررل حرراهن أي  قيررا مررن ، تقي ررا الرررب  والرررد  شرر ر ل
والقرررررأ الط رررراحبب وقيرررر  هرررر  مرررر طن يف السررررماا فيرررره أحبواح ، الررررذ  ب مريسررررل م  ررررا 

 املؤم ني وا أدلم

(81) 

 َوهَذا زََماُن الصهرْبِ َمْن َلَك ِِبلهِِت َكَقْبٍض َعَلى مَجٍْر فـَتَـْنُجو ِمَن اْلبلَ 

أن ال اأ قر يفريريوا وفسروا و اا  مقا رهم وكثر  فاق م فق  من د ثو دردر 
 رلى ا وقر أ حبك ا الزمان الرذي ألررب د ره املصرطفى ، به م  م أو دسلم من أذاهم 

فيما حبواه أب  ثعلبرة اخلشر  د ره قرام ا تمرروا عملعرروف ويف راه ا درن امل  رر  دليه و لم
 يررا مررؤثرب وإد رراب كرر  ذي حبأج برأدرره حررأ إذا حبأدررت شررحا مطادررا وهرر ج متبعررا و 
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فعليأ ما ة  فسأ و ع الع اا فإن من وحبا  م أايما الصرب في ن مث  القبه دلرى 
ودرن أ رع برن مالرأ ، اعمر للعام  فري ن أيرر جسرني حبيرل دعملر ن مثر  دمل رم 

يفة دلى ال راأ زمران الصرابر   لى ا دليه و لمحبف  ا د ه قام قام حب  م ا 
ألري مرررا ال مرررذي وقرررام حرررردث حسرررن ، دلرررى  د ررره كالقرررابه دلرررى اعمرررر فررري م 
إن   ررلى ا دليرره و ررلمودررن أيب هردرررب حبفرر  ا د رره قررام قررام حب رر م ا ، عردررمج 

، مررن بعررري أايا الصرررب املتمسررأ فرري ن  ثرر  مررا أ ررتم دليرره لرره كررأير جسررني دررامل 
وق ده ويفقردره من دسم  وق له من لأ ب ذا الة ا تف امية يفستعم  فيما دستبعر 

فمعرر  البيررت مررن دسررم  لررأ لصرر م احلالررة الرريت هرر  كقرربه دلررى اررر ، لررأ برره 
وقر ذكر الشريا الشراطت حبإره ا زمران ، وحص هلا ه  القياا في ا لق ق ا يفعاىل 

وهررذا زمرران  )إىل ا أشرر   وحرررة يف مصررا ت، الصرررب يف قصرريرب ألرررج لرره فقررام 
حيررراب العلرررى وابرررغ السرررل   )دليرررأ عه ررر ياع إ رررأ فاقرررر،  الصررررب لررر  ك رررت حازمرررا(

دلرررى فقرررر  حليررراب العلرررى ، أي دليرررأ بق لرررأ )إ  ا وإ  إليررره حبايعررر ن( ، م ا مرررا( 
 و  ا السل  د  ا فقر أدست م  ا

(82) 

 َوَلْو َأنه َعْيناً َساَعدْت لتَـوَكهَغْت َسَحائِبُـَها ِِبلدهْمِع ِدَياً َوُهِطلَ 

ر  دررني  رراحب ا ل ثررر ب الهررا  ا مررا دلررى التقصررري يف الطادررة أي ولرر   رراد
قام امزهرري وكر  البيرت ، ومع  يف كفت قطر  ويفصببت و الت ، وقلة الب ادة 

ويف ك  أي هط  وق له  حا ب ا أي مررامع ا دلرى ويره اه رتعاحبب والررو ار   ميرة  
ا   مية  و بفت   وامكثر يف، ك يز ولني يف ا  ييزب ولي ة ويتا ال احية وال خلة 

والرمية املطر الرا م ليع بشردر ال ق  وهطل ا  هاطلة واهلطر  يفتراب  املطرر ، الياا 
والرررم  و رريل ه و ميررا وهطررل حرراهن مررن السررحا مج املت كفررة أي  ا مررة هاطلررة ف رر  
حقيقررة بررذلأ ومررن فسررر يف كفررت ه ررا  عرر  يف قعررت فقررر ي رر  معرر  البيررت وألطررأ 

 يف الشرح ال بري وا أدلماللرية وقر بي ا ذلأ 
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(83) 

َعَة اأْلَْعَماِر ََتِْشى َسبَـْهَللَ   َولِكنهها َعْن َقْسَوِة اْلَقْلِب َقْحُطهاَ فـََيا َضيـْ

اهلررراا يف ل   رررا للعرررني أو هررر  فرررمري القصرررة واهلررراا يف قحط رررا للعرررني والقحرررن 
، قاا اعرب أي   د قط  الرم  إه بسبمج أن القلمج قاأ وذلأ من دلما  الشر

 رلى ا دليره فف  يام  ال مذي درن أيب هردررب حبفر  ا د ره قرام قرام حب ر م ا 
، هرذا حرردث حسرن  رحي  ، ه دل  ال احب حبير  ب رى مرن لشرية ا يفعراىل  و لم

  ررلى ا دليرره و ررلمويف مسرر ر البررزاحب دررن أ ررع حبفرر  ا د رره قررام قررام حب رر م ا 
، قلرررمج وطررر م اممررر  واحلررررص دلرررى الرررر يا أحببعرررة مرررن الشرررقاا اررر   العرررني وقسررراا ال

وفرررريعة امدمرررراحب مفعرررر م فعرررر  م ررررمر وامل ررررا ج حمررررذوف أي اي قرررر ا احررررذوا فرررريعة 
امدماحب أو د  ن   اها دلى مع  التل   والتأ   حن  )اي حسريف ا دلى مرا فرط را 

وق له متش  حام من امدماحب أو الة مستأ فة مفسرب مؤكرب لق له اي فيعة ، في ا( 
أي متر ويفذهمج عطلة فا عة دقام ل   فراحب   رب ل  ويراا فرلن  رب ل  ، احب امدم

 أي عري حمم   اجمل ا أي ياا وذهمج يف عري ش ا وا أدلم

(84) 

 بَِنفِسي َمِن اْستَـْهَدَى إَل للِا َوْحَدُه وَكاَن َلُه اْلُقْرآُن ِشْرِبً َوَمْغَسلَ 

، ا رت رج طلرمج اهلرادرة ومعر  ، أي أفري ب فس  ومن م  ر لة أو م  ر فة 
أي  لأ الطردو املستقيم امل    إىل ا يفعاىل واهلاا يف وحره ا دز وي  أو يفع   

، فمع ررراه دلرررى اموم أ ررره خملرررص ا يف ا رررت را ه ه دردرررر إه ا ، دلرررى املسرررت رج 
ودرررن الثررراين هررر  م فرررر  يف ذلرررأ م ررره يف زمررران جررر م احلرررو ودلررر  الباطررر  والشررررب 

إذا اقتسررم ال رراأ حهررر ظ م كرران القررررن العزدرررز حهرره في رر ن القرررررن  أي، ال صرريمج 
العزدز له شرع د وج به ومريسرل دتط رر بره مرن الرذ  ب بررواا يفلويفره والعمر   را فيره 
والتلذذ   ايراب م زلره بره يف ظرلا اللير  فمريسرل ا رم م ران دلرى الت ر ز أو مصررحب 
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 دلى مع  ذا عس 

(85) 

 ُه فَتَفتـهَقْت ِبُكلِِ َعِبرٍي ِحَْي َأْصَبَح ُُمَْضلَ َوطَاَبْت َعَلْيِه َأْرضُ 

طابت معط ف دلى ا ت رج واهلاا يف دليه وأحبفره للمسرت ري وقير  هر  يف 
أحبفرره ا واملرررا  عمحب  املعروفررة ودليرره  عرر  لرره أي طابررت لرره امحب  الرريت حتملرره ملررا 

ه فتفتقرت ب ر  دبرري د ره من اه شراح بسبمج  لح حاله م  ا يفعاىل وكر  بق لر
والعبري الزدفرران وقير  ألرلض مرن الطيرمج  مر  ، دن ث اا أهل ا دليه واعتباط م به 

ومعررر  يففتقرررت يفشرررققت أو د ررر ن املعررر  أن امحب  زكرررت وكثرررر لريهرررا ، علزدفرررران 
بسبمج هذا املست ري لقيامه عحلو ودمله بطادرة ا مرن ق لرأ طابرت  فسر  دلرى  

حب  إذا ألصررربت وقيررر  اهلررراا يف أحبفررره للقرررررن العزدرررز كرررذا أي وافقت رررا وطابرررت ام
ا تعاحب للقررن العزدز أحبفا كأن القاحبئ له حالة يفف ره فيه ويفربره ملعا يه كالسالأ يف 

، دشررري إىل كثرررب الف ا ررر احلا ررلة لرره بررذلأ دلمررا ودمررل ، أحب  يففتقررت ب رر  دبررري 
ن  عمرره عفافهررة ومعرر  خم ررل أي مبررتل كرر  بررذلأ دمررا أفررا  ا يفعرراىل دليرره مرر

 دلى حرو ه

(86) 

َعُث ََهُُّه َوزَْنُد اأْلََسى يـَْهَتاُج يف اْلَقْلِب ُمْشِعلَ   َفُطوىب َلُه َوالشهْوُق يـَبـْ

ط ىب له لرب أو  داا وال او يف والش ق للحرام أي العرين الطيرمج لره يف هرذه 
الشرر ق إىل  احلالرة أي مرا أطيررمج ديشره حرني دبعررث الشر ق يتره واهلررم ه را اإلحبا ب أي

ثرر اب ا العهرريم وال هررر إىل وي رره ال رررو دثررري إحبا يفرره ود قه ررا وحيرك ررا م مررا ر ررع 
وجيررر ز أن د ررر ن طررر ىب لررره  دررراا مع فرررا والشررر ق ومرررا بعرررره ، م  رررا فتررر حبا أو عفلرررة 

معط ف دلى ما يفقرا من اعم  أي ب فس  من ا ت رج وطابرت دليره أحبفره ومرن 
ز رر الرذي دقررح بره ال راحب ا رتعاحبب لره ود ترا  أي الش ق دبعرث يتره وام رى احلرزن وال
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و ربمج هرذا احلرزن املشرتع  ، دث حب ود بعث ومشعل حام من فاد  د تا  أي م قررا 
ويف طر ىب لر   ألرر حسر ة ، التأ   دلى ما فاع مرن العمرر واخلر ف مرن التريرري 

 ذكر ها يف الشرح ال بري

(87) 

 ِهْم َقرِيباً َغرِيباً ُمْسَتَمااًل ُمَؤمهلَ ُهَو املُْجَتََب يـَْغُدو َعَلى النهاِس ُكلِِ 

والثراين أ را حرام ، اجملتىب املختاحب ويف دريرو وي ان أحرريتا أ را الرة مسرتأ فة 
ويف مع اهررا أد ررا وي رران أحرريتا أ ررا مررن عرررا دريرررو إذا مررر أي ، مرن فررمري اجملتررىب 

م  م أي مير هبم مروحبا  أ ه مير عل اأ متصفا هبذه الصفا  اعليلة املذك حبب وه  عدن
والثراين أ ره مرن عررا  عر   راحب الريت مرن ، عري مزاحم هلرم دلرى الرر يا وه م راثر هلرم 

أل ا  كان ودلى ال اأ لربها أي حبف  ا يفعاىل م زلته دلى ال اأ وقردبرا ومرا بعرره 
إرة ألباحب هلا أد ا أو أح ام واملرا  بقربه يف افعه أو ه  قردمج من ا يفعاىل قررب الر 

والطادرررررة وهررررر  عردرررررمج يف طردقتررررره ومذهبررررره لقلرررررة أشررررر اله يف التمسرررررأ عحلرررررو م ررررره  
كالقررابه دلررى اعمررر مسررتماه أي دطلررمج م رره مررن دعرررف حالرره امليرر  إليرره واإلقبررام 
دليه ودؤم  د ر  زوم الشرا ر كشف ا بردا ه وبركتره أي مرن الرة  رفايفه أن د ر ن 

  رهمطل ع لل اأ ه طالبا هلم ب  د فر م  م  

(88) 

ُْم َعَلى َما َقَضاُه للاُ جُيُْروَن َأفْـَعلَ  يَع النهاِس َمْوَل أِلََّنه  يـَُعدُّ مجَِ

دعر ه را  عر  دعتقرر وحيسرمج فل رذا درراها إىل مفعر لني وأفرر  مر ىل من اير  
أحرريتا أ ره أحبا  دعرر كر  ، ويف مع راه وي ران ، لف  مفر  كق له )حنن ار  م تصرر( 

 يفعرراىل مررأم حبا مق رر حبا ه ميلررأ ل فسرره  فعررا وه فرررا فررل دريرر هم واحررر مرر  م د ررر ا
وه خيراف م برر  د رر ن ادتمرا ه وايف الرره دلررى لالقرره أو ه دررج هلررم  فعررا وه فرررا من 

والثاين أ ه أحبا   يرا فل حيتقر أحرا م  م ، أفعاهلم  ري دلى  ابو الق اا والقرحب 
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فعلرى ، ن لريا م ه فإن ال هر إىل اخلامترة ب  دت اف  ل بريهم و ريريهم ع از أن د   
ودلرى الثراين و رفه علت افر  و ريا ة ، اموم و فه علت ك  وقط  طمعه دن اخللرو 

ب دلر  ذلرأ بق لره م رم دلرى مرا ق راه ا أي ،  فسه دن ال رب والع مج وحن يترا 
ويه اعه و ،  ري أفعاهلم دلى ما  بو به الق اا من السعا ب والشقاا وأفعل متييز 

 التلف أ  اع أفعام اخللو ف   كق له يفعاىل )عملسردن أدماه( وا أدلم

(89) 

َا َعَلى املَْجِد ََلْ تـَْلعْق ِمَن الصهرْبِ َواأْلَالَ   يـََرى نـَْفَسُه ِِبلذهمِِ َأْوََل أِلََّنه

أي ه دشري   فسه بعيمج ال راأ وذم رم ودررج ذمره ل فسره أوىل م ره دعلرم م  را 
 دعلمه من عريها أو درج  فسه مقصرب عل سبة إىل عريه ممن  بقه من اجملت ردن ما ه

فيررررذم ا لررررذلأ وق لرررره دلررررى اجملررررر أي دلررررى حتصرررري  الشرررررف دصررررف ا علتقصررررري دررررن 
ماهررررا  الصرررردقني ودررررب درررن حتملررره يف ذلرررأ امل ررراحبه واملشررراق بت اولررره مرررا هررر  مرررر 

ا وبفرت  الصرا  مر  كسرر البراا والصرب ب سر الصا  وفتح ا م   ر  ن البرا، املذاق 
ثررل  لريررا  كمررا يف كبررر وكترر  ذكررر ذلررأ ال رراظم فيمررا أمررله مررن احل اشرر  دلررى 

وم  م من أ  ر فت  الصا  م     ن الباا وه  الش  املرر الرذي د ررب ، قصيريفه 
شرر ر حسررن امل هررر مررر الطعررم وقيرر  إ رره الرررفلى وقيرر  إ رره ،  راحبيفرره املثرر  وامه عملررر 

ولر  ، قرام الشريا يف شررحه ، طبا فإذا دبع لس  و بغ به واحرره أهب دؤك  ما  اا حب 
قرررام   يفصررررب دلرررى الصررررب وامه ل ررران أحسرررن من امه ه دلعرررو وهررر   برررت دشررربه 
، الشي  حبا حة وطعمرا وه دسرتعهم لعقره وإررا دسرتعهم الصررب دليره مر  العررا وق لره 

( و  )متقلررا  ريفا وحبحمرا، قلرت هر  مرن عب قر هلم ، من الصرب أي من مثر  الصررب 
أي   يفلعو من الصرب و  أتك  من امه أي   دت اوم امشياا ، (  )دلفت ا يفب ا وماا

 املرب لعقا مما دلعو وأكل مما دؤك  ول  قام   يفطعم عم  اممردن وا أدلم

(90) 
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 ِحِهْم ُمتَـَبذِِالَ َوَقْد ِقيَل ُكْن َكاْلَكْلِب يـُْقِصيِه َأْهُلُه َوَما َيَْتَِلى يف ُنصْ 

أي ه حيملررأ مررا يفرررج مررن يفقصررري ال رراأ يف حقررأ دلررى يفررر   صررح م أو ه 
حيملأ الفقر والبؤأ دلى يفر  طادة الرب  بحا ه ويفعاىل وحث املخاطبني علصرفة 
افمرر  ب يف ألررع احليرر ا   وأجنسرر ا مررن افافهررة دلررى لرمررة أهلرره وإن قصررروا يف 

لل  املرزعن يزاا ذكر فيه أشياا ممرا و رفت  وقر     أب  ب ر حممر بن، حقه 
ال لب ومرحت به  اه يفف ي  ال لب دلى كثري ممن لربع الثيراب و هرم الشريا 

حبوي دن وهمج بن م بره حبفر  ، الشاطت حبإه ا يفعاىل يف هذا البيت من ذلأ أثرا 
أو ى حباهمج حبيل فقام ا صر  ا حرأ يف ر ن ك صر  ال لرمج مهلره ، ا د ه قام 

ودقصرريه أي دبعررره ويفيفلرر  ، إ م جييع  رره ود رررب  ه ويفىب إه أن حيررين هبررم  صررحا فرر
هر  ، أي دقصر وهر  دفتعر  مرن اه رتلا وق لره يفعراىل )وه يفيفر  أولر  الف ر  مر  م( 

أد ا دفتع  ول ن من املية وه  احلل  ومتبذه حام مرن فادر  يفيفلر  أو لررب كرن 
اه   ررام فيرره ه درفرر   فسرره دررن القيرراا  أي كررن مبتررذه كال لررمج والتبررذم يف اممررر

 بش ا من يليله وحقريه

(91) 

 َلَعله ِإلَه اْلَعْرِش اَي ِإْخَوِت يَِقى مَجَاَعتَـَنا ُكله املَكَارِِه ُهِوالَ 

أي لعرر  ا يفعرراىل دقي ررا إن قبل ررا هررذه ال  ررااي ودمل ررا هبررا ايرر  م رراحبه الررر يا 
  ها ر  دقرام هرال  اممرر د ر ل  هر ه أي واآللرب وه  ه حام من امل راحبه وهر  ار

 أفزد  ف   ها   أي مفر 

(92) 

 َوجَيَْعلَُنا ِمهْن َيُكوُن ِكتاَبُُه َشِفيعاً ََلُْم ِإْذ َما َنُسْوُه فَيْمَحلَ 

جيعل ررا معطرر ف دلررى دقرر  ومررن م  رر لة أو م  رر فة وإذ ظرررف شررفيعا كق لرره 
هرر  يفعليرر  يف امل فررعني كمررا يف ق لرره  فقيرر ، يفعرراىل )ولررن درر فع م اليرر ا إذ ظلمررتم( 
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قلرررت التقرررردر وإذ ادتزلتمررر هم ، يفعررراىل )وإذ ادتزلتمررر هم ومرررا دعبررررون إه ا فرررأووا( 
وأمررا إذ ظلمررتم ف ررزم املسرربمج دررن الشرر ا  ، أفلحررتم وللصررتم فررأووا اآلن إىل ال  رر  

 ويف بيرت، كأ ه وق  زمن  ببه ف أ ه ا تفرى  فر  اهشر ا  يف العرذاب زمرن ظلم رم 
الشرراطت حبفرر  ا د رره كررأن الشررفادة حصررلت زمررن درررا ال سرريان ملررا كا ررت مسررببة 

وقررام أبرر  دلرر  الررر يا واآللرررب متصررلتان ويتررا  رر اا يف ح ررم ا ودلمرره حررأ  ، د رره 
كأ ررا واقعررة وكررأن اليرر ا مررا  وقيرر  التقررردر بعررر إذ ظلمررتم ف  ررذا دقرررحب بعررر إذ مررا 

ودقرام حمر  بره إذا  رعى بره ، ا بفسرا  هرذا  س ه وقي  العام  يف إذ وجيعل ا وه لفرا
إىل  لطان وحن ه وبلغ أفعاله القبيحة مث  وشى به وم ر به وا تصاب فيمحل دلى 

قررام أبرر  دبيررر يف كترراب ف ررا   القررررن ث ررا ح ررا  دررن ابررن ، يرر اب ال فرر  علفرراا 
  رلى ا دليره و رلميرد  قام حرثت دن أ ع برن مالرأ أ ره قرام قرام حب ر م ا 

رن شاف  مشف  وماح  مصرق من شف  له القررن در ا القيامرة جنرا ومرن حمر  بره القر 
ويف كترراب ال مررذي دررن أ ررع بررن ، القررررن درر ا القيامررة كبرره ا يف ال رراحب دلررى وي رره 

درفررت دلرر  ذ رر ب   ررلى ا دليرره و ررلممالررأ حبفرر  ا د رره قررام قررام حب رر م ا 
وحبوي يف ، رن أويفي را حبير  ب  سري ا أميت فلم أحب ذ با أدهم من   حبب أو ردة من القرر 

ذا  سرريان القررررن ر حب كثررريب واملرررا  هبررا يفررر  العمرر  برره فررإن ال سرريان الرر   وم رره ق لرره 
وقر فسر ذلأ ق م ابن مسع   حبف  ، يفعاىل )ولقر د ر  إىل ر ا من قب  ف س ( 

 القررن شاف  مشف  وماح  مصررق فمرن يعلره أمامره قرا ه إىل اع رة ومرن، ا د ه 
ألريه م  عرريه أبر  ب رر برن أيب شريبة يف كتراب ، يعله لل  ظ ره  اقه إىل ال احب 

إحرررايتا الشرفادة ملرن قرررأه ، فاحلا ر  أن للقررررن در ا القيامرة حرالتني ، ثر اب القرررن 
، والثا ية الش ادة ملن  سيه أي يفركه مت او  به و  دعم   ا فيره ، و  د ع العم  به 

قررام الشرريا ، اون برره حررأ  سرر  يفلويفرره كررذلأ وا أدلررم وه دبعررر أن د رر ن مررن هترر
 ويف الرداا وه  ع  القررن ب ا ماحل أي ذاكرا ملا أ لف اه من املساوي يف  حبته

(93) 
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 َوِِبهلِل َحْوَِل َواْعِتَصاِمي َوقـُوهِتى َوَمايَل ِإاله ِسْْتُُه ُمَتَجلِِلَ 

مت اع من ك  ما دشني أي ذلأ  ح   أي حت   من أمر إىل أمر واهدتصاا اه
ويف احلرردث الصرحي  ه حر م وه قر ب ، كله بير ا ه حيصر  إه  ع  تره ومشري ته 

قرام ابررن مسرع   يف يففسرريها ه حرر م درن معصررية ا ، إه عا ك رز مرن ك رر ز اع رة 
 قررام اخلطررايب هررذا أحسررن مررا، إه بعصررمة ا وه قرر ب دلررى طادررة ا إه بعرر ن ا 

ياا فيه ومت مل حام من الياا يف   أي وما  ما أدتمر دليه إه ما قر يلل  به 
من   ه يف الر يا فأ  أحبي  مث  ذلرأ يف اآللررب أي ومرا  إه  ر ه يف حرام كر ين 

 مت لل به أي متريطيا به وقي  ه  حام من الس  وفيه  هر

(94) 

 َلْيَك اْعِتَماِدي َضاِرعاً ُمتَـوَكِِلَ فـََيا َربِِ أَْنَت للاُ َحْسيب َوُعدهِن عَ 

حست أي كايف والعرب ما دعر لررف  احلر ا   وال راحبع الرذلي  واملت كر  امله رر 
للع ررز معتمرررا دلررى مررن دت كرر  دليرره ويتررا حرراهن مررن اليرراا يف ادتمررا ي وهررذا ألررر 

 شرح اخلطبة

 ستعاذةباب اال
(95) 

ْهَر تـَْقَرأُ فَاسْ   َتِعْذ ِجَهاراً ِمَن الشهْيطَاِن ِِبهلِل ُمْسَجلَ ِإَذا َما َأَرْدَت الده

الررررهر م صررر ب دلرررى الهررررف وي ررراحبا مصررررحب يف م فررر  احلرررام أي مررراهرا أو 
وهرررذا يف ، يررراهرا أو د ررر ن  عرررت مصررررحب حمرررذوف أي يفعررر ذا ي ررراحبا أي ذا ي ررراحب 

ا رررتعاذب القررراحبئ دلرررى املقررررئ أو ل ررررب مرررن دسرررم  قراايفررره أمرررا مرررن قررررأ لاليرررا أو يف 
ب فاإللفررراا لررره أوىل ومسررر ل  عررر  مطلقرررا عميررر  القرررراا يف ايررر  القرررررن ه الصرررل

خيرررررتص ذلرررررأ بقررررراحبئ  ون عرررررريه وه بسررررر حبب وه لرررررزب وه  درررررة  ون عقررررر  السررررر حب 
ابتراا ، ووقت اه تعاذب ، وامحزاب واآلاي  وهذا ملف البسملة دلى ما  يأة 
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إه مرررا شررذ درررن بع ررر م أن القرررااب دلرررى ذلرررأ العمرر  يف  قررر  اخللررر  دررن السرررل  
مع راه ، م فع ا بعر الفرا  من القرااب وق له يفعاىل )فإذا قررأ  القرررن فا رتعذ عا( 

 رلى ا دليره وقر م ال رت ، إذا أحب   القرااب كق له )إذا قمتم إىل الصرلب فاعسرل ا( 
كر  ذلرأ دلرى حرذف ،  إذا يف فأ أحركم فليست ثر ومن أيفى اعمعة فليريتسر   و لم
ا ب للعلم هبا وأظ ر الشراطت حبإره ا يف  همره ذلرأ املقررحب افترا  إليره يف اآلدرة اإلحب 

وه  اإلحبا ب فقام إذا ما أحب   الرهر يفقرأ و  دق  إذا مرا قررأ  الررهر لل ر  فا رتعذ 
إشرراحبب إىل يففسررري اآلدررة وشرررح ا وهرر  كق لررأ إذا أكلررت فسررم ا إذا أحب   امكرر  

 ب لشرب ايفصاله هبا ول   ه م ي  ا في اا تري  علفع  دن ذكر اإلحبا 

(96) 

 َعَلى َما أََتى يف النهْحِل ُيْسراً َوِإْن َتِزْد ِلَربَِِك تـَْنزِيهاً فـََلْسَت ُُمَههلَ 

أي ا تعذ معتمرا دلى ما أيفى يف   حبب ال ح   ليل ولفهرا وهر  ق لره  ربحا ه 
ف رذا اللفر  هر  أ   ، يم( ويفعاىل )فإذا قرأ  القررن فا تعذ عا مرن الشريطان الرري

ال مررام يف اخلرررو  دررن د رررب اممررر بررذلأ ولرر   قررص م رره عن قررام أدرر ذ عا مررن 
الشريطان و  دقر  الررييم كران مسرتعيذا و  د ررن ريفيرا عللفر  ال امر  يف ذلرأ ودسرررا 

أي   ل ميسرا ويفيسره قلة  ، مصرحب يف م ف  احلام من فاد  أيفى أي أيفى ذا دسر 
ر لفها من عريه دلى ما  ر ذكره وزا  دتعررج إىل مفعر لني حنر  ق لره كلمايفه ف   أدس

واملفعرر م اموم ه ررا حمررذوف أي وإن يفررز  لفرر  اه ررتعاذب ، يفعرراىل )وز  هررم هرررج( 
يف زد را أي لفر  يف زدره دردررر برذلأ أن يفرذكر  ررفة مرن  رفا  ا يفعرراىل يفثر  دليره هبررا 

طان الرررييم إن ا هرر   رر اا كا ررت  ررفة  ررلمج أو ثبرر   حنرر  أدرر ذ عا مررن الشرري
السرررمي  العلررريم أو أدررر ذ عا السرررمي  العلررريم ف ررر   رررفة أثبت رررا لررره فقرررر  زهتررره درررن 
اهيفصرراف ب رررها وق لرره لربررأ متعلررو بت زد ررا وه ميت رر  ذلررأ مررن ي ررة ك  رره مصرررحبا 
فررل دتقرررا معم لرره دليرره فررإن هررذه القادرررب خمالفررة يف الهررروف هيفسرراع العرررب في ررا 

وقرر ذكرر  ذلرأ يف  هرم املفصر  ، اا في ا ما     زه يف عريهرا و  دزها من امح 
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ومررن م رر  هررذا قرررحب ميرر  يفعهرريم حببررأ وقيرر  لربررأ هرر  ، وقرررحب ه يف الشرررح ال بررري 
املفعرر م اموم  للررت الررلا زا رررب أي وإن يفررز  حببررأ يف زد ررا وق لرره فلسررت م ررل أي 

ه يف الس ة الثابتة م س ع إىل اع   من ذلأ كله   اب مروي وليع يف ال تاب و 
 ما در  ذلأ

(97) 

 َوَقْد ذََكُروا َلْفَظ الرهُسوِل فـََلْم َيِزْد َوَلْو َصحه هَذا النـهْقُل ََلْ يـُْبِق ُُمَْملَ 

 رلى أي وقر ذكر اادة من املص فني يف دلم القرااا  ألباحبا درن حب ر م ا 
م  را أن ابرن مسرع   قررأ ،  وعريه   دز  لفه ا دلرى مرا أيفرى يف ال حر  ا دليه و لم
فقررام أدرر ذ عا السررمي  العلرريم فقررام قرر  أدرر ذ عا   ررلى ا دليرره و ررلمدلررى ال ررت 

  لى ا دليه و رلمودن يبري بن مطعم قام كان حب  م ا ، من الشيطان الرييم 
وكرل احلرردثني فرعي  واموم ه أ ر  لره يف  ، دق م أد ذ عا من الشيطان الررييم 

والثرراين ألريرره أبرر   او  بريرري هررذه العبرراحبب وهرر  أدرر ذ عا مررن ، أهرر  احلررردث كترمج 
ب دعرراحب  كرر  واحررر م  مررا  ررا هرر  أ رر  م  مررا ، الشرريطان مررن  فخرره و فثرره ويتررزه 

 رلى ألريه أب   او  وال مذي مرن حرردث أيب  رعير اخلررحبي قرام كران حب ر م ا 
 السرمي  العلريم مرن الشريطان الررييم إذا قاا من اللي  دق م أدر ذ عا ا دليه و لم

ويف  حي  ، قام ال مذي ه  أش ر حردث يف هذا الباب ، من يتزه و فخه و فثه 
  رلى ا دليره و رلمأيب ب ر حممر بن إ حاق بن لزمية دن ابن مسع   درن ال رت 

وأشراحب ، أ ه كان دقر م الل رم إين أدر ذ برأ مرن الشريطان الررييم و فخره ويترزه و فثره 
له ول     هذا ال ق  إىل درا  حته كما ذكر ه وق له   دبرو ممرل أي إاراه بق  

يف اآلدررررة وذلررررأ أن ردررررة ال حرررر  ه يفقت رررر  إه طلررررمج أن دسررررتعيذ القرررراحبئ عا مررررن 
الشيطان الرييم فبأي لف  فع  املخاطمج فقر حص  املقص   كق له يفعراىل )وا ر ل ا 

ففرر  ، فرر  فبررأي لفرر   ررأم كرران ممتررثل وه دتعررني للسررؤام هررذا الل، ا مررن ف ررله( 
اآلدررة إطررلق درررب د رره عإلاررام وكليتررا قردررمج وإن كرران بي  مررا فرررق يف دلررم أ رر م 
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وأمررا زوام إاررام اآلدررة لصررحة مررا حبواه مررن احلررردث ف ي رره أ رره كرران دتعررني ، الفقرره 
  لتما أو أول دة وأايما كان ف   معر  عرري املف ر ا مرن اإلطرلق واإلارام إذ املفراظ
كل ررا يف اه ررتعاذب عل سرربة إىل اممررر املطلررو  رر اا دتخررري في ررا امل لرر  وإذا ثبتررت 

 امول دة محرها أو يفعني فقر زام التخيري وا أدلم

(98) 

َها َِبِسقاً َوُمظَلِِلَ   َوِفيِه َمَقاٌل يف اأْلُُصوِل فـُُروُعُه َفَل تـَْعُد ِمنـْ

فرودررره يف ال ترررمج الررريت هررر   أي يف التعررر ذ قررر م كثرررري وكرررلا ط دررر  يفه رررر لرررأ
دشررررري إىل ال تررررمج املط لررررة يف هررررذا العلررررم كاإلد رررراح ميب دلرررر  ، أ رررر م وأم ررررا  

امهرر ازي وال امرر  ميب القا ررم اهلررذ  وعرييتررا ففي ررا دبسررن ال ررلا يف ذلررأ وحنرر ه 
فطالع ررا وا هررر في ررا وه يفت رراوز م  ررا القرر م الصررحي  الهرراهر البررني املت رر  احل رر  

ع ررقا أي داليررا واملهلرر  مالرره ظرر  ل ثرررب فرودرره ووحبقرره أي ، ق لرره وأشرراحب إىل ذلررأ ب
قر ه ع ررقا وقيرر  مرررا ه عم رر م دلررم أ رر م الفقرره ميرر  ال ررلا املتعلررو عل صرر ص 

وقرررررر ، فاهلرررراا يف فيرررره يفعرررر   إىل لفرررر  الر رررر م أو إىل ال قرررر  أو إىل املررررذك حب  ملترررره 
 أوفح ا ذلأ كله يف الشرح ال بري وعا الت فيو

(99) 

 َوِإْخَفاُؤُه )فَـ( ـصْل )َأ( َِبُه َوُعاَتـَُنا وََكْم ِمْن َفىًت كاْلَمْهَدِوي ِفيِه َأْعَملَ 

أي حبوج إلفرراا التعرر ذ دررن إررزب و فرر  من الفرراا حبمررز إررزب واملرر  حبمررز  فرر  
وهررذا أوم حبمررز وقرر  يف  همرره والرر او يف ودايف ررا للفصرر  ويف رررحب  بق لرره وكررم هررذا هرر  

أحرريتا أ ره ، وأما ظاهره فق له فص  حيتم  وي ني ، م يف الباطن املقص   هبذا ال ه
فص  من فص م القرااب وعب من أب اهبا كرهه مشاخي ا وحفاظ ا أي حب وه و  يفلذوا 

والثرراين أن د رر ن أشرراحب ، برره وال درراب ارر  واع كقررا  وق رراب دقررام ودرراه أي حفهرره 
 مرا هر  مرن القرررن وعرريه بق له فص  إىل بيان ح مة إلفاا التعر ذ وهر  الفصر  برني
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فق لرره وإلفرراله فصرر  الررة ابترا يررة وأعه ودايف ررا الررة فعليررة وهرر   ررفة لفصرر  دلررى 
ال يرره اموم مسررتأ فة دلررى ال يرره الثرراين هن ال درراب مررا أبرر ا ك  رره فا ررل بررني القررررن 
وعررريه وإررررا أع اإللفرراا ال دررراب من اع ررر بررره إظ رراحب لشرررعاحب القرررااب كررراع ر علتلبيرررة 

ومرن ف ا رره أن السرام  لره د صرت للقررااب مرن أوهلرا ه دف يفره م  را ، يف بريا  العير و 
شرر ا وإذا ألفررى التعرر ذ   دعلررم السررام  علقرررااب إه بعررر أن فايفرره مررن املقررروا شرر ا 
وهذا املع  ه  الفاحبق بني القرااب لاحب  الصلب ويف الصرلب فرإن املختراحب يف الصرلب 

من أوم اإلحراا علصلب ب أشاحب بق له وكم من فأ إىل اإللفاا من املأم ا م صت 
أن اادررة مررن املصرر فني امقرر ايا يف هررذا العلررم الترراحبوا اإللفرراا وقرررحبوه واحت رر ا لرره 
وذكررر مرر  م امل ررروي وهرر  أبرر  العبرراأ أإررر بررن دمرراحب املقرررئ املفسررر مؤلرر  ال تررمج 

ردرة مرن برل  أفردقيرة املش  حبب التفصي  والتحصي  واهلرادرة وشررح ا م سر ب إىل امل 
عوا   املريرب واهلاا يف فيه لإللفاا وأدمرل فعر  مرا  لررب وكرم مرن فرأ أي أدمر  

 ف ره يف يفصحيحه ويفقردره وفيه وي ه ألر ذكر ها يف الشرح ال بري وا أدلم

  باب البسملة
(100) 

 )ِد(ْريًَة َوََتَمُّلَ َوَبْسَمَل َبْْيَ السُّورََتْْيِ )بِـ(ُسنهٍة )ِر( َجاٌل )نَـ(ـَمْوهاَ 

إذا ابتررررراوا  رررر حبب أو يررررزاا ، البسررررملة يفقرررر  يف قرررررااب القررررراا يف ثلثررررة م افرررر  
و يأة ال لا في ما والثالث بني ك    حبيفني فابترأ ببيا ه من اهلتلف فيره أكثرر 
واحلايرة إىل معرفتره أمرع وفادرر  بسرم  ق لره حبيرام وبسرر ة حرام مقرمرة أي رلررذدن 

وهرر  كتابررة الصررحابة حبفرر  ا درر  م هلررا يف املصررح  ومررا حبوي  أو متمسرر ني بسرر ة
مررن اآل حب يف ذلررأ أو يف رر ن  عررت مصرررحب حمررذوف أي بسررملة ملتبسررة بسرر ة م ق لررة 

وأ رحابه حبفر ان   لى ا دليه و رلمور ها أي  قل ها وحبفع ها وأ  روها إىل ال ت 
 ررفة لريررام أو للسرر ة  ا يفعرراىل دلرري م أاعررني وال ررمري للبسررملة أو للسرر ة واعملررة
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و حبدررة وحتمررل مصرررحبان يف م فرر  احلررام مررن فادرر  ر هررا أي ذوي  حبدررة وحتمرر  أي 
 احبدن متحملني هلا أي يامعني بني الرحبادرة والروادرة واملبسرمل ن مرن القرراا هرم الرذدن 
حبمز هلم يف هذا البيت من ق له بسر ة حبيرام ر هرا  حبدرة ودلرم مرن ذلرأ أن البراقني ه 

قررررام أبرررر  طرررراهر بررررن أيب هاشررررم ، هررررذا مررررن قبيرررر  اإلثبررررا  واحلررررذف دبسررررمل ن من 
 رراحمج ابررن ماهررر أوىل القرر لني علصرر اب د ررري الفصرر  بررني السرر حبيفني علبسررملة 
هيفباع املصح  وللحردث الذي دروي درن دا شرة حبفر  ا د  را أ را قالرت اقرراوا 

قررام أبرر   مررا يف املصررح  ب ذكررر قرر م ابررن دمررر فلررم كتبررت يف املصررح  إن   يفقرررأ
طاهر أه يفرج أن يفر  قرااهتا كان د ر ابن دمر كر   قررااب عريهرا ممرا هر  مر ر ا يف 
املصح  من  ا ر ري القررن إذ كان حب  ا يف اخلن كر م ما بعرها ه فرق بي  ما 

قررام وقررر أارر  مرر  ذلررأ مررن أ مررة القرررااب عممصرراحب دلررى اع ررر هبررا بررني السرر حبيفني ، 
 سا   وأه  الشااأه  احلرمني ودا م وال 

(101) 

ـــــورََتْْيِ )فَـ(ــــــَصاَحٌة َوِصـــــْل َواْســـــُكَ ْ )ُكـ(ــــــلٌّ )َجـ(ــــــَلاَيُه  َوَوْصـــــُلَك بَـــــْْيَ السُّ
 )َحـ(ـصهلَ 

بني يف  رحب هذا البيت قرااب إرزب حبفر  ا د ره وحبمرز لره بق لره فصراحة وبرني 
يرلايه حصرل  يف د ز البيت قرااب ابن دامر ووحب  وأيب دمرو وحبمرز هلرم بق لره كر 

وبررني السرر حبيفني ظرررف لل  رر  أو مفعرر م برره وفصرراحة لررربه وإرررا كرران فصرراحة م رره 
دستلزا بيان إدرراب أوالرر السر حب ومعرفرة أح راا مرا د سرر م  را ومرا حيرذف هلتقراا 
السرراك ني كررآلر املا رررب والرر  م وبيرران يتررزب القطرر  وال  رر  كررأوم القاحبدررة و)أهلرراكم 

مرذهمج للر  كرآلر وال رحى ف ر  ذلرأ ه حي مره الت اثر( وما دس ت دليره يف 
ودتق ه إه مرن دررف كير  دصرله و ر    للر  ه خيريره درن ك  ره و رل فإ ره ه 

وقررر ، دفعرر  ذلررأ إه يف ال  رر  كمررا  رريأة شرررحه يف ق لرره حبوج للرر  يف ال  رر  
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إرررا فعلررت ذلررأ ليعرررف القرراحبئ كيرر  ،  قرر  أبرر  دلرر  امهرر ازي دررن إررزب أ رره قررام 
لس حب أي وو لأ بني الس حبيفني بعر إ قاض البسرملة دسرتلزا فصراحة إدراب أوالر ا

ب بررني قرررااب عررري إررزب ممررن   دبسررم  فقررام و رر  وا ررت ن وهررذا دلررى التخيررري وإه 
فاعم  بي  ما حمام إه يف حالتني أي    إن ش ت كما  بو حلمزب وا  ت دلى 

وإه فررال او ليسررت  رلررر السرر حبب إن شرر ت وهبررذا التقررردر  لرر  ال ررلا معرر  التخيررري
  فرر دة لرره وقررر قيرر  إ ررا قررر أتة للتخيررري مررازا وال رر ن يف وا رر   للت كيررر ولعلررره 

وقام  احمج التيسري دلى التياحب ، قصر بذلأ أن الس    هلم أحبي  من ال    
ذلررأ هلررم وقررام الشرريا حبإررة ا دليرره أكثررر أهرر  ام اا ملررا فيرره مررن الفصرر  وقررر حبوج 

ويررلايه ارر  يليررة وهرر  مفعرر م حصرر  واهلرراا يف يررلايه  السرر ت أد ررا دررن إررزب
يفع   دلى التخيري أي ك  من أه  ام اا ا ت ف  التخيري وحبره   اع أو يفع   دلى  

 ك  أي ك  من القراا حص  يلاي ما ذهمج إليه و  به وا أدلم

(102) 

 اِضُح الطُّلَ َواَل َنصه َكله ُحبه وْجٍه ذََكْرتُُه َوِفيهاَ ِخَلٌف ِجيُدُه وَ 

أي   دررر  بررذلأ  ررص دررن هررؤها ب  رر  وه  رر    وإرررا التخيررري بي  مررا هلررم 
التياحب من املشادا وا رتحباب مر  م وهرذا معر  ق لره حرمج ويره ذكريفره وكرل حررف 
حب ع وزيررر كأ رره م رر  مررن ادتقررا  ال ص  ررية دررن أحررر مرر  م دلررى ذلررأ ب قررام وفي ررا 

لف وافررر  الطرررل أي أ ررره مشرررر  حب أي يف البسرررلمة لرررلف دررر  م ييرررر ذلرررأ اخلررر
معرروف د رر العلمرراا واعيرر الع ررو والطرل ار  طررلب أو طليرة والطليررة  رفحة الع ررو 
ولرره طليترران ف رراا ععمرر  يف م فرر  التث يررة لعرررا اإللبرراأ كقرر هلم درررده احل ايررمج 
وط در  الشرر احبب وقيرر  الطررل امد رراق أ فسرر ا ف أ رره قررام د ررو هررذا اخلررلف وافرر  

  ال افرر  مررن بي  ررا وإررررا يفت رر  امد رراق إذا كا ررت مريففعررة واحبيففررراع امد رراق أي هرر
، امد رراق والررراوأ د رر  برره دررن احبيففرراع امل زلررة ودلرر  املريفبررة وم رره احلررردث الصررحي  

فحا ر  مرا يف هرذا البيرت أن اخلرلف يف ، املؤذ  ن أط م ال اأ أد اقا در ا القيامرة 
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أكثرر املصر فني   درذكروا درن ابرن البسملة مروي دن ابن دامر ووحب  وأيب دمرو ب  
دامر إه البسملة وقر ذكر  دباحبب املص فني د  م يف ذلأ يف الشرح ال بري فإذا قل ا 
ه دبسرررمل ن ف ررر  دصرررل ن كحمرررزب أو دسررر ت ن   يف  دررر  م يف ذلرررأ  رررص وذكرررر 
الشي خ ال ي ني هلم ا تحباع وقر بسط ا ال لا يف ذلرأ بسرطا شرافيا و  جنعر  يف 

بيت حبمرزا محرر كمرا ذكرر عرري  فرإ  إذا قل را إن كرل حرمج حبمرز ابرن درامر وأيب هذا ال
دمرو لزا مرن مف ر ا ذلرأ أن د ر ن وحب  د ره  رص يف التخيرري ولريع كرذلأ بر    

وإن قل ررا إن ييررره حبمررز وحب  لررزا أن د رر ن ابررن دررامر وأبرر  ، دررر  د رره  ررص يف ذلررأ 
قرر م فل ررذا قل ررا ه حبمررز يف دمرررو   دررر  د  مررا لررلف يف البسررملة وهرر  لررلف امل 

 البيت أ ل وا أدلم

(103) 

 وَسْكتُـُهُم اْلُمْخَتاُر ُدوَن تـَنَـفٍُّس َوبـَْعُضُهُم يف اأْلَْرِبِع الرُّْهِر َبْسَملَ 

السررر ت والسررر    واحرررر كليترررا مصررررحب  ررر ت وال رررمري يف  ررر ت م دعررر   
إلي م املختاحب فيره  دلى الثلثة املخري هلم بني ال    والس ت أي الس ت امل س ب

أن د ررر ن  ون يفررر فع فاملختررراحب دلرررى هرررذا د ررر ن مبتررررأ   يرررا وجيررر ز أن د ررر ن  رررفة 
السرر ت وجيرر ز أن د رر ن لررربه كأ رره ملررا لررري أوه بررني ال  رر  والسرر ت أحب فرره عن 
الس ت ه  املختاحب دلى ما أشر  إليه يف ق له وا    وق له بعرر ذلرأ  ون يفر فع 

حمذوف أو حام من فمري املختاحب واإلشاحبب بق هلم  ون لرب بعر لرب أو لرب مبترإ 
يفررر فع إىل دررررا اإلطالرررة املؤذ رررة عإلدررررا  درررن القررررااب وإه ف والرررر السررر حب ح رررم 
ال قرر  دلررى أوالررر اآلاي  ويف أث ا  ررا مررن ال قرر ف التامررة وال افيررة فمررا  ررا  ب مررن 

املشرادا مرن  ب قام وبع  م أي وبعه، الس    ف    ا غ ه ا وأكثر وا أدلم 
املقرررر ني الرررذدن ا رررتحب ا التخيرررري برررني ال  ررر  والسررر    والتررراحبوا يف السررر    أن 
د  ن  ون يف فع التاحبوا أد ا البسملة هلؤها الثلثة يف أوا   أحبب    حب ه  القيامة 
واملطففني والبلر واهلمرزب  ون  را ر السر حب قرال ا م رم ا رتقبح ا و رل ا  لرر السر حب 
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ية وق له الزهر ا  زهراا أت يث أزهر أي امل ي ة امل ريب ك  بذلأ قبل ا من عري يفسم
 دن ش رهتا ووف ح ا بني أه  هذا الشأن فلم حيت  إىل يفعيي  ا

(104) 

 ََلُْم ُدوَن َنصٍِ َوْهَو ِفيِهنه َساِكٌت َِلَْمَزَة فَافْـَهْمُه َولَْيَس ُُمَذهالَ 

ن عرري  رص وقرر ا رتعم  هلم أي هبن دامر ووحب  وأيب دمرو  ون  ص أي مر
حبإرره ا لفرر   ون  عرر  عررري كثررريا كق لرره ومررن  ون و رر  فررم ا )و ررلطا ية( مررن 

قام  احمج التيسري وليع يف ذلأ ،  ون هاا ولف  عري مؤا  له يف امل اف  كل ا 
أثرررر دررر  م وإررررا هررر  ا رررتحباب مرررن الشررري خ ب قرررام وهررر  فررري ن أي وذلرررأ الررربعه 

حلمرررزب من إرررزب مذهبررره ال  ررر  فررراكتفى لررره ه رررا  دسررر ت يف هرررذه امل افررر  امحببعرررة
علس ت ب قام فاف مه أي اف م هذا املذهمج املرذك حب ولريع خمرذه دقرام لذلره إذا 
يفرررر  د  ررره و صرررريفه لرررذه  ولرررذم د ررره أ رررحابه يرررذدل أي إل رررم دلرررى لذه ررره 
فالتقردر وليع خمذه د ه أ حابه وجي ز أن د  ن ا رم لريع دا ررا دلرى الربعه يف 

وليع ذلأ القا   خمذه دن  صرب هذا املذهمج ب  قر ، ه وبع  م كأن التقردر ق ل
وإين أقررر م ه حايرررة إىل يف لررر  التسرررمية ، ا تصرررمج لررره مرررن  رررادره و صرررره وأدا ررره 

مي  املع  املذك حب ب  الس    كاف لل مي  كمرا د تفر  بره حلمرزب وكمرا د تفر  
حببعرة أو مثل را مثر  )الرذدن حيملر ن به بني اآلاي  امل هم ايفصاهلا أكثر ممرا يف هرذه ام

العررر ( بعرررر ق لررره )إ رررم أ ررحاب ال ررراحب( وق لررره )ه لرررري يف كثررري( بعرررر ق لررره )وكررران 
ومي ررن إرر  قرر م الشرراطت حبإرره ا ولرريع خمررذه دلررى ، ف رر  ا دليررأ دهيمررا( 

الس    املف  ا من ق له وه  في ن  اكت أي ليع هرذا السر    خمرذه بر  هر  
)و  أقررر بررني السرر حبيفني ، عررريه ولقررر أد برر  قرر م أيب احلسررن احلصررري خمترراحب حلمررزب و 

ول رن  )وح رت م فري ن د رري فرعيفة، ل حب   ر ج مايرا يف امحببر  الريرر(  مبسمل
دقرررون الروادررة عل صررر( قررام مررن شرررح هررذا لرر  قررل دقرررون املقالررة م فرر  ق لرره الروادررة 

 هذا يف الشرح ال بري ل ان أي   إذ ه حبوادة د  م بذلأ قر أشبعت ال لا يف
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(105) 

 َوَمْهَما َتِصْلَها َأْو َبَدْأَت بـََراَءًة لِتَـْنزِيِلهاَ ِبلسهْيِف َلْسَت ُمَبْسِملَ 

قر  بو ال لا يف م ما وأن في ا مع  الشررض فتررل  الفراا يف ي اهبرا كق لره 
ت فيما م ى ف ن د ر شرط  وفيما يفة فل يفقفن الرهر وه  حمذوفة يف هرذا البير

والتقردر فلست مبسل وقي  إرا يفرل  الفاا م ه لررب  عر  ال  ر  ، ل روحبب الشعر 
وه  فا ر فإن الفاا هزمة يف ال    ف ير  اخلررب الرذي  ع راه وق لره يفصرل ا ال رمري 
فيررره لرررربااب أفرررمر قبررر  الرررذكر دلرررى شرررردطة التفسرررري وبررررااب مفعررر م بررررأ  والقادررررب 

حايررة إىل إفررماحبه كق لرره يفعرراىل )ريفرر ين أفررر   يفقت رر  حررذف املفعرر م مررن اموم فررل
وقير  بررااب بررم مرن ال رمري يف يفصرل ا  عر  أن  ر حبب بررااب ه بسرملة ، دليه قطررا( 

يف أوهلرررا  ررر اا ابتررررأ هبرررا القررراحبئ أو و رررل ا عم فرررام من البسرررملة   يفر رررم يف أوهلرررا 
وهلرررا البسرررملة ب برررني احل مررة الررريت ميل رررا   يفشررررع يف أ، مررلف عريهرررا مرررن السررر حب 

فقررام لت زدل ررا علسرري  أي ملتبسررة علسرري  كرر  بررذلأ دمررا اشررتملت دليرره السرر حبب 
من اممر علقت  واملرذ واحلصرر و برذ الع رر وفي را اآلدرة الريت دسرمي ا املفسررون ردرة 

قرام ، السي  وهذا التعلي  درروج درن دلر  برن أيب طالرمج حبفر  ا د ره ودرن عرريه 
وقرر ز   يف الشررح ، لين ودليره اعم ر حب مرن أهر  العلرم القاف  أب  ب ر ابن البراق

ال بررري هررذا املعرر  بسررطا ويفقردرررا وذكررر  وي هررا ألررر يف التعليرر  و قرر  امهرر ازي أن 
 بع  م بسم  يف أوم برااب

(106) 

َ َمْن َتلَ   َواَل بُده ِمْنهاَ يف ابِْتَداِئَك ُسورًَة ِسَواهاَ َويف اأْلَْجَزاِء ُخريِِ

م  ررررا للبسررررملة ويف  رررر اها لررررربااب و رررر حبب م صرررر ب دلررررى إ ررررقاض ال ررررمري يف 
اخلرررافه أي بسررر حبب وكرررذا ق لررره أبررر  بررررأ  بررررااب أي بررررااب دقرررام بررررأ  علشررر ا أي 

)برأ ا اخللو( ، ابترأ  به وأما برأ  الش ا من عري عا فمع اه فعلته ابتراا وم ه 
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عرر  ف أ رره قررام م مررا و رر حبب   رررب يف كررلا م يررمج فررل دمرر ا هلررا إه مررن ي ررة امل، 
ابترأ    حبب   ج برااب فبسم  ول  قام وه بر م  ا يف ابترا ك    حبب   اها لزام 

ومعرر  البيررت أن القررراا كل ررم ايففقرر ا يف إبتررراا السرر حب دلررى البسررملة ، هررذا اإلشرر ام 
ووي رره أ ررم إلرر ا  ،  رر اا يف ذلررأ مررن بسررم  مرر  م بررني السرر حبيفني ومررن   دبسررم  

، صح  دلى ذلأ كما يف تمج يتزا  ال    وه   اقطة يف الرحب  كتابة ما يف امل
قام بعه العلماا وه للف بني القراا يف البسملة أوم فاحتة ال تاب   اا و ل ا 
القاحبئ بسر حبب ألررج قبل را أو ابتررأ هبرا و  درذكر ذلرأ يف القصريرب ادتمرا ا دلرى أن 

ال ب قرام ويف اميرزاا أي ويف الفاحتة يف عالمج امح ام ه د  ن القاحبئ هلا إه مبتر
ابترراا اميررزاا وامحررزاب وامدشرراحب وعرري ذلررأ وجيمرر  ذلررأ أن يفقر م كرر  ردررة دبترررأ 
هبررا عررري أوا رر  السرر حب لررري املشررادا فيرره فسرر ع ا البسررملة فيرره م رره م فرر  ابتررراا يف 
اعملة كما دسمى يف ابتراا ال ف ا وامك  والشرب ومن يفل فاد  لري ويفرل  عر  

ك  بذلأ دن أه  ام اا ول  كان لري ب م اخلاا وكسرر اليراا ل ران حسر ا أي قرأ  
 لري التا  وه  القاحبئ يف ذلأ وا أدلم

(107) 

ْهَر ِفيهاَ فـَتَـثْـُقلَ   َوَمْهَما َتِصْلَها َمْع َأَواِخِر ُسورٍَة َفَل تَِقَفنه الده

أي  لرر  ر حبب  ال مري يف يفصل ا وفي را للبسرملة وأوالرر ار  يف م فر  مفرر 
أي عل لمرررا  اموالرررر أو  قررر م  ررر حبب لفررر  مفرررر  يف م فررر  اررر  م ررره لررريع املررررا  
  حبب واحرب ب  اي  الس حب ف أ ه قام م  أوالر الس حب والرهر  صمج دلى الهرفية 

أي دلي را وه ، وفي ا  عر  دلي را كمرا قير  ذلرأ يف ق لره يفعراىل )يف يرذوع ال خر ( 
ومعر  فتثقر  أي دسرتثق  ، ثقل إبفرماحب أن بعرر الفراا يفقفن     صمج يف ي ابه فتر

ودتربا بأ من البسملة موا   الس حب ه موالرها فرإن ابتليرت ب  رل ا عآللرر فرتمم 
ال  ررر  عوم السررر حبب املررررج فتتصررر  هبمرررا كمرررا يفتصررر   رررا ر اآلاي   رررا قبل رررا ومرررا 

ىل قطع ررا مررن ولررأ أن يفقطع ررا مررن اآللررر واموم ويفلفرر  هبررا وحرررها وامو ، بعرررها 
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اآللررر وو ررل ا عموم ف ررذه أحببعررة أويرره اموم م ررروه واآللررر مسررتحمج ومررا بي  مررا 
وي رران مت  ررطان ويتررا و رر  البسررملة هبمررا وقطع ررا د  مررا ودتعلررو عل  رر  والقطرر  
أح رراا ذكر هررا يف ال بررري قررام  رراحمج التيسررري والقطرر  دلي ررا إذا و ررلت عوالررر 

 الس حب عري يا ز وا أدلم

 م القرآنسورة أ
(108) 

ُبلَ  َراَط ِل قـُنـْ يِن )َر(اِويِه )نَـ(ـَاِصٌر َوَعْنَد ِسَراِط َوالسِِ  َوَماِلِك يـَْوِم الدِِ

هررذا مرررن الرررة امل افررر  الررريت ا رررتري  في ررا عللفررر  درررن القيرررر فلرررم حيرررت  إىل أن 
دقررر م ومالرررأ عملرررر أو مرررر أو حنررر  ذلرررأ من الشرررعر ه دترررزن دلرررى القررررااب املررررج 

فر  كأ ره مقيرر ف أ ره قرام عملرر كمرا قرام يف م فر  رلرر ويف حراذحبون املرر فصاحب الل
أي قرأ مالرأ عملرر ال سرا   ودا رم وقررااب البراقني علقصرر م ره فرر املرر واملرر ه را 

وكرران التقييررر مم  ررا لرره لرر  قررام ومالررأ ممرررو ا ، هرر  إثبررا  املرر  والقصررر حررذف ا 
اللفهررني مررن مالررأ وملررأ  ررفة ا   صررري حبوايفرره والقرررااكن  ررحيحتان  بتترران وكررل

وقر أكثر املص ف ن يف القرااا  والتفا ري من ال لا يف ال يي  بني هرايفني ، يفعاىل 
القراايفني حرأ إن بع ر م دبرالغ يف ذلرأ إىل حرر د را  دسرقن ويره القررااب املررج 
وليع هذا  حمر   بعرر ثبر   القرراايفني و رحة ايفصراف الررب  ربحا ه ويفعراىل هبمرا 

 فتان ا يفعاىل دتبني ويه ال مام لره في مرا فقرن وه د برير  أن دت راوز ذلرأ ف ما 
وممررن الترراحب قرررااب مالررأ عملرر  ديسررى بررن دمررر وأبرر  حرراال وأبرر  ب ررر بررن ماهررر ، 

و ررراحبه أبررر  طررراهر برررن أيب هاشرررم وهررر  قررررااب قترررا ب وامدمرررن وأيب امل رررذحب وللررر  
ب ررر ودمررر ودثمرران وطلحررة وأيب   ررلى ا دليرره و ررلمودعقرر ب وحبودررت دررن ال ررت 

والزبري ودبر الرإن وابن مسع   ومعاذ بن يب  وأيب بن كعمج وأيب هردرب ومعاودة ب 
دن احلسن وابرن  رريدن ودلقمرة وام ر   و رعير برن يبرري وأيب حبيراا وال خعر  وأيب 



 -87- 

والتلر  فيره درن دلر  ودمرر برن دبرر ، دبر الرإن السلم  وحيا بن دعمر وعريهم 
وأمررا قرررااب ملررأ بريررري ألرر  فرودررت أد ررا دررن ال ررت ،  درر  م أاعررني العزدررز حبفرر  ا

وقرررأ هبررا اادررة مررن الصررحابة والتررابعني فمررن بعرررهم مرر  م أبرر    ررلى ا دليرره و ررلم
الرررحب اا وابررن دمررر وابررن دبرراأ ومررروان بررن احل ررم وماهررر وحيررا بررن و ب وامدررر  

حميصرررن وجسرررة مرررن  وأبررر  يعفرررر وشررريبة وابرررن يررررد  واعحررررحبي وابرررن ي ررررب وابرررن
ام مة السبعة وه  التياحب أيب دبير وأيب ب ر بن السرا  ال ح ي وم   املقري وقرر 
بي ررت كلم ررم يف ذلررأ يف الشرررح ال بررري وأ  أ ررتحمج القرررااب هبمررا هررذه كحبب وهررذه 
كحبب حأ إين يف الصلب أقرأ هبذه يف حبكعة وهرذه يف حبكعرة و سرأم ا يفعراىل ايفبراع كر  

ب قررام ود ررر  ررراض والسررراض أي مررر ا دررن ها التعردرر  ، والعمرر  برره مررا  رر   قلرره 
)هررذا -ب اجملررر  دررن الررلا قررر د رر ن   رررب حنرر  )إىل  ررراض مسررتقيم(، ومتصررل هبررا 

وقررر يف رر ن معرفررة عإلفررافة حنرر  ) ررراض ، )أهررر   ررراطا  رر اي( - ررراض مسررتقيم(
اط  مسرتقيما( ) رر -) رراطأ املسرتقيم(-) راض ا الذي(-الذدن أ عمت دلي م(

فل ررذا   أقرر  إحبا ب امل  ررر واملعرررف ومثلرره وكسررر بيرر   والبيرر   و قرر  قررران والقررران ، 
مررلف ق لرره يف لؤلررؤ يف العرررف وال  ررر شررعبة فإ رره   يف  مررر ا دررن الررلا إه وهرر  
  رررب ولرر  اقتصررر دلررى لفرر  ال  رررب يف ال رر  حلصرر  الريررر  فررإن ها التعردرر  زا رررب 

وواهه يف ب رررر ويف بررر ع وحبشررر م واحل رررم دررراا يف كررر  مرررا يف دلرررى ال لمرررة كمرررا قرررام 
القررن من لف  ب ع مر ا من الرراا والفراا والرلا ويف وبر ع علر او ويف فبر ع علفراا 
ويف لبرر ع علررلا وإرررا  برره دلررى مررا فيرره ها التعردرر   ون امل رراف هحتررا  لفرر  الررلا 

أقربل وعلصرا  عقري م وزااي ويفعر  امل اف إليه ول  أ ره قرام  رراض بسرني ق بر  كير  
ب هررذا أد ررا ممررا ا ررتري  فيرره عللفرر  دررن ، أه ررا البيررت لررتم لرره املقصرر   وا أدلررم 

القير ف أ ه قام علسني وادتمر دلى   حبب ال تابة فلم خي  التبا را إذ دقررأ علصرا  
ه وق بل م ص ب م ه مفع م به لق له )م( وهذه اللا امل فرر ب هر  فعر  أمرر مرن ق لر

وىل هذا هذا دليه إذا ياا بعره أي ايفب  ق بل د ر هايفني اللفهتني فاقرأ قراايفه في ما 
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 علسني يف اي  القررن وقر بني ذلأ بق له حبإه ا

(109) 

ْم خِلَلهِد ااَلوهالَ   ِبَْيُث أََتى َوالصهاُد زَاايً اِِشهَها َلَدى َخَلٍف َواِشِْ

دفيررر العمرر ا كق لرره يفعرراىل )واقتلرر هم حيررث  أي ليررث أيفررى املررذك حب وهررذا لفرر 
والباا يف ليث زا رب ول    دق  ليث أيفرى هقتصرر احل رم دلرى مرا يف ، ثقفتم هم( 

، الفاحتررة وه ررذا كرر  م فرر  دطلررو فيرره اللفرر  د رر ن خمص  ررا بتلررأ السرر حببكق له 
ولف  ك ف د ذب ن  بي  برف  لرذ ويف شرركاي اخللر  فرإن كران اخلرلف مطرر ا 

ني قام معا وإن كان يف أكثر قرام ايعرا أو كرل أو حيرث يراا وحنر  ذلرأ يف م فع
و  خيرررر  درررن هرررذا إه حرررروف دسرررريب كرررالت حباب وكرررأدن يف رم دمرررران وقررررااب البرررراقني 
علصرررا  وهررر  أقررر ج القررررااا  هيففررراق الر رررم دلي رررا وأفصرررح ا لريرررة ودلرررم أن قررررااب 

والبررراق ن علصرررا  وأه رررا زااي  البررراقني علصرررا  مرررن ق لررره والصرررا  زااي أه رررا كأ ررره قرررام
وجيررر ز يف ق لررره الصرررا  ال صرررمج والرفررر  وال صرررمج هررر  املختررراحب ميررر  اممرررر ، للررر  

وعلن من قام ه ا الرف  أي   وأ   كلمرة السرراض السرني والصرا  بررم م  را مير  
وحبوي دررن بع رر م ، قرر ب الطرراا ومررن أه ررا زااي علررغ يف امل ا رربة بي  مررا وبررني الطرراا 

لالصة واملعر  هبرذا اإلهراا للرن  ر   الصرا  بصر   الرزاي فيمتزيران  إبراهلا زااي
واإلهراا يف دررف القرراا دطلرو عدتبراحبا  ، فيت لر م  ما حرف ليع بصرا  وه زاي 

، أحرررها للررن حرررف لرررف كمررا يف الصررراض ومررا يفة يف أ رررق ومصرريطر ، أحببعررة 
والثالررث إلفررراا ،  والثرراين للررن حركررة علرررج كمرررا يفة يف قيرر  وعرريه وأشررباه ما

دلرررى ، احلركرررة في ررر ن برررني اإل ررر ان والتحردرررأ كمرررا يفة يف )أتم رررا دلرررى د  ررر ( 
وهر  الرذي ، والراب  فم الشفتني بعر    ن احلرف ، ظاهر دباحبب  احمج التيسري 

يفة يف عب ال ق  ويف عب وق  إزب وهشاا ورلر عب اإل عراا دلرى مرا  ر بني 
  إن شاا ا وق له لرج لل  أي د رره ومعر  ذلأ و  ف  ما فيه من اإلش اه

د ررره أي يف مذهبرره وقراايفرره وو رر  يتررزب القطررر  مررن ق لرره وأهررم خلررل  فررروحبب كمرررا 
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 رف برااب فيما يفقرا وأ له مرن قر هلم أهمتره الطيرمج أي أو رلت إليره شري ا دسرريا 
ىل ها ممرررا دتعلرررو بررره وهررر  الرا حرررة واموه مفعررر م واهرررم و قررر  احلركرررة مرررن يترررزب أوم إ

التعردرر  فتحركررت فررإن   دعتررر عحلركررة كرران حررذف الت رر دن مررن ق لرره خلررل  هلتقرراا 
الساك ني يفقردرا وإن ادتر هبا فحذف الت ر دن فرروحبب و ريأة حتقيرو هرذدن الر ي ني 

أي أهررره وحرررره ، )اهرررر  الصرررراض املسرررتقيم( ، يف مسرررألة درررا ا اموىل واملررررا  عموم 
ة ويف اير  القرررن وهرذه إحررج الرروااي  د ره وقر  مرن لل   ون ما بقر  يف الفاحتر

وحبوي أ رره ، وحبوي أ رره د افررو للفررا يف حررريف الفاحتررة معررا  ون  ررا ر القررررن ، ذكرهررا 
والروادرة الرابعرة أ ره دقررأ علصرا  ، دشم ما كان عمل  واللا فقن يف الفاحترة وعريهرا 

مج بررن علبرر ن املشرر  حب دررن قررام أبرر  الطيرر، لالصررة كسررا ر القررراا يف الفاحتررة وعريهررا 
لل  علصا  يف اي  القررن قام وهذه الروادة ه  املعر م دلي را وهبرا رلرذ يف فاحترة 

ويف الشرح ال بري يفعلي  هذه الروااي  وبسن القر م يف ذلرأ وا ، ال تاب وعريها 
 أدلم

(110) 

يعاً ِبَضمِِ اَْلاءِ   َوْقفاً َوَمْوِصلَ  َعَلْيِهْم ِإلَْيِهْم مَحَْزٌة َوَلَدْيِهمُو مجَِ

أي قرررأ إرررزب هرررذه املفرراظ الثلثرررة ب رررم اهلررراا وحررذف واو العطررر  مرررن إلررري م 
فررروحبب و رريأة لرره  هررا ر فم فرر  دلرري م وإلرري م ولرررد م  صررمج دلررى املفع ليررة وجيرر ز 
الرفرر  دلررى اهبتررراا ولررربه إررزب أي دقرررلهن عل ررم أو قرررااب إررزب واموىل أن دلفرر  

 حبا  اهلراا ليتبرني قررااب البراقني من ال سرر لريع فررا لل رم علثلثة يف البيت م سر
فررل يفتبررني قرررااهتم مررن ق لرره ب ررم اهلرراا ولرر  قررام ب ررم ال سررر لبرران ذلررأ ولعلرره أحبا ه 
و رربو لسرررا ه حالررة اإلمرررلا إىل ق لرره ب رررم اهلرراا و ررريأة يف ق لرره كسرررر اهلرراا عل رررم 

البرراب  ا ررر بررني   هلررل وقرر  لل رر  عل سررر م مررل مررا د فرر  أن اخلررلف يف هررذا
كسر اهلاا وفم ا ومن دا يفه افافهة دلى قي  ه وإن كان م فر  اخلرلف مشر  حبا 
أو ه حيتم  عريه كق له وهاه  وهاه  أ  ن ب قرام وال رم عرريهم وكسرر مر  ك  ره 
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 رح بلفه  ه  وه  وهذه ال لما  الثل  ليع م  ا يف الفاحتة إه دلي م وأ حب  
اك ن يف احل ررم وهررذا دفعلرره كثررريا حيررث دسررم  الرر هم برره  مع ررا إلرري م ولرررد م هشرر  

كق لررره وقيررر  وعررريه ويرررن وحيررر  و ررريو و ررر ا و ررريت ود كررره حيرررث دتعرررذحب دليررره 
ب ، فيرذكر كرر  واحرر يف  رر حبيفه كق لره يف امحررزاب  ررا دعلمر ن اث رران درن ولررر العررل 

يف قام يف  ر حبب الفرت   را دعملر ن حر  وقرام يف البقررب وفتحرأ  رني السرلم ب ذكرر 
ام فام الذي يف  ر حبب القترام ف ر  واحرر مرن اعمر  والتفردرو دقر  مر  احترا  القراحبئ 
والتلفه وق له ايعا أي حيرث وقعرت هرذه الرثل  يف اير  القرررن ووقفرا وم  رل 
حرراهن مررن إررزب أي ذا وقرر  وو رر  أي يف حرراليت وقفرره وو ررله فامل  رر  وال  رر  

اا هرررر  ام ررر  مطلقررررا للمفررررر  واملثرررر  وادلرررم أن ال ررررم يف اهلرررر، مثررر  املريرررر  والريرررر  
وفتحررت يف ، واجملمرر ع حنرر  م رره ود رره وم  مررا ود  مررا ومرر  م ودرر  م ومرر  ن ودرر  ن 

م  ا ود  ا مي  املر  وكسرر  إذا وقر  قبل را كسرر أو ايا  راك ة حنر  هبرم وفري م 
وإن كان ال سرر أحسرن يف اللريرة كمرا قل را يف الصرراض ، فمن قرأ عل م ف   ام   

الررتص إررزب هررذه املفرراظ الثلثررة عل ررم من اليرراا في ررا برررم دررن املرر  ولرر   وإرررا
 طررو عملرر    د ررن إه ال ررم يف اهلرراا فلحرر  ام رر  يف ذلررأ وإرررا الررتص ارر  
املذكر  ون املؤ رث واملفرر  واملثر  فلرم د رم دلري ن وه دليره وه دلي مرا من املريم يف 

 قررااب مررن دصرل ا برر او ف ران ال ررم يف دلري م د ررم د رر  رراكن يف قراايفره ومطلقررا يف
اهلررررراا إيفبادرررررا ويفقرررررردرا ولررررريع يف دليررررره ودلي مرررررا ودلررررري ن ذلرررررأ و  دلحررررر  دعقررررر ب 
احل رررم  هررذا الفرررق ف ررم هرراا التث يررة وارر  املؤ ررث وحنرر  فرري م و رريؤيفي م وقررر فررم 

وفررم حفررص )دليرره ا(يف الفررت  )ومررا أ سررا يه إه ، إررزب فيمررا يفة )مهلرره ام ثرر ا( 
 وال م ام   يف ال   وا أدلم، طان( الشي

(111) 

 َوِصْل َضمه ِميِم اْْلَْمِع قـَْبَل ُُمَرهٍك )ِد(رَاكاً َوقاَُلوٌن بَِتْخِيريِِه َجلَ 

 بره دلرى أن أ ر  مريم اعمر  أن يف ر ن م رم مة واملررا  ب  ر  فرم ا إشرباده 
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زاي ب اعمر  دلرى  فيت لر م ه واو وذلأ كق هلم يف أ رتم ومر  م أ تمر  وم  مر  في ر ن
حر زاي ب التث ية هذه ب او وهذه عل  فأ تم  وأ تما كالزدررون والزدرران وقامرا وقرام ا 

قرام لبيرر )ويتر ا ف احب ر ا وهرم ، وكليتا لرية فصيحة وقر كثر مي  ا يف الشعر وعرريه 
)هززيف مررر  لررر  أن ، ف مررر  برررني اللريترررني وكرررذا فعررر  ال ميرررت يف ق لررره ، (  ح ام رررا

وق لرره ، ( كفررر  )مررن معشررر حررب م  دررن وبري رر م ا، وقررام الفرررز ق ،  ( فرري م م ررزب
قب  حمر  اح از مما بعره  اكن و يأة ح مه من الزاي ب قب  الساكن مف رية إىل 

وبقررر  دليررره شررررض رلرررر وهررر  أن ه دتصررر   ررريم اعمررر  ، حرررذف ا هلتقررراا السررراك ني 
ة الفصرريحة حي  ررذ فررمري فإ رره إن ايفصرر  هبررا فررمري و ررلت عميرر  القررراا وهرر  اللريرر

 -فأ رررقي اكم ه  -فايرررذمت هم  رررخراي  -ودلي رررا يررراا الر رررم حنررر  )فرررإذا  للتمررر ه 
وق له  حباكا ، وإذ درد م هم(  -حيث ثقفتم هم  -حيث ويرمت هم  -أ لزم م ها 

أي متابعررة وهرر  مصررررحب يف م فرر  احلررام أي  رررلة كبعررا ملررا  قررر  دقررام  احب  الريررر  
كثرري و ررف ا رم قرال ن ه را ويفرر   ررفه فيمرا يفقررا   به أي كبعه والرام حبمرز ابرن  

في رر ن  رررفه أو يفررر   رررفه لل ررروحبب ويررل أي كشرر  وذلررأ م رره  برره بتخيررريه بررني 
مث  قرااب ابن كثري وقرااب اعمادة دلى  حة القراايفني وثب هتما أي دروج دن قال ن 

قررال ن  ال ي ران ال  ر  ويفركره وهرذا التخيرري م قر م أد ررا درن  فر   فسره ودرروج درن
 مث  وحب  ودن ابن كثري مث  اعمادة

(112) 

 َوِمْن قـَْبِل ََهِْز اْلَقْطِع ِصْلَها ِلَوْرِشِهْم َوَأْسَكَنهاَ اْلَباُقوَن بـَْعُد لَِتْكُملَ 

كان دلزمه أن دذكر م  وحب  ابن كثري وقال ن ل ل دهن أن هذا امل ف  خمرتص 
ومرررن قبررر  يترررز القطررر  وافرررو  بررر حب  كمرررا قرررام يف عب اإلمالرررة حبمرررى  رررحبة ولررر  قرررام

ومع  البيت أن وحبشا دقرأ مثر  قررااب ابرن كثرري إذا كران بعرر ، وحبش م حلص  الرير  
ومررر  م  -أأ رررذحبهتم أا    -املررريم يترررزب قطررر  وهررر  الررريت يفثبرررت يف ال  ررر  حنررر  )دلررري م 

ل ن وحبشا د  ن أط م مرا من ابرن كثرري دلرى أ رله وإررا ، إ  مع م إرا(  -أمي ن 
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لصررلة  ررا كرران قبرر  يتررزب حلبرره املررر وإدثرراحبه لرره وهلررذا مررر مررا بعررر اهلمررزب يف لررص وحب  ا
)أمرررررخ ، ويرررره كمررررا  رررريأة وأحبا  أد ررررا اعمرررر  بررررني اللريتررررني كمررررا قررررام امرررررل القرررريع 

ولررص ذلررأ ليسررتعني عملررر دلررى ، أا القلررمج يف إثرررهم م حرررحب(  ليررام م  أا دشررر
 وكررران املرررر قبررر  اهلمرررزب قرررام أبررر  دلررر  كأ ررره أحرررمج املرررذ عللريترررني، ال طرررو عهلمرررز 

وادت  له امل روي وعريه  ا دلزمه من  ق  احلركة دلى أ له ول   ق  إلي ا ، مستحبا 
لتحركت عل م والفت  وال سر فآثر أن حيرك ا لركت ا ام لية وه يفعت حبهرا احلركرا  
ا العاحبفررة واهلرراا يف  ررل ا وأ رر   ا يفعرر   دلررى مرريم اعمرر  وإرررا بررني قرررااب البرراقني أ رر

عإل  ان ل ل دهرن أ را بر   الصرلة وه دلرزا مرن يفرر  الصرلة اإل ر ان إذ حب را يفبقرى 
املرريم م ررم مة مررن عررري  ررلة كمررا دفعرر  يف هرراا ال  ادررة وهرر  املعرررب د رره ب علقصررر 
و رريأة و  دقرررأ بررذلأ يف املرريم لق هتررا وا ررتري ا  ا دررن احلركررة وملررا كا ررت اهلرراا لفيررة 

وهبررا وعلصررلة ألرررج وق لرره بعررر متعلررو علبرراق ن أي الررذدن فررعيفة ق دررت عحلركررة كحبب 
بقرر ا يف ذكرررج بعررر ذكررر مررن و رر  وه جيرر ز يفعلقرره ع رر   ا من مررن املسرر  ني مررن 
 رربو ال ا ررلني يف الزمرران كررابن دررامر إه دلررى أتودرر  يفريفيررمج الررذكر فرييرر  إىل املعرر  

أ بقررااب البراقني اموم وجي ز أن دتعلو  حذوف ولت مل أد ا متعلرو بره أي أدلمتر
بعررر مررا ذكررر  قرررااب ال ا ررلني لت مرر  ويرر ه القرررااب يف مرريم اعمرر  وإن دلق ررا بعررر 
علباق ن كان لت مل متعلقا ع    ا واللا للعاقبة م م   دس   ها هلذه العلة وإرا  

وجيرر ز دلررى هررذا أن دتعلررو الررلا بصررل ا والرر او يف وأ رر   ا ، كا ررت العاقبررة ذلررأ 
ل ا ل حب  يف احلام اليت أ    ا في ا الباق ن لت م  وي ه ا وإ ر ان للحام أي  

وقررر وافررو مررن و ررل ا دلررى يفررر  الصررلة يف ، مرريم اعمرر  هرر  اللريررة الفصرريحة الفاشررية 
 ال قت وكذا يف هاا ال  ادة و  د به ال اظم دلى ذلأ يف البابني وا أدلم

(113) 

  ِلُكٍل َوبـَْعَد اَْلَاِء َكْسُر َفىَت اْلَعلَ َوِمْن ُدوِن َوْصٍل وُضمهَها قـَْبَل َساِكنٍ 

ذكر يف هذا البيت ح م ميم اعم  إذا لقي ا  اكن وه دق  ذلأ الساكن يف 
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القرررررن إه بعرررر يترررزب ال  ررر  فقرررام فرررم ا مرررن عرررري  رررلة ل ررر  القرررراا وويررره ال رررم 
ة حترد  ررا هلتقرراا السرراك ني والتررري ذلررأ م رره حركت ررا ام ررلية ف رر  أوىل مررن حركرر

داحبفررة و  مت ررن الصررلة من إثباهتررا دررؤ ي إىل حررذف ا ميرر  مررا بعرررها مررن السرراكن 
ويف  سخة فم ا دلى أ ه مبتررأ لرربه مرا قبلره أو مرا بعرره ومثلره ، وفم ا فع  أمر 

وكان مي ن إثبرا  الصرلة يف ، )وأ تم امدل ن( -)م  م املؤم  ن وأكثرهم الفا ق ن( 
ا مرررعم فيبقررى مررن عب إ عرراا أيب دمرررو )قررام من السرراكن بعررره، )ومرر  م الررذدن( 

وقر فع  ذلأ البزي يف د    يفل ى فهلتم  يفف   ن إه أن الفرق أن إ عاا ، حبب( 
وكرذا إ عراا  ابرة والصرالة ، أيب دمرو والبزي طاحبئ دلى حررف املرر فلرم حيرذف لره 

، ولا ة فلم حيذف حرف املر ل فا من اإليحاف عيتماع إ عاا طاحبئ وحذف 
إ عرراا الررلا يف الررذدن وحنرر ه ف  رر  هزا ولرريع بطرراحبئ دلررى حرررف املررر فإ رره  وأمررا 

كرررذلأ أبررررا كررران قبلررره حررررف مرررر أو   د رررن فحرررذف حررررف املرررر للسررراك ني طرررر ا 
-للقادررررب فلرررم دقررررأ م  مررر  الرررذدن كمرررا   دثبرررت حررررف املرررر يف مثررر  )قرررال ا اطرررري (

 العل أي إن وق  قبر  املريم ب قام وبعر اهلاا كسر فأ، )ويف ال احب( -)وا لل ال احب(
الرريت قبرر  السرراكن هرراا كسررر أبرر  دمرررو املرريم إيفبادررا لل رراا من اهلرراا م سرر حبب وبقرر  

 الباق ن دلى فم امليم ب ذكر شرض كسر اهلاا فقام

(114) 

 َللَ َمَع اْلَكْسِر قـَْبَل اَْلَا َأِو اْلَياِء َساِكناً َويف اْلَوْصِل َكْسُر اَْلَاِء ِبلضهمه )َشـ(ـمْ 

أي إذا كان قب  اهلاا كسر أو ايا  اك ة وقصر لف  اهلاا فروحبب و اك ا حام 
ومع  هل  أ رع وفادله ، من الياا والياا كريريها من احلروف جي ز أت يث ا ويفذكريها 

فمري دا ر دلى كسر اهلاا أي أيفى عل م يف د ر  يعر  ال سرر ريفيرا عل رم  ر زا 
ووي ره يف افرو معر  القرراايفني و رحت ما وحلر م كر   ،وايفسادا وإن كا  ه جيتمعان 

واحررر م  مررا يف حمرر  اآللررر والشررني حبمررز إررزب وال سررا   قررراا ب ررم اهلرراا واملرريم دلررى 
ام ررر  يف املررريم واإليفبرررراع يف اهلررراا وأبررر  دمرررررو وكسرررر اهلررراا ملررررا قبل رررا واملررريم لإليفبرررراع 
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  السررراكن بعررررها والبررراق ن فرررم ا املررريم دلرررى ام ررر  ملرررا احتررراي ا إىل حترد  رررا ميررر
وكسروا اهلاا جملاوحبب ما أويمج ذلأ من ال سر أو الياا الساك ة كما أاع ا دلى هبم 
وفررري م إذا   د رررن بعررررها  ررراكن و  دبرررال ا عخلررررو  مرررن كسرررر إىل فرررم من ال سرررر 

وق لرره يف ال  رر    د ررن إليرره حايررة فررإن ال ررلا فيرره ف رران ، درراحب  قالرره أبرر  دلرر  
ه شرض يف فم املريم كمرا أ ره شررض يف فرم اهلراا وإه فإيفيا ره بره د بري  أن د به دلى أ 

هاه ا د هم أ ه شرض يف فم اهلاا فقن وليع كذلأ وكان دري  د ره أد را ق لره بعرر 
 ذلأ وق  لل   عل سر ب مث  ما ذكره فقام

(115) 

 ِر ُمْكِملَ َكَما ِِبُِم اأْلَْسَباُب ُثُه َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َوِقْف ِلْلُكلِِ ِِبْلَكسْ 

مررررا يف كمررررا زا رررررب مثرررر  مررررا قبرررر  اهلرررراا فيرررره كسررررر بق لرررره يفعرررراىل )ويفقطعررررت هبررررم 
ومثر  مرا قبلره ايا  راك ة ، )من  و م امرأيفني( -ام باب( ومثله يف )قل هبم الع  (

)إذ أحب رررل ا -بق لررره  ررربحا ه )فلمرررا كترررمج دلررري م القترررام( ومثلررره )دررررد م ا أدمررراهلم(
لل رر  عل سررر دعرر  يف اهلرراا من فررم ا يف قرررااب إررزب  ب قررام وقرر ، إلرري م اث ررني( 

وال سا   كان إيفبادا ل م امليم ه جملر  كر ن ال رم هر  ام ر  فإ مرا   د رما اهلراا 
وإذا كرران فررم ، يف حنرر  )يف قلرر هبم مررر ( وه فررم ال سررا   حنرر  )أ عمررت دلرري م( 
 ا كسرررر اهلررراا وه اهلررراا إيفبادرررا للمررريم ففررر  ال قررر   ررر  ت املررريم فلرررم دبرررو إيفبررراع فعررراو 

دسررتث  مررن هررذا إه ال لمررا  الررثل  املقرررا ذكرهررا وهرر  دلرريم وإلرري م ولرررد م فررإن 
إررزب د ررم اهلرراا في ررا وقفررا وو ررل فررل دررؤثر ال قرر  يف مذهبرره شرري ا يف حنرر  )دلرري م 

إه  رر  ن املرريم فقررن وكرران د بريرر  لل رراظم أ رره د برره دلررى  رر  ن املرريم وقفررا  ، القتررام( 
اهلاا ول  ه أيتلره ل فر حه وم مرل حرام أي قر  م مرل وير ه كما  به دلى كسر 

 القرااب يف ميم اعم  وا أدلم



 -95- 

 باب اإلدغام الكبير
(116) 

ْدَغاَم اْلَكِبرَي َوُقْطُبُه أَبُو َعْمٍر واْلَبْصِريُّ ِفيِه ََتَفهلَ  ِِ  َوُدوَنَك ااُل

فعرر م برره  و ررأ ه ررا مررن ألفرراظ اإلعررراا دقررام  و ررأ كررذا أي لررذه واإل عرراا م
وقطررمج كرر  شرر ا ملكرره وهرر  مررا دقرر ا برره وقطررمج القرر ا  رريرهم الررذي دررروحب دليرره 
أمرررررهم والرررر او يف وقطبرررره للحررررام أو لل ررررت  اف وقطبرررره مبترررررأ وأبرررر  دمرررررو لررررربه ب 
ا ررتأ   الررة ألرررج فقررام فيرره حتفررل أي يف أيب دمرررو ايتمرر  اإل عرراا دقررام حتفرر  

إذا امرررت  عملررراا وجيررر ز أن د ررر ن أبررر  اجمللرررع وحتفررر  اللرررنب يف ال ررررع وحتفررر  الررر ا ي 
دمرو دط  بيان واخلرب فيه حتفل دلى أن يف  ن اهلاا يف فيره لإل عراا وفادر  حتفر  
فررمري دا ررر دلررى أيب دمرررو أي حتفرر  أبرر  دمرررو يف أمررر اإل عرراا مررن ايرر  حروفرره 
ه و قله واهحت ا  له والقرااب به دقام احتفلت ل ذا أو ب ذا أو يف كذا وحتف   ع ا

مث  اكتسمج ويف سمج أحبا  بذلأ أن مرراحب اإل عراا دلرى أيب دمررو فم ره ألرذ وإليره 
أ ررر ر ود ررره اشرررت ر مرررن برررني القرررراا السررربعة واإلظ ررراحب واإل عررراا كلم مرررا مرررروي درررن 
اليزدرررري درررن أيب دمررررو مرررن طردرررو الرررروحبي والس  ررر  وعرييترررا و  أحب بعرررر يف كتررراب 

لشريا الشراطت حبإره ا دقررئ يصيص حبوادة الس    بذلأ دن الروحبي وقر كران ا
به من طردو الس    و  د افو أع دمرو يف املشر  حب دلرى شر ا مرن اإل عراا ال برري 

، ومرا ذكرر مع را يف  ر حبهتا ،   ج إزب يف إ عاا )بيت طا فرة( )والصرافا   رفا( 
والتلف أب  طاهر بن أيب هاشم اإلظ احب كما ه  مذهمج  ا ر القراا قام من فيه 

حرررف حقرره مررن إدرابرره أو حركررة ب يترره الرريت ا ررتحق ا واإل عرراا دلرربع دلررى  إدترراا كرر  
ود هم عري املقصر   مرن املعر  حنر  ق لره يفعراىل )ومرن ، كثري من ال اأ ويه اإلدراب 

و  دذكر أب  دبيرر اإل عراا يف كتابره وقرام ، )واملص حب له( -ش ر فإرا دش ر ل فسه(
دعر  اإلظ راحب ل راهت را اإل عراا إذا كران  القرااب د ر  هر  اموىل، يف )بيت طا فة( 
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 يفركه مم  ا

(117) 

 َفِفي ِكْلَمٍة َعْنُه َمَناِسَكُكْم َوَما َسَلككُّْم َوَِبِقي اْلَباِب لَْيَس ُمَعوهالَ 

اموىل أن دقرررأ م ا رر  م يف هررذا البيررت مررن عررري إ عرراا م رره إن قرررجا مرررعما 
مرررو وه عررريه ه ررذا  عررم جيرر ز مررن لررزا فررم املرريم و ررا ت ا برر او وليسررت قرررااب أيب د

حيث اللرية فل رذا  قر م إن افرطرحب  إليره يراز احبيف ابره كق لره فيمرا بعرر )وطبر  دلرى 
من البيرررت ه دترررزن إه علصرررلة وأمرررا  رررل  م فرررل دسرررتقيم الرررتلف  بررره يف ، قلررر هبم( 

البيرررت إه مررررعما  ررراكن املررريم وأحبا  ق لررره )فرررإذا ق ررريتم م ا ررر  م( يف البقررررب )ومرررا 
يف  ر حبب املررثر أي   يف  اإل عراا مرن أيب دمررو يف حررفني يف  ، م يف  قر(  ل  

كمرا  ريأة يف أوم ،  ودر  دليه حن  )درزق م( ، كلمة واحرب إه يف هذدن امل فعني 
الباب اآلة فإ ه أ عم ذلأ وشب ه وايعه مرن عب اإل عراا ال برري يف كلمرة واحررب 

يف كلمرة واحررب ومرا أوحب  ه هر  مرن عب  وإرا لصص هذدن من عب التقاا املثلني
املتقاحببني وإرا وحب  دليه من ي ة أ ه   دقير عملثلني ب  قام فف  كلمة د ه و  دتقرا 
قب  هذا البيت   ج أ ه ح  ا دلى اإل عاا ال بري و  دعرف ا ما ه  ووق    أ ه ل  

لتقررى املررثلن يف وا )أبرر  دمرررو البصررري درررعم أن حترحبكررا، قررام درر   البيررت السررابو 
ل رران شرررحا لإل عرراا ال بررري ال اقرر  يف املثلررني ويفة ق لرره ففرر  كلمررة ، الثرراين اموه( 

د رره بعررر مت يررر قادريفرره وق ل ررا حتركررا والتقررى مررن عب قامررا وقعررر الزدررران وهرر  ال يرره 
املختررراحب للبصرررردني يف عب يف يررره الفعلرررني إىل فادررر  واحرررر فرررادلم أن اإل عررراا ال برررري 

، حرررريتا إ عررراا حرررررف يف مثلررره وهررر  الرررذي ذكررررره يف ايررر  هرررذا البرررراب أ، فررررعن 
واآللرررر إ عررراا حررررف يف مقاحببررره و ررريأة يف البررراب اآللرررر وشررررط ما معرررا أن د ررر   
متحركني فإن   ن أوم املثلني ويمج له إ عراا ل ر  بشررض أن ه د ر ن حررف مرر 

ا أن دلتقيررا يف  ولررني ب احلرررف الررذي درررعم يف مثلرره ه خيلرر  هرر  والررذي درررعم فيرره إمرر
كلمة أو يف كلمتني فإن التقيا يف كلمة   درعم إه يف هايفني ال لمتني املذك حبيفني يف 
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ب قرررام وعقررر  البررراب لررريع معررر ه أي دلرررى إ عامررره أو ه معررر م دليررره ، هرررذا البيرررت 
إب عرراا أو التقررردر وإ عرراا عقرر  البرراب لرريع معرر ه دليرره فحررذف امل رراف كمررا أن 

ه إ عرررراا م ا رررر  م وعقرررر  البرررراب مثرررر  ق لرررره يفعرررراىل عدي  ررررا التقررررردر ففرررر  كلمررررة د رررر
وأيفعرا   ويباه م ووي ه م وبشررك م وقرر حبوج إ عراا ذلرأ وهر  يف عدي  را أقر ج 

وقرر أ عرم ، لتحر  ما قب  املثلني ويف بشرك م فعي  لس   ه وه  حرف  رحي  
اي ين يف أب  دمررو وعرريه م افر  أتة يف  ر حبها مثر  مرا م  ر  وأتمرروين أدبرر وأحتر

يف رلررر امدررراف ودرر  فررعي  من احلرررف املرررعم ، ا وحبوج إ عرراا )إن و  ا( 
 مشر  و يأة م ه ه درعم مث  ذلأ حن  )مع  قر( وا أدلم

(118) 

 َوَما َكاَن ِمْن ِمثْـَلْْيِ يف ِكْلَمتَـْيِهَما َفَل بُده ِمْن إْدَغاِم َما كاَن َأوهالَ 

لقبيرر  وهرر  التقرراا مثلررني يف كلمتررني ودلررزا مررن ذلررأ أن أي ومرا ويررر مررن هررذا ا
د  ن أحريتا رلرر كلمرة واآللرر أوم كلمرة بعررها فلبرر مرن إ عراا اموم يف الثراين 
إه مررا يفة ا ررتث اله ممررا أارر  دليرره أو التلرر  فيرره وشرررط ما أن دتحركررا فررإن  رر ن 

-وم )إذ ذهرمج(مثام ام، اموم أ عم لل مي  وإن   ن الثاين فل إ عاا لل مي  
ب ، )كمثرر  الع  برر   ايررذ ( -)وقررر  للرر ا( ومثررام الثرراين )إىل الصررلب ايررذوها(

هذا اإل عاا يف املثلني من كلمتني يفة يف القررن يف  بعة دشر حرفا من دشرب من 
عقررر  احلرررروف   دلترررو م  رررا مرررثلن متحركررران يف القرررررن وهررر  اعررريم واخلررراا املع مرررة 

وأما امل  فل ، ي والشني املع مة والصا  وال ا  والطاا الهاا والرام والذام والزا
وأمرررا اهلمرررزكن إذا التقترررا فرررأب  دمررررو دسرررقن ، دترررأيفى إ عام رررا م رررا ه يفرررزام  ررراك ة 

وأما ، اموىل إن ايففقتا ودس   الثا ية إن التلفتا دلى ما  يأة بيا ه فل إ عاا في ا 
حرفرا  رتأة يف البراب اآلة وأمرا حنر  ق لره  احلروف اليت يفرعم يف مقاحبهبا فسرتة دشرر

فررإن املثلررني التقيررا لفهررا وه إ عرراا حمافهررة دلررى حركررة ال رر ن وهلررذا يفعمررر ، )أ   ررذدر( 
عل  يف ال ق  ومما درعم رلر   حبب الردر وإبراهيم إذا و ل عل سبة د ر من دررج 
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 ذلأ ميب دمرو وقر ذكر فيه للف وا أدلم

(119) 

 َما ِفيِه ُهًدى َوطُِبْع َعَلى قـُُلوِِبُِم َواْلَعْفَو َوْأُمْر ََتَثهلَ َكيَـْعَلُم 

وقرر يفقررا أن ذلرأ واقر  يف  ربعة دشرر حرفرا ، مثلى التقراا املثلرني يف كلمترني 
وهر  البرراا والترراا والثرراا واحلرراا امل ملررة والررراا والسررني امل ملررة والعررني ودشرررب امحرررف 

)ه أبررررح -) لرررث ثلثرررة(-الشررر كة يف ررر ن()-بعررررها مثرررام ذلرررأ )لرررذهمج بسرررمع م(
)ومرن دبترغ عرري -)وطب  دلى قلر هبم(-)ويفرج ال اأ   احبج(-)فا تريفر حببه(-حأ(

-)الريررق قرام رم رت(-وليع يف القررن للريني عريه )يفعررف يف وير ه م(، اإل لا( 
)إ ره -)إه هر  واملل  رة(-)أحسرن  رراي(-)يفعلرم مرا(-)يع  ل رم(-)إ أ ك ت ب ا(

وق لررره مترررثل أي متثررر  املرررذك حب وهررر  ، ) ررر  ي اي م  رررى( ،  ررر   رررلة اهلررراا هررر ( وه مت
ومعرر  متررثل أي يفشررخص ويفشرر   ويفصرر حب ، إ عرراا أوم املثلررني إذا التقيررا يف كلمتررني 

وذلرأ ، ويفبني وقر يف رمن مرا مثر  بره يف هرذا البيرت ثلثرة أ ر اع دلي را مرراحب البراب 
)وطبر  -إن كران فمثالره )دعلرم مرا(أن احلرف املرعم إما أن د ر ن قبلره متحرر  أوه فر

وإن   د ررن متحركررا فإمررا أن د رر ن حرررف مررر أو ه فررإن كرران فمثالرره )فيرره ، دلررى( 
وهذا ، وإن   د ن حرف مر ف   حرف  حي  ومثاله )لذ العف  وأمر( ، هرج( 

القسررم إطررلق اإل عرراا دليرره فيرره مسرراحمة مررلف ال رر دني املتقرررمني و رريأة حتقيررو 
 ب ذكر ما ا تث  إ عامه من املثلني فقام، إ عاا املتقاحببني  ذلأ يف رلر عب

(120) 

 ِإَذا ََلْ َيُكْن ََت ُُمْرِبٍ َأْو ُُمَاَطٍب أِو اْلُمْكَتِسي تْنوِيُنُه َأْو ُمثـَقهلَ 

ال رررمري يف د رررن دا رررر إىل ق لررره مرررا كررران أوه أي إذا   د رررن ذلرررأ اموم مرررن 
 الرررة دلررى املررت لم أو د رررن كا خماطررمج أو د رررن املثلررني كا خمرررب أي فرررمريا هرر  كا 

وأشاحب برذلأ إىل أن  ر ن الت ر دن كاحلليرة والزد رة فرل ، الذي اكتسى يف  د ه أي م    
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د بريررر  أن دعررررا وقصرررر لفررر  ك وأ ررر ن ايا امل تسررر  فرررروحبب ويترررا م صررر عن لرررربدن 
ا امل  ن ف ن أم، لق له د ن وهلذا  صمج أو مثقل ودلة ا تث اا امل  ن واملثق  ظاهرب 

ويف قرر  إليرره ، الت رر دن حررايز بررني املثلررني وهرر  حرررف  ررحي  معتررر برره يف ز ررة الشررعر 
وأمرا املثقر  فيسرتحي  إ عامره بررون حرذف ، حركة اهلمزب ود سرر هلتقراا السراك ني 

أحر احلرفني من املشر  وقر ح ى بع  م إ عامه دلى لرية يفير  املشرر  وح رى 
و  دعتر علت  دن لذهابه يف ال ق  وح ى بع  م ، بع  م إ عاا )من أ صاحب حبب ا( 

وفيررره املا عرران اخلطررراب والتشرررردر والعلرررة يف ا رررتث اا كا ، إ عرراا )لقرررر كرررر  يفرررركن( 
املخرررب واملخاطررمج ك  مررا ك ادررة دررن الفادرر  أو شررب ه واإل عرراا يفقردررمج مررن احلررذف 

اا مرن أ رت وأحلو بذلأ التر، )وما ك ت يفتل ( -والفاد  ه حيذف حن  )ك ت يفراع(
 يف ره وشب ه لي  ن الباب واحرا وذكر لذلأ دل  ألر ه  يف الشرح ال بري

(121) 

 َكُكْنُت تـَُراِبً أَْنَت ُتْكرُِه َواِسٌع َعِليٌم َوأَْيضاً ََته ِميقَاُت ُمثِِلَ 

هذه أمثلة ما يفقرا ا تث اله يف البيت السابو دلى يفريفيبه وق له وأد ا أي أمثر  
أقتصر دلى متثي  ام ر اع الثلثرة وهر  مصررحب ر  إذا حبير  وال رمري  ال  ع الراب  وه

يف مثل دا ر دلرى املرذك حبا  أي مثر  اير  املسرتث  أو د ر ن دا ررا دلرى لفر  )ال 
-أي وأد ا ب ميقا  مث  به كما مث  علثلثرة اموم ومثلره )مرع  رقر(، ميقا ( 

  ن اهلاا امل   لة ب او أو ايا وقر أوحب  دلى ا تث اا امل، )وأح  ل م( -)ولر حباكعا(
وقير  دلرزا ا رتث اله أد را فرإن ، )هر  لرريا هلرم( -)من ف رله(-حن  ) بحا ه ه  ا(

زدررم أبرر  حرراال وعررريه أن اإل عرراا في ررا عررري ، الرر او واليرراا حرررف حررايز بررني املثلررني 
والفرررق بي  مررا أن الت رر دن حرررف مسررتق  مقصرر   يف  فسرره  ام دلررى مت ررن ، يررا ز 
و رفه والصلة دباحبب دن إشباع حركة اهلاا فلم د ن هلا ا تقلم وهلذا حتذف اه م 

وإذا ايتم  الت  دن وحررف العلرة حرذف حررف العلرة وبقر  ، للساكن والت  دن حير  
 الت  دن حن  قا  وعاز ف   أوىل عهدترا  ف ل دن الصلة وا أدلم
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(122) 

َلَها لُِتَجمهلَ َوَقْد َأْظَهُروا يف اْلَكاِف حَيُْزْنَك كُ   ْفُرُه ِإِذ النُّوُن َُتَْفى قـَبـْ

ا رتث اه بع ر م ، أحبا  ق له يفعاىل يف   حبب لقمان )ومرن كفرر فرل حيز رأ كفرره( 
للعلررة الرريت ذكرهررا وبع رر م أ عمرره يررراي دلررى ام رر  وال ررمري يف أظ ررروا دعرر   إىل 

 ن يف ذلرأ دلرى مرا بعه املص فني والرواب وأه  اهلتياحب ه إىل ايع م م م خمتلفر
 قل رراه يف الشرررح ال بررري وهررذه العلررة ذكرهررا أبرر  طرراهر بررن أيب هاشررم وعررريه وهرر  أن 
اإللفاا يفقردمج من اإل عاا وال  ن يفى قبر  ال راف دلرى مرا  ريأة يفقردرره يف عب 

اموىل ، أح رراا ال رر ن السرراك ة والت رر دن وإذا كرران اإللفرراا كاإل عرراا ف ررأن ال رراف 
كاحلرف املشر  يف )مع  قر( وحن ه وذلرأ ممت ر  اإل عراا ف رذا مرعم في ا فت  ن  

هررذا وهررذه العلررة يفقرر ي ا ررتث اا كا املخرررب واملخاطررمج يف حنرر  ك ررت وأ ررت من ال رر ن 
أد را خمفرراب قبرر  الترراا ف ررأن ال رراظم أحبا  هبرذه العبرراحبب اه ررترهم دلررى  ررحة ا ررتث اا 

ز ررررأ( هلررررذه العلررررة وهرررر  كا املخرررررب واملخاطررررمج فقررررام إ ررررم أظ ررررروا ال رررراف مررررن )حي
م ي  ب يف كاج املخرب واملخاطمج وإذ ظرف فيه معر  التعلير  وق لره لرت مل يفعلير  
إللفررراا ال ررر ن أو لإلظ ررراحب وال رررمري فيررره لل لمرررة أي لت مررر  ال لمرررة ببقا  رررا دلرررى 

   حبهتا وا أدلم

(123) 

 ْذِف ِفيِه ُمَعلهلَ َوِعْنَدُهُم اْلَوْجَهاِن يف ُكلِِ َمْوِضٍع َتَسمهى أِلَْجِل اَلَْ 

أي ود ر املص فني من املشرادا ال ي ران مرن اإلظ راحب واإل عراا يف كر  م فر  
التقرى فيره مرثلن بسربمج حرذف وقر  يف رلرر ال لمرة اموىل ممرر اقت رى ذلرأ وقرر 

فمررن  هررر إىل أ رر  ال لمررة فيه ررر إذ   دلتررو يف ، د رر ن افررذوف حرفررا أو حرررفني 
حلالة امل ي  ب فيرعم وق له يفسمى فع  ما  وق   فة ام   مثلن ومن  هر إىل ا

مل فر  وأفرراف التسررمية إليرره  رر زا ميرر  أ رره ويررر فيرره مررا اقت ررى يفلقي رره بررذلأ ولرر  



 -101- 

قرررام دسرررمى ب رررم اليررراا املث ررراب مرررن حترررت ل ررران حسررر ا وهررر  حقيقرررة ال رررلا ومعلرررل 
و م ف  مفع م به دلى ال ي ني وك  كلمة في ا حرف العلة وه  امل  والياا وال ا

أحررر حروف رررا ام رر م يفسرررمى معلرررة فررإن طررررأ دلي رررا مررا دريرررري حررررف العلررة في رررا مرررن 
حررذف أو قلررمج دقررام هررذه كلمررة معتلررة وقررر أدلررت كأ رره حصرر  هبررا إدررلم ومررر  
فق له معلل ه جي ا من أدله إرا ه  ا م مفع م من دلله وه دبعر ا رتعماله  ع راه 

 مث   زم وأ زم ب مث  ذلأ فقام

(124) 

لَ كَ  َتِغ َُمُْزوماً َوِإْن َيُك كاِذِبً َوََيُْل َلُكْم َعْن َعاَلٍِ طَيِِِب اخلَْ  يَـبـْ

كرران ام رر  دبتريرر  عليرراا فحررذف لل ررزا ،  أحبا  )ومررن دبتررغ عررري اإل ررلا  د ررا( 
وق لرره مزومررا حررام  برره هبررا دلررى أن هررذا اللفرر  فرررع دررن عررريه وإن دررأ أ ررله د رر ن 

هلتقاا الساك ني ب حرذفت ال ر ن يفيفرا ف رذه فس  ت ال  ن لل زا فحذفت ال او 
أ رررله خيلررر  علررر او وإررررا ، )خيررر  ل رررم ويررره أبررري م( ، ال لمرررة حرررذف م  رررا حرفررران 

حذفت ي اع ل مر وق له دن دا  متعلو بق لره يف البيرت السرابو ود ررهم ال ي ران 
ن أي د رررر أهررر  ام اا ال ي ررران مررررواين درررن درررا  طيرررمج اخلرررل وأحبا  بررره أع دمررررو بررر

العلا  فسه م ه قطمج ذلرأ كمرا  ربو أو أحبا  بره أع حممرر اليزدرري م ره هر  الرذي 
واخلل علقصرر الرطرمج مرن احلشرين وكر  بره درن العلرم من ال راأ ، ش ر ذلأ د ه 

وقرام الشريا ، دقتبس  ه كما خيتل ن اخلل ودقام ه  طيمج اخلل أي حسن احلردث 
مج  فسه أو  احمج التيسري أي لذه أو ألذيفره أب  احلسن حبإه ا أحبا  علعا  الطي

 أ  د ه وا أدلم

(125) 

ْدَغاِم اَل َشكه ُأْرِسلَ   َواَي قـَْوِم َمايل ُثُه اَي قـَْوِم َمْن ِبَل ِخَلٍف َعَلى اإْلِ

أحب ررل ، )واي قرر ا مررن د صرررين مررن ا( -أحبا  )اي قرر ا مررا  أ درر كم إىل ال  رراب(
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ف ه شأ يف ذلأ إذ ليع في ما ما مي ر  اإل عراا وإن أطلقا دلى اإل عاا بل لل
يفرر هم مترر هم أ رره مررن عب املعترر  من أ ررله اي قرر م  عليرراا ب حررذفت حب  دليرره ويترره 
فإن اللرية الفصريحة اي قر ا لرذف اليراا و راحب ا ه دثبرت اليراا لرام فصراحب  اليراا  

سرررت مرررن أ ررر  كالعررررا مرررن حيرررث الترررزا حرررذف ا ومن اليررراا افذوفرررة مرررن اي قررر ا لي
ال لمة ب  ه  فمري امل اف إليه ملف افذوف من دبتغ وحن ه وكأن ال اظم أوحب  
هذا البيت يف   حبب اهحت ا  دلى يفرريي  اإل عراا يف املعتر  فقرام قرر أاعر ا دلرى 
إ عاا هذا ف ذا ما  بو و ص  احمج التيسري دلى أ ه من املعت  م  اإلااع دلى 

 اإل عاا

(126) 

ُِ تـَنَـبهلَ  َوِإْظَهارُ   قـَْوٍم آَل ُلوٍط ِلَكْونِِه َقِليَل ُحُروٍف َردهه َمْن

درر  علقررر ا أع ب رررر بررن ماهرررر وعرررريه مرررن البريرررا دني م عررر ا إ عررراا )رم لررر ض( 
حيث وق  لقلة حروفه وه  يف احل ر وال م  والقمر وه أدلم ما مع  ق هلم إ ه قلي  

ن فل ادتباحب عخلرن وإررا اهدتبراحب عللفر  احلروف فإ م إن د  ا به أ ه يف اخلن حرفا
وهرر  عللفرر  ثلثررة أحرررف ف رر  مثرر  قررام هلررم ف مررا درررعم قررام درررعم رم م رره مثلرره 
ودلررى وز رره فيم رر  هررذا التعليرر  مررن أ ررله ودررر  دلررى قا لرره فق لرره وإظ رراحب قرر ا مبترررأ 

علرم لربه ق لره حب ه مرن يف ربل دعر  بره  راحمج التيسرري وعرريه أي مرن  راحب  بريل يف ال
ب بررني ، أي مررن حب ررخت فيرره قرمرره أو مررن مررا  مررن املشررادا دعرر  أن هررذا حب  قرررو 

 الذي حب ه به فقام

(127) 

 ِبِِْدغَاِم َلَك َكْيًدا َوَلْو َحجه ُمْظِهٌر ِبِِْعَلِل ََثنِيِه ِإَذا َصحه اَلْعَتلَ 

قام  احمج التيسري حبإه ا قر أاع ا دلرى إ عراا لرأ كيررا يف د  ر  وهر  
ق  حروفا من رم م ه دلى حرفني وقي  ه دستقيم هذا الر  من ذلأ كلمتان اللا أ
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حرف وال اف مروحبب اف  هبا ف   قا مة مقاا ا م مه ر وه  د    ف ما دررعم 
ب قرام ولر  حر  مه رر أي ، )لي    يف امحب ( ف ذا ال اف اليت ه  ك ادة د ه 
 احرررت  مثررر  قررررأ واقررر أ وكسرررمج ولررر  احرررت  مرررن التررراحب اإلظ ررراحب ا رررتعم  حررر   عررر 

  ررلى ا دليرره و ررلمواكتسررمج واملعررروف أن حرر   عرر  علررمج يف احل ررة يف كق لرره 
وإن إ  ما يف البيت دلى هذا املع    دبرو لق لره هدرتل فا ررب ، فح  ر ا م  ى 

فررإن مررن علررمج يف ح ترره معترر  أي مريففرر  وأحبا  أن دررذكر ح ررة  ررا رية عررري م ق فررة 
إلظ رراحب يف رم لرر ض وهرر  ح ررة قررر  رربو هبررا اادررة مررن املتقرررمني دليرره ملررن الترراحب ا

مث  ابن أيب هاشرم وابرن م رران و راحمج التيسرري وهر  أن  ين حرروف رم قرر يفريرري 
مرررب بعررر مرررب واإل عرراا يفرييررري رلررر فعرررم د رره ل فررا مررن أن جيتمرر  دلررى كلمررة قليلررة 

 لره إذا  ر  بعرر وق، احلروف يف  هرهم يفرييريا  كثريب فيصرري مثر  )وإن درأ كراذع( 
ق له إبدلم   يه من حما ن ال لا حيث قابر  اإلدرلم علصرحة دعر  إذا  ر  لره 
اإلظ رراحب مررن ي ررة ال قرر  فررإن أع دمرررو الررراين قررام يف عررري التيسررري ه أدلررم اإلظ رراحب 

 ب بني إدلم   يه فقام، فيه من طردو اليزدري 

(128) 

 ا َوَقْد قَاَل بـَْعُض النهاِس ِمْن َواٍو اْبِدالَ فَِإْبَدالُُه ِمْن ََهَْزٍة َهاٌء أْصُلهَ 

أي إبرررام  ين إبرررام حررروف رم وهرر  املرر  مررن إررزب أ رر  يفلررأ اهلمررزب هرراا 
دع  هذا القا ر  أن أ ر  ال لمرة أهر  فأبررلت اهلراا يترزب كمرا قير  أحبقرت يف هرقرت 
ر  فايتمعرررت يترررزب  ررراك ة بعرررر يترررزب مفت حرررة ف يرررمج قلب رررا ألفرررا دلرررى القيررراأ املطررر

املعروف الذي بي ه يف رلر عب اهلمز املفر  وهذا الق م وإن ادتمر دليه اادة ف   
مررر   درر ج وح مررة لريررة العرررب أتىب ذلررأ إذ كيرر  دبرررم مررن احلرررف السرر   وهرر  
اهلاا حرف مسرتثق  وهر  اهلمرزب الريت مرن درا هتم الفرراحب م  را حرذفا وإبرراه ويفسر يل 

رل ا اهلاا يترزب يف هرذا امل ران ف ر  يف م فر  ه دلى ما درف يف عبه م  أ م إذا أب
مي ررن إثباهتررا برر  جيررمج قلب ررا ألفررا فررأي حايررة إىل ادتبرراحب هررذا الت ثررري مررن الترييررري بررل 
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 لي  ويف لف  ماا قراا  لير  إبرراهلا يترزب لتقر ج دلرى اإلدرراب وأمرا أحبقرت فاهلراا فيره 
ل حررر  وهررر  امل افرررو بررررم مرررن اهلمرررزب وليسرررت اهلمرررزب برررره مرررن اهلررراا كرررذا دقررر م أهررر  ا

ب قام وقر قام بعره ال راأ دعر  أع احلسرن برن شر ب ذ وعرريه إن  ين رم ، للقياأ 
وأه  التصا ي  من اللري دني ، أبرم من واو وهذا ه  الصحي  اعاحبي دلى القياأ 

وأ حاب امدزدة ه دفسرون هذه ال لمة إه يف فص  ال او بعر اهلمزب في  ن أ   
أ   قام ق م فلما حتركرت الر او وا فرت  مرا قبل را قلبرت ألفرا يف  ال لمة أوم كما أن

اللفهني دلى قياأ معروف يف دلم التصرد  ف ر  مشرتو مرن رم د ر م إذا حبير  أي 
وإذا كرران مررن عب قررام ، أن رم الريرر  إليرره دريعرر ن يف ال سررمج أو الررردن واملررذهمج 

الثراين ح رة لإلظ راحب  و  دذكر الشاطت حبإره ا هرذا القر م، فله ح م قام فيرعم 
فإ ه عري م ا مج له وإرا بني أن العلمراا خمتلفر ن يف أ ر  ال لمرة فيعطرى كر  أ ر  

 ح مه

(129) 

َكُهوَو َمْن فََأْدِغْم َوَمْن ُيْظِهْر فَِباْلَمدِِ َعلهلَ   َوَواَو ُهَو اْلَمْضموُم َهاًء َ

هراله  امل م ا عخلفه  فة هل  وهاا م ص ب دلى التمييرز أي الرذي فرمت
احرر ز بررذلأ دمررا  رر  ت هرراله يف قرررااب أيب دمرررو ، حنرر  )هرر  ومررن يفمررر علعرررم( 

، )وهرررر  واقرررر  هبررررم( -)وهرررر  ولرررري م اليرررر ا(-)ف رررر  ولرررري م  ررررا(، وهرررر  ثلثررررة م افرررر  
وبع ر م قرام هر  مه ررب برل ، واعم  حب دلى م   اإل عراا يف هرذه امل افر  الثلثرة 
،   ا فلم حتت  إىل يفي  اإل عاا للف ووي ه أن ال لمة قر لففت بس  ن ها
قلررت دردررر يف طرقرره الرريت قرررأ هبررا وإه ، وقررام  رراحمج التيسررري ه لررلف يف اإل عرراا 

، فقر ذكر اخللف في را أبر  دلر  امهر ازي واحلراف  أبر  العرل وعرييترا قررأ  ررهم 
وأمررا امل افررر  امل ررم مة اهلررراا وهرر  ثلثرررة دشرررر م فررعا فإ عام رررا ظرراهر وهلرررذا يرررزا 

لرره فررأ عم ومرر  م مررن أظ رهررا من الرر او زدررر  يفق دررة هلرراا ال ررمري ففرر  إ عام ررا  بق  
كاإلللم  ا زدر  ميله ومن ال او يفشرر  يف لريرة قر ا مرن العررب والتخفير  هر  
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اللرية الفصيحة اليت  زم هبرا القرررن ففر  إ عام را مرا درؤ ي إىل أن الر او يفشرتبه بتلرأ 
ام ر  ب لففرت فا رتري  برذلأ التخفير  وقي  أد ا إن يفشردر ال او هر  ، اللرية 

دن يفي  اإل عاا وك  هذه دلر  حسر ة لإلظ راحب ه عأ هبرا وقر م الشراطت ومرن 
ب يفقردره أن دقام إذا كان قبر  الر او ، ده ر فباملر دلل د هم أ ه   دعلله بريري ذلأ 

فررمة وقصررر إىل إ عام ررا ويررمج إ رر ا ا لإل عرراا فتصررري حرررف مررر ولررني وحررروف 
واللررني ه يفرررعم م اا اإل عرراا إىل ذهرراب املررر مثرر  قررال ا وأقبلرر ا وهررذا لطررأ مررن  املررر

املعلرر  فررإن هررذا مررر يفقررردري ه ثبرر   لرره فررل دلررزا مررن م رر  اإل عرراا حيررث كرران املررر 
 حمققا أن ميت   أد ا إذا كان املر مقرحبا

(130) 

 ْن َعَلى اْلَمدِِ َعوهالَ َوَيَِْتَ يـَْوٌم َأْدَغُموُه َوََنَْوُه َواَل فـَْرَق يـُْنِجي مَ 

 قه دلى من دل  عملر يف إظ احب ال او ع ره دلزمره مثر  ذلرأ يف اليراا يف يفة 
د ا و   ي اي م  ى وهذا مررعم د رر مرن دررج اإلظ راحب يف هر  ومرن وحنر ه وه فررق 
بي  ما فيما دري  إىل املر فإن ما قرحبه يف الر او م ير   مثلره يف اليراا ف رذا معر  ق لره 

في بري  أن د  ن ، وأما ق له )ف   د م ذ واهية( ، فرق د    من دلى املر د ه وه 
ح مرره ح ررم ق لرره يفعرراىل وهرر  واقرر  هبررم فررإن ال لمررة لففررت إب رر ان اهلرراا في مررا 

 وال مري يف أ عم ه دا ر دلى مع  من يف ق له ومن ده ر فباملر دلل

(131) 

  ُسُكواًن َأَو اْصًل فـَُهَو ُيْظِهُر ُمْسِهلَ َوقـَْبَل يَِئْسَن اْلَياُء يف الهلِء َعاِرضٌ 

أي فأب  دمرو ده ره حباكبا للطردو ام    دقام أ ر   إذا حبكرمج السر   دعر  
برل لرلف ودلر  ذلرأ ، أ ه أظ ر الياا من ق له يفعاىل )والل   د سن من افيه( 

تمييررز عن اليرراا درراحب   رر   ا أو أ ررل ا فق لرره  رر    أو أ ررل م صرر عن دلررى ال
و قر  حركررة يترزب أ ررل إىل واو أو ف أ ره أحبا  يفعليلررني ولر  أحبا  أن جيعرر  اجملمر ع دلررة 
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واحرررب لقررام  رر    وأ ررل أي  رر   ا درراحب  وأ ررل ا درراحب  وكررل التعليلررني عررري 
أمرررا السررر  ن العررراحب  فريرررري  ررراح من مي ررر  اإل عررراا كمرررا   مي ررر  يف حنررر  ، مسرررتقيم 

وأمررا إن كا ررت يف  فسرر ا داحبفررة وأ ررل ا ،  ررأ( )ومررن   دتررمج فأول-)فا رررب حل ررم(
يتررزب ف رران د بريرر  أن جيررري في ررا ال ي رران املتقرررمان يف دبتررغ وحنرر ه  هرررا إىل ام رر  
وإىل مررا دليرره اللفرر  اآلن ويف ق لرره درراحب  أ ررل  هررر فررإن ام رر  هرر  اهلمررز ولرريع 
بعرراحب  ولرر  قررام لفهررا م فرر  أ ررل ل رران أبررني وشرريخ ا أبرر  احلسررن زا  يف شرررحه 

قام وأو  عر  بر  أو ،  لره أن أ ل م ص ب دلى املصرحب كق لأ ما فعلته أ ل 
ب الص اب أن دقام ه ،  ع  ال او ف أ ه يع  اجملم ع دلة واحرب والهاهر للفه 

مرل  هلذه ال لمة يف هذا الباب ب ف  وه إثبا  فإن الياا كمرا زدرم ال راظم  راك ة 
ا املتحررر  وإرررا م فرر  ذكرررر هررذه ق لرره ومرررا أوم وعب اإل عرراا ال بررري خمررتص إب عرررا

املثلني فيه مس ن فل برر مرن إ عامره ود رر ذلرأ جيرمج إ عامره لسر  ن اموم وقبلره 
دلررى أين أقرر م  رربمج اإلظ رراحب درررا ، حرررف مررر فالتقرراا السرراك ني فيرره دلررى حررريتا 

زب بررني التقرراا املثلررني بسرربمج أن أع دمرررو حبإرره ا كرران دقرررأ هررذه ال لمررة بتليررني اهلمرر
قرررام أبررر  ب رررر برررن ، برررني ودرررربوا د ررره بيررراا خمتلسرررة ال سررررب واهلمرررزب املسررر لة كافققرررة 

م ران وه يفرعم والل   د سن م ا ليسرت بيراا لالصرة فيررعم ا يف مثل را إررا هر  
قلررت ومررن درررب مررن الرررواب دررن قرررااب أيب ، يتررزب ملي ررة ولرر  كا ررت ايا لالصررة م عررم 

وقررر  همررت ، أمررر التسرر ي  فلررم د رربطه وا أدلررم  دمرررو إب رر ان اليرراا لفرر  د رره
ملي ررة حقررا فررأظ ر  )وقبرر  د سررن اليرراا يف الررلا يتررزب، هررذا التعليرر  الصررحي  فقلررت 

 .مس ل(

باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة و في 
 كلمتين

(132) 
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 ِف ُُمَْتلَ َوِإْن ِكْلَمٌة َحْرفَاِن ِفيَها تـََقاَرَِب فِإْدَغاُمُه ِلْلَقاِف يف اْلكا

كلمة فاد  فع  م مر أي وإن وير  كلمة وكان د بري  أن د  ن بعرها ما 
فال يررره أن ، دفسرررر هرررذا امل رررمر كق لررره يفعررراىل )وإن أحرررر مرررن املشرررركني ا رررت احب ( 

أو  قر م ، دق م وإن كلمة وير في ا حرفان يفقاحبع في  ن حرفان فاد  فعر  م رمر 
حرفران برره مرن كلمرة بررم بعره مرن كر  حرفان مبترأ ويفقاحبع لرربه ولرأ أن  عر  

في رر ن يفقرراحبع  عررت حرفرران وهرر  يففسررري للم ررمر املقرررحب أي وإن يفقرراحبب حرفرران يف  
كلمة واهلاا يف فإ عامه يفع   دلرى أيب دمررو وهر  مبتررأ ومتلرى لرربه أي إ عراا أيب 
دمرو للقاف يف ال اف م ش ف م ه حب إليه أي أ ه مش  حب ظاهر وجي ز أن د  ن 

ه للقرراف يف ال رراف كمررا يفقرر م إكرامرر  لزدررر أي ألصرره بررذلأ  ون عررريه اخلرررب ق لرر
ف ررررذا هاه ررررا أي إ عرررراا أيب دمرررررو يف احلرررررفني املتقرررراحببني يف كلمررررة كررررا ن للقرررراف يف 

ومعر  البيرت أ ره   ، ال اف ه عري ومتلى دلرى هرذا يف م فر   صرمج دلرى احلرام 
لقرررراف يف ال رررراف درررررعم مررررن كرررر  حرررررفني متقرررراحببني التقيررررا يف كلمررررة واحرررررب  رررر ج ا

بشطردن يفة ذكريتا يف البيت اآلة ف ح  مت اوحبا  ودتربرون واملتط ردن ودتذكرون 
واملتصرقني ه درعمه وإن كا رت التراا يفررعم يف اعريم والررام والطراا والرذام والصرا  

 ب ذكر الشرطني فقام، دلى ما  يأة يف هذا الباب وعريه 

(133) 

َلُه مُ   َتَحرٌِِك ُمِبٌْي َوبـَْعَد اْلكاِف ِميٌم ََتَلهلَ َوهَذا ِإَذا َما قـَبـْ

أي وهرذا اإل عراا كرا ن ، ما زا رب مثل را يف ق لره يفعراىل )وإذا مرا أ زلرت  ر حبب( 
إذا ا تقر قب  القاف حرف متحر  ووق  بعر ال اف ميم وإررا اشر طا لي ر   دلرى 

وق لره )مبرني(  ومرا  رل  م( -م  ا  ما أ عم من املثلرني يف كلمرة وهر  )م ا ر  م 
ومعرر  يلرر  مررن قرر هلم يلرر  ، أي بررني و  حيرر ز برره مررن شرر ا وإرررا هرر   ررفة مؤكرررب 

املطررر إذا لررص و  د ررن دامررا أي يلرر  أبرر  دمرررو إب عامرره ذلررأ و  دعررم ايرر  مررا 
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وقيررر  ال رررمري يف يلررر  للمررريم مرررن يللرررت القررر ا إذا ، التقرررت فيررره القررراف عل ررراف 
 ل  امليم احلروف اليت قبله وبعره وا أدلم للت بني للل م وللهلم أي ي

(134) 

 َكرَيْزُْقكُُّم َواثَقكُُّموا َوَخَلقكُُّمو َوِميثَاَقُكْم أْظِهْر َونـَْرزُُقَك اْْنلَ 

مثرر  يف ال صرر  اموم مرررن البيررت مررا ويرررر فيرره الشرررطان مرررن التحردررأ واملررريم 
مرعمررة وعررري مرعمررة ومررا  فررأيفى بثلثررة أمثلررة فال لمررة اموىل مي ررن أن يفقرررأ يف البيررت

بعرها ه دتزن الشعر إه بقرااهتما مرعمتني ودلرزا اإل عراا يف الثلثرة  رلة املريم بر او 
ب قام وميثاق م أظ ر مي  فقر أحر الشرطني وه  حتردأ ما قبر  القراف و رزقرأ 
أد ا أظ ره لفقر الشرض الثاين وه  درا وي   امليم يف رلرره ومعر  اجنلرى ا  شر  

اممرررر بتمثيررر  املررررعم وعرررري املررررعم وميثررراق م يف البيرررت بفرررت  القررراف م ررره  أي ظ رررر
مفع م أظ ر وقر ياا يف القررن م ص ع يف البقرب ومرف دا يف احلردر دلرى قررااب أيب 
دمرو فلم مي ن أن  عله ح ادة إذ دعم اف   يف امل فعني وقر حبوج إ عاا ما قبله 

د رررررا وأمرررررا ق لررررره يف  ررررر حبب املر رررررل  )أ   ررررراكن وحبوج يفرررررر  اإل عررررراا يف املتحرررررر  أ
 خنلق م( فم م  دلى إ عامه

(135) 

 َوِاْدَغاُم ِذي التهْحِرمِي طَلهَقُكنه ُقْل َأَحقُّ َوِِبلتهْأنِيِث َواْْلَْمِع أُْثِقلَ 

أي وقررررر  إ عررررراا طلق رررررن أحرررررو ممرررررا يفقررررررا ذكرررررره مرررررن دررررررزق م وحنررررر ه أي أوىل 
لتخفيرر  وكلمررا كا ررت ال لمررة أثقرر  كرران أشررر عإل عرراا م رره من اإل عرراا أحبدررر برره ا

م ا ربة لإل عراا ممرا هر   و را يف الثقر  وقرر ويرر فيره أحرر الشررطني وهر  حتردرأ مرا 
قبرر  القرراف وفقررر الشرررض الثرراين وهرر  املرريم ول ررن قرراا مقام ررا مررا هرر  أثقرر  م  ررا وهرر  
ى ال ررر ن م رررا متحركرررة ومشرررر ب و الرررة دلرررى التأ يرررث واملررريم  ررراك ة لفيفرررة  الرررة دلررر

أمرررا ، الترررذكري ف رررذا ويررره امحقيرررة برررذلأ وال ررراظم يعلررره قرررر ثقررر  علتأ يرررث واعمررر  
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التأ يث ف   ما أشر  إليه وه  أحر أ باب ال يي  الثلثة وأما اعم  فمش   فرإن 
)وطلق رن ا عرم ، امليم أد ا  الة دلى اعم  فإن أحب    هم املريحا  الثلثة فق  

أي هر  أحرو دعر  اإل عراا وحمركرة ومرا بعررها ، ل( حمركرة ار  املؤ رث ثقر أحو ف   ره
وكررران ابرررن ، ألبرراحب لق لررره ف   رره وال ررر ن يفؤ رررث ويفررذكر فل رررذا أ ررث حمركرررة وذكرررر ثقررل 

ماهررر ودامررة أ ررحابه ده رو رره ملررا دلررزا يف اإل عرراا مررن يفرر ا  ثلثررة أحرررف مشررر ب 
لر  املشرادا والت، والتل  الرواب درن أيب دمررو يف إ عامره ، اللا وال اف وال  ن 

يف اهلتيرراحب مررن ذلررأ فمرر  م مررن أظ ررره لل ررتثقام املررذك حب ومرر  م مررن أ عمرره وقررام 
هرر  أحررو ملررا يفقرررا ذكررره وقرر م ال رراظم ذي التحرررو أي  رراحمج التحرررو أي احلرررف 

 الذي يف   حبب التحرو وق له )طلق ن( بيان له

(136) 

 ْلِم اْلبَـْيِت بـَْعُد َعَلى اْلِوالَ َوَمْهماَ َيُكواَن ِكْلَمَتْْيِ َفُمْدِغٌم َأَواِئِل كِ 

أي وم مررررا د ررررن املتقرررراحبعن ذوي كلمتررررني أي إذا التقيررررا يف كلمتررررني دلررررى حررررر 
التقرراا املثلررني فيمررا يفقرررا فررأب  دمرررو مرررعم مررن ذلررأ احلررروف الرريت هرر  أوا رر  كلررم 
البيررت اآلة دقيررمج هررذا البيررت ف ررذا معرر  ق لرره بعررر دلررى الرر ه أي بعررر هررذا البيررت 

دليه والر ها املتابعرة وهر  ممررو  وقر  دليره وأبررم يترزه فا قصرر وأحبا  لرذ   وه  الذي
كلم هذا البيت اآلة دلى ال ها أي ا ت دب ا دتل  بع  ا بع ا وال لرم ار  كلمرة  
كليترررا بفرررت  ال ررراف ف سرررر الرررلا وجيررر ز في مرررا إ ررر ان الرررلا و قررر  حركت رررا إىل 

وعرريه وال لمرة يف دررف القرراا  ال اف فت سر فعلرى هرذا ا رتعمل ما يف هرذا البيرت
وطلق ررن(  -احلررروف املتصررلة مررا   حيسررن قطرر  شرر ا م  ررا ممررا قبل ررا ف حرر  )للق ررم

كلمررة وهرر  كلمررا  د ررر أهرر  ال حرر  و ررا وم رره كرر  واحرررب د رررهم كلمترران وهرر  يف 
والرير  من هذا أن يفعلم أن كلمرا  البيرت اآلة الريت أتلرذ حروف را ، العرف كلمة 

 لمة فخذ م  ا  تة دشر حرفا ب ذكرها فقاماموا    ت دشرب ك
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(137) 

)شـِ(فَا )لَـ(ـْم )تُـ(ـِضْق )نَـ(ـْفًسا )بِـ(ـَها )ُر(ْم)َد( َوا)ضـَ(ٍن )ثَـ(ـَوى )كـَ(ـاَن )َذ(ا 
 )ُحـ(ْسٍن )َسـ(ـأى )ِمـ(ـْنُه )قَـ(ـْد )َجـ(ـلَ 

 ل ررا ادلررم أ رره أيفررى يف مثرر  هررذا البيررت الررذي دررذكر فيرره كلمررا ميرر  حررروف أوا
يف م  ا معاين قصرها من عزم وم اد  ل ل دبقى كلما م تهما   حبب ه مع  حتته 
وقر فمن هذا البيت التريرزم عمررأب مرن  سراا اآللررب و اهرا شرفا وقرر  رت العررب 
بذلأ ال ساا وكثر يف أم ا  القرشيني وه  ممرو  وقصره فروحبب و  د   ه م ه يعله 

فسرررا أي أ رررا حسررر ة اخللرررو و صرررمج  فسرررا دلرررى دلمرررا دلرررى مؤ رررث وق لررره   يف رررو  
التمييررز وحبا أي اطلررمج هبررا أي ب  ررل ا وقرهبررا  واا فررن وقصررر  واا فررروحبب أي  واا 
حبي  فن دلى أ ه ا م م ق ص ول  قرام فر ا علفرت  دلرى أ ره مقصر حب ل ران مع راه 
أد ررا حسرر ا وال رر ا علقصررر املررر  دقررام م رره فرر  عل سررر فرر ا شررردرا ف رر  حبيرر  

ثررر  حررررا وحرررر قالررره اعررر هري ومعررر  ثررر ج أقررراا و رررأج دلرررى وزن حبأج فررر ا وفرررن م
مقل ب  اا دلى وزن ياا وه   ع اه ومثله له أنج و ا أي  اا  حاله مرن أير  
ال ررر ا أو كا رررت مسررراايفه  شررر ة مرررن ال ررر ا وق لررره قرررر يرررل أي كشررر  ال ررر ا أمرررره 

ل رررن فال رررمري يف ثررر ج وم ررره ويرررل لل ررر ا الررررام دليررره لفررر  فرررن ويف كررران و رررآج 
وهذه ا  أيفى هبا من عرري حررف دطر  ا رت  افا ه ألبراحبا بعرر ألبراحب كق لره يفعراىل 

وقير  ، )الرإن دلم القررن للو اإل سان دلمه البيان( -)دربر اممر دفص  اآلاي (
املع   أج من درج ذلأ م ه أو  ااه ال  ا دلى أن من زا رب و يذكر كر  حررف 

ن   دلتزا يفريفيمج ما يف هذا البيت ب  أيفرى بره من هذه الستة دشر فيما ذا درعم ول 
دلرى يفريفيررمج  راحمج التيسررري و  مي  ره ارر  احلرروف دلررى ذلرأ ال يفيررمج يف بيرت لرره 
معررر  مسرررتقيم فخرررال  ال يفيرررمج يف ايررر  حروف رررا ب شررررض يف إ عررراا هرررذه احلرررروف 

 الستة دشر أن يف  ن  املة من أحببعة أو اف فقام
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(138) 

 َيُكْن ََت ُُمَاَطٍب َوَما لَْيَس َُمُْزوًما َواَل ُمتَـثـَقِِلَ  ِإَذا ََلْ يـُنَـوهْن َأوْ 

أ ي إذا   د ررن احلرررف املرررعم م  رر فا إبحرررج هررذه الصررفا  امحببرر  فررامل  ن 
وكا املخاطررمج واملثقرر  م رررى ال ررلا دلي رررا يف عب املثلررني وإذا امت ررر  إ عرراا ذلرررأ 

)حبيرررر  -ر حتسررررب م()شرررررد-فمثررررام امل رررر ن )يف ظلمررررا  ثررررل (، ه ررررا  ف  ررررا أوىل 
) للرررررت -)فلبثرررررت  ررررر ني(-) رررررذدر ل رررررم( ومثرررررام اخلطررررراب )ك رررررت  واي(-حبشرررررير(
)ه د رر  -)للحررو كرراحبه ن(-)للقررت طي ررا( ومثررام املثقرر  )أو أشررر ذكرررا(-ي تررأ(

و  دق  يف القرررن كا مرت لم د رر مقراحبب هلرا فل رذا   درذكرها ، )ل ؤم ن لأ( -حبيب(
  دررررعم برررل لرررلف وإن كررران ، درررؤ   رررعة( وأمرررا اجملرررزوا ف حررر  )  ، يف املسرررتث  

اجملرررزوا يف عب املثلرررني فيررره وي ررران من ايتمررراع املثلرررني أثقررر  مرررن ايتمررراع املتقررراحببني 
من الطراا والررام ، )ور  ذا القرىب( -و يأة للف يف ق له يفعاىل )ولتأ  طا فة(

 ررراظم و  درررذكر ال، أقررررب إىل التررراا مرررن السرررني ويفة لرررلف يف )ي رررت شررري ا فرررراي( 
متثرريل ملررا ا ررتث  مررن املتقرراحببني كمررا ذكررر يف املثلررني وكرران ذكررر املتقرراحببني أوىل لعسررر 

و  درررؤ  قبررر   ) ررذدر ل رررم مثرر  بررره ك ررت  واي، أمثلترره وقرررر  همررت فيررره بيتررا فقلرررت 
أحبا  درؤ   رعة مرن املرام و  مي رن  همره ل ثررب حركايفره فقرام ، السني هم هبرا اجنرل( 

 قب  السني

(139) 

 َح َعِن النهاِر الهِذي َحاُه ُمْدَغٌم َويف اْلكَاِف قَاٌف َوْهَو يف اْلَقاِف ُأْدِجلَ فـَُزْحزِ 

شرررع مررن ه ررا دبررني امل افرر  الرريت أ عمررت في ررا يفلررأ احلررروف السررتة دشررر فبرررأ 
فقرررن لطررر م ، عحلررراا أي أ عمرررت يف العرررني يف ق لررره يفعررراىل )فمرررن زحرررزح درررن ال ررراحب( 

  املشر  حب وحبوادرة اعم ر حب وحبوج يفرر  إ عامره وحبوج ال لمة ويف رحب احلاا في ا وهذا ه
-)واملسري  ديسرى(-إ عام ا يف العني حيرث التقيرا مطلقرا حنر  )ذبر  دلرى ال صرمج(
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وق لرره فزحررزح دررن ال رراحب علفرراا أحبا  فم  ررا أي مررن ال لمررا  ، )فررل ي رراح دلي مررا( 
 املرررعما  زحررزح الررذي أ عررم حرراله وقصررر احلرراا فررروحبب ب ذكررر أن القرراف وال رراف

وقررر ، دررعم كر  واحررر م  مرا يف اآللررر بشررض أن دتحررر  مرا قبرر  كر  واحررر م  مرا 
بررني ذلررأ يف البيررت اآلة و  دررذكر يف ال لمررة ال احرررب إه إ عرراا القرراف يف ال رراف 

 فقن من د سه   د ير يف القررن ب مث  ذلأ فقام

(140) 

 اَْلَْرُف الهِذي قـَْبُل أُْقِبلَ َخَلْق ُكله َشْيٍء َلْك ُقُصوراً وَأْظِهَرا ِإَذا َسَكَن 

 طررو عحلرررفني مرررعمني يف هررذدن املثررالني ب قررام وأظ رررا دعرر  القرراف وال رراف 
ودقرررام أقبلتررره ، )ويفركررر   قا مرررا( -إذا  ررر ن احلررررف الرررذي قبل مرررا حنررر  )وفررر ق كررر (

 الش ا إذا يعلتره دلرى قبالتره دقرام أقبل را الرمراح حنر  القر ا وأقبل را اإلبر  أفر اه الر ا ي
 ف ذه ثلثة أحرف من الستة دشر احلاا والقاف وال اف ب ذكر اعيم فقام

(141) 

 َويف ِذي املََعارِِج تـَْعُرُج اْْلِيُم ُمْدَغٌم َوِمْن قـَْبُل َأْخَرَج َشْطَأُه َقْد تـَثـَقهلَ 

أي أ عم حرف اعيم يف حرفني التاا يف )ذي املعاحب  يفعر ( والشني يف )ألرر  
ذي املعرراحب  يف أتليرر  القررررن ولرريع هلمررا  هررري وح ررى اإلظ رراحب وهرر  قبرر  ، شررطأه( 

 في ما وق له قر يفثقل أي أ عم ب ذكر الشني وال ا  فقام

(142) 

 َوِعْنَد َسِبيًل ِشُْي ِذي اْلَعْرِش ُمْدَغٌم َوَضاُد لِبَـْعِض َشْأَِّنِْم ُمْدَغًما َتلَ 

 جيرر ز د ررر ال حرر دني وه، أحبا  ق لرره يفعرراىل يف  رربحان )إىل ذي العررر   رربيل( 
إ عرراا الشررني وال ررا  إه يف مثل مررا و  دلتررو م  مررا مررثلن يف القررررن وجيرر ز يف ق لرره 
وفررا  الرفرر  دلررى اهبتررراا ويفررل لررربه أي يفبرر  مررا قبلرره يف حررام ك  رره مرررعما وجيرر ز 
 صبه دلى أ ه مفع م يفل وفادله فمري دع   دلى أيب دمرو أي يفرله أبر  دمررو أي 
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 قرأه مرعما

(143) 

ًبا ِِبْخِتَلٍف تـََوصهلَ   َويف ُزوَِِجْت ِسُْي النـُُّفوِس َوُمْدَغٌم َلُه الرهْأُس َشيـْ

أي وأ عمرررررت  رررررني ال فررررر أ يف زاي زويرررررت مرررررن ق لررررره يفعررررراىل )وإذا ال فررررر أ 
حبف  عهبتراا وق له ومرعم له لرب مقررا دليره ، زويت( وم ف  ق له )الرأأ شيبا( 

قررام يف  رر  إليرره أي يفلطرر  يف ال  رر م إليرره أي و رر  وال ررمري يف لرره ميب دمرررو ود
 اخللف إىل هذا احلرف فف  هذا البيت إ عاا السني يف حرفني ب قام

(144) 

َوِللدهاِل َكْلٌم )تُـ(ْرُب )َسـ(ـْهٍل )َذ(َكا )َشـ(ـذًا )َضـ(ـَفا )ثُـ(ــمه )ُز(ْهـٌد )ِصـ(ــْدقُُه 
 )َظ(ـاِهٌر )جـَ(ـلَ 

ها وه  ما وافو أوا ل ا أوا ر  هرذه ال لمرا  العشرر أي وللرام كلم يفرعم د ر
وفمن يف هرذا البيرت الث راا دلرى ، يف هذا البيت من ق له يفرب     إىل ق له يل 

قررام القشررريي يف ، أيب حممررر  رر   بررن دبررر ا التسرر ي أحررر أوليرراا ا املشرر  حبدن 
  والررر حبع وكررران حب رررالته هررر  أحرررر أ مرررة القررر ا و  د رررن لررره يف وقتررره  هرررري يف املعرررامل

لقرر  ذا ال رر ن املصررري   ررة  رر ة حرر  يفرر يف  رر ة ثررل  و ررا ني ،  رراحمج كرامررا  
وما تني وقي  ثرل  و ربعني والر ب والر اب وذكرا مرن قر هلم ذكرت ال راحب يفرذك  ذكرا 
مقصرر حب أي اشررتعلت والشررذا حرررب الرا حررة أي فاحررت حبا حررة يفرابرره دشررري بررذلأ إىل 

دماله الصاحلة وشذا م ص ب دلى التمييز أي ذكا الث اا دليه وما ظ ر من كرامته وأ
شررذاه و ررفا طررام دشررري إىل كثرررب ذلررأ وب بفررت  الثرراا  عرر  ه ررا  أي  فررن يف ذلررأ 
ال اب زهر ظاهر الصرق   د ن دن حبايا وه يفص   ويل  ع  كش  أي أو    

أحبا  يرلا وقام الشريا ، الزهر أمر     حبإة ا دليه وأعن أ ه من لياحب دبا  ا 
عملرررر وهررر  م صررر ب دلرررى التمييرررز أي  ررررق ذلرررأ الزهرررر ظررراهر أي برررني م شررر ف 
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-)دررر   رر ني(-)يف املسرراير يفلررأ(، يررلا مثررام إ عرراا الرررام يف احلررروف العشرررب 
-)يفردرررر زد رررة(-)دردرررر ثررر اب(-)مرررن بعرررر فرررراا(-)وشررر ر شررراهر(-)والقل رررر ذلرررأ(

ب ، خللرر يرزاا( لرلف ) او  يال  ( ويف ) احب ا-)من بعر ظلمه(-) فقر   اع(
 ذكر ح م الرام بعر الساكن فقام

(145) 

َغْم َمْفُتوَحًة بـَْعَد َساِكٍن ِبَْرٍف بَِغرْيِ التهاِء فَاْعَلْمُه َواْعَملَ   َوََلْ ُتده

يفررررعم ويفررررعم لريتررران بفرررت  الرررررام املشرررر ب وإ ررر ا ا أي إذا ا فتحرررت الرررررام 
يف لرف ويف بريري التاا  ع  يف وبريري التاا وقبل ا  اكن   يفرعم يف عري التاا فالباا 

، برم من ق لره لررف دلرى إدرا ب العامر  واملر  يف وادمرل بررم مرن  ر ن التأكيرر 
)رم  او  -)بعررر ذلررأ ز رريم(-فمثررام الرررام املفت حررة مرر  عررري الترراا )لررراو   ررليمان(

ف ررذا   ،)بعررر ثب هتررا( -)بعررر ظلمرره(-)بعررر فررراا مسررته(-)وريفي ررا  او  زبرر حبا(-شرر را(
وه  لرث هلمرا ف رذان ، )بعر يف كيرها( -ومثاهلا م  التاا )كا  يفزدغ(، كله ه درعم 

درعمان من التاا من خمر  الرام ف أ ما مرثلن فرإن كسرر  الررام أو فرمت بعرر 
 )وقت   او  يال  (- اكن أ عمت حن  )من بعر ذلأ(

(146) 

 َأْحُرٍف َوْجَهاِن َعْنُه ََتَلهلَ وِِف َعْشرَِها َوالطهاِء ُتْدَغُم ََتُؤَها َويف 

أي والترراا يفرررعم يف حررروف الرررام العشرررب ويف الطرراا إه أن مررن الررة حررروف 
الرام العشررب التراا في ر ن إ عراا التراا في را مرن عب املثلرني وإررا   دسرت   ا حلصر م 
الريررر  مرر  اهلتصرراحب مررن عررري إلبرراأ فررإذا أ ررقطت الترراا مررن العررر  دررر   الطرراا 

في م  للتاا أد ا دشرب أحرف و  دلو الرام طاا يف القرررن فل رذا   درذكر  د ف ا
الطررراا يف حروف رررا وكرررذا   دلرررو التررراا  اه يف القرررررن إه والتررراا  ررراك ة حنررر  )أييبرررت 

وذلأ وايمج اإل عاا كما  يأة فل ذا أد ا   دذكر الرام يف حروف ،  د يف ما( 
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جير ز أن د ر ن للررام وجير ز أن د ر ن للعشرر  التاا واهلاا يف دشرها للرام ويف ك  را
ويف شرح الشيا لأ أن يفعيرر ال رمري يف ، وأن د  ن للحروف السابقة الستة دشر 

دشرررها دلررى امحرررف السررابقة الرريت للرررام وهرر  مشرر   فإ رره مررن إفررافة الشرر ا إىل 
 فسرره وذلررأ عررري يررا ز فمثررام إ عرراا الترراا يف الطرراا )املل  ررة طيبررني( ومرر  السررني 

لسرررادة  رررعريا( ومررر  الرررذام )والرررذاحباي  ذحبوا( ومررر  الشرررني )عحببعرررة شررر راا( ومررر  )ع
ال ررا  )والعررا اي  فرربحا( وه  ين لرره ومرر  الثرراا )وال برر ب ب دقرر م( ومرر  الررزاي )إىل 

يف ال سرراا ، اع ررة زمرررا( ومرر  الصررا  )واملل  ررة  ررفا( ومرر  الهرراا )واملل  ررة ظررامل ( 
و  دذكر يف التاا ما ذكرره ،  ا الصاحلا  ي اح( وال ح  ليع عريه وم  اعيم )ودمل

للرام من ك  ا   يفرعم مفت حة بعر  اكن من التاا   يفقر  كرذلأ إه وهر  حررف 
إه يف ، )وأويفيرررت  رررؤلأ( -لطررراب وهررر  قرررر دلرررم ا رررتث اله حنررر  ) للرررت ي ترررأ(

م اف  وقعت في ا مفت حة بعر ألر  ف ر  دلرى قسرمني م  را مرا  قر  في را اخلرلف 
امحببعة املذك حبب يف البيت اآلة وه  املشاحب إلي ا بق له ويف أحرف وي ران د ره وه  

هتلل وامل  يف هتلل فمري الر ي ني أي ا رت احبا وظ ررا و قرل درن أيب دمررو وم  را 
من الطاا ، م ف  واحر ه للف يف إ عامه وه  ق له )وأقم الصلب طريف ال  احب( 

ا م  الرام من الثلثة من خمرر  واحرر ولر  ايففرو أن من خمر  التاا ف   كا تث اا التا
وأما )بيت طا فة( ، وقعت الطاا بعر الرام املفت حة بعر  اكن ل ان هذا ح م ا 

، فأكثر املص فني يف اإل عراا ه دذكرو ره يف اإل عراا ال برري بر  دذكرو ره يف  ر حبيفه ، 
وه  معر  قر هلم إ ره كران و ببه أن أع دمرو كان درعمه وإن   دقرأ عإل عاا ال بري 

درعمررررره يف امحررررر ام كل رررررا وبع ررررر م دقررررر م يف احلرررررالني أي  ررررر اا قررررررأ عإل عررررراا أو 
ب التلف ا ه  هر  مرن قبير  اإل عراا ، عإلظ احب ف ذا امل ف  هبر من إ عامه د ره 

ال برري أو الصررريري وهر  مبرر  دلرى أن الترراا يف قراايفره مفت حررة أو  راك ة والهرراهر أ ررا 
ااب اعمادررة في رر ن مررن عب اإل عرراا ال بررري وقررر بي ررا ويرره اخلررلف يف مفت حررة كقررر 

 ذلأ يف الشرح ال بري
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(147) 

ُلوا التـهْورَاَة ُثُه الزهَكاَة ُقْل َوُقْل آِت َذا اْل َوْلَتْأِت طَائَِفٌة َعلَ   َفَمَع محُِِ

 رره أي قرر  هرر  الزكرراب مرر  إلرر ا الترر حباب ولرر  قررام الزكرراب ب قرر  ر  ل رران أوىل م
أبررني مل فرر  اإل عرراا ويلررص مررن يف ررراحب قرر  أحبا  ق لرره يفعرراىل يف البقرررب )وريفرر ا الزكرراب ب 

وأحبا  بق لرره ر  ذم ق لرره ، ويف  رر حبب اعمعررة )إلرر ا الترر حباب ب   حيمل هررا( ، يفرر ليتم( 
وبرني ، يف  ر حبب  ربحان ويف  ر حبب الرروا )فرآ  ذا القررىب( ، يفعاىل )ور  ذا القررىب( 

د  من القريب ألفان أحريتا أل  ذا واملرج يتزب ال  ر  يف القررىب الذام وها التعر 
وهرر  يفسررقن يف الرررحب  و ررقطت ألرر  ذا ميرر  ها التعردرر  بعرررها ل   ررا  رراك ة 
فل ذا كتبت ا أ ذم إب قاض املفني دلى   حبب اللف  ودق  يف ال سرا عملفرني دلرى 

كق لرره  ع ذا وقرررا ذا ام رر  وقطرر  ها التعردرر  ممررا  للررت دليرره يررا ز يف الشررعر  
وأحلق ا بذم وقصر ال اظم بذلأ زاي ب البيان وإه ف ان مي  ره أن دقر م وقر  ر  ذا 
واهلمزب يف )ولتأ  طا فة( يفبررم ألفرا يف قررااب املررعم ف راا  التراا يف هرذه امل افر  
امحببعة بعرر ألر  ف يره اخلرلف يف التر حباب والزكراب ك  را مفت حرة بعرر  راكن فخفرت 

م را  ، وويه اخللف يف ر  ولتأ  ما يفقرا يف )ومن دبتغ عري اإل لا(  فلم يفرعم
وهرر  مثل مررا ولرريع ق لرره ، كل ررا مررن اجملررزوا وه لررلف يف إظ رراحب )و  دررؤ   ررعة( 

 دل حبمزا من الباب كله ميب دمرو وقر يفقرا ق له ويف أحرف وي ان د ه

(148) 

ًئا َأْظَهُروا خِلِطَابِِه َونُـ   ْقَصانِِه َواْلَكْسُر اإِلْدَغاَم َسههلَ َويف ِجْئِت َشيـْ

ب سرر الترراا ، )لقرر ي رت شري ا فرراي( ، دردرر ق لره يف  ر حبب مررو دلي را السرلا 
ف ررذا الررذي التلرر  فيرره فأمررا مفترر ح الترراا فررل لررلف يف إظ رراحبه وهرر  م فررعان يف 

من كا اخلطراب   يفررعم ، )فقر ي ت شري ا   ررا( -ال    )لقر ي ت شي ا إمرا(
يف املثلرررررني ففررررر  املتقررررراحببني أوىل أن ه يفررررررعم فعلررررر  ويررررره اإلظ ررررراحب عخلطررررراب دعررررر  
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عخلطراب امل يرر   فيرره كا اخلطراب وأمررا مررر  اخلطراب فريررري مررا   مرن اإل عرراا برررلي  
وحنرر ه ودلرر  أد ررا عل قصرران وهرر  حررذف دررني ، إ عرراا )لررأ كيرررا( و)إ ررأ ك ررت( 

كر  فعر  معتر  ال  رن حنر  قمرت الفع  لس  ن ما قب  كا اخلطاب وهذا مطرر  يف  
وبعررت و ررر  وويرره اإل عرراا ثقرر  ال سرررب يف الترراا وهرر  فررمري أت يررث ف رر  الررذي 

     اإل عاا ملف ما يف ال    وملف ثق  ال م يف )ك ت يفراع(

(149) 

ِْي َذاٌل َتَدخهلَ   َويف ََخَْسٍة َوْهَي اأَلواِئُل ََثُؤَها َويف الصهاِد ُثُه السِِ

 لها كما يفقرا يف كلها يفع   دلى احلروف السابقة أو دلى الررام أو اهلاا يف 
دلرررى دشررررها أي أ عمرررت الثررراا املثلثرررة يف جسرررة أحررررف وهررر  اخلمسرررة اموا ررر  مرررن 

)حيررث ، حررروف الرررام دردررر أوا رر  كلمررا  يفرررب  رر   ذكررا شررذا فررفا مثررام ذلررأ 
)وحرررردث فرررري ( -)واحلرررر  ذلرررأ( و)حيرررث شررر تم(-)ووحب   رررليمان(-يفرررؤمرون(

ب ذكرر أن الرذام املع مرة أ عمرت يف السرني والصرا  امل ملترني وذلرأ ، ليع عرريه و 
يف ال  رر  يف م فررعني ويف اعررن م فرر  )مررا ايررذ  رراحبة وه ، يف )فايررذ  رربيله( 

والتررررل   عررر  الررررل م دقرررام يفررررل  الشررر ا إذا  لررر  قلررريل قلررريل ومثلررره ، ولررررا( 
 حتص  من حص  ويفعلم من دلم

(150) 

َرالَ َويف الهل َفَتَحا بَعَد املَُسكهِن ُمنـْ  ِم رَاٌء َوْهَي يف الرها َوُاْظِهَرا ِإذا انـْ

)هررن أط ررر -أي إذا أ عمررت الررلا يف الررراا والررراا يف الررلا وحنرر  )كمثرر  حبدرر (
ويف إ عاا الراا فع  د رر حنراب البصررب وإذا ا فتحرا بعرر مسر ن أظ ررا حنر  ، ل م( 

وم رزه حرام مرن فرمري املسر ن املقررحب فيره ، ف ( )إن امبراحب ل-)فعص ا حب  م حبهبم(
ب ذكرر فرمري الرلا والرراا معرا يف ق لره وأظ ررا إذا ، وأ ت فمري اللا يف ق له وهر  

 ا فتحا اعا بني اللريتني وقصر الراا فروحبب
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(151) 

 ِسَوى قاَل ُثُه النُّوُن ُتْدَغُم ِفيِهَما َعَلى ِإْثِر ََتْرِيٍك ِسَوى ََنُْن ُمْسَجلَ 

دع    ج كلمة قام فإ ا أ عمت يف ك  حباا بعرها وإن كا رت الرلا مفت حرة 
من ، )وقرام حبب رم( -)قر  حبيرلن(-وقبل ا حرف  اكن وه  امل  حن  )قام حبيب(

)حب رر م حبهبررم( -ذلررأ كثررري الررروحب يف القررررن فخفرر  عإل عرراا مررلف )فيقرر م حبب(
للا بشرض أن دتحر  مرا قبل مرا ب ذكر أن ال  ن يفرعم في ما أي يف الراا وا، وحن ه 

-وهرر  معرر  ق لرره دلررى إثررر حتردررأ أي يف رر ن ال رر ن بعررر حمررر  مثرر  )وإذ أتذن حببررأ(
فررإن وقرر  قبرر  ال رر ن ، )مررن بعررر مررا يفبررني هلررم( -)لررن  ررؤمن لررأ(-)لررزا ن حبإررة حبيب(

 رراكن   يفرررعم مطلقررا  رر اا كرران ذلررأ السرراكن ألفررا أو عريهررا و رر اا كا ررت ال رر ن 
)أ  د ررر ن لررره -)إبذن حبهبرررم(-أو م رررم مة حنررر  )خيررراف ن حبهبرررم( مفت حرررة أو م سررر حبب

وهلذا قام مس ل أي دش ض التحردأ قبل را مطلقرا يف اير  أحر ام ال ر ن ، امللأ( 
وليع اممر في ا كما  بو يف اللا والراا من أ ه   دستثن من ذلأ إه املفتر ح بعرر 

ا ررتث  ممررا قبرر  ال رر ن فيرره ب قررام الشرريا الشرراطت حبإرره ا  رر ج حنررن أي ،  رراكن 
)ومررا حنررن - رراكن كلمررة حنررن فأ عمررت يف الررلا بعرررها حيررث أيفررت حنرر  )وحنررن لرره(

وه  دشرب م اف  ومس ل حرام مرن فادر  يفررعم العا رر دلرى ال ر ن أو هر  ، لأ( 
 عت مصرحب حمذوف أي إ عاما مطلقرا وجير ز أن د ر ن حراه مرن حنرن أي يف اير  

 مالقررن واموم أوىل وا أدل

(152) 

 َوُتْسُكُن َعْنُه اْلِميُم ِمْن قـَْبِل َِبِئَها َعَلى ِإْثِر ََتْرِيٍك فـََتْخَفى تـَنَـزُّالَ 

د ه دع  دن أيب دمرو واهلاا يف ع  ا يفع   دلى احلروف السابقة أو دلى امليم 
ويفرر  دطرر  دلررى يفسرر ن عررري أن كا يفرر  مفت حررة وكا يفسرر ن م ررم مة ويف ررزه 

)أدلررررم -إثرررر حتردرررأ أي يف رررر ن املررريم بعرررر حمرررر  حنررر  )ر ا عحلرررو(متييرررز وق لررره دلرررى 
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)ح م بني العبا ( واملص ف ن يف التعبري دن هذا خمتلف ن -)دلم علقلم(-علشاكردن(
فم  م من دعرب د ه عإل عاا كما دطلرو دلرى مرا دفعر  عل ر ن السراك ة والت ر دن د رر 

كمرا دبقرى اإلطبراق يف احلررف   ال او واليراا أ ره إ عراا وإن بقر  ل ر  واحرر مر  م ع ره
املطبررو إذا أ عررم ومرر  م مررن دعرررب د رره عإللفرراا ل يرر   الري ررة وهرر   ررفة هزمررة للمرريم 
-الساك ة فلم د ن إ عاما حم ا فإن   ن مرا قبر  املريم أظ رر  حنر  )إبرراهيم ب يره(

 )وأول ا امحبحاا بع  م( وقي  يف ذلأ للف-)الي ا  ال  (

(153) 

ُثَما أََتى ُمْدَغٌم فَاْدِر اأُلُصوَل لَِتْأُصلَ َويف َمْن َيَشاُء ِب   يـَُعذُِِب َحيـْ

أي وإ عرررراا البرررراا مررررن كلمررررة )دعررررذب( يف )مررررن دشرررراا( حيررررث أيفررررى يف القررررررن 
ب م الباا وه  جسة م اف    ج الذي يف البقرب فإ ه  راكن ، )دعذب من دشاا( 

 عررراا الصرررريري ه البررراا يف قررررااب أيب دمررررو ف ررر  وايرررمج اإل عررراا د رررره مرررن ي رررة اإل
اإل عاا ال بري وهلذا وافقه دليه اادة دلى ما   ذكره فق له ع مبتررأ وقصرره فرروحبب 
-ومررررعم لرررربه ومرررا دررررا كلمرررة دعرررذب ه دررررعم علهرررا يف املررريم حنررر  )فررررب مثررر (

م ه اقت ن ب لمة بعذب ما جيمج إ عامه يف أ رله وهر  )دررحم ، )   تمج ما قال ا( 
بل ررا أو بعرررها فطررر  اإل عرراا فيرره م افقررة ملررا ياوحبهررا ف ررذا إمررا ق، )ودريفررر ملررن( -مررن(

رلر ذكر إ عاا احلرروف السرتة دشرر وهلرذا لرتم ذلرأ بق لره فرا حب ام ر م أي قر  
دلى أ  م اإل عاا وحصل ا لتأ ل أي لتشرف دقرام حبير  أ ري  الررأي أي حم رم 

ملتقرراحببني ب ملررا فررر  مررن يففصرري  احلررروف املرعمررة يف عب ا، الرررأي وقررر أ رر  أ ررالة 
ذكر بعر ذلأ ثل  ق ادر يفتعلرو  مير  عب اإل عراا ال برري مثليرا كران أو متقاحببيرا  

 ك  قادرب يف بيت فقام يف القادرب اموىل

(154) 

َراِر َوالنهاِر أُْثِقلَ   َواَل ََيَْنُع اإِلْدغاُم ِإْذ ُهَو َعاِرٌض ِإَماَلَة َكاألَبـْ
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درر علثقر  التشرردر احلا ر  عإل عراا أثقل أي ثقريل وهر  حرام مرن اإل عراا در 
و  دررر  أ رره أثقررر  لفهررا مررن اإلظ ررراحب م رره مرررا أ عررم إه طلبررا للخفرررة وإذ هرر  دررراحب  

وقررر  رربو حتقيررو القرر م فيرره يف شرررح ق لرره إذ مررا  سرر ه ، ظرررف لررر  خمررر  التعليرر  
فيمحل وإمالة مفع م مي   و قن الت  دن م ه إلفافته إىل كامبراحب وه  مش   فإ ه 

ع يف القررررن كررامبراحب عل رراف فال يرره أن دقررام هرر  م رراف إىل ال رراف وحرررها لرري
أي إمالررة ، (  )د ررح ن دررن كرالرب  املررث م، وهر  ه ررا ا ررم  عر  مثرر  كقرر م الرايرز 

مثرررر  امبررررراحب وجيرررر ز أن يف رررر ن ال رررراف فررررمري املخاطررررمج وامبررررراحب مفعرررر م إمالررررة أي 
 راظم حبإره ا كران فرردرا فرأملى إمالتأ امبراحب ف   مثر  ق لره وإفر ادأ التر حباب وال

هررذا اللفرر  فسرربو إىل ذهررن ال ايفررمج السررام  م رره أ ررا كرراف التشرربيه ف تب ررا متصررلة 
عمبراحب وا أدلم أي ه مي   اإل عراا يف حرام ثقلره إمالرة املر  يف حنر  )ويف ف را مر  

 عراا لرزوام ال سرر امل يرمج لإلمالرة عإل، )إن كتاب امبراحب لف  دلني( -امبراحب حبب ا(
ودلررة ذلررأ أن اإل عرراا درراحب  ف ررأن ال سرررب م يرر  ب وهرر  كررال ق  الررذي حتررذف 
احلركة فيه أد ا ف   وإن حذفت مرا ب م  دة وهذه مسألة مرن مسرا   اإلمالرة فباهبرا 

وقرر ذكرر يف عب اإلمالرة أن دررو  ال قر  ه مي ر  اإلمالرة ، أليو من عب اإل عاا 
)وه مي ر  اإل عراا ، البيترني ه را وب أن دقر م وكران دري يره درن ، فاإل عاا معه كرذلأ 

فيسررتري  دررن بيتررني مفررررقني يف ، إمالررة مررا لل سررر يف ال  رر  مرريل(  وال قرر   رراك ا
 ب ذكر القادرب الثا ية فقام، عبني هبذا البيت ال احر يف عب اإلمالة 

(155) 

ْم َورُْم يف َغرْيِ َِبٍء َوِميِمَها َمَع اْلَباِء َأْو   ِميٍم وَُكْن ُمَتَأمِِلَ َوَأِشِْ

دع  عإلهاا والروا مرا يفة حتقيقره يف عب ال قر  دلرى أوالرر ال لرم أي لرأ 
، أن يفشرررم ويفرررروا يف ايررر  احلرررروف املرعمرررة يف املثلرررني واملتقررراحببني  ررر ج أحببررر   ررر حب 

وهرر  أن دلتقرر  البرراا مرر  مثل ررا حنرر  ) صرريمج برإت ررا( أو مرر  املرريم حنرر  )دعررذب مررن 
، تق  املريم مر  مثل را حنر  )دعلرم مرا( أو مر  البراا حنر  )أدلرم  را كرا  ا( أو دل، دشاا( 
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ف ذا مع  ق له م  الباا أو ميم أي ك  واحر من البراا واملريم مر  البراا أو مريم واهلراا 
يف ميم ا يفع   إىل الباا م ا مصاحبت ا ومن خمري ا أو يفع   دلرى احلرروف السرابقة 

 مة والروا درل  يف امل م مة وامل س حبب وه دقعان واإلهاا دق  يف احلروف امل م، 
وميت رر  اإل عرراا الصررحي  مرر  الررروا  ون اإلهرراا فررالروا ه ررا دبرراحبب دررن ، يف املفت حررة 

، اإللفررراا وال طرررو بررربعه احلركرررة في ررر ن مرررذهبا رلرررر عرررري اإل عررراا وعرررري اإلظ ررراحب 
وف املرعمررررة وهررررذان املررررذهبان اف يرررران دررررن أيب دمرررررو مررررن اإلهرررراا والررررروا يف احلررررر 

وويه  ل هلمرا يف احلرروف ،  يأيفيان عمي  القراا يف مسألة )ه أتم ا دلى د   ( 
املرعمررة ويتررا مررن أح رراا ال قرر  أن احلرررف املرررعم دسرر ن لإل عرراا فشررابه إ رر ا ه 

إررا دت ره ، وا رتث اا هرذه الصر حب امحببر  ، إ  ا ه لل ق  ف ر  أح اا ال ق  فيه 
اا للعلرة الريت ذكرهرا  راحمج التيسرري وهر  ق لره من بعه اه اه دلرى مرذهمج اإلهر

اإلشرراحبب يفتعررذحب يف ذلررأ مررن أيرر  ا طبرراق الشررفتني أي يفتعسررر من اإلشرراحبب علشررفة 
والبرراا واملرريم مررن حررروف الشررفة واإلشرراحبب عررري ال طررو عحلرررف فيتعررذحب فعل مررا معررا يف 

تني بعرررر اإل عررراا م ررره و ررر  وه دتعرررذحبان يف ال قررر  من اإلهررراا فيررره هررر  فرررم الشرررف
ومرر  م مررن ا ررتث  الفرراا أد ررا ومرر  م مررن   دسررتثن ،  رر  ن احلرررف فررل دقعرران معررا 

أمرررا الرررروا فرررل دتعرررذحب م ررره  طرررو بررربعه حركرررة احلررررف ف ررر  كبعرررة ، شررري ا مرررن ذلرررأ 
، ملخريه ف ما د طو علباا واملريم ب ر  حركت مرا كرذلأ د طرو هبمرا بعره حركت مرا 

امشرياا وحن هرا بق لره وكرن مترأمل أي أتمر  مرا وأظن ال اظم حبإره ا أشراحب إىل هرذه 
قررر أطلقرره املصرر ف ن يف التعبررري دررن ذلررأ بف مررأ ويفررربره بعقلررأ ودلمررأ و ررزم كرر  

مررررن كررررلا ، وقررررر  قلررررت يف الشرررررح ال بررررري ، شرررر ا يف م زلترررره وه يفزلرررره دررررن مريفبترررره 
 امب ذلأ القادرب الثالثة فق، املص فني يف ذلأ دباحبا  كثريب خمتلفة وا احلمر 

(156) 

َلُه َصحه َساِكٌن َعِسرٌي َوِِبإِلْخَفاِء طَبهَق َمْفِصلَ   َوِإْدَغاُم َحْرٍف قـَبـْ

أي إ عاا احلررف الرذي قبلره حررف  رحي   راكن دسرري أي دعسرر ال طرو بره 
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ويفعسرر الرهلرة دلرى  رحته م ره درؤ ي إىل اعمر  برني السراك ني من احلررف املررعم 
 املبترررإ الررذي هرر  إ عرراا حرررف وق لرره قبلرره  رر  ه بررر مررن يفسرر ي ه وق لرره دسررري لرررب

واحرر ز بق لرره  رر   رراكن دمررا قبلرره  رراكن ،  رراكن الررة يف م فرر  الصررفة حلرررف 
)وقام -ليع لرف  حي  ب  ه  حرف مر فإن اإل عاا دص  معه حن )فيه هرج(

كير  فعر  فرإن ،  ودق م حبب ا وكذا إذا ا فت  ما قب  ال او واليراا )قر ا م  رى( ، هلم( 
وأمررا مررا قبلرره  رراكن  ررحي  فررل دتررأيفى ، لررأ مررن املررر مررا دفصرر  بررني السرراك ني يف ذ

إ عامرره إه بتحردررأ مررا قبلرره وإن لفيررت احلركررة فررإن   حيررر  احنررذف احلرررف الررذي 
يفس  ه لإل عاا وأ ت يفهن أ ره مررعم و لير  ذلرأ أن العررب إذا أ عمرت حنر  ذلرأ 

ذلأ ملا أا  دلى إ عراا يف ال لمة ال احرب حركت الساكن حن  ا تعر وا تع  ول
كسر  العني وه   اك ة يف عري هذا امل ف  حن  ،  )ف عما ه ( ، امليم يف مثل ا يف 

فرررإذا ثبرررت أن ذلرررأ ممت ررر  اإل عررراا   دبرررو فيررره إه اإلظ ررراحب أو الرررروا ، ) عرررم العبرررر( 
السررررابو ذكررررره وهرررر  ال طررررو برررربعه احلركررررة ودعرررررب د رررره عهلررررتلأ وعإللفرررراا ف ررررذه 

قررررام اعرررر هري يف )شرررر ر ، ا  ررررحيحة والتعبررررري د رررره عإل عرررراا  رررر ز العبرررراحبا  كل رررر
إررررا هررر  لركرررة خمتلسرررة وه جيررر ز أن يف ررر ن الرررراا اموىل  ررراك ة من اهلررراا ، حبم ررران( 

قبل رررا  ررراك ة فيرررؤ ي إىل اعمررر  برررني السررراك ني يف ال  ررر  مرررن عرررري أن د ررر ن قبل رررا 
 حنررن  زل را الررذكر( حررف لرني وهررذا عرري م يرر   يف شر ا مررن لريرا  العرررب وكرذا )إ 

و)أمرررن ه د رررري( و) خيصرررم ن( وأشرررباه ذلرررأ قرررام وه معتررررب بقررر م القرررراا إن هرررذا 
وحنرر ه مرررعم م ررم ه حيصررل ن هررذا البرراب وال ررمري يف طبررو للقرراحبئ أي إذا ألفرراه 

وجيرر ز أن د رر ن ال ررمري للتعبررري وإن   ، القرراحبئ أ رراب وإن حباا إ عامرره امت رر  دليرره 
 ا مرررن  رررياق ال رررلا أي العبررراحبب د ررره عإللفررراا هررر  العبررراحبب جيرررر لررره ذكرررر م ررره مف ررر

وقيرر  ال ررمري يف طبررو للحرررف ، الصررحيحة أو طبررو مررن درررب د رره عإللفرراا مفصررل 
ومع  مفصل أ اب وه  من ق هلم طبو السي  إذا أ اب املفص  ، وليع بش ا 

 مث  ما وكذا طبو اعزاحب املفص  ودقام للري  إذا أ اب احل ة أ ه دطبو املفص  ب
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 قبله  اكن فقام

(157) 

 ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ُثُه ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َويف املَْهِد ُثُه اخلُْلِد َواْلِعْلِم فَاِْشُلَ 

-ذكرر أمثلرة مرن املثلرني واملتقراحببني فرذكر مرن املثلرني )لرذ العفر  وأمرر علعرررف(
)و احب اخللررر -مل ررر  رربيا()مررن العلررم مالررأ( ومررن املتقرراحببني )مررن بعررر ظلمرره( و)يف ا

وق له فاهل أحبا  فاهلن ب أبرم من ال  ن اخلفيفة املؤكرب ألفرا دقرام هل رم ، يزاا( 
وفيرره لريررة ألرررج وهرر  ، اممررر إذا دم ررم ب سررر املرريم يف املافرر  وفتح ررا يف امل رراحبع 

فتح ررا يف املافرر  وفررم ا يف امل رراحبع أي فاهرر  اعميرر  مررن البررابني عحلفرر  والف ررم 
ااعررره فررراممر مرررن ذلرررأ بفرررت  املررريم دلرررى اللريرررة الفصررريحة وب رررم ا دلرررى اللريرررة أي 

وقام ابن  حبدر ه  الري  وا شم  أ رع أي أ رع يف حف  ذلأ وف مه ، املرج 
 ويفعليمه وه يفتبطأ يف ذلأ وه يفتخل  د ه وا أدلم

 باب هاء الكناية
(158) 

لَ َها ُمْضَمٍر قـَْبَل َساِكٍن َومَ  َوََلْ َيِصُلوا َلُه التهْحرِيُك ِلْلُكلِِ ُوصِِ  ا قـَبـْ

قصررر لفرر  هررا فررروحبب أي هرراا ال ررمري إذا لقي ررا  رراكن   يف  رر  عميرر  القررراا 
من الصلة يفؤ ي إىل اعم  بني  اك ني ب  يفبقى اهلاا دلى حركت را فرمة كا رت أو  

أ وكرذا إذا كا رت الصرلة ألفرا وذلر، )ويه حببه امدلرى( -كسرب ومثاله )لعلمه الذدن(
يف فمري املؤ ث اجملم  دلى  لته هبا مطلقا فإن  لت ا حتذف للساكن بعررها حنر  

فق لرره و  دصررل ا هررا م ررمر درراا دشررم  ، )فأيااهررا املخررا ( -)مررن حتت ررا ام رراحب(
فمري املذكر واملؤ رث وإن كران لرلف القرراا واقعرا يف املرذكر فحسرمج فرأم ن إر  

إلطلق إه م فر  واحرر يف قررااب البرزي وه در  دلى هذا ا، اللف  فيه دلى دم مه 
فإ رره دقرررأ يف  رر حبب درربع د  رر  يفل ررى علصررلة ويفشررردر الترراا بعرررها فقررر و رر  قبرر  
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 رراكن يف قراايفرره وأمررا ق برر  ف  رر  قبرر  متحررر  وهررذا كمررا أ رره دصرر  مرريم اعميرر  يف 
دلى حبوادة يفشرردر التراا بعررها ، )فهلتم  يفف   ن( -ق له يفعاىل )ولقر ك تم  مت  ن(

وي رره أن اعمرر  بررني السرراك ني يف مثرر  هرررذا يررا ز فصرري  مررن حيررث اللريرررة من و ، 
فررإن قلررت فلررم ه ، وال ررالني( -اموم حرررف مررر والثرراين مرررعم ف رر  مررن عب ) ابررة

قلررت من اإل عرراا يف الررذدن متأ رر  هزا ، د  رر  حنرر  )لعلمرره الررذدن( ف رر  كررذلأ 
ب ، اعم  قبر  السراكن ملف يفلأ امل اف  وقر  بو هذا الفرق يف يفر   لة ميم 

قام وما قبله التحردأ أي والذي حتر  ما قبله مرن هرااا  امل رمر املرذكر الريت لريع 
بعررها  رراكن ف رر  القررراا دصررل ا بر او إن كا ررت م ررم مة وبيرراا إن كا ررت م سرر حبب 
وال مري يف و   دري  إىل ما م ا  ع  الذي وشر  و ر  للت ثرري ل ثررب امل افر  

وويره أ ر  ، )ولرتم دلرى  عره وقلبره( -ثرام ذلرأ )أمايفره فرأقربه(حن  كسر وقطر  وم
الصلة أن اهلاا حرف لف  فق ي علصلة لرف من ي ع حركته إه أن هذه الصلة 

)وملرا -)ف اكره كثرريب(-يففع  يف اهلاا اليت يف  ن من  فع ال لمة حن  )مرا  فقره كثرريا(
هراا ال رمري ومن هراا  من  لة مث  ذلأ قر يف هم يفث ية واعا مرلف، أن يف يه( 

ال مري ا م دلى حرف واحر ف ا مج أن يفق ج ومرا أيرروه مررج هراا ال رمري اهلراا 
ف ررر  م  ررر لة لل ررر  لتحرررر  مرررا ، يف ا رررم اإلشررراحبب إىل املؤ رررث حنررر  )هرررذه  قرررة ا( 

ب إن الصررلة يفسررقن يف ال قرر  كمررا ، قبل ررا وحتررذف د ررر السرراكن حنرر  )هررذه ال رراحب( 
وذلررأ من الصررلة زاي ب يف ،   إه املرر  يف فررمري املؤ ررث ذكررر  يف  ررلة مرريم اعمرر

اآللرررر لتتمررريم ويف ميررر  فشررراهبت الت ررر دن فحرررذفت كمرررا حترررذف مررر  ال رررم وال سرررر 
 ويفثبت م  الفت  كما يفبرم من الت  دن ألفا يف ال   

(159) 

َلُه التهْسِكُْي اِلُبِن َكِثريِِهْم َوِفيِه ُمَهاانً َمْعُه َحْفٌص َأخُ   و ِوالَ َوَما قـَبـْ

-وم رره-وإليرره-ودليرره-أي و رر  مررا قبلرره  رراكن هبررن كثررريهم وحررره حنرر  )فيرره
ودقلررر ه( فرررإن لقررر  اهلررراا  ررراك ا   دصررر  دلرررى مرررا  ررربو يفقردرررره حنررر  )إليررره -وايتبررراه
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وقرااب الباقني ب   الصلة يف ك  ما قبله  اكن ، )دعلمه ا( -)فأحباه اآلدة(-املصري(
ووافرررو ابرررن كثرررري هشررراا دلرررى  رررلة ، ك رررا ودلرررم ذلرررأ مرررن ال رررر من فرررر الصرررلة يفر 

يف  ررر حبب ، )أحبي ررره( بررر او دلرررى مرررا  ررر ذكره ووافقررره حفرررص دلرررى  رررلة )فيررره م رررا ( 
الفرقان بياا ف رذا معر  ق لره وفيره م را  معره حفرص أي مر  ابرن كثرري والر ها ب سرر 
الررر او واملرررر  عررر  املتابعرررة مصررررحب واهه وها مثررر  حبامررراه حبمررراا وهرررذه اللفهرررة قرررر كثرررر 

و ها يف قافية هذه القصيرب وهذا مع اها حيث ياا  ول ق فه دلي ا  قن يتزها وحب 
ومرررها دلررى مررا  رربو يفقردررره يف أيررذا العررل فق لرره وفيرره م ررا  مبترررأ ومررا بعررره اخلرررب 
والعا ر إىل املتبرإ حمذوف للعلرم بره أي وهرذه ال لمرة حفرص ألر  متابعرة هبرن كثرري 

وه أي ذو متابعرة هبرن كثرري يف مذهبره من  في ا فق له حفص مبترأ  ن ولربه ألر 
امل افقررة كاملتابعرررة أو هررر   ررراحمج متابعررة السررر ة يف قراايفررره وكررر  مررن أكثرررر مرررن شررر ا 

فإن قلت هر  ، (  )ق  هبن قيع أل  الرقيا ، وهزمه ياز أن دردى ألاه كق له 
قلرت هر  ، جي ز أن يفع   اهلاا يف معه إىل لف  )فيه م ا ( كما دقرام زدرر معره املرام 

يا ز من حيرث اللفر  ول  ره ممت ر  مرن ي رة أ ره در هم أن حفصرا وحرره دصرله  ون 
فمررن قرررأ علصررلة ، ابررن كثررري وإن حبيرر  ال ررمري يف معرره إىل ابررن كثررري زام هررذا الرر هم 

فعلى ام   وامكثر دلى يفر  الصلة يفيفا وهشاا وحفرص اعرا برني اللريترني وقير  
ما أمروا به( وإ ادا للخلو ما -ى )مإل فرد نقصرا علصلة يفط د  اللف  يفش يعا دل

 أودر به العا  

(160) 

َها فَاَعَترِبْ َصاِفياً َحلَ  ْه َمْع نـَُولِِْه َوُنْصِلْه َونـُْؤتِِه ِمنـْ  َوَسكِِْن يـَُؤدِِ

شرررع دررذكر مررا وقرر  فيرره اخلررلف بررني القررراا يف إ رر ان هرراا ال  ادررة م رره وهرر  
-ودرفررره-ويفيفررره-و صررله-وهرر  )  لررره دشرررب ألفررراظ يرراا  يف جسرررة دشررر م فرررعا

ودررره( كرر  واحررر يرراا -وأحبيرره-ودتقرره( ف ررذه  ررتة   د رررحب شرر ا م  ررا )ودررؤ ه-وألقرره
مريفني ف    تة أد ا )و ؤيفه( يف ثلثة م اف  ودرها أب  ب ر برن ماهرر  رتة دشرر 
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يف  ررر حبب البلرررر وكل رررا هرررااا  ك ادرررة ايفصرررلن عفعرررام حرررذفت ، م فرررعا فرررزا  )  درررره( 
ا علشررض أو ي ابره أو ل مرر و  درذكرها  راحمج التيسرري إه مفرقرة يف أوالرها لل رز 

أماك  ررا يف القررررن وكل ررا عررري أحبي رره كرران وايررمج الصررلة لل رر  لتحررر  مررا قبرر  اهلرراا 
ول ن در  فيه أمر رلر اقت رى ير از اإل ر ان فيره وير از القصرر دلرى مرا  ريأة 

 لمرا  املرذك حبب يف هرذا البيرت فصاحب في ا ثلثة أويه ولقر لفر  ال راظم حبإره ا عل
وهرذا مرن ، دلى ال ي ه الثلثرة فسر ن درؤ ه و  لره وو ر   صرله وقصرر ) ؤيفره م  را( 

د يمج ما ايففرو أي أن إرزب وأع ب رر درن دا رم وأع دمررو  ر   ا هراا ال  ادرة يف 
هررذه ال لمررا  امحببرر  مررن بررني العشررر املررذك حبب وهرر  يف  رربعة م افرر  )دررؤ ه إليررأ( 

دمران )  له ما يف ىل و صله( يف   حبب ال ساا ) ؤيفه م  را( م فر  يف م فعان يف رم 
فرإن قلرت مرن أدرن دعلرم أ ره أحبا  يف ردرر درؤ ه ، )حم دسرو( وم فرعان يف رم دمرران 

و ؤيفه ودا يفره يف مثر  ذلرأ أن دقر م معرا أو ايعرا أو حيرث أيفرى أو حنر  ذلرأ قلرت 
من بعه فإن مرا درذكره إطلقه ودرا يفقييره  م دلى ذلأ م ه ليع بع ه أوىل به 

يف أب اب ام  م ل سربته إىل امل افر  كل را  ر اا وهلرذا قرام )أحبي ره( و  دبرني أ ره يف 
  حبيفني وإررا حيترا  إىل ق لره معرا وايعرا يف فرر  احلرروف لر ل دهرن أن ذلرأ خمرتص 

وقر ياا يف بعه امل اف  ،  ا يف يفلأ الس حبب  ون عريها هذا ه  الريالمج من أمره 
و ىب( عحببر  )وأحبيرى( معرا -و شأ(  ت ودشر )دشأ-ام  م كق له )يفسؤ مقيرا يف

)وأقررررررأ( ثرررررل  و  دسرررررت دمج التقييرررررر يف هرررررذه امل افررررر  املسرررررتث اب فقرررررام بعرررررر ذلرررررأ 
)ومؤ رب( و  دق  معا فأطلو دلى ام   وياا اإلطلق يف الفرر  يف م افر  مر  

ل  ادررة لريررة حم يررة  رر اا وإ رر ان هرراا ا، دمرر ا احل ررم كررالت حباب وكررا ن دلررى مررا يفة 
 )وأشررب املراا مرا   حنر ه دطرن، ايفصلت   زوا أو عريه كق له وأ شره ابن ماهر 

و  دسرر   ا القررراا إه يف اجملررزوا كال لمررا  املررذك حبب ، إه من دي  رره  رري  وا د ررا( 
وويه اإل  ان يفشربيه هراا ال رمري علر  وواوه واي ره فأ ر  ت أو ا ر ثقلت  رلت ا 

فعر  يف مريم اعمير  أو و رلت ب يرة ال قر  وهرذه ال ير ه الثلثرة يفعرم فأ ر  ت كمرا 



 -127- 

أحرريتا أ را  ر  ت يف بي را دلرى احلررف ، ويف اجملرزوا وي ران رلرران ، اجملزوا وعرريه 
والثاين أ ا  ر  ت حلل هلرا حملره و بره بق لره  رافيا حرل دلرى ، افذوف قبل ا لل زا 

كا ررت قررر يرراا  دلررى لررلف    ررحة هررذه القرررااب وحسررن وي  ررا يف العربيررة وإن
املع رر   يف هررااا  ال  ادررة مررن التحردررأ والصررلة و ررافيا  عررت املفعرر م افررذوف أي 
لفها  افيا حلر ا أو د ر ن حراه مرن فادر  فرادترب أي ادتررب املرذك حب يف حرام  رفاا 
ذه ررأ وعط ررأ مررن ال فرررب م رره وحررلوب دباحبيفررأ يف ذكررر  ليلرره أو د رر ن حرراه مررن 

وف إن قرحبيفرره معرفررة أي فررادترب املررذك حب يف حررا  ررفا ه وحلويفرره مفعرر م فررادترب افررذ
ووي ره ، فيع   املع  إىل ما ذكر ه يف ال يه اموم أو أحبا  فادترب  هما  رافيا حلر ا 

مررا ذكررر ه مررن أ رره لفرر  يف هررذا البيررت ب يرر ه اهلررتلف الثلثررة يف هررذه ال لمررا  
 وحن ه وا أدلم وأح م

(161) 

ُهْم َوَعْن   َحْفٍص فَأَْلِقْه َويـَتهِقْه مَحى َصْفَوُه قـَْوٌم ِبُْلٍف َوَأَّْنَلَ َوَعنـْ

يف ، أي ودن من يفقرا ذكررهم ودرن حفرص إ ر ان ق لره يفعراىل )فألقره إلري م( 
والتقرررردر و رر ن فألقرره دررر  م ودررن حفررص في ررر ن دطفررا دلررى ق لررره ،  رر حبب ال مرر  

 زم م زلرة املسرمى  و  ن دؤ ه وقر يفقررا يف شررح اخلطبرة أن فرمري مرن يفقررا حبمرزه
بصرد  لفهه ه م زلة الرمز فل ذا ا  بني ال مري يف ود  م وبني ق له ودرن حفرص 
فصاحب دلرى إ ر ان فألقره دا رم ب مالره وأبر  دمررو وإرزب وق لره ودتقره مبتررأ ولريع 
دطفرا دلررى فألقرره والرر او مررن  فررع الرتلوب أحبا  ق لرره يفعرراىل يف  رر حبب ال رر حب )وخيررن ا 

ويفقرررردر ال رررلا فيررره وإ ررر ان ، املبتررررإ إرررى  رررف ه إىل رلرررر البيرررت  ولررررب، ودتقررره( 
ودتقرره دلررى حررذف م رراف أي أ رر ن هررااه أبرر  ب ررر وأبرر  دمرررو ولررل  دررن إررزب 
ملف د ه ف قص من الرمز املذك حب يف البيت السرابو حباو وهر  للر  وزا  يف فألقره 

اه اادرة أي  ف  إ  ا ه ق ا ملر  أي إر، ومع  إى  ف ه ، حباو وه  حفص 
ل رر  خمتلفررة وهرر  جسررة أويرره  رربو ذكرهررا ومعرر  أ رر   ررقاه ال  رر  وهرر  الشرررب 
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اموم وحسررن ا ررتعاحبب ال  رر  بعررر ذكررر الصررف  أشرراحب بررذلأ إىل أ ررم قررام ا يف  صرررب 
اإل رر ان  ررا ا شرررحت لرره الصررروحب ف ررذا معرر  ظرراهر هررذا ال ررلا واملرررا  بباط رره حبمررز 

ك  ما ياا م ه حن  ملفره ملف مرا ملف رم من القراا وق له مل  ليع حبمزا وكذلأ  
املرررا  م رره أن القرراحبئ املررذك حب قبل ررا التلفررت الروادررة د رره ف أ رره مررن يفتمررة ذكررره وأفررر  

وجي ز أن د  ن ال مري فيه ليتقره أي حبوج هرذا ، ال مري يف أ   حب ا دلى لف  ق ا 
دعر   دلرى الصرف  وهر  احلرف الق ا الرذدن إر ه ملرا ا رت بط ا مرن املعراين والف ا رر أو 

أليو أي إ ه مما د رحبه حفها له لرايت م إليره فرأ ل م وحبواهرم ب برني قررااب حفرص 
 هلذه ال لمة فقام

(162) 

ْسَكاِن )يُـ(ـْجَتلَ   َوُقْل بُسُكوِن اْلَقاِف َواْلَقْصِر َحْفُصُهْم َوَيَْتِْه َلَدى طه ِِبإْلِ

س ن القاف وحير  اهلراا أي قرااب حفص م فحذف امل اف دع  أن حفصا د
عل سررر مررن عررري  ررلة وهررذا معرر  القصررر وهرر  يفررر  الصررلة م ررا مررر وأ رر ن القرراف 

وقيرر  أيرررج دتقرره مرررج كترر  ، م ررا  رراحب  رلررر الفعرر  بعررر حررذف اليرراا لل ررزا 
فلما    ت القاف ، (  )فبا  م تصبا وما يف ر  ا، فأ  ن ال  ن يفيفا وأ شر 

أن ه دصرر  اهلرراا الرريت قبل ررا  رراكن إه يف ق لرره ذهبررت  ررلة اهلرراا من أ رر  حفررص 
يفعاىل )فيه م ا ( وبقيت كسرب اهلاا أماحبب دلى درو  اإل  ان يف القاف وام ر   
كسررها ولر ه هرذا املعر  ل يرمج فرم اهلراا من السراكن قبل را عرري ايا ف ر  مثر  م ره 

مرا أ ر ن وقي  كا ت اهلاا  راك ة يف قررااب حفرص كمرا أ ر   ا يف فألقره فل، ود ه 
القررراف كسرررر اهلررراا هلتقررراا السررراك ني وهرررذا فرررعي  إذ ه مقت رررى إل ررر ان القررراف 
دلررى يفقررردر  رر  ن اهلرراا ومن كسررر القرراف و رر  ن اهلرراا ألرر  مررن الع ررع فررل 

يف   حبب طه فلم درذكر اإل ر ان فيره ، مع  للعروم د ه وأما ق له )ومن يفيفه مؤم ا( 
امهر ازي درن ابرن درامر ودا رم وأيب  إه دن الس    يفبعرا لصراحمج التيسرري وذكرره

ومعررر  جيرررتل د هرررر إليررره عحبزا عرررري مسرررت  مرررن قررر هلم ، دمررررو وإرررزب حبإ رررم ا يفعررراىل 
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ايتليررت العررروأ دشررري إىل أن اإل رر ان حم رر  مسررط حب يف ال تررمج فررل د فررى لعرررا 
وق لرره لرررج طرره أي د رررها ، ذكررر بعرره املصرر فني لرره كررابن الفحرراا يف  ردررره وعررريه 

  اا رايهتا و ى   حبب هذا احلرف زاي ب يف البيان ه للتمييز إذ ليع عريهويف أث

(163) 

لَ   َويف اْلُكلِِ َقْصُر اَْلَاِء )كـ(ـاَن )لِـ(َسانَُه ِبُْلٍف َويف طه ِبَوْجَهْْيِ )بُـ(ـجِِ

دعرر  عل رر  ايرر  املفرراظ اجملزومررة مررن ق لرره و رر ن دررؤ ه إىل دتقرره وقصررر اهلرراا 
وق له عن لسا ه حبمز لقرال ن وهشراا ، صلة ودسمى أد ا اهلتلأ دباحبب دن يفر  ال

ومع رررراه يف الهرررراهر ايف ررررحت لريترررره وظ ررررر  قلرررره من قصررررر اهلرررراا لريررررة فصرررريحة  رررر اا 
، ايفصلت   زوا أو عريه أ شر الراين ل دشى اعا بني اللريتني القصر والصلة ق له 

وويه لريرة القصرر ، صباا( من الرد  ح  ه اع  ب وه ال )وماله من مر يفلير وماله
يف اجملررزوا ال هررر إىل احلرررف افررذوف قبرر  اهلرراا لل ررزا من حذفرره درراحب  ولرر  كرران 
م يرر  ا   يف  ررر  اهلرراا ل يررر   السرراكن قبل رررا دلررى مرررا يفقرررحب ف رررذا يف ييرره حسرررن ملرررا 
يرراا  القرررااب برره مررن القصررر يف اجملررزوا و  أت  يف عررريه لفقررر هررذه العلررة فيرره وق لرره 

هشررراا م ررره الرررذي دليررره ولررر  كررران اخلرررلف د ررره ودرررن قرررال ن لقرررام  ملررر  دعررر  درررن
ملف ما ول  كان دن ثلثة لقام ملف م وك  هذا قرر ا رتعمله يف  همره كمرا  ريأة 

والثررراين الصرررلة  ، أحرررريتا القصرررر وقرررر ذكرررره ، واخللررر  الرررذي درررن هشررراا وي ررران ، 
ن الذدن قراوا به كسا ر القراا وه جي ز أن د  ن اإل  ان م ه قر ذكر اإل  ان د

، وأما حرف طره ف  رله هشراا كسرا ر القرراا عرري الس  ر  ، و  دذكر هشاما مع م 
وويرره الصررلة حتررر  ، ولقررال ن وي رران القصررر والصررلة وه د رر ن اإل رر ان ملررا ذكررر  

وق لررررره بررررر ي ني متعلرررررو ، احلررررررف الرررررذي قبررررر  اهلررررراا وه  هرررررر إىل احلررررررف افرررررذوف 
ل أي وقررأ كليترا دشرري إىل أن القصرر أفشرا مرن  حذوف أي دقرأ حرفه بر ي ني  ر

اإل  ان يف لرية العرب كما يفقرا بيا ه وم ه فمري دلى حرف واحر  حي  ف ان 
ويف ايا اإلفرررافة ، وويررره أ ررر ا ا يفشررربي  ا عملررر  والررر او ، حمركرررا كالتررراا وال ررراف 
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يف طرره وجير ز أن د رر ن التقرردر واحلرررف الرذي ، وي ران الفررت  واإل ر ان و رريأيفيان 
    ب ي ني

(164) 

َوِإْســــَكاُن يـَْرَضــــُه )يُـ(ـــــْمُنُه )لُـ(ـــــْبُس )َط(ـــــيٍِِب ِبُْلِفِهِمــــاَ َواْلَقُصــــُر )فَـ(ـــــاذُْكْرُه 
 )نَـ(ـْوَفلَ 

أ ر  ه الس  ر  برل ، أحبا  ق له يفعاىل يف   حبب الزمر )وإن يفش روا درفه ل م( 
هر لفهره درن اإل ر ان للف وهشراا والرروحبي درن أيب دمررو وملف مرا وألررب بهرا

وجير ز يف ق لره والقصرر وي ران الرفر  ، عن مي ه لبع طيمج يفقردرا له وإزالة لل فرب د ره 
أو ، دلررى اهبتررراا ولررربه مررا بعررره أو حمررذوف أي والقصررر كررذلأ مي رره لرريع طيررمج 

)والسرراحبق -)الزا يررة والررزاين فايلررروا(، والقصررر مقررروا برره ف رر  قردررمج مررن ق لرره يفعرراىل 
وال صررمج بفعرر  م ررمر فسررره مررا بعررره والفرراا يف فرراذكره زا رررب  ، طع ا( والسرراحبقة فرراق

واخلل  الرذي للرروحبي هر  اإل ر ان ، (  )وإذا هل ت فع ر ذلأ فايزد ، كق له 
والصررلة والررذي هلشرراا اإل رر ان والقصررر ودلررم ذلررأ مررن ي ررة أ رره ذكررر هشرراما مرر  

املسرر     أ ررحاب القصررر يف أوم البيررت اآلة و  دررذكر الررروحبي مع ررم ف رران مرر 
 د  م وهم أ حاب الصلة و  فل حام وال  ف  ال ثري العطاا

(165) 

 )لَـ(ـُه )ا(لرُِّحُب َولِزِْلَزاُل َخرْياً يـََرْه ِِبَا َوَشرًّا يـََرْه َحْرفـَْيِه َسكِِْن )لِـ(ـَيْسُهلَ 

الرحرمج السررعة أشرراحب إىل شر ريفه و ررحته أي جيررر املتصرري ل صرررب القصررر حبحبررا 
 ق  ذلأ لرية وق ب يفعليلية فالذدن قصروا درفه إزب ودا م وهشاا و عة وماه من 

ب قرررام والزلرررزام أي و ررر حبب الزلرررزام دعررر  )إذا زلزلرررت امحب  ، مرررلف د ررره و فررر  ، 
وه  مبترأ و  ن لرربه والعا رر إىل املبتررإ ال رمري يف هبرا وأ ثره م ره فرمري ، زلزاهلا( 
،  ر ن وحرفيره  رفة هلمرا دفيرر التأكيرر مفعر م ، )لرريا درره( و )شررا درره( ، الس حبب 
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وإرا أكثر من هذا البيان و  د ت  بق له درره كمرا  رص دلرى ألقره ودتقره ودرؤ ه وعرري 
فتلأ   دذكر يف التيسري في ا ، ذلأ حذحبا من اليت يف   حبب البلر ق له )  دره أحر( 

ن د رر ن بررره للفررا وذكررره يف عررريه واهلرراا يف حرفيرره يفعرر   دلررى لفرر  الزلررزام وجيرر ز أ
مررن لررريا دررره وشرررا دررره برررم الرربعه مررن ال رر  ودعرر  لرفيرره هررااج ال  ادررة يف هررذا 
اللفرر  وكررأن ال يرره دلررى هررذا أن دقرر م حرفي مررا وإرررا وحررر حب ا دلررى دررره م رره لفرر  
واحر يف رحب وامل  يف ليس ل للتث ية أي ليس   احلرفان عإل  ان وجي ز أن د  ن 

ب قررام  ر ن حررريف هررذا اللفر  كمررا يفقرر م ، هبررا وشررا دررره  لررب الزلررزام ق لرره لرريا دررره
وقيرر  أشرراحب بق لرره ليسرر ل إىل ثقرر  الصررلة ه ررا مررن ، الررراحب هبررا زدررر ودمرررو أكرم مررا 

ي ررررة أن بعررررر كرررر  هرررراا م  مررررا واو فيلتقرررر  واوان يف ق لرررره درهرررر  ومررررن دعمرررر  درهرررر  
 رر ان ه  ررلة والعررا اي  من هررذه الصررلة إرررا ادتباحبهررا يف ال  رر  وأمررا ال قرر  فباإل

فإن قلت هذه امل اف  اليت  ص ، فيه عمي  القراا يف اي  اهلااا  وقر يفقرا ذكره 
قلت قر  بو اإلدلا هبرا يف ، لبعه القراا دلى إ  ا ا من أدن يفعلم قرااب الباقني 

ق لرررره ومررررا قبلرررره التحردررررأ لل رررر  و ررررل وهررررذه امل افرررر  املسرررر  ة كل ررررا قبرررر  هارهتررررا 
وا رتث  هرؤها ، قراا كل م دلى  لة اهلاا إذا حتر  مرا قبل را متحركا  ف أ ه قام ال

 هذه امل اف  فأ    ها وا أدلم

(166) 

 َوعى )نـََفٌر( َأْرِجْئُه ِِبَْلَْمِز َساِكناً َويف اَْلَاِء َضمٌّ )لَـ(ـفه )َد(ْعَواُه )َحـ(ـْرَملَ 

م  فرر أحبي ه م فعان يف امدراف والشعراا ومع  ودى حفر  أي حفر  مررل  
وهم ابن كثري وأب  دمرو وابن دامر أحبي ه هبمرزب  راك ة وحفر  البراق ن برل يترز ويترا 

و فر ، )ويفري  من يفشاا( -لريتان فصيحتان قرئ هبما ق له يفعاىل )ورلرون مري  ن(
يتررزوا اعميرر  دقررام أحبيررأ  اممررر إذا ألريفرره وبعرره العرررب دقرر م أحبييررت كمررا دقرر م 

 هري وق له عهلمز دؤلذ م ره أن قررااب البراقني ألطيت ويف فيت فل د مز ح اه اع
فرإن قلررت فيرره ، برل يتررز و  يف رن لرره حايرة إىل ق لرره  راك ا فإ رره قرر لفرر  بره كررذلأ 



 -132- 

قلت  رقت ول  ه دلبع ال ر إذ دلزا من ذلأ أن د  ن ال رر فرت  ، زاي ب بيان 
  ن اهلمرز كق لرره )ودط رررن( يف الطرراا السرر  ن )وامد رة( الررلا  رراكن )م سررأيفه(  رر

ودررذحبه يف ذلررأ أن ، يتزيفرره مررا  فإ رره فررر السرر  ن في ررا فررت  الطرراا والررلا واهلمررزب 
اهلمز ه   احمج ال ر ف ره ه يتز كما ذكر ذلأ يف )الصاب ني( و )امد رة( و  
دقرح يف ذلأ و فه اهلمز علس  ن وهذا كما أن احلركة فرها الس  ن وه دقرح 

دلررى مررا م ررر ه يف شرررح اخلطبررة و رراك ا يف ذلرأ ذكررره ال سررر وال ررم والفررت  مع ررا 
ولرر  قررام م ا رره في مررا ل رران ييرررا واحبيففرر  اإلد رراا املررذك حب أي يف ، حررام مررن اهلمررز 

، ب ذكررر أن ايرر  مررن يتررز أحبي رره فررم اهلرراا إه ابررن ذكرر ان فإ رره كسرررها ، امل فررعني 
ة وا تبعر  قراايفه ويف لم في را مرن ي رة أن اهلراا إررا يف سرر بعرر كسرر أو ايا  راك 

وقرر ادترذحب لره عن اهلمرز   ، وحق ا ال م يف عرري ذلرأ فأحبي ره مثر  م ره وز ره وأهبره 
دعتررر برره حررايزا لقب لرره اإلبرررام ف ررأن اهلرراا وليررت اعرريم امل سرر حبب أو كأ ررا بعررر ايا 

اموم أن ، ود ررع  هررذا اهدتررذاحب ويرر ه ،  رراك ة يف التقررردر لرر  أبرررلت اهلمررزب ايا 
يف )أ بررر  م و بررر  م( واحل رررم واحرررر يف فرررمري اعمررر  اهلمرررز معترررر بررره حرررايزا إباررراع 

الثررراين أ ررره كررران دلزمرره  رررلة اهلررراا إذ هررر  يف ، واملفررر  فيمرررا دريررر  إىل ال سرررر وال ررم 
الثالث أن اهلمز ل  قلمج ايا ل ان ال يه املختاحب فم ، ح مه كأ ا قر وليت اعيم 

ر اهلرراا مرر   رررد  اهلراا مرر   رررد  اليرراا  هرررا إىل أن أ ررل ا يتررزب فمرا الهررن  ررن د سرر
اهلمزب و يأة حتقيو ذلأ يف عب وق  إرزب ف رم اهلراا مر  اهلمرز هر  ال يره فل رذا 

واحلرمررر  ثبرررت معرررروف لررره يف ، قرررام فيررره لررر   دررر اه حررررمل واهلررراا يف  دررر اه لل رررم 
أي يف ط  الررد ج بره ، ام ودة مرل  أشاحب بذلأ إىل ظ  حب ويه ال م م  اهلمز 

وذكرر ابرن ير  يف كتابره افتسرمج قرام وحبوج درن ، ب به ما دبني حس ه وي  ب القراا
قرام ابرن ير  ، قام ابن ماهر وهرذا ه جير ز ، ابن دامر )أ ب  م( هبمزب وكسر اهلاا 

طردقررره أن هرررذه اهلمرررزب  ررراك ة والسررراكن لررريع لرررايز حصرررني د ررررهم ف رررأن ه يترررز 
 ب قرحب ذلأ ب ح  مما يفقرا وا أدلم قام، ه ا  أ ل 
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(167) 

ـــَواداً )ُد(وَن )َر(يْــٍب َوأَ  ــْلَها )جـ( ــرْيِِهْم َوِص ـــاَز َواْكِســْر ِلَغ ـــِصرياً )فَـ( ــِكْن )نَـ( ْس
 )لِـ(ـُتوَصلَ 

 صررريا حررام مررن فادرر  أ رر ن أي   رررا فررا زا به رر حب احل ررة وقررر يفقرررا ويرره 
اإل ررر ان وقررررأ بررره  ررر ا دا رررم وإرررزب وه يترررز يف قرااهتمرررا فصررراحب أحبيررره كألقررره ويترررا 

دمرو وافق ما دلى ألقه و  مي  ه اإل  ان يف أحبيه م ه د مز فف   دس  ا ما وأب 
اإل ررر ان اررر  برررني  ررراك ني ب قرررام واكسرررر لريرررريهم أي لريرررري الرررذدن فرررم ا والرررذدن 

وقررر م ررى ال ررلا يف قرررااب ابررن ذكرر ان ،  رر   ا وهررم  فرر  وال سررا   وابررن ذكرر ان 
ب ذكرر ، ن أ حاب اهلمرز و ف  وال سا   كسرا اهلاا ل سرب اعيم قبل ا إذ ليسا م

الذدن و ل ا اهلاا وهم أحببعرة اث ران مرن أ رحاب ال رم واهلمرز ويترا ابرن كثرري وهشراا 
واث ان من أ حاب ال سر بل يتز ويتا ال سا   ووحب  و لها بياا دلى أ رل ما 
يف  ررلة مررا قبلرره متحررر  وابررن كثررري و ررل ا برر او دلررى أ ررله يف  ررلة مررا قبلرره  رراكن 

  أ ررله يف يفررر   ررلة مررا قبلرره  رراكن فقررر وافررو ابررن كثررري دلررى وهشرراا وافقرره ولررال
مذهبه يف الصلة حباواين ك  واحر م  ما يف حرف واحر أحريتا يف  لة ال رم بر او 

واآللر يف  لة ال سر بياا وه  حفص يف )فيه م ا ( ، وه  هشاا يف هذا احلرف 
ا ف سررها مرن وقر يفقرا وأب  دمرو فم من عري  لة دلى أ له وقال ن قصر اهلرا، 

فاحلا رر  أن يف كلمررة أحبيرره  ررت ، عررري  ررلة دلررى أ ررله يف امل افرر  اجملزومررة كل ررا 
قرااا  ثل  م حاب اهلمز هبن كثري وهشاا ويه وميب دمرو ويه وهبن ذك ان 

ولل سرا   ووحب  ويره ولقرال ن ويره ، وثل  ملن   د مز لعا م وإزب ويه ، ويه 
بيرررت واحرررر يف ال صررر  اموم قررررااا  اهلمرررز  وقرررر اعرررت هرررذه القررررااا  السرررت يف

وأحبي ره مر  وال رم ، الثل  ويف ال صر  اآللرر قررااا  مرن   د مرز الرثل  فقلرت 
فابترررأ  بقرررااب ابررن ، وأحبيرره ف  رر   رر  يرر  حبفرر  قصررره بررل(  لررر  ررله  ع ل ررا

ذك ان و  أل  يفصحيف ا بريريها إذ ه مي ن يف م فع ا من ي رة الر زن شر ا مرن 
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سرت إه قررااب أيب دمررو وهر  مبي رة بعررها وقررااب قرال ن دلرى زحراف يف القرااا  ال
البيت وقرااب قال ن   بني يف رلر البيت م  أن   حبب ال تابة خمتلفرة فتعرني مرا ابتررأ 
برره هبررن ذكرر ان وا أدلررم وايرر  ال لمررا  اجملزومررة اخلمسررة دشررر يف  رر  عليرراا إه  

ويف أحبي ررره ال ي ررران مرررن و ررر  هرررامزا  ،كلمترررني درفررره ودرررره فإ مرررا د  رررلن علررر او 
والردمج الشرأ ، وق له ي ا ا حام من فاد   ل ا ، فبال او وعري اهلامز دص  علياا 
 وق له لت    من حما ن ال لا

 باب المد والقصر
(168) 

 ِإَذا أَِلٌف َأْو اَيُؤَها بـَْعَد َكْسَرٍة َأِو اْلَواُو َعْن َضِم َلِقي اَْلَْمَز ُطوِِالَ 

د  فع  م مر فسره ق له لقر  اهلمرز أي إذا لقيرت املر  اهلمرز واهلراا أل  فا
يف ايلها يفع   دلى امل  م ا ألت ا يف املر أو يفع   دلى حروف اهل اا للعلرم هبرا 
وق له دن فم أي بعر فم من دن للم اوزب وأ  ن الياا يف لق  فروحبب وال رمري 

ع  ط م مر من حرف املر كلما يف ط م احلرف املر مطلقا أي الذي لق  اهلمز وم
طرر م از ا  مرررا وقررر يفقرررا أن حررروف اهل رراا جيرر ز أت يث ررا ويفررذكريها فل ررذا أ ررث يف 
ق لرره ايلهررا وذكررر يف ق لرره لقرر  اهلمررز طرر م وذكررر يف هررذا البيررت حررروف املررر الثلثررة 
وهرررن املررر  واليررراا والررر او و  دقيرررر املررر  م رررا ه يفقررر  إه بعرررر فتحررره وقيرررر اليررراا 

ب قررربل والررر او ب رررمة قبل رررا من كررر  واحررررب م  مرررا جيررر ز أن دقررر  قبل رررا فتحرررة ب سرررر 
و  أب( ولذلأ ح م  يأة وشرض الياا وال او أد ا أن د     اك ني وأما -)ك ي ة

، وأمررا ألتاهررا فبشرررطني ، املرر  فررل يف رر ن إه  رراك ة فررامل  ه دررزام حرررف مررر 
مررا مررن ي سرر ما قبرر  اليرراا كسرررب والثرراين أن د رر ن حركررة مررا قبل ، أحررريتا السرر  ن 

وقبررر  الررر او فرررمة فحي  رررذ د ررر  ن حرررريف مرررر حنررر  قرررام وقيررر  ودقررر م د طرررو يف هرررذه 
فرإذا ايففرو وير   يترز بعرر أحرر هرذه احلرروف طر م ، الثلثة بعرر القراف  ررب ب ها 
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ذلأ املر ا تعا ة دلى ال طرو عهلمرز حمققرا وبيرا  حلررف املرر ل فرا مرن  رق طه د رر 
ا رره و ررع بة اهلمررز بعررره وهررذا درراا عميرر  القررراا إذا كرران ذلررأ يف كلمررة اإل ررراع خلف

واحرررب  ررص دلررى ذلررأ اادررة مررن العلمرراا املصرر فني يف دلررم القرررااا  مررن املرياحببررة 
وبع  م ، واملشاحبقة وم  م من أيرج فيه اخللف املذك حب يف كلمتني دلى ما  يأة 

 ياا دلى ال او وا أدلم وأح مالتاحب يفف ي  امل  دلى ألتي ا يف املر ويفف ي  ال

(169) 

َفِصْل فَاْلَقْصُر )يَـ(ـاِدْرُه )َط(ـالِباً ِبُْلِفِهماَ )يُـ(ـْرِويَك )َد(رًّا َوُُمَْضلَ   فَِإْن يـَنـْ

أي فإن د فص  املذك حب بع ه من بعه واملذك حب ه  أن دلقرى حررف املرر يترزا 
فاملتص  أن دلتقيا يف كلمة ، وه  يف ا طلح القراا دلى فربني متص  وم فص  ، 

وامل فصررر  أن دلتقيرررا وحرررروف املررر رلرررر كلمرررة واهلمرررز أوم  ، واحرررب وقرررر  ررربو ذكررره 
فرالقراا فيره ، كلمة ألرج ودسمى مر حرف حلرف وهذا ه  املذك حب يف هرذا البيرت 

ومر  م مرن   دطر م املرر بر  ، دلى قسمني م  م من يرج دلى املر كمرا يف املتصر  
حرف املر مرن املرر الرذي فيره إذا   دصرا ف يترزب ف رذا هر  الرذي اقتصر دلى ما يف 

درب د ه علقصر و ر اا يف ذلرأ حررف املرر املر ر ا يف املصرح  والرذي   در رم لره 
واي ر ا(   در م يف كر  كلمرة عرري ألر  واحررب هر   ر حبب اهلمرزب -  حبب حن  )هاأ تم

)ومر  م -)بره أن د  ر ( وأل  هاواي حمذوفة وحن   لة هاا ال  ادة ومريم اعمر  حنر 
جيرررري اممرررر فيررره كريرررريه مرررن املرررر والقصرررر دلرررى مرررا يفقت ررريه مرررذاهمج القرررراا ، أميررر ن( 

فالررذدن قصررروا هررم ابررن كثررري والس  رر  وكررذا قررال ن والررروحبي دررن أيب دمرررو مررلف 
والبرراق ن دلررى املررر و  دررذكر  رراحمج التيسررري القصررر دررن الررروحبي ف رر  مررن ، د  مررا 

ومرر  م مررن  قرر  ، ه عررريه دلررى مررا  قل رراه يف الشرررح ال بررري زاي ا  القصرريرب وقررر ذكررر 
وويرررره القصررررر اه فصررررام من ل رررر  كلمررررة ح ررررم ، اخلررررلف دررررن أيب دمرررررو  فسرررره 

ومرر  م مررن ح ررى دررن ، اه ررتقلم فلررم دقرر  اهلتقرراا ق يفرره إذا كرران يف كلمررة واحرررب 
وقررررر ذكررررر اادررررة مررررن املصرررر فني يففصرررريل بررررني ، ابررررن كثررررري املررررر يف كلمررررة الشرررر ا ب 
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أ حاب املر ف ع  بع ر م أطر م مررا مرن بعره و  دتعرر  الشريا الشراطت حبإره 
وح ى د ه الشيا أب  احلسن حبإه ا يف شرحه أ ه كران دررج ، ا يف  همه لذلأ 

وجي ز يف ق له فالقصر الرف  ، يف امل فص  مريفني ط ىل ل حب  وإزب وو طى ملن بق  
مرررن اهلررراا يف ع حبه أي ع حبه طالبرررا  وال صرررمج أيررر   ودرودرررأ الرررة مسرررتأ فة أو حرررام

مررررواي في ررر ن طالبرررا حررراه مرررن الفادررر  ومررررواي حررراه مرررن املفعررر م حنررر  لقيتررره مصرررعرا 
وجي ز أن د  ن درودأ ي اع ل مرر يف ع حبه و  جيزمره فرروحبب و حبا مصررحب ، م حرحبا 

يف م فرر  احلررام أي  احبا وخم ررل دطرر  دليرره ويتررا حرراهن مررن فادرر  درودررأ العا ررر 
والررحب اللرنب ، القصر دقرام  حب  ال اقرة و حب ال ررع عللرنب دررحب ودررحب  حبوحبا و حبا دلى 

وأل رررلت الشررر ا ف ررر  خم ررر  إذا بللتررره ،  فسررره أد رررا و حب  السرررماا كثرررر مطرهرررا 
واخل رر  ال بررا  ال ررادم وكرر  هررذا ث رراا دلررى القصررر أي ، وشرر ا ل رر  أي حبطررمج 

وهررر  ، ا تحسرررا ه  ع حبه درررثل  لررره  ررررحب   رررا دررررحب مرررن ف ا رررره ود سررر مج مرررن معررراين
 التياحب املرب  ب مث  القسمني فقام

(170) 

َها َأْمُرُه ِإََل   َكِجَئ َوَعْن ُسوٍء َوَشاَء اتَِِصالُُه َوَمْفُصولُُه يف أُمِِ

أي ايفصررام اهلمررز لرررف املررر يف كلمررة واحرررب مثرر  يررن يف ق لرره )ويررن د م ررذ 
وثلثرة ، و يفعفر  درن  ر ا( ف ذا مثام الياا ومثله   ا هبم وال او كق له )أ،    م( 

قررررروا املرررر  يف حنرررر  شرررراا ويرررراا ب مثرررر  املفصرررر م وهرررر  اهلتقرررراا يف كلمتررررني بق لرررره 
)اي برررر  ر ا( -ف ررررذا مثررررام اليرررراا ومثلرررره )أوىل أي حررررة(،  رررربحا ه )يف أم ررررا حب رررر ه( 
ومثررر  الشررراطت حبإررره ا بق لررره أمرررره إىل ، )قرررال ا رم رررا( -والررر او حنررر  )قررر ا أ فسررر م(

ومثلره دلرى قررااب وحب  ، واو الصلة اليت ه حب رم هلرا يف املصرح  كريريهرا إدلما عن 
-)إ را إذا يراا (-ومثام امل  )ه إلره إه ا(-دلي م  راييف ا-وعريه إ م  أ أ

وفرراق دلررى ال رراظم متثيرر  املرر  مررن القررررن يف هررذا البيررت ، )ه أدبررر مررا يفعبرررون( 
ه أم ررا أمرره من الريرر  يفصر در املثررام  وإن كران حا رل مرن اعرره برني املثرالني يف ق لر
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كما أ ه يف بيت رلر  يأة مث  عوهل يف رلر عب اهلمز املفر  فقام كرآ ا أوهرل 
ولرريع أوهرر  يف القررررن واهلرراا يف ايفصرراله ومفصرر له حلرررف املررر ومفصرر له مبترررأ ومرررا 
بعرره اخلرررب دلررى حرذف م رراف أي مثرر  هرذا اللفرر  وعلررن مرن قررام اخلرررب يف اعرراحب 

روحب أي مسررتقر يف املررذك حب من يف أم ررا   دقصررر برره يف البيررت إه ح ادررة مررا يف واجملرر
القرررررن ويف حنررر  ق لررره يفعررراىل )هرررؤها( مرررران مرررر ألررر  هرررا مرررن امل فصررر  ومرررر املررر  

 املريب من املتص  فادلم ذلأ وا أدلم

(171) 

 َوْرش ُمَطوهالَ َوَما بـَْعَد ََهٍْز ََثِبٍت َأْو ُمَغريهٍ فـََقْصٌر َوَقْد يـُْرَوى لِ 

أي والرذي وقر  مرن حرروف املرر بعرر يتررز  ر اا كران ذلرأ اهلمرز  بترا أو مريررريا 
ودعرر  علثابررت البرراق  دلررى لفهرره و رر حبيفه وعملريررري مررا حلقرره  قرر  أو يفسرر ي  أو إبرررام 

ويفقررردر ال ررلا فررإن ا ع ررع مررا ذكررر ه ف قرر  حرررف املررر بعررر اهلمررز ، دلررى مررا  بي رره 
ملتصر  من حررف املرر ه دقر  أوم كلمرة ه رتحالة ذلرأ مرن وهذا ه د ر ن إه يف ا

فق له وما مبترأ ولربه ق له فقصر أي ف   ذو قصر أو فح مه قصر ، أي      ه 
و للت الفاا ملا يف املبترإ من مع  الشرض وهذا القصر عمي  القراا وحب  وعريه و  

 قرام أو قرر درروي دذكر ابن ماهر دن أحر للف ذلأ وه دامة كتمج العراقيني ب
ذلررأ لرر حب  مطرر ه أي ممرررو ا مرررا طرر دل قيا ررا دلررى مررا إذا يفقرررا حرررف املررر دلررى 

و ررررص دلررررى املررررذك حب ابررررن شرررررد  وابررررن الفحرررراا و رررراحمج الع رررر ان وم رررر  ، اهلمررررز 
وامل روي وعريهم من املرياحببة واملصردني يف مص فاهتم وويره القصرر دررا املعر  الرذي 

 لى اهلمز وا أدلمميله مر حرف املر إذا يفقرا د

(172) 

 َوَوسهطَُه قـَْوٌم َكآَمَن هُؤاَلِء آَِلًَة آتى ِلإْلَِيَاِن ُمثِِلَ 

أحبا  و ن املر ل حب  يف ذلأ اادة لي  ن املر يف هذا ال  ع أق  م ه فيما إذا 
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يفقرررا حرررف املررر دلررى اهلمررز له رر حب الفرراحبق بي  مررا و  دررذكر  رراحمج التيسررري عررريه 
لررر  امهررر ازي وعرررريه وه مرررا   مرررن أن د ررر ن لفررر  قررر ا يف بيرررت وذكرررره أد رررا أبررر  د

الشرراطت حبإرره ا حبمررزا خلررل  دلررى ا ررطلحه كمررا قررام فيمررا م ررى إررى  ررف ه قرر ا 
ف ان د بري  له أن يفة بلفر  دزدر  هرذا اهحتمرام حنر  أن دقر م وعملررب ال  رطى أو 

القصررر كسررا ر  دقر م وو ررطه أد را كررآمن فقرر  رراحب لر حب  ثلثررة أويره يف هررذا ال ر ع
ب مثرر  مررا فيرره هررذه امويرره عحببعررة أمثلررة اث رران ، القررراا واملررر املت  ررن واملررر الط درر  

في ما اهلمرز  برت ويترا رمرن وأيفرى وبعرر اهلمرز ألر  ومثرام مرا بعرره واو أوحرى وأوة 
وإن كرران اهلمررز يف بعرره ذلررأ ، )وإدترراا ذي القرررىب( -ومثررام مررا بعررره ايا )إدلف ررم(

ركترررره دلررررى السرررراكن قبلرررره فيصررررري مررررن عب اهلمررررز املريررررري حنرررر  )قرررر  جيرررر ز أن يفلقررررى ح
واث رران مررن أمثلررة ال رراظم في مررا اهلمررز مريررري أحررريتا )لرر  كرران ، )مررن رمررن( -أوحرر (

فقرررااب وحب  إببرررام يتررزب رهلررة ايا يف ال  رر  بعرررها ألرر  ف رر  حرررف ، هررؤها رهلررة( 
اللا وحن  )ياا رم ل ض(  مر بعر يتز مريري والثاين لإلميان ب ق  حركة يتزب إميان إىل

دس   وحب  يتزب رم بني بني فالياا من إميان وامل  من رم بعر يتز مريري وبعره ، 
مررن درررج املررر   دررذكره بعررر اهلمررز املريررري ووي رره درررا اهلمررز وويرره املررر يفررر  اهدترررا  
علعاحب  فال ي ان يا زان يف قصر حرف املر قب  اهلمز املريري دلى ما يفة يف عب 

ب إن بعرره القررا لني ، زيفني مررن كلمتررني فقصررر حرررف املررر بعررر اهلمررز املريررري أوىل اهلمرر
 عملر يف هذا ال  ع قر ا تث  ا له م اف  فلم ميروها وقر ذكرها ال اظم فقام

(173) 

 ِسوى اَيِء ِإْسَراءِيَل َأْو بـَْعَد َساِكٍن َصِحيٍح َكُقْرآِن َوَمْسُئواًل اْسَأالَ 

ر امل  قب  اهلمزب والياا بعرها فمر امل  مرن عب يف كلمة إ را ي  حرفا م
املتصرر  ومررر اليرراا مررن هررذا ال رر ع املخررتص لرر حب  وأكثررر مررا  رر ا كلمررة إ رررا ي  بعررر  
كلمة ب  في تم  ثل  مرا  مر اي ب  من امل فص  ويف إ را ي  مركن م  ط م 

فيره ، اوا أعهرم( فرإن قلرت )ف را، ال لمة وكثرب  وحبها فا تث  مر الياا يفيفرا فر   
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أد ررا ثررل  مرررا  فمررر املرر  قبرر  اهلمررزب مررن املتصرر  ومررر الرر او هلمررزب أعهررم مررن 
قلررت مرررها ملررا بعرررها ومررا ، امل فصرر  ومرررها لل مررزب قبل ررا مررن ال رر ع املخررتص لرر حب  

قبل را متحرر فتررلل فلررم دبرو إه مرركن وأو يف ق لره أو بعررر  راكن  عر  الر او كمررا 
يتررز ال  رر  أحبا  ومررا بعررر  رراكن ب حررذف امل  رر م اكتفرراا  قرام بعررر ذلررأ ومررا بعررر

بصرلته دعرر  وا رتث  ا مررن ذلرأ مررا وقر  مررن اهلمرز الررذي بعرره حرررف مرر بعررر  رراكن 
 رحي  أي لريع لررف دلرة مثر  يرااوا واملر او ب و ر ر  وال بيرني فرإن املرر يف كرر  
ه هررذا م صرر ص دليرره والررذي قبلرره  رراكن  ررحي  حنرر  قررررن وظم رران ومسرر  ه ودللرر  

اموم أ ره ، عن اهلمزب معرفرة لل قر  إىل السراكن قبل را وهرذه دلرة فا ررب مرن وير ه 
الثرراين أ رره فيمررا حتقررو فيرره ال قرر  ميررر ، لرريع مررن مررذهمج وحب  ال قرر  يف كلمررة واحرررب 
الثالررث أ ره م قرر   عملر او ب فررإن ، حنر  لإلميران فمررا الهرن  ررا دتر هم يرر از  قلره لريرة 

م   والراين يف كتراب اإلجيراز دلرى مررها فع رري  ال ق  في ا  ا غ كقررن وقر  ص
أن دلة ا تث ا ه مش لة وأن ال اظم  به دلى ذلأ يف ق له ا أه وه  فع  أمر مؤكرر 
عل رر ن اخلفيفررة ب أبرررم م  ررا ألفررا يف ال قرر  ك هررا ر لرره  ررلفت أي ا ررألن دررن دلترره 

 والث د  ا واكشف ا ب ذكر عق  املستث  فقام

(174) 

  ََهِْز ْلَوْصِل إيِت َوبـَْعُضُهْم يـَُؤاِخذُُكُم آالَن ُمْستَـْفِهماً َتلَ َوَما بـَْعدَ 

-ما  ع  الذي مروحبب اف  دطفا دلى إ را ي  وق له إدت مث  )ردرت بقرررن(
إذا ابترررأ  هبررذه ال لمررا  وحن هررا وقرر  حرررف ، )أو متررن( -)إدررذن  (-)ادترر ا  ررفا(

بررم مرن اهلمرزب الريت هر  فراا ال لمرة مرن  املر بعر يتز ال    وحرف املر يف اعمير 
ريفى ورذن ورمن وهلذا إذا و لت ال لمة  ا قبل ا ذهبرت يترزب ال  ر  و طقرت بفراا 
ال لمررة يتررزب يف م فرر  حرررف العلررة ف يرره يفررر  املررر ظرراهر وهرر  أن أ رر  أحرررف املررر 

وذكر بعه املص فني يف مره وي ني ودلرة املرر ، يتزب ومن يتزب ال    قبله داحبفة 
وايففقرررر ا دلرررى م ررر  املررررر يف ، ل هرررر إىل  ررر حبب ال لمرررة اآلن واإلدرررررا  درررن ام ررر  ا
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املرر  املبرلررة مررن الت رر دن بعررر اهلمررزب حنرر  لطررأ ومل ررأ ومرراا وعثرراا وأمررا حنرر  )حبأج 
ممرا حرذف م ره حررف العلرة لسراكن بعرره ، )ويفبر لا الرراحب( -)ويفراا اعمعان(-القمر(

لعلرة ومر يفره مير  اهلمرزب قبلره ف رذا يف ال    فإذا وقفت دليه وقفت دلرى حررف ا
وزا  ، رلر ما ا تث  بعر يتز  بت وهرذا رلرر عب املرر والقصرر يف كتراب التيسرري 

 احمج القصيرب دليه يف هذا الباب من ق لره وبع ر م دؤالرذكم إىل رلرر ق لره ويف 
ب ذكررر ، واو  رر ر  البيررت إه أن الررراين ذكررر مررر حنرر  شرر ا و رر ا يف أوم البقرررب 

ظم مررا ا ررتث  مرررن هررذا ال رر ع بعرررر يتررز مريررري فلررم ميرررر لرر حب  فقررام وبع ررر م أي ال ررا
وبعرره أهرر  ام اا ا ررتث  لرر حب  م افرر  ألررر ليسررت يف كترراب التيسررري كامل ررروي 
وم   واحلصري يف قصيريفه وحممر بن شرد  يف كتاب التذكري قام و  مير د الذكم 

 املرر  الرريت بعررر الررلا وقررام يف امل فررعني يف درر  ع أدرر ، )ورهن( -)ودررا ا اموىل(
أبرر  دمرررو الررراين يف كترراب اإلجيرراز أارر  أهرر  ام اا دلررى يفررر  زاي ب مت ررني يف ق لرره 

حيث وق  وكرأن ذلرأ د ررهم مرن ، )وه د الذكم ا( -)وه يف الذ (-)د الذكم(
قلررت فقرر  رص الرراين دلررى أن ا رتث اا د الرذكم ممر  دليرره ، والرذ  عرري م مر ز 

كرررره يف كتررراب التيسرررري ب قرررام وزا  بع ررر م ثلثرررة أحررررف يف رهن يف ف ررران دلزمررره ذ 
امل فعني يف د  ع ودا ا اموىل يف ال  م قلت ف ذه الثلثرة هر  الريت يعل را الرراين 
من ا تث اا بع  م فأ ل  الشاطت في ا دؤالرذكم ملرا حبأج بعره املصر فني قرر قر را 

ذكرره لر ل دتر هم يصيصر ا برذلأ هبن و  دذكر ا تث اا ما يفصررف م  را وكران دلزمره 
ب قررررام رهن مسررررتف ما أي هرررر  مررررن الررررة مررررا ا ررررتث  بع رررر م ويفررررل لرررررب وبع رررر م 
ومسررتف ما حررام مررن فادرر  يفررل أي وبع رر م يفررل دؤالررذكم كيرر  مررا وقرر  ورهن يف 
حام ا رتف امه بره ودرا ا اموىل بريرري مرر و م دلرى هرذا التقرردر ك  ره دعرر يف يفعررا  

  وجيرر ز أن د رر ن مسررتف ما حرراه مررن اآلن ملررا كرران اه ررتف اا مررا ا ررتث  مررن املمرررو 
وفيرره مررركن   دبررني ، فيرره وجيرر ز دلررى هررذا أن يف رر ن اهلرراا مفت حررة أي مسررتف ما برره 

والثا يررة بعررر الررلا وهرر  املسررتث اب بررني ، املسررتث  م  مررا إحرررايتا بعررر يتررزب اه ررتف اا 
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يه ا تث ا ه ا تثقام اعم  برني وو ، ذلأ امل روي وابن شرد  كما  قل اه من كلمه 
مريفني من هذا ال  ع املختص ب حب  يف كلمة واحرب وه  هري لذلأ فمر بعر اهلمزب 
اموىل الثابتة ويفر  املر بعر الثا ية املريرريب عل قر  وأمرا )رآلن لفر  ا در  م( فلريع 

البيرت فيه إه مرب واحرب واح ز بق له مستف ما درن هرذا وحنر ه من مرا لفر  بره يف 
مي ن قراايفه ع تف اا قب ا خلنب مفراديلن و همرت أ  بيترا  طقرت فيره  را ه حيتمر  
عري اه تف اا وأ حبيت دؤالذ م  اجملم  دليه يف اه تث اا دلرى مرا ذكرره الرراين و  
أقيررره عل ررمري ليشرررم  امل افرر  كل رررا وأوفررحت مرررا بعررر يترررز ال  رر  عن ذلرررأ يف 

 )وما بعر يتز ال    براا كادت م ، عدت فقلت حام اهبتراا و رحت علتمثي  
أي م ف  اه رتث اا يف رهن قصرر لفه را هم را ، دؤالذ زا  البعه رهن قصر ه( 

وهرر  يفررر  املررر بعررر اهلمررزب الثا يررة امل قرر م حركت ررا إىل الررلا ففرر  البيررت الررذي  همترره 
وذكررر البرررا جسررة أشررياا فايفررت بيررت الشرراطت حبإرره ا وهرر  يفصرررد  التمثيرر  عبررت 

وإ حبا  دؤالذ م  املستث  املتفو دليه ويفعردته من ال مري ليعم وبيان م فر  املسرتث  
 من اآلن ب متم املستث  فقام

(175) 

يِع اْلَباب قَاَل َوقـَوهالَ   َوَعاًد اأْلُوَل َواْبُن َغْلُبوَن طَاِهٌر بَِقْصِر مجَِ

اب وحب  فلفر  هبرا دلرى قررااب   دسم  له ال هم أن دلفر  بعرا ا اموىل دلرى قررا
وأما قرااب وحب  فبإ عراا الت ر دن يف الرلا بعرر ، إزب إذا وق  دلي ا يف بعه ال يه 

من ،  ق  حركة اهلمزب إلي ا فلم مير واو ل ىل ه ا وإن كان ميرها يف ) رريهتا اموىل( 
ظراهرا احلركة ه ا  احب  كاللزمرة مرن أير  الت ر دن في را ف رأن ه يترز يف ال لمرة ه 

وه مقرحبا فإن وقفت ل حب  دلرى درا ا فتلرأ يف ابترراا لر ىل مرذهبان املرر إن   يفعترر 
علعررراحب  ويفركررره إن ادترررر   هبرررا ذكريترررا امل رررروي وق لررره وابرررن علبررر ن مبتررررأ وطررراهر 
دطرر  بيرران ميررزه بررذلأ مررن أبيرره كرر  واحررر م  مررا دقررام لرره ابررن علبرر ن وكليتررا مررن 

ب مصررر   كتررراب )اإلحبشرررا ( وشررريا أيب حممرررر دلمررراا القررررااا  املصررر فني في رررا فرررام
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م ر  برن أيب طالرمج وهر  أبر  الطيرمج دبرر املر عم برن دبرر ا برن علبر ن احللرت  زدر  
مصرررر واب ررره أبررر  احلسرررن طررراهر برررن دبرررر املررر عم وهررر  مصررر   كتررراب الترررذكرب وشررريا 
 رراحمج التيسررري وق لررره دقصررر ايررر  البرراب متعلرررو بقررام وقرررام هرر  لررررب املبترررإ أيفرررى 

به ود   مي  الباب ك  ما كان حرف املر فيه بعر يتز  بت أو مريري  بذلأ وألذ
وقرر ه دطرر  دلررى قررام أي وقرر م وحبشررا بررذلأ أي يعلرره هرر  املررذهمج لرره ومررا  رر اه 
علطا وويتا قر قرحب ذلأ يف كتاب التذكرب فأحسرن ومرا قرام بره ابرن علبر ن هر  احلرو 

، د ره حبإ مرا ا يفعراىل  وه  التياحب  ظم القصيرب يف مرا ألرربين الشريا أبر  احلسرن
وعلب ن ا م مشتو من الريلبة وه  يف الز ة كحمرون من احلمر و عرون من السعر 
وا ررررتعمله ال رررراظم ه ررررا عررررري م صرررررف ويف عب اهلمررررز املفررررر  م صرررررفا والرررر هم حيتمرررر  

وقر  ق  ابن برهان يف شررح )اللمر ( درن أيب دلر  أن إررون ميت ر   ررفه ، اممردن 
ت ت إرون مصروفا وعري مصروف يف بيت واحر فقام ابرن ير  يف ووق  يف  هم امل

شرحه يفر   رف إرون فروحبب وقر أيازه ال  في ن فرم هذا ال لا دلى أن حبأي 
ابن ير  فيره الصررف فتحصرل ا دلرى وي رني يف إررون وعلبر ن مثلره فالصررف حبأي 

 أيب الفت  ويفركه حبأي شيخه أيب دل  حبإه ا وا أدلم

(176) 

لوَ   َعْن ُكلِِِهْم ِِبْلَمدِِ َما قـَْبَل َساِكٍن وِعْنَد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجَهاِن ُأصِِ

أي ومررا وقرر  مررن حررروف املررر قبرر   رراكن فح مرره املررر دررن كرر  القررراا ف ررذه 
اعملررة معط فررة دلررى ق لرره ومررا بعررر يتررز  بررت أو مريررري فق لرره مررا قبرر   رراكن مررا فيرره 

عراحبدن قبلره مرر  مرروحبه وعملرر ودررن كل رم فأد مررا  عر  الرذي وهرر  مبتررأ لرربه أحررر ا
قرحبيفه لربا دلقت اآللر بره فرإن يعلرت اخلررب عملرر كران التقرردر والرذي قبر   راكن 
مقروا عملر درن كل رم وإن قلرت اخلررب درن كل رم قررحب  مرروّي درن كل رم عملرر ولر ه 

  بعرر حررف وادلرم أن السراكن ال اقر، الباا يف عملر ل ران مرا قبر   راكن مفعر ه بره 
املرررر كحبب د ررر ن مررررعما وكحبب عرررري مررررعم واملررررعم دلرررى فرررربني وايرررمج اإل عررراا لريرررة 
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-)وأحترررراي ين(-)والطامة()وال ررررالني(-)والصررررالة(-ويررررا زه فال ايررررمج حنرررر  ) ابررررة(
ورلررذكردن )را لررري( واعررا ز حنرر   -وأحت رر    -وال ررالني  -)والررذكردن( )والطامررة 

، إت رررا( دلرررى قررررااب أيب دمررررو )وه يفعررراو  ا( ) صررريمج بر -)امبرررراحب لفررر (-)ال تررراب(
دلرررى قرررررااب البررررزي والسرررراكن عررررري املررررعم حنرررر  مررررا يفة يف فرررر ايف  السرررر حب )ورآلن( يف 

يف قرررااب مررن أ رر ن وكررذا مررا يفة يف ، )وحميرراي( -م فررع  درر  ع وكررذا )والررلاي(
ك حب وشررض اإل عراا املرذ ، )وشراا أ شرره( -قرااب وحب  من اإلبررام يف حنر  )اأ رذحبهتم(

أن د ررر ن يف كلمرررة أو واقعرررا بعرررر التقررراا ال لمترررني كمرررا مثل رررا مرررن قررررااة أيب دمررررو 
والبزي فإن كان اإل عاا يف ال لمة الثا ية  ابقا هلتقا  ما مستمرب حالره دلرى ذلرأ 

)وقرال ا -فإن حروف املر حتذف حي  ذ وه دق   عملر في ا حن  )إذا الشرمع كر حب (
)وقرررال ا -وكرررذا السررراكن عرررري املررررعم حنررر  )وإذا اعبرررام(، )واملقيمررر  الصرررلب( -ايرررذ(

فق له ما قب   اكن ليع دلرى إطلقره ، )وم  م من لسف ا به امحب ( -احلمر ا(
ق لره ود رر  ر  ن ال قر  ، ب  خيتص  ا كان من ذلأ يف ك  ما دعر كلمة واحرب 

فسرر   ه دعرر  إذا كرران السرراكن بعررر حرررف املررر إرررا  رر  ه ال قرر  وقررر كرران حمركررا ، 
درراحب  ف رر  ميررر ميلرره م رره  رر  ن يف اعملررة أو ه ميررر  هرررا إىل درررو  السرر  ن 

-)ودؤم رر ن(-ود تفرر   ررا يف حرررف املررر مررن املررر فيرره وي رران وذلررأ حنرر  )املصررري(
وذلرأ أد را دراا عمير  القرراا وإررا قرام  ر  ن ال قر  و  دقر  ود رر ، )واملباب( 

وا وميررر مرر  اإلهرراا م رره فررم الشررفتني بعررر ال قرر  احرر ازا مررن الررروا فررل مررر مرر  الررر 
وذكرر ، ب إذا قي  عملر ف   ه  مر مت  ن أو مشرب  فيره وي ران ،    ن احلرف 

الشررريا وعرررريه أن ال ررراظم أشررراحب إىل هرررذدن الررر ي ني بق لررره وي ررران أ رررل أي يعرررل 
أ رررل دعتمرررر دليررره وأشررراحب بق لررره أ رررل إىل ويررره  لرررث وهررر  اهلتصررراحب دلرررى مرررا يف 

من املر وه ده ر   أ ه أحبا  علر ي ني إه القصرر واملرر م ره ذكرر املرر ملرا  حرف املر
قبرر   رراكن و  دبررني ط لرره وه يف  ررطه وقررام بعررر ذلررأ ود ررر  رر  ن ال قرر  وي رران 
أ ررل فعلررم أ رره املررر وفررره وهرر  القصررر ولرر  كرران أشرراحب إىل الطرر م والت  ررن ل رران 
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ه دف ررررم مررررن دباحبيفرررره يف  همرررره  ممرررررو ا بررررل لررررلف وإرررررا اخلررررلف يف املقررررراحب واملررررر
فالهرراهر مررا ذكريفرره ل ررن مررا ذكررره الشرريا دق درره مررا يفة يف شرررح البيررت اآلة وق لرره 
أ ررل يف بيرره دلررى ال يرر ه الثلثررة كأ رره قررام التلرر  يف مررره وقصررره عل هررر إىل أ رر  

ب إذا قيرر  عملررر ف رر  هرر  مشررب  أو مت  ررن فيرره وي رران وه ميت رر  ، ال رلا يف ذلررأ 
أ ررل حبمررزا ل رراف  ف رر  لفرر  مرر هم كمررا ذكررر ه يف وو ررطه قرر ا وق لرره قبرر  أن د رر ن 

ذلأ ودن كل م ه درف  هذا اإلهباا هحتمام أن دقام الذي ه  دن كل م ه  عرري 
 رر  ن ال قرر  ب ه فرررق يف حرررف املررر بررني أن د رر ن مر رر ما حنرر  )قررام( أو عررري 

، )ودرررؤ ( والررررأأ -أو كررران برررره مرررن يترررزب حنررر  )الرررذ مج(، مر ررر ا حنررر  )الررررإن( 
والترراحب أبرر  احلسررن احلصررري ويرره القصررر يف  رر  ن ال قرر  م رره كسررا ر مررا د قرر  

فمرا الهرن  را قبلره ، دليه مما قبله  اكن  حي  حن  )والعصرر( و)لسرر( و)الصررب( 
)وإن دتطرررف د ررر وقفررأ ، حرررف مررر فقررام يف قصرريريفه الرريت  هم ررا يف قرررااب  فرر  

 )ف معررررأ بررررني السرررراك ني جيرررر ز إن، خررررر( فقرررر   ون مررررر ذا  حبأدرررر  بررررل ف  رررراكن
 وقفت وهذا من كلم م احلر(

(177) 

لَ   َوُمده َلُه ِعْنَد اْلَفَواِتِح ُمْشِبعاً َويف َعْْي اْلَوْجَهاِن َوالطُّوُل ُفضِِ

له أي للساكن من كلمه يف البيرت السرابو فيمرا ميرر قبر  السراكن ف أ ره قرام 
وهر  فر ايف  السر حب ومشربعا حرام مرن فادر  ومير مي  الساكن أد ا يف م ف  رلر 

مرر وجيرر ز بفررت  البراا دلررى معرر  مررا مشرربعا في رر ن  عرت مصرررحب حمررذوف وجيرر ز يف 
والفررر ايف  اررر  فاحترررة وهررر  اموا ررر  وم ررره  يرررت فاحترررة ،  ام مرررر احلركرررا  الرررثل  

ال تاب ود  هبا أ اا حروف الت    اليت يفبترأ هبا الس حب حن  كاف قاف   ن ها 
)واحلاقرة( - إذ ه مر يف فاحتة   حبب مي   اكن إه في ا ويف )والصرافا (ميم  ني

وق لره د رر الفر ايف  أي في را ول ررهتا كمرا قرام يف البراب ، وذلأ قر دلم مما قبر  ، 
السررابو ويفيفرره لرررج طرره وه بعررر يف أن دت رر ز ل رررب الشرر ا دررن الشرر ا وهررذا املررر 
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شرربعا كمرررا  ابررة مررلف املررر لسرر  ن أد ررا عميرر  القررراا ومن السرر  ن هزا قررام م
وم  م من التاحب يفف ي  مر املرعم دلى عريه فف   مرر ها مرن ألر  ها ، ال ق  

ومر  م مرن  رر ج فرإن حتررر  السراكن حنر  مرريم أوم رم دمرران عميرر  ، دلرى مرر مرريم 
وامقريع د ررهم ، القراا وأوم الع  ب   دلى قررااب وحب  ففر  املرر وي ران ظراهران 

ب قرررام ويف درررني ال ي ررران دعررر  يف لفررر  درررني مرررن ، هدتررررا  علعررراحب  املرررر ويفرررر  ا
وإرررا أدرررب رلرهررا وكسررر و رر ن ، )ودسررو( -حررروف الفرر ايف  وذلررأ يف )ك رريعص(

وكرران ال يرره أن د طررو هبررا دلررى لفه ررا  رراك ة مررن أيرر  أن الشررعر ه جيمرر  فيرره بررني 
 البيرت الرذي وملا ا تفى هرذا املرا   يف ألر  طره  طرو هبرن دلرى لفه رن يف،  اك ني 

وظرراهر  ، ولرر  قررام يف دي  ررا ال ي رران ل رران أد ررا ييرررا أي يف دررني الفرر ايف  ، يفة 
، كلمه أن اخللف يف مر دني عمي  القراا من السابو كذلأ وهر  التيراحب م ر  

وويرره اخلررلف ا فترراح مررا قبرر  ، و ررص امل ررروي وابررن شرررد  أن ذلررأ خمررتص برر حب  
وق لره ال ي ران املر  والرلا ، الياا لي  سر ما قبل ا  الياا فلم دق  املر في ا ق يفه يف

فيه للع ر أي ال ي ران املرذك حبان يف املرر لسر  ن ال قر  يف البيرت قبلره يترا يف درني 
ب قام والط م ف ل دع  املر يف دني م ه هيتماع الساك ني ، مطلقا و ل ووقفا 

ه د  أن الطر م ف ر  وحيتم  أ ، م  أن الثاين ليع بعاحب  ملف    ن ال ق  
يف دررررني ويف املررررر لسرررر  ن ال قرررر  لشرررربه اعميرررر  ببرررراب  ابررررة وه  هررررر إىل درررررو  

واموىل أن د  ن ق له ال ي ان إشاحبب إىل إشباع املر وه  املرا  ، الس  ن يف ال ق  
علطرر م وإىل درررا إشررباع املررر مرر  أ رره ه بررر مررن املررر فل ررذا قررام والطرر م ف ررل دعرر  

 واملر ف ل من املر يف ال ي نياإلشباع و  دق  

(178) 

 َويف ََنِْو طَه اْلَقْصُر ِإْذ لَْيَس َساِكٌن َوَما يف أَِلْف ِمْن َحْرِف َمٍد فـَُيْمَطلَ 

أي إذ ليع فيره  راكن فيمرر حررف املرر ميلره ف يرمج القصرر يف كر  مرا كران 
ألر   من حروف اهل اا دلى حرفني وذلأ جسة أحرف حا. حبا. طرا. اي. هرا. وأمرا
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فآلره  اكن ول رن لريع فيره حررف مرر وق لره فريمطل أي فيمرر وكر  ممررو  ممطر م 
دقرررام مطلرررت احلردررررب أمطل رررا مطرررل إذا فرررربت ا بعرررر مرررا إيرررت يف ال ررراحب ومرررر هتا 
لتط م وم ه اشتقاق املط  علردن م ه مر يف املرب و صمج فيمطل يف ير اب ال فر  

وف الفرر ايف  دلرى أحببعررة أقسراا اموم مررا فقررر حتررحب مررن هرذدن البيتررني أن حرر ، علفراا 
هررر  دلرررى ثلثرررة أحررررف والتقرررى فيررره حررررف املرررر والسررراكن وقبررر  حررررف املرررر حركتررره 
اجملا سرة لرره ف رر  ممرررو  بررل لررلف وذلررأ يف  رربعة أحرررف ل لرر  أحببعررة  ررا  قرراف  

القسرم الثراين مثر  ذلرأ إه أ ره ، كاف ها وللياا اث ان  رني مريم وللر او واحرر  ر ن 
ة احلركرة للحررف ففر  مرره لرلف وهر  حررف واحرر وهر  درني والثالرث درا ما سر

والرابرر  املررذك حبان يف هررذا البيررت ه مررر في مررا لفقررر السرراكن يف حررا وأل اهتررا ولفقررر 
 حرف املر يف أل  وا أدلم

(179) 

 َوِإْن َتْسُكِن اْلَيا َبْْيَ فـَْتٍح َوََهَْزٍة ِبَكِلَمٍة َأْو َواٌو فـََوْجَهاِن مجُِِلَ 

-دع  إذا كان قب  الياا وال او فرت  وبعرريتا يترزب يف كلمرة واحررب حنر  )ك ي رة
و  أب( فلر حب  يف مرر ذلرأ وي ران اريلن وهرذا هر  مرر املتصر  بعي ره الرذي يفقررا 
يف أوم الباب   دعرا مرن شررطه إه كر ن حررف املرر لريع حركرة مرا قبلره مرن ي سره 

يف املمررررو  ميررر  ، )ويرررردن( -(فصررراحب هرررذا مرررن املمررررو  ميررر  اهلمرررز   زلرررة )درررني
وكران اموىل و ر  ال رلا يف هرذا الفصر  عل رلا ، الساكن واملتص    زلة ها ميم 

يف املتص  وامل فص  م ه كله من عب واحر وهر  مرر حررف املرر هلرن بعرره ب درذكر 
مرره هلمرز قبلرره ب درذكر مرره للسرراكن بعرره ودقسررمه إىل مررعم وعرري مرررعم مبي را مررا 

رف املر ميله مما مير دلى ما  بو يففصيله إىل ف ايف  وعرري فر ايف  وإىل مرا حيذف ح
مير و رل ووقفرا وإىل مرا ميرر وقفرا ه عرري ول رن ملرا   د رن ذلرأ يف التيسرري يف هرذا 
البرراب ألررره إىل الفرررا  مررن  هررم مررا يف التيسررري واعرريم مررن ق لرره اررل جيرر ز أن يف رر ن 

، بيرت اآلة ف ر  كمرا دت ررحب الرمرز ف رذا أوىل حبمزا ل حب  وه د ر ذلأ يفسرميته يف ال
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وجيررر ز أن د ررر ن أيفرررى بررره جملرررر  ال  ررر  وا رررتري  علتسرررمية درررن الرمرررز والتقرررردر ففيررره 
 وي ان فحذف لرب املبترإ للعلم به ب بني ال ي ني فقام

(180) 

 ِملَ ِبُطوٍل َوَقْصٍر َوْصُل َوْرٍش َوَوقْـُفُه َوِعْنَد ُسُكوِن اْلَوْقِف ِلْلُكلِِ ُأعْ 

و   وحب  ووقفه مبترأ ولربه بط م وقصر أي ال ي ان له يف ال    وال قر  
م ه ملرا مرر ذلرأ و رل كران ذلرأ مرن عب مرر املتصر  وكر  مرن مرر املتصر  و رل 

 رص ، مره وقفا ل ير   اهلمرز امل يرمج لرذلأ واملررا  علر ي ني املرر املشرب  واملت  رن 
بطر م أي بتط در  املرر والقصرر دررا  دلى ذلأ امل روي وعريه و به دلى ذلأ بق له

يفط د  املر م  بقاا أ   املر ول ه إحبا يفه هلرذا املعر  لقرام  رر وقصرر ف يره اإلشرباع 
يعله كاملتص  وويه الت  ن حطه دن يفلأ الريفبة قليل ل عفه دن ذلأ ع فتاح ما 

 )ويف مرررر درررني ب شررر ا و ررر اب، قبلررره وقرررر برررني ذلرررأ احلصرررري يف قصررريريفه فقرررام 
وقررام أ أ مفرررض  )فقررام أ أ مررره مت  ررن، يرررج بررني ام مررة يف مصررر( لررلف 

فإن قلت كي  درب ال اظم حبإه ا دن املر املت  ن بلف  القصر وهل  ، وبه أقرج( 
كرران املف رر ا م رره درررا املررر مطلقررا كمررا ا ررتعمله هبررذا املعرر  يف ق لرره فيمررا يفقرررا فررإن 

، كأ ره قرام  رر ط در  ومرر قصرري   قلرت، د فص  فالقصر وق لره ويف حنر  طره القصرر 
وويه التعبري د ه علت  ن أ ه مذهمج بني مذهبني اإلفراض يف املر ودرمره الرذي هر  
لسررا ر القررراا من اليرراا والرر او مررأ مررا ا فررت  مررا قبل مررا   د ررن في مررا مررر وإن كررا  

مرر والرلي  دلرى أ مرا ه ، قابلني له ل  فع  في ما مي  يتز أو  اكن كما  يأة 
في مرررا لررره إيراليترررا مررررج احلرررروف الصرررحيحة يف إ عام مرررا يف مثل مرررا حنررر  )دصررر ا 

وإذا كا رررررت حركرررررة مرررررا قبل مرررررا مرررررن ، والشررررر  اي ه رررررر ، )ورووا و صرررررروا( -وكرررررا  ا(
ي سرر ما فررل إ عرراا ملررا في مررا مررن املررر ف رراز أن دعرررب دررن ذلررأ املررر علقصررر أي ه 

قصر دباحبب دن مر دسري دصريان به دلرى دز ا  دليه وه ا ملا   د ن في ما مر كان ال
وويررره قررررااب وحب  أن العرررررب ، لفه مرررا إذا كا رررت حركرررة مرررا قبل مرررا مرررن ي سررر ما 
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أدطت ما وإن ا فت  ما قبل ما ح م ما   د فت  يف إ عاا ما يتا قبله حن  ث ب ب رر 
ويف ايتمرررراع ال رررر دني حب فررررا يف الشررررعر وه درررررعمان يف مقاحبهبمررررا وه د قرررر  ، و ودبررررة 

 مررا حركررة احلرررف امل قرر ف دليرره يف حنرر  زدررر ودرر ن مررن لريترره ال قرر  يف ب ررر و صررر إلي
ب قررام ود ررر  رر  ن ال قرر  أحبا  أن ، وذلررأ للمررر املقرررحب في مررا في ررزم م زلررة احلركررة 

دبني ح م الياا وال او املفت ح ما قبل ما د ر لقا  ما للساكن بعر أن بني ح م ما 
ر واللني د ر اهلمز ب ذكر ح م ما د رر د ر اهلمز وهذا كما ذكر ح م حروف امل

دع  إذا وقعت الياا وال او املفت ح ما قبل مرا قبر  حررف  ر ن ، الساكن وقر يفقرا 
لل ق  يتزب كان أو عريه فال ي ان املذك حبان ويتا املر املشب  واملت  ن أدمل عمير  

بررر   وأدمرررل  عررر  ا رررتعمل كقررر م  بريرررة، القرررراا حنررر  شررر ا و ررر ا وميرررت ولررر ف 
 وأه  ق ما قتل   علعطن( )أمرح ال اأ ومن أدمل ا، شيبان 

(181) 

ــَز  ــَواِفُقُهْم يف َحْيــُث اَل ََهْ ُهْم ُســُقوُط اْلَمــدِِ ِفيــِه َوَوْرُشــُهْم َوَمــْن َأْعَمَلهــاَ يـُ َوَعــنـْ
 ُمْدَخلَ 

ذكر وي ا  لثا درن القرراا وهر  دررا املرر يف حررف اللرني قبر  السراكن لل قر  
فيه ثلثة أويه ووافق م وحب  دلي ا يف ال ق  دلى ك  مرا ه يترز فيره حنر  فصاحب هلم 

في رر ن لرره أد ررا ثلثررة ، )وإحرررج احلسرر يني( و)فررل فرر  ( و)املرر  ( -)حبأي العررني(
وأمررا مررا كرران  رراك ة يتررزب حنرر  شرر ا و رر ا فلرره فيرره ال ي رران املقرررمان وقفررا ، أويرره 

ل قر  وهرذه امويره الثلثرة وو ل من مر وحب  ه  مي  اهلمرز ه مير   ر  ن ا
يف ال ق  ه ا ه  امويه اليت  بقت يف حروف املر واللرني د رر  ر  ن ال قر  و  

واحر ز أد را ، ويف  صره دليره ه را يف بيره دلرى ذلرأ ، د ص ب دلى ويه  ق ض املر 
بق لره ه را ود رر  ر  ن ال قر  درن ال قر  علرروا فرل مرر فيره كمرا  ربو يف حررروف 

حبوا اهلمرررزب فاملررر عق لررر حب  وحرررره ميرر  اهلمرررز فقرررر عن لرررأ أن  املررر واللرررني إه يف
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حرررف اللررني وهرر  اليرراا والرر او املفترر ح مررا قبل مررا ه مررر فيرره إه إذا كرران بعررره يتررز أو 
 رراكن د ررر مررن حبأج ذلررأ فررإن لررل مررن واحررر م  مررا   جيررز مررره فمررن مررر دلرري م 

و)البيرت( و)املر  ( وإلي م ولرد م وحن  ذلرأ وقفرا أو و رل أو مرر حنر  )الصري ( 
وق لرررره مرررررلل  عررررت ملررررا قبلرررره واملرررر  فيرررره ، يف ال  رررر  ف رررر  خمطررررن ، و)اخلرررر ف( 

لإلطرررلق إن قررررحب ه مب يرررا دلرررى الفرررت  كم  ررر فه وهررر  بررررم مرررن الت ررر دن إن قررررحب ه 
م صررر ع م ررر   وكليترررا يرررا ز يف  رررفة اللفررر  املفرررر  املبررر  بعرررر ه ولررررب ه حمرررذوف 

  م يف م ان درا اهلمز وا أدلميفقردره ه يتز فيه أي د افق

(182) 

 َويف َواِو َسْوآٍت ِخَلٌف ِلَوْرِشِهْم َوَعْن ُكٍل اْلَمْوُءوَدُة اْقُصْر َوَمْوِئلَ 

فرررإن قل رررا عملرررر دلرررى الررر ي ني يف ط لررره ، هرررذا اخلرررلف هررر   رررق ض املرررر واملرررر 
لرر او وهرر  وويرره يفركرره ال هررر إىل أ رر  مررا يفسررتحقه هررذه ا، ويف  ررطه ف يرره املررر ظرراهر 

الفرررت  من مرررا وز ررره فعلرررة بسررر  ن العرررني اعررره فعرررل  بفتح رررا كتمررررا  ويف رررا  
ودقام يفر  مرها ل ل جيم  بني مريفني يف كلمة واحررب ، وأ  ن حرف العلة يفيفا 

مقت ي ما فعي  من مر ما قبله فت  فعي  ومر ما بعر اهلمز فعي  كما  بو 
فررإن املررر ، )وال بيررني( -يف حنرر  )يررااوا( وهلررذا يرراا يف ال رر  مررلف ايتمرراع املررريفني

قبرر  اهلمررز ممرر  دليرره فلررم د ررن يف ال لمررة مررر مقت رريه فررعي  عررري واحررر وهرر  مررا 
فرإن قلرت كير  ميرر مرا بعرر اهلمرزب يف  ر ر  وقبر  اهلمرز  راكن ولريع ، بعر اهلمرز 

قلت من الر او حررف دلرة واملرا   هر  السراكن ، من أ   وحب  مر ذلأ كما يفقرا 
ى أن الرر او وإن كا ررت  رراك ة لفهررا ف رر  متحركررة يفقررردرا دلررى مررا بي رراه الصررحي  دلرر

فل ح  ام   يف يفر  مرها يف  فس ا ويف مرر مرا بعرر اهلمرزب فالعلرة واحررب واحل رم 
خمتلرر  في مررا وهلررذا ألريررز احلصررري هررذه ال لمررة يف أبيررا  لرره قررر ذكر هررا واعرر اب 

لررو لفر   رر اا  ليت رراوم مررا د  را مررن  هررم اادرة مررن املشررادا يف الشررح ال بررري وأط
)درررر احبي -أفرررري  إىل فررررمري التث يررررة وإىل فررررمري اعمرررر  حنرررر  )بررررر  هلمررررا  رررر رهتما(
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فررأاع ا دلررى يفررر  املرررب يف واوهررا اموىل من الثا يررة بعررر ،  رر ريف م( وأمررا )املرر او ب( 
اهلمزب ممرو ب فلم جيم  بني مريفني والتزا ذلأ في ا للف )  ر ( لثقر  مرر الر او 

مل ررم مة مررلف اهلمررزب املفت حررة ومررر املرر  بعرررها وأمررا مرر  ل فرر   مررره واهلمررزب ا
وقرررر ذكرررر فيررره يف )املررر او ب( دلررر  ألررررر ، مشررراكلة لرررراوأ اآلج من بعرررره م دررررا 

فعيفة يفركت ذكرها ه ا التصراحبا وهر  مرذك حبب يف الشررح ال برري وا  ربحا ه أدلرم 
 وه  دلى ك  ش ا قردر

 باب الهمزتين من كلمة
(183) 

 َوَتْسِهيُل ُأْخَرى ََهَْزَتْْيِ ِبِكْلمٍة )مَسَا( َوِبَذاِت اْلفْتِح ُخْلٌف )لِـ(ََتُْملَ 

ملا كا ت اهلمزب حرفا يلرا دلرى اللسران يف ال طرو هبرا كلفرة بعيرر املخرر  دشربه 
علسرررعلة ل   ررره  رررربب مرررن الصرررروحب يف  ررر  إىل يفيفررره فسررر   ال طرررو بررره كمرررا يفسررر   

فل ررذا  رر  يفيف ررا يفسرر يل ب يفيف ررا ، ت لرر   ررع  ها الطرررق الشرراقة والعقبررة امل
د رر ن دلررى ثلثررة أ رر اع اإلبرررام وال قرر  ويعل ررا بررني بررني و تمرر  ام رر اع الثلثررة يف 
عب وق  إزب وهشاا ولل ق  عب خمتص به واإلبرام له عب اهلمز املفر  وه  دق  

إه يف املتحركرة وهرذا البراب وأما ال ق  وبني برني فرل د ر  ن ، يف املتحركة والساك ة 
وما بعره خمتصان  ا دس   بني برني ودقر  في مرا ذكرر اإلبررام قلريل ولفر  التسر ي  
وإن كان دشم  هرذه ام ر اع الثلثرة يفسرمية مرن حيرث اللريرة واملعر  إه أ ره قرر  راحب 
يف ا طلح القراا وكثرب ا تعماهلم ويفر  ه يف كلم م كاملختص ببني بني أي يف ر ن 

زب بي  ا وبني احلرف الذي م ره حركت را وقرر برني ذلرأ يف رلرر البراب الرذي بعرر اهلم
ب اهلمررزب اموىل يف هررذا البرراب ه يف رر ن إه مفت حررة حمققررة إه أن يفة قبل ررا ، هررذا 

)قر  - اكن فت ق  حركت ا إليه يف مذهمج مرن دررج ذلرأ بشررطه حنر  )قر  أل بر  م(
،  ريأة ذكرره يف عبره إن شراا ا يفعرراىل وهررذا ، )قر  أ ر  م لت فررون( -اأ رتم أدلرم(
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وألرج  ع  ألريب أي اهلمزب املريب من يتزيفني واقعتني ب لمة وه  الثا يرة وام ر  
ب ، )ولقررر م  ررا دليررأ مرررب ألرررج( ، املرررج أت يررث رلررر بفررت  اخلرراا كق لرره يفعرراىل 

قرام يفعراىل و ، ا تعملت ألررج  عر  ألرريب كق لره يفعراىل )وأن دليره ال شرأب املررج( 
فقابر  هبمرا  ربحا ه لفر  اموىل يف ، يف م ف  رلر )ب ا د شر ا ال شرأب اآللررب( 

وقام يفعاىل أد را )قالرت ألررد م( و)قالرت ، ق له يفعاىل )ولقر دلمتم ال شأب اموىل( 
أي الفرقرة املتقرمرة للفرقرة املترألرب وم ره ق لره يراا يب يف ألرراي  ، أوههم ملراهم( 
فاهلمزب املريب من يتزيفني وه  ، رهم وه أفعله ألرج الليا  أي أبرا ال اأ أي أوال

الثا يررة يفسرر يل ا عن جيعرر  لفه ررا بررني اهلمررزب واملرر  إن كا ررت مفت حررة وبررني اهلمررزب 
واليرراا إن كا ررت م سرر حبب وبررني اهلمررزب والرر او إذا كا ررت م ررم مة والررذدن فعلرر ا هررذا 

ري وأبرر  دمرررو و ررا لرررب ق لرره ويفسرر ي  التسرر ي  مرررل م ق لرره  ررا وهررم  فرر  وابررن كثرر
ألرررج يتررزيفني وإرررا  رر  اهبتررراا بلفرر  يفسرر ي  وهرر    رررب لتخصيصرره إبفررافته إىل 
م ررراف إىل م  ررر ف إن يعل رررا ب لمرررة  رررفة هلمرررزيفني أي كرررا  تني ب لمرررة كق لرررأ 
بيرت حبير  ذي دلرم مقصر   وجير ز أن  عر  ب لمرة  رفة يفسر ي  أي ويفسر ي  واقرر  

ا أي احبيففرر  شررأ ه وظ ررر وي رره ودليرره أكثررر العرررب والتاحبيفرره ب لمررة يف يتررزب   يررة  رر
ام مة من أه  العربية م م إذا كا  ا دستثقل ن اهلمزب املفرر ب فيخفف  را  مير  أ ر اع 
يفيف ا فما الهن  ا إذا ايتمعرت مر  يترزب ألررج وقررااب عقر  القرراا بتحقيرو اهلمرزب 

ا اهلمرز دلرى حالره وهرذا اخلرلف خمرتص الثا ية كاموىل ف ر التس ي  يفركه وهر  إبقرا
أمرا إذا كا رت  راك ة فإبرراهلا ، عهلمزب املتحركة م ا ه  الريت مي رن يعل را برني برني 

ق له وبذا  الفت  أي وعهلمزب املريب ذا  الفت  ، وايمج دلى ما يفة يف م فعه 
دلرررى حرررذف امل  ررر ف أي وعهلمرررزب املفت حرررة للررر  هلشررراا يف التسررر ي  والتحقيرررو 
واللا يف لت مل حبمز هلشاا وال مري في ا دري  إىل اهلمز أو إىل ال لمة وه  متعلو 
علتس ي  م ه مصرحب أي و  لت اهلمزب املريب لت م  من يفس يل ا خيف  ال طو 
هبا ف   اام هلا وه دتعلو عه تقراحب املتعلرو بره وبرذا  الفرت  م ره لريع يف اخللر  
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ار  الشر ا عل رم ف ر  اير  و ريأة هلشراا يفسر ي   اام هلا واعمام احلسرن وقرر
م ف  من امل س حبب وم فعني من امل م مة ملف د ه في ما كما أن اخللف د ه 
يف املفت حررة ل  رره ا ررت دب ا علتسرر ي  لثقرر  ايتمرراع املثلررني ولرريع يف كترراب التيسررري 

د  وذكررر لرره والع رر ان واملسررت ري عررريه وكررذا ذكررر اب ررا علبرر ن وم رر  وامل ررري وابررن شررر 
وممررن   دررذكر لرره إه التحقيررو أبرر  ، التحقيررو ابررن ماهررر وال قررا  و رراحمج الروفررة 

، معشر وابن مرو والشيا أب  حممر البريرا ي وه  حبوادة إبراهيم بن دبا  درن هشراا 
وذكرررر الررر ي ني أبررر  دلررر  امهررر ازي وابرررن حبفررر ان وابرررن الفحررراا واحلررراف  أبررر  العرررل 

 اهلمراين وا أدلم

(184) 

 َوُقْل أَِلفاً َعْن َأْهِل ِمْصَر تـََبدهلهْت ِلَوْرٍش َويف بـَْغَداَد يـُْرَوى ُمَسههلَ 

ألفا مفع م يفبررلت أي يفبررلت اهلمرزب الثا يرة املفت حرة ألفرا لر حب  قر  ذلرأ درن 
أهر  مصررر أي ا قلره درر  م وا سربه إلرري م وال ررمري يف درروج دا ررر دلرى املررذك حب وهرر  

أي دررروي ذلررأ مسرر ل أي بررني بررني كمررا  رربو وهرر  حبوادررة اهلمررزب علصررفة املتقرمررة 
العررراقيني وعررريهم وإرررا ذكررر دررروي بعررر أت يررث يفبرررلت وال ررمري في مررا لل مررزب ميرر  
ق له مسر ل ب حبير  إىل التأ يرث يف البيرت اآلة فقرام وحقق را يف فصرلت فالتأ يرث 

 ي  ه  ال يره ام   والتذكري دلى أتوم دروي ذلأ كما يفقرا أو دروي اهلمز والتس
وأما البرم يف مث  هذا فل د  ن إه  ادا م ره دلرى ، املختاحب اعاحبي دلى القياأ 

وقرر قير  إ ره ، للف قياأ يفير  اهلمرز دلرى مرا  ريأة بيا ره يف عب وقر  إرزب 
لرية لبعه العرب فعلى هذا إن كان بعر اهلمز الثا ية املبرلة  اكن طر م املرر ميلره 

ألذا من ق له ودن كل م عملر ما قب   اكن ودلى حبوادرة التسر ي  ، حن  )اأ ذحبهتم( 
وقيرر  ميررر من املسرر لة قردبررة مررن السرراك ة وهلررذا ه ، ه مررر من املسرر لة بز ررة افققررة 

يفبترأ هبا وليع يف القررن متحر  بعر اهلمزيفني يف كلمة   ج م فعني الذي يف ه   
ف ررذه أ رر م مطررر ب ملررن ، يف يفبرراحب  وهرر  ق لرره يفعرراىل )األررر وأ  د رر ز( و)اأم ررتم( 
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ب ذكرر الريت لرر  في را بع ر م درن ، حقو أو     أو أبرم أتة يف اير  امل افر  
أ ررله وكرران اخلررلف في ررا عررري اخلررلف املقرررا ذكررره وهرر  يفسررعة م افرر  يف طردقترره 

 وبع  م زا  دلي ا وإرا ذكرها  احمج التيسري يف   حبب فقام

(185) 

 َلْت )ُصْحَبٌة( ءَأْعَجِميٌّ َواألوََل َأْسِقَطنه )لِـ(ـُتْسِهلَ َوَحقهَقَها يف ُفصِِ 

أي وحقررو اهلمررزب الثا يررة الرريت هرر  ذا  الفررت  يف حرررف فصررلت  ررحبة فقررراوا 
ولررال  ابررن ذكرر ان وحفررص أ ررل ا فسرر لها كمررا دقرلهررا ابررن كثررري ، )اأد مرر ( 

والر ر م درريب وأ قن هشاا اموىل فقرأ دلى لفر  اخلررب أي هر  أد مر  ودرريب أو 
أو د  ن معر  اه رتف اا عقيرا وإن  رقطت يتزيفره للعلرم هبرا مرن قرد رة احلرام ك هرا ر 

-وجيرر ز أن د رر ن ق لرره، لرره فيتفررو حي  ررذ معرر  القررراايفني واه ررتف اا ه ررا لإل  رراحب 
وفصر  بي  مرا بفادر  حقق را ، بره من حررف فصرلت أو دطر  بيران لره -أد م 

وق لرره ، لررربا مبترررإ حمررذوف أي هرر  اأد مرر  وهرر   ررحبة وفررروحبب ولررأ أن  علرره 
لتس ل أي ل كمج الطردو الس   أو لتس   اللفر  إب رقاط ا ب إن ال راظم حبإره ا 
بعر ذكره حلرف فصلت أيفبعه ما وق  فيه اخللف بعرره فل رذا ذكرر مرا يف امحقراف 

 و  ن ب ذكر ما قب  فصلت دلى ال يفيمج فقام

(186) 

ُتْم   يف اأَلْحَقاِف ُشفَِِعْت أبُِْخَرى )َكـ(َما )َد(اَمْت ِوَصااًل ُمَوصهلَ َوََهَْزة َأْذَهبـْ

شفعت أي يعلت شفعا بزاي ب يتزب الت بيا دلي ا ابن كثرري وابرن درامر دقرر را 
هبمزيفني وك  واحر م  ما دلى أ رله مرن التحقيرو والتسر ي  وإ لرام املر  بي  مرا 

اا التسرر ي  وإ لررام املرر  وهبررن كثررري وهلشرر، دلررى مررا يفة فررالتحقيو هبررن ذكرر ان 
التس ي  من عري ألر  و  أحب يف يفصرا ي  مرن يفقررا ال راظم مرن ذكرر هلشراا التحقيرو 
ه ا فإن كان فاملر معه ول ن ليع هذا مما دؤلذ قيا ا أه يفرج أن ابن دامر ب ماله 
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وظراهر  هرم الشراطت أن ويره التحقيرو هلشراا ، شف  يف   ن م  التس ي  كمرا يفة 
جيري ه ا إلطلقه الق م يف ذلأ وإااله له م  أ ره برني الرذي يف  ر حبب ن وللحراف  
أيب دمرررررو الررررراين حبإرررره ا كترررراب مسررررتق  يف إد رررراح مررررذاهمج القررررراا يف اهلمررررزيفني 
امللتقيترررني يف كلمرررة أو كلمترررني متفقترررني أو خمتلفترررني فح رررى فيررره درررن ابرررن ذكررر ان يف 

قرررام والتلررر  ، يفني والثررراين هبمرررزب ومررررب وي رررني أحرررريتا حتقيرررو اهلمرررز ، )اأذهبرررتم( 
أ رررحاب هشرررراا د رررره فررررروج احللرررر اين د رررره هبمررررزب مط لررررة قررررام دعرررر  أ رررره حقررررو يتررررزب 
اه تف اا و    يتزب القط  بعرها ف عل ا بني بني وأ ل  ألفا فا لة بي  ما طر ا 

وقررام أإررر ابررن درر  ع حرررث ا هشرراا دررن أ ررحابه دررن ، ملذهبرره يف  ررا ر اه ررتف اا 
قلررررت و  دررررذكر حتقيقررررا وه ، هبمررررزيفني و  دررررذكر فصررررل بي  مررررا -أأذهبررررتم-رابررررن دررررام

يفسررر يل والهررراهر التسررر ي  يف فيقرررا برررني الرررروادتني ودصررررق دلرررى ذلرررأ إطرررلق دبررراحبب 
قررام الررراين وقيرراأ حبوادررة إبررراهيم بررن دبررا  دررن هشرراا أن حيقق ررا ودفصرر  ، اهلمررزيفني 

فعت يفشرفيعا  ا مرا  وامرا  عل  بي  ما وق له كما  امت  عت ملصرحب حمذوف أي ش
واملعر  أن ثبرا  التشررفي  يف ، يف  فسر ا أي  بتررا ثبراك كثباهترا -أذهبرتم-كررواا يترزب

قرااب ابن دامر وابن كثرري كثبرا  يترزب أذهبرتم ه يفرربح وه يفرذهمج أو شرفعت علررج 
وقيررر  كمرررا ،  ا مرررة كرررروام ا فت ا رررل و ررراه م  رررل د قلررره بعررره القرررراا إىل بعررره 

، مشررفعة هبمررزب الترر بيا م ا ررلة هلررا يف م افرر  كثررريب حنرر  )اأشررفقتم(  امررت كررذلأ 
ودؤدررره ق لرره يف رلررر السرر حبب )ألرريع هررذا عحلررو( وه ميت رر  اه ررتف اا بطردررو الترر بيا 

وويره القررااب ، )أكرذبتم  اية( -دما وير وكان كق لره يفعراىل )أكفررال بعرر إميرا  م(
 دلى اخلرب ظاهر وا أدلم

(187) 

َمْشِقي ُمَسهِِلَ  ونَويف نُ   يف َأْن َكاَن َشفَع مَحَْزٌة َوُشْعَبُة أَْيضاً َوالدِِ

أي ويف حرف  ر ن ب أبررم م ره ق لره يف أن كران إبدرا ب حررف اعرر دردرر ق لره 
أي ه يفطعه من كان ذا مرام ومرن زا  يترزب اإل  راحب ، يفعاىل )أن كان ذا مام وب ني( 
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ه فحمررزب وأبرر  ب ررر وهرر  شررعبة دررن دا ررم زا ا فمع رراه أمن كرران ذا مررام وب ررني يفطيعرر
يتررزب وحققايتررا دلررى أ ررل ما والرمشررق  وهرر  ابررن دررامر زا  يتررزب و رر   الثا يررة أي 

لررال  أ ررله فسرر   هررذا امل فرر  بررل لررلف ، وشررف  الرمشررق  يف حررام يفسرر يله 
وهشاا درل  ألفا بني اهلمزيفني دلى أ له كما يفة وابن ذكر ان دقررأ ه را كرابن كثرري 

وذكررر  رراحمج التيسررري يف  رر حبب فصررلت قررام دلررى أن بعرره ، ري هررذا امل فرر  يف عرر
ويف -اأد مر -أه  ام اا من أ حاب ا يفلذ هبن ذك ان إبشرباع املرر ه را دعر  يف

اأن كررران ذا مرررام قيا ررريا دلرررى مرررذهمج هشررراا قرررام ولررريع ذلرررأ  سرررتقيم مرررن طردرررو 
صرر  هبررذه املرر  ال هررر وه  ررحي  مررن ي ررة القيرراأ وذلررأ أن ابررن ذكرر ان ملررا   دف

برررني اهلمرررزيفني يف حرررام حتقيق مرررا مررر  ثقررر  ايتماد مرررا دلرررم أن فصرررله هبرررا بي  مرررا يف 
 حام يفس يله إحرايتا م  لفة ذلأ عري  حي  يف مذهبه

(188) 

 َويف آِل ِعْمَراَن َعِن اْبِن َكِثريِِهْم ُيَشفهُع َأْن يـُْؤَتى ِإََل َما َتَسههلَ 

ف ر  ، ه أي أ ره وإن شرف  )أن درؤيفى أحررا( أي م افا إىل مرا يفسر ل يف مذهبر
دس   الثا ية دلى أ رله وقررااب البراقني يف هرذه امل افر  الثلثرة أذهبرتم وأن كران وأن 
دؤيفى بعرا التشفي  وه  اإليفيان هبمزب واحرب و احمج التيسري دعرب دن مذهمج مرن 

     يف هذه امل اف  هبمزب ومرب ومرا ه بني بني وا أدلم

(189) 

ُتُم ِللُكلِِ ََثلِثًا اْبِدالَ َوطه   ويف اأَلْعَراِف َوالشَُّعَرا ِِبَا َءآَمنـْ

أي وطه هبا ويف امدراف والشعراا لف  رم تم وقي  هبا أي هبذه الس حب الثل  
دلرررى زاي ب يف مررررن ق لرررره ويف امدررررراف وويرررره ال ررررلا وطرررره وامدررررراف والشررررعراا هبررررا 

 هررذا الت لرر  و لثررا  صررمج دلررى التمييررز ارم رتم ولرر  قررام مرر  امدررراف ملررا احتررا  إىل
وقررر يفقرررا دلررى داملرره ويف يرر از مثرر  ذلررأ لررلف ال حرر دني ولرر  قررام  لثرره أبررره 
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خللرررص مرررن ذلرررأ وظ رررر املررررا  ول رررن فيررره و ررر  يترررزب القطررر  ومثررر  ذلرررأ يف التمييرررز 
بع رر ا وقيرر  -أرم ررتم-ق لررأ زدررر فررربته ظ رررا من اله ررر بع رره وكررذا  لررث حررروف

ام أي أبررررم يترررزب يف حرررام ك  ررره  لثرررا وه  ليررر  دلرررى هرررذا بررر  هررر   صرررمج دلرررى احلررر
ال مري يف أبرم دع   إىل املذك حب وه  أرم تم وأ   رمن أأمرن هبمرزب   يرة  راك ة ب 
 للت يتزب ال في  فايتمعت ثل  يتزا  فأبرلت الثالثة ألفا بل للف لس   ا 

 ر ذكر فعلرى قررااب مرن  ر ل ا وا فتاح ما قبل ا والثا ية خمتلر  يف يفسر يل ا دلرى مرا 
د رر ن قررر ايتمرر  يتررزكن خمففترران لرريع بي  مررا حررايز وقررر يرررج   لررع أيب حممررر 
م ررر  ذكرررر ايتمررراع يترررزيفني خمففترررني يف القرررررن لررريع بي  مرررا حرررايز يف قررررااب وحب  
فأياب عحببعرة أويره اث ران م  را  قلرت حركرة اموىل إىل  راكن قبل را والثا يرة مسر لة 

والثالرث م  را اموىل برني برني والثا يرة ، )من رمن( -حن  )ق  أأ تم(بني بني أو مبرلة 
، )وهررؤها رهلررة( -)رهلت ررا لررري( والرابرر  حنرر  )مررن السررماا ردررة(-مبرلررة وهرر  )أرم ررتم(

 اموىل من ردة ورهلة مبرلة ايا وبعرها أل  م قلبة من يتزب وا أدلم

(190) 

ُبٍل ِبِِ   ْسَقاِطِه اأُلوَل ِبطه تـُُقبِِلَ َوَحقهَق ََثٍن )ُصْحَبٌة( َوِلُقنـْ

أي وحقررو اهلمررزب الثا يررة مررن أرم ررتم  ررحبة دلررى أ رر هلم و رر ل ا البرراق ن بررني 
بررني ومررن أبرررم لرر حب  الثا يررة يف حنرر  اأ ررذحبهتم ألفررا أبرررهلا أد ررا ألفررا ب حررذف ا ه ررا 
ميرر  املرر  الرريت بعرررها  ررص دليرره أبرر  دمرررو الررراين يف كترراب اإلجيرراز فتبقررى قرررااب 

دلرررى هرررذا دلرررى وزن قررررااب حفرررص إب رررقاطه اهلمرررزب اموىل كمرررا يفة فلفه مرررا  وحب 
وادلررم أن كرر  مررن أ ررقن اهلمررزب اموىل حقررو الثا يررة أد ررا ، متحررر وألررذيتا خمتلرر  

وهرررر  حفررررص يف امل افرررر  الثلثررررة وق برررر  يف طرررره كمررررا يفة فلرررريع حتقيررررو الثا يررررة مررررن 
طت اموىل فالثا يرررة يف لصرررا ص  رررحبة إه بتقرررردر ايتماد رررا مررر  اموىل فرررإذا  رررق

قرااب  حبة  احب  أوىل ملن أ قن اموىل ومرل م  رحبة هرم إرزب وال سرا   وأبر  
ب ر وقام  ن م ه أحبا  احلرف و  د صبه فروحبب كما قام اآللر لعل  أحبج عق دلى 
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وفيرره أد ررا ، احلرر ن وق برر  أ رقن اموىل يف طرره وحقرو الثا يررة فقرررأ دلرى لفرر  اخلررب 
  والت بيا وإن احنذفت يتزيفه كما دبقى مع  اه تف اا بعر حذف يتزيفه مع  التقرد

من قرد رررة احلرررام  الرررة دلي رررا وال رررمري يف يفقررربل للفررر  أرم رررتم أي يفقبررر  هرررذا احلررررف 
لق ب  بسبمج إ قاطه اموىل م ه بس حبب طه وقي  ال مري يف يفقب  دع   إىل اإل رقاض 

 وليع بش ا

(191) 

َها اْلَواَو َواْلُمْلِك ُمْوِصلَ َويف ُكلَِِها َحْفٌص َوأَ  ُبٌل يف ْاأَلْعَراِف ِمنـْ  ْبَدَل قـُنـْ

أي ويف امل افرررر  الثلثررررة أ ررررقن حفررررص اهلمررررزب اموىل كمررررا فعرررر  ق برررر  يف طرررره 
وأبررم قب رر  يف  ر حبب امدررراف م  را أي مررن اموىل واوا من مرا قبل ررا فرمة يف )قررام 

يفسرر يل ا قلبررت واو ويف  رر حبب امللررأ  واهلمررزب املفت حررة بعررر ال ررمة إذا أحبدررر، فردرر ن( 
أبرررم أد ررا ق برر  مررن يتزهتررا اموىل واوا كررذلأ من قبل ررا ، )اأم ررتم مررن يف السررماا( 

واهلمزب الثا ية يف امل فعني دس ل ا بني بني دلى أ له وه  يف الريت ، )وإليه ال ش حب( 
 افر  الثلثرة يف يف الشعراا دقرأ كما دقرأ من حيقرو الثا يرة فقرر عرادر يف قراايفره برني امل

اهلمررزب اموىل فأ ررقط ا يف طرره وأبرررهلا يف امدررراف وأثبت ررا يف الشررعراا وح ررم مررا يف 
امللأ ح م اأ ذحبهتم وشب ه من ليع في را إه يترزكن و  د رن لره حايرة برذكر الريت 
يف امللأ ه ا فإ ا ليست بلف  هذه ال لمة وم ه قر أفر  هلا بيتا يف   حبهتا فل  قام 

امدررراف م  ررا الرر او يف ال  رر  م  ررل بفررت  الصررا  مررن م  ررل ل رران أوىل  ه ررا يف
وأبني وق له م  رل ب سرر الصرا  حرام مرن ق بر  أي أبررم اموىل م  رل هلرا إىل مرا 
قبل ا اح ز بذلأ من ال ق  دلى فرد ن أو ال ش حب فإ ه ل  ابترأ  ا بعرريتا   د رن 

ه ا دسررتعم  كثرريا يف هرذه القصرريرب إبررام ه فصرام ال رمة مررن اهلمرزب وال راظم حبإر
وفيرره  هررر فررإن م  ررل ا ررم فادرر  ، م  ررل  عرر  وا ررل كمررا يفة يف البقرررب وال مرر  

مررررن أو ررررله إذا بلريرررره ودقررررام و ررررله برررره وم رررره ال ا ررررلة للشررررعر ودقرررررن لفرررر  ال  رررر  
وويرره اهدتررذاحب لرره أ مررا دتلقيرران يف املعرر  من الشرر ا إذا أو ررلته إىل ، عإلدصررام 



 -158- 

وكرران مي  رره مررن ي ررة وزن الشررعر أن دقرر م وا ررل ول  رره ، لشرر ا فقررر و ررلته برره ا
درم د ه   با للس ا  الذي ه  ديرمج مرن دير ب القر ايف وهر  أت ريع بع ر ا  ون 

 بعه

(192) 

 َوِإْن ََهُْز َوْصٍل َبْْيَ اَلٍم ُمَسكٍِِن َوََهَْزِة ااِلْسِتْفَهاِم فَاْمُدْدُه ُمْبِدالَ 

 كتاب التيسري يف هذا الباب وإرا ذكرها يف   حبب در  ع هذه مسألة ليست يف
و  جيع  هذه املسألة أ رل فلرم درذكرها ه را ، يفبعا لذكر  ق  احلركة ل اف  يف )رآلن( 

وه يف  رر حبب ام عرراا م ررا ممررا أارر  القررراا دليرره و  يف فرر  كتررمج القرررااا  إه لبيرران 
درا ب أكثرر املصر فني أن درذكروا  احلروف املختل  في را ه املتفرو دلي را ول رن يرر 

يف بعرره امل افرر  مررن املتفررو دليرره مرررا دشررتر إلبا رره عملختلرر  فيرره ليحصرر  التمييرررز 
بي  ما وهذا امل ف  من ذلأ القبي  وم ه ما ذكر يف رلر عب اهلمز املفر  واإل عاا 

ق لره وإن يترز و ر  دعر  وإن ، يف د  ر  وعرري ذلرأ ، الصريري ومسألة )ه أتم  را( 
يتز و   فحذف الفع  و  دذكر له مفسرا ظاهرا وكذا يف ق له يف الباب الذي  وق 

بعررر هررذا وإن حرررف مررر قبرر  يتررز مريررري وه بررر بعررر إن الشرررطية مررن وقرر ع  رررد  أو 
ومرن الع رز مرن شرعر ، مقرحب  فسرر ظراهر حنر  )وإن أحرر مرن املشرركني ا رت احب ( 

الهرررررف يف البيتررررني  ام دلررررى  وويرررره مررررا ذكررررره أن، (  )إن ذو ل ثررررة ه ، احلما ررررة 
املفسر وه  ما دتعلو الهرف به فالتقرردر وإن يترز و ر  وقر  بعرر ها إىل رلرره وإن 
حرف مر وق  قب  يتز مريري وأحبا  أن يتزب ال    الريت  للرت دلرى ها التعردر  إذا 
 لرر  دلي ررا يتررزب اه ررتف اا أبرررلت ألفررا ومررر  ميرر   رر  ن الررلا بعرررها وكرران 

ف يتزب ال    م ه ا رتري  د  را بررل م يترزب اه رتف اا دلي را كمرا القياأ أن حتذ
ول رن ، يف ق له )أف ج دلى ا كذع( يف  ر حبب  ربأ )أ رطفى الب را  دلرى الب رني( 

يف لريرررة العررررب الفررررق بي  مرررا م رررا لررر  حرررذفت مررر  ها التعردررر  هقتررربع اه رررتف اا 
-وهرررررررر  يف )أفرررررررر ج عخلرررررررررب من يتررررررررزب ال  رررررررر  فيرررررررره مفت حررررررررة ك مررررررررزب اه ررررررررتف اا
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وأ طفى(م س حبب ففت  يتزهتا  لي  دلى أ را لل رتف اا ه للخررب فأدرفرت العررب 
دررن حررذف يتررزب ال  رر  مرر  ها التعردرر  إذا  لرر  اه ررتف اا دلي ررا وأبرررلت ا ألفررا 
واهلرراا يف ق لرره فامررر ه هلمررز ال  رر  وكررذا يف ق لرره ودقصررره يف البيررت اآلة وهرر  مرراز 

ر وه القصررر كسررا ر احلررروف عررري حررروف العلررة الثلثررة ول ررن فررإن اهلمررزب ه يفقبرر  املرر
أطلو دليه  فة مرا دبررم م ره وهر  املر  ومبرره حرام ولر  كران بفرت  الررام لقر ج 

وجي ز أن د  ن من عب القلمج ممن اإللباأ كأ ه أحبا  فأبرله ما ا أي ، هذا املع  
قررن من ذلأ  تة م اف  حرف مر وهذا ه  حقيقة املع  املرا  والة ما وق  يف ال

م فرررعان يف دررر  ع ، م فرررعان يف ام عررراا )رآلن( ، متفرررو دلي رررا وهررر  )رلرررذكردن( 
ويف درر  ع م فرر   رراب  خمتلرر  فيرره ، وفي ررا )را أذن ل ررم( ويف ال مرر  )را لررري( 

ف   يف قرااب أيب دمرو من هذا الباب وه  يف قرااب ، وه  )رلسحر إن ا  يبطله( 
  أدلمالباقني لرب وا

(193) 

ُل َعْن ُكلِِ َكآالَن ُمثِِلَ   َفِلْلُكلِِ َذا َأْوَل َويـَْقُصُرُه الهِذي ُيَسهِِ

أي ف ررررذا ال يرررره أوىل ل رررر  القررررراا أي إبرررررام يتررررزب ال  رررر  ه ررررا ألفررررا أوىل مررررن 
يفس يل ا بني بني كما ذكر بع  م درن كر  القرراا أد را من يترزب ال  ر  ه قررا هلرا 

قا ررر  علتسررر ي  ه ميررررر من املسررر لة بز رررة افققرررة فلرررم جيتمرررر  يف الثبررر   فتسررر   وال
 ر اا ، (  )أأن حبأ  حبيرل أدشرى أفرر بره،  اك ان برلي  ايفزان الشعر يف حن  ق لره 

وحيتمررر  أن ، أ شررر  الثا يررة حمققررة أو مسررر لة بررني بررني مرر  أن بعررررها  رر    رراك ة 
أوم البراب دلرى قررااب دقام عملرر دلرى مرذهمج التسر ي  يرجيرا مرن ال يره اف ر  يف 

وحب  وهرذا يف مررر د رر ن فا ررل بررني املسرر لة والسرراكن بعرررها أمررا املررر الررذي دفصرر  
بني افققة واملس لة لثق  ايتماد ما دلى ما  يأة فل يراين له ه را دلرى مرذهمج 
التس ي  وقر بي ه يف البيت اآلة وق له دن ك  دتعلو بيس   أو بيقصر وق له كاآلن 

أي ، ب ا رررتأ   الرررة لربدرررة بق لررره مرررثل ، وف أي وذلرررأ كررراآلن لررررب مبتررررإ حمرررذ
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حصرر  متثيرر  ذلررأ  ررا ذكررر ه قررام  هن مررثل ل رران املعرر  ظرراهرا و  حيررت  إىل هررذه 
 التقردرا  وا أدلم

(194) 

 َواَل َمده َبْْيَ اَْلَْمَزَتْْيِ ُهَنا َواَل ِبَْيُث َثَلٌث يـَتهِفْقَن تـَنَـزُّالَ 

هذا الذي   لت فيه يتزب ال    أي من مذهبه املر بني اهلمزيفني  ه ا دع  يف
دلررى مررا  رريأة ه دفعرر  ذلررأ ه ررا من يتررزب ال  رر  ه قرررا هلررا يف الثقرر  من ثب هتررا 
داحب  وحق ا احلرذف يف ال  ر  وكرذلأ ه مرر برني اهلمرزيفني يف كلمرة ايتمر  في را 

يف ، راا )أرهلت ررا لررري( ثررل  يتررزا  وذلررأ لفهرران )أرم ررتم( يف امدررراف وطرره والشررع
الزلرف فراهلمزب الثالثرة مبرلرة ألفرا إباراع دلرى مرا يفقررا بيا ره و ريأة أد را يف  ر حبب 
الزلررف والثا يرة خمتلر  يف حتقيق را ويفسر يل ا و  ميرر أحرر بي  مرا وبرني اموىل ل فرا 

ع من ثق  ال لمة عيتماع يتزيفني بي  ما يتزب وقي  ل ل جيمع ا بني أحبب  ألفرا  ولري
يف ذلررأ اللفرر  أحببرر  ألفررا  وإرررا فيرره يتررزكن وألفرران  عررم يف اخلررن ألفرران يتررا  رر حبب 
اهلمزيفني وق له ليث ثل  ثل  مرف ع عهبتراا وه جي ز يرها إبفافة حيث إلي ا 
من حيث إرا يف اف إىل اعم  ه إىل املفر ا  وقر شرذ مرا ه قيراأ دليره ودرتفقن 

معرررة وقرررر كثرررر حرررذف اخلررررب بعرررر حيرررث لرهلرررة  رررفة ثرررل  واخلررررب حمرررذوف أي مت
ال رلا دليره وه د رر ن درتفقن لرربا لرر ل دبقرى اهبتررراا ب  ررب مرن عررري وير   شرررط ا 
، وإ لررررام البرررراا دلررررى حيررررث كإ لررررام مررررن دلي ررررا يف حنرررر  )ومررررن حيررررث لريررررت( 

 و صمج يف زه دلى التمييز أي ايففو  زوهلن وا أدلم

(195) 

 ْْيِ َثلَثٌَة ءأَْنَذْرََتُْم َأْم ََلْ أَئِنها أَْنزالَ َوَأْضُرُب مَجِْع اَْلَْمَزتَ 

أي أن ايتمرراع اهلمررزيفني يف كلمررة واحرررب يفة يف القررررن دلررى ثلثررة أفرررب ب 
بي  ررررا عممثلررررة واهلمررررزب اموىل مفت حررررة يف امفرررررب الثلثررررة والثا يررررة إمررررا مفت حررررة أو 
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أوم البرراب وإرررا احتررا  إىل م سرر حبب أو م ررم مة وكرران اموىل يفقرررو هررذا البيررت يف 
ذكرر هرذا التقسريم ليبر  دليره اخلرلف يف املرر برني اهلمرزيفني كمرا  ريأة وم فر  ق لرره 

وما بعره حبف  دلى أ ه لرب مبترإ حمذوف يفقردره أمثلت ا كذا وكذا دلى ، )أا ذحبهتم( 
احترررا  إلي رررا الررر زن الشرررعر وه -أأ رررذحبهتم-حرررذف حررررف العطررر  وأا   يفتمرررة لق لررره 

ا يف امفرررب الثلثررة فق لرره أأ ررذحبهتم يف  رر حبب البقرررب ودررع مثررام املفترر حتني مرررل  هلرر
وحنر ه مثرام مرا الثا يرة فيره م سر حبب واموىل مفت حرة وق لره أا رزم ، )أ  ا لتاحبك ا رهلت ا( 

دليه الذكر مثام ما الثا ية فيه م م مة واموىل مفت حة يف اعمي  وه يف  ن إه يتزب 
 اه تف اا وا أدلم

(196) 

 َوَمدَُّك قـَْبَل اْلَفْتِح َواْلَكْسِر )ُحـ(ـجهٌة بِـ)ـَها( )لُـ(ـذُّ َوقـَْبَل اْلَكْسِر ُخْلٌف َلُه َوالَ 

أي قب  ذا  الفت  وذا  ال سر دع  أن أع دمرو وقال ن وهشراما مرروا قبر  
اهلمررزب الثا يررة املفت حررة وقبرر  امل سرر حبب وح ررة لرررب ق لرره ومررر  دلررى يفقررردر حررذف 

اف أي ذو ح ة وهر  إحبا ب الفصر  برني اهلمرزيفني لثقر  ايتماد مرا ومن اموىل م 
ليست من ب ية ال لمة ففص  بي  ما اادرذا  برذلأ وهلرذا فرع  املرر يف كلمرة أ مرة 

، (  )رأ ررت أا أا  ررا ، من اموىل مررن ب يررة ال لمررة وهرر  لريررة فاشررية قررام ذو الرمررة 
وقبرر  ذا  ال سررر للرر  هلشرراا إه فيمررا  ،هبالررذ أي اعررأ إلي ررا ومتسررأ هبررا ب قررام 

يفة ذكره واهلاا يف له دع   دلى احلل  وال ه ال صر أي ل   ويه  لي  د صره وا 
 أدلم

(197) 

َعٍة اَل ُخْلَف َعْنُه ِبَْرميٍَ َويف َحْريفَِ اأَلْعَراِف َوالشَُّعَرا اْلُعلَ   َويف َسبـْ

تقررردر ويف مررر  رربعة ه للرر  ه للر  هلشرراا يف مررر هررذه السرربعة أو د رر ن ال
د ه ب بي  ا  ا بعرها أي ه   رو أو د  ن ق له  رو برره مرن ق لره ويف  ربعة من 
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معرر  مرررو أي  رررو ه للرر  د رره يف املررر وكررذا يف حررر يف امدررراف ومررا بعررر ذلررأ 
-ويف امدررراف م فررعان )أ رر  م لتررأيف ن(، والررذي يف مرررو ق لرره يفعرراىل )أ ررذا مامررت( 

والعل  عت الس حب الثل  ف ذه أحببعة ،  ا ميرا( ويف الشعراا )أ ن ل ا ميرا( )أ ن ل
 م اف  من السبعة ب قام

(198) 

َلْت َحْرٌف َوِِبخلُْلِف ُسهِِلَ   أَئِنهَك آئِْفكاً َمًعا فـَْوَق َصاِدَها َويف ُفصِِ

يف أي و ، )أ ف ررا رهلررة( -دردررر ق لرره يفعرراىل يف والصررافا  )أ  ررأ ملررن املصرررقني(
أا أ أ ف ا  وق لره معرا  حرام م  مرا كمرا يفقر م يراا زدرر ودمررو معرا أي مصرطحبني 
أي إ مرا يف  ر حبب واحرررب فر ق  ررا ها وهر   رر حبب الصرافا  ويف ق لرره معرا درر هم أن 

معرا فلر  قرام م فرع ا يترا فر ق  را ها لرزام اإلد راا ، أ ف ا م فعان كق له ) عما( 
، لل ررطحاب الررذي  م دليرره معررا  وال ررمري يف  ررا ها لسرر حب القررررن وفرر ق ظرررف

أي ا رررطحبا فررر ق  رررا ها أو ظررررف اه رررتقراحب أي وه للررر  يف مرررر أ  رررأ أ ف رررا 
وعخللر   ر ل أي ، اللذدن ف ق  ا ها ويف فصلت لل  وه  )أ   م لت فررون( 

حبوي دن هشاا يفس يله و  دس   من امل س حب وعريه ويف اي  املفتر ح للر  مقررا 
أد مر  وأأم رتم و  درذكر  راحمج التيسرري يف حررف   ج حرف  ر ن وامحقراف وأ

فصررلت هلشرراا عررري التسرر ي  و  دررذكر  رراحمج الروفررة فيرره هبررن دررامر ب مالرره عررري 
فإن قلت من أدن دعلم أن هلشاا املر يف هذه امل اف  السبعة برل لرلف ، التحقيو 

ث  وكرر  واحررر مررن اممررردن حمتمرر  م رره ذكررر اخلررلف لرره يف املررر قبرر  امل سرر حب وا ررت
وي ابه أ ه قر ، قلت هذا  ؤام يير ، هذه امل اف  فمن أدن يفعلم املر  ون القصر 

قرا أ ه مير قب  الفت  وال سر ب ا تث  اخللف له قبر  ال سرر إه يف  ربعة فلر    
دذكر اخلل  يف امل س حبب ملذ  له املر يف اعم  دمل  ا ذكر أوه فريادته أ ه درني 

ف ف رزم هررذا م زلررة ا رتث اا مررن ا رتث اا ف أ رره قرام ميررر مطلقررا مرا درررا السربعة للخررل
إه قب  ال سر فإ ه ه مير إه يف  بعة م اف  فمع اه أ ه مير في ا من اه تث اا من 
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ال فرر  إثبررا  دلررى أ رره لرر  قررام  رر ج  رربعة فاملررر حررتم  رررو لررزام هررذا اإلشرر ام وا 
 أدلم

(199) 

ْل )مَسَا( َوْصفاً َويف النهْحِو أُْبِدالَ َوآِئمهًة ِِبخلُْلِف َقْد َمده   َوْحَدُه َوَسهِِ

  مير ه ا بني اهلمزيفني عري هشاا ملف د ه من اموىل مرن ب يرة ال لمرة كمرا 
 بو ذكرره ومن اهلمرزب الثا يرة حركت را داحبفرة فلرم درتح م ثقل را إذا أ رل ا السر  ن 

مثلرة ب  قلرت حركرة املريم إىل وذلأ أن أ مة ا  إماا وأ رله أ مرة دلرى وزن مثرام وأ
اهلمزب فا  سر  وأ عم امليم يف امليم فمن حقو فعلى هذا وهم ال  فير ن وابرن درامر 
دلى أ  هلم ومن     أد ا ف   دلى أ رله وهرم مررل م  را إذ قرر ايتمر  يترزكن 

وق لرره ، متحركترران اآلن وه  هررر إىل كرر ن احلركررة داحبفررة فررإن ذلررأ ام رر  مرفرر   
مقررررا عخللررر  أي مررررها مررررا ملتبسرررا عخللررر  وو رررفا متييرررز أي  رررا أ مرررة مفعررر م 

ب قررام ويف ال حرر  أبررره أي حبأج أهرر  ال حرر  إبرررام اهلمررزب ايا يف ، و رر  التسرر ي  
أ مررة  رررص دلرررى ذلررأ أبررر  دلررر  يف احل رررة والزخمشررري يف مفصرررله ووي ررره ال هرررر إىل 

اا ه رررررا أ ررررر  اهلمرررررزب وهررررر  السررررر  ن وذلرررررأ دقت ررررر  اإلبررررررام مطلقرررررا ويفعي رررررت اليررررر
ه  سرراحبها اآلن فأبرررلت ايا م سرر حبب ب   د افررو أبرر  القا ررم الزخمشررري أهرر  ال حرر  
يف ذلأ والتاحب مذهمج القراا فقام يف يففسرريه يف  ر حبب بررااب يف ق لره يفعراىل )فقرايفل ا 

قلررت يترزب بعرررها يترزب بررني برني أي بررني ، فرإن قلررت كير  لفرر  أ مرة ، أ مرة ال فررر( 
، و اهلمزيفني قرااب مش  حبب وإن   يف رن مقب لرة د رر البصرردني خمر  اهلمزب والياا وحتقي

وه جي ز أن يف  ن ومن  رح هبا ف ر  هحرن ، قام وأما التصرد  علياا فليع بقرااب 
قلررت و  دررذكر  رراحمج التيسررري إبررراهلما ايا وه ذكررر مسررألة أ مررة يف هررذا ، حمرررف 

لرى قررااب هشراا عملرر وال رمري الباب وإرا ذكرها يف   حبب برااب ولف  ال اظم ع مة د
وقرام ابرن ير  ، يف ق له أبره للمس   املف  ا من ق له و    وه  اهلمز امل سر حب 

يف عب شرر اذ اهلمررز مررن كترراب اخلصررا ص ومررن شرر اذ اهلمررز د ررر  قرررااب ال سررا   
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أ مررة علتحقيررو في مررا فرراهلمزكن ه يفلتقيرران يف كلمررة واحرررب إه أن يف رر   دي ررني حنرر  
وأما التقاليتا دلى التحقيو مرن كلمترني ف رعي  د رر  ولريع ،  أاحب ويأاحب  أام و 

-حل ررا وذلررأ حنرر  قرررأ أبرر   و )السررف اا أه()وميسررأ السررماا أن يفقرر  دلررى امحب (
ف ذا كلره يرا ز د رر  دلرى فرع  ل رن التقاليترا ، )وأ ب  ين ع اا هؤها إن ك تم( 

  ي اه يف لطاا وعبهيف كلمة واحرب عري دي ني حلن إه ما شذ مما ح

(200) 

 َوَمدَُّك قـَْبَل الضهمِِ )لَـ(ـَبه )َحـ(ـِبيُبُه ِبُْلفِهَما )بَـ(رها َوَجاَء لِيَـْفِصلَ 

م ى ال لا يف املر قب  الفت  وال سر ب ذكرر املرر قبر  ال رم فر ص دلرى أن 
ه ابررن هلشرراا وأيب دمرررو للفررا يف ذلررأ و  دررذكر دررن قررال ن للفررا يف املررر وقررر ذكررر 

الفحاا يف  ردره وأما أب  دمر فاملش  حب د ره يفرر  املرر و  درذكر لره  راحمج التيسرري 
وأما هشاا فله ثلثة أويه اث ان كال ي ني دن أيب دمرو والثالرث ، عريه وذكره عريه 

فصررله يف البيررت اآلة واهلرراا يف حبيبرره يفعرر   إىل املررر أي لبرراه حبيبرره ود رر ن احلبيررمج  
ن املررر   اه لي علرره يف قراايفرره فأيابرره علتلبيررة والقبرر م لرره وبرررا ك ادررة دررن القرراحبئ كررأ

حررام مررن حبيبرره أي لبرراه يف حررام بررره وشررفقته دليرره أو د رر ن برررا مفعرر م لررىب حبيبرره 
 عر  واحرر وهر  فرر العراق املخرال  وال رمري ، قاحبال عحبا عملر خمتاحبا له والرب والبراحب 

 نييف ياا للمر أي ياا املر للفص  بني اهلمزيف

(201) 

 َويف آِل ِعْمَراَن َروْوا َلَِِشاِمِهْم َكَحْفٍص َويف اْلَباِقي َكَقاُلوَن َواْعَتلَ 

وشررررحه أن دقرررام إن هرررذه ، فصررر  يف هرررذا البيرررت ال يررره الثالرررث الرررذي هلشررراا 
اهلمزب امل م مة بعر املفت حة ياا  يف القررن يف ثلثة م اف  وياا  لبع  م يف 

ة ففررر  رم دمرررران )قررر  أل بررر  م مرررري مرررن ذل رررم( ويف ص أمرررا الثلثررر، م فررر  حبابررر  
)أل ررزم دليررره الررذكر( ويف القمرررر )أللقررى الرررذكر دليرره( والرابررر  يف الزلرررف )أاشررر روا 
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دلى قرااب  ف  وحره و يأة يف   حبيفه والباق ن هبمزب واحرب فل مر فيره ، للق م( 
 رم دمرررران برررل ومرررذهمج هشررراا يف الثلثرررة دلرررى مرررا يف التيسرررري أ ررره يف، لريرررري  فررر  

للف فإ ه قام وهشراا مرن قررااة دلرى أيب احلسرن بتحقيرو اهلمرزيفني مرن عرري ألر  
بي  مررا يف رم دمررران ودسرر   الثا يررة ودرررل  قبل ررا ألفررا يف البرراقيتني كقررال ن والبرراق ن 
حيققرر ن اهلمررزيفني يف ذلررأ وهشرراا مررن قرررااة دلررى أيب الفررت  كررذلأ ودرررل  بي  مررا 

خان أب  احلسن وأبر  الفرت  دلرى التحقيرو يف رم دمرران ودلرى فقر ايففو الشي، ألفا 
املرررر يف ص والقمرررر والتلفرررا يف املرررر يف رم دمرررران والتسررر ي  يف ص والقمرررر فت ررر ن 
قررررااب هشررراا يف ص والقمرررر كقراايفررره )أ ررر  م( يف فصرررلت مرررر برررل لرررلف ويفسررر ي  

م يف زدر  ملف في  ن قر فع  يف امل س حبب يف بعه م افع ا واادت ا أش   دلي 
، و ررر ابه أن دقرررام هلشررراا يف هرررذه الثلثرررة ثلثرررة أويررره ، الررر هم دلرررى مرررا يف التيسرررري 

القصر التحقيو يف اعمي  وهذا ال يه ذكره  احمج الروفة وعرريه وهر  مرن زاي ا  
وال يه الثراين املرر يف اعمير  مر  التحقيرو وهرذا الرذي قررأه  راحمج ، هذه القصيرب 

بن أإر وهر  شريخه الرذي ذكرره يف رلرر عب الت برري التيسري دلى أيب الفت  فاحبأ 
وال يه الثالث التفصي  القصر والتحقيرو يف رم دمرران واملرر والتسر ي  يف البراقيني ، 

وهذا الذي قرأه  احمج التيسري دلى أيب احلسن طراهر برن علبر ن الرذي  ربو ذكرره 
يف أ رره ميررر يف  يف عب املررر والقصررر فال ي رران اموهن هلشرراا مياثرر  في مررا أع دمرررو

اعمي  وه مير فل ذا أ حبيه ال اظم معه فقام يف البيت اموم ملف ما ب ذكرر هلشراا 
ال يه الثالث يف البيت الثاين ول  أ ه  هم مقتصرا دلى مرا يف التيسرري لقرام مرا ك رت 

ملر  هشراا يف  )ومرر  قبر  ال رم برر حبيبره، قر  همته قررميا يفسر يل دلرى الطلبرة 
أي ، ويف عريهرا حتمرا وعخللر   ر ل(  )ففر  رم دمرران ميرر ملفره، ( الثلثة أ ل

 مر حتما بل للف وا أدلم
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 تينباب الهمزتين في كلم
(202) 

 َوَأْسَقَط اأُلوََل يف اتَِِفاِقِهَما َمًعا ِإَذا َكانـََتا ِمْن ِكْلَمَتْْيِ َفىَت اْلُعلَ 

رو برن العرلا أ رقن اهلمرزب فأ العل فاد  أ قن دعر  ولرر العرل وهر  أبر  دمر
اموىل من املتفقتني علفت  وال سرر وال رم وهرذا  قر  دلمراا القررااا  درن قررااب أيب 

ب مرر  م مررن درررج أن السرراقطة هرر  اموىل من أوالررر ال لررم ، دمرررو إب ررقاض اهلمررزب 
والرذي ، حم  الترييري عالبا وم  م من جيع  الساقطة ه  الثا ية من الثق  هبرا حصر  

قررام أبرر  ، ال حرراب دررن أيب دمرررو أ رره خيفرر  اموىل مررن املتفررو واملختلرر  ايعررا   قلرره
دلررر  يف الت ملرررة أهررر  التحقيرررو حيققررر ن إحررررايتا فمررر  م مرررن خيفررر  اموىل وحيقرررو 
الثا يرررة ومررر  م مرررن حيقرررو اموىل وخيفررر  الثا يرررة وهررر  الرررذي خيتررراحبه اخلليررر  وحيرررت  عن 

ة واحرب حن  ر ا ورلر ف رذلأ إذا كا ترا التخفي  وق  دلى الثا ية إذا كا تا يف كلم
قام اخللي  حبأدت أع دمرو قر ألذ هبذا الق م يف ق له )اي ودلريت أألرر( ، من كلمتني 

ومرذهمج اخللير  يفير  ، قام العبري يف شرحه مرذهمج أيب دمررو يفير  اموىل ، 
إذا  الثا ية والقرراا دلرى لرلف مرا ح راه ال ح در ن د ره وذلرأ أ رم دق لر ن اهلمرزكن

التقيا لركة واحرب حذفت إحرايتا حرذفا مرن عرري أن  عل را برني برني وإذا التلفرت 
قام وقياأ ق م أيب دمرو افذوفة ه  اموىل م ه ح ى ، احلركة دا وا إىل ما قل اه 

قلت ومن ف ا رر هرذا اهلرتلف مرا ده رر يف حنر  ، مذهبه أن يف  ن اموىل بني بني 
فررإن قيرر  السرراقطة هرر  اموىل كرران املررر فيرره مررن ، فيرره  مررن ح ررم املررر، )يرراا أمررر ( 
وقرر  رص م ر  يف  ، وإن قي  ه  الثا يرة كران املرر مرن قبير  املتصر  ، قبي  امل فص  

ب إن القرررراحبئ ميب دمرررررو إذا ، كترررراب التبصرررررب دلررررى قرررر م أن السرررراقطة هرررر  اموىل 
يتمراع إررا وق  دلى ياا فإ ه مير ود مز فإن احلذف إرا د ر ن يف ال  ر  من اه

ووي  ررا دلررى مررا  قلرره القررراا ، و  أحب أن ال حرر دني ذكررروا لريررة اإل ررقاض ، حيصرر  فيرره 
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أن مرررن مرررذهمج أيب دمررررو اإل عررراا يف املثلرررني و  مي رررن ه رررا لثقررر  اهلمرررز عرررري مررررعم 
وق لرره وق لرره معررا حررام مررن ، ف يرر  برره مشررر ا مرررعما فعرررم اإل ررقاض واكتفررى برره 

اهيففرراق م رره   زلررة ق لررأ ايففقررا معررا وه فا رررب لق لرره فرمري التث يررة الررذي أفرري  إليرره 
معررا يف هررذا امل فرر  إه مررر  الت كيررر كمررا لرر  قررام كلي مررا ويف عررري هررذا امل فرر  معررا 
دذكر لفا رب  ر  به دلي را يف البراب اآلة واهلراا يف ايففاق مرا دا ررب دلرى اهلمرزيفني يف 

     حبب اهيففاق فقامق له يف أوم الباب السابو ويفس ي  ألرج يتزيفني ب مث

(203) 

َواُع اتَِِفاٍق ََتَمهلَ   َكَجا َأْمُراَن ِمَن السهماَ ِإنه َأْولَِيا ُأولِئَك أَنـْ

فمث  املفت حتني بق له يفعاىل ياا أمر  وامل س حبيفني بق لره يف  ربأ )مرن السرماا 
ررن ولرريع يف القرر، وامل ررم متني بق لرره يف امحقرراف )أوليرراا أول ررأ( ، إن يف ذلررأ( 

العزدز عريه ولف  عممثلة الثلثة دلى لف  قرااب أيب دمرو فاهلمزب املسم دة يف ياا 
اهلمزب أوم أ شره م ا يترزب قطر  فرإن ، أمر  ه  أوم أمر  ومثله )ب إذا شاا أ شره( 

ايففو بعر ما رلره يترزب يترزب و ر  حرذفت فتبقرى اهلمرزب املسرم دة هر  رلرر ال لمرة 
اهلمرزب رلررر ، )فرإذا أ زل را دلي را املراا اهترز ( -اا )فمرن شراا ايرذ(اموىل عمير  القرر 
وق له أ  اع لرب مبترإ حمذوف أي ه  أ  اع ايففاق  م  أي يفرزدن ، شاا ورلر املاا 

 ب بني مذهمج قال ن والبزي فقام، 

(204) 

 اِو َسههلَ َوقَاُلوُن َواْلبَـزِِيُّ يف اْلَفْتِح َوافـََقا َويف َغرْيِِه َكاْلياَ وََكاْلوَ 

أي وافقا أع دمرو يف ذواة الفرت  فأ رقطا اموىل م  مرا ويف عرري الفرت  يعرل 
امل س حبب كالياا وامل م مة كرال او أي  ر ل كر  واحررب م  مرا برني برني ف معرا برني 

 اللريتني

(205) 



 -168- 

ُهَما لَْيَس ُمقْ   َفلَ َوِِبلسُّوِء ِإاله أَْبَداَل ُثُه َأْدَغَما َوِفيِه ِخَلٌف َعنـْ

لالفرررا في رررا ، دعررر  ق لررره يفعررراىل يف  ررر حبب د  ررر  )إن الررر فع ممررراحبب علسررر ا( 
أ ل ما فعره دن يفس ي  يترزب السر ا برني برني من لريرة العررب يف يفير  يترزب مثر  

أحرررريتا أن يفلقرررى ، ذلرررأ دلرررى وي رررني  ررريأة ذكريترررا يف عب وقررر  إرررزب وهشررراا 
رأ برره هلمررا وهرر  ال يرره املخترراحب يف حركررة اهلمررزب دلررى الرر او ولررذف اهلمررز وهررذا   دقرر

والثرراين أن يفبرررم اهلمررزب ، يفيرر  يتررز ذلررأ وقررر  برره دليرره م رر  حبإرره ا يف التبصرررب 
واوا ويفرعم ال او اليت قب  اهلمزب في ا وهذا ال يه ه  املذك حب هلمرا يف هرذا البيرت أي 

لرى ويره  قر  احلركرة أبره اهلمز واوا ب أ عما في ا ال او اليت قبل ا وإرا التاحبا هرذا د
من ال ق  دؤ ي ه ا إىل أن يف  سر ال او بعر فمة فتصري مث  ق م وه  مرف   يف 
اللريرة وقر م علتشررردر مسرتعم  وهرر  ألر  مررن قر م ولعرر   رببه ح ررز السراكن بررني 

وقرررر فعررر  قرررال ن حنررر  ذلرررأ يف لفررر  ال رررت يف م فرررعني يف  ررر حبب ، ال رررمة وال سررررب 
قب  اهلمز ايا فأبرم اهلمزب ايا وأ عم في را اليراا الريت امحزاب م ه د مز لف  ال ت و 

قبل ا وذلأ متعني ب ه جي ز فيه  ق  حركة اهلمزب إىل الياا م ا زا ررب مرلف الر او 
ه ا وهذا  يأة ذكرره يف  ر حبب البقررب إن شراا ا يفعراىل ب قرام وفيره أي ويف يفير  

ع مريلقررا أو لرريع مقفررل دليرره علسرر ا لررلف دررن قررال ن والبررزي لرريع مقفررل أي لرري
أي مم  دا ه د    إليه ب  ه  مش  حب معروف يف كتمج مص فة م  ا التبصررب مل ر  
وإن كررران  ررراحمج التيسرررري مرررا ذكرررره و  درررذكر هرررذه املسرررألة إه يف  ررر حبهتا واخلرررلف 
املشرراحب إليرره أ مررا قررهررا بررني بررني دلررى أ ررل ما وه مي رر  مررن ذلررأ كرر ن الرر او  رراك ة 

ل  كا ت ألفا ملا امت   يعل ا بني بني بعرها لرية دلى ما يفة فال او قردبة  قبل ا فإ ا
قام م   ذكر دن قال ن في ا أ ه جيع  اموىل كالياا الساك ة قرام ، م  ا وا أدلم 

وامحسرررن اعررراحبي دلرررى ام ررر م إلقررراا احلركرررة و  دررررو د ررره ودليررره يف اعررر از اإلبررررام 
وه  اهلتيراحب مير  ير ازه والروادرة قرام فأمرا البرزي واإل عاا وه  امش ر دن قال ن 

قلرت ، فقر حبوي د ه ال ي ان أد ا واهلتياحب اإلبرام واإل عاا عرده دلرى ام ر م 
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، ف ررذا رلررر ال ررلا يف مررذهمج مررن خيفرر  اهلمررزب اموىل إمررا إب ررقاض وإمررا بتسرر ي  
حبب البقررب وذلأ يف ال    فل  وق  دلي ا حلققت اهلمزب و  ذكر ذلرأ أد را يف  ر  

 بت فيو ا يفعاىل

(206) 

َها تـََبدهالَ  ُبٍل َوَقْد ِقيَل َُمُْض املَدِِ َعنـْ  َواأُلْخَرى َكَمدٍِ ِعْنَد َوْرٍش َوقـُنـْ

مررررذهمج أيب دمرررررو وقررررال ن والبررررزي كرررران متعلقررررا عهلمررررزب اموىل ومررررذهمج وحب  
وحبوي  وق بررر  دتعلرررو علثا يرررة من الثقررر  د ررررها حصررر  وهررر  املررررا ب بق لررره واملررررج

د  ما يف يفس يل ا وي ان أحريتا يعل ا بني بني م ا يتزب متحركة ما قبل ا كذلأ 
قياأ يفس يل ا وه  املرا  بق له كمرر وال يره الثراين   درذكر يف التيسرري وهر  أن يفبررم 
حرفرررا  ررراك ا مرررن يررر ع حركت رررا وهررر  مرررذهمج دامرررة املصرررردني كمرررا فعلررر ا ذلرررأ يف 

ن البرررم ه ررا درراا يف املفت حررة وامل سرر حبب وامل ررم مة املفترر حتني يف كلمررة واحرررب إه أ
م رره أم ررن إبرررام امل سرر حبب اياا  رراك ة وامل ررم مة واوا   رراك ة من حركررة مررا قبل مررا 
من ي س ما و  مي ن ذلأ يف كلمة واحرب من قبل ما فتحا وبعريتا  اك ا واهلمرز 

لرره حمرره املررر قررال ا وأمررا املتحررر  املتحررر  مررا قبلرره ه دبرررم إه  ادررا وهررذا املرررا  بق  
قلرت وأي ، فالبرم فيه ممت   والتس ي  متعرني ل فرا مرن ايتمراع ألفرني ، )ياا رم( 

ما   يف ذلأ إذا ايتم  ألفان زدر يف املرر هلمرا لر  حرذف إحررايتا كمرا ذكرر هرذان 
ال ي ان حلمزب يف وقفه دلى مث  دشراا ومرن السرماا وهر  ق لره فيمرا يفة ودقصرر أو 

ر أطر ه إه أ رره اعتفرر ذلررأ يف وقر  إررزب لتعي ره وأمررا )يراا رم( فل ررا مي ر  دلرى املرر
وق له حمره املرر مبتررأ ولرربه ق لره ، د ه م روحة إىل يع  اهلمزب بني بني فصري إليه 
وقرررام بعررره الشررراحبحني حمررره املرررر ، د  رررا يفبرررره أي يفبررررم املرررر افررره درررن اهلمرررزب 

ز حمره املرر فيبقرى ق لره د  را ه قر  فراملع  حي  رذ يفبررم اهلمر، م ص ب بق له  برم 
 مع  له ف صمج حمه املر فا ر وا أدلم



 -170- 

(207) 

 َويف هُؤاَل ِإْن َواْلِبَغا ِإْن ِلَوْرِشِهْم بَِياِء َخِفيِف اْلَكْسِر بـَْعُضُهْم َتلَ 

قام  احمج التيسري وألذ دلى ابن لاقان ل حب   ع  الثا ية ايا م س حبب يف 
فقررن قررام وذلررأ ، ك ررتم( ويف ال رر حب )دلررى البريرراا إن أحب ن( البقرررب يف ق لرره )هررؤها إن  

قلررت وهررذا ال يرره خمررتص برر حب  يف هررذدن ، مشرر  حب دررن وحب  يف ام اا  ون الرر ص 
 امل فعني وفي ما له ولق ب  ال ي ان السابقان

(208) 

 َوِإْن َحْرُف َمدِِ قـَْبَل ََهٍْز ُمَغريهٍ جَيُْز َقْصُرُه َواْلَمدُّ َما زَاَل َأْعَدالَ 

هذا اخللف جير ا دلرى مرذهمج أيب دمررو وقرال ن والبرزي م رم دريرريون اموىل 
إ ررقاطا أو يفسرر يل ف يرره القصررر زوام اهلمررز أو يفريررريه دررن لفهرره املسررتثق  واملررر إرررا  
كان ميله وويه املر ال هر إىل ام   وه  اهلمز ويفر  اهدترا   ا در  من زواله 

ملرر مرازام أدرره لقر م  راحمج التيسرري إ ره أويره و به دلى يفريي  ويره املرر بق لره وا
فإ ررره قرررام ومرررأ  ررر لت اهلمرررزب اموىل مرررن املتفقترررني أو أ رررقطت فرررامل  الررريت قبل رررا 
مم  رة دلررى حاهلررا مرر  يفيف ررا ادترررا ا هبرا وجيرر ز أن دقصررر املرر  لعرررا اهلمررزب لفهررا 

يف مررذهمج  ب ادلررم أن هررذدن الرر ي ني دلررى قرررااب اإل ررقاض إرررا يتررا، واموم أويرره 
مررن دقصررر يف امل فصرر  كبررالزي والس  رر  وقررال ن والررروحبي يف أحررر الررروادتني د  مررا 

فلمررررا يفريررررري  اهلمررررزب يف ، أوليرررراا( -و-السررررماا-و-فررررإ م ميرررررون املتصرررر  حنرررر  )يرررراا
قرااهتم ا ه اخللف املذك حب إما يف قرااب من مير املتصر  وامل فصر  ايعرا ف ر  ذلرأ 

املرج دن قرال ن والرروحبي م ره كير  مرا فرر  اممرر ممرو  له بل للف كالروادة 
ف ررر  إمرررا متصررر  أو م فصررر  فلررريع هلرررم إه املرررر وكرررذا دلرررى قررر م مرررن زدرررم أن اهلمرررزب 
السرراقطة هرر  الثا يررة لرريع إه املررر يف قراايفرره من ال لمررة الرريت في ررا املررر املتصرر  لاهلررا 

وك  هذه يف بي ا   ،إ را ي ( -و-وجيري ال ي ان حلمزب يف وقفه دلى حن  )املل  ة
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وم ررى ويرره ق لرره وإن حرررف مرر بريررري فعرر  مفسررر يف شرررح ق لرره ، حسر ة وا أدلررم 
 وإن يتز و   يف الباب السابو

(209) 

 َوَتْسِهيُل اأُلْخَرى يف اْخِتَلِفِهماَ )مَسَا( تَِفيَء ِإََل َمْع َجاَء أُمهًة اْنزالَ 

ح ررم املختلفتررني إذ التقتررا يف  فررر  ال ررلا يف أح رراا املتفقتررني ب شرررع يف بيرران 
كلمتررني فرراموىل حمققررة بررل لررلف د ررر القررراا وإن كرران جيرر ز يفسرر يل ا د ررر ال حرراب 

وويه ما التاحبه القرراا أن حركرة الثا يرة خمالفرة لر وىل فلرم دصر  ، دلى ما  بو ذكره 
أن يف رر ن للفررا م  ررا و الررة دلي ررا مررلف املتفقتررني ب إن الررذدن  رر ل ا يف املتفقتررني 
دلررى الررتلف أ رر اع يفسرر يل م وهررم مرررل م  ررا هررم أد ررا الررذدن  رر ل ا الثا يررة مررن 

ب شررررع دعرررر  أ ررر اع ، املختلفترررني متفقرررني دلرررى لفررر  يفسررر يل ا دلرررى مرررا يفة بيا ررره 
التلف رررا وهررر  جسرررة أ ررر اع والسرررمة العقليرررة يفقت ررر   رررتة إه أن ال ررر ع السرررا أ ه 

امل يررر  ب يف القرررررن ف ررر  أن يف ررر ن أمرررا اخلمسرررة ، د يرررر يف القرررررن فل رررذا   درررذكر 
اموىل مفت حرررررة والثا يرررررة م سررررر حبب أو م رررررم مة وأن يف ررررر ن الثا يرررررة مفت حرررررة واموىل 
م ررم مة أو م سرر حبب ف ررذه أحببعررة أ رر اع واخلررامع أن يف رر ن اموىل م ررم مة والثا يررة 
م س حبب وال  ع السا أ الساقن أن يف ر ن اموىل م سر حبب والثا يرة م رم مة حنر  يف 

مم فرذكر يف هرذدن البيترني ال ر دني امولرني مرن اخلمسرة امل سر حبب بعرر املفت حرة املاا أ
يف  ر حبب قرر ، وامل م مة بعر املفت حة بق له )يراا أمرة( ، بق له )يفف ا إىل أمر ا( 

فمثله كثري حن  )أا ك تم -يفف ا إىل-أفل  وليع يف القررن من هذا ال رب عريه وأما
ف ا إىل حبف  م ه لرب مبترإ حمذوف أي ه  حن  وم ف  ق له يف، ش راا إذ ح ر( 

 وكذا وكذا وق له أ زه الة مع فة، )يفف ا إىل( 

(210) 

َنا والسهماِء َأِو اْئِتَنا فـَنَـْوَعاِن ُقْل كاْلَيا وََكاْلَواِو ُسهِِلَ   َنَشاُء َأَصبـْ
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وهررذان   درران دلررى الع ررع ممررا يفقرررا ويتررا مفت حررة بعررر م ررم مة كق لرره يفعرراىل 
يف ،  حبب امدرراف )أن لر   شراا أ رب اهم برذ  هبم( ومثلره )ال رت أوىل عملرؤم ني( يف  

قررررااب  فررر  ومفت حرررة بعرررر م سررر حبب كق لررره يف ام فرررام )مرررن السرررماا أو ا ت رررا بعرررذاب 
فأمررا ال  درران اموهن يف البيررت السررابو فالثا يررة في مررا مسرر لة بررني بررني وهرر  ، ألرريم( 

 ا يتزب متحركة بعر متحرر  وأمرا ال  دران اللرذان يف هرذا املرا  بق له كالياا وكال او م
 البيت فأبرلت في ما ايا وواوا كما قام

(211) 

ُهَما َوُقْل َيَشاُء ِإَل كاْلَياِء َأقْـَيُس َمْعِدالَ  َها أُْبِداَل ِمنـْ  َونـَْوَعاِن ِمنـْ

 لرره  م  ررا أي مررن ام رر اع املتقرمررة وال ررمري يف أبررره دا ررر إىل اليرراا والرر او يف ق
كاليررراا وكرررال او ويف م  مرررا لل مرررزيفني أي أبررررم اليررراا والررر او مرررن يتزيترررا وهرررذا قيررراأ 
يفي  اهلمرزب املفت حرة بعرر ال رم أن يفبررم واوا وبعرر ال سررب أن يفبررم ايا وهرذا ممرا 
ا تث  من يفس ي  اهلمز املتحر  بعر حرف متحر  بني بني ملع  اقت ى ذلأ دلرى 

-واوا-اا ا يفعررراىل فأبررررلت يف ) شررراا أ رررب اهممرررا  برررني يف عب وقررر  إرررزب إن شررر
وه د ر ك  ه يف البيت السابو قرا ذكر الياا دلى ال او ، السماا أو ا ت ا( ايا -ويف

ب قرام و  درران م  مرا أبرره فعررا  ال رمري إلي مرا والرر او ، ق لره كاليراا وكررال او  ر ل 
ترني فرإ   رر  كر  شر ا يف هذا البيت متقرمة دلى اليراا مرن لفر  مرا مثر  بره مرن اآلد

إىل مررا دليررو برره ولرره  هررا ر فق لرره و  درران مبترررأ وم  ررا  ررفته وأبررره لررربه و  درران يف 
البيت السابو أد ا مبترأ و  ل  رفته ولرربه حمرذوف قبلره أي فم  را   دران  ر ل  
كالياا وكال او وم  را   دران أبرره م  مرا فلمرا ذكرر م  مرا بعرر   دران  راحب   رفة 

ع اخلامع وه  م س حبب بعر م م مة حن  )وا د ري مرن دشراا إىل له ب ذكر ال   
فقيا  ا أن  ع  بني اهلمزب والياا م را م سر حبب بعرر متحرر  أي ،  راض مستقيم( 

يعل ا كالياا أقيع من عريه لرية ومعره متييز أي أقيع درروم درن هرذه اهلمرزب هرذا 
 العروم ب ذكر مذهمج القراا في ا فقام
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(212) 

 َأْكَثِر اْلُقرهاِء تـُْبَدُل َواُوَها وَُكلٌّ ِِبَْمِز اْلُكلِِ يـَْبَدا ُمَفصهلَ  َوَعنْ 

واوها  ين مفع   يفبرم فل ذا  صبه واهلراا دا ررب دلرى اهلمرزب م را يفبررم م  را 
وقرام  راحمج ، يف م اف  أو دلى احلروف للعلم هبرا أي يفبررم اهلمرزب واوا م سر حبب 

مرررا قبل رررا يفسررر   دلرررى وي رررني يفبررررم واوا م سررر حبب دلرررى التيسرررري امل سررر حبب امل رررم ا 
حركرة مررا قبل را و عرر  برني اهلمررزب واليراا دلررى حركت را واموم مررذهمج القرراا وهرر  رثررر 

قلررررت و  دررررذكر م رررر  يف التبصرررررب وه ابررررن ، والثرررراين مررررذهمج ال حرررر دني وهرررر  أقرررريع 
لثررة الفحرراا يف الت ردررر وه  رراحمج الروفررة عررري ال يرره امقرريع وذكررر ابررن شرررد  ث

ب قررام وبع رر م جيعل ررا بررني اهلمررزب والرر او ومرر  م مررن ، أويرره فررذكر ال يرره امقرريع 
قلررت فل ررذا قررام الشرراطت دررن أكثررر القررراا يفبرررم واوهررا ، جيعل ررا واوا واموم أحسررن 

من م  م من   ل ا عدتباحب حركة ما قبل ا م ا أثق  من حركت ا وهذا ال يه أقرب 
كثررر وهررذان ال ي رران  رريأيفيان يف عب وقرر  إررزب مررن ويرره اإلبرررام الررذي دليرره ام

م س ع اإلبرام إىل املفن وويره التسر ي  م  ر ف ب عإلد رام و ريأة ال رلا 
وق لررره وكررر  هبمرررز ال ررر  دبررررأ أي وكررر  مرررن  ررر   الثا يرررة مرررن املتفقترررني ، دلرررى ذلرررأ 

تان واملختلفترني وإررا ذلرأ يف حرام و ررل ا عل لمرة قبل را من اهلمرزيفني حي  رذ متصررل
ويفلتقيان فأما إذا وق  دلى ال لمة اموىل فقر ا فصلت اهلمزكن فإذا ابترأ عل لمرة 
الثا يررة حقررو يتزهتررا ولرر  أحبا  القرراحبئ يفسرر يل ا ملررا أم  رره لقرررب املسرر لة مررن السرراكن 

وق لره دبررأ أبررم فيره اهلمرزب ألفرا فرروحبب أو دقررحب أ ره ، والساكن ه مي ن اهبترراا بره 
مررزب ف رراز قلب ررا حي  ررذ ألفررا ومفصررل أي مبي ررا لفرر  اهلمررزب وقرر  دليرره فسرر  ت اهل

فإن قلت كما بني اهبترراا لل ر  كران د برير  أن دبرني ال قر  دلرى اموىل ، حمققا له 
لل   من التس ي  قر وق  يف اموىل ويف الثا ية يف حام اهيفصام فبق  بيان حاهلما 

قلرررت مرررن حقرررو اهلمرررزب ،  يف اه فصرررام فلرررم يفعرررر  لبيررران حرررام الثا يرررة  ون اموىل
اموىل وق  دلي ا  اك ة إه من درف من مذهبه أ ه دبرهلا كما يفة يف عب وق  
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إزب وهشاا ومن   ل ا وق  أد را بسر   ا إذ ه يفسر ي  مر  السر  ن ولل ر  أن 
دقفر ا علرروا واإلهرراا بشررط ما دلررى مرا  ريأة يف عبرره فلمرا كرران لل قر  عب دتبررني 

درر  د ره وأمررا اهبترراا فرل عب لرره فبرني ه را مررا  درت احلايررة إىل فيره هرذا وعررريه أ
 بيا ه وا أدلم وأح م

(213) 

 َواإِلْبَداُل َُمٌْض َواْلُمَسههُل َبْْيَ َما ُهَو اَْلَْمُز َواَلَْرُف الهِذي ِمنُه ُأْشِكلَ 

يف  ملا كان دستعم  كثريا لفه  اإلبرام والتسر ي  احترا  إىل بيران املررا  م  مرا
ا طلح القراا فقام اإلبررام حمره أي ذو حررف حمره أي دبررم اهلمرز حررف مرر 
حم ررا لرريع دبقررى فيرره شررا بة مررن لفرر  اهلمررز مررلف التسرر ي  فإ رره دبرراحبب دررن يعرر  
اهلمز بي ه وبني احلرف اجملرا ع حلركرة اهلمرزب فمرن أبررم يف م فر  التسر ي  أو  ر   

ا  ع  الذي أي بني الذي ه  اهلمز يف م ف  اإلبرام ف   عالن فما يف ق له بني م
وبررني احلرررف الررذي م رره أي مررن يرر ع لفهرره أشرر   اهلمررز أي فرربن  ررا درررم دلررى 

قررام اعرر هري دقررام شرر لت ال ترراب قيريفرره عإلدررراب قررام ودقررام أشرر لت ، حركترره 
ال تررراب عملررر  كأ رررأ أزلرررت د ررره اإلشررر ام واهلتبررراأ ودقررر  يف كثرررري مرررن دبررراحبا  

ج بع رر م دقرر م قرررأ وحب  وابررن كثررري هبمررزب وبعرررها مرررب يف املصرر فني عررري ذلررأ فررري 
يفقردر أل  وقرأ قال ن وأبر  دمررو وهشراا هبمرزب وبعررها مررب مط لرة يف يفقرردر ألفرني 
ف ملت هذه العباحبب كثريا من ال اأ دلى أن مروا بعر اهلمزب وكان بعه أه  ام اا 

د طو بذلأ وليع بش ا و عت أ  م  م من ، دقرب اهلمزب املس لة من خمر  اهلاا 
 وا أدلم

 باب الهمز المفرد
(214) 

 ِإَذا َسَكَنْت فَاًء ِمَن اْلِفْعِل ََهَْزٌة فـََوْرٌش يُرِيَها َحْرَف َمدٍِ ُمَبدهالَ 
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أي إذا  ررر  ت يترررزب يف حرررام ك  رررا فررراا مرررن الفعررر  م ررره حرررام  عررر  متقرمرررة 
للفعرر  أن ال لمررة الرريت يف رر ن  وجيرر ز أن د رر ن ظرفررا م رره  عرر  أوه ومعرر  ك  ررا فرراا

في ررا يتررزب لرر  قرررحبهتا فعررل ل قعررت اهلمررزب م فرر  فا رره أي أوم حروفرره ام رر م وذلررأ 
م ررأ لرر  قرررحب  هررذا فعررل ل رران أيفررى ووزن أيفررى فعرر  فرراهلمزب م فرر  ، حنرر  )مأيفيررا( 

الفراا ويفقردبره أن دقررام هر  كرر  يترزب  راك ة بعررر يترزب و رر  أو كا أو فراا أو مرريم أو 
)ب -ويترزب ال  ر  حنر  ق لره )أ رت بقرررن(، و أو ايا جيمع ا ق لرأ فيتم ر    ن أو وا
)لرن  رؤمن -فا يرا-فأيف ا-وافتع  دؤم  ن، من وز ا أفع  ، )الذي المتن( -ا ت ا  فا(

من وز ما أفع  وافتعل ا )يفيفني من كر  فر  ، )وا تمروا بي  م( -)وأمر أهلأ(-لأ(
روف أو ال لمة أوم يف و ط ا حن  )أأتيف ن وه فرق بني أن يف  ن هذه احل، دميو( 

فرإذا دلمرت يترزب فراا الفعر  عحلرر ، )فل رأيفي  م   ر  ( -)ودسرتأذن فردرو(-الفاحشة(
والعلمررة فررإذا وقعررت  رراك ة أبرررهلا وحب  حرررف مررر مررن يرر ع حركررة مررا قبل ررا ففرر  

إايهرا  يفيفني إبراهلا ألفرا ويف الرذي ألمترن ايا ويف  رؤمن لرأ واوا وق لره درد را أي دردرأ
وحررررف مرررر مفعررر م  لرررث إن كرررأن دررررج  عررر  دعلرررم أي وحب  ومرررن دقررر ا مقامررره مرررن 
املعلمني قراايفه دعلم  أ أد ا الطالمج ع ا يف قراايفه حرف مر وجير ز أن د ر ن دررج 
مرن حبلدرة البصررر في ر ن حررف مررر حراه أي دبصررر  إايهرا دلرى هررذه الصرفة كق لررأ 

صريفه بره فأبصرره يف هرايفني احلرالتني وإررا لرص أحبأدت زدرا فقريا وأحبأدته إايه ع يا أي ب
وحب  يتزب فاا الفع  عإلبررام  ون يترزب دي ره وهمره وهر  ال اقعرة يف الر زن يف م فر  
العررني أو الررلا من يتررزب فرراا الفعرر  كأ ررا مبترررأب ووحب  مررن أ ررله  قرر  حركررة اهلمررزب 

يرمج إبرراهلا يف حنر  املبترأب كما يفة فأيرج هرذه مررج يفيرأ يف التعبرري أو م ره ملرا و 
مما وقعت فيه بعر يتزب طرر  البراب فأبررهلا مطلقرا كمرا فعلرت ، )وريفى املام( -)رمن(

العرب يف م احبع أفع  حذف ا اهلمزب مي  حذف ا م  يتزب املت لم م   ا ر حروف 
-و-بر ع-و-ب رر-امل احبدة وأبررم وحب  ثلثرة م افر  مرن يترزا  درني الفعر  وهر 

ام مرن فرمري وحب  وهر  فادر  درد را وبررم وأبررم لريتران ومبره حر، الذ مج و يأة 
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قرررئ هبمررا يف م افرر  ويتررا ك ررزم وأ ررزم ويف التشررردر معرر  الت ثررري ب ذكررر مررا ا ررتث اه 
 وحب  من يتز فاا الفع  فلم دبرله فقام

(215) 

 ِسَوى مُجَْلِة اإِليَواِء َواْلَواُو َعْنُه ِإْن تـََفتهَح ِإثـَْر الضهمِِ ََنُْو ُمَؤجهلَ 

-ومرررأواهم-ويفؤودررره-يفررؤوي-أي  رر ج كررر  كلمررة مشرررتقة مرررن لفرر  اإلدررر اا حنررر 
ودلته أن اهلمز يف يفؤوي أل  من إبراله فطر  اي  -فأووا إىل-و-واملأوج-ومأواكم

البرراب ميلرره وارر  بررني اللريتررني ب ا ررتأ   كلمررا رلررر بق لرره والرر او د رره أي مبرلررة 
وذلأ قياأ يفي  كر  يترز مفتر ح    بة دن يتز فاا الفع  إن يففت  اهلمز بعر فم

-ومرآحبب-بعر فم أن دبرم واوا و  خيف  عري هذا من يترز فراا الفعر  حنر  )دترألر
م رره كرران دلزمرره فيرره التسرر ي  وإرررا مذهبرره اإلبرررام يف يتررز فرراا الفعرر  فلررم ، ويفررؤزهم( 

خيررر  د رره وقيرر  اهلرراا يف د رره يفعرر   دلررى وحب  والرر او مرودررة دررن وحب  إن دفررت  اهلمررز 
وم أوىل من فيه د   ال مري يف د ه ويففت  إىل ش ا واحرر وقرر حبوي درن وحب  وام

وإثررر ، يفسرر ي  عقرر  البرراب يف فرراا الفعرر  دلررى مررا دقت رريه القيرراأ واملشرر  حب اموم 
ظرف دقام إثر وأثر ومؤيل يف م ف  ير وإرا  صبه ح ادة للفهه يف القررن العزدز 

-)ه يفؤالرررذ (-)دؤلررر  بي ررره(-ؤالرررذكم(وهررر  ق لررره يفعررراىل )كتررراع مرررؤيل( ومثالررره )د
و ررؤام( فرراهلمزب فيرره دررني الفعرر  -وأمررا حنرر  )فررؤا  ، وعررري ذلررأ -ودؤدررر-)واملؤلفررة( 

 فل دبرهلا وا أدلم

(216) 

لَ   َويـُْبَدُل ِللسُّوِسيِِ ُكلُّ ُمَسكهٍن ِمَن اَْلَْمِز َمدًّا َغرْيَ َُمُْزوِم ُن ْاَهِْ

تيسررري وعررريه إىل أيب دمرررو  فسرره   خيررتص وهررذا اإلبرررام م سرر ب يف كترراب ال
، الس  ررر  برررذلأ وذكرررره يف عب مسرررتق  عرررري البررراب الرررذي برررني فيررره مرررذهمج وحب  

وقام الشيا يف شرحه أما ق له ودبرم للس    ف ن القرااب بره وقعرت مرن طردقره ه 
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قلرت وممرن ، من طردو الروحبي ودن الس    اشت ر ذلأ اشت احبا دهيما  ون عرريه 
ق لره كر  مسر ن ، الس    مرن املصر فني ابرن شررد  وابرن الفحراا وعرييترا  سبه إىل 

أي كرر  يتررزب  رراك ة  رر اا كا ررت فرراا أو دي ررا أوه مررا دبرررهلا حرررف مررر مررن يرر ع 
حركة ما قبل ا ففاا الفع  م ى متثيله يف مذهمج وحب  ودني الفعر  مثر  حبأأ وعأ 

فررإن قلررت   أبرررلت ، وشرر ت -وي ررت-وب ررر وبرر ع وها الفعرر  حنرر  )فررا احبأال في ررا(
قلت من الساك ة أثق  هحتباأ ال فع مع ا واإلاراع ، الساك ة و  يفبرم املتحركة 

دلررررى إبررررراهلا إذا ايتمعررررت مرررر  املتحركررررة يف كلمررررة وهررررذا مرررررحب  عحلررررع وهرررر  مررررن 
لصررا ص اهلمررز و ررا ر احلررروف  رراك  ا ألرر  مررن متحرك ررا هررذا قرر م اادررة ودررر  

ا للتخفيرر  وقرر م ال حرر دني إن  رر  ن ال  ررن دليرره إ رر ان أيب دمرررو عحب  ررم طلبرر
دقاوا أحر  بت م   الصرف و  دفرق ا بني حروف وحرف وقي  إررا لرص السراك ة 
علتخفي  من يفس يل ا جيري مرج واحررا وهر  البررم واملتحركرة يفيف را أ ر اع فرآثر 
أن جيرررري اللسررران دلرررى طردقرررة واحررررب ومررررا  ين مفعررر م دبررررم أي حررررف مرررر وعرررري 

 ب ذكر اجملزوا فقام، ا ا تث اا من ك  مس ن أي أيت  فلم دبرم مزو 

(217) 

 َتُسْؤ َوَنَشْأ ِستٌّ َوَعْشُر َيَشأ َوَمْع يـَُهيِِْئ َونـَْنَسْأَها يـُنَـبهْأ َتَكمهلَ 

أي واجملررزوا امل مرر  هرر  كررذا وكررذا وق لرره  ررت  ررفة يفسررؤ و شررأ أو لرررب مبترررأ 
يف رم - سؤ-ة م  ما يف ثلثة م اف حمذوف أي كلتايتا  ت كلما  أي ك  لفه

عليرراا -ودشررأ-ودررع-عل رر ن يف الشررعراا و رربأ-و شررأ-دمررران ويف املا رررب ويف الت بررة 
دشررر كلمرررا  يف ال سررراا وإبرررراهيم وفررراطر ويف ام عررراا ثرررل  ويف  ررربحان ث تررران ويف 
الشررر حبج ث تررران ودشرررر يف الررر هم م ررراف إىل دشرررأ أي ودشرررر هرررذا اللفررر  ولررر   ررر ن 

عل ر ن  رت -يفسرؤ ودشرأ-هم ول رن كران در هم در  ه إىل مرا قبلره في ر نه تقاا الر 
فل رررررذا اخلررررر ف مرررررن اإلد ررررراا دررررررم إىل -دشرررررر-ودشرررررأ- رررررت و-ويفسرررررؤ-دشرررررر أي
يف الر  م يفسر   -وأا   د برأ -يف البقررب-و  سرأها-يف ال   -ود  ا ل م-اإلفافة
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دشرررب كلمررة و  دسررت دمج  رراحمج التيسررري ذكررر م افررع ا كمررا حصرررها ال رراظم حبإرره 
ا فاهلمزب يف اي  ذلأ  اك ة لل زا وهلرذا قرام يف مرل أي يف مر  اجملرزوا وا رتث اه 
لعرو  الس  ن وام   احلركة ول ل جيم  دلى اهلمرز أمرردن إ ر ا  ب إبرراه ودرر  

واموىل أن دقرررام حررراف  دلرررى اهلمرررز كراهرررة -وشررر تم-دلرررى هرررايفني العلترررني حنررر  ي رررتم
ا أو ال قر  أو دقرام حراف  دلرى مرا  ر   ه لص حبب ثب   حررف املرر يف م فر  اعرز 

دلمررة اإلدررراب فلررم دريررريه ودررر  دليرره مررا حبوج مررن إ رر ا ه دلمرريت اإلدررراب يف الرفرر  
ول ررن ام رر  د رره أ رره كرران خيررتلع ، دلررى مررا يفة -وعحب  ررم-واعررر مررن حنرر  يفمررركم

م دبرر-وإن أ رأال فل را-وق لره يفعراىل، احلركة يف ذلأ فت هم بعه الرواب أ را  ر  ن 
 يتزه وليع من املستث  من    ن اهلمز فيه مي  فمري الفاد  ه لل زا

(218) 

لَ  ُهْم َونـَبِِْئ أبَِْرَبٍع َوَأْرِجْئ َمًعا َواقْـَرْأ َثَلًَث َفَحصِِ  َوَهيِِْئ َوأَنِْبئـْ

واي  ما يف هذا البيت     ه دلمة للب راا فحراف  دليره فق لره وهيرن دطر  
أي وعري هين وما بعرره ووقر  يفسرؤ و شرأ بيرا  ، مزوا أيتل  دلى مزوا يف ق له عري

للم زوا وجي ز أن د ر ن وهيرن مبتررأ ومرا بعرره مرن البيترني دطر  دليره واخلررب ق لره  
 - بررن ، )أ برر  م ع ررا  م( -كلرره يررريه إىل رلررر البيررت وأحبا  )وهيررن ل ررا مررن أمررر (

)و بررررر  م درررررن فررررري  -) برررررن دبرررررا ي(-) ب  رررررا بتأودلررررره(، عحببررررر  أي عحببررررر  كلمرررررا  
يف امدررراف والشررعراا ولررذلأ قررام معررا أي يف -وأحبي رره، )و برر  م أن املرراا( -إبررراهيم(

م فعني وحقيقة ال لا يف الس حبيفني معا وكذا مع  هرذا اللفر  وفا ريفره حيرث يراا 
لصصرره ال رراظم بررذلأ وهرر  يف اللريررة دسررتعم  للث ررني فمررا ف ق ررا وقررر ا تشرر ر  

م فرعني مرن شررح الشقراطسرية ووقر  يف قصريرب مرتمم دلى ذلرأ عبيرا  العررب يف 
ف اه رررا حرررام مرررن ، (  )إذا ي رررمج اموىل شررر عن هلرررا معرررا، ابرررن  ررر درب اممرررران فقرررام 
لطرر م ايتمراع    برت ليلرة معررا(  )فلمررا يفريرب را كرأين ومال را، اادرة وقرام يف اهث رني 

 رمر   ر)ك رت وحيرا كيرري واحر، وكذا يفسرتعم  العررب ايعرا قرام مطير  برن إايأ 
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ايعا و رام  معا( ف ميعا ه ا حام من اث ني وا طلح ال اظم دلى أن معا للث ني 
اقررأ وحببرأ -اقرأ ع رم حببرأ الرذي-وق له واقرأ ثل  أحبا  اقرأ كتابأ، وايعا ملا ف ق ا 

مبرم ف ملة املب  املستث  إحرج دشررب كلمرة ، امكرا وق له )إه  بأيف ما بتأودله( 
امل  فيه بررم مرن  ر ن التأكيرر أحبا  فحصرلن وقرر  ربو لره  هرا ر ب وق له فحصل 

 ذكر م اف  ألر مستث اب ودلل ا فقام

(219) 

 وتـُْؤِوي َوتـُْؤِويِه َأَخفُّ ِِبَْمزِِه َورِئْـًيا ِبَْتِْك اَْلَْمِز ُيْشِبُه االْمِتلَ 

مزها ف ، )وفصيلته اليت يفؤوده( -دع  أ ه ا تث  أد ا )ويفؤوي إليأ من يفشاا(
لثق  اإلبرام في ما و  دطر  ذلرأ يف الرة مرا هر  مشرتو مرن لفر  اإلدر اا كمرا فعر  

م رره لرر  أبرررم اهلمررزب ، وحب  لررزوام هررذه العلررة وا ررتث  أد ررا )هررم أحسررن أ   وحب يررا( 
ايا ل يمج إ عام ا يف الياا اليت بعرها كما قررأ قرال ن وابرن ذكر ان ف ران دشربه لفر  

ودقررررام أد ررررا حبودررررت ألرررر ا م ويلرررر  هم حباي أي امررررت    الررررري وهرررر  اهمررررتلا عملرررراا
وحسرر ت وحبااي عهلمررز مررن الرررواا وهرر  مررا حبأيفرره العررني مررن حررام حسرر ة وكسرر ب ظرراهرب 

وقرر م ال رراظم ويفرررؤوج ، وبرر   اهلمررز حيتمرر  املع يرررني فرر   أبرر  دمرررو اإلبررررام لررذلأ 
له أل  لررب ويفؤوده معط فان دلى ما يفقرا عدتباحب ال ي ني املذك حبدن يف هي ا وق  

مبترررأ حمررذوف أي ذلررأ هبمررزب ألرر  م رره بررل يتررز وكررذا ق لرره وحبااي دطرر  دلررى مررا 
يفقرا أد ا وما بعره الة مستأ فة أي دشبه ب   اهلمز اهمتلا وكذا ق له يف البيت 

مبترررر  -اآلة وهرر  مؤ رررب أو  ررر  دشرربه وجيرر ز أن د رر ن يفررؤوج وحبااي ومؤ رررب
 وما بعر ك  واحر لربه وا أدلم

(220) 

َُه َأْهُل اأَلَداِء ُمَعلهلَ   َوُمْؤَصَدٌة َأْوَصدتُّ ُيْشِبُه ُكلُُّه ََتَريه

أي وا رررتث  أد رررا مؤ ررررب ف مزهرررا م رررا د رررره مرررن ر رررر  أي أطبقرررت فلررر  
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أبرررم يتزهررا لهررن أ ررا مررن لريررة أو  ررر  كمررا دقرررأ عررريه فل ررذا قررام أو ررر  دشرربه 
دشرربه لريررة أو ررر  ب قررام كلرره أي  فأو ررر  مفعرر م دشرربه أي مؤ رررب برر   اهلمررز 

كر  هررذا املسررتث  يرريه املشررادا وأهرر  أ اا القرراا معلررل هبررذه العلر  املررذك حبب قيرر  إن 
ابررن ماهررر الترراحب ذلررأ وحبوي دررن أيب دمرررو بع رره وقرراأ البرراق  دليرره وقيرر  اعميرر  
مرررروي درررن أيب دمررررو ومؤ ررررب م فرررعان يف رلرررر  ررر حبب البلرررر واهلمرررزب ف رررذه جرررع 

مررة   دقرر  في ررا إبرررام ميب دمرررو وإن كرران إررزب يف ال قرر  دبرررم اعميرر  وثلثرر ن كل
دلى أ رله كمرا يفة وه د هرر إىل هرذه العلر  وهر  دلرى جسرة أقسراا كمرا يفقررا مرا 
 رر   ه دلمررة لل ررزا ومررا  رر   ه دلمررة للب رراا يف مثررام اممررر ومررا يتررزه ألرر  مررن 

م مررن لريررة إىل ألرررج وقررر ايف رر  إبرالرره ومررا يفررر  يتررزه دلبسرره بريررريه ومررا خيريرره اإلبرررا
وح ى ابن الفحاا يف الت ردر أن م  م من زا  دلى هذا املستث  ، ذلأ وا احلمر 

 وم  م من  قص وم  م من   دستثن شي ا

(221) 

 َوَِبرِِئُكْم ِِبَْلَْمِز َحاَل ُسُكونِِه َوقَاَل اْبَن َغْلُبوٍن بَِياٍء تـََبدهالَ 

ي وعررري عحب  ررم املقررروا للس  رر  هبمررزب  رراك ة وعحب  ررم دطرر  دلررى املسررتث  أ
دلى ما يفة يف   حبب البقرب أي املقروا عهلمز يف حام  ر   ه ف صرمج حرام  ر   ه 
دلرررى احلررررام وإن قرررررحب  وهيرررن ومررررا بعررررره مبتررررر  كرررران ق لرررره وعحب  رررم دلررررى يفقررررردر 
وعحب  م كذلأ وجي ز قرااب وعحب  رم يف البيرت ب سرر اهلمرزب وإ ر ان املريم وبسر  ن 

و  درذكر  راحمج التيسرري عحب  رم يف املسرتث  وه  بره ، اهلمزب و لة امليم ول   ويه 
دلي ررا يف  رر حبهتا أ ررا يفبرررم وذكررر في ررا م رر  الرر ي ني اهلمررزب واإلبرررام والترراحب يفررر  
اإلبرام ووي ه أن     ا داحب  للتخفي  ف أ ا حمركرة فا رتث اله أوىل مرن اجملرزوا 

قرام م ر  يف كتراب التبصررب التلر  املعقبر ن ، لره والذي     ه هزا ممر م يمج 
فيمررا أ رر  ه أبرر  دمرررو ا ررتخفافا حنرر  عحب  ررم يف حبوادررة الرررقيني د رره فمررن القررراا مررن 
دبرم م  ا ايا وجيرد ا مررج مرا  ر   ه هزا ومر  م مرن حيقق را من  ر   ا دراحب  
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وه  أحسرن  وم ا قر يفريري  فل  ريريها مرب ألرج قيا ا دلى ما     ه دلم لل زا
وقام أب  احلسن طاهر بن علب ن يف كتاب التذكرب ، وأقيع من     ا ليع بلزا 

يف امل فررعني يف -عحب  ررم-وكرذا أد ررا هرر  دعرر  الس  رر  برر   اهلمرزب مررن ق لرره يفعرراىل 
البقرب فيبرهلا ايا  اك ة م ه دس   ا يف هذه الروادرة يفيفرا مرن أير  يفر ا  احلركرا  

  يتزب وإن أ أال ودبرهلا ايا  اك ة كمرا دبررم يترز الرذ مج ومرا فلذلأ يفرك ا كما د  
قلررت واإلبرررام د ررري أويرره مررن القرررااب هبمررزب  رراك ة وإليرره مررام حممررر بررن ، أشررب ه 

شرررد  يف كترراب التررذكري وال ررمري يف ق لرره يفبررره لل مررز وممررا دقرر ي ويرره البرررم التررزاا 
 مشتو من ذلأ مراه وا أدلمأكثر القراا والعرب إبرام يتزب الربدة فأيرج ما ه  

(222) 

ْئِب َوْرٌش َواْلِكَساِئي فَأَْبَدالَ   َوَوااَلُه يف بِْئٍر َويف بِْئَس َوْرُشُهْم َويف الذِِ

ايا وهرر  دررني الفعرر  -برر ع-و-ب ررر-أي وكبرر  وحب  الس  رر  يف إبرررام يتررزب 
فالرذ مج وحب  ال سا   معا فأبره يتزه أد ا ايا وك  ذلرأ لريرة -الذ مج-وكبعه يف 

م فعان يف د    وب ر يف   حبب احل  وب ع يف م اف  و  اا ايفصلت به يف رلرره 
فأمررررا الرررذي يف امدررررراف )بعررررذاب ، مرررا أور أولرررره واو أو فرررراا أو ها أو  رررر  د  ررررا 

 ف اف  ب ماله دقرله كذلأ علياا من عري يتز وه  عري هذا، ب يع( 

(223) 

 ُشْعَبٌة َوَيَْلِْتُكُم الدُّوِري َوااِلْبَداُل )يـُ(ـْجَتلَ  َويف ُلْؤُلٍؤ يف الُعْرِف َوالنُّْكرِ 

أي وكبعه شعبة دن دا م يف إبرام يتزب لؤلؤ اموىل واوا  ر اا كا رت ال لمرة 
وذكررر ، أو م  رررب حنرر  )مررن ذهررمج ولؤلررؤا( ، معرفررة علررلا حنرر  )خيررر  م  مررا اللؤلررؤ( 

شعبة يفي  لؤلؤ  ون عريه   احمج التيسري هذا احل م يف   حبب احل  وويه التياحب
ق له ويفلت م الروحبي أي قرااب ، ا تثقام ايتماع اهلمزيفني فيه والساك ة أثق  فأبرهلا 

الرررروحبي هبمرررزب  ررراك ة وأبررررهلا الس  ررر  دلرررى أ رررله فاليررراا مرررن جيرررتل حبمرررزه وهرررذا ممرررا 
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ا رتري  فيره عللفرر  درن القيرر ف أ رره قرام عهلمرز وقرررااب البراقني ب رر ذلررأ وهر  يفررر  
هلمرز فررإذا يفرر   رراحب دلرت م وكررذلأ قرراوا وإرررا يفعرني أن لفرر  يفلرت م عهلمررز للررروحبي ا

وال زن مستقيم عهلمز وعمل  م ه قام بعره واإلبرام جيتل فتعني أن قررااب الرروحبي 
عهلمز وه  من ألت يفلت وقرااب الباقني من ه  دليت ويتا لريتان  ع   قرص وإررا  

قررام قرررأ أبرر  ،  حبيفه وه ررا  ذكررره  رراحمج التيسررري كرران م فرر  ذكررر هررذا احلرررف  رر
دمرو وه يفلت م هبمزب  اك ة بعر الياا وإذا لف  أبرهلا ألفا والبراق ن بريرري يترز وه 

 أل 

(224) 

 َوَوْرٌش لَِئله والنهِسىُء بَِيائِِه َوَأْدَغَم يف اَيِء النهِسىِء فـَثـَقهلَ 

حرة بعرر كسرر ف ر  قيراأ يفيف را حيث وق  بياا من اهلمرزب مفت  -ل ل-أي قرأ
وأبرررم أد ررا مررن يتررزب ال سرر ا يف  رر حبب الت بررة ايا وأ عررم اليرراا الرريت قبل ررا في ررا وهررذا 
أد ررا قيرراأ يفيف ررا من قبل ررا ايا  رراك ة زا رررب وه ررذا دفعرر  إررزب في مررا إذا وقرر  

أي دلي ما وحب ا يف املصح  علياا فاهلراا يف بيا ره لل مرز امل ير   يف لر ل وال سر ا 
بيا ه اليت حب م هبا أو بياا هذا اللفر  الريت حب رم هبرا أو أحبا  بيراا اهلمرز املبررم م ره قرر 

أن اهلمرررزب يفبررررم كحبب ألفرررا وكحبب واوا ايا عدتبررراحب حركرررة مرررا قبل رررا دلرررى ، دلرررم وألررر  
بياا اهلمزب املعروف إبراهلا -وال س ا-اموفاع املعروفة يف ذلأ فقام وحب  دقرأ ل ل 

أي أ عرررم يف هرررذه اليررراا املبرلرررة مرررن اهلمرررزب و  -ال سررر ا-وأ عرررم يف اياوق لررره ، م ررره 
دذكر املرعم ل يو ال هم د ه واكتفى  ا دررم دليره من املبرلرة مرن اهلمرزب إذا كا رت 
مرعما في ا دلم أن املرعم ما كران قبل را وهر  اليراا الريت بعرر السرني وق لره فرثقل أي 

يف بيا ه ل حب  أفاف ا إليه م ه دبرهلا من فشر  من اإل عاا حيص  ذلأ وقي  اهلاا 
يف هررذا البرراب وأ ررل ا -ولرر ل-يف  رر حبهتا-ال سرر ا-وذكررر  رراحمج التيسررري، اهلمررزب 

 من ه فأ عم
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(225) 

 َوِإْبَداُل ُأْخَرى اَْلَْمَزَتْْيِ ِلُكلِِِهْم ِإَذا َسَكَنْت َعْزٌم َكآَدَم ُأوِهلَ 

، ه هرذا البراب فإ ره لل مرز املفرر  هذه املسألة م فعا عب اهلمرزيفني مرن كلمرة 
وألرررج  عرر  رلرررب أي إذا ايتمرر  يتررزكن يف كلمررة والثا يررة  رراك ة فإبررراهلا دررزا أي 
وايمج ه بر م ره ويف احلرردث ف ا رت دزمرة وام ر  ذو درزا أي إبرراهلا أمرر معرزوا 
دليرره وهرر  أن يفبرررم حرررف مررر مررن يرر ع حركررة مررا قبل ررا لثقرر  اهلمررزب السرراك ة وه 

ا فتس   بني بني فتعني البرم وه د  ن ذلرأ إه يف كلمرة واحررب وقرام أبر  حركة هل
ب ررر ام برراحبي يف كترراب ال قرر  واهبتررراا وقررر أيرراز ال سررا   أن دثبررت اهلمررزيفني يف 

هبمرزيفني قرام وهرذا قبري  من العررب -إ رت بقرررن-اهبتراا فأياز للمبتررئ أن دقر م
-ب قرررام وأيررراز ال سرررا   أن يفبتررررئ ،ه  مررر  برررني يترررزيفني الثا يرررة م  مرررا  ررراك ة 

وأ ررله دلررى -ر ا-قلررت ب مثرر  ال رراظم  ثررالني في مررا  هررر أحررريتا، هبمررزيفني -ألمتررن
هذا الرأي أأ ا كأ ه مشتو من أ و امحب  أو مرن ام مرة ف ز ره أفعر  وقير  إررا وز ره 
 فادرر  من التسررمية هبررذا الرر زن عالبررة يف ام رراا القرميررة الرريت هرر  دمرر   ال سررمج بررني
إبراهيم و  ح  ل ا  ا دلي ما وذكره الزخمشري يف عب يفير  اهلمرز مرن مفصرله 

قلررت ، وقرام يف يففسررريه أقررب أمررره أن د ر ن دلررى فادر  كعررازحب ودرابر وشرراح وفرالغ 
، وال ي رران حمرررتملن أد ررا يف رزحب وإررررا يفعررني مثررراه لررذلأ رلرررر ورمررن وريفرررى وحنررر ه 

القررررن وهرر  مررن قرر هلم أوهرر  فررلن ل ررذا أي  املثررام الثرراين ق لرره أوهررل لفرر  لرريع يف
يعرر  لرره أهررل ه ررذا يف شرررح الشرريا ودشرر ر لرره قرر م  رراحمج اف ررم رهلرره لررذلأ 
اممرررر واأهلررره وجيررر ز أن د ررر ن مرررن قررر هلم رهلرررأ ا يف اع رررة إد ررراه أي أ لل  رررا 
وزويأ في ا ح اه اع هري دن أيب زدر وقر ا تعم  ال راظم ا رم املفعر م مرن هرذا 

اي ر  اإلفررافة يف ق لرره وافررو مرر هل وا ررتعم  ا ررم الفادرر  مررن ثلثرر  هررذا يف عب 
هزما يف ق له فايتز رهل متأهل دلى مرا  ريأة شررحه يف م فرعه إن شراا ا يفعراىل 

إذا ، )ألمترن أما تره( -)أوذد را مرن قبر (-فق له أوهر  مثالره يف القرررن )أوة م  رى(، 
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)إدرت -مثام قلب ا ايا )إلدرلف قرردن إدلف رم(ابترأ  ف ذه أمثلة قلب ا ألفا وواوا و 
إذا ابترأ  به وهذا أمر مم  دليه لرية وه خيتص بقرااب القررن وهلرذا  ر  ، بقررن( 

متثيله عوه  وه  برم هزا ه دريفرر يفصرريريا وه يف سرريا كرأوالر وأوخيرر مرلف قر هلم 
ري ايا ميقرا  ميقا  وم اقيت وم  رر وميا رري وم دقرت وم دسرر فرر  اعمر  والتصرري

إىل أ رل ا وهر  الرر او م ره مررن ال قرت وحب ا واو م  رر إىل أ ررل ا وهر  اليرراا م ره مررن 
اليساحب وأما ما ه أ   له يف اهلمز ودشبه يف اللف  ما هر  م مر ز فيخفرى دلرى مرن 

-املرر ق ني-و-د ق ر ن -ه لرربب لره فتعررر  لبيا ره بعرره املتقررمني فقررام ه جير ز يتررز
ممررا ه أ رر  لرره يف -مرر هن-و-درر ق -و-درر  -وه يتررز- حبونيفرر-و-وامل فرر ن-ود فرر ن

كق لررأ يف اإل سرران د فرر ن   )وه هتمررزن مررا كا ررت الرر او أ ررله، اهلمررز قررام احلصررري 
 وا أدلم، عل ذحب( 

 باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها
(226) 

 ْفُه ُمْسِهلَ َوَحرِِْك ِلَوْرٍش ُكله َساِكِن آِخٍر َصِحيٍح ِبَشْكِل اَْلَْمِز واْحذِ 

و   الساكن ب  فني أحريتا أن د  ن رلر ال لمة واهلمز أوم ال لمة اليت 
بعرررررها من امطررررراف أ سررررمج للترييررررري مررررن عريهررررا والثرررراين أن د رررر ن السرررراكن اآللررررر 

من حررف املرر ،  حيحا أي ليع لرف مر ولني حنر  )يف أ فسر م( و)قرال ا رم را( 
د قر  إليره كمرا   د قر  إىل املتحرر  ودررل  يف هرذا  ملا فيه من املر   زلة املتحر  فلرم

، مرريم اعمرر  قبرر  اهلمررز من وحبشررا دصررل ا برر او فررل د قرر  حركررة ذلررأ اهلمررز يف حنرر  
من قبله حرف مر ولرني وهر  الر او الريت هر   رلة املريم فرإن كران ، )وم  م  أمي ن( 

ل مررا فإ رره د قرر  قبرر  اهلمررزب ايا أو واو ليسررا لررريف مررر ولررني وذلررأ عن د فررت  مررا قب
)ولرر  -)يفعررال ا أيفرر (-)للرر  إىل(-)ذواة أكرر (-حركررة اهلمررزب إلي مررا حنرر  )ابرر  ر ا(

إىل املرريم مررن -أحسررمج ال رراأ-و لرر  يف ال ررابن أ رره د قرر  حركررة اهلمررزب يف، أ ررم( 
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وإىل ، ألرر  ها مرريم يف أوم الع  برر   ود قرر  إىل كا التأ يررث حنرر  )قالررت أوههررم( 
م رررا م فصررلة ممرررا -امحب  واآللرررب-وإىل ها التعردرر  حنررر  الت رر دن حن )كفررؤا أحرررر(

بعرها ف   ويتزهتا كلمة مستقلة حن  قر وه  حرف  ل  ملع  ف ا ت لذلأ رلرر  
كلمة وإن ايفصلت لطا والت  دن معررو  حرفرا م ره  ر ن لفهرا وإن   يفثبرت لره  ر حبب 

مثلة وليع هذان يف اخلن وقر  ص يف التيسري دلى ال ق  إىل اي  ما ذكر ه من ام
الشررطان بلزمررني يف اللريرة فال قرر  يرا ز يف و ررن ال لمرة كمررا جير ز يف رلرهررا وهررذا 
 يأة يف مذهمج إزب يف ال ق  وجي ز ال ق  إىل حررف املرر عرري املر  مثر  قافر  
أبيررأ وابتريررى أمررره  ررص الزخمشررري دلي مررا يف املفصرر  ويف كترراب  رريب ده مررن ذلررأ 

  يفقبرر  احلركررة عرراز ال قرر  إلي ررا وقيرر  ه تقرر  إىل الرر او أمثلررة كثررريب ولرر  كا ررت املرر
والياا حركة يتزب م م مة وه م س حبب لثق  ذلرأ والريرر  مرن ال قر  يفير  اللفر  
بتسرر ي  اهلمررز وال قرر  يف ذلررأ أثقرر  مررن درررا ال قرر  فرر   اهلمررز لالرره وقررر ا ررتعم  

دررر  أ رره لرريع  ال رراظم ه ررا ق لرره  رراكن  ررحي  عدتبرراحب أ رره لرريع لرررف مررر ولررني و 
كمرا يفقررا -وللر ا إىل-لرف دلة برلي  أ ه د قر  بعرر حررف اللرني يف حنر  ابر  ر ا

وهذا ملف ا تعماله يف عب املرر والقصرر حيرث قرام أو بعرر  راكن  رحي  فإ ره 
بعرر اهلمرزب وقرر -املر لو ب-اح ز بذلأ دن حرف العلرة مطلقرا بررلي  أ ره ه ميرر واو

اهلمررز أي حررر  ذلررأ السرراكن اآللررر لركررة اهلمررز  وق لرره بشرر  ، يفقرررا بيرران ذلررأ 
ق لرره واحذفرره دعرر  اهلمررز بعررر  قرر  حركترره من بقررااه ، الررذي بعررره أي حركررة كا ررت 

فيؤ ي إىل اعم  -قر أفل - اك ا أثق  م ه متحركا وحب ا د  ن بعره  اكن يف مث 
 بني الساك ني ومس ل حام أي حباكبا للطردو ام   

(227) 

  يف اْلَوْقِف ُخْلٌف َوِعْنَدُه َرَوى َخَلٌف يف اْلَوْقِف َسْكًتا ُمَقلهلَ َوَعْن مَحَْزةَ 

دع  ح ى درن إرزب يف ال قر  دلرى ال لمرة الريت  قر  يتزهرا لر حب  مثر  قررااب 
وحب  ومثرر  قرررااب اعمادررة وهررذا مطررر  فيمررا  قرر  إليرره وحب  وفيمررا   د قرر  إليرره ول  رره 
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فرإن وحبشرا و ر  اهلراا ، وم حن  )دؤ ه إليرأ(  ال  يف ال ابن املذك حب يف البيت ام
بياا ويف ميم اعم  وير ه  رتأة و  درذكر  راحمج التيسرري ال قر  حلمرزب يف هرذا كلره 
وذكررره اادررة عررريه و رريأة لرره يف عبرره أ رره خيففرره اهلمررز إذا كرران و ررطا أو رلرررا وهررذا 

 م حرروف الباب اهلمز أوه و يأة له يف عبه للف يف اهلمرز املت  رن بسربمج  لر
-واآللررب-امحب -زوا ر دليه ه  خيفيه أوه ب ذكر  احمج التيسري مرن هرذا حنر  

فررإن قل ررا ه خيفرر  ذا  ف ررذا أوىل من هررذا مبترررأ حقيقررة ، قررر أفلرر  وشررب ه - ون
ب ه د برير  أن خيرتص ، وإن قل ا خيف  ذلأ فف  هذا وي ان ، وذا  مبترأ يفقردرا 

كن قبل را بر  دعطرى عمير  اهلمرزا  املبتررر  ح رم اخللف عهلمزب امل ق لة إىل السرا 
املت  رررن فيمرررا دسرررتحقه مرررن ويررر ه التخفيررر  فرررإن كا رررت املبتررررأب  ررراك ة وذلرررأ ه 
دتص حب إه فيما  ل  دلي را يترزب و ر  وحرذفت هيفصرام ال لمرة الريت قبل را هبرا حنر  

ويف )الذي  دبرهلا ألفا-لقاا  ا ت-فإذا وق  دلي ا أبرهلا واوا ويف، )اي  اح ا ت ا( 
دبرهلا ايا و احمج التيسري ذكرر مرا كران مرن هرذا القبير  يف اهلمرز املت  رن ، ألمتن( 

قرام ، والرذ مج( -يفكلر ن-و-فقام يففر  إزب بتس ي  اهلمزب املت  رطة حنر  )املؤم ر ن
قلررت ووي رره أن ، وكررذلأ )الررذي ألمتررن( و)لقرراا  ا ررت( و)فردرر ن ا ترر ين( وشررب ه 

اهبتراا  ريها مت  طة فإذا أبرم هذا اهلمرز حررف مرر   ل م يتزب ال    قبل ا يف
أحرريتا در   ، وكان قبله من ي سره وكران حيرذف مير   ر  ن اهلمرزب ا ره وي ران 

احلرف افذوف لزوام ما اقت ى حذفه وه  اهلمزب الساك ة فإن اعم  بني حريف مر 
وهررذان  وال يرره الثرراين حذفرره ل يرر   السرراكن، مررن يرر ع واحررر مم ررن بتط درر  املررر 

)ودبرلررره ، ال ي ررران يترررا املرررذك حبان يف عب وقررر  إرررزب وهشررراا دلرررى اهلمرررز يف ق لررره 
ود برر  دلررى الرر ي ني يرر از ، ودقصررر أو مي رر  دلررى املررر أطرر ه(  م مررا يفطرررف مثلرره

حلمررزب ولر حب  أد ررا فرإن أثبت ررا املر  ام ررلية ، اإلمالرة يف ق لرره يفعراىل )اهلرررج ا ت را( 
ا مرررن اإلمالرررة إمالرررة املررر  املبرلرررة فاهلتيررراحب امل ررر  وا أمل رررا وإن حرررذف اها فرررل ودلرررز 

وإن كا ررت يتررزب اهبتررراا متحركررة وقبل ررا متحررر  يعلررت بررني بررني مطلقررا حنرر  ، أدلررم 
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إه أن يفقر  مفت حرة بعرر كسرر أو فرم ، )ويرر دليره أمرة( -)إن أع (-)قام إبرراهيم(
وإن كا رررررت ،  ( )م ررررره راي  حم مرررررا-فتبررررررم ايا أو واوا حنررررر  )فيررررره راي  بي رررررا (

متحركة وقبل ا  اكن  حي  أو حرف لني  ق  احلركة إليه دلى ما دتبني يف مذهمج 
وحب  وإن كرران حرررف مررر ولررني امت رر  ال قرر  يف املرر  فت عرر  اهلمررزب بررني بررني كمررا 
دفعررر  يف املت  ررررطة ودلررررى قيرررراأ مررررذاهمج القرررراا يف الرررر او واليرررراا جيرررر ز قلررررمج اهلمررررزب 

والزا رركن ، )يفرز حبي أدير  م( - رليتني حنر  )دررد  إىل(واإل عاا وجير ز ال قر  إىل ام
وجيررر ز ال قررر  إلي مرررا لريرررة وأمرررا إذا كررران ، ) فسررر  إن الررر فع( -يترررا حنررر  )قرررال ا رم رررا(

فقررام الشرريا يف شرررحه ه ، السرراكن قبرر  اهلمررزب مرريم اعمرر  حنرر  )دلرري م أ فسرر م( 
 ررران يف  لررلف يف حتقيررو مثرر  هررذا يف ال قرر  د ررر  قلررت قررر ذكررر أبرر  ب ررر بررن م

كتاب له قصره دلى معرفة مذهمج إزب يف اهلمز فيه مذاهمج أحررها وهر  امحسرن 
 قرررر  حركررررة اهلمرررررزب إلي ررررا مطلقرررررا فت ررررم كحبب ويففررررت  كحبب ويف سرررررر كحبب حنرررر  )ومررررر  م 

الثرراين يف ررم مطلقررا وإن كا ررت اهلمررزب ، )ذل ررم إ رررج( -)دلرري م ا ررتريفر (-أميرر ن(
ري حركت ا ام رلية الثالرث يف قر  يف ال رم مفت حة أو م س حبب حذحبا من حتر  امليم بري

وال سر  ون الفت  ل ل دشبه لفر  التث يرة فرإن كا رت اهلمرزب قبل را يترزب ويترا متفقتران 
ويف حنرررر  ، أو خمتلفترررران  رررر   الثا يررررة  ررررا يفقت رررريه م ررررا يف ال لمررررة امل قرررر ف دلي ررررا 

دلررى اخلررلف  يف قرر  اموىل ويفسرر   الثا يررة ود رر ن يفيرر  الثا يررة خمريررا، )اأ رررحبهتم( 
فيمررا هرر  مت  ررن بزا ررر  لرر  دليرره من يتررزب اه ررتف اا زا رررب دلررى كلمررة أ ررذحب فررإن 

في را ، حتققت هذه الق ادر ا ب  دلي ا مسألة حس ة وه  ق له يفعاىل )ق  أل بر  م( 
ثل  يتزا  ف ص ابن م ران في ا دلى ثلثة أويه أحرها أ ره خيفر  الثلثرة اموىل 

  والثا ية والثالثرة  عرلن برني اهلمرزب والر او م مرا م رم متان يف ق  حركت ا إىل ها ق
بعررر متحررر  أمررا يفسرر ي  الثالثررة فررل لررلف فيرره م ررا يتررزب مت  ررطة أو متطرفررة إن   
دعتر عل مري ويف ذلأ لث  يأة يف م فعه ويف كيفية يفيف را وير ه  رتأة وأمرا 

ف وأما اموىل فمبترأه فف   ق  الثا ية ف   مت  طة بسبمج الزا ر فف  يفيف ا لل
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ال يه الثاين يفي  الثالثة فقن وذلرأ حبأي ، حركت ا اخللف املذك حب يف هذا الباب 
ال يرره الثالررث يفيرر  املرييفررني فقررن ، مررن ه درررج يفيرر  املبترررأب وه دعتررر علزا ررر 

وىل إدترررا ا علزا ررر وإدرافررا دررن املبترررأب وكرران حيتمرر  وي ررا حبابعررا وهرر  أن خيفرر  ام
واملريب  ون الثا ية ل ه أن من لف  اموىل دلزمه يفي  الثا ية بطردو اموىل م ا 
مت  طة   حبب ف   أحرج بذا  من املبترأب ف ذا ال لا كله يره ق له ودن إزب يف 
ال ق  لل  فاحت  را إىل ا رتيعاب ال رلا يف وقفره دلرى كر  يترزب مبتررأب وف مرت  

وإن  ، مررة مفرررق يف كتررب م حررأ قررام ابررن م ررران ب ك ررا كرر  مررا ذكريفرره مررن كررلا ام 
كا ت يف أوم ال لمة قام ودلرى هرذا دررم كرلا املتقررمني وبره كران يفلرذ أبر  ب رر 
ابرن مقسررم ودقر م ب ك ررا كير  مررا ويررر السربي  إلي ررا إه إذا ابتررأ هبررا فإ ره ه بررر لرره 

سررر   حلمرررزب يف م  رررا وه جيرررر السررربي  إىل يفرك رررا وقرررام م ررر  ذكرررر ابرررن ماهرررر أ ررره د
قرام دلحق را بر او وحنر  )أه دهرن ، ال ق  ما كان من كلمتني حنر  )دعلرم أدمرال م( 

 قام جيعل ا بني اهلمزب وال او أيرج الباب كله دلى أ   واحر، أول أ( 

(228) 

ًئا َوبـَْعُضُهْم َلَدى الهلِم ِللتـهْعرِيِف َعْن مَحَْزٍة َتلَ   َوَيْسُكُت يف َشْيٍء َوَشيـْ

  ت لل  أد ا دلى الساكن قب  اهلمزب يف هايفني ال لمتني وه  الياا أي و 
ويتررا كلمررة واحرررب وإرررا عررادر بي  مررا عدتبرراحب لفرر  ال صررمج وعررريه هلررتلف ذلررأ يف 
لن املصح  فامل ص ب عل   ون املرف ع واجملروحب وهذه دباحبب املص فني مرن القرراا 

البيرران لرر ل دترر هم مررن اهقتصرراحب فسررلأ  رربيل م يف ذلررأ وإرررا فعلرر ا ذلررأ مبالريررة يف 
دلى لف  أحريتا درا يراين احل م يف اآللر ومثله ق له ويزأ ويزا فرم اإل ر ان 

مر  أ مرا يف القرررن بلفر  -بير  -و- رراض-فرإن قلرت  مل   دفعر  ذلرأ يف،  ر  
قلرت كأ ره ملرا ، )فرإذا  للرتم بير ك( -ال صمج وعريه حنر  )ود رردأ  رراطا مسرتقيما(

دررن ها التعردرر  ا ررتري  د رره وإرررا احتررا  إىل ذكررر شرر ا وشرري ا  فرربن ذلررأ خللرر ه
م مررا ه دررررللن يف ال رررابن السررابو لررر حب  من وحبشرررا ه د قرر  في مرررا احلركرررة من 
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 اك  ما ليع  لر كلمته فحا له أن للفا دسر ت برني ال لمترني و  دسر ت يف  
لسرر ت دررن وح ررى  رراحمج التيسررري هررذا ا، كلمررة واحرررب إه يف هررايفني اللفهتررني 

كمررا يف شرر ا ،  )وه دسررأا اإل سرران( -إررزب يف ال لمررة ال احرررب مطلقررا حنرر  )قررررن(
وه  مت ه من املع  الذي ميله فع  الس ت م ي   يف اعمي  والذي قرأه الراين 
دلررى أيب الفررت  خللرر  هرر  مررا ذكررره ال رراظم وكرران ه درررج خلررل   رر تا يف م فرر  مررا 

علسرر ت خللرر  ولررل  ايعررا دلررى ها التعردرر  وقرررأ الررراين دلررى طرراهر بررن علبرر ن 
وشر ا وشرري ا فقرن وهرر  املررا  بق لرره وبع ر م أي وبعرره أهر  ام اا يفررل علسرر    
 حلمزب د ر ها التعرد  كامحب  واآللرب ود ه      ش ا وشي ا ومتم ذلأ بق له

(229) 

ًئا ََلْ َيِزْد َولَِناِفٍع َلَدى يُوُنٍس آالَن ِِبلنـه   ْقِل نـُقِِلَ َوَشْيٍء َوَشيـْ

أي   دز  بع  م دلى ذلأ شري ا بر  اقتصرر دلرى السر ت وقرام الشريا املررا  
  دررز  املررذك حب فقررر  رراحب خللرر  وي رران أحررريتا السرر    د ررر كرر   رراكن علشرررض 
املقرررا ويف شرر ا وشرري ا والثرراين خيررتص السرر ت بررلا املعرفررة وشرر ا وشرري ا فسرر  يفه 

درن للر  من الطرردقتني ايتمعترا دليره دلى ها التعرد  وش ا وشي ا برل لرلف 
ويف عرري ذلررأ لره لررلف و رراحب خلرل  وي رران أحررريتا السر    دلررى ها التعردرر  
وشرر ا وشرري ا فقررن وال يرره الثرراين خللرر  واآللررر ه  رر    خلررل  يف م فرر  أ ررل 
وهررذا امل فرر  مررن مشرر ل  القصرريرب فاف مرره فررإن وقفررت حلمررزب دلررى ال لمررة مررن 

وشري ا وقفرت بتخفير  اهلمرزب ولره وي ران دلرى مرا يفة ذلأ فإن كا رت لفر  شر ا 
وامحب  فرررإن قل رررا إن إرررزب د قررر  احلركرررة يف ال قررر  -قرررر أفلررر -وإن كا رررت عرررريه حنررر 

 قلررت من يفيرر  اهلمررزب يف ال قرر  هرر  مذهبرره فيقرررا دلررى عررريه كمررا قل ررا يف وقفرره 
وعلسرر ت -امحب -دلرى شر ا وشرري ا وإن قل را ه د قرر  وقفرت خللرر  علسر ت يف

وعلسر ت ودرمره -قرر أفلر -ووقفت خلرل  بعررا السر ت يف-قر أفل -درمه يفو 
-ال قررر  ودرمرررره ويف حنرررر ، فل مرررا ثلثررررة أويررره خللرررر  وخلرررل  وي رررران -امحب -يف
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علع رررع خلرررل  ثلثرررة أويررره وخللررر  وي ررران ال قررر  والسررر    وهرررذا مرررن -امحب 
وإه -قرر أفلر -د يمج ما ايففو وأما ميم اعم  فإن قل را جير ز ال قر  إلي را ف ر  مثر 

 ففي ا خلل  وي ان الس    ودرمه و ل ووقفا ولل  كريريه و ل ووقفاه

(230) 

 َوُقْل َعاًدا ااُلْوََل ِبِِْسَكاِن الِمِه َوتـَْنوِيِنِه ِِبْلَكْسِر )َكـ(ـاِسيِه )َظ(ـِللَ 

دعرر  إ رر ان ها التعردرر  وكسررر الت رر دن الررذي يف دررا ا هلتقرراا السرراك ني هرر  
ه القرررااب يرراا  دلررى ام رر  كمررا يفقرر م حبأدررت زدرررا الط درر  فل ررذا أثرر  والررلا وهررذ

دلي ررا بق لرره كا ررريه ظلررل أي ح ت ررا ق درررة مررلف قرررااب البررراقني ففي ررا كررلا وكررر  
ب ا ررريه درررن قاحب ررره م ررره كسررراه يف  د رررا فهللررره برررذلأ أي  ررر ه درررن ادررر ا  معررر   

وهرذا احلررف يف  ر حبب ،  يفعر  للقرااب املرج وإن كان ه دؤثر اد افه واحلمرر ا
 ال  م وأ ه أهلأ دا ا اموىل

(231) 

لَ   َوَأْدَغَم َِبِقيِهْم َوِِبلنـهْقِل َوْصُلُهْم َوَبْدُؤُهْم َواْلَبْدُء ِِبأَلْصِل ُفضِِ

دع  علباق   فعا وأع دمرو من القرااب اموىل دلي ا ال  في ن وابن كثري وابرن 
دن دررا ا يف ها التعردرر  مررن اموىل بعررر مررا  قرر  إىل دررامر ودعرر  عإل عرراا إ عرراا يف رر  

اللا حركة اهلمزب يفيفا وادترا ا عحلركرة وإن كا رت داحبفرة م مرا ملرا  قرل والت ر دن 
 رراكن أ عمرراه يف الررلا املتحركررة ب رراا دلررى قادرررب إ عرراا الت رر دن يف الررلا دلررى مررا 

  دمرررو بررن العررل إ عرراا وح ررى أبرر،  رريأة يف عب أح رراا ال رر ن السرراك ة والت رر دن 
مثرر  ذلررأ يف قرر هلم حبأدررت زاي ا لع ررم يف زاي ا امد ررم وويرره اهدرر ا  دلررى هررذه 
القرررررااب أن حتردررررأ الررررلا درررراحب  ف أ ررررا يفعررررر  رررراك ة وه دصرررر  يف السرررراكن إ عرررراا 
وي اب هذا أن املمت   ه  ما درعم يف  اكن حقيق  أما مرا هر   راكن يفقرردرا  فرل 

بره وه ذلرأ   مر  دليره وقرر يفقررا لره  هرا ر فمرن أ عرم  وليع كر  دراحب  ه دعترر 
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كرران معترررا عحلركررة كمررا دعتررر هبررا مررن لريترره حلمررر إذا ابترررأ ب لمررة امإررر بعررر  قرر  
احلركرررة دلرررى مرررا  ررريأة واهلررراا يف و رررل م وبررررلهم يفعررر   دلرررى مررررل م عقررري م واررر  

مررا عدتبرراحب ال ررمري والبرراق  اث رران إمررا دلررى مررذهمج مررن درررج أن أقرر  اعمرر  اث رران وإ
حبواهتمررا أي أن ال قرر  إىل الررلا  بررت و ررل وبرررأ ودعرر  عل  رر  و رر  اموىل بعررا ا 
فال ق  هلما فيه هزا مي  أ ما أ عما الت  دن في ا فإن وقفرا دلرى درا ا ابتررأ اموىل 
عل قرر  أد ررا ليبقررى اللفرر  حاكيررا لالررة ال  رر  ويف كيفيترره وي رران يفيفيرران فأمررا وحب  

له دلى أ رله يف ال قر  إىل ها التعردر  وأمرا قرال ن وأبر  دمررو فراموىل فيتعني ال ق  
هلمررا أن دبترررال عم رر  كمررا دقرررأ ال  فيرر ن وابررن كثررري وابررن دررامر م مررا لرريع مررن 
أ ررل ما ال قرر  ومررا  قررل ه ررا إه ميرر  اإل عرراا لتخفيرر  ال لمررة وقررر زام اإل عرراا 

 ره لقرال ن من قرال ن يف اعملرة قرر عل ق  فريي  إىل ام   وه  ميب دمرو أوىل م
ب ذكرر مرن ،  ق  احلركة يف رآلن يف م فع  در  ع و قر  أد را يف حب اا كمرا  ريأة 

 فقام، والبرا مصرحب برأ ، ف   له البرا عم   

(232) 

 ِلَقاُلوَن َواْلَبْصِري َوَُتَْمُز َواُوُه ِلَقاُلوَن َحاَل النـهْقِل َبْدًءا َوَمْوِصلَ 

 ن د مررز واو لرر ىل إذا برررأ عل قرر  ويف ال  رر  مطلقررا أي حيررث قل ررا أي أن قررال
لقال ن عل ق    اا ابترأ اموىل أو و ل ا بعرا ا فر او لر ىل م مر ز هبمرزب  راك ة وإن 
قل ررا دبترررئ عم رر  فررل يتررز لرر ل جيتمرر  يتررزكن ف ررذا معرر  ق لرره حررام ال قرر  وويرره 

ا يترز  إذا كا رت م رم مة يف أير ه اهلمز فمة اللا قبل ا ف مز  جملاوحبب ال م كم
وأ وحب وه  لرية لبعه العرب كق له أحمج املؤقردن إىل م  رى وهرذا يف ييره أيب دلر  
يف احل ررة وقيرر  ام رر  يف الرر او اهلمررز وأبرررم لسرر   ه بعررر يتررز م ررم ا واوا كررأوىل 
فلمررررا حررررذفت اهلمررررزب اموىل بعررررر  قرررر  حركت ررررا إىل ها اموىل زام ايتمرررراع اهلمررررزيفني 

وما ب هذه ال لمرة خمتلر  ، وا أدلم ، يفلأ اهلمزب ذكر ذلأ م   وعريه فريعت 
في ررا وهرر  مررن املشرر ل  و رر ت لم دلي ررا يف شرررح الرر هم إن شرراا ا يفعرراىل كلمررا 
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وق لررررره برررررراا وم  رررررل مصررررررحبان يف م فررررر  احلرررررام أي ع اا  ، شرررررافيا وعا الت فيرررررو 
 مب ذكر كيفية البرا يف حام ال ق  فقا، ووا ل  

(233) 

 َوتـَْبَدْأ ِِبَْمِز اْلَوْصِل يف النـهْقِل ُكلِِِه َوِإْن ُكْنَت ُمْعَتدًّا بَِعاِرِضِه َفلَ 

وق لرره هبمررز ال  رر  دعرر  يتررزب ، أبرررم مررن يتررز ويفبرررأ ألفررا بعررر إ رر ا ا فررروحبب 
ال  رر  الرريت يفصررحمج ها التعردرر  يفقرر م إذا ابترررأ  كلمررة  لرر  في ررا ها التعردرر  

ف قلررت -اإلحسرران-و-واإل سرران-اآللرررب-و-امحب -زب قطرر  حنرر دلررى مررا أولرره يترر
حركة اهلمزب إىل اللا ب أحب   اهبتراا بتلأ ال لمة برأ  هبمزب ال    كما يفبترئ 
هبا يف   حبب درا ال ق  مي     ن اللا فاللا بعر ال ق  إلي را كأ را بعرر  راك ة 

، يفسرررقن إه يف الررررحب   من حركرررة ال قررر  داحبفرررة فتبقرررى يترررزب ال  ررر  دلرررى حاهلرررا ه
وهذا ه  ال يه املختاحب لرية وقرااب دلرى مرا  ريأة يفقردرره ب ذكرر وي را رلرر وهر  أن 
ه حيترررا  إىل يترررزب ل  ررر  م رررا إررررا ايتلبرررت ميررر   ررر  ن الرررلا وقرررر زام  ررر   ا 
لركة ال ق  العاحبفة فا تري  د  ا ف ذا مع  ق له وإن ك ت معترا بعاحبفه أي م زه 

ق  م زلة احلركة ام لية فل يفبررأ هبمرز ال  ر  إذ ه حايرة إليره فتقر م دلرى حلركة ال 
ودرا ب أهر  ال حر  ميثلر ن -ل سران-لرر -ودلرى الثراين-أل سران-ألر -ال يه اموم

وق لره يف ، يف هذه املسألة عمإر فتق م دلى ال يه اموم احلمر ودلى الثاين حلمرر 
مررن ها املعرفررة ودرررل  يف ذلررأ اموىل ال قرر  كلرره ليشررم  ايرر  مررا د قرر  إليرره وحب  

في ر ن ال ي ران لر حب  يف اير  القرررن ود ر  ن ميب دمررو وقرال ن -درا ا لر ىل-من
يف هررذا امل فرر  إن قل ررا إ مررا دبررررن عل قرر  كمررا يف ال  رر  وإن قل ررا دبررررن عم رر  
مررن عررري  قرر  فررل بررر مررن يتررزب ال  رر  فقررر  رراحب ل رر  واحررر م  مررا ثلثررة أويرره يف 

كمررا لرره يف  ررا ر ،  مررن دررا ا لرر ىل ولرر حب  وي ررا -اموىل-اإلبترررا بق لرره يفعرراىل  رر حبه
القررررن دلررى مررا ذكررر  ه ررذا ذكررر  رراحمج التيسررري وعررريه مررن املصرر فني يف القرررااا  
ويفرربع م الشرريا الشرراطت حبإرره ا يف  همرره هررذا وفيرره إشرر ام وهرر  أن ال حرراب ذكررروا 
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وا دلررررى كرررر  ويرررره مررررا دقت رررر  مررررن وي ررررني يف أن حركررررة ال قرررر  دعتررررر هبررررا أوه وأيررررر 
امح ررراا   خيصررر ا برررذلأ  لررر م يترررزب ال  ررر  ودررررا  ل هلرررا بررر  قرررال ا إن ادترررر   
علعرراحب  فررل حايررة إىل حتردررأ ال رر ن يف مررن من برر  يفبقررى دلررى  رر   ا إذ   دلتررو 
 رراك ان وإن    عتررر علعرراحب  أبقي ررا فتحررة ال رر ن دلررى حاهلررا قبرر  ال قرر  فررإذا ايف رر  

ر يف م افر  ال قر  يف القرررن فمرا حبأد را فيره أمراحبب اهدتررا  علعراحب  ذلأ ويمج ال هر
حرذف ا يتررزب ال  ر  يف اهبتررراا برره ومرا حبأد ررا فيره أمرراحبب درررا اهدتررا  علعرراحب  أبقي ررا 
يتزب ال    فيه وما ه أماحبب فيه دلى واحر م  ما ففيه ال ي ان وهذا حتقيو البحث 

ظ رررر  أمررراحبب اهدتررررا  -درررا ا لررر ىل-مسرررألة يف، يف ذلرررأ إن شررراا ا يفعررراىل ف قررر م 
علعاحب  يف قرااب أيب دمرو و ف  معا وذلأ أ ما أ عما يف ال    الت  دن يف اللا 
ف ذه أماحبب اهدترا  لركة اللا فإذا ابترأ القاحبئ هلما عل ق    حيت  إىل يتزب ال    

بتررراا دليرره وقررر  ررص أبرر  م  قررر دلم ررا أن احلركررة معتررر هبررا د ررريتا و ررل فررابت  اه
وإن كان من مذهبه مر -اموىل-حممر م   يف كتاب ال ش  دلى أن وحبشا ه مير

حرف املر بعر اهلمز املريري من هرذا وإن كران يترزا مريرريا إه أ ره قرر ادترر لركرة الرلا 
قلرررت ه رررذا د بريررر  يف القيررراأ أن ه يفعررر   يترررزب ، ف ررران ه يترررز يف ال لمرررة فرررل مرررر 

و قرر م يف ايرر  مررا  قرر  فيرره وحب  احلركررة إىل ها ، وا أدلررم ، بتررراا ال  رر  يف اه
أحررريتا مررا ظ ررر  فيرره ، هرر  دلررى قسررمني -دررا ا لرر ىل-املعرفررة يف ايرر  القررررن عررري

)ومررا احليرراب -أمراحبب درررا اهدترررا  علعرراحب  كق لرره يفعراىل )إ  يعل ررا مررا دلررى امحب (
وحنرر  ذلررأ أه ، )أزفررت اآلزفررة( -()قررال ا اآلن-)ودرررع اإل سرران(-الررر يا يف اآللرررب(

يفررررج أ ررره بعرررر  قررر  احلركرررة يف هرررذه امل افررر    يفرررر  حرررروف املرررر الررريت حرررذفت ميررر  
فعلم رررا أ ررره مرررا -اآلزفرررة- ررر  ن الرررلا و  يفسررر ن كا التأ يرررث الررريت كسرررر  لسررر  ن 

ادترررر عحلركرررة يف مثررر  هرررذه امل افررر  في بريررر  إذا ابتررررأ القررراحبئ لررره في رررا أن يفة هبمرررزب 
القسم الثاين ما   يفه ر فيه أمراحبب ، ن اللا وإن حتركت ف أ ا بعر  اك ة ال    م

فررإذا ابترررأ القرراحبئ لرر حب  ه ررا ا رره ال ي رران املررذك حبان ، حنرر  )وقررام اإل سرران مررا هلررا( 
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 وا أدلم

(234) 

 َونْقُل ِرًدا َعْن اَنِفٍع وَِكَتابِيْه ِِبإِلْسكاِن َعْن َوْرٍش َأَصحُّ تـََقبهلَ 

ل ران أحسرن ليتصر  مرذهمج  فر  -درا ا لر ىل-ى هبرذا البيرت قبر  مسرألةل  أيفر
ب ماله دتل  بع ه بع ا وليفرر  ممرا حبوي درن وحب  اه فررا  ب قلره ب درذكر مرن وافقره 
يف شرر ا مررن م افرر  ال قرر  كمررا هرر  دا يفرره عالبررا يف عقرر  امبرر اب وإرررا ألررر هررذا 

لف أ رر  وحب  م رره ه البيررت من ال قرر  يف كتابيرره فررعي  وال قرر  يف حب ا دلررى لرر
أي معي ررا قرررااب  فرر  بريررري يتررز  ، د قرر  يف كلمررة وأحبا  ق لرره يفعرراىل )فأحب ررله معرر  حب اا( 

كما دق  دليه إزب ب قر  حركرة اهلمرزب إىل الررام السراك ة وقير  هر  مرن أحب ج دلرى  
كذا أي زا  فل يتز فيه أي أحب رله معر  زاي ب وأمرا ق لره يفعراىل يف احلاقرة )كتابيره إين 

فررررروي درررن وحب   قرررر  حركرررة يتررررزب إين إىل هررراا كتابيرررره م ررره  رررراكن رلررررر ، ( ظ  رررت
 ررحي  فرررل  يف ال ررابن املررذك حب أوم البرراب وحبوج يفررر  ال قرر  وهرر  الصررحي  يف 
العربيررة من هررذه اهلرراا هرراا  رر ت وح م ررا السرر  ن ه حتررر  إه يف فررروحبب الشررعر 

  فأثبترت يف ال  ر  دلى قب  وأد ا فإ ا ه يفثبرت إه يف ال قر  فرإذا ل لر  ام ر
إيرراا لرره مرررج ال قر  ميرر  ثباهتررا يف لرن املصررح  فررل د برير  أن خيررال  ام رر  
مرررن ويررره رلرررر وهررر  حترد  رررا فت تمررر  يف حررررف واحرررر خمالفتررران وهرررذه املسرررألة مرررن 

قرام م ر  ألرذ قر ا ، الزاي ا    دذكرها الراين حبإه ا يف التيسري وذكرها يف عرريه 
أي -قلرت فل رذا قرام ال راظم أ ر  يفقربل، ركره أحسرن وأقر ج ب ق  احلركرة يف هرذا ويف

عإل رر ان أ رر  يفقرربل م رره علتحردررأ وذلررأ أن التحردررأ يفقبلرره قرر ا ويفقبرر  -وكتابيرره
اإل رر ان قرر ا فاإل رر ان أ رر  يفقرربل مررن حيررث الرررلي  دلررى مررا  رربو و صرربه دلررى 

قرر هلم  التمييرز وعإل ر ان حررام أي وكتابيره  رراك ا أ ر  يفقربل م رره متحركرا ف رر  مثر 
 هذا بسرا أطيمج م ه حبطبا وا أدلم
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 باب وقف حمزة و هشام على الهمز
(235) 

 َومَحَْزُة ِعْنَد اْلَوْقِف َسههَل ََهَْزُه ِإَذا َكاَن َوْسطًا َأْو َتَطرهَف َمْنزالَ 

 رربو ال ررلا يف مذهبرره يف اهلمررزب املبترررأب يف شرررح ق لرره يف البرراب السررابو ودررن 
وال ررلا يف هررذا البرراب يف اهلمررزب املت  ررطة واملتطرفررة الرريت يف إررزب يف ال قرر  للرر  

رلررر ال لمررة ويفة في مررا إن شرراا ا يفعرراىل ايرر  أ رر اع يفيرر  اهلمررز وهرر  إبرالرره 
ولفرر  التسرر ي  دشررم  ، وحذفرره بعررر إلقرراا حركترره دلررى  رراكن قبلرره ويعلرره بررني بررني 

ه ام رر اع هرر  الرريت اعميرر  وقررر خيررص القررراا لفرر  التسرر ي  بررني بررني كمررا  رربو وهررذ
 قل ررا أهرر  العربيررة يف ذلررأ ود ررر القررراا  رر ع رلررر وهرر  يفيرر  اهلمررز عدتبرراحب لررن 
املصررح  و رريأة ال ررلا دليرره ودلررى يففرراحبد  هررذه ام رر اع دلررى مررا يفقت رريه أ رر م 
العربية والقرااا  واهلاا يف يتزه يفع   إىل إزب أو إىل ال ق  مللبسة ك  واحر م  ما 

هذا ع ه حم  الفع  والش ا د اف إىل الش ا ع   ملبسة بي  ما هذا بفعله فيه و 
وو ررطا ظرررف وكرران كمررة أي إذا وقرر  يف و ررن ال لمررة أي بررني حروف ررا كمررا يفقرر م 
يلست و ن الق ا و  ز أن د  ن لرب كان ال اقصرة من و رطا مصررحب مرن قر هلم 

ذا و ررن  و رطت القر ا أو ررط م و رطا و ررطة أي يف  رطت م ذكرره اعرر هري فراملع 
أي إذا كان مت  طا أو يفطرف رلرها وم زه متييرز أي يفطررف م زلره أي م فرعه وإررا 
التص يفس ي  إزب لل مزب عل ق  م ه حم  ا  احة القاحبئ واملت لم مطلقا ولذلأ 
حررذفت فيرره احلركررا  والت رر دن وأبرررم فيرره يف رر دن امل صرر ب ألفررا قررام ابررن م ررران وقررام 

معروفرررة حيرررذف اهلمرررز يف السررر ت كمرررا حيرررذف  بع ررر م هرررذا مرررذهمج مشررر  حب ولريرررة
قرام وقرام بع ر م لريرة أكثرر ، اإلدراب فرقا بني ال    وال ق  وه  مذهمج حسرن 

العرب الذدن هم أه  اعزالة والفصاحة يفرر  اهلمرزب السراك ة يف الررحب  واملتحركرة د رر 
، قلرررت وفيررره أد رررا الررر  حباوأ اآلي يف مثررر  )كررر  دررر ا هررر  يف شرررأن( ، السررر ت 
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يف  ر حبب إقررأ وأ  أ رتحمج يفرر  اهلمرز يف هرذه امل افر  -ولاط رة-يف احلاقة-ةواخلاط 
وأما احلردث الذي حبواه م  ى بن دبيرب دن  فر  درن ابرن دمرر ، يف ال ق  لذلأ 

وه أبرر  ب ررر وه دمررر وه اخللفرراا وإرررا   ررلى ا دليرره و ررلمقررام مررا يتررز حب رر م ا 
حيرررت   ثلررره ل رررع  إ ررر ا ه فرررإن  اهلمرررز بردرررة ابتررررد ا مرررن بعررررهم ف ررر  حرررردث ه

ب شرررع ال رراظم يف ، م  ررى بررن دبيرررب هرر  الزدررري وهرر  د ررر أ مررة احلررردث فررعي  
 بيان ما دفع  إزب عهلمز املت  ن واملتطرف فقام

(236) 

ْبِلِه ََتْرِيُكُه َقْد تـَنَـزهالَ   فَأَْبِدْلُه َعْنُه َحْرَف َمدِِ ُمَسكهًنا َوِمْن قـَ

زب حرف مر من ير ع حركرة مرا قبلره بشررطني أحرريتا أي فأبرم اهلمز دن إ
-أن د ررر ن اهلمرررز  ررراك ا والثرررراين أن دتحرررر  مرررا قبلررره  رررر اا يف  رررن أو يفطررررف حنرررر 

وقام املر  واهلمرزب يف املر  متحركرة ول رن ملرا وقر  دلي را  ر  ت -وإن دشأ-دؤم  ن
 ،وهرررذا قيررراأ يفيررر  اهلمرررزا  السررر اكن إذ ه حركرررة هلرررا فت عررر  برررني برررني أو يف قررر  

وقام مس  ا عل سر وه  حام من ال مري املرف ع يف فأبرله و  دق  مس  ا علفت  
ول  قاله ل ان حاه مرن اهلراا يف فأبرلره وهر  دا ررب دلرى اهلمرز لر ل در هم أ ره  عرت 
لق لرره حرررف مررر فعرررم إىل مررا ه إد رراا فيرره وحصرر  برره يفقييررر اهلمررز علسرر  ن وم رره 

تحررر  يف ال قرر  فح مرره ه ررذا أي أبرررم اهلمررز أفررا  أن القرراحبئ وإن  رر ن اهلمررز امل
، يف حام ك  أ مس  ا له   اا كان  اك ا قب   طقأ به أو  ر  ته أ رت لل قر  

والرر او يف ق لرره ومررن قبلرره حترد رره للحررام واعملررة حررام مررن اهلمررز أي فأبرلرره مسرر  ا 
صرعرا حمركا مرا قبلره فت ر ن احلرام اموىل مرن الفادر  والثا يرة مرن املفعر م حنر  لقيتره م

وم حرحبا واش اض حتر  ما قب  اهلمرز إررا حيترا  إليره يف املتحرر  الرذي  ر  ه القراحبئ 
-ش ا-و-ه ي ا-و-قروا-و-ليح ز به من حن  )دشاا، يف ال ق  حن  )قام امل ( 

وأما اهلمزب الساك ة قب  ال ق  فل د ر ن مرا ، و يأة أح اا ذلأ كله ،   ا( -و
سرم الرذي يفسر  ه لل قر  ويفبرلره حررف مرر مرن ير ع قبل ا إه متحركرا ويف هرذا الق
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أحررريتا يفسرر يله دلررى ادتبرراحب مر رر ا اخلررن ، حركررة مررا قبلرره وي رران رلررران  رر ذكريتا 
فررإن قلررت   كا ررت اهلمررزب السرراك ة يفبرررم حرفررا مررن يرر ع ، واآللررر يفسرر يله علررروا 

قلررت من مررا قبل ررا حركررة ب رراا ، حركررة مررا قبل ررا و  يف ررن مررن يرر ع حركررة مررا بعرررها 
هزمة وما بعرها جي ز أن يف  ن حركرة إدرراب وحركرة اإلدرراب يف تقر  ويفتريرري مرن فرم 
إىل فرت  إىل كسررر فرأي حركررة م  ررا يفعتررب وه يفررريي  إلحررراهن دلرى املررردني في هررر 

فرإن قلرت كران مرن املم رن أن يفعتررب كر  حركرة ، إىل ما ه دتريري وه  حركة ما قبل را 
مج اهلمررز مرر  ال ررم واوا ومرر  الفررت  ألفررا قلررت دلررزا مررن ذلررأ أن د قلرر، يف م فررع ا 

ومرر  ال سررر ايا فتخترر  ب يررة ال لمررة حنرر  حبأأ دصررري دررني ال لمررة يف الرفرر  واوا ويف 
ال صمج ألفا ويف اعر ايا ويف ذلرأ الرتلم املفراظ والرتلض امب يرة وأد را فادتبراحب 

م ا فت  ما قبر  احلرف  ا قبله أقرب إىل قياأ اللرية من ادتباحبه  ا بعره أه يفراهم التز 
امل   ون ما بعرها حن  قال ا وقا   ومن ادتباحب اموم أل  ومما د به دليه يف هذا 
امل ف  أن ك  يتزب  اك ة لل زا أو لل ق  إذا أبرلت حرف مرر بقر  ذلرأ احلررف 

)و بررر  م درررن فررري  -لالررره ه درررؤثر فيررره اعرررازا حنررر  )ود يرررن ل رررم مرررن أمرررركم مرفقرررا(
بريرري ، الروفة شي ا عردبرا فقرام ويفقر  دلرى ) برن دبرا ي( و ق   احمج ، إبراهيم( 

قلررت  بررا وإن طرحت ررا وأبقيررت أثرهررا قلررت  ررت وا ، يتررز فررإن طرحررت اهلمررزب وأثرهررا 
 أدلم

(237) 

َلُه َمَتَسكًِِنا َوَأْسِقْطُه َحىِت يـَْرِجَع اللهْفُظ َأْسَهلَ   َوَحرِِْك بِِه َما قـَبـْ

ذف م ررراف دعررر  إذا كررران متحركرررا وقبلررره بررره أي عهلمرررز دعررر  لركتررره دلرررى حررر
 اكن فألو حركته دلى الذي ا رتقر قبلره متسر  ا وأ رقن اهلمرز كمرا يفقررا يف عب 

-و فا-مرر  ل- قر  احلركررة حررأ دريرر  اللفر  أ رر   ممررا كرران أو  ر ل وذلررأ حنرر 
يفلقررى احلركررة إىل الرر او والفرراا ودسررقن اهلمررز ب يفسرر ن الفرراا مررن  فا لل قرر  ولررأ 

فرإن قلرت   كران  قر  حركرة اهلمرزب إىل السراكن قبل را ، اإلهاا كمرا يفة في ا الروا و 
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قلررت لرر   قرر  إىل السرراكن بعرررها ، و  د قرر  إىل السرراكن بعرررها يف حنرر  )قررر أفلرر ( 
هلتبست امب ية فإ ه كان دقام قرر فلر  فريهن أ ره فعر  ثلثر  وإذا  قر  إىل السراكن 

 لمة وه  الس  ن بعرر اهلمرزب وكرذا يف قبله بق  يف اللف  ما درم دلى ب اا أ   ال
 أشياا وأزوا  وحن يتا ب ا تث  من هذا أن د  ن الساكن قب  اهلمزب ألفا فقام

(238) 

ُلُه َمْهَما تـََوسهَط َمْدخلَ   ِسَوى أَنهُه ِمْن بـَْعِد أَِلٍف َجرى ُيَسهِِ

ا أي   ج أن إزب دس   اهلمز املتحر  اعاحبي من بعر أل  م مرا يف  رن ومر
زا رب ومرلل متييز ومن بعر متعلرو بيسر له أو بت  رن أي دسر له مرن بعرر ألر  أو 
م ما يف  ن من بعر أل  وق له يرج حش  ه فا رب في ا دلى هذا التقردر فإ ه ل  
حذف   خيت  املع  املقص   وحيث قر أيفى بره فرأقرب مرا يفقررحبه بره أن د ر ن حراه 

له كما قي  ذلأ يف ق له يفعاىل )أو يرااوكم ودتعلو به من بعر ما أل  وقر مقرحبب قب
والتقرررردر دسررر له يررراحباي مرررن بعرررر ألررر  أي يف هرررذه احلالرررة أو ، حصرررر   رررروحبهم( 

م مرررا يف  رررن يررراحباي مرررن بعرررر ألررر  ومررررا ه علتسررر ي  ه رررا برررني برررني وذلرررأ من  قررر  
احلركررة إىل املرر  متعررذحب م ررا ه يفتحررر  م ررا  ررا في ررا مررن املررر كأ ررا حرررف متحررر  

  اهلمز بعرها برني برني كمرا  ر ذكره يف اهلمرز املتحرر  بعرر متحرر  فرإذا  ر له فيس 
بعررر املرر  هرر  مي ررن مررر املرر  الررذي كرران ميرر  اهلمررز أو دقصررر فيرره يفررر    رربو 

من بعررر اهلمررزب يف ، )و ررراا( -م ررا حرررف مررر قبرر  يتررز مريررري وذلررأ حنرر  ) دررالكم(
قام  احمج التيسري يف هرذا ،   راا أل  الت  دن وه  هزمة فصاحب  اهلمزب مت  طة

ال ررر ع إن شررر ت م  رررت املررر  قبل رررا وإن شررر ت قصررررهتا والتم رررني أقررريع ب ذكرررر 
 ح م املتطرفة بعر أل  فقام

(239) 

 َويـُْبِدلُُه َمْهَما َتَطرهَف ِمثْـُلُه َويـَْقُصُر َأْو ََيِْضي َعَلى اْلَمدِِ َأْطَوالَ 
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فرررا وذلرررأ من اهلمرررزب املتطرفرررة مثلررره أي حرفرررا مثلررره دردرررر مثررر  مرررا قبلررره دعررر  أل
   ت لل ق  وقبل ا أل  وقب  امل  فتحة فلرم يفعرر املر  حرايزا فقلبرت اهلمرزب 
ألفا لس   ا وا فتاح ما قبل ا فايتم  ألفان فإما أن حيذف إحرايتا فيقصرر وه ميرر 
أو دبقي مرررا من ال قررر  حيتمررر  ايتمررراع  ررراك ني فيمرررر مررررا طررر دل وجيررر ز أن د ررر ن 

 لرره يف عب املررر والقصررر ود ررر  رر  ن ال قرر  وي رران أ ررل وهررذا مرررن مت  ررطا لق
ذلررأ وجيرر ز أن ميررر دلررى يفقررردر حررذف الثا يررة من حرررف املررر م يرر   واهلمررزب م  دررة 
ف ررر  حررررف مرررر قبررر  يترررز مريرررري وإن قررررحب حرررذف املررر  اموىل فرررل مرررر وذلرررأ حنررر  

ردررو للرر  واملررر هرر  امويرره وبرره وحب  الرر ص دررن إررزب مررن ط، )والسررماا( -) ررفراا(
وعريه وهذا مب  دلى ال ق  علسر  ن فرإن وقر  علرروا كمرا  ريأة يف رلرر البراب 
فلرره ح ررم رلررر وإن وقرر  دلررى ايفبرراع الر ررم أ ررقن اهلمررزب فيقرر  دلررى املرر  الرريت 
قبل ا فل مر أ ل وا أدلم وأط م حام من املر دلى مع  زا را ط له ف ذه فا رب 

 مي ه دلى وزن أفع  وا أدلم

(240) 

 َويُْدِغُم ِفيِه اْلَواَو َواْلَياَء ُمْبِداَل ِإَذا زِيَدََت ِمْن قـَْبُل َحىته يـَُفصهلَ 

فيره أي يف اهلمرز بعرر إبرالرره دعر  إذا وقر  قبلرره واو أو ايا زا رركن فأبرلره حرفررا 
-مثلره ب أ عررم ذلررأ احلرررف فيرره كمررا يفقررا لرر حب  يف )ال سرر ا( وذلررأ حنرر  )لطي ررة

لرره حررأ دفصررل أي حررأ دفصرر  بررني الزا ررر وام رر  فررإن الرر او واليرراا وق  ، قررروا( -و
ام ليتني د قر  إلي مرا احلركرة من هلمرا أ رل يف التحردرأ مرلف الزا ررب والزا رر مرا 
لرريع بقرراا ال لمررة وه دي  ررا وه هم ررا برر  دقرر  ذلررأ ويف هررذه ال لمررا  وقرر  بررني 

روا فع م وام ل  ملفره حنر  هي رة العني واللا من ال س ا فعي  واخلطي ة فعيلة وق
-و-وش ا من وز مرا فعلرة وفعر  ف رذا ال ر ع يف قر  إليره احلركرة كمرا فعر  يف )مر  ل

وبع ررر م حبوج إيررررراا ام ررررل  مرررررج الزا رررر يف اإلبرررررام واإل عرررراا و رررريأة ،  فا( 
ذلأ يف ق له وما واو أ ل  يفس ن قبله أو اليراا وهرذا كران م فرعه وإررا ألرره ملعر  
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كشرر ا و رر ا   )وإن كا تررا أ ررلني أ عررم بع رر م، كره ولرر  قررام بعررر هررذا البيررت  رر ذ 
وفرر  ال رلا يف اهلمرزب املتحركرة ، ل ران أظ رر وأوىل وا أدلرم ، وه  عل ق  ف ل( 

 الساكن ما قبل ا ب شرع يف ذكر املتحركة املتحر  ما قبل ا فقام

(241) 

 ُه َلدى فـَْتِحِه اَيًءا َوَواًوا ُُمَوهالَ َوُيْسِمُع بـَْعَد اْلَكْسِر َوالضهمِِ ََهْزُ 

أي ودسررم  إررزب يتررزب املفترر ح بعررر كسررر ايا وبعررر فررم واوا مبررره مررن اهلمررزب 
فق له حم ه  عت لل او وحذف  عت ايا لرهلة الثاين دليره وأحبا  ايا حمر ه واوا حمر ه 

لل مررزب ايا ولرر  كسررر الرر او مررن حمرر ه ل رران يررا زا ود رر ن حرراه مررن إررزب أي حمرر ه 
وق لرررررره يتررررررزب  ين مفعرررررر   دسررررررم  واموم حمررررررذوف أي دسررررررم  ال رررررراأ يتررررررزه ، وواوا 

امل   ف إذا قرأه ايا وواوا أي دسمع م إايه دلى هذه الصفة وبع  م يعر  دسرم  
وهرررذا البيرررت فصررري  الررر هم ، متعرررراي إىل ثلثرررة مفع لررره الثالرررث ق لررره حمررر ه ايا وواوا 

وال ررررم ب حب  إلي مررررا ق لرررره ايا وواوا فررررر   حيرررث لرررر  ال ررررلا ف مرررر  بررررني ال سرررر 
الفط ة الياا إىل ال سر والر او إىل ال رم ف ر  مرن عب ق لره يفعراىل )ومرن حبإتره يعر  

)كررأن ، وقرر م امرررئ القرريع ، ل ررم الليرر  وال  رراحب لتسرر   ا فيرره ولتبتريرر ا مررن ف ررله( 
اأ وادلرررم أن قيررر، لررررج وكرهرررا الع ررراب واخلشررر  البرررا (  قلررر ب الطرررري حبطبرررا وايبسرررا

العربية يف ك  يتزب متحركة متحر  ما قبل ا إذا لففت أن  ع  بني بني إه املفت حة 
بعر كسر أو فم فإ ا يفقلمج ايا وواوا قال ا م ا ل  يعلت بني بني لقربت من أل  

 وحن  ذلأ-ودؤ ه-ول ل ومؤيل-ف ة-وامل  ه د  ن قبل ا إه فت  ومثام ذلأ

(242) 

  َبْْيَ َوِمثْـُلُه يـَُقوُل ِهَشاٌم َما َتَطرهَف ُمْسِهلَ َويف َغرْيِ هَذا َبْْيَ 

أي ودسررم  يتررزه يف عررري مررا يفقرررا ذكررره بلفرر  بررني بررني وهررذا الريررري الررذي أشرراحب 
إليه ه  ما بقى من أقساا اهلمز املتحر  بعر متحر  ومم د ما يفسعة من احلركا  
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ذكر يف البيت السابو ، ثل  ك  واحرب قبل ا ثل  حركا  فثلثة يف ثلثة يفسعة 
م  ا قسمني مفت حة بعر كسر مفت حة بعر فم وح م ما اإلبرام كمرا  ربو فبقر  

م س حبب بعرر فرت  ،  -مآحبب- أم-مفت حة بعر مفت ح حن ، لبني بني  بعة أقساا 
م رررم مة بعرررر فرررت  وكسرررر وفرررم حنررر  ، ولا ررر ني و ررر ل ا -بررر ع-وكسرررر وفرررم حنررر 

أن معرر  قرر هلم بررني بررني أن  عرر  اهلمررزب  وقررر درفررت، براو رر م( -فمررال  ن-)حباوف
بررني لفه ررا وبررني لفرر  احلرررف الررذي م رره حركت ررا أي بررني هررذا وبررني هررذا ب حررذفت 
ال او وامل اف إليه م  ما وب يت ال لمتان دلى الفت  ف ذه أ ر م مرذهمج إرزب يف 

ب دررذكر بعررر ذلررأ فرودررا دلررى مررا يفقرررا ، يفيرر  اهلمررز دلررى مررا اقت ررته لريررة العرررب 
ب قرام ومثلره أي ، في ا التلف ووي ها ألر من التخفي  عري ما  بو ذكرره وق  

ومث  مذهمج إزب مذهمج هشاا فيما يفطرف مرن اهلمرز أي كر  مرا ذكرر ه حلمرزب يف 
املتطرفة فمثله هلشاا و  د افقه يف املت  طة من املتطرفة أحررج علتخفير  م را رلرر 

ودقررر  يف ال سرررا ومثلررره ب رررم الرررلا  لفررر  القررراحبئ وم فررر  ا ررر احته وا قطررراع  فسررره
و صب ا أي   م ه  عت مصرحب حمذوف أي ودق م هشاا يف يفسر ي  مرا يفطررف مرن 
اهلمررز قرر ه مثرر  قرر م إررزب ومررا يف ق لرره مررا يفطرررف ظرفيررة كق لرره )فمررا ا ررتقام ا ل ررم 

أي م مررا يفطرررف اهلمررز ف شراا م افررو حلمررزب يف يفيفرره أو يف رر  مررا ، فا رتقيم ا هلررم( 
من دقرر م ه ررا  عرر  دقرررأ أي دقرررأ مررا يفطرررف كقرررااب إررزب لرره ومسرر ل مفعرر م دقرر م 

حررام مررن هشرراا أي حباكبررا للسرر   وأيرراز الشرريا أن د رر ن حرراه مررن اهلرراا يف مثلرره 
 العا رب دلى إزب ب ذكر ال اظم فرودا للق ادر املتقرمة فقام

(243) 

 اَْلا لَِياِء ََتَوهالَ َورِْءاَي َعَلى ِإْظَهارِِه َوِإْدَغاِمِه َوبـَْعٌض ِبَكْسِر 

دلررى -وحبااي-أو-مقررروا أو مررروي أو مسررتقر دلررى إظ رراحبه وإ عامرره -وحبااي-أي
إظ راحبه وإ عامرره اادررة أي الترراحب قرر ا اإلظ راحب ورلرررون اإل عرراا دردررر ق لرره يفعرراىل يف 

وقر حبوي دن إزب أ ه ا تث اها ف مزها كمرا ا رتث اها ، مرو )هم أحسن أ   وحبااي( 
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ا يفقرا ذكره ب قياأ يفي  يتزها أن دبرم ايا م ره  راكن بعرر كسرر أب  دمرو فيم
فإذا فعر  ذلرأ ايتمر  اياان فرروج اإل عراا هيتمراع ايادرن وحبوج اإلظ راحب  هررا إىل 

هيتمرراع واودررن -ويفؤودرره-يفررؤوج-أ رر  اليرراا املرعمررة وهرر  اهلمررز وكررذلأ اخلررلف يف
أن دقر م وحبااي ويفرؤوج أظ ررن  ف أن ال اظم أحبا  وحبااي ومرا كران يف مع راه وكران مي  ره

قررام  رراحمج التيسررري التلرر  أ ررحاب ا يف إ عرراا احلرررف املبرررم مررن ، أ عمررن معررا 
اهلمرز ويف إظ راحبه يف ق لره وحب يرا ويفرؤوج ويفؤودره فمر  م مرن دررعم إيفبادرا للخرن ومرر  م 
مرررن ده رررر ل ررر ن البررررم داحبفرررا وال ي ررران يرررا زان ب ذكرررر أن بع ررر م د سرررر هررراا 

  ايا قبل ررا حت لررت يفلررأ اليرراا دررن يتررزب ود رر ن ال ررمري يف ال ررمري امل ررم مة ميرر
حت ه للياا وذكر فمريه من حروف اهل اا كما ذكر  في ا وي ان التذكري والتأ يث 
وجي ز أن د  ن فاد  حت ه فمري اهلمز أي حتر م اهلمرز إىل يفلرأ اليراا ب مثر  ذلرأ 

 فقام

(244) 

ُهْم َوقَ  ُهْم َونـَبِِئـْ  ْد َرَوْوا أَنهُه ِِبخَلطِِ كاَن ُمَسههلَ َكَقْوِلَك أَنِْبئـْ

قررررام  رررراحمج التيسررررري ، دعرررر  )أ برررر  م( يف البقرررررب )و برررر  م(يف احل ررررر والقمررررر 
التلررر  أهررر  ام اا يف يفرييرررري حركرررة اهلررراا مررر  إبررررام اهلمرررز ايا قبل رررا يف ق لررره أ بررر  م 

ت ا و ب  م ف ران بع ر م دررج كسررها مرن أير  اليراا وكران رلررون دبق  را دلرى فرم
من اليررراا داحبفرررة قرررام ويترررا  رررحيحان دعررر  الررر ي ني وويررره قلرررمج اهلمرررزب يف هرررايفني 
ال لمتني ايا أ را  راك ة بعرر كسرر ف ر  قيراأ يفيف را ف يره كسرر اهلراا وير   اليراا 
قبل ا فصاحب حن  في م ود رد م وهر  التيراحب ابرن ماهرر وأيب الطيرمج برن علبر ن وقرام 

م ابرن م رران  عرت أع ب رر برن مقسرم دقر م اب ه أب  احلسن كل ال ي ني حسرن قرا
ذهمج ابن ماهر إىل أيب أد ب ال ت فقام له كي  دقر  إرزب دلرى ق لره يفعراىل )اي 

فقررام أ برري م لفررر  اهلمررزب وفررم اهلرراا فقرررام لرره ابررن ماهررر ألطرررأ  ، ر ا أ برر  م( 
إرررا وويرره فرم اهلرراا أن اليرراا داحبفررة من اهلمرزب   يفرر   أ ررل و ، وذكرر مترراا احل ادررة 
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لففت وه  مرا ب وه  التياحب م ر  وابرن م رران وهر  امشربه  رذهمج إرزب أه يفرراه 
من اليرررراا قبل ررررا مبرلررررة مررررن ألرررر  وهرررراكن -لرررررد م-و-وإلرررري م-دلرررري م -فررررم هرررراا

فردان لق له فأبرله د ه حرف مرر مسر  ا ب ذكرر قادررب ، وأ ب  م( -املسألتان )حبااي
ن مسر ل أي أن إرزب كران دعتررب يفسر ي  ألرج مستقلة فقام وقر حبووا أ ه عخلن كرا

اهلمز مرن املصرح  ال ررو دلرى مرا كترمج يف زمرن الصرحابة حبفر  ا در  م وذلرأ 
حبوج  ليم دن إزب أ ه كان دتب  يف ال ق  دلرى ، دعرف من مص فا  م ف دة له 

قررام  راحمج التيسرري وادلررم أن اير  مررا دسر له إررزب ، اهلمرز لرن املصررح  ال ررو 
قلت وفرابن ذلرأ أن د هرر يف ، فيه لن املصح  ال رو  ون القياأ فإرا درادى 

الق ادر املتقرا ذكرها ف   م ف  أم رن إيرالهرا فيره مرن عرري خمالفرة للر رم   دتعرر 
-مل رأ-أبررئ ايا ويترز-بني اهلمزب واليراا وإبررام يترز، إىل عريه حن  يع  )عحب  م( 

برني اهلمرزب ، ة الر رم فايعر )يففتؤا( ألفا وإن لزا في ا خمالفة الر م فسر   دلرى م افقر
بني اهلمزب والياا وه يفبرهلما ألفا وكان القياأ دلى ما م ى ذلأ ، وال او )من  بأ( 

م مررا دسرر  ان لل قرر  وقبل مررا فررت  فيبرررهن ألفررا وهررذا ال يرره يفة حتقيقرره يف ق لرره 
واليرراا أو   عرر  مررن بررني اهلمررزب، فررالبعه علررروا  رر ل ومثلرره يف املت  ررطة )أ برر  م( 

،  را حا ( -يفبرم ايا دلى للف يفة وح ى ابن م ران للفرا يف حنر  )ك برا 
بررني بررني وإبرررام الرر او ، يفررؤزهم( -بررني بررني وإبرررام اليرراا اف ررة وكررذا يف حنرر  )حبلوف

قام عريه وقر أتة م اف  دتعذحب في را ايفبراع الر رم فريير  في را ، اف ة ايفبادا للر م 
ومرررا حبوي درررن إررزب حبإررره ا يفعررراىل حيمررر  دلررى مرررا دسررر   فيررره إىل ام رر م املتقرمرررة 

 ذلأ وا أدلم

(245) 

 َفِفي اْلَيا يَِلي واْلَواِو َواَلَْذِف َرمْسَُه َوااَلْخَفُش بـَْعَد اْلَكْسِر والضهمِِ أَْبَدالَ 

بني هبذا مذهبه يف ايفباع اخلرن د رر التسر ي  ومعر  بلرى دتبر  وحب ره مفعر م بره 
اخلن يف الياا وال او واحلذف أي أن اهلمز كحبب يف تمج   حبيفه ايا وكحبب أي دتب  حب م 
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وإرررا ذكررر هررذه امقسرراا الثلثررة و  دررذكر ، واوا وكحبب حيررذف أي ه يف تررمج لرره  رر حبب 
املررر  وإن كا رررت اهلمرررزب يفصررر حب هبرررا كثرررريا من يفيررر  كررر  يترررزب  ررر حب  ألفرررا دلرررى 

، ا إمرا أن  عرر  برني برني حنر  ) ررأم( الق ادرر املتقرمرة ه دلرزا م ره خمالفررة الر رم م ر
ف ر  م افرو للر رم وإررا  ر ا ، أي بني اهلمزب واملر  أو يفبررم ألفرا يف حنر  )مل رأ( 

املخالفررة يف حب  ررا عليرراا والرر او ويف درررا حب  ررا وقررر بي ررا املخالفررة يف اليرراا والرر او يف  
ألفرا ومررب واوا  وقرر حب رم اهلمرز يف كلمرة واحررب حب رني مررب، ومرن  برأ( -كلميت )يففتؤا
حب رررررم عملرررر  إه يف أحببعرررررة م افرررر  ثلثرررررة يف ال مرررر  وواحرررررر يف أوم ، حنرررر  )املرررر ( 

املؤم رر ن فسرر   يف كرر  م فرر  عدتبرراحب حب رره وأمررا احلررذف ففرر  كرر  يتررزب بعرررها واو 
ف   هذا ل  لف  يترزه عدتبراحب مرا يفقررا ، مست زاون( -دط  ن-ا  حن  )فمال  ن

برني عدتبراحب حركتره يف  فسره فرإذا أحبدرر يفيفره عدتبرراحب  مرن الق ادرر ععر  اعمير  برني
املر او ب املر  ب بر زن -لن املصح  حذف اهلمز حذفا حأ أ م  ص ا أ ه دق م يف

كتبررت اموىل علرر او والثا يررة عملرر  فلررزا مررن ايفبرراع الر ررم أن ،  املرر زب ويف حنرر )برااا( 
مررزب والرر او من اهلمررزب مفت حررة يفبرررم اموىل واوا مفت حررة إذ   مي ررن يفسرر يل ا بررني اهل

وإرا يفس   دلى قياأ ما يفقرا بني اهلمزب وامل  والثا ية يفبرم ألفا دلرى القادرريفني 
معا ويتا ايفباع الر م والقيراأ م را  ر  ت لل قر  وقبل را فتحرة فأبررلت ألفرا وايففرو 
أن كررران الر رررم كرررذلأ فرررل ويررره عرررريه ودلرررى ايفبررراع اخلرررن يف ررر ن اهلمرررزب يف )يفررررااج 

متطرفرة فل را ح رم املتطرفرة م ره   در رم بعرر اهلمرز في مرا ، معان(ويف)حباا القمر( اع
ب بررني ال رراظم حبإرره ا يفعرراىل مررذهمج املفررن ، شرر ا برر  كتبررا دلررى لفرر  ال  رر  

ال حرر ي وهرر  أبرر  احلسررن  ررعير بررن مسررعرب وهرر  الررذي يفة ذكررره يف  رر حبب ام عرراا 
أحرريتا أ ره ، له  را يفقررا مرن وي رني وويره ايفصرا، وعري الذي ذكره يف   حبب ال ح  

ذكره ا ت  ا ا ملذهمج إزب يف إبرام اهلمزب املتحر  املتحر  ما قبله حرف مر إيفبادا 
للخررن حيررث دلررزا مررن يفسرر يله دلررى القيرراأ املقرررا خمالفررة الر ررم فررذكر أن مررن أ مررة 

وقررر ذكررره  ررراحمج ، العربيررة امكررابر مررن حبأج بعررره ذلررأ يف هررذا امل فرر  بشررررطه 
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دبرهلا ايا م م مة ايفبادا ملذهمج إزب يف ، )و  قر أ( -ري فقام حن  )أ ب  م(التيس
ايفباع اخلن د ر ال ق  دلى اهلمز وه  ق م املفن أد  التس ي  يف ذلأ علبررم 

ال يه الثاين أن د  ن يف املع  متصل بق له ويف عري هذا بني بني كأ ه قام إه يف ، 
تصري م اف  اإلبرام دلى ق له أحببعرة مرن يفسرعة م فعني فإن املفن أبرم في ما ف

هررذا   درران و  درران وافررو في مررا  رريب ده ويتررا املررذك حبان يف ق لرره ودسررم  بعررر ال سررر 
وال ررم وق لرره ذا ال ررم مفعرر م أبررره أي أبرررم اهلمررز امل ررم ا بعررر ال سررر بيرراا ومتررم 

 بيان مذهمج املفن فقام

(246) 

 َوَمْن َحَكى ِفيِهَما َكاْلَيا وََكاْلَواِو َأْعَضلَ بَِياِء َوَعْنُه اْلَواُو يف َعْكِسِه 

أي ودن املفن إبررام الر او يف د رع ذلرأ وهر  أن يف ر ن اهلمرزب م سر حبب 
فأبرررم امل ررم مة ايا وامل سرر حبب واوا ، واموم حنرر  )يف برر  م  ررا( - رر  -بعررر فررم حنرر 

،   )يف بر  م( أبرهلما حرفني من ي ع حركة ما قبل ا فتاحبب د افرو مذهبره الر رم يف حنر
ومذهمج  يب ده مرا يفقررا وهر  يعر  كر  واحررب م  را برني برني قرام مرن قررحب مرذهمج 
املفررن لرر  يعلررت ه ررا بررني بررني لقربررت مررن السرراكن فيررؤ ي إىل واو  رراك ة قبل ررا  
كسرب وايا  راك ة قبل را فرمة وه مثر  لرذلأ يف العربيرة كمرا أن املفت حرة بعرر كسرر 

يرمج ع ره دلزمره أد را يف مذهبره أن يف ر ن ايا وأي، أبرلت ايا وبعر فم واوا كذلأ 
م ررم مة بعررر كسرررب وواو م سرر حبب بعررر فررمة وذلررأ مطرررح اه ررتعمام حقيقررة ومررا 
الترراحبه  رريب ده دشرربه مررا اطرررح ا ررتعماله فمررا ذكررره أفهرر  وأمررا إلزامرره املفت حررة فرر ن 

ب قرام ومرن ح رى في مرا ، إبراهلا ه دؤ ي إىل ما اطررح ا رتعماله مرلف مرا ذكرره 
أي يف امل م مة بعر كسر وامل س حبب بعرر فرم أن  عر  امل رم مة كاليراا وامل سر حبب  
كال او أي يفس   ك  واحرب م  ا بي  ا وبني حرف من ي ع حركة ما قبل ا ه من 
ير ع حركت ررا ليسرلم مررن اهد افرني الرر احب دن دلرى مررذهمج  ريب ده واملفررن فمررن 

مررر الشرراق م رره يعرر  يتررزب ح ررى ذلررأ أد رر  قررام الشرريا أي أيفررى بع ررلة وهرر  ام
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قلت وهذا ال يه مذك حب ، بني بني خمففة بي  ا وبني احلرف الذي م ه حركة ما قبل ا 
يف كترراب ال شرر  ميب حممررر م رر  بررن أيب طالررمج وعررريه دررن املفررن ودقرر ج يف 

املخفرر   بررروا احلركررة ، م افرر  يف افررو لررن املصررح  ال رررو كررال ق  دلررى )لؤلررؤ( 
وال او وذلأ م افو للخن ودلى حبأي  يب ده يفصري برني اهلمرزب  م ه جيعل ا بني اهلمزب

والياا فتخرال  اخلرن في قفره برل حبوا لي رر قبل را واوا في افرو الر رم  رص دليره م ر  
وقر يفقرا مث  هذدن ال ي ني اف يني دن املفن يف مذهمج الفراا يف حن  )دشاا 

مزب امل س حبب وال او وقر علن أكثرهم أبرم الثا ية واوا وبع  م يعل ا بني اهل، إىل( 
بعرره اع ررام لسرر ا ف مرره فهررن أن مررن  رر   اهلمررزب بي  ررا وبررني احلرررف الررذي مررن 
ي ع حركة ما قبل ا قرحب أن احلركة يف  ن دلى اهلمزب من ير ع حركرة احلررف قبل را 

يفسرر   بررني اهلمررزب امل سرر حبب واليرراا السرراك ة ويف حنرر  ، )ودسررت زاون( -ففرر  )يف برر  م(
يفس   بني اهلمزب امل م مة وال او الساك ة وهذا ي   مفرض ، ( دشاا إىل-و-)   

وعلررن بررني ولرر ه أين  عترره مررن قا لرره ملررا  رررقت أن أحرررا دق لرره فررإن اهلمررزب حمركررة 
واحلاية  ادية إىل يفس يل ا وذلأ مم ن م  بقا  ا دلى حركت ا فأي حاية إىل يفريري 

احلرف الذي دسر   إليره قرام أهر   حركت ا وخنت  يف وز ا ولفه ا وإرا ملا احتي  إىل
املذهمج الصحي  د  ن احلررف مرن ير ع حركت را ف ر  أقررب إلي را وقرام قر ا جيعر  
احلرف من ي ع حركة ما قبل ا كمرا لر  كا رت اهلمرزب  راك ة والفررق أن السراك ة ملرا 
  يف رررن هلرررا حركرررة افرررطرحب  إىل إبرررراهلا حرفرررا مرررن يررر ع حركرررة مرررا قبل رررا إذ   د رررن 

س ا وفيما ذكر ه هلا حركة فادتباحبها هبا أوىل وهذا واف  ملرن أتملره وا ادتباحبها ب ف
ودقررام قررر أد رر  اممررر أي اشررتر وعلرر  وا ررتريلو وأمررر مع رر  ه د ترررري ، أدلررم 

 ل ي ه وا أدلم

(247) 

 َوْمْستَـْهزُِءوَن اَْلَْذُف ِفيِه َوََنِْوِه َوَضمٌّ وََكْسٌر ِقْبُل ِقيَل َوُأَخِْلً 

دلررى القرر م عل قرر  دلررى مر رر ا اخلررن فتحررذف اهلمررزب م رره م ررا    هررذا مفرررع
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يف تررمج هلررا يف  رر حبب وكررذلأ فيمررا أشررب ه فيمررا فيرره يتررزب م ررم مة بعررر كسررر وبعرررها 
وهرذا قرر دررف ، )ومت  ر ن( -)ودسرت ب   أ(-)ليطف ر ا(-واو  اك ة حن  )فمرال  ن(

بعررر حررذف اهلمررز وهررذه  ممررا يفقرررا وإرررا درفرره هبررذا البيررت بيرران احلركررة ملررا قبرر  الرر او
-وقرررام الشررريا يف شررررحه مررر  م مرررن وقررر  )مسرررت زون ، مسرررألة ليسرررت يف التيسرررري 

ف م ما قبر  الر او ومر  م مرن كسرر مرا قبل را و  ميرر ب قرام وأجرل دعر  ، ومت  ن( 
ويف ال يررره ، املرررذهبني املرررذك حبدن وإررررا أجرررل من حركرررة اهلمرررزب ألقيرررت دلرررى متحرررر  

قلرت هرذا الرذي ذكرره الشريا ، ا كسرب وليع ذلرأ يف العربيرة اآللر واو  اك ة قبل 
فيه  هر وإن كان قر يفبعه فيه اي  من حبأدت لره كلمرا دلرى شررح هرذا البيرت  ر ج 

والص اب أن دقام فم ما قبر  الر او ويره ييرر ، الشيا أيب دمرو حبإ ما ا يفعاىل 
قرام الفرراا مرن العررب مرن  ،وليع  قل حلركة اهلمزب إليه وإرا ب  ال لمة دلى فعل ا 

دبرررررم اهلمررررز دعرررر  يف الفعرررر  فيقرررر م ا ررررت زدت مثرررر  ا تق رررريت فمررررن وقرررر  دلررررى 
فعلى ذلأ مث  مستق  ن وقر ذكر الشيا ذلأ يف شرحه وقرام ابرن ، )مست زون( 

فرف  الزاي ، م ران ح ى دن ال سا   أ ه قام من وق  بريري يتز قام )مست زون( 
فعلرى لريرة ، )مسرت زون( ، أ قرام وقرام الزيرا  أمرا ومثله مت  ن وليطف ا وأشرباه ذلر

مرررررن دبررررررم مرررررن اهلمرررررز ايا يف ام ررررر  فيقررررر م يف ا رررررت زئ ا رررررت زدت في رررررمج دلرررررى 
ب ررم الطرراا ويفررر  ، )ه يفكلرره إه اخلرراط ن( ، قلررت وقررر قرررئ ، ا ررت زدت دسررت زون 

فل ويه إلجام هذا ال يه أما كسر مرا ، اهلمز حبودت دن  ف  كما قرأ )والصاب ن( 
قبرر  الرر او السرراك ة فحقيررو عإلجررام م رره ه د يررر يف العربيررة  هررريه وهرر  الررذي أحبا ه 

ويفقرردر البيرت احلرذف فيره وفرم دعر  يف احلررف ، ال اظم حبإه ا يفعاىل إن شاا ا 
الررذي قبررر  اهلمرررز م رره  ررراحب قبررر  الرر او السررراك ة ف رررم كمررا يف قافررر ن وحنررر  ب قرررام 

قب  ال او وأج  هذا الق م م ه دلى للف اللرية وكسر قب  قي  دع  قي  عل سر 
العربيررة ولرر  أحبا  ال رراظم املعرر  اموم لقررام قرريل عملرر  والرر زن مررؤا  لرره دلررى ذلررأ 
فلمررا درررم د رره إىل قيرر   م دلررى أ رره مررا أحبا  إه وي ررا واحرررا فيصرررف إىل مررا قرراا 



 -208- 

ريا يف اللريررة الرررلي  دلررى فررعفه وهرر  ال سررر وه معرر  لصرررفه إىل ال ررم مرر  ك  رره  ررا 
واملرر  يف أجررل لإلطررلق ه للتث يررة واخلامرر  السرراقن الررذي ه  باهررة لرره وقررر جرر  

 خيم  ج ه وأجلته أ  وا أدلم

(248) 

 َوَما ِفيِه يـُْلقى َواِسطاً ِبَزَواِئٍد َدَخْلَن َعَلْيِه ِفيِه َوْجَهاِن ُأْعِملَ 

ف زوا ررر  للررن دليرره أي واللفرر  الررذي فيرره د يررر اهلمررز مت  ررطا بسرربمج حرررو 
وايفصررلن برره لطررا أو لفهررا و  يفيفرره الت  ررن مررن ا تهرراا حررروف ال لمررة فيرره وي رران 
أدمل أي ا تعمل مألذ ال ي ني أ ه ه  دعط  ذلأ اهلمز ح م املت  ن فيس   
يفسرر ي  مثلرره دلررى مررا  رربو يففصرريله أو ح ررم املبترررأ فيحقررو وأ رر  ذلررأ اهدترررا  

قام يف التيسري واملذهبان ييران وهبما وحب   رص ، ه علزا ر العاحب  ودرا اهدترا  ب
قلررت وه د برير  أن د رر ن ال ي ران إه يففردعررا دلرى قرر م مرن ه درررج يفيرر  ، الررواب 

اهلمرررز املبتررررإ حلمرررزب يف ال قررر  للررر  أمرررا مرررن دررررج ذلرررأ فتسررر يله هلرررذا أوىل م رررره 
اىل )مرا ألفي را مت  ن   حبب وقر  بو الت بيه دليه وق له دلف  أي د ير وم ه ق له يفعر

وق له وا طا  ه  ، أي ما وير  كما قام يفعاىل ذلأ يف   حبب لقمان ، دليه رعا ( 
 ا م فاد  من و طت الق ا وقر  بو ذكره ب مث  ذلأ فقام

(249) 

 َكَما َهاَواَي َوالهلِم َواْلَبا َوََنِْوَها َواَلَماِت تـَْعرِيٍف ِلَمْن َقْد أتََمهلَ 

زا رب أي الزا ر مث  لف  هراواي أماهرا ففر  حنر  )هرأ تم هرؤها( ما يف ق له كما 
من ال لمررة الرريت لإلشرراحبب إىل اعمادررة أوها  لرر  دلي ررا حرررف الت بيرره وهرر  هرراواي ، 

وإررا درر اهلمرز يف ، )اي الرت هراحبون( -اي او (-اي ا ا-حرف ال راا حن  )اياد را
كلمرررة مسرررتقلة ب فسررر ا مرررن هرررذدن امل فرررعني مت  رررطا وإن كررران الزا رررر الررررال  دليررره  

ي ررة اهيفصررام لطررا من ألرر  هررا و اي حمذوفررة يف حب ررم املصررح  ال رررو وايفصررلت 
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هرر   رر حبب اهلمررزب ، اهلراا واليرراا عهلمررزب بعررريتا واملر  املتصررلة عليرراا يف حنرر  )يفد را( 
وليسررت ألرر  اي والرررلي  دلررى ذلررأ أ رره إذا   يف ررن بعررر اي يتررزب   د تبرر ا ألفررا أ ررل 

وحن  هذه ، ومب ده( والباا مث  )ع م( -)ود  ح( واللا حن  )م تم أشر-(حن  )دق ا
،  رأحبد م( وحنر  ذلرأ -لبإمراا-فبأي-أفأ ت-اأ ذحبهتم-كأ م-وأمر-الزوا ر )فأم  ا

فرراهلمز يف كرر  ذلررأ مت  ررن عدتبرراحب أن ، وامحب ( -وهمررا  التعردرر  حنرر  )اآللرررب
 فصراله م ره والزا رر مرا أم رن فصرله ما  ل  دليه متص  به لطرا أو لفهرا ه مي رن ا

مررن ال لمررة وه يترر  ب يت ررا فحررروف امل رراحبدة ه يفعطرر  ح ررم الزوا ررر واهلمررز بعرررها 
اي -وأحلررو برره بع ررر م-فررأووا-يفكرر ( وكررذا )وأمرررر-مت  ررن بررل لررلف حنررر  )دررؤمن

واهلتياحب التحقيو لتأة ال ق  دلى ما قب  اهلمزب ، )وإىل اهلرج ا ت ا( - اح ا ت ا(
وق  بتخفي  )اهلرج ا ت ا(   مي  امل  م ا برم اهلمزب وليست أل  اهلرج  فإن

وهرر  التيرراحب أيب دمرررو الررراين وقيرر  برر  هرر  ألرر  اهلرررج وحررذفت املبرلررة مررن اهلمررزب 
وحيتم  أن يفري  أل  اهلرج وجيم  بني املفني بزاي ب املرر فعلرى هرذا يفسر   اإلمالرة 

وق لره يفعرراىل ،  ربو ذكرر الر ي ني وا أدلرم يف ألر  اهلررج ملرن مذهبره اإلمالرة وقرر 
يف احلاقة ليع هلا ح م هأ تم من يتزب هالا مت  طة م ا من يفتمة كلمة ، )هالا( 

ها  ع  لذ ب ايفص  هبا فمري اعمادة املتص  وها أ تم اهلاا فيه للت بيه  ل  دلى 
ن ال قرر  أ ررتم ويفسرر   يتررزب هررالا بررل لررلف بررني بررني ود قرر  هررالا وم رر  م رر  مرر

دلي ا ظ ا م ره أن ام ر  هرالم ا بر او وإررا كتبرت دلرى لفر  ال  ر  فحرذفت فقرام 
ه حيسرررن ال قرررر  دلي رررا م ررررأ إن وقفرررت دلررررى ام ررر  علرررر او لالفرررت اخلررررن وإن 
وقفت بريري ولالفت ام   وذكر الشيا مع  ذلأ وشرحه وه      فرإن املريم يف 

ل او دلى ما  بو يف بيان قرااب ابن كثري هالا مث  امليم يف أ تم ام   في ا الصلة ع
وحب م املصح  ال رو يف اي  هذا الباب لذف الر او فيمرا لريع بعرره  راكن فمرا 
الهن  ا بعره  اكن فال ق  دلى امليم عمي  القراا وإذا كران ابرن كثرري الرذي دصر  

هرل  ميم اعم  ب او يف ال    ه دق  عل او دلى ام   فما الهن بريريه فإن قلت
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من اهلمرررز في رررا مت  رررن بزا رررر  لررر  ، هرررالا( -و-يررررج ال ي ررران يف حنررر  ) درررالكم
دليه بعره كما ل  كان الزا ر قبله قلت من اهلمز ه ا  ا ر بني أن د  ن مت  رطا أو 
متطرفا وأايمرا كران فحمرزب دسر له مرلف مرا إذا كران الزا رر متقررما فرإن اهلمرز دصرري 

 بو و  يف ن له حاية إىل ذكر ها التعرد  م ره قرر  مبترأ واملبترأ فيه اخللف كما
ف ررم لرره اخلررلف فيرره ممررا  رربو يف مررذهمج وحب  ول  رره أحبا  إدررلا أ رره مررن هررذا ال رر ع 

 وال ق  فيه أوىل من عريه وا أدلم

(250) 

ٍل ِِبَا َحْرَف َمدٍِ َواْعِرِف اْلَباَب َُمِْفلً  ْم َورُُم ِفيَما ِسوى ُمتَـَبدِِ  َواِشِْ

طرر  دلررى كررلا مقرررحب  م دليرره مررا يفقرررا أي افعرر  مررا ذكررر  لررأ مررن هررذا د
يفي  اهلمزب وأهم وحبا يف م اف  ذلأ بشررطه أي أن يفير  اهلمرز املتطررف لريع 
 ا   من يراين الروا واإلهاا فقط  هبذا ال لا وهم من يف هم ذلأ والروا واإلهاا 

القرررراا وجيرررري الرررروا  مرررن لصرررا ص امطرررراف جيرررراين يف امل رررم ا  ون املفتررر ح د رررر
وحرررره يف امل سررر حب فمعررر  البيرررت أ مرررا يرررا زان يف كررر  مرررا يفقررررا بشرررروط ما إه يف 
م ف  دبرم طرفه عهلمرزب حررف مرر أي ألفرا أو واوا أو ايا  ر اكن وقربل ن حركرا  
من ي س ن أو أل  فل حبوا وه إهاا حي  ذ من هذه حروف   اكن ه أ   هلن 

-ولؤلررررؤ-املررر -ن يف خيشرررى ودرررررد ا ودرمررر  وذلرررأ حنرررر ه رررا يف احلركرررة فصرررررن مرررثل 
وفابطه ك  يتز طرف قبله متحر  أو أل  وقر  بو ذكر ال ر دني -ودشأ-والباحبيا

يف ق له فأبرله د ره حررف مرر مسر  ا ودبرلره م مرا يفطررف مثلره فأمرا مرا قبلره  راكن 
ى عررري املرر  فيصرر  حبومرره وإهامرره وهرر    درران أحررريتا مررا ألقرر  فيرره حركررة اهلمررز دلرر
-السرراكن حنرر   فا والثرراين مررا أبرررم فيرره اهلمررز حرفررا وأ عررم فيرره مررا قبلرره حنرر  )قررروا

أمرا مرا ، ف   واحر من هذدن ال  دني قر أدطر  حركرة فر اا يفلرأ احلركرة ، وش ا( 
فقرر أ عرم يف احلررف املبررم مرن اهلمرز -قرروا-ألقى دليه حركة اهلمز فهاهر وأما حنر 
بطه ك  يتز طرف قبله  اكن عري امل  وهذا ما قبله وه درعم إه يف متحر  وفا



 -211- 

معرر  قرر م  رراحمج التيسررري والررروا واإلهرراا يررا زان يف احلرررف املتحررر  لركررة اهلمررزب 
وحمفر  القرر ا مرتمع م أي هرذا البرراب م فر  ايتمرراع ، ويف املبررم م  را عررري املر  

 أ  اع يفي  اهلمز فادرفه و صبه دلى احلام

(251) 

َلُه أِو اْلَيا فـََعْن بـَْعٍض ِِبإِلْدَغاِم محُِِلَ  َوَما َواٌو َأْصِليٌّ   َتَسكهَن قـَبـْ

أي واهلمرررز الرررذي يفسررر ن قبلررره واو أ رررل  دعررر  إذا وقعرررت واو أ رررلية ليسرررت 
-والسرر أج( أو ايا كررذلأ حنرر  )شرر ا(-بزا رررب وهرر   رراك ة قبرر  اهلمررز حنرر  ) رر ا

ا لرر  كررا  زا ررردن فقررر ذكررر أن مثرر  هررذا يف قرر  إليرره احلركررة ويفقرررا أ مرر، )وا ررتيأأ( 
أبررررم اهلمرررز مثل مرررا وأ عمرررا فيررره فرررروج بع ررر م د ررره إيرررراا ام رررل  مررررج الزا رررر يف 
اإلبرررام واإل عرراا وح ررى يرر از ذلررأ دررن العرررب درر  ع و رريب ده وكرران امحسررن أن 
دررذكر هررذا البيررت دقيررمج ق لرره ودرررعم فيرره الرر او واليرراا مبررره إذا زدرررك البيررت ودقرر م 

حررف إن الشرررطية ف رر  أحسررن ه را مررن لفرر  مررا وأقرر ا  دقيبره وإن ولرر  أ ررلى بلفرر 
عملعرر  املرررا  ولرر  فعرر  ذلررأ هيفصرر  ال ررلا يف اإل عرراا وايفصرر  ه ررا كلمرره يف الررروا 
واإلهاا فإن هذا البيت اآلة متعلو بق له وأهم وحبا دلى ما   بي ه ف ق  هذا البيت 

قررام قصررر أوه فا ررل يف عررري م فررعه مررن وي ررني وبع رر م  رر ب مررا فعلرره ال رراظم و 
أن دلخررص مررن أح رراا التسرر ي  ح مررا واحرررا اشررت ر ب دررذكر بعررر ذلررأ أح امررا 

 ألر كما فع  يف )مست زلن( وعريه وا أدلم

(252) 

َلُه الَتْحرِيُك َأْو أَِلٌف ُُمَرهكاً َطَرفاً فَاْلبَـْعُض ِبلرهْوِم َسههلَ   َوَما قـَبـْ

هامرره ميرر  البرررم دلررى مررا يفقرررا املررذك حب يف هررذا البيررت هرر  مررا امت رر  حبومرره وإ
بيا رره ح ررى فيرره ويرره رلررر دررن إررزب أ رره كرران جيعرر  اهلمررز يف ذلررأ بررني بررني كأ رره ملررا  
كرران البرررم دف رر  إىل يفعطيرر  يررراين الررروا املخترراحب عميرر  القررراا دلررى مررا  رريأة يف 
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عبرره   دبرررم ولفرر  اهلمررز علتسرر ي  كمررا لرر  كرران اهلمررز مت  ررطا إه أن ال قرر  ه 
ى متحررر  برر  دلررى  رراكن أو مررروا فررال ق  علسرر  ن ه يفسرر ي  معرره إه د رر ن دلرر

علبررم وال قرر  علررروا دتررأيفى التسرر ي  معرره بلفرر  بررني بررني ف ررزم ال طررو برربعه احلركررة 
وه  الروا م زلرة ال طرو  ميع را وكر  ذلرأ حركرة اهلمرزب فسر ل ا برني برني ف رذا معر  

ولف  هذا املعر  ،   لالة الروا ق له علروا   ل أي يف حام الروا أي وق  التس ي
دلى ق ا فقال ا ه مع  لبني بني إه حبوا احلركة فعرب دن الروا ب   ه جيعل ا بني برني 
وهررذا التأودرر  لرريع بشرر ا فررإن ال طررو علررروا عررري ال طررو علتسرر ي  برها رره أن الررروا 
ذا دباحبب دن ال طرو بربعه حركرة احلررف فرل دلرزا مرن ذلرأ يفرييرري ذلرأ احلررف كمرا إ

حباا الرررام مررن زدررر والتسرر ي  بررني بررني بريررري لفرر  ال طررو عهلمررزب والررروا  طررو برربعه 
حركة اهلمزب أو حركة ما يع  بره د  ا وه  ك  ا بني برني وهرذا أوفر  وا احلمرر 

فحا   ما يف هذا البيت أن ما  ل  يف ال ابن الذي ذكره و  بي ه فلحمزب فيره ، 
يلررزا إبرررام اهلمررز حرررف مررر فررل حبوا إذا وه أحررريتا أن دقرر  علسرر  ن ف، وي رران 

والثرراين أ رره دررروا حركررة اهلمررزب ، إهرراا كمررا  رربو ذكررره وهررذا الررذي يفقرررا ا ررتث اله لرره 
وجيعل رررا برررني برررني ب إذ قل رررا هبرررذا ال يررره ف ررر  جيرررري يف املفتررر ح يراي ررره يف امل رررم ا 

قررر ذكررر هرررذا و ، وامل سرر حب أو ه جيررري فيرره إذ ه حبوا فيرره د ررر القرررراا فيرره الررتلف 
ال يه م   يف ال شر  ويعلره املختراحب فيمرا درؤ ي فيره ال قر  علسر  ن إىل خمالفرة 

وق لره ، والتاحب ال ق  علسر  ن فيمرا د افرو اخلرن حنر  )دبرريا( ، اخلن حن  )يففتأ( 
حمركررا طرفررا حرراهن مررن اهلمررز املعرررب د رره  ررا يف ق لرره ومررا قبلرره التحردررأ أو ألرر  أي 

طررررف إذا وقررر  قبلررره حتردرررأ حنررر  )قرررام املررر ( أو ألررر  حنررر  واهلمرررز افرررر  الرررذي هررر  
فرررالبعه وقررر  علرررروا و ررر   وجيررر ز أن د ررر ن طرفرررا حررراه مرررن ال رررمري ، )دشررراا( 

املسرررت ن يف حمركرررا وجيررر ز أن د ررر ن حمركرررا حررراه مرررن مفعررر م  ررر   افرررذوف يفقرررردره 
م أن فالبعه علروا  ر لة حمركرا طرفرا وفيره فرع  لتقرمره دلرى فراا اعرزاا وه دسرتقي

د  ن طرفا متييزا دلى معر  حمركرا طرفره من املررا  عفرر  هر  الطررف وهر  اهلمرز ولر   
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كان املرا  عفر  اللف  ه تقاا ذلأ ل ن ه مي ن أن د ر ن املررا  بره اللفر  لق لره 
وما قبله التحردأ أو أل  من املرا  أن احلركة أو امل  قب  اهلمزب ه قب  اللف  وه 

ال ررر ع إهررراا من حالرررة الرررروا ه حايرررة إىل اإلهررراا وأن دبررررم اهلمرررز  د ررر ن يف هرررذا
حرررف مررر فررل إهرراا أد ررا وه حبوا دلررى مررا  رربو فلرر  كرران هررذا البيررت يرراا دقيررمج 

وقلرت أ  بيترني قررع معر  بيتيره دلرى ، ق له وأهرم وحبا ل ران أوفر  للمقصر   وأبرني 
أل  وام ع مرا املرر مبرره(    ج )وأهم وحبا يف ك  ما قب   اكن، ما شرح ايتا به 

أي يف ك  يتزب قبل را  راكن عرري املر  ويترا   دران ال قر  واإل عراا كمرا  ربو أو ، 
أي ، كشررر ا  ف وام ع مرررا املرررر مبرررره(   )وأهرررم وحبا حتردرررأ  قررر  ومررررعم، دقررر م 

ب برني ذلرأ الرذي ، وام   املر أي يف حرف املر املبرم من اهلمز من الروا واإلهاا 
، حركر ا والربعه علرروا  ر ل(  )وذلأ فيما قبلره ألر  أو الرذي، ا فقام مي عه م  م

فا  ربن يف هرذدن البيترني دلررى التفصري  كر  مرا درللرره الرروا واإلهراا ومرا درلل رره 
 وا أدلم

(253) 

 َوَمْن ََلْ يـَُرْم َواَعتده َُمْضاً ُسُكونَُه َوأَْلَق َمْفُتوحاً فـََقْد َشذه ُموِغلَ 

أ مرررن   دررررا حلمرررزب يف شررر ا مرررن هرررذا البررراب أي يفرررر  الرررروا يف أي ومرررن ال رررا
امل ف  الذي ذكر  أن الروا درللره وهر  كر  مرا قبلره  راكن عرري املر  ف فرى الرروا 

)ل ررررم في رررررا ، فيرررره وأحلررررو امل ررررم ا وامل سررررر حب عملفترررر ح يف أن ه حبوا فيرررره فلرررررم درررررا 
هبرره مرر عل يف فقررام ال رراظم هررذا قررر شررذ مذ، )خيررر  اخلررمجا( -كمررا   درررا- فا(

الشرررذوذ م ررره قرررر ا رررتقر واشرررت ر أن مرررذهمج إرررزب الرررروا يف ال قررر  إه فيمرررا ثبرررت 
ا ررتث اله وجيرر ز أن د رر ن هررذا القا رر  برر  مذهبرره يف يفررر  الررروا دلررى أن إررزب وقرر  

، وقررروا( -و فا-وشرر ا-دلررى الر ررم فا ررقن اهلمررزب إذ ه  رر حبب هلررا يف حنرر  ) رر ا
ن ه حر  لره يف احلركرة فرل حبوا وهرذا مألرذ فما قب  اهلمز يف ذلأ كلره حررف  راك

وجيررر ز أن د ررر ن  هرررر إىل أن حركرررة ال قررر  واملررررعم مرررن يررر ع ، حسرررن وا احلمرررر 
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ودقررام يف  هررم ، احلركررة العاحبفررة ويفلررأ ه درررلل ا حبوا وه إهرراا فقرراأ هررذه دلي ررا 
ولر  أيفرى ، بعراحب  شر   كران يف الررأي حممرل(  )ومرن   درمره أو دشرم وقا ره، هذا 
ذا البيت بعر ق له وأهم وحبا كان أحسرن م ره متعلرو بره ولريع هر  مرن يف ابر  ق لره هب

فرالبعه علرروا  رر ل واهلراا يف  ر   ه دا رررب دلرى مرن يف ق لرره ومرن   دررا أو دلررى 
احلررررف الرررذي ه درررراا من  رررياق ال رررلا  ام دليررره وه يفعررر   دلرررى  ررراحمج القررررااب 

ب وحرررره أو القررراحبئ مررن حيرررث هررر  قررراحبئ م مررا اث ررران إرررزب وهشررراا إه أن دردررر إرررز 
فررإن قلررت     يفعررر دلررى مررا يف ق لرره ومررا قبلرره التحردررأ ، ودقطرر  ال هررر دررن يفعررر ه 

والتقردر فالبعه   له علروا ومن   درمه وادتر حم ا     ه فقر شذ ود  ن هرذا 
البيت من يفبر  البيرت الرذي قبلره ه مرن أيفبراع ق لره وأهرم وحبا أي ومرن   دررا يف هرذا 
املتحررر  الطرررف الررذي قبلرره متحررر  أو ألرر  و  دررر ال قرر ف دليرره إه علسرر  ن فقررر 

قلت مي   من ذلأ أ ه قر م   الروا واإلهاا يف م ف  دبرم فيه اهلمز حرف ، شذ 
مر وامل فر  الرذي دبررم فيره اهلمرز حررف مرر هر  افرر  الطررف الرذي قبلره حمرر  أو 

كير  دعر   دقر م ومرن   دررا فقرر شرذ وإررا أل  فرإذا كران هرذا خمتراحبا فيره يفرر  الرروا  
فإن قلت إن كان هرذا هر  املررا  ، أشاحب هبذا إىل امل ف  الذي  ص دلى ي از حبومه 

ف   ه قام ومن   درا و  دشم و  اقتصر دلى ذكر الروا  ون اإلهاا قلت جي ز أن 
ع ر  ه  طرو د  ن هذا الفردو الذي  فى الروا ير ز اإلهراا و  د فره م ره إشراحبب عل

معره ف رر  ألرر  مررن الرروا والبرراب عب يفيرر  ف ا ررمج ذلرأ ذلررأ وجيرر ز أن د رر ن 
أد ا  فى اإلهاا واقتصر ال راظم دلرى ذكرر الرروا ايترزاا بره درن اإلهراا من ال رلا 
فيه من الق ب وال ف ح مرا دررم دلرى ذلرأ ف ر  مرن عب ق لره يفعراىل ) ررابي  يفقري م 

دلررى أن مررن ال رراأ مررن يعرر  ،  رره معلرر ا وا أدلررم و  دقرر  يفعرراىل والرررب  م، احلررر( 
هرررذا البيرررت متعلقرررا  رررا قبلررره وقرررام مرررن ال ررراأ مرررن أ  رررر الرررروا يف هرررذا ال ررر ع فتعرررذحب 
التسرر ي  وألررذ يف ذلررأ علبرررم ه عررري ف ررذا قررر أيفررى بقرر م شرراذ ل   رره أ  ررر هررذا 

 ا وهرذا ال يه وه  مروي دن إزب قام وم  م من أيرج التس ي  علروا عملفت ح أد
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أيفرى أد ررا بقرر م شرراذ خمررال  ملررا دليرره التيرراحب القررراا فأشرراحب ال رراظم يف هررذا البيررت إىل 
إبطام هذدن الق لني أي ومن   يفلذ علتس ي  يف ذلأ وألذ به يف احلركرا  كل را 
، فقر شذ وإرا د برير  املرذ بره يف امل رم ا وامل سر حب م مرا حمر  الرروا د رر القرراا 

يره للتحردرأ شرا بة مرا من الرروا مرلف ذلرأ وهر  م صرر ب وق لره حم را أي لريع ف
دلى أ ه مفع م  ن لق له ادتر م ه  ع  حسرمج وظرن وادتقرر وحنر  ذلرأ ومفت حرا 
 ين مفع   أحلو دلى حذف حرف اعر واملفع م اموم حمذوف أي أحلرو م رم ا 

 السرررد  هررذا البيررت وم سرر حبه عملفترر ح الررذي أاعرر ا دلررى يفررر  حبومرره واإلدريررام السررري
 واإلمعان فيه

(254) 

 َويف اَْلَْمِز َأَْنَاٌء َوِعْنَد َُنَاتِِه ُيِضيُء َسَناُه ُكلهَما اْسَوده أَْلَيلَ 

أي وحبوج يف يفيررر  اهلمرررز ويررر ه كثرررريب وطرا رررو متعرررر ب اشرررتم  دلي رررا كترررمج 
القرررار  ال برراحب واهحنرراا املقا ررر والطرا ررو واحرررها حنرر  وهرر  القصررر والطردقررة وقررر 
ذكررر ال رراظم حبإرره ا يفعرراىل مررن يفلررأ الطرا ررو أشرر رها وأق اهررا لريررة و قررل وذكررر شرري ا 
من امويه ال عيفة و به دلى كثرب ذلرأ يف كترمج عرريه واهلراا يف حنايفره و ر اه لل مرز 
أي د  ا ف اه د ر ال حاب ملعرفت م به وقيام م بشرحه كلما أ    د ر عريهم من 

اهله وال ح د ن هم املتصرون ل شر  مرا أشر   الش ا الذي جي   كاملهلم د ر ي
هرذا إن كران كلمرا مفعر ه لي ر ا ويف ر ن ، من هذا وحن ه مما دتعلو عللسران العرريب 

مررا   رررب م  رر فة أي كرر  شرر ا أ رر   وجيرر ز أن د رر ن ظرفررا هزمررا من مررا جيرر ز أن 
يف  ن ظرفية ولف  ك  إذا أفي  إىل الهررف  راحب ظرفرا كق لره يفعراىل )كر  در ا هر  

فمع راه دلررى هرذا كلمررا أ ر   اهلمررز د رر عررري ال حراب أفرراا د ررهم  رر اه ،  شرأن( يف
قام ا ، أي كثر ف له في  ن د  ا بل مفع م من أفاا دستعم  هزما ومتعراي 

وقررررام فلمررررا أفرررراا  مررررا ح لرررره فعرررررب ال رررراظم ، يفعررراىل )كلمررررا أفرررراا هلررررم مشرررر ا فيرررره( 
درن إشر اله د رر اعراهلني لره وألريل عإلفااب دن وف حه د ر العلماا بره وعلسر ا  
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حررام أي مشررب ا لرريل أليرر  يف شرررب  رر ا ه دقررام ليرر  أليرر  وه رر  أي شررردر الهلمررة  
 كق هلم شعر شادر للتأكير واملبالرية وا يفعاىل أدلم

 باب اإلظهار و اإلدغام
(255) 

 َوَُتَْتلَ  سَأذُْكُر أَْلَفاظًا تَِليَها ُحُروفـَُها ِبإلْظَهاِر َواإلْدَغاِم تـُْروىَ 

أحبا  عملفررراظ كلمرررا  يفررررعم أوالرهرررا السررر اكن وهررر  لفررر  إذ وقرررر وبررر  وهررر  
و فررع كا التأ يررث وق لرره يفلي ررا حروف ررا أي دتبرر  كرر  لفرر  م  ررا ذكررر احلررروف الرريت 
يفرعم أوالر هذه املفاظ في ا ويفه ر دلى التلف القراا يف ذلأ وإرا درذكر يفلرأ 

 ى يف شفا   يف و وللرام كلم يفرب     احلروف يف أوا   كلما  دلى حر ما م
 وحن  ذلأ وا أدلم

(256) 

 َفُدوَنَك ِإْذ يف بـَْيتَها َوُحُروفـَُها َوَما بـَْعُد ِبلتَـْقييِد ُقْدُه ُمَذلهلَ 

إذ م ص ب اف  دلى اإلعراا كق له و و أ اإل عاا أي لذ من يفلأ املفاظ  
فر  لذكرها بيت مستق  يفذكر فيه ه  كلمة إذ ف   السابقة يف الذكر يف بيت ا أي يف

واحلروف اليت يفرعم الذام م  ا في ا فق له وحروف ا عل صمج دط  دلى إذ وما بعر 
معط ف أد ا أي ولذ ما أذكره بعر ذلرأ و ر بي ه يف البيرت اآلة وجير ز أن د ر ن 
مبتررررأ ومرررا بعرررره لرررربه أي ومرررا يفة بعرررر ذلرررأ قرررره مرررذلل أي لرررذه  ررر ل بسررربمج 

ذي أبي ه به أي ه أ ع فيه إلبا ا وهر  مرن قر هلم بعرري مرذل  إذا كران  ر   التقيير ال
 القيا  وه  الذي لزا أ فه ليطاوع قا ره ب بني ذلأ فقام

(257) 

ي َوبـَْعَد اْلَواِو َتْسُمو ُحُروُف َمْن َتسمهى َعَلى ِسيَما تـَُروُق ُمَقبهلَ   َسُأمسِْ

الرررام دلرري م ب رة برر او فا ررلة بعررر  دعرر  أ ررى القررراا إمررا ع ررا  م أو علرمررز
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الرمررز ورة بعررر الرر او الفا ررلة لررروف مررن  يررت مررن القررراا دعرر  الررذي ده ررر ذلررأ 
القررراحبئ ذام إذ د ررررها أو دررررعم وهرررذا يف عرررري القرررراا الرررذدن اطرررر  أ رررل م يف إظ ررراحب 
واحرب من املفاظ املرذك حبب د رر اير  حروف را وإ عام را فإ ره دقر م يف هرذا أظ رهرا 

لن وأ عم رررا فرررلن ب درررذكر مرررن ا قسرررم مذهبررره إىل إظ ررراحب وإ عررراا فيقررر م وأظ رررر فررر
وح مة ال او الفا لة أن ه يتلن احلروف الرالة دلى ، فلن كذا وأ عم فلن كذا 

القراا عحلروف املرعم في ا وهلرذا إذا  ررح ع رم القراحبئ ه يفة علر او كق لره وأ عرم 
ق لررره -حباي-حبمررز أيفرررى علرر او كق لررره وأظ ررر وأ عررم وحب  ظرررافرا وإن-ظمرررآن-وحب  فررر

وا   يل فال او يف وا   فا لة بني حبمز القراا واحلرف املرعم فيه ول ه الر او   
يفعرف كلمرة حبمرز القرراا مرن كلمرة حبمرز احلرروف ومثلره وأ عرم مررو واكر  فرري وأ عرم  
ك رر  وافررر  رريمج لرر ه الرر او ل ا ررت ال ررا  مررن فررري والسررني مررن  رريمج حمتملررة أن 

ن حبمز القاحبئ وحبمرز احلررف املررعم فيره وإذا  ررح عه رم   د رن إلبراأ م ره قرر يف   
مت رررر مرررن معرفرررة ا رررطلحه أ ررره ه جيمررر  برررني حبمرررز ومصررررح ع ررره والسرررم  اهحبيففررراع 
والعل  ك  به دن ذكرر احلرروف دلرى ويره ظراهر ه إلبراأ فيره بسربمج أ ره قرر فصر  

مرررة وحباق الشرر   رررفا أي أذكررر ذلرررأ والسرريما العل، علرر او بي  ررا وبرررني حبمررز القررراحبئ 
دلررى طردقررة وافررحة مستحسرر ة واملقبرر  التقبيرر  أو  فررع الثريررر وهرر  م صرر ب دلررى 
التمييررز أو درررب برره دررن  فررع الفررم من الفررم م رره خيررر  ال ررلا فأشرراحب إىل مررا حيصرر  
عإلثبا  من العلم كأ ا لاطبتأ به فيحص  م  ا ما دشفيأ ودروقرأ أي دقر ا  را 

هذه املفاظ ا تعاحبا  حس ة املع  مت ا سرة املفراظ  بره هبرا دلرى  يفردره م  ا وك 
حسررررن ذكررررره هلررررتلف القررررراا يف هررررذا البرررراب م رررره احتررررا  فيرررره إىل زاي ب   د ررررن 
حمتاي ررا يف عررريه ب ذكررر أن هررذا الصرر ي  دصرر عه أد ررا يف عررري إذ مررن عقرر  املفرراظ 

 فقام

(258) 

  َويف َهْل َوَبْل فَاْحَتْل ِبِذْهِنَك َأْحَيلَ َويف َداِل َقْد أَْيًضا َوََتٍء ُمَؤَنثِ 
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وق لره احترر  مررن احل الرة أو مررن احليلررة ، أي أذكرر ذلررأ أد را يف عقرر  املفرراظ 
وأحريل مرن احليلررة دقرام هرر  أحير  م ررأ وأحر م م ررأ أي أكررب حيلررة وهر  م صرر ب 
 دلى احلام والرذهن الفط رة واحلفر  أي احتر  برذه أ دلرى مرا ودرريفأ بره أو احتر 

وهذه امبيا  امحببعة عري وافية علتعرد   ا  ر عه يف هرذه امبر اب ، يف ا تخرايه 
دلرى مرا  ر اه وهتيرأ   م ا را أحببعرة أبيرا  لعل را يففر  عكثرر الريرر  فقلرت  رأذكر 
ألفاظررا ألررريا حروف ررا البيررت أي احلرررف املررري مررن كرر  لفرر  م  ررا هرر  الررذي دررروج 

ة ذلررأ إىل اللفرر  ب مالرره ب ذكررر  املفرراظ عإلظ رراحب واإل عرراا ف رر  أوىل مررن  سررب
أي ، لرري أحررف مرن قبر  واو حتصرل(  )فرو أ إذ قرر بر  وهر  ك مؤ رث، فقلت 

أذكررر كرر  واحررر م  ررا وحروف ررا الرريت د رررها خيتلرر  يف إظ احبهررا وإ عام ررا فررإذا متررت 
 )وقرااهررا املسررت دبني وبعرررهم، احلررروف يرراا  كلمررة أوهلررا واو  لرريل دلررى ا فصرراهلا 

أي و و ررأ القررراا الررذدن ا ررت دب ا اإلظ رراحب ، ى الررذي يف أحرررف اللفرر  فصررل( أ رر
د ر احلروف واإل عاا أي أوم ما أبرأ أن أق م أظ ر هذا احلرف د ر اي  احلروف 
أو أ عررم فررلن وفررلن وبعررر ذلررأ أذكررر مررن فصرر  فررأ عم يف بعرره وأظ ررر يف بعرره 

اإل عراا يف اعمير  إن كران  فإذا فر  ذكر مرن فصر  دلمرت أن عقر  القرراا ا رت دب ا
امول ن أظ روا واإلظ احب إن كران املسرت دب ن امولر ن أ عمر ا ب ذكرر  كيفيرة  همره 

أوا رر  كلررم  )ودرمررز مرر  واو وبعررر حروفرره، ملررن ا ررت دمج أو فصرر  مررن القررراا فقلررت 
أي بعررر الفرررا  مررن الرمررز للقررراا أتة الرر او الفا ررلة ف رر  بعررر ، بعرررها الرر او فيصررل( 

دبني فا لة بني املسا   دلى ما يرر  بره العرا ب يف  را   املسرا   ففصر  هبرا املست  
ه ا بني املسرت دبني واملفصرلني كق لره فإظ احبهرا أيررج  واا  سريم ا وأظ رر قرال ا ويف 
أظ ر مثام ما ذكر ه وال او اآليفية بعر حبمز املفصلني فا لة برني القرراا وحرروف م الريت 

ت حروف ذلأ الرمز يراا  واو ألررج فا رلة برني أ عم ا د رها أو أظ روا فإذا مت
فحا ر  اممرر أ ره احترا  يف هرذا البراب ، املسا   وه  اليت  ري يف  ا ر امل افر  

اموىل برررني القررراحبئ واحلرررروف ، إذا ذكرررر القررراحبئ املفصررر  علرمرررز إىل واودرررن فا رررلتني 
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لررم بيرران ل يفيررة وأتة أمثلررة ذلررأ يف ا ررتعماله وق لرره أوا رر  ك، والثا يررة بررني املسررا   
 ذكر احلروف ب ذكر ذام إذ فقام

 ذكر ذال إذ
(259) 

َــا )ســـ(ِميه )جـــ(مال واصــل مــن  نعــم )إ(ذ )تـــ(مشت )ز(ينــب )صـ(ـــال )د(َلُّ
 توصل

كأ رره قرررحب أن مسررترديا طلررمج م رره ال فرراا  ررا ودررر يف ق لرره  ررأذكر فقررام ميبررا 
 ل ا إما يفريزم كما يفقرا  عم وه  دلى دا يفه يف يف مني ال لما  املأل ذ حروف أوا

يف شفا   يف و وإما بث اا دلى  اح كق له يفرب     وحيث يفريزم د  واحرب من 
و رام  عر  ا رتطام ووثرمج ،  ساا أه  اع ة دلى ما ه  ه و لاله حبف  ا د ره 

والرم الرهم و   اام وإ لحا من من الررم والسرم  الرفير  ومعر  وا رل مرن 
يف  ل إليه أي احلروف اليت يفرعم في ا ذام إذ ه  هرذه السرتة يف  ل أي دص  من 

)وإذا -)وإذ زدرن(-من التاا إىل اعيم وواو وا ل فا لة وأمثلة ذلرأ )إذ يفرربأ الرذدن(
ب ذكرر مرن ، )إذ يرااكم مرن فر ق م( -)ل ه إذ  عتمر ه(-)إذ  لل ا دليه(- رف ا(

 أظ رها يف ال   فقام

(260) 

 )د(َواَم )نُـ(َسيِمَها َوَأْظَهَر )ُر(اَي )قـ(ْوِلِه َواِصٌف َجلَ فِإْظَهارَُها )أ(ْجرى 

أي أظ رررر ذام إذ د رررر ايررر  حروف رررا السرررتة  فررر  وابرررن كثرررري ودا رررم وكبع رررم 
ال سررررا   ولررررل  د ررررر اعرررريم فقررررن وأ عمررررا د ررررر البرررر اق  واإلظ رررراحب يف ايرررر  هررررذه 

فررررق اررر  برررني امبررر اب هررر  ام ررر  وويررره اإل عررراا التخفيررر  لقررررب املخررراحب  ومرررن 
اللريتني وقي  ليست اعيم كالب اق  يف القرب من الذام وال او يف وأظ رر ويف وا ر  

وال سرريم الرررد  الطيبررة والررراي علقصررر الرا حررة الطيبررة واهلرراا يف ق لرره ل ا رر  ، للفصرر  
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وحباي مفع م أظ ر أي أظ رر وا رف ا طيرمج حبا حرة ق لره أي ملرا و رف ا وا ر  ويرل 
بق له ث اا دطرا وما أظ ريفه من اعمام والزد ة أيررج  واا  أظ ر، و ف ا أي كشفه 

  سيم ا ب ذكر عق  املفصلني الذدن أ عم ا يف بعه وأظ روا يف بعه فقام

(261) 

 َواْدَغَم )َضـ(ـْنكاً َواِصٌل ُتوَم )ُد(رِه َواْدَغْم )ُمـ(ـْوََل ُوْجُدُه )د(ائٌم َوالَ 

ر امحببعرة الباقيرة وأ عرم ابرن ذكر ان أي أ عم لل  د ر التاا والرام وأظ ر د ر
د ررر الرررام وحرررها وأظ ررر د ررر اخلمسررة الباقيررة وعقرر  القررراا وهررم أبرر  دمرررو وهشرراا 
فقرررن دلرررى اإل عررراا د رررر السرررتة والررر او يف وأ عرررم يف امل فرررعني ويف وه للفصررر  برررني 
املسا   وال او يف وا   ويف ويره للفص  بني الرمز واحلرف وال  أ ال ي  والت ا 

  يف مرة وهرر  احلبرة يفعمرر  مرن الف ررة كالررحب أي أ عررم ال ريو حبيرر  و ر  يفرر ا  حبه ار
وق لره ويرره ، وامل ىل ه ا ه  ال   افمج وال ير ب م ال او الري  وم ىل فاد  أ عرم 

 ا م الة إبترا ية يف م ف  الصفة مل ىل أي ع اه هبا  ا م    أمره وكتم فرره والر ه 
ىل أد ا دلى يفقردر ذو وه أو د  ن حمله  صبا دلى عل سر املتابعة ود  ن  فة مل  

التمييز أي متابعة  ا مة ول  كان وه علفرت   عر  املر اهب ل ران حسر ا وكران مفعر م 
أ عررررم الثرررراين أي أ عررررم املرررر ىل وهه وحمبترررره ود رررر ن م افقررررا م عررررم اموم فررررإن فرررر  ا 

 مفع له وا أدلم

 ذكر دال قد
(262) 

(يْـًل )َضـ(ــَفا )ظ(ــله )َز(ْرنَـٌب )جـ(ــَلْتُه )صـ(ــَباُه )شـ(ــاَئِقاً َوَقْد )َسـ(ــَحَبْت )ذ
 َوُمَعلِِلَ 

أي واحلررروف الرريت يفرررعم في ررا  ام قررر ويفه ررر يف هررذه الثما يررة مررن السررني إىل 
)ولقررر -)فقررر ظلررم  فسرره(-)قررر فررل ا(-)ولقررر ذحبأ (-الشررني أمثلت ررا )قررر  رر  ا(
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والر او يف ومعلرل فا رلة ، )وقرر شرريف ا حبرا( -)ولقرر  ررف ا(-)ولقر يااهم(-زد ا(
وال ررمري يف  رررحبت لزد رررمج املقررررا ذكرهرررا وفرررفا طرررام والزحب رررمج فررررب مرررن ال برررا  
طيمج الرا حة يلته  باه أي كشفته حبحيه وشا قا لرب ظ  أي دش ق من ويرر حبحيره 
ومعلررل دطرر  دليرره أي مرررواي لهما رره إليرره مرررب بعررر مرررب أو مل يررا لرره دررن كرر  شرر ا 

له علش ا أي أهلاه به واهلاا يف يلته لزحب مج ويف  باه للذد  دع  أن طيمج دقام دل
حبدرر  ذدل ررا كشرر  دررن طيررمج الزحب ررمج وأعن حملرره كأ رره إذا شررم الزحب ررمج يفررذكر برره حبدرر  

وللشررعراا يف هررذا املعرر  ومررا دقاحببرره  هرر ا كثررريب ، ذدل ررا فيهرر  الزحب ررمج شررا قا ومعلررل 
 وا أدلم

(263) 

 ٌم )بـ(ـَدا )َد(ـله َواِضحاً َوَأْدَغَم َوْرٌش )َضـ(ـره )ظ(ـْمآَن َواْمَتلَ فَاْظَهَرَها )نـَ(ـجَ 

أي فأظ ر  ام قر د رر اير  حروف را دا رم وقرال ن وابرن كثرري وأ عم را وحب  
د ر ال ا  والهاا فقن وأظ رها د ر عق  احلروف ف   يف هرذا البراب والرذي بعرره 

إذ وال او يف وافحا وامت  للفص  وقر  مفص  وكان من املست دبني اإلظ احب يف ذام
 وال  م د   به دن العا ، يف رحب  يف امل فعني ب او وأ عم بعريتا 

(264) 

اُه َكْلكلَ   َواْدَغَم )ُمـ(ـُرٍو َواِكٌف )ضـ(يـَْر )ذ(اِبٍل )ز(وى )ظ(ـلهُه َوْغٌر َتَسده

وأظ ررر أي وفصرر  ابررن ذكرر ان أد ررا فررأ عم د ررر ال ررا  والررذام والررزاي والهرراا 
والرر او يف واكرر  ويف وعررر فا ررلة ومرررو وا ررم فادرر  مررن أحبوج ، د ررر امحببعررة الباقيررة 

دررروي ودقررام وكرر  البيررت أي قطررر وال ررري ال ررر والررذاب  الررذاوي وزوج مررن زودررت 
الش ا أي اعته وم ه زوج فلن املام درن وحبثتره والر عر ار  وعررب وهر  شررب يف قرر 

هلراا يف يفسرراه بررم الربعه مرن ال ر  دلرى احلر ويفسراه أي دله وكل ل برم مرن ا
 حذف ال مري أي كل له وال ل   الصرحب أي   دبو ال عر له ظل ل حافته وفره
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(265) 

 َويف َحْرِف زَيـهَنا ِخَلٌف َوُمْظِهٌر ِهَشاٌم ِبص َحْرَفُه ُمَتحمِِلَ 

، فرروج لره فيره اإلظ راحب واإل عراا ، أي التل  دن ابن ذك ان يف )ولقر زد را( 
قررام  رراحمج التيسررري حبوج ال قررا  دررن املفررن اإلظ رراحب د ررر الررزاي وأظ ررر هشرراا 

الرذي ، يف ص فقن و    ا  ام قر د ر الزاي إه يف )ولقر زد ا( ، )لقر ظلمأ( 
فيره اخلرلف هبرن ذكر ان فل ررذا   د رره يصريص لفر  زد ررا وأمرا  ام قرر د رر الهرراا 

فقرر ، عري هذا امل ف  فتعرني ف اا  يف عري حرف ص فل ذا قير بص وليع في ا 
 احب ابن دامر ب ماله مفصل أ عم بع ا وأظ ر بع را ووحب  كرذلأ والبراق ن وهرم 
أبرر  دمرررو وإررزب وال سررا   أ عم هررا يف اعميرر  وهشرراا مبترررأ ومه ررر لررربه مقرررا 
دليه وحرفه مفع م عخلرب ومتحمل حام أي حتم  هشاا ذلأ و قله واهلاا يف حرفه 

 ه   ده ر عري هذا امل ف  ف ر  حرفره الرذي اشرت ر إبظ راحبه ولر  يفع   دلى هشاا م
 دا  دلى ص لقام حرف ا وا أدلم

 ذكر تاء التأنيث
(266) 

َوأَْبَدْت )َسـ(ـَنا )ثَــ(ْغٍر )صـ(ــَفْت )ز(ْرُق )َظ(ملِـِه )جـ(ــَمْعَن ُوُروداً َِبِرداً َعِطـر 
 الطِِلَ 

يف أي كلمرررررة وقعرررررت التلفررررر ا يف  أي كا التأ يرررررث السررررراك ة املتصرررررلة عمفعرررررام
إظ احبها وإ عام ا د ر هذه احلرروف السرتة مرن السرني إىل اعريم و مر  أمثلت را هبرذا 

أي ، وم     ت كا ت لذلأ مرثل(  )م ت كذبت هلرمت كلما لبت، البيت 
هررذا املررذك حب مثرر  ذلررأ وإرررا  همت ررا من أمثلت ررا يفصررعمج م ررا ليسررت بلفرر  واحررر 

وقرررر أيفيرررت عممثلرررة دلرررى يفريفيرررمج احلرررروف ، مرررلف إذ وقرررر  فيسرررتذكر بررره مرررا بعرررره
املرررررذك حبب يف البيرررررت إه أن اعررررريم قرررررر يفقررررررمت دلرررررى الهررررراا وهررررر  )م رررررت  ررررر ت 
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)  رررر ت -)كلمررررا لبررررت ز  هررررم(-)هلرررررمت  رررر ام (-)كررررذبت  رررر  (-امولررررني(
والررر او يف وحبو ا فا رررلة ب مترررم البيرررت  رررا دل رررم مع ررراه ، )كا رررت ظاملرررة( -يلررر  هم(
وال مري يف أبر  لزد مج والسر ا ال ر ا والثريرر مرا يفقررا مرن ، هاهر اللف  املقص   ب

ام رر ان وزحبق ارر  أزحبق ب  رر  املرراا ل ثرررب  ررفا ه بررذلأ ودق لرر ن  طفررة زحبقرراا أي 
، وفررعن دصررى احلافررر املتخرريم(  )فلمررا وحب ن املرراا زحبقررا إامرره،  ررافية وقررام زهررري 

م السن من شرب البيا  كفر  رر والهلم ماا ام  ان وبردق ا ه  كالس ا   ال  ده
الشر باا ،  اا الهلم طيبة الرفراب(  )إىل ش باا مشربة الث ااي، السي  وقام الشادر 

ذا  الشرررر مج وهرررر  حرررررب يف ام رررر ان حررررني يفطلرررر  درررررا  حررررراثت ا وقيرررر  هرررر  بر هررررا 
وق لرره اعررن دعرر  الرررزق وحبو ا أي ذا وحبو  دعرر  الردررو ، والرفرراب الردررو ، ودررذوبت ا 
احل رر حب ب و ررفه ع رره عحب  دطررر والطررلا عملررر مررا طرربا مررن دصررري الع ررمج  والرر حبو 

حأ ذهرمج ثلثراه ودسرمى بره اخلمرر أد را والعطرر الطيرمج الرا حرة ومرن درا ب الشرعراا 
، يفشبيه الردو عخلمر عللت ا د ر اعاهلية ويفبع م يف ذلرأ مرن بعررهم مرن الشرعراا 

اإلبر  قلرت وقصرره يف ال قر  دلرى  قام الشيا أو د  ن الطل  عر  الشرفا مرن طرل
 ما م ى يف أيذا العل وا أدلم

(267) 

 فِإْظَهارَُها )ُد(رٌّ )نَـ(َمْتُه )بُـ(ـُدورُُه َوَأْدَغَم َوْرٌش )َظ(ـاِفراً َوُُمَوِِالَ 

أي أظ رهرررا د رررر ايررر  حروف رررا السرررتة ابرررن كثرررري ودا رررم وقرررال ن وهرررم الرررذدن 
وإرررا عررادر بررني ألفرراظ الرمررز يف امل فررعني كمررا  أظ ررروا  ام قررر د ررر حروف ررا الثما يررة

عادر يف دباحبب اإلظ احب بني اللفهني فقام يف  ام قر فأظ رها جنرم  ملرة فعليرة وقرام 
ه ررا  ملررة إ يررة حررذحبا مررن يف ررراحب املفرراظ واشرر اك ا ومعرر  رترره حبفعترره وأ عررم وحب  

أظ رهررا د ررر د ررر الهرراا فقررن كمررا فعرر  يف  ام قررر إه أ رره لرريع ه ررا فررا  مع مررة و 
البررراق  واملخررر م امللرررأ وكمرررا احترررر يف البرررابني أ ررراا املسرررت دبني لإلظ ررراحب احترررر أد رررا 
املست دب ن لإل عاا ف م أب  دمرو وإرزب وال سرا   واحترر أد را مرن فصر  وهر  ابرن 
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 دامر ووحب  وقر متم ذلأ بق له

(268) 

 يفٌّ ُعْصَرًة َوُُمَلهلَ َوَأْظَهَر )كـ(ـْهٌف َواِفٌر )سـ(ـْيُب )ُجـ(وِدِه )َز(كيٌّ وَ 

أي وأظ ررر ابررن دررامر د ررر ثلثررة السررني واعرريم والررزاي والرر او يف وافررر ويف ق لرره 
ويف فا لة والعصرب املل أ وافل  امل ان الذي حي  فيه ويتا حاهن من فاد  وأظ رر 
أي الررذي أظ ررر كرران هبررذه الصررفا  يفشررر إليرره الرحررام ودقترربع مررن ف ا ررره والسرريمج 

يفقرا أي دطاله وافر و   ال    بثل   فا  وهر  أ ره وافرر العطرا العطا وقر 
 وأ ه زك  ويف ب  صمج د ه حالني مي  القافية وإه كا تا  فتني وا أدلم

(269) 

َمْت َويف َوَجَبْت ُخْلُف اْبِن ذَْكواَن يـُْفَتلَ   َواْظَهَر رَاويِه ِهَشاٌم ََلُدِِ

، ابررن دررامر )هلرررمت  رر ام (  أي حباوي مرررل م ك رر  أي أظ ررر هشرراا حباوي
زاي ب دلى ما م ى  ون عق  م افر  الصرا  حنر  )حصرر   رروحبهم( ويف )ويبرت 

فإ رره ده ررره ، لررلف هبررن ذكرر ان  ون ق لرره يفعرراىل )  رر ت يلرر  هم( ، ي  هبررا( 
وق لرررره دفتلررررى أي دتررررربر ودبحررررث د رررره مررررن فليررررت الشررررعر إذا يفربريفرررره ، دلررررى أ ررررله 

ر الرررأأ وفليترره شررر  للت ثررري وإرررا قررام ذلررأ وا ررتخريت معا يرره وكررذلأ فليررت شررع
من اإلظ احب ه  املش  حب دن ابن ذك ان ودليه أكثر ام مة و  دذكر يف التيسري عريه 
وذكر اإل عاا يف عري التيسري يف قراايفه دلى فاحبأ ابن أإر هبن ذك ان وهشاا معا 

إلظ راحب د رر اعريم وذكر أب  الفت  يف كتابه دن هشاا اإل عاا فيه ودن ابن ذكر ان ا
حيررث وقرر  فقرررر  رراحب اخلررلف يف )ويبرررت ي  هبررا( دررن ابرررن دررامر ب مالررره واموىل 

 اإلظ احب دلى ما أطلقه يف البيت اموم

 ذكر الم هل و بل
(270) 
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َنــٍب )ســـ(ِمرَي )َف(ـــَواَها )ِط(ـــْلَح  أال بَــْل َوَهــْل )تَـ(ـــْرِوي )ثَـ(ـــَنا )ظ(ْعــِن )َز(يـْ
َتلَ   )ُض(ـٍر َوُمبـْ

ا هايفني ال لمترني هلرا هرذه احلرروف الثما يرة مرن التراا إىل ال را  التلر  أي ه
يف إ عام ا وإظ احبها د رها وكذا أطلو عريه هذه العبراحبب وهر  م يترة أن كر  واحررب 
من ال لمتني يفلتق  م  هذه الثما ية يف القرررن العزدرز ولريع كرذلأ وإررا يرتص كر  

عره فم مر ع مرا هلرا  ا يرة أحررف واحررب م  را بربعه هرذه احلرروف ويفشر كان يف ب
وجسة يتص بب  وه  السني والهاا ،  -ه  ث ب-واحر خيتص هب  وه  الثاا حن 

، بر  طبر  ا -بر  زدرن-بر  فرل ا-ب  ظ  رتم-ب    لت-وال ا  والزاي والطاا حن 
، )ه    بر  م( بر  حنرن ، ب  أتيفي م -ه  يفرج-واث ان هلما معا ويتا التاا وال  ن حن 

 رج ظ  فر زا ر طام  )أه ب  وه  يفروج   ج ه  ث ج وب ، ل اظم قام فل  أن ا
لزام ذلأ اإلد اا أي ها ه  وب  هلما التاا وال  ن وه  وحرها الثاا ولي  ، وابتل( 

اخلمسة الباقية وامحرف يف بيه دستفت  به ال لا ب قام ب  فأفرب درن اموم وهر  
روي هررذا ال ررلا الررذي أق لرره وهرر  ث ررا اإللبرراحب ب ا ررتف م فقررام هرر  يفررروي أي هرر  يفرر

ظعررن زد ررمج إىل رلررره كأ رره دسررترد  م رره أن دسررمعه ذلررأ ومعرر  ث ررا كرر  و رررف 
والهن السري والسمري واملسامر ه  افرر  لريل وأفرافه إىل   اهرا ملخالطتره إايه كأ ره 
دسرامره أي  ررري زد رمج  رررف حمب را دررن حايتره والطلرر  ب سرر الطرراا الريرت وأفررافه 

م ه م ه  شا وه  م ص ب دلرى احلرام مرن  رري   اهرا ومبرتل دطر  دليره  إىل ال ر
أي  رررفته يف هررذه احلررام وجيرر ز أن د رر ن فررمن ثرر  معرر   ررري في رر ن طلرر  فررر 

 مفع ه   يا وا أدلم علص اب

(271) 

 لَ فََأْدَغَمَها )َر(اٍو َوَأْدَغَم فَاِضٌل َوُقوٌر )ثـ(ـَناُه )َسـ(ـِر )تـ(ـْيماً َوَقْد حَ 

أي فررأ عم هم مررا ال سررا   د ررر ايرر  احلررروف والبرراق ن دلررى إظ احبهررا د ررر 
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اعمي  إه إزب وأع دمرو وهشاما فإ م فصرل ا فرأ عم ا يف بعره وأظ رروا يف بعره 
أمرا إرزب فرأ عم يف ثلثررة أحررف الثراا والسرني والترراا وأظ رر د رر البر اق  والرر او يف ، 

و احللرم والرزا رة ويفريم ا رم قبيلرة مسرتقلة مرن عرري وق حب ويف وقر حل فا لة وال قر حب ذ
قردن ود سمج إزب إلي ا عل ها أو عل سمج فقر وافرو الت رمني معر  ه قرا علقراحبئ 
 أي ث اله  ر ق مه وم اليه والث اا ممرو  وإرا قصره يف ق له ث اا وا أدلم علص اب

(272) 

 يف َهْل تـََرى اإْلْدَغاُم ُحبه َومحُِِلَ َوَبْل يف النَِِسا َخلهُدُهْم ِبَِلِفِه وَ 

يف  رررر حبب ، أي أن لرررل ا لرررره لرررلف يف ق لرررره يفعررراىل )برررر  طبررر  ا دلي ررررا( ، 
)ف رر  -وهرر  يف م فررعني )هرر  يفرررج مررن فطرر حب(-هرر  يفرررج-ال سرراا وأ عررم أبرر  دمرررو

 وأظ ر عق  اي  هذا الباب، يفرج هلم من عقية( 

(273) 

 يٍل )َضـ(ـماَتُُه َويف الرهْعِد َهْل َواْستَـْوِف اَل زَاِجراً َهلُ َواْظِهْر َلدى َواٍع )نَـ(ـبِ 

أي أظ ررر هشرراا د ررر ال رر ن وال ررا  مطلقررا ود ررر الترراا يف الردررر يف ق لرره يفعرراىل 
وأ عرم البراق  و  دررعم أحرر الرذي يف الردرر من إرزب ، )أا ه  يفسرت ي الهلمرا ( 
إل عرراا أو هشرراا ا ررتث اه م رره دقرررله عليرراا ويتررا أهرر  ا، وال سررا   دقررررن )دسررت ي( 

علترراا وعقرر  القررراا أهرر  اإلظ رراحب والرر او يف واع وا ررت ف فا ررلة أي وا ررت ف ايرر  
هررذا البرراب عررري زايررر هبررل وهرر  كلمررة دزيررر هبررا اخليرر  فحررذف اخلررافه والتقررردر ه 
قررا ل هررل من الزيررر قرر م فعررراه يفعردترره واملعرر  لررذه بريررري كلفررة وه يفعررمج مين قررر 

 وفحته وقربته إىل ف م من أحبا ه وا أدلمأ

تفاقهم في إدغام إذ و قد و تاء التأنيث و اباب 
 هل و بل

(274) 
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 َواَل ُخلَف يف اإِلْدَغاِم ِإْذ )َذ(له )ظ(ـَاَلٌ َوَقْد )ت(ـيهَمْت )َد(ْعٌد َوِسيماً تـَبَـتهلَ 

مرن خمري را حنر   ويف الهاا م را، أي أ عم ا ذام إذ يف مثل ا حن  )إذ ذهمج( 
ويف التراا م ررا ، وأ عمرر ا  ام قرر يف مثل ررا حنر  )وقررر  للر ا عل فررر( ، )إذ ظلمرتم( 

و  دقر  يف القرررن إذ د رر الثراا املثلثرة وه د رر ، مرن خمري را حنر  )وقرر يفعلمر ن أين( 
الطرراا امل ملررة وإه ل يررمج اإل عرراا للم افقررة يف املخررر  وال  رريم احلسررن ال يرره ويفبترر  

ط  وكذلأ ه للف يف إظ احب ذام إذ و ام قرر د رر جسرة أحررف جيمع را أي ا ق
 ب   فر

(275) 

َوقَاَمـــْت )تُـ(ــــرِيِه )ُد(ُمْيـــٌة )ط(ــــيَب َوْصـــِفَها َوقُـــْل بَـــْل َوَهـــْل )ر(اَهـــا )لـَ(ــــَبيٌب 
 َويـَْعِقلَ 

أي وه لرررلف يف إ عررراا كا التأ يرررث يف مثل رررا ويف احلررررفني اللرررذدن مرررن خمرررر  
)فلمرا -)وإذا عربرت يفقرفر م(-الرام والطاا امل ملتان حن  )حبلت  احبهتم( التاا ويتا

)فآم رررت طا فرررة مرررن بررر  إ ررررااد  وكفرررر  -)أييبرررت  د يف مرررا(-أثقلرررت  دررر ا ا(
والر او يف و رف ا فا رلة وقرر يف ررحب  والرميرة الصر حبب ، )إذ يتت طا فتان( -طا فة(

ر أن الررلا مررن هرر  وبرر  وايبررة مررن العررا  وحنرر ه ويفشرربه هبررا املرررأب واع ررا  مررى ب ذكرر
ويف الررراا لقرهبررا م  ررا ، ف رر  ل ررا مررن شررفعاا( -اإل عرراا يف مثل ررا حنرر  )برر  ه يف رمرر ن

-مثل ما يف ذلأ حن  )ق  لر ن ايتمعرت-ق -واللا من، ه  حبأدتم( -حن  )ب  حبان
أي ها هرذه -وهر -بر -وقر -في  ز أن د  ن قصر ذلرأ يف ق لره، ق  حبيب أدلم( 

يفرعم يف مثل ا ويف الرراا وجير ز أن د ر ن   دقصرر ذلرأ وإررا وقر  ال لما  الثل  
يفتميما لل هم كما وقر  مثر  ذلرأ يف كلرم دردررب مرن هرذه القصريرب -وق -م ه كلمة

وهذا ال يه ه  الهاهر من الباب معق   فيما ايففو دليه من إ عاا ما  بو اخللف 
  وهرر  و  جيمرر  هررذا فيرره والررذي  رربو ذكررره مررن اللمررا  املختلرر  في ررا هرر  ها برر
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فررإن قلررت   ، يف يفراررة البرراب -قرر -البرراب ذكررر ايرر  مررا ايففررو دليرره وهلررذا   دررذكر
قلرت من قر  فعر  قرر أدر  لرذف -قر  يفعرال ا-ب  أتيفري م و  دررعم-ه  يفرج-أ عم

دي ه فلم جيمر  إىل ذلرأ حرذف همره عإل عراا مرن عرري فرروحبب وبر  وهر  كلمتران   
-قرر  حبيب-فررإن قلررت فقررر أاعرر ا دلررى إ عرراا، مررا حيررذف م  مررا شرر ا فررأ عم هم 

وق له حباهرا علر  ، قلت لشرب القرب بني اللا والراا وبعر اللا من التاا وا أدلم 
بعررر الررراا أحبا  حبااهررا هبمررزب بعررر املرر  مقلرر ب حبرهررا علرر  بعررر اهلمررزب وكليتررا لريررة  

و صمج ق لره ودعقرل  كق له ودلمه ل  حبااه مروان فقصر ال اظم املمرو  من هذه اللرية
 دلى ي اب اه تف اا عل او وا أدلم

(276) 

 َوَما َأْوُل اْلِمثْـَلِْي ِفيِه ُمَسكهٌن َفَل بُده ِمْن ِإْدَغاِمِه ُمَتَمثِِلَ 

ملا ذكر أن الذام من إذ والرام من قر وكا التأ يث والرلا مرن بر  وهر  يفررعم  
هبررذه ال لمررا  فتررراحب  ذلررأ  كرر  واحرررب يف مثل ررا لرراف أن دهررن أن ذلررأ خمررتص

عن دمرم احل رم وقررام كر  مثلرني التقيررا وأوهلمرا  راكن ف ايررمج إ عامره يف الثراين لريررة 
،  -مرا يفقررا-وقرااب و  اا كان ذلأ يف كلمة حن  درحبك م امل   أو يف كلمتني حن 

فإ رره ميررر د ررر ، )يف درر مني( -وه خيررر  مررن هررذا العمرر ا إه حرررف املررر حنرر  )وأقبلرر ا(
وه دررعم وقررأ  يف حاشرية  سرخة قر رت دلرى املصر   حبإره ا ق لره متمررثل  القرراا

قلت وهذا ، دردر متشخصا ه ه ا يا واح ز هبذا دن الياا وال او إذا كا تا حريف مر 
اح از فيه بعر من ي ة أن متمثل عري مشعر بذلأ إذا أطلو وا أدلرم )ويف ماليره 

ال ق  دلى ماليه فإن و     دتأ  ال  ر   للف واملختاحب، هلأ د   لطا يه( 
إه عإل عررراا أو حتردررررأ السرررراكن وقررررام م رررر  يف التبصررررب دلررررزا مررررن ألقررررى احلركررررة يف 

م ررره قرررر أيراهرررا مررررج ام رررل  حرررني ألقرررى ، ماليررره هلرررأ( -أن دررررعم-)كتابيررره إين
قام وعإلظ راحب قررأ  ودليره العمر  وهر  الصر اب إن ، احلركة وقرحب ثب هتا يف ال    

وقفرررة لطيفرررة وأمرررا إن -ماليررره-قلرررت دعررر  عإلظ ررراحب أن دقررر  دلرررى، اا ا يفعررراىل شررر
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و رر  فررل مي ررن عررري اإل عرراا أو التحردررأ وإن لررل اللفرر  مررن أحررريتا كرران القرراحبئ 
واقفررا وهررر  ه دررررحبي بسررردة ال  ررر  وإن كررران احلرفرران يف كلمرررة واحررررب خمتلفترررني إه 

، إن طرررر هتم( -و- خنلق رررمأ -و-ودررررال-و-أ مرررا مرررن خمرررر  واحرررر حنررر  )حصررررال
فاإل عرراا ل   مررا مررن خمررر  واحررر يف كلمررة واحرررب ذكررره الشرريا يف شرررحه وهررذا ممررا 
درم دلى أن الساكن من املثلني واملتقاحببني أثق  من املتحر  حيث أا  دلى إ عاا 
الساكن والتل  يف إ عاا املتحر  و هري هذا ما يفقرا مرن ايتمراع اهلمرزيفني والثا يرة 

إ م أويب ا إبراهلا وإن كا ت متحركة ي زوا يفس يل ا و  د يبر ه ومرا ذكرر ه  اك ة ف
من أن حرف املرر ه دررعم قرر ا درى فيره أبر  دلر  امهر ازي اإلاراع فقرام يف كتابره 
ال بري املسرمى عإلد راح املرثلن إذا ايتمعرا وكرا  واودرن قبر  اموىل م  مرا فرمة أو 

م أاعررر ا دلرررى أ مرررا ميرررران قلررريل وده رررران برررل ايادرررن قبررر  اموىل م  مرررا كسررررب فرررإ 
يفشردر وه إفراض يف التلبني ب  علت  درر والتبيرني مثر  )رم ر ا وكرا  ا( يف د  ر  )يف 

قام ودلرى هرذا ويرر  أ مرة القررااب يف كر  اممصراحب وه جير ز عرري ، دتامى ال ساا( 
أمررا الرر او إذا قررام ف، ذلررأ فمررن لررال  هررذا فقررر علررن يف الروادررة وألطررأ يف الرحبادررة 

ا فرررت  مرررا قبل رررا وأيفرررى بعررررها واو مرررن كلمرررة ألررررج فرررإن إ عام رررا حي  رررذ إاررراع مثررر  
وحنر  ذلرأ وذكرر أن بعره ، وايفق ا ورم ر ا( -رووا و صروا-دص ا وكا  ا-)دف ا وقال ا

 شي له لال  يف هذا وا  بحا ه أدلم

 باب حروف قربت مخارجها
(277) 

ْ يف يـَتُـْب )قـ(ــَاِصداً َوِإْدَغاُم ِبِء اْْلَـْزِم يف ا ْلَفـاٍء )قَـ(ــْد )ر(َسـا )َحــ(ِميداً َوَخـريِِ
 َوالَ 

أفاف البراا إىل اعرزا الررال  دلي را أحبا  البراا اجملزومرة وهر  يف جسرة م افر  
-أمررا ثلثررة م  ررا فالبرراا في ررا مزومررة بررل لررلف د ررر ال حرر دني )أو دريلررمج فسرر ف(
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وامل فرررعان اآللرررران البررراا ، ل رررأ( )ومرررن   دترررمج فأل -)وإن يفع رررمج فع رررمج قررر هلم(
اذهرمج فرإن لرأ( -فمن-في ما مزومة د ر ال  فيني  ون البصردني ويتا )قام اذهمج

ف ي  اهلتصاحب  ر  ال ر  يزمرا والتراحب قر م ال ر فيني والبصررد ن دسرم ن حنر  ، 
هذا وقفا فلر  دررب درن ال ر  عل قر  ل ران لطرأ من أحررا   دقر  يف الثلثرة اموم 

فررة واهلتصراحب م عرره أن در ص دلررى كر  فرررب ع ره و ررفته أي ا عرم البرراا إ را م ق  
امل  ررر فة يف الفررراا لرررل  وال سرررا   وأبررر  دمررررو وخلرررل  لرررلف يف ق لررره يفعررراىل يف 

ودرب دن اخللف بلف  التخيري إذ ه مزدة محرر ، احل را  )ومن   دتمج فألل أ( 
ثلرره مررا يفقرررا يف  رر حبب الرر ي ني دلررى اآللررر فأ ررت في ررا خمررري من ال رر   ررحي  وم

الفاحتة وقال ن بتخيريه يل وهذه دباحبب  احمج التيسري ه ا فإ ه قام ولري لل  يف 
وأظ ر ذلأ الباق ن وأث  دلرى اإل عراا ع ره قرر حب را إيررا ، )ومن   دتمج فألل أ( 

أي ثبت حمم  ا للفا ملن فعفه ه ا وقا را حام وال ها علفت  ال صر أي قا را 
قلرت من ، فإن قلت   قام وإ عاا عا اعزا ،  صر ال ي ني املخري في ما علتخيري 

البرراا عررري مزومررة   يفرررعم إه يف حبوادررة شرراذب دررن أيب دمرررو يف اإل عرراا ال بررري م رره 
 من املريرب فب ت(-إ عاا متحر  ه حبدمج فيه )وا املشرق واملريرب فأد ما

(278) 

ا تـَثـَُقلً َوَمْع َجْزِمِه يـَْفَعْل ِبذِلَك )سَ   ـ(ـلهُموا َوََنِْسْف ِِبِْم )َر(اَعْوا َوَشذه

اهلراا يف يزمرره ليفعرر  م رره مررؤلر يف املعرر  حنرر  يف بيترره دررؤة احل ررم أي وإ عرراا 
لفرر  دفعرر  مرر  يزمرره أي حررام ك  رره مزومررا وحرررف العطرر  كمررا جيرر ز  ل لرره دلررى 

يامرة يفررج الرذدن كرذب ا اعملة درل  أد ا دلى ما دتعلو هبا حن  ق له يفعاىل )ود ا الق
أي ويفررج در ا ومع راه أ عرم أبر  احلراحب  درن ال سرا   الرلا اجملزومرة مرن ، دلى ا( 

يف  تة م افر  يف القرررن يف البقررب ورم ، )ومن دفع  ذلأ( ، دفع  ذام ذلأ وه  
دمران ويف ال سراا م فرعان ويف  ر حبب امل رافقني والفرقران فرإن   د رن دفعر  مزومرا   

وق له  لم ا أي  لم ه من الطعن  ا ، )فما يزاا من دفع  ذلأ م  م(  درعم حن 
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يف  ر حبب  ربأ حبادر ا إ عامره أي حباقبر ه فقرراوا بره و  ، )وخيس  هبرم( ، احت  ا له به 
دلتفترر ا إىل مررن حب ه أي أ عررم الفرراا اجملزومررة يف البرراا ال سررا   وحررره فررإن حتركررت   

ق له وشذا فمري دفع  وخيس  أي شذ  وامل  يف، يفرعم حن  )ب   قذف عحلو( 
إ عاا هذدن احلرفني د ر أه  ال ح  ف م د رعف  ه ويفرثقل أي إ عامرا وهر  متييرز أي 

 وشذ إ عام ما أو حام دلى يفقردر ذوي يفثق 

(279) 

تُـُوا )حـَ(ـلَ   َوُعْذُت َعَلى ِإْدَغاِمِه َونـََبْذَُتاَ َشَواِهُد )َحـ(ـمهاٍد َوَأورِثـْ

 

(280) 

  )َشـ(ـْرُعُه َوالرهاُء َجْزماً ِيَلِمهاَ َكَواِصرْب َِلُْكِم )طـَ(ـاَل ُِبخْلُْلُف )يَـ(ْذُبلَ )لَـ(ـهُ 

أي أ عرررم إرررزب وال سرررا   وأبررر  دمررررو الرررذام يف التررراا يف كلمترررني ويترررا )وإين 
وأ عررررم الثرررراا يف الترررراا يف ، يف عررررافر الررررذ مج والرررررلان ويف طرررره )ف بررررذهتا( ، دررررذ ( 

امدررراف والزلرررف هررؤها مرر  هشرراا و بررذهتا دطرر  دلررى اهلرراا يف  يف، )أوحبثتم هررا( 
إ عامه أي دلى إ عاا درذ  وإ عراا  برذهتا شر اهر إرا  أو التقرردر و برذهتا كرذلأ 
وال ررمري يف لرره حلمررا  أي شرر اهر قرراحبئ كثررري احلمررر وشرر اهر إررا  وحررل لرره شرررده  

ومرة أي ذا  يرزا كلا حسن ظاهرا وعط ا ومع  شررده طردقره والرراا يزمرا أي مز 
و صبه دلى احلام أي أ عمت يف حام يزم ا بلم را أي يف الرلا املع ر   إ عام را 

)دريفررر -)أن اشرر ر  (-في ررا كمررا  رربو يف اإل عرراا ال بررري حنرر  )وا رررب حل ررم حببررأ(
أ عم ررررا الس  رررر  م رررره درررررعم ا متحركررررة فسرررراك ة أوىل ودررررن ، ل ررررم مررررن ذ رررر ب م( 

ما ه درعم من افرر  دلرى مرا  ربو يف اليراا  الروحبي للف من الساكن درعم م ه
واللا والفاا و  دذكر  احمج التيسري هذا التفصي  ب  ذكر اإل عاا درن أيب دمررو 
 فسه وقام ملف برني أهر  العرراق يف ذلرأ ودرذب  ا رم يبر  أي طرام اإل عراا يف 



 -232- 

ا ال اظم وإىل ه ا ب كل، ش ريفه دن أيب دمرو دذب  أي دلا للفا ملا قاله ال حاا 
يف اإل عاا فيألذ للباقني اإلظ راحب يف اير  ذلرأ ب دررب يف امل افر  الباقيرة مرن هرذا 

 الباب عإلظ احب فيألذ للمس    د ه اإل عاا فقام

(281) 

 َويس اْظِهْر )عـَ(ـْن )فَـ(ـىت )َحـ(ـُقُه )بَـ(ـَدا َون َوفيِه اخْلِْلُف َعْن َوْرِشهْم َخلَ 

ني ون علفرررت  وحق رررا أن د طرررو هبرررا  ررراك ة دلرررى حرررر  ال ررر ن مرررن هي ررراا اي ررر
احل ادة وإرا فع  ذلأ ل روحبب الشعر إذا الساك ان ه دلتقيران يف حشر  الر هم وكرذا 

كمررا يفة و ام  ررا  مرررو والترراحب حركررة الفررت  دلررى حررر ق لرره يف ،   رر ن مررن )طررع( 
ف ذا يف  فإ ه ملا ويمج حتردأ امليم للساكن بعرها فتحت، أوم رم دمران )أ  ا( 

هرذه امل افر  وه جير ز أن د ر ن إدراهبرا ففتح ررا م ره مفعر م بره كمرا يفعررب املب يررا  
من احلروف د ر قصرر املفراظ كمرا يفة يف شررح ق لره وكرم لر  وليرت م ره لر  قصرر 
ذلأ ل  ن إذ ه ما   من الصرف دلى هذا التقردر م ه   در  ا م الس حبب وإررا أحبا  

فيقر م واي ري ا أظ رر ب قر  حركرة يترزب -ن-و-درع-يم لره يفهذا اللف  وال زن مسرتق
أظ رر إىل الت رر دن ب دقرر م و رر   ب هرر  دلررى حررذف م رراف أي و رر ن اي ررني أظ ررر 
وكذا  ر ن  ر ن و ام  را  و ر ن طرع وكران د برير  أن درذكر ال ر ن مرن هرذه احلرروف 

ه ه ا مي  يف عب أح اا ال  ن الساك ة والت  دن م ه م ه وفرع من فروده وإرا ذكر 
 رررا  مررررو لررر ل دتفررررق دليررره ذكرررر هرررذه احلرررروف و  درررذكرها  ررراحمج التيسرررري إه يف 

حفص وإرزب وابرن كثرري وأبر  ، ن( -م افع ا من الس حب أي أظ ر ال  ن من )دع و
ومعرر  ، دمررو وقرال ن وأ عرم البراق ن ودررن وحب  وي ران يف  ر ن )ن والقلرم( لا رة 

ويه اإل عاا يف ذلأ ظراهر قيا را دلرى كر  لل م ى أي  بو ذكر املتقرمني له و 
 رر ن  رراك ة قبرر  واو دلررى مررا يفة يف البرراب اآلة وويرره اإلظ رراحب أن حررروف اهل رراا 
يف ف ايف  الس حب وعريهرا حق را أن د قر  دلي را مبي را لفه را م را ألفراظ مقطعرة عرري 

 م تهمة وه مركبة ولذلأ ب يت و  يفعرب
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 َد َمْرمَيَ َمْن يُِرْد ثـََواَب لَِبْثَت اْلَفْرَد َواْلَْمُع َوصهلَ َو)ِحْرِميُّ( )نَـ(ـْصِر َصا

أي أظ ررر  فرر  وابررن كثررري ودا ررم ايرر  مررا يف هررذا البيررت وهرر  ثلثررة أحرررف 
وه للف يف إظ احبها من )والقرررن( ، )ك يعص ذكر( ، الرام من ه اا  ا  يف 

ر الثاا املثلثة من ق له )ومن در  فل ذا ميزها م  ا بق له  ا  مرو وأظ روا الرام د ، 
كيفمرررا وقررر  فرررر ا واعرررا -لبثرررت-حيرررث وقررر  وأظ رررروا الثررراا د رررر التررراا مرررن، ثررر اب( 
ب ررم الترراا وفتح ررا حنرر  )قررام كررم لبثررت قررام لبثررت( واعمرر  حنرر  قررام -لبثررت-فررالفر 

ف ر  وإن كران اعرا إه أ ره لريع فيره كا ، )إن لبثتم إه قليل(  ون ق له )لبث ا د ما( 
املرعم إرا ه  الثاا د ر التاا من املثام الذي ذكره كذلأ وهر  لبثرت ب قرام الفرر  و 

واعم  دع  من هذا اللف   ون عرريه وق لره  را  مررو مفعر م و ر  يف رلرر البيرت 
وكررذا مررا بعررره وهلررذا  صررمج  عررت لبثررت وهرر  الفررر  واعمرر  أي و رر  هررذا اجملمرر ع 

ظ ر  را  مررو ومرا بعرره من ال رلا وجي ز أن د  ن ذلأ مفع م فع  م مر أي أ
قررام الشرريا حبإرره ا هرر  ، يف اإلظ رراحب ودقرر  يف بعرره ال سررا للفررر  واعمرر  عل ررم 

يف قررااب ابرن درامر وه حايرة إىل العرروم درن ال صرمج دطفرا ، مث  )وك  ودر ا( 
، دلى  ا  مرو من ح م ال   واحر فل مع  لقط  بع ره درن بعره وا أدلرم 

و ررر  أي و ررر  هرررذه اعملرررة إلي رررا عإلظ ررراحب وال رررمري يف و ررر  دا رررر دلرررى ب قرررام 
لفهة حرم   صر م ه مفر   ام دلى مث  كما  ربو يفقردرره يف الرمر ز ف ر  كق لره يف 
م ف  رلر حرميه كل وه يف ر ن املر  يف و رل فرمري يفث يرة من القراحبئ ثلثرة ه 

 إث ان فلم دبو إه أن يف  ن امل  لإلطلق

(283) 

 طس ِعْنَد اْلِميم )فَـ(ـازَا اََتَْذَُتْ َأَخْذَُتْ َويف اإِلفْـَراِد )عـَ(ـاَشَر )َد(ْغَفلَ وَ 

يف أوم الشرررررعراا -طسرررررم-فررررراز عإلظ ررررراحب د رررررر املررررريم دعررررر -طرررررع-أي و ررررر ن
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والقصررص احرر ازا مررن الررذي يف أوم ال مرر  فررإن    رره مه رررب بررل لررلف والفرراا حبمررز 
)وألذال دلى ذل م -ن حن  )ايذال راي  ا(إزب وأظ ر حفص وابن كثري الذام م

ف رررذا فرررمري اعمررر  ب قرررام ويف اإلفررررا  دعررر  حنررر  )فألرررذهتم ف يررر  كررران ، إ ررري( 
، )ب ألرذهتا وإ  املصرري( -)لتخرذ  دليره أيررا(-)ل ن ايذ  إهلا عريي(-دقاب(

فر  ويفقردر ال لا إظ احب ايذال يف اعمي  ويف اإلفرا  داشر  عفرل ودقرام درين  ع
أي وا   وداا  عف  أي خمصمج دشرري إىل ظ ر حب اإلظ راحب و رعة اهحت را  لره وه 
مررا   مررن يفرر هم أن إظ رراحب ايررذال وألررذال لفرراز ب قررام ويف اإلفرررا  حفررص وابررن كثررري 

 وال او فص 

(284) 

َويف ارَْكــب )ُهـ(ـــدى )بَـ(ـــٍر )قَـ(ـــرِيٍب ِبُْلِفِهــْم )َكـ(ـــَما )ضـ(ـــاََع )جـ(ـــاَ يـَْلَهــْث 
 )لَـ(ـُه )َد(اِر )ُجـ(ـههلَ 

أي واإلظ رراحب يف احبكررمج هرررج قرراحبئ ذي بررر مت افرر  دعرر  ق لرره يفعرراىل يف  رر حبب 
أظ ر الباا البزي وقال ن ولل  مل  در  م وأظ رهرا ابرن درامر ، ه   )احبكمج مع ا( 

هشراا وابرن كثرري ووحب  ، ولل  ووحب  بل لرلف وأظ رر الثراا مرن )دل رث ذلرأ( 
درراف اخلررلف يف الثرراين م  مرا واموم ه لررلف يف إظ رراحب ودل رث م فررعان يف ام

فررإن قلررت الثرراا ه يفرررعم يف اهلمررزب ،   رره ف رران د بريرر  أن دقيررره كمررا قيررر  ررا  مرررو 
فل ذا اعتفر أمرها قلرت والررام ه يفررعم يف الر او ف رل اعتفرر أمرهرا والررب بفرت  البراا 

احرت حبا حتره و احب فعر  أمرر ذو الرب وفاع أي ا تشر واشرت ر مرن فراع الطيرمج إذا ف
مررن  احبج دررراحبي وي ررل ارر  ياهرر  ومررا أطبرر  اقرر ان هررذه ال لمررة يف الهرراهر كمررا 

 فاع يا دل ث

(285) 

 َوقَاُلوُن ُذو ُخْلٍف َويف اْلبَـَقَرْه فـَُقْل يـَُعذِِْب )َد(اَن ِبخْلُْلِف )جـَ(ـْوداً َوُموِبلَ 
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بعر الرمز م ه دذكر اخللر  لره  قر يفقرا يف شرح اخلطبة أ ه إرا  ى قال ن ه ا 
كأ ه مستأ   مسألة ألرج كق له وبصرروهم أ حبي وهلرذا قرام ذو للر  علرفر  م ره 
لرب وقال ن الذي ه  مبترأ ول  دط  قال ن دلى ما قبله لقام ذا لل   صبا دلى 

يف رلررر ، احلررام دعرر  لقررال ن لررلف يف الثرراا مررن دل ررث وأمررا )دعررذب مررن دشرراا( 
ر ودا ررم د ررمان البرراا كمررا  رريأة يف م فررعه والبرراق ن مررن القررراا البقرررب فررابن دررام

دس    ا ب ب ا قسم ا فم  م مرن أظ رهرا وهر  وحب  ودرن ابرن كثرري لرلف وأ عرم 
البراق ن وأ ر ن ال راظم اهلراا مرن البقررب فرروحبب وكرذا مرا يفة مثلره وهر  يرا ز للشرادر 

واع   املطر الريزدر و صربه ، (  )ملا حبأج أن ه  ده وه شب ، يف ال روحبب قام الرايز 
دلى احلام أي ذا ير   ومر بل دطر  دليره وهر  ا رم فادر  مرن أوبرل وقرر ا رتعم  

واملعررررروف وبلررررت ، فعلررره يف  رررر حبب ام عرررراا فقرررام )إررررى  رررر به عخللررر   حب وأوبررررل( 
السماا ف ر  وابلرة وال ابر  املطرر الريزدرر في ر ز أن د ر ن أوبرل مثر  أعرروا يررب أي 

 وقي  امل ب  الذي أيفى عل ب  وه  املطر وا أدلم احب ذا وب  

 باب أحكام النون الساكنة و التنوين
(286) 

 وَُكلُُّهُم التـهْنويَن َوالنُّوَن اْدَغُموا ِبَل غُنهٍة يف اِلَلِم َوالرها لَِيْجُملَ 

أي كررر  القرررراا أ عم يترررا يف الرررلا والرررراا للقلرررمج وأ رررقط ا ع رررة الت ررر دن وال ررر ن 
مررا لت زهلمررا مررن الررلا والررراا م زلرررة املثرر  لشرررب القرررب وال ررمري يف لرري مل لرررلا م  

والراا أو الت  دن وال  ن و  دقير ال  ن يف  همه علس  ن ايتزاا بذكر ذلأ يف يفراة 
الباب ول  قام وقر أ عم ا الت  دن وال  ن  اك ا حلص  التقيير و  د ر إ قاض لف   

 دري  د هك  من ال مري يف أ عم ا 

(287) 

 وَُكلٌّ بِيَـْنُمو َأْدَغُموا َمَع غُنهٍة َويف اْلَواِو َواْلَيا ُدوََّنَا َخَلٌف َتلَ 
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يررر  دررا ب املصرر فني أن دق لرر ا ال رر ن السرراك ة يفرررعم يف حررروف كلمررة درملرر ن 
فلما قرا ال اظم يف البيت السابو ذكر اللا والراا ا  الباق  من حروف درمل ن يف  

  أي ك  القراا أ عم ا ال  ن الساك ة والت  دن يف حروف د م  وهر  أحببعرة كلمة د م
الياا وال  ن وامليم وال او و  دذهب ا ع ت ما مع را من حرروف د مر  ليسرت يف القررب 

قرام الشريا حبإره ا ادلرم أن حقيقرة ذلرأ يف الر او واليراا ، إلي ا كقرب الرلا والرراا 
إ عاا مازا وهر  يف احلقيقرة إلفراا دلرى مرذهمج مرن  إلفاا ه إ عاا وإرا دق ل ن له

دبني الري رة من ظ ر حب الري رة مي ر  متحره اإل عراا م ره ه برر مرن يفشرردر دسرري في مرا 
وه  ق م امكابر قال ا اإللفاا ما بقيت معه الري ة وأمرا د رر ال ر ن واملريم ف ر  إ عراا 

إحرررايتا عإل عرراا حمرره من يف كرر  واحررر مررن املرررعم واملرررعم فيرره ع ررة وإذا ذهبررت 
بقيت املرج ولل  أ عم ما د ر ال او والياا بل ع ة كما دفعر  د رر الرلا والرراا 
ف ررر  إ عررراا حمررره دلرررى قراايفررره وق لررره  و رررا أي  ون الري رررة ويف اللريرررة حرررذف الري رررة 
وإبقالهررا يررا ز د ررر احلررروف السررتة ودسررتث  ممررا  سرربه يف هررذا البيررت إىل ال رر  وإىل 

   ين دع ون والقلم لل  ما  بو ذكره من

(288) 

 َوِعْنَدَُهَا ِللُكِل َأْظِهْر ِبِكْلَمٍة َُمَاَفَة ِإْشَباِه اْلُمَضاَعِف أَثـَْقلَ 

أي ود رر الرر او واليرراا أظ رر ال رر ن السرراك ة إذا يراا  قبل مررا يف كلمررة واحرررب 
حن     ان وق  ان والر يا وب يا ه م أ لر  أ عمرت مشربه مرا أ رله الت رعي  وهرذا  

دبرهلا ل فا من أن دشبه لفهه لف  الري كما يفقرا ،  تث اا الس    يتزب )حبااي( كا
و  يفلتو ال  ن الساك ة يف كلمرة برلا وه حباا وه مريم يف القرررن العزدرز فل رذا   درذكر 
من حروف درمل ن عري ال او والياا وأمرا ال ر ن إذا لقي را في رمج اإل عراا للمثليرة وأمرا 

يف و ن ال لمة وه يف أوهلا وأثقل حام من فاد  إشباه وه  الت  دن فل مرل  له 
الذي فيه ال لا وإشباه مصرحب أشبه كإكراا مصرحب أكررا وأفري  إىل املفعر م وهر  
امل اد  أي خمافة إشرباه هرذا الرذي ذكرر ه وهر   ر  ان وحنر ه يف حرام ك  ره ثقريل 
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  د بررت مررن أي مرررعما امل رراد  فامل رراد  هرر  املفعرر م أفرري  إليرره املصرررحب حنرر
إكراا زدر أي من إكراا دمرو له وامل اد  ه  الذي يف اي  يفصررفايفه د ر ن أحرر 

 حروفه ام  م م رحبا حن  حيان وحتان وحبمان وا أدلم

(289) 

َوِعْنــَد ُحـــُروِف اَْلَْلـــِق ِللُكــِل ُأْظِهـــَرا )َأ(اَل )هـ(ــــاََج )ُحـ(ـــْكٌم )َعـ(ــــمه )خـ(ــــاَليِه 
 )غُـ(ـفهلَ 

 ررر الت رر دن وال رر ن السرراك ة ل رر  القررراا إذا كرران بعررريتا أحررر حررروف دعرر  أظ
احللو لبعريتا م  ا   اا كان ذلأ يف كلمرة أو كلمترني ب برني حرروف احللرو عوا ر  
هررذه ال لمررا  مررن أه إىل رلررر البيررت وحررروف احللررو  رربعة ذكررر م  ررا  ررتة وبقرر  

، ة وه بعرررر  ررراكن أ رررل واحرررر وهررر  املررر  وإررررا   درررذكرها م رررا ه أتة أوم كلمررر
وه ، مررن أ ررلم( -ود ررأون-م ررا ه يف رر ن إه  رراك ة فمثاهلمررا د ررر اهلمررزب )كرر  رمررن

يف ير   ن  اك ة قب  يتزب يف القررن يف كلمرة عرري د رأون ومثاهلمرا د رر اهلراا )يررف 
مرن حرا  ا( -واحنرر-ومثاهلما د ر احلراا ) حب حاميرة، من هاير إلي م( -م  ا-هاحب
د م رررذ -ود رررر اخلررراا-مرررن دمررر ، )أ عمرررت دلررري م( -عرررني )حقيرررو دلرررى(ود رررر ال، 

ود ر الريني )من ماا -من لزي-و-إن لفتم-و، من لاف -و-وامل خ قة-لاشعة
وق لره لاليره أي مافريه وعفرل ار  عافر  وكأ ره ، مرن عر ( -فسي ري ر ن-عري ر ن

يم دررم أشراحب هبرذا ال رلا إىل املر   أو إىل البعرث ومرازاب كر  بعملره ف رذا ح رم دهر
ويف مرر اد  احلسررن ، )قرر  هرر   بررؤ دهرريم أ ررتم د رره معرفرر ن( ، الريررافلني د رره كق لرره 

، البصري حبإه ا أد ا ال اأ إن هذا امل   قر ف   الر يا فلم دبو لذي لمج فرحا 
ميت عر حيم   كأرا درو ا يف ال  ا  )اي عفلة شاملة للق ا، وما أحسن ق م بع  م 

تفتاح كلا وها   ع  هي  الريافر  هرذا احل رم أي حركره وق له أه ا ، ميت الي ا( 
 فلم درع له قراحبا وه ه اا بعين أدقه ا ا يفعاىل بف له من هذه الريفلة
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ْلبُـُهَما ِميماً َلَدى اْلَيا َوَأْخِفيا َعَلى غُنهٍة ِعْنَد اْلبَـَواِقي لَِيْكُملَ   َوقـَ

براا دعر  إذا التقرت ال ر ن السراك ة أي امل ف  الذي يفقلبان فيه ميما ه  د ر ال
وإذا التقى الت ر دن مر  ، أن ب حب ( -أو يف كلمتني حن -م  الباا يف كلمة حن  )أ ب  م

قلبا ميما ليخ  ال طو هبمرا ، الباا وه د  ن ذلأ إه يف كلمتني حن  ) ي  بصري( 
يف القرررن وه من امليم من خمر  الباا وفي ا ع ة كري ة ال  ن فت  طت بي  ما و  دق  

فيمرا  ون مرن كررلا العررب مرريم  راك ة قبر  ايا يف كلمررة واحررب فلررم خير  إلبرراأ يف 
مث  د رب وم رب ود ر عق  احلروف عري هذه الثلثة دشر وعري امل  ألفى الت  دن 
وال  ن م  بقاا ع ت ما م ا   دستح م في ا البعرر وه القررب م  مرا فلمرا يف  رطت 

 اإلظ راحب واإل عرراا وهر  اإللفرراا و ر اا يف ذلررأ مرا كرران أدطيرت ح مررا و رطا بررني
-إن يفترر ع-أ فسرر م-أ شررأكم-أ ررذحب ال رراأ-يف كلمررة ومررا كرران يف كلمتررني حنرر  )أ ررتم

دلرررى كررر  شررر ا -عفررر حب شررر  حب-أن قرررال ا ملرررو يردرررر-إن ك رررتم-مرررن يررراا عحلسررر ة
وق لررره لررري مل أي لررري مل ب ي ه مرررا وهررر  ها العاقبرررة أي ، أزوايرررا ثلثرررة( -قرررردر

لتررؤم داقبت مررا إىل كمررام أح ام مررا من هررذه ال يرر ه هرر  الرريت هلمررا يف اللريررة وهرر  
اإل عاا يف حروف درمل ن الستة واإلظ احب يف حروف احللو الستة أد ا والقلمج د ر 
الباا واإللفاا يف الب اق  ب اإل عاا بري ة وبريري ع ة ف م  ذكرهرا يف الر هم مرن هرذه 

 ال ي ه وا أدلم

 اإلمالة وبين اللفظينباب الفتح و 
(291) 

ُهْم َواْلِكَساِئيُّ بـَْعَدُه َأَمااَل َذَواِت اْليَاِء َحْيُث أَتصهلَ   َومَحَْزُة ِمنـْ

مررررر  م أي مرررررن القرررررراا كقررررر هلم أ رررررت مررررر  م الفررررراحبأ الشررررر اع أي مرررررن بيررررر  م 
وال سا   بعره م ه ألذ د ه أماه ذوا  الياا دع  املفا  الريت ا قلبرت درن اليراا 
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ازا دن ذوا  ال او وه  املفا  الريت ا قلبرت درن الر او فرايتزأ علصرفة لشر رهتا اح  
دن امل   ف واإلمالة يفق  يف امل  واهلاا والراا وهذا الباب ايعره يف إمالرة املر  
والذي بعره يف إمالة اهلاا والثالث يف إمالة الراا دلى ما  يأة بيا ه ب امل  يف  ن 

ا رب وادلم أن كر  ألر  م قلبرة درن ايا ف را ز إمالت را وهر  أن أ لية وم قلبة وكحبب ز 
يف  ن دي ا أو همرا فرالعني حنر  عع و راحب م مرا مرن البير  والسرري وهرذا ال ر ع يرا ز 

شرراا( والررلا حنرر  -و-اإلمالررة لريررة مطلقررا وقرررااب يف بعرره امل افرر  اآليفيررة حنرر  )يرراا
ملرن مذهبره اإلمالرة وأطلرو  ف ذا ه  الرذي ميرام مطلقرا د رر القرراا، )هرج( و)حبمى( 

ال اظم ذوا  الياا وه  لف  ذوا  الياا وه  لف  دق  دلى ال ربني ومررا ه ال ررب 
)أمرام ال سرا   ، الثاين و  دبني يف  همه احلرف الذي يفق  فيه اإلمالرة ولر  أ ره قرام 

لررذكر احلرررف املمررام وشرررطيه ويتررا  ، ألفررا  حيررث ايا أت ررل(  بعررر إررزب إن يفطرفررت
ايا وك  ره طرفرا أي يف ر ن ها الفعر  وإررا لرص القرراا اإلمالرة برذلأ م ره  ك  ه دن

طرررف وامطررراف حمرر  الترييررري عالبررا واإلمالررة يفرييررري فإ ررا إزالررة املرر  دررن ا ررتقامت ا 
وحترد  هلرا درن خمري را إىل حنر  خمرر  اليراا ولفه را وألرذ هلرا هرذا اه رم مرن أملرت 

أمررا ه ألفررا  اليرراا إن يفطرفررت احرر ازا مررن الرررم  وحنرر ه إذا د يترره دررن ا ررتقامته أي 
لت  ررن املرر  في ررا ، املت  ررطة فق لرره يفعرراىل )و رراحب عهلرره( ميررام وكررذا )فررأ هبم ا( 

واملررر  يف أ ب درررن واو يف ام ررر  وإررررا جيررر ز إمالت رررا لريرررة من الفعررر  قرررر زا   
إ ره ممرام حروفه فري  إىل ذوا  الياا دلى ما  يأة يف شرح ق لره وكر  ثلثر  دزدرر ف

وق له حيث أت ل قام الشيا أي حيث كران اليراا أ رل وهر  أحرر أ رباب اإلمالرة 
قلررت ف ررأن ق لرره ، وأكثررر أ  اد ررا ا ررتعماه وإرررا أميلررت املرر  لترررم دلررى ام رر  

حيث أت ل لر  خمر  التعلي  فإن حيث من ظروف امل ان وإذ من ظروف الزمان 
يرر  حنرر  ق لررأ حيررث يرراا زدررر فررل بررر مررن أتة كرر  واحرررب م  مررا وفي ررا معرر  التعل

إكرامه وإذ لر  فل برر مرن التزامره أي مير  أن اليراا أ رل ا أميلرت و  خيرر  ذلرأ 
خمرررر  اهشررر اض فرررإن هرررذا شررررض مسرررتري  د ررره بق لررره ذوا  اليررراا كمرررا قرررام  ررراحمج 
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التيسري كان إزب وال سا   مييلن ك  ما كان من ام راا وامفعرام مرن ذوا  اليراا 
در  دلى ذلأ ل  ه ما أحبا  بذوا  الياا إه ك  أل  يف قلرمج ايا يف يفث يرة أو ار   و 

أو د ر حب  الفع  إىل املت لم أو عريه فيررل  يف ذلرأ مرا اليراا فيره أ ر  ومرا ليسرت 
وحن ه ما ألفه للتأ يرث ، دتامى( -و-إحرج-و-ديسى-و-ع   وهلذا مث  )م  ى

ممررا املرر  فيرره م قلبررة دررن ايا ف مرر   وحنرر ه، العمررى( -و-)اهلرررج، ب قررام وكررذلأ 
بررني ال رر دني فعرررب د  مررا بررذوا  اليرراا في رر ز أن د رر ن ال رراظم  ررلأ هررذا املسررلأ 
وقسررم ذوا  اليرراا إىل مررا املرر  فيرره أ رر  وإىل مررا املرر  فيرره للتأ يررث و رريأة كرر  
ذلرررأ وجيررر ز أن د ررر ن املررررا  أتكيرررر مرررا يفقررررا أي أن اإلمالرررة ه يفقررر  يف قرااهتمرررا إه 

ث كا ررت اليرراا الرريت ا قلبررت د  ررا املرر  أ ررل وهررذا وإن كرران معل مررا مررن ق لرره حيرر
ذوا  الياا فإن ذلأ ه دقام إه ملا كا ت الياا فيه أ ل فإ ه عري معل ا مرن اللفر  
ب  من قادرب دلم التصررد  فر ص دليره لفهرا وعرفره إدرلا أن اإلمالرة هلمرا ه يفقر  

وإرررا يفقرر  يف ألرر  م قلبررة دررن ايا هرر  ها يف املفررا  الزوا ررر كررأل    ررم وهدررمج 
ال لمة وجي ز أن د  ن املع  حيث أت ل الياا أي مت  ت مت  را كمرا ليرث حب رت 
ال لمررة هبررا ه علرر او فأميلررت املرر  م افقررة للر ررم ف ررذه ثلثررة أويرره يف معرر  هررذا 

 ز أن ال لا إن كان فاد  أت ل فمريا دا را دلى اليراا واملر  فيره لإلطرلق وجير
، يف  ن امل  للتث ية وه  فمري دا ر دلى إزب وال سا   وله وي ران مرن املعراين 

أحررريتا يف امل افرر  الرريت أت ررلها أي أ مررا أ ررل هلررا أ ررل ف رر  مررا  لرر  يف ذلررأ 
والثررراين أن املعررر  ، ام ررر  وال رررابن أمررراهه ب برررني ام ررر  وال رررابن علبيرررت اآلة 

عب اإلمالررة ه ررتيعاهبما م  مررا مررا   دسررت دمج حيررث أت ررليتا أي كررا  أ ررل يف 
عرييتررا ف رر  مررن أمررام شرري ا ف رر  كبرر  هلمررا أو محررريتا يف الريالررمج أي فعممررا ايرر  
ذوا  اليرراا م مررا لرريع مررن مررذهب ما يصرريص أفرررا  مررن ال لررم عإلمالررة مررلف مررا 

هلمرا برني مرا فع  عرييتا كمرا  ر اه ب ه فررق يف إمالرة هرذه املر  امل قلبرة درن اليراا 
هرر  مر رر مة يف املصررح  عليرراا ومررا هرر  مر رر مة عملرر  فررإن مررن ذوا  اليرراا مررا 
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أقصرررا -و-يفررر هه-و-حب رررم يف املصرررح  عملررر  كمرررا يفر رررم ذوا  الررر او حنررر  )طريرررا
وأمرررا احليررراب فلرررم متررر  وإن  ، وعرررري ذلرررأ ، الرررر يا( -و-العليرررا-و-امقصرررا-و-املرد رررة

ألف ررررا حب ررررت واوا يف املصررررح  ومن كا ررررت ألف ررررا م قلبررررة دررررن ايا د ررررر قرررر ا من 
اخلرررلف قرررر وقررر  يف أ ررر  ألف رررا ف قررر  الشرررأ يف  ررربمج اإلمالرررة ف كرررت ودررررم إىل 
الفت  فإ ه ام   وك  مرا أمير  ففتحره يرا ز ولريع كر  مرا فرت  إمالتره يرا زب ب مرن 
فروحبب إمالة امل  حيث متام أن د حى عحلرف الذي قبل ا حن  ال سرب ب إن إزب 

مييلن امل  امل  ر فة عمو راف املرذك حبب حيرث ويرر  إه يف م افر  وال سا   
 لال  في ا بع  م أ له ويف م اف  زا  مع م عريهم ب بني ذا  الياا فقام

(292) 

 َوتـَْثِنَيُة األمْساِء َتْكِشَفها َوِإْن َرَدْدَت ِإلَْيَك اْلِفْعَل َصاَدْفَت َمْنهلَ 

مل  املمالرة املف  مرة مرن  رياق ال رلا أي اهلاا يف يف شف ا لذوا  الياا أو ا
من هرررذا لررر  ثررر  ، يف شررر  لرررأ أ رررل ا إن كا رررت يف ا رررم يفث يرررة حنررر  )قرررام لفتررراه( 

لر  ، )و ل  معه الس ن فتيان( وكذا )فا تحب ا العمى( ، ه قلبت امل  ايا حن  
-دصراه-و- ر ا برقره-و-و)شرفا يررف(-ث يته لقلت دميران وهرذا مرلف )الصرفا

فإن امل  يف ذلأ كله أ ل ا ال او ودث  اي  ذلأ هبا ، ع أحر( أ-و-دصاي-و
وأمرررا املررر  يف امفعرررام في شرررف ا أن يف سرررمج الفعررر  إىل  فسرررأ وإىل خماطبرررأ فرررإن 

م ررأ يفقرر م حبميررت و ررعيت مررلف ،  ررعى( -و-ا قلبررت فيرره ايا أملت ررا حنرر  )حبمررى
 رلرهرررا  درررا ودفرررا ولرررل وبررررا ودرررل وجنرررا فإ رررأ يفقررر م في مرررا  دررر   ودفررر   إىل

ود شررف ا لررأ أد ررا لفرر  امل رراحبع حنرر  درررد  ودعفرر  وحلرر ق فررمري التث يررة حنرر   درر ا 
ودفرر ا واهشررتقاق د شرر  اممررردن حنرر  الرمرر  والسررع  والعفرر  والعلرر  فررإن قلررت مررن 
الة ام اا املمالة ما ه يفه ر التث ية اياه اليت ا قلبت امل  د  ا حنر  احلر ااي ار  

  ة يف املفرر  ويف يفث يرة املفرر  ول رن اللفر  املمرام يف القرررن حاودة فامل  دن ايا كا
ه دث  فلم د ش  هرذا اللفر  يفث يرة ف ير  قرام ويفث يرة ام راا يف شرف ا قلرت ذكرر 
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ذلأ كالعلمة والعلمرة قرر ه يفعرم ول   را يف ربن امكثرر واحلرر دشرم  اعمير  وهر  
وأ رل ا حر اوج دلرى حرر ق له ذوا  اليراا واملر  مرن رلرر احلر ااي مرن ذوا  اليراا 

ف احبب م ه ا  حاودة وه  املبادر دلرى أ رأ لر  قررحب  مرن هرذا فعرل وحب  يفره إىل 
 فسرررأ له رررر  اليررراا حنررر  ح درررت و ررراحمج التيسرررري ذكرررر هرررذا احلررررف مررر  دترررامى 
وأايمى ف ع  اعمي  يف عب فعاىل الذي يفة ذكره وق له  ا فت مر  ل أي مر حب ا 

من طالررمج العلررم د  رر  علعطررن فحسررن أن دعرررب  وهررذه ا ررتعاحبب حسرر ة، لإلمالررة 
كمررا دعرررب دررن كثرررب حتصرريله علررري فيقررام هرر  حباين مررن ،  دررن برييترره ومطل برره عملرر حب  

 العلم ب مث  ذوا  اليا من ام اا وامفعام فقام

(293) 

 َهدى َواْشَْتَاُه َواَْلَوى َوُهَداُهُم َويف أَِلِف اْلَتْأنِيِث يف اْلُكلِِ َميهلَ 

م أ يفق م هردت واش دت وهر اين وهرراين فمثر  بفعلرني وا رني ب ذكرر أن 
إررزب وال سررا   مرريل أد ررا ألرر  التأ يررث يف كرر  م فرر  وقعررت فيرره فق لرره ويف ألرر  
متعلرررو  ررريل أي أوقعرررا اإلمالرررة في رررا ف ررر  مرررن عب ق لررره ذي الرمرررة جيررررح يف دراقيب رررا 

 كر  مرا فيره ألر  التأ يرث أوقعرا  صل  وق له يف ال   برم من أل  التأ يرث أي ويف
اإلمالرة ولررال  إررزب أ ررله يف الرررلاي دلررى مررا يفة وليسررت ألرر  التأ يررث م قلبررة دررن 
ايا وإه ه تري  د  ا  ا يفقرا وإرا هر  مشرب ة عمل قلبرة درن اليراا مير  أ را يفصرري 

قب   فإن قلت ظ ر  فا رب ق له فيما ،ايا يف التث ية واعم  يفق م حبليان وحبليا  
قلرت وملراذا حير ز د  را ، حيث أت ل فإن أل  التأ يث ليسرت أ رل فراح ز د  را 

وه  ممالة هلما كما أن ام لية ممالة هلما فل ويره للحر از إن كا رت ألر  التأ يرث 
 اللررة يف مطلررو ق لرره ذوا  اليرراا وهرر  مم رر ع وإذا   يف ررن  اللررة فررل احرر از و  دبررو 

ين الررريت يفقررررا ذكرهرررا ب ذكرررر اممثلرررة الررريت يف يرررر في رررا ألررر  فيررره إه التأكيرررر أو املعرررا
 التأ يث املقص حبب وه  املمالة فقام
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لَ   وََكْيَف َجَرْت فـَْعلى َففيَها ُوُجوُدَها َوِإْن ُضمه َأْو يـُْفَتْح فـَُعاَل َفَحصِِ

أي وي   أل  التأ يث يف م زون فعلى كي  ير  بفت  الفاا أو ب سررها أو 
السل ج والتق ج وامل يفى ومرفى وإحرج و ريما وذكررج والرر يا والقررىب  ب م ا حن 

وام ثى وكذلأ يف فعاىل ب م الفاا وفتح را حنر  كسراىل ودترامى والتحرو هبرذا البراب 
م  ى وديسى وحيا وه  مذهمج القراا ادتما ا دلرى أ را فعلرى فعلرى وفعلرى والفراا 

حمرر  ألرر  التأ يررث وم رره  رريق م يف فحصررل لرريع برمررز من مرررا ه هبررذا البيررت بيرران 
بعر هذا ودسى أد را أمراه وال رمري حلمرزب وال سرا   ولر  كران فحصرل حبمرز اللرزوا 
بعررر ذلررأ إذا ذكررر مسررألة أن درمررز هلررا أو دصرررح ع ررم القرراحبئ وه يفة ب ررمري مررن 
يفقرا إه إذا كان الباب كله واحرا دلى أ ه دش   دلرى هرذا أ ره  ريذكر التصراص 

ة م افررر  ب قرررام بعررررها وأمرررا فرررحاها وال رررحى والررررىب مررر  القررر ج ال سرررا   إبمالررر
فأماهها ودذكر أد ا ما يففر  به حفص دن ال سرا   ب قرام وممرا أمراهه وي ابره أ ره 
 رح ع م ال سا   وحفص فرل إلبراأ وأمرا بعرر الرمرز فلرم دفعر  مثر  ذلرأ ملرا فيره 

ألفا يف ال ق  ب ذكر أ ما ب أبرم م  ا ، من اإللباأ وأحبا  فحصل عل  ن اخلفيفة 
أماه أشياا ألر   يفرل  يف ال ابن املتقررا مرن ذوا  اليراا ام رلية وه يف فرابن 

 أل  التأ يث ول   ا من املر  ما  علياا فقام

(295) 

 َويف اْسِم يف ااْلِسِتْفَهاِم َأَّنه َويف َمىت َمعاً َوَعسى أَْيضاً َأَمااَل َوُقْل بَلى

مالة يف ا م ا تعم  يف اه تف اا وه  أ  وإن كان قر ا رتعم  أي وأوق  اإل
عري ا تف اا وه  إذا وق  شرطا حن  أ  يفقرم أقرم معرأ إه أ ره يف القرررن لل رتف اا 
-وهلررذا قررام  رراحمج التيسررري أمرراه أ  الرريت  عرر  كيرر  حنرر  ق لرره يفعرراىل )أ  شرر تم(

ل ها مررن أ  املركبررة مررن أن قلررت وعرفرر م مررن هررذا القيررر أن دفصرر، )أيّن لررأ هررذا( 
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فررإن أحرررا ه دترر هم اإلمالررة يف مثرر  ، وهرر  احرر از بعيررر ، وا  ررا حنرر  )أ   مررر هم( 
ذلأ ب قام ويف مأ أي وأوقعا اإلمالة أد ا يف مأ ومعرا حرام مرن إرزب وال سرا   
أي أوقعا معا اإلمالة يف ذلأ أو حام من أيفى ومرأ  عر  أ مرا ا رطحبا يف اإلمالرة 

وقرررررام الشررررريا مررررررا ه أن ألررررر  التأ يرررررث أد رررررا يف ا رررررم ا رررررتعم  يف ، واه رررررتف اا 
وهرر  أ  ومررأ فأمررا أ  ف رران ابررن ماهررر خيترراحب أن د رر ن فعلررى فقررام ، اه ررتف اا 

الراين وز ا فعلى وه  كق هلم ق ا يفلى أي  رردى وليلرة عمرى إذا كران دلرى السرماا 
لررأ فأميلررت و ررص ال حرراب دلررى عرريم وألرر  مررأ م رر م فأشررب ت ألرر  التأ يررث يف ذ

أ ه لر   رى هبرا وبيلرى لث يرا عليراا وهرذا  رحي  ول رن مرن أدرن دلرزا إذا كا رت ألف را 
م  لررة أن يف رر ن للتأ يررث وإرررا وز ررا فعرر  واملرر  ها ال لمررة دلررى أن احلررروف ومررا 
يف من مع اها من ام اا ه دتصرف في ا ب زن وه د هر يف ألفاهتا فر مأ كإىل وبلى 

ب قرررام وأمررراه دسرررى وبلرررى أمرررا دسرررى ففعررر  يفقررر م فيررره دسررريت فرررامل  ،  ذلرررأ يف
م قلبررة دررن ايا ف رر   الرر  يف مررا يفقرررا فلررم د ررن لرره حايررة إىل إفرررا ه علررذكر ول  رره 
يفب   احمج التيسري يف ذلأ فإ ه قام بعر أ  وكذلأ مأ وبلى ودسرى حيرث وقر  

ه ال حرراب زدررم أ ررا حرررف كمررا ولعلرره إرررا أفررر ه علررذكر م رره ه دتصرررف وقيرر  إن بعرر
أطلررررو الزيرررراي  دلررررى كرررران وأل اهتررررا أ ررررا حررررروف  عرررر  أ ررررا أ وا  للمعرررراين الرررريت 
اكتسررربت ا اعمررر  مع رررا وملرررا كفرررت بلرررى يف اعررر اب فررراحبدت برررذلأ اإل رررم والفعررر  
فأميلررت ألف ررا وقيرر  إن ألرر  بلررى أد ررا برر  للتأ يررث وهرر  حرررف حلقرره ألرر  التأ يررث  

وحبب وأ رررل ا بررر  في ررر ز دلرررى هرررذا أن دقرررام ألررر  أ    كمرررا حلقرررت كا التأ يرررث ب
كذلأ وأ ل ا أن ب لر  هذان احلرفان دن مع ايتا املعروف بلح ق ألر  التأ يرث 
هلمرررا إىل معررر  رلرررر فصررراحب أ  دلرررى وزن شرررأ وحب رررت أ  ومرررأ وبلرررى عليررراا وكرررذا 
دسى وديسى وحيا وم  ى وإحلراق املر  يف شر ا مرن ذلرأ علر  التأ يرث بعيرر 

  هرر  قسررم برأ رر ا ف أ رره قررام أمرراه ذوا  اليرراا ام ررلية وعررري ام ررلية ممررا حب ررت برر
ألفرره ايا وعررري ام ررلية دلررى فررربني ألرر  أت يررث وملحررو هبررا ولرر  قررام درر   هررذا 
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، وأ  لل رررتف اا أتيفرررى ويف برررل(  )وم  رررى دسرررى ديسرررى وحيرررا ويف مرررأ، البيرررت 
ا ررت  اللررة يف قسررم اليرراا ل رران أحسررن وأارر  للريررر  ويفبع رراه يف ذكررر دسررى وإن ك

ام ررلية وللصرر ا مررن يزحبفررة العبرراحبب يف ق لرره ويف ا ررم يف اه ررتف اا أ  وال ررمري يف 
أتيفررى لإلمالررة ومررا أبعررر  درر ج أن املرر  يف م  ررى وديسررى وحيررا للتأ يررث فم  ررى 

دليره وديسى معرعن وحيا إن كان دربيا ف ز ه دفع  وال لا يف ال ت املسمى بيحا 
ما حن  ق له يفعاىل )ه مي   في ا وه حيا( وق له )وحيا من حا دن بي رة( وأالسلا 

 ف ز ه دفع  وا أدلم، 

(296) 

 َوَما َرمَسُوا ِبْلَياِء َغرْيَ َلدى َوَما زَكى َوِإَل ِمْن بـَْعُد َحىته َوُقْل َعَلى

ية أي وأماه ك  ما حب م يف املصح  علياا من املفا  وإن   يف ن الياا أ ل
إيفبادرررا للر رررم وم رررا قرررر يفعررر   إىل اليررراا يف  ررر حبب وذلرررأ فرررحى يف امدرررراف وطررره 

-يف وال ازدررررررررا  ويف والشررررررررمع وفررررررررحي ا )ويفلهررررررررا(، )و حي ررررررررا( -)وفررررررررحاها(
ف ذا اي  ما حب م من ذوا  ال او عليراا دلرى ، )و  ى( -)وال حى(-)وطحاها(

ميل ررا إه ال سررا     ، و رر ى( -وطحاهررا-مررا ذكررره يف قصرريريفه الرا يررة ل ررن )يفلهررا
وحررره كمررا يفة وإمالت مررا فررحى يف امدررراف وطرره يفبرر  دلررى لررلف يفة يف رلررر 

فألفاهتا م  ك  را مر ر مة عليراا م قلبرة ، أ فى( -و-حسريفى-و-الباب وأما )ودلأ
درررن ايا عإلفرررافة فق درررت اإلمالرررة في رررا وهرررذا البيرررت ه ده رررر لررره فا ررررب إه يف هرررذه 

اليررراا الررريت ا قلبرررت د  رررا املررر  ليسرررت ع ررر  يف ال لمرررة فلرررم  املفررراظ الثلثرررة فرررإن
يف امدرررراف -فرررحى-يفررررل  يف ق لررره حيرررث أت رررل وده رررر أد رررا فا ريفررره يف إمالرررة 

دلررى قرر م مررن دقرر م إ رره إذا وقرر  دليرره كرران ال قرر  دلررى ألفرره ام ررلية وأمررا عقرر  
ذكره  ال لما  اليت ذكر  أ ا حب ت علياا وه  من ذوا  ال او ف ا ت يفعرف من

فرتعلم إمالتره مررن ، يفتلرى( -و-دررردى-و-أزكرى-و-إمالرة حباوأ اآلج وأمرا حنر  )أ  
البيررت اآلة فإ رره مررن الثلثرر  الزا ررر ب ذكررر أ رره ا ررتث  ممررا حب ررم عليرراا وليسررت اليرراا 



 -246- 

أ له جع كلما  فلرم متر  وهر  ا رم وفعر  وثلثرة أحررف فاإل رم لررج   مير  أ ره 
عررافر وألفرره م  لررة فلررم ميرر  لي ررري مرررج واحرررا  حب ررم عملرر  يف د  رر  وعليرراا يف

ه  من ذوا  ال او فلم مي  يف بي ا دلى ذلأ ، والفع  )ما زك  م  م من أحر أبرا( 
واحلرروف إىل وحرأ ودلرى   متر  من احلررروف ه حر  هلرا يف اإلمالرة بطردرو ام ررالة 

  مرن احلرروف بلرى إرا ه  ل فعرام وام راا فلرم درؤثر في را حب  را عليراا وكر  مرا أمير
واي يف ال رررا وه يف أمرراه إلع ا  ررا دررن اعمرر  فأشررب ت الفعرر  واإل ررم وقرر م ال رراظم 
من بعر حأ الرام من بعر مروحبب وبع  م التراحب فرم ا وقررحب حرذف واو العطر  
من ق له حأ ومع  الر ي ني ظراهر وإذا كسرر  الررام كران التقرردر مرن بعرر ا رتث اا 

  فيما يفقرا أمام ال سا   بعر إزب أي بعر إمالة إزبحأ وكذا مع  ق   أ 

(297) 

 وَُكلُّ ُثلَِثيٍِ ِيزِيُد فَِإنهُه ُِمَاٌل َكزَكهاَها َوأْْنَى َمَع ابـَْتلى

أي ك  لف  ثلث  ألفه دن واو إذا زدر يف حروفه ام  م حرف فأكثر فصاحب  
مرررا  املقررررا ذكرهرررا وذلرررأ  كلمرررة ألررررج أميررر  من واوه يفصرررري ايا إذا ادتربهترررا علعل

-)ويفررردى(-كررالزاي ب يف الفعرر  لررروف امل رراحبدة ورلررة التعردررة وعريهررا حنرر  )يفرفررى(
)فأجناه -)وجنا  ا م  ا(-)وزكاها(-)ويفزكى(-)ودزكى(-)ويفبلى(-)ويفتلى( )ودردى(

-)فلمررا  لررى حببرره( )فمررن ادترررج دلرري م(-)وإذا ابتلررى إبررراهيم حببرره(-ا مررن ال رراحب(
-وأزكرى-وأحبج-ومن ذلأ أفعر  يف ام راا حنر  )أ  ، )من ا تعلى( -()فتعاىل ا
من لفرررر  املافرررر  مررررن ذلررررأ كلرررره يفه ررررر فيرررره اليرررراا إذا حب    الفعرررر  إىل ، وأدلررررى( 

-يفررردى- فسررأ حنرر  زكيررت وحبفرريت وابتليررت وأدليررت وأمررا فيمررا   دسررم فادلرره حنرر 
ا رررا حنررر  أ    فله ررر حب اليررراا يف  ديرررت ودررررديان فقرررر عن أن الثلثررر  املزدرررر د ررر ن

وفعرررل مافررريا حنررر  أجنرررى وابتلرررى وم ررراحبدا مب يرررا للفادررر  حنررر  درفرررى وللمفعررر م حنررر  
درفرى ويفرردى  )وك  ثلثر  مزدرر أملره مثر ، ول  قام ال اظم حبإه ا يفعاىل ، دردى 

عم  أ  اع ذلأ وقر  ص  احمج التيسري وعريه دلى أن ذلأ ، ب أ   م  ابتلى( 
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-و-ادترررج-و-يفتلررى-و-يفررردى-فقررام اإلمالررة شررا عة يف ميررام ويعرر   ررببه الررزاي ب
قلت الرزاي ب يف ، وشب ه ه تقاله علزاي ب إىل ذوا  الياا -جنى-و-أجنى-و-ا تعلى

أولرره إذا كا ررت مفت حررة ظ ررر  الرر او حنرر  درررد  ودتلرر  فررإذا فررمت قلبررت الرر او ألفررا 
ه يررا ز أن  ه فترراح مررا قبل ررا فمررن أدررن  رر ا اليرراا وأدررن الررزاي ب الرريت اقت ررت ذلررأ

يف رر ن حرررف امل رراحبدة فإ ررا م يرر  ب يف حالررة ال ررم وي  هررا يف حالررة الفررت  وال ررم 
والفت  حركتان متقابلتان فليع إمالة هرذا مير  الرزاي ب وإررا مير  أن اليراا ظ رر  
يف املافررر  يف ق لرررأ  درررى قلبرررت الررر او ايا ه  سررراحب مرررا قبل رررا وامل ررراحبع فررررع درررن 

يفررردى أ ررا ايا وأميلررت مرر  أن حب ررم املصررح  ال رررو املافرر  فل ررذا ادتقررر يف ألرر  
واحب  دلى مرا ذكرره يف هرذا البيرت فإ ره ، في ا علياا وق له يفعاىل )فأ هبم ا  ا قال ا( 

 ثلث  زا  وه ميام من ألفه ليست طرفا وه    دش ض الطرف فل ذا وحب  وا أدلم
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ُهَما بـَْعَد َواِوهِ    َوِفيَما َسَواُه ِللِكَساِئي ُميِِلً َوَلِكنه َأْحَيا َعنـْ

أي إذا يرراا أحيررا أو حيررا بعررر الرر او فإ مررا أمرراهه قررام يف التيسررري وايففقررا دعرر  
إذا  ، )وأمررا  وأحيررا( ،  -وحيررا وه حيررا-ال سررا   مرر  إررزب دلررى اإلمالررة يف ق لرره

-و-فأحيرررا بررره-و-كررران م سررر قا علررر او ويففرررر  ال سرررا    ون إرررزب إبمالرررة أحيررراكم
حيررث وقرر  إذا  سررو ذلررأ علفرراا أو   د سررو ه عررري وإرررا ذكررر هررذا البيررت -أحياهررا

ليبرني مررا ا فررر  برره ال سرا   وهلررذا أيفررى لرررف ل رن الرريت لل ررترحبا  وإه فمررا ايتمعررا 
دليه من ذلأ  ال  يف ذوا  الياا ف أ ه قام أماه اعمي  ل رن كرذا وكرذا يففرر  بره 

 به ال سا   من ذلأ وعريه فقامال سا   ب ا ت ر اي  ما ا فر  

(299) 

َفَما أََتى َوَخطَااَي ِمثْـُلُه ُمتَـَقبهلً   َورُْءاَيَي َوالرُءاَي َوَمْرَضاِت َكيـْ

حبلاي فعلى مستث اب مما فيه أل  التأ يث ومرفاب مفعلة من الرف ان يفري  ألف را 
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ليراا يف املافر  إىل الياا يف التث ية واعم  ف   كمريزج ومردى من ألف ا يفرير  إىل ا
حنرر  حبفرريت وذكررر م رر  يف الثلثرر  الزا ررر مرفرراب وكمشرر اب من فررابطه مررا كا ررت 
أل  اإلمالة فيه حبابعة فصادرا فمرفاب مسرتث اب مرن ذلرأ حلمرزب مرلف مزيراب فإ را 
ممالة هلما وق له كي  ما أيفى دع  حن  مرفاب ا ومرفاة ملف الرلاي فإ ه   ميل ا  

حبلاي    ميل ا إه الروحبي د ه كما يفة فل ذا قام وحبلايي والرلاي كي  ما أيفت من 
أي هاكن اللفهتان م  ما بعريتا ممام لل سا   ولطااي مثله أي مثر  مرفراب مييل را  

واإلمالررة يف ألف ررا املررريب ، ولطرراايهم( -لطرراايكم-كيرر  مررا أيفررت حنرر  )لطررااي 
بريرري يترز د رر الفرراا ك ردرة وهررااي مي  الياا قبل ا وم ا مرن ايا م را ار  لطيرة 

ود ر عريه أ ل ا لطاىيا بياا بعرها يتزب فم  م من دق م يتز  الياا كما هتمرز يف 
 حا   فايتم  يتزكن فأبرلت الثا ية ايا فايتم  بعر أل  اعم  يتزب داحبفة يف 
اعمرر  وايا ف يررمج قلررمج اهلمررزب ايا واليرراا ألفررا دلررى قيرراأ قرر هلم مطررااي ومرر  م مررن 

فأماهلرا إرزب وال سرا   -وأمرا احلر ااي-دق م قرمت اهلمرزب وألرر  اليراا ب فعر  ذلرأ
وألف ا دن ايا وه  دلرى وزن لطرااي ومتقربل حرام مرن لطرااي أو مرن فرمري مرفراب 
وجي ز أن د  ن متييزا دلى أن د ر ن متقربل  عر  قبر ه مثر  قر هلم دلرى التمررب مثل را 

أن د ر ن متقبلحبمرزا وكرذا مرا بعرره مرن ق لره زدرا وه ما   من حيرث ا رطلحه مرن 
ليع أمر  مش ل وجيتل والذي أذدت به إىل رلره ود  ن ما يف ك  بيت ملرن حبمرز 

فرررإن قلرررت هررر  يف عب إمالرررة إرررزب وال سرررا   ف ميعررره ه خيلررر  د  مرررا أو درررن ، لررره 
-القر ج-أحريتا وهلذا دذكر ما ا فر  به ال سا   ب درذكر مرا ايففقرا دليره فيقر م مر 

فرل ، فأماهها ولر  كران مرا ادر   بره حبمرزا ملرا  ر  لره هرذا ال رمري إذ يفقررا اادرة 
دتعني من دع   إليه ال مري وكذا دذكر ما يففر  به الروحبي ب دق م ومما أمراهه وذلرأ 

قلررت كرر  هررذا  رحي  معلرر ا أ رره لرريع ، ممرا درررم دلررى أن ق لره قررر اجنررل لرريع برمرز 
  طلحه د هم ذلأ وا أدلمبرمز يف  فع اممر ول ن من حيث ا

(300) 
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 َوَُمَْياَُهُوا أَْيًضا َوَحق تـَُقاتِِه َويف َقْد َهَداِن لَْيَس أْمُرَك ُمْشِكلَ 

يف رم دمرررررران ووافرررررو إرررررزب ، )يف اعاثيرررررة وحرررررو يفقايفررررره( -)أحبا   ررررر اا حميررررراهم(
م ه حب رم ، ال سا   دلى إمالة اموم في ا وه  ق له يفعاىل )إه أن يفتق ا م  م يفقية( 

علياا يف اموم ويف الثاين عمل  فايفب  الر م في ما وكليتا من ذوا  الياا وام   
يف أوم ام عاا و ر ابه يف البيرت بريرري ايا من قررااب ال سرا    ، )وقر هران( ، يفقية 

كذلأ والبيت متزن علقبه وقيرره بقرر احر ازا مرن الرذي يف رلرر السر حبب )قر  إ ر  
فررإن ذلررأ ممررام حلمررزب وال سررا   معررا دلررى ، ر )لرر  أن ا هررراين( هررراين( ويف الزمرر

 أ ل ما والياا في ما  بتة إبااد م

(301) 

 َويف اْلَكْهِف أَْنَساِن َوَمْن قـَْبُل َجاَء َمْن َعَصاِن َوَأْوَصاِن ِبَْرمَيَ جُيَْتلَ 

-ومررررن قبرررر  ال  رررر  يرررراا يف إبررررراهيم )ومررررن دصرررراين(، أحبا  )ومررررا أ سررررا يه( 
 يف مرو وجيتل ليع برمز، أو اين علصلب( )و 

(302) 

 َوِفيَها َويف طس آََتِنَ الهِذي اَذْعُت بِِه َحىته َتَضوهَع َمْنَدالَ 

مرلف ، )ركين ا( -دردرر( )أكين ال تراب(-أي ويف مرو وال مر  لفر  )ركين
اىل )وإذا يرااهم الذي يف ه   فإ ه ممام هلما وق له أذدت به أي أفشيته من ق له يفعر

أي أفشرر ه واملرررا  أين ي ررر  علرر ص دلررى ، أمررر مررن اممررن أو اخلرر ف أذادرر ا برره( 
إمالته و  أ ر ذلأ ول ن يف اللف  إش ام م ه إن كان فعر  هرذا قبر  هرذا ال رلا 
فأدن ذكره وإن كان ما فعله إه هبذا ال لا   يفص  هذه العبراحبب من حرو مرا د  ر  

للمخاطرمج وهرذا   دعلمره بعرر إه مرن هرذا العبراحبب فرإن يراز  بره الرذي د ر ن معل مرا
ذلأ في بري  أن جي ز أن دقام يرااين الرذي أكرمتره ود ر ن إكرامرأ لره   دعررف إه 
مرررن هرررذه اللفررر  وهرررذا ه جيررر ز فال يررره يف هرررذا أن دقرررام الرررذي مفعررر م فعررر  مقررررحب 
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الررذي ويف رررع حمررذوف إحرررج ك يرره وهرر  م رراحبع ه مررا  ويفقررردر ال ررلا لررذ هررذا 
أذدت به ل   يفت ر ع أ رت أي يففر ح حبا حرة دملرأ مشرب ا م رره وامل ررم  ر ع مرن 

 الطيمج وم ف  يف بل  اهل ر د سمج إليه العطر وقي  امل رم الع   اهل ري

(303) 

َتلَ   َوَحَرُف َتَلَها َمْع َطَحاَها َويف َسجى َوَحْرُف َدَحاَها َوَهي ِِبْلَواِو تـُبـْ

، حبب الشرمع )و ر ى( يف و)ال رحى( و) حاهرا( يف  ر  ، وطحاهرا( -)يفلها
يف وال ازدا  وأشاحب بق له وه  عل او إىل دلة ا تث اا إزب هلرا وهر  كر ن ألف را درن 
واو ومررا يفقرررا كا ررت ألفرره دررن ايا ومعرر  يفبررتل يترررب وإرررا حسررن إمالت ررا لل سررا    

 ررا حب ررت ك  را حباوأ ري فأميلررت يفبعرا لررذوا  اليرراا ف ر  مررن عب إمالررة إلمالرة وم
يف املصررح  عليرراا كأل اهتررا مررن ذوا  اليرراا فلمررا أحلقررت هبررا كتابررة طلبررا للمشرراكلة 

 أحلقت هبا إمالة لذلأ وا أدلم

(304) 

 َوَأمها ُضَحاَها َوالضُّحى َوالرِِِب َمَع اْلُقوى فََأَما اَلَها َوِِبْلَواِو ََتَْتلَ 

  احلشرررين إذا يززيفررره يرررتل أي  تررر  وحتصررر  مرررن قررر هلم التليرررت اخلرررام وهررر
وقطعته أمام إزب وال سا   هذه امحببعة وإن كا ت من ذوا  ال او من أوا ل ا إمرا 

وال رررم يف الثلثرررة البررر اق  وهررر  -الررررع-م رررم ا أو م سررر حب فال سرررر يف واحرررر وهررر 
حباوأ ري ومن العرب من دث  ما كان هبرذه الصرفة عليراا وإن كران مرن ذوا  الر او 

فرررراحب مرررن الررر او إىل اليررراا م رررا ألررر  حيرررث ثقلرررت احلركتررران  فيقررر م حببيررران وفرررحيان
مررلف املفترر ح اموم قررام م رر  مررذهمج ال رر فيني أن دث رر ا مررا كرران مررن ذوا  الرر او 
م م ا اموم أو م س حبب علياا فأماه دلى أ   مرذهب ما م مرا ك فيران و  دعتررب 

ومما أمراهه أوالرر ري مرا  ام   وإرا أفر ه ال اظم علذكر وإن كان  الل حتت ق له 
كمررا يفة من م رره مررا لرريع برررأأ ردررة وهرر  الرررع وليبررني أن اعميرر  مررن ذوا  الرر او 
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والق ج ا  ق ب وه  حبأأ ردة يف )وال  م( و  دبو دليه إه ذكر العل ول  ه ملا كان 
وأمررا ، ارر  دليررا وقررر قلبررت الرر او يف دليررا ايا  رراحب كأ رره مررن ذوا  اليرراا وا أدلررم 

 فلم حيت  إىل ذكره م ه ممام هلما دلى أ ل ما، لز  علزاي وال  ن فمن ذوا  الياا ا

(305) 

 َوُرؤاَيَك َمَع َمثْـَواَي َعْنُه َِلَْفِصِهْم َوَُمَْياَي ِمْشَكاٍة ُهَداَي َقِد اَْنلَ 

ايررر  مرررا يف هرررذا البيرررت يففرررر  إبمالتررره الرررروحبي درررن ال سرررا    ون أيب احلررراحب  
 دمرررو الررروحبي واهلرراا يف د رره يفعرر   إىل ال سررا   وأحبا  وحبلاي  وحفررص هرر  ا ررم أيب

امل ررراف إىل ال ررراف وهررر  يف أوم د  ررر   ون امل ررراف إىل اليررراا واملعررررف علرررلا 
ف ما لل سا   ب ماله كما يفقرا وذكرر م ر  وعرريه أن أع احلراحب  وافرو الرروحبي يف 

 اي ففرر  د  رر  إمالررة الرررلاي حيررث وقعررت فلررم دسررتثن امل رراف إىل ال رراف وأمررا مثرر
فالررذي يففررر  برره الررروحبي هرر  امل رراف إىل اليرراا  ون ق لرره ، )إ رره حبيب أحسررن مثرر اي( 

فأمررام الثلثررة إررزب وال سررا   دلررى ، )ومثرر اهم( -)ومثرر اكم(-يفعرراىل )أكرمرر  مثرر اه(
امل ررراف إىل اليررراا يف رلرررر ام عررراا  ون ، أ رررل ما يف إمالرررة ذوا  اليررراا )وحميررراي( 

يف ال ر حب وويره إمالت ررا ،    ب مالره كمرا  ربو و)مشر اب( فرذا  لل سرا، )وحميراهم( 
هررج ففر   ر حبب البقررب -ال سرب بعر امل  املريم أد را كمرا متير  العررب هرلم وأمرا

-وهررررراها-أحبا  امل رررراف إىل اليرررراا  ون امل رررراف إىل عريهررررا حنرررر  )فب ررررراهم، وطرررره 
 وحن ه فذلأ ممام حلمزب وال سا  ، واهلرج( 

(306) 

 ُه َأَواِخُر آٍي مها بِطه َوآِي اْلنهْجِم َكْي تـَتَـَعدهالَ َوِمها َأَماالَ 

أي أوالرررر ري القرررررن الرررذي يفرررراه بسررر حبب طررره ممرررا أمالررره إرررزب وال سرررا   دلرررى 
ام رر م املتقرمررة وري ارر  ردررة كتمررر ومترررب ومررا  عرر  الررذي وبطرره  ررلت ا كمررا يفقرر م 

ر اآلاي  ممررا ايعرره ها درفررت مررا علررراحب أي الررذي في ررا أحبا  املفررا  الرريت هرر  أوالرر
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ال لمة   اا في ا امل قلمج دن اليراا وامل قلرمج درن الر او إه مرا  ربو ا رتث اله مرن أن 
-و-فرر  ا-و-يتسررا-إررزب ه ميليرره فأمررا املرر  املبرلررة مررن الت رر دن يف ال قرر  حنرر 

فررل متررام م ررا ه يفصررري ايا يف م فرر  مررلف مل قلبررة دررن -دزمررا-و-دلمررا-و- سررفا
عررر  املبررر  للمفعررر م يف قلرررمج فيررره ألفرررا  الررر او ايا فرررأل  الت ررر دن كرررأل  الررر او فرررإن الف

وأمرررا امل ررر ن مرررن ، اث ترررا دشررررب ( -إه أن خيافرررا-التث يرررة ه إمالرررة في رررا حنررر  )فخا تايترررا
ففرر  املرر  امل قرر ف دلي ررا لررلف يفة ، و رررج( -و رر ج-املقصرر حب حنرر  )هرررج

الر  م ب برني ح مرة ذلرأ ذكره يف رلر الباب ب قام وري ال  م أي أوالر  ر حبب و 
فقرررام كررر  يفتعرررره دعررر  حباوأ اآلي فتصرررري دلرررى م  رررا  واحرررر وهرررذه ح مرررة يفرررر  
اإلمالرررة أ سرررمج هلرررا م  رررا من الفرررت  د ا رررمج يف كررر  امل افررر  املمالرررة وعريهرررا فرررإن يف 

فررإن قلررت أحبا  ، أوالررر اآلج مررن السرر حب املررذك حبب مررا ه ميررام ولرريع في ررا مررا ه دفررت  
الرر او بررذوا  اليرراا يف اإلمالررة   دررتم لرره هررذا من إررزب ا ررتث   علتعرررد  إحلرراق ذوا 

أحببعررة م افرر  مررن حباوأ اآلج فلررم ميل ررا فلررم د ررن يف إمالررة البرراق  يفعرررم ولرر    ميرر  
اعميرر  حصرر  التعرررم دلررى أين أقرر م   د ررن لرره حايررة إىل ذكررر إمالررة أوالررر اآلي 

يراا أ رل وحب را وقرر  رص من اي  ذلأ قر دلم ممرا يفقررا مرن الق ادرر مرن ذوا  ال
دلى ذوا  الر او م  را فلرم دبرو م  را شر ا وهلرذا   دتعرر  كثرري مرن املصر فني لرذكر 
هررررذه السرررر حب وه ذكرهررررا  رررراحمج التيسررررري فررررإن قلررررت في ررررا حنرررر  )وأن حيشررررر ال رررراأ 

قلررت مررن ق لرره ومررا حب رر ا عليرراا وقررر  ب  ررا دليرره ب ، فررحى( فمررن أدررن يفعلررم إمالترره 
 ق  الس حب فقاموكذلأ العلى ب ذكر ع

(307) 

 َويف الشهْمِس َواأَلْعلى َويف اللهْيِل الضُّحى َويف اقْـَرَأ َويف َوالنهاِزَعاِت ََتَيهلَ 

 

(308) 

َهاُل َأفْـَلْحَت ُمْنِهلَ   َوِمْن ََتِْتَها ُثُه اْلِقَياَمِة يف اْلَمَعارَِج اي ِمنـْ
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ي هرذه السر حب أد را وال رمري يف ال مري يف متيل للمذك حب ومرا ه متي  أوالرر أ
ومرن حتت را لل ازدرا  أحبا   ر حبب دربع واعرراحب واجملرروحب  رفة م  ر ف حمرذوف كق لرره 

أي ويف  ر حبب مرن حترت ال ازدرا  ب يف القيامرة ، يفعاىل )وما م ا إه له مقراا معلر ا( 
ب يف املعاحب  أي ويف   حبب  أم  ا   أه يفرج كي  ذكر ما قبل ا وما بعرها لرف 

 ملة هذه الس حب إحرج دشر م  ا أحبب  هلت اإلمالة أوالر رايهتا كل ا لقب هلا يف ف
واللير  -والشرمع وفرحاها- رب  ا رم حببرأ امدلرى-لذلأ وه  )والر  م إذا هر ج

و ب    حب  للت اإلمالة يف بعه رايهتا وه  اليت يفقب  اإلمالرة وهر  ، إذا دريشى( 
ب اإلمالرررة يف ، اقررررأ ع رررم حببرررأ طررره واملعررراحب  والقيامرررة وال ازدرررا  ودررربع وال رررحى و 

اعميرر  لرريع بعرررها فررمري مؤ ررث إه يف  رر حبيفني والشررمع وال ازدررا  أمررا والشررمع 
فا رررت دمج فرررمري املؤ رررث أوالرررر رد رررا وأمرررا ال ازدرررا  ففي رررا اممرررران مرررريفني و  يف  
راي  يف رلررررهن ألررر  مقصرررر حبب  سرررقا إه يف هررررذه السررر حب وامل  ررررام ال ثرررري اإل ررررام 

أ لررت الريرر  إذا ،   اإلبرر  امل  رر  ومرر  ل أي مرر حب ا أو معطيررا إذ دقررام واإل ررام إدرررا
أدطيتررره وا تصرررمج دلرررى احلرررام ف أ ررره   ج  فسررره أو ايررر  مرررن دعلرررم العلرررم وحرررروف 

أ رره قررام   ررلى ا دليرره و ررلمالقررررن وحبوااييفرره الثابتررة مررن ذلررأ وقررر  رر  دررن ال ررت 
 لريكم من يفعلم القررن ودلمه وا أدلم

(309) 

ُهْم َتَسبُّلِ  رَمى  )ُصْحَبٌة( َأْعَمى يف اإِلْسراِء ََثنًِيا ِسًوى َوُسًدى يف اْلَوْقِف َعنـْ

اي  ما يف هذا البيت إمالرة  رحبة وهر  مرن ذوا  اليراا و ررج مرن أ رردت 
يف ال    م ما م ر  ن ويفبر  إمالت مرا ، الش ا إذا أيتلته وه ميام )  ج و رج( 

وامحبيرر  اإلمالررة دلررى مررا    فررحه إن شرراا ا يفعرراىل يف ال قرر  دلررى لررلف يفة 
، )أن در    ررج( -)م ا   ر ج(-)ف   يف اآللرب أدمى(-وأحبا  )ول ن ا حبمى(

وهررذه امحببعررة معلرر ا إمالت ررا حلمررزب وال سررا   مررن الق ادررر املقرمررة وإرررا ذكرهررا بعررر 
شررعبة وإرررا  ذلررأ مل افقررة أيب ب ررر دررن دا ررم هلمررا في ررا وكرران مي  رره أن دقرر م حبمررى
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درم د ه ل فا مرن وهرم أن ذلرأ خمرتص بشرعبة وهرذه دا يفره يف مثر  ذلرأ دلرى مرا 
قلرت أظرن ، قام الشيا وق لره يفسربل أي حتربع دشرري إىل ثب يفره ،  يت   فيما بعر 

مع رراه أبيحررت إمالترره درر  م مررن  رربلت املرراا فتسررب  من عررريهم   دسررب  إمالترره وهرر  
ق  د  م واإلفر اع مرن أ راا اإلمالرة وإررا لرب أدمى فما بعره أي إف اع ذلأ  

قرحب  افذوف هبا لتذكري ال مري فيه ويف اإل راا يف م ف  احلرام دامل را امل راف 
در  م ، )و ر ج و ررج( ، افذوف أي إمالة أدمى يف حرام ك  ره يف اإل رراا   يرا 

 يفسب  وحبمى  حبة أي أماله  حبة وا أدلم

(310) 

 َز يف ُشَعَرائِِه َوَأْعمى يف اإِلْسرا )ُحـ(ـْكُم )ُصْحَبٍة( َأِوالَ َورَاُء َتراَءى )فـ(ـَا

اهلرراا يف شررعرا ه يفعرر   دلررى الررراا أو لفرر  يفرررااا من كرر  واحررر م  مررا يف السرر حبب 
املذك حبب ف   كق لأ علا زدر يف  احبه ولف  يفرااا وز ه يففاد  ففيه ألفان بي  ما يتزب 

م قلبة دن ايا فإذا وقر  دلي را أميلرت الثا يرة حلمرزب  اموىل زا رب والثا ية ها ال لمة
وال سا   دلى أ ل ما يف إمالرة مرا كران مرن املفرا  مرن ذوا  اليراا طرفرا عرري أن 
إزب جيع  اهلمزب بني بني دلى أ له وأفاف إىل ذلأ أن إمالة امل  اموىل جملاوحبب 

ق لررره يفعررراىل )فلمرررا يفرررراا  الثا يرررة ف ررر  مرررن عب إمالرررة اإلمالرررة وهلرررذا   ميررر  الرررراا مرررن 
ملا   يف ن في ا إمالة يفس   ذلأ وليست امل  أ لية م قلبة دن ايا ب  ، الف تان( 

هر  زا رررب م را ألرر  يففادر  و  جياوحبهررا كسرر فررل إمالرة في ررا وه  هرر إىل ك  ررا بعررر 
مرررراه -ال رررراحب-و-يفرررررج-حباا والعرررررب يفستحسررررن إمالررررة املرررر  قبرررر  الررررراا وبعرررررها حنرررر 

عري ذلرأ وهلرذا أماهلمرا أبر  دمررو من املر  يف كر  ذلرأ إمرا م قلبرة  يفستحس ه يف
والراا ، وأبصاحبهم( -وبشرج-حن  )يفرج-دن ايا أو ه  أل  أت يث أو ماوحبب ل سر

املفت حة مت   اإلمالة إه أن د ير أحر أ باب اإلمالة ب من فروحبب إمالة املفرني يف 
مزب املسر لة برني ألفرني ممرالتني وهر  يف  فسر ا يفرااا إمالة الراا واهلمزب قبل ا فبقيت اهل

ممالرررة فت ررراوحب  أحببعرررة أحررررف ممالرررة يف ال قررر  فرررإذا و رررلت  رررقطت املررر  الثا يرررة 
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ل يررر   السررراكن بعررررها فبطلرررت اإلمالرررة يف اهلمرررزب وبقيرررت إمالرررة املررر  اموىل والرررراا 
ة املرر  قبل ررا حلمررزب وحررره فعرررب ال رراظم دررن ذلررأ إبمالررة الررراا من مررن فررروحبهتا إمالرر

بعررررها وهرررر  دبررراحبب  رررراحمج التيسررررري و  درررذكر ذلررررأ يف عب اإلمالرررة برررر  يف  رررر حبب 
إبمالرة فتحرة الرراا وإذا وقر  أيفبع را اهلمرزب ، الشعراا فقرام إرزب )فلمرا يفرراا اعمعران( 

فأماهلا م  يعل ا برني برني دلرى أ رله فتصرري برني ألفرني ممرالتني اموىل أميلرت إلمالرة 
ميلررت إلمالررة فتحررة اهلمررزب أه يفرررج كيرر  درررب دررن إمالررة املفررني فتحررة الررراا والثا يررة أ

إبمالة ما قبل ما مازا ويعل ما أ رلني يف ذلرأ واحلرو د رع ذلرأ وهر  أن مرا قبر  
املفني أميل إلمالة املفني يفبعا هلما والتعبري بذلأ يف الراا أقررب م ره يف اهلمرزب من 

هلرا كمرا يفة يف عب يفرقيرو الررااا   الراا يف اعملرة قرر أميلرت حيرث ه ألر  مراوحبب
يف ال    وبه قررأ إرزب أمرام الرراا واملر  بعررها وقرر  ر ز ال راظم ، يف )حباا القمر( 

أد ا هبذه العباحبب فيه ه ا دن إمالة امل  الذي بعر الراا إبمالة الراا فقام وحباا يفررااا 
)وحبأج -  )حباا ك كبرا(فاز أي إف اد ا أو فراا عإلمالرة ودررب يف  ر حبب ام عراا يف حنر

دررن إمالررة املرر  إبمالررة اهلمررزب فقررام ويف يتررزه حسررن وقررام وقرر  يف اهلمررز ، القمررر( 
لل  م  أن اهلمز ل   ر  دن املر    يفقر  فيره إمالرة أبررا وإررا أمالره مرن أمرام يف 

 هرررا إىل ام رر  و  دعتررر بعرراحب  حررذف املرر  للسرراكن ، ال  رر  يف )حباا القمررر( 
يف حنرر  هررذا يف رلررر هررذا البرراب وملررا   د ررن هررذا املررذهمج يف قرررااب و رريأة ال ررلا 

ب  اقتصر دلرى إمالرة الرراا فعر  مثر  ذلرأ يف )يفررااا اعمعران( ، إزب يف )حباا القمر( 
اموم يف  رر حبب اإل ررراا فأمالرره ، يف ال  رر  فأمررام الررراا  ون اهلمررزب وأمررا )أدمررى( ، 

ما  بو إما اعا بني اللريتني وإما لفرق أب  دمرو م افقا لصحبة ولالف م يف الثاين ك
ذكررروه وهرر  أن الثرراين د ررره أفعرر  التف رري  ف ررأن ألفرره   دقرر  طرفررا هفتقرراحبه إىل مررن 
املقرحبب و ا  ذلأ م ه من العمى اجملازي وه  دم  القلمج  ون احلقيق  الذي ه  

لررب دمى العني فل ذا ب  أفع  م ره أي مرن كران يراهل للحرو يف الرر يا ف ر  يف اآل
أي   وأف  ومن أماهلما أو فتح ما   ج بي  ما وإن التلفرا يف املعر  من املر  
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في ما دن ايا وهلم أن دق ل ا ليع الثاين أفع  يفف ري  بر  هر  ا رم فادر  مرن العمرى  
كاموم أي من كان أدمى يف الر يا دن احلو ف   أدمى أد ا يف اآللرب ود ر هذا 

كاموم وجير ز أن د ر ن حقيقرة كمرا يف ق لره يفعراىل جي ز أن د  ن من العمى اجملازي  
يف طه )وحنشره د ا القيامة أدمى قام حبب   حشريف  أدمى وقر ك رت بصرريا( ف رذا 
 لي  دلى أ ه دمرى العرني إذ كران بصرريا هبرا قبر  ذلرأ و  د رن املرذك حب بصرريا بقلبره 

م دميرررا وقرررام  ررربحا ه يف رلرررر  ررر حبب اإل رررراا )وحنشررررهم دررر ا القيامرررة دلرررى ويررر ه 
فقرر م ال رراظم أوه لرريع برمررز وإرررا هرر  بيرران مل فرر  أدمررى ف رر  مررن ، وب مررا و ررما( 

يفتمة بيان احلرف املختل  فيه وه  حام من أدمى أي وإمالة أدمى أوه يف اإل راا 
ح م  حبة ف   من القبي  الذي ياا الرمز فيه مت  طا يف أث اا التقييرر كمرا  ب  را 

ه  احب واقصر م  م رعفة وقرر فصر  ال راظم  سر لة يفررااا دليه يف شرح اخلطبة مث  ق ل
)وادمرى يف اه ررا أو ه ، بني لفه  أدمى يف اإل راا ول  ايفصل ل ان أوىل فيق م 

في ن الرمرز مدمرى بعرر كمرام قيرره بق لره ، وحباا يفرااا عإلمالة فصل(  ح م  حبة
رااا فراز واهلمرز هلرل وا أوه ول ه أن يتزب يفررااا ه مترام إه يف ال قر  لقلرت وحباا يفر

 أدلم

(311) 

 َوَما بـَْعَد رَاٍء )َشـ(ـاَع )ُحـ(ـْكًما َوَحْفُصُهْم يـَُوايل ِبَْجَراَها َويف ُهوَد أُْنزالَ 

ح مرررا متييرررز أي مرررا وقررر  مرررن املفرررا  بعرررر حباا فقررر  شررراع ح مررره يف اإلمالرررة 
ر الراا حبأي ليع هلا يف وذلأ ملا ذكريفه من ماوحبهتا للراا قام ال سا   للعرب يف كس

عريه وحبوج دن أيب دمرو أ ه قام أ حبكت أ حاب ابن ماهر وهم ه د سرون شي ا 
أي أمررام ذلررأ إررزب وال سررا   ، ويفرررج( -أفرر ج-و-مررن القررررن إه حنرر  )ومررا أ حبا 

وكبع رم حفرص يف ، القمرر( -و-ال صراحبج-و-اشر ج-و-وأب  دمرو ومثاله )ذكرج
ه   و  مي  عريه وهر  وإرزب وال سرا   دقراو را بفرت  املريم   يف   حبب، إمالة )مرد ا( 

كما يفة يف الس حبب وعريهم عل م وأمرا إمالرة ألر  مر راها فلحمرزب وال سرا   دلرى 
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أ رررل ما م رررا درررن ايا و   ررراوحب حباا وق لررره دررر ا  أي دتررراب  وويررره ال رررلا وحفرررص 
 وال ررر   ررر اب دررر الي م ف قررر  ال رررمري مرررن دررر ا  إىل حفرررص فقرررام وحفصررر م دررر ا 

ويع  يف هذا البيت اإلمالة ملا بعر الراا وه  امل  دلى ما ذكر  أن هذا ه  احلو 
مراز ، يف التعبري دن ذلأ وإمالة الراا قب  املر  يفبر  هلرا ومرا ذكرره يف إمالرة )يفررااا( 

 وا أدلم

(312) 

ُهْم َوالنُّوُن )َضـ(ــْوُء )َسـ(ــًنا َنََى )َشـ(ـْرُع يُـ)ْمٍن( ِِبْخِتَلٍف َوُشْعَبٌة يف ااِلْسَرا وَ 
 )تـ(ـلَ 

شررررع ميرررن م رررا درررن ايا واملشررر  حب درررن الس  ررر  الفرررت  -أنج-أي إمالرررة ألررر 
ووافق ررم شررعبة دلررى إمالت ررا يف  رر حبب اإل ررراا  ون فصررلت فل ررذا قررام وهررم أي وهررم 

حبة وشعبة أمال ا اليت يف  بحان وإرا احتا  إىل ق له وهم ملا ذكر ه يف ق له حبمى  
و  دق  شعبة ب قام وال  ن دع  إمالة ال  ن من أنج أماهلرا للر  وال سرا   مير  
إمالررة مررا بعرررها وهرر   رربمج مررن أ ررباب اإلمالررة وأ ررباب اإلمالررة الرريت دررذكرها أهرر  
العربية ه  ا قلب امل  دن الياا أو دن كسررب أو ماوحبهترا ل احررب م  را أو إلمالرة 

وه ،  راحب( -وه-حبمرى-وه-ذا احلرف فلم دقررأ )هررجو  يف  ذلأ للقراا يف عري ه
حنرر  ذلررأ يف هررذه الطرررق املشرر  حبب وق لرره وال رر ن مبترررأ وفرر ا  رر ا لررربه أي وإمالررة 
ال  ن ف ا أي ذا  ف ا أي هلا ويه ظاهر م  ا وأفافه إىل الس ا ومع اه ال  ا 

عرر ويفرل لررب ب، (  )ك لم    رخر لطره السري  مرن در ، هلتلف اللفهني حن  
لرررب ومع رراه يفبرر  أي أميرر  يفبعررا ملررا بعررره ه بطردررو ام ررالة وجيرر ز  صررمج فرر ا  رر ا 
بق لرره يفررل ود رر ن يفررل وحررره لرررب املبترررأ والث رراا دلررى هررذا إلمالررة مررا بعررر ال رر ن وا 

 أدلم

(313) 
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 ِإاَنُه )لَـ(ـُه )َشـ(ـاٍف َوُقْل َأْو ِكَلَُهَا )َشـ(ـَفا َوِلَكْسٍر َأْو لَِياٍء ََتيهلَ 

أي إلمالته  لي  شاف وه  أن ألفه م قلبة دن ايا من أ  يفيفى  ع  رن د رني 
 )أملا د ن   أن يفق   دماديت، ري حان حيني وم ه ق م الشادر ف م  بني اللريتني 

وأ ر  أ  ، وقرام ا يفعراىل )أ  يفن للرذدن رم ر ا( ، وأدر  دن ليلى بلى قر أ ليا( 
قبل ررا قلبررت ألفررا فقررام أ  الطعرراا يف  إ ا إذا بلررغ حررام أ  حتركررت اليرراا وا فررت  مررا 

ال  رر  فمعرر  ق لرره يفعرراىل عررري  ظررردن إ ه أي عررري متحي ررني وقررت   رر ه وإ حباكرره 
فأمرام ألرر  إ ه هشرراا مرر  إرزب وال سررا   وأمررا كليتررا يف  ربحان ف يرره إمالررة ألفرره  

لررلا بي  مررا كمررا كسرررب ال رراف إن قل ررا إن املرر  م قلبررة دررن واو وه د ررر  ح ررز ا
أمالررت العررررب دمررا  وإن قل رررا ألفرره درررن ايا فهرراهر فل رررذا قررام ول سرررر أوليرراا متررريل 

وم را دلرى وزن ، وقياأ هذا أن متام كلترا إذا وقر  دلي را مرن ق لره )كلترا اع ترني( 
فعلرررى د رررر قررر ا قرررام الرررراين يف كتررراب اإلمالرررة جيررر ز إمالت رررا مشررربعة وعرررري مشررربعة يف 

ة القراا وأه  ام اا دلى القر م اموم دعر  دررا اإلمالرة وا مذهمج من يفقرا ودام
وذكر م   أد ا في ا الر ي ني وإررا احترا  ال راظم إىل ذكرر اإلمالرة يف كلمرة  ، أدلم 

كليتا ل فا من دررا  ل هلرا يف قادررب ذوا  اليراا دلرى ق ل را إ را مرن ذوا  الر او 
و إزب وال سا   دلى إمالت را عرييترا و  يفر م علياا ف ص دلي ا لذلأ وإه فلم د اف

و  دذكر من ق له حبمرى  رحبة إىل هاه را إه امل افر  الريت وافق مرا دلرى اإلمالرة في را 
فررل ا رررحبا  هلررا فيمررا يفقرررا ، عرييتررا ممررا لرر  يفركرره ه  رررحب  فيمررا  رربو وأمررا )حباا يفرررااا( 

 ف ص دلي ا حلمزب وحره وا أدلم

(314) 

 ْْيَ َبْْيَ َويف َأرَاَكُهْم َوَذَواِت اْلَياَلُه اخْلُْلُف مجُِِلَ َوُذوا الرهاِء َوْرٌش بَ 

شرع دبني مذهمج وحب  دن  فر  واير  إمالتره يف القرررن برني برني إه اهلراا مرن 
فإ ا إمالة حم ة دلى ما  يأة يف أوم   حبب د  ع و فة إمالة بني برني أن ، )طه( 
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قرر م يف يتررزب بررني دررنب إ ررا بررني لفهرر  د رر ن بررني لفهرر  الفررت  واإلمالررة اف ررة كمررا يف
ف رررذا ه رررا ه هررر  فرررت  وه إمالرررة ، اهلمرررز وحررررف املرررر فرررل هررر  يترررزب وه حررررف مرررر 

وأكثررر ال رراأ ممررن  ع ررا قرررااهتم أو بلري ررا درر  م دلفهرر ن هبررا دلررى لفرر  اإلمالررة اف ررة 
وجيعلرر ن الفرررق بررني اف ررة وبررني بررني حبفرر  الصرر   عف ررة ولف رره بررني بررني وهررذا 

ظرراهر فررل أثررر لرفرر  الصرر   ولف رره يف ذلررأ مررا  امررت احلقيقررة واحرررب وإرررا  لطررأ
الرير  متييز حقيقة اف ة من حقيقة بني بني وه  ما ذكر ه فلف  الص   بني بني 
ده ر دلى   حبب اللف  ب قيو الرار  وقر أطلو العلماا دلى يفرقيو الرار  لف  بني 

قرررام ، ايف ررراحه ه حيترررا  إىل شررراهر برررني فررررم دلرررى مرررا ذكرررر ه وإن كررران اممرررر يف 
وقررام يف ،  رراحمج التيسررري ادلررم أن وحبشررا كرران مييرر  فتحررة الررراا قلرريل بررني اللفهررني 

عب اإلمالررة وقرررأ وحب  ايرر  ذلررأ بررني اللفهررني فعرررب يف البررابني بعبرراحبب واحرررب فرررم 
ه دلى احتا  احلقيقة في ما وكذا ذكر يف كتاب اإلمالة ه  وأب  الطيمج ابن علب ن قبلر

ومعرر  قرر هلم بررني بررني وبررني ، ومعرر  ق لرره وذو الررراا وحب  أي دقرررله وحب  بررني بررني ، 
واللفهان يتا الفت  واإلمالرة أي برني هرذا وبرني هرذا وهر  معر  قر م ، اللفهني واحر 

م ررر  هررر   ررر   برررني  ررر يفني وح رررى ابرررن م رررران درررن للررر  قرررام  عرررت الفرررراا 
قرررام ، وأفررررض إرررزب يف ال سرررر  ال حررر ي حيرررا ابرررن زاي  دقررر م أفررررض دا رررم يف الفرررت 

قررام للرر  فقلررت لرره ومررن دطيررو هررذا قررام  ، وأحررمج إىل أن يف رر ن القرررااب بررني ذلررأ 
كذلأ د بري  أن يف  ن القرااب بني الفت  وال سر مث  قرااب أيب دمرو حبإه ا وإررا 

قلررررت  رررررق ، درررر   ذلررررأ مررررن د كرررره ملررررا ه دقرررررحب دليرررره م رررره أمررررر  ررررعمج شررررردر 
س ة ال اأ يعلره كاإلمالرة اف رة وفرقر ا بي  مرا برفر  الصر   ولصع بته علمج دلى أل

، ولف ه وه  لطأ وأ ر   مرا ده رر فيره إمالرة برني برني الرراا ف ر  يف حنر  )ذكررج( 
ودرر  ال رراظم بق لرره وذو الررراا مررا كا ررت املرر  ، أشررر بيررا  فرراف م ذلررأ وابررن دليرره 

وهر  الرذي وافرو أبر  دمررو ، القررج( -و-املمالة املتطرفة فيره بعرر الرراا حنر  )قرر  ررج
وإررزب وال سررا   يف إمالترره يف ق لرره ومررا بعررر حباا شرراع ح مررا وه درررل  يف ذلررأ مررا 
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فإ رررا ليسرررت  تطرفرررة ول   رررا واحب ب دلرررى إطلقررره فإ ررره   ، بعرررر حباا )يفررررااا اعمعررران( 
دقيرها عمل  املتطرفة كما   دقير ألفا  ذوا  الياا يف أوم الباب وأما ق له يفعراىل 

فعررن وحب  فيرره وي رران الفررت  وبررني بررني والفررت  حبوادررة املصررردني ، لرر  أحباك ررم كثررريا( )و 
لبعررر املرر  دررن الطرررف ل ثرررب احلررروف املتصررلة هبررا بعرررها وال ي رران يرراحباين لرره يف 

قررام يف التيسررري وهرر  الررذي ه ، ذوا  اليرراا والصررحي  ويرره بررني بررني ودليرره امكثررر 
وهرر  الصررحي  الررذي دؤلررذ برره حبوادررة د يررر  ررص ملفرره د رره وقررام يف م فرر  رلررر 

ولرريع دردررر ال رراظم بق لرره ذوا  اليرراا يصرريص احل ررم عملفررا  امل قلبررا  ، ويفررلوب 
دن الياا فإن إمالة وحب  أدم من ذلأ فراموىل إلره دلرى ذلرأ ودلرى املر ر ا عليراا 
 مطلقا مما أماله إزب وال سا   أو يففر  بره ال سرا   أو الرروحبي د ره أو زا  مر  إرزب

و ل  يف ذلأ ، إ ه( -و-أنج-و-أدمى-و-وال سا   يف إمالته عرييتا حن  )حبمى
-و-مرأ-و-ما فيه أل  التأ يث من فعلرى وفعراىل كير  حتركرت الفراا وكرذلأ )أىل

-ومزيررراب-لطرررااي-وكرررذا-يفرررردى-و-وكررر  ثلثررر  زا رررر كرررر )أزكرررى، بلرررى( -و-دسرررى
وقر  ص ، ( هراي-و-حمياي-و-مث اي-و-كي  أيفت-والرااي-وحو يفقايفه-ويفقاب

دلرى ذلررأ كلرره أبرر  دمرررو الررراين يف كترراب اإلمالررة مفرقررا يف أب ابرره وكشررفت امبرر اب 
اليت فيه ذوا  ال او مما ياز  إمالته حلمزب وال سا   أو ال سا   وحرره ف يريفره   

-و-يفلهرررررا-وأمرررررا-كليترررررا-وه-مرفررررراب-وه-درررررذكر لررررر حب  برررررني برررررني يف )مشررررر اب
-و- رررعى-و-عررر  املعتررر  الرررلا حنررر  )أةفسررراق ا يف عب ف، طحاهرررا  -و- حاهرررا
وقرررام يف رلرررره وقررررأ  فررر  البررراب كلررره دلرررى حنررر  مرررا يفقررررا مرررن ،  ررر ى( -و-ق رررى

اهلتلف د ه يف ذوا  الياا وأقرأين ابن علب ن لر حب  بفرت  اير  ذلرأ إه مرا وقر  
م رره حبأأ ردررة يف  رر حبب أوالررر رد ررا دلررى ايا ولرريع بعررر اليرراا ك ادررة مؤ ررث فإ رره بررني 

يف  رر حبب ، قلررت فخررر  مررن مررذهمج ابررن علبرر ن أن وحبشررا مييرر  ) رر ى(  ،اللفهررني 
، وال حى م ه حبأأ ردة وليع يف رلرها هاا وه ميي  ) حاها(و)يفلها(و)طحاها( 

وميير  اعمير  دلرى الروادرة اموىل و   فر  ذلررأ أد را يف البيرت اآلة وأمرا مرا كسررر 
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  دلرررى إمالتررره وهررر  أولررره أو فرررم مرررن ذوا  الررر او وهررر  الرررذي ايففرررو إرررزب وال سرررا 
ففيررره  هرررر فرررإن الرررراين اررر  يف عب ، القررر ج( -و-الررررع-و-ال رررحى-و-)فرررحاها

واحرررر مرررن كتررراب اإلمالرررة ذكرررر ام ررراا املقصررر حبب يف القرررررن  ررر اا ا فرررت  أوهلرررا حنررر  
-أو ا  ررررررم حنرررررر  )اهلرررررررج، والررررررز ( -أو ا  سررررررر حنرررررر  )الرررررررع، فتاهررررررا( -و-)اهلرررررر ج

 فرررر  ايرررر  ذلررررأ دلررررى مررررا يفقرررررا مررررن  وقررررام يف رلررررره وقرررررأ، والقرررر ج( -وال ررررحى
واقرأين ابن علب ن ل حب  ما كران مرن ذلرأ فيره حباا أو ، اهلتلف د ه يف عب فع  

وق  حبأأ ردة و  دتص  هبا فمري مؤ ث بني اللفهني وما درا ذلرأ إبلرلص الفرت  
قلررت فحصرر  ل ررا مررن ظرراهر ممرر ع ذلررأ أن حباوأ اآلج ممررا ه هرراا فيرره متررام بررل ، 

وما فيه اهلاا من حباوأ اآلج كالذي ه هاا فيه ، الق ج( -و-ل حى)كا، للف 
، ب اهرررا( -و-ويلهرررا-يفلهرررا-و-مرررن عرررري حباوأ اآلج ففيررره ال ي ررران كرررر )فرررحاها

وا ررتخرا  ذلررأ مررن كترراب التيسررري مشرر   فإ رره ذكررر ذوا  اليرراا ب قررام وقرررأ وحب  
ى هرراا فإ رره ايرر  ذلررأ بررني اللفهررني إه مررا كرران مررن ذلررأ يف  رر حبب أوالررر رد ررا دلرر

هرذا مرا   د رن يف ذلررأ ، أللرص الفرت  فيره دلرى لرلف بررني أهر  ام اا يف ذلرأ 
يف عررري ، ذكرررج( -كمررا مييرر -حباا دعرر  فإ رره مييلرره بررل لررلف بررني بررني حنرر  )ذكراهررا

حباوأ اآلج وه   ال  يف ق له وذو الراا وحب  برني برني ب ذكرر  راحمج التيسرري مرا 
-و- حاهررا-و-كلمررا  مررن ذوا  الرر او ) رر ىيففررر  ال سررا   إبمالترره وفيرره أحببرر   

وذكررر يف الفصرر  بعي رره مررا ايففقررا دليرره مررن إمالررة ، مرفرراب( -وفيرره-طحاهررا-و-يفلهررا
ب قرررام وقرررر يفقررررا مرررذهمج وحب  يف ذوا  اليررراا ، كليترررا( -و-الررررع-و-)ال رررحى

أحررريتا أن دردررر أ رره فعرر  يف هررذا الفصرر  مررا فعلرره يف ، وهررذه العبرراحبب حتتمرر  مع يررني 
-و-الرررررع-كمررررا مييرررر -كليتررررا-و-ا فيلررررزا مررررن ذلررررأ أ رررره مييرررر  )مرفررررابذوا  اليررررا
، و  أحبه يف كتاب اإلمالة ذكر لر حب  إمالرة في مرا ،  حاها( -و-  ى-و-ال حى

والثاين أن دردر أ ه أمام من هذا الفص  ما كان من ذوا  الياا كمرا يفقررا فيلرزا مرن 
ذكررر  دباحبيفرره مررن كترراب  ذلررأ أن ه مييرر  ذوا  الرر او يف حباوأ اآلج وه الرررع وقررر
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اإلمالة وه  يفقت   إمالرة ذلرأ ب ذكرر  راحمج التيسرري مرا ا فرر  الرروحبي إبمالتره ب 
فرإن أع دمررو ووحبشرا دقرر ره ، قام وفت  الباق ن ذلأ كله إه ق له دز وي  )حبااي ( 

وه  ممالرة لر حب  ، هراي( -و-حمياي-وه-بني بني دلى أ ل ما و  دستثن )مث اي
ا مررن ذوا  اليرراا فأدمرر  دلررى مررا ذكررره يف كترراب اإلمالررة فإ رره بررني فيرره بررني بررني م رر

فمماهن إذ أ مرا ، العليا( -و-مذهمج وحب  يف ك  فص  وعب وحرف وأما )الر يا
من عب فعلرى إه أ مرا مرن ذوا  الر او و  در را عليراا فرل مي رن إ لاهلمرا يف ق لره 

وه حب رررا وإررررا يترررا م  رررا إحلاقرررا فرررإن وذوا  اليرررا فإ مرررا ليسرررا مرررن ذوا  اليررراا أ رررل 
ف ذا البيرت والرذي بعرره ، ألف ما أل  أت يث يفري  ايا يف التث ية واعم  وا أدلم 

مرررن مشررر ل  هرررذه القصررريرب وا رررتخرا  مرررذهمج وحب  م  مرررا  رررعمج ه  ررريما إذا 
أحبدرررر فررربن م افررر  ال فررراق واخلرررلف وقرررر حتيل رررا يف إ لرررام كثرررري ممرررا أمالررره يف ق لررره 

يررا عدتبرراحب ام رر  والر ررم واإلحلرراق وأمررا كرر  مررا أمالرره مررن ذوا  الرر او ف رر  ذوا  ال
فإ رره لرريع برررأأ ردررة ، حبأأ ردررة  رريأة بيا رره وشرررحه يف البيررت اآلة إه لفرر  )الرررع( 

ويف إمالته  هر دن وحب  دلى ما  م دليه كلا الرراين يف كتراب اإلمالرة ول  ره  رص 
ان من ذوا  ال او يف ام اا وامفعرام حنر  يف كتاب إجياز البيان دلى أن اي  ما ك

-لرل-و-مرفراب ا-و-شفا يررف-و-  ا برقه-و-دصاي-و-الرع-و-)الصفا
فررر حب  خيلرررص الفرررت  يف ، مرررا زكرررى( -و-درررل-و-  -و-بررررا-و- درررا-و-دفرررا-و

)وأن حيشررررر ال رررراأ -وكررررذا- رررر ى-و-ايعرررره إه مررررا وقرررر  رلررررر ردررررة حنرررر  )ال ررررحى
 د ر ال ق  وا أدلم، فحى( 

(315) 

 َولِكْن رُُءوُس اآلِي َقْد َقله فـَْتُحَها َلُه َغرْيَ َماَها ِفيِه فَاْحُضْر ُمَكمهلَ 

دعرر  أن حباوأ اآلج ه جيررري في ررا اخلررلف املررذك حب برر  قراايفرره هلررا دلررى ويرره 
واحر وه  بني اللفهني ودرب دن ذلأ بق له قر ق  فتح ا دع  أ ره قللره بشر ا مرن 

الة بني بني علتقلي  يف م اف  كق له ووحب  اير  البراب كران اإلمالة وقر درب دن إم
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مقلل والتقلي  يا م فيصرل وقلر  يف ير   ودرن دثمران يف ال ر  قلرل وأحبا  برراوأ 
اآلج ايرر  مررا يف السرر حب املررذك حبب اإلحرررج دشرررب  رر اا كرران مررن ذوا  الرر او أو مررن 

إررررا   جيررر ا ويررره ذوا  اليررراا وقرررر  رررص الرررراين دلرررى ذلرررأ يف كتررراب إجيررراز البيررران و 
الفت  في ا إحبا ب أن يفتفو ألفاظ ا وه خيتل  ما دقب  اإلمالة م  ا وذلأ أن م  را مرا 

وذا  ممرام لر حب  برل لرلف فرأيرج البراق  مرراه ، ال ربج( -و-فيه حباا حن  )الثرج
ليأة اعمي  دلى رن واحر ب ا تث  من ذلأ ما فيه هاا أي عري ما فيه لف  هاا 

وهذا التقردر أوىل من أن دق م يفقرردره عرري مرا ، طحاها( -و-ب اها-و-هاحن  )ذكرا
هاا فيه أي ما فيه هاا عملر ملا دلزا يف ذلأ من قصر املمررو  واهبترراا عل  ررب مرن 
عررري فررروحبب إىل ذلررأ وم رره درر هم أد ررا ا ررتث اا مررا فيرره مطلررو اهلرراا فيرررل  يف ذلررأ 

قررام الشرريا ، ا املرررا  هرراا فرمري املؤ ررث وإررر، ذكرراهم( -و-هراا املررذكر حنرر  )يفقرر اهم
وذلررأ ، وهرر  د قسررم دلررى ثلثررة أقسرراا مررا ه لررلف د رره يف إمالترره حنرر  )ذكراهررا( 

ومراه لرلف د ره يف فتحره حنر  )فرحاها( ،  ال  يف ق له وذو الراا وحب  بني برني 
قلررت ، ومررا فيرره ال ي رران وهرر  مررا كرران مررن ذوا  اليرراا ، وشررب ه مررن ذوا  الرر او ، 

الشيا عريه يف ذلأ ود ري أ ه   ج برني اير  مرا فيره اهلراا  ر اا كا رت ألفره  ويفب 
درررن ايا أو واو في ررر ن يف اعميررر  وي ررران وقرررر يفقررررا مرررا  م دلرررى ذلرررأ مرررن كرررلا 
الررراين يف كترراب اإلمالررة وقررام أد ررا يف ال ترراب املررذك حب التلرر  الرررواب وأهرر  ام اا 

،   رج )والشررمع وفرررحاها( دررن وحب  يف الف ا رر  إذا كرررن دلررى ك ادررة املؤ رررث حنرر
فررررأقرأين ذلررررأ أبرررر  احلسررررن دررررن قراايفرررره إبلررررلص الفررررت  ، وبعرررره رج )وال ازدررررا ( 

وكررذلأ حبواه دررن وحب  أإررر بررن  رراح وأقرأ يرره أبرر  القا ررم وأبرر  الفررت  دررن قرااهتمررا 
قلررت ، إبمالررة بررني بررني وذلررأ قيرراأ حبوادررة أيب امزهررر وأيب دعقرر ب و او  دررن وحب  

فيه فمري املؤ ث وعريه من حباوأ اآلج أن امل  يف )فحاها(  ويه املريادرب بني ما
وحنرررر ه ليسررررت طرفررررا لل لمررررة حيصرررر  إبمالت ررررا مشرررراكلة حباوأ اآلج برررر  املشرررراكلة ، 

حا لة ب مري املؤ ث فلم يف ن حاية إىل إمالة امل  قبله فصاحب  ال لمرة كريريهرا 
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-و-حاهاممررا لرريع برررأأ ردررة ف رررج في ررا اخلررلف ومررن  رر ج يف اإلمالررة بررني )فرر
قصررر قرر ب املشرراكلة عإلمالررة وفررمري املؤ ررث فتقرر  املشرراكلة طرفررا وو ررطا ، ال ررحى( 

وق له فاح ر م مل أي ه يفريمج د ه فاملذك حب م م  البيان في  ن م مل مفعر ه 
برره أي اح ررر كلمررا م مررل أو د رر ن التقررردر اح ررر حبيررل م مررل يف هررذا العلررم 

 مرررررر  امو رررررراف كمرررررراه شرررررررديا معتررررررا ا دف مرررررأ إايه أي ه يفقتررررررر وه يفقلررررررر إه م
فال مام املطلو إرا هر  ا درز وير  وجير ز أن د ر ن م مرل  عرت مصررحب حمرذوف 
أو حرررراه أي اح ررررر ح رررر حبا م مررررل أي ه يف ررررن حافرررررا ببررررر أ عا بررررا بررررذه أ 
ولرراطر  أو اح رررر يف حرررام ك  رررأ م مررل أي  ملترررأ مرررن القلرررمج والقالرررمج وا 

معر  قصرره مرن هرذه املعراين لصرع بة فربن مرذهمج وإرا قام ذلأ دلى أي ، أدلم 
وحب  ه ا فأشاحب إىل يفف مه والبحث د ه وإلقاا السم  ملا دق له اخلبري به وقر يلرص 
مرن ممر ع مررا يفقررا أن وحبشرا مييرر  برني اللفهرني كرر  ألر  بعرر حباا وحباوأ اآلج عررري 

ويف ذوا  اليرراا ، املؤ ثرة بررل لرلف ويف املؤ ثررة اخلاليرة مررن الرراا ويف كلمررة )أحباك رم( 
-وه-كمشرر اب-وه-كررل-وه-ا قررلع أو حب ررا أو إحلاقررا لررلف وه مييرر  )مرفرراب

من مم ع ما يفقرا إمالته وعق  ما يفقررا لر حب  دلرى التفصري  املرذك حب ووقر  ، الرع( 
اآلج  ررر ج  )وذو الرررراا وحب  برررني برررني ويف حباوأ،   يف فررربن ذلرررأ بيتررران فقلرررت 

، كرل والررع مرفراب مشر اب أيترل(    رم وذي اليرا للف رم)هبرا وأحباك، اللة حتصل( 
 فذكر أوه ما مييله بل للف ب ما فيه وي ان ب ما امت عت إمالته وا أدلم

(316) 

َم ِللَبْصِري ِسوى رَاَُهَا اْعَتلَ   وََكْيَف أََتْت فـَْعَلى َوآِخُر آِي َما تـََقده

-و-بفرررت  الفرراا حنرر  يفقررر جأي وأميرر  ميب دمرررو بررني برررني فعلررى كيرر  أيفررت 
-و-أو ب رررم ا حنررر  احلسررر -ديسرررى-و-أو ب سررررها حنررر  إحررررج-حيررر -و-شرررأ

وكررذا أوالررر اآلج مررن السرر حب املقرررا ذكرهررا ودطرر  ذلررأ دلررى قرررااب وحب  -م  ررى
فعلم أ ا بني اللفهرني فرل درزام يف ذلرأ إىل أن درذكر اإلمالرة حلمرزب مثر  مرا أ ره قرام 
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   ألرر و  درذكر اإل عراا فحملرت دليره إىل أن وإ عاا عا اعزا ودط  دلي ا مسرا
قرام ودرع أظ ررر ودطر  املسررا   إىل رلرر البراب وإرر  اعمير  دلررى اإلظ راحب وق لرره 
 رر ج حبايتررا ادررتل أي  رر ج مررا وقرر  مررن عيب فعلررى وحباوأ اآلج علررراا قبرر  املرر  

)ومرا حترت الثررج( -)حب رل ا يفر ج(-)هررج وبشررج(-)وما ك را ظراملني(-حن  )ذكرج(
فإ ره مييلره إمالرة حم رة دلرى مرا يفقررا لره ، )وقرر لراب مرن افر ج( -حبب ألررج(و)مآ

من ذلأ يف ق له وما بعر حباا شراع ح مرا فال رمري يف حبايترا دعر   دلرى فعلرى ودلرى 
رلررر ري مررا يفقرررا وقصررر لفرر  الررراا فررروحبب كمررا قصررر اليرراا مررن ق لرره وذوا  اليالرره 

 ن املرر  فيرره للت بيرره من اخللرر  ويف اررل فررمري دعرر   دلررى اخللرر  وجيرر ز أن يف رر
معرر  اخللرر  وي رران ف أ رره قررام وي رران اررل كمررا قررام ذلررأ يف عب املررر والقصررر 
وق له ادتل ال مري فيه دا ر دلى الراا أي ادتل يف اإلمالرة أو دعر   دلرى اإلفر اع 
أي ادتلت اإلمالة فيه ف ا رت حم رة وقرر التلر  يف  ربعة م افر  مرن يفلرأ السر حب 

ه فيبرر  مررذهمج أيب دمرررو ووحب  دلررى ذلررأ اموم يف طرره )ولقررر أهرر  حبأأ ردررة أا 
درررررها الشررررام  وحررررره والثرررراين في ررررا أد ررررا )هررررذا إهل ررررم وإلرررره ، أوحي ررررا إىل م  ررررى( 

، درها املرين اموم وال  يف والثالث في ا أد ا )فإما يفيفي  م م  هرج( ، م  ى( 
درها الشام  واخلامع ،   دعرها ال  يف والراب  يف وال  م )فأدر  دن من يف ىل( 

  دعرها املرين والسا أ يف واللي  )إه ابترياا ويره ، يف وال ازدا  )فأما من طريى( 
  دعرررها بعرره أهرر  العررر  وهرر  علررن والسرراب  يف اقرررأ )أحبأدررت الررذي ، حببرره امدلررى( 

يف  رر حبب والليرر  برررأأ ردررة ، يفرك ررا الشررام  ولرريع ق لرره )فأمررا مررن أدطررى( ، د  ررى( 
قيرر  هرر  أفعرر  وقيرر  هرر  فعلررى وق لرره ، )أوىل لررأ فررأوىل( -)فررأوىل هلررم(وق لرره يفعرراىل 

والتلرر  ، هرر  مفعر  ولريع فعلرى قرام م ر  ، يفعراىل )در ا ه درير  مر ىل درن مر ىل( 
، فمررذهمج الشرريا أ رره بررني اللفهررني وعررريه دقرر م علفررت  م رره دفعرر  ، د رره يف )حيررا( 

ف ر  دفعر  بررل ، مرن حر (  وأمرا حنر  )وحيررادليره السرلا قلرت دعر  حيرا ا رم ال ررت 
 ودصلى( فادلم ذلأ-خيشى-و-للف )كيسعى
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(317) 

َلىَت َأَّنه َواَي َحْسَرتى )َط(ـَوْوا وَعْن َغرْيِِه ِقْسَها َواَي َأَسَفى اْلُعلَ   َواَي َويـْ

دعرر  أن الررروحبي دررن أيب دمرررو أمررام هررذه ال لررم امحببرر  بررني بررني وهررذا احل ررم 
 دمرو البصري  فسه ل  ه قام من طردو أه  العراق م ق م يف التيسري وعريه دن أيب

ويفلأ طردو الروحبي قام ومن طردو أه  الرقة علفت  دع  طردو الس    وحبوج د ه 
وإمالرررة الثلثرررة الباقيرررة وهرررذه طردرررو أيب احلسرررن ابرررن ، فتح رررا وحبوج فرررت  )اي أ رررفى( 

ا وأحلق را هبرا درن أل اهتر، علب ن ووالره أيب الطيرمج فل رذا الترزم ال راظم )اي أ رفى( 
أحبا وا اي أ فى كذلأ وكأ ه أشراحب بق لره طر وا إىل ذلرأ أي طر وه و  ده رروه إظ راحب 
عررريه ف قرر  فيرره الررتلف كثررري ب قررام ودررن عررري الررروحبي قسرر ا دلررى أ رر هلم فتميرر  
، حلمرررزب وال سررررا   من اعميرررر  مررررن ذوا  اليرررراا حب ررررا وقررررر يفقرررررا ال ررررلا يف )أ ( 

م قلبرررة درررن ايا وام ررر  إفرررافة هرررذه ، أ رررفى( -و-حسرررريفى-و-واملررر  يف )ودلرررأ
ال لما  إىل ايا املت لم ومتي  ل حب  بني اللفهني دلى أ له يف ذوا  اليراا مرلف 
د ه وافت  للباقني وإن كان ظاهر ما يف التيسرري أن وحبشرا ه مييل را م ره ذكرر مرذهمج 

ق ن إبلرلص أيب دمرو ب قرام وأمرام ذلرأ إرزب وال سرا   دلرى أ رل ما وقررأه البرا
الفت  يف اي  ما يفقررا وق لره العرل  رفة هلرذه ال لمرا  أي هر  العرل ولر  قرام واي 

فررإن قلررت إرررا درررم د رره لرر ل دلترربع ، أ ررفى دلررى ل رران أحسررن م رره لفرر  القررررن 
قلررت زام ، ودرر هم أن دلررى مررن الررة ال لمررا  املمالررة وأن التقررردر واي أ ررفا ودلررى 

ى أن دلرررى ه مترررام  رررلم ا اإللبررراأ ل  رررا  قررر م هرررذا اإللبررراأ ب صررره فيمرررا  ررربو دلررر
اإللباأ أد ا واق  يف ق لره العرل فإ ره مرن ألفراظ القرررن أد را فيقرام لعلره أحبا  والعرل 
ولفررر  العرررل ه خيرررتص الرررروحبي إبمالتررره برررني اللفهرررني بررر  ذلرررأ ميب دمررررو ب مالررره 

حبمرز ل راف  يف ول حب  م ما حبأأ ردة ب إ ه دلتبع أد ا من ويه رلرر م ره در هم أ ره 
 واي أ فى ويف  ن ال او يف اي أ فى للفص  وا أدلم

(318) 
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 وََكْيَف الثُّلَِثي َغرْيَ زَاَغْت ِبَاِضٍي َأِمْل َخاَب َخاُفوا طَاَب َضاَقْت فـَُتْجِملَ 

أي وكيرر  أيفررى اللفرر  الررذي دلررى ثلثررة أحرررف مررن هررذه امفعررام العشرررب الرريت 
مافررية فأمل ررا حلمررزب وكل ررا معتلررة العررني واإلمالررة  يفة ذكرهررا بشرررض أن يف رر ن أفعرراه

واقعة يف و ط ا ملف ما يفقرا كله فإن اإلمالرة كا رت واقعرة يف الطررف وكل را مرن 
ذوا  اليرراا إه واحررر وهرر  لرراف أ ررله لرر ف فأميرر  ميرر  ال سرررب الرريت كا ررت يف 
 الرررر او ومن اخلرررراا قررررر يف  سررررر يف حنرررر  لفررررت إذا حب    للفعرررر  إىل  فسررررأ أو إىل
خماطبأ كما يف سر أوا   أل اهتا لذلأ ومن امل  قر يف قلمج ايا إذا ب  الفع  ملا 

وزدررر يف املررام وحبدررن دلررى قلبرره ،   دسررم فادلرره حنرر  ليرر  زدررر )ويررن د م ررذ   رر م( 
ذكر يف هذا البيت أحببعة من العشرب وه  لاب ولاف وطاب وفاق ومثر  علفعر  

لرررراف ا وعمللحررررو برررره كا التأ يررررث يف  اجملررررر  يف لرررراب وطرررراب واملتصرررر  عل ررررمري يف
فررراقت وا رررتث  مرررن هرررذا لفهرررا واحررررا يف م فرررعني وهررر  زاعرررت يف امحرررزاب وص 
ومع  ق له وكي  الثلث  أي   اا ايفص  به فمري أو حلقته كا أت يث أو  رر  درن 

لاف ا -و-ذلأ أي أمله دلى أي حالة ياا بعر أن د  ن ثلثيا حن  )ولاف ودير
واح ز علثلث  دن الرعد  فإ ه ه مييله وه  )فأيااها ، بعل ا(  لافت من-دلي م

واملرررا  علثلثرر  ه ررا أن د رر ن الفعرر  دلررى ثلثررة ، أزا  ا قلرر هبم( ه عررري -املخررا 
أحررف أ ر م والرعدرر  مرا زا  دلررى الثلثرة يتررزب يف أولره  ون مررا زا  يف رلرره فررمري 

وإن كا رررت ، أزا  ا قلررر هبم( - ميررر و -أو دلمرررة أت يرررث فل رررذا أمرررام حنررر  )لافرررت
درب احلروف يف ك  كلمة أحببعة فإن اهلمزب مق مة للف  الفع  ملف التاا وال او يف 

واح ز بق له  اف  دن عرري الفعر  املافر  فرل ميير  )خيراف ن ، لاف ا( -و-)لافت
  وحن ه وه دتصر حب املر، ما يفشالون( -وه-ياف-وه-ولاف ن إن ك تم-وه-حبهبم

يف م رراحبع عقرر  امفعررام العشرررب برر  يف قلررمج في ررا ايا حنرر  خييررمج دطيررمج وا ررتث  مررن 
املاف  أد ا زاعت كما م ى اعا بني اللريتني إه أ ه يف التيسري قام زا  يف الر  م 

وزاعررر ا يف الصررر  ه عرررري وكرررذا قرررام م ررر  وقرررام الرررراين يف كتررراب اإلمالرررة أمرررا زا  ، 



 -268- 

ويف الر  م والصر  فأمررا ، وإذ زاعرت امبصراحب( ف ملتره ثلثرة م افر  يف امحرزاب )
فررل لررلف يف فتح مررا وا ررتث  ، يف ص )أا زاعررت( ويف الصرر  )أزا  ا قلرر هبم( 

ابررن شرررد  يف اعميرر  مررا ايفصرر  بترراا أت يررث و  دسررتثن ابررن الفحرراا ذلررأ وطرراب يف 
وأزا  ، أيااهرررا( -)وإررررا   ميررر -القرررررن م فررر  واحرررر )مرررا طررراب ل رررم مرررن ال سررراا(

فيفا من يف إمالة ذلأ ثقل من ي ة احنراحب اللفر  بعرر يترزب ب  رع  ه إىل مثل را ي
وإىل حرررف ا ررتعلا ف رر  مشرربه ب ررزوم وا  والصررع   م رره فررالتري ايفصررام اللفرر  دلررى 

هن املر  يف ، دشراا( -و-  ن واحر كما خيتاحب الس ن كرذلأ وإررا   مير  )خيراف
وه د  سررر ، التقررردر )خييرر  ودشرريأ(  امل رراحبع مررن هررذدن الفعلررني مفترر ح ام رر  إذ

أوله إذا حب  الفع  إىل املت لم واملخاطمج وه يف قلمج ألفره ايا إذا بر  ملرا   دسرم فادلره 
وق له  اف   ، ملف املاف  يف هذه ال ي ه كل ا فل ذا أمام املاف   ون امل احبع 

الشررعر قررام  كسررر اليرراا و   ررا وهررذا هرر  ام رر  ول  رره مرر و  ه يفة إه يف فررروحبب
وويره ال رلا مرا  لرذف اليراا وإبقراا ، (  )في ما جيازدن اهل ج عري ماف ، يردر 

والفاا يف فت مل حبمز حلمزب و صمج الفع  ، الت  دن دلى كسر ال ا  يف الرف  واعر 
إبفررماحب أن بعرررها يف يرر اب اممررر يف ق لرره أمرر  وهرر  مررن أارر  إذا فعرر  اعميرر  ب 

 ب فقامذكر عق  امفعام العشر 

(319) 

 َوَحاَق َوزَاُغوا َجاَء َشاَء َوزَاَر )فُـ(ـْز َوَجاَء اْبُن ذَْكَواٍن َويف َشاَء َميهلَ 

ف ذه جسرة أفعرام ويفقررا أحببعرة والعاشرر يفة يف البيرت اآلة والفراا يف فرز حبمرز 
إررزب أد ررا ب ذكررر أن ابررن ذكرر ان وافررو إررزب يف إمالررة ألرر  يرراا وشرراا وزا  دلررى مررا 

يف البيررت اآلة ووي رره للرر  هررذه امفعررام الثلثررة مررن حررروف اه ررتعلا قبل ررا  يفة
وبعرررررها مررررلف السررررتة الباقيررررة فررررإن ثلثررررة م  ررررا حرررررف اه ررررتعلا يف أوا ل ررررا وهرررر  

وواحر -زا -و-حاق-واث ان حرف اه تعلا يف رلريتا ويتا-طاب-لاف-لاب
مت ررر  اإلمالرررة إذا  وحرررروف اه رررتعلا-فررراق-حررررف اه رررتعلا يف أولررره ورلرررره وهررر 
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وق له ، وليت امل  قبل ا أو بعرها يف ام اا فت  ب ا ابن ذك ان أد ا يف امفعام 
يرراا مبترررأ وابررن ذكرر ان لررربه أي ويرراا ممررام ابررن ذكرر ان دلررى حررذف م رراف ويف 
شاا مريل أي وأوقر  اإلمالرة يف شراا ولر  قرام ويراا ويف شراا ابرن ذكر ان مريل ل ران 

 دعرررف مقا ررر هررذا ال ترراب دعرررب يرراا ابررن ذكرر ان فعررل يرراا مفعرر م ميرر  ومررن ه
 وفادل ب ذكر الفع  الثالث الذي أماله فقام

(320) 

 فـََزاَدُهُم اأُلوََل َويف اْلَغرْيِ ُخْلُفُه َوُقْل )ُصْحَبٌة( َبْل رَاَن َواْصَحْب ُمَعدهالَ 

)فرزا هم ا دع  أوم ما يف القررن من كلمة زا  وه  ق له يفعراىل يف أوم البقررب 
هذه مييل ا ابن ذك ان بل للف ويف عري هذا امل ف  له يف إمالة لف  زا   ، مرفا( 

كيرر  أيفررى لررلف وه دقرر  يف القررررن إه متصررل عل ررمري إه أ رره دلررى ويرر ه حنرر  
وقر م ال راظم ، فرزا وهم حبهقرا( -وزا كرم يف اخللرو بسرطة-)فزا هتم حبيسرا إىل حبيسر م
فا دلى ما قبله وحذف حرف العط  فإن حذفره ل رروحبب فزا هم إما أن د  ن معط  

الشرررعر يرررا ز إذا  م دليررره  ليررر  وإمرررا أ ررره مبتررررأ ولرررربه حمرررذوف أي فررررزا هم اموىل  
كذلأ أي أماله ابن ذك ان وأما الفع  العاشر فق لره  ربحا ه )بر  حبان دلرى قلر هبم( 

كر ان من الرراا وافو إزب ال سا   دلى إمالته وأب  ب ر دن دا م و  ميل ا ابن ذ ، 
عررري امل سرر حبب إذا وليرررت املرر  كرران هلرررا ح ررم حررروف اه رررتعلا وق لرره وا رررحمج 
معررره مثرر  ق لرره فيمررا  رربو فاح ررر م مررل دلررى ق ل ررا أن املعرر  حبيررل م مررل كأ رره 

 مل  من لف   حبة ما خيتاحب يف  فع الصحبة فحث دليه حبإه ا

(321) 

 ْت ِبَكْسر َأِمْل )تُـ(ـْدعى )َحـ(ـِميداً َوتـُْقَبلَ َويف أَِلَفاٍت قـَْبَل رَا َطَرٍف أَتَ 

وهررذا  رر ع رلررر مررن املمرراه  وهرر  كرر  ألرر  مت  ررطة قبرر  حباا م سرر حبب يفلررأ 
من الررراا في مررا دررني ، فررل مترراحب فرري م( -الررراا طرررف ال لمررة احرر ازا مررن حنرر  )ررراحبق



 -270- 

ذفت لل رزا فر ن ها الفعر  ايا وحر-فرل متراحب-فهاهر وأما يف-راحبق-ال لمة أما يف
واشرررر ض  رررراحمج التيسررررري وم رررر  وابررررن شرررررد  يف الررررراا أن يف رررر ن ها الفعرررر  وهرررر  
م تقه عحل احبدني فرإن الرراا في مرا ها ال لمرة وه مترام املر  قبل را فرإن ايا ال سربة 
حلررررت حمرررر  الطرررررف فأزالررررت الررررراا دررررن الطرررررف مررررلف ال ررررما ر املتصررررلة يف حنرررر  

مرررل هلا فلرم يررر  الررراا دررن ك  ررا طرررف كلمررة  أبصراحبهم فإ ررا م فصررلة يفقررردرا عدتبرراحب
أد ررا وأمررا اليرراا يف حرر احبي فأزالررت الررراا دررني الطرررف وهلررذا ا تقرر  اإلدررراب إىل ايا 
ال سربة وحررف اإلدررراب مرن كر  معرررب رلرره واملسر   لإلمالررة يف هرذه املر  كسرررب 

ردى مرزوا وق له ويف ألفا  مفع م أم  أي أوقر  اإلمالرة في را وق لره يفر، الراا بعرها 
يفقرردرا م رره ير اب اممررر وإرررا أيرراه مرررج الصررحي  فلرم حيررذف ألفرره كمرا قرررئ )إ رره 

إبثبا  الياا كما يفة و صرمج ويفقربل م ره فعر  م راحبع بعرر الر او ، من دتو ودصرب( 
يف يررر اب اممرررر كمرررا يفقررر م زحبين وأكرمرررأ ولررريع  عطررر ف دلرررى يفرررردى بررر  دلرررى 

عل صرمج يف  ر حبب الشر حبج ،  )ودعلرم الرذدن( مصرحبه و يأة  هري هذا يف ق له يفعاىل
يف ، وقر ا تعم  ال اظم هذه العباحبب أد ا يف   حبب الرإن دز وي  فقام )دطمث( 

اموىل فم هترج ويفقبل وقام الشريا وعرريه أحبا  ويفقربلن أي ولتقربلن ب حرذف الرلا 
 وأبرم من ال  ن ألفا

(322) 

 ِر َمْع مِحَاِرَك َواْلُكفهاِر َواقْـَتْس لِتَـْنُضلَ َكأَْبَصارِِهْم َوالدهاِر ُثُه اَلَِْما

مث  هذا ال  ع عمثلة متعر ب لاليا من ال مري ومتصرل بره عا برا وخماطبرا وهر  
يفة يف القررررن دلررى دشرررب أوزان ذكررر ال رراظم م  ررا أحببعررة أفعررام وفعرر  وفعررام وفعررام 

حن   د احب أ له   حب  وبق   تة فعام حن  كفاحب و حاحب وفعام حن   احب وب احب وفعام
فأبرلت ال  ن اموىل ايا وفعلم وه  ق طاحب ومفعام وه   قرراحب وإفعرام وهر  إب راحب 
واقرررتع أي قرررع دلرررى مرررا ذكريفررره مرررا   أذكرررره ف ررر  مثررر  قررررأ واقررر أ وق لررره لت  رررل أي 
لتريلررمج دقررام  فررل م ف  ررل م إذا حبمرراهم فريلررب م يف الرمرر  ودلررزا أن د رر ن مررن هررذا 
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وهرر  الررذي ا فررر  الررروحبي إبمالترره كمررا يفة فررإن الررراا ، ي إىل ا( البرراب )مررن أ صرراحب 
 إاحب (-و-طرف والياا فمري كال مري يف )أبصاحبهم

(323) 

 َوَمْع َكاِفرِيَن اْلكاِفرِيَن بَِيائِِه َوَهاٍر )َر(َوى )ُمـ(ـْرٍو ِبُْلٍف )َصـ(ـٍد )َحـ(ـلَ 

وبيا رره يف م فرر  احلررام أي  أي وأمرراه ال ررافردن مرر  كررافردن دعرر  معرفررا وم  رررا
أماه هذا اللف  يف هذه احلالة وه  ك  ه علياا اليت ه  دلمة ال صمج واعر احر ز 
بررذلأ دررن املرفرر ع حنرر  كررافرون وال ررافرون فررإن ذلررأ ه ميررام من الررراا عررري م سرر حبب 

-مراحبيني-و-وقرا حبدن-وه مييلن أد ا ما ه  دلرى وزن كرافردن عليراا حنر   رابردن
فأ ررله هرراوحب أو ، مررن ق لرره يفعرراىل )دلررى شررفا يرررف هرراحب( -هرراحب-وأمررا-حبمنيالريررا-و

هادر من هاحب د  حب ود ري ب قرمت اللا إىل م ف  العرني وألرر  العرني إىل م فر  
اللا وفع  فيه ما فعر  بقرا  فرالراا دلرى مرا ا رتقر دليره اممرر رلررا ليسرت بطررف 

يف  ن امل  يفل  الرراا الريت  وعل هر إىل ام   ه  طرف ول ن دلى هذا التقردر ه
ه  طرف ب  بي  ما حرف مقررحب فصراحب مثر  كرافردن برني املر  والرراا حررف حمقرو 
وق لرره مرررو هرر  ا ررم فادرر  مررن أحبوج عررريه وهرر  فادرر  حبوج أي  قرر  حبيرر  دررا  معلررم 
و ر  عته ومع اه العطشان أي هر  مررو لريرريه علعلرم  رر إىل يفعلرم مرا   دعلرم كق لره 

أو د ر ن  رر ، م   مران ه دشربعان طالرمج دلرم وطالرمج   يرا  لم لى ا دليره و ر
مفعرر ه و  د صرربه فررروحبب أي أمررام هرراحب ال سررا   ب مالرره وابررن ذكرر ان مررلف د رره 
وأب  ب ر وأب  دمرو فإن قلت ده ر من  هم هذا البيت أن الرذدن أمرال ا هراحب أمرال ا  

ومرر  فا ررلة بعررر واو  كررافردن م رره قررام ومرر  كررافردن وه مررا   مررن أن يف رر ن الرر او يف
واقتع وإذا كان اممرر كرذلأ و  درذكر بعرره مرن أمالره فيه رر أن ق لره وهراحب دطر  

ايا فرم البيرت ذكرر ، دليه والرمز بعره هلما في  ن كق لره يف رم دمرران ) ر  تمج( 
فيره ثرل  قررااا  يف ثرل  كلمرا  ب حبمرز هلرن حبمرزا واحررا قلرت ه مرا   مرن يفر هم 

وهررراحب كليترررا لررريع  الرررل يف ال رررابن املقررررا ميب دمررررو  ذلرررأ ودق دررره أن كرررافردن
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والرررروحبي دلرررى مرررا شررررح اه فإ ررره فصررر  برررني املررر  والرررراا الفررراا يف كرررافردن ويف هررراحب 
حرف مقرحب إما واو وإما ايا ودلى ال يه اآللر ه يف ر ن الرراا طرفرا وإذا لريرا مرن 

أ ررقن الرر او  ذلررأ البرراب قرر ج الرر هم يف أن مررن أمررام أحررريتا أمررام اآللررر ولرر  كرران
مرن ومر  وقرام مر  ال رافردن كرافردن لرزام الر هم أي أمراه هرذا مر  ال رافردن ولر  قرام  

 كذا كافردن ال افردن حلص  الرير  وا أدلم

(324) 

يَع اْلَباِب َكاَن ُمَقلِِلَ   )بَـ(ـَداِر َوَجبهارِيَن َواْْلَاِر )تَـ(ـمهُموا َوَوْرٌش مجَِ

مررن أمررام هرراحب ومع رراه ع حب مثرر  قرر هلم  ررزام أي  بررراحب حبمررز قررال ن م رره مررن الررة
ا رررزم أي ع حب إىل ألرررذه ومعرفتررره وأمرررام الرررروحبي وحرررره يبررراحبدن يف املا ررررب والشرررعراا 
واعررراحب يف م فرررعني يف ال سررراا والشرررعراا فتممررر ا البررراب إبمالرررة هرررذدن لررره ووحب  قلررر  

إىل ه ررا ايرر  هررذا البرراب أي أمالرره بررني اللفهررني مررن ق لرره ويف ألفررا  قبرر  حبا طرررف 
 وا أدلم

(325) 

 َوهَذاِن َعْنُه ِِبْخِتَلٍف َوَمَعُه يف اْلبَـَواِر َويف اْلَقههاِر مَحَْزُة قـَلهلَ 

-دع  يباحبدن واعاحب دن وحب  للف يف يفقليل ما ووافو إزب وحبشا يف يفقلير 
 فقن وا أدلم-والق احب-الب احب

(326) 

َراِر َوالتـهْقِليُل )جـَ(ـاَدَل )فَـ(ـْيَصلَ َوِإْضَجاُع ِذي رَاَءْيِن )َحـ(ـجه )ُر(  َواتُه َكاألَبـْ

اإلفررر اع اإلمالرررة وحررر  حبوايفررره حبمرررز ومع ررراه علبررر ا يف احل رررة أي إفررر اع ذي 
و احب -حباادن مما ذكر ه أي يف  ن امل  قب  حباا م س حبب طرف ومثالره )مرن امشرراحب

-اا مفت حررة كمررا ه ميررامه ميررام من الررر ، إن امبررراحب( -فق لرره-وكترراب امبررراحب-القررراحب
وفيصرررل حرررام مررن ال رررمري يف يرررا م العا ررر دلرررى التقليررر  من -للررو الليررر  وال  رراحب
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التقلي  مت  ن بني الفت  واإلمالة أي أمام ذلأ أب  دمرو وال سا   ب مالره وقررأه 
 وحب  وإزب بني اللفهني وا أدلم

(327) 

 َسارُِع َواْلَباِري َوَِبرِِئُكْم )تَـ(ـلَ َوِإْضَجاُع أَْنَصاِري )تَـ(ـِميٌم َوَساِرُعوا نُ 

و رراحبد ا إىل -يف رم دمررران والصرر ، دردررر ق لرره يفعرراىل )مررن أ صرراحبي إىل ا( 
يف م فررعني يف البقرررب -وعحب  ررم-يف احلشررر-والبرراحبئ- سرراحبع هلررم يف اخلررريا  -مريفرررب

يم ويفرل ا فر  إبمالة ما يف هذا البيت والرذي بعرره الرروحبي درن ال سرا   والتراا يف متر
حبمز ك  واحر م  مرا حبمرز ملرا  ربقه مرن املفراظ وكرذا رلرر البيرت اآلة وأشراحب بق لره 
متيم إىل أن اإلمالة هر  لريرة متريم دلرى مرا  ربو  قلره يف أوم البراب وهر  دلرى حرذف 

مترريم ل رران حسرر ا و  ، م رراف أي اإلفرر اع لريررة مترريم ولرر  قررام وافرر   )أ صرراحبي( 
 فادرر  دعرر   إىل املقصرر   بق لرره مترريم وهرر  حيررت  إىل حررذف م رراف وال ررمري يف يفررل

القررراحبئ كمرررا قرررام يف البيرررت اآلة د ررره وجيررر ز أن دردرررر يفبررر  هرررذا املرررذك حب مرررا قبلررره يف 
اإلمالررة وويرره إمالررة املرر  يف هررذه امل افرر  مررا بعرررها مررن ال سررر دلررى الررراا مرر  أن 
 الررراا ظرررف يف أ صرراحبي ولرر    دررذكر هاه ررا مرر  مررا الررتص علررروحبي ل ا ررت وايبررة

 اإلمالة يف مذهمج أيب دمرو أد ا دلى القادرب السابقة

(328) 

 َوآَذاَِّنِْم طُْغَياَِّنِْم َوُيَساِرُعوَن آَذانَِنا َعْنُه اْْلََواِري )تَـ(ـَمثهلَ 

وايرر  يف هررذا البيررت ا فررر  إبمالترره الررروحبي دررن ال سررا   وال ررمري يف د رره لرره 
لرمرز هر  ق لره متريم ومرا ذكرر ه وافرر  والتراا يف مترثل حبمرزه مير  لفر  اعر احبي وقيرر  ا

وإرا أميلت هذه املفاظ اخلمسة لل سر اجملاوحب ل ل  بعرها م  ك ن ال سرب دلى 
وهرر  مرراوحبب اليرراا ل لرر  مررن -يف طرييررا م-ومرر  زاي ب-اعرر احب-و-دسرراحبد ن-حباا يف
يف القررررن يف  رربعة م افرر  يف البقرررب وام عرراا و رربحان وال  رر  يف -ورذا ررم-قبل ررا
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يف جرررع  ررر حب يف البقررررب وام عررراا وامدرررراف -طرييرررا م-و-فرررعني وفصرررلت و ررر حم  
ود  ع واملؤم  ن وه ميام طرييا  كبريا إه يف حبوادة شاذب دن ال سا   ودساحبد ن يف 

-و- ررربعة م افررر  يف رم دمرررران م فرررعان ويف املا ررررب ثلثرررة ويف ام بيررراا واملؤم ررر ن
يف حم دسو والرإن وك حب  و  اب يف فصلت فقن واع احب يف ثل    حب -رذا  ا

قراايفررره يف الررر هم بريرررري ايا من قررررااب مرررن أماهلرررا كرررذلأ يف حرررم دسرررو وأاعررر ا دلرررى 
 حذف ا يف الرإن وك حب  للساكن بعرها ب ذكر ما التل  فيه دن الروحبي فقام

(329) 

 )قَـ(ـوهالَ  يـَُواِري ُأَواِري يف الُعُقوِد ِبُْلِفِه ِضَعافًا َوَحْرفَا النهْمِل آتِيكَ 

، )فأواحبي   أب أل ( -العق   ه    حبب املا رب دردر ق له يفعاىل )كي  د احبي(
و  دذكر  احمج التيسرري في مرا إمالرة وقرام يف كتراب اإلمالرة ايتمعرت القررااب دلرى 
إلررلص الفررت  في مررا إه مررا حرررث ا برره دبررر العزدررز بررن يعفررر بررن حممررر هرر  ابررن أيب 

  طررراهر برررن أيب هاشرررم قرررام قررررأ  دلرررى أيب دثمررران عسررران الفاحب ررر  قرررام حررررث ا أبررر
عإلمالة قام وقرأ  دلرى أيب ، فأواحبي( -ال ردر دن أيب دمرو دن ال سا   )د احبي

ب ررر علفررت  و  يفرررو اإلمالررة دررن عررريه قررام أبرر  دمرررو وقيرراأ ذلررأ امل فرر  الررذي يف 
عرراىل يف و  دررذكره ب ذكررر فررعافا مررن ق لرره يف، امدررراف وهرر  ق لرره )درر احبي  رر اايف م( 

ف يره إمالرة ألف را كسررب ال را  وه ادتبراحب عحلرايز كمرا متير  ، ال ساا )ذحبدرة فرعافا( 
يف م فعني أميلت أل  ريفيأ ل سرب التاا ، العرب دما ا ويف ال م  )أ  ريفيأ به( 

بعرها وا ت ع  إمالت ا ق ا من ي ة أن أ ل ا يترزب م ره م راحبع أيفرى ومي رن م ر  
أي أ  حم ررره ، م ره كق لره يفعرراىل )وإ رم ريفري م درذاب(  هرذا ودقرام هر  ا ررم الفادر 

لأ فق له فعافا مبترأ وحرفا ال م  دط  دليه وريفيأ دط  بيان له وويه ال لا 
أن دقرر م ريفيررأ ريفيررأ مررريفني وإرررا ا ررتري  عحررريتا دررن اآللررر وقرر ه لرررب املتبرررإ ومررا 

يف ررحب  وهر   دط  دليره و رزم حرريف ال مر  م زلرة حررف واحرر م مرا كلمرة واحررب
ريفيأ وكأ ه قام فعافا وريفيأ ق ه فامل  يف قر ه للتث يرة أي قريل عإلمالرة والقراف 



 -275- 

 حبمز لل  ب قام

(330) 

 ِبُْلٍف )َضـ(ـَمْمَناُه َمَشاِرُب )ال(ِمٌع َوآنَِيٍة يف َهْل َأََتَك )لِـ(َأْعِدالَ 

مررا مررن أي اخللرر  دررن لررل  يف إمالت ررا وال ررا  يف فررمم اه حبمررز للرر  أماهل
عري للف ب قام مشاحبب هم  ويتا مبترأ ولرب أي ظراهر وافر  كالشر ا اللمر  

، يف  رر حبب دررع ل سرررب الررراا بعرررها وألرر  )ر يررة( ، أحبا  أن هشرراما أمررام )مشرراحبب( 
يف   حبب الرياشية ل سرب ال  ن بعرها وللياا اليت بعر ال سررب ووز را فادلرة وهر  ق لره 

الرريت يف  رر حبب هرر  أيفررى ق لرره ، حرراحبب وأمررا )ر يررة(  أي، يفعرراىل )يفسررقى مررن دررني ر يررة( 
ف ز ررا أفعلررة م ررا ارر  إ ا و  ميرر  ألف ررا ، يفعرراىل )ودطرراف دلرري م   يررة مررن ف ررة( 

أحر ولع   ببه أن ألف ا برم دن يتزب ف هر إىل ام   فلم مت  فق له يف ه  أيفيرأ 
أيفررررى دلررررى احرررر ازا مررررن الرررريت يف )هرررر  ، أي يف  رررر حبب )هرررر  أك  حررررردث الرياشررررية( 

والررلا يف مدررره حبمررز هلشرراا أي لقرراحبئ زا ررر العرررم أي أمالرره مررن هررذه ، اإل سرران( 
  فته وامل  لإلطلق وا أدلم

(331) 

لَ   َويف اْلَكاِفُروَن َعاِبُدوَن َوَعاِبٌد َوَخَلُفُهْم يف النهاِس يف اْْلَرِِ )ُحـ(ـصِِ

( يف م فررررعني )وه أ  أي يف  ررر حبب ال ررررافرون أمررررام هشررراا )وه أ ررررتم دابرررررون
، ل سرب الباا بعر امل  واح ز بذلأ مرن ق لره يفعراىل )وحنرن لره دابررون( ، دابر( 

ب قرررام وللف رررم أي للررر  ال ررراقلني مرررن أهررر  ام اا يف إمالرررة لفررر  ال ررراأ إذا كررران 
الرررذي يف  ررر حبب ال ررراأ فرررروج درررن أيب دمررررو ال ي ررران والتررراحب ، مرررروحبا حنررر  )ايررر ( 

كتاب اإلمالة ووي  را كسررب السرني بعرر املر  وقير  إن ذلرأ لريرة الراين اإلمالة يف  
أه  احل از قام الشيا وكان شيخ ا دع  الشاطت حبإه ا دقرئ عإلمالة دع  ميب 
دمرررو مررن طردررو الررروحبي وعلفررت  مررن طردررو الس  رر  وهرر  مسررط حب يف كتررمج ام مررة  
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سرن ابرن علبر ن عرريه كذلأ قلت وكذلأ أقررأ  شريخ ا أبر  احلسرن و  درذكر أبر  احل
ودت ه يف هذا البيت من اإلش ام ما ا ه فيما م ى يف ق لره ومر  كرافردن ال رافردن 
بيا ه من أ ه حيتم  أن يف  ن ال او يف ق له ويف ال افرون فا لة وإذا كان كذلأ فلم 
دذكر لقاحب  ا حبمزا في  ن حصل حبمزا هلا ولل اأ ويف  ن ال او يف وللف م داطفة ول  

ال ررافرون دابرررون ودابررر لرره للف ررم يف ال رراأ خللررص مررن ذلررأ اإلد رراا وه  قرام ويف
حيترررا  إىل واو فا رررلة يف للف رررم من هرررذا مرررن عب ق لررره  ررر ج أحررررف ه حبدبرررة يف 
ايفصرراهلا كمررا قررام بعررر هررذا إرراحب  وافررراب إىل رلررره و  يف  برر او فا ررلة فررإن قلررت 

يف البيرررت اآلة ميب فقرررر  ررر   إشررر ام رلرررر وهررر  أ ررره حيتمررر  أن د ررر ن بعررره مرررا 
دمرو إذا   يف  ب او والباق  من د ر الر او هبرن ذكر ان فمرن أدرن درتمحه اعمير  
هبررن ذكرر ان قلررت مررن ي ررة ا ررتفتاحه ذلررأ بق لرره إرراحب  وهرر  ممررا قررر دلررم أن أع 
دمرو مييله فررم ذلرأ دلرى أ ره إررا  راقه مر  مرا دطر  دليره لريرري أيب دمررو في تهرر 

 ق له مثل وا أدلممن درمز له وليع إه 

(332) 

 مِحَاِرَك َوامِلْحَراِب ِإْكَراِهِهنه َواَلَِْماِر َويف اإِلْكَراِم ِعْمَراَن ُمثِِلَ 

، احلمرراحب( -و-يف البقرررب-أي أمررام ابررن ذكرر ان ايرر  مررا يف هررذا البيررت )إرراحب 
يف -واإلكرررررراا-يف ال ررررر حب-إكرررررراه ن-ودمرررررران حيرررررث وقعرررررا و، يف اعمعرررررة وافرررررراب 

 يف  ر حبب الررإن درز وير  ووي ره كسررب أوا ر  اعمير  ومرا بعرر املر  عرري م فرعني
دمررران وافررراب امل صرر ب ووافررو يف إرراحب  واحلمرراحب مررذهمج أيب دمرررو والررروحبي دررن 
ال سررا   يف ذلررأ فررإن قلررت فمالرره   دررذكريتا معرره د رررما ذكررر إرراحب  واحلمرراحب كمررا 

قلررت ، إ ه -و-أنج-و-مررىحب -أدررا  ذكررر إررزب وال سررا   مرر  مررن وافق مررا يف إمالررة
م ه  ص دلى احلماحب وإاحب  يف إمالة أيب دمرو والرروحبي يف ق لره كأبصراحبهم والرراحب 
ب احلمراحب مر  إرراحب  فلرم د ررره بعرر ذلررأ أن درذكر مررذهمج ابرن ذكرر ان وحرره ومثرر  
ذلأ ق له فيما م ى وياا ابن ذك ان ويف شاا ميل وإن كان إزب دقرأ كذلأ م ره 
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فإ رره   دتقرررا الرر ص دلي ررا -إ ه-و-أنج-و-حبمررى-معي ررا مررلف قررر يفقرررا ذكررره لرره
معي ة وإرا ا ررحبيت يف قادررب ذوا  اليراا فلر    دعرر ذكرر إرزب وال سرا   لهرن أن 
ذلررأ مسررت ثى مررن ام رر  املقرررا كمررا يففررر  ال سررا   إبمالررة م افرر  مررن ذلررأ وا 

 أدلم

(333) 

 جُيَرُّ ِمَن اْلِمْحَراِب فَاْعَلْم لِتَـْعَملَ  وَُكلٌّ ِبُْلٍف اِلْبِن ذَْكَواَن َغرْيَ َما

أي ك  هرذه املفراظ السرتة يف إمالت را هبرن ذكر ان لرلف إه افرراب اجملرروحب 
فلررم خيتلرر  د رره إمالترره وهرر  م فررعان يف رم دمررران ومرررو فتفررر ا ابررن ذكرر ان إبمالررة 

ا دلرى فتح را ودمران وعق  القررا-واإلكراا-إكراه ن-و-افراب-هذه ال لم امحبب 
إه وحبشا فإ ه دقرلها بني اللفهني إه دمران وه  املعرب د ه ب قيو الرراا دلرى مرا يفة 
يف عبه ودت   لأ الفرق بني اإلمالة وبني اللفهني بقرااب وحب  وابن ذك ان يف هذه 
ال لما  وه  دني ما  ب  ا دليه يف شرح ق له وذو الراا وحب  بني برني وأكثرر ال راأ 

 لأ وا أدلمجي ل ن ذ

(334) 

 َواَل ََيَْنُع اإِلْسَكاُن يف اْلَوْقِف َعاِرًضا ِإَماَلَة َما ِللَكْسِر يف اْلَوْصِل ُميِِلَ 

يف ال قررر  معمررر م داحبفرررا ولررر  يعل ررراه معمررر م اإل ررر ان لقلرررت فا ريفررره فرررإن 
إ  ان ال ق  ه د  ن إه داحبفرا ومعر  البيرت كر  ألر  أميلرت يف ال  ر  مير   

فتلأ ال سررب يفرزوم يف ال قر  ويف قر  علسر  ن -ال اأ-و-ال احب-ها حن كسرب بعر
ف ررررذا السرررر  ن يف ال قرررر  ه مي رررر  إمالررررة املرررر  م رررره درررراحب  ومن اإلمالررررة  رررربقت 
ال ق  و  دذكر يف التيسري عري هذا ال يه وذهمج ق ا إىل م ر  اإلمالرة لرزوام ال سرر 

 دلمامل يمج هلا فإن حبمت احلركة فاإلمالة ه عري وا أ

(335) 
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 َوقـَْبَل ُسُكوٍن ِقْف ِبَا يف ُأُصوَلِِْم َوُذو الرهاِء ِفيِه اخلُْلُف يف اْلَوْصِل )يُـ(ـُجَتلَ 

أي ك  أل  قب   راكن لر    د رن بعررها  راكن عراز  إمالت را ففر  ال  ر  
ه مي ن إمالت ا لذهاهبا فإن وق  دلي ا كا رت دلرى مرا يفقررحب مرن أ ر م القرراا مترام 

ي  ويففت  ملن   مي  ويفقرأ بني اللفهني ملرن مذهبره ذلرأ ل رن املر  الريت قبل را ملن مي
حباا التلررر  درررن الس  ررر  يف إمالت رررا يف ال  ررر  وه ده رررر إه كسرررر الرررراا و  درررذكر 
 احمج التيسري للس  ر  إه اإلمالرة وابرن شررد  وعرريه مرن املصر فني   درذكروا ويره 

هذا الباب أن ه د  ن الساكن يف  د ا فإن  اإلمالة أ ل وشرض ما مييله الس    من 
ب مثر  ال ر دني ويترا ذو الرراا ومرا -مف ج-و-قرج-كان يف  د ا   مي  بل لل  حن 

 ليع فيه حباا وامل  ظرف ال لمة فقام

(336) 

لَ  اِر فَافْـَهْم ُُمَصِِ  َكُموَسى اَْلُدى ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ واْلُقَرى اْلِِت َمَع ِذْكَرى الده

أملرت ألر  ، ا وقفت دلى م  ى من ق له يفعاىل )ولقر ريفي ا م  ى اهلرج( إذ
م  ى حلمزب وال سا   ويعلت ا بني بني ميب دمرو ووحب  وفتحت للباقني وكذا يف 

 ص م   ، ف ذا مثام ما ليع فيه حباا وم ه )إ  ملا طريى املاا( ، )ديسى ابن مرو( 
وال سا   ومثام ما فيه الراا )القررج  وعريه دلى أن ال ق  دلى طريى عإلمالة حلمزب

يف ص فررإذا وقفررت دلررى القرررج وذكرررج ، يف  رربأ )ذكرررج الررراحب( ، الرريت عحبك ررا في ررا( 
أملررت ميب دمرررو وإررزب وال سررا   ولرر حب  بررني اللفهررني وه  ررا أمررر   أحب أحرررا  برره 

 ا يف وإن امت عت إمالة ألف ا و ل فل ميت   يفرقيو حبا ، دليه وه  أن )ذكرج الراحب( 
مذهمج وحب  دلى أ له ل ي   مقت ى ذلأ وه  ال سر قبل ا وه مي   ذلأ ح ز 
الساكن بي  ما فيتخذ لف  ال قيو وإمالته بني بني يف هذا ف أ ه أمام امل  و رل 
ومرررا ذكرررره الشررريا يف شررررح ق لررره وحرررريان علتفخررريم بعررره يفقررربل مرررن ق لررره ال قيرررو يف 

 سررر أحبا  عل قيررو اإلمالررة ف رر  مررن أ ا  ررا مررن أيرر  اليرراا ه مررن أيرر  ال، )ذكرررج( 
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والس  ررر  يف أحرررر الررر ي ني د سرررر الرررراا يف ال  ررر  ومثلررره )حرررأ  ررررج ، وا أدلرررم 
من ألرر  ، )أو   دررر الررذدن كفررروا( -درررج الررذدن أويفرر ا العلررم( مررلف ق لرره -و-ا

ل  درج قر ذهبت لل ازا فإذا وقفت دلي ا قلت أو   در ب ذكر ما حذفت فيه ام
 مي  الت  دن م ه  اكن فقام

(337) 

 َوَقْد َفخهُموا التـهْنوِيَن َوْقفاً َورَقـهُقوا َوتـَْفِخيُمُهْم يف النهْصِب َأمْجَُع َأِْشُلَ 

هررذا فرررع مررن فررروع املسرر لة املتقرمررة  الرر  حتررت ق لرره وقبرر   رر  ن قرر   ررا يف 
 ج أن ح م را ح رم مرا أ  هلم وأفر ها علرذكر ملرا في را مرن اخلرلف وام ر  وامقر

يفقرا متام ملن مذهبه اإلمالة وه  الذي   دذكر  احمج التيسري عريه ويعر  للم ر ن 
وملررا  رربو ذكررره ح مررا واحرررا فقررام كلمررا امت عررت اإلمالررة فيرره يف حررام ال  رر  مررن 

-و-مسرمى-و-مصرلى-و-مصرفى-و-أي   اكن لقيه يف  دن أو عريه حن  )هررج
-و-طريررا املرراا-و-امقصررا الررذي-و-مفرر ج-و-حبع-و-مرر ىل-و-عررزج-و-فررحى

وشب ه فاإلمالة فيه  ا رية يف ال ق  لعرا ذلرأ ، ي ا اع تني( -و-ال صاحبج املسي 
السرراكن وذكررر م رر  يف امل رر ن وي ررني أحررريتا هررذا وهرر  الررذي الترراحبه وقرررأه دلررى 

أن ال قرررر  ، عررررزج( -و-شرررريخه أيب الطيررررمج ابررررن علبرررر ن قررررام و ررررص دلررررى )مصررررلى
ل سرا   وكليترا يف م فر   صرمج وال يره الثراين الفررق برني دلي ما عإلمالرة حلمرزب وا

امل ص ب وعريه فل ميرام امل صر ب وميرام املرفر ع واجملرروحب قرام الشريا وقرام قر ا دفرت  
ذلأ كله فقر  احب يف املس لة ثلثة أويه وه  مب ية دلى أن امل  يف ال ق  دلرى 

امل يررمج حلررذف ا وهرر   ايرر  ام رراا املقصرر حبب امل   ررة هرر  ام ررلية حبيعررت ملررا  ررقن
الت  دن أو دقام ه  مبرلة من الت  دن إذا كا ت م ص بة اف  وه  ام لية يف الرف  
واعر م ه قر أل  من اللرية الفصريحة الريت  رزم هبرا القرررن أن يفبررم مرن الت ر دن ألفرا 
يف ايرر  امحرر ام من الت رر ن إرررا دبرررم ألفررا يف ال صررمج ه فترراح مررا قبلرره واه فترراح 

ي   يف امح ام كل ا يف ام اا املعتلة املقص حبب ملف الصرحيحة وهرذه امويره م  
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الثلثررة معروفررة د ررر ال حرر دني فررإن قل ررا ال قرر  إرررا هرر  دلررى املرر  املبرلررة يف ايرر  
امحر ام أو يف حرام ال صرمج فرل إمالرة من ألر  الت ر دن ه حر  هلرا يف اإلمالرة كمررا 

وقر  بو بيران ذلرأ فقرر  راحب امل صر ب ، ( دلما-و-يتسا-و-ل  وق  دلى )أمتا
مفخمررا دلررى قرر لني وممرراه دلررى قرر م فل ررذا قررام ويففخرريم م يف ال صررمج اارر  أهررل 
ولرريع ذلررأ م رره التيرراحبا هلررذا القرر م وإرررا أشرراحب إىل أن الرر ي ني ايففقررا دليرره واميرر   
 ويرره اإلمالررة مطلقررا والر ررم  ام دليرره وال قرر  أد ررا ومررن وي ررة املعرر  أن ال قرر  ه
يف  دن فيه وإرا كا ت امل  ام لية حتذف للت  دن يف ال    فال طو عل لمة دلرى 
أ ل ا إىل أن دلقاها ما دريريها وأد ا فإن املبرم من الت  دن إرا ه  امل  وام رلية 
أد رراأل  فررل حايررة إىل حررذف مررا هرر  أ رر  ويلررمج مررا هرر  مثلرره يف م فررعه فرر   

م وقررر فخمرر ا الت رر دن فيرره  رر ز فررإن الت رر دن ه ادتقررا  احلررذف فيرره أوىل وقرر م ال رراظ
د    بتفخيم وه إمالة لعرا قب له هلما ف   دلى حذف م اف يفقردره ذا الت  دن 

ممرا ه ، ويتسرا( -وه يفق م التقرردر ألر  الت ر دن ملرا فيره مرن اإللبراأ علر  حنر  )أمترا
يفرقيررو الررراا إمالررة  ميررام و ررى يف هررذا امل فرر  الفررت  يففخيمررا واإلمالررة يفرقيقررا كمررا  ررى

دلى ما  يأة وأهل ا  ه  و صبه دلى التمييز أي ايتم  ه  ام حاب دلى 
الرر ي ني فيرره مررلف املرفرر ع واجملررروحب فررإن كرر  واحررر م  مررا مفخررم دلررى قرر م واحررر 
وه  أفع  امق ام وممام دلرى قر لني ف مرا يف ال قيرو أار  أهرل هقر  التفخريم ب 

 مث  ذلأ فقام

(338) 

 ُمَسمهى َوَمْوًَل رَفْـُعُه َمْع َجِرِِه َوَمْنُصوبُُه ُغزهى َوَتْْتًى تـََزيهلَ 

وقرر  كرر  واحررر م  مررا يف القررررن مرف دررا ومررروحبا  ، ومرر ىل( -أي لفرر  )مسررمى
)إىل أيرر  مسررمى( وقررام يفعرراىل )درر ا ه دريرر  -كق لرره يفعرراىل )وأيرر  مسررمى د ررره(

عرا يف القرررن إه م صر بني يف ق لره فلرم دق، يفر ج( -و-عرزج-)وأمرا-م ىل درن مر ىل(
و صبه دلى أ ه لرب كان وه  ا  عاز ووز ره ، يفعاىل يف رم دمران )أو كا  ا عزج( 
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ففر   ر حبب )قرر أفلر ( م صر ب دلرى احلرام وإررا ، فع  مث  كافر وكفر وأما )يفر ج( 
  ره د ف  التمثي  به دلى قرااب أيب دمرو ف   الذي    ه وأما إزب وال سا   فرل د   

ف رر  هلمررا ممررام بررل لررلف يف ال قرر  وال  رر  وكررذا وحب  مييلرره بررني اللفهررني و ررل 
ووقفا م ه عري م  ن يف قراايفه أد ا فلم مي   فت  من   ن إمالة من   د ر ن وهرذا ممرا 

يف ال  ر  فرل مي ر  يفرر  اإلمالرة ، دق ج ما ذكر ه من يفرقيو وحب  حباا )ذكرج الراحب( 
وق لره يفرزدل أي متيرز املرذك حب وهر  ، ا ل ي   مقت ريه وا أدلرم لزوام حمل ا يفرقيو الرا

الت رر دن أي ظ ررر  أ  ادرره ومتيررز بع رر ا مررن بعرره عممثلررة املررذك حبب وم رره ق لرره يفعرراىل 
فزدل ا بي  م واهلاا يف حبفعه م  يرره ، )ل  يفزدل ا لعذب ا الذدن كفروا م  م دذاع أليما( 

  دلررى يفقررردر ذي الت رر دن وهرر  امل رر ن وقررام وم صرر به حبايعررة إىل الت رر دن أد ررا وال رر
م قلبررة ، الشرريا متيررز امل صرر ب مررن عررريه عملثررام فررإن قلررت املرر  املمالررة يف )عررزج( 

دن واو م ه من عزا دريزو ف ي  متام قلت ه   ال  يف ق لره وكر  ثلثر  دزدرر فإ ره 
 زكاها( وا أدلم-ممام ) 

باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في 
 لوقفا

(339) 

َلَها ُِمَاُل اْلِكَساِئي َغرْيَ َعْشٍر لِيَـْعِدالَ   َويف َهاِء أَتْنِيِث اْلُوُقوِف َوقـَبـْ

اح ز بق لره هراا أت يرث درن هراا السر ت وهراا ال رمري وقرر يفقررا بيران ذلرأ 
، وال ق ف مصرحب  ع  ال ق  وأفاف هاا التأ يث إليه اح ازا من اهلاا يف )هرذه( 

يرررث ل   رررا ه يفرررزام هررراا وقفرررا وو رررل فرررأحبا  أن اإلمالرررة واقعرررة يف هررراا فإ رررا هررراا أت 
التأ يررث الرريت هرر  يف ال قرر  هرراا ويف ال  رر  كا  رر اا كا ررت مر رر مة يف املصررح  
علتاا أو عهلاا من من مذهمج ال سا   ال ق  دلى اي  ذلأ عهلاا دلى مرا يفة 

  د   التأ يث وحره فإن  بيا ه فإن قلت ما ويه إفافة التأ يث إىل ال ق ف قلت
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التأ يث من حيث ه  التأ يث وقفرا وو رل وإررا أفراف إىل ال قر ف مرا خيصره وهر   
ك ن حرف التأ يث  احب هاا في  ن مرن عب قر هلم حرمج حبمراين   د ر  إىل اليراا 
الرمان وحره وإرا أفاف حمج الرمان وقر يفقرا بيان ذلأ يف شرح ق له أب  دمرهم 

أت يرث مرا يراا دلرى لفه را وإن   د رن املقصر   هبرا الرهلرة  ودرل  حتت ق لره هراا
وهلررذا قررام  رراحمج التيسررري ادلررم أن ، بصررريب( -كاشررفة-دلررى التأ يررث ك مررزب )ملررزب

ال سا   كان دق  دلى هاا التأ يث وما فراحبد ا يف اللفر  عإلمالرة ومثر  امل راحبع 
وممرررام  عررر  اإلمالرررة    رررا ذكرررر ه وعرررريه فق لررره ومرررا قبل رررا أي ويف احلرررروف الررريت قبل رررا

كمقرررراا  عرررر  إقامررررة أي أن إمالررررة ال سررررا   واقعررررة يف هرررراا التأ يررررث يف ال قرررر  ويف 
احلرف الذي قبل ا لقرب اهلاا من الياا ولقرب مرا قبل را مرن ال سررب كمرا دفعر  مثر  
ذلأ يف إمالة امل  هبر من يفقردمج ما قبل را مرن ال سرر ود  ر  ذلرأ ع ره إمالرة 

فرإن قلرت ملرا ذكرر يف البراب املتقررا إمالرة ، ا ق له وحباا )يفررااج( له ودلى ذلأ شرح 
املفررا    درر ص دلررى إمالررة مررا قبل ررا مررن احلررروف فلررم  ررص ه ررا دلررى إمالررة احلرررف 
الرذي قبر  هراا التأ يرث قلرت من املر  املمالرة   دسرتثن مرن احلرروف ال اقعرة قبل ررا 

سرتث  مرن م  ر ف قبل را ق له عري دشرر م، ش ا وه ا ملف ذلأ دلى ما   اه 
افررذوف والتقررردر ويف احلررروف الرريت قبل ررا عررري دشرررب مررن يفلررأ احلررروف فإ رره   ميل ررا 
ومن فروحبب ذلأ أن ه ميير  اهلراا وإررا أ رث لفر  دشرر وإن كران ال يره يفرذكريه من 
معرو ه حروف وه  مرذكرب م را ار  حررف مرن أير  أن يفلرأ احلرروف دبراحبب درن 

حررروف اهل رراا يرراا في ررا التررذكري والتأ يررث فررأيرج ذلررأ يف حررروف اهل رراا وأ رراا 
العبررراحبب د  رررا ادتبررراحبا عملررررل م ه ادتبررراحبا عللفررر  والعررررب يفعتررررب املررررل م كحبب والعبررراحبب 

فأ ررث أبط ررا وهرر  ارر  مررذكر وهرر  ، (  )وأن كررلع هررذه دشررر أبطررن، ألرررج كق لرره 
)وأ ررت بررريا مررن قبا ل ررا ، بطررن ملررا كرران الرربطن  عرر  القبيلررة وهلررذا ال البيررت بق لرره 

وأشاحب بق له ليعره إىل أن يفلأ احلروف يف ا مج الفت   ون اإلمالة فل ذا ، (  العشر
 ا تث اها ب بني يفلأ احلروف العشرب يف كلما  اع ا في ا فقام
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(340) 

 َوجَيَْمُعَها )َحٌق ِضَغاٌط َعٍص َخظَا َو)َأْكَهُر( ببَـْعَد اْلَياِء َيْسُكُن ُميِِلَ 

جيمررر  يفلرررأ احلرررروف هرررذه ال لمرررا  امحببررر  وفررررياض اررر  فرررريطة ودرررص أي 
 عررر  دررراص ولهرررا  عررر   رررن واكت رررز حلمررره دشرررري إىل فرررريطة القررررب وهررر  دصرررريفه 
وال يو فيه والعا   حقيرو برذلأ وه  ريما إذا كران  ي را وكأ ره دشرري علسرمن إىل  

ذايفره مهر  كثرب ذ  به كما د  ر  مرن كثرر مالره برذلأ والسرمن احلقيقر  م رروه يف 
الرررردن والعلرررم م ررره دشرررعر عالبرررا بقلرررة اهتمامررره عآللررررب وعلررربل ب أد رررا واهلرررم درررذدمج 

وقام ، اعسم ود حفه وهلذا ياا يف احلردث أما دلمت أن ا دبريه احلرب السمني 
قررام ، يف ذا قرر ا قليرر  فقرره قلرر هبم وكثررري شررحم بطرر  م   ررلى ا دليرره و ررلمال ررت 

أن الفط ررة قرر  مررا يف رر ن مرر  كثرررب اللحررم واهيفصرراف علسررمن  العلمرراا فيرره يف بيرره دلررى
والشحم ويف ألباحب اإلماا الشافع  حبفر  ا د ره أ ره قرام مرا حبأدرت  ي را دراقل قرن 
إه حبيل واحرا ويف حبوادة ما حبأدت  ي ا أل  حبوحا مرن حممرر برن احلسرن حبفر  ا 

 -و-بسرطة-و-حيراب-و-علريرة-و-قب رة-و-احلاقرة-و-د ه ومثام ذلرأ )ال طيحرة
وهررذه احلرروف العشرررب  ربعة م  ررا ، م دهرة( -و-الصررالة-و-لصا رة-و-القاحبدرة

هرر  حررروف اه ررتعلا يفسررتعلى إىل احل ررأ امدلررى فت ا ررمج الفررت  وهرر  مت رر  إمالررة 
امل  يف ام اا ف ي  ه مت   إمالة اهلاا اليت ه  مشب ة هبا فرإن كران قبر  حررف 

و  دقرأ ال سا   هبا يف ، امل  حن  )فعافا(  اه تعلا كسرب فإن اإلمالة يا زب يف
والبالرية طر ا للباب ومن اإلمالة يف اهلراا فرعيفة ف راز ، هاا التأ يث حن  )القاحبدة( 

أن مي ع ا ما ه مي ر  إمالرة املر  فرإن فصر  برني حررف اه رتعلا وبرني اهلراا فا ر  
وامحررررف ، دصررربة( -و-بطشرررة-و-حنلرررة-و-مسررربرية-و-يررراز  اإلمالرررة حنررر  )حبقبرررة

الثلثة الباقية ه  من حروف احللو امل  واحلاا والعني أما امل  ف  را  راك ة ه 
مي ررن كسرررها ولرر  كسررر مررا قبل ررا ل ا ررت اإلمالررة ل لرر  ه لل رراا وأمررا احلرراا والعررني 
ف  ا أقرب حروف احللو إىل حروف اه تعلا فأدطيا ح م را ب قرام وأك رر أي 
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مزب وال اف واهلاا والراا إذ وقعت قب  هاا التأ يث بعرر حروف أك ر وه  أحببعة اهل
ايا  اك ة أو كسررب أميلرت فرذكر البراا يف هرذا البيرت وال سرر يف البيرت اآلة ودلرزا 
مررن إمالررة هررذه احلررروف إمالررة اهلرراا بعرررها وامك ررر الشررردر العبرر أ دقررام ك ررره إذا 

 م ف  احلام من الياا ا تقبله بذلأ وال  ر احبيففاع ال  احب م  شرب احلر ودس ن يف
وال رررمري يف مررريل دا رررر دلرررى لفررر  أك رررر  ون مع ررراه ويترررا مبتررررأ ولررررب وذكرررر مررريل 
معاملررة للم رراف إليرره بعررر حررذف امل رراف ملررا أقرريم مقامرره ف رر  مررن عب ق لرره يفعرراىل 

وشب ه ول  دامر  امل راف افرذوف لقرام ميلرت  ، )وكم من قردة أهل  اها ف ااها( 
وإررا التراحب ال راظم ذلرأ مير  القافيرة ، )أو هرم قرا ل ن(  كما قرام يفعراىل بعرر ذلرأ

ومثرررام ، لاط رررة( -وبعرررر ال سرررر-هي رررة-فمثرررام اهلمرررزب بعرررر اليررراا السررراك ة )لطي رررة
ومثرررام اهلررراا بعررررر ، املل  رررة( -وبعررررر ال سرررر-ال ررراف بعرررر اليررراا السررراك ة )امد رررة

ن ومثام الرراا بعرر وه مثام هلا بعر الياا الساك ة يف القرر، فاك ة( -و-ال سر )رهلة
وقررر ذكررر ال سررر قبرر  ، واآللرررب( -يفبصرررب-وبعررر ال سررر- ررريريب-و-)اليرراا ال بررريب
 امحببعة يف ق له

(341) 

 َأِو اْلَكْسِر َواإِلْسَكاُن لَْيَس ِبَاِجٍز َوَيْضُعُف بـَْعَد اْلَفْتِح َوالضهمِِ َأْرُجلَ 

يز أي  رررا   إذا وقررر  برررني ال سرررر وبرررني الرررراا حررررف  ررراكن   د رررن ذلرررأ لرررا
لل سر من اقت ا ه اإلمالة ف أ ره قرام أو يفقر  هرذه احلرروف امحببعرة بعرر كسرر دلي را 

وه مثرام هلرذا يف اهلمرزب وال راف وإررا مثالره يف اهلراا حنر  ، أو بعر  اكن دليره كسرر 
مير  أن السراكن حررف -فطررب-والتلر  يف- ررحبب-و-درربب-وي ة ويف الراا حن  

ذا ويررره ييرررر ودق دررره مرررا يفة يف الررررااا  فإ ررره ادترررر بررره اه رررتعلا فقررر ج املرررا   وهررر
حرررايزا فم ررر  ال قيرررو ف رررذا مي ررر  اإلمالرررة ول رررن يترررا ععن كررر  عب لقررراحبئ فرررل دلرررزا 
أحريتا مذهمج اآللر وال   يا ز اإلمالة وال   يف اللرية ومثاله يفر  وحب  يفرقيو حباا 

و  د هرر إىل الع مرة ب دمران للع مة وابن ذكر ان حبقق را يفبعرا إلمالرة املر  بعررها 
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قررام ود ررع  دعرر  أك ررر فررعفت حروفرره دررن حتمرر  اإلمالررة إذا وقعررت بعررر الفررت  
وال م وأحبيل ا  حبي  و صبه دلى التمييز ا تعاحب ذلأ ملا كان دقام ل   مذهمج 
فررعي  هررذا ه دتمشررى وحنرر ه من الريرر  هرر  رلررة املشرر  فمثررام اهلمررزب بعررر الفررت  

بررني اهلمررزب فا رر   رراكن فررإن كرران ألفررا م رر  أد ررا حنرر  امرررأب فررإن فصرر  بررني الفررت  و 
وك ي ررة وال شرأب قررام الررراين ، وإن كرران عرري ألرر  التلر  فيرره حنرر  ) ر اب( ، )بررااب( 

والقيرراأ الفررت  كأ رره أحبا  القيرراأ دلررى املرر  أو من اإل رر ان ملررا   حي ررز ال سررر 
اإلمالررة يف حنرر  ف ررذا ه حي ررز الفررت  دررن م رر  ، دررن اقت رراا اإلمالررة يف حنرر  )دررربب( 

 ر اا يف ذلرأ مرا فيره ، الشر كة( -و-مثام ال اف بعر الفت  حن  )مباحبكة، )  اب( 
ومثام اهلاا بعر الفت  مر  فصر  ، فص  وماه فص  فيه وبعر ال مة حن  )الت ل ة( 

وه دق  عري ذلأ ومثام الراا بعر الفت  ش رب و رب وكذا مر  فصر  - فاهة-امل 
-حنرر -وبعررر ال ررم مرر  احلررايز-  رررب-و- ررياحبب-ن حنرر املرر  وعريهررا مررن السرراك

وجيمر  ذلرأ كلره أن يفقر  حرروف أك رر بعرر فرت  أو فرم بفصر  -حمشر حبب-و-دسرب
 رراكن وبريررري فصرر  فل ررذا طلررو ق لرره بعررر الفررت  وال ررم وويرره ا ررتث اا هررذه احلررروف 
امحببعررة يف بعرره الصرر حب أمررا اهلمررزب واهلرراا فمررن حررروف احللررو فأحلقررا عملرر  واحلرراا 

ني واخلرراا والريررني وأمررا ال رراف فقردبررة مررن القرراف فم عررت م ع ررا وأمررا الررراا فلمررا والعرر
في رررا مرررن الت ردرررر يفشررربه املسرررتعلية فم عرررت فأمرررا إذا وقررر  قبررر  هرررذه امحررررف امحببعرررة  
كسرب أو ايا  اك ة فإن أ باب اإلمالة يفق ج ويف ع  املا   فتمام اهلاا ب مثر  مرا 

 ا  اك ة فقامقبله  اكن بعر كسر وما قبله كسر أو اي

(342) 

 َلِعرْبَْه ِمائَْه ِوْجَهْه َولَْيَكْه َوبـَْعُضُهْم ِسوى أَِلٍف ِعْنَد اْلِكَسائي َميهلَ 

ف ذا مثام ما قبله  اكن بعر كسر ومثله ، أحبا  ق له يفعاىل )إن يف ذلأ لعربب( 
ومثرررام مرررا قبلرررره ايا ، ول ررر  وي رررة ومثرررام مرررا قبلررره كسرررر )فررررإن د رررن مررر  م ما رررة( 

عللا وهذا وإن كران قررئ بره يف ، ووق  يف  هم البيت )لي ة( ، اب امد ة( )أ ح
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 رر حبة الشررعراا و)ص( فلرريع  رراحمج اإلمالررة ممررن قرررأ هررذه القرررااب فرراموىل أن دقرر  
املثام  ا ه  قرااب له فيقام وأد ة هبمزب قب  الياا وه د ر حذف ها التعردر  فإ را 

ن وهرر  أن امد رررة يرراا  يف القرررررن يف عرررري وويررره  ، م فصررلة مرررن ال لمررة يفقرررردرا 
هايفني الس حبيفني عري مقرواب عللا إبااع دلى مرا يف التيسرري و همره فرإذا وقر  املثرام 
هبمررزب دررم ايرر  امل افرر  مرر  م افقررة القرررااب مررلف التمثيرر  بقرررااب الررلا ولعلرره أحبا  

الر هم كمرا دقررأ وحب   دلى قراايفه وإرا  ق  حركة اهلمرزب إىل الرلا ل رروحبب، )امد ة( 
فالصرر اب كتابترره دلررى هررذه الصرر حبب يف هررذا البيررت ليشررعر بررذلأ وه درر هم أ رره أحبا  

وا أدلرم -كرل-و-املرفر ع عخلفره، يفلأ القرااب ف   كق له يف ام عراا )واآللررب( 
لل سا   اي  احلروف ، ب قام وبع  م أي وبعه املشادا من أه  ام اا مي  ، 

مطلقا من عري ا تث اا شن إه امل  قام  احمج التيسرري والر ص  قب  هاا التأ يث
درررن ال سرررا   يف ا رررتث اا ذلرررأ معرررروا وإبطرررلق القيررراأ يف ذلرررأ قررررأ  دلرررى أيب 

ب قررام واموم ألترراحب إه مررا كرران قبرر  اهلرراا فيرره ألرر  فررل  رر ز ، الفررت  دررن قراايفرره 
  شري ا وكرذلأ بلرير  اإلمالة فيه وقام يف كتاب اإلمالة   دستثن للر  درن ال سرا 

دن أيب مزاحم اخلاقاين وكان من أفبن ال اأ حلرف ال سا   وإليره ذهرمج أبر  ب رر 
ابن ام باحبي واادة من أه  ام اا والتحقيو وبره قررأ  دلرى شريخ ا أيب الفرت  درن 
قراايفرره دلررى أ ررحابه قررام وكرران أبرر  ب ررر بررن ماهررر وأبرر  احلسررني بررن امل ررا ج وأبرر  

اير  أ رحاهبم خيصر ن مرن ذلرأ علفرت  مرا كران فيره قبر  هراا طاهر بن أيب هاشم و 
التأ يررث أحررر دشرررب أحرررف فررذكرها ب قررام يعلرر ا لل مررزب والررراا وال رراف إذا وقعررت 
قب  هاا التأ يث أح اه فأمال ا بع ا وفتح ا بع ا ب شرح ذلرأ دلرى حنر  مرا يفقررا 

-و-احليراب-و-ابالزكر-و-فأما امل  قب  هاا التأ يث فأيفت يف دشرر كلرم )الصرلب
من ، الرررررررررل ( -و-ه -و-ذا -و-هي رررررررررا  هي رررررررررا -و-م ررررررررر ب-و-ال  ررررررررراب

ال سررا   دقرر  دلررى هررذه ال لررم اخلمررع عهلرراا وهرر  وعررريه دقفرر ن دلررى مررا دررراها  
كذلأ فل متام اهلاا يف هذه ال لم العشر م ه دلزا من ذلأ إمالة املفا  وه  ه 
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وم  لة يف بع  ا وه ح  لل مي  يف يفقب  اإلمالة م ا من ذوا  ال او يف بع  ا 
اإلمالة فل  وقعت إمالة لهن أ ا ل ل  ه لل راا من املر  هر  ام ر  يف اإلمالرة 

-و-التر حباب-و-مزيراب-و-مرفرا -و-واهلاا فرع هلا ومشرب ة هبرا أه يفررج أن )يفقراب
-معرررو ب يف عب إمالررة املرر  ه يف عب إمالررة اهلرراا وذكررر م رر  يف، كمشرر اب( 

للفا مب يا دلى أ   امل  والتاحب دررا اإلمالرة وذكرر الرراين يف ألر  احليراب -م اب
للفررا أ ررا م قلبررة دررن واو ودررن ايا وإرررا   مترر  دلررى هررذا القرر م ل   ررا مر رر مة يف 

 املصح  عل او وا أدلم

 ب مذاهبهم في الراءاتاب
(343) 

َلَها ُمَسكهَنًة   اَيٌء َأِو اْلَكْسِر ُموَصلَ َورَقهَق َوْرٌش ُكله رَاٍء َوقـَبـْ

حبقو أي أمام بني بني قام يف التيسري ادلم أن وحبشا كان ميير  فتحرة الرراا قلريل 
بررني اللفهررني وكررذا قررام يف عب اإلمالررة وقررام م رر  كرران وحب  درقررو الررراا فرريعلم مررن 
هذا اإلطلق أن ال قيرو يف هرذا البراب دبراحبب درن إمالرة برني برني ودسرتخر  مرن هرذا 

الة املفا  بني بني دلى لف  ال قيو يف هذا الباب دلى ما د طو به قراا هذا أن إم
الزمرران وقررر  ب  ررا دلررى ذلررأ يف شرررح ق لرره وذو الررراا وحب  بررني بررني فرراملرا  مررن يفرقيررو 
الررراا يفقردررمج فتح ررا مررن ال سرررب وق لرره كرر  حباا دعرر   رراك ة كا ررت أو متحركرررة عي 

ا يفة ا رتث اله وق لره مسر  ة حرام مقرمرة حركة حتركت دلرى الشرروض املرذك حبب إه مر
ل  أتلر  ل ا ت  فة لليراا والر او يف وقبل را للحرام أي حبقق را يف حرام كر ن اليراا 

، املريررريا ( -و-فقررريا-و-مررريا -و-ه فررري-و-اخلررري-و-السرراك ة قبل ررا حنرر  )عررري
 وه د ررر ن قبررر  اليررراا السررراك ة إه مفتررر ح أو م سررر حب وقرررر مثل رررا عل ررر دني ب قرررام أو

وه ، املرربرا ( -و-ع ررب-و-ال سرر أي أو أن د ر ن قبر  الرراا كسرر حنر  )اآللررب
فرق يف امل س حب بني أن د  ن حرف ا تعلا أوه ويفق  حروف اه تعلا قبل ا إه 



 -288- 

وحنر ه ف رذه  رتة و لر  ذلرأ  ، قطران( -قا را -إىل حبهبا  ظرب-الريني حن  ) فرب
يفطرفت حلق ا يف  دن أو   دلحق را كران كله حتت ق له ك  حباا أي   اا يف  طت أو 

امل س حب قبل ا حرف ا تعلا أو عري حرف ا تعلا فرالراا مرققرة حمالرة برني اللفهرني 
ل حب    اا و   ال لمة أو وقر  دلي را وق لره م  رل حرام مرن ال سرر أي د ر ن 
ال سرررر م  رررل علرررراا يف كلمرررة واحررررب احررر ازا ممرررا يفة ذكرررره وهررر  ال سرررر العررراحب  

  والرير  من اإلمالة وال قيو مطلقا ادترام اللفر  ويفقردرمج بع ره مرن بعره واملفص
ع باب خمص  ة وأ باب يفرقيو الراا ه ا ل حب  أن د  ن قبل ا ايا  اك ة أو كسرب 

 هزمة متصلة لفها أو يفقردرا وا أدلم

(344) 

 ِسَوى اخْلَا َفَكمهلَ َوََلْ يـََر َفْصًل َساِكًنا بـَْعَد َكْسَرٍة ِسوى َحْرِف ااِلْسِتْعَل 

أي   دعتر عحلرف الساكن الذي وق  فصل بني ال سرب اللزمة والراا فأدمر  
-و-إكرراا-و-ال سرب ما يفقت يه من ال قيو كأ ا قر وليت الراا وذلأ حن  )إكرراه

فرقررو ل ررع  الفا رر  بسرر   ه فررإن كرران الفا رر  السرراكن حرررف ا ررتعلا ،  رررحبب( 
يف م ر  اإلمالرة ه د رع  ب   ره  راك ا كمرا د رع  عرريه وه  ق ي املا   فإ ه لق يفه

-قطرررا-و-دقرر  كررذلأ مررن حررروف اه ررتعلا إه الصررا  والطرراا والقرراف حنرر  )إ رررا
وا تث  من حروف اه تعلا اخلاا فلم دعتر هبا فا ل حن  إلرايا م ا ، وقرا( -و

طبقرة ذا   رفري فعفت دن أل اهتا عهلمع والصا  وإن كا ت م م  ة إه أ را م
فق دت فم عت فإن قلت ق له و  درر مرن حبلدرة القلرمج فرأدن مفعر هه قلرت فصرل هر  
املفع م الثاين و اك ا ه  اموم أي   در الساكن فصل وق له  اك ا   رب يف  ياق 
ال فرر  ف رر  للعمرر ا فا ررتث  مررن ذلررأ العمرر ا حررروف اه ررتعلا فق لرره حرررف  عرر  

م  للرهلة دلى اع ع ب ا تث  اخلاا من هذا اع ع حروف اكتفى عملفر  دن اع
ف   ا تث اا من ا تث اا واه تث اا مريادر يف احل م للمستث  م ه فحروف اه تعلا 
فا لة واخلاا ليست فا لة ف   كق لأ لر  الق ا إه العبيرر إه  راملا في ر ن  را  
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مري يف و  درر ويف ف مرل قر لر  وقصر ال اظم لفه  اه تعلا واخلاا فروحبب وال ر
ل حب  أي كم  حسن التياحبه بصحة  هره حني التزم اخلاا مرن حرروف اه رتعلا 

 فرقو بعرها

(345) 

 َوَفخهَمَها يف اأَلْعَجِميِِ َويف ِإَرْم َوَتْكرِيرَِها َحىته يُرى ُمتَـَعدِِالَ 

يقرره ذكررر يف هررذا البيررت مررا لررال  فيرره وحب  أ ررله فلررم درققرره ممررا كرران دلررزا يفرق
دلى قياأ ما يفقرا والتفخريم فرر ال قيرو أي وفخرم وحب  الرراا يف اه رم امد مر  
أي الررذي أ ررله الع مررة ويف لمررت العرررب برره وم عترره الصرررف بسررببه والررذي م رره يف 

كررران دلزمررره يفرقيرررو حبا  رررا من قبل رررا ،  دمرررران( -و-إ ررررا ي -و-القررررن ثلثرررة )إبرررراهيم
ا ب قررام ويف إحبا أي وفخررم الررراا يف  رراك ا بعررر كسرررب ولرريع السرراكن حرررف ا ررتعل

وكررران دلزمررره يفرقيق رررا م رررا بعرررر كسررررب وإحبا أد رررا ا رررم أد مررر  ، )إحبا ذا  العمرررا ( 
وقيرر  دررريب ف يرر  اخلررلف فيرره أفررر ه علررذكر وويرره يففخرريم ذلررأ كلرره الت بيرره دلررى 

من ال سررب وليرت الرراا مرلف البر اق  ، الع مة وحبقو أب  احلسرن برن علبر ن )إحبا( 
فلم دتعرف ا له وه  أد م  وقي  دريب دلى ما دبني يف   حبيفه فيت ره ، ا )دزدز( وأم

فيه للف مبر  دلرى ذلرأ ب قرام ويف ردرهرا أي وفخرم الرراا أد را يف حرام يف ردرهرا 
أو يف ذي يف ردرهرررا أي يف ال لمرررة الررريت يف ررررحب  الرررراا في رررا دعررر  إذا كررران يف ال لمرررة 

  يفرقرررو ، مررررحباحبا( -و-إ رررراحبا-و-الفرررراحب لرررن دررر فع م-و-فرررراحبا-و-حبااان حنررر  )فرررراحبا
اموىل وإن كرران قبل ررا كسرررب ميرر  الررراا الرريت بعرررها فررالراا املفت حررة وامل ررم مة مت رر  
اإلمالة يف امل  كما مت   حرروف اه رتعلا ف رذا مت ر  يفرقيرو الرراا وق لره حرأ دررج 

 را فرإذا فخمرت متعره دع  اللف  وذلأ أن الراا الثا ية مفخمة إذ ه م يمج ل قيق
 اموىل ادترم اللف  وا تق  اللسان من يففخيم إىل يففخيم ف   أ    وا أدلم

(346) 
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 َوتـَْفِخيُمُه ِذْكًرا َوِسْْتًا َوَِببَُه َلدى ِجلهِة اأَلْصَحاِب َأْعَمُر َأْرُحلَ 

ذكر يف هذا البيت ما التل  فيه مما فص  فيه بني ال سر والراا  اكن عرري ، 
ب قام وعبه أي ،   ا( -و-ا فذكر مثالني دلى وزن واحر ويتا )ذكراحرف ا تعل

وما أشبه ذلأ قام الشيا وعبه دع  به ك  حباا مفت حة حلق ا الت  دن وقبل را  راكن 
فرررالتفخيم يف هرررذا هررر  ، وزحبا( -و-شررري ا إمررررا-و- ررر را-و-قبلررره كسررررب حنررر  )ح ررررا

سراكن والت ر دن فق درت أ رباب مذهمج امكثرر ب دلر  ذلرأ عن الرراا قرر اكت ف را ال
التفخررريم قلرررت وه ده رررر   فررررق برررني كررر ن الرررراا يف ذلرررأ مفت حرررة أو م رررم مة بررر  
امل رم مة أوىل علتفخرريم من الت ر دن حا رر  مرر  ثقر  ال ررم وذلررأ ق لره يفعرراىل )هررذا 

فررإن كرران السرراكن الررذي قبرر  الررراا قررر أ عررم في ررا فررال قيو بررل لررلف حنرر  ، ذكررر( 
ن ال سرررب كأ ررا وليررت الررراا مررن ي ررة أن املرررعم فيرره كرراحلرف مسررتقرا( م-و-) رررا

-و-ال احررر فاملرررعم كالررذاهمج وحبقررو أبرر  احلسررن ابررن علبرر ن ايرر  البرراب إه )مصرررا
وم  م من   درقو ، من أي  حرف اه تعلا فألزمه الراين )وقرا( ، قطرا( -و-إ را

ر املررر عم برررن علبررر ن خلفررراا اهلررراا وفخرررم أبررر  طررراهر برررن أيب هاشرررم ودبررر، )إه  ررر را( 
ممرا قبر  الررراا ، شرراكرا( -و-مرربرا-و-بصرريا-و-وعرييترا أد را مررن امل ر ن حنر  )لبررريا

قرام الرراين وكران دامرة ،  ر ا( -و-فيه ايا  اك ة أو كسرب ف أ ه قيراأ دلرى )ذكررا
أهرر  ام اا مررن املصررردني مييل  ررا يف حررام ال قرر  ل يرر   اعالررمج إلمالت ررا يف احلررالني 

،  رر ا( -و-ال سرررب وهرر  الصرر اب وبرره قرررأ  وبرره رلررذ وقررام يف )ذكررراوهرر  اليرراا و 
أقرررأين ذلررأ عررري أيب احلسررن بررن علبرر ن علفررت  ودليرره دامررة أهرر  ام اا مررن املصررردني 
وعريهم وذلأ دلى مرا  اعم  بني اللريتني قلت فحص  من هذا أن امل ص ب امل  ن 

درقررو بررل لررلف وهرر  حنرر  الررذي قبرر  حبا رره مررا دسرر   يفرقيق ررا دلررى ثلثررة أقسرراا مررا 
وما دفخم ، شاكرا( -و-وما درقو د ر امكثردن وه  حن  )لبريا، مستقرا( -و-) را

وقلت يف ذلأ بيتا ا  ام  اع الثلثرة دلرى ،   ا( -و-د ر امكثر وه  حن  )ذكرا
، ل كثررر ذكرررا فخررم اعلررة العررل(  )و رررا حبقيررو قرر  لبررريا وشرراكرا، هررذا ال يفيررمج وهرر  
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، إررل( -و-لترراحبوا يففخرريم هررذا ال رر ع م رره دلررى وزن مرراه ميررام حنرر  )دلمرراوكررأ م ا
واخلررلف يف ذلررأ إرررا هرر  يف ام رر  وهلررذا دررر الت رر دن ما عررا أمررا يف ال قرر  فع ررر 
بع رر م ه لررلف يف ال قيررو لررزوام املررا   وقررام أبرر  الطيررمج بررن علبرر ن التلرر  دررن 

قفرر ن علفررت  مررن أيرر  املرر  وحب  يف ال قرر  فطا فررة دقفرر ن بررني اللفهررني وطا فررة د
واعلرة ار  يلير  وأحبحرل ار  حبحر  و صربه ، اليت ه  د   من الت ر دن وا أدلرم 

دلى التمييز ويففخيمه مبترأ وأدمر أحبحل لربه ودماحبب الرح  يف زن علع ادرة والتعاهرر 
لرره ف أ رره أشرراحب هبررذه العبرراحبب إىل التيرراحب التفخرريم د ررر يلررة ام ررحاب مررن مشررادا 

 عبه ال صمج دط  دلى مفع م يففخيمالقراا و 

(347) 

 َويف َشَرٍر َعْنُه يـَُرقُِِق ُكلُُّهْم َوَحرْيَاَن ِِبلتـهْفِخيِم بـَْعُض تـََقبهلَ 

حبقو ك  ام حاب درن وحب  حبااه ، أحبا  ق له يفعاىل )إ ا يفرمى بشرحب كالقصر( 
مير  كسرر اموىل مي  كسر الثا ية وهذا لاحب  دن ام   املقرا وه  يفرقيو الراا 

قبل ررا وهررذا ميرر  كسررر بعرررها وكسرررب الررراا يفعررر ب سررريفني ميرر  أ ررا حرررف يف ردررر 
قررام الررراين ه لررلف دررن وحب  يف إمالت ررا وإن وقرر  دلي ررا قررام وقيرراأ ذلررأ د ررر 

عررري أن أ ررحاب ا مي عرر ن مررن إمالررة الررراا فيرره مررن ، ق لرره يف ال سرراا )عررري أو  ال رررحب( 
قبل ررا قررام ولرريع ذلررأ ممررا مي رر  مررن اإلمالررة  أيرر  وقرر ع الصررا  وهرر  حرررف ا ررتعلا

-و-أ صررررراحب-و-هاه رررررا لقررررر ب يررررررب الرررررراا كمرررررا   مي ررررر  م  رررررا لرررررذلأ يف حنررررر  )الريررررراحب
وشرررب ه مررر  أن  ررريب ده قرررر ح رررى إمالرررة حباا ال ررررحب  ادرررا ، بق طررراحب( -و-كالفخررراحب

ودليررره أهررر  ام اا عرررري أ  علفرررت  قررررأ  ذلرررأ وهبرررا رلرررذ قرررام وأاعررر ا د ررره دلرررى 
حيث وق  قام وقياأ ما أاع ا دليه د ه مرن ، ق له يفعاىل )دلى  رحب( يففخيم ا يف 

مي  يرب الراا بعرها د يمج يفرقيق را ه را قرام وزا ين ابرن ، يفرقيق ا يف ق له )بشرحب( 
يف ام عرراا قررام وقرررأ  ، لاقرران يف اه ررتث اا إلررلص الفررت  للررراا يف ق لرره )حررريان( 

الياا وقر ذهمج إىل التفخيم اادرة مرن  دلى عريه عل قيو قام وه  القياأ من أي 
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يف  رررر حبب ، أهرررر  ام اا وقررررام قرررررأ  علرررر ي ني يف )حريان(و)إيرام (و)دشرررررييف م( 
برررااب لا ررة قلررت ودلرر  بع رر م يففخرريم حررريان عملرر  وال رر ن فيرره يف مقابلررة ألرر  
التأ يررث يف حررريج وإذا وقعررت الررراا قبرر  ألرر  حررريج حبققررت ميرر  املرر  املمالررة ه 

اا ف ما   د ن للحاا ح رم مر  وير   املر  يف حرريج   د رن هلرا ح رم مي  الي
م  وي   امل  وال ر ن يف حرريان قلرت وهرذا كرلا فرعي  ملرن أتملره ب قرام و هرري 
احبيففاع ح م الياا م  امل  املمالة احبيففاع ح م ال سرب مع ا يف حن  )ذكرج الراحب( 

ت وهذا مم  ع ب  إذا و   أه يفرج أ أ إذا وقفت حبققت وإذا و لت فخمت قل، 
حبقو مير  ال سررب وإذا وقر  أمرام يفبعرا ل لر  وقرر  ربو الت بيره دلرى هرذا يف عب 

 اإلمالة وا أدلم

(348) 

 َويف الرهاِء َعْن َوْرٍش ِسَوى َما ذََكْرتُُه َمَذاِهُب َشذهْت يف اأْلََداِء تـََوقُّلَ 

ي شرذ احبيففاد را يف طررق ام اا يف قل متييز دقام يف قر  يف اعبر  إذا  رعر فيره أ
ولفهة ام اا كثرريب اه رتعمام برني القرراا ودع ر ن هبرا أت درة القرراا القررااب إلي را عل قر  
دمن قبل م كأ ه ملا ذكر هذه امل اف  املستث اب من ام   املتقرا قام وب عرري ذلرأ 

ح رراه مررن امل افرر  املسررتث اب اشررتم  دلي ررا كتررمج املصرر فني فمررن يفلررأ املررذاهمج مررا 
الراين دن شيخه أيب احلسرن برن علبر ن أ ره ا رتث  يففخريم كر  حباا بعررها ألر  يفث يرة 

أو بعرررها دررني ، أو ألرر  بعرررها يتررزب حنرر  )افرر اا دليرره( ،  رراحران( -و-حنرر  )ط رررا
وفخم ق ا إذا كان بني الراا وبني ال سر  اكن ، ذحباديه( -و-ذحبادا-و-حن  ) رادا

-مطلقرررا ومررر  م مرررن اقتصرررر دلرررى يففخررريم ) ،( -لعرررربب-و-ذكرررركم-و-حنررر  )حرررذحبكم
ومرر  م مررن فخررم يف ، ذكررر ( -حيررث وقرر  ومرر  م مررن اقتصررر دلررى )وزحب ، ( -وزحب

 ماهم ببالرييه(-و-م فعني ويتا دشرون )كربه

(349) 
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َعِة املَل  َواَل بُده ِمْن تـَْرِقِيِقهاَ بـَْعَد َكْسَرٍة ِإَذا َسَكَنْت ايَ َصاِح ِللسهبـْ

-شررذمة-و-قبل را كسررب حبققرت عمير  القرراا حنر  )مردرةأي إذا    ت الرراا و 
قال ا من احلركة مقرحبب بني درري احلررف وكرأن الرراا ، فرد ن( -و-دريفر-و-ا رب-و

ه ررا م سرر حبب ولرر  كا ررت م سرر حبب ل يررمج يفرقيق ررا دلررى مررا يفة ومررن ب امت رر  يفرقيررو 
ا رت قبل را من ال سرب يفبعر د  ا إذا كا ت بعرها ويفقرب م  ا إذا ك، حن  )مري ( 

هبرذا اهدتبرراحب قررام ومرن ب يتررز  العرررب حنر  مؤ ررى والسررؤق ملرا كا ررت ال ررمة كأ ررا 
دلى ال او وال او امل م مة جي ز إبراهلا يتزب فرأيروا السراك ة امل رم ا مرا قبل را مررج 
امل م مة هلذه العلة وكثر يف  هم العرب ومن بعرهم ق له اي اح ومع راه اي  راحمج 

قام إه أن يفرليم  احمج مرن ،  م )اي مام ليقه دلي ا حببأ( ب حبلم كما قرأ بع 
 الشذوذ املستعم  م ه عري دلم ملف مالأ وحن ه وامل  امشراف

(350) 

 َوَما َحْرُف ااِلْسِتْعَلُء بـَْعُد َفراُؤُه ِلُكلِِِهُم التـهْفِخيُم ِفيهاَ َتَذلهلَ 

راا ذلررأ اللفرر  يفررذل  أي واللفرر  الررذي وقرر  فيرره حرررف اه ررتعلا بعررر حبا رره فرر
التفخررريم في رررا ل ل رررم أي ا قرررا  بسررر  لة من التفخررريم أليرررو لرررروف اه رررتعلا مرررن 
ال قيو ملا دلزا املرقو من الصع   بعر ال زوم وذلأ شاق مسرتثق  وحررف اه رتعلا 
إذا أتلر م ر  اإلمالرة مطلقرا ملفره إذا يفقررا فإ ره ه مي ر  إه إذا   د رن م سر حبا أو 

م سرر حب وهررذا البيررت مشرر   الرر هم يف م فررعني أحررريتا أن مررا يف أولرره   رراك ا بعررر
دبرررراحبب دررررن مرررراذا والثرررراين اهلرررراا يف حباله إىل مرررراذا يفعرررر   والررررذي قرمترررره مررررن املعرررر  هرررر  
الصرر اب إن شرراا ا يفعرراىل وهرر  أن مررا دبرراحبب دررن اللفرر  الررذي فيرره الررراا بعررر كسررر 

شرررحه دعرر  والررذي بعررره مررن واهلرراا يف حباله يفعرر   دلررى ذلررأ اللفرر  وقررام الشرريا يف 
الررررااا  حررررف اه رررتعلا فرررراله إن شررر ت حب    ال رررمري إىل مرررا وإن شررر ت أدريفررره 
دلى حرف اه تعلا قلت كليتا مش   فإن ما مبترأ وقرر يعل را دبراحبب درن الرراا 
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فررإذا دررا   اهلرراا إىل مررا دصررري التقررردر فررراا الررراا وذلررأ فا ررر م رره مررن عب إفررافة 
لررأ ه جيرر ز وإن دررا   إىل حرررف اه ررتعلا بقرر  املبترررأ بررل الشرر ا إىل  فسرره وذ

 دا ر دع   إليه ب ا  حروف اه تعلا فقام

(351) 

 َوجَيَْمُعهاَ ِقْظ ُخصه َضْغٍط َوُخْلُفُهْم بِِفْرٍق َجرى َبْْيَ املََشاِيِخ َسْلَسلَ 

 أي جيمع ا هذه ال لما  ف    بعة أحرف وحب ا ظن السام  أن ايع را يفة
بعر الراا فيطلمج أمثلة ذلأ فل جير بع ه إرا أحبا  ال اظم أي شر ا ويرر م  را بعرر 
الراا م   وال اق  م  ا يف القررن يف هرذا الريرر  أحببعرة الصرا  وال را  والطراا والقراف 

فخررم  )ومرا بعرره  ررا  وفرا  وطررا وقراف، و  دقر  اخلراا والهرراا والريرني ولرر  أ ره قررام 
أمررر البيتررني يف بيررت واحررر وللصرر ا مررن إشرر ام  لبرران، ل رر  للرر  فرررق يفسلسررل( 
أمررا الصررا  ف قعررت بعررر الررراا السرراك ة بعررر كسررر وهرر  ، العبرراحبيفني في مررا وا أدلررم 

وأمرا ، لباملر را ( -و-املرققة عمي  القراا فم عرت ال قيرو حيرث وقعرت حنر  )إحب را ا
القراف وأمرا الطراا و ، إدراف م( -و-ال ا  ف قعت يف مذهمج وحب  يف حن  )إدرافا

وليع مرن شررض م ر  ، فراق( -و- راض-و-فرقة-و-ف قعا يف اممردن حن  )قرطاأ
حرف اه تعلا أن دلر  الرراا بر  مي ر  وإن فصر  بي  مرا املر  وه دقر  يف مرذهمج 

حررررأ  ررررص م رررر  يف ، إدرررررا ( -و-فررررراق-و-وحب  إه كررررذلأ عالبررررا حنرررر  ) ررررراض
، ي   را  ) رروحبهم( ه يفرقو يف ال    م، التبصرب دلى أن )حصر   روحبهم( 

حبققت لزوام املرا   قلرت ويففخريم حباا )حصرر ( مير  ، فإن حبققت دلى )حصر ( 
بعيررر لقرر ب الفا رر  وهرر  الترراا مررلف فصرر  املرر  ومن حرررف ،  ررا  ) ررروحبهم( 

اه تعلا م فصر  مرن ال لمرة الريت في را الرراا فرل د برير  أن دعتررب ذلرأ إه يف كلمرة 
مج التفخريم فيمرا إذا كا رت الرراا رلرر كلمرة وحررف واحرب ودلى قيراأ مرا ذكرروه جير

-وه يفصررادر لررر -أن أ ررذحب ق مررأ-اه ررتعلا أوم كلمررة بعرررها حنرر  )لت ررذحب ق مررا
والتفخررررريم يف هرررررذا د ررررر ن أوىل مرررررن التفخررررريم يف )حصرررررر  ، فا ررررررب  رررررربا اررررريل( 
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ل يرر   الفا رر  يف حصررر   ون مررا ذكررر ه وه أثررر للصررا  يف حصررر  ،  ررروحبهم( 
وامظ رررر ال قيرررو يف اعميررر  قيا رررا ، حبب فرررل مت ررر  م رررا مثررر  )يفبصررررون( فإ رررا م سررر  

للما   دلى املقت ى و يأة يف البيت بعر هذا أن ما ياا بعرر ال سرر املفصر  فرل 
يفرقيو فيه فلم د هر إىل املفص  يفرقيقا فل د هر أد ا إىل املفص  يففخيما فيعطر  كر   

ص فررين أي أقرم يف القري  يف لرص ومع  ق له قر  لر، كلمة ح م ا وا أدلم 
ذي فرررين أي لررص فرريو أي اق رر  مررن الررر يا  ثرر  ذلررأ ومررا قاحببرره وا ررلأ طردقررة 
السررل  الصرراح فقررر يرراا دررن أيب وا رر  شررقيو بررن  ررلمة حبإررة ا دلي مررا وهرر  مررن 
املخ رررمني وأكررابر التررابعني مررن أ ررحاب دبررر ا بررن مسررع   حبفرر  ا د  مررا حنرر  

بررن دمررري كرران ميب وا رر  لررص مررن قصررمج د رر ن فيرره هرر  مررن ذلررأ قررام دبررر ا 
فرالراا ، و ابته فإذا عرزا  ق ره وإذا حبير  ب راه وأمرا ق لره يف الشرعراا )ف ران كر  فررق( 

فيرره حبقيقررة ل ق د ررا بررني كسررريفني وفررع  م رر  حرررف اه ررتعلا بسرربمج كسررره و قرر  
حبإه ا قام الشيا ، اهيففاق دلى يفرقيو هذا احلرف م   وابن شرد  وابن الفحاا 

وفخم ررا بع رر م مل رران حرررف اه ررتعلا قررام احلرراف  أبرر  دمرررو وال ي رران ييررران 
قررام وإىل هررذا أشرراحب بق لرره يرررج بررني املشررادا  لسررل قلررت وقررام الررراين يف كترراب 

ل رر ن حرررف ، اإلمالررة كرران شرريخ ا أبرر  احلسررن درررج إمالررة الررراا يف ق لرره )واإلشررراق( 
وألزمته اإلمالة فيه قرام وه ، ق   )إىل  راض( اه تعلا فيه م س حبا قام فعاحبفته ب

أدلم للفرا برني أهر  ام اا لقررااب وحب  درن  فر  مرن املصرردني وعرريهم يف إلرلص 
فرررت  الرررراا يف ذلرررأ وإررررا قرررام ذلرررأ شررريخ ا حبإررره ا فيمرررا أحسررربه قيا رررا  ون أ اا 

 هيتماع ال   دلى للف ما قاله وا أدلم

(352) 

ْم َفهذاَ ُحْكُمُه ُمتَـَبذِِالَ َوَما بـَْعَد َكسْ   ٍر َعاِرٍض َأْو ُمَفصهٍل فـََفخِِ

أي والررذي د يررر مررن الرررااا  بعررر كسررر درراحب  وهرر  كسررر مررا حقرره السرر  ن  
إذا ابترأ  وكسرب التقاا الساك ني حن  ، احبيع ا( -و-ك سر يتزب ال    حن  )امرأب
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ر مفصرر  أي د رر ن إذا و ررلت أو بعررر كسرر، اي برر  احبكررمج( -أا احبكبرر ا-)وإن امرررأب
ال سر يف حرف مفص  من ال لمة اليت في را الرراا لفهرا أو يفقرردرا حنر  مرا  ربو مرن  

من ، لر رر م( -و-بر رر م-و-لمررر حبهبررم-كسررب التقرراا السرراك ني حنرر  )حل ررم حببررأ
حروف اعر يف ح م امل فصر  مرن ال لمرة الراللرة هر  دلي را من اعراحب مر  مرروحبه  

ب يف القسررم اموم ويفقرررردر ا فصررام الررراا درررن كلمترران حرررف وا ررم فلعررررو  ال سررر 
ال سرب يف الثاين فخم ا وحب  يف املتحركرة واير  القرراا يف السراك ة قرام ابرن الفحراا 

قرام وأمرا ، احبيعر ا( -وه يف-برروح القررأ-وه-  دعتر أحر عل سرب يف ق له )برهبم
حنرر  ق لرره  قلررت فرريعلم مررن هررذا أن، املبترررأب فررل لررلف يف يففخيم ررا حنرر  )أحبأدررت( 

ه يفرقو وإن كان قب  الرراا ايا  راك ة م را ، )الذي حبزق ا( -يفعاىل )مق ع  حباو  م(
م فصررلة د  ررا و  د برره ال رراظم دلررى اليرراا امل فصررلة كمررا  برره دلررى ال سررر املفصرر  وقررر 

وق لررره متبرررذه حرررام دشرررري إىل أن التفخررريم مشررر  حب د رررر ،  بررره دليررره عرررريه وا أدلرررم 
 القراا مبذوم بي  م

(353) 

 َوَما بـَْعَدُه َكْسٌر َأِو اْلَيا َفَما ََلُْم ِبَْتِْقيِقِه َنصٌّ َوثِيٌق فـََيْمُثلَ 

أي وما وق  من الرااا  بعره كسرب أو ايا دلى فر ما  بو من الرذي يفقررا 
ال لا فيه أن يف  ن الراا بعرر كسرر أو ايا ولريع هرذا دلرى دم مره بر  مررا ه أن مرا 

كسر أو ايا ه  ص هلم فيه والذي ح  ا يفرقيقه مرن ذلرأ حنر  ح  ا يفرقيقه مما بعره  
ودمررر ا مرررا ذكرررره يف هرررذا البيرررت جيرررن يف الرررراا السررراك ة حنررر  ، املررررا( -ولفررر -)مررررو
-البحرردن-و-وه يف  ن اليراا بعررها إه متحركرة حنر  )لبشرردن، دريع ن( -و-)مرو

مت اليررراا أو وكررران القيررراأ دقت ررر  أن هرررذا كلررره درقرررو كمرررا لررر  يفقرررر، إىل حبهبرررم( -و
ال سررر فررإن ال قيررو إمالررة وأ ررباب إمالررة املرر  يف رر ن كحبب بعرررها وهرر  امكثررر وكحبب 
قبل ا في بري  أن يف  ن الراا كذلأ ول ن درا ال ص يف يفرقيو مث  ذلأ و ق  م   

فقرام أمرا الرراا السراك ة فرل الرتلف في را أ را عرري ، قردرة( -و-ال قيو يف حنر  )مررو
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-قرام و قلرت-فردر ن-و- ا كسرب هزمة أو بعررها ايا حنر  )مررومريلهة إذا كان قبل
علتريلري  ويفركره لر حب  ولل مادرة علتريلري  قرام الرراين دلرى ال قيرو دامرة ، بني املررا( 

أه  ام اا من املصردني القرماا قام والقياأ إللص فتح ا لفتحة امليم قبل را ق لره 
 فيمثل أي فيه ر ب قام

(354) 

 يف اْلِقَراءة َمْدَخٌل َفُدوَنَك َما ِفيِه الرِِضاَ ُمَتَكفِِلَ  َوَما ِلِقَياسٍ 

أي ل  فت  قياأ ما بعر الراا دلرى مرا قبل را هيفسر  اممرر يف ذلرأ فيقرام دلرزا 
فررل فرررق بررني أن يف رر ن اليرراا املفت حررة بعررر الررراا ، دريفرر ( -إمالررة حنرر -مررن إمالررة )مرررو

اليرراا السرراك ة ادترررب  قبرر  الررراا و  يفعترررب وقبل ررا برر  مرادرراب مررا قبل ررا أوىل برررلي  أن 
وقرر ادترذحب قر ا درن ذلرأ  را فيره يف لر  ولر  حبققرت الرراا ، بعرها حن  )ويردن هبم( 

فرو أ ما فيه الرفى أي ما  ق  يفرقيقره ، لرققت ل حب  يف حن  )درون( ، من )دريف ( 
ه وجير ز أن واحبيف اه ام مة مت فل بتقردره وإظ احبه للطلبة أي لرذه والزمره مرت فل بر

د  ن مت فل حاه من ما وه  املفعر م أي لرذ الرذي يف فر  علرفرى للقرراا واملعر  
أ م درف ن هذا املذهمج  ون عريه وأما  ف  أ   القياأ يف دلم القرااب مطلقرا فرل 
 بي  إليره وقرر أطلرو ذلرأ أبر  دمررو الرراين يف م افر  وقرر  ربقت دباحبيفره يف )برني 

ص فتح ررا وقررام يف رلررر عب الرررااا  مررن كترراب اإلمالررة عن القيرراأ إلررل، املرررا( 
ف رررذه أح ررراا ال قررر  دلرررى الررررااا  دلرررى مرررا ألرررذ ه درررن أهررر  ام اا وقسررر اه دلرررى 
ام ررر م إذ دررررم ا الررر ص يف أكثرررر ذلرررأ وا رررتعم  ذلرررأ أد رررا يف بيررران إمالرررة وحب  

 امل  بني اللفهني يف م اف  كثريب يف كتاب اإلمالة وعريه

(355) 

 هاَ َمْكُسورًَة ِعْنَد َوْصِلِهْم َوتـَْفِخيُمهاَ يف اْلَوْقِف َأمْجَُع َأِْشُلَ َوتـَْرِقيقُ 

دعرررر  إذا كا ررررت الررررراا م سرررر حبب ف ل ررررم درقق ررررا إذا وقعررررت و ررررطا مطلقررررا حنرررر  
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وإن وقعرررت الرررراا امل سررر حبب ، وحبيرررام( -أو أوه حنررر  )حبدررر ، الصرررابردن( -و-)قرررا حبدن
ال سررر أ ررل أو داحبفررا حنرر  )مررن رلررر كلمررة حبققررت لل ميرر  يف ال  رر   رر اا كرران 

فرررإن وقفرررت زالرررت كسررررب الرررراا امل يبرررة ل قيق رررا فرررتفخم ، أ رررذحب ال ررراأ( -و-أمرررر ا
حي  رررذ وفيررره إشررر ام فرررإن السررر  ن دررراحب  وقرررر يفقررررا يف عب اإلمالرررة أن السررر  ن 
العرراحب  يف ال قرر  ه مي رر  اإلمالررة فيت رره مثرر  ذلررأ ه ررا وقررر أشرراحب إليرره م رر  فقررام 

إرا هر  قيراأ دلرى ام ر م وبع ره ألرذ  ادرا ولر  قرام قا ر  إ ر  أكثر هذا الباب 
أق  يف اي  الباب كما أ     اا  ر  ت أو حبمرت ل ران لق لره ويره من ال قر  
داحب  واحلركة حذف ا داحب  ويف كثري من أ  م القرااا  ه دعترون علعاحب  قام 

 قيررو يف ف ررذا ويرره مررن القيرراأ مسررتتمج واموم أحسررن قلررت وقررر ذكررر احلصررري ال
، فقرر  دليرره برره إذ لسررت فيرره   ررطر(  )ومررا أ ررت عل قيررو وا ررله، قصرريريفه فقررام 

ومي ن الفرق بني إمالة امل  ويفرقيرو الرراا عن إمالرة املر  أقر ج وأقريع وأفشرى يف 
اللرية من يفرقيو الراا برلي  أن امل  متام وه كسر جياوحبها كذوا  الياا وميرام أد را 

ا قرررر يف سرررر إذا قيررر  لفرررت فايفسررر  يف إمالرررة املررر  كثرررريا من اخلرررا، حنررر  )لررراف( 
ف از أن مي   امفرع  مرا مي ر  امقر ج ل رن د رع  هرذا الفررق  صر م دلرى يفرقيرو 

يف ال قرر  ف ررذا  ليرر  دلررى ادتبرراحب ال سررر في ررا بعررر ذهابرره ، الررراا اموىل مررن )شرررحب( 
ى درررا ادتبرراحب بسرر  ن ال قرر  قررال ا ويفرقيررو الثا يررة ميرر  إمالررة اموىل وهررذا  ليرر  دلرر

ال سر في ا وإه آلثر يف  فس ا ال قيو و  دعترب إبمالة ما قبل ا وويه ذلأ أن يفرقيو 
وكليتا حبقو ل سرب بعره فبق  ال قيو بعر ، اموىل أشبه إمالة امل  يف حن  )ال احب( 

زوام ال سرررب يف ال قرر  كمررا يفقرررا يف املرر  وق لرره ويفرقيق ررا مبترررأ ولررربه ق لرره د ررر 
وأا  أهل لرب ق له ويففخيم ا وأهل متييز وه  ا  ه  واملع  ه  أار   و ل م

أهل من يفرقيق ا إشاحبب إىل كثرب القا لني به وقلرة مرن  بره دلرى ير از ال قيرو فيره كمرا 
هرر  ،  برره دليرره م رر  واحلصررري فررإن قلررت مررا يفقرر م يف ق لرره يفعرراىل )فالفاحبقررا  فرقررا( 

سرر حبب قلررت ه لقرر ب مقت ررى ال قيررو وهرر  ال سررر يف مت رر  القرراف مررن يفرقيررو الررراا امل 
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 فررع الررراا وإرررا مي رر  حرررف اه ررتعلا يفرقيررو عررري امل سرر حبب من مقت ررى يفرقيق ررا يف 
عريهررررا ف ررررع  فقرررر ج حرررررف اه ررررتعلا دلررررى م رررر  مقت رررراه قررررام الررررراين أمررررا الررررراا 
 امل سرر حبب فررل لررلف يف يفرقيق ررا عي حركررة حتررر  مررا قبل ررا وه جيرر ز عررري ذلررأ وا

 أدلم

(356) 

 َولِكنـهَها يف َوْقِفِهْم َمْع َغرْيِهاَ تـَُرقُِِق بـَْعَد اْلَكْسِر َأْو َما ََتَيهلَ 

ال ررمري يف ول   ررا للم سرر حبب أي مرر  عريهررا مررن الرررااا  املفت حررة وامل ررم مة 
والساك ة يفرقو يف ال ق  إذا كان قبل را أحرر أ رباب ثلثرة ذكرر م  را يف هرذا البيرت 

ر واإلمالررة والثالررث يفة يف البيررت اآلة وهرر  اليرراا السرراك ة فمثررام ذلررأ اث ررني ال سرر
ومن ، فا تصر( -إرا أ ت مذكر-حيل ن في ا من أ اوحب-بعر ال سر )ف   من مركر

، الشرعر -و-السرحر-و-الرذكر -ذلأ ما كان بني الراا وبني ال سر فيه  اكن حن 
بعرر ال سرر املرؤثر يف مرذهمج   ص دليه الراين يف كتراب اإلمالرة ف رأن الشراطت أحبا 

يف ، وحب  وقررر دلررم ذلررأ مررن أوم البرراب ومثررام ذلررأ بعررر اإلمالررة )دررذاب ال رراحب( 
يف مذهمج وحب   ص دليه الرراين وعرريه وهر  ، مذهمج الروحبي وأيب دمرو و)بشرحب( 

مشر   مرن ويره أن الرراا اموىل إررا أميلرت ل سررب الثا يرة فرإذا ادتررب  ال سررب بعرر 
إمالة اموىل فلم ه يفعترب مي  يفرقيق ا يف  فسر ا وه دقر  هرذا    ن ال ق  مي  

املثام إه يف امل س حبب ودلى مذهمج بعه القراا ملف املثام بعر ال سر فإ ره وقر  
يف أ  اع الراا امحببعة ويف مذهمج اي  القراا و بمج ال قيو    ن الراا بعر ال سرر 

بررررر مررررن يفرقيق ررررا بعررررر كسرررررب وهررررذا أو مررررا د ا رررربه وهرررر  اإلمالررررة وقررررر  رررربو ق لرررره وه 
اه رررترحبا  املف ررر ا مررررن ق لررره ول   ررررا ميررر  ق لررره يف البيررررت السرررابو ويففخيم ررررا يف 
ال قرر  أارر  أهررل ف أ رره ا ررتث  مررن هررذا فقررام إه أن يف رر ن بعررر كسررر أو حرررف 

 متي  ب ذكر الياا الساك ة فقام



 -300- 

(357) 

 ا َوْصِلِهْم فَاْبُل الذهَكاَء ُمَصقهلَ َأِو اْلَياء أَتِْت ِِبلسُُّكوِن َوَرْوُمُهْم َكمَ 

ه يفق  الراا الساك ة بعر الياا الساك ة وإرا يفق  بعرها الراا املتحركة عحلركرا  
، وافعلرر ا اخلررري( -ومررا يففعلرر ا مررن لررري-الررثل  يف قرررااب ايرر  القررراا حنرر  )ذلررأ لررري

لررى الررراا برر  دلررى وه دسررتقيم التمثيرر  عمل صرر ب امل رر ن فررإن ال قرر  ه د رر ن فيرره د
امل  املبرلة من الت ر دن فيبقرى ال قيرو فيره لر حب  وحرره بشررطه هرذا كلره إذا وقفرت 
دلى الراا علس  ن فإن وقفت علروا دلى ما  يأة شرحه كان ح م ال ق  ح م 
ال  رر  م رره قررر  طررو برربعه احلركررة ف قررو امل سرر حبب لل ميرر  وعريهررا لرر حب  بشرررطه 

يف ق له كما زا رب أي حبوم م ك  ل م وفابر   عر  التررب ودفخم الباق  لل مي  وما 
ومصرررررقل  عرررررت مصررررررحب حمرررررذوف أي برررررلا مصرررررقل أي مصرررررق ه دشرررررري إىل  رررررحة 
اهلتبرراحب و قا رره ممررا د رررحبه ودشرر به مررن التخررالين فبررذلأ دررتم الريررر  يف حتردررر هررذه 

 م ه املسرألة م ررا مسرا   متعررر ب دررب د  ررا هبرذه العبرراحبب الر ييزب وبسررن هرذا أن  قرر
يل  الياا إما أن يف  ن م سر حبب أو عرري م سر حبب فرإن كا رت م سر حبب حبققرت و رل 
وحبومررا وفخمررت إن وقفررت علسرر  ن إه يف ثررل   رر حب وهرر  أن د رر ن قبل ررا كسررر 
أو ايا  رراك ة ف قررو عميرر  القررراا يف هررايفني الصرر حبيفني الصرر حبب الثالثررة أن د رر ن قبل ررا 

م وإن كا رررت عرررري م سررر حبب ف ررر  مفخمرررة إمالرررة ف قرررو م رررحاب اإلمالرررة  ون عرررريه
عميررر  القرررراا وقفرررا علسررر  ن إه أن د ررر ن قبل رررا أحرررر الثلثرررة فررراحل م مرررا يفقررررا يف 
ال    والروا مفخمة لريري وحب  مرققة ل حب  بعرر ال سرر واليراا السراك ة دلرى مرا يف 

ب أشرررراحب إىل أن ، أوم البرررراب وه دقرررر  الررررروا يف امل صرررر بة فررررادترب ذلررررأ وقررررع دليرررره 
    التفخيم بق لهام

(358) 

 َوِفيماَ َعَدا هَذا الهِذي َقْد َوَصْفُتُه َعَلى اأْلَْصِل ِِبلتـهْفِخيِم ُكْن ُمتَـَعمِِلَ 
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أي كن متعمل علتفخيم دلى ام   ومتعمل  ع  دامل ويف الصحاح يفعم  
فررررلن ل ررررذا وقررررام عررررريه  رررر ف أيفعمرررر  يف حايتررررأ أي أق رررر  في رررر ز يف م فرررر  

 لباا للتفخيم عللا دلى ما  قله اع هري وا أدلمعلتفخيم ع

 باب الالمات
(359) 

 َوَغلهَظ َوْرٌش فـَْتَح اَلٍم ِلَصاِدهاَ َأِو الطهاِء َأْو ِللظهاِء قـَْبُل تـَنَـزُّالَ 

التريلي  يف هذا الباب زاي ب دم  يف اللا إىل ي ة اهحبيففراع وفرره يفرر  ذلرأ 
و ودن التريلي  علتفخريم ب التريلري  إشرباع الفتحرة يف وم  م من دعرب دن يفركه عل قي

يفطلر  -اللا فل ذا   جين يف امل س حبب وه امل م مة وه الساك ة حن  )دصل  دلي م
ل ق د ررا بررني ، وبع رر م علرر  الررلا مررن ) لصررام( ، و ررل ا هلررم القرر م( -دلررى قرر ا

 حرة وه فررق برني أن حرفني مستعليني فالتريلي  د رر امكثرر ه دقر  إه يف الرلا املفت
وح رى م ر  درن شريخه ، وظلل را دلري م( -يف  ن خمففة أو مشر ب حن  )أو دصرلب ا

أيب الطيررمج ابررن علبرر ن أ رره حبقررو املشررر ب بعررر الهرراا  ون الصررا  وق لرره لصررا ها أي 
ميررر  الصرررا  ال اقعرررة قبل رررا أو أفررراف ا إلي رررا هيفصررراهلا هبرررا أي إذا يف رررزم أحرررر هرررذه 

ا املفت حرررة علهرررت الرررلا و  دعتررررب أبررر  الطيرررمج برررن علبررر ن امحررررف الثلثرررة قبررر  الرررل
ومر  م مرن ، فرلل ا( -و-الطاا امل ملة وادترب ق ا ال ا  املع مة أد ا حنر  )أفرللتم

-أللصر ا-و-ادترب أد ا ك  ها مفت حة بني حررفني مسرتعليني مطلقرا حنر  )للطر ا
فعيفة  قرل  وك  هذا قياأ دلى حبوادة، ماذا للق ا( -فا تريل -علقت امب اب-و

 ولرية وا أدلم

(360) 

 ِإَذا فُِتَحْت َأْو ُسكَِِنْت َكَصلَِتِْم َوَمْطَلِع أَْيًضا ُثه َظله َويُوَصلَ 

أي شررض أتثررري هرذه احلررروف الثلثرة وهرر  الصرا  والطرراا والهراا يف التريلرري  يف 
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 رر ن الرلا املفت حررة أن يف رر ن مفت حررة أو  رراك ة فرإن حرررف اه ررتعلا إذا فررت  أو 
-و-ظرلم-و-دطلرت-و-دهم ا تعلله ملفة إذا ا  سر أو ا  م حن  )فصرلت

-ومثرام السراك ة )فيصرلمج، فمثام الصا  املفت حة )الصلب( ، يف ظل  من الريماا( 
ومثرر  الشرراطت ، إذا أظلررم( -و-ظلمرر ا-والهرراا حنرر -مطلرر -و-طلقررتم-والطرراا حنرر 

وهرذان ومرا ، ا بره أن د  ر (  حبإه ا بق له يفعاىل )ظ  وي ه( و)دقطع ن ما أمر
-وقعرت الرلا في را طرفرا فاملت  رطة حنر  ) رلهتم، فصر ( -و-أشب  ما حنر  )بطر 

مريلهررة و ررل ووقفررا واملتطرفررة مريلهررة و ررل وأمررا يف ال قرر  فقررام أبرر  ، مطلرر ( -و
دمررررو الرررراين حيتمررر  وي رررني ال قيرررو والتفخررريم فرررال قيو  هررررا إىل السررر  ن العررراحب  

 يم  هرا إىل ام   قام وه  أويهعل ق  والتفخ

(361) 

لَ   َويف طَاَل ُخْلٌف َمْع ِفَصااًل َوِعْنَدماَ ُيَسكهُن َوْقفاً َواملَُفخهُم ُفضِِ

)فررررإن أحبا ا -)فطررررام دلرررري م اممررررر(-أحبا  ق لرررره يفعرررراىل )أفطررررام دلرررري م الع ررررر(
أل   وشب ه مما بني اللا فيه وبني حرف اه تعلا، )دصاحلا( -)وكذلأ(-فصاه(

)ويف ، ول  قام ، فصاه( -و-فا   وظاهر ال هم د هم اقتصاحب اخللف دلى )طام
قررام ، لررزام اإلد رراا ، و رراكن وقرر  واملفخررم ف ررل(  طررام للرر  مرر  فصرراه وحنرر ه

الراين يف اللا وي ان التفخيم ادترا ا بق ب احلرف املستعلى وال قيو للفا   الرذي 
قلرت وأمرا ، ن ذلرأ الفا ر  ألر  والفرت  م ره فص  بي  مرا قرام وامويره التفخريم م

فررل دقررام في ررا إ رره فصرر  بي  ررا وبررني حرررف ، دصررلب ا( -و-الررلا املشررر ب حنرر  )ظرر 
في بريرر  أن جيررري ال ي رران من ذلررأ الفا رر  أد ررا ها أ عمررت ، اه ررتعلا فا رر  

 يف مثل ا فصاحبا حرفا واحرا فلم ير  اللا دن أن حرف اه تعلا ولي ا وأما الذي
إذا وقفرررت دليرره ففيرره وي ررران  رربو ذكريترررا أي ،  رر ن لل قرر  ف حررر  )أن د  رر ( 

ود ررر الررذي دسرر ن يف ال قرر  وق لرره وقفررا مصرررحب يف م فرر  احلررام أي ذا وقرر  أي 
م ق فرا دليرره وق لرره واملفخررم ف رل دعرر  يف املسرر لتني املررذك حبيفني كمرا  قل رراه مررن كررلا 
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 ن لل قر  ولقا ر  أن دقر م د برير  فإن قلت   كان التفخيم أف ر  فيمرا  ر، الراين 
أن ه جيررر ز التفخررريم أ رررل كمرررا  ررربو يف الرررراا امل سررر حبب أ رررا يففخرررم وقفرررا وه يفرقرررو 
لرررذهاب امل يرررمج لل قيرررو وهررر  ال سرررر وه  رررا قرررر ذهرررمج الفرررت  الرررذي هررر  شررررض يف 

قلت  بمج التريلي  ه ا قرا م وهر  وير   حررف ، يفريلي  اللا وكل الذهابني داحب  
فررت  الررلا شرررض فلررم دررؤثر فيرره  رر  ن ال قرر  لعروفرره وقرر ب السرربمج اه ررتعلا وإرررا 

فعمرررر  السرررربمج دملرررره ل ررررع  املعرررراحب  ويف عب ال قرررر  دلررررى الررررراا امل سرررر حبب زام 
 السبمج عل ق  وه  ال سر فاف قا

(362) 

 َوُحْكُم َذَواِت اْليَاِء ِمْنهاَ َكهِذِه َوِعْنَد رُُءوِس اآلِي تـَْرِقيُقهاَ اْعَتلَ 

هررذه املفراظ الريت في ررا الرلا املسرتحقة للتفخرريم ودعر  ال لمررا   م  را أي مرن
املقصررر حبب الررريت رلرهرررا ألررر  م قلبرررة درررن ايا وه دقررر  ذلرررأ يف القرررررن إه مررر  الصرررا  

)دصررلها مررذم ما( ويف اه شررقاق )ودصررلى ، وحرررها يف جسررة م افرر  يف  رربحان 
امشرررررقى( ويف يفبرررررت  رررررعريا( ويف الرياشرررررية )يفصرررررلى  حبا( ويف الليررررر  )ه دصرررررلها إه 

يف ال ق  فف  يففخيم ، ) يصلى  حبا ذا ( وكذا )وايذوا من مقاا إبراهيم مصلى( 
الررلا وي رران كررال ي ني فيمررا  رر ن يف ال قرر  وذلررأ أ رره قررر يفقرررا أن لرره يف إمالررة 
ذوا  اليرراا وي ررني فررإن أمررام فررل يفريلرري  وإن   ميرر  فررالتريلي  ف مررا ذا ررأ ال ي رران 

ف دلرررى قررر م مرررن مييررر  ذوا  اليررراا من الرررلا ياوحبهرررا مرررا وجيررر ز أن دقرررام إن اخلرررل
دقت   يفريليه ا وما دقت ر  يفرقيق را ل رن التريلري  د ر ن ه  را أوىل مرن اإلمالرة م ره 
، شبه اخللف الذي ه ا عخللف الذي فيما   ن لل قر  وقرر ذكرر أن املفخرم ب 

ة فقررررام ف ررر  ف ررررذا د بريرررر  أن د رررر ن ه رررا وقررررر  ررررص دليرررره الرررراين يف كترررراب اإلمالرررر
وامويه ه ا التفخيم و  دذكر مريحا وإررا فررق برني هرذا وبرني حباوأ اآلي دلرى مرا 

وأق م  بمج يفرريي  التفخريم وير    رببه  رابقا ويفقررا الرلا املريلهرة دلرى ،   ذكره 
ب قام ود ر حباوأ ، امل  املمالة فعم  السبمج دمله قب  وي   ما يفرلله اإلمالة 
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  ما دقت   التريلي  واإلمالرة يف كلمرة هر  حبأأ ردرة اآلي أي إذا وير مث  ذلأ وه
من الس حب اإلحرج دشرب املتقرا ذكرها علبت اإلمالة التريلي  من وحبشا ميي  حباوأ 
اآلي بررل لررلف ملؤالرراب حباوأ اآلي والتريلرري  خيررال  بي  ررا وقررر حبوج التريلرري  قررام 

ل رررذا قرررام قلررت ف، الررراين كرررل الررر ي ني حسررن ايررر  عرررري أن ال قيررو أقررريع وأويررره 
يفرقيق ررا ادررتل أي ادتلررى دلررى التريلرري  وا ررتعم  ال قيررو ه ررا  عرر  اإلمالررة والررة مررا 
وقرر  مررن ذلررأ يف حباوأ اآلي ثلثررة م افرر  يف  رر حبب القيامررة )وه  ررلى( ويف  ررب  

ففيررره التريلررري  يف ، )فصرررلى( ويف اقررررأ )إذا  رررلى( وأمرررا )مرررن مقررراا إبرررراهيم مصرررلى( 
ل ي ان السابقان وه يف ي  اإلمالة وإن كان حبأأ ردة ال    م ه م  ن ويف ال ق  ا

إذ ه مؤالاب آلي قبل ا وه بعرها ق له ك ذه أي ك ذه امل اف  املذك حبا  يف البيت 
 السابو وه  ما يف عب طام واملس ن وقفا

(363) 

 وَُكلُّ َلَدى اْسِم للِا ِمْن بـَْعِد َكْسَرٍة يـَُرقُِِقَها َحىته يـَُروَق ُمَرتهلَ 

أي وك  القراا وعريهم أد ا ايتمع ا دلى أن اللا من ا رم ا يفعراىل إذا كران 
قبل ررا حرررف م سرر حب أ ررم درقق  ررا وال قيررو ه ررا فررر التريلرري  ولرريع املرررا  برره اإلمالررة 
ملف ق له ويفرقيق ا ادتل دلى ما  بو وا م ا يفعاىل التزا فيه التريلي  يففخيما لره 

 بحا ه من عري وي   حرف ا تعلا فيه فإذا وق  بعرر  ويفعهيما التص بذلأ ا ه 
كسرررب حبققررت الررلا حتسرري ا للفرر  برره ف ررذا معرر  ق لرره حررأ دررروق مررريفل أي دررروق يف 
اللف  به حام يفريفيله وذلأ ل راهة التصعر بعرر التسرف  وأمرا  را ر اللمرا  فمرققرة 

 مطلقا كاللي  واللنب واللحم

(364) 

 ٍح َوَضمهٍة فـََتمه ِنظَاُم الشهْمِل َوْصًل َوفـَْيَصلَ َكَما َفخهُموُه بـَْعَد فـَتْ 

اهلاا يف فخم ه ه رم ا يفعراىل ولر  قرام فخم هرا دعر  الرلا كمرا قرام يفرقيق را 
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ل ان ييرا وق له و رل وفيصرل حراهن مرن اهلراا أي ذا  و ر  وفيصر  أي  ر اا  
ى حررررروف كا ررررت احلركررررا  املررررذك حبب دلررررى حررررروف متصررررلة عه ررررم العهرررريم أو دلرررر

م فصررلة م رره يف كلمررة ألرررج فررل دتريررري احل ررم بشرر ا مررن ذلررأ يف ال قيررو والتفخرريم 
وكررذا درقررو ، حب رر  ا( -قررام ا-فمثررام املتصرر  عا وا ومثررام امل فصرر  )بسررم ا

وهذا ملف مرا  ربو يف يفرقيرو الرراا فرإ م قرال ا ، بعر ال سر العاحب  حن  )ق  ا( 
سرب مفصر لة وه داحبفرة والفررق أن املررا  مرن يفرقيرو الرراا إمالت را ه دؤثر يف يفرقيق ا ك

وذلررأ دسررترد   ررببا قرر اي لإلمالررة وأمررا يفرقيررو الررلا ف رر  اإليفيرران هبررا دلررى ماهيت ررا 
و رر يت ا مررن عررري زاي ب شرر ا في ررا وإرررا التريلرري  هرر  الررزاي ب في ررا وه يف رر ن احلركررة 

ردرا وأمرررا احلركرررة قبررر  الرررراا فت ررر ن قبررر  ها ا رررم ا يفعررراىل إه مفصررر لة لفهرررا أو يفقررر
مفص لة وم   لة فرأم ن ادتبراحب ذلرأ في را مرلف الرلا هرذا كلره فيمرا إذا و رلت 
ا ررم ا يفعرراىل  ررا قبلرره فررإن ابترررأ  برره فخمترره من اهلمررزب قبرر  الررلا مفت حررة ف ررذه 

ققرة حركة متصلة وذلأ كأوم ردة ال ر   وحنر ه والرراا املرققرة عرري امل سر حبب كريرري املر 
جيمج بعرها التفخيم من ال قيو   دريري فتح ا وه فم ا وأما إذا وق  ا م ا يفعاىل 

ففيرره وي رران التفخرريم كالررذي بعررر الررراا ، بعررر إمالررة حنرر  قرررااب الس  رر  )يفرررج ا( 
املرققة الريري امل س حبب وال قيو من يف الراا عإلمالة شي ا من ال سر وقام شريخ ا أبر  

أوىل وح رراه درن شرريخه الشراطت وقررام   الشريا أبرر  دمررو ال قيررو  احلسرن التفخريم
أحريتا أن أ   هذه اللا ال قيو وإرا فخمت للفت  وال م وه فت  ، أوىل ممردن 

والثررراين ادتبررراحب ذلرررأ ب قيرررو الرررراا يف ال قررر  بعرررر ، وه فرررم ه رررا فعرررر  إىل ام ررر  
اه ررررم ، )ا( - )حب رررر  ا(وق لرررره يفعرررراىل، اإلمالررررة دلررررى مررررا  رررربو يف عب الرررررااا  

-اموم مفخررم والثرراين مرقررو وق لرره يفعرراىل يف أوم إبررراهيم )إىل  ررراض العزدررز احلميررر(
ه  مرقو يف ال    ومفخم إذا ابترئ به   اا قرئ برف  اهلاا أو  رهرا وا ، )ا( 
 أدلم
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 وخر الكلمأباب الوقف على 
(365) 

  اْشِتَقاقُُه ِمَن اْلَوْقِف َعْن ََتْرِيِك َحْرٍف تـََعزهالَ َواإِلْسَكاُن َأْصُل اْلَوْقِف َوْهوَ 

أي اشتقاق ال ق  من ق لأ وقفت دن كذا إذا   يفلبسه فلما كان هذا وقفا 
دن اإليفيان عحلركة  ى وقفرا من لريرة العررب أن ه د قر  دلرى متحرر  فام ر  أن 

وق له يفعزه دع  أن  د  ن ال ق  عإل  ان هلذا وم ه أل  وال ق  م ف  يفي 
احلرررف  رراحب  عررزم دررن احلركررة دقررام ادتزلرره ويفعزلرره وم رره امدررزم الررذي ه  ررلح معرره 
في  ز أن د  ن يفعرزه  رفة حلررف وقرر ذكرر  مع راه وجير ز أن د ر ن  رفة لتحردرأ 

فررإن قلررت يف ق لرره وهرر  اشررتقاقه إشرر ام من ، حرررف أي لتحردررأ ا عررزم دررن حملرره 
ال ق  اشتقاقه من ال ق  وه د  ن اللف  مشرتقا مرن  فسره املع  دؤوم إىل يفقردر و 

قلرت ، وويه ال لا إرا دسمى وقفا من ق هلم وقفت دن كذا م ه وق  دن احلركة 
جيرر ز أن د رر ن وهرر  فررمري الشررأن ه فررمري ال قرر  فيلترر م ال ررلا وه دت ررافر وهررذا 

 الذي ذكره يفربع م ه وليع يف كتاب التيسري الذي  همه

(366) 

 ْنَد َأيب َعْمٍرو وَُكوِفيِِِهْم بِِه ِمَن الرُّْوِم َواإِلِْشَاِم مَسٌْت ََتَمهلَ َوعِ 

بررره أي فيررره واهلررراا فرررمري ال قررر  والسرررمت اهلي رررة والسرررمت الطردرررو والسرررمت 
القصررر  فسرره دقررام  ررت دسررمت إذا قصررر والسررمت ال احيررة املقصرر  ب وكرر  ذلررأ 

مررررر ايرررر  مررررن اهحتفررررام برررره حمتمرررر  ه ررررا وو ررررفه علت مرررر  أي د رررررهم مررررن ذلررررأ أ
واههتمرراا بشررأ ه والقصررر لرره يف الررتلوب برره قررام  رراحمج التيسررري وحب   الروادررة دررن 
ال  فيني وأيب دمرو عل ق  عإلشاحبب إىل احلركة   اا كا رت إدرراع أو ب راا واإلشراحبب 
يف رر ن حبومررا وإهامررا والبرراق ن   يف  درر  م يف ذلررأ شرر ا وا ررتحباب أكثررر شرري ل ا 

قلرت ف رذا ، قررن أن د قر  يف مرذاهب م عإلشراحبب ملرا يف ذلرأ مرن البيران من أه  ال
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 مع  ق له

(367) 

 َوَأْكثـَُر َأْعَلِم اْلُقَراِن يـََراَُها ِلَساِئرِِهْم َأْوََل اْلَعلَِئِق ِمْطَوالَ 

أدررلا ارر  دلررم دشررري إىل املشررادا أهرر  أ اا القرررااب ويعل ررم أدلمررا حلصرر م 
يف الطرررق وأفرراف م إىل القررررن الررذي هرر  ا ررم لل ترراب العزدررز  اهلرادررة هبررم كررامدلا

م م أهله أو أحبا  به القرااب م ا   ادت م وأيفى بره بريرري يترز كمرا يف قررااب ابرن كثرري 
وق لره ، له كما يفة والقررن  ع  القرااب وأحبا  يف ق له يفعاىل )إن دلي را اعره وقرر ره( 

م أي لبراق  القرراا السربعة وهرم  فر  وابرن كثرري وابرن درايتا دع  الروا واإلهاا لسرا ره
دررامر والعل ررو ارر  دلقررة واملطرر م احلبرر  و صرربه دلررى التمييررز أي درايتررا أوىل حبرر  
دتعلو به واحلب  د   به دن السبمج امل    إىل املطلر ب ف أ ره قرام أوىل ام رباب 

يف درايتررا الرايرر    ررببا أو د رر ن العل ررو الب ررا   ومطرر ه حررام مررن ال ررمري املسررت 
 قام الشيا م ه د  ن بذلأ  ببا للط م أو الط م، دلى أكثر 

(368) 

 َوَرْوُمَك ِإمْسَاُع املَُحرهِك َواِقًفا ِبَصْوٍت َخِفيٍِ ُكله َداٍن تـَنَـوهالَ 

ألررذ دبررني حقيقررة الررروا فقررام هرر  أن يفسررم  احلرررف افررر  احرر ازا مررن السرراكن 
ف ذا ه حبوا فيه إرا د  ن الروا يف افر  يف حالة ،  لر( يف ال    حن  )  دلر و  د

ال    ف ومه يف ال ق  عن يفسرم  كر  قردرمج م رأ ذلرأ افرر  بصر   لفر  قرام 
يف التيسري ه  يف عيفأ الص   عحلركة حأ دذهمج بذلأ معهم   هتا فتسم  هلا 

ركة م        ك لفيا درحبكه امدمى لا ة  عه وقام الشيا ه  اإلشاحبب إىل احل
لف  وكليتا واحر وهذا ألصر فق م ال اظم ك   ان مفعر م إ راع واملفعر م اموم 
أفرري  إليرره إ رراع وهرر  افررر  أحبا  إ ادررأ افررر  كرر  قردررمج م ررأ كق لررأ أ عررت 

وق لره واقفرا حرام مرن فادر  إ راع ويف ر ه  رفة لرران وهر  مطراوع   لتره ، زدرا كلما 
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إىل السررماع أي كرر   ان  ررام  م صررت لقراايفررأ ف رر  أي أدطيترره  رر اه كأ رره دشررري 
املرحب  لذلأ ملف عريه من عاف  أو أ م وقام  احمج  رحاح اللريرة حبوا احلركرة 
الررذي ذكررره  رريب ده هرر  حركررة خمتلسررة خمفرراب ب رررب مررن التخفيرر  وهرر  أكثررر مررن 
اإلهرراا م ررا يفسررم  وهرر  بز ررة احلركررة وإن كا ررت خمتلسررة مثرر  يتررزب بررني بررني ب ألررذ 

 ني اإلهاا فقامدب

(369) 

َفاِه بـَُعْيَد َما ُيَسكهُن اَل َصْوٌت ُهَناَك فـََيْصَحلَ   َوااِلِْشَاُم ِإْطَباُق الشِِ

أي بعررر مررا دسرر ن احلرررف افررر  والشررفاه عهلرراا ارر  شررفة وإرررا ارر  ادتبرراحبا 
علقرراحب ني أو هرر  مررن عب قرر هلم هرر  درررده احل ايررمج دهرريم امل ررالر ودقررام  ررح  

ر احلررراا دصرررح  بفتح رررا إذا  ررراحب أبررر  أي كا رررت فيررره ل حرررة ه دريففررر   ررر يفه ب سررر
الصرر   مع ررا ف أ رره أشرربه إفررعاف الصرر   يف الررروا بررذلأ فقررام لرريع يف اإلهرراا 
مث  ما يف الروا قام يف التيسري اإلهاا فمأ شفتيأ بعر    ن احلرف أ ل وه 

ا علع رر  إىل احلركررة درررحب  معرفررة ذلررأ امدمررى م رره لرلدررة العررني ه عررري إذ هرر  إميررا
وقام الشيا ه  اإلشاحبب إىل احلركة من عري يفص دت وقام يف م ف  رلر حقيقته أن 
 عررر  شرررفتيأ دلرررى  ررر حبهتما إذا لفهرررت عل رررمة وقرررام اعررر هري إهررراا احلررررف أن 
يفشررمه ال ررمة أو ال سرررب وهرر  أقرر  مررن حبوا احلركررة م رره ه دسررم  وإرررا دتبررني لركررة 

هبررررا حركررررة ل ررررعف ا واحلرررررف الررررذي فيرررره اإلهرررراا  رررراكن أو  الشررررفة العليررررا وه دعتررررر 
قلررت وهرذا لررلف مررا دق لره القررراا وال حرراب يف حقيقرة اإلهرراا ويف حملرره ، كالسراكن 

أد ا ل ن قام م   قر حبوج درن ال سرا   اإلهراا يف املخفر   قرام وأحباه دردرر بره 
قلرت فعررب ، امرا حبومرا الروا من ال  فيني دلقب ن ما  ي اه حبوما إهاما ومرا  ي راه إه

اع هري  ا ه د افو املذهبني ف أ ه كان يف ذلأ بني بني وقام أب  دل  يف الت ملة 
اإلهرراا هرر  أن يف ررم شررفتيأ بعررر اإل رر ان وهتي  مررا للفرر  علرفرر  أو ال ررم ولرريع 
بص   دسم  وإرا دراه البصري  ون امدمى وذكر  صر برن دلر  الشرريازي يف كتابره 
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فيني ومن كبع م ذهب ا إىل أن اإلهاا ه  الص   وه  الذي دسم  امل ف  أن ال   
، م ه د رهم بعه حركة والروا ه  الذي ه دسم  من حبوا احلركة من عري يفف ه به 

قلرت وزدرم بع ر م أن ابرن كيسران ومرن ، قام واموم ه  املش  حب د ر أهر  العربيرة 
روا عإلهرراا وزدمرر ا أن ذلررأ وافقرره مررن ال رر فيني يفرارر ا دررن اإلهرراا علررروا ودررن الرر

أقررررررب إىل ا رررررتعمام اللفهرررررني يف وفررررر  اللريرررررة وه مشررررراحة يف التسرررررمية إذا درفرررررت 
 ب ذكر ال اظم م اف  ا تعمام الروا واإلهاا فقام، احلقا و 

(370) 

لَ   َوِفْعُلُهماَ يف الضهمِِ َوالرهْفِع َواِرٌد َوَرْوُمَك ِعْنَد اْلَكْسِر َواْْلَرِِ ُوصِِ

فعر  الررروا واإلهرراا وحب  در  م يف امل ررم ا واملرفرر ع وخيرتص الررروا عمل سرر حب أي 
 واجملروحب

(371) 

 َوََلْ يـََرُه يف اْلَفْتِح َوالنهْصِب قَاِرٌئ َوِعْنَد ِإَماِم النهْحِو يف اْلُكلِِ ُأْعِملَ 

للررروا أي مررذهمج القررراا أن ه حبوا يف املفترر ح وامل صرر ب قررال ا ، اهلرراا يف )دررره( 
ن الفتحة لفيفة فإذا لر  بع  ا لرر   را رها م را ه يفقبر  التبعريه كمرا يفقبلره م

ال رررمة وال سررررب ملرررا في مرررا مرررن الثقررر  ومن امل صررر ب امل ررر ن ملرررا يفبي رررت فيررره الفتحرررة 
إلبرام الت  دن فيه ألفا   درا الباق  من ه دبقى ذلأ دلى التقردرمج مرن لفهره وقرام 

القررررراا أن ه درومرررر ا فيرررره وأن دقفرررر ا علسرررر  ن  م رررر  جيرررر ز فيرررره الررررروا عررررري أن دررررا ب
لل ميررر  وقرررام وقرررر التلررر  لفررر  أيب الطيرررمج حبإررره ا يفعررراىل يف ذلرررأ وعإل ررر ان 
قرأ  دليه يف امل ص ب عمي  القراا وأما أه  ال ح  فأيازوا الروا يف الفرت  كمرا يف 

ح  ف   لف  ال سر وال م من عري فرق فق له إماا ال ح  حيتم  أن دردر به أ مة ال 
مفررر  أحبدررر برره اعرر ع وجيرر ز أن دردررر برره املشرر  حب فرري م املقترررج برره مرر  م وهرر   رريب ده 
الذي كتابه قروب هذا العلم وال رمري يف أدمرل للرروا وليسرت املر  للتث يرة إررا هر  
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لإلطررلق فاإلهرراا ه مرررل  لرره يف حركررة الفررت  كمررا ه مرررل  لرره يف ال سررر وإرررا 
حقيقترره فررم الشررفتني وذلررأ ه حيصرر  برره إه الرهلررة دلررى خيررتص لركررة ال ررم من 

ال م فقن وق له يف ال ر  دعر  يف احلركرا  كل را و  دتعرر   راحمج التيسرري لبيران 
مررذهمج ال حرر دني قررام  رريب ده يف كتابرره أمررا مررا كرران يف م فرر   صررمج أو يررر فإ ررأ 

 يفروا فيه احلركة فأما اإلهاا فليع إليه  بي 

(372) 

 لتهْحرِيُك ِإاله ِلَلزٍِم بَِناًء َوِإْعَراِبً َغداَ ُمتَـنَـقِِلَ َوَما نـُوَِِع ا

هرذا ادترذاحب م ره درن ك  ره لفر  بسرتة أ راا للحركرا  وهرن ثرل  فخراف مرن 
إشرررعاحب ذلرررأ بتعرررر  احلركرررا  فقرررام مرررا   درررت التحردرررأ وقسرررمته هرررذه امقسررراا إه 

ر يف  ل م الروا مدرب دن حركا  اإلدراب وحركا  الب اا ليعلم أن ح م ما واح
واإلهرراا ويف امل رر  م  مررا أو مررن أحررريتا ولرر  اقتصررر دلررى ألقرراب أحررريتا خليرر  أن 
دهن أن اآللر عري  ال  يف ذلأ وحركة الب اا يف    عللزوا م ا ه يفتريرري مرا  اا 
اللف  لالره فل رذا قرام لرلزا ب راا أي مرا   دتره إه مير  أ ره م قسرم إىل هزا الب راا 

راب عرررا بررذلأ مترر قل مررن حبفرر  إىل  صررمج إىل يررر عدتبرراحب مررا يفقت رريه وإىل ذي إدرر
الع ام  املسلطة دليه فألقراب اإلدرراب حبفر  و صرمج ويرر وحب را قير  ولفره وألقراب 
الب اا فرم وفرت  وكسرر وقرر ذكرهرا  ريب ده يف أوم عب مرن كتابره وادترذحب درن يفعرر  

وال م لفه ما واحر وكذا ام اا واحتا  املسمى يف اللف  ب ح  من ذلأ فإن الرف  
ال صمج والفت  واعر وال سر وكذا الذي رلره  اكن لإلدراب دسرمى يزمرا والرذي 

فمثررررام حركررررا  الب رررراا يف القررررررن )مررررن قبرررر  ومررررن ، للب رررراا دسررررمى وقفررررا وا أدلررررم 
إن -وحركررررا  اإلدررررراب حنرررر  )قررررام املرررر ، بعررررر(و)من حيررررث(و)من دررررا (و)هؤها( 

و صررمج ب رراا يف ق لرره لررلزا ب رراا دلررى أ رره مفعرر م لررلزا أو ، إىل املررإل امدلررى( -املرر 
متييز والتقردر وإن التلفا ف ما متفقان يف املعر  من ال لمرة لزمرت الب راا والب راا لرزا 

وإمررا يف حالررة مررن أح الرره مطلقررا ، هررؤها( -و-أدررن-و-ال لمررة إمررا مطلقررا )كحيررث
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 وا أدلم(-  د ن الذدن كفروا-ه ظلم-و-حن  )من قب 

(373) 

 َويف َهاِء أَتْنِيٍث َوِميَم اْْلَِميِع ُقْل َوَعاِرِض َشْكٍل ََلْ َيُكوانَ لَِيْدُخلَ 

، شرررع دبررني مررا ميت رر  فيرره الررروا واإلهرراا دلررى حبأي القررراا فررامل  يف )د رر  ( 
ليررررلل يفريررر  إىل الرررروا واإلهررراا أي   دقعرررا يف هرررذه امل افررر  الثلثرررة حيرررث كا رررت 

التأ يرث وهرر  الريت يف ر ن كا يف ال  ر  ود قرر  دلي را عهلراا حنرر   امل فر  اموم هراا
فل درللن في ا من احلركة إرا كا ت للتاا واهلراا بررم د  را يف ،  عمة( -و-)حبإة

احلالة اليت يفعرا احلركا  في ا وه  ال ق  فل حركة لل اا ف اا ويفشم فأما مرا وقر  
الروا واإلهراا من احلركرا   اللرة يف  دليه علتاا من هذا الباب مي  حب ه فيرلله

الترررراا  ررررص دليرررره م رررر  وقررررام   خيتلرررر  القررررراا يف هرررراا التأ يررررث أن ال قرررر  دلي ررررا 
عإل  ان وه جي ز الروا واإلهاا في را من ال قر  دلرى حررف   د رن دليره إدرراب 
إرا ه  برم من احلرف الذي كان دليه اإلدراب إه أن يفقر  دلرى شر ا م ره علتراا 

ادررا خلررن املصررح  فإ ررأ يفررروا ويفشررم إذا شرر ت م ررأ يفقرر  دلررى احلرررف الررذي  ايفب
امل فرر  الثرراين مرريم اعمرر  أي ، كا ررت احلركررة هزمررة لرره فيحسررن فيرره الررروا واإلهرراا 

يف امل افررر  الررريت ، دررر  م( -و-مررر  م-و-إلررري م-و-الرالرررة دلرررى اادرررة حنررر  )دلررري م
ك ة وحترد  را يف حرام  رلت ا يف    ب او دلى ما يفقرا بيا ه   درلل في ا م را  را 

دلررى مررذهمج مررن و ررل ا إرررا كرران ميرر  الصررلة وهلررذا إذا وقرر  دلي ررا يفررر  الصررلة 
فيس ن امليم وأياز م   حبوم ا وإهام ا ك اا ال مري دلى ما يفة وحب  دليه الراين 

قررام م رر  مرريم اعمرر  أعفرر  ، وقررام لررال  يف ذلررأ اإلارراع وأيفررى مطررأ مررن القرر م 
ي ا والذي جيمج في ا دلى قياأ شرط م أن جي ز في ا الروا واإلهاا القراا ال لا دل

م م دق ل ن ه فرق بني حركة اإلدراب وحركة الب راا يف ير از الرروا واإلهراا فالرذي 
دروا ودشم حركرة املريم دلرى الر ص عرري مفراحبق لره لإلاراع والرذي ه درروا حركرة املريم 

يرررر اه رررتث اا في رررا م ص  رررا في رررمج لررراحب  درررن الررر ص بريرررري حبوادرررة الل رررم إه أن د  
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الري ع إليه إذا    قام وليع ذلأ   ي   ومما دق ج ي از ذلأ في ا  ص م دلرى 
هررراا ال  ادرررة علرررروا واإلهررراا ف ررر  مثررر  اهلررراا م رررا يف  ررر  لررررف بعرررر حركت رررا كمرررا 
يف    اهلاا وحيذف ذلأ احلرف يف ال ق  كما حيذف م  اهلاا ف ر  مثل را يف هرذا 

اا ألفرررى م  رررا فلرررذلأ امت عرررت اهلررراا د رررر القرررراا مرررن الرررروا واإلهررراا إذا  عرررري أن اهلررر
كا ت حركت ا مثر  حركرة مرا قبل را أو كران قبل را  راكن مرن ير ع حركت را وهرذا ه 
د  ن يف امليم م ا ليست عخلفية ول  كا ت يف هذا مث  اهلراا   جيرز اإلهراا يف )اي 

ق م مرن مي ر  ذلرأ مير  أن املريم وليع يف ي ازه التلف وليع ، حي م( -و-ق ا
من الشفتني بش ا إلااع اعمي  دلى الروا واإلهاا يف امليم اليت يف أوالر امفعرام 
وام رراا الرريت ليسررت لل مرر  ولرر  ال لرره م رر  اإلهرراا في ررا   دررتم لرره م رر  الررروا فقيرراأ 

ركرا  ميم اعم  ملن فم ا وه  دردر عل م أ ل ا أن دقر  دلي را كريريهرا مرن املتح
واإل  ان حسن في ا فأما من حرك ا هلتقاا الساك ني فال ق  له علس  ن ه عري 

حركة امليم عل م أو ال سرر هر  هلتقراا السراك ني د رر ، قلت ف ح  )دلي م الذلة( 
امكثر فل يفراا فما وه كسرا وه يفشم فما وه  يف مذهمج من درج الصلة ليست 

وا واإلهرراا دلررى مررذهمج ابررن كثررري دلررى مررا ذكررره هلتقرراا السرراك ني في رر ز في ررا الررر 
م رر  وفرررق الررراين بررني مرريم اعمرر  وهرراا ال  ادررة عن اهلرراا حمركررة قبرر  الصررلة مررلف 
امليم دع  برلي  قرااب اعمادة فع ملرت حركرة اهلراا يف ال قر  معاملرة  را ر احلركرا  

ك ني كمرا يفة و  د ن للميم حركة فع ملت علس  ن ف   كاليت حترر  هلتقراا السرا 
امل ف  الثالرث ق لره ودراحب  شر   الشر   دبراحبب درن احلركرة ه را  ر زا دلرى  ر ز ، 

وذلأ أن ا تعماله يف  هلة اخلن دلى احلركا  والس  ن ماز م ه يفقيير كالش   
يف الررررواب ب ا رررتعماله خمصصرررا عحلركرررة  ررر ز رلرررر و لرررت قرد رررة ال رررلا يف الرررروا 

م ما ه درللن إه يف متحر  أي ويف شر   دراحب  ، واإلهاا دلى هذا الت  ز 
أي حركررة داحبفررة ف رر  مررن عب حسررن ويرره إه أ رره ه جيرر ز أن يفقرر م مرررحب  لسررن 
ويه وأ ت يفردر ب يه حسن ملرا فيره مرن إفرافة الصرفة إىل امل  ر ف وإررا جير ز دلرى 
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يفقررردر مرررحب  بشررخص حسررن ويرره فعلررى هررذا د رر ن يفقررردر البيررت ويف لفرر  درراحب  
-حنر    د رن الرذدن )  د رن الرذدن،  درلل وذلأ حركرة التقراا السراك ني ش    

م رره لرريع ه ررا حركررة فتفتقررر إىل  هلررة ، ود م ررذ( -فلي هررر اإل سرران-ودصرر ا الر رر م
والعلررة امل يبررة للتحردررأ يف ال  رر  مفقرر  ب يف ال قرر  من السرراكن الررذي مررن أيلرره 

كة حن  القاف من ق له يفعراىل )ومرن حتر  احلرف اموم قر عد ه وا فص  د ه فأما حر 
ف اا وإن كا ت حركة التقاا الساك ني أد ا من ام   دشراقو فرأ عم ، دشاقمّل ا( 

وحر  و ببه  واا مصاحبة الساكن املرعم وقفا وو ل ومما ميت   حبومره مرن احلركرا  
ام قرر، قرر  أوحرر ( -و-العاحبفرة حركررة اهلمررزب امل ق لررة يف قرررااب وحب  حنر  )مررن إ ررتربق

م ر  فأمرا إن كران الرذي أويرمج احلركرة يف احلررف هزمرا فرالروا واإلهراا يرا زان فيرره 
 فا( إذا ألقيررت حركررة اهلمررزب -و-مرر ا-و-دلررى مررا قرررم اه يف ال قرر  دلررى )يررزا

دلى ما قبل ا يف قرااب إرزب وهشراا م را حركرة اهلمرزب وهر  يفررم دلي را ف رأن اهلمرزب 
فباإل ررر ان يفقررر  دليررره من الرررذي مرررن ،  حي  رررذ(-و-ملفررر ظ هبرررا قرررام فأمرررا )د م رررذ

أيلرره حتركررت الررذام دسررقن يف ال قرر  ف يرر  الررذام إىل أ ررل ا وهرر  السرر  ن ف رر  
وإن كران ، ير احب( -و-وشب ه قرام ولريع هرذا   زلرة )عر ا ،   زلة )  د ن الذدن( 

الت رر دن يف ايعرره  لرر  د فررا مررن حمررذوف من الت رر دن  لرر  يف هررذا دلررى متحررر  
 لرر  دلررى  رراكن  -يف د م ررذ-ة وال قرر  دليرره علررروا حسررن والت رر دن فاحلركررة أ ررلي

 ف سر هلتقاا الساك ني دلى ام   وا أدلم

(374) 

 َويف اَْلَاِء ِلإِلْضَماِر قـَْوٌم أَبـَْوَُهَا َوِمْن قـَْبِلِه َضمٌّ َأِو اْلَكْسُر ُمثِِلَ 

 

(375) 

 َما يف ُكلِِ َحاٍل ُُمَلِِلَ َأو امهاَُهَا َواٌو َواَيٌء َوبـَْعُضُهْم يُرى َلَُ 
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دعرر  هرراا ال ررمري وهرر  هرراا ال  ادررة الرريت  رربو هلررا عب أيب قرر ا الررروا واإلهرراا 
أو د  ن قبل ا إما ال رم ، ه خنلفه( -في ا إذا كان قبل ا فم أو كسر حن  ) زحزحه

وطلبررر ا برررذلأ التخفيررر  لررر ل ، دقلررر ه( -و-أو ال سرررر ويترررا الررر او واليررراا حنررر  )فيررره
ي ا من فم أو واو إىل فمة أو إشاحبب إلي ا ومن كسر أو ايا إىل كسرب واهلراا يف خير 

قبله يفع   إىل اإلفماحب أو إىل اهلاا ولر  قرام قبل را عراز دلرى هرذا وكران أحسرن م ره 
أوف  وال زن م ا  له ق لره مرثل أي شرخص قبر  اهلراا واملر  لإلطرلق وجير ز أن 

،  )إن د ررن ع يررا أو فقررريا فرراا أوىل هبمررا( د رر ن فررمري التث يررة دلررى حررر ق لرره يفعرراىل
ولرريع هررذا مثرر  ق لررأ زدررر أو دمرررو قررا م فإ رره ه جيرر ز قا مررا م ررأ   يفررر  اإللبرراحب 
د  مررا برر  درررن أحررريتا وهاه ررا دردرررر اإللبرراحب د  مرررا معررا وإرررا حررررف أو أفررا   فررر  

شربه مرن ايتماد ما فل د  ن إه أحريتا فل ذا درم دن الر او إىل أو ف ر  قردبرة ال
ق هلم يالع احلسن أو ابن  ريدن فإن املع  يالس ما ودرم إىل لفر  أو ليفيرر أن 
لأ أن  الع واحرا م  ما م فر ا كما لأ أن  الس ما معا ب قام أو أمايتا ف ق  
حركة يتزب أا إىل ال او ويع  ال او أما لل م والياا أما لل سر أي أن ال م وال سرر 

ة قررر التلرر  ال رراأ في ررا وهرر  أن احلركررا  الررثل  أ رر م يف لرررا م  مررا وهررذه مسرر ل
حروف العلة أو حرروف العلرة أ ر م احلركرا  وقرر  ربو ال راظم إىل هرذه العبراحبب أبر  

)وأهرررم وحبا مرررا   يفقررر  بعرررر ، احلسرررن احلصرررري فقرررام يف عب ال  ادرررة مرررن قصررريريفه 
 قررررام وق لرررره واو وايا برررررهن مررررن أمررررا ب، وه كسرررررب أو بعررررر أمي مررررا فررررا حب(  فررررمة

وبع  م أي وبعه الشي خ درج حملل هلما أي م زا للروا واإلهاا يف هاا اإلفماحب  
كيرر  كا ررت ودلررى أي حررام ويررر  و  دسررتثن مررا ذكررره هررؤها القرر ا فق لرره حملررل 
ا م فاد  من التحلي  الذي ه  فر التحرو و صبه دلى أ ه مفع م  ن لق له دررج 

قر ذكرها م   فقام إذا وقفرت دلرى هراا ال  ادرة وهذه املس لة   يفذكر يف التيسري و 
وكا ت م م مة وقبل را فرمة أو واو  راك ة أو كا رت م سر حبب وقبل را كسررب أو ايا 

قررام وقرررر ذكررر ال حرراأ يرر از الرررروا ،  رراك ة وقفررت عإل رر ان ه عرررري د ررر القررراا 
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واإلهرراا يف هررذا ولرريع هرر  مررذهمج القررراا ودقرر  دلي ررا فيمررا درررا هررذدن ام ررلني  
  ر احلروف علروا واإلهاا دلى ما ذكر ه وا أدلمكسا

 باب الوقف على مرسوم الخط
(376) 

طِِ يف َوْقِف ااِلبِْتلَ   وَُكوِفيـُُّهْم َواْلَماِزِنُّ َواَنِفٌع ُعُنوا ِِبتـهَباِع اخلَْ

املررازين هرر  أبرر  دمرررو ود رر ا أي ادت رر ا عيفبرراع لررن املصررح  واهبررتل اهلتبرراحب 
وا عل قررر  دلرررى كلمرررا  ليسرررت   فررر  وقررر  لررريعلم بررره معرفرررة القررراحبئ أي إذا التررررب 

لقيقة يفلأ ال لمة أو إذا ا قط   فع القاحبئ ف قر  دلرى يفلرأ ال لمرة فقرر وحب   
الروادة درن هرؤها ام مرة املرذك حبدن عيفبراع الر رم في را في قر  دلي را دلرى وفرو حب  را 

ع ر ا مرن بعره ويفقطيع را يف اهل اا وذلأ عدتبراحب اموالرر يف يفف يرأ ال لمرا  ب
فمررا كتررمج مررن كلمتررني م  رر لتني   د قرر  إه دلررى الثا يررة م  مررا ومررا كتررمج م  مررا 
مفص ه جي ز أن د ق  دلى ك  واحرب م  ما وذلأ حن  دن مايتا كتبتا علقط  يف 
م فرر  وعل  رر  يف رلررر فيقفرر ن يف املقطرر ع دلررى دررن ويف امل  رر م دلررى دمررا ويف 

 فل ذا لص الباب عل ق  ال    ه ده ر لذلأ أثر

(377) 

 َواِلْبِن َكِثرٍي يـُْرَتضى َواْبِن َعاِمٍر َوَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َحٍر َأْن يـَُفصهلَ 

أي دريف ررى هلمررا ال قرر  دلررى املر رر ا وإن   دررر  برره د  مررا حبوادررة وذلررأ ملررا فيرره 
ف  وأيب دمرو من الت بيه دلى الر م قام يف التيسري ادلم أن الروادة ثبتت لرد ا دن  

وال  فيني أ م كا  ا دقف ن دلرى املر ر ا ولريع يف ذلرأ د رر  شر ا درروج درن ابرن  
كثررري وابرررن درررامر والتيررراحب أ مت رررا أن د قررر  يف مرررذهب ما دلرررى املر ررر ا كالرررردن حبوي 

قلررررت وذلررررأ م قسررررم إىل متفررررو دليرررره وخمتلرررر  فيرررره و  يف فرررر  هررررذه ، درررر  م ذلررررأ 
ا قام وما التلف ا فيه حر أن دفصرل أي حقيرو القصيرب إه لبيان املختل  فيه فل ذ
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يففصرريله أي يفبيي رره بطردررو التفصرري  واحرررا بعررر واحررر فق لرره حررر مثرر  دررم وشررر وهرر  
لررب ق لره ومرا التلفر ا فيره وق لره أن دفصررل يف م فر  حبفر  دلرى أ ره فادر  حرر دقررام 
حرررر وحررررا م ق  رررا ومقصررر حبا وكليترررا مسرررتقيم ه رررا وز  ومعررر  وال ررر   عررر  لليرررو 

يررردر وحقيررو إه أن امل قرر ص دثرر  وجيمرر  مررلف املقصرر حب أمررا املتفررو دليرره ف حرر  و 
ال  ررر  والقطررر  برررني ال لمرررا  واإلثبرررا  واحلرررذف يف حرررروف العلرررة حنررر  )وميررر  ا 

كتبرت هرذه ،    رع الزع ية( -درع الراع-الباط ( يف الش حبج و)درع اإل سان علشر
يف ، ذلأ وكتررمج )ميحرر  ا مررا دشرراا( امل افر  امحببعررة لررذف الرر او في قرر  دلي را كرر

م   لة إه ق له يفعاىل )فلما دتر ا ، الردر إبثبا  ال او فال ق  دليه كذلأ و)دّما( 
م   لة إه يف الردر )وإن مرا  رد رأ( ، فإ ا مفص لة وكذا )إما( ، دن ما   ا د ه( 

الررذي ب شرررع دبررني ، وهرر  كثررري دؤلررذ مررن املصرر فا  يف ذلررأ فررل دطرر م بررذكره ، 
 التل  فيه القراا فقام

(378) 

 ِإَذا ُكِتَبْت ِِبلتهاِء َهاُء ُمَؤنهٍث فَِباَْلَاِء ِقْف )َحقهـ(ـا ِرًضى َوُمَعوِِالَ 

دع  ك  هاا أت يث يف ال ق  وهر  كا يف ال  ر  م  را مرا حب رم يف املصرح  
اا دلى لف  ال قر  وم  را مرا حب رم دلرى لفر  ال  ر  علتراا فمرا كترمج مرن ذلرأ عهلر

فل للف يف ال قر  دلي را كرذلأ م را هر  اللريرة الفصرحى والر رم م افرو هلرا فرل 
معررررم د  رررا ومرررا كترررمج مرررن ذلرررأ علتررراا ف قررر  دلي رررا عهلررراا ابرررن كثرررري وأبررر  دمررررو 
وال سا   ولالف ا الر رم ايفبادرا مفصر  اللريترني ووقر  البراق ن علتراا م را لريرة  بترة 

لرره حقررا حبفررى ومعرر ه أحرر ام دلررى حررذف م رراف ويف القرررااب هبررا م افقررة للر ررم وق  
أي ذا حو وحبفى ويفع د  وجي ز أن يف  ن مفع ه  مطلقة وأفعاهلا م مرب أي حرو 

 ذلأ حقا وحبفى ذلأ حبفى ود م دليه مع ه ب ا تث  من ذلأ فقام

(379) 
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َهـاَت )َهــ(ادِ  (ًضـى َهيـْ ِِ يِه َويف اللهَت َمـْع َمْرَضـاِت َمـْع َذاَت َِبَْجـٍة َواَلَت )ُر
 رُفِِلَ 

أي ال قررر  عهلرررراا يف هررررذه اممرررراكن مرفررررى دردرررر ق لرررره يفعرررراىل )أفرررررأدتم الررررل  
ذا  -ملف ق لره-حيث وقعت وذا  من ق له )ذا  هب ة، والعزج( و )مرفاب( 

وحن ها وليع ال لا يف هب ة فإن ال قر  دلي را عهلراا إباراع م را حب رت  ، بي  م( 
حب رم اعمير  علتراا ووقر  ، ه  حني م اص( كذلأ وأما وه  فف  ق له يفعاىل )و 

ال سررا   دلرري ن عهلرراا طررر ا ملذهبرره و  د افقرره أبرر  دمرررو وابررن كثررري ملعرران التصررت 
هبذه امل اف  أما الل  فإذا وق  دلي ا عهلاا أشبه لفر  ال قر  دلرى ا رم ا وأمرا 
ا مرفررراب فررررال ق  دليررره عهلرررراا دشررربه لفرررر  مرفرررى ارررر  مررررده إذا أفرررريفت إىل هررررا

ال رررمري وأمرررا ذا  فمؤ رررث ذو و  جيرررر دلرررى لفررر  مرررذكره ف قررر  دليررره علتررراا كب رررت 
وألررت مررلف اب ررة ففي ررا اللريترران م ررا دلررى لفرر  مررذكرها وهرر  ابررن فزدررر فيرره هرراا 
التأ يررث وأمررا ه  فالترراا في ررا أت يررث   زلررة الرريت يفرررل  امفعررام حنرر  قامررت وقعررر  

كا التأ يرث يف امفعرام وبي  را يف احلرروف  وإرا حركت هلتقاا الساك ني وللفرق بني
أه يفراهررا ه يفرررزام مفت حرررة ف ررر  حمركرررة كمرررا حركررر ا كا  رررت وحببرررت إه أن هرررذه جيررر ز 
إ رر ا ا إذ ه  رراكن قبل ررا ومررا كرران مرررن هررذا القبيرر  فحقرره أن د قرر  دليرره علتررراا 

احلركررة ووقرر  دلي ررا ال سررا   عهلرراا م ررا أشررب ت كا التأ يررث يف ام رراا للزوم ررا 
وقررأ  يف كترراب أيب ب رر بررن م ررران يف شررح كترراب  ريب ده قررام دقررام ه  وهه يف 
ال ق  و ة و ه يف ال ق  وحببت وحببه يف ال ق  قلت وقر ح ى أن التاا كتبرت مر  
حرني فعلررى هرذا د رر ن ال قر  دلررى ه وبعرررها حترني وقررام الفرراا ال قرر  دلررى وه  

وقررررر حبأدررررت ال سررررا    ررررأم أع فقعررررع  والررررل  وذا  علترررراا أحررررمج إ  مررررن اهلرررراا
 -وه  حررني م رراص-وقررام يف، أفرررأدتم الررله( لررل  -ام ررري فقررام ذاب للررذا  و

وشرررب ه ، ذا  بيرر  م( - ون-وهه ولررص ال قرر  عهلرراا دلرررى ذا  يف )ذا  هب ررة
ف قفررا عهلررراا وهلررذا قررام حبفرررل من ، اعررا بررني اللريترررني ووافقرره البررزي دلرررى )هي ررا ( 
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وال امرر  يف ال رررب ، م وهرر  ا ررم زاي ب  رربمج لفيرر  يف قافيررة مررزو ال فيرر  التعهرري
 اموم م ه وإرا قام ها ده حبف  ه  ماا البزي إىل ال سا   يف ذلأ

(380) 

لَ   َوِقْف اَي أَبَْه )ُكـ(فْـًؤا )َد(اَن وََكأَيِِِن اْلُوُقوُف بُِنوٍن َوْهَو ِِبْلَياِء )ُحـ(صِِ

ا يف إقامة احل ة أي ق  عهلاا قا ل اي كف ا حام من ال مري يف ق  أي كفؤ 
أبرره أحبا  اي أبررت حيررث يرراا وقرر  دليرره عهلرراا ابررن دررامر وابررن كثررري م ررا كا أت يررث 
حلقت امب يف عب ال راا لا ة ف ان ال ق  دلي ا كريريها فابن كثرري يررج دلرى 
أ رررله يف ذلرررأ ولالفررره أبررر  دمررررو وال سرررا   م رررا ليسرررت طرفرررا فرررإن ايا اإلفرررافة 

رحبب بعرررها وقررر قررام أبرر  ب ررر ام برراحبي دقرر  علترراا مررن كسررر وه جيرر ز أن دقرر  مقرر
، اي دبرررا ( -و-عهلرراا من ال سرررب الرريت يف الترراا  الررة دلررى ايا املررت لم مثرر  )اي قرر ا

ولال  ابن دامر ه ا أ له فلم دق  علتاا م ه فتح ا و ل دلى ما يفة فرأحبا  أن 
ملررا التصررت بررره هررذه مررن أح رراا   يف يرررر يف دفرررق بي  ررا وبررني عريهررا مرررن التررااا  

، الباقيررة ومررن وقرر  علترراا ايفبرر  الر ررم يف ايرر  البرراب وكررذا مررن وقرر  دلررى )كررأدن( 
عل رر ن وهررم ايرر  القررراا إه أع دمرررو فإ رره وقرر  دلررى اليرراا يف بي ررا دلررى ام رر  من 
 ة الت  دن حيذف يف ال ق  وه  كلمة أي  ل  دلي ا كاف التشبيه وه  مروحبب م   
، مث  زدر فحص  ذلأ املع  م ه بسبمج ال ق  دليه علياا وال او يف ق لره )وكرأدن( 

للعط  ليشم  مرا يراا مرن ذلرأ علر او والفراا وق لره ال قر ف ب ر ن مبتررأ ولررب أي 
ال ق ف فيه كا ن عل  ن أي د رها كما يفق م ق  علرايحب وق له وه  علياا مثله أي 

وامل  يف حصل فمري امل قفني وه جي ز أن د  ن  علياا، وال ق ف أد ا )كأدن( 
علياا متعلقا ب مري ال ق ف الذي ه  وه  ود  ن حصل لرربه ملر ع م ير از ق لرأ 
مرررروحبي بزدرررر حسرررن وهررر  بعمررررو قبررري  وجيررر ز أن دتعلرررو عليررراا بق لررره حصرررل فت ررر ن 

 امل  يف حصل لإلطلق وا أدلم
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(381) 

 اْلَكْهِف َواْلنَِِسا َوَساَل َعَلى َما )َحـ(جه َواخْلُْلُف )ُر(تِِلَ َوَماِل َلَدى اْلُفْرقَاِن وَ 

-)فمرام هرؤها القر ا(-دردر ق له يفعاىل )ما هلذا الر ر م( و )مرا هلرذا ال تراب(
كتبرت ها اعرر مفصرر لة يف هرذه امل افر  امحببعررة يف بي را دلررى ،  )فمرام الرذدن كفررروا( 

من حرف اعر من ال لمة -ما-  دمرو دلىا فصاهلا من مروحبها يف املع  ف ق  أب
اآليفية ووقر  عقر  القرراا دلرى الرلا ايفبادرا للر رم والتلر  درن ال سرا   فرروج د ره 
مث  أيب دمرو ومث  اعمادة ويفقردر البيت ومرام يف هرذه السر حب امحببر  ال قر  في را 
دلررى لفرر  مررا حرر  أي علررمج يف احل ررة من ال لمررة مسررتقلة ف قرر  دلي ررا و  دقرر  

الررلا اخلاف ررة م ررا مرر  مررا بعرررها كال لمررة ال احرررب ولفهرره بق لرره ومررام يف بيرره  دلررى
دلى أن الر م كذلأ فم ه أنلذ أن وق  املس    د ه من القراا دلى اللا وق له 
حبيفرررل أي برررني وم ررره يفريفيررر  القررررااب وهررر  ال يفيررر  في رررا والتبيرررني أي  قررر  اخلرررلف درررن 

 ال سا   يف ال تمج املش  حبب وا أدلم

(382) 

 َواَي أَيُـَّها فـَْوَق الدَُّخاِن َوأَيُـَّها َلَدى النُّوِر َوالرِِمْحِن )َر(افـَْقَن محُِِلَ 

بريررري ، ويف  رر حبة ال رر حب والرررإن )أد ررا( ، دعرر  أن يف الزلرررف )ايأدّرره السرراحر( 
حرررررف ال ررررراا فل ررررذا أدررررا  لفرررر  أد ررررا دردررررر ق لرررره يفعرررراىل )ويف برررر ا إىل ا ايعررررا أد رررره 

وقرر  هبررذا اللفر  ال سررا   وأبر  دمرررو وهرر  ، ) رر فر  ل رم أدرره الرثقلن( -ن(املؤم ر  
لفرر  ال  رر  وإرررا  ررقطت املرر  للسرراكن بعرررها ف قفررا دلررى أ رر  ال لمررة ووقرر  
البرراق ن دلررى اهلرراا مررن عررري ألرر  ايفبادررا للر ررم من املرر    يفر ررم يف هررذه امل افرر  

)وميرر  ا ، كمررا كتبررت الثلثررة ف تبررت دلررى لفرر  ال  رر  مررن عررري  هررر إىل ام رر   
اي -بريرري واو ووقر  اعمير  كرذلأ وأمرا  را ر امل افر  حنر  )اي أد را ال راأ، الباط ( 

، فرال ق  عملر  عمير  القرراا من الر رم كرذلأ ، اي أد را ال رت( -أد ا الذدن رم ر ا
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فررإن قلررت يفلفرر  يف البيررت بريررري لفرر  الر ررم فمررن أدررن يفعلررم قرررااب البرراقني قلررت مررن 
ة وال مري يف حبافقن هلذه امل افر  أي حبافقرن حراملني هلرن مرن القرراا ال قلرة البيت اآل

دشررري إىل أن القرررااب  قرر  فاهدتمررا  دليرره وإن كرران أ رر  ال لمررة شرراهرا هلررا وإررل 
 ا  حام 

(383) 

 َويف اَْلَا َعَلى اإِلتْـَباِع َضمه اْبُن َعاِمٍر َلَدى اْلَوْصِل َواْلَمْرُسوِم ِفيِهنه َأْخَيلَ 

دعررر  أن ابرررن درررامر فرررم اهلررراا يف ال  ررر  يف هرررذه امل افررر  الثلثرررة قرررام الشررريا 
قرحب  اهلراا يف املعر  كمرا هر  يف اللفر  ف رمت كمرا د رم امل را ج املفرر  وهر  لريرة 

قام الفراا ه  لرية ب  أ ر دق ل ن أدره الرير  أقبر  ، دربية ح اها ال سا   والفراا 
مري ف رررم ها وكرررذلأ حركررر ا هررراا السررر ت وذلرررأ أ رررم شرررب  ا هرررذه اهلررراا هبررراا ال ررر

يفشرربي ا هلررا هبرراا ال ررمري وأ رر   ا هرراا ال ررمري يفشرربي ا هبرراا السرر ت ويف قرررااب ابررن 
وقررر م ال ررراظم دلرررى ، درررامر حتردرررأ هررراا السررر ت دعررر  يف ام عررراا )فب رررراهم أقترررره( 

 را اإليفباع بيان ملألذ هذه اللرية وحركت ا وه  أ م فم ا اهلراا إيفبادرا ل رمة اليراا قبل
وال يرره فررت  اهلرراا وهرر  قرررااب اعمادررة م ررا هررا الرريت للت بيرره حررذفت ألف ررا للسرراكن 
الذي بعرها ودعلم من ق لره إن ابرن درامر فرم اهلراا دلرى اإليفبراع أ ره حب رم بريرري ألر  
وأن من درا ال سا   وأع دمرو وقف ا دلى اهلاا من املر  ه مي رن فرم مرا قبل را 

ذف ف أ ره قرام أثبرت املر  يف ال قر  أبر  دمررو وكأن هرذا مرن عب اإلثبرا  واحلر
وال سررا   فالبرراق ن دلررى حررذف ا وقفررا وزا  ابررن دررامر ف ررم اهلرراا يف ال  رر  إيفبادرررا 

قررررام الشرررريا وأيرررراز  رررراحمج ، واإليفبرررراع يف اللريررررة ويرررره مقصرررر   يف م افرررر  كثررررريب 
، القصيرب فم ابن دامر علرفر  دلرى اهبترراا وفرم ابرن درامر دلرى أ ره فعر  وفادر  

جيررح يف دراقيب را ، ت فعلى هذا يفقردر ال رلا أوقر  ال رم يف اهلراا ف ر  مرن عب قل
ب قرررام الشررريا واملر ررر ا مبتررررأ وفررري ن اخلررررب وألررريل م صررر ب دلرررى احلرررام ،  صرررلى 

والتقررردر واملر رر ا ا ررتقر فرري ن ألرريل أي مشررب ا ذلررأ وامليرر  احلررربب اليما يررة شرربه 
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 هررذا املعرر  واللفرر  وهرر  مشرر   لفهررا قلررت ويفبرر  الشرراحبح ن الشرريا يف، الر ررم هبررا 
ومع  فإن املي  طا ر والري  املت رب وما حبأدت أحرا من أه  اللرية ذكر أ ه احلربب 
وقر كشفت ال تمج املش  حبب يف ذلأ فلم أيره ب ه طا   للمع  املف  ا مرن هرذا 
اللف  دلى يفقردر  رحته وقرر طرام ف رري يف معر   رحي  أإر  اللفر  دليره ف قر  

أن ق له أليل فع  ما  ه  لرب واملر ر ا  عر  الر رم مصررحب دلرى وزن مفعر م    
كاجملل   واملفت ن أي والر م ألي  في ن ذلأ من ق هلم ألالت السماا وأليلت إذا  
كا ررت يفريررى املطررر ح رراه اعرر هري وابررن  رريره فا ررتعاحبب ال رراظم ه ررا أي أن الر ررم 

ه امل افر  الثلثرة م را ملرا حب رت دلرى ألي  فم اهلراا الرذي قررأ بره ابرن درامر يف هرذ
هررذه الصرر حبب بررل ألرر  أوقرر  ذلررأ يف ذهررن مررن حبره ظ ررا أ رره حب ررم دلررى لريررة برر  أ ررر 

قام اع هري وقر أللت السرحابة وأليلت را إذا حبأدت را خميلرة للمطرر ب إين ، املذك حبب 
حبأدت بعر مرا وقر    هرذا املعر  الصرحي  يف شررح هرذا اللفر   سرخة  رحيحة مرن 

قصيرب يف طرب هذا امل ف  م  ا حاشية م ق لة من ح اش   سخة الشيا أيب دبرر ال
خمير  أي حقيرو عملطررر وحبأدرت هرذا أد ررا ، ا القررطت حبإرة ا دليره دقررام  رحاب 

يف طرررب  سررخة ألرررج مقرررواب دلررى املصرر   وه شررأ أن مررا كرران في ررا مررن احل اشرر  
إذا يررراا بريرررري ألررر  وحبأدرررت يف هررر  مرررن كلمررره وزا  ف رررأن الر رررم حقيرررو ب رررم اهلررراا 

حاشررية  سررخة ألرررج قر ررت دلررى ال رراظم عررري مرررب وهرر  مررن قرر هلم ألررام السررحاب 
وأليرر  إذا كرران حقيقررا عملطررر وملررا حب ررت هررذه امل افرر  بريررري ألرر  إاادررا كرران فيررره 
ح ة هبن دامر قلت فرم ذلأ دلرى أ ره مررا  ال راظم وأن أع دبرر ا وعرريه  عر ه 

وحب ررت اي أد ررا يف ايرر  القررررن عملرر  رلرهررا إه يف هررذه امل افرر  ، م رره وا أدلررم 
الثلثة وكأ م أشاحبوا بذلأ إىل ي از كتابت ا دلى هذا ال يه إما ايتزاا علفتحة دن 
امل  دلى قرااب اعمادة وإمرا دلرى اللريرة املررج الريت قررأ دلي را ابرن درامر واكتفرى 

 ا اعت ام  اع الثلثة وه   رراا املفرر  بذلأ يف هذه الثلثة  ون عق  امل اف  م
أدره املؤم ر ن( -واجملم ع-أد ا الثقلن-واملث -واملث  واجملم ع فاملفر  )اي أد ا الساحر
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 وا أدلم

(384) 

ِه َوِِبْلَياِء ِقْف )ِر(فْـًقا َوِِبْلَكاِف )ُحـ(لِِلَ   َوِقْف َوْيَكأَنهْه َوْيَكَأنه ِبَرمسِْ

قر  دلرى هرذه الصر حبب عمير  القرراا إه ال سرا   وأع دمررو أي ه ذا حب ترا ف
ووج  ، كلمرررة( -كرررأن-و-كلمرررة-فرررإن ال سرررا   وقررر  دلرررى اليررراا م ررره يعررر  )وج

كلمة دق هلا املت را واملتع مج وويه ال اف بعررها يفشربيه احلالرة الراه رة لرام ال قر ع 
(  يا عرري كا  رة)كأ رأ علرر ، قلرت يفقرردر البيرت ، حلص م اليقرني واملتريقن كاملعرادن 

( أي إذا  )وكأ أ عآللرب عري زا لة، أي عري م ي  ب أي إ ا ذاهبة وايبة الذهاب 
ومن ق له دليه الصلب والسلا كأ أ علر يا ، وير  ف   وايبة الرواا وا أدلم 

وقر م ، (  )كرأين   أحبكرمج ير ا ا للرذب، وق م امرل القيع ،   يف ن وعآللرب   يفزم 
)كرأن   ، وقر م اعريتر  ، (  )كأين   أحبكمج ير ا ا و  أقر ، ن وقاص دبر دري   ب

ووقر  أبر  دمررو دلرى ، أ ريع و  دسرمر   رة  رامر(  د رن برني احل ر ن إىل الصرفا
، كلمررة ود رر ن أ ررل ا ودلررأ حررذفت م  ررا الررلا وهرر  لريررة ،  ال رراف يعرر  )ودررأ( 

وقررام ،  رر  أقررا( قير  الفرر احبأ ودرأ د )ولقررر شرفا  فسرر  وأدررأ  ررقم ا، قرام د ر ب 
وفررت  أن بعرررها ، وه دبقررى دلررى الب  ررى ال عرريم(  )أه ودررأ املسرررب ه يفررروا، رلررر 

وقرررااب اعمادررة حتتمرر  معرر  قرررااب ، دلررى إفررماحب ادلررم أو إفررماحب ها اعررر أي م رره 
ال سا   ومع  قرااب أيب دمرو قام أب  الفت  بن ير  يف عب يف يره اللفر  ال احرر 

مرذهمج اخللير  ،  مرن ذلرأ ق لره يفعراىل )ود أ ره ه دفلر  ال رافرون( إىل مع يني اث رني
مفص م وه  ا م  ى به الفع  يف اخلرب وهر  ا رم أد رمج ، و يب ده فيه أ ه )وج( 

)وج كرأن مرن د رن لره  شرمج ، ب قام مبترال )كأ ره ه دفلر  ال رافرون( وأ شرر فيره 
أحبا  ، ه )ودررأ( ومررن دفتقررر دعررن دررين فررر( وذهررمج أبرر  احلسررن فيرره إىل أ رر حيبررمج

ب درررأ أد رررمج أي اد رررمج لسررر ا التيررراحبهم فعلرررو أن  رررا يف ودرررأ مرررن معررر  الفعررر  
ويعرر  ال رراف حرررف لطرراب   زلررة كرراف ذلررأ وه الررأ قررام أبرر  دلرر    رررا لقرر م 
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 )كرأ   حرني أمسر  ه د لمر ،  يب ده قر ياا  كأن كالزا رب وأ شرر بيرت دمرر 
وكررررذلأ ق لرررره )كأ رررره ه دفلرررر  ذو برييررررة دشررررت   مررررا لرررريع م يرررر  ا( أي أ  كررررذلأ 

أي هرررم ه دفلحررر ن وق لررره حبفقرررا أي حبافقرررا مصررررحب يف م فررر  احلرررام أي ، ال رررافرون( 
احبفرررو يف يفقرررردر ويررره ذلرررأ وف رررم مع ررراه وحلرررل مرررن التحليررر  أي يررر ز ال قررر  دلرررى 
ال اف حب ا دلى من أ  ر ذلأ وق له بر ه يف م ف  احلام أي ملتبسا بر ره ف أ ره 

 لرره هررذا أن الر ررم دلررى هررذه الصرر حبب فررل يفقتصررر دلررى بعرره قررام دلررى حب رره وأفررا  ق
 هذا اللف  يف ال لمتني ويتا يف رلر   حبب القصص وا أدلم

(385) 

 َوَأاِيً أَباِيً َما )َشـ(فَا َوِسَواَُهَا ِبَا َوِبَواِدي الَنْمِل ِِبْلَيا )َسـ(انً َتلَ 

هرر  كلمررة أي زدررر  يف رلررر  رر حبب  رربحان ، دردررر ق لرره يفعرراىل )أاي مررا يفرررد ا( 
وحررها ، دلي ا ما ف   مث  حيثما وكيفمرا ودّمرا ف قر  إرزب وال سرا   دلرى )أاي( 

وأبره من الت  دن ألفا م ا كلمة مستقلة مفص لة من ما لطا ومع  ووق  البراق ن 
دلررى مررا وهرر  مشرر   فإ ررا   يفتصرر   ررا قبل ررا لطررا فصرراحب  مثرر  دررن مررا املفصرر لة 

ن مرا وقرر يفقررا بيران ذلرأ ول رن الفررق حتقرو اه قطراع يف فإ م دقف ن دلى دن  و 
حن  دن ما من اهيفصام كران مم  را وه  را   دتحقرو ذلرأ فرإن املر  ه دتصر  هبرا 
ش ا يف اخلرن بعررها وامكثرر يف اخلرن ايفصرام مرا املزدررب  را قبل را فاحتراط ا وأيرروا 

ه حرام ال تابرة معر  هذا امل ف  مراها ل فا مرن أن د   ر ا قصرروا اهيفصرام وحلهر  
ويفعلقررا كمررا حلهرر ه فيمررا حتقررو ايفصرراله ب مرر ع م مررن ذلررأ لطررا أن املرر  ه يفقبرر  
ذلررأ ف كرر ه فق لرره وأاي عايمررا أي وال قرر  دلررى أاي يف ق لرره أايمررا شررفا له رر حب  ليلرره 
علفص  يف اخلن و  ج مررل م شرفا ويترا إرزب وال سرا   وقفر ا  را أي دلي را دقرام 

 ( وقام د  ب )ق  دلى  حبا ا  الرمن م طرفة )وقفت هبا أب  وقفت به ودليه قا
( وكررذلأ اليرراا يف ق لرره وبرر ا  ال مرر  أي وقرر  ال سررا   دلي ررا عليرراا م ررا ام رر  

-و-هرا -والباق ن لذف ا دلى الر م وكان د بري  أن دذكر هذا يف   حبيفه كمرا ذكرر
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ب ق فررررراعمي  يف  ررررر حب ، يف  ررررر حبب الردرررررر وذكرررررر )دررررر ا د رررررا ( -عق-و-واق-و-وام
التلف ا يف إثبرا  اي ره يف ال قر  وايففقر ا دلرى حرذف ا يف ال  ر  وهلرذا   درذكرها يف 

 عب الزوا ر دلى ما يفة شرحه إن شاا ا يفعاىل

(386) 

 َويف َمْه َوِِمهْه ِقْف َوَعمهْه ِلَمْه ِبَْه ِبُْلٍف َعِن اْلبَـزِِيِِ َواْدَفْع ُُمَهِِلَ 

ادرررة د ررره برررزاي ب هرررذه اهلررراا يف ال قررر  دلرررى مرررا اه رررتف امية ا فرررر  البرررزي يف حبو 
الررررال  دلي رررا حررررف اعرررر وهررر  هررراا السررر ت من بعررره العررررب دلحق رررا يف هرررذه 
امل افر  يررربا ملرا حررذف مرن مررا وهرر  ألف را وإبقرراا حلركرة املرريم لر ل يفررذهمج يف ال قرر  

اب في تم  يف مرا وهر  حرفران حرذف أحرريتا وإ ر ان اآللرر وأ شرروا ) راح الريرر 
مب -  يفق لرر ن-دررم دتسرراال ن-مررم للررو-( وأحبا   ررا ذكررره )فرريم أ ررت مررن ذكراهررا(  رره

وشرربه ذلررأ ووقرر  عررري البررزي بررل هرراا إيفبادررا للر ررم وهرر  اللريررة ، دريرر  املر ررل ن( 
املشررر  حبب وق لررره م رررل م صررر ب دلرررى أ ررره مفعررر م بررره أحبا  أن مرررن ي ررر  قررراحبئ هرررذه 

 ة من در ده ودزيره دن   يله له وجير ز القرااب ف   كالصا   الها  فا فعه د ه وح
أن د  ن حاه من فاد  ا ف  واملفع م حمرذوف أي ا فر  مرن حب  هرذه القررااب م رل 
لرره بقلررة معرفترره ويف ح اشرر  ال سررخة املقرررواب دلررى ال رراظم قررام احلرر يف يف الربهرران ه 

يف ال قر  جي ز هذا واحت  علر م قام فيقام له ألريع ابرن كثرري وعرريه دثبرت الزوا رر 
وليست يف الر م وقر وق  ق ا ملف الر م يف م افر  واملعر م دليره  رحة ال قر  

قلت وح رى  راحمج املسرت ري أن دعقر ب كران دقر  دلرى هر  وهر  ال ر ن  ،ه عري 
هبررراا السررر ت كمرررا فعررر  البرررزي يف هرررذا فيقررر م ، الرررذدن( -و-املفت حرررة حنررر  )العررراملني

وح ررى احلرراف  أبرر  العررلا دررن ابررن يبررري  وشررب ه، الذد رره ( -العاملي رره  -هيرره-و-)هرر ه
 وا أدلم(-اي حسركه-و-أ فاه-و-دن أيب دمرو )اي ودلتاه
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 باب مذاهبهم في ياءات اإلضافة
(387) 

 َولَْيَسْت ِبَلِم اْلِفْعِل اَيُء ِإَضاَفٍة َوَما ِهَي ِمْن نـَْفِس ْاأُلُصوِل فـَُتْشِكلَ 

ال لمررة برر  زا رررب دلي ررا أي يف رر ن رلررر كلمررة ول ررن ليسررت مررن حررروف يفلررأ 
وشررررح هرررذا ال رررلا أن يفقررر م ال لمرررة إن كا رررت ممرررا دررر زن ووقررر  يف رلرهرررا ايا فز رررا 
علفاا والعني واللا فإن  ا فت اللا م ان الباا فتعلم أ ا ها الفع  مثاله )أا من 

وا -فبمرررررا دررررر ح  إ  حبيب-وإن أ حبي أقردرررررمج-  هرررررر أهتترررررري أا يف ررررر ن-يفة رم رررررا
فح رم مثر  هرذه اليراا يف امل راحبع السر  ن يف الرفر  ، د رري بره ا( -دق   عحلو

-والفرررت  يف ال صررررمج واحلرررذف يف اعررررذا ويف املافررر  الفررررت  حنررر  )ألقرررر  إ  كترررراب
-و-الزاين-و-امل تري-و-ومثاله يف ام اا حن  )الراد ، وأوح  إ  هذا القررن( 

ذف واإلثبا  م  ا ما ايففو ف ذا وشب ه دق  اهلتلف فيه يف الياا عحل، ال  ا  ( 
دلرى مرا -التلق-و-كالراد -وم  ا ما التل  فيه-وال  ا  -كالزاين-دلى إثبايفه

 ررريأة بيابررره يف عبررره وإن كا رررت ال لمرررة ممرررا ه دررر زن وذلرررأ يف ام ررراا املب مرررة حنررر  
الرذي والريت والرلة ويف ال ررما ر هر  فاليراا في ررا ليسرت بيراا إفررافة م را مرن  فررع 

لمرررة ليسرررت زا رررررب دلي رررا وإن كررران جيرررر ز يف ايا الرررذي وأل ايفررره احلررررذف أ ررر م ال 
والتشردر وجي ز يف ايا ه  يف الشعر اإل  ان والتشردر فاح ز بق لره ومرا هر  مرن 
 فررع ام رر م مررن مثرر  ذلررأ و  د ترر  بق لرره وليسررت بررلا الفعرر  ملررا ذكررر  مررن 

 ر م دشرم  اعمير  الفرق بني ال لما  امل زو ة وعريها وق له وما هر  مرن  فرع ام
ول رن أحبا  الت بيرره دلررى مثرر  هرذه الف ا ررر وإذا يفقرررحب أ ررا ليسرت مررن  فررع ام رر م   
يفبو مش لة فل ذا قام فتش ل و صبه دلى اع اب علفاا بعر ال ف  وكان د بري  أن 
-يفة  ا حي ز به أد ا دن ايا فمري املؤ ث يف حن  )اق يت لربأ وا  ري واحبكعر 

دررررابري -و-دررررن اليرررراا يف ايرررر  السررررلمة حنرررر  )حافررررري املسرررر رو ، وهررررزي إليررررأ( 
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ف ذا كلره ، م ل   القرج( -واملقيم  الصلب-برا ي حبزق م-عري حمل  الصير- بي 
ليع مرن عب اياا  اإلفرافة وكران د فيره يف يفعردف را أن دقر م هر  ايا املرت لم أي 

 مة فقامفمريه املعرب د ه به يف م ف  ال صمج واعر متصل ب درف ا علعل

(388) 

 َولِكنـهَها كاَْلَاِء َواْلَكاِف ُكلُّ َما تَِليِه يُرى ِلْلَهاِء َواْلَكاِف َمْدَخلَ 

أي أ ررا ك رراا ال ررمري وكافرره كرر  لفرر  يفليرره ايا اإلفررافة أي كرر  م فرر  يفرررل  
-و-حيررز  -و-فيرره فإ رره دصرر   لرر م اهلرراا وال رراف فيرره م ا ررا فتقرر م يف )فرريف 

-و-لرأ-و-إ رأ-و-حيز رأ-و-وفريفأ-لره-إ ره و-و-حيز ره-و-وىل فيفه-إين
ه  رررا إشررر ام وهررر  أن مرررن امل افررر  مررراه دصررر   لررر م ال ررراف فيررره حنررر  ، ل رررن( 

فررل دبقررى ق لرره كرر  مررا دلررى دم مرره ولرر  قررام كرر  مررا يفليرره ، حشررريف ( -و-)فرراذكروين
درررج لل ررا أو ال رراف لررزام هررذا اإلشرر ام لرررف أو وقصررر اهلرراا وق لرره كرر  مررا مبترررأ 

ا بعرها أن يف تمج مفص لة م  ا م ا م اف إلي ا وه    رب م   فة وحو كلمة م
أي ك  ش ا دليه وه يف را  يفراهرا يف ال سرا إه متصرلة ب ر  ومر  م مرن د صرمج كر  

وذلأ لطرأ ودررج لررب املبتررأ ، ما دعتقر أ ه مث  ق له يفعاىل )كلما ألق  في ا ف  ( 
ال راف أي م فر   لر م أي ك  ش ا دليه الياا دررج ذلرأ الشر ا مررلل لل راا و 

هلما وق له يفليه جي ز أن د  ن مرن وىل هرذا هرذا أي يفبعره وأيفرى بعرره أي كر  م فر  
ايفصرر  برره ايا اإلفررافة درررج م فررعا هيفصررام اهلررا وال رراف برره م رران اليرراا وجيرر ز أن 
يف  ن يفليه من ال هدرة الريت  عر  اإلمررب أي كر  م فر  وليتره اليراا أي ح مرت دليره 

امل فر  دصر  أن د ر ن مررلل لل رمريدن اهلراا وال راف فرمريي لل هلا فيره فرذلأ 
ووق    بيتران يف يفعردف را حررا ، الريا مج واملخاطمج فيح ما ح م ا فيه وا أدلم 

، ومتثيل عيفصاهلا عه م والفع  واحلرف ومتثي  مرا احر ز د ره ممرا يفقررا ذكرره فقلرت 
)وليست كيرا   و هر  ، ( يفرم وفيف  فاذكروين مثل )ه  الياا يف أين دلى مت لم

فاحلر أن يفقر م هر  اليراا الريت  ،وايا اليت وامل تري حافري اجنل(  أوح  وا  ري
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إين -و-يفرررررم دلررررى املررررت لم ود ررررر ذلررررأ يفتصرررر  عحلررررروف اعرررراحبب وال ا رررربة حنرررر   
وعه اا حن  فيف  و وين وحتريت ود رري وعهفعرام املافرية وامل راحبدة ومثرام اممرر 

والبيرررت الثررراين فيرره أمثلرررة مرررا اليررراا فيررره أ ررر  ه ، فررراذكروين( - حيرررز -و-)كحشررريف 
 قام حبإه ا يفعاىل، دباحبب دن مت لم وا أدلم 

(389) 

َتْْيِ ُخْلُف اْلَقْوِم َأْحِكيِه ُُمَْملَ   َويف ِماََئَِتْ اَيٍء َوَعْشر ُمِنيَفٍة َوثِنـْ

الرررحباهم دلررى م يفررة أي زا رررب دقررام أ ف دلررى كررذا أي أشرررف دليرره وأ فررت 
ما ررة إذا زا   دلي ررا و ف الشرر ا يف  فسرره د رر ف أي طررام واحبيففرر  ذكررره أي الررة 
اياا  اإلفرررافة هررر  العررررب وهررر  ما تررران واث ترررا دشررررب ايا ودررررها  ررراحمج التيسرررري 

يف  رر حبب ال مرر  وق لرره يف الزمررر ، مررا تني وأحببرر  دشرررب ايا فررزا  ث تررني ويتررا )ركين ا( 
كريترررا ال ررراظم يف عب الزوا رررر من اليررراا حرررذفت م  مرررا يف وذ ، )فبشررر دبرررا  الرررذدن( 

يف ، الر ررررم وهررررذا حقيقررررة عب الزوا ررررر ب إن  رررراحمج التيسررررري ملررررا ذكررررر )ر ين ا( 
يف ،  ررر حبهتا دررررها مررر  الزوا رررر و  دعررررها مررر  اياا  اإلفرررافة ودرررر )فبشرررر دبرررا ( 

البرررابني   ررر حبهتا مررر  اياا  اإلفرررافة وه شرررأ أ مرررا ألرررذا مرررن كررر  عب مرررن هرررذدن
ح مه فإن اخللف في مرا يف فرت  اليراا وإ ر ا ا ويف إثباهترا وحرذف ا وأمرا )اي دبرا  
ه لرررر ف دلرررري م( يف الزلرررررف فررررذكرها الشرررريا الشرررراطت حبإرررره ا يف عب اياا  
اإلفرررافة وبرررني ح م رررا من املصررراح     تمررر  دلرررى حرررذف اي  رررا كمرررا يفة بيا ررره 

فررإن املصرراح  ايتمعررت دلررى ، ي( يف الزمررر مررلف ايا )ركين( يف ال مرر  و)دبررا 
حرررذف اليررراا م  مرررا وذكرررر  ررراحمج التيسرررري ح رررم اليررراا الررريت يف الزلررررف يف عب 
الزوا ررر ولررذلأ درررها إحرررج و ررتني ايا وأ حبي ررا يف عب اياا  اإلفررافة يف العررر  
و  درر ص دلررى ح م ررا فإ رره دررر اليررااا  الرريت لرريع بعرررها يتررز ثلثررني كمررا درررها 

دررتم هررذا العررر  إه علرريت علزلرررف وذكرهررا  رراحمج التيسررري يف  رر حبهتا الشرراطت وه 
مررر  اياا  اإلفرررافة فقرررر دررررها يف البرررابني ودرررذحبه يف ذلرررأ أ رررا حرررذفت يف بعررره 
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وق لررررره أح يررررره ممرررررل دعررررر  للررررر  القرررررراا في رررررا علفرررررت  ، الر ررررر ا كمرررررا يفة ذكرررررره 
الزلرف فإ ه ذكر في ا  واإل  ان و  دذكر يف هذا الباب حذفا وإثباك إه يف اليت يف

اممرررردن فرررإن مرررن أثبت رررا التلفررر ا يف فتح رررا وإ ررر ا ا وكرررذا فعررر  يف عب الزوا رررر يف 
وق لررره ممرررل حرررام مرررن اهلررراا يف أح يررره أو  عرررت مصررررحب ، اللترررني يف ال مررر  والزمرررر 

حمررذوف أي ذكرررا ممررل ف رر  مصرررحب قرررن بريررري فعلرره م رره  ع رراه مثرر  قعررر  يل  ررا 
كره واحر أي أذكره دلى اإلاام ب ابن دشمل ا من عري بيان من مع  أح يه وأذ 

م افررر  اخلرررلف كل رررا يف صيصرررا دلرررى أديا رررا يف  ررر حبها و رررتأة معي رررة يف رلرررر كررر  
 ر حبب وإرررا أح ام را يفؤلررذ مرن هررذا البراب وقيرر  هر  مررن إارام العررر  وهر  مررا كرران 

ن فرلن وأار  م ه متفرقا وجي ز أن د  ن من أار  إذا أيفرى ععمير  مرن قر هلم أحسر
أي أذكره ذكرا ايل   ل ودروج ممل ب سرر املريم وهر  حرام مرن الفادر  عملعراين 

 السابقة

(390) 

 فَِتْسُعوَن َمْع ََهٍْز بَِفْتٍح َوِتَسُعهاَ )مَساَ( فـَْتُحهاَ َإاله َمَواِضَع َُههلَ 

رها يترزب أي فمن الة املا تني واهث يت دشرب ايا املذك حبب يفس  ويفسرع ن ايا بعر
فتح ا كل ا مرل م  ا وهم  ف  وابرن كثرري وأبر  ، إين أحبج( -مفت حة حن  )إين أدلم

دمرو إه م اف  لريت دن هذا ام   ففتح ا بع  م أو زا  مع رم عرريهم اعرا 
بني اللريتني أو التل  دن بع  م يف شر ا مرن ذلرأ ومعر  يترل م وكرة وهر  ار  

  ويترر  ويترر  وقررر يترر  هررذا إذا يفررر  بررل حباع هامرر  دقررام بعررري هامرر  مررن إبرر  ه امرر
والش ا اهلم  ه  السري امل و  وقر حبيفمج ال راظم ذكرر اليرااا  املختلر  فيره يفريفيبرا 
حس ا وه  يفريفيرمج  راحمج التيسرري وحا ر  املختلر  فيره م  را  رتة أ ر اع فرإن اليراا 

 ر ن يترزب ه يل  إما أن د  ن بعررها يترزب أو ه فراليت بعررها يترزب ه يلر  مرن أن يف
قطررر  أو يتررررزب و رررر  ف مررررزب القطرررر  ه يلررر  مررررن أن يف رررر ن مفت حررررة أو م سرررر حبب أو 
م رررم مة وإن كا رررت يترررزب و ررر  فرررل يلررر  مرررن أن د ررر ن مع رررا ها التعردررر  أو ه 
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ف رذه  ررتة أ رر اع جسررة م  را ملررا بعررره يتررز وواحرر مرر  عررري يتررز فابتررأ بررذكر مررا بعررره 
بعره يتزب مفت حرة ل ثررب ذلرأ ومن الفراحتني  يتزب قط  دلى ال يفيمج املذك حب وبرأ  ا

لرره مررن القررراا ثلثررة درررب درر  م بسررما وحب ررا زا وا يف بعرره امل افرر  كمررا يفة بيا رره ب 
ذكررر مررا بعررره يتررزب م سرر حبب م رره  ون ذلررأ يف العرررب ودلررى فتحرره مررن الررة مرررل م 

 را ب   ا اث ان ب ذكر مرا بعرره يترزب م رم مة لقلتره ودلرى فتحره واحرر مرن مررل م
ذكررر مررا بعررره يتررزب و رر  وقرررا مررا معرره ها التعردرر  ل ثريفرره ب ذكررر ال رر ع اآللررر ب 

وادلرم أن الريالرمج دلرى ايا اإلفرافة يف  ،ذكر ماه يتز بعره وه  رلر ام  اع الستة 
القرررن اإل رر ان وأكثررر مررا فررت  م  ررا مررا بعررره يتررزب قطرر  و ررببه اخلررلص علفررت  مررن 

 كتابه قرام الفرراا وقرر زدرم ال سرا   أن العررب يفسرتحمج املر وقر ذكر ابن ماهر يف
قرام الفرراا و  أحب ذلرأ د رر ،  صمج الياا د ر ك  أل  م م زب   ج امل  واللا 

العررررب حبأدرررت م در رررل ن اليررراا فيق لررر ن د رررري أبررر ا  وه دق لررر ن د رررري أبررر ا  إه أن 
قررر هلم   ألفررران ويب قرررام ابرررن ماهرررر فأمرررا ، د كررر ا اهلمرررزب فيح لررر ا الفتحرررة يف اليررراا 

قلررت دعر  قلررة حررروف ال لمتررني ، ألر اي كفرريلن فررإ م د صرب ن يف هررذدن لقلت مررا 
  ويب فحيررث يفقرر  احلررروف حيسررن الفررت  مرراه حيرر  يف كثرهتررا وقررر أفررا   مررا ح رراه 
دن الفراا أن معهم العرب دلى اإل  ان وأن من فت  م  م فأكثر فتحه فيمرا بعرره 

يتزب و   فل م ه دلزا من إ ر ان اليراا املرر يف القطر   ون  يتزب قط  وأما ما بعره
ال    ومذهمج أكثر القراا د ع ذلأ وه  التياحب الفت  قبر  ها التعردر  لته رر 
اليررراا وه حترررذف هلتقررراا السررراك ني وفيمرررا بعرررره يترررزب و ررر  بريرررري ها التعردررر  مرررن 

دررر  مفت حرررة ف رررأن اخلرررلف حنررر  ممرررا بعرررره يترررزب قطررر  ولعررر   رررببه أن يترررزب ها التعر 
فتحت ررا  قلررت إىل اليرراا ويتررزب ال  رر  يف عريهررا م سرر حبب أو م ررم مة وقررر أشرراحب أبرر  
دبيررر إىل قردررمج مررن هررذا الفرررق يف  رر حبب الصرر  واخلررلف يف هررذا البرراب ايعرره يف 
الفررت  واإل رر ان ولرريع أحررريتا فرررا ل لررر ف رران ال ايررمج دليرره يف ا ررطلحه أن 

ني معا ل ن كان دط م دليه فاكتفى برهلة الر هم د ص يف ك  ما دذكره دلى القراايف
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يف اي  الباب دلى ذلأ فإ ه كحبب در ص دلرى الفرت  وكحبب دلرى اإل ر ان فف رم مرن 
 ذلأ اممران وا أدلم

(391) 

 فََأْرِن َوتـَْفِتِنِِ اتهِبْعِِن ُسُكوَُّناَ ِلُكٍل َوتـَْرمَحِِْن َأُكْن َوَلَقْد َجلَ 

محببر  وإن كران بعررها يترزا  مفت حرة فقرر أاعر ا دلرى دع  أن هرذه اليرااا  ا
، إ ررر ا ا وليسرررت مرررن الرررة التسررر  والتسرررعني الررريت ذكرهرررا وأحبا  )أحبين أ هرررر إليرررأ( 

إه يفريفررر -و-ايفبعر  أهررر -ه يففترر  أه-وأيفرى برره دلرى قرررااب ابررن كثرري والس  رر  )و
مررر  دليررره أن ه وفا ررررب ذكرررره هلرررذه امل افررر  امحببعرررة مرررن برررني اجمل،   ويفررررإ  أكرررن( 

دلترربع املختلرر  فيرره هبررا م ررا  اللررة يف ال ررابن املررذك حب وهرر  مررا بعررره يتررزب مفت حررة 
فل ه يف صيصه دلي ا عإل  ان لل   لهن أ ا من الة العرب فتفت  ملن دفرت  يفلرأ 
العرب فعلم من ذكره هلذا امل اف  أن املختل  فيه عريهرا ممرا بعرره يترزب مفت حرة وكرذا 

عررررره م سرررر حبب وم ررررم مة فل ررررذا قررررام ولقررررر يررررل أي كشرررر  م افرررر  دفعرررر  فيمررررا ب
وقيررر  دعررر   ، اخلرررلف وبي  رررا وفادررر  يرررل فرررمري دريررر  إىل ال ررراظم أو إىل املرررذك حب 

ال مري دلى الس  ن أي كش  فصاحة هذه اللريرة وهر  اإل ر ان بسربمج اهيففراق 
قرر ذكرر  دليه يف هذه امل اف  وكذا فيما بعره يتزب م س حبب أو م م مة كمرا يفة و 

فيم م ى أن أكثر اليااا  يف عري كلمرا  اخلرلف مسر  ة واجملمر  دلرى فتحره مرن 
لل رروحبب أو كران بعرره ، هرراي( -و-ذلأ ما قبله  اكن مررعم أو ألر  حنر  )لرري

وقير  حسرن اإل ر ان يف ، حر ا دلرى بيران اليراا  ،ها التعرد  حن  )بلري  ال رب( 
إدرذن -أن قبلره- اكن اليراا ويف )يففتر ،    ف يفراين(-و-لن يفراين-أن بعره-)أحبين
 راكن ، يرااين مرن العلرم( -أن قبله- اكن الياا وأ ه حم  ال ق  ويف )ايفبع ،  ( 

  اكن الياا وا أدلم ،إن اب  من أهل ( -أن قبله-الياا ويف )يفرإ 

(392) 
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 عاً )َجـ(ـاَد )ُهـ(ـطهلَ َذُروِن َواْدُعوِن اذُْكُروِنَ فـَْتُحهاَ )َد(َواٌء َوَأْوِزْعِِن مَ 

فرت  هرذه  ،فراذكروين أذكرركم( -ا د ين أ ت مج ل م-أحبا  )ذحبوين أقت  م  ى
يف ال مرر  وامحقرراف ، امل افرر  مررن مرررل م  ررا ابررن كثررري وحررره )أوزدرر  أن أشرر ر( 

وهرر  معرر  ق لرره معررا ويفقررردر ال ررلا وفررت  اياي كلمرريت أوزدرر  معررا وقررر يفقرررا بيرران 
ق له وأحبين معا وفت  اياي أوزد  يف امل فرعني وحب  والبرزي ا طلحه يف ذلأ يف 

وال مري يف يا  دري  إىل الفت  وهطل ا  هاطر  واهلطر  يفتراب  املطرر ودقرام يرا  
قام اع هري  حا مج ، املطر إذا عزحب وهطل حام أي ذا هط  أي  حا مج هط  

 ر ن مررن هطر  ار  هاطرر  وجير ز أن د ر ن يررا  مرن اعر  ب أي يررا  يف  فسره أو د
يا   اله إذا    به و صمج هطل دلى ما ذكرر ه وقير  هطرل متييرز دلرى حرر يففقرأ 

 زدر شحما أي يا  هطله وا أدلم

(393) 

لَ  ُلَوِن َمْعُه َسِبيِلي لَِناِفٍع َوَعْنُه َوِلْلبْصِري ََثَاٍن تـُُنخِِ  لِيَـبـْ

قرررر  هررررذه - رررربيل  فتح مررررا ل رررراف  أحبا  )ليبلرررر ين اأشرررر ر-معرررره أي مرررر  ليبلرررر ين
ود رره دعرر  دررن  فرر  وميب دمرررو فررت   رران اياا  يف خرر  أي التررري  ، رربيل  أ درر ا( 

فتح رررا ولررر  قرررام يفررر خل أي التررراحبا فتح رررا ويف ررر ن املررر  فرررمري التث يرررة كررران أبرررني 
 وأحسن ب بني م افع ا فقام

(394) 

ْر يل َوُدوِن   ََتَثهلَ  بُِيوُسَف ِإِِنِ اأَلوهاَلِن َويِل ِِباَ َوَضْيِفي َوَيسِِ

احرر ز بق لرره امولرر ن دررن ثررل  ، إين أحباين أإرر ( -أحبا  )إين أحباين أدصررر جرررا
-اياا  ألر يف د    بلفر  إين وبعررها يترزب مفت حرة وهر  )إين أحبج  رب  بقررا 

ف رررذه الرررثل  دفتح رررا  رررا دلرررى أ رررل م وويررره  ،إين أدلرررم مرررن ا( -إين أ  ألررر  
إين إين اموهن ول  رره حررذف أحررريتا لرهلررة املرررا  ال ررلا ايا كلمرريت إين اموهن أو 
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وق لره ، من هذا ال لا دلى افذوف وكذا ق له وأوزد  معا أي أوزد  أوزدر  معرا 
وىل هبررا أي بسرر حبب د  رر  أد ررا أحبا  )حررأ يفذن   أيب(و)فرريف  ألرريع مرر  م( يف 

متررثل أي  يف رلررر ال  رر  وق لرره، هرر   و)دسررر   أمررري( يف طرره )مررن  وين أوليرراا( 
 يفشخص ذلأ وعن ف ذه  ت اياا  ب ذكر الياادن الباقتني فقام

(395) 

 َواَيَءاِن يف اْجَعْل يل َوَأْرَبٌع )ِإ(ْذ مَحَْت )ُهـ(ـَداهاَ َولِكِنِِ ِِباَ اثْنَاِن وُكِِلَ 

يف رم دمررران ومرررو ف ررذه رلررر اليررااا  الثما يررة ل رراف  ، أحبا  )ايعرر    ردررة( 
ا ب ذكرر أحببعرا فتح را هلمرا وللبرزي فقرام وأحببر  أي وفتحرت أحببر  إذ وأيب دمرو فتح 

إت يفلأ امحبب  هراها أي ذوي هراها أي امل تري لفتح ا وهم قرالها إت م من 
أن دطعرن دلرري م يف فررتح م هلررا حلسررن الفررت  في ررا ب ألررذ دبي  ررا فقررام ول رر  والرر او 

يف هر   وامحقراف ، أحباكرم(  من  فع التلوب وليست دطفا أحبا  ق له يفعاىل )ول ر 
وهررر  معررر  ق لررره هبرررا اث ررران واهلررراا يف هبررررا دا ررررب دلرررى ول ررر  أي وكررر  هبرررذا اللفرررر  

 م فعان ب ذكر ما بق  فقام

(396) 

 َوََتِِْت َوُقْل يف ُهوَد ِإِِنِ َأرَاُكُمو َوُقْل َفَطَرْن يف ُهوَد )َهـ(ـاِديِِه )َأ(ْوَصلَ 

وفرررت  البرررزي ، الزلررررف )إين أحباكرررم مرررري(  يف، أحبا  )مرررن حتررريت أفرررل يفبصررررون( 
وحرذف ال راظم اليراا مرن فطررين وأ ر ن ال ر ن فرروحبب ، أفل يفعقل ن( -و ف  )فطرين

م ررره ه دسرررتقيم الررر زن يف لرررر الط دررر  بلفررر  فطررررين ملرررا فيررره مرررن يفررر ا  أحببررر  حركرررا  
ودسرررتقيم فيررره ايتمررراع ثرررل  حركرررا  ومعررر  ق لررره ها دررره أو رررل أي أو ررر  فتحررره 

 ه  قلهوها د

(397) 

 َوحَيُْزُنِِن )ِحْرِميُّـ(ـُهْم تَِعَداِنِِن َحَشْرَتِِن َأْعمى أَتُْمُروِن َوصهلَ 



 -333- 

واي  ما يف هرذا البيرت و ر  احلرميران فتحره وليسرت املر  يف و رل للتث يرة 
وإرا يف و   فمري مست ن دري  إىل لف  حرم  م ه مفر  وإن كان مرل لره اث رني 

-ملر  فرمري التث يرة ادتبراحبا للمررل م أحبا  )ليحرز   أن يفرذهب ا بره(وجي ز أن يف ر ن ا
يف الزمرررر ف رررذه ، يف طررره )أتمرررروين أدبرررر( ، )حشرررريف  أدمرررى( -)أيفعررررا   أن ألرررر (

أحببر  راي  لفر  إبث تررني م  را  راك تني وإبث تررني مفتر حتني دلرى مررا ايففرو  همره دلررى 
إلفرررافة وو رر  يتررزب أدمرررى حيتمررر  أن يف رر ن حركررة ايا ا، أن فتحترره ايا )حشررريف ( 

فروحبب وحيتم  أن يف  ن حركة اهلمزب  قلت إلي ا وه  أوىل ف ذا رلر ما أيتر  فتحره 
 بعه مرل م  ا ب ذكر ما زا  مع م دلى فتحة عريهم فقام

(398) 

 َأَرْهِطي )مَسَا َمـ(ْوًَل َوَمايل )مَسَا لِـ(وًى َلَعلِِي )مَسَا ُكـ(فْـًؤا َمِعي )نـَْفُرا( اْلُعلَ 

زا  دلرررى فتحرررره ابرررن ذكررر ان )مررررا  ، دردرررر ق لررره يفعررراىل )أحبهطرررر  أدرررز دلررري م( 
زا  دلررى فتحرره هشرراا لعلرر  زا  دلررى فتحرره ابررن دررامر ب مالرره ، أ درر كم إىل ال  رراب( 

يف طرره ، يف د  رر  )لعلرر  ريفرري م( ، وهرر  يف  ررتة م افرر  يف القررررن )لعلرر  أحبيرر ( 
يف القصررص )لعلرر  ، لرر ( يف قررر أفلرر  )لعلرر  أط، والقصررص )لعلرر  أدمرر   رراحلا( 

، يف عرررافر و صرررمج مررر ىل ولررر ا وكفرررؤا دلرررى التمييرررز أو دلرررى احلرررام ، أبلرررغ ام رررباب( 
ود رر  برره دررن الشرر رب و رر ه م افررو لررذلأ أي ، واملرر ىل ال ا ررر ولرر ج مقصرر حبا لرر اا 

احبيففررر  لررر اله هرررذا إن  صرررب اه دلرررى التمييرررز وإن كررران حررراه فالتقرررردر ذا لررر اا وال فرررؤ 
يف يفبراحب  ، يف بررااب )معر  أو حبإ را( ، يف ق له يفعاىل )مع  أبررا( - مع-املماث  وأما

ومعر  ، فزا  دلى فتحه ابن دامر أد را وحفرص وهر  املرذك حب يف أوم البيرت اآلة ، 
مبترأ و فر العل لربه أي ذو  فر العل أي  فر ام لة العل أو د  ن  فرا لعل مبترأ 

   يا ولربه أوم البيت اآلة وه  ق له

(399) 
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 )ِعـ(َماٌد َوََتَْت النهْمِل ِعْنِدي )ُحـ(ْسُنُه )ِإ(ََل )ُد(رِِِه ِِبخْلُْلِف َواَفَق ُموَهلَ 

وق له د ري مبتررأ وحترت ال مر  ، أي هم دما  له يف فتحه فاعملة لرب مع  
وهررذا ، )أو  دعلررم( -لرررب أحبا  ق لرره يفعرراىل يف القصررص )إرررا أويفيترره دلررى دلررم د ررري(

الرذي التلر  فيرره درن بعره مررل م  را وهرر  ابرن كثرري ولر ه اخللر  ملررا  امل فر  هر  
وق لرره حسرر ه مبترررأ أد ررا ، كرران لرره حايررة لررذكره فإ رره  الرر  يف دمرر ا مررا يفقرررا هلررم 

ومرر هل حررا أي ، أي حسررن الفررت  إىل  حبه وافررو مرر هل وق لرره وافررو هرر  لرررب املبترررأ 
ا أي يعلرأ أهرل لره أو هر  مع ه أهل للم افقة للص اب من قر هلم أهلرأ ا ل رذ

وهرذا ، مفع م به أي وافو قاحبال هذه  فته أو ذا أه  دشرري إىل أن لره أ لرة وبرراهني 
ب ذكررررر ال رررر ع الثرررراين وهرررر  مررررا بعررررره يتررررزب ، رلررررر ال ررررلا فيمررررا بعررررره يتررررزب مفت حررررة 

 م س حبب فقام

(400) 

َتاِن َمْع ََخِْسَْي َمْع َكْسِر ََهَْزٍة بِفْتِح )أُ(ويل )  ُحـ(ْكٍم ِسوى َما تـََعزهالَ وثِنـْ

أي ا ررتقر  بفررت  أوىل ح ررم أي بفررت  اادررة أ ررحاب ح ررم ودرررم وذلررأ 
 ر ج مرا يفعرزه أي ، حبيب إىل  راض( -فتقب  م  إ أ-حن  )فإ ه م  إه من اع ف

مرا ا عرزم درن هرذا ام ر  ففتحرره بعره مررل م ق لره أوىل ح رم أو زا  مع رم عررريهم 
العررب و  يفر قص ولرر  درن ام ر  السرابو وهر  م فرعان ومن امل اف  ما   يفز  فيه 

يف   حبب اجملا لة فتحه ابن دامر ، أحريتا لل  فيه قاحبئ دن قاحبئ وه  )حب ل ( ، 
يف )حررم( السرر رب ، وأ رر  ه أبرر  دمرررو وهرر  مررذك حب يف البيررت اآلة والثرراين )حبيب( 

خلرلف فتحه  فر  وأبر  دمررو دلرى أ رل ما ل رن درن قرال ن فيره وي ران وقرر ذكرر ا
يف ، فيرره يف  رر حبيفه ف رر   هررري مررا يفقرررا فيمررا بعررره يتررزب مفت حررة مررن ق لرره )د ررري( 

حررذحب  )اي بيررت دايف ررة الررذي أيفعررزم، القصررص ويفعررزم وادتررزم واحررر قررام امحرر ص 
 العرا وبه الفؤا  م ك (
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(401) 

لَ بـََناِت َوأَْنَصاِري ِعَباِدي َوَلْعَنِِت َوَما بـَْعَدُه ِِبْلَفْتِح ِإْن َشاَء أُ   َهِْ

ايرر  مررا يف هررذا البيررت فتحرره  فرر  وحررره فأيترر  فلررم جيررر دليرره احل ررم املتقرررا 
-وهرر  فتحرره ملرررل م ق لرره أوىل ح ررم برر  فررت  لبع رر م وأحبا  )هررؤها ب رراة إن ك ررتم(

يف الشررعراا ، يف رم دمررران والصرر  )أن أ ررر بعبررا ي إ  ررم( ، )مررن أ صرراحبي إىل( 
برا ي بعرره يترزب م سر حبب عرري هرذا فرل فخذف الباا فروحبب ولريع يف القرررن لفر  د
والرررذي بعرررره إن شررراا هررر  ق لررره يفعررراىل ، يفلتررربع هرررذه العبررراحبب )لع ررريت إىل دررر ا الرررردن( 

حيث ياا وه  يف ال    والقصص والصافا  وإرا درب ، ) ت رين إن شاا ا( 
 د ررره ال ررراظم هبرررذه العبررراحبب من مثلررره ه دسرررتقيم يف وزن الشرررعر ل ثررررب حركايفررره املت اليرررة
ولرريع يف القررررن ايا إفررافة بعرررها إن شرراا عررري هررذه اللفهررة فتعي ررت ودرررب د  ررا يف 
رلرر ال  ر  بق لره ومرا قبر  إن شراا ويف رلرر القصرص والصرافا  بق لره وذو الث يررا 

 أي اه تث اا وا أدلم

(402) 

ـ(َسا َوايفَ َويف ِإْخَوِت َوْرٌش َيِدي )َعـ(ْن )أُ(ويل )ِحـ(مًى َويف ُرُسِلي )َأ(ْصٌل )كَ 
 اْلُملَ 

يف املا ررب ، فتح ا وحب  وحره وأما )دري إليرأ( ، أحبا  )وبني إل ة إن حبيب( 
فزا  حفص يف أ حاب الفت  وهم  ف  وأبر  دمررو وأمرا )حب رل  إن ا قر ي دزدرز( 

ففتح ررا  فرر  وابررن دررامر واملررل ارر  مررلاب وهرر  امللحفررة البي رراا أحبا  إ ررا كسرر ب ، 
 تصرراب وايف املررل دلررى أ رره مفعرر م  ن ل سررا أي كسررا الفررت  كسرر ب  ررابرية وافيررة وا

وافيررة وجيرر ز أن د رر ن حرراه أي هررذا ام رر  ال ا رر  حالرره أ رره وايف املررل أي  ررابغ 
 ال س ب ييرها وا أدلم

(403) 
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 َوأُمِِي َوَأْجِري ُسكَِِنا )ِد(يُن )ُصْحَبٍة( ُدَعاِءي َوآِبِءي ِلُكوٍف ََتَمهلَ 

حيررث يراا زا  دلررى فتح مرا ابررن دررامر ، إن أيرري إه( -و-إهلررنيأحبا  )وأمر  
كتراب -و-وحفص و صمج ق له  دن  رحبة دلرى أ ره مصررحب مؤكرر مثر  ) ربرية ا

والرررررردن العرررررا ب أي هررررر  درررررا ب  رررررحبة إ ررررر ان اياا  اإلفرررررافة أي ، ا دلررررري م( 
ن وقيررر   صررربه دلرررى احلرررام مررر، مرررذهب م وطرررردقت م ومرررا دتررررد  ن بررره يف قررررااب القرررررن 

اإل  ان املف  ا من ق له    ا أي أوق  اإل  ان في ما يف حام ك  ه  دن  رحبة 
ودرررب يف هررذا البرراب كحبب علفررت  وكحبب عإل رر ان دلررى قرررحب مررا  رر   دليرره يف الرر هم  
كما فع  يف عب حروف قربت خماحبي ا درب كحبب عإل عاا وكحبب عإلظ احب فمن أوم 

يف هذا البيت وما بعره إىل ا ق اا ال لا فيما الباب إىل ه ا كان كلمه يف الفت  و 
بعرررره يترررزب م سررر حبب كلمررره يف اإل ررر ان ومرررا بعرررر ذلرررأ يفة أد رررا كحبب فتحرررا وكحبب 
 رر    ويفعبررريه يف هررذا البرراب عإل رر ان أوىل مررن يفعبررريه علفررت  م رره إذا قررام فررلن 

هر  الفرت  أ  ن أتلذ لريريه ب ر اإل  ان وه  التحردأ املطلرو والتحردرأ املطلرو 
دلرى مررا يفقررحب يف شرررح اخلطبرة وأمررا إذا قررام افرت  فلرريع فرره أ رر ن إررا فررره د ررر 
ال رراظم اكسررر ولرر  قررام م فرر  الفررت  حررر  بفررت  لصررحت العبرراحبب كمررا أن دا يفرره أن 
دقرر م يف ال ررم وال سررر والفررت  وحررر  دررني الردررمج فررما وحمررر  ليقطرر  ب سررر الررلا 

اإل  ان مي  لف  التحردرأ وأمرا  وليح م ب سر و صبه لركة فإن فر ذلأ كله
يف د  رر  فأ رر   ما ال  فيرر ن فررزا  ، يف  رر ح )ملررة رع رر  إبررراهيم( ، ) دررا   إه( 

دلررى فتح مررا ابررن كثررري وابررن دررامر وق لرره ل رر ف متعلررو بررت مل وهرر  لرررب  دررا   
ورع   وامل  فمري التث ية أي حس ا يف  هرهم عإل ر ان فأ ر   يتا فق لره  مرل 

 يفة يف   حبب ال ساا عحلاا دلى ما  بي ه إن شاا ا يفعاىلععيم و

(404) 

ْقِِنَ اْنِظْرِن َوَأخهْرَتِِن ِإَل  َوُحْزِن َوتـَْوِفيِقي )ِظـ(اَلٌل وَُكلُُّهْم ُيَصدِِ
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أ    ما ال  في ن وابن كثري في  ن ، ما يف فيق  إه عا( -و-)وحزين إىل ا
وظرلم ار  ظر  أي يترا ذوا ظرلم ملرن ا رته  هبمرا قر زا  دلى فتح ما ابن دامر 

وهرر  املتصرر  هبمررا وفق ررا ا يفعرراىل للحررزن دلررى مررا فرط ررا فيرره مررن أدمرراحب  أي حز رره 
ب قام وكل رم أي وكر  ، دلى ما  ل  ويف فيو ا إايه لطادته ظلم واقية من ال احب 

يف البيرررت اآلة القرررراا أ ررر   ا  رررتة ألفررراظ ذكرررر يف هرررذا البيرررت م  رررا ثلثرررة والبررراق  
وليسررت مررن الررة العرررب السررابقة والسرربمج يف ذكررره املتفررو دلررى إ رر ا ه ه ررا هرر  مررا 
ذكر ه د ر ذكر ما ايففو دلى إ  ا ه فيما بعره يتزب مفت حة عري أ ه يف ذلأ ال  ع 
، برأ بذكر املتفو دلى إ  ا ه وه را لرتم بره هرذا ال ر ع وأحبا  )دصررق  إين ألراف( 

يف امدرررراف واحل ررر وص )لررر ه ألرررريف  إىل أيررر  ، إىل دررر ا( يف القصررص )وا هررررين 
يف رلرر امل رافقني وأمرا ق لره يفعرراىل يف  ربحان )لر ن ألرريفن إىل در ا القيامررة( ، قردرمج( 

فمذك حب يف عب اياا  الزوا ر وح م اياا  الزوا ر أن من أثبت را ه دفتح را إه يف 
لرف ففي ما الرتلف و ريأة ذكرر امل اف  املستث اب وه  ثلثة يف ال م  والزمر والز 

فرررإن ، الرررذي يف الزلررررف رلرررر هرررذا البررراب والرررذي يف ال مررر  والزمرررر يف عب الزوا رررر 
قلرت حيتمر  وي رني وكليترا ، أ هررين -دصررق -قلت كير  دلفر  يف البيرت بق لره 

ه خيل  من فروحبب أحريتا ب م القاف دلى قرااب دا م وإزب فيلزا من ذلأ و   
وحررذف اليرراا هلتقرراا السرراك ني والثرراين إب رر ان القرراف ، )أ هرررين( يتررزب القطرر  يف 

دلررى قرررااب اعمادررة فيلررزا مررن ذلررأ فررت  اليرراا وهرر    دفتح ررا أحررر مررن القررراا مرر  
و   يتزب القط  وجير ز أن دعترذحب درن هرذا عن دقرام   دصر  يترزب القطر  دلرى هرذا 

تريرر  أمررره فاليرراا دلررى هررذا  ال يرره برر   قرر  حركررة اهلمررزب إىل اليرراا كمررا يفقرر م العرررب أب
كأ ا  اك ة يف التقردر من الفاا ياا من داحب   ق  حركة اهلمزب وليع الفت  من 

، ه دقررأ بره أحررر ، فرإن قلرت فحرذف اهلمررزب مرن )أ هررين( ، عب فرت  ايا اإلفرافة 
قلت حذف اهلمزب ه بر م ه يف ال ي ني املذك حبدن فما فيره إثبرا  اليراا أوىل ممرا فيره 

إه أ ررره دعررراحب  هرررذا أن فرررت  اليررراا قررررااب وحرررذف ا معلررر ا دررر هم أ ررره هلتقررراا  حرررذف ا
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السررراك ني فال ي ررران متقررراحبعن لتعررراحب  ال رررلا في مرررا وحيتمررر  وي رررا  لثرررا إب ررر ان 
 بترة مفت حرة لاهلرا ، القاف وحذف الياا م  بقاا كسرب ال  ن ويفبقى يتزب )أ هررين( 

يف ه   فإ ه حرذف اليراا ، وق  )فطرن(  ود  ن هذا أوىل عع از من ق له قب  ذلأ
 وأ  ن ال  ن فحذف الياا م  بقاا كسرب ال  ن أوىل، من )فطرين( 

(405) 

 َوُذرِِيهِِت َيْدُعوَنِِن َوِخطَابُُه َوَعْشٌر يَِليَها اَْلَْمُز ِِبلضهمِِ ُمْشَكلَ 

  يف د  رررر  وأحبا، )ممررررا درررررد    إليرررره( -أحبا  )وأ ررررل    يف ذحبدرررريت إين يفبررررت(
بق له ولطابه أن يفة هذا اللف  علتاا وه  م فعان يف عرافر )ويفررد    إىل ال راحب( 

ف رررذه أحببررر  اياا  ويفقررررا جرررع فررراجملم ع يفسررر  ، و )ه يررررا أن مرررا يفررررد    إليررره( 
عخلطرراب ، ممرر  دلررى إ رر ا ا يف  ررتة ألفرراظ يف رررحب واحررر مررريفني وهرر  )يفرررد   ( 

كرررر ال ررر ع الثالرررث فقرررام ودشرررر أي ودشرررر ب ذ ، ويف ررررحب رلرررر ثرررل  وهررر  )أ هررررين( 
اياا  يفلي ررررا اهلمررررزب امل ررررم مة ومشرررر ل حررررام مررررن اهلمررررز دقررررام شرررر لت ال ترررراب 
وأشرررر لته وقررررر يفقرررررا ذكررررره يف رلررررر عب اهلمررررزيفني مررررن كلمتررررني والعشررررر ق لرررره )إين 

يف ام عررراا ، )إين أمرررر ( -يف املا ررررب والقصرررص )فرررإين أدذبررره(، إين أحبدرررر( -أديرررذها
فتح را ، )إين ألقر ( -)إين أوف ال ي (-)إين أش ر ا(-أ يمج به(والزمر )دذايب 

ايعررا  فرر  وحررره وأ رر   ا البرراق ن وأاعرر ا دلررى إ رر ان ايادررن وقررر ذكررر ذلررأ يف 
 ق له

(406) 

 فـََعْن اَنِفٍع فَافْـَتْح َوَأْسِكْن ِلُكلِِِهْم بَِعْهِدي َوآُتوِن لتَـْفَتَح ُمْقَفلَ 

وإرا ذكريتا للمع  الرذي ، )ريف ين أفر  دليه( -(دردر ق له يفعاىل )بع ري أوف
ذكر ه يف املفت حة وامل س حبب و  دتعر   احمج التيسري لذكر اجملم  دليه من ذلأ 
ه يف الررريت قبررر  اهلمرررزب املفت حرررة وه امل سررر حبب وه امل رررم مة وكأ ررره ايف ررر  دلرررى بيررران 
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مقفرررل بعرررر ق لررره املختلررر  فيررره يف رلرررر كررر   ررر حبب وحسررر ت املقابلرررة يف ق لررره لتفرررت  
 وأ  ن أي لتفت  عع من العلم كان مقفل قب  ذكره وا أدلم

(407) 

 َويف اللهِم ِللتـهْعرِيِف َأْرَبُع َعْشَرٍة فَِإْسَكاَُّنَا )فَـ(ـاٍش َوَعْهِدي )ِفـ(ي )ُعـ(الَ 

هررذا ال رر ع الرابرر  وهرر  مررا بعررره يتررزب و رر  بعرررها ها التعردرر  وممرر ع اهلمررزب 
 ر ق ا ه  املعرف ويفقردر ق له ويف اللا أي ويف قب  اللا فحذف امل اف واللا د

للعلررم برره ولرر  قررام ويف قبرر  الررلا ل رران دلررى حررذف امل  رر م يفقررردره ويف الررذي قبرر  
اللا وك  ذلأ قر ياا  له  ها ر يف اللرية و ر ن ق لره أحببر  دشررب فرروحبب كمرا قرام 

لفرررراا اإلفرررافة مررر  الت ررر دن يف العريررر  ف ررراا  يفقررر م ال ررراأ يف يفسررر  دشررررب ويررر ز ا
ب ت  اين  )كل  من د ا ه وشق يفه، الشعر قام يف كتاب املعاين أ شرين أب  ثروان 

دشرب من ح ته( قلت فعلى هذا جي ز يف بيت الشاطت أحببر  دشررب برفر  أحببر  ويرر 
دشرررب مرر  الت رر دن فأ رر ن امحببرر  دشرررب ايع ررا إررزب ووافقرره عررريه يف بع رر ا وق لرره 

 تشررر شررا   للفررا ملررا  قرر  دررن ال سررا   دررن العرررب مررن يفررر  ذلررأ وقررر فررا  أي م
 يفقرا ذكره ووافو حفص إزب دلى إ  ان )ه د ام د ري الهاملني(

(408) 

َوُقْل ِلِعَباِدي )َكـ(ـاَن )َشـ(ْرعاً َويف النَِِدا )ِحـ(ًمى )َشـ(ـاَع آاَيِت )َكـ(َما )فَـ(ــاَح 
 َمْنزالَ 

وافو دلى إ  ا ا ابن دامر وال سا   ووافرو ، رم  ا( أحبا  )ق  لعبا ي الذدن 
دلرررى إ ررر ان دبرررا ي إذا يررراا بعرررر حررررف ال رررراا أبررر  دمررررو وال سرررا   وذلرررأ يف 
م فررررعني يف الع  برررر   )اي دبررررا ي الررررذدن رم رررر ا إن أحبفرررر  وا ررررعة( ويف الزمررررر )اي 

ايفقرر ا وهرر  ملرربع علرريت يف أوم الزمررر )اي دبررا  الررذدن رم رر ا ، دبررا ي الررذدن أ رررف ا( 
حبب م( وإرا   يف  في ا للف من الياا حمذوفة م  ا يف الر م عيففراق وإذا   يف رن 
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وافرررو ابرررن ، ايا فرررل فرررت  وأمرررا )راية( ففررر  امدرررراف ) أ ررررف درررن راية الرررذدن( 
دامر دلى إ  ا ا ويفقرردر معر  البيرت كران إ ر ا ه شرردا وهر  يف ال ررا إرى شراع 

  زه متييز ب در هذه امحبب  دشرب ايا فقاموفاح أي يف  ع وظ ر  حبا حته وم

(409) 

 َفَخْمَس ِعَباِدي اْعُدْد َوَعْهِدي َأرَاَدِن َوَريبِِ الهِذي آََتِن آايِت اَْلُلَ 

 

(410) 

َها َويف َصاَد َمسهِِن َمَع األَنَِبَيا َريبِِ يف اأَلْعَراِف كمهلَ   َوَأْهَلَكِِن ِمنـْ

لثرررررة مرررررن لفررررر  دبرررررا ي وبقررررر  اث ررررران )دبرررررا ي يفقررررررا ذكرررررر د رررررري وراية وث
فيأة يف عب الزوا ر وأ ث ، فبشر دبا ي الذدن( -وأما-دبا ي الش  حب-الصاحل ن

لف  اخلمع لذف اهلاا م ه دلى أتود  إحبا ب ال لما  وق له أحبا ين أحبا  )إن أحبا ين 
فيرررأة ، يف مررررو وأمرررا )فمرررا ركين ا( ، ركين ال تررراب( -حبيب الرررذي حييررر -ا ب رررر

ذكررره يف عب الزوا ررر واحلررل ارر  حليررة وهرر   ررفة لل لمررا  املررذك حبب وحررذف اليرراا 
من ركين فروحبب وجي ز إثبا  الياا وفتح ا  قل حلركة يتزب راية إلي ا دلى حر ق لره 

ولرر  حرذف اليراا ب وأثبررت اهلمرزب ل ران  ررا ريا كمرا فعر  ه ررا يف ، )حشرريف  أدمرى( 
ن كرر  واحررر مررن امل فررعني جيرر ز فيرره مررا  همرره يف اآللررر فاحلا رر  أ، راية( -)ركن

يف ص )حرا ، يف ام بيا )مس  الشيطان( ، )مس  ال ر( -وم  ا )إن أهل   ا(
يف امدررراف ف ررذه أحببرر  دشرررب ايا ودرررها  رراحمج التيسررري  ررت ، حبيب الفرر احن( 

ا برني  ر حبة وإرر، )فبشرر دبرا ي الرذدن( -دشرب فزا  ما يف ال مر  والزمرر )ركين ا(
ممعررا دلررى ، مسرر   ون  رر حب عقرر  اليررااا  من يف امدررراف )و مررا مسرر  السرر ا( 

فتحه وإرا در الشاطت اياا  هذا ال  ع  ون ام  اع اليت  بقت لر ل يفشرتبه بريريهرا 
م رره   دررذكر اجملمرر  ، بلريرر  ال رررب( - عمرريت الرريت أ عمررت-حنرر  )شررركا   الررذدن ك ررتم
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 ثريفه فرأج دره أدسر دليه واجملم  دليه من هذا القسم مفت ح دليه من هذا القسم ل
 واجملم  دليه من ما م ى مس ن ب ذكر ال  ع اخلامع فقام

(411) 

َتِِن )َحـ(الَ   َوَسْبٌع ِِبَْمِز اْلَوْصِل فـَْرًدا َوفـَْتُحُهْم َأِخي َمَع ِإِِنِ )َحـ(ـقهُه لَيـْ

ا التعردرر  فل ررذا قررام فررر ا أي و ررب  اياا  إفررافة بعرررها يتررزب ال  رر   ون ه
وه  حام مرن اهلمرز ب ألرذ درذكرها واحررب بعرر واحررب و  دعم را ل رم محرر كمرا 
فع  يف ام  اع السابقة من ك  واحرب م  ا يتص برمز إه واحرب وافقت ألرج يف 

يف ، مر  إين أحبا  )ألر  اشرر ( -ألر -الرمز هبذا البيت ف مع مرا وبررأ هبمرا فقرام 
   بعرها يف قرااب من فتح ا وعريه وه  يتزب قط  يف قرااب ابرن درامر  طه ف مز ال  

فتح مررا ابررن كثررري وأبرر  دمرررو وا فررر  أبرر  ، كمررا يفة ويف امدررراف )إين ا ررطفيتأ( 
وه  دفت  اعمي  وابن كثري دفرت  مرا دررا )اي ليتر ( ، دمرو بفت  )اي ليت  ايذ ( 

 لبيت ب متم ا فقاميف حبوادة البزي و ف  دفت  ما درا هذا ا، 

(412) 

ــْوِمي )ا(لرَِِضــا )َحـ(ـــِميُد )ُهـــ(دًى بـَْعــِدي )مَسَــا  َونـَْفِســي )مَسَــا( ِذْكــِري )مَسَــا( قـَ
 َصـ(فْـُوُه ِوالَ 

فتح مرا ، )وه يف يرا يف ذكرري اذهبرا( -أحبا  يف طه )وا ط عتأ ل فس  اذهمج(
ال هم ولر  م  م  مرل م  ا وكرحب هلما الرمز من عري حاية إىل يف ردره   ج فروحبب

يف الفرقررران وزا  مررر   رررا أبررر  ب رررر ففتحررر ا )مرررن ، ق بررر  يف فرررت  )إن قررر م  ايرررذوا( 
والر ها ب سرر الر او واملرر املتابعرة و صربه دلرى التمييرز أي  رت ، بعري ا ه أإرر( 

 متابعة  ف ب

(413) 

 ْلِف َواْلَفْتُح )ُخـ(وِِالَ َوَمَع َغرْيِ ََهٍْز يف َثلَثِْيَ ُخْلُفُهْم َوَُمْيَاَي )ِجـ(ـي ِبخلُْ 
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وهذا ال  ع السا أ الرذي لريع بعرره يترز أ رل ه يترز قطر  وه يترز و ر  ب 
يف رلرر ام عراا فرال او ، شرع دذكرها واحرب بعر واحرب فبررأ بق لره يفعراىل )وحميراي( 

مرررن الرررة الرررتلوب ه داطفرررة فرررذكر أن قرررال ن أ ررر   ا ولررر حب  في رررا لرررلف وفتح رررا 
مقيع يف العربية فلذا قام ل ه أي ملأ وإرا فرع  اإل ر ان ملرا فيره الباق ن وه  

أه يفررج كير  أاعر ا ، من اعمر  برني السراك ني وه دليرو بفصراحة القرررن إه ذلرأ 
وشرر   بعرره أهرر  العربيررة ، هررراي( وكليتررا مثرر  )حميرراي( -و-دلررى الفررت  )مثرر اي

وكرران ، ممرراة( -بعرررها وفررت -دلررى  فرر  حبإرره ا متع بررا م رره كيرر  أ رر ن )حميرراي
ال يه د ع ذلأ أو فتح ما معا والهن به أ ه فتح ما معا وه  أحر ال ي ني دن 
وحب  د ه وه  الروادة الصحيحة فقر أ  رها أبر  ب رر برن ماهرر يف كتراب اليرااا  

مفت حتررران ويف ، درررن أإرررر برررن  ررراح درررن وحب  درررن  فررر  اليررراا يف )حميررراي وممررراة( 
فررر  دقررررأ أوه حميررراي  ررراك ة اليررراا ب حبيررر  إىل حترد  رررا ألررررج درررن وحب  قرررام كررران  

عل صمج قلت ف ذه الروادة يفق   دلى اي  الرروااي  فإ را ألررب  عممرردن ومع را 
زاي ب دلرررم علريررر ع درررن اإل ررر ان إىل التحردرررأ فرررل يفعاحبفررر ا حبوادرررة اإل ررر ان فرررإن 

يعفر وهر  أير   اموىل مع ف هبا وخمرب علري ع د  ا وكي  وإن حبوادة إ ادي  بن
حبواب  ف  م افقرة ملرا هر  املختراحب قرام ابرن ماهرر ألرربين حممرر ابرن اع رم درن اهلاشرم 
دررن إ اديرر  بررن يعفررر دررن أيب يعفررر وشرريبة و فرر  أ ررم د صررب ن اليرراا يف )حميرراي 

قلت وهذه اآلدة مشتملة دلى أحبب  اياا  )إن  لة و س   وحميراي ، ومماة ا( 
 اك تان بل للف يف هذه الطرق املش  حبب ف أن  فعرا أ ر ن  فامولتان، ومماة( 

اث تني وفت  اث تني وه د برير  لرذي لرمج إذا  قر  لره درن إمراا حبوادتران أحرراها أ ر ب 
وي ررا مررن املرررج أن دعتقررر يف ذلررأ اإلمرراا إه أ رره حبيرر  دررن ال ررعي  إىل امقرر ج 

  ان وذكر وي ه من ي ة وه دري   ا ذكره الراين يف كتاب اإلجياز من التياحبه اإل
العربية فإن عادة ما ا تش ر به ق م بعه العرب التقت حلقتا البطان ولره ثلثرا املرام 
إبثبررا  املرر  في مررا وهررذا فررعي  شرراذ   دقرررأ  ثلرره أه يفرررج أن اإلارراع دلررى أن 
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وأمررررا ، ولقررررر للق ررررا اإل سرررران( -املرررر  حمذوفررررة مررررن حنرررر  هررررذا مثرررر  )ا لررررل ال رررراحب
إب ر ان اليراا فسريأة ال رلا دليره يف  ر حبب ، ب أيب دمرو )واللج( ا تش ا ه بقراا

وقر م ال راظم يرن عخللر  أي ا رت بره وا هرر يف ، امحزاب وح مه ح م )حمياي( 
 التلف الروااي  بني لأ الص اب إن شاا ا يفعاىل

(414) 

)ُعـ(ــــْد )َأ(ْصـــًل َو)َعـــمه ُعـــًل( َوْجِهـــي َوبـَْيـــِِت بِنُـــوِح )َعـ(ــــْن )لِـ(ــــوًى َوِســـَواُه 
 )لِـ(ـُيْحَفلَ 

يف ام عرررراا )بيرررريت ، يف رم دمررررران )إين وي ررررت وي رررر ( ، دردررررر )وي رررر  ا( 
يف البقرررب واحلرر  ، و رر اه دعرر   رر ج الررذي يف  رر ح وهرر  )بيرريت للطررا فني( ، مؤم ررا( 

ويفقررردر البيررت ودررم فررت  وي رر  دررل وفررت  بيرريت واحب  لرر اا أي دررن ذي لرر اا وشرر رب 
كمرررا قرررام لررر  ك رررت مرررن هاشرررم أو مرررن بررر  أ رررر أو دبرررر هرررع أو قصرررروه فرررروحبب  

أ حاب الل ج الصير دردر ع حاب الل اا ب  دبر الراحب بن قص  وق له در أ ل 
أي درره أ رل لفرت  الرذي ب رر ح ليت ر  درذحب مرن دمررم الفرت  لل مير  دقرام حفلترره 

 أي يل يفه وحفلت كذا أي عليت به وفلن حماف  دلى حسبه إذا  ا ه

(415) 

ــــُه  ـــٍف )لَـ( ــــاٍد ِبُْل ــــْن )َهـ( ـــِن )َعـ( ـــوا َويِل ِدي ـــْن َورَاِءي )َد(وهُن ـــرََكاِءي ِم ـــْع ُش َوَم
 )ا(َلَْلَ 

رلر  ر حبب ال رافردن لره ، و   دن( -من وحبا   وكا ت-دردر )أدن شركا   قال ا
 أي للخل  واحلل ا  حلية

(416) 

يف النهْمـِل َمــايل )ُد(ْم )لِـ(ـــَمْن )َر(اَق َِمَـاِت )َأ(تَــى َأْرِضـي ِصــَراِطي ابْـُن َعــاِمٍر وَ 
 )نَـ(ـْوَفلَ 
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ل  أيفى هبذا البيت بعر حمياي كان أوىل م ه دتص  ال لا يف )وحميراي وممراة( 
وحباق الشررر ا ، مرررا  أحبج( -وأن هرررذا  رررراط  مسرررتقيما-وأحبا  )إن أحبفررر  وا رررعة ،

ملررن حباق و ررفا عط رره   ررفا وال  فرر  السررير املعطرر  وهررذا ال ررلا ملرري  أي  ا  رر فل
 وظاهره

(417) 

َنْْيِ َمْع َمِعي ََثَاٍن )ُعـ(ـًل َوالظُّلهُة الثهاِن )َعـ(ـْن )ِجـ(ـلَ   َويل نـَْعَجُة َما َكاَن يل اثـْ

أي وفت  هذه امل اف  دل واث ني حام من ق لره مرا كران   دردرر )ومرا كران   
ص ومعرر  يف  ا يررة م افرر  )معررى يف  ،يف إبررراهيم )مررا كرران   مررن دلررم( ، دلرري م( 

ثلثرة يف ال  ر  ، يف الت بة)مع   رربا( ، يف امدراف )مع  دروا( ، ب  إ را ي ( 
يف ، يف الشررررررعراا )معرررررر  حب اا( ، يف ام بيرررررراا )إن معرررررر  حبيب( ، )ذكررررررر مررررررن معرررررر ( 

القصرررص فرررت  اعميررر  حفرررص وكبعررره وحب  دلرررى الثررراين يف  ررر حبب الهلرررة وهررر   ررر حبب 
دردر ق له يفعاىل يف قصة  ر ح )ومرن معر  مرن ، )دذاب د ا الهلة( الشعراا من في ا 

أي وحرررررف الهلررررة الثرررراين فتحرررره دررررن يررررل أي كشرررر  ويلرررر   الشرررر ا  ، املررررؤم ني( 
 كشفته

(418) 

ـــــ(ْن  َــــْذُف )َع ـــــْف َو اَْل ــــاِدَي )ِصـ( ـــــاَواَي ِعَب ــــوا يب )َجـ( ــــوا يل يـُْؤِمُن ــــْع تـُْؤِمُن َوَم
 )َشـ(ـاِكٍر )َد(الَ 

يف البقرررب فتح مرررا وحب  ، يف الررررلان )وليؤم رر ا يب( ، يفؤم رر ا  (  دردررر )وإن  
يف الزلرف فتح ا أب  ب ر وحذف ا دن شاكر  ه أي ، )اي دبا  ه ل ف دلي م( 

ألرررر   لررر ه مررر ج دشرررري إىل قررر ب مرررذهب م من اليررراا حرررذفت يف بعررره املصررراح  
 الزمررر )اي دبررا  وحررذف ا يف عب ال رررا أفصرر  مررن إثباهتررا وأ رر   ا البرراق ن وق لرره يف

ايلها حمذوفة يف اي  املصاح  وا  راف إىل ذلرأ أن حرذف ا يف ال رراا ، فايفق ن( 
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أفص  لرية فل ذا   يف  في ا لرلف يف حرذف ا مرن هرذه الطررق املشر  حبب وإن كران 
 قر ح ى إثباهتا وفتح ا يف طرق ألرج

(419) 

  يس َسكِِْن )فَـ(َتْكُملَ َوفـَْتُح َويل ِفيَها ِلَوْرٍش َوَحْفِصِهْم َوَمايل يف 

أ رر   ا إررزب وحررره و صررمج ، ومررا  ه أدبررر( -دردررر )و  في ررا مررآحبب ألرررج
فررت مل دلررى يرر اب اممررر علفرراا أي فت مرر  معرفررة م افرر  اخلررلف يف هررذا البرراب 

 وا أدلم

 باب ياءات الزوائد
(420) 

  املََصاِحِف َمْعزالَ َوُدوَنَك اَيَءاٍت ُتَسِمى َزَواِئَدا أَلْن ُكنه َعْن َخطِِ 

أي إرررا  يررت زوا ررر م ررا زا   دلررى حب ررم املصررح  د ررر مررن أثبت ررا واملعررزم 
هاه ا مصرحب  ع  العزم كاملري  أي من كن ذوا  درزم أي إ رن درزلن درن الر رم 

 فلم يف تمج هلن   حبب ب بني ح م ا فقام

(421) 

 ِبُْلٍف َوُأوََل النهْمِل مَحَْزُة َكمهلَ َوتـَثْـُبُت يف اَْلَاَلْْيَ )ُد(رها )لَـ(ـَواِمعاَ 

أي إن القراا خمتلف ن يف هذه اليااا  امل   فة ع ا زوا ر فم  م من أثبت ا يف 
حا  ال    وال ق  وهم املذك حبون يف هذا البيت وم  م من أثبت ا يف ال  ر   ون 

ؤها أثبتر ا اعمير  ال ق  وهم املذك حبون يف البيت اآلة وليع اممران دلى العم ا ه
يف احلرالني وأول ررأ يف ال  رر  برر  معر  هررذا ال ررلا أن كرر  مرن أذكررر د رره أ رره أثبررت 
شرري ا و  أقيررره فررا هر فيرره فررإن كرران مررن املررذك حبدن يف هررذا البيررت فررادلم أ رره دثبترره يف 
احلررررالني وإن كرررران مررررن املررررذك حبدن يف البيررررت اآلة فررررادلم أ رررره دثبترررره يف ال  رررر  فقررررن 

ن ابرررن كثرررري مرررن طردقيررره أو مرررن أحرررريتا وهشررراما دثبتررران اليررراا يف فحصررر  مرررن هرررذا أ
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احلررالني يف امل افرر  الرريت يفة ذكرهررا هلمررا ل ررن ابررن كثررري لرره م افرر  كثررريب وأمررا هشرراا 
فلرريع لرره إه م فرر  واحررر يف امدررراف  رريأة ذكررره وفيرره لررلف د رره وقفررا وو ررل 

وهرر  دقرررله بتشررردر ، ( وأثبررت إررزب يف احلررالني م فررعا واحرررا وهرر  ) أمترررو ن  ررام
ال  ن دلى ما  ريأة يف  ر حبيفه وهرذا امل فر  هر  أوم ال مر  من في را ايادرن زا رريفني 
دلررى حبأي ال رراظم وكلتايتررا يف ردررة واحرررب وهررذه اليرراا هرر  اموىل وبعرررها )فمررا ركن 

فرراح ز بق لرره وأوىل ال مرر  دررن ايا ركين وق لرره كمررل لرريع برمررز من الرمررز ه ، ا( 
مرر  املصرررح برره وإرررا مع رراه أن إررزب كمرر  درررب املثبتررني يف احلررالني و حبا ل امعررا  جيتمرر 

حرررراهن مررررن فررررمري اليررررااا  يف ويفثبررررت أي مشررررب ة ذلررررأ من هررررذه القرررررااب م افقررررة 
ل    من الياا إما ها ال لمة أو ك ادة دن املت لم وأايما كان فام   إثباهتا وأمرا 

دررن ذلرأ ام ر  وح رى ابرن قتيبرة أن إثباهتررا  حرذف ا واهيترزاا عل سررب د  را ففررع
ممررا اليرراا فيرره ها الفعرر  -اعرر احبي-و-الررراد -لريررة أهرر  احل رراز ب اإلثبررا  يف حنرر 

وفيررره املررر  والرررلا أحسرررن د رررر أهررر  العربيرررة مرررن احلرررذف إه يف الف ا ررر  والقررر ايف 
حسرن إثباهترا أ، يفة( -و-فاحلذف أحسن وكذا الياا اليت ه  ها الفع  حنر  ) برير 

من حذف ا فإن قلت بق  دلى ال اظم ذكر اادة هلم للف يف اإلثبا  يف احلالني 
وهم قال ن وأبر  دمررو وحفرص كمرا يفة وكرذا ق بر  ، يف   ية ال م  )فما ركين ا( 

يف  رر حبب الف ررر قلررت هررذا كلرره جيررن مفصررل ، لرره لررلف يف ال قرر  دلررى )علرر ا ( 
ة ممررل مطلقرررا فرررتعلم مرررن إاالررره وإطلقررره أن مبي ررا وإررررا ذكرررر يف هرررذا البيرررت مرررا يف

اإلثبرررا  يف احلرررالني للمرررذك حبدن وأمرررا املبرررني فمت ررر  يف  فسررره فرررل حيترررا  إىل هرررذه 
 املقرمة ب ذكر املثبتني يف ام   فقن يف امل اف  اليت يفذكر هلم فقام

(422) 

َناِن فَاْعِقلَ َويف اْلَوْصِل )َحـ(ـمهاٌد )َشـ(ـُكوٌر )ِإ(َماُمُه َومُجَْلُتهاَ   ِسُتوَن َواثـْ

أي إمامره إررا  شرر  حب من هررؤها اعرر ا يف قررااهتم بررني ام رر  وم افقررة الر ررم 
ولصرر ا ال قرر  عحلررذف م رره امليررو علتخفيرر  دلررى مررا م ررى يف يفيرر  اهلمررز يف 
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ال ق  فاملثبت ن يف ال    وحره هم أب  دمررو وإرزب وال سرا   و فر  دلرى مرا حبمرز 
فأمررا ال سررا   ووحب  فرراطر  هلمررا ذلررأ فلررم دثبتررا يف ال قرر  شرري ا وأمررا هلررم يف البيررت 

يف ال م  وحرها وما درها ، إزب فقر يفقرا أ ه أثبت يف ال ق  وال    )أمترو  ( 
مما  يذكر له أ ه دثبته خيتص ب  له  ون وقفره وذلرأ م فر  واحرر )ويفقبر   درا  ( 

، لف يف ال ق  دلى )ركين ا( يف   حبب إبراهيم وأما أب  دمرو وقال ن فل ما ل ،
يف ال م  كما يفة والباق ن دلى حرذف اعمير  يف احلرالني ايفبادرا للر رم وهرم دا رم 
وابررن دررامر فقررن ل ررن هلشرراا لررلف يف امل فرر  ال احررر املقرررا ذكررره وكررذا حلفررص 

يف ال مر  دلرى مرا يفة فمرا دصرف  مرن أهر  احلرذف ، م ف  واحر وهر  )ركين ا( 
ق أحررر عررري أيب ب ررر وابررن ذكرر ان واحلررذف لريررة هررذد  قررام أبرر  دمرررو دلررى اإلطررل
) ، ويرر   ألرررج يفعررن علسرري  الرررما(  )كفررا  كرر  مررا يفليررو  حبيتررا، وأ شررر الفررراا 

)وألررر  ، وقرررام رلرررر ، ولقرررر يررر  شررريميت إدسررراحبي(  لقرررر يررر  بشررراحبة قررررحب دررر ا
إذا مررا  ع)أحممرر  فرر  فسرأ كر   فر، وأ شرر  ريب ده ، (  الرير ان مرأ دشرأن  ررم ه
وإلرره هرر  وال حرراب دلررى حررذف ها اممررر ويعلرر ه لررذلأ ، لفررت مررن شرر ا يفبرراين( 

شاذا واموىل يعله من هذا الباب ب ذكر ال اظم در  اليااا  اليت التل  القراا يف 
إثباهتا وحذف ا وه  حمذوفة يف الر م فقام الت ا اث ان و رت ن ايا ودررها  راحمج 

يف ، فبشرررر دبرررا ي( -يف ال مررر -)فمرررا ركين ا التيسرررري إحررررج و رررتني م ررره أ رررقن
فررإن قلررت في بريرر  أن دبقررى  ررت ن فمررا هرر  ، الزمررر ودررّريتا يف عب اياا  اإلفررافة 

الررريت يف الزلررررف ذكرهرررا يف البرررابني وقرررر  ،قلرررت هررر  )اي دبرررا ي( ، ال احررررب الزا ررررب 
وأ ثرره يف يفقررا الت بيرره دلرى ذلررأ وذكرر ال رراظم يف هرذا البرراب لفر  العررر  فقرام اث رران 

عب اياا  اإلفررافة يف ق لرره ودشررر ويفسررع ا وث ترران وأحببرر  دشرررب و ررب  وأحببرر  و رران 
وال رر  يف البررابني دبرراحبب دررن اليررااا  وكررل اللفهررني مررن التررذكري والتأ يررث  ررا غ يف 
العباحبب دن الياا م ا من حروف املعهم وكل ا جي ز في را اممرران دلرى مرا قرر ذكرر ه 

 زوا ر مفصلة فقاممراحبا ب شرع دذكر ال



 -348- 

(423) 

 فـََيْسِري ِإَل الدهاِع اْْلََواِر املَُناِد يـَْهِدَيْن يـُْؤِتَْي َمْع َأْن تـَُعلَِِمِِن ِوالَ 

يف  ررررر حبب  ،ومرررررن راييفررررره اعررررر احب( -م طعرررررني إىل الرررررراع-وأحبا  )والليررررر  إذا دسرررررر
  الشرر حبج  ون اللتررني يف  رر حبب الرررإن وكرر حب  و ل ررا دلررى ذلررأ أ مررا ه مي ررن إثبررا

اليرراا يف ال  رر  ميرر  السرراكن بعررريتا فتعي ررت الرريت يف الشرر حبج وهررذا مررلف إمالررة 
درر ا -يف  رر حبب ق، الررروحبي لل رر احبي فإ ررا يف امل افرر  الثلثررة كمررا  رربو )وامل ررا ي( 

)فعسرى حبيب أن -والثلثة الباقية يف ال  ر  )وقر  دسرى أن د رردن حبيب( -د ا  امل ا 
والر ها املتابعرة دعر  أن هرذه  ،من مما دلمرت( )دلى أن يفعل-دؤيفني لريا من ي تأ(

الثلثة يفتابعت يف   حبب واحرب دلى هرذا ال سرو و ل را دلرى أن مررا ه د رردن الريت يف 
ال    أن اليت يف القصص مثبتة إبااع و يأة ذلأ وليع عرييتا فتعي رت الريت يف 

 ال    وا أدلم

(424) 

 ُموِن َقْد َهَداِن اتـهُقوِن اَي ُأويل اْخَشْوِن َمْع َوالَ َوَُتُْزوِن ِفيهاَ )َحـ(ـجه َأْشرَْكتُ 

وايرر  مررا يف هررذا البيررت أثبترره أبرر  ، في ررا أي يف هرر   )وه يررزون يف فرريف ( 
يف إبررررراهيم )قررررر هررررران( يف ام عرررراا ، دمرررررو يف ال  رررر  أحبا  )أشررررركتم ين مررررن قبرررر ( 

احرر ازا مررن حنرر  )قرر  -رقرر-بق لرره-هررران-يف البقرررب وقيررر، و)ايفقرر ن اي أو  املبرراب( 
، ف رر   بتررة عيففرراق وقيررر ايفقرر ن بق لرره )اي أوىل( ، )لرر  أن ا هررراين( -إ رر  هررراين(

فإ را حمذوفرة عيففراق وق لره )والشر ن وه يفشر وا( ، اح ازا من ق له )وإايي فايفق ن( 
يف املا ررررب فقيرررره بق لررره وه أي الرررذي بعرررره وه احررر ز برررذلأ درررن الرررذي يف أوم ، 
فإ ررا فيرره حمذوفررة يف احلررالني عيففرراق ومررن الررذي يف البقرررب ، رب )والشرر ن اليرر ا( املا رر

فإ رره  بررت يف احلررالني عيففرراق ايفبادررا للر ررم في مررا مرر  أن ، )والشرر ين ومال  عمرريت( 
 الذي يف أوم املا رب وايمج احلذف يف ال    من بعره  اك ا فأيرج ال ق  مراه
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(425) 

 تـَتهِبَعْن )مَساَ( َويف اْلَكْهِف نـَْبِغي َيَِْت يف ُهوَد )ُر(فِِلَ َوَأخهْرَتِِن االْسراَ وَ 

وأفرررافه إىل اإل رررراا احررر ازا مرررن الررريت يف ، أحبا  )لررر ن ألرررريفن إىل دررر ا القيامرررة( 
فإ رررا مثبترررة يف احلرررالني برررل لرررلف ،  ررر حبب امل رررافقني )لررر ه ألرررريف  إىل أيررر  قردرررمج( 

ثبرررت هرررايفني اليررراادن مررر  الررر ة يف البيرررت يف طررره أ، وأحبا  )أن ه يفتررربعن أفعصررريت( 
السرررابو ايع رررا مررررل م ق لررره  رررا فرررابن كثرررري أثبت رررا يف احلرررالني و فررر  وأبررر  دمررررو يف 

فرررر افق م في مررررا ، درررر ا يفة ه يف لررررم( -و-ال  رررر  فقررررن وأمررررا )ذلررررأ مررررا ك ررررا  بريرررر 
يف ال  رررر  احرررر ازا مررررن الرررريت يف ، ال سررررا   فأثبت ررررا يف ال  رررر  وإرررررا قيررررر ) بريرررر ( 

فإ را مثبترة إباراع وقيرر يفة هبر   احر ازا ممرا أار  أد را  ،  )اي أع  ما  بري ( د  
أا مرررن يفة رم رررا دررر ا -دررر ا يفة بعررره راي  حببرررأ-دلرررى إثبايفررره حنررر  )يفة علشرررمع

 وحبف  مع اه دهم، القيامة( 

(426) 

 َأْهــدُِكْم )َحـ(ـــقهُه )مَســاَ( َوُدَعــاِءي )ِفـــ(ي )َجـ(ـــَنا )ُحـ(ـــْلِو )َهـ(ـــْديِِه َويف اتهِبُعــونِ 
 )بِـ(ـلَ 

أثبت ررا يف ال  رر  إررزب ،  ررا مررن يفتمررة حبمررز  بريرر  ويفة وأحبا  )ويفقبرر   دررااي( 
يف عرافر أثبت را يف ال  ر  أبر   ،ووحب  وأب  دمرو وأثبت ا البزي يف احلالني )وايفبع ن( 

ف ران  دمرو وقال ن ويف احلالني ابن كثرري وبرل معر  التررب أي التررب احلرو مرا ذكريفره
 ررر اع  ون مرررا حبوج مرررن لرررلف ذلرررأ فرررإن قلرررت مرررن أدرررن دلم رررا أن مررررا ه بق لررره 

قلررررت من يفلررررأ ، الرررريت يف إبررررراهيم  ون الرررريت يف  رررر ح ) دررررااي إه فررررراحبا( ، ) درررراا( 
 للرت يف حسرراب اياا  اإلفررافة يف دررره مررا بعررره يتررزب م سرر حبب وقررر  ررص دلي ررا 

ي  ما أن اليت يف  ر ح  بترة يف ل  ف  مل والفرق ب، رعاي( -و-يف ق له ) دااي
الر رررم والررريت يف إبرررراهيم حمذوفرررة وذلرررأ فصررر  مرررا برررني ايا اإلفرررافة والزا ررررب وكرررذلأ 
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إذ لقا   أن دقر م ملرا ه يفررل  هرذه يف اياا  اإلفرافة ، الق م يف )ايفبع ن أهركم( 
لرم اليت بعرها يتزب مفت حة في  ن اع اب أن هذه الياا حمذوفة حب ا عري  بتة فيه ود

احرر ازا مررن الررذي يف الزلرررف -أهررركم-بق لرره-وقيررر ايفبعرر ين-ذلررأ مررن م فرر  رلررر
-ميب دمرررو وحررره و رريأة ومررن الررذي أارر  دلررى إثبايفرره حنرر  )فررايفبع ين حيبررب م ا

 فايفبع ين وأطيع ا أمري( وا أدلم

(427) 

ُهْم َتُِدُّوَنِِن )مَساَ( )فَـ(ـرِيقاً َوَيدُْع الده   اِع )َهـ(ـاَك )َجـ(ـناً )َحـ(ـلَ َوِإْن تـََرِن َعنـْ

يف ، أمترررو  ( -و-درر  م أي دررن مرررل م حقرره بررل أحبا  )إن يفرررن أ  أقرر  م ررأ
ال مرر  ملرررل م  ررا فردقررا وهررذا امل فرر  هرر  الررذي دثبترره إررزب يف احلررالني و صررمج فردقررا 
دلررررى التمييررررز أي احبيففرررر  فردقرررره وهررررم قررررراله وحبوج دررررن إررررزب فيرررره احلررررذف يف احلررررالني 

يف  ررر حبب القمرررر أثبت رررا يف احلرررالني ، يف ال  ررر   ون ال قررر  )دررررع الرررراع(  واإلثبرررا 
البررزي ويف ال  رر  وحب  وأبرر  دمرررو ومررا أحررل ق لرره هررا  ي رراحل أي لررذ  رررا حلرر ا 

 وه  ما  همه ال اظم حبإه ا

(428) 

ُبلَ َويف اْلَفْجِر ِِبْلَواِدي )َد(انَ )َجـ(ـَراَينُُه َويف اْلَوْقِف ِِبْلَوْجَهْْيِ وَ   اَفَق قـُنـْ

أي وافرررو علررر ا ي ق ررربل علررر ي ني دعررر  حبوج درررن ق بررر  احلرررذف واإلثبرررا  يف 
ال ق  وأما يف ال    فيثبت بل للف ك حب  وأثبت البزي يف احلرالني ومرا أحسرن 

 ما وافقه لف  عراين بعر ذكر ال ا 

(429) 

 ْلَماِزِن ُعده َأْعَدالَ َوَأْكَرَمِِن َمْعُه َأَهاَنِن )ِإ(ْذ َهـ)َد(ى َوَحْذفـُُهماَ لِ 

دعررر  أن املشررر  حب درررن أيب دمررررو حرررذف ما وقرررر حبوج د ررره إثباهتمرررا يف ال  ررر   
كليتررا يف  رر حبب ،  ك رراف  وأثبت مررا البررزي يف احلررالني أحبا  )حبيب أكرررمن(و)حبيب أهررا ن( 
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 الف ر أيفبع ما ذكر عل او من اعمي  يف   حبب واحرب

(430) 

ُح )َعـ(ـْن ُأِويل )ِحـ(ـمًى َوِخلُف اْلَوْقِف )بَـ(ــْْيَ )ُحـ(ــًل َويف النهْمِل آَتِن َويـُْفتَ 
 )َعـ(ـلَ 

دع  ا  هؤها بني إثبا  اليراا وفتح را يف ق لره يفعراىل )فمرا ركين ا لرري ممرا 
ودلررزا مررن اإلثبررا  الفررت  وإه هحنررذفت هلتقرراا السرراك ني والبرراق ن دلررى ، رككررم( 

ف يف ال  ررر  حررذف يف ال قررر  وأمررا مرررن أثبرررت يف حررذف ا ايفبادرررا للر ررم فمرررن حررذ
ال    فقيا ره أد را احلرذف يف ال قر  م ره لريع فري م مرن املثبترني يف احلرالني أحرر 
فأمررا وحب  ف رررج دلررى القيرراأ فحررذف ا يف ال قرر  وأمررا قررال ن وأبرر  دمرررو وحفررص 
فالتل  د  م يف إثباهتا وحذف ا يف ال ق  وويه إثباهتا أن هذه اليراا ألرذ  شرب ا 
مررن ايا اإلفررافة ل رر  م فتح هررا واياا  اإلفررافة ه حتررذف يف ال قرر  ف ررذا هررذه 

 وق له بني حل متعلو بق له دل

(431) 

َوَمــْع َكــاْْلََواِب اْلَبــاِد )َحــقه َجـ(ـــناَ )ُهـ(ـــماَ َويف اْلُمْهَتــِد اإِلْســَرا َوََتْــُت )َأ(ُخــو 
 )ُحـ(ـلَ 

ويفقررردر ال ررلا والبررا  مرر   ،  (  رر اا العرراك  فيرره والبررا-أحبا  )ويفرران كرراع اب
كاع اب حو ي ايتا فالبرا  مبتررا وحرو لرربه وي ايترا فادر  حرو وهرذا أوىل ععر از 
مررن ق لرره دليررأ وحبإررة ا السررلا واع ررا اجملرر  وجيرر ز أن د رر ن لرررب البررا  مررا يفقرررا 
دليه كق لأ م  زدر  حبهم كأ ه قام اش   هذان يف إثبا  الياا لقراحبئ خمصر ص ب 

ه وحرررو لررررب مقررررا وي ايترررا مبتررررأ وكرررذا أدررررب الشررريا وعرررريه ق لررره ويف امل ترررري بي ررر
اإل رررا وحتررت قررام فررإن قلررت كرران ال يرره أن دقرر م ويف اإل رررا امل تررري قلررت مع رراه 
واشرررر   يف امل تررررري اإل ررررراا وال  رررر  وهرررر  ألرررر  حررررل قلررررت أ  جيرررر ز أن د رررر ن 
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 لمررة فررل مي رر  ويرر   املرر  امل تررري م ررافا إىل اإل ررراا من املرررا  هررذه اللفهررة وال
واللا في ا من إفافت ا كما لر  كا رت فعرل أو حرفرا من املررا  ح ادرة مرا يف القرررن  
كما قام وألريف  اإل راا فأفاف ألريف  إىل اإل راا وق لره وحترت أي والرذي حترت 
أي واإلثبا  يف حريف اإل راا وال    الذي ه  امل ترري ألر  حرل واحر ز برذلأ 

 امدرررراف فرررإن اليررراا فيررره  بترررة برررل لرررلف وهررر  ) مرررن د رررر ا ف ررر  مرررن الرررذي يف
 وكذا لف  ما يف اإل راا وال    إه أ ه بريري ايا يف الر م، امل تري( 

(432) 

ُهماَ وَِكيُدوِن يف اأَلْعَراَف )َحـ(ـِج )لِـ(ـُيْحَملَ   َويف اتـهبَـَعْن يف آِل ِعْمَراَن َعنـْ

يف رم دمررران دردررر ، رو أثبتررا ايا )ومررن ايفرربعن( د  مررا دعرر  دررن  فرر  وأيب دمرر
واحررر ز برررذكر السررر حبب درررن الررريت يف رلرررر  ررر حبب  ،)أ رررلمت وي ررر  ا ومرررن ايفررربعن( 

-كيرررررون-ف رررر   بتررررة بررررل لررررلف وقيررررر، د  ررر  )دلررررى بصررررريب أ  ومررررن ايفبعرررر ( 
عمدرررراف احررر ازا مرررن اجملمررر  دلرررى إثبايفررره يف هررر   ودلرررى حذفررره يف املر رررل  وق لررره 

ح  أي علمج يف احل ة إبثبا  اي ه ليحم  ذلأ ودقرأ به وهذا ه  امل ف  وكيرون 
الرررذي أثبتررره هشررراا يف احلرررالني مرررلف د ررره في مرررا وحبوج درررن ابرررن ذكررر ان إثباهترررا يف 

قام أإر بن دزدر احلل اين حبحلرت إىل هشراا برن دمراحب بعرر وفراب ابرن ، احلالني أد ا 
كتابررره دقررر م فيررره إين ألرررذ  ذكررر ان ثرررل  مررررا  ب حبيعرررت إىل حلررر ان فررر حب  دلرررى  

يف  رر حبب امدررراف بيرراا يف ال  رر  وهرر  بيرراا يف احلررالني دعرر  ، دلرري م )ب كيرررون( 
 ال    وال ق 

(433) 

 ِبُْلٍف َوتـُْؤُتوِن بُِيوُسَف )ًحـ(ـقُُّه َويف ٌهوَد َتْسأَْلِِن )َحـ(ـَوارِيِه )َجـ(ـمهلَ 

يفقررا كران لل قر  وحررره  إررا أدرا  ذكرر اخللر  درن هشراا لر ل دهرن أن الرذي
فأعن هبذا أن له أد ا يف ال    للفا وقي  إررا أدرا ه أتكيررا من بعره املصر فني 
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أثبت رررا مررررل م حرررو وأمرررا )فرررل -حرررأ يفؤيفررر ن م ثقرررا-  درررذكر لررره هرررذا اخلرررلف وق لررره
فأثبررت اليرراا أبرر  دمرررو مرر  يفيرر  ال لمررة وأثبت ررا  ،يفسرر ل  مررا لرريع لررأ برره دلررم( 

يفة ال ررررلا يف التخفيرررر  والتشررررردر يف  رررر حبب هرررر   وح احبدرررره وحب  مرررر  يفشررررردرها و
   ره ولف  الياا فروحبب كما يفقرا يف أوم اخلطبة

(434) 

 َوَعْنُه َوَخاُفوِن َوَمْن يـَتهِقي )َز(كاَ بُِيوُسَف َواِف َكالصهِحيَح ُمَعلهلَ 

يف رم دمررران فررال او يف ق لرره ، أي ودررن أيب دمرررو إثبررا  )ولرراف ن إن ك ررتم( 
ولاف ن من التلوب وليست داطفة يف ال هم ب قام ومن دتق  زكرا أحبا  )إ ره مرن دترو 

زكررا أي ط ررر مررن طعررن يف قرررااب ق برر  م رره أثبررت اليرراا يف حمرر  اعررزا وه ، ودصرررب( 
شرررأ أ رررا قررررااب فرررعيفة م ررره زا  دلرررى الر رررم حرفرررا واحبيف رررمج افرررذوحب بزاي يفررره وي رررا 

ثبترررة فيمررررا يفقرررررا فإ ررررا لريرررة فصرررريحة وهرررر  مررررن فرررعيفا يف العربيررررة مررررلف اليررررااا  امل
عملر  ، اهلتلف يف اهل اا فلم د ر من ي ة الر رم كقررااب )مالرأ در ا الرردن( 

ب ذكررر ويرره هررذه القرررااب وهرر  أن مررن العرررب مررن جيررري املعترر  مرررج الصررحي  فررل 
حيذف م ه شي ا من حروفه لل زا كما ه حيذف شي ا يف الصحي  ود تف  إب  ان 

( وويررره رلرررر وهررر  أن ال سررررب أشررربعت  وم ررره ق لررره )أ  يفيفيرررأ وام بررراا يف مرررىرلرررره 
فت لررر  م  ررا ايا واإلشررباع قررر وحب  يف اللريررة يف م افرر  وويرره  لررث وهرر  أن مررن يف 

يف ر ن  عر  الرذي ه شررطية فرل يرزا ول رن د رعفه أ ره دطر  ، ق له ) مرن دتقر ( 
-يفمرركم-ة درن أيب دمررو يففأييرمج ع ره أ ر  ه يفيفرا كمرا يف، دليه ق له ودصرب 

وحنررر ه وأكرررر ذلرررأ أبررر  دلررر  عن يعلررره مرررن عب هررر  املعطررر ف دلرررى املعررر  حنررر  ) 
من مررن دتقرر  يف اعررزاا ، وأكررن مررن الصرراحلني( -ودررذحبهم يف طرييررا م-ود فررر درر  م

  زلررة الررذي دتقرر  لرررل م الفرراا يف ي اهبمررا فقررر يف ررم ا معررا معرر  اعررزاا وكرر  هررذه 
)وقرر ، فرعيفة يف الفصري  دلرى لرلف يف اللريرة وقرام احلصرري وي ه  بتة ول   را 
والتاحب ال اظم ال يره اموم وق لره وار ، فا صر دلى مذهبه ق بل(  قرأ من دتق  ق ب 
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أي ياا معلل كالصحي  أي ع ه أيرج مراه قام أب  ب رر ابرن ماهرر ألرربين ق بر  
عليررراا يف ال  ررر  ، ( درررن القررر اأ درررن أ رررحابه أ رررم دقرررراون )إ ررره مرررن دتقررر  ودصررررب

وال ق  وقرأ  يف حاشية  سخة مقررواب دلرى ال راظم وأظرن احلاشرية مرن إمل ره قرام 
 معلل أي مروي بعذوب اهحت ا  له ف   دلى هذا من العل 

(435) 

تَـَنا )ِد(رَا )بَـ(ـاِغيِه ِِبخْلُْلِف )ُجـ(ـهِِلَ   َويف املُتَـَعايل )ُد(رُُّه َوالتهًلِق َوالتـْ

يف عافر أثبرت الثلثرة يف احلرالني ابرن  ، يف الردر و)التلق(و)الت ا ( -عاىل()املت
كثررري وأثبررت وحب  وقررال ن مررلف د رره ايا الررتلق والت ررا  يف ال  رر  و حبا  عرر   فرر  
فأبررم مرن اهلمرزب ألفرا وععيره  عر  طالبره دقرام برييرت الشر ا إذا طلبتره وي رل ارر  

ع ام دن يف رعيفه ب   ره حبأأ ردرة فرل د برير  ياه  وه  مفع م  حبا أي  ف  قاحب ه ا
أن دثبت الياا لر ل خيرر  درن مؤالراب حباوأ اآلج فرأيفى عخللر  لريفرى بره كر  فردرو 

 من كل اممردن لرية فصيحة

(436) 

 َوَمْع َدْعَوَة الدهاِع َدَعاِن )َحـ(ـَل )َجـ(ـناً َولَْيَسا ِلَقاُلوٍن َعِن اْلُغرِِ ُسبهلَ 

أ ثبت مرررا أبررر  دمررررو ووحب  ، ىل )أييرررمج  دررر ب الرررراع إذا  دررران( دردرررر ق لررره يفعرررا
لقرال ن -دعر  اليراادن يف هرايفني ال لمترني-وي ا يف م ف   صمج دلى التمييرز وليسرا

أي   دشرررت ر إثباهتمرررا لررره وإن كررران قرررر حبوج د ررره إثباهتمرررا وإثبرررا  اموم  ون الثررراين 
 حرام مر  م وهر  ار  ود سه والريرر املشر  حبون ار  أعرر أي درن ال قلرة الريرر و ربل

 ررابلة وهررم املختلفرر ن يف الطرررق دردررر أ ررم  ررل  ا طرررق ال قرر  وقبل هررا لررربه هبررا ولرر  
ياز أن د ر ن ار   ربي  لقل را هر   صرمج دلرى التمييرز أي درن القر ا امل رريب طررق م 

 وا أدلم

(437) 
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 ِري َجلَ َنِذيِري ِلَوْرٍش ُثُه تـُْرِديِن تـَْرمُجُوِن فَاْعَتزُِلوِن ِستهٌة نُذُ 

 

(438) 

لَ  بُوِن قَاَل َنِكرِيي َأْرَبٌع َعْنُه ُوصِِ  َوِعيِدي َثَلٌث يـُْنِقُذوِن ُيَكذِِ

إن كررر  -هررذا كلرره أثبترره وحب  يف ال  رر  وحررره أحبا  )فسررتعلم ن كيرر   ررذدر
و رذحب  رتة م افر  يف ، )وإن   يفؤم  ا فرادتزل ن( -)أن يفرا ن(-ويف الرلان-ل  دن

ه فرررمري لررر حب  وديرررري ثرررل  أي ثرررل  كلمرررا  واحررررب يف  ررر حبب القمرررر ويرررل فيررر
يف القصررص ، إبررراهيم واث ترران يف ق )ه د قررذون( يف دررع )إين ألرراف أن د ررذب ن( 

الرررذي ، احرر ز بررذلأ دررن )د ررذب ن( ، وقيررره بق لرره قررام من بعررره قررام )  شررر( 
ف رررذه حمذوفرررة عيففررراق يف ، د ررريو  ررررحبي( -و-لررريع بعرررره قرررام حنررر  )أن د رررذب ن

أحببررر  كلمرررا  يف احلررر  و ررربأ وفررراطر ويفبررراحب  ولررريع الرررذي يف ،  و )  رررريي( احلرررالني
الش حبج من هذا الباب وه  ق له يفعاىل )ما ل م من مل أ د م ذ وما ل م من   ري( 

وال ررمري يف د رره لرر حب  ف ررذه يفسرر  دشرررب زا رررب ا فررر  هبررا وحب  واملرر  يف فصررل ، 
 ك حب د ه فامل  لإلطلقليست فمري يفث ية فإن الذي يفقرا متعر  أي و   املذ 

(439) 

ْر ِعَباِدي افْـَتْح َوِقْف َساِكناً )يَـ(ـداً َوَواتهِبُعوِن )َحـ(ـجه يف الزُّْخُرِف اْلَعلَ   فـََبشِِ

ملررا فررت  الس  رر  هررذه اليرراا يف ال  رر  وقرر  دلي ررا عإل رر ان كسررا ر اياا  
دلرى ويره وحرذف ا ، اإلفافة وه  القياأ كما فع  يف حررف ال مر  )فمرا ركن ا( 

الباق ن يف احلالني ايفبادا للر م ووق  يف  ق  مذهمج الس    الرتلف كثرري يف عرري 
التيسري فرروج د ره احلرذف يف ال قر  وحبوج درن أيب دمررو  فسره احلرذف يف احلرالني 
وحبوج د ه الفت  يف ال    واحلذف يف ال ق  وأشاحب ال اظم بق لره وقر   راك ا دررا 

ن املرررررت لم يف إبطرررررام الشررررر ا أو إثبايفررررره قرررررر حيرررررر  درررررره يف إىل يفرررررر  احلركرررررة عليرررررر م
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يف ررادي  كلمرره ف أ رره قررام ه يفتحررر  يف حب  ذلررأ بسرربمج مررا وقرر  فيرره مررن اخلررلف 
ه ذا ذكر الشيا فق له درا يف م ف   صمج دلى التمييز وكأن هذا زير دن  ؤام 
مقرررحب وادرر ا  واحب  مررن حيررث القيرراأ واعرررم وذلررأ أن اخلررلف حم رر  دررن أيب 

يف ال م  والعم  يف اهث ني واحر فعرف ال اظم أن ، مرو  فسه يف )فما ركين ا( د
من    من ي ة  همه أن الس    دق  بياا  اك ة  ون الرروحبي و  درذكر للفرا 
أ رره درر حب  حرررف ال مرر  ودطلررمج الفرررق بي  مررا ودسررتطي  عد افرره م رره واحب  فسرر  ه 

ا فرل يفرر ه بقيراأ ويررم وهرذا معر  ييرر وثبته بق له وق   اك ا دررا أي ال قر  كرذ
ويففسررري حسررن لهرراهر اللفرر  ول ررن دلررزا م رره أن يف رر ن السررني مررن  رراك ا حبمررزا ميب 
احلاحب  كمرا لر  قرام ع رطا دررا فرإن البراا حي  رذ كا رت يف ر ن حبمرز قرال ن وإررا املررا  
من هذا اللف  بيران قررااب الس  ر  يف ال قر  وهر  عرري مبي رة مرن هرذا التفسرري فرإن 
أحبدر ذلأ يع   اك ا حراه مرن مفعر م حمرذوف أي وقر  دليره  راك ا ود ر ن دررا 

-ب قرررام و، حررراه مرررن الفادررر  أي ذا درررر فته رررر قررررااب الس  ررر  حي  رررذ وا أدلرررم 
فأ لررررر  واو ، أحبا  ق لرررره يفعرررراىل يف  رررر حبب الزلرررررف )وايفبعرررر ن هررررذا  ررررراض( -ايفبعرررر ن

  ح ادة لفر  القرررن ف ر   العط  دلى كلمة القررن وفي ا واو فايتم  واوان ليحص
-كق لررره يف أوم القصررريرب برررررأ  ببسرررم ا كأ رررره قرررام وحررررف الزلرررررف الرررذي هرررر 

أثبت اياه يف ال    أب  دمرو وحره والعرل مفعر م حر  ولريع برمرز وهر  -وايفبع ين
مش   إذ حيتم  ذلأ وه درفعه ك  ه فص  بني الرمزدن بق لره يف الزلررف فرإن هرذا 

ل د ر ف   كفصله بلف  اخلل  يف أث اا الرمز كق له لىب فص  يفقيير فليع أي بيا ف
حبيبرره ملف مررا برررا وكمررا قررر يرراا الفصرر  علرمررز بررني يفقييررردن كق لرره كمررا  احب واقصررر 
فلقا   أن دق م كما ياز الفص  بني التقييردن علرمز كرذا جير ز الفصر  برني الرمرزدن 

مى الريرام بعرر ذكرر احلررف علتقيير ودؤدر اإلشر ام أ ره قرر الترزا يف لطبتره أ ره دسر
ومأ ا ق رى ذلرأ أيفرى علر او الفا رلة والر او   أت  ه را إه بعرر ق لره العرل يف أوم 

الزلررررف -وايفبعررر ين-زلررررف حررر  وادرررتل أو و، البيرررت اآلة فليتررره قرررام و)وايفبعررر ين( 
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ايفب  فرأ العرل ود ر ن قرر أفراف وايفبعر ين إىل ا رم السر حبب م ره لفر  وكلمرة وحررف 
-امل ترررري-اإل رررراا ويف، لقررررااب ف ررر  كمرررا قررررم ا يف ق لررره )وألرررريف ( مرررن حرررروف ا

 اإل راا وا أدلم

(440) 

ِه َواَْلَْذُف ِِبخْلُْلِف ُمثِِلَ   َويف اْلَكْهِف َتْسأَْلِِن َعِن اْلُكلِِ اَيُؤُه َعَلى َرمسِْ

دع  أ ه حب م علياا فأثبت ا ال   وقفا وو ل وحبوج دن ابن ذكر ان حرذف ا يف 
قلررت هرر  يف التيسررري كررذلأ ، فررإن قلررت مررن أدررن دعلررم أ رره أحبا  يف احلررالني ، الني احلرر

وإرا   د به دليه ال اظم ايف اه دلى ف م الذك  مرن ي رة أ ره ه يرا ز أن د ر ن أحبا  
أ رره حررذف ا و ررل ه وقفررا إذ لرريع يف هررذا البرراب لرره  هررري إذ كرر  مررن أثبررت ايا يف 

هذا القسم ب ل  كان أحبا  هرذا القسرم لرذكره يف ال ق  أثبت ا يف ال    وه د ع ع 
 رر حبيفه كمررا ذكررر مررا دشرربه ذلررأ يف الردررر وإذا بطرر  هررذا القسررم فررل جيرر ز أن دهررن 
عل اظم أ ه أحبا  د سه وه  أ ه حذف ا وقفا وأثبت ا و ل م ه   دذكره م  مرن هرذا 

ا  حرذف ا يف فعله يف  ا ر الباب يف ق لره ويف ال  ر  إرا  شر  حب إمامره فبران أ ره أحب 
احلالني وهذه الياا اليت يف ال    زا ررب دلرى العررب مرلف الريت يف هر   فإ را م  را 

 من يفلأ حمذوفة حب ا وهذه  بتة فيه

(441) 

َباِت ََتَْت النهْمِل يـَْهِدَيِِن َتلَ  يُعُهْم ِِبإِلثـْ  َويف نـَْرتَِعي ُخْلٌف )َز(كاَ َومجَِ

يره دتقر  من إثبرا  اليراادن في مرا لقراحبئ ليته و   هذا البيرت علبيرت الرذي ف
واحر يف   حبب واحررب وكليترا يف م فر  اعرزا ومرا دطر  دلي مرا مرزوا أوليتره قررا 
هرذا البيررت دلررى الرذي قبلرره لتتصرر  اليرااا  املعرررو ب ب بررذكر اخلراحب  مررن العرررب أحبا  

أمرا ويره و يأة اخلرلف فيره يف  ر حبيفه و ، ق له يفعاىل )أحب له مع ا عرا  ريف  و لعمج( 
إثبررا  اليرراا فررإيراا املعترر  مرررج الصررحي  أو اإلشررباع وجيرر ا ال يرره اآللررر دلررى أن 
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يف م ف  احلام و  ن و لعمج يفيفا دلى ما يفقرا يف )دتو ودصررب( - ريفعى-د  ن
والباق ن دلى حذف اليراا ل رن مر  م مرن كسرر العرني ومر  م مرن أ ر   ا وأاعر ا ، 

يف القصرررص لثب هترررا يف الر رررم وإررررا  رررص ، ( دلرررى إثبرررا  ايا )د ررررد   ررر اا السررربي 
-دلي ا من برني مرا أاعر ا دلرى إثبايفره م ره ذكرر فيمرا يفقررا مرن الرة مرا التلفر ا فيره

و  دعني أ ا اليت يف ال    فخش  أن يفلتبع هبذه فا ترحب  وبني أن هرذه -د ردن
م  دلرى مم  دلي ا فتعي ت يفلأ للخلف وقر  هم الشيا حبإه ا يف اليااا  اجمل

إثباهترررا أبيررراك اعرررت أشرررياا ممرررا دشررر   م  رررا و  حيرررت  ال ررراظم إىل ذكرررر عرررري حررررف 
القصررص ممررا أارر  دليرره إذ ه التبرراأ لشرر ا م رره  ررا ذكررره م رره ا ررت دمج ذكررر العرررب 
ببيان م افع ا ملف ما فع  يف اياا  اإلفافة فل ذا ذكرر اجملمر  دليره يف ام ر اع 

دلرى مررا يفقرررا شررحه و  حيررت  إىل ذكرر عررري امللترربع الريت   دسررت دمج ذكرهرا مفصررلة 
 ررا ذكررره مررن اجملمرر  دليرره إ رر ا  وفتحررا ه ررذا هاه ررا   دررذكر مررا أارر  دليرره حررذفا 

 وإثباك وا أدلم

(442) 

َتَظَمْت ُحلَ   َفهِذي ُأُصوُل اْلَقْوِم َحاَل اطَِِراِدهاَ َأَجاَبْت بَِعْوِن للِا فَانـْ

وحرررام اطرا هرررا م صررر ب دلرررى احلرررام كق لررره يفعررراىل  أي ال ال رررلا يف ام ررر م
أو د  ن العام  فيه أيابت أي أيابت مطر ب ملرا  د هترا أي ، )وهذا بعل  شيخا( 

ا قررا   ل همرر  طا عررة إبدا ررة ا يفعرراىل فا تهمررت مشررب ة حررل ارر  حليررة في ررر ن 
لررل يف م فرر   صررمج دلررى احلررام وجيرر ز أن د رر ن متييررزا أي ا تهمررت حلهررا وقررر 

حنررر  ذلرررأ  ررراحمج التيسرررري فقرررام بعرررر فراعررره مرررن عب الزوا رررر ف رررذه ام ررر م ذكرررر 
املطررر ب قررر ذكر هررا مشررروحة وأقرر م املرررا  مررن إفرررا  ام رر م عبرر اب قبرر  الشررروع يف 
الس حب الفرق بني ما دطرر  ح مره ومرا ه دطرر  واملطرر  هر  املسرتمر اعراحبي يف أشرباه 

مرن ح رم كلرى دسرتمر يف كر  مرا ذلأ الش ا وك  عب من أبر اب ام ر م   خير  
حتقرررو فيررره شررررض ذلرررأ احل رررم وهررر  يف ايررر  امبررر اب ظررراهر وهررر  لفررر  يف اياا  
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اإلفررافة والزوا ررر وهرر  يف الزوا ررر ألفررى ف ي رره يف اياا  اإلفررافة أن فيرره مررا دطررر  
إلررره مثررر  ق لررره فرررت   رررا مرررا بعرررره يترررزب مفت حرررة ويف الزوا رررر ويفثبرررت يف احلرررالني ويف 

ذلررأ مطررر  يف اعميرر  وعقرر  ال ررلا يف البررابني أشرربه علفررر  م رره ال  رر  إررا  فررإن 
عم  م وشاهره ذكر التااا  املشر ب للبزي يف الفر  وه  قردبرة مرن الزوا رر وا 

 أدلم

(443) 

 َوِإِِنِ أَلْرُجوُه لَِنْظِم ُحُروِفِهْم نـََفاِئَس َأْعَلِق تـُنَـفُِِس ُعطهلَ 

 هرررم احلرررروف امل فرررر ب عرررري املطرررر ب وهررر  مرررا أي أحبيررر  دررر ن ا أد رررا لتسررر ي  
 يأة ذكره يف الس حب وه  مع  قر م  راحمج التيسرري وحنرن مبترر  ن برذكر احلرروف 
املتفرقة و فا ع ا   فيع وأدلق ار  دلرو وهر  الشر ا ال فريع دق لر ن هر  دلرو 
م رر ة أي د ررن برره ودبخرر  إبدا يفرره فررل دسررم  برره قررام الشررادر )و ررلمى لعمررر ا 

( أي ه دسررم  بفراق ررا فمعرر   فررا ع أدررلق دلررى هررذا  فررا ع أشررياا   ةدلررو م رر
 فرررا ع كق لرررأ ليررراحب اخليررراحب ب هررر  م صررر ب إمرررا دلرررى احلرررام مرررن حرررروف م أو هررر  
مفعررر م  ن كمرررا يفقررر م  همرررت الررررحب دقررررا في ررر ن قرررر كررر  عمدرررلق درررن القل رررر 

ع دلى املصررحب وجي ز أن د  ن ك  هبا دن أ  اع ال هم ال فيسة في  ن  فا ع م ص  
ويفقررردره أ هررم حررروف م أ فررع  هررم يفرر فع يفلررأ ل فررا ع أييررا ا دطررل أي أد اقررا ه 
قل ر هلا أي  عل ا ذا   فا ة قام الشيا ومع  ذلأ أ ه إذا  هم ا فحفه ا من 
ه دلررم لرره كرران كمررن حتلررى ييررره بعقررر  فرريع قلررت ف ررذا ممررا دقرر ج يعرر   فررا ع 

 ا إه أ ا حام من حروف مأدلق مفع ه   يا و  دذكر الشي

(444) 

 َسَأِمضي َعَلى َشْرِطي َوِِبهلِل َأْكَتِفي َوماَ َخاَب ُذو ِجدٍِ ِإَذا ُهَو َحْسَبلَ 

أي  أ ررتمر دلررى مررا شرررطته يف الرمرر ز والقيرر   واعررر فررر اهلررزم وحسررب  إذا 
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قام حست ا حبكمج من لفه  ال لمتني كلمة يفرم دلي ما كما يفقرا ذكرره يف عب 
وق له وعا أكتف  ه  مع  حست ا فل ذا ألرب أ ره قرر حسرب  واملعر  ، لبسملة ا

أين ه أليمج فيما قصرريفه مين اكتفيرت بره  ربحا ه ويفعراىل يف يفتمرة ذلرأ وا رتع ت 
برررره دليرررره فررررأ ب حبإرررره ا ومررررا لرررراب برررر  اشررررت ر ذكررررره وطرررراب وا تفرررر   ررررا  همرررره 

واحلمررر ا و ررل ايفه دلررى  ررير   وهررذا رلررر شرررح ام رر م، ام ررحاب وا أدلررم 
وه حرر م ، وحسررب ا ا وكفررى و عررم ال كيرر  ، حممررر ورلرره و ررحبه امكرررمني أاعررني 

 وه ق ب إه عا العل  العهيم

  باب فرش الحروف

 سورة البقرة
(445) 

 َأوهالَ  َوَما ََيَْدُعوَن اْلَفْتَح ِمْن قـَْبِل َساِكٍن َوبـَْعُد )َذ(َكا َواْلَغرْيُ َكاَْلَْرفِ 

ق له وما يفقيير للحرف املختل  فيره احر ازا مرن اموم وهر  ق لره)خيا د ن ا( 
فإ ه ليع قبله وما والساكن اخلاا والفت  قبله يف الياا وبعرره يف الررام وهرذا يفقييرر ، 

  د ن حمتايا إليه م ه قر لف  علقرااب و به دلى القرااب املرج  ا يف رلر للبيرت 
فررإن قلررت احرر ز بررذلأ ، ن ألررذها مررن أفرررا  مررا ذكررر ف رر  زاي ب بيرران م رره ه مي رر

قلت ليع من دا يفره اهحر از درن مثر  هرذا أه يفرراه دقر م ، دن أن د م أحر الياا 
فال يره أن دقرام هر  زاي ب ،   احبج معا   رج و  دق  ب م السني اكتفاا عللف  
ف  حررو بررني فتحيرره  رراكن بيرران   د ررن هزمررا لرره وهرر  مثرر  ق لرره يف  رر حبب احلرر  ودررر

وذكرررا  عررر  اشرررتع  وأفررراا وأوه ظررررف أي وقررررااب الريرررري كررراحلرف ال اقررر  أوه وأيررراز 
الشيا أن د  ن حاه وأطلو ال اظم احلرف دلى ال لمرة دلرى مرا  ربو يف ق لره لعر  
حروف م وق له ويف أحرف وي ان وما يفة من ق له ويف الروا واحلرفني يف ال ح  أوه 

م ه قر م أيب القا رم الزيراي  عب احلرروف الريت يفرفر  اه رم ويف صرمج وذلأ  ا غ و 
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فف  ، )خيا د ن ا والذدن رم  ا وما خيا د ن( ، اخلرب دع  كان وأل اهتا أي اقراوا 
 بره دلرى أن ، هذه القرااب حب  لف  ما ابترأ به وأا  دليه ومن قرأ الثا يرة )خيررد ن( 

عر  فعلرت حنر  طاحبقرت ال عر  و رافر  وداقبرت اموىل هبذا املع  وأن فادلت ه را  
وقي  يعل ا لا دني م فس م ملا كان فرحب ذلأ دا را إلي م كق له يفعاىل يف م ف  

وإرررا أارر  دلررى اموم ودرررم فيرره ، رلررر )إن امل ررافقني خيررا د ن ا وهرر  لررا د م( 
بحا ه مرررن فعرررر  إىل فادرررر  كراهرررة التصرررررد  هبررررذا الفعررر  القبرررري  أن دت يرررره إىل ا  رررر

 فألر  خمر  افاولة لذلأ واملعا ب له وا أدلم

(446) 

 وَخفهَف ُكوٍف َيْكِذبُوَن َواَيُؤُه بَِفْتٍح َوِلْلَباِقَْي ُضمه َوثـُقِِلَ 

دررر  علتخفيررر  إ ررر ان ال ررراف وإذهررراب ثقررر  الرررذام والبررراق ن ثقلررر ا م فررر  
يفثقيررر  الرررذام إه  يفيررر  هرررؤها فلرررزا حتردرررأ ال ررراف وإن   دتعرررر  لررره إذ ه مي رررن

بفررت  ال رراف وفررم اليرراا والقرررااكن ظرراهركن فررإن امل ررافقني لعرر  م ا قررر و ررف ا يف 
القررررن ع ررم كرراذب ن يف م افرر  كثررريب ومرر  أ ررم كرراذب ن هررم د ررذب ن من ا يفعرراىل 

ومرن   د رن مصررقا ف ر  م رذب وه لرلف يف ، و ف م بق له )وما هم  ؤم ني( 
كمرا أ ره ه لرلف يف يفثقير  ،  ا ما ودروه و ا كرا  ا د رذب ن(  يفي  ) ا أللف ا

وحنر ه وه درر  دلرى ال راظم ذلرأ م ره   دقر  ، ق له يفعاىل )ب  الذدن كفروا د رذب ن( 
ايعررا وه ليررث أيفررى وه حنرر  ذلررأ ويفلررأ دا يفرره فيمررا دتعرررج احل ررم فيرره  رر حبيفه إه 

فرع ا م  را مرا يف البيرت اآلة م اف  لريت دن هرذه القادررب  ر  به دلي را يف م ا
وفى فع  ما  ه أمر ب  ه  من ي ع ما دط  دليه مرن ، كا ن( -و-)والت حباب

 ق له وثقل وا أدلم

(447) 

 َوِقيَل َوِغيَض ُثُه ِجيَء ُيِشمَُّها َلدى َكْسرَِها َضمها )ِر(َجاٌل )لِـ(َتْكُملَ 
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 (َسا َوِسيَء َوِسيَئْت )َكـ(ـاَن )َر(ـاِويِه )َأ(نـَْبلَ َوِحيَل ِبِِِْشَاٍم َوِسيَق )َكـ(ـَما )رَ 

ومررا يرراا مررن ، وإذا قيرر  هلررم رم رر ا( -أحبا  )وإذا قيرر  هلررم ه يففسررروا يف امحب 
-وحي  بير  م-وي ا د م ذ-وي ا عل بيني-لف  قي  ف   فع  ما  )وعيه املاا

 ب   )و ري ت يف ه   والع ، م فعان يف رلر الزمر )و  ا هبم( ، و يو الذدن( 
فأطلو هذه امفعام و  دبني م اف  القررااب وفي را مرا قرر يف ررحب ، وي ه الذدن كفروا( 

-د رذب ن-والعا ب املستمرب م ه فيما دطلو أن خيتص علس حبب الريت هر  في را كمرا يف
السررابقة ول ررن ملررا أ حب  مرر  قيرر  هررذه امفعررام اخلاحبيررة دررن هررذه السرر حبب كرران ذلررأ 

 م حيث وقعت قي  وعريها من هذه امفعام وحبيام فادر  قرد ة وافحة يف طر  احل
دشررم ا وفررما مفعرر م  ن واملرررا  عإلهرراا يف هررذه امفعررام أن د حررى ب سررر أوا ل ررا 
حنرر  ال ررمة وعليرراا بعرررها حنرر  الرر او ف رر  حركررة مركبررة مررن حررركتني كسررر وفررم من 

مرا   دسرم  هذه اموا   وإن كا ت م سر حبب فأ رل ا أن يف ر ن م رم مة م را أفعرام
فادلره فأهررت ال ررم  هلررة دلرى أ رره أ رر  مررا دسررتحقه وهر  لريررة للعرررب فاشررية وأبقرر ا 
شررري ا مرررن ال سرررر يف بي رررا دلرررى مرررا ا رررتحقته هرررذه امفعرررام مرررن اهدرررتلم وهلرررذا قرررام 
لت مل أي لت م  الرهلة دلى اممرردن وهرذا  ر ع رلرر مرن اإلهراا عرري املرذك حب يف 

ل م والرروا واإلمالرة ومر  م مرن قرام حقيقتره أن يف رم ام  م وقر دربوا د ه أد ا ع
اموا رر  فررما مشرربعا وقيرر  خمتلسررا وقيرر  برر  هرر  إميرراا علشررفتني إىل فررمة مقرررحبب مرر  
إللص كسر اموا ر  ب القراحبئ خمرري يف ذلرأ اإلميراا إن شراا قبر  اللفر  أو معره أو 

بعرره كميرزان  بعره وام   ما ذكر ه أوه ومن أللص ال سر ف ي  الياا الساك ة
وميقا  وه  اللريرة الفاشرية املختراحبب وقرام م ر  ال سرر أوىل د رري كمرا كران الفرت  
أوىل من اإلمالة و ف  وابن ذك ان اعا بني اللريتني وحب ا أي ا تقر وثبت وأ بل أي 
زا ررر ال برر  وأمررا قيرر  الررذي هرر  مصرررحب فررل درررل  يف هررذا البرراب إذ ه أ رر  لرره يف 
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-إه قريل  رلما  رلما-وقيلره اي حبب-أ رق من ا قريل ال م وه  يف حن  )ومن
والرمررز يف هررذدن البيتررني حبيررام لررت مل كمررا حب ررا كرران حباودرره أ رربل وا ، وأقرر ا قرريل( 

 أدلم

(449) 

 َوَها ُهَو بـَْعَد اْلَواِو َواْلَفا َواَلِمَها َوَها ِهَي َأْسِكْن )َر(اِضياً )بَـ(ـاِرداً )َحـ(الَ 

اا مررن لفرر  هرر  واهلرراا مررن لفرر  هرر  بعررر واو أو فرراا أو ها أي إذا كا ررت اهلرر
-وهرر   ررري هبررم-وإن ا هلرر  الرر  -ف رر  ولرري م اليرر ا-زا رررب حنرر  )وهرر  ب رر  شرر ا

فأ  ن اهلراا يف هرذه امل افر  ال سرا   وقرال ن وأبر  ، هل  احلي ان( -ف   كاحل احبب
كترررر  دمرررررو من ايفصررررام هررررذه احلررررروف هبررررا  ررررري  ال لمررررة مشررررب ة لفرررر  د ررررر و 
إه هلر  -فأ   ت اهلاا كما أ   ا يفيفا وق ل ا زا رب احر از مرن حنر  )هلر  احلرردث

فاهلاا  اك ة عيففاق م ا ليست هاا ه  الرذي هر  فرمري مرفر ع م فصر  ، ولعمج( 
وذلأ معروف ول  ه قر خيفى دلى املبترئ فبيا ره أوىل وقصرر لفر  هرا يف امل فرعني 

و للفرر  هرر  ل ثرررب  ل هلررا دلي ررا وحبافرريا حررام فررروحبب وال ررمري يف هم ررا للحررروف أ
وعحب ا مفعررر م بررره وحرررل  رررفة عحب ا كمرررا يفقررر م حبفررريت شررري ا ييررررا وعحب ا مرررن قررر هلم 
ع يمرررة عحب ب أي حا رررلة مرررن عرررري مشرررقة ومي رررن يعررر  ال ررر  أحررر اه ود ررر ن حبافررريا 
حام من الفاد  وعحب ا حاه من املفع م حن  لقيتره مصرعرا م حررحبا وقير  عحب ا  عرت 

حب حمذوف إي إ  ا  عحب ا حل ا دروج دن من قرأ به كاملراا البراحب  وهرذا احل رم مصر
املذك حب يف هذا البيت أد ا مطر  حيث ياا  هذه املفاظ ه خيتص هبرذه السر حبب 
و  دصرح بذلأ وكأ ه اكتفى ب ابن ق له بعر ال او وللفاا وهم ا من اجملم ع لريع 

 يف   حبب البقرب وا أدلم

(450) 

(فْـًقا )بَـ(ـاَن َوالضهمُّ َغرْيُُهُم وََكْسٌر َوَعْن ُكلٍِ َيُِلُّ ُهَو اْْنَلَ َوُثُه  ُِ   ْهَو )ِر
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  دسرررر  ه أبرررر  دمرررررو من ب لرررريع ، أحبا  )ب هرررر  درررر ا القيامررررة مررررن اف ررررردن( 
ايفصرراهلا هبرر  كايفصررام الرر او والفرراا والررلا هبررا من ب كلمررة مسررتقلة وأ رر  ه ال سررا   

م دلى هذه احلروف ملشراحبكت ا هلرا يف احلرفيرة والر او والفراا يف العطفيرة وقال ن إل لث
وق له حبفقا عن حام أي أ   ه ذا حبفو بني أي أحبفو به يف يفقردر ويه إ  ا ه وال م 
عررريهم يف لفرر  هرر  بعررر هررذه احلررروف وال سررر يف لفرر  هرر  بعرررها وإرررا بررني قرررااب 

-دلى مرا  ربو يف اخلطبرة-فإن فرهالباقني م ا ه يفف م من فر اإل  ان املطلو 
ه  الفت  دلى أ ه كان مي  ه أن ه دت ل  ببيران قررااب البراقني فإ را قرر دلمرت مرن 
يفلفهه هبا يف ق له وها ه  وها ه  ف أ ه قام أ  ن فم هذه وكسرر هرذه ولر  قرام 
يف ذلأ يفصرحيا   حيت  إىل بيان قرااب الباقني ف ذا املذك حب يف مع اه وأمرا ق لره يفعراىل 

فلم دس ن اهلاا أحر من مي  كلمة مستقلة وليسرت حرفرا ، ردة الردن )أن مي  ه ( 
فتحم  دلى أل اهتا وإرا ذكره من ه  قر ياا في را بعرر ها فخشر  أن يفررل  يف 
دم ا ق له وهم ا فقام فم ا دن ك  القرراا و  دصررح برذلأ ول رن لفهره أ برأ د ره 

ذلررررأ وبعرررره املصرررر فني ذكررررر دررررن قررررال ن وهلررررذا قررررام اجنررررل أي ا  شرررر  اممررررر يف 
 إ  ا ا

(451) 

ْبِلِه فـَُتَكمِِلَ   َويف فََأَزله اللهَم َخفِِْف َِلَْمَزٍة َوِزْد أَِلًفا ِمْن قـَ

واهلاا يف قبله يفع   إىل اللا فيصرري فرأزام ، دردر ق له يفعاىل )فأزهلما الشيطان( 
معرر  قرررااب اعمادررة أوقع مررا  ومع ايتررا واحررر أي ف حايتررا د  ررا وقيرر  جيرر ز أن د رر ن

والفاا يف فت مل ليست برمز م ه قر  رح بق له حلمزب وإرا ، يف الزلة وه  اخلطي ة 
أيفى علفاا  ون الرلا لر ل در هم حبمرزا فرإن قلرت ه د ر ن حبمرز مر  مصررح ع ره قلرت 
  دهررن أ ررا قرررااب   يررة عملرر  وقرررااب إررزب علتخفيرر  فقررن فالترراحب الفرراا لرر ل حيصرر

هذا اإلد اا وأحبا  فت م  امل  ال لمة أو يف م  أ ت ال لمة بزاي يفأ ل ل  وه  
 م ص ب دلى ي اب اممر علفاا
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(452) 

 َوآَدَم فَاْرَفْع اَنِصباً َكِلَماتِِه ِبَكْسٍر َوِلْلَمكِِيِِ َعْكٌس ََتَوهالَ 

ه في رر ن ر ا فررادل وكلمررا  مفعرر  ، أي القرررااب )فتلقررى ر ا مررن حببرره كلمررا ( 
ودلمررة  صرربه ال سرررب ود ررع ابررن كثررري ف عرر  ر ا مفعرر ه ف صرربه وكلمررا  فررادل 
فرفع ررا واملعرر  واحررر من مررا يفلقيترره فقررر يفلقررا  وكررذا مررا أ رربته فقررر أ ررابأ وق لرره 
وللم رر  د رررع أي د رررع مرررا ذكرررر وحقيقررة الع رررع ه يفتحقرررو ه رررا مرررن ي رررة أن 

فرر  ال سررر و   صررمج ر ا لرريع ب سررر برر  بفررت  ف رر  د ررع مرر  قطرر  ال هررر دررن ل
مي  ه أن دقر م وللم ر  حبفر  م ره ه دعررف اخلرلف يف ر ا حي  رذ ملرن هر  من حبفر  
امل   خمص ص ب لما  وق له حتر ه أي املرذك حب إليره أو د رع حتر م إىل هرذا وا 

 أدلم

(453) 

يعاً ُدوَن َما أَِلَف )حَ   ـ(الَ َويـُْقَبُل اأُلوَل أَنـهُثوا )ُد(وَن )َحا(ِجٍز َوُعْداَن مجَِ

دقررررأ علتأ يرررث والترررذكري أي علتررراا ، دردرررر ق لررره يفعررراىل )وه يفقبررر  م  رررا شرررفادة( 
والياا ف يه التأ يث ظاهر من الشفادة مؤ ثة وهلذا قام  ون حرايز أي مرا   وويره 
التررذكري أن أت يررث الشررفادة عررري حقيقرر  وكرر  مررا كرران كررذلأ يرراز يفررذكريه ه  رريما 

ة لررره  هرررا ر كثرررريب واحررر ز بق لررره اموىل أي وقرررر وقررر  بي ررره وبرررني فعلررره فا ررر  و ررريأ
فرررإن الفعررر  مرررذكر برررل ، ال لمرررة اموىل درررن املرررريب وهررر  )وه دقبررر  م  رررا دررررم( 

  خيتلر  يف ، للف م ره مسر ر إىل مرذكر وهر  دررم وبعرره )وه يف فع را شرفادة( 
،  أت يث ا م ره   دفصر  بي  مرا كلمرة مسرتقلة مرلف اموىل وقررأ أبر  دمررو )ودرر (

 -وادرر -يف البقرب وامدراف وطه بريري أل  بعر ال او من ا يفعاىل ودره وقرأ عرريه
علرر  بعررر الرر او دلررى معرر  ودررر  كق لرره فحا ررب اها وقيرر  دصرر  فيرره معرر  املفادلررة 
فررإن قلررت مررن أدررن دعلررم مررن الرر هم أن قرررااب البرراقني علرر  بعررر الرر او  ون أن د رر ن 
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ه قام  ون مرا ألر  و  د طرو بقررااب اعمادرة ولر  كران عل  قبل ا في  ن أودر  م 
لفررر  هبرررا لسررر   اممرررر قلرررت دعلرررم ذلرررأ مرررن حيرررث أ ررره أحبا  أودرررر  للزمررره أن دبرررني 
إ رر ان الرر او وحترد  ررا فلمررا   دتعررر  لررذلأ دلررم أ رره عررري مرررا  وأد ررا فررإن حقيقررة 

ق املرر  وأمررا أودررر  ف رر  إررزب قبرر  الرر او فررإطل، املرر   بتررة يف لفرر  )وادررر ( 
دلي ررررا مرررراز وام رررر  احلمرررر  دلررررى احلقيقررررة فيررررزوم اإلشرررر ام دلررررى هررررذا مرررر  ظ رررر حب 
القررراايفني واشررت احبيتا ودرررا  ررحة معرر  ال ديررر يف هررذه امل افرر  ولرر  قررام ويف ال رر  

-و-ودرررر -وادرررر  أو والرررة وادرررر  برررل ألررر  حرررل بطررر  هرررذا اإلشررر ام ل رررن يف
  ررا أد ررا فررإن قلررت يفلررأ ه مي ررن ألرر  بعررر ال رر ن كرران د بريرر  اهحرر از د-وادررر 
فررإن قلررت ولرريع كرر  مررا ه مي ررن حذفرره ه حيرر ز م رره فإ رره  رريأة يف ق لرره ، حررذف ا 

وقال ا ال او اموىل  ق ط ا وه مي ن إ قاض الثا ية م  بقاا فرمة الرلا ب إ ره أد را 
ف رر  بريررري ألرر  بررل ، دررر  دليرره مررا يف  رر حبب القصررص )أفمررن ودررر ه( ودرررا حسرر ا 

فإن ادتذحب له ع ه قرام ، كذا الذي يف الزلرف )أو  رد أ الذي ودر هم( للف و 
ودرر  بريررري هراا والررذي يف القصرص بررزاي ب هراا والررذي يف الزلررف بررزاي ب هراا ومرريم 
فررررل د فرررر  هررررذا اهدتررررذاحب فررررإن الررررذي يف طرررره بررررزاي ب كرررراف ومرررريم وهرررر  ق لرررره يفعرررراىل 

-دلررى أن اخلررلف يف و رراحمج التيسررري  ررص، )ووادررر كم يا ررمج الطرر حب امميررن( 
فخررر  الررذي يف القصررص فإ رره لفرر   لررث والررذي يف الزلرررف -ودررر كم-و-ودررر 

فإ ررره لفررر  حبابررر  فلررر  قرررام ال ررراظم ودرررر  ودرررر كم برررل ألررر  حرررل خللرررص مرررن هرررذا 
اإلش ام ول ن للفره إشر ام رلرر وهر  أ ره   دقر  ايعرا ول رن د ر ن لره أ ر ب  را 

 اهن املتقررمان يف م فر  املر  ومرا يف ق لره ذكر يف بييت اإلهاا ودبقى دليه اإلش
  ون ما أل  زا رب وا أدلم

(454) 

 َوِإْسَكاُن َِبرِِئُكْم َوَيَُْمرُُكْم َلُه َوَيَُْمُرُهْم أَْيضاً َوأَتُْمُرُهْم َتلَ 
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(455) 

 لَ َويـَْنُصرُُكْم أَْيضاً َوُيْشِعرُُكْم وََكْم َجِليٍل َعِن اْلدُّوِريِِ ُُمَْتِلساً جَ 

أي أ  ن أب  دمرو يف هذه امل اف  كل ا حيث وقعت حركة اإلدراب يفيفرا 
وقر ياا ذلأ د ه من طردو الرقيني كذا ذكرر الرراين وم ر  وعرييترا وحبوادرة العرراقيني 
درررن أيب دمررررو اهلرررتلأ وهررر  الروادرررة اعيررررب املختررراحبب فرررإن اإل ررر ان يف حركرررا  

  رررر فإ ررره دلرررى م رررا ب ح مرررة مررر ا اإلدرررراب لريرررري إ عررراا وه وقررر  وه ادرررتلم م
)وقرر بررا ، اإلدراب وي زه  يب ده يف فروحبب الشعر مي  ما وحب  من ذلأ فيره حنر  

فمرررا  )وه أدرررلا قرررر يفعلررر  عمل ررراب، فرررالي ا أشررررب عرررري مسرررتحقمج(  ه رررأ مرررن امليرررزحب
قرام أبر  دلر  يف احل رة ، وحن ه إذا اد ي ن قلت  احمج مقر ا ، يفعرف م العرب( 
درررراب فمختلررر  يف  ررر دز إ ررر ا ا فمرررن ال ررراأ مرررن د  رررره فيقررر م إن أمرررا حركرررة اإل

، إ  ا ا ه جي ز من حيث كان دلما لإلدرراب قرام و ريب ده جير ز ذلرأ يف الشرعر 
قرام ، إب ر ان اهلمرزب ، قرام الزيرا  حبوي درن أيب دمررو ابرن العرل أ ره قررأ )عحب  رم( 
صرحيحة مرا حبوج  ريب ده وهذا حبواه  يب ده علرتلأ ال سرر قرام وأحسرمج الروادرة ال

واإلدرررراب أشررربه علروادرررة درررن أيب دمررررو من ، فإ ررره أفررربن ملرررا حبوي درررن أيب دمررررو 
حذف ال سر يف مث  هذا وحذف ال م إررا يفة يف افرطراحب الشرعر ويف كتراب أيب 

، يفمرركم( -و-ب ر بن ماهر قام  يب ده كران أبر  دمررو خيرتلع احلركرة )مرن عحب  رم
 فيه احلركا  فريج من دسمعه أ ه قر أ  ن و  دس ن قام وما أشبه ذلأ مما يفت اىل

أب  ب ر وهذا الق م أشربه  رذهمج أيب دمررو م ره كران دسرتعم  يف قراايفره التخفير   
وال ررر ن -دشرررم املررريم مرررن دعلم رررم، ودلعررر  م ا( -كثرررريا كررران دقررررأ )ودعلم رررم ال تررراب

دشررم الترراا ، ال ررم مررن عررري إشررباع وكررذلأ )دررن أ ررلحت م وأمتعررت م( -دلعرر  م-مررن
دشررم ا شرري ا مررن ال ررم ويف كترراب أيب ، شرري ا مررن اخلفرره وكررذلأ )درر ا جيمع ررم( 

دل  امه ازي دن املازين درن ام رمع  درن أيب دمررو برن العرل قرام  عرت أدرابيرا 
فالتلع ال سر حأ كر  ه أف رم اهلمرزب قرام أبر  دلر  الفاحب ر  ، دق م )عحب  م( 
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أفرررع  مرررن التمطرررين وألفرررى فرررإن احلررررف وهرررذا اهلرررتلأ وإن كررران الصررر   فيررره 
املخررتلع حركترره بز ررة املتحررر  قررام ودلررى هررذا املررذهمج إرر   رريب ده قرر م أيب دمرررو 

فررذهمج إىل أ رره الررتلع احلركررة و  دشرربع ا ف رر  بز ررة حرررف متحررر  ، )دلررى عحب  ررم( 
فمن حبوج دن أيب دمرو اإل  ان يف هذا ال ح  فلعله  عه خيتلع فحسربه ل رع  

فاا إ  ا  وقام أبر  الفرت  برن ير  يف كتراب اخلصرا ص الرذي حبواه الص   به واخل
 رراحمج ال ترراب الررتلأ هررذه احلركررة ه حررذف ا البتررة وهرر  أفرربن هلررذا اممررر مررن 

قررام و  دررؤ  القرر ا يف ذلررأ مررن فررع  أما ررة ، عررريه مررن القررراا الررذي حبووه  رراك ا 
أيب دمررو  ل ن أيف ا مرن فرع   حبادرة قرام الشريا يف شررحه وقرر ثبرت اإل ر ان درن

واهلرررتلأ معرررا وويررره اإل ررر ان أن مرررن العررررب مرررن جيترررزج إبحررررج احلرررركتني درررن 
املرج قام وقر دزا الفراا ذلأ إىل ب  متيم وب  أ ر وبعره ال  رردني وذكرر أ رم 

قلررت وكرران ال رراظم حبإرره ا ، فيسرر   ن الررراا لترر ا  احلركررا  -يفمررركم-حيققرر ن مثرر 
الذي ه دليو  حقو  ر اه فقرام وكرم يلير  أي كثرري ما ل إىل حبوادة اهلتلأ وه  

مررن الشرري خ اعلررة يلرر ا اهلررتلأ دررن الررروحبي وكشررف ه وقرررحبوه ودملرر ا برره وخمتلسررا 
حررام مررن الررروحبي أي يررل دررن مذهبرره يف حررام التل رره و سررمج ال رراظم ذلررأ إىل 
الررررروحبي وهرررر  حم رررر  دررررن أيب دمرررررو  فسرررره كمررررا  سررررمج إبرررررام اهلمررررز السرررراكن إىل 

  حم رر  دررن أيب دمرررو كمررا  رربو و رربمج ذلررأ أن حبوادررة الرررقيني هرر  الس  رر  وهرر
حبوادررة الس  رر  ومررن وافقرره وحبوادررة العررراقيني هرر  حبوادررة الررروحبي وأفرررابه قررام أبرر  دلرر  
امهرر ازي ومعرر  اهلررتلأ أن أتة عهلمررز وبثلثرر  حركت ررا في رر ن الررذي حتذفرره مررن 

قلرت وقررااب البراقني ، ه الريرام احلركة أق  مما أتة به قام وه دؤلذ ذلأ إه من أف ا
فررإن قلررت مررن أدررن دؤلررذ ، وإشررباع ال ررم يف البرر اق  ، إبشررباع ال سررر يف )عحب  ررم( 

قررر لفرر  برره م ررم ما ف رر   الرر  يف ق لرره وعللفرر  ، قلررت مررا بعررر )عحب  ررم( ، ذلررأ 
ه ، أ تري  دن القير إن يل وقر  بو يف شرح اخلطبة أن ق له وإ  ان )عحب  رم( 

لقرااب املرج فإ ه ليع فر الس  ن ال سر ول  حص  الرتلف  عل سرر دف م م ه ا
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فرإن ، لصاحب كالذي بعره ولر  قرام وعحب  رم  ر ن ه رتقاا وق لره لره أي ميب دمررو 
، قلررت     د ررن حبمررزا هلشرراا كمررا قررام يف م فرر  رلررر ملرر  لرره وه د رر ن لرره ثرر ج 

وإن   د ررن لرره مررا  قلررت لرره لفرر   رررد  حيررث د رر ن لرره مررا دريرر  إليرره ك ررذا امل رران
دري  إليه ف   حبمز ودلمة ذلأ اق ا ه يف الريالمج برمز رلر معه ومأ  رر  وكران لره 
مررا دريرر  فح مرره ح ررم الصرررد  وق لرره يفررل لرريع برمررز وهرر  مشرر   إذ ه مررا   مررن 
يعلرره حبمررزا ود رر ن إ رر ان يفمرررهم ومررا بعررره للررروحبي دررن ال سررا   وكرران د بريرر  أن 

مررهم حرل أو عرري ذلرأ ممرا   در هم حبمرزا لريرري أيب دمررو وأمرا حي ز د ه عن بق له وأت
 يل فهاهر أ ه ليع برمز لتصرحيه علروي وا أدلم

(456) 

 َوِفيَها َويف اأَلْعَراِف نـَْغِفْر بُِنونِِه َواَل َضمه َواْكِسْر فَاءه )ِحـ(ـَْي )ظَـ(ـلهلَ 

دعررر  الفرررت  يف ال ررر ن وه فرررم ، في رررا دعررر  يف البقررررب ) ريفرررر ل رررم لطررراايكم( 
، فتألررذ للريررري عل ررم وفررت  الفرراا وفررر ال رر ن اليرراا وويرره ال رر ن أن قبلرره )وإذ قل ررا( 

 ف     ن العهمة فأشاحب بق له حني ظلل إىل أ م يف ظ  عفرا ه  بحا ه ويفعاىل

(457) 

لَ َوذَكِِْر ُهَنا )َأ(ْصًل َوِللشهاِم أَنـهُثوا َوَعْن اَنِفٍع َمْعُه يف األْعَرا  ِف ُوصِِ

ذكر يف هذا البيت مذهمج من بق  وه   ف  وابن دامر فقرااب  فر  ه را دلرى 
ال ر من قرااب اعمادة ب م الياا وفرت  الفراا وقراايفره يف امدرراف كقررااب ابرن درامر 
يف امل فررعني ب ررم الترراا املث رراب مررن فرر ق وهرر  معرر  ق لرره أ ثرر ا وق لرره وذكررر أي ايعرر  

ن حتت وقر يفقرا أن التأ يث عري احلقيقر  جير ز فيره الترذكري م ف  ال  ن ايا مث اب م
فل رررررذا قرررررام أ رررررل من اخلطرررررااي حبايعرررررة إىل معررررر  اخلطرررررأ و فررررر  دقررررررأ يف امدرررررراف 

دلى ا  السلمة ففيه كا التأ يث لفها ف ي  ادتباحب التأ يث فل ذا ، )لطي ت م( 
ع  أمرر التأ يرث فرذكر وه  ا  أت يثه مع  ي ف ر-لطااي-أ ث في ا ويف البقرب دقرأ
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وابررررن دررررامر أ ررررث ادتبرررراحبا للمعرررر  وهرررر  يف امدررررراف ركررررر م رررره دقرررررأ في ررررا عإلفرررررا  
وال مري يف و ل حباير  إىل التأ يرث املف ر ا مرن ق لره أ ثر ا أي و ر  ، )لطي ت م( 

 التأ يث إلي ا عل ق  دن  ف  م  ابن دامر يف امدراف

(458) 

 ِء َويف النـُُّبوءِة اَْلَْمَز ُكلٌّ َغرْيَ اَنِفٍع اْبَدالَ َومَجْعاً َوفـَْرداً يف النهيب 

واهلمررز مفعرر م أبرررم ويفقررردر البيررت كرر  القررراا -ال ررتا-اعررا وفررر ا حرراهن مررن
-وال بيرني-عري  ف  أبرم اهلمزب يف لف  ال تا مم دا ومفر ا فاجملم ع حنر  )ام بيراا

أد رررا دردررر ق لررره -ال برر اب- لفررر ويف-و بي ررا-و رررتا-واملفررر  حنررر  ال ررىبا، ال بيرر ن( -و
فل رررذا كا رررت يف البيرررت ، يفعررراىل )ولقرررر ريفي رررا بررر  إ ررررا ي  ال تررراب واحل رررم وال بررر ب( 

م صرر بة دلررى احل ادررة ويف يفقرررا حررام اجملررروحب دليرره لررلف د ررر ال حرر دني فررإن كرران 
يا زا فإدراب اعا وفر ا دلى ما ذكر ه وإن   د رن يرا زا كران ذلرأ م صر ع بفعر  

أو  و ررأ ذلررأ ب بررني مررا دفعرر  برره -ال ررتا-ي ولررذ اعررا وفررر ا يف لفرر  م ررمر أ
فقام أبررم كر  القرراا اهلمرز فيره عرري  فر  دعر  أن أ ر  هرذه اللفهرة اهلمرز م ره مرن 

-وقرروا-أ بأ إذا ألرب ب فع  فيه بطردو يفي  اهلمز ما دفعله إزب يف حنر  )لطي رة
أبررلت اهلمرزب -أ بيرا-ومرن البررم يف- بر ب-و-مرن البررم اإل عراا يف  رتا، ل ل( -و

، اي لراال ال ب راا إ رأ مر ر  ، اموىل ايا وام   اهلمز كما قام العباأ برن مرر اأ 
فلمرررا اعررره دلرررى فعرررلا ظ رررر  اهلمرررزكن وملرررا اررر  دلرررى أفعرررلا أبررررلت اموىل ايا 

لريرة ه  ساحب ما قبل ا فعلى هرذا القررااكن  عر  واحرر من اهلمرز وإبرالره لريتران من 
اإلبرام ه  الفصيحة الفاشية حأ أن بعه ال حراب حبإ رم ا دقر م التزمرت العررب 

قررام  رريب ده بلري ررا أن ق مررا ، وقررام أبرر  دلرر  يف احل ررة  -الربدررة-و-ال ررت-اإلبرررام يف
قررام وذلررأ حب يا قررام وإرررا ا رر  أه من  -بردررة-و- ررت-مررن أهرر  التحقيررو خيففرر ن

، يه البرم من اهلمز وذلرأ ام ر  كراملرف   الريالمج يف ا تعماله التخفي  دلى و 
قلت وقي  إن قرااب اعمادة جي ز أن يف  ن مرن  برا د بر  إذا احبيففر  وال براوب الرفعرة فرل 
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فعررريل  عررر   -ال رررتا-د رر ن يف ال لمرررة يترررز واموم أ ررر  جملررر ا اهلمرررز فيررره في ررر ن 
  ا دلررى ايرر  مفعر م  عرر  أ ره خمرررب مررن ي رة ا يفعرراىل  ررا ه خيررب برره عررريه  رل ا

قررام أبرر  دبيررر اعم رر حب امدهررم مررن القررراا والعرر اا دلررى إ ررقاض ، ام بيرراا و ررلمه 
يف ك  القررن وكذلأ أكثر العرب م  حرردث -وال بيني-ام بياا-و-ال ت-اهلمز من

حبود راه مرف دررا إن كرران حفر  حرررث ا حممررر بررن حببيعرة دررن إررزب الرزاي  دررن إررران بررن 
فقرررام اي  ررت ا فقررام لسررت ب رررتا   ررلى ا دليرره و ررلم أدررني أن حبيررل أيفررى ال رررت

قام أب  دبير ومع اه أ ه أ  ر دليه اهلمز وقام   أبر  دبيررب العررب ، ول    ت ا 
وأ رل ن ايعرا اهلمرز قرام أبر  -واخلابيرة-الربدرة-و-ال رت-يف   اهلمرز يف ثلثرة أحررف
قلرت  رأذكر إن ، حبلكم فيره( وهر  مرن ق لره )درذ-الذحبدة-دبير وفي ا حرف رلر حباب 

شرراا ا يفعرراىل شرررح هررذه امحببعررة امحرررف يف شرررح مررا  همترره يف ال حرر  وأمررا هرررذا 
احلردث الذي ذكره أب  دبير فقر أوله شيخ ا أب  احلسن حبإه ا يف شرحه بعرر أن 
قرررام إ ررره عرررري  رررحي  اإل ررر ا  وقرررر ألريررره احلررراكم أبررر  دبرررر ا احلررراف  يف كتابررره 

م حرث  أب  ب ر أإر بن العباأ بن اإلماا املقرئ حرث ا دبر ا برن املسترحب  فقا
حممررر البريرر ي حرررث ا للرر  بررن هشرراا حرررث  ال سررا   حرررث  حسررني اععفرر  دررن 
إررزان ابررن أدررني دررن أيب ام رر   الرررل  دررن أيب ذحب قررام يرراا أدرررايب إىل حب رر م ا 

دلى شرض الشيخني و  فذكره قام احلاكم هذا حردث  حي    لى ا دليه و لم
قلت وه ده ر   يف أتودله إه مرا قالره أبر  دبيرر إ ره أ  رر دليره اهلمرز من ، خيرياه 

 ر اا  -ال رت-يفيفه ه  اللرية الفحيحة وما أوم الشيا به اهلمرز ه د فيره يفيفره فرإن
 كان من اإللباحب أو عريه فتخفي  يتزه يا ز أو هزا وا أدلم

(459) 

َد ُمْبِدالَ َوقَاُلوُن يف    ْاأَلْحَزاِب يف ِللنهيبِِ َمْع بـُُيوَت النهيبِِ اْلَياَء َشده

لررال  ، دردررر ق لرره يفعرراىل )أن وهبررت  فسرر ا لل ررت(و)ه يفرررلل ا بيرر   ال ررت( 
قررال ن أ ررله يف اهلمررز يف هررذدن امل فررعني فقرأيتررا كاعمادررة ادتبرراحبا ه أ رر  لرره رلررر 
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يرر  أن كرر  واحررر مررن هررذدن امل فررعني بعررره يفقرررا يف عب اهلمررزيفني مررن كلمتررني م
يتررزب م سرر حبب ومذهبرره يف ايتمرراع اهلمررزيفني امل سرر حبيفني أن دسرر   اموىل إه أن دقرر  

أبررررم ب ، قبل رررا حررررف مرررر فتبررررم فيلزمررره أن دفعررر  ه  رررا مرررا فعررر  يف )علسررر ا إه( 
ن أ عررم عررري أن هررذا ال يرره متعررني ه ررا   درررو عررريه وهررذا دفعلرره قررال ن يف ال  رر   و 

ال ق  من ال ق  ه جيتم  فيه اهلمزكن فإذا وق  وق  دلى يترزب ه دلرى ايا وقرر 
أشرراحب  رراحمج التيسررري إىل ذلررأ حررني قررام ويفررر  قررال ن اهلمررز يف ق لرره يف امحررزاب 

)بي   ال رت( إه يف امل فرعني يف ال  ر  لا رة دلرى أ رله يف -و، )لل ت إن أحبا ( 
 اهلمزيفني امل س حبيفني

(460) 

لَ َويف الصه   ابِِئَْي اَْلَْمَز َوالصهابُِئوَن ُخْذ َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السهَواِكِن )فُـ(صِِ

-أي لررررذ اهلمررررز في مررررا م رررره ام رررر  وحبوج اهلمررررز حبفعررررا دلررررى اهبترررررا أي ويف
يف املا رررب اهلمررز ب قررام لررذ أي لررذ مرررا -الصررابؤن-يف البقرررب واحلرر  ويف-الصرراب ني

بأ إذا لررر  مررن  دررن إىل رلررر وأبرررم  فرر  اهلمررز ذكررر  ب يررة وايت ررا  دقررام  رربأ دصرر
كق لررأ الررراد ن -الصررابني-و-الصرراب ن-ف أ رره مررن  رربا بررل يتررز كرمررى وحبدررى فقرررأ

والرادني ومث  هذا البرم ه د  ن إه  ادا م ه يتز متحر  بعر متحرر  ف ر  كمرا 
ر  ويفر-ال رت-عهلمز وعملر  كمرا يفة فرايتم  يف قررااب  فر  يترز- أم  ا  -قرئ
الصاب ني والع ع الذي ه  قرااب اعمادة أفص  وأوىل وهذا حنر  ممرا م رى يف -يتز

قرااب وحب  يفرقيرو الررااا  ويفريلري  اللمرا  وأ ر ر أبر  دبيرر درن ابرن دبراأ أ ره قرام 
قررام أبرر  دبيررر -الصرراب ن-إرررا هرر -الصرراب  ن-مررا-اخلرراط  ن-إرررا هرر -اخلرراط ن-مررا

وقررأ -ال بيرني-قط ا   در   هلرا للفرا مرلفوإرا كره ا يفرر  اهلمرزب ه  را من مرن أ ر
إب  ان الزاي والفاا يفيفا وام   ال م وهر  قررااب ، كفؤا( -و-إزب وحره )هزلا

قام م ر  ح رى املفرن ، اعمادة وقي  يتا لريتان ليست إحرايتا أ ل ل لرج 
درررن ديسرررى برررن دمرررر قرررام كررر  ا رررم دلرررى ثلثرررة أحررررف أولررره م رررم ا ففيررره لريتررران 
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والتثقير  وق لره يف السر اكن فصرل أي ذكررا يف السر اكن مفصرلني أي دررا التخفي  
مررن الررة ام رراا الرريت  رر ن و ررط ا حنرر  قفرر  وشرر ر وكفررر ب ذكررر قرررااب اعمادررة 

 فقام

(461) 

 َوُضمه لَِباِقيِهْم َومَحَْزُة َوقْـُفُه ِبَواٍو َوَحْفٌص َواِقفاً ُثُه ُموِصلَ 

وأن د  ن مافيا   دسم فادله وحب ت اهلمزب  ه ا أن د  ن أمرا، جي ز يف فم 
يف هررايفني ال لمتررني برر او ف قرر  إررزب دلي مررا علرر او إيفبادررا للر ررم مرر  ك  رره دسرر ن 

دلى وزن يزلا و  دفع  مث  ذلأ يف يزأ وإن  ، كف ا( -و-ال  ن ف   دق م )هزوا
عب  كان دسر ن زادره أد را من اهلمرزب يف يرزأ   يفر رم واوا فيقر  دلرى مرا مت رر يف

دلرى وزن هررج ، وقفه دلى اهلمز ب ق  حركة اهلمزب إىل الزاي الساك ة فيق م )يزا( 
قيا را وقر  مرن ذكرره ه را قرام  راحمج التيسرري -كفرؤا-و-هرزلا-ومث  ذلأ يراحب يف

قرااب إزب إب  ان الزاي والفاا وعهلمز يف ال    فرإذا وقر  أبررم اهلمرز واوا إيفبادرا 
 ن قبل رررا دعررر  فل رررذا   د قررر  حركرررة اهلمرررز إىل للخرررن ويفقرررردرا ل رررمة احلررررف املسررر

السررراكن وقرررام م ررر  وقررر  إرررزب ببررررم واو مرررن اهلمرررزب دلرررى عرررري قيررراأ يفبادرررا خلرررن 
املصح  قام وأمرا يرزأ ف ر  القرراا دسر ن إه أع ب رر فإ ره فرم الرزاي ووقر  إرزب 

دلرى ام ر  املتقررا وقرام يف ال شر  كل رم ، إبلقاا احلركة دلى الزاي دقر م )يرزا( 
إه حفصررررا فإ رررره أبرررررم مررررن اهلمررررزب واوا مفت حررررة دلررررى أ رررر  -وكفرررر ا-هررررزوا-يتررررز يف 

-السرف اا إه-التخفي  م ا يتزب مفت حة قبل ا فمة ف    ري دلى البرم كق له
يف قرررااب احلرررميني وأبرر  دمرررو وكررذلأ دفعرر  إررزب إذا وقرر  كأ رره دعمرر  ال ررمة الرريت  

مج دليرره دلررى أ رر  التخفيرر  لرر  كا ررت دلررى الررزاي والفرراا يف ام رر  قررام وكرران جيرر
يف -يررزأ-كبرر  لفهرره أن دلقررى حركررة اهلمررزب دلررى السرراكن الررذي قبل ررا كمررا فعرر  يف

ل  ه حبفه ذلرأ لر ل خيرال  اخلرن فأدمر  -وهزا-كفا-ال ق  ف ان جيمج أن دق م
ال رررمة ام رررلية الررريت كا رررت دلرررى الرررزاي والفررراا يف اهلمرررزب فأبررررم م  رررا واوا مفت حرررة 
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عملرر  الرريت هرر  درر   مررن الت رر دن بعررر ذلررأ فق لرره وحفررص  لي افررو اخلررن ب أتة
مبترررا ولررربه حمررذوف أي وحفررص دقرررأ علرر او يف حررام وقفرره وإدصررام ال لمررة إىل مررا 
بعرررررها دقرررررام و ررررلت الشررررر ا علشرررر ا وأو رررررلته إليرررره أي بلريتررررره إليرررره وألصرررررقته بررررره 
 واملسرررتعم  يف مقابلرررة ال قررر  هررر  ال  ررر  ه اإلدصرررام ول  ررره دررررم درررن وا رررل إىل
م  ل كراهة الس ا  يف الشعر فإ ه ديمج من هذا البيت كان دبقى مؤ سرا مرلف 
 ا ر أبيا  القصيرب وإرا أبرم حفص هذه اهلمزب واوا م ا يتزب مفت حة قبل را فرم 
أحبا  يفيف ررررا وهررررذا قيرررراأ يفيف ررررا دلررررى عب مررررا  رررربو يف عب وقرررر  إررررزب وا فررررر  

 دبررم هرذه اهلمرزب أمرا الس  ر  ف  را حفص هبذه القررااب من كر  مرن فرم الفراا ه
متحركرة وأمررا وحب  ف  را ها الفعرر  وأمرا هشرراا يف ال قر  ف  ررا مت  رطة وأمررا إررزب 
فإ ه وإن أبرم فإ ه   د م الزاي والفاا ومن شأن حفص حتقيو اهلمزب أبرا وإرا وق  

خمالفرة  اعا بني اللريا  ومرن دا يفره-أد م -له اإلبرام يف هايفني ال لمتني و   
وإمالترره مراهررا و  دصرررح ال رراظم بقرررااب ، أ ررله يف بعرره ال لررم كصررلته )فيرره م ررا ( 

-وكفرؤا-وهرزلا-حفص ه را وحرذف مرا هر  امل رم ذكرره ولر  أ ره قرام يف البيرت اموم
،  ررراك ا ال رررم فصرررل ه رررتري  درررن ق لررره وفرررم لبررراقي م ب دقررر م بررررم البيرررت الثررراين 

وحبأدرررت يف ، ذا يف ال  ررر  وال قررر  أبرررره( وحفرررص كررر )وأبررررم واوا إرررزب د رررر وقفررره
بعه ال سا وه  من بعه الشي خ وم ق م من  سخة الشيا أيب دبر ا القرطت 

)ويف ال قرر  د رره ، حبإرره ا ومقرررواب دليرره ومسررم دة مررن لفهرره درر   هررذا البيررت 
وكتررمج دلي مررا معررا وحبأدررت يف ، وحلفررص الرر او وقفررا وم  ررل(  الرر او أوىل وفررم عررريه

 سررخة ألرررج مقرررواب دلررى املصرر   هررذا البيررت دتفررو مرر  وفررم لبرراقي م يف حاشررية 
املعررر  وخمالفرررة يف اللفررر  ولرررري املصررر   بي  مرررا من كررر  واحرررر م  مرررا درررؤ ي معررر  

قلت وهذا البيت أكثرر فا ررب لبيران قررااب حفرص فيره والت بيره دلرى أن أ ر  ، اآللر 
برالرره واوا أوىل مررن ي ررة إررزب يف ال قرر  دقت ررى وي ررا رلررر وهرر   قرر  اهلمررز وإرررا إ

-ال قرر  وإيفبرراع الر ررم دلررى أن أع العبرراأ امل ررروي قررام يف شرررح اهلرادررة امحسررن يف
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 وا أدلم-يزأ-أن دلق  حركة اهلمزب دلى الزاي والفاا كما ألقيت يف-وكف ا-هزوا

(462) 

ُبَك يف الثهاِن ِ)إ(ََل    )َصـ(ـْفَوِه )َد(الَ َوِِبْلغَْيِب َعمها تـَْعَمُلوَن ُهَنا )َد(اَن َوَغيـْ

و   أي    ممرا فرع را م ره ، ه ا أي بعر هرزلا وهر  ق لره يفعراىل )أيفتخرذ  هرزلا( 
وويرره الرييررمج قطعرره دررن اموم وا ررت  اف ألبرراحب ، أفتطمعرر ن( -دعرر  )دمررا دعملرر ن

وويرره اخلطرراب حب ه دلررى ق لرره )ب قسررت ، درر  م وهلررذا قررام بعررره )أن دؤم رر ا ل ررم( 
وويره الرييرمج فيره ، أول رأ الرذدن اشر وا احليراب( -دما يفعمل ن-ودع  علثاين-قل ب م

ظاهر وه  م افقرة مرا قبلره ومرا بعرره وهلرذا قرام إىل  رف ه  ه أي ألرر   لر ه مر ج 
بعررر أن أ ههررا إىل  ررف ه وقيرر   لرر   الرررل  وأ ليت ررا  عرر  وهررذه دبرراحبب حلرر ب شرربه 

ا وافيرة اهمرتلا دشرري إىل هرذه القررااب  راا  راف أحب ر  القراحبئ إليره ر يرة فا رتخري 
التياحبه دلى ما ه  أه  لللتياحب وويه اخلطاب حب ه دلى ق له )فما يزاا من دفعر  

وفادرررر   ه فررررمري ق لرررره ، وفادرررر  ق لرررره    فررررمري )دمررررا دعملرررر ن( ، ذلررررأ مرررر  م( 
 وعيبأ وا أدلم

(463) 

 غَْيُب )َشـ(ـاَيَع )ُد(ْخَللَ َخِطيئَـُتُه التـهْوِحيُد َعْن َغرْيِ اَنِفٍع َواَل يـَْعُبُدوَن الْ 

  يف  برر او فا ررلة بررني هررايفني املسرر لتني من ق لرره لطي ترره ه دلترربع أ رره حبمررز 
م ه حبمز ل اف  فيمرا قبلره وم ره مرن لفر  القرررن وهر  يف البيرت مبتررأ والت حيرر  رفته 
دلررى معرر  ذو الت حيررر أو د رر ن مبترررأ   يررا أي الت حيررر فيرره كقرر هلم السررمن م رر ان 

وحره دن عري  ف  ل ان محسرن من فيره الرتلف  بقررااب -لطي ايفه-حبهم ول  قامبر
-لطرررااي-ويفقييرررر ألررررج ولررر ل دررر هم أن قررررااب  فررر   مررر  الت سرررري كمرررا قررررئ شررراذا

والت حيرررررر يف مثررررر  هرررررذا دفيرررررر معررررر  اعمررررر  كق لررررره يفعررررراىل )وإن يفعرررررروا  عمرررررة ا ه 
يف اإلفرا  م افقة ق له قبله )من  وويه اعم  ظاهر من الذ  ب متعر ب و ، حتص ها( 
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أي وأحاطت به يفلأ السري ة وقير  يف قررااب اعمر  إن املررا  علسري ة ، كسمج  ي ة( 
فررراملع  مرررن أشرررر  ، الشرررر  فيبقرررى دلرررى م از رررة )والرررذدن رم ررر ا ودملررر ا الصررراحلا ( 

ودم  السري ا  وا أدلرم وق لره شراد  أي كبر  والررلل  الرذي درراللأ يف أمر حب  
م من ال مري يف شاد  وال مري دا ر دلى الرييمج أو دلى دعبرون فإن درا  وه  حا

دلى الرييمج كران دعبررون مبتررأ والرييرمج مرفر ع دلرى أ ره مبتررأ  ن أو بررم م ره بررم 
اشرررتمام حنررر  زدرررر ث بررره حسرررن أي الرييرررمج فيررره كبررر  مرررا قبلررره وهررر  ق لررره )ميثررراق بررر  

 رت وجير ز أن د ر ن  للرل أي كبعره يف حرام ك  ره  للرل أي لريع عي، إ را ي ( 
-مفع ه دلى هذا أي كب   ليل له وهر  مرا قبلره مرن الرييبرة وإن درا  ال رمري دلرى

كان الرييمج مفع ه به أي كب  الرييمج في  ن الرييمج م صر ع و للرل حرام -دعبرون
وهرر  ح ادرررة حررام اخلطررراب يف وقترره وهلرررذا -وق لرر ا لل ررراأ-وويرره اخلطرراب أن بعرررره
ب دمررا عليرراا والترراا وهرر   رر  بلفر  اخلرررب كمررا جيرر ا اممررر  دقرام قلررت لزدررر ه يف ررر 

يف  رررر حبب ، يفؤم رررر ن عا( -)وال الرررررا  درفررررعن -واملطلقررررا  د بصررررن-كررررذلأ حنرررر 
عليراا ، الص  وحن  القراايفني ه ا ما يفة يف رم دمران )ق  للذدن كفرروا  رتريلب ن( 

كق لررره   -والرييرررمج، ( والتررراا فاخلطررراب كق لررره يفعررراىل )و قررر  للرررذدن ه دؤم ررر ن ادملررر ا
وذلرأ قردرمج مرن قر هلم اي متريم كل رم واي متريم كل رم ، يفعاىل )ق  للذدن رم  ا دريفرروا( 

 عخلطاب والرييمج  هرا إىل ال راا وإىل اه م

(464) 

ِه َوَساِكِنِه اْلَباُقوَن َواْحِسْن ُمَقوِِالَ   َوُقْل َحَسناً )ُشـ(ـْكراً َوُحْسناً ِبَضمِِ

أي ميرر  شرر ر ا أي اشرر ر  عمررة ا بسرربمج مررا  شرر را حررام أو مفعرر م لرره
دصرحب م أ من الق م احلسن ب بني قرااب الباقني وقيرها عل م واإل  ان ولزا من 
ذلررأ يفقييررر القرررااب املرررج وإن كرران لفه ررا قررر يررل د  ررا من ال ررم فررره الفررت  

هرذا  واإل  ان فره التحردأ املطلو والتحردأ املطلو ه  الفرت  وكران مي  ره يعر 
ويفهررراهروا  )وقررر  حسررر ا شررر را وحسررر ا  ررر ايتا، البيرررت والرررذي بعرررره واحررررا فيقررر م 
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ود ر ن حرذف ال ر ن لل رروحبب كق لره قر  فطررن يف هر   و  دقررأ ، يفهاهرا ل   ل( 
أحر لذف الياا وإ  ان ال  ن ب ل  قام وإ ر ا ه البراق ن أو ويفسر ي ه ل ران أوىل 

وه دصرر  مررا ذكررر إه بتقررردر بررذي مررن ق لرره و رراك ه ليعطرر  مصرررحبا دلررى مصرررحب 
فررمه و رراك ه أي عمل ررم ا والسرراكن وق لرره ب ررمه وإ رر ا ه ألصررر وأوىل وأوفرر  
مع  والقرااكن  ع  واحر كل اللفهني  عت مصرحب حمذوف أي وق ل ا لل راأ قر ه 
حسرر ا وقرر ه حسرر ا هررذا إن قل ررا يتررا لريترران كالرشررر والرشررر والبخرر  والبخرر  واحلررزن 

قل ررا احلسرن عل ررم واإل ر ان مصرررحب فتقرردره قرر ه ذا حسرن ومقرر ه أي واحلرزن وإن 
 قل من ال اق  دق م عريه مرا د سربه إليره أي أحسرن يف  قلرأ ويف ييره مرا يف قلره مرن 
هرررذه القررررااا  و صررربه دلرررى التمييرررز كق لرررأ ا  حبه فاحب رررا وحسررربأ بررره   ررررا من 

حب فرو ررريته وحسررربأ  صرررريفه ال سررربة يف املعررر  إىل مصرررا حب هرررذه امل صررر ع  أي ا  
 وليحسن يفق دلأ وأ ال  هلذه ال ي ه من القرااا  يف  سبت ا إىل أحبعهبا وا أدلم

(465) 

ُهْم َلَدى التهْحِرمِي أَْيضاً ََتَلهلَ   َوَتظَاَهُروَن الظهاُء ُخفَِِف )ثَـ(ـابِتاً َوَعنـْ

يفررا  بتررا ف رر  أي الهرراا فيرره لفرر  و بتررا حررام أي يف حررام ثب يفرره والتقررردر يف
 عت مصرحب حمذوف وحتلل مرن احللر م أو التحلير  أي وحر  التخفير  در  م أد را 

يفهرراهرون دلرري م -والررذي ه ررا، يف  رر حبب التحرررو يف ق لرره يفعرراىل )وإن يفهرراهرا دليرره( 
وويرره القررراايفني ظرراهر ام رر  يفتهرراهرون ويفتهرراهرا فمررن شررر  أ عررم الترراا يف -عإلب

ادن وأدت ما افذوفرة فيره الرتلف مهر  العربيرة الهاا ومن لف  حذف إحرج التا
و يأة له  ها ر كثريب وقابر  برني لفهر  التحررو وق لره حتلرل وهر  ايففراق حسرن وا 

 أدلم

(466) 

 َومَحَْزُة َأْسرى يف ُأَسارى َوَضمُُّهْم تـَُفاُدوَُهُو َواْلَمدُّ )ِإ(ْذ )َر(اَق )نُـ(ـفِِلَ 
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دقرررأ أ رررج يف م فرر  أ رراحبج فلفرر  علقررراايفني أي وقرررااب إررزب أ رررج أو إررزب 
فلررم حيررت  إىل يفقييررر وأ رررج ارر  أ ررري كقتيرر  وقتلررى وأ رراحبج قيرر  أد ررا ارر  أ ررري  
كقرو وقرامى وقير  ار  ار  ك سرلن ملرا اع مرا ملعر  وهر  دررا ال شراض ف مرا 
ة قال ا كساىل قال ا أ احبج وقي  ه  ا  أ رج وفراه وفا ه واحرر وقير  معر  املفادلر

حمقررو يف فررا  وق لرره وفررم م دعرر  يف الترراا واملررر دعرر  برره املرر  ودلررزا مررن ذلررأ فررت  
)أ رراحبج قرر  أ رررج فررز ، الفرراا والبرراق ن بفررت  الترراا والقصررر وإ رر ان الفرراا ولرر  قررام 

حلصررلت قيرر   القررراايفني وحباق الشررراب أي ، لتفررروهم واملررر إذ حبق  فررل(  وفررم حمركررا
أدطرررى ال فررر  وهررر  الري يمرررة دشرررري برررذلأ إىل  رررفا وحبقررر  الشررر ا أد بررر  و فررر  أي 

 ظ  حب مع  القرااب دردر ق له يفعاىل )وإن يفيف كم أ احبج يففا وهم(

(467) 

 َوَحْيُث َأََتَك اْلُقْدُس ِإُسَكاُن َداِلِه )َد(َواٌء َوِلْلَباِقَْي ِِبلضهمِِ ُأْرِسلَ 

 إررررررا كررررران إ ررررر ان  الررررره  واا م ررررره ألررررر  ويترررررا لريتررررران ال رررررم مهررررر  احل ررررراز
واإل  ان لتميم وإرا احتا  إىل بيان قرااب الباقني من اإل  ان املطلو فرره الفرت  
ه ال م وأحب   أي طلرو ومرف دره فرمري القررأ أو الررام وحيرث متعلرو عإل ر ان 
ويفقرميه دلى دامله وه  مصرحب من عب اهيفساع يف الهروف وقرر  رص دلرى ير ازه 

ا كرران درررج ذلررأ فقررر يف رررحب ذلررأ يف عررري واحررر مررن افققررني وكررأن ال رراظم حبإرره 
 همه وقر  بو يف ق له وإن يفز  لربأ يف زد ا وكان مي  ه أن حي ز ه را درن ذلرأ عن 

 دق م وإ  ان  ام القرأ يف ك  م ف   واا

(468) 

 َويـُْنِزُل َخفِِْفُه َوتـُْنِزُل ِمثْـُلُه َوتـُْنِزُل )َحقٌّ( َوْهَو يف اَلِْْجِر ثـُقِِلَ 

والتشرررررردر لريتررررران وقيررررر  يف التشرررررردر  هلرررررة دلرررررى الت ثرررررري  التخفيررررر  يف هرررررذا
والت ردرررر وب ررراا فعررر  د ررر ن كرررذلأ عالبرررا وأ رررزم و رررزم واحرررر يف التعردرررة وأ رررزم أكثرررر 
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ا رررتعماه يف القرررررن ودررررم دلرررى أن  رررزم املشرررر  يف معررر  أ رررزم إاررراد م دلرررى ق لررره 
ه املفرراظ الثلثررة وإرررا كرررحب ال رراظم هررذ، يفعرراىل )لرر ه  ررزم دليرره القررررن الررة واحرررب( 

من م افرر  اخلررلف يف القررراايفني ه خيررر  د  ررا مررن ي ررة أن أوا رر  امفعررام ه يلرر  
من ايا أو كا أو   ن وق له وه  دا ر دلرى رلرر املفراظ الثلثرة املرذك حبب وهر    رزم 
، من الذي يف احل ر م فعان أحريتا حلمزب وال سا   وحفص )ما   زم املل  ة( 

ويف هذا البيت  قص يف ، القراا وه  ق له )وما   زله إه بقرحب معل ا(  واآللر عمي 
م فرررعني أحرررريتا أن املفررراظ الررريت ذكرهرررا ه حتصرررر م افررر  اخلرررلف مرررن ي رررة أن 
م افررر  اخلرررلف م قسرررمة إىل فعررر  مسررر ر للفادررر  كاممثلرررة الررريت ذكرهرررا وإىل أمثلرررة 

مررن -مررن لررري مررن حبب ررم مسرر رب للمفعرر م و  دررذكر م  ررا شرري ا حنرر  )أن د ررزم دلرري م
ف ابن م اف  اخللف أن دقرام كر  م راحبع مرن هرذا اللفر  ، قب  أن يف زم الت حباب( 

فررم أولرره  رر اا كرران مب يررا للفادرر  أو للمفعرر م وق لرره فررم أولرره احرر ازا مررن مثرر  ق لرره 
وبررذلأ فرربطه  رراحمج التيسررر فقررام إذا  ، )ومررا د ررزم مررن السررماا ومررا دعررر  في ررا( 

وم وكذا قام م   وعرريه امل فر  الثراين الرذي يف احل رر   كان مستقبل م م ا ام
دبرني مرن ثقلره ولريع يف لفهره مرا دررم دلرى أن يفثقيلره عمير  القرراا إذ مرن اعرا ز أن 
د ررر ن املررررا  بررره مثقررر  حلرررو  ون عرييترررا لالفرررا أ رررل ما فيررره كمرررا لرررال  كررر  واحرررر 

 حو لفره كيفمرا أيفرى )ود زم، م  ما أ له فيما يفة يف للبيت اآلة و  ابه ل  قام 
وهررذا اللفرر  دشررم  امل فررعني يف احل ررر من اموم ، ول  رره يف احل ررر لل رر  ثقررل( 

دلررى مررا يفة بيا رره يف  رر حبيفه أو دقرر م ، وإن التلفررت القرررااا  فيرره مشررر  لل ميرر  
  زله يف احل ر لل   ثقل في ص دلرى مرا در هم أ ره خمتلر  فيره وه حايرة إىل الت بيره 

من ذلرأ  ريف م مرن ذكرره يف  ر حبيفه وقلرت أد را يف  هرم بررم  دلى امل ف  اآللرر
 هذا البيت وما بعره يف هذه املس لة ثلثة أبيا   تأة إن شاا ا

(469) 

َعاِم ِلْلَمكِِي َعَلى َأْن يـُنَـِزالَ   َوُخفَِِف ِلْلَبْصِري ِبُسْبَحاَن َوالهِذي يف ْاألَنـْ
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ي اب ق له )وقال ا ل ه  زم دليه( لال  أب  دمرو أ له يف ام عاا فثق  م ه 
)حررأ -ولررال  ابررن كثررري أ ررله بسرربحان وفي ررا م فررعان ويتررا )و  ررزم مررن القررررن(، 

فثق  في ما اعا بني اللريتني وبني الذي يف ام عاا بق له دلى أن ، يف زم دلي ا كتاع( 
د ررزم ف رر  دطرر  بيرران ولرر  د ررع فقررام وثقرر  للم رر  بسرربحان والررذي يف ام عرراا 

 ي موهم ا فرا  ك  واحر م  ما بذلأ وليع اممر كذلأللبصر 

(470) 

ُهْم يـُْنِزُل اْلغَْيَث ُمْسَجلَ   َوُمْنِزَُلَا التهْخِفيُف )َحقٌّ( ِشَفاُؤُه َوُخفَِِف َعنـْ

يف املا ررب كق لره يفعراىل ، وافو إزب وال سا   دلى يفي  )إين م زهلا دلري م( 
يف لقمران والشر حبج لق لره ، د رزم الرييرث( -في ودلى ي-قبله )حبب ا أ زم دلي ا ما رب

ومسر ل أي مطلقرا ، وأ زل ا من السماا مراا( -يف عري م ف  )أ زم من السماا ماا
وهرر   عررت مصرررحب حمررذوف أي يفيفررا مطلقررا لرريعم امل فررعني وقلررت أ  ثلثررة أبيررا  

، حلررو دلررى أي احلررروف يفرر قل(  )ود ررزم م ررم ا امل رراحبع لفرره، برررم هررذه الثلثررة 
)ل رر  لرر  ، يف ام عرراا للم رر  ويف احل ررر ثقررل(  ولفرر  للبصررري بسرربحان والررذي)

 الرييث يفيفا لرفني أ  ل( حو شاا م زهلا ود زم

(471) 

 َوِجرْبِيَل فـَْتُح اْْلِيِم َوالرها َوبـَْعَدَها َوعى ََهَْزًة َمْكُسورًَة )ُصْحَبٌة( ِوالَ 

 

(472) 

 ْعَبٌة َوَمِكيـُُّهْم يف اْْلِيِم ِبْلَفْتِح وُكِِلَ ِبَْيُث أََتى َواْلَياَء حَيِْذُف شُ 

ودى أي حفر  ويترزب مفع لره و رحبة فادلره أي يترزوا بعرر فرتح م اعريم والرراا 
وحذف أب  ب ر الياا بعر اهلمزب فقرأ يرب   والباق ن أثبت ا الياا فقرأ إزب وال سرا   

، مرررز فقرررررأ )يربدرررر ( يربادررر  وابررررن كثرررري   دفررررت  إه اعرررريم ولررريع مررررن أ ررررحاب اهل
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وك  هذه لريا  يف هذا اه م وفيه عري ذلأ ، والباق ن ب سر اعيم والراا )يربد ( 
 وا أدلم

(473) 

َلُه )َعـ(ـلًى )ُحـ(ـجهٍة َواْلَياُء حُيَْذُف )َأ(مْجَلَ   َودَْع اَيَء ِميَكأَئِيَل َواَْلَْمَز قـَبـْ

دلررررى وزن ميثرررراق ، أي حررررذف أبرررر  دمرررررو وحفررررص اهلمررررز فبقرررر  )مي ررررام( ، 
والبرراق ن أثبت يتررا وكرر  ذلررأ لريررا  فيرره ، وحررذف  فرر  اليرراا وحرررها فقرررأ )مي ا رر ( 

أد رررا وأارررل حرررام أو  عرررت مصررررحب حمرررذوف أي حرررذفا اررريل ويف مي اادررر  اياان 
اموىل بعررر املرريم والثا يررة بعررر اهلمررزب و ل ررا دلررى أ رره أحبا  الثا يررة ق لرره واهلمررز قبلرره فلمررا 

 ا لرف الع ر فقام والياا حيذف أالدرف ذلأ أدا  ذكره

(474) 

ــَياِطُْي رَفْـُعــُه )َكـ(ـــَما )َشـ(ـــَرُطوا َواْلَعْكــُس )نَـ(ـــْحٌو )مَسَــا(  َولِكــْن َخَفيــٌف َوالشه
 اْلُعلَ 

أي كمررا شرررض أهرر  العربيررة أن ل ررن إذا لففررت بطرر  دمل ررا فرراحبيفف  مررا بعرررها 
ال ررر ن هلتقررراا السررراك ني  أي لفررر  ابرررن درررامر وإرررزب وال سرررا   )ل رررن( فلرررزا كسرررر

و  د به دلى حركرة ال ر ن ولر   بره دلي را ويفرر  ذكرر ، فقراوا )ول ن الشياطني كفروا( 
قرررااب البرراقني م ررا يفعلررم مررن ال ررر كرران أوىل فيقرر م وال رر ن عل سررر وكررل أو و ررل 
فت  ن قرااب البراقني يفشرردر ال ر ن وفتح را و صرمج الشرياطني وهرذه أفررا  مرا يفقررا 

 له والع ع حن  دع  يفشردر ل ن و صمج الشياطني دلى أ ه ا م ل ن أي ذكره وق
هذا أد ا ويه من وي ه دلم ال ح   ا العرل أي طرام العرل دعر  أ ره حنر  حبفير  أي 
ذلرررأ ويررره قررر ي أد رررا وهررر  التيررراحب الفرررراا قرررام يفشرررردر ل رررن بعرررر الررر او أويررره مرررن 

ف دطر  فلرزا أن يفيف ا وأفص  م ا إذا لففت  احب  حرف دطر  والر او حرر 
ه يفعم  كسا ر حروف العط  وحن   ا العل حبمز قرااب الباقني و  د ن حمتايا إليه 
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فإ رره لرر  قررام والع ررع عررريهم يفررل حلصرر  املرررا  وا ررتعم  الع ررع  عرر  ال ررر الررذي 
 ا طل  دليه وهذا كما قام يف   حبب اإل راا ويف مرو علع ع حو شفاله

(475) 

 وََكْسٌر )َكـ(ـَفى َونـُْنِسَها ِمثْـُلُه ِمْن َغرْيِ ََهٍْز )َذ(َكْت )ِإ(ََل َونـَْنَسْخ بِِه َضمٌّ 

دع  فم أوله وكسر  لثه من أ سا أي أمر عل سا وال سا اإلزالة وق له كفى 
أي كفررى ذلررأ يف الرهلررة دلررى القررراايفني لفهررا وفرررا فررإن فررر ال ررم وال سررر معررا 

ر  لثه أد ا وقرر ايففرو يف ال لمترني أن الفت  ب قام و  س ا مثله أي ب م أوله وكس
امل م ا في ما حررف ال ر ن وامل سر حب حررف السرني وزا  يف   سر ا أن قرام مرن عرري 
يتز لتألذ اهلمز يف القرااب املرج ومطلو اهلمز ه دقت   حركته فيقتصر دلى أق  
 مررا دصرررق دليرره ا ررم اهلمررز وهرر  اإليفيرران هبمررزب  رراك ة ف رر  بررل يتررز مررن ال سرريان أي
يفررذهمج لفه ررا مررن القلرر ب وقيرر  هرر  مررن  سرريت الشرر ا إذا يفركترره وأ سرريته أمررر  
ب كه أي أنمر ب   ح م ا أو يفلوهترا ف ر  مرن هرذه املعراين قرر وقر  فيمرا أ رزم مرن 
القررن وقرااب اهلمز من اإل ساا الرذي هر  الترألري أي  ؤلرهرا إىل وقرت هر  أوىل هبرا 

يف ذكت للقراا وإىل واحرر اآلها وهر  الر عم وأ ل  لل اأ أي  ؤلر إ زاهلا وال مري 
دقررام املفررر  بفررت  اهلمرررزب وكسرررها وهرر  يف م فرر   صرررمج دلررى التمييررز أو احلرررام أي 

 ذا   عمة

(476) 

 َعِليٌم َوقَاُلوا اْلَواُو ْاأُلوََل ُسُقوُطَها وَُكْن فـََيُكوُن النهْصُب يف الرهْفِع )ُكـ(ـفِِلَ 

دعرر  ق لرره -دلرريم-الررذي قبلرره-وقررال ا-وىل مررندعرر  أ ررقن ابررن دررامر الرر او ام
اح ز بتقييره دما قبله مرن ق لره ، )وقال ا ايذ ا ولرا( -يفعاىل )إن ا وا   دليم(
وهررذه الرر او الرريت أ ررقط ا ابررن دررامر ايفبرر  في ررا مصرراح  ، )وقررال ا لررن درررل  اع ررة( 

ن واو العطر  قرر أه  الشاا فإ ا   يفر م في را فرالقرااب لرذف ا دلرى اه رت  اف وم
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حترررذف إذا دررررف م فرررع ا وحب رررا كررران حرررذف ا يف أث ررراا اعمررر  أحسرررن وه  ررريما إذا 
 رريقت للث رراا والتعهرريم أه يفرررج إىل حسرر ه يف ق لرره يفعرراىل يف أوم  رر حبب الردررر )دررربر 

، ويف ق لره )الررإن دلرم القرررن للرو اإل سران دلمره البيران( ، اممر دفصر  اآلاي ( 
ال ا هررذا اجملمرر ع مبتررر وق لرره الرر او اموىل برررم مررن املبترررا برررم وقرر م ال رراظم دلرريم وقرر

الرربعه و ررق ط ا برررم مررن الرر او برررم اهشررتمام وجيرر ز أن د رر ن الرر او اموىل مبترررأ 
  يررا أي الرر او اموىل مررن هررذا اللفرر  و ررق ط ا مبترررا  لثررا واحرر ز بق لرره موىل مررن 

ا معطررر ف دلرررى املبتررررا اموم الررر او الررريت بعرررر الرررلا وق لررره وكرررن في ررر ن أد رررا مبترررر
وال صررمج يف الرفرر  مبترررا  ن هلررذا املبترررأ أي ال صررمج فيرره يف م افرر  الرفرر  ويف كفررل 
فررمري يفث يررة دريرر  إىل املبترررأدن ف رر  لرررب د  مررا أي  ررق ض الرر او اموىل مررن دلرريم 
وقرررال ا وال صرررمج يف الرفررر  مرررن كرررن في ررر ن كفرررل أي إرررل ف ررر  كمرررا يفقررر م زدرررر ث بررره 

مسل عن كأ رأ قلرت قمريص زدرر وقمريص دمررو مسرل عن وجير ز أن  ودمرو قميصه
د رر ن لرررب  رررق ط ا حمررذوفا  م دليررره ق لرره كفررل الرررذي هرر  لررررب ال صررمج يف الرفررر  
فامل  يف كفل دلى هذا لإلطرلق ه فرمري يفث يرة ويعل را فرمري يفث يرة أوىل ل يفربن 

ع إذ ه مرا   املس لتان لقاحبئ واحر دلرى مرا هر  عرر  ال راظم فرإن هرذا م فر  ملرب
مررن أن يف رر ن املسرر لة اموىل للرمرررز السررابو يف البيررت الررذي قبررر  هررذا البيررت فإ ررره   
يف  بي  مررا برر او فا ررلة وقررر أيفررى بررني هررايفني املسرر لتني برر او فا ررلة وهرر  ق لرره وكررن 
في رر ن فيه ررر كرر  اله رر حب التحرراق املسرر لة اموىل  ررا يفقرررا وإذ كرران قررر أحلررو قرررااب 

السررابو يف إهرراا أ رررق دلررى مررا  رريأة مرر  ويرر   الرر او الفا ررلة علرمررز ، )فتثبترر ا( 
بي  مرررا فإحلررراق هرررذا د ررر ن أوىل وكرررذا ق لررره يف ام فرررام وال عررراأ احبفعررر ا وه هررر  حلرررو 

فرإن قلرت قرر ار  ال راظم برني ثرل  مسرا   لرمرز واحرر يف ، املرم ز لقرااب دريشراكم 
، مسر لتني لرمرز واحرر ايا فم البيت فل بعرر يف ار  -   تمج-ق له يف رم دمران

قلت ذلأ البيت ليع فيه اإللبراأ املرذك حب فإ ره مرا ابتررأ بره إه بعرر واو فا رلة قبلره 
فلم دبو ما د هم التحاقه  ا قبله ويفعني أن د  ن حبمزه بعره و  يف  حبمرز إه يف رلرر 
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فإن قلت ففيه واو يف ق له وقت  احبفع ا ، البيت ف ان عمي  ما ه  مذك حب يف البيت 
ولررر    يف رررن مرررن ، قلرررت هررر  مرررن  فرررع الرررتلوب يف ق لررره يفعررراىل )وقرررتل م ام بيررراا(  ،

التلوب ملا أويتت الفص  إذ ما قبل ا ه حبمز له في  ن لعط  مس لة دلى مس لة أي 
قرااب هذا وهذا فرلن ومرا أحسر ه لر  قرام دلريم وقرال ا الشراا ه واو د رره وه حايرة 

لا لبعر وهم ذلأ وكان البيت قر للص مرن هرذا إىل اهح از دن ال او اليت بعر ال
قرررام ، البحرررث الط دررر  ففررر  ال هرررر يف ويررره قررررااب ال صرررمج يف في ررر ن شرررري  شررراع  

الزيررا  كررن في رر ن حبفرر  ه عررري مررن ي تررني إن شرر ت دلررى العطرر  دلررى دقرر م وإن 
ش ت دلى اه ت  اف املع  ف   د  ن وقام ابن ماهر قرأ ابن دامر )كن في  ن( 

م وهذا عري يرا ز يف العربيرة م ره ه د ر ن اعر اب ل مرر هاه را علفراا إه  صبا قا، 
يف دع وال ح  فإ ه   اب وذلأ  سو يف ذد أ امل فعني ه ي اب وقام يف   حبب 

عل صرمج قرام وهر  وهرم وقرام هشراا  ، رم دمران قرأ ابن دامر وحره )كرن في ر ن( 
حبفعررا وادلررم أن قرررااب ، ي رر ن( كرران أدرر ب بررن مترريم دقرررأ في رر ن  صرربا ب حبيرر  فقرررأ )ف

ابرن درامر عل صرمج مشر لة من ال صرمج علفرراا يف ير اب اممرر حقره أن د رزم م زلررة 
الشرررض واعررزاا فررإن  رر   رر  فتقرر م قررم فأكرمررأ أي إن يفقررم أكرمتررأ ولرر  قرررحب  
هذا فيما حنن فيه فقلت إن د رن د رن   د رن مسرتقيما كير  وأ ره قرر قير  إن هرذا 

وإرا مع اه أن ا إذا أحبا  شري ا أويرر مر  إحبا يفره لره فعررب هبرذه  ليع عمر دلى احلقيقة
العباحبب د ه فليع هذا مث  قم فتق ا فقي  ياز ال صمج ل ي   لفر  اممرر وه ادتبراحب 
عملرررا  برره فررل د ررر أن د رر ن املرررا  برره عررري ذلررأ قررام أبرر  دلرر  الفاحب رر  أمرراكن فإ رره 

  بررره اخلررررب أي د ررر ن في ررر ن أي وإن كررران دلرررى لفررر  اممرررر فلررريع عمرررر ول رررن املررررا
د يررر إبحرا رره ف رر  مثرر  أكرررا بزدررر أي إ رره أمررر  عرر  اخلرررب قررام وم رره )فليمررر  لرره 

والتقردر مره الررإن وبر  أبر  دلر  دلرى هرذا أن يعر  في ر ن علرفر  ، الرإن مرا( 
دطفا دلى كن من حيث املع  وفع  دطفه دلى دقر م من مرن امل افر  مرا لريع 

و  درر دطفره ،  ف  الثاين يف رم دمران وه  ) ب قام لره كرن في ر ن( فيه دق م كامل
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دلررى قررام مررن حيررث أ رره م رراحبع فررل دعطرر  دلررى مررا  فررأوحب  دلررى  فسرره دطرر  
فقام أمر  عر  ، (  )ولقر أمر دلى الل يم دسب  فم يت، املاف  دلى امل احبع يف 

يف هذه آلدة - ند -قلت و، مرحب  ف   م احبع  ع  املاف  فعط  املاف  دليه 
فلي ز دطفه دلى قام ب قام أب  دل  وقر مي ن أن دق م يف قرااب ابن -كان- ع 

دامر ملا كان دلى لف  ممر وإن   د ن املع  دليه إ    حبب اللف  قام وقر إ  
دلى أ ه أيررج ، أب  احلسن حن  ق له يفعاىل )ق  لعبا ي الذدن رم  ا دقيم ا الصلب( 

ر وإن   د ررن يرر اع لرره يف احلقيقررة ف ررذلأ قرر م ابررن دررامر د رر ن مرررج يرر اب ممرر
 ق له في  ن   زلة ي اب اممر حن  ا ت  فأحرثأ ملا كان دلى لفهه

(477) 

 َويف آِل ِعْمَراٍن يف ااُلوََل َوَمْرميٍَ َويف الطهْوِل َعْنُه َوْهَو ِِبللهْفِظ ُأْعِملَ 

احرر ازا مررن ، في ررا )ودعلمرره ال ترراب(  أي يف اآلدررة اموىل وهرر  الرريت بعررر د رر ن
واليت يف مررو بعررها )وإن ا حبيب وحبب رم( ، الثا ية وه  اليت بعرها )احلو من حببأ( 

وال رمري يف د ره ، والط م   حبب عافر واليت في ا بعرها )أ  يفر إىل الذدن جيا ل ن( ، 
اممرررر ه هبرررن درررامر وق لررره وهررر  دعررر  ال صرررمج عللفررر  أدمرررل أي ادتررررب فيررره لفررر  

حقيقته فا تعم  يف في  ن يف هذه امل اف  امحببعة وإن   د ن ير اع دلرى احلقيقرة 
وقررررر ادترررررب  املرادرررراب اللفهيررررة يف ق لرررره )قرررر  لعبررررا ي اللررررذدن رم رررر ا دقيمرررر ا الصررررلب 

وقررام يردررر ، وقرر  لعبررا ي دق لرر ا الرريت هرر  أحسررن( -قرر  للررذدن رم رر ا دريفرررا-ود فقرر ا
)فقلررت ع ررا  لررذ السرري  ، وقررام دمررر بررن أيب حببيعررة قرر ه حل ررا  درررع مرررح كرر  ن 

وه  )وأ ر    الري اا واد    مطرري، دليه برفو واحبقمج الشمع يفريرب(  واشتم 
ف عر  يفريررب ير اع لق لره احبقرمج وهر  عرري مت قر  ، دعلمن للو من ال اأ مرذهت( 

 دليه ول   ا معاملة لفهية

(478) 
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َقاَد َمْعَناُه يـَْعُملَ َويف النهْحِل َمْع يس ِِبْلَعْطِف َنصْ   ُبُه )َكـ(ـَفى )َر(اِوايً َوانـْ

هرررذان م فرررعان رلرررران إه أن دقررر م الرررذي قبلررره م صررر ب في مرررا وهررر  )أن ، 
ف رذا معر  ق لره -أن دقر م-دطفا دلرى-في  ن-فال صمج يف، دق م له كن في  ن( 

ه علعطررر   صررربه ب قرررام كفرررى حباواي أي كفرررى حباودررره ال صرررمج يف يف يي ررره وا قرررا  مع رررا
مشررب ا دعمرر  وهرر  اعمرر  القرر ي دعمرر  يف السررري وهلررذا كبرر  ال سررا   ابررن دررامر يف 
 صرب ما وقررر ذكررر هررذا الت ييرره عررري واحرر مررن أ مررة العربيررة والقرررااب ودؤدررره أن قرررااب 
الرف  يف عري هرذدن امل فرعني قرر ذكرر الزيرا  وعرريه أ را معط فرة دلرى دقر م املرفر ع 

لررربا -في رر ن-وهرر  أ رره دلررزا م رره أن د رر نفررإن قلررت هررذا مشرر   مررن ي ررة ألرررج 
لررب د  مرا -أن دقر م-يف درع من ق لره-وأمرره-يف ال حر -ق ل را-للمبترأ الرذي هر 

فمرررا دطررر  دليررره د ررر ن لرررربا أد رررا كمرررا يفقررر م املطلررر ب مرررن زدرررر أن خيرررر  فيقايفررر  
في ررر ن املطلررر ب م ررره أمرررردن يترررا اخلررررو  والقترررام وهرررذا املعررر  ه دسرررتقيم هاه رررا من 

دصررري إرررا ق ل ررا لشر ا قرر م كررن في رر ن فيررؤوم املعر  إىل إرررا ق ل ررا كرر ن ف رر   التقرردر 
( من كر  واحرر  كما يفرج مش   وليع مث  ق م دلقمة )فإن امل رج حبحله فرك ب

م  مررا دصرر  أن د رر ن لررربا دررن امل ررري دلررى اع ررة الرريت قصرررها مررن الت رر دز قلررت 
ه وإررا دررب بره درن  رردة وقر ع الق م يف اآلدة لريع املررا  م ره حقيقتره كمرا  ربو ذكرر 

ف أ ره  ربحا ه قرام إذا ، املرا  ف   لق له يفعاىل )وما أمر  إه واحرب كلم  علبصرر( 
فرالعط  -كرن في ر ن-أحب   شي ا وقر  و  دتخلر  درن اإلحبا ب فعررب درن ذلرأ بقر م

عري م اف هلذا املع  فص  ف ذه  تة م اف  وق  في ا قرااب ال صمج م  ا امل فعان 
ران  صررب ما علعطرر  وامحببعررة السررابقة م صرر بة دلررى لفرر  يرر اب اممررر وبقرر  اآللرر

م فرعان   خيتلر  يف حبفع مرا ويتررا الثراين يف رم دمرران ويف ام عرراا )ودر ا دقر م كررن 
ودل  ذلأ بع  م ع ره معطر ف دلرى مرا  لفهرا يف رم دمرران ويفقرردرا ، في  ن( 

 يف ام عاا وا أدلم

(479) 
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 التهاَء َوالهلَم َحرهُكوا ِبَرْفٍع )ُخـ(ـُلوداً َوْهَو ِمْن بـَْعِد نـَْفِي الَ  َوُتْسَأُل َضمُّوا

فقررررأه اعمادرررة بعرررر ه ، دعررر  ق لررره يفعررراىل )وه يفسرررأم درررن أ رررحاب اعحررريم( 
ال افيررة ف ررذا معرر  ق لرره وهرر  مررن بعررر  فرر  ه واملعرر  أ ررت عررري مسرر  م درر  م وقرررااب 

يفسررر   دررر  م أي احتقررررهم وه يفعررررهم وللررر  ا  فررر   رررزا الفعررر  دلرررى ال  ررر  أي ه 
 مصرحب أي للر ذلأ لل  ا وثبت وا تقر أو التقردر حترد ا ذا لل   وا أدلم

(480) 

َراَهاَم )لَـ(الَح َومَجهلَ   َوفيهاَ َويف َنصِِ النِِسَاِء َثلَثٌَة َأَواِخُر إَبـْ

 ربحا ه دليره يف وفي ا دع  يف   حبب البقرب ويف  ص ال ساا أي وفي ا  رص ا 
 رر حبب ال سرراا كمررا يفقرر م يف  ررص الشررافع  كررذا أي يف م ص  رره الررذي  ررص دليرره ب 
  ررري  الررر ص إىل حملررره ف قررر م يف  رررص اما كرررذا أي في مرررا  رررص دليررره الشرررافع  يف  
كتررراب اما كرررذا ولررر  قرررام ويف ري ال سررراا ل ررران أحسرررن وأظ رررر وق لررره أوالرررر  رررفة 

رب أي إبراهراا هح يف  ر حبب البقررب يف اير  مرا لثلثة وإبراهاا مبترأ وفي ا متعلرو عخلر
في ا من لف  إبراهيم دقرله هشاا إبراهاا عمل  ويف ال ساا ثلثة م افر  كرذا وهر  

)وأوحي را إىل -أوالر ما في ا دع  )وايفب  ملرة إبرراهيم ح يفرا وايرذ ا إبرراهيم للريل(
فقررأه هشراا عليراا ويعر  ، يم( اح ازا من اموم وه  )فقر ريفي را رم إبرراه، إبراهيم( 

بع  م إبراهاا بره من ثلثة أوالر دلى حذف م اف أي كلما  إبراهاا ويعر  
ق لرره وفي ررا لرررب املبترررأ الررذي هرر  ق لرره ثلثررة أوالررر إبراهرراا ويف  ررص ال سرراا دطرر  
دلرررى اخلررررب ودلرررزا مرررن هرررذا اإلدرررراب أن يف ررر ن الثلثرررة اموالرررر يف البقررررب وهررر  لطرررأ 

وه دف ررم مررن القصرريرب قرررااب اعمادررة ، اإلدررراب مررا قرمترره وا أدلررم والصرر اب يف 
م رره لرريع يف ا ررطلحه أن فررر املرر  اليرراا وإرررا القرررااب املشرر  حبب أظ ررر مررن ذلررأ 
وكرران طردقرره املعل مررة مررن دا يفرره يف مثرر  ذلررأ أن دلفرر  علقررراايفني معررا كق لرره وإررزب 

لريع ذلرأ مرن عب ا رتري ا ه أ رج يف أ احبج   احبج معا   رج ودا  ق  دلا و 
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)ويف اي إبرراهيم يرا ، عللف  دن القير من ال زن دستقيم لره دلرى القرراايفني ولر  قرام 
 حلص  الرير ، ثل  ال ساا رلرا هح واجنل(  أل  ويف

(481) 

َعاِم َحْرفَا بـََراَءٍة َأِخرياً َوََتَْت الرهْعِد َحْرٌف تـَنَـزهالَ   َوَمْع آِخِر األَنـْ

عررراا لفررر  إبرررراهيم يف م افررر  وقررر  اخلرررلف يف رلرهرررا وهررر  ق لررره يفعررراىل ويف ام 
ويف برااب أد ا م اف  اخلرلف م  را يف حررفني مرن رلرهرا ، ) د ا قيما ملة إبراهيم( 

وحترت الردرر دعر   ر حبب ، ويتا )ومرا كران ا رتريفاحب إبرراهيم مبيره(و)إن إبرراهيم مواه( 
 وألريا ظرف أي وقفا ألريا وا أدلم، إبراهيم في ا )وإذا قام إبراهيم حبب ايع ( 

(482) 

 َويف َمْرميٍَ َوالنهْحِل ََخَْسُة َأْحُرٍف َوآِخُر َما يف اْلَعْنَكُبوِت ُمنَـزهالَ 

)ب أوحي ررررا -أي يف مم د مرررا جسررررة اث رررران يف ال حرررر  )إن إبرررراهيم كرررران أمررررة(
)أحباعررمج -إبررراهيم( ويف مرررو ثلثررة )واذكررر يف ال ترراب، إليررأ أن ايفبرر  ملررة إبررراهيم( 
ورلررر مررا يف الع  برر   هرر  ق لرره ، )ومررن ذحبدررة إبررراهيم( -أ ررت دررن رهلرريت اي إبررراهيم(

، احر ازا ممرا قبلره وهر  )وإبرراهيم إذ قرام لق مره( ، يفعاىل )وملرا يراا  حب رل ا إبرراهيم( 
 وم زه حام من ما وه   ع  الذي

(483) 

 اَْلَِديِد َويـُْرِوي يف اْمِتَحانِِه اأَلوهالَ َويف النهْجَم َوالشُّورى َويف الذهاِراَيِت وَ 

ولقرر -حرردث فري  إبرراهيم-ومرا و ري ا بره إبرراهيم-دردر )وإبرراهيم الرذي ور
وفادرر  دررروي هرر  هشرراا واهلرراا يف امتحا رره يفعرر   إىل القررررن ، أحب ررل ا   حررا وإبررراهيم( 

ي دررروي اموم للعلرم برره أو إىل لفر  إبررراهيم م رره مرذك حب في ررا واموم مفعر م دررروي أ
احرر ازا مررن ق لرره ، يف  رر حبب املمتح ررة كررذلأ عملرر  دعرر  )أ رر ب حسرر ة يف إبررراهيم( 

ف ملررة مررا وقرر  فيرره اخلررلف ثلثررة وثلثرر ن م فررعا ، بعررره )إه قرر م إبررراهيم مبيرره( 
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م  ررا جسررة دشررر يف البقرررب وإبررراهيم لفرر  أد مرر  هرر  علعربا يررة عملرر  ويفصرررفت 
ا ويراا يف أشرعاحبهم إبرراهيم لريع برني اهلراا واملريم حررف ويراا العرب فيره فقالتره عليرا

أد ا إبراهيم لذف امل  اليت بني الراا واهلاا وح ى أب  دلى امه ازي درن الفرراا 
فيرره  ررت لريررا  عليرراا واملرر  والرر او إبررراهيم إبراهرراا إبراهرر ا ولررذف كرر  واحررر مررن 

قرام والرة مرا ، إبراُهم( -إبراَهم-اهملمهذه احلروف الثلثة وإبقاا احلركة اليت قبل ا )إبر 
يف القررررن مررن لفرر  إبررراهيم يفسررعة و ررت ن م فررعا حبواهررا كل ررا إبراهرراا علرر  مررن عررري 
ا تث اا ش ا م  ا العباأ بن ال لير دن دبر احلمير ابن ب احب دن ابن درامر وقرأهترا  

ه كر  كل ا كذلأ دن ال  ف  دن دبر احلمير د ره و  أقررأ درن العبراأ برن ال ليرر د ر
ذلررأ إه عليرراا ب ذكررر يف بعرره الطرررق املرر  يف امحررزاب والزلرررف وامدلررى قررام 
واملشرر  حب دررن أ ررحاب ابررن دررامر إثبررا  املرر  يف ثلثررة وثلثررني م فررعا دعرر  مررا 
يفقرررا  همرره قررام وهرر  م ترر ب يف مصرراح  الشرراا يف ثلثررة وثلثررني م فررعا علرر  

عليررراا قرررام وحبأدرررت مرررن دقررر م بررر  وهررر  الرررذي قررررم ا ذكرررره ويف  رررتة وثلثرررني م فرررعا 
مصاح  اممصاحب اخلمسة دلى ذلأ قام وحرث  أب  ب ر حممر ابن أإر السلم  
قررام قررام   أبرر  احلسررن حممررر ال  ررر بررن املرررا كرران املفررن دقرررأ م افرر  إبراهرراا 
عمل  وم اف  إبراهيم علياا ب يفر  القرااب عمل  وقام   أب  ب ر السلم  أد ا 

برر  احلسررن السررلم  كرران أهرر  الشرراا دقررراون إبراهرراا علرر  يف م افرر   ون قررام   أ
م اف  ب يفرك ا القرااب عمل  وقراوا اي  القررن علياا قام أب  دل  وهر  لريرة أهر  
الشاا قرميا كان قا ل م إذا لف  إبراهيم يف القررن وعريه قرام أبراهراا علر  وقرام أبر  

بعررره قررررج الشررراا فرأدرررت بع ررر م دقررر م الف ررر  حممرررر برررن يعفرررر اخلزادررر   للرررت 
لرربعه اي إبراهرراا فررادترب  ذلررأ ف يرررهتم مررا دعرفرر ن عررريه قررام أبرر  زحبدررة الرمشررق  
حرث ا حممر بن أ امة احللت وكان كيسا حافها قام حرث ا فمرب دن دل  درن أيب 

 ررح  -ايرر  دررن حيررا بررن حباشررر قررام  ررليت للرر  ابررن الررزبري  ررلب الف ررر فقرررأ
م أبررر  زحبدرررة و عرررت دبررر ا برررن ذكررر ان ل ررررب املشرررادا ويفلرررأ قرررا-إبراهرراا وم  رررى
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الطبقرررة العاليرررة قرررام  عرررت أع لليرررر القررراحبئ دقررر م يف القرررررن  رررتة وثلثررر ن م فرررعا 
إبراهاا قام أب  للير فذكر  ذلأ ملالأ بن أ ع فقام د رر  مصرح  قررو ف هرر 

ن مالأ بن أ ع فيه ب أدلم  أ ه ويرها فيه كذلأ وقام أب  ب ربن م ران حبوي د
أ رره قيرر  لرره إن أهرر   مشررو دقررراون إبراهرراا فقررام أهرر   مشررو يفكرر  البطرريا أبصررر 
م  م علقرااب فقي  إ م درد ن قرااب دثمان حبف  ا د ه فقرام مالرأ هرا مصرح  
دثمان د ري ب  دا به فإذا فيه كما قرأ أه   مشو قام أب  ب رر وكرذلأ حبأدرت أ  

، ت ررررا هررررذا قررررام ويف  ررررا ر املصرررراح  )إبررررراهيم( يف مصرررراحف م وكررررذلأ هرررر  إىل وق
م ت ب علياا يف اي  القررن إه يف البقرب فإن في ا بريري ايا وقرام م ر  املر  لريرة 
شامية قليلة قام أب  احلسن حممر بن الفيه  عت أيب دق م  لى ب را دبرر ا ابرن  

صررر بررن إررزب وكرران فبعررث إليرره  ، كثررري القرراحبئ الط درر  فقرررأ )وإذ قررام إبراهرراا مبيرره( 
الر ا  برمشرو إذ ذا  فخفقرره علررحبب لفقرا  وحنرراه درن الصرلب قررام امهر ازي لعلرره 

قلررت وحيتمرر  أ رره ، يعرر  ذلررأ  ررببا لشرر ا كرران يف  فسرره دليرره وا أدلررم وأح ررم 
فع  به ذلأ ل  ن هذا امل ف  ليع من امل اف  املذك حبب املعرو ب ثلثة وثلثر ن أو 

ا ذلأ ا رتريرب م ره مرا قررأ ولراف مرن  ررل ال راأ دلرى قررااب م ه ملا يفر  أه  الشا
 ما ليع  ش  حب يف الصلب فأ به دلى ذلأ وا أدلم

(484) 

ُذوا ِِبْلَفْتِح َعمه َوَأْوَغلَ   َوَوْجَهاِن ِفيِه اِلْبِن ذَْكَواَن هُهَنا َوَواَتِه

  دمرررو ه  ررا دعرر  يف  رر حبب البقرررب وويرره يصيصرر ا بررذلأ ايفبرراع اخلررن قررام أبرر
الررراين قررام أبرر  دبرررر ا حممررر بررن ديسررى درررن  صررري يف  رر حبب البقرررب إىل رلرهرررا يف 

بريررري ايا ويف بع رر ا عليرراا قررام أبرر  دمرررو و  أيررر ذلررأ  -إبررراهم-بعرره املصرراح 
كذلأ يف مصاح  العراق إه يف البقرب لا ة قام وكذلأ حب م يف مصاح  أه  

ح  ف يريفره كترمج يف البقررب لا رة بريرري الشاا وقام أب  دبير يفتبعت حب ره يف املصرا
قلرت   د ترمج يف شر ا مرن املصراح  املرر  دلرى وفرو قررااب هشراا وإررا ملررا  ، ايا 
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كتررمج بريررري ايا أوهررم أن املرر  حمذوفررة م ررا هرر  املعتررا  حررذف ا كررامل  الرريت بعررر 
وعرررري ذلرررأ ومرررن قررررأ عليررراا قرررام  -إ اديررر -ويف-إ رررحاق-الرررراا يف هرررذا اه رررم ويف

 أكثر امل اف  علياا  لي  دلى أ ا افذوفة ويف ذلأ م افقرة للريرة الفاشرية كتابت ا يف
دقرأ ، ف ذا ويه اخللف وق له يفعاىل )وايذوا من مقاا إبراهيم مصلى( ، الصحيحة 

ب سرررر اخلررراا وفتح رررا ف ررر  عل سرررر أمرررر وعلفرررت  لررررب وإررررا يعررر  الفرررت  أدرررم من 
م ي ا إىل اممم قبل ا  صا وإلي ا بطردرو  ال مري دري  إىل دم ا ال اأ في  ن الفع 

اهيفبرراع هلررم من شرررع مررن قبل ررا شرررع ل ررا مررا   دررر    ررا وأمررا قرررااب ال سررر فتخررتص 
فيتحر العم ا يف القراايفني وهرذا -ايذوا-عملأم حبدن وجي ز أن د  ن التقردر وقل ا هلم

 واإلمعان فيهال يه أوىل وق له وأوعل أي أمعن من اإلدريام وه  السري السرد  

(485) 

(رِِِه  ُِ َلْت )يُـ(ـْرِوي )َصـ(ــفاً )َد َوَأْراَن َوَأْرِن َساِكَنا اْلَكْسِر )ُد(ْم )يَـ(ـداً َويف ُفصِِ
 )ُكـ(الَ 

اليررر ال عمررة وهرر  يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز أي  امررت  عمتررأ أو د رر ن 
 هلم يف حرراه أي  ا ذا  عمررة والسرر  ن يف هررذدن اللفهررني حيررث وقعررا للتخفيرر  كقرر

والرذي يف ، أحبين أ هر إليرأ( -أحبين كي  حتي  امل يفى-أحب  ا ي رب-)وأحب  م ا   ا
وافررو دلررى إ رر ا ه أبرر  ب ررر وابررن دررامر وال ررل ارر   ، فصررلت )أحب  الررذدن أفررل ( 

كليرة والصرفا ممرررو  وقصرره فررروحبب دشرري إىل قرر ب القررااب من اإل رر ان ه را يف حركررة 
 وحن ه وا أدلم الب اا ملفه يف يفمركم

(486) 

 َوَأْخَفاَُهَا )طَـ(ـْلٌق َوِخفُّ اْبِن َعاِمٍر فَأَُمتُِِعُه َأْوَصى ِبَوِصى )َكـ(ـَما )ا(ْعَتلَ 

-و-الطلرررو السرررم  دردرررر عإللفررراا اهلرررتلأ الرررذي يفقررررا ذكرررره يف )عحب  رررم
، أحبين( -و-وه  الل و بقررااب أيب دمررو وال رمري يف ألفايترا لق لره )وأحب ، يفمركم( 
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 -فأمتعرره-ولرر  ابررن دررامر مبترررأ واخلرررب فأمتعرره أي املخفرر  هبررن دررامر ق لرره يفعرراىل 
ومتررر  وأو رررى وو رررى ، أو رررى( -وق لررره أو رررى ب  ررر  أي دقررررأ يف م فررر  )و رررى

 لريا  كأ زم و زم وحسن يفي  فأمتعه ق له بعره قليل

(487) 

 َفا َورَُءوٌف َقْصُر )ُصْحَبِتِه َحـ(الَ َويف َأْم يـَُقوُلوَن اخلِْطَاُب )َكـ(ـَما )َعـ(اَل )َشـ(ـ

ويرررررره اخلطرررررراب أن قبلرررررره )قرررررر  ، دردررررررر ق لرررررره يفعرررررراىل )أا دق لرررررر ن إن إبررررررراهيم( 
أو د رر ن ، وويرره الرييبررة أن قبلرره )فررإن رم رر ا( ، قرر  اأ ررتم أدلررم( -وبعررره-أ اي   ررا

دلى اهلتفا  وحبلف وحباوف لريتان وه خيتص خللف يف حباوف  ا فيه هذه الس حبب 
حقه أن دق م ايعا أو حنر  ذلرأ وكران اموىل لر  قرام  رحاب كفرى لاطرمج  ف ان

 يفق ل ن بعر أا وك  حباوف قصر  حبته حل

(488) 

 َوَخاَطَب َعمها يـَْعَمُلوَن )َكـ(ـَما )َشـ(ـَفا َواَلُم ُمَولِِيَها َعَلى اْلَفْتِح )ُكـ(ـمِِلَ 

اآلدة اليت أوهلا )أا وه  ملتبع علذي يف رلر ، دردر الذي بعره )ول ن أيفيت( 
و ببه أ ه ياا  -أا يفق ل ن-وه للف يف اخلطاب في ا وإن التلف ا يف ، يفق ل ن( 

ودزدر  هرذا اهلتبراأ   -قر  اأ رتم أدلرم-ما قط  ح رم الرييبرة وهر   -أا يفق ل ن-بعر 
ك  ه ذكره بعر حباوف وذلأ يف رلرر اآلدرة الريت بعرر ردرة حباوف فاخلطراب للمرؤم ني 

،  ترراب وفررت  ابررن دررامر الررلا مررن ق لرره )ول رر  وي ررة هرر  م لي ررا( والرييبررة مهرر  ال
فا قلبررت اليرراا ألفررا وإرررا قررام كمررل من قرررااب ابررن دررامر ه حتتررا  إىل حررذف مفعرر م 
أي ل ررر  فردرررو وي رررة ه م لي رررا مبررر  ملرررا   دسرررم فادلررره من مررر ىل بفرررت  الرررلا ا رررم 

 إىل مفعرر لني حررذف مفعرر م وب سرررها ا ررم فادرر  فعلررى قرررااب اعمادررة حيتررا  مرر ىل
 أحريتا والفاد  ه  ا يفعاىل أو الفردو أي ا م لي ا إايهم أو الفردو م لي ا  فسه

(489) 
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 َويف يـَْعَمُلوَن اْلغَْيَب )َحـ(له َوَساِكٌن ِبَْرفـَْيِه َيطهوهْع َويف الطهاِء ثـُقِِلَ 

هررر  اخلطررراب للمرررؤم ني والرييبرررة م، دعررر  الرررذي بعرررره )ومرررن حيرررث لريرررت( 
ال ترراب واهلررراا يف لرفيررره دا ررررب إىل دطرر ع أي ويفطررر ع  ررراكن يف م فرررعيه ويترررا )أن 

ودعررر  ، فمرررن يفطررر ع لرررريا ف ررر  لرررري لررره(  -وق لررره-ومرررن يفطررر ع لرررريا-دطررر ف هبمرررا
علسرراكن العررني م رره فعرر  مسررتقب  فرراجنزا علشرررض ودلمررة اعررزا ه ررا السرر  ن وإرررا 

اعررزا أوىل مررن حيررث أن دطرر ع درررم دررن لفرر  اعررزا إىل لفرر  السرر  ن وكرران لفرر  
فع  م احبع معرب من اعزا يف ا طلحه فره الرف  وفر الس  ن احلركة املطلقة 
وهرر  يف ا ررطلحه الفررت  وهرر  املرررا  ه ررا يف قرررااب البرراقني ه الرفرر  فا ررتعم  اللفرر  
امل افو لريرفه مر  أن ال رر وهر  الفرت  حركرة ب راا فلرم د رن لره برر مرن يفسرم  وهرذا  

 ق لرره يف رراحبحب وفررم الررراا حررو وحنرر ه وقرررااب اعمادررة دلررى أن يفطرر ع فعرر  كمررا يفة يف
ما  ويفثقي  الطراا مرن أير  أن أ رله دلرى قررااهتم بتطر ع فأ عمرت التراا يف الهراا  

ب ذكررر مترراا القرررااب وهرر  أن أوهلررا اي م فرر  الترراا ، كمررا يف ق لرره )أن دطرر ف هبمررا( 
 فقام

(490) 

 ِرِيَح َوحهَدا َويف الَكْهِف َمْعَها َوالشهرِيَعِة َوصهلَ َويف التهاِء اَيٌء )َشـ(ـاَع َوال

كران د برير  أن دبررني علتقييرر لفرر  التراا مرن لفرر  اليراا فإ مررا متفقران يف اخلررن 
)ويف التررراا ، ودا يفررره بيررران ذلرررأ كق لررره علثرررا مثلثرررا وكثرررريا  قطرررة حترررت  فرررل فلررر  قرررام 

ه رتري  علرمررز رلرر البيررت  ،مرر  ال  ر  الشرردعة هلررل(   قط را حترت وحررر الررايح
للمسررر لتني كمرررا يفقررررا يف كفرررل أي قرررررأ هرررايفني القرررراايفني مرررن هلررر  أي أ رررررع وأحبا  

ويف اعاثية )ويفصرد  ، ويف ال    )يفذحبوه الرايح( ، )ويفصرد  الرايح والسحاب( 
قرررأ إررزب وال سررا   هررذه امل افرر  الثلثررة علت حيررر أي بلفرر  اإلفرررا  وهرر  ، الرررايح( 
   عرر  اعمررر  من املررررا  اعرر ع وأاعررر ا دلررى يف حيرررر مرررا يرراا م  ررررا حنررر  الرررد  وهررر
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ودلرررى يف حيرررر بعررره املعررررف حنررر  )ويف درررا  إذ أحب رررل ا دلررري م ، )ولررر ن أحب رررل ا حبحيرررا( 
 واهلاا يف مع ا يفع   إىل الس حبب اليت حنن في ا وه    حبب البقرب، الرد  العقيم( 

(491) 

لَ َويف النهْمِل َوْاأَلْعَراِف َوالرُّ   وِم ََثنِياً َوفَاِطِر )ُد(ْم )ُشـ(ـْكراً َويف اَلِْْجِر )فُـ(ـصِِ

أي وافق ما ابن كثري دلى الت حير يف هذه الس حبب وإدراب ق لره  ا شر را كمرا 
يفقررا يف  ا درررا أي ذا شر ر أو  اا شرر ر  ف رر  أمرر  عرر  الررداا والررذي يف ال مرر  

والثراين الرذي ، الرذي در ر  الررايح(  ويف امدرراف )وهر ، )ومن در   الرايح بشررا( 
وأمرا اموم في را فم مر ع عإلاراع ، يف الروا )ا الذي در   الرايح فتثري  رحاع( 
و  يررا حررام من املعرر  ويف الررذي يف ، وهرر  )ومررن راييفرره أن در رر  الرررايح مبشرررا ( 

، لر اق ( الروا   يا والتص إزب بت حير الذي يف احل رر وهر  ق لره )وأحب رل ا الررايح 
ولالفه عريه مي  ق له ل اق  كما اع ا الذي يف الروا مير  ق لره مبشررا  وح رة 

ب رم ال ر ن م ره - شررا-مثر -إزب أن ذلأ عري ما   من املرا  عملفر  اعمر  فلر اق 
 ا   ش حب يف قرااب ابن كثري وأما ال سا   فل دلزمه ذلأ م ه دقرأ بفت  ال  ن

(492) 

ــــورى َوِمــــْن ََتْــــِت َرْعــــِدِه )ُخـ(ـــــُصوٌ) َويف اْلُفْرقَــــاِن )َز(اِكيــــِه َويف ُســـورَِة ال شُّ
 )َهـ(ـلهلَ 

ويف  ر حبب ، دع  ق له يفعاىل )إن دشأ دس ن الررد  فريهللن حبواكرر دلرى ظ رره( 
ويف الفرقرران )وهرر  الررذي أحب رر  الرررايح ، إبررراهيم )كرمررا  اشررتر  برره الرررد  يف درر ا( 

يف الش حبج وإبراهيم وا فر  ابن كثري بت حيرر الرذي يف ا فر   ف   م  الذي ، بشرا( 
الفرقرران وق لرره لصرر ص مبترررا لررربه مررا قبلرره أي لصرر ص لرربعه القررراا  ون بعرره 
واهلاا يف حبدره كما يفقرا يف امتحا ه فإن الررد  وإن كا رت مؤ ثرة دعر   ال رمري إلي را 

أد را أو للت حيرر مذكرا عدتباحب أ ا حرف القرااب وم فع ا واهلاا يف زاكيره للم فر  
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املف ررر ا مرررن ق لررره واحررررا وهلررر  إذا قرررام ه إلررره إه ا وهرررذا رلرررر ال رررلا يف مسررر لة 
 الرايح وا أدلم

(493) 

 َوَأيُّ ِخطَاٍب بـَْعُد )َعمه( َوَلْو َترى َويف ِإْذ يـََرْوَن اْلَياُء ِِبلضهمِِ )ُكـ(ـلِِلَ 

مررا قبلرره كق لررأ أي حبيرر   مبترررأ لررربه، بعررر دعرر  بعررر ذكررر الرررد  )ولرر  يفرررج( 
زدرررا دلررى  رربي  التعهرريم والتفخرريم لشررأ ه ه دلررى حمرره اه ررتف اا أي هرر  لطرراب 
دهيم دتعلو به أمر فهي  من شررب درذاب ا در ا القيامرة ملتخرذي ام ررا  مرن  ون 
ا وقيرر  وأي لطرراب مبترررأ ودررم لررربه وأشرراحب بق لرره دررم إىل أ رره لطرراب درراا ل رر  

اإل سررران القررر ا الهررراملني حرررني دررررون العرررذاب دررر ا القيامرررة  إ سررران أي ولررر  يفررررج أد رررا
 ررلى ا لرأدررت أمرررا فهيعررا وشرررب شررردرب ه مياثل ررا شرررب وإن كرران اخلطرراب لل ررت 

ف رر  مررن عب خماطبررة حب رريع القرر ا  ررا هرر  مطلرر ب م رره ومررن ايرر  ق مرره  دليرره و ررلم
ال ررت إذا طلقررتم )يفد ررا -وهرر  مثرر  ق لرره يفعرراىل )أ  يفعلررم أن ا دلررى كرر  شرر ا قررردر(

فأشرراحب بق لرره دررم إىل أ رره وإن كرران دلررى لفرر  اخلطرراب للمفررر  فرراملرا  برره ، ال سرراا( 
-إذ درررون-دلررى قرررااب اخلطرراب و-يفرررج-مفعرر م-يفعمرريم كرر  خماطررمج فالررذدن ظلمرر ا

-برره مرن-إذ درون-ظرف للرلدة وه  يف امل فعني من حبلدة البصر وجي ز أن د  ن
يررر  ذلرررأ يف حنررر  )واذكرررر يف ال تررراب مررررو إذ بررررم اهشرررتمام كمرررا ق-الرررذدن ظلمررر ا

أي ولر  يفررج زمران حبلدرة الهراملني العرذاب وقرر  ررح هبرذا املعر  يف راي   ، ا تبذ ( 
ولرر  يفرررج إذ -ولرر  يفرررج إذ وقفرر ا دلررى حبهبررم-كثررريب حنرر  )ولرر  يفرررج إذ وقفرر ا دلررى ال رراحب

ج إذ ولررر  يفرررر -ولررر  يفررررج إذ الهررامل ن م ق فررر ن د رررر حبهبرررم-الهررامل ن يف عمررررا  املررر  
-ودلى قرااب الرييبة د  ن، ول  يفرج إذ دت ر الذدن كفروا املل  ة( -فزد ا فل ف  
مفع لرررره دلررررى  ررررياق هررررذه اآلاي  املررررذك حبب -وإذ درررررون-درررررج-فادرررر -الررررذدن ظلمرررر ا

وما بعره معمر م اعر اب افرذوف -أن الق ب-حمذوف دلى القراايفني و-ل -وي اب
ا أي لشرراهروا مررن قرحبيفرره  رربحا ه مررا يفيق رر ا أي لرأدررت أو لرررأوا أو لعلمرر ا أن القرر ب 
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معرره أ رره قرر ي دزدررز وأن اممررر لرريع مررا كررا  ا دليرره مررن يحرر حبهم لررذلأ وشرر  م فيرره 
وإررررا أهبرررم ، وقيررر  اعررر اب  ملتررره حمرررذوف مثررر  )ولررر  أن قررررر   رررري  بررره اعبرررام( 

ف يففخيما ل مر كما دقر م القا ر  لر  حبأدرت فرل  والسرياض أتلرذه ولر  حبأدتره والسري  
يفريشاه من ك  يا مج أي لرأدت أمرا شاقا ه  ررب دلرى حبلدتره ف ير   ررب مرن حر  
بررره أو يفقرررردره لعلمررر ا م ررررب ايررراذهم ل  ررررا  وأن القررر ب دلرررى يفقرررردر من القررر ب ف ررر  

دلرى قررااب الرييبرة مفعر م دررج ود رر هرذا جير ز أن ، يفعلي  لل  اب وقير  )أن القر ب( 
ملفعرر لني وقيرر  إن القرر ب دلررى قرررااب د رر ن درررج مررن حبلدررة القلررمج و ررر  أن مسررر ا

يف -ول  درج الذدن ظلم ا -اخلطاب برم من العذاب وقي  دلى قرااب الرييبة التقردر
مفعر م كمرا  -الرذدن ظلمر ا-مقلع ا دن اياذ ام را  وقي -حني درون-الر يا حاهلم

مرررن يف ق لررره مرررن دتخرررذ وقيررر  -يف قررررااب اخلطررراب والفادررر  فرررمري دا رررر دلرررى لفررر 
ول  درج حباا أو إ سان يف الر يا حام الهاملني إذ درون العذاب لعلم أن الق ب  التقردر

أي وه حيسرررنب حا رررمج ، ا كمرررا قيررر  يف ق لررره يفعررراىل )وه حيسرررنب الرررذدن دبخلررر ن( 
وقي  التقردر ولر  دررج أحرر حراهلم يف ذلرأ ال قرت فررأج أمررا هرا ل وقير  املعر  ولر  

ي رر ن املررا  برره اإلميرران علبعرث دلررى أن درررج يفريقن الررذدن ظلمر ا زمرران حبلدررة العرذاب ف
 ع  درف وهرذا مرن امل افر  املشر لة ومرا قرمتره أحسرن ال ير ه يف يففسرريه وإذ فيره 
جملر  الزمان من عري يفعر  مل ى كما يفستعم  إذا كذلأ من عري يفعر  لل تقبام 

  امل رى وقام أب  دل  إررا يراا دلرى لفر، حن  )واللي  إذا دريشى وال  احب إذا  لى( 
ملا أحبدر في ا من التحقيو والتقردمج ودلى هذا ياا )و  ج أ حاب اع ة أ رحاب 

وم ه قر قامت الصلب واخللف يف دررون بفرت  اليراا وفرم ا ظراهر فرإن ا ، ال احب( 
يفعاىل درد م ذلأ فريو ه وما أحسن ما درب دن ال مة دلى الياا عن اليراا كللرت بره 

 ك  امللأ وا أدلماشبه ال مة عإلكلي  وه  

(494) 

 َوَحْيُث َأِت ُخُطَواٌت الطهاُء َساِكٌن َوُقْل َضمُُّه )َعـ(ـْن )َز(اِهًد )َكـ(ـْيَف )َر(تهلَ 
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أي كيفمرررا حبيفررر  القرررررن فإ ررره د رررم الطررراا وفرررم ا وإ ررر ا ا لريتررران فاإل ررر ان 
م افرررو للفررر  املفرررر  م ررره اررر  لطررر ب وهررر  ا رررم مرررا برررني القررررمني مرررن لطرررا خيطررر  

أي ه يفسل  ا ، واملصرحب بفت  اخلاا فمع  ق له يفعاىل )ه يفتبع ا لط ا  الشيطان( 
مسررال ه وه يففعلرر ا فعلرره وفررم الطرراا يف اعمرر  لليفبرراع وجيرر ز الفررت  يف اللريررة أد ررا 
وق لرره دررن زاهررر أي ال ررم حم رر  مررروي دررن قرراحبئ زاهررر إشرراحبب إىل درالررة  قلترره وا 

 أدلم

(495) 

 سهاِكَنَْي لِثَاِلٍث ُيَضمُّ ُلُزوماً َكْسُرُه )ِفـ(ـي )نَـ(ـٍد )َحـ(ـلَ َوَضمَُّك َأوََل ال

وفمأ مبترأ وما بعره مفع م به ويفعلي  وكسره مبترأ  ن وه  وما بعره لرب 
اموم أي كسر ذلأ ال م يف  ر حلر  يف حمر  حبطرمج لرني أو التقرردر كسرره حرل يف 

كرر   رراك ني واقرر  د ررر كرر   ررر وجيرر ز أن د رر ن لثالررث لرررب وفررمأ أي فررم أوم  
 لث د م فما هزما فت  ن هرذه الرلا للت قيرت ه للتعلير  ب برني القررااب املررج 
فقررام كسررره يف  ررر حررل وكرران ال يرره أن دقرر م أوم السرراك ني علتررذكري فلررم دتررزن لرره 
البيررررت فعرررررم إىل التأ يررررث و  دتعررررر  الشرررريا حبإرررره ا لبيا رررره وقررررام عررررريه التقررررردر 

ن اموىل من عب التقاا الساك ني ب حذف امل   ف وها التعرد  وفمأ الس اك
أي ، وقالررت أوههررم ملررراهم( -وأفرراف قررام و هررريه )والر رر م درررد كم يف ألررراكم

الطا فة املرج م  م قلت جي ز أن د ر ن أ رث عدتبراحب املررل م كمرا ذكرر  يف شررح 
هل اا وأ اا حروف ق له عري دشر ليعره من الس  ن واق  يف حرف من حروف ا

اهل اا جي ز أت يث ا فأ ث لف  أوىل هبذا اهدتباحب وذكرر لفر  السراك ني دلرى ام ر  
وجي ز أن د  ن التأ يث يف أوىل عدتباحب احلركة أي أوىل حركيت السراك ني وذلرأ من 
السرراك ني مررأ التقيررا فترراحبب حيررر  اموم وكحبب حيررر  الثرراين حنرر  مررن الريرر  وا طلررو ملررا 

لررلا يفيفررا كمررا يرراا يف لرراا فخررذ وكا ررت القرراف  رراك ة ل مررر فتحررت  رر  ت ا
القرررراف هلتقرررراا السرررراك ني فحركررررة السرررراكن اموم يف مررررن الريرررر  هرررر  أوىل حررررركيت 
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الساك ني وه حير  الساكن اموم إه إذا كان التقراا السراك ني يف كلمترني أو مرا هر  
ه  حركة السراكن اموم يف يف ح م ال لمتني ك مزب ال    أو يفق م احلركة اموىل 

ال    واحلركة الثا ية هر  حركرة اهلمرزب إذا ابتررأ  هبرا ووقفرت دلرى اموم واحلركتران 
معررا ه جيتمعرران فم مررا حركررت اموم بطلررت حركررة اهلمررزب وإذا بطلررت حركررة اموم 
حتركرررت اهلمرررزب وق لررره لثالرررث ب رررم أي حلررررف  لرررث م رررم ا ودرررره إايه  لثرررا عحرررر 

أ ه دبر قبله الساكن وقب  السراكن يترزب ال  ر  ادتبراحبا عل لمرة لر   ادتباحبدن أحريتا
ابترررررئ هبررررا من ال ررررلا يف مثرررر  ا قررررص والررررر  ومن ذلررررأ يف اخلررررن أحببعررررة أحرررررف 

الثررراين أ ررره درررر ذلرررأ  لثرررا عدتبررراحب السررراكن اموم من ، الثالرررث م  رررا هررر  امل رررم ا 
احلررررف امل رررم ا ويترررزب احل رررم متعلرررو بررره فبعرررره يف ال  ررر  السررراكن الثررراين وبعرررريتا 

ال    احنذفت يف الرحب  فالتقى الساكن الذي ه  رلر ال لمة علساكن الذي هر  
بني يتزب ال  ر  واحلررف امل رم ا ف يرمج حتردرأ اموم فمر  م مرن كسرر دلرى أ ر  
التقرراا السرراك ني ومرر  م مررن فررم لليفبرراع كراهررة اخلرررو  مررن كسررر إىل فررم و  دعتررر 

  التعليرر  املف رر ا مررن ق لرره لثالررث د ررم وهررذا التعليرر  عحلررايز م رره  رراكن ف ررذا معرر
 ،  ر ه ه د ف  ف م من فمة هزمرة ه د رم هلرا السراكن اموم حنر  )قر  الرروح( 

وشرررب ه كمرررا يفة فرررل برررر مرررن أن د رررم إىل ذلرررأ الرهلرررة دلرررى حركرررة يترررزب ال  ررر  
ت الشرر ا افذوفرة يف ذلررأ وهرر  ال ررمة وق لرره لزومررا أي ذا لررزوا واللررزوا مصرررحب لزمرر

ألزمررره لزومرررا أي د ررر ن ال رررم هزمرررا ه داحبفرررا وذلرررأ مثررر  ألرررر  ا دررر ا فرررمة الرررراا 
والعرررني هزمرررة هلرررذه الب يرررة مسرررتحقة في رررا بطردرررو ام رررالة احررر ز برررذلأ مرررن ال رررمة 

فإن فمة الراا إررا يراا  مير  فرمة ، العاحبفة عري اللزمة وذلأ حن  )إن امرل( 
تحررت الررراا وكسررر  وكررذلأ ال ررمة يف ق لرره اهلمررزب فلرر  فتحررت اهلمررزب أو كسررر  لف

من حو هذه الشرني أن يف ر ن م سر حبب وأ رله امشري ا كافررب ا ، يفعاىل )أن امش ا( 
ف ر  هرذا د سرر فيرره ، دزدرر ابرن ا(  -وكرذلأ فرمة اإلدرراب يف حنر  )بريرلا ا رره

-أوم السررراك ني وه د رررمه أحرررر ميررر  دررررو  ال رررمة يف الثالرررث والتمثيررر  بق لررره
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د ف  يف قرااب من    ه والذي    ه اث ران دا رم وال سرا   ف ليترا ب سرر  إرا-دزدر
أما دا م فعلى أ له يف كسر أوم الساك ني مطلقا وأما ال سا   ف ير  ، الت  دن 

ال رمة فيره دلرى حررف حبابر  ه دلرى ، وق لره )أن ايفقر ا ا( -ابرن-درو  ال مة يف
ن ال رررمة داحبفرررة كمرررا يف )أن  لرررث من التررراا مشرررر ب ف ررر  حرفررران هرررذا كلررره مررر  أ

ف ذا متاا ال لا يف يفقردر ال رابن الرذي ذكرره ال راظم وقرر أوحب  دليره ق لره ، امش ا( 
ف   مما ايففو دلرى كسرره مر  أن فرمة الرراا فيره هزمرة ومثلره )إن ، يفعاىل )ق  الروح( 

و راحمج التيسرري قرام إذا كران ، دا  املر رلني( -بلريت احللق ا-علبت الروا-احل م
الساكن الثراين فرمة هزمرة وابترر ت املر  عل رم ف رذا لقيرر الثراين خيرر  اير  بعر 

وشررب ه من ، قرر  الررروح( -و-دزدررر ابررن ا-و-أن امشرر ا-مررا ذكررر ه مررن )إن امرررل
يتزب ال    يف أوم ال لمة الثا يرة م  مرا م سر حبب د رر اهبترراا هبرا يف الثلثرة اموم 

ه وهذا القير كاف وحره فل حايرة إىل ذكرر وما بعره مما ذكر -الروح-ومفت حة يف
فقام التلفر ا يف ، ال مة اللزمة وم   حبإه ا   دذكرها واقتصر دلى ذلأ القير 

الساك ني إذا ايتمعرا مرن كلمترني وكا رت املر  الريت يفررل  دلرى السراكن الثراين يف 
ره فع  فيه اهبتراا يفبترأ عل م وكذا قام ابن شرد  اهلتلف يف الساكن الذي بع

 )وإن يتررز و رر  فررم بعررر مسرر ن، ألرر  و رر  دبترررئ عل ررم فلرر  أن ال رراظم قررام 
أي فحر  ذلأ املس ن عل م أو ال سر ملرن حبمرز ، فحركه فما كسره يف  ر حل( 

لرره ل رران أبررني وأ رر   دلررى الطالررمج إه أن يف بيررت الشرريا الشرراطت حبإرره ا إشرراحبب 
 إىل دلة ال م وا أدلم

(496) 

ْدُعوا َأِو انـُْقْص قَاَلِت اْخُرْج َأِن اْعُبُدوا َوَُمُْظوراً اْنظُـْر َمـْع قَـِد اْسـتُـْهِزَئ ُقِل ا
 اْعَتلَ 

هررذه أمثلررة مررا يفقرررا ذكررره وقررر حصررر أ  ادرره يف هررذه اممثلررة السررتة وذلررأ أن 
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السرراكن اموم ه خيلرر  مررن أن د رر ن أحررر هررذه امحرررف السررتة الررلا والرر او والترراا 
دن والرام قام ابن الفحاا جيمع ن من عري الت  دن لت    وإرا ذكرر هرذه وال  ن والت   

و  دتفررو لرره التمثيرر  برره ، القادرررب يف هررذه السرر حبب ميرر  ق لرره يفعرراىل )فمررن افررطر( 
السراكن يف اعمير   ر ن ولر  قرام ، ول رن ا هرر( -ومثلره-وأع  د ه ق لره )أن ادبرروا

ال ص  ررية دلررى م فرر  السرر حبب مررن افررطرا وا قررص قالررت الررر  قرر  ا هررروا حلصررلت 
اليت ه  في ا وه د ر و   يتزب أو إ  ان حباا افطر فإن ل لي ما  ها ر يرا زب يف 

-أو الرير ا-أو ا قرص-يف د  ع ه عرري ومثر ، ق  ا هروا( -اللرية ومث  )ق  ا د 
-و-أن ادبررروين-و-أن ادبرروا )أن اقتلر ا أ فسر م -ه عرري ومثرر -أو ا در ا الررإن
وه  هررري لق لررره )وقالرررت ، أن اعرررروا دلررى حررررث م( -أن اشرر ر ا-أن اح ررم بيررر  م

 ومثام الت  دن اث ا دشر م فعا وا أدلم، ولقر ا ت زئ( -الر 

(497) 

 ِسوى َأْو َوُقْل اِلْبِن اْلَعَل َوِبَكْسرِِه لِتَـْنوِيِنِه قاَل اْبُن ذَْكَواَن ُمْقِوالَ 

حيررث وقعررا حنرر  )قرر  ا درر ا  دعرر  فررم أبرر  دمرررو الرر او مررن أو والررلا مررن قرر 
قررررر  ا هرررررروا مررررراذا يف السرررررم ا   -أو الريررررر ا مرررررن  ايحبكرررررم-أو ا قرررررص م ررررره-الررررررإن

وذلأ من كسر ال او أثق  من فم ا واللا من ق  قبل را فرمة فر ي  ، وامحب ( 
مقت ررى ال ررم في ررا واهلرراا يف ب سرررب يفعرر   دلررى ابررن العررلا وكررذا اهلرراا يف لت  د رره أو 

 ررلا وق لرره لت  د رره مفعرر م ب سررره كمررا يفقرر م د بررت مررن فررربه أحبا  لت رر دن هررذا ال
هب ه وليست ها التعلي  ملف اللا يف لثالث أي قررأ ابرن ذكر ان الت ر دن عل سرر 
الذي ميب دمرو فيه وويره ذلرأ أن الت ر دن لريع لره ا رتقراحب عرريه مرن احلرروف فإ ره 

 ره كأ ره زا ر  كمرا أ رم   حيذف ودبرم فلما   د ن هزمرا ه د رمه مير  اهيفبراع م
د م ا مي  ال مة العاحبفة اليت ه  عري مستقرب لرذلأ ودقرام أق لره مثر  ق لره أي 

 معلما الق م بذلأ وا أدلم
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(498) 

 ِبُْلٍف َلُه يف َرمْحٍَة َوَخِبيثٍَة َورَفْـُعَك لَْيَس اْلرِبُّ يـُْنَصُب )ِفـ(ـي )ُعـ(ـلَ 

ويف إبررررراهيم )كشرررر رب ، ة ا للرررر ا اع ررررة( دعرررر  ق لرررره يفعرررراىل يف امدررررراف )برإرررر
حبوج دررن ابررن ذكرر ان فررم ما اعررا بررني اللريتررني و  دفعرر  ذلررأ يف ، لبيثررة ايتثررت( 

، لرريع الرررب أن يف لرر ا ويرر ه م( -وأمررا-متشررابه ا هررروا-وحنرر -حنرر  ) ديرر ن ا لل هررا
-دلى أ ره لررب لريع وحبفر  البراق ن دلرى أ ره ا  را و-الرب-فقرأ إزب وحفص ب صمج

هرر  اه ررم دلررى قرررااب ال صررمج وهرر  اخلرررب دلررى قرررااب الرفرر  وإرررا يرراز ك  رره - اأن يف لرر
قام الفاحب   كل ال ي ني حسن ، ا ا م ه مقرحب عملصرحب مع اه يف ليت م وي ه م 

وق له يف دل أي يف دل وحبفعرة أو يف ح ر  معتليرة من درل عل رم والقصرر حيتمر  
-من،  عن أتيف ا البي   من ظ  حبها( اإلفرا  واعم  وه للف يف حبف  )وليع الرب

-قر يفعني من د  ن لربا برل م الباا دليه وه در  دلى ال اظم م ه قرام-عن أتيف ا
بررل واو وهررذا الررذي ه لررلف يف حبفعرره هرر  علرر او وقررر يفعررني ال صررمج يف -لرريع الرررب

كران مرا  -القررن يف م افر  احلصرر إبه وإررا حنر  )فمرا كران ير اب ق مره إه أن قرال ا
إررا كران قر م املرؤم ني -وما كان ق هلم إه أن قال ا حبب ا اعفر ل را-ح ت م إه أن قال ا

ويراا اخلرلف يف ام عراا يف )ب ، إذا  د ا إىل ا وحب  له لريح م بير  م أن دق لر ا( 
ل رررن امكثرررر دلرررى ال صرررمج إرررل دلرررى  هرررا ره وويررره  ،  يف ررن فت رررت م إه أن قرررال ا( 

علع ررع امكثررر دلررى الرفرر  م رره ، مررا ذكررر ه ويف )لرريع الرررب(  الرفرر  أ رره يررا ز دلررى
التلر  أد ررا ، لريع للحصرر ويف )ب كران داقبرة الررذدن أ رااوا السر ااج أن كرذب ا( 

 دلى ما يفة يف م فعه وا أدلم

(499) 

 ُشلَ َولِكْن َخِفيٌف َواْرَفِع ْالرِبه )َعمه( ِفيِهماَ َوُمَو)ٍِ ثِْقُلُه )َصـ(ـحه )ُشـ(ـلْ 

وال رلا ، ول رن الررب مرن ايفقرى( -في ما دع  في مرا دعر  )ول رن الررب مرن رمرن
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وه  دلى حذف م راف أي برر مرن ، في ما كما يفقرا يف )ول ن الشياطني كفروا( 
، مررن أو ررى ومرر ص مررن و ررى وقررر يفقرررا أ مررا لريترران كررأ زم و ررزم -ومرر ص-رمررن

ثقله أي    يفشردره ومع  الشلش  اخلفي  وه  حام من فاد     العا ر دلى 
يف حرررام ك  ررره لفيفرررا وإررررا لررر  بسررربمج كثررررب  هرررا ره يف القرررررن اجملمررر  دلي رررا حنررر  

وأاعرر ا ، ومررا و رري ا برره إبررراهيم( -يف م افرر -ذل ررم و رراكم برره-)وو رري ا اإل سرران
يف ، يف  ر ن( -و-د  رني-و-د  ر  هبرا-و-أد ا دلى التخفير  يف )د  ري م ا

   حبب ال ساا

(500) 

 وِِْن َواْرَفِع اخْلَْفَض بـَْعُد يف طََعاٍم )لَـ(ـدى )غُـ(ْصِن )َد(اَن َوَتَذلهلَ َوِفْديَُة نَـ 

قرااب  ف  وابن ذك ان دلى إفافة فردة إىل طعاا من عب لراال حردرر وقررااب 
اعمادة دلى أن طعاا برم من فردة أو دط  بيان ولقرب هذه القرااب من امف راا 

الذي ه دع رز ال رعي  درن  ير   رره أحبا  ق لره يفعراىل  يعل ا كالريصن الراين املتذل 
ب ذكرررر اخلرررلف يف اررر  مسررراكني ، )ودلرررى الرررذدن دطيق  ررره فردرررة طعررراا مسررراكني( 

وإفرا ه وك  من أفاف فردة إىل طعاا ا  مسراكني ومرن ل  ره أفرر  إه هشراما وا 
 أدلم

(501) 

 ِمْنُه النُّوُن )َعمه( َوَأِْبَلَ َمَساِكَْي َُمُْموعاً َولَْيَس ُمنَـوهانً َويـُْفَتُح 

مم دا حام أي دم يف حام ك  ه مم دا من الذدن دطيق  ه اادة دلى كر  
واحررر إطعرراا مسرر ني فعلررى اعمادررة إطعرراا مسرراكني وقرررااب البرراقني عإلفرررا  دلررى أن 
املرا  ودلى ك  واحر إطعاا مس ني كق له يفعراىل يف م فر  رلرر )فايلرروهم  را ني 

أي كررر  واحرررر مررر  م فرررإذا أفرررر  مسررر ني كررران م سررر حب ال ررر ن م ررر   م ررره ، يلررررب( 
م اف إليه وإذا ا  فتحت ال  ن من عري يف  دن م ه عري م صرف كق ا د  و   ري 
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وحركررة ال رر ن حركررة إدررراب دلررى القررراايفني والفررت  في ررا ه د صرررف دلمررة اعررر فلررم 
ري د  ررا عل صررمج ممت عررا ودقررام مي ررن التعبررري عل صررمج من ال لمررة مررروحبب ف رران التعبرر

 أ له الش ا أي كفاه وا أدلم

(502) 

 َونـَْقُل قـَُراٍن َواْلُقَراِن )َد(َواُؤاَن َويف ُتْكِمُلوا ُقْل ُشْعَبُة اْلِميَم ثـَقهلَ 

أحبا   قرر  حركررة اهلمررزب إىل السرراكن قبل ررا كمررا دفعرر  إررزب يف ال قرر  قرأهررا ابررن  
ط  ق له والقران ععر دلى قرران أي  قر  هرذدن كثري كذلأ يف ال    وال ق  ود

 -قرر ره-اللفهني أحبا  أن د ص دلى امل  ر واملعرف عللا ومن الة ما فيه اخلرلف 
يف م فعني يف   حبب القيامة وقر  ص دليه  احمج التيسري وعرريه ولريع هر  واحررا 

ومرا لرل  من اللفهني املرذك حبدن يف البيرت إه أن د ر ن قصرر مرا  للره ها التعردر 
م  ررا ولرر  أ رره قررام و قرر  قررررن كيرر  كرران أو كيرر  يرراا  وال  ل رران أدررم وأبررني ومررا 
أحلررى هررذا اللفرر  حيررث كرران م ي ررا أي ذو وي ررني حصرر  م رره بيرران القرررااب ب قرر  
حركرة اهلمررزب هبرن كثررري وظراهره أن  قرر  القرررن وهرر  قراايفره ويفلويفرره ويفعليمره  واا ملررن 

لرريكم مرن يفعلرم   رلى ا دليره و رلمقام ال ت  ا تعمله خملص من أمرا  املعا  
القررن ودلمه ب قرااب ابن كثري هذه حتتم  أن يف  ن من عب  ق  حركة اهلمرزب كمرا 
ذكر وحتتم  أن يف  ن من قر ت بل يتز أي اعت وم ه القرران يف احلر  و ر  درن 

دقررر م اإلمررراا الشرررافع  حبإررره ا أ ررره قرررام قررررأ  دلرررى إ اديررر  برررن قسرررط طني وكررران 
القران ا رم ولريع   مر ز و  دؤلرذ مرن قررأ  ولر  ألرذ مرن قررأ  كران كر  مرا قررئ 
قرر  ول  ه ا م للقررن مث  الت حباب واإلجني  قام وكان دقر م وإذا قررأ  القرررن د مرز 

قلررت والقررررن عهلمررز مصرررحب مررن قرررأ  كالشرر ران والريفررران ، قرررأ  وه د مررز القررران 
به املصرحب واخللف فيه أد را وذلرأ  لير  دلرى أن مرن  والذي يف   حبب القيامة املرا 

  د مررز  قرر  حركررة اهلمررز والتسررمية عملصررا حب كثررريب وا أدلررم وكمرر  وأكمرر  لريترران 
وحنررر  ذلرررأ واملررريم -ويف فأمتعررره-د رررزم-كررراخللف يف-ولت ملررر ا العررررب-فررراخللف يف
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حرررر   مفعررر م ثقررر  وبقررر  دليررره فرررت  ال ررراف   د بررره دليررره وكررران لررره أن دقررر م لشرررعبة
-يف ملررر ا املررريم ثقرررل أو ويف يف ملررر ا حرررر  لشرررعبة أثقرررل كمرررا قرررام يف  ررر حبب احلررر  ب

 فحركه لشعبة أثقل-ولي ف ا

(503) 

ــى اأَلْصــِل  ـــلهٍة َوْجهــاً َعَل ـــْن )ِحـ(ـــمى )ِجـ( ــوَت ُيَضــمُّ )َعـ( ــوٍت َواْلبُـُي وََكْســُر بـُُي
 َأقْـَبلَ 

ن لي مرر  بررني مررا لررل مررن ال ررلا يف دطفرره والبيرر   كمررا يفقرررا يف ق لرره والقرررا
-بير يف م-ها التعرد  وبني ما ه  فيه واخلا  م  را كحبب د ر ن معرفرة عإلفرافة حنر 

وكحبب د ررر ن   ررررب م صررر بة أو عرررري م صررر بة حنررر  )فرررإذا -بيررر   ال رررت-و-بيررر هتن-و
فرإذا  ر  ل را  لر م امل راف حترت ق لرره ، يف بير   أذن ا أن يفرفر ( - للرتم بير ك

قرر ه امل اف حتت ق له قران وه  ا كران حيسرن ذكرر اخلرلف  بي      ل ا  ل م
يف الرييرر ب والعيرر ن وشرري لا وييرر ب من البرراب واحررر وقررر ارر  ذلررأ ابررن ماهررر 
وعريه ه ا واع ا ال اظم يف  ر حبب املا ررب وام ر  فرم أوا ر  اعمير  من فعرل جيمر  

  أكثررررر دلررررى فعرررر م كفلرررر أ وفرررررو  وقلرررر ب ومررررن كسررررر ف يرررر  اليرررراا وقررررام الزيررررا 
ال حررر دني ه دعرفررر ن ال سرررر وهررر  د رررر البصرررردني حب يا يررررا م ررره لررريع يف ال رررلا 
فع م ب سر الفاا ذكر ذلأ يف   حبب ال ر حب وقرام أو دلرى ممرا دررم دلرى ير از ذلرأ 
أ رررأ يفقررر م يف حتقرررري درررني وبيرررت ديي رررة بييرررت ف سرررر الفررراا هاه رررا لتقردبررره مرررن اليررراا  

 يب ده قام ف مرا كسررب الفراا مرن ديي رة ك سر الفاا من فع م وذلأ مما قر ح اه 
وحن ه وإن   د ن من أب ية التحقري دلى هذا الر زن لتقردرمج احلركرة ممرا بعررها كرذلأ  
كسروا الفاا من يي ب وحن ها وق له وكسر بي   دع  كسر الباا ود م ير ال سر 
 ه يف اللفهني ويلة ا  يلي  كصبية ا   ت ووي ا متييز هلم أي هم أيلا ال ي

وجي ز أن يف  ن حاه من فاد  د م وجي ز أن د  ن مفعر ه حلمرى أي إر ا قررااهتم 
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عل م دن طعن من طعن يف ال سر ل  ن ال م ياا دلى ام ر  وجير ز أن د ر ن 
وي ا م ص ع بفع  م مر أي لذ وي ا وق له دلى ام   أقبل  رفة لل يره دلرى 

 ال ي ه كل ا عري ويه التمييز

(504) 

 تُـُلوُهْم بـَْعَدُه يـَْقتُـُلوُكُمو فَِإْن قـَتَـُلوُكْم َقْصُرهاَ )َشـ(ـاَع َواْْنَلَ َواَل تـَقْ 

)وه يفقررايفل هم د ررر املسرر ر احلررراا حررأ ، أي قصررر هررذه املفرراظ الثلثررة وهرر  
فقررااب املرر مرن قايفر  وقررااب القصرر مرن قتر  وه لرلف ، دقايفل كم فيه فرإن قرايفل كم( 

أي ه يفبرررراوهم بقتررر  وه قترررام حرررأ ، مرررن قتررر (  كرررذلأ )أ ررره-فررراقتل هم-يف ق لررره
أي فررإن قتلرر ا مرر  م أحرررا فرراقتل ا مرر  م ، دبررراوكم برره ومعرر  )فررإن قتلرر كم فرراقتل هم( 

أي فإن قتل ا بع  م دلى حذف م اف للعلم به كما  ريأة يف قررااب )وكرأدن مرن 
  أدلمأي فما وهن من   دقت  م  م وا،  ت قت  معه حببي ن كثري فما وه  ا( 

(505) 

 َوِِبلرهْفِع نـَِوِْنُه َفَل رََفٌث َواَل ُفُسوٌق َواَل )َحـ(ـقًّا َوزَاَن ُُمَمهلَ 

فل حبفث وما بعره مبترأ وعلرف     ه لربه وأفمر قب  الذكر من اخلررب يف  يرة 
 التألري ف   كق لأ يف  احبه زدرر واملعر     ره علرفر  أي ملتبسرا بره فيقررأ للبراقني بريرري
يف رر دن ملتبسررا بصرر حبب ال صررمج وهرر  الفررت  وقيرر  جيرر ز أن يف رر ن اهلرراا يف    رره فررمريا 

يففسريا له وأيفرى بق لره وه ، مب ما قرمه بشرض التفسري ويع  )فل حبفث وه فس ق( 
بعرررر ق لررره فسررر ق إقامرررة لررر زن البيرررت وإه فق لررره وه يررررام ه لرررلف يف فتحررره وه 

ذا كررران   ررررب وجيررر ز حبفعررره إذا كررررحب و ررر ز شرررأ أن ه دبررر  مع رررا ا  رررا دلرررى الفرررت  إ
املريادرب بني مرا يف ررحب مرن ذلرأ ففر  حنر  ه حر م وه قر ب إه جسرة أويره فعلرى هرذا 
يرراا  القرررااكن وإرررا عررادر أبرر  دمرررو وابررن كثررري فرفعررا امولررني دلررى أن املرررا  ال  رر  

السباب  د  ما وإن أيفيا بلف  اخلرب أي فل د   ن حبفث وه  اعماع وه فس ق وه 
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أو املعا رر  وأمررا وه يرررام ف رر  إلبرراحب حمرره أي قررر احبيففرر  املررراا يف زمررن احلرر  ويف 
م اقفررره بعرررر مرررا كررران اهلرررتلف فيررره برررني العررررب مرررن ال سرررن ووقررر ف بع ررر م بعرفرررة 

مرن حر  فلرم   رلى ا دليره و رلموبع  م  ز لفة ويف احلردث الصرحي  درن ال رت 
يفرره أمرره فاشرر ض درررا الرفررث والفسرر ق و  درفررث و  دفسررو لررر  مررن ذ  برره كيرر ا ولر

دررررذكر اعرررررام فرررررم دلررررى أن  ررررياقه يف اآلدررررة ملعرررر  رلررررر عررررري مررررا  رررربو لرررره الرفررررث 
والفس ق وه  ما ذكر ه وقررااب اعمادرة حتتمر  هرذا التفردرو أد را وحيتمر  أن د ر ن 

 قرااب اعمي  م  يا د ه واملرا  به خما مة الرفقاا واخلرا وامل احبدني وحيتم  هذا املع 
أيب دمرو أد ا ويف  ن دلى لرية مرن عرادر يف اإلدرراب فقرام ه حر م وه قر ب والرفر  
يف اآلدة أق ج م ه يف احل قلة لت رحب املرف ع قب  املفت ح وق له حقا مصرحب مؤكر لق له 
   رره علرفرر  وزان ممررل معطرر ف دلررى الفعرر  الررذي  صررمج حقررا أي حررو ذلررأ حقررا 

قرااب حلسن املع  الذي ذكر ه يف التفردرو برني الثلثرة وزان القاحبئ الذي إ  هذه ال
 وا ادلم

(506) 

ــْلِم )َأ(ْصــُل )ِر(ًضــى )َد(اَن َوَحــىته يـَُقــوَل الرهفْــُع يف الـهـلِم  َوفـَْتُحــك ِســَْي السِِ
 )أُ(وِِالَ 

فت  السرني وكسررها لريتران وقرر قررئ ، دع  ق له يفعاىل )ا لل ا يف السلم كافة( 
ام فام والقتام دلى ما  يأة يف ام فام وقير  ال سرر  عر  اإل رلا  هبما الذي يف

والفررت   عرر  اه تسررلا واملصرراحلة وهلررذا كسررر أكثررر القررراا ه ررا وفتحرر ا يف ام فررام 
والقتررام له رر حب معرر  اإل ررلا يف البقرررب فه رر حب معرر  املصرراحلة يف عريهررا ف رراف  وابررن  

كسرر الثلثرة وأبر  دمررو وابرن درامر وحفرص    كثري وال سا   فتح ا الثلثة وأب  ب رر
كسررروا يف البقررررب وحررررها وإرررزب فرررت  يف ام فررام وحررررها وأمرررا الرفررر  يف )حرررأ دقررر م 

فعلرى أتودر  أن الفعر   عر  امل ر  أي حرأ قرام الر ر م أو هر  ح ادرة ، الر ر م( 
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حررام مافررية والفعرر  إذا كرران كررذلأ ووقرر  بعررر حررأ حبفرر  وويرره ال صررمج أن د رر ن 
سرتقبل وإذا كران كرذلأ  صربته دلرى يفقرردر إىل أن دقر م أو كر  دقر م دلرى الفعر  م

 ما درف يف دلم ال ح  وا أدلم

(507) 

 َويف التهاء فَاْضُمْم َوافْـَتِح اْْلِيَم تـَْرِجُع األُُموُر )مَسَـ(ـا َنصها َوَحْيُث تـَنَـزهالَ 

وافررت  ييمرره  يفريرر  اممرر حب مبترررأ ومررا قبلرره لررربه أي ويفريرر  اممرر حب افررمم كاه
فيصررري الفعرر  مب يررا للمفعرر م من ا حبيع ررن والقرررااب املرررج دلررى يفسررمية الفادرر   

وحبي  ثلث    اا كان هزما أو متعراي و ا  صا ، كق له يفعاىل )ك  إلي ا حبايع ن( 
لرب رلر ل ير  اممر حب و صرا م صر ب دلرى التمييرز أي  را  صره هبرذا وحيرث يف رزه 

 ررا وحيررث يف ررزم يفريرر  اممرر حب أي حيررث يررراا يف دطرر  دلررى ظرررف حمررذوف أي ه
   حب القررن وا أدلم

(508) 

 َوِإُْثٌ َكِبرٌي )َشـ(ـاَع ِِبلثها ُمثـَلهثًا َوَغرْيَُُهَا ِِبلََباِء نـُْقطٌَة اْسَفلَ 

، القرااكن  عر  واحرر من مرا كررب فقرر كثرر وأاعر ا دلرى )أكررب مرن  فع مرا( 
باا بق له  قطة ا رفل احر ازا مرن التصرحي  والتقرردر هر  وقير الثا ية بق له مثلثا وال

ذا   قطة أ فل ا دلى حذف املبترأ أو التقردر هلرا  قطرة أ رف  دلرى حرذف اخلررب 
ولرر  أ رره قررام  قطررة عل صررمج ل رران حرراه مررن البرراا أي ذا  قطررة ب حررذف امل رراف 

  أدلموق له وعرييتا علباا أي دقرأ علباا وا، وأقاا امل اف إليه مقامه 

(509) 

 ُقِل اْلَعْفَو ِلْلَبْصِريِِ رَْفٌع َوبـَْعَدٌه أَلْعنَـْتُكْم ِِبخْلُْلِف َأمْحَُد َسههلَ 

قررر  العفررر  مبتررررأ وحبفررر  لرررربه أي ذو حبفررر  والعفررر  الف ررر  ه رررا وهررر  مرررا دسررر   
إلرايرره ويفقررردر ويرره الرفرر  الررذي د فق  رره العفرر  وال صررمج دلررى يفقررردر ا فقرر ا العفرر  



 -408- 

برني بررني يف ويرره ولريع مررن أ ررله يفسرر ي  ،  ر   يتررزب )مد ررت م(  وأإرر هرر  البررزي
اهلمزب ال احرب يف كلمة ففع  ما فعله إزب يف ال ق  يف ويه م ا يتزب مفت حرة بعرر 
مفت ح فقياأ يفس يل ا يعل ا بني بني كسأم فف  قراايفه ا  بني اللريتني وه   هرري 

 ال ق  كما  بو وا أدلمواوا يف ال    و ، كفؤا( -و-إبرام حفص يتزب )هزلا

(510) 

 َوَيْطُهْرَن يف الطهاِء السُُّكوُن َوَهاُؤُه ُيَضمُّ َوَخفها )ِإ(ْذ )مَسَا( َكْيَف )ُعـ(وِِالَ 

ولفررررا دعرررر  الطرررراا واهلرررراا والبرررراق ن وهررررم إررررزب وال سررررا   وأبرررر  ب ررررر فتح يتررررا 
  ومعرر   وشررر ويتا من السرر  ن م مررا يرراا مطلقررا ف ررره الفررت  وال ررم فررره الفررت

كلمررا  الرمررز أن هررذه القرررااب كيرر  مررا درر م يف أتودل ررا ف رر   ررامية حبفيعررة حمتملررة 
ل مردن ويتا ا قطاع الرا والريس  والقرااب املرج ظاهرب يف إحبا ب اهعتسام وأ ل ا 
دتط رررن فأ عمررت الترراا يف الطرراا أي حررأ دريتسررلن فتعررني إرر  القررراب املرررج دلررى 

  ررلى ا دليرره و ررلمالصررحي  درن أا  ررلمة أن ال ررت  هرذا املعرر  أد ررا ويف احلررردث
قرررام هلرررا إررررا د فيرررأ أن حتثررر  دلرررى حبأ رررأ ثرررل  حثيرررا  ب يففي ررر  دليرررأ املررراا 
فتط ردن ويف حبوادة فإذا أ ت قر ط ر  ألريه مسلم وأب   او  وال مرذي وقرام هرذا 
حررردث حسررن  ررحي  في رر ن مررن ق لرره حررأ دط رررن هبررذا املعرر  أو يف ررزم القرررااكن 
م زلرررة ايتماد مرررا ف أ ررره قيررر  حرررأ دط ررررن ودتط ررررن أي حرررأ جيتمررر  اممرررران ويترررا 
ا قطاع الررا واهعتسرام فأحرريتا ه د فر  بررلي  مرا لر  اعتسرلت قبر  ا قطراع الررا 

 فإن ذلأ ه دبي  ال طن ف ذا إذا ا قط  الرا و  يفريتس  وا أدلم

(511) 

 ُموا ُتَضاَرْر َوَضمه الرهاَء )َحقٌّ( َوُذو َجلَ َوَضمُّ ََيَافاَ )فَـ(ـاَز َواْلُكلُّ َأْدغَ 

، قرررأ إررزب دلررى مررا   دسررم فادلرره كيقررام فق لرره يفعرراىل )أن ه دقيمررا حرررو  ا( 
وه  برم اهشتمام كق لأ لفي  زدرر شرره -خيافا-د  ن بره من فمري التث ية يف
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عمادرررة يترررا فاخلرررا   عرررري الرررزويني مرررن الررر هب وامقررراحبب وحنررر  ذلرررأ ودلرررى قررررااب ا
جير ز أن ، اخلا فان وأن ه دقيما مفعر م بره واخلطراب يف ق لره يفعراىل )وه حير  ل رم( 

أ ررله ه يف رراحبحب  ،د رر ن لرر زوا  وأن د رر ن للرر ها وق لرره  رربحا ه )ه يف رراحب والرررب( 
ب سرررر الرررراا اموىل أو بفتح رررا مب يرررا للفادررر  أو للمفعررر م دلرررى الرررتلف يف يففسرررريه 

اآلدررة أ عمررت الررراا اموىل يف الثا يررة فمررن حبفرر  يعلرره لررربا وال رر   ررحي  املعرر  يف 
 عرر  ال  رر  ومررن فررت  ف رر   ررى اجنزمررت الررراا لرره ففتحررت هلتقرراا السرراك ني كق لررأ 

مرن دريفرر ( -وقررئ-هيفعه زدرا من املرعم  اكن ومثله يف املا رب )من دريفر م  م(
اا املشررر ب الثا يررة مررن دلررى ام رر  و  دقرررأ ه ررا يف رراحبحب فق لرره وفررم الررراا دعرر  الررر ، 

الرررراادن املرعمرررة واملررررعم في رررا وإررررا قرررام ال ررراظم وفرررم الرررراا و  دقررر  وحبفررر  الرررراا من 
القرااب املرج علفت  م ا حركرة ب راا فرل برر مرن اإللرلم إبحررج العبراحبيفني وق لره 
وذو يررل أي ذو يررلا عملررر أي ا  شرراف وظ رر حب ودررروج بفررت  اعرريم وكسرررها وذو 

برمررز وكررذا ق لرره يف رلررر رم دمررران وذو مررل من الرر او فا ررلة وه  عرر  يررل لرريع 
 ال او يف ذلأ كال او يف وح م  حاب دلى ما يفقرا يف شرح اخلطبة

(512) 

ُتْم ِمْن ِرِبً َوأَتـَْيتُمو ُهَنا )َد(اَر َوْجهاً لَْيَس ِإاًل ُمَبجهلَ   َوَقْصُر أَتـَيـْ

فالقصرررر  عررر  ، إذا  رررلمتم مرررا ريفيرررتم( يف  ررر حبب الرررروا وه رررا )، )ريفيرررتم مرررن حبع( 
فعلتم واملر  ع  أدطيتم ويف  احب فمري دع   دلرى وقصرر أيفيرتم ووي را متييرز أو حرام 
أو مفع م فع  م مر كما يفقرا يف ق له وي ا دلى ام ر  أقربل وا رم لريع فرمري 
 دعررر   إىل ال يررره واملب ررر  املررر قر دثررر  دلرررى قررررااب القصرررر للفرررا ملرررن داهبرررا وقررررأ  يف
حاشية ال سخة املقرواب دلى ال اظم حبإه ا إرا قام ليع إه مرب ل من قصرره مرن 
عب اجملررن ه مررن عب اإلدطرراا وإرررا دت رر  بتب يلرره مرر  يففسررري  ررلمتم عإللررلص 

 أي  املة وا أدلم، من امل ة واخلصاا من ق له  بحا ه )مسلمة ه شيه في ا( 
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(513) 

ــــْدُر َحــــرِِْك )ِمـ ــــُدْدُه َمعــــاً َق ــــوُهنه َواْم ــــُث َجــــا ُيَضــــمُّ ََتَسُّ (ـــــْن )َصــــَحاٍب( َوَحْي
 )ُشـ(ـْلُشلَ 

قرررحب مفعرر م حررر  ومعررا حررام مقرمررة أي حررر  قرررحب وقرررحب معررا أي أ مررا اث رران 
ودعر  علتحردرأ فرت  الررام ، ويتا ق له يفعاىل )دلى امل  ر  قررحبه ودلرى املقر  قررحبه( 

لريترران وق لرره مررن  ررحاب دتعلررو  حررذوف  م رره مطلررو وقرررااب البرراقني إب رر ا ا ويتررا
ذلأ افذوف حام من فاد  حر  أو مفع له أي رلذا له أو مرأل ذا مرن  رحاب 
أي م ق ه دن اادة ثقا  معروفرة  رحبة بع ر م لربعه ومتسر هن فادر  يراا أي 

وهرر  يف م فررعني ه ررا و لررث يف امحررزاب د ررم إررزب ، حيررث يرراا لفرر  )متسرر هن( 
مررن فادلررت  عرر  فعلررت أو هرر  دلررى -متا رر هن-املرريم فيصررريوال سررا   كاه وميررران 

عبه واملرا  به اعماع دلى القراايفني   خيتل  يف ذلرأ وإن التلر  يف معر  همسرتم 
وملسررتم يف  رر حبب ال سرراا واملا رررب دلررى مررا يفة والشلشرر  اخلفيرر  وهرر  حبمررز وهلررذا   

 رره ه دقيررر إه عملفرراظ درر هم أ رره يفقييررر للقرررااب وإن كرران في ررا يفشررردر يف السررني م
 ال افحة ه عملفاظ املش لة املع  وا أدلم

(514) 

ُبِل اْعَتلَ  ُهْم َغرْيَ قـُنـْ  َوِصيهًة اْرَفْع )َصـ(ـْفَو )ِحْرِميِِِه ِر(ضًى َويـَْبُصُط َعنـْ

و رررية مفعررر م احبفررر  واهلررراا يف حرميررره يفعررر   إىل لفررر  و رررية أو إىل الرفررر  الررررام 
حبفع ا دلى أ ا لرب مبترأ -و ية مزواي م-ترأ وحبفى لربه أحبا دليه احبف  و ف  مب

حمذوف أي أمرهم و ية أو دلى حذف م اف قبل ا أي أه  و ية أو ذوو و ية 
أو قب  املبترأ أي وح م الذدن دت ف ن و ية أو هر  مبتررأ لربهرا حمرذوف قبل را أي 

 ية وقرأ هؤها دلي م و ية وال صمج دلى املفع م املطلو وه  املصرحب أي د   ن و 
علصررا  والبرراق ن علسررني دلررى مررا ذكررره يف البيررت ، إه ق رربل )وا دقرربه ودبسررن( 
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اآلة وال لا يف ويه القراايفني حن  ما يفقررا يف الصرراض وق لره ودبصرن مبتررأ وادرتل 
لررربه أي ادررتل دررن املررذك حبدن عررري ق برر  وحسررن ق لرره ادررتل أن الصررا  مررن حررروف 

 ني ومن لال  ا  بني اللريتني وا أدلماه تعلا ملف الس

(515) 

ِْي َِبِقِيِهْم َويف اخْلَْلِق َبْصطًَة َوُقْل ِفيِهماَ الَوْجَهاِن قـَْواَل ُمَوصهلَ   َوِِبلسِِ

مبترأ حمذوف اخلرب أي دقرله املرذك حبون علصرا  أد را أي ، )يف اخللو بصطة( 
يف البقررررب أ ررره علسرررني ،  يف امدرررراف كرررذلأ وه لرررلف يف )بسرررطة( ،و )بصرررطة( 

إه مرا حبواه م ر  وعرريه مرن أ ره قرر يراا درن ، وه  )وزا ه بسرطة يف العلرم واعسرم( 
-دبصررن- فر  وال سررا   يف بعره الطرررق علصررا  وحبوج درن لررل  وابرن ذكرر ان يف

ال ي ررران الصرررا  والسرررني ومعررر  م  رررل م قررر ه إلي رررا وذكرررر يف التيسرررري  -بصرررطة-و
ام وحبوج ال قا  درن املفرن ه را علسرني ويف امدرراف اخللف دن لل  في ما ق

علصا  وقام يف عري التيسري وحبأدت ابن  او  قر حبوايتا دن أيب     دن ابن السرفر 
دررن املفررن علسررني وقرأهتمررا دلررى أيب الفررت  وأيب احلسررن ايعررا علصررا  و  دررذكر 

ص السني م   دن لل  عري السني ودن ابن ذك ن عري الصا  قام وحبوي دن حف
 والصا  في ما وعل ي ني قرأ  حلفص

(516) 

 ُيَضاِعَفُه اْرَفْع يف اَْلَِديِد َوهُهَنا )مَساَ ُشـ(ـْكُرُه َواْلَعْْيُ يف اْلُكلِِ ثـُقِِلَ 

 

(517) 

ــِْي َحْيــُث أَتــى  ُتْم ِبَكْســِر السِِ )َكـــ(ماَ )َد(اَر َواْقُصــْر َمــْع ُمَضــعهَفٍة َوقُــْل َعَســيـْ
 )ا(ْْنَلَ 

ه ررا ويف  رر حبب احلردررر ، ر )مررن ذا الررذي دقررر  ا قرفررا حسرر ا في ررادفه( دردر
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ويه الرف  اه ت  اف أي ف   د ادفه أو د  ن معط فا دلى دقرر  وويره ال صرمج 
أ ررره يررر اب اه رررتف اا ف صرررمج عن م رررمرب بعرررر الفررراا وابرررن درررامر وابرررن كثرررري شرررر ا 

ني يف ال  مّل ثقرل كمرا  احب للعني يف اي  هذا اللف  كيفما  احب وذلأ مع  ق له والع
وكررذا م ررعفة يف رم دمررران يف ق لرره ، د ررعفه ل ررم( -د ررع  هلررا-حنرر  )د ررع  هلررم

ويتررا لريترران فرراد  وفررع  واحررر ودرر  بق لرره واقصررر حررذف ، )أفررعافا م ررادفة( 
ه ررا ويف  رر حبب القتررام قرررااب  فرر  ، املرر  والبرراق ن عملررر ويفيرر  العررني )ودسرريتم( 

 فرر ي هرر  لريررة أهرر  احل رراز د سرررو ا مرر  امل ررمر لا ررة عل سررر قررام أبرر  ب ررر اإل
قلرررت وعقررر  امفعرررام امل از رررة ، والفررت  هررر  ام ررر  وقرررام أبررر  دلررر  وعررريه يترررا لريتررران 

وأثررر  -حبميرررتم-و-حبمرررى-و-أيفيرررتم-و-أيفرررى-لعسرررى ه خيتلررر  حالررره مررر  امل رررمر حنررر 
مرن بق لره  را شر ره أي شر ر العلمراا لره ف ر  -في رادفه-ال اظم حبإه ا دلى حبف 

 عب إفافة املصرحب إىل املفع م

(518) 

 ِدفَاُع ِِباَ َواَلَْجِِ فـَْتٌح َوَساِكٌن َوَقْصٌر )ُخـ(ـُصوًصا َغْرَفًة َضمه )ُذ(و ِوالِ 

ه ا ويف   حبب احل  والفت  يف الرام والس  ن يف ، أحبا  )ول ه  ف  ا ال اأ( 
تبرررت كتررراع أو الفرراا والقصرررر حرررذف املررر  وهررر  مصررررحب  فرر  و فررراع كرررذلأ مثررر  ك

قرام أبر  ذلدرمج ف مر  برني ، أي قرتل م ا -قرايفل م ا-مصرحب  اف   عر   فر  حنر 
وأحبا  ذو فرت  ، وإذا امل ية أقبلرت ه يفررف (  )ولقر حر ت عن أ اف  د  م، اللريتني 

وقصر وهلذا يف  ن بي  ما ق له و اكن ف أ ه قام مفتر ح  راكن مقصر حب ولص  را 
علفررت  املصرررحب ، يف  رر حبب احلرر  )عرفررة( ، ن ا دررراف ( مصرررحب ويفة اخلررلف يف )إ

وعل ررم املريررروف وذو وها عملررر أي ذو  صرررب لل ررم أي فررمه مررن هررذه  ررفته وا 
 أدلم

(519) 
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 َواَل بـَْيَع نـَوهْنُه َواَل ُخلهٌة َواَل َشَفاَعَة َواْرفـَْعُهنه )َذ(ا )أُ(ْسَوٍة َتلَ 

عرري ، كما  ربو يف )فرل حبفرث وه فسر ق( أي متأ يا  ن  بو وال لا في ن  
أن الرف  ه ا يف الثل  وب يف اث تني والذدن حبفع ا ه ا فتح  ب وعلع ع وال ف  ه ا 

 لرب حمه وب  فى  ع  ال    وا أدلم

(520) 

لَ  َراِهيَم َوالطُّوِر ُوصِِ  َواَل َلْغَو اَل أَتْثِيَم اَل بـَْيَع َمْع َواَل ِخَلَل ِبِِبـْ

يف   حبب الطر حب و)ه بير  فيره ، وكذلأ اخللف يف )ه لري  في ا وه أتثيم(  أي
 يف   حبب إبراهيم دليه السلا، وه للم( 

(521) 

لَ   َوَمدُّ َأانَ يف اْلَوْصَل َمْع َضمِِ ََهَْزٍة َوفـَْتٍح )َأ(َتى َواخْلُْلُف يف اْلَكْسِر )بُـ(ـجِِ

كل ررم دثبررت عملرر  يف ،  إه  ررذدر( إن أ  -أ  أقرر  م ررأ مرراه-دردررر )أ  أحرر 
ال ق  وأثبت ا يف ال     ف  وحره وحرذف ا يف ال  ر  هر  الفصري  وقرام اإل فر ي 

، (  )ف ير  أ  وا تحرا  الق افيرا، وإثباهتا لرية بعره بر  قريع وحببيعرة قرام امدشرى 
ولررص  فرر  عإلثبررا  مررا بعررره يتررزب ، (  )أ   رري  العشررريب فررادرف ين، وقررام اآللررر 

 رررم مة أو مفت حرررة وفيمرررا بعرررره يترررزب م سررر حبب لرررلف درررن قرررال ن واملشررر  حب د ررره م
احلذف وه  ثلثة م اف  يف امدراف والشعراا وامحقاف وه للف يف قصر حن  

 )أ  لري م ه( وا أدلم

(522) 

 الَ َونـُْنِشُزَها )َذ(اٍك َوِِبلرهاِء َغرْيُُهْم َوِصْل يـََتَسنهْه ُدوَن َهاٍء )َشـ(ـَمْردَ 

  شررزها علررزاي مررن ال شررز وهرر  الرفرر  دعرر  يفركيررمج العهرراا بع رر ا دلررى بعرره 
-و-وذا  مع اه واف  بني من ذكت ال احب أي اشتعلت أو من ذكا الطيمج إذا فراح

علررراا حنيي ررا مررن أ شررر ا املرر يفى أي أحيرراهم ف رر  م افررو لق لرره يفعرراىل )قررام -  شرررها
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قررام حباا عهلمررز كسررا ر احلررروف مررن حنرر  ود، مررن حيررا العهرراا وهرر  حبمرريم قرر  حييي ررا( 
ايا وحاا وطاا وفاا وهاا وأل اهتا اليت دلى   حبهتا لطا وأما اليت دلى   حبب الزاي 

فإن قلت من أدن دعلم من  هم هذا ، فآلر ا  ا ايا يف اللرية الفصيحة وه  الزاي 
اقني علررراا البيررت أن القرررااب اموىل علررزاي امل ق طررة قلررت مررن ي ررة أ رره بررني قرررااب البرر

امل ملررة وقررر لفرر  عموىل وه مي ررن أن دصررح  الررراا إه علررزاي إذ لرريع ل ررا حرررف 
فإن قلرت فلقا ر  أن دقر م لعلره ابتررأ ال لمرة عمل ملرة ، دلى   حبهتا يف اخلن عريها 

قلت قرر يفقررا ير اب هرذا وهر  أ ره ادتمرر يف ، ب قام وعلزاي عريهم دع  امل ق طة 
  يف لرية الزاي وهلرذا ا رتري  اممرري أبر   صرر برن مراك ه يف  ذلأ دلى ما ه  امفص

كترررراب اإلكمررررام يف فرررربن ام رررراا بلفرررر  الررررزاي والررررراا وه دقيررررر برررر قن وه إيتررررام 
للمريادرب بي  ما يف اخلن وعريه من املص فني وعرريه مرن املصر فني دقيرر ذلرأ زاي ب يف 

ف اهلاا حلمزب وال سا   أي إذا و لت ا  ا بعرها فاحذ-دتس ه-ق له و  ، البيان 
لثب هترا يف حب رم املصرح  وويره حرذف ا ،  ون عرييتا وأمرا يف ال قر  فثبايفره لل مير  

يف ال  رر  أ ررا هرراا السرر ت وهررذا ح م ررا وويرره إثباهتررا يف ال  رر  أ رره و رر  ب يررة 
ال ق  إن قل ا إ ا للس ت أو دقام ه  من أ   ال لمة و ر  ت لل رزا ومعر    

لسرر  ا  وأ رر   رر ة  رر  ة فمرر  م مررن دصررريرها دلررى ذلررأ فيقرر م   يفريررريه ا، دتسرر ه 
  ي ة ودق ل ن  ا ت ويف اعم     ا  وم  م من دق م  ا يت و ر ية و ر  ا  
فررررل يفة عهلرررراا فقرررررااب احلررررذف مررررن هررررذه اللريررررة وقرررررااب اإلثبررررا  مررررن اللريررررة اموىل 

 ررا والشررمر م اخلفيرر  وهرر  حررام مررن دتسرر ه م رره لرر  لررذف اهلرراا والشررمر م أد
 ال رو في  ن حاه من ال مري املرف ع يف    وا أدلم

(523) 

َوِِبْلَوْصـــِل قَـــاَل اْعلَـــْم َمـــَع اْْلَـــْزِم )َشـ(ــــاِفع َفُصـــْرُهنه َضـــمُّ الصهـــاِد ِِبْلَكْســـِر 
لَ   )فُـ(ـصِِ
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قام ادلم مبتررأ وشراف  لرربه أي هر  ذو شرف  عل  ر  مر  اعرزا أي ار  برني 
ره دلررى أ رره فعرر  أمررر أو د رر ن معرر  شرراف  مررن الشررف  يتررزب ال  رر  مرر  إ رر ان رلرر

- عررر  الرررزاي ب م ررره زا  دلرررى مرررا يفقررررا مرررن أفعرررام اممرررر حنررر  )فرررا هر إىل طعامرررأ(
أي ادلررم  ررا داد ررت قرررحبب ا دلررى مررا   ، )وا هررر إىل العهرراا( -)وا هررر إىل إرراحب (

، قرررام  رررحيم يفعرررادن واآلمرررر لررره هررر  ا يفعررراىل وجيررر ز أن د ررر ن هررر  رمررررا  فسررره كمرررا 
في ر ن م افقرا لقررااب اعمادرة عإللبراحب درن  فسره ، (  )دمريب و ع إن   ز  عرا اي

فررإن قلرررت مرررن أدرررن دلررزا إذا كا رررت يترررزب قطررر  أن يف ررر ن ، ف رر  هبمرررزب القطررر  والرفررر  
قلت م ه فع  أمر من ثلث  ف مزب قطعه علفرت   ر اا وقر  ، مفت حة ه م م مة 

أ عممرر ووقر  دلرى قرام ابتررأ هبمرزب م سر حبب وكران دلى قام أو و رل ا هبرا ومرن قرر 
يف  رر حبب طرره فقررام وفررم يف ، د بريرر  أن دبررني ذلررأ كمررا بررني ال ررم يف لفرر  )اشررر ( 

ابترا عريه ول  بي ه ملذ فره وه  الفت  لقرااب الباقني ودر  عل  ر  اإليفيران هبمرزب 
رااب املرج ول  ال    ويع  رلرا دلم مزوما ليؤلذ فر اعزا د ره وه  الرف  للق

لف  م ف  اعزا علسر  ن للرزا أن يف ر ن القررااب املررج علفرت  وقرر  همرت بررم 
هذا البيت فاما إليه البيت الذي فيه لل  حبب ب يف بيتني دت م ان إد اح القراايفني 
يف قررام ادلررم ودتررألر بيررت ويررزاا بعررريتا وه د ررر ذلررأ فررإن حببرر ب مقرمررة يف الررتلوب 

ب سرررر شرررفا واكسرررر  و ررر  يترررز قرررام ادلرررم مررر  اعرررزا وابتررررا)، دلرررى أكل رررا فقلرررت 
، دلرررى الراه رررا واملرررؤم ني  رررركل(  )وفرررم لبررراق وافتحررر ا فرررم حببررر ب، فصررررهن فيصرررل( 

و رهن عل م وال سر لريتان ومع اه اإلمالة والتقطير  دقرام  راحبه دصرريه ودصر حبه يف 
عر  ال رم بقررااب أي برني م، املع يني وقي  ال سر للقط  وال م لإلمالة وق لره فصرل 

ال سررر من ال سررر مررتمحه للتقطيرر  د ررر بع رر م وال ررم حيتمرر  التقطيرر  واإلمالررة 
 وا أدلم

(524) 

ُثمـاَ ُأْكُلَهـا )ِذ(ْكـراً َويف اْلغَـرْيِ )ُذ(و  َوُجْزءًا َوُجْزٌء َضمه اإِلْسَكاَن )ِصـ(ـْف َوَحيـْ
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 )ُحـ(ـلَ 

 صر ب م ره هر  الرذي يف أي ويزا امل ص ب وعرري امل صر ب وإررا قررا ذكرر امل
ف ران هر  ام ر  ،   حبب البقرب يف ق له يفعاىل )ب ايعر  دلرى كر  يبر  مر  ن يرزأ( 

وإرررا حرراف  دلرى لفرر  امل صرر ب ه ررا ، وأيفبعره مررا لرريع   صر ب حنرر  )يررزا مقسر ا( 
 ون  ررررراض وقررررران وبيرررر   كمررررا يفقرررررا م رررره اكتفررررى يف يفلررررأ ب رررربط ا برررررل م ها 

يتزأ ه ا بتعررا  اللفهرني املختلفرني لطرا ملرا   أت  ها التعرد  في ا ولل ها م  ا وا
وقرر يفقررا البحرث فيره يف عب -شري ا-و-شر ا-التعرد  يف واحرب م  ما ف   مثر 

وق لرره  رر  أي اذكررره أي  رر  فررم اإل رر ان في مررا وقررر  رربو أن ،  قرر  احلركررة 
  مثرر  هررذا فيرره لريترران ال ررم واإل رر ان وق لرره حيثمررا أكل ررا أي وحيثمررا أكل ررا م يرر  
-فصرر  فررم إ رر ا ه أد ررا ملرررل م الررذام مررن ذكرررج حنرر  )فآيفررت أكل ررا فررعفني(

مصررررحب مرررن معررر   ررر  من ال ا ررر  ذاكرررر أو ، )أكل رررا  ا رررم وظل رررا(و) ذكررررج( 
، د  ن يف م ف  احلام أي    ذاكرا أو مذكرا أو مير  الرذكرج أو هرذه ذكررج 

 دصررر  إىل فرررمري وق لررره ويف الريرررري دعررر  يف عرررري أكل رررا ممرررا هررر  مرررن لفهررره إه أ ررره  
ر  بع ر ا دلرى بعره يف امكر ( -)خمتلفرا أكلره(-املؤ ث حن  )أكر  جرن( ، )و ف مّل

زا  مع م أب  دمرو دلى ال م خلفرة هرذا وثقر  مرا فيره فرمري املؤ رث وذو حرل لررب 
مبترإ حمرذوف دتعلرو بره يف الريرري أي وال رم يف عرري ذلرأ ذو حرل أي  راحمج زد رة 

 وحلية وا أدلم

(525) 

َوٍة يف اْلُمْؤِمِنِْي َوهُهناَ َعَلى فـَْتِح َضمِِ الراِء )نَـ(ـبِِْهُث )ُكـ(ـفِِلَ َويف رُ   بـْ

والفرررت  وال رررم يف الرررراا ، )ورود ايترررا إىل حببررر ب( -دردرررر ق لررره )كمثررر  ي رررة بربررر ب(
لريتان ودقام أد ا ب سر الراا وكفل ا  كاف  وه  ال امن والذي دع م عريه وكر  

 مهبه دن طالمج العلم ولر
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(526) 

ْد تـََيمهُموا َوََتَء تـََوِفه يف النَِِسا َعْنُه ُُمِْملَ   َويف اْلَوْصِل ِلْلبَـزِِيِِ َشدِِ

ممررل حررام مررن ال ررمري يف شررر  أو مررن اهلرراا يف د رره وهرر  مررن أارر  إذا أيفررى 
ععمير  وق لره يف ال  رر  من قررااب البررزي هرذه ه مت ررن يف ال قر  م رره دشرر  الترراا 

ذه ال لررررم اآلة ذكرهررررا واحلرررررف املشررررر  معرررررو  حرررررفني أوهلمررررا  رررراكن يف أوا رررر  هرررر
واهبتراا بساكن عري مقروحب دليه فخص التشردر لالة ال    لتتص  التاا  ا قبل ا 
وهررذا التشررردر إرررا هرر  إ عرراا كا يف مثل ررا من هررذه امل افرر  الرريت وقرر  التشررردر يف 

 الترراا الرريت مررن  فررع ال لمررة فررأ عم أوا ل ررا هرر  أفعررام م رراحبدة أوهلررا كا امل رراحبدة ب
البرررزي اموىل يف الثا يرررة وعرررريه حرررذف إحررررج التررراادن يفيفرررا ب هرررذه الترررااا  دلرررى 
، ثلثررة أقسرراا م  ررا مررا قبلرره متحررر  كالررذي يف ال سرراا )إن الررذدن يف فرراهم املل  ررة( 

فالتشررردر يف هررذدن القسررمني ، وم  ررا مررا قبلرره حرررف مررر مثرر  )وه يفيممرر ا اخلبيررث( 
فتمررر ،  ابررة( -مثرر - غ إذ   جيتمرر   رراك ان دلررى عررري حررريتا فررإن )وه يفيممرر ا ررا

ف رذا يف ، املر  لرذلأ والقسرم الثالرث مرا قبلره  راكن  رحي  حنر  )هر  يفربصر ن( 
إ عامه ا  بني الساك ني دلرى عرري حرريتا و ريأة ال رلا دليره ومرن املصر فني مرن 

واحب  يف أحرر وثلثرني م فرعا برل دذكر هذه التااا  يف عب اإل عاا وهذا التشردر 
لررلف دررن البررزي ولرره م فررعان خمتلرر  د رره في مررا  رريذكريتا بعررر الفرررا  مررن املتفررو 
دليه له وقر قام م ر  يف التبصررب وقرر حبوج درن البرزي أ ره شرر  هرذا ومرا كران مثلره 
يف اي  القررن قام واملع م دليره هرذه امل افر  بعي  را وقرر ذكرر ال راظم م  را يف هرذا 

 ت م فعني ب ألذ يف ذكر الباق  فقامالبي

(527) 

َعاُم ِفيهاَ فـَتَـَفرهَق ُمثِِلَ   َويف آِل ِعْمَراٍن َلُه اَل تـََفرهُقوا َواألَنـْ

ولفر  بره ، )فتفرق ب م دن  ربيله( -دردر )وه يففرق ا واذكروا  عمة ا دلي م(
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،  لرره )لتعرراحبف ا( دلررى  ررفة قرررااب البررزي لرره علتشررردر و  دلفرر  بريررريه دلررى ذلررأ إه ق
وه  مم ن قراايفه دلى حبوادة البرزي ودلرى عريهرا وفادر  مرثل فرمري دا رر دلرى البرزي 
دعرر  مثلرره أي أح ررره لررأ وأظ ررره وه يففرقرر ا مثرر  وه يفيممرر ا والترراا يف فتفرررق بعررر 

 متحر  ف   هذا يفشردره مستقيم

(528) 

 ى َثَلَثَ يف تـََلقهُف ُمثهلَ َوِعْنَد اْلُعُقوِد التهاُء يف اَل تـََعَاَونُوا َويـَْروِ 

مرررثل اررر  ماثررر  مرررن قررر هلم مثررر  برررني دردررره إذا قررراا وهررر   عرررت ثرررل  أي حبوج 
التشررردر يف ثررل  متشخصررا  مررن لفرر  يفلقرر  وذلررأ يف امدررراف وطرره والشررعراا 

 وكل ا بعر متحر  وه يفعاو  ا مث  وه يفيمم ا

(529) 

 رًا تـََلظهى ِإْذ تـََلقهْوَن ثقِِلَ تـَنَـزهُل َعْنُه َأْرَبٌع َوتـََناَصُروَن انَ 

ويف الشعراا م فعان )دلى مرن يف رزم الشرياطني ، يف احل ر )ما   زم املل  ة( 
، ويف الصررافا  )مررا ل ررم ه يف ا رررون( ، ويف القرررحب مررن )ألرر  شرر ر يف ررزم( ، يف ررزم( 

مثررر  وه يفيممرررر ا والثررراين مررررن يف ررررزم يف  ،فالرررذي يف احل ررررر )ومرررا ل ررررم ه يف ا رررررون( 
لشرررعراا بعرررر متحرررر  فتشرررردر هرررذه الثلثرررة ييرررر وأمرررا اموم يف الشرررعراا والرررذي يف ا

فممت ررر  ذلرررأ في رررا م رررا بعرررر  ررراكن قرررام م ررر  ، القررررحب ) حبا يفلهرررى(و)إذ يفلق  ررره( 
وقرررر ع اإل عرررراا يف هررررذا قبرررري   ررررعمج وه جييررررزه ايرررر  ال حرررر دني إذ ه جيرررر ز املررررر يف 

لقرراا فيره إ ره إلفراا ولريع إب عراا قام وقرر قرام بعره ا، الساكن الذي قب  املشر  
 وهذا أ    قليل من اإل عاا من اإللفاا ه يفشردر فيه

(530) 

 َتَكلهُم َمْع َحْريَفْ تـََولهْوا ِِبُوِدهاَ َويف نُورَِها َوااِلْمِتحَاِن َوبـَْعَدالَ 

يف م فعني أحريتا يف أوهلا )فإن -يف ل ا-يف ه   وفي ا، دردر )ه يف لم  فع( 
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، واآللر يف قصة دا  ويف ال  حب )فرإن يف لر ا فإررا دليره مرا إر ( ، إين ألاف( يف ل ا ف
والبررر اق  يف إ عام رررا -وه يفيممررر ا-فق لررره ه يف لرررم مثررر ، ويف املمتح رررة )أن يف لررر هم( 

يراا أد را مشرر ا بعرر حررف ه -يف لر ا-ا  بني  اك ني ب قام وبعر ه دع  لفر 
 ب ذكر م ا ه فقام

(531) 

  أَْيًضا ُثُه ِفيَها تـََناَزُعوا َترَبهْجَن يف اأَلْحَزاِب َمْع َأْن تـََبدهالَ يف األَنـَْفالِ 

ويف القرررن عرري ذلررأ مرن لفر  يف لرر ا و  ، دعر  )وه يف لر ا د ره وأ ررتم يفسرمع ن( 
والرذي يف ، دشر  م ه ما  حن  ما يف   حبب املا رب )فإن يف لر ا فرادلم أررا دردرر ا( 

)فرإن ، وكرذا الرذي يف رلرر بررااب ، فإن ا ه حيمج ال افردن( رم دمران )فإن يف ل ا 
حيتمررر  الررر ي ني ول رررن   درررذكر يف الترررااا  املشرررر ب ويف ، يف لررر ا فقررر  حبسررر  ا( 

وه -ف ررررذه الثلثررررة مررررن قبيرررر ، )وه يفررررربين( -ام فررررام أد ررررا )وه يف ررررازد ا فتفشررررل ا(
اك ني ف رذه يفسرعة م افر  فمرن قبير  ايتمراع السر، وأما )وه أن يفبرم هبرن( -يفيمم ا

 ب ذكر العاشر فقام

(532) 

 َويف التـهْوبَِة اْلَغرهاِء َهْل تـََربهُصوَن َعْنُه َومَجُْع السهاِكَنْْيِ ُهَنا اْْنََلى

قام الشيا وق لره وار  السراك ني أحبا  بره واع را للسراك ني يف الر هم ه را اجنرل 
ا وهرر   ا يررة م افرر  فررذكرها أي ا  شرر  وذهررمج من ا ق ررااه يف الرر هم وقرر  هاه رر

-)دلررى مررن يف ررزم(-)إذ يفلق  رره(-فررإن يف لرر ا يف هرر   ويف ال رر حب )فررإن يف لرر ا(-وإن يف لرر ا
)أن -وبقر  دليرره اث رران )أن يفبرررم هبررن(، )هرر  يفربصرر ن( -)شرر ر يف ررزم(-) حبا يفلهرى(
وإررررا هررر  دشررررب يف هرررذا البيرررت -أن يفبررررم-وذكرهرررا عرررريه يفسرررعة فأ رررقن، يف لررر هم( 

بله واحرب ويف ك  واحرب من البيتني قبل ما أحببعة وقر بي ا كل يف واحرب ويف الذي ق
قلرت دلرى هرذا املعر  حيتمر  ، قام أو د  ن ق له ه را أي يف هرذه القررااب ، م فعه 
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أن د  ن ال اظم أشاحب إىل دسر هذه القرااب ودررا حتقرو ال طرو علتشرردر مر  وير   
ر عب اإل عرراا ال برررري أي السرراكن الصررحي  قبرر  التررراا كمررا أشرراحب إىل ذلرررأ يف رلرر

ا  شرر  أمررره وعن دسررره وظ ررر يفعررذحبه ودلررى ال يرره اموم د رر ن املعرر  أن امل افرر  
الرريت دلررزا مررن يفشررردرها اعمرر  بررني السرراك ني قررر ذكررر  فيمررا يفقرررا وفررر  م  ررا ه ررا 
وليع دف م من ذلأ أ ه ذكرها مريفبة ب  يففرق ذكرها يف أث اا امل اف  ول لمره هرذا 

 يأة ذكرها بعر شررح بيترني رلرردن ب مترم ذكرر الترااا  و  دبرو إه مرا فا رب يليلة 
 ه  بعر متحر  أو حرف مر فقام

(533) 

َلُه اَْلَاَء َوصهلَ  ُوَن َعْنُه تـََلههى قـَبـْ  ََتَيـهَز يـَْرِوي ُثُه َحْرَف ََتَريه

مرن وه مي ر  يفشرردر التراا ، )فأ ت د ره يفل رى( -)ملا يريون(-دع  )يف ا  متيز(
 لة اهلاا يف د ه ب او دلى أ له ب  دص  ودشر  فيق  التشردر بعر حرف مر هر  

ف ررذا معرر  ق لرره قبلرره اهلرراا و ررل أي و رر  اهلرراا برر او -وه يفيممرر ا-الرر او فيبقررى مثرر 
ومتررم ال رراظم البيررت بررذلأ زاي ب يف البيرران ل فررا مررن يفررر  الفطررن لررذلأ كمررا أ رره درر   

ر بق م ال اظم و  دصل ا هرا م رمر قبر   راكن ودسته -لعلمه الذدن-الصلة يف حن 
وقر يفقرا الفرق بي  ما يف   حبب أا القررن يف شرح ق له ومن  ون و   فم ها قب  

يف الة مرا قبلره حررف -د ه يفل ى- اكن ويف أوم عب هاا ال  ادة وقر ذكر م  
 مر ول ه الصلة لعره يف الة ما قبله متحر  وا أدلم

(534) 

 راِت التهاُء يف لِتَـَعارَُفوا َوبـَْعَد َواَل َحْرفَاِن ِمْن قـَْبِلِه َجلَ َويف اَْلُجُ 

ف رررذان م فرررعان كررر  واحرررر ، )وه يف رررابزوا ( -دردرررر ق لررره يفعررراىل )وه  سسررر ا(
وال رر  يف  رر حبب احل رررا   -وقبا رر  لتعرراحبف ا-م  مررا بعررر لفرر  وه ويتررا مررن قبرر  ق لرره

إن اير  امبيرا  دقيرر في را ع را د ره وق له يل ليع برمز لر حب  ف ر  مر هم ذلرأ فر
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أولره ودرروج فريف م درر   ذلرأ إىل البرزي وكرر  بيرت لرل مرن شرر ا مرن ذلرأ   د ررن 
فيره مررا در هم حبمررزا م ره مررر  يفعرررا  امل افر  في رر ن القيرر فيمررا بعررها شررامل لل ميرر   
كق لرررره يف لررررم يف ام فررررام البيتررررني فررررإن اعميرررر  يفقيررررر بق لرررره يف البيررررت اآللررررر )هرررر  

د رره فررإن قلررت ف ررذا البيررت أد ررا قررر يفقيررر يف البيررت بعررره مررن ق لرره د رره ،  ن( يفربصرر
دلررى وي ررني قلررت يف رر ن اهلرراا يف د رره دا رررب دلررى مرررل م يررل فاإلد رراا عق لالرره 
، ملف ما يفقرا فإ ه   دسربقه مرا در هم الرمرز بره وال رمري يف يرل لق لره )لتعراحبف ا( 

دلي مررا ف ررذا رلررر ال لمررا  املعرررو ب أي كشرر  دررن احلرررفني اللررذدن قبلرره برهلترره 
أحرررا وثلثررني املشررر ب للبررزي بررل لررلف م  ررا  رربعة بعررر متحررر  وأحببعررة دشررر بعررر 
حرررف مررر ودشرررب بعررر  رراكن  ررحي  والررذي قبلرره حرررف مررر م رره واحررر بعررر الرر او 

وثلثررة دشرر بعرر املرر  ب ذكرر لره م فررعني رلرردن التلر  د رره  -د ره يفل رى-وهر 
 في ما فقام

(535) 

لَ وَكُ  ُتْم ََتَنـهْوَن الهِذي َمْع تـََفكهُهوَن َعْنُه َعَلى َوْجَهْْيِ فَافْـَهْم ُُمَصِِ  نـْ

يف ال اقعة ، )فهلتم يفف   ن( ، يف رم دمران ، دع  )ولقر ك تم مت  ن امل  ( 
فرإن ، وه يفيممر ا -فيبقى من قبير ، ودص  امليم قب  ذلأ كما يفقرا يف )د ه يفل ى( 

دلى  لة امليم قلت ه حاية إىل ذلرأ فإ ره معلر ا مرن م فرعه  قلت   د ص ال اظم
ملا احتي  إىل ذلأ كما  ربو وهلرذا   درذكر يف ، ول    د ص دلى  لة )د ه يفل ى( 

التيسررر  ررلة شرر ا مررن ذلررأ ايف رراه دلررى مررا دلررم مررن مذهبرره ومررن املشررتريلني هبررذه 
وذلررأ وهررم م رره القصرريرب مررن دهررن أ رره ه  ررلة يف امليمررني لعرررا  ررص ال رراظم دلي ررا 

وال اظم وإن   دصرح علصلة فقر ك  دن ذلأ بطردو لطي  ملن كان لره لرمج وف رم 
مستقيم وذلأ أ ره لر    يف رن ه را  رلة م ج التشرردر إىل ار  السراك ني دلرى عرري 

وكان من هرذه العبراحبب ، وا  الساك ني ه ا اجنل ، حريتا وقر قام ال اظم فيما قب  
يم يفصرردقا لق لره إن ايتمراع السراك ني قرر ا ق رى د رر ق لره وي   الصلة يف هذه امل
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ومرررا أ حبي مرررا ويررره اخلرررلف يف يفشرررردر هرررايفني التررراادن وليرررت ، )قررر  هررر  يفربصررر ن( 
اخللف كان د ر وي   الساك ني وإىل مث  هذه الررقا و واملعراين أشراحب بق لره فراف م 

م ودررا حمصل أي يف حرام حتصري  واشرتريام ولرث و رؤام ه يف حرام كرلم ومرل
 احتفام واحلمر ا دلى ك  حام

(536) 

ــْتٌح )َكـ(ـــَما )َشـ(ـــَفا َوِإْخَفــاِء َكْســِر اْلَعــْْيِ )ِصـ(ـــيَغ )بِـ(ـــِه  ــا َمعــاً يف النُّــوِن فـَ نِِعمه
 )ُحـ(ـلَ 

والرذي يف -إن يفبروا الصرقا  ف عما ه -معا دع  ه ا ويف ال ساا فالذي ه ا
وكرذلأ حيرث ذكرر ال راظم معرا فرإن مع راه أن -هإن ا  عمرا دعه رم بر-  حبب ال ساا

هررذا احلرررف يف م فررعني أحررريتا أو كليتررا يف هررذه الصرر حبب كمررا قررام معررا قررر حررر  
فإن كان احلررف يف أكثرر مرن م فرعني   دقر  معرا بر  دقر م حيرث أيفرى أو ايعرا أو 
 ال   وحن  ذلأ ول  قام معا يف الزا ر دلرى اهث رني ل ران  را ريا يف اللريرة وقرر  ربو
يفقردره يف عب اهلمز املفر  ول  ه فرق بني املع يني بذلأ وليع لتم أن دق م معا يف 
م فرررع  اخلرررلف بررر  قرررر يفة بعبررراحبب ألررررج حنررر  ق لررره ويف ها ا املرررريدن حرررذف ا 

ب سر السني حيث أيفى اجنرل وهر  يف م فرعني فقرن كمرا مرر ذكرره فرإن  ، )دسيتم( 
يفلررررأ ال لمررررة قررررر يرررراا  دلررررى أحررررر كرررران اخلررررلف يف م فررررعني ل لمررررة واحرررررب و 

ال ي ني يف م ف   لث برل لرلف   دقر  فيره معرا م ره ه دف رم مرن ذلرأ م فر  
اخللف من م ف  اهيففاق ب  د ص دلى م فع  اخللف كق له وكسرر  ) رخراي( 

هبررررا وبصررررا ها من ال لمررررة قررررر يرررراا  أد ررررا يف الزلرررررف ول   ررررا م ررررم مة بررررل ، 
ترران كتبتررا متصررلتني والتقررى املررثلن فأ عمررت املرريم يف كلم،  لررلف وادلررم أن ) عمررا( 

امليم وايففو القراا دلرى اإل عراا م افقرة خلرن املصرح  فإ مرا كتبترا  ريم واحررب وهرذا 
م فرر  ايففررو دليرره مررن عب اإل عرراا ال بررري من املرريم مررن  عررم متحركررة مفت حررة وقررر 
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يفقر م بر ع مرا وملرا أ عمت يف امليم مرن مرا الراللرة دلي را وكران ام ر   عرم مرا كمرا 
أحبدر اإل عاا   مي ن مر   ر  ن العرني قبل را ف سرر  فمرن القرراا مرن أشرب  ال سرر 
يف امل فعني معا وهم ابن كثري ووحب  وحفص وك  مرن فرت  ال ر ن ومر  م مرن ألفرى 
ال سررر والتلسرره يف بي ررا دلررى أن أ رر  هررذه العررني السرر  ن وهررم أبرر  دمرررو وقررال ن 

  م ال اظم بق له  يغ به حل وعق  القراا وهم ابن وما أحسن ما درب د، وأب  ب ر 
دررامر وإررزب وال سررا   فتحرر ا ال رر ن وكسررروا العررني وهررذه هرر  اللريررة ام ررلية يف هررذا 
الفعرر  كحمررر ودلررم ب  رر ن دي رره يفيفررا ل ثرررب ا ررتعماله و قلررت كسرررب العررني إىل 

صر  بره مرا ال  ن فصاحب  هذه ه  أفص  اللريا  فيه كما قام يفعراىل يف م فر  ه دت
فلما ايفصلت به ما ويمج اإل عاا مي  اخلن ولزا كسر العرني مير  ، ) عم العبر( 

السرراك ني بقيررت كسرررب ال رر ن دلررى حاهلررا ومررن فتح ررا درررم دررن اللريررة ام ررلية ليررأة 
عل سر ام ل  للعني وه حيتا  إىل كسر هلتقاا الساك ني وجي ز أد را يف اللريرة أن 

لمرة مرا  عرم ب سرر ال ر ن والعرني و عرم بفرت  ال ر ن و ر  ن دقام يف  عم اجملر ب دن ك
العررررني  ررررص دلررررى ذلررررأ أبرررر  يعفررررر ال حرررراأ وعررررريه وقررررر ذكررررر بعرررره املصرررر فني يف 
القرااا  إ  ان العرني مر  اإل عراا وذلرأ عرري مسرتقيم يف التحقيرو و سربه  راحمج 

  ن التيسري إىل من ح ى هلم اإللفاا ه ا فقام قال ن وأب  ب ر وأب  دمرو ب سر ال
قلرت و  ، وإلفاا حركة العني وجي ز إ  ا ا وبذلأ وحب  ال ص د  م واموم أقريع 

دعررر  ال رراظم دلررى هررذه الروادررة ويفررر  ذكرهررا كمررا يفررر  ذكررر  هريهررا يف )ه يفعررروا يف 
كمرررررا يفة وأ ررررراب يف ذلرررررأ قرررررام م ررررر  يف التبصررررررب وقرررررر ذكرررررر دررررر  م ،  السررررربت( 

هر  حسرن قردرمج مرن اإللفراا وقرام اإل  ان وليع ععا ز وحبوج د  م اهلتلأ و 
يف ال شرر  حبوج دررن أهرر  اإللفرراا اهلررتلأ وهرر  حسررن وحبوج اإل رر ان للعرررني 
وليع بش ا وه قرأ  به من في مرا اعرا برني  راك ني لريع اموم حررف مرر ولرني 

بسر  ن ، وذلأ عرري يرا ز د رر أحرر مرن ال حر دني وقرام أبر  دلر  مرن قررأ )ف عمرا( 
ا د رر ال حر دني م ره ار  برني  راك ني اموم م  مرا لريع العني   د ن ق له مستقيم
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 رر ولررني وقررر أ شررر  رريب ده شررعرا قررر أيتمرر  فيرره السرراك ان دلررى حررر مررا ايتمعررا يف 
 عمرررا وأ  رررره أ ررررحابه قرررام ولعرررر  أع دمررررو ألفررررا ذلرررأ كألررررذه عإللفررراا يف حنرررر  

لفا ره فهن السام  اإللفاا إ  ا  للط  ذلأ يف السرم  و ، يفمركم( -و-)عحب  م
وقررام أبرر  يعفررر ال حرراأ فأمررا الررذي ح ررى دررن أيب دمرررو و فرر  مررن إ رر ان العررني 

ح ى دن حممر بن دزدر أ ه قام أما إ  ان العني وامليم مشر ب فل دقررحب ، فمح  
دليررره أحرررر أن د طرررو بررره وإررررا درررروا اعمررر  برررني  ررراك ني وحيرررر  وه يفبررره أي ه د تبررره 

ااب اإل  ان اإلماا أب  دبير القا م بن  لا وقر التاحب قر ، للتحردأ وه دفطن به 
وه  من د يمج التياحبايفه فذكر قرااب اإل  ان يف كتابه أوه ب ذكر قرااب فت  ال  ن 

 ررلى ا دليرره وكسرر العررني ب قررام وعلقررااب اموىل قرررأ  م ررا فيمرا دررروج لريررة ال رت 
قررام ه ررذا ، اح حررني قررام لعمرررو بررن العرراص  عمررا املررام الصرراح للريرر  الصرر و ررلم

دلرى هرذا اللفر  قرام ب أ ر  ال لمرة أد را إررا هر    لى ا دليه و رلمدروج د ه 
 عررم زدررر  في ررا مررا وإرررا قرررأ يفلررأ القرررااب املرررج مررن قرأهررا ل راهررة أن جيمعرر ا بررني 
 رراك ني العررني واملرريم فحركرر ا العررني قررام وهرر  مررذهمج حسررن يف العربيررة ول  رره دلررى 

قام أب  إ حاق الزيرا  بعرر ذكرره كرلا أبر  دبيرر ، يعا للف احلردث وام   ا
وه أحسمج أ حاب احلرردث فربط ا هرذا وه هرذه القررااب د رر البصرردني ال حر دني 

قلررت  رررق ، يررا زب البتررة من في ررا اعمرر  بررني  رراك ني مرر  عررري حرررف مررر وه لررني 
أبررر  إ رررحاق ف مرررا قيررر  دمرررن حبوج قررررااب اإل ررر ان إ ررره  ررر  اإللفررراا فلرررم د ررربن  
كذلأ الق م يف حبواب احلردث ب  أوىل ل ثرب ما دق  يف امحا درث مرن الروا رو دلرى 
لرررلف فصررري  اللريرررة وقرررر ألرررر  هرررذا احلرررردث احلررراكم يف كتابررره املسرررترحب  وقرررام يف 

قلررت واحلررردث بتمامرره ، رلررره دعرر  بفررت  ال رر ن وكسررر العررني هررذا حررردث  ررحي  
وعرررريه والبررراا يف عملرررام زا ررررب  مرررذك حب يف يفرارررة دمررررو برررن العررراص يف كحبخي رررا الشرررام 

 مثل ا يف )وكفى عا ش يرا( وا أدلم

(537) 
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 َواَي َوُنَكفِِْر )َعـ(ـْن )ِكـ(ـَراٍم َوَجْزُمُه )َأ(َتى )َشـ(ـاِفًيا َواْلَغرْيُ ِِبلرهْفِع وُكِِلَ 

دع  أن حفصا وابن دامر علياا والباق ن عل  ن وه  ظراهرب وأمرا اليراا فإلبراحب 
ا أو دن املذك حب وه  اإللفاا وإلدتراا الرذي  م دليره ق لره يفعراىل )وإن يف هرا دن 

أي هررذا الفعرر  لررري ل ررم وهرر  د فررر درر  م ويررزا ، ويفؤيف هررا الفقررراا ف رر  لررري ل ررم( 
، الراا من القرراا  فر  وإرزب وال سرا   م ره معطر ف دلرى م فر  )ف ر  لرري ل رم( 

لأ يف امدراف )من د ل  ا فرل وم فعه يزا دلى ي اب الشرض و يأة مث  ذ
قرررئ عليرراا وال رر ن واعررزا والرفرر  وامكثررر ب دلررى اليرراا والرفرر  ، هررا ي لرره ودررذحبهم( 

وويه الرف  في ما اه ت  اف وا تق  اع اب  ا قبر  ذلرأ وق لره والريرري علرفر  زاي ب 
ليراا ف مرا يف البيان   يفرع إىل ذكر فروحبب من الرفر  فرر اعرزا كمرا أن ال ر ن فرر ا

   دذكر ال  ن كان له أن ه دذكر الرف  وا أدلم

(538) 

ِْي ُمْسَتقَبًل )مَسَا( )ِر(َضاُه َوََلْ يـَْلَزْم ِقَياساً ُمَؤصهلَ   َوحَيَْسُب َكْسُر السِِ

مسررتقبل حررام مرررن حيسررمج ولررر ه هرر  ملرررا كرران اخلرررلف إه يف الررذي يف  ررر حبب 
فقررام مسررتقبل ليشررم  كرر  فعرر  مسررتقب  يف ،  البقرررب فقررن )حيسررب م اعاهرر  أع يرراا(

القرررررن  ررر اا كررران عليررراا وأو علتررراا متصرررل بررره فرررمري أو عرررري متصررر  حنررر  )أحيسرررمج 
، )فرل حتسرب  م( -)وهم حيسب ن(-)وه حتسنب(-)أا حتسمج أن أكثرهم(-اإل سان(

ول  قام م ف  مستقبل كي  أيفرى كران أ ررح ل  ره لراف أن دلتحرو برذلأ الفعر  
)أحسررمج ال رراأ أن د كرر ا( ممررا ه لررلف يف  -  )وحسررب ا أه يف رر ن فت ررة(املافرر  حنرر

كسره وكسر السرني مبتررأ  ن والعا رر إىل املبتررأ اموم وهر  حيسرمج حمرذوف يفقرردره  
كسر السني م ره و را حبفراه لرربه وال سرر والفرت  يف ذلرأ لريتران مشر  حبكن والفرت  

الرررمج دلرررى امفعرررام الررريت هررر  اعررراحبي دلرررى القيررراأ من مافررريه م سررر حب السرررني والري
وأمرا إيفيران املسرتقب  ، مافي ا كذلأ أن مستقبل ا علفت  كعلم دعلم وشررب دشررب 
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عل سر كاملاف  فخاحب  دن القياأ و  يف  إه يف أفعام دسرريب م  را حسرمج و عرم 
وب ع ف ذا مع  ق له و  دلزا قيا ا مؤ ل أ لته العرب ودلماا العربية وفاد  دلرزا 

لى حيسمج أي لر  لرزا القيراأ ل ا رت  ري ه مفت حرة والتراحب أبر  دبيرر فمري دري  د
قرااب ال سر وذكر حردثا دن لقرين برن  رربب قرام ك رت وافرر بر  امل تفرو إىل حب ر م 

فبي رررا حنرررن د ررره إذ حبوح الرادررر  ع مررره فقرررام لررره حب ررر م ا   ررلى ا دليررره و رررلما 
ا ا شاب ب قام ه حتسنب و  ما أولر  قام هبمة قام اذب  م   لى ا دليه و لم

دقرر  ه حتسررنب أ  مررن أيلررأ ذل اهررا قررام أبرر  دبيررر عل سررر  قرلهررا يف القررررن كلرره 
مررن لريترره وايفبادررا للفهرره وا   ررلى ا دليرره و ررلمالتيرراحبا ملررا حفرر  دررن حب رر م ا 

 أدلم

(539) 

لَ َوُقْل فَْأَذنُوا ِِبْلَمدِِ َواْكِسْر )فَـ(ـىًت )َصـ(ـَفا َوَمْيسَ  ِْي )أُ(صِِ  َرَة ِِبلضهمِِ يف السِِ

فرررأ  رررفا حرررام مرررن ال رررمري يف واكسرررر وأحبا  كسرررر الرررذام وعملرررر أحبا  بررره ألفرررا 
دزدرررها بعررر اهلمررزب ودلررزا مررن ذلررأ حتردررأ اهلمررزب والعبرراحبب مشرر لة دلررى مررن ه دعرررف 

لرر  القرررااب إذ قررر دف ررم أن ال سررر يف اهلمررزب في رر ن املررر بعرررها ايا أو دردررر عملررر ام
بعر املر  الريت هر  بررم مرن اهلمرزب السراك ة ود ر ن ال سرر يف الرذام فيلربع ذلرأ 
دلرى مررن ه دعرررف فيحترا  إىل م قرر  ولرر  قرام ومررر وحررر  فرأذ  ا اكسررر فررأ  ررفاه 
له ر اممر فقرااب إزب وأيب ب ر من امدرلا أي فرأدلم ا مرن وحبااكرم لررب مرن ا 

ن أذن به أي دلم به ف ر  أذدرن أي ك  ر ا دلرى من رذن  ع  أدلم وقرااب اعمادة م
إذن لرررب مررن ا وحب رر له وأمررا ميسرررب علفررت  وال ررم فلريترران والفررت  أفصرر  وأشرر ر 

 وأقيع وه  التياحب أيب دبير وعريه وا أدلم

(540) 

 َوَتصهدهُقوا ِخفٌّ )نَـ(ـَما تـُْرَجُعوَن ُقْل ِبَضمٍِ َوفـَْتٍح َعْن ِسوى َوَلِد اْلُعلَ 
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وأ له يفتصرق ا فحذف دا م إحررج التراادن ، در )وأن يفصرق ا لري ل م( در 
، وعريه أ عم الثا ية يف الصا  فمن ب يراا التشرردر وأحبا  )وايفقر ا د مرا يفريعر ن فيره( 

 واخللف فيه دلى ما  بو مع اه يف يفري  امم حب

(541) 

 قًّـ(ـا َواْرَفِع الرها )فَـ(ـتَـْعِدالَ َويف َأْن َتِضله اْلَكْسُر )فَـ(ـاَز َوَخفهُفوا فـَُتْذكَر )حَ 

إرا قام فاز من وي ه ظاهر أي إن فلت إحرايتا ذكرهترا املررج وهلرذا حبفر  
فلما   دستقم م  ال سر ، فتذكر م ه ي اب الشرض حن  )ومن دا  في تقم ا م ه( 

ان إه الرف  قام فتعره ومن فت  أن فعلرى التعلير  ودطر  فترذكر دلرى يف ر  وإن كر
التعليررر  يف احلقيقرررة إررررا هررر  اإلذكررراحب ول  ررره يفقررررا ذكرررر  رررببه وهررر  اإلفرررلم و هرررريه 
أدر   السلح أن جي ا درو فأ فعه به ودلة إدرا  السلح إرا ه   ف  العرو ه 
مي رره ول ررن ذكررر مرر ا العرررو يف ط ررة لرره م رره  رربمج الرررف  والتخفيرر  والتشررردر يف 

  زم وا أدلمفتذكر لريتان دقام اذكر وذكر كأ زم و 

(542) 

 َِتَارٌَة اْنِصْب رَفْـَعُه يف النَِِسا )ثَـ(ـوى َوَحاِضرٌة َمْعَها ُهَنا َعاِصٌم َتلَ 

الرررذي يف ال سررراا )إه أن يف ررر ن  ررراحبب درررن يفررررا ( وه رررا )إه أن يف ررر ن  ررراحبب 
ف صمج اليت يف ال ساا ال  في ن و صمج الريت يف البقررب دا رم مر   رفت ا ، حافرب( 

ب فق لرره وحافرررب مع ررا أي وا صررمج حافررب مرر   رراحبب ه ررا ب قررام دا ررم وهر  حافررر 
يفل ذلأ أو التقردر دا م يفل حافرب مع ا أي  صب ما وأياز ال اظم م  ه  را أي 
مر  احلررف الرذي ه  را ف يره ال صرمج يف امل فرعني يعر  كران  قصرة وا  را م ررمر 

ا ه رررا  قصرررة واخلررررب دعررر  اممررر ام ذا   ررراحبب ومرررن حبفررر  يعل رررا كمرررة وقيررر  إ رررا أد ررر
 يفردرو ا وجي ز أن دقرحب يف ال ساا  ا رب بي  م وا أدلم

(543) 
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 َو )َحقٌّ( رَِهاٍن َضمُّ َكْسٍر َوفـَْتَحٍة َوَقْصٌر َويـَْغِفْر َمْع يـَُعذِِْب )مَسَا( اْلُعلَ 

أي حررو ارر  حبهرران أن د رر ن م ررم ا الررراا واهلرراا وأن حتررذف ألفرره وهرر  املرررا  
قررام حبهرن دشررري إىل أن حبهررن ار  حبهرران وهرر  قر م امكثررر وحبهرران ارر  بق لره وقصررر في

حبهرررن وهررر  قيررراأ اعررره كفررررخ وفرررراخ وبريررر  وبريرررام وكررربن وكبرررا  والررررهن يف ام ررر  
مصررررحب ب ا رررتعم  ا رررتعمام ال تررراب ف مرررا دسرررمى امل تررر ب كتررراع كرررذلأ دسرررمى 

ملرن  املره ن حبه ا وقي  حبهرن أد را ار  حبهرن كسرق  و رق  وأمرا ق لره يفعراىل )فيريفرر
وعلرفرر  قرررأ ابررن ، فقررراك ععررزا دطفررا دلررى )حيا ررب م( ، دشرراا ودعررذب مررن دشرراا( 

 دامر ودا م دلى اه ت  اف أي ف   دريفر ودعذب ب ذكر يفتمة حبمز اعزا فقام

(544) 

 الَ )َشـ(ـَذا اْْلَْزِم َوالتـهْوِحيُد يف وَِكَتابِِه )َشـ(ـرِيٌف َويف التهْحِرمِي مَجُْع )ِحـ(مًى )َعـ(

شررذا فادرر   ررا يف البيررت املافرر  والعررل مفعرر م أي طررام شررذا يررزا دريفررر مرر  
دعرررذب العرررل والشرررذا حررررب الطيرررمج ويف حيرررر ال تررراب ه رررا أحبدرررر بررره القرررررن أو يررر ع 
ال ترراب ويف التحررررو أحبدرررر برره اإلجنيررر  أو اعررر ع و  دقرررأ ععمررر  يف التحررررو إه أبررر  

وحبود ا يف يزا املخزوم  دن دل  بن دمرو وحفص م ه ليع معه وحب له ملفه ه ا 
دا م قرام ألررب  لالرر احلرذاا درن د رمرة درن ابرن دبراأ أ ره كران دقررأ )و ررقت 

ودق م ال تاب أكثر من ال تمج قام دل  بن دا م فسرألت ، ب لما  حبهبا وكتبه( 
أهرر  العربيررة فقررال ا ال ترراب ارراع اعميرر  قلررت كررأ م أشرراحبوا إىل أن ال ترراب مصرررحب 

مج كتابه املش  حبب وعري املش  حبب وويه قررااب مرن ار  يف البقررب وأفرر  يف ف مي  ال ت
التحررررو أ ررره  هرررر إىل مرررن أ ررر ر الفعررر  إليررره يف امل فرررعني وهررر  يف البقررررب مسررر ر إىل 
املرررؤم ني ومؤم ررر  كررر  زمررران هلرررم كتررراب خيصررر م ويف التحررررو الفعررر  مسررر ر إىل مررررو 

، ه اعمرر  أن قبل ررا )ب لمررا  حبهبررا( وحرررها فأشررري إىل ال ترراب امل ررزم يف زما ررا وويرر
 ويف البقرب قبل ا )ومل  ته( وبعرها )وحب له(
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(545) 

 َوبـَْيِِت َوَعْهِدي فَاذُُكُروِن ُمَضافـَُها َوَريبِِ َويب ِمِنِِ َوِإِِنِ َمعاً ُحلَ 

أي يف هرذه السر حبب مرن اياا  اإلفرافة املختلر  يف فتح را وإ ر ا ا دلرى مررا 
اياا  وإرررا ذكررر يف رلررر كرر   رر حبب مررا في ررا مررن اياا  اإلفررافة  يفقرررحب يف عهبررا  رراين

م ره   در ص دلي را عديا را يف عهبرا وإررا ذكرهرا دلرى اإلارام فبرني مرا يف كر   رر حبب 
مرن اليرااا  املختلر  في را لت فصر  مرن اجملمرر  دلي را ويفلرذ احل رم فيمرا درذكره مررن 

ا كل را م صر ص دلي را عديا را يف اليااا  السابو يف أح ام ا و  دذكر الزوا ر م ر
عهبررا و رراحمج التيسررري ملررا   درر ص دلررى اعميرر  عديا ررا يف البررابني احتررا  إىل ذكررر 
اممردن يف رلر ك    حبب وبيان ح م ك  ايا م  ا فتحا وإ  ا   حرذفا وإثبراك وزا  
 ،بعه املص فني يف رلر ك    حبب ذكر ما في ا من كلما  اإل عاا ال بري مفروشة 

أما اليااا  الثماين امل ص  ة ف شرح ا و بني أح ام را ا رتذكاحبا ملرا  ربو بيا ره ق لره 
 رر   ا ، فتح ررا  فرر  وهشرراا وحفررص )د ررري الهرراملني( ، يفعرراىل )بيرريت للطررا فني( 

، فتح ررررا ابررررن كثررررري وحررررره )حبيب الررررذي حييرررر ( ، إررررزب وحفررررص )فرررراذكروين أذكررررركم( 
ح را وحب  وحرره )مر  إه مرن اعر ف( فت،     ا إزب وحره )يب لعل م درشررون( 

، )إين أدلررم عيررمج السررم ا ( -فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو )إين أدلررم مررا ه يفعلمرر ن(، 
فتح ا احلرميان وأب  دمرو ف ذا مع  ق له وإين معا أي يف رحب  مريفني وحل أي ه  
حل ويف هذه الس حبب من اياا  الزوا ر ثل  اياا  )أييمج  د ب الراع إذا  دان( 

، ثبت ررا أبرر  دمرررو ووحب  يف ال  رر  وقررال ن دلررى حبوادررة )وايفقرر ن اي أو  املبرراب( أ، 
أثبت ا أب  دمرو وحره يف ال    وك ت قرر طلرمج مر   هرم الزوا رر يف أوالرر السر حب 
يفبعرررا ليرررااا  اإلفرررافة ففعلرررت ذلرررأ يف  يررر  ودشرررردن بيترررا  ررريأة ذكرهرررا مفرقرررة يف 

 حبب البقررررب بيترررا ابترأيفررره بعرررر اياا  أوالرررر السررر حب الررريت يف ررر ن في رررا وقلرررت يف رلرررر  ررر
مررن قبل ررا الررراد   درراين قررر  )فتلررأ  رران والزوا ررر وايفقرر ن، اإلفررافة امل ه مررة وهرر  

 وا أدلم، اجنل( 
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 سورة آل عمران
(546) 

 َوِإْضَجاُعَك التـهْورَاَة )َمـ(ـا رُده )ُحـ(ْسُنُه َوقـُلَِِل )ِفـ(ـي )َجـ(ـْوٍد َوِِبخْلُْلِف )بَـ(ـلهلَ 

اإلف اع من ألفاظ اإلمالة وأميلت أل  الت حباب م ا بعر حباا وقر وقعت حبابعة 
ال صرراحبج فل ررذا قررام مررا حب  حسرر ه وقيرر  املرر  -و-كترر ج-فأشررب ت ألرر  التأ يررث

م قلبررة دررن ايا وأ ررل ا يف حبدررة مررن وحبج الز ررر وهررذا يف لرر  مررا   يفرررع إليرره حايررة وه 
اا العربية والت حباب واإلجني  مرن ام راا دص  من إظ احب اهشتقاق إرا د  ن يف ام 

ق له وقل  يف ي   دع  أمي  إمالة قليلة وه  اليت دعرب د  ا بقر هلم برني ، امد مية 
بررني وبررني اللفهررني وقررر  رربو ال ررلا يف حتقيق ررا يف عب اإلمالررة واعرر   املطررر الريزدررر 

التقليرر  حمبرر ب  أي يف شرر رب وا تحسرران كرراع   الررذي حتيررا برره امحب  دشررري إىل أن
مش  حب يف اللريرة وعخللر  بلرل دعر  قرال ن م ره   دررا دلرى التقلير  ف ر   ون اعر   
إذ كرران مرررب دفررت  ومرررب دقلرر  فررالتل  الرررواب د رره لررذلأ وهررذا امل فرر  مررن الررة مررا 
احل ررم فيرره درراا و  د برره دليرره ال رراظم من إمالررة الترر حباب ه يررتص  ررا يف هررذه السرر حبب 

هرا عب اإلمالرة ولر  ذكرهرا فيره له رر إحبا ب العمر ا م ره لريع بعره وكان م فر  ذكر 
-السرررر حب عوىل برررره مررررن بعرررره كمررررا ذكررررر ب ألفاظررررا كثررررريب ودمررررت كق لرررره وإفرررر اع

وإررررا ذكرررر إمالرررة التررر حباب ه رررا م افقرررة لصررراحمج التيسرررري  -طرييرررا م-ورذا رررم-أ صررراحبج
ق ال رراظم ول ررن  رراحمج التيسررري قررام يف ايرر  القررررن فررزام اإلشرر ام وظرراهر إطررل

دقت   اهقتصاحب دلى ما يف هذه الس حبب دلى ما  بو يفقردره مراحبا ومرن الررلي  دلرى 
أن من دا يفه عإلطلق اهقتصاحب دلى ما يف الس حبب اليت ا تهم في ا وإذا أحبا  العمر ا 

ويف  رام  احباي -أمرا هتم وحرر- ص دليه  ا حيتم  ذلرأ ق لره يف أوم  ر حبب املرؤم ني
وه للف يف إفرا ه فلما    - ل اهتم-ف فأطلو ويف  أم أد اب قام  لهتم شا

د ن في ا للف أطلو لعلمه أن لفهه ه دت اوهلا إه بزاي ب قير وملرا درم اخلرلف يف 
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أمررا هتم قيررر فقررام ويف  ررام ويف هررذه السرر حبب م فررعان رلررران دررم احل ررم في مررا و  
أن دقرر م ه ررا أمرر  الررة  كمررا  رريأة وكرران مي ررن-وكررأدن-هررأ تم-د برره دلي مررا ويتررا

 الت حباب ما حب  حس ه وا أدلم

(547) 

 َويف تـُْغَلُبوَن اْلغَْيُب َمْع َُتَْشُروَن )ِفـ(ـي )ِر(ًضا َوتـََرْوَن اْلغَْيُب )ُخـ()ه َوُخلِِلَ 

يف حبفى يف م ف   صمج دلى احلام من الرييمج أو يف م ف  حبف  لربا لره أي 
يف ويرره مرفررى برره أو الرييررمج في مررا كررا ن يف  الرييررمج مسررتقر يف هررذدن اللفهررني كا  ررا

حبفررى والرييررمج واخلطرراب يف مثرر  واحررر كمررا يفقرر م قرر  لزدررر دقرر ا وقرر  لزدررر قررم وقررر 
علترراا وعليرراا وقررر يرراا يف القررررن العزدررز ، يفقرررا مثلرره يف البقرررب )ه يفعبرررون إه ا( 

خلطراب وحرره وا، الرييمج وحره يف ق له يفعاىل )ق  للذدن كفروا إن د ت ر ا دريفرر هلرم( 
وقيرر  ليقرر م هلررم الي رر   ، يف ق لرره  رربحا ه )قرر  للمخلفررني مررن امدررراب  ررترد ن( 

واإللبرراحب دررن مشرررك  م ررة وق لرره ودرررون الرييررمج ودرررون مبترررأ والرييررمج برررم م رره برررم 
اهشتمام أي وعيمج درون لص وجي ز أن د  ن الرييمج لص مبترأ ولربا ويتا لررب 

لررر   عررر  لرررص وإررررا اررر  بي  مرررا أتكيررررا دررررون والعا رررر حمرررذوف أي الرييرررمج فيررره ول
دردرررر ق لررره )دررررو م ، (  هلرررتلف اللفهرررني كقررر م د ررر ب )أقررر ج وأقفرررر بعرررر أا اهليرررثم

أي لص الذدن ح روا القترام ف رم الرذدن حبأوا اخلطراب قير  للي ر   وقير  ، مثلي م( 
اب ملن عاب دن ال قفة من املسلمني أو املشركني فلم خيرتص الرا ر  دلرى قررااب اخلطر

عحلافردن فاملع  دلى قرااب الرييرمج دررج املشررك ن املسرلمني مثلر  املشرركني أو مثلر  
املسلمني أو درون أ فس م مثل  املسلمني أو درج املسرلم ن املشرركني مثلر  املسرلمني 
وذلأ أد ا يفقلي  م م كا  ا أكثر من ثلثة أمثاهلم أو درون أ فس م مثلر  املشرركني 

حيتم  أن د  ن اخلطاب للمسلمني أي يفررون املشرركني ببررم  ودلى قرااب اخلطاب، 
مثلررر  املسرررلمني احلافرررردن هلرررا أو يفررررون املسرررلمني احلافرررردن مثلررر  املشرررركني أو يفررررون 
املسررلمني مثلرر  املسررلمني يف ثررريا هلررم وحيتمرر  أن د رر ن اخلطرراب للمشررركني أي يفرررون 
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املسلمني حقيقرة ومر  هرذا  املسلمني مثل  املشركني يفرعيبا هلم أو يفرون املشركني مثل 
 صررر املسرررلم ن دلرري م وحيتمررر  أن د رر ن اخلطررراب للي رر   أي يفررررون املشررركني مثلررر  
املسرررررلمني حقيقرررررة أو يفررررررون املسرررررلمني مثلررررر  املشرررررركني ردرررررة مرررررن ا يفعررررراىل أو يفررررررون 
املسررلمني مثلرر  املسررلمني ودلررى اعملررة ف ررذه ال يرر ه كل ررا مررا كرران م  ررا  اه دلررى 

ني ف رر  دلررى وفررو مررا كرران يف  رر حبب ام فررام مررن ق لرره يفعرراىل )وإذ التقليرر  مررن الطررردق
وما كان م  را  اه دلرى ، درد م هم إذ التقيتم يف أدي  م قليل ودقلل م يف أدي  م( 

الت ثرررري ف يررره اعمررر  برررني اآلدترررني أن الت ثرررري وقررر  بعرررر التقليررر  وكررران ح مرررة يفقليررر  
أمرررهم فررل د ثررروا اه ررتعرا  هلررم  املسررلمني أوه أن ه د رر   هلررم ال فرراحب ودسررت ي  ا

وح مة يفقلي  املشركني ظاهرب وه  أن ه د راهبم املسرلم ن وه درعبر ا بسربمج كثررهتم 
فلمررا حصرر  الريررر  مررن اعررا بني والتقررى اعمعرران كثررر ا يفعرراىل املسررلمني يف أدررني 
ا  ال فرراحب لي ت برر ا درر  م في  زمرر ا ولرريع بقرر ي د ررري يف معرر  هررذه اآلدررة إه أن املررر 

يفقلي  املسلمني ويف ثري املشركني ف   م ف  اآلدرة الريت ذكرهرا ا  ربحا ه بق لره )قرر  
ودرررم دليرره ق لرره بعررر ذلررأ )وا دؤدررر ب صررره مررن ، كرران ل ررم ردررة يف ف تررني التقتررا( 

أي ليع ذلأ بسبمج قلة وه كثرب فل يفرير وا ب ثرريف م فرإن ال صرر مرن د رر ، دشاا( 
احب  رررررر اا قرررررررئ علرييررررررمج أو اخلطرررررراب واهلرررررراا يف مثلرررررري م ا واهلرررررراا يف يفرررررررو م لل فرررررر

فإن قلت إن كان املرا  هذا ف ل قي  درو م ثلثة أمثاهلم وكران أبلرغ يف ، للمسلمني 
اآلدة وه   صر القلي  دلى هذا ال ثري والعرب كا ت كذلأ أو أكثر قلت ألرب دن 

حب يف أدرني املسرلمني ال اق  وكان ردة ألرج م م مة إىل ردة ال صر وه  يفقلي  ال فا
وقللررر ا إىل حرررر ودرررر املسرررلم ن ال صرررر دلررري م وهررر  أن ال احرررر مرررن املسرررلمني دريلرررمج 
اهث ني فلم يف ن حاية إىل التقلي  أكثر من هذا وفيه فا رب وقر ع مرا فرمن هلرم مرن 

 ال صر يف ذلأ وا أدلم

(548) 

يَن ِِبْلَفْتِح رُفِِلَ َوِرْضَواٌن اْضُمْم َغرْيَ ََثِن اْلُعُقوِد َكْسَرُه )َصـ(ـحه    ِإنه الدِِ
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فم الراا وكسررها يف حبفر ان لريتران قير  ال رم ل رت متريم وال سرر مهر  احل راز 
وأا  دلى كسر الثاين يف   حبب املا رب وق له يفعاىل )ومن ابت  حبفر ا ه  رب  السرلا( 

ت أن واموىل يف البير، واموم فيه اخللف وهر  )دبترير ن ف رل مرن حبهبرم وحبفر ا ( ، 
د  ن وحبف ا  افمم عل صمج ف   مثر  زدررا افررب ولريع يفصر  إحبا ب احل ادرة ه را 
من لفر  حبفرر ان املختلرر  فيره يرراا عحلركررا  الرثل  فرفعرره حنرر  مرا يف هررذه السرر حبب 

فرإذا ، و صبه حن  اموم يف املا رب ويره مثر  حنر  )دبشررهم حبهبرم برإرة م ره وحبفر ان( 
لرررى احل ادرررة يفعرررني أن دسرررلأ ويررره الصررر اب يف   يفسرررتقم إحبا ب لفررر  واحرررر م  رررا د

علفت  حبف  أي دهم دع  فت  ، اإلدراب وه  ال صمج )إن الردن د ر ا اإل لا( 
قام أب  دل  في  ن البرم ، يتزب إن ووي ه يعله بره من ق له )أ ه ه إله إه ه ( 

لت حير من ال رب الذي الش ا فيه ه  ه  أه يفرج أن الردن ه  اإل لا دت من ا
قرام وإن شر ت يعلتره مرن بررم اهشرتمام من اإل رلا ، والعرم وه  ه  يف املع  

قررام وإن شرر ت يعلترره بررره مررن القسررن من الررردن ، دشررتم  دلررى الت حيررر والعرررم 
الذي ه  اإل لا قسن ودرم في  ن مرن البررم الرذي الشر  فيره هر  هر  وقير  إن 

دلررى أ رره وحرررف العطرر  حمررذوف  الررردن مفعرر م شرر ر ا وقيرر  إن الررردن معطرر ف
والبرم أويه هذه امويه وويه ال سر اه ت  اف من ال لا الذي قبله قر ال وا 

 أدلم

(549) 

 َويف يـُْقتُلوَن الثهاِن قَاَل يـَُقاتُِلوَن مَحَْزُة َوْهَو اَْلرَْبُ َساَد ُمَقتِِلَ 

دررن اموم وهرر   واحرر ز بق لرره اث رران، دعرر  )ودقتلرر ن الررذدن يفمرررون علقسررن( 
فل لرلف فيره أ ره مرن قتر  وأمرا الثراين فقررأه إرزب مرن ، )ودقتل ن ال بيني بريري حو( 

قايفرر  ب أثرر  دلررى إررزب بق لرره وهرر  احلرررب أي العررا  دقررام بفررت  احلررا وكسرررها واملقترر  
واجملررررب ل مررر حب وهررر  حرررام مرررن فادررر   رررا  العا رررر دلرررى إرررزب دشرررري إىل شررريخ لته 

دقام حبي  مقت  إذا كان قر حصلت له الت احبب فتعلم وحت أ هبا ولربيفه هبذا العلم 
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 وا أدلم

(550) 

َتُة اخلِْفُّ ُخوِِالَ   َويف بـََلٍد َمْيٍت َمَع املَْيِت َخفهُفوا )َصـ(ـَفا )نـََفًرا( َواملَيـْ

قام يف التيسرري احلر  مرن امليرت ، أي اخلل  وق  يف هذدن اللفهني حيث أيفيا 
بلر ميت وشب ه إذا كان قر ما  والتخفي  والتثقير  يف مثر   وامليت من احل  وإىل

وق لرره ، (  )إرررا امليررت ميررت امحيرراا، قررام الشررادر ف مرر  بررني اللريتررني ، هررذا لريترران 
 فا  فرا  صمج  فرا دلى التمييز وقر ا رتعم  هرذا اللفر  بعي ره يف م فرعني رلرردن 

 فر علرفر  دلرى الفادليرة أحريتا يف أوالر هذه الس حبب يف ومتم ومت فقام فيه  فا 
وامل ف  اآللر يف   حبب الت بة يفريرن يترزب  رفا  فرر ععرر دلرى اإلفرافة وقصرر  رفا 

وق له وامليتة اخل  اخل  دق  يف بعه ال سا م صر ع ويف بع ر ا مرف درا ، املمرو  
ف يرره ال صررمج أن د رر ن مفعرر ه   يررا لق لرره لرر ه أي ملررأ هررذا اللفرر  اخلرر  مرررن 

الشررر ا إذا مل ررره إايه وويررره الرفررر  أ ررره مبتررررأ  ن والعا رررر إىل اموم  قررر هلم ل لررره ا
السرررمن م ررر ان بررررحبهم أي التخفيررر  فيررره لررر م أي ، حمرررذوف أي اخلررر  فيررره كق لررره 

حف  من لام الراد  خي م ف   لا   إذا حف  والتشردر للت ثري وجير ز أن د ر ن 
أي حفرر  إىل أن لفرر  اخلرر   ررفة امليتررة أي ا فررر   فرر  بتثقيلرره وأشرراحب بق لرره لرر ه 

امليتررة الررذي وقرر  فيرره اخلررلف معررروف مشرر  حب بررني القررراا وهرر  الررذي يف  رر حبب دررع 
)وردررة هلررم امحب  امليتررة( وه شررأ أن إطررلق ال رراظم امليتررة دلرربع دلررى املبترررئ بق لرره 

يف   حبة املا رب وال ح  أما الذي يف البقرب فل دلبع م ره يفعرراه و  ، )امليتة والرا( 
رم دلى أ ه عري خمتل  فيه وق م من قام ملا   دذكر الذي يف البقرب دلم أ ه دذكره ف

ه للف فيه وه ما كان من   ده عري مستقيم ف م من ألفراظ متفقرة وقر  اخلرلف 
يف البقررررب علسرررني ايففاقرررا ويف امدرررراف يفقررررأ -بسرررطة-يف بع ررر ا دلرررى مرررا  هرررم حنررر 

يفه ل ران أوىل وليتره ذكرره يف ام عراا  علصا  والسني ول  كان ألر ما يف دع إىل  ر حب 
 كما فع   احمج التيسري وا أدلم
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(551) 

َعاِم َواَْلُُجَراِت )ُخْذ( َوَما ََلْ ََيُْت ِلْلكلِِ َجاَء ُمثـَقهلَ  ًتا َلَدى األَنـْ  َوَميـْ

ا فرر   فر  -أن يفك  حلم أليره ميترا-أو من كان ميتا فأحيي اه-دردر ق له يفعاىل
امليتررة يف دررع ب ألررذ دررذكر مررا أاعرر ا دلررى يفثقيلرره فقررام هرر  مررا   أد ررا بتثقيل مررا ك

ميررت أي مررا   دتحقررو فيرره بعررر  ررفة املرر   كق لرره ومررا هرر   يررت )إ ررأ ميررت وإ ررم 
وكذلأ أاعر ا دلرى يفير  امليترة يف عرري درع ، )ب إ  م بعر ذلأ مليت ن( -ميت ن(

ام عرراا وفي ررا )إن يف ررن  يف-إه أن د رر ن ميتررة-وذلررأ يف البقرررب واملا رررب وال حرر  و
وحنرر ه فقرر م  رراحمج التيسررري ، ميتررة ف ررم فيرره شررركاا( ويف ق )وأحيي ررا برره بلرررب ميتررا( 

يف فبن ما وق  فيه اخللف إذا كان قر ما  در  دليه هذا الذي أا  دلى يفيفه 
وال رراظم ألررذ مف رر ا دبرراحبب  رراحمج التيسررري فقررام ومررا   ميررت لل رر  يرراا مررثقل و  

ع ا دلى يفيفه ويفعر  له م   فقرام   خيتلفر ا يف يفشرردر مرا   ميرت دتعر  ملا أا
فقررر عن أن مررا ، وه يف يفيرر  مررا هرر   عررت ملررا فيرره هرراا التأ يررث حنرر  )بلرررب ميتررا( 

أارر  دليرره م رره مررا ثقرر  وم رره مررا لفرر  وقلررت برررم هررذا البيررت بيتررا  ب ررت فيرره دلررى 
،  لررره وامليترررة اخلررر  لررر ه ذلرررأ وبي رررت مرررا وقررر  فيررره اخلرررلف مرررن امليترررة وهررر  بعرررر ق

أي هذه م اف  ، ق وعق  الباب ل  وثقل(  )بيا ني يف ام عاا ميتا لذوا وف ق
اخلررلف قررر  ررص دلي ررا ومررا درررا ذلررأ ممرر  دليرره ل ررن بع رره وقرر  اهيففرراق دلررى 

ووق  يف كتاب السبعة هبرن ماهرر يفير  ، حتقيقه وبع ه دلى يفشردره وا أدلم 
 ميت زا  يف  سخة كق له وإن د ن ميتة وبلرب ميتا وحن ه ا ر القررن مما   

(552) 

 وََكفهَلهاَ اْلُكويف ثَِقيًل َوَسكهُنوا َوَضْعُت َوَضمُّوا َساِكناً )َصـ(ـحه )ُكفَِِل(

أي دقرله ال  يف ثقيل أي كفل را ا زكرراي وقررأ اعمادرة دلرى إ ر ا  الفعر  إىل 
وقرررااب وفرررعت إب رر ان العرررني ، د ررم د فرر  مررررو( زكررراي وهرر  م افرررو لق لرره يفعررراىل )أ



 -436- 

وفم التاا دلى إلبراحب أا مررو دلي را السرلا درن  فسر ا وقررااب وفرعت بفرت  العرني 
و   ن التاا إلباحب من ا يفعاىل د  ا ولريع ال رمري يف  ر   ا وه يف فرم ا دا رر 

ثقرررريل )وكفل رررا ال ررر يف ، دلرررى ال ررر يف وإررررا دعررر  ان دلرررى مطلررررو القررررااب ولررر  قرررام 
هحبيففرر  هررذا الرر هم وكفررل ارر   ، العررني وافررمم  رراك ا  رر  كفررل(  وفررعت  رراكن

 كاف  وه  م ص ب دلى التمييز وا أدلم

(553) 

يِعِه )ِصَحاٌب( َورَْفٌع َغرْيُ ُشْعَبَة ااُلوهالَ   َوُقْل زََكِرايه ُدوَن ََهِْز مجَِ

ممرررو ا ومقصرر حبا  أي  و رره اادررا  دق مرر ن ب قلرره و ليلرره والعرررب يف طررو بزكررراي
وهررر  ا رررم أد مررر  ومرررن درررا هتم كثررررب التصررررف يف املفررراظ امد ميرررة ودقرررام أد رررا 
زكررررج وزكرررر علصررررف في مرررا إلحلررراق اموم عل سرررمج ف ررر  كصررررف معرررافري ومرررراد  
وخلفة الثاين إب  ان ال  ن ف   ك  ح ول ض وعري شعبة من الذدن يترزوا زكرراي حبفعر ا 

دلى أ ه فادر  وكفل را وشرعبة  صربه دلرى أ ره ، زكراي(  اموم وه  ق له يفعاىل )وكفل ا
مفع م به م ه دقرله وكفل ا علتشردر وق له عرري شرعبة مبتررأ وحبفر  لرربه أي ذو حبفر  

 وقي  عري فاد  واموه مفع م حبف  م ه مصرحب وا أدلم

(554) 

 ُيْكَسُر )ِفـ(ـي )َكـ(الَ  َوذَكِِْر فـََناَداُه وَأْضِجْعُه )َشـ(ـاِهداً َوِمْن بـَْعُد َأنه للاَ 

إ  ا  الفع  إىل اعمادة جي ز يفرذكريه وأت يثره فلمرا ذكرر إرزب وال سرا   ف را اه 
املل  ررة أمرراه ألفرره دلررى أ ررل ا يف إمالررة ذوا  اليرراا وهلررذا قررام شرراهرا أي شرراهرا 

د سرر يف كر  أي يف ، بصحته وإن ا من بعر ف ا اه دعر  )أن ا دبشرر  بيحرا( 
أو د  ن أقاا ال راا مقراا القر م -إن ا-ة وحف  وال سر دلى يفقردره فقالتحرا 

ف سر أن بعره ومن فت  فعلى يفقردر ف ا يفه عن ا أي هبذا اللفر  ب حرذف اعراحب 
ومررا بعرررها يف م فرر   صررمج أو ، وحذفرره مررن حنرر  هررذا شررا   ل ررن هرر  يفبقررى )إن( 
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د سر يف ال فع م  ا ، )إن ا(  ير فيه للف بني ال ح دني وهذه العباحبب يف ق له
-أميرران-د ررر ابررن دررامر واموىل فررت  يتررزب،  فرررب وكررذا ق لرره يف أوم برررااب )ه أميرران( 

ه ا  أو دقام ودفت  ه أميان إه لشام م ودقام ه ا ود سرر أن ا مرن بعرر يف كرل 
 وا أدلم

(555) 

( )نَـ(ـــَعْم ُضــمه َحــرِِْك َواْكِســِر الضهــمه َمــَع اْلَكْهــِف َواإِلْســَراِء يـَْبُشــُر )َكـ(ـــْم )مَسَــا
 أَثـَْقلَ 

أي لفرر  دبشررر ه ررا ويف  رر حبة اإل ررراا وال  رر  أمررا يف رم دمررران فم فررعان 
ويف أوم اإل ررراا وال  رر  ، )إن ا دبشررر  ب لمررة م رره( ، )أن ا دبشررر  بيحررا( 

ة هر  هر  م راحبع اخلرلف يف هرذا الفعر  امل راحبع يف هرذه امحببعر، )ودبشر املرؤم ني( 
فعررر  بتخفيررر  العرررني كخرررر  أو م ررراحبع فعررر  بتشرررردرها كسررر م ويترررا لريتررران إه أن 

)فبشررهم -املشر  مم  دليه يف القررن يف الفع  املافر  واممرر )وبشرر ه إب رحاق(
)بشرررر  ديرررا  إذ ، ف رررذا ممرررا دقررر ي التشرررردر يف امل ررراحبع وقرررام الشرررادر ، بعرررذاب( 

وح ررى لريررة ، (  )فررأد  م وأبشررر  ررا بشررروا برره، وأ شررر أبرر  دلرر  ، (  حبأدررت  ررحيفة
 لثة أبشر دبشر كأكرا د را فالبشر واإلبشاحب والتبشري ثرل  لريرا  فيره ودقرام بشرر 
ب سر الشني وأبشر كأ بر إذا  ر وفرح وأ شر اعر هري بيرت أيب دلر  بفرت  الشرني 

)وأبشررروا يف اممررر وكسرررها يف املافرر  وأبشررر عهلمررز مطرراوع وبشررر وم رره ق لرره يفعرراىل 
وكان املع  وا أدلم بشروا أ فس م هبا وكم يف ق له كم  ا لربدة أي  ا ، عع ة( 

  ا كثريا ويفقردره كم مرب  را و عرم ير اب  رؤام مقررحب كأ ره قير  لره  ر  مرا شرأ ه 
فقررام  عررم ف رر  مثرر  ق لرره فيمررا  رربو  عررم إذ متشررت وأحبا  فررم اليرراا وفررت  البرراا م رره 

الشرررني م رررا هررر  امل رررم مة يف قررررااب التخفيررر  وأحبا  عل رررم أطلرررو التحردرررأ وكسرررر 
امل ررم ا أي ذا ال ررم وأثقررل حررام م رره أي يف حررام ك  رره ثقرريل أي دصررري م سرر حبا 
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 مشر ا وا أدلم

(556) 

ــْع َكــاٍف َمــَع اَلِْْجــِر  ــَزَة َم ــوَرى َويف التـهْوبَــِة اْعِكُســوا َِلَْم ـــَعْم )َعــمه( يف الشُّ )نـَ(
 َأوهالَ 

م هذا احل م يف الش حبج وه  التثقي  وه  ق له يفعراىل )ذلرأ الرذي دبشرر أي د
وافو أب  دمرو وابن ك ري فيه من لف  ووافرو ابرن درامر فيره مرن شرر  ، ا دبا ه( 

ويف ، )دبشرررهم حبهبررم( ، وقرررأ إررزب وحررره بع ررع التثقيرر  دعرر  علتخفيرر  يف الت بررة 
عص كمررا يفسررمى  رر حبب ص وق ون مرررو وهرر  املرررا ب بق لرره مرر  كرراف من أوهلررا ك رري

عحلرف الذي يف أوهلا و رفه فروحبب وقر يفر   رفه يف ق له وكم  حبة اي كاف ويف  
كاف فت  اللا وكذا ا تعم  ص فقام هشاا بصرا  حرفره مرتحمل ويف ص عريطل 

واموم الذي ، ويف رلرها ) لتبشر به املتقني( ، وفي ا م فعان )اي زكراي إ   بشر ( 
وه ، واح ز بق له أوه دن الثاين وه  )فبم يفبشرون( ، إ   بشر  بريلا( يف احل ر )

فقر  احب اخللف يف ، للف يف يفشردره ف ذه امل اف  امحببعة لفف ا إزب وحره 
يفسرررعة م افررر  م  رررا يف رم دمرررران م فرررعان ويف الت برررة واحل رررر واإل رررراا وال  ررر  

عل  ن يف احل ر وأوم مرو والب اق  والش حبج م  ا واحر علتاا وه  رلر مرو واث ان 
 علياا

(557) 

 نـَُعلُِِمُه ِِبْلَياِء )نَـ(ـصُّ )َأ(ِئمهٍة َوِِبْلَكْسِر َأِِنِ َأْخُلُق اْعَتاَد َأْفَصلَ 

عل رر ن واليرراا ظرراهر و ررص أ مررة لررربه أي هرر  ، اخلررلف يف )و علمرره ال ترراب( 
ة ا وال سرر يف )أين أللرو م ص ص دليه ل  مة وجي ز  صبه مثر  كتراب ا و ربري

دلررى اهبتررراا فررل دبقررى لرره يفعلررو  ررا قبلرره فل ررذا قررام ادتررا  أفصررل أو )أين ، ل ررم( 
مبتررررأ وعل سرررر لرررربه وادترررا   عررر  يفعررر   وال رررمري فيررره حبايررر  إىل ال سرررر ، أللرررو( 
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في رر ن عل سررر حرراه م رره أي هرر  عل سررر ادتررا  ، وجيرر ز أن دعرر   إىل )إين أللررو( 
صررل  عرر  فا ررل وهرر  حرام أو يف م فرر  املصرررحب كق لرره وه لاحبيررا مررن الفصر  وأف

يف ذوحب كررلا أي ادتررا  فصررل أي ادتررا  ال سررر أو امل سرر حب وهرر  أين أن دفصرر  مررا 
ب دبترررئ ، بعررره ممررا قبلرره في رر ز دلررى قرررااب ال سررر ال قرر  دلررى ) دررة مررن حبب ررم( 

 قر  ق لره )للقره مرن يفرراب( فم قع را كم، إما ا ت  افا وإما يففسرريا -أين أللو-بق له
أو مررن  ،وويرره قرررااب الفررت  البرررم مررن )أين قررر ي ررت م( ، بعررر ق لرره )كمثرر  ر ا( ، 

في ر ن يف -أين أللرو-أو لرب مبترأ حمرذوف أي هر ، ردة يف ق له ) دة من حبب م( 
 م ف   صمج أو ير أو حبف 

(558) 

 ٌء يف نـَُوفِِيِهُم )َعـ(ـلَ َويف طَاِئراً َطرْياً ِِباَ َوُعُقوِدهاَ )ُخُصـ(ـوصاً َوايَ 

أي قرررراوا طرررريا يف م فررر  طرررا ر ه رررا ويف املا ررررب  ون عرييترررا وأشررراحب إىل ذلرررأ 
بق لرره لص  ررا وهرر  مصرررحب والطررا ر مفررر  والطررري ا ررم ارر  ودقرر  دلررى املفررر  واعرره 
، طي حب وأطياحب وا  طا ر أد ا أطيراحب كصراحمج وأ رحاب وأمرا )فير في م أير حبهم( 

 ن ظاهرانفالياا فيه وال   

(559) 

ـــِدٍل  ْل )َأ(خـــاَ )َحـ(ــــْمٍد وََكـــْم ُمْب ُتْم )َز(كـــاَ )َجـ(ــــناً َوَســـهِِ ـــٌف يف َهـــا َهـــأَنـْ َواَل أَِل
 )َجـ(ـلَ 

هذا من الة امل اف  اليت احل م في ا داا و  دبي ه ب  أطلقه في هم إطلقه أ ره 
 ررراظم ه خمرررتص بسررر حبيفه فقرررن و ررراحمج التيسرررري وعرررريه قرررال ا حيرررث وقررر  وا رررتعم  ال

أي ه ألرر  يف لفرر  هررا مررن ،  عرر  لرريع فرراحبيفف  ألرر  بعرررها وق لرره يف هررا )هررأ تم( 
ودش   دلرى هرذا التأودر  أ ره لفر  برر هرأ تم بريرري ألر  وي ابره أ ره أحبا  يف ، )هأ تم( 

وحذف هذا ، لف  ها من ها أ تم الذي  احب لفهه بعر حذف امل  م ه )هأ تم( 
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ن ق لره ويف بلررر ميرت مرر  امليرت لففرر ا أي لففرر ا املقررحب كلرره للعلرم برره ف ر  قردررمج مرر
املثقررر  حرررأ  ررراحب دلرررى هرررذا اللفررر  وكرررذا ق لررره قررر   ررراحبد ا ه واو وقررر  قرررام م  رررى 

 ررراحب بعرررر احلرررذف قرررام وجيررر ز أن ، واحرررذف الررر او أي احرررذف ا مرررن )وقرررام الرررذي( 
وويرررره -هرررراأ تم-وقصررررر املمرررررو  أي املرررر  بعرررررها هرررراا-هرررراأ تم-د رررر ن أحبا  يف هررررا

لتعبررري دررن ذلررأ لرررف يف أن املرر  ملررا كا ررت دقيررمج اهلرراا  رر ز لشرررب الت رر ز يف ا
وهرذا ، القرب عن يعل را في را قردبرا مرن ق لره يفعراىل )وم رلب  م يف يرذوع ال خر ( 

ي را ، زكرا ، اقصرر حيرث يرا -هراأ تم-بريري ألر  ولر  قرام و-ال يه أوفو للفهة أ تم
 صرمج دلرى التمييرز وألرا خللص ال لا من هرذا الت لر  يف أتودلره وي را يف م فر  

إرررر حرررام أو م رررا ج دلرررى حرررذف حررررف ال ررررا ومعررر  البيرررت مرررن ي رررة القررررااب أن 
املررر  يف قررررااب ق بررر  ووحب  حمرررذوف والبررراق ن أثبتررر ا املررر  إه أن  فعرررا وأع دمررررو 
  ل اهلمزب أي يعلها بني بني ف   يف قررااب أيب دمررو وقرال ن واقعرة مسر لة بعرر 

مسررر لة بعرررر اهلررراا إذ املررر  يف قراايفررره واهلمرررزب املفت حرررة بعرررر  املررر  ويف قررررااب وحب 
املرر  كاملفت حررة بعررر مفترر ح قيرراأ يفسرر يل ما أن  عررل بررني بررني واادررة مررن أهرر  
ام اا وشي خ اإلقراا أبرل ها له ألفا وهذان ال ي ان ل حب  يتا كما  بو لره يف عب 

ل حب   ألفا دن أه  مصر يفبرلت)وق  ، اهلمزيفني من كلمة يف ق له دن اهلمزب الثا ية 
وقرررااب ق برر  دلررى حنرر  فعلررتم حنرر  هررزمتم وهشررمتم وكررذا ، ويف بريرررا  دررروي مسرر ل( 

د  ن وزن قرااب وحب  دلى ويه التسر ي  من اهلمرزب املسر لة بز رة افققرة فيمرا درير  
و إىل ال زن ووزن قرااب الباقني فادلتم حن  قرايفلتم وفراحببتم إه أن عرري قرال ن وأيب دمرر 

وهررم ال  فيرر ن وابررن دررامر والبررزي حققرر ا اهلمررزب ب ألررذ دبررني هررذه ال لمررة ودشرررح ا 
دلرررى مرررا يفقررررحب مرررن أ ررر هلم ويف دبررراحبب  ررراحمج التيسرررري درررن قررررااب  فررر  وأيب دمررررو 

حيرث وقر  عملرر مرن عرري يترز وكرذا قرام -وهراا تم-إش ام فإ ه قام  ف  وأب  دمررو
برر  هرر  ، ع رر ن مررن عررري يتررز حمقررو وم رر  وكررأ م د، شرريخه أبرر  احلسررن بررن علبرر ن 

مس   بني بني وكذلأ شرحه أب  دلر  الفاحب ر  حبإره ا و ررح م ر  يف ال شر  
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قام وبني بني أ  ج يف العربية يف ذلأ كله ل حب  ب قام الراين ووحب  أق  مررا وهرذا 
ه  ال يه الثاين له الذي أبرم فيه اهلمزب ألفا قام امل رروي أبررهلا وحب  ألفرا وحرذف 

-املفني هلتقاا الساك ني وقام  احمج الروفرة قررأ أهر  املرد رة وأبر  دمررو إحرج
بتليني اهلمزب والباق ن بتحقيق ا وكل م أثبت ا ألفا قب  اهلمزب إه ابن ماهر دن -هأ تم

ق ب  فإ ه حذف ا وكان  ف  يف عري حبوادرة وحب  أقصررهم مررا ويف كتراب أيب دبيرر قررأ 
عررري ممرررو ب وه م مرر زب يف ايرر  القررررن وكرران إررزب -هررأ تم-أهرر  املرد ررة وأبرر  دمرررو

قلررت ، وال سررا   دقرر ررا عملررر واهلمررز معررا قررام وكررذلأ  قرلهررا عإلشررباع والتحقيررو 
 وهذا للف ما  قله اعمادة من املر ميب دمرو وقال ن وا أ دلم

(560) 

 الُُه ِمْن ََهَْزٍة )َز(اَن )َجـ(ـمهلَ َويف َهائِِه التـهْنِبيُه )ِمـ(ـْن )ثَـ(ـاِبٍت )ُهـ(ـدًى َوِإْبدَ 

في را معر  الت بيره يف قررااب ابرن ذكر ان وال ر فيني والبرزي -هراأ تم-دع  اهلاا من
من لفررر  هرررا مرررن حرررروف الت بيررره وهررر  دررررل  دلرررى أ ررراا اإلشررراحبب ودلرررى ال رررما ر 
في رر ن  الررل ه ررا دلررى ال ررمري الررذي هرر  أ ررتم كمررا يفقرر م هرراأ تم فعلررت كررذا و م 

مررذهب م املررر بررني -أ ررا للت بيرره يف قرررااب هررؤها كرر  م مررروا بعررر اهلرراا ولرريع مررن دلررى
اهلمزيفني ملف عريهم وق له من  برت متعلرو علت بيره وهررج متييرز مثر  زكرا ي را أي 
 بررت هررراه دعرر  املررت لم بررر ا أ ررتم وهرر  ا يرر  ودررز ب قررام وإبرالرره أي إبرررام اهلرراا 

ف دلرررى زان إب رررقاض حررررف العطررر  وجيررر ز أن مرررن يترررزب زان واررر  ف مرررل معطررر  
د  ن لربا بعر لرب أي اهلاا يف هاأ تم دلرى قررااب ق بر  ووحب  يف ر ن برره مرن يترزب 
اه ررتف اا وام رر  أأ ررتم م مررا ممررا مرررا بعررر اهلرراا ولرر  كا ررت للت بيرره ميفرر ا علرر  هررا 

 دس   ق ب  واهلاا يفبرم من اهلمز يف م اف  كثريب في  ز أن د  ن هذا م  ا وإرا  
الثا يررة م رره قررر أبرررم اموىل هرراا فلررم  تمرر  يتررزكن و رر   وحب  ادتبرراحبا عم رر  أو  

وقفا وو ل وه  كما دفع  إزب في مرا يف ال قر  ، كما     البزي يف )مد ت م( 
 دلى ويه وك  ذلأ ا  بني اللريا 
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(561) 

 بِِه اْلَوْجَهْْيِ ِلْلُكلِِ مَحهلَ َوحَيَْتِمُل اْلَوْجَهْْيِ َعْن َغرْيِِهْم وََكْم َوِجيٍه 

أي وحيتمررر  اهلررراا يف قررررااب عرررري مرررن يفقررررا وهرررم أبررر  دمررررو وقرررال ن وهشررراا أن 
يف  ن برره مرن يترزب من مرن مرذهمج هرؤها الثلثرة املرر برني اهلمرزيفني مرن كلمرة كمرا 
 بو يف عبه وامل  ه ا يف قرااهتم  بتة ومن مذهمج أيب دمررو وقرال ن التسر ي  يف 

  هذا وقر   ل ف ان من هذا الباب برلي  التس ي  واملر وحيتم  أن يف ر ن هرا مث
الرريت للت بيررره واملرر  الثا يرررة هرر  ألررر  هرررا وإرررا  ررر   أبرر  دمررررو وقررال ن اهلمرررز دلرررى 

ب ذكررر أن اادررة -مد ررت م-لررلف أ ررل ما اعررا بررني اللريتررني كمررا فعرر  البررزي يف
ا دلرى الر ي ني عمير  القرراا السربعة من القراا مرن لره وياهرة وقر م مقبر م إر  اهلرا

فاهلاا يف به لل اا والباا زا رب وهذه الطردقة عري مذك حبب يف التيسري ول رن قرر ذكرهرا 
اادررة مثرر  م رر  وامل ررروي وأيب دلرر  الفاحب رر  وإن كا ررت هررذه الطردقررة ظرراهرب يف 
بعرره القرررااا  أكثررر مررن بعرره وقررر يفقرررحب ال ي رران يف مررذهمج الريررري دلررى مررا ذكررر 

احتمررام الت بيرره يف قرررااب وحب  وق برر  ف ي رره أن دقررام حررذفت ألرر  هررا يفيفررا  وأمررا
وهلتقراا السراك ني يف قرر م مرن أبررم لرر حب  وأمرا احتمرام البرررم يف قررااب ابرن ذكرر ان 
وال  فيني والبزي فل مرا   م ره إه كر  م مرروا برني اهلمرزيفني وهرذا ه د رر اعرا برني 

  ة وأحبدر عملر اإلشاحبب إىل ذلرأ والرذي ا تحسر ه اللريتني من اهلمزب اموىل مقرحبب م 
اعمادة أن يف  ن اهلراا للت بيره يف قررااب هرؤها قرام امل رروي إذ لريع أحرر مرن القرراا 
، درررل  بررني اهلمررزيفني املفترر حتني مررن كلمررة ألفررا مرر  التحقيررو فيقرررحب لرره هررذا التقررردر 

يني وابررن دررامر إه قررام م رر  وهررذا أوىل بقرررااب البررزي ودلررى ذلررأ حتمرر  قرررااب ال رر ف
هشاما فإ ه قر درل  بني اهلمزيفني ألفا يف عري هذا في  ز أن حيم  هذا دلى أ رله 
يف عررريه قلررت اموىل يف هررذه ال لمررة دلررى ايرر  ويرر ه القرررااا  في ررا أن يف رر ن هررا 

-هراأ تم-للت بيه م  إن يعل ا اهلاا بره من يتزب كا ت يفلأ اهلمرزب يترزب ا رتف اا و
 القررررن إرررا هرر  للخررب ه لل ررتف اا وه مررا   مررن ذلررأ إه يفسرر ي  أد مرا يرراا  يف
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وشب ه -مد ت م-من     وحذف من حذف أما التس ي  فقر  بو يفشبي ه بق له
وقر ثبت ي از حذف أل  أما ، وأما احلذف ف ق م ها مث  أما كليتا حرف يف بيه 

د ن قرر هلم )هلررم ف ررذا حررذف ألرر  هررا وذا  قرر هلم أا وا مفعلررن وقررر إرر  البصررر 
 -ها أ تم-دلى أن أ له ها   ب حذفت ألف ا ف ذا، إلي ا( 

(562) 

 َويـَْقُصُر يف التْنِبيِه ُذو اْلَقْصِر َمْذَهباً َوُذو اْلَبَدِل اْلَوْجهَاِن َعْنُه ُمَسهِِل

ذكر يف هذا البيت يففرد  ما دقت ريه اخلرلف يف البيرت السرابو دلرى التقرردردن 
ت بيرره أو برررم مررن يتررزب و برره بق لرره ودقصررر دلررى أن كلمرره يف مررن يف مررن أن اهلرراا لل

قراايفررره ألررر  فخرررر  مرررن ذلرررأ ق بررر  ووحب  إذ ه ألررر  يف قرااهتمرررا والقصرررر واملرررر ه 
د   ن إه يف حرف من حروف املر فقام إذا ح م ا عن اهلراا للت بيره  راحب املرر يف 

وذلرأ أن ، وما ل ا أن ه( ذلأ دلى قرااب من أثبت امل  من قبي  امل فص  مث  )
ها كلمة وأ تم كلمة ألرج فيقصر من مذهبه القصر ومير مرن مذهبره املرر فخرر  مرن 
هذا أن للبزي والس    القصر ولقال ن والروحبي لرلف يفقررا ل رن دلرى حبوادرة املرر 
هلما دت ه هاه را لرلف رلرر مرأل ذ مرن ق لره وإن حررف مرر قبر  يترز مريرري البيرت 

ق ن دلرررى املرررر فق لررره وذو البررررم دعررر  مرررن ذكرررر  أن اهلررراا يف قرررر يفقررررا شررررحه والبرررا
مذهبه برم مرن اهلمرزب د ره وي ران يف حرام يفسر يله فرل د ر ن ذلرأ إه يف مرذهمج 
الررروحبي وقررال ن دلررى حبوادررة أمررا الس  رر  فإ رره مررن ذوي القصررر مررذهبا وأمررا وحب  فررل 

لفررا مررره  قررراحب ألرر  يف قراايفرره فررل مررر ودلررى ال يرره اآللررر الررذي أبرررم فيرره اهلمررزب أ
 طقرره علرر  حنرر  قررام وعع ه زاي ب دليرره بقرر  مررن ذوي البرررم هشرراا فلرره املررر قرر ه 

للت بيررره م رررحاب البررررم -هرررا-واحررررا م ررره لررريع  سررر   وكررر  هرررذا يففردررر  دلرررى أن
وعريهم أما إذا قل ا إن اهلاا برم من اهلمزب فال   مسرت ون يف املرر  قرراحب ألر  كمرا 

ا دق لرر ن قررام وعع م ررا ألرر  بررني يتررزيفني فلرريع هررذا مررن وكمرر، دقررراون )أأ ررذحبهتم( 
املررر امل فصرر  وه املتصرر  وقرر م ال رراظم وذو البرررم وإن كرران دعرر  برره برررم اهلرراا مررن 
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اهلمرررز فلرررم دقررر  ذلرررأ ليبررر  اخلرررلف دلرررى البررررم إذ ه م ا ررربة يف ذلرررأ وإررررا ذكرررره 
رلة من يتزب يف مذهبره فقام من ذكر  إن اهلاا مب، يفعردفا ملن د ه ال ي ان ه شرطا 

إذا فرد رررا دلرررى أ رررا أد رررا يف حقررره للت بيررره هررر  د ررر ن لررره مرررر  هرررر إن كررران مسررر ل 
ف ي رران من املرر  حرررف مررر قبرر  يتررز مريررري وإن كرران حمققررا مررر بررل لررلف وهرر  
هشاا هذا قياأ مذهب م وما دقت يه الر هم واملعر  فرل يتلر  القررااب عملرر والقصرر 

لت بيره فمرا فررع ال راظم إه دلرى هرذا القر م وو  دفررع دلرى قر م إه دلى ق ل ا إن ها ل
البرم ل ي ني أحريتا أن ك ن ها للت بيه ه  ام   دلى ما ال  ه يف شرح البيرت 
السرررابو الثررراين أ ررره يفرررر  التفردررر  دلرررى ذلرررأ له ررر حبه م ررره ه دقت ررر  يففررراوك يف املرررر 

يفني بع رر م يرررج دلررى أ ررله لل ميرر  من التقررردر يفقررردر أ ررم أ للرر ا ألفررا بررني يتررز 
وبع  م لال  يف ذلأ أ له وإ لام أل  بني يتزيفني ه خيتل  يف ال طو هبا كما 
 رربو يفقردررره وذكررر بعرره مررن شرررح أن إ لررام املرر  بررني اهلمررزيفني دقت رر  أن اممررر 
دصري من قبي  املتص  كأن امل  من  فع ال لمرة فعلرى هرذا القر م أد را دسرت ون 

ر إه دلى ق ل ا إن حرف املر الذي قبر  اهلمرز املريرري ه ميرر إه يف املر وه جين القص
أن هذا الق م د ري علن فإن من دق م  ر امل  بعر إ لاهلا بني اهلمرزيفني د ر ن 
بقرحب ألفني وأكثر وامل ق م أ م درلل ن بي  ما ألفا للفص  فل حاية إىل زاي ب املر 

حنر  قرام وعع وذكرر الشريا يف  ب  دقتصرر دلرى مقرراحب ال طرو علر  دلرى حررها يف
شررحه أن ق لره وذو البرررم دعر  وحبشررا ال ي ران د ره دعرر  املرر والقصررر يف حرام ك  رره 
مسرر ل ودعرر  علتسرر ي  مذهبيرره ويتررا إبرررام اهلمررز وبررني بررني فاملررر دلررى قرر م البرررم 
والقصررر دلررى بررني بررني و  دررر   سرر ل حالررة بررني بررني فقررن فإ رره ه دت رره لرره في ررا إه 

ر وقررر يفقررررا يف ام رر م أن التسررر ي  دطلررو دلررى كررر  يفرييررري لل مرررز وإرررا ذكرررر القصرر
مسرر ل ليفصرر  وحبشررا مررن ق برر  من كلي مررا ذو برررم أي اهلرراا برررم مررن يتررزب د ررريتا 
إه أن ق بل ه مير إل قاطه امل  ووحب   ر مير  املر  املبرلرة مرن اهلمرزب فمرره 

ذلرأ هرذا شررح مرا ذكرره يف الشررح وهر  ه  اإليفيان عمل  املبرلة ه أمر زا رر دلرى 
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معلرر ا ممررا يفقرررا فلررم يف ررن حايررة إىل ذكررره وقررام   الشرريا أبرر  دمرررو حبإرره ا دعرر  
بق له وذو البرم أع دمررو وقرال ن م مرا يترا اللرذان مرن مرذهب ما إ لرام ألر  برني 

لررم اهلمرزيفني ويرراا د  مرا ه ررا لرلف ميرر  أن اهلمرزب اموىل مبرلررة والثا يرة مسرر لة ف
دستصررعمج اعمرر  بي  مررا فررل حايررة إىل طرر م املررر واحرر ز بق لرره مسرر ل مررن هشرراا 
فإ ررره أد رررا مرررن ذوي البررررم وه حايرررة إىل ذكرررر ق بررر  ووحب  إذ ه ألررر  يف قرااهتمرررا 
قلت وهذا مش   فإ ه دقت   أن امل  يف قرااهتما دلى ويه ولريع اممرر كرذلأ 

ا دن هذه امل  هلما ع ا مريتا الذي فإ ما دثبتان امل  وأه  دلم القرااا  دربو 
ثبت هلمرا يف عب اهلمرزيفني مرن كلمرة وقرام  راحمج التيسرري مرن يعل را للت بيره وميرز 
بني امل فص  واملتص  يف حروف املر   دز  يف مت ني امل    اا حقو اهلمزب بعرها 
ا أو  رر ل ا ومررن يعل ررا مبرلررة وكرران ممررن دفصرر  عملرر  زا  يف التم ررني  رر اا أد رر

حقرررو اهلمرررزب أو لي  رررا وقرررام ابرررن علبررر ن يف الترررذكرب ادلرررم أن أع دمررررو وحبيرررام  فررر  
إذا يعل ا اهلراا برره مرن يترزب اه رتف اا دلرى مرا بي راه -هاأ تم-دتفافل ن يف املر يف

وحن ه دردر أن مرن أ لر  املر  أطر م مررا مثر  قرال ن ، يف يففافل م يف )اأ ذحبهتم( 
ومرررن   دررررل  فرررل مرررر أو لررره مرررر قصرررري كقررررااب وحب  ب قرررام فأمرررا إذا يعلرررت اهلررراا 

م ه ليع أحر م  م درل  بني امل  وبني -هاأ تم-للت بيه فإ م دست ون يف املر يف
،  لره )اأ ررحبهتم( كما فع  ذلرأ مرن فعلره مر  م يف ق-ألفا-ها-اهلمزب امللي ة اليت بعر

وحن ه وكذا الباق ن ممن درا ق بل دتفافل ن يف املر هاه ا دلى ما بي اه من يففافل م 
يف املر يف حرف اللني ال اق  قب  اهلمزب يف عب املر والقصرر فيمرا كران مرن كلمرة أو  
كلمتني دلى ال ي ني من يع  اهلاا برره مرن يترزب اه رتف اا أو للت بيره قلرت معر  

ما أن اهلتلف يف إ لام امل  إرا يفة دلى ق ل ا إ را بررم مرن اهلمرزب أمرا دباحبهت
إذا كا رت للت بيرره فلرم جيتمرر  يتررزكن ه لفهرا وه يفقررردرا فررل  ربي  إىل القرر م إب لررام 
امل  فا ت وا يف لف  املر من هذه اع ة ل   م دتفافل ن فيره دلرى مرا  ربو ذكرره 

ف املسرتفا  مرن ق لره وإن حررف مرر قبر  يترز مريرري يف عب املر والقصر ودعترب اخلرل
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و هري إيفيان ال اظم بق له وذو البرم يفعردفا ه شرطا قر م العلمراا مثر  ذلرأ يف معر  
 رلى ا دليرره احلرردث الصرحي  أن امررأب كا ررت يفسرتعري املتراع و حرره فقطرر  ال رت 

 رببا للقطر  والسربمج درها قال ا ذكر ا تعاحبب املتاع ويحره إرا كران يفعردفرا ه  و لم
 رقة   يفذكر للعلم هبا وكان الرير  يفعرد  املرأب اليت قطعت درها فعرفت  را كا رت 

 مش  حبب به وا أدلم

(563) 

َدٍة ِمْن بـَْعُد ِِبْلَكْسِر )ُذ(لِِلَ   َوُضمه َوَحرِِْك تـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب َمْع ُمَشده

كر التحردأ مطلقا عري مقير م  دع  فم التاا وحر  العني أي افتح ا م ه ذ 
ها مشر ب م سر حبب مرن بعرر ذلرأ فيصرري يفعلمر ن مرن التعلريم والقررااب املررج مرن 
العلم وقر لفر  هبرا مر  ك  را معل مرة مرن أفررا  مرا ذكرره واملفعر م اموم دلرى قررااب 

دع  حفهره وف مره والتعلريم دسرتلزا ، التشردر حمذوف أي )يفعلم ن ال اأ ال تاب( 
علم ف ان فيره  هلرة دلرى القررااب املررج ودؤدرر يفعلمر ن علتخفير  ق لره بعرر دلم امل

أي أ تم يامع ن لف م ال تاب ويفلويفه وق لره ذلرل أي قررب وا ، ذلأ )يفرحب  ن( 
 أدلم

(564) 

 َورَْفُع َواَل َيَُْمرُْكُمو )ُر(وُحُه )مَساَ( َوِِبلتهاِء آتـَْيناَ َمَع الضهمِِ )ُخـ(ـوِِالَ 

أن ه دقرررأ يفمررركم يف البيررت إه بتحردررأ الررراا إمررا برفرر  أو ب صررمج دلررى د بريرر  
القراايفني وال زن مستقيم دلى ذلأ دلى ك  اعزا السرباد  وإن قررئ بسر  ن الرراا 
وفررم املرريم ا ررتقاا الرر زن بررل كرر  ل ررن د رر ن الررتلف   ررا   دقرررأ برره يف القررررن مررر  

مررركم يررر إبفررافة وحبفرر  إليرره فررع  اإل رر ان يف الررراا دلررى مررا  رربو وم فرر  وه يف
)وه -ب دقررر م(-وويرره  صرررمج يفمررركم العطررر  دلررى مرررا قبلرره مرررن ق لرره )أن دؤيفيررره ا

وويرره الرفرر  القطرر  ممررا قبلرره دلررى يفقررردر وهرر  ه يفمررركم أو وه يفمررركم ا ، يفمررركم( 
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وأبرر  دمرررو دلررى أ ررله يف اهلررتلأ السررابو ذكررره وهرر  فا رررب ذكررره مرر  أهرر  الرفرر  
لى يفريي  اهلتلأ دلى اإل  ان يف ظ ه دلى ما ه  احلو وقرر  ربو وه   لي  د

ق لره ، فقام  احمج التيسري وأب  دمرو دلى أ له يف اهلرتلأ واإل ر ان ، بيا ه 
ايعرر  م رران ال رر ن كا م ررم مة ، وعلترراا ريفي ررا دعرر  )ريفي ررا كررم مررن كترراب وح مررة( 

املر  م ره هزا مرن فرم  وه  كا املت لم م ف   ر ن العهمرة و  د بره دلرى إ رقاض
الترراا فررإن املرر  ه د رر ن مررا قبل ررا إه مفت حررا وويرره القررراايفني ظرراهر ولرر م مع رراه 

 ملأ وا أدلم

(565) 

ُغوَن )َحـ(ـاِكيِه )َعـ(ـوهالَ   وََكْسُر ِلماَ )ِفـ(ـيِه َوِِبْلغَْيِب تـُْرَجُعوَن )َعـ(ـاَد َويِف تـَبـْ

إزب فاهلراا يف فيره دا ررب ، اب وح مة( أي كسر اللا من )ملا ريفي اكم من كت
أي بعرها -هأ تم-دلى ريفي ا م ه معه ومتص  به وهذا مما دق ي ق له وه أل  يف ها

وهاه ا قبل ا وويه الت  ز في ا واحر وه  اهيفصام املذك حب أي ال سرر مسرتقر فيمرا 
 هرر  متصرر  هبررذا ال ررلا ومتعلررو برره وجيرر ز أن يفعرر   اهلرراا دلررى ال سررر ود رر ن لرررب

أي كسرره ، مبترأ حمذوف أي فيه كلا ولث كما   ذكره أو يفعر   اهلراا دلرى )ملرا( 
مسررررتقر فيرررره عررررري لرررراحب  د رررره والررررلا دلررررى قرررررااب إررررزب ها التعليرررر  ومررررا مصرررررحبدة أو 
م  رر لة أي ميرر  إدتررا   إايكررم بعرره ال ترراب واحل مررة ب جملررن حب رر م مصرررق ملررا 

ير اب ، ه والرلا يف )لترؤم ن بره( مع م أو الذي ريفيت م ه ويااكم حب  م مصرق لر
القسم الذي  م دليره ألرذ امليثراق واخلطراب ل  بيراا واملررا  أيفبراد م والتقرردر ميثراق 

هر  امل ط رة للقسرم ومرا إمرا م  ر لة ، أمم ال بيني ودلى قرااب اعمادة الرلا يف )ملرا( 
أ املعر  أو شرطية والفعلن بعررها مافريان يف اللفر  مسرتقبلن يف املعر  وده رر لر

إذا قرررحب  م فرر  مررا حرررف إن الشرررطية أي إن ريفيررت م ذلررأ يفؤم رر ا ب ألررر  خمررر  
امقساا واملعاهرب وألذ امليثاق أتكير ل مرر ويفق درة لره ولترؤم ن ير اب القسرم ومثلره 

وق لررره حاكيررره دررر ه أي حررراك  ، )ملرررن يفبعرررأ مررر  م ممررر ن ي ررر م مررر  م أاعرررني( 
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، حباي  إىل ما قبله من ق له )هم الفا رق ن( ، الرييمج د م دليه والرييمج يف )دبري ن( 
درررا  أي درررا  دلرررى -دريعررر ن-واخلطررراب دلرررى اهلتفرررا  أو اه رررت  اف والرييرررمج يف

 دبري ن من حفصا قرأيتا علرييمج وا أدلم

(566) 

 لَ َوِِبْلَكْسِر َحجُّ اْلبَـْيِت )َعـ(ـْن )َشـ(ـاِهٍد َوَغْيُب َما تـَْفَعُلوا َلْن ُتْكَفُروُه ََلُْم تَ 

وحرر  -ال سررر والفررت  يف احلرر  لريترران و  دقرررأ عل سررر إه يف هررذا امل فرر  أي
ب سرررر احلررراا م قررر م درررن شررراهر أي درررن ثقرررة شررراهر لررره علصرررحة وأفررراف  -البيرررت

وعيرررمج إىل الرررة مرررا بعرررره مرررن الفعلرررني أي عيرررمج هرررذا اجملمررر ع هلرررم أي ملررررل م درررن 
ن الرييبرة مرن ق لره )مرن شاهر ويف يفل فمري دع   دلى وعيرمج أي أ ره يفبر  مرا قبلره مر

واخلطرراب هلررذه اممررة أو دلررى ، أهرر  ال ترراب أمررة(إىل ق لرره )وأول ررأ مررن الصرراحلني( 
 طردو اهلتفا  أو التقردر وقل ا هلم ذلأ وا أدلم

(567) 

 َيِضرُْكْم ِبَكْسِر الضهاِد َمْع َجْزِم رَائِِه )مَساَ( َوُيَضمُّ اْلَغرْيُ َوالرهاَء ثـَقهلَ 

فاحب د رري وفرر د رر لريتران والفعر  مرزوا يف ، د ركم كيرهم شي ا( دردر )ه 
القرراايفني دلررى يرر اب الشررض وال ررم يف الررراا دلرى قرررااب مررن شرر  فررمة ب رراا إيفبادررا 
ل مة ال ا  كما  ق م ه در  وجي ز يف اللرية الفت  وال سر وظاهر كلمه درم دلى 

دلى أن د ر ن يف  يرة التقررو أن فمة الراا حركة إدراب م ه فر اعزا وقر قي  به 
دلى الشرض وقي  دلى حذف الفاا وكليتا فعي  وام   ما يفقرا ول ن فاقت 
دلى ال اظم العباحبب كما يفقرا يف يف احبحب يف   حبب البقرب وأحبا  بق له ود رم الريرري فرمة 
ال ررا  من ال سررر فررره الفررت  ه ال ررم فاحتررا  إىل بيا رره وأمررا يررزا الررراا فرري م مررن 

ملرج من اعزا فره الرف  والراا عل صمج م ه مفع م ثقل وإرا  ص دليه القرااب ا
يف القررررررااب املررررررج و  دررررر ص دلرررررى التخفيررررر  يف اموىل م ررررره مسرررررترين درررررن ذكرررررر 



 -449- 

التخفيرررر  يف اموىل لعرررررا إم رررران ال طررررو  شررررر  مررررزوا يف و ررررن كلمررررة وه دتعررررذحب 
 دلمال طو  رف ع لفي  فذكره يف م ف  احلاية إليه وا أ

(568) 

 َوِفيماَ ُهناَ ُقْل ُمْنزِِلَْي َوُمْنزُِلوَن ِلْلَيْحُصيب يف اْلَعْنَكُبوِت ُمثـَقِِلَ 

أي ويف الرة احلرروف املختلر  في ررا ه را هرذا احلرررف الرذي هر  )بثلثررة رهف 
-يف احلررررف الرررذي ه رررا-م رررزلني-أو التقرررردر اقررررأ لليحصرررت ،مرررن املل  رررة م رررزلني( 

واليحصررت ،   برر   وهرر  )إ  م زلرر ن دلررى أهرر  هررذه القردررة( يف حرررف الع-وم زلرر ن
هرر  ابررن دررامر ومررثقل ب سررر القرراف حررام مررن فادرر  قرر  وقرر   عرر  اقرررأ من القرررااب 

يف -م زلررررر ن-و-ه رررررا-م رررررزلني-أو التقرررررردر، قررررر م وم ررررره )إ ررررره لقررررر م حب ررررر م كررررررو( 
تقررردر الع  برر   ا ررتقر لليحصررت مررثقل هلمررا وإن كرران مررثقل  رر  بفررت  القرراف فال

 ا تقر ذلأ له مثقل والتخفي  والتثقي  يف ذلأ لريتان من أ زم و زم

(569) 

 َو)َحقُّ نَـ(ـِصرٍي َكْسُر َواِو ُمَسوِِِمَْي ُقْل َساِرُعوا اَل َواَو قـَْبُل )َكـ(ـماَ )ا(ْْنََلى

السرر مة العلمررة و رر ا أي أدلررم فمررن كسررر الرر او أ رر ر الفعرر  إلرري م وهرر  مررن 
لرره الشرر اع يف احلرررب مررن لبرراأ خمصرر ص وعررريه ومررن فررت  الررراا اإلدررلا الررذي دفع

يفقرا مثله يف ، ف ن ا يفعاىل فع  هبم ذلأ وحذف ال او من )و احبد ا إىل مريفرب( 
والرر او م رره  رراقطة يف مصرراح  املرد ررة والشرراا  ون عريهررا ، )وقررال ا ايررذ ا ولرررا( 

 ي ا  ش  وا أدلمواح ز بق له قب  دن ال او اليت بعر العني واجنل أ

(570) 

 َوقـَْرٌح ِبَضم اْلَقاِف َواْلَقْرُح )ُصْحَبٌة( َوَمْع َمدِِ َكاِئْن َكْسُر ََهَْزتِِه )َد(الَ 

أي قررررأه  رررحبة وال رررم والفرررت  لريتررران ويررراا ذلرررأ يف ثلثرررة م افررر  يف هرررذه 
والثالررث ، السرر حبب اث رران بلفرر  الت  ررري )إن ميسسرر م قرررح فقررر مررع القرر ا قرررح مثلرره( 



 -450- 

ولفرر  كررا ن يرراا يف م افرر  ه ررا ويف ، بلفرر  التعردرر  )مررن بعررر مررا أ رراهبم القرررح( 
احلر  والطررلق واخلررلف يف ايع را و  دبررني الرر هم أ رره حيرث أيفررى وفادرر   ه فررمري  
كسر يتزيفه ومع   ه يف اللرية ألر   ل ه م ج وا تعاحبه ه را حلصر م الريرر  ومتراا 

ب ألر  بعرر ال راف والبراق ن برل ألر  مر  فرت  اممر عملر م  ال سر وأحبا  عملرر زاي 
 اهلمزب ب ذكر عق  قي   القرااب فقام

(571) 

 َواَل اَيَء َمْكُسوراً َوقَاَتَل بـَْعَدُه َُيَدُّ َوفـَْتُح الضهمِِ َواْلَكْسِر )ُذ(و ِوالَ 

اليررراا امل سررر حبب زاي ب يف قررررااب عرررري ابرررن كثرررري وهررر  مشرررر ب و  دتسررر  لررره مرررام 
ذلرأ ولر  قرام يف البيرت السرابو وكر  كرا ن كسرر يتزيفره  ه ب قرام ومرر البيت لذكر 

وه ايا ل ررران وافيرررا علريرررر  وه حايرررة إىل ق لررره م سررر حبا حي  رررذ م ررره لفررر  بقررررااب 
لريتان وفي ا -وك ن-كأدن-اعمادة أي وه دثبت ابن كثري الياا اليت يف هذا اللف  و
التشربيه كمرا  لر  دلرى ذا عري ذلرأ مرن اللريرا  وهر  كلمرة أي  لر  دلي را كراف 

يف كذا ب كثر ا تعماهلما كال لمة ال احرب  ع  كم اخلربدة فتصرف ا في ا دلى وي ه 
ق له وقايف  بعره أي بعر كأدن ق لره يفعراىل )وكرأدن مرن  رت قايفر  ، وكتمج يف  د  ا     

قترر  معرره حببيرر ن كثررري فمررا -القرررااكن ظرراهركن إه أن معرر  ق لرره، )قترر  معرره( -معرره(
أي فما وهن من   دقت  م  م وال م يف القاف وال سر يف التاا إذا فتحا م  -وه  ا

املررررر  رررراحب  ال لمررررة قايفرررر  فق لرررره ذو وه أي فررررت  ال ررررم وال سررررر ذو متابعررررة للمررررر 
 مصاحبة له وا أدلم

(572) 

 ئِعاً َتلَ َوُحرَِِك َعْْيُ الرُّْعِب َضمها َكَما )َر(َسا َورُْعباً َويـَْغشى أَنـهُثوا )َشـ(ـا

دردررر الردررمج املعرررف علررلا وحبدبررا امل  ررر امل صرر ب حيررث أيفررى ذلررأ فال ررم فيرره 
واإل ررر ان لريترررران وقيرررر  ال ررررم ام رررر  فأ رررر ن يفيفررررا وهرررر  يف أحببعررررة م افرررر  قيرررر  
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ل م رة والترذكري -يفريشى-وام   اإل  ان إيفبادا وحب ا أي ثبت وا تقر والتأ يث يف
ن امم رة وشرا عا يفرل حراهن مرن مفعر م أ ثر ا لل عاأ ويتا واحر م ه أبررم ال عراأ مر

أي أ ثرر ا شررا عا كبعررا مررا قبلرره وهرر  امم ررة أو د رر ن شررا عا حرراه مررن ال ررمري يف يفررل 
 العا ر دلى دريشى

(573) 

 َوُقْل ُكلهُه َّلِلِ ِِبلرهْفِع )َحـ(ـاِمداً ِبَا يـَْعَمُلوَن اْلغَْيُب )َشـ(ـاَيَع )ُد(ْخُللَ 

وقر أاع ا دلى قررااب )إ  كر  ، رب واعملة لرب )إن اممر( كله مبترأ وا اخل
وه  دلى هذا اإلدراب وكله عل صمج أتكيررا ل مرر والرييرمج يف ) را دعملر ن ، في ا( 
وويررره اخلطررراب ق لررره )اي أد رررا ، شررراد   للرررل لررره وهررر  )حسررررب يف قلررر هبم( ، بصرررري( 

والرررررلل  ،  أو مررررتم( وبعررررره )ولرررر ن قتلررررتم يف  رررربي  ا ،الررررذدن رم رررر ا ه يف   رررر ا( 
 الرلي  وقر يفقرا

(574) 

 َوِمتُّْم َوِمْتناَ ُمته يف َضمِِ َكْسرِهاَ )َصـ(ـَفا )نـََفٌر( ِوْرداً َوَحْفٌص ُهناَ اْجَتلَ 

أي حيررث يرراا  هررذه ال لمررا  وف ررم ذلررأ مررن حيررث أ رره دررر ها وفي ررا مررا 
يم وكسرررها يف لرريع يف هررذه السرر حبب فقرراا ذلررأ مقرراا ق لرره حيررث أيفررى وحنرر ه وفررم املرر

اي  ذلأ لريتان دقام ما  مي   فعلى هذا ياا ال م كق لأ من قراا دقر ا قمرت 
ودقام ما  ميرا  كخراف خيراف فعلرى هرذا يراا ال سرر كخفرت في ر ن ال رم مرن 
فع  دفع  كقت  دقت  والثاين من فع  دفع  كعلم دعلم ووحب ا  صمج دلرى التمييرز أي 

م دمران وكسر مرا يف عريهرا اعرا برني  فا وحب هم ووافق م حفص دلى فم ما يف ر
اللريتني والذي يف رم دمران م فعان )ول ن قتلتم يف  بي  ا أو متم(و)ل ن متم أو 

وهررذا معرر  ق لرره وحفررص ه ررا ايررتل أي ايررتل ال ررم وهرر  مررن قرر هلم ، قتلررتم إلىل( 
ايتليررت العررروأ وهررذه دبرراحبب مشرر لة فإ رره ه دف ررم م  ررا  رر ج أن حفصررا لصررص 
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حبب بقرااب و ا ر امل اف  ملف ا فيحتم  أن د ر ن الرذي لره يف رم دمرران هذه الس  
فما وأن د  ن كسرا م ه ا تأ   الة ابترأها حلفص و  خيرب د ه إه بق له ايتل 
فاحتمرر  اممررردن فررإن قلررت ايعرر  حفصررا دطفررا دلررى الرمررز السررابو قلررت كرران اعررا 

واقرر  يف هررذا الرر هم وأد ررا فقررر  بررني الرمررز واملصرررح برره يف مسرر لة واحرررب وذلررأ عررري
فصرر  علرر او يف ق لرره وحب ا ب لرر   ررلم ا أن هررذا اللفرر  دفيررر ال ررم كرران مشرر ل مررن 
ي ة ألرج وه  أ ه د هم أن حفصرا م فرر ا عل رم ه را إذ   دعرر معره الرمرز املافر   
كق له حبمرى  رحبة ولر  قرام  رفا  فرر مع رم ه را حفرص ايرتل حصر  الريرر  وعن 

 د ر درا ال او الفا لة لعرا الردبة يف ايفصام ذلأ وا أدلم وزام اإلهباا و 

(575) 

 َوِِبْلغَْيِب َعْنُه ََتَْمُعوَن َوُضمه يف يـَُغله َوفـَْتُح الضهمِِ )ِإ(ْذ )َشـ(ـاَع )ُكـ(ـفِِلَ 

كمرا يفقررا ،  د ه دع  دن حفص والرييمج واخلطاب يف ق له )لري مما جيمع ن( 
فقرر اه إذ شرراع كفررل دلررى ، )ومررا كرران ل ررت أن دريرر ( -ا(وأمرر-يف ) ررا دعملرر ن بصررري

الب رراا للمفعرر م ومعرر  كفرر  أي إرر  دعرر  أن هررذه القرررااب إل ررا السررل  اخللرر  ملررا  
كا ررت شررا عة ومع اهررا د يررر درراه أو د سررمج إىل الريلرر م أو دريرر  م رره أي خيرران عن 

  دلرى الب راا دؤلذ من الري يمة قب  أن دقسم ا والريل م املرذ يف لفيرة ومرن قررأ درير
للفاد  ف   ظاهر أي أ ه ه دفع  ذلأ والتاحب ذلأ أب  دبير وأب  دل  وقاه أكثر 
ما جي ا الفع  بعر ما كان ل رذا أن دفعر  م سر ع إىل الفادر  حنر  )ومرا كران لر فع 

فإن قلت ك  واحررب ، )وما كان ا ليهلم م( -)ما كان ل ا أن  شر (، أن مت  ( 
دلررى فررم وفررت  ف يرر  متيررز إحرررايتا مررن املرررج قلررت كأ رره مررن القررراايفني مشررتملة 

ا تري  عل يفيمج دن يفقيير ذلأ ف م أوه ب فت  ال م في ر ن ال رم يف اليراا وفرت  
ال رررم يف الريرررني والررر او وإن كا رررت ه يفقت ررر  ال يفيرررمج دلرررى املرررذهمج املختررراحب إه أن 

بررررذلأ إحرررررج املررررذك حب هبررررا يررررا ز أن د رررر ن مريفبررررا يف  فررررع اممررررر وه بررررر أن دردررررر 
القراايفني و ل ا دلى هرذه القررااب ظراهر لفهره إذ لر  أحبا  املررج لقرام وفرت  أن درير  
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 وفم الفت  حقأ   ه أو  اا  رحل أو     ا ما حل وحن  ذلأ

(576) 

 ِبَا قُِتُلوا التهْشِديُد )لَـ(ـَبه َوبـَْعَدُه َويف اَلَْجِِ ِللشهاِمي َواآلِخُر )َكـ(ـمهلَ 

والررذي ، )مررا قتلرر ا( -در هبررذا اللفرر  وهرر  ق لرره يفعرراىل )لرر  أطرراد  (أي التشررر
دقررأ اير  ذلرأ علتشرردر ، )وقرايفل ا وقتلر ا( -واآللر-بعره )وه حتسنب الذدن قتل ا(

-والتخفيررر  ويف التشرررردر معررر  الت ثرررري فأمرررا ق لررره قبررر  ذلرررأ )مرررا مرررايف ا ومرررا قتلررر ا(
ذلررأ مررن ك  رره يفعررراه و   فمخفرر  بررل لررلف ودعلررم، )لي عرر  ا ذلررأ حسرررب( 

دررذكره واشررتري  بررذكر مررتم ودريرر  وجيمعرر ن وميترراز ه ررا أد ررا مررن اموم املختلرر  فيرره 
ه دت راوم ظراهره إه  - را قتلر ا-ب  ن هرذا يف أولره واو وذلرأ ه واو يف أولره فق لره 

هلشراا وحرره وهر  املشراحب إليره بق لره لرىب -ما قتل ا-ما ليع يف أوله واو فالتشردر يف 
م  الذي يف احلر  وهر )ب قتلر ا أو مرايف ا( -والذدن قتل ا-ىب علتشردر من  داه أي ل
شر ه ابن دامر وابن كثري وه  املرم ز يف هذا ، شر يتا ابن دامر )وقايفل ا وقتل ا( ، 

 البيت اآلة

(577) 

َعاِم قـَتـهُلوا َوِِبخْلُْلِف َغْيباً حَيَْسََبه )لَ   ـ(ـُه َوالَ )َد(رَاِك َوَقْد قَااَل يف األنـْ

معرر   حبا  أ حب  كمررا يفقرررا يف بررراحب والررذي يف ام عرراا )قررر لسررر الررذدن قتلرر ا 
شر ه أد ا ابن درامر وابرن كثرري وأمرا الرييرمج يف )وه حيسرنب الرذدن قتلر ا ، أوه هم( 
فعن هشاا فيه للف ومع  الرييمج فيه وه حيسنب الر ر م أو حا رمج ، يف  بي ( 

ادل واملفعر م اموم حمرذوف أي أ فسر م أمر اك قرام فر-الذدن قتل ا-واحر أو د  ن 
الزخمشررري ويررراز حررذف املفعررر م اموم م رره يف ام ررر  مبترررأ فحرررذف كمررا حرررذف 

أي ب  هم أحياا لرهلة ال لا دلي ما وق لره عيبرا  صرمج -ب  أحياا-املبترأ يف ق له
احب دلرررى احلرررام مرررن حيسرررنب والعامررر  في رررا مرررا دتعلرررو بررره عخللررر  أي ه حيسرررنب ا رررتقر 
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فرررإن قلرررت يررراا حيسرررنب يف ، عخللررر  عيبرررا أي ذا عيرررمج لررره وه أي  صرررر وا أدلرررم 
قلررت م رره ،  -الررذدن قتلرر ا-هررذه السرر حبب يف م افرر  فمررن أدررن دلررم أ رره للررذي بعررره

فتعررني -أن وحيررزن-أطلررو ذلررأ فألررذ اموم مررن يفلررأ امل افرر  وم رره قررر ذكررر بعررره 
وأكثر املص فني يف القرااا  ، أدلم  هذا من عق  امل اف  ليع بعره أن وحيزن وا

-السب  ه دذكرون يف هذا امل ف  للفا حأ أن ابن ماهر قام   خيتلف ا يف ق له 
أ ررا علترراا وذكرهررا أبرر  دلرر  امهرر ازي يف كترراب اإلق رراع يف -وه حتسررنب الررذدن قتلرر ا

 القرااا  الش اذ و سب ا إىل ابن حميصن وحره وا أدلم

(578) 

(ْفقاً َوحَيُْزُن َغرْيَ ْاألَنِْبَياِء ِبَضمٍِ َواْكِسِر الضهمه )َأ(ْحَفلَ َوَأنه  ُِ  اْكِسُروا )ِر

ال سرررر دلرررى اه رررت  اف ، دعرر  ق لررره يفعررراىل )وأن ا ه د ررري  أيرررر املرررؤم ني( 
في رر ن مررن الررة مررا بشررر بررره ، والفررت  دلررى العطرر  دلررى )ب عمررة مررن ا وف ررر ( 

ه دفعر  بريرريهم مرن املرؤم ني مثر  مرا فعر  هبرم مرن حسرن الش راا وه  أن ا  ربحا 
اخلامتررة وقررام أبرر  دلرر  املعرر  دستبشرررون بترر فر ذلررأ دلرري م وو رر له إلرري م م رره إذا   
د ررعه و رر  إلرري م فلررم دبخسرر ه و  د قصرر ه وحررزن وأحررزن لريترران وقيرر  حز رره  عرر  

يف هرررذا يعرر  فيرره حررز  مثررر  كحلرره و ه رره أي يعررر  فيرره كحررل و ه رررا ومثرر  حز رره 
املعرر  فت رره قررام  رريب ده وقررام بعرره العرررب أفت ررت الريرر  وأحز ترره أحبا  يعلترره حزد ررا 

فقرررأه  ، وفايف ررا وا ررتث   فرر  مررن ذلررأ مررا يف ام بيرراا وهرر  )ه حيررز م الفررزع امكرررب( 
كاعمادررة بفررت  اليرراا وفررم الررزاي فق لرره عررري ام بيرراا أي عررري حرررف ام بيرراا وحبفقررا 

ي ذوي حبفررو  عرر  حبافقررني وأحفررل حررام مررن فادرر  أكسررر مصرررحب يف م فرر  احلررام أ
 أي حافل هبذه القرااب

(579) 

 َوَخاَطَب َحْرفَا حَيَْسََبه )فَـ(ـُخْذ َوُقْل ِبَا يـَْعَمُلوَن اْلغَْيُب )َحقٌّ( َوُذو ِملَ 
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حرفرررا حيسرررنب فادررر  لاطرررمج يعل مرررا خمررراطبني ملرررا كررران اخلطررراب في مرررا وقرررر 
يف هذه القصريرب حنر  ولاطرمج في را  معر ن لره مرل وأحبا  ا تعم  هذا الت  ز كثريا 

)وه حتسرنب الرذدن دبخلر ن  را -عحلرفني )وه حتسنب الذدن كفروا أررا رلر  هلرم لرري(
إررا -فأمرا اموم فعلرى قررااب اعمادرة علرييرمج د ر ن، ركهم ا من ف له هر  لرريا( 

مج أن أكثرررررهم  رررر مسررررر مفعررر   حسررررمج حنررر  )أا حتسرررر-رلررر  هلررررم لرررري م فسرررر م
ويف الثراين د ر ن املفعر م اموم حمرذوفا أي البخر  لرربا هلرم وقررااب إرزب ، دسرمع ن( 

عخلطرراب مشرر لة وقررر  رررح اادررة مررن أهرر  العربيررة بعرررا ي ازهررا قررام أبرر  يعفررر 
ال حرراأ زدررم أبرر  حرراال أ رره حلررن ه جيرر ز قررام وكبعرره دلررى ذلررأ اادررة وقررام الزيررا  

جيررز د ررر البصررردني إه كسررر إن املعرر  ه حتسررنب الررذدن   علترراا  -وه حيسررنب-مررن قرررأ
كفررروا إمررلل  هلررم لررري هلررم و للررت أن مؤكرررب فررإذا فتحررت  رراحب املعرر  وه حتسررنب 
الذدن كفروا إملا  لريا هلم قام أب  إ حاق وه  د ري جي ز يف هذا امل فر  دلرى 

م وقر قرأ هبا للو كثري البرم من الذدن املع  وه حتسنب إملا  للذدن كفروا لريا هل
، (  ومثرر  هررذه القرررااب مررن الشررعر قرر م الشررادر )فمررا كرران قرريع هل رره هلررأ واحررر

يع  هل ه بره من قيع املع  فما كران هلرأ قريع هلرأ واحرر قرام أبر  دلر  يف 
اإل رررلح ه دصررر  البررررم إه ب صرررمج لرررري مرررن حيرررث كررران املفعررر م الثررراين حلسررربت 

ا أبررم اموم مرن قريع ع ره لررب كران كرذلأ ف ما ا تصمج هلأ واحر يف البيرت ملر
ع ررره مفعررر م  ن لتحسرررنب قرررام -الرررذدن كفرررروا-د تصرررمج لرررري إذا أبررررم اإلمرررلا مرررن

و ألت أإر بن م  ى دع  ابن ماهر د  ا فزدم أن أحرا   دقرأ هبرا دعر  ب صرمج 
يف م فررر   صرررمج ع ررره املفعررر م اموم واملفعررر م -الرررذدن كفرررروا-لرررري وقرررام يف احل رررة

 يف هررذا البرراب هرر  املفعرر م اموم يف املعرر  فررل جيرر ز إذا فررت  أن يف ق لرره )أرررا الثرراين
قرام فرإن قلرت فلرم ه جير ز الفرت  يف أن ، من إملاهرم ه د ر ن إايهرم ، رل  هلرم( 

وكمررا  ، كق لرره )ومررا أ سررا يه إه الشرريطان أن أذكررره( -الررذدن كفررروا-و علرره بررره مررن
قي  ه جير ز ، ركم ا إحرج الطا فتني أ ا ل م( كان أن من ق له  بحا ه )وإذ دع
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ذلرررأ وإه لزمرررأ أن يف صرررمج لرررريا دلرررى يفقرررردر ه حتسرررنب إمرررلا الرررذدن كفرررروا لرررريا 
م فسررر م مرررن حيرررث كررران املفعررر م الثررراين لتحسرررنب وقيررر  إ ررره   د صررربه أحرررر فرررإذا   

أن د صررمج دلررم أن البرررم فيرره ه دصرر  وإذ   دصرر  البرررم   جيررز إه كسررر إن دلررى 
وقرام الزخمشرري الرذدن كفرروا ، د  ن إن ولربها يف م ف  املفع م الثاين من حتسرنب 

برررم م ره أي وه حتسررنب أرررا -وإررا رلرر  هلرم لررريا م فسر م-يف مرن قرررأ علتراا  صررمج
فرإن قلررت  ، رلرى لل رافردن لرري هلررم وأن مر  لرربه د رر ب درن املفعر لني ومررا مصررحبدة 

أحر املفع لني وه جي ز اهقتصراحب بفعر  احلسربان كي     من البرم و  دذكر إه 
قلت    ذلرأ مرن حيرث أن التع در  دلرى البررم واملبررم م ره ، دلى مفع م واحر 

يف ح م امل حى أه يفرا  يفق م يعلت متادأ بع ه ف ق بعره مر  امت راع ب   رأ 
-وه حتسرنب الرذدن كفرروا-قام وجي ز أن دقرحب م اف حمذوف دلى، دلى متادأ 
اإلملا لري م فس م أو وه حتسنب حام الذدن كفروا إن اإلمرلا لرري  أ حاب أن
وقرررام ال حررراأ زدرررم ال سرررا   والفرررراا أ رررا يرررا زب دلرررى الت ردرررر أي وه ، م فسررر م 

، حتسنب الذدن كفروا وه حتسنب أررا رلر  هلرم دعر  مثر  )ه حتسرنب الرذدن دفرحر ن( 
ب حيررا بررن و ب ب سررر إن حسرر ة  قررام ال حرراأ وقررراا، )فررل حتسررب  م( كمررا  رريأة 

وقررام م رر  إرررا ومررا بعرررها برررم مررن الررذدن ، كمررا يفقرر م حسرربت دمرررا ألرر ه لرراحب  
فسرر مسرر املفعر لني كمرا يف قررااب مرن قررأ عليراا وقرام امل رروي قرام قر ا قررا الررذدن  

حب ا دلري م والتقررردر وه حتسررنب أن -إررا رلرر  هلررم-كفرروا يف كيرررا ب يرراا هلرم مررن ق لرره
 للرذدن كفرروا لرري هلرم وقرام أبر  احلسرن احلر يف إن ومرا دملرت فيره يف م فر  إملا 

وقرام أبر  ،  صمج دلى البرم من الذدن كفروا والذدن املفع م اموم والثاين حمرذوف 
القا رررم ال رمررراين يف يففسرررريه املسرررمى عللبررراب جيررر ز أن يف ررر ن التررراا للتأ يرررث كق لررره 

والررذدن و رر  للقرر ا كق لرره )وأوحبث رررا وه حتسررنب القرر ا الررذدن ، )كررذبت قرر ا  رر ح( 
قلررت فيتحررر معرر  القررراايفني دلررى هررذا من الررذدن كفررروا فادرر  ، القرر ا الررذدن كررا  ا( 

في مررا وكررذا دتحررر معرر  القررراايفني دلررى قرر م مررن دقرر م إن الررذدن كفررروا مفعرر م دلررى 
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، قرررااب اليرراا أد ررا والفادرر  الر رر م أو أحررر كمررا يفقرررا يف )وه حتسررنب الررذدن قتلرر ا( 
وقيرر  إرررا رلرر  برررم مررن الررذدن كفررروا برررم اهشررتمام أي إمررلا  لررري علرفرر  لرررب 

قلرت ومثرر  هررذه ، مبتررأ حمررذوف أي هرر  لرري م فسرر م واعملررة هر  املفعرر م الثرراين 
،  أ  بطراا ويف إبطا  را  ررع(  )م ا ام ب وبعه الق ا حتسرب ا، القرااب بيت احلما ة 

ر املفعرررر م اموم فعلررررى هررررذا جيرررر ز أن يفقرررر م كررررذا يرررراا  الروادررررة بفررررت  أ  بعررررر ذكرررر
حسربت وزدرر أ رره قرا م أي حسرربته ذا قيراا ف يرره الفرت  أ ررا وقعرت مفع لرره وهر  ومررا 

وه حتسرنب -وأمرا، دملت فيه يف م ف  مفر  وه  املفع م الثاين حلسبت وا أدلرم 
دلررى قرررااب اخلطرراب فتقررردرها دلررى حررذف م رراف أي مرر  الررذدن -الررذدن دبخلرر ن

واخلطراب حب  - ريط ق ن مرا ملر ا بره-حب  دلرى- ا دعملر ن لبرري-والرييمج يف دبخل ن
واملرررر  عملررررر مصرررررحب ملررررل وعلقصررررر اعمادررررة امشررررراف ، دلررررى )وإن يفؤم رررر ا ويفتقرررر ا( 

 وكليتا مستقيم املع  ه ا وا أدلم

(580) 

ْدُه بـَْعَد اْلَفْتِح وَ   الضهمِِ )ُشـ(ـْلُشلَ ََيِيَز َمَع األنـَْفاِل فَاْكِسْر ُسُكونَُه َوَشدِِ

أي مييررز ه ررا مرر  ، ويف ام فررام )ليميررز ا اخلبيررث( ، دردررر )حررأ مييررز اخلبيررث( 
حرف ام فام اكسر الياا الساك ة وشر ها بعر الفرت  يف املريم وال رم يف اليراا ومراز 
مييز وميز مييز لريتان وشلشل حام من فاد  شر ه أو من مفع له ومع اه لفيفا م ه 

تشرررردر لفيررر  ودسرررتحمج للقررراحبئ يفيررر  اللفررر  عحلرررروف املشرررر ب وأن ه قبررر  ال
 دتقعر في ا ودزد  السام  ودت ل  يف  فسه ماه حيتا  إليه وا أدلم

(581) 

ِه َوقـَْتَل اْرفـَُعوا َمْع اَي نـَُقوُل )فَـ(ـَيْكُملَ   َسَنْكُتُب اَيٌء ُضمه َمْع فـَْتِح َضمِِ

صري الفع  مب يا للمفع م وقر كران الفادر  أي ايا فمت م  فت  فم التاا في
وحبف  قت  و صبه دطفا دلرى حمر  مرا قرال ا وهر  حبفر  إن كران  ر  تمج مب يرا للمفعر م 
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وق لره مر  اي دقر م ، و صمج إن كان للفاد  وايا دق م ا يفعاىل وال  ن   ن العهمة 
أدلرم أي  أي م  قرااب اي دق م و صمج في مل علفاا يف ي اب احبفع ا م ه أمر وا

 قرأ ذلأ كله إزب

(582) 

 َوِِبلزُّبُِر الشهاِمي َكَذا َرمْسُُهْم َوِِبْلِكَتاِب ِهَشاٌم َواْكِشِف الرهْسَم ُُمِْملَ 

برزاي ب البراا يف )وعلزبرر( وكرذلأ ، دع  قرأ ابن دامر )يااوا علبي ا  وعلزبرر( 
فقرأ اآلدة الريت -ل تابوع-حب م يف مصاح  أه  الشاا وا فر  هشاا بزاي ب الباا يف

وقررر حبوج أبرر  دمرررو الررراين مررن طرررق أ رره يف ، يف رم دمررران كرراليت يف فرراطر إبارراع 
وقرام حبأدرت هراحبون ، قام يف املق ر  هر  يف امل فرعني علبراا ، مصح  الشاا كذلأ 

بن م  ى املفن دق م يف كتابه إن الباا زدرر  يف اإلمراا دعر  الرذي ويره بره إىل 
قلررت وكررذلأ حبأدترره أ  يف مصررح  د ررر  برمشررو هرر  ، وحرررها -بررروعلز -الشرراا يف

اآلن  امع ا  ش ر دلرى ابرن احلسرني دريلرمج دلرى الهرن أ ره املصرح  الرذي وي ره 
، دثمان حبف  ا د ه إىل الشاا وحبأدته كرذلأ يف عرريه مرن مصراح  الشراا العتيقرة 

ا مين حبأدته   قام الشيا يف شرح العقيلة والذي قاله املفن ه  الصحي  إن شاا
كررررذلأ يف مصررررح  مهرررر  الشرررراا دتيررررو دعرررر  املصررررح  املقرررررا ذكررررره فررررإىل هررررذا 
اهلتلف أشاحب بق له واكش  الر م ممل أي ريفيا ععمي  من الق م والفع  وا 

 أدلم

(583) 

 ا( اْعَتلَ )َصـ(ـَفا )َحقُّ( َغْيٍب َيْكُتُموَن يـُبَـيِِنُـْنَن اَل ََتَْسََبه اْلغَْيُب )َكـ(ـْيَف )مسََ 

أي د تمرر ن ودبيرر ن  ررفا حررو عيررمج في مررا دردررر ق لرره يفعرراىل )ليبي  رره لل رراأ وه 
ودقررر ج -ه دعبررررون إه ا-الرييرررمج في مرررا واخلطررراب دلرررى مرررا يفقررررا يف، د تم  ررره( 

اخلطرراب اهيففرراق دليرره يف اآلدررة املتقرمررة )وإذا ألررذ ا ميثرراق ال بيررني ملررا ريفيررت م مررن  
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فقرررررئ علرييررررمج ، )ه حتسررررنب الررررذدن دفرحرررر ن( -وأمررررا(-كترررراب وح مررررة ب يررررااكم
 واخلطاب و يأة يف يي  ما

(584) 

 َو)َحـ(ـقها ِبَضمِِ اْلَبا َفَل حَيِْسبُـنـهُهْم َوَغْيٍب َوِفيِه اْلَعْطُف َأْو َجاَء ُمْبَدالَ 

ب رم البراا -فل حيسب  م- صمج حقا دلى املصرحب أي حو ذلأ حقا وه  أن
-فرل حيسرب  م-حرو علرفر  في ر ن لررب املبتررأ الرذي هر والرييمج ويف بعه ال سا و 

-أي أ رره عل ررم والرييررمج حررو وويرره فررم البرراا أن ام رر  فررل حيسررب ن فررال او فررمري
من ابررن كثررري وأع دمرررو قررراا علرييررمج في مررا فاحنررذفت ال رر ن لل  رر  -الررذدن دفرحرر ن

ى الرر او واحنررذفت الرر او لسرر  ن  رر ن التأكيررر فبقيررت فررمة البرراا دلررى حاهلررا  الررة دلرر
افذوفرة ود ر ن حيسرنب دلرى قرااهتمرا قررر حرذف مفعر هه لرهلرة ظ ر حب املفعرر لني يف 

أي ه حيسنب الفاحبح ن أ فس م فا زدن وقرأ  ف  ، )فل حيسب  م  فازب من العذاب( 
وابررن دررامر علرييبررة يف اموم واخلطرراب يف الثرراين مرر  فررت  البرراا ميرر  ال رر ن املؤكرررب 

 رراك ة والقرر م يف مفعرر   اموم كمررا يفقرررا وقرررأ البرراق ن وهررم  ول ههررا ل ا ررت البرراا
دا ررم وإرررزب وال سرررا   عخلطررراب في مرررا وويررره ذلرررأ أن دقرررام الرررذدن دفرحررر ن هررر  
املفعر م اموم والثرراين حمررذوف م ره يف ام رر  لرررب املبترررأ فحرذف كمررا حيررذف لرررب 

 رت ر مفع ليره ويترا يف فل حيسب  م  فازب قرر ا-وق له، املبترأ د ر قياا الرهلة دليه 
املعرر  مفعرر ه اموم فا ررتري  د  مررا يف اموم بررذكريتا يف الثرراين دلررى قرررااب الرييبررة يف 

وقرام ، اموم ودلى قرااب اخلطاب ا تري  درن أحرريتا  ون اآللرر يفق درة يف الرهلرة 
أتكيرر -فرل حيسرب  م-وق لره- فازب-والثاين-الذدن دفرح ن-الزخمشري أحر املفع لني

دره ه حتسررب  م فررل حتسررب  م فررا زدن وق لرره وفيرره العطرر  أي يف حتسررب  م فا رررب يفقررر
العط  دلى اموم فل ذا كرحب أو ياا مبره م ه فذكر وي ني جمل ا فع  ال    دن 
احلسرربان يف هررذه اآلدررة م رررحبا ومررا ذكررر ه مررن أتودرر  هررذه القرررااا  الررثل  ه خيررر  

لثا يررة إن وافقرت اموىل يف الرييبرة واخلطرراب درن الر ي ني اللررذدن ذكريترا من اعملرة ا
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وإذا هل ررت ، زا ررب كق لره -فررل- ر  أن يف ر ن برره م  ررا دلرى أن يف ر ن الفراا يف
وويه البرم أن ال لا إذا طام الفص  بي ه وبني مرا دتعلرو بره ، فع ر ذلأ فايزد  

فلمرا ،  ياز إدا يفه ليتص  عملتعلو به كق له يفعاىل )فلما يااهم كتاب من د رر ا(
طررام الفصرر  قبرر  اعرر اب أدررا  الفصرر  علفرراا فقررام يفعرراىل )فلمررا يررااهم مررا درفرر ا  

و رر ز اإلدررا ب بررل فرراا قررام  رربحا ه يف م فرر  رلررر )إين حبأدررت أحررر ، كفررروا برره( 
 رى حنر  هرذا برره عدتبراحب أ ره ، دشر ك كبا والشمع والقمرر حبأدرت م    رايردن( 

ى ا طلح ال ح دني وهبذا درب د ه الزخمشري  د   م ه وإه ف   علتأكير أشبه دل
كمررا  رربو ذكررره وأمررا دلررى قرررااب مررن عررادر بررني الفعلررني عيبررة ولطرراع فالثا يررة دطرر  
دلررى اموىل ه برررم كق لررأ مررا قرراا زدررر فررل يفه  رره قا مررا وذكررر الشرريا أبرر  دلرر  يف 

 وم   من ويره العطر  وقرام لريع-فل-احل ة ويه البرم و ص دلى زاي ب الفاا يف
هذا م ف  العطر  من ال رلا   درتم أه يفررج أن املفعر م الثراين   درذكر بعرر وفيمرا 

 قاله  هر وا أدلم

(585) 

ْر يـَْقتُـُلوَن )َشـ(ـَمْرَدالَ  ْر )ِشـ(ـَفاًء َوبـَْعُد يف بـََراءَة َأخِِ  ُهناَ قَاتـَُلوا َأخِِ

قررا اعمادرة يف ، ن( دع  ق له يفعاىل )وقايفل ا وقتل ا( ويف برااب )فيقتل ن ودقتل  
امل فررررعني الفعرررر  املبرررر  للفادرررر  دلررررى الفعرررر  املبرررر  للمفعرررر م ود ررررع ذلررررأ إررررزب 
وال سررا   يف امل فررعني فررألرا املبرر  للفادرر  وقرررما املبرر  للمفعرر م ووي رره مررن ي ررة 

بعر ما وق  القت  في م وقتر  بع ر م ه أن القتر  أيفرى دلرى -قايفل ا وقتل ا-املع  أ م
وق لرره شررفاا -قترر  معرره حببيرر ن كثررري فمررا وه رر ا-ع  السررابو يف ق لررهارريع م وهرر  كررامل

مصرررحب يف م فرر  احلررام أي ألررره ذا شررفاا والشررني فيرره ويف هررر ه حبمررز ولرر  التصررر 
دلى املري حلص  الريرر  ول رن كررحب زاي ب يف البيران م ره حمترا  إىل كلمرة دترزن هبرا 

ا ت حبمزا ملن  م دليه أوم البيت يف م ف  شفاا فل  أيفى ب لمة ليع أوهلا شني ل 
حروف ررا فعرررم إىل كلمررة أوهلررا حبمررز القرراحبئ ل فررا مررن اللرربع والشررمر م اخلفيرر  وا 
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 أدلم

(586) 

 َواَي آَُتا َوْجِهي َوِإِِنِ ِكَلَُهَا َوِمِنِِ َواْجَعْل يل َوأَْنَصارَي اْلِملَ 

إين فتح را  فر  وابرن درامر وحفرص وإين م فرعان أحرريتا )و -وي   ا-دع 
فتح ا  ف  وابن  ، فتح ا  ف  وحره واآللر )إين أللو ل م من الطني( ، أديذها( 

مفت حة يف قرااب عري  فر  فلفر  هبرا يف البيرت دلرى ، كثري وأب  دمرو عري أن )أين( 
فتح ررا ، فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو و)وايعرر    ردررة( ، قرررااب  فرر  )فتقبرر  مرر  إ ررأ( 
فتح را  فر  وحرره واملرل ب سرر املريم ، صراحبي إىل ا( أد ا أب  دمرو و فر  )مرن أ 

واملررر ارر  ملررن وهرر  الثقررة وهرر   ررفة م صرراحبي أو  ررفة لق لرره وايااهتررا أي وايااهتررا 
امللهرر  كررذا وكررذا ف ررذه  ررت اياا  إفررافة خمتلرر  يف إ رر ا ا وفتح ررا ويف هررذه 

أثبت را يف ، يفبع ( الس حبب من اياا  الزوا ر املختل  يف إثباهتا وحذف ا اياان )ومن ا
أثبت رررا أبررر  دمررررو وحرررره يف ، ال  ررر   فررر  وأبررر  دمررررو )ولررراف ن إن ك رررتم مرررؤم ني( 

ولرراف ن إن ك ررتم مررن ايفررربعن  )م ررافاهتا  رررت ويرراا زاي ب، ال  رر  وقلررت يف ذلررأ 
أي ويرراا ولرراف ن ومررن ايفرربعن زاي ب أي ذوي زاي ب في مررا اليرراا الزا رررب دلررى ، وه( 

 ي وىل هذا هذا وها ب سر ال او وا أدلمالر م وال ه املتابعة أ

 سورة النساء
(587) 

 وَُكوِفيـُُّهْم َتسهاَءُلوَن ُُمَفهًفا َومَحَْزُة َواأَلْرَحاَم ِِبخْلَْفِض مَجهلَ 

 صررر  هرررذا البيرررت هررر   صررر  هرررذه القصررريرب أي ال  فيررر ن قرررراوا يفسررراال ن 
مرن شرر  أ عم را يف علتخفي  وام   يفتساال ن فمن لف  حذف التراا الثا يرة و 

يفصررج وأمرا قررااب وامحبحراا عل صرمج فعطر  -يفزكرى-يفرذكرون-السني وله  ها ر مث 
دلررى م فرر  اعرراحب واجملررروحب أو دلررى ا ررم ا يفعرراىل أي وايفقرر ا امحبحرراا أي ايفقرر ا حررو 
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امحبحرراا فصرررل ها وه يفقطع هرررا ويف احلرررردث أ  الررررإن وهررر  الررررحم شرررققت هلرررا مرررن 
ا ويررره اممرررر علتقررر ج في رررا مررر  ا يفعررراىل وقرأهرررا إرررزب ا ررر  مرررن قطع رررا قطعتررره ف رررذ

وامحبحررراا ععرررر ودررررب ال ررراظم د ررره عخلفررره وا تحسررر ه الشررريا ه رررا وقرررام فيررره يف حبدرررة 
مليحررة من اخلفرره يف اعرر احبي اخلترران وهرر  هلررن اررام واخلفرره الررذي هرر  اإلدررراب 

ا يفعراىل اام امحبحاا ملا فيه من يفعهيم شأ ا قلرت دعر  بسربمج دطف را دلرى ا رم 
أو بسبمج القسم هبا وهبذدن ال ي ني دللت هذه القرااب ويف كر  يفعلير  م  مرا كرلا 

وإ رررره لررررذكر لررررأ -أمررررا العطرررر  فرررراملعروف إدررررا ب حرررررف اعررررر يف مثرررر  ذلررررأ كق لرررره
وقام الزيا  القرااب اعيرب  صمج ، وحن  ذلأ -فخسف ا به وبراحبه امحب -ولق مأ

طع هرا فأمرا اخلفره فخطرأ يف العربيرة ه جير ز إه امحبحاا املعر  وايفقر ا امحبحراا أن يفق
قام   لى ا دليه و لميف افطراحب شعر ولطأ أد ا يف أمر الردن دهيم من ال ت 

ه حتلفرررر ا  ع  ررررم ف يرررر  د رررر ن يفتسرررراال ن عا وامحبحرررراا دلررررى هررررذا قررررام وحبأدررررت 
ن ذلرأ إ ادي  بن إ حاق د  ر هذا ودذهمج إىل أن احلل  بريرري ا أمرر دهريم وأ

لرراص ا يفعرراىل دلررى مررا أيفررت برره الروادررة فأمررا العربيررة فإارراع ال حرر دني أ رره دقررب  أن 
د سرررو ع رررم ظرررراهر دلرررى ا رررم م ررررمر يف حرررام اخلفررره إه إبظ رررراحب اخلرررافه قررررام 
بع  م من املخف   حرف متص  عري م فص  ف أ ه كالت  دن يف اه م فقرب  أن 

وقام املازين كمرا ه يفقر م مررحب  ،  دعط  ا م دق ا ب فسه دلى ا م ه دق ا ب فسه
بزدر وبأ ه يفق م مرحب  بأ وزدر قلت هاكن العلتان م ق فتان عل مري امل ص ب 
وقر ياز العط  دليه فاجملروحب كذلأ وأما إ  احب هذه القرااب من ي رة املعر  مير  
أ ررا  ررؤام علرررحم وهرر  حلرر  وقررر  ررى دررن احللرر  بريررري ا يفعرراىل ف  ابرره أن هررذا 

دة ما كا  ا دليه فح  م دلى  لة الررحم و راهم درن قطع را و رب  م دلرى أ را ح ا
بلررغ مررن حرمت ررا د رررهم أ ررم دتسرراال ن هبررا ب   دقرررهم الشرررع دلررى ذلررأ برر   رراهم 

 رلى ا د ه وحرمت ا عقية و لت ا مطل بة وقطع ا حمرا وياا يف احلرردث أن ال رت 
لصرقة د ا قرا دليه وفر م ر وه  إشراحبب يفل هذه اآلدة د ر حثه دلى ا دليه و لم
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إىل هذا   اا كان قرأها  صبا أو لف ا ف ليتا حمتم  ولف  هذا دلرى أيب يعفرر 
ال حررراأ فرررأوحب  هرررذا احلرررردث يفرييحرررا لقررررااب ال صرررمج وه  ليررر  لررره يف ذلرررأ فقررررااب 
ال صررمج دلررى يفقررردر وايفقرر ا امحبحرراا الرريت يفتسرراال ن هبررا فحررذف ا ررتري اا  ررا قبلرره د رره 

 قرااب اخلفه حرذف وايفقر ا امحبحراا و بره ع رم دتسراال ن هبرا دلرى ذلرأ وحسرن ويف
حذف الياا ه ا أن م فع ا معل ا فأ ه كثر دلى ألس ت م ق هلم  ألتأ عا والررحم 
وعلرررحم فع مرر  يفلررأ املعاملررة مرر  ال ررمري ف رر  أقرررب مررن قرر م حبلبررة لررري ملررن قررام لرره  

قرام الزخمشرري يف كتراب امحراي  يف كي  أ بحت أي مري ملا كان ذلأ معل مرا 
قررر هلم ه أع لرررأ الرررلا مقررررحبب م  درررة وإن حرررذفت مرررن اللفررر  الرررذي شررر ع م دلرررى 
حذف ا ش رب م ا ا وأ ه  راحب معل مرا ه تفافرة ا رتعماهلا فيره وهر   ر ع مرن  هلرة 
احلام اليت لسا ا أ طو من لسان املقام وم ه حذف ه يف )كا يففتؤ يفذكر د   ( 

يفسررررراال ن بررررره -اعررررراحب يف ق لررررره حبوبرررررة لرررررري إذا أ رررررب  وإررررر  قررررررااب إرررررزبوحرررررذف ، 
دليه  ردر من هرذا ال رلا قرر شر ر بت ردرر اعراحب فقامرت الشر رب مقراا  -وامحبحاا
قرام ، وقام يف ال شاف ود صره قررااب ابرن مسرع   )يفسراال ن بره وامحبحراا( ، الذكر 

قررام وامحبحرراا لفررره  الفررراا حرررث  شرررردأ بررن دبررر ا درررن امدمررن دررن إبرررراهيم
امحبحاا قام ه  كق هلم أ ألأ عا والرحم قام وفيه قب  من العرب ه يفر  خمف فا 

)فعلررو يف مثرر  السرر احبي ، دلررى خمفرر   قررر كرر  د رره قررام وقررام الشررادر يف يرر ازه 
، قررام وإرررا جيرر ز هررذا يف الشررعر ل رريقه ، ومررا بي  مررا واللعررمج عرر ض  فررا  (   رري ف ا

)فاذهرمج فمرا برأ وامايا مرن ، ا ذلرأ يف الشرعر أ شرر  ريب ده قام الزيا  وقرر يرا
أحتف  كان في ا أا  )اكر دلى ال تيبة ه أع ، وقام العباأ بن مر اأ ، (  د مج

وأ شرررره احلرررو يف إدرابرره حلسررران برررن  بررت فرررا هر ب رررا واحلررو كيررر    افقررره ،  رر اها( 
ر لرراب مررن دصررلى هبررا فقرر )إذا أوقررروا  حبا حلرررب دررروهم، وامبيررا  املتقرمررة وزا  

ب ألذ يف اه ترهم دلى  حة ذلأ وق يفره مرن حيرث ال هرر وأ راب ، و عريها( 
حبإه ا فإن اه تعمام قر وير وك  ما دذكر من أ باب امل   فم ي   يف ال رمري 
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امل صرر ب مثلرره وقررر أيررازوا العطرر  دليرره فرراجملروحب كررذلأ قيا ررا  ررحيحا وقرر م أيب 
لقيرراأ قليرر  يف اه ررتعمام مم رر ع ولقا رر  أن دقرر م دلرر  يف احل ررة هرر  فررعي  يف ا

العط  دلى ال مري امل ص ب كذلأ فقام الشريا يف شررحه ح رى قطررب مرا في را 
عرررريه وفر ررره وقرررام يف شررررح املفصررر  وقرررر أيررراز اادرررة مرررن ال حررر دني ال ررر فيني أن 
دعطرر  دلررى ال ررمري اجملرررروحب بريررري إدررا ب اخلررافه وا رررترل ا بقرررااب إررزب وهرر  قررررااب 

هرررر وال خعررر  وقترررا ب وابررررن حبزدرررن وحيرررا بررررن واب وطلحرررة وامدمرررن وأيب  رررراح ما
وكفرررر برررره -وعرررريهم وإذا شررراع هرررذا فرررل بعرررر يف أن دقررررام مثررر  ذلرررأ يف ق لررره يفعررراىل

أي ولرمة املس ر احلراا وه حايرة أن دعطر  دلرى  ربي  ا كمرا -واملس ر احلراا
الفررررراا ل قرررر ع الفصرررر  بررررني  قالرررره أبرررر  دلرررر  وعررررريه وه دلررررى الشرررر ر احلررررراا كمررررا قالرررره

املعطرر ف واملعطرر ف دليرره وإن كرران ل رر  ويرره  ررحي  وا أدلررم وال يرره الثرراين يف 
يفعليررر  قررررااب اخلفررره يف امحبحررراا أ رررا دلرررى القسرررم وي ابررره إن ا كررران دلررري م حبقيبرررا 
أقسم  بحا ه بذلأ كما أقسم  ا شاا من خمل قايفه من حنر  والترني والزدتر ن والعصرر 

ليررر  إمرررا هبرررا أ فسررر ا أو دلرررى إفرررماحب لالق رررا درررز ويررر  وهررر  كإقسرررامه وال رررحى وال
علصافا  وما بعرها دلى أن إهل م ل احر وهذا ال يه وإن كان ه مطعن دليره مرن 
ي ة العربية ف   بعير من قرااب ال صمج وقرااب ابن مسع   علياا مصرحتان عل  اب 

ذلأ فقر  ربو ي ابره وح رى أبر  عمحبحاا دلى ما قرحب ه وأما حب  بعه أ مة العربية 
 صررر ابررن القشررريي حبإرره ا يف يففسررريه كررلا أيب إ ررحاق الزيررا  الررذي ح ي رراه ب 
قرام ومثر  هرذا ال رلا مرر و  د رر أ مرة الرردن من القررااا  الريت قررأ هبرا أ مرة القرراا 

يفرر ايفرا دعرفرره أهرر  الصرر عة وإذا ثبررت شرر ا دررن   ررلى ا دليرره و ررلمثبتررت دررن ال ررت 
  ررلى ا دليرره و ررلمفمررن حب  ذلررأ فقررر حب  دلررى ال ررت   ررلى ا دليرره و ررلم ال ررت

وا تقب  ما قرأ به وهذا مقاا حمذوحب ه يفقلر فيه أ مرة اللريرة وال حر  ولعل رم أحبا وا أ ره 
 ررحي  فصرري  وإن كرران عررريه أفصرر  م رره فررإ  ه  رررد  أن كرر  القرررااا  دلررى أحبفرر  

  حي  وا أدلمالرحبيا  يف الفصاحة قلت وهذا كلا حسن 
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 َوَقْصُر ِقَياًما )َعمه( َيْصَلْوَن ُضمه )َكـ(ـْم )َصـ(ـَفا اَنِفٌع ِِبلرهْفِع َواِحَدٌة َجلَ 

القيم والقياا واحر د    به الرذي دقر ا عملصراح ومع راه الثبرا  والررواا ويترا 
 عراا علقريم مصرحبان و   هبما امم ام ه ا وال عبة يف املا رب وو   الردن يف ام

أحب رلت  ر حبا  )ف شر ر أ رأ دبرر اإللره، والقيم أي ه  مستقيم قام حسان بن  برت 
و يصرل ن -فرابن درامر قررأ الثلثرة قيمرا دلرى وزن درمج و فر  ه را فقرن، بردن قريم( 

وإن كا ررت -ب ررم اليرراا وفتح ررا ظرراهر وواحرررب الرريت حبفع ررا  فرر  وحررره وهرر - ررعريا
-فرإن كرن  سراا فرإن كا ترا اث ترني-بره ق لره يع  كان كمة ومن  صمج طابو-واحرب

أي إن كررران الررر احب  واحررررب وإررررا أ رررث الفعررر  وأحلرررو دلمررريت اعمررر  والتث يرررة يف كرررن 
وكا تا ليطابو اه م اخلرب لفها و  يف  ال راظم يف هرذا البيرت بر او فا رلة وذلرأ يف 

ز إذ قرر م فعني إذ ه حبدبة يف ايفصام املسا   الثل  ويل يف رلر البيرت لريع برمر
يفقرا مراحبا بيان أ ه   درمز قن م  التصرد  عه م و  دصرح عه رم مر  الرمرز ولر ه 
أن ذلأ ا طلحه ل ان  ف  حمتمل أن د  ن من الة قراا  يصل ن عل رم وحبفر  

 واحرب ل حب  وحره وا أدلم

(589) 

 َحْفٌص يف اأَلِخرِي ُُمَمهلَ َويُوصى بَِفْتِح الصهاِد )َصـ(ـحه )َكـ(ـَما )َداَن( َوَواَفَق 

عري م احب و رية مرن -ال سر والفت  يف هذا ظاهر أن واملري ه  الذي بعره
وممررل حررام مررن حفررص أي ممررل ذلررأ دلررى أ مترره و قررل لفتحرره ذلررأ درر  م -ا

ويف قراايفه ا  بني اللريتني وحرو هرذا البيرت أن د ر ن بعرر البيترني اللرذدن بعرره من 
 حبب قب  ق له د    هبا وا أدلمف مه يف الس  

(590) 

ِه َلَدى اْلَوْصِل َضمُّ اَلَْمِز ِِبْلَكْسِر )َشـ(ـْمَللَ  َها َفألُمِِ  َويف ُأمًّ َمْع يف أُمِِ
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يف ، أحبا  )وإ ررررره يف أا ال تررررراب لررررررد ا لعلررررر ( أوم الزلررررررف )يف أم رررررا حب ررررر ه( 
 رع عل سر وام ر  يف م فعني ه ا فم اهلمزب يف هذه امل اف  أ-ف مه-القصص

ال م وويه كسر اهلمزب وي   ال سرب قبل ا أو الياا وه  من ي ع ال سر ف سرروا 
اهلمرررزب ا رررتثقاه للخررررو  مرررن كسرررر وشرررب ه إىل فرررم وهرررذا كمرررا فعلررر ا يف كسرررر هررراا 
ال مري حن  هبم وفي م واهلمز م أ دليه حذفا وإبراه ويفس يل فريري بعير من القياأ 

ريوا حركة حروف درب كما م ى يف بي   ومرا  ريأة يف يير ب يفرييري حركته وقر ع
هررذه لريررة -ف مرره-وديرر ن وشرري خ وعيرر ب قررام أبرر  يعفررر ال حرراأ حبإرره ا يف كسررر

ح اها  يب ده قام ه  لرية كثري من ه ازن وهذد  وق له لرج ال    دردر به و   
 حررررف اعرررر هبمرررزب أا فلررر  فصرررلت عن وقفرررت دلرررى حررررف اعرررر فرررمت اهلمرررزب برررل
للف م ه   دبو قبل ا مرا دقت ر  كسررها فصراحب  كمرا لر  كران قبل را عرري ال سرر 

وكرذا إذا فصر  برني ال سرر واهلمرزب فا ر  عرري -وأمه ردرة-ما هن أم اهتن-والياا حن 
ه لررلف يف فررم كرر  ذلررأ فقرر م ال رراظم -إىل أا م  ررى فررر   ه إىل أمرره-اليرراا حنرر 

وق له ويف أا وما بعرره مبتررأ وفرم اهلمرزب  ويف أا قيره بذكر يف اح ازا من مث  ذلأ
 برم اشتمام من املبترأ وهلل لرب املبترأ ومع اه أ رع

(591) 

ــــيَم  ــــِر اْلِم ـــــاٍف َواْكِس ــــنهْجِم )َشـ( ــــَع ال ــــْر َم ــــِل َوالنُّــــوِر َوالزَُّم ــــاِت النهْح َويف أُمهَه
 )فَـ(ـْيَصلَ 

لقرررن فل رذا أدرب را يف ه ا حرف ير ولريع كق لره ويف أا فرإن يف ب مرن لفر  ا
ذلرررأ مبتررررإ وهرررذا لرررربه مقررررا واملبتررررأ ق لررره شررراف أي ويف هرررذه ال لمرررة الررريت هررر  
أم ا  من هذه الس حب امحبب  كسر شاف أو د  ن يفقردر ال رلا وأ ررع فرم اهلمرز 
عل سر يف هذه امل اف  وشاف لرب مبترإ حمذوف أي ه  شاف وأ ر ن الرراا مرن 

وهرررذه ، إ رررا مرررن ا وه واعررر (  عرررري مسرررتحقمج )فرررالي ا أشررررب، الرمرررز فرررروحبب حنررر  
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خيلق ررم يف -أو بيرر   أم ررايف م-وا ألررري م مررن بطرر ن أم ررايف م-امل افرر  امحببعررة
فررراعمي  قبلررره كسرررر فل رررذا  ، )وإذ أ رررتم أي رررة يف بطررر ن أم رررايف م( -بطررر ن أم رررايف م

 كسرررر  اهلمرررزب ايفبادرررا وكسرررر إرررزب  ون ال سرررا   املررريم بعرررر اهلمرررزب يفبعرررا هلرررا يف هرررذه
امل افر  امحببعرة وفيصرل حرام مرن ال ررمري يف اكسرر أي فا رل برني قرااهتمرا فحمررزب  
كسرررر اهلمرررزب واملررريم معرررا وال سرررا   كسرررر اهلمرررزب وحررررها وكررر  ذلرررأ يف ال  ررر  فرررإن 
وقفرررت دلرررى حررررف اعرررر وابتررررأ  ال لمرررا  فرررمت اهلمرررزب وفتحرررت املررريم كقررررااب 

 اعمادة وا أدلم

(592) 

 َطَلٍق َوفـَْوُق َمْع ُنَكفِِْر نـَُعذِِْب َمْعُه يف اْلَفْتِح )ِإ(ْذ )َكـ(ـلَ َونُْدِخْلُه نُوٌن َمْع 

م  الذي يف رلر -و رلله  حبا- رلله ي ا -أي ذو   ن هاه ا يف م فعني
الطرررلق و رللررره ي رررا  والرررذي فررر ق الطرررلق دعررر   ررر حبب التريرررابن في رررا  رللررره مررر  

 قرام  عرذب معره أي مر   رللره ب-  فر د ه  ي ايفه و رلله-  فر دع  ق له يفعاىل
ومررن دطرر  ا وحب رر له  رللرره ي ررا  -يف الفررت  أي ايتمعررا يف  رر حبب الفررت  يف ق لرره

فررذلأ  رربعة م افرر  قرررأهن - ررري مررن حتت ررا ام رراحب ومررن دترر م  عذبرره دررذاع أليمررا
عل  ن  ف  وابن دامر والبراق ن عليراا وويره القرراايفني ظراهر وفراق دليره البيرت درن 

 هررذه السرر حبب م فررعني كمررا قررام يف البقرررب معررا قرررحب حررر  ومثلرره ق لرره يف بيرران أن يف
امدرراف واخلرر  أبلري ررم حررل و  دقرر  معررا وهر  يف قصرريت  رر ح وهرر   وكررل أي كررله 

 وا أدلم، أي حفهه قاحب ه فرواه ل ا 

(593) 

ُد ِلْلَمكِِي َفَذاِنَك )  ُد(ْم )َحـ(ـلَ َوهَذاِن هاَتْْيِ الهلَذاِن الهلَذْيِن ُقْل ُيَشده

التشررردر يف هررذه ال لمررا  يف    هتررا و  دبي رره له رر حبه أو من كلمرره يف ال رر ن 
يف ق لررره  رللررره  ررر ن ف أ ررره قرررام يفشرررر   ررر ن هرررذه ال لمرررا  هبرررن كثرررري والتشرررردر 
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-)إن هررررذان لسرررراحران(-والتخفيرررر  يف ذلررررأ كلرررره لريترررران وأحبا  )هررررذان لصررررمان(
)فررررذا أ -)أحب  اللررررذدن أفررررل (-مرررر  م( )واللررررذان يفيفيا ررررا-)إحرررررج اب رررريت هررررايفني(

التشردر د   مرن املر  افذوفرة مرن هراذان وهرايفني وفرذا أ ، برها ن من حببأ( 
ومن الياا افذوفة يف اللذان واللذدن حذفتا لس  ن أل  التث ية بعريتا شر  اعمي  

اأ وقرااب الباقني علتخفي  دلى قي-فذا أ-ابن كثري ووافقه أب  دمرو دلى يفشردر
علتشرردر من ال رلا -فرذا أ-     التث ية مطلقا وق له  ا حرل أي ذا حرل وأحبا 

فيرره ولقا رر  أن دقرر م إرررا لفرر  برره خمففررا فيرررل  يف ق لرره وعللفرر  ا ررتري  دررن القيررر 
وي ابرره أ رره   مي  رره اللفرر  برره مشررر ا همت رراع ايتمرراع السرراك ني يف الشررعر فلررم دبررو 

 اللف  ياليا للمقص  

(594) 

 ُضمه ُهَنا َكْرًها َوِعْنَد بـََراءٍة )ِشـ(ـَهاٌب َويف اأَلْحَقاِف )ثُـ(ـبَِِت )َمـ(ـْعِقلَ وَ 

ال م والفت  يف هذا لريتران كال رع  وال رع  ويف امحقراف م فرعان وق لره 
د ررر برررااب أي في ررا كمررا يفقرر م د ررري كررذا أي يف مل رر  دردررر فيمررا ح يفرره برررااب مررن 

دلررى مررا  -هررا تم-ي بقرر  يف ق لرره وه ألرر  يف هررااآلاي  وكمررا  رر ز دمررا هرر  د ررر
 ربو  رر ز ه را بع ررع ذلرأ وكرران لره أن دقرر م ومرا يف برررااب أو وكرهرا ه ررا ويف برررااب 
فررررمه شرررر اب ومعقررررل متيررررز أو حررررام وال ررررمري يف ثبررررت للحرررررف املختلرررر  فيرررره أو 
لشررر اب أي ثبرررت معرررتل أو مشرررب ا معقرررل املعقررر  املل رررأ دقرررام فرررلن معقررر  لق مررره 

 حلصنوأ له ا

(595) 

ــِع )َكـ(ـــْم )َشـ(ـــَرفًا  ــٍة )َد(اَن )َصـ(ـــِحيًحا وََكْســُر اْْلَْم ــافْـَتْح اَي ُمبَـيَِِن َويف اْلُكــلِِ َف
 )َعـ(ـلَ 

أي كم دل شرفا واملميز حمذوف أي كم مرب دل شرفا واعم  دع  بره مبي را  
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بي  را ا -وراي  مبي را -ا  مبي ة ف يره الفرت  في مرا ظراهر أي بي  را مرن درردي ا
 بحا ه وعل سر جي ز أن د  ن هزما أي ه  بي ة يف  فسر ا ظراهرب وبي را  اع را 
دقرام بي رت الشرر ا يفبرني مثرر  يفبرني وجير ز أن د رر ن متعرراي أي مبي ررة  ررق مررردي ا 
ف رر  هزا ومتعررر و ررحيحا حررام مررن فادرر     وكسررر اعمرر  أي كسررراي اجملمرر ع مررن 

 ذلأ وا أدلم

(596) 

 َناٍت فاْكِسِر الصهاَد )َر(اِواًي َويف املُْحَصَناِت اْكِسْر َلُه َغرْيَ َأوهالَ َويف ُُمْصَ 

يف حبأأ ، دعرر  اكسررر امل  ررر واملعرررف إه اموم وهرر  )وافصرر ا  مررن ال سرراا( 
اعزا م ه  ع  املزويرا  فال سرر دلرى معر  أ رن أحصرن فرروي ن إمرا عمزوا  أو 

اىل أحصرر  ن أو د رر ن  عرر  ال سررر قررام الشرريا يف عحلفرر  والفررت  دلررى أن ا يفعرر
شرحه دقرام أحصرن ف ر  حمصرن والفرت  إذا أفلرع ف ر  ملفر  وأشر مج ف ر  مشر مج 
 رررذحب  علفرررت  هرررذه الثلثرررة وأوه خمفررر   بريرررري ول  ررره عرررري م صررررف والتقرررردر عرررري 

 حرف أوم وا أدلم

(597) 

 َأْحَصنه )َعـ(ـْن )نـََفِر( اْلُعلَ َوَضمٌّ وََكْسٌر يف َأَحله ِصَحابُُه ُوُجوٌه َويف 

ومعرر   ررحابه ويرر ه أي حبوايفرره حبل رراا مررن ، دعرر  )وأحرر  ل ررم مررا وحباا ذل ررم( 
قرر هلم هرررم ويرر ه القررر ا أي أشرررراف م وكبرراحبهم ودرررا  ال رررمري مفررر ا  رررحابه وإن كررران 
الذي دا  إليه مث  ويتا ال م وال سر م ما يف مع  املفرر  وهر  اللفر  واحلررف أو 

وويررره ، هرررذا الفعررر  ويررر ه وهرررذه القررررااب دلرررى مطابقتررره )حرمرررت دلررري م(   رررحاب
ق لرره ويف أحصررن ، الفررت  إ رر ا  الفعرر  إىل ا يفعرراىل لق لرره قبلرره )كترراب ا دلرري م( 

أي وال رررم وال سرررر يف امل فرررعني الفرررت  يف احلررررفني أمرررا ك  ررره فرررر ال سرررر فمطرررر  
 رربو بيا رره يف شرررح ومرر ع ع وأمررا ك  رره فررر ال ررم فمطررر  عررري مرر ع ع دلررى مررا 
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اخلطبة و  دقرأ أحر عل م وال سر يف ال لمتني معا إه حفص وقرأ أب  ب ر علفرت  
ومررن فررت  -أحصررن-فررت  يف-أحرر -في مررا معررا وأمررا عقرر  القررراا فمررن فررم وكسررر يف

حمصر ا  أ ر ر -كال سرر يف-أحصرن-فالفت  يف-أحصن-فم وكسر يف-أح -يف
 وا أدلم-حمص ا -   ا كفت-أحصن-الفع  إلي ن وال م وال سر يف

(598) 

 َمَع اَلَْجِِ َضمُّوا َمْدَخًل )َخـ(ـصهُه َوَسْل َفَسْل َحرهُكوا ِِبلنـهْقِل )َر(اِشُدُه )َد(الَ 

)ليررلل  م -أي لص عخلل  مرلل ه ا ويف احل  )و رلل م مرلل كرميرا(
قرررا فإ ررره عل رررم ايففا، )مررررل   ررررق( - ررربحان- ون الرررذي يف، مررررلل درفررر  ه( 

ولصررره فعررر  أمرررر وفرررت  الصرررا  لريرررة  رررحيحة للفرررا ملرررن   جيرررز فيررره إه ال رررم د رررر 
دلرى ، ايفصام فمري الريا مج به ايفبادرا وجير ز أن د ر ن لصره فعر  مرا   دسرم فادلره 

حررذف حرررف اعررر ايفسررادا أي لررص برره ومرررلل عل ررم إمررا مصرررحب أو ا ررم م رران 
لفرت  قرر قررن علفعرر  مرن أ لر  وعلفرت  أد را كرذلأ مرن  لرر  في ر ن دلرى قررااب ا

عررري مصرررحبه وا ررم م ا رره أو دقرررحب لرره فعلرره دلررى معرر  فيرررلل ن مرررلل وأمررا فعرر  
اممر من  أم فإن   د ن قبله واو وه فاا فقر أا  القراا دلى حرذف اهلمرزب بعرر 

وإن كان قبلره واو أو فراا وكران أمررا ،  ق  حركت ا إىل السني حن  )   ب  إ را ي ( 
وإن كان أمرا للمخاطمج ، أاع ا دلى يتزب حن  )وليس ل ا ما أ فق ا( لريري املخاطمج ف

فالقراا أد را أاعر ا دلرى اهلمرز ه ابرن كثرري وال سرا   ودلتره أن أمرر املخاطرمج كثرري 
اه ررررتعمام فخففرررر ه واملسررررتعم  بريررررري واو وه فرررراا أكثررررر ف ا ررررمج التخفيرررر  واهلمررررز 

يف حصر م مقصر  ه فرإن مع راه ام   والراشرر السرالأ طردرو الرشرر و ه أي وافرو 
لريررة ألررر   لرر ه مرر ا وذلررأ مقصرر   مررن أ ىل  لرر ه فا ررتعاحبه ال رراظم هلررذا املعرر  ومررا 

 د ا به وا أدلم وأح م

(599) 
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ــــمِِ  ــــِل َوالضه ــــُكوِن اْلُبْخ ــــْتُح ُس ــــِد فـَ ــــَع اَْلَِدي ـــــَوى َوَم ــــر )ثَـ( ــــَدْتَ ْقٌص َويف َعاَق
 )َشـ(ـْمَللَ 

ع  دقر  أي دقر  أميا  م د ر  هم وامميران يف املفادلة داقر  ظاهرب وم
فرت  ، ه ا ار  ميرني الريت هر  اليرر وه را ويف  ر حبب احلردرر )ويفمررون ال راأ علبخر ( 

الس  ن يف اخلاا وفت  ال م يف الباا هل  أي أ رع أي قرااب إزب وال سا   بفت  
والعرررب وا  احلرررفني والبرراق ن عل ررم واإل رر ان ويتررا لريترران كرراحلزن واحلررزن والعرررب

 أدلم

(600) 

 َويف َحَسَنْه )ِحْرِميُّ( رَْفٍع َوَضمُُّهْم َتَسوهى )نَـ(ـماَ )َحقًّا( َو)َعـمه( ُمثـَقهلَ 

الرفرر  دلررى أن كرران كمررة وال صررمج دلررى أ ررا  قصررة ، دعرر  )وإن يفررأ حسرر ة( 
  واه م فمري دا ر دلى الذحبب أو دلى املثقام وأ ث فمريه م ره م راف إىل مؤ رث

-حسرر ة-وأ رر ن ال رراظم اهلرراا مررن، (  )كمررا  لررت  رررحب الق رراب مررن الرررا، كق لرره 
فررروحبب كمررا  رربو يف هررذه السرر حبب ويف أم ررا  ال حرر  وال رر حب والزمررر ويف ام رر م ويف 

ب م التاا دلى الب اا ، وق له  بحا ه )ل  يفس ج هبم امحب ( ، البقرب فق  )دعذب( 
  الترراا أ ررله لرر  يفتسرر ج فررأ عم الترراا يف للمفعرر م والتثقيرر  أحبا  برره التشررردر مرر  فررت

السررني وإررزب وال سررا   دلررى حررذف ا مرر  فررت  الترراا مثرر  مررا م ررى يف يفسررأل ن أوم 
الس حبب ورا أي احبيفف  وحقا متييز أو حام ومثقل حام وفاد  را فرمري ال رم وفادر  

 دم فمري يفس ج وا أدلم

(601) 

ُهُم النهْصَب )ُكـ(ـلِِلَ َواَلَمْسُتُم اْقُصْر ََتَْتهاَ َوِِباَ )َشـ  (ـفاَ َورَْفُع َقِليٌل ِمنـْ

ه را ويف املا ررب إذا قصرر  راحب ملسرتم في ر ز أن ، دع  ق لره )وهمسرتم ال سراا( 
د رر ن همررع  عرر  ملررع وجيرر ز أن د رر ن دلررى عبرره والتلرر  الصررحابة ومررن بعرررهم 



 -472- 

لى أن املرا  عللمع من الفق اا يف أن املرا  به اعماع أو اللمع علير م  ايففاق م د
حيرررث وقررر   ررر اا قررررئ عملرررر أو علقصرررر ، اعمررراع يف ق لررره يفعررراىل )مرررا   متسررر هن( 

والذدن مروا همع قصروا متس هن وعلع ع م  أن مع  اللفهرني واحرر مرن حيرث 
أ ررر  اللريرررة وقرررر حقق رررا ال رررلا يف هرررذا وا احلمرررر يف املسرررا   الفق يرررة يف ال تررراب 

فرررالرف  فيررره هررر  ال يررره ، وأمرررا )مرررا فعلررر ه إه قليررر  مررر  م(  املرررذهمج  ررر   ا إمتامررره
امقر ج د رر ال حر دني دلرى البررم مرن فادر  فعلر ه كأ ره قرام مرا فعلره إه قلير  مرر  م 
ولرر  كرران هبررذه العبرراحبب   د ررن إه علرفرر  ومعرر  اللفهررني واحررر وال صررمج يررا ز دلررى 

   جيرز إه ال صرمج وقرر أ   عب اه تث اا كما يف اإلجياب ل  قلت فعل ه إه قليل
والتلفر ا يف )وه دلتفرت مر  م ، أاع ا دلى حبف  )و  د ن هلم ش راا إه أ فسر م( 

وفيرره لررث حسررن  رريأة إن شرراا ا يفعرراىل ق لرره وحبفرر  قليرر  أي ، أحررر إه امرأيفررأ( 
مرف درره وهرر  الررلا املررريب كلرر  ال صررمج أي عل صررمج أي يعرر  لرره كاإلكليرر  وهرر  

ق هلم حبوفة م للة أي حمف فة عل  حب في  ن ق له حبف  دلى ظاهره  التا  أو د  ن من
ليع  ع  مرف ع دع  أن ال صمج يف مثر  هرذا كبر  للرفر  كرال  حب التراب  للروفرة من 
أ   هذا البراب د رر ال حر دني البررم كمرا ذكرر  ف رأن ال صرمج طراحبئ دلرى مرا هر  

 ويه ال لا وأ له

(602) 

َد(ارٍِم )تْظَلُمــوَن َغْيــُب ُشــْهٍد )َد(اَن ِإْدَغــاُم بـَيهــَت )ِفـ(ـــي َوأَنِِــْث َيُكــْن )َعـ(ـــْن )
 )ُحـ(ـلَ 

التأ يررث ميرر  لفرر  مرر  ب والتررذكري ، دعرر  )كررأن   د ررن بيرر  م وبي رره مرر  ب( 
مي  الفص  ال اق  بني الفع  والفاد  م  أن امل  ب  ع  ال   والراحبا الذي دقراحبب 

ة دررن شرريا هررذه  ررفته و احبا أد ررا ا ررم قبيلررة مررن اخلطررا يف مشرريه أي القرررااب م ق لرر
متيم وليع ابن كثري مر  م للفرا ملرا وقر  يف شررح الشريا حبإره ا وقرر بي را الر هم يف 
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، )أد مرا يف   ر ا( -ذلأ يف الشرح ال بري يف يفراة ابن كثري وأمرا )وه دهلمر ن فتريل(
إىل رلرر اآلدرة ،   هلرم( فقرئ علرييمج حب ا دلى مرا قبلره مرن ق لره )أ  يفرر إىل الرذدن قير

واخلطاب دلى اهلتفا  وإن كان املرا  ق  هلم فالرييمج واخلطاب من عب ق لأ ق  
)ق  للذدن كفروا  يريلب ن( و ، لزدر ه د رب وه يف رب علياا والتاا وم ه ما  بو 

-وه لرررلف يف اموم أ ررره علرييبرررة وهررر  )ه دهلمررر ن فتررريل(، )ه دعبررررون إه ا( 
فرأب  دمرررو دلرى أ رله يف إ عامره ووافقرره ،   دفر ون( وأمررا )بيرت طا فرة( )ا هرر كير

إرررزب فيررره كمرررا وافقررره يف م افررر  ألرررر أتة يف أوم  ررر حبب والصرررافا  ولررر ه إرررزب ملرررا 
احتا  إىل ذكر هذا احلرف ميب دمرو ه را بر  كران ذلرأ معل مرا مرن إ عراا احلررفني 

ميب دمرررو معرره لشرية أن دهررن أ رره املتقراحببني فلمررا احتررا  إىل ذكرره ميرر  إررزب حبمرز 
حلمزب وحره وهلذا  ها ر  ابقة وهحقة وكان دلزمه مث  ذلأ يف أوم والصافا  فلرم 

لررريع مرررن عب اإل عررراا ال برررري بررر  مرررن ، دفعلررره وقرررر قيررر  إن إ عررراا )بيرررت طا فرررة( 
وقر ذكر  ويه هذا الق م دلى ، الصريري والتاا  اك ة للتأ يث مث  )وقالت طا فة( 

 الشرررح ال بررري يف عب اإل عرراا ويف هررذا البيررت ثررل  مسررا   و ررل ا بريررري بعررره يف
 واو فا لة بي  ا إذ ه حبدبة يف ذلأ وا أدلم

(603) 

 َوِإِْشَاُم َصاٍد َساِكٍن قـَْبَل َداِلِه َكَأْصَدُق زَااًي )َشـ(ـاَع َواْرََتَح َأِْشُلَ 

و )فا ررررع  رررا دعررر  حنررر  )يفصرررردة( و )دصررررف ن( و )دصررررحب( و )يفصرررردو( ، 
-ويره هرذا اإلهراا مرا يفقررا يف، يفؤمر( و )دلى ا قصر السربي ( و )مرن أ ررق( 

من الرررام م رر حبب وقرررااب البرراقني علصررا  اخلالصررة وق لرره زااي عل صررمج هرر  -الصررراض
 ين مفعرررر   وإهرررراا واموم أفرررري  إليرررره وهرررر   ررررا  م ررررأ يفقرررر م أشررررم الصررررا  زااي 

ل متييرز واهحبيفيراح ال شراض وأهرل ار  هرام ب سرر واملصرحب دتعررج يفعردرة فعلره وأهر
 الشني وه  اخللو والير دشري إىل حس ه يف العربية وا أدلم
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(604) 

 َوِفيَها َوََتَْت اْلَفْتِح ُقْل فـَتَـثـَبـهُتوا ِمَن الثـهْبِت َواْلَغرْيُ اْلبَـَياِن تـََبدهالَ 

ويف ،  دلررررري م فتبي ررررر ا( )فمرررررن ا-دعررررر  )إذا فرررررربتم يف  ررررربي  ا فتبيَّ ررررر ا(، 
قرأها إزب وال سا   من الثبا  يف اممرر ، احل را  )إن يااكم فا و ب بأ فتبي  ا( 

والثبررت هرر  لررلف اإلقررراا واملرررا  التررأين ولررلف الع لررة وم رره ق لرره يفعرراىل )وأشررر 
أي وأشر وفقا هلرم دمرا ودهر ا عن ه دقررم ا دليره وقرأهرا البراق ن مرن بيران ، يفثبيتا( 

ممر وه   ر التثبت فيره فيسرتعم  يف م فرعه قرام امدشرى )كمرا حباشرر  ررن أمررا ا
قرررا أي أقرررا قرام أبرر  دلرر  فا رتعم  التبيررني يف امل فرر  ، (  يفبرني ب احبدرر ج أو قررا

الذي دق  فيه  ظرا يف الش ا حأ دقرا دليه أو دريفرع د ه وقام يف م فر  الزيرر 
وقرام الفرراا ، يفبني أدن كه بأ ال دير(  ابن يفيم)لزدر م اب يف در اي ، ال    والت ق  

يتررا متقرراحبعن يف املعرر  دقرر م ذلررأ للريرر  ه يفع رر  إبقامررة احلررر حررأ دتبررني ودتثبررت 
وقررر م ال ررراظم مرررن الثبرررت أي اشرررتقاقه مرررن كلمرررة الثبرررت دقرررام حبيررر  ثبرررت أي  برررت 

  الذاكر ملا القلمج وا تعمله العلماا احلا زون أح ام الرواب و قلة امحا دث يف احلاف
حررر  برره ال ررابن لرره الررذي ه يفرللرره شررب ة يف ذلررأ وه يفشرر أ فيرره فيق لرر ن هرر  
ثقة ثبت وه  من ذلأ ودسر دلى ال اظم أن دق م من التثبت أو التثبيت وكان ه  
ويه ال لا كما قام عريه فعرم إىل كلمة في ا احلروف ام  م اليت مري  اي  مرا 

أشاحب إىل أن مع  القرااب طلمج الثبرت وهر  يففعلر ا اشتو من ذلأ إلي ا وقام الشيا 
 ع  ا تفعل ا من طلمج ثبا  اممر والقررااب املررج أمرر بطلرمج بيران اممرر ب قرام 
ال رراظم والريررري يفبرررم مررن الثبررت البيرران أي يعلرره مشررتقا مررن البيرران ه مررن الثبررت و  

وعبره م ره -أ ررق-ادذكر للقرااب من الثبت حبمزا ادتما ا دلى الرمرز السرابو يف إهرا
فإن قلرت فلقا ر  أن دقر م د برير  أن دؤلرذ هلرا مرا درمرز بره يف املسر لة ، أوم حبمز دليه 

الرريت بعرررها كمررا أ رره ارر  بررني مسرر لتني لرمررز واحررر فيمررا م ررى يف البقرررب ويتررا )قررال ا 
وا  بني ثل  مسا   لرمز واحرر يف رم دمرران يف ، ايذ ا ولرا(و)كن في  ن( 
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قلت اهتمامه ببيان قرااب الريري يف هذا البيت قط  ذلأ ، أوله    تمج  البيت الذي
اهحتمام م ه دعلم أ ه ما شررع يف بيران قررااب الريرري إه وقرر ال بيا ره للقررااب املررج 
قيررا وحبمرزا فتعرني ادتبراحب الرمررز السرابو إذ لريع عرريه ف أ ره قررام اهرا وقرراا فتثبتر ا مررن 

بيررران فيقرررام يف الثبرررت السرررابو كأ ررررق زااي شررراع  الثبرررت وكررران الررر هم حيتمررر  زاي ب
وعرييتررا لفرر  الثبررا  يفبررره أي أ رررع -فتثبترر ا-والتثبررت هلررل إلي ررا وحتررت الفررت  يف

وعررري إررزب وال سررا   دبرررم -فتثبترر ا-الثبررت إىل هررذه السرر حبب وإىل احل رررا  يف لفرر 
 دن ذلأ لف  البيان وا أدلم

(605) 

 َلَم ُمَؤخهراً َوَغرْيُ ُأوَِل ِِبلرهْفِع )ِفـ(ـى )َحقِِ نَـ(ـْهَشلَ َو )َعمه فَـ(ـىًت َقْصُر السه 

فررأ مفعرر م دررم أي دررم قصررر السررلا قرراحبال ذا فترر ب أو  ررخيا بعلمرره أو قرر اي يف 
العلرم من الفرأ د ر  بره دررن الشراب والشراب مه رة القرر ب ف ر  كمرا  ربو شرررحه يف 

م من قصر السلا ومؤلرا حام من ق له وكم من فأ كامل روي وقام الشيا فأ حا
احرر ازا مررن اللتررني قبلرره ، السررلا دردررر ق لرره  رربحا ه ويفعرراىل )ملررن ألقررى إلرري م السررلم( 

وكرذا ه ، )ودلقر ا إلري م السرلم( -وبعرره-وألق ا إلري م السرلم-وه للف يف قصريتا
عمرر ا فلعلرره أشرراحب عل، لررلف يف قصررر الرريت يف ال حرر  )وألقرر ا إىل ا د م ررذ السررلم( 

إىل هرررذا إذ  رررخا القصرررر يف اعميررر  دقرررام ألقرررى السرررلا والسرررلم إذا ا تسرررلم وا قرررا  
عرررري -علرفررر   رررفة للقادرررردن كق لررره، وقيررر  السرررلا ه رررا التسرررليم )عرررري أو  ال ررررحب( 

من القادررردن كررا  ا  رر دني أو  ال رررحب وأ ررحاا فمع رراه عررري أو  ال رررحب -املري رر ب
 رر ن بررره مررن القادررردن م رره ا ررتث اا مررن مرر  م فحصرر  احلصررر بررني القسررمني أو د

امل فرر  في رر ز فيرره البرررم وال صررمج وقرررااب ال صررمج دلررى احلررام مررن القادررردن أو دلررى 
اه تث اا وقرئ شاذا ععر دلى أ ره  رفة املرؤم ني و شر  ا رم قبيلرة فل رذا   دصررفه 

أو  وأشرراحب عشررتقاقه إىل أو  ال رررحب م رره مررن قرر هلم  شرر  الريرر  إذا أ ررن وافررطرب
ب رر ن ق لرره  شررل فعررل مافرريا دلررى حررذف امل  رر ف أي يف حررو الررذي  شرر  أي 



 -476- 

يرراا عررري أوىل علرفرر  يف حررو هررؤها املعررذوحبدن م رره و رر  القادرررون بررذلأ ليخررر  
 م  م أو  ال رحب وا أدلم

(606) 

  ِصـ(ـًرى َحلَ َونـُْؤتِيِه ِِبْلَيا )ِفـ(ـى )ِحـ(ـَماُه َوَضمُّ َيْد ُخُلوَن َوفَتُح الضهمِِ )َحقٌّ 

القرااب عل  ن واليراا ظراهرب واهلراا يف إراه دا ررب ، دردر )فس ف  ؤيفيه أيرا( ، 
دلى دؤيفيه كق لأ زدر  اله يف  احبه ودررلل ن اع رة ب رم اليراا وفرت  اخلراا دلرى ب راا 
الفعررر  للمفعررر م وبفرررت  اليررراا وفرررم اخلررراا دلرررى ب ا ررره للفادررر  وكليترررا ظررراهر املعررر  

الصررا  وفتح ررا املرراا اجملتمرر  املسررت ق  دشررري إىل دذوبررة القرررااب وكرر   والصررري ب سررر
 دذب

(607) 

ُهُم َويف الثهاِن )ُد(ْم )َصـ(ـْفًوا َويف فَاِطٍر )َحـ(ـلَ   َويف َمْرميٍَ َوالطهْوِل اأَلوهِل َعنـْ

وق  يف  سا القصيرب اموم علرف  واموىل أن د ر ن مرروحبا دلرى أ ره بررم مرن 
ويف مرو وحرف الط م اموم ودرم دليره ق لره بعرر ذلرأ ويف الثران أي يف الط م أو 

اموم د  م ويف الثران درن  ا  رف ا وق لره در  م أي درن املرذك حبدن ب رم اليراا وفرت  
واموم يف الطر م ، اخلاا والذي يف مررو )فأول رأ دررلل ن اع رة وه دهلمر ن شري ا( 

 ا  ررف ا ، ) ريرلل ن ي رر م  الررردن(  والثرراين في ررا، )دررلل ن اع ررة درزقرر ن في را( 
أي ذا  ف ا أو  اا  ف   حن  طمج  فسا وقر دي ا ف   حام دلى اموم متييز دلى 
الثاين وحل يف رلر هذا البيت ليع  ع  حل يف رلرر البيرت الرذي قبلره وإن ايففقرا 
لفها ب  ه  من حل فلن امرأيفه أي يعل ا ذا  حلى كرأن حررف فراطر وهر  ق لره 

ملررا  ررحبه ذكررر احلليررة كأ رره قررر حررل ، )ي ررا  درررن درررلل  ا حيلرر ن في ررا( يفعرراىل 
وقررام الشرريا كررأن هررذا احلرررف دلررى قرررااب أيب دمرررو قررر يعرر  املعرر  ذا حليررة حلسررن 

 القرااب ومشاكلت ا للمع  أو من حل   فل  إذا أدطيته حل ا  وا أدلم
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(608) 

 ا َمَع اْلَقْصِر َواْكِسْر اَلُمُه )ثَـ(ـابًِتا َتلَ َوَيصهاََلَا فَاْضُمْم َوَسكِِْن ُُمَفِِفً 

من أ رل  دصرل  وقررأ البراق ن ، دع  قرأ ال  في ن )أن دصلحا بي  ما  لحا( 
هبذا اللف  امل ه ا وأ له دتصاحلا فأ عمت التاا يف الصرا  و بترا حرام مرن الرلا أو 

فعر  فإ رأ دلرى ثقرة من اهلاا يف همه أو من فاد  اكسرر أي يف حرام ثبايفرأ فيمرا يف
من أمر  وبصرريب مرن قراايفرأ أو د ر ن  عرت مصررحب حمرذوف أي كسررا  بترا يفرل مرا 
قبله من احلركا  املذك حبب أو ه  مفع م يفل أي يفبر  هرذا املرذك حب أمررا  بترا وهر  كر  
 ما يفقرا ذكره من احلروف وقام الشيا التلا عملر الذمة وه  م ص ب دلى التمييز

(609) 

 ِبَْذِف اْلَواِو اأُلوَل َواَلُمُه َفُضمه ُسُكواًن )لَـ(ـْسَت )ِفـ(ـيِه ُُمْههلَ َوتـَْلُووا 

دقرررام ل درررت فرررل  حقررره إذا  فعتررره ومطلتررره وقرررر يعلرررت القررررااب املررررج الررريت 
لررذف الرر او  ع اهررا دلررى يفقررردر أن الرر او امل ررم مة يتررز  ب ألقيررت حركت ررا دلررى 

  وال حرراأ وأبرر  دلرر  عررري أن أع دلرر  قرررا الررلا وحررذفت ذكررر ذلررأ الفررراا والزيررا 
قبلررره وي رررا رلرررر التررراحبه وهررر  أن يعلررره مرررن ال هدرررة وقرررام وهدرررة الشررر ا إقبرررام دليررره 
وللف اإلدرا  د ه وكبعه الزخمشري دلى هذا و  دذكر عريه قام وإن وليتم إقامرة 

فعرر م الشرر ا ب أو أدرفررتم دررن إقامت ررا وقرر م ال رراظم وهمرره ف ررم الفرراا زا رررب وهمرره م
فع  م مر دفسره ما بعره أي حرر  همره أو فرم همره ب فسرره بق لره ف رم  ر    
وه بررر مررن فررمري دريرر  إىل الررلا كق لررأ زدرررا افرررب حبأ رره وه يفقرر م حبأ ررا فق لرره 
     أي      فيه أو     ه وق له لست فيه م ل الة يف م ف  الصفة لق له 

يررره دلرررى لسرررت ل ررران ييررررا وحبيررر   ررر    أو هررر  مسرررتأ فة ولررر  كررران قررررا لفررر  ف
ال مري يف فيه إىل اللا فيقر م ف رم  ر    فيره لسرت م رل ود ر ن فيره حبمرزا لالره  
، كق لرره يف رم دمررران وكسررر ملررا فيرره وإن كرران م يتررا يف امل فررعني أ رره يفقييررر للقرررااب 
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فررإن قلررت  رر    مصرررحب يف م فرر  احلرررام مررن الررلا أي فررم همرره يف حررام ك  رررا 
قلررت ، يررة إىل فررمري دريرر  إىل الررلا وه إىل يفقرررو فيرره دلررى لسررت  رراك ة فررل حا

فم اللا يف حام الس  ن حمام واحلام يفقيير للفع  ملف الصفة فإذا قي  افرب 
زدرا حباكبا يفعني فربه يف حام حبك به وإذا قي  افرب زدرا الراكمج كان الراكمج  رفة 

ز أن دقرام فرم الرلا السراك ة مبي ة ه عري فله فربه وإن يفر  الرك ب فعلرى هرذا جير  
 وه جي ز فم اللا  اك ة فادرف ذلأ

(610) 

ُهْم َعاِصٌم بـَْعُد نـُِزالَ   َونـُزَِِل فـَْتُح الضهمِِ َواْلَكْسِر )ِحْصنُـ(ـُه َوأُْنِزَل َعنـْ

دردر ق له يفعاىل )وال تاب الذي  زم دلى حب  له وال تاب الذي أ زم من قب ( 
والقرررااب يف ، بفررت  )وقررر  ررزم دلرري م يف ال ترراب(  فتح مررا حصررن وا فررر  دا ررم، 

امل افررر  الثلثرررة  ا ررررب برررني ب ررراا الفعررر  للفادررر  أو للمفعررر م ويترررا ظررراهركن واهلررراا يف 
حصرر ه يفعررر   دلرررى  رررزم وهررر  لررررب فرررت  ال ررم وال سرررر ويترررا لررررب  رررزم ب قرررام وأ رررزم  

 كذلأ د  م وا أدلم

(611) 

 َومَحَْزٌة َسُيوتِيِهُم يف الدهْرِك ُكوٍف ََتَمهلَ َواَي َسْوَف تـُْؤتِِيِهْم )َعـ(ـزيٌز 

اليراا ، )أول رأ  ر ؤيفي م أيررا دهيمرا( -دردر )  ف دؤيفي م أي حبهم وكان ا(
وال  ن في ما ظراهركن وقرر  ربو هلمرا  هرا ر والررحب  مرن ق لره يفعراىل )إن امل رافقني يف 

الباق ن بفتح ا ويتا لريتران  حتمله ال  في ن إب  ان حبا ه و ، الرحب  ام ف  من ال احب( 
 كالقرحب والقرحب والشم  والشم  وحتردأ الراا التياحب أيب دبير وا أدلم

(612) 

 ِِبإِلْسَكاِن تـَْعُدوا َسكُِِنوُه َوَخفُِِفوا )ُخـ(ـُصوصاً َوَأْخَفى اْلَعْْيَ قَاُلوُن ُمْسِهلَ 

أه عررري  فرر  ق لرره عإل رر ان متعلررو  لررر البيررت السررابو ب ابترررأ يفعررروا أي قررر 
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إب رر ان العررني ويفيرر  الرررام مررن درررا دعرررو كمررا قررام  رربحا ه يف م فرر  رلررر )إذ 
وقرأ  ف  بفت  العني ويفشردر الرام وكان ام   دعتروا كق لره ، دعرون يف السبت( 

ب أ عمررت الترراا يف الرررام وألقيررت حركررة الترراا ، )ولقررر دلمررتم الررذدن ادتررروا مرر  م( 
كررة العررني إدررذا  عن أ ررل ا السرر  ن وال ررلا فيرره كمررا دلررى العررني وألفررى قررال ن حر 

 رربو يف إلفرراا كسررر العررني يف  عمررا وق لرره مسرر ل أي حباكبررا للطردررو ام رر   وكأ رره 
أشررراحب برررذلأ إىل طردرررو رلرررر ودرررر حبوج د ررره   درررر ال ررراظم ذكرررره همت ررراع  رررل كه قرررام 

قرام  قلرت وكرذا ذكرر ابرن ماهرر درن  فر ،  احمج التيسرري والر ص د ره عإل ر ان 
أبررر  دلررر  وكثرررري مرررن ال حررر دني د  ررررون اعمررر  برررني السررراك ني إذا كررران الثررراين م  مرررا 

ودق لرر ن إن -وقيرر  هلررم-الشرررب-و رر  - ابررة-مرررعما و  د ررن اموم حرررف لررني حنرر 
املررر دصررري د فررا مررن احلركررة ب قررام وإذا يرراز حنرر  أ رريم ومررردو و ودبررة مرر   قصرران 

من مرا برني حررف اللرني -ساك ني يف حن  يفعروااملر الذي فيه   ميت   أن جيم  بني ال
قلررت ذلررأ القرررحب اليسررري هرر  الفرراحبق م رره هرر  القررا م مقرراا احلركررة ومررا ، وعررريه دسررري 

ليع فيه ذلأ اليسري فل حركة فيه وه ما دق ا مقام را فرل د برير  أن دت لر  ير ازه 
أ حتقيررو ذلرر- عمررا هرر -و ررحته مرر  دسررره دلررى اللسرران أو ا ررتحالته وقررر  رربو يف

أد ا وإ  احب أيب دل  وعريه من أ مة العربية ي از إ  ان العني ود برت م ره كير  
قررام ابررن ال حرراأ ه جيرر ز إ رر ان العررني والررذي دقرررأ هبررذا إرررا دررروا ،  رر   أمررره ه ررا 

قام احل يف وهذا ش ا ه جي ز ولع  القاحبئ بذلأ أحبا  اإللفاا فتر هم دليره ، اخلطأ 
 اإل  ان وا أدلم

(613) 

  االنِْبياَ َضمُّ الزهبُوِر َوهُهناَ زَبُوراً َويف اإِلْسراَ َِلَْمَزَة ُأْسِجلَ َويف

أ رر ل أي أبرري  حلمررزب القرررااب برره واملسرر   املطلررو املبرراح الررذي ه ميت رر  دررن 
أحرر وأ ر   ال رلا إذا أحب رله مرن عرري يفقييرر وفرت  الرزاي مرن الزبر حب وفرم ا لريترران 

دليه السلا وإن كا ت اللفهة دربية ويترا مصررحبان  يف ا م ال تاب امل زم دلى  او 
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 ى هبما الزب حب وه  امل ت ب دقام زبر إذا كتمج ودقام زبرر  ال تراب إذا أح مرت  
وقام م   زبر  ال تاب أي اعتره ف ر  مثر  يفسرمية امل تر ب كتراع ومثر  ، كتابته 

مرر  كالعرررو الزبرر حب علفررت  القبرر م وعل ررم الشرر  حب وقيرر  املفترر ح دصررل  للمفررر  واع
وذكرر أبرر  دلر  يف امل ررم ا وي ررني أحرريتا أ رره ارر  زبررا وقرر  دلررى الزبر حب ا ررم الزبررر  
كقرر هلم فرررب اممررري و سرر  الرريمن ب ارر  الزبررر دلررى زبرر حب كمررا ارر  ال ترراب دلررى  
كتررمج واآللررر أن د رر ن ارر  زبرر حب دلررى يفقررردر حررذف احلرررف الزا ررر وهرر  الرر او وه 

الشيا أ ه ا  زبر وه  ال تاب كقرحب وقروحب  فروحبب إىل هذا الت ل  ووق  يف شرح
قلرررت اإلفرررا  وي رره ظرراهر هن املتررريقن  ، وقررام م رر  هرر  اررر  زبررر كرررهر و هرر حب ، 

كتاب واحر أ زم دلى  او  ا ه الزب حب كالت حباب واإلجني  والقرررن أمرا ويره اعمر  إن  
م  ررا زبررر كرران مرررا ا فلرره مع يرران أحررريتا أن اعمرر  يف يرره إىل أ رر اع مررا فيرره ف رر   رر ع 

واآللرررررر أن د ررررر ن  رررررزم دلرررررى  او   رررررح  متعرررررر ب كمرررررا يررررراا ) رررررح  إبرررررراهيم 
ولررررريع يف  ررررر حبب ال سررررراا شررررر ا مرررررن اياا  اإلفرررررافة وه اياا  زوا رررررر ، وم  رررررى( 

 املختل  في ا وا أدلم

 سورة المائدة
(614) 

 َحا(ِمٌد َدالَ َوَسكِِْن َمًعا َشَنآُن )َصـ(ـحها )ِكـ(ـَلَُهَا َويف َكْسِر َأَن َصدُّوكْم )

يف م فررعني ، معررا دعرر  )وه جيرررم  م شرر آن قرر ا( -شرر آن-أي و رر ن كلمرريت
يف هذه الس حبب وفر اإل  ان املطلو الفت  فق له  حا كليترا حبمرز قررااب اإل ر ان 
وأشررراحب هبرررذا اللفررر  إىل  رررحة اإل ررر ان والفرررت  أي  رررحت القررررااب هبمرررا يف هرررذه 

)وإن ها ، مررن اإل رر ان قرر م امحرر ص ال لمررة ومع اهررا شرررب الرربريه ويتررا لريترران و 
م ره لفرر  اهلمرز إبلقراا حركترره دلرى السرراكن قبلره وحذفرره ، (  فيره ذو الشر ان وف رررا

أي ه -وه جيرم  م-مفع م  ن لق له-وأن يفعتروا-دلى ما يفقرحب يف عب وق  إزب
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دلبسرر  م الشرر آن العررروان وأن  ررروكم علفررت  يفعليرر  أي م ررم  ررروكم وكرران الصررر 
   رر ة  ررت و زلررت هررذه اآلدررة  رر ة  رران فايف رر  معرر  التعليرر  وقرررااب ال سررر قررر وقرر

دلى مع  إن حص   ر ودص  أن دقام مثر  ذلرأ وإن كران الصرر قرر وقر  كق لره 
أي إن د   ر ا قرر  رروكم وقرام ، يفعاىل )وإن كذب   فق    دمل  ول م دمل رم( 

ق ) أيفري رمج أن أذ  أب  دل  مع اه إن وق  مث  هرذا الفعر  ودلرى ذلرأ قر م الفررز 
و ه مع اه  اق   قا حبقيقا و ه أي ألر   ل ه م ا وقر  بو ويره ، (  قتيبة حز 

الت رر ز برره يف مثرر  هررذه امل افرر  وهرر  أ رره أجنرر  وحصرر  مرررا ه و  حيقررو مسررعاه وحنرر  
 ذلأ وا أدلم

(615) 

ْد اَيَء قَاِسَيًة )َشـ(ـَقا َوَأْرُجِلُكْم ِِبل  نهْصِب )َعمه ِر(ضاً )َعـ(ـلَ َمَع اْلَقْصِر َشدِِ

فرإذا قصرر لرذف املر  وشرر   اليراا ، دردر )ويعل را قلر هبم قا رية حيرفر ن( 
 احب قسرية دلرى وزن فعيلرة فرالقرااكن  عر  داملرة ودليمرة وقير  قسرية حب درة مريش شرة 
من ق هلم  حبهم قسى قام الزخمشري وه  مرن القسر ب من الرذهمج والف رة اخلالصرني 

واملريشرر   فيرره درربع و ررلبة قررام أبرر  دلرر  والقسرر ب لررلف اللررني والرقررة في مررا لررني 
وقر و   ا يفعاىل قل ب املرؤم ني عللرني فقرام )ب يفلرني يلر  هم وقلر هبم إىل ذكرر 

ودشررر ر لقررررااب املرررر )ف دررر  للقا رررية قلررر هبم مرررن ذكرررر ا( وأمرررا )وأحبيل رررم إىل ، ا( 
ل صررمج ف ي رره العطرر  دلررى ويرر ه م فقر ررت ب صررمج الررلا ويرهررا أمرا ا، ال عبرني( 

وأدررررررد م من اعميررررر   برررررت عسرررررله مرررررن ي رررررة السررررر ة وإررررررا فصررررر  برررررني املعطررررر ف 
للت بيرره دلررى ال يفيررمج املشررروع  رر اا قيرر  -وامسررح ا براو رر م-واملعطرر ف دليرره بق لرره

ب ي برره أو ا ررتحبابه وأمررا اعررر ف ي رره ظرراهر وهرر  العطرر  دلررى براو رر م واملرررا  برره 
دلرى ذلرأ إر  الشرافع  حبإره ا القرراايفني فقرام أحبا  عل صرمج املس  دلى اخلفني و 
-إىل ال عبرررني-فرررإن قلرررت التحردرررر مي ررر  مرررن ذلرررأ فرررإن ق لررره، ق مرررا وععرررر رلرررردن 

قلت التحردرر ه  هلرة فيره   عسر  وه مسر  وإررا درذكر د رر ، إىل املرافو -كق له
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هقتصررر دلررى مررا جيررمج  احلايررة إليرره فلمررا كا ررت اليررر والريرر    دررذكر التحردررر في مررا
قطعررررره يف السررررررقة أو ل يرررررمج ا رررررتيعاهبا عسرررررل ومسرررررحا إىل اإلبرررررن والفخرررررذ أدتررررر  
علتحردررر في مررا وملررا   حيررت  إىل التحردررر   دررذكره ه مرر  الريسرر  وه املسرر  كمررا يف 

فإن قلت ا تيعاب افرو  عملس  دلرى اخلر  عرري وايرمج عإلاراع ، ال يه والرأأ 
أن اهقتصررراحب دلرررى مسررر  مرررا يررراوز ذلرررأ عرررري مرررز فلررريع  قلرررت فا ررررب التحردرررر، 

املطلرر ب إه املسرر  فيمررا  ون ال عبررني إىل أطررراف ام رراب  ف ررذا أحبيرر  مررا ويررر  
مررن امقرر ام يف يففسررري هررذه اآلدررة وإدراهبررا وحبفررى يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز أو 

اعرر لفيرة  احلام أشاحب إىل أن قررااب ال صرمج ظراهرب امل افقرة ملرا ثبرت يف السر ة وقررااب
 امل افقة وه  ما ذكر ه وا أدلم

(616) 

لَ  َلَنا يف الضهمِِ اإِلْسَكاُن )ُحـ(ـصِِ  َويف ُرُسلَُنا َمْع ُرْسُلُكم ُثُه ُرْسلُهْم َويف ُسبـْ

وفررم إىل ذلررأ مررا د ا رربه حيررث يرراا ، دردررر )ولقررر يررااهتم حب ررل ا علبي ررا ( 
للتخفيررر  والبررراق ن - ررربل ا- عافاإل ررر ان ميب دمررررو يف  رررني هرررذه ال لمرررا  ويف

-ب ررم ا دلررى ام رر  ويتررا لريترران وأاعرر ا دلررى فررم امل رراف إىل فررمري املفررر  حنرر 
  ب  السلا-و-الر  -ودلى فم ما ه فمري معه حن  -حب له

(617) 

 َويف َكِلَماِت السُّْحِت )َعمه نُـ(ـهًى )فَـ(ـىًت وََكْيَف أَتى ُأُذٌن بِِه اَنِفٌع َتلَ 

مررا ه حيرر  وإرررا قررام كلمررا  السررحت م رره يف رررحب يف م افرر  مررن السررحت ، 
هذه الس حبب ويف دم فرمري دعر   إىل اإل ر ان وال  رى ار   يرة وهر  الريادرة وال  ادرة 

م  ررا أو معرفرا مفرر ا أو مثر  -واهلاا يف به لإل  ان أد را أي كيفمرا أيفرى لفر  أذن
ال رم واإل ر ان لريتران ، ا( )يف أذ يره وقرر -)وامذن عمذن(-حن  )ودق لر ن هر  أذن(

 وا أدلم
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(618) 

ـــاِمي َونُـــْذرًا )ِصَحابُـ(ــــُهْم )َحـ(ــــَمْوُه َوُنْكـــًرا )َشـ(ــــْرُع )َحـ(ــــق  َوُرمْحًـــا ِســـَوى الشه
 )لَـ(ـُه )ُعـ(ـلَ 

أحلررو عملفرراظ السررابقة مررا دشرراكل ا ممررا وقرر  فيرره اخلررلف املررذك حب يف عررري هررذه 
    )دذحبا أو  ذحبا( يف املر ل  )لقرر ي رت شري ا الس حبب أحبا  )وأقرب حبإا( يف ال

 يف ال    وه للف يف إ  ان دذحبا،   را( 

(619) 

َوُنْكــٍر )َد(اَن َواْلَعــْْيُ َفــاْرَفْع َوَعْطَفَهــا )ِر(ًضــى َواْْلُــُروُح اْرَفــْع )ِر(ضــى )نـََفــٍر( 
 َملَ 

عررني يف  رر حبب القمررر  رر   ا ابررن كثررري وحررره ق لرره وال، دردررر )إىل شرر ا   ررر( 
ق له ودطف ا أي ومعط ف ا دع  ما دطر  دلي را وهر  ، فاحبف  دردر )والعني علعني( 

أحرها الرف  دلى ا ت  اف الة ودطف را ، ام   وامذن والسن وللرف  ثلثة أويه 
دلرى اعملررة السررابقة كق لررأ فعلرت كررذا وزدررر فعرر  كررذا ودمررو وب ررر قررام أبرر  دلرر  

للشرر ا  يف العامرر  كمررا كرران كررذلأ يف قرر م الرر او داطفررة الررة دلررى الررة وليسررت 
قرررام ، مرررن  صرررمج ول   رررا دطفرررت الرررة دلرررى الرررة كمرررا دعطررر  املفرررر  دلرررى املفرررر  

وال يه الثاين أ ه إ  ال لا دلى املعر  م ره إذا قرام )وكتب را دلري م في را أن الر فع 
، ا فمع  احلردث قل ا هلم ال فع عل فع فحملت العني علعني دلرى هرذ، عل فع( 

قلت من أن ه  ا ل  حذفت ه تقاا مع  ال رلا لرذف ا ا رتقامته بثب هترا ويف ر ن 
الرر فع مرف دررة فصرراحب  أن ه ررا كررإن امل سرر حبب يف أن حررذف ا ه خيرر  ععملررة ف رراز 
العط  دلى حم  ا  ا كما جي ز دلى حم  ا م امل سر حبب وقرر إر  دلرى ذلرأ )إن 

لشيا أب  دمرو وحب  له علرف  معطر ف دلرى قام ا، ا بريا من املشركني وحب  له( 
ا ررررم أن وإن كا ررررت مفت حررررة م ررررا يف ح ررررم امل سرررر حبب وهررررذا م فرررر    د برررره دليرررره 
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ال ح د ن ب ويه ذلأ وقرحبه  را  ر ذكره إن شراا ا يفعراىل يف شررح الر هم يف ال حر  
من املعررر  وكتب رررا ، وقرررام الزخمشرررري والعرررني علرفررر  لعطررر  دلرررى حمررر  )أن الررر فع( 

لرري م الرر فع علرر فع إمررا إليررراا كتب ررا مرررج قل ررا وإمررا من معرر  اعملررة الرريت هرر  د
الرر فع علرر فع ممررا دقرر  دليرره ال تررمج كمررا يفقرر  دليرره القرررااب قررام الزيررا  حبفعرره دلررى 
وي ني العط  دلرى م فر  الر فع علر فع ودلرى اه رت  اف قرام وفي را ويره رلرر 

ن الرر فع مرررأل ذب هررر  علررر فع املعررر  أ-علررر فع-أن د رر ن دطفرررا دلرررى ال ررمري يف
قلررت وحبفرر  اعررروح دلررى اهبتررراا وقصرراص لررربه ودلررى ، والعررني معط فررة دلررى هرر  

ال يرررره ، قررررااب  صررررمج اعرررروح د رررر ن قصرررراص لررررب أن وه دسررررتقيم يف حبفررر  اعررررروح 
الثالث وه  أ ه دط  دلى ال مري الذي يف لرب ال فع وإن ياز فيما قبل ا و ببه 

مرررأل ذب هررر  علررر فع والعرررني مرررأل ذب علعرررني وه دسرررتقيم ا رررتقامة املعررر  يف ق لرررأ 
واعررروح مررأل ذب قصرراص هررذا معرر  قرر م بع رر م ملررا لررل ولرره اعررروح وقصرراص دررن 
البرراق  اخلرررب لررال  ام رراا الرريت قبل ررا فخ لرر  بي  ررا يف اإلدررراب وقررام بع رر م إرررا 

 لررر  ذلرررأ حبفررر  اعرررروح و  د صرررمج يفبعرررا ملرررا قبلررره فرقرررا برررني اعملرررة واملفسرررر وقيررر  ل
اإلدراب هلتلف اعراحا  ويففاوهتا فإذن اخللف بذلأ اهلتلف قام أب  دل  

فمررن حبفعرره دقطعرره دمررا قبلرره فإ رره حيتمرر  هررذه ال يرر ه الثلثررة -واعررروح قصرراص-فأمررا
واعررررروح -الرررريت ذكر هررررا يف قرررر م مررررن حبفرررر  والعررررني علعررررني قررررام وجيرررر ز أن دسررررتأ  

لت حباب ول ن دلى ا ت  اف إجياب وابتراا ليع دلى أ ه مما كتمج دلي م يف ا-قصاص
، شررردعة يف ذلررأ قررام ودقرر ج أ رره مررن امل ترر ب دلرري م يف الترر حباب  صررمج مررن  صرربه 

قلت ويف هذا البيت حبفى مريفني فاموم حام مرن ال رمري يف احبفر  والثراين حرام مرن 
 مفع م احبف  واملل امشراف أي أ ه مرفى هلم وا أدلم

(620) 

ُغوَن َخاَطَب )ُكـ(ـمهلَ َومَحَْزُة َوْلَيحْ   ُكْم ِبَكْسٍر َوَنْصِبِه حُيَرُِِكُه يـَبـْ

ب سررررر و صرررربه فاهلرررراا يف  صرررربه حلمررررزب أو للفرررر  -ولرررريح م-أي وإررررزب حيررررر 
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ولرريح م واهلرراا يف حيركرره لق لرره ولرريح م فال سررر يف الررلا وال صررمج يف املرريم وإرررا زا  
إل رر ان يف احلرررفني ولررر    ق لرره حيركرره لتألررذ فررر التحردررأ للقررررااب املرررج وهرر  ا

دذكر ل ان فر ال سر الفت  وفر ال صرمج اخلفره أحبا  ق لره يفعراىل )ولريح م أهر  
وقررأه -ريفي راه اإلجنير -قررأه إرزب دلرى التعلير  أي مير  احل رم  را فيره، اإلجنير   را( 

اخلطررراب فيررره مهررر  ال تررراب ، البررراق ن دلرررى اممرررر وق لررره )أفح رررم اعاهليرررة دبريررر ن( 
برراحب درر  م ويعرر  دبريرر ن كأ رره لطرراب ال مرر  مررازا ملررا كرران اخلطرراب فيرره والرييبررة إل

ودرررر  عل مرررر  أهرررر  ال ترررراب أي إ ررررم أهرررر  دلررررم وف ررررم فحسررررن يفرررر بيخ م ولرررر م م 
 لصرهم دن ح م ا يفعاىل وهم دعلم  ه وا أدلم

(621) 

 ِدْد )َعمه( ُمْرَسلَ َوقـَْبَل يـَُقوُل اْلَواُو )غـ(ـْصٌن َورَاِفٌع ِسَوى اْبِن اْلَعَل َمْن يـَْرتَ 

دثبرت الر او يف مصراح  أهر  العرراق  ون ، دع  )ودق م الذدن رم  ا أهرؤها( 
عريهم ويع  ال او عص ا م ا يفص  ما بعرها  ا قبل ا م ا داطفة كريصن امتر من 
ش رب إىل ألرج وويه حذف ال او أ ره دلرى يفقرردر  را    رأم مراذا دقر م املؤم ر ن 

اهر دلررررى اه ررررت  اف و صرررربه أبرررر  دمرررررو وحررررره دطفررررا دلررررى حي  ررررذ وحبفرررر  دقرررر م ظرررر
من فيصررربح ا م صررر ب علفررراا يف يررر اب ال يرررى بعسرررى وهرررذا ويررره ، )فيصررربح ا( 

يير أفا  به الشيا أب  دمررو حبإره ا و  أحب أحررا ذكرره وذكرروا وي هرا كل را بعيررب 
دبقررى وه دسررتقيم دلررى ظرراهره إذ ، متعسررفة قيرر  هرر  دطرر  دلررى )أن يفة علفررت ( 

التقردر فعسى ا أن دق م الذدن رم  ا فتحي  أبر  دلر  لصرحته وي رني يفبعره في مرا 
ال اأ أحريتا أ ه دط  دلى مع اه من مع  دسرى ا أن يفة ودسرى أن يفة ا 

أن -واحررر فالتقررردر دسررى أن يفة ا وأن دقرر م الررذدن رم رر ا والثرراين أن د رر ن ق لرره
ىل في  ن املع  كما  بو وقي  التقردر ودق م الذدن رم  ا بره من ا م ا يفعا-يفة

برره أي عا وأمرررا الزخمشرررري فلرررم دقررررحب شررري ا مرررن ذلرررأ بررر  أطلرررو القررر م ع ررره دطررر  
وذكر ابن ال حاأ وي ا رلر وهر  أن د ر ن دطفرا دلرى علفرت  من -أن يفة-دلى
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 مع ررراه عن دفرررت  فأفرررمر أن قبررر  دقررر م لي ررر ن دطررر  مصررررحب دلرررى مصررررحب كق لررره
( وأظن أن الذي إل رم دلرى احبيف راب هرذه امويره البعيررب  )للبع دبااب ويفقر دي 

ويفررررك م ال يررره ال افررر  الرررذي ذكريفررره أوه ادتقرررا هم أن فيصررربح ا لررريع  صررربا دلرررى 
يررر اب ال يررر  من ال يررر  مرررن ا يفعررراىل إجيررراب وحتقيرررو فلرررم د رررن معررر  ال يررر  

-ودقر م-وه دستقيم دطر -أن يفة علفت -دطفا دلى-فيصبح ا-حا ل في  ن
فتأول ا هرذه الترأودل  وحنرن  قر م وإن كران اممرر كرذلأ -أن يفة-دلى ظاهر ق له

فررل ميت رر  ال صررمج ادتبرراحبا بلفرر  ال يرر  وهررذا متعررني يف يفعليرر  قرررااب دا ررم )فت فعرره 
ف ررذا ه  ررا وا ، عل صررمج يف  رر حبب درربع ف رر  يف يرر اب )لعلرره دزكررى( ، الررذكرج( 

اظم وحبافرر   رر ج ابررن العررل حبافرر  لرررب مقرررا واملبترررأ ق لرره  رر ج ابررن وقرر م ال رر، أدلررم 
العل أي عري ابن العل حباف  ليق م ويف هرذه العبراحبب  هرر فرإن أكثرر ال حر دني دق لر ن 
إن   ج اليت  ع  عري هزمة لل صمج دلى الهرفية فل جي ز أن دلي را دامر  دقت ر  

بيرررا  احلما رررة )و  دبرررو  ررر ج عرررري ذلرررأ إه أن املختررراحب لرررلف مرررا ذكرررروه ففررر  أ
فررإذا يرراز وقرر ع  رر ج فادلررة يرراز وق د ررا مبترررأب وأمررا )مررن دريفررر مرر  م ، (  العررروان

فر ررم برررالني يف مصرراح  املرد ررة والشرراا وبرررام واحرررب يف املصرراح  ، دررن  د رره( 
الباقيرررة ف ررر  مرررن القرررراا وافرررو مصرررحفه ويترررا لريتررران اإل عررراا لتمررريم واإلظ ررراحب مهررر  

-الت زد  عممردن )ومن دشاقو الر  م من بعر ما يفبني لره اهلررج(احل از وقر ياا 
واملر   املطلو دع  أ ه أطلو من دقام اإل عاا وال رمري يف درم ، )ومن دشاق ا( 

 لق له من دريفر ب بني قرااب الباقني فقام

(622) 

 ـ(ـصهلَ َوُحرَِِك ِِبإِلْدَغاِم َدالُُه َوِِبخْلَْفِض َواْلُكفهَار )َر(اِويِه )حَ 

دعررررر  الررررررام الثا يرررررة حركرررررت علفرررررت  مصررررراحبة إل عررررراا اموىل في رررررا فالبررررراا يف 
عإل عرراا عا املصرراحبة مثرر   لرر  دليرره بثيرراب السررفر وليسررت عا اه ررتعا ة عآللررة 
حنرر  كتبررت علقلررم فررإن اإل عرراا ه دصررل  رلررة للتحردررأ فررإن قلررت مررن أدررن دلررم أن 
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عري مقير وذلأ ه  الفرت  يف ا رطلحه كمرا  مرا ه علتحردأ الفت  قلت م ه ذكره
 بو يف شرح اخلطبة وإرا فتحت الررام الثا يرة لسر  ن اموىل قبل را بسربمج اإل عراا 

مفررره الرررراا دطفرررا دلرررى ق لررره )مرررن ، وجيررر ز كسررررها لريرررة ه قررررااب )وال فررراحب أوليررراا( 
-يفوالرر او ، وعل صررمج دطفررا دلررى )الررذدن ايررذوا  درر  م( ، الررذدن أويفرر ا ال ترراب( 

 من التلوب وه  مبترأ والتقردر وال فاحب عخلفه حباوده حصله وا أدلم-وال فاحب

(623) 

َوَِب َعبَــَدا اْضــُمْم وَاْخِفــِض التهــا بـَْعــُد )فُـ(ـــْز ِرَســالََتُه امْجَــْع َواْكِســِر التهــا )َكـ(ـــَما 
 )ا(ْعَتلَ 

ي رر ن افررمم عا دبررر والفره الترراا مرن الطرراع   ف، دردرر )ودبررر الطراع  ( 
دبرررا ا ررا م ررافا إىل الطرراع   ود رر ن معط فررا دلررى القررر ب وهرر  املبررالغ يف العب  دررة 
امل ت ى في ا كما دقام فطن وحذحب للبليغ يف الفط ة قام طرفة بن لب  )إن أم رم أمرة 

ودبررر يف قرررااب اعمادررة فعرر  والطرراع   مفعرر م واعملررة دطرر  ، (  وإن أعكررم دبررر
ععم  فهاهر م ه أحبدر ا  ما أحب ر  بره ، حب اهيفه( دلى  لة من وأما )فما بلريت 

مررن الت حيررر وامح رراا ومررا دشررتم  دليرره ذلررأ أ رر اع كثررريب واإلفرررا  درررم دلررى ذلررأ 
يف رم ت يفلرأ امشرياا كل را وا رتعم  ال راظم   لى ا دليه و لمأد ا من حب الته 

يف العبراحبب درن لف  ال سر يف العباحبب دن حركة التاا يف اعمر  وا رتعم  لفر  الفرت  
 ون دلة واحلركتران يف  -فتح ا-فر وا-حب اه -حركة املفر  يف ق له يف   حبب ام عاا

امل فعني حركتا إدراب دلى القراايفني يف ك  حرف م  ا ووي ه أن ك  كلمة م  ما 
يف القررررراايفني م صرررر بة عادررررة مررررا يف اممررررر أن دلمررررة ال صررررمج يف إحرررررايتا فتحررررة ويف 

امل فعني بعلمة ال صرمج يف إحررج القرراايفني لتألرذ فررها املرج كسرب فلف  يف 
يف القرررااب املرررج ولرر  قررام ا صررب ا لتحررري السررام  إذ القرررااب املرررج يف امل فررعني 

 م ص بة ومث  ذلأ ق له يف امدراف ودقصر ذحباي  م  فت  ك ه وا أدلم
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(624) 

َعقهـْدَُتُ التهْخِفيـُف )ِمـ(ــْن )ُصـْحَبٍة( )َصـ(ـَفا َوَتُكوُن الرهْفُع )َحـ(ــجه )ُشـ(ــُهوُدُه وَ 
 َوالَ 

 فا من الة حبمز من قرأ حب راهيفه ععمر  وهرم برن درامر و فر  وأبر  ب رر وأمرا 
ف صررربه وحبفعررره ل قررر ع حررررف أن قبلررره مرررن بعرررر فعررر   ،)وحسرررب ا أن ه يف ررر ن فت رررة( 

بة احلسرربان ومررا كرران كررذلأ يرراز فيرره ال ي رران فال صررمج ب رراا دلررى أن أن هرر  ال ا رر
ل فعام امل احبدة والرف  ب اا دلى أن أن ه  املخففة من الثقيلرة وأمرا إذا يراا  أن 
بعررر فعرر  دلررم فررالرف  ه عررري حنرر  )دلررم أن  رري  ن مرر  م مرفررى أفررل درررون أن ه 

)إين -ويف عررري ذلررأ ال صررمج ه عررري حنرر  )أحبدررر أن يفبرر ا إب رر ( ،دريرر  إلرري م قرر ه( 
)يفهررن أن -صررمج )إن ظ ررا أن دقيمررا حرررو  ا(و  خيتلرر  يف  ، أحبدررر أن أ  حررأ( 

فرررالتخفي  فيررره والتثقيررر   ررريان ويف التشرررردر ، دفعررر  هبرررا فاقرب(وأما)دقررررال امميررران( 
مع  الت ثري والت ردر وق له دقرال مبترأ والتخفي  بررم م ره بررم اشرتمام أو مبتررأ 

 ن التقرردر  ن أي التخفي  فيه ولربه وه أي متابعة من  حبة ال ق  وجي ز أن د 
ظ ر من  حبة متابعة في  ن وه حاه ومن  حبة لرب املبترأ وجي ز أن د  ن مرن 
 حبة متعلقا علتخفير  واخلررب وه وجير ز أن د ر ن التخفير  لررب ودقررال أي هر  

 ذو التخفي  من  حبة ووه دلى هذا حام وا أدلم

(625) 

 َنوْ ِوُتوا ِمْثُل َما يف َخْفِضِه الرهْفُع )ثُـ(ـمهلَ َويف اْلَعْْيِ فَاْمُدْد )ُمـ(ـْقِسطاً َفَجَزاُء 

دع  يف دني دقرال أي ايفب  فتح ا فيت لر م  ا أل  درب د  ا عملر ويع  املر 
يف العني   زا وه  دلى املع  الذي ذكر ه يف ق لره وه ألر  يف هراا هرأ تم دعر  أن 

وهرر  -داقرررال-ف فتصررري قراايفررهابررن ذكرر ان زا  ألفررا بعررر العررني وهرر  ممررن لفرر  القررا
 ع  دقرال أو د  ن من اث ني دلى أ   فرادلتم ف   را ثرل  قررااا  والرذي  ربو 
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يف  رر حبب ال سرراا فيرره قرررااكن املررر والتخفيرر  والثالثررة ه ررا التشررردر واملقسررن العررا م 
و ل حام مرن ال رمري يف    ر ا وهر  ار   مر  وهر  املصرل  واملقريم أد را دقرام  ر  

 ررم املرريم وكسرررها يف امل رراحبع  ررل ف رر   مرر  وق لرره مثرر  مررا يف لف رره الرفرر  دثمرر  ب
الررة مع فررة بررني احلررام و رراحب ا وا تهام ررا كا تهرراا ق لررأ زدررر يف  احبه دمرررو أي 

بت  دن يزاا وحبف  مث  فمث  يف هرذه القررااب  رفة يرزاا ، قراوا )ف زاا مث  ما قت ( 
تر  وذلرأ اعرزاا مرن الر عم والقررااب املررج وكذا من ال عم أي فعليه يرزاا مماثر  مرا ق

إبفافة يزاا إىل مث  وقر أش لت دلى ق ا حأ قال ا اعزاا إرا هر  للصرير ه ملثلره 
من ال عم ووي  ا أ ا إفافة يفي  من مث  مفع م يزاا أ رله ف رزاا مثر  مرا ري 

 ز أن د ر ن فعليه أن جيزي املقتر م مثلره مرن الر عم فمرن الر عم دلرى قررااب اإلفرافة جير
متعلقررا ععرررزاا وجيرر ز أن د ررر ن  رررفة لرره كمرررا أ رره متعرررني للصرررفة دلررى قررررااب الت ررر دن 
و ببه أ أ إذا    ت يزاا فقر و فته  ث  ومأ و ر  املصررحب أو أكرر أو دطر  
دليررره امت ررر  يفعلرررو شررر ا بررره  رررص أبررر  دلررر  دلرررى ذلرررأ كلررره ودلرررى قررررااب اإلفرررافة   

 ررا   زلررة ق ررى ف مررا يفقرر م ق رريت زدرررا د  رر  ف رراز يفعلررو مررن الرر عم برره ويرررج ه
حقه كذا يفق م يزدت الصير مثله فه ر أن يفقردر اآلدة فعليره أن جيرزج املقتر م مثلره 
من ال عم ب حذف املفع م اموم ملا يف ق ب ال لا من الرهلة دليه ب أفي  اعزاا 

  ه  من إىل املث  يفيفا كما يفق م أد ب  دزمأ دلى إكراا زدر عرا وقام أب  دل
ق هلم أ  أكرا مثلأ دردرون أ  أكرمأ ف ذا إذ قام ف زاا مث  ما قت  فاملرا  يرزاا 
ما قت  فاإلفافة كريري اإلفافة قام ول  قرحب  اعزاا يفقردر املصرحب فأففته إىل املث   
كما يف ي  املصرحب إىل املفع م به ل ان يف ق لره مرن يرر مرثل دلرى اهيفسراع الرذي 

 زا ر وا أدلمو ف ا أي د  ن مث  

(626) 

 وََكفهارَُة نـَوِِْن طَعَاِم بـََرْفِع َخْفِضِه ُدْم )ِغـ(ـىًن َواْقِصْر ِقَياًما )لَـ(ـُه )ُمـ(ـلَ 

ال ررلا يف القررراايفني ه ررا علت رر دن واإلفررافة  ، دردررر )أو كفرراحبب طعرراا مسرراكني( 
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لف يف ول ررن مسرراكني يف هررذه السرر حبب ه لرر، كمررا  رربو يف البقرررب )فردررة طعرراا( 
اعرره وق لرره  ا ع ررا أي ع يررا أو  اا ع ررا  علعلررم والق ادررة إن الق رر ع الري رراا ه كثرررب 

واملل ب رم -وقيما-قياما-املام الق ادة ك ز ه د فر ويفقرا ال لا يف   حبب ال ساا يف
امليم ا  م ب وه  امللحفة ك  هبا دن ح ر  القرراا م را يفسر ها مرن طعرن طرادن  

 ا أدلمكما يفس  املل و

(627) 

 َوَضمه اْسُتِحقه افتح ََلِْفٍص وََكْسُرُه َويف اأَلْولَيَاِن اأَلوهِلَْي )فَـ(ـِطْب )ِصـ(ـلَ 

دعرر  افررت  اليرراا امل ررم مة واحلرراا امل سرر حبب وكرران مي  رره أن دقرر م وكا ا ررتحو 
ر افت  حلفص حااه ول ن املع  كان خيت  يف التاا  ون احلراا فرإن فرر الفرت  ال سر

والترراا يف قرررااب عررري حفررص م ررم مة فاحتررا  أن دقرر م وفررم ا ررتحو ب قررام وكسررره 
ف ررر  أوىل مرررن أن دقررر م وحرررااه لررر ي ني أحرررريتا املقابلرررة برررني حرررركيت ال رررم وال سرررر 
والثررراين زاي ب البيررران لقررررااب الريرررري وإذا ابترررر ت هرررذه ال لمرررة كسرررر  يتزهترررا يف قررررااب 

-امولرني-أو-اموليران-يف م ف -مولنيا-حفص وفمت يف قرااب عريه وأحبا وا قرأ
وأحبا  علصل الذكاا م م دق ل ن ه  دت قر ذكاا أو أحبا   حب -اموليان-ا تقر م ان

وهر  ،  رر حطبرا يرزه و حبا أتي را(  )مرأ أنيف را يفلمرم ب را يف  ايحب ، ال يافة كق له 
 ا ع را  إشاحبب إىل حص م العلم م ه فم ف   رل  صرمج دلرى التمييرز أو احلرام مثر 

و ا درررا واموليرران دلررى قرررااب حفررص حبإرره ا فادرر  ا ررتحو كأ مررا ا ررتحقا دلررى 
أ رررحاهبما أن دقيم يترررا للشررر ا ب واموليررران يفث يرررة اموىل وهررر  يف عرررري قررررااب حفرررص 
مفع م ما   دسم فادله دلى حذف م راف أي ا رتحو دلري م إقامرة امولرني مر  م 

مري يف دق مران أو دلرى يفقرردريتا اموليران للش ا ب وقير  بررم مرن رلرران أو مرن ال ر
وقي  ه  مبترأ لربه رلران املقررا دليره أي فاموليراا رلرران وقير  هر   رفة آللرران 
وإن كرران لفهرره   رررب م رره قررر الررتص علصررفة يف ق لرره دق مرران ومرفرر ع ا ررتحو دلررى 
 هررذه امقرر ام عررري القرر م اموم حمررذوف أي ا ررتحو دلرري م اإلب فا ررتري  د رره بق لرره
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دلي م كما يفق م ي  دلي م وقي  مع اه ا تحو لصر م م احلرو دلري م وامولرني يف 
قررااب إرزب وأيب ب رر  رفة الرذدن ا ررتحو م رم أوم املرذك حبدن يف القصرة وهرم أوليرراا 
امليرت أو م ررم هررم الرذدن  فعرر ا احل  مررة أوه وادلررم أن اآلدرة مررن أشرر   ري القررررن 

مررر م رر  يف كترراب ال شرر  هررذه اآلدررة يف قرااهتررا يففسررريا وإدررراع وفق ررا قررام أبرر  حم
وإدراهبرررا ويففسررررريها ومعا ي رررا وأح ام ررررا مررررن أ رررعمج ردررررة يف القرررررن وأشرررر ل ا قررررام 
وحيتمررر  أن دبسرررن مرررا في رررا مرررن العلررر ا يف ثلثرررني وحبقرررة أو أكثرررر قرررام وقرررر ذكر هرررا 
مشرررررروحة يف كتررررراب م فرررررر  قلرررررت و رررررأيت ر إن شررررراا ا يفعررررراىل يف بيا رررررا وكشررررر  

ويففصي  أح ام ا يف ال تاب املذهمج يف دلم املذهمج أو يف كتاب إد اح  عام  ا
 مش ل  اآلاي 

(628) 

 َوَضمه اْلغُُيوِب َيْكِسَراِن ُعُيوانً اْلُعُيوِن ُشُيوخاً )َد(انَُه )ُصْحَبٌه ِمـ(ـلَ 

دع  أن إزب وأع ب ر كسرا الريني من الريي ب ملا يفقرا من التعلي  يف بي   ب 
التل  القرراا يف كسرره مرن هرذا القبير  وهر  دير ن امل  رر واملعررف حنر  )يف أحب فه ما 

وشي لا يف عرافر كسرر هرذه الثلثرة ابرن  ، )وف ر  في ا من العي ن( -ي ا  ودي ن(
كثري وإزب وال سا   وأب  ب ر وابن ذك ان ومع   ا ه أي  ان به أي يفردن بقراايفره 

ر ارر  مرر ن وهرر   ررفة لصررحبه دعرر  أي  ان لرره أي أطادرره ومررلا ب سررر املرريم واملرر
 أ م مل  ا دلما ب ذكر م فعا رلر فقام

(629) 

ــــفِِ  ــــوَد َوالصه ــــْع ُه ــــاَ َم ــــوِب )ُمـ(ـــــِنرٍي )ُد(وَن )َشـ(ـــــكٍِ َوَســــاِحٌر ِبِســــْحٌر ِِب ُجُي
 )َشـ(ـْمَللَ 

يف ال  حب كسره اعمادة املتقرم ن عري أيب ب رر وقررأ إرزب ، أحبا  )دلى يي هبن( 
 احر يف م ف   حر ه ا ويف أوم ه   )إن هذا إه  حر( ويف الصر   وال سا  
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كذلأ دلى يفقردر ذو  حر ودرب د ه عملصرحب مبالرية أو يف  ن ،  )قال ا هذا  حر( 
اإلشرراحبب إىل مررا يرراا برره وهلرر  أي أ رررع  رراحر بسررحر يف هررذه السرر حبب أي يرراا برره 

  أدلمأشاحب إىل حبي ع مع   حر إىل مع   احر دلى ما ذكر ه وا

(630) 

 َوَخاَطَب َهْل َيْسَتِطيُع )ُر(َواتُُه َورَبَُّك رَْفُع اْلَباِء ِِبلنهْصَب )ُر(تِِلَ 

أي قراوا عخلطاب لل سا   ومع  قرأيفره ظراهر أي هر  يفطلرمج طادرة حببرأ يف 
إ رررزام املا ررررب دردررررون ا رررت ابة ا  ررربحا ه  درررااه وقررررااب اعمادرررة دلرررى معررر  هررر  

مررن  ررزوم املا رررب وجيرر ز أن د رر ن درررب دررن الفعرر  عه ررتطادة  دطلررمج حببررأ الطادررة
م ا شرطه واملع  ه  د زم حببأ دلي ا ما رب من السرماا إن  د يفره هبرا ومثلره )فهرن 

أي ظررن أن لررن  ؤالررذه فعرررب بشرررض املؤالررذب هرر  القرررحبب دلررى ، أن لررن  قرررحب دليرره( 
ردقره ويفذحبدرة حبمرا ه يف املشروض وه  املؤالرذب ومثلره يف حرردث الرذي أو رى ب يره بتح

البحررر ق لرره لرر ن قرررحب ا دلرر  ليعررذب  دررذاع مررا دذبرره أحررر أي لرر ن ح ررم بتعررذدت 
لي   ن دذاع دهيما ودق م الري  للري  بص حبب املستف م يفقرحب يففع  كذا وه  دعلم 
قرحبيفه دليه وإرا مع اه افعله فإ أ قا حب دلرى فعلره وهرذا معر  حسرن دعرم اير  هرذه 

ومثرر  ذلررأ يف اإلشرر ام مررا حبواه اهليررثم ابررن ارراحب وهرر  ،  لة وا أدلررم امل افرر  املشرر
  ررلى ا دليرره و ررلمفررعي  دررن  بررت دررن أ ررع أن أع طالررمج مررر  فعررا ه ال ررت 

فقررام اي ابررن ألرر  ا ع حببررأ الررذي يفعبررر فيعررافي  فقررام الل ررم اشرر  دمرر  فقرراا أبرر  
بررر ليطيعررأ قررام طالررمج كأرررا  شررن مررن دقررام فقررام اي ابررن ألرر  إن حببررأ الررذي يفع

وأ رررت اي دمررراه لررر  أطعتررره أو قرررام لررر ن أطعتررره أو قرررام لررر ن أطعرررت ا ليطيع رررأ أي 
 لي يب أ إىل مقص  ه وا أدلم

(631) 

 َويـَْوَم ِبَرْفٍع )ُخـ(ـْذ َوِإِِنِ َثلَثُهاَ َويل َوَيِدي أُمِِي ُمَضافَاَُتاَ اْلُعلَ 
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درر ا لرررب هررذا أي هررذا اليرر ا فرراحبف  دلررى أن ، دردررر )هررذا درر ا د فرر  الصررا قني( 
د ا د ف  الصا قني وه  د ا القيامة وال صمج دلى الهرف أي قام ا يفعاىل ما يفقرا 
ذكره يف هذا الي ا أو قام ا هذا الذي قصصته دلي م د ف  ذلأ الي ا وقام الفراا 

دعر   د ا لرب املبترا دلى مع  قرااب الرف  وإرا ب  دلى الفت  إلفافته إىل عري ا م
إىل عرررري ا رررم مرررتم ن وم ررر  البصررررد ن ب ررراا مرررا د ررراف إىل امل ررراحبع ولصررر ا ذلرررأ 
عمل اف إىل املاف  حن  دلى حني دايفبت من امل احبع معرب واملاف  مب  فسرج 
الب رراا إىل مررا أفرري  إليرره ب ذكررر ال رراظم اياا  اإلفررافة وهرر   ررت م  ررا ثررل  يف 

إين -مري يف ثلث رررا دعررر   إىل إين اموملفررر  إين ف رررذا معررر  ق لررره وإين ثلث رررا فال ررر
)فرررإين أدذبررره -فتح رررا احلرميررران وأبررر  دمررررو واملرررراين )إين أحبدرررر أن يفبررر ا(-ألررراف
فتح رررا ، فتح مرررا  فررر  وحرررره والرررثل  املرررر )مرررا د ررر ن   أن أقررر م( ، درررذاع( 

، فتح ا  فر  وأبر  دمررو وحفرص )وأمر  إهلرني(  ،احلرميان وأب  دمرو )دري إليأ( 
أثبت ررررا يف ، هررررؤها وابررررن دررررامر وفي ررررا زا رررررب واحرررررب )والشرررر ن وه يفشرررر وا( فتح ررررا 

ودررب د  را ق لره  )فياااهتا  ت وفي ا زاي ب، ال    أب  دمرو وحره وقلت يف ذلأ 
 الش ن م  وه(

 سورة األنعام
(632) 

 اْْنَلَ َو)ُصْحَبُة( ُيْصَرْف فـَْتُح َضمٍِ َورَاُؤُه ِبَكْسٍر َوذَكِِْر ََلْ َيُكْن َشاَع وَ 

أي الررذي  ررحمج دصرررف فررت  اي رره وكسررر حبا رره كمررا يفقرر م  ررحبة زدررر دمرررو 
وب رر وإررا قرام فرت  فررم و  دقر  فرت  ايا ملرا ذكرر ه يف فررت  فرم ا رتحو دردرر ق لرره 

قرااب  حبة دلى مع  من دصرف ا د ه العذاب ، يفعاىل )من دصرف د ه د م ذ( 
فقررااب ، ما )ب   يف ن فت ت م إه أن قال ا( وقرااب الباقني دلى بتاا الفع  للمفع م وأ

إررزب وال سررا   د رررن عليرراا وهرررذا معرر  الترررذكري الررذي أشررراحب إليرره بق لررره وذكررر فرررإن 



 -494- 

الباقني قراوا علتاا دلى التأ يث فا م د ن دلى قرااهتما ق له أن قال ا وفت رت م اخلررب 
ت م يعل ررا اه ررم وأمررا قرررااب البرراقني فمررن  صررمج فت ررت م ف ررذا وي  ررا ومررن حبفرر  فت رر

 واخلرب أن قال ا وا أدلم

(633) 

نَـتُـُهْم ِبلرهْفِع )َعـ(ـْن )ِد(ين )َكـ(ـاِمٍل َوَِب رَبِِناَ ِِبلنهْصِب )َشـ(ـرهَف ُوصهلَ   َوِفتـْ

من حبف  الفت رة مر  أت يرث د رن فقراايفره ظراهرب ومرن  صرب ا ففر  قراايفره إشر ام 
لتأ يررث وهرر  قرررااب أيب دمرررو و فرر  وأيب فررإن اه ررم إن قررال ا وهرر  مررذكر فمررا ويرره ا

ب ررر فقررام أبرر  دلرر  اا ررث أن قررال ا ملررا كرران الفت ررة يف املعرر  ويف الت زدرر  )فلرره دشررر 
، م ره إذ هر  عرر   إقررام ا(  )فم رى وقررم ا وكا رت درا ب، وقام لبيرر ، أمثاهلا( 

ايترأ فأ ث اإلقراا ملا كران العرا ب يف املعر  قرام وقرر يراا يف ال رلا مرا يراا  ح
فأ ررث فررمري مررا حيررث كرران احلايررة يف املعرر  و صررمج احلايررة مثرر  ذلررأ قرر هلم مررن  

قرام ، كا ت أمرأ فأ رث فرمري مرن حيرث كران اما ومثلره )ومرن دق رت مر  ن ا( 
الزيرررا  وجيررر ز أن د رررر ن أتودررر  أن قررررال ا إه مقرررالت م أي فيؤ رررث الفعرررر  دلرررى هررررذا 

دلرررى ال رررراا أو إبفرررماحب أدررر  ، ا( التقرررردر من املقالرررة مؤ ثرررة وال صرررمج يف )وا حبب ررر
واخلفرره دلررى ال عررت والث رراا وق لرره و ررل ارر  وا رر  وهرر  مفعرر م شرررف والفادرر  

 فمري دع   دلى الباا أي شرف هذا ال راا ال ا لني إىل ا ه هؤها ال فرب

(634) 

ــِع )فَـ(ـــاَز )َعـ(ـــِليُمُه َويف َوَنُكــوَن اْنِصــْبُه )فِ  ـ(ـــي )َكـ(ـــْسِبِه ُنَكــذُِِب َنْصــُب الرهْف
 )ُعـ(ـلَ 

أي ا صمج الرف  وكان مي  ه أن دق م ويف و   ن ال صمج ول رن كران دلرزا مرن 
يفلررأ العبرراحبب أن د رر ن فررره اخلفرره وملررا قررام ا صرربه دلررم أن القرررااب املرررج الرفرر  

أي ايليت را  رر  و  فرو لإلميران والتصرردو ، والرف  يف الفعلني دلى العط  دلى ) ر ( 
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القط  أي وحنن ه   ذب و   ن من املؤم ني أي قر داد ا وشاهر   أو د  ن دلى
ماه   ذب معه أبرا وم ه ق هلم  د  وه أد   وجي ز أدن ك   يف م فر  احلرام أي 
ايليت ا  ر  عري م ذبني وكا  ني من املؤم ني وال صمج في ما دلى ي اب التم  عل او 

  رذب دلرى مرا  ربو مرن ال ير ه دلرى اعر اب وحبفر  وه -و   ن-وابن دامر  صمج
الثلثة ودش   دلى قرااب ال صرمج ودلرى قررااب الرفر  أن يعل را عمير  متمر  أو قل را 

واملتمر  ه د  ر  بصررق ، ال او للحام ق لره  ربحا ه بعرر ذلرأ )وإ رم ل راذب ن( 
وه كذب فيحم  ذلرأ دلرى أ ره ا رت  اف إلبراحب در  م بصرفة ذا مرن الرة  رفاهتم  

 م لهامل نوإ -كما ل  قام

(635) 

اُر َحْذُف اللهِم ااُلْخَرى اْبُن َعاِمٍر َواآلِخَرُة املَْرُفوُع ِِبخْلِْفِض وُكِِلَ   َوَللده

دعرررر  حررررذف ابررررن دررررامر ها التعردرررر  وأبقررررى ها اهبتررررراا وأفرررراف الررررراحب إىل 
اآللرب دلى يفقردر ولراحب السرادة اآللررب أو لرراحب احليراب اآللررب وكتبرت يف مصراح  

 اا بلا واحرب وقرااب اعمادة علتعرد  ويع  اآللرب  فة للراحبالش

(636) 

 َو)َعمه ُعـ(ـًل اَل يـَْعِقُلوَن َوََتَْتهاَ ِخطَاِبً َوُقْل يَف يُوُسِف )َعمه نَـ(ـْيَطلَ 

دررل متييررز أو حررام أي دررم دررله أو داليررا وفادرر  دررم ه دعقلرر ن ولطرراع أد ررا 
أن د رر ن لطرراع متييررز دلررى ق ل ررا إن دررل حررام  حررام أي خماطبررا وذا لطرراب وجيرر ز

و ررريطل أد رررا متييرررز أي  صررريبا وقرررام الشررريا هررر  مفعررر م مرررن أيلررره أي دطررراا م ررره 
دستعم  يف العطاا وأ له للرل  ب ا تعري لل صمج كما قام يفعاىل )ذ  ع مث  ذ  ب 

والرييبررررة واخلطرررراب يف ذلررررأ ظرررراهران ولفهرررره يف السرررر حب الررررثل  )أفررررل ، أ ررررحاهبم( 
ويف امدرراف وهر  املررا  بق لره ، وبعره يف ام عاا )قر  علم إ ه ليحز أ( ، قل ن( يفع

وبعرره يف د  رر  ، وحتت را أي حترت هرذه السر حبب بعررره )والرذدن ميسر  ن عل تراب( 
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اخلطرررراب يف الررررثل  لعررررم دررررل وكبع ررررم أبرررر  ب ررررر يف ، )حررررأ إذا ا ررررتيأأ الر رررر ( 
  لهد    والذي يف دع هبن ذك ان و ف  وذلأ ق

(637) 

 َواَيِسَْي )ِمـ(ـْن )َأ(ْصٍل َواَل ُيْكِذبُوَنَك اخْلَِفيُف )َأ(تى )ُر(ْحباً َوطَاَب أَتوُّالَ 

وبق  م ف  رلر يف القصص ذكره يف ، دع  الذي بعره )وما دلم اه الشعر( 
اخلطرراب فيرره لريررري أيب دمرررو وأمررا ،  رر حبيفه )ومررا د ررر ا لررري وأبقررى أفررل يفعقلرر ن( 

فالتخفي  فيه والتشردر من عب واحر أكذب وكرذب مثر  ، د ذب  أ(  )فإ م ه
أ رررزم و رررزم وأتوه متييرررز وحبحبرررا حرررام مرررن ال رررمري يف أين العا رررر دلرررى د رررذب  أ أو 
مفع م به أي  ا ف م را  حبحبرا مرن  رروحب قرا ره لقبر هلم لره ويفر يي  م ملعا ي را إذ 

ا إذا  سربته إىل ال رذب  حيتم  أن د ر ن مرن أكذبتره أي ويريفره كراذع وأكذبتره أد ر
 ( أي  سبت  إىل ال فر كق م ال ميت )فطا فة قر أكقريف  لب م

(638) 

ْل وََكْم ُمْبِدٍل َجلَ   َأرَْيَت يف ااِلْسِتْفَهاِم اَل َعْْيَ )َر(اِجٌع َوَعْن اَنِفٍع َسهِِ

دع  إذا ياا لف  حبأدت أو حبأدتم بعر يتزب اه رتف اا فال سرا   وحرره دسرقن 
ل لمة وه  اهلمزب م ا دني الفع  يفيفا هيتماد ا م  يتزب اه رتف اا وهر  دني ا

، أكين فقرام ايررذين للرريل(  )أحبأدرت امررراا ك رت   أبلرره، لريرة للعرررب مشر  حبب كق لرره 
مرر  اه ررتف اا وعررريه فلررم يفريرر  يف -درررج-وقررر أارر  دلررى إ ررقاط ا يف امل رراحبع حنرر 
ق لرره حبايرر   ررفة لعررني أي عدتبرراحب امل فرر  املافرر  يف هررذا امل فرر  وهرر  اه ررتف اا ف

وحي ز  صبه دلى هذا حن  ه حبي  ظردفا في ا وه حبي  ظرد  في ا كليتا لرية ولررب 
أي حبايرر  فيرره ولرر  يعلررت حبايرر  لرررب ه   دبررو دا ررر إىل املبترررأ الررذي ، ه حمررذوف 

هرر  حبأدررت ف ررذا كق لررأ زدررر ه عررلا ظردرر  لرره أو يف الررراحب وجيرر ز أن د رر ن حبايرر  
أي حبأدررت حمررذوف العررني ، رب املبترررأ وه دررني دلررى يفقررردر ه دررني فيرره الررة حاليررة لرر
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حباي  يف املع  إىل الثابت العني م ما لريتان  ع  واحر وهذا ال يه أوىل لي  ن قر 
حبمز بعر كمام التقيير ودلى ال يه اموم دلزا أن د  ن حباير  مرن الرة التقييرر وهر  

هررذا البرراب لرر  فررت  للررزا أن يف رر ن كلمررا  التقييررر  حبمررز ولرريع ذلررأ مررن دا يفرره ومن
حبمزا وإه ف ع  البعه حبمزا  ون بعه فيه إلباأ وقر  بو الت بيره دلرى أن لفر  فيره 
يف ق له وكسرر ملرا فيره ملربع وأ ره لر  قرام ف رم  ر    فيره ل ران فيره حمرتمل للتقييرر 

أن لف  ال صرمج  وه  حبمز وأما ق له ويف و   ن ا صبه فل    د ن ظاهرا ك  اله  حب
ه يفة إه بيا  للقرااب ويفقييرا هلا وإه موهم أ ه حبمز  ف  و  يف ن لره حايرة برذلأ 
البيان فرإن ال لمرة الريت قبل را مثل را يف القررااب ف ا رت الثا يرة  اللرة يف قيررها وهرذه 
دا يفرره كق لرره فيمررا يفة إذا فتحررت شررر  لشرراا وه  ررا فتح ررا و  حيررت  أن دعيررر لفرر  

ذا وإن بفررت  دررم  صررر أو بعررركم رررا وكررذا ود ررذحب  رر ره و  حيررت  أن دقرر م شررر  وكرر
علرييمج وقام بع  م يفقردر البيت اذكر حبأدت كا  را يف اه رتف اا ب قرام ودرن  فر  
 ررر   أي يعررر  اهلمرررزب الررريت أ رررقط ا ال سرررا   برررني برررني دلرررى قيررراأ يفيررر  اهلمرررز 

وهررذا دلررى مررا يفقرررا لرره مررن وأبرررهلا اادررة مررن مشررادا مشرريخة املصررردني لرر حب  ألفررا 
 وا أدلم-وأ تم-أ ذحبهتم-اخللف يف

(639) 

ْد ِلَشاٍم َوهُهَنا فـََتْحناَ َويف اأَلْعَراِف َواْقَْتََبْت َكلَ   ِإَذا فُِتَحْت َشدِِ

)ولر  أن -)فتح ا دلي م أبر اب كر  شر ا(-دع  )إذا فتحت يفي   ومأي  (
تح ا أب اب السماا( والتخفي  والتشردر )فف-أه  القرج رم  ا وايفق ا لفتح ا دلي م(

يف ك  ذلأ لريتان ومن دا يفه أن جيم  ال ها ر مقرما ملا يف   حبيفه م ما أم ن وه ا 
  مي  رره فقرررا الررذي يف ام بيرراا ب حبيرر  إىل مررا يف  رر حبب ام عرراا وعريهررا ومعرر  كررل 

وقرر  ول ررن  ،حفرر  وهرر  م مرر ز كمررا قررام يفعرراىل )قرر  مررن د لرر كم علليرر  وال  رراحب( 
 دليه فأبرم من اهلمزب ألفا لس   ا وا أدلم
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(640) 

 َوِِبْلُغْدَوِة الشهاِميُّ ِِبلضهمِِ هُهناَ َوَعْن أَِلٍف َواٌو َويف اْلَكْهِف َوصهلَ 

أي دقرررأ بررن دررامر علريررروب والعشرر  ب ررم الريررني و رر  ن الرررام وعلرر او م فرر  
اك ة ا تري اا عللف  به وكران لره أن امل  فتصري علريروب و  د به دلى ك ن الرام  

دسررتري  أد ررا عللفرر  دررن ذكررر ال ررم والرر او وإرررا ذكريتررا لتعرررف القرررااب املرررج فيرره 
عل ررم دلررى الفررت  و ررص دلررى املرر  بررره دررن الرر او وبقرر  فررت  الرررام ا ررتري  دررن 
الت بيرره دليرره من املرر  ه د رر ن قبل ررا إه مفترر ح أو يفركرره م رره قررر لفرر  علرررام يف 
قرررااب ابررن دررامر  رراك ة ف أ رره قررام بسرر  ن الرررام ولرر  قررام ذلررأ ل رران فرررا ل رر ن 
املطلو احلركة املطلقة وه  الفت  ومع  ق له دن أل  واو أي وثبت له بره دن واو 
ب قام ويف ال    و ل أي ايفب  الذي يف ال    الذي يف ام عاا فقرأ ذلأ كما 

إلي ررررا وحب ررررت الريررررروب علرررر او يف ايرررر  قرررررأ هررررذا أو ويف ال  رررر  و رررر  هررررذه القرررررااب 
املصاح  كالصل ب والزك ب واحلي ب قام الفراا يف   حبب ال  ر  مرن كتراب املعراين قررأ 
أبررر  دبرررر الررررإن السرررلم  علريرررروب والعشررر  وه أدلرررم أحررررا قررررأ هبرررا عرررريه والعررررب ه 

 م مرا يفرل  امل  واللا يف الريررب م را معرفرة بريرري ألر  وها  عرت أع اعرراح دقر
دردرر كريرراب د مره أه  ررج أن العررب ه يف ريف ا ، حبأدت كريرروب قرن دعر  برر ا أ رابه 

ف ذلأ ه يفرلل ا امل  واللا إرا دق لر ن أيفيترأ عرراب خلمريع وه دق لر ن عرروب 
اخلمرريع ف ررذا  ليرر  دلررى أ ررا معرفررة وقررام أبرر  دبيررر كرران دبررر ا بررن دررامر وأهرر  

لريرررروب دلرررى واو كرررذلأ درررروي درررن أيب دبرررر الررررإن الشررراا أو كثرررري مررر  م دقراو رررا ع
السلم  وأما القرااب فعلى عري هذا قراوا ايعرا علريرراب قرام وكرذلأ هر  د رر  وإررا 
 رج ابن دامر والسلم  قراا يفلأ القرااب ايفبادا للخرن قرام والرذي  قر م بره لريع يف 

الصررل ب والزكرر ب علرر او إثبرراهتم الرر او يف ال ترراب  ليرر  دلررى القرررااب هبررا م ررم قررر كتبرر ا 
ولفه ما دلى يفرك ا وكذلأ الريراب دلى هذا ويرر  ألفراظ العررب قرام ابرن ال حراأ 
قرأ أب  دبر الرإن السرلم  ودبرر ا برن درامر ومالرأ برن  د راحب علريرروب قرام وعب 
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عررروب أن د رر ن معرفررة إه أ رره جيرر ز يف  ريهررا كمررا يف  ررر ام رراا امدررلا فررإذا   ررر  
  والررلا للتعردرر  ودشررى ودشررية   ررركن ه عررري قررام أبرر  دلرر  ويرره  للت ررا املرر

 لرر م ها املعرفررة دلي ررا أ رره قررر جيرر ز وإن كرران معرفررة أن د  ررر كمررا ح رراه زدررر مررن 
أ م دق ل ن لقيته في ة والفي ة بعر الفي ة ففي ته مثر  الريرروب يف التعردر  برهلرة امت راع 

أن دقررحب مرن أمره كل را لره مثر  هرذا اه صراف وقر  للت دليه ها التعرد  وذلرأ 
اه م فيرل  الت  ري لذلأ وق م من قام علريرراب أبرني قرام  ريب ده زدرم اخللير  أ ره 
جيرر ز أن دقرر م أيفيتررأ اليرر ا عررروب و ب رررب ف عل مررا   زلررة فررح ب قررام أبرر  العبررراأ 
امل روي ح ى  يب ده واخللي  أن بع  م د  رره فيقر م حبأدتره عرروب علت ر دن وبرذلأ 

 ابن دامر   رب فأ ل  دلي ا امل  واللا وا أدلم قرأ

(641) 

 َوَأنه بَِفْتٍح )َعمه نَـ(ـْصراً َوبـَْعُد)َكـ(ـْم )نَـ(ـماَ َيْسَتِبَْي )ُصْحَبٌة( ذَكهُروا ِوالَ 

 صرررا  متييررز أو حررام كمررا يفقرررا يف ودررم دررل ورررا أي وحب  مررن قرر هلم رررا احلررردث 
كرم مررب ررى أي  قر  أحبا  أ ره )مرن دمر  مر  م   قام من حرردث ررى إ  د يرمج أي

قرأيتررا ابررن دررامر ودا ررم علفررت  ، والررذي بعررره )فإ رره عفرر حب حبحرريم( ،  رر اا   الررة( 
و ف  فت  اموم وكسر الثراين والبراق ن ب سرريتا ف سرريتا معرا ظراهر أمرا اموم ف قر  

حبب كق لررره مسرررتأ فا دلرررى ويررره التفسرررري والثا يرررة واقعرررة بعرررر فررراا اعرررزاا ف ا رررت م سررر  
أاعر ا دلرى كسررها وهرذا ويره  ،  بحا ه )ومن دعص ا وحب  له فإن له  حب ي  م( 

كسررر  فرر  هلررا وأمررا فررت  اموم فعلررى البرررم مررن الرإررة أو دلررى يفقررردر م رره وفتحررت 
أو -أ رره عفرر حب حبحرريم-الثا يررة وإن كا ررت بعررر فرراا اعررزاا دلررى حررذف مبترررأ أي فررأمره

حا   له وقر أار  دلرى الفرت  يف )أ  دعلمر ا أ ره دلى يفقردر حذف اخلرب فالريفران 
ومرر  م مررن ، )كتررمج دليرره أ رره مررن يفرر هه فأ رره د ررله( -مرن حيررا   ا وحب رر له فررأن لرره(

يع  الثا ية يف ردرا ل وىل مي  طر م ال رلا دلرى حرر ق لره )أدعرركم أ  رم إذا مرتم 
دلى حر ، حيم( و للت الفاا يف )فأ ه عف حب حب ، وك تم يفراع ودهاما أ  م خمري ن( 
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دلرررى قررر م مرررن يعلررره يف كيررررا لق لررره )وه حتسرررنب ،  ل هلرررا يف )فرررل حتسرررب  م  فرررازب( 
من هرذه ه شررض ، إه أن هذا ليع مث  )أدعركم أ  رم إذا مرتم( ، الذدن دفرح ن( 

في ا ويفلأ في ا شرض فيبقرى بريرري ير اب فقير  اعر اب حمرذوف لرهلرة ال رلا دليره 
يعر  الثا يرة معط فرة دلرى اموىل علفراا وكر  هرذا يف لر   يفقردره عف حب له وم  م من

وال يررره مرررا قررررم اه وأيررراز الزيرررا  كسرررر اموىل مررر  فرررت  الثا يرررة وإن   دقررررأ بررره وأمرررا 
فررذكره  ررحبة متابعررة للروادررة أي قررراوه عليرراا من لفرر  السرربي  ، )ولتسررتبني  رربي ( 

)وإن دروا  ربي  الرير  -(مذكر يف ق له يفعاىل )وإن دروا  بي  الرشر ه دتخذوه  بيل
)ودبري  ا د يرا( -ومن قرأه علتاا أ ث ه كما ياا )ق  هذه  بيل (، دتخذوه  بيل( 

وك  هذا دلى قرااب من حبف   بي  دلى أ ه فاد  يفستبني وهم ك  القرراا عرري  فر  ، 
دلررى مررا  رريأة يف أوم البيررت اآلة وأمررا قرررااب  فرر  ب صررمج  رربي  فعلررى أ ررا مفعرر م 

أي يفتبي  ررا - رربي  اجملرررمني-أ ررت-والترراا للخطرراب ه للتأ يررث أي ولتسررتبنييفسررتبني 
ويفعرف ا فق م ال اظم  حته ذكروا دردر أن عريهم أ ث ا و ف    دؤ رث وإررا يراا بتراا 
املخاطبررة ول ررن العبرراحبب فرراقت دليرره فلررم مي  رره الت بيرره دليرره واعتفررر أمررره من قراايفرره  

 مررا دف قرران يف املعرر  وذلررأ ه دقرررح يف التعردرر  كقرررااب اعمادررة لفهررا علترراا إه أ
بص حبب القرااب وق له وه أي متابعرة وهر  يف م فر   صرمج دلرى احلرام أو هر  مفعر م 

 من أيله وا أدلم

(642) 

لَ  ْد َوَأَهِْ  َسِبيَل ِبَرْفٍع )ُخـ(ـْذ َويـَْقِض ِبَضمِِ َساِكٍن َمَع َضمِِ اْلَكْسِر َشدِِ

ي  و صبه وأمرا دق ر  احلرو فقررئ ب رم السراكن وهر  م ى ال لا يف حبف   ب
القرررراف وب ررررم ال سررررر يف الصررررا  مرررر  يفشررررردر الصررررا  وإيتاهلررررا وهرررر  أن  عل ررررا عررررري 
م ق طررة فتعرر    ررا ا فتصررري ال لمررة دقررص مررن القصررص مررن ق لرره يفعرراىل )حنررن  قررص 

 ،و ع  اإليفباع من ق له  بحا ه )فاحبيفرا دلى ر حبيتا قصصا( ، دليأ  بأهم عحلو( 
أي دتبرر  احلررو فيمررا دفعرر  والقرررااب املرررج مررن الق رراا واحلررو  عررت مصرررحب حمررذوف 
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أي دق رر  الق رراا احلررو أو مفعرر م برره دلررى إ ررقاض اخلررافه أي دق رر  عحلررو كمررا 
وهرر  مفعرر م  رررد  دلررى أن دق رر   عرر  دصرر   احلررو ، قررام )وا دق رر  عحلررو( 

مررر  القرررراايفني ب حبمرررز ملرررن قررررأ ويففعلررره واليررراا م ررره حمذوفرررة يف الر رررم عيففررراق فل رررذا احت
 دقص من القصص يف أوم البيت اآلة فقام

(643) 

 )نَـ(ـَعْم )ُد(وَن )ِإ(ْلَباس َوذكهَر ُمْضِجعاً تـََوفهاُه َواْستَـْهَواُه مَحَْزُة ُمْنِسلَ 

ما أحسن ما درب دن القرراايفني يف دقرص وكأ ره يعر  حسرن ذلرأ حالرة  همره 
كررأن  ررا ل  ررأم فقررام هرر  ا ررت دبت قيرر   هررايفني فقررام بعررره  عررم  ون إلبرراأ قرررحب  

القررراايفني فقررام  عررم مررن عررري إلبرراأ برر  هرر  أمررر وافرر  ظرراهر ووقرر    أ رره كرران ع يررا 
دن يف ل  هذه العباحبب وذلأ عن دلف  علقراايفني معرا ف ر  أ ر   ممرا أيفرى فلر  قرام 

 حلصر  الريرر ، حرم   صر إذ بل ايا ا رزه(  ) بي  برف  لذ ودقه دقص  ا ، 
وايتمررر  يف بيرررت واحرررر بيررران اللفهرررني يف القررررااب وحبمزهرررا ودررررف عن حب  رررا برررل ايا 
ول ررررن فيمررررا درررررب برررره ال رررراظم حبإرررره ا  رررر ادة حسرررر ة وأ ررررل ب عردررررمج وأمررررا )يف فترررره 

فقرأيترا إرزب يف فراه وا رت  اه واخلرلف في مرا  ، )كالذي ا ت  يفه الشرياطني( -حب ل ا(
م دمررران أي ذكررر إررزب لفرر  هررذا الفعرر  يف ر، كالررذي  رربو يف )ف ا يفرره املل  ررة( 

وأف   ألفه أي أماهلا دلى أ له ول    درذكر اإلمالرة ل ران ذلرأ معل مرا مرن أ رله  
  دتعرر  -أجنيت را-يف م فر -أجنرا -كما أ ه يف البيت اآلة ملا ذكر ال  فيني قرراوا

ميير  لإلمالة وكان ذلأ مف  ما من عهبا فحمزب وال سا   ميريلن املر  ودا رم ه 
دلررى أ ررله وفررر يفررذكري الفعرر  أت يثرره وذلررأ إبحلرراق كا  رراك ة رلررره فيلررزا حررذف 
امل  من رلر الفعر  لسر   ا وق لره م سرل لريع برمرز م ره  ررح ع رم القراحبئ و  
يف  بعره ب او فا رلة له ر حب اممرر دقرام ا سرلت القر ا إذا يفقررمت م وهر  حرام مرن 

 إزب وا أدلم
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(644) 

ِه َكْسُر ُشْعَبٍة َوَأْْنَْيَت ِلْلًكِويفِِ َأْْنى ََتَوهالَ َمعاً ُخفَيًة يف    َضمِِ

ال م وال سر يف لفية لريتان وق له معا دع  ه ا ويف امدراف )يفرد  ه يف ردا 
أي مه رردن لل ررادة واه رت ا ة وم رمردن ، )ا د ا حبب م يف رردا ولفيرة( -ولفية(

اهرا وعط ررررا وأمررررا الرررريت يف رلررررر ذلررررأ يف أ فسرررر م أي ا درررر ا حبب ررررم واحبعبرررر ا إليرررره ظرررر
فررذلأ مررن اخلرر ف بتقرررو اليرراا ، امدررراف )واذكررر حببررأ يف  فسررأ يف ررردا وليفررة( 

دلى الفاا ووز ه فعلة ك لسة وحبكبة فأبرلت ال او ايا مير  ال سررب قبل را وأمرا ق لره 
ا فعلى اخلطاب وقرااب ال  فيني دلى الرييبة أي أجنا  ا ويت، )ل ن أجنيت ا من هذه( 

ظاهران أي وأجنيت حت م لل  يف أجنا وهرم يف ذلرأ دلرى أ ر هلم يف اإلمالرة فيميل را 
وف را اه املل  رة ل رريو -وا ررت  اه-يف فراه-إرزب وال سرا   و  دبرني ذلررأ كمرا برني يف

 العباحبب دليه وا أدلم

(645) 

 قهلَ ُقِل للاُ يـُْنِجيُكْم يـُثـَقُِِل َمْعُهُم ِهَشاٌم َوَشاٍم يـُْنِسيَـنهَك ثَـ 

أي هشرراا مرر  ال رر فيني دلررى يفشررردر د  رري م وابررن دررامر وحررره دلررى يفشررردر 
والتخفيرر  والتشررردر في مررا لريترران أجنررى وجنررى وأ سررى و سررى  ، )د سرري أ الشرريطان( 

 كأ زم و زم وأكم  وكم  وأمت  ومت 

(646) 

 يف الرهاِء )يُـ(ـْجَتلَ َوَحْريَفْ رََأى ُكلًّ َأِمْل )ُمـ(ـْزَن ُصْحَبٍة َويف ََهْزِِه )ُحـ(ـْسٌن وَ 

كل  ع  ايعا ف ر  حرام مرن حبأج أي حيرث أيفرى حبأج فأمرام حرفيره أي أمر  
حريف حبأج ايعا وليع كل أتكيرا حلرريف من أتكيرر املثر  إررا د ر ن بلفر  كرل ولر  
أحبا  ذلأ ميفى بلف  معا وايفزن ال هم به وه ه  أتكير لرأي وإه ل ان خمف فا كمرا 

صني ال   فل دت ه أن د  ن كل ه ا إه   زلرة ايعرا يف حنر  ق لره دلري م قام املخل
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إلرري م إررزب ولرررد م ايعررا في رر ن م صرر ع دلررى احلررام مررن حبأج وحبأج ه ررا معرفررة أي 
وحريف هذا اللف  ف از  صمج احلرام د ره وإن كران م رافا إليره م ره مرن عب حبأدرت 

 را أو دلرى املررح وكر  عملرزن ويه الق ا ايعرا ومرزن  رحبة م صر ب دلرى احلرام أد
وه  السحاب دن العلم ودر  عحلررفني الرراا واهلمرزب ودلرى التحقيرو اهلمرزب عرري ممالرة 
وإرا اإلمالة يف امل  اليت بعرها وإرا من فروحبب ذلأ إف اع فتحة اهلمرزب والعررب 

ي يفستحسرن إمالرة الرراا ه  ريما إذا كران بعررها ألر  ممالرة ب قرام ويف يترزب حسررن أ
واقتصررر دلررى إمالررة يتررز حبأج أبرر  دمرررو ويف إمالررة الررراا لررلف دررن الس  رر  ومررزن 

  حبة أمال يتا معا وا أدلم

(647) 

 ِبُْلٍف َوُخْلٌف ِفيِهماَ َمَع ُمْضِمٍر )ُمـ(ـِصيٌب َوَعْن ُعْثَماَن يف اْلُكلِِ قـَلِِلَ 

ت ال لمرررة أي ودرررن ابرررن ذكررر ان اخللررر  يف إمالرررة اهلمرررزب والرررراا معرررا إذا ايفصرررل
ويرره ، )فرررره يف  رر اا اعحرريم( -)حبرهررا هتتررز(-عمل ررمر حنرر  )ولقررر حبره  زلررة ألرررج(

اخللف بعر امل  دن الطرف عيفصام ال مري هبرا ودثمران هر  وحب  أمرام احلررفني 
وق لررره ملررر   يف ، )حبأج  حبا( -حيرررث يررراا  كلمرررة حبأج برررني برررني حنررر  )حبأج ك كبرررا(

يف البيرت السرابو ب ابتررأ وللر  في مرا فق لره أوم البيت دع  درن الس  ر  املرمر ز 
في مرا لررب املبتررإ إن كران مصريمج  ررفته وإه ف ر   رفته إن كران مصريمج اخلرررب ويف 

 قلل فمري يفث ية دري  إىل حريف حبأج وال   ه ا ه  كل يف البيت السابو

(648) 

ـــُكوِن الـــرها َأِمـــْل )ِفـ(ــــي )َصـ(ــــفاَ يَـــٍد ِبُْلـــٍف َوقُـــلْ   يف اَْلَْمـــِز ُخْلـــٌف َوقَبـــَل السُّ
 )يَـ(ـِقي )ِصـ(ـلَ 

)وحبأج -)حبأج الشرررررمع(-دعررررر  إذا وقررررر  حبأج قبررررر   ررررراكن حنررررر  )حبأج القمرررررر(
فقررررر يفعررررذحب  إمالررررة املرررر  لسررررق ط ا ميرررر  ، )وإذا حبأج الررررذدن( -اجملرمرررر ن ال رررراحب(



 -504- 

السرراكن وإفرر اع اهلمررز إرررا كرران ميرر  إمالررة املرر  فأمررام هررؤها الررراا يفقررردر أن 
م ي  ب ممالة مل  دن الس    وحره وأما إمالة اهلمزب ففي را اخلرلف  امل  كل ا

دررن الس  رر  ودررن أيب ب ررر م رره إذا قرررا ذكررر اخللرر  وأطلقرره كرران عميرر  مررن يفة 
بعره وإن قرا ذكر القراا التص اخلل  املطلو عملرري مر  م وإن قيرر اخللر  ظ رر 

مييل مرا معرا ومثلره اخللر  املرذك حب أمره ولل  الس    أ ه ميي  الراا واهلمزب معرا وه 
يف اإلدرراف و رل ووقفرا أو ه دثبت را -كيرروين-هلشاا يف عب الزوا ر يف إثبرا  ايا

و ل ووقفا وويه إمالة اهلمزب ادتباحب ام   أد ا فإن التقاا الساك ني داحب  ولي به 
قر  دلى أ ه ل  وق  دلى ال لمة ممرام وق لره يف  رفادر أي يف  رفا  عمرة وق لره د

 ررل دعرر  العلررم من معرفررة اخللرر  يفسررتلزمه أي دقرر   ررلا ال رراحب إن شرراا ا يفعرراىل 
 و لا ال احب حرها    عل سر واملر والفت  والقصر

(649) 

 َوِقْف ِفيِه َكاأُلوََل َوََنُْو رََأْت رََأْوا رَأَْيُت بَِفْتِح اْلُكلِِ َوْقفاً َوَمْوِصلَ 

هرذا الرذي لقيره  راكن فراحل م فيره كراحل م  فيه  ع  دليه أي إذا وقفت دلرى
وحنررر ه فتميررر  احلررررفني حلمرررزب وال سرررا   وأيب ، يف ال لمرررة اموىل وهررر  )حبأج ك كبرررا( 

ب ررر وابررن ذكرر ان ومتيرر  ميب دمرررو فتحررة اهلمررزب وحرررها وأمررا الس  رر  فررل خيتلرر  
 رذه ح مه فإن اخلل  له يف إمالرة الرراا يف ال لمترني ووحب  أمرام احلررفني برني برني ف

-إذا وقفرت دلرى، يفطر  يف حن  )حبأج القمر( -حبأج ك كبا-يففا ي  مذاهب م يف حن 
من الساكن قر زام فريعت امل  فأما إذا كران بعرر اهلمرز  راكن ه د فصر  -حبأج

)فلمرا -)حبأهترم مرن م ران بعيرر(و)إذا حبأو (-من ال لمة حن  )فلمرا حبأيفره حسربته عرة(
-)وإذا حبأدررت الررذدن خي فرر ن(-حبأد رره أكرب رره()فلمررا -حبأوه داحبفررا(و)إذا حبأوهررم قررال ا(

ف   القراا دفتح ن الراا واهلمرزب من املر  الريت بعرر اهلمرزب ، )إذا حبأدت م حسبت م( 
ه ررا معرومررة ه يفريرر  أبرررا وكسررر فتحررة اهلمررزب إرررا كرران ميرر  إمالررة املرر  وكررذلأ 

لرر  أو مرر  ك  ررا يف الررذدن أمررال ا الررراا إرررا فعلرر ا ذلررأ م ررم كررا  ا مييل  ررا إلمالررة ام
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فأمررا يف م فرر   ررقطت فيرره املرر  وليسررت يف -أي القمررر-ح ررم امل يرر  ب يف حنرر 
ح ررم امل يرر  ب فررإ م فتحرر ا دلررى ام رر  يف ال قرر  وال  رر  وق لرره بفررت  ال رر  أي 

 مقروا بفت  القراا كل م واقفني ووا لني

(650) 

 ٍف )َأ(تى َواَْلَْذُف ََلْ َيُك َأوهالَ َوَخفَِِف نُوانً قـَْبَل يف للِا )َمـ(ـْن )لَـ(ـُه ِبُلْ 

و  مي  رره ال طررو عل لمررة يف  همرره ملررا في ررا مررن ، دعرر   رر ن )أحترراي ين يف ا( 
ايتماع الساك ني وذلرأ ه دقر  مترز  ومثلره مرا يفة يف  ر حبب ال حر  ومرن قبر  فري م 

من يف بق له ومرا بعرره إن شراا - ت رين-د سر ال  ن  ف  ودشبه ذلأ يفعبريه دن
 ت رين جع متحركا  مت اليا  وذلأ ممت   يف الشعر وام   أحتراي    ب ر  ني 
اموىل دلمة حبف  الفع  والثا ية   ن ال قادة فللعرب يف مث  ذلأ ثرل  لريرا  إبقراا 
، ال ررر  ني دلرررى حاهلمرررا كمرررا قرررام يفعررراىل يف  ررر حبب  ررربأ )وإذ أتمرو  رررا أن   فرررر عا( 

ة دلررررى أ رررر  قادرررررب اإل عرررراا فيلررررزا مررررن ذلررررأ ال طررررو ب رررر ن وإ عرررراا اموىل يف الثا يرررر
مشر ب واللرية الثالثة حذف إحرج ال   ني فبق   ر ن واحررب خمففرة كرهرة للت رعي  

كمررا يفة ،  وقررر قرررئ هبررذه اللريررا  الررثل  يف  رر حبب الزمررر )أفريررري ا أتمررروين أدبررر( 
  دقررررررأ ه رررررا يف امحقررررراف عإلظ ررررراحب واإل عررررراا  ون احلرررررذف و ، قررررررئ ) أيفعررررررا  ( 

عإل عرراا واحلررذف وقيرر  إن احلررذف لريررة عطفرران وق لرره مررن لرره أيفررى أي لفرر  ال رر ن 
القاحبئ الذي أيفى التخفي  له أي الذي و ر  إليره  قلره ووحب  إليره لرربه ودرفره قررااب 
ولرية للفا ملن أ  ر احلذف وق له مل  دعر  درن هشراا وحرره إلطلقره فرير  إىل 

ون مرن وق لره واحلرذف   درأ أوه دعر  أن افذوفرة مرن من دليه وهر  املرمر ز يف لره  
ال رر  ني هرر  الثا يررة  ون اموىل من اه ررتثقام هبررا وقرر  ومن اموىل يفقرر ا مقام ررا يف 
وقادررة الفعرر  وهرر   الررة دلررى حبفرر  الفعرر  ففرر  حررذف ا إلررلم ومن اموىل قررر يف رر ن 

ذف يف فليرررأ فرررمري الفادررر  وذلرررأ  ررر ن اادرررة املؤ رررث حنررر  أكررررمت  وقرررر يررراا احلررر
ويرر ف  وام رر  فليترر  فررل د بريرر  أن دقررام الفادرر  حررذف وبقرر   رر ن ال قادررة وأد ررا 
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فقرر حررذفت  رر ن ال قادررة حيررث   جيتمرر  مرر  عريهررا يف حنرر  قرررج وليررأ ولعلررى فف ررم 
أ ا ه  اجمل أ دلى حذف ا يف اي  امل اف  وه فروحبب يفل ن إىل ال شر  درن مثر  

ف ا ررر دلررم العربيررة وقررر يفعررر  لرره أبرر  دلرر  يف احل ررة هررذا والبحررث د رره ول  رره مررن 
 ويفة مث  هذا يف   حبب احل ر

(651) 

 َويف َدرََجاَت النُّوِن َمْع يُوُسٍف )ثَـ(ـَوى َوَوالهلْيَسَع اَْلَْرفَاِن َحرِِْك ُمثـَقِِلَ 

ه ا م  حرف د    ود  عل ر ن الت ر دن يف ، دع  ) رف   حبيا  من  شاا( 
أقاا الت  دن في ا ويفقردرها  رف   حبيا  من  شاا في  ن  حبيا    حبيا  وث ج أي

م صررر ع دلرررى التمييرررز أو احلرررام أي ذوج  حبيرررا  أو دلرررى إ رررقاض اخلرررافه أي يف 
)وحبفررر  -)وحبفررر  بع ررر م  حبيرررا  وريفي رررا(،  حبيرررا  ودشررر ر هلرررذه القررررااب ق لررره يفعررراىل 

، خرذ( )وحبفع ا بع  م ف ق بعره  حبيرا  ليت-بع  م ف ق بعه  حبيا  ليبل كم(
القررررااب املررررج دلرررى إفرررافة  حبيرررا  إىل أ رررحاهبا فت ررر ن هررر  املرف درررة وم ررره ق لررره 

ويف احلردث الل م احبف   حبيته يف دليني ومن حبفعت  حبيته ، يفعاىل )حبفي  الرحبيا ( 
فأ لرر  واو العطرر  الفا ررلة دلررى -واليسرر -ق لرره ووالليسرر  لفرر  القررررن، فقررر حبفرر  

م فعني ه ا ويف   حبب ص وإلي مرا أشراحب ذلأ لتحص  ح ادة لف  القررن وه  يف 
بق له احلرفان من احلرف ا رطلح القرراا دبراحبب درن ال لمرة املختلر  يف قرااهترا ويف 
إدررراب احلرفرران  هررر وذلررأ أ رره يرراا بلفرر  الرفرر  فلررزا أن د رر ن ووالليسرر  قبلرره مبترررأ 
واحلرفررران بررررم م ررره بررررم اهشرررتمام كأ ررره قرررام حرفررراه أي م فرررعاه وجيررر ز أن د ررر ن 
مبتراا   يا أي احلرفان من هذا اللفر  ولر  قرام احلررفني عل صرمج ل ران أير   إدرراع 
وأقررر  إفرررماحبا فرررإن ق لرررأ زدررررا افررررب ب صرررمج زدرررر أوىل مرررن حبفعررره بررررحبيا  وق لررره 
والليسر  حرر  مثر  زدرررا افررب  ر اا وأحبا  علتحردرأ فررت  الرلا م ره لريع يف كلمررة 

أي مشررر ا الررلا ب متررم ال ررلا اليسرر   رراكن  رر اها ومررثقل حررام مررن فادرر  حررر  
 فقام
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 َوَسكِِْن )ِشـ(ـَفاَء َواقْـَتِدْه َحْذُف َهائِِه )ِشـ(ـَفاًء َوِِبلتهْحرِيِك ِِبْلَكْسِر )ُكـ(ـفِِلَ 

دعرر   رر ن اليرراا وفرراق دليرره الرر هم دررن بيرران حمرر  التسرر ني فإ رره حمتمرر  أن 
زب وال سرا   دلرى أن ا ره د  ن يف اليراا والسرني وشرفاا حرام أي ذا شرفاا فقررأ إر

ليسرر  دلررى وزن حلمررر فرررللت دليرره رلررة التعردرر  ودلررى قرررااب اعمادررة د رر ن ا رره  
كأ ه دس  دلى وزن د   ب  لله امل  واللا كق لره حبأدرت ال ليرر ابرن اليزدرر وكر  
هرررذا مرررن يفصررررفاهتم يف ام ررراا امد ميرررة والتررراحب أبررر  دبيرررر قررررااب التخفيررر  وقرررام  

هررذا ال ررت يف ام برراا وامحا دررث وقررام الفررراا يف قرررااب التشررردر كررذلأ ويررر  ا ررم 
اهلراا يف اقترره هراا السر ت ، ه  أشبه ع راا الع رم وق لره يفعراىل )فب رراهم اقترره( 

ومررن أثبت ررا يف ال  رر  أيررراه مرررج -دتسرر ه-فحررذف ا يف ال  رر  شررفاا كمررا يفقرررا يف
-كتابيرررره-ل  رررر  يفال قرررر  وايفبرررر  الر ررررم وأاعرررر ا دلررررى إثبررررا  هرررراا السرررر ت يف ا

يف   حبب -ماهيه-و- لطا يه-و-ماليه-يف م فعني يف احلاقة والتلف ا يف-وحسابيه
عل سر قرام ابرن ماهرر دشرم اهلراا -اقتره-القاحبدة دلى ما يفة وابن دامر حر  هاا

ال سر من عري بل   ايا قام وهذا علن من هذه اهلاا هاا وق  ه يفعرف يف حرام 
وإررا يفررل  ليتبرني هبرا حركرة مرا قبل را وقرام أبر  دلر  لريع من امحر ام أي ه حترر  

بريلن ووي  ا أن  ع  اهلاا ك ادة دن املصرحب ه اليت يفلحو ال ق  وحسرن إفرماحبه 
، (  )هررذا  ررراقة للقررررن درحب رره، لررذكر الفعرر  الرررام دليرره ودلررى هررذا قرر م الشررادر 

ن فررمري القررررن فاهلراا ك ادررة دررن املصرررحب و م درررحبأ دلررى الررراحبأ وه جيرر ز أن د رر  
من الفعرر  قررر يفعرررج إليرره الررلا فررل جيرر ز أن دتعرررج إليرره وإىل فررمريه كمررا أ ررأ إذا 
قلررت زدرررا فررربته   يف صررمج زدرررا ب ررربت لتعردرره إىل ال ررمري قلررت فاهلرراا دلررى هررذا 
فمري اهقتراا الذي  م دليه اقترر وقير  فرمري اهلررج وقير  إن هراا السر ت يفشربه 

ه هرراا ال ررمري هبرراا السرر ت فتسرر ن وق لرره كفررل أي هبرراا ال ررمري فتحررر  كمررا يفشررب
 يع  له كاف  وه  الذي د صره ودذب د ه ب قام
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 َوُمده ِبُْلٍف )َمـ(ـاَج َواْلُكلُّ َواِقٌف ِبِِْسَكانِِه َيْذُكو َعِبريًا َوَمْنَدالَ 

أي مر كسرب اهلاا ابن ذك ان ملف د ه واملر فررع حترد  را ف ررج في را دلرى 
وحن يتررررا -فألفرررره-و-دررررؤ ه-أ إذ هرررراا ال ررررمري بعررررر املتحررررر  م  رررر لة يف قررررراابالقيررررا

وهشراا مررن مذهبرره القصررر يف ذلررأ فقصرررها ه را وق لرره مررا  أي افررطرب وهرر   ررفة 
خلل  وه  من زاي ا  هذه القصيرب فلم دذكر  احمج التيسري فيه درن ابرن ذكر ان 

سرا   وذكرر درن ابرن عري املر وذكر ال قا  دن هشاا حذف اهلاا كقررااب إرزب وال 
ذكررر ان مثررر  قررررااب  فررر  وعرررريه عإل ررر ان وجيررر ز يف قررررااب اإل ررر ان أن يف ررر ن اهلررراا 

-ودتقرره-فألقرره-فررمريا دلررى مررا ذكررر يف قرررااب ابررن دررامر وأ رر  ت كمررا أ رر  ت يف
ف ل رررم أثبتررر ا اهلررراا  ررراك ة م رررا إن كا رررت هررراا -اقترررره-وحن يترررا فرررإذا وقفرررت دلرررى

ال ق  دسرر   ا ف ررذا معرر  ق لرره وال رر  واقرر  السرر ت فهرراهر وإن كا ررت فررمريا فرر
إب رر ا ه أي إب رر ان اهلرراا ودررذك  مع رراه دفرر ح مررن ذكررت ال رراحب أي اشررتعلت والعبررري 
ألررلض  مرر  علزدفررران دررن ام ررمع  وقررام أبرر  دبيرررب هرر  الزدفررران وحررره وامل رررم 

مل رررم )إذا أجررر  دلقررى دلي ررا ا، العرر   دقررام لرره امل رررم وامل ررر  ذكررره املرررب  وأ شررر 
وقررام  رراحمج الصررحاح حبإرره ا امل ررر  دطررر د سررمج إىل امل رررم وهرر  ، (  الرطررمج

برررل  اهل رررر وا تصرررمج دبرررريا وم رررره دلرررى التمييرررز وجيررر ز أن د ررر   حرررالني أي مشرررب ا 
أو اإل ر ان وم فر  اعملرة مرن درذك   صرمج دلرى ، ذلأ وال مري يف درذك  لل راا 

 كلا فيه وا أدلماحلام من إثبا  اهلاا يف ال ق   اك ة ه  

(654) 

 َوتـُْبُدوََّنَا َُتُْفوَن َمْع ََتَْعُلونَُه َعَلى َغْيِبِه )َحـ(ـقًّا َويـُْنِذَر )َصـ(ـْنَدالَ 

ويره الرييرمج فيره الرر  دلرى ق لره ، دع  )جيعل  ه قراطيع دبررو ا وخيفر ن كثرريا( 
م ذلررأ وق لرره قرر  هلرر، واخلطرراب لق لرره )قرر  إج( ، )إذ قررال ا مررا أ ررزم ا دلررى بشررر( 
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دري  إىل ال تراب ، ودلمتم دلى قرااب للرييمج التفا  والرييمج يف )ولي ذحب أا القرج( 
و  ره   لى ا دليه و لمفي  ن فع  اإل ذاحب مس را إىل ال تاب واخلطاب لل ت 

متييز أو حام دلرى مرا  ربو يف دبرريا وم رره دطر  اير  مرا يف هرذا البيرت دلرى مرا 
هرذا املرذك حب يف هرذا البيرت درذك   ر ره كمرا ذكرا ذا  دبرريا يف البيرت السرابو أي و 

وم ره وق له دلى عيبة أي دلى ما فيه مرن الرييبرة ف ر  يف م فر  احلرام كق لرأ هر  
دلى حراثته دق م الشعر أي ودذك  دبررو ا ومرا بعرره دلرى عيبره حقرا مصررحب مؤكرر 

 والص رم ش ر طيمج الرا حة وا أدلم

(655) 

ــ ــَنُكُم اْرَف ــِر َوالرهفْــِع َوبـَيـْ ــْتُح اْلَكْس ــُل اْقُصــْر َوفـَ ــٍر( َوَجاِع ـــَفا )نـََف ـــي )َصـ( ْع )ِفـ(
 )ثُـ(ـمِِلَ 

أي كا  ررا يف  ررفا  فررر فقصررر املمرررو  أو أحبا  يف  ررلبة الصررفا املقصرر حبب لقرر ب 
احل ة فيه قام أب  دبير وكذلأ  قرلها علرفر  م  قرر ويرر  العررب  عر  برني ا را 

ف ع  بني ا ا من عرري ، لى ذلأ ق له )فلما بلريا مم  بي  ما( من عري ما ودرم د
وقررر  ع رراه يف عررري م فرر  مررن أشررعاحبها ، مررا وكررذلأ ق لرره )هررذا فررراق بيرر  وبي ررأ( 

يفقط  و ل م فصاحب  ه  را ا را مرن عرري -يفقط  بي  م-وكان أب  دمرو دق م مع 
ف دبر ا لقر يفقطر  أن د  ن مع ا ما قام وقرأها ال سا    صبا وكان دعتربها لر 

قام الزيا  الرف  أير   ومع راه لقرر يفقطر  و رل م وال صرمج يرا ز املعر  ، ما بي  م 
لقرررر يفقطررر  مرررا كررران مرررن الشرررر  بيررر  م قرررام أبررر  دلررر  ملرررا ا رررتعم  برررني مررر  الشررري ني 
املتلبسني يف حن  بي  وبي أ شرركة وبير  وبي ره حبحرم و رراقة  راحب  ه رتعماهلا يف 

، ة ال  ررلة ودلررى لررلف الفرقررة فل ررذا يرراا لقررر يفقطرر  و ررل م هررذه امل افرر    زلرر
قلت وقي  املع  يففرق اع م ويفشتت وقي  ايفس  يف الهرف فأ  ر الفع  إليه مازا  

و)هذا فرراق بير  ، كما أفي  إليه يف ق له يفعاىل )ش ا ب بي  م( و )مم  بي  ما( 
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، امل شرررمني مصرررلم(  بقردرررمج برررني وقرررام د ررر ب )كأ رررا أقرررص امكررراا دشرررية، وبي رررأ( 
وقررر م أيب دمررررو لقرررر يفقطررر  و رررل م دعررر  أن البرررني دطلرررو  عررر  ال  ررر  فرررل د ررر ن 
الهرف متسعا فيه هذا ويه رلر وقرااب ال صمج دلى أ ره ظررف دلرى أ رله والفادر  
م مر  م دليه  ياق ال لا أي لقر يفقط  اهيفصام بير  م وقير  لقرر يفقطر  الرذي 

اممر بي  م وقي  بير  م  رفة م  ر ف حمرذوف بي  م فحل  امل   م وقي  يفقط  
أي لقر يفقط  و   بير  م كقر هلم مرا م  مرا مرا  أي أحرر مرا  وقير  الفادر  )مرا  

أي لقر يفقط  و   ما زدمتم كق لأ قاا وقعر زدر فأحر الفعلرني ، ك تم يفزدم ن( 
حبافررر  للفادررر  امل يررر   واآللرررر فادلررره م رررمر لرهلرررة امل يررر   دليررره وأمرررا ق لررره يفعررراىل 

كليتررا ،  ف ررذه القرررااب م افقررة لق لرره يفعرراىل )فررالو اإل ررباح( ، يادرر  الليرر   رر  ا( )و 
يعلررر ه فعرررل مافررريا -ويعررر  الليررر -ا رررم فادررر  أفررري  إىل مفع لررره وقررررأه ال  فيررر ن

دليه أحبا  فت  ال سر يف العرني وفرت  -ويع -ومفع ه به من فالو  ع  فلو فعطف ا
 دلمالرف  يف اللا ومع     أ ل  وا أ

(656) 

ُهْم بَِنْصِب اللهْيِل َواْكِسْر ِبُْستَـَقْرٌر اْلَقاَف )َحـ(ـقًّا َخرهُقوا ثِْقُلُه )ا(ْْنَلَ   َوَعنـْ

أي دررن ال رر فيني م رره  رراحب مفعرر ه ويف قرررااب البرراقني هرر  م رراف إليرره ف رران 
عل صمج دق ي قرااب ال ر فيني أي -والشمع والقمر-مروحبا وق له  بحا ه بعر ذلأ

عرر  ذلرررأ حسررربا  وق لرره يفعررراىل )وهررر  الررذي أ شرررأكم مرررن  فررع واحررررب فمسرررتقر وي
يتررا بفررت  القرراف والرررام م فرر  اه ررتقراحب واه ررتيراع فالتقررردر فل ررم ، ومسررت  ع( 

مسررتقر وهرر  حيررث دسررتقر ال لررر يف الرررحم ول ررم مسررت  ع وهرر  حيررث أو ع املرر  يف 
قر يف الرررحم أي  ررلمج الريرر  وإذا كسررر  القرراف كرران ا ررم فادرر  أي فمرر  م مسررت

قر  احب إلي ا وا تقر في ا وم  م من ه  مسرت  ع يف  رلمج أبيره فعلرى هرذه القررااب 
د ررر ن مسرررت  ع ا رررم مفعررر م من فعلررره متعرررر و  دت ررره يف مسرررتقر بفرررت  القررراف أن 
د  ن ا م مفع م من فعله هزا فل ذا درم إىل يعله ا م م ان ودطر  مسرت  ع 
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-ولرقرر ا لرره ب ررني-ا والتخفيرر  والتشررردر يفدليرره لفهررا ومعرر  إلم رران ذلررأ في مرر
لريترران والتخفيرر  أكثررر ويف التشررردر معرر  الت ثررري وهلررذا قررام اجنررل أي ظ ررر وي رره 
وا  شررر  مع ررراه وهررر  الت ثرررري من املشرررركني قرررال ا املل  رررة ب رررا  ا وقالرررت الي ررر   

 حيصررى دزدررر ابررن ا وقالررت ال صرراحبج املسرري  ابررن ا وكرر  طا فررة مررن هررؤها دررا  ه
ومع  ولرق ا أي اف وا ذلأ دقام لرق والتلو والر ق إذا افر ج والبراا يف ب صرمج 

 زا رب أو التقردر و   الفت  أد ا ب صمج اللي  د  م

(657) 

ُه َوَلَقْد َحلَ   َوَضمهاِن َمْع اَيِسَْي يف ََثٍَر )َشـ(ـَفا َوَداَرْسَت )َحقٌّ( َمدُّ

، )ليررأكل ا مررن  ررره ومررا دملترره( -ره إذا أ ررر(أي ه ررا ودررع دردررر )ا هررروا إىل  رر
فال مان يف الثاا وامليم في  ن ا   رب كخشمج يف ا  لشبة أو ا   احب ك تمج 
يف ارر  كترراب أو ارر   ررر كأ ررر يف ارر  أ ررر وقيرر  هرر  ا ررم مفررر  ملررا جيرر  كط ررمج 

يف  ود ررو وأمررا  ررر بفررت  الثرراا واملرريم ف مرر   رررب كبقررر وشرر ر ولرررز والتلفرر ا أد ررا
الررذي يف ال  رر  كمررا يفة إه أن إررزب وال سررا   يررراي فيرره دلررى فررم احلرررفني كمررا 
فررما ه ررا ويف دررع ودا ررم وحررره يرررج دلررى الفتحتررني يف اعميرر  و فرر  وابررن كثررري 
وابررن دررامر فررم ا يف ال  رر  وحرررها وزا  أبرر  دمرررو إ رر ان املرريم في ررا وكرر  ذلررأ 

دلرى وزن فادلرت أي  احب رت ،  رت( لريرا  وقررأ ابرن كثرري وأبر  دمررو )وليق لر ا  احب 
أي قررأ  وهر  يف الر رم بريرري - حب رت-عري  هذا الذي ي ت را بره والبراق ن برل ألر 

إه أن ا ملفررا  كثررري حررذف يف أو رراض ال لررم مررن ، ألرر  كمررا يف )يادرر  الليرر ( 
 الر م ب ذكر قرااب ألرج فقام

(658) 

َا )حِ   ـ(ـمى )َصـ(ـْوبِِه ِِبخْلُْلِف )َد(ره َوَأْوَبلَ َوَحرِِْك َوَسكْن )َكـ(ـاِفًيا َواْكِسِر اَّنه

أي حر  السني أي افتح ا و  ن التاا فق   حب ت دلرى وزن لريرت فالتراا 
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دلى هذه القرااب ه  كا التأ يث الساك ة اللحقة موالر امفعرام املافرية والتراا يف 
حميرت هرذه اآلاي  القراايفني السابقتني كا اخلطاب املفت حة ومع  هرذه القررااب أي ا

ودفررت وم ررت دلي ررا  هرر حب ف ا ررت مررن أ رراطري امولررني فأحييت ررا أ ررت وي ت ررا هبررا 
فألقى حركة اهلمرزب ، وكافيا حام ب قام واكسر أ ا أحبا  )أ ا إذا ياا  ه دؤم  ن( 

يف أ ا دلى الراا الساك ة من اكسر في  ز كسر الراا وفتح ا دلى ب اا حركة اهلمرزب 
ا قررررااكن ال سرررر ميب دمررررو وابرررن كثرررري وميب ب رررر مرررلف د ررره وهررر  امل ق لرررة وفي ررر

ومرررا -ظررراهرب م رررا ا رررت  اف إلبررراحب دررر  م أ رررم ه دؤم ررر ن إذا يررراا  اآلدرررة ومعررر 
وما درحبد م إميا م إذا ياا  فحذف املفع م وابترأ عإللبراحب ب فر  وق دره -دشعركم

فقي  إن أ ا  عر  لعل را وهر  والقرااب املرج علفت  د هم ظاهرها أ ه دذحب لل فرب 
ذكر ذلأ أب  دبير وعرريه ولعر  أتة كثرريا يف مثر  هرذا امل فر   -لعل ا-يف قرااب أيب

وقير  إ را ومرا بعرره ، )وما درحبدأ لعله دزكى( -حن  )وما درحبدأ لع  السادة قردمج(
 ،مفع م دشعركم دلى أن ه زا رب حن  )وحراا دلرى قردرة أهل  اهرا أ رم ه دريعر ن( 

وهررر  قررر م ال سرررا   والفرررراا وقيررر  هررر  درررذحب للمرررؤم ني أ رررم ه دعلمررر ن مرررا  ررربو بررره 
الق رراا دلررى ال فرراحب مررن أ ررم ه دؤم رر ن إذا يرراا  اآلدررة دلررى مررا قالرره يفعرراىل )إن 

وقير  التقرردر م را ، الذدن حقت دلي م كلمة حببأ ه دؤم  ن ول  يااهتم ك  ردرة( 
 ررم ه دؤم رر ن إذا يرراا  قررام الزيررا  زدررم إذا يرراا  أي م ع ررا مررن اإليفيرران عآلدررة أ

 يب ده دن اخللي  أن مع اها لعل ا إذا ياا  ه دؤم  ن وه  قرااب أه  املرد ة قرام 
وهذا ال يه أق ج وأي   يف العربية والذي ذكر أن ه لري  عرالن من مرا كران لرير ا ه 

جي ز أن د ر ن د  ن   زلة لري  ومن قرأ عل سر فاإلااع دلى أن ه عري لري  فليع 
معرر  لفهرره مرررب ل فرر  ومرررب إلجيرراب وقررر أاعرر ا دلررى أن معرر  أن ه  ررا إذا فتحررت 
مع  لع  قلت وقر يف لرم أبر  دلر  يف اه رطلح دلرى هرذا واقتصرر ملرن قرام أن ه 
لريرر  والترراحب أن د رر ن التقررردر م ررا أي فررل  ؤيفي م هررا إل ررراحبهم دلررى كفرررهم د ررر 

يفعاىل )وما م ع ا أن  ر   عآلاي  إه أن كرذب هبرا  وحبو ها فت  ن هذه اآلدة كق له
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أي عآلاي  املق حررة وقرر م ال رراظم إررى  رر به أفرراف إررى إىل الصرر ب ، امولرر ن( 
وه   زوم املطر واهلاا يف   به لل سرر املف ر ا مرن ق لره واكسرر و حب أي يفتراب   ربه 

مررر بل يف و ررريل ه وأوبررر  أي  ررراحب ذا وبررر  وقرررر م رررى ال رررلا فيررره يف ق لررره يررر  ا و 
 اإل عاا الصريري وأشاحب إىل ظ  حب ح ة قرااب ال سر وا أدلم

(659) 

 َوَخاَطَب ِفيَها يـُْؤِمُنوَن )َكـ(ـَما )فَـ(ـَشا َوُصْحَبُة )ُكْفٍؤ يف الشهرِيَعِة َوصهلَ 

في ا أي يف هذه اآلدة وفاد  لاطمج يفؤم  ن يعله خماطبا ملا كان فيره لطراب 
لطاع لل فاحب ومن قررأ علرييبرة -وما دشعركم-عخلطاب كان وقر يفقرا  هريه فمن قرأ

فاخلطررراب للمرررؤم ني وجيررر ز أن د ررر ن لل فررراحب دلرررى قررررااب ال سرررر ودلرررى يفقرررردر لعررر  
واخلطراب يف الشررردعة و رله  ررحبة كفرؤ دعرر  يف ق لره يفعرراىل )فبرأي حررردث بعررر ا 

 اخلطاب املر   إلي م والرييبة ظاهرب وا أدلم، وراييفه دؤم  ن( 

(660) 

لَ   وََكْسٌر َوفـَْتٌح ُضمه يف ِقَبًل )َحـ(ـمى َظِهريًا َوِلْلُكويفِِ يف اْلَكْهِف ُوصِِ

فرم إمررا فعرر  مررا   دسرم فادلرره أو أمررر فررإن كرران   دسرم فادلرره ف رر   ررفة لفررت  
وحذف مثله بعر ق له وكسر يفيفا وأحبا  كسر فرم وفرت  فرم أي القراف والبراا مرن 

وهرررذه الصرررفة ، ق لررره يفعررراىل )وا وحب ررر له أحرررو أن درفررر ه( قررربل م رررم متان ف ررر  ك
املقرحبب ه  اليت   عت ي از اهبتراا بق له وكسر ويف قبل لربه وإن كان فم فع  
أمر كان دروه دن ال يه امق ج يف اإلدرراب مر  إم ا ره إىل ال يره امفرع  حرني 

 رره قصررر هررذا حبفرر  وكسررر وفررت  وكرران ال يرره  صررب ما م مررا مفعرر م فررم والهرراهر أ
ال يه وعف  دن فع  الرف  يف مث  هذا فقر يف رحب م ره هرذا الر هم يف ق لره املتقررا 
والليسرر  احلرفرران حررر  وفادرر  إررى فررمري ال ررم املف رر ا مررن ق لرره فررم وظ ررريا حررام 
م رره أو مفعرر م برره أي إررى مررن كرران لرره ظ ررريا أي  ررعي ا حيررت  لرره ود صررره وإذا كرران 
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دلررى املرررج ب ثرررب وي ه ررا واخلررلف يف ق لرره  حررل فمع رراه أن قرررااب ال ررم ظ ررر 
، ويف ال  رر  )أو يفيفرري م العررذاب قرربل( ، يفعرراىل )وحشررر  دلرري م كرر  شرر ا قرربل( 

دقررررن ب ررم القرراف والبرراا وب سررر القرراف وفررت  البرراا قيرر  القرررااكن  عرر  واحررر أي 
  أد را ديا  وقي  امل م ا ه ا ا  قبي  وه  ال في  أي كفلا  ا ودرر هم والقبير

اعمادة أي اادا  يفش ر بصرقأ قام الفراا يف   حبب ام عاا قبل ا  قبي  وه  
ال في  قام وإرا ال   ه  ا أن د  ن القبي  يف مع  ال فالة لق هلم )أو أتة عا 

د ررم ن ذلررأ قررام وقررر د رر ن قرربل مررن قبرر  ويرر ه م كمررا يفقرر م ، واملل  ررة قبرريل( 
قررررر د رررر ن القبيرررر  اعررررا للقبيلررررة كأ ررررأ قلررررت أو أتة عا أيفيتررررأ قرررربل و  أ   برررررا و 

ديا  وقر د  ن قبل هبذا -قبل-واملل  ة قبيلة قبيلة واادة اادة وقام يف ال   
املع  وقر د  ن قبل كأ ه ط ا   من العذاب مث  قبي  وقب  قام أب  دل  قام أب  

ا وقبريل كلره واحرر وهر  امل اي رة زدر دقام لقيت فل  قبل ومقابلة وقبل وقبل وقبلير
 ب أيفب  ذلأ ب لا ط د  مفير حبإه ا

(661) 

 َوُقْل َكِلمَاٌت ُدوَن َما أَِلٍف )ثَـ(ـَوى َويف يُوُنٍس َوالطهْوِل )َحـ(ـاِميِه )ظَـ(ـلهلَ 

يف -حب اهيفه-دع  قرأ هؤها كلمة عإلفرا  وه  دؤ ي مع  اعم  كما يفقرا يف
)إن الررذدن حقررت -لرره  هررا ر وأحبا  )ومتررت كلمررا  حببررأ  رررقا ودررره(املا رررب ويفة 

)وكررذلأ حقررت كلمررا  حببررأ دلررى الررذدن كفررروا -دلرري م كلمررا  حببررأ ه دؤم رر ن(
أفرر  ال  فير ن الثلثرة ووافق رم ابرن كثرري وأبر  دمررو يف در  ع ، أ م أ حاب ال احب( 

 والط م وما يف ق له  ون ما أل  زا رب

(662) 

َزٌل َواْبُن َعاِمٍر َوُحِرَِم فـَْتُح الضهمِِ َواْلَكْسِر )إ(ْذ )َعـ(ـلَ  َوَشدهَد َحْفصٌ   ُمنـْ

التخفيررر  والتشررردر لريتررران مررن أ رررزم و رررزم ، أحبا  )أ رره م رررزم مررن حببرررأ عحلررو( 
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وحرا بفرت  احلراا والرراا دلرى إ ر ا  الفعر  إىل ا وب رم احلراا وكسرر الرراا دلرى ب راا 
 الذي قبله وه  ق له-فص  ل م-ف يفالفع  للمفع م وكذا يف ييه اخلل

(663) 

َل )ِإ(ْذ )ثَـ(ـىنه َيِضلُّوَن َضمه َمْع َيِضلُّوا الِذي يف يُوُنٍس )ثَـ(ـِابًتا َوالَ   َوُفصِِ

فقرااب  ف  وحفص إب  ا  الفعلني إىل الفاد  وقرااب ابن كثري وأيب دمرو وابن 
وأيب ب ر إب  ا  فص  إىل الفاد   دامر إب  ا يتا إىل املفع م وقرااب إزب وال سا  

وإ ررر ا  حررررا إىل املفعررر م و  يف  د رررع هرررذا ومعررر  إذ ثررر  أي أدرررا  ال رررمري يف 
فص  إىل ا م ا يفعاىل قبله ف   مرثن برذكره ودقرام فر  يف  فسره وأفر  عرريه وأحبا  

يف در  ع وه لرلف يف فرت  الريت ، )حبب ا لي ل ا درن  ربيلأ( -)وإن كثريا لي ل ن(
و ررريأة اخلرررلف يف الررريت يف إبرررراهيم ، )إن الرررذدن د رررل ن درررن  ررربي  ا(  يف  رررا 

وعريهررا وق لرره  بتررا حررام مررن مفعرر م فررم ووه متييررز أي  صرررا أو د رر ن حرراه دلررى 
يفقردر ذا وه و اق ال اظم حبإه ا هذه امبيا  الثلثة دلى لرلف يفريفيرمج الرتلوب 

 )وشرر  حفرص م رزم وابرن درامر،  م ول ن دلى ما هتيأ له  همه وكان مي  ره أن دقر
وفصررر  فرررت   )ويف دررر  ع والطررر م ظلررر  حاميرررا، ويف كلمرررا  القصرررر لل ررر ف حبيفرررل( 

د رل ا الرذي يف در  ع  بترا  )وحرا إذ دل د رل ن فرم مر ، ال م وال سر ثو أه( 
 وه(

(664) 

ًقا َمَع اْلُفْرقَاِن َحرِِ   ُك ُمْثِقلَ ِرَسااَلُت فـَْرًدا َوافْـَتُحوا ُدوَن ِعلهٍة َوَضيـْ

ويره اإلفررا  واعمر  فيره كمرا ، دردر ق لره يفعراىل )ا أدلرم حيرث جيعر  حب رالته( 
يف  ر حبب املا ررب ويف لم را ب دلرى فرت  التراا ولف ر ا ،  بو يف )فما بلريت حب رالته( 
)إذا ألق ا م  ا م ا  فيقا( -جيع   رحبه فيقا حريا-وق له وفيقا م  الفرقان أحبا 

ك  القراا   ج ابن كثري والقرااكن كمرا  ربو يف املي رت وامليمّلرت   شر  الياا وكسرها، 
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 ب متم ال لا فقام

(665) 

 ِبَكْسٍر ِسَوى املَكِِي َورَا َحَرجاً ُهَنا َعَلى َكْسرَِها )إ(ْلف )َصـ(ـَفا َوتـََوسهلَ 

برني التحردرأ أ ره عل سرر ولر    دبرني ل ران فتحرا إلطلقره وق لره  ر ج امل رر  
حمذوف أي ل     ج امل   والروادة ب سر الت  دن وإه عاز أن د  ن مستث  من 

ب سرررر م رررافا إىل  ررر ج امل ررر  وق لررره وحبا حريرررا أحبا  وحباا حريرررا عملرررر وإررررا قصرررره 
كسررر حبااه  فرر  وأبرر  ب ررر وفتح ررا البرراق ن ويتررا  عرر  ،  فررروحبب دردررر )فرريقا حريررا( 

 يفقرردر م راف أي ذا حرر  واحرا د ر ق ا وقي  يتا كر   و    حيترا  الفرت  إىل
م ررره مصررررحب وال سرررر ا رررم فادررر  كحرررذحب وحرررذحب وقرررام الشررريا وإذا يف رررادو الشررر ر 
والت  فلم يفطو املاشية يلله لت ادقه  ا حريا وحرية فشبه به قلمج ال افر ل يقه 
درن احل مرة واإللر  امليرر  و رفا أللرص دعرر  دلرى كسرر هررذه الرراا قراحبيا أليرر  

 أي متقرب إليه وق له ه ا زاي ب يف البيان وا أدلم خملص مت    إىل ا يفعاىل

(666) 

 َوَيْصَعُد ِخفٌّ َساِكٌن )ُد(ْم َوَمدُُّه )َصـ(ـِحيٌح َوِخفُّ اْلَعْْيِ )َد(اَوَم )َصـ(ـْنَدالَ 

أي ذو لرررر  أي ذو حرررررف لفيرررر   رررراكن وهرررر  الصررررا  يف قرررررااب ابررررن كثررررري 
عرر  دلررى القرررااب برره ب ذكررر أن والبرراق ن دلررى حتردررأ الصررا  علفررت  ويفشررردرها  ا د

شعبة زا  مرا دعر  بعرر الصرا  وأ ره وابرن كثرري معرا لففرا العرني فقررأ ابرن كثرري )كأررا 
دلررى وزن دررذهمج ودعلررم وهرر  ظرراهر م رره م رراحبع  ررعر كعلررم وقرررأ شررعبة ، دصررعر( 

بتشرردر الصرا  ، دصادر أ له دتصادر فأ عم التاا يف الصا  وقرأ اعمادة )دصعر( 
 رررله دتصرررعر فرررأ عم ومفعررر م ق لررره  اوا حمرررذوف أي  اوا لررر  الصرررا  يف والعرررني أ

قرررااب ابررن كثررري و اوا املررر بعرررها يف قرررااب أيب ب ررر و رر ره حررام أي دطرررا مشررب ا 
   ره
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(667) 

 وََتُْشَر َمْع ََثٍن بُِيوُنَس َوُهَو يف َسَبَأ َمْع نـَُقوُل اْلَيا يف اأَلْرَبِع )ُعـ(ـمِِلَ 

، بعرررر دصرررعر وهررر  )ودررر ا حيشررررهم ايعرررا اي معشرررر اعرررن(  دعررر  حيشرررر الرررذي
وق لرره وهرر  دعرر  حيشررر يف  رربأ ، والثرراين يف درر  ع هرر  الررذي بعررره )كررأن   دلبثرر ا( 

الياا يف امحببر  ، مصاحمج لق له دق م دع  )ود ا حيشرهم ايعا ب دق م للمل  ة( 
ن وويرره القررراايفني دعرر  يف دقرر م مرر  حيشررر يف السرر حب الررثل  حلفررص والبرراق ن عل رر  

ظاهر وه للف يف اموم بي  ع واموم عم عاا أ مرا عل ر ن وق لره وحنشرر مر  مرا 
بعررره مبترررأ واليرراا مبترررأ  ن ولررربه دمررل أي ادمرر  في ررا وق لرره يف امحببرر  مررن عب 
إقامررة الهرراهر مقرراا امل ررمر وفيرره زاي ب فا رررب العر دررة الرريت ا رررحب  بسرربب ا لفرر  دقرر م 

لف من العرب ه يفتم إه بيق م ودم  وأدم  واحر كأ زم و رزم وقصرر فيما فيه اخل
لفرر  اليرراا و قرر  حركررة اهلمررزب يف امحببرر  وأبرررم يتررزب  رربا ألفررا بعررر أن أ رر   ا ب يررة 

 ال ق  دلى قرااب ق ب  كما يفة وك  ذلأ  بو له  ها ر وا أدلم

(668) 

 ا َوََتَْت النهْمِل ِذْكُرُه )ُشـ(ـْلُشلَ َوَخاَطَب َشاٍم تـَْعَلُموَن َوَمْن َتُكوُن ِفيهَ 

ويرره اخلطرراب أن بعررره ، )وحببررأ الريرر ( -دعر  )ومررا حببررأ بريافرر  دمررا دعملر ن(
ومرررا بعرررره إىل رلرررر اآلدرررة والرييرررمج حب  دلرررى مرررا قبلررره مرررن ق لررره ، )إن دشرررأ درررذهب م( 

ه رررا ويف القصرررص ، )ول ررر   حبيرررا  ممرررا دملررر ا( وأمرررا )مرررن د ررر ن لررره داقبرررة الرررراحب( 
من أت يررث العاقبررة عررري ، ه وأت يثرره دلررى مررا  رربو يف )وه يفقبرر  م  ررا شررفادة( فتررذكري 

 حقيق  وشلشل أي لفيفا

(669) 

 َمَكااَنِت َمده النُّوَن يف اْلُكلِِ شْعَبٌة ِبَزْعِمِهُم اَْلَْرفَاِن ِِبلضهمِِ رُتِِلَ 

-م ا   ا  م ا ة وقر يفقرا ال لا يف  هرري ذلرأ مرن اعمر  واإلفررا  مرن
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وعرييترررا وق لرره مرررر ال ررر ن م ررره إذا أشررب  فتح رررا  ررراحب  ألفرررا -حب ررراه -و-كلمررا 
ف ان املر في ا وه  كما  بو يف   حبب املا رب ويف العرني فامرر  وق لره يف ال ر  دعر  
حيث ياا والزدم بفت  الزاي وفم ا لريتان وق له بزدم م احلرفان مبترأ حن  السرمن 

ل ررم ولرريع مثرر  مررا يفقرررا مررن ق لرره واليسرر  م رر ان برررحبهم أي امل فررعان م رره حبيفررل ع
 احلرفان فقر  بو أ ه ل  قام ب احلرفني عل صمج ل ان أي   وأما ه ا فالرف  ه عري

(670) 

 َوزَيهَن يف َضمٍِ وََكْسٍر َورَْفُع قـَْتَل َأْواَلِدِهْم ِِبلنهْصِب َشاِميـُُّهْم َتلَ 

 

(671) 

 اُؤُهْم َويف ُمْصَحِف الشهاِمَْي ِِبْلَياِء ُمثِِلَ َوَُيَْفُض َعْنُه الرهْفُع يف ُشرَكَ 

، دعرر  ق لرره يفعرراىل )وكررذلأ زدررن ل ثررري مررن املشررركني قترر  أوه هررم شررركالهم( 
قرااب اعمادة دلى أن شركالهم فاد  زدن واملفع م قت  امل راف إىل أوه هرم وقررااب 

أقرريم مقرراا الفادرر   ابررن دررامر دلررى أن زدررن فعرر    دسررم فادلرره وقترر  علرفرر  دلررى أ رره
وأوه هم عل صمج مفع م قت  م ه مصرحب وشركا  م ععر دلرى إفرافة قتر  إليره أي 
قترر  شررركا  م أوه هررم كق لرررأ درررف فرررب زدررر دمررررا أفرري  املصرررحب إىل الفادررر  
فررراجنر وبقررر  املفعررر م م صررر ع ل رررن يف قررررااب ابرررن درررامر زاي ب دلرررى هرررذا وهررر  يفقررررو 

عإلفافة و يأة يف ييه ذلرأ فق لره وزدرن مبتررأ ويف فرم املفع م دلى الفاد  اجملروحب 
وكسررر يف م فرر  احلررام أي كا  ررا يف فررم الررزاي وكسررر اليرراا وحبفرر  قترر  دطرر  دلررى 
وزدرررن أوه هرررم كرررذلأ دلرررى حرررذف حررررف العطررر  وعل صرررمج يف م فررر  احلرررام أي 
م ص ع وشامي م يفل الة من مبترأ  ن ولرب ه  لرب وزدن وما بعره أي يفرل دلرى 

الص حبب أو د  ن وزدن وما بعره مفع ه لق له يفل مقرما دليه أي ابن درامر يفرل  هذه
ذلأ وكان التعبري دلى هذا التقردر دقت   أن دق م وقت  علرف  فلرم دترزن لره فقلرمج 
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اللف  ممن اإللباأ من من يفل قت  علرف  فقر يفل الرف  وقي  وحبف  قت  مبترإ لربه 
وه هرم عل صرمج وق لره ويف مصرح  الشرامني حرذف حمذوف أي وله حبف  قت  وله أ

م ه ايا ال سبة املشر ب وهذا   ت لم دليه إن شاا ا يفعاىل يف عب الت بري يف ق له 
وفيه دن امل ني أحبا  أن مصح  أه  الشاا الذي أحب له دثمان حبف  ا د ه إلي م 

ه كذلأ ول ن حب م فيه شركا  م علياا فرم ذلأ دلى أ ه خمف   ف   شاهر لقراايف
ه  هلررة فيرره دلررى  صررمج أوه هررم ف رر  الررذي ا ررت  ر مررن قراايفرره فيحتمرر  أن د رر ن 
أوه هم مروحبا إبفافة املصرحب إىل مفع له وشركا  م  فة له قام أب  دمرو الراين يف 

عليررراا ويف  رررا ر املصررراح  شرررركالهم ، مصررراح  أهررر  الشررراا )أوه هرررم شرررركا  م( 
 حبب ام عرراا يف إمرراا أهرر  الشرراا وأهرر  احل رراز أوه هررم علرر او قررام أبرر  الربهسررم يف  رر

شررركا  م ويف إمرراا أهرر  العررراق شررركالهم قلررت و  يفر ررم كررذلأ إه عدتبرراحب قررراايفني 
فامل رم ا دليره قرررااب معهرم القرراا وحيتمرر  أد را قررااب أيب دبررر الررإن السرلم  دلررى 

إلفررررافة وحبفرررر  إ رررر ا  زدررررن إىل القترررر  كمررررا فعرررر  ابررررن دررررامر ول  رررره لفرررره اموه  ع
شررركالهم دلررى إفررماحب فعرر  كأ رره قيرر  مررن زد رره فقررام شررركالهم ف رر  مثرر  مررا يفة يف 

بفت  الياا ب قام حبيام أي دسبحه حبيام وه  قرااب ابن -دسب  له في ا-  حبب ال  حب
دامر وأيب ب ر وأما لفه شركا  م فيحتم  قرااب ابن درامر وحيتمر  أن د ر ن  عترا 

برررر الررررإن السرررلم  السرررابقة وهرررذا أويررره مرررن القررررااب ه لررر وه  ودلرررى قررررااب أيب د
ا رررررتبعا  فيررررره لفهرررررا وه معررررر  قرررررام الزيرررررا  وقرررررر حبودرررررت شرررررركا  م عليررررراا يف بعررررره 
املصرراح  ول ررن ه جيرر ز إه دلررى أن د رر ن شررركالهم مررن  عررت أوه هررم من  عررت 

 ه أوه هررم شررركالهم يف أمرر اهلم وقررام ابررن ال حرراأ في ررا أحببرر  قرررااا  فررذكر مررا ذكررر 
و سررمج قرررااب السررلم  إىل احلسررن أد ررا و سررمج القرررااب الرابعررة إىل أهرر  الشرراا فقررام 
وح رررى عرررري أيب دبيرررر درررن أهررر  الشررراا أ رررم قرررراوا زدرررن عل رررم قتررر  علرفررر  ولفررره 
أوه هم شركا  م عخلفه أد ا دلرى أن دبررم شرركا  م مرن أولررهم م رم شرركالهم 

اموليررني برفرر  شررركا  م ب قررام ويف بعرره  يف ال سررمج واملررريا  وذكررر الفررراا القررراايفني
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مصاح  أه  الشاا شركا  م علياا فإن يف ن مثبتة دن امولرني في برير  أن دقررأ زدرن 
ود رر ن الشررركاا هررم اموه  م ررم مرر  م يف ال سررمج واملررريا  فررإن كررا  ا دقررراون زدررن 

أيفيت را بفت  الزاي فلست أدرف ي ت ا إه أن د    ا في ا رلرذدن بلريرة قر ا دق لر ن 
دشررااي ودق لرر ن يف يفث يررة إررراا إرررااين ف ررذا ويرره أن د   رر ا أحبا وا )زدررن ل ثررري مررن 

دعر  بيرراا م رم مة من شررركا  م فادر  زدررن كمررا ، املشرركني قترر  أوه هرم شررركا  م( 
ه  يف القرااب العامة قام وإن شر ت يعلرت زدرن فعرل إذا فتحتره ه دلربع ب خيفره 

ت دع  يفقردر ال لا زدن مزدن فقر ا ه شرركا  م ععرر أن الشركاا عيفباع اموه  قل
د رر ن  عتررا لرر وه   ررر اا قررريا زدررن علفررت  أو عل رررم ويففسررري الشررركاا دلررى قررررااب 
اعمادررررة هررررم لرررررا ام رررر اا أو الشررررياطني زد رررر ا لل فرررررب أن دقتلرررر ا أوه هررررم علرررر أ  

يفلني م رررم ملرررا زد ررر ا وعل حرررر ل هلرررة ودلرررى قررررااب ابرررن درررامر د ررر ن الشرررركاا هرررم القرررا
 للمشركني قت  أوه هم  احبوا كأ م كا  ا هم القايفلني يف املع  وا أدلم

(672) 

ْعِر فـَْيَصلَ   َوَمْفُعولُُه َبْْيَ املَُضاَفْْيِ فَاِصل َوََلْ يـُْلَف َغرْيُ الُظْرِف يف الشِِ

لقتر  وقر  الذي ه  مفع م ا-أوه هم-دع  أن املفع م يف قرااب ابن دامر وه 
فا ل بني امل اف وامل اف إليه من قت  م راف إىل شرركا  م وأكثرر ال حراب دلرى 
أن الفصرر  بررني امل ررافني ه جيرر ز إه علهرررف يف الشررعر لا ررة ف ررذا معرر  ق لرره و  
دل  أي   د ير عرري الهررف فيصرل برني امل راف وامل راف إليره وأمرا يف كرلا عرري 

مرا ادر   بره -حبإره ا- ير  بريرريه ذكرر ال راظمالشعر فلم د ير الفص  علهرف ف
 دلى قرااب ابن دامر ب مث  علهرف فقام

(673) 

 َكِللهِه َدرُّ اْليَـْوَم َمْن اَلَمَها َفَل تـَُلْم ِمْن ُسِليِمي النهْحِو ِإاله ُُمَهِِلَ 

)ملررررا حبأ   ررررايفيذ مررررا ، أحبا  بيتررررا أ شررررره  رررريب ده وعررررريه وهرررر  لعمرررررو بررررن قمي ررررة 
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دردررر ا  حب مررن هم ررا اليرر ا أ شررر  رريب ده أد ررا ، ا  حب اليرر ا مررن هم ررا(   ا ررتعرب 
أي ب ر  د ر  ي ، (  )كمرا لرن ال تراب ب ر  د مرا د ر  ي، ميب حيرة ال مرريي 

أي ألر ا مرن ، (  )يترا ألر ا يف احلررب مرن ه ألرا لره، د ما وأ شر لررحب  ب رت دتبرة 
أوالر امليع  أ  ا  من إدرياهلن ب ا)كأن ، ه ألا له يف احلرب قام وقام ذو الرمة 

أي كرررأن أ رر ا  أوالررر املررريع وكرر  هررذه امبيرررا  فصرر  في رررا ، أ رر ا  الفررراحبدا( 
علهررف الصرررد  وععرراحب واجملرروحب بررني امل رراف وامل رراف إليره وه جيرر ز ذلررأ يف عررري 

( مفرره الليلررة دلررى الت رر ز  الشررعر قررام  رريب ده يف ق لرره )اي  رراحبق الليلررة أهرر  الررراحب
أه  دلى املفع لية وه جي ز اي  احبق الليلة أه  الراحب إه يف شعر كراهيرة أن  و صمج

دفصل ا بني اعاحب واجملروحب ب وقام مما ياا يف الشرعر قرر فصر  بي ره وبرني اجملرروحب قر م 
دمرررو بررن قمي ررة فررذكر امبيررا  املتقرمررة وعريهررا ب قررام وهررذا قبرري  وجيرر ز يف الشررعر 

ب قررام أبرر  الفررت  ابررن يرر  الفصرر  بررني امل رراف دلررى هررذا مرررحب  مررري وأف رر  مررن 
وامل اف إليه علهرف وحرف اعر كثري ل  ه من فروحبب الشادر وق له مليم ه  ا م 
فاد  من أها الري  إذا أيفى  ا دلا دليه أي من مليم أه  ال حر  وهر  ا رم ير ع 

مليمر  ه ذا وق  يف حبوادت را بلفر  املفرر  ولر  كران بلفر  اعمر  كران أحسرن أي مرن 
ال ح  ب حرذفت اليراا هلتقراا السراك ني ويفقر  كرذلأ يف بعره ال سرا وهر  امير   
وحررذف ا إرررا يرراا مررن ال ايفررمج من ال رراظم أملررى فخفيررت اليرراا دلررى ال ايفررمج م ررا 
 رراقطة يف اللفرر  أي الررذدن يفعرفرر ا إل  رراحب قرررااب ابررن دررامر هررذه مررن ال حرراب دلررى 

 را وكل رم قرر أيفرى  را درلا دليره م ره قسمني م  م مرن فرعف ا ومر  م مرن ي ر  قاحب 
أ  ررر قرررااب قررر  ررحت دررن إمرراا مررن أ مررة املسررلمني ل ررن مررن  فررى ذلررأ و  جي رر  
فأمره أقرب إذ   دبلغ دلة أكثر من ذلأ ومن ي   فقر يفعرج ط حبه فبرني أمرره وملره 
وي لرره  ررا قررر لفرر  د رره فررإن هررذه القرررااب قررر  قل ررا ابررن دررامر دمررن قرأهررا دليرره و  

قررام أبرر  دبيررر وكرران دبررر ا بررن درررامر ، ا مررن يفلقرراا  فسرره و رريأة يف يي  ررا دقرأهرر
، عل صررررمج -أوه هررررم-علرفرررر ، )قترررر ( ، ب ررررم الررررزاي -زدررررن-وأهرررر  الشرررراا دقراو ررررا
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فيفرقرر ن بررني الفعرر  وفادلرره -قترر  شررركا  م أوه هررم-عخلفرره ودتأول  رره، )شررركا  م( 
ه ت راه والقرااب د رر  هر  اموىل قام أب  دبير وه أحمج هذه القرااب ملا في ا من ا

لصررحت ا يف العربيررة مرر  إارراع أهرر  احلرررمني والبصررريفني علعررراق دلي ررا وقررام أبرر  دلرر  
فصرر  بررني امل رراف وامل رراف إليرره عملفعرر م واملفعرر م برره مفعرر م املصرررحب وهررذا قبرري  

برني قلي  يف اه تعمام ول  درم د  ا إىل عريها كان أوىل أه يفرج أ ه إذا   دفصر  
امل رراف وامل رراف إليرره علهرررف يف ال ررلا وحررام السررعة مرر  ايفسرراد م يف الهررروف 

يفلقر ن لل  ررر ، حرأ أوقع هرا م اقر  ه دقر  في را عريهررا حنر  )إن في را ق مرا يبراحبدن( 
أه ، ألرا  مصراب القلرمج يرم برل بلره(  )وه يفلحر  في را فرإين حلب را، ح ه كميل 

دتعلرو مربهرا ولر  كران بريرري الهررف   جيرز ذلرأ يفرج أ ه قر فص  برني أن وا  را  را 
فإذا   جييزوا الفص  بني امل اف وامل اف إليه علهررف يف ال رلا مر  ايفسراد م يف 
الهرف يف ال لا وإرا ياا يف الشعر فأن ه جير ز يف املفعر م بره الرذي   دتسر  فيره 

 مرا بريرري الهررف علفص  به أيررحب وقرام الزخمشرري وأمرا قررااب ابرن درامر علفصر  بي 
فشرر ا لرر  كرران يف م رران ال ررروحبا  وهرر  الشررعر ل رران   ررا مررر و ا ف يرر  برره يف 

قررام والررذي إلرره ، ال ررلا امل ثرر حب ف يرر  برره يف القررررن املع ررز لسررن  همرره ويزالترره 
م تررر ع عليررراا ولررر  قرررريا  رررر -شرررركا  م-دلرررى ذلرررأ أ ررره حبأج يف بعررره املصررراح 

لهم يف أمرر اهلم ل يررر يف ذلررأ م روحررة دررن هررذا اموه  والشررركاا من اموه  شررركا
قلت فإىل هذا ال لا وشب ه أشاحب ال اظم دلر ا قا لره ب ذكرر ويره هرذه ، اهحبيف اب 
 القرااب فقام

(674) 

ِه زَجه اْلَقُلوَ) َأيب َمَزاَدَة ْاأَلْخَفُش النهْحِويُّ أَْنَشَد ُُمِْملَ   َوَمْع َرمسِْ

وأمررا  صررمج -شررركا  م-ب ابررن دررامر وهرر  يرررأي ومرر  كرر ن الر ررم شرراهرا لقررراا
اموه  فليع فيه إه ال ق  افه من الر م كما حيتمر   صرمج اموه  حيتمر  أد را 
يرها كما  بو وه  الذي حبيحره أهر  ال حر  دلرى القر م عيفبراع هرذا الر رم أي مر  
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ش ا ب هذا البيت الذي وحب  أد ا علفص  بني امل افني عملفع م بره وهر  مرا أ شرره 
، املفرررن ولعلررره أبررر  احلسرررن  رررعر برررن مسرررعرب ال حررر ي  ررراحمج اخلليررر  و ررريب ده 

أي ز  أيب مرررررزا ب القلررررر ص فرررررالقل ص ، ز  القلررررر ص أيب مرررررزا ب(  )فزي ت رررررا  زيرررررة
مفعرر م ودررروي فزي ت ررا متم  ررا ودررروي فترررافعت قررام الفررراا يف كترراب املعرراين بعررر 

 رراز و  جنررر مثلرره يف العربيررة إ شررا ه هلررذا البيررت وهررذا ممررا كرران دق لرره حن درر  أهرر  احل
وقام يف م ف  رلر وحن د  أهر  املرد رة د شررون هرذا البيرت والصر اب ز  القلر ص 
عخلفه وقام أب  العلا أإر بن  ليم املعري يف كتاب شرح اعم  والتاحب قر ا أن 
دفصل ا بني امل راف وامل راف إليره عملصررحب كمرا دفصر  بي  مرا علهررف قرام ولريع 

، قررر ح ررى أن بعرره القررراا قرررأ )فررل حتسررنب ا خملرر  ودررره حب ررله( ذلررأ ببعيررر و 
، دلى يفقرردر خملر  حب رله ودرره قرام وزدمر ا أن ديسرى ابرن دمرر أ شرر هرذا البيرت 

قام ه ذا الروادة د ه وقر حبوي أيب مرزا ب ، ز  القل ص أيب مزاح(  )فزي ته متعرفا
لرره أ رره قررر يرراا يف قررام أبرر  دلرر  الفاحب رر  ويرره ذلررأ دلررى فررعفه وقلررة اه ررتعمام 

ب ا دره مرن  )دطفن ل زي املرايفر    يفررع، الشعر الفص  دلى حر ما قرأ قام الطرماح 
قام وزدم ا أن أع احلسن أ شر ز  القل ص أيب مرزا ب ف رذان ، قرع لقس  ال  ا ن( 

البيتان مث  قرااب ابن دامر قام ابن ي  يف بيت الطرماح   جنر فيه برا مرن الفصر  
يف مروحبب قام يف ز  القل ص فص  بي  ما عملفعر م بره هرذا مر  قرحبيفره دلرى من الق ا

أن دقرر م ز  القلرر ص أبرر  مررزا ب كق لررأ  رررين أكرر  اخلبررز زدررر قررام ويف هررذا البيررت 
د رري  لير  دلررى قر ب إفرافة املصرررحب إىل الفادر  د ررهم وأ رره يف  ف  ر م أقر ج مررن 

  مت  ه من يفرر  احبيف اهبرا ه لشر ا إفافته إىل املفع م أه يفراه احبيف مج ه ا ال روحبب م
عرري الرعبررة يف إفرافة املصرررحب إىل الفادرر   ون املفعر م قررام أبرر  احلسرن احلرر يف احررت  
ابررن ام برراحبي هلررذه القرررااب فقررام قررر يرراا دررن العرررب هرر  عررلا إن شرراا ا أليررأ 
ففررررق إبن شررراا ا ودرررروج أن دبرررر ا برررن ذكررر ان قرررام  رررأل  ال سرررا   درررن هرررذا 

)يف فى دراها احلصرى ، وما بلريه من قرا ت ا فرأدته كأ ه أد به و زع هبذا البيت احلرف 
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ف صررمج الرررحباهم وحبواه عررريه مفرره ،  فرر  الرررحباهم يف قررا  الصررياحبد (  يف كرر  هررايرب
الرحباهم وحبف  يف قا  دلى الصحة قلت وإرا أد مج ال سا   م ه وافو د ره ما بلريه 

أي  وأ ، (  ا رر م  وأ احلصررا  الرررا عمررن يرر ازه لريررة ومثلرره مررا أ شررره عررريه )فر
، (  الرررا ع احلصررا  ويف شررعر أيب الطيررمج ) ررقاها احل ررى  ررق  الررراي  السررحا مج

أي  رقى السررحا مج الررراي  قررام أبرر  احلسررن ابرن لررروف جيرر ز الفصرر  بررني املصرررحب 
وامل ررراف إليررره عملفعررر م ل   ررره يف عرررري حملررره ف ررر  يف  يرررة الترررألري وه جيررر ز علفادررر  

قلرت وقرر أ شرر الشريا أبر  العرلا املعرري يف ، له ودليه قررااب ابرن درامر ل   ه يف حم
)مترر دلرى مرا يفسرتمر وقرر ، شرحه بيتا فيه الفص  علفادر  وععراحب واجملرروحب معرا وهر  

أي شرفت دبرر القريع عل ر   رروحبها ، عل   دبرر القريع م  را  رروحبها(  شفت
، ير  يف كتراب اخلصرا ص ويراا الفصر  أد را عمل را ج امل راف أ شرر ابرن ، م  ا 

قرررام أي كرررأن بررررذون زدرررر اي أع ، زدرررر إررراحب  ق علل ررراا(  )كرررأن بررررذون أع دصررراا
قلرت وويرر  يف شرعر أ ر ر إىل الفررأ معاودرة خياطرمج ، دصاا إراحب  ق علل راا 

مررن ابررن أيب  )جنرر   وقررر برر  املرررا ج  رريفه، برره دمرررو بررن العرراص حبإ مررا ا يفعرراىل 
ي مررن ابررن أيب طالررمج شرريا امعطرر  ففصرر  بررني م رراف أ، شرريا امعطرر  طالررمج( 

وم ررراف إليررره وهررر   رررفة لرررذلأ امل ررراف وامل ررراف إليررره وابرررن أيب طالرررمج هررر  دلررر  
حبف  ا د ه وه دعر فيما ا تبعره أهر  ال حر  مرن ي رة املعر  وذلرأ أ ره قرر د رر 

رفرر ع يفقررا املفعر م دلررى الفادر  املرفر ع لفهررا فا رتمر  لرره هرذه املريفبرة مرر  الفادر  امل
يفقردرا فإن املصرحب لر  كران م ر   عراز يفقررا املفعر م دلرى فادلره حنر  أد بر  فررب 
دمرا زدر ف ذا يف اإلفافة وقر ثبت ي از الفص  بني حرف اعرر ومرروحبه مر  شررب 
اهيفصام بي  ما أكثر من شريفه بني امل اف وامل اف إليره يف حنر  ق لره يفعراىل )فبمرا 

فرإن قرال ا مرا زا ررب ف أ را  راقطة يف اللفر  ، ا( )فبما حبإة من - ق  م ميثاق م(
قلررت واملفعرر م املقرررا هرر  يف عررري م فررعه معرر  ف أ رره مررؤلر ، لسررق ط ا يف املعرر  

لفها وه التفا  إىل ق م مرن زدرم أ ره   يف  يف ال رلا امل ثر حب مثلره م ره  ف ومرن 
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 قر    هرذا الرزادم أ  ر هذه القرااب مثبت واإلثبا  مري  دلرى ال فر  إباراع ولر  
دررن بعرره العرررب أ رره ا ررتعمله يف ال ثررر لريرر  دررن ق لرره فمررا علرره ه د تفرر  ب رراقل  
القرررررااب دررررن التررررابعني دررررن الصررررحابة حبفرررر  ا درررر  م أاعررررني ب الررررذي ح رررراه ابررررن 
ام برراحبي فيرره الفصرر  يف عررري الشررعر  ملررة مسررتقلة مركبررة مررن فعرر  وفادرر  مرر  حرررف 

م التزمر ا أن الفصر  ععراحب واجملرروحب   يف  إه يف الشرعر شرض مما دق ي ما ذكر ه أ 
الفصرر  هبمررا وهرر  حنرر  ق لرره   ررلى ا دليرره و ررلموقررر حبو  الرررواب يف أحا دررث ال ررت 

أي كحبكررر ا ، ف ررر  أ رررتم كحبكررر ا    ررراحت و كحبكررر ا   أمرا ررر    رررلى ا دليررره و رررلم
يف  يف ال ررلا امل ثرر حب فصرر   رراحت   وكحبكرر ا أمرا رر    فلررم دبررو هلررم يفعلررو ع رره   

قرام أبر  القا رم ال رمراين يف لبراب التفا رري ، عملفع م وه علهرف وحن ه وا أدلرم 
قرررااب ابررن دررامر وإن فررعفت يف العربيررة لإلحالررة بررني امل رراف وامل رراف إليرره فق دررت 
يف الروادررررة داليررررة ويف كترررراب اخلصررررا ص هبررررن يرررر  عن مررررا دررررر  دررررن العررررريب خمالفررررا 

حب إذا ايففرررو شررر ا مرررن ذلرررأ  هرررر يف حرررام العرررريب وفيمرررا يررراا بررره فرررإن كررران لل م ررر  
فصيحا وكان ما أوحب ه مما دقبله القيراأ فرإن اموىل أن حيسرن الهرن بره وقرر مي رن أن 
د رر ن ذلررأ وقرر  إليرره مررن لريررة قرميررة قررر طررام د رررها ودفررا حب  ررا ألرررب  أبرر  ب ررر 

احلبرراب قررام قررام ابررن  يعفررر بررن حممررر بررن أيب احل ررا  دررن أيب لليفررة الف رر  ابررن
درر ن دررن ابررن  ررريدن قررام دمررر بررن اخلطرراب حبفرر  ا د رره كرران الشررعر دلررم قرر ا   
د ررن هلررم دلررم أ رر  م رره ف رراا اإل ررلا فتشرراعلت د رره العرررب عع ررا  وعررزو فرراحبأ 
والروا وهليت دن الشعر وحبوادته فلما كثرر اإل رلا ويراا  الفتر ح واطمأ رت العررب 

الشعر فلم دث ب ا إىل  د ان مرون وه كتاب م تر ب وألفر ا يف اممصاحب حبايع ا حبوادة 
ذلأ وقر هلأ من هلأ من العرب عمل   والقت  فحفه ا أق  ذلأ وذهمج در  م  
كثريه قام وحرث ا أب  ب ر دن أيب لليفة قام قام در  ع برن حبيرمج قرام أبر  دمررو 

ا عررااكم دلررم بررن العررلا مررا ا ت ررى إلرري م ممررا قالررت العرررب إه أقلرره ولرر  يررااكم وافررر 
وشعر كثري قام أب  الفت  إذا كان اممر كذلأ   دقط  دلى الفصي  دسرم  م ره مرا 
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، خيال  اعم  حب عخلطأ ما وير طردرو إىل يفقبر  مرا در حب ه إذا كران القيراأ دعافرره 
قلت وقر بي ا ويره القيراأ يف هرذه القررااب وقرر حران  قل را مرن طردرو  رحي  وعا 

حبإه ا أيب مزا ب املفن بفرت  اهلراا مرن مرزا ب أحبا  أن يفة  وق م ال اظم، الت فيو 
بلفررر  الشرررادر فرررأبقى اهلررراا  ررراك ة فلقي رررا  ررر  ن الرررلا يف املفرررن فلرررزا حترد  رررا 

يف أوم رم دمران ول  أبرم اهلاا كا دلى ، ففتح ا دلى حر ق له  بحا ه )ا  ا( 
هلا هرراا لل قرر  ول ررن كرران ام رر  وفتح ررا ل رران لرره ويرره م رره وا رر  وشررادرها أبررر

دف   لف  احل ادة وكان بعه الشي خ جييزوا قراايفه علتاا و   سمعه من الشيا أيب 
احلسن حبإه ا إه عهلاا وايففرو أين حبأدرت الشريا الشراطت حبإره ا يف امل راا و رألته 

 د ه أه  علتاا أو عهلاا فقام عهلاا وا أدلم

(675) 

َتٌة )َد(ـَنا )َكـ(ـاِفًيا َوافْـَتْح ِحَصـاِد )َكـ(ــِذي َوِإْن َيُكَن أنِِثْ   )ُكـ(ـْفَؤ ِصْدٍق َوَميـْ
 )ُحـ(ـلَ 

فررت   رر ن د ررن إبلقرراا حركررة يتررزب أ ررث إلي ررا ب حررذف اهلمررزب وكسررر الرررام مررن 
حصا  دلى ح ادة لف  القررن وكفؤ  رق م ص ب دلى احلام وكرذا كافيرا وكرذج 

مج حررل وهرر  ارر  حليررة أحبا  )وإن يفررأ ميتررة حررل يف م فرر  احلررام أي كا  ررا كصرراح
فرف  ميتة دلى أن كان كمة أي وإن د ير يف بط  ا ميترة وأت يرث ، ف م فيه شركاا( 

ميتررة عررري حقيقرر  فل ررذا ذكررر ابررن كثررري ومررن  صررمج ميتررة وأ ررث يف ررن قرررحب وإن يف ررن 
امي رررة ميترررة وهررر  قررررااب أيب ب رررر وقررررااب البررراقني دلرررى وإن د رررن مرررا يف بط  رررا ميترررة 
وق م ال اظم حبإه ا وميتة دع  علرف  وإطلقه  ام دلى ذلرأ واحلصرا  بفرت  احلراا 
 وكسرها لريتان فالفت  قرااب ابن دامر وأيب دمرو ودا م وحبمزه يف البيت اآلة وه 

(676) 

ــةٌ  َت ــِنِهْم َميـْ ـــَما )ِفـ(ـــي )ِد(ي ــوا َيُكــوُن )َكـ( ــِز )ِحْصــٌن( َوأَنـهُث  )نَـ(ـــَما َوُســُكوُن املَْع
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 )َكـ(ـلَ 

أشاحب بق له را إىل دا م ومع اه اشت ر وا تشر من را املام وعريه د مر  إذا زا  
واملعررز إب رر ان العررني وفتح ررا لريترران ا ررم ارر  ملررادز كت ررر ولرررا ومررن أ ررث د رر ن 
وحبف  ميتة يع  كان كمرة ومرن  صرمج ميترة وأ رث د ر ن فعلرى مرا يفقررا يف مثل را يف 

لفت رة وأت يرث يف رن أ رث الفعر  لتأ يرث اخلررب أو دلرى ب صرمج ا، )ب   يف ن فت رت م( 
يفقررردر إه أن يف رر ن ام عرراا أو اع ررة أو الرر فع ميتررة ومررن  صررمج ميتررة وذكررر د رر ن 
قرحب إه أن د  ن امل ي   ميتة وكل مع اه حرأ من الرف  م  التأ يث قرااب وافحة 

من حمرمرا   ملف التأ يث م  ال صمج وم ف  ق له إن د  ن ميتة  صمج دلى البرم
كمررا يفقرر م ه أحررر كرميررا إه زدرررا أو دمرررا فق لرره )أو  مررا مسررف حا أو حلررم ل زدررر أو 

كل را معط فرا  دلرى م فر  أن د ر ن ميترة  ر اا قر رت  رفة عل صرمج أو ،  فسقا( 
علرفرر  كأ رره قررام ه أيررر حمرمررا إه ميتررة أو  مررا أو حلررم ل زدررر أو فسررقا وجيرر ز دلررى 

 مل ص ع  بعرها دطفا دلي ا وا أدلمقرااب ميتة عل صمج أن يف  ن ا

(677) 

َوتَــــذهكهُروَن اْلُكــــلُّ َخــــفه )َعـ(ـــــَلى )َشـ(ـــــَذا َوَأنه اْكِســــُروا )َشـ(ـــــْرًعا َوِِبخْلِــــفِِ 
َل( الكل  )ُكـ(ـمِِ

ال   دع  حيث ياا والتخفي  يف الذام ه يف ال اف ام   يفتذكرون فمن 
 ا يف الذام والشذا بقية الق ب والشرب أي لف  حذف التاا الثا ية ومن شر  أ عم

كسرررب دلررى ه ررت  اف ،  لرر  دلررى قرر ب مررن احل رر  )وأن هررذا  ررراط  مسررتقيما( 
والفت  دلى حذف حرف اعر أي ومن هذا  راط  مستقيما فايفبع ه قام أب  دل  
مررن فررت  أن فقيرراأ قرر م  رريب ده أ رره إل ررا دلررى فررايفبع ه م رره قررام يف ق لرره )إلدررلف 

إن ، )وأن املسرراير ا( -إن هررذه أمررت م أمررة واحرررب وأ  حبب ررم فررايفق ن()و -قررردن(
املع  هلذا فليعبروا حبب ومن هذه أمت م ومن املساير ا )فل يفرد ا م  ا أحرا( 
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قام ومن لفر  دعر  وفرت  ، ف ذلأ ق له ولر )أن هذا  راط  مستقيما فايفبع ه( ، 
املشررر ب وم فرر  هررذا حبفرر  عهبتررراا ولررربه فررإن املخففررة يف ق لرره يفتعلررو  ررا يفتعلررو برره 

 ررراط  ويف أن فررمري القصررة واحلررردث والفرراا يف ق لرره فررايفبع ه مثرر  الفرراا يف ق لررأ 
بزدر فامرحب ودلى قرااب ال سر داطفة الة دلى الة ودلى الق م اموم زا ررب وقرام 

-ه(الفراا يففت  إن ب ق ع ايف  دلي ا وإن ش ت يعلت ا لف ا دردر )ذل م و اكم ب
وق م ال اظم وعخل  كمل أي كملت وي ه ، )وعن هذا  راط  مستقيما فايفبع ه( 

 القرااب في ا م ا ثلثة وقر ذكرها وا أدلم

(678) 

اُه َخِفيًفا َوَعدهالَ   َوَيَْتِيَـُهْم )َشـ(ـاٍف َمَع النهْحِل فَارَُقوا َمَع الرُّوِم َمده

ه ررا ويف ال حرر  قرأيتررا عليرراا إررزب ،  ررة( دعرر  )هرر  د هرررون إه أن أتيفرري م املل 
وال سرررا   دلرررى الترررذكري والبررراق ن علتررراا ووي  مرررا ظررراهر من أت يرررث اعمادرررة عرررري 

ويف الررررروا دلررررى وزن قررررايفل ا ، حقيقرررر  وقرررررأ إررررزب وال سررررا   أد ررررا )فرررراحبق ا  درررر  م( 
ن مررن بتشررردر الررراا مررن التفردررو واموم مررن املفاحبقررة ويتررا متقرراحبعن م-فرقرر ا-والبرراق ن

 فرق  د ه فآمن ببعه وكفر ببعه فقر فاحبق الردن املأم حب به وا أدلم

(679) 

 وََكْسٌر َوفـَْتٌح َخفه يف ِقَيماً ذََكا َواَي آَُتَا َوْجِهي َِمَاِتَ ُمْقِبلَ 

ل   فة وفت  أي افت  من عري يفشرردر فرالقرااب املررج عل سرر والتشرردر 
يف  رر حبب ال سراا ب ذكررر مررن ، ال ررلا يف )قيمرا(  يف اليراا مرر  فرت  القرراف وقرر يفقرررا

للرررذي فتح رررا  فررر  وابرررن درررامر وحفرررص ، اياا  اإلفرررافة ايادرررن أحرررريتا )وي ررر ( 
والثا ية ومماة فتح ا  فر  وحرره وقر م ال راظم مقربل حرام مرن حمرذوف يفقرردره لرذه 

بل مقبل دليه وه  اد ا  بني در  اليرااا  وجير ز أن د ر ن التقرردر أيفرى ذلرأ مقر
وظاهر ال لا فيره معر  حسرن فرإن ال يره مع راه القصرر ف أ ره قرام وي ر  ممراة يف 
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 حام ك ن املما  مقبل إىل اإل ف ا    م ه وا أدلم

(680) 

 َوَريبِِ ِصَراِطي ُثُه ِإِِنِ َثلَثٌَة َوَُمَْياَي َواإِلْسَكاُن َصحه ََتَمُّلَ 

فتح را ، دمررو و) رراط  مسرتقيما( فتح ا  فر  وأبر  ، أحبا  )حبيب إىل  راض( 
فتح را  فر  وحرره )إين ألراف ، ابرن درامر وحرره إين يف ثلثرة م افر  )إين أمرر ( 

أ ر   ا -حميراي-فتح مرا احلرميران وأبر  دمررو و، )إين أحبا  وق مأ( -إن دصيت(
مررن -حميرراي-قرال ن ووحب  مررلف د رره ف رر   رران اياا  ب أكررر  ررحة اإل رر ان يف

إل ررر ان  ررر  حتمرررل من ال حررراب طع ررر ا فيررره كمرررا  ررربو ذكرررره ي رررة ال قررر  بق لررره وا
و صمج حتمل دلى التمييز وإرا قام ذلأ مير  مرا قالره أبر  دمررو الرراين يف كتراب 
اإلجيرراز قررام أويرره الررروادتني وأوهيتررا علصررحة حبوادررة مررن حبوج اإل رر ان إذ هرر  الررذي 

ان لره التيراحب يفلرذ حبواه وحب  دن  ف   ون عريه وإرا الفت  التياحب مرن وحب  وقرر كر
به خيال  فيه ما حبواه دن  ف  وحب ا   دبي ه للقاحبيا متحملة د ه دلرى أ ره درودره درن 
 فرر  وقررام أبرر  امزهررر و او  بررن أيب طيبررة أمرررين دثمرران بررن  ررعير أن أ صررب ا مثرر  
مثرر اي وزدررم أ رره أقرريع يف ال حررر  وقررام درر  ع بررن دبرررر امدلررى قررام   دثمرران برررن 

قلررت و عررم مررا الترراحبه وحب  ،  -ممرراة-ود قرر -حميرراي-د صررمج  ررعير وأحررمج إ  أن
وقر أيفى يف عب اياا  اإلفافة يفقردر ذلأ وفي ا زا رب واحرب -حمياي-من فت  ايا

أثبت ا يف ال    أب  دمرو وحره وا تهمت   م ف  ، )وه ألاف( -)وقر هران( 
 ملن يفل-قر هراين-ق له واإل  ان    حتمل فقلت زدر 

 فسورة األعرا
(681) 

 َوَتذهكهُروَن اْلغَْيَب ِزْد قـَْبَل ََتئِِه )َكـ(ـِرَياً َوِخفُّ الذهاِل )َكـ(ـْم )َشـ(ـَرفاً )َعـ(ـلَ 

ولفررر  الرررذام والبررراق ن   ، أي زا  ابرررن درررامر ايا فقررررأ ) قلررريل مرررا دترررذكرون( 
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لرى دزدرروا هرذه اليراا الرالرة دلرى الرييرمج وهرم يف يفير  الرذام ويفشرردرها خمتلفر ن د
مرا  ربو يف ام عرراا وإررا احترا  إىل إدررا ب ال رلا يف يفير  الررذام ه را ميرر  زاي ب 
ابن دامر دلى يفيف ا وقر  بو ال لا يف يفعلي  مث  هذه القرااا  ويف معر  ق لره  

 كم شرفا دل يف   حبب ال ساا وا أدلم

(682) 

 َوُأوََل الرُّوِم )َشـ(ـاِفيِه )ُمـ(ـثِِلَ َمَع الزُّْخُرِف اْعِكْس َُتَْرُجوَن بَِفْتَحٍة َوَضمٍِ 

، ويف الزلرررف )بلرررب ميتررا كررذلأ يريرر ن( ، أحبا  )وم  ررا يريرر ن اي برر  ر ا( 
احررر ز مرررن الثا يرررة وهررر  )ب إذا ، واموىل مرررن الرررروا )وكرررذلأ يريررر ن ومرررن راييفررره( 

مسر را فرإ م أاعر ا دلرى أن الفعر  فيره ،  داكم  د ب من امحب  إذا أ تم يرير ن( 
إىل الفادرر  فررالتلف ا يف امل افرر  الثلثررة املررذك حبب فقرأهررا إررزب وال سررا   وابررن ذكرر ان  
كذلأ مسماب للفاد  وقرأها عريهم دلى ب اا الفع  للمفع م وويه القرراايفني ظراهر 
م م ألري ا فخري ا فق له بفتحة دع  يف التراا وفرم دعر  يف الرراا ولر  قرام بفتحرة 

ن أيرر   مررن الرر او ه ررا من قرررااب البرراقني أد ررا ب ررم وفتحررة ف ررم فعطرر  علفرراا كررا
والرر او ه يفقت رر  يفريفيبررا وإذا قيرر  ذلررأ علفرراا عن أن ال ررم بعررر الفتحررة فرريف م أ ررا 
دلى إ  ا  الفعر  إىل الفادر  وفا ررب ق لره اد رع أن جيعر  م ران فتحرة التراا فرمة 

 م ا فرها وم ان ال م فتحا ول ه ق له اد ع ععلت م ان الفتحة كسرب

(683) 

ِبُْلٍف )َمـ(ـضى يف الرُّوِم اَل ََيُْرُجوَن )ِفـ(ـي )ِر(ضا َولِبَاس الرهْفُع )ِفـ(ــي )َحـقِِ 
 نَـ(ـْهَشلَ 

أي دن ابن ذك ان للف يف أوىل الروا املذك حبب وق له م ى حبمرزه ولر    درمرز 
  إىل رلرر حبمرز ل ان معل ما من ذكره للخلر  م مرا أطلقره بعرر حبمرزدن أو أكثرر حبير

هذه دا يفه ول  ه افرطر ه را إىل كلمرة دترزن البيرت هبرا فلر  أيفرى بريرري مرا يف أولره مريم 
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موهم حبمزا لريري ابرن ذكر ان ف ران حبمرز املريم أوىل ومن فيره زاي ب بيران وجير ز أن دقرام 
هررذا امل فرر  ه  هررري لرره فررإن امل افرر  الرريت دطلررو في ررا اخللرر  بعررر حبمررز متعررر  د رر ن 

حبايعررا إىل احلرررف املرمرر ز لرره وه ررا حبيرر  اخللرر  إىل بعرره املررذك حب وهرر  اخللرر  في ررا 
م فرر  واحررر مررن ثلثررة فلرر  قررام ملرر  الررذي يف الررروا لهررن أن اخللرر  فيرره لل ميرر  

ه -ب قررام، وأن امل فررعني اآللررردن ه للرر  في مررا فررأزام الرر هم علرمررز وا أدلررم 
ا فرر  إرزب وال سرا   درن ،  ا( دع  الذي يف اعاثية )فالي ا ه خيري ن م -خيري ن

ابن ذك ان بقراايفه بفرت  اليراا وفرم الرراا وهر  مشرتبه علرذي يف احلشرر )لر ن ألرير ا 
فلرريع يف فررت  اي رره لررلف وق لرره يف حبفررى أي كررا ن يف حبفررى ، ه خيريرر ن مع ررم( 

من قب م العلماا له ويف ظراهر العبراحبب أد را معر  حسرن وهر  أن ال فراحب ه خيرير ن 
م ب  خيري ن من دذاب إىل دذاب أدراذ  ا برإتره والقررااكن يف اير  مرفيا د  
عل صرمج فعطرر  دلررى مررا ، وأمررا )ولبرراأ التقرر ج( -دريعر ن-و-دريعرر ن-ذلرأ مثرر 

قبلرره قررام أبرر  دلرر  ومررن حبفرر  قطرر  اللبرراأ يف اموم وا ررتأ   برره ف علرره مبترررأ وق لرره 
فصرل   د رن دلرى  ذلأ  فة أو برم أو دطر  بيران ومرن قرام إن ذلرأ لرير  دعر 

ق لرره  هلررة م رره جيرر ز أن د رر ن دلررى حررر مررا ذكررر  ولررري لرررب اللبرراأ واملعرر  لبرراأ 
التقرر ج لررري لصرراحبه إذا ألررذ بررره وأقرررب لرره إىل ا يفعرراىل ممرررا للررو لرره مررن اللبررراأ 
والراي  الذي دت م  به وأفي  اللباأ إىل التق ج كما أفري  إىل اعر ع واخلر ف 

وقرام عرري أيب دلر  ولبراأ علرفر  ، ق ا ا لباأ اعر ع واخلر ف( يف ق له يفعاىل )فأذا
لرب مبترأ أي وه  لباأ التق ج في  ن وه  فمري اللباأ امل احبي للس أب  اه لباأ 

-ذلرأ لرري-التق ج لس ه الع حبب من كشف ا حمررا د رايف التقر ج وإليره اإلشراحبب بق لره
بررره والرررذي ده رررر مرررن قررررااب أي لرررري يف  فرررع اممرررر أي لرررري مرررن الرررردن املت مررر  

ال صرررمج أ ررره ا رررتعاحب التقررر ج لبا رررا كمرررا ا رررتعاحب لل ررر ع واخلررر ف مرررازا ب أشررراحب إليررره 
أي ممرا يفقررا أو اجملر ع لرري يف  فسره أو لرري مرن درمره كمرا قرام -ذلرأ لرري-بق له

وإذا  لت را قررااب ال صرمج دلرى أن ،  بحا ه يف م ف  رلر )ذلأ لري ل م وأط رر( 
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لبررراأ املررر احبي للسررر أب فررراموىل يعررر  قررررااب الرفررر  كرررذلأ في ررر ن لبرراأ التقررر ج عرررري ال
مبترأ وذلأ إشاحبب إليه للعلم به واحلث دليه من الشاحبع يف دررب م افر  ومرا أحسرن 

، يفقلررمج دررراي  وإن كرران كا رريا(  ) إذا املرررا   دلرربع ثيرراع مررن التقررى، قرر م الشررادر 
يترررة اخلررر  لررر ه يف رم وإدرررراب قررر م الشررراطت ولبررراأ الرفررر  كمرررا  ررربو يف ق لررره وامل

دمرررران وقرررر  ررربو يففسرررري ق لررره يف حرررو  شرررل يف  ررر حبب ال سررراا أي دتسرررلى برررذلأ 
 امل ق م من ال عفاا العايزدن دن لباأ الزد ة يف الر يا وا أدلم

(684) 

 َوَخاِلَصٌة )َأ(ْصٌل َواَل يـَْعَلُموَن ُقْل ِلُشْعَبَة يف الثهاِن َويـُْفَتُح )َشـ(ـْمَللَ 

لبيررت يررام  لررثل  مسررا   ا ررتعم  في ررا الرفرر  والرييررمج والتررذكري وهرر  هررذا ا
، املسرررألة اموىل )لالصرررة دررر ا القيامرررة(  ،اممررر حب الررريت دسرررتري  هبرررا لفهرررا درررن القيرررر 

القرااب في ا  ا رب بني الرف  وال صمج ف ان إطلقه هلا من عري قير  ليل دلى أ ه أحبا  
-لالصرة-ن عل صرمج ف يره الرفر  أن د ر نالرف  ملن حبمز له وه   ف  وحرره فالبراق  

متعلرو عخلررب ويف احليراب معمر م رم ر ا -للذدن رم ر ا-ه  ه  وق له-لرب املبترأ الذي
أي هرر  لالصررة درر ا القيامررة للمررؤم ني يف الررر يا وجيرر ز أن د رر ن للررذدن رم رر ا لرررب 

ر يا املبترأ ولالصرة لررب بعرر لررب ويف احليراب الرر يا معمر م اموم أي ا رتقر  يف الر
للمررؤم ني وهرر  لالصررة درر ا القيامررة ولالصررة عل صررمج دلررى احلررام أي هرر  للمررؤم ني 
يف الر يا دلى ويه اخلل ص د ا القيامرة مرلف ال رافردن فرإ م وإن  ل هرا يف الرر يا 
فمررا هلررم يف اآللرررب م  ررا شرر ا وذكررر أبرر  دلرر  وي هررا كثررريب فيمررا دتعلررو برره ق لرره يف 

أ   أ ا للقت للذدن رم ر ا بطردرو ام رالة يف الرر يا الر يا قام الشيا ومع  ق له 
املسررر لة الثا يرررة )قرررام ل ررر  ، واآللررررب وإررررا شررراحبك م عرررريهم يف الرررر يا بطردرررو التبعيرررة 

القرااب في ا  ا رب بني الرييمج واخلطاب ف ران إطلقره هلرا ، فع  ول ن ه يفعلم ن( 
 ن عخلطرررراب وويرررره مررررن عررررري قيررررر  لرررريل دلررررى أ رررره أحبا  الرييررررمج لشررررعبة وحررررره والبرررراق

القراايفني ظاهر  بو هلما  ها ر وق له يف الثاين احر ز بره مرن ق لره يفعراىل )وأن يفق لر ا 
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فإ ررره عخلطررراب مرررن عرررري لرررلف فرررإن قلرررت هرررل قرررام يف ، دلرررى ا مرررا ه يفعلمررر ن( 
الثالث فإن قبر  هرذدن امل فرعني  لثرا وهر  )إن ا ه يفمرر علفحشراا أيفق لر ن دلرى 

وهررر  أد رررا عخلطررراب برررل لرررلف قلرررت أحبا  الثررراين بعرررر كلمرررة ، لمررر ن( ا مرررا ه يفع
لالصررة الرريت ذكررر اخلررلف في ررا و  حيررت  إىل اهحرر از دمررا يفقرررا لالصررة فررإن ذلررأ 
دعلررم أ ررره ه لررلف فيررره م رره يفعرررراه ولرر  كررران فيرره لرررلف لررذكره قبررر  لالصررة هرررذا 

ا د ايفيره الر هم عالمج  همه وإن كان يف بعه امل اف  دقرا حرفا دلى حررف دلرى مر
ول ن ام   ما ذكر ه و هري ما فعله ه ا ما يفة يف   حبب د  ع من ق له وذا  ه  
الثاين دع  لف       بعر جنع  وه   لث إن فممت إليه رلر قب  جنع  دلى ما 
 يأة يف م فعه إن شاا ا يفعاىل والرلي  دلى أ ه دراد  يفريفيمج احلروف وه حيتا  

السابو ق له يف   حبب املؤم ني  رلهتم شراف أحبا  الريت بعرر أمرا هتم  إىل أن حي ز دن
م ررا  رربقت ذكررر أمررا هتم ، و  حيرر ز دررن ق لرره )الررذدن هررم يف  ررلهتم لاشررع ن( 

وهذه م اف  حس ة لطيفة حيتا  من دروا ف م هذا ال هم أن د هر في را واو أ ره قرام 
، إىل ذكرررر  ن وه  لرررث  ولالصرررة أ ررر  وشرررعبة دعلمررر ن بعرررر ول رررن ه ملرررا احترررا 

التلررر  في رررا يف م فرررعني أحرررريتا ، املسررر لة الثالثرررة )ه دفرررت  هلرررم أبررر اب السرررماا( 
املرررذك حب يف هرررذا البيرررت وهررر  الترررذكري والتأ يرررث وكررران إطرررلق ال ررراظم يف ق لررره ودفرررت  
هلل  ليل دلى أ ه أحبا  الترذكري حلمرزب وال سرا   وويره القرراايفني ظراهر من أت يرث 

 ليع لقيق  وقر وق  الفص  بني الفع  وبي  ا ب ذكر امل ف  الثاين فقام امب اب

(685) 

َوَخفِِْف )َشـ(ـَفا )ُحـ(ـْكماً َوماَ اْلَواَو دَْع )َكفى( َوَحْيُث نـََعْم ِِبْلَكْسِر يف اْلَعْْيِ 
 )ُر(تِِلَ 

و  د افق مررا يف -دفررت  هلررم-أي وافررو أبرر  دمرررو وإررزب وال سررا   دلررى يفيرر 
تذكري فصاحب في ا ثل  قرااا  التذكري م  التخفي  والتأ يث م  التخفي  وقرااب ال
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الباقني التأ يث م  التشردر فالتخفي  من فت  والتشردر من فت  وقر يفقرا  هرييتا 
وق له وما ال او  ع الر او عل صرمج مفعر م  ع أي ايفرر  الر او أ رقط ا مرن ق لره يفعراىل 

امر كررذلأ من الرر او   يفر ررم يف مصررح  الشرراا قرأهررا ابررن درر، )ومررا ك ررا ل  تررري( 
والباق ن عل او في ما دلى ما حب رم ، وه   هري قراايفه يف   حبب البقرب )قال ا ايذ ا( 

يف مصرراحف م وويرره إثبررا  الرر او فا رررب العطرر  و ررق ط ا اه ررت  اف أو اه ررتري اا 
ا قبل ررا فررأع  د  ررا وإليرره اإلشرراحبب بق لرره كفررى قررام أبرر  دلرر  كررأن اعملررة ملتبسررة  رر

القيرراأ برره دررن حرررف العطرر  قررام ومثرر  ذلررأ ق لرره يفعرراىل ) رريق ل ن ثلثررة حبابع ررم  
فا رررتري  درررن احلررررف العررراط  علتبررراأ إحررررج اعملترررني عملررررج و عرررم ، كلرررب م( 

بفت  العني وكسرها لريتان وه  حرف مستعم  كحبب درب وكحبب يفصردقا وق له وحيرث 
 لقررن ففيه هذا اخللف وا أدلم عم أي وحيث هذا اللف  م ي   يف ا

(686) 

 َوَأْن َلْعَنُة التهْخِفيِف َوالرهْفُع )نَـ(ـصُُّه )مَساَ ( َما َخَل اْلبَـزِِي َويف النُّوِر )أُ(وِصلَ 

-لع ررة-ويفيفرره يف  رر ن أن والرفرر  يف رلررر، دردررر )أن لع ررة ا دلررى الهرراملني( 
بعررررها عهبتررررا واخلررررب وأفرررمر بعرررر أن م ررره إذا لففرررت أن بطررر  دمل رررا واحبيففررر  مرررا 

فمري الشأن وقرأ  ف  وحرره  ثر  هرذا يف  ر حبب ال ر حب يف ق لره  ربحا ه )أن لع رة ا 
دلرى مرا  ريأة ، وكرذلأ دقررأ أد را )أن ع رمج ا( ، دليه إن كران مرن ال راذبني( 

ا دلرى يف م ا ه وقرااب الباقني ظاهرب يف امل اف  الثلثة بتشردر أن و صمج مرا بعرره
 أ ه ا  ا وأ  ن ايا البزي ولفف ا فروحبب وا أدلم

(687) 

 َويـُْغِشي ِِباَ َوالرهْعد ثـَقهَل )ُصْحَبٌة( َوَوالشهْمُس َمْع َعْطِف الثهلَثَِة َكمهلَ 

هبرررذه السررر حبب وعلردرررر التخفيررر  في رررا والتشرررردر ، دردرررر )دريشرررى الليررر  ال  ررراحب( 
و رررررزم وأمرررررا )والشرررررمع والقمرررررر وال  ررررر ا لريتررررران ودقرررررام أعشرررررى وعشررررر  مثررررر  ا رررررزم 
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فقر ت امحببعة علرف  وال صمج أما الرف  فعلى اهبتراا واخلرب مسخرا  ، مسخرا ( 
وأمررا ال صررمج فعلررى يفقررردر وللررو الشررمع والقمررر وال  رر ا مسررخرا  في رر ن  صررمج 
مسرررخرا  دلرررى احلرررام أو د ررر ن دلرررى إفرررماحب يعررر  في ررر ن مسرررخرا  مفعررر ه بررره 

او العطر  الفا رلة دلرى واو الرتلوب وأطلرو لفر  الشرمع أ لل و -والشمع-فق له
والقمرررر -و  دقيرررر حركت رررا لررريعلم أ رررا حبفررر  ب قرررام مررر  دطررر  الثلثرررة دعررر  علثلثرررة

لريع -مسرخرا -وهذه الثلثة م  ا اث ان معط فران و لرث وهر -وال   ا مسخرا 
مر   معط فا ل  ه يف حيز ما دط  فأدطاه ح مه فل ذا قام م  دطر  الثلثرة أي

الثلثة املتصفة علعط  ف   من عب  حو دمامة أي دمامة م   فة ع را  رحو 
أي ذا   حو  ع  علية ف ذا هذه الثلثة م   فة ع ا ذا  دطر  أي معط فرة 
وق له كم  الرف  يف امحببعة والفاد  ه  القاحبيا أو هذا اللف  من الت مي  فيه كما 

  بو يف لاطمج

(688) 

  َمْعُه يف اأَلِخريَْيِن َحْفُصُهْم َوُنْشراً ُسُكوُن الضهمِِ يف اْلُكلِِ )َذ(لِِلَ َويف النهْحلِ 

ال  رر ا -معرره أي مرر  ابررن دررامر يف حبفرر  املررريدن حفررص أي وافقرره دلررى حبفرر 
يف ال حررر  وه -والشررمع والقمررر-يف  رر حبب ال حرر  و  د افقرره دلرررى حبفرر  -مسررخرا 

 هررر وذلررأ أ ررا ه يلرر  مررن يفقررردردن وكليتررا دلررى حبفرر  امحببعررة ه ررا يف دبرراحبب ال رراظم 
مشرر   أحررريتا أن د رر ن يفقررردر ال ررلا حفررص وابررن دررامر دلررى الرفرر  يف املررريدن 
يف ال حررر  ف رررذا  رررحي  ول رررن ه دبقرررى يف  همررره  هلرررة دلرررى أن ابرررن درررامر درفررر  
امولرررني يف ال حررر  من لفهررره يف البيرررت اموم   يف  في رررا ممرررا دررررم دلرررى امل فرررعني 

يف هذا البيت   دت اوم ه املريدن والتقردر الثاين أن د  ن يف ال ح  متعلقا  ولفهه
علبيرررت اموم كأ ررره قرررام برفررر  هرررذه امحببعرررة ه رررا ويف ال حررر  ب ابتررررأ وقرررام معررره يف 
املررريدن حفررص وهررذا وإن كرران حمصررل لعمرر ا حبفرر  امحببعررة يف امل فررعني هبررن دررامر 

ا   د افقره ه دلرى حبفرر  املرريدن يف ال حرر  فرل دبقرى يف اللفرر   هلرة دلرى أن حفصرر
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فقررن برر  دبقررى ظرراهر ال ررلا أن حفصررا م فقررة دلررى حبفرر  املررريدن يف امل فررعني فلرر  
قام ويف ال ح  حفص معه ب يف املريدن  شرا إىل رلر البيت هيف ر  املعر  بق لره 
ب لرهلتررره دلرررى يصررريص م افقرررة حفرررص ممرررا يف ال حررر  فقرررن والرررذي يف ال حررر  هررر  

فرفررر  امحببعرررة ،  رررخر ل رررم الليررر  وال  ررراحب والشرررمع والقمرررر وال  ررر ا مسرررخرا ( )و 
ظرراهر دلررى مررا  رربو وحبفرر  املررريدن دلررى اهبتررراا واخلرررب والشررمع والقمررر  صررب ما 
دلررى مررا يف يرره برره  صررمج امحببعررة وذلررأ بفعرر  م ررمر وهرر  وللررو الشررمع أو وفعرر  

 رى أو دقرررحب هررذا الشرمع ومررا بعرريتا في رر ن مسرخرا  حرراه أو مفعرر ه بره كمررا م
الفع  قب  وال   ا ود  ن الشمع والقمر معطر فني دلرى اللير  وال  راحب وإررا    قر  
ذلرررأ يف وال  ررر ا مسرررخرا  من الفعررر  ال ا رررمج هررر  و رررخر فيصرررري املعررر  و رررخر 
ال  ر ا مسررخرا  وهررذا عررري مسررتقيم وجيرر ز أن د رر ن املعرر  و ررتعلم هررذه امشررياا يف 

ه أو د ررر ن مسرررخرا   عررر  يفسرررخريا  في ررر ن حرررام ك  رررا مسرررخرا  ملرررا للقرررن لررر
مصرررررحبا أي  رررررخرها أ  ادرررررا مرررررن التسرررررخري كق لرررره  ررررررحه مسررررررحا ووقررررر  يف يففسرررررري 
ال احررري للرر  يف  قرر  قرررااب حفررص يف ال حرر  فقررام وقرررأ حفررص مسررخرا  علرفرر  
وحرها ويعل ا لرب مبترإ حمذوف كأ ه قام ه  مسخرا  وأما  شرا من ق له يفعاىل 

وحيث شاا فأ  ن شي ا مرل م ذلل ومع  ذلأ ، رايح  شرا( )وه  الذي در   ال
 رر   وقرررب وق لرره و رر  ن ال ررم مبترررأ  ن وقامررت املرر  والررلا يف ال لمررة مقرراا 

 ال مري العا ر دلى املبترإ اموم أي يف كله أي يف اي  م افعه ب قام

(689) 

  ِِبْلَباِء نـُْقطٌَة اْسَفلَ َويف النُّوِن فـَْتُح الضمِِ )َشـ(ـاٍف َوَعاِصٌم َروى نُونَهُ 

قررررأ إرررزب وال سرررا   بفرررت  ال ررر ن و ررر  ن الشرررني دلرررى أ رررا مصررررحب يف م فررر  
احلرررام أو مؤكررررا أي ذا   شرررر أو  شررررها أي حنيي رررا ف شرررر   شررررا أي حييرررت مرررن 
أ شررر ا املرر يفى ف شرررها وأقرراا ق لرره در رر  الرررد  مقرراا د شرررها قررام أبرر  زدررر أ شررر ا 

ا بعث ا وقرااب  ف  وابن كثري وأيب دمرو  شرا ب م ال  ن والشني ار  الرد  إ شاحبا إذ
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 ش حب أو  شر وه  الرد  احلية وقرااب ابن دامر دلى يفي  هذه القرااب ب رم ال ر ن 
بشرررا ببرراا م ررم مة وإ رر ان الشررني ارر  بشررري مررن -وإ رر ان الشررني وقرررااب دا ررم

ر والرإة وقر م ى إدراب لف  أي يفبشر عملط، ق له يفعاىل )در   الرايح مبشرا ( 
لقطة أ فل يف   حبب البقرب أي هلرا لقطرة أ رفل ا قيررها برذلأ ل فرا مرن التصرحي  

 وا أدلم

(690) 

 َورَا ِمْن ِإلٍه َغرْيُُه َخْفُض رَْفِعِه ِبُكلٍِ )َر(َسا َواخلِْفُّ أُْبِلُغُكْم )َحـ(ـلَ 

ه أي وحباا هرذا اللفر  يف م ف  لفه إبفافة حباا إلير-من له عري-مم ع ق له
حيث ايا لفه حبفع ا حب ا أي ثبرت وويره اخلفره أ ره  رفة إىل لفهرا والرفر   رفة 
لرره معرر  من التقررردر مررا ل ررم إلرره عررريه ومررن زا ررر وأبلررغ وبلررغ لريترران كأعشررى وعشررى 
والقرررااب هبمررا ه ررا يف م فررعني ويف امحقرراف فقرر م ال رراظم واخلرر  مبترررأ ولرررب حررل 

م رره مصرررحب كأ رره قررام ويفيرر  أبلري ررم حررل فأقرراا اخلرر   وأبلري ررم م صرر ب عملبترررأ
مقرراا التخفيرر  فلمررا أ لرر  دليرره ها التعردرر   صررمج امل رراف إليرره مفعرر ه برره وكرران 
التخفيررر  م رررافا إىل املفعررر م كمرررا يفقررر م فررررب زدرررر حسرررن ب يفقررر م ال ررررب زدرررر 

وام ر  درن ، (  )كرحب  فلم أ    دن ال ررب مسرمعا، أحسن وم ه ق م الشادر 
 مسم  وا أدلمفرب 

(691) 

 َمَع أْحَقاِفهاَ َواْلَواُو ِزْد بـَْعَد ُمْفِسِديَن )ُكـ(ـْفؤاً َوِِبإِلْخَباِر ِإنهُكُمو )َعـ(ـلَ 

واهلرراا دا رررب ، أي مرر  كلمررة أحقاف ررا وهرر  )وأبلري ررم مررا أحب ررلت برره ول رر ( 
عراىل يف قصرة دلى   حب القررن ليعلم هبا ب قام ز  واوا بعر ق له مفسردن دردر ق له يف

حب ررررت الرررر او يف مصررررح  ، )وقررررام املرررر ( - رررراح )وه يفعثرررر ا يف امحب  مفسررررردن(
الشرراا  ون عررريه فقرأهررا ابررن دررامر كررذلأ وحررذف ا البرراق ن كمررا أ رره حررذف واو )ومررا  
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وأثبت رررا البررراق ن وكفررررا حرررام مرررن فادررر  ز  أو مرررن الررر او أي إثباهترررا ، ك رررا ل  ترررري( 
احرررر ق لررره وعإللبررراحب متعلرررو بعرررل أي أ ررر  م درررل م رررايفا حلرررذف ا إذ املعررر  في مرررا و 

ألررب ، واحبيفف  بقراايفه دلى اخلررب أي هبمرزب واحررب يف ق لره )أ ر  م لترأيف ن الفاحشرة( 
أ م  ا كا  ا دليه يف بيخا هلم وقرأه الباق ن بزاي ب يتزب اه تف اا الذي  ع  اإل  راحب 

 اهلمرزيفني ويفرر  املرر والرذي قررأ وهم دلى أ  هلم يف حتقيو الثا يرة ويفسر يل ا واملرر برني
فإن قلت من أدن دتعني أن ، عإللباحب حفص و ف  وقر حبمز له يف أوم البيت اآلة 

اه رررتف اا فرررر اإللبررراحب حرررأ يفعلرررم م ررره قررررااب البررراقني وإررررا يترررا قسرررمان مرررن أقسررراا 
قلررت قررر  طررو بلفرر  اه ررتف اا يف ، ال ررلا واممررر وال  رر  والتمرر  وال يرر  كررذلأ 

أ رر  م دررل فررأع  دررن أحررر ال ررردن اإللبرراحب وكررأن قررام دقرررأ هررذا اللفرر  دلررى  ق لرره
اخلرب فيعلم أن قرااب الباقني هبذا اللف  وجي ز أن د رحب  ذلأ حتت اإلثبا  واحلرذف 

 فاإللباحب حذف هلمزب اه تف اا وفر إثباهتا وا أدلم

(692) 

 ِمَن اإلْسَكاَن َحْرِميُّه َكل( أال) َأاَل وَعَلى اَِلْرِميُّ إنه لََنا ُهَنا َوَأْو أَ 

أه مررن يفتمررة حبمررز مررا  رربو ودلررى يف ق لرره ودلررى احلرمرر  فعرر  مررا  احبيففرر  برره 
عإللبرراحب قررر ، احلرمرر  وأه حرررف يف بيرره ألرررب بعررر عن قرررااب احلرررمني )إن ل ررا ميرررا( 

دلمررت ولرر  كرران دلررى حرررف يررر ل رران لرره معرر  مسررتقيم أد ررا أي دلررى احلرررميني 
عإللبرراحب والرر او يف ودلررى للفصرر  والعررني حبمررز حفررص من الرر او زا رررب -اإن ل رر-قرررااب

دلرررى ال لمرررة ف أ ررره قرررام وحفرررص مرررلف العرررني يف ق لررره ودرررى  فرررر فإ رررا مت  رررطة 
و رريأة هلررذا  هررا ر وكررم  ررحبة اي كرراف و ون د ررا  دررم وح ررم  ررحاب قصررر يتررزب 

مررن الررذي يف  يرراا  وقررر  رربو يف شرررح اخلطبررة ال ررلا دلررى هررذا وق لرره ه ررا احرر ازا
ففر  ، الشرعراا فإ ره عه رتف اا ايففاقرا كقررااب البراقني ه را وأمرا )أو أمرن أهر  القررج( 

واوه اإل رر ان والفررت  فاإل رر ان دلررى أ ررا حرررف أو أي أفررأم  ا هررذا أو هررذا وقرررااب 
اعمادرررة دلرررى أ رررا واو العطررر   للرررت دلي رررا يترررزب اه رررتف اا وهررر  ا رررتف اا  عررر  
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مبترأ  ن والعا ر إىل اموم حمذوف أي اإل  ان فيره و معر    ال ف  وق له اإل  ان
 كل حف  وحرأ وا أدلم

(693) 

 )َعَليه َعَلى َخصُّوا َويف َساِحٍر ِِبَا َويُوُنَس َسحهار َشَفا وَتَسْلَسلَ 

فقررااب ، أي لص ا دل  م ف  دلرى يف ق لره يفعراىل )حقيرو دلرى أن ه أقر م( 
 م احلررو وأن ه أقرر م دلررى ا عررريه ودلررى ر قرررااب  فرر  وافررحة أي وايررمج دلررى قرر

اعمادررة متعلقررة بر رر م وحقيررو  ررفته أي أين حب رر م دلررى هررذه الصررفة وهرر  أين ه 
أقر م إه احلررو وحقيررو  عر  حررو أي أ  حب رر م حقيقررة وحب راليت م  رر فة بقرر م احلررو 
قررام ابررن مقسررم حقيررو مررن  عررت الر رر م أي حب رر م حقيررو مررن حبب العرراملني أحب ررلت 

لى أن ه أق م دلرى ا إه احلرو وهرذا معر   رحي  وافر  وعفر  أكثرر املفسرردن د
مررن أحبعب اللريررة دررن يفعلررو حرررف دلررى بر رر م و  خيطررر هلررم يفعلقرره إه بق لرره حقيررو 
فقام املفن والفراا دلرى  عر  البراا أي حقيرو عن ه أقر م إه احلرو كمرا يراا  

ويفبع مرا امكثررون دلرى ذلرأ وذكرر ،  الباا  عر  دلرى يف )وه يفقعرروا ب ر   رراض(
أحرررها أن د رر ن مررن املقلرر ب ه مررن اإللبرراأ كق لرره ، الزخمشررري أحببعررة أويرره ألررر 

ومع راه ويفشرق  ال رياطرب علرمراح دعر  فت ر ن ، (  )ويفشق  الرمراح عل رياطرب احلمرر
 ع  قررااب  فر  أي قر م احلرو حقيرو دلرى فقلرمج اللفر  فصراحب أ  حقيرو دلرى قر م 

والثاين أن ما لزمأ فقر لزمته فلمرا كران قر م احلرو حقيقرا دليره كران هر  ، ام احلو ق
والثالررث أن يف ررمن حقيررو معرر  حررردص كمررا ، حقيقررا دلررى قرر م احلررو أي هزمررا لرره 

)إذا يفريررر  احلمررراا الررر حبق ، فرررمن هي ررر  معررر  ذكررررين يف بيرررت ال تررراب دعررر  ق لررره 
م ررره ا رررتعمله  عررر   ولررر  يفريربرررت د  رررا أا دمررراحب(  صرررمج أا دمررراحب د ي ررر  هي ررر 
يف و ر   فسره علصررق أي أ   دليره السرلاقام والرابر  أن دريررق م  رى ، ذكرين 

حقيو دلى ق م احلو أي وايمج دلى أن أك ن أ  قا له والقا م بره وكر  هرذه وير ه 
متعسرررفة ولررريع املعررر  إه دلرررى مرررا ذكريفررره أوه وقررررااب إرررزب وال سرررا   )يفيفررر   ب ررر  
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وكرررذا يف دررر  ع )وقرررام فردررر ن ا تررر ين ب ررر  -ب ررر   ررراحر-ق نوالبرررا،  رررحَّاحب دلررريم( 
وه للف يف الذي يف الشعراا أ ه  رحاحب علر  بعرر احلراا كمرا قررأ ،  احر دليم( 

إررزب وال سررا   يف امدررراف ودرر  ع و رراحر و ررحاحب مثرر  دررا  ودررلا ويف التشررردر 
مبالريررررة ويفقررررردر  هررررم البيررررت و ررررحاحب شررررفا يف م فرررر   رررراحر يف امدررررراف ودرررر  ع 
واملتسلسرر  املرراا الررذي جيررري يف احللررو  ررا ريا  رر   الرررل م فيرره دشررري إىل امليرر  إليرره 

 مل افقته لف  ما أا  دليه يف الشعراا

(694) 

 َويف اْلُكلِِ تـَْلَقْف ِخفُّ َحْفٍص َوُضمه يف َسنَـْقُتُل َواْكِسْر َضمهُه ُمتَـثـَقِِلَ 

ة يف البقررررب د رررر ذكرررر لفرر  يف هرررذا البيرررت بقرررااب حفرررص ولفررر  بقررررااب اعمادرر
كر  البررزج ودررروي ثررل  يف يفلقرر  والتخفيرر  والتشررردر يف القرراف ودلررزا التخفيرر  
 رر  ن الررلا والتشررردر فتح ررا و  د برره دليرره للعلررم برره مررن لفهرره وقررر  رربو لرره  هررا ر 
وق لرره ويف ال رر  دعرر  ه ررا يفلقرر  ويف طرره والشررعراا فقرررااب حفررص مررن لقرر  دلقرر   

ني أ ررل ا يفتلقرر  فحررذفت الترراا الثا يررة يفيفررا كق لرره يفعرراىل كعلررم دعلررم وقرررااب البرراق
ويفقررردر الرر هم ويفلقرر  خمفرر  حفررص يف ال رر  وأمررا ، )يف ررزم املل  ررة والررروح في ررا( 

فال م يف ال  ن وكسر ال رم مر  التشرردر يف التراا ومترثقل حرام ، )  قت  أب ااهم( 
 ذلأ فقاممن امل س حب وه  ال م الذي  ع  امل م ا ب متم ال لا يف 

(695) 

َوَحـــرِِْك )َذ(َكـــا )ُحـ(ـــــْسٍن َويف يـَْقتُـلُـــوَن )ُخـ(ـــــْذ َمعـــاً يـَْعِرُشــــوَن اْلَكْســـُر ُضــــمه 
 )َكـ(ـِذي )ِصـ(ـلَ 

أي حرررر  القررراف علفرررت  فيصرررري مسرررتقب  قتررر  بتشرررردر التررراا والقررررااب املررررج 
ا ب رررم مسرررتقب  قتررر  بتخفيررر  التررراا ويترررا ظررراهركن ويف التشرررردر معررر  الت ثرررري وذكررر

الررذام واملررر ا ررم الشررمع وقصررره فررروحبب أي هرر  ذكررا حسررن دعرر  القرررااب أي حررر  
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مشرررب ا هرررع حسرررن ب قرررام ويف دقتلررر ن لرررذ أي فيررره  رررا قيرررر بررره يف  ررر قت  دعررر  
  خيففه عري  ف  وأما   قت  فخففه  ف  وابرن كثرري ب قرام معرا ، )دقتل ن أب ااكم( 

وكسرها لريتان وق له كذج  ل أي كصاحمج دعرش ن دع  ه ا ويف ال ح  فم الراا 
 ل والصلا عملر ذكا ال احب علقصر وا تعاحبها وذلأ دستعاحب للتعبري بره درن الرذكاا 

 املمرو  وه  الفط ة أي فم ال سر فيه مشب ا ذلأ وا أدلم

(696) 

 وِن )ُكـ(ـفِِلَ َويف يـَْعُكُفوَن الضهمُّ ُيْكَسُر )َشـ(ـاِفياً َوَأْْنى ِبَْذِف اْلَياِء َوالنُّ 

-فررررم ال رررراف وكسرررررها لريترررران وقرررررأ ابررررن دررررامر )وإذ أجنرررراكم مررررن رم فردرررر ن(
 أجني اكم( وكليتا ظاهر-)والباق ن

(697) 

لَ   َودَكهاَء اَل تـَْنوِيَن َواْمُدْدُه َهاِمزاً )َشـ(ـَفا َوَعِن اْلُكويفِِ يف اْلَكْهِف ُوصِِ

الركرررة أي يعلررره كرررذلأ دعررر  اعبررر  الرررركاا عملرررر الرابيرررة ال اشررررب مرررن امحب  ك
ه  ا والسر يف ال    أو يعله أحبفا مست دة وم ه  قة  كاا للمست دة الس اا و كا 
علقصررر والت رر دن يف قرررااب اعمادررة مصرررحب  عرر  مرررك كا أو م ررركا أي م رررقا واملعرر  
 كه  كا مث  قعر يل  ا ومرف ع و ل فمري دا ر دلى  كا املمرو  عري ال  ن أي 

 و   إلي ا  قله دن ال  فيني يف حرف ال    وا أدلم

(698) 

 َومَجُْع رَسااَلِت )َحـ(ـَمْتُه )ُذ(ُكورُُه َويف الرُّْشِد َحرِِْك َوافْـَتِح الضهمه )ُشـ(ـْلُشلَ 

وقررر  رربو ال ررلا يف ، دردرر ق لرره يفعرراىل )إين ا ررطفيتأ دلررى ال راأ بر رراهة( 
ا رررب وام عرراا وذكرر حبه  عرر   رري فه دشررري بررذلأ إىل إفرررا  حب ررالة واع ررا يف  رر حبب امل

ح رر  القرررااب ودرالررة مررن  قل ررا والرشررر والرشررر لريترران كالبخرر  والبخرر  وقيرر  الرشررر 
ودلرى -فرإن ر سرتم مر  م حبشررا-عل م الصلح وعلفت  الردن وهلذا أار  دلرى فرم
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يف  أي حررر  الشررني علفررت  وافررت  فررم الرررراا-فمررن أ ررلم فأول ررأ حتررروا حبشررررا-فررت 
 حام لفته

(699) 

 َويف اْلَكْهِف )ُحـ(ْسَناُه َوَضمُّ ُحِليِِِهْم َبَكْسٍر )َشـ(ـَفا َواٍف َوااِلتْـَباُع ُذو ُحلَ 

دلرى أن يفعلمرن -أي وفت  الرذي يف ال  ر  أبر  دمررو وحرره وهر  ق لره يفعراىل
وفررمه البرراق ن وقبرر  هررذا احلرررف يف ال  رر  م فررعان ه لررلف -ممررا دلمررت حبشرررا

وق  دسى أن د ردن حبيب مقرب من هذا -وهين ل ا من أمر  حبشرا-ويتا يف فتح ما
وأمرا ويره -أحررا-در ا-د با-وذلأ مل از ة حباوأ اآلي قبل ما وبعريتا حن -حبشرا

فرشررررا عل رررم - رررربا-وبعرررره-دلمرررا-اإل ررر ان يف الثالرررث املختلررر  فيررره فررر ن قبلررره
هررر  واقررر  يف ق رررية  واإل ررر ان د افقررره فرررايففو أن اللفررر  املختلررر  فيررره يف الصررر حبيفني

م  ى دليه السلا ولع  ال اظم أشاحب بق له حس اه إىل حسن القراايفني وه  مصررحب 
دلى فعلى كحس  أو ه  يفث ية حسرن أي حسر ا هرذا اللفر  وحسر اه قررااكه وحلرى 
ا  حلى ام ر  فرم احلراا ومرن كسررها أيفبع را كسررب الرلا فل رذا قرام واهيفبراع ذو 

أي اإليفبراع معرروف يف لريرة العررب مستحسرن د ررهم ولريع حل يفعليل هلذه القررااب 
ق له ذو حل برمز فإن حبمز قرااب ال سر يف ق له شفا واهيفبراع هر  ب سرر احلراا وهر  
د هم أ ه حبمز لقرااب ألرج يف ع يا الررأي فلر  كران حذفره وقيرر م فر  اخلرلف يف 

م احلرراا ب سررر ل رر )ويف  لررث يف ال  رر  حررز وحلرري م، ال  رر  كرران أوىل فيقرر م 
 وا أدلم، اهيفباع هلل( 

(700) 

 َوَخاَطَب يـَْرمَحَْنا َويـَْغِفْر لََنا )َشـ(ـذاً َوَِب رَبـهَنا رَْفٌع ِلَغرْيَِِهَا اْْنَلَ 

أي مشررب ا شررذا أو ذا شررذا وهرر  العرر   م مررا قررراا دلررى اخلطرراب و صرربا حبب ررا 
فعلررني إىل حبب را فل ررذا دلرى حرذف حرررف ال رراا وقرررااب البراقني دلرى الرييررمج وإ ر ا  ال
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 حبف  دلى الفادلية

(701) 

 َوِميَم اْبَن ُأمه اْكِسْر َمًعا )ُكْفَؤ( )ُصْحَبٍة( َوآَصاَرُهْم ِِبْْلَْمِع َواْلَمدِِ )ُكـ(ـلِِلَ 

معررا دعرر  ه ررا و  طرره وفررت  املرريم وكسرررها لريترران وإفرررا  اإل ررر واعرره م ررت 
حرام مرن فادر  اكسرر أو مفع لره وقرر  ها ره وه  الثق  من الت رالي  وعريهرا وكفرؤا 

 م ى يف ال ساا مع  كلل

(702) 

 َخِطيَئاُتُكْم َوْحَدُه َعْنُه َورَفْـُعُه )َكـ(ـَما )َأ(لهُفوا َواْلضهِمرُي ِِبْلَكْسِر َعدهالَ 

د ه أي دن ابن درامر وحبفر  التراا لره ول راف  م مرا قرراا دريفرر إب ر ا  الفعر  إىل 
 م هبررن درررامر ولطي ررايف م ل ررراف  وإرررا كسرررر البرراق ن التررراا املفعرر م فلرررزا حبفرر  لطي رررت

م رررررم دقرررررراون  ريفرررررر إب ررررر ا  الفعررررر  إىل الفادررررر  -لطي رررررايف م-دلمرررررة لل صرررررمج يف
فخطي رررايف م مفع لررره وأبررر  دمررررو قررررأ لطرررااي دلرررى اررر  الت سرررري فم فرررع ما  صرررمج 

 ومع  ألف ا أاع ا

(703) 

 َمْعِذرًَة رَْفٌع ِسوى َحْفِصهْم َتلَ َولِكْن َخطَااَي )َحـ(ـجه ِفيَها َونُوِحَها وَ 

دلرررى وزن مطرررااي -لطرررااي-أي وقررررأ أبررر  دمررررو يف هرررذه السررر حبب ويف  ررر حبب  ررر ح
-ممررا لطي رراهتم-وقرررأ البرراق ن  مرر  السررلمة، والررذي يف  رر ح )ممررا لطرراايهم أعرقرر ا( 

وهرر  مشرر   إذ لقا رر  أن دقرر م مررن أدررن دعلررم ذلررأ فلعرر  البرراقني قررراوا عإلفرررا  أو 
م  م  السلمة وبع  م عإلفرا  كما قراوا يف امدراف فل  أ ه قام بعرر ق لره بع  

والريري عل سر دره ك  ح لطااي في ما ح  وحرره أي كحررف  ر ح وأبر  دمررو قررأ 
في ما أي يف امدراف و ر ح لطرااي   دبرو مشر ل ولعلره ايترزأ درن ذلرأ بق لره أوه 

قرررأه أبرر  دمرررو ه ررا ويف  رر ح لطررااي لطي ررايف م وحررره د رره ف أ رره قررام وهررذا اللفرر  
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فررإن قلررت هررل قررام ، فبقرر  البرراق ن يف السرر حبيفني دلررى مررا لفرر  برره وهرر  لطي ررايف م 
قلرررت هرررذه العبررراحبب ييررررب يف ، والريرررري عخلفررره أو ععرررر م رررا حركرررة إدرررراب ه ب ررراا 

حرف   ح م ه مروحب وأما الذي يف امدراف فم ص ب ودلمة  صبه ال سرب فعرم 
ف رر  ، وأمررا )معررذحبب إىل حبب ررم( ، ل سررر م رره دشررم  امل فررعني وا أدلررم إىل لفرر  ا

علرفرر  لرررب مبترررإ حمرررذوف وعل صررمج مصرررحب أو مفعرر م لررره وقررام  رريب ده بعررر ق لررره 
فقالت ح ان ما أيفى بأ ه  ا ومثله يف أ ه دلى اهبتراا وليع دلى فع  ق له يفعاىل 

ترررذاحبا مسرررتأ فا مرررن أمرررر ليسررر ا دليررره )قرررال ا معرررذحبب إىل حبب رررم(   دردرررروا أن دعترررذحبوا اد
قرام -أي م دهت را معرذحبب إىل حبب رم-معرذحبب-فقرال ا-  يفعهر ن ق مرا-ول   م قير  هلرم

 ول  قام حبي  لري  معذحبب إىل ا وإليأ من كذا وكذا ل صمج وا أدلم

(704) 

 َعوهالَ َوبِيٍس بَِياٍء )َأ(مه َواَْلَْمُز )َكـ(ـْهُفُه َوِمْثَل رَئِيس َغرْيُ هَذْيِن 

ومعررر  أا قصرررر فقررررأه  فررر  بتسررر ي  قررررااب ابرررن درررامر ، أحبا  )بعرررذاب ب ررريع( 
وقرااب ابن درامر هبمرزب  راك ة حمققرة مرن بر ع كحررحب كمرا دقرام كبرر يف كبرر وقررااب 
عرييترررا دلرررى وزن فعيررر  ظررراهرب وال ررر   رررفة درررذاب ومع ررراه الشررررب مرررن قررر هلم برررؤأ 

ب ريع مثر  درذاب شرردر وجير ز أن الري  دبؤأ ع ا إذا كان شرردر البرأأ فعرذاب 
د  ن و فا عملصرحب من البأ اا دقام ب ع دبأأ بؤ ا وب سا وع ا وقام أب  دلر  
يف قرااب  ف  بيع ف ع  ب ع الذي ه  فع  ا ا ف    به مث  إن ا د  رى درن 

وق له د م ليع برمز م ه  رح علقاحبيا يف ق له عري هذدن ود ه لررب ، قي  وقام 
 أي د م دليه أي دلى مث  حب يع فقرأ به وا أدلم عري هذدن

(705) 

َئٍس اْسِكْن َبْْيَ فـَْتَحْْيِ )َصـ(ـاِدقاً ِبُْلٍف َوَخفِِْف َُيِْسُكوَن )َصـ(ـَفا ِوالَ   َوبـَيـْ

ألفى يتزب ا  ن دلى يف  دن ب يع فا فت  وحذفت اهلمزب أي أ  ن اليراا برني 
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يرراا بررني فتحتررني كررأن اموىل لرر ل دقرررأ هبمررزب فررت  البرراا وفررت  اهلمررزب ولرر  قررام وبرريع ال
 اك ة بني الباا واليراا دلرى وزن فعير  وكران دسرتفا   ر  ن اليراا مرن لفهره عحلررف 
أي قرررأه أبرر  ب ررر دلررى وزن فيعرر  وهرر   ررفة أد ررا ك رريريم وال يرره اآللررر ميب ب ررر 
مثرر  اعمادررة ف ررم ذلررأ مررن ق لرره عررري هررذدن وأمسررأ ومسررأ لريترران و ررفا علت رر دن 

ق اي ووها متابعة وه  متييز مرن مع راه أي قر اي متابعتره أو حرام بعرر حرام أي ذا  أي
متابعة وجي ز أن د  ن  فا بل يف  دن فعل مافيا ويف وه ال ي ران وجير ز أن د ر ن 
 فا بل يف  دن م افا إىل وه أي ق ي متابعته وجير ز أن د ر ن مقصر حبا مرن املمررو  

 وا أدلم

(706) 

ِت َمْع فـَْتِح ََتئِِه َويف الطُّوِر يف الثهاِن )ظَـ(ـِهرٌي ََتَمهلَ َويـَْقُصُر ذُ   رِِايه

قصرره ال  فير ن وابرن  ، دردر )وإذ ألذ حببأ من ب  ر ا مرن ظ ر حبهم ذحبايهترم( 
كثررري أي حررذف ا ألفرره فصرراحب مفررر ا بعررر أن كرران اعررا فلررزا فررت  اليرراا م رره مفعرر م برره 

اقني ععم  من ال سرر هر  دلمرة ال صرمج يف ار  وإرا كا ت م س حبب يف قرااب الب
املؤ ث السا  وقام فت  ك ه و  دق   صمج ملا  بو يفقردره يف حب الته يف  ر حبب املا ررب 

اخلررررلف يف امل فررررعني واحررررر وكلتررررا ، والثرررراين يف الطرررر حب هرررر  )أحلق ررررا هبررررم ذحبايهتررررم( 
 القراايفني ظاهرب ب قام

(707) 

ـــُع َأوهِل الطُّـــوِر ِلْلَبْصـــِري َوِِبْلَمـــدِِ )َكـ(ــــْم  َواَيِســـَْي )ُد(ْم )غُـ(ــــْصناً  َوُيْكَســـُر رَْف
 )َحـ(ـلَ 

ومعر   ا ، زا  مع م أب  دمرو يف إفرا  الذي يف دع وهر  )أ  إل را ذحبدرت م( 
عصرر ا أي مشررب ا عصرر ا يف اه تفرراع بهلرره و رررره وكرر  بررذلأ دررن يفعلرريم العلرررم وأوم 

ه أد ا ابن كثري وال  في ن كما فعل ا علثاين ل ن قصر ، الط حب ه  )وايفبعت م ذحبدت م( 
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كا اموم مرف دة م ه فاد  وأب  دمرو وابن دامر اعايتا وه  مع  ق لره وعملرر كرم 
حل فتاا الثاين م س حبب هلما م ه مفع م وكا اموم م م مة هبن دامر م ه فاد  

مررر  مرررا يفة يف ، ايهترررم( وم سررر حبب ميب دمررررو م ررره مفعررر م م ررره دقررررأ )وأيفبع ررراهم ذحب 
قلررت م رره ، فررإن قلررت   قررام وب سررر و  دقرر  ومفرره وهرر  حركررة إدررراب ،  رر حبب 

قلررت ملررا كرران املررأل ف مررن ، فررإن قلررت هررل قررام وب صررمج ،  صررمج دلمترره ال سرررب 
دلمة ال صمج إرا ه  الفتحة لاف دلى من ه دعرف ال ح  أن دفت  التاا يف ا  

تعبررري بعلمررة ال صررمج ه ررا وهرر  ال سرررب هلررذا املعرر  وهرر  املؤ ررث السررا  فعرررم إىل ال
 حسن

(708) 

لَ   يـَُقوُلوا َمعاً َغْيٌب )َحـ(ـِميٌد َوُحْيُث يـُْلِحُدوَن بَِفْتِح الضمِِ َواْلَكْسِر )فُـ(ـصِِ

الرييرمج إيرر م ره قبلره مرا درير  -أو دق لر ا-وبعرره-، دردر )ش ر  أن يفق ل ا( 
ر وأحلر لريتان وه  يف ثل    حب ه ا )وذحبوا الذدن إليه واخلطاب دلى اهلتفا  وحل

ويف فصرررلت )إن ، ويف ال حررر  )لسررران الرررذي دلحررررون إليررره( ، دلحررررون يف أ ا ررره( 
 ب ذكر أن ال سا   وافو إزب يف حرف ال ح  فقام، الذدن دلحرون يف راييف ا( 

(709) 

 )َشـ(ـَفا َواْلَياُء )غُـ(ـْصٌن ََتَدهالَ َويف النهْحِل َوااَلُه اْلِكَساِئي َوَجْزُمُهْم َيَذْرُهْم 

يفقررا مثلره يف البقررب ، واهه أي كب  إزب واعزا والرف  يف )دذحبهم يف طرييا م( 
واليررراا ا وال ررر ن للعهمرررة ودقرررام هتررررم الريصرررن أي ، )ود فرررر دررر  م مرررن  ررري ايف م( 

م وأيب دمرررو ا رر لى ل ثرررب  ريفرره فقرررااب إررزب وال سررا   عليرراا واعررزا و قرررااب دا رر
 علياا والرف  والباق ن عل  ن والرف 

(710) 

 َوَحرِِْك َوُضمه اْلَكْسَر َواْمُدْدُه َهاِمزاً َواَل نُوَن ِشرْكاً )َعـ(ـْن )َشـ(ـَذا )نـََفٍر( َملَ 
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شررركا مفعرر م وحررر  وه  رر ن دعرر  ه يف رر دن فيرره وفررم ال سررر دعرر  يف الشررني 
 شركاا ا  شردأ دلى وزن كرماا وشرركا دلرى والتحردأ دباحبب دن فت  الراا فيصري

يفقررردر ذا شررر  وجيرر ز أن د رر ن  ررى الشررردأ شررركاا دلررى املبالريررة وق لرره دررن شررذا 
متعلو  حرذوف أي رلرذا ذلرأ والشرذا جير ز أن د ر ن  عر  بقيرة الر فع أي لرذه 
دن بقية  فر مل أي ثقراب وجير ز أن د ر ن دبراحبب درن الطيرمج وكر  بره درن العلرم أي 

ا ذلرررأ درررن دلرررم  فرررر هرررذه  رررفت م ودررررب درررن العلرررم علشرررذا من العلرررم طيرررمج رلرررذ
 العلماا وا أدلم

(711) 

بَـُعُهْم يف الظُّلهِة )ا(ْحَتله َواْعَتلَ  بَـُعوُكْم َخفه َمْع فـَْتِح َِبئِِه َويـَتـْ  َواَل يـَتـْ

التخفيرررر  مررررن يفبرررر  مثرررر  دلررررم ، دردررررر )وإن يفرررررد هم إىل اهلرررررج ه دتبعرررر كم( 
ر من ايفب  مث  ايفسو والهلة ه    حبب الشرعراا يف رلرهرا )والشرعراا دتربع م( والتشرد

التخفي  يف امل فعني ل اف  وحره وكذلأ ودتبع م يف الهلة وق له احتر  أي إر  ، 
ذلررأ يف هررايفني ال لمتررني وهرر  يفيرر  الترراا إب رر ا ا وفررت  البرراا وادررتل احبيففرر  وا 

 أدلم

(712) 

ــــٌف )رِ  ــــمه َوقُــــْل طَــــاِئٌف طَْي (ضــــًى )َحقُّـ(ـــــُه َواَي ََيُــــدُّوَن فَاْضــــُمْم َواْكِســــِر الضه
 )َأ(ْعَدالَ 

ق  ه ا  ع  اقرأ أي اقررأ هرذه ال لمرة الريت هر  طرا   اقرأهرا طير  لل سرا   
طيرر  -قررام أبرر  دبيرررب، وأيب دمرررو وابررن كثررري دردررر ق لرره يفعرراىل )إذا مسرر م طررا  ( 

وطراف الرير  -اف اخليرام دطير  طيفراأي دلم به ملرا قرال ا أبر  زدرر طر-من الشيطان
كران ا رم فادر  مرن أحرر هرذدن ومرن -طراد -دط ف ط فا إذا أقب  وأ بر فمن قررأ

ف   مصرحب أو يفي  طي  كميرت ود ر ن طير   عر  طراد  حيتمر   -طي -قرأ
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ال ي ني وقام أب  دل  الطي  مصرحب ف ان املعر  إذا مسر م ولطرر هلرم لطررب مرن 
طراد   ع راه مثر  العاقبرة والعافيرة وجير ز ذلرأ ممرا يراا الشيطان يفذكروا قرام ود ر ن 

املصرحب فيه دلى فاد  وفادلرة والطير  أكثرر من املصررحب دلرى هرذا الر زن أكثرر م ره 
دلرررى وزن فادررر  فرررالطي  كررراخلطرب و الطرررا   كاخلررراطر وق لررره حبفرررى حقررره أي حقررره 

مث  شرر  فقرااب اعمادة من مر، حبفى أي مرف  وأما )وإل ا م ميرو م يف الري ( 
، )ورر له من العذاب مرا( -م ه ه  املستعم  يف امل روه حن  )وميرهم يف طرييا م(

وقرررررااب  فرررر  وحررررره مررررن أمررررر مثرررر  أدررررر وهرررر  أكثررررر مررررا دسررررتعم  يف افبرررر ب حنرررر  
)إين ممررركم علرر  -)وميررر كم عمرر ام وب ررني(-)أمترررو    ررام(-)وأمررر  هم بفاك ررة(

قرام أبر  دلر  ف ي ره ه  را ، هم بره مرن مرام وب رني( )أحيسب ن أرا رر-من املل  ة(
وقيرر  مررر ، أ رره   زلررة ق لرره يفعرراىل )فبشرررهم بعررذاب ألرريم( وق لرره )فس يسررره للعسرررج( 

وأمر لريتان دقام مر ال  ر وأمره لرر رلرر وأمرر   اعرين  رر إذا أد رت م ومرر هتم 
 ويه ذلأ  ر  هلم مر ا وقام  ي  أيب مره أ  وأدره حام أي دا ه يف بيان

(713) 

 َوَريبِِ َمِعي بـَْعِدي َوِإِِنِ ِكَلَُهَا َعَذايب آاَيِت ُمَضافَاَُتَا اْلُعلَ 

أ ررر   ا إرررزب وحرررره )معررر  بررر  ، في رررا  رررب  اياا  إفرررافة )حبيب الفررر احن( 
فتح را احلرميران وأبر  دمررو ، فتح ا حفص وحره )مرن بعرري أد لرتم( ، إ را ي ( 

 ررررر ح كرررررذلأ فتح رررررا أبررررر  دمررررررو واحلرميررررران )إين  يف قصرررررة، )إين ألررررراف دلررررري م( 
فتح ا أب  دمرو وابن كثري ف ذا مع  ق له كليتا أي إين وإين كليتا ، ا طفيتأ( 

)قرررام درررذايب ، أي يررراا لفررر  إين يف م فرررعني وهرررذا كمرررا  ررربو يف معررر  ق لررره معرررا 
أ    ا ابن دامر وإزب ، فتح ا  ف  وحره ) أ رف دن راية الذدن( ، أ يمج( 

-وإثبا  واو العط  يف-دذايب-إب  ان ايا-وراية-دذايب-ودق  يف بعه ال سا
ويف بع  ا بفت  الياا وحذف ال او وفي ا زا رب واحرب يف رلرها )ب كيرون -وراية
أثبت ا أب  دمرو يف ال    ودرن هشراا لرلف يف ال  ر  وال قر  وقلرت يف ، فل( 
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أي هرررر  ، ب كيرررررون مرررر  فررررل(  حتلررررت ألررررريا )م ررررافاهتا  ررررب  وفي ررررا زاي ب، ذلررررأ 
 )كيرون فل يف هرون(

(714) 

ُبٍل يـُْرَوى َولَْيَس ُمَعوهالَ   َويف ُمْرِدِفَْي الدهاَل يـَْفَتُح اَنِفٌع َوَعْن قـُنـْ

بفرررت  الررررام -مرررر فني -أي ولررريع معررر ه دليررره قرررام  ررراحمج التيسرررري قررررأ  فررر 
،  بر  قرام وهر  واهرم وكذلأ ح ى   حممر ابن أإر دن ابن ماهر أ ه قررأ دلرى ق

قلررت والقا رر  ع رره وهررم هرر  ابررن ماهررر فإ رره قررام يف كترراب السرربعة لرره مررن حبوادررة ابررن 
برهن قرأ  دلى ق ب  مر فني بفت  الرام مثر   فر  وهر  وهرم حررث  اعمرام أإرر 

قلررت والقرر اأ هرر  شرريا ، ابررن دزدررر دررن القرر اأ دررن أ ررحابه مررر فني ب سررر الرررام 
دليه ابن ماهر قر التلن دلى ما بي اه د ر ا ه يف اخلطبة ق ب  وكان ق ب    ة قرأ 

يف الشرررررح ال بررررري والترررراحب أبرررر  دبيررررر قرررررااب الفررررت  قررررام وأتودلرررره أن ا يفعرررراىل أحب ف 
املسلمني هبم قام وكان ماهر دفسرها ممردن وه  حتقيو هذا املعر  قرام وفسررها أبر  

رب فرراإلحب اف أن حيمرر  دمرررو دلررى قرررااب ال سررر أحب ف بع رر م بع ررا قررام أبرر  دبيرر
الريرر   رراحبه للفرره و  دسررم  هررذا يف  عررت املل  ررة درر ا برررحب فررإن أتوم بع رر م 
مر فني  ع  حبا فني   أحبه أد ا من القررن   د زم هبذه اللرية أه يفسم  ق لره يفعراىل 

دق م أحب ف ل رم ، و  دق  املر فة وكذلأ ق له يفعاىل )حب ف ل م( ، )يفتبع ا الرا فة( 
لفراا مر فني متابعني در ف بع  م بع ا ومر فني فعر  هبرم قرام الزيرا  دقرام وقام ا

أحب فت الرير  إذا ي رت بعرره فمعر  مرر فني يفيفر ن فرقرة بعرر فرقرة قرام أبر  دلر  مرن 
قرررام مرررر فني احتمررر  وي رررني أحرررريتا أن د   ررر ا مرررر فني مرررثل م يفقررر م أحب فرررت زدررررا 

قررام أبرر  احلسررن ، ا يررااوا بعرررهم في رر ن املفعرر م حمررذوفا يف اآلدررة واآللررر أن د   رر  
يفق م العررب ب ر  فرلن مر ف   را أي جيي ر ن بعرر  قرام أبر  دبيررب مرر فني يرااوا بعرر 
وحب ف  وأحب فر  واحرر فمرر فني  رفة ل لر  الرذدن هرم املل  رة ومرر فني دلرى أحب فر ا 
ال رراأ أي أ زلرر ا بعرررهم في رر ز دلررى هررذا أن د رر ن حرراه مررن ال ررمري امل صرر ب يف 
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 مر فني عل  من املل  ة وا أدلم ممركم

(715) 

ِه افْـَتُحــوا َويف اْلَكْســِر )َحقًّـ(ـــا َوالنـَُّعــاَس اْرفـَُعــوا  َويـُْغِشــي )مَسَــا( ِخفًّــا َويف َضــمِِ
 ِوالَ 

لفا متييز أو حام أي احبيففر  يفيفره أو احبيففر  لفيفرا أي ذا لر  دعر  يفير  
يفشردر الشرني ويترا لريتران  ربو ذكريترا الشني م     ن الريني والباق ن بفت  الريني و 

يف امدررراف وزا  ابررن كثررري وأبرر  دمرررو دلررى يفيرر  الشررني فتح ررا وفررت  اليرراا اموىل 
وا قلبت الياا املرريب ألفرا ه فتراح مرا قبل را فقرراا ممرا دريشراكم م راحبع عشرى كعمرى 

ني دعمى ف ذا مع  ق له ويف فمه افتح ا دع  فم البراا ويف ال سرر دعر  كسرر الشر
فتحرر ا أد ررا فتحررا حقررا والتقررردر حررو ذلررأ حقررا ولررزا مررن قرااهتمررا دريشررى أن دريففرر  
ال عاأ دلرى الفادليرة وأن د تصرمج يف قررااب عرييترا دلرى املفع ليرة ليتعررج الفعر  إليره 
علزاي ب دلى عشرى يترزب أو يف رعيفا ف رذا معر  ق لره وال عراأ احبفعر ا أي ملررل م حقرا 

 ابعةوه عل سر أي ذوج وها أي مت

(716) 

 َوََتِْفيُفُهْم يف اأَلوهِلَْي ُهَنا َولِكِن للاُ َواْرَفْع َهاءُه )َشـ(ـاَع )ُكـ(ـفهلَ 

)ول ررررن ا حبمررررى( احرررر از مررررن )ول ررررن ا -دعرررر  امولررررني )ول ررررن ا قررررتل م(
ول ررن -فإ مررا مشررر ان بررل لررلف وم فرر  ق لرره، )ول ررن ا ألرر  بيرر  م( - ررلم(
يف امل فرعني امولرني -ول رن ا-مفع م ويفيف م أي ويفريف م  صمج دلى أ ه-ا

أي يفي  هذا اللفر  وهلرذا قرام واحبفر  هرااه أي اهلراا مرن اللفر  املرذك حب وهر  الريت 
يف ا رررم ا يفعررراىل ويف امولرررني هررر  لررررب املبتررررإ وجيررر ز أن د ررر ن مرررن الرررة مرررا يفعلرررو 

م ه من يفتمة القررااب فلريع عي رت عملبترأ واخلرب شاع وق له واحبف  هااه وق  مع فا 
وكفررل ارر  كافرر  و صرربه ، وقررر  رربو يفعليرر  القررراايفني يف )ول ررن الشررياطني كفررروا( 
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 دلى التمييز

(717) 

 َوُموِهُن ِِبلتهْخِفيِف )َذ(اَع َوِفيِه ََلْ يـُنَـوهْن َِلَْفٍص َكْيَد ِِبخْلَْفِض َعوهالَ 

ه تررره واحرررر أي يعلتررره واه رررا وه رررت الشررر  وأو ، دردرررر )مررر هن كيرررر ال رررافردن( 
فعيفا ويف  دن م هن و صمج كير ه  ام   م ره ا رم فادر   صرمج مفع لره وإفرافة 

يف قررااب حفرص -يف قرااب اعمي  وعلغ أمرره-علغ ال عبة-حفص إفافة يفي  حن 
أد ا كما  يأة ومع  ذاع ا تشر وق له   د  ن أي   دق  فيره يف ر دن حلفرص فالفعر  

واجملررروحب وه فررمري فيرره دريرر  إىل مرر هن أعرر  دررن ذلررأ ق لرره وفيرره  مسرر ر إىل اعرراحب
 وكير مبترأ ولربه د م دليه

(718) 

 َوبـَْعُد َوِإنه اْلَفْتُح )َعمه ُعـ(ـَل َوِفيِهَما اْلُعْدَوِة اْكِسْر )َحقًّـ(ـا الضهمه َواْعِدالَ 

دررم ذا دررل  الفررت  فيرره دررم دررله أو، دعرر  وبعررر مرر هن )وأن ا مرر  املررؤم ني( 
وه  دلى إفماحب حرف اعر أي ومن ا مر  املرؤم ني امت ر  د را ف رت م وقررأ البراق ن 
ب سر وأن دلى اه ت  اف والعروب ب سر العني وفم ا لريتان وهر  يا رمج الر ا ي 
وقيررر  امل رررران املريففرررر  وق لررره في مررررا م ررررا يف م فررررعني )إذ أ رررتم علعررررروب الررررر يا وهررررم 

خمص  ة يف العلم ح ادة ملرا يف القرررن وإررا م فرع ا حبفر  وه  ، علعروب القص ج( 
عهبتررراا ويفقررردر ال ررلا والعررروب اكسررر ال ررم يف م فررعي ا وجيرر ز أن د رر ن العررروب 
برررره مرررن ال رررمري يف في مرررا أو يف دطررر  بيررران أي اكسرررر ال رررم في مرررا ب برررني مرررا 

بررم مفرر ا  فرإن قلرت كير ، أفمره فقام العرروب كق لرأ حبأدتره زدررا ومررحب  بره زدرر 
من فمري يفث ية وأ ت ه يفق م حبأدت ما زدرا ب  جيمج أن يفق م زدرا ودمررا أو الزدرردن 
أو حن  ذلأ قلت ملا كان امل مر يف هذا ال هم لفها متحرا   حيت  إىل يفث يرة اللفر  
املث  ب  اللف  املفر  كاف يف البيان كالتمييز يف دشرون حبيرل ملرا كران الريرر  بيران 
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و  املتحر اع ع كفى يف بيا ه لف  مفر  ف ذا هذا وملا كران امل رمر يف حقيقة املعر
ق لرررأ حبأدت مرررا ومررررحب  هبمرررا حيتمررر  اهلرررتلف لرررزا البيررران بلفررر  التث يرررة أو مرررا دقررر ا 
مقامرره وال ررلا يف حقررا كمررا  رربو إمررا  عررت مصرررحب حمررذوف أي اكسررر ال ررم كسرررا 

رم درن  ر ن التأكيرر حقا وه  مصرحب مؤكر أي حو ذلأ حقا وامل  يف وادره ب
اخلفيفرة أحبا  وادرررلن قررام الشريا من أع دبيررر زدررم أن ال رم أدرررب اللريتررني وأكثريتررا 
وقررر ذكررر اليزدررري أن ال سررر لريررة أهرر  احل رراز وأ  ررر أبرر  دمرررو ال ررم فأدرررم أ ررت 

 ودقام العروب علفت  أد ا وا أدلم

(719) 

 )ُهـ(ـًدى َوِإْذ يـَتَـَوِفه أَنُِِثوُه )لَـ(ـُه )ُمـ(ـلَ َوَمْن َحِيَي اْكِسْر ُمْظِهًرا )ِإ(ْذ )َصـ(ـَفا 

أ   هذا املرعم حي  بياادن دلى وزن دمى ، دردر )وحيا من ح  دن بي ة( 
فأ عم أحبا  كسر الياا اموىل مه را ملا كان أ عم يف قرااب الريري وللباقني افرت  مررعما 

راه و ررفا ذا هررج كمررا ويترا لريتران حنرر  درا ودرى وهرررج متييرز أو حررام أي  رفا هر
 رربو ،  رربو يف دررم دررل وعررريه والتأ يررث والتررذكري يف )دترر ر الررذدن كفررروا املل  ررة( 

يف رلر ام عراا واللفر  الفا ر  ه را برني الفعر  والفادر  -أتيفي م املل  ة- هرييتا يف
أكثررر م رره ب فل ررذا كرران امكثررر ه ررا دلررى التررذكري وب دلررى التأ يررث واملررل ب ررم املرريم 

 ملاب وه  امللحفة ك  بذلأ دن احل   وقر  بو أد ا يففسريها  

(720) 

ـــيِه  ـــْل يف النُّـــوِر )فَا(ِش ــــِميًما َوُق ــــَشا )َعـ( ــــَما )فَـ( ـــََبه )َكـ( ـــا ََتَْس ـــب ِفيَه َوِِبْلغَْي
 )َكـ(ـحهلَ 

فقررررااب اخلطررراب ظررراهرب الرررذدن كفرررروا ، دردرررر )وه حتسرررنب الرررذدن كفرررروا  ررربق ا( 
وأمررا القرررااب علرييررمج   ررلى ا دليرره و ررلمحتسررنب واخلطرراب لل ررت  رربق ا مفعرر م بررل 

فعلررى يفقررردر وه حيسررنب الر رر م أو حا ررمج فبقرر  الررذدن كفررروا  رربق ا مفعرر لني كمررا 
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ذكررر  وقيرر  الررذدن كفررروا فادرر  حيسررنب و رربق ا املفعرر م الثرراين واموم حمررذوف يفقررردره 
يرررر وعرررريه حرررني قرررال ا ه إايهرررم  ررربق ا كرررذا قررررحبه أبررر  دلررر  وهررر  معررر  يفقرررردر أيب دب

حتسب  م  بق ا وقي   ر  بق ا مسر املفعر لني دلرى يفقرردر أ رم  ربق ا أو أن  ربق ا 
أو عن قرحبه أب  دل  أد ا ب حذفت أن وا  ا التصاحبا للعلم   ا ا ومع   ربق ا 
فررررايف ا كمررررا قررررام  رررربحا ه يف م فرررر  رلررررر )أا حسررررمج الررررذدن دعملرررر ن السرررري ا  أن 

دت يه فيه ، يف ال  حب )ه حيسنب الذدن كفروا مع زدن يف امحب ( والذي ، دسبق  ( 
ايررر  ال يررر ه املرررذك حبب إه املرررري م  رررا وهررر  يفقرررردر أ رررم  ررربق ا من لفررر  مع رررزدن 
م صرر ب  عررم دقرر ا مقامرره ويرره رلررر ه دتررأيفى ه ررا  وهرر  أن د رر ن مع ررزدن مفعرر ه 

دع ز ا وق لره دميمرا  أوه ويف امحب  مفع ه   يا أي ه حتسنب أن يف امحب  من
حام من ال مري يف فشا ومع اه اشت ر يف حام دم مه دشري إىل أ ه مقرحب بق ل را ه 
حيسررنب أحررر وكحررل علتشررردر مبالريررة يف كحرر  دي رره ا ررتعاحبه ه ررا دلررى أ رره شررفا أو 

 بصر و  حب وهرج وحن  ذلأ وا أدلم

(721) 

ُــُم افْـــَتْح )َكـ(ـــِافًيا َواْكِســُروا لِ  ــْلَم َواْكِســْر يف اْلِقتــَاِل )فَـ(ــــِطْب َوِإَّنه ُشـــْعَبَة السه
 )ِصـ(ـلَ 

كسره دلى اه ت  اف والفت  دلى يفقردر م م وقير  ،  دردر )إ م ه دع زون( 
ه  مفع م ه حيسنب دلرى يفقرردر أن ه زا ررب من ابرن درامر الرذي فرت  أ رم دقررأ ه 

)أ ررررا إذا يرررراا  ه ،  عرررراا حيسررررنب علرييررررمج ويف رررر ن زاي ب ه ه ررررا كمررررا  رررربو يف ام
ب سر السني وفتح ا لريتان واللا  اك ة في ما ودقام أد ا بفرت  السرني ، دؤم  ن( 

وهلذا قام فاي   هلا -وإن ي ح ا للسلم-واللا ومع  اعمي  املساملة واملصاحلة دردر
 لم(ملررا كرران السررلم  عرر  املسرراملة والررذي يف  رر حبب القتررام )فررل هت رر ا ويفرررد ا إىل السرر

ومع  ق له فطمج  ل أي ذكاا م ه قر  بو أن  لا ال احب ه  ا تعاحبها ودعررب بره 
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درررن الرررذكاا كمرررا دقرررام هررر  دت قرررر ذكررراا وجيررر ز أن يف ررر ن إشررراحبب إىل  حب القررررج الررريت 
د ترررري هبرررا امفررررياف والررريت يفصرررل  طعررررام م أي طرررمج  حبا دلرررى معرررر  طرررمج قرررررج 

 ييز وا أدلممفيافأ أي طمج دلما ملن قصر  مستفيرا فصل مت

(722) 

 َوََثِن َيُكْن )غُـ(ـْصٌن َوََثلُِثهاَ ثـََوى َوُضْعفاً بَِفْتِح الضهمِِ )فَـ(ـاِشيِه )نُـ(ـَفل

هرذه هر  الثا يرة يفرذكري د رن وأت يث را ، دردر )وإن د ن م  م ما ة دريلبر ا ألفرا( 
عرر  وبي  ررا من الفعرر  مسرر ر إىل ما ررة وأت يث ررا عررري حقيقرر  وقررر وقرر  الفصرر  بررني الف

فحسن التذكري وأ التأ يث ف   ام    هرا إىل لف  دلمة التأ يث يف ما ة والثالرث 
ال لا فيره كمرا  ربو يف الثا يرة ، ق له يفعاىل بعر ذلأ )فإن يف ن م  م ما ة  ابرب( 

ل ررن أبرر  دمرررو فرررق بي  مررا يف قراايفرره فأ ررث الثالررث كمررا و رر  املا ررة بق لرره  ررابرب 
   ف بتأ يث الصفة فق ج مقت رى مشراكلة التأ يرث يف د رن فتأكر التأ يث يف امل

وإرررا قررام  ين و لررث من قبل مررا أوم ه لررلف يف يفررذكريه وهرر  ) إن د ررن مرر  م 
، وبعررريتا حبابرر  ه لرلف يف يفررذكريه أد ررا وهر  )وإن د ررن مرر  م ألرر ( ، دشررون( 

ه وأمررا )ودلررم أن و ل ررا دلررى أن مرررا ه التررذكري يف الثرراين والثالررث إطلقرره ودرررا يفقييررر
ففررت  ال رررا  وفررم ا فيرره لريترران ومعررر   فررل أي أدطررى  فررل وهررر  ، فرري م فررعفا( 

 الري يمة وا أدلم

(723) 

ِويف الــرُّوِم )ِصـ(ـــْف )َعـ(ـــْن ُخْلــِف )فَـ(ـــْصٍل َوأَنِِــْث اْن َيُكــوَن َمــَع اأَلْســَرى  َِ
 اأُلَسارى ُحًل )َحـ(ـلَ 

مرن فرع  ب يعر  مرن بعرر فرع  قر ب ب دردر ق له يفعاىل )ا الذي للق م 
اخلرررلف يف الثلثرررة كررراليت يف ام فرررام عرررري أن حفصرررا ، يعررر  مرررن بعرررر قررر ب فرررعفا( 

التاحب ال م يف ثلثة الروا ملا  رذكر فصراحب لره وي ران فلرذا ذكرر د ره للفرا  ون أيب 
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ب ر وإزب قام  احمج التيسري يف   حبب الرروا أبر  ب رر وإرزب مرن فرع  يف الثلثرة 
الصا  وكرذلأ حبوج حفرص درن دا رم فري ن عرري أ ره يفرر  ذلرأ والتراحب ال رم بفت  

ايفبادا م ه لروادة حرثه هبا الف   بن مرزوق دن دطية الع يف دن ابن دمرر أن ال رت 
أقرأه ذلأ عل م وحب  دليه الفت  وأعه قام ودطيرة د رع  ومرا   لى ا دليه و لم

يف حبوادترره مكبرر  دا ررما  حبواه حفررص دررن دا ررم دررن أ مترره أ رر  وعلرر ي ني رلررذ
قلررت وهررذا معرر  قرر م ابررن ماهررر دا ررم ، دلررى قراايفرره وأوافررو حفصررا دلررى التيرراحبه 

وإزب من فع  بفت  ال ا  ب قام حفص دن  فسه ب م ال را  فق لره درن  فسره 
دع  التياحبا م ه ه  قل دن دا م ويف كتاب م   قام حفص ما لالفرت دا رما 

 فرم هرذه الثلثرة امحررف قرام أبر  دبيرر وعل رم دقررأ يف ش ا مما قرأ  به دليره إه
 عت ال سا   حير  دن الف   برن مررزوق   لى ا دليه و لمايفبادا للرية ال ت 

-ا الرذي للق رم مررن فرع  علفررت -درن دطيرة العرر يف قرام قررأ  دلررى ابرن دمررر
فرع   فقرام   مرن-كما قررأ    لى ا دليه و لمفقام إين قرأهتا دلى حب  م ا 

قرررام أبررر  دبيرررر دعررر  عل رررم ق لررره وأ رررث أن د ررر ن أحبا  ق لررره يفعررراىل )أن د ررر ن لررره ، 
فرررألقى حركرررة أن دلرررى  ا أ رررث وقرررر  ررربو أن أت يرررث اعمررر  عرررري حقيقررر  ، أ ررررج( 

في  ز يفذكري الفع  املس ر إليه ب قام م  ام رج ام احبج دع  )ق  ملن يف أدرد م 
-وكليتا ا  أ ري وه للف يف اموىل-جام احب -دقرله أب  دمرو، من ام رج( 

وه  عري ملبع م ه ذكرها معرفة عللا ويفلأ ه  الثا يرة وايففرو -أن د  ن له أ رج
لل اظم ه ا ايففاق حسن وه  يف ردر الرمز يف حل حل بعر يف ررحب كلمريت القررااب ويترا 

ف رراا يف رر ن وام رراحبج فأ ررث أبرر  دمرررو يف رر ن وقرررأ ام رراحبج و  درمررز لقرررااب يف رر ن 
يف ردر الرمز بعر ام احبج م ا با حس ا وإن كان ل    د رحبه عاز كما ا  يف البقرب 

وقرررام يف رلرررر البيرررت كفرررل وكمرررا اررر   -دلررريم وقرررال ا-مسررر لتني هبرررن درررامر يف ق لررره
 رر  تمج وقررام يف رلررر البيررت فت مرر  -حلمررزب ثررل  مسررا   يف رم دمررران يف ق لرره

ف املختل  فيره حنر  ادترا  أف رل رر  درل درل وكحبب د رحب الرمز من عري يف راحب احلر 
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وإرررا ايففررو لرره م ا رربة الت ررراحب ه ررا وق لرره مرر  ام رررج أي مرر  قرررااب م فرر  ام رررج 
ام رررراحبج ومررررن املم ررررن أن دقرررررحب مرررر  قرررررااب ام رررررج م فرررر  ام رررراحبج فيفيررررر فررررر 
املقصرر   ول  رره ه ررا لفرر  بقررراايفني مررن عررري قيررر فررالرمز للثا يررة م  مررا كق لرره  رر احبج 
معررا  رر رج ودررا  قرر  دررلا شرراع ولرر  كرران قررام ويف ام رررج ام رراحبج ل رران أظ ررر 
ول  ه قصر مز  امل فعني من عري يلر  واو فا رلة بي  مرا ولر  قرام علر او ل ران لره 

وحررل يف م فرر   صررمج دلررى احلررام مررن فادرر  أ ررث أي -كررن في رر ن-أ رر ب بق لرره و
ام الشيا حبإه ا مع  أ ث يف  ن م  قراايفأ ام احبج ذا حل وحل  فة حل وق

قلرت ، أن د  ن م  ام رج أي أ ثره مصراحبا لره وام راحبج مبتررأ وحرل حرل لرربه 
هررذا مشرر   فررإن يف رر ن يف القرررااب مصرراحبة ل  رراحبج ه ل  رررج إن أحبا  أن جيمرر  
قرررااة أيب دمرررو وإن أحبا  عملصرراحبة املررذك حب يف الررتلوب بعررر د رر ن فتلررأ أ رررج ه 

يا ره ب لر  كران بعرر د ر ن لفر  ام ررج لبقيرت قررااب اعمادرة يف أ احبج كما  بو ب
 م ف  اخللف ه  لي  دلي ا فإن ذلأ ه دف م من لف  ام احبج وا أدلم

(724) 

 َوالَيَِتهْم ِِبْلَكْسِر )فُـ(ـْز َوِبَكْهِفِه )َشـ(ـَفا َوَمًعا ِإِِنِ بَِياَءْيِن َأقْـَبل

ويف ال  ر  )ه الرأ ال هدرة ا احلرو( ،  دردر )ما ل م مرن وهدرت م مرن شر ا(
قام أب  دبير دقام مر ىل برني ال هدرة مرن وهدرت م إذا فتحرت فرإذا كسرر  ف ر  مرن ، 

وليرررت الشررر ا قرررام الزيرررا  ال هدرررة مرررن ال صررررب وال سرررمج بفرررت  والررريت   زلرررة اإلمررراحبب 
م سرر حبب قررام وقررر جيرر ز كسرررها من يف يفرر   بعرره القرر ا بعرره ي سررا مررن الصرر ادة 

عم  وكلما كان من ي ع الص ادة م سر حب مثر  القصراحبب واخلياطرة قرام أبر  دلر  وال
قررام أبرر  احلسررن مررا ل ررم مررن وهدررت م مررن شرر ا هررذا مررن ال هدررة ف رر  مفترر ح وأمررا يف 
السلطان فال هدة م س حبب وكسر ال او يف املرج لريرة وليسرت برذلأ قرام أبر  دبيرر 

فني ايعرا دعر  يف ام فرام وال  ر  والذي د رر  يف هرذا املرذ بفرت  الر او يف احلرر 
قام من مع ايتا من امل اهب يف الردن وأما ال هدة فإرا ه  مرن السرلطان واإلمراحبب وه 
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دردرررر مرررن ، أحب رررا يف هرررذا امل فررر  وقرررام الفرررراا )مرررا ل رررم مرررن وهدرررت م مرررن شررر ا( 
أد ررمج إ  مررن فتح ررا م ررا إرررا -مررن وهدررت م-مرر احبدث م مررن شرر ا وكسررر الرر او يف

فت  إذا كا ت  صرب أكثر ذلأ وكان ال سا   دذهمج إىل ال صرب بفتح ا وه أظ ره يف
دلرررررم التفسرررررري وخيتررررراحبون يف وليتررررره وهدرررررة ال سرررررر وقرررررر  ع اهرررررا علفرررررت  وال سرررررر يف 
مع يي مرا ايعررا واهلراا يف ق لرره وب  فرره للقرررن للعلررم بره وإين بيرراادن أي يف م فررعني 

فتح ا احلرميان وأب  دمرو وق لره معرا ، ا(  )إين ألاف-ويتا )إين أحبج ما ه يفرون(
أتكيررر وكررذا أقرربل واملرر  يف رلررره فررمري اليرراادن أي إين ملترربع بيرراادن أقرربل معررا 

 وإن كان أقب  لرب إين والتقردر إين أقب  بياادن معا فامل  لإلطلق

 سورة التوبة
(725) 

  )َحقٌّ( َمْسِجَد للِا االوهالَ َوُيْكَسُر اَل َأَْيَاَن ِعْنَد اْبِن َعاِمٍر َوَوحهدَ 

الفرررت  اررر  ميرررني وال سرررر  عررر  اإل رررلا أو  عررر  ، أحبا  )إ رررم ه أميررران هلرررم( 
وه -ه إميران-اممان أي ه يفرؤم  م مرن القتر  ويفقرردر البيرت ود سرر د رر ابرن درامر

د بريررر  مرررن ي رررة ام ب أن دقررررأ إه بفرررت  اهلمرررزب وإن كررران كسررررها يرررا زا يف الرررتلوب 
حبفر  أي د سرر يترز هرذا -وم فر  ه أميران-عميران-د رر-ذلأ لقب  مرا د يتره يفعلروو 

اللفرر  فليترره قررام ويتررزب ه أميرران كسررر ابررن دررامر وق لرره يفعرراىل )مررا كرران للمشررركني أن 
وحره ابن كثري وأب  دمرو من املررا  بره املسر ر احلرراا وليررم ، دعمروا مساير ا( 

ن كرر  م رران م رره مسرر را وأحبدررر برره ايرر  املسرراير دلررى أ رره إرررا ارر    يررا عدتبرراحب أ
إرا -والت حير دؤ ي مع اه كما يفقرا يف م اف  ومن ا  فل ذا املع  ومل افقته الثاين

 ف معه متفو دليه-دعمر مساير ا

(726) 

 َعِشريَاُتُكْم ِِبْلْمِع )ِصـ(ـْدٌق َونـَِوِنُوا ُعَزيـٌْر )ِر(ضى )نَـ(ـصٍِ َوِِبْلَكْسِر وُكِِلَ 
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ا  أيب ب ر دشرريايف م كمرا ار  م را   ودررب درن قراايفره ب  رر ال ر ن وه را 
ععمرر  م رره   مي  رره ه ررا أن دقرر م  ررر الررراا ولرر  قررام عملررر   حيصرر  الريررر  من يف 
دشرييف م مردن الياا واملر  فلر  قرام عملرر م فر  ععمر  لهرن أ ره اليراا فعررم إىل 

ملررر يف م ررا     درررحب أي املفررني أحبا  فقيررر لفرر  اعمرر  وكررذا لرر  كرران أطلررو لفرر  ا
بق لره مرر ال ر ن وقرر  ربو مع راه ومرن  ر ن دزدرر ف ر  د رره ا رم درريب ف ر  م صررف 
وكسررررر الت رررر دن هلتقرررراا السرررراك ني وهرررر  مبترررررأ وابررررن لررررربه ومررررن   د رررر ن ف رررر  د ررررره 
أد مرر  فلررم دصرررفه وهررذا التيرراحب الزخمشررري وقيرر  برر  دررريب وإرررا ابررن  ررفة فحررذف 

 دن ل ق ع ابن بني دلمني واخلرب حمرذوف أي معبر    أو  بي را أو د ر ن افرذوف الت 
هررر  املبتررررأ أي املعبررر   أو ال رررت دزدرررر وأ  رررر دبرررر القررراهر اعريررراين يف كتررراب  ه ررر  

وحا ررله أن اإل  رراحب د صرررف إىل اخلرررب ، اإلد رراز هررذا التأودرر  وقرررحبه أحسررن يفقردررر 
فررلن زدررر بررن دمرررو قررا ا وإرررا دسررتعم   فيبقررى ال  رر  كأ رره مسررلم كمررا يفقرر م قررام

مثرر  هرررذا إذا   دقرررحب لررررب معررني ود ررر ن املعرر  أ رررم دل  رر ن هبرررذه العبرراحبب كثرررريا يف 
حمرراوحباهتم ه دررذكرون دزدرررا إه هبررذا ال  رر  وقيرر  حررذف الت رر دن هلتقرراا السرراك ني  

ت  لررذف الت رر دن مررن أحررر قررام الفررراا  عرر، )أحررر ا الصررمر( ، كمررا قرررأ بع رر م 
كثررريا مررن الفصررحاا دقراو ررا ذكررر هررذدن الرر ي ني أبرر  دلرر  وقررام من دزدرررا وحنرر ه 
د صررررف د ميرررا كررران أو دربيرررا قرررام الزيرررا  وه الرررتلف برررني ال حررر دني أن إثبرررا  
الت  دن أي   وق له حبفى  ص أي مرف   ص  عر   صره مرفر  وهر   عرت مصررحب 

  ذلررأ الت رر دن أو د رر ن حمررذوف أي    رر ه يف  د ررا مرفرريا الرر ص دليرره وعل سررر وكرر
 حاه من فاد      ا أي ذوي حبفى  ص أي حبافني عل ص دليه وا أدلم

(727) 

 ُيَضاُهوَن َضمه اَْلَاِء َيْكِسُر َعاِصٌم َوِزْد ََهَْزًة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعِقلَ 

أي ز  يترررزب بعرررر اهلررراا امل سررر حبب في ررر ن م ررراحبع فررراهأ دلرررى وزن  احبأ ومع ررراه 
قرام ، اب اعمادة مرن  احبا دلرى وزن حبامرا ويترا لريتران مثر  أحبييرت وأحبيرأ  شابه وقرا
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الزيررا  وامكثررر يفرررر  اهلمررزب واملررر  يف وادقرر  بررررم مررن  ررر ن التأكيررر اخلفيفرررة وا 
 أدلم

(728) 

 ُيَضلُّ ِبَضمِِ اْلَياِء َمْع فـَْتِح َضاِدِه )ِصَحاٌب(َوََلْ ََيَْشْوا ُهَناَك ُمَضلِِلَ 

قرأه  حاب دلى إ  ا  الفع  للمفع م وأ  ره ، لذدن كفروا( أحبا  )د   به ا
البراق ن إىل الفادرر  وكليتررا ظرراهر ومتررم البيرت بق لرره و  خيشرر ا إىل رلررره أي   خيرراف ا 

 من دا مج لقرااهتم

(729) 

 َوَأْن تـُْقَبَل التهْذِكرُي )َشـ(ـاَع ِوَصالُُه َوَرمْحٌَة اْلَمْرُفوُع ِِبخْلَْفِض )فَـ(ـاقْـَبلَ 

والتذكري والتأ يث كما  بو يف )وه يفقبر  م  را ، دردر )أن يفقب  م  م  فقاهتم( 
أذن -علرفررر  فمعطررر ف دلرررى، وعرررريه وأمرررا )وحبإرررة للرررذدن رم ررر ا مررر  م( ، شرررفادة( 

أي ه  أذن لري وه  حبإة وقرأ إزب عخلفه دطفا دلى لري والفاا يف فراقبل -لري
 لره كامل  يف رلر وادتلزا رب وأحبا ا قبله عخلفه وامل  يف ر

(730) 

لَ   َويـَْعُف بُِنوٍن ُدوَن َضمٍِ َوفَاُؤُه ُيَضمُّ تـَُعذهْب ََتُه ِِبلنُّوِن ُوصِِ

 

(731) 

 َويف َذاِلِه َكْسٌر َوطَائَِفٌة بَِنْصِب َمْرُفوِعِه َعْن َعاِصٍم ُكلُُّه اْعَتلَ 

ى ب رراا الفعلررني قرررأ دا ررم دلرر، أحبا  إن  عرر  دررن طا فررة مرر  م  عررذب طا فررة( 
ويتررا دعرر  و عررذب للفادرر  املررت لم فلررزا مررن ذلررأ ال رر ن يف أوهلمررا وفتح ررا يف دعرر  
مررر  فرررم الفررراا وكسرررر ذام  عرررذب و صرررمج طا فرررة بعررررها وقررررااب اعمادرررة دلرررى ب ررراا 
الفعلني للمفع م الريا مج فلزا من ذلأ أن د  ن أوم دع  ايا م م مة وفت  الفراا 
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ة ف رر  أوىل مررن اليرراا لعرررا الفعرر  ب فررت  الررذام وأوم  عررذب كا ميرر  أت يررث طا فرر
 وحبف  طا فة بعرها م ا مفع م ما   دسم فادله وق له كه أي كله فقصر املمرو 

(732) 

 َوَحقٌّ ِبَضمِِ السهْوِء َمْع ََثِن فـَْتِحَها َوََتْرِيُك َوْرٍش قـُْربٌَة َضمُُّه َجلَ 

وه ، ت  وهر  )وظ  رتم ظرن السر ا( و ين  ر حبب الفر، أحبا  )دلري م  ا ررب السر ا( 
لرررلف يف فرررت  اموم وهرررر  )الهرررا ني عا ظرررن السرررر ا( وكرررذا )مرررا كرررران أبررر   امرررررأ 

والسر ا عل رم العرذاب كمرا قير  لره  رييه والسر ا ، )أمطر  مطر الس ا( -و-  ا(
علفررت  املصرررحب واهلرراا يف فتح ررا للسرر حب وحررذف اليرراا مررن  ين لل ررروحبب وق لرره يفعرراىل 

فرم الرراا وإ ر ا ا لريتران وقربرة يف الر هم مفعر م التحردرأ وإررا ، قربة هلم( )أه إ ا 
 حبفعه ح ادة لف  القررن وفمه مفع م يل ويل لرب التحردأ الذي ه  املبترأ

(733) 

ْد َوافْـَتِح التها )َشـ(ـذًّا )َعـ(ـلَ   َوِمْن ََتِْتَها املَكِِي جَيُرُّ َوزَاَد ِمْن َصلََتَك َوحِِ

ثبترت يف ، يف اآلدرة الريت أوهلرا )والسرابق ن امولر ن( ، من حتت را ام راحب( دع  )
مصاح  م ة  ون عريها فقرأها ابن كثرري ويرر حتت را هبرا وحرذف ا البراق ن فا تصرمج 
حتت رررا دلرررى الهرفيرررة فق لررره وزا  مرررن أي كلمرررة مرررن ب قرررام  رررليفأ وحرررر دعررر  )إن 

يتررا والصررلب ه ررا  عرر  الرررداا الت حيررر فيرره واعمرر   رربو  هري ،  ررل ايفأ  رر ن هلررم( 
ف   مصرحب دق  دلى القلي  وال ثري وإرا ا  هلتلف أ  اده فمن وحر فت  التراا 
من الفت  دلمة ال صرمج يف املفرر  ومرن ار  كسررها من ال سرر دلمرة ال صرمج يف 

 ا  املؤ ث السا  وشذا حام أي ذا شذا دل

(734) 

ْد ََلُْم يف ُهوَد تـُْرِجىُّ    ََهُْزُه )َصـ(ـَفا )نـََفـ(ـٍر َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحلَ َوَوحِِ

أي ديا يفررأ و  دتعررر  للترراا م ررا ، دعرر  )قررال ا اي شررعيمج أ ررل ايفأ أتمررر ( 
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م رم مة يف قرررااة اإلفرررا  واعمرر  م ررا مبتررأ ب ذكررر اخلررلف يف )يفريرر  مررن يفشرراا 
ز في مررا وبريررري يتررز ويتررا ه ررا عهلمرر، يف  رر حبب امحررزاب )ورلرررون مريرر ن( ، مرر  ن( 

لريترران قررام  رراحمج اف ررم واهلمررز أيرر   وأحبج يفريرر  خمففررا مررن يفريرر ا مل رران يفررؤوج 
أي طلرررمج املشررراكلة بي  مرررا وقرررر يفقررررا يف اخلطبرررة أن فرررر اهلمرررز ه يترررز ب د هرررر يف 
ال لمة امل م زب فإن كان اهلمز   د تمج له   حبب  طقت بباق  حروف ال لمة دلرى 

لررذ وإن كا ررت كتبررت لرره  رر حبب -والصرراب  ن-اهلمررز-لصرراب نيا- رر حبهتا وهرر  كق لرره
ويف هرررذا -فررريزج- طقرررت يف م فررر  اهلمرررز عحلررررف الرررذي  ررر حب  بررره كق لررره وهبمرررز

-البيرررت املشرررروح اممرررران دقررررأ البررراق ن يفريررر  عليررراا الررريت هررر   ررر حبب اهلمرررز ودقرررراون
فا ب او بعر اعيم إذ ه   حبب لل مزب وق لره  رفا  فرر لفره  فرر إبفرافة  ر-مري ن

 املقص حب أو املمرو  إليه أي اهلمز ق ج و اف من ال روحبب

(735) 

َيانُُه ِوالَ   َو )َعمه( ِبَل َواِو الهِذيَن َوُضمه يف َمَن اسهَس َمْع َكْسٍر َوبـُنـْ

، أي قرأ مرل م دم اي  املذك حب يف هرذا البيرت أحبا  )والرذدن ايرذوا مسر را( 
فقرأهررا  فرر  وابررن دررامر دلررى اه ررت  اف  ررقطت الرر او يف مصرراح  املرد ررة والشرراا 

وقررررأ البررراق ن علررر او دطفرررا عملرررة دلرررى الرررة فتقرررردر البيرررت قررررأ درررم الرررذدن برررل واو 
وحذف الت  دن من واو هلتقاا الساك ني و  درو إفرافة واو إىل الرذدن فرإن الرذدن ه 
 واو فيرره ولرر  كرران والررذدن مم ررن يفقررردر ذلررأ ب قررام وفررم وهرر  فعرر  أمررر أي فررمه
ملرررل م دررم أد ررا وجيرر ز وفررم بفررت  ال ررا  دلررى أن د رر ن فعررل مافرريا أي قرررأ دررم 

فم اهلمزب وكسر السرني يعلره فعرل   دسرم فادلره فلرزا -أفمن أ ع-الذدن وفم يف
مررن ذلررأ حبفرر  ب يا رره م رره مفع لرره وقرررأ البرراق ن بب رراا الفعرر  للفادرر  وهرر  فررمري دريرر  

ه واخللرر  يف امل فررعني ه ررا و  د برره دلررى إىل مررن فتحرر ا اهلمررزب والسررني و صررب ا ب يا رر
فررإن ، ذلرأ ف ر   هرري مرا ذكررر ه يف ق لره يف  ر حبب ال سراا و رللرره  ر ن و  دقر  معرا 

قلررت د رر ن إطلقرره  لرريل درر  يفعمرريم مررا يف السرر حبب مررن ذلررأ وق لرره معررا قرررحب حررر  
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م   قلت ه دستمر له هذا إذ دلزا أن د  ن ق له ودم بل واو الذدن دش، زاي ب بيان 
ك  لف  والذدن من هذا امل ف  إىل رلر الس حبب حن  )ما كان لل ت والذدن رم  ا أن 

وقرررر م ال رررراظم وب يا رررره مفعرررر م فعرررر  ، )الررررذدن ايفبعرررر ه يف  ررررادة العسرررررب( -دسررررتريفروا(
م مر أي واحبف  ب يا ه ملرل م دم أو وحبف  دم ب يا ه وإطلقه له  لي  دلى حبفعه ووه 

 ابعة لل ق ب سر ال او مفع م له أي مت

(736) 

ــْتُح الضهــمِِ )ِفـ(ـــي  َوُجــْرٍف ســكوُن الضهــمِِ )ِفـ(ـــي )َصـ(ـــْفٍو )َكـ(ـــاِمل تـَُقطـهـَع فـَ
 )َكـ(ـاِمل )َعـ(ـلَ 

ال م واإل  ان يف حباا يرف لريتان ويفقط  قلر هبم ب رم التراا دلرى ب راا الفعر  
 يرة مثر  )يف رزم للمفع م وبفتح ا دلى ب ا ره للفادر  وأ رله يفتقطر  فحرذفت التراا الثا

 و بو له  ها ر، املل  ة( 

(737) 

 َيزِيُغ )َعـ(ـَلى )فَـ(ـْصٍل يـََرْوَن ُُمَاَطٌب )فَـ(ـًشا َوَمِعي ِفيَها بَِياَءْيِن مجُِِلَ 

قرررأ حفررص وإررزب علتررذكري يف دزدررغ من ، دعرر  )كررا  دزدررغ قلرر ب فردررو مرر  م( 
م دلرى إحبا يفره لترذكري ب قرام أت يرث قلر ب عرري حقيقر  والبراق ن علتأ يرث وإطلقره  

درون خماطمج يعله خماطبرا ملرا كران اخلطراب فيره دعر  )أوه دررون أ رم دفت ر ن يف كر  
اخلطرررراب للمررررؤم ني والرييبررررة للم ررررافقني ويف هررررذه السرررر حبب ايرن لإلفررررافة  ، درررراا مرررررب( 

فتح ررا احلرميرران وأبرر  دمرررو وابررن دررامر ، كليتررا يف لفرر  معرر  أحررريتا )معرر  أبرررا( 
فتح را حفرص وحرره ولريع في را وه يف ام فرام وه ، لثا يرة )معر  درروا( وحفص وا

 يف د  ع ش ا من الزوا ر وا أدلم

 سورة يونس
(738) 
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 َوِإْضَجاُع رَا ُكلِِ اْلَفَواِتِح )ِذ(ْكُرُه )ِحـ(ـًمى َغرْيَ َحْفٍص طَاَواَي )ُصْحَبٌة( َوالَ 

مررن احلررروف املقطعررة يف  ذكررر يف هررذا امل فرر  ايرر  مررا وقرر  اخلررلف يف إمالترره
أوا   الس حب ودقام هلا الفر ايف  من السر حب ا رتفتحت هبرا وإررا أميلرت م را أ راا مرا 
دلف  به من ام  ا  املتقطعة وقر أمال ا اي يف ال را وه  حرف فإمالة هذه ام اا 
أوىل فابترأ برذكر الرراا م را أوم حرروف الفر ايف  إمالرة  ر اا كا رت يف الرر وذلرأ يف 
د  ع وه   ود    وإبراهيم واحل ر أو يف املر يف أوم الردر فل ذا قام ك  الف ايف  
واإلف اع ه  اإلمالة وأيفى بلفر  حبا فقصرر حبا ح ادرة للفهره يف القرررن وكرذا مرا يفة 
مررن طررا واي وهررا وحررا وه  قرر م إ رره قصررر ذلررأ فررروحبب وأشرراحب بق لرره ذكررره إررى إىل 

عرن دليره ف ر  يف إرى مرن ذلرأ وا رتث  حسرن اإلفر اع أي ه دصر  أحرر إىل الط
وقرر  ربو ذكررره يف عب -مراهررا-مر  م حفصرا فإ ره ه مييرر  شري ا يف القرررن إه كلمرة

اإلمالرة ب ذكرر أن  ررحبة أمرال ا طرراواي فالطراا مررن طره وطسررم وطرع واليرراا مرن دررع 
 وأما الياا من ك يعص ف افق م دلرى إمالت را ابرن درامر كمرا يفة يف البيرت اآلة ووه
يف رلرررر البيرررت ب سرررر الررر او يف شررررح الشررريا وحبأدتررره يف بعررره ال سرررا مرررن القصررريرب 
بفتح رررا وهررر  أحسرررن من قبلررره وب يا ررره وه عل سرررر وهررر  قردرررمج م ررره فال سرررر  عررر  

اي متابعرررة ل قررر  ف ررر  مفعررر م مرررن أيلررره والفرررت  دلرررى -متابعرررة أي أمرررام  رررحبة طررراو
 حبة أي أمال يتا ذوي وهيفقردر ذا وه أي  صر إلمالة وحمبة هلا ف   حام من  

(739) 

َو)َكـ(ــــْم )ُصـــْحَبٍة( اَي َكـــاِف واخْلُْلـــُف )يَـ(ــــاِسٌر َوَهـــا ِصـــْف )ِر(ًضـــى )ُحـ(ــــْلًوا 
 َوََتَْت )َجـ(ـىًن )َحـ(ـلَ 

-ال اف يف كم حبمز ابن دامر كأ ه قام وابن درامر ومررل م  رحبة دلرى إمالرة
م ه أوهلا كما دقام ص ن ق وكرذا اليت يف أوم   حبب مرو ودرب د  ا بق له كاف -اي

ثرر ج -خملصررا- رر   يف عررري هررذا امل فرر  كق لرره يف د  رر  ويف كرراف فررت  الررلا يف
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ومعرررر  ال ررررلا يف الهرررراهر وكررررم  ررررحبة أمال هررررا أي أماهلررررا كثررررري مررررن القررررراا ب قررررام 
واخلل  يف إمالت ا دن الس    واليا ر يف اللرية ه  اللدمج بقراح امليسرر وكران ه 

العرررب إه ال رمرراا ف أ رره قررام واخللرر  للرر  كرررو أي هرر   ررا حب دررن  دتعاطرراه مررن
ميب ب رررر وال سرررا   وأيب -ك ررريعص- قررر   رررحي  ب قرررام وهرررا أي وإمالرررة هرررا مرررن

دمرو ب قام وحتت أي وإمالة ها من الس حبب اليت حترت مررو وهر  طره ي را حرل أي 
 ولريع لر حب  مرا حل ي اه وإمالته ل حب  وميب دمرو ومرن يفة ذكرره يف البيرت اآلة
 ميليه إمالة حم ة عريها من طه وما درا ذلأ إرا مييله بني اللفهني

(740) 

 )َشـ(ـَفا )صـ(ـاِدقًا حم )ُُمْـ(ـَتاُر )ُصْحَبٍة( َوَبْصٍر َوُهْم َأْدرى َوِِبخْلُْلِف )ُمـ(ـثِِلَ 

أي -حرم-ب قرام-طره-مرن-ها-إزب وال سا   وأب  ب ر هم يفتمة من أمام، 
يف السرر حب السررب  ابررن ذكرر ان و ررحبه ب قررام وهررم وأبرر  دمرررو  -حررم-مررنأمررام حررا 
ودررن ابررن ذكرر ان لررلف فيررره -وأ حباكرررم-أ حبا -كيرر  أيفررى حنرر -أ حبي-أمررال ا لفرر 

فق له وبصر مبترأ وليع دطفا دلى  رحبة همت راع اعمر  برني الرمرز والتصررد  وا 
 أدلم

(741) 

 دى َمْرميٍَ َهااَي َوَحا )ِجـ(ـيُدُه )َحـ(ـلَ َوذو الرها ِلَوْرٍش َبْْيَ َبْْيَ َوانَِفع لَ 

ا  يف هذا البيت ذكر من أمام شي ا مرن ذلرأ برني برني فر حب  فعر  ذلرأ يف 
ها اي أوم مرو ووحب  وأب  دمرو فعل ذلرأ -و ف  ب ماله يف، املر( -و-حبا من )الر

فقررر دلررم مررن مررذهمج وحب   -أ حبي-يف السرر حب السررب  وأمررا لفرر ، يف حررا مررن )حررم( 
إمالتره برني برني مرن عب اإلمالرة وإرررا ذكرره ال راظم ه را مير  زاي ب أيب ب رر وابررن  يف

ذك ان دلرى أ رحاب إمالتره وإه ف ر   الر  يف ق لره ومرا بعرر حباا شراع ح مرا فرأب  
 دمرو وإزب وال سا   فيه دلى أ  هلم واعير ك  الع و وا أدلم
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(742) 

ُل اَي )َحقٍِ ُعـ(ـًل َساِحٌر )ظُ  ُبلَ نـَُفصِِ  ـ(ـًَب َوَحْيُث ِضَياًء َواَفَق اَْلَْمُز قـُنـْ

عليراا وال ر ن ظراهر ب قرام - فص  اآلاي -فروحبب واخللف يف-اي-قصر لف 
أي ،  احر ظت دعر  ق لره يفعراىل قبر  دفصر  )قرام ال رافرون إن هرذا لسرحر مبرني( 
القيرر  ذو  حر قرأه مرل م ظت  احر فق له  احر هر  ممرا ا رتري  مليره عللفر  درن

ول  رره   دبررني القرررااب املرررج واخلررلف يف مثرر  هررذا  ا ررر كحبب بررني  رراحر و ررحاحب 
دلى ما يف امدراف والذي يف رلر د  ع وكحبب ه   ا ر بني  احر و حر دلرى مرا 
مرررر يف املا ررررب ومرررا يفة يف طررره وظرررت اررر  ظبرررة وهررر  مرررن السررري  والسررر م والسررر ان 

يفقر ا ب صررريفه ب قرام وحيرث فررياا أي حررها أي هر  ذو ظرىب أي لرره ح ر  حتميره و 
حيررث أيفررى هررذا اللفرر  ف ررياا مرفرر ع عهبترررا دلررى مررا درررف فيمررا بعررر حيررث واخلرررب 
حمررذوف أي وحيررث فررياا م يرر   وه يف صررمج ح ادررة ملررا يف درر  ع فإ رره قررر د رر ن 

ب قرام وافرو اهلمرز ق ربل ، مروحبا حن  ما يف القصص )من إله عري ا يفيفي م ب ياا( 
لأ وافق  كذا إذا  ا فته من عرفرأ وأحبا  يترز اليراا و  دبرني ذلرأ ويف وه  من ق  

رلررر ال لمررة يتررز فر ررا دترر هم السررام  أ رره هرر  املعرر  ب لرر  ف ررم ذلررأ   د ررن مبي ررا 
للقرااب املرج فإ ه اهلمز ليع فره إه يفركه وه دلزا من يفركه أبراله ايا فقر حص  

اا فلرر  أ رره قررام مررا يفبررني برره احلرفرران لقررام  قرره يف بيرران هررايفني املسررألتني  رراحر وفرري
 احر ظت بسحر فياا يتزاي ال   زمرل قرال ا وويره هرذا اهلمرز أ ره ألرر اليراا وقررا 
اهلمرزب فا قلبررت اليرراا يتررزب لتطرف را بعررر ألرر  زا رررب كسرقاا وو اا وهررذه قرررااب فررعيفة 

ير  بتقررو فإن قياأ اللرية الفراحب من ايتمراع يترزيفني إىل يفير  إحررايتا ف ير  دتح
وأتلرررري إىل مرررا درررؤ ي إىل ايتمررراع يترررزيفني   د ررر   يف ام ررر  هرررذا لرررلف ح مرررة 
اللرية قام ابرن ماهرر ابرن كثرري وحرره فرياا هبمرزيفني يف كر  القرررن اهلمرزب اموىل قبر  
امل  والثا ية بعرها كذلأ قرأ  دلى ق بر  وهر  علرن وكران أ رحاب البرزي وابرن 

مث  ال اأ قام أبر  دلر  فرياا مصررحبا وار  فر ا  فلي  د  رون هذا ودقراون فياا 
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 كبساض

(743) 

 َويف ُقِضَي اْلَفْتحاِن َمْع أَِلٍف ُهَنا َوُقْل َأَجُل املَْرُفوُع ِِبلنهْصِب )ُكـ(ـمِِلَ 

قرااب ابن دامر دلى الب اا للفاد  ف صمج أيل م ، دردر )لق   إلي م أيل م( 
الفعرر  للمفعرر م وهرر  أيل ررم فلررزا حبفعرره فقرر م دلررى املفع ليررة وقرررااب البرراقني دلررى ب رراا 

ال رراظم الفتحرران دعرر  يف القرراف وال ررا  واملرر  بعررريتا والقرررااب املرررج دلمررت  ررا 
لف  به ه من ال ردة ول  برني القررااب املررج عللفر  فقرام ق رى م فر  ق لره ه را 

تمرام أو م ف  ق له وقر  ل ران أوىل وأكثرر فا ررب ملرا فيره مرن اإلد راح وحبفر  وهرم اح
أن دردررر زاي ب ألرر  دلررى اليرراا فيصررري ق رريا وإرررا قررام ه ررا احرر ازا مررن الرريت يف الزمررز 

فررإن اخلررلف في ررا أد ررا ك ررذا اخلررلف وإن كرران امكثررر ب ، )ق ررى دلي ررا املرر  ( 
دلى مث  قرااب ابن درامر ه را وكران مسرتري يا درن هرذا اهحر از فرإن اإلطرلق ه دعرم 

  هم للف ا دلى ما بي اه مراحبا وا أدلم عري ما يف الس حبب اليت ه  يف

(744) 

 َوَقْصُر َواَل )َهـ(ـاٍد ِبُْلٍف )َز(َكا َويف اْلِقَياَمِة اَل االوَل َوِِبَْلَاِل ُأوِِالَ 

ومرن ق لره )ه أقسرم ، دع  علقصرر حرذف ألر  وه مرن ق لره )وه أ حباكرم بره( 
مع  ق له ه اموىل أي وقصرر ه ف ذا ، بي ا القيامة(  ون ق له )وه أقسم عل فع( 

فت رر ن الررلا -لرر  شرراا م حباكررم برره-الرر احب ب يف  رر حبب القيامررة أوه فرراملع  دلررى القصررر
ف عل را -وه  حبأكم-فقام، ي اب ل  قام ابن ماهر قرأ  دلى ق ب  )وه أ حباكم( 

ه مرررا  للرررت دلرررى أ حباكرررم فرايعتررره عرررري مررررب فلرررم دريررر  ذكرررر ذلرررأ يف عرررري كتررراب 
مرؤوم ع را ها اهبترراا -ه أقسرم-د ير يف بعه  سخ ا ومع  القصرر يفالسبعة و 

 للررت دلررى فعرر  احلررام أي م  أقسررم ف ررذا معرر  ق لرره وعحلررام أوه وقرررااب البرراقني 
ب  ن ه  فية وأما يف القيامة في  ن م افقة ملا بعرها ، عملر ظاهرب يف )وه أ حباكم( 



 -567- 

زا رررررررب وقيرررررر   فيررررررة حب ا دلررررررى ال فرررررررب ب  ويف مع اهررررررا الررررررتلف للمفسررررررردن قبرررررر  ه
فيتفررو معرر  القررراايفني دلررى هررذا والترراحب الزخمشررري أ رره -أقسررم بيرر ا القيامررة-ا ررتأ  

  ف  للقسم دلى مع  أن املذك حب قرحبه ف ق ذلأ وا أدلم

(745) 

  َأوهالَ َوَخاَطَب َعمها ُيْشرُِكوَن ُهناَ )َشـ(ـذاً َويف الرُّوِم َواَْلَْرَفْْيِ يف النهْحلِ 

دمررا دشرررك ن فادرر  لاطررمج وشررذا حررام م رره ولرر  قرمرره دلررى ه ررا ل رران أوىل 
ليتص  املعط ف وه  ق له ويف الروا وما بعره عملعطر ف دليره وهر  ه را ولر ل دتر هم 
أن الررذي يف الررروا وال حرر  لطابرره لريررري إررزب وال سررا   وه  رريما وقررر قررام يف رلررر 

ا هرر  ظرررف للحرررفني أي اللفهررني الرر اقعني أوم البيررت أوه فيترر هم أ رره حبمررز ل رراف  وإررر
 رر حبب ال حرر  و  حيرر ز بررذلأ مررن شرر ا بعررريتا وإرررا هرر  زاي ب بيرران وهررذا ممررا دقرر ج 
، ذلأ ال هم ول  كان اح ازا خلر  أمرره والرذي ه را بعرره )ومرا كران ال راأ إه أمرة( 

ىل دمرررا واللرررذان يف ال حررر  ) ررربحا ه ويفعرررا، والرررذي يف الرررروا بعرررره )ظ رررر الفسرررا ( 
اخلطرررراب يف اعميرررر  للمشررررركني والرييررررمج ، )عحلررررو يفعرررراىل دمررررا دشرررررك ن( -دشرررررك ن(

 إلباحب د  م وا أدلم

(746) 

 ُيَسريُُِِكْم ُقْل ِفيِه يـَْنُشرُُكْم )كـ(ـَفى َمَتاَع ِسَوى َحْفص ِبَرْفٍع ََتَمهلَ 

أي يعرر  م رران دسررريكم د شررركم مررن ق لرره يفعرراىل )فا تشررروا يف امحب (و)مترراع 
أو لرررررب مبترررررأ حمررررذوف أي هرررر  مترررراع ولرررررب -بريرررري م-علرفرررر  لرررررب ،احليرررراب الررررر يا( 

أي ه دت اوزهرررا و صرررمج متررراع دلرررى أ ررره مصررررحب أي -دلرررى أ فسررر م-ق لررره-بريررري م
يفتمتع ن متادا وقام أب  دل  يفبري ن متراع احليراب الرر يا أو د ر ن متعلقرا بق لره بريري م 

 ولرب بريي م حمذوف لط م ال لا

(747) 
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ُلو التهاُء )َشـ(ـاَع تـَنَـزُّالَ َوِإْسَكانُ    ِقْطعاً )ُد(وَن )َر(ْيٍب ُوُروُدُه ويف َِبِء تـَبـْ

القطرر  بسرر  ن الطرراا اعررزا مررن الليرر  الررذي فيرره ظلمررة قررام ا يفعرراىل )فأ ررر 
كررم   )افتحرر  البرراب فررا هري يف ال  رر ا، وقررام الشررادر ، عهلررأ بقطرر  مررن الليرر ( 
لطررراا اررر  قطعرررة وكلترررا القرررراايفني ظررراهرب وق لررره وبفرررت  ا، دلي رررا مرررن قطررر  ليررر  هبررريم( 

مهلمررا  ررفة قطعررا دلررى قرررااب اإل رر ان ودلررى قرررااب الفررت  هرر  حررام مررن الليرر  وأمررا 
فقرأها إزب وال سا   بتاادن من التلوب أو من التل  وه  ، )ه الأ يفبل ا ك   فع( 

مج دلرى التمييرز اإليفباع وقرأها الباق ن بباا م حرب قبر  الرلا مرن اهلتبراحب ويف رزه  صر
و  دقير ال اظم حريف القرااب  ا ه حيتم  التصحي  دلى دا يفه مث  شاع علثا مثلثا 
وعرييتا علباا  قطة أ فل وه  مش   إذ من اعا ز أن يفقرأ ويف كا يفبلر ا البراا شراع 
في رر ن د ررع مرررا ه فلرر  أ رره قررام يف البيررت اموم مترراع  رر ج حفررص وقطعررا حبفررى 

هيف ر  املررا  ، والبراق ن يفبلر  مرن الربل(  يفبل  ك   فع من الرتلوب)عإل  ان ،  ه 
ود ررر ن اإلطرررلق يف متررراع  اه دلرررى حبفعررره فرررل حيترررا  إىل قيرررر دلرررى مرررا دررررف مرررن 

 ا طلحه وا أدلم

(748) 

ــَف  ـــْمٍد َوُخفِِ ـــُنو )َحـ( ــى )بَـ( ـــْل َوَأْخَف ــاُه )نَـ( ـــِفيًّا َوَه ــْر )َصـ( َواَي اَل َيهــدِِي اْكِس
 (ـْلُشلَ )ُشـ

قرررأه إررزب وال سررا   مررن هرررج ، قصررر اي وهررا فررروحبب أحبا  )أا مررن ه د ررري( 
د رج كرمى درم  وه   ع  د ترج أو دلرى أ ره دلرى يفقرردر إه عن د ررج وحررف 
اعررر حيررذف مرر  أن كثررريا وقرررااب البرراقني أ ررل ا د ترررج فأحبدررر إ عرراا الترراا يف الرررام 

ركرررة املررررعم كمرررا قرررال ا دعررره ودرررر  ودفرررر فألقيرررت حركت رررا دلرررى اهلررراا لتررررم دلرررى ح
وام   دع ه ودر   ودفرحب وكسر دا م اهلاا هلتقاا الساك ني و  د به دلى حركة 
املرعم م ه قر دلم أن كا اهفتعام ه يف  ن إه مفت حة ملف دني الفع  املرعمة 
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يف دعررره ودرررر  ودفرررر فرررإن حركت رررا التلفرررت كمرررا يفررررج و  دفعررر  ذلرررأ دا رررم يف )ه 
ففرررت  كريرررريه و  د سرررر من ال سرررر يف ه د رررري أ سرررمج لليررراا ، يفعررررو يف السررربت( 

قبل ا وكسر شعبة الياا إيفبادا لل اا وه جي ز كسرر ايا امل راحبدة إه يف مثر  هرذا ويف 
دي رر  لت قلررمج الرر او ايا ومررن ألفررى حركررة اهلرراا  برره بررذلأ دلررى أن أ ررل ا السرر  ن 

ه -قلرت وال رلا دليره كمرا  ربو يف، ان قام يف التيسرري والر ص درن قرال ن عإل ر 
وعرييتررررا م رررره ارررر  بررررني السرررراك ني دلررررى عررررري حررررريتا فررررل دسررررتقيم - عمررررا-و-يفعرررررو

وشلشل حرام م ره كترمج يف املصرح  بريرري كا فخفر  قررااب يف حرام ك  را لفيفرا 
يف الر ررم وجيرر ز أن د رر ن شلشررل  ررفة قامررت مقرراا املصرررحب وهرر  يف مع رراه ه مررن 

م ولفررر  لفيفرررا أي يفيفرررا كمرررا قرررام قرررم قا مرررا أي قيامرررا ودررر  لفهررره م ف أ ررره قرررا
علتخفي  قرااب يفر  يفشردر الرام وبق     ن اهلراا   د بره دليره وهرذا قرر  ربو لره 
 هرررا ر ول  ررره  طرررو في رررا عل لمرررا  خمففرررة حنررر  ويف ال ررر  يفلقررر  لررر  حفرررص وه 

فرر  دتبعرر كم لرر  ودريشررى  ررا لفررا ومرر هن علتخفيرر  ذاع ولرر  قررام يف م فرر  ول
شلشل ود ري هر ه ل ان أبني ل   ه  ص دلى لف  القررااب كمرا  رص دلرى لفر  
قرااب الباقني يف ق لره واي ه د رري اكسرر في ر ن املعر  وقرريا د رري يف حرام ك  ره 

 هر ه أي لفيفا

(749) 

ُهَما َوَخاَطَب ِفيَها جَيَْمُعوَن )لَـ(ـُه )ُمـ  (ـلَ َولِكْن َخِفيٌف َواْرَفِع النهاَس َعنـْ

اخلرررلف في رررا كمرررا  ررربو يف )ول رررن ، أحبا  )ول رررن ال ررراأ أ فسررر م دهلمررر ن( 
وق لرره د  مررا أي دررن ، )ول ررن ا حبمررى( -)ول ررن الرررب مررن رمررن(-الشررياطني كفررروا(

ظرراهر أن اخلطرراب -هرر  لررري ممررا جيمعرر ن-إررزب وال سررا   والرييبررة واخلطرراب يف ق لرره
السرر حبب ومررل ارر  مررلاب وهرر   لل فرراحب والرييررمج إلبرراحب درر  م وق لرره في ررا أي يف هررذه

 امللحفة وقر ذكر  املرا  هبا
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(750) 

 َويـَْعُزُب َكْسُر الضهمِِ َمْع َسَبأ )َر(َسا َوَأْصَغَر فَاْرفـَْعُه َوَأْكرَبَ )فَـ(ـْيَصلَ 

أي مرر  حرررف  رربأ وال سررر وال ررم يف زاي دعررزب لريترران ومع رراه ومررا دبعررر ومررا 
أ رير دلى اهبتراا والفرت  دلرى أ ره ا رم ه درييمج ومع  حب ا ثبت وا تقر وحبف  وه 

، ب  مع ا كال ي ني يف ه ح م وه ق ب إه عا بفتح ما وحبفع ما دلرى مرا ذكرر ه 
وقام كثري من ال اأ أن الرف  دط  دلى م ف  من مثقام والفت  دلى لف  مثقام 

قررحب أو دلى ذحبب ول  ه ه د صرف وه  مش   من ي ة املع  ودزد  اإلش ام أن د
لريع شر ا مرن ذلرأ إه يف كتراب مبرني وكرذا دقررحب يف ردرة -إه يف كتراب-قب  ق لره

وأمررا الررذي يف  رر حبب  رربأ فلررم دقرررأ )وه أ رررير مررن ، ام عرراا )ود ررره مفررايف  الرييررمج( 
-إه علرف  فقن وه  دق ج ق م من دق م إ ه معطر ف و رببه أن، ذلأ وه أكرب( 

ر وفيصررل حررام مررن املرفرر ع وكأ رره أشرراحب في ررا علرفرر  م رره لرريع قبلرره حرررف يرر-مثقررام
إىل ال يررره املرررذك حب أوه أي ا فصررر  ممرررا قبلررره يف املعررر  فررراحبيفف  عهبترررراا واخلررررب وقرررام 

 الشيا فيصل حام من الفاد  يف احبفعه أي حاكما يف ذلأ

(751) 

ْحِر )ُحـ(ـْكٌم تـَبَـوهءا بَِيا َوْقِف َحْفٍص ََلْ َيِصحه   فـَُيْحَملَ َمَع اْلمدِِ َقْطُع السِِ

أي قط  يتز السحر م  ما بعرما ح م من امح اا امل ق م يف دلم القرااا  
قررررأه أبررر  دمررررو بقطررر  اهلمرررزب دلرررى أ رررا ، دردرررر ق لررره يفعررراىل )مرررا ي رررتم بررره السرررحر( 

وهرر  ا ررتف اا -رلررذكردن-لل ررتف اا وعملررر بعرررها بررره مررن يتررزب ال  رر  فصرراحب مثرر 
ا ررتف امية أد ررا أي أي شرر ا -مررا ي ررتم برره-يف عرر  التقردررر واإل  رراحب دلرري م ومررا 

أي أهر  السرحر وقررااب اعمادرة هبمرزب و ر  مرن عرري مرر -رلسرحر-ي تم به ب ابترأ
دلى أن ما م   لة   رتم بره وهر  مبتررأ والسرحر لربهرا أي الرذي ي رتم بره السرحر 
حقيقرررة وح رررى أبررر  دلررر  امهررر ازي مرررن طردرررو ام رررمع  درررن أيب دمررررو مثررر  قررررااب 
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فروي دن حفص أ ه إذا وق  دليه أبررم اهلمرزب ، أما )أن يفب اا لق م ما( اعمادة و 
ايا مفت حة وأ  ر ذلأ أب  العباأ امش اين فيما ح اه ابن أيب هاشم د ه و  دعرفه 

، قام وقام يف ال ق  مث  ال    دع  عهلمز قام الرراين وبرذلأ قررأ  وبره رلرذ ، 
لرريع دلررى قيرراأ يفسرر ي  اهلمررز وقرر م قلررت وهرر  أد ررا فا ررر مررن ي ررة العربيررة فإ رره 

ال رراظم يفبرر اا مبترررأ ووقرر  حفررص إن كرران مرف دررا ف رر  مبترررأ  ن أي وقرر  حفررص 
دليه بياا   دص  وإن كان وق  مروحبا إبفرافة اي إليره فراخلرب   دصر  أي يفبر اا عليرا 

   دص  و صمج فيحمل يف ي اب ال ف  علفاا

(752) 

 ـ(ـدًّا َوَماَج ِِبْلَفْتِح َواإِلْسَكاِن قـَْبُل ُمثـَقهلَ َوتـَتهِبَعاِن النُّوُن َخفه )مَ 

أي ل  مراه من ال اطو عخلفيفة أقصر مرا من ال اطو علشرردرب وهر   ر ن 
حبف  الفع  دلى أن يف  ن ه لل ف  ه لل    والر او للحرام أي فا رتقيما عرري متعبرني 

أو د ررر ن ، ن إه ا( أو يف ررر ن الرررة لربدرررة مع اهرررا ال  ررر  كق لررره يفعررراىل )ه يفعبررررو 
إلباحبا حم ا  ملة مستأ فة أي ولستما يفتبعان وإن قل ا إن ه  ر  كا رت ال ر ن  ر ن 
التأكيررر اخلفيفرررة دلرررى قررر م دررر  ع والفررراا وكسرررر  هلتقررراا السررراك ني وقيررر  لففرررت 
الثقيلة للت عي  كما يف  حبب وإن ب إن ال اظم ذكر حبوادة ألرج درن ابرن ذكر ان 

ري وه  بس  ن التاا وفت  الباا ويفشردر ال  ن مرن يفبر  دتبر  وال ر ن وليست يف التيس
املشررر ب للتأكيررر ف ررذا معرر  ق لرره ومررا  أي افررطرب علفررت  يف البرراا واإل رر ان يف 
التاا قبر  البراا ومرثقل حرام مرن فادر  مرا  وهر  فرمري يفتبعران وهرذه قررااب ييررب ه 

امررة البريرررا دني أن ابررن ذكرر ان قررام الررراين يف عررري التيسررري وقررر ظررن د، إشرر ام في ررا 
أحبا  يفير  الترراا  ون ال رر ن م رره قررام يف كتابرره علتخفيرر  و  دررذكر حرفررا بعي رره قررام 
ولريع كمررا ظ ر ا من الررذدن يفلقرر ا ذلرأ أ اا وألررذوه م ره مشرراف ة أوىل أن دصرراحب إىل 
قرر هلم ودعتمررر دلررى حبوادررت م وإن   دتفررو ذلررأ يف قيرراأ العربيررة و  دررذكر ابررن ماهررر 
درن ابرن ذكر ان عرري هرذا ال يره وذكرر امهر ازي درن ابرن درامر يف هرذه ال لمرة أحببرر  
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قرررررااا  يفشررررردر الترررراا وال رررر ن كاعمادررررة ويفيف مررررا ويفشررررردر الترررراا ويفيرررر  ال رررر ن 
ود سررره يفيررر  التررراا ويفشرررردر ال ررر ن ويترررا ال ي ررران املرررذك حبان يف القصررريرب و ررراق 

أن يف ر ن املريم يف ومرا  حبمرزا حنر  فرإن قلرت هر  جير ز ، املري من طردو ابن ذك ان 
قلت ه جي ز من الرمز احلريف ، ال اف من وكم  حبة م ا قرااب و  دذكر هلا قاحبال 

إذا متحه جيمج أتلريه دن القرااب ب  يف  ن هذه القرااب ملن حبمز له يف القرااب قبل ا  
متحرر كحبب  كق له ودم بل واو الذدن البيت فالقرااكن مأ ايتمعترا يف بيرت لقراحبيا

دتقرا حبمزه وكحبب دتألر مث  كفل يف البيت الذي أوله دلريم وقرال ا وقرر حب  القررااب يف 
بيت ه حبمز فيه دلى حبمز يف بيت قبله يف قررااب فتثبتر ا يف  ر حبب ال سراا فمرا ه را أوىل 

 وا أدلم

(753) 

 اخلِْفُّ نـُْنِج )ِر(ضًى )َعـ(ـلَ َويف أَنهُه اْكِسْر )َشـ(ـاِفياً َوبُِنونِِه َوَْنَْعُل )ِصْف( وَ 

ال سررر فيرره لإل ررت  اف أو دلررى إفررماحب القرر م ، دردررر ق لرره يفعرراىل )رم ررت أ رره( 
معر  قلرت والفرت  دلرى حرذف -رم رت-والق م ه ا ه  املعرب د ه عإلميان أو فرمن

الباا أي رم ت ع ه كذا حن  دؤم  ن علرييرمج وهر  مفع لره مرن عرري يفقرردر حررف يرر 
عل ر ن واليراا ظراهر ، كذا واخلل  يف ق له  بحا ه )وجنع  الريع( أي  رقت أ ه  

واهلاا يف ق له وب   ه لق له وجنع  حنر  يف -إه إبذن ا-ال  ن للعهمة والياا من قبله
مبترررا وب   رره لرررب مقرررا -وجنعرر -مررن الررتلوب في رر ن-وجنعرر - احبه زدررر من الرر او يف

 م    أي    ب   ه واخلر  مبتررأ مفع-وجنع -أي ا تقر ب   ه وجي ز أن يف  ن
و     مفع م به كما ذكرر  يف ق لره يف امدرراف واخلر  أبلري رم وحبفرى لررب املبتررا 
ودل متييز أو لرب بعر لرب و     املختلر  يف يفيفره ويفشرردره هر  )كرذلأ حقرا 

ويتررا لريترران أجنررى وجنررى كررأ زم و ررزم وه لررلف يف يفشررردر ، دلي ررا    رر  املررؤم ني( 
يف هرررذه الطردقرررة -   يرررأ ببرررر أ-وه يف يفشرررردر، ه )ب    ررر  حب رررل ا( الرررذي قبلررر

امل ه مة وقر ذكر أبر  دلر  امهر ازي اخلرلف في مرا أد را و سرمج يفيف مرا إىل أيب 
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دمرررو وال سررا   وكتبررت    رر  املررؤم ني بررل ايا يف املصرراح  ام مررة فل ررذا دقرر  يف  
، ه دلررى حب رره بريررري ايا قررام الشرريا وال قرر  دليرر، كتررمج مصرر ف  القرررااا  بررل ايا 

فإن قلت لعلره ، قلت ودق  يف  سا القصيرب     بل ايا وام   الياا كتابة ولفها 
ذكرررره برررل ايا ليررررم دلرررى م فررر  اخلرررلف من اليررراا فيررره حمذوفرررة يف ال  ررر  هلتقررراا 

 قلت ل  كان أحبا  ذلأ   حيت  إىل يفقييره  ا ذكره يف البيت اآلة وه ، الساك ني 

(754) 

َ َمْع َأْجِرَي َوِإِِنِ َويل ُحلَ وَ   َذاَك ُهَو الثهاِن َونـَْفِسي ََتُؤَها َوَريبِِ

-   يررأ-وإه ف رر  الثالررث ل دررر-وجنعرر  الررريع-دعرر  هرر  الثرراين بعررر كلمررة
ق  لشعبة يف الثاين دعر  -ه دعلم ن-وال لا يف هذا كما  بو يف امدراف يف ق له

اا  اإلفرررافة وهررر  جرررع وأحبا  )مرررن يفلقررراا بعرررر لالصرررة وإه ف ررر   لرررث ب ذكرررر اي
فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو )إن أيررري إه ، )قرر  إي وحبيب إ رره حلررو( - فسرر  إن أيفبرر (

-فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو وابررن دررامر وحفررص )إين ألرراف إن دصرريت(، دلررى ا( 
فتح ما احلرميان وأب  دمرو وحل ليع برمز وكذا كر  مرا كران مثلره ، )  أن أبرله( 

 رررى وممرررا يفة مرررن امبيرررا  املرررذك حب في رررا درررر  اياا  اإلفرررافة م ررره   درررذكر ممرررا م
أح ام ررا يف أوالررر السرر حب كمررا  رربو بيا رره واهلرراا يف ايلهررا للسرر حبب ولرريع في ررا مررن 

 الزوا ر ش ا وا أدلم

 سورة هود
(755) 

 ْمِز )ُحـ(ـلِِلَ َوِإِِنِ َلُكْم ِِبْلَفْتِح )َحقُّ ُر(َواتِِه َوَِبِديَء بـَْعَد الدهاِل ِِبَلَْ 

يف أوم قصررة  رر ح الفرررت  دلررى حررذف البررراا أي ، دردررر )إين ل ررم  ررذدر مبرررني( 
فرذكر أن أع -ع يا الررأي-وأمرا-إين ل رم-أحب ل اه هبرذا ال رلا وال سرر دلرى فقرام

دمررررو قررررأه هبمرررزب بعرررر الررررام وبررررأ الشررر ا أولررره و  دبرررني قررررااب اعمادرررة وهررر  بيررراا 
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 ر أو د  ن لف  اهلمرز الرذي يف قررااب أيب دمررو وقيراأ مفت حة إما من برأ إذا ظ
يفيفرره أ رره دبرررم ايا ه فتاحرره وكسررر مررا قبلرره ف رر  كمررا يف فررياا يف قرررااب ق برر  ولرر  

 قام وع يا يتز الياا دن ولر العل ل ان أيلى وأحلى وحل  من التحلي 

(756) 

َيتِ   اْضُمْمُه َوثـَقِِْل )َشـ(ـذًّا )َعـ(ـلَ  َوِمْن ُكلِِ نُوٍن َمْع َقْد َأفْـَلَح َعاِلماً فـَُعمِِ

الت ر دن يف ، ه را ويف  ر حبب )قرر أفلر  املؤم ر ن( ، دردر )مرن كر  زويرني اث رني( 
يفقررردر مررن كرر  شرر ا زويررني ود رر ن زويررني مفعرر ه واث ررني أتكيرررا ودلررى قرررااب عررري 

فافرمم دي ره وشرر  ميمره ، حفص د  ن اث ني مفع م اإر  وأمرا )فعميرت دلري م( 
ن مع اه ألفيت وقرااب البراقني علتخفير  دلرى معر  لفيرت ووز ره وه لرلف في   

يف  رر حبب القصررص وإدرافرره دررن ذكرهررا  ليرر  ، يف يفيرر  )فعميررت دلرري م ام برراا( 
ملررا  -أن مررن كرر  زويررني-دلررى أن اخللرر  املررذك حب خمررتص  ررا يف هررذه السرر حبب أه يفرررج
لبيررررت فررررم كا فعميررررت كرررران يف  رررر حبيفني ذكريتررررا وهرررر  أوم هررررذا البيررررت وجيرررر ز يف ا

ال سرررر دلررى التقررراا السررراك ني ، وكسرررها كمرررا قررررئ هبمررا ق لررره يفعررراىل )قالررت الرررر ( 
وال م لإليفباع وشذا حرام مرن الفادر  أو املفعر م يف افرممه وثقر  أي ذا هرذا درام 

 وا أدلم

(757) 

 ُكلِِ )ُعـ(ـوِِالَ َويف َضمِِ َُمَْراَها ِسَواُهْم َوفـَْتُح اَي ُبِنَِِ ُهَنا )نَـ(ـصٌّ َويف الْ 

دلرررى أ ررره مصررررحب أيررررج -مراهرررا-أي عرررري إرررزب وال سرررا   وحفرررص فرررم مررريم
وهررؤها فتح هرررا دلررى أ رررا مصررررحب يرررج ويف يف ق لررره ويف فرررم  عرر  دلرررى أي دلرررى 

اي ابرن -فم ا من درا هؤها وأما اي ب  بفت  الياا وكسرها فلريتان مثر  مرا يفقررا يف
مير  ووافقره أبر  ب رر ه را فعلرى ال سرر أ رله بفت  امليم وكسررها ففرت  حفرص اع-أا

دبر  فحررذفت اليراا كمررا يفقر م اي عررلا وام ر  اي علمرر  ودلرى الفررت  أبررلت اليرراا 
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 ألفا لت ا  اليااا  وال سرا  ب حذفت امل  وبقيت الفتحة  الة دلي ا

(758) 

 وهالَ َوآِخَر لُْقمَاٍن يـَُوالِيِه َأمْحَُد َوَسكهَنُه )َز(اٍك َوَشْيُخُه األَ 

)اي برر  -)اي برر  إ ررا إن يفررأ(-يف لقمرران ثلثررة م افرر  )اي برر  ه يفشررر  عا(
فال  طى دلى ما يفقرا يففت  حلفص ويف سر هبن كثري وعريه واموىل ، أقم الصلب( 

واملريب فتح ما حفص وكسريتا من درا ابن كثري وأمرا ابرن كثرري فسر ن اموىل ولره 
ي ف افو حفصا يف ذلأ و    ا ق ب  وويه اإل  ان يف املريب وي ان فتح ا البز 

أن بعر حذف ايا اإلفافة بق  ايا مشر ب هر  ممر ع ايا التصرريري وايا ها الفعر  
فخف  ذلأ التشردر لذف الياا املريب وه  ها الفع  وبقيت ايا التصريري وه  

يفه ويف  اك ة وكأ ه د ر التحقيو و   ب ية ال ق  فإذا وق  دلى املشر  ياز يف
قرررااب ابررن كثررري ارر  بررني اللريررا  الررثل  ففررت  و رر ن وكسررر امكثررر ومعرر  د اليرره 

 دتابعه وأإر ه  ا م البزي وزا  دباحبب دن ق ب  وشيخه ه  ابن كثري

(759) 

 َويف َعَمٌل فـَْتٌح َورَْفٌع َونـَِوِنُوا َوَغرْيَ اْرفـَُعوا ِإاله اْلِكَساِئيه َذا اْلَملَ 

فررالفت  يف املرريم والرفرر  والت رر دن يف الررلا فقرررااب ، عررري  رراح(  دردررر )إ رره دمرر 
ال سا   وافرحة أي إ ره دمر  دمرل عرري  راح وقررااب اعمادرة دلرى يفقرردر إ ره ذو 
دمرررر  وإن كا ررررت اهلرررراا يف إ رررره دا رررررب دلررررى ال ررررراا فقرررررااهتم أد ررررا وافررررحة واملررررل 

 امشراف ودردر مشاخيه أو أ حابه

(760) 

  اْلَكْهِف )ِظـ(ـلٌّ )ِحـ(ـًمي َوَهاُهَنا )غُـ(ـْصُنُه َوافْـَتْح ُهَنا نُونَُه َدالَ َوَتْسئَـْلِن ِخفُّ 

)فرل يفسر لن مرا لريع -)والرذي ه را(-الذي يف ال    )فل يفس لن دن ش ا(
وأ له فل يفس   حلقته   ن ال قادة بعررها ايا املفعر م وهر   بترة يف ال  ر  ، لأ( 
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ابن ذك ان يفقرا ذكره يف رلر عب الزوا ر وأمرا ه را لثب هتا يف الر م إه يف ويه دن 
فحرذفت اليرراا يفيفررا ف ررذه قرررااب اعمادررة املرمرر زدن يف هررذا البيررت واملرررا  علتخفيرر  
يفيرر  ال رر ن والبرراق ن أحلقرر ا  رر ن التأكيررر اخلفيفررة يف رلررر الفعرر  فأ عمررت يف  رر ن 

قيرررت  ررر ن مشرررر ب ال قادرررة ففتحرررت الرررلا وكا رررت  ررراك ة ميررر  التقررراا السررراك ني فب
م س حبب فب ذا قرأ  ف  يف ال    م  إثبرا  اليراا وكرذا ابرن درامر ويف ويره حرذف 
ابن ذك ان الياا وأما ه ا فقرأ ابن دامر و فر  وابرن كثرري علتشرردر إه أن  فعرا وابرن 
دررامر كسرررا ال رر ن مررن عررري ايا وابررن كثررري فررت  ال رر ن م رره أحلررو الفعرر   رر ن التأكيررر 

  ب ر ن ال قادررة وه ايا املفعر م وإرررا   دفعر  يف ال  رر  مثر  هررذه من الثقيلرة و  يف
الياا فيه  بتة يف الر م ودلزا من إثبا  الياا كسر ال  ن وأمرا الريت يف هر   فلرم يفر رم 

أي -يفسرررر لن-في ررررا ايا فررررأم ن في ررررا القرررررااكن وقرررر م ال رررراظم لرررر  ال  رررر   ررررفة
بل ايا ليشرم  لفر  -يفس لن-هاخلفي  يف   حبب ال    وظ  إى لربه ولف  بق ل

مرررا يف السررر حبيفني وق لررره وه  رررا عصررر ه أي فررررع ذلرررأ من مرررن لففررره أقررر  درررر ا مرررن 
خمفر  ال  رر  وقرر  رربو معر  وه وفادلرره فرمري دا ررر دلرى يفسررألن أي ار  ويرر ه 
القرررااا  فيرره مررن فررت  وكسررر ويفيرر  ويفشررردر يف السرر حبيفني ف رر  كمررن ألررر   لرر ه 

 م  

(761) 

َلـــُه النُّـــوُن َويـَْوَمِئـــٍذ َمـــ ْع َســـاَل فَـــافْـَتْح )َأ(تَـــى )ِر(ضـــاً َويف النهْمـــِل )ِحْصـــٌن( قـَبـْ
 )ثُـ(ـمِِلَ 

)لررر  دفترررري مرررن درررذاب - رررأم  رررا  -ويف  ررر حبب، دردرررر )ومرررن لرررزي د م رررذ( 
قررريا بفررت  املرريم ويرهررا فأمررا يرهررا فهرراهر م رره ا ررم أفرري  إليرره مررا قبلرره ، د م ررذ( 

أفي  إىل عرري مرتم ن وهر  إذ وهرذه حالرة كر   ف ان مروحبا وأما ويه الفت  ف   ه
ظرررررف لررررزا اإلفررررافة إذا أفرررري  إىل عررررري مررررتم ن وجيرررر ز أن ه دبرررر  ودليرررره القرررررااب 
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فرررزا  دلررى فرررت  املررريم ، وأمرررا الررذي يف ال مررر  وهررر  )وهررم مرررن فررزع د م رررذ( ، املرررج 
 ف رذا معر  ق لره قبلره ال ر ن أي قبر -مرن فرزع-دا م وإزب ل ن ال  في ن     ا قبله

فمررن يررر -د م ررذ-إىل-مررن فررزع-د م ررذ زا  ال  فيرر ن  رر   أو يف  د ررا والبرراق ن أفرراف ا
املرريم مرر  اإلفررافة فقراايفرره وافررحة كمررا  رربو شرررحه وهرر  ابررن كثررري وأبرر  دمرررو وابررن 
، درررامر دلرررى أ رررل م ومرررن فتح رررا مررر  اإلفرررافة وهررر   فررر  وحرررره ف ي ررره مرررا يفقررررا 

ا فت  امليم بعرر الت ر دن ف ر  يف قررااب فقراايفه يف الس حب الثل  دلى طردقة واحرب وأم
دا ررم وإررزب د رر ن حركررة إدررراب وهرر  ظرررف م صرر ب إمررا بفررزع وإمررا  م رر ن وقرررااب 
ال سا   حتتم  اممردن م ه فت  الذي يف هر   و رأم هدتقرا ه فيره الب راا ف رذا لر  
 ررا ويره هررذا الت  رري يف فررزع أ ره أحبدررر هت دلرره أي مرن فررزع دهريم وهرر  الفرزع امكرررب رم 

ا يفعرراىل م رره ومعرر   رر  أ ررل  من الت رر دن يرر   الفررت  دلررى الهرفيررة و  خيررر  إىل 
 ويه الب اا وا أدلم

(762) 

لَ   ََثُوَد َمُع اْلُفْرقَاِن َواْلَعْنَكُبوِت ََلْ يـُنَـوهْن )َعـ(ـَلى )فَـ(ـْصٍل َويف النهْجِم )فُـ(ـصِِ

، رقرران )ودررا ا و رر   وأ ررحاب الرررأ( ويف الف، أحبا  )أه إن  رر  ا كفررروا حبهبررم( 
ويف الر  م )و ر  ا فمرا ، ويف الع  ب   )ودا ا و   ا وقر يفبرني ل رم مرن مسراك  م( 

  د رر ن اعميرر  حفررص وإررزب ووافق مررا أبرر  ب ررر دلررى درررا يف رر دن الررذي يف ، أبقررى( 
الررر  م وحبمرررزه يف أوم البيرررت اآلة ررررا من ال ررر ن لعا رررم ب مالررره يف ا رررطلح هرررذه 

ردقرررة دبررراحبب درررن أيب ب رررر وحفرررص معرررا والبررراق ن    ررر ا يف اعميررر  وويررره الت ررر دن الط
ودرمررره مبررر  دلرررى  ررررف هرررذه ال لمررررة ودررررا  ررررف ا وللعررررب في رررا مررررذهبان كحبب 
يفصررف ا ذهرراع إىل ا رم احلرر  وكحبب يفر    رررف ا ذهراع إىل ا ررم القبيلرة وكررذا اخلررلف 

ق لره  ر   ه را فمرا املرا   أن دهرن  فإن قلت أطلرو، يف  بأ ملا  يأة يف   حبب ال م  
وهر  عرري م صررف ايففاقرا قلرت -وإىل  ر   ألراهم  راحلا-أ ه أحبا  اليت يف أوم القصة

أحريتا أن هذا  ابو دلى كلمة د م رذ فلر  كران فيره لرلف لرذكره ، م   م ه أمران 
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قب  مس لة د م ذ ه دقام إ ه يف بعه امل اف  دقرا ما أتلر من احلروف ودؤلر مرا 
قرا كق له بعر هذا البيت ودعق ب ب قام ه ا قام  لم ومثله و حبج اكسرر ب قرام يف

دسررب  فررت  اليرراا كررذا  رر  ويف قررر البيررت ولفرر  يف قررر قبرر  دسررب  وإرررا فررروحبب الرر هم 
حتر   إىل مثرر  هررذا فرإن ي ابرره أ رره ه فرروحبب ه ررا من مسرر لة د م رذ يف بيررت مسررتق  

  هررررذه امل افررر  امحببعررررة املختلررر  في ررررا اممرررر الثرررراين أن ايررر، ف ررران مي  ررره أتلررررريه 
م صرر بة واخلررلف واقرر  يف إثبررا  الت رر دن ودرمرره فقررن وأمررا ق لرره وإىل  رر   فم ررروحب 
فل د ف  فيه ذكر الت  دن ب  ه بر من يره د ر مرن  ررفه كمرا ذكرر بعرر ذلرأ يف 

ومررب  قام  ريب ده و ر   و ربأيتا مررب للقبيلترني، لثم   فلم درل  يف مرا ه وا أدلم 
قام أب  دل  فمن  رف يف اي  امل اف  كران حسر ا ومرن ، للحيني وكثرهتما   اا 

  دصررررف يف ايررر  امل افرررر  ف رررذلأ وكرررذلأ إن  رررررف يف م فررر  و  دصرررررف يف 
م ف  رلر إه أ ه ه د بري  أن خير  دما قرأ  به القراا من القرااب   ة فرل د برير  

م إىل ذلرررأ امثرررر مرررن قررررااب القرررراا وقررر م أن حنمررر  دلرررى مرررا  ررر زه العربيرررة حرررأ د  ررر
والتاحب أب  دبيرر قررااب الت ر دن يف ، ال اظم دلى فص  أي دلى ق م فص  وا أدلم 

 هذه امل اف  امحببعة م ا حب ت عل  بعر الرام وه   لي  الصرف

(763) 

ِع )َعـ(ـْن )فَـ(ـاِضٍل )نَـ(ـماَ لَِثُموٍد نـَِوِنُوا َواْخِفُضوا )ِر(ضاَ َويـَْعُقوُب َنْصُب الرهفْ 
 )َكـ(ـلَ 

 رررفه ، ررا مررن يفتمرة حبمررز الرذي يف الرر  م ب ابتررأ لثمرر   أحبا  )أه بعررا لثمرر  ( 
وفتحررره البررراق ن عرررري ، ال سرررا   فخف ررره و   ررره م افقرررة ملرررا قبلررره وهررر  )أه إن  ررر  ا( 

م  ن م ه عرري مصرروف وق لره حبفرى أي ذوي حبفرى وم فر  لثمر    صرمج مرا بعرره 
قررر ب عل صرررمج والرفررر  فال صرررمج دلرررى يفقرررردر ووهب رررا هلرررا دعقررر ب مرررن وحباا وقرررريا دع

م رررره يف معرررر  وهب ررررا ، إ ررررحاق و م دليرررره معرررر  ق لرررره يفعرررراىل )فبشررررر ها إب ررررحاق( 
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والترراحبه أبرر  دلرر  وذكررر وي ررني رلررردن دلررى فررع  في مررا أحررريتا أن د رر ن مررروحبا 
ق أي دطفررررا دلررررى إ ررررحاق والثرررراين أن د رررر ن م صرررر ع دطفررررا دلررررى م فرررر  إب ررررحا

ودعق ب من وحباا إ رحاق وفرعف ما مرن ي رة الفصر  برني واو -إب حاق-فبشر ها
العطرر  واملعطرر ف علهرررف ف رر  كالفصرر  بررني اعرراحب واجملررروحب ولرر  قلررت مرررحب  بزدررر 
اليرر ا وأمررع دمرررو دلررى يفقررردر وبعمررر وأمررع   حيسررن ول ررن يف الشررعر حيتمرر  مثرر  

 حرررف العطرر  واملرفرر ع ومثلرره يف الفصرر  بررني، ذلررأ كمررا يرراا ب رر  د مررا د رر  ي 
يف بيتني معرروفني أ شرريتا أبر  دلر  ، (  ورو ة أ   ويف امل ص ب )ود ما أ مي ا  عل

وعريه اموم هبن أإر والثاين ل دشى وله  هري يف إدراب بع  م )ول   ق ا ها ( 
دلى أن ها  دط  دلى م ذحب أي أ ت م ذحب وهرا  ل ر  قر ا وقرر م رى يف هرذه ، 

 حنرر  مررن ذلررأ يف  هررم ال رراظم وذكررر ويرره العطرر  اادررة مررن أ مررة القصرريرب و رريأة
العربية وأما قررااب دعقر ب علرفر  فعلرى اهبترراا ولرربه مرا قبلره أي م لر   هلرا مرن حبواا 
إ حاق دعق ب أو د  ن فاد  من وحباا دلى ق م املفن أي وا تقر هلا مرن وحباا 

م فر  احلرام وأظ ره يف  قام أب  يعفرر ال حراأ ويف ر ن اعملرة يف ،إ حاق دعق ب 
البشرراحبب أي فبشررر ها إب ررحاق متصررل برره دعقرر ب قررام وجيرر ز دلررى إفررماحب فعرر  أي 
وحير  من وحباا إ حاق دعق ب وق له  صمج الرف  أي  صرمج حبفعره أو  صرمج الرفر  

 فيه م ق م دن فاف  ك ه أي حفهه

(764) 

 وِر )َشـ(ـاَع تـَنَـزُّالَ ُهناَ قَاَل ِسْلٌم كْسُرُه َوُسُكونُُه َوَقْصٌر َوفـَْوَق الطُّ 

كسررره مبترررأ و رر   ه وقصررر دطرر  دليرره وشرراع لرررب املبترررأ ويف ررزه متييررز وفرر ق 
ه را ويف الرذاحباي  ويترا -الط حب دط  دلى ه ا أي ق له قرام  رلم م فر  قرام  رلا

لريتان كحرا وحراا وحر  وحرلم وقير   رلم فرر حررب وذلرأ م ره   ررهم فقرام أ  
قررال ا -ق لرره أي  ررلا دلرري م أوامررري  ررلا و صررمجمسررا  ل ررم وحبفعرره دلررى ح ادررة 

أي قرر ه ذا  ررلمة   دقصررر فيرره ح ادررة قرر هلم وكررذا معرر  ق لرره يفعرراىل )وإذا - ررلما
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وأما يف كر  م فر  دقصرر التسرليم فلرم يف  اممرر ، لاطب م اعاهل ن قال ا  لما( 
) رلا -) رلا قر ه مرن حبب حبحريم(-معرفا وامكثر يف  ريه ) لا دلي م  را  رربال(

-ويرراا معرفررا يف )والسررلا دلرر  درر ا ولررر (، )و ررلا دليرره درر ا ولررر( -دلررى  رر ح(
 وقي  التقردر  لم ا  لما وله  ها ر وا أدلم، )والسلا دلى من ايفب  اهلرج( 

(765) 

 الَ َوفَاْسِر َأِن اْسِر اْلَوْصُل )َأ(ْصٌل )َد(انَ َوَهاُهَنا َحقٌّ ِإاله اْمَراَتَك اْرَفْع َوأَْبدِ 

دردر حيث ياا هذان اللفهان ويراا فأ رر يف ثرل   ر حب ه را )فأ رر عهلرأ 
، وأما )أن أ ر( ، ومثله يف احل ر والرلان )فأ ر بعبا ي ليل( ، بقط  من اللي ( 

فف  طه والشعراا د  عل    يتزب ال    وه ده ر لفه ا إه دلى يفقردر أن يفق  
إذا و لت فل ده ر إه أثرها وه  حرذف ا دلى أن فتبتريا إ ر ب سر اهلمزب وأما 

يف الرحب  وكسر ال  ن من أن هلتقاا السراك ني لر حب  وعرريه وأمرا يف كلمرة فأ رر فرل 
ده ر أثر إه يف حذف ا وقرأ الباق ن هبمزب القط  املفت حة فال  ن من أن  اك ة دلى 

لره يف ال قر  أ ل ا ل   ا يففت  حلمزب إذا وق  دلى أن أ ر دلى حبوادة  ق  احلركرة 
والقرررااكن مب يترران دلررى الفعرر  الررذي م رره هررذا اممررر وفيرره لريترران  رررج وأ رررج فعلررى 
لرية  رج ياا  يتزب ال    يف اممر كق لأ احبا من حبمى ودلى لرية أ رج يراا  
، يتزب القط  كق لأ من أدطى أدن ودش ر لسررج ق لره  ربحا ه )واللير  إذا دسرر( 

ودتعلررو هبمررا لررث كمررا ذكررر ه ، الررذي أ رررج( ودشرر ر م رررج ق لرره يفعرراىل ) رربحان 
فقرريا ، يف يففسري ردة  بحان فأما ق له يفعاىل )وه دلتفت م  م أ حر إه امرأيفرأ( 

برف  امرأيفأ و صب ا فق له ه  ا اح ازا من الذي يف الع  ب   )إ  م  ر   وأهلرأ 
ث  مرن فإ ره م صر ب عيففراق م ره مسرتث  مرن م يرمج وأمرا ه را فمسرت، إه امرأيفأ( 

عري م يمج ف رج فيه ال ي ان ال صمج والرف  كما  ربو يف  ر حبب ال سراا )مرا فعلر ه 
ل ررن   دقرررأ عل صررمج ب إه واحررر وه  ررا امكثررر ، و )إه قلرريل( ، إه قليرر  مرر  م( 

دلررى ال صررمج فل ررذا قررام اادررة مررن أ مررة العربيررة إ رره مسررتث  مررن ق لرره يفعرراىل )فأ ررر 
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يرمج وهرذا فيره إشر ام مرن ي رة املعر  إذ دلرزا مرن لي  ن مستث  مرن م  ، عهلأ( 
أن ه د  ن أ رج هبا وإذا   دسر هبا كير  دقرام )ه ، ا تث ا ه من )فأ ر عهلأ( 

دلررى قرررااب الرفرر  ف يرر  يفررؤمر عهلتفررا  وقررر أمررر ، دلتفررت مرر  م أحررر إه امرأيفررأ( 
ن هر    أن ه دسري هبا ف   ملا التفتت كا ت قر  ر  مع م قطعا في  ز أن د ر  

دسرررر هبرررا ول   رررا يفبعرررت م والتفترررت فأ ررراهبا مرررا أ ررراب ق م رررا والرررذي ده رررر   أن 
اه تث اا دلى القراايفني م قط    دقصر به إلراي ا من املأم حب عإل راا هبم وه من 
امل  يررني دررن اهلتفرررا  ول ررن ا رررتؤ   اإللبرراحب د  ررا  عررر  ل ررن امرأيفرررأ جيررري هلرررا  

ا املعررر  أن مثررر  هرررذه اآلدرررة يررراا  يف  ررر حبب كيرررت وكيرررت والررررلي  دلرررى  رررحة هرررذ
احل ررر ولرريع في ررا ا ررتث اا أ ررل فقررام يفعرراىل )فأ ررر عهلررأ بقطرر  مررن الليرر  وايفبرر  

فلررم يفقرر  الع ادررة إه بررذكر ، أ عحبهررم وه دلتفررت مرر  م أحررر وام رر ا حيررث يفررؤمرون( 
لررا  من أجناهم ا يفعاىل ف اا شرح حام امرأيفه يف   حبب هر   يفبعرا ه مقصر  ا عإل

مما يفقرا وحن  ذلأ ق له يفعاىل يف   حبب احل ر )إن دبرا ي لريع لرأ دلري م  رلطان 
قررام كثررري مررن املفسررردن إ رره ا ررتث اا متصرر  وبرر  قرر ا ، إه مررن ايفبعررأ مررن الريرراودن( 

دلى ذلأ ي اب اه تث اا امكثر من امق  من الرياوي أكثر من امل ترري ود رري 
)إن دبررا ي لرريع لررأ دلرري م  ررلطان وكفررى  أ رره م قطرر  برررلي  أ رره يف  رر حبب  رربحان

دبرررا ي -فرررأطلو و  دسرررتثن الريررراودن  م دلرررى أ ررره أحبا  بق لررره يفعررراىل، بربرررأ وكررريل( 
امل لفني وهم ليع للشيطان دلي م  لطان فل حايرة إىل ا رتث اا الرير اب -املخلصني

مرر  م فحيررث يرراا يف احل ررر ا ررتث اا الريرر اب كرران دلررى  رربي  اه قطرراع أي ل ررن مررن 
مررررن الريرررراودن لررررأ دلرررري م  ررررلطان فررررإذا ايف رررر  هررررذا املعرررر  لررررأ دلمررررت أن  ايفبعررررأ

القررراايفني واحب كن دلررى مررا دقت رريه العربيررة يف اه ررتث اا امل قطرر  ففيرره لريترران ال صررمج 
والرفرر  فال صررمج لريررة أهرر  احل رراز ودلي ررا امكثررر والرفرر  لبرر  مترريم ودلي ررا اث رران مررن 

يف  )واإرر  دلررى امل قطرر  إه امرأيفررأ، القررراا وهلررذا قلررت يف امل ه مررة الرريت يف ال حرر  
وقرر م ال رراظم احبفرر  وأبررره جيرر ز ب ررم اهلمررزب وفتح ررا ، هرر   مطلقررا فتقرر ج ح تررأ( 
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ف ررم ا دلررى أ رره فعرر    دسررم فادلرره وفتح ررا دلررى اممررر واملرر  يف رلررره برررم مررن 
وه دلتفرت -  ن التأكير اخلفيفة واملعر  واح رم دلرى املرفر ع أ ره بررم مرن أحرر ق لره

هذا دلى ق م اعمادة إ ه مستث  من ذلأ و  خيتلف ا فيه وإرا اخللف -أحر م  م
فأ ررر -بير  م يف قرررااب ال صرمج مرر  م مرن ا ررتث اها مرن ذلررأ ومر  م مررن ا رتث اها مررن

أبرررم فيره اهلمرزب ألفررا ليترزن لره الر هم وقررر  ر  حنر  ذلررأ -إه امرأيفرأ-وق لره-عهلرأ
ا ألفررا ولرزا مررن هررذه العبراحبب يف  همرره إد رراا مرن العرررب دق لر ن املرررأب وال مرراب فيبررل  

وذلأ أ ه قام احبف  وأبرره فريهن أ ره أحبا  مرا لفر  بره مرن إبررام اهلمرزب ألفرا وإررا أحبا  
اإلبرام من ي ة اإلدراب ووق    يف يفصرحي  مرا أدربره ال حراب معر  حسرن وذلرأ 

 ر عهلأ إه أن د  ن يف ال لا التصاحب  به دليه التلف القراايفني وكأ ه قي  فأ
وه -امرأيفررأ وكررذا حبوج أبرر  دبيررر وعررريه أ ررا يف قرررااب ابررن مسررع   ه ررذا ولرريع في ررا

ف رذا  لير  دلرى ا رتث ا  ا مرن املسرري هبرم ب كأ ره  ربحا ه قررام -دلتفرت مر  م أحرر
فرررإن لريرررت مع رررم ويفبعرررت م مرررن عرررري أن يف ررر ن أ رررت  رررردت هبرررا فإ ررره أهلرررأ درررن 

ا مرا أ راب ق م را ف ا رت قررااب ال صرمج  الرة اهلتفا  عريها فإ ا  تلتفت ودصيب 
دلى ذلأ املع  املتقرا وقرااب الرف   الة دلى هذا املع  املتألر ومم د ا  ام دلى 

 الة املع  املشروح

(766) 

ـــِه َوِخـــفُّ َوِإْن ُكـــلًّ )ِإ(ََل )َصـ(ــــْفِوِه  َويف َســـِعُدوا فَاْضـــُمْم )ِصَحابًـ(ــــا َوَســـْل ِب
 )َد(الَ 

ذا  حاب ودقام  ام د ه و ام بره  عر  ودليره إر  ق لره يفعراىل  حاع أي 
وقرام دلقمرة ) فرإن ، أي دن دذاب وم ه )فس   به لبرريا( ، ) أم  ا   بعذاب( 
وقرام الشريا  ر  بره  عر  ادر  بره واشرتري  بره كمرا دقرام  ،(  يفسأل ين عل ساا فإ  

رد  ويره ال رم م ره    د ه  ع  الرث د ره وفرتن د ره وإررا قرام ذلرأ لصرع بة ير
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دقت رر  أن د رر ن  ررعر متعررراي وهرر  لريررة م  لررة ودرررم دلررى وي  هررا قرر هلم مسررع   
واملعررروف أ ررعره ا عملرر  وقيرر  إن  ررعر لريررة هررذد  دقررام  ررعر كمررا دقررام يررن 

فمع اهرا دلرى القررااا  مرن أشر   اآلاي  وقرر  هرم يف  -وإن كل ملا لير في  م-وأما
البيرررررت اآلة اخلرررررلف يف ملرررررا واخلرررررلف في مرررررا يف  هرررررذا البيرررررت اخلرررررلف يف أن ويف

يف م فر  لفره إبفرافة ولر  إليره وادلرم أن -وإن كل-التشردر والتخفي  فق له
إن جيرر ز يفيف ررا وهرر  عقيررة دلررى إدماهلررا فق لرره كررل ا  ررا خمففررة كا ررت أو مشررر ب 

رب إه وه جي ز أن د  ن املخففة  فية م ا قر  صبت كل ا وقر  للت اللا يف اخل
يف قررررااب مرررن شرررر  كمرررا يفة ف ررر  قررررااب أيب ب رررر وحرررره وق لررره إىل  رررف ه  ه لررررب 
ول  وإن كل واهلاا يف  رف ه للخر  وفادر   ه فرمري دا رر إىل القراحبيا أي إىل 
 رررف  اخلررر  أ ىل القررراحبيا  لررر ه ب ا رررتخري ا أي ويرررر قررررااب حلررر ب فقررررأ هبرررا دقرررام 

وايترزج ، يف الب رر قرام ا يفعراىل )فرأ ىل  لر ه(  ل   الرل   زدت را وأ ليت را أحب رلت ا 
الشررراطت بق لرررره  ه دررررن أن دقررر م أ ىل فررررره م رررره ه د  ررر  ع رررره  ه إه بعررررر أن 

وقام  احمج الصحاح قر ياا يف الشعر الرا   ع  املر  فإذا  ، د  ن أ ىل  ل ه 
 ليه وا أدلمكان اممر كذلأ ظ ر ق م ال اظم  اي ه إىل  ف ه  ع  أ ىل  ل ه إ

(767) 

ُد َلمها َكاِمُل َنصه فَاْعَتل العلى  َوِفيها َويف يس َوالطهاِرِق الُعل ُيَشدِِ

العلررى  عررت للطرراحبق ويف يعلرره  عتررا للسرر حب الررثل   هررر مررن ي ررة أن بع رر ا 
معرب د ه عل مري وامل مر ه د    فأشاحب إىل ق ب قررااب مرن شرر  ملرا بق لره كامر  

أحبب  يفيف ما ل اف  وابرن كثرري ، لقرااا  يف هايفني ال لمتني )أن وملا(  ص فادتل فا
يفشردريتا هبن دامر وإزب وحفص يفير  إن ويفشرردر ملرا ميب ب رر وحرره يفشرردر 
إن ويفي  ملا ميب دمرو وال سا   فمن شر  إن ولف  ملا فاللا يف ملا هر  الريت 

يرر اب قسررم حمررذوف ومثلرره )وإن -ليرر في  م-يفرررل  فيمررا كرران يف لرررب إن والررلا يف
عرررري أن الرررلا يف ملرررن  اللرررة دلرررى اه رررم ويف ملرررا  اللرررة دلرررى ، مررر  م ملرررن ليبطررر ن( 
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يف ملا زا رب لتفرق بني اللمني ها -ما-م ف  اخلرب وقاا القسم وي ابه مقاا اخلرب و
ا الت كير وها القسم وقي   ع  الذي وزا  بع  م ف عل ا  ع  من وقي  اللا يف مل

واملعررررر  وإن اررررريع م وا ، م ط ررررة للقسرررررم مثررررر  )لررررر ن أشرررررركت ليحررررربطن دملرررررأ( 
ليرر في  م حببررأ أدمرراهلم مررن حسررن وقررب  وإميرران ويحرر   ف ررذا يفعليرر  قرررااب أيب دمرررو 

قام الفرراا يعر  مرا ا را لل راأ كمرا يراز )فرا  ح ا مرا طراب ل رم مرن ، وال سا   
ويعررر  الرررلا الررريت يف ليررر في  م ه مرررا ب يعررر  الرررلا الررريت في رررا يررر اع من ، ال سررراا( 

 للررت دلررى  يررة ميررني فيمررا بررني مررا و ررلت ا كمررا يفقرر م هررذا مررن ليررذهنب ود ررري مررا 
ب قررام بعررر ذلررأ مررا درررم دلررى أن ، لريررريه لررري م رره ومثلرره )وإن مرر  م ملررن ليبطرر ن( 

الررلا م رررحبب فقررام إذا د لررت العرررب علررلا يف عررري م فررع ا أدا وهررا إليرره حنرر  إن 
لبعرررر لقرررر هلقيرررت هبرررر  )ولررر  أن قررر م    د   ررر ا درررزب، ليرررأ فسرررن ومثلررره زدررررا إل

قام أ لل ا يف بعر وليع   فع ا و عت أع اعراح دقر م إين لمرر ا ، مصردا( 
لصاح وقرام أبر  دلر  يف قررااب مرن شرر  إن ولفر  ملرا وي  را برني وهر  أ ره  صرمج  

وهرر  الرريت -ليرر يف-يف اخلرررب هاكررل عن وأ لرر  ها اهبتررراا دلررى اخلرررب وقررر  لرر  
دتلقى هبا القسم ويتص علرل م دلى الفع  فلما ايتم  اللمان فص  بي  ما كما 
فصر  بررني أن والرلا فرررللت مرا وإن كا ررت زا ررب للفصرر  ومثلره يف ال ررلا إن زدرررا 

، قررام هررذا بررني ودلرر  هررذا ال يرره يف البيرران قرررااب مررن لفرر  )إن وملررا( ، ملررا ليرر طلقن 
قرام  ريب ده حررث ا مرن  ثرو بره أ ره  ر  مرن العررب مرن ، ااب ابرن كثرري و فر  وه  قرر 

، دق م إن دمرا مل طلو كما قال ا كأن ثرديه حقان قام ووي ره مرن القيراأ )أن:إن( 
مشررب ة يف  صررب ا علفعرر  والفعرر  دعمرر  حمررذوفا كمررا دعمرر  عررري حمررذوف حنرر    دررأ 

قلررت فتعليرر  هررذه القرررااب كرراليت ، وكررذلأ ه أ حب ، زدررر م طلقررا )فررل يفررأ يف مردررة( 
قبل ا   اا واللا يف ملا ه  الفاحبقة بني املخففرة مرن الثقيلرة وال افيرة وقرام الفرراا وأمرا 
الرررذدن لففررر ا أن فرررإ م  صرررب ا وهررر  ويررره ه أشرررت يه من الرررلا ه دقررر  الفعررر  الرررذي 
بعرررها دلررى شرر ا قبلرره فلرر  وقعررت كرر  لصررل  ذلررأ كمررا دصررل  أن دقرر م إن زدرررا 
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قلرت وا تشر   أبر  دلر  ، ا م ه دصل  إن زدرا هفرب من أتودل ا كتأودر  إه لق
وعريه قرااب من شر  ملا ه ا يف   حبب هر    ر اا شرر  إن أو لفف را م ره قرر  صرمج 

وإذا  صمج عملخففة كا ت   زلة املثقلة ف ما ه حيسن إن زدرا إه م طلو -كل-هبا
إه إجيراب مؤكررر ف رذا ه حيسررن إن زدررا ملررا من إه إجيراب بعرر  فرر  و  دتقررا هررذا 

م طلررو م رره  ع رراه وإرررا شرراع  شررريفأ عا إه فعلررت وملررا من مع رراه الطلررمج ف أ رره 
ومثر  أبر  دلر  ، قام ما أطلمج م رأ إه فعلرأ فحررف ال فر  مررا  مثر  )كا يففترأ( 

وه  بقررر هلم شرررر أهرررر ذا  ب أي مرررا أهرررره إه شرررر قرررام ولررريع يف اآلدرررة معررر  ال فررر 
قرام أبرر  دلرر  ، الطلرمج وح ررى درن ال سررا   أ رره قرام ه أدرررف ويره التثقيرر  يف ملررا 

و  دبعر فيما قام قام أب  يعفر ال حاأ القرااب بتشردرها د ر أكثر ال حر دني حلرن 
ح رررى درررن حممرررر برررن دزدرررر أن هرررذا ه جيررر ز وه دقرررام إن زدررررا إه مفررررب ه وه ملرررا 

  ودز أدلم هبذه القررااب مرا أدررف هلرا وي را قرام مفرب ه قام وقام ال سا   ا ي
ولل ح دني بعر هذا في ا أحببعة أق ام فذكرها خمتصررب وأ  أبسرط ا وأ بره دلرى مرا في را 

اموم قالررره الفرررراا ويفبعررره فيررره ، ب أذكرررر وي رررا لامسرررا هررر  احلرررو إن شررراا ا يفعررراىل 
يرررت ث تررران اادرررة قرررام أحبا  ملرررن مرررا فلمرررا ايتمررر  ثرررل  ميمرررا  حرررذف واحررررب فبق

إذا  )وإين ملررا أ رررحب اممررر وي رره، فأ عمررت إحرررايتا يف املرررج كمررا قررام الشررادر 
قرررام  صرررر برررن دلررر  الشرررريازي و ررر  مرررن اعررراحبب  رررا ، هررر  أديرررا علسررربي  مصرررا حب( 

فا قلبت ال  ن أد ا ميما لإل عاا فايتمعت ثل  ميما  فحذفت أحرد ن فبقر  
ا رررم عمادرررة ال ررراأ كمرررا قرررام يفعررراىل  ملرررا علتشرررردر قرررام ومرررا هاه رررا  عررر  مرررن وهررر 

أي مررررن طررراب واملعررر  وإن كرررل مررررن الرررذدن ليررر في  م حببررررأ ، )فرررا  ح ا مرررا طررراب( 
قرام امل رروي حرذفت املريم امل سر حبب ، أدماهلم أو من اادرة لير في  م حببرأ أدمراهلم 

والتقرررردر ملرررن للرررو ليررر في  م ويررر ز أن د ررر ن يفقرررردر هرررذا ال يررره ملرررن مرررا بفرررت  املررريم 
قرام فقلبرت ال ر ن ، ا  اللة دلرى مرن الريت  عر  الرذي ومرا بعررها زا ررب ويف  ن الل

ميما وأ عمت يف امليم اليت بعرها فايتمعت ثل  ميما  فحذفت ال  طى مر  ن 
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وهررر  املبرلرررة مرررن ال ررر ن فقيررر  ملرررا قلرررت فقرررر  ررراحب هلرررذا ال يررره الرررذي ا رررت بطه الفرررراا 
م رر  وقرررام التقررردر وإن كرررل  يفقررردران و رربو امل رررروي إىل التقررردر الثررراين أبرر  حممرررر

خللرررو ليررر في  م حببرررأ قرررام فرييررر  إىل معررر  القررررااب اموىل الررريت علتخفيررر  وهرررذا هررر  
الذي ح اه الزيا  فقام زدم بعه ال حر دني أن مع راه ملرن مرا ب قلبرت ال ر ن ميمرا 
فايتمعت ثل  ميما  فحذفت ال  طى قام وهذا الق م ليع بش ا من مرن ه 

ا رم دلرى حررفني وقرام ال حراأ قرام أبر  إ رحاق هرذا لطرأ م ره  جي ز حرذف ا م را
حيررذف ال رر ن مررن مررن فيبقررى حرررف واحررر وقررام أبرر  دلرر  إذا   دقرر  اإل عرراا دلرررى 
حتردأ الساكن قب  احلرف املرعم يف حن  ق ا مالأ فأن ه جي ز احلذف أيرحب قرام 

مر  يف ملرن مرا دل  إن يف هذه الس حبب ميما  ايتمعت يف اإل عاا أكثر مما كران جيت
فإذا   حيذف شر ا مرن ، و  حيذف م  ا ش ا وذلأ ق له )ودلى أمم ممن معأ ( 

قلت ومرا ذكرره الفرراا ا رت باض حسرن وهر  قردرمج مرن ، هذا فأن ه حيذف ب أيرحب 
أ ررله ل ررن أ  ب حررذفت اهلمررزب وأ عمررت ال رر ن يف ، قرر هلم يف )ل  ررا هرر  ا حبيب( 
قا ا طلقرت قرال ا املعر  من ك رت م طلقرا ومرا أحسرن ال  ن وكذا ق هلم أما أ ت م طل

 ررراين -أمرررم ممرررن معرررأ-مرررا ا رررتخر  الشررراهر مرررن البيرررت الرررذي أ شرررره وايتمررر  يف
ميمررا  جررع ظرراهرب والت رر دن يف أمررم وال رر ن مررن ممررن كليتررا يفقلررمج ميمررا ويفرررعم يف 

قرررااة  املرريم بعررره دلررى مررا مت ررر يف عهبمررا يف ام رر م ب إن الفررراا أحبا  أن جيمرر  بررني
التخفيررر  والتشرررردر مرررن ملرررا يف معررر  واحرررر فقرررام ب خيفررر  كمرررا قررررأ بعررره القرررراا 

)واهت العرراب ب را ، )والبري  دعه م( لذف الياا د ر الياا أ شرين ال سا   شعرا 
مع رراه دتباشرررون فحررذف ايله هيتمرراع اليررااا  ، لرررج يفباشرررون  ررا لقي ررا(  فأفررح ا

فرررافة مرررن لررررج فبقيرررت اليررراا السررراك ة قبل ررررا قلرررت اموىل أن دقرررام حرررذفت ايا اإل
عإل  ان دلى ما  بو وأما -اي ب -امل قلبة دن أل  لرج وه  مث  قرااب من قرااب

اليرراا مررن دتباشرررون فثابتررة لرررهلت ا دلررى امل رراحبدة قررام ومثلرره كررأن مررن رلرهررا القررا ا 
لتقرراا دردررر إىل القررا ا فحررذف د ررر الررلا الررلا اموىل قلررت من رلررر إىل حررذف ه
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السرراك ني ويتررزب ال  رر  مررن القررا ا حتررذف يف الرررحب  فايفصررلت ها إىل بررلا التعردرر  
يف القرا ا فحرذفت الثا يررة دلرى حبأدره واموىل أن دقررام حرذفت اموىل من الثا يرة  الررة 
دلى التعرد  فلم دبو من حروف إىل عري اهلمزب فايفصلت برلا القرا ا فبقيرت اهلمرزب 

يف ، يف مرن مرن ال رذب )وعلع ررب( ، قر هلم )مل رذب( دلى كسرها وهذا قردمج من 
الق م الثاين قرام الزيرا  زدرم املرازين ، ب   فلن أي دلى املاا ، ب  الع رب )ودلماا( 

أن أ ل ا ملا علتخفي  ب شر   امليم قام وهذا ليع بش ا من احلروف حن  حبب 
م ال حراأ قرام أبر  الثالرث قرا، وما أشب  ا يف  ولسر ا  ثقر  مرا كران دلرى حررفني 

علت  دن مرن ملمتره ملرا أي اعتره -وإن كل ملا لي في  م-دبير القا م بن  لا ام  
قلت الذي يف  ، بريري يف  دن وبت  دن -ب أحب ل ا حب ل ا يف ا-ب ب  م ه فعلى كما قريا

م   ررة دردررر ايعررا -وإن كررل ملررا-كترراب القرررااا  ميب دبيررر وحبوج دررن بعرره القررراا
وإن  -يحة املعرر  إه أ ررا لاحبيررة دررن قرررااب ال رراأ وقررام الفررراا املعرر قررام وهرر   ررح

وقرررام أبررر  دلررر  وقرررر حبوج أ ررره  -ليررر في  م-حقرررا-وإن كرررل-ليررر في  م-شرررردرا-كرررل
ف  ررر  عملصررررحب -وأتكلررر ن الررر ا  أكرررل ملرررا-م ررر   كمرررا قرررام-وإن كرررل ملرررا-قرررريا

دقررحب إفرافته إىل ود بري  أن دقرحب امل اف إليه ك    ررب ليحسرن و رفه عل  ررب وه 
معرفة فيمت   أن يف  ن ملا و فا له وه جي ز أن يف  ن حاه م ه ه ش ا يف ال رلا 
دام  يف احلام قام فإن قام إن ملرا فريمن ثقر  إررا هر  ملرا هرذه وقر  دلي را عملر  

قررام ابررن يرر  معرر  ملررا ، ب أيرررج ال  رر  مرررج ال قرر  فررذلأ ممررا جيرر ز يف الشررعر 
معررة مدمرراهلم اعررا وحمصررلة مدمرراهلم حتصرريل ف رر  كق لررأ قيامررا علت رر دن يف فيررة يا

مقرر من وقعرر  ا مقعرررن قررام الشرريا أبرر  دمرررو حبإرره ا ا ررتعمام ملررا يف هررذا املعرر  
بعير وحذف الت  دن من امل صرف يف ال    أبعر قام وقير  ملرا فعلرى مرن اللرم وم ر  

 صرف قام وهذا أبعرر إذ ه الصرف مي  أل  التأ يث واملع  فيه مث  م ى ملا امل
يفعررررف ملرررا فعلرررى هبرررذا املعررر  وه بريرررريه ب كررران دلرررزا هرررؤها أن مييلررر ا ملرررن أمرررام وهررر  

قلررت ف ررذه ثلثررة أويرره ، لررلف اإلارراع وأن د تب هررا عليرراا ولرريع ذلررأ  سررتقيم 
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وهر  جسررة يف املعرر  من اموم التلرر  يف يفقررردره دلررى وي ررني ملررن مررا ب سررر املرريم 
ذا الثالرررث التلررر  يف ألفررره دلرررى وي رررني أحرررريتا أ رررا بررررم مرررن الت ررر دن وفتح رررا وهررر

الق م الراب  قرام الزيرا  وقرام بع ر م قر ه وه جير ز عرريه )إن ، والثاين أ ا للتأ يث 
ب أيفبر  ذلرأ ب رلا ط در  ، ملا( يف مع  )إه( مث  )إن ك   فع ملا دلي ا حراف ( 

إه م طلرو فأيردرت املشرر ب كرذلأ  مش   حا له أن مع  إن زدرر مل طلرو مرا زدرر
يف هذا املع  إذا كا ت اللا يف لربها ودمل را ال صرمج يف ا  را عق لالره مشرر ب 
وخمففة واملع   ف  عن وإثبرا  علرلا الريت يف معر  إه وملرا  عر  إه قلرت قرر يفقررا 

دلررى أن إ  رراحب أيب دلررى يرر از إه يف مثرر  هررذا امل فرر  ف يرر  جيرر ز ملررا الرريت  ع اهررا 
من ام مة من أ  ر م ا ملا  ع  إه قام أبر  دبيرر أمرا مرن شرر  ملرا دتأوهلرا إه فلرم 
جنر هذا يف كلا العرب ومن قرام هرذا لزمره أن دقر م حبأدرت القر ا ملرا ألرا  دردرر إه 

قررام الفررراا وأمررا مررن يعرر  ملررا   زلررة إه فإ رره ويرره ه  عرفرره ، ألررا  وهرر  عررري م يرر   
م  اليمني عا ملا قمرت د را وإه قمرت د را فأمرا يف اه رتث اا فلرم وقر قالت العرب 

يفقله يف شعر وه عريه أه يفرج أن ذلأ ل  ياز لسمعت يف ال رلا ذهرمج ال راأ ملرا 
قلررت وقرر ذكررر ابرن يرر  وعرريه أن إه يفقرر  زا ررب فررل بعرر يف أن يفقرر  ملرا الرريت ، زدررا 

ة والصحي  يف مع  ملا املشر ب يف  ع اها زا رب ف ذا ويه رلر فصاحب  ال ي ه  بع
هررذه السررر حبب مررا قالررره الشررريا أبرر  دمررررو حبإرره ا يف أماليررره املفرقرررة دلررى م افررر  مرررن 
القررررن وعررريه قررام ملررا هررذه هرر  ملررا اعازمررة حررذف فعل ررا للرهلررة دليرره ملررا ثبررت مررن 
يررر از حرررذف فعل رررا يف قررر هلم لريرررت وملرررا و رررافر  وملرررا وحنررر ه وهررر   رررا غ فصررري  

عررر  وإن يفرررل ملرررا د ملررر ا وملرررا د كررر ا ملرررا قررررا مرررن الرهلرررة دليررره مرررن يففصررري  في ررر ن امل
ب ذكرر امشرقياا والسرعراا ومرازاهتم ، اجملم دني كق له يفعاىل )فم  م شق  و رعير( 

قام وما أدرف وي ا أشربه مرن هرذا وإن   -لي في  م حببأ أدماهلم-ب بني ذلأ بق له
 دقررر  يف القرررررن قرررام والتحقيرررو يفىب كا رررت الت   ررر  يفسرررتبعره مرررن ي رررة أن مثلررره  

ا تبعا  ذلأ قلت هذا ويه ملي  ومع   حي  والس    دلى ملرا  ون فعل را قرر 
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 ررص دليرره الزخمشررري يف مفصررله وأ شررر ابررن السرر يت شرراهرا دلررى ذلررأ يف كترراب 
وقررام يف ، ف ا دررت القبرر حب فلررم جيب رره(  )ف  ررت قبرر حبهم بررراا وملررا، معرراين الشررعر لرره 
 يرا وبرل الق ا أي  يرهم وبرا اعزو لرب أ صبا  ا قام وق له وملا  مع اه براا أي

)للرت الررايحب ، أي   أكن  يرا إه حني مايف ا فإين  ر  بعرهم كما قرام اآللرر 
قلررت و هرري السرر    دلرى ملررا ، ومررن الشرقاا يففررر ي علسر   (  فسرر  عررري مرراف 

 أزف ال ح  عري أن حبكاد ا)،  ون فعل ا      ال ابرية دلى قر  ون فعل ا يف ق له 
أي وكرأن قرر زالرت قرام الشريا أبر  دمررو وأمرا قررااب أيب ، ملا يفزم برحال ا وكرأن قرر( 

ب ر فل ا وي ان أحريتا ال ي ه املذك حبب يف قررااب ابرن درامر وعرريه فت ر ن أن خمففرة 
مرررن الثقيلرررة يف قررررااهتم وال يررره الثررراين أن يف ررر ن أن  فيرررة ود ررر ن كرررل م صررر ع بفعررر  

إن كرر   فررع ملررا -مر يفقررردره وإن أحبج كررل أو إن أدلررم وحنرر ه وملررا  عرر  إه حنرر م رر
ومن هاه ا كا رت أقر  إشر اه مرن قررااب ابرن درامر لقب هلرا هرذا ال يره -دلي ا حاف 

الذي ه  عري مسرتبعر ذلرأ اه رتبعا  وإن كران يف  صرمج اه رم ال اقر  بعرر حررف 
حبيل يزاه ا لريا ه  ه  م صر ب  امل ف  ا تبعا  ولذلأ التل  يف مث  ق له إه

بفع  مقرحب و  ن فروحبب فالتاحب اخللي  إفماحب الفع  والتاحب در  ع الت ر دن لل رروحبب 
قلررت ف ررذا مررا دتعلررو بت ييرره القررراحبا  يف يفشررردران وملررا يف يفيف ررا يف هررذه السرر حبب 
وه  من امل اف  املش لة عادة اإلش ام وقر ايف حت واحلمر ا وإن كان قرر طرام 

ل رلا في را فلبرر يف امل افر  املشر لة مررن التط در  زاي ب يف البيران ولر  كران الشرررح ا
، ال برررري بلرررغ هرررذا امل فررر    حيرررت  إىل هرررذا التط دررر  يف هرررذا املختصرررر وا امل فرررو 

ويف الطررراحبق )إن كررر   فرررع ملرررا ، والرررذي يف درررع )إن كررر  ملرررا ايررر  لررررد ا حم ررررون( 
  من كرر  مرفرر ع بعرررها فلررم حيررت  أن  عل ررا إن يف امل فررعني لل فرر، دلي ررا حرراف ( 

املخففة من الثقيلة دلى قرااب من شر  ملا وملا  ع  إه ومن لفف ا ف   ها اهبترا 
 وما زا رب وإن ه  املخففة من الثقيلة و  يفعم  وا أدلم

(768) 



 -590- 

مُّ َواْلَفـــْتُح )ِإ(ِذ َويف زُْخــُرٍف )فـِ(ــــي )نَـ(ـــصِِ )لُـ(ــــْسٍن ِبُْلِفــِه َويـَْرِجـــُع ِفيــه الضهـــ
 )َعـ(ـلَ 

ال لا فيه كال لا يف الذي يف دع -وإن ك  ذلأ ملا متاع احلياب الر يا-دردر
والطررراحبق ولسرررن اررر  لسررررن ب سرررر السرررني وهررر  الفصرررري  من اللسرررن بفرررت  السررررني 
الفصرراحة دقررام لسررن ال سررر ف رر  لسررن ولسررن وقرر ا لسررن   د افررو ابررن ذكرر ان دلررى 

لرف ودن هشاا في را لرلف ويفقرردر البيرت والتشرردر يف حررف يفشردر اليت يف الز 
فاخللف فيره -وإليه دري  اممر كله-الزلرف مستقر يف  ص ق ا فصحاا  قل ه وأما

 ظاهر  بو له  ها ر وه  إ  ا  الفع  إىل املفع م أو الفاد 

(769) 

 ( َواْرََتَد َمْنزالَ َوَخاَطَب َعمها يـَْعَمُلوَن ِِباَ وآِخَر النهْمِل )ِعـ(ـْلماً )َعمه 

دمررا يفعملرر ن فادرر  لاطررمج يعلرره خماطبررا ملررا كرران اخلطرراب فيرره ودلمررا مفعرر م 
لاطمج أي لاطمج ذوي دلم وف م وهم ب ر  ر ا وقرام الشريا هر  مصررحب أي ادلرم 
ذلأ دلما ورلر ال م  دروي  ر الراا و صب ا فاعر دطفا دلى ال رمري يف هبرا مثر  

ا دلررى م فرر  اعرراحب واجملررروحب كأ رره قررام ه ررا ورلررر وال صررمج دطفرر-برره وامحبحرراا-قرررااب
ال م  وكرل امل فرعني يف رلرر السر حبب )ومرا حببرأ بريافر  دمرا يفعملر ن( فاخلطراب ه را 

، واملرؤم ني والرييبرة حب  دلرى ق لرره )وقر  للرذدن ه دؤم رر ن(   رلى ا دليره و ررلملل رت 
برراحب درر  م واحبك  والرييبررة إل، واخلطرراب يف رلررر ال مرر  حب  دلررى ق لرره ) ررريد م راييفرره( 

مع اه طلمج وال مري يف دم واحبك  للعلم أي دلما دم العقلا من ب  ر ا املخاطبني 
 والتاحب م فعا ل زوله وحل له في م وا أدلم ب ذكر اير  اإلفافة فقام

(770) 

 َواَيآَُتاَ َعِنِِ َوِإِِنِ ََثَانِياَ َوَضْيِفي َولِكِنِِ َوُنْصِحَي فَاقْـَبلَ 

يف  ا يررررة م افرررر  )إين -إين-فتح ررررا  فرررر  وأبرررر  دمرررررو و-إ رررره لفرررررح-أحبا  درررر 
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إين -يف قصرريت  رر ح وشررعيمج )إين أدهررأ، إين ألرراف دلرري م( -ألرراف إن دصرريت
، إين أدررر ذ برررأ فرررت  اخلمرررع احلرميررران وأبررر  دمررررو )إين أحباكرررم مرررري( ، أدررر ذ برررأ( 

وأبر  دمررو )إين فتح را  فر  ، فتح ا  ف  وأبر  دمررو والبرزي )إين إذا ملرن الهراملني( 
)أحباكررم أدرر ذ ، فتح ررا  فرر  وقررر فرربطت هررذه الثما يررة يف بيررت فقلررت ، أشرر ر ا( 

ألاف ثل  بعر أن يف مل( أي هذه املفراظ بعرر إين و ب رت  أش ر ال د  م  إذا
، فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو )ول رر  أحباكررم( ، علرر د  دلررى أده ررم و)فرريف  ألرريع( 

وه د فع م  صح  إن أحب   فتح ا  ف  وأب  دمرو -فتح ا البزي و ف  وأب  دمرو
ف رررذه اث ترررا دشررررب ايا وق لررره  ا يرررا  صرررمج دلرررى احلرررام مرررن إين أي لرررذها  ا يرررا أو 
فاقبل رررا  ا يرررا و ا يرررا مصرررروف قرررام اعررر هري م ررره لررريع  مررر  في رررري مررررج يررر احب 
و رر احب يف يفررر  الصرررف ومررا يرراا يف الشررعر عررري مصررروف ف رر  دلررى يفرر هم أ رره ارر  

أحبا  فررراقبلن فأبررررم مرررن  ررر ن التأكيرررر ألفرررا وايااهترررا مبتررررأ وجيررر ز  صررربه ب سرررر التررراا و 
مفع ه لق له فاقبل ود  وما بعره برم م ه وما أحلى ما ايففو لره مرن ايفصرام هرايفني 

 اللفهتني و صح  فاقبل وا أدلم

(771) 

 َمعاً َُتِْص ُمْكِملَ  ِشَقاِقي َوتـَْوِفيِقي َوَرْهِطَي ُعدههاَ َوَمْع َفَطَرْن َأْجِري

فتح ا احلرميان وأب  دمررو )ومرا يفر فيق  إه عا( ، أحبا  )شقاق  أن دصيب م( 
فتح ررا احلرميرران وأبرر  دمرررو ، فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو وابررن دررامر )أحبهطرر  أدررز( ، 

م فررعان ، فتح ررا  فرر  والبررزي )إن أيررري إه( ، وابررن ذكرر ان )فطرررين أفررل يفعقلرر ن( 
هر   فل رذا قرام أيرري معرا  ر   ما ابرن كثرري وإرزب وال سرا   وأبر  يف قصيت   ح و 

ب ر و صرمج معرا ك صرمج  ا يرا ف رذه  راين دشررب ايا إفرافة وق لره حترص مرزوا م ره 
، ي اب ق له درها وم مل حام من فاد  حترص وفي را ثرل  زوا رر )فرل يفسر لن( 

 رررا يف ال  ررر  أبررر  أثبت، أثبت رررا يف ال  ررر  أبررر  دمررررو ووحب  )وه يرررزون يف فررريف ( 
أثبت رررررا يف ال  ررررر   فررررر  وأبررررر  دمررررررو ، دمررررررو وحرررررره )دررررر ا يف  ه يف لرررررم  فرررررع( 
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)وزدرر  فرل يفسر لن مرا در ا ، وال سا   وأثبت ا ابن كثري يف احلرالني وقلرت يف ذلرأ 
 يف لم ه يزون يف فيف  العل( يف  ه

 سورة يوسف
(772) 

َد ِلْلَمكِِي آاَيُت اْلِوالَ َواَي أََبِت افْـَتْح َحْيُث َجا اِلْبِن َعاِمر وَ   ُوحِِ

اخللف يف اي أبت مث  ما  بو يف اي ابن أا واي ب  علفرت  وال سرر والتراا يف 
اي أبت كا أت يث د فت دن ايا اإلفافة يف قرااب من كسرها م ه حرك ا لركة ما 
قبرر  ايا اإلفررافة لترررم دلررى ذلررأ وهرر  يف قرررااب مررن فررت  درر   مررن املرر  املبرلررة 

ايا اإلفرافة يف ق لرأ اي أع وفتحرت حترد را هلرا لركرة مرا قبر  املر  وقير  جير ز  مرن
أن د رر ن الفرررت  دلرررى حرررر قررر هلم يف ال لررريم اي أميمررة علفرررت  وقررررااب ابرررن كثرررري )ردرررة 

عإلفرا  أي ردة د يبة كما ياا يف رلر الس حبب )لقرر كران يف قصصر م ، للسا لني( 
)إن يف ذلررررأ - م افرررر  )إن يف ذلررررأ آلدررررة(والبرررراق ن ععمرررر  كمررررا يرررراا يف، دررررربب( 
وويه القراايفني ظاهر وكم من ردة يف فم  ا راي  والتاحب أب  دبيرر قررااب ، آلاي ( 

اعمرر  وقررام م ررا درررب كثررريب قررر كا ررت فرري م والرر ه القرررب وهرر   ررفة لق لرره )راي  
يت يف أي ذا  الرر ه أي القردبررة مررن ق لره اي أبررت وه لررلف يف إفرررا  الرر، للسرا لني( 

 رلر الس حبب )وكأدن من ردة يف السم ا  وامحب (

(773) 

 َغَياَِبٍت يف اَْلَْرَفْْيِ ِِبْْلَْمِع اَنِفٌع َوأَتَْمنُناَ ِلْلُكلِِ َُيَْفي ُمَفصهلَ 

)وأاعر ا أن جيعلرر ه يف -دردرر عحلررفني م فررعني ويترا )وألقرر ه يف عيابرت اعررمج(
ا وعيابرة الب رر يف يا بره فر ق املراا ف يره والرييابرة مرا درييرمج فيره شر ، عيابت اعرمج( 

اإلفررا  ظراهر وويرره اعمر  أن جيعرر  كر  م فر  ممررا درييرمج عيابررة ب جيمر  أو كرران يف 
اعمج عياع  أي ألق ه يف بعه عياع  اعمج أو أحبدر ععرمج اعر ع أي ألقر ه يف 
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 فأ رررله ه أتم  رررا ب ررر  ني دلرررى وزن، بعررره عيررراع  اميبيرررة وأمرررا )مالرررأ ه أتم رررا( 
يفعلم رررا وقرررر قرررريا كرررذلأ دلرررى ام ررر  وهررر  قررررااب شررراذب م رررا دلرررى لرررلف لرررن 
املصح  م ه حب م ب  ن واحرب فالتلفت دباحبب املص فني دن قرااب القراا املش  حبدن 

وحا رر  مررا ذكررروه ثلثررة أويرره إ عرراا إحرررج ال رر  ني يف املرررج إ عامررا حم ررا ، لرره 
عراا وهرذه ال ير ه الثلثرة هر  اف يرة بريري إهاا إ عاا حمه م  اإلهاا إلفراا ه إ 

دررررن أيب دمرررررو يف عب اإل عرررراا ال بررررري فاإللفرررراا هرررر  املعرررررب د رررره علررررروا و  دررررذكر 
الشرراطت يف  همرره ه ررا عررري وي ررني اإللفرراا يف هررذا البيررت واإل عرراا مرر  اإلهرراا يف 
البيررت اآلة ومررام  رراحمج التيسررري إىل اإللفرراا وأكثرررهم دلررى  فيرره قررام يف التيسررري 
مالأ ه أتم  ا إب عاا ال  ن اموىل يف الثا ية وإهام ا ال رم قرام وحقيقرة اإلهراا يف 
ذلرررأ أن دشررراحب عحلركرررة إىل ال ررر ن ه علع ررر  إلي رررا في ررر ن ذلرررأ إلفررراا ه إ عامرررا 
 رررحيحا من احلركرررة ه يفسررر ن حبأ رررا بررر  د رررع  الصررر   هبرررا فيفصررر  برررني املررررعم 

لتأكيرر  هلتره و رحته يف ، وهر  الصر اب  واملرعم فيه لذلأ وهذا قر م دامرة أ مت را
القيرراأ ف ررذا معرر  قرر م ال رراظم لل رر  خيفررى مفصررل أي  فصرر  إحرررج ال رر  ني دررن 
اآللر ملف حقيقة اإل عراا وقرام أبر  ب رر ابرن م رران يف كتراب اإل عراا مالرأ ه 
أتم  ا عإلشاحبب إىل ال مة ويفرك ا قام و  حيأ دن أحر م  م إه اإل عاا افه من 
أشرراحب مرر  م ومررن يفررر  ولرر  أحبا  مررن أشرراحب اإللفرراا  ون اإل عرراا لفرقرر ا وبي رر ا وقررال ا 
أ عم فلن وألفى فلن فلما قال ا ا عم فلن وأشاحب وأ عم فلن و  دشر  حبد را أ رم 
، أحبا وا اإل عررراا  ون اإللفررراا وأ ررره ه فررررق د ررررهم برررني اإلشررراحبب ويفرك رررا وا أدلرررم 

 بني اادت م يف التشردر وا أدلموقام  احمج الروفة ه للف 

(774) 

ُهُم َونـَْرَتْع َونـَْلَعْب اَيُء )ِحْصٍن( َتَطوهالَ   َوُأْدَغَم َمْع ِإِْشَاِمِه البَـْعُض َعنـْ

أي فع  ذلأ بعه املشادا دن اي  القراا وهذا ال يره لريع يف التيسرري وقرر 
لى إ عراا ه أتم  را قرام ذكره عري واحر من القراا وال حاب حأ قام بع  م أاع ا د
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واإلشرراحبب إىل -ابرن ماهرر كل رم قررأ ه أتم را بفرت  املريم وإ عراا ال ر ن اموىل يف الثا يرة
إدرررراب ال ررر ن املرعمرررة عل رررم ايففاقرررا قرررام أبررر  دلررر  وي ررره أن احلررررف املررررعم   زلرررة 
احلرف امل ق ف دليه مرن حيرث اع مرا السر  ن فمرن حيرث أهر ا احلررف امل قر ف 

كان مرف دا يف اإل حبا  أه ا ال  ن املرعمة يف أتم ا قام ولريع هرذا بصر   دليه إذا  
لراحب  إىل ذلرأ اللفرر  إررا هر  هتي ررة الع ر  إللرررا  ذلرأ الصر   برره لريعلم علت ي ررة 
أ ه دردر ذلأ امل يأ له قام وقر جي ز يف ذلأ ويه رلر يف العربيرة وهر  أن دتبرني وه 

أن ه يفشربع ا علتمطرين ول  رأ يتلسر ا  درعم ول  رأ يفر  احلركرة وإلفالهرا هر 
التل رررا قلرررت وهرررذا هررر  ال يررره املرررذك حب يف البيرررت اموم وقرررام أبررر  احلسرررن احلررر يف 
ا رر حب القررراا دلررى اإلهرراا لإلدررلا عن ال رر ن مررن أتمررن كا ررت مرف دررة و ررفة ذلررأ 
أ ررأ يفشررري إىل ال ررمة مررن عررري  رر   مرر  لفهررأ عل رر ن املرعمررة وهرر  شرر ا حيتررا  

قرررررام م رررر  ه أتم رررررا إبهرررراا ال ررررر ن السرررراك ة ال رررررم بعررررر اإل عررررراا وقبررررر   إىل حبايفررررة
ا ررت مام التشررردر هررذه يفراررة القررراا قلررت وويرره اإلهرراا الفرررق بررني إ عرراا املتحررر  

قررام الفررراا يفشررري إىل الرفعررة وإن يفركررت فررل عأ كرر  قررر قررريا برره ، وإ عرراا السرراكن 
لرر ب ب ذكررر لررلف القررراا يف لي  رر  وال رر ن عميرر  اإل، واليرراا يف )دريفرر  ودلعررمج( 

 العني فقام

(775) 

ـــْبٌت  َويـَْرتَــْع ُســُكوُن اْلَكْســِر يف اْلَعــْْيِ )ُذ(و )ِحـ(ـــماً َوُبْشــَراَي َحــْذُف اْلَيــاِء )ثَـ
 َوُميِِلَ 

مرررن أ ررر ن العرررني فلل رررزا وقراايفررره مرررن حبيفررر  دريفررر  أي دتسررر  يف اخلصرررمج ومرررن  
ف اليراا لل رزا وأثبت را ق بر  يف كسرها ف   من احبيفعرى دريفعر  دفتعر  مرن الردر  فحرذ

ويه دلى مرا يفقررا يف عب الزوا رر فقررأه ال  فير ن عليراا و ر  ن العرني وقررااب  فر  
علياا وكسر العني وقرااب ابن دامر وأيب دمرو عل  ن و ر  ن العرني وقررااب ابرن كثرري 



 -595- 

عل ررر ن وكسرررر العرررني وإبشرررباع كسررررهتا يف ويررره ففررر  دريفررر  جرررع قررررااا  ويف دلعرررمج 
فمرن حرذف اياه كرأن قرر   ج ، رااكن الياا حلصن وال ر ن للبراقني وأمرا )بشرراي( ق

البشررررج مرررن عرررري إفرررافة أي أقبلررر  ف رررذا وقترررأ والبررراق ن دلرررى إفرررافة البشررررج إليررره 
وكليتا ظاهر وق له ثبت أي قرااب ثبت دقام حبي  ثبت أي  بت القلمج ب ذكر يف 

دلى أ ل ما م ا أل  أت يث ه  ريما  البيت اآلة أن إزب وال سا   أماه امل 
 وقبل ا حباا فقام

(776) 

 )ِشـ(ـَفاًء َوقـَلِِْل )ِجـ(ـْهِبَذا وَِكَلَُهَا َعِن اْبِن اْلَعَل َواْلَفْتُح َعْنُه تـََفضهلَ 

شفاا حام من املمام أي ذا شفاا وقلر  أي أمر  برني برني وي برذا أي مشرب ا 
اعرره ي ابررذب كأ رره أشرراحب بررذلأ إىل التررأ و يف ي بررذا وهرر  ال اقررر احلرراذق يف  قررره و 

الررتلف  بررني بررني فإ ررا  ررعبة دلررى كثررري ممررن دتعرراطى دلررم القرررااب أي أماهلررا وحب  بررني 
اللفهررني دلررى أ ررله يف إمالررة ذوا  الررراا ب قررام وكليتررا  عرر  اإلمالررة والتقليرر  حبواي 

ولرررريع يف  دررررن أيب دمرررررو وحبوج د رررره الفررررت  وهرررر  امشرررر ر ودليرررره أكثررررر أهرررر  ام اا
التيسري عريه والتاحبه أب  الطيمج ابن علب ن بني اللفهني قام م   وقر ذكر درن أيب 
دمرو مث  وحب  والفت  أشر ر وح رى أبر  دلر  امهر ازي اإلمالرة درن أيب دمررو مرن 
طردرو اليزدرري قرام م ر  أمررا اإلمالرة اف رة ف ر  أقرريع مرن الر ي ني املرريدن م رره 

م الرررلاي بررني اللفهرني ف مررا أمرام حبلايي بررني اللفهررني  أمرام البشرررج إمالرة حم ررة وأمرا
كذلأ دقت   أن ميي  بشراي دلى قياأ أ له والفت  فيه وبني اللفهني لرو  دن 
ام   الرذي طرر ه يف إمالتره قلرت ودلر  الرراين الفرت  عن ألر  التأ يرث ه را حب رت 

 اللفهررني  ألفررا ففررت  ليرررم دلررى ذلررأ ودلررزا دلررى هررذا القيرراأ أن ه مييرر  حبلايي بررني
 كذلأ وا أدلم

(777) 
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 َوَهْيَت ِبَكْسٍر )َأ(ْصُل )ُكـ(ـْفٍؤ َوََهُْزُه )لِـ(ـَساٌن َوَضمُّ التها )لِـ(ـَوى ُخْلُفُه )ُد(الَ 

أي أ رر  دررا  كفررؤ ويتررزه لسرران أي لريررة وقصررر لفرر  الترراا ولرر ج فررروحبب ولرر ج 
يرث وهيرت مثر  للفه مبترأ و ه لربه وقر  بو مع اه دقرام هيرت كرأدن وهيرت كح

عرري  قررريا هبررذه الررثل  اللريررا  وزا  هشرراا اهلمررز وهرر  مررن أهرر  كسررر اهلرراا وفررم 
التاا وفتح ا وه  ا م فع   ع  هلرم وأ ررع ودقرام أد را هيرت ك رري و  دقررأ هبرذه 
اللريرررة وقيررر  امل مررر ز فعررر  مرررن هررراا د يررر ا ك ررراا جيررر ا إذا هتيرررأ فعلرررى الفرررت  وهررر  

 ر  دلرى معر  حسر ت هي ترأ أو دلرى معر  املش  حب دن هشراا د ر ن لطراع لي  
هتيأ أمر  الذي ك ت أطلبه م ا ما كا ت يفقرحب يف ك  وقت دلى اخلل ب به وحتتمر  
قرااب  ف  وابن ذك ان أن أ ل ا اهلمز فخففت وقام أب  دل  دشبه أن د  ن هيت 

ت يرأ م م زا بفت  التاا ويتا من الراوي من اخلطاب د  ن من املرأب لي    وه    د
هلا ول  كان لقالت له ه ت   وي ابه أن دقرام وقر  ق هلرا لرأ بيرا  ه متعلقرا هبيرت 

)بلرغ معره السرع ( -واملع  لأ أقر م واخلطراب لرأ ومثلره )وكرا  ا فيره مرن الزاهرردن(
 وا أدلم

(778) 

ـــْتُح الهـــلِم يف ُُمِْلصـــاً )ثَـ(ــــَوى َويف اْلُمْخِلِصـــَْي اْلُكـــِل )حِ  ْصـــٌن( َويف َكـــاَف فـَ
 ََتَمهلَ 

يف  ررر حبب مررررو و اهرررا كررراف م رررا ا رررتفتحت هبرررذه ، دردرررر )إ ررره كررران خملصرررا( 
احلررروف فصرراحب  كصررا  و رر ن وقرراف ويف ق لرره ويف املخلصررني ال رر  أي حيررث يرراا 
معرفررا علررلا فق لرره خملصررني لرره الررردن ه لررلف يف كسررر همرره ومعرر  ال سررر أ ررم 

أللص م ا أي ايتباهم وأللص م من السر ا  أللص ا ا يفعاىل  د  م ومع  الفت 
 وا أدلم

(779) 
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 معاً َوْصُل َحاَشا )َحـ(ـجه َدْأِبً َِلَْفِصِهْم َفَحرِِْك َوَخاِطْب يـَْعِصُرَن )َشـ(ـَمْرَدالَ 

دردررر أن لفرر  حاشررا يرراا يف م فررعني يف هررذه السرر حبب )قلررن حررا  ا مررا هررذا 
أثبت أب  دمرو املر  بعرر الشرني ،   ا( )قلن حا  ا ما دلم ا دليه من -بشرا(

يف امل فعني إذا و   ال لمة  ا بعرها فإن وق  دلي ا حذف امل  كسا ر القراا 
وقفررا وو ررل ايفبادررا للر ررم وه د ررا  دف ررم هررذا اجملمرر ع مررن هررذا اللفرر  اليسررري وهرر  
ق لرره معررا و رر  حاشررا حرر  فإ رره إن أحبا  ب  رر  حاشررا إثبررا  ألف ررا يف ال  رر   ون 

 ق  دلى مع  و   هذا اللف  في  ن من عب ق لره وعللفر  ا رتري  درن القيرر ال
إن يل ف أ ه قام و   حاشا عملر   دعلم أي املردن دردر ففر  هرذه اللفهرة ألفران 
أحرررريتا بعرررر احلررراا واملررررج بعرررر الشرررني وكررر  واحررررب م  مرررا قرررر قرررريا لرررذف ا قررررأ 

)حشرا حبهرن ال رت فرإن ، القررااب  وأ شرر ابرن ام براحبي دلرى هرذه-حشرا ا-امدمن
وإن كان أحبا  بق له و   حاشا و ر  فتحرة الشرني ، ل حبا ه يف رحبها الرها(  م  م

عل  كما يف  ر  ال رمة بر او وال سررب بيراا   د رن مبي را حلرذف ا يف ال قر  ويفقرردر 
البيررت و رر  كلمرريت حاشررا معررا حرر  أي علررمج وحاشررا حرررف يررر دفيررر معرر  الررربااب 

ا ررررتعم  يف اه ررررتث اا ب وفرررر  م فرررر  الررررربااب فا ررررتعم  كا ررررتعمام  وهبررررذا املعرررر 
املصا حب فقي  حاشا ا كما دقام برااب ا فلما يف زم م زلة ام اا يفصرف ا فيه لرذف 

هرذا -حاشرا ا-امل  اموىل كحبب ولذف الثا ية ألرج وكحبب بت  د ه قرأ أب  السمام
أ ه فع  فقام ه  دلرى فادر  مرأل ذ مرن  مع  ما ذكره الزخمشري ومام أب  دل  إىل

احلشا الذي دع  به ال احية واملع  أ ه  احب يف حشا أي يف  حيرة ممرا قررن بره أي   
أي بعر دن هذا الذي ، دق  ه و  دلبسه و احب يف دزم د ه و حية وفادله د    

والفراا يف ، ز( حبمى به ا أي خل فره ومراقبرة أمرره )والررأ ب والررَأب لريتران كراملعز واملعر
فحر  زا رب أي حر   أع حلفص ودعصرون عخلطاب والرييبة ظاهر وما فيه اخلطاب 
كحبب جيعله مفع ه عخلطراب ك رذا وكحبب فرادل حنر  ولاطرمج دمرا دعملر ن وكر  ذلرأ 
 من اخلطاب فيه وهر ه حام من فاد  لاطمج أو مفع له ومع اه لفيفا وا أدلم
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 )َشـ(ـاٍف َوَحْيُث َيَشاُء نُوُن )َد(اٍر َوِحْفظاً َحاِفظاً )َشـ(ـاَع ُعقلَ َوَنْكَتْل بَِيا 

الياا ل خ وال  ن عمادة امل ب وق له يفعاىل ، دردر )فأحب   مع ا ألا    ت ( 
اليررراا لي  ررر  وال ررر ن  ررر ن العهمرررة وه لرررلف يف ق لررره ، )دتبرر أ م  رررا حيرررث دشررراا( 
 ن و احب ا رم فادر  مرن  حبدرت والتقرردر ذو  ر ن أ ه عل ، ) صيمج برإت ا من  شاا( 

قاحبيا  احب وشاف كرذلأ أي بيراا قراحبيا شراف وجير ز أن د ر ن شراف  رفة اي أو 
لررررب   تررر  وبيرررا متعلرررو بررره أي و  تررر  شررراف بيرررا ووزن   تررر   فتررر  والعرررني حمذوفرررة 
وام     تام حذفت امل  هلتقاا الساك ني يف حام اعرزا وأ ر    ترام   تير  

فتعرر  مثرر    تحررر  ودتعلررو بررذلأ ح ادررة ظردفرررة يررر  بررني أيب دثمررران دلررى وزن  
املرررازين وابرررن السررر يت يف ملرررع املت كررر  أو وزدرررره ابرررن الرررزاي  قرررر ذكرهترررا يف يفرارررة 
دعقرر ب بررن السرر يت يف خمتصررر كحبدررا  مشررو وق لرره حفهررا مبترررأ ولررربه م ررمر أي 

أي شرراع ذكررر  دقرررأ حافهررا أو د رر ن لررربه شرراع دقررل ودقررل متييررز وهرر  ارر  داقرر 
الذدن دقل ه وحافها حام أي شاع دلى هذه احلالة يف القرااب وجي ز أن د  ن دقل 
حررررام دلررررى معرررر  ذا دقرررر  وا تصررررمج حفهررررا يف اآلدررررة وحافهررررا دلررررى التمييررررز ويرررر ز 
الزخمشري أن د  ن حافها حاه وم عه أب  دلر  والتمييرز يف حفهرا ظراهر أي حفر  

 يفعاىل حفهرة كمرا لره حفر  حنر  ق لره يفعراىل ا لري من حفه م وويه حافها أن ا
فالتقردر حافهره لرري مرن حرافه م كمرا كران حفهره لرريا ، )ودر   دلي م حفهة( 

مررن حفه ررم وجيرر ز أن د رر ن التمييررز مررن عب قرر هلم ا  حبه فاحب ررا أي  حب فرو رريته 
 فريي  املع  إىل القرااب املرج وهذا التمييز الذي ه  حراف  جير ز إفرافة لرري إليره

وه   ز اإلفافة إىل حفر  إه دلرى يفقرردر لرري ذي حفر  -لري حاف -وقر قريا
فررروحبب للرر هم وإه -حيررث دشرراا-دلررى-  ترر -وقرررا ذكررر اخلررلف يف، وا أدلررم 

 فاممر علع ع وقرمه

(781) 
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َيانِِه )َعـ(ـْن )َشـ(ـذاً َورُْد ِِبالْخَباِر يف قَاُلوا أَئِنهَك )َد(ْغفَ  َيِتِه ِفتـْ  لَ َوِفتـْ

أي دقرأ فتيا ه أو التقردر وقرااب فتيته بلف  فتيا ه حلفص وإزب وال سا   وهرم 
حافها فل  قام در  م م فر  ق لره درن شرذا ه رتقاا لفهرا ومعر  وفتيرة -الذدن قراوا

وفتيان كليتا ا  فأ كإل ب وإل ان اموم للقلة والثاين لل ثرب ف أن اخلطاب كان 
ا الفع  قلي  م  م وق له وحب  أي اطلمج من حبا  واحبك  إذا عمي  اميفباع والذدن عشرو 

و  عفرررل مفعررر م بررره وهرررر  العرررين ال ا ررر  أي اطلرررمج ديشرررا وا ررررعا ، طلرررمج ال ررر  
م رررا ظررراهرب املعررر  وذلرررأ أ رررم ، علقررررااب عملبررراحب يف ق لررره )إ رررأ م رررت د  ررر ( 

كثري وقرأ الباق ن يزم ا  عرفته ملا ايف   هلم من قرا ن  الة دلى ذلأ ف ذه قرااب ابن  
عه تف اا وهم دلرى أ ر هلم يف التحقيرو والتسر ي  واملرر برني اهلمرزيفني ب حيتمر  أن 
د ر ن ا رتف اما دلررى احلقيقرة و  د رن بعررر قرر حتقررو د ررهم ويف ر ن قرررااب ابرن كثررري 

أي ، دلررى حررذف يتررزب اه ررتف اا كمررا قيرر  ذلررأ يف ق لرره )ويفلررأ  عمررة مت  ررا دلرر ( 
ر وحيتمرررررر  أن د رررررر ن ا ررررررتف اما دلررررررى  رررررربي  اه ررررررتريراب ويفلررررررأ  عمررررررة ولرررررره  هررررررا 

واه رتعهاا وإن كررا  ا قرر درفرر ه حرو املعرفررة أي إ رأ هلرر  وحنرن وأ ررت دعامر  بع رر ا 
بع رررا معاملرررة الريررررعا ولعررر  بعررره اإللررر ب قرررال ه لرررربا وبع ررر م ا رررتف اما ف ررراا  

يفقردرر  القرااكن كذلأ ومن دا ب ال اظم أن جيع  اه تف اا فرر اإللبراحب وقرر يفقررا
ذلررأ يف  ررر حبب امدررراف و ررريأة مثلررره يف الردررر وايففرررو    هرررم أحببعررة أبيرررا  دررر   
الثلثرررررة املتقرمرررررة يفبرررررني في رررررا القررررررااكن يف حاشرررررا و رررررل ووقفرررررا وذكرررررر في رررررا اخلررررررب 
واه ررتف اا يف أ  ررأ مرر  الت بيرره دلررى أ ررم دلررى أ رر هلم يف ذلررأ  ردرررا للع ررر  ررا 

الذه م د ه و  دستقم   إد اح اي  ذلأ  يفقرمت معرفته ويفذكريا بذلأ ل فا من
معررا  أع حررر  حلفررص  )ويف ال  رر  حاشررا حرر  عملررر رلرررا، إه بررزاي ب بيررت فقلررت 

)و  تررر  بيررراا ، أحبا  عملرررر بعرررر الشرررني احررر ازا درررن املرررر بعرررر احلررراا ب قرررام ، فتقررربل( 
 لره ا رتري  برمرز واحرر وهر  ق، وحيث دشا ال ر ن  احب وأقربل(  دعصرون اخلطاب شذ

وفتيته  )ويف حافها حفها  فا حو دم م، شذ لقراايفني يف   ت  ودعصرون ب قام 
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ودسرررتف م البررراق  دلرررى مرررا  )واملبررراحب يف قرررال ا أ  رررأ  عفرررل، دررر  م لفتيا ررره اجنرررل( 
 أت ل(

(782) 

 ْبِدالَ َويـَْيَأْس َمًعا َواْستَـْيَأَس اْستَـْيَأُسوا َوتـَْيَأُسوا اْقِلْب َعِن اْلبَـزِِي ِبُْلٍف َوأَ 

-)أفلم ديرأأ الرذدن رم ر ا(-معا دع  ه ا ويف الردر )إ ه ه ديأأ من حبوح ا(
ف ررذه ، )وه يفيأ رر ا مررن حبوح ا( -)فلمررا ا تيأ رر ا م رره(-)حررأ إذا ا ررتيأأ الر رر (

جسررة م افرر  ا ررتفع  في ررا  عرر  فعرر  كا ررتع مج وا تسررخر  عرر  د ررمج و ررخر 
عرره ه الرريت يف الردررر قيرر  إ ررا  عرر  دلررم وكل ررا مررن اليررأأ مررن الشرر ا وهرر  درررا يف ق

فقرااب اعمادة يف هذه امل اف  دلى ام ر  اهلمرز في را برني اليراا والسرني وحبوي درن 
البررزي أ رره قرأهررا علرر  م رران اليرراا وبيرراا م رران اهلمررزب وكررذلأ حب ررت يف املصررح  
 وإ  ذلأ دلرى القلرمج واإلبررام قرام أبر  دلر  قلبرت العرني إىل م فر  الفراا فصراحب
ا تفع  وأ له ا تيأأ ب لف  اهلمزب وأبرهلا ألفا لس   ا وا فتاح ما قبل را فصراحب 
مث  حباأ وفاأ ف ذا مع  ق م ال اظم اقلمج وأبره و  دذكر ما ه  املقل ب وما ه  
املبرررم وأحبا  علقلررمج التقرررو والتررألري ودرف ررا أن مرررا ه يفقرررو اهلمررزب دلررى اليرراا ق لرره 

اهلمررز ب   دبررني أي شرر ا دبرررم برر  أحررام ذلررأ دلررى قيرراأ  وأبررره فررإن اإلبرررام يف
يفسر يل ا م را إذا يعلرت يف م فر  اليراا وأدطيرت ح م را بقيرت  راك ة بعرر فررت  
وبقيت الياا مفت حة دلى ما كا ت دليه اهلمرزب ب ملرا ايفصرفت اهلمرزب علسر  ن يراز 

اهلمرزب امل فرر ب كمرا إبراهلا ألفا فقرأ البزي بذلأ يف ويه وإن   د ن من أ له إبرام 
برني برني يف ويرره وإن   د رن ذلرأ مرن أ رله اعرا بررني ، أ ره  ر   يترزب )مد رت م( 

اللريا  القلمج يف هرذه اللريرة يف الفعر  املافر  دقرام در ع وأدرع فيبر  امل راحبع دلرى 
ذلررأ فقرررااب اعمادررة مررن لريررة درر ع وهرر  ام رر  د رررهم وقرررااب البررزي مررن لريررة أدررع 

 ل اظم وأبرلن فأبرم ال  ن ألفافم احبده ديأأ وأحبا  ا
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يِعَها َونُوٌن ُعًل يُوحى ِإلَْيِه )َشـ(ـذاً )َعـ(ـلَ   َويُوحى ِإلَْيِهْم َكْسُر َحاِء مجَِ

أي وحيث أيفى ودل لرب أي القرااب عل سر وعل  ن ذا  درل إل ر ا  الفعر  
ه فعر  مرا   دسرم فادلره في ا إىل ا يفعاىل والقرااب املررج عليراا وفرت  احلراا دلرى أ ر

وأحبا  بق لرره درر ح  إليرره ق لرره يفعرراىل يف  رر حبب ام بيرراا )إه  رر ح  إليرره أ رره ه إلرره إه أ  
فقررررأ حفرررص اعميررر  عل ررر ن وكسرررر احلررراا ووافقررره إرررزب وال سرررا   دلرررى ، فادبررررون( 

، الرذي يف ام بيراا وه لرلف يف الرذي يف أوم الشر حبج )كرذلأ در حى إليرأ أ رره( 
 لتل  يف كسر احلاا وفتح ا كما  يأة ويفقرا مع  شذا دلعلياا وا

(784) 

بُوا )ثَـ(ـابِتاً َتلَ  ْد َوَحرَِِكْن )َكـ(ـَذا )نَـ(ـْل َوَخفِِْف )ُكـ(ـذِِ  َوََثِنَ نـُْنِج اْحِذْف َوَشدِِ

دردر حذف ال  ن الثا ية ويفشردر اعيم وحتردأ الياا علفت  فيصري فعل مافريا 
ن أجنررى والقرررااب املرررج دلررى أ رره فعرر  م رراحبع مررن أجنررى وهرر  ق لرره   دسررم فادلرره مرر

فررال  ن اموىل حرررف امل رراحبدة والثا يررة مررن أ رر  الفعرر  ، يفعرراىل )ف  رر  مررن  شرراا( 
فافررذوف يف قرررااب التشررردر هرر  اموىل حقيقررة من الفعرر  في ررا مررا  ول ررن ال رراظم 

لبقررراا ال ررر ن اموىل أحبا  حرررذف الثررراين  ررر حبب ه حقيقرررة وكا رررت هرررذه العبررراحبب ألصرررر 
م رم مة فلر  كران  رص دلرى حرذف اموىل هحترا  إىل أن دقر م وفرم الثا يرة ولر ه 
اهحتيررا  إىل هررذا مم ررن أن دقررام أحبا  الثرراين مررن ف   رر  من لفرر  القررررن كررذلأ 
والثاين من ف   ر  هر  ال ر ن اموىل وكران دسرتقيم لره أن دقر م و ين ف   ر  احرذف 

احبب ملررا ذكررر ه وال رر ن يف ق لرره وحرررك   رر ن التأكيررر اخلفيفررة ول  ره درررم إىل يفلررأ العبرر
اليت يفبرم ألفا يف ال ق  وق له كذا     داا للمخاطمج عل  اب وأما )وظ  ا أ م قر  

فخف  ال  فير ن الرذام و بترا حرام مرن التخفير  ويفرل  عر  يفبر  مرا قبلره ، كذب ا( 
فالتشرررردر وي ررره ظررراهر هررر  مرررن مرررن القررررااا  الثابترررة وقيررر  أحبا  يفرررل عملرررر أي ذمرررة 
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الت ذدمج ود  ن ظ  ا  ع  يفيق  ا وي ز أب  دل  أن د  ن  ع  حسرب ا والت رذدمج 
من ال افر كان مقط درا بره فرل ويره للحسربان دلرى هرذا إه مرا  ر ذكره مرن يففسرري 
 ررحي  دررن دا شررة حبفرر  ا د  ررا وأمررا قرررااب التخفيرر  فمررن قرر هلم كذبترره احلررردث 

فراملفع م الثراين يف اآلدتررني ، وم ره )وقعرر الررذدن كرذب ا ا وحب ر له( أي   أ ررقه فيره 
-حمذوف ب يف أتود  هذه القرااب وي ه أحببعة اث ان دلى يفقردر أن د  ن ال مري يف

الر رر  واث رران دلررى يفقررردر أن د رر ن ال ررمري للمر رر  إلرري م وقررر يفقرررا -وظ رر ا أ ررم
لر ر  أد را  ام دلرى مر ر  إلري م ولفر  ا، ذكرهم يف ق له )داقبة الذدن من قبل م( 

فرررإن درررا  ال رررمري دلرررى املر ررر  وهررر  الهررراهر عررررج ال رررمري دلرررى الهررراهر قبلررره فلررره 
وي ررران أحرررريتا وظرررن الر ررر  أن أ فسررر م كرررذبت م حرررني حررررثت م عل صرررر أو كرررذهبم 
حبيالهم كذلأ وا تهاحبهم له من عري أن د  ن ا يفعراىل ودررهم بره وهلرذا دقرام حبيرا 

ق لره بعرر ذلرأ يرااهم  صرر  أي يرااهم بريترة مرن عرري م درر  ا ق وحبيرا كراذب و 
وال يرره الثرراين م قرر م دررن ابررن دبرراأ قررام وظررن مررن أدطرراهم الرفررى يف العل يررة وأن 
د رررذهبم يف السرررردرب وذلرررأ لطررر م الررربلا دلررري م أي دلرررى اميفبررراع وقرررر قيررر  يف قررررااب 

زم الررربلا التشرررردر حنررر  مرررن هرررذا حبوج درررن دا شرررة حبفررر  ا د  رررا أ رررا قالرررت   دررر
عم بياا  ل ا  ا دلي م حأ لاف ا أن د  ن من مع م من املرؤم ني كرذب هم ويف 
 ررحي  البخرراحبي دررن دا شررة يف قرررااب التشررردر قالررت هررم أيفبرراع الر رر  الررذدن رم رر ا 
برهبم و رق ا وطام دلي م البلا وا تألر د  م ال صر حأ إذا ا رتيأأ الر ر  ممرن  

  أن أيفباد م قر كرذب هم يرااهم  صرر ا د رر ذلرأ كذهبم من ق م م وظ ت الر 
للمر ر  إلري م -وظ ر ا أ رم-فاحتر دلى ذلأ مع  القراايفني وأمرا إن كران ال رمري يف

فلتأودلرره وي رران أحررريتا وظررن املر رر  إلرري م أن الر رر  قررر كررذب ا فيمررا ودررروا برره مررن 
ا ألرربوا بره مرن ال صر والثاين وظرن املر ر  إلري م أ رم قرر كرذب ا مرن ي رة الر ر  فيمر

أ ررم د صرررون دلرري م وهررذا قرر م حي ررى دررن  ررعير بررن يبررري حبفرر  ا د رره  رر   دررن 
ذلأ فقام  عم حأ إذا ا تيأأ الر ر  مرن قر م م أن دصررق هم وظرن املر ر  إلري م 



 -603- 

أن الر   قر كذب هم فقام ال حا  ابن مزاحم وكان حافرا ل  حبحلت يف هرذه إىل 
ذهرمج ذاهرمج إىل أن املعر  ظرن الر ر  أن الرذي  اليمن كان قليل قرام أبر  دلر  وإن

ودر ا أمم م دلى لسا م قر كذب ا فيه فقر أيفى دهيما ه جي ز أن د سمج مثله إىل 
ام بيرراا وه إىل  رراحل  دبررا  ا قررام وكررذلأ مررن زدررم أن ابررن دبرراأ ذهررمج إىل أن 

مبررم ل لمرا  الر   قر فعف ا وظ  ا أ رم قرر أللفر ا من ا ه خيلر  امليعرا  وه 
ا قلت وإرا قام ابن دباأ مرا يفقررا ذكرره فخفرى مع راه دلرى مرن دررب هبرذه العبراحبب 

 وا أدلم

(785) 

 َوَأِِنِ َوِإَّنه اخْلَْمُس َريبِِ أبَِْرَبٍع َأرَاِن َمعاً نـَْفِسي لَُيْحزُِنِِن ُحلَ 

ا أين ومررا دطرر  دليرره مبترررا وحررل لررربه واخلمررع  عررت إل  امل سرر حبب وحررره
إين -فتح ررا  فرر  وحررره واخلمررع امل سرر حبب-أين أوف ال يرر -واملفت حررة واحرررب وهرر 

إين أدلرم -إين أ  ألر  -إين أحبج  رب  بقررا -مريفني فتح ما  ف  وأب  دمرو-أحباين
-حبيب أحسررن مثرر اي-فررتح ن احلرميرران وأبرر  دمرررو وحبيب يف أحببعررة م افرر  و-مررن ا

إه مرا حبحرم حبيب -دلمر  حبيب إين يفركرتذل مرا ممرا -فتح را أد را احلرميران وأبر  دمررو
فررررتح ن  فررر  وأبرررر  دمرررررو وأحباين معررررا دعرررر  أحباين - ررر ف ا ررررتريفر ل ررررم حبيب إ رررره-إن

فتح را  فر  -ومرا أبرريا  فسر  إن-فتح ما احلرميان وأب  دمررو-أحباين أإ -أدصر
فتح را احلرميران ف رذه أحببر  دشررب ايا مرن الرة اث رني -وقرام إين ليحرز  -وأب  دمررو
 ب ذكر الثماين الباقية فقامودشردن 

(786) 

 َويف ِإْخَوِت ُحْزِن َسِبيِلي يب َويل َلَعلِِي آَِبِءي َأيب فَاْخَش َمْوَحلَ 

فتح رررا  فررر  وأبررر  -وحرررزين إىل ا-فتح رررا وحب  وحرررره-وبرررني إلررر ة إن-أحبا 
-  أيب-يب إذ ألررري -فتح ررا  فرر  وحررره-هررذه  رربيل  أ درر  -دمرررو وابررن دررامر
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ملررة -فتح ررا احلرميرران وأبرر  دمرررو وابررن دررامر-لعلرر  أحبيرر - فرر  وأبرر  دمرررو فتح مررا
فتح رررا احلرميررران وأبررر  دمررررو وق لررره ويف إلررر ة -أيب أو حي رررم-رعئ إبرررراهيم كرررذلأ

يفقردره واليااا  املختل  في ا أد ا يف هذه املفراظ إلر ة ومرا بعرره وق لره فرالن 
بسررة ه  رريما ق لرره اخلمررع فقررر مرر حل دعرر  يف دررر ها وا ررتخرا  م افررع ا فإ ررا مل

دهررن أ رره  عررت م  املفت حررة ويفقرررأ اموىل عل سررر وإرررا هرر   عررت للم سرر حبب واموىل 
مفت حررة وقررر دهرررن أن اخلمررع  عررت هلمرررا ومم د مررا جسررة م افررر  أحررريتا اث ررران 

 ررت  - شررأ-و-يفسررؤ-واآللررر ثلثررة كمررا قررام ويف مرررو وال حرر  جسررة أحرررف وقررام
حررررر ثلثررررة وقرررر يفقرررررا بيرررران ذلرررأ أو فررررالن علطررررا يف أي مم د مرررا  ررررت كررر  وا

إين -إن حبيب لطيررر  ملرررا دشررراا-ا رررتخراي ا مرررن السررر حبب فرررل يفعرررر مرررا لررريع م  رررا حنررر 
وحن  ذلأ وه للف يف يفسر ي ه وامل حر  مصررحب وحر  الرير  ب سرر -حفي  دليم

احلررراا إذا وقررر  يف ال حررر  بفرررت  احلررراا وهررر  الطرررني الرقيرررو وقرررام الشررريا حبإررره ا أي 
ن مررر حل يف إلررر ة ومرررا  سرررو دليررره كمرررا يفقررر م ويف  احب دمررررو فرررايلع وفي رررا فرررال

أثبت را -حرأ يفؤيفر ين م ثقرا-ثل  زوا ر  ريفر  أثبرت اياه ق بر  مرلف د ره يف احلرالني
أثبت ا ق ب  وحره وقلت -من دتق  ودصرب-ابن كثري يف احلالني وأب  دمرو يف ال   

 تق  أد ا ثل   مل(ومن د )حبوا رها  ريف  ويفؤيف ن م ثقا، يف ذلأ 

 سورة الرعد
(787) 

َواٍن َأوهاَل َلدى َخْفِضَها رَْفٌع )َعـ(ـَلى )َحقُُّه( َطلَ   َوَزرٌْع َنَِيٌل َغرْيُ ِصنـْ

وزحبع وخني   ر  ان -دردر اخلفه حبف  يف هذه ال لما  امحبب  وه  ق له يفعاىل
حب أي ال اق  أوه وق له أوه قير لص  ان و صبه دلى الهرف بعام  مقر-وعري    ان

اح ز بذلأ من    ان الرذي بعرر عرري فإ ره خمفر   ايففاقرا م ره م راف إليره وويره 
ويف امحب  قطررررر  -دلرررررى ق لررررره-وزحبع وخنيررررر -الرفررررر  يف هرررررذه ال لمرررررا  أ ررررره دطررررر 
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وق لرره  رر  ان  عررت ل خيرر  وعررري -وزحبع وخنيرر -أي في ررا ذا وذا-مت رراوحبا  وي ررا 
د  ن ام ر  واحررا وفيره ال خلتران  دط  دلى    ان والص  ان ا      وه  أن

والررثل  وامحببرر  و رر   الشرر ا مثلرره الررذي أ ررل ما واحررر ويف احلررردث دررم الريرر  
    أبيه ودتعلو هبذه اللفهة لث حسن دتعلو بص ادة ال حر  مرن ي رة أن  ر  ان 
ا  يف سري وقرر  رلم فيره لفر  املفرر  كمرا دسرلم يف ار  السرلمة وقرر ذكرر  ذلرأ 

 هررررم املفصرررر  وويرررره قرررررااب اخلفرررره يف هررررذه ال لمررررا  امحببرررر  أ ررررا يف اجملمرررر ع مررررن 
دطفررت دلررى أد رراب أي احترر   اع ررا  الرريت يف امحب  دلررى أد رراب وزحبع وخنيرر   

وقام يفعاىل ، كما قام يفعاىل يف م ف  رلر )ويعل ا في ا ي ا  من خني  وأد اب( 
 مرررن وقرررام يفعررراىل )يعل رررا محرررريتا ي ترررني، )أو يف ررر ن لرررأ ي رررة مرررن خنيررر  ود رررمج( 

وقرام يف  ر حبب ام عراا )وي را  مرن ، أد اب وحفف ايتا ب خ  ويعل را بي  مرا زحبدرا( 
وذكررر الررزحبع وال خرر  قبرر  ذلررأ وقررام يف رلررر السرر حبب )وهرر  الررذي أ شرررأ ، أد رراب( 

فعطررر  ال خررر  والرررزحبع دلرررى ، ي رررا  معروشرررا  وعرررري معروشرررا  وال خررر  والرررزحبع( 
ن هررذه ام رر اع م يرر   ف رراا  ي ررا  ف ررذا م افررو لقرررااب الرفرر  ه ررا وكرر  واحررر مرر

اآلاي  والقرااا  دلى وي ه ما اممر دليه وق له طل يف م ف   صمج دلى التمييرز 
وهرر  ارر  طليررة وهرر  الع ررو أي دلررت أد رراق حقرره وم رره املؤذ رر ن أطرر م ال رراأ أد اقررا 
د ا القيامة إشاحبب إىل أم  م و رروحبهم ذلرأ الير ا الرذي حيرزن فيره ال رافر وخي ر  فيره 

ن وهذا البيت أيفى به ال اظم مقفى كمرا فعر  يف أوم  ر حبب ام بيراا ويف  رأم املقصرو 
وعب الت بري كما يفة وه  أ ره يعر  لفر  دروفره م افقرا للفر  فرربه دلرى حرر مرا 

)إىل  صرمج فافرمم ، (  )وقر  قرام درن شر ر ورلرهرا درل، ابترأ به القصيرب فقرام 
وذلررأ يررا ز يف و ررن ، (  ل)حبوج القلررمج ذكررر ا فا تسررو مقررب، (  وحررر  برره دررل

)أه أ عررم  ررباحا أد رررا ، القصرريرب يرر ازه يف أوهلررا كمررا فعرر  امرررا القرريع يف التفردرر  
، ب قررام بعررر بيتررني رلررردن ، وهرر  درر عمن مررن كرران يف الررزمن اخلررا (  الطلرر  البررا 

وقام يف التقفية ، (  )دلي ا ك  أ حم هطام، (  ) ايحب لسلمى دافيا  بذي احلام
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)أفرراطم م ررل ، (  )قفررا  بررأ مررن ذكرررج حبيررمج وم ررزم، قصرريريفه املشرر  حبب يف أث رراا 
 وإن ك ت قر أزمعت  رم  فأال ( بعه هذا الترل 

(788) 

ُل )ُشـ(ـْلُشلَ   َوذَكهَر ُتْسَقى َعاِصٌم َواْبُن َعاِمٍر َوُقْل بـَْعَدُه ِِبْلَيا يـَُفضِِ

امشرياا ودف ر   التذكري دلى يفقردر دسقى املرذك حب والتأ يرث دلرى يفسرقى هرذه
بع  ا علياا وال  ن ظاهر أن ال  ن للعهمة والياا حب  إىل ا م ا يف ق له )ا الذي 

 وما بعره وشلشل حام من فاد  ق  أي لفيفا وا أدلم، حبف ( 

(789) 

 َوَما ُكرَِِر اْسِتْفَهاُمُه ََنُْو آِئَذا أَئِنها َفُذو اْسِتْفَهاٍم اْلُكلُّ َأوهالَ 

م ف  يف رحب فيه لف  اه تف اا دلرى التعاقرمج يف ردرة واحررب أو كرلا  أي ك 
، واحر حن  هذا الذي وق  يف   حبب الردر وه  )أ ذا ك ا يفراع أ  ا لف  للو يردر( 

وهذا قر ياا يف القررن يف أحر دشر م فعا هذا أوهلا ويف  بحان م فعان كليتا 
)قررال ا أاذا ك ررا -قرر أفلرر -ويف، ردرررا( )أ رذا ك ررا دهامررا وحبفراك إامل  ملبع ثرر ن للقررا ي

ويف ، ويف ال م  )أاذا ك را يفرراع ورعل  أا  ملخرير ن( ، ويفراع ودهاما أ  ا ملبع ث ن( 
الع  ب   )أا  م لتأيف ن الفاحشة ما  بق م هبا من أحر من العاملني أا  م لتأيف ن 

ويف ، يردررررر( ويف أ  السرررر رب )أاذا فررررلل ا يف امحب  أا  لفرررر  للررررو ، الريررررام( 
والثرراين مثلرره )أا  ، الصررافا  م فررعان )أاذا مت ررا وك ررا يفررراع ودهامررا أا  ملبع ثرر ن( 

، ويف ال اقعررة )وكررا  ا دق لرر ن أاذا مت ررا وك ررا يفررراع ودهامررا أا  ملبع ثرر ن( ، ملرررد  ن( 
وقرر اعرت ذلرأ يف ، ويف ال ازدا  )أا  ملر و ون يف احلافرب أاذا ك ا دهامرا خنررب( 

، د  بررر   الردرررر وال مررر  أوه(  )ب اقعرررة قرررر أفلررر  ال ازدرررا   ررر رب، ني وقلرررت بيتررر
و همترره ، أد ررا فإحرررج دشرررب ال رر  مررتل(  )و رربحان في ررا م فررعان وفرر ق  ررا 

و رر رب واقعررة وال ازدررا   )حبدررر قررر أفلرر  ررر  د  برر  ، دلررى لررر البسررين فقلررت 
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فرراعمي  ، مل( ف دررو  ررا  فإحرررج دشرررب الرر  )وم فررعان بسرربحان ومثل مررا، وه( 
أا  إه يف -أاذا-واقرر  يف أ رره واحررر دلررى لفرر  واحررر ومررا  همرره  رراحمج القصرريرب

-م فررعني يف ال ازدررا  فإ رره يف ردتررني مت رراوحبيفني ولفهرره دلررى د ررع مررا ذكررره وهرر 
-أا  ررم-والررذي يف الع  برر   يف ردتررني ول  رره بلفرر  رلررر متحررر وهرر -وأاذا-أا 

إه يفشبيه يفعاقرمج اه رتف امني دلرى مرا -أا -اأاذ-فما أحبا  ال اظم بق له حن -أ   م
دقرر م )أا ررأ ملررن املصرررقني أ ررذا مت ررا -بي راه فررإن قلررت قررر يف رررحب يف  رر حبب والصررافا 

فيألذ ال  ن مر  الرذي قبلره أمرا الرذي بعرره قلرت ، وك ا يفراع ودهاما أ  ا ملرد  ن( 
إه إذا   ب  مر  الرذي بعرره فإ مرا اللفهران و رص دلي مرا ال راظم فرل معررم د  مرا 

جيريتا كما يف الع  ب   كي  وإن أيفتأ قر يفقرا ذكرها يف عب اهلمزيفني من كلمة 
فإن   دذكر ب شي ا من اه رتف امني وإن كران اعمير  ه للر  درن هشراا يف مرره 
وفررابطه أن دت رررحب اه ررتف اا ويف كرر  واحررر يتررزكن وإه فقررر د يررر أحررر الشرررطني 

أن املت ررحب د يرر ولريع يف كر  واحرر يترزكن كالرذي  وه د    من هرذا البراب بيا ره
ف رذا ا رتف اا ، )أ ر  م لترأيف ن( -يف قصة ل ض يف   حبب امدراف )أأتيف ن الفاحشرة(

م رررحب ل ررن اموم يتررزب واحررر والثرراين كررذلأ يف قرررااب  فرر  وحفررص ويف قرررااب عرييتررا 
- ررت د  رر ()أ  ررأ م-ود يررر اهلمررزكن وه د رررحب وهررذا كثررري حنرر  )أ ررن ل ررا ميرررا(

ك  ذلأ دقرأ عه تف اا واخلرب وليع من هذا الباب وم ه مرا أار  ،  )أ  ا ملريرم ن( 
-)أ  رأ ملرن املصررقني(-)أ  را لتراحبك ا رهلت را(-فيه دلى اه تف اا حن  )أ ذا ما مرت(

مررر اموم وقصررر الثرراين ميرر  الرر زن -أ  ررا-أ ررذا-ولفرر  ال رراظم بق لرره، )أ ررن ذكرررال( 
ا بي ره ول رن   خيرص أحرر عملرر اموم  ون الثراين بر  مر  م مرن وكليتا قريا بره كمر

مريتا وم  م من قصريتا يف اي  هذه امل اف  ب بني ال هاا التلف القرراا يف هرذا 
اه رتف اا امل ررحب دلررى الصرفة املرذك حبب فقررام فرذو ا رتف اا ال رر  أوه أي كر  القررراا 

لتسرر ي  د يررران مررن أ رر هلم يف دقرررأ أوم بلفرر  اه ررتف اا أي هبمررزيفني والتحقيررو وا
ذلررأ و صررمج ق لرره أوه دلررى الهرررف أي أوم اه ررتف امني درررم دلررى ذلررأ أ رره قررام 
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بعر ذلأ وه  يف الثراين أي واإللبراحب يف اللفر  الثراين دلرى مرا  ر بي ه ولر  كران قرام 
اموم عمل  واللا ول   صبه دلى أ ه مفع م عه تف اا م ره مصررحب ل ران يرا زا 

ا تف م ه يعل ه بلف  اه تف اا فق له ال   مبترأ وذو ا تف اا لربه  ود  ن مع 
مقرررررا دليرررره واعملررررة لرررررب ومررررا كرررررحب ا ررررتف امه والعا ررررر إليرررره حمررررذوف أي ال رررر  ذو 
ا تف اا فيه أوه وجي ز أن د  ن املع  كلره ذو ا رتف اا دلرى أن د ر ن ال ر  دبراحبب 

ره  رر ج  فرر  ودلررى املعرر  الثرراين دررن امل افرر  ه دررن القررراا واملعرر  اموم لق لرره بعرر
 حنتا  أن دقرحب للقراا   ج  ف  وا أدلم

(790) 

 ِسَوى اَنِفٍع يف النهْمِل َوالشهاِم ُُمْرِبٌ ِسَوى النهاِزَعاِت َمْع ِإَذا َوقـََعْت ِوالَ 

أي ا ررررتث   فرررر  وحررررره الررررذي يف ال مرررر  فقرررررأ اموم فيرررره عإللبرررراحب أي هبمررررزب 
ووافو اعمادة كل م يف امل افر  الباقيرة دلرى اه رتف اا يف ، يفراع( واحرب ) أاذا ك ا 

اموم ب ذكر قراا ابرن درامر وهر  أ ره دقررأ عإللبراحب يف اير  امل افر  مرا دررا ال مر  
وا ررررتث  لرررره أد ررررا مررررن عررررري ال مرررر  ال اقعررررة وال ازدررررا  فلررررزا مررررن ذلررررأ أن اموم يف 

ذي يف ال مرر  اإللبرراحب فيرره ل رراف  وحررره ال ازدررا  وال اقعررة   دقرررأه أحررر عإللبرراحب والرر
وما درا ذلأ اإللباحب فيه هبن دامر وحره إه الرذي يف الع  بر   فإ ره وافقره دلرى 
اإللبراحب يف اموم اادرة كمرا يفة يف البيرت اآلة ف رذا معر  ق لره والشراا خمررب دعرر  

رب متابعة يف عري ال م    ج كذا وكذا ووه يف رلر البيت ب سر ال او أي والشاا خم
ف   يف م ف   صمج دلى أ ه مفع م من أيلره ف رأن أ رحاب ال راظم حبإره ا قرر 
ا تشررر ل ا ا رررتخرا  ذلرررأ م رررم قررررحبوا ق لررره فرررذوا ا رررتف اا ال ررر  أوه  ررر ج  فررر  
فبذلأ فسره الشيا و هم هذا املع  يف بيتني  ذكريتا وإذا كان املعر  كرذلأ لرزا أن 

حرر ولريع هر  يف السر حبب الريت الر هم في را ب حباا د  ن قرر برني اخلرلف يف م فر  وا
بيا رره يف الررة امل افرر  ود ررع هررذا أوىل فريررري الشرراطت هررذا البيررت  ررا م دلرررى أن 

) ررر ج الشررراا عرررري ال ازدرررا  ، مررررا ه فرررذو ا رررتف اا ال ررر  يف ايررر  امل افررر  فقرررام 
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براحب و م أي  فر  وحرره قررأ يف ال مر  عإلل، له  ف  يف ال مر  ألررب فرادتل(  وواقعه
دلى أ ه م فر  بذلأ أ ه   دعرر ذكرر ابرن درامر معره وذلرأ هزا كمرا بي راه ق لره حبمرى 
 حبة ويف عري ذلأ قام الشيا حبإه ا ومع  البيتني دع   إىل ش ا واحر واموم 

قلررت يف البيررت الثرراين يف  ررري لفرر  واقعررة وإ رر ا ا وذلررأ وإن  ، أحسررن ودليرره أدرر م 
ه م ما أم ن أوىل وق له له زاي ب ه حاية إلي ا قام ول  كان يا ز لل روحبب فايت اب

 )لصرر ص وعإللبرراحب شرراا بريريهررا، قررام ال رراظم حبإرره ا فاه ررتف اا يف ال مرر  أوه 
هحبيففررررر  اإلشررررر ام وظ رررررر املررررررا  واخلررررراا يف ،  ررررر ج ال ازدرررررا  مررررر  إذا وقعرررررت وه( 

 لص ص حبمز

(791) 

 ُبوِت ُُمْرِبًا َوْهَو يف الثهاِن )َأ(َتى )َر(اِشًدا َوالَ َو)ُد(وَن )ِعـ(ـَناٍد )َعمه( يف اْلَعْنكَ 

أي كبرررر  ابررررن كثررررري وحفررررص و فرررر  وابررررن دررررامر يف اإللبرررراحب يف أوم الررررذي يف 
هبمررزب إن امل سرر حبب وهررذا أحررر امل افرر  الرريت حبمررز في ررا بعررر -إ  ررم-الع  برر   فقررراوا

  دا رر دلرى اموم ال او الفا لة يف كلمة واحرب وخمربا حرام مرن ال رمري يف درم وهر
مررن اه ررتف امني يعلرره خمررربا من اإللبرراحب فيرره كمررا جيعرر  مررا فيرره اخلطرراب خماطبررا يف 

ب قررام وهرر  دعرر  اإللبرراحب يف الثرراين أي يف اه ررتف اا ، حنرر  ولاطررمج دمررا يفعلمرر ن 
الثرراين يف كرر  امل افرر  امحررر دشررر املررذك حبب إه مررا يفة ا ررتث اله وكرر  مررا يفقرررا ذكررره  

وق لررره أيفرررى حباشررررا حبمرررز ل ررراف  وال سرررا   ف مرررا ، لرررتلف يف اموم كررران خمتصرررا عه
هبمزب واحرب م س حبب وحبشرا حام أو مفعر م بره أي أيفرى -إ -املخربان يف الثاين فقرأ

اإللبرراحب قرراحبال حباشرررا ووه بفررت  الرر او يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز أي حباشرررا  وهله 
 لل ق  دن ما ذكر ه مراحباوه  وما قبله امل س حب ال او ممرو ان وإرا قصرا 

(792) 

ُهَما اْعَتلَ   ِسَوى اْلَعْنَكُبوِت َوْهَو يف اْلنهْمِل )ُكـ(ـْن )ِر(َضا َوزَاَداُه نُواًن ِإنـهَنا َعنـْ
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أي   دقرررأ أحررر يف  ين الع  برر   عإللبرراحب وهرر  دعرر  اإللبرراحب يف  ين ال مرر  
 رره قرررأ اموم عخلرررب كمررا  رربو هبررن دررامر وال سررا   وأمررا  فرر  فا ررتف م كالبرراقني م

وكرررذا فعررر  يف الع  بررر   ملرررا ألررررب يف اموم ا رررتف م يف الثررراين وابرررن درررامر ملرررا كررران 
مسررتف ما يف أوم ال مرر  دلررى لررلف أ ررله ألرررب يف الثرراين ه ررا دلررى لررلف أ ررله 
أد ا ب قام وزا ه     أي زا  ابن دامر وال سرا   الثراين يف ال مر   ر   فقررااب )إ  را 

 ب قام-أ  ا-والباق ن ب  ن واحرب واه تف اا، ري ن( ملخ

(793) 

َو)َعــمه( )ِر(ضــاً يف النهاِزَعــاِت َوُهــْم َعلَــى ُأُصــوَلِِْم َواْمــُدْد )لِـ(ـــَوى )َحـ(ـــاِفٍظ 
 )بَـ(ـلَ 

حبفرررى يف م فررر   صرررمج دلرررى التمييرررز أي درررم حبفرررا اإللبررراحب يف  ين ال ازدرررا  
بن دامر  فعا وال سرا   يف أ رل ما الرذي هر  هبمزب واحرب ف افو ا-إذا ك ا-فقريا

اموم عه تف اا ف   كما قرأ يف ال م  وكان القياأ أن -اإللباحب يف الثاين م ه دقرأ
دفعررر  يف ال اقعرررة كرررذلأ ل  ررره ا رررتف م يف امل فرررعني كمرررا أن ال سرررا   ا رررتف م يف 

وهرم دلرى م فع  الع  ب   فخالفا أ ل ما في ما والباق ن دلى اه رتف اا مطلقرا 
أ  هلم يف ذلأ م ه ايتم  يف قرااهتم عه تف اا يتزكن يف اموم ويتزكن يف الثاين 

ومرن مذهبره يفسر ي  ، فمن مذهبه حتقيو اهلمزيفني وهم ال  في ن وابرن درامر حقرو ، 
ومن ، الثا ية     وهم احلرميان وأب  دمرو دلى ما مت ر يف عب اهلمزيفني من كلمة 

مرزيفني  ر اا كا رت الثا يرة حمققرة أو مسر لة مرره ا وهرم أبر  دمررو مذهبه املرر برني اهل
وقال ن وهشاا وقر حبمزهم ه ا بق له وامر  ل ج حاف  بل وإرا ادت  ببيان ذلرأ و  
د ت   ا يفقرا يف عب اهلمرزيفني مرن كلمرة إدلمرا عن هشراما ميرر ه را بريرري لرلف 

ا فيره  ربعة م افر  ه للرر  د ره مرلف مرا يفقررا يف البرراب املرذك حب وقرر ذكرر هلشررا
د رره يف مرررها ف ررذا البرراب كررذلأ وق لرره وامررر  لرر ج أحبا  لرر ا املمرررو  فقصررره فررروحبب 
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وهرر  مفعرر م امررر  وإذا مررر اللرر اا ظ ررر واشررت ر أمررره من مررره  شررره بعررر طيرره ف أ رره 
دقرر م ا شررر دلررم احلفهررة القررراا وأشرر ر قررراااهتم ومعرر  ابررتل الترررب وهرر   ررفة حلرراف  

إىل أن لررر ج يف م فررر   صرررمج دلرررى احلرررام أي يف دلررر  لررر اا احلررراف   وأشررراحب الشررريا
وشرررر ريفه وادلررررم أن القرررررااب عه ررررتف اا يف هررررذه امل افرررر  يف ام رررر  وهرررر  ا ررررتف اا 
اإل  احب والتع مج ومن قرأ عخلررب يف اموم أو الثراين ا رتري  عحرر اه رتف امني درن 

إذا  -لعامر  يف إذا مرن ق لرهاآللر وه  مرا  فيه ومن ا  بي  ما ف   أقر ج أتكيررا وا
يف أوم امل اف  التس  و ين ال ازدا  فع  م مر درم دليه مرا بعرره يف اموم -ك ا

يفقرررردره أ بعرررث إذا ك رررا يفرررراع أ رررر  إذا ك رررا دهامرررا خنررررب ومرررن قررررأ ، ومرررا قبلررره يف الثررراين 
حب وأمررا اإللبررا-ملررر و ون-عإللبرراحب يف  ين ال ازدررا  يرراز أن دتعلررو إذا  ررا قبلرره وهرر 

يف عقرر  امل افرر  فلفهرره إ  فررل دعمرر  مررا بعررر إن فيمررا قبل ررا كمررا ه دعمرر  مررا بعررر 
اه ررتف اا فيمررا قبلرره  ررص دليرره أبرر  دلرر  وأمررا امل فرر  احلررا ي دشررر وهرر  الررذي يف 

 الع  ب   فليع فيه لف  إذا فاممر فيه ظاهر

(794) 

 َيْسَتِوي )ُصْحَبٌة( َتلَ َوَهاٍد َوَواٍل ِقْف َوَواٍق بَِيائِِه َوَِبٍق )َد(اَن َهْل 

-دع  حيث وقعت هذه ال لم يف هذه الس حبب أو عريها حن  )ول   ق ا هرا (
)ومرا هلرم مرن ا مرن -)وما هلم من  و ره مرن وام(-)ومن د ل  ا فما له من ها (

ابرن كثرري دقر  عليراا دلرى ام ر  وأررا ، )ما د ركم د فرذ ومرا د رر ا عق( -واق(
  هيتماد ررا مرر   رر  ن الت رر دن فررإذا زام الت رر دن عل قرر  حبيعررت حررذفت يف ال  رر

الياا والباق ن حيذف  ا يفبعا حلالة ال    ويتا لريتان واحلذف أكثرر وفيره متابعرة الر رم 
ملررا  -أا هرر  يفسررت ي الهلمررا  وال رر حب-وأمررا مررا دسررت ي املختلرر  فيرره ف رر  ق لرره يفعرراىل

املس ر إلي ا علتذكري والتأ يث  كان أت يث الهلما  عري حقيق  ياز أن يفة الفع 
هر  دسرت ي -فقرااب  حبة علتذكري وإطلق ال اظم له  ام دلى أ ه ذلأ وقبر  هرذا

امدمى والبصري ه للف يف يفذكريه إذ ه دت ه فيره التأ يرث مر  يفرذكري الفادر  فلرم 
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حيررررت  إىل أن دقيررررر م فرررر  اخلررررلف عن دقرررر م الثرررراين أو حنرررر  ذلررررأ وقررررر  رررربو يف 
هذا امل ف  ه إ عاا فيه محر من القراا من من مذهبه إ عاا ها هر   ام  م أن

د ررر الترراا ويتررا إررزب وال سررا   قرررر ه ررا عليرراا وهشرراا ا ررتث  هررذا امل فرر  مررن أ ررله 
 ويف يفل فمري دع   دلى  حبه من لفهه مفر  وا أدلم

(795) 

 ـ(ـَوى َمْع ُصده يف الطهْوِل َواْْنَلَ َوبـَْعُد )ِصَحاٌب( يـُْوِقُدوَن َوَضمُُّهْم َوُصدُّوا )ثَ 

أا يعلرر ا -أي وبعررر دسررت ي قرررااب  ررحاب د قرررون علرييبررة حب ا إىل ق لرره يفعرراىل
 -و رروا-وقرااب الباقني عخلطاب ظاهرب و رروا ثر ج مر   ررأج أقراا ال رم يف-ا

يف عرررافر لل ررر فيني والبرراق ن بفرررت  الصرررا  ويف ييررره -و رررر دررن السررربي -مرر  ال رررم يف
ايفني ظاهر من ا يفعراىل ملرا  ررهم درن  ربيله  رروهم ه حبا  حل مره وال رمري القرا

يف وفررم م للقررراا أهرر  ام اا وهرر  درر هم أ رره فررمري  ررحاب وه مي ررن ذلررأ ميرر  
 أيب ب ر ومن ث ج حي  ذ ه دبقى حبمزا م  التصرد 

(796) 

 ُكفهاُر ِِبْْلَْمِع )ُذ(لِِلَ َويـُْثِبُت يف ََتِْفيِفِه )َحقُّ نَـ(ـاِصٍر َويف اْلَكاِفِر الْ 

التخفير  والتشرردر لريتران مرن أثبرت وثبرت ، دردر )ميح  ا ما دشاا ودثبرت( 
أحبدرر بره اعر ع وويره اعمر  -و ريعلم ال رافر-مث  أ زم و رزم وال رافر يف ق لره يفعراىل

-ظرراهر وهلرررذا قرررام ذلررل أي  ررر   مع ررراه حررني اررر  وا أدلرررم وفي ررا زا ررررب واحررررب
)وه ايا في رررا ، أثبت رررا يف احلرررالني ابرررن كثرررري وحرررره وقلرررت يف ذلرررأ -تعرررامال برررري امل

 ويف املتعا  زا ر قر حتصل( لإلفافة واحب 

 براهيمإسورة 
(797) 

ــاَف  ــِع اْلَق ــُدْدُه َواْكِســْر َواْرَف ــُع )َعــمه( َخــاِلُق اْم َويف اخْلَْفــِض يف للِا الهــِذي الرهْف
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 )ُشـ(ـْلُشلَ 

،  الررذي يف ق لرره )إىل  ررراض العزدررز احلميررر ا الررذي لرره( دردررر ا ررم ا يفعرراىل
أو هررر  دطررر  بيررران -العزدرررز احلميرررر-فرفعررره دلرررى اهبترررراا واخلفررره دلرررى البررررم مرررن

دلى أ ه ا م فادر  -لالو-فقرأه إزب وال سا  -أ  يفر أن ا للو السم ا -وأما
لباقني للرو دلرى أ ره وقرااب ا-أن-فمرا بعر اخلاا وكسرا اللا وحبفعا القاف م ه لرب

 فع  ما  ب قام

(798) 

 َويف النُّوِر َواْخِفْض ُكله ِفيَها َواألْرَض َهاُهَنا ُمْصرِِخيه اْكِسْر َِلَْمَزَة ُُمِْملَ 

أي وافع  مث  ذلأ يف   حبب ال  حب يف ق له يفعاىل )وا للو ك   ابة من ماا( 
م رره مفعرر م -كرر - صررب افي ررا إبفررافة لررالو إليرره والبرراق ن -كرر -والفرره لفرر ، 

ه  ررا أي والفرره لفرر  امحب  يف  رر حبب إبررراهيم دلررى قررررااب -وامحب -للررو وق لرره
إررررزب وال سررررا   م رررره معطرررر ف دلررررى السررررم ا  والسررررم ا  يف قرااهتمررررا خمف فررررة 
إلفافة لالو إلي ا والسم ا  يف قرااب عرييتا مفع لة بق له للرو ف ر  م صر بة وإررا 

ر لف  ال صمج واعر   حيت  إىل ذكر السم ا  وذكر دلمة  صب ا ال سرب فلما احت
ما دط  دلي ا وه  امحب  من في را دبرني ال صرمج مرن اعرر فمرن كا رت السرم ا  

ب سرر -وما أ تم  صرل -يف قراايفه م ص بة  صمج امحب  علعط  دلي ا وقرأ إزب
مطلقررا  اليرراا املشررر ب وقرررأ البرراق ن بفتح ررا وهرر  ال يرره من حركررة ايا اإلفررافة الفررت 

  ن ما قبل ا أو حتر  وق له ممل دع  يف يفعلي  قرااب إزب وه  مرن قر هلم أحسرن 
وأا  يف ق له أو فعله أي اكسر عري طرادن دلرى هرذه القررااب كمرا فعر  مرن أ  رهرا 

 من ال حاب ب ذكر وي  ا فقام

(799) 

 اِء َمْع َوَلِد اْلُعلَ َكَها َوْصٍل َأْو ِللسهاِكَنِْي َوُقْطُرٌب َحَكاَها َمَع اْلَفره 
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ذكر هلا وي ني من القياأ العرريب مر  ك  را لريرة حم يرة وإررا يف لر  ذلرأ من 
اادة من ال حاب أ  روا هذه القرااب و سب ها إىل ال هم واللحن قام الفراا يف كتراب 
املعاين وقر لفه الياا من مصررل  امدمرن وحيرا برن و ب ايعرا حررث  برذلأ 

ولعل ا من وهم القراا طبقرة حيرا ، دن امدمن دن حيا بن و ب القا م بن معن 
حافهة للف  كله -مصرل -فإ ه ق  من  لم م  م من ال هم ولعله ظن أن الياا يف 

-  لره مرا يفر ىل و صرله-والياا للمت لم لاحبية من ذلأ قام ومما  رج أ رم أويتر ا فيره
  دثبرررت قرررااب وقرررر يفقرررا ويررره ععررزا ظ رر ا أن اعرررزا يف اهلرراا ب ذكرررر عررري ذلرررأ ممررا 

وقررام أبرر  دبيررر أمررا اخلفرره - صرررل -وحنرر ه و رر قرحب كسررر ايا-  لرره-اإل رر ان يف 
يف سرر كر  مرا بعررها قرام - صررل -فإ   راه علطا م م ظ  ا أن اليراا الريت يف ق لره

وقر كان يف القرراا مرن جيعلره حل را وه أحرمج أن أبلرغ بره هرذا كلره ول رن ويره القررااب 
ها قام الزيا  هذه القرااب د ر اي  ال ح دني حب دة مرذولة وه ويه هلا إه د ر  عري 

وييرره فررعي  ذكررر وبعرره ال حرر دني دعرر  القررراا فررذكر مررا  رر ذكره يف احلركررة هلتقرراا 
وقررام ابررن ال حرراأ قررام املفررن  ررعير مررا  عررت هررذا مررن أحررر مررن ، السرراك ني 

 رراحب هررذا إبارراع ه جيرر ز وه العرررب وه مررن أحررر مررن ال حرر دني قررام أبرر  يعفررر قررر 
د بري  أن حيم  كتاب ا يفعاىل دلرى الشرذوذ قرام أبر   صرر برن القشرريي يف يففسرريه 

فرل جير ز أن دقرام هر  لطرأ أو قبري    لى ا دليره و رلمما ثبت علت ايفر دن ال ت 
أو حب ي ب  يف القررن فصي  وفيه ما ه  أفص  فلع  هؤها أحبا وا أن عري هذا الذي 

قلرررت دسرررتفا  مرررن كرررلا أهررر  اللريرررة يف هرررذا فرررع  هرررذه القررررااب ، إرررزب أفصررر  قررررأ 
وشررذوذها دلررى مررا قرررحب  يف فرربن القرررااب الق دررة والشرراذب وأمررا درررا اعرر از فررل فقررر 
 ق  اادة من أه  اللرية أن هذه لرية وإن شرذ  وقر  ا رتعماهلا قرام أبر  دلر  قرام 

أ رره  رر اب قررام وكرران ثقررة بصررريا الفررراا يف كتابرره يف التصرررد  زدررم القا ررم بررن معررن 
)مرا  إذا ، وزدم قطرب أ ه لريرة يف بر  دربر ع دزدررون دلرى ايا اإلفرافة ايا وأ شرر 

قلرت ، قرام وقرر أ شرر الفرراا ذلرأ أد را ، قام هلرا هر  لرأ اي قرايف(  ما هم عمل ى
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ف ذا مع  ق م ال اظم وقطرب ح اها م  الفراا فاهلراا يف ح اهرا فرمري هرذه اللريرة 
قرررا ذكرهررا ول   ررا مف  مررة مررن  ررياق اخلفرره يف يفقردررر هررذه القرررااب ف رر  مثرر  و  دت

أي دررا  مرررا ن قرر ا لرر ض و  -)فلمررا يرراا أمررر  يعل ررا دالي ررا  ررافل ا(-ق لرره يفعرراىل
دتقرا هلا ذكرر ول رن دلرم ذلرأ مرن  رياق القصرة وقرام الفرراا يف كتراب املعراين وقرر 

، قالرت لره مرا أ رت عملرفر (  يف)قام هلا هر  لرأ اي قرا،  عت بعه العرب د شر 
فخفه الياا من يف فإن د ن ذلأ  حيحا ف   مما دلتق  من الساك ني ومتاا كلا 
 رر  قله فيمررا بعررر فررا هر إىل الفررراا كيرر  دت قرر  يف  ررحة مررا أ شررره ومع رراه اي هررذه 
ه  لأ يف قرام الزيرا  هرذا الشرعر ممرا ه دلتفرت إليره ودمر  مثر  هرذا  ر   ولريع 

ا الشعر من العرب وه ه  مما حيت  بره يف كتراب ا يفعراىل ا ره وقرام دعرف قا   هذ
قلت ليع    ر م ، الزخمشري ه  قرااب فعيفة وا تش روا هلا ببيت م  م فذكره 

، فقر  سبه عريه إىل امعلمج الع ل  الريز وحبأدته أ  يف أوم  د ا ه وأوم هذا الزير 
وهذه اللرية عقية يف أف اه ال اأ ، العشى( بني التلض اللي  و  )أقب  يف ث يب معافري

إىل الي ا دقر م القا ر  مرا يف أفعر  كرذا ويف شررح الشريا قرام حسرني اععفر   رألت 
أع دمرو بن العلا دن كسر الياا فأيازه وهذه احل ادة يفروج دلى وي ه ذكرها ابن 

قلت ماهر يف كتاب اليار  من طرق قام لل  املقريا حرث ا حسني اععف  قام 
ميب دمرررو ابررن العررلا إن أ ررحاب ال حرر  دلح    ررا في ررا فقررام هرر  يررا زب أد ررا إرررا 
أحبا  حتردأ الياا فلريع دبرا  إذا حركت را ويف حبوادرة ه يفبرا  إىل أ رف  حركت را أو إىل 
ف ق ويف حبوادة  ألت أع دمرو برن العرلا د  را فقرام مرن شراا فرت  ومرن شراا كسرر 

دروي دن أيب دمرو بن العلا فقام إ ا عخلفه وقام لل   عت حسني اععف  
حس ة وقام حممرر برن دمرر الرومر  حررث  الثقرة درن حسرني اععفر  قرام قررا دلي را 
أبرر  دمرررو بررن العررلا فسررألته دررن القررررن ف يريفرره برره داملررا فسررألته دررن شرر ا قرررأ برره 

 ععرررر فقرررام يرررا زب قرررام فلمرررا أيازهرررا أبررر -ومرررا أ رررتم  صررررل -امدمرررن وا تشررر عته
دمرو وقرأ هبا امدمن ألذ  هبرا قرام وهر  د رر أهر  امدرراب ليسرت برذا  ف رذا 
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معرر  قرر م ال رراظم مرر  ولررر العررل دعرر  أن أع دمرررو ح ررى هررذه اللريررة و قل ررا ودلررى 
فررعف ا وشررذوذها قررر وي  ررا العلمرراا برر ي ني أحررريتا أن ايا اإلفررافة شررب ت هبرراا 

إذا كا ررت م سرر حبب ويف سررر بعررر ال ررمري الرريت يف  رر  برر او إذا كا ررت م ررم مة وبيرراا 
ال سر والياا الساك ة وويه املشاهبة أن الياا فمري كاهلاا كليترا دلرى حررف واحرر 
دشررر   يف لفهررره ال صرررمج واعرررر وقرررر وقررر  قبررر  اليررراا ه رررا ايا  ررراك ة ف سرررر  كمرررا 
يف سر اهلاا يف دليه وب   درب ع دصل  ا بياا كما دص  ابن كثري حن  دليه بيراا وإرزب  

ه اليرراا مررن عررري  ررلة من الصررلة ليسررت مررن مذهبرره ومعرر  املصرررخ املرييررث كسررر هررذ
وأ   مصرل  مصرلي  حذفت ال  ن لإلفرافة فالتقرت اليراا الريت هر  دلمرة اعرر 
م  ايا اإلفافة فأ عمت في را ويف ييره هرذه اللريرة هبرذا ال يره هر  الرذي ادتمرر دليره 

ليراا ليسرت يلر  مرن أن أب  دلر  يف كتراب احل رة فقرام ويره ذلرأ مرن القيراأ أن ا
يف رر ن يف م فرر   صررمج أو يررر فاليرراا يف ال صررمج واعررر كاهلرراا في مررا وكال رراف يف 
أكرمترررأ وهرررذا لرررأ ف مرررا أن اهلررراا قرررر حلقت رررا الرررزاي ب يف هرررذا هلررر  وفررررهب  وحلرررو 
ال اف أد ا الرزاي ب يف قر م مرن قرام أدطيت راه وأدطيت يره فيمرا ح راه  ريب ده ويترا 

)حبميتيره فأ رميت ومرا ألطرأ  ، الزاي ب يف حن  ق م الشادر  ألتا الياا وحلقت التاا
كررذلأ أحلقرر ا اليرراا الررزاي ب مررن املررر فقررال ا يف ب حررذفت اليرراا الزا رررب دلررى ،  الرميررة( 

الياا كما حذفت الزاي ب من اهلاا يف ق م من قام له أحبقان وزدم أب  احلسن أ را لريرة 
ص  ه فإن اهلاا  اك ة حذفت حركت ا قلت ليع التمثي  بق له له أحبقان مطابقا ملق، 

مرر  حررذف  ررلت ا ولرريع مرررا ه إه حررذف الصررلة فقررن فرراموىل لرر  كرران مثرر  ب حرر  
دليرررره وفيرررره ب قررررام أبرررر  دلرررر  وكمرررررا حررررذفت الررررزاي ب مررررن ال رررراف فقيرررر  أدطيت ررررره 
وأدطيت يه كذلأ حذفت الياا اللحقة للياا كما حذفت من ألت ا وأقر  ال سرب 

فذوفرة فبقيرت اليراا دلرى مرا كا رت دليره مرن ال سرر قرام فرإذا  اليت كا ت يفل  اليراا ا
كا ت هذه ال سرب يف الياا دلى هذه اللرية وإن كان عريها أفشى م  ا ود ره مرن 
القيررراأ مرررا ذكرررر    جيرررز لقا ررر  أن دقررر م إن القررررااب برررذلأ حلرررن ه رررتقامة ذلرررأ يف 
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 م الشراطت حبإره السماع والقياأ وما كان كرذلأ ه د ر ن حل را قلرت ف رذا معر  قر
م زلررة هرراا ال ررمري امل  ررلة لرررف املررر -مصرررل -ا ك ررا و رر  أي  زلررت اليرراا يف

ف  ررلت هررذه اليرراا أد ررا  ررا دليررو هبررا وهرر  اليرراا ب حررذفت الصررلة م  ررا كمررا حتررذف 
ال يرره الثرراين أشرراحب إليرره ال رراظم بق لرره أو للسرراك ني أي أو د رر ن ال سررر ، مررن اهلرراا 

الساك ني وذلأ عن يفقرحب ايا اإلفافة  راك ة وقبل را ايا  مي  التقاا- صرل -يف
اإلدررراب  رراك ة أد ررا و  مي ررن حترد  ررا م ررا دلمررة اعررر وم ررا مرعمررة يف الثا يررة 
فلزا حتردأ ايا اإلفافة ف سر  حترد ا هلا  ا ه  ام ر  يف التقراا السراك ني وهرذا 

زيا  أياز الفراا دلى ويه فرعي  ال يه  به دليه الفراا أوه ويفبعه فيه ال اأ قام ال
ال سر من أ   التقاا الساك ني ال سرر قرام الفرراا أه يفررج أ رم دق لر ن   أحبه م رذ 
اليررر ا ومرررذ اليررر ا والرفررر  يف الرررذام هررر  ال يررره م ررره أ ررر  حركرررة م رررذ واخلفررره يرررا ز 

لف ت وهلا أ   يف ال صمج قام الزخمشري كأ ه قررحب -مصرل -ف ذلأ الياا من
 رراك ة ول  رره عررري فصرري  من ايا اإلفررافة ه يف رر ن إه مفت حررة حيررث  ايا اإلفررافة

فما عهلا وقبل ا ايا وقام بع ر م كسررها إيفبادرا لل سررب -دصاي-قبل ا أل  يف حن 
اليت بعرها كمرا قررأ بع ر م احلمرر ا ب سرر الررام إيفبادرا ل سرر الرلا بعررها ف مرا 

ا ملا بعرها ف ذا ويه  لث وكل ا يفق م العرب بعري وشعري وحبحيم ب سر أوا ل ا إيفباد
 فعيفة وا أدلم

(800) 

 َوُضمه )ِكـ(ـَفا )ِحْصٍن( َيِضلُّوا َيِضله َعْن َوَأْفِئَدًة ِِبْلَيا ِبُْلٍف )لَـ(ـُه َوالَ 

ال فا ب سر ال اف ال هري واملث  أي فم مماثل حلصن ف ر  يف م فر   صرمج 
هلرراا يف ق لرره يف البيررت السررابو ك ررا دلررى احلررام وهرر  ممرررو  قصررره فررروحبب كمررا قصررر ا

)لي   دن  ربي  ا(يف احلر  ، ومن -لي ل ا دن  بيله-و   دردر فم ا الياا من
وويه القراايفني ظاهر وقام  احمج التيسري ، ولقمان و )لي   دن  بيله( يف الزمر 

بياا بعر اهلمرزب قرام وكرذلأ  رص -أف رب من ال اأ-هشاا من قرااة دل  أيب الفت 
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احلل اين د ه قام الشيا وذكر أب  الفرت  يف كتابره يف قررااب السربعة وحبوج هشراا  دليه
بياا  اك ة بعر اهلمزب قام وهرذه القررااب وي  را -فايع  أف رب-وحره دن ابن دامر

اإلشباع واإلشباع أن يفزدر يف احلركة حأ يفبلغ هبا احلرف الرذي ألرذ  م ره والريرر  
ما حرفان شرردران والر ها مصررحب وىل وها قلرت بذلأ الفرق بني اهلمزب والرام م 

ال ها ال صر وهذه أد ا قرااب فعيفة بعيرب درن فصراحة القرررن وقر  مرن ذكرهرا مرن 
مصرر ف  القرررااا  برر  أدررر  د  ررا ا رر حب امكررابر و عررم مررا فعلرر ا فمررا كرر  مررا دررروج 
دن هؤها ام مة د  ن خمتاحبا ب  قر حبوج د  م وي ه فعيفة ود يمج مرن  راحمج 

تيسرري كيرر  ذكرر هررذه القررراا مر  ك  رره أ ررقن وي هرا كثررريب   دررذكرها حنر  مررا  ب  ررا ال
دليررره ممرررا زا ه  ظرررم هرررذه القصررريرب وهاه رررا قررررااب  رررحيحة يفرررروج درررن دا رررم وأيب 

عل رر ن ذكرهررا ابررن ماهررر وعررريه مررن كبرراحب أ مررة القرررااب و  -وإرررا  ررؤلرهم ليرر ا-دمرررو
اليزدري وقرر أشربعت ال رلا يف هرذا  دذكرها  احمج التيسري م ا ليست من طردو

يف الشرررررح ال بررررري يف رلررررر  رررر حبب أا القررررررن ومررررا وزان هررررذه القرررررااب إه أن دقررررام يف 
أدمرب وأ رب أدميرب وأ يررب برزاي ب ايا بعرر املريم واعريم وكران بعره شري ل ا دقر م 

ا عليرراا حيتمرر  أن هشرراما قرأهررا إببرررام اهلمررزب ايا أو بتسرر يل ا كاليرراا فعرررب الررراوي هلرر
فهرررن مرررن ألطرررأ ف مررره أ رررا بيررراا بعرررر اهلمرررزب وإررررا كررران املررررا  بيررراا د فرررا مرررن اهلمرررزب 
-في رر ن هررذا التحردرر  مررن يرر ع التحردرر  امل سرر ب إىل مررن حبوج دررن أيب دمرررو

وحن ه إب  ان حركة اإلدرراب وإررا كران ذلرأ التل را ويف هرذه -يفمركم-و-عحب  م
يففسررريه وإن كرران قررروهم يف يف يي  ررا وهرر  ال لمررة قرررااب ألرررج ذكرهررا الزخمشررري يف 

ب سرررر الفررراا مرررن عرررري يترررز ووي  رررا أ رررا ألقيرررت حركرررة اهلمرررزب دلرررى السررراكن قبل رررا 
وحذفت ف ذه قرااب ييرب وه    حبب ما دفعله إزب يف ال ق  دلي ا ولع  من حبوج 
قرررااب اإلشررباع كرران قررر قرأهررا بررل يتررز فررر  هشرراا دليرره متلفهررا عهلمررزب وأشررب  كسرررهتا 

  ب يف الت بيه دلى اهلمزب فهن أن اإلشباع مقص   فلزمه وحبواه وا أدلمزاي

(801) 
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 َويف لِتَـُزوَل اْلَفْتُح َواْرفـَْعُه )َر(اِشداً َوَما َكاَن يل ِإِِنِ ِعَباِدَي ُخْذ ُملً 

دعرر  فررت  الررلا اموىل وحبفرر  الثا يررة فاهلرراا يف احبفعرره هلررذا اللفرر  فررإن دلررى قرررااب 
وم ررروا م ررررا  -فررة مررن الثقيلررة مبالريررة يف اإللبرراحب بشرررب م رررهم كق لررهال سررا   خمف

أي قر كان م رهم من كربه ودهمه دزد  ما ه  مث  اعبرام يف اهمت راع دلرى -كباحبا
مررررن أحبا  إزالت ررررا يف ثباهتررررا ودلررررى قرررررااب البرررراقني يف رررر ن إن إمررررا شرررررطية أي وإن كرررران 

ع زا  واآلاي  فاا مازد م   ر م رهم معا ه إزالة أشباه اعبام الروا   وه  امل
أدهررم م رره وإمررا أن د رر ن إن  فيررة والررلا يف لتررزوم مؤكرررب هلررا أي ومررا كرران م رررهم 
علررذي دزدرر  مررا هرر    زلررة اعبررام وهرر  الشرررا   و دررن ا يفعرراىل فررإن قلررت دلررى هررذا  

فرإن قررااب ال سرا   أثبترت أن م ررهم يفرزوم م ره اعبرام ، كي  جيمر  برني القرراايفني 
قلت يف  ن اعبام يف قرااب ال سرا   إشراحبب إىل أمر حب دهيمرة عرري ، وقرااب عريه  فته 

اإل لا ومع زايفه مل رهم  لحية إزالت ا واعبام يف قرااب اعمادة إشاحبب ملا ياا بره 
وأحبدرررر ، مرررن الرررردن احلرررو فرررل يفعررراحب  حي  رررذ وا أدلرررم   رررلى ا دليررره و رررلمال رررت 

   كمررا قرررام  رربحا ه يف م فرر  رلررر )يف ررا  السرررم ا  حقيقررة اعبررام قرررااب ال سررا
ويف قررااب عرريه ، دتفطرن م ه ويف شو امحب  وير اعبرام هررا أن  در ا للررإن ولررا( 

أحبدر ععبام ما  بو ذكره ب ذكر ال اظم اياا  اإلفافة وهر  ثلثرة يف هرذه السر حبب 
،  ت( فتح رررا حفرررص وحرررره )حبب رررا إين أ ررر ، )ومرررا كررران   دلررري م مرررن  رررلطان( 

فتح را هرؤها ودا رم ومرل ، فتح ا احلرميان وأب  دمرو )وق  لعبا ي الرذدن رم ر ا( 
اررر  مرررلاب أي لرررذ ذا مرررلاب أي ذا ح ررر  وويررر ه مسرررتقيمة وفي رررا ثرررل  زوا رررر 

أثبت ررا يف - ررا أشررركتم ن مررن قبرر  -أثبت ررا يف ال  رر  وحب  وحررره، )ولرراف وديررر( 
  أبر  دمررو وإرزب ووحب  وأثبت را يف أثبت را يف ال  ر- درا  -ال    أبر  دمرر وحرره

ولرراف وديررري  ) دررا    ررا أشررركتم ن وق لرره، احلررالني البررزي وحررره وقلررت يف ذلررأ 
 للزوا ر أال(
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 سورة الحجر
(802) 

 َوُربه َخِفيٌف )ِإ(ْذ )نَـ(ـَما ُسكَِِرْت )َد(اَن تَنزهُل َضمُّ التها ِلُشْعَبَة ُمثِِلَ 

التخفي  والتشردر في ا لريتان ومع  را بلغ مرن ، دردر )حب ا د   الذدن كفروا( 
-أو مررن ررى املررام إذا زا  من لفهررة ،(  قر م الشررادر )مرن حررردث رررى إىل د يرمج

فيررره لريرررا  كثرررريب و ررر ر  علتخفيررر  أي حبسرررت مرررن قررر هلم و ررر ر  ال  رررر -حبب
وعلتشردر جي ز أن د  ن من هرذا شرر  لل ثررب وأن د ر ن  عر  حرري  مرن السر ر 

ن دقرأ يف البيت خمففا ومشر ا والتخفير  أوىل ليطرابو الرمرز بعرره والتشرردر وجي ز أ
قررر درر هم مررن قلررت معرفترره هبررذا الرر هم أ رره مررن عب وعللفرر  ا ررتري  دررن القيررر فيقرررأ 
هبررن كثررري علتشررردر وإرررا هرر  مقيررر  ررا يفقرمرره مررن ذكررر التخفيرر  كق لرره )وفصرر  إذ 

يفقييريتا علقير املذك حب قب  ك  واحرر  ا تري  دن، (  ث  ويف أحصن دن  فر العل
ب ررم الترراا -مررا يف ررزم املل  ررة-وق لرره-وقرررحب -م  رر  -م  مررا وكررذا يف هررذه السرر حبب

 ظاهر وبفتح ا دلى حذف إحرج التاادن أ له يفت زم املل  ة وا أدلم

(803) 

 ْن )َشـ(ـاِئٍد ُعلَ َوِِبلنُّوِن ِفيهاَ َواْكِسِر الزهاَي َواُنِصِب اْلَملِئَكَة املَْرُفوَع عَ 

دلررى -د رزم-أي واقررأ عل ر ن يف هررذه ال لمرة م فرر  التراا واكسررر الرزاي فيصررري
وزن حي م ودلزا من ذلأ  صمج املل  ة م ه مفع م به ومرن قررأ علتراا حبفر  املل  رة 
م ه فاد  دلى قرااب مرن فرت  التراا ومفعر م مرا   دسرم فادلره دلرى قررااب مرن فرم ا 

ال ررر ن وكررران اموىل أن درررذكره فيقررر م وعل ررر ن فرررما أي فرررم وه و  د بررره دلرررى فرررم 
حايررة إىل ق لرره في ررا م رره معلرر ا وق لرره املرفرر ع  عررت املل  ررة م رره لفرر  وق لرره دررن 
شررا ر دررل أي  قررل لرره دررن دررا  هررذه  ررفته أي دررن مررن برر  امل اقررمج العررل وحبفع ررا 

 قرا يف البقربوحصليا بعلمه ومعرفته وه للف يف يفشردر الزاي ه ا وقر يف
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(804) 

ُروَن َواْكِسْرُه )ِحْرِميها( َوَما اَْلَُذُف َأوهالَ   َوثـُقَِِل ِلْلَمكِِيِِ نُوُن تـَُبشِِ

قرااب اعمادة ظراهرب ال ر ن مفت حرة م را العلمرة لرفر  الفعر  ومرن كسررها قررحب 
 أ ررر  ال لمرررة يفبشرررر   ب ررر  ني وايا ال رررمري املفع لرررة فحرررذف  فررر   ررر ن ال قادرررة كمرررا

وأ عم ابن كثري   ن دلمة الرف  في ا كقرااب اعمادرة -أحتاي ين يف ا -حذف ا يف 
ب حذف  ف  وابن كثري الياا كما حذفت يف  ها ره من حباوأ اآلي -أحتاي ين-يف
وأبقيا كسرب ال  ن  الة دلى الياا افذوفة وق له حرميا حرام  -متاب-و-دقاب-حن 

احلرم  أو من مفع له م ه فع  م س ب إىل احلرم   من فاد  واكسره أي قاحبال دقرله
وقررر  رربو معررر  ومررا احلرررذف أوه يف  رر حبب ام عرراا دعررر  أن مررن قررررأ علتخفيرر  مررر  
ال سرب وه   ف  حذف إحرج ال   ني وليع احلذف يف اموىل م  ما ب  يف الثا ية 

اموم دلررى يفرر فريا دلررى الفعرر  دلمررة حبفعرره والتقررردر ومررا وقرر  احلررذف أوه ولرر  قررام 
 يفقردر وما افذوف اموم من الت  دن ل ان يا زا

(805) 

 َويـَْقَنُط َمْعُه يـَْقَنُطوَن َوتـَْقَنُطوا َوُهنه ِبَكْسِر النُّوِن )َر(افـَْقَن )ُحـ(ـمِِلَ 

)ه -ويف الزمر-)إذا هم دق ط ن(-ويف الروا-قام ومن دق ن من حبإة حببه-دردر
ن في را وكسررها لريتران فمافر  املفتر ح قر ن عل سرر فرت  ال ر   -يفق ط ا مرن حبإرة ا(

وماف  امل س حب ق ن علفت  وه  أفص  اللريترني وقرر أاعر ا دلرى الفرت  يف املافر  
وإل ا  حام  وق له ودقر ن مبتررأ -)من بعر ما ق ط ا(-يف ق له يفعاىل يف الش حبج

مبي رررا  ومعررره دق طررر ن لرررربه أي هرررذه ال لمرررا  ايتمعرررت واحترررر حل رررم في رررا ب ابتررررأ
ح م ررا فقررام هررن ب سررر ال رر ن وفتح ررا ولرر  قررام م فرر  وهررن ايعررا ل رران أحسررن 

 وأظ ر مع  وا أدلم

(806) 
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 َوُمْنُجوُهْم ِخفٌّ َويف اْلَعْنَكُبوِت تـُْنِجَْيه )َشـ(ـَفا ُمْنُجوَك )ُصْحبَـتُـ(ـُه )َد(الَ 

  ر   إ  م-ل   ي ره وأهلره-إ  مل  ر هم أاعرني-أي ذو ل  أي لفي  أحبا 
التخفي  والتثقي  في ا من أجنى وجنى كأ زم و زم ويتا لريتان لف  الثلثرة -وأهلأ

إزب وال سا   ووافق ما أب  ب ر وابن كثرري دلرى يفير  م  ر   ولر  قرام مل  ر هم 
لف  عللا برم ال او ل ان أحسن ح ادة ملا يف احل ر وه حايرة إىل واو فا رلة 

حب  هبررا وال مرر  وقررر م ررى معرر   ه يف م افرر  له رر حب اممررر كمررا قررام بعررر ذلررأ قررر
وفيه فمري حباي  إىل لف   حبة م ه مفر  وه  كما  بو يف الردر  حبة يفل وا 

 أدلم

(807) 

 َقَدْراَن ِِبَا َوالنهْمِل )ِصـ(ـْف َوِعَباِد َمْع بَناِت َوَأِن ُثُه ِإِِنِِ فَاْعِقلَ 

فيررر  والتشرررردر في مرررا أد رررا لريتررران ويف ال مررر  التخ-إه أمرأيفررره قررررحب ها-دردرررر
وه  من -  ر -وا تري  بقير التخفي  يف م   هم دن القير في ما كما  بو يف

التقردر ه من القرحبب ومث  ذلأ  يأة يف ال اقعة واملر ل  وامدلى ب ذكر اياا  
وقر  إين أ  -دبرا ي إين أ -فتح را  فر  وحرره-ب راة إن ك رتم-اإلفافة وهر  أحببر  

 فت  الثل  احلرميان وأب  دمرو-رال ذد

 نحلسورة ال
(808) 

 َويـُْنِبُت نُوٌن )َصـ(ـحه َيْدُعوَن َعاِصٌم َويف ُشرََكاِئَي اخْلُْلُف يف اَْلَْمِز )َهـ(ـْلَهلَ 

ال ررر ن للعهمرررة واليررراا ز  إىل ا رررم ا -د برررت ل رررم بررره الرررزحبع-أي ذو  ررر ن دردرررر
ا بعررها مرن فرما ر الرييبرة إىل ق لره ودلرى ا وم-)أيفى أمر ا(-يفعاىل يف ق له يفعاىل

ب قررام ال رراظم درررد ن دا ررم أي قرررأه -د بررت ل ررم-وهرر  الررذي أ ررزم-قصررر السرربي 
وعلرر  م هررم -من قبلرره-والررذدن درررد ن مررن  ون ا-دا ررم عليرراا دلررى الرييبررة دردررر
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 وا-علرييبررة والبرراق ن قررراوا علترراا دلررى اخلطرراب ووي رره مررا قبلرره مررن ق لرره-د ترررون
، فرإن قلرت مرن أدرن دلمرت أن قررااب دا رم علرييرمج ،  -دعلم ما يفسرون وما يفعل  ن

قلررت لعرررا التقييررر ف رر  أحررر اممرر حب الثلثررة الرريت إطلقرره دريرر  دررن قيرررها وهرر  الرفرر  
-فررررإن قلررررت     حيمرررر  هررررذا اإلطررررلق دلررررى القيررررر السررررابو يف، والتررررذكري والرييررررمج 

قلرت ه دسرتقيم لفر  ال ر ن يف ،   وقررحب - ر ر -  ن في  ن كما يفقرا يف-ويف بت
أدرن شرركا   -درد ن ول ه ذلأ ه ه هذا اهحتمام وحبوج البزي يفر  اهلمرز يف ق لره

ولزا من ذلأ درا املر الزا ر دلى امل  مير  اهلمرزب وهرذا معر  قر م -الذدن ك تم
بعرره املصرر فني بريررري يتررز وه مررر قطعررا لرر هم مررن دررراه أن دهررن أن املررر دبقررى وإن 

ت اهلمررزب وإرررا قرررأ كررذلأ قصرررا للمرررو  و  دفعرر  ذلررأ يف الررذي يف القصررص  ررقط
وعريها وه دلزا ال راظم اهحر از درن ذلرأ ملرا ذكرر ه مرراحبا أن اإلطرلق ه دت راوم إه 

ف رر  الررذي دعتررذحب -كررا ن-مررا يف السرر حبب الرريت هرر  في ررا ومررا شررذ دررن ذلررأ كررالت حباب و
ن إه يف فررررروحبب الشررررعر ف ررررذه قرررررااب د رررره وقصررررر املمرررررو  فررررعي  ه جييررررزه ال ح درررر  

فعيفة أد ا فلم د ن لصاحمج التيسري حاية إىل يف مني كتابه مث  هرذه القررااا  
ال عاف ودن قاحب  ا في ا للف ويفر  ذكر ما ذكره ابن ماهرر وعرريه درن أيب ب رر 

علتاا امل م مة وفت  الرزاي وحبفر  املل  رة -يف زم املل  ة علروح من أمره-دن دا م
ما   دسم فادله ف ذه قرااب وافحة من ي ة العربية وقر  و ا ام مة يف كتب م  دلى

إه قليررر  مررر  م فررر ج مرررن قلرررت معرفتررره و  دطلررر  إه دلرررى  -شرررركا  -و  درررذكر قصرررر
-مررن القرررر  السررب  ويف ررزم املل  ررة-شررركا  -كترراب التيسررري وحنرر ه دعقررر أن قصررر

مه ازي وعريه دن أيب دمرو وابن ذكر أب  دل  ا-إه بشو ام فع-ليع م  ا وكذا
دامر أ ه بفت  الشني وهلذا  ها ر كثرريب وقر م ال راظم هل ر  مرن قر هلم هل ر  ال سرا  
الث ب إذا لف   س ه وث ب هل   وشعر هل   من ذلأ فإن كان فعل فمع اه   
دتيقن اخللف فيه وإن كان ا ا وه  م صر ب دلرى احلرام أي ا رتقر اخللر  فيره يف 

فرإن قلرت مرن أدرن ،  ل دشري إىل فع  الروادة ب   اهلمز وفرع  القررااب اهلمز هل
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قلت من يفقردر كلمه اخلل  يف اهلمز للبزي هل ل ، يفعلم قرااب اعمادة أ ا عهلمز 
 قصره ه لل  يف اهلمز دن عري البزي وه  املرا  وا أدلم

(809) 

لَ َوِمْن قـَْبِل ِفيِهْم َيْكِسُر النُّوَن اَنِفع مَ   ًعا يـَتَـَوفهاُهْم َِلَْمَزَة ُوصِِ

وإرا   دقله هبذه العباحبب م را ه يفسرتقيم يف الر هم إه -يفشاق ن في م-دع    ن
خمففة القاف و  دقرأ أحر بذلأ وكسر  ف  وحره ال  ن وفتح ا الباق ن وال لا يف 

معررا هرر  و  دشررر  أحررر ال رر ن ه ررا وق لرره ، يف احل ررر -يفبشرررون-ذلررأ كمررا  رربو يف
قرأيتا إزب -الذدن يفت فاهم املل  ة طيبني-دت فاهم املل  ة ظامل  أ فس م-حام من

علياا دلى التذكري وإطلقه  م دلى ذلأ والباق ن قراويتا علتأ يث ووي  ما ظاهر 
 ويف و ل فمري يفث ية

(810) 

ــ ــَرْوا )َشـ( ــٍة َوَخاِطــْب تـَ ــِدي ِبَضــمٍِ َوفـَْتَح ـــاِمًل يـَْه ـــي مَسَــا )كـ( ــُر )ِفـ( ـْرعاً َوْاآلِخ
 )ِكـ(ـلَ 

من د ل  ا فل -كما قام يف م ف  رلر-فإن ا ه د ري من د  -دردر
أي من د لله فل د ري فالفع  مب  ملا   دسم فادله فق له د ري فاد  -ها ي له

 ررا وكررامل حررام م رره وقرررأ ال  فيرر ن بفررت  اليرراا وكسررر الرررام دلررى إ رر ا  الفعرر  إىل 
  أي ه د رررري ا مرررن د رررله أو د ررر ن د رررري  عررر  د ترررري كمرررا يفقررررا يف الفادررر

أي -أو   دررروا إىل مررا للررو ا مررن شرر ا-درر  ع ب قررام ال رراظم ولاطررمج دررروا دردررر
اقرأه عخلطاب يعله خماطبا ملا كان اخلطاب فيه وشردا مفع م مطلو أي شرع ذلأ 

املفعرر م فتقررردره مشرررودا شررردا أو يف م فرر  احلررام أي ذا شرررع فررإن كرران حرراه مررن 
وإن كان من فاد  لاطمج فتقردر  طقا  ا ه  مشروع ب قام واآللرر ب سرر اخلراا 

أ  يفررررروا إىل الطررررري مسررررخرا  اخلطرررراب فيرررره حلمررررزب وابررررن دررررامر واموم حلمررررزب -دردررررر
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وال سررا   ولرر  فتحررت اخلرراا مررن اآللررر   دت رر  اممررر إلهبامرره فلررم دعلررم الررذي قرررأ 
رأه ابرن دررامر إه بقرد ررة يفقرررا الررذكر وذلرأ قررر خيفررى وقررر يفررر  ال سرا   مررن الررذي قرر

ال رررراظم ال يفيررررمج يف م افرررر  وق لرررره يف كررررل أي يف لفرررر  وحرا ررررة وهرررر  ممرررررو  وويرررره 
 القراايفني يف امل فعني ظاهر وا أدلم

(811) 

 لَ َورَا ُمْفَرُطوَن اْكِسْر )َأ(ضاَ يـَتَـَفيهؤاُ اْلُمَؤنهُث ِلْلَبْصِريِِ قـَْبُل تـُُقبِِ 

أي ذا أفاا أو مشب ا أفاا يف اه تفاع بعلمأ كما د تف   ا ره واإلفراا ار  
أفرراب بفررت  اهلمررزب وهرر  الريررردر واعمرر  ب سررر اهلمررزب واملررر كأكرراا وبفتح ررا والقصررر  
كفررأ ومفرطرر ن عل سررر مررن أفرررض يف املعصررية إذا يفريلريرر  في ررا وعلفررت  أي مقرررم ن 

لمج املاا أو هم م سي ن من حبإة ا من أفرطرت إىل ال احب من أفرطته إذا قرمته يف ط
ف رر  يف الررتلوب قبرر  مفرطرر ن ألررره -فررل  للفرر  إذا يفركترره و سرربته وأمررا دتفيررؤ ظللرره

فروحبب ال هم فل ذا قام قب  أي قب  مفرطر ن وويره التأ يرث والترذكري فيره ظراهر من 
 أت يث الهلم عري حقيق  وا أدلم

(812) 

 مه َنْسِقيُكُمو َِمَا ِلُشْعَبَة َخاِطَب جَيَْحُدوَن ُمَعلهلَ َو)َحقُّ ِصَحـ(ـاب ضَ 

فم ال  ن وفتح ا لريتان فال م مرن أ رقى والفرت  -قر أفل -معا دع  ه ا ويف
وأ ررقى رررريا والقبا رر   ) ررقى قرر م  برر  مررر، مررن  ررقى قررام الشررادر ف مرر  بي  مررا 

و رررقاهم حبهبرررم شرررراع  دررراا لل ميررر   رررا خيصرررمج بل هرررم ويف الت زدررر  )، مرررن هرررلم( 
)وأحب ررررل ا الرررررايح لرررر اق  فأ زل ررررا مررررن السررررماا مرررراا ، )و ررررق ا مرررراا إيمررررا( ، ط رررر حبا( 

وقير  ام ر  يف أ رقى يعر  لره  رقيا ويف ، )وأ قي اكم مراا فرراك( ، فأ قي اكم ه( 
 رررقى حبواه مرررن العطرررن ب ا رررتعم  يف املعررر  ال احرررر ل قررراحبب املع يرررني وأاعررر ا دلرررى 

وح ررى فيرره الفررت  ، ق لرره يفعرراىل )ل حيرر  برره بلرررب ميتررا و سررقيه(  ال ررم يف الفرقرران يف
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دررررن امدمررررن ودا ررررم مررررن حبوادررررة املف رررر  د  مررررا ب قررررام ال رررراظم لشررررعبة لاطررررمج 
وا ف   بع  م دلى -ويه اخلطاب أن قبله-أفب عمة ا جيحرون-جيحرون دردر

رها وأيرراز معلررل بفررت  الررلا وكسرر-فمررا الررذدن ف ررل ا-وويرره الرييررمج أن قبلرره-بعرره
 وويه اعم  ظاهر

(813) 

 َوظَْعِنُكْم ِإْسَكانُُه )َذ(اِئٌع َوَْنْزَِينه الهِذيَن النُّوُن )َد(اِعيِه )نُـ(ـوِِالَ 

إ  ان العني يف ظعن وفتح ا لريتان كمعز ومعز و ر و ر وشعر وشرعر فل رذا 
ه واليراا ظراهران و -ول  رزدن الرذدن  رربوا-قام ذا   أي مشت ر مستفيه وال  ن يف

أ ه عل  ن فل ذا قير م ف  اخلرلف بق لره الرذدن -ول  زد  م-للف يف اليت بعرها
وجيرر ز ال ررر ن علرفررر  دلرررى أ ررره مبتررررأ  ن وعل صرررمج دلرررى أ ررره مفعررر م  ررر م أي  ادررر  

 جنزدن   م ال  ن فيه

(814) 

 ههلَ )َمـ(ـَلْكُت َوَعْنُه َنصه االْخَفُش اَيءُه َوَعْنُه َرَوى النـهقهاُش نُوانً ُموَ 

امليم يف مل ت حبمرز ابرن ذكر ان أي أ ره يف الرة مرن حبوج د ره ال ر ن ب برني أن 
، الصحي  د ه القرااب علياا فقام د ه دع  دن ابن ذك ان  ص املفن دلى الياا 

وه  هاحبون بن م  ى ابن شردأ الرمشرق  يفلميرذ ابرن ذكر ان وكران دعررف علفرن 
املختل  فيه ب قام ود ه دع  دن -جنزدن-لف عب اعابية واهلاا يف اياه يفري  إىل 

املفن حبوج ال قا  وه  حممر بن احلسرن برن حممرر برن زاي  برن هراحبون برن يعفرر 
ابن   ر البريرا ي املفسر وه  فعي  د ر أه  ال ق  حبوج دن شيخه املفن يف 

ل  ررزدن -قرررااب ابررن ذكرر ان هلررذا احلرررف  رر   قررام  رراحمج التيسررري ابررن كثررري ودا ررم
عل رر ن وكررذلأ حبوج ال قررا  دررن املفررن دررن ابررن ذكرر ان قررام وهرر  د ررري -الررذدن

وهم من املفن ذكر ذلأ يف كتابه د ه علياا وذكر امهر ازي يف كتراب اإلد راح 
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ال  ن دن ابن ذك ان ودن هشاا أد را ودرن ابرن درامر وأيب دمررو مرن بعره الطررق 
وقررر م ال ررراظم  وقرررام قرررام ال قرررا  أشرررأ كيررر  قرأيفررره دلرررى املفرررن درررن ابرررن ذكررر ان

مرر هل هرر  حررام مررن ال قررا  أو  ررفة لل رر ن أي مريلطررا دقررام وهرر  يف الشرر ا ود رره 
ب سر اهلراا إذا علرن و ر ى وهر  وهرل ووهلرت إليره علفرت  أهر  وهرل  راكن اهلراا 
إذا ذهرررمج ويتررر  إليررره فأ رررت يفردرررر عرررريه مثررر  ويترررت ه رررذا يف  رررحاح اعررر هري قرررام 

ه فترر هم وهرر  م صرر ب دلررى احلررام مررن الشرريا مرر هل مررن قرر هلم وهلرره فت هرر  أي ويترر
ال قا  أي م س ع إىل ال هم فيما  ق  دردر ما قام  احمج التيسري هر  د رري وهرم 

 وقر ذكر ه وا أدلم

(815) 

 ِسَوى الشهاِم ُضمُّوا َواْكِسُروا فـَتَـُنوا ََلُْم َوُيْكَسُر يف َضْيٍق َمَع النهْمِل )ُد(ُخُللَ 

بعة   ج الشام  فحذف ايا ال سبة أو التقردر   ج هلم أي عمي  القراا الس
أي -ب إن حببأ للذدن هايروا مرن بعرر مرا فت ر ا-قاحبيا الشاا فحذف امل اف دردر

فت  م ال افر عإلكراه دلرى ال طرو ب لمرة ال فرر وقلر هبم مطم  رة عإلميران وذلرأ حنر  
-ة اموىلمررا يرررج لعمرراحب بررن اي ررر وأ ررحابه   ررة حبفرر  ا درر  م وهرر  م افررو ل درر

  خيتل  فيه أ ه دلى ما   دسم فادله وقررأ -والذدن هايروا يف ا من بعر ما ظلم ا
ابرررن درررامر فت ررر ا إب ررر ا  الفعررر  إىل الفادررر  بفرررت  الفررراا والتررراا من الفرررت  فرررر ال رررم 
وال سر معا وويه هذه القرااب أن يف  ن اآلدة  زلت يف الفايف ني الذدن دذب ا املؤم ني 

وقع ا الفر  يف الرذدن أ رلم ا وهرايروا وياهرروا و رربوا وذلرأ حنر  مرا دلى ال فر وأ
يررررج ملرررن أتلرررر إ رررلمه كع رمرررة برررن أيب ي ررر  ودمررره احلررراحب  و ررر ي  برررن دمررررو 
وأفرررراهبم حبفررر  ا دررر  م ويف ررر ن القررررااكن يف الطرررا فتني الفرررايف ني واملفتررر  ني وقيررر  

 فرر ومعر  القرراايفني متحرر التقردر فت  ا أ فس م حني أظ روا ما أظ روا من كلمرة ال
املرا  هبما املفت   ن وقي  مع  فت  ا افتت  ا قام الشيا حبوج أب  دبير دن أيب زدر ف  
الريرر  دفرر  فترر   إذا وقرر  يف الفت ررة وحترر م مررن احلررام الصرراحلة إىل السرري ة وفرر  إىل 
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م حمرذوف ال سراا أحبا  الف ر حب هبرن وقير  ال رمري يف فت ر ا دعر   إىل اخلا ررون واملفعر  
ه ررا ويف ال مرر  -يف فرريو ممررا مي رررون-أي مررن بعررر مررا فترر  م أول ررأ اخلا رررون وأمررا

ففررت  ال ررا  وكسرررها لريترران كررالق م والقيرر  وقيرر  املفترر ح يفيرر  فرريو ك ررني وميررت 
أي يف أمر فيو وق له   ج الشام  ا تث  من ال رمري يف هلرم كمرا  ربو وجير ز أن 

د ر ن يف م فر   صرمج بفعر  م رمر كق لرأ  د  ن مبترأ ومرا بعرره اخلررب وجير ز أن
زدرا اكتمج ال تاب له أي هبسه ولالطه بذلأ و للل حام من ق له يف فريو أي 

 ه   لي  م  الذي يف ال م  مشابه له يف ال سر وا أدلم

 سراءسورة اإل
(816) 

 دِِ )ُعـ(ـدِِالَ َويـَتهِخُذوا َغْيٌب )َحـ(ـَل لَِيُسوَء نُوُن )َر(اٍو َوَضمُّ اَْلَْمِز َواْلمَ 

واخلطرراب ح ادررة مررا يف ال تررراب -لبرر  إ ررررا ي -أي ذو عيررمج حلرر  من قبلرره
كليتررا يف برر  إ رررا ي  واملعرر  واحررر ولرر  -ه يفعبرررون إه ا-ويتررا مثرر  مررا يف البقرررب

أن ه يفتخذوا   اا فاحترر -مث -أن ه يفعبروا- للت أن يف الذي يف البقرب ل ا ت
فقرررااب ال سرا   عل ر ن ظراهرب ل ثررب مرا قبلرره - اوا وير ه مليسر-اللفر  واملعر  وأمرا

مرررن  ررر    العهمرررة وقررررأ عرررريه عليررراا فمرررن فرررت  اهلمرررزب وقصرررره كمرررا فعررر  ال سرررا   
أو -دسى حبب رم-وبعره- بحان الذي أ رج بعبره-فالفاد  ه  ا يفعاىل كما قام

وفررم اهلمررز د رر ن الفادرر  ال دررر أو البعررث وهررذه قرررااب ابررن دررامر وإررزب وأيب ب ررر 
ومره حفص وه  املرم ز يف ق له دره واحلرميان وأب  دمرو حبمرز هلرم يف البيرت اآلة 

والررلا -أولرر ا عأ شررردر-للعبررا  الررذدن هررم-ليسرر اوا-بق لرره  ررا فال ررمري املرفرر ع يف
دلرررى القررررااا  الرررثل  متعلقرررة بفعررر  م رررمر أي بعث ررراهم ليقررر  ذلرررأ -ليسررر اوا-يف

 ط  دلى فم اهلمزوق م ال اظم واملر علرف  د

(817) 
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ُلَغنه اْمُدْدُه َواْكِسْر )َشـ(ـَمْرَدالَ   )مَسَا( َويـَُلقهاُه ُيَضمُّ ُمَشدهداً )َكـ(ـَفى يـَبـْ

أي دستقب  به وقرأ الباق ن دلقاه بفرت  اليراا والتخفير  وذلرأ -أحبا  كتابه دلقاه
ا دربلرين د رر  وإمر-ظاهر املعر  واهلراا لل تراب أو لإل سران من مرا لقيرأ فقرر لقيتره

فمرررر بعرررر الريرررني أي ز  ألفرررا واكسرررر ال ررر ن املشرررر ب فيصرررري دبلريررران وال رررمري -ال ررررب
لل الررردن وأحررريتا برررم م رره وهرر  فادرر  دلررى قرررااب القصررر وال رر ن للتأكيررر في ررا وا 

 أدلم

(818) 

ْد َوفاً ُأفِِ ُكلِِهاَ بَِفْتٍح )َد(انَ )ُكـ(ـْفًؤا َونـَوِِنْ   )َعـ(ـَلى )ا(ْعَتلَ  َوَعْن ُكلِِِهْم َشدِِ

دعرر  أاعرر ا دلررى يفشررردر ال رر ن وهررذا م رره زاي ب يف البيرران وإه ف رر  معلرر ا ممررا 
يفقرا م ه لف  بق له دبلرين مشر  ال  ن وأمر ب سرها و  دتعر  للتشردر ب فر  وه 
إثبرررا  فررررم دلرررى أ ررره ه لرررلف فيررره وأمرررا أف ففي رررا لريرررا  كثرررريب   دقررررأ في رررا إه 

ل سررر والت ر دن مر  ال سررر وهر  قرررااب  فر  وحفرص وهرر  معر  ق لرره برثل  الفرت  وا
دلى ادتل أي معتمرا دلى ادتل ق له كل ا ععر أتكير مف دع  حيث ياا وهر  

 ه ا ويف ام بياا وامحقاف وا أدلم

(819) 

 لَ َوِِبْلَفْتِح َوالتهْحرِيِك ِخْطًأ )ُمـ(ـَصوهب َوَحرهَكُه اْلَمكِِي َوَمده َومَجه 

فلف  بقرااب اعمادة وذكر أن ابن ذك ان فت  اخلاا -إن قتل م كان لطأ-دردر
والطرراا ودرررب د رره علتحردررأ املطلررو وهرر  الفررت  ليؤلررذ للبرراقني فررره وهرر  السرر  ن 
ودرب دن حركة اخلاا بلف  الفرت  ليؤلرذ للبراقني فرره وهر  ال سرر فررل  ابرن كثرري 

ا لررالف م يف إ رر ان الطرراا يفعررر  لرره فقررام مرر  البرراقني يف هررذا و  خيررالف م فيرره وملرر
وحركرره امل رر  وزا  مرررا بعررر الطرراا فقرررااب اعمادررة لطررأ  عرر  إرررا دقررام لطررأ لطررأ  
كررإب إرررا وهررر  يف قرررااب ابررن ذكررر ان فررر الصررر اب وقيرر  يتررا لريتررران كاحلررذحب واحلرررذحب 
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 قررام الزيررا  وقررر د رر ن مررن لطررأ لطررأ إذا   دصررمج وقرررااب ابررن كثررري، وامل رر  واملثرر  
قرام أبر  دلر  وإن   دسرم  لاطرأ ول رن قرر يراا ، لاطأ لطاا مث  لاطر لطراحبا 

قام وقر قال ا ألطى يف مع  لطى كما أن ، ما درم دليه وه  ياطأ م ه مطاوده 
قلررررت فررررإىل هررررذا أشرررراحب ال رررراظم بق لرررره مصرررر ب من ق مررررا ، لطررررى يف معرررر  ألطررررى 

ر وي ابرره أ رره ا ررتعم  يف التعمررر ا ررتبعروا قرررااب ابررن ذكرر ان فقررال ا اخلطررأ مررا   دتعمرر
أد ا وق م ال اظم لطأ مص ب مبترأ ولرب أي ه  مص ب علفت  والتحردأ فقاب  
برني لفهر  اخلطرأ والتصر دمج وإلبراحبه دررن اخلطرأ علتصر دمج مرن د ا رمج هرذا الرر هم 

 وحما  ه وا أدلم

(820) 

 ِقْسطَاِس َكْسُر )َشـ(ـٍذ )َعـ(ـلَ َوَخاَطَب يف ُيْسِرْف )ُشـ(ـُهود َوَضمَُّنا ِبَْرفـَْيِه ِِبلْ 

اخلطرراب للرر   أو اإل سرران واليرراا -فررل يفسرررف يف القترر -أي قرررااب شرر    أحبا 
لل   وفم القسطاأ وكسرره لريتران واهلراا يف لرفيره للقسرطاأ والبراا يف علقسرطاأ 
مررن  فررع الررتلوب أي وفررم ا هررذا اللفرر    فررعيه دعرر  ه ررا ويف الشررعراا فررألرب دررن 

عل سرر دلرى يفقرردر وم فر  فرم ا كسرر هرؤها أي كسرر ذوج شرذا درام أي ال م 
 ذوج بقية حس ة وطيمج فا و وا أدلم

(821) 

 َوَسيَِِئًة يف ََهْزِِه اْضُمْم َوَهائِِه َوذَكِِْر َواَل تـَْنوِيَن )ِذ(ْكراً ُمَكمهلَ 

فق لررره ذلررأ إشررراحبب إىل امل  ررى د ررره وإذا فرررممت -كررر  ذلررأ كررران  رري ة-دردررر
مررز واهلرراا وذكرررر  أي    عرر  اهلررراا للتأ يررث برر  فرررمري مررذكر فرررل يف رر دن حي  رررذ اهل

في ررر ن السررر ا م رررافا إىل مرررا يفقررررا أي كررران  ررر ا املرررذك حب م روهرررا في ررر ن ذلرررأ 
إشاحبب إىل اي  ما يفقرا مما و ى به اإل سان وفيه حسن وه  املأم حب به و  ا وه  

 رران بعررر لرررب وق لرره ذكرررا م مررل امل  رر  د رره وم روهررا دلررى القرررااب علتأ يررث لرررب ل
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مصرحب مؤكر من لفر  ذكرر وإن   د رن مصررحبه أحبا  يفرذكريا م مرل وجير ز أن د ر ن 
فعلرره م ررمرا أي ذكررر  ذلررأ ذكرررا م مررل عميرر  قيرر  ه وقررام الشرريا التقررردر أذكررر 

 ذكرا وا أدلم

(822) 

لَ َوَخفِِْف َمَع اْلُفْرقَاِن َواُضُمْم لَِيْذُكُروا )ِشـ(ـَفاًء وَ   يف اْلُفْرقَاِن َيْذُكُر ُفصِِ

ولقرررر  ررررف ا يف هرررذا القرررررن -ه رررا ويف الفرقررران أحبا -ليرررذكروا-أي لفررر  لفررر 
والتخفيررر  يف هرررذدن حلمرررزب وال سرررا   أحبا  -ولقرررر  ررررف اه بيررر  م ليرررذكروا-ليرررذكروا

يفي  الذام وال اف وه  حذف يفشردريتا ويتا مفت حان ف ص دلى فرم ال راف 
لذام ل ف حه وه  م احبع ذكر دذكر واملشرر  م راحبع يفرذكر و  د ص دلى إ  ان ا

أو من فاد  -ليذكروا-وام   ليتذكر فأ عمت التاا يف الذام وق له شفاا حام من
لف  وافمم أي ذا شفاا ب ذكر أن يف الفرقان م فعا رلر التص إزب بتخفيفره 

 ملن أحبا  أن دذكر أو أحبا  ش  حبا-وه 

(823) 

 ْكِس )َحقٌّ ِشـ(ـَفاُؤُه يـَُقوُلوَن )َعـ(ـْن )َد(اٍر َويف الثهاِن )نُـ(ـِزالَ َويف َمْرميٍَ ِِبْلعَ 

علع ررع أي علتشررردر وفررت  ال رراف دردررر أوه دررذكر اإل سرران ولرر  كرران يرررج 
)ويف كرراف  رر  إذ كررم ، دلرى  رر  ه وحبمررز ملررن لفرر  كرران أحسررن وقلررت أ  يف ذلررأ 

)وأ ث يفسب  دن إرى شراع و رله ،  ويف الثاين    كفا  ا ويفب ل( دق ل ن  ا دل
و  دبو يف البيت يف مني وايتم  الرمز املفررق ، اكسروا إ  ان حبيلأ دمل(  وبعر

وه  ق له ه ا  زه ويف البيت اآلة  ا كفله ودق لر ن يف امل فرعني علرييرمج واخلطراب 
عره قر  لر  كران م-وقبلره،  - بحا ه ويفعاىل دما دق ل ن دل ا كبرريا-ظاهر أحبا  علثاين
 رهلة كما دق ل ن

(824) 
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ِِــْث ُيَســبُِِح )َعـ(ـــْن )ِحـ(ـــمًي )َشـ(ـــَفا َواْكِســُروا ِإْســَكاَن رَْجِلــَك  )مَسَــا ِكـ(ـــْفُلُه أَن
 )ُعـ(ـمهلَ 

أحبا  يفسب  لره السرم ا  السرب  التأ يرث والترذكري فيره ظراهران وحبيلرأ إب ر ان 
كتعررمج وكدررمج   اعرريم ا ررم ارر  للرايرر  كصررحمج وحبيرر  وب سررر اعرريم  عرر  حبايرر 

وحررذحب حرراذحب و عرر  حبيرر  ب ررم اعرريم الررذي  عرر  حبايرر  في رر ن كسررر اعرريم وفررم ا 
لريتني حن   رأ و رأ واملع  واعأ الري  وا تري  علفر  دن اعم  لرهلتره دليره 
عع سررية وقيرر  جيرر ز أن يف رر ن قرررااب اإل رر ان مررن هررذا  رر  ت ال سرررب أو ال ررمة 

 دام  ه  حام من ال مري يف اكسروايفيفا حن  فخذ ود ر ودمل ا  

(825) 

َناِن يـُْرِسَل يـُْرِسلَ   َوََيِْسَف )َحقٌّ( نُونُُه َويُِعيدَُكْم فـَيُـْغرَِقُكْم َواثـْ

أفرأم تم أن -اخللف يف هذه اخلمسة  ا رر برني ال ر ن والبراا ف ليترا ظراهر أحبا 
 رر  دلرري م فري -أا أم ررتم أن دعيررر فيرره كحبب ألرررج-خيسرر  ب ررم يا ررمج الرررب أو در رر 

كليترا بررم مرن اث ران و صر ما دلرى -وق لره  ر ر   ر ر -قا فا من الرد  فيريررق م
 احل ادة

(826) 

ْر َمعاً ََهَْزُه )ُمـ(ـلَ   ِخَلَفَك فَافْـَتْح َمْع ُسُكوٍن َوَقْصرِِه )مَسَا ِصـ(ـْف ََنى َأخِِ

حرذف أي افت  اخلاا مر   ر  ن الرلا و -أحبا  وإذا ه دلبث ن للفأ إه قليل
امل  وكلتا القراايفني  ع  بعرر  وأن و ا مثر  أي وحباا كليترا دلرى وزن حبدرى وحباع 

)وكر  ، لريتان وأتلري اهلمز من الفعلني دلرى القلرمج فيصررب وز مرا فلر  قرام الشرادر 
و ق  الشاحبح يف كتراب الريادرة درن أيب ب رر برن مقسرم قرام ، (  للي  حبرين ف   قا  

 مررن العرررب و ا برر زن عع لريررة هرر ازن بررن  ررعر بررن أنج برر زن  عررى لريررة قررردن وكثررري
و ا   )جنالر د ره ع رياف ا، ب ر وب  ك ا ة وهزد  وكثري من ام صاحب قام شادرهم 
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قلرت  ا يف قر م امرريا القريع ، (  وقر م اآللرر )و ا ب ل ر ، معر عحب  احلرا( 
 فرررا لررريع مرررن هرررذا وذا  مع ررراه  ررره دررر  ه  ، (  )وأحب ف أد رررازا و ا ب ل ررر 

 ثقيل لط م  رحبه وق له معا دع  ه ا ويف   حبب فصلت

(827) 

َر يف ْاأُلوََل َكتَـْقُتَل )ثَـ(ـاِبٌت َو)َعمه نَـ(ـدًى كْسفاً بَِتْحرِيِكِه َوالَ   تـَُفجِِ

احر ازا -أي علتخفي  دلى وزن يفقتر  واموىل ق لره حرأ يفف رر ل را مرن امحب 
يفشردرها لق لره يف مصررحبها يفف رريا وف رر فل للف يف -فتف ر ام احب-من الثا ية

-وف رررر كسررر ر و ررر ر دقرررام ف رررر املررراا وف رررره إذا فرررت   ررر ره وشرررقه وق لررره يفعررراىل
هرر  مطرراوع ف ررر علتخفيرر  وكسررفا إب رر ان السررني وفتح ررا لريترران -فررا ف ر  م رره

ا  كسفة وه  القطعة ومثل ا  ررحبب و ررحب ولقحرة ولقر  و ررج متييرز وكسرفا فادر  
 بتحرد ه متابعة لل ق  دم وه مفع م له أي

(828) 

 َويف َسَبٍأ َحْفٌص َمَع الشَُّعَراِء ُقْل َويف الرُّوِم َسكِِْن )لَـ(ـْيَس ِِبخْلُْلِف ُمْشِكلَ 

حرك مرا حفرص وحرره ويف -فا رقن دلي را كسرفا-أو  سقن دلي م كسفا-أحبا 
وإن - ر  ه ابرن درامر و  خيتلر  يف إ ر ان الرذي يف الطر حب، الروا )وجيعله كسفا( 

 وا أدلم-دروا كسفا من السماا  اقطا

(829) 

 َوُقْل قَاَل ْاأُلوََل )َكـ(ـْيَف )َد(اَر َوُضمه ََت َعِلْمَت )ِر(ضًى َواْلَياُء يف َريبِِ اْْنَلَ 

هرذه هر  اموىل والثا يرة ق لره )قر  لر  كران يف امحب  ، أحبا  )ق   ربحان حبيب( 
مررر وقرررأ اموىل بلفرر  امل ررى ابررن دررامر ه لررلف يف قرررااب هررذه دلررى ام، مل  ررة( 

وابررن كثررري وقرر م ال رراظم اموىل هرر   عررت لق لرره قرر  ه لق لرره قررام أي وقرر  اموىل يفقرررأ 
قررام ملررن حبمررز لرره ومثلرره ق لرره يف أوم ام بيرراا وقرر  قررام دررن شرر ر وق لرره كيرر   احب أي  
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قررام كيرر   احب اللفرر  فإحرررج القررراايفني حبايعررة إىل معرر  املرررج م رره أمررر علقرر م ف
وك دلمت عل رم مل  رى وعلفرت  لفردر ن وحبفرا حرام مرن فادر  فرم أو مفع لره أي 

فتح ررا  فرر  -حبيب إذا ممسرر تم-ذا حبفررى ب ذكررر ايا اإلفررافة يف م فرر  واحررر وهرر 
أثبت ا يف ال  ر   فر  وأبر  دمررو وأثبت را -ل ن ألريفن إىل-وأب  دمرو وفي ا زا ركن 

أثبت ررا يف ال  رر   فرر  وأبرر  دمرررو - رر  امل ترررومررن د ررري ا ف-ابررن كثررري يف احلررالني
 كذلأ ف   امل تري قر يف فل(  )وفي ا ل ن ألريف  زدر ايله، وقلت يف ذلأ 

 سورة الكهف
(830) 

 َوَسْكَتُة َحْفٍص ُدوَن َقْطٍع َلِطيَفٌة َعَلى أَِلِف التـهْنوِيِن يف ِعَوجاً َبلَ 

 ر تة لطيفرة مرن قام  راحمج التيسرري قررأ حفرص د يرا دسر ت دلرى املر  
عررري قطرر  وه يف رر دن ب دقرر م قيمررا وقررام م رر  كرران حفررص دقرر  دلررى د يررا وقفررة 

قلت ف ذا مع  ق له  ون قط  أي  ون قط   فرع م ره يف وقفره ، لفيفة يف و له 
وا   وعرفه من ذلأ إد اح املع  ل ل دت هم أن قيما  عت د يا وإرا قيما حام 

م ررمر أي يعلرره قيمررا وملررا التررزا  رر حبب ال قرر  مررن ال ترراب امل ررزم أو م صرر ب بفعرر  
ميرر  ذلررأ لزمرره أن دبرررم مررن الت رر دن ألفررا دقرر  دلي ررا من الت رر دن ه د قرر  دليرره 
ف ذا مع  ق له دلى أل  الت  دن أي دلرى املر  املبرلرة مرن الت ر دن ويف ذلرأ  هرر 

ثرري فإ ه لر  وقر  دلرى الت ر دن ل ران أ م دلرى عرفره وهر  أ ره واقر  ب يرة ال  ر  وك
مررن املصرر فني كررامه ازي وابررن علبرر ن دق لرر ن  قرر  دلررى د يررا وه دررذكرون إبرررام 
الت  دن ألفا وقام امه ازي ليع ه  وقفرا خمتراحبا من يف ال رلا يفقررميا وأتلرريا مع راه 
أ زم دلى دبره ال تاب قيما و  جيع  له د يا ومع  بل الترب وفادله فرمري دا رر 

 إىل حفص ب قام

(831) 
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  نُوٍن َمْن رَاق َوَمْرَقِدانَ َواَلِم َبْل رَاَن َواْلَباُقوَن اَل َسْكَت ُموَصلَ َويف 

يف -مرررن حباق-أي و ررر ت يف هرررذه امل افررر  الثلثرررة أد رررا أحررررها ال ررر ن مرررن 
لررريعلم أ مرررا  -مرررن- ررر حبب القيامرررة ملرررا ا ررررعمت ال ررر ن يف الرررراا بريرررري ع رررة وقررر  دلرررى

ال ررلا يف ها )برر  حبان دلررى قلرر هبم( كلمترران وليسررت اللفهررة دلررى وزن فعررام وكررذا 
وأما )من بعث ا من مرقرر ( ف قر  دلرى مرقرر  لر ل دتر هم أن هرذا الرذي بعرره  رفة 
-للمرقرررر وإررررا هررر  مبتررررأ قرررام م ررر  ولررر  التررراحب متعقرررمج ال قررر  دلرررى د يرررا ودلرررى

عمي  القراا ل ان ذلأ حس ا م ه دفرق برني مع يرني ف ر  متراا خمتراحب ال قر  -مرقر 
ام وقرررررأ البرررراق ن ذلررررأ كلرررره بريررررري وقرررر  مررررروي درررر  م م رررره متصرررر  يف اخلررررن دليرررره قرررر

واإل عرراا فررررع وه كراهرررة فيررره ولررر  لرررزا ال قرر  دلرررى الرررلا وال ررر ن ليه رررر للرررزا يف كررر  
مررررعم ف رررذا معررر  قررر م ال ررراظم والبررراق ن ه  ررر ت وم  رررل  عرررت لسررر ت أي ه 

احلرام أي يف    ت هلم م ق ه د  م م  رل إلي را وقرام الشريا م  رل  صرمج دلرى
حررام إدصررام املررذك حب يف امل افرر  املررذك حبب  ررا بعررره قررام امل ررروي وكرران دلررزا حفصررا 
مث  ذلأ يف ما شاك  هذه امل اف  وه  ه دفعله فليع لقراايفه ويه من اهحت ا  

وه -دعتمررر دليرره إه ايفبرراع الروادررة قلررت أوىل مررن هررذه امل افرر   رادرراب ال قرر  دلي ررا
في بري  ال ق  دلى ق هلم ل ل دت هم أن مرا بعرره هر  -ب ا ايعاحيز أ ق هلم إن العز 

د بريرر  اهدت رراا عل قرر  -الررذدن حيملرر ن العررر -أ ررم أ ررحاب ال رراحب-املفعرر م وكررذا
 دلى ال احب ب دبترأ  ا بعره ل ل د هم الصفة ولذلأ  ها ر وا أدلم

(832) 

  بـَْعِدِه َكْسَراِن َعْن ُشْعَبَة اْعَتلَ َوِمْن َلْدنِِه يف الضهمِِ َأْسِكْن ُمِشمهُه َوِمنْ 

أي أ  ن فم الرام يف حام ك  رأ مشرمه فاهلراا يف مشرمه لل رم وال سرران 
إب رر ان -مررن لر رره-يف ال رر ن واهلرراا وهررذا معرر  قرر م  رراحمج التيسررري قرررأ أبرر  ب ررر

الررررام وإهام رررا شررري ا مرررن ال رررم وب سرررر ال ررر ن واهلررراا ودصررر  اهلررراا بيررراا وكرررذا قرررام 
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روفة إهام ا شي ا من ال م و رح امه ازي فقام علتلأ فمة الرام  احمج ال
وأما م   فقام اإلهاا يف هرذا إررا هر  بعرر الررام م را  راك ة ف ر    زلرة  ام زدرر 

وقيرر  من هررذا متحررر  و  دررذكر - رري ت-املرفرر ع يف ال قرر  ولرريع   زلررة اإلهرراا يف
اإلهررراا أن دشرررري علع ررر  إىل  الشررريا يف شررررحه عرررري هرررذا القررر م فقرررام حقيقرررة هرررذا

ال ررمة بعررر إ رر ان الرررام وه درحبكرره امدمررى ل   رره إشرراحبب علع رر  مررن عررري  رر   
قرام أبر  دلرر  وهرذا اإلهرراا لريع يف حركررة لريرت إىل اللفرر  وإررا هرر  هتي رة الع رر  
إللرا  ال مة لريعلم أن ام ر  كران يف الررام ال رمة فأ ر  ت كمرا أ ر  ت البراا 

ال  ن هلتقاا الساك ني وكسر  اهلاا بعررها مير  كسررب ال ر ن  يف  ب  وال سر من
 حن  به ومن أيله

(833) 

 َوُضمه َوَسكِِْن ُثُه ُضمه ِلَغرْيِِه وَُكلُُّهْم يف اَْلَا َعَلى َأْصِلِه َتلَ 

أي فم الرام و  ن ال ر ن ب فرم اهلراا لريرري شرعبة وأمرا ح رم اهلراا يف ال رم 
رف مررررن أ رررر هلم يف عب هرررراا ال  ادررررة فت سررررر اهلرررراا وال سررررر والصررررلة فعلررررى مررررا درررر

ويفصررل ا بيرراا يف قرررااب شررعبة ميرر  كسررر مررا قبل ررا ويف ررم اهلرراا يف قرررااب عررريه لعرررا 
والبررراق ن -د  ررر -و-م  ررر -ال سرررر قبل رررا وابرررن كثرررري وحرررره دصرررل ا بررر او كمرررا دقررررأ

 ود ه-م ه-د م ن وه دصل ن كما دقراون

(834) 

لَ  َوُقْل ِمْرَفقاً فـَْتٌح َمعَ  ـ(ـُه َوتـَْزَورُّ ِللشهاِمي َكَتْحَمرُّ ُوصِِ  اْلَكْسِر )َعمه

أي دررم مرفقررا فررت  يف املرريم مرر  ال سررر يف الفرراا والبرراق ن بع ررع ذلررأ كسررروا 
امليم وفتح ا الفاا ويتا لريتان يف مرفو الير وفيما دريففو به وقي  يتا لريتران فيمرا دريففرو 

 ظاهر-ويفزوحب-اا ه عريبه وأما مرفو الير فب سر امليم وفت  الف

(835) 
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 َوتـَزهاَوُر التهْخِفيُف يف الزهاِي )ثَـ(ـِابت )َوِحْرِميُّـ(ـُهْم ُملِِْئَت يف الهلِم ثـَقِِلَ 

أ ررله يفتررزاوحب فمررن شررر  أ عررم الترراا الثا يررة يف الررزاي ومررن لفرر  حررذف ا كمررا 
 ررر   عررر  ويترررا وقررررااب ابرررن درررامر  ررر اا ال-ويفرررذكرون-يف رررزم املل  رررة-م رررى يف حنررر 

 لريتان فف  التشردر يف ثري-مل ت-العروم واهحنراف والتخفي  والتشردر يف

(836) 

 بـََوْرِقُكُم اإِلْسَكاُن )ِفـ(ـي )َصـ(ـْفِو )ُحـ(ـْلِوِه َوِفيِه َعِن اْلَباِقَْي َكْسٌر أتََصهل

والرر حبق الف ررة -دعرر  أن ام رر  كسررر الترراا واإل رر ان يفيرر  حنرر  كبررر وفخررذ
 لرقة أد اودقام له ا

(837) 

 َوَحْذُفَك ِللتـهْنوِيِن ِمْن ِمائٍَة َشَفا َوُتْشِرْك ِخطَاٌب َوْهَو ِِبْْلَْزِم )ُكـ(ـمِِلَ 

دردررر ثل ا ررة  رر ني مررن حررذف الت رر دن مررن ما ررة أفرراف ا إىل  رر ني كمررا دقررام 
م وقرا، )عملسرردن أدمراه( -ثل ا ة   ة وإرا أوق  اعم  م ق  املفر  كق لره يفعراىل

)وجرررع مررر ا م  رررا ، وقرررام رلرررر ، (  )ثرررل  م رررني للملررر   وفاهبرررا  احبي، الفررررز ق 
 ر  ا....(  )في ا اث تان وأحببع ن حل بة، وحن  ذلأ حن  ق م د  ب ، (  قسى وزا  

فلف  احلل بة دستعم  لل احر واعم  فلما و ف ا ه ا ععم  يف ق له  ر   أشرعر ، 
ييرز ععمر  يف م فر  املفرر  وهر  ام ر  بررلي  ذلأ ع ه ا تعمل ا اعا في  ن التم

أن مميررز العشرررب فمررا  و ررا ممرر ع وإرررا أفررر  فيمررا درررا ذلررأ التصرراحبا ملررا كثررر املعرررو  
قررام الفررراا مررن العرررب مررن د رر   رر ني يف م فرر   رر ة وأمررا مررن  رر ن ثل ا ررة فسرر ني 

مرا  ربو وإمرا د ره إما متييز م ص ب كق له إذا دا  الفأ ما تني داما وويه اع را 
أن د رر ن دطرر  بيرران أو بررره مررن ثررل  ف رر  دلررى هررذه امويرره م صرر ب وإمررا أن 
د رر ن دطررر  بيرران أو برررره مرررن ما ررة في ررر ن مررروحبا وقيررر  البررررم أيرر   مرررن دطررر  
البيرران من دطرر  البيرران مررن ال  رررب عررري  ررا غ د ررر البصررردني أي ولبثرر ا يف ك ف ررم 
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ثرل  دطرر  البيرران والت كيررر قررام  ر ني ثررل  ما ررة قررام الزيرا   رر ني دطرر  دلررى 
، ويررا ز أن د رر ن  رر ني مررن  عررت املا ررة وهرر  حبايرر  يف املعرر  إىل ثررل  كمررا قررام 

ف ع     ا  عتا حلل بة وه  يف املعر   عرت ،    ا...(  )في ا اث تان وأحببع ن حل بة
عملررة العررر  وكررذا قررام أبرر  يعفررر ال حرراأ اخلفرره حب  دلررى ما ررة م ررا  عرر  مررا تني 

الفراا من   ن وه  دردر اإلفافة  صرمج  ر ني علتفسرري للعرر  و قر  الزخمشرري  وقام
يف مفصله دن أيب إ حاق أ ه قام ل  ا تصمج   ني دلى التمييرز ل يرمج أن د   ر ا 
قر لبث ا يفس  ما ة  ر ة ف أ ره قصرر برذلأ الرر  دلرى الفرراا وهر  عرري هزا من قررااب 

وه يفشرر  يف -ال هم إن شاا ا وأمرااإلفافة ه يفشعر بذلأ و  قرحب ذلأ يف شرح 
ح مرره أحرررا فقرررااب ابررن دررامر بلفرر  ال  رر  وهرر  ظرراهر وقرررااب البرراقني دلررى اإللبرراحب 
دلررى لفرر  الرييبررة أي وه دشررر  ا أحرررا يف ح مرره وق لرره لطرراب أي ذو لطرراب 

 وا أدلم

(838) 

ْيِه يـَْفَتُح َعاِصٌم ِبَْرفـَْيِه َوْاإِلْسَكا لِ َويف َُثُر َضمه  ُن يف اْلِميِم ُحصِِ

مع  ال لا يف  ر ب م الثاا وامليم وفتح ما يف   حبب ام عاا وزا  ه ا إ  ان 
 رر -امليم يفيفا وك  ذلأ لريا  وق له لرفيه  ع  م فعيه يف هذه السر حبب وكران لره

وقر يفقرا ذكر الذي يف دع يف   حبب ام عاا فثمرر ب رمتني ار   راحب -وأحين بثمره
ا   رب و رر بفتحترني ار   ررب كبقرر يف ار  بقررب و رر بسر  ن املريم ار   ررب  و احب

أد ا كبر ة وبرن وجي ز أن د  ن خمففا من م م ا املريم الرذي هر  ار   راحب وجير ز 
أن د  ن امل م ا امليم مفر ا كع و وط مج وقي  الثمرب عل رم املرام وعلفرت  املرأك م 

 امليم كسمرب وا أدلموقي  دقام يف املفر   رب ب م 

(839) 

ُهَما )ُحـ(ـْكُم )ثَـ(ـاِبٍت َويف اْلَوْصِل لِكنها َفُمده )لَـ(ـُه )ُمـ(ـلَ   َودَْع ِميَم َخرْياً ِمنـْ
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-دردر لريا م  ما م قلبا أي من اع تني وم  ا دلرى إ رقاض املريم حب  دلرى ق لره
عريهررا ودلررى ذلررأ  واملرريم  رراقطة يف الر ررم مررن مصرراح  العررراق  ون-و لرر  ي ترره

قرااب الفردقني وح م  بت عل م دلى يفقردر ه  ح م  بت وجير ز  صربه دلرى أ ره 
فرأاع ا دلرى إثبرا  ألفره -ل  ا هر  ا-و    ا وأما- برية ا-مصرحب مؤكر حن 

يف ال ق  والتلف ا يف ال    فأثبت ا ابن درامر إيرراا لل  ر  مررج ال قر  وحرذف ا 
ل  ه  أل  أ  وقر يفقرا يف   حبب البقرب أ ا حتذف يف ال    الباق ن من هذه ام

 ون ال ق  و ف  أثبت ا و ل وقي  اهلمزب لا ة قال ا وأ ر  هرذه ال لمرة ل رن أ  
إب  ان ال  ن من ل ن وبعرها فمري املت لم م فصل مرف دا وه  أ  فألقيت حركة 

ل ر  ن فأ عمرت اموىل يتزب أ  دلرى  ر ن ل رن فا فتحرت وحرذفت اهلمرزب فايفصرلت ا
يف الثا يرررة وحرررذفت ألررر  أ  يف ال  ررر  دلرررى مرررا دررررف مرررن اللريرررة وثبرررت يف ال قررر  

أي ل رن ، (  )ويفقلي ر  ل رن إاي  ه أقلر ، ولري ا دلى هرذا التقرردر قر م الشرادر 
أ  قررام الزيررا  إثبررا  ألرر  أ  يف ال  رر  شرراذ ول ررن مررن أثبررت فعلررى ال قرر  كمررا 

وأيراز أبر  دلر  أن د ر ن ال رمري املتصر   ، -كتابيره-و-هماهي-دثبت اهلاا يف ق له
بل ن مث  امل فص  الذي ه  حنن حن    دع  ا فأ عمت   ن ل ن في ا فامل   بترة 
وقفا وو ل من أل  فعل ا ه حتذف قام ودا  ال مري دلى ال رمري الرذي  للرت 

-قام الزيرا  فأمرادليه ل ن دلى املع  ول  دا  دلى اللف  ل ان ل  ا ه  ا حبب ا 
ف ررر  اعيرررر إبثبرررا  املررر  من اهلمرررزب قرررر حرررذفت مرررن أ  و ررراحب -ل  رررا هررر  ا حبيب

ب ر  ني برل -ل رن إب ر ان ال ر ن ول ر ن-إثبا  امل  د فا من اهلمرزب قرام وقرريا
ول   ا ب   ني وأل  قام واعير البالغ ما يف مصح  -إ عاا من ال   ني من كلمتني

 ف ررذا هرر  ام رر  وايرر  مررا قررريا برره ييررر علررغ وه أ  ررر ل ررن أ  هرر  ا حبيب-أيب
القرااب هبذا وامي   ايفباع القرااب ولزوا الروادة فإن القرااب   ة وكلما كثر  الروادة يف 
احلرف وكثر  به القرااب ف   املتب  وما ياز يف العربية و  دقرأ بره قراحبيا فرل  قرر أن 

الروادرة وفرع  د رر أهر  العربيرة ف ر   الر   به فإن القرااب به بردة وك  ما قلت بره
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دعر  علر  قرام ه رذا -ل  را-يف الشذوذ فل د بري  أن دقرأ به قام أب  دبير وكتبرت
وحبأدت ا يف املصح  الذي دقام إ ه اإلماا مصح  دثمان والفاا يف ق له فمر زا رب 

 ومل ا  ملاب أشاحب إىل ح  ه ودلله وقر  بو يففسريه

(840) 

 ُكْن )َشـ(ـاٍف َويف اَْلَقِِ َجرُُّه َعَلى رَْفِعِه )َحـ(ـرْبٌ )َسـ(ـِعيد )تَـ(ـَأوهالَ َوذَكِِْر تَ 

يفرررذكري الفعررر  وأت يثررره ظررراهران وأمرررا ه الرررأ ال هدرررة ا -و  يف رررن لررره ف رررة-دردرررر
ف ررررر احلرررو دلررررى أ ررره  ررررفة ا وحبفعررره دلررررى أ ررره  ررررفة لل هدرررة واحلررررو مصرررررحب -احلرررو

ذا  احلو ودشر ر لقررااب اعرر قررااب ابرن مسرع   فال    به دلى يفقردر ذي احلو و 
ب حب وا إىل ا مرررر ههم -وق لرررره يفعرررراىل-حبفرررر  ا د رررره ه الررررأ ال هدررررة ا وهرررر  احلررررو

امللررأ -ودشرر ر لقرررااب الرفرر  قرررااب أيب ه الررأ ال هدررة احلررو ا وق لرره  رربحا ه-احلررو
معر  حقرا كران قرام الفرراا وال هدرة امللرأ ولر   صرمج احلرو دلرى -د م ذ احلرو للررإن

  اع قام أب  دل  ومع  و   ال هدة عحلو أ ه ه دش هبا عريه وه خياف في ا ما 
يف  ررا ر اآلاي  مررن عررري احلررو وقرر م ال رراظم ويف احلررو يررره مبترررأ ولررربه ب ا ررتأ   

 دلى حبفعه حرب أي دا   عير  عت حرب أتوم للرف  ما ذكر ه وا أدلم

(841) 

ُ َواََل فـَْتَحَها )نـََفٌر( َملَ َوُعْقباً ُسُكوُن ا  لضهمِِ )نَـ(ـصُّ )فَـ(ـىًت َواَي ُنَسريِِ

ولرررري دقبرررا فرررم القررراف وإ ررر ا ا لريتررران وهررر  العاقبرررة والعقرررىب والعقبرررة -دردرررر
فقرأه دلى الب اا للمفع م  فر مل وهر  ار  -ود ا  سري اعبام-ومع اها اآللرب وأما

 رااب فقامملى وه  الثقة ب ذكر متاا يفقيير الق

(842) 

 َويف النُّوِن أَنِِْث َواْْلَِباَل ِبَرْفِعِهْم َويـَْوُم يُقوُل النُّوُن مَحَْزُة َفضهلَ 

أ ررث أي ايعرر   هلررة التأ يررث م فرر  ال رر ن وهرر  الترراا وإرررا  ررص دلررى ال رر ن 
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لرتعلم قرررااب البرراقني ولر    دررذكر ذلررأ ملرذ التررذكري فرررا للتأ يرث وحبفرر  اعبررام م رره 
م فعرر  مررا   دسررم فادلرره وقرررأ البرراق ن عل رر ن وكسررر اليرراا و صررمج اعبررام م رره مفعرر  

مفعرررر م فعرررر  مسرررر ر للفادرررر  وقررررر  رررررح  عرررر  ا لقرررررااب اموىل يف )و ررررري  اعبررررام 
وقرررر  سرررمج السرررري إىل اعبرررام يف دررر ا متررر حب ، )وإذا اعبرررام  رررري ( -ف ا رررت  رررراع(

وحشررر هم -سررري ق لره يفعرراىل بعرررهالسرماا مرر حبا ويفسررري اعبررام  رريا ودقرر ج ال رر ن يف  
الياا فيره ا -ود ا دق م   وا شركا  -وال مري يف برفع م دا ر دلى  فر-فلم  ريا حب

 يفعاىل وال  ن للعهمة وف ل ا إزب فقرأ هبا

(843) 

 ِلَمْهَلِكِهْم َضمُّوا َوَمْهِلَك َأْهِلِه ِسوى َعاِصٍم َواْلَكْسُر يف اْللهِم )ُعـ(ـوِِالَ 

املرريم يف ويعل ررا مل ل  ررم م درررا )مررا شرر ر  م لررأ أهلرره( يف  رر حبب  دردررر فررم
ال م  وكل م   ج دا رم فرم ا املريم وفتحر ا الرلا م ره دعر  اإلهرل  وفعلره أهلرأ 

)ولقررر أهل  ررا القرررون مررن قرربل م( ودا ررم فررت  املرريم في رر ن مررن اهلررل  وفعلرره -حنرر 
فعرر م وجيرر ز أن د رر ن هلررأ واملصرررحب م رراف إىل الفادرر  ودلررى قرررااب ال ررم إىل امل

املفتررر ح املررريم  عررر  امل رررم ا فقرررر قيررر  إن هلرررأ ا رررتعم  هزمرررا ومتعرررراي حنررر  حبيررر  
وحبيعته وفت  اللا م  فت  امليم قرااب أيب ب ر درن دا رم وهر  أشري  اللريترني وكسرر 
اللا حبوادة حفص دن دا م و هريه مري  وحميه والفت  ه  الباب والقياأ ومع  

 يهد م ي ز أي د م دل

(844) 

 َوَها َكْسِر أَْنَسانِيِه ُضمه َِلَْفِصِهْم َوَمْعُه َعَلْيِه للَا يف اْلَفْتِح َوصهلَ 

أفاف ها إىل ال سر ملا كان ال سر في ا وقصرها فروحبب وجي ز أن د ر ن مرن 
فرم وال رم هر  ام ر  يف هراا -أ سرا يه-عب القلمج ممن اإللبراأ أحبا  وكسرر هراا

يفقردره يف عب هاا ال  ادة وهذا ح م من أح اا ذلأ الباب ال مري دلى ما  بو 
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وويرره ال سررر في مررا مرراوحبب اهلرراا لليرراا ، ومثلرره مررا يفة يف أوم طرره )مهلرره ام ثرر ا( 
السرراك ة وال سرررب حنرر  فيرره وبرره وق لرره يف رلررر البيررت و ررل ذكررره الشرريا بفررت  الرر او 

 ي و   ذلأ و ق  لهوالصا  أي و له حفص  ا قبله وب م ال او وكسر الصا  أ

(845) 

َبًة َوُقْل َأْهَلَها ِِبلرهْفِع )َر(اِويِه )فَـ(ـصهلَ   لِتُـْغِرق فـَْتُح الضهمِِ َواْلَكْسِر َغيـْ

أي -لتريررق-دع  فت  فم الياا وكسر الرراا وعيبرة حرام أي ذا عيبرة وفرت  لررب
  إىل امه  ه  مفت ح ال م وال سر يف حام عيبته أي علياا م ان التاا أ  ر الفع

ويف القرررااب املرررج أ رر ر الفعرر  إىل املخاطررمج ، فرراحبيفف  امهرر  علفادليررة أي ليريرقرر ا 
فا تصمج أهل ا دلى أ ه مفع م به والرلا يف ليريررق ها العاقبرة دلرى القرراايفني ومعر  

 فص  بني وا أدلم

(846) 

 فه )َصـ(ـاِحُبُه ِإََل َوُمده َوَخفِِْف اَيَء زَاِكَيًة )َسـ(ـَما َونُوَن َلُدِِنِ خَ 

وكلتررررا القرررراايفني ظرررراهرب الزاكررر  والزكررر  واحررررر ومثررر  هررررايفني - فسرررا زاكيرررة-أحبا 
يفشرردر -قرر بلريرت مرن لررين درذحبا-وق له-وقسية-القراايفني ما  بو يف املا رب قا ية

 رراك ة احلررو هبررا  رر ن ال قادررة لتقرر     ررا مررن ال سررر -لرررن-   رره مررن ي ررة أن  رر ن
م يف احلرروف الصرحيحة كمرا فعر  ذلرأ يف مرن ودرن حمافهررة ال ايرمج قبر  ايا املرت ل

دلرى  ر   ا فرايتم   ر  ن فأ عمرت  ر ن لررن يف  ر ن ال قادرة و فر    دلحرو  رر ن 
مر  ك  را -ويفبشررون-أحتراي ين-ال قادة فا  سر    ن لرن وإذا كان قر حذف ا مرن

ر اآلها قر ايفصلت ب  ن حبف  الفعر  فحرذف ا مرن هرذا أوىل وإىل يف رلرر البيرت واحر
وهرر  الرر عم قررام اعرر هري واحرررها أىل علفررت  وقررر يف سررر ويف تررمج عليرراا مثالرره معرر  
وأمعررراا وإدرررراب  ررراحبة مبتررررأ وإىل لرررربه أي ذو إىل أي ذو  عمرررة وجيررر ز أن د ررر ن 

  احمج فاد  ل  وإىل حام أي ذا  عمة ب بني قراا أيب ب ر فقام
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(847) 

ــْم َضـــمهَة الــدهاِل )صَ  ـــْف َواْكِســِر اخْلَـــاَء )ُد(ْم َوَســكِِْن َوَأِشِْ ـ(ــــاِدقاً َتَِــْذَت َفَخفِِ
 )ُحـ(ـلَ 

أي  رر ن الرررام يفيفررا كمررا يفسرر ن د ررر و ررب  وأهرر  هررذه اللريررة د سرررون 
 ررر ن لررررن هلتقررراا السررراك ني فلرررم حيرررت  شرررعبة إىل إحلررراق  ررر ن ال قادرررة من  ررر ن لررررن 

ام فللرهلرة دلرى م س حبب فل ذا ياا  قراايفه بتخفير  ال ر ن وأمرا إهامره فرمة الرر
أن أ ررل ا ال ررم ويف حقيقررة هررذا اإلهرراا مررن اخلررلف مررا  رربو يف مررن لر رره يف أوم 
الس حبب و رح ابن ماهر ه ا  ا  ررح بره  راحمج التيسرري ب فقرام دشرم الررام شري ا 
من ال م وقام ه ا  إبهاا الرام ال رمة وفسرره أبر  دلر  ع ره هتي رة الع ر  إللررا  

ام ه ررا أبرر  ب رر إب رر ان الرررام وإهام ررا ال ررم ويفيرر  ال رمة و رراحمج التيسررري قرر
ال ر ن وقرام ه ررا  وإهام را شرري ا يف ال رم و قرر  الشريا يف شرررحه د ره أ رره قرام جيرر ز 
أن د  ن ه ا اإلشاحبب عل مة إىل الرام في  ن إلفاا ه      ودرحب  ذلأ لا ة 

، حبب علع ر  من اإلشرا-من لر ه-السم  وقام الشيا دشم ا ال م دلى ما يفقرا يف
قلررت ويرره الررتلأ ال ررمة ه ررا أظ ررر م رره ه ررا  مررن ي ررة أن كسررر ال رر ن ه ررا  إرررا  
كررران هلتقررراا السررراك ني فلررر    يف رررن الررررام  ررراك ة  ررر    حم رررا   حيرررت  إىل كسرررر 
ال  ن وبقيت دلى     ا وه ا كسر ال  ن مي  إدصاهلا بيراا املرت لم كمرا أن  فعرا 

عرري أن الهراهر أن قراايفره يف امل فرعني واحررب وقرر  د سرها م  إشباده ل مة الرام
-وأما لتخذ  دليره أيررا، عن أن الص اب ب اإلشاحبب علع   ف ذا ه ا وا أدلم 

فخف  التاا وكسرر اخلراا ابرن كثرري وأبر  دمررو في ر ن الفعر  يرذ مثر  دلرم قرام أبر  
ت  اخلاا في  ن دبير ه  م ت بة ه ذا وه  لرية هذد  وقرأ الباق ن بتشردر التاا وف

وذلأ كثري يف القرررن -وايذوا راية وحب ل  هزوا-ايذوا أميا م ي ة-الفع  ايذ حن 
ويفلرررأ اللريرررة   يف  م ررراحبد ا يف -ومرررن ال ررراأ مرررن دتخرررذ -مافررريه وم ررراحبده حنررر 

القررن وه مافي ا يف عري هذا امل ف  وإدراب ق لره  ا حرل كرإدراب  ا دررا أي ذا 
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   طمج  فسا وا أدلمحل أو د  ن متييزا حن

(848) 

 َوِمْن بـَْعُد ِِبلتهْخِفيِف يـُْبِدَل َهاُهَنا َوفـَْوَق َوََتَْت اْلُمْلِك )َكـ(ـاِفيِه )ظَـ(ـلهلَ 

وفرررر ق امللررررأ وحتت ررررا دعرررر   رررر حبة -أن دبرررررهلما حبهبمررررا-أي مررررن بعررررر لتخررررذ 
امل رراف فحررذف ال رراظم ، )دسررى حبب ررا أن دبرررل ا( ، أن دبرلرره أزوايررا -التحرررو و رر ن

إليرره بعررر فرر ق اكتفرراا بررذكره لرره بعررر حتررت ومثلرره بررني ذحبادرر  ويب ررة ام ررر قررام أبرر  
دل  بررم وأبررم دتقراحبعن يف املعر  كمرا أن  رزم وأ رزم كرذلأ إه أن بررم د برير  أن 

و  جيرر ا فيررره ، د رر ن أحبيرر  ملررا يرراا يف الت زدرر  مررن ق لرره )ه يفبرررد  ل لمررا  ا( 
)وبرررل اهم   تررري م -ة م رران ردررة )فبرررم الررذدن ظلمرر ا(وإذا برررل ا ردرر-اإلبرررام وقررام

و يأة ذكر اخلرلف يف الرذي يف  ر حبب ال ر حب )وليبررل  م مرن بعرر لر ف م ، ي تني( 
قررام الشرريا واهلرراا يف كافيرره دا رررب دلررى دبرررم علتخفيرر  يف امل افرر  الثلثررة ، أم ررا( 

مل افرر  الثلثررة يفبرررد  وإرررا ظلرر  م رره إبارراع مررن أهرر  للعربيررة ه مطعررن فيرره م رره يف ا
اعررر هرب علررررج وإررررا يف لرررم ال حررراب يف قررررااب التشرررردر م رررم زدمررر ا أن التشرررردر إررررا 

قلرت هرذا قر م بع ر م ولريع  طرر  وقرر حب ه ، دستعم  يف يفريري الصفة  ون اع هر 
 أب  دل  وقام املرب  دستعم  ك  واحر م  ما يف م ان اآللر وا أدلم

(849) 

 ْف يف الثهلَثَِة )َذ(اِكراً َوَحاِمَيًة ِِبْلَمدِِ )ُصْحبَـتُـ(ـُه )َكـ(ـلَ فَأَتْـَبَع َخفِِ 

ب أيفبرر   ررببا -فررأيفب   ررببا حررأ إذا بلررغ مريرررب الشررمع-أي لفرر  البرراا مررن
ف رذا معر  ق لره -ب أيفب   ببا حأ إذا بلغ بني السردن-حأ إذا بلغ مطل  الشمع

طت وأيفبرررر  لفرررر  علرررر او ويف رررر ن الرررر او يف الثلثررررة واموىل أن دقرررررأ أوم بيررررت الشررررا
للعطرر  أ ررث للفصررر  ودقرر  يف كثررري مرررن ال سررا فررأيفب  علفررراا ولرريع ييرررا إذ لررريع 
اعميرر  بلفرر  فررأيفب  علفرراا إرررا اموم وحررره علفرراا واآللررران لاليرران م  مررا و  د برره 
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دلررى قطرر  اهلمررزب وه بررر م رره فليترره قررام وأيفبرر  كرر  اقطرر  ه ررا لفرر  ذاكررر أي كلررره 
لت  دن هلتقاا الساك ني والتخفي  والتشردر لريتان ويتا  ع  يفب  كعلم قرام وذهمج ا

يف البقرررررب وقررررام يف طرررره )فمررررن ايفبرررر ( وقررررام )فأيفبعرررره ، ا يفعررراىل )فمررررن يفبرررر  هررررراي( 
وهررذه امل افر  ممرر  دلي ررا والتلرر  ه ررا ويف ، )فررأيفبع هم مشرررقني( -شر اب  قررمج(

عرج إىل ملفعر لني بررلي  )وأيفبع راهم يف الذي يف رلر امدراف والشعراا وقي  ايفب  دت
فالتقررردر أيفبرر  أمررره  ررببا وقيرر  ايفبرر  احلررو وايفبرر   عرر  والترراحب أبرر  ، هررذه الررر يا لع ررة( 

دبير قرااب التشردر قام م را مرن املسرري إررا هر  افتعر  مرن ق لرأ يفبعرت القر ا وأمرا 
، فأيفبعره شر اب( -اميفباع هبمز امل  فإرا مع اه اللحاق كق لأ )فأيفبع هم مشرقني

وحن ه والتاحب الفراا قرااب التخفي  فقام أيفب  أحسن مرن ايفبر  من ايفبعرت الرير  إذا  
كان دسري وأ ت يفسري وحبااه فإذا قلرت ايفبعتره ف أ رأ قف يفره قرام أبر  يعفرر ال حراأ 
، وعررريه احلررو أ مررا لريترران  عرر  السررري في رر ز أن د رر ن معرره اللحرراق وأن ه د رر ن 

ريفي اه من ك  شر ا أي مرن أ رباب كر  شر ا أحبا ه مرن أعرافره و -قلت ومع  اآلدة
ومقا رره يف مل رره  رببا طردقررا م  رل إليرره والسرربمج مرا دت  رر  بره إىل املقصرر   مررن 

وكذلأ ، د  له إليه )حأ بلغ( ، دلم أو قرحبب ورلة فأحبا  بل   املريرب )فأيفب   ببا( 
هرررذه دبررراحبب ، يفب   رررببا( وأحبا  بلررر   السرررردن )فرررأ، أحبا  بلررر   املشررررق )فرررأيفب   رررببا( 

عخللرو إليره حايرة  رببا ، الزخمشري يف ذلأ وقام أب  دل  )وريفي راه مرن كر  شر ا( 
أي دلمرررا ومع  رررة لررره دلرررى مرررا م  ررراه فيررره فا ررره يف كررر  ويررره وي  ررراه لررره وأمرررر ه بررره 

هررذه القرررااب ، للسرربمج الررذي د ررام برره  ررلح مررا م ررن م رره وق لرره )يف دررني حاميررة( 
ا وبياا  ررحية بعرر املريم أي حراحبب مرن إيرت حتمر  ف ر  حاميرة بزاي ب أل  بعر احلا

قام أب  دل  وجي ز أن يف  ن فادلة من احلمأ فخففت اهلمزب بقلب را ايا حم رة قلرت 
م ررا مفت حررة بعررر م سرر حبب فإبررراهلا ايا وهرر  قيرراأ يفيف ررا دلررى مررا  رربو يف عب 

ب متررم ال ررلا يف بيرران وقرر  إررزب ويف هررذا ال يرره ارر  بررني معرر  القررراايفني كمررا يفة 
هررذه القرررااب يف البيررت اآلة وألرررب دررن لفرر   ررحبة بق لرره كررل أي حفرر  كمررا ألرررب 
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 د  ا فيما يفقرا بق له يفل ويف م ف  رلر وه م ه مفر 

(850) 

ُهْم َو)ِصَحابُـ(ـُهْم َجَزاُء فـَنَـوِِْن َواْنِصِب الرهْفَع َوَأقْـَبلَ   َويف اَْلَْمِز اَيَء َعنـْ

، اب املررررج علقصرررر واهلمرررز إ رررة أي في رررا احلمرررأب وهررر  الطرررني ام ررر   فرررالقرا
فقرام يف مراا وطرني ، وحبوي أن معاودة  أم كعبرا أدرن  رر الشرمع يفريررب يف التر حباب 

ويف حبوادرررة يف إرررأب وطرررني ويف ألررررج يف طي رررة  ررر  اا ألرررري ن أبررر  دبيرررر يف كتابررره 
يف عررري ذي  د ررر ما  ررا)فرررأج مرييررمج الشررمع ، وحبوج يف شررعر يفبرر  يف ذي القررر ني 

أي يف دني ماا ذي طني وإأ أ    قام الزيا  دقرام إيرت ، للمج   ض حرمر( 
ومرن قررأ حاميرة بريرري يترز أحبا  حراحبب قرام وقرر ، الب ر ف   إ رة إذا  راحب في را احلمرأب 

وقرررأ مررراوم  ررحاب )فلرره يررزاا ، يف رر ن حرراحبب ذا  إررأب دعرر  اعررا بررني القررراايفني 
املعرر  فلرره ، سرر  يررزاا ف ررزاا مصرررحب م صرر ب يف م فرر  احلررام احلسرر ( أي فلرره احل

واملرا  عحلس  دلى هذه القرااب اع ة وقرأ الباق ن إبفافة ، احلس  مزدة أو مزاي هبا 
قرررام الفرررراا احلسررر  حسررر ايفه فلررره يزالهرررا ويف ررر ن احلسررر  اع رررة ، يرررزاا إىل احلسررر  

وقام أبر  دلر  لره ، ولراحب اآللرب  ود ي  اعزاا إلي ا وه  ه  كما قام  دن القيمة
يررزاا اخلصررام احلسرر ة الرريت أكهررا ودمل ررا والترراحب أبرر  دبيررر قرررااب ال صررمج وقررام أبرر  
دلرر  قررام أبرر  احلسررن هررذا ه يف ررا  العرررب يفررت لم مقرررما إه يف الشررعر وقرر م ال رراظم 

 وأقبل أحبا  وأقبلن فأبرم من   ن التأكير اخلفيفة ألفا

(851) 

ْيِن ُسدًّا )ِصَحاُب َحْقٍق الضهمُّ َمْفُتوٌح َويس )ِشـ(ـْد )ُعـ(ـلَ )َعَلى َحـ(ـقٍِ ال  سُّده

حبمز يف امل اف  الثلثة ملن فت  السني في ا والفت  وال م لريتان فم فعان م  ا 
ه رررا حرررأ إذ بلرررغ برررني السرررردن )دلرررى أن  عررر  بي  رررا وبيررر  م  ررررا( والرررذي يف درررع 

أي ال رم مفتر ح في مرا ، للف رم  ررا(  م فعان )ويعل ا من بني أدرد م  را ومن
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ويف درررع ولررر ه أن اخلرررلف يف السرررني واقررر  برررني ال رررم والفرررت   ون الرفررر  وال صرررمج 
ل رران ق لرره دلرررى حررو السررردن ويترررا أ رره عل رررم إلطلقرره ود رر ن ق لررره ال ررم مفتررر ح 
خمتصررا بسرررا ول ررن مررا ذكررره يف اخلطبررة مررن ق لرره ويف الرفرر  والتررذكري والرييررمج خمررتص 

رف  عري ال م دلى ما  بو بيا ه ه الأ وشرر درل مرن شرا  الب راا إذا حبفعره علرف  وال
 وطله علشير وه  اعص ودل ا  دليا أو مفر 

(852) 

ِز اْلُكله )نَـ(ـاِصراً َويف يـَْفَقُهوَن الضهمُّ َواْلَكْسُر )شـ(ـكِِلَ   َوَيَُْجوَج َمْأُجوَج اَهِْ

ان أد ميرران لطررا فتني دهيمتررني قيرر  ه دعرر  عل رر  ه ررا ويف ام بيرراا ويتررا ا رر
مي   ال احر م  م حرأ خيلر  مرن  رلبه ألفرا ومصرراق هرذا مرن احلرردث الصرحي  

وقير  يفير   ، قام إن م  م واحررا ومرن يفير   ومرأي   ألفرا ، ملا ذكر  عت ال احب 
،  ا ررررم لررررذكرا م ومررررأي   ا ررررم م ث ررررم ويتررررا دلررررى أوزان كثررررري مررررن أدررررلا الع مررررة 

   و او  وهراحبو  ومراحبو  فرامل  في مرا كرامل  يف هرذه ام راا كطال   ويال
وأما يتز هذه امل  فل ويه له د ري إه اللريرة اف يرة درن الع را  أ ره كران د مرز 
العررا  واخلرراال وقررر حرراوم اادررة مررن أ مررة العربيررة هلمررا اشررتقاقا كمررا دفعلرر ن ذلررأ يف 

تصررد  وإه فرل لفراا أ را كل را حن  ر ا ومرو وديسى دلى ويه الرايفة يف دلم ال
وأقررب مرا قير  يف اشرتقاق ا أن ، أد مية وهذه طردقرة الزخمشرري وعرريه مرن افققرني 

يفيررر   مرررن ام  وهررر  اهلرررتلض و رررردة العررررو أو مرررن أيررري  ال ررراحب فررر زن يفيررر   
دفع م ومأي   مفع م في  ن اهلمز في ما ه  ام ر  ويفركره مرن عب يفير  اهلمرز 

ما  مي   إذا افطرب ودش ر هلذه املعاين ما و رف م ا يفعراىل بره  وقي  مأي   من
فإفسا هم يف امحب  دلى ويه الق ر والريلبة دشبه أتي  ال احب والت اهبا دا رية دلرى 

وك ن بع  م مير   يف ، م قرها وك  م من ك  حرب د سل ن د ا مج  ردة العرو 
  العلميررة وإن قيرر  يتررا بعرره هرر  اهلررتلض فاملررا   هلمررا مررن الصرررف هرر  الع مررة مرر

، دربيان فالتأ يث د   الع مة م ما ا ان لقبيلتني ودفق  ن بفت  اليراا والقراف 
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أي ه دفق رر ن ع ل ررم بلسرران مررن خيررراطب م وب ررم اليرراا وكسررر القرراف ه دف مررر ن 
عررريهم قررر ه لع مررة ألسررر ت م فررراملفع م اموم حمررذوف حنررر  )لي ررذحب ع رررا شرررردرا( أو 

  م وال سر أي يعل ش ل يف دفق  نامل  يف ش ل لل

(853) 

 َوَحرِِْك ِِباَ َواملُْؤِمنَْي َوُمدهُه َخَراجاً )َشـ(ـَفا َواْعِكْس َفَخْرُج )لَـ(ـُه )ُمـ(ـلَ 

لرايا مفع م حر  أي هبذه السر حبب وبسر حبب املرؤم ني أحبا  فرت  الرراا ومرر ذلرأ 
ه فرررر التحردرررأ وإذا بطلرررت الفرررت  فيصرررري ألفرررا والقررررااب املررررج إب ررر ان الرررراا م ررر
أي يعل خيرر  مرن اممر ام ، احلركة بط  مرها واخلر  واخلرا  واحر كال  م وال  ام 

فالذي ه ا ف   جنع  لأ لريا والذي يف املؤم ني )أا يفسأهلم لريا(وق له واد ع 
فخررر  دعرر  الثرراين يف  رر حبب املررؤم ني )فخرررا  حببررأ لررري( أي اقرررأه هبررن دررامر وحررره 

فقرر  راحب يف ، أي ما دعطيه ا  بحا ه لرري ممرا دعطيره هرؤها ، والقصر عإل  ان 
حريف املؤم ني ثرل  قررار  مرريتا حلمرزب وال سرا   وقصرريتا هبرن درامر ومرر اموم 
وقصر الثاين للباقني وأما مر اموم وقصر الثراين فرل وا أدلرم وقرر م رى معر  مرل 

  ة م ا يبة و  بوأ ه ا  ملاب وه  امللحفة ومي ن به احل

(854) 

 َوَمكهَنِِن َأْظِهْر )َد(لِيًل َوَسكهُنوا َمَع الضهمِِ يف الصُّْدَفْْيِ َعْن ُشْعَبَة اْلَملَ 

 ليل حرام مرن م  ر  أي أظ رره  لريل دلرى أن القررااب املررج عإل عراا هرذا 
مرر  املررثلن  ررا  أ ررل ا ال رر ن اموىل مررن أ رر  الفعرر  والثا يررة  رر ن ال قادررة فلمررا ايت

اإل عرراا واإلظ رراحب وحب ررم يف مصررح  أهرر  م ررة ب رر  ني ويف عررريه ب رر ن واحرررب ف رر  
قررررااب دلرررى م افقرررة لرررن مصرررح  وقرررام الشررريا  لررريل حرررام مرررن ال رررمري يف أظ رررر 

وق لره و ر   ا دعر  املشرادا والررواب  ر   ا ، املرف ع أو امل ص ب أو دلى أ ه مفع م 
ن شرررعبة وويررره اإل ررر ان التخفيررر  هيتمررراع الررررام وفرررم ا الصرررا   قلرررني ذلرررأ دررر
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فمتني كما يف قرااب عريه كما يفة وأفاف شعبة إىل املل وهم امشراف فل ذا يره 
وإه فشررعبة عررري م صرررف كررذا ذكررره الشرريا يف شرررحه وجيرر ز أن د رر ن عررري م صرررف 
 و  دصفه إىل املل ود  ن املرل فادر  و ر   ا دلرى لريرة أكلر ين الرباعيرث في ر ن فيره

وق لرره  رربحا ه )وأ ررروا ، مررن البحررث مررا يف ق لرره يفعرراىل )دمرر ا و ررم ا كثررري مرر  م( 
واملررل لرريع برمررز مرر  شررعبة من الرمررز ه جيتمرر  مرر  مصرررح ، ال  رر ج الررذدن ظلمرر ا( 

ع رره ول  ررره مشرر   مرررن ي رررة مررا بعرررره فرررإن ق لرره كمرررا حقررره حبمررز وه مرررا   مرررن أن 
يرة إه ك  ره أفراف شرعبة إليره ويف ذلرأ د  ن املل م  ما إىل ذلأ حبمزا للقررااب اآليف

  هر وكان مي  ه أن دق م دن شعبة وه وا أدلم

(855) 

ْز ُمَسكِِناً َلَدى َرْدماً ائْـُتوِن َوقـَْبَل اْكِسِر اْلِوالَ   )َكَما َحقُّـ(ـُه َواَهِْ

اهلرراا يف حقرره وفررماه للفرر  الصرررفني أي إ رره دسررتحو يف ام رر  فررمني هررذا 
عط ه أن ابن دامر وابن كثري وأع دمرو قراوا ب م الصا  والرام مع  ظاهر اللف  و 

معا وال اف يف كما حن  اليت يف ق له يفعاىل )و قلمج أف رهتم وأبصراحبهم كمرا   دؤم ر ا 
فما بعرها دلة ملا قبل ا يف امل فعني وال مان دلة اإل  ان وقرأ البراق ن وهرم ، به( 

ت  في مررا وال ررم لريترران واإل رر ان لريررة  فرر  وإررزب وال سررا   وحفررص بفتح مررا فررالف
 لثة واملع  علصرفني  حيتا اعبلني املريففعني املتقابلني وق له وايتز مس  ا أي ا رت 
هبمزب  راك ة يف لفر  حب مرا ا تر ين وقرر لفر  يف  همره بصر حبب القررااب املقصر  ب وكسرر 

كن اكسر مرا وليره الت  دن قبل ا وه  املرا  بق له وقب  اكسر أي وقب  هذا اهلمز السا 
وإرا كسره م ه التقرى مر  اهلمرز السراكن أي اكسرر ذا الر ها ، و   م ه وه  الت  دن 

دقررام وإىل وها وفعلترره دلررى الرر ها أي شرري ا بعررر شرر ا وإىل هررذا هررذا أي ايفصرر  برره 
ودق  يف بعره ال سرا اكسرروا ب رمري اعمر  وه حايرة إليره واإلفررا  أوىل لق لره قبلره 

وابررررأ وز  يف البيترررني البررراقيني وويررره هرررذه القررررااب أ رررا مرررن أيفرررى يفة أي وايترررز ويفة 
يي رر ين بزبررر احلردررر وحررذفت البرراا فتعرررج الفعرر  ف صررمج قررام أبرر  دلرر  ادترر ين أشرربه 
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م رره كلف ررم املع  ررة دلررى دمرر  السررر و  دقبرر  اخلرررا  الررذي ، بق لرره )فررأدي  ين بقرر ب( 
إرررا هرر  مع  ررة دلررى مررا كلف ررم مررن ق لرره بررذل ه لرره فق لرره ا ترر ين الررذي مع رراه يي رر ين 

 فأدي  ين بق ب ب ذكر من له هذه القرااب فقام

(856) 

 ِلُشْعَبَة َوالثهاِن )فَـ(ـَشا )ِصـ(ـْف ِبُْلِفِه َواَل َكْسَر َواْبَدْأ ِفيِهَما اْلَياَء ُمْبِدال

  رر ن اهلمررزب إررزب ودررن شررعبة لررلف، قررام )ا ترر ين أفررر  دليرره( ، الثرراين ق لرره 
ف أ ه يف أحر ال ي ني ا  بني القراايفني يف امل فعني وهذا امل ف  الثاين ليع قبله 
يف  دن وه  اكن عريه فل ذا قام وه كسرر إررا قبلره فتحرة ها قرام واملعر  يف امل فر  
الثررراين كمرررا  ررربو يف اموم واليررراا حمذوفرررة مرررن قطررررا إن كررران مفع لررره وإن كررران قطررررا 

ين بقطررر أفرعرره دليرره فحررذف اموم لرهلررة الثرراين دليرره و  مفعرر م أفررر  فالتقررردر ا ترر  
حيرت  قطرررا املررذك حب إىل عا م رره مفعرر م أفرر  ف ررذا بيرران هررذه القرررااب يف امل فررعني يف 
حررام ال  رر  ب شرررع دبررني اهبتررراا عل لمتررني دلررى يفقررردر ال قرر  قبل ررا فقررام وابرررأ 

يف كر  م فر  يترزب  راك ة بعرر  في ما أي يف امل فعني إببرام الباا من اهلمزيفني من 
 كسر يتزب ال    ف يمج قلب ا ايا كما دفع  يف ا ت بقررن ف ذا مع  ق له

(857) 

 َوِزْد قـَْبَل ََهِْز اْلَوْصِل َواْلَغرْيُ ِفيِهَما بَِقْطِعِهَما َوِلْلِمدِِ َبْدءاً َوَمْوِصلَ 

 سر حبب لريم ن أي قب  هرذه اليراا املبرلرة مرن اهلمرزب السراك ة ز  يترزب ال  ر  امل
ال طررو عليرراا السرراك ة قررام الفررراا قرر م إررزب  رر اب مررن وي ررني د رر ن مثرر  ألررذ  
اخلطاا وألذ  عخلطاا ود  ن دلى يفر  اهلمزب اموىل يف أيفر ين فرإذا  رقطت اموىل 
يتررز  الثا يررة قلرررت هلررذا ويررره رلررر من املقت ررى إلبررررام الثا يررة ألفرررا ايتماد ررا مررر  

 مز  الثا ية وه  مثر  مرا قير  يف قررااب قرال ن درا  الر ىل اموىل فإذا حذفت اموىل ا
يف أحررر الرر ي ني ود بريرر  دلررى هررذا ال يرره إذا ابترررأ  أن يفقيررر اهلمررزب املفت حررة الرريت 
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حذفت ف   أوىل مرن ايرتلب يترزب و ر  وا أدلرم ب برني قررااب عقر  القرراا فقرام 
 مرا أي بقطر  اهلمرزيفني و  والريري دع  عري إرزب وشرعبة في مرا أي يف امل فرعني بقطع

دبررني فتح مررا من فعرر  اممررر ه د رر ن فيرره يتررزب قطرر  إه مفت حررة ب قررام واملررر أي 
أي هرذه قررااب عرييترا ع ال ووا رل ه ، وعملر بعر يتزب القط  وبرأ وم  ل حراهن 

ومعرر  هررذه القرررااب مررن اإلدترراا وهرر  اإلدطرراا فمعرر  ريفرر ين ، خيتلرر  احلررام يف ذلررأ 
 وهرر  حيتمرر  امل اولررة واههترراب وقرراا الرررلي  دلررى أ رره   دررر  اههترراب همت ادرره أدطرر ين

 دن ألذ اخلر  فتعي ت اإلدا ة عمل اولة وحتصي  ام لة وا أدلم

(858) 

َفَد التهْذِكرُي )َشـ(ـاٍف أتََوهالَ   َوطَاَء َفَما اْسطَاُعوا َِلَْمَزَة َشِدُدوا َوَأْن يـَنـْ

أي طاا هذه اللفهة فقيره علفاا من الرذي ، أن ده روه( دردر )فما ا طاد ا 
بعررره علرر او وطرراا م صرر ب م رره مفعرر م شررر وا وام رر  ا ررتطاد ا فقرررااب اعمادررة 

قررام ابررن ماهررر هرر  حب يا م رره ، وحبوي دررن إررزب إ عام ررا يف الطرراا ، لررذف الترراا 
ن خمطرر ا زدررم ارر  بررني  رراك ني وقررام الزيررا  مررن قرررأ إب عرراا الترراا يف الطرراا فلحرر

ذلأ ال ح د ن اخللي  ود  ع و يب ده واي  من قام بق هلم من السرني  راك ة فرإذا 
أ عمرت التراا  راحب  طراا  راك ة وه جيمر  برني  راك ني فرإن قرام اطررح حركرة التراا 

، قلررت إرررا قررام ذلررأ ، من  ررني ا ررتفع    حتررر  قررن ، دلررى السررني فخطررأ أد ررا 
قررام أبرر  يعفررر ال حرراأ ح ررى ، بتحردررأ السررني  م رره ه دتحقررو حمرره اإل عرراا إه

قرام أبر  يعفرر ال حراأ ، أب  دبير أن إزب كان دررعم التراا يف الطراا ودشرر  الطراا 
قررام  رريب ده ، وه دقرررحب أحررر أن د طررو برره من السررني  رراك ة والترراا املرعمررة  رراك ة 

صرر  وقررام اعرر هري يف عب حبوا مررن ارر  بررني السرراك ني يف م فرر  ه د، هررذا حمررام 
فيرره الررتلأ احلركررة ف رر  خمطرر ا كقرررااب إررزب فمررا ا ررطاد ا من  ررني اه ررتفعام ه 

فلرم خيتلفر ا يف إظ راحب ، جي ز حترد  ا ب يه من ال ي ه وأمرا )ومرا ا رتطاد ا لره  قبرا( 
 وأما التذكري يف أن يف فر كلما  حبيب والتأ يث فهاهران وأتوه متييز، التاا في ا 
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(859) 

  َوَريبِِ أبَِْرَبٍع َوَما قَِيَل ِإْن َشاَء اْلُمَضافَاُت َُتَْتلَ َثَلٌث َمعي ُدوِن 

ثرررررل  مبتررررررأ وهررررر  م ررررراف إىل كلمرررررة معررررر  ومرررررا بعرررررر ثرررررل  دطررررر  دليررررره 
أي اليار  امل افة يف ، وامل افا  لرب املبترأ أو ه  مبترأ وثل  لربه مقرا دليه 

م افررر  دردرررر هررذه السررر حبب  تلرر  أي يف شررر  يف هرررذه ال لمررا  وهررر  معررر  ثررل  
مع   ربا فرتح ن حفرص وحرره مرن  وين أوليراا فتح را  فر  وأبر  دمررو  وحبيب  يف 

)بررريب أحرررا ولرر ه إذ -)فعسررى حبيب أن دررؤيفني(-أحببرر  كلمررا  )قرر  حبيب أدلررم بعرررهتم(
)بريب أحرا و  يف ن له ف ة( فت  امحبب  احلرميان وأب  دمرو وق له ومرا قبر  - للت(

ن شراا ا وهر  ) رت رين إن شراا ا  رابرا( فتح را إن شاا أي والذي قبر  ق لره إ
 فرر  وحررره ف ررذه يفسرر  اير  إفررافة وفي ررا  ررب  زوادررر امل تررر أثبت ررا يف ال  رر   فرر  
وأب  دمرو )أن د ردن حبيب مقرب( )فعسى حبيب أن دؤيفني( دلى )أن يفعلمر ( أثبرت ن 

يفرن أ  أقر ( أثبت را  يف ال    أد ا  ف  وأب  دمرو وأثبت ن يف احلالني ابن كثري )إن
يف ال    أب  دمرو وقال ن وأثبت ا يف احلالني ابن كثري )ما ك ا  بغ فاحبيفررا( أثبت را يف 
احلرررالني ابرررن كثرررري ويف ال  ررر   فررر  وأبررر  دمررررو وال سرررا   )فرررل يفسررر لن درررن شررر ا( 
، أثبت ررررا اعميرررر  يف احلررررالني والتلرررر  دررررن ابررررن ذكرررر ان يف حررررذف ا وقلررررت يف ذلررررأ 

)ود رررررين حبيب كررررذا ، يفعلمرررر   بريرررر  وإن يفرررررين يفررررل(  ل يفسرررر لن أن)زوا رررررها  ررررب  فرررر
 ودؤيفي  لريا فصا فت م  ل( امل تري ومن

 سورة مريم
(860) 

 َوَحْرفاً َيِرْث ِِبْْلَْزِم )ُحـ(ـْلٌو )ِر(ضًى َوُقْل َخَلْقُت َخَلْقَنا )َشـ(ـاَع َوْجهاً ُُمَمهلَ 

  دلررى أن د رر ن  ررفة ل ليررا دردررر درررث  ودررر  اعررزا دلررى يرر اب هررمج   والرفرر
أي وليررا واحب  للعلررم وال برر ب ومثلرره فأحب ررله معرر  حب أ دصرررق  دقرررأ أد ررا ععررزا والرفرر  
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وامقرر  دلررى اعررزا يف دررر  ودلررى الرفررر  يف دصرررق  وأاعرر ا دلررى حبفرر  )أ ررزم دلي رررا 
وا رتبعر أبر  دبيرر قررااب اعرزا وقرام الرذي جيرزا دردرر ، ما رب من السرماا يف ر ن ل را( 

شرض أي إ أ إذا وهبت   وليا وحبث  ف ي  خيرب هبذا زكرايا حببه وه  أدلم به م ه ال
وي ابرره أن مررن دطلررمج مررن ام بيرراا ولرررا مررن ا  رربحا ه ه دطلبرره إه  رراحلا ف ررذه 
الصفة مقرحبب ف زا عل حباثرة ب راا دلرى ظراهر احلرام حنر  )ألرر  إىل أير  قردرمج جنرمج 

ا مراداب لف  اممر وإن   يف ن ال حباثة هزمة من ب ويه اعز ،  د يفأ و تب  الر  ( 
وحنرر ه ، اهلبررة ف ررذا أقرر ج مررن اعررزا يف مثرر  )وقرر  لعبررا ي دق لرر ا الرريت هرر  أحسررن( 

وقام أب  دل  أوق  العاا م ق  اخلاص وأحبا  عل   وليا واحب  وق م ال اظم حل  حبفرى 
هرذا قلرت مرن وير ه  لرب ق له وحرفا فإن قلت اخلرب مفر  واملبترأ مث  ف ي  دس  

أحرها أن التقردر ولف  حريف در  ععزا حل  فحذف امل اف وأقيم مقامه والثاين 
التقررردر كرر  واحررر م  مررا حلرر  والثالررث يف زدرر  حلرررفني م زلررة حرررف واحررر ف أ رره قررام 

أو  )وكران يف العرني حرمج قر فر ، ودر  يف امل فعني حل  وأ شر ال حراب دلرى ذلرأ 
والراب  مم ع ق له حل  حبفى لرب دن احلرفني أي هذا ،   بل كحلت به فأ لت( 

ودلررزا مررن ايفصرراف أحررريتا عحررر ال  ررفني ايفصررافه عآللررر مررن ، حلرر  وهررذا حبفررى 
حيث املع  فإن احلل  مرفى واملرفى حل  وجي ز ويه لامع أن د  ن ععزا لرب 

زا في مررا ب قررام حلرر  أي اعرر، حرفررا أي مسررتقران ععررزا كمررا يفقرر م الزدررران علررراحب 
علتاا وب  ن العهمة فهراهر و صرمج وي را ، حل  حبفى وأما )وقر للقتأ من قب ( 

 دلى التمييز ممل  عته

(861) 

ُهَما َوُقْل ِعتيًّا ُصِليًّا َمْع ُجِثيًّا )َشـ(ـَذا )َعـ(ـلَ   َوَضمُّ ُبِكيًّا َكْسُرُه َعنـْ

ثيررا فب يررا أي دررن إررزب وال سررا   ووافق مررا حفررص دلررى كسررر دتيررا و ررليا وي
ويثيررا اعررا ع  ويررا  ودتيررا و ررليا مصرررحبا دررأ و ررلى وأ رر  اعمرر  فعرر م وب يررا 

وقرر  ربقت ، هم ما ايا وجيمج إ عاا واو فعر م في را من ايتمراع واو وايا -و ليا
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فرإذا ا قلبرت ، إحريتا علس  ن م يرمج لرذلأ بعرر قلرمج الر او ايا كقر هلم طيرا وليرا 
، ن ايا  اك ة قبل ا فمة عري م ي   يف اللرية واو فع م ايا ويمج كسر ما قبل ا م

فصاحب ب يا و ليا دلى لف  قرااب اعمادة ومن كسر الياا والصا  فلليفباع وأما دتيا 
ويثيا فلم ما واو وقر حبف  ا أن يف ير واو متطرفة بعر متحر  و  د هروا إىل ح ز 

عر م فا قلبرت ايا فلرزا واو فع م ففعل ا فيه ما فعل ا يف حنر  أ م كسرروا مرا قبر  واو ف
 ،قلمج ال او الثا ية ايا ب اإل عاا فصاحب دتيا ويثيا ومن كسرر العرني واعريم فلليفبراع 

وهذا الص ي  يف الريالمج وايمج فيمرا كران اعرا حنر  يثيرا وعرري هزا يف املصرا حب حنر  
م والتاحب أب  دبيرر قررااب ال رم وقرا، دتيا في  ز دت ا كق له يفعاىل )ودت ا دت ا كبريا( 

هرر  أفصرر  اللريتررني وأفخم ررا ويفقررردر البيررت كسررر دتيررا ومررا بعررره دلررى شررذا أي ذو 
شذا دام قام وقر يفقرا مع  شرذا درل يف م افر  وأن معر  الشرذا الطيرمج أو  قيرة 

 ال فع

(862) 

 ـلَ ـ(َوََهُْز َأَهْب ِِبْلَيا )َجـ(ـرى )ُحـ(ـْلَو )بَـ(ـْحرِِه ِبُْلٍف َوِنْسًيا فـَْتُحُه )فَـ(ـاِئٌز )عُ 

فرراهلمز للمررت لم واليرراا للرررب يفعرراىل أو لر رر له ، دردررر )مهررمج لررأ علمررا زكيررا( 
وإرا ياز  سبة اهلبة إىل الر  م   اا كان عهلمزب أو الباا ل   ه أحب   لذلأ وجير ز 
أن يف  ن الباا بره من اهلمزب م را يترزب مفت حرة بعرر م سر حب فقيراأ يفيف را قلب را 

عر  القررراايفني ولفه مرا من اهلمررزب املخففرة كافققررة وقرر كتبررت ايا حنر  لر ل فيتفررو م
يف املصررح  عملرر  وق لرره يرررج حلرر  لررره دبرراحبب حسرر ة والبرراا مررن أهررمج مفت حررة 
ول  رره أ عم ررا يف عا عليرراا ملررا التقررا املررثلن كمررا درررعم أبرر  دمرررو لررذهمج بسررمع م 

لفررت  وال سررر واحررر وهررذا أوىل مررن إلرره دلررى أ رره أ رر ن املتحررر  لل ررروحبب و سرريا ع
وه  الشر ا احلقرري د سرى وقير  مرا أعفر  مرن شر ا حقرري وقير  مرا إذا ذكرر   دطلرو 

 وال   متقاحبب املع  ودل متييز
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(863) 

ْهَر )َعـ(ـْن )َشـ(ـذًا َوَخفه َتَسـاَقْط )فَـ(ــاِصًل  َوِمْن ََتْتَـَها اْكِسْر َواْخِفِض )ا(لده
 فـَُتُحمِِلَ 

أي أكسر امليم والفه التراا أي   اهرا امل لر   مرن ،  ا( دردر )ف ا اها من حتت
حتت ررا والقرررااب املرررج علفررت  وال صررمج أي   اهررا الررذي حتت ررا و صررمج الرررهر دلررى 

وق له دن شرذا أي درن ذي شرذا ، الهرف كق له )إذا ما أحب   الرهر يفقرأ فا تعذ( 
يفسراقن بتشرردر  ويف لف  يفساقن قرار  كثرريب املشر  حب م  را يف طردقرة ال راظم ثرل 

السني وام   دتساقن فأ عمت التراا الثا يرة يف السرني هرذه قررااب اعمير  عرري إرزب 
وأمرررا إرررزب فحرررذف التررراا فخففرررت السرررني وقررررااب حفرررص يف البيرررت اآلة ، وحفرررص 

وقر م ال راظم ولرر  يفسراقن يفسرراقن فادر  لرر  وفا رل حررام مرن يفسرراقن دعر  أ رره 
  فيه وه  هزي وهذا ق م املررب  يف مرا ح راه فص  بني املفع م وه  حبطبا وبني العام

الزيا  وعريه د ه وهلذا قام فتحمل أي حتمله ال ح د ن د ه أو حتمل ا ذلأ وي زوه 
خلفته يف الفص  وقام الزخمشري حبطبا متييز أو مفع م دلى حسمج القررااب دعر  دلرى 

وقرام أبر   ب قرام ودرن املررب  ير از ا تصرابه هبرزي ولريع برذا ، قرااب حفص وحن هرا 
دلرر  فادرر  يفسرراقن ال خلررة أو يررذد ا ب حررذف امل رراف فأ رر ر الفعرر  إىل ال خلررة 
ود  ن  ق ض الرطمج من اعذع أ ه هلا وحبطبا م ص ب دلى أ ه مفع م به وجير ز أن 
د  ن فاد  يفساقن  رب ال خلة وحبطبا حام وإن   جير للثمرب ذكر فلف  ال خلرة دررم 

ألقررى بيررره قررام وجير ز أن د رر ن املعرر  وهررزي إليررأ  دلي را والبرراا يف  ررذع زا رررب مثر 
هبرررز يرررذع ال خلرررة حبطبرررا أي إذا هرررزز  اعرررذع هرررزز  هبرررزه حبطبرررا فرررإذا هرررزز  الرطرررمج 
 قن قلت دع  هزي إليأ حبطبا بسبمج هز  لل ذع وهذا يفقردر املعر  الرذي ذهرمج 

 إليه املرب  وا أدلم

(864) 
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  رَْفِع قـَْوِل اَْلَقِِ َنْصُب )نَـ(ـٍد )َكـ(ـلَ َوِِبلضهمِِ َوالتهْخِفيِف َحْفُصُهْم َويف 

أي فرررم اليررراا ولفررر  السررررني وكسرررر القررراف أي يفسرررراقن ال خلرررة حبطبرررا فرطبررررا 
، مفع م به و صمج ق م احلو دلى أ ره مصررحب مؤكرر لق لره )ذلرأ ديسرى ابرن مررو( 

أي قلت قر م الصررق أي قر ه  ررقا حقرا وقير  هر   صرمج دلرى املررح واحلرو ا رم 
 والرف  دلى يفقرردر هر  قر م احلرو أي ديسرى كلمرة ا أو هرذا ال رلا قر م ا يفعاىل

احلو أي الصرق أو كلا ا الذي ه  احلو املبني وق لره  صرمج  رر أي قراحبيا هرذه 
 دقام فلن  ر أي ي ا  وكل حف  وحر ،  فته 

(865) 

 ُمـ(ـِفَْي ُوصهلَ وََكْسُر َوَأنه للَا )َذ(اٍك وَأْخرَبوا ِبُْلٍف ِإَذا َما ُمتُّ )

والفرررت  دلرررى ، ال سرررر دلرررى اه رررت  اف أو دطررر  دلرررى ق لررره )إين دبرررر ا( 
، أو دط  دلى )وأو اين علصلب والزكاب( ، يفقردر ومن )ا حبيب وحبب م فادبروه( 

وق لرررره )ذلررررأ ديسررررى ابررررن مرررررو( إىل ق لرررره )كررررن ، وعن )ا حبيب وحبب ررررم فادبررررروه( 
ذا  مررن ذكررا الطيررمج دررذك ا إذا فاحررت حبحيرره أي ويرره في رر ن( كررلا معرر   وق لرره 

ال سررر بررني ظرراهر وألررربوا دعرر  الرررواب علررتلف بيرر  م دررن ابررن ذكرر ان ومرر فني ارر  
م ف وو ل ا  وا   يتا حاهن من فادر  ألرربوا دردرر ق لره يفعراىل )أاذا مرا مرت 

دلرى  قرااب اعمادة عه تف اا الذي دقام دلرى ويره اإل  راحب وهرم، لس ف ألر ( 
أ ررر هلم يف ذلرررأ فيمرررا دتعلرررو بتحقيرررو هلمرررزب الثا يرررة ويفسررر لي ا وإ لرررام املررر  برررني 

وحبوج دن ابن ذك ان حذف يتزب اإل  احب وه  مرا فة يف املع  وله  ها ر ، اهلمزيفني 
ومث  هذا دعرب د ه عإللباحب م ه دلى لف  اخلرب افه وجي ز أن د  ن ح ادة م ره 

قام لس ف وليع   ف  أتكير عل سبة إىل حام هرذا  للف  الذي قي  له بعي ه كما
امل  ر وإرا كأ ه قي  له لسر ف يرر  حيرا إذا مرا مرت  فح رى هرذا اللفر  م  ررا لره 
وقررر يفقرررا يفقررردر أن فررر املبرراحب د ررر ال رراظم اه ررتف اا يف  رر حبب امدررراف والردررر 
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 وا أدلم

(866) 

هِ  ي َخِفيفاً )ُر(ْض َمَقاماً ِبَضمِِ  )َد(اَن رءاي اْبِدْل ُمْدِغماً )بَـ(ـاِسطًا )ُمـ(ـلَ  َونـَُنجِِ

ذكر يف هذا البيت ثلثة أحرف      مقاما حب ياا و     مفع م حب  ولفيفا 
حررام م رره ومقامررا مبترررأ وحب يررا مفعرر م أبرررم وفررت  الت رر دن مررن حب يررا إبلقرراا حركررة يتررزب 

و ربو يففسرري  أبرم دليه ومرعما ع طا حاهن من فاد  أبرم ومرل مفعر م ع رطا
وقرر  ربو ذكرر ذلرأ يف ، مل والتخفي  والتشردر يف )ب      الذي ايفق ا( لريتان 

م اف  واملقاا عل رم اإلقامرة وم فرع ا وعلفرت  القيراا أو م فرعه واخلرلف يف هرذه 
و ررررريأة اخلررررلف يف الرررررذي ، السرررر حبب يف ق لررررره يفعرررراىل )لرررررري مقامررررا وأحسرررررن  ررررراي( 

يف فررم الررذي يف رلررر الفرقرران وأمررا حب يررا يف ق لرره وه لررلف ، عمحررزاب والرررلان 
فأبررم قرال ن وابرن ذكر ان يترزب ايا لسر   ه وكسرر مرا قبلره  ، )هم أحسن أ   وحب يرا( 

كما دفعر  إرزب يف ال قر  فرالتقى اي رن فرأ عم اموىل يف الثا يرة وهر  أحرر الر ي ني 
 هررا إىل حلمزب وقر  بو يف يي  ما يف عب وق  إرزب وفرع  م ر  ويره اإل عراا 

إذا لفرررر  يتزهررررا يف ال قرررر  -حب يررررا-أن أ رررر  البرررراا اهلمررررزب وكمررررا أن إررررزب ه درررررعم
ووايمج يف عرري ذلرأ إ عراا الر او السراك ة قبر  اليراا ومي رن الفررق عن التقراا املثلرني 
أثق  من التقاا واو وايا دلرى أ ره قرر قير  يف قررااب مرن   د مرز وأ عرم إ را مرن الرري 

ه أثررر ال عمررة فررل د رر ن يف ال لمررة إبرررام ولررذلأ امت رر  وهرر  دسررتعاحب ملررن ظ ررر دليرر
 الس    من إبرام يتزها وقر يفقرا وا أدلم

(867) 

 َوُوْلَدا ِِباَ َوالزُّْخُرِف اْضُمْم َوَسكَِِنْن )ِشـ(ـفَاًء َويف نُوٍح )َشـ(ـفاَ َحقُُّه َوالَ 

)أن  درر ا -()وقررال ا ايررذ الرررإن ولرررا-ه ررا أحببعررة م افرر  )مويفررني مرراه وولرررا(
ويف الزلرف )ق  إن كران للررإن ، )وما د بري  للرإن أن دتخذ ولرا( -للرإن ولرا(
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أي فررم الرر او و رر ن الررلا حلمررزب وال سررا   والبرراق ن بفتح مررا ويتررا لريترران ، ولررر( 
حن  العرب والعررب والع رم والع رم وقير  ولررا عل رم ار  ولرر علفرت  كأ رر وأ رر 

حلمزب وال سا   دلى فم الذي يف   ح وه  )وايفبع ا من  ووافو ابن كثري وأب  دمرو
وق لره و ر  ا أ لر   ر ن التأكيرر اخلفيفرة يف فعر  اممرر وجير ز  ،   دز ه ماله وولره( 

كتابت ا عمل  ادتباحبا لالة ال ق  دلي ا فإ ا عمل  وشفا حام أي ذا شفاا ووه 
أو ه  مفعر م شرفاكما يفقر م ، يف رلر البيت علفت  وه  متييز أو حام أي ذا وها 

قلت ، شفى ا فل  أي شفى احلو وها وذكر الشيا أن وه ه  ا علفت  وال سر 
ال سررر بعيررر فإ رره  رريأة بعررر بيررت واحررر  حررل  ررف ه  وه عل سررر فررل حايررة إىل 

 يف راحب القافية دلى قرب من عري فروحبب

(868) 

 ضاَ َوطَا يـَتَـَفطهْرَن اْكِسُروا َغرْيَ أَثـَْقلَ َوِفيهاَ َويف الشُّورى َيَكاُد )َأ(َتى )ِر(

يف السر حبيفني أمريترا ظراهر  ربقت أمثالره -د را  السرم ا -التذكري والتأ يرث يف
من أت يررررث السررررم ا  عررررري ، أي أيفررررى التررررذكري ذا حبفررررى أي مرفرررريا ، وحبفررررا حررررام 

اا وق له عري أثقل حام مرن الطر، حقيق  وطا دتفطرن مفع م اكسروا وقصره فروحبب 
 ب ذكر متاا يفقيير القرااب فقام، أي عري مشر  أثق   ع  ثقيل 

(869) 

َويف التهاِء نُـون َسـاِكٌن )َحـ(ــجه )ِفـ(ــي َصفـ)ــا( )َكـ(ــَماٍل َويف الشُّـورى )َحـ(ــَل 
 )َصـ(ـْفُوُه َوالَ 

أي ويف م ف  التاا   ن  اكن فيصري د فطرن م احبع ا فطرر والقررااب املررج 
فطر وا فطر ويففطر مطاودا فطريفه فطّريفره وكليترا  عر  شرققته ويف التشرردر م احبع يف

معرررر  الت ردررررر والت ثررررري واملبالريررررة وأكثررررر مررررا يررررااين القررررررن خمففررررا حنرررر  )إذا السررررماا 
ول رررن ه رررا املقصررر   ، )فررراطر السرررم ا  وامحب ( -)السرررماا م فطرررر بررره(-ا فطرررر (
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كثرررر دلرررى التشرررردر يف الشررر حبج   ف ا رررمج التشرررردر وام، يفعهررريم أمرررر قررر هلم وهت دلررره 
خيف  عري أيب ب ر وأيب دمرو ووه يف رلر البيت عل سر ومع اه املتابعة وهر  متييرز 

ل رن ه دسرتقيم ه را أن د ر ن مفعر ه بره ، أو حام كما  بو يف ق له شفا حقه وه 
من حررل فعرر  هزا مررلف شررفا يف ذلررأ البيررت و ررفا يف ق لرره  ررفا كمررام ممرررو  

  اظم فروحبب وا أدلموقصره ال

(870) 

 َورَاءي َواْجَعْل يل َوِإِِنِ ِكَلَُهاَ َوَريبِِ َوآََتِن ُمَضافَاَُتَا اْلُوال

فتح را ابرن كثرري وحرره )ايعر  ، في ا  ت اياا  إفرافة )مرن وحبا ر  وكا رت( 
)إين ألاف أن ميسأ دذاب( -فتح ا  ف  وأب  دمرو)إين أد ذ علرإن(،   ردة( 

فتح رررا  فررر  وأبررر  دمررررو ، ا احلرميررران وأبررر  دمرررر ) أ رررتريفر لرررأ حبيب إ ررره( فتح مررر، 
 رر   ا إررزب وحررره وق لرره م ررافاهتا لرررب ق لرره  وحبااي ومررا بعررره ، )ركين ال ترراب( 

والرر ها ارر  ال ليرراا وال ليرراا أت يررث اموىل أي الرر ه عل رربن واحلفرر  ومعرفررة اخللرر  
 في ا وا أدلم

 سورة طه
(871) 

 فَاْضُمْم َكْسَرهاَ َأْهِلِه اْمُكُثوا َمعاً َوافْـَتُحوا ِإِِنِ َأاَن )َد(اِئماً )ُحـ(ـلَ َِلَْمَزَة 

قصرر لفر  هرا فرروحبب وق لره معرا أي ه را ويف القصرص وقرر يفقررا أن ال رم هر  
، ام   يف هاا ال  ادرة وإررا ال سرر مير  كسرر مرا قبل را وأمرا فرت  )إين أ  حببرأ( 

ذا وال سررر ه ررا أوىل ودليرره امكثررر لق لرره اي م  ررى فعلررى يفقررردر   رر  ي م  ررى  ب رر
)اي مررو إن -فصرح بلف  ال راا ف ان ال سر بعره وافحا حن  )اي زكراي إ   بشر (

)أن ا دبشررر  -ولرريع مثرر  الررذي يف رم دمررران )ف ا يفرره املل  ررة(، ا ا ررطفا ( 
دلرر  مررن كسررر فلرريع ب لفرر  ال ررراا فررأم ن يفقررردر ف ا يفرره ب ررذا قررام أبرر  ، بيحررا( 



 -660- 

فال سررر أشرربه  ررا ، فررلن ال ررلا ح ادررة كأ رره  رر  ي فقيرر  )اي م  ررى إين أ  حببررأ( 
، وق لره )وأ  ال يفرأ( ، بعره مما ه  ح ادة وذلأ ق له )إ   أ  ا ه إلره إه أ ( 
كذلأ أد ا وق م ال اظم ،  ف ذه كل ا ح ادة فامشبه أن د  ن ق له )إين أ  حببأ( 

وحل متييز أي  ا ما حله أو حام مرن فادر   ا مرا ، فع م افتح ا  ا ما حام من م
 أي  ا ما ذا حل وجي ز أن د  ن  ا ما  عت مصرحب أي فتحا  ا ما وا أدلم، 

(872) 

 َونـُوِِْن ِِبا َوالنهاِزَعاِت ُطًوى )َذ(َكا َويف اْخَْتُْتَك اْخَْتْاَنَك )فَـ(ـاَز َوثـَقهلَ 

 د ه ظاهر م ه ا م وا  وه  مذكر مصرروف ومرن   ط ج مفع م   ن وويه يف 
د   ه   دصرفه يعله ا ا لبقعرة أو محب  أو هر  معرروم درن طراو يفقرردرا كعمرر درن 

والتررراحب أبررر  دبيرررر  ررررفه وقرررام د برررت ممرررن أيررررج  ررربا ويفرررر  إيرررراا طررر ج ، درررامر 
وذلرررأ أثقررر  مرررن هرررذا وقررررأ إرررزب وحرررره  وأ  الررر     ب رررمري اعمررر  يف ال لمترررني 

لتعهيم والباق ن  وأ  ال يفأ  ب مري املت لم املفر  ومفعر م ق لره وثقرل أوم البيرت ل
 اآلة أي شر  لف  وأ 

(873) 

 َوَأاَن َوَشاٍم َقْطُع َاْشُدْد َوُضمه يف ابِْتَدا َغرْيِِه واْضُمْم َوَأْشرِْكُه )َكـ(ـْلَكلَ 

زب مفت حرة يعلره فعرل أي وقرااب ابن دامر قط  يتزب  اشرر  بره أزحبي  قررأه هبمر
أي أشرر  ، م احبدا مزوما دلى ي اب الرداا يف ق له )وايع    وزدرا مرن أهلر ( 

أ  ولرررزا فرررت  اهلمرررزب م رررا يترررزب مرررت لم مرررن فعررر  ثلثررر  كق لرررأ أفررررب أ  وألرررر  
وأذهرمج وقرررااب البرراقني دلررى الرررداا ويتزيفره يتررزب و رر  م ررم مة إذا ابتررريا عل لمررة 

مة  ا قبل ا  رقطت م ره أمرر مرن فعر  ثلثر  كمرا يفقر م اي فمت وإذا و لت ال ل
ف رذا معر  ق لره وفرم يف ابترراا عرريه أي فرم اهلمرزب وابرن درامر ، زدر الر  وا لر  

دفتح ا و ل ووقفا م ا يترزب قطر  وأمرا  وأشرركه يف أمرري  فرالقرااب فيره كمرا م رى 
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مرررت لم إه أن فعل رررا مرررن حيرررث املعررر  علعطررر  دليررره فررراهلمزب يف قررررااب ابرررن درررامر لل
حبعدرر  فلررزا فررم اهلمررزب كمررا لررزا وأحسررن أي أشررر  أ  برره أزحبي وأشررركه أ  أد ررا يف 
أمري وقرااب اعمادرة دلرى أ ره  دراا معطر ف دلرى اشرر  طلرمج مرن ا  ربحا ه أن 
دشررر برره أزحبه وأن دشررركه يف أمررره ولفرر  اممررر مررن الرعدرر  بفررت  اهلمررزب وقطع ررا حنرر  

قررررام أبرررر  دلرررر  ال يرررره الرررررداا  ون اإللبرررراحب من ذلررررأ ، يرررره أكرررررا زدرررررا وأحسررررن إل
ف مرا أن ، معط ف دلى ما يفقرمه من ق له )حبب اشرح    رحبي ودسر   أمرري( 

ذلررأ كلرره  درراا ف ررذلأ مررا دطرر  دليرره فأمررا اإلشرررا  فيبعررر فيرره احلمرر  دلررى عررري 
ع  أمره شأ ه الرداا من اإلشرا  يف ال ب ب ه د  ن إه من ا يفعاىل الل م إه أن جي

، الذي ه  عري ال ب ب وإرا د بري  أن يف  ن ال ب ب لق له )فأحب رله معر  حب اا دصررق ( 
وق لرره )كرر   سرربحأ( كرراع اب بعررر هررذه امشررياا الرريت  ررأهلا فأمررا أشررر  برره أزحبي 

وق م ال اظم كل ل برم من ق له وأشركه بررم الربعه ، فحمله دلى اإللباحب أ    
 أي افمم  رحبه وه  اهلمزبمن ال   وال ل   الصرحب 

(874) 

ــْتٍح َوَســاِكٍن ِمَهــاداً )ثَـ(ـــوى واْضــُمْم ِســوًى )ِفـ(ـــي  مــَع الزُّْخــُرِف اْقُصــْر بـَْعــَد فـَ
 )نَـ(ـٍد )َكـ(ـلَ 

أي اقصرررر م رررا ا بعرررر فرررت  ميمررره وإ ررر ان ها ررره فيصرررري م ررررا ه رررا ويف  ررر حبب 
دم دتساال ن )أ   وه للف يف اليت يف، الزلرف )الذي يع  ل م امحب  م ا ا( 

وامل ا  الش ا املم ر   ا املفعر م ، لتشاك  الف ا   وامل ر ، جنع  امحب  م ا ا( 
عملصرحب كق له يف الرحبهم فرب اممري أي م روبه وم ه يفسمية امل ت ب كتاع وفع  

قرررام أبررر  دلررر  امل رررر ، وفعرررام كليترررا مصررررحب وم ررره م رررر الصرررت والفررررا  والبسررراض 
)وا - رررا  كرررالفرا  يف ق لررره )الرررذي يعررر  ل رررم امحب  فراشرررا(مصررررحب كرررالفر  وامل

ويترا ا رم مرا دفرر  ودبسرن قرام وجير ز أن د ر ن امل رر ، يع  ل م امحب  بسراطا( 
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ا تعم  ا تعمام ام اا ف م  كما جيم  فع  دلى فعام وجي ز أن د  ن املع  ذا 
مم  رر ج  دعرر  ب قررام ال رراظم  وافرر، م ررر في رر ن يف املعرر  كقرر م مررن قررام مبررا ا 

قرام أبر  ، م ا    ج أي دره ه د  ن أحر الفرردقني فيره أحبير  حراه مرن اآللرر 
دبير د م أوله ود سر مث  ط ج وط ج قام أب  دل    ج فع  من التس دة ف ان 
املعرر  م ررا  يفسررت ي مسررافته دلررى الفررردقني وهررذا ب رراا دقرر  يف الصررفا  ومثلرره قرر ا 

أكثر وق له يف  رر كرل أي يف قررااب ير ا  حفهره فأما فع  ف   يف الصفا  ، درج 
وحر ه من الطعن أو يف م ان  رر ذي كرلا أي كا  را يف لصرمج دشرري إىل مرا قالره 
أب  دل  إن ال م أكثر يف مث  هذا ال زن يف الصفا  مرن ال سرر والتراحب أبر  دبيرر 

فرررا قرررااب ال سررر قررام م ررا أفشررى اللريتررني ب بررني قرررااب البرراقني من ال سررر لرريع 
 لل م فقام

(875) 

 َوُيْكَسُر َِبِقيِهْم َوِفيِه َويف ُسدًى ُِمَاُل ُوُقوٍف يف اأَلُصوِل أتََصهلَ 

ممرررام  عررر  إمالرررة يف هرررذدن اللفهرررني   ررر ج و ررررج  إمالرررة يف ال قررر  لرررزوام 
الت  دن املا   من إمالت ما و ل ب قام يف ام  م أت   أي أت ر  ذلرأ ويفبرني يف 

ن أبررر اب ام ررر م املقرمرررة قبررر  السررر حب يف ق لررره   ررر ج و ررررج  يف عب اإلمالرررة مررر
ال قررر  دررر  م أي درررن  رررحبة أمال يترررا إمالرررة حم رررة وأبررر  دمررررو ووحب  دقرر مرررا برررني 
اللفهررني كريرييتررا مررن حباوأ اآلي وإرررا ذكررر ذلررأ ه ررا  ردرررا للع ررر  ررا يفقرررا وزاي ب 

حلمرزب وأيب ب رر فقرام بيان وأتكيرا لذلأ ل ل دهن أن فم السني ما   مرن اإلمالرة 
أمر اإلمالة دلى ما  بو   اا يف ذلأ مرن كسرر السرني وهر  ال سرا   ومرن فرم ا 

 وه  إزب وأب  ب ر وا أدلم

(876) 

 فـَُيْسِحَتكْم َضمٌّ وََكْسٌر )ِصَحابُـ(ـُهْم َوََتِْفيُف قَالوا ِإنه )َعـ(ـاِلُمُه )َد(الَ 
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فادرر  املصرررحب كأ رره قررام فررمه أي ذو فررم يف اليرراا وكسررر يف احلرراا و ررحاهبم 
وكسره  رحاهبم فقررااهتم مرن أ رحت وفرت  عرريهم اليراا واحلراا فقررااهتم مرن  رحت 
ويتا لريتان دقام  حته وأ رحته إذا ا تأ رله ولفر  حفرص وابرن كثرري إن مرن ق لره 
 بحا ه  قال ا إن هذان لساحران  وهذه قرااب وافحة ييرب عري حم يرة إىل يف لر  

عرررها من إن إذا لففررت يرراز أن ه يفعمرر  ال صررمج يف اه ررم يف أتودرر  حبفرر  هررذان ب
ودريففر  مرا بعررها دلرى اهبترراا ، )إن ك   فع ملرا دلي را( ، حن  )وإن ك  ملا اي ( 

واخلرررب والررلا يف اخلرررب هرر  الفاحبقررة بررني املخففررة مررن الثقيلررة وبررني ال افيررة هررذه دبرراحبب 
)وإن  ، أ ملرررن ال ررراذبني( البصرررردني يف كررر  مرررا يررراا مرررن هرررذا القبيررر  حنررر  )وإن  ط ررر

أي مرا ، وال  فير ن دق لر ن إن  فيرة والرلا  عر  إه ، ك ت مرن قبلره ملرن الريرافلني( 
هررررذان إه  رررراحران وكررررذلأ البرررر اق  فعررررا  هررررذه القرررررااب  ه أي ألررررر   لرررر ه مرررر ج 
فا رر اح لرراطره حلصرر م عرفرره ومترراا أمررره قررام الزيررا  حبوج دررن اخلليرر   إن هررذان 

فيرر  قررام واإلارراع أ رره   د ررن أحررر عل حرر  أدلررم مررن اخلليرر  )إن لسرراحران  علتخ
 علتخفي  قام واإلااع أ ه   د ن أحر عل ح  أدلم من اخللي ، هذان لساحران( 

(877) 

 َوهَذْيِن يف هَذاِن )َحـ(ـجه َوثِْقُلُه )َد(انَ فَامْجَُعوا ِصُل َوافْـَتِح اْلِميَم )ُحـ(ـوهالَ 

إن هذدن  ب صمج  هرذدن  م ره ا رم إن ف رذه قررااب يليرة أي وقرأ أب  دمرو  
أد ررا فل ررذا قررام حرر  أي علررمج يف ح ترره لررذلأ ب قررام وثقلرره    أي أن ابررن كثررري 
شر  ال  ن من هذان وهرذا قرر يفقررا ذكرره يف ال سراا وإررا أدرا  ذكرره  ردررا للع رر 

أيب دمررو وابرن  به ويفذكريا  ا لعله  سى كما قل را يف   ر ج و ررج  وأمرا قررااب عرري 
قررام أبرر  دبيررر وحبأدت ررا أ  يف الررذي دقررام ، كثررري وحفررص فبتشررردر إن وهررذان علرر  

لرريع في ررا ألرر  وه رررذا -هرررذان-إ رره اإلمرراا مصررح  دثمرران برررن دفرران هبررذا اخلررن
حبأدررررت حبفرررر  اهث ررررني يف ايرررر  ذلررررأ املصررررح  إب ررررقاض املرررر  فررررإذا كتبرررر ا ال صررررمج 

فل ررررذا قر ررررت عملرررر  إيفبادررررا للر ررررم  قلررررت، واخلفرررره كتب يتررررا عليرررراا وه دسررررقط  ا 
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والتاحبهررا أبرر  دبيررر وقررام ه جيرر ز محررر مفاحبقررة ال ترراب ومررا ايتمعررت دليرره اممرررة 
م رررا لرررلف املصرررح  وكلمرررا ، أمرررا قررررااب أيب دمررررو فرررل أييزهرررا ، وقرررام الزيرررا  

ويررر  إىل م افقررة املصررح   رربيل   أيررز خمالفترره من ايفبادرره  رر ة ومررا دليرره أكثررر 
 رر  أ تحسررن إن هررذان بتخفيرر  إن وفيرره إمامرران دا ررم واخلليرر  وم افقررة القررراا ول

دروج د ه أ ه قرأ )ما هرذان إه  راحران( ويف حبوادرة ، أيب يف املع  وإن لالفه اللف  
م ررره مرررذهمج ،   إن ذان إه  ررراحران  قرررام ودستحسرررن أد رررا )إن هرررذا لسررراحران( 

  اللرية وقر كثر التلف م يف قام وهذا حرف مش   دلى أه، أكثر القراا وبه دقرأ 
أحرريتا أن د ر ن ، قلت مراحب امق ام امل ق لة د  م يف ذلأ دلى وي ني ، يففسريه 

هذان ا ا من واآللر أن د  ن مبترأ فإن كان ا ا من فل دت يه إه دلى أ ه لريرة 
لررربعه العررررب دق لررر ن هرررذان يف الرفررر  وال صرررمج واعرررر كمرررا دلفهررر ن لسرررا ر ام ررراا 

وكررذا مررا مع رراه التث يررة حنرر  كررل إذا أفرري  إىل الهرراهر ، كعصررى وم  ررى ،  حبب املقصرر  
قررام الزيررا  ح ررى أبرر  دبيررر ، ايففاقررا مررن الفصررحاا وإىل ال ررمري يف بعرره اللريررا  

دررن أيب اخلطرراب وهرر  حبأأ مررن حبل رراا الرررواب إ ررا لريررة ك ا ررة جيعلرر ن ألرر  اهث ررني يف 
كين الزدرررران وحبأدرررت الزدرررران دق لررر ن ر، الرفررر  وال صرررمج واخلفررره دلرررى لفررر  واحرررر 

ومرحب  علزدران ودق ل ن فربته من أذ ه ومن دش ي مر  احلقران قرام وكرذلأ حبوج 
أه  ال  فة أ ا لرية ب  احلاحب  ابن كعمج وقام أب  دبير كان ال سا   حي ر  هرذه 

وقرررام الفرررراا ، اللريرررة درررن بررر  احلررراحب  برررن كعرررمج وليرررثم وزبيرررر وأهررر  يفلرررأ ال احيرررة 
 )فراطرق اطرراق الشر اع ولر  يفررج، ن ام رر درن بعره بر  احلراحب  أ شرين حبي  م

، قام وح ى د ه أد را هرذا لرن دررا ألر  أدرفره ، مساعا ل اعه الش اع لصمما( 
قررام أبرر  يعفررر ال حرراأ هررذا ال يرره مررن أحسررن مررا إلررت دليرره اآلدررة إذ كا ررت هررذه 

ر ام صرراحبي اللريررة معروفررة قررر ح اهررا مررن دريف رر  دلمرره و رررقه وأما ترره مرر  م أبرر  زدرر
وه  الذي دقام إذا قام  يب ده حرث  من أثو به فإرا دع يه وأب  اخلطاب املفرن 
وه  حب يع من حبل اا أه  اللرية حبوج د ه  يب ده وعريه وقام عريه ه  لرية ب  الع رب 
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ومرررا  ودررذحبب وبع رر م دفررر مررن اليرراا مطلقررا يف التث يررة وام رراا السررتة ، وبرر  اهل رريم 
)إن ، طاحبوا دلى هن فطر دلها(  )أي قل ص حباكمج يفراها، الرايز ودلى وا  قام 
، قررام هرر  بررز احلرراحبث  أ شررره ال سررا   ، قررر بلريررا يف اجملررر عادتاهررا(  أعهررا وأع أعهررا

مع رراه وإىل م فرر  هررايبا ،  دترره إىل هررايب الرر اب دقرريم(  )يفررزو  م ررا بررني أذ ه فررربة
 و رفه ع ره دقريم أي ه مسر ن لره بعرره ال اب أي يفرابه مث  اهلبراا دردرر بره القررب ب

قرام ، وقام أب  حاال ، ما أمريتا يفرمن ألطبان(  )كأن  رد   عه إذا، وأ شر عريه 
أب  زدر  عت من العرب من دقلرمج كر  ايا د فرت  مرا قبل را ألفرا فيقر م ي رت إه  
 و لمت دل  قلت فإذا ثبتت هذه اللرية فقر وي  ا ال حاب ب ي ه م  را مرا دشرم 
ايرر  م افرر  التث يررة وم  ررا مررا خيررتص ع ررم اإلشرراحبب قيرر  شررب ت ألرر  التث يررة علرر  
دفعررلن فلررم يفريررري وقيرر  من املرر  حرررف اإلدررراب د ررر  رريب ده وحرررف اإلدررراب ه 
دتريررري وقيرر  املرر  يف هررذان هرر  ألرر  هررذا وألرر  التث يررة حررذفت هلتقرراا السرراك ني 

دلرى هرذه الصرفة كمرا قرال ا يف امل رمر وقي  يعل ا هذان لفها م ف دا للتث ية مب يرا 
أ تما ويتا من أ اا اإلشاحبب أ اا مب يا  كامل مرا  فلم يفعررب يفث يت مرا وقير  فرروا 
مررن ثقرر  اليرراا إىل لفررة املرر  ملررا   د ررن ه ررا دلررى حقيقررة التث يررة برررلي  أ رره   دقرر  

ت بررلا وقررام الفررراا املرر  مررن هررذا  دامررة وليسرر، ذاين كمررا دقررام حبحيرران وحبليرران 
فعرر  فلمررا ث يترره ز   دلي ررا  رر   ب يفركررت املرر   بتررة دلررى حاهلررا ه يفررزوم يف كرر  
حررام كمررا قالررت العرررب الررذي ب زا وا  رر   يفرررم دلررى اعمرر  فقررال ا الررذدن يف حبفع ررم 
و صب م ولف  م كذا يفرك ا هذان يف حبفعه و صربه ولف ره قلرت وإررا اكتفر ا عل ر ن 

ف إلفررررافة وملررررا كا ررررت ال رررر ن حتررررذف مررررن عرييتررررا يف هررررذدن ال ررررربني م ررررا ه حتررررذ
قررام وك ا ررة يفقرر م ألررذون وقررام ، لإلفررافة احترراي ا إىل ألرر  يفبقررى  هلررة دلررى التث يررة 

ال حراأ  رألت أع احلسرن برن كيسران د  را فقرام  رأل  د  را إ ادير  برن إ رحاق 
فقلت ملا كان دقام هذا يف م ف  ال صمج واخلفه والرف  دلرى حرام واحرر وكا رت 

تث ية جيمج أن ه دريري هلا ال احر أيردت التث ية مرج ال احر قلت هرذه  ربعة أويره ال
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 احلة لتعلي  لرية مرن ه دقلرمج ألر  هرذا وهر  مفرقرة يف كترمج اادرة مرن املصر فني 
د حب و ررا دلررى أ ررا ويرر ه يف اهحت ررا  هلررذه القرررااب وليسررت احل ررة إه يف ك  ررا لريررة 

رية ملا  ا  محر برأده أن دفع  ذلأ مي  هرذه لبعه العرب إذ ل    دثبت ك  ا ل
املعرراين أو بع رر ا فرر ج بع رر م دقرر م يف يفعليرر  هررذه القرررااب جسررة أقرر ام وبع رر م 
دقر م  رتة وبع ر م بلرغ هبررا يفسرعة ولريع هلرا د رري إه ثلثررة أقر ام ذكرر  م  را قرر ه 

ان في ررا  واحرررا وهرر  أ ررا دلررى لريررة هررؤها القرر ا ووي  ررا هررذه اللريررة ب يرر ه  رربعة وهررذ
وقرر ثبرت ذلرأ يف اللريرة كرأ م ، كل ا ا م من الق م الثاين أن يف  ن أن  ع   عرم 

أف رررى بع ررر م إىل بعررره ذلرررأ فقرررام ، ملرررا )يف رررازد ا أمررررهم بيررر  م وأ رررروا ال  ررر ج( 
، هررر  كمرررا يفق لررر ن أو قرررام هلرررم فردررر ن ومرررلله )هرررذان  ررراحران( ، املخررراطب ن  عرررم 

ااا برره فقرررال ا  عرررم ب ا ررتأ ف ا الرررة ابترا يرررة فررا هروا كيررر  يفصررر ع ن يف إبطررام مرررا يررر
وهذا الق م حم   دن اادرة مرن ال حراب املتقررمني قرام ، فقال ا  هذا إن لساحران  

ال حررراأ وإىل هرررذا القررر م كررران حممرررر برررن دزدرررر وإ اديررر  ابرررن إ رررحاق درررذهبان قرررام 
وحبأدرررت أع إ رررحاق وأع احلسرررن دلررر  برررن  رررليمان درررذهبان إليررره قلرررت وهرررذا القررر م 
د ررعفه  لرر م الررلا يف لرررب املبترررإ فأ شررروا دلررى ذلررأ أبيرراك وقرر  في ررا مثرر  ذلررأ 
وا رررت بن الزيرررا  هلرررا يفقرررردرا رلرررر وهررر  هلمرررا  ررراحران فت ررر ن  اللرررة دلرررى مبتررررأ ب 

وايفصررلت الررلا عخلرررب  هلررة دلررى ذلررأ قررام وك ررت درفررته دلررى ، حررذف للعلررم برره 
إررا  برررن دزدررر دعرر  القافررر  دامل ررا حممررر بررن دزدرررر ودلررى إ اديرر  برررن إ ررحاق بررن 

فقرربله وذكرررا أ رره أيرر   مررا  ع رراه يف هررذا وقررام أبرر  دلرر  هررذا أتودرر  عررري مريف ررى 
أو شر ا مرن املؤكرر القر م ، د ري إذ دقب  أن دذكر التأكيرر وحيرذف يففسرري املؤكرر 

املعررر   إ ر رررره هرررذان ، اهلررراا ه  رررا م رررمرب ، الثالرررث قرررام الزيرررا  ال ح دررر ن القررررماا 
دعرر  إ رره فررمري الشررأن واعملررة بعررره مبترررأ ولرررب وفيرره بعررر مررن ي ررة  ،لسرراحران  

وه  حذف فمري الشأن فذلأ ما جير ا إه يف ، اللا كما  بو ومن ي ة ألرج 
الشرررعر ومررر  م مرررن قرررام فرررمري الشرررأن والقصرررة م يررر   وهررر  أ رررا ذان في ررر ن ا رررم 
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فبان جملم ع اإلشاحبب لاليا من حرف الت بيه ول ن هذا د عفه خمالفة لن املصح  
ذلررأ فررع  هررذه القرررااب فإ ررا إن إلررت دلررى يفلررأ اللريررة ف رر  لريررة م  رر حبب عررري 

واير  مرا ، فصيحة ومن لرية القررن للف ا برلي  ق له يفعاىل )إحررج اب ريت هرايفني( 
فيرره مررن ألفرراظ التث يررة فإ ررا إرررا يرراا  دلررى اللريررة الفصرريحة الرريت يف الرفرر  عملرر  

إن  عرر   عررم ف رر  أد ررا لريررة قليلررة ، ن إلررت دلررى أن وعليرراا يف ال صررمج واعررر وإ
اه تعمام ودلزا م ره شرذوذ إ لرام ها الت كيرر يف اخلررب كمرا  ربو وإن إلرت دلرى 
حررذف فررمري الشررأن ف رر  أد ررا فررعي  ود ررعفه أد ررا الررلا يف اخلرررب وقرررااب هررذدن 

فلريع  علياا ووي  ا ظاهر من ي ة اللرية الفصيحة ل   را دلرى خمالفرة ظراهر الر رم
امق ج من ي ة الر م واللرية معا إه القرااب بتخفير  إن وحبفر  هرذان وا املسرتعان 
، وقرر م ال رراظم فررأاع ا  رر  أي ا ررت هبمررزب ال  رر  يف ق لرره يفعرراىل )فررأاع ا كيرررهم( 

املتفرو دليره وقررااب البراقني هبمرزب قطر  ، وافت  امليم ف   م افو لق لره ) ف مر  كيرره( 
والرذي يف در  ع ، أمرره إذا أح رم ودرزا دليره وكليترا متقراحبب  وكسر املريم مرن أار 

وحررر ه حرررام وهررر  العررراحبف ب حررر  اممررر حب وا ، علقطررر  )فرررأاع ا أمرررركم وشرررركالكم( 
 أدلم

(878) 

 َوُقْل َساِحٍر ِسْحٍر )َشـ(ـَفا َوتـََلقهُف اْرَفِع اْْلَْزَم َمْع أُنْثى َُيَيهُل )ُمـ(ـْقِبلَ 

كيررر  رحر  أي الررذي  رر ع ه كيرر مررن  را عة السررحر وقرررأ   دردرر  إرررا  ر ع ا، 
إررزب وال سررا    كيررر  ررحر  دلررى يفقررردر  كيررر مررن  ررحر  أو  كيررر لسررحر  حنرر  
عب  رررا  وفررررب زدرررر والتقرررردر  كيرررر ذي  رررحر  أو دررررب درررن السررراحر علسرررحر 

الرفررر  دلرررى اه رررت  اف أو يف ، مبالريرررة فيتحرررر معررر  القرررراايفني )ويفلقررر  مرررا  ررر ع ا( 
فالترررراا للخطرررراب دلررررى اموم ، ام املقرررررحبب مررررن فادرررر  ألقررررى أو مفع لرررره م فرررر  احلرررر

وإرررا أ ررث واملفعرر م هرر  مررا  عرر  الررذي ادتبرراحبا عملرررل م وهرر  ، وللتأ يررث دلررى الثرراين 
العصررا ويررزا يفلقرر  دلررى يرر اب اممررر وهرر  قرررااب اعمادررة و  درفرر  عررري ابررن ذكرر ان 
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 رراظم  مقرربل  حبمررز للحرررفني يفلقرر  وحررره وهرر  الررذي قرررأ ييرر  إليرره علتأ يررث فقرر م ال
وأقرراا ق لرره أ ثررى مقرراا أت يثررا إقامررة لل ررم مقرراا ، وييرر  ومقرربل حررام مررن فادرر  احبفرر  

املصرررحب وهرر  ا ررتعمام بعيررر يف مثرر  هررذا أو أحبا  مرر  كلمررة أ ثررى أي مؤ ثررة ب بي  ررا 
 بق له يي  أي ه  يي  ويعل ا أ ثى ملا كان التأ يرث في را وويره التأ يرث أن د ر ن

ود ررر ن ق لررره  أ رررا يفسرررعى  بررررم اشرررتمام م ررره ، ال رررمري يف ييررر  للحبرررام والعصرررى 
 ودلى قرااب التذكري د  ن ق له  أ ا يفسعى  وه  مرف ع يي  أي يي  إليه  عي ا

(879) 

لَ  ُتُكْم َوَأَعْدُتُكْم َما َرزَقْـُتُكْم )َشـ(ـَفا اَل ََتَْف ِِبْلَقْصِر َواْْلَْزِم )فُـ(ـصِِ  َوَأْْنَيـْ

)اي ب  إ را ي  كل ا من طيبا  مرا -دردر )قر أجني اكم من دروكم ووادر كم(
ال ررر  ب رر ن العهمرررة يف قرررااب اعمادرررة وقرررأ الثلثرررة إررزب وال سرررا   بتررراا ، حبزق رراكم( 

املررت لم دلررى مررا لفرر  برره ال رراظم و  دبررني القرررااب املرررج له رر حب أمرهررا وأاعرر ا دلررى 
وه  مت  ن بني هذه ال لم وبه احت  ، ملن والسل ج( ال  ن يف ق له )و زل ا دلي م ا

أب  دمرو يف التياحب قراايفه ووافقه أبر  دبيرر دلرى  رحة اهحت را  وويره قررااب التراا 
و  دقرررر  ع ررررب ا وكرررر  ذلررررأ مررررن عب ، ق لرررره بعررررر ذلررررأ )فيحرررر  دلرررري م ع ررررت( 

وهرر  عب مررن أبرر اب الفصرراحة معررروف يف دلررم البيرران ، اهلتفررا  ويفلرر دن اخلطرراب 
)فافرب هلرم ، ععزا دلى ي اب اممر وه  ق له ، وقرأ إزب وحره )ه ي   حبكا( 

وملرا  ر  ت الفراا ، أي إن يف رب ه ي  وجي ز أن د  ن ا رت  اف  رى ، طردقا( 
لل زا  قطت املر  مرن يراف هلتقراا السراك ني فعررب ال راظم علقصرر درن حرذف 

ه يرراف إبثبررا  املرر  وحبفرر  الفرراا املرر  وععررزا دررن  رر  ن الفرراا وقرررأ عررري إررزب 
أي افررررب عرررري لرررا   وه لرررا  أو د ررر ن مسرررتأ فا أي ، وهررر  يف م فررر  احلرررام 

لسررت يرراف وه يشررى ودلررى قرررااب اعررزا د رر ن وه يشررى بعررره م قطعررا أو مشرري  
 الفتحة مي  الفا لة وا أدلم
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(880) 

 ِم حَيِْلْل َعْنُه َواَِف ُُمَلهلَ َوحاَ فـََيِحله الضهمُّ يف َكْسرِِه )ِر(ضاً َويف الَ 

قرأيترا ال سرا   ب رم احلراا مرن حر  ، دردر )فيحر  دلري م ع رت ومرن حيلر ( 
وقرر أاعر ا ، حي  إذا  زم وعريه عل سر من ح  حي  إذا ويمج من ح  الردن حي  

ودلررى ، )وحيرر  دليرره دررذاب مقرريم( -دلررى كسررر )أن حيرر  دلرري م ع ررمج مررن حبب ررم(
وأشاحب بق له وار حملل إىل ي ازه وفاد  وار فرمري ، من  احبهم( فم )أو حت  قردبا 

 أي وار ذلأ يف ها حيل  أد ا، دا ر دلى ال م يف كسره 

(881) 

 َويف ُملِكناَ َضمٌّ )َشـ(ـَفا َوافْـَتُحوا )أُ(ويل )نُـ(ـَهى َومَحَْلناَ ُضمه َواْكِسْر ُمثـَقِِلَ 

وال سرررا   وفتح رررا  فررر  ودا رررم  دردرررر )مرررا أللف رررا م درررر ( فرررم املررريم إرررزب
وكسرررها البرراق ن فامللررأ عل ررم السررلطان وعلفررت  مصرررحب ملررأ وعل سررر مررا حازيفرره 

والتاحب أب  دبيرر قررااب ال سرر ، أي بسلطا  ا أو عن مل  ا أمر  أو علتياحب  ، الير 
وا ررررتبعر ال ررررمة وقررررام أي ملررررأ كرررران لبرررر  إ رررررا ي  د م ررررذ وق لرررره  أوىل  ررررى  أي 

 م وهررر  حرررام مرررن فادررر  افتحررر ا أو م رررا ج دلرررى حرررذف حررررف ال ررررا أ رررحاب دقررر
 وإل ا وإل ا ب م احلاا وكسر امليم ويفشردرها ظاهران وا أدلم

(882) 

ـــُه  ـــَب تـَْبِصـــُروا )َشـ(ــــذها َوِبَكْســـِر الهـــلِم َُتِْلَف ( َوَخاَط ـــيٍِ )َكـ(ــــَما )ِعـ(ــــْنَد )ِحْرِم
 )َحـ(ـلَ 

ل رم والتشرردر أي افعر  كمرا يف مرذهمج هرؤها هؤها هرم الرذدن قرراوا إل را ع
يف هذا احلرف والرييبة يف دبصرروا بره لبر  إ ررا ي  واخلطراب مير  ق لره فمرا لطبرأ 

ب قرررام ، أي ذا شرررذا ، ويفبصرررروا فادررر  لاطرررمج ملرررا كررران اخلطررراب فيررره وشرررذا حرررام 
ويلفرره حررل ب سررر الررلا أي ه دقرررحب دلررى إللفرره وبفررت  الررلا أي ه خيلفررأ ا 
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 ه ب قامإاي

(883) 

ِه افْـَتْح َعْن ِسوى َوَلِد اْلُعلِ  ُفُخ َضمُُّه َويف َضمِِ  ُدرَاِك َوَمْع اَيِء بِنَـنـْ

ومررا ه حلرو  رن  ربو وهر  حبمررز هبرن كثرري دلرى كسرر ها لررن ،  حبا  أي أ حب  
قرأه أب  دمرو عل  ن دلى إ  ا  الفع  إىل ا -)د ا د فا يف الص حب(-يلفه ب ذكر

 ن العهمررة أي أنمررر علرر فا فيرره ف رر  م افررو لق لرره بعررره ودشررر وقرررأ البرراق ن يفعرراىل ب رر
وفت  الفاا دلى أ ه فع  ما   دسم فادله واهلاا يف فمه اموىل للياا ، بياا م م مة 

وه  مبترأ وما قبله لربه كما يفق م م  زدر علراحب علمه واهلاا يف فمه الثا ية للف  
 مب فا دردر فم الفاا وا أدل

(884) 

 َوِِبْلَقْصِر ِلْلَمكِِي َواْجزِْم َفَل ََيَْف َوأَنهَك اَل يف َكْسرِِه )َصـ(ـْفَوُة )ا(ْلُعلَ 

اعررررزا دلررررى  ررررى الريا ررررمج والرفرررر  دلررررى -)فررررل خيرررراف ظلمررررا وه ه ررررما(-دردررررر
أ ره مرفر ع ، اإللباحب وه للف يف الذي يف   حبب اعن )فل خياف مسا وه حبهقرا( 

وإن ذلرررأ أن ه يفهمرررأ -عل سرررر دطررر  دلرررى إن لرررأ أن ه  ررر ع وأ رررأ ه يفهمرررؤ
وعلفررررت  دطرررر  دلررررى أن ه  رررر ع وه دلررررزا مررررن ذلررررأ إ لررررام إن امل سرررر حبب دلررررى 

 املفت حة من هذا ه ا يفقردر ومن لأ قر فص  بي  ما وا أدلم

(885) 

ويل )ِحـ(ـــْفٍظ َلَعلِِــي َوِِبْلضهــمِِ تـُْرَضــى )ِصـ(ـــْف )ِر(ضــاً َيََِْتِــْم ُمَؤنهــٌث )َعـ(ـــْن )أُ(
 َأِخي ُحلَ 

دردرررر لعلرررأ ب رررم التررراا وفتح رررا ظررراهر وكرررذا أو   يفهترررم بي رررة علتررراا واليررراا من 
أي  ررر  يفرفرررى عل رررم إذا حبفررر  ويفهترررم مؤ رررث دررررن ، أت يرررث بي رررة عرررري حقيقررر  

أ حاب حفر  أي م قر م درن العلمراا احلفراظ ب ذكرر اياا  اإلفرافة وهر  ثرل  
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ب لعل  ريفي م فتح ا احلرميان وأب  دمرو وابن دامر ألر  اشرر  دشرب يف هذه الس حب 
فتح ا ابن كثري وأب  دمرو وق له حل أي ذو حرل أو د ر ن ألررب بلفر  اعمر  درن 

 اهث ني م ما أق  اعم  دلى الرأي املختاحب

(886) 

 ِسَي اْْنَلَ َوِذْكِري َمعاً ِإِِنِ َمعاً يل َمعاً َحَشْرَتِِن َعْْيِ نـَْفِسي ِإنهِِن رَا

فتح رررا  فررر  وأبررر  دمررررو يف ذكرررري -)وأقرررم الصرررلب لرررذكري إن السرررادة(-دعررر 
فت  الستة -ل فس  اذهمج إ   أ  ا-)إين أ  حببأ   أمري(-اذهبا إين ر ست  حب

هررررررذه احلرميرررررران وأبرررررر  دمرررررررو )و  في ررررررا مررررررآحبب( فتح ررررررا وحب  وحفررررررص )حشررررررريف  
فتح مررا  فرر  -برأ رر  إين لشرريت دلررى ديرر  إذ متشرر  وه-أدمى(فتح ررا احلرميرران

أن ه يفتررررربعن -وأبررررر  دمررررررو وحرررررذف اليررررراا مرررررن ديررررر  فرررررروحبب وفي رررررا زا ررررررب واحررررررب
، أثبت ررا يف ال  ر   فرر  وأبر  دمرررو ويف احلرالني ابررن كثرري وقلررت يف ذلررأ -أفعصريت

أي الررذي أيفررى مررن ، بتتبعرر  اآل  مررن بعررر لفرر  ه(  )فتلررأ ثررل  بعررر دشررر وزا ررر
 بعر لف  ه

 بياءسورة األن
(887) 

 َوُقْل قَاَل )َعـ(ـْن )ُشـ(ـْهٍد َوآِخُرَها )َعـ(ـَل َوُقْل َأَوََلْ اَل َواَو )د(ارِيِه َوصهلَ 

قرررأه إررزب وال سررا   وحفررص دلررى -قرر  حبيب دعلررم القرر م-أي مقررروا قررام دردررر
قررأه -قر  حبب اح رم عحلرو-حب  ا يف مصاح  ال  فة  ون عريهم ويف رلرر السر حبب

أي قام الر ر م وقر  أمرر لره برذلأ وملرا أمرر بره قالره والر او يف أو  حفص وحره قام 
دررررر الررررذدن كفررررروا   يف تررررمج يف مصرررراح  أهرررر  م ررررة فلررررم يفثبررررت يف قرررررااب ابررررن كثررررري 

 وفا رهتا العط  ومع   احبده و ل أي دامله و له أي  قله ودلمه وا أدلم

(888) 
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َبًة سِ   َوى اْلَيْحَصيب َوالصُّمه ِِبلرهْفِع وُكِِلَ َوُتْسِمُع فـَْتُح الضهمِِ َواْلَكْسِر َغيـْ

 ررلى ا قرررااب ابررن دررامر دلررى اخلطرراب لل ررت -دردررر وه يفسررم  الصررم الرررداا
فلررزا أن يف رر ن الترراا م ررم مة واملرريم م سرر حبب م رره م رراحبع ا رر  و صررمج  دليرره و ررلم

يرره لفرر  الصررم م رره مفعرر م برره وعررريه يعرر  الصررم فررادل فرفعرره وأ رر ر  فرر  السررماع إل
فلزا فت  فرم اليراا وكسرر املريم م ره م راحبع  ر  ولرزا أن د ر ن أولره ايا دلرى الرييبرة 

 أي ذا عيبة، فق له عيبة 

(889) 

 َوقَاَل بِِه يف النهْمِل َوالرُّوِم )َد(ارٌِم َوِمثْـَقاُل َمْع لُْقَماَن ِِبلرهْفِع )َأ(ْكِملَ 

دعر  ، يف  ر حبب ال سراا  به أي  ا ذكر ه  احبا أي شريا معمرر وقرر  ربو مع راه
أن ابررن كثررري وحررره قرررأ يف مثرر  هررذا يف ال مرر  والررروا  ررا قرررأ برره اعمادررة ه ررا ووافررو 

وإن كران مثقررام حبرة ويف لقمرران -البراق ن هبرن دررامر دلرى مررا قررأ برره وحرره ه را وأمررا
فرفعره  فر  وحرره يف امل فرعني دلرى أن كران كمرة  ، )اي ب  إ ا إن يفأ مثقام حبة( 

وكمررا أاعرر ا ، أ هرر  وابررن كثررري يف  رر حبب ال سرراا )وإن يفررأ حسرر ة د ررادف ا( كمررا قررر 
دلى وإن كان ذو دسرب وال صمج دلى أ ه لرب كان والتقردر وإن كان الش ا مثقام 

ودلرررى قررررااب  فررر  د رر ن أت يرررث الفعررر  دلرررى ، حبررة ويف لقمررران يفرررأ املهلمرررة مثقررام 
بق لره علرفر  أكمرل ، أمثاهلرا(  املع  من املثقام  ي ة أو حسر ة كمرا قرام )فلره دشرر

 إىل أن اعملة دلى قرااب الرف  ه حتتا  إىل يفقردر ا م ل ان وا أدلم

(890) 

 ُجَذاذاً ِبَكْسِر الضهمِِ )َر(اٍو َونُونُْه لُِيْحِصَنُكْم )َصـ(ـايف َوأُنَِِث )َعـ(ـْن )ِكـ(ـلَ 

اا يف ار  لفير  أي قرأه حباو فامل س حب ا  يذدذ  ع  مرذوذ كخفراف وكرر 
وقيررر  ال رررم واحررر يف معررر  اعمررر   ، وكرررو وامل رررم ا ارر  يرررذاذب كزيايرررة وزيررا  

قررام أبرر  دلرر  ، كالرفرراب والفترراب وهررذا ب رراا مررا كسررر وفرقررت أيررزاله وقيرر  يتررا لريترران 
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يررذاذ الشرر ا إذا قطعترره ومثرر  اعررذاذ احلطرراا والرفررا  وال ررم يف هررذا ال حرر  أكثررر 
قرررااب امدمررن وقرررأ أبرر  ب ررر وحررره ل حصرر  م مررن  وال سررر فيمررا زدمرر ا لريررة وهرر 

ف ر   ر ن العهمرة وقررأه حفرص وابرن -ع  م عل  ن لق له ودلم اه   عة لب أ ل م
دامر علتاا أت يثا للفع  دلى احلم  دلى املعر  أي ليحصر  م اللبر أ من املررا  هبرا 

 أي ليحصر  م الرحبوع أو التقردر لتحص  م الص عة وقررأ البراق ن عليراا دلرى الترذكري
ا يفعرراىل أو  او  أبرر  اللبرر أ م رره  عرر  ملبرر أ أو التعلرريم الررذي  م دليرره ودلم رراه  

قرام من اللبر أ أقررب ، ك  ذلأ قر قي  وه   حي  والتاحب أب  دبير قرااب الياا 
إىل الفعرر  وهرر  ذكررر ف رران أوىل برره وقرر م ال رراظم و   رره دلررى يفقررردر ول حصرر  م    رره 

التألري ومثلره مرا  ربو يف در  ع وب   ره وجنعر   ر  أي وجنعر   ايف دلى التقرو و 
   ب   ه وجي ز أن د  ن ل حص  م وجنع  كليتا بره من اهلاا كما يفق م فرربته 
زدرررا وافررمر ذلررأ دلررى شررردطة التفسررري يففخيمررا لرره و ررافا فعرر  مررن املصررافاب وقرررااب 

 يرث إن درا   دلرى اعمادة عليراا جير ز أن أنلرذها مرن ك  را يفرذكريا ف ر  فرر للتأ
اللب أ وجي ز أن أنلذها من ال ر لل  ن إن دا   دلرى ا  ربحا ه أو دلرى  او  

 وإرا   دق  وعلتاا دن كل ل ل دشتبه بلف  الياا، دليه السلا أو دلى التعليم 

(891) 

قِِـْل )َكـ(ــِذي َوَسكهَن َبْْيَ اْلَكْسِر َواْلَقْصِر )ُصْحَبٌة( َوِحْرٌم َونـُْنِجـي ِإْحـِذْف َوثَـ 
 )ِصـ(ـلَ 

وحرا مفع م و  ن أي  حبة حباا هذا اللف  وقبله كسر احلاا وبعرره حرذف 
امل  وه  املعرب د ه علقصر وقررااب البراقني وحرراا بفرت  احلراا والرراا وإثبرا  املر  

-وحرراا دلرى قردررة أهل  اهرا وأمررا-وحررا وحرراا لريترران كحر  وحرلم دردررر ق لره يفعرراىل
ف تبت يف املصح  ب  ن واحررب فقررأه ابرن درامر وأبر  ب رر  -ؤم نيوكذلأ      امل

ف ذا مع  ق له احذف أي احذف    ره الثا يرة كمرا قرام يف  ر حبب د  ر  ، كذلأ 
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وق لره وثقرر  دعر  شرر  اعرريم ، و ن  ر   احرذف وكررل امل فرعني كترمج ب رر ن واحررب 
مر وأيب ب ررر مررن وعقرر  القررراا ب رر  ني ويفيرر  اعرريم مررن أجنررى د  رر  وقرررااب ابررن دررا

والترراحب أبرر  دبيررر هررذه القرررااب وفررعف ا -وجني رراه مررن الريررم-جنررى د  رر  كمررا قررام قبلرره
قام أب  دبير هرذه القررااب أحرمج ، ال حاب ودسر يرد  وي  ا دلى معهم املص فني 

إ  م  ه  علرررم املصررراح  يف اممصررراحب كل رررا كتبرررت إه ب ررر ن واحررررب ب حبأدت رررا يف 
دثمرران بررن دفرران أد ررا ب رر ن واحررر وقررام إرررا قرأهررا  الررذي دسررمى لإلمرراا مصررح 

قررام ، دا ررم كررذلأ ايفبادررا للخررن وقررر كرران بع رر م حيملرره مررن دا ررم دلررى اللحررن 
ابن ماهر قرأ دا م وحره يف حبوادة أيب ب ر جنى ب  ن واحر مشر  اعيم دلى ما   
دسرررم فادلررره قرررام وحبوي درررن أيب دمررررو جنرررى مرعمرررة قرررام وهرررذا وهرررم ه جيررر ز ه  رررا 

إل عرررراا من ال رررر ن اموىل متحركررررة والثا يررررة  رررراك ة وال رررر ن ه يفرررررعم يف اعرررريم وإرررررا ا
لفيررت ال رر ن م ررا  رراك ة يررر  مررن اخلياشرريم فحررذفت مررن ال ترراب وهرر  يف اللفرر  
 بترررة ومرررن قرررام إ رررا مرعمرررة فقرررر علرررن قرررام الزيرررا  أمرررا مرررا حبوي درررن دا رررم ب ررر ن 

قررام وقررر قررام ، د رر ن بريررري فادرر   واحررب فلحررن ه ويرره لرره من مررا   دسررم فادلره ه
بع  م املع  جنى ال  اا املؤم ني وهذا لطرأ إباراع ال حر دني كل رم ه جير ز فررب 
زدرررا دردررر فرررب ال رررب زدرررا م ررأ إذا قلررت فرررب زدررر فقررر دلررم أن الررذي فررربه 
فرب فرل فا ررب يف إفرماحبه وإقامتره مقراا الفادر  وإررا قرام الزيرا  ذلرأ من الفرراا 

ر حتيل يف يرد  ويه هذه القرااب دلى هذا قام الفراا القراا دقراو را ب ر  ني وأع دبي
وكتابت ا ب  ن واحرب وذلأ من ال  ن الثا ية  اك ة وه يفه رر السراك ة دلرى اللسران 
فلما لفيت حذفت وقر قرأهرا دا رم فيمرا أدلرم ب ر ن واحررب و صرمج املرؤم ني كأ ره 

أ من مرا   دسرم فادلره إذا لرل ع رم حبفعره احتم  اللحن ه دعررف هلرا ي رة إه يفلر
إه أن د رر ن أفررمر املصرررحب يف جنررى ف رر ج برره الرفرر  و صررمج املررؤم ني في رر ن كق لرره 
فرررب ال رررب زدرررا ب د رر  دررن ال رررب فتقرر م فرررب زدرررا وكررذلأ جنررى ال  رراا 
، املررؤم ني وقررام أبرر  دبيررر الررذي د ررر  فيرره أ رره لرريع بلحررن ولرره خمريرران يف العربيررة 
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، ب يفرررعم الثا يررة يف اعرريم -وجني رراه مررن الريررم-أن دردررر    رر  مشررر ب لق لرره أحررريتا
واملخررر  اآللررر أن دردررر جنررى فعرر  في رر ن مع رراه جنررى ال  رراا املررؤم ني في رر ن  صررمج 

قلررت ال يرره للثرراين قررر أبطلرره الزيررا  ، املررؤم ني دلررى هررذا ب يفر رر  اليرراا فررل د صررب ا 
مشررر ب اعرريم ب يرر ز أن يفرررعم ال رر ن  دلرى مررا  رربو واموم فا ررر م رره قرررحب ال لمررة

الثا يررة يف اعرريم وه دتصرر حب اإل عرراا يف حرررف مشررر  و  د ررن لرره حايررة إىل يفقررردر 
ال لمررة مشررر ب اعرريم برر  لرر  ا دررى أن ام رر  مررا قرررأ برره اعمادررة بتخفيرر  اعرريم ب 
زدم اإل عاا ل ان أقررب دلرى أ ره أد را ممت ر  قرام ال حراأ هرذا القر م ه جير ز د رر 

مرررن يررراا -ر مرررن ال حررر دني لبعرررر ال ررر ن مرررن اعررريم فرررل يفررررعم في رررا فرررل جيررر ز يفأحررر
مرراا عحلسرر ة وقررام الزخمشررري ال رر ن ه يفرررعم يف اعرريم ومررن متحرر  لصررحته -عحلسرر ة

ف علرره فعرر  وقررام جنررى ال  رراا املررؤم ني فأحب رر  اليرراا وأ رر ره إىل مصرررحبه فمتعسرر  
 رر   ا وقررام م رر  فيرره بعررر مررن قلررت ومعرر  قرر هلم أحب رر  اليرراا أي أ، عحب  التعسرر  

والثراين أ ره  ، أحريتا أن ام   أن دق ا املفع م مقاا الفاد   ون املصرحب ، وي ني 
كان جيمج فت  الياا مرن جنرى م ره فعر  مرا  قرام وقير  إن هرذه القررااب دلرى طردرو 

قرام م ر  وهرذا أد را ، إلفاا ال ر ن يف اعريم قلرت وهرذا أتودر  أيب دلر  يف احل رة 
ن الروادررة بتشررردر اعررريم واإللفرراا ه د رر ن معرره يفشرررردر قررام وقيرر  أ عرررم م، بعيررر 

ال رر ن يف اعرريم وهررذا أد ررا ه  هررري لرره ه درررعم ال رر ن يف اعرريم يف شرر ا مررن كررلا 
العرب لبعر ما بي  ما وإرا يفعلرو مرن قررأ هرذه القررااب عن هرذه اللفهرة يف املصراح  

اعرريم وفررم ال رر ن وإ رر ان اليرراا عررري ب رر ن واحرررب قررام ف ررذه القرررااب إذا قر ررت بشررر 
مم  ة يف العربية قام أب  دل  فأما ق م من قام إ ه دس ر الفعر  إىل املصررحب ود رمر 
من الفعرر   م دليرره فررذلأ ممررا ه جيرر ز يف فررروحبب الشررعر والبيررت الررذي أ شررره ابررن 

ه د ر ن ح رة ، لسرمج برذلأ اعررو ال رلع(  )ول  ولر  فقرريب يررو كلرمج، قتيبة 
قرررام ، ذه القررررااب وإررررا وي  رررا مرررا ذكرررر  من الرررراوي حسرررمج اإللفررراا إ عامرررا يف هررر

ودقرر م ، )وذحبوا مررا بقرر  مررن الرررع( ، الشرريا واحت رر ا إل رر ان اليرراا بقرررااب احلسررن 
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ال ابريرررة حب   دليررره أقافررريه وليرررره قرررام وقرررر قررررأ أبررر  يعفرررر لي رررزي ق مرررا أي لي رررزي 
فة شرراذب وب ررروحبا  شررعر وكرر  اعررزاا ق مررا قلررت وكرر  هررذا ا ررترهم بقرررااا  فررعي

ذلأ مما دش ر ب ع  هذه القرااب ود بت ممن درذكرها ودر   عريهرا ممرا هر  شرا   
ذكرر ابرن ماهرر -و بل كم علشر واخلري فت ة وإلي ا يفريع ن-لرية  قل وم افو لطا حن 

حبوادة دن أيب دمرو بياا م رم مة وحبوادرة درن ابرن درامر بتراا مفت حرة مر  كسرر اعريم 
وقفت دليه يف يف ييه هذه القرااب ما  قلره أبر  يعفرر ال حراأ قرام   أ ر   وأي   ما

يف هرذا عحسرن مررن شر ا  عترره مرن دلرر  ابرن  ررليمان قرام ام رر     ر  فحررذف 
إحرررررج ال رررر  ني هيتماد مررررا كمررررا حتررررذف إحرررررج الترررراادن هيتماد مررررا حنرررر  ق لرررره 

أن دا ما دقرأ جنى ام   يفتفرق ا قام والرلي  دلى  حة ما قام -وه يففرق ا-يفعاىل
إب رر ان اليرراا ولرر  كرران دلررى مررا أتولرره مررن ذكررر  ل رران مفت حررا وقررام أبرر  الفررت  ابررن 
ي  يف كتاب اخلصا ص يف عب امت اع العرب من ال لا  ا جي ز يف القياأ أيراز 
أبرر  احلسررن فرررب ال رررب الشررردر زدرررا وقترر  درر ا ألررا  قررام هرر  يررا ر يف القيرراأ 

( قام هذا  )لسمج بذلأ اعرو ال لع، م ب أ شر ابن ي  وإن   در  به اه تعما
من أقب  ال روحبب ومثله ه دعتر به أ ل ب  ه دثبرت إه حمتقررا شراذا قرام وأمرا قررااب 

فليع دلى إقامة املصرحب مقاا الفاد  م ه د ر  دلى -وكذلأ جنى املؤم ني-من قرأ
-يف ق لررره يفعررراىلحرررذف إحررررج  ررر ين    ررر  كمرررا حرررذف مرررا بعرررر حررررف امل ررراحبدة 

أي يفترررررذكرون ودشررررر ر لرررررذلأ أد رررررا  ررررر  ن ها جنرررررى ولررررر  كررررران مافررررريا -يفرررررذكرون
ه فتحررت الررلا إه يف ال ررروحبب وقررام يف كترراب افتسررمج حبوج دررن ابررن كثررري وأهرر  

دعر  يف  ر حبب الفرقران قرام وكرذلأ حبوج لاحبيرة درن أيب -و زم املل  رة يف رزدل-م ة
إه أ رره -و  ررزم املل  ررة-ه دلررى أ رره أحبا دمرررو قررام أبرر  الفررت  د بريرر  أن د رر ن حممرر  

حرذف ال رر ن الثا يرة الرريت هر  فرراا فعر  هلتقرراا ال ر  ني ا ررتخفافا وشرب  ا  ررا حررذف 
مررن أحررر املثلررني الزا ررردن يف حنرر  ق لررأ أ ررتم يفف رررون ويفه رررون وأ ررت يفردررر يفتف رررون 

   فحذف قام وحن ه قرااب من قرأ وكذلأ جنى املؤم ني أه يفراه دردر   ، ويفته رون 
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ال ررر ن الثا يرررة وإن كا رررت أ رررل ملرررا ذكرررر  قلرررت و قررر  هرررذه القررررااب ويفعليل رررا املرررذك حب 
الزخمشري يف يففسريه وذكره امل روي يف قرااب      املرؤم ني وهر  ويره  رردر عردرمج 
ه يفعسرررر  فيرررره ودشرررر ر لرررره أد ررررا حررررذف إحرررررج ال رررر  ني مررررن أحترررراي ين ويفبشررررروين 

خ ا أيب احلسرن حبإره ا كير    د قر  هرذا وأتمروين وأتمروين أدبر ود بت من شري
التعليرر  يف شرررحه مرر  ك  رره يف إدررراب ال حرراأ وهرر  كثررري املررذ م رره وقرررااب اعمادررة 
   رررر  ب رررر  ني الثا يررررة  رررراك ة وبتخفيرررر  اعرررريم مررررن اإلجنرررراا وقبلرررره وجني رررراه مررررن الريررررم 

ال رافردن علتشردر اعا بني اللريتني كما ا  بي  ما يف كثري من القرررن حنر  )فم ر  
، )ودقرر م الررذدن رم رر ا لرر ه  زلررت  رر حبب فررإذا أ زلررت  رر حبب حم مررة( ، أم ل ررم حبودرررا( 

وقرر م ال رراظم كررذج  ررل إشرراحبب إىل ال هررر والف رررب يف ويرره هررذه القرررااب أي كررن يف 
 الذكاا والبحث كذج  ل وقر  بو يففسريه ودقام ب سر الصا  وفتح ا وا أدلم

(892) 

 َعـ(ـْن )َشـ(ـذاً َوُمَضافـَُها َمِعي َمسهِِن ِإِِنِ ِعَباِدَي ُُمَْتلَ َوِلْلُكُتِب امْجَْع )

فرررالقرااب  ا ررررب برررني اعمررر  -كطررر  السررر   لل تررراب-أي درررن ذي شرررذا دردرررر
واإلفرا  قرر  ربو هلمرا  هرا ر فال ترمج ار  كتراب وال تراب يف ام ر  مصررحب كترمج  

  السر   فقير  هر  كتاع مث  ب  ب اا ب قي  للم تر ب كتراب وقرر التلر  يف معر
فرراملع    ررلى ا دليرره و ررلمملررأ دطرر ج  ررحا   برر  ر ا وقيرر  كايفررمج كرران لل ررت 

فراملفر  ا رم ، دلى هذدن الق لني ظاهر أي كمرا دطر ج السر   ال تراب أو ال ترمج 
ي ع دري  دن اعم  ف   واحرر دررا  بره ال ثررب والرلا يف ال ترمج أو لل تراب زا ررب 

صرحب يفق دة لتعردته حن  درفت فرب زدرر لعمررو وام ر  وحس  ا ايفصاهلا  عم م امل
فرب زدر دمرا ف  ذا ه ا كط  الس   لل تاب فإفافة ط  إىل الس   من عب 
إفافة املصرحب إىل فادله وقي  إن الس   هر  ا رم الصرحيفة في ر ن املصررحب م رافا 

ي ررا واملعرر  كطرر  الصررحيفة لل تابررة ف، إىل مفع لرره حنرر  )بسررؤام  ع تررأ إىل  عايرره( 
أو مي  امل ت ب في را قرام قترا ب كطر  الصرحيفة في را ال ترمج قرام أبر  دلر  كطر  
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الصرررحيفة مررررحبيا فيررره ال ترررمج أي لررررحب  ال ترررمج في رررا فرررإن كررران اعمررر  للم تررر ب 
فهررراهر وإن كررران للمصررررحب ف يررر  الرررتلف أ  ادررره وقررر م ال ررراظم مرررتل لررررب ق لررره 

لرى يفقرردر الرذي هر  كرذا وم اف ا وم  وما بعره دط  بيران مل راف ا أو  رفة لره د
فتح ررا  فرر  -إين إلرره مررن  و رره-وكررذا وأحبا  هررذا ذكررر مررن معرر  فتح ررا حفررص وحررره

 وأب  دمرو مس  ال ر دبا ي الصاحل ن     ما إزب وا أدلم

 سورة الحج
(893) 

ـــيُدُه  ـــْم )ِجـ( ــِر الهــلِم )َكـ( ــْع ِبَكْس ـــفاَ َوُُمَــرٌِِك لِيَـْقَط ُســَكارى َمعــاَ َســْكرى )َشـ(
 )َحـ(ـلَ 

قرأيتررا إررزب وال سررا    رر رج  -ويفرررج ال رراأ  رر احبج ومررا هررم بسرر احبج-دردررر
و هري القراايفني ، كليتا ا    ران وأاع ا دلى )ه يفقرب ا الصلب وأ تم   احبج( 

أ احبج وأ رج كما  بو يف ام فام والبقرب وا    ران دلرى  ر احبج ب رم السرني 
وإررا ،  رلن ود راىل وكسرلن وكسراىل السني وعمل  بعر ال راف هر  القيراأ كع

ا  دلرى  ر رج بفرت  السرني والقصرر إرل لره دلرى فعير   عر  مفعر م إذا كران ذا 
و هررريه قرر هلم ، رفررة وبليررة فحمرر   رر ران دليرره مللقايفرره إايه يف املعرر  ك رحررى وقتلررى 

حبوعن وحبوىب وهررر  الرررذي  ررر ر مرررن شررررب اللرررنب الرا رررمج واملخرررتلن مرررن كثررررب السرررري 
قرام  ريب ده ، فألقاهم الق ا حبوىب  يامرا(  )فأما متيم متيم بن مر، قام الشادر  والتعمج

قررام وقررال ا حبيررام ، قررال ا حبيرر   رر ران وقرر ا  رر رج وذلررأ م ررم يعلرر ه كاملرفررى 
قررام ، حبويب يعلرر ه   زلررة  رر رج والررروىب الررذدن قررر ا ررتثقل ا   مررا فشررب  ه علسرر ران 

مرن ويره رلرر وهر  أن  ريب ده ح رى  أب  دل  وجي ز أن جيم   ر ران دلرى  ر رج
حبي    ر وقر اعر ا هرذا الب راا دلرى فعراىل فقرال ا هررا وهرمرى وزمرن وزمر  وفرمن 
وفم  م ه من عب ام واا واممرا  اليت دصاب هبا وأما كسر اللا يف ب ليقطر  
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ف   ام   م ا ه أمرر ف ر  م سر حبب بررلي  أ را إذا   دررل  دلي را أحرر احلرروف 
ثة الفاا وال او وب ه يف  ن إه م س حبب وهذه احلروف إذ ايفصلت هبا فم  م من الثل

    ا يفيفا لت  ط ا عيفصام حرف العط  هبا وايفصام الفاا والر او هبرا أشرر مرن 
ايفصرررام ب من ب كلمرررة مسرررتقلة ملف مرررا فإ مرررا دصرررريان إذا ايفصرررل ب لمرررة كأ مرررا 

او مررن ه دسرر ن مرر  ب وذلررأ  هررري مررا بعرره حروف ررا فل ررذا دسرر ن مرر  الفرراا والرر  
 رربو يف أوم البقرررب يف إ رر ان ف رر  وهرر  ب هرر  والفرراا أشررر ايفصرراه مررن الرر او م ررا 
متصررلة لفهررا ولطررا والرر او م فصررلة لطررا فل ررذا ايففررو القررراا دلررى إ رر ان الررلا مرر  
الفررراا حنررر   فليمرررر ، فلي هرررر  والتلفررر ا مررر  الررر او وب كمرررا يفة فإ ررر ا ا مررر  الفررراا 

سن وم  ب أبعر وم  ال او مت  ن فإن قلت فلم التل  القراا يف يفر  اإل  ان أح
م  الفاا يف ف   وف   وأاع ا دلى إ  ان اللا م  الفاا قلت خلفة ال لمتني لقلة 
حروف ما ملف ما  ل  دليه ها اممر فإ ا أكثر حروفا ف ا ربت التخفير  وهلرذا  

و ومرررر  ب ويف وهرررر  وف رررر  امكثررررر دلررررى كرررران امكثررررر دلررررى اإل رررر ان ه ررررا مرررر  الرررر ا
أي كرررم مررررب  ،التحردرررأ ويفقرررردر البيرررت وليقطررر  حمرررر  ب سرررر الرررلا وميرررزكم حمرررذوف 

  حل ييره  واعير الع و

(894) 

 لُِيوُفوا اْبُن ذَْكَواٍن لَِيطهوهُفوا َلُه لِيَـْقُضوا ِسوى بـَِزِيِِِهْم )نـََفٌر َجـ(ـلَ 

 سريتا  ر ج ابرن ذكر ان وأاعر ا دلرى إ ر ان أحبا  لي ف ا  ذوحبهم وليط ف ا   د
وأمررررا ب ، يف البقرررررب ويف ال رررر حب )ولي ررررربن ممرررررهن( ، )فليسررررت يب ا   وليؤم رررر ا يب( 

ليق  ا يففث م ف   بعر ب ف سر اللا أب  دمرو وابن دامر وق ب  ووحب  م ه ا تث  
ر لر حب  بق لره البزي من  فر ومرل م  فر ابن كثري وأب  دمرو وابن دامر وحبمرز مر   فر

  يل  ف سر ق ب  ليق  ا و  د سر ليقط  اعا بني اللريتني إدلما   ازيتا

(895) 
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 َوَمْع فَاِطَر اْنِصْب ُلْؤُلؤاً )نَـ(ـْظُم )ِإ(ْلَفٍة َورَْفَع َسَواَء َغرْيُ َحْفٍص تـََنخهلَ 

أي ا صررمج لؤلررؤا ه ررا مرر  حرررف فرراطر دردررر )حيلرر ن في ررا مررن أ رراوحب مررن ذهررمج 
ف يه اخلفه العط  دلى  أ اوحب من ذهمج  وويه ال صمج العط  دلى ، ( ولؤلؤا

م فرر  مررن أ رراوحب أو دلررى يفقررردر وحيلرر ن لؤلررؤا وحب ررم عملرر  يف احلرر  لا ررة  ون 
فراطر والقرررااب  قر  فمررا وافرو م  ررا ظرراهر اخلرن كرران أقر ج ولرريع ايفبراع اخلررن   ررر ه 

قررام الشرريا ، ى  رر حب وايبررا مررا   دع ررره  قرر  فررإن وافررو في ررا و عمررت ذلررأ  رر حب دلرر
وهرررذا امل فررر  أ م  ليررر  دلرررى ايفبررراع ال قررر  يف القررررااب م رررم لررر  ايفبعررر ا اخلرررن وكا رررت 

قرام أبر  دبيرر ، القرااب إرا ه  مسرت رب إليره لقرراوا ه را علر  ويف املل  رة عخلفره 
ولررر ه ال راهرررة خلرررلف ال رررراأ ل ررران ايفبررراع اخلرررن أحررررمج إ  في ررر ن هرررذا عل صررررمج 

م ال راظم  هرم ألفره مصررحب وقر  و رفا للؤلرؤ وحسرن ذكرر الر هم واآللر عخلفه وق  
م  ذكر اللؤلؤ وه  إشاحبب إىل اه تلف ال اق  للمؤم ني يف اع ة كق له يفعاىل )و زد ا 

اآلدرررة يعل ررا ا يفعررراىل ب رمررره مرر  م وق لررره وحبفررر   ،مررا يف  رررروحبهم مرررن عرر  إلررر ا ( 
 ررر اا العررراك  -حب حبفررر  رر اا مفعررر م ق لررره  يفررر خل  أي عرررري حفرررص يف خررر  أي الترررا

وحفررص وحررره  صرربه ف يرره حبفعرره أ رره لرررب والعرراك  مبترررأ واعملررة  ين مفعرر   -فيرره
يعل رراه و صرربه دلررى أن د رر ن هرر  املفعرر م الثرراين فالعرراك  فادرر  م رره مصرررحب أي 
مست اي فيره العراك  والبرا ي وجير ز أن د ر ن حراه مرن اهلراا يف يعل راه ولل راأ هر  

هلررم يف حررام ا ررت اا العرراك  فيرره والبررا ي فيرره ود ررر هررذا  املفعرر م الثرراين أي يعل رراه
 جي ز أن د  ن حاه من الذكر يف املستقر

(896) 

 َوَغرْيُ )ِصَحاٍب( يف الشهرِيَعِة ُثُه َوْليُـَوفُّوا َفَحرِِْكُه ِلُشْعَبَة أَثـَْقلَ 

-أي وعررري  ررحاب الترراحبوا حبفرر  الررذي يف الشررردعة دعرر  يف  رر حبب اعاثيررة وهرر 
ل صرربه مرر  حفررص إررزب وال سررا   دلررى احلررام وحميرراهم فادلرره -يرراهم وممرراهتم رر اا حم



 -681- 

ف ر  -كالرذدن رم ر ا-وحبف  البراق ن دلرى أ ره لررب مقررا واعملرة بررم مرن ال راف يف
بفت  ال او ويفشرردر الفراا -ولي ف ا  ذوحبهم-يف م ف   صمج دلى املفع لية وقرأ شعبة

يف ، اخللف يف )ولت ملر ا العررب( من  ويف  والباق ن مرن  أور  ويترا لريتران وهرذا كر
البقرب فقرأ شعبة ه ا كما قرأ ب و به ال اظم ه ا دلى فت  ما قب  املشر  و  د به دلى 
مرررا  ررربو ذكرررره  وأثقرررل  حرررام مرررن اهلررراا يف فحركررره أي ثقررريل وق لررره ب إلقامرررة الررر زن 

ا أكملت علتشردر و)الي   -وإبراهيم الذي ور-عمل -أوف ا علعق  -وأاع ا دلى
 ل م  د  م( عمل 

(897) 

ِْي )ُشـ(ـْلُشلَ   فـََتْخطَُفُه َعْن اَنِفٍع ِمثْـُلُه َوُقْل معاً ُمْنَسكاً ِبلَكْسِر يف السِِ

أي ولي فرر ا يف حتردررأ اخلرراا علفررت  ويفشررردر الطرراا وام رر   فتتخطفرره الطررري  
قني من لط  حذفت إحرج التاادن قام اع هري التطفه ويطفه  ع  وقرااب البا

خيط  ويفعس  بع  م يف يف ييه قرااب  ف  وي را ذكرره الشريا يف شررحه ه حايرة 
إليرره وال سررأ علفررت  دقررام يف املصرررحب وا ررم الزمرران وامل رران وهرر  يرراحب دلررى القيرراأ 
وال سررر لريررة فيرره ويفقررردر البيررت وقرر  مسررردا م سرر ا مسررتقر عل سررر يف السررني معررا 

ل ر  أمرة يعل را م سر ا -ليرذكر ا رم ا-اوكر  أمرة يعل را م سر -دع  يف م فرعني
 هم     ه(

(898) 

 َويُْدَفُع )َحـ(ـقٌّ َبْْيَ فـَْتَحْيِه َساِكٌن يَُداِفُع َواْلَمْضُموُم يف َأِذَن )ا(ْعَتلَ 

دردررر إن ا درررف  فق لرره  ودرررف   حررو الررة مررن مبترررأ ولرررب أي قرررااب  درررف  
 راكن دعر   ر  ن الررام برني فرت  اليراا حو  ب قيرر هرذه القررااب بق لره برني فتحيره 

والفاا من القرااب املرج ه يفعلم من فر هذا القير فاحتا  إىل بيا را بق لره درراف  
فحررذف امل رراف للعلررم برره و  يف ررن لرره حايررة إىل يفقييررر قرررااب درررف  م رره قررر لفرر  
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أ ره  ويف إذن افرمم   ررا )ودررف  حرو يف درراف  واحب ، علقراايفني وكران لره أن دقر م 
ومرررن بعرررر هرررذا الفرررت  يف   دقرررايفل ن فيتصررر  حبمرررز أذن يف بيرررت واحرررر وقرررر ، حرررل( 

و فررراع ا -ولررر ه  فررر  ا-م رررى ال رررلا يف  ررر حبب البقررررب يف مصررررحب هرررذدن الفعلرررني
ومثلرره ه ررا أد ررا فقرررااب  فرر  دررراف  م افقررة لقرررااب  فرراع وقرررااب ابررن كثررري وأيب دمرررو 

البرراق ن اعررر ا بي  مررا فقرررراوا  دررراف    ولررر ه  فررر   درررف  لقراهتمرررا  ولرر ه  فررر  ا  و 
إشررعاحبا بتقاحبهبمررا يف املعرر  فررإن املرررا  مررن دررراف  درررف  ف رر  مررن عب طاحبقررت ال عرر  

 وداقبت اللص ودافاه ا ب متمم ال لا يف أذن فقام

(899) 

ـــ ــــَلُه ُه ـــمه ُعـ( ـــاتُِلوَن )َع ـــْتُح يف ََت يـَُق ــــِفُظوا َواْلَف َمْت َخـــفه )ِإ(ْذ )نَـ(ــــَعْم )َحـ( دِِ
 )ُد(الَ 

أي فرررم أذن للرررذدن  فررر  ودا رررم وأبررر  دمرررر ودلرررى مرررا   دسرررم فادلررره وفرررت  
الباق ن دلى يفقرردر  أذن ا هلم دقرايفل ن بفرت  التراا دلرى ب راا الفعر  للمفعر م أد را 
 وب سرها دلى ب ا ه للفاد  والتخفي  والتشردر يف هذدن ظاهران و بو مع  وه

(900) 

َها يـَُعدُّوَن ِفيِه اْلغَْيُب )َشـ(ـاَيَع )ُد(ْخُللَ َوَبْصرِ   يًّ َأْهَلْكَنا بَِتاٍء َوَضمِِ

دردرررر ف رررأدن مرررن قردرررة أهل  اهرررا ب ررر ن العهمرررة قررررأه أبررر  دمررررو بتررراا م رررم مة 
أهل ت ررا والرييررمج يف )كررأل   رر ة ممررا يفعرررون( لق لرره قبلرره  ودسررتع ل  أ  وهررذا هرر  

 امل ا مج واخلطاب ظاهرالرلل  الذي شادعه أي املرال  أي 

(901) 

 َويف َسَبِإ َحْرفَاِن َمْعَها ُمَعاِجزِيَن )َحـ(ـقٌّ ِبَل َمدٍِ َويف اْْلِيِم ثـُقِِلَ 

، دردرررر )والرررذدن  رررع ا يف راييف رررا مع رررزدن أول ررررأ هلرررم درررذاب مرررن حبيرررز ألرررريم( 
هرررذان يف  ررربأ ، )والرررذدن دسرررع ن يف راييف رررا مع رررزدن أول رررأ يف العرررذاب حم ررررون( 
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 مع ا  أي م  حرف هذه الس حبب وه   والذدن  ع ا يف راييف ا مع زدن أول أ  وق له
إىل   ررلى ا دليرره و ررلمأ ررحاب اعحرريم  فمعرر  مع ررزدن د سررب ن مررن يفبرر  ال ررت 

الع ز وقي  مثبطني ال اأ د ه وقي  مع اه دطلب ن يفع يز  ويف املر مع  أ م دسابو 
قرررااب املررر وحبواهررا دررن ابررن دبرراأ وقررام بع رر م بع ررا يف التع يررز والترراحب أبرر  دبيررر 

مع اها مشاقني وقام أب  دل  معايزدن ظا ني ومقرحبدن أ م دع زو  ا م م ظ ر ا أن 
ه بعث وه  شر حب في ر ن ثر اب ودقراب وقرام الشريا  رع ا مع رزدن ومعرايزدن أي 

 علطعن في ا وق هلم  حر وشعر وعم ذلأ من الب تان

(902) 

 َن َيْدُعوَن َغلهُبوا ِسوى ُشْعَبٍة َواْلَياُء بـَْيِِتَ مَجهلَ َواألوهُل َمْع لُْقماَ 

ومثله يف لقمران واحر ز بق لره اموم مرن -وأن ما درد ن من  و ه-دردر عموم
وأحبا  درد ن اموم فلما قرا الصفة -إن الذدن يفرد ن من  ون ا-الذي بعره وه 

ملرررؤمن العا ررررا  الطرررري أي قررررأ أيفبع رررا امل  ررر ف بيرررا  ف ررر  مرررن عب قررر م ال ابريرررة وا
درد ن يف امل فعني علرييبة أبر  دمررو و رحاب والبراق ن عخلطراب ووي  مرا ظراهر 

فتح ا  ف  وهشاا وحفص وفي ا -ط ر بييت-ويف هذه الس حبب ايا واحرب لإلفافة و
-  رررري-أثبت رررا يف احلرررالني ابرررن كثرررري ويف ال  ررر  وحب  وأبررر  دمررررو-البرررا -زا ررركن و

  رري ومرا  )زوا ررها اياان والبرا  بعرره،    وحب  وحره وقلت يف ذلأ أثبت ا يف ال  
أي ومررا شرر ا مرررن الزوا ررر فيمررا بعرررر احلرر  مررن السررر حب إىل ، شرر ا إىل ال مرر  أ رررزه( 
   حبب ال م  وا أدلم

 سورة المؤمنون
(903) 

ْد َويف َساَل )َد(اِرايً َصَلَِتُِم )َشـ(ـاٍف َوَعْظماً )كَ   ـ(ـِذي )ِصـ(ـلَ َأَمااَنَِتِْم َوحِِ

والذدن -ه ا ويف   حبب  أم وحريتا ابن كثري وحره-والذدن هم مما هتم-دردر



 -684- 

وحره ه ا إرزب وال سرا   وه لرلف يف إفررا  الرذي يف -هم دلى  لهتم حيافه ن
ودلررم أن -الررذدن هررم يف  ررلهتم لاشررع ن- رر حبب  ررأم وه يف اموم ه ررا وهرر  ق لرره

فالت حيرررر دررررم دلرررى اعررر ع ، إايه بعرررر أمرررا هتم م فررر  اخلرررلف هررر  الثررراين لرررذكره 
ودلى امفرا  -أن يفؤ وا امما  -واعم  هلتلف ام  اع وقر ايففو دلى اعم  يف

-ودلررى اإلفرررا  يف، ودلررى ارر  )حررافه ا دلررى الصررل ا ( ، يف )إ  درفر ا امما ررة( 
ف سر    فخلق ا امل ررية دهامرا-ق له  ودهما  أي ووحر دهما دع -أقيم ا الصلب
وقررر ذكررره يف البيررت اآلة يف ق لرره مرر  العهررم وحررريتا ابررن دررامر وأبرر  -العهرراا حلمررا

كما قام الرايز يف للق م دهم وقر ش ي اه أي يف حلر ق م دهراا والعهراا ،  ب ر 
 ععم  وم ف   كذي  ل   صمج دلى احلام من فاد  وحر وقر  بو يففسريه

(904) 

ُبُت َواملَْفُتوُح ِسينَاِء )ُذ(لِِلَ َمَع اْلَعْظِم َواْضُمْم َواْكِسرِ    الضهمه )َحقُّـ(ـُه بِتَـنـْ

افمم التاا واكسر الباا فيصري من أ برت وهر   عر   برت -ث يت علرهن-دردر
فيتحر مع  القراايفني أي يف بت ومع ا الرهن وقي  املفع م حمذوف أي د بت زدت  ا 

أي ملتبسة علرهن ودلرى  ،وم وعلرهن يف م ف  احلام من الش رب دلى ال يه ام
ال يرره الثرراين د رر ن حرراه إمررا مررن الشرر رب أو مررن املفعرر م افررذوف وقيرر  اليرراا زا رررب 

ومرررن قررررأه مرررن  برررت فالبررراا -ومرررن درررر  فيررره إبحلرررا  بهلرررم-واملعررر  يف برررت الررررهن كق لررره
للتعردة أو م  مروحبها للحام وق له  حقه  أي هر  حقره )ويف برت( متعلرو عفرمم أو 

و عل رررم وق لررره واملفتررر ح   ررري اا  أي و ررري اا املفتررر ح فقررررا الصرررفة فرررروحبب عكسرررر أ
وأيفررى  ررا بعرررها بيررا  كالعا رررا  الطررري ومعرر  ذلررأ قرررب و رر   أحبا  بفررت  السررني 
والباق ن ب سرها وه  ا م أد م  يف لمت به العرب مفت حا وم س حبا وقال ا أد را 

قيرررر   طرررر حب  رررري ا  مركررررمج    رررر ني  واملررررا   لرررره مررررن الصرررررف مرررر  العلميررررة الع مررررة و 
 كح رم   دلى لرية اإلفافة
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(905) 

 َوَضمٌّ َوفـَْتٌح َمْنزاًِل َغرْيَ ُشْعَبٍة َونـَوهَن َتْْتاً )َحقُّـ(ـُه َواْكِسِر اْلِوالَ 

التقردر عري شعبة  ذو فم وفت   لف   م رزه  فم رزه مفعر م عحرر املصررحبدن 
الرزاي جيعلره مصررحبا أو ا رم م ران ف رم املريم وفرت  -وق  حبب أ رزل  م رزه-قبله دردر

دلى أ ه كذلأ من  زم و هري القرراايفني -من أ زم وقرأه شعبة بفت  امليم وكسر الزاي
مررا يفقرررا يف  مرررلل و يف ج  مصرررحب مررن املرر ايفرب فمررن    رره يعرر  وز رره فعررل ك رررع 
ومن   د  ن يعله فعلى كرد ج من املصا حب اليت حلقت ا أل  التأ يث املقص حبب وقر 

بو ما دتعلو إبمالت ا يف عب اإلمالة ب قام  واكسر ال ه  أي ذا ال ه دع  املر ا   
 لت ج أي الذي ه  قردمج م ه بعره ب بي ه فقام

(906) 

 َوَأنه )ثَـ(ـوى َوالنُّوَن َخفِِْف )َكـ(ـَفى َوََتُْجُروَن ِبَضمٍِ َواْكِسِر الضهمه )َأ(مْجَلَ 

دلرى اه رت  اف والفرت  دلرى يفقرردر ومن هرذه ال سرر -وإن هرذه أمرت م-دردر
، دلررررى مررررا يفقرررررا يف ام عرررراا يف ق لرررره يفعرررراىل )وأن هررررذا  ررررراط  مسررررتقيما فررررايفبع ه( 

ولف  ابن دامر ال  ن يف امل فعني كمرا قرام  ربحا ه )ورلرر  در اهم أن احلمرر ا 
يف ب م التاا وكسر اعيم من أه ر - امرا هت رون-وقرأ  ف  وحره، حبب العاملني( 

وقررام ، م طقرره إذا أفحررن فيرره وقرررأ عررريه بفررت  الترراا وفررم اعرريم مررن ه ررر إذا هررذج 
أبرر  دلرر  هت رررون راية ممررا دتلررى دلرري م مررن كتررايب فررل يف قررا ون لرره وهت رررون أتيفرر ن 

ويف احلررردث يف زايحبب القبرر حب وه ، عهل ررر وهرر  اهلررذاين ومررا ه لررري فيرره مررن ال ررلا 
ااب اموىل أحررمج إلي ررا لي رر ن مررن الصرررو  واهل ررران  يفق لرر ا ه رررا وقررام أبرر  دبيررر القررر 

هذا دشبه اهل ران ومن قرأها هت ررون أحبا  ، كق له )ف  تم دلى أدقاب م يف  ص ن( 
وقر فسرها بع  م دلى الشر  وق م ال اظم  أال  ه  حام ، اإلفحا  يف امل طو 

 من فاد  اكسر أو مفع م أو  عت مصرحب حمذوف أي كسرا ايل
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(907) 

  اَلِم َّلِلِ اأَلِخريَْيِن َحْذُفهاَ َويف اَْلَاِء رَْفُع اْْلَرِِ َعْن َوَلِد اْلَعلَ َويف 

يف ثلثرررة م افررر  اموم ه لرررلف فيررره أ ررره ا - ررريق ل ن ا-يف هرررذه السررر حبب
واخلرررلف يف الثررراين -قررر  ملرررن امحب  ومرررن في رررا-إبثبرررا  ها اعرررر وهررر  يررر اب ق لررره

حبب السرم ا  )قر  مرن بيرره مل ر   كر  شر ا(  قر  مرن-والثالث ويتا ي اب ق له
فقرأيتا أب  دمرو لذف حرف اعر فاحبيفف  اه م اعلي  دلى أ ه لرب مبترأ أي ه  
ا ف   ي اب مطابو للف  السؤام وكذلأ كتمج يف مصاح  البصررب وقرأيترا عرريه  
كاموم إبثبرا  ها اعرر وكرذلأ كترمج يف مصراحف م وهر  ير اب مرن حيرث املعر  

قام أبر  دبيررب كران ،  لأ من مالأ هذه الراحب وملن هذه الراحب مع ايتا واحر من ق
ال سا   حي   دن العررب أ ره دقرام للرير  مرن حبب هرذه الرراحب فيقر م لفرلن  عر  
ه  لفلن وق م ال اظم املريدن ه  م اف إليره أي ويف ها هرذا اللفر  ا لرذي يف 

  اإل رراا وحرذف ا مبتررأ ف ر  كق لرأ امل فعني املريدن كما يفقرا يف ق له  وألريف 
 يف  رحب  ير الريلني دلم وا أدلم

(908) 

 َوَعاَلُ َخْفُض الرهْفِع )َعـ(ـْن )نـََفٍر( َوفـَْتُح ِشْقَوتـَُنا َواْمُدْد َوَحرُِِكُه )ُشـ(ـْلُشلَ 

دردر  ربحان ا دمرا دصرف ن درا  الرييرمج فبراخلفه هر   عرت ه رم ا يفعراىل 
يفقررردر هرر  دررا  والشررقاوب دلررى لفرر  السررعا ب والشررق ب كررالر ب والفط ررة وعلرفرر  دلررى 

لريترران أي افررت  الشررني وحررر  القرراف علفررت  ومرررها وقرررا ذكررر املررر دلررى التحردررأ 
ل ررروحبب الرر زن ولتعررني القرراف لررذلأ فلرريع يف حرررف شررق يف ا مررا دقبرر  التحردررأ عررري 

 قرر م دررن  فررر وفررت  وق لرره  دررن  فررر  أي م، القرراف م ررا  رراك ة والبرر اق  متحررر  
 شق يف ا كذلأ من حيث املع  أي دن اادة قراوا به وا أدلم

(909) 
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ِه )َأ(ْعَطى )ِشـ(ـَفاًء َوَأْكَملَ   وََكْسُرَك ُسْخِرايًّ ِِباَ َوِبَصاِدهاَ َعَلى َضمِِ

دردررر فايرررذمت هم  رررخراي ويف ص أيرررذ هم  رررخراي مرررن  رررخر  إذا فرررح ت 
وفرررم ا لريتررران وقيررر  ال رررم مرررن السرررخرب والعب  درررة م ررره وقيررر  ال سرررر يف  رررني ذلرررأ 

وال سر من اهلزل واللعمج وأاع ا دلى فم الذي يف الزلرف )ليتخذ بع ر م بع را 
وبصررا ها يفعرر   ، من املرررا  املعرر  اموم لي ررتهم قرر اا العررا  واهلرراا يف ق لرره ،  ررخراي( 

حفرص القرراا  دلى   حب القرررن للعلرم برذلأ كمرا ا ره إذا قرام حفصر م دعلرم أ ره أحبا 
واهلاا يف دلى فمه لل سر وق له هبا معم م وكسرر  ودلرى فرمه لررب املبتررأ وجير ز 
أن د  ن هبا لرب ق له وكسر  أي التص ذلأ هبذه الس حبب وبس حبب ص ب ا تأ   
فقام دلى فمه أدطى  خراي شفاا وفاد  أدطى فمري دا ر دلى  خراي ه دلى  

املبترأ ولزا أن د  ن الرمز لل سر وليع كسر  ول  دا  دلى كسر  ل ان ه  لرب 
للرمز إه لل م وأشاحب بق له وأكمل إىل إكمام ال م يف م اف   رخراي الثلثرة وا 

قام أب  دبير وكذلأ ه  د ر  م ن إرا دريعن إىل مع  واحر ويترا لريتران ، أدلم 
 لراين  خرج و خرج  وقر حبأد اهم أاع ا دلى فم اليت يف الزلرف ف ذلأ ام

(910) 

ُْم َكْسٌر )َشـ(ـرِيٌف َوتـُْرَجُعوَن يف الضهمِِ فـَْتٌح َواْكِسِر اْْليَم َواْكُملَ   َويف َأَّنه

دردرر  أ ررم هررم الفررا زون  ال سررر دلرى اه ررت  اف والفررت  دلررى يفقررردر م ررم أو 
ع ررم أو هرر  مفعرر م يررزدت م أي يررزدت م الفرر ز فحمررزب وال سررا   قررراا عل سررر ويتررا 

)وأ  م إلي ا ه يفريع ن( بفت  التاا وكسرر اعريم والبراق ن ب رم التراا وفرت  اعريم  قراا
وويررره القررررراايفني ظررراهر وقررررر  رررربو لررره  هررررا ر ويفة اخلرررلف يف حرررررف القصررررص يف 
م فعه وإزب وال سا   قراا ذلأ امل ف  أد ا ك ذا دلرى إ ر ا  الفعر  إىل الفادر  

قرااهتمررا يف امل فررعني فلررم يتلرر  أي  ولعلرره أشرراحب بق لرره واكمررل إىل هررذا أي كملررت
وأكم  أد ا املخاطمج يف قراايفأ هلما ملا كان ال مام يف قراايفه يعله فيه مازا وأحبا  
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 وأكملن فأبرم من ال  ن ألفا

(911) 

 َويف قَاَل َكْم ُقْل ُدوَن )َشـ(ـكٍِ َوبـَْعَدُه )َشـ(ـَفا َوِِباَ اَيٌء َلَعلَِِي ُعلِِلَ 

م( قرأهرا ابرن كثرري وإرزب وال سرا    قر   دلرى اممرر والرذي دردر )قرام كرم لبثرت
بعر هذا قام  إن لبثتم    دقرأه دلى اممر إه إرزب وال سرا   ف رراي دلرى اممرر يف 
امل فعني وه  أمر ملن دي ه ا  ربحا ه للسرؤام وقررأ البراق ن عخلررب يف امل فرعني أي 

ممرررر والثا يرررة عخلررررب ف أ ررره مرررر و  دلرررى أو امللرررأ وقررررأ ابرررن كثرررري اموىل ع، قرررام ا 
املأم حب أوه أي ق  ذلأ املأم حب قام أب  دل  وزدمر ا أن يف مصرح  ال  فرة قر  يف 

قام أب  دبير والقرااب د ر  دلى اخلرب كليتا من دلي را مصراح  أهر  ، ال فعني 
احل ررراز وأهررر  البصررررب وأهررر  الشررراا وه أدلرررم مصررراح  م رررة أد رررا إه دلي رررا وإررررا 
ا فرررر   مصررراح  أهررر  ال  فرررة عملررررج قرررام أبررر  دمررررو الرررراين ود بريررر  أن د ررر ن 
احلرررف اموم بريررري ألرر  يف مصرراح  أهرر  م ررة والثرراين عملرر  من قرررااهتم كررذلأ 
وه لرررب د ررر  يف ذلررأ دررن مصرراحف م إه مررا حبود رراه دررن أيب دبيررر ب قررام وهبررا ايا 

لعلر  أدمر   راحلا  فتح را احلرميران أي ايا إفافة واحرب ب بي  ا بق لره لعلرى أحبا   
وأبرر  دمرررو وابررن دررامر وق لرره  دلررل  أي دلرر  قا رر  هررذا ال ررلا  فسرره د ررر املرر   

 فقام دلله علش ا أي أهلاه به وا أدلم، بذلأ 

 سورة النور
(912) 

 َو)َحقٌّ( َوفـَرهْضناَ ثَِقيًل َورَْأَفٌة حُيَرُِِكُه اْلَمكي َوَأْرَبُع َأوهالَ 

أي فرفررر ا أح ام رررا ويف التثقيررر  إشرررعاحب ب ثررررب مرررا في رررا مرررن -فرفررر اهاو -دردرررر
امح ررررراا املختصرررررة هبرررررا ه يف يرررررر يف عريهرررررا مرررررن السررررر حب كرررررالز  والقرررررذف واللعررررران 
واه رررت ذان وعررره الطررررف وال تابرررة وعرررري ذلرررأ فسررررها أبررر  دمررررو فصرررل ا ومع اهرررا 
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رب مقررررا وقررر م ال رراظم  وحررو  هررر  لرر، علتخفيرر  أويب ررا حررررو ها يعل اهررا فرفررا 
-)وه أتلررذكم هبمررا حبأفررة(-وثقرريل حررام مررن امل رر ي فيرره أي وفرفرر ا حررو ثقرريل وأمررا

إب  ان اهلمزب ففتح ا ابرن كثرري وكليترا لريرة وه لرلف يف إ ر ان الريت يف احلردرر 
قام   ق ب  كان ابن أيب بزب قر ، ويعل ا يف قل ب الذدن ايفبع ه حبأفة قام ابن ماهر 

قلت وهذا ممرا ، لتحردأ فلما ألربيفه إرا ه  هذه وحرها حبي  أوهم وقرأيتا ايعا ع
ارر  فيرره بررني اللريتررني والتررري اإل رر ان يف الرريت يف احلردررر لت ررا ع لفرر  حبإررة الرريت 
بعررها و هرري هرايفني القرراايفني   أع و رع  واملعرز وظعر  م مرن عب اإل ر ان مير  

 اقررر  أوه دردرررر فشررر ا ب حررررف احللرررو مثررر  شرررعرب وشرررعرب ب قرررام  وأحببررر  أو ه  أي ال
أحرهم أحببر  شر ا ا  التلر  يف حبفعره و صربه ولررب ق لره وأحببر  يف أوم البيرت اآلة 
وه   حاب أي وأحبب  علرف  قرااب  حاب و ل ا دلى الرف  إطلقه وويره الرفر  أ ره 
لرب  فش ا ب أحرهم  و صبه دلى املصرحب كما يفق م ش ر  أحبب  ش ا ا  واخلررب 

 ب أحرررررهم أو افررررذوف املبترررررأ وهرررر  فال ايررررمج شرررر ا ب حمررررذوف أي ف ايررررمج شرررر ا
أحرررهم حنرر  )والررذدن ده رررون مررن  سررا  م فتحردررر حبقبررة( واعملررة لرررب  والررذدن  وه 
للف يف  صمج الثراين وهر  أن يفشر ر أحببر  شر ا ا  م ره مصررحب ه عرري للتصررد  

 علفع  قبله وه  ق له أن يفش ر

(913) 

 ُة اأَلِخرُي َأْن َغِضَب التهْخِفيُف َواْلَكْسُر ُأْدِخلَ ِصَحاٌب َوَغرْيُ اَْلَْفِص َخاِمسَ 

أي وكررر  القرررراا عرررري حفرررص حبفعررر ا واخلامسرررة أن ع رررمج ا وهررر  املررررري وه 
للف يف حبف  اموم واخلامسة أن لع ة ا فالرف  في ا دلى اهبترراا ومرا بعرره لرربه 

من قبلره ، اخلامسرة أي والش ا ب اخلامسة ه  لف  كذا و صمج الثاين دلى ويفش ر 
قررام أبرر  دلرر  وجيرر ز يف ،  أن يفشرر ر أحببرر  شرر ا ا   ب أبرررم  أن ع ررمج ا  م رره 

القياأ ال صمج يف اخلامسة اموىل حبف  أحبب  ش ا ا  أو  صرمج وقر م ال راظم املرري 
هرر   عررت لامسررة وه  هررر إىل التأ يررث في ررا من املرررا  هررذا اللفرر  املررري وأ ررقن 
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سة فروحبب وزن ال هم وأ لل ا يف حفرص كرذلأ أد را ف أ ره امل  واللا من اخلام
درر   مررا حررذف ويتررا زا ررركن يف احلفررص كقرر م الشررادر  والزدررر زدررر املعرراحب   وقررر 
وق  يف مس ر ابن أيب شيبة وعريه حرث ا حسني بن دلر  اععفر  درن شريا دقرام لره 

قام ،  لم لى ا دليه و احلفص دن أبيه دن يره قام أذن بلم حياب حب  م ا 
احلاف  أب  القا م حفص ه  بن دمر بن  رعر القررظ ولريرابرة هرذه العبراحبب هبرم كثرري 
في ا ودسبو لسان القاحبيا هلرا إىل لفر  اخلفره عخلراا وال را  املع مترني الرذي هر  

كق لرررره  وامحبحرررراا  ،  ألرررر  ال سررررر لشرررر رب هررررذه اللفهررررة وكثرررررب  وحبهررررا يف القصرررريرب 
فإن قي  ل  أ ه قام  حاب وحفرص  صرمج ،  عخلفه ال وال  ن عخلفه ش ل

قلرررت ل رررن ييررر  دليررره قررررااب ، لامسرررة املرررري حلصررر  الريرررر  و  دبرررو لفررر  مررر هم 
الباقني فإ ا علرف  وليع فر ال صمج إه اخلفه فاقتحم حزو ة هرذه العبراحبب ل   را 

أي ، وافيررة بريرفرره واملرر  يف ق لرره أ لررل فررمري يفث يررة دريرر  إىل التخفيرر  وال سررر 
أي قررأ  فر  ، ل يف لف  أن ع مج فالتخفي  يف أن وال سرر يف فرا  ع رمج أ ل

وحره ذلأ في ر ن أن خمففرة مرن الثقيلرة وع رمج فعر  مرا  فادلره ا رم ا في رمج 
أي بعررر أن ع ررمج جيعرر  ، ودرفرر  بعررر اعررر ، حبفعرره ف رر  معرر  ق لرره يف البيررت اآلة 

وافرحة د ر ن الري رمج ا را الرف  م فر  اعرر يف ال لمرة املتصرلة بره وقررااب اعمادرة 
م افا إىل ا يفعاىل وه  ا م أن املشر ب مث  )أن لع ة ا دليه( وال ح د ن دق ل ن 

أي أ رره لع ررة ا وأن ع ررمج ا ولرر  أن قرررااب  فرر  بفررت  ، إن فررمري الشررأن مقرررحب 
في رر ن قررر لفرر  أن ، كقرررااب اعمادررة ف ا ررت دلررى وزن لع ررة ا ،  فررا  ع ررمج 
 ررت أويرره د رررهم م ررم دسررتقبح ن أن دلرر  الفعرر  أن املخففررة حررأ في ررا فقررن ل ا

أن ه -دفصرر  بي  مررا عحررر احلررروف امحببعررة لرررف ال فرر  إن كرران ال ررلا  فيررا حنرر 
وإن كرررران إجيرررراع فبحرررررف قررررر يف املافرررر  وعلسررررني أو  رررر ف يف -دريرررر  إلرررري م قرررر ه

، مج ا وكرران القيرراأ د رررهم أن دقررام أن قررر ع رر-دلررم أن  رري  ن-امل رراحبع حنرر 
قام أب  دل  فإن قي  فقر ياا )وأن ليع لإل سران إه مرا  رعى( ) ر  ي أن بر حب ( 
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فليع جيري مرج ما وحن ها مما لريع بفعر  وق لره بر حب  دلرى الررداا قلرت ف رذا ه را 
 حيم  ع مج ا دلى الرداا فل حيتا  إىل حرف قر

(914) 

 َغرْيُ ُأويل ِِبلنهْصِب )َصـ(ـاِحُبُه )َكـ(ـلَ َويـَْرَفُع بـَْعَد اْْلَرِِ َيْشَهُد )َشـ(ـاِئٌع وَ 

قررر  رربو شرررح ق لرره ودرفرر  بعررر اعررر فرراعر م صرر ب م رره مفعرر م درفرر  ولرريع 
أي بعرر ق لره  أن ، م افا إىل بعر من بعر مب  دلى ال رم لرذف مرا أفري  إليره 

، ع رررمج  وأمرررا دررر ا يفشررر ر دلررري م ألسررر ت م فيقررررأ دشررر ر علترررذكري إرررزب وال سرررا   
قررام أبرر  ، من أت يررث املسرر ة عررري حقيقرر  ف رراز فيرره ال ي رران ، البرراق ن علتأ يررث و 

وقر مر حن ه وأما عرري )أوىل اإلحببرة( ف صربه دلرى احلرام أو دلرى ، دل  كليتا حسن 
اه ررتث اا ولف رره دلررى أ رره  ررفة للتررابعني أي الررذدن ه إحببررة هلررم يف ال سرراا واإلحببررة 

 لأ و قله أو حر هاحلاية ومع   احبه كل أي حف  ذ

(915) 

ِه َواَْلَْمِز )ُصْحبَـتُـ(ـُه )َحـ(ـلَ   َوُدرِِيٌّ اْكِسْر َضمهُه )ُحـ(ـجهًة )ِر(ضى َويف َمدِِ

أي اقرررأه ذا ح ررة ، أي فررم الرررام وح ررة حررام مررن فادرر  اكسررر أو مفع لرره 
وألرب دن  حبته بلف  حل كما  بو يف  حبة كرل واهلمرز مرروحب دطفرا ، مرفية 
أي ويررررل  حبج يف مررررره واهلمررررز ، ويف مررررره ولرررر  حبفرررر  ل رررران لرررره ويرررره حسررررن دلررررى 

مصاحمج له وه مي   ك ن  حبته حبمزا من يفقردر هذا املع  كما   مي   يف ق لره كمرا 
أي حررو أن د ررم  ررا  الصرررفني و الرره دلررى مررا  رربو شرررحه فحصرر  ، حقرره فررماه 

زن شرردمج و ر يت من مم ع ما يف البيت أن أع دمرو وال سا   قراا  حبج دلى و 
، ب سرر الرررام واملررر واهلمرز وإررزب وأع ب ررر ب رم الرررام واملررر واهلمرز دلررى وزن مردررو 

قررام اعرمرر  زدررم أبرر  اخلطرراب أ ررم دق لرر ن مردررو للعصررفر وقرررأ البرراق ن وهررم حفررص 
وهررررذه أيرررر   ، وابررررن دررررامر واحلرميرررران ب ررررم الرررررام ويفشررررردر اليرررراا فررررل مررررر وه يتررررز 
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بة إىل الرحب يف الصفا واإلفااب وإرا  سمج ال  كمج مر  القرااا  د رهم يعل ها  س
دهم ف  ه   الررحب عدتبراحب أن ف ر  فر ا ذلرأ ال  كرمج دلرى عرريه مرن ال  اكرمج  

قرام أبر  دبيرر القررااب الريت خنتاحبهرا  حبي وهر  يف ، كف   الرحب دلى عريه مرن احلرمج 
هررر  اع رررة التفسرررري امل سررر ب إىل الررررحب يف إفررراايفه وحسررر ه ويف احلرررردث املرفررر ع  إن أ

لي ااون أه  دليني كما يفرااون ال  كمج الرحبي يف أفو السماا  ه ذا  قلته العلماا 
قرررام أبررر  دلررر  وجيررر ز أن د ررر ن فعررريل مرررن الررررحبا فخفررر  اهلمرررز ، إلي رررا هبرررذا اللفررر  

قلررت دعرر  أ ررا يف رر ن ، فا قلبررت ايا كمررا يف قلررمج مررن ال سرر  وال ررت إذا لففررت ايا 
قرام أبر  دلر  هر  فعير  مرن ،  سر بة إىل إرزب وأيب ب رر خمففة من القررااب املررج امل

قام ومما مي ن أن د  ن مرن هرذا الب راا قر هلم العليرة أه يفرراه ، الرحبا الذي ه  الرف  
ف   فعي  وقرام الزيرا  ال ح در ن أاعر ن ه دعرفر ن ال يره فيره م ره لريع ، من دل 

يب ده ود رر ن دلررى قررام  رر، قررام أبرر  دلرر  هررذا علررن ، يف ال ررلا شرر ا دلررى فعيرر  
وقرال ا  ك كرمج ، حررث ا أبر  اخلطراب درن العررب  ،فعي  وه  قلي  يف ال لا املريفرو 

قرررام أبررر  دبيرررر كررران ،  حبي  وهررر   رررفة ه رررذا قرأ ررره دلرررى أيب ب رررر عهلمرررز يف  حبئ 
ب ، مثررر  شررري خ ، بعررره أهررر  العربيرررة درررراه حل رررا ه جيررر ز وام ررر  في رررا د رررر  فعررر م 

يرره لرر  قررام  حبوا فرر   بعرره يفلررأ ال ررما  إىل ال سرررب يفسررتثق  ال ررما  اجملتمعررة ف
قرررام وقرررر ويرررر  العررررب  فعررر  هرررذا يف فقررر م وهررر  ألررر  مرررن اموم ، فيقرررام  حبج 

وأما قررااب أيب دمررو وال سرا   ، وذلأ كق هلم  دت ا ودتيا  وكلتا اللريتني يف الت زد  
فعيررر  فقرررام الزيرررا  ال سرررر ييرررر عهلمرررز د ررر ن دلرررى وزن ، ب سرررر الررررام واهلمرررزب 

دقررررام  حبأ ، أي يفرررر حن ويفسررررري مترافعررررة ، ود رررر ن مررررن ال  رررر ا الرررررحباحبي الرررريت يفرررررحبأ 
، ال  كررمج درررحبأ إذا يفررراف  م ق ررا فت رراد  فرر اه دقررام يفررراحبأ الررريلن إذا يفرررافعا 

قام الفراا الرحبي من ال  اكمج ال ا عة وه  من  حبأ ال  كمج إذا احنن كأ ه حبيم بره 
، العهرراا الرريت ه يفعرررف أ الهررا الرررحباحبي  قررال ا والعرررب يفسررمى ال  اكررمج، الشرريطان 

قررام ومررن العرررب مررن دقرر م ك كررمج  حبي د سرربه إىل الرررحب في سررر أولرره وه د مررز كمررا 
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دقرررام   رررخرج و رررخرج   ولرررر عررر  وعررر   قرررام ال حررراأ ومرررن قررررأ  حبي علفرررت  
قلت وه  قرااب شاذب ، ويفشردر الياا أبرم من ال مة فتحة من ال سمج عب يفرييري 

قررام وفررع  أبرر  دبيررر قرررااب أيب دمرررو وال سررا   م رره ، ا ب وعررريه ح يررت دررن قترر
أتوهلررا مررن  حبأ  أي وقعررت أي ك كررمج جيررري مررن امفررو وإذا كرران التأودرر  دلررى مررا 

، وه كران هلرذا ال  كرمج مزدرة دلرى أكثرر ال  اكرمج ، أتوله   د رن يف ال رلا فا ررب 
، كمرا دقرام ا ررحبأ احلردرو قام وحبوي دن حممر بن دزدر أن املع  ك كمج د رف  عل  حب  

قير  -أي ا رف  وح رى  رعير برن مسرعرب  حبأ ال  كرمج ب ر  ه إذا امترر فر له ودرل
هرررر  مررررن قرررر هلم  حبأ دلي ررررا فررررلن إذا طلرررر  مفايررررأب وكررررذلأ طلرررر ع ال  كررررمج ح رررراه 

وقام قام أب  دمررو برن العرلا  رألت حبيرل مرن  رعر برن ب رر مرن أهر  ، اع هري 
يفسم ن ال  كمج ال خم فقام الررحبي وح رى ذا  درف وكان من أفص  ال اأ ما 

أب  دل  دن أيب ب ر دن أيب العباأ قام ألربين أب  دثمران درن ام رمع  درن أيب 
دمرو قام قر لريت من اخل رق   أ   أدرابيرا دقر م إه كأ ره ك كرمج  حبي ب سرر 

قرام إذا كسرروا فبحسربأ قرام أحمرذوب مرن ، قام ام مع  فقلت أفي مرزون ، الرام 
وهرذا فعير  م ره قرام أبر  دلر  دعر  أ رم إذا كسرروا ،    ا يفرحبأ إذا ا ررفعت  حبأ  ال

أولررره  م ال سرررر دلرررى إحبا هترررم اهلمرررز ويفررريف م قرررام  ررراحمج اف رررم  حبأه  فعررره و حبأ 
دلي م لرر  ف رأب وا حبأ احلردرو ا تشرر وك كرمج  حبي م ررف  يف م ريه مرن املشررق إىل 

مرررن  حبأ إذا  فررر  أحسرررن م ررره  قلرررت وك  ررره، ذلرررأ واعمررر   حبا ررر  دلرررى وزن  حباديررر  
 درف  الهلا ب  حبه وا أدلم

(916) 

ُيَسبُِِح فـَْتُح اْلبَـا )َكـ(ــَذا )ِصـ(ــْف َويوقَـُد اْلُمَؤنـهُث )ِصـ(ــْف )َشـ(ــْرعاً َو)َحـقٌّ( 
 تـََفعهلَ 

دعرر   دسررب  لرره في ررا  بفررت  البرراا دلررى مررا  دسررم فادلرره وكسرررها دلررى يفسررمية 
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أي دسرربحه ، قررااب الفرت  د ر ن حبيرام فادر  فعر  م رمر الفادر  وهر  حبيرام ودلرى 
حبيام أو مبترأ لرربه مقررا دليره وهر  يف بير   وقررأ أبر  ب رر وإرزب وال سرا   يف قرر 
علتأ يث أي يف قر الزياية أو املش اب كما يفق م أوقر  البيت وقرأ  ف  وابن دامر 

يف قررر بفررت  الترراا  وحفررص د قررر علتررذكري أي د قررر املصررباح وقرررأ ابررن كثررري وأبرر  دمرررو
أي يف قر املصباح وه  مع  ، وال او ويفشردر القاف وفت  الرام دلى أ ه فع  ما  

ق لرره  وحررو يففعررل  أي قررراا دلررى وزن يففعرر  مثرر  يف رررا ويفبصررر واملرر  لإلطررلق ه 
والقررااب دلرى ، فمري يفث ية وأدرابه أن دقام حو لررب مقررا ويففعر  مبتررأ مرؤلر أحبا  

بن ماهر حبوادة دن دا م وأه  ال  فة يف قر دلى وزن قرااب وزن يففع  حو وح ى ا
أيب دمررررررو إه أن الررررررام مرف درررررة في ررررر ن م ررررراحبع قررررررااب أيب دمررررررو وام ررررر  يفت قرررررر 
فحررذفت الترراا الثا يررة حنرر   ه يف لررم  فررع  وح ررى أبرر  دبيررر هررذه القرررااب دررن ابررن 

قررااا  اموىل  حميصن وال مري في ا للزياية كمرا  ربو يف القررااب اموىل ف رذه أحببر 
واملريب حبايعة إىل الزياية والثا ية والثالثة إىل املصرباح قرام أبر  دلر  يف قرر دلرى أن 
فاد  يف قر املصباح ه  الني من املصباح ه  الذي دت قر قام )    إلي را وال  ر ا  

 أي ود قر مثله دع  علتذكري وا أدلم، مصابي  حبهبان يفشبه لقفام(  كأ ا

(917) 

 نـَوهَن البَـزِِي َسحَاٌب َورَفْـُعُهْم َلدى ظُُلَماٍت َجره )َد(اٍر َوَأْوَصلَ َوَما 

دردررر ) ررحاب ظلمررا  بع رر ا فرر ق بعرره( فقرررأه البررزي دلررى إفررافة  ررحاب 
إىل ظلما  أي  حاب ظلما  م اكمة بع  ا ف ق بعره وهر  مرا يفقررا يففصريله 

اب إىل الهلمررا  يف ق لرره )أو كهلمررا  يف لررر عررىا( قررام أبرر  دلرر  أفرراف السررح
ه رررتقلم السررررحاب واحبيففادررره يف وقررررت هررررذه الهلمرررا  كمررررا يفقررر م  ررررحاب حبإررررة 

ومرن  ر ن  رحاب وحبفر  ، و حاب مطر إذا احبيفف  يف ال قت الرذي د ر ن فيره املطرر 
ظلما  وه  قرااب عري ابن كثري كان ظلما  لرب مبتررأ حمرذوف أي يفلرأ ظلمرا  

 ررا وحب   يف ردرررا وبررره مررن ظلمررا  متمعررة وقرررأ ق برر  علت رر دن ويررر ظلمررا  دلررى أ
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اموىل وق لرره وحبفع ررم لرررج ظلمررا  أي وحبفرر  القررراا يف ظلمررا  يررره مررن  حبي ذلررأ 
فق له ير فع  ما  و احب فادله وأو   دط  دلرى يرر أي قررأ ذلرأ وأو رله إلي را 
وجي ز يف ق له وحبفع م عل صمج م ه مفع م ير والرف  دلرى اهبترراا حنر  )وكر  ودرر 

 أق ج د ر أه  العربية وا أدلم ا( وال صمج

(918) 

َكَمـا اْســُتْخِلَف اْضــُمْمُه َمـَع اْلَكْســِر )َصـ(ـــاِدقاً َويف يـُْبـِدَلنه اخْلِــفُّ )َصـ(ـــاِحُبُه 
 )َد(الَ 

أي افرررمم التررراا مررر  أ رررأ يف سرررر الرررلا فيصرررري فعررر  مرررا   دسرررم فادلررره وقررررااب 
 ررر  م افرررو لقررررااب ليسرررتخلف  م البررراقني دلرررى إ ررر ا  الفعررر  للفادررر  وهررر  ا يفعررراىل ف

واخلرررلف يف وليبررررل  م علتخفيررر  والتشرررردر  ررربو يف ال  ررر  أ مرررا لريتررران و ررربو 
 مع   ه

(919) 

ــَل النهْصــِب ِإْن قـُْلــَت  ْب ــْع ِســوى )ُصــْحَبٍة( َوَقــْف َواَل َوِقــَف قـَ َوََثِنَ ثَــَلَث اْرَف
 أُْبِدالَ 

لرلف يف  صربه وهر  ثرل  دع  )ثل  د حبا  ل رم( ف رذا الثراين واموم ه 
مرا  م ه ظرف فرفر  الثراين دلرى معر  هرذه اموقرا  أوقرا  ثرل  در حبا  في ر ز 
لررأ أن يفقرر  دلررى مررا قبل ررا وهرر   ررلب العشرراا ب يفبتررري ثررل  درر حبا  وأمررا قرررااب 
ال صمج فتحتم  وي ني أحريتا أن د  ن بره من ثل  مرا  فل وق  دلى هذا 

ولرريع برررأأ ردررة فيريتفررر ذلررأ ميلرره حنرر  )اهررر  الصررراض التقررردر من ال ررلا   دررتم 
ف ذا ق له وه ، )ل سفعا عل ا ية( ، )وإ أ لت ري إىل  راض مستقيم( ، املستقيم( 

أي إن قلرررت هررر  بررررم مرررن اموم وإن قررررحب  ، وقررر  قبررر  ال صرررمج إن قلرررت أبرررره 
  ثررل  درر حبا  م صرر ع بفعرر  م ررمر يرراز ال قرر  مثرر  قرررااب الرفرر  والتقررردر )ثررل



 -696- 

 د حبا  ل م( أي احفه ها وحباد ها وا أدلم

 فرقانسورة ال
(920) 

َها النوُن )َشـ(ـاَع َوَجْزُمَنا َوجَيَْعْل ِبَرْفٍع )َد(له )َصـ(ـاِفيِه )ُكـ(ـمهلَ   َوَيَُْكل ِمنـْ

اليراا يف يفكر  وال ر ن ظراهران وأمرا )وجنعر  -أو يف  ن له ي ة يفك  م  را-دردر
 رت  اف ويزمره دلرى العطر  دلرى م فر  ير اب الشررض لأ قص حبا( فرفعه دلرى اه

الررذي هرر  يعرر  لررأ دلررى لريررة مررن جيررزا يرر اب الشرررض إذا كرران فعرر  الشرررض مافرريا 
وه  اللرية الفصيحة وجي ز أن يف  ن هذه القرااب علرف  وإرا أ عم اللا من جيعر  يف 

مرل ار   ها لأ كما دفع  أب  دمرو يف عري هذا امل ف  فيتحر يفقرردر القرراايفني وك
كام  وه  مفع م  م أي  م حسن هذا اللف  و فاله حبياه كاملني دقل ومعرفة 

 فقراوا به وإن كا ت القرااب املرج كذلأ وا أدلم

(921) 

 َوََنُْشُر اَي )َد(اٍر )َعـ(ـَل فـَيَـُقوُل نُوُن َشاٍم َوَخاِطْب َتْسَتِطيُعوَن )ُعـ(ـمهلَ 

اليرراا فيرره وال رر ن أد ررا ظرراهران -ن  ون اودرر ا حنشرررهم ومررا دعبرررون مرر-دردررر
وأحبا  ذو اي قررراحبيا  احب أي دررراحبف ودمرررل  رررفة  احب أو  رررفة اي واخلرررلف أد رررا يف 
فيق م علياا وال  ن ظاهر فابن دامر قرأ عل  ن في ما وابن كثري وحفص علياا في ما 

وكرر  -بررا ياأ ررتم أفررللتم د-والبرراق ن عل رر ن يف حنشرررهم واليرراا يف فيقرر م لق لرره بعررر
ذلرررأ مررررن يفلرررر دن اخلطرررراب كمررررا يف أوم  ررر حبب اإل ررررراا واليرررراا يف دسررررتطيع ن ل هلررررة 
واخلطرررراب لعبا هررررا ويفسررررتطيع ن يف البيررررت مفعرررر م لاطررررمج يعلرررره خماطبررررا ملررررا كرررران 

وجي ز ، اخلطاب فيه ومثله يف ال م  ويف ن لاطمج ويفقرا يف ام عاا ولاطمج شاا 
أي لاطررمج هبررذا اللفرر  ، اعررر أن د رر ن يف كرر  هررذه امل افرر  دلررى حررذف حرررف 

ودمل ا  دام  وه  حام من فاد  لاطمج وه  وإن كان لفهره أمرر املفرر  فراملرا  
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برررره اعمرررر  كأ رررره قررررام ولاطررررمج أد ررررا الرررررهن والقرررر ا أو الفردررررو القرررررااب وقررررام الشرررريا 
قلرت ه ، دستطيع ن برم من ق له ولاطمج أو دطر  بيران ودمرل مفعر م لاطرمج 

يفستطيع ن وأما يع  دمل مفع م لاطرمج في ر ز دلرى أن دبني   ويه ما ذكر يف 
د رر ن دسررتطيع ن مفعرر ه بعامرر  مقرررحب أي قرراحبال دسررتطيع ن وأحبا  علعمرر  املخرراطبني 

وإن كران مررا  الشريا  را ذكرره ، دستطيع ن م م كما قام ا يفعاىل )داملرة   ربة( 
اخلطررراب فيررره   أن املرررأم حب عخلطررراب هررر  لفررر  يفسرررتطيع ن يعلررره خماطبرررا هلرررم ملرررا كررران

ف رذا دلرى حرذف ال رراا أي قرم اي زدرر ف رذا التقرردر ولاطرمج اي ، كق لأ قم زدرر 
دسرررتطيع ن أي اي هرررذا اللفررر  وه دبعرررر يف الت ررر ز متثيررر  ذلرررأ كمرررا ياطرررمج الررررايحب 

 واآل حب ودطر  هذا ال يه يف حن  ولاطمج يفعصرون وما أشب ه

(922) 

 َواْلَملَِئَكُة املَْرُفوُع يـُْنَصُب ُدْخُللَ  َونـُزَِِل ِزْدُه النُّوَن َواْرَفْع َوِخفه 

لف  بقرااب ابن كثري وبرني مرا فعر  في را فقرام ز ه ال ر ن أي ز ه ال ر ن السراك ة 
من ال رررر ن امل ررررم مة م يرررر  ب يف قرررررااب البرررراقني واحبفرررر  دعرررر  الررررلا م رررره  رررراحب فعررررل 

درها دلرى أ ره م احبدا ف يمج حبفعه ول  دع  يفي  الزاي من قرااب الباقني بتشرر
فع  ما  ملا   دسم فادله وهر  مطرابو للمصررحب الرذي لتمرت بره اآلدرة وهر  يف رزدل 
ومصرحب قرااب ابن كثري إ زاه إه أن ك  واحر م  مرا د فر  م فر  اآللرر أ شرر أبر  

وقررررام حيررررث كرررران يفط دررررت وا ط دررررت ، (  )وقررررر يفط دررررت ا طرررر اا اخلصررررمج، دلرررر  
حايررة إىل أن دقررام ال رراظم   د برره دلررى  دتقرراحبعن إرر  مصرررحب ذا دلررى مصرررحب ذا وه

إ  ان ال  ن ذهاع إىل أن املزدرب ه  اموىل ب   ع  املزدرب ه  الثا ية ويلص مرن 
اهد ا  ومن اع اب عن ل  د تا دن ذلأ وعن الزاي إذا لففرت   د رن برر 

وهر   من إ  ان ال  ن ف مج أن اممر كذلأ فمن أدن يفعلم قرااب الباقني أ را عل رم
فإن قلرت يف التحقيرو الزا ررب هر  اموىل م را حررف امل راحبدة والثا يرة ،   دلف  هبا 

قلررت  ررحي  إه أن ال رراظم ه دعترررب يف يفعردفرره إه  رر حبب ، هرر  أوم الفعرر  املافرر  
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اللفررر  أه يفرررراه كيررر  قرررام يف د  ررر  و ن  ررر   احرررذف فرررأوحب  احلرررذف دلرررى الثا يرررة 
ف حررررف امل ررراحبدة ف رررذا ه رررا و صرررمج ابرررن كثرررري ليصرررري الفعررر  مافررريا وإررررا افرررذو 

املل  ررة م رره مفعرر م و  ررزم وحبفعرره البرراق ن م رره مفعرر م و ررزم و للررل حررام من قبلرره 
 )ل ه أ زم دلي ا املل  ة( ف   مرالله ومرافقه يف اللف  واملع 

(923) 

ِْي َمْع قَاَف )غَـ(ـاِلٌب َوَيَُْمُر )َشـ(ـاٍف َوامجَْ   ُعوا ُسُرجاً ِوالَ َتَشقهُق ِخفُّ الشِِ

)درر ا يفشررقو امحب  درر  م ، دردررر )ودرر ا يفشررقو السررماا علريمرراا( ويف  رر حبب ق 
ام رر  في ررا يفتشررقو فمررن لفرر  حررذف إحرررج الترراادن ومررن شررر  أ عررم ،  رررادا( 

الثا يررة يف الشررني قررام أبرر  دلرر  قررام أبرر  احلسررن اخلفيفررة أكثررر يف ال ررلا م ررم أحبا وا 
م مررن اإل عرراا ف ررذا معرر  ق لرره عالررمج أي يفيرر  اخلفررة ف رران احلررذف ألرر  دلرري 

-الشررني فيرره مرر  حرررف قرراف أكثررر مررن يفشررردرها يف اللريررة ب قررام ويفمررر شرراف أحبا 
 ررلى ا دليررره أي علرييررمج إلطلقررره والبرراق ن عخلطرراب للر ررر م -أ سرر ر ملررا أتمرررر 

ملرررا -واليررراا إلبررراحب د ررره قرررام ذلرررأ بع ررر م لررربعه ولاطبررره بع ررر م بررره وقيررر  و رررلم
املسرررمى علررررإن وإن ك رررا ه  عرفررره ب قرررام وأاعررر ا  رررريا دعررر  )ويعررر  في رررا -أتمررر 

 ررررايا( دقررررله إرررزب وال سرررا   ععمررر  دلرررى إحبا ب الشرررمع وال  ررر ا العهررراا وقرررام 
قلرت فعلرى هرذا د ر ن ق لره ، الزيا  أحبا  الشمع والقمر وال  اكمج العهاا مع مرا 

واإلفررا  للشرمع  -در  ومي رامويرب -بعر ذلأ )وقمرا م رريا( مرن عب ق لره ومل  تره
كمرررا يررراا يف  ررر حبب ال برررأ )ويعل رررا  ررررايا وهايرررا( ويف  ررر حبب  ررر ح )ويعررر  الشرررمع 

وقيرر  املرررا  علسررر  ال  رر ا  ون الشررمع وهرر  املصررابي  املررذك حبب يف اآلدررة ،  رررايا( 
املررررج ف أ ررره  ررربحا ه أشررراحب إىل مرررا ده رررر يف السرررماا لررريل وهررر  القمرررر وال  ررر ا 

  حتتمرر  ذلررأ دلررى إحبا ب اعرر ع كمررا يف  هررا ره أو أحبا  برره الشررمع والقرررااب عإلفرررا
في ر ن ممرر ع القررراايفني الصرحيحتني قررر أفررا  ممر ع ال  رر ا والقمررردن ووه عل سررر 

 وه  مفع م له أو حام أي مي  املتابعة أو ذوي متابعة
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(924) 

ـــمه( َواْلَكْســـَر ُضـــمه )ثِـ(ــــْق ُيَضـــا ـــِْتُوا اْضـــُمْم )َع ـــْزٍم َوََلْ يـَْق ـــُع َج ـــْد رَْف َعْف َوََيُْل
 )َكـ(ـِذي )ِصـ(ـلَ 

وإررررا قرررام يف الثررراين فرررم ، أي افرررمم أولررره وفرررم أد رررا كسرررره وهررر  يف الثررراين 
ال سرررر و  دقررر  يف اموم فرررم الفرررت  من ال سرررر لررريع فررررا لل رررم والفرررت  فرررره 
 ا فالررذدن فررم ا الثرراين فتحرر ا اموم والررذدن فررم ا اموم كسررروا الثرراين والبرراق ن فتحرر

قررررراا مرررن قرررر  دقرررر  مثرررر  فرررررب ، اموم وكسرررروا الثرررراين وهررررم ابررررن كثرررري وأبرررر  دمرررررو 
وال  في ن من ق  دق  مث  دقت  و ف  وابن دامر من أق  دق  مث  أكرا د را وك  
ذلررأ لريررا  يف يف ررييو ال فقررة وقيرر  أقرر  لررلف أدسررر درررم دليرره دلررى امل  رر  قرررحبه 

يو وكررران اإل سررران قتررر حبا ف رررذا مرررن قررر  ويف ودلرررى املقررر  قررررحبه وقرررام يف معررر  الت ررري
وقرررام أبررر  حررراال ه ويررره ، م ررراحبده لريتررران ال سرررر وال رررم مثررر  دع فررر ن ودعرشررر ن 

قررررام أبرررر  يعفررررر ، إه أن دررررذهمج برررره إىل أن املسرررررف دفتقررررر  ررررردعا ، لإلقترررراحب ه  ررررا 
ال حاأ يفع مج أب  حاال من قرااب أه  املرد ة هذه من أه  املرد ة د ره ه دق  يف 

قرررام وهرررذا أتودررر  بعيرررر ول رررن ، اهتم الشررراذ وأتوم هلرررم أن املسررررف دفتقرررر  رررردعا قررررا
التأود  هلم أن أع دمرو اعرم  ح ى دن ام مع  أ ه دقام لإل سان إذا فيو ق  

قررام فعلررى هررذا يفت رر  القرررااب وإن كرران فررت  اليرراا  ،دقرر  ودقرر  وقرر  دقرر  وأقرر  دقرر  
ن أحسررن مررا قيرر  يف مع رراه قرر م أيب دبررر ومرر، أ رر  وأقرررب متررأوه وأشرر ر وأدرررف 

الررإن اعبلر  مرن أ فرو يف عرري طادرة ا ف ر  اإل رراف ومرن أمسرأ درن طادرة ا 
ف   اإلقتاحب ومن أ فو يف طادة ا ف   الق اا وأمرا د راد  لره العرذاب در ا القيامرة 

يف معر  وخيلر فالرف  في ما دلى اه ت  اف واعزا دلى البررم مرن دلرو أ مرا م مرا 
وق لررره كرررذج  رررل يف م فررر  ، أي ذو حبفررر  يرررزا في مرررا ، وق لررره حبفررر  يرررزا ، واحرررر 
أي م قرر ال رراحب لقصرر ار  ام رر اف أو ، أي مشرت را اشررت احب ذي الصرلا ، احلرام 

د  ن التقردر كرن كرذج  رل أي يفقررأ العلرم مفريافأ وهرم املسرتفيرون املسرتحق ن 
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 لذا 

(925) 

تَِنا )حِ   ـ(ـْفُظ )ُصْحَبٍة( َويـَْلَقْوَن فَاْضُمْمُه َوَحرِِْك ُمثـَقِِلَ َوَوحهَد ُذرِِايه

وقرر  ربو ، دردر حبب ا همج ل ا من أزواي ا وذحباييف را إفررا  الذحبدرة واع را ظراهران 
فافررمم اياه وافررت  همرره وثقرر  قافرره -ودلقرر ن في ررا حتيررة-وأمررا، مثل مررا يف امدررراف 
وقرررأه -جيررزون الريرفررة-افررو لق لررهوهرر  م  -ولقرراهم   رررب و ررروحبا-لريررري  ررحبة مررن ق لرره

فسر ف دلقر ن -وقام يف فررهم-حتيت م د ا دلق  ه  لا- حبة من لقى دلق  حن 
 ويتا ظاهران أد ا وا أدلم-عيا

(926) 

َتِِن وََكْم َلْو َولَْيٍت ُتوِرُث اْلَقْلَب أَْنُصلَ   ِسوى )ُصْحَبٍة( َواْلَياُء قـَْوِمي َولَيـْ

أي هر  قررااب  ر ج  رحبة فحرذف امل راف -ودلقر ن-  ج  حبة لرب ق له
وادرر   بررني املبترررإ ولررربه بق لرره فافررممه وحررر  مررثقل وحقرره أن دتررألر وفي ررا مررن 

اي ليتررر  -فتح رررا  فررر  وأبررر  دمررررو والبرررزي-إن قررر م  ايرررذوا-اياا  اإلفرررافة اياان
فتح ررا أبر  دمرررو وحرره ب أن لفرر  ليتر  أذكررر ال راظم حبإرره ا قصرة الهررا  -ايرذ 
اي ودلرريت   -اي ليترر  ايررذ  مرر  الر رر م-دعرره دلررى دردرره درر ا القيامررة ودقرر م الررذي
في ررررا ودتأ ررر  ودتمررر  يف وقرررت ه د فعررره ذلرررأ فرررتمم ال ررراظم البيرررت  رررا بي ررره -أيرررذ

العقرررلا دلرررى اه رررتعرا  ل فرررا مرررن وقررر ع مثررر  ذلرررأ وأ صرررل اررر   صررر  أي يفررر حب  
ا املتأ   ل  أين فعلت كذا ول  القلمج أملا كأ  وق ع ال ص م يف القلمج فيق م املت ر

 رلى أن ال رت ، فف   حي  مسلم ، أين ما فعلت وهذه كلمة قر  ى الشرع د  ا 
قام إن أ ابأ ش ا فل يفق  ل ه أين فعلت ول رن قر  قررحب ا ومرا  ا دليه و لم

وأفرراف ال رراظم كررم إىل حررريف لرر  وليرررت ، شرراا فعرر  فررإن لرر  يففررت  دمرر  الشررريطان 
  املق لرة هبرذدن اللفهرني ح رى لر  بلفه را وأدررب ليرت فخف ر ا و   را واملررا  املررا
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وقررر ا رررتعم  الفصررحاا ذلرررأ ، م رره أيرايتررا ه  رررا مرررج ام رراا يف اإللبررراحب د  ررا 
إن ليترا  )ليت شعري وأدرن مر  ليرت، قام أب  زدر الطا   ، فتاحبب ح  ا وكحبب أدرب ا 

قالرت دسرى ودسرى  عم إن قلت وايبة)ق    عم و ، وقام أب  متاا ، وإن ل ا د اا( 
 )واملررا مررهتن بسر ف وليتر ، وأ لر  بع ر م املر  والرلا فقرام ، يسرا إىل  عم( 

وأفرر  يفر حب  وهر  لررب درن اث رني التصراحبا وا رتري اا ، وهلكه يف السر ف ب الليرت( 
وأ ررث لفر  يفرر حب  عدتبراحب ال لمررة -عخلررب درن أحررريتا حنر  وه د فق  ررا يف  ربي  ا

  ز يفذكريه عدتباحب اللف  واحلرفوجي

 سورة الشعراء
(927) 

 َويف َحاِذُروَن اْلمدُّ )َمـ(ـا)ثُـ(ـله فَارِِهَْي )َذ(اَع َوَخْلُق اْضُمْم َوَحرِِْك بِِه الْـ)ُعـ(ـلَ 

قي  احلذحب واحلاذحب   اا وقير  احلرذحب مرن طبر  دلرى -وإ  عمي  حاذحبون-دردر
حيذحب ما حر  أو املستعر كأ ه ألذ حذحبه ومع   احلذحب وقي  املتيق  واحلاذحب الذي

ق لررره ما ررر  أي مرررا زام مرررن قررر هلم ثللرررت احلرررا ن إذا هرمتررره ودقرررام للقررر ا إذا اذهرررمج 
دررزهم قررر ثرر  درشرر م ب قررام فرراحبهني ذاع أي قرررأه عملررر مررن قرررأ حرراذحبون وزا  مع ررم 

اا وقير  وقي  أد ا فاحبهني وفررهني  ر  -ويف حت ن من اعبام بي ك فاحبهني-هشاا دردر
إن -ب قرام وللرو افرمم دردرر، فاحبهني حاذقني وفرهني أشرردن أو كيسرني أو فررحني 

أي حر  اللا عل م وإرا احتا  إىل ، افمم لااه وحر  به -هذا إه للو امولني
ق لرره برره من مطلررو التحردررأ هرر  الفرررت  فيصررري للررو أي إن هررذا إه دررا ب امولرررني 

أ رراطري -كمررا قرال ا د رره،    درر  م أو إىل مررا يراا برره دشرريون إىل احليرراب واملر   أو إىل
وللررو بفررت  اخلرراا و رر  ن الررلا  عرر  كررذب امولررني أو د رر ن إشرراحبب إىل -امولررني
، أي مررا حنررن إه كررامولني يف احليرراب واملرر   ب حبمررز ملررن فررم اخلرراا والررلا ، للق ررم 

أي ذو العررل  ، خلرررب فقررام العررل كمررا يف  ررر يف البيررت اآلة فررالعل مبترررأ ومررا بعررره ا
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كالذي يف م ان  ر أو كالذي يف كرا أو أحبا  أ ه لرب مبترأ حمذوف ذا  هر  العرل 
 وا أدلم

(928) 

)َكـ(ــــَما )ِفـ(ــــي )نَـ(ــــٍد َواألْيَكـــِة الـــلهُم َســـاِكٌن َمـــَع اَْلَْمـــِز َواْخِفْضـــُه َويف َصـــاَد 
 )غَـ(ـْيَطلَ 

بفررت  -لي ررة-احلرميرران وابررن دررامره ررا ويف  ررا  قرأيتررا -أ ررحاب امد ررة-دردررر
وأاعرر ا دلررى الررذي يف احل ررر والررذي يف قرراف أ ررا ، الررلا مررن عررري يتررز وفررت  الترراا 

امد ة إب  ان اللا وبعره يتزب ومفه التاا وإرا لرص مرا يف الشرعراا وص بتلرأ 
، من  رر حبيفه يف الر ررم كررذلأ والتاحبهررا أبرر  دبيررر وفررعف ا دلمرراا العربيررة ، القرررااب 
أب  دبير ه أحمج مفاحبقة اخلن يف ش ا من القررن إه ما ير  من كلا العرب قام 

ويتررا لرريع مرراحب  مررن كلم ررا مرر   ررحة املعرر  يف هررذه احلررروف وذا  أ  ويررر  يف 
بعرره التفسررري الفرررق بررني امد ررة ولي ررة فقيرر  لي ررة هرر  ا ررم القردررة الرريت كررا  ا في ررا 

 ما شبي ا بفرق ما بني ب رة وم رة وحبأدرت ن وامد ة البل  كل ا فصاحب الفرق فيما بي 
م  هذا يف الذي دقام لره اإلمراا مصرح  دثمران مف قرا  ف يرر  الريت يف احل رر 
والرريت يف ق امد ررة وويررر  الرريت يف الشررعراا والرريت يف  ررا  لي ررة ب أاعررت دلي ررا 
مصاح  اممصاحب كل را بعرر فرل  علم را إذا التلفرت في را وقرأهرا أهر  املرد رة دلرى 

ا اللف  الذي قصص ا دع  بريري أل  وها وه إيراا هذه دباحبيفه وليسرت  رردرب هذ
فإن اللا م ي  ب يف لي ة و  ابه بريري أل  ويتزب قام فأي ح ة يفلتمع أكثرر مرن 

قررام أبرر  العبرراأ املرررب  يف  ، هررذا فب ررذه  قرررأ دلررى مررا ويررر ه خمط طررا بررني اللرر حني 
بريرري ألر  من -حاب لي رة املر رلنيكذب أ ر-كتاب اخلن كتب ا يف بعه امل اف 

ا رم شر ا -لي رة-امل  يفذهمج يف ال  ر  ولرذلأ علرن القراحبيا علفرت  فتر هم أن
فقرأ أ رحاب لي رة املر رلني قرام الفرراا  ررج وا أدلرم أ را كتبرت ، وأن اللا أ   
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قرررام م ررر  ، يف هرررذدن امل فرررعني دلرررى يفرررر  اهلمرررزب فسرررقطت املررر  لتحردرررأ الرررلا 
دلررى أيب دبيررر فالترراحب امد ررة عملرر  واهلمررزب واخلفرره وقررام إرررا   يفعقررمج ابررن قتيبررة

قررام وقررر أارر  ال رراأ دلررى ذلررأ دعررر  يف ، كتبررت بريررري ألرر  دلررى يفيرر  اهلمررزب 
ف يررمج أن دلحررو مررا يف الشررعراا وص  ررا أارر  دليرره فمررا أاعرر ا دليرره ، احل ررر وق 

ر امد رة أير   مرن أن شاهر ملا التلفر ا فيره قرام الزيرا  القررااب  رر لي رة وأ رت يفردر
ه يفعرف وإرا ه  أد رة لل احرر -لي ة-من،  عل ا لي ة ويففتح ا م ا ه يف صرف 

وأدأ لل مر  مثر  أارة وأيرم وامد رة الشر ر امللتر  فرأي   القررااا  في را ال سرر 
وإ قاض اهلمز مل افقة املصح  وه أدلمه إه قرر قرريا بره قرام ال حراأ أار  القرراا 

يف احل ررر والرريت يف  رر حبب ق في ررمج أن دررر  مررا التلفرر ا فيرره إىل مررا دلررى لفرره الرريت 
ا م القردة -لي ة-فأما ما ح اه أب  دبير من أن، أاع ا دليه إذا كان املع  واحرا 

الرريت كررا  ا في ررا وأن امد ررة ا ررم البلررر كلرره فشرر ا ه دثبررت وه دعرررف مررن قالرره ولرر  
يعا مرن أهر  التفسرري والعلرم ب رلا من أه  العلم ا، درف من قاله ل ان فيه  هر 

العرب دلى للفه ه  علم بني اللرية التلفا أن امد ة الش ر امللت  فمرا احت را  
فرل -لي رة-بعه من احرت  لقررااب مرن قررأ يف هرذدن امل فرعني علفرت  أ ره يف السر ا 

والقرر م فيرره أن أ ررله امد ررة ب لففررت اهلمررزب فألقيررت حركت ررا دلررى ، ح ررة لرره فيرره 
من الررلا قررر حتركررت فررل جيرر ز دلررى ، ا فسررقطت فا ررتري ت دررن ألرر  ال  رر  الررل

هذا إه اخلفه كما يفق م مرحب  عمإر دلى حتقيو اهلمزب ب يفف ا فتقر م بلحمرر 
فررإن شرر ت كتبترره يف اخلررن دلررى مررا كتبترره أوه وأن شرر ت كتبترره عحلررذف و  جيررز إه 

 ررريب ده وادلرررم أن كررر  مرررا ه اخلفررره ف رررذلأ ه جيررر ز يف امد رررة إه اخلفررره قرررام 
قررام وه  علررم أحرررا لررال  ، د صرررف إذا أ للترره املرر  والررلا أو أفررفته ا صرررف 

وقام أب  دل  ق م من قرام لي رة ففرت  التراا مشر   م ره فرت  مر  ،  يب ده يف هذا 
حلاق اللا ال لمة وهذا يف اهمت راع كقر م مرن قرام مررحب  بلحمرر فيفرت  اآللرر مر  

دلى يفي  اهلمز والفت  ه دص  -لي ة-وقام إرا كتبت، ة ال لمة حلاق ها املعرف
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يف العربية م ه فت  حرف اإلدراب يف م ف  اعر م  ها املعرفة ف   دلى قياأ من 
قلرت دعر  أن ، قام مرحب  بلحمر قرام ودبعرر أن دفرت   فر  ذلرأ مر  مرا قالره وحب  

وق مرر  اخلفرره ف ررذا يف  وقررر فعرر  ذلررأ يف احل ررر، وحبشررا مذهبرره د رره  قرر  احلركررة 
وقام الزخمشرري قرريا أ رحاب امد رة عهلمرز ويفيف را وععرر دلرى ، الشعراا وص 

بر زن ليلرة ا رم بلرر فر هم قرا  -لي رة-اإلفافة وه  ال يه ومن قررأ عل صرمج وزدرم أن
إليه لن املصح  وإرا كتبت دلى ح م لف  اللف  كمرا يف ترمج أ رحاب ال حر  

لبيرران لفرر  املخفرر  وقررر كتررمج يف  ررا ر القررررن دلررى  من ولرر ىل دلررى هررذه الصرر حبب
ام   والقصة واحرب دلى أن لي ة ا رم ه دعررف وحبوج أن أ رحاب امد رة كرا  ا 
أ حاب ش ر ملت  وكان ش رهم الروا قلت دع  ف ذا اللف  مطابو حلاهلم وأما 
لفرر  لي ررة دلررى أن يف رر ن الررلا فرراا ال لمررة وهرر  مركبررة مررن ها وايا وكرراف ف ررذا 

 ا عررري م يرر   يف لسرران العرررب برر  هررذا ال كيررمج ممررا أيتلترره فلررم دررتلف  برره ف رر  شرر
مشبه عحلراا والررام املع مترني مر  اعريم فإ ره ممرا  رص دليره أهر  اللريرة أ ره أيتر  فلرم 

قرررام الزيرررا  أهررر  املرد رررة ، يف طرررو بررره العررررب ول رررن ه ويررره هلرررذه القررررااب عرررري ذلرررأ 
املرد ة اليت كان في ا شعيمج لي ة قام ابرن دفتح ن دلى ما ياا يف التفسري أن ا م 

)وإن كران -القشريي قام أبر  دلر  لر   ر  هرذا فلرم أار  القرراا دلرى اهلمرز يف ق لره
يف   حبب احل ر وامد ة اليت ذكر  هاه را هر  الريت ذكرر  ه را  -أ حاب امد ة(

ا  وقررر قررام ابررن دبرراأ امد ررة الريي ررة و  دعربهررا عملرد ررة والبلررر قررام وهررذا اهدرر  
مر و  إذا ثبتت هذه القرااب وه دبعرر أن يفسرمى بقعرة لي رة ب دعررب درن ذلرأ البقعرة 
علريي ررة وامد ررة ل ثرررب أشرر احبها وقررام اخلليرر  امد ررة عي ررة يف بررت السرررحب وامحبا  
وحن يتا من  دم الش ر وقي  امدأ ش ر الروا وه  املقر  وهر  أكثرر شر ر مرردن 

قررام  رراحمج الصررحاح مررن قرررأ ، ا قردترران وقيرر  بعررث شررعيمج إىل مررردن وامد ررة ويترر
ف ر  ا رم القردرة ودقرام يترا مثر  ب رة -لي رة-أ حاب امد رة ف ر  الريي رة ومرن قررأ

قلت إرا قام ذلأ يفقليرا ملا ذكره أب  دبير وإه فلم دذكر يف حرف ال اف ، وم ة 
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فصل للا وه ذكره عريه فيما دلمرت وقر م ال راظم عريطل م صر ب دلرى احلرام مرن 
م ألف ه أي مفسرا بذلأ من الرييط  ا  عيطلة وه  الش ر ال بري ويعله مفع  

أي أ رأ يف ، الشيا حاه من الفاد  فقام الف ه مفسرا أو مترأوه ذلرأ علرييطر  
القرااب املرج إرا يفتأوله علبقعة فقر  احب ل د ة حاهن حام ه  في ا بقعة وحرام 

 ه  في ا عيطلة فافع  ذلأ به عيطل

(929) 

 يف نـَزهَل التهْخِفيُف َوالرُّوُح َواأَلِمُْي رَفْـُعُهماَ )ُعـ(ـْلوٌّ )مَسَا( َوتـََبجهلَ وَ 

دردرر  ررزم بره الررروح اممررني فمر  التخفيرر  حبفر  الررروح م رره فادر  واممررني  ررفته 
وم  التشردر  صرب ما دلرى املفع ليرة ود ا رمج التشرردر مرا قبلره مرن ق لره وإ ره لت زدر  

 ب م العني وكسرها  قيه السف  ب م السني وكسرها حبب العاملني ودل 

(930) 

 َوأََنْث َيُكْن ِلْلَيْحَصيب َواْرَفع آيًَة َوفَا فـَتَـوَكهْل َواُو )ظَـ(ـْمئاَنِِه )َحـ(ـلَ 

دردر أو   د ن هلم ردة قرأ اعمادة بتذكري د ن و صمج ردة دلى أ ا لرب كران 
أو   د ن دلم العلماا ردة هلم دلى  رقأ وا  ا أن دعلمه دلماا ب  إ را ي  أي 

قرام وليسرت  ، ودلى قرااب ابن دامر قام الزخمشري يعلت ردة ا ا وأن دعلمره لرربا 
وقر لر  هلا ويه رلر ليتخلص من ذلرأ ، كاموىل ل ق ع ال  رب ا ا واملعرفة لربا 

 ز دلرى قرام وجير، فقي  يف د ن فمري القصة وردة أن بعلمه الرة واقعرة م قر  اخلررب 
هذا أن د  ن هلم ردة ه  الة لشان وأن دعلمه برم دن ردة وجي ز م   صمج اآلدرة 

وأمرا فت كر  ، أت يث د ن كق له ب   يف ن فت ت م إه أن قرال ا قلرت ول رن   دقررأ بره 
دلررى العزدررز الرررحيم فر ررم علفرراا يف املرررين والشررام  وعلرر او يف عرييتررا قررام أبرر  دلرر  

الشيا ال او دط  الة دلى الرة والفراا دلرى أ ره كراعزاا ملرا ال ي ان حس ان قام 
قبله وقام الزخمشري له حمملن يف العط  أن دعط  دلى فق  أو فل يفررع قلرت ه 
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حايررة إىل يعل ررا داطفررة برر  هلررا ح ررم ق لرره فررل يفرررع فررإن دصرر   ف رر  يف اعميرر  
  إىل الفاا من الفاا يففير ا ت  اف أمر عري ما يفقرا واهلاا يف ق م ال اظم ظمآ ه يفع  

 ملا يعلت ال او م ا ا ه ا ظمن امل ان إلي ا فقام ال او أد ا للت ه ا وا أدلم

(931) 

َ اْْنَل  َواَي ََخِْس َأْجِري َمْع ِعَباِدي َويل َمِعي َمعاً َمْع َأيب ِإِِنِ َمعاً َريبِِ

لسرابو يف أفاف لف  اي إىل جع وقصره فروحبب كما قصر لف  فا يف البيت ا
ق له وفافت ك  دردر إن أيررج إه يف جسرة م افر  يف قصرة  ر ح وهر   و راح ولر ض 
وشررعيمج دلرري م السررلا فررتح ن  فرر  وأبرر  دمرررو وابررن دررامر وحفررص وأحبا  بعبررا ي 
إ  م متبع ن فتح را  فر  وحرره معر  حبيب  ري ردن فتح را حفرص وحرره ومرن معر  

ميب إ ره فتح مرا  فر  وأبر  دمررو  من املؤم ني فتح ا حفص ووحب  دروىل إه اعفرر
 إين ألرررراف  م فررررعان يف قصررررة م  ررررى وهرررر   دلي مررررا السررررلا حبيب أدلررررم يف قصررررة 
 شعيمج دليه السلا فت  الثل  احلرميان وأب  دمرو فتلأ ثل  دشرب ايا إفافة

 سورة النمل
(932) 

 َضمهَة اْلَكاِف )نَـ(ـْوَفلَ ِشَهاٍب بُِنوٍن )ثِـ(ـْق َوُقْل َيَْتِيَـنهِِن )َد(اَن َمُكَث افْـَتْح 

أحبا  بشرر اب قرربع وق لرره ب رر ن أي بررزاي ب يف رر دن لل رر فيني في رر ن قرربع  ررفة 
لشررر اب أي مقبررر أ دقرررام قبسرررت  حبا وقيررر  هررر  بررررم ومرررن أفررراف ف ررر  مرررن عب 
ث ب لز من القربع الشرعلة مرن ال راحب وكرذلأ الشر اب ل رن الشر اب دطلرو أد را 

حب فأفري  للبيران وح رى أبر  دلر  درن أيب ودلى كر  أبريه ذي  ر  ، دلى ال  كمج 
احلسن أن اإلفافة أكثر وأي   يف القرااب كما يفق م  احب رير و  احب ذهمج قام ول  

ب ، قلت   احب ذهمج و احب رير ل ان دربيا إه أن امكثرر يف كرلا العررب اإلفرافة 
قرررام وقررر  يفيفي ررر     أي برررزاي ب  ررر ن أد رررا فا رررتري  بقيرررر شررر اب درررن يفقييرررره كمرررا 
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تري  يف التخفيرر  والتثقيرر  بقيررر املسررألة اموىل دررن الثا يررة حنرر   رر ر  فا ررعر  ا رر
-دن أوىل مل  ويف اللف  ما د تا دن ذلأ ف   في ما من عب اإلثبا  واحلرذف

زا ه ابن كثري     وه    ن ال قادة وقبل را  ر ن التأكيرر -أحبا  أو ليأيفي  بسلطان مبني
إ قاض   ن ال قادة أو دلرى أن الفعر  مؤكرر عل ر ن الشردرب وقرااب اعمادة إما دلى 

اخلفيفرررة ب أ عمرررت يف  ررر ن ال قادرررة وأمرررا م رررث ففرررت  ال ررراف م ررره وفرررم ا لريتررران 
 ودق ج الفت  أ  م ماكث ن ماكثني فيه أبرا و  فل حام من فاد  افت  وقر يفقرا

(933) 

 َوانْـــِو اْلَوْقـــَف )ُز(ْهـــراً َمعـــاً َســـَبَأ افْــــَتْح ُدوَن نُـــوٍن )ِحـ(ــــًمى )ُهـ(ــــًدى َوَســـكِِْنهُ 
 َوَمْنَدالَ 

ف رذا معر  ق لره  معرا  أي ه را ويف ، )لقرر كران لسربإ( -وي تأ مرن  ربأ-دردر
 رر حبب  رربأ افررت  اهلمررز مررن لفرر   رربأ  ون  رر ن أي مررن عررري يف رر دن م رره ه د صرررف 
وإى هرج حام وقرااب الباقني علصرف كسروا اهلمزب و    ا ويتا لريتان يف لف   بأ 

 رر   الصرررف ويفركرره  ررص  رريب ده وعررريه دلي مررا ب رراا دلررى أ رره دقصررر هبمررا احلرر  أو و 
القبيلررة وحسررن لفرر  الصرررف ه ررا لي ا ررمج ال لمررة الرريت بعررره وهرر  ق لرره  ب بررإ  ف رر  
أوىل مررررن  رررررف  ل ررررل وقرررر احبدرا للت ا ررررمج دلررررى مررررا يفة يف م فررررعه وحبوج ق برررر  

وبررني ال رراظم دلترره بق لرره وا رر   إ رر ان اهلمررزب وقرررأ برره ابررن ماهررر دليرره وقررام هرر  وهررم
ال قرر  أي يف رر ن وا ررل ب يررة ال قرر  وهررذا عب لرر  فررت  لررذهمج اإلدررراب مررن كررلا 
العرب وا ت ج ال ق  وال    ول ن دق  مث  هذا   حبا يف فروحبب الشعر قام م   
اإل رر ان يف ال  رر  بعيررر عررري خمترراحب وه قرر ي وق لرره زهرررا وم ررره حرراهن مررن فادرر  

أي ذا زهررر وم رررم أي ذا طيررمج  عرر  طيبررا أي لررذه بقبرر م عررري  رر  ه أو مفع لرره 
 مت ره له

(934) 



 -708- 

َتلًى َأاَل َوايَ َواْسُجُدوا َوأْبَدْأُه ِِبلضهمِِ ُموِصلَ   َأاَل َيْسُجُدوا رَاٍو َوِقْف ُمبـْ

-أي قرررااب ال سررا   بتخفيرر  أه يعلرره حرررف يف بيرره حنرر  )أه إن أوليرراا ا(
ويفقررردر البيتررني أه دسرر روا قرررااب حباو في رر ن دسرر روا ،  )أه إ ررم دث رر ن  ررروحبهم(

بعررره كلمتررني يفقردريتررا اي ا رر روا لرررف ال ررراا وفعرر  اممررر وامل ررا ج حمررذوف أي اي 
)أه اي أ يحاين ، ق ا ا  روا وهذه لرية فصيحة مش  حبب كثريب وم  ا ق م الشماخ 

 املصرررح  إه أي اي  رررحايب أ ررر اين إه أ ررره   د ترررمج يف، (  قبررر  عررراحبب  ررر  ام
دلررى هررذه الصرر حبب لررذف أه اي وحررذف ألرر  ال  رر  مررن ا رر روا وحررذف املرر  
مرررن اي مطرررر  يف حب رررم املصررراح  حنررر  د ررر ح دقررر ا يف اي  ررر ح اي قررر ا وحرررذفت ألررر  
-ال    أد ا يف حن  بسم ا فلما ايتمعا يف هذه ال لمة حذفا و هريها يف الر رم

ل  ال  ر  مرن ابرن فحصر  مرن هرذا أن يف اي ابن أا حذفت امل  من اي وأ-دب ؤا
الر م احتم  ما قرأه ال سا   وما قرأ به عرريه والتراحب أبر  دبيرر قررااب اعمادرة وقرام 
م ا يف بعه التفا ري وزدن هلم الشيطان أن ه دس روا قام ومرن قرأهرا علتخفير  

طرراع يعل ررا أمرررا مسررتأ فا  عرر  أه اي أد ررا ا رر روا وهررذا ويرره حسررن إه أن فيرره ا ق
اعررزا الررذي كرران مررن أمررر مل ررة  رربأ وق م ررا ب حبيرر  بعررر إىل ذكرررهم والقرررااب اموىل 
لرب دتب  بع ره بع را ه ا قطراع فيره قرام أبر  دلر  وهرذا هر  ال يره ولت رري القصرة 
دلى     ا وه دفص  بني بع  ا وبعه  ا ليع م  ا وإن كان الفص  هبرذا ال حر  

وزدرررن هلرررم -ومرررا دسرررا  القصرررة وكأ ررره ملرررا قيررر  عرررري ممت ررر  م ررره جيرررري مررررج اهدررر ا 
اآلدرررة قرررر  م هرررذا ال رررلا دلرررى أ رررم ه دسررر رون ا يفعررراىل وه -الشررريطان أدمررراهلم

دتررررد  ن برررردن فقرررام أه اي قررر ا أو اي مسرررلم ن ا ررر روا ا الرررذي خيرررر  اخلرررمجا يف 
السرررم ا  وامحب  للفرررا دلررري م وإررررا ا م ررران مرررا هرررراهم لت حيرررره فلرررم د   ررر ا 

 م يف الطرييرران وال فررر قررام الفررراا قرأهررا أبرر  دبررر الرررإن السررلم  واحلسررن وإيررر مررثل
امدر  خمففة دلى مع  أه اي هؤها ا ر روا في رمر هرؤها ود تفر  بق لره اي و ر  
بعرره العرررب دقرر م أه اي أحبإرر   أه اي يفصرررق ا دلي ررا وحرررث  ال سررا   أن ديسررى 
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او را إه علتخفير  دلرى  يرة اممرر وهر  يف اهلمراين قام مرا ك رت أ ر  الشريخة دقر 
قرااب دبر ا هرل يفسر روا علتراا ف رذه ح رة ملرن لفر  من ق لرأ أه يفقر ا   زلرة 
ق لأ قم ويف قرااب أيب أه دس رون ا الذي دعلم  ركم وما يفعل ر ن قرام وهر  ويره 

 ر رب ال لا م ا  ر رب ومرن قررأ أن ه دسر روا فشرر  فرل د برير  هلرا أن يف ر ن 
من املعرر  زدررن هلررم الشرريطان أن ه دسرر روا وقرر م ال رراظم وقرر  مبررتل أه اي أحبا  أن 
دبني هذه ال لما  املتصلة لي فص  بع  ا من بعه لفها كما هر  م فصرلة يفقرردرا 
فقام إذا ابتليت عل ق  أي الترب  و  لت دن ذلأ دلرى ويره اهمتحران أو أحبا  

إىل ذلرررأ ه قطررراع  فررررع أو  سررريان فلررررأ أن عهبرررتل اهفرررطراحب أي إذا افررررطرحب  
يفق  دلى أه م ه درف مستق  ه ايفصام له  ا بعره ملف ا إذا شرر   يف قررااب 
اعمادة دلى ما يفة ولأ أن يفق  دلى اي م را حررف ال رراا وامل را ج هبرا حمرذوف 
ل ف ذا م ف  اهلتباحب من الياا متصرلة علفعر  لفهرا ولطرا وأمرا ال قر  دلرى أه فر

حيترررا  إىل اهلتبررراحب إذ ه خيفرررى أ ررره كلمرررة وكرررذا ال قررر  دلرررى ا ررر روا بررر  ال قررر  
دلي مررا مرررن عب اهفرررطراحب ه اهلتبررراحب فلمرررا كرران ق لررره مبرررتل حيتمررر  اممرررردن ذكرررر 
م يب ما دلى ك  واحر من التقرردردن و صرمج مبرتل دلرى احلرام وكرذا مرا بعرره من 

بررررأه عل رررم أي ابررررأ ا ررر روا ب رررم يترررزب التقرررردر قرررا ل أه واي وا ررر روا ب قرررام وا
ال    م ه فع  أمر من امل احبع امل م ا ال  ن كرالر  وا لر  ف مرا يف رم اهلمرزب 

وعرري ال راظم ، إذا ابتررأ  هبرا -ا ر روا-كذلأ يف رم يف-ا لل ا مصر-إذا ابترأ 
من املص فني ه دذكرون ال ق  إه دلى أه اي م ه م فر  اهلتبراحب ويف شررح الريادرة 

بن م ران حبوج درن ال سرا   أ ره وقر  أه اي وابتررأ ا ر روا قرام فرإن  ر  ذلرأ ه
فعلى طردو إظ احب ام   ه دلى طردو اهلتباحب يف ال ق  كأ ره قير  لره فعرل أثبرت 

أه  رررررون فررررألربهم ع رررر  ال لمررررة وق لرررره -أه يفقررررايفل ن-أه دتقرررر ن-ال رررر ن كمررررا يف
لأ إىل من ه دعرفه وذكر الشريا م  ل حام من أو لته أي بلريته أي مبلريا دلم ذ

فيه وي ني أحريتا أن مع  م  ل  طقا هبمزب ال  ر  والثراين يف حرام و رلأ أي 
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إ ه ليع عبترراا يفسرتمر دليره إررا أ رت يفبترري لل رم لللتبراحب ب يفصرله  را قبلره كليرا 
قلت ف ر  دلرى هرذا املعر  حرام مقررحبب إه أن يف ا رتعمام م  رل هبرذا املعر   هررا 

 قر  بو الت بيه دليه يف عب اهلمزيفني من كلمة ويف   حبب البقرب م ه  ع  وا ل بو 

(935) 

َلُه َواْلَغرْيُ َأْدرََج ُمْبِدالَ   َأرَاَد َأاَل اَي هُؤاَلِء اْسُجُدوا َوِقْف َلُه قـَبـْ

ب قرررررام وقررررر  لررررره أي ، أي أحبا  ال سرررررا   هرررررذا التقرررررردر وقرررررر  ررررربو شررررررحه 
إذ -ف رم ه د تررون-أي جير ز لرأ ال قر  دلرى-ه دس روالل سا   قبله أي قب  أ

ه يفعلرررو ملرررا بعرررره بررره ب قررررام والريرررري أ حب  أي عرررري ال سرررا   أ حب  د تررررون مرررر  أه 
دسرر روا و  دقرر  قبلرره ويعلرره بررره مررن أدمرراهلم أو مررن السرربي  دلررى زاي ب ه فق لرره 

عر م أي أ حبيره مبره بفت  الرام مفع م أ حب  أي أ حب  لفها مبره أو حام من املف
 يف حام ك  ه مبره مما قبله ب ذكر وي ا رلر فقام

(936) 

 َوَقْد ِقيَل َمْفُعواًل َوِإْن َأْدَغُموا ِبَل َولَْبَس ِبَْقُطوٍع َفِقْف َيْسُجُدوا َوالَ 

أي أ حب  مفع ه ويف  صمج مفع م ال ي ان املقرمان إما مفع م به وإمرا حرام 
م والتلفت يف ذلأ فقي  ه  مفع م به أي ف م ع ه مفع  -أه دس روا-أي أدرب

ه د تررون أن دسرر روا وه زا رررب وقيرر  هرر  مفعرر م لرره أي زدررن هلررم لرر ل دسرر روا أو 
قصرهم ل ل دسر روا وهرذا ال يره واموم الرذي هر  بررم مرن أدمراهلم د ر ن فيره ه 

يف  عري زا رب ملف البرم من السبي  وال صمج بي ترون ف   في ما زا رب فل جير ز
قرررااب اعمادررة ال قرر  دلررى د ترررون ميرر  هررذا التعلررو دلررى ال يرر ه امحببعررة مررلف 
قرررااب ال سررا   فررل يفعلررو هلررا  ررا قبل ررا وهررذا كلرره دقررام إظ رراحب ملعرراين ال ررلا ويفعردفررا 
بتعلرررو بع ررره بررربعه ليتررررحبب فيررره الطالرررمج وإه فاملختررراحب د رررر  يررر از ال قررر  دلرررى 

برل دعر  أن أه أ رل ا أن ه فأ عمرت ال ر ن  قام وإن أ عم ا، حباوأ اآلي مطلقة 
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يف الررلا إ عامررا وايبررا لسرر   ا دلررى مررا درررف يف عب ال رر ن السرراك ة فمررن ب يرراا 
ب قام وليع  قط ع دع    دفص  برني احلررفني يف الر رم فلرم د ترمج أن ، التشردر 

تمر  ه ب    يف تمج ال  ن   حبب أ ل ب  كتبت دلى لف  اإل عاا ف ير  ذلرأ اح
الر ررم قرررااب ال سررا   وقرررااب اعمادررة وهرر  أن ال ا رربة للفعرر  وه بعرررها لل فرر  أو 

ب قرام فقر  دسر روا دعر  أ ره لريع لرأ أن يفقر  ، زا رب دلى ما يفقررحب مرن املعراين 
يف اهبتلا ثل  وقفرا  كمرا ذكرر  لل سرا   من يفلرأ امل افر  كر  كلمرة مسرتقلة 

ب قرام ، واي مر  امل را ج افرذوف أفرا   ال ررا  قص  ها من إه أفا   اه رتفتاح 
ا رر روا وهرر  أمررر كا وه  ررا إن وقفررت دلررى أه ك ررت قررر وقفررت دلررى أن ال ا رربة 

اموم أن ظرراهر ،  ون م صرر هبا فررل دررتم ال ررلا إه بق لرره دسرر روا وه  ررا إشرر اهن 
ر ق له أن ه وق  لل مادة إه دلرى دسر روا فرإن أحبا  وقر  اهلتيراحب فرذا  يف رلر

اآلدة وإن أحبا  وق  اهفطراحب ياز دلى أه وهذا ه  امل ق م قر  رح به اادة من 
قررام ابررن ام برراحبي مررن قرررأ علتثقيرر  وقرر  دلررى أه وابترررأ دسرر روا وهرر  ، املصرر فني 

ظاهر كرلا  راحمج التيسرري فإ ره قرام ال سرا   أه دسر روا بتخفير  الرلا ودقر  
ه اي أد ا ال اأ ا ر روا والبراق ن دشرر ون أه اي ودبتريا ا  روا دلى اممر أي أ

وقام شريخه أبر  احلسرن ابرن ، اللا ه رعاا ال  ن في ا ودقف ن دلى ال لمة ع رها 
علب ن ه د بري  أن دتعمر ال ق  واهبتراا ه  ا من ال لا مريفبن بع ه ببعه من 

 إه قررام وه جير ز ال قرر  للبرراقني، حيرث ال رررا ولطابره فررل دفصر  بع رره مررن بعره 
دلرى رلررر اآلدرة وإن ا قطرر   فرع القرراحبيا هلرم دلررى أه حبير  إىل أوم ال ررلا فررإن   
دفع  ابترأ دس روا علياا مفت حة قرام امهر ازي دقفر ن دليره أه ودبترر  ن دسر روا  

وقررام  رراحمج الروفررة ال قرر  دليرره قبرري  فررإن وقرر  واقرر  دليرره ، كمررا يف ال ترراب 
م ابرن الفحراا دبترريا بيراا مع مرة ام رف  وقرا، م طرا ابترأ بيس روا كمرا دصر  

وير اب هرذا اإلشر ام أن ال راظم ا رتري  درن ذكرر ال قر  دلررى أه ، يف أوم الفعر  
له رر حب اممررر فيرره فلررم د ررن هلررم د ررره إه م رر  ال قرر ف دلررى أن مررن أه فم رر  ذلررأ 
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بق له وليع  قطر ع ب اهرتم   ر  فصر  اليراا مرن دسر روا كمرا فعر  ال سرا   فقرام 
دسرر روا وفرراق دليرره البيررت فلررم دررتم ن مررن الت صرريص دلررى التفا رري  كل ررا فقرر  

وجي ز أن د  ن ال اظم ما أحبا  بق له وليع  قط ع إه أن هذا اللف  متص  يف قرااب 
اعمادررررة اليرررراا مرررر  السررررني م ررررا حرررررف امل رررراحبدة ملف ررررا يف قرررررااب ال سررررا   فإ ررررا 

اإلشررر ام الثررراين   كررران ، لفعررر  مفصررر لة م  رررا يفقرررردرا م رررا مرررن حررررف ال رررراا مرررن ا
حررذف ال ررر ن مررن أن يف اخلرررن ما عررا مرررن ال قرر ف دلرررى هررذه ال لمرررة لل مادرررة وحب  

فررإن قلررت م ررا   يفر ررم فررامل  مررن اي   يفر ررم يف دسرر روا وقررر ، ال رر ن يف ال قرر  
وقرر  ال سررا   دلي ررا وي ابرره أن ال رر ن مررن أن  رراحب  همررا لإل عرراا واملرر  مررن اي 

فإن قلت فقر حفرص دلرى الرلا ، لفها رلر فعا   يف ال ق  حذفت و  يفتع   
قلت ، وه  اللف  حباا إل عام ا يف الراا وكذا ال  ن يف )من حباق( ، )ب  حبان( ، من 

وقر م ال راظم ،  ببه أن اللا وال  ن حب تا ول  حب ت ه ا لفع  مثر  ذلرأ وا أدلرم 
أي   ررا للقررااب أن م صر حبا يف رلر البيت وه ه  بفت  ال او أي ذا وها أي  صرر 

هبرررا ل فررر ح ا ودررررا ال لفرررة يف يفقردرهرررا من مرررا د ررراف إىل املصررررحب د ررر ن كحبب يف 
 املع  فادل وكحبب مفع ه كما أن املصرحب د اف مرب إىل فادله وكحبب إىل مفع له

(937) 

 فَـ(ـاَز فـَثـَقهلَ َوَُيُْفوَن َخاِطْب يـُْعِلُنوَن )َعـ(ـَلى )ِر(ضاً َتَِدُّوَنِِن اإِلْدغاُم )

قرأيتررا ال سررا   عخلطرراب ب رراا دلررى قراايفرره -ودعلررم مررا خيفرر ن ومررا دعل رر ن-دردررر
عممررر علسرر    دلررى مررن قررص دليرره ح ررادت م وقرررااب حفررص دلررى ابتررراا املخاطبررة  
كمررا ابترررأها ال سررا   يف أه اي ا رر روا وقرررااب البرراقني علرييررمج في مررا ظرراهرب وق لرره 

حبفا مرن  قليره لره وإن كران درل فعرل فرفرى متييرز أو حرام  دلى حبفا أي كا  ا دلى
ففيه    ن ف از اإل عاا كما يف -أمترو ن  ام-أي دل حبفاه أو دلى ذا حبفى وأما

أحترررراي ين واإلظ رررراحب ام رررر  ودليرررره الر ررررم قررررام أبرررر  دبيررررر إرررررا هرررر   رررر  ن يف كرررر  
 املصاح  وق له اإل عاا أي ذو اإل عاا فيه أي قاحب ه فاز فثقل
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(938) 

ُزوا )َز(كاَ َوَوْجٌه ِِبَْمٍز بـَْعَدُه اْلَواُو وُكِِلَ   َمَع السُّوِق َساقَيهاَ َوُسوِق اَهِْ

، كشرررفت درررن  ررراقي ا )فا رررت ج دلرررى  ررر قه( -و-علسررر ق وامد ررراق-دردرررر
و  ق يف امل فعني ا   اق ف يه اهلمز يف اعمي  إن ال احرر م مر ز وإن   د رن 

يف وقترت -أقترت-ان دلى وزن فع  فمة ال او كما قال اال احر م م زا ف ي ه إن ك
ب أ رر ن يفيفررا وإن كرران دلررى وزن فعرر  ف ي رره مرراوحبب ال ررمة للرر او كمررا يفقرررا يف 
دررا ا لرر ىل وأمرررا اهلمررز يف املفرررر  فقيرر  هررر  لريررة ك مرررز حبأأ وكررأأ وقيررر  أيرررج دلرررى 

ب حررف اعم  كبعا لره وقير  مرن العررب مرن دقلرمج حررف املرر يترزب كمرا دقلرمج اهلمرز 
كمررا  رربو -يفيرر   ومررأي  -مررر ومررن ذلررأ يتررز الع ررا  والعررا  واخلرراال وم رره يتررز

فادلم أن ويره يترز اعمر  أقر ج مرن يترز املفرر  قرام أبر  دلر  أمرا اهلمرز يف  راق فرل 
ويه له وأما دلى  ر قه وعلسر ق ف مرز مرا كران مرن الر اوا  السراك ة إذا كران قبل را 

لفرررا شررر ا زدرررم أبررر  دثمررران أن أع احلسرررن فرررمة قرررر يررراا يف كلم رررم وإن   د رررن ع
)حلمج املؤقران ، ألربه قام أب  حية ال مريي هبمز ك  واو  اك ة قبل ا فمة ود شر 

يف حبوادررة -وكشرفت دررن  راقي ا-قررام ابرن ماهررر يترز ابررن كثرري وحررره، (  إىل مؤ رى
أيب اإللررردن و  د مررز عرررريه وكررذلأ علسرر ق و ررر قه وه ررذا قرررأ  دلرررى ق برر  درررن 

وحرث  م ر بن حممر دن ابن أيب بزب قام كان وهمج برن وافر  د مرز ذلرأ  ال بام
وأ  ه أيتررز مررن ذلررأ شرري ا وكررذلأ ابررن فلرري  ه د مررز مررن هررذا شرري ا قررام و  د مررز 

وه ويررره لل مرررز يف ذلرررأ والصررر اب برررل يترررز ب زا  -دررر ا د شررر  درررن  ررراق-أحرررر
يترز  رؤوق دلرى وزن ال اظم ذكر ويه ليع يف التيسري خيتص ععم  وهر  بر او بعرر 

فع م ود مز ال او اموىل ه  مام ا يف  فس ا قام ابرن ماهرر وقرام دلر  ابرن  صرر 
دن أيب دمرو  عت ابن كثرري دقررأ علسرؤوق بر او بعرر اهلمرز قرام أبر  ب رر حبوادرة أيب 
دمرو دن ابن كثري هذه ه  الص اب من قب  أن ال او ا  مت ف مز  ه  مام ا 

دذكر ابن ماهر هذا ال يه إه يف حرف ص و  د قله يف حرف واموم ه ويه له   
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الفت  و قله  احمج الروفة يف ص دلى ويه رلر فقام حبوج ب راحب درن ابرن ماهرر 
دررن ق برر  علسررؤق ب ررم اهلمررزب وحبوج  هيرر  دررن ق برر  هبمررزب  رراك ة وكررذا قررام ابررن 

م ررم مة الفحرراا حبواه الفاحب رر  دررن ابررن ماهررر مررن طردررو ابررن ب رراحب دررن ق برر  هبمررزب 
وقام ابن حبف ان يف كتاب امل ف  حبوج ب احب دن ابن ماهر فرم اهلمرز وإثبرا  واو 

فيصري اللف  في ا مثر  علسرع ق وكرذا قرام  راحمج -علس ق-بعرها من ق له يفعاىل
 الشررمع امل ررريب  والشرريا أبرر  حممررر وقرراه يف ق لرره علسرر ق لا ررة دعرر  يف ص  ون 

 مة و  درذكر الر او أحبا  مر  الر او من مرير  اليت يف الفت  وأظن من دررب هبمرزب م رم
اعمي  إىل  قر  ابرن ماهرر وابرن ماهرر  ررح يف كتراب السربعة لره يف  ر حبب ص ع ره 
برر او بعررر اهلمررزب و  خيصررص ال رراظم هبررذا ال يرره حرررف ص ول ررن   أحب مررن ذكررره يف 
حرررررف الفررررت  وا أدلررررم وه بعررررر يف ذلررررأ فإ رررره قررررر لصررررص  رررراقي ا عهلمررررز  ون 

وأمرا قررااب اعمادرة مرن عرري ، )ودر ا د شر  درن  راق( -تفت السراق علسراق()وال
 يتز ف افحة من وزن  اق فع  بفت  العني ف م  دلى فع  إب  ا ا كأ ر وأ ر

(939) 

َنُه َوَمعاً يف النُّوِن َخاِطْب )َشـ(ـَمْرَدالَ   نـَُقوَلنه فَاْضُمْم رَابِعاً َونـُبَـيِِتَـنـْ

 ل بيت ه وأهله ب ل قر لن فرال  ن دبراحبب در  م والتراا لطراب أحبا  قال ا يفقا  ا عا
بع  م لبعه وق له افمم حبابعا أي احلرف الراب  يف ال لمتني وه  اللا والتاا وإرا 
ويررمج فررمه من كرر  واحررر مررن الفعلررني لطرراب عمادررة وام رر  يفق لرر ن ويفبيترر ن 

هلتقرراا السررراك ني  ب ررم الررلا والترراا فلمررا حلقررت الفعرر   رر ن التأكيررر حررذفت الرر او
ومثلرره لتررؤم ن برره ولت صررر ه ودلررى القرررااب عل رر ن الفعررلن ه واو في مررا م مررا  قرر م 
و بيت فلما ايفصلت هبا  ون التأكير ب  أحريتا دلى الفت  حن  ل صررقن ول خررين 
مع ررم والفرراا يف فافررمم زا رررب حبابعررا مفعرر م هفررمم إن كرران يفقرر لن مبترررأ وإن كرران 

م فرابعررا متييررز م رره يفبيررني مي احلررروف ب ررم أو برررم الرربعه حنرر  يفقرر لن مفعرر م افررم
افرب زدرا ظ ررا أي افررب ظ رره و بيت ره دطر  دلرى  قر لن ومعرا حرام في مرا أي 
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ولاطمج في ما معا يف م ف  ال  ن أي ا ت بتاا اخلطاب د فا دن   ن املت لمني 
  وهر  قرام ويف وحركت ما حركة ال  ن ف   يف  قر لن مفت حرة م ره م راحبع فعر  ثلثر

 بيت ه م م مة م ه م احبع فعر  حبعدر  وهر   بيرت وهرر ه حرام مرن فادر  لاطرمج 
أو مفعر م برره أي لاطرمج مررن دسررع إىل إيابتررأ وخير  يف ق رراا حايترأ وحصرر  

 يف فمن ذلأ املقص   من يفقيير القرااب والتعرد  هبا وا أدلم

(940) 

 رِِهْم ِلُكوٍف َوَأمها ُيْشرُِكوَن )نَـ(ـٍد )َحـ(ـلَ َوَمْع فـَْتِح َأنه النهاِس َما بـَْعَد َمكْ 

فررا هر كيرر  كرران -والررذي بعررر م رررهم-أن ال رراأ كررا  ا  اييف ررا ه د ق رر ن-دردررر
أي ومررررر  فرررررت  هرررررذا الرررررذي بعرررررر م ررررررهم أي فتح مرررررا -داقبرررررة م ررررررهم أ   مرررررر هم

سرررر ال  فيررر ن أمرررا أن ال ررراأ فعلرررى يفقرررردر يف لم رررم عن ال ررراأ أي هبرررذا ال رررلا وال 
ح ادة ق م الرابرة وجير ز أن د ر ن دلرى القرراايفني مرن كرلا ا يفعراىل مسرتأ فا دلرى 
ال سر ويفعليل دلى الفت  أي ل   م كا  ا ه د ق  ن عآلاي  ألري ا هلم هذه اآلدة 
العهيمة اهلا لة ياطب م عن هذا مؤمن وهذا كافر وحنر  ذلرأ وأمرا كسرر أ   مرر هم 

دلى يفقردر م  أو ه  لرب كران أو بررم مرن داقبرة أو لررب  فعلى اه ت  اف والفت 
مبتررررإ أي هررر  أ  واخلرررلف يف أمرررا دشررررك ن علرييرررمج واخلطررراب ظررراهر والرمرررز لقررررااب 

 الرييمج م ه أطلق ا كأ ه قام والرييمج فيه يفرلل ا وا أدلم

(941) 

َلُه  ْد َوِصْل َواْمُدْد َبِل أدهاَرَك )ا(لهِذي )َذ(كاَ قـَبـْ  َيذهكهُروَن )لَـ(ـُه )ُحـ(ـلَ َوَشدِِ

أي شرر  الررام و رر  اهلمرزب أي ايعل را يتررزب و ر  وامرر  بعررر الررام ب لفرر  
علقرااب اليت قيرها فالقرااب املرج بقط  اهلمزب وقر  بو أن يتزب القطر  يف املافر  
ه يف رررر ن إه مفت حررررة وبتخفيرررر  الرررررام وهرررر  ه ررررا  رررر   ا وه دلررررزا مررررن التخفيرررر  

 ن له  حبه يفسام  بعرا ذكره وب   املر فيبقرى أ حب  مثر  أ عرم ولر  أ ره الس  ن ول
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لف  علقراايفني كان أ    فيق م وبر  أ حب  ايعلره بر  إ احب  الرذي ومعر  أ حب  بلرغ 
وا ت ررررى وهرررر  قرررررااب ابررررن كثررررري وأيب دمرررررو وقرررررااب البرررراقني أ ررررل ا يفررررراحب  أي يفترررراب  

-ن اموم  ررراحب  ررراك ا ومثلرررهفأ عمرررت التررراا يف الررررام فررراحتي  إىل يترررزب ال  ررر  م
وح ررم يتررزب ال  رر  كسرررها يف اهبتررراا هبررا وحررذف ا يف ال  رر  -اطررري  بررأ-ا قلررتم

فت سرررر الرررلا مرررن بررر  هلتقررراا السررراك ني وها بررر   ررراك ة يف قررررااب أ حب  إذ   دلق رررا 
 رراكن ويف هررذه ال لمررة أد ررا دشررر قرررااا  عررري هررايفني القررراايفني ذكرهررا أبرر  القا ررم 

قررأه -قلريل مرا درذكرون-بر  أ احب -يففسرريه ب قرام قبلره درذكرون أن قبر  الزخمشري يف
علرييرررمج أبررر  دمررررو وهشررراا وف رررم ذلرررأ مرررن اإلطرررلق والبررراق ن عخلطررراب ووي  مرررا 

 ظاهر وا أدلم

(942) 

 ِِبَاِدي َمًعا ََتِْدي )فَـ(ـَشا اْلُعْمِي اَنِصباً َوِِبْلَيا ِلُكلٍِ ِقْف َويف الرُّوِم )َشـ(ـْمَللَ 

-ه ررا ويف رلررر الررروا دقرررله إررزب-ومررا أ ررت هبررا ي العمرر  دررن فررللت م-دردررر
فيلررزا  صررمج العمررى م رره مفع لرره وهرر  مررروحب يف قرررااب عررريه م رره م رراف إليرره -هتررري

ويفقررردر البيررت فشررا هتررري يف م فرر  هبررا ي يف حررام ك  رره   رربا للعمررى والقرررااكن 
برره إررزب ب قررام وعليرراا ل رر  وقررام الشرريا  رراحمج احلررام فشررا م رره دردررر ، ظرراهركن 

قرر  أي يف حرررف ال مرر   رر اا يف ذلررأ مررن قرررأ هبررا ي ومررن قرررأ هتررري م ررا حب ررت 
ب قام ويف الروا هلل أي ووق  علياا يف حرف الروا إزب وال سا   دلى ، علياا 

ام   وحذف ا الباق ن م ا   يفر م وهذا امل ف  مما دش   دلى املتبررج فريهن أن 
علياا يف امل فعني لل   وأن ق له ويف الروا هل  أي قرأ ال سا   وإزب يف ال ق ف 

ولريع كرذلأ لق لره يف أوم -هترري العمر -الروا  ا قرأ به إزب وحره يف ال م  وهر 
البيرررت معرررا قرررام ابرررن ماهرررر كترررمج هبرررا ي العمررر  بيررراا يف هرررذه السررر حبب دلرررى ال قررر  

م لل  كران ال سرا   دقر  دلي مرا وكتمج الذي يف الروا بريري ايا دلى ال    وقا
وقام م   هذا احلرف يف املصراح  عليراا والرذي يف الرروا بريرري ايا ووقر  ، علياا 
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دلي مررا إررزب وال سررا   عليرراا وهرر  مررذهمج شرريخ ا دعرر  أع الطيررمج ابررن علبرر ن قررام 
وقررر حبوي دررن ال سررا   أ رره وقرر  دلي مررا بريررري ايا ووقرر  البرراق ن ه  ررا عليرراا ويف 

ري ايا ايفبادا للمصح  وه د بري  أن دتعمر ال قر  دلي مرا م ره لريع بتمراا الروا بري
وه قطررر  كررراف ه  ررريما الرررذي يف الرررروا م ررره كترررمج بريرررري ايا دلرررى  يرررة ال  ررر  فرررإن 
وقفررت بيرراا لالفررت السرر ا  وإرررا ذكررر  مررذاهمج القررراا يف ال قرر  د ررر ال ررروحبب فأمررا 

 دلى اهلتياحب فل وكذلأ ما شابه هذا فادلمه

(943) 

 َوآُتوُه فَاْقُصْر َوافْـَتِح الضهمه )ِعـ(ـْلُمُه َفشاَ تـَْفَعُلوَن اْلغَْيُب )َحقٌّ لَـ(ـُه َوالَ 

ه  عملر ا  ر  م اف إىل اهلاا كما يف   حبب مررو -وك  أيف ه  الردن-دردر
وه  كق لأ دابروه و اد ه وأيف ه علقصر وفت  التراا ، )وكل م ريفيه د ا القيامة فر ا( 

 وفاد  ومفع م حن  حبم ه وق  ه والرييمج واخلطاب يف  ا دفعل ن ظاهران فع 

(944) 

ُلَوِن اْلَياَءاُت يف قـَْوِل َمْن َبلَ   َوَمايل َوَأْوِزْعِِن َوِإِِنِ ِكَلَُهاَ لِيَـبـْ

اليااا  لرب ق له وما  وما بعره أي هذه اياا  اإلفافة اليت يف هذه الس حبب 
ذلررأ يف يرر اب مررن الترررب  و ررألأ د  ررا فررالق م مصرررحب  وبررل  عرر  الترررب أي قرر 

أفي  إىل املق م له وه  املفع م واملصرحب كما د اف إىل فادله د اف إىل مفع له 
وجير ز أن د رر ن م رافا إىل الفادرر  أي درفرت هررذا مررن دردرر أن خيترررب عرريه هبررا وهرر  

-افتح رررا ابرررن كثرررري ودا رررم وال سرررا   وهشرررا-مرررا  ه أحبج اهلرهرررر-جرررع اياا 
إين -فتح را احلرميران وأبر  دمررو-إين ر سرت-فتح را وحب  والبرزي-أوزد  أن أش ر

أثبت رررا يف -أمتررررو ن  رررام-فتح مرررا  فررر  وحرررره وفي رررا زا رررركن-ألقرررى ليبلررر ين أأشررر ر
ال  رر   فرر  وأبرر  دمرررو ويف احلررالني ابررن كثررري وإررزب وقررر  رربو أن إررزب درررعم ال رر ن 

ت رررا مفت حرررة يف ال  ررر   ررراك ة يف ال قررر  قرررال ن أثب-فمرررا ركين ا-اموىل يف الثا يرررة
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وحفررص وأبرر  دمرررو مررلف درر  م يف ال قرر  وفتح ررا يف ال  رر  وحررذف ا يف ال قرر  
 مترو   زدرا فل يفأ مريفل( )وفي ا فما ركين ا قبله، وحب  وقلت يف ذلأ 

 سورة القصص
(945) 

 فْـُعَها بـَْعَد )ُشـ(ـكِِلَ َويف نُِري اْلَفْتَحاِن َمْع أَِلٍف َواَيئِِه َوَثَلٌث رَ 

الفتحان يف الراا واحلرف الذي قبل ا وامل  بعر الراا والياا م ان ال  ن وه  
احلرررف الررذي قبرر  الررراا فيصررري اللفرر  ودرررج ودلررزا مررن ذلررأ حبفرر  ال لررم الررثل  الرريت 

ويف القرررااب املرررج الررثل  -فردرر ن وهامرران وي   يتررا-بعرررها دلررى الفادليررة وهرر 
املفع لية وجي ز يف واي ه اعر دطفا دلى أل  وجير ز وايله علرفر  دطفرا  م ص بة دلى

دلررى الفتحرران ومعرر  شرر    رر حب والقرررااب عل رر ن امل ررم مة وكسررر الررراا وفررت  اليرراا 
 يف ير من يفلف  ال اظم هبا ه من فر ما ذكره وويه القراايفني ظاهر

(946) 

ــــَفا َوَيْصـــدُ  ـــُكوٍن )َشـ( ـــْع ُس ـــْزانً ِبَضـــمِِ َم ــــاِميِه َوُح ـــمِِ )ظَـ( َر اْضـــُمْم وََكْســـُر الضه
َهلَ   )َأ(ـنـْ

قير يف حز  ما لف  به ليألذ فره للقرااب املرج وفر ال م والس  ن معرا 
الفت  في ما فاحلزن واحلزن لريتان مث  الع م والع م والعرب والعرب والبخ  والبخ  

الفررت  يف )احلمررر ا وأاعرر ا دلررى -لي رر ن هلررم دررروا وحررز -قرررئ هبمررا ه  ررا يف ق لرره
ودلرى ال رم يف ، ويف )وأدير  م يففريه مرن الررم  حرز ( ، الرذي أذهرمج د را احلرزن( 

وا درى بع رر م أن ، )إرررا أشر  ا بثر  وحرزين إىل ا( ، )وابي رت دي راه مرن احلرزن( 
حرأ دصررحب -ال م د  ن يف املرفر ع واجملرروحب والفرت  يف الرذي ظ رر فيره ال صرمج وأمرا

 ه وكسر  اله في  ن م احبع أ رحب واملفعر م حمرذوف أي دصررحب فأحبا  فم اي-الرداا
الردرراا م اشرري م ودصرررحب بفررت  اليرراا وفررم الرررام مررن  رررحب وهرر  فعرر  هزا والصرررحب 
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اه صراف وأ رحب  املاشية  رفت ا وإرا دصرحبو ا بعر حبد ا فل رذا قرام ظاميره أ رل 
 حرام م  رى ودع  علهام ا الذي ظم ت ماشيته أي دطشت أو د ر ن إشراحبب إىل

دليه السلا فإ ره كران حي  رذ ظمرآن ذا يفعرمج وير ع وقرر  رقى امل اشر  وهر  ظمرآن 
 م    أي  اق ال    وه  الشرب اموم

(947) 

َوِجْذَوٍة اْضُمْم )فُـ(ـْزَت َواْلَفْتُح )نَـ(ـْل َو)ُصْحَبٌة َكـ(ـْهُف َضمِِ الرهْهِب َواْسِكْنُه 
 )ُذ(بهلَ 

القرررااا  لريررا  وامكثررر دلررى كسررر اعرريم وفررم ا ايرر  مررا يف هررذا البيررت مررن 
إررزب وفتح ررا دا ررم وألررذ  قرررااهتم مررن فررر الفررت  ودقررام أد ررا يذدرره عليرراا ويف 
اعيم احلركا  الثل  وقام أب  دبير القطعة الريليهة من اخلشمج كرأن يف طرف را  حبا 
ب و  يف رررن والرهرررمج اخلررر ف قررررأه حفرررص بفرررت  الرررراا وإ ررر ان اهلررراا وأبررر  ب رررر وإرررز 

وال سررا   وابررن دررامر ب ررم الررراا وإ رر ان اهلرراا والبرراق ن بفتح مررا من الفررت  فررر 
ال م واإل  ان املطلو وجي ز فم ما لرية وو   ال اظم يتزه وأ   ه فرروحبب وذلرأ 

، ايع املريررريب حبب أمررر مفصرر (  )إن   أقايفرر  فألبسرر ين برقعررا، يررا ز أ شررر أبرر  دلرر  
ب  ا  ذاب  وه  الرماح و صبه دلرى احلرام قام وهذا ال ح  يف الشعر عري فيو وذ

 أي ذا ذب  دشري إىل احل   وام لة وا أدلم

(948) 

ُقِِن اْرفَـــْع َجْزَمـــُه )ِفـ(ــــي )نُـ(ــــُصوِصِه َوقُـــْل قَـــاَل ُموَســـى َواْحـــِذِف اْلـــَواَو  ُيَصـــدِِ
 )ُد(ْخُللَ 

حب رله اعزا دلى ي اب أحب له مع  والرف  دلى أ ا الرة يف م فر  احلرام أي أ
مصرقا وإررا قرام احبفر  يزمره من اعرزا لريع فررا للرفر  وإن كران الرفر  فررا لل رزا 

وقررام م  ررى حبيب -د رراد  وخيلررر حبفرر  يررزا والرر او مررن، ومثلرره مررا  رربو يف الفرقرران 
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حمذوفررة مررن املصررح  امل رر   ون عررريه فل ررذا أ ررقط ا ابررن كثررري وأثبت ررا عررريه -أدلررم
قررام حبب -لرر او مرررال  ملررا قبلرره وهرر و للررل حررام مررن قررام م  ررى أي هرر  لررذف ا

ولرر  قررام ال رراظم م فرر   للررل  ا وه أي ذا وه ل رران أوىل -إين قتلررت مرر  م  فسررا
م ه   يف  ب او فا رلة برني هرذه املسر لة والريت بعررها وقرر افترت  البيرت اآلة علرمرز 

ت أو يف كلمتني فال لمرة اموىل وهر  ررا مر   ب برني أن يف ر ن كبعرة ملرا يف هرذا البير
ملررا بعرررها برر  رررا  فررر  ملترره جيرر ز أن د رر ن مررن يفتمررة حبمررز قررام م  ررى ود رر ن حبمررز 
دريعرر ن مررا بعررره وهرر  ثررو الررذي هرر  حبمررز  ررحران في رر ن لل رر فيني احلرفرران ك هررا ر 

 لسبقت وا أدلم

(949) 

  فـَتُـْقَبلَ )نَـ(ـَما )نـََفٌر( ِِبلضهمِِ َواْلَفْتِح يـَْرِجُعوَن ِسْحَراِن )ثِـ(ـْق يف َساِحَرانِ 

را أي  ق  فاملع   ق  اادرة دريعر ن ب رم اليراا وفرت  اعريم دلرى ب راا الفعر  
للمفع م والباق ن بفت  الياا وكسرر اعريم دلرى ب راا الفعر  للفادر  وقرر  ربو  هرييترا 

والبرررراق ن -قررررال ا  ررررحران يفهرررراهرا-دردررررر وظ رررر ا أ ررررم إلي ررررا ه دريعرررر ن وقرررررأ ال  فيرررر ن
هررراحبون وقيررر  وحممررررا  رررل ا  ا دلررري م أاعرررني و رررحران   ررراحران دع ررر ن م  رررى و 

كذلأ دلى حذف م اف أي ك  واحر م  ما ذو  رحر وقير  در  برذلأ التر حباب 
 والقررن و صمج فتقبل دلى ي اب اممر بق له ثو وا أدلم

(950) 

 َنخهلَ َوجَيََْب َخِليٌط يـَْعِقُلوَن )َحـ(ـِفْظُتُه َويف ُخِسَف اْلَفْتَحَتْْيِ َحْفٌص تَـ 

علتررررذكري والتأ يررررث ظرررراهر من أت يررررث الثمرررررا  عررررري -جيررررىب إليرررره-اخلررررلف يف
حقيق  ومع  ق له للين أي مأل ف معروف ليع بريردمج أي يفرذكري جيرىب للرين   
دؤ ثرره  رر ج  فرر  وأمررا ومررا د ررر ا لررري وأبقررى أفررل يفعقلرر ن فقرررأه أبرر  دمرررو وحررره 

خلسرر  ب ررا فقرررأه دلررى ب رراا الفعرر  -وأمررا علرييررمج وعررريه عخلطرراب ويتررا أد ررا ظرراهران



 -721- 

للفادرر  حفررص دلررى معرر  خلسرر  ا ب ررا وقرررأ عررريه دلررى ب رراا الفعرر  للمفعرر م ب ررم 
اخلراا وكسررر السررني ومعر  يفرر خل الترراحب حفرص يف لسرر  الفتحررني دعر  فررت  اخلرراا 
والسررني و  دررذكر قرررااب البرراقني وه دؤلررذ مررن ال ررر إه كسررر السررني وأمررا فررم اخلرراا 

يف املا ررب ودباحبيفره ه را  ، ل م فر اعزا و هري القراايفني ه ا )ا تحو دلي م( فإن ا
ييررب وفرم ا ررتحو افرت  حلفررص وكسرره وكأ ره أشرراحب ه را علفتحررني إىل قراايفره ه ررا  
أو إىل ق لرررره يف أوم السرررر حبب ويف  رررررج الفتحرررران فإ مررررا فتحررررا فررررم وكسررررر ف ررررذا يف 

 لس  وا أدلم

(951) 

 ْنياَ َوِإِِنِ َأْرَبٌع َلَعلِِي معاً َريبِِ َثَلٌث َمِعي اْعَتلَ َوِعْنِدي َوُذو الثُـّ 

في را اث ترا دشررب ايا إفررافة د رري أو   دعلرم فتح را  فرر  وأبر  دمررو والتلرر  
فتح ررا  فرر  وحررره وهرر  الرريت درررب د  ررا - ررت رين إن شرراا ا-في ررا دررن ابررن كثررري

ا اه ررم مررن اه ررتث اا وإرررا درررب بق لرره وذو الث يررا أي واللفرر  املصرراحمج للث يررا والث يرر
د  را بررذلأ من بعررها إن شرراا ا وهررذا اللفر  دطلررو دليرره دلمراا الشررردعة وعررريهم 
لفررر  اه رررتث اا عدتبررراحب أ ررر  اللريرررة م رررا ثبرررت اللفررر  املعلرررو هبرررا درررن القطررر  ب قررر ع 
م يبررره ويف احلرررردث إذا حلررر  الريررر  فقرررام إن شررراا ا فقرررر ا رررتث  وقرررر يفقررررا يف 

اا  اإلفافة التعبري د  ا بق له وما بعره إن شاا وإرا   د ص دلي ا بلفه را  عب اي
كمررا فعرر  يف أل اهتررا م ررا لفهررة ه مي ررن أن يفرررل  يف وزن الشررعر أ ررل هيتمرراع 
جرررع حركرررا  في رررا مت اليرررة ب قرررام وإين أحببررر  أي أحببررر  كلمرررا  فتررراحبب دؤ رررث هرررذه 

  وكحبب دررذكر عدتبرراحب اللفرر  كق لرره املفرراظ عدتبرراحب ال لمررا  كق لرره بعررره حبيب ثررل
إين أ  ا حبب -إين ر سرررررت-وذو الث رررررا وذلرررررأ دلرررررى حسرررررمج مرررررا دؤايفيررررره  همررررره أحبا 

وإين أحبدررر أن -فررت  الررثل  احلرميرران وأبرر  دمرررو-إين ألرراف أن د ررذب ن -العرراملني
لعلر  ريفري م لعلر  أطلرر  فتح مرا احلرميران وأبر  دمرررو -فتح را  فر  وحررره-أ  حرأ
حبيب أدلم مرن فرت  الرثل  احلرميران -حبيب أدلم  ن-حبيب أن د رد دسى -وابن دامر
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هر  ، فتح ا حفص وحره وق لره يف رلرر البيرت ادرتل -فأحب له مع  حب أ-وأب  دمرو
لرب ود ري وما بعره أي ادتل املذك حب يف يفبني اير  اإلفافة يف هذه الس حبب وكان 

ي ادتل هرذا وذا يف حرام  ال ايمج دلى هذا التقردر  صمج أحببعا وثل  دلى احلام أ
ك  مرا دلرى هرذا العرر  كمرا قرام يف رلرر  ر حبب هر    وايااهترا در  وإين  ا يرا  وإن 
يعرر  إين أحببرر  مبترررأ ولرررب وكررذا حبيب ثررل  احتررا  كرر  واحررر مررن هررذه املفرراظ إىل 
-لرررررب فررررري  ال ررررلا ود ثررررر اإلفررررماحب فررررل حايررررة إىل ذلررررأ وفي ررررا زا رررررب واحرررررب

)وواحررب في را ، ا يف ال  ر  وحب  وحرره وقلرت يف ذلرأ قرام   شرر أثبت ر-د ذب ن
أي   دبررو شرر ا مررن الزوا ررر إىل  رر حبب ، قررام ومررا شرر ا إىل  رربأ يفررل(  يفررزا  د ررذب ن

  بأ ويفل  ع  يفب  ما يفقرا من ايار  الزوا ر وا أدلم

 سورة العنكبوت
(952) 

َنَشاءة   )َحقاًّ( َوْهَو َحْيُث تـَنَـزهالَ يـََرْوا )ُصْحَبٌة( َخاِطْب َوَحرِِْك َوُمده يف النـْ

أي يفررروا قرررااب  ررحبة فحررذف امل رراف للعلررم برره ب بررني القرررااب مررا هرر  فقررام 
لاطمج أي عخلطاب و  ول    دبي  را ملرا إلرت إه دلرى فرر اخلطراب وهر  الرييرمج 

-وإن يف رذب ا-ويه اخلطراب أن قبلره-أو   دروا كي  دبرئ ا اخللو-إلطلقه دردر
وال شرأب إب ر ان الشرني والقصرر دلرى وزان -فقر كرذب أمرم مرن قربل م-وويه الرييبة

الرأفة والرإة وال شااب بفت  الشني واملر دلى وزان ال آبة كليتا لرية وقر ح ى فت  
يتررزب الرأفررة ومرررها أد ررا ولريررة القصررر أقرر ج قررام أبرر  دبيررر هرر  اللريررة السررا رب والقرررااب 

ب   دررذكر املمرررو  قررام وهرر  يف القيرراأ  املعروفررة قررام أبرر  دلرر  ح ررى أبرر  دبيررر ال شررأ
كالرأفة والررفة وال أبة وال آبة قام م   وه  مصرحب من عري لف  د شر ا والتقرردر 
ب ا د شررن اممرر ا  في شرر  ن ال شررأب اآللرررب وق لرره وهرر  حيررث يف ررزه دعرر  ه ررا ويف 

 راحمج  قرام،   حبة ال  م وال اقعرة وأن دليره ال شرأب )ولقرر دلمر  ال شرأب اموىل( 
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التيسري ووق  إزب دلى وي ني يف ذلأ أحرريتا أن دلقرى حركرة اهلمرزب دلرى الشرني 
ب دسقط ا طر ا للقياأ والثاين أن دفت  الشني ودبررم اهلمرزب ألفرا ايفبادرا للخرن قرام 

 ومثله قر    من العرب وا أدلم

(953) 

َنُكْم )َعمه َصـ(ـْنَدالَ َمَودهًة املَْرُفوُع )َحـ(ـقُّ )ُر(َواتِِه َونـَِوِْنُه َوانْ   ِصْب بـَيـْ

حبفرر  مرر  ب دلررى أ ررا لرررب إن إن كا ررت مررا م  رر لة أي إن الررذي ايررذمت ه مررن 
 ون ا أو   ذو م  ب بي  م وإن كا ت ما كافة فم  ب لرب مبترأ حمذوف أي هر  
  م  ب بي  م أو مبترأ واخلرب يف احلياب الر يا ومن  صمج م  ب فل د  ن ما يف إرا إه
كافررة و صررب ا دلررى أ ررا مفعرر م مررن أيلرره ود رر ن ايررذ دلررى هررذا ال يرره ودلررى قرررااب 

وجيرر ز أن د رر ن ، الرفرر  متعررراي إىل مفعرر م واحررر حنرر  )أيررذال د ررر ا د رررا فلررن( 
م  ب  ين مفع   ايذوا أميا م ي ة وبي  م عل صمج ظرف م صر ب عملصررحب الرذي 

ب كا  ة بي  م ولفه بي  م عإلفرافة إىل ه  م  ب وجي ز أن د  ن  فة له أي م  
واملعر  ، م  ب امل ص بة واملرف دة دلى ويه اهيفساع يف الهروف حن  )ش ا ب بي  م( 

دلررى مررا يفعطيرره قرررااب ال صررمج و  دقرررأ أحررر برفرر  مرر  ب و صررمج بيرر  م ولرر  قرررئ عرراز 
صمج وإرا ك  من حبف  م  ب لفه بي  م وهم ابن كثري وأب  دمرو وال سا   ومن  

م  ب التلف ا فمر  م مرن لفره بير  م أد را وهرم إرزب وحفرص ومر  م مرن  صرب ما 
معررا وهرر   فرر  وابررن دررامر وأبرر  ب ررر وه دسررتقيم ال صررمج إه بت رر دن مرر  ب وكرر  مررن 
لفرره بيرر  م أ ررقن الت رر دن مررن مرر  ب ميرر  اإلفررافة  رر اا يف ذلررأ مررن حبفرر  ومررن 

ا دلى التمييز أو احلام دلى  صمج وقر  بو مع    ره يف   حبب ام عاا و صبه ه 
 يفقردر ذا   رم دشري إىل حس ه وطيبه وا أدلم

(954) 

ٌد ُهَنا آيٌَة ِمْن رَبِِِه )ُصْحَبٌة َد(الَ   َوَيْدُعوَن )نَـ(ـْجٌم )َحـ(ـاِفٌظ َوُمَوحِِ
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إن ا دعلرم مررا -أي قررااب جنرم حرراف  والعرا  دعرررب د ره علرر  م للهترراا برره أحبا 
فالرييرررمج فيررره واخلطررراب ظررراهران فالرييبرررة يفعررر   إىل مثررر  -مرررن شررر ادررررد ن مرررن  و ررره 

الررذدن ايررذوا واخلطرراب هلررم وأمررا الت حيررر واعمرر  يف وقررال ا لرر ه أ ررزم دليرره راي  مررن 
فقر يفقرا مثل ما مراحبا وم حر لرب مقرا وردة من حببره مفعر م بره و رحبة مبتررا -حببه

لف   رحبة م ره مفرر  وجير ز وقر  بو مع   ه وذكر اخلرب ولف   ه مفر  عدتباحب 
أن د رر ن م حررر مبترررأ و ررحبة فادلرره دلررى حبأي مررن دقرر م ا ررم الفادرر  عررري معتمررر 

 وا أدلم

(955) 

 َويف َونـَُقوُل اْلَياُء )ِحْصٌن( َويـُْرَجُعَن )َصـ(ـْفٌو َوَحْرُف الرُّوِم )َصـ(ـاِفيِه )ُحـ(ـلِِلَ 

فيرره ظرراهركن وقررر  رربو هلمررا الثرراا وال رر ن -ودقرر م ذوقرر ا مررا ك ررتم يفعملرر ن-دررر 
واخلطرراب -درر ا دريشرراهم العررذاب-من قبلرره-ب إلي ررا دريعرر ن- هررا ر والرييررمج يف ق لرره

، والررذي يف الررروا )ب دعيررره ب إليرره دريعرر ن(  -اي دبررا ي الررذدن رم رر ا-لق لرره يفعرراىل
وقير ال اظم بق له الياا من فره ال  ن وأطلرو دريعر ن من فرره اخلطراب وه جير ز 

ا تري  دن يفقيير دريع ن علياا بتقيير دق م كما قرام يف  ر حبب ال سراا واي  أن د  ن
  ف دؤيفي م دزدز وإزب  ر ؤيفي م من ال رر ب يف القرراايفني متحرر وهر  ال ر ن وه را 
التل  ال ر فالقرااب علرييمج ه دقيرها علياا أبرا إرا بطلق ا ودقر م علرييرمج وهرذا 

فادرفره ومرا أحسرن ق لره  رافيه حلرل أي كثرري من  قراق مرا اشرتم  دليره هرذا الر هم 
 احلل م فيه مي   فا ه

(956) 

 َوَذاُت َثَلٍث ُسكهَنْت َِب نـُبُـِوِئـَْنَن َمْع ِخفِِِه َواَْلَْمُز ِِبْلَياِء )َشـ(ـْمَللَ 

فقصررر لفرر  ع فررروحبب وهرر  مبترررأ -ل برر    م مررن اع ررة عرفررا-أي ع ق لرره يفعرراىل
ي  راحب  ذا  ثرل   قرن وإذا  قطرت  ر حبب البراا وذا  ثل  لربه مقررا دليره أ
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بثل   احب   ا وق له    ت  فة لذا  ثل  كمرا يفقر م ه رر امررأب حسر ة أي 
هررذه البرراا  ا  رراك ة واهلرراا يف لفررة يفعرر   دلررى لفرر   برر  ن أحبا  يفيرر  الرر او وهرر  
مشررر   فرررإن يف لفررر   بررر  ن حررررفني مشرررر دن الررر او وال ررر ن ولررريع يف يفشرررردر ال ررر ن 

ال او يف ق له واهلمز واو احلرام أي  راحب  ا  راك ة مر  لفرة الر او يف حرام  للف و 
ك ن اهلمزب أ رع علياا أي أيفى علياا يف م ا ره أي أبررم اهلمرز ايا فصراحب  القررااب 
ل ث د  م من الث اا وه  اإلقامة قام الزيا  دقام ث ج الري  إذا أقاا وأث دته إذا أ زلته 

 ر اا مع راه أيفزلتره قرام ، )وك  حسن ب أيفره وأث دتره م رزه( ،  م زه دقيم فيه قام الفراا
الزخمشري ث ج عرري متعرر فرإذا يفعررج برزاي ب يترزب ال قر    دت راوز مفعر ه واحررا حنر  
ذهرررمج وأذهبتررره وال يررره يف يفعردتررره إىل فرررمري املرررؤم ني وإىل الريررررف إمرررا إيرررراله مررررج 

، بيه الهرررف املؤقررت عملررب م ل  ررزهلم و برر    م أو حررذف اعرراحب وايفصررام الفعرر  أو يفشرر
قلررت ف ررذا يرر اب مررا حبوي دررن اليزدررري أ رره قررام لرر  كرران ل ثرر د  م ل رران يف عرررف 
والترراحب أبرر  دبيررر القرررااب املرررج إلارراد م دلررى الرريت يف ال حرر  )ل برر    م يف الررر يا 

قام ه  علم ال اأ خيتلف ن فيه ف ذا مثله وإن كران ذا  يف الرر يا وهرذا يف ، حس ة( 
ب فاملع  في ما واحر قام وحبأدت هذا احلرف الذي هر  يف الع  بر   يف الرذي اآللر 

قلررررت وهررررذا بعررررر مررررا  قطررررت ، دقررررام لرررره اإلمرررراا مصررررح  دثمرررران عليرررراا مع مررررة 
، املصرراح  وكثررر هررذا اللفرر  يف القررررن حنرر  )ولقررر برر أ  برر  إ رررا ي  مبرر أ  رررق( 

وقرام ) تبر أ مرن ، يرث دشراا( وقام )دتب أ م  ا ح، )وإذ ب أ  إلبراهيم م ان البيت( 
وقير  لفر  الثر اا ه رو ، وقرام )أن يفبر اا لق م مرا  صرر بير ك( ، اع ة حيث  شراا( 

عه  اآللررب هر   احب القرراحب وحبوج درن الربير  برن ليرثم أ ره قرأهرا كرذلأ وقرام الثر اا 
 يف اآللرب والتب ب يف الر يا وقر قام ا يفعاىل يف حرو ال فررب )ألريع يف ي ر م مثر ج

وه  يف رلر هذه الس حبب ف ا مج أن دقام للمرؤم ني حنر  ذلرأ يف اع رة ، لل افردن( 
أي مقيمرا د ررهم مسرتمرا ، )وما ك رت  واي يف أهر  مرردن( ، وقام  بحا ه ويفعاىل 
 بني أظ رهم وا أدلم
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(957) 

ـــادِ  ي َأْرِضـــَي َوِإْســـَكاُن َوْل فَاْكِســـْر )َكـ(ــــَما )َحـ(ــــجه )َجـ(ــــا )نَـ(ــــدًى َوَريبِِ ِعَب
 أَْلَباِِبَا اْْنَلَ 

دع  كسر ها وليتمتع ا وقر يفقرا يف احل  أن ها اممر جي ز كسرها وإ  ا ا 
وهرر  أد ررا ها اممررر برررلي  إ رر ان مررا دطرر  دلي ررا -لي فررروا-وهرر  معط فررة دلررى
وقيرر  اموىل ها كرر  والثا يرة ها اممررر و هررري -ادملرر ا مررا شر تم-وهر  أمررر هتردررر حنر 

قررام أبرر  دبيررر إرررا جيرر ز ،  لرره يفعرراىل يف ال حرر  )لي فررروا  ررا ريفي رراهم فتمتعرر ا( ذلررأ ق
هرررذا لررر  كا رررت فليتمتعررر ا علفررراا من الفررراا قرررر دسرررتأ   هبرررا اخلررررب وإررررا معررر  الررر او 
والعطرر  ف يرر  درر   العطرر  ودريرر  إىل اممررر والفرراا يف ق لرره فاكسررر زا رررب وفي ررا 

اي دبررا ي الررذدن -فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو-ثررل  اير  إفررافة م رراير إىل حبيب إ رره
 فتح ا ابن دامر وحره-إن أحبف  وا عة-أ    ا إزب وال سا   وأب  دمرو-رم  ا

 من سورة الروم إلى سورة سبأ
(958) 

 َوَعاِقَبُة الثهاِن )مَسَا( َوبُِنونِِه نُِذيُق )َز(َكا ِلْلَعاَلِمَْي اْكِسُروا )ُعـ(ـلَ 

، هررذا هرر  الثرراين املختلرر  يف حبفعرره و صرربه -أ ررااوا ب كرران داقبررة الررذدن-دردررر
ف  رر  داقبررة -واموم ه لررلف يف حبفعرره وهرر  كيرر  كرران داقبررة الررذدن مررن قرربل م

وهر  مؤ رث علثراين دلرى أتودر  وهرذا اللفرر  الثراين وإررا   د   ره م ره ح رى لفهرره يف 
  ره ع ره القررن وهر  عرري م ر ن م ره م راف إىل الرذدن وادترذحب الشريا درن ك  ره   د 

امل فرر  الثرراين وه حايررة إىل هررذا -وداقبررة-حررذف الت رر دن هلتقرراا السرراك ني أو أحبا 
اهدتررذاحب فال لمررة  فرر  القررررن ه يف رر دن في ررا وقررر قررام بعررر هررذا دررذدو ذكررا عل صررمج 
فررأي دررذحب ل صرربه لرر ه أ رره ح ررى لفهرره يف القررررن وهرر  ل ررذدق م بعرره الررذي دملرر ا 

و  دقيررر القرررااب يف داقبررة وكرران ذلررأ -مررن حبإترره وليررذدق م-وهرر  ملرربع بق لرره يفعرراىل
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إشرراحبب إىل حبفع ررا ملرررل م  ررا والبرراق ن ب صررب ا ف رر  إن حبفعررت ا ررم كرران وإن  صرربت 
لربهررا والسرر أج بعررر ذلررأ هرر  اخلرررب أو اه ررم وهرر  ك ادررة دررن العررذاب وهرر  أت يررث 
ى ام رر أ وإن كررذب ا دلررى يفقررردر من كررذب ا وجيرر ز أن د رر ن السرر أج مصرررحب كررالريع

والبشرج أي أ ااوا اإل ااب الش يعة وه  ال فر أو  عتا مل   ف حمذوف أي أ اا 
ومعرر  الررذدن أ ررااوا أي أشرررك ا -أن كررذب ا-واخلررلم السرر أج واخلرررب أو اه ررم ق لرره

ب كرررران داقبررررة املسرررر ا الت ررررذدمج  اي  ا يفعرررراىل أي   دهفررررر يف كفررررره -والتقررررردر
وجير ز أن د ر ن السر أج هر  اخلررب أو اه رم  وشركه بشر ا إه علت رذدمج  اي  ا

-أن كرررذب ا-ه دلرررى املعررر  املتقررررا بررر  دلرررى يفقرررردر الفعلرررة السررر أج ب بي  رررا بق لررره
أن كذب ا دط  بيان أو بره وجي ز دلى هذا التقردر دلى قرااب الرف  أن ه -في  ن

كرران   د رر ن للسرر أج لررربا برر  معرر  أ ررااوا السرر أج أي فعلرر ا اخلطي ررة السرر أج ولرررب
حمررذوف إحبا ب اإلهبررراا ليرررذهمج الررر هم إىل كررر  م رررروه كررر  هرررذه امويررره م ق لرررة وهررر  

وهذا فيه ، مفسرب  ع  أي كذب ا -أن كذب ا-حس ة وقي  جي ز أن يف  ن إن يف ق له
وب   رره ،  هررر فررإن مررن شرررض أن املفسرررب أن يفة بعرررها فعرر  يف معرر  القرر م ب قررام 

وقرررااب البرراقني عليرراا أي ليررذدق م ا وكسررر   ررذدو أي و ررذدو زكررا وهرر   رر ن العهمررة
يعلرره ارر  دررا  واحررر العلمرراا -إن يف ذلررأ آلاي  للعرراملني-حفررص الررلا مررن ق لرره

ويف م فرر  رلررر )إن يف ، وكمررا قررام يفعرراىل يف ردررة ألرررج )ومررا دعقل ررا إه العررامل ن( 
ة ال راأ وفت  البراق ن الرلا يعل هرا ار  درا  أي ل افر، ذلأ آلاي  لق ا دعلم ن( 

 ودل حام أي ذو دل

(959) 

 ِلرَيْبُوا ِخطَاٌب ُضمه َواْلَواُو َساِكٌن )َأ(َتى َوامْجَُعوا آََثِر)ُكْم( )َشـ(ـَرفاً )َعـ(ـلَ 

وقرام الشريا جير ز أن د ر ن فرم ، أي ذو لطاب م م ا دع  كا م رم مة 
ف رران  قلررت لطراب دلررى هرذا التقررردر د رر ن حراه أي فررم ل بر ا ذا لطرراب، أمررا 

أ ررتم  رر  ت الرر او م ررا واو ال ررمري يف -ومررا أيفيررتم مررن حبع ل برر ا-ال ايررمج  صرربه أي
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قرااب  ف  وحره وقرااب الباقني دلى الرييمج بياا -يفرب ن وحذفت ال  ن لل صمج وهذه
مفت حة وواو م ص بة م ه فع  م احبع لام من فمري عحبز مرف ع فه ر ال صمج يف 

فراإلفرا  فيره واعمر  -فرا هر إىل ر حب حبإرة ا-وأمرا،  رلره والتقرردر لريبر ا ذلرأ الررع
اإلفرا  دررا  بره -حب الته وحب اهيفه وكلمة وكلما  وذحبدة وذحباي - بو هلما  ها ر مث 

اع ع وويه اعم  ظاهر ومع  كم شرفا دل كم درل شررفا واملميرز حمرذوف أي كرم 
 مرب وق  ذلأ وا أدلم

(960) 

َفُع ُكويفٌّ َويف  لَ َويـَنـْ   الطُّوِل )ِحْصُنُه( َوَرمْحًَة اْرَفْع )فَـ(ـاِئزاً َوُُمَصِِ

ويف عررافر )درر ا ه د فرر  الهرراملني -في م ررذ ه د فرر  الررذدن ظلمرر ا معررذحبهتم-دردررر
يفرررذكري الفعرر  يف ذلرررأ وأت يثرره ظررراهران مررن قبررر  أن لفرر  معرررذحبب مؤ رررث ، معررذحبهتم( 

الطرر حب اعررا بررني اللريتررني  ول  رره أت يررث عررري حقيقرر  و فرر  أ ررث ه ررا وذكررر يف  رر حبب
يف أوم لقمران ف ر  معط فرة دلرى هررج وهررج يف م فر   صرمج دلرى -وحبإة-وأما

احلام أو املرح أو يف م ف  حبفر  دلرى يفقرردر هر  هررج وحبإرة أو لررب بعرر لررب أي 
 يفلأ هرج وحبإة أو د  ن هرج م ص ع وحبإة مرف دا أي وه  حبإة وا أدلم

(961) 

  َغرْيُ )ِصَحاِِبِـ(ـْم ُتَصعِِْر ِبدٍِ َخفه )ِإ(ْذ )َشـ(ـْرُعُه )َحـ(ـلَ َويـَتهِخَذ املَْرُفوعُ 

ال صررمج دطرر  دلرى لي رر  والرفرر  دلرى دشرر ي أو دلررى -ودتخررذها هرزوا-دردرر
اه رررت  اف واهلررراا يف دتخرررذها آلاي  ال تررراب أو للسررربي  ويفقرررردر البيرررت قررررااب عرررري 

د  وفررررع   ررررحاهبم دلررررى حررررذف م رررراف و ررررادر لررررره و ررررعره واحررررر ك ررررا
ومع ايتررا اإلدرررا  دررن ال رراأ يف ررربا والصررعر امليرر  يف اخلررر لا ررة وق لرره لرر  لرريع 

  فة للمر ول  ه لرب بعر لرب من اخل  يف العني أي يفصادر ممرو  لفي 

(962) 
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 َويف نِْعَمٍة َحرِِْك َوذُكَِِر َهاُؤَها َوُضمه َواَل تـَْنوِيَن )َعـ(ـْن )ُحـ(ْسٍن )ا(ْعَتلَ 

حررر  أي افررت  العررني وذكرر هالهررا أي يعلررت هرراا -دلرري م  عمره وأ رربغ-دردرر
وليسرررت هررراا أت يرررث ب قرررام ، ال رررمري الررريت للمرررذكر املفرررر  يف مثررر  )أكرمررره و عمررره( 

وفررم أي وفررم ذلررأ اهلرراا وه يف رر دن لتألررذ ب ررر ذلررأ للقرررااب املرررج وهرر  الرريت 
لرره  ررلفت لفرر  هبررا فحا رر  اخلررلف أن هررذا احلرررف دقرررأ عإلفرررا  واعمرر  ك هررا ر 

 ررفة ل عمررة يف قرررااب اإلفرررا  وحررام يف قرررااب اعمرر  وقررر قررام -ظرراهرب وعط ررة-وق لرره
   خيتل  يف افرا ه، يفعاىل )وإن يفعروا  عمة ا ه حتص ها( 

(963) 

ــُك )ِحْصــٌن(  ــُه التهْحرِي ــُكونُُه )فَـ(ـــشاَ َخْلَق ــى ُس ــُر ُأْخِف ــَل َواْلَبْح ــِن اْلَع ــَوى اْب ِس
 َتَطوهالَ 

مبترأ لربه   ج ابن العل دلى يفقردر قرااب عرري أيب دمررو فرأب  دمررو  والبحر
وحره  صبه دطفا دلى ا م أن أي ول  أن البحرر ميرره والرفر  دلرى وي رني م قر لني 

أحرريتا أ ره مبتررأ وميرره اخلررب واعملرة يف م فر  ، ذكريتا الزيا  والزخمشري وعرييتا 
وا  ا ولربها من اعمي  يف م ف   والثاين أن د  ن دطفا دلى م ف  إن، احلام 

حبف  م ه فاد  فع  م مر أي ول  وق  ذلأ والبحر ممرو ا بسبعة ألرر فيمرره دلرى 
هذا ال يه حام من البحر وهذا العط  يا ز بل للف وإررا املمت ر  العطر  حمر  
دلررى ا رررم أن املفت حرررة فقررن  ون حمررر  اجملمررر ع م  ررا ومرررن ا  رررا ولربهررا وإررررا جيررر ز 

  علرف  دلى حم  اه م فقن م  إن امل س حبب والفرق أن ا رم املفت حرة بعره  العط
كلمرة يف التقرردر مرلف ا رم امل سر حبب فم مرا وقعرت املفت حرة يف م فر  حبفر  يراز 
العط  علرف  دلى حم  اجملمر ع م  را ومرن ا  را ولربهرا كمرا أن العطر  دلرى حمر  

يفعراىل )إن ا بررئ مرن املشرركني  امل س حبب إرا كان مرن أير  ذلرأ ودليره حيمر  ق لره
لررب مقررا -وأذان مرن ا-من أن ومرا بعررها مبتررأ وحب ر له دطر  دليره، وحب  له( 
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دليرره وقررر  رربو يفقردررر هررذا الفصرر  يف  رر حبب املا رررب ولررذلأ قررام أبرر  دبيررر الرفرر  ه ررا 
ن ح ة ملن قرأ اليت يف املا رب العني علعني حبفعا ف ذلأ كان دلزا أه  هرذه القررااب أ

درفع ا يفلأ وأما فل يفعلم  فع مرا ألفر  بفرت  اليراا فعلرى أ ره فعر  مرا  وبسر   ا 
بفت  اللا -أحسن ك  ش ا للقه-ه  فع  م احبع مس ر إىل املت لم  بحا ه وأما

فعر  أن د رر ن الررة واقعررة  ررفة لشرر ا قبلرره في رر ن يف م فرر  لرررب وجيرر ز أن د رر ن 
 ررر  ت الرررلا بقررر  لفهررره فت ررر ن يف م فررر   صرررمج وإذا -كررر  شررر ا  - رررفة لق لررره

مصرحبا و صبه دلرى البررم مرن كر  شر ا أو هر  م صر ب دلرى أ ره مصررحب  م دليره 
ف أ رره قررام للررو كرر  شرر ا ف رر  مررن عب -أحسررن كرر  شرر ا -مررا يفقرررا مررن ق لرره

اقرر ان املصرررحب بريررري فعلرره اللفهرر  ول ررن  ررا هرر  يف مع رراه واهلرراا يف للقرره دلررى هررذا 
 يفع   إىل ا يفعاىل

(964) 

 وا فَاْكِسْر َوَخفِِْف )َشـ(ـذاً َوُقْل ِباَ يـَْعَمُلوَن اثْنَاِن َعْن َوَلِد اْلَعلَ َلما َصربَُ 

أي اكسر اللا ولف  امليم فاملع  لصربهم كما قام يف امدراف )ومتت كلمة 
أي بصررربهم والقرررااب املرررج ملررا بفررت  ، حببررأ احلسرر  دلررى برر  إ رررا ي   ررا  ررربوا( 

حرررني  رررربوا وق لررره شرررذا أي ذا شرررذاا وقررررأ أبررر  دمررررو ) رررا  الرررلا ويفشرررردر املررريم أي
علرييررمج ، يف أوم امحررزاب وبعررره ) ررا يفعملرر ن بصررريا إذ يررااوكم( ، دعملرر ن لبررريا( 

في ما والباق ن عخلطاب ووي  ما ظاهر ف ذا مع  ق له  ا دعمل ن اث ران ويف  ر حبب 
، ل ن بصريا هم الذدن كفروا( الفت  أد ا اث ان ) ا يفعمل ن لبريا ب  ظ  تم( ) ا يفعم

 واخللف يف الثاين كما يفة يف م فعه واموم بتاا اخلطاب أاادا وا أدلم

(965) 

 َوِِبَْلَْمِز ُكلُّ الهلِء َواْليَاِء بـَْعَدُه )َذ(َكا َوبِيَاٍء َساِكٍن )َحـ(ـجه )ُهـ(ـمهلَ 

، إه الرلا ولرر م( وما يع  أزواي م اللا ويف اجملا لرة )-أي حيث ياا ه ا
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قرررأ اعميرر  ال  فيرر ن وابررن دررامر ، )والررلا   حي ررن( -ويف الطررلق )والررلا د سررن(
هبمررزب بعرررها ايا  رراك ة الررلاج دلررى وزن القافرر  والررراد  ف ررذا هرر  أ رر  ال لمررة 
أي كررر  الرررلا عهلمرررز واليررراا بعرررره وجيررر ز واليررراا علرفررر  دلرررى اهبترررراا ب ذكرررر أن أع 

رأ بياا  اك ة من عري يترز ف أ مرا حرذفا اهلمرز وبقيرت اليراا السراك ة دمرو والبزي ق
إه أ ررم ه د ي رر ن هررذه القرررااب هبررذا إرررا دق لرر ن حررذفت اليرراا لتطرف ررا كمررا حتررذف 
مرررن القافررر  وحنررر ه ب أبررررم مرررن اهلمرررزب ايا  ررراك ة وهرررذه القررررااب دلرررى هرررذا ال يررره 

يف قررااب مرن -حميراي-مرا  ربو يففعيفة من في ا اعا بني  اك ني فرال لا في را ك
  ن ايا وشب ه ي ز ذلأ ما يف امل  من املرر ول رن شررض ير از مثر  هرذا د رر 
أ مة اللرية املعتربدن أن د  ن السراكن الثراين مررعما وه درر  دلرى هرذا ص ن ق من 
أ راا حرروف الت  ر  م فرر دة دلرى ال قر  وال قر  حيتمرر  ايتمراع السراك ني فررإن 

ف ر  مثلره وإررا ال رلا يف ال  ر  وأمرا إيرازب بع ر م -الل ر أو -حمياي-وق  دلى
افرعن وافرب ان إب  ان ال  ن والتقت حلقتا البط ان إبثبا  امل  فشاذ فرعي  

وق لرره حرر  يتررل أي علررب م يف احل ررة وقررر يفقرررا شرررح يتررل يف ، د رررهم وا أدلررم 
هلامر  البعرري املر و  عب اياا  اإلفافة يف ق لره إه م افر  يترل وهر  ار  هامر  وا

بررل حباع أي علررمج يف احل ررة ق مررا عررري حمتفرر  هبررم دشررري إىل يفق دررة اإل رر ان وأ رره لرره 
 فع 

(966) 

لَ  ُهَما َوِقْف ُمْسِكناً َواَْلَْمُز )َز(اِكيِه )بُـ(ـجِِ  وََكاْلَياِء َمْكُسوراً ِلَوْرٍش َوَعنـْ

سرر حبا م ررا  رراحب  أي و رر   وحب  اهلمررزب بررني بررني وهرر  املرررا  بق لرره كاليرراا م 
بررني اهلمررزب واليرراا امل سرر حبب وهررذا قيرراأ يفيف ررا م ررا يتررزب م سرر حبب بعررر ألرر  وهررذه 
القراا مرودة د  ما أي دن أيب دمرو والبزي وه  ويه ق ج ه كلا فيه ذكره اادرة 
من ام مة املص فني كصاحمج الروفة قرام قررأ أبر  دمررو ووحب  والبرزي وذكرر عرريهم 

عررري ايا بعرررها وهرر  ظرراهر كررلا ابررن ماهررر فإ رره قررام قرررأ ابررن كثررري  بتليررني اهلمررزب مررن



 -732- 

ليع بعر اهلمزب ايا وقرأ أب  دمرو شبي ا برذلأ عرري أ ره ه د مرز وكرذا -اللا-و ف 
خمف فررة عررري م مرر زب وه ممرررو ب و ررص -الررلا-قررام أبرر  دبيررر قرررأ  فرر  وأبرر  دمرررو

وقررام يف عرريه قرررأ  دلررى  م ر  دلررى اإل ر ان و  دررذكر  راحمج التيسررري عررريه هلمرا
فرراحبأ ابررن أإررر ب سررر اليرراا كسرررب خمتلسررة مررن عررري  رر  ن وبررذلأ كرران يفلررذ أبرر  
احلسررني بررن امل ررا ي وعررريه وهرر  قيرراأ يفسرر ي  اهلمررز قررام الشرريا وقررر قيرر  إن الفررراا 

مما درم -اللا د سن-قال ا وإظ احب أيب دمرو يف، دربوا دن التليني هلؤها عإل  ان 
قلررت قررر  رربو يف عب اإل عرراا ال بررري يفقردررر هررذا ، ولرريع إب رر ان  دلررى أ رره يفليررني

ق لررره وقررر  مسررر  ا أي مسررر  ا لليررراا ، وذكرررر أبررر  دلررر  امهررر ازي الررر ي ني د  مرررا 
قرام يف التيسررري وإذا وقر  دعرر  وحبشررا ، هلرؤها من ال قرر  حيتمر  ايتمرراع السرراك ني 

ى أ ررله ومررن يتررز  ررريها ايا  رراك ة قررام وإررزب إذا وقرر  يعرر  اهلمررزب بررني بررني دلرر
مررر  م ومرررن   د مرررز أشرررب  التم رررني ل لررر  يف احلرررالني إه وحبشرررا فرررإن املرررر والقصرررر 

قلت هر  مرا  همره الشراطت حبإره ا ، يا زان يف مذهبه ملا ذكر ه يف عب اهلمزيفني 
ب ذكرررر أن ق ررربل وقرررال ن قررررأ ، )وإن حررررف مرررر قبررر  يترررز مريري.... البيرررت  ، بق لررره 

بعرره فرإذا وقفرا أ ر  ا اهلمرز ويف قررااب أيب دمررو والبرزي مرن املرر عهلمز من عرري ايا 
 والقصر مث  ما يف قرااب وحب  وا أدلم

(967) 

 َوَتظهاَهُروَن اْضُمْمُه َواْكِسْر ِلعَاِصٍم َويف اَْلَاِء َخفِِْف َواْمُدِد الظهاَء )ُذ(بهلَ 

مرن لفر  اهلراا  أي افمم التاا واكسرر اهلراا لعا رم وهر   الر  أد را يف حبمرز
ومررر الهرراا ولفف ررا كمررا يف البيررت اآلة فقرررااب دا ررم يفهرراهرون م رراحبع ظرراهر مثرر  
قايف  وقرأ ابن درامر يفهراهرون دلرى اللفر  الرذي يف بيرت ال راظم وهر  م راحبع يفهراهر 
مثرر  يفقايفرر  وام رر  يفتهرراهرون فررأ عم الترراا يف الهرراا وقرررأ إررزب وال سررا   مثلرره إه 

-يفه ررون-حرذفا اليراا الريت أ عم را ابرن درامر وقررأ البراق نأ ما لففا الهراا م مرا 
 بتشردر الهاا واهلاا من يفه ر مث  يف لم وأ عم ا التاا يف الهاا
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(968) 

ْع َكَما ُهَنا َوُهنَاَك الظهاُء ُخفَِِف )نَـ(ـْوَفلَ   َوَخفهَفُه )ثَـ(ـْبٌت َويف َقْد مسَِ

  ا م فرررررعان أي لفررررر  الهررررراا قررررراحبيا ثبرررررت وهرررررم ال  فيررررر ن ويف قرررررر  ررررر
ح م ما مرا ذكرر ه را إه أن الهراا ال   خيففره إه دا رم وحرره م ره دقررأ دهراهرون 
من ظاهر و  خيف  الهاا إزب وال سا   م ه   جيتم  كرن فتحرذف الثا يرة م  مرا 
من م فع    حبب قرر  ر  فعل مرا للرييبرة ه للخطراب الرذدن ده ررون مر  م والرذي 

 ن أ عما التراا يف الهراا كمرا دقررأ ابرن درامر وال  فر  السرير دهاهرون من  سا  م ول
 املعطاا و صبه دلى احلام أي ذا   ف  أي قاحبيا  ير

(969) 

ـــِبَيل َوْهـــَو يف اْلوقَـــْف  َو)َحـــقُّ ِصـــَحاٍب( َقْصـــُر َوْصـــِل الظهنُـــوِن َوالَرُســـوَل السه
 )ِفـ(ـي )ُحـ(ـلَ 

اي -ويفه ررر ن عا اله ررر  -أي قصرررروا هرررذه ال لمرررا  الرررثل  يف ال  ررر  وهررر 
حب ررت هررذه الثلثررة عملرر  -فأفررر  السرربيل-وبعررره-ليت ررا أطع ررا ا وأطع ررا الر رر ه

وإثبا  امل  يف يفلرأ امل افر  لتشراك  -وه  د ري السبي  -ه ا و  يفر م يف ق له
الف ا   وه  مطل ب مرادا يف أكثر القررن وقر د رحب يف بعره الصر حب مراه دشراك  

)وكر  در ا هر  يف -يف   حبب اهشتقاق فإ ه بريرري ألر  بعرر الرراا، ن حي حب( وم ه )أن ل
وأ  ألتراحب ، )عخلاط ة( يف احلاقة ولاط ة يف اقررأ كلتايترا م مر ز -شأن( عهلمز وكذا

يفرر  اهلمررز يف هررذه الثلثرة دلررى قرررااب إرزب يف ال قرر  لتشرراك  الف ا ر  ب قررام وهرر  
أيب دمررو ف مرا دقصرران وقفرا وو رل دلرى يف ال قر  أي والقصرر يف ال قر  حلمرزب و 

ام رررر  ومررررر  فرررر  وابررررن دررررامر وشررررعبة يف احلررررالني يفبعررررا خلررررن املصررررح  وابررررن كثررررري 
وال سا   وحفص اع ا بني اخلن وام   يف احلرالني فمرروا يف ال قر  م ره حيتمر  

وقصروا يف ال    وحن ا بذلأ ، (  )ووىل اللمة الريل، ذلأ كما يف الق ايف كق له 
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قررام أبرر  دبيررر والررذي أحررمج فيرره ،  حررى هرراا السرر ت وهررذه القرررااب هرر  املخترراحبب م
هرذه احلرروف أن دتعمرر ال قر  دلري ن يفعمررا وذلرأ من يف إ رقاض املفرا  مرر  ن 
مفاحبقة اخلرن وقرر حبأدرت ن يف الرذي دقرام لرر اإلمراا مصرح  دثمران مثبترا  كل رن ب 

مي رررن التقررررا دلرررى  أاعرررت دلي رررا مصررراح  اممصررراحب فرررل  عل رررا التلفرررت ف يررر 
حررذف ا وأكررره أد ررا أن أثبررت ن مرر  إ مررا  القرررااب م رره لرررو  مررن العربيررة   جنررر هررذا 
د رهم يا زا يف افطراحب وه عريه فإذا  ر  إىل ال ق  دلي ا فأثبت املفا  ك ت 
متبعا لل تاب ود  ن م  ه را في را م افقرة لربعه مرذاهمج العررب وذلرأ أ رم دثبتر ن 

 ق ايف أشعاحبهم ومصاحبدع ا م را م افر  قطر  و ر ت فأمرا يف مث  هذه املفا  يف
حش  مبيا  فمعروا عري م ي   دلى حام مرن احلراه  وقرام الزيرا  الرذي دليره 

ودقفر ا دلرى املر  -اله ر  -حذاق ال ح دني واملتبع ن الس ة من حذاق م أن دقرراوا
بترر ن يف رلرهررا يف وه دصررل ا وإرررا فعلرر ا ذلررأ من أوالررر اآلاي  د رررهم ف ا رر  دث

ال قرر  مررا حيررذف مثلرره يف ال  رر  ف ررؤها ه دتبعرر ن املصررح  ود رهرر ن أن دصررل ا 
فيثبترر ا املرر  من اآللررر   دقفرر ا دليرره في ررروه مرررج الف ا رر  ومثرر  هررذا يف كررلا 

وقر   إن أ ربت لقرر أ رابن(  )أقلى ل ا دراذم والعتراع، العرب يف الق ايف حن  ق له 
ا يف م فررر  فا رررلة وهررر  القافثرررة وأ شرررر أبررر  دمررررو الرررراين يف  فأثبرررت املررر  م ررر، 

ومررن ذلررأ ، ظ  ررت  م فاطمررة اله رر  (  )إذا اعرر زاا أحب فررت الثررراي، كترراب اإلجيرراز 
وقررام أبرر  دلرر  ، ووىل امللمررة الررريل(  )ا ررتأثر ا عل فرراا وعلعرررم، قرر م امدشررى 

درة وحباأ اآلج يفشربه ويه من أثبت يف ال  ر  أ را يف املصرح  كرذلأ وهر  حبأأ ر
أكررررمن -علقررر ايف مرررن حيرررث كا رررت مقررراط  كمرررا كا رررت القررر ايف مقررراط  ف مرررا شررربه

وإذا مرررا  )مرررن حرررذحب املررر   أن يفيفرررني، علقررر ايف يف حرررذف اليررراا مررر  ن حنررر  -وأهرررا ن
كذلأ دشبه هذا يف إثبا  امل  علق ايف وأما يف ال    فرل   ،ا تسبت له أيف  ن( 

 ن ذلررأ إذا و رر  يف الشررعر من مررن ه د رر ن أكثررر د رر ن وحيمرر  دلررى لريررة مررن ه د رر
قام أبر  احلسرن وهر  لريرة أهر  احل راز فأمرا مرن طررح املر  يف ال  ر  فرإ م ذهبر ا 
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إىل أن ذلررأ يف القرر ايف ولرريع حباوأ اآلي بقرر اف فيحررذف يف ال  رر  كمررا حيررذف 
 عريها فما دثبت يف ال ق  حن  التشردر الذي دلحو احلرف امل ق ف دليه قام وهرذا

وأن جيرري -وكتابيره-حسابيه-إذا أثبت يف اخلن في بري  أن ه حتذف هاا ال ق  من
وإذا ثبرررت ذلرررأ يف القررر ايف يف ال  ررر  فشرررأ ه يف ، مررررج امل قررر ف دليررره ف ررر  ويررره 

قررام عرريه وأمرا مررن قررأ بريررري ألر  ف ر  ام رر  املشرت ر يف كلم ررم ، الف ا ر  حسرن 
جيررري القرر ايف يف اإل شررا  مرررج  يفقرر م حبأدررت الريرر  إب رر ان الررلا ومررن العرررب مررن

)وا ر    صررقله الب ررري مررا ، (  )أقلرى اللرر ا درراذم والعترراب، ال رلا املرر زون فيقرر م 
فرإذا كرا  ا جيررون القر ايف مررج ال رلا عرري املر زون فر ن د كر ا ال رلا عرري ، (  فع 

 امل زون دلى حالته و  دشب  ه عمل زون أوىل وا أدلم

(970) 

ـــاَم َلَِ  ـــدِِ )ُذ(و َمَق ـــى اْلَم ـــا َعَل ـــْد ُدَخـــاِن َوآتـَْوَه ـــمه( يف ال ـــٍص ُضـــمه َوالثـــاِن )َع ْف
 )ُحـ(ـلَ 

، والثراين يف الرررلان )إن املتقرني يف مقرراا أمررني( -ه مقرراا ل رم فرراحبيع -دردرر-
كمررا أاعرر ا دلررى فررت  ،  واموم في ررا ه لررلف يف فتحرره وهرر  )وزحبوع ومقرراا كرررو( 

مررررو ال رررلا دلرررى القرررراايفني وإن املفتررر ح م فررر  القيررراا مقررراا إبرررراهيم وقرررر  ررربو يف 
وامل رررم ا  عررر  اإلقامرررة وأحبا  فرررم املررريم اموىل وه يرررا ز أن حتمررر  دلرررى املررريم الثا يرررة 

أحررريتا أن ذلررأ يف املرريم الثا يررة لرر  كرران لعرررب د رره علرفرر  ه عل ررم م ررا ، لرر ي ني 
-ن م ره مرن عب وعلرفر     رهوالثراين لر  أحبدرر ذلرأ لرذكر معره الت ر د، حركة إدرراب 

عملرررر فإ ررره -وأمرررا آليف هررا، واحبفع ررن -وه شرررفادة-وه للررة-   ررره-وه بيرر -فررل حبفرررث
 عرر  أدط هرررا أي أيررراب ا إىل مرررا  ررر ل ه وأيف هررا علقصرررر  ررر  فعل هرررا ويااوهرررا دقرررام 
ر اثبت اخلرب إذا فعلته واملعر  ب  ر ل ا فعر  الفت رة لفعل هرا والتراحب أبر  دبيرر قررااب املر

وقام قر ياا  اآل حب يف الذدن كا  ا دفت  ن علتعرذدمج يف ا أ رم أدطر ا مرا  رأهلم 
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املشرك ن عري بلم وليع يف ش ا من احلرردث أ رم يرااوا مرا  رأهلم املشررك ن ففر  
قرررام أبررر  دلررر  وممرررا حيسرررن املرررر ،  عررر  أدط هرررا -آليف هرررا-هرررذا ادتبررراحب للمرررر يف ق لررره

حسن واملع  ل  قي  هلرم ك  ر ا دلرى املسرلمني مر   واإلدطاا م  السؤام-  ل ا-ق له
، املشركني لفعل ا ذلأ وحل يف رلر البيت مصررحب مفتر ح احلراا ولريع بفعر  مرا  

ح رررى الشررريا يف شررررحه درررن ال ررراظم حبإ مرررا ا دقرررام ذو حرررل أي ذو حسرررن مرررن 
حلى يف دي ه و ره حيلى قام ودقام أد ا حلى علش ا أي ظفر به حيلى وقر قرام 

وه  إن حرررل ه دعررررف دعررر  أن املصررررحب املعرررروف مرررن هرررذدن الفعلرررني إررررا هررر   ابرررن
قام الشيا وجي ز أن د  ن ذو  ع  الذي أي دلى املرر الرذي حرل كقر م ، حلوب 

قلت وكأ ه أشاحب بق لره حرل إىل مرا ذكرره ، (  الطا   )وب ري ذو حفر  وذو ط دت
 أب  دبير وأب  دل 

(971) 

اْلَكْســِر يف ُأْســَوٍة )نَـ(ـــدًى َوَقْصــُر )ِكـ(ـــفاً )َحـ(ـــقٍِ ُيَضــاَعْف  َويف اْلُكــلِِ َضــمُّ 
 ُمثـَقهلَ 

ال م وال سر يف أ ر ب لريتران ومثلره قرروب ودرروب ب رم القراف والعرني وكسرريتا 
وق له يف ال ر  دعر  ه را ويف املمتح رة م فرعان وجير ز فرم ال سرر دلرى اممرر وفرم 

قصرررر كفررراحو لرررربه ومرررثقل حرررام م ررره أي ال سرررر دلرررى اهبتررررا ود ررراد  مبتررررأ و 
د ع  هلا العذاب علقصرر مر  يفشرردر العرني وقرر يفقررا يف  ر حبب البقررب أن فراد  
وفع  لريتان فابن كثري وابن دامر قررأ مرن لريرة فرع  ه را  وه را وأبر  دمررو شرر  

قررام أبرر  دبيررر  ، ه ررا  ون ب والبرراق ن قررروا مررن لريررة فرراد  يف امل فررعني وا أدلررم 
وقام ما  -فعفني -دمرو دقرأ هذه وحرها د ع  مشر ب بريري أل  لق لهكان أب  

قررام أبرر  دبيررر ه ، كرران أفررعافا كثررريب فإ رره د رراد  ومررا كرران فررعفني فإ رره د ررع  
  علم بني ما فرق أب  دمرو فرقا فرقا



 -737- 

(972) 

ــــْتِح اْلَعــــْْيِ رَْفــــُع اْلَعــــَذاِب )ِحْصــــُن( ُحْســــٍن َوتـَْعَمــــْل نـُــــْؤِت ِبِ  ْلَيــــاِء َوِِبْلَيــــا َوفـَ
 )َشـ(ـْمَللَ 

الرر او يف وعليرراا فا ررلة من هررذه مسرر لة عررري املتقرمررة وإن كرران اعميرر  متعلقررا 
ب لا واحر فالذي يفقرا بيان اخللف يف القصر والتشردر وهذا بيان قرااب من دقرأ 
عليرراا وفررت  العررني وحبفرر  العررذاب وفرررها وهرر  القرررااب عل رر ن وكسررر العررني و صررمج 

قرررام ود ررراد  عليررراا وفرررت  العرررني دلرررى مرررا   دسرررم فادلررره وحبفررر   ف أ ررره، العرررذاب 
فأ رقن حررف العطر  مرن  وحبفر  العرذاب  ، العذاب م ه مفعر م مرا   دسرم فادلره 

وهرر  ، فررروحبب للعلررم برره وق لرره حصررن حسررن أي حبمررز ذلررأ وهرر  لرررب املبترررأ املقرررحب 
 د راد  ومرا دطرر  دليره وهرر  حبفر  العرذاب أي اجملمرر ع حصرن حسررن فرايتم  أبرر 

وقرررأ هرر  -د رراد -دمرررو مرر  حصررن يف اليرراا وفررت  العررني ولررالف م يف املررر فقررراوا
وحره د ع  وكل الفعلني ملا   دسم فادله فايففو مع م دلى حبف  العذاب فبق  ابن  
كثري وابن دامر دلى ال  ن وكسر العني دلى ب اا الفع  للفاد  فلرزا  صرمج العرذاب 

-  ع  هلا العذاب-القصر والتشردر فقرأام ه مفع له وال  ن للعهمة يتا من أه  
ووي ه ا ظاهرب إرا كان مش ل ا تخراي ا من هذا ال هم ، والقرااا  ه  ا ثل  

ودعمررر   ررراحلا -ق لررره ودعمررر  درررؤ  أحبا ، وقرررر  ررر له ا يفعررراىل فايف ررر  وا احلمرررر 
 وأاعر ا-فعطر  دلرى دق رت -قرأيتا إرزب وال سرا   عليراا أمرا اليراا يف دعمر - ؤهتا

وقرأ -دعم -يف دق ت دلى لف  التذكري حب ا دلى لف  من ف ذا ما دط  دليه وه 
البراق ن علترراا دلررى التأ يرث حب ا دلررى معرر  مرن م ررا دبرراحبب درن ال سرراا وهلررذا حبيعررت 

وأمررا اليرراا يف دؤهتررا فللرره -ال ررما ر بلفرر  التأ يررث يف  ؤهتررا أيرهررا مررريفني وأدتررر  هلررا
مرة فقر م ال راظم عليراا يفقييرر لق لره درؤ  لي ر ن ال ر ن يفعاىل وقرأ الباق ن عل ر ن للعه

للبرررراقني م ررررا ألررررت اليرررراا يف ا ررررطلحه وه يف رررر ن يفقييررررر ليعمرررر  أد ررررا وإن كرررران 
 رررحيحا مرررن حيرررث املعررر  واللفررر  فإ رررا عليررراا أد رررا ول رررن امت ررر  ذلرررأ ل فرررا مرررن 
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ري الرررتلم القررررااب املررررج فإ رررا ليسرررت عل ررر ن فرررل د ررر ن هرررذا إىل مرررن عب الترررذك
والتأ يث في  ن ق له ودعط  مطلقرا مرن عرري يفقييرر ليررم إطلقره لره دلرى أ ره أحبا  بره 
التذكري فيألذ للباقني فره وه  التأ يث وهلل لرب درن دعمر  ودرؤ  دلرى حرذف 

 حرف العط 

(973) 

 وُكهلَ  َوقـَْرَن افْـَتْح )ا(ْذ َنصُّوا َيُكوَن )لَـ(ـُه )ثَـ(ـوى حيَِلُّ ِسَوى اْلَبْصِري َوَخاَتَِ 

والبرراق ن ب سرررها وكليتررا فعرر  أمررر -وقرررن يف بيرر يف ن-دردررر افررت  القرراف مررن
عمادررة ال سرراا فرراملفت ح مررن قرررحب  عمل رران أقررر ب سررر الررراا يف املافرر  وفتح ررا يف 
امل رراحبع يف قرر م مررن أيرراز ذلررأ و هررريه درره مررن د  ررت وقيرر  مررن قرراحب دقرراحب إذا 

 يف ن وامل سرر حب مررن قرررحب  عمل رران ايتمرر  في رر ن مثرر  لفررن ا أي ايررتمعن يف بيرر
أقررر بفررت  الررراا يف املافرر  وكسرررها يف امل رراحبع وهرر  اللريررة املعروفررة يف قرررحب  عمل رران 
في رر ن مثرر  يرررن يف اممررر مررن يررر   فيرره أو مررن وقررر دقررر في رر ن مثرر  درررن مررن 
ودر فإن ألذ  ذلرأ مرن قررحب  بفرت  فراا وكسررها فت ر ن درني الفعر  حرذفت م ره 

لرى الفراا فحرذفت هلتقراا السراك ني هر  وها الفعر  وحرذفت يتررزب ألقيرت حركت را د
ال    ا تري اا د  ا بتحردأ الفاا وام   أقرحبن بفت  الراا اموىل وكسرها وإن قل ا 
إن قرن عل سر من وقر دقر فافذوف فاا الفع  وه  ال او وإن قل را إن قررن علفرت  

وهرذا ال يره ح راه الزخمشرري درن  من قاحب دقاحب فافذوف دني الفع  وه  واو أد را
عل سرر م ره جير ز مرن وي رني -وقررن-وقام أب  دلر  ال يره يف، أيب الفت  اهلمراين 

ه إش ام يف ي ازه م  مرا ويترا مرن القرراحب وال قراحب وفرت  القراف دلرى مرا ذكرر  مرن 
اخلررررلف زدررررم أبرررر  دثمرررران أن قرررررحب  يف امل رررران ه جيرررر ز وقررررر ح ررررى ذلررررأ بعرررره 

الفت  يف القاف دلى هذه اللريرة إذا ثبترت وقرام أبر  دبيرر والقررااب البريرا دني في  ز 
الرريت خنتاحبهررا ب سررر القرراف في رر ن مررأل ذا مررن ال قرراحب فأمررا الفررت  فررإن أشرريال ا مررن 
أه  العربية كا  ا د  رو ه ودق لر ن إن كران مرن ال قراحب ف ر  عل سرر دلرى قراايف را وإن  



 -739- 

رحب  قرررام وقرررر ويرررر ها يرررر  يف كررران مرررن القرررراحب في بريررر  أن د ررر ن مرررن أقررررحب  أو أقررر
وأ رل ا مرن امل راد  ، العربية من ويه فيه بعر وهر  شربيه بق لره )فهلرتم يفف  ر ن( 

ظللررت قررام م رر  وقيرر  إن هررذه القرررااب مشررتقة مررن قرررحب  برره دي ررا أقررر قررام ولرريع 
املعرر  دلررى هررذا   دررؤمرن أن يفقررر أديرر  ن يف بيرر هتن إرررا أمرررن علقررراحب أو عل قرراحب يف 

أن د رر ن هلررم -وأمررا، قررام واهلتيرراحب كسررر القرراف من دليرره املعرر  الصررحي   بيرر هتن
فالتذكري في ما والتأ يث ظاهران وأب  دبير خيتاحب الترذكري -وه حي  لأ ال ساا-اخلريب

يف هذا وحن ه والثرج علقصر ال اب ال ري وعملر املام ال ثري في  ز أن د  ن قصره 
 هررذه امشررياا وحن هررا ك ادررة دررن وفرر ح القرررااب فررروحبب وقررر يفقرررا أن ال رراظم دسررتعري

ف يرره الفررت  فيرره أن -وكثرررب احل رر  هلررا وحب ا ل ررلا مررن يف لررم في ررا وأمررا ولرراال ال بيررني
يعر  كخراال ملرا   رلى ا دليره و رلمالذي خيتم بره دقرام بفرت  التراا وكسررها ف أ ره 

 ا دليرره و ررلم  ررلىلررتم برره ام بيرراا قررام أبرر  دبيررر وعل سررر  قرررأ من التأودرر  أ رره 
لتم م ف   لامت م وكذلأ حبودت اآل حب د ه يف  فة  فسه أ ه قام أ  لاال ال بيني 
   سم  واحرا من فق ا  ا دروي هذا احلرف يف حردثه إه ب سرر التراا قرام الزيرا  
من كسر فمع اه لتم ال بيني ومن فت  فمع اه رلر ال بيني ه  ت بعره وال او يف ق م 

ن ولررراال ليسرررت فا رررلة بررر  هررر  مرررن  فرررع ال لمرررة يف القرررررن كاليررراا يف ال ررراظم وقرررر 
فليسرررت فا رررلة أد رررا وه معررر  هلرررا ه رررا فلررر  أيفرررى -وكرررل-د ررر ن وحيررر  وأمرررا الررر او يف

ب لمرة أوهلررا  رر ن حبمررزا لقررراا الفررت  ل ران أوىل فيقرر م  رر ه أو حنرر  ذلررأ ودسررتري  دررن 
ب دقرر م ولرراال  ررزه بفررت  وقرر   الرمررز بعررر ق لرره يف البيررت اآلة ويفة علرر او الفا ررلة

فررإن قلررت لرر  قررام كررذلأ ل رران قررر حبمررز قبرر  يفقييررر القرررااب ،  ررا ايف ا اارر  إىل رلررره 
وه  قر قام ومن بعر ذكرج احلرف أ ى حبياله قلت الذي التزمه أن ه دتقرا الرمز 

 دلى احلرف املختل  فيه أما يفقرمه دلى التقيير فل كق له  ا العل شذا اعزا

(974) 

 بَِفْتٍح )نَـ(ـَما َساَداتَِنا امْجَْع ِبَكْسَرٍة )َكـ(ـَفى وََكِثرياً نـُْقطٌَة ََتُْت )نُـ(ـفِِلَ 
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هرر  ارر   ررير و ررا ا  ارر  هررذا اعمرر  وكسررر ك رره -إ  أطع ررا  ررا يف ا-دردررر
دلمة ال صمج م ه ا   لمة وفت  كا  ا ب دلمة  صبه م ه ار  يف سرري ومثلره  

فقرررااب دا ررم وحررره علبرراا امل حرررب والقرررااكن -العرر  م لع ررا كبرررياو -كتبررة وف رررب وأمررا
قررام أبرر  دلرر  ال ررري مثرر  العهررم وال ثرررب -إب كبررري-وي  مررا كمررا  رربو يف البقرررب يف

أشبه عملع  م م دلع  ن مرب بعر مرب وق له  ف  مع اه أدطى  قطة من حتته والت في  
ويع  ال قطة  فل م ا  ون الرثل   اإلدطاا فق له  قطة عل صمج  ين مفع م  فل

 اليت للثاا فتلأ   زلة ال ف  يف قسم الري يمة م ا  ون   م الريامن وا أدلم

 سورة سبأ وفاطر
(975) 

 َوَعاَلٍِ ُقْل َعلهِم )َشـ(ـاَع َورَْفُع َخْفِضِه )َعمه( ِمْن رِْجٍز ِألِيٍم َمعاً ِوالَ 

من الصفا  ك راحبب وفرراب ويف التشرردر أي قرأه دلا ودا  ودلا كليتا 
)ودررلا الرييرر ب( يف املا رررب -يف م افرر  ممرر  دلي ررا-مبالريررة ويف القررررن دررا  الرييررمج

ويف رلررررر هررررذه السرررر حبب و  جيررررن دررررلا الرييررررمج إه يف قرررررااب إررررزب وال سررررا   ه  ررررا 
وحبفرر  دررا  دلررى -احلمررر ا-واخلفرره يف دررا  ودررلا دلررى ايفبرراع وحبيب أو ا يف ق لرره

م فررعان -ومررن حبيررز ألرريم-ه دعررزب د رره-رح أي هرر  دررا  الرييررمج أو مبترررأ ولررربهاملرر
ه ا ويف اعاثية والريز أشر العذاب و ي ه وقي  إ ه كالريع  ع  القذحب ف ذا فا رب 
يع  العذاب فيه عدتباحب  فته وال او يف ق له وه ليست فا لة كال او يف وكل الريت 

 هررذه القصرريرب مررن أمثررام هررذا حنرر  ولرراال وكررل  رربو ذكرهررا وأمررا أقرر  مررا ايففررو لرره يف
وإليا ني عل سر و ل فإن ال اوا  يف أوا   هذه ال لم يف هم الفص  م ا كلما  

ف رذه ، (  )وعل م واقصر واكسرر التراا فرايفل ا،   يفسبو يفقييرا ملف ال او يف ق له 
ال او متابعرة وهر   ال لما  كل ا يفقيير فلم يف ر ال اوا  يف أوا ل ا ومع  وه ب سر

مفعرر م مررن أيلرره مررن ال ررلا الررذي يفة بعررره أي حبفرر  متابعررة ومررن حبيررز ألرريم مبترررأ 
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 ولربه أوم البيت اآلة وه 

(976) 

ـــَاُء  ـــاَ اْلَي ـــيِم )َد(له )َعـ(ــــِليُمُه َوََنِْســـْف َنَشـــْأ ُنْســـِقْط ِِب ـــِض اْلِم ـــِع َخْف ـــى رَْف َعَل
 )ُشـ(ـْمَللَ 

 ررفة لريررز وحبفع را دلررى أ رره  عررت لعررذاب أي دلرى أ رره -ألرريم-لفره املرريم مررن
إن  شرأ خنسر  هبرم امحب  أو -هلم دذاب أليم من حبيز واليراا وال ر ن يف ق لره يفعراىل

 ظاهران مع  هلل أي ح م دلى الياا علشم م هلذه الثلثة- سقن

(977) 

 ْبِدْلُه )ِإ(ْذ )َحـ(ـلَ َويف الِرِيُح رَْفٌع )َصـ(ـحه ِمْنَسأَتَْه ُسُكوُن ََهَْزتِِه )َمـ(ـاٍض َوأَ 

حبف  الرد  دلى اهبتراا ولسرليمان لرربه كمرا دقر م لزدرر -ولسليمان الرد -دردر
وأل رررا لررره -املرررام وال صرررمج دلرررى إفرررماحب و رررخر  لسرررليمان الررررد  دطفرررا دلرررى معررر 

من ذلأ يفسخري لراو  دليه السلا وامل سأب العصا العهيمة الريت يف ر ن مر  -احلردر
ربب وأ ررل ا اهلمررز م ررا مررن  سررأ  البعررري زيريفرره و ررقته وطر يفرره الرادرر  دلررى وزن حمرر

ف   ا م رلة من ذلأ كاملقرحة واجملرفة فقرأهترا اعمادرة كرذلأ دلرى ام ر  وأبررم 
اهلمرررزب ألفرررا  فررر  وأبرررر  دمررررو واهلمرررز املتحرررر  ه دبرررررم حررررف مرررر إه  ادرررا وهررررذا 

أ  ن ابن ذك ان اهلمز و ، (  )إذا  ليت دلى امل ساب من كرب، مسم ع قام الشادر 
يفيفا وه  د ر ال حراب فرعي  فإ ره دلرزا م ره أن د يرر  راكن عرري املر  قبر  هراا 
التأ يث وهذا ه د ير وقام بع  م مي ن أن يف  ن القرااب هبا بني بني وهر  القيراأ 
يف يفي  هذه اهلمزب ل ن الراوي   د بن وقام  احمج التيسرري ابرن ذكر ان هبمرزب 

جي ا يف الشرعر إلقامرة الر زن وأ شرر املفرن الرمشرق  زا  الشريا   اك ة ومثله قر
فق لررره ، كق مرررة الشررريا إىل م سرررأيفه(   ) ررررد  جرررر قررراا مرررن وكايفررره، لررربعه امدرررراب 

مررا  إشرراحبب إىل يرر ازه أي قررر م ررى ح مرره واهلرراا يف أبرلرره لل مررز أي أبرررم ذلررأ 
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 اهلمز الساكن إذ لل إبراله وا أدلم

(978) 

ـــــافْـَتْح )َعـ(ــــــاِلًما َمَســـــاِكِنِهْم  ـــــى )َشـ(ــــــذاً َويف اْلَكـــــاِف َف َســـــكِِْنُه َواْقُصـــــْر َعَل
 )فَـ(ـتُـَبجهلَ 

هرررذه قررررااب اعمادرررة ععمررر  وأفرررر ه إرررزب -لقرررر كررران لسررربأ يف مسررراك  م-دردرررر
إه أن ال سررا   كسررر ال رراف وفتح ررا إررزب -مسرر   م-وال سررا   وحفررص فقررراوا

  جيرر ز أن د رر ن ل رر  واحررر م  مررا وا وحفررص وكليتررا لريررة والفررت  أقرريع واعمرر
 أدلم

(979) 

ـــَتِح الـــزهاَي َواْلَكُفـــوَر رَْفـــٌع )مَسَاَكـ(ــــْم )َصـ(ــــاَب ُأْكـــٍل َأِضـــْف  ـــاٍء َوافْـ ُْنَـــاِزي بَِي
 )ُحـ(ـلَ 

جيازي إه ال ف حب دلى ب اا الفع  للمفع م وجنازي عل  ن لي  ن الفع  مس را 
-ذلرأ يزد راهم  را كفرروا-ه  م افو ملرا قبلرهللفاد  وال ف حب م ص ب م ه مفع م و 

-و اب أي  زم دع  قر  زم  ها ر يف القررن في ا الفع  مب  ملا   دسم فادله حن 
وق لره  را هر  لررب جيرازي وال فر حب حبفر  الرة حاليرة وكرم  راب الرة -ه  جي زن إه

 ب، ألرررج لربدررة د رره أي كررم مرررب وحب  و رريأة يف فرراطر )كررذلأ جنررزي كرر  كفرر حب( 
أفاف أب  دمرو أك  إىل -ذواة أك  جن-قام أك  أف  حل أي ذا حل دردر

جرررن فاحنرررذف الت ررر دن مرررن أكررر  والبررراق ن   د ررريف ا فبقررر  م ررر   وأمرررا اخلرررلف يف 
إ  ان ال اف وفم ا فقر  بو يف   حبب البقرب والتاحب أبر  دمررو الت ر دن قرام من 

 برره مررن اإلفررافة مرر  أن أهرر  هررذه امكرر  ه  ررا هرر  اخلمررن يف التفسررري فررالت  دن أوىل
و ر  ، قلت امك  املأك م وه  اع ا كما قام )يفؤة أكل ا ك  حني( ، القرااب أكثر 

ك  ش ا دطلو دليه ا م ش ريفه ودلى الش رب ا م  رها ف ما يفق م د ري  ركن 
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ود مج وحبمان برف  اعمي  ويف  د ه ف رذا يفقر م هرذا أكر  جرن وأثر  و ررحب واإلفرافة 
قررردر  رررب هررذا ال رر ع مررن الشرر ر وإرررا ذكررر  رربحا ه امكرر  يفصرررحيا عن هررذا دلررى يف

كلر ا - احب مأك هلم بعر ما كا  ا خم لني يف ما شرااوا مرن  راحب اع ترني املقررا ذكريترا
قررام أبرر  دبيررر اخلمررن كرر  شرر رب مرررب ذا  شرر   وقررام -مررن حبزق حبب ررم واشرر روا لرره

لرره جررن وقيرر  يف كترراب اخلليرر  الزيررا  كرر   بررت ألررذ طعمررا مررن مررراحبب فلررم مي ررن أك
اخلمن ش رب امحبا  وقام اع هري ه  فرب من امحبا  له إ  دؤك  وامث  ش ر 
دشبه الطرفاا أدهم م ه قام الزخمشري ويه من   ن أن أ له ذوايفى أك  أكر  جرن 
فحذف امل اف وأقيم امل اف إليه مقامه أو و   امك  عخلمن كأ ه قي  ذوايفى 

هرر  حنرر  قرر هلم مرررحب  بقرراع درررف  كلرره أو دلررى يفقررردر ذي جررن  قلررت ، أكرر  شررفي  
أي ذي  رررردر وأيررراز ، كمرررا قيررر  ذلرررأ يف ق لررره يفعررراىل )ودسرررقى مرررن مررراا  رررردر( 

اادررة أن د رر ن بررره وم عرره أبرر  دلرر  فالترراحب أن د رر ن دطرر  بيرران وحبيرر  قررررااب 
كران اإلفافة فقام ما ذهمج إليه أب  دمرو يف قراايفه عإلفافة حسن فإن امكر  إذا  

اع رراا فررإن ي رراا كرر  شرر رب م رره قررام ولررري اإلفررافة لرريع يف حسررن اإلفررافة وذلررأ 
من اخلمن إرا هر  ا رم شر رب ولريع ب  ر  وإذا   د رن و رفا و  جيرري دلرى مرا 
قبله كما جيري ال    دلى امل   ف والبرم ليع علس   أد ا م ه ليع هر  هر  

ن اع راا قرام في ر ن إيرراله دليره وه بع ه من اع اا من الش رب ولريع الشر رب مر
دلى ويه دط  البيان كأ ه بني أن اع اا هلذا الش ر وم ه وكان الذي حسن ذلأ 

)القفررراحب ، أ رررم قرررر ا رررتعمل ا هرررذه ال لمرررة ا رررتعمام الصرررفة قرررام الشرررادر يف  رررفته 
قررام أبرر  احلسررن امحسررن يف كررلا العرررب أن د رريف ا مررا كرران مررن ، ليسررت مطمرره( 
احب ريررر وثرر ب لررز قررام وأكرر  جررن قرررااب كثررريب وليسررت ععيرررب يف حنرر  هررذا مثرر   

العربية وقام الفرراا اخلمرن يف التفسرري هر  امحبا  وهر  الرببرر قرام ال حراأ قرام حممرر 
بن دزدر اخلمن ك  ما يفريري إىل ما ه يفشت   واللنب جن إذا إه واموىل د رره يف 

ك  أو بررم م ره من امكر  هر  علت  دن دلى أ ه  عت م-ذوايفى أك  جن-القرااب
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اخلمن بعي ه د ره فأما اإلفافة فباب ي ازها أن د  ن يفقردرها ذوايفى أكر  إ فرة 
 وأك  مراحبب وا أدلم

(980) 

َدا َوَصدهَق ِلْلُكويفِِ َجاَء ُمثـَقهلَ   َو)َحقُّ( ِلَوا َِبِعْد بَِقْصٍر ُمَشده

ن عدرر دامل مرا حرو م ره عدر مبترأ ولربه حو ل ا ودقصرر مشرر ا حراهن مر
مصرحب وقصر لف  الل اا فروحبب وك  بذلأ دن ش رب القرااب وكلتايتا وافرحة عدرر 

و رررق دلرري م -عدررر بررني أ ررفاحب -وبعررر مثرر  فرراد  وفررع  دردررر ق لرره  رربحا ه
مفعرررر م برررره دقررررام ودررررر -وظ رررره-علتخفيرررر  والتشررررردر قيرررر  يتررررا  رررر اا-إبلرررريع ظ رررره

ومن أبيرا  احلما رة ، ودر عري م ذوب(  مصروق وم ذوب قام ا يفعاىل )ذلأ
أي كان م  م ما ظ  ت في م وكذا إبليع ظن أ ره ، (  )ف احبأ  رق ا في م ظ  ين، 

دقر د م إه قلرريل ف قرر  ذلررأ وقيرر  التقررردر يف قرررااب التخفيرر  يف ظ رره فحررذف اعرراحب 
متعررري الفعرر  ف صررمج وقبرر  التقررردر ظررن ظ رره حنرر  فعلترره ي ررر  وقيرر  يف التشررردر 

ي م ظ ره أو ويرره  را قا وحبوج ظ ره علرفر  دلرى يفير   ررق في ر ن ظ ره حو دل
بره مرن إبلريع وقير  أد را  ر از  صرمج إبلريع وحبفر  ظ ره ف مرا  ررق إبلريع ظ ره 

 ف ذا  رق ظ ه وظ ه ه  ق له مع د  م أاعني قام ذلأ ظ ا

(981) 

ـــ ــــاِمٌل َوَمـــْن َأِذَن اْض ـــِر )َكـ( ـــْتُح الضهـــمِِ َواْلَكْس ـــزَِِع فـَ ــــْلَو )َشـ(ــــْرٍع َوفـُ ُمْم )ُحـ(
 َتَسْلَسلَ 

اخلل  يف هذدن الفعلني يف إ  ا  الفع  إىل الفاد  وه  ا دز وي  أو ملا   
دسررم فادلرره وكليتررا ظرراهر فررإن أ رر ر فررزع إىل الفادرر  فالفادرر  هرر  ا يفعرراىل أو مررا 

ا ح راه ه ا  من احلام قام ابرن ير  إفرماحب الفادر  لرهلرة احلرام دليره كثرري م ره مر
)فررإن كرران ه ، وكررذلأ قرر م الشررادر ، (  )إذا كرران عرررا فررا ت ،  رريب ده مررن قرر هلم 
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أي إن كران ه درفريأ مرا يررج ، إىل قطرري ه ألالرأ حبافريا(  درفيأ حأ يفرر ين
قلت وقريا شاذا فزع بتخفي  الزاي م  الب راا للمفعر م وقرريا ، أو ما احلام دليه 

مة م  الب اا للفاد  أو املفع م والراا مشر ب وخمففة أد ا علراا امل ملة والعني املع 
ف ررذه  ررت قرررااا  مرر  الب رراا للمفعرر م واث رران مرر  الب رراا للفادرر  ومفعرر م مررا   دسررم 

قرام ابرن ير  املعر  يف اير  ذلرأ إذا  ، حنر   رري درن البلرر -دن قل هبم-فادله ق له
 كش  دن قل هبم وق له حل  شرع حام من مفع م افمم

(982) 

تَـَناُوُش )ُحـ(ـْلًوا )ُصْحَبًة( َوتـََوصُّلَ َويف    اْلُغْرَفِة التـهْوِحيُد )فَـ(ـاَز َويـُْهَمْز التـْ

وويه اعم  ظاهر كما ياا يف م ف  رلر )هلم -وهم يف الريرفا  رم  ن-دردر
أول رأ -وويره اإلفررا  ق لره، )ل ب    م من اع رة عرفرا( -عرف من ف ق ا عرف مب ية(

ف   ا م ي ع دررا  بره اعمر  وال ثررب والت راو  الت راوم بريرري - ربوا جيزون الريرفة  ا
يتز وويه اهلمز فرم الر او مثر  أقترت وأ لحب وأير ه وقير  هر  مرن  شرت إذا أتلرر  
وأبطأ  وإذا وق  إرزب يعر  اهلمرزب برني برني دلرى أ رله وذكرر  راحمج التيسرري لره 

ببه فررمة الرر او فقررام وي ررا رلررر ه ررا أ رره دقرر  ب ررم الرر او دلررى يفعليرر  اهلمررز عن  رر
فعلرررى هرررذا دقررر  ب رررم الررر او ودرررر  ذلرررأ إىل أ رررله و  دتعرررر  ال ررراظم حبإررره ا هلرررذا 
ال يرره يف  همرره ه ررا وادتررذحب دررن ذلررأ فيمررا ويريفرره يف حاشررية ال سررخة املقررروب دليرره 
فقررام يفركرره ل ررع  هررذا التأودرر  قررام ب لرر   رر  كيرر  دررر  ال قرر  الشرر ا إىل أ ررله 

قلرت وهرذا  ،أ دبر  دليره ودلزمره ذلرأ يف دطراا ويرزاا وه  داحب  وأدن له  هري ح
ال يرره  ررحي  حلمررزب ول ررن مألررذه ايفبرراع الر ررم كمررا  رربو يف عبرره وا ررتري  ال رراظم 

وق لرره حلرر ا حرررام مررن الت ررال  و ررحبه ويف  رررل ، بررذلأ دررن ذكررره ه رررا وا أدلررم 
 متييزان من احلام أي حل ا  حبته ويف  له

(983) 
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 َ   اْلَيا ُمَضاُفهاَ َوُقْل رَْفُع َغرْيُ للِا ِِبخْلَْفِض )ُشـ(ـكِِلَ َوَأْجِرى ِعَباِدي َريبِِ

دردر الياا يف هذه ال لما  الثل  ه  م اف ا أي الرذي جيرري دليره أح راا 
-إن أيرررري إه دلرررى ا وهررر  دلرررى كررر -اياا  اإلفرررافة علفرررت  واإل ررر ان فق لررره

فتح رررا كل رررم عرررري -حبدبرررا ي الشررر   -فتح رررا  فررر  وأبررر  دمررررو وابرررن درررامر وحفرررص
فتح را  فر  وأبر  دمررو ويف  ربأ زا رركن كراع احبي أثبت را -حبيب إ ه  ير  قردرمج-إزب

-ف رذب ا حب رل  ف ير  كران   رري-أب  دمرو ووحب  يف ال    وابن كثري يف احلرالني
يف   حبب فاطر فاخلفه  ،أثبت ا يف ال    وحب  وحره وأما )ه  من لالو عري ا( 

  والرفررر   رررفة دلرررى املعررر  من التقرررردر هررر  لرررالو عرررري ا  رررفة اخلرررالو دلرررى اللفررر
 ومع  ش    رحب وا أدلم

(984) 

 َوَْنِْزي بِيَاٍء ُضمه َمْع فـَْتِح زَايِِه وَُكله بِِه اْرَفْع َوْهَو َعْن َوَلِد اْلَعلَ 

قررررأه أبررر  دمررررو ب رررم اليررراا دلرررى ب ررراا الفعررر  -كرررذلأ جنرررزي كررر  كفررر حب-دردرررر
اق ن بفررت  ال رر ن دلررى ب ا رره للفادرر  واهلرراا يف برره يفعرر   دلررى جيررزي للمفعرر م وقرررأه البرر

 من ك  مرف ع به م ه مفع له الذي أقيم مقاا فادله و صبه الباق ن دلى املفع لية

(985) 

 َويف السهيِِِئ املَْخُفوِض ََهْزاً ُسُكونُُه )فَـ(ـشاَ بـَيِِناٍت َقْصُر )َحقٍِ فَـ(ـىًت )َعـ(ـلَ 

احرر ازا مررن -ى التمييررز أي املخفرر   يتررزه دردررر وم ررر السررينيتررزا م صرر ب دلرر
فإ ره ه لرلف يف حتردرأ يترزه وأمرا ذلرأ -وه حييو امل ر السين-املرف ع بعره وه  

املخفر   فرروج درن إرزب  ر  ن يترزه يفيفرا مير  كثررب احلركرا  وقرر  ربو مررا يف 
ود رري أ ره أ ر  ه ويفمركم وحن ه وقي  إ ره و ر  ب يرة ال قر  -عحب  م-هذا يف قرااب

وقفا فهن الراوي أ ه دفع  ذلأ و ل و بمج ك  ره أ ر ن هرذه اهلمرزب وقفرا أن مرن 
مذهبه يفي  اهلمز يف ال ق  دلى الطردقرة املرذك حبب يف عبره وقيا ر ا أن يفبررم هرذه 
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اهلمررزب ايا م ررا يفسرر ن لل قرر  وقبل ررا م سرر حب في ررمج قلب ررا ايا إذا لففررت ف أ رره 
ا  ال  ررطى م سرر حبب فرر   اهلمررز  رراك ا دلررى حالرره ف رر  ا ررتثق  ايتمرراع ثررل  ايا

ويفؤوبرره حرني   دبررم يتررزه -يفرؤوج-ألر  مرن إبرالره ف رر   هرري مرا فعلرره أبر  دمررو يف
ا تثقاه لإلبرام وه  مع  ق م ال اظم فيمرا  ربو ألر  هبمرزب وقرام الزخمشرري لعلره 

فرر ال حراأ التلع فهن      أو وق  وقفة لفيفة ب ابترأ وه حييو قرام أبر  يع
فحرررذف اإلدرررراب مرررن -وم رررر السرررين وه حييرررو امل رررر السرررين-قرررام امدمرررن وإرررزب

وإرا  راحب حل را م ره ، اموم وأثبته يف الثاين قام أب  إ حو وه  حلن قام أب  يعفر 
حرررذف اإلدرررراب م ررره وزدرررم حممرررر برررن دزدرررر أن هرررذا ه جيررر ز يف كرررلا وه شرررعر من 

للفرق بني املعاين وقر دهم بعه ال ح دني حركا  اإلدراب ه جي ز حذف ا  للت 
أن د ررر ن امدمرررن دقررررأ هبرررذا وقرررام إررررا كررران دقررر  دليررره فريلرررن مرررن أ ج د ررره قرررام 
والرلي  دلى هذا أ ه متاا ال لا وأن الثاين ملا   د ن ال لا أدربه واحلركة يف الثراين 

مررزب يف أثقرر  م  ررا يف اموم م ررا فررمة بررني كسررريفني قررام واحررت  بعرره ال حرر دني حل
فرررررالي ا أشرررررب عرررررري  )إذا ادررررر ي ن قلررررت  ررررراحمج قرررر ا ،هررررذا عن  ررررريب ده أ شررررر 

قررام وهررذا ه ح ررة فيرره من  رريب ده   جيررزه وإرررا ح رراه دلررى الشررذوذ ، مسررتحقمج( 
قرررام ، وفرررروحبب الشرررعر وقرررر ل لررر  فيررره وقيررر  إررررا هررر   ررراح قررر ا وفرررالي ا فاشررررب 

حلرذاق عل حر  وإررا جير ز يف م ق فا وهرذا د رر ال حر دني مرن ا-وم ر السين-الزيا 
قرام وهرذان ، (  قلت ) احمج ق ا الي ا اشرب عرري، الشعر يف اهفطراحب وأ شروا 

البيتان قر أ شريتا اي  ال ح دني املرذك حبدن وزدمر ا كل رم أن هرذا مرن اهفرطراحب يف 
 الشعر وه جي ز مثله يف كتاب ا يفعاىل أ شر يتا أب  العباأ حممر بن دزدر حبإه ا

)فررالي ا فاشرررب ، وهررذا ييرر علررغ وأ شرر (  )إذا ادرر يحن قلرت  رراح قر ا، يفعراىل 
فإررا هر  أن -إىل عحب  رم-فأمرا مرا درروج درن أيب دمررو برن العرل، (  عري مسرتحقمج

خيررتلع ال سررر التل ررا وه جيررزا عحب  ررم قررام وهررذا إرررا حبواه دررن أيب دمرررو مررن ه 
 يب ده علتلأ ال سر كأ ه دقل    يفه د بن ال ح  ك بن  يب ده واخللي  وحبواه 
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د ر ال سر وأكثرر أبر  دلر  يف احل رة مرن اه تشر ا  واهحت را  لإل ر ان مير  
يف ا  ال سررا  واهفرطراحب ولل  ر  ب يرة ال قر  ب قرام وإذا  را  مرا ذكرر  يف هرذه 
ا القرااب من التأود    دسغ لقا   أن دقر م إ ره حلرن أه يفرر أن العررب قرر ا رتعمل ا مر

ب قررام وهررذه القرررااب وإن كرران هلررا خملررص مررن الطعررن فال يرره قرررااب ، يف قيرراأ ذلررأ 
احلرررف دلرررى مرررا دليرره اعم ررر حب يف الررررحب  وقررام ابرررن القشرررريي مررا ثبرررت عه تفافرررة 

قرررأه فررل بررر مررن يرر ازه وه جيرر ز أن دقررام إ رره   ررلى ا دليرره و ررلموالترر ايفر أن ال ررت 
 ،أن عررريه أفصرر  م رره وإن كرران هرر  فصرريحا  حلررن ولعرر  مرررا  مررن  رراحب إىل التخط ررة

السررين أهرر ن مررن إ رر ان عحب  ررم إلم رران إرر  ذلررأ -قلررت ودلررى اعملررة فإ رر ان
وقررام ، دلررى ال قرر  كمررا  رربو وه مي ررن يفقررردر ذلررأ يف عحب  ررم ويفمررركم وا أدلررم 
وق لره ، م   ل    ج ال ق  خلفر  اهلمرزب دلرى أ رله وهرذا قرر  ربو اهدترذاحب د ره 

-ف رم دلرى بي رة م ره-حو فأ إبفافة حو إىل فأ درل دردرر ق لره يفعراىلبي ا  قصر 
فاإلفرا  فيه واعم  قر  بو هلما  ها ر ولريع يف  ر حبب فراطر ايا إفرافة وفي را زا ررب 

وقلرررت يف ذلرررأ مررر  ، أثبت رررا يف ال  ررر  وحب  وحرررره -ف يررر  كررران   رررريي-واحررررب
ويف فرراطر   احبي لررذي  رربأ)وزا    ررريي واعرر، اليرراادن اللتررني ذكر يتررا يف  رر حبب  رربأ 

 أد ا   ريي يفقبل(

 سورة يس
(986) 

 َوتـَْنزِيُل َنْصُب الرهْفِع )َكـ(ـْهُف )ِصـ(ـحاَبِِه َوَخفِِْف فـََعزهْزانَ ِلُشْعَبَة ُُمْملَ 

ال صمج دلى املصررحب أي  رزم ا ذلرأ يف رزدل دعر  الر رالة إليره الريت  م دلي را 
 رر ن يففسررريا للصررراض املسررتقيم ويعلرره الزخمشررري أو د-إ ررأ ملررن املر ررلني-ق لرره يفعرراىل

م صرر ع إبفررماحب أدرر  وهرر   صررمج دلررى املرررح وويرره الرفرر  أ رره لرررب مبترررأ حمررذوف 
أو يف زدرر  -يف زدرر  العزدررز الرررحيم-اخلرررب قرررحب أبرر  دلررى اممررردن فقررام مررن حبفرر  فعلررى هرر 
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ل حقرا يف رزد-إ رأ ملرن املر رلني-هرذا وقرام الفرراا القررااب عل صرمج دردرر-العزدز الرحيم
ومن حبف  يعله لرب إ أ لت زد  العزدرز أو دلرى اه رت  اف أي ذلرأ يف زدر  وقرام أبر  

ومرن  -يف زدر  العزدرز الررحيم-دبير ه  مث      ا و برية ا والرافع ن دردررون ه را
لفرررر  فعررررزز  فمع رررراه علب ررررا وهرررر  مطرررراوع دررررازين فعززيفرررره أي عررررالب  فريلبترررره ومع رررراه 

ر وهررذا أشرربه عملعرر  وقرر م ال رراظم حممررل أي معي ررا دلررى علتشرردر ق د ررا قررام أبرر  دبيرر
 احلم  دقام أإلته أي أد ته دلى احلم  فمع اه م ثرا إلة هذه القرااب وا أدلم

(987) 

 َوَما َعِمَلْتُه حَيِْذُف اَْلَاَء )ُصْحَبٌة( َوَواْلَقَمَر اْرفـَْعُه )مَساَ( َوَلَقْد َحلَ 

ا وحذف ا وه  فمري حباي  إىل ما إن كا ت التلفت املصاح  يف إثبا  اهلا
 عررر  الرررذي وقرررر أاررر  يف القرررررن دلرررى إثبرررا  اهلررراا يف )كمرررا دقررر ا الرررذي دتخبطررره 

ودلرررى حرررذف ا يف م افررر  )أهرررذا الرررذي بعرررث ا حب  ه()و رررلا دلرررى ، الشررريطان( 
وجي ز دلى حذف اهلاا أن يف  ن ما مصرحبدة ، دبا ه الذدن ا طفى()إه من حبحم( 

مرر  أدرررد م وجيرر ز دلررى إثبررا  اهلرراا أن يف رر ن مررا  فيررة أي ومررا دملررت أي ومررن د
أدرد م ذلأ وحبف  والقمر و صبه من عب زدر فربته وفيه اللريتان وحسن لل صمج ما 

و سررلا م رره -ويعل ررا-أحيي اهررا وألري ررا م  ررا حبررا-قبلرره مررن اعملررة الفعليررة مررن ق لرره
)وامحب  بعرررر ذلرررأ -اها(والسرررماا ب ي اهرررا عبرررر )وامحب  فرشررر -ف ررر  مثررر -ال  ررراحب

أاعرر ا دلررى  صررمج كرر  ذلررأ وحسررن الرفرر  أن املعرر  وردررة هلررم القمررر كمررا ،  حاهرا( 
ف ذا التقردر وردة هلم الشرمع وردرة -وردة هلم اللي -وردة هلم امحب -قام يفعاىل قبله

هلم القمر في  ن مبتراا ولربه ما بعره أو ما قبلره دلرى الرتلف يف ذلرأ هحتمرام 
 رره و ستقصرر  إن شرراا ا يف ييرره ذلررأ يف شرررح  هررم املفصرر  يف ال حرر  املعرر  كررل م

وإىل هذا أشاحب ال اظم بق له ولقر حرل وكرذا قرام الفرراا الرفر  أحرمج إ  مرن ال صرمج 
ب يعررر  الشرررمع والقمرررر متبعرررني الليررر  ف مرررا يف مذهبررره -وردرررة هلرررم الليررر -م ررره قرررام
 راي  مثله
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(988) 

 ـ(ـْذ َوَأْخِف )ُحـ(ـْلَو بـَرٍِ َوَسكِِْنُه َوَخفِِْف )فَـ(ـُتْكِملَ َوَخا ََيِْصُموَن افْـَتْح )مَسَا لُ 

قرأ إرزب مرا لفر  بره ال راظم  ر ن اخلراا ولفر  ال را  ف ر  مرن لصرم خيصرم 
إذا علرررررمج يف اخلصررررر مة أي خيصرررررم بع ررررر م بع رررررا وقيررررر  جيررررر ز أن د ررررر ن ام ررررر  

الصرا  فل رذا خيتصم ن كما ه  أ   قرااب عريه فحذف هر  التراا وعرريه أ عم را يف 
شررر   الصررا  ب ملررا أ عمررت الترراا يف الصررا  ايتمرر   رراك ان الترراا املرعمررة واخلرراا 
فمرر  م مررن كسررر اخلرراا هلتقرراا السرراك ني وهررم دا ررم وال سررا   وابررن ذكرر ان ومرر  م 
من فت  اخلاا ب ق  حركة التراا املرعمرة إلي را مثر  هرذا اهلرتلف مرا  ربو يف  ر حبب 

فعا ررم طررر  مذهبرره يف كسررر مررا قبرر  الترراا ،  د ررري( درر  ع يف ق لرره يفعرراىل )أمررن ه
املرعمررة وزدررم الفررراا أن ال سررر أكثررر وأيرر   ولالفرره عررريه وح ررى ابررن ماهررر وعررريه 

يفبعررا للخرراا كمررا كسررر ايا د ررري وأبرر  دمرررو -خيصررم ن-دررن أيب ب ررر كسررر الترراا يف
ى أ رره وقررال ن ألفيررا فتحررة اخلرراا كمررا ألفيررا فتحررة اليرراا يف د ررري وويرره الرهلررة دلرر

أ   هذا احلررف السر  ن وقرام  راحمج التيسرري الر ص درن قرال ن اإل ر ان في مرا 
وكررذا ذكررر ابررن ماهررر وعررريه وفررع  ذلررأ احلررذاق ملررا فيرره مررن اعمرر  بررني السرراك ني 
قرام الزيررا  هرر  حب دررة وكران بعرره مررن حبوج قرررااب أهر  املرد ررة دررذهمج إىل أن هررذا   

وإرررا زدررم أن ، مرررو )إىل عحب  ررم( د رربن دررن أهرر  املرد ررة كمررا   د رربن دررن أيب د
هررذا خيررتلع فيرره احلركررة التل ررا وهرر  فتحررة اخلرراا والقرر م كمررا قررام والقرررااب اعيرررب 
بفررت  اخلرراا وكسرررها ييررر أد ررا وقررام ال حرراأ إ رر ان اخلرراا ه جيرر ز م رره ارر  بررني 
السرراك ني ولرريع اموم حرررف مررر ولررني وإرررا جيرر ز يف هررذا إلفرراا احلركررة فلررم د رربن 

إه مررن حبوادررة مررن د رربن ، ي كمررا   د رربن دررن أيب دمرررو )فت برر ا إىل عحب  ررم( الررراو 
اللريررة كمررا حبوج  رريب ده د رره أ رره كرران خيررتلع احلركررة وقررام بعرره املتررألردن لرريع هررذا 
   رررر من السررراكن الثررراين مررررعم يف حررررف رلرررر واحلرفررران اللرررذان أ عرررم أحرررريتا يف 

ان كحررف واحرر متحرر  ف أ ره   اآللر دريففر  اللسران د  مرا احبيففادرة واحررب فيصرري 
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قلرت هرذا لرلف مرا دشر ر بره اخلررب لفهرا ووز  يف الشرعر بر  ، دلتو ه  ا  راك ان 
احلرررف املشررر  حرفرران حقيقررة وه مي ررن اعمرر  بررني اموم م  مررا و رراكن قبلرره عررري 
حرررف مررر وأمررا قرر م أيب دلرر  مررن زدررم أن ذلررأ لرريع يف طاقررة اللسرران دعلررم فسررا ه 

ابرر   ثلرره وق لرره حلرر بر م صرر ب دلررى احلررام مررن فادرر  ألرر  أو بريررري ا ررترهم فمق
مفع له أي ألر  الفتحرة يف حرام حلوهترا وبرر جير ز بفرت  البراا وكسررها وكليترا لره 
حلوب شبه هبا حلوب اإللفاا ول   ه بني امل رزلتني  ام دلرى كر  واحرر مرن اممرردن 

 احلركة والس  ن

(989) 

 وََكْسُر يف ِظَلٍل ِبَضمٍِ َواْقُصِر اللهَم )ُشـ(ـْلُشلَ  َوَساِكَن ُشْغٍل ُضمه )ِذ(ْكراً 

يف ، أي فم الريني ذا ذكر وفم ا وإ ر ا ا لريتران وإذا فرم ال سرر مرن ق لره 
ظلم وه  كسر الهاا وقصرر الرلا أي   يفشرب  فتح را فتصرري ألفرا و راحب  ال لمرة 

ن أد را ار  يف ظل  ا  ظلرة كحلرة وحلر  وظرلم ار  ظر  كقررح وقرراح أو د ر  
دتفيرؤا -عل م والقصر ودلى، ظلة كربمة وبراا وأاع ا دلى أن )يفيفي م ا يف ظل ( 

 عل سر واملر وشلشل حام من فاد  اقصر أي لفيفا-ظلله

(990) 

ْيِه ثِْقلُـُه )َأ(ُخـو )نُـ(ــْصَرٍة َواْضـُمْم َوَسـكِِْن )َكـ(ـــِذي  َوقُـْل ُجـُبًل َمـْع َكْسـِر َضـمه
 )َحـ(ـلَ 

ي م  كسر اعيم والباا ثق  الرلا أي ثقل را دقرام ثقر  وثقر  بسر  ن القراف أ
وفتح ا ويفقردر ال هم ثقله م  كسر فميه أل   صرب ف رذه قررااب  فر  ودا رم ار  
يبلة وقررأ ابرن درامر وأبر  دمررو ب رم اعريم و ر  ن البراا وهر  يفير  قررااب البراقني 

دررة مررن ال رراأ وقيرر  يرربل ارر  ب ررم ما قررام اعرر هري ايرر  ذلررأ لريررا  وهرر  اعما
يبيرر  كرعرر  وحبعيرر  واعبرر  اخللررو وحررل يف رلررر البيررت بفررت  احلرراا ومع رراه الهفررر 
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وهرر  م صرر ب وقررر  رربو يف  رر حبب امحررزاب مثلرره فمعرر  كررذج حررل أي كررذج ظفررر 
 وه  يف م ف  احلام من فاد  و  ن

(991) 

ُهَما الضهمه أَثـَْقلَ َوتـَْنُكْسُه فَاْضُمْمُه َوَحرِِْك ِلَعاِصٍم َومَحَْزَة وَ   اْكِسْر َعنـْ

مرن -   سره-أي فم    ه اموىل وافت  الثا ية واكسر ال راف وشرر ها فيصرري
  سه مثله كسله وه  مبالرية يف   سه علتخفي  وقي  املخف  أكثر ا تعماه ويف 

يف اللف  وأحبا وا كسر ذا ال رم وهر  ال راف وأثقرل حرام م ره - عمره-املشر  م افقة
 ثقيل ع  

(992) 

 لِيُـْنِذَر )ُد(ْم )غُـ(ـْصناً َواأَلْحَقاُف ُهْم ِِبَا ِبُْلٍف )َهـ(ـدى َمايل َوِإِِنِ َمعاً ُحلَ 

-أي مشررب ا عصرر ا يف إلررأ للعلررم املشررف  برره كمررا حيمرر  الريصررن الثمررر دردررر
ويف   ررررلى ا دليرررره و ررررلمالرييررررمج للقررررررن واخلطرررراب لل ررررت -لي ررررذحب مررررن كرررران حيررررا

وق لره هرم هبرا أي قرراوا في را  را قرراوا بره ه را وهر  ، ذحب الرذدن ظلمر ا( امحقاف )لي 
الرييمج الذي  م دليه إطلقه للحرف ودرا يفقييره والتل  دن البزي يف امحقاف 

 رررر   ا إررررزب -ومررررا  ه أدبررررر-فقررررن ب ذكررررر اياا  إلفررررافة يف دررررع وهرررر  ثررررل 
-رب م فررا ع نإين رم ررت برر-فتح ررا  فرر  وأبرر  دمرررو و-إين إذا لفرر  فررلم-وحررره

أثبت ررا يف ال  رر  وحب  -وه د قررذون-فتح را احلرميرران وأبرر  دمررو وفي ررا زا رررب واحررب
 ل  دن فيما ف ق  ا  يف زه( )ودع ز  في ا وه د قذون م ، وحره وقلت يف ذلأ 

 سورة الصافات
(993) 

 ا فـَثـَقهلَ َوَصفًّا َوزَْجراً ِذْكراً اْدَغَم مَحَْزٌة َوَذْرواً ِبَل َرْوٍم ِِبا الته 

أي وذكرا فحذف حرف العط  وذحبوا دط  دلي ا أد را فصر  بي  مرا بق لره 
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أ عرررم إرررزب وق لررره برررل حبوا أي إ عامرررا حم رررا مرررلف مرررا  ررربو ذكرررره يف مرررذهمج أيب 
دمرو يف اإل عاا يف شررح ق لره واهرم وحبا يف عرري عا وميم را وق لره هبرا أي يف أوا ر  

م أي أ عم إزب التاا امل ير  ب قبر  كر  واحرر هذه ال لما  امحبب  التاا مفع م أ ع
مررن هررذه املفرراظ يف هررذه املفرراظ يف أوا ل ررا فثقرر  أي فشررر  من اإل عرراا ب يررمج 

هرذه الثلثررة ه ررا  -فررالزيرا  زيررا فالتاليررا  ذكرررا-ذلرأ أحبا  إ عرراا والصرافا   ررفا
ب يف إ عراا فإن قلت ما لل اظم   دذكر أع دمررو مر  إرز ، والرابعة )والذاحباي  ذحبوا( 

هذه امل اف  وه  مشاحبكه يف هذا املذهمج ويفقرا ذكر عب اإل عاا ميب دمرو وعري 
مررا   لرره مررن ذلررأ كمررا ذكررره معرره يف ق لرره إ عرراا بيررت يف حررل وقررر يفقرررا يف  رر حبب 

قلت مذهمج أيب دمرو يف اإل عاا عري مذهمج إزب وذلرأ أن امل قر م درن ، ال ساا 
اإل حبا  والتخفير  ويفرر  اهلمرز السراكن فرإذا يترز أيب دمرو أ ه كان دفع  ذلرأ د رر 

-فلمررا كرران درررعم، أو حقررو   درررعم مررن احلررروف املتحركررة شرري ا إه )بيررت طا فررة( 
-مطلقرررا أشررربه ذلرررأ مرررذهمج إرررزب فرررذكره معررره في رررا وملرررا كررران أمرررره يف-بيرررت طا فرررة

دلى للف ذلأ   دذكره معه وهلذا قام ابن ماهر قررأ أبر  دمررو -والصافا   فا
فقيرررر ذكرررر أيب دمررررو بق لررره إذا -والصرررافا   رررفا-ذا أ عرررم وإرررزب دلرررى كررر  حررراموإ

أ عم وقام يف إزب دلى ك  حام ويفر  اإل عاا ه  املختاحب يف ذلأ قام الفرراا كران 
والصرررافا  فرررالزايرا  فالتاليرررا  والتبيررران أيررر   من -ابرررن مسرررع   دررررعم التررراا مرررن

ام أب  دبير وكان امدمن درعم ن القرااب ثبتت دلى التم ني والتفصي  والبيان وق
والقرااب اليت خنتاحبها ه  اموىل علتحقيو والبيران دلرى مرا ذكرر  مرن مرذهب ا يف اير  
القررن إه ما كان خيال  اخلن وخيرر  مرن لريرا  العررب وقرام ال حراأ وهرذه القررااب 

 اليت  فر م  ا أإر بن ح ب  ملا  ع ا دع  اإل عاا وا أدلم

(994) 

لَ َوخَ   لهُدُهْم ِِبخْلُْلِف فَاْلُمْلِقيَاِت فَاْلُمِغريَاِت يف ِذْكراً َوُصْبحاً َفَحصِِ

يف ذام ذكررر  -واملر ررل -يف  رر حبب-فامللقيررا -أي وأ عررم لررل  مررلف د رره
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وزا  أبررر  دمررررو يف مرررذهمج - ررربحا-يف  رررا -يف  ررر حبب والعرررا اي -فررراملريريا -وكا
والسرالا   ربحا فالسرابقا  -وإ عراا والعرا اي  فربحا-اإل عاا دلى ذلأ إ عراا

يف  رر حبب وال ازدررا  وابرررن ماهررر وعررريه مررن أكرررابر املصرر فني   دررذكروا حلمرررزب - رربقا
إ عامرررا إه يف ال لمرررا  امحببررر  املتقرمرررة و  درررذكر أبررر  دبيرررر  ررر ج الرررثل  الررريت يف 
الصافا  وأما هذا املذك حب دن لل  يف إ عاا هذدن امل فعني فقردمج ود  به ق م 

-فامللقيا  ذكرا فاملريريا   بحا - احمج التيسري واقرأين أب  الفت  يف حبوادة لل 
عإل عررراا أد رررا مرررن عرررري إشررراحبب وذكرررر يف عرررري التيسرررري أن إرررزب   دررررعم إه امحببعرررة 

قرررام الشررريا وكرررذا ذكرررر ابرررن علبررر ن وعرررريه و  درررذكر أبررر  الفرررت  يف كتابررره إه ، اموم 
يف فحصررررل ليسررررت برمررررز م رررره قصررررر  رررررح أوه  امل افرررر  امحببعررررة دررررن إررررزب والفرررراا

فررررإن قلررررت حيتمرررر  أ رررره أحبا  اخللرررر  دررررن لررررل  يف امل افرررر  ، علقرررراحبيا وهرررر  لررررل  
، املتقرمة كما قرام يف رلرر درع ملر  هررج ود ر ن إ عراا هرذدن امل فرعني حلمرزب 

فررإن قلررت قررر يرراا أشررياا دلررى ، قلررت مي رر  مررن ذلررأ أن الرر او يف ولل هررم فا ررلة 
واخلل  ملا م ى حن  وقال ن ذو للر  ووي ران فيره هبرن ذكر ان ه  را هذه الص حبب 

قلت ق له فيه وفي ما بيان مل ف  اخللف والر او ، ولل  في ما م  م مر مصيمج 
 بعر ذلأ فا لة أد ا يف امل اف  الثلثة املذك حبب

(995) 

ـــمهُعوَن )َشـ(ــــذ اً ِبزِينَـــِة نـَـــوِِْن )ِفـ(ــــى )نَـ(ــــٍد َواْلَكَواِكـــِب اْنِصـــبُـُلوا )َصـ(ــــْفوَ  ًة َيسه
 )َعـ(ـلَ 

أي كا  ررا يف م رران  ررر ويف بعرره ال سررا يف  رررا بررزاي ب ألرر  أي كا  ررا يف  رررا 
وهرر  ال رررا وأشرراحب بررذلأ إىل ويرر ه هررذه القرررااب و ررف ب حررام مررن ال  اكررمج أو مررن 
املخاطبني وه  ا   ف  مث   ت و بية شذا حام من فاد  درل أو هر  مفعر م 

وهر  متييرز مقررا دلرى داملره دلرى حبأج ،   دل زدر  د ا ال قرا زدرركم به أي دله حن
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بزد ة ال  اكمج ثل  قرأ إزب -من ي ز ذلأ أي دلى شذاه أي طيبه والقرااا  يف
وحفرررص بت ررر دن زد رررة ولفررره ال  اكرررمج وأبررر  ب رررر بت ررر دن زد رررة و صرررمج ال  اكرررمج 

م ملا دتزدن به كما ق لره والباق ن إبفافة زد ة إىل ال  اكمج والزد ة مصرحب كال سبة وا 
وحيتمر  اممرردن قررااب اإلفرافة فرإن فسرر ،  بحا ه )املام والب ر ن زد رة احليراب الرر يا( 

عملصررررحب كررران م رررافا إىل فادلررره أو مفع لررره أي عن زا ت رررا ال  اكرررمج أو عن زان ا 
ال  اكررمج وحسرر  ا م ررا إرررا زد ررت السررماا حلسرر  ا هرر  يف أ فسرر ا وإن فسررر الزد ررة 

ه م فاإلفافة للبيان حن  لراال حردرر من الزد رة مب مرة يف ال  اكرمج وعريهرا فمرا ع
دررزان برره أو درررا   ررا زد ررت برره ال  اكررمج أي لليت ررا وهرر  فرر اها وأشرر اهلا املختلفررة  
كررالثراي واعرر زاا وب ررا   عررن وأمررا قرررااب الت رر دن ويررر ال  اكررمج فال  اكررمج دطرر  

دن بره و  رر للتعهريم أي بزد رة هلرا شرأن دهريم ب بيان أو برم والزد ة في ا ا رم ملرا دترز 
بي  ا  ا ه  مشاهر معل ا حس ه وزد ه فقام ال  اكمج وقي  جير ز دلرى هرذه القررااب 
أن يف رر ن الزد ررة مصرررحبا و عرر  ال  اكررمج بزد ررة مبالريررة أو دلررى يفقررردر زد ررة ال  اكررمج 

صررررحب فحرررذف امل ررراف وأمرررا القررررااب ب صرررمج ال  اكرررمج مررر  الت ررر دن فالزد رررة في رررا م
وال  اكمج مفع م به وي ز الزيرا  وعرريه أن د ر ن برره مرن م فر  بزد رة وقير  هر  
م صرر ب إبفررماحب أدرر  بعررر الت  ررري املشررعر علتعهرريم فعلررى هررذدن القرر لني جيرر ز أن 
يف رر ن الزد ررة ا ررا ه مصرررحبا وجيرر ز أن يف رر ن مصرررحبا دلررى املبالريررة إن قل ررا ال  اكررمج 

ة ال  اكمج إن قل ا ه  م ص ب إبفماحب أد  بره من امل ف  ودلى يفقردر أد  زد 
ويرر ز الشرريا أبرر  دمرررو أن يف رر ن ال  اكررمج بررره مررن السررماا برررم اهشررتمام قررام  
كأ ه قي  إ  زد ا ال  اكمج يف السرماا الرر يا بزد رة في ر ن الزد رة مصررحبا قرام الزيرا  

فرل يفقررأن بزد ة ال  اكمج دع  بت  دن زد ة وحبف  ال  اكمج قام وه أدلم أحرا قرأ هبرا 
إه هبررا إه أن يفثبررت حبوادررة  ررحيحة من القرررااب  رر ة والرفرر  يف ال  اكررمج دلررى معرر  

قررام ال حرراأ ، إ  زد ررا السررماا الررر يا عن زد ت ررا ال  اكررمج أو عن زد ررت ال  اكررمج 
هررر  دلرررى مرررا ح رررى ال ح دررر ن د برررت مرررن قررررااب يف احلمررراا القرررررن  عررر  إن قرررريا 
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 ف شرح ا يف البيت اآلة وه -دلىه دسمع ن إىل امل  ام-وأما

(996) 

 بِِثْقَلْيِه َواْضُمْم ََت َعِجْبَت )َشـ(ـذاً َوَساِكٌن َمعاً لْو آَِبُؤاَن )َكـ(ـْيَف )بَـ(ـلهلَ 

أي دلرررى بثقليررره أحبا  يفشرررردر السرررني واملررريم دلرررى مرررا لفررر  بررره وأ رررله دتسرررمع ن 
إليرره إذا أ ررريى مرر   مررن  رر -ه دسررمع ن-فأ عمررت الترراا يف السررني وقرررااب البرراقني

اإل حبا  و  د برره دلررى إ رر ان السررني له رر حبه وإه فررل دلررزا مررن فررر ال قرر  اإل رر ان 
بررر  د فررر  يفرررر  ال قررر  وذلرررأ د ررر ن كحبب مررر  حركرررة كمرررا يف املررريم وكحبب مررر   ررر  ن 
والترراحب أبرر  دبيررر قرررااب التشررردر ميرر  يفعردررة الفعرر  إبىل وإرررا درررج هبررا دلررى قرررااب 

معرر  اإل رررياا ق لرره وافررمم كا د بررت شررذا أي ذا شررذا  التخفيرر  لت ررمني الفعرر 
ف   حام من الفاد  أو املفع م وإفافة الع مج إىل ا يفعاىل وكذا  ا ر ما أفي  
إليرره ممررا ه دصرر  إ صررافه عديا رره املرررا  م رره ل ازمرره و رايفرره فرراملع  ه ررا أن حررام هررؤها 

وذكررر أبرر  دبيررر أ ررا ا ت ررت يف القررب  إىل حررر دتع ررمج م رره يفع ررمج اإلف رراحب والررذا 
قرااب ابن مسع   وابن دباأ ودبر ا بن مقف  وإبراهيم وحيرا برن و ب وامدمرن 

فررألرب ا ير  يللرره أ ره د ررمج -وإن يفع ررمج فع رمج-حبفر  ا در  م ودشرر ر هلرا
قلرت ويف حرردث رلرر دع رمج ، واحلردث املرف ع لقر د رمج ا الباحبحرة مرن فرلن 

احب أب  دبير قرااب الرف  وقام الفرراا الرفر  أحرمج إلي را والت، حبب م من إل م وق  ط م 
م ا قرااب دل  ودبر ا وابن دباأ حبف  ا د  م قام والع مج وإن أ  ر إىل ا 
يفعرررراىل فلرررريع مع رررراه م رررره كمع رررراه مررررن العبررررا  كمررررا أ رررره قررررام ) ررررخر ا مرررر  م( ) ا 

وقير  التقرردر يف  و لم لى ا دليه ود بت علفت  لطاب لل ت ، دست زئ هبم( 
ه رررا ويف ال اقعرررة وإىل ذلرررأ -أورعل  امولررر ن-ال رررم قررر  اي حممرررر بررر  د برررت وأمرررا

يف  ر حبب امدرراف ، اإلشاحبب بق له معا فإ  ان ال او وفتح ا كما م ى يف )أوأمن( 
قررام ، ويفقررردر الرر هم أورعل   رراكن معررا فررال او للعطرر  حنرر  )أود بررتم أن يررااكم( 

 بلل أي دلى يفبليله وقلته أي   دقرأ به   ج ابن دامر وقال نالشيا ومع  كي  
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(997) 

َزُفوَن الـزهاَي فَاْكِسـْر )َشـ(ــذًا َوقُـْل يف اأُلْخـرى )ثَـ(ــوى َواْضـُمْم َيزِفُـّوَن  َويف يـُنـْ
 )فَـ(ـاْكُملَ 

ه  ب سر الزاي من أ رزف إذا  ر ر وذهرمج دقلره كمرا قرام لعمرري لر ن أ رزفتم 
أ زف إذا  فر شرابه وبفت  الزاي ب  الفع  ملا   دسم فادله وليع أو  ح ال أو من 

هرر  الفعرر  املررذك حب فإ رره هزا ول ررن دقررام  ررزف ف رر  م ررزوف و زدرر  إذا  رر ر ودرر  
عملرج اليت يف ال اقعة ب قام وافمم دزف ن دع  فم الياا حلمزب وافتح ا لريرريه وه 

 ن يف الررزاي فتحررا وكسرررا وه لررلف يف كسررر الررزاي واخلررلف الررذي م ررى يف د زفرر
ومع رراه بفررت  اليرراا دسرررد ن مررن زف -فررأقبل ا إليرره دزفرر ن-لررلف يف فررم اليرراا أحبا 

الهلرريم والبعررري دررزف زفيفررا ودزفرر ن عل ررم دصررريون إىل الزفيرر  أو مررن أزف عررريه إذا 
إله دلى الزفي  وامل  يف ق له فرأكمل كرامل  السرابقة يف فحصرل كليترا بررم 

 تأكير اخلفيفة وقر  بو مثله مراحبامن   ن ال

(998) 

 َوَماَذا ُتِرى ِِبلضهمِِ َواْلَكْسر )َشـ(ـاِئٌع َوِإْلَياَس َحْذُف اَْلَْمِز ِِبخْلُْلِف )ُمـ(ـثِِلَ 

أي قرأ إزب وال سا   ب م التاا وكسر الراا من عري لف  إمالة دلى وزن حبمى 
قيررا  ممررر ا يفعرراىل وقرررااب البرراقني و دررى لفهررا ومع رراه مرراذا يفه ررر مررن اإلذدرران واه 

 رلى ا دليره بفت  التاا والراا وه  من الرأي التربوا حبأده يف ذلأ ف ير كما حيرمج 
وأمام الرراا أبر  دمررو دلرى أ رله ووحب  برني اللفهرني وإليراأ  ررايين يف لمرت  و لم

ليراأ  به العررب دلرى وير ه كمرا فعلر ا يف يربدر  ومي رام فقرال ا إليا رني ك ربا ير  وإ
كإ ررررحاق وو ررررل ا يتزيفرررره كأ رررره يف ام رررر  ايأ  للترررره رلررررة التعردرررر  وم فرررر  هررررذا 

 و   يتزيفه ابن ذك ان وقطع ا عريه-وإن إلياأ-اخللف

(999) 
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لَ   َوَغرْيُ )ِصَحاٍب( رَفْـُعُه للَا رَبهُكْم َوَربه َوِإْلياِسَْي ِِبْلَكْسِر ُوصِِ

 -فعره عرري  رحاب هر  ق لرهاهلاا يف حبفعه لريري  حاب أي مرف ده أي الذي حب 
حلصرر  الريررر  وكرران -ا حبب ررم-يعلرر ه مبترررأ ولررربا ولرر  قررام برفرر -ا حبب ررم وحبب

أو -أحسرررن اخلرررالقني-أبرررني لفهرررا و صرررمج الرررثل   رررحاب يعلررر ا ذلرررأ برررره مرررن
ف سر يتزهتا وقصرها وأ  ن كسر هم ا من - لا دلى إليا ني-دط  بيان وأما

 ذكره يف ق له

(1000) 

َيا َوَأِِنِ امجِْلَ َمَع اْلَقصْ   ِر َمْع ِإْسَكاِن َكْسٍر )َد(اَن )ِغـ(ـىًن َوِإِِن َوُذو الثُـّنـْ

د  علقصرر حرذف املرر برني اهلمرزب املفت حرة والرلا امل سر حبب فقررأ مررل م ق لره 
   ع ررا دلررى مررا لفرر  برره يف البيررت السررابو وع ررا يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز أو 

من هذه القرااب ا تري ت ب ف ح ا دن أتودر  القررااب  احلام أي    ع اه أو ذا ع اا
رم  -املررررج من هرررذا لريرررة يف ا رررم إليررراأ دلرررى مرررا  ررربو وقررررأه  فررر  وابرررن درررامر

وكتبت كذا مفص لة يف املصح  كأن ا ه دع دلرى -رم دمران-كما ياا-اي ني
 وزن مي ام في  ن ا ه ياا يف القررن عحببر  لريرا  وكرذا  ربو يف قررااب ا رم يربدر 
وهررر  إليررراأ بقطررر  اهلمرررزب وو رررل ا واي رررني وإليا رررني ويف ررر ن القررررااكن قرررر يف رررم تا 
التسليم دليه ودلى رله وقي  أحبدر  له  فسره وقير   رلم دلري م مرن أيلره يف بي را دلرى 
ا رررتحقاق م لرررذلأ لعررررا شررر رهتم مرررلف رم عقررر  ام بيررراا املسرررلم دلررري م يف هرررذه 

)قرررين ، ا ررني ارر  ف رر  مررن عب قرر م الرايررز السرر حبب وقيرر  املرررا  علقررراايفني رلرره وإلي
وحب  هذا ع ه ل  أحبدر ل ان ال يه يفعردفه فيقرام اإلليا رني  ، (  من  صر اخلبيع قرين

كق له اخلبييني وقريا دلرى إليا رني ب  ر  اهلمرزب ف رذا مي رن فيره ذلرأ من فيره رلرة 
ب ذكررر التعردرر  وقيرر  اي ررني ا ررم أيب إليرراأ أفرري  اآلم إليرره فرررل  إليرراأ فرري م 

فتح مرا -إين أحبج مرن امل راا أين أذلرأ-اياا  اإلفافة يف هذه السر حبب وهر  ثرل 
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فتح ما  ف  وحره وه  املرا  بق له وذو - ت رين إن شاا ا-احلرميان وأب  دمرو
أثبت را -لر  دن-الث يا وقر  بو مع  ذلأ يف رلر   حبب القصص وفي ا زا رب واحررب

يف رلر   حبب دع -)وه د قذون(-هم ا م  زا ربوحب  وحره يف ال    وقر  بو  
واملررر  يف ق لررره أارررل لإلطرررلق ه للتث يرررة من املرررذك حب ثرررل  اياا   ب رررت دلرررى 
املررذك حب دلررى ويرره اإلاررام  ون التفصرري  كمررا قررام يف عب اياا  اإلفررافة أح يرره 

بررني ممررل وجيرر ز أن يف رر ن املرر  للتث يررة ود رر ن ال ررمري مين وإين ف مررا اجملمررلن 
  ت رين فل فإ ا بق له وذو الث يا متميزب ف أ ا مذك حبب بعي  ا-ألفاظ الس حبب أما

 سورة ص
(1001) 

ْد َعْبَدانَ قـَْبُل )ُد(ْخُللَ   َوَضمُّ فـََواٍق )َشـ(ـاَع َخاِلَصٍة َأِضْف َلُه )ا(لرهْحُب َوحِِ

برني شرخمج ف اق ب م الفاا وفتح ا لريتان وقي  الفت   ع  اإلفاقرة وال رم مرا 
-ولالصررة ذكرررج الررراحب-احللبتررني أي ماهلررا مررن حبيرر ع أو مررا مي ل ررم وه مقررراحب فرر اق

عإلفافة أي  ا للص مرن ذكراهرا أي ه خيلطر ن ذكرر اآللررب علرر يا ويفقرردر قررااب 
وق لرره وحررر دبررر  قبرر  أي -ذكرررج الررراحب-الت رر دن خيلصرره لالصررة ب بي  ررا فقررام هرر 

، ر عررريه فإ رره ممرر  دليرره ودبررا   ععمرر  ظرراهر الررذي قبرر  لالصررة احرر ازا مررن يف حيرر
من بعره إبراهيم وإ حو ودعق ب وويه اإلفرا  متييز إبراهيم دليه السلا دلى ولرره 
بتشردفه ب  فه علعب  دة كما ميز عخللة ودط  دليه ما بعره وهلذا قرام  للرل أي 

 حبه وخيرتص بره ه  لاص  للل إلبراهيم و لي  الري  و لللره الرذي دراللره يف أمر
)واذكر دبرر  -وجي ز أن د  ن املرا  به أ ه مرال  ملا قبله يف اإلفرا  وه  ق له يفعاىل

فصرررح هلررؤها ب  رر  العب  دررة -)واذكررر دبررر   او (-وقبرر  ذلررأ-أدرر ب  عررم العبررر(
، لفها وه  مرا ه لل   يفقردرا م م اريع م مرن الطبقرة العليرا املصرطفني مرن اخللرو 

ق له أف  أن قرااب الباقني ب   اإلفافة ويفرر  اإلفرافة كحبب د ر ن فإن قلت مف  ا 
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قلرت ، مي  الت  دن وكحبب مي  امل  واللا فمن أدن يفعرني الت ر دن لقررااب البراقني 
من وي ني أحريتا أ ه لف  هبا م   ة يف  همه ف أ ره قرام أفر  هرذا اللفر  ف رره 

 ب دلررى حب ررم ال لمررة فررل دررذهمج ه يف رر  هررذا اللفرر  والثرراين أن املرر  والررلا زاي
 وهم إلي ا

(1002) 

 َويف يُوَعُدوَن )د(ُم )ُحـ(ـًل َوبَِقاَف )ُد(ْم َوثـَقهْل َغسهاقاً َمعاً )َشـ(ـاِئٌد )ُعـ(ـلَ 

واخلطراب -ود ررهم-ويره الرييرمج أن قبلره-هذا ما يف درون لي ا احلسراب-دردر
قرأه علرييمج إه ابن كثري   د، للمؤم ني ويف ق )هذا ما يف درون ل   أواب حفي ( 

وق لرررره  ا حررررل أي ذا حررررل أو  امررررت ، وحررررره من قبلرررره )وأزلفررررت اع ررررة للمتقررررني( 
حل  حن  طمج  فسرا ف ر  حرام أو متييرز واعملرة  درا لره برذلأ والريسراق بتخفير  
السني ويفشردرها واحرر وهر  مرا دسري  مرن  رردر أهر  ال راحب أدراذ  ا ب رمره م  را 

ثقر  أي قراحبيا هرذه  رفته شرا  العرل فيمرا حصر  مرن العلرم  وق له شا ر دل فادر 
ويف  ر حبب ال برأ )إه إيمرا -هرذا فليرذوق ه إريم وعسراق-واملعرفة وق له معرا دعر  ه را

 وعساقا(

(1003) 

 َوآَخُر ِلْلَبْصِري َبَضمٍِ َوَقْصرِِه َوَوْصُل اَتهَْذاَنُهْم )َحـ(ـًل )َشـ(ـْرُعُه ِوالَ 

ي ودذاب رلر وقرأه أب  دمرو وألر ب م اهلمرزب وه أ-ورلر من ش له-دردر
مر بعرها فصاحب دلى وزن كرب ا  ألرج أي ودق ع  ألر وق له بعرر ذلرأ أزوا  
لرب وألر دلى القراايفني وياز أن د  ن لف  املبترإ واحرا واخلرب اعا من العذاب 

-ايايرذ هم  رخر -دشتم  دلى فرروب كمرا يفقر م درذاب فرلن أ ر اع شرأ وقرريا
فترررذهمج يف الررررحب  ويف سرررر إذا ابترررريا هبرررا وقر رررت علقطررر  فتفرررت  ، ب  ررر  اهلمرررزب 

قلت من ي ة أ ا يتزب ، فإن قلت من أدن دلم أن يتزب القط  ه ا مفت حة ، مطلقا 
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يف أوم فعرر  مررا  فررل يف رر ن إذا كا ررت للقطرر  إه مفت حررة م ررا يتررزب ا ررتف اا ه ررا 
ير  يترزب الفعر  املافر  املقط درة درن ذلرأ  ويفق  يف عري اه تف اا يف حن  أكرا ه

عل    الة  رفة واقعرة لريراه بعرر  رفة وعلقطر  دلرى أ ره ا رتف اا -ايذ هم-و
إ  احب دلى أ فس م وأا بعر اه تف اا متصلة وبعر احلرب م قطعة ووه عل سر حام 
ه أي ذا وها أي متابعررة أو د رر ن مفعرر ه مررن أيلرره أي حررل شرررده مررن أيرر  مررا لزمرر

 من املتابعة وجي ز أن د  ن متييزا أي حلت متابعة شرده

(1004) 

 َوفَاَْلَقُّ )ِفـ(ـى )نَـ(ـْصٍر َوُخْذ اَيَء يل َمعاً َوِإِِنِ َوبـَْعِدي َمسهِِن َلْعَنىِت إَل

أي فرراحلو أ  أو فرراحلو مرر  وال صررمج دلررى املرررج أي فررالتزم ا احلررو أو دلررى 
ن وه لرلف يف  صرمج واحلرو أقر م وفي را  رت حذف حريف القسم حن  وا مفعلر

ب فتح مرررا حفرررص وحيرررث إين أحببرررت -مرررا كررران   مرررن-اياا  إفرررافة و   ع رررة
وفتح را وكرران أبر  دمررر ويررركن وأبر  دمررر محرر مررن بعررري إ اب فتح را  فرر  وأبرر  

 وفتح ا  ف  وحره-لع يت إىل د ا الردن-دمرو مس  ال ر     ا إزب وحره

 سورة الزمر
(1005) 

ــــَدُه امْجَــــْع  ــــَع اْلَكْســــِر )َحــــقٌّ( َعْب ــــده َســــاِلماً َم ــــيٌّ فَـ(ـــــَشا َم ــــْن َخــــفه )ِحْرِم َأَم
 )َشـ(ـَمْرَدالَ 

مرررن لفررر  يعررر  اهلمرررزب لل رررراا أو اه رررتف اا واخلررررب -أمرررن هررر  قا رررت-دردرررر
ف ر  أا  للررت -)أفمرن شررح ا  رررحبه لإل رلا(-حمرذوف أي كريرريه كق لره يفعرراىل 

يف مثل ررا واملعررا م من حمررذوف يفقررردره ال ررافر املتخررذ مررن  دلررى مررن فأ عمررت املرريم
دلرى قررااب -ايرذ هم  رخراي أا زاعرت- ون ا أ را ا لري أا من ه  قا ت ومثل را

مررا  ه أحبج اهلرهررر أا  -ال  رر  مع رراه مفقرر  ون هررم أا زاعررت امبصرراحب درر  م وحنرر ه
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عررة يف ايررر  أي أحافرررر هرر  أا عا ررمج وجيررر ز أن يف رر ن أا م قط-كرران مررن الريررا بني
ذلررأ ويفقررردر م فررع ا برر  ويتررزب اه ررتف اا فيتحررر يفقررردر افررذوف يف القررراايفني ه ررا 
وه  اخلرب ودلى التقردر اموم د  ن افذوف ه  املبترأ و هريه ق لره يفعراىل يف  ر حبب 

أي أهرؤها كمرن هر  لالرر يف -كمن هر  لالرر يف ال راحب- لى ا دليه و لمحممر 
يرمج أ رره لر  ارر  برني اللفهررني يف السر حبيفني ه ررتهم م رى مررا ال راحب ومرن اهيففرراق الع 

كمررن هرر  لالررر وقرر م ال رراظم أمررن -أمررن هرر  قا ررت-قرررحب يف كرر  واحررر م  مررا وهرر 
حرمررى فشررا ولرر  يف م فرر  احلررام مررن أمررن أي أمررن لفرر  حرمرر  فشررا -مبترررأ لررربه

لفيفررا ب ا ررتأ   الررة ألرررج فعليررة أو ا يررة فق لرره مررر إمررا فعرر  مررا  فادلرره حررو 
فق لره  رلما مصررحب  رلم ذا  رلمة -حبيرل  رلما لرير -ا مبترأ لربه حرو أحبا  ووإم

ألررريع ا -دقرررام  رررلم  رررلما و رررلما و رررلمة ومرررن قررررأ عملرررر وكسرررر الرررلا فهررراهر و
اإلفررا  لل ر ع وويره اعمر  ظراهر وهرر ه أي لفيفرا وهر  حرام مرن -ب اف دبرره

 الفاد  أو املفع م

(1006) 

َل(َوُقْل َكاِشفَاٌت ُِمِْسكَ   اٌت ُمنَـوِِانً َوَرمْحَِتِه َمْع ُضِرِِه النهْصُب )محُِِ

قرااب أيب دمرو دلى ام   علت  دن -ممس ا  حبإته-و-كاشفا  فره-دردر
و صررمج فررره وحبإترره م مررا مفعرر ه كاشررفا  ممسرر ا  وقرررااب البرراقني دلررى اإلفررافة 

وهرر  املرر   ف مررا مثرر  زدررر فرراحبب دمرررا وفرراحبب دمرررو ويف ق لرره إررل فررمري يفث يررة
دري  إىل حبإته وفره وال صمج مفع م  ن حلمل أي إل ال صرمج وم ر   حرام مرن 

 فاد  قام

(1007) 

َوُضـــمه َقضـــى َواْكِســـْر َوَحـــرِِْك َوبـَْعـــَد رَْفـــُع )َشـ(ــــاٍف َمَفـــازَاٍت امْجَُعـــوا )َشـ(ــــاَع 
 )َصـ(ـْنَدالَ 
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هر  املر   م ره أي فم القاف واكسر ال ا  وافرت  اليراا واحبفر  مرا بعرر ذلرأ و 
مفعرر م ق ررى املبرر  ملررا   دسررم فادلرره وقرررااب البرراقني دلررى ب رراا الفعرر  للفادرر  واملرر   
مفعررر م بررره م صررر ب وق لررره حبفررر  شررراف أي حبفررر  قررراحبئ شررراف وأمرررا  فرررازاهتم فررراعم  
واإلفرا  فيره ظراهران مثر  م را يف م وم را ت م و ر ره حرام أو متييرز أي ذا  ر رم 

 أو شاع   رله أي طيبه

(1008) 

 َوِزْد أَتُْمروِن النُّوَن )َكـ(ـْهًفا َو )َعمه( ِخْفُفُه فـُتَِِحْت َخفِِْف َويف النهبإ اْلُعلَ 

دردرر أفريررري ا أتمررروين قرررأه ب رر  ني ابررن درامر دلررى ام رر  ويتررا  رر ن حبفرر  الفعرر  
ة و  ن ال قادة وحذف   ن ال قادة  ف  وحره وأ عم الباق ن  ر ن الرفر  يف  ر ن ال قادر

وملا أظ ر ابن درامر ال ر ن زام اإل عراا فرزام التشرردر يف قراايفره فل رذا ذكرره مر   فر  
-يف يفي  ال  ن ول    دق  ذلأ لزدر    ن م  بقاا املرج دلى يفشردرها وأما

يف امل فررعني فخفرر  ال  فيرر ن كاه وشررر ها عررريهم وكررذا يف  رر حبب -فتحررت أب اهبررا
ام عرراا وامدررراف  هررري ذلررأ والعررل  عررت  وقررر  رربو يف، ال بررأ )وفتحررت السررماا( 

 لس حبب ال بأ وليع برمز م ه قر  رح بصاحمج هذه القرااب يف البيت اآلة وه 

(1009) 

لَ   ِلُكوٍف َوُخْذ اَي أَتُْمُروِن َأرَاَدِن َوِإِِنِ َمعاً َمْع اَي ِعَباِدي َفَحصِِ

يت التلر  يف حمصل حام من فاد  لذ ايا هذه ال لما  حمصل هلا ف ر  الر
أ ر   ا إرزب -أحبا ين ا ب رر-فتح را احلرميران-أتمروين أدبرر-إ  ا ا وفتح ا أحبا 

-إين أمرررر -وق لررره وإين معرررا أحبا  -أو أحبا ين برإرررة-وحرررره وه لرررلف يف إ ررر ان
اي دبررا ي -فتح ررا احلرميرران وأبرر  دمرررو-إين ألرراف إن دصرريت-فتح ررا  فرر  وحررره

فبشرر دبرا ي -زب وال سرا   وفي را زا ررب واحرربأ    ا أب  دمرو وإ-الذدن أ رف ا
أثبت ررا الس  رر  وقفررا وو ررل وفتح ررا يف ال  رر  هررذا دلررى -الررذدن دسررتمع ن القرر م
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حبأي  رراحمج القصرريرب وأمررا  رراحمج التيسررري فعرررها يف اياا  اإلفررافة فل ررذا قررام 
)فبشرر ، ال اظم م  اي دبرا ي فرزا  حررف ال ررا وهر  اي ليميرز بي  مرا وقلرت يف ذلرأ 

أي ول رر  قرر م مررن  م رراف لررذي التيسررري وال رر  قررر يررل( ي زا ررر يف  ه م ررادبررا 
 ذلأ ويه  حي 

 سورة المؤمن
(1010) 

ُهْم ِبَكاٍف )َكـ(ـَفى ِزِد اَْلَْمَز )ثُـ(ـمهلَ   َوَيْدُعوَن َخاِطْب )ِإ( ْذ )لَـ(ـوى َهاُء ِمنـْ

ه إذ اخللف فيه يف الرييمج واخلطراب ظراهر وق لر-والذدن يفرد ن من  و ه-أحبا 
ل ج أي أدر  م ه دررم إىل اخلطراب فرأدر  درن إيرراا ال رلا دلرى الريرا بني يف 

ف تررمج يف مصرراح  -أشررر مرر  م قرر ب-وأمررا-مررا للهرراملني مررن إرريم وه شررفي -ق لرره
الشاا م ف  م  م عهلاا م  م عل اف ف   قرأ  ا يف مصحفه وال لا فيه كما يف 

فقرررااب اعمادررة -رم  درر  م وأنإين ألرراف أن دبرر-درررد ن م رره لطرراب وعيررمج وأمررا
برر او العطرر  وزا  ال  فيرر ن قبرر  الرر او يتررزب وأ رر   ا الرر او فصرراحب  أو أن لرررف أو 
وهرر  للعطرر  أد ررا إه أ رره لل  دررر بررني أمررردن والرر او لل مرر  بي  مررا وكررذلأ هرر  يف 
م اد  ال  فة بزاي ب يتزب وك  واحر مرن اممرردن خمر ف د رره ف يره اعمر  ظراهر 

در أن ك  واحر م  ما كان يف التحذدر ف ي  إذا ايتمعرا وق لره  رل هر  وويه ال  
ار   مر  وهرر  املصرل  واملقرريم وقرر  رربو شررحه يف املا رررب و صربه ه ررا دلرى أ رره  ين 
مفع   ز  كما يفق م ز  الرحباهم ق ما  احلني وجي ز أن د  ن حراه مرن اهلمرزب دلرى 

 دلررى القرررااب برره وجيرر ز أن د رر ن يفقررردر ذا  رر  أي اادررة مصررلحني للمعرر  مقيمررني
حاه من فاد  ز  م ه   در  به واحرا وإرا ه  لطاب ل   قاحبيا ف ر  كمرا يفقررا 

 يف الفرقان ولاطمج دستطيع ن دمل وا أدلم

(1011) 
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ـــاِقٍل  ــَع اْلَفَســاَد اْنِصــُب )ِإ(ََل )َعـ( ــَر َواْكِســَرْن َورَْف ُــْم َواْضــُمْم بَِيْظَه َوَســكِِْن ََل
 (ـلَ )َحـ

أي   ن ال او لل  فيني كما يفقرا ب يف لم يف للف كلمرة ده رر فقرام فرم 
كا واكسررر هررااه فيصررري ده ررر مررن أظ ررر ف رر  فعرر  متعررر فلررزا  صررمج الفسررا  م رره 
مفع لره وفادلره فررمري درير  إىل م  رى دليرره السرلا وقررااب البرراقني بفرت  اليراا واهلرراا 

مم بيه ررر أي هبررذا اللفرر  وال رر ن يف وحبفرر  الفسررا  دلررى أ رره فادرر  ده ررر فق لرره وافرر
واكسرن للتأكير وإىل داق  متعلو لام حمذوف أي وا صمج حبفر  الفسرا  م ريفا مرا 

 ذكر  إىل قاحبيا داق  حل

(1012) 

 فََأطهِلَع اْرَفْع َغرْيَ َحْفٍص َوقـَْلِب نـَْوِونُوا )ِمـ(ـْن )َحـ(ـِميٍد اْدِخُلوا )نـََفٌر ِصـ(ـلَ 

ى أبلغ وعل صمج م ه يف ي اب ال ي  و هريه ما يفة فاطل  علرف  دط  دل
فمن   ن قلمج فمت رب  فة له م ه حمر  -دلى ك  قلمج مت رب-يف   حبب دبع وأما

ال رررب ومررن أفرراف كرران مت رررب  ررفة لل ملررة والتقررردر دلررى قلررمج ملت رررب وقرررحب أبرر  
دلررر  دلرررى كررر  قلرررمج كررر  مت ررررب فحرررذفت كررر  الثا يرررة وقررررحب الزخمشرررري دلرررى قررررااب 

  دن دلى ك  ذي قلمج وه حاية إىل ش ا من ذلأ فراملع  يف القرراايفني أوفر  الت
مررن أن حتتررا  إىل حررذف وإرررا قرررحب أبرر  دلرر  كرر  الثا يررة لتقيررر العمرر ا يف أ ررحاب 
القلررر ب م ررره ظرررن أن ظررراهر اآلدرررة ه يففيرررر إه الطبررر  دلرررى الرررة القلرررمج وي ابررره أن 

ه شررررام  لقلرررر ب املت ررررربدن دمرررر ا كرررر  امل رررراف إىل القلررررمج للقلرررر ب وأ ررررحاهبا م رررر
فا   رر  العمرر ا دلررى ال لمتررني من امل رراف إىل امل رراف إىل كرر  كامل رراف إلي ررا 
 فس ا والرلي  دليه أن ما من قلمج ملت رب إه وهر   الر  يف هرذا اللفر  وذلرأ هر  
املقصرر   فررل فرررق بررني أن يفقرر م كرر  قلررمج مت رررب أو قلررمج كرر  مت رررب وحبوج أن ابررن 

شاهر لقرااب اإلفافة قام أب  دبير مع  دلى قلمج مت ررب  مسع   قرأها كذلأ ف  
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ودلررى قلررمج كرر  مت رررب دريعرران إىل معرر  واحررر وقررام الفررراا املعرر  يف يفقرررا القلررمج 
وأتلررره واحررر  عررت بعرره العرررب دقرر م دريرر  شررعره درر ا كرر  اعررة دردررر كرر  اعررة 

ف واملعرر  واحررر وق لرره عررري حفررص حيتمرر  أمررردن أحررريتا أن د رر ن دلررى حررذف حررر 
ال ررراا أي اي عررري حفررص كأ رره   ج القرراحب ني لررذلأ والثرراين أن د رر ن حرراه أي عررري 
قاحبيا حلفص أي إذا قرأ  لريريه فاحبف  وق له من إير أي هر  يف زدر  مرن إيرر دعر  

وجيررر ز أن دقررررحب رلرررذدن للت ررر دن مرررن  -يف زدررر  مرررن ح ررريم إيرررر-ا يفعررراىل كمرررا قرررام
والعلرم ب قرام ا للر ا أي ا للر ا رم فردر ن قاحبيا إير أي حمم   الطردقرة يف الثقرة 

 فر  ل أي ذو  ل دردر الذكاا دلى ما  بو يففسريه يف   حبب ام عاا وعريها وه  
 لربا ا لل ا ب ذكر ما دفع  فيه هؤها فقام

(1013) 

 ُعلَ َعَلى اْلَوْصِل َواْضُمْم َكْسَرُه يـََتذَكهُروَن )َكْهٌف مَساَ( َواْحَفْظ ُمضاَفَاَِتاَ الْ 

أي دلرررى و ررر  يتزيفررره وفرررم لرررااه امل سررر حبب في ررر ن فعررر  أمرررر مرررن  لررر  وقررررأ 
الباق ن بقط  اهلمزب وفتح را دلرى مرا  ربو يف  هرا ره وب سرر اخلراا في ر ن فعر  أمرر 
مرررن  لررر  فعلرررى اموم هررر  أمرررر هلرررم أي ا للررر ا اي رم فردررر ن ودلرررى الثررراين هررر  أمرررر 

ظراهران ب -قلريل مرا دترذكرون-للمل  ة ورم فرد ن مفع م به والرييمج واخلطراب يف
 ذكر اليااا 

(1014) 

 َذُروِن َواْدُعوِن َوِإِِنِ َثلثٌَة َلَعِليِِ َويف َمايل َوَأْمِرَي َمْع ِإَل

إين -فتح مرررا ابررررن كثرررري وحررررره-ا دررر ين أ ررررت مج-ذحبوين أقتررر  م  ررررى -دردرررر
ن واث ران مر-إين ألاف أن دبررم  در  م-ثلثة م اف  واحر من ق م فرد ن-ألاف

إين ألراف دلري م در ا -إين ألاف دلي م مثر  در ا امحرزاب-ق م مؤمن رم فرد ن
فتح را احلرميران وأبر  دمررو -لعل  أبلغ ام باب-فتح ن احلرميان وأب  دمرو-الت ا 
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كررذلأ إه ابررن ذكرر ان وأفرر   أمررري إىل ا -مررا  أ درر كم إىل ال  رراب-وابررن دررامر
إ  وم فر  هرذه ال لمرا  حبفر  أي هر  فتح ا  ف  وأب  دمرو وهذا مع  ق له مر  

ذحبوين وكررذا وكررذا أو  صررمج دلررى البرررم مررن م ررافاهتا يف البيررت السررابو وق لرره وإين 
ثلثرررة د بريررر  أن د ررر ن ثلثرررة م صررر ع دلرررى احلرررام وهررر  كمرررا  ررربو يفقردرررره يف  ررر حبب 
القصص وأ ث العر  ه را  وذكرره ه را عدتبراحب ال لمرا  واملفراظ وق لره لعلر  دلرى 

عطرر  ويف مررا  أي وايا اإلفررافة يف مررا  أد ررا وهرر  دطرر  دلررى حررذف حرررف ال
املعرررر  من مررررا يفقرررررا فيرررره كررررذلأ اياا  اإلفررررافة ف رررر  قردررررمج مررررن ق لرررره يفعرررراىل )إرررررا 

إىل أن قرررام ويف الرقررراب أي ويفررررف  أد رررا يف فرررأ الرقررراب ويف ، الصررررقا  للفقرررراا( 
أي مصررراحبا اإل فررراق يف  ررربي  ا يفعررراىل وم فررر  ق لررره مررر  إىل  صرررمج دلرررى احلرررام 

درر ا الت ررا   أثبت مررا  فرر  يف -وفي ررا ثررل  زوا ررر  درر ا الررتلق، للفرر  إىل وا أدلررم 
ال    وابن كثري يف احلالني  ايفبع ين أهركم  أثبت ا يف ال    أب  دمررو وقرال ن ويف 

ثل  يف الزوا ر  )اي ايفبع ين أهركم والتلق والت ا ، احلالني ابن كثري وقلت يف ذلأ 
  تل(

 سورة فصلت
(1015) 

ِْي ِللهْيِث ُأَخِْلَ   َوِإْسَكاُن ََنَْساٍت بِِه َكْسُرُه )َذ(كاَ َوقـَْوُل ُِمِيِل السِِ

الرر حع عإل رر ان مصرررحب حنررع حنسررا  قرريه  ررعر  ررعرا وا ررم الفادرر  حنررع 
ب سررر احلرراا والقرررااب عل سرررب ظرراهرب م ررا  عررت مايا وأمررا القرررااب عإل رر ان فإمررا 

 فة دلى فع  حن   عمج و    أو و   عملصررحب حنر  دررم وق لره خمففه م ه أو 
ه  هلررة فيرره دلررى قرررااب اإل رر ان م رره م رراف إىل املصرررحب -يف درر ا حنررع- رربحا ه

قرام أبر  دلر  قرام املفسررون يف حنسرا  قر لني أحرريتا الشرردرا  الررب  واآللرر أ ررا 
م  رررراحمج املشرررؤوما  دلررري م فتقرررردر ق لررره يف دررر ا حنرررع مسرررتمر يف دررر ا شرررؤا قرررا
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التيسرررري وحبوج للفاحب ررر  درررن أيب طررراهر درررن أ رررحابه درررن أيب احلررراحب  إمالرررة فتحرررة 
السني قام و  أقرأ بذلأ وأحسبه ويتا ف ذا مع  ق م ال اظم أج  أي يفر  ق م من 
 ق  ذلأ دن الليث وه  أب  احلاحب  حباوي ال سا   وإرا أفاف اإلمالة إىل السرني 

رب بعرررها ملررا يفقرررا مررن أ ره دلررزا مررن إمالررة كرر  وهر  ل لرر  يف التحقيررو أميلررت لل سر
ألرر  إمالررة اآللررر إذ دلررزا يف إمالررة الفتحررة إمالررة فتحررة احلرررف الررذي قبل ررا وإذا كرران  
كذلأ في  ز اهقتصراحب دلرى ذكرر أحرريتا لرهلتره دلرى املر  وقرر ذكرر  يف شررح 

 ق له وحباا يفراا فاز ويف إمالة حبأج يف   حبب ام عاا

(1016) 

َقلَ َوََنُْشُر  ِه َوَأْعَداُء )ُخـ(ـْذ َواْْلَْمُع )َعمه َعـ(ـَقنـْ  اَيٌء ُضمه َمْع فـَْتِح َضمِِ

أي ذوايا وأدررراا علرفرر  م رره مفعرر م مررا   دسررم فادلرره وهرر  حيشررر ب ررم اليرراا 
وفت  الشني وأما  ف  وحرره فقررأ بفرت  ال ر ن وفرم الشرني أي حنشرر حنرن أدرراا ا 

فقررريا عإلفرررا  -ومررا يررر  مررن  رررا  مررن أكمام ررا-عل صررمج م رره مفعرر م برره وأمررا
قررام اعرر هري العق قرر  ال ثيررمج العهرريم املترررال  الرمرر  ، وععمرر  ووي  مررا ظرراهر 

( ودرررروي بطرررن  )ب رررا بطرررن عبرررت ذي حقررراف، وقرررام عرررريه يف قررر م امرررريا القررريع 
أي حبمر  م عقرر  الر  بع ره يف بعره وقرام ابرن  ريرب ، حق  ذي قفراف دق قر  

امو دة ما دهم وايفس  و صبه ال اظم دلى احلرام أي درم اعمير  مشرب ا العق ق  من 
دقررررر قل يف ال ثررررررب واهيتمررررراع والعهمرررررة والسرررررعة مرررررلف امفررررررا  ب ذكرررررر ال لمرررررة 

 املختل  يف اع ا فقام

(1017) 

لَ   َلدى ََثََراٍت ُثُه اَيُشرََكاِئَى الْـُمَضاُف َواَي َريبِِ بِِه اخْلُْلُف )بُـ(ـجِِ

 راف يف هررذه السر حبب مررن اليررااا  اي شرركا   واي حبيب فقصررر لفرر  اي يف أي امل
ولرر ن حبيعررت إىل -قررال ا فتح ررا ابررن كثررري وحررره-أدررن شررركا  -امل فررعني فررروحبب أحبا 
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فتح ا  ف  وأب  دمرو ب قام به أي بياحبيب اخلل  دن قرال ن يف فتحره وهرذا   -حبيب
وقرررررام يف عرررررري التيسرررررري  درررررذكر يف اياا  اإلفرررررافة من  ررررراحمج التيسرررررري ذكرررررر ه رررررا

 عل ي ني أقرأ ب ا فاحبأ بن أإر

 سورة الشورى والزخرف والدخان
(1018) 

ـــْع )َكـ(ــــماَ  ـــَم اْرَف ـــوَن َغـــرْيُ )ِصـــَحاٍب( يـَْعَل ـــْتِح اَْلَـــاِء )َد(اَن َويـَْفَعُل َويُـــوحى بَِف
 )ا(ْعَتلَ 

  ملا ومن فت  احلاا ب  الفع-دردر كذلأ د ح  إليأ وإىل الذدن من قبلأ ا
  دسم فادله وحبف  ا م ا يفعاىل دلى اهبتراا أو بفع  م مر كما يفقرا يف )دسرب  

يف   حبب ال  حب ومع   ان ا قرا  وأطراع وقير  دقرام  ان الرير  إذا درز ، )حبيام( -له(
وعخلطرراب ظرراهر ويفقررردر الرر هم -دقبرر  الت بررة دررن دبررا ه-ودفعلرر ن علرييررمج من قبلرره

، ب فحررذف امل رراف مررن املبترررأ واخلرررب للعلررم هبمررا وعيررمج دفعلرر ن قرررااب عررري  ررحا
وه لرلف يف  -ودعلرم الرذدن جيرا ل ن-وأما دعلم املختل  يف حبفر  ميمره و صربه ف ر 

وأما املختلر  فيره -ودعلم-دقب  الت بة ودعف -م ه دط  دلى-حبف  ودعلم ما يففعل ن
 ررذا قررام فرفعرره دلررى اه ررت  اف والررذي بعررره فادرر  أو مفعرر م ف ررذه قرررااب ظرراهرب فل

في ررا كمررا ادررتل وقرررااب ال صررمج مشرر لة أيرر   مررا حتمرر  دليرره مررا قالرره أبرر  دبيررر قررام 
وكرررذلأ  قرلهرررا عل صرررمج دلرررى الصررررف كررراليت يف رم دمرررران )وملرررا دعلرررم ا الرررذدن 

قلرررت معررر  الصررررف أن املعررر  كررران دلرررى ي رررة ، ياهرررروا مررر  م ودعلرررم الصرررابردن( 
ف ويفقرررردره أن دقرررام كررران العطرررر  فصررررف إىل عريهرررا فتريرررري اإلدرررراب ميررر  الصرررر 

يف اآلدتني ل  قصر مر  العط  وقر قريا به في ما شاذا ل ن -ودعلم-دقت   يزا
قصر مع  رلر فتعني له ال صمج وه  مع  اهيتماع أي دعلم اجملاهرردن والصرابردن 
معا أي دق  اممران مق   أحرريتا عآللرر ومرر  العطر  ه دتعرني لره هرذا املعر  بر  
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لرره وحيتمرر  اهفرر اق يف ال يرر   كق لررأ يرراا زدررر ودمرررو حيتمرر  أ مررا يررااا معررا حيتم
وحيتمر  يفقرررا كرر  م  مررا دلررى اآللررر وإذا ذكرر بلفرر  املفعرر م معرره كرران وقرر ع الفعرر  
م  مرا معرا يف حالررة واحررب ف رذا ال صررمج يف ق لره ودعلرم أفررا  اهيتمراع فل رذا أارر  

 صرمج إبفرماحب -ودعلم الصرابردن-ي ادلى ال صمج يف ردة رم دمران قام الزخمشري ف
قلررت والعبرراحبب دررن ، أن والرر او  عرر  اعمرر  كق لررأ ه أتكرر  السررمأ ويفشرررب اللررنب 

هذا علصررف هر  يفعبرري ال ر فيني ومثلره ه دسرع  شر ا ود ريو د رأ أي ه جيتمر  
اممران ول  حبفعت ال او للعط  يفريري املع  ف ذا اعمر  معر  مقصر   وفر  ال صرمج 

أي دق  إهلك م والعلم -ودعلم الذدن جيا ل ن يف راييف ا-ف ذا ال صمج يف ليل دليه 
ودعلررم -وادر ا  ال حرراأ دلرى أيب دبيرر يف يفسر دته بررني اآلدترني وقرام، معرا مق  رني 

ي اب ملا فيه ال ف  فاموىل به ال صرمج وهرذا وهرم لريع هر   ر اب لل فر  -الصابردن
وقرررام ،  ررراعت قررررااب احلسرررن ععرررزا برر  املعررر  دلرررى مرررا ذكرررر ه ولررر  كررران يررر اع ملرررا 

الزيا  ال صمج دلى إفماحب أن من قبل ا يزاا يفق م ما يفص   أ ر   مثلره وأكرمرأ 
دلرررى معررر  وأن أكرمرررأ وإن شررر ت وأكرمرررأ علرفررر  دلرررى معررر  وأ  أكرمرررأ وجيررر ز 

قلررت ال صررمج يف هررذا املثررام دلررى مررا قرررحب ه مررن معرر  اعمعيررة أي ، وأكرمررأ يزمررا 
ال صمج دفير هرذا املعر   صرا والرفر  حيتملره دلرى أن يف ر ن الر او أ  عه م رما لأ ف

وقام الزخمشري ما قاله الزيا  فيه  هر ملا أوحب ه  ريب ده ، للحام وحيتم  اه ت  اف 
يف كتابه قام وادلم أن ال صمج علفاا وال او يف ق له إن أتيف  ريفأ وأدطيرأ فرعي  

 ررذا جيرر ز ولرريع لررر لل ررلا وه ف، وأحلررو عحل رراز فأ رر حيا ، وهرر  حنرر  مررن ق لرره 
وي ه إه أ ه يف اعزاا  احب أق ج قليل م ه ليع ب ايمج أن دفع  إه أن د  ن من 
اموم فع  فلما فاحبع الذي ه د يبه كاه تف اا وحن ه أيازوا فيه هذا دلى فرعفه 
قررام وه جيرر ز أن حتمرر  القرررااب املستفي ررة دلررى ويرره فررعي  لرريع لررر ال ررلا وه 

ول  كا ت مرن هرذا البراب ملرا أللرى  ريب ده م  را كتابره وقرر ذكرر  ها رهرا مرن وي ه 
قلرررت ال صرررمج علررر او يف هرررذا املعررر  لررريع ب رررعي  بررر  هررر  قررر ج ، اآلاي  املشررر لة 
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برلي  اإلاراع دلرى  صرمج مرا يف رم دمرران وأمرا علفراا ف رعي  من الفراا ه يففيرر 
من قرأ يف رلر البقرب حيا ب م به  ما يففيره ال او من مع  اعمعية فل ذا كا ت قرااب

عل صمج شاذب وقرر أ شرر امدشرى يف بيترني  صرمج مرا دطر  علر او هلرذا -ا فيريفر
مررر  أ ررره ه ، ويفررررفن م ررره الصررراحلا (  )ومرررن دريررر ب درررن أهلررره ه درررزم دررررج، املعررر  

فروحبب إىل ال صرمج فرالرف  كران مم  را لره فمرا دررم إىل ال صرمج إه إلحبا ب هرذا املعر  
ال صمج عل او هلذا املع  كما دق  يف العط  دلى ي اب الشرض دق  أد ا يف وهذا 

العطررر  دلرررى فعررر  الشررررض حنررر  إن أتيفررر  ويفعطيررر  أكرمرررأ قرررام أبررر  دلررر  في صرررمج 
قلت مرا ه أن جيتمعا مق  ني ، يفعطي  ويفقردره إن د ن إيفيان م أ وإدطاا أكرمأ 
ل ان اعزا دفير هذا املع  فقر  ول  أحبا  مر  وق ع اممردن معرفا دن  فة اعمعية

إن دشرررإ دسررر ن -ايف رررحت وا احلمرررر قررررااب ال صرررمج دلرررى هرررذا املعررر  مرررن العطررر 
فتق  السفن أو إن دشأ دعص  الرد  فيريرق ا ودر   ق مرا بطردرو العفر  در  م -الرد 

فرإن قلرت كيرر  د قر  العفرر  دلرى الشرررض ، وحيرذحب رلرردن بعلم ررم مرا هلررم مرن حميررر 
خمررر  اهمت رران وهلررذا قيررره بق لرره دررن كثررري ولرر  كرران معلقررا دلررى وهررذا ال ررلا لرراحب  

قلررت إرررا ، ولرر  شرراا ا عمع ررم دلررى اهلرررج -املشرري ة مطلررو العفرر  دررن ال رر  حنرر 
دلقه دلى الشرض ليتبني أ ه إرا دفع  ذلأ  شي ته وإحبا يفه ه عه تحقاق دليه وأما 

حيز الشررض وإن يعل راه مفعر ه ودعلم فإن يعل ا الذدن بعره فادل      ل له يف 
أي  بقي م دلى ال فرر وه دسر   -فاملع  دعلمه واقعا حن  إه ل علم من دتب  الر  م

وهلررذا لإلشرر ام قررام ابررن القشررريي حبإ مررا ا يف يففسررريه  -حررأ دؤيفرر ا-هلررم اإلميرران
ودع  معط ف دلى اجملزوا من حيث اللف  ه مرن حيرث املعر  قرام وقرريا ودعفر  

قلررت في ررر ن مسررتأ فا ودعلرررم دطرر  دليررره إن كرران مرف درررا و هررريه يف هرررذه ،  علرفرر 
-وميحرر  ا الباطرر  وحيررو-فررإن دشررأ ا خيررتم دلررى قلبررأ ب ا ررتأ   فقررام-السرر حب
وبع رر م يعرر  ميرر  مزومررا دطفررا دلررى خيررتم وا ررترم ع رره كتررمج يف املصررح  -احلررو

- ب ا دلرى مرن دشرااودتر-بريري واو في  ن اه ت  اف بق له وحيرو كق لره يف بررااب
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وجيرر ز أن يف رر ن قرررااب القررراا ودعرر  بريررري واو ملعرر  املبرراحب املسررتأ   وحررذف الرر او 
ليع لل زا ب  للتخفي  كما حتذف امل  والياا لذلأ فاعمي  حررف دلرة والر او 
أثقل رررا فاحلرررذف هلرررا أقررريع وأوىل قرررام الفرررراا كررر  ايا أو واو يفسررر  ان ومرررا قبررر  اليررراا 

لرررر او م ررررم ا فررررإن العرررررب حتررررذف ا و رررر يا عل ررررمة مررررن الرررر او م سرررر حب ومررررا قبرررر  ا
وعل سرب من الياا قام أب  دل  حذفت امل  كما حرذفت اليراا وإن كران حرذف م 
هلا أق  م ه يف اليراا ه رتحقاق م هلرا وذلرأ يف حنر  قر هلم أ راب ال راأ ي رر ولر يفر 

 قر  للقافيرة كمرا ما أه  م ة دليه وق هلم حا  ا وحبهن ابرن املعلرى فحرذف ا يف ال
دررر ا يفة ومرررا ك رررا -حرررذفت اليررراا وقرررر حرررذف ا مرررن   درررأ وه أ حب قلرررت ويف القرررررن

وإذا كرران اممررر كررذلأ فحررذف الرر او مررن دعفرر  أوىل م ررا أثقرر  وليشرراك  مررا - بريرر 
كمرررا يفة وكمرررا حبووا - ل رررل وقررر احبدرا-قبلررره مرررن اجملرررزوا ف ررر  كمرررا قرررال ا يف  ررررف

ا   مي ررررن  رررر حبب اعررررزا يف مرررريم ودعلررررم حركررررت حبيعررررن مررررأزوحبا  عررررري مررررأي حبا  وملرررر
عحلركا  الثل  وذكرر الزخمشرري لقررااب ال صرمج وي را رلرر فقرام هر  دطر  دلرى 
يفعليررر  حمرررذوف يفقرررردره لي رررتقم مررر  م ودعلرررم الرررذدن جيرررا ل ن وحنررر ه يف العطررر  دلرررى 

-وق لرره-ول  علرره ردررة لل رراأ-التعليرر  افررذوف عررري دزدررز يف القررررن م رره ق لرره يفعرراىل
-قلرت ومثلرره-ولت ررزج كر   فسر   ررا كسربت -ا السرم ا  وامحب  عحلرو وللرو

وكذلأ  رج إبراهيم مل    السم ا  وامحب  ولي  ن ولت رذحب أا القررج ول رن كر  
وقرام ابرن ، هذه امل اف  ذكر في ا حرف التعلي  بعر ال او و  دذكر يف ودعلم الذدن 

ف رررذا دقررر ي قررررااب ال صرررمج  القشرررريي يف يففسرررريه يف بعررره املصررراح  ولررريعلم علرررلا
 ودؤدر ال يه الذي ذهمج إليه الزخمشري

(1019) 

 ِبَا َكَسَبْت اَل فَاَء )َعمه( َكِبرَي يف َكَباِئَر ِفيها ُثُه يف النهْجِم )َشـ(ـْمَللَ 

 رررقطت الفرررراا مررررن في ررررا يف املصرررح  املرررررين والشررررام  وثبتررررت يف مصرررراح  
ا أ راب م مرن مصريبة معر  الشررض وهر  العراق وويه  ل هلا يف رمني مرا يف ق لره ومر
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 ع  الذي وإذا يف من الذي مع  الشرض يراز  لر م الفراا يف حيرزه ويراز حرذف ا 
وأما كبا ر اإلب ععم  فهاهر وقرااب اإلفرا  يفقرا هلا  ها ر ف ر  يف اللفر  إفررا  دررا  

ا بررذكر برره اعمرر  م رره لل رر ع والترراحب أبرر  دبيررر اعمرر  فررإن اآل حب الرريت يفرر ايفر  كل رر
 ال با ر    سم  لش ا م  ا علت حير ومع  هل  أ رع

(1020) 

ُتْم ِبَكْسٍر )َشـ(ـَذا اْلُعلَ   َويـُْرِسَل فَاْرَفْع َمْع فـَُيوِحي ُمَسكِِناً )َأ(ََتاَن َوَأْن ُكنـْ

أي فراحبف  الفعلررني أه أن فيرر ح  ملررا كرران ه يفه رر فيرره دلمررة الرفرر  أحلررو ذلررأ 
مررن فادرر  احبفرر  أي احبفعرره مسرر  ا لرره ف رر  مثرر  ق لرره   رربا  ق لرره مسرر  ا وهرر  حررام 

كلمايفرره ب سررر ملررا كرران املعلرر ا مررن ال صررمج أن دلمترره الفررت  بررني ه ررا  أن دلمترره 
ال سر وحبف  در   دلى يفقردر أو ه  در   وال صمج إبفماحب أن في  ن دطفا دلرى 
ا وحيا دط  مصرحب دلى مثله من ي رة املعر  وق لره فير ح  دطر  دلرى در ر  حبفعر

ولريع في را مرن اير  اإلفرافة شر ا وإررا -و صبا وا ت ى اخلرلف يف حرروف دسرو
أثبت ررا يف ال  رر   فرر  وأبرر  دمرررو ويف -ومررن راييفرره اعرر احب-في ررا زا رررب واحرررب وهرر 

احلررالني ابررن كثررري ب متررم البيررت بررذكر حرررف مررن  رر حبب الزلرررف وهرر  )أن ك ررتم ق مررا 
هر دلرى التعلير  أي من ك رتم وال سرر يفقرأ أن علفت  وال سر فالفت  ظا، مسرفني( 

دلررى لفرر  الشرررض قررام الزخمشررري هرر  مررن الشرررض الررذي دصرررحب دررن املسررترم بصررحة 
اممر املتحقو لثب يفه كما دق م اميري إن ك ت دملت ف ف  حقر  وهر  درا  برذلأ 
ول  رررره خييررررر  يف كلمررررره أن يففردطررررأ يف اخلررررررو  درررررن احلرررررو فعرررر  مرررررن لررررره شرررررأ يف 

 ررت  اه لرره قررام الفررراا يفقرر م أ رربأ أن حرررمت  يفردررر إذ اه ررتحقاق مرر  وفرر حه ا
، حرررمت  ويف سررر إذا أحب   إن حترررم  ومثلرره )وه جيرررم  م شرر آن قرر ا أن  ررروكم( 

ب سررررر أن وبفررررت  ومثلرررره )فلعلررررأ علرررر   فسررررأ دلررررى ر حبهررررم إن   دؤم رررر ا(و)أن   
أ شروين )أجنرزع و ، (  والعرب يف شر ق م الفرز ق )أ زع أن أذ  قبيبة يز ، دؤم  ا( 

ويف ك  واحر من البيتني ما يف  احبه من ال سرر والفرت  ، (  أن عن اخللين امل  ع
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وقرر م ال رراظم وإن ك ررتم مبترررأ وشررذا العررل لررربه وب سررر يف م فرر  احلررام مررن املبترررأ 
 وإن كان م    وإن كان م افا إىل مثله ف   اخلرب

(1021) 

 ْه( ِعَباُد ِبَرْفِع الدهاِل يف ِعْنَد )غَـ(ـْلَغلَ َويـَْنَشأُ يف ِضمٍِ َوثِْقٍل )ِصحاَبُ 

أي فرررم اليررراا وشرررر  الشرررني ودلرررزا مرررن ذلرررأ فرررت  ال ررر ن ومعررر  د شرررأ علفرررت  
ود ررر -دبررا  الرررإن-والتخفيرر  دررريب ود شررأ دررريب كليتررا ظرراهر ولفرر  علقررراايفني يف

الررام دقررأ و ص دلرى حركرة الررام من اللفر  ه د رىب د  را أي دبرا  مرفر ع -الرإن
يف م ف  د ر والتعبري درن املل  رة ع رم دبرا  الررإن ظراهر وأمرا دبراحبب د رر فأشراحب 

ب  دبا  -إىل شرف م زلت م وقر ياا يف القررن التعبري د  م ب   واحر من اللفهني
-ومررن د ررره ه دسررت ربون دررن دبا يفرره-م رمرر ن إن الررذدن د ررر حببررأ ه دسررت ربون

يف ال با  إذا يلله وقر علريلته أ  واملع  أن دبا  يلر   وعلري  من ق هلم يفريلري  املاا
مع اه مع  د ر ف ان له كاملاا للش ر ه بر للش ر م ه ف ذا  فة العب  درة ه برر 

 م  ا ل   خمل ق وإن ايفص  إبطلق ما دشعر برف  امل زلة كلف  د ر وما أشب  ا

(1022) 

 )َأ(ِميناً َوِفيِه اْلَمدُّ ِِبخْلُْلِف )بَـ(ـلهلَ  َوَسكِِْن َوِزْد ََهْزاً َكَواٍو َأُؤْشِهدوا

أشرر روا -أشرر روا مفعرر م و رر ن دعرر   رر ن الشررني املفت حررة مررن ق لرره يفعرراىل
وز  بعررر يتررزب اه ررتف اا يتررزب مسرر لة كررال او أي يتررزب م ررم مة مسرر لة بررني -للق ررم

في رررر ن أ ررررله أشرررر روا أي ح ررررروا ب  للررررت دليرررره يتررررزب -أل برررر  م-بررررني كمررررا دقرررررأ
)ما أش رهتم للو السم ا  -ه تف اا اليت  ع  اإل  احب ف   من مع  ق له يفعاىلا

اآلدة ودن قال ن للف يف املر بني هرايفني اهلمرزيفني وهر  ميرر برل لرلف -وامحب (
بني اهلمزيفني من كلمة مطلقا ومع  بل  قل  وقرااب الباقني مرن شر روا  عر  ح رروا 

ويف معررر  هرررذه اآلدرررة ق لررره  ررربحا ه يف  ررر حبب ب  للرررت دلرررى الفعررر  يترررزب اإل  ررراحب 
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 )أا للق ا املل  ة إ   وهم شاهرون(، والصافا  م  را دلي م 

(1023) 

ِه َوََتْرِيِكِه ِِبلضهمِِ )َذ(كهَر )َأ(نـَْبلَ   َوُقْل قَاَل )َعـ(ـْن )ُكـ(ـْفٍؤ َوَسْقفاً ِبَضمِِ

رب أي قرررام دلرررى اخلررر-قرررام-قررررأه حفرررص وابرررن درررامر-قررر  أو لررر  ي رررت م-دعررر 
ال ررذدر وقرررااب البرراقني دلررى ح ادررة مررا أمررر برره ال ررذدر أي قل ررا لرره إذ ذا  قرر  هلررم هررذا  
كلا ويفقردر البيت وقر  دقررأ ب قرام و رقفا ب رمه أي ب رم السرني وحتردرأ القراف 
اعررا قررام أبرر  دلرر   ررق  ارر   ررق  كرررهن وحبهررن قررام و ررق  واحررر درررم دلررى 

أن ل   بيرت  رقفا قرام أبر  دبيرر و   رر -ملبي هت-اعم  أه يفرج أ ه قر دلم بق له
قلررت وأاعرر ا ، مثررام فعرر   مرر  دلررى فعرر  عررري حرررفني  ررق  و ررق  وحبهررن وحبهررن 

)ويعل را السرماا  رقفا ، دلى إفرا  اليت يف ال ح  )فخر دلي م السرق  مرن فر ق م( 
وق لررره ذكرررر أ ررربل أي  بررريل أي ذكرررر هرررذا اللفررر  يف حرررام  بلررره أو ذكرررر ، حمف ظرررا( 
 يل أي أف مه أ ه أحر احلرفني اجملم دني دلى هذا ال زنشخصا  ب

(1024) 

 َو)ُحـ(ـْكُم )ِصَحـ(ـاٍب َقْصُر ََهَْزِة َجاَءاَن َوَأْسِورًَة َسكِِْن َوِِبْلَقْصِر ُعدِِالَ 

احلرراا مررن وح ررم حبمررز أيب دمرررو وقررر  رربو ا تشرر اله والت بيرره دليرره يف م افرر  
دلى أن اعا   واحر وه  الذي دشرى درن  فقرااب القصر-حأ إذا ياا  قام-دردر

-ذكر الرإن دز وي  وقرااب املر دلى أن اعا   اث ان ه  وقرد ه وهر  القا ر  لقرد ره
اآلدة وأ  حبب ا    احب كأجرب يف ا  جاحب وأ اوحبب ا  اعم  -اي ليت بي  وبي أ

ف رر  -حيلرر ن في ررا مررن أ رراوحب -وأارر  أ رراوحب وهرر  لريررة يف السرر حب وهرر  م افررو لق لرره
 عهلاا وبريري اهلاا واحر وا أدلم

(1025) 

َويف َســــَلفاً َضــــمًّا )َشـ(ـــــرِيٍف َوَصــــاُدُه َيُصــــدُّوَن َكْســــُر الضهــــمِِ )ِفـ(ـــــى )َحـ(ـــــقِِ 
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 )نَـ(ـْهَشلَ 

أي فما قاحبيا شرد  دردر فم الس ن واللا قال ا ه  ا   لي  كرع  يف 
يف ارر  لررا ا وكليتررا  عرر  ارر  حبعيرر  وبفررت  السررني والررلا ارر   ررال  كخرررا 

واحر وقام أب  دل   ل  ا   ل  مث  أ ر وأ ر ووثرن ووثرن و رل  ا رم مرن 
أ اا اعم  كخرا وطلرمج وحررأ وكرذلأ املثر  دررا  بره اعمر  فمرن ب دطر  دلرى 

والتاحب أب  دبير قرااب الفرت  وقرام هر  الريت ه -ف عل اهم  لفا مثل- ل  يف ق له
من اآل حب الررريت  قلت رررا الفق ررراا إلي رررا إررررا بقفرررا في رررا كل رررا  يف رررا  العامرررة يفعررررف عريهرررا

السرررل  كرررذلأ ذكررررهم معرررا  ودبررررأ و  دسرررم  ر شررر ا م  رررا السرررل  وق لررره و رررا  
دصرررون قررام الشرريا اهلرراا يف و ررا ه إفررماحب دلررى شررربطة التفسررري قلررت د رر ن ق لرره 

 ن دلرى دصرون بره من ال مري كما يفق م فرب زدرا ومرحب  به زدر وجي ز أن د ر
ومررن وحباا -التقرررو وللتررألري أي ودصرررون  ررا ه كمررا قيرر  حنرر  ذلررأ يف ق لرره يفعرراىل

دلرى قررااب مرن حبفر  دعقر ب أن التقرردر ودعقر ب مرن وحباا إ رحاق -إ حاق دعقر ب
وق لرره كسررر إمررا مبترررأ  ن أو برررم اشررتمام والعا ررر دلررى دصرررون حمررذوف أي كسررر 

مفتحرررة هلرررم -مقررراا ال رررمري حنررر ال رررم م ررره أو كسرررر فرررمه دلرررى قيررراا املررر  والرررلا 
امبررر اب أي أب اهبرررا وقرررر  ررربو معررر  يف حرررو  شرررل يف  ررر حبب ال سررراا وكسرررر الصرررا  
وفم ا يف دصرون ه ا لريتان مث  اخللف يف كاف دع ف ن وحباا دعرشر ن وهر  مرن 
الصرررردر الرررذي هررر  اعلبرررة والصرررياح وال ررر ي  وقيررر  ال رررم مرررن الصررررو  الرررذي هررر  

 ت من هذا ل ان إذا ق مأ د ه دصررون و  د رن م ره اإلدرا  قام أب  دل  ل  كا
وي ابه أن املع  من أير  هرذا املثر   رروا درن احلرو وأدرفر ا د ره وقررأ  مرن ابرن 
ماهر يف معاين القررن دصرون م ه ود ه   اا وقام الفراا العرب يفق م دصرر ودصرر 

 مث  دشر ودشر ود م ود م لريتان

(1026) 



 -777- 

 نِياً َوُقْل أَِلفاً ِلْلُكلِِ ََثلِثاً اْبِدالَ َءآَِلٌة ُكوٍف حُيَقُِِق َثَ 

في ا ثل  يتزا  ث تان مفت حتان والثالثة  اك ة فأا  -دردر رهلت ا لري أا ه 
دلى إبراهلا ألفا لسر   ا وفرت  مرا قبل را والتلر  يف الثا يرة فحقق را ال  فير ن دلرى 

-ى أ ر هلم يف قرراابأ ل م يف عب اهلمزيفني مرن كلمرة و ر ل ا البراق ن برني برني دلر
وأثبت را ه را وال رلا يف التحقيرو والتسر ي  -رم رتم-وحفص دسقن اموىل مرن-رم تم

يف ام ررر م وق لررره -ارم رررتم-واإلبررررام ودررررا املرررر برررني اهلمرررزيفني كمرررا  ررربو يف مسررر لة
ارهلررة مبترررأ وكرر ف لررربه أي قرررااب كرر ف ب بي  ررا بق لرره حيقررو   يررا أي  ين حروفرره 

مي ن ايفزان البيت بقرااب رهلة دلى لف  التس ي  وهذا مما ا ترم وإرا قام ذلأ م ه 
برره دلررى أن اهلمررزب املسرر لة بر ررة افققررة وجيرر ز أن د رر ن كرر ف مبترررأ   يررا ومررا بعررره 
لرررربه واعملرررة لررررب اموم وق لررره ألفرررا  ين مفعررر   أبررررم واملفعررر م اموم هررر  مرفررر ع 

مررن ذلررأ ال ررمري دلررى قرر م مررن  أبرررم العا ررر دلررى ارهلررة و لثررا  صررمج دلررى التمييررز
أياز يفقرو التمييز دلى داملة أي أبرم هذا اللف   لثا أي  لث حروفه أبررم ألفرا 
في رر ن يفقررردر هررذا الرر هم أبرررم  لثررا ألفررا كمررا لرر  قلررت حبدررر كسررى حبأ ررا قل سرر ب ولرر  
قام  لثه أبره ل ان أظ ر وو ر  يترزب القطر  يرا ز لل رروحبب ويف دبراحبب ال راظم  قر  

أول رررأ -عررررووا-يترررزب أبرررم إىل الت ررر دن فا  رررم واحنررذف اهلمرررزب كمرررا دقرررأ وحب  حركررة
 وقر  بو شرح مث  هذا البيت يف عب اهلمزيفني من كلمة-مأواهم

(1027) 

 َويف َتْشَتِهيِه َتْشَتِهي )َحقُّ ُصْحَبٍة( َويف تـُْرَجُعوَن اْلغَْيُب )َشـ(ـاَيَع )ُد(ْخُللَ 

ال لمررة ف تبررت اهلرراا يف مصرراح  املرد ررة  التلرر  املصرراح  ام مررة يف هررذه
والشاا وحذفت من عريها وويه القراايفني ظاهر من اعملرة  رلة مرا وحرذف العا رر 

-ود ررره دلررم السررادة وإليرره يفريعرر ن-مررن الصررلة إىل امل  رر م يررا ز والرييررمج يف ق لرره
واخلطرراب دلررى اهلتفررا  والترراحب أبرر  دبيررر -فررذحبهم خي فرر ا-شرراد   للررل قبلرره وهرر 



 -778- 

 الرييمج

(1028) 

َويف ِقيَلُه اْكِسْر َواْكِسِر الضهمه بـَْعُد )ِفـ(ـي )نَـ(ـِصرٍي َوَخاِطْب تـَْعَلُمـوَن )َكـ(ــَما 
 )ا(ْْنَلَ 

اكسررررر الررررلا وهرررر   رررر   -قيلرررره-ه ررررذا وقرررر  يف الروادررررة يف ايرررر  ال سررررا ويف
والصررر اب دلرررى مرررا م رررره يف لطبتررره أن يف ررر ن الفررره م رررا حركرررة إدرررراب ب قرررام 

دع  يف اهلاا وهذا دلى عبه م ره حركرة ب راا وإررا قرام يف الثا يرة اكسرر  واكسر ال م
ال رررم وقرررام يف اموىل اكسرررر و  دقررر  اكسرررر الفرررت  من الفرررت  فرررر ال سرررر ف فرررى 
اإلطرلق وال ررم لرريع فرررا لل سررر فاحتررا  إىل بيرران القرررااب املرررج وق لرره بعررر أي 

ا  ررا يف حبهررن  صررري أي يف بعررر ذلررأ ال سررر وق لرره يف  صررري يف م فرر  احلررام أي ك
-الة ق ا د تصررون لت ييره القرراايفني ف يره اعرر العطر  دلرى لفر  السرادة يف ق لره

إن -أي ودلررم قيلرره وقيرر  الرر او يف وقيلرره للقسررم وي ابرره-قيلرره-و-ود ررره دلررم السررادة
وأمرررا ال صرررمج فعطررر  دلرررى م فررر  السرررادة فإ ررره يف م فررر   صرررمج أي دعلرررم -هرررؤها

وقير  هر   صرمج دلرى املصررحب - ررهم وجنر اهم-ط  دلرىالسادة ودعلم قيله وقي  د
، أي وقرررام قيلررره أي شررر ا شررر  اه والقيررر  والقررر م واحرررر وم ررره قررر م كعرررمج برررن زهرررري 

ذكرررر الرررر ي ني ، إ ررررأ اي ابرررن أيب  رررلمى ملقترررر م(  )دسرررعى ال شررراب ي ابت ررررا وقررريل م
املررريدن املفررن والفررراا وذكررر هررذه امويرره الثلثررة أبرر  دلرر  و رربقه إلي ررا الزيررا  
والترراحب العطرر  دلررى م فرر  السررادة و رررق من اعررر دطرر  دلررى لفه ررا فيتحررر 
معر  القررراايفني وذكررر ال حرراأ وي ررني رلرردن أن د رر ن دطفررا دلررى مفعرر م حمررذوف 
أي وحب ررل ا د تبرر ن ذلررأ وقيلرره أو وهررم دعلمرر ن احلررو وقيلرره والترراحب أبرر  دبيررر قرررااب 

أا حيسرب ن أ  ه -التفسرريال صمج قام ل ثرب من قرأ هبا ولصرحة مع اهرا إررا هر  يف 
وقام ال حاأ القرااب البي ة عل صمج مرن -قيله اي حبب-و سم - سم   رهم وجن اهم
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ي تني إحرايتا أن املعط ف دلى امل ص ب حيسن أن دفرق بي  مرا وإن يفبادرر ذلرأ 
ه فصررام العامرر  واملعمرر م فيرره مرر  امل صرر ب وذلررأ يف املخفرر   إذا فرقررت بي  مررا 

ج أن أه  التأود  دفسرون اآلدة دلى مع  ال صرمج قرام واهلراا يف قبي  واع ة املر 
قلررت وإذا كرران ، قيلرره يفعرر   إىل ال ررت حممررر أو إىل ديسررى بررن مرررو دلي مررا السررلا 

افرذوف أي إه -وهم دعلمر ن-املع  دص  دلى دط  وقيله امل ص ب دلى مفع م
القراايفني دط  دلى  من ش ر عحلو وهم دعلم  ه ودعلم ن قيله في  ز أن دقام إن

عحلررو ال صررمج دلررى امل فرر  واعررر دلررى اللفرر  والررذي شرر ر عحلررو ذكررر يف التفسررري 
أ رررم املل  رررة واملسررري  ودزدرررر دلررري م السرررلا وقرررام الزخمشرررري بعرررر ح ادتررره لل يررر ه 
الثلثررة املتقرمررة والررذي قررال ه لرريع بقرر ي يف املعرر  مرر  وقرر ع الفصرر  بررني املعطرر ف 

حيسررن اد افررا ومرر  يف ررافر اللفرر  وأقرر ج مررن ذلررأ وأويرره أن  واملعطرر ف دليرره  ررا ه
قلررت أمرا دلررى قرررااب اعررر ، د ر ن اعررر وال صررمج دلرى إفررماحب حرررف القسرم وحذفرره 

ف افر  يرر ازه وقررر يفقرررا ذكررر  لرره وأمرا دلررى قرررااب ال صررمج فريلررن من حرررف القسررم 
-يفعلمرر ن-ب قررام ولاطررمج، م يرر   وهرر  الرر او فررل  صررمج مرر  وي  هررا وا أدلررم 

دعر  الررذي هرر  رلررر السرر حبب وويرره اخلطراب فيرره والرييررمج ظرراهر وقررر  رربقت  ها ريتررا 
 وا أدلم

(1029) 

ـــَع  ـــمَواِت اْخِفُضـــوا الرهْف ـــا َويـَْغِلـــي )َد(انَ )ُعـ(ــــًل َوَربُّ السه ـــاِدي اْلَي بَِتْحـــِِت ِعَب
 )ثُـ(ـمهلَ 

تلرررر  يف أي هررررايفني ال لمتررررني يف  رررر حبب الزلرررررف اليرررراا دعرررر  ايا اإلفررررافة املخ
فتح رررا  فررر  والرررربي وأبررر  دمررررو -مرررن حتررريت أفرررل يفبصررررون-فتح رررا وإ ررر ا ا اموىل

فتح را يف ال  ر  أبر  ب رر و ر   ا يف احلرالني -اي دبا ي ه ل ف دلري م-والثا ية
 فرر  وأبرر  دمرررو وابررن دررامر وحررذف ا البرراق ن يف احللررني وفي ررا زا رررب واحرررب وايفبعرر ن 
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ره وحره ب ذكرر اخلرلف يف رلرر  ر حبب الررلان هذا  راض أثبت ا يف ال    أب  دم
فقررام ودريلرر  دعرر  كامل رر  يفريلرر  يف البطرر ن قرررأه علتررذكري ابررن كثررري وحفررص أي دريلرر  
الطعرراا والبرراق ن علتأ يررث أي يفريلرر  الشرر رب ودررل حررام أو متييررز أي    ذا دررلا أو 

ة مرن حبإر-يف أوم الس حبب دلى البرم من ق لره-حبب السم ا -   دله واخلفه يف
أو د رر ن لرررب مبترررأ حمررذوف أي -ه إلرره إه هرر -والرفرر  دلررى اهبتررراا ولررربه-حببررأ

 ه  حبب السم ا  و ل حام من فاد  الف  ا أي مصلحني وقر يفقرا

(1030) 

 َوَضمه اْعِتُلوُه اْكِسْر )ِغـ(ـىًن ِإنهَك افْـَتُحوا )َر(بِيعاً َوُقْل ِإِِنِ َويل اْلَياُء محُِِلَ 

-لريتان وه  الق   بع ر  والفرت  يف-فادتل ه-ال م وال سر يف كأي ذا ع  و 
أي م ررأ أ ررت وال سررر ظرراهر ويتررا دلررى ويرره الررت  م واه ررت زاا وحببيعررا -ذق إ ررأ

حررام أي ذوي حببيرر  أو ذا حببيرر  دلررى أن د رر ن حرراه مررن الفادرر  أو املفعرر م والربيرر  
 رلرر إرل فرمري ال  ر الصريري فحسن من ي ة اللف  ق له افتحر ا حببيعرا واملر  يف

دريرر  إىل إين و  واليرراا عل صررمج مفعرر م  ن عمررل أي أيفررت ايا اإلفررافة املختلرر  
-وإن   يفؤم ر ا  -فتح را احلرميران وأبر  دمررو-إين ريفي م بسرلطان-في ا في ما أحبا 

أثبت مرا يف -وإن   يفؤم ر ا   فرادتزل ن-أن يفرار ن-فتح ا وحب  وحره وفي ا زا رركن
، يف الزلرررف -وايفبعرر ين-يف الشرر حبج-اعرر احب-وقلررت في مررا مرر ال  رر  وحب  وحررره 

 فادتزل ن زا را  لرج العل( )ووايفبع ين واع احب ويفرا ن

 سورة الجاثية و األحقاف
(1031) 

 َمعاً رَْفُع آاَيٍت َعَلى َكْسرِِه )َشـ(ـفاَ َوِإنه َويف َأْضِمْر بِتَـوِْكيٍد َأوهالَ 

قرررراا علرفررر  وال صرررمج ودلمرررة -دعقلررر ن راي  لقررر ا-راي  لقررر ا د ق ررر ن-دعررر 
إن يف السرررررررررم ا  وامحب  آلاي  -ال صرررررررررمج ال سرررررررررر وه لرررررررررلف يف اموم وهررررررررر 
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فرفع ررررا -راي  لقرررر ا د ق رررر ن-أ رررره م صرررر ب عل سررررر م رررره ا ررررم إن وأمررررا-للمررررؤم ني
و صب ا أد ا ظراهران كق لرأ إن يف الرراحب زدرر ويف السر ق دمررو ودمررا ف رذا يرا ز 

ر وإن يف السرر ق دمرررا فحرررف إن مقرررحب قبرر  يف والرفرر  عيففرراق فال صررمج دلررى يفقرررد
دط  دلى م ف  ا م إن أو دلى ا ت  اف الة ابترا ية أو د  ن دمررو فادر  يف 

ويف للق ررم ومررا دبررث مررن  ابررة -السرر ق دلررى حبأج مررن جيرر ز ذلررأ ف ررذا ق لرره يفعرراىل
)والررتلف -وأمررا ق لرره يفعرراىل-ويف للق ررم-وذلررأ له رر حب حرررف يف مررن ق لرره-راي 
فلررم يف  فيرره حرررف إن وه حرررف يف ف  ررا التلرر  ال حرراب فقيرر  إن -وال  رراحب( الليرر 

الرر او   بررة د  مررا وإن التلرر  دمل مررا لفهررا ومعرر  وهررذا هرر  الررذي دسررمى د رررهم 
العط  دلى داملني أي دلى دم  داملني أو معم   داملني حن  إن يف الراحب زدررا 

تلف الليرررر  وال  رررراحب راي  واحل رررررب دمرررررا أي وإن يف احل رررررب دمرررررا أي وإن يف الرررر
ودلرررى قررررااب الرفررر  يف ررر ن الررر او   برررة درررن حررررف يف أي ويف الرررتلف الليررر  وال  ررراحب 

فمرر  م مررن دقرر م هرر  دلررى هررذه القرررااب -ويف للق ررم راي -راي  دطفررا دلررى ق لرره
أد ا دط  دلى داملني ويتا حرف يف واهبتراا املقت   للرف  وم  م من ه دطلرو 

لقررااب من اهبترراا لريع بعامر  لفهر  وقرر ا رترم أبر  احلسرن هذه العباحبب يف هرذه ا
املفن هبذه اآلدة دلى ي از العط  دلى داملني و  به أب  العبراأ يف ا رترهله 
هبذه  ون عريها وقام أب  ب ر بن السرا  العط  دلى داملني لطأ يف القيراأ عرري 

يررر قررام أبرر  احلسررن مسررم ع مررن العرررب ب إرر  مررا يف هررذه اآلدررة دلررى الت ررراحب للتأك
الرماين ه  كق لأ إن يف الراحب زدررا والبيرت زدررا ف رذا يرا ز عإلاراع م ره   زلرة إن 
زدرا يف الراحب والبيت ف ما قام فتربر هذا ال يه الذي ذكرره ابرن السررا  فإ ره حسرن 
يرا ه جي ز إر  كتراب ا يفعراىل إه دليره وقرر دثبرت القررااب عل سرر وه ديرمج يف 

دلى ويه وللعط  دلى داملني د ر من أيازه ديمج ومن   جيزه فقر يف راهى القررن 
يف العيمج فل جي ز إ  هذه اآلدة إه دلرى مرا ذكرره ابرن السررا   ون مرا ذهرمج إليره 

قلت وه فرحب فيما ذهمج إليه مرن ذهرمج مرن العطر  دلرى دراملني و ر ت لم ، عريه 
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ني وي ه من القياأ وقر ا ترم إن شاا ا يفعاىل دليه يف شرح ال هم من ال ح  و ب
)أكرر  ، دلررى ذلررأ عبيررا  يف لرر  املررا ع ن لرره أتودل ررا قررام الزيررا  ومثلرره يف الشررعر 

أهرر  قررام دطرر  دلررى مررا دملررت فيرره  ، و حب يف قررر علليرر   حبا(  امررريا حتسرربني امررراا
 )وعشرر حبادي را العرل بلسرا ه، ك  وما دملت فيه حتسبني وأ شر أبر  دلر  الفررز ق 

، قررام ف ررذا دطرر  دلررى الفعرر  واهلرراا وأ شررر أد ررا ، ال رراحب مررا دتحرررف(  وي بيرره حررر
عل لمج لريا واحلماب شرا( والتاحب أب  دبير قرااب ال سر  )أو يت من  ره قلبا حرا

ادتبرراحبا بقرررااب أيب بررن كعررمج آلاي  يف امل افرر  كل ررا قررام م ررا  الررة دلررى أن ال ررلا 
أفررمر قررام الشرريا قررام حبإرره ا    وقرر م ال رراظم وإن ويف،  سررو دلررى احلرررف اموم 

أحب  بقررر   افرررمر اهفرررماحب الرررذي هررر  كررراملعط ف بررره وإررررا أحب   أن حررررف العطررر  
درررررن أن ويف ق لررررره والرررررتلف درررررن أن ويف وإذا كا رررررت -ويف للق رررررم- ب يف ق لررررره

اآلاي  يف كيرا لر  دن العطر  دلرى دراملني الرذي يفعه أكثرر البصرردني ولرر  درن 
قلررت ف رررذا معرر  ق لررره بعررر ذلرررأ ، هررر  قليرر  يف ال رررلا إفررماحب حرررف اعرررر الررذي 

بت كير أوه وكأ ه ا  بني الق لني فرإن مرن دررج العطر  دلرى دراملني أفرمر أن ويف 
مرررلف مرررن أكرررر وقرررام الزخمشرررري هررر  مرررن العطررر  دلرررى دررراملني  ررر اا  صررربت أو 
-حبفعرررت فالعررراملن إذا  صررربت يترررا أن ويف أقيمرررت الررر او مقام مرررا فعملرررت اعرررر يف

إذا حبفعرت فالعراملن اهبترراا ويف وهر  دلرى مرذهمج -راي -وال صمج يف-تلفوال
املفرررن  رررردر ه مقرررام فيررره وقرررر أعه  ررريب ده ف ررر  دلرررى مذهبررره دلرررى إفرررماحب يف 
والررذي حسرر ه يفقرررا ذكررره يف اآلدتررني قبل ررا أو د تصررمج راي  دلررى اهلتصرراص بعررر 

قلررت ، إبفررماحب هرر   ا ق رراا اجملررروحب معط فررا دلررى مررا قبلرره أو دلررى الت ردررر وحبفع ررا
الت ردر ه  الت كيرر الرذي ذكرره ابرن السررا  وإفرماحب يف هر  قر م أيب دلر  يف احل رة 
وقرررر بسرررطه ويف لررر  بيا ررره وحا رررله أ ررره أدمررر  حررررف اعرررر م رررمرا وذلرررأ قليررر  يف  
كلم رررم مست رررع  ولررريع القررر م علعطررر  دلرررى دررراملني عفرررع  مرررن هرررذا وأمرررا 

ه رلررر زا ه مررن يفصرررفه ويفقررردر ال صررمج دلررى اهلتصرراص والرفرر  إبفررماحب هرر  ف يرر
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وإن -إن يف السررم ا  وامحب  آلاي  للمررؤم ني-ال ررلا دلررى العطرر  دلررى درراملني
يف للق رررم راي  وإن يف الرررتلف الليررر  وال  ررراحب راي  ودلرررى قررر م التأكيرررر إن يف 
السررررم ا  وامحب  ويف للق ررررم والررررتلف الليرررر  آلاي  راي  راي  ويففرقررررت كمررررا 

-اإلره مر  ا-ود  د م رذ للم رذبني-ا حبب ما يف ذعنفبأي ره-يففرق بني الف ا  
يف  رر حبب الررروا أي إن يف كرر  واحررر مررن هررذه املررذك حبا  راي  -إن يف ذلررأ آلاي 

إن يف للرررو السرررم ا  وامحب  والرررتلف -وكحبب يفقصرررر اعملرررة كمرررا يف رم دمرررران
إىل -والفلرررأ الررريت  رررري يف البحرررر-ويف البقررررب زا  دلرررى ذلرررأ-الليررر  وال  ررراحب آلاي 

والتقردر يف قرااب الرف  دلى ق م التأكير ويف للق م وما -آلاي  لق ا دعقل ن-ق له
 دبث من  ابة والتلف اللي  إىل رلره راي  راي 

(1032) 

 لَِنْجِزي اَي َنصٍِ )مَسَا( َوِغَشاَوًة بِِه اْلَفْتُح َوْاإِلْسَكاُن َواْلَقْصُر )ُشـ(ـمِِلَ 

براا  صرا حبفيعرا من ال رمري يف الفعر  أي ذو ايا  ص  ا أي م صر ص دلرى ال
وقررااب البرراقني ب ر ن العهمرة وعشرر ب -أايا ا-درير  إىل ا رم ا يفعراىل قبلرره مرن ق لره

وعشاوب واحر وه  ما دريط  العني دن امبصاحب وفي ا لريا  ألرر و  خيتلفر ا يف الريت 
بره م صر ع يف البقرب أ ا عشاوب وق م ال اظم عشاوب مبترأ وح رى لفر  القرررن فرأيفى 

وهل به لرب أي ه  هبذا اللف  الفت  يف الريرني واإل ر ان يف الشرني والقصرر وهر  
حررذف املررر  ويف شرررح الشررريا يف هررر  فررمري دريررر  إىل عشرراوب ولررر  أحبا  ذلرررأ   

 حيت  إىل ق له به وا أدلم

(1033) 

ُن ِإْحَساانً    ِلُكوٍف ََتَوهالَ َوَوالسهاَعَة اْرَفْع َغرْيَ مَحَْزَة ُحْسناً اْلُمَحسِِ

والسررادة ه -إدرراب عرري إرزب كمررا  ربو يف ق لره فرأطل  ا فرر  عرري حفرص دردرر
وحبفع ررا دطرر  دلررى م فرر  -إن ودررر ا حررو- صررب ا دطرر  دلررى لفرر -حبدررمج في ررا
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ا ررم إن أو دلررى اهبتررراا قررام أبرر  احلسررن املفررن الرفرر  أيرر   يف املعرر  وأكثررر يف  
معطرر ف أو  رررفة أن درفررر  قرررام أبررر  دلررر   كررلا العررررب إذا يررراا بعرررر لررررب إن ا رررم
إن امحب  ا د حبث رررا مرررن دشررراا مرررن دبرررا ه -دقررر ج مرررا ذهرررمج إليررره أبررر  احلسرررن ق لررره

قلرررت واموىل يف يفقرررردر ،   يفقررررأ العاقبرررة فيمرررا دلمرررت إه مرف درررة -والعاقبرررة للمتقرررني
قرااب الرف  العطر  دلرى م فر  ا رم إن ليتحرر معر  القرراايفني ود ر ن ق لره ه حبدرمج 

وإن السادة ريفية ه حبدرمج -ا الة مستقلة ف   دلى وزان اآلدة اليت يف   حبب احل في 
واملعررر  وإذا قيررر  إن ودرررر ا حرررو وإن السرررادة حرررو وذلرررأ دلرررى وفرررو مرررا يف -في رررا

إذا قراا دت  رر أ رت احلرو وودرر    رلى ا دليره و رلمالصحيحني مرن  دراا ال رت 
ف رذه قررااب اعمادرة كراليت -ده حس اوو ي ا اإل سان ب الر-وأما، حو والسادة حو 

ادتبرررراحبا علرررريت يف  رررر حبب البقرررررب -إحسررررا -يف الع  برررر    رررر اا وقرررررااب ال رررر فيني ه ررررا
وام عررراا و ررربحان وذكرررر أبررر  دبيرررر أ رررا يف املصررراح  خمتلفرررة أد رررا ف ررر  قررررأ  رررا يف 
مصرررحفه ومعررر  إحسرررا  أي حتسرررن إلي مرررا إحسرررا  ومعررر  حسررر ا أي و رررية ذا  

مرررا فعرررل ذا حسرررن و  دقررررأ ه رررا بفرررت  احلررراا والسرررني كمرررا قررررأ يف حسرررن أي يففعررر  هب
إه يف قرررااب شرراذب ووي  ررا ظرراهر أي دفعرر  هبمررا فعررل -وق لرر ا لل رراأ حسرر ا-البقرررب

حس ا وق م ال اظم حت ه ه  لررب حسر ا أي حتر ه حسر ا إحسرا  يف قررااب ال ر فيني 
ه يفقييررا وهر   رفة حسر ا أي وق له افسن كلمة حش  ه يفعلو هلا علقراا ه حبمرزا و 

افسن شردا ودقل وإ ه لي هم أ ه حبمز ل اف  ويف  ن قرااب عريه وعري ال  فيني حس ا 
بفت  احلاا والسني كما قرأ به يف البقرب ويفر  قيرها له  حبها فليع عبعر من ق له يف 

ولر  أ ره قرام حسر ا الرذي بعرر إحسرا    در هم شري ا -وادرريف م-وأجنيرت م-  حبب طه
 من ذلأ م ه كالتقيير للحرف

(1034) 

لَ  َلُه َوبـَْعُد بِيَاء ُضمه ِفْعَلِن ُوصِِ  َوَغرْيُ )ِصَحاٍب( َأْحَسَن اْرَفْع َوقـَبـْ

أي وقررررااب عرررري  رررحاب أحسرررن ب بي  رررا بق لررره احبفررر  أي علرفررر  وقرررام الشررريا 
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التقردر أحسن احبف  هلم قرام وجير ز  صرمج عرري دلرى إ رقاض اخلرافه ويفقرردرا حسرن 
قلت إرا دررم إىل ، فإن قلت ل  أحبا  ذلأ لقام لريري  حاب ، احبف  لريري  حاب 

وقبر  أحسررن وبعرره فعررلن -أحسرن مررا دملر ا-الر او م را يففصرر  برني املسرألتني دردررر
و ررل بيرراا فررمت هررذا يفقررردر الرر هم ومع رراه أن اعمادررة قررراوا دتقبرر  ودت رراوز دلررى 

م رم مة وأحسرن مرفر ع م ره مفعر م مرا    ب اا الفعلني ملا   دسرم فادلره فأوهلمرا ايا
دسم فادله وقرااب  حاب ب  ن العهمرة املفت حرة دلرى ب راا الفعلرني للفادر  وأحسرن 

 م ص ب م ه مفع م دتقب  الذي قبله ومفع م دت اوز ق له دن  ي اهتم

(1035) 

 قُّ نَـ(ـْهَشلَ َوَقْل َعْن ِهشَاٍم َأْدَغُموا تَِعَداِنِِن نـَُوفيَـُهْم ِِبْلَيا )لَـ(ـُه )حَ 

القرااب ب ر  ني م سر حبيفني هر  ام ر  من اموىل دلمرة حبفر  الفعر  بعرر فرمري 
-التث ية مث  يف رعن والثا ية   ن ال قادة وهشراا أ عرم اموىل يف الثا يرة كمرا أ عرم يف

ل ي   املثلني وحبودت أد ا دن ابن ذك ان م  أ ما قراا يف الزمر أتمررو   -أحتاي ين
-ظ را مررررا أ عررررم عرييتررررا وكثررررري مررررن املصرررر فني   دررررذكروا هررررذا اإل عرررراا يفب رررر  ني فررررأ
وح رى -حتراي ين-و-أتمررو  -و  دقرأ أحر لذف إحرج ال   ني كما يف-أيفعرا  

امهررر ازي حبوادرررة ألررررج بفرررت  ال ررر ن اموىل وهررر  علرررن فل رررذا دقرررام يف فررربن قررررااب 
عليرراا وال رر ن ظرراهرب وقررر  فقراايفرره-ليرر في م أدمرراهلم-اعمادررة ب رر  ني م سرر حبيفني وأمررا

  بو مع   شل

(1036) 

 َوُقْل اَل تـََرى ِِبْلغَْيِب َواْضُمْم َوبـَْعَدُه َمَساِكنَـُهْم ِِبلرهْفِع )فَـ(ـاِشيِه )نُـ(ـوِِالَ 

ق له علرييمج أي بس حبب الرييمج وإرا ه  من عب التذكري مي  اه تث اا املفر  
ا التأ يرث إه يف شرذوذ وفرروحبب وإررا ذكرر لفر  حن  ما دق ا إه ه ر وه جير ز يف هرذ

الرييمج  ون التذكري من القرااب املرج عخلطاب ه علتأ يث وهلذا فتحت التراا أي 
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ه  رج أد ا املخاطمج ه مساك  م عل صمج م ه مفع م يفررج املبر  للفادر  ومرن قررأ 
اا  اإلفررافة دررج ب رم اليرراا حبفر  مسرراك  م م ره مفعر م مررا   دسرم فادلرره ب ذكرر اي

 فقام

(1037) 

 َواَيُء َولِكِنِِ َواَي تَِعَداِنِِن َوِإِِنِ َوَأْوِزْعِِن ِِباَ ُخْلُف َمْن َبلَ 

فتح را -ول ر  أحباكرم-أي هبذه امحببعرة لرلف القرراا يف الفرت  واإل ر ان أحبا 
-إين ألرراف دلرري م-فتح ررا احلرميرران-أيفعرررا   إن ألررر - فرر  وأبرر  دمرررو والبررزي

 فتح ا وحب  والبزي-أوزد  أن أش ر-رميان وأب  دمروفتح ا احل

  إلى سورة الرحمن  ومن سورة محمد 
(1038) 

 َوِِبلضهمِِ َواْقُصْر َواْكِسِر التهاَء قَاتـَُلوا )َعـ(ـَلى )ُحـ(ـجهٍة َواْلَقْصُر يف آِسٍن )َد(الَ 

يترا ظراهر وكل-قتل ا-قرأها حفص وأب  دمرو-والذدن قايفل ا يف  بي  ا-دردر
فصفة اجملم ع أ م قايفل ا وقتل ا أي قت  م  م واملاا اآل ن ه  املتريري فمرن قصرر ف ر  
من أ ن ب سر السني يف ن دفتح ا ف   أ ن كحذحب ومن مر ف ر  مرن أ رن بفرت  
السرني يف ررن ب سرر السررني وفرم ا ف رر  ر ررن دلرى وزن فادرر  ك راحبب وقايفرر  وكرر  

 ذلأ لريا  وقر  بو مع   ه

(1039) 

لَ َويف  ِهْم وََكْسٍر َوََتْرِيٍك َوأُْمِلَي )ُحـ(ـصِِ   آنِفاً ُخْلٌف )َهـ(ـدى َوِبَضمِِ

أي -مرراذا قررام ر فررا-أي والقصررر يف ر فرراذ وللرر  دررن الررربي دردررر ق لرره يفعرراىل
السادة قام أب  دل  جي ز أن د  ن يف يته مث  حاذحب وحذحب وفاكه وف ه وال يه املرر 

إررا -للفادر  فال رمري فيره ا يفعراىل كمرا قرام يفعراىلدلى ب اا الفعر  -وأمل  هلم-وأما
وقير  جير ز أن دعر   دلرى مرا قبلره مرازا أي الشريطان  ر م هلرم -رل  هلرم ليرز ا وا إ را



 -787- 

وأملرر  وقرررااب أيب دمرررو دلررى ب رراا الفعرر  ملررا   دسررم فادلرره وهرر  حيتمرر  اممررردن ف ررم 
ره متعلرو بق لره حصرل اهلمز وكسر الرلا وحرر  اليراا علفرت  فق لره وب رم م ومرا بعر

 وأمل  مبتراا وحصل لربه أي حص  عل م وال سر والتحردأ وا أدلم

(1040) 

ُلَو َواقْـَبلَ  َنُكْم نـَْعَلُم اْلَيا )ِصـ(ـْف َونـَبـْ ُلَونـْ  َوَأْسَراَرُهْم فَاْكِسْر )ِصَحاِبً( َونـَبـْ

 ررحاع حررام مررن فادرر  اكسرررا ومفع لرره أي ذا  ررحاب وجيرر ز أن د رر ن دلررى 
قررردر اكسررروا  ررحاع ف رر  أمررر ملفررر  لفهررا وهرر  عمادررة يفقررردرا وهررذا كمررا  رربو يف يف

وأ ررراحب بفررت  اهلمررزب ارر   ررر ، (  )ز  اهلمررز  ررل ولاطررمج دسررتطيع ن دمررل، ق لرره 
وليبلرر   م -وعل سررر مصرررحب أ ررر وأمررا اليرراا وال رر ن يف هررذه ال لمررا  الررثل  هرر 

وأحبا  ال رراظم -وا دعلررم أدمررال م-هفررال  ن للعهمررة واليرراا من قبلرر-ودبلرر -حررأ دعلررم
ودبلررر   م ودعلرررم ودبلررر  اليررراا  ررر  في رررا فقررررا وألرررر لل رررروحبب أو د ررر ن أحبا  ودبلررر   
كررذلأ أي عليرراا وأحبا  وأقرربلن فأبرررم مررن  رر ن التأكيررر ألفررا أي  رر  وأقبرر  وفررر  

 ال لا يف   حبب القتام

(1041) 

 ٍء يـُْؤتِيِه )غَـ(ـِديَر َتَسْلَسلَ َويف يـُْؤِمُنوا )َحقٌّ( َوبـَْعُد َثلثٌَة َويف ايَ 

ويفعرررزحبوه ويفررر قروه -وبعررررها ثلثرررة ألفررراظ أد رررا وهررر -لتؤم ررر ا عا وحب ررر له-دردرررر
قرأ امحببعة علرييرمج حرو أي ليرؤمن املر ر  إلري م ودفعلر ا كيرت وكيرت وقررأ -ويفسبح ه

 فاليراا فيره وال ر ن كمرا  ربو-فس ؤيفيه أيررا دهيمرا-الباق ن عخلطاب وه  ظاهر وأما
وق لرره عررردر يفسلسرل دبرراحبب حسرر ة حلرر ب وأشراحب إىل كثرررب أمثررام ذلررأ -ول بلر   م-يف

 وقر يفقرا وا أدلم

(1042) 

ُهماَ ِبَلِم كَلَم للِا َواْلَقْصُر وُكِِلَ   َوِِبلضهمِِ ُضراًّ )َشـ(ـاَع َواْلَكْسُر َعنـْ
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-ت زدر قام أب  دل  ال رر علفرت  لرلف ال فر  ويف ال-إن أحبا  ب م فرا-دردر
ف شرف ا مرا -وال رر عل رم  ر ا احلرام ويف الت زدر -)ما ه ميلأ ل رم فررا وه  فعرا(

وامبرررني يف هررذا الفررت  د ررري وجيررر ز أن د رر   لريتررني يف معرر  كرررالفقر -برره مررن فررر
والفقرررر وال رررع  وال رررع  وق لررره د  مرررا أي درررن إرررزب وال سرررا   املررررل م دلي مرررا 

ي حررذفت ألفرره  رراحب كلررم وهرر   عرر   علشررني شرراع وكررلا إذا كسررر  همرره وقصررر أ
وامكثررر يف امل رراف إىل ا ا ررتعمام -حيرفرر ن ال لررم دررن مررن م افررعه-كررلا كق لرره
وق لره والقصرر دطر  دلرى -حرأ دسرم  كرلا ا-بر راهة وب لمر  -ال لا حن 

وال سررر وق لرره وكررل لرررب د  مررا فررامل  فيرره فررمري التث يررة أي وكرر  ال سررر والقصررر 
ر  و  متر الفتحرة في را فقصرر  كمرا قرام ويف دت راي ن اقصرر ال ر ن بلا كلا ف س

 م ا   مر ال  ن

(1043) 

 ِبَا يـَْعَمُلوَن )َحـ(ـجه َحرهَك َشْطَأُه )ُد(َعا )َمـ(ـاِجٍد َفآَزرَُه )ُمـ(ـلَ 

قررررأه أبررر  دمررررو وحرررره علرييرررمج -هرررم الرررذدن كفرررروا،  - رررا دعملررر ن بصرررريا-دردرررر
برررر  ظ  ررررتم أ رررره بترررراا - ررررا يفعملرررر ن لبررررري-لف يف الررررذيوالبرررراق ن عخلطرررراب وه لرررر

اخلطاب واخللف يف احلرفني يف امحزاب وشطأه بس  ن الطاا وفتح ا لريتران وهر  
فراخ الزحبع ورزحبه وأزحبه عملر والقصر أي قر اه وأدا ره وقير  املرر  عر   راواه أي  راواه 

أ أو للررزحبع من كرر  الشررنا والررزحبع ودلررى اموم جيرر ز أن يف رر ن اهلرراا يف فررآزحبه للشررط
ومل ا  ملا وه  امللحفرة وقرر  ربو ذكرهرا يف م افر  ، واحر م  ما مق  ل لر 

وه  ه ا حسر ة املعر  دلرى يفقرردر ذا مر  من يفق درت طافرا  للرزحبع والتفاف را دشربه 
وا ت ى إىل ه ا ذكر اخلرلف يف  ر حبب الفرت  ب ذكرر مرا ، اهشتمام عملل وا أدلم 

 ا بعرها فقاميف احل را  وم

(1044) 
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ـــــاَز  ــــُروا َأْدَِبَر )إ(ذ )فَـ( ـــــَفا َواْكِس ــــَاِء )إ(ْذ )َصـ( ــــوُل بِي ــــوَن )ُد(ْم يـَُق َويف يـَْعَمُل
 )ُد(ْخُللَ 

قررررأه ابرررن كثرررري وحرررره علرييرررمج -وا بصرررري  رررا يفعملررر ن-دردرررر رلرررر احل ررررا 
يراا وال ر ن فراخللف فيره عل-در ا دقر م ع ر م-والباق ن عخلطراب وكليترا ظراهر وأمرا

ف رر  عل سررر مصرررحب أ بررر وعلفررت  ارر   بررر أي وقررت -أ عحب السرر    -ظرراهر وأمررا
أ عحب السررر    وإررررا قرررام يف ال سرررر فررراز  للررر  مل افقتررره الرررذي يف رلرررر الطررر حب ف ررر  

 مم  دلى كسره

(1045) 

 َم )َصـ(ْنَدالَ َوِِبْلَيا يـَُناِدى ِقْف )َد(لِيَل ِبُْلِفِه َوُقْل ِمْثُل َما ِِبلرهْفِع )َشـ(ـمه 

ايا د ررا ي حمذوفررة يف الر ررم م ررا حمذوفررة يف -وا ررتم  درر ا د ررا ي امل ررا -دردررر
ال    هلتقاا الساك ني فإذا وق  دلي ا ف ل رم حيرذف ا ايفبادرا لل  ر  والر رم وابرن  
كثررري أثبت ررا يف أحررر الرر ي ني د رره دلررى ام رر  وليسررت هررذه معرررو ب مررن اليررااا  

ة يف الر رررم من يفلرررأ شررررط ا أن د ررر ن خمتلفرررا يف إثباهترررا الزوا رررر وإن كا رررت حمذوفررر
و ل ووقفا وهذه وإن التل  يف إثباهتا وقفا فلم خيتل  يف حذف ا و رل وإررا درر 

من مررن فتح مررا أثبت مررا و ررل وهرر  -فبشررر دبررا  الررذدن-فمررا أكين ا-مررن الزوا ررر
يف حرام الرفر  ول رن ايا إفافة قابلة للفت  وهذه ايا د را ي ها الفعر  ف ر   راك ة 

يف قاف ثلثرة زوا رر امل را  بعرر د را ي أثبت را يف ال  ر   فر  وأبر  دمررو ويف احلرالني 
)مثرر  -أثبت مررا يف ال  ر  وحب  وحرره وأمرا-مرن خيراف وديرر-فحرو وديررر-ابرن كثرري

يف  رر حبب والررذاحباي  فشررمم  رر ره أي هررم قاحب رره و ررامعه طيبررا -مررا أ  ررم يف طقرر ن(
فة حلو أي إ ه حلو مث   طق رم ومرا زا ررب وويره الفرت  أ ره له  حب ال يه فيه م ه  

)ويفررررادا ، يف م فررر  حبفررر  ول  ررره فرررت  فتحرررة ب ررراا إلفرررافته إىل عرررري مرررتم ن كق لررره 
ه ذا أ شره أب  دثمان وأبر  دمررو علفرت  ، مث  ما أ ر إا  اخلي (  م خراه برا
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بفت  عرري ف ر  ، (  )  مي   الشرب م  ا عري أن  طقت، وه   عت مروحب وم ه ق له 
فادرر  مي ررر  وقيرر  هررر   عررت مصررررحب حمررذوف أي حلرررو حقررا مثررر  مررا وقيررر  حررام مرررن 
ال مري يف حلو م ه مصرحب و   به وأياز اعرمر  أن ب ر ن حراه مرن حلرو  فسره 
وإن كان ب سرب وأيراز هرذا حبير  مقربل أي حلرو كأ را مثر   طق رم وقرام أبر  دبيرر 

فيق لررر ن هرررذا حبيررر  مثلرررأ وقرررام الفرررراا ، وقررام بعررره العررررب جيعررر  مثررر   صررربا أبرررا 
العرب يف صب ا إذا حبف  هبا اه م دع  املبترأ فيق ل ن مثر  مرن دبرر ا ودق لر ن دبرر 
ا مثلأ وأ ت مثله من ال اف قر يف  ن  اللرة دلي را فت صرمج إذا لقيرت ال راف 

 قلت وهذه لرية عردبة وفي ا  هر

(1046) 

ـــْوَم ِبَْفـــِض اْلِمـــيِم )َشـ(ـــــرهَف َويف الصهـــْعَقِة اْقُصـــْر ُمْســـِكَن الْ  َعــــْْيِ )َر(اِوايَ َوقـَ
 )ُحـ(ـمهلَ 

هررذا يفقييررر ملررا لفرر  برره فالقصررر حررذف املرر  مررن الصررادقة ويف ق لرره مسرر ن 
العني  هر و  ابه مس ن ال سر فإن اإل  ان املطلو فره الفت  دلى مرا يفقررحب يف 

لحه فررإن قيرر  الصررعقة ه  اخلطبررة وعريهررا فمررا وقرر  ذلررأ إه  رر  ا دمررا التزمرره ع ررط
كسر في ا ف ي  دق م مس ن ال سر قلرت وكرذلأ ه برر في را ف ير  قرام اقصرر 
إرا ذلأ عدتباحب القرااب املرج أي أ  ن يف م ف  ال سر و  دتعر  الشيا هلذا 
يف شرررحه أوه ب يف رلررر دمررره زا  يف شرررحه   تررا يف م افرر  هررذا م  ررا فقررام ق لرره 

ني الفع  كما قام ه دني حباي  وهرذا زاي ب إعرراب يف البيرت مس ن العني أحبا  به د
وعررري خملررص مررن اإلشرر ام والصررادقة ا ررم ال ازلررة والصررعقة مصرررحب  ررعقت م فق لرره 

قررام أبرر  دلرر  قيرر  إن الصررعقة مثرر  -فألررذهتم الصرريحة-فألررذهتم الصررعقة كمررا قررام
فرره الزيرررب وهرر  الصرر   الررذي د رر ن دررن الصررادقة ق لرره وقرر ا دردررر وقرر ا  رر ح عخل

أي ويف -ويفرك ررا في ررا ردررة-دطرر  دلررى-ويف م  ررى-وق لرره-دطرر  دلررى ويف م  ررى
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م  ى ويف دا  ويف     وقر ا  ر ح راي  وال صرمج دلرى وأهل  را قر ا  ر ح أو واذكرر 
 ق ا   ح وا ق ى ال هم ملا يف الذاحباي  ب شرع يف حروف والط حب فقام

(1047) 

َنا اْكِسُروا )ِد(نْياً َوِإنه افْـَتُحوا )ا(ْلَْلَ َوَبْصٍر َوأَتْـَبعاَ ِبَواتـهبَـَعْت َوَما أَلَ   تـْ

وكليترا -وايفبعرت م-م ف  قرااب عرريه-والذدن رم  ا وايفبع اهم-أي قرأ أب  دمرو
أحلق ررا -وافرر  وقررر م ررى ذكررر اخلررلف يف ذحبايهتررم الررذي بعررر ايفبع رراهم والررذي بعررر

حرره وفتح را عرريه ف سر اللا ابن كثرري و -وما ألت اهم-يف   حبب امدراف وأما -هبم
ويتا لريتان وفي ا لريا  ألر ذكرها الشيا يف شرحه وال    ع  ال قصان وق له   يرا 
من ق هلم ه  ابن دم    يا و  يا وإذا كسر  الرام    ت وإذا فممت ا   يف  ن أي 

وقرام الشريا دعر  -وايفبع راهم-قردبا دشري إىل أ ه قردرمج مرن احلررف املرذك حب قبلره وهر 
 سررر قردررمج مررن ألت ررا علفررت  كرراب  العررم ب قررام وأن افتحرر ا اعررل بفررت  إن ألت ررا عل

اعرريم وقصررر املمرررو  أي ذا اعررل دعرر  اعلررى وحبفررى يف أوم البيررت اآلة متصرر  برره 
معرر  وحبمررزا ف رر  يف م فرر   صررمج دلررى التمييررز أي اعلررى حبفرراه وجيمع ررم أن د رر ن 

وهر  - ه ه  الرب الرحيمإ-لرب مبترأ حمذوف أي ه  حبفى وم ف  اخللف ه  ق له
إ  ك رررررا قبررررر  يف أهل رررررا -مشررررر   فرررررإن قبلررررره م فرررررعني ه لرررررلف يف كسرررررريتا ويترررررا

دلررى -إ رره هرر  الرررب-وه دليررو الفررت  ه بق لرره-إ  ك ررا مررن قبرر   رررد ه إ رره-مشررفقني
يفقررردر م رره أو  رررد ه ع رره أي  صررفه هبررايفني الصررفتني فالررذي فتحرره  فرر  وال سررا   

اا فل ذا قرام اعرل حبفراه أي ال افر  أمرره  ر از ذلرأ فيره وكسره الباق ن دلى اهبتر
 وكأ ه قيره بذلأ وا أدلم

(1048) 

ِرضــــاً َيْصــــَعُقوَن اُضــــُمْمُه )َكـ(ـــــْم )نَـ(ـــــصه َواْلُمَســــْيِطُروَن )لِـ(ـــــسَاٌن )َعـ(ـــــاَب 
 ِِبخْلُْلِف )ُز(مهلَ 
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 رمررر ن أي افررمم اياه فيبقرررى فعررل   دسرررم فادلررره مررن أ رررعق م في رر ن مثررر  د
وقيرر  دقررام  ررعق م في رر ن مثرر  د رررب ن ومررن فررت  اليرراا ف رر  م رراحبع  ررعو الررلزا 

وكلتا اآلدتني إشاحبب إىل  عقة يفقر  در ا القيامرة -فصعو من يف السم ا -لق له يفعاىل
فررإن ال رراأ   ررلى ا دليرره و ررلمشرر ر ذلررأ مررا يف  ررحي  البخرراحبي مررن قرر م ال ررت 

ألة مفرررر ب مرررذك حبب يف ال را رررة اعامعرررة دررر ا القيامرررة دصرررعق ن وقرررر بي رررا ذلرررأ يف مسررر
وق له كم  ص أي كم قاحبيا  ص دليه أو كرم مررب وقر  مرن قاحب ره و قلره وق لره لسران 
أي لريررة والزمرر  ال ررعي  أي قرررأه علسررني هشرراا وق برر  وحفررص مررلف د رره ب بررني 

 قرااب عريهم فقام

(1049) 

ُعُه وَكَ   ذهَب يـَْرِويِه ِهَشاٌم ُمثـَقهلَ َوَصاد َكَزاٍي )قَـ(ـاَم ِِبخْلُْلِف )َضـ(ـبـْ

أي قرأه الباق ن علصا  وأشم الصا  زااي لل  ولل  ملف د ره وال رلا يف 
هذا كما  بو يف الصراض يفعليل وشرحا لعباحبب ال اظم فإ ره ا رتري  عللفر  درن القيرر 
ن وفيه  هر  ب  ا دليه ه ا وال ب  الع ر أي أشر وأق ج وا ت ى ذكر ما يف الط حب م

-مرررا كرررذب الفرررؤا  مرررا حبأج-احلرررروف ب ا تقررر  إىل  ررر حبب والررر  م فقرررام وكرررذب دعررر 
شر ه هشاا أي   د ذب ما حبره بعي ه قام أب  دل  كذب دتعرج إىل مفعر م برلره 

ومعرر  كررذبتأ أي أحبيفررأ مررا ه حقيقررة ، (  )كررذبتأ دي ررأ أا حبأدررت ب ا ررن، ق لرره 
ما أ حبكه بصره أي كا ت حبلدة أي   د ذب فؤا  -ما كذب الفؤا  ما حبأج-له فمع 

 حيحة عري كاذبة وإ حباكا دلى احلقيقة قام ودشبه أن د  ن الذي شر  أكرر هرذا 
أي أيفرومرر ن إزالترره دررن حقيقررة مررا أ حبكرره ودلمرره قررام -أفتماحبو رره دلررى مررا درررج-املعرر 

مرررا حبره ببصرررره مرررن  ررر حبب   رررلى ا دليررره و رررلممرررا كرررذب فرررؤا  حممرررر ، الزخمشرررري 
لا أي مرا قرام فرؤا ه ملرا حبره   أدرفرأ ولر  قرام ذلرأ ل ران كراذع يربااد  دليره السر

م ررره درفررره دعررر  أ ررره حبره بعي ررره ودرفررره بقلبررره و  دشرررأ يف أن مرررا حبره حرررو وقرررريا مرررا  
كذب أي  رقه و  دشأ أ ه يربد  بص حبيفه وقام أبر  دبيرر وعلتخفير   قررأ وهر  
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لررت قررر  رربو يف ق لرره ق، يف التفسررري مررا كررذب يف حبلدترره دقرر م إن حبلدترره قررر  رررقت 
أي يف ظ ره ف ررذا ه را مررا كرذب فيمررا حبأج -)ولقررر  ررق دلرري م إبلريع ظ رره(-يفعراىل

 أي يف حبلدته أي  رق في ا

(1050) 

 َُتَاُرونَُه ََتُْرونَُه َوافْـَتُحوا )َشـ(ـذاً َمنَاءَة ِلْلَمكِِي ِزِد اَْلَْمَز َوَأْحِفلَ 

 سرا   اللفر  الثراين وهر  هذا مث  ق له   احبج معا   رج أي قرااب إزب وال
مترو رره و رر رج وق لرره وافتحرر ا زاي ب بيرران ه ررا أي افتحرر ا الترراا وكرران لرره أن ه دررذكره  
كمررا   دررذكر فتحرره السررني يف  رر رج وشررذا حررام مررن الفرراحتني أو مررن املفترر ح أي 

أفت ا ل  ه وم م  ربحا ه يف مرا لت م لل رت -أفتماحبو ه-ذوج شذا أو ذا شذا ومع 
من اإل راا بره ومترو ره  عر    لى ا دليه و لمفيما ذكره هلم  ليه و لم لى ا د

 حرو ه قام الزخمشري أفتماحبو ه من املراا وه  امللحراب واجملا لرة واشرتقاقه مرن مرري 
ال اقرررة كرررأن كررر  واحرررر مرررن املت ررررا لني ميرررري مرررا د رررر  ررراحبه وقرررريا أفتمرو رررره أي 

وملررا فيرره مررن معرر  الريلبررة دررري بعلررى كمررا دقرر م أفتريلب  رره يف املررراا مررن ماحبدترره فمردترره 
)لررر ن ه رررر  ألرررا  ررررق ، علبتررره دلرررى كرررذا وقيررر  أفتمرو ررره أفت حرو ررره وأ شرررروا 

وقام دقام مردته حقه أي يحريفره ويفعردتره ، لقر مردت ألا ما كان ميرد ا(  وم رمة
بعلى ه يفص  إه دلى مذهمج الت مني وقام ال حاأ قام قرام حممرر برن زدرر دقرام 

دن حقه ودلى حقه إذا م عه م ه و فعه د ه ودلى  ع  دن قام ب   كعمج ابن  مراه
حببيعة دق ل ن حبف  ا دليأ أي د رأ وم راب دلرى وزن جنراب وم رااب برزاي ب يترزب بعرر 

وأ شرررر ، (  املررر  دلرررى وزن مادرررة لريتررران قرررام يردرررر )أزدرررر م ررراب يف درررر  ابرررن يفررريم
وق له واحفل أحبا وا حفلن فأبرم من ، (  ال سا   )أه ه  أيفى التيم ابن دبر م ااب

 رر ن الت كيررر اخلفيفررة ألفررا لل قرر  أي احتفرر  هبررذه القرررااب فرراحت  هلررا من مررن ال رراأ 
مررن أ  ررر املررر قررام أبرر  دلرر  قررام أبرر  دبيررر الررل  والعررزج وم رراب أ رر اا مررن ح رراحبب 

ب دبرر م راب ولع  م ااب عملر لرية   أ   هبا دن أحر من حبواب اللرية وقر  ر  زدرر م را
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قام الزخمشري يف اشتقاق اللفهني دلرى القرراايفني كأ را  يرت م رااب ، و  أ   عملر 
من  مرراا ال سررا أ كا ررت مترر  د رررها أي كا ررت يفررراق وم رراب مفعلررة مررن ال رر ا كررأ م  

قلررت ومررن اموم يفسررمية مرر  ل ثرررب مررا ، كررا  ا دسررتمطرون د رررها ام رر اا يفربكررا هبررا 
مفراح  وال سرأ يف احلر  وقرام اعر هري دبرر م راب برن أ  برن دراق في ا مرن  مراا ا

)امهر  أيفرى التريم ، طامة وزدر م اب بن متيم بن مرب مير ودقصر قام هر  ابرن احلراحبث  
 ( بن دبر م ااب

(1051) 

ويـَْهِمُز ِضـيَزى ُخشهـعاً َخاِشـعاً )َشـ(ــفاَ )َحـ(ــِميدًا َوَخاِطـْب تـَْعَلُمـوَن )فـ(ــِطْب 
 )َكـ(ـلَ 

ود مرررز امل ررر  ايا فررريزج واهلمرررز يف ذلرررأ ويفركررره لريتررران دقرررام فرررازه حقررره  أي
د ازه أي إذا  قصه وياحب فيه دلى وزن حساه حيساه ودقرام فرازه د ريزه مثر  عدره 
دبيعه ف زن ف زج عهلمز فعلى ب سر الفاا قال ا ه  مصرحب و   به كالذكرج وإذا 

سررمة اا  فرريزج وقررام   هتمررز ف ز ررا د ررري كررذلأ وهرر  مصرررحب أد ررا والتقررردر ق
ال حرراب وز ررا فعلررى ب ررم الفرراا وإن كا ررت يف لفرر  فرريزج م سرر حبب ادتبرراحبا عم رر   
كمررا دقررام يف وزن درربه فعرر  ويف وزن بيرر   فعرر م قررام أبرر  دلرر  م ررم   جيررروا يف 
الصرفا  شري ا دلرى فعلرى دعر  ب سرر الفرراا مر  ألر  التأ يرث قلرت ه جنعل را  ررفة 

دل  ح ى الت زج اهلمز يف هذه فأزه د أزه إذا ظلمه  ب  مصرحبا كامل م ز قام أب 
قلت وا ت ى ال لا يف حروف   حبب ال  م ، (  )إذا فأزا  حق ا يف ع يمة، وأ شر 

)لشرررعا -ب قرررام ال ررراظم لشرررعا لاشرررعا مثررر   ررر احبج معرررا  ررر رج أي ق لررره يفعررراىل
 مم درا دقرأه شفا إيرا لاشعا ويتا لريتان يف ا م الفاد  إذا وق  فادل-أبصاحبهم(

هررر  دفرررر  يف  فسررره أو جيمررر  اررر  يف سرررري يفقررر م مررررحب  بزدرررر قادررررا علما ررره وقعررر  ا 
علما رره  رر اا يف ذلررأ احلررام والصررفة حنرر  مرررحب  بريرر  قادررر علما رره وقعرر   علما رره 
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و   ف  ذلأ يف شرح ال راظم إن شراا ا يفعراىل قرام الزخمشرري ويف لشرعا ععمر  
لأ فرإن أكلر ين لريرة فرعيفة ويفلرأ فصريحة ه  لرية يفق م أكل ين الرباعيث ولريع كرذ

قام أب  دل  دري  مرحب  بري  حسان ق مه دلى حسن ق مه قام الزخمشرري وجير ز 
خيريرر ن مررن  -قلررت دعرر ، أن د رر ن يف لشررعا فررمريهم ودقرر  أبصرراحبهم بررره د رره 

أي دررررد  -دررررع الرررراع-ف ررر  حرررام وقيررر  جيررر ز أن د ررر ن مفعررر م-اميررررا  لشرررعا
- ررريعلم ن عررررا مرررن-ام ولاطرررمج دعلمررر ن  عررر  ق لرررهب قررر-لشرررعا أبصررراحبهم-ق مرررا

اخلطرراب فيرره والرييررمج ظرراهران وكررل متييررز وهرر  املردررى وأبرررم اهلمررزب ألفررا ملررا  رر  ت 
لل قرر  وكرر  برره دررن العلررم املقترربع مررن املخاطررمج وجيرر ز أن د رر ن كررل مصرررحب كرر ه 
ب أي حر ه وحفهه ك  ك رب فرع ب  ق  حركة اهلمزب إىل اللا وحذفت اهلمرزب 

د رر ن هررذا املصرررحب متييررزا أو يف م فرر  احلررام ليطيررمج حفهررأ أو طررمج واحفرر  ويف 
أثبت ررا يف ال  رر  وحب  وأبرر  دمرررو ويف -درر ا درررع الررراع-هررذه السرر حبب  رراين زوا ررر و

أثبت ا يف ال     ف  و أب  دمرو ويف احلالني ابن  -م طعني إىل الراع-احلالني البزي
 ر ح واث ران يف قصرة درا  وواحرر يف قصرة  كثري و رذحب يف  رتة م افر  واحرر يف قصرة

    واث ان يف قصرة لر ض أثبرت السرتة يف ال  ر  وحب  وحرره ويفقررا ثرل  زوا رر يف 
بقرراف امل ررا ي مرر  وديررري  )وز   ررذحبي  ررتا كررذا الررراع في مررا،  رر حبب ق فقلررت فيرره 

 معا دل[

 سورة الرحمن 
(1052) 

 بَِنْصٍب )َكـ(ـَفى َوالنُّوُن ِِبخْلَْفِض )ُشـ(ـكِِلَ َوَواَلَْبُّ ُذو الرهحْيَاِن رَْفُع َثلَِثهاَ 

ثلث ررا   زلررة كل ررا يف  ررحة اإلفررافة وأ ررث العررر  قصرررا إىل ال لمررا  وأطلررو 
الرفررر  وال صرررمج يف الرررثل  دلرررى حسرررمج مرررا دليرررو ب ررر  م  رررا فرفررر  احلرررمج والرحيررران 

ويف ق لرره ، عل ررمة في مررا و صررب ما علفتحررة في مررا وحبفرر  ذو علرر او و صررب ا عملرر  
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يف البقرررب   رربا كلمايفرره ب سررر   جيتررز بلفرر  ال صررمج حررأ دبررني أ رره عل سررر لتيسررر 
ذلرررأ دليررره ب ويفعسرررره ه رررا وإه فررراملع    يف دباحبيفررره عل صرررمج إررررا هررر  الفتحرررة وحبفررر  
الثلثررررة علعطرررر  دلررررى فاك ررررة أي في ررررا فاك ررررة واحلررررمج والرحيرررران وذو  ررررفة للحررررمج 

العصررر  والرحيرران وحب رررت ذا عملررر  يف و صررب ا بفعررر  م رررمر أي وللررو احلرررمج ذا 
املصح  الشام  ولفه إزب وال سا   ال  ن من الرحيان دلى يفقرميه ذو العص  
وذو الرحيان والرحيان ال حبق الذي دشم والعصر  وحبق الرزحبع وه لرلف يف يرره م ره 
م اف إليه  رحيا وق له ش   من ش لت ال تاب إذا قيريفه عل بن  ا درم دلى 

مررأل ذ مررن شرر ام الرابررة من اللفرر  قبرر  شرر له مرر    مررن ي ررا  دتعررني احلركررا  
 علش   بع  ا

(1053) 

ـــُْي ِِبْلَكْســــِر  َوََيْـــُرُج فَاْضـــُمْم َوافْـــــَتِح الضهـــمه )ِإ(ْذ مَحَـــى َوِِف اْلُمْنَشــــآُت الشِِ
 )فَـ(ـامحِْلَ 

وأبر   قرأه اعمادة دلى إ ر ا  الفعر  إىل الفادر  وقررأه  فر -م  ما اللؤلؤ-دردر
ب سر الشني -امل شآ -دمرو دلى أ ه فع  ما   دسم فادله ف ما الياا وفتحا الراا

وفتح را  عرت لل ر احب وهر  السرفن فقررااب الفرت  ظراهرب م را أ شر ت وأيردرت وقير  
املرف دررا  الشرررع وقيرر  يف معرر  ال سررر إ ررا يف شرر ا املرر    رد ررا أو يفرفرر  الشرررع أو 

حنر  مررا  زدرر ومررر  فمرا  د رراف الفعر  إليرره إذا يف شر ا السرري دلررى طردرو اجملرراز 
ويررر فيرره وهرر  يف احلقيقررة لريررريه والفرراا يف فرراإل زا رررب وهرر  حبمررز والشررني مفعرر م برره 
أي اإ  الشني عل سر أي ا قل ا كذلأ وأحبا  اإلن ب  ن التأكير فأبرهلا ألفا كما 

  بو يف  ها ر له ب متم الرمز فقام

(1054) 

 ٍف نـَْفرُُغ اْلياَء )َشـ(ـاِئٌع ُشَواٌظ ِبَكْسِر الضهمِِ َمكِِيـُُّهْم َجلَ )َصـ(ـِحيحاً ِبُلْ 
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- رر فر  ل ررم أد ررا الررثقلن-أي كسررر الشررني إررزب وأبرر  ب ررر مررلف د رره وأمررا
فرراخللف فيرره عليرراا وال رر ن ظرراهر قررام أبرر  دلرر  ولرريع الفرررا  ه ررا فراعررا مررن شررري  

وقرام الزخمشررري ، (  فرعررت إىل متريم)اآلن قرر ، ول رن أتودلره القصرر كمررا قرام يردرر 
املرا  الت فر دلى ال  ادة أي ه د  ن له شري    اه  ت ق   شرؤن الرر يا فرل دبقرى 
إه شأن واحر وه  يزالكم والش اظ ب سر الشني وفم ا لريتان وهر  الل رمج وق لره 

 يل ليع برمز م ه قر  رح علقاحبيا وه  م ي م فل حبمز معه وا أدلم

(1055) 

 ْفَع َُنَاٌس َجره )َحقٌّ( وََكْسَر ِميِم َيْطِمْث يف اأُلوََل ُضمه )تُـ(ـْهدى َوتـُْقَبلَ َورَ 

حبف  مفعر م يرر وحرو فادلره وحبأدرت يف بعره ال سرا حبفر  عل رم دلرى اهبترراا 
وير علرف  لربه وحو مروحب عإلفافة كل اللفهني  ر اب ووي ره ظراهر وويره حبفر  

دطرر  دلررى  حب أي الشرر اظ مررن  حب وحنررراأ ويف حنرراأ العطرر  دلررى شرر اظ ويرررره 
ال حاأ ق هن أحريتا أ ه الرلان والثاين أ ه الصفر املذاب ويف الش اظ أد ا ق هن 
مه  اللرية قام أب  دبير ه  الل مج ه  لان فيه وقام بع  م ه د  ن الش اظ إه 

  لرران فيرره مرن ال رراحب والرررلان ايعرا فررإن قل ررا ال حراأ  عرر  الرررلان والشر اظ مررا ه
ظ ر  قرااب الرف  ودلى الق م اآللر يفه ر قررااب اعرر وإن قل را ال حراأ هر  الصرفر 
املررذاب ظ ررر  أد ررا قرررااب الرفرر  وا ررتخر  أبرر  دلرر  وي ررا لقرررااب اعررر دلررى ق ل ررا 
الش اظ ما ه  لان فيه وه  أن التقردر وش ا من حناأ فيحرذف امل  ر ف ويفقراا 

لررره ومرررن حنررراأ من ذكرررره قرررر  ررربو يف مرررن  حب الصرررفة مقامررره ب حرررذفت مرررن مرررن ق  
ودقررام طمررث الب ررر دطمث ررا ودطمث ررا بفررت  املرريم يف املافرر  وب سرررها وب ررم ا يف 

فرررم املررريم -كرررأ ن اليررراق  -امل ررراحبع إذا  ماهرررا ععمررراع ودررر  عموىل الررريت بعررررها
الروحبي دن ال سا   وإدراب ق له  ري ويفقربل  ربو يف شررح ق لره يف عب اإلمالرة 

   يفرد  إيرا ويفقبلأم
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(1056) 

 َوقَاَل بِِه اللهْيِث يف الثهاِن َوْحَدُه ُشُيوٌخ َوَنصُّ اللهْيِث ِِبلضهمِِ االوهالَ 

وإه وه  صررمج عل ررم  -حرر حب مقصرر حبا -برره أي عل ررم والثرراين هرر  الررذي قبلرره
  -قررررام  رررراحمج التيسررررري أبرررر  دمررررر دررررن ال سررررا  ، كق لرررره دررررن ال رررررب مسررررمعا 

موم ب رم املريم وأبر  احلراحب  د ره يف الثراين كرذلأ هرذه قررااة والرذي يف ا-دطمرث ن
 ررص دليرره أبرر  احلرراحب  كروادررة الررروحبي وقررام يف عررريه قرررأ  دلررى فرراحبأ ابررن أإررر يف 
حبوادررة أيب احلرراحب  كروادررة الررروحبي وقررام طرراهر بررن علبرر ن إن ال ررم يف اموم للررروحبي 

 ود ع ذلأ ميب احلاحب  التياحب من أه  ام اا

(1057) 

 َوقـَْوُل اْلِكَساِئي ُضمه أَيُـُّهَما َتَشا َوِجيٌه َوبـَْعُض اْلُمْقرِِئَْي بِِه َتل

قرام الررراين يف عررري التيسررري دلررى أن ال سررا   لررري في مررا فقررام مررا أع  أد مررا 
قرررأ  عل ررم أو ال سررر بعررر أن ه أارر  بي  مررا قررام أبرر  دبيررر كرران ال سررا   دررروي 

سر إحرايتا وفم املرج فق م ال سا   هذا وييه أي في ما ال م وال سر وحب ا ك
له وياهة من فيه اعمر  برني اللريترني وبعره املقرر ني بره يفرل دعر  هبرذا التخيرري كرابن 

 أشتة وعريه ممن   دذكر عري التخيري

(1058) 

 َوآِخُرَها اَيِذي اْلََْلِل اْبُن َعاِمٍر ِبَواو َوَرْسُم الشهاِم ِفيِه ََتَثهلَ 

اي ذو اعلم رلرر السر حبب قرأهرا ابرن درامر بر او أي يعر  م ا را واوا ولرزا أي 
مررررن ذلررررأ فررررم الررررذام قبل ررررا فل ررررذا   د برررره دليرررره وقصررررر لفرررر  اي فررررروحبب دعرررر  ق لرررره 

ف رر  عليرراا  عررت للرررب وعلرر او  عررت لل ررم -يفبرراحب  ا ررم حببررأ ذي اعررلم- رربحا ه
الذايفيرة وهر  املررا  يفسرربيح ا  من املررا  عه رم ه را ملسرمى م ره إشرراحبب إىل امو راف

وقرررر ا تقصررري ا بيررران ذلرررأ - رررب  ا رررم حببرررأ امدلرررى-ويف زد  رررا والث ررراا دلي رررا بق لررره
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وحتقيقرررره يف رلررررر كترررراب البسررررملة امكرررررب وق لرررره متثرررر  أي يفشررررخص الرررر او يف حب ررررم 
ودبقرررى ويررره حببرررأ ذو -املصرررح  الشرررام  وقرررر أاعررر ا دلرررى اموم أ ررره علررر او وهررر 

 -اعلم واإلكراا

 واقعة والحديدسورة ال
(1059) 

َح )فَـ(ـْعتَـَلى  َوُحوٌر َوِعٌْي َخْفُض رَْفِعِهَما )َشـ(ـفاَ َوُعْرِبً ُسُكوُن الضهمِِ )ُصـ(ـحِِ

مرن عب يفقلرر  علسري  والررم  أي -فاك رة وحلرم طرري-اخلفه دطر  دلرى
وفاك رة وحلرم طرري معط فران إمرا دلرى أكر اب وإمرا ، إ م يامع ن بني هذه امشرياا 

 ا  ال عيم فإن كا  دلى أك اب فاملع  أ ه د عم ن ل حب دني كمرا  عمر ا  را دلى ي
قبله وإن كا  دلى ي ا  فاملع  أ م يف مقاحب ة ل حب دني أو معاشرب ح حب دني وأمرا 
ويرره الرفرر  فعلررى يفقررردر وهلررم حرر حب دررني أو وفي ررا حرر حب دررني أو دطرر  دلررى ولررران 

 متقررابلني و  دؤكررر لطرر م الفصرر  ويرر ز أبرر  دلرر  أن يف رر ن دطفررا دلررى ال ررمري يف
وي ز أد ا أن يف  ن دلى يفقردر ودلى  رحب م ف  ة ح حب دني وأما درع ف رم الرراا 
وإ  ا ا لريتان و بو هلا  ها ر مث   ذحبا و ذحبا وه  ار  درروب وهر  املررأب املتحببرة 

 إىل زوي ا

(1060) 

الصهـْفِو َواْسـِتْفَهاُم ِإانه )َصـ(ــَفا َوِخفُّ َقَدْرانَ )َد(اَر َواْنَضمه ُشـْرَب )ِفـ(ــى نَـَدى 
 ِوالَ 

التخفيرر  والتشررردر يف قرررحب  لريترران وقررر  رربو -حنررن قرررحب  بيرر  م املرر  -دعرر 
، ذلررأ يف  رر حبب احل رررا  وشرررب اهلرريم ب ررم الشررني وفتح ررا مصرررحب شررربت اإلبرر  

وقي  ال م اه م كالشري  والفت  املصرحب وياا املفت ح ا  شاحبب كركمج و حمج 
دلرررى اخلررررب قررررأه شرررعبة برررزاي ب يترررزب -اإ  ملريرمررر ن-هرررذا امل فررر  وق لررره يفعررراىل يف عرررري
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اه رتف اا الرذي  عر  التقرردر وق لره  رفا وه أي شرردر متابعرة أو راف متابعتره أو 
ودلرررى اموم متييرررز و رررفا  عررر  ، هررر   رررفا ذا وها أي متابعرررة ف صررربه دلرررى احلرررام 
روحبب فرررإن كررران مرررن الصرررفاا فررر، شرررردر مقصررر حب والرررذي  عررر   ررراف ممررررو  فقصرررر 

 املمرو  فالتقردر اه تف اا ذو  فا وإن كان مقص حبا فالتقردر مشبه  فا يف ق يفه

(1061) 

 ِبَْوِقِع ِِبإِلْسكَاِن َواْلَقْصِر )َشـ(ـاِئٌع َوَقْد َأَخَذ اْضُمْم َواْكِسِر اخْلَاَء )ُحـ(ـوهالَ 

ف ر  -  اق  ال   ا-دع  إ  ان ال او وحذف امل  بعرها من ق له  بحا ه
وال ال رلا يف حرروف  ر حبب ال اقعرة ، من عب اإلفرا  واعمر  وقرر  ربو هلمرا  هرا ر 
دلررى ب رراا الفعرر  -وقررر ألررذ ميثرراق م-ب شرررع يف  رر حبب احلردررر قرررأ أبرر  دمرررو وحررره

للمفعرر م والبرراق ن بفررت  اهلمررزب واخلرراا دلررى ب ا رره للفادرر  وهرر  ا يفعرراىل وحرر ه حررام 
 ح م امم حبوه  العا  بت

(1062) 

 وِميثَاُقُكْم َعْنُه وَُكلٌّ )َكـ(ـَفى َوأَْنِظُروانَ بَِقْطٍع َواْكِسِر الضهمه )فَـ(ـْيَصلَ 

د ه أي دن أيب دمرو وحبف  القاف من ميثاق م م ه مفع م ألذ الذي   دسم 
-وكرر  ودررر ا احلسرر -فادلرره و صرربه عررريه م رره مفعرر م ألررذ املسررمى للفادرر  وأمررا

عرره دلررى اهبتررراا كبيررت ال ترراب كلرره   أ رر   وكتررمج كررذلأ يف مصررح  الشرراا فرف
وهرر  يف ام رر  مفعرر م ودررر ول ررن إذا يفقرررا املفعرر م دلررى الفعرر  فررع  دملرره فيرره 
في  ز حبفعه وقررااب اعمادرة عل صرمج دلرى ام ر  وقرر أاعر ا دلرى  صرمج الرذي يف 

سرررر الهررراا قررررااب إرررزب بقطررر  اهلمرررزب املفت حرررة وك-ا هررررو   قتررربع- ررر حبب ال سررراا وأمرررا
وحررره فبمعرر  أم لرر   أي احبفقرر ا ب ررا كرر   رررحبك م وقرررااب البرراقني ب  رر  اهلمررزب وفررم 
الهاا  ع  ا تهرو  أو التفت ا إلي را دقرام  هريفره إذا ا تهريفره وأ هريفره إذا ألريفره وأم لتره 

 وفيصل حام  ع  حاكما
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(1063) 

ــَزَل اخْلَفِ  ــا نـَ ــاِم َم ــُد )ُد(ْم َويْؤَخــُذ َغــرْيُ الشه ــْن بـَْع ــاَداِن ِم يــُف )ِإ(ْذ )َعـ(ـــِز َوالصه
 )ِصـ(ـلَ 

قررررااب اعمادرررة علترررذكري من أت يرررث الفردرررة عرررري -ه دؤلرررذ مررر  م فردرررة-دردرررر
علتخفي  والتشردر ظاهران -وما  زم من احلو-حقيق  وأ ث ابن دامر دلى اللف 

-ال ترراب العزدررز حنرر  من مررا  زلرره ا فقررر  ررزم هرر  ومعرر  إذا دررز أي هررذا قليرر  يف
وامكثررر ذكررر الت زدرر  واإل ررزام مسرر ر إىل ا ررم ا يفعرراىل وق لرره مررا  ررزم -وعحلررو  ررزم

مبترأ واخلفي  لربه وق له ودؤلذ عري الشاا دلى يفقردر يفذكري دؤلذ قرااب عري أهر  
الشراا فحررذفت هررذه امل رافا  للعلررم هبررا ب قرام والصررا ان مررن بعرر أي مررن بعررر مررا 

أي والصررا ان كررذلأ دردررر -إن املصرررقني واملصرررقا - دن مررن ق لرره ررزم دردررر الصررا
علتخفيرررر  هبررررن كثررررري وأيب ب ررررر ويتررررا علتخفيرررر   عرررر  الررررذدن  رررررق ا ا وحب رررر له 
والتشردر  ع  املتصرقني فأ عمت التاا يف الصا  ف   مث  املزم  واملرثر وحبوج دن 

دط  دلى الفع  -قرف ا اوأ-أيب بن كعمج حبف  ا د ه إظ احب التاا في ما وق له
املف ررر ا مرررن هرررذا اللفررر  يفقرررردره إن الرررذدن  ررررق ا أو ا ررررق ا وأقرفررر ا فمع ررراه دلرررى 
التخفيرر  إن الررذدن رم رر ا ودملرر ا هررذا ال رر ع مررن اخلررري وهرر  اإلقرررا  احلسررن ومع رراه 
دلررى التشررردر إن الررذدن يفصرررق ا وكرران إقرافرر م ا يفعرراىل دلررى ال يرره امحسررن وهرر  

 رررا حبا درررن  يرررة لالصرررة ومقصرررر  ررراح وق لررره  ا  رررل أي ذا  مرررن أطيرررمج ال سرررمج
ودرن القررج علعلرم وقرر  ربو حتقيرو املع يرني مرن - لا والصلا دررب بره درن الرذكاا

 هذا اللف 

(1064) 

 َوآََتُكْم فَاْقُصْر )َحـ(ـِفيظاً َوُقْل ُهَو اْلَغِِنُّ ُهَو اْحِذْف )َعمه( َوْصًل ُمَوصهلَ 

القصر  ع  يااكم واملر  ع  أدطراكم ا والتراحب -رككم وه يففرح ا  ا-دردر
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أب  دبير قرااب أيب دمرو مل افقته لق له فايف م و  دقر  أفرايف م وويره املرر إفرافة اخلررب 
وق لرره وه يففرحرر ا ا ررت  اف  رر  وقيرر  دطرر  -بيررره اخلررري-إليرره  ون فررره كمررا قررام

فاحرذف لفر  هر  يف قررااب -فرإن ا هر  الرير -واموم أي   أما-ل يل أت  ا-دلى
 ف  وابن درامر كمرا هر  حمرذوف يف مصراح  املرد رة والشراا وأثبتره عرييترا كمرا هر  
 بررت يف مصرراحف م وه لررلف يف إثبررا  الررذي يف  رر حبب املمتح ررة وهرر  مثرر  هررذا 
وهرر  يف هررذدن امل فررعني للفصرر  فحذفرره عررري خمرر  ع رر  املعرر  وق لرره و ررل  صررمج 

أي درررم و رررله امل  ررر  إلي رررا أي درررم  قلررره ولرررربه فرررذكره  دلرررى التمييرررز وم  رررل  عتررره
 ام مة يف كتب م

 جادلة إلى سورة نممن سورة ال
(1065) 

ْمُه َواْضُمْم ِجيَمُه )فَـ(ـُتَكمِِلَ   َويف يـَتَـَناَجْوَن اْقُصِر النُّوَن َساِكناً َوَقدِِ

لرى أحبا  بقصر ال  ن حذف امل  اليت بعرها يف حام     ه ال  ن ويفقرميه د
التراا فررإذا فصررلت ذلرأ وفررممت اعرريم  راحب د ت رر ن دلررى وزن درذهب ن هررذه قرررااب 
إرررزب وقررررااب البررراقني مرررا لفررر  بررره وأ رررل ما دفتعلررر ن ودتفرررادل ن دلرررى وزن خيتصرررم ن 
ودتخا رررم ن فحرررذفت ها ال لمرررة م  مرررا م رررا يف دت ررراي ن ايا حتركرررت وا فرررت  مرررا 

يف دت رراي ن مررا فعرر  يف قافرر ن قبل ررا فقلبررت ألفررا ب حررذفت للسرراكن بعرررها وفعرر  
فقيرر  د ت رر ن كمررا قيرر  قافرر ن ومعرر  القررراايفني واحررر إه أن دت رراي ن م افررو لق لرره 

ويف اي ا علرب قام أب  دل  دفتعلر ن ودتفرادل ن جيرراين -إذا يف اييتم فل يفت اي -يفعاىل
 مرج واحر

(1066) 

ـ(ــًل )َعـ(ــمه َواْمـُدْد يف املََجـاِلِس وََكْسُر اْنِشُزوا فَاْضُمْم َمعاً )َصـ(ـْفَو ُخْلِفـِه )عُ 
 )نَـ(ـْوَفلَ 
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كسررر الشررني في مررا وفررم ا لريترران دقررام  شررز -وإذا قيرر  ا شررروا فا شررروا-دردررر
د شرز أي ا  رر ا ويتررزب ا شررزوا يتررزب و رر  إذا ابترررئ هبررا حركررت لركررة الشررني و ررف  

اهران وال  فررر  للفررره مبتررررأ ولرررربه درررل درررم والت حيرررر واعمررر  يف اجملرررالع واجمللرررع ظررر
 ال ثري العطا

(1067) 

 َويف ُرُسِلي اْلَيا َُيْرِبُوَن الثهِقيَل )ُحـ(ـْز َوَمْع ُدَوَلًة أَنِِث َيُكوُن ِبُْلِف )لَـ(ـل

فتح را  فر  وابرن -)وحب رل  إن ا قر ي دزدرز(-دردر ايا اإلفافة يف ق له يفعراىل
فرررررالتخفي  في رررررا -بيررررر هتم خيربررررر ن-وأمرررررا، درررررامر وا ت رررررى ال رررررلا يف  ررررر حبب اجملا لرررررة 

والتشردر لريتان من ألرب ولرب مث  أ زم و زم وقي  اإللراب أن يف   امل ف  حبع 
والتخردمج اهلرا وقي  مع  التخفي  أ م دعطل  ا ودعرفر  ا للخرراب مرويره م  را 
وخيربرر ن مفعرر م لرررب الثقيرر   عترره ب قررام ومرر   ولررة أي ومرر  حبفرر   ولررة أ ررث يف رر ن 

والررررذي يف كتررررايب التيسررررري -كرررر  ه د رررر ن  ولررررة-  دررررن هشرررراا دردرررررالرررريت قبلرررره ملرررر
والتبصرررب مل رر  أن هشرراما حبفرر   ولررة والتلرر  د رره يف أت يررث د رر ن ويفررذكريه والررذي 
ذكررره أبرر  الفررت  فرراحبأ أن اخلررلف يف امل فررعني أحررر الرر ي ني مثرر  قرررااب اعمادررة 

ن وحبف   ولة بتذكري د  ن و صمج  ولة وه  ق م  احمج الروفة والثاين أت يث يف   
وه  الذي ذكره طاهر ابرن علبر ن وأوه و  درذكر امل رروي وابرن شررد  هلشراا إه حبفر  
 ولة و  دتعرفا للخلف يف د  ن وابن ماهر وعريه   دذكروا اخللف يف ال لمتني 
أ ررل ويف ييرره هررذه القرررااا  ظرراهر مررن حبفرر   ولررة يعرر  كرران كمررة ومررن  صررمج قرررحب  

تراولرره امع يرراا بيرر  م خمتصررني برره  ون الفقررراا وأت يررث كريل د رر ن الفرر ا  ولررة أي د
 ولة ليع لقيق  ف از يفذكري د  ن املس ر إلي ا وذكر امه ازي يف بعه الرروااي  
فررت  الرررام واملشرر  حب فررم ا بررل لررلف وح ررى أبرر  دبيررر فررت  الرررام دررن أيب دبررر 

ت  أن الرولررة الرررإن السررلم  قررام وه  علررم أحرررا فتح ررا قررام والفرررق بررني ال ررم والفرر
عل رررم ا رررم الشررر ا الرررذي دترررراوم بعي ررره والرولرررة علفرررت  الفعررر  وقررررأ  يف حاشرررية 
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ال سرخة املقرررواب دلررى ال رراظم حبإرره ا ق لره ملرر  ه أحبا  ه يررا أي مبط ررا ويرراا هررذا 
مرررن الررر ج قرررام الشررريا و رررألته درررن ق لررره ملررر  ه فقرررام إن شررر ت قلرررت  ررر  برررل 

و فيررة دثبررت التررذكري وإن شرر ت قلررت ملرر  ها ا ررم  ال افيررة م رره قررر أثبررت التأ يررث
فادرر  مررن ها إذا أبطررأ من التررذكري دررن هشرراا أقرر  مررن الروادررة مررن التأ يررث وم رره ه 

قلررت دقررام مي ماي مثرر  حبمرر  حبميررا أي أبطررأ ، فصرر  ه ررا فيحسررن مررن ي ررة العربيررة 
ق  دلررى والر ج مثلره فا رم الفادر  مرن مي ها مثر  حباا وقرا  وال قر  دليره كرال  

 ماا وا أدلم

(1068) 

 وََكْسَر ِجَداٍر ُضمه َواْلَفْتَح َواْقُصُروا )َذ(ِوى )أُ(ْسَوٍة ِإِِنِ بَياِء تـََوصهلَ 

جيرر ز يف وكسررر الرفرر  دلررى اهبتررراا ولررربه فررم إن كرران فعرر  مررا   دسررم فادلرره 
 وإن كرران فعرر  أمررر فال صررمج يف وكسررر م رره مفعرر م والفررت  دطرر  دليرره حبفعررا و صرربا
أي فم اعريم والررام واحرذف املر  فيصرري يررحب وهر  ار  يرراحب وهر  كمرا  ربو 
يف امل اف  املختل  في ا يف إفرا ها واع ا وذوي أ ر ب حرام مرن فادر  اقصرروا أي 

-إين ألرراف ا-متأ ررني  ررن  رربو مررن القررراا ب ذكررر ايا اإلفررافة يف احلشررر وهرر 
 متح ة فقامفتح ا احلرميان وأب  دمرو ب ذكر حروف   حبب امل

(1069) 

 َويـُْفَصُل فـَْتُح الضهمِِ )نَـ(ـصٌّ َوَصاُدُه ِبَكْسٍر )ثَـ(ـوى َوالثِِْقُل َشاِفيِه ُكمِِلَ 

قرررأ دا ررم دفصرر  م رراحبع فصرر  علتخفيرر  -درر ا القيامررة دفصرر  بيرر  م-دعرر 
دلى ب اا الفعر  للفادر  ومثلره قررااب إرزب وال سرا   إه أ ره م راحبع فصر  علتشرردر 

لبرراق ن دلرى ب رراا الفعرر  للمفعر م ولففرر ا الصرا  املفت حررة  رر ج ابرن دررامر فإ رره وقررأ ا
شرررر ها و  د بررره ال ررراظم دلرررى فرررت  الفررراا ملرررن قررررأ علتشرررردر من التشرررردر درشرررر إليررره 

 وويه هذه القرااا  ظاهر
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(1070) 

 (ـْن )َشـ(ـذاً )َد(الَ َوِف َتُِْسُكوا ثِْقٌل )َحـ(ـَل َوُمِتمُّ اَل تـُنَـِوِْنُه َواْخِفْض نُورَُه )َعـ

والرذدن ميسر  ن -أمسأ ومسأ من عب أ زم و رزم ودشر ر لقررااب أيب دمررو
يف  ررر حبب الصرر  مررن  رر ن و صررمج  رر حبه ف ررر  -شررر ها امكثررر ومررتم  رر حبه-عل ترراب

ام   مث  زدر م را دمرا ومن أفاف فحذف الت  دن ولفه املفع م فللتخفي  
 اوق له دن شذا أي شذا  ه وقر  بو مع ايت

(1071) 

يُكْم َعِن الشهاِم ثـُقِِلَ   َوَّلِل ِزد اَلماً َوأَْنَصاَر نـَوِِانً )مَساَ( َوتـَُنجِِ

ز  ها اعرررر دلرررى ا رررم ا و ررر ن أ صررراحب -ك  ررر ا أ صررراحب ا-دعررر  ق لررره يفعررراىل
فيصررري أ صرراحبا ا وقرررااب البرراقني دلررى اإلفررافة كمررا أاعرر ا دلررى اإلفررافة يف احلرررف 

  دقررأ أحرر مر  م أ صراحبا ا م رم ألرربوا -حل احبدر ن حنرن أ صراحب اقام ا-الثاين وه 
فرإن قلرت فمرن أدرن دعلرم ، دن حتقو ذلرأ فري م وايفصراف م بصرحة اإلفرافة وال سربة 

قلت ه  عري مشر   دلرى مرن يفرربر  ر حبب اخلرن ، أن اخللف يف اموم  ون الثاين 
يف الر رررم وأمرررا اموم  فرررإن الثررراين لررر   ررر ن لسرررقطت املررر  مرررن ا رررم ا وهررر   بترررة

فررأم ن يعرر  املرر   رر حبب الت رر دن امل صرر ب فلررم يررر  القرررااكن دررن  رر حبب الر ررم 
وال  ن يف ق له    ن للتأكير وأجنى وجنى كأمسرأ ومسرأ وق لره درن الشراا أي درن 

 قاحبيا الشاا

(1072) 

 ِر(ضاً )َحـ(ـلَ َوبـَْعِدي َوأَْنَصاِري بَِياء ِإضاََفٍة َوُخْشٌب ُسُكوُن الضهمِِ )َز(اَد )

أي يف الص  لفهران كر  واحرر م  مرا ايا إفرافة خمتلر  يف إ ر ا ا وفتح را 
مررن أ صرراحبي -فتح ررا احلرميرران وأبرر  دمرررو وأبرر  ب ررر والثرراين-مررن بعررري ا رره-اموم
فتح ررا  فرر  وحررره ولرريع يف  رر حبب اعمعررة شرر ا مررن احلررروف الرريت   يفررذكر -إىل ا
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ا  ربو كلفر  هر  واإلمالرة و رلة مريم اعمر  وهرذا بعر ول ن في ا أشياا ممرا دتعلرو  ر
قر دلم مما يفقرا في ا ولشمج إب ر ان الشرني وفرم ا لريتران كثمرر و رر أي  ر  ن 

 ال م فيه زا  حله حبفى أو ه  ذو حل

(1073) 

 َوَخفه َلَوْوا )ِإ(ْلفاً ِبَا يـَْعَمُلوَن )ِصـ(ـْف َأُكوَن ِبَواٍو َواْنِصُبوا اْْلَْزَم )ُحـ(ـفهلَ 

ل ج حبأ ه ول اه إذا دطفره وأمالره أي أدرر  مع ايترا واحرر -ل وا حباو  م-دردر
ويف التشرررردر زاي ب يف ثرررري قرررام أبررر  دلررر  التخفيررر  دصرررل  للقليررر  وال ثرررري والت ثرررري 

دعمل ن  -خيتص عل ثرب وإلفا حام من ل وا أو ه  ألي  للمشر  من مع ايتا واحر
-وأكر ن مرن الصراحلني-ن وقررأ أبر  دمررويف رلر الس حبب الرييمج فيه واخلطاب ظاهرا

لفها وه  قرااب وافحة وقرأ عريه إب  ان ال  ن وحذف ال او -فأ رق-دطفا دلى
هلتقراا السرراك ني وويرره ذلررأ أ رره مررزوا دطفررا دلررى م فرر  فأ رررق من الفرراا لرر    
يفرررررل  ل رررران أ رررررق مزومررررا م رررره يرررر اب التح رررريه الررررذي هرررر  يف معرررر  التمرررر  

معرر  اممررر ومررا كرران كررذلأ د  ررزا ي ابرره دلررى قادرررب يف دلررم والعررر  وال رر  فيرره 
العربية مقررحبب وإن كران فيره فراا ا تصرمج قرام أبر  دلر  أدر  السرؤام درن ذكرر الشررض 
والتقررردر ألرررين فررإن يفررؤلرين أ رررق فلمررا كرران الفعرر  امل تصررمج بعررر الفرراا يف م فرر  

مررن -مررن قرررأ فعرر  مررزوا كأ رره يررزاا الشرررض إرر  ق لرره وأكررن دليرره مثرر  ذلررأ قرررااب
ودلرررى  )أاي  رررل ت فرررإ   لرررأ كاشررر ، وأ شرررر -و رررذحبهم-د رررل  ا فرررل هرررا ي لررره

، قررام إرر  از   دلررى م فرر  الفرراا ومررا بعرررها ومثلررره ، ا تقا ررأ يف احليرراب واز  ( 
قررام إرر  وا ررترحب  دلررى م فرر  ، أ رراحل م وا ررترحب   رر اي(  )قررابل ين بليررت م لعلرر 

تاحب أب  دبير هرذه القررااب هيففراق املصراح  وال-لعلى-الفاا افذوفة وما بعرها من
دلى كتابة هذا احلرف لرذف الر او قرام ويف القرررن مرا ه حيصرى مرن يف ر ن ود ر ن 
يف م فرر  الرفرر  وال صررمج   حتررذف الرر او يف شرر ا م  ررا إرررا حررذف ا يف م فرر  اعررزا 
لا ررة قررام وكرران مررن ح ررة أيب دمرررو في ررا أن قررام إرررا حررذفت الرر او التصرراحب يف 
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قلت وكذلأ كان دقر م ، كما حذف ها يف كلمن وكان أ ل ا أن يف  ن عل او اخلن  
إن اليررراا حرررذفت يف الر رررم فل رررذا حي ررر  د ررره أ ررره قرررام مرررا -إن هرررذان لسررراحران-يف

دعرر  يف كتابررة القررررن -وأكررن مررن الصرراحلني-إن هررذان-ويررر  يف القررررن حل ررا عررري
املر  كثرريا التصراحبا وويه حذف ما دلى قراايفه أ ما من حروف املر ف مرا حترذف 

في ررذ ألتاهررا وقررر قررام الفررراا العرررب قررر يفسررقن الرر او يف بعرره اهل رراا كمررا أ ررقط ا 
فقرل بريرري واو -فقر ه-امل  من  ليمان وأشباهه قام وحبأدت يف مصاح  دبرر ا

قلت واهدتما  يف القراايفني دلرى  رحة ال قر  في مرا وإررا هرذا ادترذاحب ، ف ق م ا 
اي  حاف  وهر  حرام مرن فادر  وا صرب ا أي متم  رني ب ثررب  دن اخلن وق له حفل

 العلم و عته من يف ييه القراايفني

(1074) 

 َوَِبِلْغ اَل تـَْنوِيَن َمْع َخْفِض َأْمرِِه َِلَْفٍص َوِِبلتهخهِفيِف )َعـ(ـرهَف )ُر(فِِلَ 

كمررا  رربو -علررغ أمررره-أي ه يف رر دن فيرره م رره م رراف إىل مررا بعررره وال ررلا يف
 رر حبب التحرررو  عرر  أدلررم إدررلا متابعررة ، تم  رر حبه والتشررردر يف )درررف بع رره( مرر-يف

فأدر  دن بعه أو أع ا د ه إحسرا  ويف رمرا وهلرذا قير  مرا زام التثاقر  مرن شرأن 
ومعرر  درررف علتخفيرر  يررازج وهرر  إشرراحبب إىل ذلررأ القرررحب مررن املعايفبررة أو ، ال ررراا 

ودطلرررو هرررذا اللفررر  أد رررا مشرررعرا ، ( إىل عرررريه وم ررره )ومرررا يففعلررر ا مرررن لرررري دعلمررره ا
عل درررر وال ديرررر فيقرررام درفرررت مرررا  ررر   فرررلن وم ررره )أول رررأ الرررذدن دعلرررم ا مرررا يف 

قام الفراا دررف علتخفير  أي ع رمج مرن ذلرأ ويرازج دليره كمرا يفقر م ، قل هبم( 
للريرر  دسرر ا إليررأ مدرررفن لررأ ذلررأ وهرر  ويرره حسررن ويفقررردر الرر هم ودرررف حبفرر  

 علتخفي  أي دهم

(1075) 

 َوُضمه َنُصوحاً ُشْعَبٌة ِمْن تـََفوٍُّت َعَلى اْلَقْصِر َوالتهْشِديِد )َشـ(ـقه ََتَلُّلَ 
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قررام أبرر  احلسررن واملفررن  صررحته يف معرر   رررقته يف بررة  صرر حا أي  ررا قة 
وقام الفت  كلا العرب وقرااب ال اأ وه أدرف ال م قرام أبر  دلر  دشربه أن د ر ن 

ن قررراوا  صرر حا أحبا وا املصرررحب مثرر  قعرر  ا والررذدن قررال ا مصرررحبا قررام الفررراا كررأن الررذد
 صرر حا يعلرر ه مررن  ررفة الت بررة ومع اهررا أن حيررر   فسرره إذا كب مررن ذ ررمج أن ه 
دعررر   إليررره أبررررا وذكرررر الزخمشرررري يف يففسرررريه وي هرررا حسررر ة يف ذلرررأ وقرررام ال صررر ح 
مصررحب  صرر  كال صرر  مثرر  الشرر  حب والشرر ر أي ذا   صرر ح أو ا تصرر   صرر حا ب 

مرررا يفررررج يف للرررو الررررإن مرررن -ال ررراظم يف  ررر حبب امللرررأ فقرررام مرررن يففررر   دردررررشررررع 
أي يفبررادن والررتلف فررإذا حررذفت املرر  وشررر   الرر او  رراحب يففرر   وهرر  -يففرراو 

 ع ررراه يففررراو  ويففررر   مثررر  يفهررراهر ويفه رررر والقررررااكن مصررررحبا هرررذدن الفعلرررني وق لررره 
م فر  احلرام أي يففاو  مبترأ وشو هتلل لربه وق له دلى القصر والتشردر شو يف 

مقص حبا مشر ا أي هذا اللف  دلى ما فيه من القصرر والتشرردر شرو هتللره وهر  مرن 
قرر هلم شررو  ب البعررري إذا طلرر  واملعرر  طلرر  هتللرره أي هح وظ ررر أو د رر ن مررن شررو 
الربق إذا  ط  من للم السحاب ومعر  هتلر  يفر م وأفراا وجير ز أن د ر ن هتلرل 

 حام أي ذا هتل  وا أدلم

(1076) 

ُبٌل َواواً اْبَدالَ  ِتُمو يف اَْلَْمَزَتْْيِ ُأُصولُُه َويف اْلَوْصِل اأُلوََل قـُنـْ  َوآَمنـْ

ح مرره مررذك حب يف عب اهلمررزيفني مررن كلمررة ف رر  -اأم ررتم مررن يف السررماا-دردررر
 ال  يف دم ا ق له ويفس ي  ألرج يترزيفني ب لمرة البيرت فقرر دررف -اأ ذحبهتم-مث 

معر  أ ر له أي أ ر م ح مره و ربو أد را يف البراب ح م هذه ال لمة من ه ا  و 
-املررررذك حب أن ق رررربل أبرررررم اهلمررررزب اموىل واوا ه فتاح ررررا وا  ررررماا مررررا قبل ررررا يف ق لرررره

ودسررر   الثا يرررة دلرررى أ رررله وهرررذا إلبررررام إررررا د ررر ن د رررر ايفصرررام هرررذه ،  -ال شررر حب
عر  ق لره ال لمة عل ش حب فإذا وقر  دلرى ال شر حب حقرو اهلمرزب إذا ابتررأ كريرريه ف رذا م

فرررإن ، ويف ال  ررر  أي إبررررام ق بررر  اهلمرررزب اموىل واوا يف حالرررة ال  ررر   ون ال قررر  
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قلررت هلررذا البيررت فا رررب عررري امذكرراحب  ررا يفقرررا بيا رره واملتقرررما  كثررريب فلررم لصررص 
قلرررت لررره فا رررركن عرررري امذكررراحب إحررررايتا ملرررا ذكرررر ، ال ررراظم امذكررراحب هبرررذا  ون عرررريه 
ني   دبني أ ه دفع  ذلرأ يف ال  ر  بر  أطلرو فر ص مذهمج ق ب  هذا يف عب اهلمزيف

لرررزوام -اأم ررتم-دلررى ال  رر  ه رررا لرريف م أ رره ه دفعررر  ذلررأ يف ال قررر  دلررى مررا قبررر 
املقت ى لقلمج اهلمزب واوا وه  ال مة و  دق   بق له ب م  ل فإن ا تعمام م    
ى  عررر  وا ررر  عردرررمج دلرررى مرررا  ب  رررا دليررره ه رررا  والفا ررررب املررررج ال ص  رررية دلررر

بررزاي ب ألرر  بعررر اهلمررزيفني -ارم ررتم-ال لمررة فإ رره ملررا ذكررر احل ررم ه ررا  كرران كلمرره يف
 وفت  امليم وهذه ال لمة لفه ا عري ذلأ فإن بعر اهلمزيفني في ا ميما م س حبب

(1077) 

 َفُسْحقاً ُسُكوانً ُضمه َمْع َغْيِب يـَْعَلُموَن َمْن )ُر(ْض َمِعي ِِبْلَيا َوَأْهَلَكِِن اْْنَلَ 

-وقرررررررأ-فسررررررحقا م رررررحاب السررررررعري-  أن ال سررررررا   وحرررررره فررررررم حررررراادعررررر
-علياا دلى الرييبة وإرا قام من إح ازا من الذي قبله-فستعلم ن من ه  يف فلم

فإ ررره عخلطررراب بريرررري لرررلف وقررررأ عرررري ال سرررا   إب ررر ان -فسرررتعلم ن كيررر   رررذدر
 من ويه القراايفني يف امل فعني ظاهر و ر   -فستعلم ن-ولطاب-فسحقا -حاا

يف البيررت برررم مررن فسررحقا برررم اشررتمام أي فررم فسررحقا  رر   ه وجيرر ز أن د رر ن 
 رر    مفعرر م فررم وق لرره فسررحقا مبترررأ أو مفعرر م فعرر  م ررمر ف رر  مررن عب زدرررا 
افرب حبأ ه جي ز فيه الرف  وال صمج وال صمج أقر ج يف العربيرة والعا رر حمرذوف دلرى 

مرن حبا  اممرر حبايفرة أي التقردردن أي  ر    فيره أو  ر   ه وق لره حب  فعر  أمرر 
حب   فسررأ يف قبرر م  قررا و العلررم وا ررتخر  املعرراين ب ذكررر مررا يف  رر حبب امللررأ مررن 

 رر   ا -معرر  أو حبإ ررا-دردررر-أهل رر -معرر  اجنررل عليررا وكررذا-اياا  اإلفررافة فقررام
 رر   ا إررزب وحررره وفي ررا زا ررركن  ررذدر -إن أهل رر  ا-إررزب وال سررا   وأبرر  ب ررر

 ال    وحب  وحره و  دبو من اياا  الزوا ر إه أحبب  يف   حبب و  ري أثبت ما معا يف
) ررذدري ، الف رر و ريأة بيا را يف م فررع ا وقرر  همرت اعمير  يف بيررت ه را فقلرت 
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أفراف ال لمترني ، أهرا   علر ا ي ودسررج يف مرل(    ريي امللأ يف الف رر أكررم 
ي درررن ذكرررره بعرررر إىل امللرررأ أي حرفرررا هرررذه السررر حبب واكتفرررى برررذكر امللرررأ بعرررر   رررري 

ويتررا مبترررأ واخلرررب حمررذوف أي ، (  )بررني ذحبادرر  ويب ررة ام ررر،  ررذدري ف رر  كق لرره 
زا ركن ب قام يف الف ر زوا ر وه  كيت وكيت وجي ز أن د  ن امللأ مرف دا دلرى 

 أ ه لرب املبترأ دلى حذف امل اف أي زا را امللأ وا أدلم

 من سورة ن إلى سورة القيامة
(1078) 

َلُه فَاْكِسْر َوَحرِِْك )ِر(ًوى )َحـ(ـلَ َوضَ   مُُّهْم يف يـَْزِلُقوَنَك )َخـ(ـاِلٌد َوَمْن قـَبـْ

لالر أي مقيم و فر  وحرره فرت  اليراا -ليزلق  أ عبصاحبهم-أي فم م يف ايا
دقرام إذا أزام قرمرره ودقررام زلقرره أد ررا فزلررو هرر  واملعرر  إ ررم لعررروا م لرره د هرررون إليرره 

بفرت  القراف و ر  ن اليراا فمع راه -وياا فرد ن ومرن قبلره-وأما ، هرا د ا  د ل ه 
والطرياب الذدن قبله ومع اه ب سرر القراف وفرت  البراا والرذدن معره مرن أشرياده وأيفبادره 
وق لرره ومررن قبلرره مفعرر م فاكسررروا الفرراا زا رررب وحبوج حررام م رره أو مررن الفادرر  أي ذا 

يت دسرتحق ا وعهحت را  حبوج حل  أي اكسر من قبلره وحركره مررواي لره عحلركرا  الر
 له  ا د افقه

(1079) 

 َوََيَْفى )ِشـ(ـَفاًء َمالَِيْه َماِهَيْه َفِصْل َوُسْلطَانَِيْه ِمْن ُدوِن َهاٍء )فَـ(ـُتوصلَ 

يفررذكري يفررى وأت يثرره ظرراهران وحررذف إررزب هرراا -ه يفررى مرر  م لافيررة-دعرر 
إذا و ر  ال ررلا -مرا أعر  در  ماليرره هلرأ در   رلطا ية لرذوه-السر ت مرن ق لره

يف  رر حبب القاحبدررة وهررذا  هررري مررا فعرر  هرر  -ماهيررة  حب حاميررة-بع رره برربعه وكررذلأ
واقتررره أو أثبت ررا البرراق ن لثباهتررا يف لررن املصررح  ف رر  و رر  -دتسرر ه-وال سررا   يف

وحسرررابيه -ب يرررة ال قررر  وكل رررم أثبت رررا وقفرررا ويف  ررر حبب احلاقرررة أحببررر  ألرررر كتابيررره مرررريفني
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مادررة اعررا بررني اممررردن ودعقرر ب احل رررم  حررذف مررريفني أثبررت إررزب هرراا هررن كاع
اعميرر  و ررل وحررذف ال سررا   يف دتسرر ه واقتررره خلفرراا هرراا السرر ت في مررا م مررا 

 فعل يزا وقر قي  ليسا للس ت ويفر  احلذف ه ا ل ف ح اممر

(1080) 

 (تِِلَ َوَيذهكهُروَن يـُْؤِمُنوَن )َمـ(ـقاَلُُه ِبُْلٍف )لَـ(ـُه )َد(اٍع َويـَْعُرُج )رُ 

الرييرمج في مرا ملرن حبمرز -قليل ما يفؤم  ن وه بق م كاهن قليل مرا يفرذكرون-دع 
علتررذكري لل سررا   والبرراق ن علتأ يررث وويرره -دعررر  املل  ررة-لرره واخلطرراب للبرراقني و

 القراايفني يف احلرفني ظاهر وقر  بو هلن  ها ر

(1081) 

 َن اَْلَْمِز َأْو ِمْن َواٍو أْو اَيٍء اْبَدالَ َوَساَل ِِبَْمٍز )غُـ(ـْصُن )َد(اٍن َوَغرْيُُهْم مِ 

يعلرره له رر حب أمررره كريصررن  ررر  اين - ررأم  ررا  -أي عصررن  ررر  ان دعرر  يتررز
مررن دررر مررن جي يرره و فرر  وابررن دررامر قررراا عملرر  مررن عررري يتررز ويفلررأ املرر  حتتمرر  
-ثلثة أويه أحرها أن د  ن بره من اهلمز وه  الهاهر وهر  مرن البررم السرماد 

فرلت هرذد   را  رالت و  يفصرمج(  ) ألت هرذد  حب ر م ا فاحشرة، حسان  قام
ال يه الثاين أن يف  ن امل  م قلبة دن واو في  ن من ، في  ن  ع  قرااب اهلمز ، 

 ررأم دسررأم وأ ررله  رر م كخرر م قررام أبرر  زدررر  عررت مررن دقرر م يتررا دتسرراوهن وقررام 
قرام الزيرا  دقرام  رألت املرب  دقام  لت أ أم مث  لفت ألاف ويتا دتساوهن و 

وال يره الثالرث أن ، أ أم و لت أ ام والريلن دتسراوهن ودتسرااهن  عر  واحرر 
يف  ن امل  م قلبة دن ايا من  ام دسي  أي  ام دلي م وا  د ل  رم حبوج ذلرأ 
دررن ابرررن دبرراأ ف ررر  مررن عب عع دبيررر  فتقررردر البيرررت  ررام يترررز ألف ررا عصرررن  ان 

هلمز الذي قرأ به عصن  ان أب  أبرهلا من واو أو مرن وعريهم أبرم هذه امل  من ا
 ايا وقر يفبني ك  ذلأ
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(1082) 

 َونـَزهاَعًة فَاْرفْع ِسوى َحْفِصِهْم َوُقْل َشَهاَداَِتِْم ِِبْْلَْمِع َحْفٌص تـََقبهلَ 

أمرررا الرفررر  ، ذكرررر الزيرررا  يف يف ييررره كررر  قررررااب مرررن الرفررر  وال صرررمج ثلثرررة أويررره 
بعر لرب أو ه  لررب لهرى وال رمري يف أ را فرمري القصرة لرب من - زادة-فعلى أن

وأمرررا ال صرررمج فعلرررى اهلتصررراص أو دلرررى ، أو لررررب مبتررررأ حمرررذوف أي هررر   زادرررة 
يفقردر يفتلهى  زادة أو دلى احلام املؤكرب قرام د ر ن  زادرة م صر ع مؤكررا ممرر ال راحب 

د رن دلمرا وي ز الزخمشري أن يف ر ن  زادرة علرفر   رفة لهرى أن أحبدرر بره الل رمج و  
والذدن هم بش ا اهتم -وأما، دلى ال احب إه أن هذا الق م عط  برلي  أ ه   دصرف 

والرذدن -فاإلفرا  فيه واعم  كما  بو يف  هرا ره واإلفررا  أ سرمج لق لره بعرره-قا م ن
 وه  مم  دليه-هم دلى  لهتم حيافه ن

(1083) 

 ـ(ـَراٍم َوُقْل ُوداًّ بِِه الضهمُّ )أُ(ْعِملَ ِإَل ُنُصٍب فَاُضُمْم َوَحرِِْك بِِه )ُعـ(ـَل )كِ 

أي افررمم ال رر ن وحررر  عل ررم الصررا  وهرر  ا ررم مفررر  واعرره أ صرراب وكررذلأ 
ال صمج بفت  ال  ن و   ن الصا  وه  قررااب البراقني وهر  مرا  صرمج ليعبرر مرن  ون 
ا يفعاىل وقي   صمج ا   صمج مث   رق  يف ار   رق  وقير  هر  ار   صراب 

وقام أب  دلر  مي رن أن د ر ن ، العلم وقي  الريادة وقي  شب ة الصا ر  وقي  ال صمج
ال صررمج وال صررمج لريتررني كال ررع  وال ررع  ود رر ن التثقيرر  كشررري  وشررري  وط ررمج 
وط مج و ا ا م الص م بفت  ال او وفرم ا لريتران والتراحب أبر  دبيرر الفرت  وقرام كرا  ا 

 دتسم ن بعبر و  وأما ال   فالريالمج دليه امل  ب

(1084) 

 اِئي َوِإِِنِ ُثُه بـَْيِِت ُمَضاُفها َمَع اْلَواِو فَافْـَتْح ِإْن )َكـ(ـْم )َشـ(ـَرفاً )عـ(ـلَ ُدعَ 

فتح ررا احلرميرران -ب إين أدل ررت هلررم-أ رر   ا ال  فيرر ن- دررا   إه فررراحبا-دردررر
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فتح ا حفص وهشاا ب شرع يف  ر حبب اعرن فقرام افرت  إن -وبي  مؤم ا-وأب  دمرو
ياا وإن فاخللف يف فتح ا وكسررها احر ز برذلأ درن أن يفة  م  ال او دع  م ما

ف رر  متفررو دلررى كسررره ودررن أن اجملررر ب دررن الرر او -فررإن لرره  حب ي رر م-مرر  الفرراا حنرر 
متفرررو دلرررى كسرررره فرررإن  -فقرررال ا إ   ع رررا-ف ررر  متفرررو دلرررى فتحررره-وأ ررره ا رررتم -حنررر 

-م اوإن لرر  ا ررتقا-كا ررت مرر  الرر او ليسررت مشررر ب فمتفررو أد ررا دلررى فتح ررا حنرر 
ف ررابن م افرر  اخلررلف أن يف رر ن أن مشررر ب بعررر واو وذلررأ يف اثرر  دشررر حرفررا 

وإ ره  -وأ ره يفعراىل يرر حبب را-وه ، مت الية أوا   اآلي ايع ا ه خير  دن أ ه إ  أ م 
وإ  ك را -وأ  ملسر ا-وأ رم ظ ر ا-وأ ره كران حبيرام-وأ  ظ  را أن لرن يفقر م-كان دق م

وأ  ملرررررا  ع رررررا -وأ  ظ  رررررا أن لرررررن  ع رررررز-حل نوأ  م رررررا الصرررررا-وأ  ه  ررررررحبي- قعررررر
وأ ه ملا قاا فسيأة ذكريتا ف ذه اهث ا -وأن املساير-وأما-وأ  م ا املسلم ن-اهلرج

دشر فتح را ابرن درامر وإرزب وال سرا   وحفرص وهرم  صر  القرراا وكسررها البراق ن 
-ىوم ى مع  ق له كم شرفا دل يف أوم  ر حبب امدرراف ف يره ال سرر العطر  دلر

وقال ا إ ه يفعاىل يرر -فقال ا إ   ع ا قرر  د با-فال   يف حيز الق م أي-أ   ع ا
-وأ رره كرران حبيررام-وقيرر  إن ق لرره، إىل رلررر ذلررأ -وأ  ظ  ررا-وأ رره كرران دقرر م-حبب ررا

ردتان مع فتان يف كلا ا يفعاىل يف أث اا ال لا اف   دن اعن وقي  -وأ م ظ  ا
ق لرره بع رر م لرربعه وأمررا الفررت  فقيرر  دطرر  دلررى أ رره برر  يتررا أد ررا مررن كلم ررم د

ا رررتم  فيلرررزا مرررن ذلرررأ أن د ررر ن اعميررر   الرررل يف حيرررز أوحرررى أي أوحرررى إىل أ ررره 
ا تم   فر من اعن وأ ه يفعاىل ير حبب ا ف رذا وإن ا رتقاا مع راه يف هرذا فرل دسرتقيم 

، وكررا  ا إذ قيا رره  ررفي  م وملسرر ا -وأ  ك ررا-وأ  ملسرر ا-وأ رره كرران دقرر م  ررفي  ا-يف
وقام الزيا  ذكر بعه ال ح دني أ ه معط ف دلى اهلاا املعر  د رره فآم را بره وع ره 

قرام وهرذا حب يا يف القيراأ ه دعطر  دلرى اهلراا ، يفعاىل ير حبب ا وكذلأ ما بعرها 
قررام م ر  وهرر  يف أن أيرر   م رره مرر  عريهررا ، امل  يرة املخف فررة إه إبظ رراحب اخلررافه 

ب قام الزيا  ل رن وي ره أن ب ر ن حممر ه دلرى ، ل ثرب حذف حرف اعر م  أن 
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مع  رم ا به من مع  رم ا به  رق اه ودلم اه في  ن املع  و ررق ا أ ره يفعراىل يرر 
حبب ا قام الفراا فتحت أن ل ق ع اإلميان دلي را وأ رت مر  ذلرأ  رر اإلميران حيسرن يف 

حيسرن م ره  بعه ما فت   ون بعه فل مي عأ ذلرأ مرن إم را  ن دلرى الفرت  فإ ره
، فع  م احبع اإلميان ف يمج فت  أن حنر   ررق ا وأهلم را وشر ر  كمرا قالرت العررب 

وزي ررن احل ايررمج والعيرر   ف صرررمج العيرر ن هيفباد ررا واحل ايرررمج وهرر  ه يفررزي  إررررا 
 يف ح  فأفمر هلا ال ح 

(1085) 

 ـ(ـَوى )ا(لُعلَ َوَعْن ُكلِِِهْم َأنه املََساِجَد فـَْتُحُه َويف أَنُِه َلمها ِبَكْسٍر )صُ 

وأن -فتحرره برررم مررن املسرراير حنرر  أد برر  زدررر حسرر ه ودررن كرر  القررراا افررت 
وقيررر  يفقرررردره -وإن لررر  ا ررتقام ا-م ررره معطرر ف دلرررى أ رره ا رررتم  وكررذا-املسرراير ا

وأن ا حبيب -وأن هررررذا  ررررراط  مسررررتقيما-ومن املسرررراير ا فررررل يفرررررد ا كمررررا  رررربو
دلررى هررذا اجملمرر  دليرره لرر ل دهررن أن فيرره وإرررا  ررص ال رراظم -وأن هررذه أمررت م-وحبب ررم

فلررم -وأ رره ملررا قرراا دبررر ا-وأمررا ق لرره، للفررا م رره دشررمله ق لرره مرر  الرر او فررافت  أن 
-أ ره ا رتم -د سره إه أب  ب ر و ف  دلى اه رت  اف والبراق ن فتحر ا دطفرا دلرى

ه وكسرر -وإ ره ملرا قراا-دلى ذلأ وقير  إن فرت -وأن املساير-وهذا مما دق ج أن فت 
كررا وا -دلرى مرا  رربو يف اهثر  دشرر وأ رره مرن متراا كررلا اعرن اف ر  ودشرر   دليره

من قيا رره كرررر    رر ن إه أن دقرررام ألرررب بع ررر م دررن فعررر  بعرره وق لررره -د   رر ن
أي يف هرذا اللفر  -أ ره ملرا-  ج العل مبتررأ يفقررا دليره لرربه أي و ر ج العرل يف 

مة وفت  ال او الررىب وحن هرا وهر  أد را امل س حب والص ج العل علصا  امل ملة امل م  
أدلا من ح احبب م ص بة يف الفيرايف اجمل  لرة دسرترم هبرا دلرى الطردرو ال احررب  ر ب 

قام الشيا ويف قرااب ال سر احبيففاع كاحبيففاع ، مث  ق ب وق ج أي أدلا العل يف هذا 
ال سررخة  وقرررأ  يف حاشررية، الصرر ج و هلررة كرررهلت ا له رر حب املعرر  في ررا وا أدلررم 

املقرررواب دلررى ال رراظم حبإرره ا قررام  برره هبررذا دلررى أن ال سررر فصرري  علررغ لقرر ب  هلترره 
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دلررى اه ررت  اف قررام وا هررر فصرراحة القرررااب واهتمررام م يف  قل ررم حررني أاعرر ا دلررى 
ليبي  ا أ ه عري معط ف وأن مع راه وادلمر ا أو حنر ه مرن اإلفرماحب -وإن املساير-فت 

معط فا دليه قام ود ا  الفرت  وال سرر -وأ ه ملا قاا-ي  نف-فل يفرد ا-ملا  م دليه
 دتقابلن يف احلسن

(1086) 

اَ ُهَنا ُقْل )فَـ(ـشاَ )نَـ(ـصًّا َوطَاَب تـََقبُّلَ   َوَنْسُلْكُه اَي ُكوٍف َويف قَاَل ِإَّنه

دعرر  دبرر ا قرررااب إررزب -إررا ا درر ا حبيب-اليراا وال رر ن يف  سرل ه ظرراهران وقررام
وق لرره  صررا ويفقرربل -قرر  إين ه أملررأ ل ررم-دلررى اممررر مثرر  الررذي بعرررهودا ررم قرر  

 م ص عن دلى التمييز

(1087) 

 َوُقْل لَِبداً يف َكْسرِِه الضهمُّ )لَـ(ـلزٌِم ِبُْلٍف َوايَ َريبِِ ُمَضاٌف ََتَمهلَ 

  درررذكر يف التيسرررري درررن هشررراا  ررر ج ال رررم وقرررام يف عرررريه وحبوج د ررره كسررررها 
 رلى ام الفراا املع  في ا واحرر لبرره ولبرره أي كرا وا دركبر ن ال رت ق، وعل م رلذ 
وقررام الزيررا  املعرر  أن ال ررت ، حبعبررة يف القررررن وشرر  ب لرره دعرر  اعررن  ا دليرره و ررلم

ملا  رلى الصرب  بربطن خنلرة كرا  اعرن ملرا  عر ا القرررن ويفع بر ا   لى ا دليه و لم
دعرر  برره ايرر  امللرر  -كررا وا-وقيرر  ه و ررلم ررلى ا دليررم رره أن دسررقط ا دلررى ال ررت 

قررام ومعرر  لبرررا دركررمج بع رر م بع ررا ،   ررلى ا دليرره و ررلميفهرراهرا  دلررى ال ررت 
وك  ش ا ألصقته لش ا إلصاقا شردرا فقر لبريفه ومن هذا اشتقاق هذه اللب   اليت 
يففر  ب ذكر أن كسر اللا وفم ا يف مع  واحر وكذا قام الزخمشري وقام ه  مرا 

بر بع ه دلى بعه وم ه لبرب ام ر وح ى أب  دل  درن أيب دبيرر لبررا عل سرر دل
أي اادا  واحرها لبرب قام قتا ب يفلبر اعن واإل ع دلى هذا اممر ليطف  ه فرأىب 
-ا إه أن د صره ومي يه وده رره دلرى مرن  وأه قرام واللبرر عل رم ال ثرري مرن ق لره



 -816- 

رك ب بع ه دلرى بعره ولصر ق بع ره بربعه وكأ ه قي  له لبر ل-أهل ت ماه لبرا
ل ثريفرره ف أ رره أحبا  كررا وا دلصررق ن برره مررن شرررب   رر هم لل ررتماع مرر  كثرررهتم في رر ن 
دلى هذا قردرمج املعر  مرن ق لره لبررا إه أن لبررا أدررف هبرذا املعر  وأكثرر ب قرام واي 

-راحبيب أمر-حبيب أي وايا حبيب فقصره فروحبب أي هذه ايا اإلفافة يف   حبب اعن دردر
 فتح ا احلرميان وأب  دمرو

(1088) 

َوَوْطئـــاً ِوطَـــاًء فَاْكِســـُروُه )َكـ(ــــَما )َحـ(ــــَكْوا َوَربُّ ِبَْفـــِض الرهفْـــِع )ُصْحبَـتُـ(ــــُه 
 )َكـ(ـلَ 

  يف ررن لرره حايررة إىل ق لرره فاكسررروه فإ رره قررر لفرر  علقررراايفني ف رر  مثرر  لشررعا 
 ول  ه قرام فاكسرروه زاي ب يف لاشعا وق  قام وما أشبه ذلأ فالرمز فيه للف  الثاين

البيان مث  ما ذكر ه يف ق له متاحبو ه مترو ه وافتح ا ول  قام ه را واكسرروه علر او كران 
و ببه أن الفاا يفشعر عن هرذه م افر  اخلرلف ، أوىل من الفاا كما قام ب وافتح ا 

اا وليع ذلأ كله ب  ه  يزا م ه فإن لف  وطاا دشتم  دلى كسر ال او وفت  الطر
واملررر بعررررها وإذا قالررره علررر او بعرررر اإلشررعاحب برررذلأ و ررراحب مرررن عب التخصررريص بعرررر 

بيا ررره أن لفررر  ، التعمرريم للهتمررراا عملخصررص حنررر  ويرب يررر  ومي ا يرر  وخنررر  وحبمرران 
وطاا دري  دن قي  ه م ه كاملصرح علقي  الثلثة فإذا  رص بعرر ذلرأ دلرى قيرر م  را  

وه فراقراوه ل رران حبمرزا حلمررزب فعرررم إىل كران مررن ذلرأ البرراب ولر  قررام م فر  فاكسررر 
لف  دف م قيرا من قي   القرااب وكان له أن دق م ووطأ ك رب ق  وطاا كما ح ر ا  
كق لررره إذا قررر  إذ وحيصررر  لررره يفقييرررر القررررااب اموىل ومعررر  القررررااب عل سرررر واملرررر أن 

مرن  م اطأب أي م افقة م ه د اطأ في ا السم  القلرمج للفررا - ش ة اللي  أشر-دم 
بفرت  الر او و ر  ن الطراا والقصرر  عر  -وطأ-امشريام ملف أوقا  ال  احب وق له

الل رررم اشرررر  ، الشررري  أي هررر  أشرررو دلررى اإل سررران مرررن القيررراا عل  رراحب ويف احلرررردث 
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أي أشررر ا ررتقامة و رر اع لفرررا  البررام واملعرر  -أقرر ا قرريل-وهرر ، وط تررأ دلررى م ررر 
دلى امحب  وطاا وال اش ة القياا بعر ال  ا أشر ثبا  قرا يف العبا ب من ق هلم وطأ 

ف رر  مصرررحب  عرر  ال شررأب وقيرر  هرر  اعمادررة ال اشرر ة أي القررا م ن علليرر  م ررا يف شررأ 
مرررن م ررر ع ا إىل العبرررا ب أي يفررر  ه ويفريففررر  وقيررر  هررر   رررادا  الليررر  وال رررلا يف 

وحبفعه كما  بو يف   حبب الرلان اخلفه دلى البرم مرن حببرأ -حبب املشرق-لفه
والرف  دلى أ ه لرب أي ه  حبب املشرق وكل  عر  حفر  -واذكر ا م حببأ-لهيف ق  

 وحرأ وأفر ه دلى لف   حبة و بو مثله

(1089) 

 َوََثثـُْلِثْه فَاْنِصْب َوفَا ِنْصِفِه )ظُـ(ـًَب َوثـُْلَثْى ُسُكوُن الضهمِِ )لَـ(ـلَح َومَجهلَ 

ب ررم الررلا و رر  ن اهلرراا  جيرر ز و  ثلثرره إب رر ان الررلا و ررلة اهلرراا وجيرر ز ثلثرره
وكليتررا ل ررروحبب الرر زن ويف كرر  ويرره م  ررا إلررلم بلفرر  ال لمررة يف القررررن مررن ي ررة 
إ رر ان الررلا يف اموم وإ رر ان اهلرراا يف الثرراين إه أن ال يرره الثرراين أقرررب فإ رره لفرر  

وأمررا إ رر ان الررلا مررن ثلثرره فلررم ، ال قرر  دلررى هررذه ال لمررة ف رر  وا رر  ب يررة ال قرر  
القرااا  املش  حبب وقر ح اه أب  دبير ب امه ازي بعره دن ابرن كثرري  د ق  يف هذه

ف ليتا   اا ، ووي ه ظاهر كما قرأ هشاا إب  ان اللا من ثلث  اللي  للتخفي  
فلرر  كا ررت هررذه القرررااب ممررا ذكررر يف هررذه القصرريرب ل رران اهلتيرراحب و  ثلثرره إب رر ان 

ىب ا  ظبة السري  وهر  حرره أي اللا وقصر لف    فروحبب وكذا لف  فا صفه وظ
ذا ظبرررا أي  ررراحمج ح ررر  حتميررره درررن الطعرررن واهلتيررران دليررره فرررإن أع دبيرررر قرررام 

ف يرر  دقرررحبون دلررى -دلررم أن لررن حتصرر ه-قراايف ررا الرريت خنترراحب اخلفرره كق لرره  رربحا ه
أن دعرفرر ا  صررفه وثلثرره وهررم ه حيصرر  ه وويرره ال صررمج يف و صررفه وثلثرره العطرر  دلررى 

مررن الثلثررني ويفقرر م  صررفه ويفقرر ا ثلثرره واخلفرره دطرر  دلررى حمرر  أ   أي يفقرر ا أقرر  
ثلث  اللي  أي وأق  من  صفه وثلثه ومم ع القراايفني حمم م دلى التلف امح ام 
لت رررحب الليررا  والتلف ررا فمرررب دقرر ا  صرر  الليرر  حمرررحبا ومرررب أقرر  م رره وكررذلأ الثلررث 
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، وبرو رره ألرررج  وكحبب أقرر  مررن الثلثررني أي إن حببررأ دعلررم أ  ررم أتيفرر ن عل ايررمج مرررب
-ل ررن الثلثررني مررا يف ملرر ن لط لرره فيقرر  مرر  م الريلررن فيرره ويعرر  الفررراا والزيررا  ق لرره

دلررى قرررااب ال صررمج يففسررريا لرر    املررذك حب وهرر  مشرر   مررن ي ررة أن -و صررفه وثلثرره
وأ حابه خمريدن بني هذه   لى ا دليه و لمواو العط  مت   من ذلأ وكان ال ت 

ا الليرر  دلررى الررتلف مرايفب ررا يف اميررر وأقرررب شرر ا هلررذا التقررردرا  الثلثررة يف قيررا
احل ررم التخيرررري برررني لصرررام كفررراحبب اليمرررني دلررى يففررراو  مرايفب رررا والتخيرررري برررني  فرررري 
احل   وقي  إرا وق  التخيري بني هذه الثلثة عدتبراحب يففراو  امزمران فال صر  د رر 

د ررر الطرر م وقيرراا الثلررث  اهدترررام ومررا قاحببرره وقيرراا الثلثررني أو ام   مررن ثلثرر  الليرر 
قررم الليرر  إه قلرريل -د ررر قصررر الليرر  والرررلي  دلررى التخيررري ق لرره يفعرراىل يف أوم السرر حبب

أحريتا أ ه برم مرن اللير  ودلرزا ، وللعلماا يف إدراب  صفه ق هن مش لن - صفه
أو -م رره الت ردررر فررإن ق لرره قررم  صرر  الليرر  إه قلرريل هرر  الثلررث فررأي حايررة إىل ق لرره

وإن كران البرررم بعررر اه رتث اا كأ رره قررام قرم أكثررر الليرر   صررفه أي -قلرريل ا قرص م رره
 صرر  أكثررر الليرر  أو ا قررص م رره كرران ذلررأ حب ا إىل يف صرري  م رر م فق لرره قررم ثلررث 

ال يرره الثرراين أن  صرر  برررم مررن قلرريل وهرر  مشرر   مررن ، الليرر  كرران ألصررر فررأوىل 
يل عل سربة إىل ي ة ا رتث اا ال صر  ويفسرميته قلريل ف ير  د ر ن  صر  الشر ا قلر

البررراق  ويترررا متسررراواين فرررإن كررران البررراق  كثرررريا فررراآللر مثلررره وإن كررران املسرررتث  قلررريل 
فاآللر مثله فل دستقيم يف إدراب  صفه إه أن د  ن مفع م فعر  م رمر  م دليره 

، ود ر ن يف فا ررب اآلدرة الريت قبل را وي ران ، ما يفقرا أي قم  صفه أو ا قرص أو ز  
إىل املريفبررة العليررا وهرر  قيرراا أكثررر الليرر  ب لررري بي رره وبررني مررا  و رره  أحررريتا أ رره إحبشررا 

يفيفا م ه يف لي  يف ابتراا أمر   دعترا وه وم ره مرا يراا يف  رفة دبرر ا برن دمرر 
 عرم الرير  دبرر ا ، يف حقره   رلى ا دليره و رلمحبف  ا د ه ملا    قر م ال رت 

ن دبرر ا بعررر ذلرأ ه د رراا مرن الليرر  إه قرام  فرر  ف را، لر  كران دصررل  مرن الليرر  
-قلرريل وهررذا م افررو ملررا  لررت دليرره ردررة ألرررج يف  رر حبب والررذاحباي  يف  ررفة املررؤم ني
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وذلرأ أن املر فقني إذا ألرذوا أ فسر م بقيراا اللير  -كا  ا قليل من اللي  ما د  ع ن
أ القررحب وادتا وه  احب أش ى إلي م من حباحة ال ر ا لر ه حر  الطبراع البشرردة مرن ذلر

ال يرره الثرراين أن د رر ن املرررا  مررن الليرر  يرر ع الليررا  ه كرر  ليلررة ع فرا هررا ، القليرر  
دلررى الصررفة الرريت بي ررت يف اآلدررة املرررج وهررذا كمررا د  ررى بعرره املسررافردن خلرر ف 
احلر فيقام  ر اللي  ب دبني له فيقام احبح  من  ص  اللير  أو ثلثره أو أولره ود ر ن 

تث اا لليا  امدذاحب من مر  أو علبة  ر ا أو حنر  مرن ذلرأ ا -إه قليل-ق له يفعاىل
 ب ا تق  إىل   حبب املرثر فقام

(1090) 

ْزُه َوَسكِِْن )َعـ(ـِن )ا(ْجِتلَ   َووالِرِْجَز َضمه اْلَكْسَر َحْفٌص ِإَذا ُقِل إْذ َوَأْدبـََر فَاَهِْ

وقررام ، وفسررر امل ررم ا عمو ن وامل سرر حب علعررذاب -والريررز فرراه ر-دعرر  حباا
الفرررراا إ مرررا لريتررران وإن املعررر  في مرررا واحرررر وقرررام أبررر  دبيرررر ال سرررر أفشرررى اللريترررني 

وقرررام الزيرررا  مع ايترررا واحرررر وأتودل مرررا اه رررر دبرررا ب امو ن والريرررز يف ، وأكثريترررا 
فرراملع  مررا دررؤ ي إىل دررذاب -فلمررا وقرر  دلرري م الريررز-اللريررة العررذاب قررام ا يفعرراىل

  وذا العررذاب فرراه ر وق لرره إذا قرر  إذ دعرر  ايعرر  قررام أبرر  دلرر  املعرر-فرراه ر-ا
م ف  إذا عملر  إذ بريرري ألر  وايترز أ برر و ر ن الررام حلفرص و فر  وإرزب وحبمرزه 

كترررمج يف املصرررح  علررر  واحررررب برررني -والليررر  إذا أ برررر-يف أوم البيرررت اآلة دعررر 
ويعرر   الرذام والررام ف عل را هرؤها  رر حبب اهلمرزب مرن أ برر ويعلرر ا إذ ظرفرا ملرا م رى

عقر  القررراا املرر  مررن مترراا كلمررة إذ وهرر  ظرررف ملررا دسررتقب  وقررراوا  بررر بفررت  الرررام 
قررام الفرررراا يتررا لريترران دقرررام أ بررر ال  رراحب و برررر و بررر الصرري  وأ برررر ، دلررى وزن حبفرر  

قررام وإ مررا ، وكررذلأ قبرر  وأقبرر  فررإذا قررال ا أقبرر  الراكررمج أو أ بررر   دق لرر ه إه علرر  
وقرام الزيرا   ،  أبعر أن يفة يف الريام مرا يفة يف امزم رة د ري يف املع  ل احر ه

ويف كترراب أيب دلرر  دررن درر  ع  بررر ، كليتررا ييررر يف العربيررة دقررام  بررر الليرر  وأ بررر 
وقرام ، ا ق ى وأ بر يف ىل وقال ا كأمع الرابر وكأمع املربر قام وال ي ان حسر ان 
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حرررث ا ح ررا  دررن ، ليرر  أبرر  دبيررر كرران أبرر  دمرررو ودقرر م هرر  لريررة قررردن قررر  بررر ال
-هرراحبون ألررربين ح هلررة السرو رر  دررن شرر ر بررن ح شررمج دررن ابررن دبرراأ أ رره قرأهررا

قررام ح هلررة و ررألت احلسررن د  ررا فقررام إذا ،  عرر  املرر  مرر  إذا -والليرر  إذا أ بررر
قرام أبر  ، أ بر فقلت اي أع  عير إرا ه  أل  واحرب فقام ف   إذا واللي  إذا  برر 

وعلقرررااب اموىل أنلررذ إذا عملرر   بررر بريررري ألرر  ل ثرررب  دبيررر يعرر  املرر  مرر  أ بررر
-والصرررحي  إذا أ رررفر-قرا  رررا وم رررا أشرررر م افقرررة للحررررف الرررذي دليررره أه يفرررراه قرررام

قام ويف حررف دبرر ا وأيب ح رة ملرن ، ف ي  د  ن يف أحريتا إذا ويف اآللر إذ 
رف أيب وابرن يعل ا إذا وملن يعل ا أ برر ايعرا حررث ا ح را  درن هررون قرام يف حر

إذا -قلررت هررذه القرررااب هرر  امل افقررة لق لرره، قررام أبرر  دبيررر علفررني -إذا أ بررر-مسررع  
م افقة كمة بلفر  إذا واإليفيران علفعر  بعررها دلرى وزن أفعر  وأمرا كر  واحررب -أ فر

مررن القررراايفني املشرر  حبيفني فم افقررة لرره مررن ويرره  ون ويرره وامل افقررة بلفرر  إذا أوىل مررن 
  فإن أفع  وفع  قر ثبت أ ما لريتان  ع  واحر ف ا   ر اا وأمرا امل افقة بلف  أفع

حنرر  والليرر  -إذ وإذا فمتريررادران وه دعرررف بعررر القسررم يف القررررن إه مرر ا إذا  ون إذ
وإذ وإذا يف كرر  ذلررأ جملررر  الزمرران مرر  قطرر  ال هررر دررن -إذا دريشررى وال  رراحب إذا  لررى
إذ ، فسررر ف دعلمررر ن -القلررر ب وأ رررذحبهم دررر ا اآلزفرررة إذ-م رررى وا رررتقبام ف ررر  مثررر 

-إذا أ بررر-وقررر ح ررى امهرر ازي دررن دا ررم وأيب دمرررو حبوادررة-امعررلم يف أد رراق م
وقر م ال راظم قر  إذ ب سررر الرلا دلرى إلقراا حركرة يترزب إذ دلي ررا ، علفرني وا أدلرم 

مررلف كسرررب ال رر ن يف ق لرره دررن ايررتل فإ ررا كسررر  ميرر  السرراكن بعرررها واملعرر  
دن كش  وظ  حب من يف يي ره وهر  ممررو  فلمرا وقر  دليره  ر  ت دن ايتلا أي 

اهلمررزب فأبرررلت ألفررا فررايتم  ألفرران فحررذفت إحرررايتا وقررر  رربو ذكررر ذلررأ يف شرررح 
 أوم اخلطبة يف ق له أيذا العل والفاا يف ق له فايتز زا رب

(1091) 

 ْيَب )ُخـ(ـصه َوُخلِِلَ فـََباِدْر َوفَا ُمْستَـْنِفَرُه )َعمه( فـَْتُحُه َوَما َيْذُكُروَن اْلغَ 
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-فبررا حب مرررن يفتمررة حبمرررز القرررااب السرررابقة أي فبررا حب إليررره وقصررر لفررر  وفررا فرررروحبب
قرررام أبررر  دلررر  قرررام أبررر  ، ب سرررر الفررراا  عررر   فررررب وعلفرررت   فرهرررا عريهرررا -ومسرررت فرب

ف ررذا دررم دلررى -فرر  مررن قسر حبب-احلسرن ال سررر يف مسرت فرب أوىل أه يفرررج أ ره قررام
ام  فر وا ت فر مث   خر وا تسخر ود مج وا تع مج ومن أ ا ه  ا ت فر  ودق

قررام مسرررت فرب ف رررأن القسررر حبب ا رررت فرها أو الرامررر  قرررام أبررر  دبيرررر مسرررت فرب ومسرررت فرب 
قرام ابرن  رلا  رألت أع  ر احب الع رربي ، مذد حبب قام والقس حبب ام ر وقرال ا الرمراب 
كرأ م إرر مسرت فرب مراذا فقرام  -كرأ م إرر-وكان أدرابيا فصيحا قاحبال للقرررن فقلرت

، طر ها قس حبب فقلت إرا ه  فر  من قس حبب فقام أفر  فقلت  عرم قرام فمسرت فرب 
علياا والتاا ظاهر وقر  بو يف أوم رم دمران مع  ق له -وما دذكرون-واخللف يف

لرررص وللرررل دقرررام درررم برد يفررره وللررر  أي لرررص ف مررر  ال ررراظم بي  مرررا هلرررتلف 
 اللفهني

 سورة النبأومن سورة القيامة إلى 
(1092) 

 َورَا بـََرق افْـَتْح )آ(ِمناً َيَذُروَن َمْع حيُِبُّوَن )َحقٌّ َكـ(ـفه َُيْىَن )َعـ(ـَل َعلَ 

أي شرررخص وحترررري قرررام املفرررن امل سررر حبب يف كرررلا -فرررإذا بررررق البصرررر-دردرررر
قام أب  دبيرب القرااب د رر  عل سرر م را اللريرة السرا رب ، العرب أكثر واملفت حة لرية 

واخلطرراب في مررا ظرراهران ومعرر  -حتبرر ن العايلررة ويفررذحبون اآللرررب-املتعاليررة والرييبررة يف
 رم ررا  أي رم ررا مررن الررربق درر ا القيامررة أو رم ررا مررن ال ررازع فيرره وق لرره  حررو  كرر  من 

ومع رراه الزيررر -كررل-احلررو أبرررا درررف  الباطرر  من يف أوم اعملررة حرررف الررر ع وهرر 
إن قريا علياا دلى التذكري وإن قريا علتأ يث  وال   وأما مت  فال مري فيه للم 

ومع ررراه -مرررن  طفرررة إذا متررر -فال رررمري لل طفرررة كمرررا أ ررره يف  ررر حبب الررر  م كرررذلأ وهررر 
أي -ميرر -يفصررمج ويفررراق يف الرررحم ودررل عل ررم مفعرر م دررل مقرررا دليرره أو هرر  لررربه
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 ذو دل أي دام علتذكري

(1093) 

َفُه )لَـ(ـناَ َوَِبْلَقْصِر ِقْف )ِمـ(ـْن )َعـ(ـْن )ُهـ(ــدًى َسَلِسَل نـَوِِْن )ِإ(ْذ َرَوَوا )َصـ(ـرْ 
 ُخْلُفُهْم )فَـ(ـلَ 

 ل رر  دلررى وزن  حباهررم وهرر  مم رر ع مررن الصرررف دلررى اللريررة املشرر  حبب ول  رره  
-الر رر ه-و-اله رر  -كتررمج يف املصرراح  علرر  بعررر الررلا كمررا كتررمج يف امحررزاب

يفلرررأ املررر  يف امحرررزاب يف  فاملتابعرررة خلرررن املصرررح  اقت رررت إثبرررا -السررربيل-و
ال  ررر  و  مي رررن يف  د  رررا ميررر  أن كررر  كلمرررة م  رررا في رررا املررر  والرررلا فرررالت  دن ه 

، فررأم ن قب لرره للت رر دن دلررى لريررة مررن دصرررف ذلررأ - ل ررل-جيتمرر  مع ررا وأمررا يف
م   ررة يف ال  رر  والسرر ت دلررى لريررة مررن - ل ررل-قررام أبرر  دلرر  قررام أبرر  احلسررن
م و ع را مرن العررب مرن دصررف هرذا ودصررف اير  مرا دصرف حن  ذا من العرب قا

ه د صررررف وقرررام هرررذا لريرررة الشرررعراا م رررم افرررطروا إليررره يف الشرررعر فصررررف ه ف رررر  
ألس ت م دلى ذلأ وقام م   ح ى ال سرا   أن بعره العررب دصررف ن كر  مرا ه 
د صرررف إه أفعرر  م ررأ قررام ابررن القشررريي  رررف مررا ه د صرررف  رر   د ررر العرررب 

هرر  لريررة مررن جيررري ام رراا كل ررا إه قرر هلم هرر  أظرررف م ررأ فررإ م ه قررام ال سررا   
قلت القررن العريب فيه مرن اير  لريرا  العررب م ره أ رزم دلري م كافرة وأبري  ، جيرو ه 

هلررررم أن دقررررراوه دلررررى لريرررراهتم املختلفررررة فالتلفررررت القرررررااا  فيرررره لررررذلأ فلمررررا كتبررررت 
فقرا خلرن املصرح  فإ ره املصاح  ه ر  يفلرأ القررااا  كل را إه مرا كران م  را م ا

كما  بو ومث  هذا الت  دن فإن كتابة امل  يف رلر اه رم -إن هذان-بق  كقرااب
امل صرر ب دشررعر علت رر دن وقررر بي ررا هررذه القادرررب وقرحب هررا يف كترراب امحرررف السرربعة 
امللقمج عملرشر ال ييز وقر وي ت هذه اللرية ع ره أ ر  ال رلا ودلرة اعمر  فرعيفة 

لصرف برلي   رف عق  أب ية اعم ع وك  ره ه  هرري لره يف اآلحرا  يف اقت اا م   ا
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عررري مقررته مل رر  الصرررف برررلي  العلررم املر رر  الررذي ه  هررري لرره يف أ رراا امي رراأ 
دقررراأ دليررره ه   ررر  الصررررف وفيررره دلتررران العلميرررة وك  ررره ه  هرررري لررره وهرررذا كررران أوىل 

  عرري معرروف م ره م ر  الصررف عملا عية هن العلمية ما عة يف م اف  بشرط ا واعمر
، إه يف هررذا امل فرر  املت ررازع فيرره ف ررذا ال يرره مررن القيرراأ مقرر  هلررذه اللريررة املسررم دة 

وويه رلر قام أب  دل  إن هذه اعمر ع أشرب ت اآلحرا  م رم قرر قرال ا  ر احبا  
د    فلما ا  ا  اآلحرا  امل صررفة يعلر ه يف ح م را فصررف ها ف رذا معر  ق لره 

رفه ل ررا وقررام الزيررا  اميرر   يف العربيررة أن ه دصرررف  ل رر  ول ررن ملررا إذ حبووا  رر
قلررررت ا درررراا أن ، يعلررررت حبأأ ردررررة  رررررفت لي رررر ن رلررررر اآلج دلررررى لفرررر  واحررررر 

 ل رررر  حبأأ ردررررة بعيررررر ول ررررن املم ررررن أن دقررررام املعرررررف برررره يف القررررررن هرررر  اللريررررة 
ا دررم الفصيحة وه  م    رف هذا ال زن من اجملم ع برلي   ر ام  ومسراير وإرر
وأعررررله -دررررن اللريررررة املشرررر  حبب يف  ل رررر  إحبا ب الت ا ررررمج ملررررا ذكررررر مع ررررا مررررن ق لرررره

-فإن قلت ف ان د بري  دلى هذا  رف   ام  ومساير ليشاكل لف ،  -و عريا
قلرت إررا ،  -هلرمت   ام  وبي  و ل ا  ومسراير-من ق له يفعاىل-بي  و ل ا 

وقفا وو ل فإن امل ر ن ب قر   فع  ذلأ يف امل ص ب لا ة من امل ا بة حتص  فيه
دليرره عملرر  ف رران الر ررم املرر   اه دلررى اممررردن أمررا عررري امل صرر ب فإ رره د قرر  
دليرره علسرر  ن م رر   كرران أو عررري م رر ن فررل حايررة يفرررد ا إىل  رررفه ميرر  امل ا رربة 
و ررل وامل ا رربة يف ال قررر  م مررة برر  هررر  العمرررب يف ذلررأ بررررلي  أن اادررة ممرررن   

  دثبررت املرر  يف ال قرر  و هررري هررذا امل فرر  قرررااب مررن قرررأ يف  رر حبب د رر ن يف ال  رر
وهرذا -و سررا-وبعرره-و ا وه  ر ادا-علت ر دن مير  أن قبلره-وه درير   ودع قرا-  ح

يفعلير  الزخمشررري يف ذلررأ فإ رره قررام لعلره قصررر اهز وا  فصرررف ما ملصررا فته أل اهتمررا 
اه  للز وا  هذا ق له ه ا عإلمالة ل ق ده م  املم-وفحاها-م صرفا  كما قريا
وه  ويه  را غ فعررم درن ذلرأ ملرا و ر  إليره وقرام - ل ل-وجي ا مث  ذلأ يف

أحرريتا أن يف ر ن هرذه ال ر ن برره مرن حررف اإلطرلق وجيرري ال  ر  ، فيه وي ان 
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والثاين أن د ر ن  راحمج هرذه القررااب ممرن فررج بروادرة الشرعر ومررن ، مرج ال ق  
قرررام الشررريا هرررذا كرررلا  ررررحب درررن  ررر ا الهرررن ،  صررررف لسرررا ه دلرررى  ررررف عرررري امل

وأما ، قلت هذا ي اب ال يه الثاين ، علقرااب ودرا معرفته بطردقت م يف ايفباع ال ق  
ال يررره اموم فرررالت  دن الرررذي إلررره دليررره دسرررمى بت ررر دن الررر من ال ا رررمج م ررراب حررررف 

م ره ألر  يف اإلطلق وه دستقيم ذلأ ه ا فإن ذلأ الت  دن  بت وقفا وهذا مبررم 
ال ق  وك  يف  دن أبرم م ه أل  يف ال ق  ف   يف  دن الصرف ول  كان هذا الت  دن 

ل ان يف ر دن الر من فرإن املر  -السبيل-و-الر  ه-و-اله   -يف كلما  امحزاب
يف ال قرر  ألرر  اإلطررلق فلررت ن ال رر ن القا مررة مقامرره كررذلأ ولرر  كرران هررذا الت رر دن 

 بررت و ررل مم ررن فيرره ذلررأ دلررى أ رره لريررة فررعيفة   بتررا يف  ل رر  وقفررا كمررا هرر 
وشررب ه يف رر دن امدلررى لريررة مررن -اله رر  -أد ررا قررام أبرر  احلسررن املفررن ه جيرر ز يف

قلررت ، د رر ن يف القرر ايف قررام وه يفع برر  يفلررأ اللريررة م ررا ليسررت لريررة أهرر  احل رراز 
يف ال  ر  وقر  دليره عملر  ومرن   د ر ن و رل التلفر ا - ل رل-ف   مرن  ر ن

م  م من وقر  دلرى الرلا  راك ة وهر  الرذي دررب د ره علقصرر وهرذا قيراأ قررااهتم ف
يف ال  رر  وهررم إررزب وق برر  بررل لررلف والبررزي وحفررص وابررن ذكرر ان مررلف درر  م 
وم  م من وق  علر  ايفبادرا للر رم وهرم أبر  دمررو وهرؤها الررواب الثلثرة يف وي  رم 

وشرب ه ودرن -اله ر  -كراليت يف  الثاين ويف  ن أل  ال ق  د ر هؤها أل  اإلطرلق
أي ، (  )مررن دررن ميررني اعبيررا، يف قرر م ال رراظم مررن دررن ا ررم كرراليت يف قرر م القطررام  

 شأ لل اق  علقصر القصر من يا مج هرج للف رم وفرل مرن قر هلم فل يفره أي حببيتره 
أو  ع  فص  من فل يفه دن أمه أي فصرلته وفطمتره أو  عر  يفرربر مرن فليرت الشرعر 

عملررر  فأيراهرررا بعررره - ل رررل-وا رررتخريت مع ررراه قرررام الفرررراا كتبرررتإذا يفربريفررره 
القراا مل ان امل  اليت يف رلرها و  جيرها بع  م وقام الذي   جيرها العرب يفثبت 

 فيما ه جيري امل  يف ال صمج فإذا و ل ا حذف ا امل  قام وك    اب

(1094) 
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ــــُه )ِإ(ْذ )َد(اَن  ــــَوارِيراً فـَنَـِوِْن ــــِف )َز(كــــاَ َوقـَ )ِر(ضــــاً )َصـ(ـــــْرِفِه َواْقُصــــْرُه يف اْلَوْق
 )فَـ(ـْيَصلَ 

كا ررررت -زكررررا مررررن يفتمررررة حبمررررز الرررر اقفني علقصررررر يف  ل رررر  وال ررررلا يف يف رررر دن
وال قرر  دلي ررا عملرر  وعلقصررر كمررا  رربو يف  ل ررل وزا  ال قرر  عملرر  -قرر احبدرا

وأاعر ا دلرى يفرر  ه ا حس ا ك  ه حبأأ ردة فل ذا   دقصره يف ال ق  إه إزب وحرره 
  رح ممر  من ق احبدر- رف الذي يف ال م 

(1095) 

 َويف الثهاِن نـَوِِْن )ِإ(ْذ )َر(َوْوا )َصـ(ـْرَفُه َوُقْل ََيُدُّ ِهَشاٌم َواِقفاً َمْعُهُم ِوالَ 

ول   ه ليع برأأ ردة   دق  دليه عمل  ممرن   د ر ن -ق احبدر من ف ة-دع 
   ه ف ق  دليه عملر  املبرلرة مرن الت ر دن فل رذا قرام يف ال    إه هشاا وأما من 

واقفرررا مع رررم أي مررر  امل ررر  ني ووه عل سرررر أي متابعرررة للر رررم فإ ررره عملررر  يف أكثرررر 
املصرراح  كالررذي قبلرره قررام الفررراا ثبتررت املرر  يف اموىل م ررا حبأأ ردررة واملرررج 

 مصرح  دبرر ليع بررأأ ردرة ف ران ثبرا  املر  يف اموىل أقر ج وكرذلأ حبأدت را يف
كررذلأ وأهرر  ال  فررة ،  ا بررن مسررع   وقرررأ هبررا أهرر  البصرررب وكتب هررا يف مصرراحف م 

وأه  املرد رة دثبتر ن املر  في را ايعرا وكرأ م ا ت حشر ا أن د ترمج حررف واحرر يف 
معرر   صررمج ب تررابتني خمتلفتررني قررام وإن شرر ت أيردت مررا ايعررا وإن شرر ت    ريتررا 

ملررر  يف كتررراب أهررر  البصررررب و   رررر الثا يرررة إذ   وإن شررر ت أيردرررت اموىل مل ررران ا
كل رن إبثبرا  املر  -وق احبدرا ق احبدر- ل ل-والتاحب أب  دبير، يف ن في ا امل  

والت ررر دن قرررام وكرررذلأ هررر  يف مصررراح  أهررر  احل ررراز وال  فرررة عملررر  وحبأدت رررا يف 
ة كا رت اموىل مثبترة والثا ير-قر احبدرا-الذي دقام إ ه اإلماا مصح  دثمان برن دفران

عررري مصررروفة -قرر حبدر-عملرر  فح ررت وحبأدررت أثرهررا بي ررا ه ررا  وقررام الزيررا  قر ررت
وهرررذا اهلتيررراحب د رررر ال حررر دني ومرررن قررررأ بصررررف اموم ف  ررره حبأأ ردرررة ويفرررر   ررررف 
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الثاين م ه ليع  لر ردة ومن  رف الثاين أيفب  اللف  اللفر  من العررب حب را قلبرت 
 ن يحرر فرمج لررب وإررا اخلررب مرن  عرت إدراب الش ا ليتب  اللف  اللف  فيق لر

اعحر ف ي   را در    ررفه واير  مرا در    ررفه جير ز  ررفه يف الشرعر دعر  فرأمره 
يف املتابعة أل  من عرريه وقرام الزخمشرري هرذا الت ر دن برره مرن ألر  اإلطرلق م ره 
 فا ررلة وقررر  رربو بيرران فسررا  هررذا القرر م ب قررام ويف الثرراين إليفبادرره اموم وذكررر أبرر 
دبير وعريه أن يف مصاح  البصرب اموم علر  والثراين بريرري ألر  وبع ر م ذكرر أن 

 اموم أد ا بريري أل  يف بعه املصاح  وهذا ه  الهاهر

(1096) 

َوَعـــالِيِهُم اْســـِكْن َواْكِســـِر الضهـــمه )ِإ(ْذ )فَـ(ــــَشا َوُخْضـــٌر ِبَرْفـــِع اخْلَْفـــِض )َعـ(ــــمه 
 )ُحـ(ـًل )ُعـ(ـلَ 

  املرريم مررن دررالي م يف البيررت عحلركررا  الثلثررة ل ررروحبب الرر زن وإه جيرر ز أن حيررر 
ف ررر   ررراك ة يف لفررر  القرررررن أو م  ررر لة بررر او د رررر مرررن مذهبررره ذلرررأ وإررررا لفررر  بررره 
ال رراظم دلررى قرررااب مررن أ رر ن اليرراا وكسررر اهلرراا وليسررت الصررلة مررن مررذهمج مررن قرررأ  

ي  ررذ جيرر ز فتح ررا كررذلأ فلررم دبررو أن د رر ن لفرر  برره إه دلررى قرررااب إ رر ان املرريم وح
ب ق  حركة يترزب أ ر ن إلي را وكسررها هلتقراا السراك ني دلرى يفقرردر أن د ر ن و ر  
يتررزب القطرر  وفررم ا م ررا حركت ررا ام ررلية د ررر الصررلة ف رر  أوىل مررن حركررة مسررتعاحبب 

أي الررذي دعلرر هم ثيرراب مررن  رر رأ ف رر  مبترررأ ولرررب -دررالي م ثيرراب  رر رأ-دردررر
-ولقرراهم   رررب و ررروحبا-اهلرراا وهرر  حررام مررن ق لررهوقرررااب البرراقني ب صررمج اليرراا وفررم 

هرررذا قررر م أيب دلررر  وأيررراز الزيرررا  أن د ررر ن حررراه مرررن -ويرررزاهم  رررا  رررربوا-ومرررن
ال رمري يف دلري م أو مرن ال لرران ويفبعره الزخمشرري يف ذلرأ وزا  وي را رلرر وهرر  أن 
د  ن التقردر حبأدت أه   عريم درالي م وثيراب  ر رأ مرفر ع بره وقرر أييرز أن د ر ن 

م ظرفررا كأ رره ملررا كرران دررام  عرر  فرر ق أيرررج مررراه ف رر  كق لررأ فرر ق م ثيرراب دررالي 
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ول ر علرف   فة لثيراب وععرر  رفة لسر رأ ويراز ذلرأ وإن كران  ر رأ مفرر ا 
ول ر اعا ملرا كران السر رأ حبايعرا إىل ار  وهر  الثيراب واملفرر  إذا أحبدرر بره اعمر  

ن هرذا اإللبراحب درن ومر-دلرى حبفررف ل رر ودبقرري حسران-ياز و فه ععم  حن 
ود سره قر م الشرادر -درالي م ثيراب-املفر  واعم  حن  ما  بو يف قررااب  فر  وإرزب

وحل البيت متييز أو حام أي دمت حلب أو دم ذا ، (  )أه إن يريان العشية حباب 
حررله ألرررب دررن ل ررر ع رره دررم حررله وع رره دررل ف مررا الترران وق لرره برفرر  اخلفرره 

 دلممتعلو عحريتا وا أ

(1097) 

 َوِإْسَترْبََق )ِحْرِميُّ نَـ(ـْصٍر َوَخاطَُبوا َتَشاُءوَن )ِحْصٌن( ُوقَِِتْت َواُوُه )َحـ(ـلَ 

أي وحبفررر  لفررره ا رررتربق هلرررؤها وويررره الرفررر  العطررر  دلرررى ثيررراب أي وثيررراب 
ا ررتربق فحررذف امل رراف وأقرراا امل رراف إليرره مقامرره وقرررأ البرراق ن ععررر دطفررا دلررى 

ال ررر دني فصررراحب يف هرررايفني ال لمترررني ل رررر وا رررتربق أحببررر    ررر رأ أي ثيررراب هرررذدن
قرااا  حبفع ما ل اف  وحفص لف  ما حلمزب وال سا   لفه ل ر وحبف  ا تربق 
هبرررن كثرررري وأيب ب رررر د سررره حبفررر  ل رررر ويرررر ا رررتربق ميب دمررررو وابرررن درررامر وهررر  

من أي   هذه القرااا  امحبب  والتاحبه أب  دبير قام أب  دل  ه  أويه هذه ال ي ه 
ل رررر  ررررفة مم دررررة مل  رررر ف ممرررر ع وا ررررتربق يرررر ع أفرررري  إليرررره الشرررراب كمررررا 
أفرري  إىل  رر رأ كمررا يفقرر م ثيرراع لررز وكترران و م دلررى ذلررأ ق لرره يفعرراىل يف  رر حبب 

علرييررمج -ومرا يفشرااون-وأمرا، ال  ر  )ودلبسر ن ثيراع ل ررا مرن  رر رأ وإ رتربق( 
ااون يعلررره واخلطررراب فهررراهر وحصررر ا حرررام مرررن فادررر  لررراطب ا أو مفع لررره وهررر  يفشررر

وإذا -خماطبا ملا كان اخلطاب فيه أي ذوي حصن أو ذا حصن وقرأ أب  دمررو وحرره
عل او وه  أ   ال لمة م ا من ال قت قام الفرراا أي اعرت ل قت را -الر   وقتت

د ا القيامة وقام الزيا  يع  هلرا وقرت وأير  للفصر  والق راا برني اممرم وقرام أبر  
، ا وقترا كمرا قرام )إن در ا الفصر  ميقراهتم أاعرني( دل  يع  در ا الرردن والفصر  هلر
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وقام الزخمشري مع  يف قيت الر   أي يفبيني وقت م الذي حي رون فيه للش ا ب دلى 
قلررت كأ رره وا أدلررم بعررر ال قرر ف مررن طرر م ذلررأ اليرر ا ومعاد ررة مررا فيرره مررن ، أمم ررم 

يف ذلرأ ال ررب  امه ام ال اقعة علسرماا وال  اكرمج واعبرام وعريهرا ووقر ع اخلل رو
العهيم الذي دطلب ن اخللص م ه لسردة الفص  بي  م فيقصرون الر   لذلأ دلى 
-ما ياا يف حردث الشرفادة فحي  رذ وا أدلرم دبرني هلرم وقرت الفصر  بير  م وق لره

يفعهرريم لل قررت الررذي دقرر  فيرره الفصرر  واعررزاا واملرررا  عليرر ا احلررني -مي درر ا أيلررت
 دعرب دن ال قت فيه ب بني ال اظم قرااب الباقني فقاموالزمان ولط م د ا القيامة 

(1098) 

ْد )َشـ(ـذاً )َعـ(ـلَ   َوِِبَْلَْمِز َِبِقيِهْم َقَدْراَن ثَِقيًل )ِإ(ْذ )َر(ساَ َومِجَااَلٌت فـََوحِِ

أي يتررررزوا الرررر او مررررن وقتررررت فصرررراحب  يتررررزب م ررررم مة ويفلررررأ لريررررة يف كرررر  واو ، 
أدررر والترراحب هررذه القرررااب أبرر  دبيررر مل افقررة م ررم مة قررال ا يف ويرر ه أيرر ه ويف ودررر 

-ال تررراب مررر  كثررررب قرا  رررا وهررر  أد رررا م افقرررة لق لررره أيلرررت وثقررر   فررر  وال سرررا  
مررن  طفررة للقرره -وويرره التثقيرر  ق لرره-فرر عم القررا حبون-ولفرر  البرراق ن لق لرره-فقرررحب 
حنرررن دلرررى يفقرررردره وقيررر  املخفررر  -فررر عم القرررا حبون-أاررر  دلرررى يفشرررردره أي-فقررررحبه

  واحررر وارراه  ارر  االرررة واالررة ارر  ارر  ك رراحبب يف ارر  ح رررر واملشررر   عرر
وقي  ااه  ا  اام كرياه  يف ا  حبيام وويه القراايفني ظاهر وم ى مع  

 شذا دل

 من سورة النبأ إلى سورة العلق
(1099) 

  َأقْـَبلَ َوُقْل الَبِِثَْي اْلَقْصُر )فَـ(ـاٍش وُقْل َواَل ِكَذاِبً بَِتْخِفيِف اْلِكَساِئيِِ 

فلبررث ولبررث مررن عب حرراذحب حررذحب -هبثررني في ررا أحقرراع-أي القصررر فيرره دردررر
وفررراحبه وفرررره وقرررر م ررريا يف  ررر حبب الشرررعراا وم ررره طرررام  وطمررر  وقرررام الزخمشرررري اللبرررث 
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كالرذي ،  أق ج من اللبث من ويرر م ره اللبرث وه دقرام لبرث إه ملرن شرأ ه اللبرث 
لفرررراا أيررر   الررر ي ني عملررر  دعررر  ميررر  جيرررثم عمل ررران ه د رررا  د فرررأ م ررره وقرررام ا

- صررمج مررا بعررره من إدمررام مررا كرران دلررى وزن فادرر  أكثررر مررن إدمررام فعرر  وأمررا
علتخفي  فمصرحب كذب مث  كتمج كتاع وعلتشردر مصرحب كذب مثر  كلرم  -كذاع

-ه دسررمع ن في ررا لريرر ا وه كررذاع-كلمررا وفسررر فسرراحبا وم فرر  اخلررلف ق لرره يفعرراىل
 ا ا م  م ه دسمع ن في ا كذع وه يف ذدبا وقيره ال اظم بق لره دع  أه  اع ة يعل

ف رر  ممرر  دلررى يفشررردره من فعلرره -وكررذب ا  اييف ررا كررذاع-وه احرر ازا مررن ال  رر  قبلرره
معرره وقررام الزخمشرررري فعررام يف عب فعرر  كلررره فررا  يف كررلا فصرررحاا مررن العررررب ه 

 فساحبا ما     ثله دق ل ن عريه و ع  بع  م أفسر ردة فقام لقر فسرهتا

(1100) 

 َويف رَْفِع اَي َربُّ السهمَواِت َخْفُضُه )َذ(ُلوٌل َوِِف الرهمْحِن )اَن(ِميِه )َكـ(ـمهَل أي

-لل  فيني وابن درامر وحفرص ال ر ن مرن-حبب السم ا -أي لفه الباا من
أن -الرررإن-لعا ررم وابررن دررامر فخف رر ما دلررى البرررم مررن حببررأ وجيرر ز يف-الرررإن
 فة أو دط  بيان ومرن حبفع مرا كران دلرى يفقرردر هر  حبب السرم ا  الررإن د  ن 

وه - عترررره أو دطرررر  بيرررران لرررره -الرررررإن-لررررربه أو-والرررررإن-مبترررررأ-حبب-أو د رررر ن
دلررى البرررم -حبب-لررربه ومررن عررادر بي  مررا وهرر  إررزب وال سررا   لف ررا عا-ميل رر ن
ن وا رت  اف لرربه أو دلرى يفقرردر هر  الررإ-وه ميل ر ن-دلى اهبتراا-الرإن-وحبف 

ه ميل ر ن ويفقررردر البيررت ولفرره الرفرر  يف الررإن  قلرره كمررل م رره كمرر  اخلفرره يف 
 احلرفني معا دقام ريت احلردث إذا بلريته وا أدلم

(1101) 

 َواَنِخَرًة ِِبْلَمدِِ )ُصْحبَـتُـ(ـُهْم َويف تـَزَكهى َتَصدهى الثهاِن )ِحْرِميٌّ( اثـَْقلَ 

لية ويف قرااب القصر زاي ب مبالرية ويف قرااب املرر مؤالراب خنزب و لزب واحر أي ع
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فأ رت -ويف  ر حبب دربع-فقر  هر  لرأ إىل أن يفزكرى-حباوأ اآلي قبل ا وبعررها وأمرا
فثق  احلرميان احلررف الثراين مرن ال لمترني ويترا الرزاي والصرا  ف رذا معر  -له يفصرج

ن ثقرر  أ عررم ومررن ق لرره الثرراين أي  ين حروف مررا وام رر  يفتزكررى ويفتصرررج بترراادن فمرر
ويفقردر حرم  أثق  احلرف الثاين يف يفزكى -يفهاهرون-لف  حذف دلى ما  بو يف

ويفصرررج فق لرره الثرراين مفعرر م أثقررل واملرر  يف أثقرر  جيرر ز أن يف رر ن لإلطررلق وأن 
يف  ن فمري التث ية إل دلى لفر  حرمر  فإ ره مفرر  ودلرى مع راه اآلن مرل لره اث ران 

 رر دن حرمرر  وحررذف اليرراا مررن الثرران و  دفتح ررا وهرر  وألقررى حركررة يتررزب أثقررل دلررى يف
مفعررر م بررره فرررروحبب ويررراا لفررر  الثررراين م  رررا ملبسرررا دلرررى املبترررريا دهرررن أن يفصررررج 
م فعان اخللف يف الثاين في ما وإرا ذكرر الثراين ه را كق لره ارهلرة كر ف حيقرو   يرا 

درررم إىل أي  ين حروفرره وميرر  أن مرررا ه أثقررل احلرررف الثرراين يف هررايفني ال لمتررني 
 حرف يف دن أن دق م وأن يفزك  دلى لف  التلوب وا أدلم

(1102) 

ُتُه َتلَ  َفُعُه يف رَْفِعِه َنْصُب َعاِصٍم َوَأانه َصبَـْبناَ فـَْتُحُه )ثَـ(ـبـْ  فـَتَـنـْ

الرف  دط  دلى دذكروا وال صمج دلرى أ ره ير اب ال ير  مرن لعلره دزكر  كمرا 
كسررب دلرى اهبترراا وفتحره دلررى ،     ربب ا( يف  ر حبب عرافر )وأ، يفقررا مرن )فراطل ( 

أ ه برم من طعامه أي فلي هر إىل أ   طعامره قرام أبر  دلر  هر  بررم اشرتمام من 
هذه امشياا يفشتم  دلى ك ن الطعاا وحروثه ف   دلى حن  )دسأل  أ درن الشر ر 

 )ومررا أ سررا يه إه الشرريطان أن، )قترر  أ ررحاب املرررو ( عل رراحب ، احلررراا قتررام فيرره( 
واملعررر  إىل ك  ررره -إىل طعامررره-من الرررذاكرب كاملشرررتم  دلرررى املرررذك حب وقرررام، أذكرررره( 

وحروثررره وهررر  م فررر  اهدتبررراحب وأ   ررربب ا يف البيرررت مبتررررأ وثبتررره مبتررررأ  ن وفتحررره 
مفعررر م يفرررل ومعررر  ثبتررره أي  قلررره وقاحب ررره الثبرررت دقرررام حبيررر  ثبرررت بسررر  ن البررراا أي 

   الباا أي ليع ل ة وا أدلم بت القلمج ودقام هذا ش ا ليع بثبت بفت
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(1103) 

( ُسـعَِِرْت )َعـ(ــْن )أُ(وَِل  ـْرْت )َشـ(ــرِيَعُة )َحـقٍِ َرْت ثِْقـُل ُنشِِ َوَخفهَف )َحـقٌّ( ُسـجِِ
 )َمـ(ـلَ 

التخفيرر  يف هررذه ال لمررا  الثلثررة والتشررردر  رربو هلررا  هررا ر و  دبررني القرررااب 
حلررف قبل را وهر  الثقر  ف ر  مثر  مرا املرم زب يف  عر  إحالة دلى ما  ص دليره يف ا

يف أوم احل ررررر دلرررى مررررا قبلررره وهررر  وحبب لفيرررر  واملررر  امشررررراف - ررر ر -أحرررام
والرل رررراا دشررررري إىل أن هررررذه القرررررااب مررررأل ذب دررررن اادررررة أ ررررحاب شرررري خ أكررررابر 

 ألذوها د  م

(1104) 

َلَك لْلُكويف َو)َحقُّ   ـ(ـَك يـَْوُم الَ َوظَا ِبَضِنٍْي )َحـ(ـقُّ )َر(اٍو َوَخفه يف فـََعده

أحرررررريتا أ رررررا ه رررررذا كتبرررررت يف ، اموىل أن   ترررررمج ب ررررر ني عل رررررا  لررررر ي ني 
املصرراح  ام مررة قررام الشرراطت حبإرره ا يف قصرريرب الر ررم وال ررا  يف ب رر ني  مرر  

والثررراين أن د رررر ن قرررر لفررر  علقرررررااب املررررج فرررإن ال ررررا  والهررراا ليسررررا يف ، البشرررر 
حي  رررذ إفرررافة الهررراا إىل هرررذا اللفررر  فرررإن قلرررت ف يررر  يفصررر  ، ا رررطلحه فرررردن 
قلررت دصرر  ذلررأ مررن ي ررة أن هررذا اللفرر  دسررتحو هررذا احلرررف ، ولرريع فيرره ظرراا 

واي  ررر ف -عدتبررراحب القررررااب املررررج وهلرررذا جيررر ز لرررأ أن يفقررررأ ق لررره يف  ررر حبب ال سررراا
دزدررر عل رر ن ومعرر  به ررني علهرراا مررن اله ررة وهرر  الت مررة أي مررا هرر   ررت م -يفررؤيفي  م

دلم الرييمج الذي يفيفيه من قب  ا يفعاىل ومع اه عل ا  ببخير  أي  دلى ما لرده من
ه دبخ  بش ا م ه بر  دبلريره كمرا أمرر بره امتثراه ممرر ا يفعراىل وحر را دلرى  صر  
اممررة ودلررى دلررى هررذه القرررااب  عرر  البرراا وذلررأ  بررت لريررة وقررر  رربو يف شرررح قرر م 

ا إلي را ا رتقامة مع اهرا دلرى وليع دلى قرا ه متأكل ود ر ن  ربمج العرروم درن البرا
وقام الفراا يف يففسري ب  ني -علرييمج ب  ني-القراايفني أو كراهة لت راحب الباا ل  قي 
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دقر م يفيفيرره عيررمج السرماا وهرر  م قرر   فيرره فرل دبخرر  برره دلري م وه د ررن برره درر  م 
وقي  املع  إ ه يام  ل  رفني يليلرني ويترا اهطرلع دلرى دلرم الرييرمج ودررا البخر   

م ه  دلى دلمه ش اع أي يام  لل  فني والتاحب أب  دبير القرااب علهاا كما يفق  
وقررررام إ ررررم   دبخلرررر ه فيحتررررا  إىل أ رررره د فرررر  د رررره ذلررررأ البخرررر  إرررررا كرررران املشرررررك ن 
د رررذب ن بررره فرررألربهم ا يفعررراىل أ ررره لررريع  رررت م دلرررى الرييرررمج ويررر اب هرررذا أن دقرررام 

ا أمرر بره وه دت قر   فر  البخر  و فه ا يفعاىل برذلأ حلر ره دلرى التبليرغ وقيامره ملر
فرإن قلرت إذا كا رت ال تابرة عل را  ف ير   را  خمالفت را ، د ه دلرى حبمري م إايه بره 

علر او مر  أن أع -وقتت-قلت عدتباحب ال ق  الصحي  كما قرأ أب  دمرو، إىل الهاا 
دبيرررر قرررر أيررراب درررن هرررذا فقرررام لررريع هرررذا مرررلف ال تررراب من ال رررا  والهررراا ه 

ا يف املصرراح  إه بررزاي ب حبأأ إحرررايتا دلررى حبأأ املرررج قررام ف ررذا خيتلرر  لط مرر
قرر دتشرابه يف لرن املصرح  ودتررا  قرام الشرريا  ررق أبر  دبيرر فرإن اخلرن القرررو 
دلررى مررا و رر  وقررام الزخمشررري هرر  يف مصررح  دبررر ا علطرراا ويف مصررح  أيب 

صرر  بررني ال ررا  دقرررأ هبمررا وإيفقرران الف  ررلى ا دليرره و ررلمعل ررا  وكرران حب رر م ا 
والهرراا وايررمج ومعرفررة خمريي مررا ممررا ه بررر م رره للقرراحبيا فررإن أكثررر الع ررم ه دفرقرر ن 
بني احلرفني فإن فرق ا ففرقا عري   اب وبي  ما بر ن بعيرر ب ذكرر خمريي مرا دلرى مرا 
 ررريأة بيا ررره يف عب خمررراحب  احلرررروف ب قرررام ولررر  ا رررت ج احلرفررران ملرررا ثبرررت يف هرررذه 

ان وه الرتلف برني يبلرني مرن يبرام العلرم والقررااب وملرا التلر  ال لمة قرااكن اث تر
املع  واهشتقاق وال كيمج قلرت وقرر  ر فت مصر فا  يف الفررق برني ال را  والهراا 
مطلقا وحصر  كلما  احلرفني و هم اادة من شري خ القررااب مرا يف القرررن العهريم 

وقرر ذكرر  يف ذلرأ من الهااا  فيعلم برذلأ أن مرا دررا مرا  همر ه د ر ن عل را  
فصررل بررردعا يف خمتصررر كحبدررا  مشررو يف يفراررة دبررر الرررزاق بررن دلرر  يف حرررف العررني 
وق لرره فعرررلأ علتخفيرر  أي درررم بع ررأ برربعه ف  ررت معترررم اخللقررة مت ا ررب ا 

(  قام دبر ا بن الزبعري قب  إ لمه )ودرل ا مير  بررحب فادتررم، فل يففاو  في ا 



 -833- 

أ ويعلرررأ معترررره ف مرررا متقررراحبعن ومعررر  البيرررت وعلتشرررردر مع ررراه ق مرررأ وحسررر ، 
درر ا ه -دعرر  حبفر -در ا ه-لر  ال ر يف يف قرررااب فعررلأ علتخفير  ب قررام وحقرأ

م رره برررم مررن درر ا الررذي قبلرره أو دلررى يفقررردر هرر  درر ا ه متلررأ وال صررمج دلررى -متلرأ
يفقررردر يفرررا  ن أي  ررازون درر ا كررذا من لفرر  الررردن برررم دليرره أو إبفررماحب أدرر  أو 

وقيررر  ومبررر  -دصرررل  ا-الرررذي بعرررر-دررر ا الرررردن-يفقرررردر اذكرررر وقيررر  بررررم مرررندلرررى 
إلفرافته إىل ه كمررا يفقرررا يف مثرر  مررا في رر ز دلررى هررذا أن يف رر ن دلررى مررا يفقرررا مررن 
وي   الرف  ووي ه ال صمج قام الشيا وق له وحقرأ در ا ه أفراف در ا إىل ه من 

 ادرررة لفررر  القرررررن قلرررت ه حايرررة إىل هرررذا اهدترررذاحب فإ ررره ح، اليررر ا مصررراحمج هلرررا 
 وقيرها بذلأ اح ازا من ثلثة قبل ا م افة إىل الردن

(1105) 

ْم َمدهُه )َر(اِشداً َوالَ   َويف فَاكِهَْي اْقُصْر )ُعـ(ـًل َوِختاَُمُه بَِفْتٍح َوَقدِِ

فررراك ني وف  رررني واحرررر املرررر والقصرررر كمرررا  ررربو يف هبثرررني ولبثرررني وفررراحبهني ، 
فقررررأه -لتامرره مسرررأ-وأمرررا، ت عمرررني متلرررذذدن فرررحني وفرررهني أي ا قلبررر ا مع بررني م

ال سرررا   بفرررت  اخلررراا وقررررا املررر  دلرررى التررراا فصررراحب لامتررره كمرررا قررررأ دا رررم ولررراال 
قررررام الفررررراا اخلامتررررة واخلترررراا متقرررراحبعن يف املعرررر  إه أن اخلرررراال اه ررررم واخلترررراا -ال بيررررني

قطر  وذكراا الرا حرة املصرحب قام أب  دلر  لامتره رلرره ولتامره داقبتره واملررا  لرذاذب امل
وأحبي ا م  طيمج الطعم ودن  عير بن يبري لتامه رلر طعمه وق له وه بفت  ال او 
أي ذا وها أي  صرررر هلرررذه القررررااب من أع دبيرررر كره رررا وقرررام ح رررة ال سرررا   في رررا 
حررردث كرران درودرره دررن دلرر  ولرر  ثبررت دررن دلرر  ل رران في ررا ح ررة ول  رره د ررر  ه 

يف كترراب املعرراين دررن دلرر  ودلقمررة فقررام حرررث   دصرر  د رره قلررت قررر أ رر ر الفررراا
حممر بن الف   دن دطاا بن السرا مج درن أيب دبرر الررإن درن دلر  أ ره قررأ لامتره 
مسأ قام وحرث ا أبر  امحر ص درن أشر مج برن أيب الشرعثا افراحبيب قرام قررأ دلقمرة 
ر بن قيع لامتة مسأ وقام أما حبأدت املرأب يفق م للعطاحب ايع    لامته مسر ا يفردر
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 رلره ويففسريه أن الشاحبب جير رلر كأ ه حبد  املسأ وا أدلم

(1106) 

 ُيَصلهى ثَِقيًل ضمه )َعمه ِر(ضاً )َد(اَن َوَِب تـَرَْكََبه اْضُمْم )َحـ(ـياً )َعمه نُـ(ـههلَ 

فررم فعرر  مررا   دسررم فادلرره يف م فرر  احلررام أد ررا أي م ررم ا اليرراا ودررم لرررب 
وقررااب البراقني دصرلى  رعري م راحبع  رلى كمرا قرام  دصلى أي دم حبفاه أو ذا حبفرى

ذا حيررا وحليررا علقصررر الرييررث -ل كررنب طبقررا-ب قررام افررمم عا- يصررلى  حبا-يفعرراىل
و ل ا   ه  وه  الشاحبب أي مشب ا حيا داا ال فر  وهر  لطراب لإل سران ف ر  

ا طبقرر-دفررت  البرراا دلررى اللفرر  وب ررم ا من املرررا  عإل سرران املخاطررمج اعرر ع ومعرر 
أي حرراه بعررر حررام مررن شرررا ر أحرر ام القيامررة وأهرر ام م اقف ررا قيرر  هرر  -دررن طبررو

جس ن م قفا ك  حالة م  ا مطابقة ل لرج يف الشرب واهلر م وقير  عرري ذلرأ وا 
ويف  هم هرذا البيرت  هرر يف م فرعني أحرريتا دصرلى فإ ره   در ص دلرى فرت  ، أدلم 

  دقيرر لفر  البراا  را يفتميرز بره مرن التراا و -يفرركنب-الصا  وه  ر   ا والثراين ق لره وع
وكلمررة يفررركنب في ررا احلرفرران وكرر  واحررر م  مررا قابرر  للخررلف املررذك حب وكرران مي  رره أن 

 عل م قب  ال  ن حز دم  ل( )دصلى بيصلى دم  ا حبا ويفركنب، دق م 

(1107) 

َر )ُر(تِِلَ َوَُمُْفوٌظ اْخِفْض رَفْـَعُه )ُخـ(ـصه َوْهَو يف اْلَمِجيِد )َشـ(ـَفا وَ   اخلِْفُّ َقده

اخلفرره  عررت للرر ح وهرر  م افررو ملررا دطلقرره ال رراأ مررن قرر هلم اللرر ح اففرر ظ قرررأه 
أي هر  قرررن ميرر حمفر ظ -ب  هر  قرررن ميرر- ف  علرف  يعله  فة لقررن يف ق له

في  ن  عتا -ذو العر  اجملير-يف ل ح وال مري يف ق له ه  للخفه أي الفه حبف 
والتخفي  والتشرردر -وه  الريف حب-ى أ ه لرب بعر ثلثة ألباحب لق لهللعر  وحبفعه دل

ق له واخل  دلى يفقردر وذو اخل  وقرحب -واملر ل - بو مثله يف-قرحب ف رج-يف
 دط  بيان له أو د  ن قرحب مفع م واخل  حن  ال رب زدرا أدلم
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(1108) 

ُيْسـَمُع التهـْذِكرُي )َحـقٌّ( َوُذو  َوَبْل يـُْؤِثُروَن )ُحـ(ـْز َوَتْصلى ُيَضمُّ )ُحـ(ـْز )َصـ(ــَفا
 ِجلَ 

ب ررم الترراا وفتح ررا -يفصررلى  حبا-الرييررمج واخلطرراب يف يفررؤثرون ظرراهران وكررذلأ
عرري حقيقر  ف راز يفرذكري الفعر  املسر ر إلي را وهر  دسرم  هرذا دلرى -هعيرة-وأت يث

قرررااب مررن حبفع ررا وأمررا مررن  صررب ا دلررى املفع ليررة ففررت  الترراا مررن يفسررم  دلررى مررا يفة 
وذو يل أي يلا عملر  ع  ا  شراف وظ ر حب وهر  يفتمرة للبيرت والرمرز حرو  وق له
 وحره

(1109) 

ْم )َضـ(ـاَع َواخْلُْلُف )قُـ(ـلِِلَ  ( َواَلِغَيٌة ََلُْم ُمَسْيِطر اِشِْ  َوَضمه )َأ(وُلوا )َحقٍِ

دعرر  فررم الترراا مررن يفسررم   فرر  وفررم اليرراا ابررن كثررري وأبرر  دمرررو فرراجملم ع فررم 
عية هلم علرف  من يفسم  دلى قرااب الثلثة فع  ما   دسرم فادلره وإن  أوم دسم  وه

كرران أولرره خمتلفررا فيرره بيرر  م  ا رررا بررني الترراا واليرراا وقرررااب البرراقني بترراا اخلطرراب أي ه 
يفسررم  أ ررت وأد ررا السررام  في ررا هعيررة فررإن قلررت مررن أدررن دلررم ذلررأ وهرر  إرررا ذكررر 

قلت ملا ،  ف  أما قرااب عريه فباخلطاب  التذكري ف ره التأ يث وه  حا   يف قرااب
اشررر ك ا مررر   فررر  يف القررررااب علتررراا وإن التلررر  مررررل هلا أت يثرررا ولطررراع  ررر ز يف أن 

يف  ر حبب ام عراا وجيرر ز أن -ولتسرتبني-يعر  قررااهتم فررا للترذكري ف ر  كمررا  ربو يف
دا ررا دلرى يف  ن التاا يف قرااب اعمادة للتأ يث أد ا دلى أن د  ن فادل را فرمريا 

أي ه يفسررم  يفلررأ ال يرر ه في ررا هعيررة -)ويرر ه د م ررذ  دمررة(-ال يرر ه يف ق لرره يفعرراىل
فاشرررم الصرررا  زااي -لسرررت دلررري م  صررريطر-وق لررره أولررر ا حرررو أي أ رررحاب حرررو وأمرررا

للرر  كمررا فعرر  يف الصررراض ويف املصرريطرون يف الطرر حب ودررن لررل  يف ذلررأ لررلف 
حبة الفاحترة والطر حب أطلرو اإلهراا ول  ن هذه القرااب قر درفت خلل  ولل  من    



 -836- 

و  دبررني أ رره علررزاي فيحمرر  هررذا املطلررو دلررى ذلررأ املقيررر ومعرر  فرراع فرراح وا شررر 
واخللررر  قلرررل من مرررن املصررر فني مرررن   درررذكر خلرررل  إه أحرررر الررر ي ني إمرررا الصرررا  

 اخلالصة كاعمادة وإما اإلهاا مث  لل  فذكر اخللف قلي 

(1110) 

ِْي )لُـ(ـ َر يـَْرِوي الَيْحَصيْبُّ ُمثـَقهلَ َوِِبلسِِ  ْذ َواْلَوْتِر ِِبْلَكْسِر )َشـ(ـاِئٌع فـََقده

أي وقررررأ  صررريطر علسرررني هشررراا وحرررره دلرررى أ ررر  ال لمرررة والبررراق ن علصرررا  
ويفعلي  هذه القرااا  كما  بو يف الصراض وال يفر ب سر ال او وفتح ا لريتان قام أب  

يف العامة وأفشى وم  هذا إ  يفربر  اآل حب الريت  دبير وب سر ال او  قرلها م ا أكثر
ياا في ا ذكرر ويفرر الصرلب ف يرر ها كل را هبرذه اللريرة    سرم  يف شر ا م  را الر يفر 
دعرر  علفررت  قررام واملعرر  في مررا واحررر إرررا أتودلرره الفررر  الررذي هرر  فررر الشررف  وقررام 

-فقرررحب دليره حبزقرره-وأمرا، م ر  وعرريه الفررت  لريرة أهر  احل رراز وال سرر لريرة برر  متريم 
 فالتخفي  والتشردر فيه لريتان وه   ع  فيو والتخفي  أكثر يف القررن

(1111) 

 َوَأْرَبُع َغْيٍب بـَْعَد َبْل اَل )ُحـ(ـُصوَُلاَ حَيُضُّوَن فـَْتُح الضهمِِ ِِبْلَمدِِ )ثُـ(ـمِِلَ 

برر  -أي وأحببرر  كلمررا  يفقرررأ علرييبررة ب بررني م افررع ا فقررام حصرر هلا بعررر لفرر 
ا فرر  أبر  دمررو -وحتبر ن-وأتكلر ن-كرل بر  ه يف رمر ن اليتريم وه حت ر ن-دردر-ه

مرن افافرة -حتافر ن-بقرااب الرييمج والباق ن عخلطاب ووي  ا ظاهر وقرأ ال  فير ن
أي حيررره بع ررر م بع رررا وأ رررل ا يفتحافررر ن فحرررذفت التررراا الثا يرررة كمرررا يف  هرررا ره 

ه دسرتقيم إه بره ودعر  بفرت   ومعر   رل أي أ رل  أي فرت  فرمه أ رل  عملرر م ره
 ال م فت  احلاا امل م مة من حت  ن يف قرااب الباقني

(1112) 

 يـَُعذُِِب فَافْـَتْحُه َويُوِثُق )َر(اِوايً َواَيءان يف َريبِِ َوُفكه اْرفـََعْن ِوالَ 
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دعرر  فررت  ذام دعررذب و ا د ثررو دلررى ب رراا الفعلررني للمفعرر م واهلرراا يف دذابرره 
ااب ال سا   هذه وقرااب البراقني ب سرريتا دلرى ب راا الفعلرني للفادر  لإل سان دلى قر 

وه  أحر واهلاا يف دذابه دا رب دلى ا يفعاىل أي ه  مت   امم حب كل ا ه معرذب 
  اه أي إن دذاب من دعذب يف الر يا ليع كعذاب ا وجي ز أن د  ن اهلا دا رب 

فير املعر  زاي ب درذاب هرذا اإل سران دلى اإل سان أد ا والتاحبه الشيا أب  دمرو لي
دلى عريه وإذا درا  ال رمري إىل ا يفعراىل   دفرر هرذا املعر  مرلف قررااب الفرت  فرإن 
دلى كل التقردردن حيص  هذا املع  فإن اهلاا إن دا   دلى اإل سران فهراهر دلرى 

يفعراىل  ما  بو وإن دا   دلى ا يفعاىل كان املع  ه دعذب أحرر مثر  يفعرذدمج ا
 ررلى ا هلررذا اإل سرران والترراحب أبرر  دبيررر قرررااب الفررت  وأ رر ر في ررا حررردثا دررن ال ررت 

قررام مرر   ررحة املعرر  في ررا من يففسررريها ه دعررذب دررذاب ال ررافر أحررر  دليرره و ررلم
ومرررن قرررررأ عل سررررر فإ رررره دردرررر ه دعررررذب دررررذاب ا دررررز ويررر  أحررررر قررررام وقررررر دلررررم 

ا يفعراىل ف ير  د ر ن ه دعرذب أحرر املسلم ن أ ه ليع د ا القيامة معرذب  ر ج 
مثررر  دذابررره وأحبا  بق لررره واياان يف حبيب أن هرررذا اللفررر  الرررذي هررر  حبيب يف ررررحب يف هرررذه 

-حبيب أهرا ن-و-حبيب أكرمن-الس حبب يف م فعني ففيه اياان من اياا  اإلفافة دردر
-فتح مررا احلرميرران وأبرر  دمرررو وفي ررا أحببرر  زوا ررر يفقرررا  هم ررا يف رلررر  رر حبب يفبرراحب 

أثبت ا يف ال    -عل ا -بت ا يف ال     ف  وأب  دمرو ويف احلالني ابن كثريأث-دسر
وحب  ويف ال ق  ابن كثري دلى التلف دن ق بر  أكررمن وأهرا ن أثبت مرا يف ال  ر  
 فررر  وأبررر  دمررررو دلرررى الرررتلف د ررره ويف ال قررر  البرررزي وال ررر ن يف ق لررره احبفعرررن  ررر ن 

-و-ل سررفعن عل ا ررية-ومثل ررا يف القررررنالت كيررر اخلفيفررة الرريت يفبرررم ألفررا يف ال قرر  
ووه عل سرر أي متابعررا ف ر  مفعر م مررن أيلره أو التقررردر ذو -لي ر   مرن الصرراعردن

وها في  ن حراه وليسرت الر او فا رلة فرإن املسرألة   يفرتم بعرر أي احبفر  ال راف مرن 
  يف ملرن يفة ذكرره ب ذكرر مرا دفعلره هرذا الرافر-)فأ حبقبة(-ق له يفعاىل يف   حبب البلر

 حبقبة فقام
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(1113) 

 َوبـَْعَد اْخِفَضْن َواْكِسْر َوُمده ُمنَـوِِانً َمَع الرهْفِع ِإْطَعاٌم )نَـ(ـداً )َعمه فَـ(ـاَّْنَلَ 

ال رر ن يف الف ررن للت كيررر أد ررا دردررر الفرره ال لمررة الرريت بعررر فررأ وهرر  حبقبررة 
اب بفررت  ف رر  خمف فررة إبفررافة فررأ إلي ررا من فررأ بعررر أن كرران فعررل مافرريا يف القرررا

ال رراف  رراحب برفع ررا ا ررا م ررافا إىل حبقبررة وق لرره واكسررر دعرر  يتررزب إطعرراا واملررر زاي ب 
أل  بعر العني والت  دن م  الرف  يف امليم فيبقى إطعاا معط فا دلى فأ ف ما ا ران 
يف هررذه ويف املرررج يتررا فعررلن مافرريان فق لرره إطعرراا مفعرر م اكسررر ومررر أي افعرر  

ن والرفرر  وق لرره  رررا أي ذا  ررراا وق لرره دررم فررا ل أحبا  فررا لن فيرره ال سررر واملررر والت رر د
فأبرم من ال  ن ألفا أي فاشرب دقام م ه  ر  ب سرر اهلراا د  ر  ف يره هرذه القررااب 
أ ا يففسري للعقبة والتقردر ه  فأ حبقبة أو إطعاا ودلى قرااب الباقني د  ن فأ حبقبة 

يف د ا ه متلأ امل ص ب أ ه برم وما بي  ما اد ا  كما قي  -فل اقتحم-بره من
 من د ا الردن وقر اد   بي  ما ا  يف ثل  راي 

(1114) 

ــْمِس ِِبْلفــَاِء  ْز َمعــاً )َعـ(ـــْن )فَـ(ـــىًت )ِحـ(ـــمًى َواَل )َعــمه( يف َوالشه َوُمْؤَصــَدٌة َفــاَهِْ
 َواْْنَلَ 

ر يفقررررا معرررا دعررر  يف  ررر حبة البلرررر واهلمرررز واهلمرررز يف مؤ ررررب ويفركررره لريتررران وقررر
ال ررلا في ررا يف عب اهلمررز املفررر  ومعرر  مؤ رررب مطبقررة وق لرره دررن فررأ أي  قررل لرره 

يف   حبب والشمع فقرأها  ف  وابن دامر بفاا -وه خياف دقباها-دن فأ إاه وأما
م فرر  الرر او دلرررى مررا يف املصرررح  املرررين والشرررام  وهرر  دطررر  دلررى مرررا قبلرره مرررن 

 رررذب ه فعقروهرررا فرمررررا دلررري م حبهبرررم برررذ ب م ف-اعمررر  املعط فرررا  علفررراا فقرررام هلرررم
وقرأ الباق ن عل او دلى مرا يف مصراحف م وهر  واو احلرام -فس اها وه خياف دقباها

أي فسرر اها عررري لرراد  وال ررمري يف وه خيرراف دريرر  إ  مررن حبيرر  إليرره ال ررمري يف 
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 م فسرر اها وقيرر  دريرر  إىل الر رر م وقيرر  دريرر  إىل العاقرر  وقرررااب الفرراا يفررر  هررذه القرر
ومعررر  فرمررررا دلررري م أحبيررر  هبرررم وقيررر  أطبرررو العرررذاب دلررري م وال رررمري يف فسررر ها 
للرمرمة أو آلدرة  ر   أي فسر ج الرمرمرة بير  م أو فسر اهم يف ذلرأ   دفلرت مر  م 
 أحرا فق م ال اظم وه مبترأ ودم لربه أي وه يف والشمع دم علفاا وأجنل أي كفا

 من سورة العلق إلى آخر القرآن
(1115) 

ُبٍل َقْصراً َرَوى اْبُن ُُمَاِهِد رَآُه َوََلْ َيَُْخْذ بِِه ُمتَـَعمِِلَ   َوَعْن قـُنـْ

قصرا مفع م حبوج وحبره مفع م قصرا م ه مصرحب أي حبوج ابن ماهرر درن ق بر  
فحررذف املرر  بررني اهلمررزب واهلرراا وابررن -أن حبره ا ررتري -قصرررا يف هررذه ال لمررة وهرر 

بررن م  ررى بررن العبرراأ ابررن ماهررر شرريا القررراا ماهررر هررذا هرر  اإلمرراا أبرر  ب ررر أإررر 
علعراق يف وقته وه  أوم من     يف القرااا  السب  دلى ما  بو بيا ه يف لطبة 
هذا ال تاب وأوفح اه يف كتاب امحرف السربعة وقرر ذكرر  مرن ألبراحبه يف يفراتره 
يف خمتصرر كحبدرا بريرررا  ومرا  حبإرره ا  ر ة أحببر  ودشررردن وثرل  ما ررة وقرر فررع  

ع  م قراايفه دلى ق ب  وقام إرا ألذ د ه وه  خمتلن ل رب   ه دلى ما ذكرر ه يف ب
يفراة ق ب  يف الشرح ال بري هلذه القصيرب وقام ابن ماهر يف كتاب السبعة له قرأ  
دلى ق ب  أن حبره قصرا بريري أل  بعر اهلمرزب يف وزن حبدره قرام وهر  علرن ه جير ز إه 

ممام ف ذا مع  ق م ال اظم و  يفلذ به م ه يعله علطرا حبره يف وزن حبداه مماه وعري 
ومع  متعمل أي دامل دقام دمر  وادتمر  ويفعمر  في ر ز أن د ر ن حراه مرن ابرن 
ماهرررر وهررر  ظررراهر وجيررر ز أن د ررر ن مفعررر ه بررره أي   يفلرررذ بررره دلرررى أحرررر قررررأ دليررره 

  يف واملتعمررر  طالرررمج العلرررم اآللرررذ  فسررره بررره دقرررام يفعمررر  فرررلن ل رررذا و ررر ف أيفعمررر
حايتأ أي أيفع  وهذا كاملتفقه واملت سأ أي   دطالرمج أحررا مرن يفلمذيفره علقررااب 
به وهذه العباحبب عالبة يف ألفاظ شي خ القراا دق م قا ل م بره قررأ  وبره رلرذ أي وبره 
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وقرررام الشرريا الشررراطت حبإرره ا فيمرررا قرأيفرره مرررن شرريخ ا أيب احلسرررن ، أقررريا عررريي 
لذون فيه  ا ثبت دن ق ب  مرن القصرر لرلف مرا التراحبه حبإه ا حبأدت أشيال ا يف

وقرأ  يف حاشية ال سخة املقرواب دلى ال اظم حبإه ا زدرم ابرن ماهرر ، ابن ماهر 
أ ررره قررررأ هبرررذا دليررره أي دلرررى ق بررر  وحب ه وحبره علطرررا ه رررذا يف السررربعة و  دتعرررر  يف 

عررب يف حبأاي لقلرمج ال تاب له ملا دلم من  حة الروادرة فيره قرام وإذا  ر  يفصررف ال
وقرررام الشررريا يف ، وحيفررر  اهلمرررزب ف يررر  د  رررر قصرررر اهلمرررزب إذا  رررحت بررره الروادرررة 

شرررحه وكررذلأ حبواه أبرر  درر ن دعرر  حممررر بررن دمررر ال ا ررط  دررن ق برر  والروادررة د رره 
 حيحة وقر ألذ له ام مة عل ي ني ود م  احمج التيسري دلى القصر دع  م ه 

بقصر اهلمزب والباق ن  رها وقرام يف عرريه -أن حبره-ق ب   دذكر فيه عري فإ ه قام قرأ 
وبه قرأ  وأثبت بن علب ن وأب ه ال ي ني والتاحب إثبا  امل  قام الشيا وه  لرية 
يف حبره ومثلرره يف احلررذف قرر م حبلبررة و رراين الع ررا  فيمررا و رر  قررام ومررا كرران د بريرر  

فيه أن در هرا من  هبن ماهر إذا ياا  القرااا   بتة دن إماا من طردو ه دشأ
ذكر هذا احلذف وحن ه وإذا كا  ا دق ل ن ه -حاشا-وي  ا   ده ر له وقر  بو يف

قلررت وأ شرررين الشرريا أبرر  ، أ حب مررن املسررتقب  الررذي دلرربع احلررذف فيرره قرررااب أوىل 
احلسرررن حبإررره ا ل فسررره بيترررني بعرررر هرررذا البيرررت حالرررة قررررااة لشررررحه دليررره يف ال ررررب 

ب ص  حي      )وحنن ألذ  قصره دن شي ل ا، أ دليه بعرها املريب اليت    قر 
، فقرررر زم يف حبأي حبرج متخررريل(  )ومرررن يفرررر  املرررروي مرررن بعرررر  رررحة، د ررره فرررب ل( 

قلت لع  ابن ماهر حبإه ا إرا  سمج هذا إىل الريلن ملذه إايه دن ق ب  يف زمن 
ا حنرر ه ففررر  التلطرره مرر  مرررا حبأج مررن فرررع  هررذا احلررذف يف العربيرررة م رره وإن يرررا

فررروحبب شررعر أو مررا جيررري مرررج ذلررأ مررن كلمررة كثررر  وحبهررا دلررى ألسرر ت م فررل جيرر ز 
القياأ دلى ذلأ وقرر  ررح بت رعي  هرذه القررااب اادرة مرن ام مرة قرام أبر  دلر  

)أ رراب ال ررراأ ي ررر ولررر  يفررر أهررر  ، إن املرر  حررذفت مرررن م رراحبع حبأج يف قررر هلم 
يرر  إن احلررذف ه دقرراأ دليرره ه ق، ف ررل يرراز حررذف ا أد ررا مررن املافرر  ، (  م ررة
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د رر ن -حاشرا ا-فررإن قلرت فقرر يرراا،  ريما يف حنر  هررذا إن كران دلرى عررري قيراأ 
إه فعرررل من احلررررف ه حيرررذف م ررره وقرررام حبلبرررة فيمرررا و ررر  قيررر  إن ذلرررأ يف القلرررة 
ليث ه دصاحب دس   القيراأ دليره وممرا د رعفه إن املر  ثبترت حيرث حترذف اليراا 

-فحررذف اليرراا يف الفا ررلة   حيررذف مررن حنرر -إذا دسررر-ن قرراموالرر او أه يفرررج أن مرر
وقررررررام م رررررر  هرررررر  بعيررررررر يف القيرررررراأ وال هررررررر -والليرررررر  إذا دريشررررررى وال  رررررراحب إذا  لررررررى

واه تعمام هذا م  ك  ه دل  هذه القرااب ممع دل  كل را فرعيفة ومرن أعرهبرا أن 
أ مسر عا امل  حذفت مي  الساكن بعر اهلاا و  دعتر عهلاا حايزا ول  كان ذل

هررذا ل رران يف قرررااب اعمادررة أوىل فررإ م   دعتررروا عهلرراا حررايزا يف امت رراد م يف  ررلة 
 هاا ال تابة مي  الساكن قبل ا دلى ما  بو يف عبه وا أدلم

(1116) 

ْز )آ(ِهًل )ُمـ(ـَتَأهِِلَ   َوَمطَلِع َكْسُر اللهِم )َر(ْحٌب َوَحْريَف اْلرَبِيهة فَاَهِْ

كسر همه حبحمج أي وا ر  أي   يف رو وير ه الفربيرة -مطل  الف رحأ -دردر
درن يف يي رره للفررا ملررن ا ررتبعره ووي رره أ ره قررر يرراا يف أ رراا الزمرران وامل رران مفعرر  
ب سرررر العررررني فمرررا م رررراحبده دفعررر  ب ررررم ا أ رررراا حمصررر حبب وهررررذا م  رررا حنرررر  املشرررررق 

واملطلرر  وقررر واملريرررب واملسرر ر وم  ررا مررا يرراا فيرره ال ي رران حنرر  امل سررأ واملسرر ن 
قرررريا هبمرررا يف هرررذه الثلثرررة فررراملفت ح وامل سررر حب املررررا  هبمرررا زمرررن الطلررر ع ومررر  م مرررن 
يعل مررا مصرررحبدن فاحتررا  إىل يفقررردر أي حررذف م رراف إىل زمررن طلرر ع الف ررر إذا 
قررحب  يترا ا رر  زمران   حتررت  إىل هرذا والزيرا  يعرر  املفتر ح مصرررحبا وامل سر حب ا ررم 

 ررا مررن برررأ ا اخللررو ومررن   د مزهررا فإمررا أن د رر ن زمرران ويتررز الربدررة هرر  ام رر  م
لف  اهلمز كما يفقررا يف ال رتا وهر  اموىل أو د ر ن مرأل ذا مرن الرربأ وهر  الر اب 
فررل يتررز فيرره ول ررن قرررااب اهلمررز يفررر  هررذا ال يرره قررام أبرر  دلرر  الربدررة مررن برررأ ا اخللررو 

والذحبدرة واخلابيرة يف أ ره يفرر  اهلمرز فالقياأ فيه اهلمز إه أ ه مما يفر  يترزه كقر هلم ال رت 
فاهلمز فيه كالر  إىل ام   امل و  يف اه تعمام كمرا أن مرن يترز ال رت كران كرذلأ 
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ويفرر  اهلمررز في ررا أيرر   وإن كرران ام رر  اهلمررز م رره ملررا يفررر  فيرره اهلمررز  رراحب كررر ه إىل 
قرام ام  م املرف فة مثر  فر   ا ومرا أشربه ذلرأ مرن ام ر م الريت ه يفسرتعم  قرام 

ويتز من يتز الربدة درم دلى فسرا  قر م مرن قرام إ ره مرن الررباا الرذي هر  الر اب أه 
يفرج أ ه ل  كان كذلأ   جيز يتز من يتز دلى حام إىل دلى ويه الريلن كما ح  ا 
امتل ت احل ر وحن  ذلأ من الريلن الذي ه ويره لره يف اهلمرز والفراا يف ق لره فرايتزه 

يترز واهرل مترأهل حراهن مرن فادر  ايترز ومعر  رهرل ذا زا رب وحريف الربدة مفعر م ع
أه  من ق هلم أه  امل ران إذا كران لره أهر  وم ران مرأه م فيره أهلره وقرر أهر  فرلن 
بفت  اهلاا يفه  ب م ا وكسرها أه ه أي يفزو  وكذا أته  في  ن  داا له أي ايتزه 

كا  را يف اادرة دردرو ره   مزويا إن شاا ا يفعاىل يف اع رة حنر  اذهرمج حباشررا أو ايترزه
ود صرو ه أي لست م فر ا بذلأ وإرا قام ذلأ إشاحبب إىل للف مرن درر  اهلمرز يف 
هررذا ومعرر  متررأهل أي متصررراي للقيرراا ل ترره حمصررل هلررا أي لررأ أهليررة ذلررأ وقررام 
الشيا رهل حام من مفعر م ايترز ودشر   دليره أن مفعر م ايترز مثر  واحلرام مفرر ب 

ال ت والربدرة معرا ووافقره ابرن ذكر ان دلرى يترز الربدرة فقرن فقرر  راحب و ف  مذهبه يتز 
 يتز الربدة له أه  أكثر من أه  اهلمز يف ال ت وعبه وا أدلم

(1117) 

 َوََت تـََرُونه اْضُمْم يف اأُلوََل )َكـ(ـَما )َر(َسا َومَجهَع ِِبلتهْشِديِد )َشـ(ـاِفيِه )َكـ(ـلَ 

مرن أحبج والفرت  مرن حبرج وه لرلف يف فرت  الثراين  دع  لر ون اعحريم فال رم
و هر  ل و را وار  مراه علتخفير  والتشرردر واحرر ويف لفر  التشرردر م افقرة لق لره 
ودر ه وقي  التشردر ملا د  ن شي ا بعر شر ا والتخفير  ملرا جيمر  يف قررب و رردة  

التشرردر وقر ياا التخفير   عر  -)و فا يف الص حب ف مع اهم اعا(-كق له يفعاىل
وه  ملا جيم  شي ا بعر ش ا كق له وهلا عملاطرون إذا أك  ال م  الذي اعا وال مر  
، ه جيم  ما درلره يف وقت واحر وكذلأ الهاهر من أ اا احلرب يف ق م امدشى 

ذكررر ذلررأ أبرر  دلرر  املسرر ر ، الرررهر ه مسرر ر وه زمررام(  )ممررر جيمرر  ام اب لردررمج



 -843- 

عبررران وق لررره يف أوىل أي يف ال لمرررة اموىل وحب رررا  عررر  بفرررت  ال ررر ن الرررردى والزمرررام ا
 ثبت وا تقر

(1118) 

يِهْم َتلَ   )َوُصْحَبٌة( الضهمهْْيِ يف َعَمٍد َوَعْوا إِليَلِف ِِبْلَيا َغرْيُ َشامِِ

ود ا أي حفه ا ال مني يف هذه العلة ويتا فم العني وامليم والبراق ن بفتح مرا 
-يف الردررر ولقمرران وأمررا-بريررري دمررر-ا دلررى الفررت  يفوكليتررا ارر  دمرر   وقررر أاعرر  

فقرااب ابن دامر لذف الياا وكلتا القراايفني مصررحب ويترا لريتران دقرام -إلدلف قردن
رل  إدلفا وأل  اآلفا فمرن اموم قر م ذي الرمرة مرن املؤلفرا  الرهر  أمرا حرره ومرن 

، ل رم إدرلف( هلرم إلر  ولريع  )زدم أن إل ايف م قردن، الثاين ما أ شره أب  دل  
وقرااب ابرن درامر حسر ة فرإن في را اعرا برني اللريترني عدتبراحب احلررفني فرإن الثراين عليراا 

 بريري للف وه  مع  ق له

(1119) 

طِِ َساِقٌط َوَِل ِديِن ُقْل يف اْلَكاِفرِيَن ََتَصهلَ   َوِإيَلِف ُكلٌّ َوْهَو يف اخلَْ

لف م حبحلة وهذه الياا  اقطة يف أي وكل م أثبت الياا يف احلرف الثاين وه  إد
لن املصح  واموىل  بتة وامل  بعر اللا في ما  اقطة و  حبهتما إلدل  قردن 
الف م فأاع ا دلى قرااب الثاين علياا وهر  بريرري ايا يف الر رم والتلفر ا يف اموم وهر  

صرحي   ون علياا وهذا مما دق ي أمرر هرؤها القرراا يف ايفبراد م فيمرا دقراو ره ال قر  ال
مرررر  الر رررم ومرررا جيررر ز يف العربيرررة وقرررر حبوج حرررذف اليررراا مرررن الثررراين أد رررا ويف  ررر حبب 
ال ررافردن ايا إفررافة وهرر  و   دررن فتح ررا  فرر  وهشرراا وحفررص والبررزي مررلف د رره 

 وأ    ا الباق ن

(1120) 

 )نُـ(ـِزالَ  َوَها َأيب ََلٍْب ِِبإِلْسَكاِن )َد(وهنُوا َومَحهاَلُة املَْرُفوُع ِِبلنهْصبِ 
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أي أثبت ا هااه عإل  ان هبرن كثرري وفتح را البراق ن ولعل مرا لريتران كرال  ر و  
وكررذا وه دريرر  مررن الل ررمج قررام أبرر  -ذا  هلررمج-خيتلفرر ا يف فررت  اهلرراا مررن ق لرره يفعرراىل

دلرر  هررذا درررم دلررى أ رره أويرره دررن اإل رر ان وقررام الزخمشررري اإل رر ان يف أيب هلررمج 
قلررت ويف اإل رر ان مريررادرب بررني ، ع بررن مالررأ عل ررم مررن يفرييررري امدررلا كقرر هلم هرر

اللفهني يف امل فعني ولف  العلم عإل  ان لثق  املسمى دلى اع ان واه م دلى 
اللسررران وإالرررة احلطرررمج علرفررر   رررفة وامرأيفررره ويف ييررررها اخلررررب أو يترررا لرررربان هلرررا إن  

ة وكران كا ت مبترأ وإن كا ت دطفا دلى فمري  يصلى يفعني إالة احلطرمج للصرف
يف ييرها يف م ف  احلام أو لربا ومبترأ الة مستأ فة و صمج إالة احلطمج دلرى 

 رلى الذا والشتم قام الزخمشري وأ  ا تحمج هذه القرااب وقر يف    إىل حب  م ا 
 ميرر  مررن أحررمج شررتم أا ايرر  قلررت إالررة احلطررمج ا  ررا أا ايرر   ا دليرره و ررلم

 دلي ا ودلى أيب هلمج لع ة ا

 التكبير باب
(1121) 

 َرَوى اْلَقْلَب ِذْكُر للِا فَاْسَتْسِق ُمْقِبَل َواَل تـَْعُد َرْوَض الذهاِكرِيَن فـَُتمِحلَ 

هررذا البيررت مقفرر  مثرر  أوم القصرريرب وأوم  رر حبب الردررر وام بيرراا وعريهررا وهرر  
حسن كما  ب  ا دليره يف شررح الرذي يف أوم الردرر وحبوج القلرمج حبدره دقرام حبوج مرن 

دروي دلى وزن حبفى درفى ودقام يف مصرحبه أد را حباي وحباي بفرت  الرراا وكسررها  املاا
 ص دليه اع هري وملا يع  ذكرر ا يفعراىل حباي للقلرمج أمرر عهز اي  مرن الرري فرايفب  
ذلأ اللف  اجملاز مرا د ا ربه فقرام فا تسرو أي اطلرمج السرق  مقربل دلرى ذلرأ أي 

يفعرر أي وه يفت راوز حبايفره والررو  ار  أكثر من الذكر والتمع حمله وم افرعه وه 
حبوفررة فررتمحل أي فتصررا ف حمررل فررل حيصرر  حبي وه شرررب وأشرراحب بررذلأ ومررا يفة 

يف ف رر  ذكررر ا   ررلى ا دليرره و ررلمبعررره إىل أحا دررث كثررريب يرراا  دررن ال ررت 
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وقرررر اررر  يعفرررر الريررررايين ، يفعررراىل واحلرررث دليررره وهررر  مفرقرررة يف الصرررحيحني وعرييترررا 
صرر فا حسرر ا ومررا أحسررن مررا قررام بررلم بررن  ررعير وهرر  مررن كبعرر  أهرر  احلرراف  فيرره م

الشررراا الرررذكر ذكرررران ذكرررر ا عللسررران حسرررن ايررر  وذكرررر ا د رررر مرررا أحررر  وحررررا 
أف   وكي  ه د  ن ذكر ا يفعاىل حبوج للقلمج وقر حبوج أبر  هردررب حبفر  ا د ره 

 ر ظن دبري يب وأ  معه دق م ا يفعاىل أ  د،   لى ا دليه و لمقام حب  م ا 
حني درذكرين فرإن ذكررين يف  فسره ذكريفره يف  فسر  وإن ذكررين يف مر  ذكريفره يف مر  

ودررن دبررر ا بررن دمررر حبفرر  ، لررري مرر  م ألريرره البخرراحبي ومسررلم يف  ررحيحي ما 
إن ل ر  شر ا  رقالة وإن ، أ ه كان دق م   لى ا دليه و لما د  ما دن ال ت 

وأمرررا ،  يفعررراىل ألريررره احلررراف  البي قررر  يف كتررراب الررررد ا   رررقالة القلررر ب ذكرررر ا
يفعبريه درن مرالع الرذكر علررو  فلمرا يراا يف حرردث يرابر برن دبرر ا قرام لرر  

اي أد ررا ال رراأ إن ا يفعرراىل  رررااي مررن ، فقررام   ررلى ا دليرره و ررلمدلي ررا حب رر م ا 
 ة قل ا أدن حباي  اع ة اي املل  ة يفق  وحت  دلى مالع الذكر فاحبيفع ا يف حباي  اع

حب ر م ا قرام مرالع الرذكر فاعرروا وحبوحرر ا يف ذكرر ا واذكرروه ع فسر م مرن كرران 
حيررمج أن دعلررم كيرر  م زلترره مررن ا دررز ويرر  فلي هررر م زلررة ا د ررره فررإن ا يفبرراحب  
ويفعاىل د زم العبر حيث أ زلره مرن  فسره ألريره البي قر  يف كتراب الررد ا  وشرعمج 

وألريرره الريرررايين وألررر  أد ررا يف مع رراه أحا دررث كثررريب م  ررا دررن معرراذ بررن ، اإلميرران 
مرن أحرمج أن دريفر  يف   لى ا دليه و لمقام حب  م ا ، يب  حبف  ا د ه قام 

 حباي  اع ة فلي ثر من ذكر ا دز وي 

(1122) 

 اً َوَمْوِئلَ َوآِثْر َعِن اآلََثِر َمثْـَراَة َعْذبِِه َوَما ِمثْـُلُه ِلْلَعبِد ِحْصن

إن ا ،   رلى ا دليره و رلمودن أيب هردرب قام قرام حب ر م ا  حسن عردمج
مل  ررة  ررياحبب ف ررلا دلتمسرر ن مررالع الررذكر فررإذا أيفرر ا دلررى قرر ا دررذكرون ا يفعرراىل 
يلسرر ا فررأظل هم عي حررت م مررا بيرر  م وبررني السررماا الررر يا فررإذا قررام ا دريرر ا إىل حبهبررم 
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هررر  أدلرررم مرررن أدرررن ي رررتم فيق لررر ن ي  رررا مرررن د رررر دبرررا  لرررأ فيقررر م يفبررراحب  ويفعررراىل و 
دسرربح  أ وحيمرررو أ ود لل  ررأ ود ربو ررأ ودسررت ريو أ مررن دررذابأ ودسررأل  أ 
ي تررأ فيقرر م ا يفعرراىل وهرر  حبأوا ي رريت و حبي فيق لرر ن ه فيقرر م ف يرر  لرر  حبأويتررا 

عر مع م فقر أيرهتم مما ا ت احبوا وأدطيت م ما  أل ا فيقام إن في م حبيل مر هبم فق
فيق م وله فقرر عفرر  إ رم القر ا ه دشرقى هبرم يليسر م ودرن احلراحب  امشرعري أن 

إن ا يفعراىل أوحرى إىل حيرا برن زكرراي ممرع  ، قرام   رلى ا دليره و رلمحب  م ا 
كلما  أن دعم  هبن ويفمر ب  إ را ي  أن دعمل ا هبن أن ه دشرك ا عا شري ا وإذا 

لتفترر ا وأمررركم علصررياا والصرررقة وفرررب ل رر  واحرررب مرر ل ب قمررتم إىل الصررلب فررل يف
قام وأمركم بذكر ا يفعاىل كثريا ومث  ذلأ كمثر  حبير  طلرمج العررو  ررادا مرن أثرره 
حررأ أيفررى حصرر ا حصرري ا فررأحرز  فسرره فيرره وكررذلأ العبررر ه د  رر ا مررن الشرريطان إه 

أه   دليرره و ررلم ررلى اودررن أيب الرررحب اا قررام قررام حب رر م ا ، بررذكر ا دررز ويرر  
أ برر  م مرررري أدمرررال م وأزكاهررا د رررر ملررري  م وأحبفع ررا مرررن  حبيرررايف م ولررري ل رررم مرررن 
إدطاا الذهمج وال حبق وأن يفلق ا درروكم فت ررب ا أد راق م ود ررب ا أد راق م قرال ا ومرا 
ذا  اي حب رر م ا قررام ذكررر ا دررز ويرر  ألريرره البي قرر  يف كترراب الرررد ا  ففرر  

ثلرره للعبررر حصرر ا ومرر  ل أي ومررا للعبررر مثرر  الررذكر  فعررا لرره ذلررأ يففسررري ق لرره ومررا م
هذه امل فعة املشاحب إلي ا يف احلردث و صمج حص ا وم  ل دلى التمييرز أي مرا للعبرر 
حصررن وم  رر  مثرر  الررذكر وجيرر ز  صررب ما دلررى احلررام أي مشررب ا حصرر ا ومرر  ل ه ررا 

احبا  حسرر ة ا رم م ران أي م فررعا درؤوم إليره أي دريرر  ويفوج فيره وكر  ذلررأ ا رتع
وقر  بو يف أوم القصيرب يففسري امل    عملري  وه  هبذا املعر  ف ر  مرا يفسرت ر إليره 
ف   م    لأ وه جي ز  صمج حص ا دلى أ ه لرب مرا ال افيرة دلرى لريرة أهر  احل راز 

 هلتلف املع  حي  ذ م ه كان دفير فر املقص حب من هذا ال لا

(1123) 

 َعَذابِِه َغَداَة اْْلََزا ِمْن ِذْكرِِه ُمتَـَقبهلَ  َواَل َعَمٌل َأْْنى َلُه ِمنْ 
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من -له أي للعبر وهلاا يف دذابه وذكره ا يفعاىل وعراب اعزاا دع  د ا القيامرة
ال  اب املعتربب ه  املطل بة ذلأ الي ا ف صمج عراب دلى الهرف وقصر اعزاا فرروحبب 

ر الذكر شي ا وفمن هرذا البيرت ومتقبل حام من الذكر فإ ه إن   د ن متقبل   دف
أمررا املرفرر ع فعررن ابررن دمررر يف احلررردث الررذي  رربو يف ، حررردثا حبوج مرف دررا وم ق فررا 

 رقالة القلر ب ذكرر ا يفعراىل قرام بعرر ذلرأ ومرا شر ا أجنرى مرن دررذاب ا ، أولره 
مرررن ذكرررر ا يفعررراىل قرررال ا وه اع رررا  يف  ررربي  ا قرررام وه أن د ررررب بسررريفه حرررأ 

، ما امل ق ف ففر  رلرر احلرردث الرذي  ربو أولره أه أ بر  م مرري أدمرال م د قط  وأ
قام وقام معاذ بن يب  ما دم  ر مر  مرن دمر  أجنرى لره مرن درذاب ا يفعراىل مرن 
ذكرررر ا يفعرررراىل ألري مرررا البي قرررر  مررررن كتررراب الشررررعمج والررررد ا  ال بررررري وألريرررره 

بي  ا دررز ويرر  قررام ه ولرر  الفررراييب يف كتابرره دررن معرراذ وزا  قررال ا وه اع ررا  يف  رر
وا -)ولرذكر ا أكررب(-فرب بسريفه زا  يف حبوادرة حرأ د قطر  ثرل  قرام ا يفعراىل

 أدلم

(1124) 

 وَمْن َشَغَل اْلُقْرآُن َعْنُه ِلَسانَُه يـََنْل َخرْيَ َأْجِر الذهاِكرِيَن ُمَكمهلَ 

ه ال مررذي دررن يعرر  الشرريا حبإرره ا يففسررري هررذا البيررت احلررردث الررذي ألريرر
مرن شرريله ، دق م الرب دز وير    لى ا دليه و لمأيب  عير قام قام حب  م ا 

القررن دن ذكري ومس ليت أدطيتره أف ر  مرا أدطر  السرا لني وف ر  كرلا ا يفعراىل 
وقرر ذكررر  حسرن عردررمج دلرى  را ر ال ررلا كف ر  ا دلرى للقرره قرام هررذا حرردث

  املقرريا أبرر  العرل اهلمررذاين يف أوم كتابرره يف طردرو هررذا احلرردث ويف لررم دليره احلرراف
ال قرر  واهبتررراا وقررام مررن شررريله قرررااب القررررن ويف رلررره أف رر  ثرر اب السررا لني ويف 
حبوادررة مررن شررريله القررررن يف أن دتعلمرره أو دعلمرره دررن  دررا   ومسرر ليت وذكررره أبرر  ب ررر 

لبي قرر  يف بررن ام برراحبي يف أوم كترراب ال قرر  أد ررا وألريرره البي قرر  أد ررا وألريرره ا
 لى ا دليره شعمج اإلميان دن دمر بن اخلطاب حبف  ا د ه قام قام حب  م ا 
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إن ا يفعررراىل دقررر م مرررن شرررريله ذكرررري درررن مسررر ليت أدطيتررره أف ررر  مرررا أدطررر   و رررلم
قلرت فبران مرن ممر ع هرذه ، قام البي ق  وكرذا حبواه البخراحبي يف التراحبدا ، السا لني 

ق ا مقاا الرداا وأن قرااب القرررن مرن الرة اهشرتريام الروااي  أن اهشتريام علذكر د
علذكر ب  ه  أف   وإليه أشاحب ال راظم بق لره لرري أيرر الرذاكردن وم مرل حرام إمرا 
مررن لررري وإمررا مررن أيررر وقررر  ررص اإلمرراا الشررافع  حبفرر  ا د رره دلررى ذلررأ فقررام 

الرذكر  أ تحمج أن دقرأ القرررن دعر  يف الطر اف م ره م فر  ذكرر والقرررن مرن أدهرم
واهلرراا يف ق لرره د رره جيرر ز أن يفعرر   دلررى الررذكر دعرر  ومرر  مررا ذكررر  مررن ف رريلة الررذكر 
فمن اشتري  د ه علقررن ف   أف   وجي ز أن يفع   دلى من أي من ك  لسا ه د ره 
أي أذاه من أكثررر كررلا اإل سرران دليررره ه لرره فررإذا اشرررتري  علقررررن أو الررذكر ا  ررر  

ويف احلردث دن أا حبيبة زو  ، د ه هبذا التفسري دما دت ق  م ه ال رحب فص  مع  
ك  كرلا ابرن ،    لى ا دليه و لمقالت قام حب  م ا   لى ا دليه و لمال ت 

ر ا دليررره ه لررره إه أمررررا  عرررروف أو  يرررا درررن م  رررر وذكرررر ا ويف ال تررراب املرررذك حب 
وب للقررررن وفيرره دررن للحرراف  أيب العررل دررن أيب هردرررب مرف دررا أدبررر ال رراأ أكثرررهم يفررل

أ رررع مرف درررا أف ررر  العبرررا ب قررررااب القرررررن ويفرررلوب القرررررن أحرررمج إ  قرررام أبررر  حيرررا 
احلمام   ألت  فيان الث حبي درن الرير  دقررأ القرررن أحرمج إليرأ أا دريرزو قرام دقررأ 

قلرت ، لرريكم مرن يفعلرم القرررن ودلمره ، قرام   رلى ا دليره و رلمالقررن فرإن ال رت 
يه البخاحبي وقر ا  احلاف  أب  العرل طرقره يف أوم كتراب ألر  حردث  حي  هذا

ال ق  املذك حب قام دبر ا بن أإرر برن ح بر   عرت أيب دقر م حبأدرت حبب العرزب يف 
امل ررراا فقلرررت اي حبب مرررا أف ررر  مرررا دتقررررب بررره املتقربررر ن إليرررأ فقرررام كلمررر  اي أإرررر 

هذا مما د ف  ل ا قلت ف   ، فقلت ايحبب بف م أو بريري ف م فقام بف م وبريري ف م 
أن يفلوب القررن مرن أدهرم الرذكر كمرا قرام الشرافع  حبفر  ا د ره م ره جيمر  الرذكر 
عللسان وملحهة القلمج أ ه دتل ا كلا ا دز وي  ودرؤير دليره ب ر  حررف دشرر 

 حس ا  دلى ما ثبت يف أحا دث ألر
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(1125) 

 ْتِم ِحلًّ َواْرَِتَااًل ُمَوصهلَ َوَما َأْفَضُل اأَلْعَماِل ِإاله اْفِتَتاُحْه َمَع اخلَْ 

أي افتتاح القررن م  لتمه أي حاله لتمه للقررن دشرع يف أوله فق لره م  رل 
حام من ال مري يف افتتاحه العا ر دلى القررن أي يف حرام و ر  أولره  لرره وق لره 

فتتاحرره حررل واحبحترراه مررن عب املصرررحب املؤكررر ل فسرره من احلرر  واهحبحتررام املرررا  هبمررا ا
م  اخلتم ف   حن  له دلى أل   حبهم درفا وأشراحب برذلأ إىل حرردث حبوج مرن وير ه 
دن  اح دن قتا ب دن زحباحبب بن أيب أور دن ابن دباأ قام قام حبي  اي حب  م ا 
أي امدمام أحمج إىل ا دز وي  قام احلام املرحت  ألريه أب  ديسى ال مذي يف 

فقام حرث ا  صر بن دلى اع  م  قام حرث ا اهليرثم أب اب القرااب يف أوالر كتابه 
ه  عرفرره دررن ابررن  حررردث عردررمج بررن الربيرر  حرررث   رراح املررري فررذكره ب قررام هررذا

دباأ إه من هذا ال يه حرث ا حممر بن بشاحب حرث ا مسلم بن إبراهيم حرث ا  اح 
  دررذكر فيرره و   ررلى ا دليرره و ررلماملررري دررن قتررا ب دررن زحباحبب بررن أيب أور دررن ال ررت 

دن ابن دباأ قام وهذا د ري أ   دع  أ ه من حرردث زحباحبب ولريع لره  رحة إه 
مررن حررردث ابررن دبرراأ وكيرر  مررا كرران اممررر فمررراحب احلررردث دلررى  رراح املررري وهرر  
وإن كرران دبرررا  رراحلا ف رر  فررعي  د ررر أهرر  احلررردث قررام البخرراحبي يف كحبخيرره هرر  

ب دلررى يفقررردر  ررحته ،   احلررردث م  ررر احلررردث وقررام ال سررا    رراح املررري مرر و 
فقر التل  يف يففسريه فقي  املرا  به ما ذكرره الفرراا دلرى مرا يفة بيا ره وقير  بر  هر  
إشاحبب إىل يفتاب  الريزو ويفر  اإلدرا  د ه فل دزام يف ح  واحبحتام وهذا ظاهر اللف  

فيررره إذ هررر  حقيقرررة يف ذلرررأ ودلرررى مرررا أولررره بررره الفرررراا د ررر ن مرررازا وقرررر حبووا التفسرررري 
قررام أبرر  حممررر بررن قتيبررة يف رلررر عردررمج ، مرررحبيا يف احلررردث ولعلرره مررن بعرره حبوايفرره 

احلرررردث لررره يف يفرارررة أحا درررث ه يفعررررف أ رررحاهبا يررراا يف احلرررردث أي امدمررررام 
قررام ابررن قتيبررة ، أف رر  قررام احلررام املرحترر  قيرر  مررا احلررام املرحترر  قررام اخلرراال واملفتررت  

فر فساحب حأ إذا بلغ امل زم ح  به كذلأ ك  احلام ه  اخلاال للقررن شبه بري   ا
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القررررن دتلرر ه حررأ إذا بلررغ رلررره وقرر  د ررره واملرحترر  املفتررت  للقررررن شرربه بريرر  أحبا  
 ررفرا فافتتحرره عملسررري قررام وقررر د رر ن اخلرراال املفتررت  أد ررا يف اع ررا  وهرر  أن دريررزو 

الهراهر مرن  قلرت هرذا هر ، ودعقمج وكذلأ احلام املرحتر  دردرر أ ره دصر  ذلرأ هبرذا 
أحريتا إ  اللفر  دلرى حقيقتره في ر ن التفسرري اموم ، يففسري هذا اللف  ل ي ني 

الررذي ذكررره ابررن قتيبررة يف احلررردث مررن كررلا بعرره الرررواب وهرر  مفصرر م مررن احلررردث 
وهلذا   د ن يف كتاب ال مذي إه ق له احلرام امل حر  مرن عرري يففسرري وكران السرا   

فأيابرره املسرر  م  ررا وقرر  لرره ويفقررردر احلررردث دمرر   دررن التفسررري بعرره الرررواب لرربعه
ال يررره الثررراين أن اففررر ظ يف ، احلرررام املرحتررر  وحرررذف امل ررراف لرهلرررة السرررؤام دليررره 

دررن أف ررر    ررلى ا دليرره و ررلمامحا دررث الصررحيحة عررري ذلررأ فإ رره  ررر   ال ررت 
ويف حررررردث رلررررر ، امدمررررام فقررررام إميرررران عا ب ي ررررا  يف  رررربيله ب حرررر  مررررربوحب 

وقررررام ميب أمامررررة دليررررأ ، لصررررلب ل قت ررررا ب بررررر ال الررررردن ب اع ررررا  يف  رررربي  ا ا
وإذا ، علصرر ا فإ رره ه مثرر  لرره ويف حررردث رلررر وادلمرر ا أن لررري أدمررال م الصررلب 

فسرررر احلرررام املرحتررر   تابعرررة الريرررزو وافرررو ق لررره ب ي رررا  يف  ررربيله أي أ ررره مرررن أف ررر  
 ره امف ر  أي هر  مرن الرة امف ر  أي امدمام ك ها ر لذلأ دعرب درن الشر ا م

اجملم ع يف الطبقة العليا اليت ه طبقة أدلى م  ا وهذا املع  قر قرحب ه يف م اف  مرن  
 كتب ا

(1126) 

 َوِفيِه َعِن اْلَمكَْي َتْكِبريُُهْم َمَع اخْلََواَتِِ قـُْرَب اخْلَْتِم يـُْروى ُمَسْلَسلَ 

رب د رره عحلرر  واهحبحتررام وهرر  و رر  أي ويف القررررن أو يف ذلررأ العمرر  الررذي درر
رلررر كرر  لتمررة عوم ألرررج دلررى مررا  رريأة بيا رره يف درررف القررراا وق لرره دررن امل ررني 
ارر  مررأ كمررا قررام يف م افرر  كثررريب ومررأ ومرررا  م رر  بيرراا ال سررمج ول  رره حررذف ا 

كأ ه ار  -ه  الذي بعث يف اممني-فروحبب د ر العلم هبا يفيفا وقر قرأ يف الش اذ
شررري يف يففسررريه وقررريا يف اممررني لررذف ايا ال سررمج قلررت ومثرر  قرر م أا قررام الزخم
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وقرر م لقررين اإلاي ي )زدررر الف ررا ، (  دقبررة ام ررري )وأ ررت امرررل يف امشررعردن مقايفرر 
كأ ما ا  أشعر وحاحب  وإرا يتا ا  أشعري وحراحبث  ،  (  حني ه يف احلاحبثني معا

 ب درررن أيب م  رررى امشرررعري وقرررر ذكرررر  هرررذدن البيترررني يف يفرارررة درررامر برررن أيب برررر ، 
ويفرارررة امل لرررمج برررن أيب  رررفرب يف خمتصرررري كحبدرررا  مشرررو وق لررره يف برررريهم أي يف برررري 
امل يررني أي ويف القررررن يف بررري امل يررني مرر  اخلرر اال ارر  لامتررة دعرر  لرر اال السرر حب إذا 
قرب لتم القررن يف قررااب القراحبيا دلرى مرا  ريبني يف م فرعه قرام م ر  يف التبصررب 

كا ررت   ررة وه دعترررب يف الت بررري قررراا م ررة ابررن كثررري وه عررريه كررا  ا ه   والت بررري  رر ة
د كرر ن الت بررري يف كرر  القرررااا  مررن لامتررة وال ررحى قررام ول ررن دررا ب القررراا املررذ 
علت بررري هبررن كثررري يف حبوادررة البررزي لا ررة ومررن املصرر فني مررن ح ررى الت بررري عميرر  

اهلررذ  يف كتابرره ال امرر  وذكررره أد ررا  القررراا يف ايرر   رر حبب القررررن ذكررره أبرر  القا ررم
احلاف  أب  العلا وق له دروي مسلسل أي دروي الت بري حبوادة مسلسرلة دلرى مرا هر  
املسلسرر  يف ا ررطلح افرررثني أ بررأ  القافرر  أبرر  القا ررم ام صرراحبي أ بررأ  دبررر ا 

 احلراف  أ برأ  الفراوي أ بأ  أب  ب ر البي ق   ادا وأيرازب أ برأ  احلراكم أبر  دبرر ا
أبرر  حيررا حممررر بررن دبرررر ا بررن حممررر بررن دبررر ا برررن دزدررر املقرررئ اإلمرراا   رررة يف 
املس ر احلراا أ بأ  أب  دبر ا حممر بن دل  بن زدر الصرا غ أ برأ  أإرر برن حممرر 
بن القا م دن أيب برزب قرام  عرت د رمرة برن  رليمان دقر م قررأ  دلرى إ عير  برن 

ط طني فلمررا بلريرت وال ررحى قررام   كررب د ررر لامترة كرر   رر حبب وإين دبرر ا بررن قسر
قرأ  دلى دبر ا بن كثري فلما بلريت وال حى قام كرب حأ يرتم وألرربه دبرر ا 
بررن كثررري أ رره قرررأ دلررى ماهررر وأمررره بررذلأ وألررربه ماهررر أن ابررن دبرراأ أمررره بررذلأ 

 ررلى برن كعررمج أن ال رت وألرربه ابررن دبراأ أن أيب بررن كعرمج أمررره برذلأ وألررربه أيب 
 أمرررره برررذلأ قرررام احلررراكم يف كتابررره املسرررترحب  دلرررى الصرررحيحني هرررذا ا دليررره و رررلم
قلرررت وأ برررأ  بررره أدلرررى مرررن هرررذا أبررر  الررريمن ، اإل ررر ا  و  خيريررراه  حرررردث  رررحي 

ال  ري أ بأ  أبر  دبرر ا احلسرني برن دلر  برن أإرر برن دبرر ا  ربن أيب م صر حب 
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ني أإرررر برررن حممرررر برررن دبرررر ا برررن ال قررر حب أ برررأ  أبررر  طررراهر احليررراض أ برررأ  أبررر  احلسررر
قرام احلراف  أبر  العرلا ، املخلص أ بأ  حيا بن حممر ابن  ادر أ بأ  البزي فرذكره 

اهلمراين   درف  الت بري أحر من القراا إه البزي فإن الروااي  قر يفطاحبقت د ه برفعه 
دلررى حبوادررة البررزي كمررا ذكررر ه ب أ رر ر  ومررراحب اعميرر   ررلى ا دليرره و ررلمإىل ال ررت 

درررن البرررزي قرررام  للرررت دلرررى الشرررافع  حبفررر  ا د ررره إبرررراهيم برررن حممرررر وك رررت قرررر 
وقفت دن هذا احلردث دع  حردث الت بري فقام له بعه من د رره إن أع احلسرن 
ه حيرث ا هبرذا احلرردث فقرام   اي أع احلسرن وا لر ن يفركتره ل كرت  ر ة  بيرأ قرام 

 حبي  من أه  بريرا  ومعه حبي  دبا   و أل  دن هذا احلرردث فأبيرت أن ويااين
أحرثه إايه فقام وا لقر  ع اه من أإر بن ح ب  درن أيب ب رر امدرني د رأ فلر   
كررران م  ررررا مرررا حبواه وكررران جيت رررمج امل  ررررا  ب أ ررر ر احلررراف  أبررر  العرررلا الرررروااي  

  دلى د رمة بن لالر املخزومر  امل ق فة فأ  ر دن ح هلة بن أيب  فيان قام قرأ
قلرررت ومرررا يفردرررر هبي رررا قرررام كررررب فرررإين حبأدرررت ، فلمرررا بلريرررت وال رررحى قرررام   هي رررا 

مشرراخي ا ممررن قرررأ دلررى ابررن دبرراأ فررأمرهم ابررن دبرراأ أن د ررربوا إذا بلريرر ا وال ررحى 
وأ  ر دن إبراهيم برن حيرا برن أيب حيرة التميمر  قرام قررأ  دلرى إيرر امدرر  فلمرا 

ام   كرب إذا لتمت كر   ر حبب حرأ يرتم فرإين قررأ  دلرى ماهرر بلريت وال حى ق
فأمرين بذلأ وقام قرأ  دلى ابن دباأ حبف  ا د ه فأمرين بذلأ ويف حبوادة أ بأ  

قرام -أ   شررح لرأ  ررحب -إير امدرر  قرام قررأ  دلرى ماهرر القرررن فلمرا بلريرت
ب قرام ماهرر قررأ     كرب إذا فرعت من الس حبب فلم أزم أكررب حرأ لتمرت القرررن

دلررى ابررن دبرراأ فلمررا بلريررت هررذا امل فرر  أمرررين علت بررري فلررم أزم أكرررب حررأ لتمررت 
وقام أد ا حرث  إير امدر  دن ماهر قام لتمرت دلرى ابرن دبراأ يفسر  دشررب 
لتمة ف ل ا يفمرين في ا أن أكررب مرن  ر حبب أ   شررح ب أ ر ر احلراف  أبر  العرل درن 

مر بن دبر ا ابن حميصن ودبرر ا برن كثرري الرراحبي إذا شب  بن دبا  قام حبأدت حم
بلريررا أ   شرررح كررربا حررأ خيتمررا ودقرر هن حبأد ررا ماهرررا فعرر  ذلررأ وذكررر ماهررر أن ابررن 
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دباأ كان يفمره بذلأ ب أ ر ر درن ق بر  حرردث ال برام حررث ا دبرر اجمليرر درن ابرن 
قرام ابررن يرررد  وأحبج اعررد  دررن ماهرر أ رره كران د رررب مررن أوم وال رحى إىل احلمررر 

أن دفعله الري  إماما كان أو عري إماا قام أب  حيا ابن أيب ميسرب ما حبفعره أحرر إىل 
عررري ابررن أيب بررزب ولرر  كرران أحررر حبفعرره عررريه ل رران ال ايررمج   ررلى ا دليرره و ررلمال ررت 

قرام احلراف  أبر  العرل فأمرا الروادرة   رلى ا دليره و رلمايفباده إذ كران أمررا مرن ال رت 
إلااع يف ذلأ فعن دبر ا ابن دباأ وماهر وقرر حبوج درن دلر  حبفر  ا د ره وا

أ ه كران دقر م إذا قررأ  القرررن فبلريرت برني املفصر  فاإرر ا وكررب برني كر   ر حبيفني 
ويف حبوادة فتاب  بني املفص  يف الس حب القصاحب واإر ا وكرب بني ك    حبيفني ب ذكر 

 ررلى ا دليرره  ا ه أن ام رر  يف الت بررري أن ال ررت احلرراف  أبرر  العررل دررن البررزي إب رر
ا قطرر  د رره الرر ح  وقررر التلرر  يف  رربمج ذلررأ ويف قرررحب مرررب ا قطادرره فقررام  و ررلم

ا   رلى ا دليره و رلماملشرك ن قلى حممررا حببره ف زلرت  ر حبب وال رحى فقرام ال رت 
ة كر   ر حبب أن د ررب إذا بلرغ وال رحى مر  لامتر  لى ا دليه و لمأكرب وأمر ال ت 

كررب    رلى ا دليره و رلمحأ خيتم قام أب  احلسن برن علبر ن فلمرا قرأهرا حب ر م ا 
حأ لتم ش را ا يفعاىل ملا كذب املشرك ن فيما زدمر ه وقرام الشريا يف شررحه قرام 

ا أكررب يفصرردقا ملرا أ  دليره ويف رذدبا لل فراحب وذكرر   لى ا دليره و رلمحب  م ا 
 بسر ره إىل البرزي قرام قرام   حممرر برن إ حبدرع الشرافع  حبفر  دن أيب دمر والراين

  ررلى ا دليره و ررلما د ره إن يفركرت الت بررري فقرر يفركررت  ر ة مرن  رر ن حب ر م ا 
وقام وحبوج بعه دلما  ا دن احلسن بن حممر بن دبر ا ابن أيب دزدر القرش  قام 

شرر ر حبم رران فلمررا كرران   ررليت عل رراأ للرر  املقرراا عملسرر ر احلررراا يف الرر اود  يف
ليلرررة اخلتمرررة كررررب  مرررن لامترررة وال رررحى إىل رلرررر القرررررن يف الصرررلب فلمرررا  رررلمت 
التفت وإذا أ  عيب دبر ا حممر ابن إ حبدع الشافع  حبف  ا د ه قر  لى وحبا   
فلمررا بصرررين قررام   أحسرر ت أ رربت السرر ة قررام أبرر  الطيررمج دبررر املرر عم ابررن علبرر ن 

ودرن الصرحابة والترابعني وهر    رلى ا دليره و رلم  م ا وهذه   ة مأث حبب دن حب 
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  ة   ة ه د ك  را ألبترة وه دعترربون حبوادرة البرزي وه عرريه قرام ومرن درا ب القرراا يف 
 عري م ة أن ه يفلذوا هبا إه يف حبوادة البزي وحرها

(1127) 

وا يف آِخِر النهاِس َأْرَدُفوا َمَع اَْلَْمِد َحىته    اْلُمْفِلحوَن تـََوسهلَ ِإذا َكربه

ال ررمري يف كررربوا للم يررني بررني يف هررذا البيررت رلررر م افرر  الت بررري وكرران قررر 
أارر  ذلررأ يف ق لرره مرر  اخلرر اال قرررب اخلررتم ويف البيررت اآلة دبررني أوم ذلررأ ومفعرر ه 
أحب فر ا حمرذوفان أي أحب فر ا الت بررري مر  قررااب  ر حبب احلمررر قررااب أوم  ر حبب البقررب حررأ 

وهررذا دعرررب د ررره بعرره املصرر فني ع رره أحببررر   -وأول ررأ هرررم املفلحرر ن-ىل ق لررهدصررل ا إ
راي  ودعررب د ره رلررون ع ره جرع راي  وويره ذلرأ اهلرتلف يف لفر  أ  فعرررها 
ال ر يف ردررة و  دعرررها عرريه وح ررى ال رراظم لفر  القررررن بق لرره حرأ املفلحرر ن ويف  ررل 

ذكررره وه يف بررري بررني احلمررر والبقرررب مفعرر م مررن أيلرره أي يفقرررع إىل ا يفعرراىل بطادترره و 
إىل أوم احلمر ب دقرأ احلمر فإذا ال -أ   شرح-قام م   د رب يف أوم ك    حبب من

  د رب وابترأ علبقررب مرن عرري يف برري فقررأ م  را جرع راي  قرام وحبوج أن أهر  م رة  
كررا  ا د ررربون يف رلررر كرر  لتمررة مررن لامتررة وال ررحى ل رر  القررراا هبررن كثررري وعررريه 

 ة  قل ها دن شي ل م ل ن الذي دليه العم  د ر القراا أن د ربوا يف قرااب البزي  
درررن ابرررن كثرررري لا رررة وبرررذلأ قررررأ  قرررام وح تررره يف الت برررري أ رررا حبوادرررة  قل رررا درررن 
شي له من أه  م ة يف اخلتم جيعل ن ذلأ زاي ب يف يفعهيم ا دز وير  مر  الرتلوب 

ولت ررربوا -وحببررأ ف رررب-ت زدرره لرره مررن السرر ا لق لررهل تابرره والترررب  مررتم وحيرره ويف زدلرره وال
قررام وح ترره يف اهبتررراا يف رلررر لتمرره ممررع -ولررذكر ا أكرررب-وكررربه يف بررريا-ا

 رلى ا راي  من البقرب أ ه ادتمر يف ذلرأ دلرى حرردث  رحي  مرروي درن ال رت 
 أ رره  رر   أي امدمررام أف رر  فقررام احلررام املرحترر  دعرر  الررذي احبحترر  مررن دليرره و ررلم

لتمة أمت را وحير  يف لتمرة ألررج أي دفرر  مرن لتمرة ودبترريا علررج ودلرى ذلرأ 
أ حب  أهرر  بلرررب م ررة قلررت قررر  رربو ال ررلا دلررى هررذا اخلرررب وبيرران فررعفه فررل دريرر  
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بق م م   إ ه  حي  وأحسن من دباحبيفه دباحبب أيب احلسن ابن علبر ن قرام فرإذا قررأ 
سرا مرن  ر حبب البقررب م ره دقرام أن ق  أد ذ بررب ال راأ كررب ب قررأ فاحترة ال تراب وج

 ى من فع  ذلأ احلام املرحت  كمرا حررث  أيب حبإره ا   لى ا دليه و لمال ت 
و اق احلردث دن  اح املزي دن قتا ب دن زحباحبب درن ابرن دبراأ أن حبيرل قراا إىل 

م فقرام اي حب رر م ا أي امدمرام أحررمج إىل ا فقررا  ررلى ا دليره و ررلمحب ر م ا 
احلررام املرحترر  فقررام اي حب رر م ا ومررا احلررام املرحترر  قررام فررت  القررررن ولتمرره  رراحمج 
القررن د رب مرن أولره إىل رلرره ومرن رلرره إىل أولره كلمرا حر  احبحتر  قرام فقير  إ ره 

دعرر  بررذلأ أ رره خيررتم القررررن ب دقرررأ فاحتررة ال ترراب وشرري ا مررن   ررلى ا دليرره و ررلم
ردث فرررعي  كمرررا  ررربو ب زا  بع ررر م فيررره البقررررب يف وقرررت واحرررر قلرررت أ ررر  احلررر

فحمل رراه دلررى أن بعرره حبوايفرره   ررلى ا دليرره و ررلمالتفسررري عررري م سرر ب إىل ال ررت 
املررذك حبدن يف  رر ره فسررره دلررى مررا وقرر  لرره يف مع رراه وهررذا احلررردث قررر بررني فيرره أن 

وهر  زاي ب عرري معروفرة فقرر حبوج امهر ازي   رلى ا دليره و رلماملفسر له ه  ال رت 
ذا التفسررررري بعي رررره و  دقرررر  يف احلررررردث اي حب رررر م ا ب ولرررر   رررر  هررررذا احلررررردث هرررر

والتفسري ل ان مع اه احلث دلى اإلكثاحب من قرااب القررن وامل اظبرة دلي را ف لمرا فرر  
مررن لتمررة شرررع يف ألرررج أي إ رره ه د رررب دررن القرررااب بعررر لتمررة دفررر  م  ررا برر  

ألررررررج ألري رررررا امهررررر ازي يف كتررررراب يف رررر ن قررررررااب القرررررررن  أبررررره و در ررررره ويف حبوادرررررة 
اإلد ررراح احلرررام املرحتررر  الرررذي إذا لرررتم القرررررن حبيررر  فيررره ب هرررذا الفعررر  مرررن الت برررري 
وقرررااب احلمررر إىل املفلحرر ن مررروي دررن ابررن كثررري  فسرره مررأل ذ برره دررن طردررو البررزي 
وق ب  دلى ما    فحه قام أب  الطيمج ابن علب ن و  دفع  هذا ق بر  وه عرريه مرن 

درر  الت بررري وهررذه الررزاي ب مررن أوم  رر حبب البقرررب يف قرررااب اخلتمررة  رر ج البررزي القررراا أ
وحره قام أبر  الفرت  فراحبأ ابرن أإرر وه  قر م إن هرذا  ر ة وه أ ره ه برر ملرن لرتم 
أن دفعلرره فمررن فعلرره فحسررن ايرر  ومررن يفررر  فررل حررر  قررام  رراحمج التيسررري وهررذا 

مشررر  حبب درود رررا العلمررراا دؤدرررر دسرررمى احلرررام املرحتررر  ويف ايررر  مرررا قررررم اه أحا درررث 



 -856- 

بع  ا بع ا يفرم دلى  حة ما فعله ابن كثري قلت   دثبت ش ا مرن ذلرأ وأكثرر 
ما يف اممر أن ابن كثري كان دفعله واحلردث املس ر يف ذلأ ه  يف بيران  ر ر قررااب 

 ررلى ا ابررن كثررري أي ألررذ ابررن كثررري دررن  حبعأ دررن ابررن دبرراأ دررن أيب دررن ال ررت 
دلررى أيب فالسرر ر املررذك حب إرررا هرر    ررلى ا دليرره و ررلميرره وقرررأ ال ررت وف دليرره و ررلم

لبيان ذلرأ ب قررأ يف رلرر احلرردث وأ ره كران إذا قررأ قر  أدر ذ بررب ال راأ افترت  مرن 
احلمر ب قرأ البقرب إىل وأول أ هرم املفلحر ن ب  درا بررداا اخلرتم ب قرام دعر  برذلأ 

 راحمج أإرر ابرن ح بر   رألت أإرر إذا  وقر قام أبر  طالرمج، ابن كثري وا أدلم 
قرررأ قرر  أدرر ذ برررب ال ررراأ دقرررأ مررن البقرررب شرري ا قرررام ه دقرررأ فلررم دسررتحمج أن دصررر  
لتمه بقررااب شر ا ولعلره   دثبرت فيره د رره أثرر  رحي  دصرري إليره ذكرره شريخ ا أبر  
حممررررر ابررررن قرامررررة يف كتابرررره املريرررر  وذكررررر أبرررر  احلسررررن ابررررن علبرررر ن وعررررريه حبوادررررة دررررن 

دن إبراهيم قام كا  ا دستحب ن إذا لتمر ا القرررن أن دقرراوا مرن أولره راي  امدمن 
 قلت ول   من املذهبني ويه ظاهر، 

(1128) 

 َوقَاَل بِِه اْلبَـزِِيُّ ِمْن آِخِر الضُّحى َوبـَْعٌض َلُه ِمْن آِخِر اللهْيِل َوصهلَ 

ى مررا ايفبرر  يف ذلررأ مررا يف كترراب التيسررري مررن  سرربة ذلررأ إىل البررزي وحررره دلرر
ح اه أب  الطيمج ابن علب ن واب ه أب  احلسن وه خيتص ذلأ علبزي د ر اادة من 
مص ف  كتمج القرااا  ب  ه  مروي دن ق ب  كما ه  مروي دن البزي ل ن ش ريفه 
درررن البرررزي أكثرررر ود ررره ا تشرررر  اآل حب يف ذلرررأ دلرررى مرررا  ررربو بيا ررره وق لررره بررره أي 

ري الرريت أال ررا يف ق لرره قرررب اخلررتم فررأكثر علت بررري بررني هبررذا البيررت أوم م افرر  الت برر
أهرر  ام اا دلررى أ رره مررن رلررر وال ررح  وهرر  الصررحي  من اآل حب يف ذلررأ ألفاظ ررا  
كمررا  رربو مصرررحة يف بعرره الررروااي  ع   شرررح وذلررأ رلررر وال ررحى ويف بع رر ا 
إطرررلق لفررر  وال رررحى وهررر  حيتمررر  اموم واآللرررر فيحمررر  هرررذا املطلرررو دلرررى ذلرررأ 

آللررر لررذلأ قررام أبرر  احلسررن ابررن علبرر ن ادلررم أن القررراا أاعرر ا دلررى التقييررر ودتعررني ا
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يفر  الت بري من   حبب وال ح  إه البزي وحره فإ ه حبوج دن ابن كثري أ ره د ررب مرن 
لامتة وال حى إىل رلر القررن ب حبوج دن أيب احلسن اللري ي أيازب قام ألرب  ابن 

ن  ررفيان حرررث ا احلميررر حرررث ا ماهررر حرررث ا دبررر ا بررن  ررليمان حرررث ا دعقرر ب ابرر
 ررفيان حررررث ا إبرررراهيم ابرررن أيب حيررة أ برررأ  إيرررر درررن ماهررر قرررام لتمرررت دلرررى ابرررن 
دباأ ب عا ودشردن لتمة كل را يفمررين أن أكررب مرن أ   شررح وبره درن  رفيان قرام 
حبأدت إير امدر  دقرأ وال اأ ح له فإذا بلغ وال حى كررب إذا لرتم كر   ر حبب حرأ 

 احمج التيسري الت بري إه من رلر وال حى فق م ال راظم وبعره لره خيتم و  دذكر 
أي للبزي و   الت بري من رلر   حبب واللي  دع  من أوم وال حى ف ذا ال يه من 
زاي ب هذه القصيرب وه  ق م  احمج الروفة قام حبوج البزي الت بري من أوم  ر حبب 

دن ق ب  بلف  الت بري ولالفه وال حى إىل لامتة ال اأ ولفهه ا أكرب يفبعه الزد ت 
يف اهبتررراا برره ف رررب مررن أوم  رر حبب أ   شرررح قررام و  خيتلفرر ا أ رره م قطرر  مرر  لامتررة 
ال اأ وح ى ابن الفحاا وي را درن الس  ر  أ ره د ررب مرن أوم أ   شررح إىل لامترة 
الررر ص وا أدلرررم وقرررام احلررراف  أبررر  العرررل كررررب البرررزي وابرررن فلررري  وابرررن ماهرررر وابرررن 

دررن ق برر  مررن فاحتررة وال ررحى وفرر ايف  مررا بعرررها مررن السرر حب إىل  رر حبب ال رراأ الصررلت 
وكررب البرراق ن مررن فاحتررة أ   شرررح إىل  رر حبب ال رراأ قررام وأاعرر ا دلررى يفررر  الت بررري بررني 
لامتة ال اأ وبني الفاحتة إه ما حبواه فلن دن ق ب  زا  بع  م قررااب أحببر  راي  مرن 

ن الت برررري إىل أوم قررر  أدررر ذ بررررب ال ررراأ قلرررت وه رررذا ح رررى اهلرررذ  أ، أوم البقررررب 
وقام بع  م إىل لامتت ا فق م ال اظم إذا كربوا يف رلر ال اأ ايفب  فيه ق م  احمج 
التيسري وه  د هم أ ه متفو دليه د ر ك  مرن درر ف ذلرأ بقررااب الفاحترة وشر ا مرن 

 أوم البقرب ب  فيه اهلتلف كما يفرج

(1129) 

 ُه َأْو َعَلْيِه َأْو ِصِل اْلُكله ُدوَن اْلَقْطِع َمْعُه ُمَبْسِملَ فَِإْن ِشْئَت فَاْقَطْع ُدونَ 

ذكرر يف هرذا البيرت ح ررم الت برري يف ايفصراله علسرر حبب املافرية أو علبسرملة الرريت 
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من الس حبب اآليفية ف ق  ثلثة أويه كل ا مت  ة وه  مذك حب يف التيسري وعريه أحرها 
دصر  الت برري  لرر السر حبب ف رذا معر  ق لره  أ ه دقط  رلر الس حبب من الت بري أي ه

فاقط   و ه أي  ون الت برري وهرذا التيراحب  راحمج الروفرة واحلراف  أيب العرلا وهر  
الرررذي التررراحبه ملرررا فيررره مرررن الفصررر  برررني القرررررن وعرررريه وقرررام  ررراحمج الروفرررة ايففرررو 
أ حاب ابن كثرري دلرى أن الت برري م فصر  مرن القرررن ه خيلرن بره وقرام أبر  العرلا 

اف  أاعررر ا عرررري املطررر د  والفحررراا دلرررى ال قررر  يف رلرررر كررر   ررر حبب ب اهبترررراا احلررر
علت بررري متصررل علتسررمية فأمررا املطرر د  والفحرراا فإ مررا لررريا بررني ال قرر  دلررى رلررر 
، السررر حبب ب اهبترررراا علت برررري وبرررني و ررر  رلرررر السررر حبب علت برررري قرررام والفصررر  أوىل 

فصررر  الت برررري أد رررا مرررن التسرررمية دلرررى  قلرررت ملرررا ذكريفررره ود بررر  دلرررى ذلرررأ أن خيتررراحب
املذهمج ام   وه  أن البسملة يف أوا   السر حب مرن القرررن دلرى مرا قررحب  يف كتراب 
البسملة وويه ذلأ مرا ذكرره  راحمج الروفرة مرن أن الت برري م فصر  مرن القرررن ه 
خيلن به وه د  ن و   الت بري علبسملة أوىل إه دلى حبأي من ه دراها مرن القرررن 

أوا   الس حب في  ن ح م ا وح م الت بري واحرا كليتا ذكر ا يفعاىل مأم حب به  يف
فايفصرراله أوىل مررن قطعرره ال يرره الثرراين أ رره دصرر  الت بررري  لررر السرر حبب ودقرر  دليرره ب 
دبترريا علبسررملة وهرذا معرر  ق لره أو دليرره دعر  أو يفقطرر  دلرى الت بررري ومألرذ هررذا 

لرر السرر حب ف رر  مرن يف ابرر  السر حبب املافررية من ال ررت ال يره أن الت بررري إررا شرررع يف أوا
إرا كرب ملا يفليت دليه   حبب وال حى فرأج  احمج هذا ال يره   لى ا دليه و لم

أن و رررله  لرررر السررر حبب والقطررر  دليررره أوىل لتبرررني الريرررر  برررذلأ وهرررذا ه دت ررره إه 
وع مررن يفعردفررا دلررى القرر م عن أوم م افرر  الت بررري رلررر ال ررحى فررإن قل ررا هرر  مشررر 

أوهلا ف   للس حبب اآليفية فيت ه القر م اموم والتراحب  راحمج التيسرري هرذا ال يره وبررأ 
به فيه وه  و   الت بري  لر الس حبب ل  ه لري بني ال قر ف دليره وو رله علبسرملة 
قام وامحا دث الر احب ب درن امل يرني علت برري  الرة دليره من في را مر  وهر  يفررم درن 

 عرري التيسرري دلرى مرا  قلره الشريا يف شررحه احلرذاق مرن الصحبة واهيتماع وقام يف
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أه  ام اا دستحب ن يف مذهمج البزي أن د    الت بري  لر السر حبب مرن عرري قطر  
وه  رر ت دلررى رلرهررا  و رره ودقطرر  دليرره ب دقرررأ بعررر ذلررأ بسررم ا الرررإن الرررحيم 

ام يف التبصرررب م  رل علسرر حبب الثا يررة إىل رلررر القررررن وم رر  م رر  مررن هررذا ال يرره فقرر
وه جي ز أن يفق  دلى الت برري  ون أن يفصر  علبسرملة وقرام يف ال شر  لريع لرأ 
أن يفصرر  الت بررري  لررر السرر حبب ويفقرر  دليرره ال يرره الثالررث أن د  رر  الت بررري  لررر 
الس حبب وعلبسملة وهذا ه  املرا  من ق له أو   ال   والتاحب هذا ال يه أب  الطيمج 

وم   م    دز عرريه قرام أبر  الطيرمج وهر  املشر  حب مرن  ابن علب ن واب ه أب  احلسن
هررذه ال يررر ه وبرره قررررأ  وبرره رلرررذ وقرررام اب رره أبررر  احلسررن وادلرررم أن القررراحبيا إذا أحبا  
الت برررري فإ ررره د ررررب مررر  فراعررره مرررن رلرررر السررر حبب مرررن عرررري قطررر  وه  ررر ت يف و رررله 

مش ر اعير إذ ول  ه دص  رلر الس حب علت بري ب دقرأ بسم ا الرإن الرحيم وه  ا
  درذكر يف شر ا مررن احلرردث فصر  وه  رر ت بر  ذكرر يف حررردث ابرن دبراأ مرر  

قلرررت وه فرررروحبب إىل هرررذه امل رررادقة فاملعيرررة ، وهررر  يفررررم دلرررى الصرررحبة واهيتمررراع 
حا ررلة وإن قطرر  دلررى رلررر السرر حبب ب قفررة دسررريب فررل درررا  عملعيررة يف مثرر  ذلررأ إه 

وقر ف القراحبيا دلرى م افر  ال قر  مرن أوالرر اهيفصام املعروف يف القرااب كمرا أن 
اآلي وعريهررا ه خيريرره ذلررأ دررن ايفصررام قراايفرره بع رر ا برربعه فررإذا لرريع اموىل إه 
ال يه اموم وه  فص  الس حبب من الت بري ملا ذكر ه وفص  الت بري من البسملة مب  

قطر  أد ا دلى مرا ذكرر ه مرن اخلرلف يف البسرملة قرام  راحمج التيسرري وه جير ز ال
دلى التسمية إذا و لت علت بري وهذا  حي  وقر م ى شررح ذلرأ يف رلرر عب 
البسررملة وهرر  ق لرره وم مررا يفصررل ا مرر  أوالررر  رر حبب فررل يفقفررن فررل فرررق بررني و ررل ا 
 لر الس حبب أو علت بري أما إذا   يفصل ا علت بري بر  وقفرت دليره فإ ره جير ز لرأ أن 

ى رلررر  رر حبب وقررر وقرر    يف الت بررري يفقرر  دلررى البسررملة أد ررا كمررا إذا وقفررت دلرر
ثل  احتماه  دلي ا ير  هرذه ال ير ه كل را أحررها أن الت برري مرن يف ابر  السر حبب 
املافررية فعلررى هررذا و ررله هبررا أوىل الثرراين أ رره مررن مقرررما  السرر حبب اآليفيررة فعلررى هررذا 
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قطعرره مررن اموىل وو ررله علثا يررة أوىل والثالررث أ رره ذكررر مشررروع بررني كرر   رر حبيفني مررن 
هررذه السرر حب فعلررى هررذا جيرر ز و ررله هبمررا وقطعرره د  مررا فمررن كرررب مررن أوم وال ررحى 
حل  ال يه الثاين ومن كرب من رلرها حل  اموم ودلى هذا دبرني اخلرلف يف ا ت راا 

فإن قلت فما ويه من كرب من أوم ال حى وكررب ، الت بري إىل أوم ال اأ أو رلرها 
 رم مرا قبل را مرن السر حب إذ كر   ر حبب قلت كأ ه أدطى لس حبب ال راأ ح، رلر ال اأ 

م  را برني الت برييفررني ولريع الت بررري يف رلرر ال رراأ مير  أوم الفاحتررة من اخلتمرة قررر 
ا ق رررت ولررر  كررران للفاحترررة لشررررع الت برررري برررني الفاحترررة والبقررررب و  دفعلررره هرررؤها من 

مل مر  وق له معه مبسمل أي مبس، الت بري للختم ه هفتتاح أوم القررن وا أدلم 
 الت بري ف صمج مبسمل دلى احلام من فاد     ال  

(1130) 

َلُه ِمْن َساِكٍن َأْو ُمنَـوهٍن َفِللسهاِكَنْْيِ اْكِسْرُه يف اْلَوْصِل ُمْرَسلَ   َوَما قـَبـْ

املررذك حب يف هررذا البيررت مفرررع دلررى ق ل ررا إن الت بررري د  رر   لررر السرر حبب وهرر  
لقا أي احل م يف ال سر مطلقا يف ال  دني أما مع  ق له يف ال    ومع  مر ل مط

إذا قل رررا ه د  ررر  وهررر  ال يررره املختررراحب كمرررا  ررربو فرررل حايرررة إىل مرررا يف هرررذا البيرررت 
والرررذي بعرررره فرررإن ال سرررر دبترررريا بفرررت  يتزيفررره وكرررذا إن قل رررا إن الت ليررر  دشررررع قبررر  

أوم الت لير  الت بري وو ل اه  لر الس حبب فل دتريري أمر مما دتعلو عوالرر السر حب من 
حرررف متحررر  وأوم الت بررري يتررز و رر  قبرر   رراكن ف مررزب ال  رر  يفسررقن يف الرررحب  
فيبقررى السرراكن في هررر يف أوالررر السرر حب وهرر  دلررى أحببعررة أقسرراا مررا رلررره متحررر  أو 
هاا فمري وهذان القسمان يفة ذكريتا يف البيت اآلة وذكر يف هذا البيرت قسرمني 

رلررره  رراكن ال ررحى أ   شرررح اقرررأ والررذي  مررا رلررره  رراكن ومررا رلررره يف رر دن فالررذي
رلره يف  دن العا اي  القاحبدة اهلمزب الفي  قردن ال صر يفبت اإلللص فح م هذدن 
القسمني كسر ما قب  الت بري هلتقاا الساك ني وهذان القسمان كقسم واحر هحتا  
ح م ما ومن    ن الت  دن كس  ن عرريه وإررا أحبا  أن در ص دلرى  راكن مر ر ا 
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رفرررا يف اخلرررن و ررراكن دثبرررت لفررر  ه لطرررا وهررر  الت ررر دن و رررزم يفرييرررري أورلرررر هرررذه ح
الس حبب مي   اكن أوم الت بري م زلرة يفرييرريه إذا و ر  رلرر  ر حبب عوم ألررج دلرى 
قرررررااب إررررزب فررررإن يف رررر دن رلررررر والعررررا اي  د سررررر وكررررذا وحب  إذا و رررر  ودفررررت  رلررررر 

 لي ما وا أدلمال حى ود سر رلر اقرأ إبلقاا حركة يتزب ما بعريتا د

(1131) 

 َوَأْدرِْج َعَلى ِإْعَرابِِه َما ِسَواَُهاَ َواَل َتِصَلْن َهاَء الضهِمرِي لُِتوَصلَ 

دعررر  مرررا  ررر ج السررراكن وامل ررر ن وهررر  افررررز أ زلررره دلرررى إدرابررره أي و رررله دلرررى 
حركته   اا كا ت فتحة كآلر التني واملاد ن والفلو أو كسرب كآلر القررحب والت راثر 

لعصرررر وال رررافردن وال ررراأ أو فرررمة كرررآلر ال ررر ثر و  د رررن والزلزلرررة ول رررن هررراكن وا
السرر حبكن رلريتررا هرراا ال ررمري فررل دصررل ا ميرر  السرراكن بعررريتا دلررى مررا مت ررر يف 
شرح ق له و  دصل ها م مر قبر   راكن فرإذا   يفصرل ا و رلت و  يفقطر  من ذلرأ 

دلرى اع ر  فمرا أحلرى درم دلى دلمأ وف لأ وإن و رلت ا قطعرت لرهلرة ذلرأ 
مررررا وافقرررره وه يفصررررلن لت  ررررل وال رررر ن يف وه يفصررررلن للتأكيررررر ق لرررره وا حب  مررررن قرررر هلم 
أ حبيررت ال ترراب أي ط دترره وأ حبيررت الرررل  إ حبايررا إذا متحت ررا ومررت  مررن عب  فرر  
دقرررام متحرررت الررررل  إذا ا رررتخريت ا برفرررو ف رررأن القررراحبئ إذا قررررأ كلمرررة ويفعرررراها إىل 

ق لررره دلرررى إدرابررره أي حركرررة إدرابررره ويف حركرررا  أوالرررر عريهرررا قرررر أ حبي رررا وط اهرررا و 
الس حب املذك حبب ما هر  حركرة إدرراب كرآلر القررحب والت راثر والعصرر واملراد ن وال ر ثر 
وال رراأ وعقي ررا حركررة ب رراا كررالتني و  د ررن والزلزلررة وال ررافردن والفلررو فلررم دررر  بق لرره 

   دلى حترد ه ما   ايتاإدرابه إه مر  احلركة وكان دري يه دن ذلأ أن دق م وا حب 

(1132) 

َلُه أَلمْحََد زَاَد اْبُن اَْلَُباِب فـََهْيللَ   َوُقْل َلْفظُُه للاُ َأْكرَبْ َوقـَبـْ

أي لفرر  الت بررري و رر ن الررراا مررن أكرررب ح ادررة للفرر  امل رررب م رره واقرر  دليرره 
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رب ه عري  ف ذا ه  املختاحب يف لفهة الت بري قام ابن علب ن والت بري الي ا   ة ا أك
كما ذكر  يف امحا دث اليت يفقرمت وه  مش  حب يف حبوادة البري  وحره وقام م   
الرررذي قررررأ  وهررر  املرررأل ذ بررره يف اممصررراحب ا أكررررب ه عرررري وق لررره وقبلررره دعررر  قبررر  
الت بري مإر دع  البزي زا  بن احلباب وهر  أبر  دلر  احلسرن ابرن احلبراب برن خملرر 

ج د رره الت ليرر  قبرر  الت بررري وق لرره ف رريلل أي فقررام ه إلرره الرررقاق قرررأ دلررى البررزي وحبو 
إه ا وام رر  أن دقررام ف لررل وأرررا اليرراا برررم مررن أحررر حررريف الت ررعي  حنرر  قرر هلم 
يفط يررت دقررام قررر أكثررر  مررن اهليللررة أبرررلت اليرراا مررن دررني ال لمررة لت ردررر اللمررا  

قرام  رألت البرزي  ح ى أب  دمررو الرراين يف كتراب التيسرري درن احلسرن برن احلبراب
دن الت بري كي  ه  فقام   ه إله إه ا وا أكررب قرام الرراين وابرن احلبراب هرذا 
مررن اإليفقرران وال رربن و رررق الل  ررة   رران ه جي لرره أحررر مررن دلمرراا هررذه الصرر عة 
وهبذا قرأ  دلى أيب الفت  وقرأ  دلى عريه  ا يفقررا وح رى درن ابرن احلبراب أد را 

اشم ذكره احلراف  أبر  العرلا فقرام ه إلره إه ا وا أكررب بسرم أب  طاهر ابن أيب ه
 ا الرإن الرحيم

(1133) 

ُبْل بـَْعٌض بَِتْكِبريِِه َتلَ   َوِقيَل ِِبَذا َعْن َأيب اْلَفْتِح فَاِرٍس َوَعْن قـُنـْ

أي  ا  قله ابن احلباب وه  مع  ق م الراين وهبذا قرأ  دلى أيب الفت  وقرام 
التيسري حرث ا أب  الفت  شيخ ا حرث ا دبر الباق  بن احلسن حرث ا أإر بن يف عري 

 اح دن ابن احلباب د  م دعر  علت لير  قرام أبر  دمررو وبرذلأ قررأ  دلرى فراحبأ 
أدرر  علت ليرر  والت بررري وأبرر  الفررت  هررذا هرر  فرراحبأ بررن أإررر بررن م  ررى بررن دمررران 

فررراا ألرذ القرررااب درفرا و ادررا ال رردر احلمصر   رر ن مصرر قررام الرراين يف كحبدرا ال
دررن عررري واحررر مررن أ ررحاب ابررن ماهررر وابررن شرر ب ذ وعررريهم ب قررام   دلررو مثلرره يف 
حفهرره وفرربطه وحسررن أت دترره وف مرره بعلررم  رر ادته وايفسرراع حبوادترره مرر  ظ رر حب  سرر ه 
وف رله و ررق هل تره و عتره دقر م ولرر  لمرص  ر ة ثرل  وثلثرني وثرل  ما ررة 
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يف ما بلري    ة إحررج وأحببر  ما رة وقرر ذكرره أبر  دمررو الرراين ويف يف حبإه ا  صر 
وهر   )ممن ألذ  د  م ففاحب ر ا، أد ا يف أحبي زيفه اليت  هم ا يف دلم القرااب فقام 

وللصرحي  السرا ر املعرروف(  )أفبن مرن لقيرت للحرروف، ال ردر احلاذق املماحبأ( 
لرم درذكر لره  راحمج التيسرري واي  ما ذكر ه مأل ذ به يف حبوادة البزي وأمرا ق بر  ف، 

يف بريا وقام يف عريه وقر قرأ  أد ا لق ب  علت برري وحرره مرن عرري طردرو ابرن ماهرر 
مرن ، (  )ودرن ق بر  بعره بت برريه، قام وبريري يف بري رلذ يف مذهبه فق م الشاطت 

زاي ا  هرررذه القصررريرب دلرررى مرررا يف التيسرررري واهلررراا يف يف برررريه دا رررر دلرررى البرررزي أي 
يفررل دررن ق برر   ثرر  يف بررري البررزي وحيتمرر  أن يف رر ن اهلرراا دا رررب دلررى  وبعرره الشرري خ

ق ب  أو دلى بعه ول ن ق ب املع  دلى ما ذكر ه أوه وقر ح ى  احمج الروفرة 
الت لي  أد ا دن ق ب  فقام وحبوج ق ب  يف عري حبوادة الزد ت د ه الت لي  والت بري من 

إلرره إه ا وا أكرررب وكررذلأ ح ررى أوم  رر حبب أ   شرررح إىل لامتررة ال رراأ ولفهرره ه 
احلرراف  أبررر  العررلا الت ليررر  والت برررري للبررزي ولق بررر  وح رررى اهلررذ   ررراحمج ال امررر  
حبوادررة درررن ق بررر  يف يفقررررو التسررمية دلرررى الت برررري وهرررذا ممررا دقررر ج أن الت برررري للسررر حبب 

 اآليفية ه للسابقة وإن كان وي ا بعيرا وا أدلم

لتي يحتاج باب مخارج الحروف و صفاتها ا
 ليهاإالقارىء 

(1134) 

 َوَهاَك َمَوازِيُن اَْلُُروِف َوَما َحَكى َجَهاِبَذُة النـُّقهاِد ِفيهاَ ُُمَصهلَ 

هرررا  أي لرررذها ا رررم فعررر  وال ررراف للخطررراب واملررر ازدن اررر  ميرررزان ومررر ازدن 
احلررروف خماحبي ررا  اهررا بررذلأ م ررا إذا ألريررت م  ررا   دشرراحب   رر هتا شرر ا مررن 

متيزهرررا ويفعررررف مقرررراحبها كمرررا دفعررر  امليرررزان وق لررره ومرررا ح رررى يف م فررر  عريهرررا ف ررر  
 صرررمج دطفرررا دلرررى مررر ازدن أي ولرررذ الرررذي ح رررى في رررا اع ابرررذب مرررن التعبرررري د  رررا 
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وا تخرا   فاهتا واع ابذب ا  ي بذ وه  احلاذق يف ال قر وال قا  ا   قر دقام 
ا  دررن احلرراذقني هبررذا  قررر  الرررحباهم إذا ا ررتخريت م  ررا الزدرر  وكرر    ابررذب ال قرر

العلم املت لعني م ه وحمصل بفرت  الصرا  حرام مرن مفعر م ح رى أي والرذي ح راه 
العلمرراا حمصررل وحسرر ت ا ررتعاحبب لفرر  ال قررا  واع ابررذب بعررر ذكررر املرر ازدن وللشرريا 

فيره وه يفرأ  )للحرف ميزان فرل يفرأ طاعيرا، حبإه ا يف دلم الت  در قصيرب دق م 
 خمسر امليزان(

(1135) 

 َواَل رِيَبٌة يف َعْيِنِهنه َواَل ِرِبَ َوِعْنَد َصِليِل الزهْيِف َيْصُدُق ااِلبِْتلَ 

يف ديرررر  ن أي يف  فسرررر ن والردبررررة الشررررأ والرررررع الررررزاي ب أي ه شررررأ يف أ ررررن 
متعي ا  خماحب  و فا  دتميز هبا بع  ا من بعه درحب  ذلأ عحلع ف   فرروحبي 

التعرد  هبا  ا د ذبه احلع وكذا ال قصان وإرا يفر  ه شأ فيه وه مي ن الزاي ب يف 
ذكررره له رر حبه فررإن لفرر  الررزاي ب درررم دليرره ف رر  مررن عب ق لرره يفعرراىل يفقرري م احلررر أي 
والرب  وإه فل م ا بة بني ق له وه حبدبرة وه حبع إه اجملا سرة اللفهيرة دعر  أ ره أيفرى هبرا 

بيرت  را مع راه أن هرذا الرذي ا ديتره لالصة العباحبب يف الرهلة دلرى املقصر   ب مترم ال
ه خيفى من الزد   ليله شاهر دليه وها ه  معروفة دليأ أي د ر  طو ال اطو 
عحلرف دبني لل اقر العاحبف عملخاحب  والصفا  أن  طقه به دلى  رحة أو فيره للر  
فصررر   املختررر  كصرررلي  الزدررر  والصرررلي  الصررر   والزدررر  مصررررحب زاف الررررحبهم إذا 

ا  حبهم زا ر  وزدر  أي حب يا و رف ه عملصررحب وعلرمج ذلرأ دليره حب يا ودقام أد 
حنررر  حبيررر  دررررم في ررر ز أن د ررر ن الزدررر  يف البيرررت  عررر  الزا ررر  وجيررر ز أن د ررر ن 
املصرحب واهبتلا اهلتباحب أي ال اقر إذا التربه ويترا د قرره د رر الردبرة فيره فيه رر فيره 

ت أد ررا كبعرة للم ررازاب  ر   الرر ااب  رررق التبراحبه واه ررتعاحبا  الريت يف هررذا البير
 السابقة ف   من عب اجملاز املرش  وله  ها ر
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(1136) 

 َواَل بُده يف تـَْعِييِنِهنه ِمَن األوَل ُعُنوا ِِبْلَمعاِن َعاِملَْي َوقـُوهال

أي ه بررر ل ررا يف حصرر م يفعييرر  ن والتعردرر  هبررن مررن  قرر  أقرر ام الررذدن ادت رر ا 
ين أذكرررر مررا ذكررر أ مرررة العلمرراا بررذلأ فررراموىل عملعرراين فا ررت بط ها وأح م هررا أي إ

 ع  الذدن وداملني حام م  م وق ه دط  دليه وه  ا  قا ر  أي قا ل را دراملني 
هبرررا وال رررمري يف يفعييررر  ن قرررام الشررريا للمررر ازدني وكرررذا وه حبدبرررة يف ديررر  ن وجيررر ز أن 

  مرن د  ن للحرروف دلرى معر  وه برر يف يفعيرني مرا يفتميرز بره مرن املخراحب  والصرفا
 اه تعا ة بعباحبب املتقرمني وإن كان احلع دش ر بذلأ

(1137) 

لَ  َفاِت ُمَفصِِ  فَاْبَدْأ ِمْنهاَ ِِبْلَمَخارِِج ُمْرِدفاً ََلُنه ِبَْشُهوِر الصِِ

م  ا أي من املعاين إن كان أحبا  بق له د  ا عملعاين املخاحب  والصفا  وإن كان 
ا ررب دلرى احلرروف وهرذا ممرا دقر ي أن ال رمري يف أحبا  مطلو املعاين فاهلراا يف م  را د

ود رررر ن م  ررررا دلررررى ، (  )ومررررا هررررا  مرررر ازدن احلررررروف، يفعييرررر  ن للحررررروف ويف ق لرررره 
حذف م اف أي يف أح اا احلروف وق له مر فا هلن للمخاحب  بذكر ما اشت ر من 

  فا  احلروف مفصل ذلأ أي مبي ا ب شرع يف ذكر املخاحب  وقام

(1138) 

 ْقَصى اَْلَْلِق َواثْناِن َوْسطَُه َوَحْرفَاِن ِمْنهاَ َأوهَل اَْلَْلِق مجُِِلَ َثَلٌث أبَِ 

أي م  رررا ثلثرررة أحررررف حلرررت عقصرررى احللرررو وحرفررران يف و رررطه وحرفررران أولررره 
وارررل  عرررت حلرفررران فرررامل  فرررمري التث يرررة ذكرررر يف هرررذا البيرررت  ررربعة أحررررف وهررر  

لثررررة ومرررررا ه ثلثررررة أحرررررف من املسررررماب حررررروف احللررررو وإرررررا قررررام ثررررل  و  دقرررر  ث
امحرررف دبرراحبب دررن حررروف املع ررم ويفلررأ جيرر ز معاملررة ألفاظ ررا علتأ يررث والتررذكري 
فقرام ثرل  بلفرر  التأ يرث العرر ي ادتبرراحبا لرذلأ املعر  ب قررام واث ران فرادترب اللفرر  
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فررذكر وقررر يفقرررا ال ررلا يف ذلررأ أد ررا يف شرررح ق لرره يف ام رر م عررري دشررر ليعررره 
مر برن أيب حببيعرة ثرل  شرخ ص كادبرا  ومعصررا أ رث درر  شرخ ص ومثله ق م د

وه  لف  مذكر ملرا أحبا  بره  سراا ذكرر  ريب ده حبإره ا أن خمراحب  احلرروف  رتة دشرر 
خمريررا وهرر   ا ررررب دلررى ثلثرررة احللررو والفررم والشرررفة ودقررام احللرررو واللسرران والشرررفتان 

 قاحببره ويعلره معره مرن  واملع  واحر وك  ذلأ دلى التقردمج وإحلاق ما اشرتر يفقاحببره
خمر  واحر والتحقيو أن ك  حرف له خمر  خيال  اآللر عدتباحب الصفا  وإه كان 
إايه فللحلررو ثلثررة خمرراحب  أقصرراه وأو ررطه وأ  ه إىل الفررم وهرر  املرررا  بق لرره أوم احللررو 
وهلرذا  يرت هررذه احلرروف السربعة حلررروف احللرو إفرافة هلررا إىل خمري را فالثلثرة الرريت 

احللررو اهلمررزب واملرر  واهلرراا وهرر  دلررى هررذا ال يفيررمج فرراهلمزب أقصررى احلررروف  مقصررى
خمريررا يف ررا  يررر  مررن الصرررحب واحللررو فررإن اللررذان مررن أو ررن احللررو يتررا العررني واحلرراا 
امل ملتان واحلرفان اللذان من أ   احللو يتا الريني واخلاا املع متان ودتبني لأ خمر   

له يترزب و ر  ب شررع يف احلرروف الريت يرر  ك  حرف عن يف طو عحلرف  اك ا وقب
مررن الفررم وفيرره دشرررب خمرراحب  لثما يررة دشررر حرفررا يف أحببعررة م افرر  مررن اللسرران أقصرراه 
وو ررطه وحافترره وطرفرره ففرر  امقصررى خمريرران ويف ال  ررن واحررر ويف احلافررة خمريرران 

 ويف الطرف جسة خماحب  فقام

(1139) 

  ِمَن اَْلََنِك اْحَفْظُه َوَحْرٌف أبَِْسَفلَ َوَحْرٌف َلُه َأْقَصى اللَِِساِن َوفـَْوَقهْ 

أي وم  ا حرف خمريره أقصرى اللسران وهر  الرذي دلر  أوم احللرو فق لره وف قره 
أي ومرررا ف قررره يف احل رررأ فحرررذف امل  ررر م فرررروحبب وهرررذا احلررررف هررر  القررراف ب قرررام 
وحررررف ع رررفل أي وم  رررا حررررف ع رررف  احل رررأ مررر  ك  ررره يف أقصرررى اللسررران وهررر  

هلررا أقصررى اللسرران ومررا حتترره مررن احل ررأ ومرر  م مررن دقرر م ومررا ف قرره مررن ال راف دقررام 
احل أ مما دل  خمر  القاف قام الشيا أب  دمرو حبإه ا واممر يف ذلأ قردمج م ه 
قر د ير دلى ك  واحر من اممردن لسمج التلف امشخاص م   رلمة الرذوق 
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 فعرب ك  واحر دلى حسمج ويرا ه

(1140) 

 ُه َثَلٌث َوَحاَفُة اْلِلَساِن فََأْقَصاَها َِلَْرٍف َتَطوهالَ َوَوْسُطُهَما ِمنْ 

أي و رن اللسرران واحل ررأ م ره خيررر  ثلثررة أحرررف وهر  اعرريم والشررني املع مررة 
والياا املث اب من حتت فق له م ره ثرل  الرة ابترا يرة هر  لررب و رط ا ب ابتررأ قرا ل 

حافررة اللسرران دلررى زاي ب الفرراا وحافررة اللسرران حلرررف يفطرر ه وق لرره فأقصرراها برررم مررن 
ودعررر  برررذلأ أوه حافرررة اللسررران كمرررا ذكرررر ام مرررة واحلررررف الرررذي دطررر م هررر  ال رررا  
املع مررة م رره ا ررتطام حررأ ايفصرر   خررر  الررلا دلررى مررا  رريأة بيا رره وهرر  خيررر  مررن 
أوم حافرة اللسران ومرا دلي را مررن امفرراأ ف رذا معر  ق لرره حلررف يفطر ه إىل مرا دلرر  

 ا يفراه يف البيت اآللر وه امفراأ دلى م

(1141) 

 ِإَل َما بَِلى اأَلْضَراَس َوْهَو َلَدْيِهَما يَِعزُّ َوِِبْلُيْمىَن َيُكوُن ُمَقلهلً 

أي يفط م إىل امل فر  الرذي دلر  امفرراأ وق لره وهر  دعر  أد را ولررد ما أي 
 ليل دليه لرج اع تني اليم  واليسرج فافمر ما   جير له ذكر من يف ق ب ال لا 

وهرر  ق لرره مررا دلرر  امفررراأ فررإن امفررراأ م يرر  ب يف اعررا بني وق لرره دعررز أي دقرر  
ود ررع  لروي ررا م  مررا وهلررذا قررام  رريب ده إ ررا يفت لرر  مررن اعررا بني برر  مررن ال رراأ 
من خيري ا من اعا مج اممين وه  قلي  وه  معر  ق لره وعليمر  أي وعع رة اليمر  

راي ا من اعا مج امدسر دلى حسرمج مرا دسر   دلرى د  ن مقلل وامكثر دلى إل
املت لم وقي  إن دمر بن اخلطاب حبف  ا د ه كان خيري ا من اعرا بني ومر  م مرن 

 جيع  خمر  ال ا  قب  خمر  اعيم والشني والياا

(1142) 

َتهاَُه َقْد بَِلى اَْلََنَك اأَلْعلى َوُدونَُه ُذو ِوالَ   َوَحْرٌف أبَِْداَنَها ِإَل ُمنـْ
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أي ع   حافة اللسان إىل م ت ا طرف اللسان بي  ا وبني مرا دلي را مرن احل رأ 
امدلى وم  م من دزدر دلى هذا فيق م ف دو ال احأ وال اب والرعدية والث يرة وهر  
حرف اللا قام الشيا أب  دمرو وكان دري  أن دقام ف دو الث ااي إه أن  يب ده ذكر 

ليع يف احلقيقة ف ق من خمر  ال  ن دل  خمري را ذلأ فمن أي  ذلأ در وا وإه ف
وه  ف ق الث ااي ف ذلأ هذا دلى أن ال اطو علرلا دبسرن ي ا رمج طرريف لسرا ه ممرا 
ف ق ال احأ إىل ال احأ اآللر وإن كان املخر  يف احلقيقة ليع إه فر ق الث رااي 

فيبسرررن وإررررا ذا  يفة ملرررا في رررا مرررن شررربه الشررررب و لررر م املخرررر  يف ظ رررر اللسررران 
اعا برران لررذلأ فلررذلأ دررر  ال رراحأ وال رراب والرعديررة والث يررة وق لرره و و رره بقصررر 
اهلاا أي  ون هذا احلرف وه  حرف الرلا حررف ذو وها أي متابعرة لره دعر  ال ر ن 
خمري ررا ممررا بررني طرررف اللسرران وف دررو الث ررااي وهرر  يررر  قلرريل مررن خمررر  الررلا وقررام 

احل رررأ امدلرررى يرررر  ال ررر ن والت ررر دن ومرررن ذلرررأ م ررر  ومرررن أ   طرفررره ومرررا دليررره يف 
 ام    الل إىل ظ ر اللسان قليل ير  الراا ب ذكر خمر  الراا فقام

(1143) 

 َوَحْرٌف يَُدانِيِه ِإََل الظهْهِر َمْدَخٌل وََكْم َحاِذٍق َمْع ِسيَبوْيِه بِِه اْجَتلَ 

  يف ظ رر اللسران قلريل دع  دراين ال  ن وه  الراا خير  من خمري ا ل  ه أ ل
مرررن خمرررر  ال ررر ن إلحنرافررره إىل الرررلا ف رررذا معررر  ق لررره إىل اله رررر مررررل  أي وحررررف 
مرررل  إىل اله ررر درا يرره وأوحب  الشرريا أبرر  دمرررو أن هررذه العبرراحبب يفقت رر  أن د رر ن 
خمر  الراا قب  ال  ن من الراا أ ل  م  را إىل ظ رر اللسران وأيراب عن املخرر  بعرر 

ا دشاحبكه ذلأ ه دلى أ ره دسرتق  بره أه يفررج أ رأ إذا  طقرت عل ر ن خمر  ال  ن وإر
والراا  اك تني وير  طرف اللسان د ر ال طو علراا فبما ه  بعر خمر  ال  ن هرذا 
هرر  الررذي جيررره املسررتقيم الطبرر  قررام وقررر مي ررن إلرررا  الررراا ممررا هرر   الرر  مررن خمررر  

ذلرأ دلرى الطبر  املسرتقيم  ال  ن أو من خمري ا ول ن دت ل  ه دلى حسمج إيراا
وال لا يف املخاحب  إرا ه  دلى حسمج اشتقاق الطب  ه دلى الت ل  واهلاا يف به 
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دعرر   دلررى اله ررر أي إن  رريب ده واادررة مررن احلررذاق جيعلرر ن الررراا مررن ظ ررر اللسرران 
وأ ررم ب ايتلرر ه أي كشررف ه ه ررذا قررام الشرريا وحيتمرر  أن يف رر ن اهلرراا دا رررب دلررى 

مررن حرراذق يف  رر ادة العربيررة أي مرراهر هبررا ايررتل هررذا احلرررف هبررذا  املررذك حب أي وكررم
املخر  املذك حب وه   ص ما يف كتاب  يب ده الذي ه  إماا حناب البصردني قام حبإره 
ا ومن خمر  ال  ن عري أ ه أ ل  يف ظ ر اللسان قليل إلحنرافه إىل اللا خمر  الرراا 

كذا ما ذكر ه يف اللا وال  ن هر  قر م  ريب ده زا  عريه وقام عري أن يف الراا يف ردرا و 
 ب قام

(1144) 

 َوِمْن َطَرٍف ُهنه الثهلُث ِلُقْطُرٍب َوحَيَْي َمَع اْْلَْرِميِِ َمْعناَُه قـُوِِالَ 

قام أب  دمرو الراين وقام الفراا وقطررب واعرمر  وابرن كيسران خمراحب  احلرروف 
ن من خمر  واحر وه  طرف اللسران قلرت أحببعة دشر خمريا ف عل ا اللا والراا وال   

أما قطرب ف   أب  دل  حممر بن املسرت ري البصرري أحرر العلمراا عل حر  واللريرة ألرذ 
دن  يب ده وعريه ودقام إن  يب ده لقبه قطررع ملباكريفره إايه يف ام رحاحب قرام لره د مرا 
ه مرا أ ررت إه قطرررب ليرر  والقطرررب  ودبررة يفرررب وه يففرر  وم رره حررردث ابررن مسررع   

أدررررفن أحرررركم ييفرررة ليررر  قطررررب  ررراحب قرررام أبررر  دبيرررر دقرررام إن القطررررب  ودبرررة ه 
يفس د   احبها  عيا وح ى ثعلمج أن القطرب اخلفي  وكان حممر بن املست ري دب رر 
إىل  يب ده فيفت   يب ده عبه في ره ه الأ فيق م له ما أ ت إه قطرب لير  فلقرمج 

بن زاي  الفراا إماا حناب ال  فة بعر ال سرا   بذلأ وأما حيا ف   أب  زكراي بن حيا 
ذكررر اخلطيررمج أ رره كرران ثقررة إمامررا وأ رره كرران دقررام الفررراا أمررري املررؤم ني يف ال حرر  وأمررا 
اعرم  ف   أب  دمرو  اح برن إ رحاق أحرر حنراب البصررب قررأ دلرى املفرن وألرذ 

ق لرره ومررن اللريررة دررن أيب دبيرررب وأيب زدررر وام ررمع  وكرران ذا  دررن ووحبع ف ررذا معرر  
طررف اللسرران والرثل  برررم مرن ق لرره هرن أو دطرر  بيران كق لررأ يف الرراحب هرر  زدررر 
أفمريفه أوه ادتما ا دلى أن السام  دعرفه ب اد فأ شأ يف معرفته به فأيفيرت  را 
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د شررفه ود فررحه ودؤكررره ومعرر  لقطررررب أي يف ق لرره ومذهبرره ف رر  ها البيرران حنررر  
 فمري يفث ية حباي  إىل حيا واعرمر  أي  سرمج هيت لأ ب ابترأ ق له وحيا ويف ق ه

إلي مررا قرر م  عرر  مررا ذكررر قطرررب وقررام  رراحمج العررني هررذه احلررروف الثلثررة ذلقيررة 
 يفبتريا من ذلو اللسان وه  حتردر طرفه

(1145) 

 َوِمْنُه َوِمْن ُعْلَيا الثـهَنااَي َثلَثٌَة َوِمْنُه َوِمْن َأْطَراِفهاَ ِمثْـُلهاَ اْْنَلى

طرف اللسان ومن الث ااي العليا دع  بي  ما ثلثة أحررف وهر  الطراا  دع  ومن
والرام امل ملتان والتراا املث راب مرن فر ق ودبراحبب  ريب ده ممرا برني طررف اللسران وأ ر م 
الث ااي زا  عرريه مصرعرا إىل احل رأ وقرام الشريا أبر  دمررو وق لره وأ ر م الث رااي لريع 

د رر ن ممررا بعررر أ رر هلا قلرريل مرر   ررلمة لررتم برر  قررر د رر ن ذلررأ مررن أ رر م الث ررااي و 
الطبرر  مررن الت ليرر  ب قررام وم رره دعرر  ومررن طرررف اللسرران ومررن أطراف ررا أي أطررراف 
الث ااي املرذك حبب أي ممرا بي  مرا وهر  دبراحبب  ريب ده مثل را أي ثلثرة أحررف وهر  الهراا 

دليره  والذام املع متان والثاا املثلثرة ف ر  مثل را يف العردرة وقرام م ر  ومرن طرفره ومرا
من أطراف الث ااي دلياها و فاها ير  الهاا والذام والثاا ومعر  اجنرل ا  شر  أي 
اجنرررل املرررذك حب  عررر  عن كررر  فردرررو مرررن هرررذه السرررتة وظ رررر خمريررره وجيررر ز أن د ررر ن 
ال رمري يف اجنررل دا رررا دلررى لفرر  مثرر  م ره مفررر  وإن درر  برره ثلثررة أي اجنررل مثل ررا 

ا الث ررااي مررن عب إفررافة الصررفة إىل م  رر ف ا وام رر  مررن املخررر  املررذك حب وق لرره دليرر
الث ااي العليا و  دذكر  ريب ده يف دباحبيفره العليرا وهر  مررا ه وهرذه إفرافة  رحيحة من 
الث رااي قسررمان  ررفلى ودليررا فميررز عإلفررافة حنر  دلمرراا القرر ا وف ررلا الريررام ولرريع 

  ععمر  يفيفرا وهر  ه را يف ك  ي ة إه ث يتان فاجملم ع أحبب  وي ز التعبرري درن املثر
أوىل مرررن عرررريه ه مرررن اإللبررراأ و هرررريه قررر هلم هررر  دهررريم امل اكرررمج وعلررري  احل ايرررمج 

 وشردر املرافو وفخم امل الر
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(1146) 

 َوِمْنُه َوِمْن َبْْيِ الثَنااَي َثلَثٌَة َوَحْرٌف ِمْن اْطَراِف الثـهَناايَ ِهَي اْلُعلَ 

 أ  هلا وه أطراف ا ثلثة ألررج وهر  أي ومن طرف اللسان ومن بني الث ااي ه
الصا  والسني امل ملتان والزاي وقرا  يب ده ذكر هذه الثلثة اليت قبل ا ودباحبيفه في ا 
ومما بني طرف اللسان وف ق الث ااي خماحب  الزاي والسني والصا  قام الشيا ودرب دن 

 ده   دصر  ذلأ عريه فقام من طررف اللسران وف درو الث رااي السرفلى كرذا قرام و ريب
الث ررااي يف دباحبيفرره يف ايرر  هررذه امل افرر  فلررم دقرر  العليررا وه السررفلى وقررام الشرريا أبرر  
دمرررو قرر هلم الث ررااي يف هررذه امل افرر  إرررا دع رر ن الث ررااي العليررا ولرريع ب إه ث يترران وإرررا 
دربوا د  ا بلف  اعم  من اللف  به ألر  مر  ك  ره معل مرا وإه فالقيراأ أن دقرام 

الث يتررني وقررام يف الررزاي وألتي ررا هرر  يففرراحبق خمررر  الطرراا وألتي ررا م ررا بعررر  وأطررراف
أ رر م الث ررااي أو بعررر مررا بعررر أ رر هلا ويففرراحبق الطرراا وألتي ررا م ررا قبرر  أطررراف الث ررااي 
وقام عريه ه  مرن حا تره قلريل مرن خمرر  الهراا ليرث ه يفلصرو اللسران علث رااي د رر 

بيران للث رااي والعرل ار  العليرا وبتمراا هرذا ، بق لره  إلراي ا ب بني ال اظم خمر  الفراا
البيررت ال ال ررلا يف املخرراحب  املتعلقررة علفررم وبقرر  خمررر  الشررفة وفي ررا خمريرران محببعررة 

وحرررف مررن  )وم رره مررن بررني الث ررااي ثلثررة، أحرررف ب متررم ال ررلا يف خمررر  الفرراا فقررام 
 أطراف الث ااي ه  العل(

(1147) 

 َلى ِمَن الشهَفَتْْيِ ُقْل َوِللشهَفَتْْيِ اْجَعْل َثَلَثً لِتَـْعِدالَ َوِمْن َِبِطِن السُّفْ 

أي خمر  الفاا من عطن الشفة السفلى وأطراف الث ااي العليا هذه دباحبب  يب ده 
وبقرر  ثلثررة أحرررف وهرر  الرر او والفرراا امل حرررب واملرريم خمري ررا ممررا بررني الشررفتني ف ررذه 

ة املبترأ برذكرها والبر اق  حرروف الفرم والفراا حروف الشفة وحروف احللو ه  السبع
مشرر كة برررني الث ررااي والشرررفة فمررن حيرررث يفعلق رررا علث ررااي فاحبقرررت حررروف الشرررفة ومرررن 
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حيرث ه يفعلررو هلررا عللسران فاحبقررت حررروف الفرم فررالتحقيو أ ررا قسرم برأ رر ا و صررمج 
 لتعره بلا التعلي  فإن كا ت فتعره د  ن  صب ا علفاا يف ي اب اممر

(1148) 

َتْْيِ مَجُْعهاَ ِسَوى َأْرَبٍع ِفيِهنه ِكْلَمٌة َأِوالَ   َويف َأوهِل ِمْن ِكْلِم بـَيـْ

ملررا أارر  ذكررر احلررروف د ررر خماحبي ررا أيفررى هبررا م ررم ة يف أوا رر  كلمررا  بيتررني 
دلررى يفريفيررمج مررا بي رره مررن املخرراحب  فق لرره ويف أوم أي يف حررروف أوم وأوم ارر  أوىل 

ره يف ق لرره ثررل  عقصررى احللررو م رره  عررت حلررروف وويرره هررذا التأ يررث مررا  رربو ذكرر
واحلروف دباحبب دن أ اا حروف الت    ويفلأ ام اا جي ز أت يث را ف أ ره قرام ويف 
أوا رر  مررن كلمررا  بيتررني ارر  هررذه احلررروف ذوا  هررذه املخرراحب  فق لرره كلررم ب سررر 
ال اف و   ن اللا ه  يفي  كلم بفت  ال اف وكسر الرلا مثر  قر هلم فخرذ يف 
فخررذ وكبررر يف كبررر ب قررام  رر ج أحببرر  أي  رر ج أحببرر  أحرررف فإ ررأ ه أتلررذيتا مررن 
أوا   ال لما  وإرا أتلرذها مرن ممر ع ال لمرة اموىل مرن البيرت اموم مرن البيترني 
املررذك حبدن وق لرره فرري ن أي يف اع ررن ارر  كلمررة أوم البيتررني فررأوه خمفرر   إبفررافة  

وهر  مشر   فرإن ال لمرة حي  رذ يفبقرى كلمة إليه ل  ه ه د صرف ه ذا قام الشيا 
م  لة يف البيت اموم فمرا مرن كلمرة فيره إه ودصررق دلي را هرذه العبراحبب فال يره أن 
د ررر ن كلمرررة م   رررة وأوه ظررررف ألقيرررت حركرررة يتزيفررره دلرررى الت ررر دن ف رررذا أوىل لتتعرررني 

 مال لمة اموىل من البيتني عمي  احلروف امحببعة دلى ما  بي ه ب ذكر البيتني فقا

(1149) 

)َأَهاَع( )َحـ(ـَشا )غَـ(ـاٍو )َخـ(ـَل )قَـ(ـاِرٍئ )َكـ(ــَما )َجـ(ــَرى )َشـ(ــْرُط )يُـ(ــْسَرى 
 )َضـ(ـارٍِع )لَـ(ـلَح )نَـ(ـْوَفلَ 

أهرراع هرر  ال لمررة امل ررم ة أحببعررة أحرررف مررن حررروف احللررو وهرر  الثلثررة الرريت 
اللذان من أوم احللرو يترا  عقصى احللو وواحر من و طه والثاين أوم حشا واحلرفان
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أوم عاو لرل وه رذا ألرذ البراق  مرن احلرروف مرن أوا ر  ال لمرا  إىل رلرر البيرت 
وهرر  ال رر ن الررذي درررب د رره بق لرره و و رره ذو وه وكرران ال يرره يفقرررو ذكررر املرر  دلررى 
اهلرراا د ررر ذكررر احلررروف احللقيررة فقررام اهلمررزب واملرر  واهلرراا كررذلأ درررب د رره  رريب ده 

 اظم إىل يفقررو اهلراا دلرى املر  م ره   دطاودره كلمرة مسرتعملة دلرى وعريه فعرم ال
ذلأ ال يفيمج ول  فر  أن أه  له مع  ملا كان حمصل للرير  من املرب بعرر اهلمرزب 
ه دررتفطن هلررا أ ررا مقصرر  ب حرفررا وهلررذا دسررقن مررن الر ررم أه يفرررج أ رره إذا كتررمج ا ررم 

ب وإذا قيرر  أهرراع كرران  ررتايف يفعرررا  ر ا   د ترمج بعررر اهلمررزب إه الرررام و ررقطت املرر
احلروف ومع  أهاع أفرزع مرن قر هلم هراع ود ير  ود راع إذا يرنب وم ره اهليعرة ل ر  مرا 
أفزدأ من     أو فاحشة يفشاع ودقرام هراع د ر ع إذا فراا وكليترا حمتمر  ه را يف 
ق لرره هرراع دلررى مررا  بي رره واحلشرراا مررا ا  ررمت ال ررل ع دليرره واعمرر  أحشرراا والريرراوي 

درر  مررن عرر ج دريرر ي عيررا أي فرر  وحشررى عرراو هرر  مفعرر م أهرراع مقرررا دلررى ا ررم فا
فادلرره والفادرر  ق لرره لررل قرراحبيا واخلررل علقصررر الرطررمج مررن احلشررين والرطررمج ب ررم 
الررراا ال رر ا ودقررام فررلن حسررن اخلررلا أي طيررمج ال ررلا د رر  بررذلأ دررن يرر  ب 

يرره  رراق ا مررن قراايفره وطيررمج حردثرره وكرر  برره ال رراظم دررن يرر  ب قرررااب القرراحبيا ومررا   
التلررررذذ هبررررا أي إن قرررررااب هررررذا القرررراحبيا أفرعررررت حشررررا القرررراحبيا ال ررررام امل  مررررأ يف 
طرييا ه فألقى ما يف عط ره مرن املرلق الذميمرة وا رتبرم هبرا عريهرا فقرر ظ رر ويره 
الت ر ز عملع يررني يف أهرراع ب قررام كمرا يرررج شرررض دسررري فراحبع وه ررذا يرررج شرررض 

من    م ه ذلرأ لليسررج وحي ر  درن قررااب  قرااب من كان فاحبدا لاشعا أي ديسر
 رراح املرررري مررن هرررذا البرراب د ا رررمج وهررر  أحررر ام مرررة املتقرررمني السرررا ب حبإررره ا 

 يفعاىل وال  ف  ال ثري العطاا أي هح هذا القاحبيا كثري الف ا ر وا أدلم

(1150) 

َفا )َسـ(ــْجُل )ُز(ْهـٍد )َر(عى )ُط(ْهَر )ِد(يٍن )تَـ(ـمهُه )ِظـ(ـلُّ )ِذ(ي )ثَـ(ــناَ )َصـ(ــ
 )ِفـ(ـى )ُو(ُجوِه )بَـ(ـىِن )َمـ(ـلَ 
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أي حبدرررى هرررذا القررراحبيا ط ررراحبب  درررن أال ذلرررأ الرررردن ظررر  شررريا ذي ث ررراا قرررام 
الشررريا دقرررام ال ا دليرررأ ال عمرررة وأمت رررا أي هررر  مرررن عب فعررر  وأفعررر   عررر  واحرررر  

ب حررذف حرررف كليتررا متعررر إىل املفعرر م وحيتمرر  أن دقررام أحبا ال برره ظرر  ذي ث رراا 
اعر وه  الباا فصاحب مته أي ال بذلأ الردن ظ  ذي ث اا وهذا أحسن معر  مرن أن 
د  ن اله  أال الرردن وقرر ح رى  راحمج اف رم ال علشر ا يعلره كمرا وأ شرر ابرن 

أي أمت ا في  ن مث  ذهبرت بره أي أذهبتره ، (  )إن قلت د ما  عم ف م هبا، امدرايب 
حذف الباا وحصر لف  الث اا فروحبب وحبأدرت يف حاشرية  فق م الشاطت هر ا مته دلى

 سخة قر ت دلى ال راظم حبإره ا ح رى ابرن طردر  متره وأمتره ودقرام  رف   القررحب 
إذا ألذ   ف هتا والس   يف ام   الرل  العهيمة إذا كان في ا ماا ويعر  ه  را 

ق لره  ر   للزهر   ل كأ ه متم  يف وداا فألذ هذا الرير  املشراحب إليره  رف يفه ف
زهر مفع م  فا وفادلره فرمري دا رر دلرى م  ر ف ذي ث راا حمرذوف وقرام الشريا 
التقررردر  ررفا  رر   زهررره ب قررام يف ويرر ه أي هرر  كررا ن يف اادررة ويرر ه وال يرر ه 
أشرررراف القررر ا واملررر  كرررذلأ أي هرررم أشرررراف ب ررر  أشرررراف فرررمن هرررذا البيرررت عقررر  

 احلروف من الراا إىل امليم ب قام

(1151) 

 ُة تـَْنوِيٍن َونُوٍن َوِميٍم اْن َسَكنه َواَل ِإْظَهاَر يف األَْنِف جُيَْتلىَوغُنه 

وع ة يف ر دن مبتررأ ويف ام ر   رتل لرربه كمرا يفقر م ه رر يف الرراحب يف ررا أي ب 
د شرر  وجيلرر  أمرهررا وأحبا  أن دبررني خمررر  فبررني أوه احلررروف الرريت يفصررحب ا الري ررة عن 

ل رر ن واملرريم ف ررذه ثلثررة ويف احلقيقررة حرفرران ال رر ن أفرراف الري ررة إلي ررا وهرر  الت رر دن وا
واملررريم من الت ررر دن  ررر ن حقيقرررة يف املخرررر  والصرررفة وإررررا الفررررق بي  مرررا دررررا ثبرررا  
الت رر دن يف ال قرر  ويف  رر حبب اخلررن وأ رره ه د رر ن إه زا رررا دلررى ه رراا ال رر  فل ررذا 

ت ر دن وقرر م رى دعت  الفراا علت صيص دليره كقر هلم عب أح راا ال ر ن السراك ة وال
يف عب الت برررري ومرررا قبلررره مرررن  ررراكن أو م ررر ن وأمرررا  ررريب ده وأيفبادررره فلرررم درررذكروا إه 
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ال رر ن واملرريم قررام  رريب ده يف ذكررره احلررروف الرريت بررني الشررردرب والرلرر ب وم  ررا حرررف 
جيري معه الص   من ذلأ الص   ع ة من ام   فإرا يريره مرن أ فرأ واللسران 

  أمسر ت أ فررأ   جيررر معرره  ر   وهرر  ال رر ن وكررذلأ هزا مل فر  احلرررف م ررأ لرر
املرريم وقرررام قبررر  ذلرررأ ومررن اخلياشررريم يرررر  ال ررر ن اخلفيفررة وأحبا  عل ررر ن اخلفيفرررة الري رررة 
ويفسررمى اخلفيفررة أد ررا خلفت ررا ولفا  ررا وقررام  صررر بررن دلرر  الشررريازي وم  ررا حررروف 

وهر  الصر    الري ة وه  ال  ن وامليم  يترا برذلأ من في مرا ع رة يرر  مرن اخلياشريم
افص حب في ا كأ  ا  احلما م والقماحبج وق له إن   ن وه إظ احب بيان للحالة اليت 
يفصررحمج الري ررة هلررذه امحرررف من هررذه احلررروف ليسررت هزمررة للري ررة ه يف فررأ د  ررا 
فقررام شرررط ا أن يف ررن  رر اكن وأن يف ررن خمفيررا  أو مرررعما  إه يف م فرر   صرر ا 

يف ذلررأ دلررى م ررى شرررحه يف عب أح رراا دلررى اإل عرراا فيرره دعرررب د رره أو التلرر  
ال رر ن السرراك ة والت رر دن فررإن كررن مه رررا  أو متحركررا  فررل ع ررة فالعمرر  يف ال رر ن 
للسان ويف امليم للشفتني دلى ما  بو وكان جيز ه إن دش ض درا اإلظ احب ودلزا من 
ذلرررأ أن يف رررن  ررر اكن قرررام الشررريا أبررر  دمررررو يف شررررح هرررذه الري رررة املسرررماب عل ررر ن 

هررذه ال رر ن الرريت قررر مررر ذكرهررا فررإن يفلررأ مررن الفررم وهررذه مررن اخليشرر ا قررام  اخلفيفررة
وشرض هذه أن د  ن بعرها حرف الفم ليصر  إلفالهرا فرإن كران بعررها حررف مرن 
حروف احللو أو كا ت رلر ال رلا ويرمج أن يف ر ن اموىل فرإذا قلرت د رأ وم رأ 

قلرت مرن للرو فمخر  هذه ال  ن من اخليش ا وليست يفلأ ال ر ن يف التحقيرو فرإذا 
ومرن أبرر   ف رذه هرر  ال ر ن الرريت خمري ررا مرن الفررم وكرذلأ إذا قلررت أدلرن وشررب ه ممررا 

قلت وحروف العربية ام  م ، د  ن رلر ال لا ويمج أن يف  ن ه  اموىل أد ا 
هرر  التسرررعة والعشرررون الررريت مرررر ذكررر خماحبي رررا ودتفرررع م  رررا حرررروف ألررر مركبرررة مرررن 

ما هر  فصري  وم  را مرا هر  مستحسرن وهرذا ألفاظ بع  ا جيري مرج اللريا  م  ا 
   فحه إن شاا ا يفعاىل يف شرح ال هم يف ال ح  و برني ه را مرا وقر  مرن الفصري  
يف قرااب القراا وه  يترزب برني برني الريت أتة دلرى ثلثرة ألفراظ برني اهلمرزب والر او وبرني 
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قرر يفقررا اهلمزب والياا وبني اهلمزب وامل  والتلف ذلأ لسمج الرتلف حركت را و 
بيان ذلأ يف شرح ق له واملس   برني مرا هر  اهلمرز واحلررف الرذي م ره أشر ل وم  را 
الصرررررا  الررررريت كرررررالزاي وهررررر  الررررريت مرررررر ذكرهرررررا يف قررررررااب إرررررزب يف الصرررررراض وأ ررررررق 
واملصرريطرون و صرريطر وعررري ذلررأ وم  ررا املرر  املمالررة إمالررة حم ررة أو بررني بررني وقررر 

 ن املخفراب املسرماب علري رة وقرر ايف ر  أمرهرا م ى حتقيو ذلأ يف عبه وم  ا هذه ال 
وقرام م ر  أمرا ال ر ن املخفراب ف ر  ، يف شرح هذا البيت بت فيو ا يفعراىل وا أدلرم 

    مركمج دلى يسم اخليش ا لا رة هحر  لل رزا مرن اللسران فيره وهر    دران 
   الت رر دن وال رر ن اخلفيفررة الراللررة دلررى الفعرر  للت كيررر وقررام قبرر  ذلررأ الري ررة الصرر

الزا ررر دلررى يسررم  ال رر ن واملرريم م بعثررا دررن اخليشرر ا املركررمج فرر ق عرراحب الفررم امدلررى 
دصررق هرذا إ ررأ لر  أمسر ت أ فررأ   مي رن لررو  الري ررة وه دتريرري الصر   عل رر ن 

قلرت وا ق رى ال رلا يف املخراحب  ب ذكرر مشر  حب الصرفا  ، لعرا الري رة املقررحبب هبرا 
 فقام

(1152) 

 َتاٌح ِصَفاَُتَا َوُمْسَتِفٌل فَامْجَْع االْضَداِد اِْشُلَ َوَجْهٌر َورَْخٌو َواْنفِ 

أي  رررفاهتا كرررذا وكرررذا فرررذكر أحببعرررة يفة ذكرررر أفررررا ها ودررررب درررن اث رررني مرررن 
امحببعررررة بلفرررر  املصرررررحب ويتررررا اع ررررر واه فترررراح ودررررن اث ررررني بلفرررر  الصررررفة ويتررررا حبلرررر  

لررردن حبلرراوب ومسررتف  ولفرر  الصررفة يف امولررني م رر حبب م فتحررة ولفرر  املصرررحب يف اآل
وا ررتفام وب رر  ذلررأ وقعررت العبرراحبب يف كتررمج ام مررة واع ررر فررره اهلمررع فرراجمل  حبب 
يفسررعة دشررر حرفررا  يررت بررذلأ مررن قرر هلم ي ررر  علشرر ا إذا أدل ترره وذلررأ أ رره ملررا 
امت   ال فع أن جيري مع ا احنصر الص   هلا فق ج التص دت هبرا وامل م  رة دشررب 

ذلأ ألرذا مرن اهلمرع الرذي هر  احلرع اخلفر  أحرف وه  ما درا اجمل  حبب  يرت بر
هرر  حررع امقررراا وم رره قرر م أيب زدررر يف -فررل يفسررم  إه يتسررا-وقيرر  يف ق لرره يفعرراىل

فرراهلمع ال ررع  فسررميت م م  ررة ، (  )دصررري علررريى هررا  يترر أ،  ررفة ام ررر 
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ل ع  الص   هبا حرني يررج الر فع مع را فلرم دقر  التصر دت هبرا ق يفره يف اجمل ر حبب 
دت هبا   ع لفاا ه قساا ال فع د ر  طق ا والرلاوب فرها الشرب فصاحب يف التص  

واه فترراح فررره اإلطبرراق واه ررتفام فررره اه ررتعلا و رريأة بيرران كرر  ذلررأ وق لرره 
فأا  عمفرا  أهل أي  عرفة أفرا  ما ذكر  جيتم  ه  اي  احلروف ودعرف 

حلررروف م قسررمة إىل كرر   ررفاهتا من مررا  ررذكره م  ررا بصررفة فالبرراق  ملفرره ف ميرر  ا
فردن من هذه امفرا  الثما ية ف   أحبب  يفقسيما  واهل ا  هر  وهر  مفعر م 

 فاا 

(1153) 

 َفَمْهُموُسهاَ َعْشٌر )َحَثْت ِكْسَف َشْخِصِه( )َأَجدهْت َكُقْطٍب( ِللشهِديَدِة ُمثِِلَ 

ح أي م م أ احلروف دشررب أحررف وإررا أ رث العرر  دلرى مرا ذكرر ه مرن شرر 
ق له ثرل  عقصرى احللرو ب برني العشررب عن ايع را يف هرذه ال لمرا  الثلثرة وقرام 
عررريه  ررحته كرر  شررخص وقيرر  كسررت شخصرره فحررث وقيرر   تشررح ثأ حصررفه 
دلى ال ق  عهلراا ومعر   تشرحثأ  ر  دأ وحصرفه ا رم امررأب ه رذا ويريفره يف 

رب حاشررييت كترراب أحسررن مررن اعميرر   رر ت فحثرره شررخص ب ارر  احلررروف الشرررد
من ق له أير  كقطمج وقام عريه أير  طبقأ والفاا للتأ يث أو للخطاب وقي  
أد رررا يف اع ررررا أيرررر  قطبررررت وق لرررره مرررثل أي مثرررر  هررررذا اللفررر  وشررررخص عميرررر  
احلروف الشردرب و يت هذه احلروف شردرب م را ق درت يف م فرع ا ولزمتره وم ر  

املخررر  فلررم جيررر أي  الصر   أن جيررري مع ررا حررام ال طررو هبررا من الصرر   احنصررر يف
اشتر وامت   قب له للتليني ملف الرل ب ف ذه احلروف الشردرب ه   ا ية م  ا  رتة 
مررن اجمل رر حبب وم  ررا اث رران مررن امل م  ررة الترراا وال رراف والسررتة الباقيررة م رر حبب شررردرب 
ايتمررر  في رررا أن الرررر فع ه جيررررج مع ررررا وه الصرررب   يف خمري رررا وهرررر  معررر  اع ررررر 

 والشرب ايعا
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(1154) 

 َوَما َبْْيَ رَْخٍو َوالشهِديَدِة )َعْمُرَنْل( َو)َواٌي( ُحُروُف اْلَمدِِ َوالرهْخِو َكمهلَ 

أي ومررا بررني حرررف حبلرر  واحلررروف الشررردرب حررروف ق لررأ دمررر  رر  أي هررذه 
احلرررروف اخلمسرررة ه حبلررر ب وه شرررردرب ف ررر  برررني القبيلرررني وه د بريررر  أن يف ترررمج ه رررا 

 تة وه  م ا ج مفر  حذف حرف  را ه أي اي دمرو  ر   عل او ل ل يفصري احلروف
مرررا ذكريفررره ا ب ذكرررر أن حرررروف املرررر جيمع رررا ق لرررأ وأي وهررر  ثلثرررة أحررررف الررر او 
وامل  والياا وال أج هبمزب امل  مع اه ال در ول  ه     اهلمزب ليأة بلف  امل  

الرلر  كمرل أ  و يت حروف املر همترا  الص   هبا د رر  راكن أو يترزب ب قرام و 
وهرررذا اللفررر  الرررذي هررر  وأي كملرررت حروفررره الثلثرررة احلرررروف الرلررر ب الررريت هررر  فرررر 
الشررردرب أي إ ررا معرررو ب م  ررا وإرررا قررام ذلررأ من عررريه جيعل ررا مررن الررة احلررروف 
اليت بني الرل ب والشردرب فلما   دذكرها من حرروف دمرر  ر  برني أ ره   خير  ب ك را 

 ب والذدن يعل ها بني الرل ب والشرردرب فيصرري حروف را وإرا ه  د ره من قسم الرل
د رهم  ا ية جيمع ا ق لأ   درود ا أو   درد   أو   درود ا أو ولي ا دمرا و  درود ا 
وه  ظاهر كلا  يب ده فإ ه ملا در احلروف الرلر ب   دعرر حرروف املرر وذكرر بعررها 

ب واحرب بعباحبب يفقت   أ ا برني الشرردرب العني واللا وال  ن وامليم والراا وبي  ا واحر
والرل ب   دتم لص هتا اهحنصاحب وه اعري ب قام وم  ا اللي ة ف  ف ن ب قام وهرذه 
الثلثة ألفى احلروف هيفساع خماحبي ا وإلفا  ن وأو ع ن خمريا املر  ب اليراا ب 

ه الشراطت فإ ره ال او وظاهر كلا أيب احلسن الرماين يف شرح ام  م م افرو ملرا  همر
قررام ومررا درررا الشررردرب دلررى وي ررني شررردر جيررري فيرره الصرر   وحبلرر ب أمررا الشررردر 
الرررذي جيرررري فيررره الصررر   فحررررف دشرررتر لزومررره مل فرررعه ب دت رررار بررره اللسررران درررن 
م فعه في ري فيه الص   لت افيه وه  الراا والرلا وال ر ن واملريم والعرني وكرذا ذكرر 

وقررام جيمع ررا ق لررأ   درررع وقررام م رر  يف بعرره  أبرر  دمرررو الررراين يف كترراب اإلجيرراز
يفصا يفه الرلاوب فيما درا الشردرب إه  بعة أحررف جيمع را ق لرأ در ىل دمررو فإ را 
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 بني الرلاوب والشرب فأ ل  في ا ال او والياا و  درل  امل 

(1155) 

 ماً َوِإُن اَهِْلَ َو)ِقْظ ُخصه َضْغِط( َسْبُع ُعُلٍو َوُمْطَبٌق ُهَو الضهاُد َوالظها ُأْعجِ 

أي حرررروف هرررذه ال لرررم الرررثل  هررر  حرررروف اه رررتعلا وهررر   ررربعة  يرررت 
بذلأ هحبيففاع اللسان هبا إىل احل أ وما دراها املستفلة م ا ه دعل  هبا اللسان إىل 
ي ررة احل ررأ وقررر م ررى يف عب يفرقيررو الرررااا  معرر  هررذه ال لمررا  وبع رر م أحلررو 

وف املستعلية فصاحب  يفسعا وأفراف  ربعا إىل دلر  كأ ره العني واحلاا امل ملتني عحلر 
قام حروف العل  أي حروف اه تعلا وجي ز فم درني دلر  وكسررها وق لره ومطبرو 
مبترررأ لررربه حمررذوف قبلرره أي وفي ررا مطبررو أي ومررن هررذه امحرررف السرربعة املسررتعلية 

امل ملتران حروف اإلطباق وه  أحببعة ب بي  را بق لره أيترل ال را  والهراا املع متران و 
دع  الصا  والطاا واملع م امل ق ض وامل م  الذي ه  قن لره وألقرى حركرة يترزب أيترل 
دلررى  رر ن وإن واملرر  يف رلررر أيتررل فررمري التث يررة و يررت هررذه امحببعررة مطبقررة م رره 
ا طبرررو دلرررى خمري رررا مرررن اللسررران مرررا حررراذاه مرررن احل رررأ ومرررا دررررا هرررذه امحببعرررة مرررن 

تحرررة م رررأ ه يفطبرررو لسرررا أ م  رررا دلرررى احل رررأ وذكرررر احلرررروف كل رررا دقرررام لررره امل ف
الشرريا أبرر  دمرررو أن يفسررمية هررذه احلررروف عملطبقررة وامل فتحررة في ررا  رر ز من املطبررو 
إرا ه  اللسان واحل أ وأما احلرف ف   مطبرو د رره فالتصرر فقير  مطبرو كمرا قير  

ه اللسرران للمشرر   فيرره مشرر   وكررذا امل فتحررة من احلرررف ه د فررت  وإرررا د فررت  د ررر
دن احل أ وكذا املسرتعلية من اللسران دسرتعل  د ررها قرام ابرن مررو الشرريازي ولر ه 
اإلطبرراق لصرراحب  الطرراا  اه والهرراا ذاه والصررا   رري ا وخلريررت ال ررا  مررن ال ررلا 
م رره لرريع مررن م فررع ا شرر ا عريهررا وم فررع ا م فرر  اإلطبرراق فررإذا درررا اإلطبرراق 

يف املخرر    د يرر يف شر ا مرن كرلا اممرم  درمت ال ا  ومي  أ ا عرري مشراحبكة
إه يف العربية وإرا ألرذ ذلرأ مرن كرلا ابرن السررا  ويف كرلا الرمراين زاي ب فإ ره قرام 
لرر ه اإلطبرراق لصرراحب  الطرراا  اه م رره لرريع بي  مررا فرررق إه عإلطبرراق و  يفصررر كا 
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مرررررا للفررررررق بي  مرررررا مرررررن ي رررررة اع رررررر واهلمرررررع وكرررررذلأ  ررررربي  الصرررررا  والسرررررني م 
م م  تان و  جيمج مث  ذلأ للزاي م را م ر حبب وكرذلأ الهراا والرذام و  جيرمج يف 

 الثاا م ا م م  ة

(1156) 

ي تـََعمهلَ   َوَصاٌد َوِسٌْي ُمْهَملِن َوزَايُهاَ َصِفرٌي َوِشٌْي ِِبلتـهَفشِِ

الررذي  رربو مررن الصررفا  كرران لرره فررر دطلررو دلررى عقرر  احلررروف ومررن هاه ررا 
وف لريع دطلرو دلرى عقي را ا رم مشرعر ب رر يفلرأ الصرفا  بر   فا  لبعه احلر 

دسررلي ا ف ررذه الثلثررة الصررا  والسررني امل ملترران والررزاي يفسررمى حررروف الصررفري م ررا 
دصري هبا وعق  احلروف ه  فري في را وهرذه الثلثرة هر  احلرروف ام رلية الريت يرر  

دقررام هلررا حررروف  مررن أ ررلة اللسرران قررام ابررن مرررو ومرر  م مررن احلررو هبررا الشررني وإرررا
الصررفري م ررأ يفصررفر د ررر ادتمررا   دلررى م افررع ا قررام م رر  والصررفر حررر الصرر    
كالص   اخلاحب  من فريطة ثقمج قام والتفش  ا تشاحب لررو  الررد  وا بسراطه حرأ 
دتخي  أن الشني ا فرشت حأ حلقت   شا الطاا وه  ألص هبذه الصفة من الفاا 

 ه تطالت ا ملا ايفصلت  خر  اللا وقام قام وقر ذكر بع  م ال ا  من هذا املع 
ابرن مرررو الشرريازي وم  ررا حرروف التفشرر  وهر  أحببعررة مم درة يف ق لررأ مشرفر وهرر  
حرررروف في رررا ع رررة و فرررن وأتفررر  ويف رررراحب وإررررا قيررر  هلرررا حرررروف التفشررر  وإن كررران 
التفش  يف الشني لا ة من الباقية مقاحببة له من الشرني  را فيره مرن التفشر  د تشرر 

   م ه ودتفشى حأ دتص  إىل خماحب  الباقيرة وقرام الشريا  ر  الشرني املتفشر  الص
م ه ا تشر يف الفم برلاويفه حأ ايفصر   خرر  الطراا والتفشر  اه تشراحب وق لره  رريري 
أي ذا   رررريري وال رررمري يف زاد رررا دريررر  إىل احلرررروف وم مرررلن  عرررت  رررا  و رررني 

رب د رره ه خيتلرر  م  رررا كرران أو وأيفررى بلفرر   ررا  و ررني وشررني دلررى الت  ررري من املعرر
معرفررا ومعرر  يفعمرر  ه ررا ايفصرر  من مررن دمرر  شرري ا ايفصرر  برره وهلررذا دررراه عليرراا يف 

 ق له علتفش  أي ايفص  الشني به وم ه ق له كن متعمل
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(1157) 

 َوُمْنَحِرٌف اَلٌم َورَاٌء وَُكرَِِرْت َكَما اْلُمْسَتِطيُل الضهاُد لَْيَس أبَِْغَفلَ 

قرررررا أي وحرررررف الررررلا م حرررررف أي مسررررمى عمل حرررررف قررررام م حرررررف لرررررب م
 رريب ده وم  ررا امل حرررف أي وممررا بررني الرلرر  والشررردر وهرر  حرررف شررردر يرررج فيرره 
الصرر   هحنررراف اللسرران مرر  الصرر   و  دعرر   دلررى الصرر   كرراد ا  احلررروف 
الشررررردرب وهرررر  الررررلا إن شرررر ت مررررر   في ررررا الصرررر   ولرررريع كررررالرل ب من طرررررف 

درررن م فرررعه ولررريع خيرررر  الصررر   مرررن م فررر  الرررلا ول  ررره مرررن  اللسررران ه دت رررار
 حييت مسترق اللسان ل ل  ذلأ قام ابن مرو خمر  الص   دلرى ال راحيتني ومرا 
ف ق ما وقرام الشريا أبر  دمررو اللسران د رر ال طرو علرلا د حررف إىل  الر  احل رأ 

لرأ حررف قليل ولذلأ  ى م حرفرا ويررج فيره الصر   وإه ف ر  يف احلقيقرة لر ه ذ
شردر إذ ل ه اهحنراف   جير الص   وهر  معر  الشررب ول  ره ملرا حصر  اهحنرراف 
مررر  التصررر دت كررران يف ح ررررم الرلررر ب عررررج الصررر   وكررررذلأ يعررر  برررني الشررررردرب 
والرلر ب وق لره وحباا أي والررراا لرذلأ ف  رر  عهحنرراف قررام م ر  والررراا احنررف دررن 

خمرر  الرلا قرام الشريا والرراا أد را في را خمر  ال  ن الذي ه  أقرب املخاحب  إليره إىل 
قلرت وأكثرر املصر فني مرن ، احنراف قلي  إىل  حية اللا ولرذلأ جيعل را املثرغ همرا 

ال حاب والقراا ه دصف ن عهحنراف إه اللا وحرها ودباحبب  يب ده  الة دلى ما قام 
 ب والشررردرب وم  ررا ال رراظم فإ رره قررام ملررا ذكررر الررلا وال رر ن واملرريم وبررني أ ررا مررن الرلرر

امل رررررحب وهرررر  حرررررف شررررردر يرررررج فيرررره الصرررر   لت ردررررره واحنرافرررره إىل الررررلا فت ررررار 
الصرر   كررالرل ب ولرر    د رررحب   جيررر فيرره الصرر   وهرر  الررراا ف ررذا معرر  قرر م ال رراظم 
وحباا وكرررحب  أي اعررت بررني  ررفيت اهحنررراف والت ردررر قررام م رر  الت ردررر يف ررعي  

ف اللسران هبرا ودقر ج مر  التشرردر وه دبلرغ بره حرر د ير يف يسم الرراا هحبيفعرا  طرر 
بفت  وقام ابن مرو إذا وق  ال اق  دلى الراا وير طرف اللسان دتريرري  را فيره مرن 
الت ردر ولذلأ دعر يف اإلمالة لرفني واحلركة فيه يف زم م زلة حركتني وقرام الشريا أبر  
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يره د رر ال طرو بره ولرذلأ دمرو وامل رحب الراا ملا حتسره مرن شربه يفر درر اللسران يف خمر 
أيررج مررج احلررفني يف أح راا متفرر ب فحسرن إ ر ان د صرركم ودشرعركم و  حيسرن 
إ رر ان دقررتل م ودسررمع م وحسررن إ عرراا مثرر  وإن يفصررربوا ويفتقرر ا ه د ررركم أحسررن 
م ه يف إن ميس م و  مي  طالمج وعامن وأمي  طاحب  وعاحبا وامت ع ا من إمالرة حباشرر و  

اشر وك  هذه امح اا حبايعة يف امل ر  والتسر دغ إىل الت ردرر الرذي ميت ع ا من إمالة حب 
يف الراا قام الشيا و ى ال ا  مستطيل م ه ا تطام حأ ايفص   خر  اللا قرام 
م رر  واه ررتطالة متررر  د ررر بيرران ال ررا  لل  ررر واإلطبرراق واه ررتعلا ومت   ررا مررن 

قررت  خررر  الررلا ومعرر  أوم حافررة اللسرران إىل م ت ررى طرفرره فا ررتطالت بررذلأ فلح
 ليع ععفل أي مع م اح ز بذلأ من اهشتباه علصا 

(1158) 

ْلَقَلٍة ُعلَ   َكَما ْاألَِلُف اَْلَاِوي َو)آِوي( ِلِعلهٍة َويف )ُقْطِب َجدٍِ( ََخُْس قـَ

أي ودقرررام حلررررف املررر  اهلررراوي قرررام  ررريب ده هررر  حررررف يفسررر  هلررر اا الصررر   
ا والرر او م ررأ قررر يف ررم شررفتيأ يف الرر او ويفرفرر  يف خمريرره أشررر مررن ايفسرراع خمررر  اليررا

الياا لسا أ قب  احل أ وقام الشيا أب  دمرو اهلراوي املر  م ره يف احلقيقرة حباير  
إىل الص   اهلاوي الذي بعر الفتحة وهذا وإن شاحبكه ال او والياا فيه إه أ ه دفاحبق ا 

ريي مرا واآللرر ايفسراع من وي ني أحريتا ما حتسه د ر ال او والياا مرن التعرر  ملخ
ه اا امل  م ه     بعر الفتحة في  ن الفم فيه مفت حا ملف ال مة وال سرب 
فإ رره ه د رر ن كررذلأ فلررذلأ ايفسرر  هرر اا  رر   املرر  أكثررر يف الرر او واليرراا وق لرره 
وروج لعلررة أي حررروف كلمررة روج وهرر  فعرر  م رراحبع لإللبرراحب دررن املررت لم مررن روج 

ب ب ألرر  وواو وايا ومعرر  لعلررة أي هرر  حررروف العلررة ودررؤاوي ف رر  أحببعررة أحرررف يتررز 
أي مت ي ة لذلأ معرب له دردر أ ا حروف العلة أي اهدتلم ملرا دع د را مرن القلرمج 
واإلبرام دلى ما ه  معروف يف دلم التصرد  و  دعر أكثرر املصر فني حرروف العلرة 

يرر  عحلرذف والتسرر ي  إه ثلثرة وزا  ال راظم في ررا اهلمرزب ملرا درررلل ا مرن أ ر اع التخف
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والقلررمج ومرر  م مررن دررر اهلرراا م  ررا ه قلهبررا يتررزب يف حنرر  مرراا وأد ررا  ويفسررمى أد ررا 
احلروف الثلثة اهل ا ية م ا ير  يف ه اا الفم قام ابرن مررو الشرريازي وقرر دقرام هلرا 
أد ررا اهلاودررة م ررا هترر ج يف الفررم ولرريع هلررا حيرراز مررن الفررم دعتمررر يف لروي ررا دلي ررا 

وبعه ال ح دني جيع  امل  وحره ه  اهلاوي قام وه شأ يف أن امل  أشر قام 
ه اي يف الفم م ه أشر امتررا ا وا رتطالة ف ر  درتمحه للمرر ب ذكرر ال راظم حرروف 
القلقلررة وهرر  جسررة واع ررا يف ق لرره قطب ررر وهررذا ارر  حسررن وقررام عررريه يررر بطررو 

تح رررا وفسرررره بعررراب وقرررر طرررب  ومعررر  طرررب  إرررو وهررر  ب سرررر البررراا ومررر  م مرررن دف
وأفاف جع إىل القلقلة كما أفاف يف  ب  ما  بو دل  ودل  عرت لق لره جرع 
قلقلرررة أي جرررع داليرررة أي معروفرررة ظررراهرب من العرررا  أبررررا ظررراهرا قرررام الرررراين هررر  
حرروف مشررربة فررريطت مررن م افررع ا فررإذا وقر  دلي ررا لررر  مع ررا  رر   مررن الفررم 

 ررر دت حرررا   د رررر لررررو  حرف رررا و برررا اللسررران درررن م فرررعه وقرررام م ررر  القلقلرررة 
ل ريطه دن م فعه وه د  ن إه د ر ال ق  وه دستطاع أن د قر  دليره  و را مر  
طلررمج إظ رراحب ذايفرره وهرر  مرر  الررروا أشررر قررام الشرريا  يررت بررذلأ م ررأ إذا وقفررت 
دلي رررا يفقلقررر  اللسررران حرررأ يفسرررم  د رررر ال قررر  دلرررى احلررررف م  رررا  رررربب يفتبعررره وقرررام 

إما من   هتا     أشر احلروف ألرذا مرن القلقلرة الشيا أب  دمرو  يت بذلأ 
اليت ه      امشياا اليابسة وإما من   هتا ه د ا  دتبني به     ا ما   خير  
إىل شبه التحردأ دشبه أمرها من ق هلم قلقله إذا حركه وإررا حصر  هلرا ذلرأ هيففراق  

مت ر  أن جيرري  ر هتا ك  ا شردرب م  حبب فاع ر مي   ال فع أن جيري مع ا والشرب 
فلما ايتم  هلا هرذان ال  رفان وهر  امت راع يررج الر فع مع را وامت راع يررج  ر هتا 
احتايرت إىل الت لرر  يف بيا ررا فلرذلأ حيصرر  مررن ال رررين للمرت لم د ررر ال طررو هبررا 
 رراك ة حررأ يف ررا  يررر  إىل شرربه حترك ررا لقصررر بيا ررا إذ لرر ه ذلررأ   دتبررني م رره إذا 

يفقرررحب بيا ررا مررا   دت لرر  إبظ رراحب أمرهررا دلررى ال يرره املررذك حب  امت رر  الرر فع والصرر  
وقررام ابررن مرررو الشررريازي وهرر  حررروف مشررربة يف خماحبي ررا إه أ ررا ه يف رررين فرررين 
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احلروف املطبقة عري أ ا قردبة م  ا فإن في را أ ر اك كاحلركرا  يفتقلقر  د رر لروي را 
ل ا  والرزاي والرذام أي يف طرب وهلذا  يت حروف القلقلة قام وزدم بع  م أن ا

والطاا م  ا لثب هتا وفريط ا يف م افع ا إه أ ا وإن كا ت مشربة يف خماحبي را فإ را 
عري م ري طة ك رين احلروف اخلمسة املذك حبب ول ن خيرر  مع را د رر ال قر  دلي را 
شررربه الررر فا قرررام وامتحررران حرررروف القلقلرررة أن يفقررر  دلي رررا فرررإذا وقفرررت لرررر  م  رررا 

 الل ا واللسان   دت كال ف  ل شرها يف

(1159) 

لَ  َها َفهَذا َمَع التـهْوِفيِق َكاٍف ُُمَصِِ  َوَأْعَرفـُُهنه اْلَقاُف ُكلُّ يـَُعدُّ

أي أدرررف القلقلررة القرراف أي هرر  املشرر  حبب بررذلأ املت رر  في ررا هررذا ال  رر  
فادرف هذا امل ف  هر  مرن التف ري  يف عب املفعر م وهر  ممرا شرذ يف كلم رم مثر  

ر ب قام ك  دعرها أي ه  مم  دلى درها من حرروف القلقلرة ه  أحر م ه وأش 
قام الشيا أب  احلسن قال ا أ   القلقلرة للقراف من مرا حيرع بره مرن شررب الصر   
املتصرررعر مرررن الصررررحب مررر  ال ررررين واحلقرررر فيررره أكثرررر مرررن عرررريه قرررام ودرررر املررررب  م  رررا 

ذه القلقلررة ال رراف إه أ رره يعل ررا  ون القرراف من حصررر القرراف أشررر قررام املرررب  وهرر
بع  ا أشر من بعه فإذا و لت ذهبرت يفلرأ ال رربب م رأ ألريرت لسرا أ د  را 

ف رذا رلرر ال رلا يف  رفا  احلرروف ، إىل     رلر فحام بي ره وبرني اه رتقراحب 
الرريت يفعررر  ال رراظم لررذكرها وهرر  م قسررمة إىل مررا دشررعر بقرر ب وإىل مررا دشررعر ب ررع  

 والقلقلرة والت ردرر والتفشر  واه رتطالة واع ر والشرب واه تعلا واإلطباق والصفري
واهحنررراف دلمررا  القرر ب وأمررا اهلمررع والرلرراوب والتسررف  واه فترراح واملررر واهدررتلم 
واهل ج فعلما  ال ع  فل يفريف  يف يفطلمج   در القرااب من مرايفمج احلروف دلى 
حسررررمج مت   ررررا مررررن القرررر ب وال ررررع  وليسررررت  ررررفا  القرررر ب وه  ررررفا  ال ررررع  

   قسم م  ا خمتل  املرايفرمج وقرر ايففرو لره اللفر   مير  احلرروف يف هرذه متساودة ف
الصررفا  الررريت ذكرهرررا  ررر ج الرررزاي املع مرررة وفي ررا مرررن الصرررفا  مرررا ذكرررره يف البيرررت 
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اموم وهرر  وي ررر وحبلرر  وا فترراح  ررفاهتا ومسررتف  ودرررف ذلررأ وعررريه مررن فررر مررا 
ريفره إذا وفرو ا مرن ذكره وا أدلم وق له ف رذا مر  الت فيرو كراف أي ف رذا الرذي ذك

درفه د فيه يف هذا العلرم وحمصرل مفعر م كراف أي د فر  الطالرمج املشرتري  افصر  
وجي ز أن د  ن حاه من ال مري يف كاف أي يف حام ك  ه حمصل لريرر  الطالرمج 

 حمت اي دليه

(1160) 

 لَ َوَقْد َوفَق للاُ الَكِرمُي ِبَنِِِه إِلْكَماَِلَا َحْسَناَء َمْيُمونََة اْلِْ 

املن ام عاا وحسر اا ميم  رة حراهن ومعر  ميم  رة اعرل مباحبكرة الرربوز أي كمرا 
ظ ر  لل اأ كا ت مباحبكرة الطلعرة وقرر  ررق حبفر  ا د ره فرإن بركت را دمرت كر  

 من حفه ا وأيفق  ا ول    د ن إه كثرب الف ا ر احلا لة من  ظم ا

(1161) 

َياَُتَا أَْلٌف َتزِيُد َثلَثَ   ًة َوَمْع مائٍَة َسْبِعَْي زُْهراً وَُكمهلَ َوأَبـْ

فادررر  يفزدرررر فرررمري حبايررر  إىل امبيرررا  ه إىل املررر  فرررإن املررر  يفرررذكر وثلثرررة 
 صمج دلى التمييز و بعني دط  دليه والتقردر ويفزدرر أد را  ربعني مر  ما رة فصراحب 

اي  إىل اجملم ع ألفا وما ة وثلثة و بعني وزهرا وكمل حاهن من ال مري يف يفزدر الر 
امبيررا  أي هرر  زاهرررب كاملررة دعرر  م رري ة كاملررة امو رراف وجيرر ز أن د رر    ررفتني 
للتمييررز أي يفزدررر أبياهتررا دلررى املرر  أبيرراك زاهرررب وكاملررة وال يرره اموم أوىل م رره أدررم 

 و فا م ه دفير و   اعمي  ملف ال يه الثاين

(1162) 

َها اْلَمَعاِن ِعَنايَ   ًة َكَما َعرَِيْت َعْن ُكلِِ َعْورَاَء ِمْفَصلَ َوَقْد ُكِسَيْت ِمنـْ

أثررر  يف هرررذا البيرررت دلرررى معا ي رررا وألفاظ رررا ف صرررمج د ادرررة دلرررى أ ررره مفعررر    
كسرريت أي أ رره ادترر  هبررا ف رراا  شررردفة املعرراين حسرر ة املبرراين وقابرر  بررني ال سرر ب 
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ي ه والعرج فقام كسيت معا ي ا د ادة ودردت يف التعبري د  ا دن كر  الرة در حبا أ
يف تا دن املع  املقص   ف    قصة معي ة و صمج مفصل دلى التمييرز أي درن كر  
الررة دابررت مفصررل واملفصرر  الع رر  أي دررن كرر  مررا قررب  مفصررله وجيرر ز أن د رر ن 
فاد  دردت فمريا دا را دلى القصيرب ومفصل متييرز م ره أي كمرا دردرت مفا رل ا 

القصررريرب يعل رررا درو رررا حسررر اا درررن العيررر ب ودررر  برررذلأ القافيرررة أو ايررر  أيرررزاا 
ميم  ة اعلر ب م زهرة املفا ر  درن العير ب دلرى ط هلرا و رع بة مسرل  ا قرام الشريا 
حبإررره ا وعرررريه دررر هم أحبيررر زب دعررر  دلرررى قررر اف شرررأ في رررطره الررر هم إىل أن يفة يف 

 ق افي ا ومقاطع ا وأيزا  ا  ا مت ه ام اع

(1163) 

 ْلِق َسْهَلًة ُمنَـزهَهًة َعْن َمْنِطِق اَْلُْجِر ِمْقَوالَ َوَتَهْت ِبَْمِد للِا يف اخلَْ 

 ررر  لة للق رررا ا قيا هرررا ملرررن طلب رررا أي إن كررر  أحرررر د قررر  م  رررا القررررااا  إذا 
درف حبم زها من عري  ع بة وه كلفة و صمج   لة وم زهة دلى احلرام ومقر ه متييرز 

  اد اوه  اللسان واهل ر الفحن أي ليع في ا كلمة قبيحة دستح  من 

(1164) 

 َولِكنـهَها تـَْبِغي ِمَن النهاِس ُكْفَؤَها َأَخائَِقٍة يـَْعُفو َويـُْغِضي ََتَمُّلَ 

ال فررؤ املماثرر  وألا فررة  ررفة لل فررؤ أو برررم م رره واإلع رراا السرر  و صررمج ، 
 مل دلى أ ه مفع م من أيله يع  كفؤها من كان هبذه الصرفة م ره لثقتره دعر ف 

ولر   -ودق   دن اهز حباا ملرا ه برر للبشرر م ره قرام ا يفعراىلعحسن ما في ا ودق  
ب إذا كرررران هررررذا ال فررررؤ أهررررل -كرررران مررررن د ررررر عررررري ا ل يررررروا فيرررره التلفررررا كثررررريا

ه تقا ها ف   دا  وحي  ذ درج في را مرن الف ا رر والريرا رمج مرا دري ر  معره درن شر ا 
الفا ررب كمرا أشرر  إليرره يف درراه وه دع بره م  را إه أن درذكره دلرى  ربي  الت بيره دلرى 

م افرر  م  ررا فررإن هررذه طردقررة العلمرراا  صررحا ملررن دقرر  دليرره ممررن ه دبلررغ  حبيترره يف 
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العلررم ذلررأ واملعاملررة مررر  ا  رربحا ه وامدمررام عل يررا   ررر   ا يفعرراىل ملررن دقررر  
دلى كلم ا أن دعامل ا يفلأ املعاملرة ل رن الزمران قرر فسرر وكثرر مرن أهلره ال  رر فمرا 

 ن أحر واملستعان دلي م حبب ا ال احر الصمردرف ن د

(1165) 

 َولَْيَس ََلَا ِإاله ُذنُوُب َولِيَِِها فـََيا طَيَِِب األَنـَْفاِس َأْحِسْن أتََوُّالَ 

ولي ا أي  ظم ا أي أ ا ملا يف املرت  رفا  حسر  ا دعررو مفا رل ا درن كر  
ا دصرل  لليفصرام هبرا د حباا وك  ا   لة اخللو وادت   عا ي ا ابتريرت د رر ذلرأ كفرؤ 

فمرررا في رررا مرررا مي ررر  ال فرررؤ م  رررا إه ذ ررر ب ولي رررا املتررر   أمرهرررا وكررر  هرررذه ا رررتعاحبا  
حس ة مل م بع  ا لبعه دع  أن  ر ال اأ د  ا أمر فما ه  إه ما دعلمره ولي را 
يف  فسه وإرا قام ذلأ حبإه ا يف افعا ا واملؤمن د  م  فسه برني درري ا يفعراىل 

قصريه يف طادته ول  بلغ م  ا ما بلغ وإه ف لي ا حبإه ا كان أحر أوليراا ودع ف بت
ا يفعرراىل وقررر لقيررت اادررة مررن أ ررحابه مشررادا أ مررة أكررابر يف أديرران هررذه اممررة 
 صررر والشرراا وكل ررم دعتقررر فيرره ذلررأ وأكثررر م رره مرر  إيررلم لرره ويفعهرريم ويفرر قري حررأ 

بصررحبة شرريا مصررر  ف ررلا فررازوا)لقيررت اادررة ، إلرر  ذلررأ مرر  م دلررى أن قلررت 
وكأ ررره حبإررره ا أشررراحب ، كتعهررريم الصرررحابة لل رررت(   )وكل رررم دعهمررره كثرررريا، الشررراطت( 

بق له فيا طيمج ام فاأ أحسن أتوه إىل ذلأ أي اإ  كلمر  دلرى أحسرن حماملره 
وه  ما إل اه دليه من الت اف  وه  كما قام أب  ب ر الصردو حبف  ا د ه وليت 

ت مرريكم وكقر م دمرر ابرن دبرر العزدرز حبفر  ا د ره يف لطبتره بعرر مررا دلري م ولسر
ودرر  وذكررر أمررا أين أقرر م ل ررم وه أدلررم د ررر أحررر مررن الررذ  ب أكثررر ممررا د ررري أو  
كما قرام وكران ال راظم دقر م الريرر  هبرا أن د فر  ا هبرا دبرا ه ود فر  علتعرمج دلي را 

لمه فل د تف  به أحر ب إ ه حبإه قا ل ا فإذا كان مذ با دا يا لش  أن خيمر ا د
ا قررام فيمررا ألررربين د رره شرريخ ا أبرر  احلسررن وعررريه ه دقرررأ أحررر قصرريرة هررذه إه 
ود فعرره ا يفعرراىل هبررا مين  همت ررا ا وأتوه مفعرر م أحسررن أو متييررز كمررا يفقرر م طررمج 
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 فسررا وقررر دي ررا لتطيررمج  فسررأ ولتقررر دي ررأ وليحسررن أتودلررأ لل ررلا وذلررأ لملرره 
 أحسن حماملهدلى 

(1166) 

 َوُقْل رَِحَم الرهمحنُّ َحيًّا َوَميًِِتا َفىًت َكاَن ِلإِلْنَصاِف َواَْلِْلِم َمْعِقلَ 

فرررأ مفعررر م حبحرررم وحيرررا وميترررا حررراهن م ررره متقررررمان دليررره وهرررذا اللفررر  ويريفررره 
لإلماا أيب دبر ا أإر بن ح ب  ملا أحب   إليه ر ا بن أيب إايأ دعهه ودق ي  فسه 

الصرررررب يف أايا اف ررررة إذ كرررران حمب  ررررا فقررررام أإررررر حيررررا وميتررررا دعرررر  ر ا ذكررررره  دلررررى
اخلطيررمج أبررر  ب ررر يف كحبخيررره يف يفرارررة ر ا ب و رر  املفررريت بق لرره لإل صررراف واحللرررم 
معقرررل أي حصررر ا أو م فرررعا لعقررر  اإل صررراف واحللرررم وقرررر إررر  الشررريا وعرررريه هرررذا 

أ فا رتبعر  ذلرأ مرن ي رة البيت دلرى أن ال راظم در  علفرأ  فسره ومررح ا برذل
أ ره عررري مل ررم لت افررعه بق لره ولرريع إه ذ رر ب ولي ررا وه هر  م ا ررمج لطلررمج الرر حم 
دليه فإن الل و أن دقام الل م احبحم دبرر  الفقرري إليرأ وهر  ذلرأ فيمرا إذا أحبدرر بره 
شخص معني وه  زك  ذلأ الشخص أمرا إذا كران الررداا لعمر ا مرن ايفصر  بتلرأ 

  الل ررم احبحررم أهرر  احللررم وال رررا والعلررم فا ررت بطت لرره وي ررني الصررفة فإ رره  ررا غ حنرر
رلردن أحريتا أ ه أمر عل حم دلى من كا رت هرذه  رفته م ره  ررب إىل اإل صراف 
ب ح  ذلأ من قب  حني قام ألا قة دعف  ودري    مرل وبق لره )فياطيرمج ام فراأ 

قررام دسررى ا ف أ رره قررام وقرر  حبحررم ا مررن كرران هبررذه الصررفة ب ، (  أحسررن أتوه
درين  عيه أي  عى ولي ا املذك حب يف ق له وليع هلا إه ذ  ب ولي ا في  ن اهبتراا 
يفرررر  م ررره أو د ررر ن  الرررل يف املقررر م أي قررر  هرررذا وهرررذا أي ا ع ملرررن ايفصررر  بتلرررأ 
الصررفة وا ع ل ررراظم القصررريرب وولي ررا ال يررره الثررراين أن د ررر ن املررأم حب بررره يف ق لررره وقررر  

 درررين  ررعيه أي قرر  ذلررأ ويفريرره مررن ا يفعرراىل ود رر ن البيررت اآللررر وهرر  دسررى ا
ق له حبحم الرإن حيا وميترا  دراا مرن املصر   ملرن ايفصر  هبرذه الصرفا  وهر  كرلا 

 مع   بني فع  اممر واملأم حب به وكليتا ويه حسن
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(1167) 

 لَ َعَسى للاُ يُْدِن َسْعَيُه ِبَِوارِِه َوِإْن َكاَن زَْيفاً َغرْيَ َخاٍف ُمَزله 

درين أي دقرب  عيه أي ما  عى له من دم  الررب  ر ازه أي عن جيعلره يرا زا 
فررل دررر ه برر  دتقبلرره دلررى مررا فيرره مررن اخللرر  فأومررأ إىل ذلررأ بق لرره وإن كرران زدفررا أي 
حب د ررا دقرررام للررررحبهم الرررر يا زدررر  وزادررر  وأحبا  بق لررره عرررري لررراف أي زدفررره ظررراهر ه 

ة ومرزلل مثر  زدفرا دقرام زلرت الررحباهم أي خيفى دلى من لره بصرريب عمدمرام الصراحل
 فقت يف الر زن فمزلر   عر  م قر ص هرذا كلره إن كران ا رم كران فرمريا دا ررا دلرى 
السررع  وإن دررا  دلررى ال رراظم  رراحمج السررع  فرراملع  أ ررا م سرر ب إىل الزلرر  والزلررة 
اخلطي ررررة وكرررر  مررررا ذكررررر ه دلررررى أن يف رررر ن اهلرررراا يف  رررر ازه للسررررع  وجيرررر ز أن يف رررر ن 

د  أي درين  رعيه عن جير ز وليره الصرراض دقرام يرز  امل فر  أير زه ير ازا إذا للسا
 ل ته فاملصرحب يف   ازه م افا إىل فادلره وجير ز أن د ر ن م رافا إىل مفع لره دلرى 
أن د رر ن مرررن اعرر از  عررر  السررق  أي لسرررقيه مررن احلررر   درر ا العطرررن امكررررب أي 

 يعل ا ا كذلأ رمنيد  ن ذلأ من دلمة إ  ا  عيه ويفقردبه وقب له 

(1168) 

 فَيا َخرْيَ َغفهاٍر َواَي َخرْيَ رَاِحٍم َوايَ َخرْيَ َمْأُموٍل َجداً َوتـََفضُّلَ 

اعررر علقصررر العطيررة وعملررر الري ررا وال فرر  في رر ز أن د رر ن قصررر املمرررو  وهرر  
 يفف ل م ص عن دلى التمييز

(1169) 

َفْع ِِباَ َوبَِقْصدِ   هاَ َحَنانـَْيَك اَي للاُ اَي رَاِفَع اْلُعلَ َأِقْل َعثْـَرِت َوانـْ

العررربب الزلررة واإلقالررة في ررا اخلررلص مررن يفبع ررا وأ فرر  هبررا أي هبررذه القصرريرب مررن 
طلرررمج ال فررر  هبرررا وبقصررررها دعررر  مرررن قصرررر اه تفررراع هبرررا وإن   دقررر  دلي رررا فا فعررره 

ر حقرو بقصره ودرل  ال راظم يف هرذا الررداا م ره قصرر  هم را و فر  ال راأ هبرا وقر
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ا حبيااه وا ت اب  دااه ب قام ح ا يأ فطلمج التح ن من ا يفعراىل وهرذا أحرر 
املصررا حب الرريت يرراا  بلفرر  التث يررة امل ررافة إىل املخاطررمج حنرر  لبيررأ و ررعردأ واملرررا  
هبا املراومة وال ثرب أي حت ن دلي ا حت  ا بعر حت ن وقط  يتزب ا م ا يف ال راا يرا ز 

ة به دلى مر حرف ال راا مبالرية يف الطلمج والرعبرة ب كررحب ال رراا يففخيما له وا تعا 
بق لررره اي حبافررر  العرررل أي اي حبافررر  السرررم ا  العلرررى كمرررا قرررام يفعررراىل يف رررزدل ممرررن للرررو 

 امحب  والسم ا  العلى

(1170) 

 َوآِخُر َدْعَوااَن بِتَـْوِفيِق رَبَِِنا َأِن اَْلَْمُد َّلِلِ الهِذي َوْحَدُه َعلَ 

عحلمرر كمرا قرام ا يفعراىل إلبراحبا درن أهر  اع رة يعل را ا ب رمره  لتم  درااه
فالبراا يف بت فيرو حبب را جير ز أن دتعلرو -ورلر  د اهم أن احلمرر ا حبب العراملني-م  م

برررد ا  م رره مصرررحب كمررا يفقرر م  درر   علرإررة واملريفرررب وجيرر ز أن يف رر ن عا السرربمج 
يف فيو حبب ا هيفباع هذه الس ة اليت مهر  أي إرا كان رلر  د ا  أن احلمر ا بسبمج 

 اع ة

(1171) 

لَ   َوبـَْعُد َصَلُة للِا ُثُه َسَلُمُه َعَلى َسيِِِد اخْلَْلِق الرَضا ُمتَـَنخِِ

 رلى ا دليره أي وبعر حتمير ا يفعاىل وذكره ف صل  و سرلم دلرى حب ر م ا 
خللرررو أي حررراهن دليررره فق لررره  رررلب ا ب  رررلمه مبتررررأ ولرررربه دلرررى  رررير ا و رررلم

 والرفى  عت أي املريف   ومت خل  صمج دلى احلام أي خمتاحبا ب بي ه فقام

(1172) 

 ُُمَمهٌد اْلُمْخَتاُر ِلْلَمْجِد َكْعَبًة َصَلًة تـَُباِري الِرِيَح ِمْسكاً َوَمْنَدالَ 

حممرررر دطررر  بيررران وكعبرررة  ين مفعررر   املختررراحب م ررره ا رررم مفعررر م واقررر   رررلة 
للا والتقردر الذي الترري كعبرة والرلا يف للم رر جير ز أن يف ر ن للتعلير  ل ل  أو ا
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أي التري كعبة يفؤا ويفقصر من أي  اجملر احلا   له يف الراحبدن وجي ز أن يف  ن من 
يفتمررة ق لرره كعبرررة أي كعبررة للم ررر أي ه مرررر أشرررف مررن حممرررر كمررا أن كعبررة م رررة 

جملررر طررا   كمررا دطرراف عل عبررة شرررف ا ا يفعرراىل أشرررف مررا في ررا أو دلررى معرر  أن ا
وق م ال اأ ه  كعبة ال را إرا درا  بره أن حير  إليره ودقصرر مرن أير  كرمره كال عبرة 

و ررلب  صررمج دلررى   ررلى ا دليرره و ررلموهررذه املعرراين كل ررا م يرر  ب يف املصررطفى 
املصرحب أي أ ل   لب هذه  فت ا أو د  ن م ص ع دلى املرح من مرا يفقررا مرن 

دريرر  دررن هررذا التقررردر ومعرر  يفبرراحبي الرررد  يفعاحبفرر ا و ررري يرد ررا يف  ق لرره  ررلب ا
العمر ا وال ثررب ومسر ا وم رره حراهن أي ذا  مسرأ وم ررم وهر  العر   أو  ررلب 
طيبة في   ن  فة هلا والطيمج د ر  بره درن الث راا احلسرن وجير ز أن د ر   متييرز برن  

ا ويفعرررم دمررر ا هب هبرررا كمرررام دقرررام فرررلن يفيررراحب الررررد   رررخاا أي جيرررري  رررخاوب يرد ررر
فرراملع  يفباحبد ررا مسرر  ا أو م رررهلا والرررد  أد ررا حتمرر  الرا حررة الطيبررة ممررا متررر برره مررن 
 ال با  الطيمج الرد  فقر ايف حت مباحباب الصلب للرد  يف حالة الطيمج من اع تني

(1173) 

 لَ َوتـُْبِدي َعَلى َأْصَحابِِه نـََفَحاَِتَا بَِغرْيِ تـََناٍه َزْرنـًَبا َوقـََرنـْفُ 

وحبف  د  م   لى ا دليه و لمأي ويفش ر هذه الصلب دلى أ حاب ال ت 
 فحاهتا بريري يف اه أي ه  ادة هلا وه يف اه  إل ابت ا إايهم أي  ا مرة  ررمردة وزحب برا 
وقر فل حاهن أي مشب ة ذلأ وهرذا ممرا دقر ي أن مسر ا وم رره يف البيرت السرابو 

فررررب مرررن ال برررا  طيرررمج الرا حرررة كرا حرررة  أد رررا حررراهن فالقر فررر  معرررروف والزحب رررمج
اميفر  وحبقه ك حبق الطرفاا وقي  ك حبق اخللف ويف حردث أا زحبدة زوي  املع مع 

كأرررا زحب دليرره   )عيب أ ررت وقرر م امشرريمج، وقررام الشررادر ، أحب ررمج والرررد  حبدرر  زحب ررمج 
أو زجنبيرر  وهرر  د ررري أطيررمج والزحب ررمج والقر فرر   ون املسررأ وامل رررم مررن ، الزحب ررمج( 
 رلى فحسن يفشبيه الصلب دلى الصحابة بذلأ م م يف الصرلب يفبر  لل رت  الطيمج

فل ذا أ ابت م  فحاهترا وبركاهترا حبفر  ا در  م وأحبفراهم رمرني رمرني  ا دليه و لم
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