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 :سمخز ال

جاااال ال فااااد ةااااه م دمااااة ولمييااااد وهبلهااااة ةرااااؾل و المااااة وةياااا س لممرااااادر 
 والم اجع وةي س لممفتؾيات وذلػ عمى النفؾ التاله :

 ظة السي  ؼيو .: شممت أىمية المؾضؾع ودواةعو و السقجمة 

 : ع ف بالندال ومضمؾنو ، وبالديؾان ومؾضؾعو . التسهيج

: أحكااام الناادال شاامف لع ياا  الناادال لغااة وااااظبلحا ، وأحكااام  الفرللا ال ل
أحااا ف النااادال و باااا ووساااظا وبعااادا ، واجتماعياااا ماااع أحااا ف التنبياااو لؾكيااادا ، 

ألاااف  وحاا ف حاا ف الناادال لمااؾن المنااادد مؿاا بل ،وناادال مااا ؼيااو أل م ااال 
ال اااأل ألنيمااا ح ةااا لع ياا  ،وحاا ف المنااادد ألن ال  ينااة وايمااة ،والعامااف ةااه 

 الندال ةعف ال يجؾز إعياره لئبل يمت س الندال باإل  ار .

: أوسااام المنااادد وىااه أربعااة أوسااام . األول : المنااادد المبنااه  الفرللا النللا ي
كااالغ ف  وساابب انايااو أنااو واوااع مؾوااع الضاامي  وأن الماابلم ؼيااو لااؼ يظااف ةيااؾ

الم ظااؾع عااؽ اإلضاااةة وىااؾ سااتة أشاايال : االمااا د العمااؼ ، النماا   الم رااؾد  ، 
أي المؾاااؾلة ، المنااادد الماا  ؼ ، المناادوأل ، المسااتغا  . النااانه : المنااادد 
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المعا أل الا ي طاال ؼياو المابلم باإلضااةة وباالتنؾيؽ وىاؾ هبلهاة أشايال : النماا   
بالمضاااف . النالااد : المنااادد غياا  الم رااؾد  ، المنااادد المضاااف ، ال اابيو 

المفتمف لئلع األ والبنالعمى التاسي يؽ الساب يؽ  وىؾ نؾعان : ما يجؾز ؼياو 
البنااال واإلعاا األ ، المسااتفا لمبنااال إذا اضااظ  ال اااع  إلااى لنؾينااو . ال ابااع : 
المنادد المضاف ليال المتممؼ ويكن  دورانو ول ؽياو ولغييا ه بالييااد  والفا ف 

نااادد المضاااف ليااال المااتممؼ م اشاا   ، المضاااف إلااى مضاااف وىاؾ نؾعااان :الم
 إلى يال المتممؼ .

: لابع المنادد وىؾ  مسة أشيال : ما يجب رةعاو م اعاا  لماا   الفرا النالث
المبنااه ، مااا يجااب نراا و م اعااا  لممفااف المعاا أل ، مااا يجااؾز البنااال واإلعاا األ 

نال  ، واا  النعات بالتاسي يؽ الم كؾريؽ ، ما يعظى حكؼ المنادد إع ابا وب
 الم ةؾع ؼيو وجيان ال ةع والنرب . 

 : شممت أىؼ نتايج ال فد  الخاتسة

 فهخس السرادر  السخاجع . فهخس السحتػيات .

 دياؾان ؾايس ااؽ المماؾ  -دراساة لظبيؿياة  -أسا ار النادال الكمسات السفتاحية: 
 .المنادد -أحكام الندال -
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Abstract: 

The present research consists of an introduction, a 

preface, three chapters, a conclusion, a list of references 

and a list of contents as follows: 

Introduction: It introduces the significance of the topic, 

its rationale and its procedures. 

Preface: In presents definitions of the vocative and 

introduces the diwan and its topic. 

Chapter One: It deals with the rules of the vocative and 

presents a definition of the vocative as a term. It discusses 

the rules of the vocative particles and their co-occurrence 

with al-Tanbih particles for emphasis; the omission of the 

vocative particle; the vocative noun made definite by 

using "al" before it; the omission of the vocative noun 

because it iself-evident; and the agent in the vocative is a 

verb that may not be shown so that it the vocative may not 

be confused with the declarative. 

Chapter Two: It deals with the types of vocative nouns. 

There are four types of vocative nouns. The first type is 

the indeclinable vocative noun, and it is of six types: the 

singular definite vocative noun, the intentional indefinite 

vocative noun, the elided vocative noun, the lamentation 
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vocative noun, the asking for help vocative noun. The 

second type is the declinable vocative noun, and it is 

divided into three types: the non-intentional vocative 

noun, the annexed vocative noun, and the vocative noun 

that is similar to the annexed noun. The third type is the 

vocative noun that can be both declinable and indeclinable 

based on the two previous interpretations. The fourth type 

is the vocative noun that is prefixed to "ya". 

Chapter Three: This chapter presents another 

subdivision of the vocative noun into five types: the 

vocative noun in the nominative case, the vocative noun 

in the accusative case, the vocative noun that can be both 

declinable and indeclinable based on the two previous 

interpretations, the noun that is made vocative in terms of 

declension and indeclension, and the nominative and 

accusative adjective.   

Conclusion: It includes the most important findings of 

this research. 

References and Contents 

Keywords: Secrets of Al-Manadi - Applied Study - 

Diwan Qais bin Al-Malloh - Judgments of Al-Manadi - 

Al-Manadi. 
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ِحيعِ  ْحَسِغ الخه  ِبْدِع َّللاهِ الخه

 املكدم٘

الحسلللج  رب الملللالسيغ  الرللل ة  الدللل م عمللل  أ لللخ  السخسلللميغ  
سيج ا دمحم  عم  آله  صحبه أجسميغ ،  مغ تبمهع بإحدان إل  يلػم اللجيغ 

 ..  بمج : 

فللي ديللػان قلليذ بللغ  الشحػيللة دراسللة تصبيكيللة الشللجاءأسللخار  فللإن 
ن، فأملا اللجيػان ميسنلا  ملو عرلػر اجحتملاج زملغ السمػح شائخ لله جشاحلا

فزلل ع عللغ هخ جلله مللغ بلليغ  للػر المللا،   للار المذلل ،  (ٔ)الج لللة المػيللة 
فكان صادق الدمية سه ع مستشمعا مسا هػ أصلجق ملا ونلػن جسلاجع  عح بلة 
 حبنة لسلمػب المخبيلة،  أملا الشلجاء عمل   جله الخرلػص ملغ بليغ أبلػاب 

لا هلي مشلاال اجهترلاص  الفخلخ ،  الحاجلة المخبية فإ ه وسنا الح اجة  دائسع
إل  مغ كان كحلظ كنيخة فكان الشلجاء مسلا وننلخ د را له عمل  اللدلشة  يننلخ 
الترخ  ميه بالتخفيف  الحح   اجهترار، فالستمة الممسية كا ت مدد جلة 
مغ جهة الكيسة التي وسنمهلا اللجيػان  الكيسلة التلي وسنمهلا بلاب الشلجاء  ملا 

 . (ٕ)فخخ  اهتراص  اتداع وناد وذسا ممطع أبػاب المخبيةميه مغ 

ديػان قيذ بغ السملػح سلبمة  ث ثليغ  في  ج بمغت مػاضع الشجاء  
 مائة مػضع، كان لل )وا( الشريو الكبخ مشها حيلث بمغلت اثشليغ  عذلخيغ 
 مائة مػضع،  جاءت )أوا( في اثش  عذخ مػضمعا،    مت ) ا( الشجبة في 

سدة( في مػضع  احج ، تػزعلت هلحا الذلػاهج عمل  أحنلام مػضميغ ،  )اله

                                                 

 .  ٜٔينغ  : ن أ  النفؾ ص (ٔ) 
 . ٕٗٛينغ  : مايؾم الجممة الع بية عند سيبؾيو ص (ٕ) 
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ربملللة الشلللجاء الدلللبمة اللللػاردة فلللي الفرلللا ال ل،  عمللل  أ دلللام السشلللاد  ال 
الللػاردة فللي الفرللا النللا ي،  كللحا عملل  تللابع السشللاد  بأ ػاعلله الخسدللة فللي 

 الفرا النالث. 

لا  مػاضع )وا(  جلاء مشهلا أربملة عذلخ مػضلمعا لسملخد  السلحكػرة آ فع
 (وا)شبيه مع ليت  رب  حبحا،  ثسا ية  عذخ ن مػضمعا مسا ححفت مشه الت

عذلخة مػاضلع جلاءت لهلا ضسغ أحنلام الشلجاء،    إ سا وقعالشجاء  هحا  ذاك 
ا أ   كخة مقرػدة،  مػضمان في السشاد   في السبشي عم  الزع عمسعا مفخدع

 مػاضلع ملع السشلاد السشج ب ،  مػضمان في السشلاد  السدلتغاث،  عذلخة 
سلبمة جلاء للل )ولا( هلحا ضسغ السشاد  السبشي بأ ػاعه،    السخهع،  جسمتهغ

 أربملللػن مػضلللمعا فلللي السشلللاد   اجلللو الشرلللو،  أحلللج عذلللخ مػضلللمعا فلللي 
 السشاد  السمخب . أ ػاعالسشاد  السزا  لياء الستكمع ،  هسا ضسغ 

 مػاضللع )أوللا( جللاء مشهللا مػضللع  احللج فللي السشللاد  السبشللي عملل   
 مػضمعا في السشاد  السمخب  اجو الشرو. الزع،  أحج عذخ 

 مػضع )الهسدة( كان ضسغ السشاد  السمخب  اجو الشرو،  بلحلظ  
تكللػن  للج اكتسمللت جسمللة الدللبع  ث ثلليغ  مائللة مػضللع الللػاردة فللي الللجيػان 
ا  أضلفت إليله   هحا إ سا تسنا تمديدعا لمذاهج الشحػي فخبسا ذكخ الشحاة  اهجع

ت اإلضلافة أكبلخ ملغ ذللظ بننيلخ فلي مػاضلع عذخعا في مػضلع ،  ربسلا كا ل
 أهخ . 

ذكللخ  للػاهج السػضللع مللع تقللجوع ميدللخ لسحتللػاا  كللان الللجأب أن أ 
الشحللػي، ثللع ومقبهللا الجراسللة  التحميللا بمللج ذلللظ،  لللع أ للذ  للخح السفللخدات 
التي تحتاج إلل   لخح ،  تمسيل  الجراسلة ملغ مشاهلا الشحلػ ال لل  ،  ملغ 



 

28: 

 

زللو  ابللغ ووللير   للخح الكاميللة  كللحا مللا سلار عملل  سلليخها كالكتللاب  السقت
 كان مغ جهػد السحجثيغ )السماصخيغ( السخمريغ. 

  ج جاء البحث في مقجمة  تسهيج  ث ثة فرػل  هاتسة  فهخس لمسرادر 
  السخاجع  فهخس لمسحتػيات . 

فلللإن أكلللغ  لللج  فقلللت فسلللغ   الفزلللا  السشلللة،   ن كا لللت الهلللخ   
ع إل  ججوة الشحػ ملا هلػ منيلخ مسلا فحدبي أ شي اجتهجت  حا لت أن أجس

هػ  خيو إل  مػ ع التخمية هاصة أن هحا الجيػان لع تشمه دراسة  حػية مغ 
الملػدة بلالشحػ إلل  مياديشله ال لل   بُا فكان المسلا بله  اج لتغال ميله ملغ 

 .د ا يغ الذمخ المخبي في أزه  عرػر زمغ اجحتماج 

 احلمد هلل رة العبملنيواحلسنبت يذهنب السيئبت، وآخز دعوانب أن 
 ببرك على سيدنب حممد وعلى آله وصحبه وسلمووصل اهلل وسلم 
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 التنَٔد

  يذسا أمخيغ : 

 أ ـ  تعسٓف باليداٛ ّمضنْىُ : 

سيلدا علغ الفملا  الحلخ ،  هلػ تالشجاء : ع مة مغ ع مات اجسع  
للا مللغ  حللػ : زيللج  عسللخ   رجللا،  لمم ا متسنشع سمللة بللاب جللامع ل سللع مفللخدع

اجسسية )المسمة اجفتخاضية الرغخ ( ل له فلي البشلاء وقلجر تقلجيخ السبتلجأ، 
 في الشرو وقجر تقجيخ المسمة الفممية )المسمة اجفتخاضية الكبخ (  ما لها 

، (ٔ)مغ امتجاد في المسمة المخبية الحالية  الطخمية ،  سائخ ألػان السفمػلية
   الشلجاء، ييلخ أ هلع حلحفػا يؤيج ذلظ أن ممش  الفما ضاهخ في جسيع حلخ 

لن إضهار الفما يػهع اإلهبار،  الشجاء ليذ بإهبار با هػ إ ذلاء فتحا لػا 
 اجهتراص ومخي ممخ  الشجاء لن الماما ميه كالماما في الشجاء  ،إضهارا

 (ٕ)فمللا ج ومللػز إضهللارا ، مللع ا للتخاكهسا فللي ممشلل  اجهترللاص  الفخللخ
اج تبللاا للله أ  الكيللام بلله،  للال سلليبػيه :   َجللخْ فيتػجلله إليهللا الكلل م مسللا يُ 

 هللحا مللغ   (ٖ)«ه لْمللِخك  َ ْهِيللظ أ  َهَبللِخك  مخللتز مللغ بلليغ أمتللالسشللادَ »
 اجمتجاد في المسمة مسا ودس  المسمة اجفتخاضية الكبخ  .

ا أ   كخة مقرلػدة،    السشاد  السبشي ج ونػن إج السمخفة عمسعا مفخدع
للا السػصللػلة ... إللل  ، سلل للا مللغ اجبتللجاء أ  أ  أوع مػكه الشحللػي ونللػن  خيبع

                                                 

 .  ٕٗٛمايؾم الجممة الع بية عند سيبؾيو ص  :ينغ  (ٔ) 
 .  ٕٖٚ/ٔحاشية المتاأل (ٕ) 
 .  ٕٕٕ،  ٕٕٔ/ٕالمتاأل (ٖ) 
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لا فهلػ فلي محلا  رلو  السزسخ السخفػع أ  السشرػب ل له   ن كلان مخفػعع
 ومػز ميه مخاعاة الحاليغ الطاهخ السخفػع أ  السحا السشرػب .

 ذكللخ ا أن الممللع السفللخد إ سللا ُبشللي عملل  الزللع لن الكلل م لللع وصللا،  
الشكخة السقرلػدة إ سلا بشيلت عمل   فهػ كالطخ  السقصػع عغ اإلضافة،  كحا

الزع ل ها تقتخب مغ السمخفة،  ليدت فلي حاجلة إلل   صلد بملجها حيلث 
ذكخ ا أن )وا( فيها عػض عغ اللد  ال م إذ إن وا رجُا الصلا فيهلا : ولا 
أيها الخجا، فمسا ححفت )أل( تبمهلا فلي الحلح  أّي ل هلا يلؤت  بهلا تػصل ع 

لا ملغ )أل( للع تحلح ،  للػ حلحفت لشجاء ملا ميله أل،  لسلا كا لت  )ولا( عػضع
 لكنخ الحح   أهاه. 

 الحح  مغ وا زيُج ييخ مخا ل ه ممخ  بالممسية،  هي ثابتلة ميله  
 ججت )وا( أ  لع تػجج، فشدبة التمخيف إليه  هػ مشاد  كشدبتها  هػ ييخ 
مشاد  بخ   وا رجلُا، فلالتمخيف بلل)وا( إذ إ هلا  ابلت مشلاب )أل(،  الحلح  

ل ه  ضع لمتشكيخ، ففلي الحلح  إيهلام بقائله عمل  التشكيلخ،  ج وملػز  مخا  
المسللع بلليغ حللح  المللػض  السمللػض، فللالتمخيف بللل)وا( ،  ج ومللػز حللحفها 

  ل ها  دلت مشدلة )أل( في إفادة التمخيف .

  ذا  اديت اسع اإل لارة كلان التمخيلف بسلجلػل اإل لارة،  )ولا( فيهلا  
،   ذا أبقيت )وا( كا ت كالقخيشة السفيجة لمتمخيف  فذ السمش  السحكػر، فإذا

 ححفتها  أ ت تقرج تمخيفها كشت كالحاذ  حخ  التمخيف. 

   سللا جللاء وللا شمحللَة بللالفتا مللع اسللتحقا ه البشللاء عملل  الزللع لن  
أكنللخ مللا يشللاد  مللا ميلله الهللاء بللالتخهيع وللا شمللَا ، فمسللا اضللصخ إللل  إلحللاق 

لا عاالهاء فتحهلا  ملا التسلام ولا شمحلَة ممامملة الشقرلان ولا كأ له  لاداا مخهسع
 شمَا.
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 ج اعتلجاد لسلا بقلي عميلله اجسلع عمل  حالله بمللج التلخهيع  حلػ : وللا  
شمَا با المبخة بسا ودتحقه السشاد  السفخد المملع ملغ اسلتحقاق البشلاء عمل  
الزع،  أن  مت وا شمحَة  يا شمَا إ سلا وملػز ميله الػجهلان مخاعلاة الصلا 

 زع أ  مخاعاة السحا إذ السشاد  مفمػل به .مغ البشاء عم  ال

 لسا كان الشجاء مغ الهسية بسا ذكخ ا ملغ أ له وذلمخ باجهترلاص  
 الفخللخ، فيتختللو عملل  هللحا الحاجللة إليلله  كنللخة د را لله عملل  اللدللشة،  هللي 

إذ هع إل  تخفيف ما وننلخ د را له أميلا، الحح   اجهترار  التغييخ  مطشة
  ييخ ما يشبغي أن ونػن عميه قياسله، فملع ولُظ  ج  بالتالي وأتي الك م عم

أدِر قياسهسا لع ونغ  ج أدري،  استغشػا بتخك علغ َ َدَع ،  فلي المهلع حلحفػا 
ا،  في ز اد ة  ز ادي  التاء عػض مغ الياء  . (ٔ))وا(  ألحقػا السيع عػضع

   سللا فممللػا هللحا بالشللجاء لكنختلله فللي ك مهللعم  لن أ ل الكلل م أبللجا  
اء إج أن تجعه استغشاء بإقبال السخاشلو عميلظ، فهلػ أ ُل كلاِّ كل م للظ الشج

بله تمصلد السنمهلع عميللظ، فمسلا كنلخ  كلان ال ل فللي كلا مػضلع حلحفػا مشلله 
للا ل هللع مسللا وغيللخ ن الكنللخ فللي ك مهللع ...  يحللحفػن مشلله  ربسللا  تخفيفع

 . (ٕ)لحقػا ميه  حػ : وا أبِت  يا أم َة أ

بأ ػاعله الن ثلة  كلخة ييلخ مقرلػدة  مزلافعا  في السشلاد  السملخب  
ا بالسزللا  السشللاد  مشرللػب رجللع إللل  أصللمه ل لله شللال بللالتشػيغ    للبيهع
 باإلضافة   لبهها لسلا شلال الكل م رجلع إلل  أصلمه ملغ اإلعلخاب  السشلاد  
مفمػل به فكان السشاد  السمخب  اجو الشرو،  هػ في ذلظ كالطخ  الحي 

 اإلعخاب  تخك ما كان عميه مغ البشاء.أضيف شال  رجع إل  أصمه مغ 
                                                 

 . ٕٛٓ/ٕالمتاأل (ٔ) 
 .  ٕ٘،  ٕٗ/ٔالمتاأل (ٕ) 
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التشػيغ مغ الشجاء مغ آهخ اجسع أمخ  اضا ل ه ج ومتسع  حح   
عملل  اجسللع ع متللان،  ل لله  ا للع مػضللع الزللسيخ السبشللي،  ل لله ياولللة 

ييلخ أ له افة  بُا  بمُج، هحا هػ السمهػد   هاوة كالطخ  السقصػع عغ اإلض
ضافة   بهها رجع إلل  أصلمه ملغ الشرلو ، التشػيشة أ  اإلبإذا شال الك م 

 لدمللت التشػيشللة فللي  حللػ : وللا ضللاربعا رجلل ع ريللع أ لله ممخفللة، إذ السشللاد  
السمللخب بمسيللع أ ػاعلله اسللع عملل  حاللله  الللحي يشللاد  اجسللع ج الفمللا  ج 
الحخ  ..  ذللظ لسلا كلان ملغ الصلػل ،  فلي  حلػ : ولا رجل ع أ بلا، كلا ملغ 

شيت ،  هحا هػ ممش  الشكخة ييخ السقرلػدة، أجابظ مغ الخجال فهػ الحي ع
 أن التشػيغ الحي ميه ما ع مغ البشاء كالسزا ،  أعخبت هلحا الشكلخة ل هلا 
في بابها لع تخخجها مشه ل ها عم  مشهاج لضخبغ رج ع، فكا مغ كلان لله 
هحا اجسع بخه به  ُدسظ ، فإذا ضسست   مت : ولا رجلُا أ بلا فإ سلا تخيلج بله 

ا رجلل ع بميشلل ه د ن سللائخ أّمتلله،  لللػ  مللت: لضللخبغ الخجللَا لللع ونللغ إج  احللجع
مممػمعا بميشه إج أن هحا ج ونػن إج عم  ممهػد
(ٔ)  . 

 السشاد  السحتسا لإلعخاب  البشاء مغ  حػ : وا زيُج بغ سلميج إ سلا  
حللحفت اللللد مللغ ابللغ بلليغ عمسلليغ اهترللارعا لكنختهللا،  كللحلظ حللحفت المللخب 

الػا لع  بلا ابلغ إذا   لع عمل  هلحا الرلفة، فالمملة التلي التشػيغ ملغ اجسلع 
حللح  المللخب التشللػيغ لجمهللا هللي التللي حللح  الُكتهللاُب اللللد لجمهللا،    سللا 
ا تخال أن ونػن بيغ عمسليغ،  صلفة ل له وننلخ إذا كلان كلحلظ، أج تلخ  أن 

 . (ٕ)  ػع ابغ بيغ ييخ عمسيغ،    ػعه بيغ عمسيغ ييخ صفة  ميا

                                                 

 . ٕٙٓ/ٗالم تضب (ٔ) 
 .  ٕ٘/ٗالنفؾية األماله (ٕ) 
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شاد  بشقمه مغ الزسة  هي سسة الممع السفلخد إلل   كحلظ هفد الس 
الفتحللة  التللي هللي سللسة السزللا  ففللي الممللة هشللاك مللغ  للال بتبويللة ال ل 
لمنللا ي،  هشللاك مللغ  للال بإضللافتهسا إللل  ايهللخ، أ  بتخكيبهسللا أ  بإضللافة 

 ال ل إل  ايهخ .

 كحا في اجسع السنخر مغ  حلػ : ولا تليَع تليَع َعلِجّي أذهبلػا التشلػيغ  
مغ اجسلع ال لم ل هلع جمملػا ال ل  ايهلخ بسشدللة اسلع  احلج  حلػ شمحلَة 
في الشجاء ال ل وقابا الحاء ،  النلا ي وقابلا الهلاء ،  اسلتخفػا بلحلظ لكنلخة 

 .  (ٔ)استمسالهع إواا في الشجاء

 تللابع السشللاد  مشلله مللا ومللو رفملله مخاعللاة لمفلل ،  مشلله مللا ومللو  
ز ميله الػجهلان،  مشله ملا ومصلي حنلع  ربه مخاعلاة لمسحلا،  مشله ملا وملػ 

 السشاد ، كسا أن  صد الشمت السخفػع ميه  جهان .

لا ل له وصلخد الخفلع فلي كلا    صد السشاد  جاء عمل  الصلا مخفػعع
مشاد  مفخد ،  لع وأت  صد أملِذ مملخ رعا لن ضلخ  الدملان الصلا ميله 
الشرللو، فمللاء الػصللد مشرللػبعا عملل  الصللا،  كللحا  صللد السسشللػع مللغ 

لرخ  جاء عم  الصا ممخ رعا بالكدخةم لن السسشلػع ملغ الرلخ   ميلا، ا
أن تكػن مملخ رة، فملاء الػصلد ميله عمل   السسشػعة الصا في السساء 

 الصا  لع يشطخ إل  القميا مسا هػ مسشػع مغ الرخ  .

 في المصد بالسفخد عم  السفخد جاء بالبشاء عم  الزلع فلي التلابع  
  ن كان محح فعا، إذ إ ه ومػز ححفه  بقاء أثلخا،  للع ن حخ  الشجاء مخاد ل 

ونغ ذلظ في السمصلػ  عمل  اسلع )ج( م ل هلا ج تحلح ،    سلا  لجر حلخ  

                                                 

 .ٕٛٓ/ٕالمتاأل (ٔ) 
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الشجاء د ن )ج( لكنخة الشجاء في ك مهع، فالسمصػ  عم  اسلع )ج( للع ولأت 
للا» بالبشللاء عملل  الفللتا،    سللا جللاء مشرللػبعا منللا  بيشسللا جللاء « ج أَب  ابشع

  عم  السبشي في الشجاء مبشيعا منا : وا زيُج  عسُخ  لن )ولا( ملخادة السمصػ 
 فكأ ه  ال وا زيُج  يا عسُخ  .

 ب ـ  تعسٓف مبضنٌْ الدْٓاٌ ّمْضْعُ : 

أن كمسلة الحلو أكنلخ  (ٔ)ذكخ صاحو كتاب الحلو فلي التلخاث المخبلي 
ِحيَغ َآَمُشلػا َ الهل ﴿اللفاظ د را عا فلي القلخآن الكلخيع، ُ ِصلَد بله اللحيغ آمشلػا : 

 ِ   . (ٕ)﴾َأَ ج  ُحبًّا ّلِلِه

                                                 

 الدكتؾر / دمحم حسؽ عبد هللا . وجممة المبلم اتر ف غي  يسي  . (ٔ) 
 (.٘ٙٔاآلية ) مؽ سؾر  ال    (ٕ) 
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.. .  (ٔ)﴾ُوِحللب ُهْع َ ُيِحب ػَ لللهُ  ﴿ػن بللأن   تملللال  :  ُ ِصللَد السؤمشللل
 . (ٕ)﴾ ُ ْا ِإْن ُكْشُتْع ُتِحب ػَن َّللاهَ َفاتهِبُمػِ ي ُوْحِبْبُكُع َّللاهُ ﴿

أن جللاه    عللغ »  ذكللخ أن أعخابيللة سلل مت عللغ الحللو فقالللت :  
فقللج « هفللي عللغ أبرللار الللػر ، إن  جحتلله َأْ ر  ،   ن تخكتلله تللػار  ُيللخ ،   

ج للة   جاسلة هلحا الماشفلة، فهلي ج تملخ  الد لاس إبقلاء كلا  عبخت عغ
عم   د صاحبه عشجا،  عسا يتػلج مغ هحا الماشفة مغ الشػر  الشلار، فسلغ 

الشار ونػن  اإللهية،  مغالشػر ونػن صاحبها متهي عا لمتخ ي  تمقي السحبة 
 صاحو تمخبة ذاتية يشبغي اعتبارها  اإلفادة مشها.صاحبها 

 ذكللخ أن التللأليف ميلله تللػازن بلليغ المجوللة  التخميللة،  أ لله  ذللأ ميلله  
ا  فكخعا ، فهلػ يلشفذ علغ ذكخيلات    عاا إ خا عا  هياجع  با أن وويذه سمػكع

  جوسة  تمخبة ألست .

ك،  ج ملللع الذلللممان  ذكلللخ أن العخابلللي اللللحي ج يلللحكخ ملللع السملللػ  
البصال، ومذ   يذتهخ بالمذل ، فيختفلع هلحا السسملػك إلل  درجلة السملػك، 

  فيحكخ في ممالدهع،  تج ن أهبارا،  تخ   أ مارا.

* * * 
  

                                                 

 (ٗ٘اآلية ) مؽ سؾر  المايد (ٔ) 
 ( .ٖٔاآلية ) مؽ سؾر  آل عم ان(ٕ) 
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 األّل الفصل

 أحكاو اليداٛ

 ـ  تعسٓف اليداٛ لػ٘ ّاصطالًحا 1

 اليداٛ لػ٘ : 

حا سلا  هحا هػ الصلا ميله،  لل، كي وقبا عميظالشجاء دعػة ايهخ 
 فالسمشيان يتشا بان . ، استمسال الصا الحي هػ الجعاء إرادة الشجاء،

  ج جاء في ديػان قيذ بغ السمػح استمسال الشجاء بسمش  الجعاء،  
 استمسال الجعاء بسمش  الشلجاء،  باسلتقخاء اللجيػان،  جلجت أن اللجعاء  رد 

 بسمش  الشجاء في  ػله :

 (ٔ)ُمِصيعُ ِلمِز ِل  ع  ػ ّتبُ َ  الػا   اِئقاع َ َحّت  َدعا ي الشاُس َأحَسَ  م

   ػله : 

 (ٕ)َحّت  ِإذا ُ مُت َهحا َصاِدق  َ دعا  َأدعػ ِإل  َهمِخها َ مبي َفَيتَبُمشي  

   ػله : 

 (ٖ)ِبَسكهَة ُ مناع َكي ُتَسّح  ُذ ػُبها  َدعا الُسحِخمػَن َّللَاَ َودَتغِفخ َ ُه  

                                                 

 حما ةه غ او  . ماق ال جف :  ، والبيت مؽ الظؾيف.ٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
 . نيًعا : نيع إليو مال.، والبيت مؽ ال سيطٕٕديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٕ) 
. شااعد : جمااع أشااعد وىااؾ مااؽ ، والبياات مااؽ الظؾيااف٘ٔدياؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٖ)

 ل ك العناية اناسو. 
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   ػله :

 (ٔ)َ ػاِئُا ج َتمخي َلُهغه ُدمػعُ   َنيَغ َمغ كاَن ذا َهػ   َتجاَعيَغ َفِاسَتب

   ػله : 

  َ داٍع َدعللا ِإذ َ حللُغ ِبللالَخيِف ِمللغ ِمشلل
 

  َفَهللليهَأ َأ لللماَن الُفلللؤاِد َ ملللا َيلللجري 
 

 َدعللللا ِبِاسللللِع َليملللل  َييَخهللللا َفَكَأ هسللللا
 

  شلاِئخاع كلاَن فلي َصلجري  بُمبل ّ  أشارع 
 

 سللَخَغ َّللَاُ َعيَشللهُ َدعللا ِبِاسللِع َليملل  أَ 
 

  َِليم  ِبَأرِض الذاِم في َبَمٍج َ فخ َ(ٕ) 
 

  كحا  ججت أن الشجاء  رد بسمش  الجعاء في  ػله :

ُل ُسؤَلتي     (ٖ)ِلَشفِدَي َليم  ُثعه َأ َت َحديُبها   َ  اَديُت وا َرحَسُغ َأ ه

   ػله يخيج  فده : 

 (ٗ)َد َ ججاع َبيَغ َجشَبيِه ثاِ ياِذ ِلَيك   ُيشادي الهحي َفػَق الَدَسػاِت َعخُ ُه 

 

                                                 

. ناؾاي  جماع نايفاة وىاه الؾاحاد  ، والبيات ماؽ الظؾيافٛٚديؾان ؾيس اؽ المماؾ  ص (ٔ) 
 لفمام . مؽ ا

. ال ياا  : الناحيااة وىااؾ مكااان ، والبياات مااؽ الظؾيااف٘ٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٕ)
 بمنى مع وف.

سااتلته : مااا أسااألو. حساايبيا :   ، والبياات مااؽ الظؾيااف.ٗٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص(ٖ) 
 مفاسبيا ويعنه ناسو.

لع ا وال عاد . الؾْجد : ألؼ الفب وا، والبيت مؽ الظؾيفٕٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٗ)
. 
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   ػله :

 (ٔ)َأّواَم الَحبيَحِة َ الَشحخِ  َعّطعَ  َ     ِمَغ الصػِر َعبَجُا   دَبم  َ الهحي  ا

   ػله :

 (ٕ)ُيشادي َمغ ُوِحو  َف  ُوميوُ   ُفؤادي َبيَغ َأض عي َيخيُو  

 :  حلٔلالدزاض٘ ّالت

ة ال للل  اسللتمسال الللجعاء بسمشلل  الشللجاء جللاء فللي أبيللات السمسػعلل 
 أدعلػ  مبلي بسمشل  ، فجعا ي الشاس بسمش   ادا ي الشاس وا أحس  وا مائ 

أ ادوللله، ل للله فلللي حنلللع البميلللج ملللا إن ودلللتميو حتللل  يشلللدع إلللل  السخالفلللة 
 المريان،  دعا السحخمػن   بسمش   اد ا لن المبج بسمريته مطشه علجم 

لا غ  تمال ،  تجاعيغ بسمشل   لاد  بمزله اإلجابة ميحتاج إل   جاء ، بمزع
 دعللا باسللع ليملل  أي  للاد  برللػت مختفللع ،  داع دعللا بسمشلل   للاد  مشللادٍ 

 فكا ذلظ مغ المػدة إل  الصا إذ الشجاء بسمش  الجعاء .،   ال: وا ليم 

 جلاء فلي أبيللات السمسػعلة النا يلة اسللتمسال الشلجاء بسمشل  الللجعاء  
 كللحا عشللجما يشللادي الللحات ، ُن فللي مقللام الللجعاءفقػللله :   اديللت وللا رحسللا

( مػسل  فإ سلا دعلاا لمكيلام بسهسلة الخسلالة،  كحا عشلجما  لادي )، الممية

                                                 

. امى لرديا وإيجاأل والاؾاو لم ساؼ ، والبيت مؽ الظؾيفٙ٘ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص(ٔ) 
 رًدا عمى زعؼ ليمى أنو ال يفبيا .

.  غ ياب : لايس ةاه مكاناو وح اة ، والبيت مؽ الؾاة  ٙٙديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)
 واضظ اًبا . 
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ا حفإ له إ سلا يلجعػها فل  تميلو، فهل،  كحا عشجما يشادي فؤاد قيذ محبػبتله
 مغ استمسال الشجاء في مقام الجعاء .

لل  ايهلخ بإقبالله،  ك  السمشييغ الشجاء  اللجعاء إ سلا هلػ الحاجلة إ 
 التذا ر ممه،  الحلجيث إليله  اجسلتما ة بله، إلل  ييلخ ذللظ ،  اججتساع به

 مغ السما ي السخادة . 

ا،  دعلػت      في مختار الرحاح: دعاا صاح به،  استجعاا أوزع
لللا  احلللج ػَ عْ ،  اللللجه علللاءع دعلللػا دُ ألللله،  عميللله،  ة السلللخة الػاحلللجة،  اللللجعاء أوزع

 .  (ٔ)يةعِ الدْ 

للا جالدلله فللي الشللادي      للاداا مشللاداة   للجاء صللاح بلله،   للاداا أوزع
لا،  تشلاد ا أي تمالدلػا فلي الشلاد ،  الشهل عمل   ي  جِ  تشاد ا  اد  بمزهع بمزع

هع،  كللحا الشللج ة  الشللادي  السشتللج  فللإن تفللخق ثُ القللػم،  متحللجه  فميللا مممللُذ 
سنلة ل هلع  رلّي ب مشله سلسيت دار الشلج ة التلي بشاهلا ، يِّ جِ القػم فمليذ بَشل

 (ٕ) چ  ەئ ائ چ   ػلله تملال  :،  ن فيها أي ومتسملػن لمسذلا رةجُ شْ كا ػا يَ 
   سا هع أها الشلادي  الشلادي منا له  مممدله فدلساا بله كسلا ، أي عذيخته

 .(ٖ)أهمه  يخاد به تقػَض ، السممُذ  َض وقال تقػه 

ا مغ باب  تا اجتسمػا،  مشله  ج ًّ    في السرباح السشيخ :  جا القػمُ  
هع،  ج وقلال ميله ذللظ القلػم  متحلجثُ   هػ مممُذ ،  السشتج   الشج ّ ، لشاديا

إج  القػم ممتسمػن ميه، فإذا تفخ ػا زالت عشه هحا السلساء،  الشلج ة السلخة 

                                                 

 م تار الرفا  ) د ع ا ( .  (ٔ)
 ( . ٚٔا اآلية )سؾر  العم (ٕ)
 م تار الرفا  ) ن د ا (، المر ا  المني  ) ن د ا ( .  (ٖ)
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ه سسيت دار الشج ة بسنة،  الشجاء الجعاء،  كدخ الشلػن ميله شمغ الفما،  م
 جاء  مشاداة ملغ بلاب نخ مغ القرخ،   اديته كأكنخ مغ ضسها،  السج ميه أ

  ف ن أ ج  صػتعا كشاوة عغ  ػته  حدشه، هتَ ػْ عَ ذا دَ إ اتا 
(ٔ). 

 جلللاء فلللي لدلللان الملللخب أن الشلللجاء : هلللػ الرلللػت منلللا اللللجعاء  
  الخعاء،   ج  اداا،   اد  به،   اداا مشاداة   جاء : أي صاح به 

(ٕ)  . 

خاء، كالِمجاء،  هػ مرجر  اد   .(ٖ)       ارَ مرجر عادَ ،  الذِّ

الرللػت،  رجللا  للج   جُ  الشللج  ُبْملل،  أ للج  الخجللا إذا حدللغ صللػته 
 . (ٗ)ُبُمج محلبه الرػت أي بميجا،  اإل جاء بمج مج  الرػت،  َ َج  الرػتِ 

 فل ن ،  الشجاء، مسلج د : اللجعاء بلأرفع الرلػت،   لج  اديتله  لجاء 
ي للجثار  أ ذلج الصلسم، أ ج  صػتعا مغ ف ن أي أبمج محلبعا،  أرفلع صلػتعا

 :  خيّ بان الشسَ يْ بغ  َ ا

 ميَمتللللللي َلّسللللللا ِا للللللَتَكيشاهَ َتقللللللػُل 

 

  ِْم الِهملللللانِ َسلللللُيجِرُكشا َبشلللللػ الَقلللللخ 
 

 ِإنه َأ للللج فلللل َفُقمللللُت ِادعللللي َ َأدعُ 
 

  ِِلَرلللللػٍت َأن ُيشلللللاِدَي داِعيلللللان(٘) 
 

  

                                                 

 المر ا  المني  ) ن د ا ( . (ٔ)
 لسان الع أل الاؽ منغؾر ماد  ) ن د د ( .  (ٕ)
 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف الاؽ يعيش  (ٖ)
 والبيت مؽ الؾاة . لسان الع أل ماد  ) ن د د ( . (ٗ)

 د ( . لسان الع أل ماد  ) ن د(٘) 
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،  أ جوللة،  بللحلظ سللسيت دار   للادٍ ، يّ جِ  مشلله َ لل،  هللػ مذللت  مللغ  للجا يشللج 
 ل ها منان اججتساع  التذا ر  الحجيث بمج الجعػة إليه الشج ة بسنة

(ٔ) . 

 بشللاء عملل  مللا تقللجم ذكللخ الشحللاة أن الشللجاء هللػ الللجعاء بللأي لفلل  
  .  (ٕ)كان

  ذا كان الشجاء هػ الجعاء، فالسشاَد  هلػ السلجعػ لكلي وقبلا عميلظ  
 سػاء دعػته بأحخ  الشجاء أم دعػته بغيخها،  يدتسع إليظ

(ٖ) . 
 صطالًحا : اليداٛ ا

ه بهلا بهلتلي ُيشَ لهحا باب الحلخ   ا»سيبػيه  السبخد بقػلهسا :  عخفه 
 .  (ٗ)«السجعػ 

ه( بالبشاء لمسمهلػل  لفل  السبلخد )ُتشبله( بالبشلاء به  لف  سيبػيه ) ُيشَ  
 لمسممػم .

عملللل     ليمصللللدَ : بأ لللله الترللللػيت بالسشللللادَ ابللللغ ووللللير عخفلللله  
 .(٘)يالسشادِ 

 ه السصمػب إقباله بحخ   ائو مشاب أدعلػ  عخفه ابغ الحاجو : بأ 
 . (ٙ)فطعا أ  تقجيخعا ل

                                                 

 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف الاؽ يعيش  (ٔ)
، عاااد  ٖٙٔ/ٕ، حاشاااية ال اااي  ياااس ٔ٘ٓٔ/ٕلؾضاااي  الم اااااد والمساااالػ لممااا ادي  (ٕ)

 .ٖ/ٗالسالػ إلى لف يا أوض  المسالػ 
 .ٖ/ٗعد  السالػ إلى لف يا أوض  المسالػ  (ٖ)
 . ٖٖٕ/ٗ، الم تضب ٜٜٕ/ٕالمتاأل  (ٗ)
 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف  (٘)
 .  ٖٔٔ/ٔماؼية ةه النفؾ ش   ال (ٙ)
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 . (ٔ) عخفه السخادي : بأ ه دعاء بحخ   مخرػصة 

 . (ٕ)    ال ابغ هذام : الحخ  التي يشبه بها السشادَ  

 .(ٖ) عخفه الذي  هالج : بأ ه الجعاء بأحخ  مخرػصة  

 غسح التعسٓف : 

السصملػب إقبالله وذلسا  ػلله : خح ابلغ الحاجلو تمخيفله الدلاب  بق 
   (ٗ)السحدػس  ييخا كقػلهع : وا زيج  يا ِ،   بهه 

  خح رضي الجيغ التمخيف بقػله : السصمػب إقباله أي اللحي وقبلا 
  للال ابللغ الحاجللو السصمللػب إقباللله أهللخج السشللج ب ل لله ، عميللظ بػجهلله

 حلػ زيلج  بحخ   ائو مشاب ادعػ أهلخج ، الستفمع عميه ج السصمػب إقباله
  لال : إن ، في  ػللظ : أشملو إقبلال زيلج،   لج ترلمد السرلشد بهلحا الحلج

حللج بللأمخ ممشللػي أي  ذلللظ ل لله لللػ ، السشللاد  إل للناله جحللالدمخذللخي لللع و
كػ ه مصمػب اإلقبال دها ميه زيج في أشلو إقبلال زيلج،  لػحلج بلأمخ لفطلي 

الطاهخ أن   ، أي ما دها عميه وا  أهػاتها دها ميه السشج ب  ليذ بسشاد 
جللار   لللع وحللجا لطهللػرا ج إل للناله فللإن السشللاد  عشللجا كللا مللا دهملله وللا 
 أهػاتها،  السشج ب عشجا مشاد  عم   جه التفمع ... فإذا  ملت : ولا دمحماا 

فللي السخاثللي ج   تقللػل تمللال فأ للا مذللتاق إليللظ،  مشلله  للػلهع، فكأ للظ تشادولله
ػت ترلػر ا حيعلا فكخهلػا كأ هع مغ ضشهع بالسيت علغ السلتبمج أي ج تهمظ 

                                                 

 .  ٔ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٔ)
 .  ٗ/ٗأوض  المسالػ إلى ألؽية ااؽ مالػ  (ٕ)
 .  ٖ/ٗ، عد  السالػ ٖٙٔ/ٕالتر ي  عمى التؾضي   (ٖ)
 .   ٓٓٔ/ٖاألماله النفؾية  (ٗ)
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 مػته فقلالػا: ج تبملج أي ج بملجت  ج همكلت،  كلحا السشلج ب الستػجلع عميله
تمملو ملغ فطاعتلظ، حد اا أي : احزخ حتل  ي ثبػراا   ا  حػ  ا  ي ا   ا

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چملللجعػ  ػلللله تملللال  :   اللللجليا عمللل  إ للله

همللله ممشللل   كلللحا السدلللتغاث مشلللاد  د، ثبلللػرعا أملللخهع بقلللػل  ا (ٔ) چ ڤ
اجستغاثة،  كحا الستممو مشه مشاد  دهمله ممشل  التمملو فسمشل  ولا لمسلاء 

حا السخرلػص مشلاد   قلا إلل   كل،  يا لمج اهي احزخا حت  يتمملو مشكسلا
   .(ٕ)اجهتراص ممش  

، (ٖ) يؤهح مسا تقجم أن الشجاء تشبيله السشلاد   حسمله عمل  اجلتفلات 
 لله مملخد هتلا  هلال ملغ التخكيللو  أ  (ٗ) شملو إقبلال السلجعػ عمل  اللجاعي

 . (٘)الفممي  اجسسي

 

* * * 

                                                 

 ( . ٗٔسؾر  الا وان اآلية ) (ٔ)
 . ٖٔٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ (ٕ) 
 .  ٖٔٓه ن د ولؾجيو ص ةه النفؾ الع ب (ٖ)
 .  ٔٚٔلم يص الماتا  ةه عمؾم ال بلغة ص  (ٗ)
 لف يا حنا الاا ؾري .  ٜٕٛ/ٖحاشية أوض  المسالػ إلى ألؽية ااؽ مالػ  (٘)
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 ـ  أحسف اليداٛ ّأحكامَا 2

 رد مغ أحخ  الشجاء في ديػان قيذ بغ السملػح أربملة أحلخ  هلي  
  ا الشجبة،   ج بمغت جسملة هلحا السػاضلع فلي اللجيػان ،  أوا،  يا، : الهسدة

كبلخ مشهلا حيلث  ردت غ  مائة مػضع كان لل ) وا( الشرليو ال سبمة  ث ثي
،  جلاءت ) أولا( فلي اثشلي عذلخ مػضلمعا،  عذخيغ  مائلة مػضلع اثشيغفي 

  جاءت الهسدة في مػضع  احج .،    مت ) ا( الشجبة في مػضميغ

 :فنْضع اهلنصٗ 

  ػله :  

 (ٔ)َ ما باُلُه َوسذي الَػج  ُمَتشاِليا  َأصاِحَبَة الِسدنيِغ ماذا َأصاَبُه  

ا مدلنيشعا عخيا علا حاميعلا وحسلا  لخابعا صلبييغ رأولء  البيت حناوة لشجا 
لممػز تبيمه عم  البػاب،   ج كان قيذ فلي حلال تشكلخ حيملة ملغ ه لهلا 
يلخ  ليملل ،  هللحا تػضليا اسللتخجام الهسللدة التلي هللي لشللجاء القخيلو فللي هللحا 

 البيت. 

 اليدب٘ : ( ّا ) مْضعا ّ

  هػ  ػله :،  ج   ما في بيت  احج 

 (ٕ)َرحَسةع ِلَذباِبيا  ا َفُقمُت َأَجاْ    حَسةع ِلَذباِبِه   رَ  َ  اِئَمٍة  ا

                                                 

 ، والبيت مؽ الظؾيف . الؾجى : الفاى . ٚٛؽ الممؾ  ص ديؾان ؾيس ا (ٔ)
: نعاؼ إيجااأل ولراديا أجاف ، والبيت ماؽ الظؾياف .  ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ   ص  (ٕ)

. 
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 البيللت حناوللة  للجاء   جبللة صللػاحو ليملل  فللي  فللذ مػقللف التشكللخ  
ا ودللتح  أن يشللجب،  يشللادي كسللا يشللجب طالدللاب  هللحا إذ رأيللغ ع للا مفقللػدع يسع

قليذ هلي الستفملع   يشادي المطساء عشج فقجهع إذ الخحسلة ملغ  فلذ  ذات
لا  لج أ لخ  عمل  الهل ك  ملغ ػد، فمسا رأيشله مدلنيشعا عاريعلا حامعميه السفق يع

فسا كان مغ قيذ إج أن أ جو  صجق مقالتهغ بقػله أجْا ، سة لذبابه ارح
ا لسقلالتهغ ملغ أ له فقلج ع لا  هلي الخحسلة  التلي ط ارحسة لذلبابيا ترلجوقع يسع

 . أ خ  بدببها عم  اله ك

 ّمً مْاضع ) أٓا( : 

  ػله :

 (ٔ)َ  اُر اَلس  َتخمي ُفؤاِدَي ِبالَمسخِ  َز ُج الَبيِغ َوقَجُح في َصجري   اُ َأوا َلي

   ػله :

 (ٕ)َأوا َ يَا َ مبي َمغ ِبِه ِمنُا ما ِبيا َدعػ ي َأُمت َيّساع َ َهّساع َ ُكخَبةع 

 

 

 

   ػله :

                                                 

. زند البيؽ : نار الا اق، واليند :  ، والبيت مؽ الظؾيف٘ٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
 ما ي د  بو النار.

الغااؼ : مراااأل متعمااا بالفااال،  والبياات مااؽ الظؾيااف. ،ٕ٘ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٕ)
 واليؼ : مراأل متعما باالستؿ ال، الم بة : زليلة واضظ األ . 
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 (ٔ)ِو َفَأصَبَا َمحهػباع ِبِه ُكاه َمحهَ   َأوا َ يَا َمغ َأمد  ُوَخمهُذ َعقُمُه 

   ػله : 

 (ٕ)بَسْغ   ل  َمْغ ِج تسا َتِذيانِ    َ ْفَ  الحبيو صبيحةأوا ُمْهجواع 

السشلللاد  السبشلللي عمللل  الزلللع الستقجملللة   لللج منملللت مػاضلللع )أولللا(  
 سللليأتي تػضللليا ،  السشلللاد   اجلللو الشرلللو السزلللا   الذلللبيه بالسزلللا 

البميلج   كا مشها مشاد   خيو  ػدي بسا يشادي به،  تكسمة ذلظ في مػضمه
ا .   تػكيجع

 ّمً مْاضع )ٓا(:

 التي هي أم الباب  أكنخها د را عا في ديػان قيذ  ػله :  

ِل َ فٍذ ياَب َعشها َحبيُبها  َميا َ فُذ َصبخاع َلدِت َ َّللَاِ َفِاعَمسي   (ٖ)ِبَأ ه

   ػله:

 (ٗ)جِ َفِإنه َجد َع الَقػِم َليَذ ِبخالِ  َميا َ مُو ُمت ُحد اع َ ج َتُظ جاِزعا 

                                                 

. ي مااس : ي ظاا  بساا عة عمااى ، والبياات مااؽ الظؾيااف ٓٚيااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  صد (ٔ)
 غامة. المر ا  المني   )خ ل س (. 

ناه الفبيب بعده وإع اضو، ولعف ى ا البيت بو اوت اس كبي  مؽ البيت مؽ الظؾيف ،  (ٕ)
 ع و  اؽ حيام ااحب عا ال إذ وال : 

 لى َمْؽ ِجئتما َلِ يانِ وما وإ    ؼيا واشيه عا اَل ويفكما بَمْؽ    
. نااس : نما   م راؾد  عناه اياا ، والبيات ماؽ الظؾياف ٗٔديؾان ؾيس اؽ المماؾ  ص (ٖ)

 ذالو . 
وماب : نما   م راؾد  عناه اياا  ، والبيت ماؽ الظؾياف .ٖٙديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٗ) 

 وم و. 
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   ػله: 

 ػِ للَج الشللاِر ُيللحكيها َ ُيخِسللُجهاوللا مُ 

 

  ِلللللللخ  الِذللللللللتاِء ِبَأريللللللللاٍح َ َأمصللللللللار َ 
 

 ُ ع َفِاصَصِا الشاَر ِملغ َ مبلي ُمَزلَخَمةع 
 

  َِفالَذلللػُق ُوزلللِخُمها ولللا َمػِ لللَج الشلللار 
 

 َ يلا َأهللا الللَح ِد َ للج شللاَل الَطسللاُء ِبهللا
 

  ِّتلارِ ي  ِملغ َجلجٍب  َ َلع َتجِر ما الخ  ِ(ٔ) 
 

 هللاخِ مَ حْ ُرده الَسِصلليه َعملل  َعيشللي َ مِ 
 

  َتلللخِ  الَسِصللليه ِبللللَجمٍع ُمدلللَبٍا جللللاري 
 

 وا ُمدِمَع الَبيِغ ِإن َججه الَخحيُا َفل 
 

  ِكلللاَن الَخحيلللُا َفلللِإّ ي َييلللُخ َصلللّبار(ٕ) 
 

    ػله :

 (ٖ)ػِعُجَك الَحذخُ َ يا َسمَػَة اَلّواِم مَ  َميا ُحبهها ِزد ي َجػ ع ُكاه َليَمٍة 
   ػله : 

 (ٗ)ِمَغ َامناِلها َحّت  َتمػد ا ِبها ِليا   َميا َأهَا َليم  َكنهَخ َّللَاُ ميُنعُ 
   ػله :

َفت ع َدِ فاع َأمد  ِمَغ الَربِخ عاِريا َميا َعَمباع ِمسهغ َيمػُم َعم  الَهػ  
(٘) 

                                                 

ليس ةه أواف ماؽ ال ود : ما ايؽ النبل  إلى الع   مؽ اإلاف، وىه متننة ألنيؼ والؾا (ٔ) 
 مس ذود ادوة، والجمع أذواد منف هؾأل واهؾاأل، وذاد ال اعه إامو عاؽ الماال يا ودىا 

 ذوًدا وذياًدا منعيا. المراب  المني  ) ذ و د ( . 
 ، والبيت مؽ ال سيط . ٘ٗ، ٗٗديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)

 ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 
 ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٛاؽ الممؾ  ص  ديؾان ؾيس(ٗ) 
دناا: م يًضا ه ف م ضو ودنا   ، والبيت مؽ الظؾيف . ٕٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (٘)

 مؽ المؾت. 
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 السشلللاد  السبشلللي عمللل  الزلللع،السلللحكػرة   لللج منملللت مػاضلللع ولللا 
ا بالسزللا  عملل  مللا سلليأتي بيا لله   السشللاد   اجللو الشرللو مزللافعا   للبيهع

  تػضيحه  تكسمته في مػاضمه .

 الكنخة السفخشة مغ استخجام قليذ )ولا(  )أولا(  هسلا لشلجاء البميلج، 
إ سا كان ذلظ تمبيخعا عغ يخبته  آجمه جلخاء محشتله التلي عا لها عسلخا ملغ 

يغ ممتسمله ملغ مدلافة فلي الفكلخ أ له إل  آهلخا،  دجللة عمل  ملا بيشله  بل
ا عم  ملغ يشلاد   ملا يشلاد   هلػ أحلػج ملا ونلػن ،  الخأي  الدمػك،  تأكيجع

ج  يمللا ي فممملله ومللج مللغ وميللو، إذ إ لله ومللػز  للجاء مللعسللا والتأكيللج إللل  
ا، إذ كلان ملا حػلله  ملغ حػلله فلي حنلع  القخيو بسا يشلاد  بله البميلج تأكيلجع

 ا سيأتي بيا ه مغ أ ػال الشحػييغ . الغافا أ  الداهي أ  الشائع عم  م

  ج استخجم )ولا( فلي ،  تقجم لك م عغ استخجامه ) ا( الشجبة،  الهسدة     
 : جة أ  وميغ عم  مذقة في  ػله وخّمُز ِمغْ   جاء السدتغاث  هػ مغ

 (ٔ)ٍ  َ َ جوٍع كاَد ُيبميشيُمدَتصخَ  مِخجاِل ِلَهعٍّ باَت َومخ  ي وا لَ 

 :  ّالتحلٔلالدزاض٘ 

تقجم أ ه  ج  رد مغ أحخ  الشجاء في ديػان قيذ بغ السمػح أربملة  
  ا الشجبللة ( بيشسللا ذكللخ الشحللاة أن أحللخ  ،  أوللا،  يللا، أحللخ  هللي ) الهسللدة

   ج عج ) ا( الشجبة ضسغ هحا النسا ية.، ابغ هذامذكخ ذلظ ، الشجاء ثسا ية

                                                 

. الم المسااتغا  بااو ماتؾحااة  ، والبياات مااؽ ال ساايط ٜٖٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٔ) 
مااااى أنيااااا الااااا ة رغااااؼ أنيااااا الم جاااا ،  الااااات معيؾدىااااا مااااؽ كؾنيااااا مكسااااؾر  لنبيًيااااا ع

لممستغا  بو )المدعؾ(، والم المستغا  لو مكسؾر  ساي   عماى منيجياا ألنياا ماع غيا  
 .  ٜٕٔ/ٕالمدعؾ كما ن ؾل : النجد  لممغمؾم . ينغ  : المتاأل 
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إليهلا ) ا(  ذكخ سيبػيه أن أحخ  الشجاء  هسدة أحخ  حيث لع وزلع      
 الشجبة  لع وذخ إل  )الهسدة(  )أي( مسج دتيغ  كحا كان عج السبخد لها. 

 عللج الدمخذللخي  ابللغ ووللير أحللخ  الشللجاء سللتة أحللخ  بزللع ) ا(  
  ليظ تفريا ملا ذكلخا ، الشجبة  عجم اإل ارة إل  )الهسدة(   )أي( مسج دتيغ

 الشحاة في عجد هحا الحخ  : 

، ه بخسدلة أ لياء بيلاييخ السشج ب فيشبه فأما اجسع » ال سيبػيه : 
 . (ٔ)«خ بغ عس  أْي  باللد  حػ  ػلظ : أحارِ ،  ليا،  أوا

 .(ٕ) ا ترخ السبخد عم  هحا الحخ   الخسدة السحكػرة عشج سيبػيه

حللح  مشلله الحللخ  الهيللخ « أحللار» السنللال الللحي منللا بلله سلليبػيه : 
لللا أن الشلللجاء بلللاب حلللح    كأ للله أراد أن يشبللله إلللل ،  الصلللا أحلللارثُ ، تخهيسع

 فلي حلح  ولا  حلح  السشلاد  ،  تغييخ عم  ما سيأتي فلي تلخهيع السشلاد 
 ذلظ لن الشجاء وننخ د را ه عم  اللدشة  هع إل  تخفيف ما وننخ د را له 

 أميا . 

،  هللي وللا،  ذكلخ الدمخذللخي أن مللغ أصلشا  الحللخ  حللخ   الشلجاء 
 . (ٖ)  ا،  الهسدة،  أيْ ،  ليا،  أوا

 هلي : ولا  أولا،  ليلا، ، ل ابغ وولير : حلخ   الشلجاء سلتة كحا  ا 
 . (ٗ) الهسدة،   ا ،  أي

                                                 

 .ٜٜٕ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٖٖٕ/ٗالم تضب  (ٕ)
 . ٜٖٓالمارف ةه عمؼ الع بية ص  (ٖ)
 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف  (ٗ)
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 ذكللخ الرللشما ي أن أد ات الشللجاء سللبمة أحللخ ،  هللي : وللا،  أوللا،  
 ذلظ ل ه  (ٔ) ليا،  أْي،  آ بهسدتيغ،  أ بهسدة  احجة،   ا في  جاء الشجبة 

 لع ومج آي بالسج ضسغ هحا الحخ  . 

ن الحلللخ  التلللي يشبللله بهلللا السشلللاد  ثسا يلللة :  ذكلللخ ابلللغ هذلللام أ 
 . (ٕ)  ا ،  ليا،  أوا،  يا،  أي مقرػرتيغ  مسج دتيغ، الهسدة

 أحكاو ٍرِ األحسف : 

تقجم أن ما   ع في ديػان قيذ بغ السمػح مغ أحلخ  الشلجاء إ سلا   
بيشسا استخجم الهسدة ، كان ممطسه  جاء لمبميج مغ استخجامه وا ثع أوا ثع  ا

ء القخيو مخة  احجة   ج ذكخ الشحاة أن أد ات الشجاء تشقدع مغ جهة في  جا
، اد  إل   دلسيغ،  دلع ودلتخجم فلي  لجاء القخيلو،  هلػ الهسلدة،  أيشما ي

 ابلغ وولير  ييخهسلا حيلث جمملػا أي ، عم  رأي بملس الشحلاة كالدمذلخخي 
 كحلظ مع الهسدة لشجاء القخيو . 

شجاء القخيو  بلا ي الحلخ   أكنخ الشحػييغ عم  أن الهسدة  حجها ل 
لشجاء البميج،  عم  ذلظ جاء ك م سيبػيه  السبخد  ابغ مالظ  السلخادي  ابلغ 

 هذام . 

 بمزللهع أجللاز فللي )أي( أن يشللاد  بهللا القخيللو  الستػسلل   البميللج 
كسلا أ هلع أجلاز ا أن يشلاد  القخيلو بسلا ،   ليلظ ملا جلاء فلي ذللظ ملغ أ لػال

ا .   يشاد  به البميج تػكيجع

                                                 

 .  ٚٛٔالؾسيط ةه النفؾ ص  التي يب (ٔ)
 .  ٘، ٗ/ٗأوض  المسالػ  (ٕ)
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إج أن الربمة ييلخ الللد  لج ودلتمسمػ ها إذا أراد ا »ال سيبػيه :   
أن وسج ا أصػاتهع لمذيء الستخاهي عشهع،  اإل دان السمخض علشهع، اللحي 

 .  (ٔ)«أ  الشائع السدتنقا ، يخ ن أ ه ج وقبا عميهع إج باججتهاد

 أوللا،  ليللا  أي،  أ هللا  للج تدللتمسا فللي ، مشللي بالربمللة : وللاو   سللا  
 (ٕ)جاء البميج متخاهيعا أ  ممخضا فهػ ج وقبا إج باججتهاد في ملج الرلػت  

 كحا الشائع السدتنقا في حاجة إل  مج الرػت،  أن هحا الربمة يشاد  بها 
ا ،  لحا جاءت عبارة سيبػيه  ا، فهي ليدت لمبميج تأبيجع  .« ج»القخيو تػكيجع

تكللػن بسللج أن هللحا الحللخ   الخسدللة سللػ  اللللد » ذكللخ السبللخد  
 تقللع  ا فللي الشجبللة،  ميسللا مللجدت بلله صللػتظ، كسللا تسللجا بالشجبللة ، الرللػت

 .  (ٖ)«   سا أصمها لمشجبة

ا مللغ هللحا الربمللة التللي تقللع بسللج      سللا عشللي أن  ا الشجبللة أكنللخ مللجع
سلا مالرػت ،  أن  ا الشجبة يشا  بها ييخ السشج ب  يسج لله الرلػت  خيبعلا 

 وسج في السشج ب .

فإذا كان صاحبها ،  هحا الحخ   فا ية في الشجاء» د :   ال السبخ  
ا عشظ  اديته بل )وا( تقػل : وا زيج  . (ٗ)« يا أبا ف ن،  خيبعا مشظ أ  بميجع

                                                 

 .  ٖٕٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
مد الرؾت ةه أي سايكؾن آي عماى نفاؾ ماا ذكا ه اااؽ ى اام وي اار  سايبؾيو لرا ي   (ٕ)

 ضمنه ا لػ . 
 .  ٖٖٕ/ٗالم تضب  (ٖ)
 . ٖٕ٘/ٗ السااا (ٗ)
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أ ار إل   يػع هلحا الحلخ  فلي المدلان المخبلي،  اسلتمسال ث ثلة  
  أولا  ليلا ج ونػ لان مشها )الهسدة  يا  أي( في  لجاء القخيلو  البميلج بخل 

 أملا أولا  ليلا فلل  »  لال : لمبميلج كسلا هلػ  لز ك مله ايتلي : إذ    لجاءع إج
 . (ٔ)« ل هسا لسج الرػت، ظونػ ان إج لمشائع  السدتنقا  الستخاهي عش

 كلل م سلليبػيه  السبللخد إ سللا هللػ تفدلليخ لكنللخة اسللتخجام قلليذ بللغ  
ػلله إذ إ سا أراد مج الرػت إل  مغ حػله  ملا حالسمػح لل ) وا ثع أوا ( فهػ 

إن كا ذللظ  لج تخاهل  عشله،  أعلخض عشله،   لج رأ  أن  لي عا ملغ ذللظ للغ 
وقبا عميه إج باججتهاد فهػ في حنع الشائع السدتنقا،  هػ في كا الحلػال 

ا عملل  فللي حاجللة إللل  مللج الرللػت حتلل    ن كللان السشللادَ  للا مشلله تػكيللجع    خيبع
 حاجته إل  ما يجعػ إليه . 

بغ ووير مغ أن وا  أوا  ليلا تدلتخجم  كحا جاء ك م الدمخذخي  ا 
ا . ،  مغ في حنسه، في  جاء البميج   مع القخيو تػكيجع

ل ) وللا  أوللا  ليللا( لشللجاء البميللج أ  فالن ثللة ال َ » للال الدمخذللخي :  
  ذا  ػدي بها مغ عجاهع فمحلخص السشلاد  ، مغ هػ بسشدلته مغ  ائع  سااٍ 

  ا ،  أي  الهسلدة لمقخيلو، ا مفاششتله لسلا يلجعػ ، عم  إقبلال السلجعػ عميله
 . (ٕ)الشجبة هاصة 

ل )ولا  أولا  ليلا( ودلتمسمػ ها إذا فالن ثلة ال َ »   ال ابغ ووير :  
أ  اإل دللان السمللخض أ  الشللائع ، أراد ا أن وسللج ا أصللػاتهع لمستخاهللي عللشهع

   سلا كلان كلحلظ ،  أي  الهسدة تدتمس ن إذا كلان صلاحبظ  خيبعلا، تنقادالس

                                                 

 .  ٖٕ٘/ٗالم تضب  (ٔ)
 .  ٜٖٓالمارف ةه عمؼ الع بية ص  (ٕ)
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السدلتنقا  الدلاهي وفتقلخ فلي دعلائهع لبميج  الستخاهلي  الشلائع غ  با أن ام
هللخهغ ألفللات،  اللللد  هللحا الحللخ  الن ثللة أ ا، إللل  رفللع الرللػت  مللجا،

، فاسللتمسمت فللي دعللائهع إلمنللان امتللجاد الرللػت  رفملله بهللا، م زمللة لمسللج
ل هللا ليدللت مللجة مللغ حيللث كللان مللا  بمهللا ،  ليدللت اليللاء فللي أْي كللحلظ

ا،  ذلظ ، ج ونػن مجة إج إذا سنشت  كان حخكة ما  بمها مغ جشدلها مفتػحع
 .  (ٔ) الهسدة )السفخدة( ليدت مغ حخ   السج فاستمسمت لمقخيو 

أهبخ سيبػيه ر اوة عغ المخب أن الهسدة لمقخيلو »   ال السخادي :  
 « . السرغي،  أن ما سػاها لمبميج مدافة  حنسعا

 :  عم  محهو سيبػيه اعتسج الشاضع فقال 

للللاِء َوللللا للللاِء أ  كالشه  َ ِلمُسَشللللاَد  الشه

 

  ْ كللللللللللَحا أَوللللللللللا ثللللللللللعه َلَيللللللللللاآ  َ  َ أ 
 

اِ   َ َ ا ِلَسللللغ ُ للللِجب   الَهسللللُد ِلمللللجه
 

   ا َ َييُخ  ا َلج  المبِذ اجُتِشووَ أ(ٕ) 
 

لا كالدلاهي   فالشائي هلػ البميلج مدلافة،  كالشلائي :  هلػ البميلج حنسع
 عذكللخ سللائخ السللحاهو لن  ائميهللا للل  الللجا ي هللػ القخيللو،  ج حاجللة إللل 

، (ٖ)« الخ اوللة ج تمللارض بللالخأي كللحا  للال السرللشد، ومتسللج ا إج عملل  الللخأي
 ذللظ ،  يمشي بالسحاهو أ ها ث ثة  خيو   س   بميلج،  يمشي به ابغ مالظ

                                                 

 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف  (ٔ)
مؽ ندأل ىؾ المتاجع عميو والمتاجع منو نفؾ : وا ولداه ، وا رأساه، يا معظاؾف عماى  (ٕ)

وا ، ي اركو ةاه نادال المنادوأل نفاؾ ياا ولاداه ، ياا رأسااه، وغيا  وا وىاؾ ياا اجتناب عناد 
الما س مااع غياا  الندباة وغياا  المتاجااع عمياو والمتاجااع منااو واجتناب جممتااو  باا  غياا  . 

 . ٛٔٔلؽية ااؽ مالػ وبيام يا م تر  لدويا العممال األعبلم ص أ
 .  ٕ٘ٓٔ، ٔ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٖ)
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لن بمزهع أجاز في أي أن يشلاد  بهلا القخيلو  الستػسل   البميلج، كسلا أن 
 .  (ٔ)ن يشاد  بها الستػس  بيغ القخيو  البميجبمزهع أجاز في الهسدة أ

ن  لدل مشدلللة إالهسللدة السقرلػرة لمقخيلو إج »  ابلغ هذلام ذكلخ أن  
 .  (ٕ)«بميج فمه بكية الحخ  كسا أ ها لمبميج الحكيقي ال

أ هع أجسمػا عم  جػاز  جاء القخيلو بسلا لمبميلج » ذكخ الذي  هالج  
ا  عم  مشع المنذ    لج ودلتمسمػن » ظ جاء  ػل سليبػيه  في ذل، (ٖ)تػكيجع

 ج ودلتمسمػن الللد فلي هلحا السػاضلع ، هحا التي لمسج فلي مػضلع الللد
التللي وسللج ن فيهللا،   للج ومللػز لللظ أن تدللتمسا هللحا الخسدللة ييللخ ) ا( إذا 

ا ، كان صاحبظ  خيبعا مشظ  مكب ع عميظ  .  (ٗ)«تػكيجع
، ساليعا أ  ياف ع   يمشي أ ه  ج يشدل القخيو مشدلة البميج كأن ونػن  

 ج ودللتمسمػن الهسللدة التللي هللي لشللجاء القخيللو فللي  للجاء البميللج، ل لله فللي 
 أملا ملج الرلػت ملع القخيلو   جائله بسلا يشلادي بله ، حاجة إل  ملج الرلػت

ا  استنش   ) ا( مغ هحا اجستمسال  أثبته البميج فقج أجسمػا عم  جػازا تػكيجع
  لل )وا  أوا  ليا  أْي( .

ذكخ السخادي أ ها حخ  مختز باجسع كدلائخ أحلخ   ّٗيف اهلنص 
  فيها  ػل ابغ مالظ : ، الشجاء إذ الشجاء أحج ع مات اجسع الخسذ

                                                 

 . ٙ/ٗ، عد  السالػ ٖٚٔ/ٔ، ومغنه المبيب ٖٖٕانغ  : الجنى الدانه ص  (ٔ)
 .  ٜ – ٙ/ ٗأوض  المسالػ  (ٕ)
 .  ٗٙٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 .  ٖٕٓ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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 (ٔ)َ ُمدَشٍج ِلإِلسِع َتسييد  َحَرا    ِبالَمخِّ َ التهتشػيِغ َ الشِّجا َ أل   

  منا لها هػ  ابغ هذام في حخ   السما ي بقػل امخئ الكيذ :  

 (ٕ)َ ِ ن ُكشِت َ ج َأزَممِت َصخمي َفَأجِسمي َمه ع َبمَس َهحا الَتَجل ِا  َأفاِشعَ 

 تقجم أن الهسدة  لج  ردت فلي ديلػان قليذ بلغ السملػح فلي مػضلع  
  احج  هػ :

 (ٖ)َ ما باُلُه َوسذي الَػج  ُمَتشاِليا  َأصاِحَبَة الِسدنيِغ ماذا َأصاَبُه  

ا تشكخ في  خرية مدن  يغ عخيان وحسا إ لاءع جملخأة  ذلظ لن قيدع
تبيع مذخ بعا عم  البػاب فسا كان مغ الربيان إج  جاء السخأة  جاء القخيو 
عغ مراب هحا السدنيغ،  أما ما عجا هحا السػضع فلإن أللػان الشلجاء للج  

أ  أ له  يخبتله  آجمله جلخاء بملج ليمل  عشله قيذ إ سا هػ  لجاء البميلج  لاتأ

                                                 

ييي مبتدأ وجممة حراف نعات لاو، لبلساؼ  با  المبتادأ كأناػ بالج  متعما بفرف، ولم (ٔ)
 .  ٗومت لمييي واض  لبلسؼ . ينغ  : م تر  لدويا العممال األعبلم ص 

، مغناااه ٖ٘، الجناااى الااادانه ص ٖٔدياااؾان امااا س الؿااايس ص  البيااات ماااؽ الظؾياااف . (ٕ)
اؽ ٗ/ٗ، عد  السالػ ٜٔالمبيب ص  ابل مناف : لفس  انا  . التدلف : مردر َةّعاَف لاعال لفسال

، ولااو مراادران آ اا ان: أحاادىما مااؽ باااأل لِعااب ل ااؾل : دلاات الماا أ  َدَلاابل، واآل اا  مااؽ 
باااأل ضااَ أل ل ااؾل : دّلاات الماا أ  َداّلً ، واالسااؼ الااد الل، وىااؾ ج أليااا ةااه لمّساا  ولغااّنج 
كأنيااا م الاااة ولاايس ايااا  اابلف، وماانيؼ مااؽ ذكاا  أن الاادالل معناااه : اةتعااال معرااية 

عرية َمْؽ َأِمَؽ الع ااأل، وأجمماه: الاأدي واعتادله ؼيماا لظمبايؽ عمى ودر الفب، ةيؾ م
 . المعجؼ الؾجيي ) ج م ل ( والمر ا  المني  ) د ل ل ( . 

. الاؾجى : الفااى . المناادد ؼياو  ، البيت مؽ الظؾياف ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٖ)
نو معناااى اال ترااااص والا ااا ، ألناااو سااائف ماااؽ اااايؽ أمتاااو عماااا أاااااأل ؾيًساااا، وماااا شاااأ

 يم ه حاؼًيا دون أدنى سال .
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ا إل   اد  القخيو بسا يشاد  به  البميج ل ه في حاجة إل  مج الرػت تػكيجع
 حاجته إل  ما يجعػا  يشادوه .

  به صاحو عجة الدالظ إل  ك م مغ  لال أن الشلجاء بلالهسدة  ميلا  
 هللػ ابللغ مالللظ  تبملله عملل  ذلللظ ابللغ الرللبا ،  ذكللخ أن ، فللي كلل م المللخب

الهسدة الديػشي  ج جسع مغ ك م الملخب أكنلخ ملغ ث ثسائلة  لاهج لمشلجاء بل
 .  (ٔ) أ ه  ج أفخد هحا السػضػع بتأليف 

 أ رد صاحو عجة الدالظ  ػل مغ  ال إن الملخب للع تلدل تدلتمسا  
ا، الهسدة في جاهميتها   س مها مشهلا ، (ٕ) سصخ مغ ذلظ تدمة عذخ  اهجع
   ػل امخئ الكيذ الداب  .

سلللا زادا الكػفيلللػن ملللغ أحلللخ  بالسلللج  لللال السلللخادي :  هلللػ م ّيف آ 
 .(ٖ)ءالشجا

 . (ٗ) ذكخا ييخا،  ذكخ ابغ هذام أ ه مدسػع لع يحكخا سيبػيه 

 مغ تأما  ز سيبػيه  جج ميه أن الشجاء لمبميج وقع بسلج الرلػت  
 أن الهسدة ليدت كحلظ،  ذكخ السبخد أن الخسدة فا ية في الشلجاء فهلػ  لج 
تشلا ل السػضللػع السللخاد بسللا كنللخ ذيػعله فللي المدللان المخبللي،  ج وخللخج عللغ 

 لسخاد ما ليذ فا يعا .ا

  تقجم أن )آ( بالسج لع تخد في ديػان قيذ بغ السمػح.
                                                 

 .  ٗ/ٗعد  السالػ  (ٔ)
 .  ٙ – ٗ/ٗانغ ىا ةه عد  السالػ  (ٕ)
 . ٔ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٖ)
 .  ٖ٘مغنه المبيب ص  (ٗ)
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ْٖ السقرػرة ذكخ الدمخذخي  ابغ ووير  السخادي  ابغ هذام  ّيف أ
»  ذكلخ ا ملغ  لػاهج الشلجاء بهلا ملا  رد فلي الحلجيث :  (ٔ)أ ها حخ   جاء 

  كحا  ػل الذاعخ : ، (ٕ)« أْي ربّ 

 (ٖ)ُبكاَء َحساماٍت َلُهغه َهجيخُ  ي َر َ ِ  الُرح  ف /َأي َعبجَ /َألع َتدَسمي 

لع تلخد فلي ديلػان قليذ بلغ السملػح،  أن   تقجم أن )أي( السقرػرة
سلليبػيه صللخح أ هللا أحللج الحللخ   الخسدللة السدللتمسمة فللي الشللجاء ،  ذكللخ 

 السبخد أ ها فا ية  ائمة في المدان المخبي . 

، حناا الكػفيػن ، جاءالسسج دة  ال السخادي : هي حخ    ّيف )آٖ(
  ال ابغ مالظ ر اها الكػفيلػن علغ الملخب اللحي ينقلػن ،  لع يحكخا سيبػيه

 . (ٗ) ر اوة المجل مقبػلة، بمخبيتهع

 تقجم أن ك م سيبػيه في إرادتهع مج الرػت بهحا الربمة ترلخيا 
ضللسشي بلله، ج ونللػن مللج الرللػت إج بتحػيللا هسدتلله السقرللػرة إللل  هسللدة 

ا عسللا أرادا عبقخيللاا مسللج دة )آي(    لمللا هللحا مللغ اج حللخا  بللالشحػ بميللجع
الخميا  سيبػيه  ما سبقا بله زمشهسلا  ملا تل ا تسلغ أزملان، فالسسلج د فلخع 
 السقرػر  ج وخخج عغ السج سػ  الهسدة السفخدة،   ج صخح أ ها لمقخيو . 

                                                 

، الجنااااى الاااادانه ص ٛٔٔ/ٛ، شاااا   المارااااف ٜٖٓالمارااااف ةااااه عمااااؼ الع بيااااة ص  (ٔ)
 .  ٖٚٔ/ٔ، مغنه المبيب ٖٖٕ

  افي  مسمؼ باأل ال در . (ٕ)
، عباَد منراؾأل ات ادي  مضااف إلياو مفا وف  ٙ/ٗعاد  الساالػ البيات ماؽ الظؾياف .  (ٖ)

 عمى لغة مؽ ينتغ  المف وف. 
 .  ٔ٘ٓٔ/ٕ، لؾضي  الم ااد ٖٖٕ، ٜٔٗ، ٛٔٗالجنى الدانه ص  (ٗ)
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في ديػان قيذ بغ  ) آ ،  أْ  ،  آْي(  لع تخد هحا الحخ   الن ثة 
 .  السمػح

 أ هلا دائلخة فلي ، ذكخ ابغ ووير أ ها أصا حلخ   الشلجاء ّيف )ٓا( 
 . (ٔ)جسيع  جػدا

ا فللي ديللػان قلليذ بللغ   تقللجم أن )وللا( هللي أكنللخ أد ات الشللجاء  ر دع
 عذلخيغ  مائلة مػضلع، تػزعلت عمل  أ سلاال  اثشليغالسمػح حيث  ردت في 

بملة عذلخ فكا ت لسمخد التشبيه مع ليت  رب  حبلحا فلي أر ،  أ دام السشاد 
 لمسشلللاد  ،  كلللان لمسشلللاد  السبشلللي عمللل  الزلللع عذلللخة مػاضلللع، مػضلللمعا

 عذلللخ ن   ثسا يلللة، السشرلللػب بسختملللد أ ػاعللله سلللبمة  أربملللػن مػضلللمعا
 أحللج عذللخ مػضللمعا فللي السشللاد  ، مػضللمعا ميسللا تحللح  ميلله )وللا( الشللجاء

 عذلخة مػاضلع ، السزا  لياء السلتكمع،  مػضلمان ملع السشلاد  السدلتغاث
 . -إن  اء   تمال -،  سيأتي جسيع ذلظ في مػضمه   السخهعمع السشاد

، ببلللاب اجسللللتغاثة ا فللللخدت أ هلللا ،  ذكلللخ السلللخادي أ هللللا أم البلللاب 
 . (ٕ)  اركت ) ا( في الشجبة 

قلجر وُ  لهحا ج ،  ذكخ ابغ هذام : أ ها أكنخ حخ   الشجاء استمساجع  
 .  (ٖ)عشج الحح  سػاها

                                                 

 .  ٛٔٔ/ٛش   المارف  (ٔ)
 .  ٖ٘٘، ٖٗ٘الجنى الدانه ص  (ٕ)
 .  ٜٛ٘/ٔمغنه المبيب  (ٖ)
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غ  حجها في  لجاء اسلع   تملال   ) ا( ي  هالج أ ها تتميذ ذكخ ال 
   سلا تلجها )ولا( فلي ، أكنخ استمساجع مشها في باب الشجبة ل ها الصلا ميله

 الشجبة إذا أمغ المبذ كقػل جخيخ يشجب عسخ بغ عبج المديد : 

مَت َأمخاع َعطيساع َفِاصَصَبخَت َلُه    (ٔ)َ ُ سَت ميِه ِبَأمِخ َّللَاِ وا ُعَسخا  ُحسِّ

ألد الشجبة دليا عم  أ ه مشج ب إذ للػ كلان مشلاد  لقلال ولا  تفنبػ  
   سلا ، عم  ما سيأتي في هلحا البحلث (ٕ)عمع عسُخ بالزع ل ه مشاد  مفخد

استمسا )وا( في الشجبة لػضػح المخ لن السقام لمتفمع  التػجع ج لمشلجاء، 
 للليذ وصمللو إقباللله عميلله بغيللخ ، فإ لله وقللػل هللحا البيللات فللي رثللاء ميللت

 .(ٖ) ظ
 :  ػله  مسا  رد مغ الشجاء بل )وا ( في ديػان قيذ بغ السمػح  

 (ٗ)َ خيَخ الَميِغ َ ِاسَتِصِو الُبقػج   ساِلساع وا ِ بَه َليم   َخ هحْ تَ 

                                                 

 ، ووبمو : ٖٕ٘سيط  . ديؾانو ص البيت مؽ ال  (ٔ)
 يا َ يَ  َمؽ َحج  َايَت َللَاِ َوِاعَتَم ا  عى الُنعاُ  َأميَ  الُمتِمنيَؽ َلنا نَ 
 وبعده : 

   كه َعَميَػ ُنجؾَم الَميِف َوالَ َم الُ    َةالَ مُس كاِسَاٌة َليَست ِبظاِلَعٍة  
العاادل . ااااظب ت: بالغاات ةااه وحمماات : كمااات، أمااً ا عغيًمااا: م اااق ال بلةااة وإوامااة  

الرب  واالحتمال ، كاساة: غاي ة ال ل ؾم بعمميا مما ىؾ اناعة النيار، اف انضمت 
إلاى نؿايض عممياا إلاى المياف ل كاه النجاؾم وال ما ، وكاأن النياار ان ماب لايبًل لا اد عما  

 اتر ف كبي  . ٜ/ٗاؽ عبد العييي. ينغ  : عد  السالػ 
 .  ٗٙٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 . ٜ/ٗ  السالػ عد (ٖ)
 ، والبيت مؽ الؾاة  .ٜٕديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٗ)
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   ػله : 

 (ٔ)َلَجيه َ ميسا َبيَششا َ بهِت الَحخبُ   َميا َبمَا َليم  َكيَف ُومَسُع َ سُمشا  

   ػله: 

 (ٕ)َمديخي َفَها في ِضمُِّكغه َمقياُ   ِت القاِع َ ج َماه ُصحَبتي  َميا َأَث 

   ػله : 

 (ٖ)َفَذأُن الَسشاوا القاِضياِت َ  اِ يا  ِإذا ما ِاسَتصاَل الَجهُخ وا ُأمه ماِلٍظ  
   ػله : 

 (ٗ)ياَمقيِ  َ َأبَنيِت الُميػَن الَبػاكِ لل       لَلَمسخي َلَقج َأبَنيِتشي وا َحساَمَة ال
   ػله : 

 (٘)َحياتي َ ساَ تشي ِإَليِظ الَسقاِدرُ   َلَمسخي َلَقج َر هقِت وا ُأمه ماِلٍظ  

   ػله : 

 (ٙ)خا ي َّللَاُ ِمشُه َل ِص ُ بَ ِبَقمبي    َلَمسُخِك ِإنه الُحوه وا ُأمه ماِلٍظ    

                                                 

  ، والبيت مؽ الظؾيف .ٚ٘ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ) 
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٖٖديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٕ) 
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٖٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٖ)
الع ياااا : الاااؾادي وكاااف  ماااؽ الظؾياااف .  ، والبيااات ٖٓٔدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص   (ٗ)

 مسيف مال ش و السيف وديًما ةؾسعو.  
رن اااات : كاااا دت، وياااا ود ، والبياااات مااااؽ الظؾيااااف . ٕٗٔديااااؾان ؾاااايس اااااؽ الممااااؾ  ص(٘) 

 . أرى ت
ب مباه متعماا ببلااا الا ي ، والبيات ماؽ الظؾياف .  ٜٗٔديؾان ؾيس ااؽ المماؾ  ص  (ٙ)

  ىؾ  ب  إن وود اوت ن ببلم االاتدال .  
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ذكخ السخادي  ابلغ هذلام أ هلا ملغ حلخ   الشلجاء الستفل   ّيف )أٓا( 
 .(ٔ)يها عم
  ج  ردت في ديػان قيذ بغ السملػح فلي اثشل  عذلخ مػضلمعا ذكلخ  

ا هلحا السػضلع،  تقلجم ذكلخ فلي   سيأتي الحجيث عشه، ابغ هذام مشها  احجع
ا ملغ أ سلاال   أحنامهلا أحلخ  الشلجاء تقلجوعأربمة مػاضع لها في  منملت علجدع

كلحا     أ دام السشاد ،  سيختتع الحجيث علغ أولا بلحكخ علجد ملغ مػاضلمها،
حيث  ردت في السشاد  السبشي عم  الزلع فلي مػضلع  في أ دام السشاد ،

 مزلافعا   لببها أحلج عذلخ مػضلمعافلي  احج،  فلي السشلاد   اجلو الشرلو 
 . بالسزا .

 . (ٕ)  ال صاحو رصد السبا ي :  ج ومػز ححفها   بقاء السشاد  
ح   ذكخ السخادي أ شا إذا  جج ا مشاد  د ن حخ   جاء حنسشا بالحل 

  ذكخ أن مغ أمنمة الشجاء لل )أوا(  ػل الذاعخ: ، (ٖ)لل )وا( ل ها أم الباب
 (ٗ) َأ ِت َأم ُأم  ساِلِعآ  َ َبيَغ الَشق َأوا َضبَيَة الَػعداِء َبيَغ ُج ِجٍا  

  منا لها ابغ هذام بقػل ممشػن ليم  )قيذ بغ السمػح ( :  
 (٘)َ ديَع الَربا َوخُمز ِإَليه َ ديُسها  َأوا َجَبَمي َ مساَن ِباّلَِلِ َهمِّيا  

                                                 

 .  ٖ٘/ٔ، مغنه المبيب ٜٔٗالجنى الدانه ص  (ٔ)
 .  ٖٙرا  الم انه لممال ه ص  (ٕ)
 .  ٜٔٗالجنى الدانه ص  (ٖ)
يااة ٛٙٔمٕ، المتاااأل ٕٕٙالبياات مااؽ الظؾيااف وىااؾ لاا ي ال مااة ةااه ديؾانااو ص  (ٗ) ، األـز

، الؾعسااال : ال ممااة المينااة، ٕ٘ٔ/ٗ، ال يانااة ٖٚٗ، شاا   شااؾاىد ال اااؼية ص ٕٔص 
 اسؼ مؾضع، الن ه : التف مؽ ال مف .جبلجف : 

وىااؾ بضااؼ نااؾن نعمااان األولااى وةاات  النانيااة  ٖٚالبياات مااؽ الظؾيااف ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ   (٘)
 بات  النؾن األولى. ٔٛٔ/ٕممنؾع مؽ الر ف مضاف إليو، وةه أماله أاه عمه ال اله 
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 :  ػله  مسا  رد لل)أوا( في ديػان قيذ بغ السمػح 

 

 (ٔ)َ ِزدَت َعم  ما َلع َوُكغ َبَمَغ الَهمخُ   َأوا َهمَخ َليم  َ ج َبَمغَت ِبَي الَسج  

   ػله : 

 (ٖ)َربيعُ  ِبحي َسَمٍع ج جاَدُكغه    الَحيِّ حيَغ َتَحسهمػا   (ٕ)جاتِ جَ حَ َأوا 

   ػله 

 (ٗ)َأما كاَن َيشماها ِإَليه ِسػاُكسا  َأوا  اِعَيي َليم  ِبماِ ِو َهزَبٍة 

   ػله : 

 (٘)َعَميَظ ِ داء  ِمغ َفريٍا َ ِمغ َعَمع َأوا َ بَخ َليم  َلػ َ ِهج اَك َأعَػَلت  
   ػله : 

 (ٙ)بج  ِلَقمبي َصخيُسهاُمشاَي َ ج يَ   َأوا زيَشَة الُج يا الهتي ج َيشاُلها  
                                                 

  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ) 
ع حدجااة وىااه م كااب النسااال الم اادود عمااى الناوااة، والم رااؾد الناااؾق حاادجات : جماا (ٕ)

ال ليمااة ال اضااعة  وياا ود َحَ جااات جمااع َحَ جااة وىااه مجتمااع ال ااج ، وربيااع : مظاا ، 
مجاز م سف ألن المظ  سبب ؼيو والجممة دعايية  عماى الناؾق التاه ذلات لم حياف، أو 

 ان الع أل )   د ج (. ال ج ات البلله شيدن ى ا ال حيف بالف مان مؽ المظ . لس
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٛٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٖ)
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٙٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٗ)

  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (٘) 
اا يميا : اا فيا ، كأناو  ، والبيات ماؽ الظؾياف .  ٛ٘ٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٙ)

 ة وعدم انم اف إذ الر يؼ انم اف النم  عؽ الن مة ونفؾىا.   كأنو ةه عمم
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ذكلخ ابلغ وولير  السلخادي أ هلا حلخ   لجاء متفل  عميله  ّيف )ٍٔا( 
ييخ أ هع اهتمفػا في هائها فسشهع مغ ذهو إلل  أن هاءهلا أصلمية  ليدلت 

 ملشهع ملغ ذهلو إلل  أن هاءهلا بلجل ملغ هسلدة )أولا( ، بججع ملغ هسلدة )أولا(
التشبيلله دهللا عملل   مللشهع مللغ  للال بللأن الهللاء دهمللت عملل  )وللا(  يمشللي أن 

 كسا  ال قيذ بغ السمػح :  (ٔ)تشبيه 

َفَقلللج زاَد لللي َمدلللخاِك َ جلللجاع َعمللل   َأج ولللا َصلللبا َ ملللٍج َمتللل  ِهملللِت ِملللغ َ ملللجِ 
 (ٕ)َ ججي

 سيأتي أن ما  رد مغ ذلظ فلي ، فمسع بيغ أج  يا  ك هسا لمتشبيه 
)ليا(  ملغ أمنملة الشلجاء بلل، قيذ بغ السمػح  لج بملغ عذلخيغ مػضلمعاديػان 

  ػل الذاعخ :

 (ٖ)بغيبة أبرار الػ اة سبيا  ليا أم عسخ  ها لي اليػم عشجكع 

ذكللخ ابللغ ووللير أ هللا مخللتز ببللاب الشجبللة، لن الشجبللة  )ّا(ّيف  
 أن ، الرللػت  مللجا جسللتساع جسيللع الحاضللخيغ عتفمللع  حللدن،  السللخاد رفلل

 .  (ٗ)السج الكائغ في ) ا( أكنخ مغ السج الكائغ في )وا( 
،  ردت ) ا( الشجبللة فللي ديللػان قلليذ بللغ السمللػح فللي مػضللميغ   للج 

  احج  هػ :  داها بيت 
 (ٔ)َرحَسةع ِلَذباِبيا َفُقمُت َأَجا  ا َرحَسةع ِلَذباِبِه   َ  اِئَمٍة  ا

                                                 

 .  ٚٓ٘، الجنى الدانه ص ٕٓٔ – ٛٔٔ/ٛينغ  : ش   المارف  (ٔ)
 .  ٕٓٔ/ٛش   المارف  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٗٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)
  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٛٗٔ/ٔ، الدرر ٕٚٔ/ٔ، اليمع ٕٓٔ/ٛش   المارف  (ٖ)
 .  ٕٓٔ/ٛش   المارف  (ٗ)
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فالخحسة هشا هي الستفمع عميه السفقػد الحي ودتح  أن يشجب  يشاد  كسلا 
 .يشجب  يشاد  المطساء عشج فقجهع 

هذللللام أن بمزللللهع أجللللاز اسللللتمسال ) ا( فللللي الشللللجاء   ذكللللخ ابللللغ 
 ها بقػل الخاجد : ل منا  (ٕ)الحكيقي

ا  أيغ مشي فقمُذ   ا فقمدع
(ٖ) 

 ـ  ادتناع )أال( التيبَٔٔ٘ ّٓا اليداٛ تْكًٔدا 3

  )وللا(  )أج(اجتسلاع تقلجم أ لله  لج  رد فللي ديلػان قلليذ بلغ السمللػح  
مشهلا  سليأتي،  ذخيغ مػضمعا أن ذلظ  ج بمغ مغ الجيػان ع متشبيهل  ك هسا

 الباقيلة اعذخ مػضمع  الربمة أما ، مػاضع مع أي محح فة )وا( الشجاء ةتس
  ػله :  فسشها

 (ٗ)َعم  َ َمشي َ ِابنيَغ ِمنَا ُبكاِئيا َأج وا َحساماِت الِمخاِق َأِعشهشي 

   ػله: 

 (ٔ)َعغ َ رِد الِت عِ  َ ج َتشَداِّ  خاعي َأج وا ِ بَه َليم  ج تَ 

                                                                                                               

 .أجْف : نعؼ إيجاأل ولرديا ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
 .ٜٛ٘/ٔمغنه المبيب  (ٕ)
  ، والبيت مؽ م ظؾر ال جي .  ٚ/ٗعد  السالػ  (ٖ)
أعنناااه : أمااا  ماااؽ أعاااان،  ، والبيااات ماااؽ الظؾياااف .  ٕٓدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص  (ٗ)

ىه نؾن النسؾ  والنؾن النالنة نؾن الؾواية والااعف مضام  وجؾًباا والياال وهانه الم دد  
ماعااااؾل. وال ااااجؽ : الفاجااااة والجمااااع شااااجؾن منااااف َأَسااااد وأسااااؾد، وأشااااجان منااااف َسااااَبب 

 وأس األ . المر ا  المني  ) ش ج ن ( . 
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   ػله: 

 (ٕ)ج ُتباُح َسخاِئُخا َ َ مػ  ُفؤادٍ  َأج وا ِ فاَء الَشفِذ َلػ ُودِوُد الَشػ  

   ػله :

 (ٖ) ِب داع ِلَميم  َفِالَتِسذ َأن َتَكمهسا  َأج وا ُيخاَب الَبيِغ ِإن ُكشَت هاِبصاع 

   ػله :

 (ٗ)اِتُكغه َحشػنُ َفِإّ ي ِإل  َأصػ  َأج وا َحساماِت الِحس  ُعجَن َعػَدةع  

   ػله : 

 (٘)َتباَومُتسا َها َودَتػي الَنَسشانِ   وا باِئَمي َليم  ِبَسكهَة َضمهةع أج َ 

   ػله : 
 (ٔ)َعَميه الَهػ  َلّسا َتَغشهيُتسا ِليا َأج وا َحساَمي َبصِغ َ مساَن ِهمُتسا 

                                                                                                               

الاا وع : ال ااؾف، الااتبلع : مااا ، والبياات مااؽ الياايج . ٜٕديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٔ)
 األرض وما ساف منيا. عبل مؽ 

النااؾد : مااا ينااؾي اإلنسااان  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٜٖ ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٕ) 
 الؿيام بو، والنجؾد : الفديد ال اه . 

لبييااان وروااه ةااه التممياا   ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٓٗديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٖ) 
ظ ي اة متدباة وىاؾ المابلم، الفاا  ا ةاع الم ا ة والتما م ب اهل واحاد يفساؽ التااأله إلياو ب

 كياما شال هؼ يبمغ التفيات والربؾ  ويكؾن بعدىا عؽ ساي  الناس أعجما.
إنيااؽ ي ك نااو اميمااى وأيااام   ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٜٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص   (ٗ)

 وااليا 
، المناادد أاؾىاا وآ ا  معاو ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٘ٓٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (٘)

 ضمة : ضبلاًل : دعال عمييما أن يضبل
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 ـ  حرف حسف اليداٛ 4

يللػان قلليذ بللغ السمللػح فللي تقللجم أ لله  للج  رد حللح  وللا الشللجاء فللي د 
مػضع ،  تفريا ذلظ أ ها تسنمت في ث ثة أ ياء  عذخيغ مػضمعا  ثسا ية

ة مػاضللع مللع أّي السػصللػلة بهللاء التشبيلله )أيهللا( ت سلل، مللع السفللخد الممللع
ج وخفلل  ،  ال لياء الن ثللة مملار ، غ مػضللمعا ملع السزللا ي  احلج  عذلخ 

   .   ححسممها الحح ، ففي  ضػح السمخفة دليا عم  ال
 فأما السػضع الحي مع السفخد الممع فقػله :

 (ٕ)َفسا َلُكسا َتدَتغِشياِن َعِغ اَلجخِ  َشبيباِن َلػ داَ يُتسا ي ُأِجخُتسا  

  ػله :  فسشهامػاضع التي مع أيٍّ السػصػلة بهاء التشبيه  الدتة أما 

 (ٖ)ُتَقصهع َتساِئُسه ِبَميم  َ ليجاع َلع َأج َأي ها الَقمُو الهحي َلأه هاِئساع 

   ػله :

 (ٗ)َوساِ يا َعَميشا َفَقج َأمد  َهػا ا َأج َأي ها الَخكُو الَيسا ػَن َعخهجػا  

                                                                                                               

  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٖٖٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ)  
طبي اااان : مناااادد بفااا ف حااا ف النااادال  ولاااؾ شااا طيا وجؾااياااا  البيااات ماااؽ الظؾياااف . (ٕ)

 .  ٛٛماضييؽ، وما استايامية. ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص 
الناادال . ىايًمااا ، وليااًدا حاااالن مااؽ  أي منااادد حاا ف منااو حاا فالبياات مااؽ الظؾيااف .  (ٖ)

الااعف وىؾ ال مب المضم  بعد الاعف، ولؼ ل ظع نعت لمفال النانية ، دياؾان ؾايس ااؽ 
 .  ٘٘ٔ، ٓٔالممؾ  ص 

اليمانؾن : اآللؾن مؽ جية اليكمؽ، ع جؾا : ميماؾا عميناا لنساألمؼ البيت مؽ الظؾيف .  (ٗ)
 .ٖٖٔالممؾ  ص  عمؽ نف و، ىؾانا : مؽ نيؾيو . ديؾان ؾيس اؽ
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  ػله :سشها  أما السػاضع الػاحج  المذخ ن التي هي مع السزا  ف

 (ٔ)َ ج صاِدراع ِإّج َعَميه َر يوُ  َأَحّقاع ِعباَد َّللَاِ َأن َلدُت  اِرداع  

   ػله: 

 (ٕ)َأفاَر َت ِإلفاع َأم َجفاَك َحبيوُ  َفُقمُت َحساَم اَلوِظ ما َلَظ باِكياع 

   ػله : 
 (ٖ)َ َأّما َعِغ اُلهخ  َف  َتَد  ي َهميَميه َأّما ُأم  َعسخٍ  َفِسشُهسا  

   ػله: 
 (ٗ)ا يِلَميم  ِبحاجي َفِامِزيا َ َذر   َهميَميه ِإّ ي َميِّت  َأ  ُمَكمِّع   

   ػله : 
 (٘)َ ج َتقُت  َصّباع ِبَمػِمُنسا ُضمسا  َهميَميه ُكّفا ج َتمػما ُمَتيهساع 

                                                 

وارًدا: وادًماا، ااادًرا: راجًعاا، ، والبيات ماؽ الظؾياف . ٖٕديؾان ؾيس ااؽ المماؾ  ص (ٔ)  
 وأن م ااة واسميا ضمي  ال أن والجممة الاعمية  ب  أن .

البياات باو  مااس جمااف أربااع  ، والبيات مااؽ الظؾيااف . ٖٗ دياؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص(ٕ)  
ةييا مؽ غ بة وألؼ أكن  مؽ أن يكؾن مؿيًماا جاااه  ةعمية وجممة اسمية وودم أةاروت لما

 الفبيب. 
أم عم و كينة ليمى والضامي   ، والبيت مؽ الظؾيف . ٛٙديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ)  

ةه منيماا راجاع إلاى غاياليؽ عظا يؽ شا ا ةاه نعايؼ وغ ظاة ورغاد  يايش نااعؼ أرادىماا 
 ةا ا و يً ا منو.

البيااات ماااؽ ورااايد  سااااب ة  بيااات ماااؽ الظؾياااف . ، والٛٙدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص (ٗ)  
 ول ك   الغياليؽ إياه ليمى.

المناادد م اتص باأم  ونياه  ، والبيت مؽ الظؾياف . ٜٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (٘)
 هؼ نيه: كاا، ال لمؾما ، ال ل تبل عمى الت كيب الم كؾر.
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   ػله : 

 (ٔ)َ  ػج ِلَميم  ذا َ تيا  ِمَغ الَهمخِ  َهميَميه ُمّخا َبمَج َمػتي ِبُتخَبتي  

   ػله : 

 (ٕ)ُمُهغه الَرػاِلاُ َلياليِه َأ  َأّوا َهميَميه َها َقي   ِبُشمساَن راِجع   

 سللليأتي ذكلللخ بكيلللة هلللحا السػاضلللع فلللي الجراسلللة  التحميلللا  سلللصعا  
   هاوة. 

 :  ّالتحلٔل الدزاض٘ 

تقجم أن حح  حخ  الشجاء في ديػان قيذ بغ السمػح إ سا  رد في  
ث ثللة أ للياء ومسمهللا الػضللػح  الحزللػر  التمخيللف السغشللي عللغ ذكللخ هللحا 

،  عذللخيغ مػضللمعا ثسا يللةمتهللا بمغللت الحللخ  م  أن هللحا السػاضللع فللي جس
  ن » في هحا الذلأن جلاء  لػل سليبػيه بملج أن ذكلخ حلخ   الشلجاء  لال : 

 ذلللظ أ لله جممهللع ، فتهغ كمهللغ اسللتغشاء كقػلللظ : حللاُر بللغ كمللوح لل ت حلل
 . (ٖ)«بسشدلة مغ هػ مقبا عميه بحزخته وخاشبه 

فشمجا عما حح  حخ  الشلجاء  اجسلتغشاء عشله بنلػن السشلاد  فلي  
 مسا هػ  ضػح السمخفة . ، مشدلة القخيو الحاضخ الحي ج وحتاج أن يشاد 

                                                 

مؽ ايؽ أمتو  المنادد ا تص ، والبيت مؽ الظؾيف . ٜٜديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٔ)
 بأم يؽ م ا ووؾاًل ، والمنادد م تص اناه.

نعماان جباف كاان يجتمعاان  ، والبيات ماؽ الظؾياف . ٖٓٔديؾان ؾيس اؽ المماؾ  ص   (ٕ)
 ؼيو  ، والمنادد م تص اناه عؾد شهل مما كان. 

 .  ٖٖٔ/ٕ، واألش اه والنغاي  ٜ٘ٔ/ٔ، ش   الماؼية ةه النفؾ ٕٕٓ/ٕالمتاأل  (ٖ)
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إ لظ  لج تبتلجئ اجسلع مشلاد  بغيلخ حلخ  »  في ذلظ  ػل السبلخد :  
  ذلظ  ػله :  (ٔ)مغ هحا الحخ   

 َعّشي َ َأ ُتع ِمَغ المػِ  الَمساهيخِ  حاِر بَغ َكمٍو َأج اَلح ُم َتدُجُخُكع 
(ٕ) 

 ائ    ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ چ ( :  لللللللال   )

 السزلللا  ملللغ جهلللة السزلللا  إليللله ، فػضلللػح السفلللخد المملللع (ٖ) چ ائ
  اكتدابه التمخيف ميه الجليا عم  السحح    هػ حخ  الشجاء .

 كل م سليبػيه ،  ذكخ الشحػيػن الستأهخ ن أن السحح   وا هاصلة 
الرلػاب   السبخد الستقجم وفيج أن الحلح  وذلسا جسيلع حلخ   الشلجاء،  هلػ

بله ل ظ ملع الحزلػر  الػضلػح  لج تشلادي بلالهسدة،   لج تشلادي بسلا يشلادي 
ا،  كلل م الشحللػييغ أن السحللح   وللا هاصللة يتملله مللع أ هللا أم  البميللج تػكيللجع

  أ ه وننخ د را ها فكأ ها أيشت عغ ييخها . ، الباب

                                                 

 .  ٖٖٕ/ٗالم تضب  (ٔ)
البيات ماؽ مظماع ورايد  لفساان ااؽ هااات ىجاا اياا اناه الفاار  ااؽ كعاب الما حجه  (ٕ)

، ٘ٓٔ، ٗٓٔ/ٕ، ال ياناة ٖٖٕ/ٗ، الم تضب ٚٚٔ – ٘ٚٔوىه ةه ديؾانو مؽ ص 
، األحبلم جمع ِحْمؼ وىؾ الع اف، والجاؾف جماع ٓٛ/ٕ، أماله ال ج ي ٕٖٙ/ٕالعينه 

مااا ي  جمااع ُجْمُ ااؾر وىااؾ العغاايؼ الجسااؼ أجااؾف وىااؾ الاا ي ال رأي لااو وال حاايم، والج
 ال ميف الع ف وال ؾ  . 

( ةااااط  السااامؾات مناااادد حااا ف مناااو حااا ف النااادال أو ٔٓٔاآلياااة ) ماااؽ ساااؾر  يؾسااا  (ٖ)
ااة المنادد مضاف إلى ياال الماتممؼ مفا وف مناو أيًضاا حا ف النادال وىاؾ رألِّ أول 

 .  ٜٖٕ ،ٖٕٗ/ٗا حاشية الم تضب  ٜٖٗ/٘اآلية . ينغ  ال ف  المفيط 
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 لكنلخة اسلتمسالها »  عما السخادي حح  ولا لكنلخة اجسلتمسال  لال :  
 هلع إلل  ،  هػ باب حح   تغييخ (ٔ) «إ ها هي السحح فة في الشجاء قػل : 

 تخفيف ما وننخ د را ه أميا . 

 كللل م سللليبػيه الستقلللجم ج وملللج  أن  ضلللػح الملللخ ملللغ السمخفلللة  
هلػ وذلسا حاصلا ملا ذكلخا السلخادي   ،  الحزػر ميه الجليا عمل  السحلح  

 مللععشللجما  للال :  الحاصللا أن حللخ  الشللجاء ومللػز ححفلله مللغ الم
  حللػ : (ٕ)

 عبللللخ عشلللله ابللللغ هذللللام : إذا كللللان السشللللاد    (ٖ)چ  وئ  وئ  ەئ ەئچ
ا  تقلجم  لػل قليذ بلغ ، لحح  حلخ  الشلجاء املْضع األّلهحا هػ  (ٗ)مفخدع

 السمػح في هحا  هػ شبيبان . 

: ذكللخ ابللغ هذللام أ لله الذللبيه بللالسفخد المللاري  ّاملْضــع الجــاىٕ 
أي وا أيها   (٘) چ ۀ ڻ ڻ ڻ چ   يا الذبيه بالسزا   حػ :، ممخاا

 مغ ك م قيذ بغ السمػح .  الدتة تقجمت الذػاهج  (ٙ)النق ن

لا إذ هلػ جلشذ متملخ  بالشلجاء    كان يشبغي أج وحلح  ملغ أي أوزع
جاز ،  هػ ممخفة  با الشجاء بال م، لسا كان  صفه، إج أن السقرػد بالشجاء

أن ترد هحا بلحي  ححفه أج تخ  أ ه ج ومػز الحح  مغ وا أيهحا مغ ييخ
                                                 

 . ٖ٘٘الجنى الدانه ص  (ٔ)
، وينغاا  : شاا   األلؽيااة الاااؽ الناااعؼ، واألشاا اه والنغاااي  ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضااي  الم ااااد  (ٕ)

ٕ/ٖٖٔ . 
 ( . ٜٕاآلية )مؽ سؾر  يؾس   (ٖ)
 .  ٕٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٗ)
 ( . ٖٔسؾر  ال حمؽ اآلية ) (٘)

 ..  ٕٙٔ/ٕ، والتر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ (ٙ) 
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اللل م كسللا ج ومللػز الحللح  مللغ وللا هللحا فنبللت أن اجعتبللار فللي حللح  حللخ  
الشلللجاء ملللغ أي بػصلللفه  حلللػ أيهلللا الخجلللا أ  بػصلللد  صلللفه  حلللػ أيهلللحا 

 .(ٔ)الخجا

 مسللا  رد مللغ حللح  )وللا( فللي هللحا السػضللع مللغ ديللػان قلليذ بللغ  
 السمػح  ػله : 

 (ٕ)اِئُمُكع َها َوقُتُا الَخُجَا الُحو  ُأس َأج َأي ها الشّػاُم َ َيحُنُع ُهّبػا 

   ػله :

 (ٖ)َتَحسها َس مي ج َتَحر ي ُمشاِدوا َأج َأي ها الَصيُخ الُسَحمُِّ  ياِدواع 

ــح   ــع الجال ، (٘) چ ڇ ڇ ڇ چ چ  حللػ : (ٗ): السزللا  املْض
 عم  أحج الػجهيغ فأحج الػجهيغ أن ونػن »   حػ : أن أد ا إليه عباد   

 الػجله النلا ي أن ،   مشاد  حح  مشه حخ  الشجاء أي ولا عبلاد  عباد 
( أي اتخكلللػا عبلللاد   إلللل  مػسللل  )  (ٙ)ونلللػن مفملللػجع بللله لمفملللا أد ا 

فالخصاب إل  فخعػن  م ئه أج ونخهػا مغ آمغ عم  الكفخ،  يحػللػا بيلشهع 

                                                 

 ٜ٘ٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ (ٔ) 
أّي منادد ح ف منو ح ف الندال . ال ظ  األول منظاا أع اااه البيت مؽ الظؾيف . (ٕ) 

 .ٕٖعمى وعؾد ، وال ظ  النانه منظا جالينؾس بفكمتو . ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص 
ماااؾ  أّي منااادد حاا ف منااو حاا ف الناادال . ديااؾان ؾاايس اااؽ المالبياات مااؽ الظؾيااف . (ٖ)  

 .ٛٗص
 . ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٗ)
 ( .ٔ٘ٔاآلية ) مؽ سؾر  األع اف (٘)
 .  ٓٔ/ٗ، عد  السالػ  ٗٙٔ/ٕحاشية ال ي  يس  (ٙ)
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 يػانفي دحح  حخ  الشجاء مع السزا    مسا  رد مغ ،  بيغ ما اهتار ا
 :  ػله قيذ بغ السمػح

 (ٔ)َ َعهجي ِبَميم  َحبهحا ذاَك ِمغ َعهجِ  َهميَميه ُمّخا بي َعم  اَلبَخِق الَفخِد 

   ػله :

 (ٕ)َمِباّلَِلِ عػجا ساَعةع ُثعه َسمِّسا َهميَميه َهحا الَخبُع َأعَمُع آَوُه 

   ػله :

َبتي َلػجِك ما ُكشُت ساِئ ع   (ٖ)  اَلبػاِب في الشاِس عاِرياَأد ُر َعم ُمَمحِّ

   ػله :

 (ٗ)ما حييت القػامياُمميج  ِلَميم   َبشي َععِّ َليم  َمغ َلُكع َييَخ َأ هشي 

                                                 

 األا ق الا د : اسؼ مؾضع. ، والبيت مؽ الظؾيف . ٗٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٔ)
مع آياة ااؾزن َةْعماة آٌي َةْعٌف ج ، والبيت مؽ الظؾيف .ٜٚ ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٕ)

 ادأ بالندال م بً ا إياه وأم ه هؼ أم ه . 
ذكا  المناادد م باً ا إيااه بماا  ، والبيات ماؽ الظؾياف . ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٖ)

 ووع لو مما لؼ يكؽ متؾوًعا . 
نادد انه عؼ ليمى أنيؼ لايس  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٗ)

 ؾ مؽ  مدىا و مدىؼ ةه التاري  . ليس ليؼ سؾاه ةي
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   ػله : 

 (ٔ)َ ما َفَمَمت َأ اِئُمُه الِس حُ   ُرعاَة الَميِا ما َفَمَا الَرباُح  

   ػله : 

 (ٕ) د  ِبَي الُحو  الُستاحُ َفَقج أَ   ُرعاَة الَميِا كػ ػا َكيَف ِ  ُتع 

   ػله  : 

 (ٖ)َهمي ع ِإذا َأ َدفُت َدممي َبك  ِليا َتبِنياِ َي َألَتِسذ  ج َهميَميه ِإن

: ذكخا السخادي أن حلح  حلخ  الشلجاء وملػز فلي  ّاملْضع السابع 
 ميه التمخيف  الحزػر  (ٗ)السػصػل  حػ : مغ ج يدال محدشعا أحدغ إلي 

 . ػيه أي وا مغ ج يدال محدشعا أحدغ إلي الحي ذكخا سيب

ذكلخ ابلغ وولير إ له إ سلا  رد الحلح  ميسلا ذكلخ لقلػة الججللة عملل   
 . (٘)السحح   فرار بالقخائغ الجالة عميه كالستمف  به 

                                                 

المنادد م تص باإلجابة عاؽ  ، والبيت مؽ الؾاة  .٘ٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٔ)
 الستال وأن الر ا  غي  ما وبمو مؽ عممة وأوايمة عممت عمميا مغي   . 

المتاا  : الا ي ألاي  لاو وىيا  ، والبيات ماؽ اليايج . ٙٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٕ)
 ااتص المنااادد بااأم  ىااؾ كؾنااؾا كياا  شاائتؼ ال ل ااغمؾا بااالمؼ بمااؽ وضااى عميااو مااا لااو، ا

 ألي  لو مؽ الفب. 
ا ااتص المنااادد أنااو إن لااؼ  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .ٕٚٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص   (ٖ)

 ي كيا عميو التمس مؽ ي كه إذا نيةت دمؾعو. 
 . ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٗ)
 .  ٘ٔ/ٕش   المارف  (٘)
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لا      سا ومػز حح  حخ  الشجاء إذا كان السشاد  مكب ع عميلظ متشبهع
 ذللظ ،  هلا مقرلػدة  رلجهالسا تقػلله لله  ج ونلػن هلحا إج فلي السمخفلة ل 
 . (ٔ) السػصػجت، كائغ في الممع  السزا  إل  أي ممخفة كا ت

ا السخادي أن حلح  حلخ  الشلجاء وملػز  املْضع اخلامظ  ذكخا أوزع
لن أفما التفزيا تمخ  ملغ هل ل  (ٕ)في السصػل  حػ : هيخعا مغ زيج أ با

مخفلة بله دليلا فػضلػح الس،  هػ عاملا ميله، السفزا عميه المار  السمخ ر
 أي وا هيخعا مغ زيج أ با . ، عم  السحح  

ثع كا ما أ به الممع فلي ، أصا حح  حخ  الشجاء في  جاء الع م 
ا لي  ليذ مدتغاثعا  ج مشلج بعا وملػز حلح  ، كػ ه ج ومػز أن ونػن  صفع

 .  (ٖ)حخ  الشجاء ممه 

شلي  ذكخ السخادي أ ه وختمد في جلػاز ححفله ملغ اسلع الملشذ السب 
 ذللظ لزلود اللجليا عمل  ، (ٗ) الشكخة ييخ السقرلػدة ، لمشجاء  اسع اإل ارة

 كللحا ، السحللح   مللغ المسللػم فللي اسللع المللشذ،  اإلبهللام فللي اسللع اإل للارة
 المسػم في الشكخة ييخ السقرػدة .

 يستشع حح  حخ  الشجاء عم  ما ذكخا ابغ الحاجو  الخضي  السخادي  ابغ 
 اسلع ، : لفل  الم للة،  السزلسخ،  السدلتغاثهذام في ثسان مدائا  هلي 

                                                 

 .  ٓٙٔ، ٜ٘ٔ/ٔ   الماؼية ةه النفؾ ش (ٔ)
 .  ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٕ)
 .  ٖٖٔ/ٕاألش اه والنغاي   (ٖ)
 .  ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٗ)
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 السشللاد  ،  السشللج ب  الستممللو مشلله،  اسللع المللشذ ييللخ السملليغ، اإل للارة
  تػضيمها كالتالي: (ٔ) اسع المشذ لسميغ، البميج

 : السشج ب  حػ وا عسخا .   األّىل

مبلػا  مشه الستممو مشه  حػ وا لمسلاء،  يلا لممذلو إذا تم، : السدتغاث وا الجاىٔ٘
 مغ كنختهسا . 

ا مشظ . يز : السشاد  البميج  حػ : وا  الجالج٘  ج إذا كان بميجع

   سللا لللع وحللح  حللخ  الشللجاء فللي هللحا السدللائا الللن ث لن السللخاد  
 .  (ٕ)فيهغ إشالة الرػت بحخ  الشجاء  الحح  يشاميه 

فكلحلظ ،  أما السدتغاث ميا جزمة للهم ل له ومتهلج»  ال سيبػيه :  
و مشه،  ذلظ : وا لمشاس  لمساء،    سا اجتهج لن السدتغاث عشلجهع الستمم

تمصللػن حل هللع و ( ا)وللا   متللخاخ أ  يافللا،  التممللو كللحلظ،  الشجبللة يمدمهللا
)وزمخ ن  يغزبػن(  يجعػن ما  ج فات  بمج عشهع،  مع ذلظ أن الشجبلة 

مبالغلة كأ هع يتخ سػن فيها، فسغ ثع ألدمػها السج،  ألحقػا آهخ اجسلع السلج 
 .  (ٖ)«في التخ ع

                                                 

، األشااااا اه والنغاااااااي  ٖٔ – ٓٔ/ٗ، وأوضاااااا  المساااااالػ ٘ٛٓٔ/ٕلؾضاااااي  الم اااااااد  (ٔ)
ٕ/ٖٕٔ ،ٖٖٔ  . 
 .ٖٖٔ، ٕٖٔ/ٕلنغاي  ، وينغ  األش اه واٗٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٕ)
 . ٖٖٔ، ٕٖٔ/ٕ، وينغ  األش اه والنغاي  ٕٕٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)
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 عما ابغ ووير : عجم جػاز الحح  بأن حح  الحخ   مسلا وأبلاا  
الكياس م لن الحخ   إ سا جيء بها اهترارعا،   ائبه عغ الفمال ... فإذا 

 .  (ٔ)أهحت تححفها كان اهترار مخترخ  هػ إجحا 

شبيهلله بأضهللار    سللا لللع ومللد الحللح  فللي السدللتغاث لمسبالغللة فللي ت 
مخعا مهسعاالسدتغاث له أ  التشبيه لكػن حخ 

(ٕ) .  

 أملللا الستمملللو مشللله  السشلللج ب فملللع وملللد الحلللح  ممهسلللا ل هسلللا  
 ج وقرللج فيهسللا حكيقللة التشبيلله  اإلقبللال كسللا فللي الشللجاء ، مشادوللان ممللازعا

فمسا  ق  عغ الشجاء إل  ممش  آهخ ملع بقلاء ممشل  الشلجاء فيهسلا ، السحس
ا عم  الحكيقة السشقػليغ هسا مشها ممازعا ألدما لف  عمع ال  . (ٖ)شجاء تشبيهع

 . (ٗ): اسع المشذ ييخ السميغ كقػل العس  وا رج ع هح بيجيالسابع٘ 

 هلػ ملا كلان  كلخة ،    سا امتشع حح  حخ  الشجاء مع اسع الملشذ 
 سػاء أكان ،  با الشجاء سػاء تمخ  بالشجاء كيا رجا أ  لع يتمخ  كيا رج ع 

ا أ  مز  يلا حدلغ الػجله  يلا ، افعا أ  مزارععا له  حلػ ولا يل م فاضلامفخدع
ا ا بميشلله أ  ج، ضللاربعا زيللجع    سللا لللع تححفلله مللغ ،  رللجت بهللحا الن ثللة  احللجع

 ييللخ ، الشكللخة لن السشللاد  حيش للح ييللخ مقبللا عميللظ  ييللخ مشتبلله لسللا تقللػل
 . (٘) يا هي حخ  تمخيفها ،  رجامقرػد 

                                                 

 . ٘ٔ/ٕش   المارف  (ٔ)
 .ٓٙٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (ٕ)

 . ٓٙٔ/ٔ السااا(ٖ) 
، األشاااااا اه والنغاااااااي  ٗٙٔ/ٕ، التراااااا ي  ٓٔ/ٗ، أوضاااااا  المسااااااالػ ٜ٘ٔ/ٔ السااااااااا (ٗ)

ٕ/ٖٕٔ ،ٖٖٔ  . 
 .  ٜ٘ٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (٘)



 

33: 

 

الستمخفة بحخ  الشجاء، إذ هي حلخ     سا ج تحح  وا مغ السمخفة  
 حخ  التمخيلف ج وحلح  مسلا تملخ  بله حتل  ج وطلغ بقلاؤا عمل  ، تمخيف

 يا أ لل  ، أج تخ  أن جم التمخيف ج تحح  مغ الستمخ  بها، أصا التشكيخ
 . (ٔ)مشها بمجم الحح  إذ هي مفيجة مع التمخيف  التشبيه  الخصاب

أجللاز بمزللهع الحللح   للليذ  للال ابللغ مالللظ فللي الكاميللة   للخحها    
بذلليء لن حللح  حللخ  الشللجاء ج ومللػز إج إذا كللان السشللاد  مكللب ع عملل  

 .  (ٕ)السشاد   متهي عا لسا وقػل له  هحا إ سا ونػن في السمخفة د ن الشكخة
: السزلللسخ السخاشلللوم لن الحلللح  ممللله وفلللػت الججللللة عمللل   اخلامطـــ٘

 شو إل  ث ثة أ ػال :الشجاء،  الشحاة اهتمفػا في  جاء ضسيخ السخا
 للال السرللخح : ، ال ل : أ لله ج ومللػز  للجاؤا أصلل ع  هللػ  للػل أبللي حيللان

 لبتة .أ اهتار أبػ حيان أ ه ج يشاد  
النا ي : أ ه مقرػر عم  الزخ رة الذمخية  هػ  ػل ابلغ عرلفػر،  هلػ 

 لال السرلخح :   رلخا ،  فذ ملا ذكلخا ابلغ هذلام ملغ أن  لجاءا  لاذ
 ذمخ . ابغ عرفػر عم  ال

 لال السرلخح :  ضلاهخ ذكلخ ، النالث : أ ه ومػز  هػ ضاهخ ك م ابغ مالظ
 . (ٖ)الشاضع له في عجاد هحا الكمسات أ ه مصخد 

 أجسللع الشحللاة عملل  أن  للجاء ضللسيخ السللتكمع   للجاء ضللسيخ الغائللو ج  
 . (ٗ)كسا ج تقػل وا هػ  ج وا إواا ، ومػز ف  تقػل وا أ ا،  ج وا إواي

                                                 

 .  ٜ٘ٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (ٔ)
 .  ٗٙٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 . ٓٔ/ٗ، عد  السالػ ٗٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗانغ  : أوض  المسالػ  (ٖ)
 .  ٓٔ/ٗ، عد  السالػ ٘ٙٔ/ٕالتر ي   (ٗ)
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فالسشرلػب ، جاء ضسيخ السخاشو عم  صيغتي السشرػب  السخفػع يأتي   
  السخفػع كقػل سالع بغ دارة: (ٔ)كقػل بمزهع وا إواك  ج كفيتظ 

 ولللا ُملللخه ولللا اْبلللَغ  ا لللٍع ولللا َأْ َتلللا

 

 أ للت الللحي َشّمْقلللَت عللاَم ُجْمَتلللا   

 حتلللل  إذا اْصلللللَصَبْحَت  اْيَتَبْقَتلللللا
 

 ا لسللللللا َتَخْكَتللللللا  أ بمللللللت ممتللللللادع
 

 (ٕ)أحدغ     ج َأَسْأَتا ج 
عم  الزلع يات في سبو بشاء السشاد  السفخد  سيأتي ذكخ هحا الب

 أ ه  ا ع مػ ع الزسيخ إل  ييخ ذلظ مغ التفريا .
ــ٘  : اسللع   تمللال   حللػ: وللا أّلِل إذا لللع ومللػض فللي آهللخا السلليع الطادض

  (ٖ)كياسالسذجدة عغ حخ  الشجاء م لن  جاء اسع   تمال  عم  ه   ال
                                                 

كان األحؾص الي بؾعه ود وةد ىؾ واانو عمى معاوية، ة ام االاؽ ة ظاب  ظ اة ةمماا  (ٔ)
لي ظب ةماو اانو وايبًل : يا إياك ود كايتػ ي ياد واد أغنيتاػ بماا ومات انتيى وهب األأل 

 . ٓٔ/ٗعؽ أن لفاول ال ؾل . عد  السالػ 
نسااب ال ااي   الااد ىاا ه األايااات لؤلحااؾص ل ًعااا لمعينااه األايااات مااؽ م ااظؾر ال جااي .  (ٕ)

ولعاف ماا وواع لم اي   الاد ةاه ىا ه األاياات ماؽ عماؼ ساب و أن المناال الساااا ماؽ وااؾل 
األحااؾص ووااد ااااؾأل نساابتيا لسااالؼ اااؽ دار  اااااحب االنتراااف مااؽ اإلنرااااف  ااااؽ

، أوضااااااا  ٕٖ٘/ٕ، واألاياااااااات وردت ةااااااه اإلنراااااااف ٓٔ/ٗ، عااااااد  السااااااالػ ٕٖ٘/ٔ
 .  ٘ٙٔ/ٕ، والتر ي  ٓٔ/ٗالمسالػ 

كاابلم اليم  اا ي وااااؽ يعاايش أن الناادال يكااؾن لمعاوااف ولؾجيااو ذلااػ أنااو أ اا ج م اا ج  (ٖ)
عاااي وجاااف لي باااف عمياااػ باااال ي  الااا ي لظم اااو، والااا ي حساااؽ التنبياااو ومعنااااه الااادعال   

إ  اجو م  ج التنبيو البيان عؽ حاجة الداعه إلى إؾ ال المدعؾ عمياو بماا يظم او، ة اد 
وو  مؾو  مؽ كأنو مغاؾل عنو وإن لؼ يكؽ المدعؾ غاةبًل، ةالداعه وضع ناساو ةاه 

ي ياد إعياار ال غ ااة  ماؾاطؽ الت راي  واالسات عاد عاؽ مغاان ال بااؾل واالساتماع كماا أناو
، شاااا   ٜٖٓةااااه االسااااتجابة اياااا ا الناااادال . ينغاااا  : المارااااف ةااااه شاااا   الع بيااااة ص 

 .   ٕٔٔ/ٕالمارف 



 

342 

 

 . (ٔ)فمػ حح  حخ  الشجاء لع يجل عميه دليا،  الحح  إ سا ونػن لمجليا

الججللة عمل  ه إ سلا  رد الحلح  ميسلا ذكلخ لقلػة  ذكخ ابغ ووير أ  
 السحح  ، فرار بالقخائغ الجالة عميه كالستمف  به . 

 أجلاز بمزللهع الحللح  فلي هللحا السللػشغ  عميلله  لػل أميللة بللغ أبللي  
 الرمت النقفي :

ا ييَخَك ُ  راضيا   ضيت بظ المهع ربعا فمغ ُأَر    ر   أديُغ إلهع

ا ييخك وا  ُ     (ٕ)رضيت رضا بظ ربعا وا   ، أي فمغ أتخح إلهع

 بشلاء عملل  ذلللظ ذكللخ أبلػ عمللي الفارسللي أ لله لليذ مللغ الزللخ رة إدهللال وللا 
 عم  اسع   عد  جا،    سا الزلخ رة المسلع بليغ ولا  بليغ السليع فلي هلحا
اجسع،  ذلظ أن المخب ج تشلادي اسلسعا ميله الللد  الل م إج اسلع   تملال  
لا  ميقػلػن وا   ايفخ لشا،  يبجلػن السيع في آهخا مغ حخ   الشلجاء عػضع
ميقػلػن المهع ايفخ لشا فإذا اضصخ الذاعخ رد الحلخ  السحلح   ملع كػ له 

   مشه  ػل الذاعخ : (ٖ)عػضه

 (ٗ)َدَعْػُت َوا المههعه َوا المهُهسها َلسها إ ِّي ِإذا َما َحجث  أَ 

أن ابغ الحاجو للع يلحكخ لفل  الم للة ميسلا ج وحلح    ذكخ الخضي 
مشه حخ  الشجاء  هي مشه ل ه ج وحح  الحخ  مشه إج مع إبجال السيسليغ 

                                                 

 .  ٕٖٔ/ٕ، األش اه والنغاي  ٗٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٗٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٕ)
 . ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔص ما يفتمف ال ع  مؽ الض ور   (ٖ)
، المفتساب ٕٕٗ/ٗ، الم تضاب ٛ٘ٗنؾادر أاه زيد ص .  البيت مؽ م ظؾر ال جي (ٗ)

 . ٕٖٕص   ، أس ار الع بيةٖٕٛ/ٕ
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 ذلظ لن ح  ما ميه ال م أن يتػصلا إلل   جائله ، مشه في آهخا  حػ المهع
اإل ارة، فمسا حلحفت الػصلمة ملع هلحا المفطلة لكنلخة  لجائها للع  بأي أ  باسع

 . (ٔ)وحح  الحخ  مشه ل   ونػن إجحافعا 

ثالنعا:  ال ابغ مالظ في الكامية بمج ذكخ لفل  الم للة  السزلسخ  السدلتغاث 
 :  ذ اسع اإل ارة  اسع المش

 أ  ييخها أ  أ له تمخيا  (وا) ييخ ذي الخسدة  ادا بل

د ن  أي  جاء هحا الخسدة بيلا (ٕ)حها أن ذلظ بإجساع ذكخ في  خ  
  .حح 

جاء شل: اسع اإل ارة  اسع المشذ لسميغ م لن حخ  ال الطابع٘ ّالجامي٘ 
فللي اسللع المللشذ كللالمػض مللغ أداة التمخيللف، فحقلله أن ج وحللح  كسللا ج 
تحللح  أداة التمخيللف،  اسللع اإل للارة فللي ممشلل  اسللع المللشذ )مللبهع( فمللخ  

 .  (ٖ)ممخاا

 ج وحدلغ أن تقلػل: هلحا،  »في هحيغ السػضميغ  ػل سليبػيه :    
 ج رجللُا،  أ للت تخيللج: وللا هللحا،  يللا رجللُا  ج ومللػز ذلللظ فللي السللبهعم لن 
الحخ  الحي يشبهه به للدم السلبهع كأ له صلار بلجج ملغ أي  حليغ ححفتله، فملع 

دلشاع يلدال ُمح تقا وا أيها الخجا  ج ولا أيهلحا،  لكشلظ تقلػل إن  ل ت: َملغ ج
يخيللج أن اسللع اإل للارة  اسللع   (ٗ)«افمللا كللحا  كللحام ل لله ج ونللػن  صللفا لي

                                                 

 .  ٓٙٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (ٔ)
 . ٚ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٕ)
 .  ٗٙٔ/ٕ، التر ي  ٓٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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ف  وحح  ممه حلخ  الشلجاء ل له ، مبهع ،المشذ صفة لّي،  صفة السبهع
 ج ،  أما )مغ( الحي هلػ اسلع مػصلػل فسمخفلة بشفدله، ممخ  بهحا الحخ 

 عميله ، ةونػن صفة لي السبهسة ل ه ممخفة،  السمخفة تكػن صفة لمسمخف
جلاز ممله حلح  حلخ  الشلجاء بخلل   اسلع الملشذ  اسلع اإل لارة ج تحللح  

الشجاء إذا كشت  (وال )ا  حاجتهسا إل  التمخيف بسبهامهإلمشهسا حخ  الشجاء 
 مشادوعا بهسا . 

مشلع البرلخيػن الحلح  ملغ اسلع اإل لارة   ن كلان متمخفعلا  بلا   ج  
لمسخاشلو  بليغ كلػن اجسلع الشجاء ل ه مػضػع في الصلا لسلا وذلار إليله 

لا تشلافخ ضلاهخ، فمسلا أهلخج فلي الشلجاء  مذار إليله،  كػ له مشلاد  أي مخاشبع
لا احتليأ إلل  ع ملة ضلاهخة تلجل عمل  تغييلخا  عغ ذللظ الصلا  جملا مخاشبع

 . (ٔ)  جممه مخاشبعا  هي حخ  الشجاء
  ال المماج :،  ال سيبػيه :  يمػز حح  وا مغ الشكخة في الذمخ 

 (ٕ) َتْدَتْشِكخي َعِحيِخي جاِرَي َج 
 ، (ٗ)«أصلبا ليلاُ »   (ٖ)«افتج مخشلػقُ »   ال في منا ، جاريةوا يخيج       

 

                                                 

 .  ٓٙٔ، ٜ٘ٔ/ٔه النفؾ ش   الماؼية ة (ٔ)
ي اطب ام ألو ي يد ياا جارياة، وعا ي  ال جاف ماا يا وم وماا يفااول  البيت مؽ م ظؾر ال جي . (ٕ)

مما يع ر عميو إذا ةعمو، وذلػ أنو كان عايم الساا  ةماان يا ّم رحاف ناوتاو لساا ه، ة الات لاو ماا 
 ى ا ال ي ل ّم ؟!

 تدايو ناسو بمالو. منف يض أل لمف مضظ  ووع ةه شد  وىؾ ي  ف باة  (ٖ)
منف يض أل لمؽ يغي  الم اىة لم هل، واامو أن ام أ  ووع عمييا ام ؤ الؿيس وكانت لم ىاو  (ٗ)

ة الاات لااو أااا فت يااا ةتااه، ةمااؼ يمتااات إلييااا، ة جعاات إلااى  ظاااأل الميااف كأنيااا لسااتعظاو، أي 
 ا  ا اًحا يا ليُف ك ؾل ال اع  : 

 ي ؾل نّؾر ا ُ  والميف عالؼ      
 يا ا  أي نؾر 



 

 

345 

 

  . (ٕ) ليذ هحا بننيخ  ج بقػي ، (ٔ)«كخا أشخق » 

فلخهع عمل  لغلة ملغ ج ، منال : اشخق ولا كلخ ان الصا في هحا ال 
لللا،  افتلللج ولللا مخشلللػقُ   ر ولللا  لللػ ، ولللا ليلللاُ   أصلللبا، يشتطلللخ، فقمبلللت اللللػا  ألفع

 .(ٖ)صباُ 

 حلػ : ملغ ج  الشجاء وحح  مشه ع مةذكخ السبخد أن ما ومػز أن  
 ۅ ۅ  ۋ چ  ملغ ذللظ :،  ربِّ أيفخ لشا، يدال محدشعا تمال،  ي م زيج همع

 چ ۉ ۉ
چ ائ ائ    ى چ،(ٗ)

(٘)  . 
فمسمة هحا أن كلا  ليء ملغ السمخفلة وملػز أن ونلػن  متعلا لذليء  

ئد، ل له ج ومللػز أن ومسلع عميلله أن أن حللح  ولا مشلله ييلخ جللا –فجعػتله 
وحللح  مشلله السػصللػ   ع مللة الشللجاء، ج ومللػز أن تقللػل :رجللا أ بللا، إذ 

 عميله فالحلح  ملغ  حلػ هلحا ج ، رجا ملغ  ملت أي تقلػل : ولا أيهلا الخجلا
 مغ  حػ  ػل الذاعخ : ، ونػن إج في ضخ رة الذمخ

  ْع َوْمَهْج ِبَظ الَحيه عاِهجُ كَأ هظ لَ  أَج َأي هَحا السْشدُل الجارُس الهِحي 

فللإن اضللصخ الذللاعخ كللان للله أن وحللح  ، فهللحا فللي تقللجيخي وللا أيهللا 
 أحدغ ما ونػن ذلظ إذا كان السشاد  ميه هاء التأ يث ، شجاءمشها ع مة ال

                                                 

مناف يضا أل لماؽ لمبا  وواد لؾاضاع مااؽ ىاؾ أشا ف مناو، أي طااط  ياا كا وان رأسااػ  (ٔ)
وا اااض عن ااػ لمراايد، ةاامن أكباا  منااػ وأطااؾل عنً ااا وىااه النعااام ااايدت وحمماات مااؽ 

 البدو إلى ال  د، والمنف اتمامو أط ق ك ا إن النعام ةه ال  د .
 .  ٕٕٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 . ٘ٙٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 ( .ٔٓٔمؽ اآلية ) ؾس سؾر  ي (ٗ)
 ( . ٔٓٔاآلية )مؽ سؾر  يؾس   (٘)
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مغ  حػ  لػل المملاج : جلاري أي ولا جاريلة،  ذكلخ ، لسا يمدمها مغ التغييخ
إذ إ له ودلتماز فيهلا ملا ، اء ملع الشكلخةأن المنال ومػز فيهلا حلح  ولا الشلج

وملػز فللي الذللمخ لكنلخة اجسللتمسال  الشكللخة أصللمها ج وملػز هللحا فيهللا ل هللا 
 . (ٔ)  ج فالك م ممتبذ،  ائمة  تحتاج أن يمدمها الجليا عم  الشجاء

ذكخ الديخافي أن السبلخد هصلأ سليبػيه فلي هلحا كمله  يمشلي أن هلحا  
ثللع  للال الدلليخافي : ، ممهللا سلليبػيه  كللخات  للج ج، ال للياء ممللار  بالشللجاء

 الممللو مشلله كيللف ذهللو ذلللظ    (ٕ)إدعللاء السبللخد عملل  سلليبػيه هللػ الخصللأ
عميلله، أتللخ  سلليبػيه ومتقللج أن مخشللػق  ليللا  كختللان،  هللػ وزللسهسا بغيللخ 
تشػيغ؟!    سا ومشي ما كان  كخة  با الشجاء، فلػرد الشلجاء فرلار ممخفلة ملغ 

 الك م . أجمه  به،  منا هحا كنيخ في 
 الكػفيػن جػز ا حح  وا مع اسع اإل لارة  اسلع الملشذ،  احتملػا  

 . (ٖ)في اسع المشذ بسا تقجم ذكخا مغ المنال السحكػرة
 ٿ ٿ ٿ ٺ چ  مللللع اسللللع اإل للللارة ذكللللخ ا  ػللللله تمللللال  : 

   ػل ذي الخمة : ، أي : وا هؤجء (ٗ) چٿ
 (٘)هحا ِفتَشة  َ َيخامُ ِبِسنِمَظ   ِإذا َهَسَمت َعيشي َلها  اَل صاِحبي  

 أي : وا هحا . 
                                                 

 ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٕٔٙ – ٕٛ٘/ٗالم تضب  (ٔ)
 .  ٕٔٙ – ٕٛ٘/ٗينغ  : الم تضب  (ٕ)
، ٘ٔ/ٗ، أوضاااااا  المسااااااالػ ٖ/ٕ، شاااااا   الماؼياااااة ال اااااااؼية ٕٕٔ/ٕانغااااا  : المتاااااااأل  (ٖ)

 . ٘ٔ/ٗ، عد  السالػ ٘ٙٔ/ٕالتر ي  
 ( .٘ٛة )سؾر  ال     اآلي (ٗ)
، عماد  الفااة  ص ٕٗ/ٖ، الادرر المؾاماع ٕٜ٘ٔالبيت مؽ الظؾياف، ةاه ديؾاناو ص  (٘)

 .  ٖٕ٘/ٗ، الم ااد النفؾية ٜٕٚ
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   ػل ايهخ :        

    (ٔ)لخأس  يبا إل  الربا مغ سبياللل     ذا ارعػاء فميذ بمج ا تمال الل 
  منا  ػل ايهخ :          فإ ه أراد وا هحا ارعٍػ ارعػاءع . 

 هحا اعترع تم  مغ عاداك مخح ج   إن اللي  صفػا  ػمي لهع فبهع 

هع ولا هلحا اعترلع،  عميله جلاء بأراد إن الحيغ  صفػا لهلع  لػمي فل 
    ػل الستشبي :

 ُثعه ِا َنَشيِت َ ما َ َفيِت َ ديدا  مِت َرسيدا َهحي َبَخزِت َلشا َفهِ 

فإ ه أراد وا هحا  ج بخزت  ضهخت فهيمت  أثخت ما كلان كامشعلا ملغ  
 . (ٕ)الحو عشج ا 

أ للله ج وملللػز  للللحلظ لحشلللػا أبلللا  ملللحهو البرلللخييغ ،  لللال السلللخادي 
 في البيت الداب  .  (ٖ)الصيو

 . (ٗ)  ح ذ في الشنخ،  ذلظ عشج البرخييغ ضخ رة في الشطع 

للا    للال السللخادي :  اإل رللا  الكيللاس عملل  اسللع المللشذ لكنختلله  طسع
 رخ اسع اإل ارة عم  الدساع إذ لع يػجج إج في الذمخ  سسع مشله   نخعا   

                                                 

، شا   األشامؾنه ٖٕٓ/ٗالبيت مؽ ال ؽيا ، ولاؼ ينساب ل اياف ةاه الم اااد النفؾياة  (ٔ)
 .  ٖٚٛ/ٖ، ش   التسييف ٖٗٗ/ٕ
 . ، والبيتان مؽ ال سيط  ٗٔ/ٗعد  السالػ  (ٕ)
 . ٙ٘ٓٔ، ٘٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٕالتر ي   (ٗ)



 

348 

 

عم  أن أ تع مبتلجأ  هلؤجء   (ٔ)فستأ ل« ثع أ ت هؤجء »أبيات،  أما  حػ : 
 .  (ٕ) جسمة تقتمػن حال، هبخا أ  بالمنذ

  ا ترخ ابغ مالظ في الشطع عم   ػله : 

 َ َييللللللللُخ َمشللللللللُج ٍب  ُمزللللللللَسٍخ َ َمللللللللا

 

 (ٖ)َجللا ُمدللَتَغاثاع َ للج ُوَمللخه  َفاعَمسللا 
 

 َ َذاَك ِفلل  اسللِع الِمللشِذ َ الُسذللاِر َللله
 

 غ وسشمللُه َفا ُرللخ َعاِذَلللهَ للاه َ َملل(ٗ) 
 

 ذكخ السخادي أن السشاد   دسان : 

، ال ل : وستشلللع حلللح  حلللخ  الشلللجاء ممللله،  هلللػ السشلللج ب  حلللػ ولللا زيلللجاا
فإن  مت ما سبو مشلع ،  السدتغاث وا لديج،  السزسخ وا أ ت  يا إواك

 ملللت : أملللا السشلللج ب  السدلللتغاث فللل ن ، الحلللح  فلللي هلللحا الن ثلللة؟
 أملللا السزلللسخ فللل ن ، الرلللػت  الحلللح  يشاميللله جمللل السصملللػب فيهسلللا

 .  (٘)الحح  ممه وفػت الججلة عم  الشجاء

                                                 

 . ٙ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٔ)
 .  ٘ٙٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
جااااا : بال راااا ، مسااااتغاًها : حااااال، وااااد يعاااا د : مااااؽ حاااا وف الناااادال لاًغااااا، ةاعممااااا :  (ٖ)

 .  ٛٔٔم تر  لدويا العممال األعبلم ص 
اساؼ الجانس : مماا ورد ماؽ التعا ي ماؽ الفا وف ذاك : أي التع ي مؽ الف وف، ةه  (ٗ)

أااا   ليااُف ، والم ااار لااو : هااؼ أنااتؼ ىااتالل أي يااا ىااتالل، وااف : حاا ف الفاا ف معيمااا 
حتااى أن أكناا  النفااؾييؽ منعااؾه أي الفاا ف، واليميااؼ منرااؾر ألنااو ساامع الفاا ف ةييمااا 

 .   ٜٔٔ،  ٛٔٔبما ال يمكؽ رد جميعو. م تر  لدويا العممال األعبلم ص 
 .  ٖ٘ٓٔ/ٕؾضي  الم ااد ل (٘)
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إج أن مشله  – هػ ما عجا القدع ال ل  –النا ي : ومػز ممه حح  الشجاء 
 ما وقا الحح  ممه  ما وننخ . 

إذ اإل لارة إلل  تمخيله ملغ الحلح ، «  ذاك»   ج  به عمل  ملا وقلا بالبيلت 
 أي وا حمُخ .  (ٔ)«ثػبي حمخُ » اسع المشذ  مغ ححفه مغ 

  جاءت مشه ألفاظ في الشنخ  الشطع .  
 محهو البرخييغ أن حح  حخ  الشجاء مشه ج ومػز إج في  ح ذ  

 . (ٕ) هػ عشج الكػفييغ قياس مصخد، أ  ضخ رة
أي  لبيه    ما وننخ جػاز حح  حخ  الشجاء ممه هػ الممع السفخد،  

 تقللجمت المنمللة فللي  (ٖ) السصللػل ،  السزللا ،  السفللخد أ   للبيه السزللا
 .ذلظ
 مسا  رد مغ حح  )وا ( مع السزا  في ديػان قليذ بلغ السملػح  

   ػله : 
 (ٗ)َ ز  َّللَاُ في َليم  َ ج ما َ ز  ِليا َهميَميه ج َ َّللَاِ ج َأمِمُظ الهحي 

   ػله :
 (٘)َميم  َأ  َفَسغ ذا َلها ِبياَفَسغ لي بِ  َهميَميه َليم  َأكَبُخ الحاِج َ الُسش  
                                                 

والو عميو الربل  والسبلم حكاية عؽ مؾسى عميو السبلم حيؽ ة  الفجاُ  انؾباو حايؽ  (ٔ)
 وضعو عميو ليغتسف وكان ر اما . 

 .  ٖ/ٕش   الماؼية ال اؼية  (ٕ)
 . ٛ٘ٓٔ/ٕلؾضي  الم ااد  (ٖ)

و ال يمماػ ماا .أ ب  المنادد أن، والبيت مؽ الظؾيف ٕٛٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٗ)  
 وضاه هللا ةه ليمى مؽ زواجيا بغي ه وال ما وضاه مؽ حب ليا . 

المنااادد م ااتص ب باا ه أن  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .ٖٓٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (٘)  
 ليمى أكب  حاجو ومناه. 
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   ػله :

 (ٔ)َأر  حاَجتي ُتذخ  َ ج ُتذَتخ  ِليا َهميَميه ما َأرجػ ِمَغ الَويِر َبمَجما 

   ػله : 

 (ٕ)ِلَي الَشمَر َ اَلكفاَن َ ِاسَتغِفخا ِليا َهميَميه ِإن َضّشػا ِبَميم  َفَقخِّبا 

   ػله :

 (ٖ)ُيَجّ ي َلشا َتكميَع َليم  ِاحِتياُلها ساِ ها َهميَميه َها ِمغ حيَمٍة َتممَ 

   ػله : 

 (ٗ)ُيشادي ِإَلهي َ ج َلقيُت الَج اِليا َيَبيُت َضميَع الَهعِّ ما َوصَمُع الَكخ  

   ػله :
 (٘)َفَقج ِمت  ِإّج َأ هشي َلع ُيَدر َ بخي  ُمشاَي َدعيشي في الَهػ  ُمَتَممِّقاع  

* * * 

                                                 

. المناادد م اتص ب با ه أناو ، والبيت ماؽ الظؾياف  ٖٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ)  
 بعدما ايعت لغي ه.  ال ي جؾ العيش

ا ااااتص المنااااادد أن  ، والبيااات مااااؽ الظؾياااف .  .ٖٗٔدياااؾان ؾاااايس ااااؽ الممااااؾ  ص   (ٕ)
 الضؽ اميمى لنياية األجف والت حؼ عميو . 

المنااادد م ااتص بال فااد  ، والبياات مااؽ الظؾيااف . ٛٗٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٖ)  
 عؽ حيمة ل  أل مؽ لمميؼ ليمى .

ا تص المنادد باإل  اار أناو  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٕٔص ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  (ٗ)  
 ود ل ى الدواىه بسبب ليمى 

المنادد م تص بأم  ىؾ أن  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٚٗديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (٘)  
 أن لت كو متعمً ا ةه ىؾاىا . 
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 ُٔ ألىداٛ ما ف  ـ  5

َ لاَرِة مشتقلا  ال السبخد:   َ زيج َ َما أ بهه ِفي َحال الشلجاء ممخَفلة ِباإلِْ
 (ٔ)َعشُه َما َكاَن  با َذِلظ ِميِه مغ التهْمِخيف

ِإ هَسللا َتْقللِجيخا َوللا  َأج تللخ  َأ هللظ َتقللػل ِإذا أرْدت اْلسمخَفللة َوللا رجللا أ بللا ََ
َ َلِكللغ حللجثت ِميللِه ِإَ للاَرة الشللجاء َأيَهللا الخجللا أ بللا َ َلللْيَذ عملل  ممشلل  َمْمُهللػد 

م َ َصللاَر ممخَفللة ِبَسللا َصللاَرت ِبللِه السبهسللة  َفمللَحِلظ لللع تللجها ِميللِه اْللللد َ اللل ه
 .(ٕ)ممار 

 ذكللخ ابللغ هذللام أ لله ج ومللػز  للجاء مللا ميلله أل م لن  للجاءا وفيللج  
ف  وقال : وا الخجا عشج ،  ج ومسع بيغ ممخفيغ، التمخيف  أل تفيج التمخيف

 البرخييغ إج في أربع صػر : 

، تقلػل ولا   بإثبلات اللفليغ، : اسع   تمال  أجسمػا عمل  ذللظإحداٍنا 
 عما سيبػيه ،   بقاء ال ل ،  يممه بححفهسا ممعا،  يا  بحح  النا ية فق 

 هلي علػض ملغ هسلدة إلله فرلارت ، جػاز  لجاء الم للة بلأن أل ج تفار هلا
 . (ٖ)الكمسة  بحلظ كأ ها مغ  فذ حخ  

 اعمع أ ه ج ومػز لظ أن تشلاد  اسلسا ميله الللد  » ال سيبػيه :  
ّلِل ايِفللخ لشللا،  ذلللظ مللغ  بللا أ لله اسللع  أ اللل م البتللةم إج أ هللع  للج  للالػا: وللا 

ن الللد  الل م أيمدمه اللد  ال م ج وفار ا له،  كنلخ فلي ك مهلع فرلار كل
 كللأن اجسللع     ...خ  ، ميلله بسشدلللة اللللد  اللل م التللي مللغ  فللذ الحلل

                                                 

 .  ٕ٘ٓ/ٗالم تضب  (ٔ)
 . ٕ٘ٓ/ٗالمردر السااا  (ٕ)
 .  ٕٚٔ/ٕ ، التر ي ٕٚ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
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أعمُع إله ، فمسا ُأدهلا ميله الللد  الل م حلحفػا الللد  صلارت الللد  الل م 
هَمفلللاع مشهلللا. فهلللحا أوزلللا مسلللا وقػيللله أن ونلللػن بسشدللللة ملللا هلللػ ملللغ  فلللذ 

 . (ٔ)«الحخ 

تهسلا  ليدلا ميله بسشدل، أج تخ  أ هسا ييلخ بلائشيغ مشله ال السبخد :  
،  هسلا فلي اسلع   ثابتلان، تهسلا  تحلحفهساا تنبفي الخجلام ل لظ فلي الخجل

ل هسلا  ملت بلائغ ملغ ،  هػ اسع عمع،  ليذ هحا اجسع بسشدلة الحي  التي
إذ كا ت اللد  الل م ج تشفرل ن ، اجسع،   ج اضصخ الذاعخ فشاد  بالتي

 فقال :  (ٕ)  به ذلظ بقػله وا   ايفخ لي، مشها

 (ٖ)  أ ِت بخيمة  بالُػدِّ َعشِّ  مبي ِمَغ أْجِمَظ وا التي تّيسِت  
 ذكلللخ الدللليخافي أن ذللللظ ملللغ إ املللة الرلللفة مقلللام السػصلللػ  فلللي  

حخ  الشجاء ج يميه اللد  نإإذ ، الذمخ في السػضع الحي وكبا ميه الك م
 ج ومتسللع ،  اللللد  اللل م ُومخفا لله، جَ ِرلل اللل م، ل لله ُومللخ  السشللاد  إذا  ُ 

فللي الكلل م حلح   التقللجيخ : وللا أيتهلا التللي تيسللت تمخيفلان فللي اسللع  احلج، ف
  مشه:،  مبي

 (ٗ)ِإوهاُكسا َأْن َتْكِدبا ا َ خها ميا الُغ ماِن المهحان َفّخا 
 .(٘) أ ام التي مقام أيتها، فأ ام الغ ميغ مقام أي، أراد ميا أيها الغ مان

                                                 

 .  ٜٖٕ/ٕ، الم تضب ٜ٘ٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٔٗ/ٕالم تضب  (ٕ)
، ضاا اي  ٖٙٗ/ٖ، األاااؾل ٕٔٗ/ٗ، الم تضااب ٜٙٔ/ٕالمتااأل البيات مااؽ الااؾاة  .  (ٖ)

 .  ٜٙٔال ع  ص 
، أسااا ار الع بياااة ٖٖٚ/ٔ، األااااؾل ٖٕٗ/ٗالم تضاااب البيااات ماااؽ م اااظؾر ال جاااي .  (ٗ)

 . ٜٙٔ، ض اي  ال ع  ص ٖٕٓص 
 .  ٜٗٔ، ٛٗٔيفتمف ال ع  مؽ الض ور  ص ما  (٘)
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  للال ابللغ هذللام :  الكنللخ أن وحللح  حللخ  الشللجاء  يمللػض عشلله  
  . (ٔ)يع السذجدة فتقػل : المهع الس

المهع  جاء   السيُع ها هشا بجل  ملغ  في ذلظ  ػل الخميا رحسه   :  
وا، فهي ها هشا ميسا زعع الخميا رحسه   آهَخ الكمسة بسشدلة وا في أ لها، 
إج أن السلليع هللا هشللا فللي الكمسللة كسللا أن  للػن السدللمسيغ فللي الكمسللة ُبشيللت 

حا اجسللع حخفللان أ ُلهسللا ممللد م ،  الهللاء مختفمللة  ل لله عميهللا. فللالسيع فللي هلل
 .(ٕ)  ع عميها اإلعخاب

  ذا ألحقَت السيع ترد اجسع، مغ  با أ ه صار ملع السليع عشلجهع 
 بسشدلة صػٍت كقػلظ: وا هشاْا.

 . (ٗ) فمم  وا  (ٖ) چ ۈ     ۆ  ۆ  ۇ چ أما  ػله عد  جّا: 
َكَسا َ اَل ِلَ هَها ِإذا َكاَ لت َبلَجج ملغ َ َج أَراُا  » رد ذلظ السبخد بقػله :  

 جما مشه ايوة ، َوا فكأ ظ  مت َوا   ثعه ترفه َكَسا ترفه ِفي َهَحا اْلسػضع
 . (٘)«َ َكاَن ِسيَبَػْيٍه يْدعع َأ ه ِ َجاء آهخالدابقة  ال : 

 ال ابغ هذام :   ج ومسع بيشهسلا فلي الزلخ رة الشلادرة كقلػل أبلي  
 :   هخاش الهحلي

 (ٙ)َوا المههعه َوا المهُهسها أ ػلُ  إ ِّي ِإذا َما َحجث  َأَلسها 
                                                 

 . ٕٚ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٜٖٕ/ٗ، الم تضب ٜٙٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 ( . ٙٗاآلية ) مؽ سؾر  اليم  (ٖ)
 .  ٕٖٔ/ٔ، ش   الماؼية لم ضه ٕٖٕ، أس ار الع بية ص ٜٙٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
 .  ٕٙٔ/ٕ، ٔٛٔ/ٔ، األش اه والنغاي  ٜٖٕ/ٗالم تضب  (٘)

دعااؾت يااا الميااؼ، وإذا   ٕٕٗ/ٗال وايااة ةااه الم تضااب مااؽ م ااظؾر ال جااي ، و  البياات (ٙ) 
 .  ٖٓٔ/ٕع ف، وىؾ مؽ شؾاىد ااؽ ال ج ي ةه أماليو 
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   ل  ذلظ أ ار الشاضع بقػله : 

 (ٔ)َ َ حه َوا المُهعه ِف  َ ِخيسِ  َ الكَنُخ المُهعه ِبالتهمِػيِس  

المسمة السحنية السبج ء بأل  حػ : وا السشصم  زيج ميسنغ سلسي  :الجاىٔ٘ 
  لال : ل له بسشدللة تلأب   لخا م ل له ج يتغيلخ ، ذلظ سيبػيه  ز عم  ،به

 . (ٕ)عغ حاله إذ  ج عسا بمزه في بمس 

 زاد عميه السبخد ما سسي به مغ مػصػل مبج ء بأل  حػ ولا اللحي  
 مغ  جاء اجسع السػصػل السقتخن بلأل ملع صلمته  ،(ٖ) يا التي  امت  ، ام

  ػل الذاعخ : 

 (ٗ) َأْ ِت بِخيمة  بالُػدِّ َعشِّي ي َتيهْسِت َ ْمبي ِمَغ أْجِمِظ َوا الهتِ 

أن السللا ع مللغ  للجاء السشصملل  زيللج كػ لله »  ذكللخ صللاحو الترللخيا 
 هػ باق  ،بيشسا السا ع مغ  جاء الحي  ام  جػد أل، جسمة   ج زال بالتدسية

إذ ، فاإلعخاب وقجر عمل  آهلخا ،بمج التدسية كسا أن الحي وقجر تقجيخ السفخد
سا،  للحا جلػز سليبػيه ال ل  للع موحن  حناوة السفخدات ج حناوة ال الحي

ومػز النا ي،  صػب ابغ مالظ ما ذهو إليه السبخد في  لخح التدلهيا ملغ 
 . (٘)« جاء الحي  ام  التي  امت مدس  بهسا 

                                                 

 .  ٕٚٔ/ٕ، التر ي  ٕٚ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٖٚٔ، ٕٚٔ/ٕ، التر ي  ٕٛ/ٗأوض  المسالػ  (ٕ)

 .  ٖٚٔ، ٕٚٔ/ٕ، التر ي  ٕٛ/ٗأوض  المسالػ البيت مؽ الؾاة  . (ٖ) 
 .  ٕٔٗ/ٗ، الم تضب ٕٛ/ٗعد  السالػ  (ٗ)
  ٕٔٗ/ٗ،  ٕٔٗ/ٕ، الم تضب ٖٚٔ/ٕ، التر ي  ٕ٘ٚانغ  : التسييف  (٘)
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: اسع المشذ السذبه بله كقػللظ ولا الخميفلة هيبلة  لز عمل  ذللظ  الجالج٘
للظ فلي التدلهيا : ولا منلا الخميفلة هيبلة فملحلظ   جرا ابلغ ما (ٔ)ابغ سمجان

 . (ٕ)حدغ دهػل وا عميه ل ها في التقجيخ داهمة عم  ييخ أل 

 ميسلا  الله  طلخ، إذ لليذ تقلجيخ "منلا" بسديلا لكلبا : ال الذاشبي  
المسع بيغ "وا"  "أل"،   ج لماز: وا القخية، ل ه في تقجيخ: وا أهلا القخيلة، 

 . (ٖ) ظ  ابغ سمجان، فجل عم  أ ه ييخ صحيا ذلظ ج وقػل به ابغ مال
 عشللجي أن تقللجيخ ابللغ مالللظ صللحيا  مديللا لمكللبا   للال السرللخح : 

بللجليا  للػلهع:  زللية  ج أبللا حدللغ لهللا، فللإن تقللجيخا:  ج منللا أبللي حدللغ 
، فمللػج أن تقللجيخ "منللا" مديللا لكللبا دهللػل "ج" عملل  السمخفللة لسللا كللان ٔلهللا

" في السمخفة،  الذاشبي ج وقػل بمسا "ج" لهحا التقجيخ  جه.  لمدم عسا "ج
 .  (ٗ)في السمار 

 كقػل الذاعخ:، : ضخ رة الذمخ الصْزٗ السابع٘

 لم  عج اناعخفت له بيت  عباس وا السمظ الستػج  الحي 

 ج وملللػز ذللللظ فلللي الشنلللخ ه فعلللا ، فمسلللع بللليغ ولللا  أل فلللي الذلللمخ ضلللخ رة
  . (٘)يغ بالكياس  الدساعلمبغجادييغ  الكػفييغ في إجازتهع ذلظ محتم

  أما الدساع فقج أ ذج ا: 

                                                 

 .  ٕٛ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٖٚٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 .  ٖٚٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 .  ٖٚٔ/ٕالتر ي   (ٗ)
 ، والبيت مؽ المامف .  ٖٚٔ/ٕ، التر ي  ٕٛ/ٗ  المسالػ أوض (٘)
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 ِإوهاُكسا َأْن َتْكِدبا ا َ خها  ميا الُغ ماِن المهحان َفّخا 

 هللحا ج ضللخ رة ميلله لللتسنغ  ائملله مللغ أن وقللػل: ميللا ي مللان المللحان فللخا، 
 أجلللاب السلللا مػن علللغ الكيلللاس بلللالفخق بننلللخة اجسلللتمسال  علللغ الدلللساع 

 .  (ٔ) بالذح ذ

َفللِإن إ ذللادا عملل  َهللَحا ييللخ َجللاِئد َ ِ  هَسللا َصللَػابه ميللا   للال السبللخد : 
   .  (ٕ) ي مان المهَحان فخا َكَسا َتقػل َوا رجا اْلَماِ ا أ با

*   * * 

                                                 

 .  ٖٕٗ/ٗ، الم تضب ٖٚٔ/ٕالتر ي   (ٔ)
 .  ٖٕٗ/ٗالم تضب  (ٕ)
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 حرف امليادٚ  ـ 6

 ردت وا الشجاء في ديػان قيذ بغ السمػح أربع عذلخة ملخة للع يمهلا  
 مغ الشحػييغ مغ جما السشاد  ،  حبحابا  ليها ليت  ربه ، اجسع السشاد 

  لج  ليلت ، (ٔ)مع هلحا الكمسلات محلح فعا  ملشهع ملغ جملا ولا لسملخد التشبيله
 ربه  ليلت ملخة  احلجة، ، ليت حلخ  الشلجاء عذلخ ملخات ملغ جسملة ملا تقلجم

  حبحا  ليت ث ث مخات .
 فالسػضع الحي  ردت ميه ربه  ػله :

لللللللللت  َأ  ُمَكمِّللللللللل  ع  َهميَمللللللللليه ِإّ لللللللللي َميِّ
 

 ِلَميملللل  ِبحللللاجي َفِامِزلللليا َ َذرا للللي(ٕ)
 

 

 َأُ لللا حلللاَجتي َ حلللجي َميلللا ُربه حاَجلللةٍ 
 

  َِزلليُت َعملل  َهللػٍل َ َهللػِ  َمكللان َ(ٖ) 
 

  السػاضع الن ثة التي  ردت فيها حبحا بمج حخ  الشجاء  ػله : 

 (ٗ)صارِ القَ  َ َرّيا َر ِضِه ِيو    َأج وا َحبهحا َ َفحاُت َ مٍج  

                                                 

، ٚ/ٗ، عااد  السااالػ ٜٜ٘/ٔ، مغنااه المبيااب ٖٚ٘، ٖ٘٘ينغاا  : الجنااى الاادانه ص  (ٔ)
 .  ٚٛٔ، التي يب الؾسيط ص ٛ
 ل دم ذك  ى ا البيت ةه ح ف ح ف الندال  (ٕ)
ادد مفااا وًةا إذا كاااان المنااا ، والبيااات ماااؽ الظؾياااف .  ٛٙدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص  (ٖ)

 ةمنما ا ترو بما ود يتف ا مؽ م اده وإال يكؽ مف وًةا ة د ن و لم اده.  
إمااا أن يكااؾن نااادد ااااح و  ، والبياات مااؽ الااؾاة  .  ٖٙديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٗ) 

 م بً ا إياه بما يمد  ةه نجد، وإما أن يكؾن ن و عمى ذلػ اا )يا(. 
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 ػله :  

 (ٔ)َ يا َحبهحا اَلمػاُت ِإن َضسهِظ الَقبخُ   َميا َحبهحا اَلحياُء ما ُدمِت فيِهُع   

  السػاضع المذخة التي  ردت فيها ليت بمج حخ  الشجاء  ػله :

 َتَممهقلللُت َليمللل  َ هلللَي ِيلللخ  َصلللغيَخة  

 

  َُلللع َيبلللُج ِلَ تلللخاِب ِمللغ َثلللجِيها َحملللع َ 
 

 هَع وا َليلَت َأ هشلاَصغيَخيِغ َ خع  البَ 
 

  ُِإل  الَيػِم َلع َ كَبخ َ َلع َتكَبِخ الَبهع(ٕ) 
 

   ػله : 
 (ٖ)َميا َليَتشي ُكشُت الَصبيَو الُسجاِ يا َوقػلػَن َليم  ِبالِمخاِق َمخيَزة   

   ػله :
 (ٗ)وا َليَت َمغ َجَهَا الَرباَبَة ذاَ ها  ِإنه الَغػاِ َي َ تهَمت ُعّذاَ ها  

 ػله :   
 (٘)ُسقيُت َعم  ُسمػاِ ِه ِمغ َهػ  َ مجِ     َأِحغ  ِإل  َ مٍج َميا َليَت َأ هشي   

                                                 

إمااا أن يكااؾن نااادد مفدهااو  مااؽ الظؾيااف . ، والبياات  ٚٚديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٔ)
م بً ا إياه مد  ماؽ كانات ةاه جاانبيؼ أحيااًل كاانؾا أو أمؾالًاا أو يكاؾن ن او عماى ذلاػ ااا 

 )يا( .  
إماااا أن يكااؾن ناااادد وؾماااو  ، والبيااات مااؽ الظؾياااف .  ٕٔديااؾان ؾااايس اااؽ المماااؾ  ص  (ٕ)

 ذلػ اا )يا( .  م بً ا إياىؼ أنو لمنى الؾوؾف عند سؽ الرغ  أو يكؾن ن و عمى
إمااا أن يكااؾن نااادد وؾمااو  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٕٓديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص   (ٖ)

 م بً ا إياىؼ بما يتمناه أو يكؾن ن و عمى ذلػ اا )يا(.
إما أن يكؾن نادد وؾماو م باً ا  ، والبيت مؽ المامف .  ٖٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٗ)

 ػ اا )يا(.إياىؼ بما يتمنى أو يكؾن ن و عمى ذل
إماااا أن يكااؾن ناااادد وؾماااو  ، والبيااات مااؽ الظؾياااف .  ٘ٚديااؾان ؾااايس اااؽ المماااؾ  ص (٘) 

 م بً ا إياىؼ بما يتمنى أو أنو ن و عمى ذلػ اا )يا(.
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   ػله : 

 (ٔ)َ ريُخ ِإذا ِمتشا َضميَميِغ في َ بخِ    َ يا َليَتشا َ حيا َجسيماع َ ليَتشا    

   ػله : 

 (ٕ)الَسشاِم َوقيغُ َميا َليَت َأح َم    ُتَخبُِّخ ي اَلح ُم ِإّ ي َأراُكُع   

   ػله : 

 (ٖ)ِإذا َضسهت َجشاِئَد ا الَمحػدُ     َأج وا َليَت َلحَجِك كاَن َلحجي   

   ػله : 

 (ٗ)ُهغه َركيغُ َأشيُخ َ َدهخي ِعشجَ   َميا َليَت َليم  َبمُزُهغه َ َليَتشي  

   ػله : 
ٍة     (٘)َليم  َ َأّ ي َرميُقهاَ زاءع َعم    َميا َليَت َليم  َ اَفَقت ُكاه َحمه

                                                 

إما أن يكؾن نادد م باً ا بماا  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٗٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ) 
 إياىا حًيا أو ميًتا . يتمناه أو أنو ن و إلى ما يتمناه مؽ الجمع و 

إما أن يكؾن نادد م باً ا بماا  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٖٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)
 يتمنى أو أنو ن و عمى ما يتمناه اا )يا( . 

إما أن يكاؾن ناادد م باً ا بماا   ، والبيت مؽ الؾاة  .  ٘ٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 
 ا)يا(.يتمنى أو أنو ن و إلى ما يتمناه ا

إمااا أن يكااؾن نااادد م بااً ا   ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٜٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٗ)
 بما يتمنى أو أنو ن و إلى ما يتمناه اا)يا(.

إمااا أن يكااؾن نااادد م بااً ا  ، والبياات ماؽ الظؾيااف .  ٕٕٔدياؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (٘)
 بما يتمنى أو أنو ن و إلى ما يتمناه اا)يا(.
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   ػله : 

 (ٔ)مَمَع ما َيمق  الُسِحو  ِمَغ الَهمخِ َميُ   ُ  َمخهةع  َميا َليَت َهحا الِحوه َومذُ 

 :  ّالتحلٔلالدزاض٘ 

فالسشللاد  ،   ليلله الفمللا، إذا لللع يللا حللخ  الشللجاء اجسللع السشللاد  
وللا  مللع   محللح   ذهللو إللل  ذلللظ أبللػ البخكللات ال بللاري فللي  للػل المللخب :

السػل   يا  مع الشرليخ  لال : إن السقرلػد بالشلجاء محلح   لممملع بله،   ن 
 .   (ٕ)التقجيخ ميه : وا أّلِل  مع السػل    مع الشريخ أ ت 

رد ما ا تخشه الكػفيػن مغ أن السشاد  إ سلا وقلجر محلح فعا إذا كسا  
غ  ل  حلخ  الشلجاء فملا أملخ  لال  لػلهع: لليذ برلحيا م ل له ج فلخق بلي

الفما المخي  الخبخي في امتشاع مميء كا  احج مشهسلا بملج حلخ  الشلجاء، 
 الللحي يللجل عملل  أ لله ج فللخق ، إج أن وقللجر بيشهسللا اسللع يتػجلله الشللجاء إليلله

 .  (ٖ)بيشهسا مميء المسمة الخبخية بمج حخ  الشجاء بتقجيخ حح  السشاد 

  ال الذاعخ : 

 (ٗ)الحيَغ عم  ِسسماَن مغ جارِ  الر  وا لمشُة ِ   ال ػاِم كمِّهُع 

 أراد : وا هؤجء لمشة   عم  سسمان . 

                                                 

إمااا أن يكااؾن نااادد م بااً ا  ، والبياات ماؽ الظؾيااف .  ٖ٘ٔيس اااؽ الممااؾ  ص دياؾان ؾاا (ٔ)
 بما يتمنى أو أنو ن و إلى ما يتمناه اا)يا(.

 .  ٛٔٔ، ٚٔٔ/ٔاإلنراف  (ٕ)
 . ٛٔٔ، ٚٔٔ/ٔ السااا(ٖ) 
، ٖٙ٘، الجناى الادانه ص ٛٔٔ/ٔ، اإلنرااف ٜٕٔ/ٕالمتاأل  البيت مؽ ال سيط .  (ٗ)

 .  ٜٜ٘/ٔمغنه المبيب 
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    ال ايهخ : 

َ ع   (ٔ) الُخُدمْ  خِ َأْهِا الَحِسيخ  الَػِ ي وا لْمَشُة   عم  أها الخه

  ع بمج حخ  الشجاء جسمة مؤلفة مغ مبتجأ هػ  ػله ففي البيتيغ الدابقيغ 
فلي  لسملخ ر اللحي هلػ  ػلله "عمل  سلسمان" "لمشة  "  هبلخ  هلػ الملار  ا

 ذلللظ مبشللي عملل  أن البيللت ال ل ،  عملل  أهللا الللخ ع فللي البيللت النللا ي ، 
بشرللو الممشللة تكللػن الممشللة  فدللها  سللاالخ اوللة بخفللع "لمشللة  " فمللػ ر يته

 عمل  أهلا اللخ ع  ليالسشاد ،  كأ ه  ال: وا لمشلة   ا رلبي عمل  سلسمان،
 ء السد  الحدخة في مػاضع ييخ  ميمة . ينػن  جاء الممشة كشجا

 : ال ايهخ مغ مميء المسمة الفممية بمج )وا(   
ْمَ ِت   (ٕ)الشهاتِ  عسخ  بغ َمْيُسػٍن ِ َخارُ   وا لمَغ   بشي الدِّ

                                                 

 ، لسان الع أل ) خ زم ( ٛٔٔ/ٔاإلنراف لبيت مؽ م ظؾر ال جي . ا (ٔ)
والبياات الاااؽ دار  )سااالؼ ااااؽ مساااةع( ودار  أمااو، والاا وؼ جماااع َرَوَمااة وىااه ن ااات ي ااا ج  

س يًعا وال يأكمو المال إال مؽ حاجة، الفميا  جماع حماار، والاؾوي : ااغار ال اال واال 
 ل يم : جمع َ ُيومة وىه ال     . أاؾ النجؼ:  ن َ  كبلأل ال اِل عؽ ووي ىا . وا

   
البيتااان مااؽ ال جااي الم ااظؾر، وىمااا لعم ااال اااؽ أروااؼ الي ااك ي مااؽ شااع ال الجاىميااة .  (ٕ)

، لسان الع أل ) ن و ت ( ) س ي ن ( ش   شاؾاىد ال ضاه عماى ٜٔٔ/ٔاإلنراف 
ااادل ماؽ السااعبل ، ولااؾ جعمتاو معظؾًةااا عميااو : و "عماا و ااؽ ي بااؾع"  ٖٕٕال ااؼية روااؼ 

بااااو الناااااس، و "أكيااااات" أراد بااااو  عااااط  مفاااا وف لااااؼ لمااااؽ وااااد أبعااادت، و"النااااات" أرادب
 األكياس: جمع كيس، وىؾ الفاذق الاظؽ.
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    ػل ايهخ :

(ٔ)أم الُهَشْيِبخ مغ َزْ ٍج لها َ اِري  وا َ اَتَا   ِصْبَيا عا تميء بهع 
 

ا تخن حخ  الشجاء بمسمة فممية دعائية،   ج الدابقيغ  ففي البيتيغ
اتفلل  الفخيقللان عملل  أن السشللاد  ج ونللػن جسمللةم فمدمهسللا جسيمللا أن 
ا لينلللػن هلللػ السشلللاد  بهلللحا الحلللخ ،  أصلللا الكللل م  وقلللجرا اسلللسعا مفلللخدع

   اتلا  ،   ، لملغأ  ولا هلؤجء    اتا  ،   ، لمغعشجهع: وا  ػم 
  ، سلللا  حػه يغالبيتللل يغ هلللحا أحلللج تلللػجيهيغ فلللي هلللح  ملللا أ لللبه ذللللظ.

 النا ي: أن "وا" ههشا حخ  تشبيه، ج حخ   جاء،  حخ  التشبيله يلجها 
  ػل جخيخ: يغالبيت يغعم  المسا الفممية  اجسسية،   طيخ هح

  حبحا ساكغ الخيان مغ كا ا وا حبحا جبا الخيان مغ بمج 
(ٕ) 

                                                 

لم تااال المبلااه، واساامو عبياد ااؽ المضاا جه، وواد أن ااده  ت مااؽ ال سايط وىاؾىا ا البيا  (ٔ)
 ااؽ منغؾر "ىا ن أل ر" ونس و إليو، وأن د بعده:

 لؼ يؾف  مسة أش ار ب  ار  مؽ كف أعمؼ م  ؾق ولي لو 
وياااا ود يااااا ؾاااا   هللا ضاااا عاًنا، وةااااه شااااع ه: مااااؽ زنااااد ليااااا حاااااري، والفاااااري: الناااااوص، 
والؾاري: السميؽ، واألعماؼ: الم ا ؾق ال ااة العمياا، والاؾلي  : إطاار ال ااة، وأااؾ الينبا : 

 . ولد الض عوالِيْنَب  :  الض عان، وأم الينب : الض ع، 
 ه يا لعؽ هللا ُانى السعبل  مؽ أن يا لمندال أو لمتنبيو . وال اىد ؼيو منف ال اىد ة

 .  ٕٓٔ، ٜٔٔ/ٔاالنراف 
، مغنااااه المبيااااب  ٖٚ٘، الجنااااى الاااادانه ص  ٖٜٗديؾانااااو ص  البياااات مااااؽ ال ساااايط.  (ٕ)

ٔ/ٜ٘٘  . 



 

 

363 

   ػل الفخزدق:
 (ٔ)وا ذا الخش   مقال الد ر  الخصا ا أ ت حاممه وا أريع   أ فع 

جسملة هبخيلة، فلجل عمل  أ له   في الذػاهج الدتة الستقجمة   مت بمج )ولا(  
ج فللخق فللي ذلللظ بلليغ المسمللة المخيللة  الخبخيللة، فػجللو أن ونللػن السشللاد  

ا محح فعا   في  ػلهع "وا  مع السػل   يا  مع الشريخ".أوزع

هبلػا إليله أ لا أجسمشلا عمل  أن المسلا ج  الحي يجل عم  فدلاد ملا ذ
ُجلُا" جسملة،   ن   لع الخل   فلي  ملع هلا  ُتَشاد م  أجسمشا عم  أن " مع الخه
هي اسع  فملا،   ذا امتشلع لإلجسلاع  ػلشلا "ولا زيلج مشصمل " فكلحلظ وملو أن 

 وستشع "وا  مع الخجا" إج عم  تقجيخ حح  السشاد  عم  ما بيشها.

إن الشجاء ج وناد يشفلظ علغ الملخ أ  ملا جلخ    أما  ػل الكػفييغ : 
ونللاد يػجللج فللي كتللاب   تمللال   للجاء يشفللظ عللغ أمللخ أ   ممللخاا،  لللحلظ ج

 .(ٕ) هي

 مشللا: ج  دللمع، بللا وننللخ مملليء الخبللخ  اجسللتفهام مللع الشللجاء كنللخة   
  ھ ہ ہ ہ  ہ  ۀ ۀ چ المخ  الشهي، أما الخبلخ فقلج  لال   تملال :

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ فلي مػضلع آهلخ : ال   ال تم (ٖ) چ ھ

 (٘) چ          ائ ائ ى   ى  ې ې چ :،  ال تمال  في مػضلع آهلخ (ٗ)چ    ڻ ڻ

                                                 

 .  ٘ٙٗينغ  ديؾانو ص البيت مؽ ال سيط .  (ٔ)
 .  ٕٓٔ/ٔاإلنراف  (ٕ)
 ( .ٛٙسؾر  الي  ف اآلية ) (ٖ)
 ( .٘ٗاآلية )مؽ ؾر  م يؼ س (ٗ)
 ( . ٗاآلية ) مؽ سؾر  يؾس  (٘)
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  للللال  ،(ٔ)چ  ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ چ   للللال تمللللال  فللللي مػضللللع آهللللخ :
 .(ٖ)إل  ييخ ذلظ مغ السػاضع (ٕ)چ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ :تمال 

 (ٗ)چ  پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ فقج  ال   تمال  :،  أما اجستفهام 
، ( ٘) چ ڻ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ چ   ال تمال  في مػضلع آهلخ :

  لللال ،( ٙ) چ     چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ چ ع آهلللخ :ضللل  لللال تملللال  فلللي مػ 
إللل  ييللخ ذلللظ  ( ٚ) چ ڀ        پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ تمللال :

مللغ السػاضللعم فللإذا كنللخ مملليء الخبللخ  اجسللتفهام كنللخة المللخ  الشهللي فقللج 
  .(ٛ)في الكنخةم ف  مدية لحجهسا عغ ايهختكافآ 

 ذهلو السلخادي إللل  أن ولا تكلػن لسمللخد التشبيله ج لمشلجاء إذا  ليهللا  
 أحج هسدة أ ياء : 

   ػل الذاعخ :، في  خاءة الكدائي (ٜ)﴾ ﴿أج وا اسمج االمخ  حػ :  -

                                                 

 ( .٘ٔاآلية ) مؽ سؾر  ةاط  (ٔ)
 ( .ٖٕاآلية ) مؽ سؾر  يؾنس (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔاإلنراف  (ٖ)
 ( .ٔاآلية ) مؽ سؾر  التف يؼ (ٗ)
 ( .ٕسؾر  الر  اآلية ) (٘)
 ( .ٕٗاآلية ) مؽ سؾر  م يؼ (ٙ)
 ( .ٔٗسؾر  غاة  اآلية ) (ٚ)
 .  ٕٓٔ/ٔنراف اإل (ٛ)
( ات ؽي  أال عمى أنياا حا ف لنبياو وياا حا ف نادال أي ياا واؾم ٕ٘سؾر  النمف اآلية ) (ٜ)

 .  ٓٙٔ/ٔاسجدوا . ش   الماؼية ةه النفؾ 
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 (ٔ) جالِ  َ ْبَا َمشاوا  ج َحَزْخَن  آ أج وا اْسِكيا ي  بَا يارِة َسْشمال 

 كقػل الذاعخ : ،  الجعاء  -
 (ٕ) الرالحيَغ عم  ِسسماَن مغ جارِ  وا لمشُة ِ   ال ػاِم كمِّهُع 

 . (ٖ)﴾َوا َلْيَتِشي ُكْشُت َمَمُهْع  ﴿ ليت  حػ :   -
  ربه  حػ : وا رب ساٍر بات ما تػسجا   -
  حبحا كقػل الذاعخ : -

يهاِن ِمغْ  يهاِن َمْغ َكاَ ا      َجَباٍ  َوا َحبهَحا َجَبُا الخه  (ٗ) َحبهَحا ساكُغ الخه
هحا محهو  ػم ملغ ،  با ي هحا السػاضع حخ  تشبيه ج حخ   جاء 

 .(٘) ال بمزهع :  هػ الرحيا، الشحػييغ
إل  أ ها، في ذلظ، حلخ   لجاء،  السشلاد  محلح  .  ذهو آهخ ن  

ا ي.  كللحلظ تقللجر فللي  التقللجيخ: أج وللا هللؤجء اسللمج ا،  أج وللا هللحان اسللكي
 .  (ٙ) سائخها

                                                 

ساانجال و يااة بأرمينيااة أو باذربيجااان والبياات لم ااماخ وؼيااو روايااة البياات مااؽ الظؾيااف ،  (ٔ)
 أ  د : 

 الِ اااااااااااااااااووبَف منايا باك اٍت وآج   ال  اااااااأال يا أا فانه وبف غار  ِشْنب
 مسمؾأٍل َىَؾد ايؽ أبظالِ  وآ  َ    ووبف ا تبلف ال ؾم مؽ ايؽ سالٍب  

 . ٜٜ٘/ٔ، المغنه ٖٙ٘، ٖ٘٘، الجنى الدانه ص ٙ٘ٗديؾانو ص  
 ل دم ل  يج البيت وبف وميف . (ٕ)
 ( . ٖٚاآلية )مؽ سؾر  النسال  (ٖ)
  لبيت وبف وميف . ا ل دم ل  يج ى ا (ٗ)

 .  ٖٚ٘ – ٖ٘٘الجنى الدانه ص (٘) 
 . ٖٚ٘ – ٖ٘٘الجنى الدانه ص (ٙ) 
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 ذهو إل  منا ذلظ أبػ البخكلات ال بلاري فلي ولا  ملع السلػل    ملع  
  ضود بػجهيغ: الشريخ 

أحجهسا: أن وا  ابت مشلاب الفملا السحلح  ، فملػ حلح  السشلاد  للدم حلح  
 المسمة، بأسخها.  ذلظ إه ل. 

 .(ٔ)السخاد النا ي: أن السشاد  ممتسج السقرج، فإذا حح  تشا س 
أن وللا إن إلل  تفرلليا ذللظ  هللػ  (ٕ) ذهلو ابللغ ماللظ فللي التدللهيا  

 ليها أمخ أ  دعاء فهي حخ   جاء،  السشاد  محلح  .   ن  ليهلا ليلت أ  
 .(ٖ)رب أ  حبحا فهي لسمخد التشبيه

 ذكخ ابغ هذام أ له إذا  لل  ولا ملا لليذ بسشلاد  كالفملا ملغ  حلػ  
ملغ  حلػ لمشلة    اجسلسية المسملة  ، ربّ ،  الحخ  مغ  حػ ليت، اسمج ا

فقيا : هي لمشجاء  السشاد  محح     يا هي لسملخد التشبيله ، عم  سسمان
 . (ٗ)ل   يمدم اإلجحا  بحح  المسمة كمها 

َ َ للاَل اْبللغ َمالللظ ِإن َ ليَهللا ُدَعللاء َأ  َأمللخ َفِهللَي لمشللجاء ِلَكْنللَخة ُ ُ للػع 
َولا  ﴿َ َ ْحلػ  ( ٙ)﴾ َولا ُ لػُح اْللِب ْ  ﴿ (٘)﴾ غْ َولا َآَدُم اْسلنُ ﴿ بمهَسلا َ ْحلػ الشجاء 

 .(ٛ)َ ِ جه َفِهَي لمّتْشِبيه( ٚ)﴾َماِلُظ ِلَيْقِس َعَمْيَشا َرب َظ 
                                                 

 . ٖٚ٘ – ٖ٘٘المردر السااا ص (ٔ) 
 .  ٜٚٔالتسييف ص  (ٕ)
 . ٖٚ٘ – ٖ٘٘الجنى الدانه ص  (ٖ)
 با ترار .  ٜٜ٘/ٔمغنه المبيب  (ٗ)
 ( .ٖ٘اآلية )مؽ  سؾر  ال     (٘)
 ( . ٛٗاآلية )مؽ سؾر  ىؾد  (ٙ)
 ( .ٚٚاآلية ) مؽ سؾر  الي  ف (ٚ)
 با ترار .  ٜٜ٘/ٔمغنه المبيب  (ٛ)
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،  يبق  حخ  الشجاء مؤذ عا به،  ذكخ بمزهع أ ه  ج وحح  السشاد  
  ذلظ بذخشيغ : 

 ال ل : أن ونػن حخ  الشجاء وا د ن سائخ الحخ   . 

فسنال المخ :  ػله تملال  ، خ  الشجاء فما أمخ أ  فما دعاءحونػن بمج  النا ي : أن
 منللال ،  هللي عملل  هللحا حللخ  تشبيلله، بتخفيللف أج (ٔ)﴾ ﴿ أج وللا اسللمج ا:

 الجعاء  ػل ذي الخمة :

 َ ج زاَل ُمشَه  ِبَمخعاِئِظ الَقصخُ   أَج وا ِاسَمِسي وا داَر َميٍّ َعم  الِبَم   

، هللحا الذللػاهج  أمنالهللا حللخ  تشبيلله وللا فللين  زعلع بمللس الشحللاة أ 
  هحا ك م ييخ مدتكيع لمخيغ : ،  أ ه ليذ ثسة مشاد  محح  

  لج عمسشلا أن أج ، أ لهسا : أ ه  ج تقجم عم  وا في بمس هلحا الذلػاهج أج
لا لملدم أن يتلػال  ، حخ  تشبيه بغيخ ه   فمػ كا ت وا حخ  تشبيله أوزع

 . (ٕ)ج،  ذلظ ج ومػز حخفان لسمش   احج لغيخ تػكي

  للج ،  ثا يهسلا : أ لا  جللج ا الملخب تدللتمسا الشلجاء  بللا الملخ  الللجعاء كنيلخعا
  ػلله جلا ، (ٖ) چ ک ک چ  رد ذلظ في أفرلا كل م كقػلله تملال  :

، (٘)چڌ ڌ ڍ ڍ چ   ػللللله :، (ٗ) چ ٻ ٻ ٱچ  للللأ ه :

                                                 

  ( ، وىه و ال  المسايه، والبيت التاله مؽ الظؾيف . ٕ٘اآلية )مؽ سؾر  النمف  (ٔ)
 . ٛ، ٚ/ٗعد  السالػ  (ٕ)
 ( . ٖٔاآلية ) مؽ سؾر  ال رص (ٖ)
 ( . ٕٔاآلية ) مؽ سؾر  م يؼ (ٗ)
 ( . ٙٚة )اآلي مؽ سؾر  ىؾد (٘)
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 ٹ ٹ چ   ػله :، (ٔ)چ  ڤ ٹ   ٹ ٹ چ   ػله تباركت أسساؤا :

 جلج ا حلخ  الشلجاء  ليله فملا الملخ أ  فملا اللجعاء فإذا   (ٕ)چڤ ڤ
ا بسا كنخ استمساله فلي  عمسشا أن السشاد  بهحا الحخ  محح   است شاسع

 . (ٖ)منا هحا السمػب

 لا أن الحلخ  السػضلػع لمشلجاء دال عمل  التشبيله إذا   لع اهتخ    سلا  
ع  مج المخب  ج بمجا  احج مغ هحا الكمسات الن ث ) ليت  ربه  حبح( ل ا ل

استمسمت الشجاء الرخيا  بمهغ فمػ  جر ا مشلاد  فلي هلحا السػاضلع كشلا  لج 
 .(ٗ)حسمشا ك م المخب عم  ما لع تمخ عادتهع باستمساله 

 أما السشاد  فهػ اجسع د ن الفملا  الحلخ  فلإن    ال الرشما ي : 
دهلللا حلللخ  الشلللجاء عمللل  حلللخ  أ  عمللل  فملللا عمسلللت أن السشلللاد  اسلللع 

  .(٘)محح  

* * * 

                                                 

 ( .ٚٚاآلية ) مؽ سؾر  الي  ف (ٔ)
 ( . ٜٚاآلية ) مؽ سؾر  يؾس  (ٕ)
 .  ٛ/ٗعد  السالػ  (ٖ)
 .  ٛ/ٗعد  السالػ  (ٗ)
 . ٚٛٔالتي يب الؾسيط ص  (٘)
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 العامل يف امليادٚ  ـ7

 لمشحاة في عاما السشاد  هسدة أ ػال :  

لللااألّل  فهلللػ مفملللػل ، :  هلللػ رأي المسهلللػر أن عاممللله فملللا مزلللسخ  جػبع
  .(ٔ)به

 مسلا َيشترلو فل  ييلخ الملخ  الشهل  عمل  الفملا  » ال سليبػيه :  
،  الشهجاُء كم ه.  َأّما وا زيُج فمه ِعمهة  سلتخاها الستخ ك إضهاُرا  ػلظ: وا عبج  

فل  بللاب الشهلجاء إن  للاء   تمللال ، حلحفػا الفمللَا لكنللخة اسلتمسالهع هللحا فلل  
الك م،  صار َوا بجج مغ المهف  بالفما، كَأ ه  ال: َوا، ُأريلُج عبلَج  ، فحلَح  

 .  (ٕ)« ُن، عمع أ ظ تخيجا.ُأريُج  صارت وا بججع مشها، لّ ظ إذا  مت: وا ف

للا :    مسللا يللجلظ عملل  أّ لله َيشترللو عملل  الفمللا  أّن وللا  »  للال أوزع
صللارت بللجج مللغ المفلل  بالفمللا،  للػُل المللخب: وللا إّوللاك، إ سللا  مللَت: وللا إّوللاك 

  (ٖ)«َأْعش ،  لكشههع ححفػا الفمَا  صار وا  َأَوا  َأْ  َبَججع مغ المف  بالفِما.

خميا رحسه   أّ له سلسَع بملَس الملخب وقلػل: ولا  زعع ال »  ال :  
أ ت. فدَعع أ هع جمملػا مػضلَع السفلخد.   ن  ل ت  ملت: ولا فكلان بسشدللة ولا 

                                                 

 .  ٖ/ٗعد  السالػ  (ٔ)
، ٜٗ/ٔ، االوتا ا  ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، لمع األدلاة ص ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٜٕٔ/ٔالمتاأل  (ٕ)

 .  ٜٖٛ، ٖٙٛ/ٖ، ؼيض االوت ا  ٜ٘
، ٜٗ/ٔ، االوتا ا  ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، لمع األدلاة ص ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٜٕٔ/ٔالمتاأل (ٖ) 

 . ٜٖٛ، ٖٙٛ/ٖ، ؼيض االوت ا  ٜ٘
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زيلللج، ثلللع تقلللػل: إولللاك. أ  إوهلللاَك أعشللل . هلللحا  لللػل الخميلللا رحسللله   فللل  
  . (ٔ)«الػجهيغ

   سا ومشي الخميا رحسه    جه رفع السشاد  أ ه مػضلػع مػضلع  
كللان كللحلظ ل لله   أن  رللبه إ سلا« أ للت» يخ الللحي هللػ فللي محلا رفللع الزلس

،  ك م الخميا  سيبػيه الستقجم « إواك»مػضػع مػضع الزسيخ السشرػب 
ا  سمػكه سمػك المسمة اجسسية،  أ ه  وفيج أن الشجاء باب جامع ل سع مفخدع
فللي ممطسلله وقللجر تقللجيخ المسمللة الفمميللة،  مللا لهللا مللغ امتللجاد فللي المسمللة 

السشللاد  » ذلللظ لن  (ٕ)لمخبيللة الحاليللة  الطخميللة  سللائخ ألللػان السفمػليللةا
إذ تقللػل وللا زيللج اضللخب  (ٖ)«مخللتز مللغ بلليغ أمتلله لمللخك   هيللظ أ  هبللخك

ا ... إل  .   عسخعا  ج تشهخ أهاك،  أ ا  ادم إليظ اليػم أ  يجع

عمل  اْعَمع َأ هظ ِإذا َدَعْػت ُمَزافا  ربته  ا ترلابه  »  ال السبخد :  
اْلِفْما اْلَسْتلُخ ك ِإْضَهلارا َ َذِللَظ َ ْػللظ َولا عبلج   ِلَن َولا بلجل ملغ َ ْػللظ َأْدُعلػ 
عبج   َ ُأِريج َج َأ هظ تخبخ َأ هظ تفما َ َلِكغ بَها َ  ع َأ هظ  ج أ  مت فمل  َفلِإذا 

ملج   مت َوا عبج   فقلج َ  لع دعلاؤك ِبَمْبلج   فا ترلو عمل  َأ له مفملػل ت
،  تقلللجيخ الشاصلللو فمللل ع مزلللارععا ميللله الججللللة عمللل  الحلللال (ٗ)«ِإَلْيلللِه فمملللظ

  اإل ذاء  الصمو. 

                                                 

، ٜٗ/ٔ، االوتا ا  ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، لمع األدلاة ص ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٜٕٔ/ٔالمتاأل (ٔ) 
 . ٜٖٛ، ٖٙٛ/ٖ، ؼيض االوت ا  ٜ٘

 .  ٕٗٛص  ينغ  : مايؾم الجممة الع بية عند سيبؾيو (ٕ)
 .  ٕٕٕ،  ٕٕٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)
 .  ٕٗٓ – ٕٕٓ/ٗالم تضب  (ٗ)



 

 

371 

  ج تكمست المخب في السشاد  بسا ا ته  الشحػ إل  اسلتمساله عمل  
 . (ٔ) اهتمفػا في عمته ، المف  الحي استمسمته المخب

 جممػا  بهغ جممػا السشاد  بسشدلة السفمػل فديبػيه  سائخ البرخيي 
بهع السشلللاد  السزللللا   اسلللتجلػا بشرلللل، الصلللا فلللي كللللا مشلللاد  الشرللللو

  للج ذكللخ ا أن مللا بقللجر  اصللبعا هللػ أدعللػ أ  ،  السػصللػل  الشكللخة   مػتهللا
الشلجاء  التقخيوم ل هع أجسمػا عم  أن  عم  سبيا التسنياأ ادي  لكغ ذلظ 

 .  (ٕ)ليذ بخبخ

 ذلللظ لن ، للفللاظبللاب الشللجاء مخللالد لغيللخا مللغ ا  للال الدلليخافي : 
اللفللاظ فللي اليمللو إ سللا هللي عبللارات عللغ أ للياء ييخهللا مللغ العسللال، أ  

ا،   ال زيج  ػجع جسي  )ال ل ، أ ياء ييخها مغ اللفاظ كقػلظ : أكخمت زيجع
تمبيخ علغ عسلا هلػ الكلخم،  النلا ي تمبيلخ علغ لفل  جسيلا(  لفل  الشلجاء ج 

عاملا،  همملخ  عسلا ومسمل ومبخ به علغ  ليء آهلخ،    سلا هلػ لفل  مملخاا
 لسا كان لفطعلا احتلاج إلل  إجخائله عمل  ملا ج بلج لمفل  عشله ملغ إعلخاب، أ  

 . (ٖ) بشاء،  ليذ ممه  يء مغ المػاما فيػجو ضخبعا مغ اإلعخاب

إلللل  عصلللد  ِدي يلللحهو الدللليخافي فلللي هلللحا أ للله لسلللا احتلللاج السشلللا 
ينللػن احتللاج إللل  حللخ  ورللا باسللسه ل،   عملل   فدلله  اسللتجعائهالسشللادَ 

  كلالسفمػل بتحخيلظ ترػيتعا به  تشبيها له  هلػ ولا  أهػاتهلا، فرلار السشلادَ 
  كالفاعللا  ج لفلل  للله،  صللار بسشدلللة الفمللا   للله  ترللػيته  السشللادِ السشللادِ 

                                                 

 . ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٔ)
 .ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل (ٕ) 
 .  ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٖ)
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،  عبلخ سليبػيه علغ مزسخالحي يحكخا الحاكخ ميرمه بسفمػل ضاهخ  فاعا 
 . (ٔ)هحا بأ ه فما ج ودتمسا إضهارا 

أ للله  لللج ذهلللو  لللػم إلللل  أ للله مشرلللػب بالفملللا  ذكلللخ ابلللغ وولللير  
 : (ٖ)   سا  جو إضسار هحا الفما لربمة أسباب ، (ٕ)السحح  

أ لها : اجستغشاء عغ هحا الفما ) أدعػ أ  أ لادي أ  أريلج( بطهلػر ممشلاا 
 في حخ   الشجاء . 

،   جللج ا إضهللار الفمللا يللػهع  هللع  رللج ا بوبللارة الشللجاء اإل ذللاءثا يهللا : أ
 حا ػا إضهارا . اإلهبار فت

 ،  هي مطشة الحح   اجهترار. ك مهعثالنها : كنخة استمسالهع الشجاء في 
  لج عخفلت ملخارعا أ هلع ج ، ما حخ  الشجاءرابمها : أ هع عػضػا مغ هحا الف

حلة علػض علغ جاحجيغ الملػض  السملػض كسلا أن تلاء ومسمػن بل
 .  ااجيحجواء 

الفمللا  هل بلله  اصللب ذكللخ الخضللي أن السشللاد  عشللج سلليبػيه مفمللػ 
للا لكنللخة اجسللتمسال،  لججلللة  السقللجر أدعللػ ييللخ أن الفمللا حللح  حللحفعا جزمع

 حخ  الشجاء عميه   فادته فائجته  . 
 ذكخ أن السبخد أجاز  رو السشاد  عمل  حلخ  الشلجاء لدلجا مدلج  

الفما  ليذ ببميج ل ه وسال إمالة الفما،  ج ونػن إذن مغ باب ما ا ترو 
 .  (ٗ)بماما  اجو الحح السفمػل به 

                                                 

 .ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٗ، الم تضب ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٔ)
 .  ٕٓٔ/ٛش   المارف  (ٕ)
 ٗ، ٖ/ٗسالػ عد  ال (ٖ)
 . ٕٖٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (ٗ)
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 لليذ السشلاد  أحلج جدئلي المسملة ،  عم  السحهبيغ ميلا زيلج جسملة 
فمشج سيبػيه جدءا المسمة مقجران )الفما  الفاعا(  عشج السبخد حخ  الشلجاء 
سلج مدلج أحلج جدئلي المسملة أي الفملا  الفاعلا مقلجر،  ج مشلع ملغ دعللػ  

 سجا مدجهسا. 

 اجلو اللحكخ لفطعلا أ  تقلجيخعا إذ ج   السفمػل به ههشا عم  السحهبيغ 
 .  (ٔ) جاء بج ن السشاد  

لا    ما أ رد ههشا إلدامعا مغ أن الفما لػ كلان مقلجرعا أ  كلان ولا عػضع
مشه لكان جسمة هبخية ييخ جزم لن الفما مقرػد بله اإل ذلاء فلال ل  أن 
ة وقجر بمف  الساضي أي دعػت أ   اديلت لن اليملو فلي الفملال اإل ذلائي

  .( ٕ)ممي ها بمف  الساضي 

  أن سليبػيه  السبلخد  لجرا السحلح   فمل ع مزلارععا  هلػ أريلُج ز م 
فللي الججلللة عملل  اإل ذللاء إلفادتلله ممشلل  الحللال،  تقللجيخا   أحنللعُ   هللػ أدق  
  ملشهأٍ  ا الخميلا  سليبػيه ملغ  لسػليةٍ دملج ا حخافعلا بلالشحػ عسلا أراوماضيعا 
ا الججلة  ييخها مسلا أرادُا رائلجعغ غس الشطخ إل  بيان أثخ الماما ب متكاماٍ 

 .(ٖ)الشحػ  عبقخياا

 عم  هلحا ونلػن الماملا ، : أن الماما في الشجاء هػ القرج الكْل الجاىٕ
 هحا القػل مخد د بأ لا للع  مهلج فلي عػاملا الشرلو علام ع ، ممشػيعا ج لفطيعا

                                                 

 . ٕٖٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ (ٔ) 
 . ٕٖٔ/ٔالمردر السااا    (ٕ)
 .  ٕٗٛينغ  : مايؾم الجممة الع بية  عند سيبؾيو ص   (ٖ)



 

374 

 

 التملخد ، لمسبتلجأالخافلع ممشػيعا    سا عهج ا ذلظ فلي عػاملا الخفلع كاجبتلجاء 
 .  (ٔ)الخافع لمفما السزارع 

ــح  ــْل الجال : أن المامللا فللي السشللاد  هللػ حللخ  الشللجاء عملل  سللبيا  الك
،  المللػض بلله مشلله   للل  هللحا ذهللو أبللػ عمللي الفارسللي، الشيابللة عللغ الفمللا

ا بالسفمػل به  يخد هلحا اللخأي ، كسا هػ عشج المسهػر،  جما السشاد  مذبهع
 حيش ح ونػن الملػض  السملػض مشله ، مغ الك مأن حخ  الشجاء  ج وحح  

كسا ج تمسع ،  المخب ج تمسع بيغ حح  المػض  السمػض مشه، محح فيغ
 .  (ٕ)بيشهسا في الحكخ

 رد هحا الخأي ابغ ووير مغ  با أن هحا الحخ   إ سا هي لتشبيله  
 تلارة عمل  ، تلجها تلارة عمل  المسملة اجسلسية،  أ ها ييخ مخترة، السجعػ
 يزلود ذللظ أن  ( ٖ) ذكخ أن ملا هلحا سلبيمه فإ له ج ومسلا، ة الفمميةالمسم

  مز  بيان ذلظ في حح  السشاد  . ، السساءالشجاء مغ ع مات 

 ج ُوقللال بأ لله عسللا بصخيلل  الشيابللة عللغ الفمللا    للال ابللغ ووللير : 
 يابُتهلا علغ الفملال ج تػجلو لهلا المسلَام لن  الحي هػ" أدعػ"م لّ ا  قػل:

لا ملغ الفملال لزلخب ملغ اإلوملاز  عاّمة حخ   السما ي إ سا ُأتي بهلا عػضع
 اجهترار، فالػاُ  في "جاء زيلج   عسلخ "  ائلو  علغ "أعصلُد"،  "َهلا"  ائلو  
عغ "أستفهُع"،  "ما"  ائُو عغ "أ في".  مع ذلظ فإ ه ج ومػز إعساُلهلا،  ج 

ا اعتدملللػا ملللغ تمملللُ  الطلللخ  بهلللا  ج الحلللاِلم لن ذللللظ ونلللػن تخاُجمعلللا عّسللل
ا،  ا إللل  مللا   للع الِفللخاُر مشللهم لن الفمللا ونللػن ممحػضللا مللخادع اإلومللاز،  َعللْػدع

                                                 

 .   ٗ، ٖ/ٗعد  السالػ  (ٔ)
 .  ٗ، ٖ/ٗالمردر السااا   (ٕ)
 . ٕٓٔ/ٛش   المارف  (ٖ)
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ميريخ كالنابت.   ذا كان كحلظ، ف  ومػز لهحا الحخ   أن تمسلا.   ذا للع 
 . (ٔ) تكغ عاممة، كان المسا لمفما السحح  

علػض  ج ل هلا، أن الماملا فلي السشلاد  هلػ أداة الشلجاء،:  الكْل السابع
بلا لن هلحا الداة اسلع ، مغ الفما السحح   كسلا وقلػل أبلػ عملي الفارسلي

، تزللمخُ أ كسللا أن أ  اسللع فمللا مزللارع بسمشلل ، أدعللػفمللا مزللارع بسمشلل  
 هحا محهو  اٍا لن هلحا الد ات للػ كا لت أسلساء أفملال لكلان فيهلا ضلسيخ 

 لللػ كا للت متحسمللة لزللسيخ لمللاز ، مدللتتخ كسللا فللي سللائخ أسللساء الفمللال
ا لػ كا ت هحا الد ات متحسمة لمزلسيخ لكا لت هلي  الزلسيخ ، إتباعه  أوزع

السدللتتخ فيهللا جسمللة تامللة ورللا أن ونتفللي بهللا  ج وحتللاج السللتكمع إللل  أن 
 .  (ٕ) لع يحهو إل  ذلظ أحج ، يحكخ السشاد  ممها ل ه فزمة

  ج أيج القػل باسسية أفمال حخ   الشجاء ابغ ووير  الخضلي  لال  
الفملال جلػاز إمالتهلا ملع مملخ   :  يؤيج ما ذكخ لاا ملغ جخيهلا  ابغ ووير

 .  (ٖ)   ك  حتاجمتشاع مغ إمالة الحخ   مغ  حػ ما  ج   
  لللج حسلللا بمزلللهع ملللا رأ  ملللغ  لللػة جلللخ  هلللحا الحلللخ   مملللخ   

بها،  جلػاز إمالتهلا إلل  أن  ا بمجها  تمم  حخ   المخالفمال،   ربها لس
 ال مغ  حػ صه  مه.  ال : إ ها مغ أسساء الفم

 ج تلجل ،  الحل  أ هلا حلخ   ل هلا ج تلجل عمل  ممشل  فلي أ فدلها 
 .  (ٗ)عم  ممش  إج في ييخها

                                                 

 .  ٖٙٔ/ٔ، ش   الماؼية ةه النفؾ ٕٔٔ، ٕٓٔ/ٛش   المارف (ٔ) 
 .  ٗ/ٗعد  السالػ  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٛش   المارف  (ٖ)

 .ٕٔٔ/ٛ السااا(ٗ) 
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 ذكللخ الخضللي أن أبللا عمللي الفارسللي فللي بمللس ك ملله  للال : إن وللا  
 مشللع بللأن أسللسال الفمللال ج تكللػن عملل  أ للا مللغ ،  أهػاتلله أسللساء أفمللال

 يسنلغ أن وقلال : هالفلت أهػاتهلا لكنلخة ، حخفيغ،  الهسدة ملغ أد ات الشلجاء
اسلللتمسال الشلللجاء فملللػز فلللي أداتللله ملللا ج وملللػز فلللي ييخهلللا أج تلللخ  إلللل  

 .(ٔ)التخهيع

لا بللأن الزلسيخ ميلله ج ونلػن لغائلو لمللجم تقلجم ذكللخا   ج ،  مشلع أوزع
 الملػاب أن اسلع كلا ، لستكمع لن اسلع الفملا ج وزلسخ ميله ضلسيخ السلتكمع

للا أ  فمللا ومللخي ممللخ  ذلللظ الف مللا فللي كللػن فاعملله ضللاهخعا أ  مزللسخعا يائبع
للا لكشلله ج يبللخز فللي اسللع الفمللا  لليء مللغ الزللسائخ تقللػل  للا أ  مخاشبع متكمسع

  ذا كللان ، صله فللي السفلخد السللحكخ  السؤ لث  كللحا فلي منشاهسللا  ممسػعهسلا
أداة الشجاء بسمش  فملا السلتكمع اسلتتخ ميله ضلسيخ مينلػن كسلا  لال بمزلهع 

 .  (ٕ)أ  تزمخت في أٍ  بسمش  أتزمخ 

  يا لػ كان اسع فما لتع ممش  د ن السشاد  لكػ ه جسمة  المػاب  
لللا بػجلللػدا كالمسملللة القدلللسية ملللأ للله  لللج وملللخض لممس ة ملللا ج ودلللتقا ك مع

 .  (ٖ) الشجاء ج بج له مغ مشاد  ،  الذخشية

:  إن الماملا فلي السشللاد  هلػ أداة الشللجاء عمل  أن هللحا  الكــْل اخلــامظ
ل، ج أسللساء أفمللال،  ج حللخ   عللػض بهللا عللغ أفمللال،  هللحا الد ات أفمللا

أ له للػ كا لت ، القػل مخد د بسنا ما رد به القػل الخابع،  يلدداد فلي رد هلحا
  لج ، هحا الد ات أفماجع لكان الزسيخ يترا بها كسا يترلا بدلائخ الفملال

                                                 

 .  ٕٖٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ  (ٔ)
 . ٕٖٔ/ٔش   الماؼية ةه النفؾ (ٕ) 
 . ٕٖٔ/ٔ السااا (ٖ)
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 الللت المللخب : وللا أ للت  يللا إوللاك، فمللع ومي للػا بالزللسيخ السترللا،  جللاء ا 
 .  (ٔ)فجل ذلظ عم  أ ها ليدت أفماجع ، لزسيخ السشفرابا

لللل  أن حلللخ   الشلللجاء هلللي ذهلللو الكنلللخ ن إ   لللال ابلللغ وولللير : 
 أن وللا تللخاد  أدعللػ  أ للادي،  أن ، د ن الفمللا السحللح  ، الماممللة بشفدللها

ذلللظ مللغ  بيللا اإل ذللاء وكللد عشللج حللج د المفلل  فقلل  ثللع بمللج ذلللظ تقللػل : 
ا،   تمُتله،  أكخمُتله"، فهلحا    اديته ميرلبا هبلخعا، دعػته  حلَػ: "ضلخبُت زيلجع

اللفللاُظ ييللُخ الفمللال الُسللؤثخة الػاصللمِة مشللظ إللل  زيللج.  للليذ كللحلظ حللخ   
الشجاءم لن حكيقَة فممظ في الشجاء إ سا هػ  فُذ  ػلظ: "ولا زيلُج" هلحا التلي 
ل تمف  بها،  ج فخَق بيغ  ػلظ: "أدعػ"  بيغ  ػلظ: "وا"، كسا أن بيغ لفطظ ب

 . (ٕ) "ضخبُت"  بيغ  فذ ذلظ الفما الحي هػ الزخُب في الحكيقة فخ عا

 ال ابغ ووير :  الح  إ هلا حلخ   ل هلا ج تلجل عمل  ممشل  فلي  
 .  (ٖ)أ فدها  ج تجل عم  ممش  إج في ييخها

 بملج ذكللخ هللحا ال للػال تبلليغ لللظ أن القللػل الللحي تشرللخا الدلللة هللػ  
ن  اصللو السشللاد  فمللا مزللارع  هللػ أ،  اهتللارا ابللغ مالللظ،  للػل المسهللػر

 . (ٗ) أن السشاد  ضخب مغ السفمػل به ، مزسخ إضسارعا  اجبعا

* * * 

                                                 

 .  ٕٔٔ/ٛ، وينغ  : ش   المارف ٗ/ٗعد  السالػ  (ٔ)
 .  ٕٛٔ/ٛش   المارف  (ٕ)

 .  ٕٛٔ/ٛش   المارف (ٖ) 
 .  ٗ/ٗعد  السالػ  (ٗ)
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 الكطه األّل

 امليادٚ املبين

لسبشي في ديػان قيذ بلغ السملػح فلي اثشليغ  ث ثليغ  رد السشاد  ا 
مشكلللخة ل سلللتة مػاضلللع   مػاضلللع لممملللع السفلللخد ث ثلللةمػضلللمعا جلللاءت مشهلللا 

 أحج عذخ ، ها ( التشبيهمػاضع مع أي  السػصػلة بل )   ثسا ية، السقرػدة
  مػضمان لمسدتغاث . ،  مػضمان لمسشج ب، مػضمعا لمسشاد  السخهع

  ػله : فسشهالمممع السفخد  الن ثةفأما السػاضع  

 (ٔ)َ ما َهيُخ ُحوٍّ ج َتِود  َضساِئُخا  ُأِحب ِظ وا َليم  َعم  َييِخ ريَبٍة  

 تقلجم ذكلخ أحلج هللحا الن ثلة فلي حلح  حللخ  الشلجاء  هلػ شبيبلان  سلليأتي 
 الجراسة  التحميا في ذكخ الذاهج النالث 

  فسشها  ػله:السقرػدة  أما السػاضع الدتة لمشكخة 

 (ٕ)في ُحِو َمغ ج َتخ  في َ يِمِه َشَسما ما باُل َ مِبَظ وا َممشػُن َ ج ُهِمما  

   ػله : 

 (ٖ)َفِإ هَظ لي جار  َ ج َتخَهِو الَجهخا َميا َضبُي ُكا َريجاع َهشي اع َ ج َتَخد  

                                                 

نادد ليمى م بً ا إياىاا بف او  ، والبيت مؽ الظؾيف .   ٜٖديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٔ) 
 الظاى  الب يل المضم  وداسة المؾد  وعاتيا. 

ناادد ناسااو منماً ا عماى وم ااو  ، والبيات مااؽ ال سايط .  ٕٔدياؾان ؾايس اااؽ المماؾ  ص  (ٕ)
 يو. ما ىؾ ؼ

نادد الغباه وا تراو باأم   ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٗ٘ٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 
 ونيييؽ معمبًل لف ا مضمؾن جميع ذلػ أنػ ةه جؾاري وحمايته . 



 

 

381 

 هلػ   اديلت ولا  ، ػاهج أحجها عشج الحلجيث علغ الشلجاء لغلة ث ثة تقجمت 
مع الحجيث عغ أحخ  الشجاء  أحنامها  هسا : ميا  فُذ ، ميا  اثشان  رحسغ

  مُو ،  سيأتي ذكخ الذاهج الهيخ في الجراسة  التحميا . 

ن السشللاد  فيهللا أي  السػصللػلة بللل النسا يللة التللي كللا أمللا السػاضللع  
  ػله : فسشها )ها( التشبيه 

 (ٔ)ما أجُج  مَس ي بَ شِّ عَ  ئَ ْج ل بخِّ عَ    ه   يتَ صه ي مَ جِ دْ السُ  ها الخاكوُ وا أي  

   ػله : 

 (ٕ)ِبَمحَشيُنسا ُثعه ِاسَمما َعمه ِ يا  َ يا َأي ها الُقسِخيهتاِن َتماَ با 

عشللج الحللجيث عللغ حللح  حللخ  مشهللا   تقللجم ذكللخ أربمللة  تقللجمت  
،  اثشللان فللي الجراسللة  التحميللا  سلليأتي ذكللخ  التقللجوع، اثشللان فللي الشللجاء 

  ي دراسة أّي  تحميمها . الذاهجيغ الهيخيغ ف

  ػله : سشها  أما السػاضع الحج عذخ مػضمعا لمسشاد  السخهع ف

 (ٖ)َ َمتِظ َ َلِكغ َ اه ِمشِظ َ ريُبها َ ما َهَمَختِظ الَشفُذ وا َليَا َأ هها  

                                                 

ا اتص المناادد باأم  ينبا    ، والبيات ماؽ ال سايط .  ٜٚديؾان ؾيس ااؽ المماؾ  ص (ٔ) 
 مؽ  بللو عما يجد . 

ا ااتص المنااادد بااأم يؽ   ، والبياات مااؽ الظؾيااف . ٖٖٔ ص  ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ (ٕ) 
 حتى ين غف ويتميى ايا عما ىؾ ؼيو.

المنادد عمى لغاة ماؽ ينتغا   ، والبيت مؽ الظؾيف . ٗٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٖ) 
 الف ف المف وف وود ا ترو باإل  ار أنو ما ىج ىا بغًضا. 
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   ػله : 

 (ٔ)خِ َ َأن َلدِت ِمّشي َحيُث ُكشِت َعم  ُذك َف  َتحِدبي وا َليَا َأّ ي َ َديُتُكع 

   ػله : 

 ِإ هشللللي َ ُ ملللُت َلهللللا ِبللللاّلَِلِ وللللا َليللللاُ 

 

  َُأَبلللللللخ  َ َأ فللللللل  ِبلللللللالُمهػُد َ َأ َصلللللللا 
 

 َهبلللي َأ هشلللي َأذَ بلللُت َذ بلللاع َعِمسِتلللهِ 
 

  َُفالَرلفُا َأجَسلاُ  َ ج َذ َو للي ولا َليلا (ٕ) 
 

 سيأتي في دراسة  تحميا السشلاد  السلخهع بكيلة السػاضلع ، ث ثلة  
سخهع عم  حاله  با الحح  كسا هػ  أن الربمة السحكػرة هشا، مشها تخك ال

 أربمللة مػاضللع جللاءت بالبشللاء عملل  الزللع  هللي لغللة مللغ ج يشتطللخ الحللخ  
 مغ يشتطخ الحخ  السحح   . السحح  ،  ال ل  تدس  لغة 

  أما السػضمان المحان  رد فيها  جاء السشج ب فقػله : 

 (ٖ)َرحَسةع ِلَذباِبيا َفُقمُت َأَجا  ا  َرحَسةع ِلَذباِبِه   َ  اِئَمٍة  ا

                                                 

ا ااتص المنااادد انيااه عااؽ  ؾيااف . ، والبياات مااؽ الظٚٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٔ)
 زعؼ النسيان وعدم ال ك  . 

ا ااتص المنااادد باإل  ااار  ، والبياات مااؽ الظؾيااف . ٕٙ ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٕ)
م سًما أنو أا  وأوةى وأواف ، كما ا ترو بأم  ىؾ : اةت ضى  ذنً ا له ةرا  منػ 

. 
ال المنادوأل منراؾًبا منؾًناا جا، والبيت ماؽ الظؾياف .  ٚٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٖ)

ألنو يجؾز لم اع  إذا اضظ  إلى لنؾينو ضمو ونر و، وحكؼ المندوأل حكاؼ المناادد 
مبنه عمى الضؼ ةه المع ةة الماا د، ومنراؾأل مضااًةا، وال لنادأل إال المع ةاة، ونادأل 

 . ٕٛٔ/ٕالنم   مؽ نفؾ وارجبله نادر . ينغ  : التر ي  
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  أما السػضمان المحان  رد فيها  جاء السدتغاث فقػله : 

 (ٔ)ٍ  َ َ جوٍع كاَد ُيبميشيُمدَتصخَ  مِخجاِل ِلَهعٍّ باَت َومخ  ي لَ وا 

   ػل قيذ بغ ذريا أ ذجا أعخابي أمامه ينيخ  اعخيته فقال: 

 (ٕ) ِلمػا ي الُسصاعِ َميا ّلِلَهِ   َتَكشهَفشي الُػ اُة َفَأزَعمػ ي 

 :  ّالتحلٔلالدزاض٘ 

شبيمة الشلجاء فلي ديلػان قليذ بلغ السملػح تتمله ملع ملا ذهلو إليله  
،  دع مملخب  سليأتي، بمس الشحػييغ مغ جما السشاد  يشقدع إل   دسيغ

 الشكلللخة ،  هلللػ مػضلللع الحلللجيث اين  يذلللسا المملللع السفلللخد (ٖ)  دلللع مبشلللي
 السشللللج ب ، ػلة بهللللا التشبيلللله  السشللللاد  السللللخهع أي السػصلللل، السقرللللػدة

                                                 

. الم المساتغا  باو ماتؾحاة والم ٜٖٔس ااؽ المماؾ  ص ديؾان ؾايالبيت مؽ ال سيط .  (ٔ)
 المستغا  لو مكسؾر . 

، المتااأل ٛٔٔ، ؾايس ولبناى ص ٖٕٔديؾان ؾيس ااؽ المماؾ  ص البيت مؽ الؾاة  .  (ٕ)
، شااا   عياااؾن اإلعااا األ ص ٖٔٔ/ٔ، اااااؽ يعااايش ٜٕٙ/ٕ، ال اااع  وال اااع ال ٕٙٔ/ٕ

 .  ٖٜٔ، التي يب الؾسيط ص ٕٕٚ
، وىا ا الت سايؼ لاؼ يناا د باو الرانعانه كماا ىاؾ  ٛٛٔالنفاؾ ص التي يب الؾسيط ةاه  (ٖ)

الغااؽ مااؽ أول وىمااة اااف لباايؽ بال فااد والمتابعااة أن ذلااػ الت ساايؼ ىااؾ النغاا   المتعم ااة 
التااه ذىااب إلييااا ساايبؾيو والمبااا د وااااؽ الفاجااب وغي ىمااا ؼيماااا ذىبااؾا إليااو مااؽ لاساااي  

مؽ ندبة واستغاهة وا ترااص  ولعميف لما دات ى ا ال األ وما يتجو معيا ناس االلجاه
،  ٕ٘ٓ،  ٕٗٓ/ٗ، الم تضاااااااب  ٕٖٕ، ٕٕ٘، ٕٕٔ،  ٕٛٔ/ٕ. ينغااااااا  : المتااااااااأل 

 .  ٖٖٔ،  ٕٖٔ/ٔش   الماؼية 
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 الن ثللػن فللي  الػاحللج  للج تقللجمت  للػاهج قلليذ بللغ السمللػح ، (ٔ) السدللتغاث
  ،  أ ػاعه الدتة هي : السشاد  السبشي هحا 

 له مبشلي عمل  الزلع أ  ملا يشللػب ذكلخ الشحػيللػن أ:    املفـسد العلـه    - 1
 كحا رفمه ملغ جهلة  (ٖ)ه فبشي كبشائ،  ذلظ ل ه  ا ع مػ ع الزسيخ (ٕ)عشه

ضلافة ملغ البشلاء إلعػما ممامملة الطلخ  السقصلػع علغ ا، أن الك م لع وصا
 عم  الزع . 

 السفللخد رفللع  هللػ فللي مػضللع اسللع »  للال سلليبػيه :   فللي رفملله 
 .  (ٗ)«مشرػب

ا ممخفللة بشللي عملل  » :   للال السبللخد   ا مفللخدع فللإن كللان السشللاد   احللجع
 ىئ    ېئ ېئ چ  مشلللله  ػللللله تمللللال  :، (٘)«الزللللع  لللللع يمحقلللله التشللللػيغ 

 .  (ٚ)چ  وئ  وئ  ەئ ەئ چ   ػله تمال  :، (ٙ)چىئ

                                                 

 .  ٖٜٔ – ٛٛٔالتي يب الؾسيط ةه النفؾ ، ص (ٔ) 
وىؾ األل  ةه المننى نفؾ يا زيدان، والؾاو ةه جماع الما ك  الساالؼ نفاؾ ياا زيادون .  (ٕ)

 .  ٜٛٔص التي يب الؾسيط 
 .  ٖٜٔ، التي يب الؾسيط ةه النفؾ ٖٖٔ/ٔش   الماؼية  (ٖ)
 .  ٕٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
، التنؾيؽ م  وط بالتج د مؽ األل  والابلم واإلضااةة ، وكبلىماا   ٖٕٓ/ٗالم تضب  (٘)

لع ي  كما أن يا الندال ك لػ وهبلهتيؽ مؽ عبلمات االساؼ . ينغا  : رساؼ المراف  
 . ٜٗ٘دراسة لغؾية لاري ية ص 

 ( . ٕٙاآلية )مؽ سؾر  ص  (ٙ)
 ( . ٜٕاآلية ) مؽ سؾر  يؾس  (ٚ)
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 ذكخ الخميا رحسه   أن عمة البشاء عم  الزع   ػعه مػ لع أ لت  
 . (ٔ)  واك

لخخ جلله عللغ البللاب » ذكلخ السبللخد أن البشللاء عملل  الزللع إ سللا كللان  
 يلا عسلخ  فقلج ،  ذلظ أ لظ إذا  ملت : ولا زيلج،  مزارعته ما ج ونػن ممخبعا

ا  علغ  احلج أهخجته مغ بابه م لن حج السساء الطلاهخة أن تخبلخ بهلا  احلجع
قللػل  للال زيللج ت ييللخ السخاشللو  ج ، فديللج ييللخك، فتقللػل :  للال زيللج، يائللو

 .  (ٕ)« أ ت تمشي السخاشو

فأدهمتله فلي بلاب ملا ج ونلػن ، فمسا  مت وا زيج هاشبته بهحا اجسع 
 ملخرت بلظ ، ك،  التاء في  سلُت  الكلا  فلي ضلخبتظإج مبشيعا  حػ أ ت   وا

فمسا أهخج مغ باب السمخفة  أدها في باب السبشية لدمه منا حنسها  بشيتله 
 .  (ٖ)عم  الزع لتخالد به جهة ما كان عميه ممخبعا

 رفمللػا السفللخَد كسللا رفمللػا  بللُا  بمللُج  مػضللمهسا  »  للال سلليبػيه :  
 تخكلػا التشلػيغ فلي السفلخد كسلا تخكلػا   احج،  ذلظ  ػلظ: وا زيُج  يلا عسلخ .

 .  (ٗ)«في  باُ 

أن السشاد  السفخد مخفػع مغ  با أن الكل م للع وصلا،  منمله   يمشي 
تسامعا ضخ  الدمان  بُا  بمُج مبشي عم  الزع حيث لع وصلا م ل له في ذلظ 

،   صملله عللغ اإلضللافة هللػ سللبو بشائلله عملل  الزللع، مقصللػع عللغ اإلضللافة

                                                 

 .  ٖٔٔ/ٕ، الماؼية ةه النفؾ ٕٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٗٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 . ٜٜ،  ٜٛ، اإليضا  ةه عمف النفؾ ص  ٕٗٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
 . ٜٜ،  ٜٛ، اإليضا  ةه عمف النفؾ ص  ٖٕٛ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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 فلي  بلُا لن التشلػيغ ملغ الكمسلة ، يغ فلي السشلاد  السفلخد أ هع تخكػا التشػ 
 إ سا تمشي  با ذلظ. فكب ع بالتشػيغ ، وقػم مقام السزا  إليه

فكػن الك م لع وصا باإلضلافة  أ له مقصلػع عشهلا هلػ سلبو البشلاء  
 فلي الغاولات ونلػن ، ل ه أدها فلي بلاب الغاولات» ال السبخد :، عم  الزع

لسا هخج مغ باب اإلعلخاب ، ػل : ابجأ بهحا أ ُل وا فت تق، البشاء عم  الزع
، إذ أ ظ فلي اإلعلخاب تقلػل : ج لت  بملظ،  صار ياوة هػلد به عغ جهته

 لال ،  ج لت ملغ  بلاُ ،  مت : ج ت  بُا وا فتل   ذا أردت الغاوة ،  مغ  بمظِ 
(  : ) فقبُا  بملُج بالبشلاء عمل  الزلع  (ٔ) چ ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ چ ،

  بلَا كلا  ، مملع  بملجا التقجيخ عشجا  بَا ما  ، ممهسا ممخفتيغمغ جهحا عشج 
  .(ٕ)« يء  بمجاُ 

ْعللَخاب  َ بمللجُ  َ ملغ جمللا  بلاُ  »   كلختيغ  للػن  أجخاهسلا عملل  ُ ُجلػا اإلِْ
َفسللغ َجممهَسللا  كللختيغ  {َ مللغ بمللجٍ  َ  للج َ للَخَأ بمللس اْلُقللخهاء ر اْلَمللخ مللغ  بللاٍ 

 .  (ٖ)«امخ َأ ج  آهخع فتقجيخا َ   أعمع  اْلَ 

ا »   ال سيبػيه :    .  (ٗ)« كا اسع مفخد في الشجاء مخفػع أبجع

للا :   فمسللا اشللخد الخفللُع فللي كللا مفللخد فللي الشللجاء صللار  »  للال أوزع
 .  (٘)«عشجهع بسشدلة ما يختفع باجبتجاء أ  بالفما

                                                 

 ( . ٗية )اآل مؽ سؾر  ال وم (ٔ)
 .  ٕٚٓ، ٕ٘ٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٕٚٓ، ٕ٘ٓ/ٗالمردر السااا   (ٖ)
 .  ٖٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)

 .  ٖٛٔ/ٕالمتاأل (٘) 
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لسلا اشلخد رفلع السشلاد  صلار بسشدللة »  خح ذلظ الديخافي بقػله :  
أ  الماملللا المفطلللي الخافلللع لمفاعلللا،  ملللع ، السمشلللػي  هلللػ اجبتلللجاء الماملللا

ثلع علخض فلي ، استسخارية الخفع في السفخد إج أ ه في مػضع اسع مشرلػب
ل له مخاشلو،  سلبيمه أن ، الشرلو أصلمه  ن كلان ، السفخد ما أ جو ضسه

 . (ٔ)«ومبخ عشه بالسنش  مغ السساء كا ت   واك

قػله : الجرس المدا ي عشلج الخميلا  عبخ عغ ذلظ بمس الباحنيغ ب 
 سلليبػيه درس تفدلليخي تمميمللي ومتسللج تقللػيع التخكيللو  بيللان  جلله الرللحة 
 الخصأ بػساشة مملاييخ ُهْمفيلة ،  دلبة إلل  مرلصما الُخْملد متملا زعا بلحلظ 
لللا  لللنميعا يايتللله ممخفلللة  شائفلللة الشحلللػييغ السماصلللخيغ اللللحيغ تبشلللػا مشهمع

 .(ٕ)اإلعخاب

 اإلفخاد الكائشيغ في  اجو البشلاء عمل  الزلع  في تػضيا التمخيف  
  أ  ما يشػب عشه جاء ك م ابغ هذام  الذي  هالج عم  الشحػ التالي :

ا عملل  الشللجاء  سللػاء لللجيهسا أن كللان ذلللظ التمخيللف  أّاًل : التعسٓــف سللابقع
، فديلللج ممخفلللة بالممسيلللة  بلللا الشلللجاء،  حلللػ زيلللج فلللي  ػللللظ ولللا زيلللج

  يللا سللمو تمخيللف الممسيللة ، جاء استرللحو ذلللظ التمخيللف بمللج الشلل
 اسللع اإل للارة فإ هللا ج ،  تمللخ  باإلقبللال  رد بشللجاء اسللع   تمللال 

وسنللغ سللمو تمخيفهللا لكػ هسللا ج وكللب ن التشكيللخ أ  كللان التمخيلللف 

                                                 

 .  ٖٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٔ)
 .  ٕٗٛمايؾم الجممة الع بية عند سيبؾيو ص  (ٕ)
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للا للا بدللبو القرللج  اإلقبللال  حللػ وللا رجللُا تخيللج بلله مميشع   يللا ، عارضع
 .(ٔ)تمخيفه بأل محح فة   ابت وا عشها

ًٔا : اإل ا بله فيلجها فلي ذللظ  فسادثاى  يمشيان به أج ونػن مزلافعا  ج  لبيهع
،  يللا    السمسللػع  حللػ : وللا ممللجي  كللخبُ  السنشلل، السخكللو السدجللي

  . (ٕ) يا هشجان ،  يا مدمسػن ،  يا رج ن،  يا زيج ن ، زيجان

 جسمللة مللا فللي ديللػان قلليذ بللغ السمللػح مللغ هللحا السػضللع إ سللا هللػ ث ثللة 
ح  حخ  الشلجاء  هلػ شبيبلان ،  تقلجم النلا ي فلي  ػاهج تقجم أحجها في ح

 :السشاد  السبشي  هػ أحبظ وا ليم  ،  أما الذاهج الهيخ  تقجوع

 فقػل مغ  اركه في حو ليم  :  

 (ٖ) ميَظ مغ ليم  الُتخابُ   ه بفِ   وحو  ليم    أَهي  ك  ا وا 

  ا  المسع بلججع علغ الزلسة ،  ذكخ الخضي أن مميء ألد التنشية 
فللي السنشلل   السمسللػع لن ضللسة البشللاء هشللا فللي وللا زيللج  للبيهة بالزللسة 

 للحا  ج رجلَا  لبيهة بالفتحلة اإلعخابيلة، كحا الفتحة البشائيلة فلي ، اإلعخابية
الزلسة فلي  (ٗ)جيء بجلها بالياء في ج رجميِغ  ج مدمسيَغ كا ذلظ لمخ ض

السبشلي فلي  علخ ض الفتحلة فلي اسلع ج الشاميلة لمملشذم إذ اجسلع ، الشجاء

                                                 

 . ٙٔ/ٗ، عد  السالػ ٙٙٔ، ٘ٙٔ/ٔالتر ي   (ٔ)
 .  ٜٛٔسيط ص ، التي يب الؾ ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٕ)
المناااادد مراااغ  الُماااُو واًو  ، والبيااات ماااؽ الاااؾاة  .  ٕٛدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص  (ٖ)

 ومبْت ياًل وأدغمت ةه يال الترغي  وا تص باإل  ار عؽ ازدواج الفب . 
 .  ٕٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٜٕٙ، ٜٕ٘/ٔش   الماؼية  (ٗ)
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ج  ييللخِ  السدللألتيغ يتمللا را جسيللع ع مللات اإلعللخاب فللي ييللخ الشللجاء  بمللجَ 
 الشامية لممشذ .

،  لجرت ميله الزلسة،  حلحاِم،  ما كان مبشيعا  با الشلجاء كلل: سليبػيهِ  
فلي تلابع  اكسا تفمل، المالُع أ  المالعَ  يهٍ  يطهخ ذلظ في تابمه فتقػل وا سيبػ 

 السحني كالسبش  تقلػل : ، أ  الفاضاَ ، الفاضاُ ما تمجد بشاؤا  حػ : وا زيج 
 .  (ٔ)أ  السقجاَم  السقجامُ ، وا تأب   خعا

استسخت ضلسة السشلاد  فلي ممطلع السلساء  ال ابغ الذمخي : لسا  
كسللا اسللتسخت فللي السللساء السمخبللة الزللسة الحادثللة عللغ اجبتللجاء  للبهتها 

شاد   حػ : وا زيُج المخب بزسة السبتجأ فأتبمتها ضسة اإلعخاب في صفة الس
  . (ٕ)الصػيا 

 ذكخ أبلػ البخكلات أ له إ سلا جلاز الحسلا عمل  المفل  ل له لسلا أشلخد  
البشاء عم  الزع في كا اسع مشاد  مفخد أ به حخكة الفاعا فأ لبه حخكلة 

 . (ٖ)فماز أن وحسا عم  لفطه ، اإلعخاب

ه  ذكخ الذي  هالج الزهخي : أن الخفع في تابع السشاد  عم  تذبي 
حللخ  لحخكللة البشللاء المارضللة بدللبو دهللػل لفلل  السشللاد  بللالسخفػع تشللدي ع 

 مقتزلل  هللحا ، الشللجاء مشدلللة حخكللة اإلعللخاب بدللبو دهللػل حللخ  المامللا
حللخ  الشللجاء هللػ الخافللع لمتللابع بشللاء عملل  أن المامللا فللي يللا أن ونللػن التشد 

                                                 

 .  ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٖٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٕٓٔ، ٜٔٔ/ٕل ج ية األماله ا (ٕ)
 .  ٗٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٕ٘ٚ/ٕالبيان ةه غ يب إع األ ال  آن  (ٖ)
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ان  الشرلو فلي التلابع إ سلا كل ،التابع هػ الماما في الستبػع في ييخ البلجل
 . (ٔ)إذ محمه الشرو فهػ مفمػل، إتباععا لسحا السشاد 

لا لممسملة،   ا دائسع  في ذلظ ذكخ بمس الباحنيغ أن الشجاء ومسلا مقيلجع
  .(ٕ) أن سمػكها الشحػي ونػن  خيبعا مغ اجبتجاء هاصة في السشاد  السخفػع

في بشائها عم  الزع  ا تخابهلا ملغ السمخفلة  لال   :  اليكسٗ املكصْدٗ - 2
  أما  ػل الصخماح :  »يبػيه : س

(ٖ)عاماع  ما َوْمشيَظ مغ عاِمهاَ  وا داُر َأْ َػت بمَج أصخاِمها 
 

فإ سا تخك التشػيغ ميه ل ه لع ومما أ لَػْت ملغ صلفة اللجار،  لكشله  لال: ولا 
داُر، ثللع أ بللا بمللُج وحللجث عللغ  للأ ها، فكأ لله لسللا  للال: وللا داُر، أ بللا عملل  

ْت،  كأ ه لسا  اداها  ال: إ ها أ ػْت وا ف ن.    سا إ دان فقال: أ ػْت  تغّيخ 
  منا ذلظ  ػل الحػص:، بهحا أن تممع أن أ ػْت ليذ برفة أردت

(ٗ) َسفْت عميها الخيُا بمجَك ُمػرا َخها الِبم  َتْحديخَا وا داُر حده 
 

                                                 

 .  ٖٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٙٚٔ، ٘ٚٔ/ٕالتر ي   (ٔ)
 .  ٕٗٛينغ  : مايؾم الجممة الع بية عند سيبؾيو ص  (ٕ)
 ، لسان الع أل ) ص ر م ( .ٕٔٓ/ٕ، المتاأل ٕٙٔص  ديؾان الظ ما  (ٖ)

أوؾت : أوا ت، األا ام: جمع ا م، وىؾ الا وة مؽ الناس ليسؾا بالمني ، ينم  عماى 
وما ي كيػ مؽ » ناسو أن يت اغف بالدار لتغي ىا، إذ ال يجدي ذلػ عميو شيًئا. وي ود 

 « . عاميا
ال راد واإلؾ اال وأنياا لاؼ لؾاا  بماا وال اىد ؼيو رةع دار ألنيا نم   م رؾد  مع ةاة ب 

 بعدىا، وإنما ما بعدىا استئناف، وإ  ار بعد الندال .  
حس ىا : غي ىا وأ ااى آهارىاا، البماى : ال ادم،  ، والبيت مؽ المامف . ٕٔٓ/ٕالمتاأل  (ٗ)

 سات : طي ت، المؾر : الػ ار المت دد . 
ةاة وأن ماا بعادىا لايس وااًاا ال اىد : رةع دار عمى أنيا نم   م رؾد  ةه حكؼ المع   

 ليا، اف ىؾ استئناف وإ  ار بعد الندال . 
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  أما  ػل الذاعخ، لمسخ  بغ ِ شماس:

 و  َأْهِمَظ ما أتيتُ  لػج ح  َأَج وا بيُت بالَمْمياِء بيُت 

 (ٔ)كأ ي كا ذ و  ج جشيت   ػمظ أبمج  ي   أج وا بيتُ 

،    سلا تخكُتله للظ  فإ ه لع ومما بالممياء  صفا،  لكشه  ال: بالممياء لي بيت 
 .  (ٕ)«َأي ها البيُت لحوِّ َأهمه

 مللخاد سلليبػيه مللغ الذللػاهج الستقجمللة هشللا أن السشللاد  حنسلله حنللع  
، إذ السشاد  في هحا الذػاهج سمخفة السشفرا عغ اإلضافةسفخد الالسشاد  ال

 كخة مقرػدة تمح  السفخد السمخفة في حنع البشاء عم  الزلع،  أن ملا بملج 
م    سا هلػ اسلت شا  كل ، ،  ج مغ تتستهيذ صفة لمسشاد هحا السشادوات ل

  ،  أن السشاد  وأهح حنع السفخد السمخفة في البشاء عم  الزع .ججيج

ا جلاء  لػل  في ض  ع الشكخة السقرػدة   فادتها تمخيف السشاد  أوزع
غ بللي  ، وللا رجللُا أ بللْا إن أردت بلله السمخفللة  الفرللا فللي  ػلللظ : »السبللخد : 

إذا ضللسست فإ سللا تخيللج رجلل ع أ للظ  –أردت الشكللخة  إذا ػلللظ : وللا رجلل ع أ بللا 
 .«بميشه تذيخ إليه د ن سائخ أمته

                                                 

  ، والبيت مؽ الؾاة  .  ، لسان الع أل ) أل ي ت (ٕٔٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
نااادد البياات الم رااؾد، هااؼ وااال لااه اياات غياا ك بالعميااال، ولمنااه أوهاا ك عميااو لمااا أنااه  

نه جنيات كاف ذناب ألاااه أحاب أىماػ وأودىاؼ، ولماا أن البياات الم راؾد أبعادنه وؾماو كااأ
  ٕٕٓ/ٕإلييؼ آت . حاشية المتاأل 

وال اىد : رةع ايت م ليؽ عمى أنو نم   م رؾد  ةه حكؼ المع ةة، وأن النم   ىا ه لاؼ  
  لؾا  بما بعدىا . 

 .ٕٕٓ/ٕالمتاأل  (ٕ)



 

392 

 

ا مسغ له هحا اجسع فكا مغ   ن  ربت   ػ ت فإ سا تقجيخا وا     احجع
كلان لله فسلغ ، رجل ع  ضلخبغه ل فهلػ اللحي عشيلت، كقػللظ : لاأجابظ مغ الخج

 .(ٔ)ظ سُ دَ هحا اجسع بخه به  َ 

لا بميشله – لػ  مت لضخبغ الخجا »  ا مممػمع إج أن ، لع ونغ إج  احجع
 . (ٕ) «هحا ج ونػن إج عم  ممهػد

سلع ل له  لج وقلخب ملغ السمخفلة  ذكخ بمزهع أ له إ سلا بشلي هلحا اج 
ا    .( ٗ)چ  ڑ ڑ ژ ژ چ  مشه  ػله تمال  :، (ٖ)بنػ ه مقرػدع

   ػل الذاعخ : 

 .(٘)َ يمي َعَميَظ َ َ يمي ِمشَظ وا َرُجاُ     اَلت ُهَخيَخُة َلّسا ِج ُت زاِئَخها  

  مسا  رد في ديػان قيذ بغ السمػح في هحا السػضع  ػله :  

 َرحَسللللُغ ِمّسللللاَأتللللػُب ِإَليللللَظ وللللا 

 

  َُعِسمللُت َفَقللج َتطللاَهَخِت الللُح ػب 
 

 َفَأّملللا ِملللغ َهلللػ  َليمللل  َ َتخكلللي
 

  ُِزياَرَتهللللللا َفللللللِإّ ي ج َأتللللللػب(ٙ) 
 

                                                 

 .  ٕٙٓ/ٗالم تضب  (ٔ)
 .  ٕٙٓ/ٗالمردر السااا   (ٕ)
 .  ٕٜٔالتي يب الؾسيط ص  (ٖ)
 ( . ٓٔاآلية ) مؽ أسؾر  س  (ٗ)
، ااااؽ يعاايش ٖٕٔ/ٕ، المفتسااب ٚ٘لؤلع ااى . ديؾانااو ص  مااؽ ال ساايط وىااؾ البياات (٘)

، لسااان العاا أل ) و ي ٕ٘ٗ/ٔ، ك اا  الم ااكف ٖٜٔ، التياا يب الؾساايط ص ٜٕٔ/ٔ
 ل ( . 

ناادد الا حمؽ جاف وعابل معمًناا  ، والبيت مؽ الاؾاة  .  ٛٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٙ)
 لجدد التؾبة.  
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كلل م سلليبػيه  السبللخد وفيللج أن الشكللخة السقرللػدة فللي كللا مللا تقللجم  
 هحا ما أكجا ابغ الحاجو ذكخ ،  ليدت في حاجة إل   صد بمجها، ممخفة

ح  مشهلللا حلللخ  الشلللجاء ل للله هلللحا ج وملللػز أن وحلللسقرلللػدة أن الشكلللخة ال
 ما ميه اللد  ال م يتػصا إل   جائه بأي هحا ، مغ اللد  ال مكالمػض 

إ سا للع وحلح  حلخ  الشلجاء فلي منلا » ال ابغ الحاجو : ، هػ الصا فيها
،  للػلهع رجللُا  امللخأة   للبهه م لن الصللا وللا أيهللا الخجللا  يللا أيهللا السللخأة

بل )وا( ميه عغ اللد  ال م للججلتها عمل  التمخيلف السدلتفاد ملغ  فاستغشػا
حفت اللللد  اللل م اسللتغش  عللغ أيهللا ل هللا  ضللمت اللللد  اللل م،  لسللا ُحلل

خ  الشلجاء  صمة إل   جاء ما ميه اللد  ال م مبقي ولا رجلُا فملػ حلحفت حل
 .(ٔ) «لحلظ لكنخ الحح   أهاه فكخا

ل لله  للاب مشللاب حللخ  التمخيللف  يمللػز أن وقللال إ سللا لللع وحللح  » 
عشلج ا فلخادا ض فكسلا ج وملػز حلح  السملػه ، لخجلاالسخاد ممشاا في  ػلظ : ا

بخل   ولا زيلُج ، عشه، فكحلظ ج ومػز حح  عػضه الحي هلػ مشلدل مشدلتله
  دبته ، با هػ بالممسية، فإن تمخيفه لع ونغ بذيء حح    امت وا مقامه

 .(ٕ) «خ مشاد إل  مدساا  هػ مشاد  كشدبته  هػ يي

 هللػ أن وقللال : إن ،  هللحا وسنللغ إجللخاؤا فللي أسللساء اإل للارة بػجلله 
فإ هللا لللع تتمللخ  إج بقخيشللة ، تمخيللف أسللساء اإل للارة للليذ كتمخيللف العلل م

فرلارت ممهلا كالقخيشلة ،  يا فيها ذلظ السمش  السلحكػر، القرج إل  مجلػلها
كشت كالحاذ  حخ   فإذا ححفتها  أ ت  اصج إل  التمخيف، السفيجة لمتمخيف

 .  «التمخيف
                                                 

 .  ٕ٘ٔ، ٕٗٔ/ٗاألماله النفؾية  (ٔ)
 .  ٕ٘ٔ/ٗالمردر السااا (ٕ) 
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 يمللػز أن وقللال إ سللا لللع وحللح  مللغ رجللا  امللخأة لن  ضللع هللحا » 
المف  لمتشكيلخ بخل   زيلج  عسلخ  فلإن  ضلمه لمتمخيلف فل  وخلا اسلتمساله 
بغيخ حخ  الشجاء عغ ممش  التمخيف بخل   رجلا  املخأة فلإن حلح  حلخ  

شللله حلللخ  الشلللجاء فملللع وحلللح  ع، الشلللجاء مخلللا إلبهلللام بقائللله عمللل  التشكيلللخ
 .(ٔ)«لحلظ

 ج يتقخر منمه في أسساء اإل ارة ل ها في أصلا  ضلمها لمتمخيلف  
إج أن وقال أجخيلت مملخ  الشكلخة لكلػن تمخيفهلا مفتقلخعا إلل  القخيشلة بخل   

فأجخ  السفتقخ ممخ  ، التمخيفزيج  عسخ  فإ ه ييخ مفتقخ إل  القخيشة في 
   سا كان وا أيها الخجلُا هلػ ، فتقخ مديةالشكخة لينػن لسا ج وفتقخ عم  ما و

 مممػم كلخاهتهع المسلع ، الصا لقػلظ وا رجُا م لن السقرػد  جاء السمخفة
  ج عمع أن تمخيف الخجا باللد  ال م هػ الصلا   ذا ، بيغ حخفي تمخيف

هحا هلػ كان تمخيفه باللد  ال م هػ الصا  جو أن وقال : وا أيها الخجا 
 . (ٕ)  وقال إج كحلظ الصا ل ه ج

بشاؤهلا عمل  الزلع ملغ  بلا أ هلا  ملا :    بل )ها( التشبيله أٖ املْصْل٘ - 3
ل ظ ج تدتصيع أن تقلػل »  ال سيبػيه : ، بمجها بسشدلة اسع  احج ممخفة 

بملجا  فرلار هلػ  ملا، ل ه مبهع يمدمه التفديخ، ها  تدنت ج وا أي  ، وا أي  
 .  (ٖ) وا رجاُ  :أ ظ  متك، بسشدلة اسع  احج

                                                 

 .  ٕ٘ٔ/ٗاألماله النفؾية (ٔ) 
 .  ٕ٘ٔ/ٗالمردر السااا   (ٕ)
 .  ٛٛٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)
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، فشمج أن سيبػيه فدخها  عادلها هي  ما بملجها بلالشكخة السقرلػدة 
 .(ٔ) ل ه يمحقه في حال أهخ  ع مات السساء،  ك هسا بشاؤا عارض

َ ْػللظ َولا َأيَهلا الخجلا أ بلا َأي ملجُعػ َ الخجلا  مللت  »  لال السبلخد :  
م ِصلَفات لمسبهسلة مبيَشلة  َلَها َ َها لمّتْشِبيه ِلَن اْلَْسَساء الهِتي ِفيَها اْللد َ الل ه

 . (ٕ) «َعْشَها

لللا  لكػ للله عبلللارة علللغ ، فلللأي  مبشلللي عمللل  الزلللعم ل للله ممخفلللة أوزع
 ج ومللػز أن ونللػن ، أ   مللت للله،  الللحي بمللجا عصللد بيللان عميلله، السمخفللة

 كلان وقلال : ولا الخجلا ، لكان وحا محا السبلجل مشله، بججع ل ه لػ كان بججع 
فلي ييلخ  (ٖ) ذللظ مستشلع ، حخ   الشجاء عم  ملا ميله الللد  الل م فتجها

 السػاشغ التي تقجمت .

  مسا  رد في ديػان قيذ بغ السمػح في هحا السػضع  ػله : 

 (ٗ)ِإل  َمغ َتذيها َأ  ِبَسغ ِج ُت  اِ يا  َأج َأي ها الػا ي ِبَميم  َأج َتخ  

                                                 

ذك  ااؽ الفاجب ةه أماليو أنو إذا أورد عمى وؾلنا ةه الم دمة ةه حد المع أل )أّي(  (ٔ)
أن أيا لما كانت مضاةة، واإلضاةة مؽ  ةمنيا أشبيت مبنه األاف وىه مع بة وجؾابو

 ؾاص األسمال واامت ذلػ ال ا و ة جاع االساؼ إلاى أاامو ةاه اإلعا األ إذ أاامو ذلاػ 
عمى ما و ر . )وسيأله أن ىا ةه يا أييا عؾًضا عما لضاف إليو( . األماله النفؾية 

ٖ/ٔٓٔ  . 
 .  ٕٙٔ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٜٛٔالتي يب الؾسيط ص  (ٖ)

الؾاشاه : الماساد، وروي أو  ، والبيات ماؽ الظؾياف . ٖٗٔاؽ المماؾ  ص  ديؾان ؾيس(ٗ) 
 لمؽ أنت.
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   ػله : 

َ لللقيَت َ ج َأدَركلللَت ِملللغ َعيِذلللَظ  ِبشلللا َيخضللل  َأج َأي هلللا الَذللليُ  الهلللحي ملللا
 (ٔ)الَخفزا

السساء السبهسة التي تػصد بالسساء » يماما مماممة أي جسيع  
،  مللا أ للبهها، هللحا  هللؤجء  أ ل للظ» مللغ  حللػ « لللد  اللل م التللي فيهللا ال 

 يلا هللحان اللخج ن صللار ،  ذلللظ  ػللظ : ولا هللحا الخجلاُ ، بالسلساء تػصلد 
 .( ٕ)« بمجا بسشدلة اسع  احج السبهع  ما 

 ذكللخ السبللخد أ للظ إذا  مللت وللا أيهللا الخجللا لللع ورللما فللي الخجللا إج  
 كلحلظ ولا هلحا ،  أي  مبهع متػصا به إليه، الخفع ل ه السشاد  في الحكيقة

 . (ٖ)«الخجُا إذا جممت هحا سببعا لشجاء الخجا 

( متػصل ع بهلا إللل »  لال ابلغ الحاجللو :    لجاء مللا  إ سلا جممللت )أي 
، ميه الللد  الل م، ل هلا مبهسلة ورلا تفدليخها بنلا ملا ميله الللد  الل م

 الغخض ها هشا أن وأتي ما ميله الللد  الل م تفدليخعا لهلا فمسلا كا لت كلحلظ 
 الحي يجل عم  ذلظ أن أسلسا اإل لارة لسلا كا لت بهلحا ، صمحت لهحا السمش 

 . (ٗ)«ا هؤجء الخجال ي، الػصد   مت هحا السػ ع فقيا : وا هحا الخجا

                                                 

ال ي  ىؾ عؼ ؾيس اؽ الممؾ  واسمو يييد، وكاان شاجاًعا بظابًل، البيت مؽ الظؾيف ، و  (ٔ)
آل أال يتيوج ؾيس اميمى هؼ غي  مؾوااو لماا سامع شاع ه ةيياا، ال ااض : لايؽ العايش . 

 .ٕٓٔص      ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  
 .  ٜٛٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 .  ٕٚٔ، ٕٙٔ/ٗالم تضب  (ٖ)

 .  ٚٔٔ، ٙٔٔ/ٗاألماله النفؾية (ٗ) 
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   سا كلان ولا أيهلحا هلػ الصلا لقػللظ ولا هلحا »  ال ابغ الحاجو :  
ا  هلػ عمل  ، فيلؤدي إلل  أن تلداد السلساء، ل ه لػ لع ونغ أصلمه لكلان زائلجع

ا  جلو   ذ، ة عمل  هل   الكيلاس  قياس ك مهع عم  أن أصا الدياده 
ا  جو أن ونػن أص ع   . (ٔ)«أج ونػن زائجع

ل م في  صد اسع اإل ارة   صد السشاد   حػ هلحا الخجلُا  يلا  ا 
 هلي فلي ييلخ هلحيغ السػضلميغ ، أيها الخجُا لتمخيف الحاضخ باإل ارة إليه

 .  (ٕ)لتمخيف الغائو  حػ ُضخب الخجُا 

بشاؤا عمل  الزلع لفطعلا أ  تقلجيخعا ملغ جهلة أ له عملع :    العله املسخه - 4
همها التخفيف تدهي ع فلي الكل م  لخال أن فج،  السمار  كنخ  جاؤها، ممخفة

لللا محلللخك الػسللل ،  لللا فسلللا فػ للله أ  ث ثيع ونلللػن ييلللخ السختلللػم بالتلللاء رباعيع
أ  السزلا  ، عملد السخكلو   إما حخ   احلج أ  حخفلان،  السحح   لمتخهيع

 حلخ  مللغ  حللػ صللاح فللي تللخهيع صللاحبي عشللج بمزللهع أ  تللخهيع صللاحو 
 هع محلبان :  لممخب في السشاد  السخ ، (ٖ)عشج آهخيغ

مللشهع مللغ يتللخك حخكللة آهللخ اجسللع السللخهع عملل  حالهللا الللحي كا للت  
 يحنلع عمل  ، عميه  با حح  الحخ  سػاء أكا ت ضلسة أ  كدلخة أ  فتحلة

 (ٗ)﴾ َولا َملاِل ِللَيْقِس َعَمْيَشلا ﴿  لج ر ي علغ بمزلهع أ له  لخأ ، اجسع بالبشاء
ن يشلػي السحلح    هحا هي المغة الكنلخ فلي لدلان الملخب أ، أي : وا مالظ

                                                 

 .  ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ٗالمردر السااا  (ٔ) 
 . ٖٔٔ/ٕالماؼية ةه النفؾ  (ٕ)
 .  ٙٛٔ، ٘ٛٔ/ٕ، التر ي  ٜٓٔالتي يب الؾسيط ص  (ٖ)
 ( . ٚٚاآلية ) مؽ سؾر  الي  ف (ٗ)
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 أن البشللاء ، فلل  وغيللخ عللغ حاللله  تدللس  لغللة مللغ يشتطللخ الحللخ  السحللح  
 .  (ٔ)عم  الزع مقجر عم  الحخ  السحح   

  مسا  رد مغ ذلظ في ديػان قيذ بغ السمػح  ػله :  
 (ٕ)َذَكخُتِظ َيػماع هاِلياع َلَدخيعُ  ُكمهسا  وا َلياُ  َ ِ نه ِا ِهساَل الَجمعِ 

   ػله : 
 (ٖ)َ َلع َ مَتِخح وا صاِح َ َّللَاِ َمحَخما ِبت  َ باَتت َلع َ ُهعه ِبخيَبٍة فَ 
   ػله : 

 (ٗ)َأرَكوُ  َ َأيه ُأمػر ميِظ وا َلياُ   َ َ َّللَاِ ما َأدري َع َم َهَمخِتشي  
 مشهع ملغ يبشلي السلخهع عمل  الزلع ميقلػل فلي حلارث  ماللظ : ولا  

 هللي لغللة مللغ ج يشتطللخ الحللخ  ، ه  للي عا يللا مللاُل كأ لله لللع وحللح  مشلل، حللارُ 
 .  (٘)السحح  

  مسا  رد مغ ذلظ في ديػان قيذ بغ السمػح  ػله :  
ُل َمهمػر  َ آَهُخ ُممَتوُ   ما َتفَمميَشُه  َفَأي ُهسا وا َلياُ   (ٙ)َفَأ ه

                                                 

 . 188/ٕ ي  ، الترٜٓٔالتي يب الؾسيط ص (ٔ) 
ا تص المنادد باإل  ار عؽ  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٜٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)

 كن   انيمال الدمع كمما ذك ىا  الًيا .
يناادي اااح و م باً ا إيااه أناو  ، والبيت ماؽ الظؾياف . ٓٛديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 

 ل ع منو ري ة ولؼ يجت   ذنً ا . 
ا ااتص المنااادد باإل  ااار  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٖٕٔمااؾ  ص ديااؾان ؾاايس اااؽ الم(ٗ) 

 عؽ الفي   وأنو ال يدري أي  األمؾر ي كب . 
 . 188/ٕ، التر ي  ٜٓٔالتي يب الؾسيط ص (٘) 
المناادد م اتص باإل  اار   ، والبيات ماؽ الظؾياف . ٕٗٔديؾان ؾايس ااؽ المماؾ  ص  (ٙ)

ىاؾ الميجاؾر، وال يباؾ  ؼيغماب، وىاا ا أناو ال ي ظاع الؾااف، وال ييا أل ماؽ الؾاواع، ىا ا 
 ىؾ المعتب ؼيو حتى ي ضى. 
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   ػله : 
 (ٔ)ما ِليا ِإذا ِج َتُكع وا َليُا َلع َأدرِ  َميا َليُا َكع ِمغ حاَجٍة لي ُمِهسهة   

   ػله : 
 (ٕ)ِهياَرِك َفِا ُطخي ِلَسِغ الِخيارُ  َأج وا َليُا ِإن ُممِّكِت فيشا  

التلخهيع عشلج  جلاءت  لػاهج ،   ج  رد السحلبان جسيمعلا فلي الذلمخ 
 هسدة  لػاهج ، قيذ بغ السمػح مشاصفة هسدة  ػاهج بالبشاء عم  الزع

 :   ػله اله مغ تخك اجسع عم  ح، تخك السخهع عم  حالهب
 (ٖ)لع يْمَقها ُسػ ة  َ ْبمي  ج ممظُ   وا حاِر ج ُأْرَميغ مشُكْع بجاليٍة        

 فقال : وا حاِر  أصمه وا حارُث فتخك الخاء مندػرة عم  حالها. 
  كحلظ  ال ايهخ :  

 (ٗ)َتخجػ الِحباَء َ َرب ها َلع َييَأسِ     حبػسة ِإنه َمِصيهتي م  َ َمخْ وا 
 . الػا  مفتػحة عم  حالها في الصافتخك ، ان َ خْ َ   أصمه وا مَ خْ : وا مَ لفقا

                                                 

المنااادد ا ااتص باإل  ااار  ، والبياات مااؽ الظؾيااف . ٕٚٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٔ) 
 عما أااأل مؽ البيت وعدم ال در  عمى التعبي  عما أراد.

المنااادد م ااتص بااأم  ىااؾ  ، والبياات مااؽ الااؾاة  . ٖٛٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٕ) 
 نعام النغ  ؼيمؽ ل تار . إ
، ال رااايص ٓٛٔليىياا  اااؽ أاااه سااممى، شاا   ديؾانااو ص  مااؽ ال ساايط وىااؾ البياات (ٖ)

، اااااؽ يعااايش ٜٙٔ، الجماااف ص ٓٛ/ٕ، األمااااله ال اااج ية ٚٚٔ، المماااع ص ٖٖٗ/ٕ
 .  ٗٙٔ/ٔ، اليمع ٜٔٔ،ن التي يب الؾسيط ص  ٕٕ/ٕ

ية األما  حار ل  يؼ حار ، وىؾ الفار  اؽ وروال ال ي سم و إامو و   عبده يساًرا، والدـا
 ال ديد، والسؾوة: ال يية . 

، ٖٗٛ/ٔلما زدق، وال واية ؼيو معكؾسة ادل مفبؾساة . ديؾاناو  مؽ ال جي وىؾ البيت (ٗ)
، ٕٕ/ٕ، اااااؽ يعااايش ٚٚٔ، المماااع ص ٕٚٔ، الجماااف ص ٕٚ٘/ٕ، المتااااأل ٖٗٛ/ٔ

 .   ٙٛٔ/ٕ، التر ي  ٜٔٔ، التي يب الؾسيط ص ٜٖٕالفمف ص 
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   ال الذاعخ في بشاء اجسع السخهع عم  الزع :
 (ٔ)جارُ  خاعٍ جبغ كُ  هُ فإ ه     سالسعا وا حاُر    غه سَ مِ طْ تَ ج 

رهع حارث بحح  آهلخا ،   طلخ إلل  ملا بقلي كأ له آهلخ الكمسلة  بشلاا عمل  
 ة مغ ج يشتطخ الحخ  السحح   . الزع  هي لغ

فإ له وملػز ،  فلي ضلخ رة الذلمخ،  ج ومػز التلخهيع إج فلي الشلجاء
  مغ ذلظ  ػل جخيخ : ، لمذاعخ أن يخهع في ييخ الشجاء

 (ٕ)اماأمُ  مةع  اِس  شظَ مِ  ْت حَ  أْض    ماما   كع رِ حبالُ  ْت حَ أج أْض 
مغ يشتطلخ الحلخ  رهع أمامه بحح  التاء في ييخ الشجاء ،  ذلظ عم  لغة 

  السحح   إذ إن تاء التأ يث تدتمدم فتا ما  بمها. 
ــدّب  - 5 للا جحلل  بهللحا البللاب السبشللي فللي منللا  ازيللجاا   هللػ : املي أوزع

 اعسلللخاا ل هلللا ج تكلللػن إج فلللي السملللار  د ن الشكلللخات لن ممشللل  الشجبلللة 
 .  (ٖ)ج وقمان إج عم  ممخ   ن هحا، ع  التفمعللالتػج

                                                 

، لساان العا أل ) ك ر ع (، وحااُر لا  يؼ ٕ٘٘/ٔ، ك   الم كف ٜٔٔؾسيط ص التي يب ال (ٔ)
ن العا أل وشاع اييؼ، وكا اع اساؼ أماو ، حار  وااؽ ك اع ىؾ أاؾ رياش سؾيد اؽ ك اع ماؽ ة ساا

 والبيت مؽ ال جي . 
، أس ار الع بية  ٕٓٚ/ٕ، المتاأل  ٖٔ، نؾادر أاه زيد ص ٕٕٔالبيت مؽ الؾاة  ديؾانو ص  (ٕ)

 .   ٖٕٚ/ٖ   األشمؾنه ، شٕٓٗص 
  ٖٙ/ٗعد  السالػ ، رماما: بالية . شاسعة: بعيد  سفي ة.أضفت معناه اار، الف ال الم اد ايا العيؾد

حكااااؼ  ٕٛٔ/ٕ،  ةااااه التراااا ي  ٚٗ،  ٙٗ/ٗ، أوضاااا  المسااااالػ ٕٜٔالتياااا يب الؾساااايط ص  (ٖ)
ا نفااؾ المناادوأل حكااؼ المنااادد ؼيضااؼ إن كااان مااا ًدا ةااه نفااؾ وازيااد، وينرااب إن كااان مضاااةً 

واأمي  المتمنيؽ، أو مظؾاًل نفؾ واضاربا عم ا مسمى بو، وإذا اضظ  شاع  إلاى لنؾيناو جااز 
ةيؾ م اىد عمى نرا و، ولا ك « واة عسا وايؽ منه ة عس » ضمو ونر و نفؾ وؾل ال اع  

شاىد الضؼ لغيؾره ألنو األاف ةه المندوأل الما د، والض ور  لادةع باالتنؾيؽ ماع ال  اال عماى 
 وأما وأيؽ منه ة عُس ةبل شاىد ؼيو ألنو غي  مندوأل . األاف،
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للا كللأّي ج ونللػن ا    اسللع اإل للارة لسشللج ب  كللخة كللل)رجا( ،  ج مبهسع
إذ القرللج مللغ الشجبللة اإلعلل م بمطسللة ، (ٔ) السػصللػل إج مللا صللمته مذللهػرة

  .(ٕ)فمحلظ ج يشجب إج السمخفة الدالسة مغ اإلبهام ، السراب

 تذلاركها ولا إذا للع ونلغ للبذ كسلا فلي ،  ج يشاد  السشلج ب إج بلػا 
 خ بغ عبج المديد: بيت جخيخ في رثاء عس

مَت َأمخاع َعطيساع َفِاصَصَبخَت َلُه    (ٖ)َ ُ سَت ميِه ِبَأمِخ َّللَاِ وا ُعَسخا  ُحسِّ

 تمحلل  بمللس ، (ٗ) الغالللو أن وخللتع بللألد فللي آهللخا إشالللة لمرللػت 
 التػكيلج المفطلي ، تػابع السشج ب ملغ  حلػ عصلد الشدل  فلي  ازيلج  عسلخاا

 .  (٘)خاا (  اعسخاا  اعسمغ  حػ  ػل عسخ )
السلج الن ثلة تػصل ع   لظ في الػقف زيلادة هلاء الدلنت بملج أحلخ  

 . (ٙ) اي منػا ، ه اي مني، زيجاا السج  حػ :  اإل  زيادة 

للا ييللخ    هللحا اجسللع السشللج ب أصللمه مبشللي عملل  الزللع إذا كللان عمسع
لا  مزا  حت  ج ت باللد في آهخا  هي تصملو ملا  بمهلا أن ونلػن مفتػحع

                                                 

 .  ٚٗ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٕٛٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 البيت سبا ل  يجو  ةه أحكام أح ف الندال عند الفديد عؽ )يا( .  (ٖ)
ويف ف ألجف ى ه األل  ما وبميا مؽ أل  م رؾر  نفؾ وا مؾساه أو لنؾيؽ ةه امة  (ٗ)

زميماه ، أو ةه مضاف إلياو نفاؾ : وا غابلم زياداه ، وماؽ ضامة  نفؾ وا مؽ حا  ائ 
 .  ٛٗ/ٗنفؾ :    وا زيداه، أو كس   نفؾ وا عبد الممماه . أوض  المسالػ 

 .  ٖٛٔ، ٕٛٔ/ٕالتر ي   (٘)
 .  ٖٛٔ، ٕٛٔ/ٕ السااا(ٙ) 
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السزا    الفتا لمػاز اللد التي هي لسج الرػت فأما السشاد  فبشيته عم
 . (ٔ)السشج ب فهػ ممخب عم  حاله

( أن ع ملللة الشجبلللة ج تمحللل  أ رد ابلللغ الحاجلللو  لللػل الخميلللا ) 
  جلله ،  الكلل م مفللخ ض فللي منللا وللا زيللج الصللػي ا، الرللفة ه فعللا ليللػ ذ

ا الجليا لمخميا أ ه وقػل : اسع ليذ بسشج ب، ف  تمح قه ع مة الشجبة قياسع
عملل   للػلهع : جللاء ي زيللج الصللػي ا  تقللجيخا أن ع مللة الشجبللة إ سللا تمحلل  

 ة، بلا هلػ صلفا في  ازيج الصػي ا ليذ بسشلج ب  ػله : الصػي ، السشج ب
فمللػ لحقللت ع مللة الشجبللة الصػيللا ، جللاءت بمللج تسللام اجسللع بنساللله  جسمتلله

ا  .  (ٕ)لمحقت ما ليذ بسشج ب مصمقع
اسللسان تشللدج مشدلللة اسللع  احللج فمحقتلله  »يللػ ذ فإ لله وقللػل :   أمللا 

ع مة الشجبة كالسزا   السزا  إليه في  ػلهع:  اعبج السصمبلاا   لبهه. 
 المػاب: الفخق،  ذلظ أن السزلا   السزلا  إليله تخكبلا  صلار ملجلػلهسا 
 احجا، فرار كا  احج مشهسا كالداي مغ زيج، حتل  أ لظ للػ فرلمت أحلجهسا 

للع تفهلع السلجلػل أصل ،  لليذ كلحلظ الرلفة  السػصلػ ، فلإن  عغ ايهلخ
السػصػ  مدتقا بالججلة مع الحهػل عغ الرفة، إذ للع تلأت إج بملج تسلام 

 السػصلػ   السزلا   ال ل  كساله لغلخض، فقلج ضهلخ الفلخق بليغ الرلفة
 يسنللغ أن وقللال أوزللاع: لللػ جللاز: وللا زيللج الصللػي ا، لمللاز:  ليلله السزللا  إ

صػي ا،  لع ومد ف  ومػز.   جه الس زملة أن ع ملة الشجبلة جاء ي زيج ال

                                                 

 .  ٛٗ،  ٚٗ/ٗ، أوض  المسالػ  ٕٜٔالتي يب الؾسيط ص  (ٔ)
 .  ٕٕٙ، ٕٕ٘/ٕنغ  : المتاأل ، يٕٓ/ٖاألماله النفؾية  (ٕ)



 

 

3:3 

إ سا تمح  السشج ب،  الصػي ا ليذ بسشج ب، فمػ لحقت الصػي ا لمحقت ما 
 .(ٔ)«ليذ بسشج ب مصمقاع 

  حلػ  ا  ج ه   في لحا ها آهخ الرفة إذا كا ت ابشا بيغ عمسليغ 
أن ، ػل سليبػيه  الخميلا أما البجل  البيان  التػكيج فكيلاس  ل، زيج بغ عسخا

 عشللجي أ هللا تمحلل  آهللخ البللجل ل لله  للائع مقللام ، ج تمحلل  البيللان  التػكيللج
زيللج   تللجها المصللد الشدللقي  حللػ  ا، زيللجااالسبللجل مشلله فتقللػل  اي مشللا 

(   للج أهبللخ  تللجها التػكيللج المفطللي كسللا تقللجم فللي  للػل عسللخ )،  عسللخاا
لا ملغ الملخب  ا أصلاببمجب  لجيج  حيلث جملا  فدله ، سلخااع عسلخاا  ا  ػمع

مشج ب حنسعا  ليذ حكيقة 
(ٕ) . 

 اسللع اإل للارة  ج تشللجب الشكللخة  ج السمخفللة السبهسللة كللأي   السزللسخ  
 أجلللاز الكػفيلللػن ملللا كلللان مػصلللػجع ييلللخ مبلللج ء بلللأل  صلللمته ،  السػصلللػل

 السصمباا .  جعب مغ حفخ ب خ زمدماا فهػ بسشدلة  ا :  امذهػرة  حػ

ــتػاخ: - 6 للأهللػ    املط ا جحلل  بهللحا البللاب السبشللي ل لله  ا للع مػ للع وزع
سللا هللػ الذللأن بالشدللبة لمزللسيخ  لللحا كا للت مملله جم مفتػحللة ك، السزللسخ

 . (ٖ)ه  َلظ كسا تقػل لَ ، مسدمسيغ: وا ِ لِ تقػل

ذهللو بمزللهع إللل  أن جم السدللتغاث بلله بكيللة آل، حللح  هسللدة آل  
ل  قمله السرلشد علغ لمتخفيف   حج  اللفيغ جلتقاء الداكشيغ،  هلحا القلػ

                                                 

 .  ٕٕٙ/ٕ، ينغ  : المتاأل  ٕٔ، ٕٓ/ٖاألماله النفؾية  (ٔ)
 .  ٔٛٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 .   ٔٗ/ٗ، أوض  المسالػ ٕٚٔ -ٕ٘ٔ/ٕ، المتاأل  ٔٛٔ/ٕينغ  : التر ي   (ٖ)
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وقال ميسا ج آل لله  حلػ ولا لملج اهي الكػفييغ ،  ضمفه الخضي بأن ذلظ ج 
   ج يخد بأن ومتبخ لها آل يشاسبها،  استجل الكػفيػن عم  ذلظ بقػله: 

 ج وا إذا الجاعي الس ّػب  ال

فإن المار ج وقترخ عميه، )ف  ونػن بمج الشجاء  حجا أما بكية آل فتكػن( 
 .(ٔ)بأن الصا : وا  ػم ج فخار، فحح  ما بمج ج الشامية أجيو 

 جم السدللتغاث للله مندللػرة إج إذا كللان ضللسيخا ييللخ وللاء السللتكمع  
تدلللتغيث  (ٕ)ي  يملللػز ولللا للللظ ِلللل، أ لللله، ظديلللج َللللفتفلللتا جمللله  حلللػ : ولللا لَ 

 السخاشو لشفدظ .

 مخجلال لهلع  يلا ّلَِل ولا لَ ، غ السملػح تقجم  اهجان فلي ديلػان قليذ بل 
  مغ ذلظ  ػل الذاعخ :، مػا ي السصاعِ لِ 

  اس عتػهع في ازدوادِل    منال  ػمي   قػمي  يا َل وا لَ 

 مػضلللع الملللار  السملللخ ر ال ل )السدلللتغاث( الشرلللو عمللل  أ للله  
 لن السشلاد  ، مفمػل به لفما الشجاء في السمش  ل ه السشاد  في الحكيقلة

 .(ٖ)في تابمه يطهخ الشرو ، السبشي عم  الزع في محا  رو

اث له ( في مػضلع  رلو ع المار  السمخ ر النا ي )السدتغ مػض 
ا عم  أ ه مفمػل لفما اجستغاثة  الفم ن جسيمعا محح فان فالتقلجيخ : ، أوزع

                                                 

 ، والبيت مؽ الؾاة  . ٘ٛالسجاعه ص ل  ي  العبلمة األن ااه عمى حاشية (ٔ)
 . .  ٕٗ/ٗ، أوض  المسالػ  ٕٕٓ – ٕٛٔ/ٕ، المتاأل  ٔٛٔ/ٕي  ينغ  : التر   (ٕ)
 ، والبيت مؽ ال مف .  ٜٗٔ، ٖٜٔالتي يب الؾسيط ص  (ٖ)
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ا وغيلث عسلخعاديج لِ إذا  مت وا لَ  هلحا ملا أد  إليله ، مسخ  فالتقجيخ : أ ادي زيجع
 . (ٔ)الفكخ

م فللالكنخ حيش للح أن وخللتع بللاللد  يمللػز أج يبللجأ السدللتغاث بللال  
ا مغ ال م  حػ :  عػضع

 (ٕ) يشي بمج فا ة  هػان   وا يديجا يما  يا عد    

   ج وخمػ مشهسا  حػ : 

 (ٖ) لمغف ت تمخض ل ريو  أج وا  ػِم ِلمممو المميو  

ميمامللا مماممللة السدللتغاث مللغ ييللخ ،  يمللػز  للجاء الستممللو مشلله 
  يمػز اجستغشاء عغ ال م باللد  حػ : ، ممذولَ  مساء،  يافخق  حػ وا لَ 
 (ٗ) ةْ يقَ الخِّ  القػباءَ  ها تحهبغه       ةْ يقَ مِ الفَ  مغ هحاا بَ مَ وا عَ 

 تحتسللا أبيلللات قللليذ بللغ السملللػح الن ثلللة ايتيللة فلللي الشكلللخة ييلللخ  
السقرػدة مغ القدع السمخب أن ونلػن أراد بهلا  لجاء الستمملو مشله  ينلػن 

  م  اللد . ج استغش  عغ ال

 بحلظ يتع  به الستممو مشه بالسدتغاث في كا استمساجته، بال م  
لللا مشهلللا،  بلللج  هسا  حلللػ ولللا عملللُو،    سلللا  لللػدي  الملللارة،  بلللاللد عػضع

                                                 

 .  ٜٗٔ، ٖٜٔالتي يب الؾسيط ص (ٔ) 
 .  ٗٗ،  ٖٗ/ٗأوض  المسالػ البيت مؽ ال ؽي  .  (ٕ)
 .  ٘ٗ/ٗعد  السالػ البيت مؽ الؾاة  .  (ٖ)
ع ااه أاااتو وؾبال، ة يف لو اجعف عمييا شيًئا مؽ ري ػ أل مؽ ال جي وىؾ ى ا البيت (ٗ)

ياة، ووااد ي مااؾ المتعجااب  ولعيادىا ااا لػ ةمنيااا ساات ىب، ةتعجاب مااؽ ذلااػ، والامي ااة الدـا
 . ٙٗ/ٗ، عد  السالػ  ٔٛٔ/ٕمنو مؽ البلم ومؽ األل  نفؾ يا عجُب . التر ي  
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لا لدلبو  لام عشلجا، أ   الستممو مشه لمخيغ : أ ه  اد  جشذ ما رآا عطيسع
 .  (ٔ) اد  مغ له  دبة  ممخفة  تسنغ بأمخ عطيع 

يخعا  الػا : تماَل وا عمُو أ  تملال نسا رأ ا عمبعا أ  رأ ا ماء ككأ هع ل 
 وا ماُء، فإ ه مغ أوامظ  زما ظ . 

فإ ه ج ودتشكخ لكغ، ل ه ػلهع وا ّلمج اهي ، أي تمالْيَغ  منا ذلظ   
 .  (ٕ)مغ إَبا كغه  أحيا كغ

كدخ ا جم السدتغاث له ل ه ييخ مشاد ،  مشهاجه في ييخ الشجاء  
خ تقللػل أدعلػكع ِلمسطمللػم،  هلحا ِلديللج،  فتحلػا جم السدللتغاث بله ل هللا الكدل

أضافت الشجاء إل  السشاَد  السخاَشو ، إذ دهػلها عميه هارج عغ الكيلاس، 
فهللي ليدللت مللغ مشهاجلله فالسشللاد  ج وحتللاج إللل  جم، فكللان تغييللخ جملله 

ديللج بللل )وللا( إللل  جشللو اللل م فللي  حللػ وللا لَ   بللالفتا أ للل  ،   ذا لللع تملليء
 ِلمسخ ، كدخت  رجمت إل  الصلا،  يمشلي أن فلتا الل م مخلالد لمكيلاس 
لن جم المخ حخكتها مغ جشذ عسمها،  كحا دهػلها عمل  السشلاد  مخلالد 
لسشهاج الشجاء،    سلا كلان هلحا  ذاك إ لارة إلل  ممشل  التمملو  اجسلتغاثة، 

 . (ٖ)أج تخ  أ ظ لػ  مت : وا َلديج  أ ت تحجثه لع ومد

                                                 

 .  ٙٗ/ٗينغ  : عد  السالػ  (ٔ)
 .  ٕٚٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 لمسي اةه . ٕٛٔ/ٕ، حاشية المتاأل ت ٕٕٓ – ٕٛٔ/ٕغ  : المتاأل تان (ٖ)
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 الكطه الجاىٕ 

  امليادٚ املعسب

 ا  للبيهع ، ا مزللافع ، (ٔ)ييللخ مقرللػدة ومللو  رللبه  كللخةع  هللحا القدللع
حيلث  القدلعن قيذ بغ السمػح مغ هحا  جسهخة ما   ع في ديػا، بالسزا 

بمغلللت مػاضلللمه ثسلللا يغ مػضلللمعا تقلللجم مشهلللا  احلللج  عذلللخ ن مػضلللمعا فلللي 
سللػاء مشلله مللا جللاء فللي  ،السشللاد  السزللا  مسللا حللح  مشلله حللخ  الشللجاء

 بقي لهلحا السػضلع تدلمة   التحميا  سصعا   هاوة،  مقجمته أ  في الجراسة
جللاءت فللي صللػرة  قرللػدةث ثللة مػاضللع فللي الشكللخة الس،  هسدللػن مػضللمعا
 هسدللة ،   احللج  هسدللػن مػضللمعا فللي السشللاد  السزللا  ييللخ السقرللػدة

 مػاضع في الذبيه بالسزا  . 

،   ج جاءت في صػرة ييخ  فأما السػاضع الن ثة لمشكخة السقرػدة
 فقػله : السقرػدة 

 (ٕ)ِخ عاِرياَفت ع َدِ فاع َأمد  ِمَغ الَرب   َميا َعَمباع ِمسهغ َيمػُم َعم  الَهػ   

   ػله : 

 (ٖ)  َلَخفػقُ ػَ باِت المِّ َمخاَفَة َهْز   َميا َكِبجاع َأهذ  َعَميها َ ِ  هها  

                                                 

وال ي رد ايا معايؽ ماؽ نفاؾ : ياا رجابل وياا راك اا وياا غااةبًل ، ةاأّي واحاد أجاباػ كاان  (ٔ)
 لعنيو. 

دنًاااا : م يًضااا ه ااف م ضااو  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٕٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٕ)
 ودنا مؽ المؾت . 

  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٔٗاؽ الممؾ  ص  ديؾان ؾيس(ٖ) 
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   ػله : 

 (ٔ)َميا َكِبجاع ِمغ َهػِ  ذاَك َتغػرُ   َ  اَلت َأهاُ  الَسػَت ِإن َوذَحِ  الَشػ   
ذهلللو بملللس الشحلللػييغ إلللل  أن السشرلللػب فلللي منلللا هلللحا البيلللات  

 كخة مقرػدة حقها أن تكػن مزسػمة لكغ لسا اضصخ الذلاعخ إلل   الن ثة
تشػيشها عاممها مماممة الشكخة ييخ السقرػدة فشػ ها   رلبها عمل  التذلبيه 

،  مللغ الشحللػييغ بلالشكخة ييللخ السقرلػدة  التشللػيغ يللخد ال لياء إللل  أصلمها 
فهلي  (ٕ)مغ ذهو إل  أن هحا الشكخات مػصلػفة بسفلخد أ  بمسملة أ  بطلخ 

 سليأتي  (ٖ)صػلة   بيهة بالسزا   عم  هحا تشػيشها   ربها هػ الصام
تػضللليا جسيلللع ذللللظ ،    سلللا جلللاءت الشكلللخة السقرلللػدة عمللل  صلللػرة ييلللخ 

 لممسػم .  ةالسقرػدة إفاد
  أما مػاضع السزا  الحادي  الخسديغ فسشها  ػله: 

 (ٗ)َميه َتزي ُ ِبسا َرُحَبت ِمشُكع عَ   َ كاَدت ِب ُد َّللَاِ وا ُأمه ماِلٍظ  
   ػله : 

 (٘)َصج  َأيَشسا َتحَهو ِبِه الخيُا َيحَهوِ   َأج ِإ هسا ياَدرِت وا ُأمه ماِلٍظ  

                                                 

ي افط الناؾد : ي عاد المكاان  ، والبيات ماؽ الظؾياف .  ٜٗديؾان ؾيس اؽ المماؾ  ص (ٔ) 
 المنؾي ال ىاأل إليو . 

ووااد جااالت األايااات النبلهااة كاا لػ ةالجااار والمجاا ور ممااؽ متعمااا اااا)عج ا( ، وجممااة  (ٕ)
 ااة كبًدا ةه البيت النالد.أ  ى ااة كبدا ةه البيت النانه، وجممة لغؾر 

،  ٛٔ/ٗ، عاااد  الساااالػ  ٕ٘ٓ،  ٕٗٓ/ٖينغااا  : شااا   األشااامؾنه وحاشاااية الرااا ان  (ٖ)
ٜٔ ،ٕٙ ،ٕٚ . 

  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٜٕديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٗ)
  ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٕٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (٘) 
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   ػله : 

 (ٔ)ِلَخدِّ َحبيٍو َأ  ِلَجفِع ُكخ ِب    َميا ُعَقَو اَلواِم َها ميِظ َمصَسع   

   ػله : 

 (ٕ)اَب ُفَػيجي َ ِاسَتهاَم ُفؤاَدواَأ   َ ِ نه الهحي َأمهمُت وا ُأمه ماِلٍظ   

   ػله :

 (ٖ)ِإّج الُنساَم َ ِ ّج َمػِ َج الشارِ   وا داَر َليم  ِبِدقِ  الَحيِّ َ ج َدَرَست  

   ػله : 

 (ٗ)َلُكع َييَخ ُحوٍّ صاِدٍق َليَذ َوكِحبُ  َأَبت َليَمة  ِبالَغيِا وا ُأمه ماِلٍظ   

   ػله : 
 (٘)في الَحبِا ِ بهاع ِلَميم  ُثعه َيّ ها  يِغ الَيػَم َ ج َأَهحا وا صاِحَبيه الَمحَ 

                                                 

  لظؾيف . ، والبيت مؽ ا٘ٓٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٖٓٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ) 

ةؾيد : لرغي  ةؾد وىؾ جانب ال أس ، ومعغؼ شع  الممة مماا يماه األذنايؽ، والَااْؾدان 
الضااااي لان، وناحيتاااا الااا أس كاااف شاااا َةاااْؾد، والجماااع أةاااؾاد مناااف هَاااْؾأل وأهاااؾاأل. م تاااار 

 ) ف و د( .     الرفا 
الس ط ناحياة ال  اال . النماام  ، والبيت مؽ ال سيط . ٕ٘ٔلممؾ  ص ديؾان ؾيس اؽ ا(ٖ) 

 : نبت ضعي  ال يظؾل.   
الغيااف : كاف واد ؼيااو عيااؾن  ، والبياات ماؽ الظؾيااف . ٓٙٔدياؾان ؾاايس ااؽ الممااؾ  ص  (ٗ)

 لسيف .   
األ ااا  أعاااؼ ماااؽ التنااااول،  ، والبيااات ماااؽ ال سااايط .  ٓٚدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص (٘) 

 . .   ٖٔٔلا وق المغؾية ألاه ىبلل العسك ي ص وأامو الجمع. ا
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    ػله :
 (ٔ)َ ج َمخه حيغ  َعَميها َأو سا حيغِ   وا صاِحَبيه َأِلّسا بي ِبَسشِدَلٍة   

أحللخ   التسنيللا لللل : وللا  أوللا مللغالسػاضللع فللي   تقللجم عللجد مللغ هللحا 
 كللحا لللع ، أج التشبيلله  يللا الشللجاءسللا اجتسمللت ميله لكللحا فللي التسنيللا   ، الشلجاء

أ رد ما كان منلخرعا فلي ذات السػضلع عشلج قليذ بلغ السملػح مسلا هلػ تكلخار 
 أربلع يلا أثل ت القلاع ، (ٕ)مخات فقج  اد  وا  به ليم  ث ث، لغخض ب يي

، (٘) يللا  للاعيي ليملل  ثلل ث مللخات ، (ٗ) يللا  بللخ ليملل  هسللذ مللخات، (ٖ)مللخات
   دراسة  تحميا السزا  إليه .   بكية السػاضع سيخد ذكخها في

  ػله : سشها  أما السػاضع الخسدة لمذبيه بالسزا  ف
 (ٙ)ِبَسغ َ ِ ل  َمغ ِج ُتسا َتِذيانِ    َأوا ُمهِجواع َ فَي الَحبيِو َصبيَحةع  

 :   ػله
 (ٚ)كاَن الَخحيُا َفِإّ ي َييُخ َصّبارِ    وا ُمدِمَع الَبيِغ ِإن َججه الَخحيُا َف   

                                                 

 بعده ةه ال ع  وال ع ال الاؽ وتي ة   /  :  البيت مؽ ال سيط . (ٔ)
 َلؼ ُيبِا باِؾَيًة ِذكُ  الَدواويؽِ   ةه ُكفِّ َمنِيَلٍة ديؾاُن َمعِ َةٍة  

 .  ٜٖٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص 
 .  ٜٕديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٕ)  

 .  ٚ٘ؾيس اؽ الممؾ  ص  ديؾان  (ٖ)
 .  ٚٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (ٗ)
 . ٙٔٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص   (٘)

ناااااى الفبيااااب : بعااااده  ، والبياااات مااااؽ الظؾيااااف . ٖٔٔديااااؾان ؾاااايس اااااؽ الممااااؾ  ص (ٙ)  
 وإع اضو .. 

ميمااع الباايؽ : هباات عميااو  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٘ٗديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٚ)  
 عيًما. وأعي  ؼيو 
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 :  ّالتحلٔل لدزاض٘ ا

بلللجليا أن ، تقللجم فلللي السشلللاد  السبشلللي أ لله فلللي مػضلللع السشرلللػب 
 أ ه لسا حا ،  أن رفمه إ سا كان لػ ػعه مػ ع الزسيخ،  صفه ونػن كحلظ

محللا السبهسللة دهللا فللي بللاب الغاوللات كللالطخ  السقصللػع عللغ اإلضللافة أّ ُل 
محملله محللا  فمػمللا مماممتلله مللغ البشللاء عملل  الزللع   ن كللان،   بللُا  بمللجُ 

 السفمػل السشرػب.
فقللج ، صللد   أ ،  يفهللع مللغ ذلللظ أن السشللاد  إذا  للػن أ  أضلليف 

رجلع إللل  أصلمه مللغ الشرللو م ل له مفمللػل لفمللا محلح   تقللجيخا أدعللػ أ  
 هللػ حيش للح بسشدلللة الطللخ  السزللا  ، أ للادي أ  أريللج، هللحا هللػ الصللا ميلله

  الصللا فهللػ  رللو عملل  الصللا ل لله شللال باإلضللافة  رفللع السشللاد  هلل 
 ل للله مخاشلللو   لللع مػ لللع ل للله بسشدللللة الطلللخ  السقصلللػع علللغ اإلضلللافة 

 . الزسيخ

اعملع أن الشلجاء، كلا  » في مزسػن الك م الستقلجم  لال سليبػيه :  
اسع مزا  ميله فهلػ  رلو  عمل  إضلسار الفملا الستلخ ك إضهلاُرا.  السفلخد 

 . (ٔ)«رفع   هػ في مػضع اسٍع مشرػب

َأ هلظ ِإذا َدَعلْػت ُمَزلافا  رلبته  ا ترلابه عمل   اْعَمع »  ال السبخد : 
اْلِفْما اْلَسْتلُخ ك ِإْضَهلارا َ َذِللَظ َ ْػللظ َولا عبلج   ِلَن َولا بلجل ملغ َ ْػللظ َأْدُعلػ 
عبج   َ ُأِريج َج َأ هظ تخبخ َأ هظ تفما َ َلِكغ بَها َ  ع َأ هظ  ج أ  مت فمل  َفلِإذا 

                                                 

 . ٕٛٓ/ٖ، وينغ  ش   األشمؾنه  ٕٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
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ع دعلاؤك ِبَمْبلج   فا ترلو عمل  َأ له مفملػل تملج   مت َوا عبج   فقلج َ  ل
 . (ٔ) «ِإَلْيِه فممظ

 ذكخ الديخافي أن سيبػيه  سائخ البرلخييغ جمملػا السشلاد  بسشدللة  
 مشاد  الشرو،  استجلػا بشرو السشاد   جممػا الصا في كا، السفمػل به
 اصلبعا سلا وقلجر  ذكلخ ا أ ،  السػصػل )السصلػل(  الشكلخة   مػتهلا، السزا 

 لكغ ذلظ عمل  جهلة التسنيلا  التقخيلو ل هلع أ  أريج  ، هػ أدعػ أ  أ ادي
 .  (ٕ) أجسمػا عم  أن الشجاء ليذ بخبخ

ل لظ ، مغ السشرلػب بلال زم إضلسارا السشلاد »   ال الدمخذخي :  
 لكشله حلح  ، فكأ ظ  مت : وا أريج أ  أعشلي عبلج  ، إذا  مت : وا عبج  

وا بججع مشه،  ج وخمػ مغ أن يشترو لفطعا أ  مح ع  صار ، لكنخة اجستمسال
ا بالسزا  أ   كخة   . (ٖ)«فا ترابه لفطعا إذا كان مزافعا أ   بيهع

 مّسللا يللجّل عملل  أّن أصللَا السشللاد  الشرللُوم  »  للال ابللغ ووللير : 
َ رُبهع السزاَ  فلي  لػلهع: "ولا عبلَج  "،  السذلاِبَه لله ملغ  حلػ "ولا هيلخعا 

ج"،  السشكػَر مغ  حػ "وا رج ع"،  "وا راكبعا".  الشاصُو له فما  مزلسخ  مغ زي
ا، أ  ُأريج، أ  َأْدعػ، أ   حػ ذلظ.  ج ومػز إضهلاُر ذللظ،  تقجيُخا: ُأ اِدي زيجع
 ج المفلل  بلله، لن "وللا"  للج  ابللت عشللهم  لّ للظ إذا صللّخحَت بالفمللا،   مللَت: 

لليذ بإهبلار،   ّ سلا هلػ  ،  الشلجاءُ "ُأ ادي"، أ "أريلج"، كلان إهبلارعا علغ  فدلظ

                                                 

 . ٙٔ/ٗ، وينغ : أوض  المسالػ  ٕٕٓ/ٗالم تضب  (ٔ)
 . .  ٕٛٓ/ٖ، وينغ  : ش   األشمؾنه  ٖٛٔ، ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٕ)
 . .  ٕٛٓ/ٖبا ترار ، ش   األشمؾنه  ٖٙ، ٖ٘المارف ةه عمؼ الع بية ص  (ٖ)
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 فلُذ الترلػيت بالسشللاد ، ثلّع وقللع اإلهبلاُر عشلله ميسلا بمللُج، فتقلػل: " اَدْيللُت 
ا"  . (ٔ)«زيجع

  إللل  عصللد لسللا احتللاج السشللادِ » مللحهو الدلليخافي فللي هللحا أ لله  
 اسللتجعائه احتللاج إللل  حللخ  ورللمه باسللسه لينللػن ،   عملل   فدللهالسشللادَ 

لللا لللله، ترلللػيتعا بللله   كلللالسفمػل، فرلللار السشلللادَ ،  هلللػ ولللا  أهػاتهلللا،  تشبيهع
 ج لف  لله  صلار بسشدللة ، ي كالفاعا  له  ترػيته،  السشادِ بتحخيظ السشادِ 

الفما الحي يحكخا الحاكخ ميرمه بسفمػل ضاهخ  فاعا مزسخ  عبلخ سليبػيه 
، ثع عخض في السفخد ما أ جو ضلسه، عغ هحا بأ ه فما ج ودتمسا إضهارا

ل لله مخاشللو  سللبيمه أن ومبللخ عشلله بللالسنش  مللغ ، لشرللو  ن كللان أصللمه ا
 . (ٕ)«السساء كأ ت   واك

اعمللللع أّن السشللللاَد  عشللللج البرللللخييغ أحللللُج  »  للللال ابللللغ ووللللير :  
السفمللػجت،  الصللُا فللي كللّا مشللاد  أن ونللػن مشرللػبعا،   ّ سللا بشللػا السفللخَد 

ي كلا مشلاد  السمخفَة عم  الّزع لمّمٍة  حكخها،  الحي يجّل عمل  أّن الصلا فل
ػا ػا عشلهم أَتلك" لسلا كلان السشلاد  مشرلػبعا،  كَشلالشرُو  ػُل الملخب: "ولا إّولا

 .  (ٖ)«بزسيخ السشرػب، هحا استججُل سيبػيه

 زعع الخميا رحسه   أ هع  ربػا السزاَ   حػ وا عبلَج    يلا  » 
ا: هلػ اها ا،  الشكخة حيغ  الػا: وا رج  صالحا، حيغ شال الك م، كسا  ربػ 

 . (ٗ)« هػ بمَجك،  بَمظ
                                                 

 . ٜٔ - ٙٔ/ٗوض  المسالػ ، أ ٚٔٔ/ٔش   المارف  (ٔ)
 .ٕٛٓ/ٖ، حاشية الر ان ٖٛٔ، ٕٛٔ/ٕحاشية المتاأل  (ٕ)
 .  ٕٛٓ/ٖ، ش   األشمؾنه  ٚٔٔ/ٔش   المارف  (ٖ)
 . ٙٔ/ٗ، ينغ  : أوض  المسالػ  ٕٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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رد ا إل  الصا كقػلظ إن أمَدظ  أضافػاكأ هع لسا »  ال الخميا :  
 عم  الكدخ في أملذ ملغ ، فالبشاء عم  الزع في  بُا  بمجُ  (ٔ)« ج مز  

فهللػ ،  ػلللظ : لقيتلله أمللذ الحللجث .. مخللالد ل صللا لن الكلل م لللع وصللا
 اللحي ، صلد رجلع إلل  أصلمه  ذا شلال  أضليف أ    ، مقصػع عغ اإلضلافة

فالحلجث ، يجل عم  أن أصا هلحا السبشلي الشرلو ضهلػر الشرلو فلي تابمله
ومليء الشملت ،  مت لمذ  جاء مشرلػبعا عمل  الصلا  كلحا ولا زيلُج الصػيلاَ 

  ،  أ ػاع السمخب ث ثة هي : (ٕ)مشرػبعا عم  الصا 

إذا  » لال : : ذكخ سيبػيه أن الخميا رحسه    اليكسٗ غري املكصْدٗ ـ  1
أردت الشكلللخة فػصلللفَت أ  للللع ترلللد فهلللحا مشرلللػبةم لن التشلللػيغ لحقهلللا 
فصالت، فُمممت بسشدلة السزا  لسلا شلال ُ رلو  ُرّد إلل  الصلا، كسلا ُفملا 

 . (ٖ)«ذلظ بقبُا  بمجُ 

 كحا جما السبلخد الشكلخة أ هلا ملغ الشرلو عمل  السفملػل بله بملج ولا  
ا  كللحلظ كللا مللا كللان  كللخة» للال : ، الشللجاء للا ،  حللػ : وللا رجلل ع صللالحع  يللا  ػمع

ػليلة عمل  السفم ةالسزا  مشرػبك يمشي أ ها ، (ٗ)«مشصمقيغ  السمش   احج
 .«لمفما السقجر  التي وا بجل مشه

 زعسلػا أن بملس الملخب  » مغ الخد إل  الصا ما ذكخا سليبػيه :  
  .(٘)«ورخ  قب   َبْمجاع ميقػل: ابجأ بهحا َقب ع، فكأ ه جممها  كخة

                                                 

 .  ٗٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .ٖٛٔ/ٕينغ  المتاأل  (ٕ)
 .ٛٔ/ٗسالػ ، عد  الٙٔ/ٗ، أوض  المسالػ ٜٕٕ،  ٜٜٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)
 . ٕٛٓ/ٖ، وينغ  : ش   األشمؾنه ٕٕٓ/ٗالم تضب  (ٗ)
 . ٙٔ/ٗ، وينغ  : أوض  المسالػ  ٜٜٔ/ٕالمتاأل  (٘)
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فإ سللا جمللا الخميللا رحسله   السشللاد  بسشدلللة  بللا  بمللج،  »  لال :  
  بهه بهسا مفخديغ إذا كان مفخدا، فإذا شال  أضيف  بهه بهسا مزافيغ 
إذا كان مزافا، لن السفخد في الشجاء في مػضع  رلٍو، كسلا أن  بلُا  بملُج 

هسلا  ج ونػ ان في مػضع  رلو  جلخ  لفُطهسلا مخفلػع، فلإذا أضلفتهسا رددتَ 
إلل  الصلا.  كلحلظ  لجاء الشكلخة لسللا لحقهلا التشلػيغ  شاللت، صلارت بسشدلللة 

 . (ٔ)«السزا 

 . (ٖ)چ  ڤ ڤ ٹ چ عم  هحا : ، (ٕ) ال السبخد  

  هسا  ػل ذي الخمة : ،  منا سيبػيه  السبخد بهحيغ الذاهجيغ 

 (ٗ)ق فساُء الَهَػ  يخَفس  َأ  يتخْ خَ  َأَدارعا بُحد   ِهْمِت لمميغ َعبخةع 

   ػل تػبة بغ الحسيخ :

 (٘)ُممّحُب َلْيَم  َأْن َتخا   َأز ُرهاَ  لَمَمَظ وا َتْيداع َ دَا في مخيخٍة 

                                                 

 . . ٙٔ/ٗ، ينغ  : أوض  المسالػ ٜٕٕ،  ٜٜٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 . .ٙٔ/ٗ، ينغ  : أوض  المسالػ  ٕٕٓ/ٕالم تضب  (ٕ)
ووياااف المناااادد مفااا وف  ٕٖٖ/ٚ، وةاااه ال فااا  المفااايط  (ٖٓاآلياااة ) ماااؽ ساااؾر  ياااس (ٖ)

 وانترب حس   عمى المردر، أي يا ىتالل لفس  وا حس   . 
 ٜٖٛ، ديؾان ذي ال مة ص ٖٕٓ/ٗ، الم تضب ٜٜٔ/ٕالمتاأل البيت مؽ الظؾيف .  (ٗ)

حيود مؾضع انجد ةه ديار لميؼ، يا ةض : يسايف بعضاو إها  بعاض، يت وا ق : ي  اى 
يت النم   الم رؾد  ، وال بيو بالمضااف ةه العيؽ متفيً ا يجهُل وي ىب ، ويفتمف الب

 وكبلىما مع ف. 
، يفتمااااف البياااات النماااا    ٖٕٓ/ٗ، الم تضااااب ٜٜٔ/ٕالمتاااااأل  البياااات مااااؽ الظؾيااااف . (٘)

 الم رؾد ، وال بيو بالمضاف.. 
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 يمللػز  رللو مللا  صللد مللغ ممللخ  بقرللج السشكللخ بميشلله   قبللال السللتكمع 
مينػن مسا حقه الزع  كخة مقرػدة إج أن الذاعخ لسا اضلصخ إلل   (ٔ)عميه

يه بالشكخة ييلخ السقرلػدة،  يملػز أن تكلػن تشػيغ  ربه   ػ ه عم  التذب
فهي مسصػلة  تشػيشها عم  الصلا  (ٕ) ج  صفت بسفخد أ  بمسمة أ  بطخ 

 ذ هي  بيه بالسزا   صا بذيء مغ تسام ممشاا.إ

  هػ  ػل الذاعخ : ،  زاد السبخد،  استذهج به ابغ هذام  ييخا 
 (ٖ)أْن ج َتَ قياَ   جاماَي مغ  مخانَ   ميا راكباع إّما عَخْضَت فبّمغَغ 
  استذهج ييخهع بقػل الذاعخ : 
 (ٗ)عميَظ  رحسُة َّللّاِ الده مُ      أج وا  خمة  ِمْغ ذاِت عخقِ 

ا بالسزللللا  لن الشكللللخة  صللللفت بالمللللار   يحتسللللا البيللللت أن ونللللػن  للللبيهع
  السمخ ر )مغ ذات(.  

 وا ياف ع : الشكخة ييخ السقرػدة كقػل الػاع  » ذكخ ابغ هذام أن 
 . (٘)«  ػل العس  : وا رج ع هح بيجي،  السػت وصمبه

                                                 

 . ٕٗٓ/ٖش   األشمؾنه وحاشية الر ان  (ٔ)
أداًرا ةااه البيااات والبيتااان كاا لػ حيااد جااال الجااار والمجاا ور )بفاايود( متعمً ااا بااالنم    (ٕ)

 األول، وجالت جممة )نيا( واًاا لا : ليًسا ةه البيت النانه.
راكً اااا نمااا   غيااا    ٙٔ/ٗ، أوضااا  المساااالػ ٕٗٓ/ٗالم تضاااب  البيااات ماااؽ الظؾياااف . (ٖ)

 .. ٕٛٔ/ٔم رؾد  ال ي رد ايا معيؽ ألن وايمو كان أسيً ا. ش   المارف 
 اااؽ دمحم األوسااه، ول ااب باااألحؾص لؤلحااؾص، واساامو عبااد هللا مااؽ الااؾاة  وىااؾ البياات (ٗ)

، ٖٙٛ/ٕ، ال راايص ٕٖٙ/ٔ، األااؾل ٘ٛٔلضيا ةه مت    عيناو . ديؾاناو ص 
. ذات عاااااا ق : مؾضااااااع  ٜٛٔ، ٘ٙٔ، التياااااا يب الؾساااااايط ص ٖٙٙال راااااا يات ص 

 بالفجاز، ون مة: كناية عؽ الم أ  . 
 .. ٕٙٓ/ٖ، ش   ال مؾنه  ٛٔ/ٗ، التر ي  ٛٔ، ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (٘)



 

418 

 

 ففي الذاهجيغ  السناليغ الشكخة ج وقرج بها مميغ عشج مغ أراد لهلا 
  أي  احج أجابظ كان ما تمشيه.  ذلظ

ذكخ الشحاة أ ه  اجلو الشرلو إذ إ له وذلبه بقبلا   :  امليادٚ املضاف  - 2
 لال ، الشرلو بدلبو اإلضلافة  بمج عشج إضافتهسا  ردهسا إلل  الصلا  هلػ

 ملللللللا  (ٔ) چ چ چ چ ڃ چ  أملللللللا السزلللللللا  فكقػلللللللله : »السبلللللللخد : 
 يمشي به أن الشرو في السزلا   اجلو سلػاء أكا لت اإلضلافة  (ٕ)«أ بهه

ايوة التي منا بهلا ابلغ هذلام  أ ، محزة مغ  حػ التسنيا بايوة السحكػرة
ابلغ هذلام ملغ  أ  ييخ محزة عم  ما ذكلخا (ٖ) چ ەئ  ەئ ائ چ  هي  ػله :

للا أ  ( ٗ) حللػ : وللا حدللَغ الػجللهِ   السحزللة مللا اسللتفاد السزللا  مشهللا تمخيفع
ا   ييخ السحزة إ سا تفيج تخفيف المف  بتخك التشػيغ .، تخررع

 ۇئ وئ   وئ چ :بقػللله تمللال   (٘) منللا لمسزللا  بمللس الشحللػييغ 

 ( ٚ) چ ﮳ ﮲ ۓ    ۓ ے چ  بقػلللله تملللال  :، التقلللجيخ ولللا آل دا د (ٙ)چ ۇئ
 ل الذاعخ :  بقػ

 (ٛ)كأ ظ لع تحدن عم  إبغ شخيف  ميا  مخ الخابػر مالظ مػر اع  
                                                 

 ( . ٖٔاآلية ) مؽ سؾر  األح اف (ٔ)
 .  ٕٚٓ/ٖ، ش   األشمؾنه ٛٔ/ٗ، أوض  المسالػ  ٕٗٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 ( . ٚٗٔاآلية ) مؽ سؾر  آل عم ان (ٖ)
 .  ٕٚٓ/ٗ، ش   األشمؾنه  ٛٔ/ٗ، التر ي  ٛٔ، ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٗ)
 ..ٕٖٔ/ٔ، ش   الماؼية ٕٚٔ/ٔ، ش   المارف  ٛٛٔالتي يب الؾسيط ص  (٘)
 ( . ٖٔاآلية )مؽ سؾر  س أ  (ٙ)
 ( . ٖٔاآلية ) مؽ سؾر  األحياأل (ٚ)
ى ا البيت لميمى اؽ ط ي  مؽ ورايد  ل هاه ةيياا أ اىاا الؾلياد ااؽ ط يا  ال اي انه، وال واياة  (ٛ)

ض الجيي  .التياا يب الم اايؾر  كأنااػ لااؼ لجاايع، وال ااااؾر : نياا  ااايؽ رأس عاايؽ والااا ات مااؽ أر 
 . (، لسان الع أل ) خ أل رٖٖٔ/ٔامع ، ىمع اليؾ ٕٓ٘/ٔك   الم كف ،ٛٛٔالؾسيط ص 
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غ السمللػح فللي السشللاد  السزللا  بمغللت  تقللجم أن  للػاهج قلليذ بلل 
،  ج تقجم ذكخها في ث ثة مػاضلع  لج تقلجمت ملغ هلحا البحلث اثسا يغ  اهجع 

   ممطسها  ج   ع أ ل هحا السػضع الحي  حغ برجدا .

 سشاد  السزا  في ديػان قيذ بغ السمػح  ػله :  مسا  رد مغ ال

 (ٔ)ُسقيِت الَغػادي ِمغ ُعقاٍب َعم  َ كخِ  َأج وا ُعقاَب الَػكِخ َ كِخ َضخيهٍة 

   ػله: 
 (ٕ)َفَقج زاَد ي َمدخاِك َ ججاع َعم  َ ججي َأج وا َصبا َ مٍج َمت  ِهمِت ِمغ َ مجِ 

   ػله : 

 (ٖ)َفَػيَحَظ َهبِّخ ي ِبسا َأ َت َترَخخُ  َلػَعتي  َأج وا ُيخاَب الَبيِغ َليهمتَ 

   ػله :

 (ٗ)َ َأمَنَغ ِمغ َأ داِج َحمِقَظ ذاِباُ  َأج وا ُيخاَب الَبيِغ ج ِصحَت َبمَجُا 

                                                 

ضا ية : مؾضاع اايؽ ال را    ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٘٘ديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
 ومكة، والع األ : مؽ جؾار  الظي  . 

وىاااا ا ىاااؾ البياااات الاااا ي  ، والبياااات ماااؽ الظؾيااااف .  ٗٚدياااؾان ؾاااايس ااااؽ الممااااؾ  ص (ٕ)  
 است يد بو النفا  . 

ىااا ا ةاااه ساااياق إعااابلم   ، والبيااات ماااؽ الظؾياااف .  ٜٛؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص ديااا  (ٖ)
 الغ األ عؽ وةا  ليمى . 

دعاال عماى الغا األ باالمؾت  ، والبيات ماؽ الظؾياف .  ٜٓديؾان ؾيس اؽ المماؾ  ص (ٗ)  
 وبال ب  إلببلغو عؽ وةا  ليمى .
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   ػله : 

 (ٔ)َفِإنه َشبيَو اإِل ِذ َأعياُا داِئيا َأج وا َشبيَو الِمغِّ َ يَحَظ داِ  ي  
   ػله :

 َع اللللخيِا ُحكُسلللَظ جلللاِئخ  َأج ولللا َ دلللي

 

  َُعَمللللللليه ِإذا َأرَضللللللليَتشي َ َرضلللللللليت 
 

 َأج ولللا َ دللليَع اللللخيِا َللللػ َأنه  اِحلللجاع 
 

  َبميللِه الَهللػ  َلَبميللتُ ِمللَغ الشللاِس ي(ٕ) 
 

يمحقها ما يمحل  السزلا  ملغ » ذكخ السبخد أ ه :    الػبُٔ باملضاف - 3
بسللا اترللا بلله » ة :  هللػ مللا عبللخ عشلله الشحللا، (ٖ)«الشرللو لسللا وزللُع إليلله
 . (ٗ)« يء مغ تسام ممشاا

اترلا ،  يا بلجومعا  طُسله،  يا مخضيعا همُقه، هفقػلظ : وا حدشعا  جهُ  
 . (٘) هػ فاعا الرفة السذبهة أ  فاعا اسع السفمػل هبنا مشها مخفػع

ه،  يا مؤدوعا  اجبَ ، إهػا ه  يا  اضيعا حاجاتِ ،   حػ : وا شالمعا جب ع  
 .  (ٙ)د  مفمػل اسع الفاعا  ج اترا بالسشا

                                                 

كاد ايمااا طمااب لنبييااان يت  ، والبيات مااؽ الظؾياف .  ٗٔٔدياؾان ؾاايس ااؽ الممااؾ  ص (ٔ)  
 المداوا .

رضااى مظاااوع أرضااى،  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٕٗٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص   (ٕ)
وبمااى لبمااى ، بمعنااى  مااا وةنااى وىااؾ ماااؽ باااأل لعااب يتعااب، غياا  أن لراافي  الياااال 

 اوتضى كس  ما وبميا، وأببله وااتبله ، ا تب ه. 
 .. ٖٗٔ/ٔية ، ش   الماؼٕٛٔ، ٕٚٔ/ٔ، ش   المارف  ٕٕٗ/ٗالم تضب  (ٖ)
 . ٛٔ/ٗ، عد  السالػ ٚٙٔ/ٕ، التر ي  ٛٔ – ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٗ)
 . ٛٔ/ٗ، عد  السالػ ٚٙٔ/ٕ، التر ي  ٛٔ – ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (٘)

 . ٛٔ/ٗ، عد  السالػ ٚٙٔ/ٕ، التر ي  ٛٔ – ٙٔ/ٗأوض  المسالػ (ٙ) 
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للا بالوبللاد،  يللا  ا معللا بسللا  دللع   للله   يللا مقللجرعا ،   حللػ : وللا رميقع
،  ج اترا بالسشاد  ممخ ر بحخ  جخ،  يا حام ع لعباء المذيخة، لممػا و

 . (ٔ) هػ متمم  بالسشاد   هػ في محا السشرػب بالػصد أ  اسع الفاعا

 .  (ٕ)را بالسشاد  ممصػ  عميه  حػ : وا ث ثة  ث ثيغ،  ج ات 

تقلجمت يمحل  أن السخكلو  يالذلبيه بالسزلا  التل جسيع أمنملة في  
  ج عشػن لها السبخد بقػله هحا بلاب السلساء التلي يمحقهلا ، هحا مدس  به

وللا هيللخعا مللغ زيللج » تقللػل : مللغ الشرللو لسللا وزللع إليلله  مللا يمحلل  السزللافة
لا فلي  يلا ضلار ،  يلا عذلخيغ رجل ع ، ا حدلشعا  جُهله ي، ا با ا،  يلا  ائسع بعا زيلجع
 .(ٖ)«،  يا ضاربعا رج الجار

 ذكخ الخضي أ هع إ سا ومشػن بالذبيه لمسزلا  اسلسا ومليء بملجا  
للا أ  مشرللػبعا أ  جللارعا  ممللخ رعا   لليء مللغ تساملله إمللا ممسللػل للل  ل مخفػعع
ا عم  تحػ ملا تقلجمت بله المنملة ،   ملا ممصلػ  عميله عصلد  دل   متممقع

ػ : وا ث ثة حن السمصػ   السمصػ  عميه اسسعا لذيء  احج  عم  أن ونػ
لا ج ومملا  ث ثيغ  ،   ما  مت هػ جسمة أ  ضلخ  ملغ  حلػ  ػللظ: ولا حميسع

ا ج يبخُا ، أدارعا بحد  ، أج وا  خمة مغ ذات عخق   . (ٗ) يا جػادع

                                                 

 . ٛٔ/ٗ، عد  السالػ ٚٙٔ/ٕ، التر ي  ٛٔ – ٙٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 . ٛٔ/ٗ، عد  السالػ ٚٙٔ/ٕ، التر ي  ٛٔ – ٙٔ/ٗأوض  المسالػ (ٕ) 
 . ٕٚٓ/ٖ، ش   األشمؾنه وحاشية الر ان ٕٕٗ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .ٕٛٔ، ٕٚٔ/ٔبا ترار، وينغ  : ش   المارف  ٖ٘ٔ،  ٖٗٔ/ٔش   الماؼية  (ٗ)
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غ هيخعا ملغ فا هػ كقػلظ لعخ أن  حػ وا هيخعا  يا حدشع   ذكخ السبخد: 
 . (ٔ)لعخفغ حدشعا  جهه  أن التشػيغ فيها وقػم مقام السزا    ، زيجٍ 

ِإمهلا  » ذكخ السبلخد أن هلحا السلساء تكلػن مملار  عمل  ضلخبيغ :  
سسيت ِبِه رج  َ ِ مها دعػتها ِفي مَػاضمَها عم  حج َ ْػلظ َوا رجلا أ بلا ُتِخيلُج 

 . (ٕ)«َوا َأيَها الخجا أ با َ أي َذِلظ فمفطها َ اِحج َمْشُرػب

لاِرب َفَمسهلا حلحفت أما  ػلظ :   َوا َضلاِربعا زيلجا َفِإ هَسلا أرْدت َولا َأيَهلا الزه
م لح  التهْشِػيغ لمسماقبة َفخدا ِإَلل  اَلْصلا ِلَ هلظ للع تشلػن ُمْزلَصّخا  اْللد َ ال ه

 :َكَسا َ الَ 

  ليَذ عميَظ َوا َمَصُخ الده مُ   َس ُم ِ  َوا َمَصخ  َعَمْيَها 

َمينلػن ُدُهللػل التهْشلِػيغ َهللا ُهَشللا كجهػلله عملل  اْسللع َمْخُفلػع َج يْشَرللخ  َ لكشلله 
دها ِلَن َما بمجا مغ َتسام اِجْسع الهِحي  بمه َفَراَر التهْشِػيغ كحخ  ِفي  سل  

 . (ٖ)اِجْسع َفمع ونغ ِإجه الشرو ِبَسا دها اِجْسع مغ التهْشِػيغ  التسام

وللا ضللاربعا رجلل ع ممخفللة كقػلللظ وللا ضللارُب ،    سللا  ذكللخ سلليبػيه أن  
لدمته التشػيشة مغ  با أ ها كحخ   با آهخ اجسع  رج ع ملغ تسامله فالبلاء 
ليدللت آهللخ اجسللع  ج مشتهللاا،    سللا وحللح  التشللػيغ فللي الشللجاء مللغ آهللخ 
اجسع، فمسا كان التشػيغ  سصعا  شلال الكل م رجلع إلل  أصلمه فرلار بسشدللة 

  . (ٗ): هحا الحي َفَمَا  الحي إذا  مت

                                                 

 . . ٕٚٓ/ٖ، ش   األشمؾنه  ٕٕٗ،  ٕٙٓ/ٗ، الم تضب  ٜٕٕ/ٕانغ  : المتاأل   (ٔ)
 . ٖٙٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٕٕٗ/ٗالم تضب  (ٕ)
 ، والبيت مؽ الؾاة  . ٕٕٗ/ٗ، الم تضب ٜٕٕ/ٕ: المتاأل انغ   (ٖ)
 با ترار .  ٜٕٕ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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 كحا وا رجل ع تخلالد ولا أهلا رجلٍا ملغ  بلا أن السزلا  إلل  الشكلخة 
 كخة،  رج ع مشاد  يجهمه التشػيغ،  جاز لظ أن تخيج ممش  اللد  ال م  ج 

 .(ٔ)تمف  بهسا ل هسا يتماقبان

 مغ الذبيه بالسزا  ما ونػن اجسسان بسشدلة اسع  احج مسصلػل  
يغ مزللسػم إللل  ال ل بللالػا   حللػ : وللا ث ثللةع  ث ثلليغ لدمهللا  آهللخ اجسللس

 . (ٕ)الشرو كسا لدم وا ضاربعا رج ع حيغ شال الك م

 َ َثَ ِثلليَغ أ بللاْ  َ َثَ ِثلليَغ َلقمللت َوللا َثَ َثللةع  َ َكللَحِلَظ ِإن سللسيت رجلل  َثَ َثللةع      
َ ُثللػَن َأ بُمللػا ِلَ هللظ أرْدت َوللا َأيَهللا َ ثَ  ِبَسْشِدَلللة َ ْػلللظ لْمَمَساَعللة َوللا َثَ َثللةُ  َ َلللْيَذ 

 .(ٖ)النهَ َثة َ َيا َأيَها النهَ ُثػنَ 

َ النهَ ِثللليَغ لَملللاز الّخْفلللع َ الّشرلللو منلللا َولللا زيلللج  َ َللللػ  ملللت َولللا َثَ َثلللةُ 
َ َثَ ُثلػَن َفكلا َملا لحل   َ َلِكشهظ أرْدت َوا مغ ُوَقلال َللُه َثَ َثلة    اْلَحارثَ   اْلَحارثُ 

َضاَفة  .(ٗ)َهِحا اْلَْسَساء مغ َتْشِػيغ َأ  اْسع وزع ِإَلْيَها َفُهَػ ِبَسْشِدَلة اإلِْ

ا ا  عسللخع َ َكللَحِلَظ َلللػ سللسيت رجلل  ِبَقْػِلللظ زيللج َ َعْسللخ  َلقمللت َوللا زيللجع 
 .(٘)أ باْ 

 ا أ با َفلِإن أرْدت بصمحلةَ  زيجع  ا  مت َوا َشْمَحةَ  زيجع  َ َلػ سسيته َشْمَحةَ 
ا أ بلا ِلَ هلظ سلسيته بهسلا مشكلػرة َ للع  زيجع  مغ الصما  مت َوا َشْمَحةع  اْلَػاِحَجة

                                                 

 با ترار.  ٜٕٕ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 با ترار .  ٕٕٛ/ٕالمردر السااا   (ٕ)
 . ٕٕ٘، ٕٕٗ/ٗ، الم تضب  ٕٕٛ/ٕالمتاأل   (ٖ)
 . ٕٕ٘/ٗالم تضب   (ٗ)
 . ٕٕ٘/ٗالمردر السااا    (٘)



 

424 

 

تكغ َجِسيع اِجْسع َميريخ ممخَفلة ِإ هَسلا ِهلَي ملغ َحْذلػ اِجْسلع َكَسلا َكاَ لت ِميَسلا 
 .  (ٔ) قمتها َعشهُ 

َفلَ  وملػز  مشصمل ُ  ِإذا سلسيته ِبَقْػِللظ زيلجُ  مشصمل    َفَأما َ ْػللظ َولا زيلج  
ن زيجا ُمْبَتجأ  مشصم  َهبخا فقج عسا زيج ِفي مشصمل  عسلا اْلِفْملا َ َج َييخا لَِ 

يْجها َعاما عم  َعاما َ َلِكشهظ تحنيه َكَسا َأ هظ َلػ سسيت رج  َ لاَم  ومػز َأن
 .  (ٕ) زيج َلقمت َوا َ اَم زيج َ َجاَءِ ي َ اَم زيج

صم  َكَ م َتاّم   ػللظ  الفرا َبيغ َهَحا َ َبيغ َما  بمه َأن َ ْػلظ زيج مش
َشْمَحة َ زيج  ضارب رج  َ هيلخ ِمْشلظ ِبَسْشِدَللة َ ْػللظ زيلج وْحَتلاج ِإَلل  هبلخ َأ  

  . (ٖ)فما َحته  يتع
ونلػن    ػلظ َوا هيخا مغ زيج ِإذا أرْدت اْلسمخَفلة عمل  ممشل  َولا رجلاُ 

  :عم  َضْخَبْيغِ 

م َكَسلا ِإن ِ ْ ت  مت َوا هيخا ملغ زيلج فشػ لت َ َأ لت ُتخِ  يلُج اْلللد َ الل ه
 .(ٗ)َكاَن َذِلظ ِميَسا  بمه

أ بلللا َ َذِللللَظ ِلَن َ ْػللللظ زيلللج أفزلللا ملللغ  َ ِ ن ِ لللْ ت  ملللت َولللا هيلللخُ 
َضاَفة (مغ)َعْسخ  م َكَسا تفما اإلِْ   .(٘)َ َما بْمجَها تماقبان اْللد َ ال ه

                                                 

 . ٕٕ٘/ٗالم تضب   (ٔ)
 . ٕٕٙ/ٗ، ٕٕٕ٘/ٗالمردر السااا    (ٕ)
 ..ٜٕٕ/ٕ، وينغ  : المتاأل  ٕٕ٘/ٗالم تضب   (ٖ)
 .ٕٛٔ/ٔ، ش   المارف  ٕٕٙ/ٗالم تضب   (ٗ)

 ..ٖٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٕٕٙ/ٗالم تضب (٘)  
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 َ َهلَحا اْلَْفَزلاُ   ج َجاءَ  مغ زيج َ اَل َهَحا اْلَهيخُ  َفسغ لع وقا َهَحا هيخ  
 .(ٔ)َ َما أ بهه

أ بلا عمل  ممشل  َولا  ملغ زيلج َ لاَل َولا أفزلاُ  َ مغ لع وقلا َولا أفزلاَ  
 . (ٕ)فمم  َهَحا وْمِخي أفما الهِحي َمَمه مغ َكَحا َأيَها اْلَْفَزاُ 

 اْلَػْجه ِإذا لع تلخد الشكلَخة ِإ هَسلا َمْمَشلاُا َولا َأيَهلا اْلحدلغُ    ػلظ َوا حدغَ 
 ه ِإذا أرْدت َوللا َأيَهللا اْلحدللغُ ا َ جُهللُهللَػ َ ِ ن َكللاَن ُمَزللافا ِفللي َتْقللِجيخ َوللا حدللشع فَ 

 . (ٖ)هَ جهُ 

 ذكللخ ابللغ ووللير أن الذللبيه بالسزللا  إ سللا كللان  رللبه لتلله أ للبه
 السزا  مغ ث ثة  جػا : 

ــدٍنا أن ال ل عاملللا فلللي النلللا ي كسلللا كلللان السزلللا  علللام ع فلللي :  أحـ
السزللا  عامللا فللي السزللا  إليلله المللخ،  هللحا السزللا  إليلله ، فللإن  يللا 

 عاما  ربعا أ  رفمعا فقج اهتمفا . 

 يللا : الذلليء إذا أ للبه الذلليء مللغ جهللة فلل  بللج أن وفار لله  مللغ  
جهللات أهللخ   لللػج تمللظ السفار للة لكللان إوللاا، فمللع تكللغ السفار للة  ادحللة فللي 

 الذبه. 

 ٕ ــاى ــُ الجـ ا  : أن اجسلللع ال ل مخلللتز بالنلللا ي كسلللا أن السزللل الْدـ
 .(ٗ)يتخرز بالسزا  إليه أج تخ  أن وا ضاربا رج  أهز مغ وا ضاربا

                                                 

 .ٕٛٔ/ٔ، ش   المارف  ٕٕٙ/ٗالم تضب   (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٕٕٙ/ٗ الم تضب  (ٕ)
 .ٕٛٔ/ٔ، ش   المارف  ٕٕٙ/ٗالم تضب   (ٖ)
 . ٕٚٔ/ٔش   المارف  (ٗ)
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تسام ال ل كسا أن السزا  إليه مغ : أن اجسع النا ي مغ  الْدُ الجالح
تسام السزا ، أج تخ  أن المار  السمخ ر في ولا هيلخعا ملغ زيلج، ملغ صلمة 

لا بله كلان مللغ تسامله ،  كلحلظ  ولا ضللاربا هيلخ ،   ذا كلان ملغ صللمته  متممقع
ا، فديلج مشرلػب بزلارب فهلػ ملغ تسامله،  كلحلظ ولا مزلخ با ي ُمله ،  زيجع

الخ  فالغ م مختفع باسع السفمػل الحي هػ مزخ ب ،  كحلظ وا حدشعا  جهَ 
 ربت الػجه عم  الذبه بلالسفمػل  ج وحدلغ رفمله ل له وحتلاج إلل  عائلج 

 أي وا حدشا  جُه أهيه . 

كلا ملا تقلجم مشرلػب سلػاء جممتله فلي فالسشاد  الذبيه بالسزا   
لا فشرلبه لذللبهه بالسزلا  ،  أن جممتلله ممخفلة بالقرللج فهلػ مشرللػب  عمسع

  . (ٔ)لحلظ ،   ن كان  كخة كان مشرػبعا كدائخ الشكخات

 مج مغ  ػع الذبيه بالسزا   ي ان آهخان : و مسا يشبغي أن 

  حػ : ، : اجسع السفخد السشكخ السػصػ   حػ  ػلظ: وا رج ع فاض ع  األّل
 كان الشجاء شارئعا عم  ، إذا كشت  ج  رجت به مميشعا، وا رج ع ومبخ الكديخ

 .  (ٕ)الرفة  السػصػ  جسيمعا 

لا يخجل  لكلا عطليع الجاىٕ  يلا ، : الػصد السقتخن بمسمة  حػ : ولا عطيسع
ا لع يلدل لا ج ومملا، لصيفع لا ومصلي المديلا،  يلا حميسع ا ج ،  يلا كخيسع  يلا جلػادع

دت هحا المسمة  متعا لمػصد  بمها    سا هي في محا  رو حال يبخا  لي
 الدلخ فلي هلحا أن ، مغ ضسيخ مدتتخ في الػصلد مخفلػع عمل  أ له فاعمله

،  المسمة ج تقع  متعا لمسمخفلة، هحا الػصد صار ممخفة بدبو اإلقبال عميه
                                                 

 اتر ف يسي .  ٕٛٔ/ٔش   المارف  (ٔ)
 . ٕٚٔ/ٔ، وينغ  : ش   المارف  ٛٔ/ٗعد  السالػ  (ٕ)
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،  ابللغ مالللظ يللخ  أن المسمللة التاليللة لمػصللد  متعللا للله،  هلػ رأي ابللغ هذللام
 . (ٔ)بمزهع أن رأي ابغ هذام أدق  أسّج  يخ  

 أ رد الديػشي هحا الشػع مغ الشجاء عغ ابغ الديج البصميػسي في  
لا ج ومإذ إالسدائا  ا ج مل ه س ا عغ  ػلشا في الجعاء : وا حميسع ا  يلا جلػادع

  حلػ ذللظ ملغ صلفات   تملال  كيلف ورلا أن ،  يا عالسعا ج ومهايبخا 
  ن كللان ممخفللة ، بلله إللل    تمللال  القرللج ، ػروقللال فللي هللحا مشللاد  مشكلل

فكيف ا ترو  هخج مخخج التشكيخ؟!  هلحا سلؤال ملغ للع يتسهلخ فلي ممخفلة 
 اعتللخاض مللغ لللع يترللػر يللخض هللحا الرللشاعة ترللػرعا ، المدللان المخبللي

ا   .  (ٕ)صحيحع
 جػابلله أن الػجلله فللي هللحا  مللا ا للبهه مللغ صللفات   تمللال  أن  

ز  عبلللارة الشحلللػييغ ميللله مشلللاد  مذلللبه وقلللػل ميللله أ للله مشلللاد  مخرللل
لللا ، بالسرلللا   مشلللاد  مسصلللػل ا  عالسع لللا  جلللػادع  ممشللل  مخرلللز أن حميسع

 هلي   ن ،  يػصلد بهلا السخمػ لػن ،   حػها صفات يػصد بها البلاري ه
اتفقلللت ألفاضهلللا متبائشلللة فلللي السملللا ي...  لللليذ بللليغ البلللاري تملللال   بللليغ 

فلإن أراد ا أن وممملػا هلحا الرلفات  مخمػ اته ا تباا في ممش  مغ السملا ي
 تمممهللا مقرللػرة عميلله ، مخترللة بلله تمللال  زاد ا عميهللا ألفللاظ تخررللها

ا ج يبخا، فقالػا وا حميسعا ج ومما   حلػ ذللظ ،  يا عالسعا ج ومها،  يا جػادع
كا حميع ف   فرارت هحا الرفات هاصة ج ورا أن يػصد بها ييخا لن

 كلا علالع فل  ، ػاد ف  بج له مغ بخلا  عملة كا ج، بج له مغ شير  هفػة
                                                 

 . ٖ٘ٔ/ٔ، وش   الماؼية   ٜٔ، ٛٔ/ٗعد  السالػ (ٔ) 
،  ٛٔ/ٖ، عااد  السااالػ ٖ٘ٔ/ٔ : شاا   الماؼيااة ، وينغاأٜ، ٛٔ/ٗاألشاا اه والنغاااي   (ٕ)

ٜٔ. 
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 الملػد ، فأملا الحملع السحلس اللحي ج يمحقله شلير، ا  حيلخةبج له مغ جهل
 الممع السحس الحي ج وقتخن به جهلا فإ هلا ، السحس الحي ليذ ميه بخا

 .  (ٔ)صفات   تمال  هاصة به ج ح  فيها لغيخ

كأ له ، م  الرفةالديادة التي زيجت عميها في مػضع  رو ع هحا  
ا ييلخ بخيلا،  يا : وا حميسعا ييخ عملػل لا ييلخ جهلػل ،  يلا جلػادع  يلا عالسع

فالفائلللجة فلللي هلللحا اللفلللاظ السديلللجة عمللل  هلللحا السلللساء ملللا ذكخ لللاا ملللغ 
 .  (ٕ)التخريز

 يلا علالُع ، فإن  ال  ائا : فقج عمست أ ا إذا  مشا ولا حمليُع  يلا جلػاد 
لا ملغ ، ات البذخفقج فهع أن هحا الرفات مخالفة لرف فإن كان ذلظ مفهػمع

 أ فذ هحا الرفات فسا الفائجة في زيادة هحا اللفاظ عميها ؟!. 

 يللا ،  المللػاب : أن الفائللجة فللي ذلللظ أ للا إذا  مشللا وللا حملليُع  يللا جللػادع  
  ذا ا فرلا الذلي ان ، فإ سا وقع التبايغ  الخ   بالسما ي ج باللفلاظ، عمعُ 

التبايغ مغ أن يشفرل  ممشل  ج لفطعلا  ...  لجلا لفطعا  ممش  كان أبمغ في 
   سللا ، هللحا التبللايغ  مشللا إن منللا هللحا يشبغللي أن وقللال للله مشللاد  مخرللز

  ن كلان ييلخ مشكلػر لن المفل  ،  جو أن يشترو هحا الشػع مغ السشادوات
لللا إلللل  المفللل  النلللا ي ل للله اللللحي يلللتع بللله ممشلللاا ، ال ل لسلللا كلللان محتاجع

  السزا  الحي ج يتع إج بالسزا  إليله فا ترلو أ به السشاد،  يخرره

                                                 

، ٛٔ/ٗ، عااد  السااالػ ٖ٘ٔ/ٔ، وينغاا : شاا   الماؼيااة ٕٓ، ٜٔ/ٗاألشاا اه والنغاااي  (ٔ)  
ٜٔ . 

، ٛٔ/ٗ، عاااد  الساااالػ ٖ٘ٔ/ٔ، وينغااا  : شااا   الماؼياااة   ٕٓ/ٗاألشااا اه والنغااااي    (ٕ)
ٜٔ. 
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 للحلظ ،  يلا ضلاربعا رجل ع ،  صار بسشدلة  ػلظ : ولا هيلخعا ملغ زيلج، كا ترابه
 .  (ٔ)سس  الشحػيػن هحا الشػع السشاد  السذبه بالسزا  

 أما  ػلي : إن هحا سؤال مغ لع يتسهلخ فلي ممخفلة المدلان المخبلي  
ا اعتخاض مغ لع يترػر هحا الرش لن فإ سا  مت ذللظ ، اعة ترػرعا صحيحع

ا  هحا الدؤال يجل عمل  أن صلاحبه ومتقلج أن كلا مشلاد  ممخفلة ييلخ مزل
م لن السشاد  فلي كل م الملخب مخفػع رفع بشاء في ك م المخب،  ليذ كحلظ

 يشقدع إل  أربمة أ دام : 

 مشاد  مشكػر  حػ : وا رج  .   - ٔ

  .مشاد  مزا   حػ : وا عبج    - ٕ
 مشاد  مفخد :  هػ  ػعان :   - ٖ

 احجهسا : ما كان ممخفة  با الشجاء  حػ : وا زيج .  

 النا ي : ما كان  با الشجاء  كخة،  تمخ  في الشجاء بإقبال السشاد   
 عميه  اهتراصه إواا بالشجاء د ن ييخا  حػ وا رجُا . 

إلل  ملا  خ هػ اللحي ج ودلتقا بشفدله  يفتقل، مشاد  مذبه بالسزا   - ٗ
 كخجللا سللسيته ث ثللة ، رجلل ع  يللا ضللاربعا ، يتسلله كقػلللظ : وللا هيللخعا مللغ زيللج

 . (ٕ) ث ثيغ  فإ ظ تقػل : وا ث ثةَ ،  ث ثيغ
                                                 

، ٛٔ/ٗ، عااد  السااالػ ٖ٘ٔ/ٔ، وينغاا : شاا   الماؼيااة ٕٔ، ٕٓ/ٗاألشاا اه والنغاااي    (ٔ)
ٜٔ . 

، ٖٕٓ، ٜٕٕ،  ٕٕٛ، ٕٛٔ/ٕوينغااااااا : المتااااااااأل   ٕٕ، ٕٔ/ٗاألشااااااا اه والنغااااااااي   (ٕ)
، وشا   ٕٛٔ، ٕٚٔ/ٔ، وش   المارف ٕٕٙ – ٕٕٗ،  ٕٗٓ – ٕٕٓ/ٗالم تضب 

 . ٖٙٔ – ٖٔٔ/ٔالماؼية 
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فللإن  مللت : كيللف ونللػن  ػلشللا : وللا هيللخعا مللغ زيللج  يللا ضللاربعا رجلل ع  
 بمف  الشكخة ؟! . ممخفة،   ج هخج 

  مت : فإن تمخفه ونػن عم   جهيغ :  

ــدٍنا ميرلليخ  ػلللظ: وللا هيللخعا مللغ زيللج،  يللا ، : أن تدللس  بللحلظ رجلل ع  أح
  حػهسلللا ملللغ السلللساء ،  يلللا عسلللخ ُ ، ضلللاربعا رجللل ع بسشدللللة  ػللللظ: ولللا زيلللجُ 

 السخترة . 

: أن تقبا بشجائظ عمل  رجلا ممليغ تخرله ملغ جسيلع ملغ  ّالْدُ الجاىٕ
: ولا  ميريخ  ػلظ: وا هيخعا مغ زيج،  يا ضاربعا رج ع بسشدلة  ػللظ، بحزختظ

 . (ٔ)رجُا لسغ تقبا عميه 

  مسا  رد مغ ذلظ في ديػان قيذ ببغ السمػح  ػله :  

ِك وا َحساماٍت ِبَصػٍق   َأجَ   َفَقج َليهمِت َمذغػفاع َحديشا    جه

ِك وا َحساماٍت ِبَصػٍق     (ٕ)ِبَأّ ي ج َأ اُم َ َتهَمميشا    َأَيخه

   ػل عخ ة بغ حدام صاحو عفخاء : 

 (ٖ) ما   ل  مغ ج تسا تذيان    يي عفخاء  يحنسا بسغ    ميا  ا

                                                 

 . ٕٙٓ/ٗ، الم تضب ٕٕٛ/ٕ، وينغ  : المتاأل   ٕٕٙ/ٗاألش اه والنغاي   (ٔ)
أجااادك: أب تاااػ أو أحغاااػ، ، والبيااات ماااؽ الاااؾاة  .  ٕٜؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص  دياااؾان(ٕ)  

أجادك بكسا  الجايؼ مااؽ الِجاد والفؿي اة، وم راؾده الَجااد وىاؾ الفا  يساتفمايا أن لماا  
 عؽ النؾ  .  

ديااؾان عاا و  اااؽ حاايام /// ، حاشااية ديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص البياات مااؽ الظؾيااف، (ٖ)  
ٖٔٔ . 
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 الكطه الجالح

 امليادٚ احملتنل لإلعساب ّالبياٛ

 ّٓػنل ىْعني : 

 ما جيْش فُٔ البياٛ أّ اإلعساب .   - 1

 املطتحل للبياٛ إذا اضطس الػاعس إىل تيْٓيُ   - 2
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 الكطه الجالح

 احملتنل لإلعساب ّالبياٛامليادٚ 

 سا  ػعيغ :  يذ

ما ومػز ميه البشاء عم  الزع، أ  اإلعخاب هػ    فأما اليْع األّل 
مدألتيغ : السدألة ال ل : ما كان ابغ ميله صلفة بليغ يذسا م، عم  الفتا

 السدألة النا ية : ما كخر ميه الممع مزلافعا  سميج، بغَ   حػ : وا زيجُ عمسيغ 
حي ومللػز ضللسه باعتبللارا الللهللػ الشللػع  فهللحا ، ال س سللمجَ  وللا سللمجُ   خللػ: 

ا   ،  تػضيا ذلظ ميسا يمي :فتحه باعتبارا مزافعايمػز   ، عمسعا مفخدع

الممع السفخد السػصلػ  بلابغ مترلا بله مزلا  إلل  عملع :  املطأل٘ األّىل
 هلػ ، فتحله ملغ جهلة أ له شلال بالػصلد السزلا ف،  هػ وا زيج بغ سلميج

 هلػ  ه هلػ زيلج ثا يل ابغ   طخ إل  جسيع السخكلو أ له اسلع  احلج تبلع أ لله
لا لمسمهلػد ،  كػن ال ل يتبع النلا ي، ابغ في فتحة اإلعخاب   ن كلان مخالفع

 السساء الدتة حاللة إعخابهلا  ؤ   امخُ  ع  ابشُ إج أن له  طيخعا في المغة مغ  حػ 
 بالحخ   فإن الحخ   با ايهخ ونػن تابمعا لمحخ  الهيخ . 

ُع  الرلفة ميله بسشدللة اسلع ما ونػن اجسل هحا باب » ال سيبػيه :  
،  يشكدلللخ ميللله  بلللا الحلللخ    احلللج يشزلللّع ميللله  بلللا الحلللخ  السخفلللػع حلللخ  

السمخ ر الحي يشزع  با السخفػع،  يشفتا ميه  با السشرلػب ذللظ الحلخ . 
. فللإن جللخرت  مللت: ابللِشٍع  امللخٍئ،   ن  رللبت  مللت: ابَشسللاع   هللػ اْبللُشع   امللخؤ 

 .( ٔ)« امَخأع 

                                                 

 .  ٖٕٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
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 لمهللحيغ ومملل ن ِبَسْشِدَلللة اْسللع َ اِحللجاجسللسيغ ا بللاب  »  للال السبللخد :  
َ ِ  هَسللا النهللاِ ي ِفللي اْلَحِكيَقللة  مللت لللْ  ِل  لكشهسللا جملل  ِبَسْشِدَلللة اْلَْسللَساء الهِتللي 

 . «يتبع آهخ حخ  ِمْشَها َما  بمه

َ تمظ اْلَْسَساء َ ْحػ َ ْػلظ  » أ ار السبخد إل  أمنمة ما تقجم بقػله :  
فتزع اْلَخاء مغ أجا اْلَػا  ِفلي الّخْفلع  تفلتا ِفلي الشرلو  تكدلخ ِفلي َأُهػك 

 .«اْلَخْفس إتباعا لسا بْمجَها َ َكَحِلَظ ُذ  َمال

،  ذا مللال،  رأيللت أهللاك،  ذلللظ ل شللا  قللػل : هللحا أهللػك  ذ  مللال 
  مخرت بأهيظ  ذي مال . 

ا اْمللُخؤ  امللخؤ َوللا َفتل  َتقللػل َهللحَ  »ثلع أكسللا السبللخد المنملة بقػللله :  
 .(ٔ)« مخرت بامخئ َ َرَأْيت اْمخأ َفتكػن الخهاء َتاِبَمة لمهسدة

فديبػيه  السبخد إ سا أرادا بالمنمة الستقجمة أن تبويلة ال ل لخهلخ  
 (ٕ)« منا ذلظ  ػلظ : وا زيلَج بلَغ عسلخ » ال سيبػيه : ، لها  ا ع في المغة

 هػ ابغ السزا  إل  عسخ. جممت ال ل ممخبعا بالفتحة تبمعا لفتحة النا ي   

  

                                                 

 .  ٖٕٔ/ٗم تضب ال (ٔ)
 . ٜٔ/ٗ، وينغ  أوض  المسالػ  ٖٕٓ/ٕالمتاأل   (ٕ)
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جممت زيجا  ابشا ِبَسْشِدَلة اْسع َ اِحلج  أضلفته ِإَلل  َملا  »  ال السبخد : 
 . (ٔ)«بمجا

 استذللهج سلليبػيه بذللاهجيغ عملل  مللا ذهللو إليلله مللغ تبويللة ال ل  
  هػ مغ بشي المخماز : ،  ػل الخاجد، لمنا ي

 (ٕ)السْمِج عميَظ مسج دْ  سخاِدقُ   وا َحَكَع بَغ الُسْشِحِر بِغ الماُر ْد 

   ػل المماج : 

 (ٖ)شَتَطْخ مسٍخ ج مُ وا عسَخ بَغ مَ 

 تبوية ال ل لمنا ي إ سا  طخ إليها سيبػيه عم  أ ها تبوية مصمقلة  
كان ال ل مزسػمعا  للػ كلان النلا ي مملخ رعا كلان فمػ كان النا ي مزسػمعا 

هحا أ هع أ دلػا الخفملة    سا حسمهع عم   »  ػله في ذلظ : ، ال ل ممخ رعا
التي في  ػللظ زيلج بسشدللة الخفملة فلي راء املخئ،  الملخة بسشدللة الكدلخة فلي 

 . (ٗ) «الخاء  الشربة كفتحة الخاء  جممػا تابما جبغ

                                                 

 .ٜٔ/ٗ، وينغ  : أوض  المسالػ  ٖٕٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
، ٖٕٓ/ٕ، المتاااأل ٕٚٔونسااب إلااى رؤبااة .ممف ااات ديؾانااو ص البياات مااؽ الساا يع .  (ٕ)

، لساااان ٜٙٔ/ٔ، شااا   األشااامؾنه  / ، الترااا ي  نٕٓٔ/ٗ، العيناااه ٘/ٕااااؽ يعااايش 
 ر د ق (. الع أل ) س

 والفكؼ ى ا ىؾ أحد وال  ال ر   لي ام اؽ عبد الممػ .   
، جميااا   أنسااااأل ٕٗٓ/ٕ، المتااااأل ٕٛٔدياااؾان العجااااج ص البيااات ماااؽ ال ؽيااا  .  (ٖ) 

، وعم  ى ا ىؾ عم  اؽ عبيد هللا اؽ معما  ال  شاه، كاان سايد أىاف ٘ٗٔالع أل ص 
يا ود : ياا عما  ااؽ معما  ال ر   ووالييا، ال منتغ  : يفنو عمى إعظايو ولس يفو، و 

 ةتى ُمضْ  .
 .  ٖ٘، ٕ٘/ٗ، األماله النفؾية ٕٗٓ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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ا عملل  أن التبويللة هللحا إ سللا    سللاق سلليبػيه منللاليغ آهللخيغ تػكيللجع
أج  »ل : كا لت مللغ  بللا أن اجسلع  الرللفة إ سللا جملل  بسشدللة اسللع  احللج  للا

تخاهع وقػلػن: هحا زيُج بُغ عبج  ،  يقػلػن: هحا هشُج بشُت عبلج   مليسغ 
صخ ، فتخكػا التشػيغ هلا هشلا ل هلع جمملػا بسشدللة اسلع  احلج لسلا كُنلخ فلي 

 . (ٔ)«مهع، فكحلظ جممػا في الشجاء تابما جبغك 

ا ل هسا إ سا تخك التشػيغ فيهس، فل : زيج  هشج في السناليغ الدابقيغ 
، إذ ابلغ  بشلت مزلافان إلل  عبلج   بملجهسا، ا  هلػ مزلا ستبما ما بمجه
  هػ ييخ مشػن إذ التشػيغ  اإلضافة ج ومتسمان . ، النا يفتبع ال ل 

للا آهللخ لفللتا السشللاد  الللحي ممشللا  هللػ أن ونللػن    ذكللخ السبللخد  جهع
ذا ذكللخت إِ  » ذلللظ ،  ابللغ مقحللع بيشهسللا، السشللاد  مزللافعا إللل  مللا بمللج ابللغ

اْسلسه اْلَغاِلللو  أضلفته ِإَللل  اْسلع َأِبيلله َأ  كشيتله ِلَ هللُه َج َيْشَفلّظ مللغ َذِللظ َفُهللَػ 
 .  ،  يا زيّج سميجٍ فكأ ظ  مت وا زيّج عسخٍ  (ٕ)«ِبَسْشِدَلة اْسسه الهِحي ُهَػ َلهُ 

أتباع ال ل لمنا ي هشا يخيو لن حل  الرلفة أن  ذكخ بمزهع أن  
 المملة فلي ،  ها هشا  ج تبع السػصػ  الرفة، إلعخابتتبع السػصػ  في ا

ذلظ أ ظ جممتهسا لكنخة اجسلتمسال كاجسلع الػاحلج، إذ كلا إ دلان مملد  إلل  
فيػصد بحلظ فمم  كاجسسيغ المحيغ ركلو ، أبيه عمسعا كان أ  كشية أ  لكبعا

لا كلأ هع  لج أضلافػا ملا  بمله  ذللظ ، أحجهسا مع ايهخ ل هلع لسلا أضلافػا ابشع
 .  ربمَة عذخ عسٍخ أ   ،فأ بها هسدة عذّخ زيٍج  (ٖ)غ  جة ا مقادهسام

                                                 

 .  ٖ٘، ٕ٘/ٗ، األماله النفؾية ٕٗٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 . ٜٔ/ٗ، أوض  المسالػ  ٖٕٔ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٘ٗ، ٗٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٘/ٕش   المارف  (ٖ)
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عسلخ   خأَ عسلخ  بقػللظ : ولا اَمل بلغَ    به أبػ عمي الفارسلي ولا زيلجَ  
مللغ حيللث أن حخكللة الللخاء تبمللت حخكللة الهسللدة فكا للت فتحللة كسللا أن حخكللة 

ع  لل، (ٔ) في ابغ لمبشاء،   ن كا ت الحخكة في الهسدة لإلعخاب، الهسدة كحلظ
فللي  طللخ اإلمللام عبللج القللاهخ فقللال :  لللػ  للال : وللا امللخأة يللخق هللحا التذللبيه 

لا لا أوزع  ذللظ أ له كلان ومملا الفتحتليغ فلي ولا ، عسخ  فأدها التاء كان  خيبع
ملغ حيلث أن كلا  زيج بغ عسخ  بإزاء الفتحتيغ فلي اللخاء  الهسلدة ملغ املخأة

ا ركلو ، إذ إن  ائا ذلظ يخ  أن وا زيَج  (ٕ) احج مشهسا لمبشاء بلَغ اسلسعا  احلجع
 .تخكيو هسدة عذَخ فالفتحتان لمبشاء في المنمة الن ثة هحا 

 ذكخ الذي  هالج أن هحا الػجه إ حام ابغ   ضلافة زيلج إلل  عسلخ   
 كأ لله  للال : وللا زيللج ، لن ابللغ الذللخز ومللػز إضللافته إليلله ل لله و بدلله 

ل فتحته فتحة  عم  الػجه ال ،  عميه تكػن فتحة زيج فتحة إعخاب، عسخ 
 . (ٖ) فتحة ابغ فتحة إعخاب، إتباع

للا ثالنعللا  هللػ أن تكللػن الرللفة ركبللت مللع    ذكللخ الذللي  هالللج  جهع
ا كخسدة عذخ  عميه تكػن فتحة زيج فتحة ، السػصػ   جممهسا  ي عا  احجع

 بشاء  كحا فتحة ابغ في هحا الػجه مغ التخكيو. 

بللا  (ٗ)ج بشللاء  عملل   جلله اإل حللام فللإن فتحللة ابللغ ج هللي إعللخاب    
الػاضللا إ هللا تكللػن فتحللة إتبللاع النللا ي للل  ل عملل  الػضللع السمهللػد فللي 

 اإلتباع . 
                                                 

 تو ود ل ك ا ل كيب  مسة ع  .وى ا عند مؽ جعف المنادد واا (ٔ)
 .  ٘ٗ، وضية ال  و ةه النفؾ الع به ص ٕٓٛالم ترد ةه ش   اإليضا  ص  (ٕ)
 اتر ف. ٓٚٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 اتر ف . ٓٚٔ/ٕالتر ي   (ٗ)
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فلإن كلان ، الفلتا لخفتله -السبلخدييلخ  – السختار عشج البرلخييغ » 
  ن كلان عمل  التخكيللو فهلػ  طيللخ ج ، عٍ  ابللشِ  ئٍ عمل  اإلتبلاع فهللػ  طيلخ املخِ 

حلام فهلػ  طيلخ ولا سلمج سلمج   ن كان عمل  اج ، ميسغ فتحهسا ضخيفَ  رجاَ 
الفلللتا   زعللع ابللغ كيدللان أن، ال س إذا فتحللت ال ل عملل   للػل سلليبػيه

 . (ٔ)أ هخ
أن جسهللػر البرللخييغ وختلار ن الفللتا مللع تللػفخ »  ذكلخ الميشللي :  

 سلها ،  الكنلخة مشاسلبة لمتخفيلف، الذخ ال لكنخة   لػع السشلاد  جاممعلا لهلا
 . (ٕ)«لكػ ه مفمػج ذلظ أن الفتحة حخكته السدتحقة في الصا

إج  (ٖ) ذهو السبخد في السقتزو إل  أن الزع أجػد  هلػ الكيلاس 
 .(ٗ)أ ه في الكاما  ال : إن الشرو أكنخ في  حػ وا حنَع بغ السشحر

 ضللع الممللع السشللاد  السػصللػ  بللابغ مترللا بلله مزللا  إللل  عمللع  
 لال ولا فكأ له ،  هػ الػجه النا ي ميه إ سا كان مغ جهلة أن الكل م للع وصلا

،  كلع ومبلخ له أن ورلفه أ  أ ه  ال وا زيُج ثع بجا، زيج ثع  ال وا ابغ عسخ 
 .  هحا عغ لغة  اعخة تتبيغ بالداء  الشبخ.

 أما َملغ  لال: ولا زيلُج بلَغ عبلج  ، فإ له إ سلا  لال  » ال سيبػيه :  
هللحا زيللُج بللُغ عبللج    هللػ ج وممملله اسللسا  احللجا،  حللح  التشللػيغ ل لله ج 

 . فكأن التشػيغ محح   أجا التقاء الداكشيغ. (٘)«مدم حخفانيش
                                                 

 . ٜٙٔ/ٕ، التر ي  ٕٕ، ٕٔ/ٗأوض  المسالػ (ٔ) 
 . ٖ٘/ٗ، األماله النفؾية ٕٛٔ/ٔ، ش   الماؼية لم ضه ٕٔٔمٗالعينه  (ٕ)
، واألجاااؾد ال ةاااع وىاااؾ عماااى النعااات والبااادل، ويعناااه أن اااااؽ عماااه ٖٕٔ/ٗالم تضاااب  (ٖ)

 النعت مؽ زيد عمى المؾضع، والبدل عمى لم ار يا ةتمؾن ود ناديت مضاًةا .
 .  ٜٓٔ/ٗالمامف لممب د  (ٗ)
 .  ٕٗٓ/ٕالمتاأل  (٘)
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بللَغ عسللخ  عملل  الشمللت   الجللػد أن تقللػل : وللا زيللجُ »   للال السبللخد: 
أ  أ له عمل  تكلخار الحي عبخ عشه ثع بلجا لله أن ورلد،  هػ(ٔ)« عم  البجل

 .  وا

إذ هلػ بسشدللة ولا زيلُج ذا ، ن الخفلع فلي حنلع أقليذ ذكخ العملع أ»  
   يمشي أن ما بمج زيج صفة له إذ ذا بسمش  صاحو. (ٕ)«الُمسة 

 كان حقه أن ،  كا ما تقجم إ سا وفيج أن السشاد  ر عي ميه اإلفخاد 
إج أ له لسلا   لع اجبلغ بليغ عمسليغ فلي  لجاء أ  ، ونػن مشػ عا منا زيج   لائع

 كللان صللفة لسللا  بملله كللان الحنللع ميلله أن وحللح  التشللػيغ مللغ ، فللي ييللخا
، تقللػل : جللاء ي زيللُج بللغ عسللخ ، مللغ ابللغ هصللا اللللد ، االسػصللػ  لفطعلل

 عم  هحا الشحػ جلاءت أمنملة سليبػيه  السبلخد ، (ٖ)فتحح  التشػيغ مغ زيج 
  يمػز ثبػت هحا التشػيغ في الزخ رة كقػل الذاعخ :، الستقجمة

 َْ ابللللِغ َثمَمَبلللله جاريللللة  مللللغ قلللليذٍ 
 

 هْ َبللللللللَ حْ مُ  يلللللللُة سللللللليفٍ مْ كَأّ هلللللللا حِ 
 

ا  جللللْت د ه تَ   (ٗ)هْ يمللللي  الخقبلللل لللليخع
 

                                                 

 .  ٖٕٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
شع  ناابتو، وماا ل اماى ماؽ شاع   ، والُجم ة مؽ اإلنسان مجتمع ٕٖٕ/ٗالم تضب (ٕ) 

 رأسو عمى المنمبيؽ . المعجؼ الؾجيي ) ج م م (.
 .  ٖٕٛ/ٕ، ش   ااؽ ع يف ٙ/ٕ، وينغ  : ش   الماؼية ال اؼية ٜٙٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
، شااا   أاياااات سااايبؾيو ٛٗٔاألاياااات ماااؽ ال جاااي، وىاااه لؤلغماااب العجماااه ديؾاناااو ص  (ٗ)

ايااات مااؽ أرجااؾز  ياا ك  ةييااا اماا أ  كااان ، واأل ٜٔٗ/ٕ، ال رااايص ٕٕٚ/ٕلمسااي اةه 
 يياجييا، لسمى كم ة وود عناىا بالجارية . 
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ا آهخ  هػ  ػل الحصي ة :     ذكخ ابغ جشي مع هحا الذاهج  اهجع

ا ابَغ مهمها    ناب فأ ه    يإج ونغ مال   (ٔ)سيأتي ثشائي زيجع

ا لله، ل له للػ كلان   ال : فالػجه أن ونػن ابغ مهمها بججع مغ زيج ج  صلفع
ا لحللح  تشػيشلله فقيللا زيللَج بللَغ مهمهللا،  يمللػز أن و ا أهللخج  صللفع نللػن  صللفع

للا عملل  أ ائللا  عملل  أصللمه، كننيللخ مللغ ال للياء، تخللخج عملل  أصللػلها تشبيهع
للْيَصاُن  ﴿أحػالهللا، كقػللله تمللال  :  ،   حللػا ،  منللا (ٕ)﴾اْسللَتْحَػَذ َعَمللْيِهُع الذه

 . (ٖ)، القػل في البيتيغ سػاء الحخ : جارية مغ قيٍذ بِغ ثمموْ   ػل

يدلت ابلغ صلفة لديلج  ج لكليذ  يمشي أن التشػيغ إما عم  البجل فم 
ا  ا عغ كػ له مشلاد  أ   صلفع ا أهخج عم  أصمه أي بميجع   ما أن ونػن  صفع
بيغ عمسيغ، كسا أهخج استْحَػذ عم  أصمه فمع وحجث له إع ل بالقملو كسلا 

  في استقام  استمان.

السػصلػ  بلابغ السزلا  اجبلغ ميله إلل  فنبػت التشلػيغ ملع المملع 
سلػاء أكلان  لجاء النقا ميسا هلػ كنيلخ فلي ك مهلع  عمع مخالد لسا ميه مغ

فإن  مت: ه   الػا:  » منا ذلظ التخفيف  ال سيبػيه : ، أ  في ييخ  جاء
هللحا زيللُج الصػيللُا؟ فللإن القللػل ميلله أن تقللػل ُجمللا هللحا لكنختلله فللي ك مهللع 

                                                 

ماااد  ليياااد ال ياااف الظاااايه وكاااان أسااا   ىاااؾ،  و ٚٙٔديؾاناااو ص  البيااات ماااؽ الظؾياااف . (ٔ)
 ال اع  ةمؽ  عميو.

 ( .ٜٔسؾر  المجادلة اآلية ) (ٕ)
 .ٜٔٗ/ٕال رايص  (ٖ)
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بسشدلة  ػلهع: َلُج الر ة، ححفها ل ه ج يشمدم حخفان  لع وحخكها.  اهُتّز 
 .  (ٔ)«الك م بحح  التشػيغ لكنخته كسا اهُتّز ج أدِر  لع ُأَبْا لكنختهساهحا 

 مغ جممه بسشدلة لجن فحلح  جلتقلاء الدلاكشيغ  للع ومممله بسشدللة  
فإ سلا أضهلخ التشلػيغ ل له ج يمتقلي  (ٕ)فل ن  بشلتُ  اسع  احج  ال : هحا هشج  

شػيغ عم  شخيقة  ج ممال فيها لحح  الت، بداكغ بمجا إذ باء بشت مندػرة
ا فيتلأت  لله ، إتباع ال ل لمنا ي ل ها تكػن عشج مغ جما الك م اسسعا  احلجع

 اإلتباع في الزسة  الكدخة  الفتحة عم  ما أ ار إليه سيبػيه ميسا تقجم . 

 أ لله لللع وممللا الكلل م بسشدلللة اسللع  احللج ،  هللحا الللحي ج إتبللاع ميلله 
 زعلع » كخ فيهلا سليبػيه  ػلله : فأضهخ التشػيغ كسلا هلػ السنلال الستقلجم فلح

 . (ٖ)«يػ ذ أ ها لغة كنيخة في المخب جيجة

ولا حنلُع بلَغ السشلحر كلان أجلػد عمل  ملا »  ال السبخد :  لػ أ ذج :  
مغ كػ ه عم  الشمت أ  عم  البجل،  أن الك م  (ٗ)« صفشا في صجر الباب 

ا  غ زيللج  يحللخك تشللػي، كللا هللحا مللغ حقلله أن ونللػن منللتس ع للليذ اسللسعا  احللجع
جلتقللاء الدللاكشيغ  ج أدري  لللع أبللال إذ ج الشاميللة  كللحا  للػن لللجن ، بالكدللخ

لا ملغ التقلاء الدلاكشيغ، مهسمة ليدت جازمة ، لن أبال تحخك بالكدلخ تخمرع
ا لكنخته في ك مهع    .لكشهع ححفػا في كا ذلظ تخفيفع

 الػصد بابشه كالػصد بابغ في جػاز فلتا السشلاد  ممهلا  ضلسه  
 هي في حنع اج فرال فشحػ ولا هشلُج ابشلة ، هي ابغ بديادة التاء» لن ابشه

                                                 

 .  ٕٗٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕ٘ٓ، ٕٗٓ/ٕ المردر السااا   (ٕ)
 .  ٕ٘ٓ/ٕالمردر السااا   (ٖ)
 .  ٕٖٕ/ٗالم تضب  (ٗ)
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للا جبشللة لن الحللخ  الدللاكغ ، عسللخ  ومللػز فيهللا ضللع الهشللج  فتحهللا اتباعع
ا، (ٔ)بيشهسا حاجد ييخ حريغ  الزع إ سلا ، هحا إذا جممت الك م اسسعا  احجع

  تنبلتحح     ن حح  التشػيغ إ سا،  أن الك م لع وصا، ونػن عم  اإلفخاد
ا أن   ع اجبغ بيغ عمسيغ  كان صفة لسا  بمه .   تخفيفع

تو ألد ن  ن كان اجبغ هبخعا ا منذ الحنع فيشػن السخبخ عشه  ت » 
ابلغ عسلخ ، بتشلػيغ زيلج،  كلحا إن للع وقلع اجبلغ بليغ  ابغ هصا، تقػل: زيلج  

ابلغ أهيشلا، بتشلػيغ زيلج   ثبلات أللد ابلغ هصلا،  عمسيغ، تقػل: جلاء ي زيلج  
متمملل  بذللخشيغ: أن  )تخفيللف التشللػيغ فلي  للجاء أ  ييللخا( حنع السللحكػرفلال

وقع اجبلغ بليغ عمسليغ،  أن ونلػن اجبلغ صلفة لممملع اللحي  بمله، فستل  زال 
 . (ٕ)«أحج الذخشيغ عاد اجسع إل  أصمه مغ التشػيغ

،  تختب  عػدة التشػيغ بفقج أحج الذخشيغ بتميغ الزلع فلي السشلاد  
 حللام أ  التخكيللو فشحللػ: وللا زيللُج ابللغ أهيشللا ا تفللت ميلله ز ال اإلتبللاع أ  اإل  

  حػ ،   حػ وا رجا ابغ عسخ  ا تفت ميه عمسية السشاد ، عمسية السزا 
 كحا يتميغ الزع إذا كان اجبلغ ، (ٖ)وا زيج الفاضا ابغ عسخ  لػجػد الفرا

للا أ  مشللاد  سللق  مشلله حللخ  الشللجاء أ  ، ييللخ صللفة بللأن كللان بللججع أ  بيا ع
 .(ٗ)بفما محح    تقجيخا أعشي   حػامفمػجع 

                                                 

 .  ٜٙٔ/ٕ، التر ي  ٕٕ، ٕٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٔ)
 .  ٓٚٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 .  ٜٙٔ/ٕ، التر ي  ٕٕ، ٕٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
 .  ٜٙٔ/ٕالتر ي   (ٗ)
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 تملليغ الزللع جللاء  للػل ،  فللي عللػدة التشللػيغ بفقللج أحللج الذللخشيغ 
 أما زيُج ابَغ أهيشا ف  ونػن إج هنحا، مغ  با أ ظ تقلػل: هلحا  »سيبػيه : 

 . (ٔ)«زيج  ابُغ أهيشا، ف  تمممه اسسا  احجا كسا تقػل هحا زيج  أهػ ا

ا في  حػ :  غ ابللن الرلفة ييلخ  وا زيُج الفاضلاَ   يتميغ الزع أوزع
  أ ذج ا  ػل جخيخ في عسخ بغ عبج المديد : ،  لع وذتخال ذلظ الكػفيػن 

 (ٕ)الَمػاَدا بَأْجَػَد ِمْشَظ َوا ُعسخَ  َفَسا َكْمُو ْبُغ َماَمَة  ابُغ ُسْمَج  

 . (ٖ) القػافي مشرػبة ،  المػادَ ، بفتا عسخ

،  اجلو الزللع، شللُج بشلت عسللخ فشحللػ : ولا ه،  ج أثلخ لمػصللد ببشلت 
 هلػ تحلخك البلاء ، لن بيشهسلا حلاجدعا حرليشعا اإلتبلاعلتملحر ،  مستشع الفلتا

في بشت بخ   ابغ فل  وفرلا فلتا  لػن السزلا  عسلا  بمهلا  (ٗ)السػحجة 
 . فاصا إذ الداكغ كالسيت السمج م

أبلللػ عسلللخ  بلللغ المللل ء عمللل  أن الفلللتا لمتخكيلللو،  الفلللتا  جلللػز»  
بػجلػد الزلع فلي  ُبَشليه عسلخ ، بترلغيخ ابلغ، لتملحر اإلتبلاع، جُ  منمه: وا زي
 . (٘)«  يمػز لمتخكيو أ ل السرغخ،

                                                 

 .  ٕ٘ٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
،  ٖ٘/ٖممباا د ، المامااف ل ٕٛٓ/ٗضااب ، الم ت ٚٓٔديؾانااو ص البياات مااؽ الااؾاة  ،  (ٕ)

، وكعااب ااؽ مامااة األياادي . ااااؽ ساعدي: أوس اااؽ حارهاة اااؽ ٕٙ٘،  ٕٗ٘/ٗالعيناه 
 ألم الظايه ، وكبلىما مؽ أجؾاد الع أل . 

 .  ٜٙٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 .  ٓٚٔ، ٜٙٔ/ٕالتر ي  (ٗ) 
 .  ٓٚٔ، ٜٙٔ/ٕالمردر السااا  (٘) 
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كسا أن الم ، في مػضع  رو،  زيج في  ػلظ: وا زيُج بَغ عسخ »  
 هلػ عمل    لكلغ لفطله كسلا ذكلخت للظ، في مػضع جلخ فلي  ػللظ ولا ابلغ امه 

 « . الصا 

 الطغ ، في مػضمه ج في لفطه شي سيبػيه أ ه عم  الصا   سا عَ  
شي سيبػيه في جسملة ك مله هلحا    سا عَ  (ٔ)إ ها عبارة أبي الحدغ الهفر

فديللج السزللسػم فللي الشللجاء أصللمه ، أن ال للياء يشطللخ إللل  أصللمها ج  للنمها
  أمه السحخكة بالفتا أصمها مزا  إليه ممخ ر .، مفمػل به مشرػب

ا عم  ك م سيب   ال الديخافي   أمه مبشلي  ابلغَ في ولا  مه أُ  »ػيه: تمميقع
 لكشه كنخ في ك مهع فأتبمػا فتحة السليع ، خج هػ في مػضع ، عم  الفتا
،  منمله ولا ابلغ علعه ،  حخكلة السليع بشلاء،  حخكة الشلػن إعلخاب، فتحة الشػن 

إتبللاع ،  هللػ عنللذ وللا زيللَج بللَغ عسللخ  م لن ال ل فللي وللا زيللج بللغ عسللخ 
  ن كلان هلحا هلػ  (ٕ) يا ابَغ ععه النا ي إتباع لل  ل في وا ابَغ أمه   ، لمنا ي

 إج أ ه ييخ مذهػر . ذكخا  تقجم في المغة   الحي تقجم له  ا ع ، السمهػد

للا لزللع السشللاد   ،  حنلل  الهفللر أن بمللس المللخب وزللع ابللغ اتباعع
، فلي تبللجيا حخكللة بأثقلا مشهللا لإلتبللاع، بزللع اللل م،  هلػ  طيللخ : الحسلُج ّلُِل 

كػ ه  لكشه مخالد في،  في تبوية النا ي ل  ل، مغ كمستيغ  في كػن ذلظ
 الحسللُج   إذ ابللغ ممللخب تبللع السشللاد  السبشللي  بملله، ،إتبللاع ممللخب لسبشللي

 . تبع ممخبعا بالزع  هػ السبتجأ، إذ جم المخ مبشي (ٖ)بالمنذ

                                                 

 .  ٕ٘ٓ/ٕحاشية المتاأل  (ٔ)
 . ٕ٘ٓ/ٕالمتاأل حاشية (ٕ) 
 .  ٜٙٔ/ٕ، التر ي  ٕٕ، ٕٔ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
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ا  –في جػاز البشاء عم  الزلع  –  سا  ػله   لا مفلخدع أن ونلػن عمسع
،  زيلجيغَ ،  بديلجيغِ ، فلإذا سلسيت بسدلمسات، مدلس  بهسلا السنش   السمسلػع

للا إعخابلله وللا مدللمساِت بللَغ ، بللالفتا،  مللت ملليسغ  للال وللا زيللَج بللَغ عسللخ ، حاكيع
 . (ٔ) يا زيجيَغ بَغ عسخ  ، بَغ عسخ   يا زيجيغِ ، كدخلبا، عسخ 

 يلا زيلجان بلغ ، ملغ ضلع تقلػل : ولا مدلمساُت بلَغ عسلخ لغة  عم   
 ملغ أجلخ  اإلعلخاب فلي الشلػن أجلخ  الشلػن ، عسلخ   يا زيج ن بغَ ، عسخ 

 أمللا ،  هللحا مبشللي عملل  القللػل بالتخكيللو، ميفتحهللا أ  وزللسها، مملخ  الللجال
 ج فلي ، إذ ج إتبلاع فلي مدلمساِت إذا كدلخت التلاء، عم  القػل باإلتباع ف 

 .  (ٕ) السمسػع عم  حجا ، السبشي
تحلة السزلا   هلػ ل ها مخالفلة لف، ف  إتباع في مدمساِت بالكدخ 

لن الزلسة مخالفلة كلحلظ فتحلة ،  ج في السبشي  هػ مدلمساُت بالزلع، ابغَ 
 زيللجيَغ م لن ، ابللغ السزللا ،  ج إتبللاع فللي السمسللػع عملل  حللجا زيللج نَ 

، الفتحة مػجػدة بصبمهلا فلي  لػن السمسلػع بلالػا   الشلػن أ  اليلاء  الشلػن 
 في الحاليغ رفمعا   ربعا .   كحا في السنش  زيجاِن  زيجيِغ لن  ػ ه مندػرة

إذا   للع "ابللغ" بلليغ عمسلليغ صللفة للليذ  إ لله»ذكللخ ابللغ الحاجللو :    
بابتجاء سصخ كتبه الكتاب بغيخ ألد.  قياسه أن ونتلو بلاللد. لن قيلاس 

بتجاء به  الػقف ة بالحخ   التي يشص  بها عشج اجالكتابة أن تكتو كا كمس
للظ كتلابتهع " فلي  "، بأثبلات اليلاء باللد.  الجليا عمل  ذ اجبتجاء  ،عميه

في " في"،   ثبات اللد في "  ".  كحلظ إذا كتبت " ق زيلجا" " كتبلت  افلا 
 هللاء، ل للظ لللػ   فللت لقمللت:  لله. فللجل عملل  أن قيللاس " ابللغ" أن ونتللو 

                                                 

 .  ٓٚٔ/ٕالتر ي   (ٔ)
 .  ٓٚٔ/ٕالتر ي  (ٕ) 
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باللد مصمقا، ل ظ إذا ابتلجأت بله  ملت: ابلغ،    سلا حلح  الللد اهترلارا 
 .لكنختها

المخب التشػيغ مغ اجسلع ال ل الػا لع  بلا "ابلغ" إذا  كحلظ ححفت  
  ع عم  هلحا الرلفة. فالمملة التلي حلح  الملخب التشلػيغ لجمهلا هلي التلي 

أن ونػن بيغ عمسيغ  صفة لكػ ه  الخ حح  الكتاب اللد لجمها.    سا ا تُ 
إ سا وننخ إذا كان كلحلظ. أج تلخ  أن   لػع "ابلغ" بليغ ييلخ عمسليغ    ػعله 

للليذ بلليغ عمسلليغ كقػلللظ:   غ ييللخ صللفة  ميللا. فسنللال   ػعلله بلليغ عمسللي
 منال   ػعه بليغ عمسليغ  لكلغ لليذ برلفة  ػللظ: ، جاء ي زيج ابغ أهيشا
 . «إن زيجا ابغ عسخ 

ا سفللإذا كتبللػا عشللج فقللجان أحللجهسا بللاللد فلل ن ونتبللػا عشللج فقللجا ه
أهيشلا، فهلحا للع وقلع بليغ  بألد مغ شخي  ال ل ،  ذلظ  ػلظ: إن زيلجا ابلغُ 

 . (ٔ)عمسيغ  ليذ برفة

   سا ا تخال أن ج ونػن أ ل سصخ ل ه إذا كان أ ل سصخ كان في 
محا يبتجأ به يالبا، لن القار ء يشتهي إل  آهخ الدصخ، ثع يبتج ء بلأ ل 

بملللجا، فكخهلللػا أن ونتبلللػا عمللل  ييلللخ ملللا يػجبللله الشصللل  بللله  الدلللصخ اللللحي
 .  (ٕ)يالبا

  ن كان عم  ه   الكياس لع ونغ إج لكػ ه أجخي  ححفهع اللد 
ممخ  الػصا الغالو ميه. فإذا فات ذلظ السػجو له الحح  لع ونغ لمحلح  

  .« جه، فػجو إثبا ه.

                                                 

 .ٕ٘ٓ،  ٕٗٓ/ٕ، وينغ  : المتاأل  ٕ٘/ٗاألماله النفؾية  (ٔ)
 .ٜٕٔ/ٕ، وينغ  : ال رايص   ٕ٘/ٗاألماله النفؾية (ٕ) 
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إذا   للع "ابللغ" صللفة بلليغ عمسلليغ كللان ذلللظ  »  للال ابللغ الحاجللو :  
: أحجهسا: لفطي  هػ حح  التشػيغ،  ايهخ: كتلابي  هلػ تخفيفيغسببا في 

  اللللد مللغ "ابللغ". فللإن فقللجا أ  فقللج أحللجهسا ثبللت الصلل ن: اللللد ححلل
أهيظ.  منال فقجان كػ ه بيغ  ا ابغُ  التشػيغ. فسنال فقجا هسا جسيما: إن زيجع 
اهيظ.  منلال كػ له ييلخ  صلد  ابغُ  عمسيغ مع بقاء الػصفية: جاء ي زيج  

 . (ٔ)«عسخ  ا ابغُ مع   ػعه بيغ عمسيغ: إن زيجع 

ح  التشلللػيغ سلللبو آهلللخ  هلللػ كلللػن اجسلللع ييلللخ  لسلللا كلللان لحللل » 
 بلغُ  مشرخ  أ  مبشيا في منا  ػلظ: جاء ي أحسج بغ زيج  جلاء ي سليبػيهِ 

عسلخ ، جللاء حلح  التشللػيغ تلارة مللع بقلاء اللللد عشلج مملليء سلببه ايهللخ 
أهيلظ. أج تلخ  أن التشلػيغ  ابلغَ   عجم الدبو الحي ذكخ لاا كقػللظ: إن أحسلجَ 

بو حلح  الللد ييلخ مػجلػد،  سلبو حلح  محح  ،  اللد تنبلت لن سل
التشػيغ مػجػد إج أ ه ييخ ذلظ الدبو السحكػر، فمح لظ لع يملدم ملغ حلح  
التشللػيغ مصمقللا حللح  اللللد، إج إذا اتفلل  ذلللظ  هللػ كللػن حللح  التشللػيغ 

 . (ٕ)«مػجبا لكػن " ابغ" صفة بيغ عمسيغ

ه ج كا مػضع ثبت ميه التشػيغ في اجسع ثبتت ميه اللد، ل    » 
ا، ميملو علجم كػ له صلفة تنبت   ج تمجد سببا ححفه إج مع علجمهسا جسيمل

ثبللات اللللد.  كللا مػضللع حللح  مشلله التشللػيغ لللع يمللدم حللح   بلليغ عمسلليغ
اللد لمػاز أن ونػن حح  التشلػيغ ج لكػ له صلفة بليغ عمسليغ بلا لكػ له 

 .«ييخ مشرخ  أ  ييخ ممخب

                                                 

 .ٜٙٔ/ٕ، وينغ  : التر ي   ٗ٘، ٖ٘/ٗاألماله النفؾية (ٔ) 
 .ٙ/ٕ، ش   الماؼية ال اؼية  ٗ٘، ٖ٘/ٗاألماله النفؾية (ٕ) 



 

 

447 

. فمسلا كنلخ اسلتمساله  عمة ححفهع لحلظ كنخة استمسالهع لله كلحلظ » 
 اسللو التخفيللف المفطللي  الكتللابي، فخففلله ال فلل  بحللح  التشللػيغ،  هففلله 
الكتللاب بحللح  اللللد،  كللحلظ السشللاد  بشقملله مللغ الزللسة إللل  الفتحللة فللي 

 . (ٔ)«عسخ   بغَ  منا: وا زيجَ 

، سلمَج ال س الممع السنخر السزا  ملغ  حلػ : ولا سلمجَ :  املطأل٘ الجاىٔ٘
للا فيلله ف   للج بدلل  سلليبػيه الكلل م فللي  جلله ، ن اإلعللخاب  البشللاء جهللاأوزع

اإلعخاب فحكخ له عجيج المنمة  الذػاهج  سبا التػجيه  ما له مغ  طيخ في 
  ن كللان فللي الشهاوللة وقللػل بللأن الػجلله ايهللخ مللغ البشللاء هللػ ، كلل م المللخب

  جمػا عم  ،  الشحاة مغ بجاوة السبخد جممػا هحا الػجه هػ الجػد، الكياس
 بدل   ان عخض سيبػيه لػجه اإلعخاب أ جع ن ك   ، اإلعخاب في ك مهع جه 

الكلل م ميلله هللػ الرللػاب ل لله يتدلل  مللع مػجللػد لغللة المللخب  للمخها   نخهللا 
   ليظ عخض الػجهيغ عم  الصخيقة التي سار عميها سيبػيه فشقػل : 

ال ل : اإلعخاب عم  الفتحة  الحي هػ الساس في الشلجاء لن  الػجه
 جهه عشج سليبػيه أن المملع السنلخر هلحا إ سلا ، مفمػل به في الصاالشجاء 

ا ل  ل باب  » ال سيبػيه : ، هػ مزا  إل  ما بمج النا ي )السنخر( تػكيجع
 ينلػن ال ل بسشدللة ايهلخ  ذللظ  ػللظ:  ونخر ميه اجسع في حال اإلضلافة

  . (ٕ)«وا زيَج زيَج عسٍخ ،  يا زيَج زيَج أهيشا  يا زيَج زيَج ا

                                                 

 .ٖٕٛ/ٕ، ش   ااؽ ع يف  ٗ٘،  ٖ٘/ٗاألماله النفؾية  (ٔ)
 .  ٕ٘ٓ/ٕالمتاأل  (ٕ)
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ثع ذكخ سيبػيه رأي الخميا  يػ ذ في هحا الػجه  صلػر السزلا   
للا كللان أ  ممخفللة فقللال :  زعللع الخميللا رحسلله    يللػ ذ أن هللحا  »إليلله عمسع
 . (ٔ)«كمه سػاء،  هي لغة لممخب جيجة

 ثع ساق الذػاهج الذمخية فحكخ  ػل جخيخ :  

 (ٕ)ػدٍة عسخُ ج ُيمقَيّشكُع في سَ  وا َتْيَع تيَع َعجّي ج أبا لكُع 

  ذكخ  ػل بمس  لج جخيخ : 

 (ٖ)َتَصاَ َل المهْيُا عميَظ فاْ ِدلِ  َوا َزْيُج َزْيَج الَيْمَس ِت الح بها 

ملغ كلػن النلا ي بهلحا الػجله اللحي  لال بله سليبػيه   السبخد  ج أهح 
ا للا آهللخ ، كللخر تػكيللجع  أن ال ل مزللا  لسللا بمللج النللا ي إج أ لله أضللا   جهع
، ن ال ل مزللافعا إللل  محللح   مساثللا لسللا أضلليف إليلله النللا ي هللػ أن ونللػ

  ينػن  ج حح  مغ ال ل لججلة النا ي عميه .

                                                 

 .  ٕ٘ٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
، الم تضاااب ٕ٘ٓ/ٕ، ٖ٘/ٔ، المتااااأل ٕ٘ٛدياااؾان ج يااا  ص البيااات ماااؽ ال سااايط .  (ٕ) 

ال يؾوعنمؼ، وليؼ ىؾ ليؼ اؽ عبد منا ، وعادي ، وةه الديؾان ٜٕ٘/ٔ، ال يانة ٜٕٕ/ٗ
ىؾ عدي اؽ عبد منا ، نس و إلى أ يو، وعم  ىؾ ااؽ لجأ، كاان مماؽ يياجياو ج يا ، 
 والسؾل  الاعمة ال بيفة، والمعنى : امنعؾه مؽ ىجايه حتى لأمنؾا أن ألؿيكؼ ةه امية . 

، ٕٙٓ، ٕ٘ٓ/ٕتاااأل ونسااب أيًضااا إلااى عبااد هللا اااؽ رواحااة . المالبياات مااؽ ال جااي .  (ٖ)
، شاااا   ٕٖٙ/ٔ، ال يانااااة ٓٔ/ٕ، ااااااؽ يعاااايش ٙٔ/ٖ، المنراااا  ٖٕٓ/ٗالم تضااااب 

 .  ٜٕٛشؾاىد المغنه ص 
اليعمبلت : اإلاف ال ؾية عمى العماف، جماع يعمماة باات  الياال والمايؼ، الا اف : الضاام    

 لظؾل السا  وأضاف زيد إلى اليعمبلت لفسؽ ؾيامو عمييا، ومع ةتاو بفاداييا، انايل :
 أي انيل عؽ راحمتػ . 
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إمللا أ للظ أضللفت ال ل إللل   » للال السبللخد ذاكللخعا تفدلليخ الللػجهيغ :  
اأ حسلللت النهلللاِ ي   ، ايهلللخ لللا حلللحفت ملللغ ال ل اْلُسَزلللا  ، للللْ  لِ  تػكيلللجع َ ِ مه

 .  (ٔ)«اِ ياْستْغَشاء ِبِإَضاَفة النه 
 استذللهج السبللخد لمػجلله الللحي أضللافه بذللاهجيغ حللح  فيهسللا مللغ  

 سيبػيه يخ  في البيتيغ الخأي الحي  لال بله ملغ ، ال ل لججلة النا ي عميه
 . (ٕ) أن النا ي فرا به ضخ رة ، إضافة ال ل إل  ايهخ

  البيتيغ أحجهسا ل عذ   هػ  ػله : 
(ٖ) اِرٍح َ ْهِج الُمدَاَراْ   ِإجه ُع َلَة َأ  ُبجاَهةَ 

 

ِإجه ع للة  لارح َأ  بجاهلة  لارح َفحلح  ال ل  »ذكخ السبخد أ ه أراد  
 .(ٗ)«لَبَيان َذِلظ ِفي النهاِ ي

  البيت النا ي لمفخزدق : 
(٘)َبْيَغ ِذَراعْي  َجْبهِة اَلَسجِ   َوا مّغ رأ  عاِرضاع ُأَكْفِكُفه 

 

 . (ٙ)«َبيغ ذراعي اْلسج  جبهة اْلسجَأَراَد  »ذكخ السبخد أ ه  

                                                 

 .  ٕٕٚ/ٗالم تضب  (ٔ)
 .  ٜٚٔ/ٔ، ٙٙٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
، ٙٙٔ/ٕ، ٜٚٔ/ٔ، المتااااأل ٔٙٔ – ٖ٘ٔديؾاناااو ص  البيااات ماااؽ مجااايول الماماااف . (ٖ)

 .  ٖٔٔ/ٖ، ٕٙٗ/ٕ، ٙٛ، ٖٛ/ٔ، ال يانة ٚٓٗ/ٕ، ال رايص ٕٕٛ/ٗالم تضب 
 .  ٕٕٛ/ٗالم تضب  (ٗ)
، ٜٕٕ/ٗ، الم تضاااااب ٓٛٔ/ٔ، المتاااااأل تٕ٘ٔديؾانااااو ص البياااات مااااؽ المنسااااا   .  (٘)

 .  ٕٔ/ٖ، ااؽ يعيش ٘ٓٔ/ٖ، ش   الفماسة ٚٓٗ/ٕال رايص 
رواية سيبؾيو :أس ال بو ادل أكاماو، والعارض السفاأل، وال راعان والجبية : مؽ منازل  

 ال م  النمانية والع  يؽ . 
 .  ٜٕٕ/ٗالم تضب  (ٙ)
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تأييج الخأي الحي ذهو إليه سيبػيه جاء  ػل الخميا رحسله    في 
 هػ منُا ج أبالظ،  ج عمع أ ه لػ لع ومئ بحخ  اإلضافة  ال أباَك، » ال : 

ها هشا بسشدلة اجسع النا ي في  ػله: وا تيَع فتخكه عم  حاله ال ل م  ال م 
 . (ٔ)«تيَع عجيّ 

ا أ  للع    يمشي أن اجسع ال ل في مػضلع  رلو كلخر النلا ي تػكيلجع
،  كحا كا  الخصلاب فلي مػضلع جلخ سلػاء  جلجت الل م أ  للع تػجلج، ونخر

 ملع حلح  الل م فلي مػضلع ، ل ها مع  جػد ال م في مػضع جخ بالحخ 
 فتكػن ال م  ج فرمت بيغ السزا   السزا  إليه .، جخ باإلضافة

ا مسللاث ع لمسنللال الللحي منللا بلله الخميللا  للال :   سللاق سلليبػيه   للاهجع
 :(ٕ)« كحلظ  ػل الذاعخ إذا اضصخ»

 (ٖ)َ َضَمْت أراِهَ  فاسَتخاُحػا  وا ُبْؤَس لمَحْخب التي 

 للػ، ن الحي وقػل : وا تليَع تليَع علجيأ ك .الحخِب  يخيج وا بؤَس إ سا  
 . (ٗ)عجٍي   اله مزصخعا عم  هحا الحج في الخبخ لقال : هحا تيُع تيعُ 

 يمشللي سلليبػيه إ لله إ سللا أسللق  التشللػيغ مللغ النللا ي م ل لله عاممللة  
فهللحا هللػ المللخ ، مماممللة ال ل السزللا ، فأمللا سللقػال التشللػيغ مللغ ال ل

                                                 

 .  ٕٙٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٚٓ/ٕالمردر السااا   (ٕ)
، ال رااااايص ٕٚٓ/ٕلسااااعد اااااؽ مالااااػ . المتاااااأل  مااااؽ مجاااايول المامااااف وىااااؾ البياااات (ٖ)

، ٕٚ/٘، ٖٙ/ٗ، ٘ٓٔ، ٓٔ/ٕ، ااااااؽ يعاااايش ٓٓ٘، حماسااااة الم زووااااه ص ٕٓٔ/ٕ
، ياااس عماااى الترااا ي  ٜٛٔ، شااا   شاااؾاىد المغنااه ص ٖٛ/ٕ، ٕ٘ٚ/ٔااااؽ ال اااج ي 

ٔ/ٜٜٔ  . 
 .  ٕٚٓ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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 التشللػيغ ، لن سلليبػيه يللخ  أ لله هللػ السزللا  إللل  مللا بمللج النللا ي، الصبمللي
  اإلضافة ج ومسمان . 

الخميللا عػمللا الكلل م فيهللا  أ رد سلليبػيه أمنمللة أهللخ  عملل  لدللان  
 للال ،   للت تساملله مماممتلله   للت  قرللا ه  هللػ مللا ونللػن فللي بللاب التللخهيع

َع ي زعع الخميا رحسه   أن  ػلهع: وا شمحَة أ بْا، وذبه: وا تل »سيبػيه : 
، مغ  با أ هع  ج عمسػا أ هع لػ لع ومي ػا بالهاء لكان آهُخ اجسع  تيَع عج ٍّ

ء تخكػا اجسلع عمل  حالله التلي كلان عميهلا  بلا أن مفتػحا، فمسا ألحقػا الها
إذ إن تاء التأ يلث تدلتمدم فلتا ملا  بمهلا،  كلان حقهلا فلي  (ٔ)«ُيمحقػا الهاء

الشللجاء أن تكللػن مزللسػمة ل هللا ع مللة اإلعللخاب أ  البشللاء فللي عمللع مفللخد 
لكشهللا جللاءت بللالفتا عملل  حللال تللخهيع اجسللع فللي لغللة مللغ يشتطللخ الحللخ  

 . السحح  

 الشابغة الحبيا ي:بػيه لحلظ  ػل  ذكخ سي

 (ٕ)« ليٍا ُأ اِسيه بصيِء الكػاكِو  ّع وا أميسَة  اصِو ِكمِيِش  لهَ 

 تقػل ولا تليَع تليَع علجي كسلا تقلػل ولا »  في بمس  د  الكتاب :  
 لن أكنخ ما يلجعي )يشلادي( مسلا ميله الهلاء ) ونلػن( بلالتخهيع، شمحَة أ با

إذ كا للت الحللاء ، لحللاق الهللاء فتحهللاللل  إإفمسللا اضللصخ ، فللي كلل م المللخب
ا ل ه مخهع ، مفتػحة  لاداا  (ٖ)« كأ ه إ سا يجعػ )يشادي( هحا اجسع مفتػحع

                                                 

 .  ٕٚٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
، ااااؽ ٚٓٔ، ٕٔ/ٕ، اااؽ يعايش ٕٚٓ/ٕ، المتااأل ٕديؾاناو ص ماؽ الظؾياف .  البيات (ٕ)

جالت التال ةه أميماة باالات  عماى   ٛ٘ٔ/ٔ، اليمع ٖٖٓ/ٗ، العينه ٖٛ/ٕال ج ي 
 الفال الته يكؾن عمييا االسؼ م  ًما ةه لغة مؽ ينتغ  الف ف المف وف. 

 .  ٕٚٓ/ٔالمتاأل  (ٖ)
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 ملا  بلا تلاء التأ يلث ج ، عم  حاله عم  لغة ملغ يشتطلخ الحلخ  السحلح  
ا  كحا عاما التكلخار فلي ولا ، فماما التسام مماممة الشقران، ونػن إج مفتػحع

ا تليعَ  فرلار ولا تليعَ » مة ملغ للع ونلخر تيَع تيَع عجي ممام ، علجي اسلسعا  احلجع
 . (ٔ)«وحح  مخة  يماء بها أهخ  ،  كأن النا ي بسشدلة الهاء مغ شمحة

حاصا ما تقجم أن سيبػيه هخج اجسع السنخر عمل   جله  احلج ملغ  
الػجله اللحي  لال بله ،  السبخد هخج اجسع السنخر عم   جهيغ، تكخار النا ي

عشلله بإ حللام النللا ي بلليغ السزللا   السزللا  إليلله  الػجلله  يمبللخ ، سلليبػيه
 الحي ا فخد به  هػ أن ال ل مزا  إل  محح   مساثا لمسحكػر . 

أن السبلللخد  لللال بػجللله الحلللح  فقللل   أن  (ٕ)  لللج صلللػر الشحػيلللػن  
فللحكخ ا أن رأي السبللخد ،  ا ترللخ ا لللخأي السبللخد، سلليبػيه  للال بػجلله اإل حللام
لفرلا بليغ السزلا   السزلا  إليله فلي سلمة أ خب لسا يملدم سليبػيه ملغ ا

أبي الفرلا بليغ السزلا   السزلا  ول ذكخ الذي  هاللج أن أكنلخهع ، الك م
كالذليء الفرلا بيشهسلا  هسلا يله فِ فَ  عم  جلػاز ذللظ ، الدائجةإليه بالسساء 

 كلحا تصلخق لسلا  دلبػا  (ٖ) كان يمدم أن يشلػن النلا ي لملجم إضلافته، الػاحج
، ما ذهو إليه مغ  حػ :  صع   يلج  رجلا ملغ  الهلا إل  السبخد أ ه  طيخ

ا ملغ جلبتقلجيخ يلج ملغ  الهلا  ر ، مغ الحح  مغ ال ل لججللة النلا ي عميله

                                                 

 .  ٕٛٓ، ٕٚٓ/ٕالمردر السااا  (ٔ) 
السي اةه وااؽ يعيش وال ضه، وااؽ ى ام، وال منه، والسيؾطه، واألشامؾنه . ينغا   (ٕ)

، ٖٙٔ/ٕ، مغناااااه المبياااااب ٓٔ/ٕ، شااااا   الماراااااف ٖٖٔ/ٔ: شااااا   الماؼياااااة لم ضاااااه 
 .  ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٕ، التر ي  ٚٚٔ/ٔ، اليمع ٖٗٚ/ٕ، األشمؾنه ٕٗ٘/ٕال منه 

 اتر ف يسي  .  ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٔالتر ي   (ٖ)
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أي الحح  مغ النلا ي لججللة  (ٔ) الكنيخ المنذ، ك مهع  الها بأ ه  ميا في
 ال ل عميه . 

  الحي  دلبه الشحػيلػن إلل  السبلخد إ سلا كلان محلبله فلي الذلاهجيغ 
ال ل لججللة ملغ المحيغ اسلتجل بهسلا عمل  التػجيله النلا ي لله  هلػ الحلح  

النا ي أما الخأي الحي  ال به سيبػيه  هػ ما عبخ عشه باإل حام فإ ه الػجه 
  اكتفلل  بلله فللي كتابلله الكامللا فللي  للػل، ال ل الللحي  للال بلله فللي السقتزللو

 الذاعخ 

 (ٕ)رُ حِ عمينع هائد حَ إ ي  الُ خْ وا  ُ  ج أبالكع  ييّ حُ   خالَ  الَ خْ وا  ُ 

 :  (ٖ) كحلظ  ػل جخيخ ، حيث  ال :  ربهسا أكنخ في لدان المخب
 (ٗ)ٍة عسخُ ءَ ج ُيمقَيّشكُع في َسػْ   وا َتْيَع تيَع َعجّي ج أبا لكُع 

  

                                                 

 اتر ف يسي  .  ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٔالتر ي   (ٔ)
 ل دم ل  يجو أول المسألة ى ه .   (ٕ)

ع ض ل لػ ةه مؾضعيؽ مؽ الماماف، واكتااى ةييماا باالت  يج الا ي واال باو سايبؾيو. (ٖ) 
 .ٙٗٔ، ٘ٗٔ/ٚ، ٗٛ/٘المامف لممب د 

 ل دم ل  يجو أول المسألة ى ه.  (ٗ)
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 ال ابغ الحاجو مسميعا محهو سليبػيه فلي منلا ولا تليَع تليَع علجي : 
ا  إليه ال ل هلػ السلحكػر إليه مغ النا ي،  السز السزا ُ  إن السحح  َ »

بمللج النللا ي أهللخ ضللخ رة أن ونللػن السزللا  مشتهلل  اجسللع.   للال فللي: زيللج 
  عسخ   ائع: إن السحح   هبخ ال ل،  ما ذكخ بمج النا ي هبخا. 

  الفخق بيشهسا مغ ث ثة أ جه: 

أحجهسا: أن الزخ رة التي ألمأت إل  تأهيخا ههشا هػ كػن تيسلا النلا ي للػ 
لبقي مزلافا إلل  ييلخ مزلا  إليله،  ذللظ ج ودلتكيع،   جم ما بمجا

فكان تأهيخا لسمش  مفقػد في: زيلج  عسلخ   لائع،  لليذ كلحلظ فلي: 
زيج  عسخ   ائع. أج تخ  أ ه للػ  لجم فلي: زيلج  عسلخ   لائع، فقلال: 

، لع وملد باتفلاق. ، تيعَ عجيٍ  زيج  ائع  عسخ ، جاز،  لػ  ال: وا تيعَ 
، ييللخ مػجللػد فللي: عللجيٍ  تلليعَ  فللي: وللادل عمل  أن السػجللو لمتللأهيخ 

 زيج  عسخ   ائع. 

" جسمة  احجة،  زيج  عسخ   ائع" جسمتلان، عجيٍ  تيعَ  تيعَ  النا ي: هػ أن " وا
 يغتفللخ مللغ التقللجوع  التللأهيخ فللي المسمللة الػاحللجة مللا ج وغتفللخ فللي 
الستمجدة. ايهخ: أ ه يمدم في المسمتيغ مخالفة الصلا،  ج يملدم ثلع 

 احجة.  مخالفة الصا في جسمتليغ أبملج ملغ مخالفتله  إج في جسمة
 في جسمة  احجة.

ايهللخ: أن الللجليا وقتزللي فللي المسيللع مللا ذكخ للاا، إج أ لله تخرللز بللجليا 
هللاص فللي المسللا، مبقيشللا ميسللا عللجاا عملل  الصللا السقتزللي لللحلظ. 

  ػله :   الجليا الخاص
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 (ٔ) الخأي مختمد عشجك راضٍ    حغ بسا عشج ا  أ ت بسا 

،  لػجو أن وقػل: لػج أ ه هبخ عغ النا ي لع ومد أن وقال: راضٍ   
 (ٕ)«راضػن 

لللا ثالنعلللا لشرلللو اجسلللس  يغ  لللال : اجسلللسان ال ل  أضلللا  الفلللخاء رأوع
 تمكبه الشحلاة بأ له ضلويف ،  ج إ حام، مزافان لمسحكػر  ج حح  النا ي 

ونلػن  ، إذ كل  السزلافيغ (ٖ)لسا ميله ملغ تلػارد علامميغ عمل  ممسلػل  احلج
عام ع لممخ في السزلا  إليله،  عشلج ملغ يلخ  أن  دلبة المسلا إلل  الماملا 

السحلجث لمحخكلات  أن المػاملا إ سلا هلي أمخ  دبي  أن الستكمع هلػ الماملا 
  .(ٗ)فخاء ييخ ذي باللمأسباب ونػن تمقو الشحاة 

للا رابمعللا لشرللو اجسللسيغ  للال : اجسللسان مخكبللان    أضللا  العمللع رأوع
 تمكبلله ، زيللجٍ  عذللخَ  ثللع أضلليفا إللل  ايهللخ كخسدللةَ  ، عذللخَ  تخكيللو هسدللةَ 

 .  (٘)الشحاة بأن ميه تكمد تخكيو ث ثة أ ياء 

 أما عغ الػجه الحي هػ رفع ال ل   رو النا ي مغ السنخر فقال  
 .  (ٙ)«كياسلهػ ا تيَع عجيٍ   يا تيعُ ،  الخفع في شمحةَ » سيبػيه : 

                                                 

األمااااله النفؾياااة  ،ٖٚٔلؿااايس ااااؽ ال ظااايؼ ةاااه ديؾاناااو ص  البياات ماااؽ المنسااا   وىاااؾ (ٔ)
 .  ٖٜٔ/ٕ، ونسب إلى غي ه ةه ال يانة ٖٗ/ٗ
 .  ٖٗ/ٗاألش اه والنغاي   (ٕ)

 اتر ف يسي  . ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٔالتر ي  (ٖ) 
 .ٜٛينغ  : النفؾ والنفا  ايؽ األزى  والجامعة ص  (ٗ)
 اتر ف يسي  . ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٔالتر ي   (٘)
 .  ٕٛٓ/ٕالمتاأل  (ٙ)
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ل ل له مفلخد،  تشرلو النلا ي الجػد أن تخفلع ال »    ال السبخد : 
لا ،   ن   ت كان )النا ي( بججع مغ ال ل، ل ه مزا   أن  ل ت كلان عصفع

   سللا ومشللي أن رفللع ال ل  (ٔ)«عميلله عصللد البيللان، فهللحا أحدللغ الللػجهيغ
النا ي،   ج  جه  ال ل  فتاَ    رو النا ي هػ أحدغ مغ الػجه الحي فتاَ 

 جهلليغ هسللا البللجل  عصللد البيللان السبللخد فللتا النللا ي مللع ضللع ال ل عملل  
ومشللي بهسللا أ لله تللابع لسحللا ال ل السبشللي عملل  الزللع  الللحي هللػ فللي حنللع 

 السفمػل به، فهػ  رو عم  السحا . 

أ  ، وا زاد الذي  هالج ث ثة  جػا  هي كػ ه مشاد  ثا يعا بإضسار  
ا ، مفمػجع بإضسار أعشي  .  (ٕ)أ  تػكيجع

ا : الػجهان في ال ل  بشاؤا عم  الزع هػ الكنخ ل له  ،  ال أوزع
 .  (ٖ)مشاد  مفخد

 يشذللج ن َهللَحا اْلَبْيللت لمخيللخ عملل   » فللي السقتزللو  للال السبللخد :  
 :اْلَػْجَهْيِغ َ ُهَػ َ ْػله

 َج ُيْمِقيشهُكُع ِفي َسْػَأٍة ُعَسخُ  َوا تيُع َتْيَع عِجيٍّ َج َأَبا َلُكُع 

َج َضلُخ َرة ِميلِه َ َج حلح  َ َج ِإزَاَللة َ لْيء َعلغ عجي ِلَ هلُه  تيعَ  الجػد َوا تيعُ   
 .  (ٗ)« كحلظ وا زيُج زيَج اليمس ت، َمْػِضمه

                                                 

 .  ٕٕٚ/ٗالم تضب  (ٔ)
 .  ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٕتر ي  ال (ٕ)
  . ٔٚٔ، ٓٚٔ/ٕالمردر السااا   (ٖ)
 ، والبيت ل دم ل  يجو أول المسألة .  ٖٕٓ، ٜٕٕ/ٗالم تضب  (ٗ)
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لا لشرلو اجسلسيغ  لال: ا زاد الديخ   لا هامدع  هلػ  لػي فلي »في  جهع
ا  لال بله، ي فد  ذللظ أن تمملا أصلمه: ولا زيلَج زيلَج عسلخ ، ،  لع أعملع أحلجع

منلا  ػلشلا ولا زيلَج بلَغ عسلخ  ثلع تتبلع ، لل  ل امينػن زيج عسلخ النلا ي  متعل
، فهػ  ج جملا اجسلع السنلخر (ٔ) «حخكة النا ي السمخب، حخكة ال ل السبشي

  متعا كسا كان ابغ  متعا بيغ عمسيغ.

 با هػ الكياس ل ه عمع مفخد،  كحا أ    سا كان الخفع في وا شمحةُ  
ماممة الحال النلا ي    سا جاءت الفتحة فيهسا مغ م، وا تيُع إذ هػ عمع مفخد

للا  بابقللاء الحللاء مماممللة الحللال ال ل، إذ الكنيللخ فللي شمحللة أن يشللاد  مخهسع
فمسلا كلان هلحا هلػ الكنيلخ ، عم  حالها مغ الفتا  با تاء التأ يث السحح فلة

فهحا هػ الحال ال ل عػما الحال النا ي ال ا  هلػ  لجاؤها ملغ ييلخ ، فيها
ممامملة ،  يلا أميسلةَ  فتحة في وا شمحةَ مخهسة فكا ت ال ئهاتخهيع مماممة  جا

فمسلا كلخر ،  اجو الشرلو، منا ي مماممة ال ل،  كحا السزا  وا تيَع عجيل
ييخ أ ه جاء بالفتا مغ مماممة ، كان ح  ال ل أن ونػن مبشيعا عم  الزع

فمػملا النلا ي  هلػ السنلخر ممامملة ، السزا  السنلخر ممامملة ييلخ السنلخر
 ال ل ييخ السنخر .

ه ج ومػز في ييلخ الشلجاء أن ُتلحهو التشلػيغ ملغ اجسلع   اعمع أ » 
ال ل، ل هع جممػا ال ل  ايِهخ بسشدلة اسع  احج،  حػ شمحلَة فلي الشلجاء، 
 استخفػا بحلظ لكنخة استمسالهع إواا في الشجاء  ج ُومما بسشدلة ما ُجما مغ 

حح  هاء شمحلة الغاوات كالرػت في ييخ الشجاء، لكنخته في ك مهع.  ج وُ 
في الخبخ ميمػز هحا في اجسع منخرا، ومشي شخح التشػيغ مغ تيٍع تيِع عج  

                                                 

 .  ٕٙٓ/ٕحاشية المتاأل  (ٔ)
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 يمشي أ ظ تقػل : شمحة  (ٔ)«في الخبخ. وقػل: لػ ُفما هحا بصمحة جاز هحا
  تيع   ادم بإثبات التشػيغ . ،  ادم، بإثبات تاء التأ يث

ن أ ل الكلل م بالشللجاء لكنختلله فللي ك مهللع،  ل ( ٕ)   سللا فممللػا هللحا  » 
أبجا الشجاء، إج أن تجعه استغشاء بإقبال السخاَشو عميظ، فهػ أ ل كا كل م 
لظ به تمصد السنمهع عميظ، فمسا كنخ  كان ال ل في كا مػضع، ححفػا مشه 
تخفيفام ل هع مسا وغيخ ن الكنخ في ك مهع، حت  جممػا بسشدلة الصػات 

تسنشلة،  يحلحفػن مشله، كسلا فمملػا  ما أ به الصػات مغ ييلخ السلساء الس
 . (ٖ)«في لع ُأَبْا.  ربسا ألحقػا ميه كقػلهع: ُأمههات  

الزللع مللغ  حللػ    يمشللي أ هللع جممللػا الشللجاء كالصللػات السبشيللة عملل
 السسشللػع مللغ ، حللػُب  مللا أ للبه الصللػات كللالطخ   مللغ  حللػ  بللُا  بمللجُ 

كسلا حلحفػا  ، الحلح  فلي السشلاد  السلخهعالرخ  فلي امتشلاع التشلػيغ مشله 
 ربسلا زاد ا فلي ، مغ السمد م حخفعا بمج حلخ  المملة فلي للع أبلاِل ثلع للع أَبلاْ 

  الشجاء كسا زادت الهاء في أمهات.

اء مللغ  حللػ : وللا أبللِت  يللا ج الللحي زاد ا فللي الشلل»  للال الدلليخافي :  
 .(ٗ)«أمةَ 

 مغ  ال وا زيُج الحدُغ  ال وا شمحَة الحدُغ، ل هلا  »: سيبػيه  ال 
الحاء إذا ححفت الهاء. أج تخ  أن مغ  ال وا زيُج الكخيُع  ال وا سلَمَع  كفتحة

                                                 

 .  ٕٛٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 ح ةؾا التنؾيؽ مؽ االسؼ األول، وةتفؾا ما كان مضمؾًما، وىؾ الما د العمؼ .  (ٕ)
 . ٕٛٓ/ٕالمتاأل  (ٖ)
 .  ٕٛٓ/ٕحاشية المتاأل  (ٗ)
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 يمشللي أن الفتحللة فللي شمحللة  سللمَع فللي مػضللع السبشللي عملل  . (ٔ) «الكللخيعُ 
  لحا جاء الشمت فيهسا باإلتباع عم  المف  السقجر  هػ الزسة .، الزع

ا  للال الدلليخافي : التللخهيع ج وغيللخ  مللت السللخهع عسللا كللان عميلله  بلل 
التخهيع ل ه ليذ بتغييخ لسػضع الحي  جر لله اإلعلخاب ميله فملحلظ  لالػا ولا 

للا اسللع رجللا، ، (ٕ)َسللَمَع الكللخيع  َسللَمَع بفللتا اللل م تللخهيع َسللَمَسة بفتحهللا أوزع
 الشمللت إ سللا جللاء عملل  الكيللاس فللي السشللاد  السفللخد الممللع مللغ البشللاء عملل  

 ج ، ج التلللخهيع،  ج اعتلللجاد لسلللا بقللل  عميللله اجسلللع عمللل  حالللله بملللعالزللل
، بلا المبلخة بسلا ع ييخ السخهع بسا عػما به السلخهعباسترحاب التخفيف م

 ودتحقه السشاد  السفخد الممع مغ استحقا ه البشاء عم  الزع .

ٛ  ممّأما اليْع الجاىٕ  هلػ السشلاد  ف ا حيتنل اإلعـساب ّالبيـا
للا    كللان أالسدللتح  البشللاء عملل  الزللع إذا اضللصخ الذللاعخ إللل  تشػيشلله عمسع

، مغ  حػ ولا مصلُخ  يلا مصلخعا،  مزلت ث ثلة  لػاهج لكليذ (ٖ) كخة مقرػدة
ا بغ االسمػح  هي ميا عمبعا  يا كبجع  . (ٗ)، ميا كبجع

 فلي هلحا الشلػع ذكخ السرخح أن سيبػيه  الخميلا  السلاز ي اهتلار ا   
ا ل ه الكنخ في ك مهعالزع مصم  اهتار أبػ عسلخ  بلغ المل ء  عيدل  ، قع

ابغ عسخ  الما  . (٘)خمي  السبخد الشرو مصمقع

                                                 

 .  ٜٕٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٛٓ/ٕحاشية المتاأل  (ٕ)
 .  ٔٚٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
 ل دم أن النم   الم رؾد  حكميا حكؼ العمؼ الما د ةه البنال عمى الضؼ. (ٗ)
 .ٔٚٔ/ٕالتر ي   (٘)
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حمة مغ يمدمػ له الشرلو أن التشلػيغ يلخد اجسلع » ذكخ السبخد أ ه  
إللل  الصللا كسللا أن اللللد  اللل م  كللحا اإلضللافة يللخدان اجسللع إللل  الصللا، 

فست  لحقه التشػيغ رجلع ،  يقػلػن هػ بسشدلة  ػلظ : مخرت بمنساَن وا فت 
 ت بمنساٍن وا فت  . هػ أن تقػل : مخر ، (ٔ)«إل  الخفس

  ذكخ السبخد أن مسا جاء عم  ذلظ  ػل مهمها : 

 (ٕ)َوا َعِجوًّا لَقْج  َ ْتظ اَل ا ي  َرَفمْت َرْأَسَها ِإليه  َ اَلْت 

   ػل ايهخ : 

 (ٖ)َوا َعِجوًّا ِلَقْمِبَظ الُسْهَتاجِ 

َسلا َكلاَن َذِللظ َ اْلَْحَدغ ِعْشِجي الشرو َ َأن يخدُا التهْشلِػيغ ِإَلل  َأصلمه كَ 
 : (ٗ) «ِفي الشكَخة  السزا  َ َكَحِلَظ َبيت اْلَْحَػص

 (٘) ليَذ عميَظ َوا َمَصُخ الد مُ  عمْيها  س ُم ِ  َوا مَصخ  

                                                 

 . ٖٕٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
، العينااه ٖٓٓ/ٔ يانااة ، الٜ/ٕرود البياات ةااه أماااله ال ااج ي البياات مااؽ ال ؽياا  .  (ٕ)

: ض بت ادرىا إله  . ي يد متعج ة مؽ حااله إلاى  ٔٔٔ، سمط الآلل  ص ٕٔٔ/ٗ
 ى ه الغاية مع ما ل يت مؽ الف وأل واألس  وال  وج مؽ األىف . 

ومنف ى ا كني  مؽ ةعف النسال وىؾ الض أل عمى الردر ةه حالة الدى ة واالنيعااج  
 عة أ ؾ كميب . وعدي ىؾ اسؼ ميميف ، وىؾ عدي اؽ ربي

 .  وىؾ مؽ ال ؽي  لؼ يع ف لمبيت لتمة وال وايف (ٖ)
 .  ٕٗٔ/ٗالم تضب  (ٗ)
، ااااؽ ٕٗ٘، ٜٖٕ، ٕٜ، مجااالس هعمااب ص ٕٗٔ/ٗ، الم تضااب ٕٕٓ/ٕالمتاااأل ت (٘)

، ٓٛ/ٕ، اليماااع ٕٙ، ٔٙ/ٗٔ، األغاااانه ٔٛ، أمااااله اليجااااجه ص ٖٔٗ/ٔال ااج ي 
 .  ٔٚٔ/ٕالتر ي  
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بقػله  ه كان عيد  بغ عسخ وقػل وا مصخاع، وذّبه » ال سيبػيه :  
 .  (ٔ)«وا رج ، ومممه إذا ُ ّػن  شال كالشكخة

ن هللحا عمللع كللان مللغ حقلله البشللاء عملل  الزللع،  ج  يمشللي سلليبػيه أ 
مملال إللل   رللبه إج مللغ هلل ل تذلبيهه بللالشكخة ييللخ السقرللػدة السدللتحقة 

فدليبػيه يػجله المملع ، لسغ ج وقرج به رجل ع بميشله، لمشرو  حػ : وا رج 
  لج مزلت أ هلا ، السشرػب بأن ذلظ عمل  تذلبيهه بلالشكخة ييلخ السقرلػدة

 السبخد يخ  أن ذلظ مغ اللخد إلل  الصلا عشلجما  ،مغ السمخب  اجو الشرو
 اضصخ إل  تشػيغ هحا الممع، ل ه في مػضع السفمػل به .

 : (ٕ)جيبْ تان المَ مَ  الشكخة السقرػدة الػاردة بمج حخ  الشجاء مغ  حػ  ػل الَر 
 َجخيخ   لكْغ في كميٍو تػاضعُ   وا  اعخاع ج  اعَخ اليػَم منَمه أ

ا،يلا عمبعلا، مت لكيذ بلغ السملػح   ج مزت ث ثة أبيا  يلا م  يلا كبلجع
ا   .كبجع

  للال العمللع ميمللػز أن ونللػن ذلللظ مشللاد  جللخ  عملل  لفلل  السشكللػر
ا ممخ فعا، لػصفه بالمسمة التي بمجا  المسمة ج يػصلد ،   ن كان مخرػصع

  منا  ػله :، (ٖ)بها إج الشكخة

                                                 

 .  ٖٕٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٙ/ٛ، المامف ٖٗٓ/ٔ، ال يانة ٕ٘ٔ/ٗ، الم تضب ٖٕٚ/ٕالمتاأل  (ٕ)

ورايد  م ايؾر  لمرامتان والياا حايؽ حكماؾه ةاه المااضامة  الظؾياف وىاؾ ماؽ البيت مؽ 
ايؽ ج يا  والاا زدق، ةاضاف ج يا ا ةاه ال اع ، وةضاف الاا زدق ةاه ال ا ف والاضاف، 

 وكميب رىط ج ي  مؽ انه لميؼ . 
 .  ٕ٘ٔ/ٗحاشية الم تضب  (ٖ)
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 (ٔ)  َأْن َتخا   َأز ُرهاَ ُممّحُب َلْيمَ     لَمَمَظ وا َتْيداع َ دَا في مخيخةٍ 

فْت الشكلخات السقرلػدة ِصل،   لج  ُ مزت أبيات قيذ بغ السملػح   ج 
 مسا ومممها جخْت ممخ  ييخ السقرػدة . ، فيها بالمسمة

أملللا سللليبػيه فيلللخ  أن  رلللَو الشكلللخة السقرلللػدة إ سلللا ونلللػن عمللل   
فدعسلا أ له ييلخ مشلاد     سلا ا ترلو عمل   » لال : ، اجهتراص  التمملو

كأ له ، سار كأ ه  ال وا  ائا الذمخ  اعخا،  ميه ممش  حدلُبظ بله  لاعخاإض
حيث  اد   ال حدُبظ به،  لكشه أضلسخ كسلا أضلسخ ا فلي  ػلله: تلاّلِل رجل  

 أ  حدبظ به رج ع . ، أي أمجح أ  أعشي رج ع  (ٕ)« ما أ بهه

 هللػ عشللج سلليبػيه  الخميللا  رللو عملل  اجهترللاص »  للال العمللع  
أ  ،  يلا  لػم عملينع  لاعخعا،   محلح  ،  السمشل  ولا هلؤجء التممو  السشاد
أن ونػن مشاد  ل ه  كخة عشجا، يجها عشجا    سا امتشع ، حدبنع به  اعخعا

 كلان يشبغلي أن ، ا  اعخ بالحزخة،  هػ إ سا  رج  اعخعا  هػ جخيلخكميه 
 . (ٖ)«عم  ما ومخي عميه السخرػص بالشجاء ، يبشيه عم  الزع

خضللللي مللللغ السشللللاد  السملللليغ،   رللللو لػصللللفه  كللللحلظ جمملللله ال 
 .(ٗ)بالمسمة

َفَكللاَن اْلَخِميللا يللْدعع َأن َهللَحا َلللْيَذ ِ للَجاء مللغ أجللا  »  للال السبللخد :  
ا َ َكاَن كا مغ َأَجاَبُه ِمسهلغ َللُه اْلَسْمش  َ َذِلَظ َأ ه َلػ  اداا َكاَن  ج َ اَد  مشكػرع 

                                                 

 سبا ل  يجو ةه المنادد المع أل )النم   غي  الم رؾد (.  (ٔ)
 .  ٖٕٚ، ٖٕٙ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 . ٕ٘ٔ/ٗحاشية الم تضب  (ٖ)
 .  ٕٕٔ/ٔش   الماؼية  (ٗ)
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ظ ِإذا َجاَء رجلا َفلَأْعمسِشي َفِإ هَسلا أْهبختله ِبلَأن َهَحا اِجْسع َفُهَػ الهِحي َ اَد  َكَقْػلِ 
وممسظ ِإذا َجاَء َ اِحج ِمسهغ َلُه َهِحا البشية َ لاَل َفكيلف ونلػن  كلَخة َ ُهلَػ وْقرلج 

َ اَل َوا فشبه ثعه َ اَل َعَمْيُكع َ اِعخعا َج  ا َأ هج ِبَمْيِشه ميفزمه َ َلِكغ مماز ِإَل  َ احِ 
لو َكَأ هلُه َ لاَل َحدلبظ ِبلِه َ لاِعخعا لسلا ِميلِه َ اِعخ اْلَيْػم منم ه َ ِميله ممشل  التهَمم 

 .  (ٔ)«سمش  َ المهْف  عم  َما  خحت َلظالمغ 

فإ سلللا لحقللله  »  لللال : ،  اهتلللار سللليبػيه الزلللع فلللي المملللع السشلللػن  
التشػيغ كسا لح  ما ج يشرلخ ، ل له بسشدللة اسلع ج يشرلخ ،  لليذ منلا 

 أي جزم كحلظ .  (ٕ)«غ جزم  لمشكخة عم  كا حال  الشروَ الشكخةم لن التشػي

وقػللػن هلػ بسشدللة مخفلػع ج ،  ذكخ السبخد أن ال لليغ يلخ ن رفمله 
 . (ٖ)«فمحقه التشػيغ عم  لفطه ، يشرخ 

 هللحا بسشدلللة مخفللػع ج يشرللخ  يمحقلله التشللػيغ اضللصخارام ل للظ  » 
خ مشلػن،  للػ  رلبَته أردت في حال التشػيغ في مصٍخ ما أردت حيغ كان يي

في حال التشػيغ لشربته في ييخ حال التشػيغ،  لكشه اسلع اشلخد الخفلُع ميله 
 فلي أمنالله فللي الشلجاء، فرللار كأ له ُيخفلع بسللا يخفلع مللغ الفملال  اجبتللجاء، 
فمسا لحقه التشػيغ اضصخارا لع وغيهخ رفمه كسا ج وغيخ رفع ملا ج يشرلخ  إذا 

أ للباهه فللي الشللجاء بسشدلللة مللا هللػ فللي كللان فللي مػضللع رفللع، لن مصللخا   

                                                 

 .  ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
، وضااية ال اا و ةااه النفااؾ الع بااه ص ٖٖٓٔ، شاا   الماؼيااة ال اااؼية ٕٕٓ/ٕالمتاااأل  (ٕ)

ٗٗ  . 
، وضااية ال اا و ةااه النفااؾ الع بااه ص ٖٖٓٔ، شاا   الماؼيااة ال اااؼية ٖٕٔ/ٗالمتاااأل  (ٖ)

ٗٗ. 
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ج يشترللو مللا هللػ فللي مػضللع رفللع، كللحلظ ج يشترللو  مػضللع رفللع، فكسللا
 . (ٔ)«هحا

 ك م سيبػيه وفيج أن هحا السشاد  وا مصُخ ال ل مبشي عمل  الزلع  
ل ه عمع مفخد ييخ أن الذاعخ لسا اضصخ إل  تشػيشه  ػ ه عم  ما ودتح  

خ رة تذللبه ضللخ رة تشللػيغ السسشللػع مللغ مللغ البشللاء عملل  الزللع،  هللحا الزلل
 إذ حقه أن ونػن في الخفع مخفػععا ييخ مشػن . ، الرخ 

عمل   ه ذكخ السرخح أن التشػيغ في الممع إ سا ونػن مع بقاء ضلس 
البشاء  أن التشػيغ السشرػب في الشكخة السقرػدة إ سلا ونلػن عمل  اإلعلخاب 

مللغ السشللاد   اجللو  هللي إجللخاء لمشكللخة السقرللػدة ممللخ  ييللخ السقرللػدة إذ
مشكخة السقرلػدة منلاجع مدلتق ع علغ بيلت الحلػص  هلػ  لػل الشرو  ذكخ ل

 جخيخ : 

 ألؤماع ج أبا لظ  ايتخابا َأَعْبجاع َحاه ف  ُ َمَب  َيِخيباع 

ا آهخ  هػ أن ونػن حاجع    ذكخ أن سيبػيه أجاز في هحا البيت  جهع
ا أي في حال عبػدوة      . (ٕ)ج يمي  الفخخ بالمبيج كأ ه  ال : أتفخخ عبجع

  افللل  الشلللاضع  العملللع سللليبػيه فلللي ضلللع المملللع كسصلللخ فلللي بيلللت  
ا فلي بيلت  الحػص   افقا أبا عسلخ   عيدل  فلي  رلو اسلع الملشذ كمبلجع

 للال ابللغ مالللظ : بقللاء الزللع راجللا فللي الممللع لذللجة  للبهه بالزللسيخ ، جخيللخ
 . (ٖ)مخجػح في اسع المشذ لزود  بهه بالزسيخ

                                                 

 .  ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٕالمتاأل  (ٔ)
  ، والبيت مؽ الؾاة  .ٕٚ/ٗ، عد  السالػ  ٔٚٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
 . ٕٚ،  ٕٙ/ٗ، أوض  المسالػ  ٕٚٔ/ٕالتر ي   (ٖ)
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ي تشللػيغ السزللسػم فقيللا تشللػيغ تسنلليغ لن هللحا السبشلل   اهتمللد فلل 
 ال في السغشلي ،   ليه ذهو ابغ الخباز،   يا تشػيغ ضخ رة، وذبه السمخب

،  ذكلخ أ له جملا أ دلام التشلػيغ (ٔ) بقػله أ ػل لن اجسع مبشي عم  الزع
عذخة،  جما تشػيغ السشاد   دسعا بخأسه 
(ٕ) . 

  الشرو فقال :   هيخ ابغ مالظ في الشطع بيغ الزع

َ ا   َشا   اضُسع أِ  ا ِرو َما اضِصَخاراع ُ ػِّ  (ٖ)ِمسها َلُه اسِتحَقاُق َضعٍّ ُبيِّ

                                                 

 . ٘٘٘ - ٖ٘٘/ٔ، مغنه المبيب  ٕٚٔ/ٕالتر ي   (ٔ)
 .  ٘٘٘/ٔمغنه المبيب  (ٕ)
، « ماا اضاظ اًرا نؾناا» اضظ اًرا ماعؾل ألجمو م دم عمى عاممو، مما لو ايان لما ةه  (ٖ)

 .  ٕٓٔاستف اق مبتدأ، اينا  ب ه . م تر  لدويا العممال األعبلم ص 
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 يمشي أ ه ومػز الزع  الشرو في السشلاد  السدلتح  لمبشلاء  هلػ 
 .(ٔ)الممع  الشكخة السقرػدة إذا اضصخ  اعخ لتشػيشه

زللسػم ومللػز  تطهللخ فائللجة الللػجهيغ فللي التللابع، فتللابع السشللػن الس
 . (ٕ)ميه الزع  الشرو،  تابع السشػن السشرػب ومو  ربه  لع ومد ضسه

 

* * * 
 

                                                 

 .ٕٓٔم تر  لدويا العممال األعبلم ص  (ٔ)
 .  ٕٚٔ/ٕالتر ي   (ٕ)
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 الكطه السابع 

 امليادٚ املضاف لٔاٛ املتكله

 ّٓػنل ىْعني : 

 املضاف إىل ٓاٛ املتكله مباغسٗ .  - 1

 املضاف إىل مضاف إىل ٓاٛ املتكله .   - 2
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 الكطه السابع 

 املتكله امليادٚ املضاف لٔاٛ

  يذسا  ػعيغ : 

ة ، جلاء هلحا الشلػع فلي : السشاد  السزا  لياء الستكمع مبا خ  اليْع األّل
في أحج عذخ مػضمعا،  سمت ث ثة  جػا هي إثبات غ السمػح بديػان قيذ 

فتلل  ،  يللا مشللا  فللي مشلل ،  هللحا اليللاء مللع السمتللا مللغ  حللػ وللا فتللاَي فللي
تػحة لمتخفيف مع الرلحيا ملغ الياء هحا ساكشة  هػ الصا أ  مف  ثبات 

السحافطيغ،  يا أ جدَي السؤدبيغ،  ثالث الػجػا اللػاردة  هلػ  حػ وا ش بَي 
بغ السملػح ،  كلحا الملخ فلي المدلان المخبلي ، حلح  هلحا  أكنخها عشج قيذ

  . (ٔ)الياء  اججتداء عغ السحح   بالكدخة 

   مسا  رد مغ هحا الػجه في ديػان قيذ بغ السمػح  ػله :

 (ٕ)َبيِّت ِبماِمَيٍة َليَا الُسِحّبيشا  وا َربِّ ِإ هَظ ذ  َمغٍّ َ َمغِفَخٍة   

   ػله :

 (ٖ)َ َيخَحُع َّللَاُ َعبجاع  اَل آميشا  وا َرب  ج َتدُمَبّشي ُحبهها َأَبجاع  

                                                 

، وشاااا   األشاااامؾنه ٕٕٙص ينغاااا  : شاااا   عيااااؾن اإلعاااا األ البياااات مااااؽ ال ساااايط .  (ٔ)
  .ٖٕٓ/ٖوحاشية الر ان 

ا تص المنادد ب ب  وأما  ؼياو ، والبيت مؽ ال سيط . ٖٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ)
 معنى االلتماس.

 ا تص المنادد انيه ؼيو معنى الدعال. ٗٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 
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   ػله : 

 (ٔ)ِليا َوكػُن ِكفافا ج َعَميه َ ج  َسػِّ الُحوه َبيشي َ َبيَشها   َميا َربِّ 

 ان آهخان في الجراسة  التحميا . جه   ال ل سيأتي لمشػع  

:  هػ السزا  إل  مزا  إل  واء الستكمع مغ  حػ وا ْبلغ  اليْع الجاىٕ
 أمي ،  يا ْبغ عسي،  لممخب في ذلظ هسذ لغات :

ا   - ٔ حللح  وللاء السللتكمع لكنللخة اجسللتمسال ثللع جممللػا اجسللسيغ اسللسعا  احللجع
لا ثلع حلحفػا الللد  تخكلػا الفتحلة  كخسدَة عذَخ ، أ  ونػ لػا أبلجلػا اليلاء ألفع

تللجل عميهللا،  فللي الللػجهيغ الشصلل  وللا ْبللَغ أمه ،  يللا ْبللَغ عللعه،  ج وستشللع أن 
ونػن عم  اإلتباع منا وا زيَج بغ عسخ ،  يا تيَع تيَع عجي أي أتبلاع ال ل 

 لمنا ي ،  تقجم تػضيحه في مػضمه . 
 ػ الصا وا ْبَغ أمَي ،  يا ْبَغ عسَي . هفتا واء الستكمع   - ٕ
 إسنان الياء كسا  ال الذاعخ :   - ٖ

 (ٕ)أ ت هميتشي لجهخ  جيج   وا ْبَغ أمِّي  يا ُ َقيِّ   فِدي   
ا وا ْبغ أّما ،  يا ْبغ عّسا ،  ال أبػ الشمع:   - ٗ  إبجال الياء ألفع

 (ٖ)ال مع   سي كسا يشسي هزاب ا   عسا ج تمػمي  اهممي   ةوا بش
                                                 

منااادد بااأم  ؼيااو ا ااتص ال، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٜٕٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٔ)
 لسؾية اينو وبينيا.

، ٕ٘ٙمؽ ال ؽي  ليبيد الظايه ، أو لف ممة ااؽ المنا ر . شا   عياؾن اإلعا األ ص  (ٕ)
   .ٔٙٔ، جمف اليجاجه ص  ٕٖ٘ٔ/ٖالماؼية ال اؼية 

، ٕ٘ٙ،  ٖٕ٘، شااا   عيااااؾن اإلعاااا األ ص  ٕٖٗ،  ٚٔٗ/ٔماااؽ ال جااااي . الرااااؾل  (ٖ)
ص انياااه وأمااا يؽ أن لمااا  عاااؽ الماااؾم وأن . والمناااادد م اااتٕٖٙٔ/ٗالماؼياااة ال ااااؼية 

 لأله النؾم، ولييد منو كما يييد ال جعان ةه  ضاايؼ. 
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ا.  أبجل مغ الكدخة التي  با واء الستكمع فتحة  مغ الياء ألفع

 ولللا﴿حلللح  اليلللاء  اججتلللداء بالكدلللخة عمللل   يلللة اإلضلللافة، كسلللا فلللي   - ٘
ا تفكلان الحلح  اسلتخفافعا لكنلخة  (ٔ)﴾عباد كأ هع جمملػا اجسلسيغ اسلسعا  احلجع

 .(ٕ)﴾الكبيخ الستمالٍ  ﴿اجستمسال كسا في 

 ل : الدزاض٘ ّالتحلٔ

 عم  أربمة أ جه : وأتي السشاد  السزا  لياء الستكمع مبا خة  
ت ع بلاللد أ  اليلاء  حلػ ولا ال ل : ثبػت واء الستكمع  فتحها إذا كلان السشلاد  ممل

  للج  رد مللغ ذلللظ مػضللع  احللج فللي ديللػان قلليذ بللغ ، (ٖ) وللا  اضلليه ، يفتللاَ 
 السمػح  هػ  ػله : 

 (ٗ)َفَقج ِمت  ِإّج َأ هشي َلع ُيَدر َ بخي   قاع  ُمشاَي َدعيشي في الَهػ  ُمَتَممِّ 

ليلله فقللج  جللج ا أن ألللد فتلل   مشلل  بقيللت  كللحا ثبتللت ممهللا وللاء السزللا  إ
ولللاء كللل  اليلللاءيغ ثابتلللة  مفتػحلللة ،  كلللحا الذلللأن ملللع ولللاء  لللاضه 

 السشقػص ساكشة ،  ياء السزا  مفتػحة. 

صلد السذلبه لمفمللا  ذللظ ملع الػ ، النلا ي : ثبلػت اليلاء مفتػحلة أ  سللاكشة
ولا ، يه خِملكْ السزارع في كػ ه بسمش  الحال أ  اجستكبال  حلػ : ولا مُ 

 ضاربي  لع يخد مغ ذلظ  يء في ديػان قيذ بغ السمػح . 
                                                 

 ( .  ٙٔآية ) مؽ سؾر  اليم  (ٔ)
 (. ٜآية ) مؽ سؾر  ال عد (ٕ)
 .  ٖٖ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
المنااادد اسااؼ م رااؾر متااى  ، والبياات مااؽ الظؾيااف .  ٚٗديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص  (ٗ)

 عينه .  ا تص بأم  ىؾ د
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 چ النالث : ميسا عجا القدسيغ الستقجميغ ومػز ميه حح  الياء  هلػ الكنلخ  حلػ :

ا يلللة   لللج  رد ملللغ ذللللظ فلللي ديلللػان قللليذ بلللغ السملللػح ثس (ٔ) چ ڳ ڳ
 مشها  ػله :  ،مػاضع

 (ٕ)َفِدّ ي ِبَميَشيها َكسا ِز َتها ِليا  َميا َربِّ ِإذ َصيهخَت َليم  ِهَي الُسش   
   ػله : 

 (ٖ)َأما في الَهػ  وا َربِّ ِمغ َحَكٍع َعجلِ   َ َيقُتمَغ َأبشاَء الَرباَبِة َعشَػةع  
   ػله : 

 (ٗ)ِإذا ما َكَذفَت الَيػَم وا َععِّ ما ِبيا  ُحكُسَظ َفِاحَتِكع  َفُقمُت َلُه وا َععِّ
َج  يَولا ِعَبلادِ  چ :ثبلػت اليلاء سلاكشة  حلػ الحي يمي حح  اليلاء ثع 

 ديلػان قليذ بلغ السملػح مػضلمان  رد ملغ ذللظ فلي  ج  (٘)چَهْػ   َعَمْيُكُع 
  هسا  ػله : 

 (ٙ)قيُت الَج اِلياُيشادي ِإَلهي َ ج لَ   َيَبيُت َضميَع الَهعِّ ما َوصَمُع الَكخ   

                                                 

 ( .ٙٔاآلية ) مؽ سؾر  اليم  (ٔ)
ا تص المنادد بأم   ، والبيت مؽ الظؾيف .  ٖٗٔ، ٕٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٕ) 

 ىؾ زينتو بعينييا. 
ا ااتص المناااادد باااأم  ىاااؾ  ، والبيااات ماااؽ الظؾياااف . ٜٖديااؾان ؾااايس ااااؽ الممااؾ  ص (ٖ) 

 استايام عؽ حكؼ. 
ا ااتص المنااادد أن يظمااب  بياات مااؽ الظؾيااف . ، وال٘ٔٔديااؾان ؾاايس اااؽ الممااؾ  ص (ٗ) 

 لناسو ما شال . 
 ( .ٛٙاآلية )مؽ سؾر  الي  ف  (٘)

ا تص المنادد باإل  اار عماا  ، والبيت مؽ الظؾيف . ٕٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٙ) 
 عما ل ه مؽ المرايب. 
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   ػله :

 (ٔ)ةع َعم  ُلّبيبَ ر حي َ يال وا جاَرتي َأمَديِت ماِلَكةع 

 لللع يللخد مللغ  (ٕ) چ ہ ہ ہ ہ ۀ چ :أ  ثبػتهللا مفتػحللة  حللػ 
ا فلي ، ثع  مو الكدخة فتحة، ذلظ  يء في ديػان قيذ بغ السمػح  الياء ألفع

ديللػان  ج فللي  للج  رد مللغ ذلللظ مػضللع  احلل، وللا حدللختا  الصللا وللا حدللختي
 :  ػله  هػ، قيذ بغ السمػح

 (ٖ)ِإل  َّللَاِ َأ نػ شػَل َهحي الَذجاِئجِ   َميا َأَسفا َحّتاَم َ مبي ُمَمحهب  

ا،  مشهع مغ وحح  اليلاء  فالذاعخ  مو الكدخة فتحة   مو الياء ألفع
   ينتفي ملغ اإلضلافة بشيتهلا  يزلع اجسلع ميقلػل ولا يل ُم فلي ولا ي ملي ، 

،  ا لتخشػا فلي هلحا (ٗ)فلي ولا أملي،  رب  الدلمغ أحلو إللّي فلي ربِّ  يا أم  
 . (٘)زعا تهار اإلضافة حت  ج يمتبذ بالسفخد الممع السبشي عم  ال

عشللج  للجائهسا ومللػز فيهللا مللا جللاز فللي الػجلله النالللث مللغ ، الخابللع : لفلل  الب  الم
التللي  ثبػتهللا سللاكشة،  ثبػتهللا مفتػحللة   مللو الكدللخة ، حللح  وللاء السللتكمع

ا هحا مع جػاز زيادة تاء عميهسلا ملغ  حلػ   بمها فتحة   مو واء الستكمع ألفع
 للع يلخد ملغ ذللظ  ليء فلي ديلػان ،  يلا أبلاتِ ،  يلا أبتلا،  يلا أبتلي، وا أبلت

 قيذ بغ السمػح .

                                                 

 ، والبيت مؽ المامف .ٜٙديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص  (ٔ)
 . (ٖ٘اآلية )مؽ سؾر  اليم   (ٕ)

 ، والبيت مؽ الظؾيف .ٖٚديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٖ) 
 . ٖٗ،  ٖٖ/ٗأوض  المسالػ  (ٗ)
 .ٖٕٔ، ٖٕٓ/ٖحاشية الر ان  (٘)
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تبيغ مسا تتقجم أن واء السلتكمع جلاءت بالدلنػن ،  جلاءت بلالفتا،  
إذ هلػ الصلا فلي كلا  صلا أ لن أ ك هسا أصا،  المسع بيشهسا أن الدنػ

،  (ٔ)مبشللي،  الفللتا أصللا ثللان إذ هللػ الصللا ميسللا  ضللع عملل  حللخ   احللج
 جاءت بححفها  اججتداء عشها بالكدخة كسا في وا عباد  يا ي م،  هحا هػ 
الػجه ،  به جاء القخآن كسا تقجم ،  هلػ الكنيلخ فلي المدلان المخبلي تحلح  

 .(ٕ)الياء  تتخك الكْدخة تجل عميها

  ذا كان السشلاد  مزلافعا إلل  مزلا  إلل  اليلاء ملغ  حلػ ولا يل َم  
ي مي ، فالياء ثابتة ج ييخ ساكشة أ  مفتػحة ،   جهان الكدخ أ  الفلتا 
بمج حح  الياء في السشاد  مزافعا إل  مزا  إل  الياء مغ  حػ ابَغ أّم ، 

لتخكيلو بملج الحلح  ،  تقجم أن الفتا عمل  ا(ٖ) ععه  ، ابشةَ  أمه  ، ابشةَ  ابغ ععه 
للا ثللع  ا ، أ  عملل  إبللجال الكدللخة فتحللة  اليللاء ألفع  جمللا اجسللسيغ اسللسعا  احللجع

 حح  اللد   بقاء الفتحة دلي ع عم  السحح   . 

 الكدخ عم   ية الياء كأ ه ودليخ إلل  ولاء السلتكمع السحح فلة  هلي  
تدتػجو كدخ ما  بمها فهي دليا عم  السحح  ،  سػاء فلي ذللظ أن كلان 

يللػم » لسحللح   كمسللة كسللا فللي هللحا السػضللع أ  كللان جللدء كمسللة كسللا فللي ا
 . «الستمالِ   الكبيخُ  ،التشادِ 

* * * 

                                                 

 . ٖٕٓ/ٖحاشية الر ان  (ٔ)
 .  ٕٕٙش   عيؾن اإلع األ ص  (ٕ)
 .  ٖٙ/ٗأوض  المسالػ  (ٖ)
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 الفصل الجالح

 تابع امليادٚ 

  هي كالتالي :  وأتي عم  هسدة أ ػاع
  ملللت اسلللع   هلللػ  ملللت أيّ ، وملللو رفمللله مخاعلللاة لمفللل  السشلللاد ملللا   - ٔ

 ثسا يللةبللغ السمللػح فللي فللي ديللػان قلليذ  اإل للارة،   للج جللاء  مللت أيّ 
عشلج حلح  ولا الشلجاء ، أربملة مػاضلع مػاضلع  ةستمػاضع تقجم مشها 

 اثشللان فللي الجراسللة  التحميللا ،  اثشللان فللي  التقللجوعاثشللان فللي  ،مللع أيّ 
 فقػله: ،  أما السػضمان الباقيان السشاد  السبشي أي  ،

 (ٔ)ما أججُ  َعخِّْج ل بَئ َعِشي َبْمَس    وا أيها الخكُو الُسْدِجي مصيتُه   

   ػله : 

 (ٕ)ِبَمحَشيُنسا ُثعه ِاسَمما َعمه ِ يا   الُقسِخيهتاِن َتماَ با   َ يا َأي ها

فللي ديللػان قلليذ بللغ   أمللا  مللت اسللع اإل للارة فمللع يللخد مشلله  لليء 
عم  السحا بتقجيخ الػ ػ  عم  إتباعه  ذكخ الديػشي أ ه ومػز  السمػح، 

  اسع اإل ارة .

                                                 

ال كاااُب  الميجاااه : الساااايا .، والبيااات ماااؽ ال سااايط . ٜٚدياااؾان ؾااايس ااااؽ المماااؾ  ص  (ٔ)
 لابًعا لما  أيال . يكؾن  بالضؼ

مو وليااه باو  عمماو بكا ا : شاغ، والبيات ماؽ الظؾياف .  ٖٖٔديؾان ؾيس اؽ الممؾ  ص (ٕ) 
 لابًعا لما  أيال .  يكؾن  عمى أل  التننية عبلمة لم ةعال م يتان بالبنال 
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لا أ  إذا كلان التلا ما ومو  ربه مخاعاة لسحا السشاد   - ٕ بع  متعلا أ  بيا ع
ا ملغ أل ا حالة كػ ه مزلافعا مملخدع ه  ليء فلي  هلحا للع يلخد مشل، تػكيجع

  كع. يا تسيُع كمه ، السمػح،  مناله : وا زيج أبا عبج  ديػان قيذ بغ 

ا  متعا ما ومػز ميه الخفع  الشرو  - ٖ أ  بيا علا ،  ذلظ إذا كان التابع مفخدع
ا أ  ممصػفعا مقخ  ع  ، بذلخُ  يا ي ُم  ا بأل  حػ : وا زيج الحدغُ أ  تػكيجع

ولا جبلال أ بلي ممله » ، أجسمػن  أجسميغ،  يا زيج  الزلحاكُ   يا تسيعُ 
 .  « الصيخُ 

 كحا جػاز الخفع  الشرو في الشملت السزلا  السقلخ ن بلأل  حلػ :  
 . الػجهِ  وا زيج الحدغُ 

 هللػ  مللا ودللتحقه إذا كللان مشللاد  مدللتق ع  مللا ومصللي حللال كػ لله تابمعللا – ٗ
ا  يشرلو إذا كلان  البجل  السشدػق السمخد مغ أل ميزع إن كلان مفلخدع

ولا زيلج ، ولا زيلج أبلا عبلج  ،  يا زيج  بذخُ ، مزافعا منا : وا زيج بذخُ 
وا أبا عبج   ، وا أبا عبج   بذخُ ، با عبج    بذخُ وا أ،  أبا عبج  

  (ٔ)أها زيج، وا أبا عبج    أها زيج. 

السحللا ، ميلله  جهللان اعتبللار المفلل   اعتبللار   صللد الشمللت السخفللػع  - ٘
  سيأتي . 

 مغ ثع ذكخ الدليػشي أن فلي تلحكخة ابلغ هذلام : تلابع السشلاد  عمل   
 : أ ػاعهسدة 

 ما ومو  ربه عم  السػضع،  هػ السزا  الحي ليذ بأل .   - ٔ

                                                 

 .  ٕٖٔ/ٕ، األش اه والنغاي  ٗٚٔ/ٕالتر ي   (ٔ)
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 ما ومو إتباعه عم  المف   هػ أي  ) مت أي( .   - ٕ

  تباعلله عملل  ، ومللػز إتباعلله عملل  المفلل ، نللػن عملل  تقللجيخيغمللا و  - ٖ
تقللللجيخ الػ للللػ  عميلللله  عللللجم   هللللػ اسللللع اإل للللارة )حاصللللا، السحللللا
 . (ٔ)تقجيخا(

ا  - ٗ ،  هػ الشمت، ما ومػز إتباعه عم  المف ،   تباعه عم  السحا مصمقع
ا،  التػكيج   الشد  السفخد الحي بأل .،  عصد البيان السفخد مصمقع

      حنلللع لللله بحنلللع السشلللاد  السدلللتقا، هػ البلللجل  الشدللل  اللللحي ملللا و  - ٘
 . (ٕ)بغيخ أل

 :  ّالتحلٔلالدزاض٘ 

 أّاًل : ّادب السفع : 

تابع السشاد  السبهع  اجو الخفع  هلػ  ملت أي   ملت اسلع اإل لارة  
 .  (ٖ) يا هحا السخأة،  يا هحا الخجا،  يا أيتها الشفذ،  حػ وا أيها الشاُس 

  

                                                 

يكااؾن ىااؾ ومااا وبمااو نؾًعااا واحااًدا واجااب ال ةااع وبالتاااله لمااؾن حااال عاادم الؾوااؾف عميااو  (ٔ)
األنااؾاع أربعااة كمااا ل اادم مضاااًةا إلااى ىاا ه األنااؾاع األربعااة وااا  النعاات الم ةااؾع وؼيااو 

 وجيان ، وىؾ  امس األنؾاع الته ل دمت. 
 . ٕٖٔ/ٕاألش اه والنغاي   (ٕ)
 .  ٗٚٔ/ٕ، التر ي  ٖٔ، ٖٓ/ٗانغ  : أوض  المسالػ  (ٖ)
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 السبهع في الشجاء  ي ان : »لدمخذخي أن   ج ذكخ ا

 أحجهسا : أّي . 

 .  (ٔ)« النا ي : اسع اإل ارة 

 ملا تحتللاج إليله ملغ تفدليخ،  ج ونللػن إج ، هلحاالسبهسلة   فلي أيٍّ  
 ج  بلاب ج ونلػن الػصلد السفلخد ميله إج رفملا هحا »مخفػععا  ال سيبػيه : 

ا الخجلُا،  يلا أيهلا اللخج ن،  ذللظ  ػللظ، ولا أيهل وقع في مػ مه ييُخ السفخد
 .  (ٕ)« يا أيها السخأتان

لا ملغ هلحا أج تلخ  أ هلا ج تنشل     ذكخ ابغ وولير أن أوعلا أ لج إبهامع
 بلللحلظ لدمهلللا » عمللل  الشحلللػ اللللحي جلللاء فلللي أمنملللة سللليبػيه «  ج تمسلللع 

 . (ٖ)«الشمت

 مع أن أوعا أ ج إبهامعا مغ اسلع اإل لارة، فإ شلا إذا أرد لا أن  ػضلا  
فلأ    » ا مشهلا حنل  ذللظ سليبػيه عشلجما  لال : أامها  بهشاها بسا هػ إبه

ههشا ميسا زعع الخميا رحسه   كقػلظ وا هحا،  الخجا  صد  له كسا ونلػن 
 . (ٗ)« صفا لهحا

                                                 

 .  ٕٖٔ/ٕ، األش اه والنغاي  ٚ/ٕ، ش   المارف ٜٖمارف ةه عمؼ الع بية ص ال (ٔ)
 .  ٛٛٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)
 .  ٚ/ٕش   المارف  (ٖ)
 .  ٛٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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   سا صار  صفه ج ونػن ميه إج الخفع ل لظ ج تدلتصيع أن تقلػل 
فدلليُخ، فرللار هللػ  الخجللا وللا أي   ج وللا أيهللا  تدللنت، ل لله مللبَهع يمدملله الت

 .(ٔ)«بسشدلة اسٍع  احج، كأ ظ  مت وا رجا

َ ِ ذا َكاَ لت  » في مزسػن ك م سيبػيه الستقجم جاء  ػل السبلخد :  
َمة ِفلي َأ له َج َوْدلَتْغِشي َعْشَهلا إلبهلام اْلَسْػُصلػ   الّرفة َجِزَمة تحا َمحا الرِّ

لْيء اْلَػاِحلج ِلَ هلظ ِإ هَسلا ذكلخت َملا لع ونغ ِإجه رفما ِلَ هَها َ َما  بمَهلا بِ  َسْشِدَللة الذه
 . (ٕ)« بمَها لترا ِبِه ِإَل   جائها َفِهَي اْلَسْجُعػ ِفي اْلَسْمش 

للا أن السللساء   التللي فيهللا اللللد  اللل م صللفات لمسبهسللة  ذكللخ أوزع
 أي ، مبيشللة عشهللا،،  ج ورللما فيهللا إج الخفللع ل هللا السشللاد  فللي الحكيقللة

 . (ٖ)«تػصا به إليهمبهع م

الصا ميه أّ هلع أراد ا  لجاَء أن  هحا الشمت السخفػع ذكخ ابغ ووير  
الخجللا،  هللػ  خيللو  مللغ السشللاِدي،  ميلله اَللللُد  اللل م، فمّسللا لللع ُوْسِكللغ  للجاُؤا 
 الحالُة هحا، كخهػا َ ْدَعهسا،  تغييلخ المفل  عشلج الشلجاء، إذ الغلخُض إّ سلا هلػ 

" ُ ْصمَة إل   لجاء "الخجلا"،  هلػ عمل  لفطله،  جاُء ذلظ اجسع، فماؤ   ا بل "أي 
 جممللػا اجسللَع السشللاَد ،  جممللػا "الخجللا"  مَتلله،  لللِدم الشمللُت حيللث كللان هللػ 

 . (ٗ)السقرػدَ 

هللاَء التشبيلله جزمللةع ِلتكللػن أّي  أدهمللػا عملل  ذكللخ ابللغ ووللير أ هللع  
ا مّسا ُحلح  مشهلا،   اللحي ُحلح  دجلةع عم  هخ جها عّسا كا ت عميه  ِعَػضع

                                                 

 .  ٛٛٔ/ٕالمردر السااا  (ٔ) 
 .  ٖٛٔ/ٖ، األش اه والنغاي  ٕٙٔ/ٗالم تضب  (ٕ)
 ا عض لر ف .  ٕٙٔ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .  ٖٗٔ، ٕٗٔ/ٖش اه والنغاي  ، األٚ/ٕش   المارف  (ٗ)
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مشهلللا اإلضلللافُة فلللي  ػللللظ: "أي  اللللخجَمْيَغ"،  "أي  الغ َملللْيغ"،  الرلللمُة فلللي 
 طيختها،  هي "َمْغ". أج تخ  أّ ظ إذا  اديَت "َمْغ"،  مَت: "وا َملغ أبلػا  لائع "، 

 . (ٔ) "وا َمغ في الجار"

 زعع بمس الشحػييغ أن ضسة ال م في وا أيها الخجُا ضلسة بشلاء،  
ة إعخاب م لن ضسة اإلعخاب ج بج لها مغ عاما يػجبها، إذ ج  ليدت ضس

  .  (ٕ)عاما هشا يػجو هحا الزسة

اللل م فللي وللا أيهللا الخجللُا   للبهه بللان ضللسة  » ردا )المللػاليقي( :  
 ملغ  لال ذللظ فقلج يفلا علغ ، ضسة إعخاب  ج ومػز أن تكلػن ضلسة بشلاء

للا ل لله مخفللػع رفمعللا الرللػاب  ذلللظ أن الػا للع عميلله الشللجاء أّي السبشلل  أو زع
ا  لهحا أجاز ميه أبػ عنسلان الشرلو عمل  السػضلع كسلا وملػز فلي ، صحيحع

كا مشاد  ممخفة أ به   عمة رفمه أ ه لسا استسخ الزع في، وا زيج الطخيفَ 
 . (ٖ)«ما أسشج إليه الفما فأجخيت صفته عم  المف  فخفمت

 ػلشا : ولا   ذكخ ابغ الذمخي أ ه  ال : إ سا  مشا إن ضسة ال م في 
، لن ضللسة السشلاد  السفلخد السمخفللة لهلا بإشخادهللا ضللسة إعلخابأيهلا الخجلا 

فميدت كزلسة حيلُث م لن ضلسة حيلُث ييلخ مصلخدة، ، مشدلة بيغ السشدلتيغ
 ج كزسة زيج في  حػ هخج زيلج، لن ، إشخاد الممة التي أ جبتها  ذلظ لمجم

د  صفها بسخفػع  لػ سا  أن تػصد حيث لع وم، هحا حجثت بماما لفطي
 . (ٗ) ج حادثة عغ عاما ، مصخدة حس ع عم  لفطها، لن ضستها ييخ

                                                 

 . ٖٗٔ، ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي  ٚ/ٕش   المارف  (ٔ)
 .  ٖٛٔ/ٖاألش اه والنغاي   (ٕ)

 . ٜٖٔ/ٖالمردر السااا  (ٖ) 
 . ٓٗٔ/ٖاألش اه والنغاي  (ٗ) 
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 كحلظ اشلخدت فلي ،  لسا اشخدت الزسة في  ػلشا : وا زيج وا عسخ  
الشكللخات السقرللػدة  رللجها  حللػ :وللا رجللُا وللا يلل ُم إللل  مللا ج وحرلل  كنللخة 

مللغ حيللث اشللخدت المامللا السمشللػي الخافللع لمسبتللجأ فيهللا مشدلللة تشللدل اجشللخاد 
ا عللغ عامللا لفطللي الخفمللة فللي  جلليء للله بخبللخ ، كللا اسللع ابتللجئ بلله ممللخدع
فمسلا اسلتسخت ، جركله اإلحرلاءإل  ما ج ي، عسخ  ذاهو  ، مشصم  كقػلظ زيج

ستسخت في السساء السمخبلة الزلسة ممطع السساء كسا ا السشاد  فيضسة 
اإلعلخاب ا ضلسة أتبمتهلالحادثة عغ اجبتجاء  لبهتها الملخب بزلسة السبتلجأ ف

لا أن اجشلخاد ، السشاد  في  حلػ ولا زيلُج الصػيلاُ في صفة   جسلع بيشهسلا أوزع
ممشلل  كسللا أن اجبتللجاء ممشلل ،  مللغ  للأن المللخب أن تحسللا الذلليء عملل  
الذلليء مللع حرللػل أد لل  تشاسللو بيشهسللا، حتلل  أ هللع حسمللػا أ للياء عملل  

بشلل  فللي  قائزللها مللغ اتبللاع مبشلل  لسمللخب فللي الحسللُج ،   تبللاع ممللخب لس
 . (ٔ) في وا زيَج بَغ عسخ  عشج مغ فتا الجال مغ زيِج ، الحسِج ّلِِل 

 الللد  الل م ، بجل ملغ تكلخار ولا ثا يعلا  زعع بمس الشحػييغ أن ها 
إذ إن مللجعي ذلللظ زعللع أن الزللسة فللي ، بللجل مللغ تكللخار وللا ثالنعللافللي الخجللا 

 أن  (ٕ) أن الزسة في وا زيُج ضلسة بشلاء علارض، الخجا ضسة بشاء عارض
أل في الخجا هشا ليدت لمتمخيف م لن التمخيف ج ونػن إج بيغ اثشليغ فلي 

  اللد  ال م هشا في اسع السخاشو . (ٖ)ثالث

 رد الشحػيللػن بأ لله محللال أن يللجعي تكخيللخ حللخ  الشللجاء منللان هللا  
 منان اللد  ال مم لن السشلاد   احلج،    سلا تقلجر الللد  الل م بلججع ملغ 

                                                 

 . ٔٗٔ/ٖالمردر السااا   (ٔ)
 .  ٖٛٔ/ٖاألش اه والنغاي  (ٕ) 
 نيؽ ةه هالد وىؾ المتفد  عنو.كما ةه الم العيد ، ةمنو ايؽ اه (ٖ)
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لن السشلاد  ، ميسلا عصلد بلاللد  الل م  حلػ: ولا زيلج  الخجلاحخ  الشجاء 
النللا ي ييللخ ال ل ميحتللاج أن وقللجر ميلله تكخيللخ حللخ  الشللجاء فقللج صللارت 
اللد  الل م هشلاك كالبلجل مشله،  لليذ كلحلظ ولا أيهلا الخجلُا لن بسشدللة ولا 

 .  (ٔ)هحا الخجا،  اللد  ال م ميه لمتمخيف 

تمخيف ج ونػن إج بليغ اثشليغ فلي ثاللث  رد الشحػيػن  ػله : إن ال 
أ ه  ػل فاسج، إذ اللد  ال م هشلا لتمخيلف الحزلخة كلالتمخيف فلي  ػللظ : 

،  لكشها لسا دهمت عم  اسع السخاشو صار الحنلع لمخصلاب هحا الخجاُ جاء 
،  لسللا كللان الخجللا هللػ الخجللُا ممشاهللا وللا رجللاُ مللغ حيللث كللان  ػلشللا وللا أيهللا 

، لن أسلللساء حنلللع الخصلللاب فلللاكتف  بلللاثشيغشللل  يملللو السخاشلللو فلللي السم
الخصاب ج وفتقخ في تمخيفها إل  حزػر ثالث، أج تخ  أن  ػلظ :هخجت وا 

 للليذ كللا  جللػا ، ج حاجللة بلله إللل  ثالللث،  أكخمتللظ،  ا صمقللت  لقيتللظهلحا، 
التمخيلللف وقتزلللي أن ونلللػن بللليغ اثشللليغ فلللي ثاللللث، أج تلللخ  أن ضلللسائخ 

 . (ٕ)شصم  ج يػجو تمخيفها حزػر ثالث  حغ  ، الستكمسيغ  حػ أ ا هخجتُ 

تمخيف المهج اللحهشي ،  حزػر النالث إ سا ونػن في تمخيف الغيبة 
 الشجاء ميه ممشل  التخرليز كاإل لارة  هلػ هصلاب الحاضلخ فملحا ج ومسلع 

 :  الممة في ذلظ أمخان،   ذا أريج ذلظ تػصا إليه بأي  هحا،  أل، بيغ الشجاء

للا،   ذا  أن اللللد  اللل مأحللجهسا:  تفيللجان التمخيللَف،  الشللجاُء ُوفيللج تخريرع
ا بميشلله، صللار ممخفللة كأّ للظ أ للخ  إليلله،  التخرلليُز  تَ  رللجَت  احللجع

مللغ التمخيللف، فمللع ُوْمَسللع بيشهسللا لللحلظ، لن أحللجهسا كللاٍ ،  َضللْخب  

                                                 

 .  ٜٖٔ/ٖاألش اه والنغاي  (ٔ) 
 .  ٕٗٔ، ٔٗٔ/ٖاألش اه والنغاي   (ٕ)
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 صار حخُ  الشجاء بججع مغ اللد  ال م في السشلاد ، فاسلُتغشي بله 
 هي لإل ارة  حِػ "هَحا"  ِ ْبِهه.عشهسا،  صارت كالسساء التي 

النا ي: أن اللد  ال م تفيجان تمخيَف الَمْهلج،  هلػ ممشل  الَغْيبلة،  ذللظ أّن 
المهج ونػن بيغ اثَشْيغ في ثالٍث يائٍو،  الشجاُء هصلاب  لحاضلٍخ، فملع 

 . (ٔ) ُوْمَسع بيشهسا لَتشافي التمخيَفْيغ

للا   ذكللخ الدمخذللخي :  أحللُجهسا اللللد  اللل م تػَصللد بذلليَ ْيغ: أن أوع
،  النا ي: اسُع اإل ارة،  حُػ: "وا أّيهحا الخجُا". فل "َذا" صلفة  تقجمت المنمة  

لل "أّي" كسا ُ صفْت بسا ميه اللُد  ال ُم.  جاز الػصُد به ل ه مبهع  منُمله 
 )  تقجم أن اإل ارة أ ا إبهامعا مغ أّي( . (ٕ) كسا تِرد ما ميه اللُد  ال م

ْكتة في ذللظ أّن "َذا" يػَصلد بسلا يػصلد بله "أّي" ملغ الملشذ،  الش  
ا لسمش  اإل ارة، إذ   حِػ "الخجا"،  "الغ م"، فػصفػا به "أّوا" في الشجاء تأكيجع
الشجاُء حاُل إ لارة،  الغلخُض  مُتله. أج تلخ  أّن السقرلػد بالشلجاء ملغ  ػللظ: 

""وا أّيهحا الخجُا" إّ سا هػ الخجُا،  "َذا" ُ صمة   .(ٖ) "أيِّ

 فللي الذللبه بلليغ البشللاء  السمشلل   بلليغ اإلعللخاب  السمشلل  جللاء كلل م  
حيث أعخب يج عم  كا المغات بخ   الشحػييغ عغ الفخق بيغ يج  أمذ 

 يج لكػ ه ، إن أمذ استبهع استبهام الحخ   فأ به الفما الساضي، أمذ
 . (ٗ)مشتطخ أ به الفما السدتقبا فأعخب 

                                                 

 .  ٛ/ٕش   المارف  (ٔ)
 .  ٖٔ/ٗ، أوض  المسالػ ٚ/ٕش   المارف  (ٕ)
 .  ٚ/ٕش   المارف  (ٖ)
 .  ٜٕٛ/ٕاألش اه والنغاي   (ٗ)
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 عملل  الدللست مللغ ،  السمللخب أ للبه السمللخب  للبه السبشلليأفللالسبشي  
ل ه  دع ميه ما كلان ، الخب  بيغ المف   ممشاا كان  جاء اسع اإل ارة وا هحا

 فلي ذللظ ، ميه مغ ممش  اإل ارة  ألدم إ ارة الخصلاب السػجلػدة فلي الشلجاء
 جاء ك م الشحػييغ :  جاء اإل  ارة  عجم  جاء ما ميه أل . 

فلأ تع تقػللػن: "ولا هلحا"،  "هلَحا" ممخفلة  فلإن  يلا  ال ابغ وولير :  
باإل ارة   ج جسمتع بيشه  بيغ الشجاء، فِمَع جاز ها هشلا  للع وملد ملع الللد 

  ال م؟  ما الفخُق بيغ السػضَمْيغ؟ 

 مغ  جَهْيغ: مشا الفخق 

،   رج  إل  حاضٍخ ِلُتَمخَِّفه لحاّسلِة الشهَطلخ،  أحُجهسا: أّن تمخيَف اإل ارة إوساء 
يَف الشجاء هصاب  لحاضخ،   رج  لػاحج بميشه، فمتقاُرِب ممش   تمخ 

خيف الػاحلللج،  للللحلظ  لللّبه الخميلللُا تمخيلللَف مالتملللخيَفْيغ صلللارا كلللالت
الشجاء باإل لارة فلي  حلِػ "هلحا"  ِ لْبِه، لّ له فلي السػضلَمْيغ  رلج  

 .(ٔ)  وساء  إل  حاضخ

يخ بله الػاحلُج إللل   الػجله النلا ي:  هلػ  لػُل السلاز ي أّن أصللَا "هلحا" أن ُوذل
 احللج، فمّسللا دعػَتلله،  دعللَت مشلله اإل للارَة التللي كا للت ميلله،  ألدمَتلله 
ا مغ َ ْدِع اإل ارة.  ملغ أجلِا ذللظ  إ ارَة الشجاء، فرارت "َوا" ِعَػضع

 .  (ٕ) ج ُوقال: هحا أْ ِبْا بإسقااِل حخ  الشجاء

 في  ملت اسلع اإل لارة مشلاد  بله  أ له فلي إبهامله  لبيه بلأي فلي 
 اعمللع أن السللساء السبَهسللة التللي تػَصللد  »مهللا جللاء  للػل سلليبػيه : إبها

                                                 

 .  ٖٖٗ/ٔش   المارف  (ٔ)
 .  ٖٖٗ/ٔالمردر السااا  (ٕ) 
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بالسساء التي فيها اللد  ال م ُتشَدل بسشدلة أ ،  هي هلحا  هلؤجء  أ ل لظ 
 مللا أ للبهها،  تػَصللد بالسللساء.  ذلللظ  ػلللظ، وللا هللحا الخجللُا،  يللا هللحان 

 .(ٔ)«الخج ن. صار السبَهع  ما بمجا بسشدلة اسٍع  احج

 كحلظ وا هلحا الخجلُا إذا جمملت هلحا سلببعا إلل   لجاء » بخد :  ال الس 
 . (ٕ)الخجا 

 ليذ ذا بسشدلة  ػلظ وا زيُج الصػيلا، ملغ  بلا أ لظ » ال سيبػيه : 
 ملللت ولللا زيلللُج  أ لللت تخيلللج أن تكلللد عميللله، ثلللع ِهْفلللَت أن ج ُوملللخ  فشمتللله 

 . «بالصػيا

ترلفه   ذا  مت وا هحا الخجلا، فأ لت للع تلخد أن تكلد عمل  هلحا ثلع 
بمللج مللا تطللغ أ لله لللع ُومللخ ، فسللغ ثللع ُ صللفت بالسللساء التللي فيهللا اللللد 

 .(ٖ) ال م، ل ها  الػصد بسشدلة اسع  احج، كأ ظ  مت: وا رجا

فهللحا السللساء السبهسللة إذا فدللختها ترلليخ بسشدلللة أ ، كأ للظ إذا »
 . (ٗ)«أردت أن تفدخها لع ومْد لظ أن تكد عميها

، تكللد عملل  هللحا كسللا تكللد عملل  زيللج  للال السبللخد : فللإذا أردت أن 
ثع تشمتله كشلت فلي الشملت مخيلخعا كسلا كشلت فلي  ملت ، فتشادي تقػل : وا هحا

 .(٘)زيج 

                                                 

 .  ٜٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٚٔ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٜٛٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)

 .  ٜٛٔ/ٕالمردر السااا  (ٗ) 
 .  ٕٚٔ/ٗالم تضب  (٘)
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كشلت بسشدلة اسع  احج    سا ومشيان أ ه إذا لع ونغ الشمت  السشمػت  
،  الصػيلاَ  كسلا كلان فلي ولا زيلج الصػيلاُ ، في الشمت مخيخعا بيغ الخفع  الشرو

فميذ هػ  ما بمجا بسشدللة اسلع ،   زيج إذا  مت وا زيجُ إذ ومػز أن أقف عم
لصلػل الكل م   احج فهسا اسسان ودتغش  أحجهسا علغ ايهلخ فملاز الػجهلان

   أ ه ليذ بسشدلة اجسع السفخد الحي ومو رفمه لن الك م لع وصا.

  ذكخ ابغ ووير أن هحا لها محلبان :  

نلللػن حنُسهلللا حنلللع "ولللا أيهلللا أّن تكلللػن  صلللمةع لشلللجاِء "الخجلللا"، مي :أحلللُجهسا
 الخجُا".

أن تكػن منتِفَية، لّ ه ومػز أّن تقػل: "ولا هلحا أْ ِبلْا"،  ج ترلَد،  : ايهخُ 
فمم  هحا السحهو ومػز أّن تقػل: "وا هحا الخجُا،  الخجَا" بلالخفع  الشرلو، 

 . (ٔ)  "وا هحا الطخيُف،  الطخيَف"

"، فيػ ِ   ج   مػ ها مػ َمها، ميقػلػن: ودتغشػن باسع اإل ارة عغ "أيٍّ
".  تمَدمهلا  "وا ذا الخجُا"،  "وا هحا الخجُا"، مينػن "َذا" ُ صمة كسلا كا لت "أي 
" كلحلظ،  الرفُة كسا تمدم "أوًّا".  ج ومػز في صفتها إج الخفلُع كسلا كا لت "أي 

مللغ لّ له ج يلِتع بلل "َوللا" ذا الشلجاُء هلا هشللام لّ له فلي ممَشل  "َوللا أّيهلا"،  ج بلّج 
"الخجا"، إذ هػ السشاَد  في الُحْكع  التقجيِخ.  ج يمَدمها هاُء التشبيه كسلا للدم 

 . (ٕ)مغ أيٍّ  "أوًّا"، لّ ه لع ُوْحَح  مغ اسِع السذار إليه  يء  كسا ُحح 

للةم لن ذا    سللا  مللت : وللا هللحا » للال سلليبػيه :   ذا المسللة ج الُمسه
ج أ  عصفا عم  اجسلع إذا أردت تػصد به السساء السبهسة، إ سا ونػن بج

                                                 

 .  ٛ/ٕش   المارف  (ٔ)
 . ٚ/ٕالمردر السااا   (ٕ)
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أن تؤكلللج، كقػللللظ: ولللا هلللؤجء أجسملللػن،    سلللا أكلللجت حللليغ   فلللَت عمللل  
 . (ٔ)«اجسع

ا جسلع اإل لارة ل له  إ سا ومشي  أن ذا المسة ج ورا أن ونػن  صفع
 يرلليخان ، بسمشلل  صللاحو المسللة،  اسللع اإل للارة ج يػصللد إج بسللا ميلله أل

مت مخفػععا عم  المف ، فمسا لع ورما أن  عميه ونػن الش، بسشدلة اسع  احج
ا كلان بلججع عمل   يلة تكلخار ولا كأ له  لال ولا ذا المسلة ، ونػن ذا المسة  صلفع

سلػاء أعخبتله بلججع أ  عصلد بيلان عمل   مغ ثع كان مشرػبعا ل له مزلا  
 مػضع اسع اإل ارة إذ مػضمه  رو .

بيلان في اسع اإل ارة مغ جما ذا المسة بلججع أ  عصلد   الحي جاز
: ػيها أن تفدخ بسا ميه أل  ال سليب حاجته، لذجة إبهامها ج ومػز في أيّ 

ج ومللػز لللظ فيهللا أن تقللػل وللا أيهللا ذا الُمّسللة.  ايللجلظ عملل  ذلللظ أن أوًّلل »
لخ بهلا،  ج تػَصلد  فالسساء السبهسة تػَصد باللد  ال م لليذ إج،  يفده

خ بسا وفدخ   .(ٕ) «به ييخها إج عصفابسا يػصد به ييخ السبهسة،  ج تفده
 فالسبهسة تػصد بسا ميه أل  مغ ذلظ  ػل الذاعخ : 

 (ٖ)ذِ  الّخْحِا ذي ال داع  الِحمْ   المْشذِ  وا صاِح وا ذا الزامخُ 

                                                 

 .  ٜٓٔ، ٜٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٜٓٔ/ٕالمتاأل (ٕ) 
 .  ٜٓٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)

و . والعاانس : الناوااة لفُماا ووااف   : دقٌ   َ مَ . َضاا لااؾذانَ  ز اااؽ َ لُ اا مااؽ ال جااي وىااؾ البياات 
ال ديد ، وأاف العانس : الرا    ةاه الماال وياف لياا ذلاػ لرابلاتيا. ال حاف : كاف ماا 

عاة ال عيا ، ذيعد لم حيف مؽ وعال لممتاع وم كب لم عي  . وحمس وَرَسؽ والم اد ىناا ا  
جعااف عمااى عياا  ال عياا  األنساااع : جمااد  لمااؾن ةااه ااادر ال عياا  . الفمااس : كسااال ي

 لفت ال حف . 
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 لظ  ػل ابغ البخص : ذ مغ 

 (ٔ) ُحمٍخ َتَسشهَي صاحِو الح ِم وا ذا السخّػُفشا بَسْقَتِا  يِخه 

 ِه . منمه وا ذا الحدُغ الػج

فالزامخ   السخػ   الحدغ :  صد جسلع اإل لارة ذا،  ميله الللد  الل م 
للا ل لله فللي حنللع الشمللت السفللخد، إذ إضللافته ييللخ  فهللػ جللشذ  جللاء مخفػعع
محزللة فهللي إضللافة لفطيللة للليذ بهللا إج تخفيللف المفلل ،  هللي مللغ إضللافة 

،  ُهلللػَ  اسلللع الفاعلللا إلللل  مخفػعللله إذ التقلللجيخ ولللا اللللحي ضلللسخت عشُدللله 
 .،  َحُدغ  جهه  خُره

 ذهللو الكػفيللػن إللل  أن ذا مللغ السللساء الدللتة  أن الخ اوللة وللا ذا 
ضامخ المشذ بجليا المصد عميها بلالخفس فلي  الخحلا  ال تلاب  الحملذ، 
 أن المصد بالمخ عم  السخفػع فاسج في السمش ، إذ ومصي وا الحي ضلسخت 

حلػ عمفتهلا ه،  هػ فاسلج،  سليبػيه وحسلا عمل  السمشل  عمل    رحمُ  هعشدُ 
ا، عم  تقجيخ الزامخ المشِذ  الستغيخ الخحا إذ الزسػر يجل  تبشعا  ماءع باردع

  .(ٕ)عم  تغيخ

                                                 

لعبيد اؽ األا ص ، وسبب وؾلو ى ا البيت أن  مؽ المامف وىؾ البيت ٜٓٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
وؾمو وتمؾا َحَجً ا ابا ام س الؿيس، وىؾ ااؽ أم وظاام ، ةتؾعادىؼ أما ؤ الؿايس بمبااد  حيايؽ 

غياا  واوااع وأنااو  ماانيؼ ، ة ااال ال اااع  ىاا ا البياات يكاا أل وعيااده ويباايؽ أن مااا لمناااه ةااييؼ
 كأضغا  األحبلم ، وبعد ى ا البيت  

 واجعف بكاؤك الاؽ أم وظام   نا َسَايا وال سادالنا   كال ل 
 .  ٔٗالماضف ةه ش   اايات المارف ص  

 اتر ف . ٛ/ٕش   المارف  (ٕ)
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 الزللامخ  السخللػ  ، فالسشللاد  فللي البيتلليغ  السنللال اسللع اإل للارة ذا 
، ل للله  ملللا  بمللله بسشدللللة اسلللع  احلللج،  الحدلللغ  ملللت جسلللع اإل لللارة مخفلللػع

 هلحا السملخ ر هلا هشلا بسشدللة »:  ال سليبػيه ،  أضيف الشمت إل  ما بمجا
لا، السشرػب إذا  مت وا ذا الحدُغ الػجه يخيلج أ له ملغ «  يا ذا الحدُغ  جهع

تتسة الك م  أ ه ممسػل لسا  بمه سػاء بالمخ عشج اإلضافة أ  الشرلو عشلج 
  .اإلعسال عسا الفما

  رو هحا الشمت السحكػر بمج اسلع اإل لارة ذكلخ سليبػيه أ له بميلج 
ولا هلحا الحدلغ الػجله، لقملت  » للػ  ملت عم  ممش  الفما  ال : أ ه ونػن 

وا هؤجء المذخيغ رج ،  هحا بميج، فإ سا هػ بسشدللة الفملا إذا  ملت ولا هلحا 
،  ذكلخت الخجلَا، كأ لظ  ملت ولا هلحا الزلاربُ  زيجا،  يا هحا الزلاربُ  الزاربُ 

إذ   (ٔ)«ما بمجا لتبيغ مػضع الزخب  ج تبهسه،  لع ُومَما ممخفة بسا بملجا
،  هللػ الحدللُغ الػجلله،  اإلضللافة لفطيللة ج يػجللج فيهللا إج تخفيللف المفلل  

 . المشِذ  السخػفشا مغ المنمة الساضية خُ  الزام

ذكخ الدمخذخي أن اسع اإل ارة ج يػصد إج بسا ميله الللد  الل م  
  أ ذج سيبػيه : ،  يا هؤجء الخجال، كقػلظ وا هحا الخجاُ 

 (ٕ)ذِ  الّخْحِا ذي ال داع  الِحمْ   المْشذِ  خُ وا صاِح وا ذا الزام

  مغ ذلظ  ػل ابغ البخص : 

 (ٖ)ُحمٍخ َتَسشهَي صاحِو الح ِم وا ذا السخّػُفشا بَسْقَتِا  يِخه 

                                                 

 .  ٜٓٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 ل دم البيت وبف وميف .  (ٕ)
 ل دم البيت وبف وميف . (ٖ)
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سللػاء كا للت ممللخ رة باإلضللافة أ  مشرللػبة عملل    تتسللة الػصللد 
ييلخ فمع تكدلو ، اإلعسال عسا الفما كأ ها لع تكغ إذ اإلضافة ييخ محزة

 لال سليبػيه : ،  السشرلػب إ سلا كلان ليبليغ مػضلع الزلخب، تخفيف المفل 
،  ال: هػ بسشدلة  ػللظ ولا الحدُغ الػجهِ   مغ ثع كان الخميا وقػل: وا زيجُ »

.  لػ لع ومد ميسا بمج زيج الخفع لسلا جلاز فلي هلحا، كسلا أ له إذا زيُج الحدغُ 
 . (ٔ) «لع ومد وا زيج ذ  المسة لع ومد وا هحا ذ  المسة

جاز ، في  حػ وا زيُج الصػياُ  زيج  يمشي أ ه لسا جاز رفع الشمت بمج 
  كسلا أ له ج وملػز الخفلع فلي الشملت، رفع الشمت بمج هحا في وا هحا الحدغُ 

فكللحلظ ج ومللػز ، السزللا  بمللج الممللع السفللخد ييللخ السللبهع مللغ  حللػ وللا زيللجُ 
الشملللت  إذ صلللػاب، الخفلللع فلللي الشملللت السزلللا  بملللج اسلللع اإل لللارة ولللا هلللحا

باإلضلللافة ردا إلللل  الكللل م  السزلللا  بملللج هلللحيغ  جلللػب الشرلللو لن شلللػلَ 
،  منالله ولا زيلج صلاحَو عسلٍخ ،  يلا الصا  هػ الشرو إذ السشاد  مفملػل

 .  هحا صاحَو زيٍج. 

إذا  مت وا هحا  أ ت تخيج أن تكد عميه  »  ال الخميا رحسه   :  
بالخيلار: إن  ل ت رفملت   ن ثع تؤكجا باسع ونػُن عصفلا عميله، فأ لت ميله 

،   ن   ت  مت زيجا، وريخ كقػلظ: وا   ت  ربت،  ذلظ  ػلظ وا هحا زيج  
 . «تسيع أجسمػن  أجسميغ

                                                 

 .  ٜٔٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
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 كحلظ وا هحان زيج   عسخ ،   ن   ت  مت زيجا  عسخا، فُتمخي ما »
ونػن عصفا عم  اجسع ُممخ  ما ونػن  صلفا،  حلػ  ػللظ: ولا زيلُج الصػيلُا 

 . ،    سا ومشي بالمصد هشا عصد البيان (ٔ)« يا زيُج الصػياَ 

 ال الدمخذخي :   قػل في ييلخ الرلفة )عصلد البيلان  البلجل( ولا  
ا ا  عسللخعا،  يللا هللحان زيللج  عسللخ ، هللحا زيللج  زيللجع  تقللػل : وللا هللحا ذا ،  زيللجع

 .، ومشي تكخار وا أي وا هحا وا ذا المسة (ٕ)«المسة عم  البجل

ا"،  فأّما عصدُ  » ال ابغ ووير :   ،  زيلجع البيان فشحلُػ: "ولا هلحا زيلج 
تخفع عمل  المفل ،  تشرلو عمل  السػضلع، فهلػ كالشملت ومسلا ميله الماملُا، 
 هللػ "َوللا"، ج عملل  تقللجيِخ مبا للخِة حللخ  الشللجاء بخلل ِ  البللجل، فللإّن المامللا 
ومسللا ميلله عملل  تقللجيِخ أن وُحللا محللاه الّ ل،  يباِ للَخ حللخَ  الشللجاء، فمللحلظ 

 تقػل في السزا : ، زيُج" بالزّع ج ييُخ، لّن تقجيخا: وا زيجُ تقػل: "وا هحا 
 ذللظ لن   (ٖ)«"وا هحا ذا الُمّسلِة" تشرلو ج ييلُخ فلي البلجل  ييلخِا، فاعخفله

ا لمبيان أ  بججع السشاد   اجو الشرو صفة    .كان أ  عصفع

لا  السشدػق تابع السشاد   في  أ رد :بلل )أل( بالػا  حالة كػ له مقتخ ع
ػشي  ػل ابلغ الحاجلو فلي أج ولا زيلج  الزلحاك أ له وملػز ميله الخفلع الدي

ييلخ منالله ج   لع ولأت فلي بلاب )ج( إج  جله  احلج  هلػ الخفلع ج،  الشرو
 لن دهػل الشرو ميه فخع دهػل الفتا ميه إذا كان ،  ج الوباُس  ظل ي مَ 

دهلػل  مشفيا،  ج يجهمه الفتا ف  يجهمله هلحا الشرلو اللحي هلػ فخعله، لن
الفتا إ سا كان لتزسشه ممش  الحخ . أج تخ  أن ممشل   ػللظ: ج رجلا فلي 

                                                 

 .  ٕٜٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 . ٛ/ٕ، ش   المارف ٔٗالمارف ص  (ٕ)
 .  ٛ/ٕش   المارف  (ٖ)
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يتقجر منا ذلظ ميسا ذكخ لاا، أج تلخ  أن "ج" إذا   لع  الجار، ج مغ رجا،  ج
بمللجا السمخفللة  جللو الخفللع  التكخيللخ.  يخجللع اجسللع حيش للح إللل  أصللمه، فللإذا 

ج وملػز ييلخا فلي فخعله   جو الخفع ميسا يمي "ج"  لع ومد ميه ييلخا فل ن
الحي هػ السمصػ  مغ باب ال ل .  ليذ كحلظ في باب الشلجاء فلي  ػلشلا: 

الشجاء   ن كان متمحرا كسا تمحر ميسا ذكخ اا إج  وا زيج  الزحاك، فإن حخ 
،  يللا أيهللحا حاكُ زللأ لله يتػصللا إليلله بللل "أي"  بللل "هللحا" كقػلللظ: وللا أيهللا ال

ا للتخاال فرللا، بخلل   "ج" فإ هللا ج ، فرللار للله دهللػل   ن كللان بالزللحاكُ 
 . (ٔ) تجها بحال

ًٔا : ّادب اليصب ٍّْ املضاف :   ثاى

تابع السفخد إذا كان مزافعا لع ونغ ميه إج الشرلو، لن هلحا حنسله  
إذا كللان مشللاد ، حيللث شللال الكلل م باإلضللافة،   ن اإلضللافة تللخد إللل  أصللا 

كان مزلافعا ج وملػز  الباب الحي هػ مفمػل به، فػصد السشاد  السفخد إذا
 ميه إج الشرو،  ذلظ مغ جخيان التابع ممخ  الستبػع .

 استبمج رفع هحا التابع السزلا ، لن الخفلع كلان عمل  القصلع علغ  
اإلضللافة فللي السشللاد ،  فللي اسللتبماد رفللع هللحا السزللا  جللاء  للػل سلليبػيه 

 لمخميا : 

 أفخأيت  ػل المخب كمهع:

                                                 

 .  ٕٖٔ، ٖٔٔ/ٕ، األش اه والنغاي  ٖٗٔ، ٖٕٔ/ٕاألماله النفؾية  (ٔ)
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 (ٔ)فقج عخَضْت أحشاُء حٍ  فخاصِع   أزيُج َأها  ر اَء إن كشَت ثائخاع 

  لي  يء لع ومد ميه الخفُع كسا جاز في الصػيا؟

 للال: لن السشللاد  إذا ُ صللد بالسزللا  فهللػ بسشدلتلله إذا كللان فللي 
مػضمه،  لػ جاز هحا لقملت ولا أهػ لا، تخيلج أن تمممله فلي مػضلع السفلخدم 

 . (ٕ) هحا لحغ  

تله إذا  اديتله، ل له هشلا فالسزا  إذا ُ صد به السشاد  فهػ بسشدل
 صد  لسشاد  فلي مػضلع  رلٍو، كسلا ا ترلو حيلث كلان مشلاد  ل له فلي 

 .(ٖ)مػضع  رو،  لع ونغ ميه ما كان في الصػيا لصػله

  ال الخميا رحسه  : كأ هع لسا أضافػا رد ا إل  الصلا. كقػللظ: 
 .(ٗ)إن أمَدظ  ج مز 

ا بسزللا  لللع »  ذكللخ السبللخد أ للظ   ونللغ السزللا  أج إن  مللت مفللخدع
 « . عسخ   ة،  يا زيج ي مَ سه مشرػبعا تقػل : وا زيُج ذا المُ 

الفرا بيغ هحا  بيغ السفخد أ لظ إذا  ملت  لي عا بذليء  » ذكخ أن  
فهللػ بسشدلتلله إذا كللان فللي مػضللمه، )أي فالشمللت بسشدلللة السشمللػت، إذا كللان 

                                                 

، لساااان ٗ/ٕ، اااااؽ يعااايش ٖٛ، الماراااف ص ٖٛٔ/ٕالمتااااأل البيااات ماااؽ الظؾياااف ،  (ٔ)
العاا أل : ةاابلن أ ااؾ لماايؼ أي ماااؽ العاا أل )   ن ا ( وروااال : حااه مااؽ ؾاايس، وي اااؾل 

 وؾميؼ . الناي  : طالب النأر، وأحنال األمؾر : أط اةيا ونؾاحييا .
 .  ٗٛٔ، ٖٛٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)

 .  ٗٛٔ/ٕالمردر السااا (ٖ) 
 .  ٗٛٔ/ٕالمتاأل (ٗ) 
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كقػللظ: الشمت في مػضع السشملػت السشلاد ( فقػللظ : ملخرت بديلج الطخيلف 
 كقػلظ : مخرت بالما ا. (ٔ)«مخرت بالطخيف،  كحلظ مخرت بمسخ  الما ا 

 فتقلجيخا َولا ضخيلفُ  َفَأ ت ِإذا  مت َوا زيلج الطخيلفُ  » هاشو بقػله :  
ة َفمَحِلظ للع ونلغ سه ة ِبَسْشِدَلة َوا َذا المُ سه َذا المُ    ػلظ َوا زيجُ  عم  َما حجدت َلظ

 .(ٕ)«جه  ربااْلُسَزا  ِإذا َكاَن  متا إِ 

 في تأكيج السشاد  السفخد سلأل سليبػيه الخميلا علغ ولا زيلُج  فَدله،  
 يلا تسليُع  كمهكللع،  يلا قلليذ كمههلع، فقللال : هلحا كملله  رلو كقػلللظ ولا زيللُج ذا 

 . (ٖ)الُمسهة

ا      سا كان الشرو في تأكيج السشاد  في المنمة الستقجمة  ػجع  احجع
  إلل  ضلسيخ السلحكػريغ، فأهلح حنلع الشملت مغ  با أن التػكيج فيهلا مزلا
 السزا  مغ  جػب الشرو . 

 ثالًجا : داٜص السفع ّاليصب ٍّْ املفسد : 

الحسللا عملل  ، السشللاد  السفللخد ييللخ السللبهع ميلله  جهللان (ٗ)تللابع  
 ذلظ إذا أفخدت التابع، فالحسا عم  لفطه بنػ ه ، لفطه،  الحسا عم  محمه

 الحسا ، شخد رفمه كالسخفػع بالفما أ  اجبتجاءلن السشاد  السفخد ا، مخفػععا
 عم  محمه بنػ ه مشرػبعا لن السشاد  في مػضع السفمػل به .

                                                 

 .  ٜٕٓ/ٗالمردر السااا  (ٔ) 
 .  ٜٕٓ/ٗ  المتاأل(ٕ) 
 .  ٗٛٔ/ٕ السااا (ٖ)
الماا د إذا كاان  لرا  المناادي أن اعمؼ أن لػ»المنادد ب ؾلو :ذك  ااؽ يعيش لؾابع  (ٗ)

. شاا    «لتكااده، ولباادل منااو، ولعظاا  عميااو بفاا ف العظاا ، وعظاا  البيااانمع ةااة، و 
 . ٕ/ٕالمارف 
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تابع السفخد لسفلخد سلأل سليبػيه الخميلا  لائ ع : ال في تفديخ  رو  
 ع م  ربػا الصػيا ؟ ، الصػياَ  أرأيت  ػلهع : وا زيجُ »

 ت كان  ربعا عم    ال :   ن  ،  ال :  رو ل ه صفة لسشرػب 
 . (ٔ)«أعشي

 ج اعتخاض لديبػيه عم   رو التلابع ل له يتمله ملع الصلا ملغ 
 أن السشاد  مفمػل به . 

  للللال السبللللخد:  أمللللا الشرللللو فمملللل  السػضللللع لن مػضللللع زيلللللج 
 .(ٕ)مشرػب

 . (ٖ) ذكخ الدمخذخي أ ظ إذا افخدت حسمت عم  لفطه  محمه 
أل سلليبػيه الخميللا  للائ ع : تللابع السفللخد لسفللخد سللال فللي تفدلليخ رفللع  
 الخفع عم  أي  يء هػ إذا  ال وا زيُج الصػيُا ؟  أرأيت»

 . (ٗ)« ال : هػ صفة لسخفػع 

 .  (٘)  ال السبخد : أما الخفع ف  ظ أتبمته مخفػععا  

، التابع كأ ه مخالد لصا البلاب ملغ أن السشلاد  مفملػل بله رفع  
ألدت  ج زعسلت أن هلحا »بقػله :   لحا ساق سيبػيه اعتخاضه سائ ع الخميا

 ؟ فمع ج ونػن كقػله : لقيته أمِذ الحجثَ ، السخفػع في مػضع  رو
                                                 

 .  ٖٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٕٛٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٖٚالمارف ص  (ٖ)
 .  ٖٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
 .  ٕٚٓ/ٗالم تضب  (٘)
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مغ  با أن كا اسلع مفلخد فلي الشلجاء مخفلػع أبلجا،  لليذ كلا  ال :  
ونللػن ممللخ را، فمسللا اشللخد الخفللُع فللي كللا مفللخد فللي  اسللع فللي مػضللع أمللذِ 

  بالفملا، فممملػا  صلَفه إذا الشجاء صار عشجهع بسشدلة ما يختفع باجبتلجاء أ
 . (ٔ) كان مفخدا بسشدلته

فديبػيه يخيج أن تأتي صلفة السشلاد  مشرلػبة ل هلا تابملة لسخفلػع  
كسللا جللاءت صللفة السبشللي عملل  الكدللخ  هللػ أمللِذ ، هللػ فللي محللا  رللو

 جلػاب الخميلا ، مشرػبة )الحجث( لن أملذ ضلخ  زملان فلي محلا  رلو
، الػصللد عملل  الصللا مشرللػبعافمللاء ، أن جللخ ضللخ  الدمللان للليذ بسصللخد

 فماء الػصد عم  هحا الصا مخفػععا .،  السشاد  السفخد وصخد رفمه
ا مغ ومتخض عم  رفع الشمت بقػله :   َفِإن َ اَل  »  ج رد السبخد أوزع

َفَهللَحا اْلَسْخُفللػع ِفللي َمػِضللع َمْشُرللػب َفمللع َج ونللػن ِبَسْشِدَلللة َ ْػلللظ َمللَخْرت  ائللا 
جسع ِلَن اِجْسع ِفلي َمػِضلع مخفلػض َ َأ له َمشمله اع تتبمه ل الطخيفِ  بمنسانَ 

 . (ٕ)«َأ ه َج يْشَرخ  فمخت صفته عم  َما َكاَن َيْشَبِغي َأن ونػن َعَمْيهِ 

 كللأن التللابع السخفللػع فللي الشللجاء لللع ومللخ عملل  مللا يشبغللي أن ونللػن  
كللا  اشللخاد اْلبشللاء ِفللي» بلليغ الشللجاء  ييللخا :لفرللا فللحكخ السبللخد أن ا، عميلله

مشاد  ُمْفخد َحته  وريخ اْلبشاء ِعّملة لخفمله َ ِ ن َكلاَن َذِللظ الّخْفلع ييلخ ِإْعلَخاب 
لا مللغ الّرلْخ   يمشلي أن السسشللػع ملغ الرللخ  ، (ٖ) «َ َللْيَذ كلا اْسللع َمْسُشػعع

 ميا في الك م فالػصد صار مع الكنيخ مسغ هػ ييلخ مسشلػع  يطهلخ ميله 

                                                 

 .  ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٖٛٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٕٚٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 . ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٕٚٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
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لا اشخد فلي السشلاد  السفلخ بيشسا ، الخفس د أ له مخفلػع فملاء الػصلد مخفػعع
 رعاوة ل شخد السدتسخ ميه .

فللإن  » كللحا سللاق ابللغ ووللير اعتخاضلله عملل  رفللع الشمللت بقػللله :  
 يا: فهحا السزسػم فلي مػضلع مشرلػٍب، فِملَع ج ونلػن بسشدللِة "َأملِذ" فلي 
ا َأْمِذ الجابِخ" بالخفس  أّ ه ج ومػز حسُا الرفة عم  المف   مت: "رأيُت زيجع

ملل  الشمللت، لللع ومللد،  كللحلظ  ػُلللظ: "مللخرُت بُمْنَسللان الطخيللِف" لللع تشرللو ع
 . (ٔ)«الرفَة عم  المف ؟

 ذكللخ ابللغ ووللير أن الفللخق بلليغ تبويللة الشللجاء عملل  المفلل   ا مللجام  
أّن ضلّسَة الشلجاء فلي "ولا زيلُج" ضلّسُة بشلاء مذلابهة   »التبوية في السناليغ : 

البشاُء في كلا اسلع مشلاّد  مفلخٍد، صلار لحخكة اإلعخاب.  ذلظ لّ ه لسا اشخد 
ملة  فلي البشلاء، أج تلخ   كالِمّمة لَخْفمه،  ليذ كحلظ "أْمِذ"، فلإّن حخكتله متػيِّ
أّن كا اسع مفخد ممخفة وقع مشاّد ، فإ ه ونػن مزسػمعا،  لليذ كلا ضلخ  
وقع مػ َع "أمذ" ونػن مندػرعا، أج تخاك تقػل: "فممُت ذلظ اليػَم"  "أضلخُب 

ا"، فمع ومو ميه مغ البشاء ما  جو في "أمذِ عسخعا   كحلظ عنسان فإ له  "يجع
 . (ٕ)« ليذ كا اسع مسشػععا مغ الرخ ، ييخ مشرخ 

 كحا ذكخ ابغ ووير ، (ٖ)ػ الكنخ في الك مه ذكخ السبخد أن الخفع  
 ذكلخ أن ملغ ذللظ  لػل ، (ٗ)أن رفع الرفة عم  المف  هػ الكنخ فلي الكل م

 الذاعخ :
                                                 

 .  ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٕ/ٕش   المارف  (ٔ)
 . ٜٖٓ/ٕ، األش اه والنغاي  ٖ، ٕ/ٕش   المارف  (ٕ)
 .  ٕٛٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .  ٖ، ٕ/ٕش   ااؽ يعيش  (ٗ)
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 (ٔ)ُع الػاِرُث َعْغ َعْبِج السِمظْ َوا َحكَ 

إل  أن الخفع في هحا الشمت إ سلا وقلجر بقػللظ : لليذ  ذهو السبخد  
 .  (ٕ)«زيج بقائٍع  ج  اعٍج عم  المف    ن كا ت الباء زائجة 

َ َتْقللِجيخ اْلَسْشُرللػب َتْقللِجيخ َ ْػلللظ َلللْيَذ زيللج بقللائع َ َج َ اِعللجا حسمللت  » 
جه َأن َهلَحا ُمملخب ِفلي َمْػِضلمه َ زيلج َمْبِشلّي ِفلي الشلجاء َ اِعجا عمل  اْلسػضلع إِ 

 . (ٖ)«َ َلِكشِّي منمت َلظ ِبَسا اْهتمد  جهاا كاهت    مت زيج اْلُسْفخد

ِمسهلا َجلاَء ملغ  ملت السشلاد  اْلُسْفلخد َمْشُرلػبعا َ لػل  ذكخ السبلخد أن َ  
 :جخيخ

 (ٗ) َػَد ِمْشَظ َوا ُعسُخ الَمػاَدابَأجْ  َفَسا َكْمُو ْبُغ َماَمَة  ابُغ ُسْمَج  
 ال ابغ ووير :  أما الػصد ... فمظ أن تخفع الرلفة حسل ع عمل   

 .  (٘)عم  السػضعالمف   تشربه حس ع 
ا فللحكخ الدمخذللخي أن التػابللع إذا أفللخدت   كللحا  إذا كللان السؤكللج مفللخدع

 لسشاد  مزسػم جاز فيها الػجهان الحسلا عمل  المفل   الحسلا عمل  السحلا
 . (ٙ)تقػل وا تسيع أجسمػن  أجسميغ 
                                                 

، ااااؽ يعاايش ٕٛٓ/ٗ، الم تضااب ٛٔٔ، ٚٔٔالبياات مااؽ أرجااؾز  ل ؤبااة .ديؾانااو ص  (ٔ)
 .  ٕٓ، ٜٔ، ش   شؾاىد المغنه ص ٛٔ/ٔ، مغنه المبيب ٖ/ٕ
 .  ٕٛٓ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٕٛٓ/ٗالمردر السااا   (ٖ)
، الماماف ٕٛٓ/ٗب ، الم تضاٚٓٔالبيت لج ي  يمد  عما  ااؽ عباد العيياي : ديؾاناو  (ٗ)

، وسااااابا أن ل ااااادم ىااااا ا البيااااات ةاااااه المناااااادد  ٕٙ٘، ٕٗ٘/ٗ، العيناااااه ٖ٘/ٖلممبااااا د 
 . المفتمف لئلع األ والبنال المسألة األولى إذا ووع االاؽ ااة ايؽ عمميؽ

 . ٕ/ٕش   ااؽ يعيش  (٘)
 .  ٖ/ٕ، ش   ااؽ يعيش ٖٚينغ  : المارف ص  (ٙ)
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 ذكخ ابغ ووير أن التأكيج بالسفخد ... إن  ل ت رفملت عمل  المفل   
فحنلع التأكيلج كحنلع الرلفة إج أن الرلفة ،   ن   ت  ربت عمل  السػضلع

 . (ٔ) ج ومػز منا ذلظ في أجسميغ ، ومػز فيها الشرو عم  إضسار أعشي

 حكه امليادٚ :  ٙزابًعا : ما ٓعط

ذكخ الدمخذخي أن البجل  السمصػفلات حنسهلا حنلع السشلاد  بميشله    
 . (ٕ)استنش  ذلظ مسا ومػز ميه الػجهان

َأن اْلَبَجل ِفي َجِسيع اْلَمَخبيهة وحا َمحلا اْلُسبلجل ِمْشلُه  » ذكخ السبخد :  
َ َذِلَظ َ ْػللظ َملَخْرت ِبَخُجلا زيلج  بأهيلظ أبلي عبلج   فكأ لظ  ملت َملَخْرت بديلج 

ت ِبأبي عبج   فمم  َهَحا َتقػل َوا زيج َأَبا عبج   فتشرو َأَبا عبج    مخر 
 .(ٖ)« متا َكاَن َأ  َبَجج ِلَ هظ ِإذا أبجلته ِمْشُه فكأ ظ  مت َوا َأَبا عبج   

   للال  للػم :وللا أها للا زيللج،  هللػ» فللي البللجل جللاء  للػل سلليبػيه :  
ا زيلُج أها للا بسشدللة ولا أها لا، مُيحسللُا بسشدللة  ػلشلا ولا زيلج، كسللا كلان  ػُلله ول
أي بسقجارا  درجتله حيلث وملو  (ٗ)« صُد السزا  إذا كان مفَخداع بسشدلته 

.   رفمه مشاد ع

 مت: أرأيت  ػل المخب:  » في عصد البيان سأل سيبػيه الخميا :  
السشرػب فرار  ربا منمه،  هػ  وا أها ا زيجا أ با؟  ال: عصفػا عم  هحا

ا أكنخ في ك م المخب ، ه مشرػب في مػضع  رٍو الصا، ل   يا أها ا زيجع

                                                 

 . ٖ/ٕش   المارف  (ٔ)
 .  ٖٚلمارف ص ينغ  : ش   ا (ٕ)
 .  ٕٔٔ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .  ٘ٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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الصلللا حيلللث أزاللللػا علللغ السػضلللع اللللحي ونلللػن ميللله ل هلللع يخد  للله إلللل  
 .(ٔ)«مشاد 

وملػز فيهلا الػجهلان  أفلخدت ذكخ الدمخذخي أن تػابع السشلاد  إذا  
 . (ٕ)« حػ : وا ي ُم بذخ   بذخعا

سساء المامجة كالع م  ذكخ ابغ ووير أن عصد البيان ونػن بال 
،  البللجل فتقللػل : وللا يلل ُم بذللخ   بذللخعا البيللان كالتأكيللج ، تكللػن كالذللخح للله

 .(ٖ) بذخ النا ي محسػل عم  السػضع، مبذخ ال ل محسػل عم  المف 
   ج أ ذج ا بيت رؤبة : 

 (ٗ)َلقائا  وا  رُخ َ ْرخاع َ ْرَخا  إ هي  أسصاٍر ُسِصخَن َسْصَخا 
للا، فللأجخ  ذكللخ السبللخد  حللجهسا عملل  أ أن مللغ ر   البيللت كللحلظ جممهسللا تبييشع

 للػ حسلا ، الما لاَ  الصخيلفُ   ايهخ عم  السػضلع، كسلا تقلػل ولا زيلجُ ، المف 
ا   . (٘)الما ا عم  أعشي كان جيجع

 ذكخ ابغ ووير أ ه إ سا حسا ال ل عم  المف   حسا النا ي عمل   
  .(ٙ)السػضع لن ممخ  عصد البيان  الشمت  احج

                                                 

 .  ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٕ السااا (ٔ)
 .  ٖٛ، ٖٚالمارف ص  (ٕ)
 .  ٖ/ٕش   المارف  (ٖ)
، اااؽ ٖٓٗ/ٔ، ال راايص ٘ٛٔ/ٕ،المتااأل ٗٚٔممف ات ديؾاناو البيت مؽ ال جي .  (ٗ)

،شا   ٕٔٔ/ٕ، ٚٗٗ/ٔ،اليماع ٙٔٔ/ٗ،العيناه ٕٖ٘/ٔ، ال ياناة ٕٚ/ٖ، ٖ/ٕيعيش 
 . ٕٗٚشؾاىد المغنه ص 

 .  ٕٓٔ/ٗالم تضب  (٘)
 .  ٖ/ٕش   المارف  (ٙ)
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 رخا  رخا َفِإ هُه جما السشرػبيغ تبييشا  َ اَل َوا  رخُ  » ال السبخد :  
يه الشحػيلػن عصلد اْلَبَيلان َ َمْملَخاُا مْملخ  الّرلفة  لسزسػم َ ُهلَػ الهلِحي ُوَدلسِّ

زيللجا أ بللا  َ َتْقللِجيخا َتْقللِجيخ َ ْػلللظ َوللا رجللاُ  الطخيللفَ  فللأجخاا عملل  َ ْػلللظ َوللا زيللجُ 
 .  (ٔ)«خجا عم  َ ػل مغ  روجممت زيجا َبَيا ا لم

 رخا َوْمَما النهاِ ي َبَجج ملغ ال ل   رخُ  َوا  رخُ    مشهع مغ يشذج : 
 . (ٕ)  رخا َ يشرو النهاِ ي عم  التهْبِييغ َفَكَأ هُه َ اَل َوا  رخُ 

  

، يللخاد بهللا السرللجر، أي ا رللخ ي  رللخعا،  رللخعا  رللخعا  زعللع الصللسمي أن   
 . (ٖ) أي عميظ  رخعا وغخيه به، خاد به اليخاء ذكخ أبػ عبيج أ ه ي

ليذ  عسخ  وا زيج » في المصد بالحخ  ذكخ سيبػيه أ ظ تقػل :  
 . (ٗ)«إج ل هسا ا تخكا في الشجاء في  ػله وا

  م لن عسلخُ   أ ج عسخ ،  يلا زيلجُ   ،  يا زيجُ   عبجَ   كحلظ وا زيجُ  
فلي ال ل،  لليذ ملا بملجها هحا الحخ   تجها الخفع فلي ايهلخ كسلا دهلا 

السمصللػ  عملل  الذلليء وحللا  »،  ذكللخ السبللخد أن برللفة،  لكشلله عملل  وللا 
 ،  جللاء ي زيللج   عسللخٍ  محملله، ل لله  للخينه فللي المامللا  حللػ: مللخرت بديللجٍ 

 . (٘)« عسخ   

                                                 

 .  ٙٛٔ،  ٘ٛٔ/ٕ، حاشية المتاأل ٕٔٔ – ٜٕٓ/ٗالم تضب  (ٔ)
 . ٙٛٔ،  ٘ٛٔ/ٕ، حاشية المتاأل ٕٔٔ – ٜٕٓ/ٗالم تضب (ٕ) 
 . ٙٛٔ،  ٘ٛٔ/ٕ، حاشية المتاأل ٕٔٔ – ٜٕٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .  ٙٛٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)

 . ٙٛٔ/ٕدر السااا  المر(٘) 
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  أقلب ،  يلا زيلج  عبلَج   أقلب  لن  عسخُ  فمم  هحا تقػل : وا زيجُ  
لشللجاء لللع ونللغ إج  رللبعا ، تقللػل : مللخرت عبللج   إذا حللا محللا زيللج فللي ا

لا بمسخٍ  ا إذا حا هلحا السحلا للع ونلغ إج مخفػضع    محسٍج وا فت ، لن محسجع
 .(ٔ)مشػ عا

 .(ٕ)   زيُج أقب ، ج ونػن إج ذلظ لسا ذكخت لظ   تقػل : وا عبجَ 

 ذكخ الدمخذخي أن التػابلع وملػز فيهلا الحسلا عمل  المفل   الحسلا  
إج البجل،   حلػ زيلج  عسلخ  ملغ السمصػفلات فلإن حنسهلا حنلع عم  السحا 

السشاد  بميشه تقػل:وا زيج زيُج ،  يا زيُج  عسلخ  بالزلع ج ييلخ،  كلحلظ ولا 
 .(ٖ)   ،  يا زيُج ج عسخُ زيُج أ  عسخُ 

ا َعَمسعا عم  منمه،  حػ: إن  ذكخ ابغ ووير أ ظ   عصفَت اسسعا مفخدع
ّج البشللاء، لّن المّمللة الُسػِجَبللة لبشللاء اجسللع "وللا زيللُج  عسللُخ "، لللع ونللغ ميلله إ

الّ ل مػجػدة  في النا ي، لّن حلخَ  المصلد َأْ لَخَك النلا ي فلي حنلع الّ ل. 
، لع ونغ ميه إّج البشاُء  الزلع ،   لحلظ لػ أبجلَت النا ي مغ الّ ل،  هػ مفخد 

ل أّن وُحلاه َمَحلا الّ ل،  حػ: "وا زيُج زيُج"،  "ولا أها لا هاللُج"، لّن ِعْبلَخَة البلج
 لللػ أحممَتلله َمَحللاه الّ ل، لللع ونللغ ميلله إّج البشللاء،  لللحلظ اسللتنشاا، فقللال: إّج 

 .(ٗ) ومشي يتميغ ميه  جه  احج هػ البشاء عم  الزع،  البجل

                                                 

 .  ٖٔٔ/ٕ، األش اه والنغاي   ٕٔٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
 . ٖٔٔ/ٕ، األش اه والنغاي   ٕٔٔ/ٗالم تضب  (ٕ)
 .  ٖٔٔ/ٕ، األش اه والنغاي   ٖٛ،  ٖٚالمارف ص  (ٖ)
 . ٖٔٔ/ٕ، األش اه والنغاي   ٖ/ٕش   المارف  (ٗ)



 

 

4:3 

  : السشدػق بغيخ ) أل (

إن  يللا: مللا الفللخق  أ رد الدلليػشي  للػل ابللغ الحاجللو فللي أماليلله : 
زيللج  عسلخ ، فإ له مللا جلاء ميله إج  جلله  احلج  هلػ  للػلهع:  بليغ  لػلهع: ولا

  جاء في السمصػ  في باب "ج"  جهان:   ،  عسخُ 

 أحجهسا: المصد عم  المف  ، منا: 

َرا  ج أَب  ابشاع منُا َمخ اَن  ابِشه   (ٔ)اذا هػ بالَسْمج اْرَتج   تَأزه

  النا ي: المصد عم  السحا ، منا:

     ....   ...  ....    َُج ُأمه ِلي إْن َكاَن َذاك َ َج أب (ٕ) 

 غ  جهيغ: م فالمػاب أن الفخق 
خاد  هلػ جلائد ححفله، ميله ملزيج  عسخ ، حخ  الشلجاء  أحجهسا: أن  ػلشا: وا

لسلحكػرة، ا فماز اإلتيان بأثخا ،  ليذ كحلظ في باب "ج" في الرلػرة
 هشا د ن ثعلن "ج" ج تحح  في منا ذلظ،    سا  جر حخ  الشجاء ه

 لكنخة الشجاء في ك مهع.  )ج الشامية لممشذ( 

الػجه النا ي: أن "ج" بشي اسلسها ممهلا إلل  أن صلار اجسلع مستدجلا امتلداج 
عم   مبهسعاالسخكبات،  ج وسنغ بقاء ذلظ مع ححفها،  لع يبشػا بشاء 

                                                 

 ، والبيت مؽ الظؾيف . ٕٗٔ/ٗاألماله النفؾية   (ٔ)
 ( وادره :ٖٔٚ/ٗلم تضب )ا (ٕ)

َغاُر ِبَعْيِنِو   ...    ....   .....   َىَ ا َلَعْمُ ُكُؼ الر 
إلااى ضاام   اااؽ أاااه ضاام   ، وزراةااة ال اااىمه، تو ا تماا  ةااه نساابالبياات مااؽ المامااف ، و  

، شا    ٖٜ٘/ٕ، المغناه ٜٕٔ/ٕوىنّه اؽ أحما ، ورجاف ماؽ ما حج. ينغا : المتااأل 
  .  ٖٔٔشؾاىد المغنه       ص 
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،  للل   ) أم لللي( امتداجلله بللال ل ، ل لله  للج فرللا بيشهسللا بنمستلليغ
 .(ٔ) امتداج أربع كمسات يؤدي إل 

 ذكللخ  الدمخذللخي أن مللغ تػابللع السشللاد  الللحي ومللػز ميلله الحسللا  
 (ٕ)عم  المفل   الحسلا عمل  السحلا  حلػ ولا زيلُج  الحلارُث ،   لخئ بلالػجهيغ

 . (ٖ)﴾ ي ممه  الصيخُ ب﴿وا جبال أ  في 

يلللػ ذ    الشرلللو فلللي  حلللػ ولللا زيلللج  الحلللارث اهتيلللار أبلللي عسلللخ   
﴿ ولا جبلاُل أ بلي عسخ  المخمي،   خاءة المامة : بغ عسخ ،  أبي ا عيد  

لللا عمللل  محلللا  (ٗ)﴾ممللله  الصيلللخَ   السذلللهػر علللغ ر ح الشرلللو كغيلللخا عصفع
 . (٘)المبال

 كان أبلػ الوبلاس السبلخد يلخ  أ له إذا  ملت ولا زيلج  الحلارُث فلالخفع  
هػ اجهتيار عشجا،  هػ اهتيلار الخميلا  سليبػيه  السلاز ي ،   لخأ العلخج : 

جبغ مهخان عغ لبة   بلغ   هي ا فخادا (ٙ)﴾ أ بي ممه  الصيخُ  ﴿ وا جبالُ 

                                                 

 .  ٖٔٔ/ٕ/ األش اه والنغاي  ٕٗٔ/ٗاألماله النفؾية  (ٔ)
 .  ٖ/ٕش   المارف  (ٕ)
عؽ رو  ال ةع نسً ا عمى لاا  الج اال، أو عماى الضامي  »(  ٓٔاآلية ) مؽ سؾر  س أ (ٖ)

إلفااف ةضاابلل « . اساكؽ أنات وزوُجااػ»منااف : « المساتمؽ ةاه أوبااه لماراف باالغ ف
 .. ٖٖٛ،  ٕٖٛ/ٕال    

 . ٖ/ٕلمارف ش   ا(ٗ) 
 .ٖٖٛ/ٕإلفاف ةضبلل ال     (٘)

 . ٖ/ٕش   المارف (ٙ) 
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، علغ أصلحابه عشله، ج وقلخأ بهلا،  للحا أسلقصها صلاحو الصيبلة عمل  جمفخ
 .(ٔ)عادته

 الخجَا فالشرو هػ السختار عشج السبخد  ذللظ أن  وا زيجُ    ذا  مت : 
 بللا  حارثعللا  الحللارث عمسللان  للليذ فللي اللللد  اللل م ممشلل  سللػ  مللا كللان

مسا الرفة(  اللد  ال م فلي الخجلا  لج أفادتلا ممشل  ، لدهػلها )فأل زائجة 
 هػ مماقبة اإلضافة فمسا كلان الػاجلو فلي اإلضلافة الشرلو، كلان السختلار 
لللا ، ل هسلللا بسشدللللة اإلضلللافة )فلللي إفلللادة  ملللع الللللد  الللل م الشرلللو أوزع

 .(ٕ)التمخيف(

 : سدألة أ ردها ابغ الحاجو في أماليه  هحا ال
ه فلاع  ولا زيلج  الحلارث. السختلار فلي السمصلػ  الخفلع ال الخميلا :  

لبي عسخ  فإ ه وختار الشرو ميسا ذكخ.   جه اللجليا أن وقلػل: اسلع هلػ 
ا هللمشللاد  فللي التحقيلل ، فيشبغللي أن وحللخك بحخكللة السشللاد  قياسللاع عملل : أي  

 السمصلػ    ، اتفا اع. إ سا  مشا: إ ه مشاد ، ل ه ممصػ  عم  مشلاد ،الخجاُ 
  السمصػ  عميه مذتخكان في الحنع،   ج لدم اجهت  .

فإن  ال أبػ عسخ  ممارضاع: اسع ممصلػ  عمل  مبشلي ميختلار ميله 
 زيجا،  ذلظ أن السمصػ  عم  السبشيلات  هؤجءِ  الشرو قياساع عم : ضخبتُ 

إ سللا ومللخي عملل  السػاضللع ج عملل  اللفللاظ بللجليا مللا ذكخ للاا مللغ الصللا 
 ذلظ أ ا إ سا حسمشا السمصلػ  عمل   مخميا بالفخق يه. فالمػاب لالسكيذ عم

مػضلللع السبشلللي لمتملللحر، لن العلللخاب إملللا لفطلللي. أ  تقلللجيخي أ  محملللي. 

                                                 

 .ٖٖٛ،  ٕٖٛ/ٕإلفاف ةضبلل ال     (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ، واألش اه والنغاي   ٖ/ٕش   المارف (ٕ) 
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 ال جن مشتفيان لن هؤجء ملغ أسلساء اإل لارة  هلي مبشيلة، فتمليغ الحسلا 
 عم  السحا. 

أ له لسلا  في عسلػم البشلاء إج ،   ن كان مبشياع منا هؤجءِ أما: وا زيجُ 
فإ لله لللع وقللع إج  كللان ومللخب فللي حالللة  يبشللي فللي أهللخ ، فملليذ منللا هللؤجءِ 

، اإلعخاب بالخفع لسا  دلت الحخكة البشائية مبشياع،  لحلظ جاء في تابع: وا زيجُ 
مشدلللة الحخكللة اإلعخابيللة لصللخ ء البشللاء أج تللخ  أ لله وحدللغ: ج رجللا ضخيفللاع 

 . الكخاِم فيها،  ج وحدغ: ضخبت هؤجءِ 

المػاب: أن حاصلا هلحا الفلخق تملػيد اإلعلخاب عمل  المفل ،  للػج   
،    سلا الكلخاِم اإلعخاب عم  المفل ، كسلا ج وملػز: ضلخبت هلؤجءِ  هػ لع ومد

  .(ٔ)"الما اُ  " أفرا مغ "وا زيجُ الما اَ  جاز لهحا الفخق. أج تخ  أن "وا زيجُ 

ن تػابلللع السشلللاد  السزلللسػم ييلللخ السلللبهع إذا أفلللخدت فيهلللا الػجهلللا
ا  الحسا عم  المف ،  الحسا عمل  السحلا، أج البلجل  السمصػفلات اسلسا مفلخدع

ذا  رو ج ييخ  حلػ : ولا زيلجُ عمساع عم  منمه،   ذا أضيفت هحا التػابع فالش
ا  ر اء البيت  ،  أزيجُ ةسّ المُ   . (ٕ)أهع

ا كلللان أ     أملللا السزلللا  السشلللاد  فشمتللله ج ونلللػن إج  رلللبعا مفلللخدع
متللله عمللل  المفللل  فهلللػ مشرلللػب ،  السػضلللع مػضلللع مزلللافعام ل لللظ إن حس

 .(ٖ) رو

                                                 

 .. ٖٔٔ/ٕ، واألش اه والنغاي   ٕٓ،  ٜٔ/ٖاألماله النفؾية الاؽ الفاجب  (ٔ)
 .  ٖ/ٕ، ش   المارف   ٖٛ،  ٖٚينغ  المارف ص  (ٕ)
 . ٕٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٜٕٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
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 : فُٔ ّدَاٌ خامًطا : ّصف اليعت املسفْع 

مغ  ػاهج إعخاب الخجا في  ػلظ : ولا أيهلا الخجلا  متله بالسزلا   
 ذلظ أ ذج ا :في     ػلظ : وا أيها الخجُا ذ  السال، السخفػع في

 َوا َأي ها الماِهُا ُذ  التهَشدِّي 

 لاشع لن الرلفة السزلافة فلي  –عمل  إعلخاب الخجلا  –فهحا دليا  
ا  باب الشلجاء ج وملػز حسمهلا عمل  لفل  السبشلي ،  ج تكلػن إج مشرلػبة أبلجع

   (ٔ)كقػلظ : وا زيج ذا السال . 

 هػ الخجا مغ وا   رفع  صد الشمت السخفػع دال عم  أن  مت أيّ  
عمع أن هحا الرفات  ا »ها الخجُا ممخب ج مبشي  في ذلظ  ال سيبػيه : أي  

التي تكػن  السبهسة بسشدلة اسع  احج، إذا ُ صفت بسزا  أ  ُعصلد عمل  
،  ملغ ذللظ  لػل (ٕ)« يء مشها، كان رفما، مغ  با أ ه مخفػع ييلُخ مشلاد 

 الذاعخ : 

 (ٖ)وا َأي ها الماهُا ذ  التهشدِّ  

ه  تقلللػل: ولللا أيهلللا الخجلللا زيلللج  أ بلللْا،    سلللا تشلللػن ل للله مػضلللع  يختفلللع ميللل
السزلللا ،    سلللا ُوحلللح  مشللله التشلللػيغ إذا كلللان فلللي مػضلللع يشترلللو ميللله 

 . (ٗ)السزا 

                                                 

 .  ٕٗٔ/ٖاألش اه والنغاي   (ٔ)
 .  ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٖٜٔ،  ٕٜٔ/ٕالمتاأل  (ٕ)

 . ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٖٜٔ،  ٕٜٔ/ٕالمتاأل  البيت مؽ ال جي .(ٖ) 
 . ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٖٜٔ،  ٕٜٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
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الّخْفلع َ َذِللَظ فلي  لػل الذلاعخ  الهلِحي وْخَتلار أن الحي   ذكخ السبخد : 
ِلَن الخجا َمْخُفػع ييخ َمْبِشّي َ ُذ  التشدي  مت َللُه َفُهلَػ ِبَسْشِدَللة َ ْػللظ َجلاَءِ ي 

 . (ٔ) الخجا ُذ  الَسال

 ذكخ أن الشرو ومػز عم  أن تمممه بججع مغ أي فكأ ظ  مت : ولا  
 . (ٕ)أيها الخجا وا ذا التشدي 

إذا  الخفللع ة،ّسللوللا زيللُج الصػيللُا ذ  المُ  جللػز سلليبػيه الللػجهيغ فللي  
 ملت ولا هلحا الخجلُا  فلإنجممته صفة لمصػيا،   ن حسمته عمل  زيلج  رلبت. 

ه الشرلو،  ج وملػز ذللظ فلي ة عمل  هلحا جلاز ميلسّ فأردَت أن تمصد ذا المُ 
ة، ّسلأي ل ه ج تمصد عميه السساء. أج تلخ  أ لظ ج تقلػل: ولا أيهلا ذا المُ 

 . (ٖ) «فسغ ثع لع ونغ منمه

َ أمللا َ ْػللله َوللا َأيَهللا الخجللا ُذ  المسللة َفللَ  ومللػز َأن  » للال السبللخد :  
ِللَظ ِلَن السبهسلة ة َ ذَ ّسلونػن ُذ  المسة مغ  مت َأي َج َتقلػل َولا َأيَهلا َذا المُ 

ممار  بأ فدها َفَ  تكػن  مػتها ممار  بَغْيخَها ِلَن الشهْمت ُهَػ السشمػت ِفي 
ِبَهلَحا : ملخرت اْلَحِكيَقة َج َتقػل َمَخْرت ِبَهَحا ِذي الَسال عم  الشهْمت َكَسا َتقلػل 

 . (ٗ)«الخجا َ َرَأْيت ُيَ م َهَحا الخجا

ا أيهللا ذا الخجللا، فللإن ذا  صللد  لي  أمللا  ػلللظ ولل » للال سلليبػيه :  
كسللا كللان اللللد  اللل م  صللفا ل لله مللبَهع منملله، فرللار صللفة للله كسللا صللار 

                                                 

 . ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٜٕٔ،  ٕٛٔ/ٗالم تضب (ٔ) 
 . ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٜٕٔ،  ٕٛٔ/ٗالم تضب (ٕ) 
 . ٖ/ٕ، ش   المارف  ٖٜٔ/ٕالمتاأل  (ٖ)
 . ٕٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٜٕٔ/ٗالم تضب  (ٗ)
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اللد  ال م  ما أضيف إليهسا صفة ل لد  ال مم  ذلظ  حػ  ػلظ: مخرُت 
 . (ٔ)ذي السال ،  بالحدغِ المسياِ  بالحدغِ 

   ال ذ  الخمة:

 (ٕ) «كأ ظ لع َوْمَهْج بظ الحيه عاهجُ   ي َأج َأي ها ذا السشدُل الجاِرُس الح

َهَحا  متا لي ِلَ هُه ُمْبَهع منمه َفَهَحا َما ذكخت َلظ ملغ  » ال السبخد :  
ْيء عم  مشهاجه  . (ٖ)«َأن  مت الذه

ة، ج ونلػن ميله ييلُخ ذللظ إذا ّسل مغ  ال وا زيلُج الصػيلَا  لال ذا المُ  
ة كلللان ميللله ّسللليلللَا  بملللجا ذ  المُ جللاء بهلللا ملللغ بملللج الصػيلللا.   ن رفللع الصػ 

 .(ٗ)الػجهان
المج ه  ذا الفزلا، إن حسملَت ذا الفزلا عمل    تقػل: وا زيُج الشاكيّ 

زيلج  رلبَت، ل له  صللد  لسشلاد   هلػ مزلا .   ن حسمتلله عمل  ييلخ زيللج 
 . (٘)ا ترو عم  وا كأ ظ  مت:  يا ذا الفزا

ال ِإن جممت َذا الَسال ملغ ُذ  السَ  اْلَماِ اُ  َ تقػل َوا زيجُ   ال السبخد :  
َ َتْقلِجيخا ِإذا  َفِإن جممتله ملغ  ملت زيلج َأ  َبلَجج ملغ زيلج فالشرلو  مت اْلَماِ ا

 . َكاَن  متا َوا زيج َذا الَسال َ ِ ذا َكاَن َبَجج فتقجيخا َوا َذا الَسال

 .الصهِػياُ  أ با ِفي َ ػل مغ َ اَل َوا زيجُ  َ تقػل َوا َهَحا الصهِػياُ 
                                                 

 .. ٕٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٖٜٔ/ٕالمتاأل  (ٔ)
 .  ٜٕٔ/ٗ، الم تضب  ٖٜٔ/ٕالمتاأل البيت مؽ الظؾيف .  (ٕ)
 .. ٖ/ٕ، ش   المارف  ٜٕٔ/ٗالم تضب  (ٖ)
 .. ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٖٜٔ/ٕالمتاأل  (ٗ)
 . ٕٓ،  ٜٔ/ٖ، أماله ااؽ الفاجب   ٖٜٔ/ٕالمتاأل  (٘)
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َ َلْيَذ بشملت لَهلَحا َ لكشله  َ اَل َوا َهَحا الصهِػياُ  الصهِػياُ  َ اَل َوا زيجُ  َ مغ
 عصد َعَمْيِه َ ُهَػ الهِحي ُودس  عصد اْلَبَيان َأج تخ  َأ هظ ِإذا  مت َجاَءِ ي زيج  

لامع َأ  الديلػد  ملت الصهِػيلاُ  َ َملا أ لبهه  َفخفلت َأن يمتلبذ الديلجان عمل  الده
ُه ِمسهغ َلُه منا اْسسهلتفرا َبيشه   .(ٔ)َ َبيغ َييخا َ َج تحكخ ِإجه َما َوُخر 

َ ِ ذا  مت َجاَءِ ي َهَحا فقج َأْ َملأت َللُه ِإَلل  َ اِحلج بحزلختظ  بحزلختظ 
َأْ َياء َكِنيَخة َفِإ هَسا َيْشَبِغي َأن تبيغ َلُه َعغ اْلِملْشذ الهلِحي َأْ َملأت ِإَلْيلِه ليفرلا 

لا يلَخاُا َفَأ لت ُهَشلاَك ِإ هَسلا تخلز َللُه َ لْي ا ملغ  َذِلظ مغ َجِسيع َما بحزلختظ ِمسه
َ ْيء ِمسها ومخفُه ِبَقْمِبه َ َأ ت َها ُهَشا ِإ هَسا تبيغ َللُه َ اِحلج ملغ جَساَعلة تمحقهلا 

 .عيشه
َفَأما الصهِػيا َ َما أ بهه َفِإ هَسا َحجا أم ونػن َتابما لسا يْمح  السبهسة 

َولا  الفلاراَ   ا تخيت َهَحا اْلحسلارَ  الصهِػياُ  خ َتقػل َجاَءِ ي َهَحا الخجاُ مغ اْلَمَػاهِ 
 .(ٕ) َهَحا

َ اْعَمللع َأن كللا َمػِضللع َوقللع ِميللِه اْلُسَزللا  َمْشُرللػبعا ِفللي الشللجاء َفُهللَػ 
 . اْلسػضع الهِحي َوقع ِميِه اْلُسْفخد مزسػما ييخ مشػن 

اْلسػضع الهِحي َوقع ِميِه اْلُسْفخد   كا َمػِضع يْخَتفع ِميِه اْلُسَزا  َفُهػَ 
 .مشػ ا

َتقػل َوا َأيَها الخجا زيج عم  َ ْػلظ َوا َأيَها الخجا ُذ  الَسال ِلَن زيلجا 
 .(ٖ)َتْبِييغ لمخجا َكَسا َكاَن ُذ  الَسال  متا لمخجا

                                                 

 . . ٖ/ٕ، ش   المارف  ٜٕٔ/ٗالم تضب  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٕٕٓ/ٗالم تضب   (ٕ)
 .ٖ/ٕ، ش   المارف  ٕٕٔ،  ٕٕٓ/ٗالم تضب  (ٖ)
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َ ِ  هَسللا مشمَشللا َأن  ُقللػل زيللج  مللت ِلَن الشهْمللت تحميللة َ َلْيَدللت اْلَْسللَساء 
 .ْلَْعَ م ِمسها وحم  بَها َ لكشه َتْبِييغ لي َ  خحا

أ با عم  اْلَبَجل مغ َأي َكَسا َتقلػل َولا َأيَهلا  زيجُ  َها الخجاُ َ تقػل َوا َأي  
للْيء وحللا َمَحملله فكأ للظ  مللت َوللا زيللجُ ّسللالخجللا َذا المُ  َ َيللا َذا  ة فالبللجل مللغ الذه

 .(ٔ)المسة

اِربع  َ تقػل َوا َأيَها الخجاُ   الطخيلفُ  زيجا َكَسا َتقػل َوا َأيَها الخجلاُ  الزه
تخفلع ِلَ هلُه ُمْفلخد  اْلَػْجلهِ  َ َيلا زيلج اْلحدلغُ  اْلَػْجهِ  اْلحدغُ  َ َكَحِلَظ َوا َأيَها الخجاُ 

 َ ِ ن كشت  ج هفزت اْلَػْجه ِلَن َتْقِجيخا َوا زيج اْلحدغ َ جهه َ َيا زيلج اْلحدلغُ 
ت ِبلِه مػضلما ِمْشلُه َأ  ِبَدلَبِبِه َفُهلَػ وْملِخي ِفلي كلا ِلَ هظ َ مته باْلحدِغ ثعه بمغل

 .مغ  ػلظ وا زيُج الطخيفُ  َذِلظ مْمخ  الطخيف

 اْلَػْجلهِ  َفِإن َ اَل َ اِئا َفشْحغ  مجا ِفي المهْف  ُمَزافا َتقػل َهَحا اْلحدغُ 
ارِ  َكَسا َتقػل َهَحا َصاحوُ   .َوا َفت  الجه

ه َفتخفللع َ جُهلل غ  َدللَذاَك َأ هللظ َتقللػل َهللَحا حَ  يللا َلللُه اْلَفْرللا َبلليغ َهللَحا  َ 
م  مت َهَحا اْلحدغُ  ه فتقجيخا َ جهُ  اْلَػْجه ِبَأن اْلِفْما َلُه َفِإذا أدهمت اْللد َ ال ه

ه َكَسللا َتقللػل َهللَحا اْلَقللاِئع َأبللػُا َفللَ  ممشلل  لإلضللافة َهللا َ جُهلل غِ ُدللَهللَحا الهللِحي حَ 
 .م أبػاإذ التقجيخ هحا الحي  ا (ٕ)ُهَشا

َفِإ هَسللا ُهللَػ َمْشُقللػل مللغ َهللَحا َكَسللا يْشقللا  اْلَػْجللهِ  َفللِإذا  مللت َهللَحا اْلحدللغُ 
 .(ٖ)الشرو مغ َ ْػلظ اْلحدغ َ جها َفَمْيَذ ِبَخاِرج مغ ممش  الهِحي

                                                 

 .ٕٓ،  ٜٔ/ٖأماله ااؽ الفاجب   ٕٕٕ/ٗالم تضب  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ، ش   الماؼية  ٕٕٕ/ٗالم تضب (ٕ) 
 .ٕٗٔ/ٖ، األش اه والنغاي   ٖٕٕ،  ٕٕٕ/ٗالم تضب  (ٖ)
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  َعم  َهَحا يشذج َهَحا اْلَبْيت

ْحِا  اَلْ َتاِب  الِحمْ   َوا صاِح َوا َذا الزاِمُخ الَمْشِذ   ذِ  الخه

 . هُيِخيج الهِحي ضسخت عشدُ 

ات لن اإلضافة المفطية حنسها حنع السفخد» فكا ذلظ  ال الخضي : 
ك ع إضافة ميمػز فيها الخفع  الشرو ل ها إذن في حنع السزارع إضافتها 

لمسزللللا  ،  السزلللللارع إذا كللللان تابمعلللللا لسزللللسػم لللللليذ  اجللللو الشرلللللو 
زللللا  فللللي  جللللػب كالسزللللا ، أمللللا إذا كللللان مشللللاد  فحنسلللله حنللللع الس

 .(ٔ)«الشرو

* * * 

                                                 

، والبيااات ماااؽ  ٖٔٔ/ٕ،  ٕٗٔ/ٔي  ، األشااا اه والنغااا ٕٗٔ/ٔشاا   الماؼياااة لم ضااه  (ٔ)
 ال جي. 
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 اخلامت٘

الحسج  ال ل  ايهخ،  صم     سمع  بلارك عمل  هلاتع الشبيليغ  
 عملل  آللله  صللحابته أجسملليغ،  مللغ تللبمهع بهللج   ر للج إللل  يللػم الللجيغ.. 

  بمج: 

أسلتصيع أن أهملز إلل  مبمج هحا السماوذلة ذات الستملة السدد جلة  
 الشتائأ ايتية : 

لمللػدة إللل  د ا يللغ الذللمخ المخبللي زمللغ اجحتمللاج عللػدة إللل  الفكللخ ا  أّاًل :
الشحللػي زمللغ الخميللا  سلليبػيه  مللغ تقللجمهع  ممخفللة مشللاهمهع مللغ 
التفدللليخ اللللحي وقلللػم لمغلللة مقلللام التفدللليخ لمقلللخآن،  ممخفلللة أسلللباب 

 الشد ل.

ًٔا: ا،   ثاى  ضا البحث حدغ التمميلا فلي اسلتخجام أحلخ  الشلجاء  خبعلا  ُبملجع
ا ،  حلللحفها أن كلللان السشلللاد  مكلللب ع،   اجتساعهلللا ملللع ييخهلللا تػكيلللجع

 حلللح  السشلللاد  لن القخيشلللة  ائسلللة،   يابلللة ولللا علللغ الفملللا أدعلللػ 
  أ ادي  أريج ل   يمتبذ باإلهبار فهػ إ ذاء  ليذ إهبارعا . 

عخ  البحث أن السشاد  السبشي مخالد لكياس البلاب ،  ذللظ ل له  ثالًجا :
 بملُج ،  خ  السقصػع عغ اإلضلافة  بلاُ  به الطحا محا الزسيخ،  أ

 مللا ميلله مللغ ممشلل  الغاوللة، كسللا أ للبه الصللػات السبشيللة مللغ  حللػ 
حػُب فكان أ خب إلل  السبتلجأ  الفاعلا فأهلح ملا ومخبلان بله   ن كلان 

 مبشيعا جشخاد بشائه  حح  تشػيشه . 

ــا : السشللاد  السمللخب ودلليخ عملل  أصللا البللاب مللغ  جللػب الشرللو إذ   زابًع
مفمػل  ذلظ ل ه بتشػيشه  كخة ييَخ مقرػدة  ج شلال لكيلام السشاد  
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التشللػيغ مقللام السزللا  إليلله  الطللخ   السبشيللة عشللجما تزللا  تمللػد 
إل  إلفها مغ اإلعخاب فمسا شال الك م بالتشػيغ  باإلضافة رجلع إلل  

 مغ اإلعخاب .  هأصم

ــا:  لله السحتسللا لإلعللخاب  البشللاء إ سللا كللان المللخ كللحلظ ل السشللاد   خامًط
للا عملل  الزللع  ا ونللػن مبشيع للا مفللخدع محتسللا ل مللخيغ بللالشطخ إليلله عمسع
 بالشطخ إل  اإلضلافة أ  التخكيلو أ  الصلػل ونلػن ممخبعلا لن الكل م 
إذا شال رجع إل  أصلمه ل له للع وقلع مػ لع الزلسيخ السخفلػع فيبشل  

  كبشائه.

لدلشة السشاد  السزا  ليلاء السلتكمع  لاش  بننلخة د را له عمل  ال  ضادًضا :
 بالتالي كنخة الػجػا مغ اإلثبات لمياء ساكشة  مفتػحة،  مغ كػ هلا 

ا  كحا إذا  كان السزا  لمياء مزافعا إليه  حلػ محح فة ،  مبجلة ألفع
ابلغ أمه  ابللغ علعه تمللجدت الػجللػا إلل  عذللخ  جلػا باإلثبللات  الحللح  
  الديادة  اإلبجال مغ  حػ ولا أبتلاا،  يلا أمتلاا ، كسنلال اجتسملت ميله

ا  زيادة ها ال  نت . دزيادة التاء   بجال الياء ألفع

ــابًعا : ا ومللػز مخاعللاة لفطلله ميللأتي  ض تللابع السشللاد  السفللخد إذا كللان مفللخدع
مخفػععا لن السشاد  سالظ سمػك السبتجأ  الفاعا فزلسته   ن كا لت 
ضسة بشاء إج أ ها لسا اشخدت في كا مػضع أ لبهت ضلسة السبتلجأ 

  الفاعا.

يأتي هحا التابع الستقجم مشرلػبعا رعاولة لصلا البلاب  الشطلخ إلل      ثامًيا :
 (وا)السحا فالسشاد  مفمػل به لفما تقجيخا أدعػ  أ ادي  أريج  ابت 

 مشابه مشمعا ج تباا اإل ذاء بالخبخ . 
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تللابع السشللاد  السللبهع ) أي  السػصللػلة  اسللع اإل للارة( ومللو رفملله  تاضــًعا :
مفلللخد ممخفلللة    سلللا كا لللت أّي  اسلللع السقرلللػد  هلللػ ل للله السشلللاَد  

لن وللا الشللجاء ج تللجها عملل  السمللخ  بللأل اإل للارة  صللمة إللل   جائلله 
ا إل   جاء ملا هلػ مسشلػع ملغ دهلػل الشلجاء عميله  فكان السبهع شخيقع
فػجو رفمه ل ه السشاد  حكيقة ،  المبخة بالصا  حقه البشاء عم  

ا.   الزع عمسعا مفخدع

ا أهلح كلا ملا ودلتحقه فكلان  إذا كلان التلابع عاغًسا : مزلافعا  السشلاد  مفلخدع
السشاد  مبشيعا  التابع ممخبعا ،   ذا حجث المنذ أهح كا ملا ودلتحقه 
 رلو ال ل  بشل  النلا ي،  جلاز  رلبه لصلػل ال ل ،  كلحا  صلد 
لللا عمللل  الطلللاهخ،  الشملللت السخفلللػع وملللػز ميللله الػجهلللان الخفلللع عصفع

  الشرو عم  السحا أ  شػل الك م.

مي بهحا أكػن  ج  فقت  آهخ دعػا ا أن الحسلج  رب الملالسيغ  لم 
   صم     سمع  بارك عم   بيشا دمحم  عم  آله  صحبه  سمع . 
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 فَسع املصادز ّاملسادع

 القخآن الكخيع : جاه مغ أ دله . 

 الحجيث الشبػي الذخيف . 

ي  إتحا  فز ء البذخ بلالقخاءات الربملة عذلخ تلأليف الم ملة الذل  [ٔ]
م تحقيلل  د/  للوبان ٘ٓٚٔ -ه ٚٔٔٔأحسللج بللغ دمحم البشللا الستللػف  

 –م، علالع الكتلو ٜٚٛٔ -ه ٚٓٗٔالصبمة ال لل   –دمحم إسساعيا 
 بيخ ت ، منتبة الكميات الزهخية بالقاهخة. 

الزلية في عمع الحلخ   لمملي بلغ دمحم الشحلػي الهلخ ي تحقيل  عبلج   [ٕ]
 م.ٜٔٚٔ -ه ٜٖٔٔمصبمة التخ ي دمذ   –السميغ السمػحي 

أسخار المخبية لبي البخكات عبج الخحسغ ال بلاري تحقيل  السلتاذ دمحم   [ٖ]
 مصبمة التخ ي دمذ  . –بهمت البيصار 

 –ال باا  الشطائخ فلي الشحلػ لمذلي  الم ملة جل ل اللجيغ الدليػشي   [ٗ]
 -ه ٘ٓٗٔالصبمللة ال للل   –لبشللان  –بيللخ ت  –دار الكتللو الممسيللة 

 م .ٜٗٛٔ

الشحلللػ جبلللغ الدلللخاج تحقيللل  اللللجكتػر / عبلللج الحدللليغ  الصلللػل فلللي  [٘]
 بيخ ت . –مؤسدة الخسالة  –الفتمي 

دار الفكللخ  –اليللا ي لبللي الفللخج الصللفها ي تحقيلل  سللسيخ جللابخ   [ٙ]
 بيخ ت الصبمة النا ية . 
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اج تخاح في عمع أصػل الشحػ لمديػشي تحقي   تمميل  د/ أحسلج دمحم   [ٚ]
 -ه ٜٖٙٔل للللل  بالقللللاهخة الصبمللللة ا –مصبمللللة الدللللمادة  – اسللللع 
 م . ٜٙٚٔ

مصبمللة  –تحقيلل  عبللج الدلل م هللار ن ه( ٖٓٗأمللالي الدجللاجي ) ت  [ٛ]
 م. ٕٜٙٔ -ه ٕٖٛٔالسج ي 

 ه . ٜٖٗٔشبمة حيجر أباد ه( ٕٗ٘المالي جبغ الذمخي ) ت  [ٜ]

 لبشان.  –دار الكتو الممسية بيخ ت  –المالي لبي عمي القالي   [ٓٔ]

تحقي  هادي حدلغ ه( ٙٗٙ – ٓٛ٘و )المالي الشحػية جبغ الحاج  [ٔٔ]
الصبملة  –بيلخ ت  –منتبة الشهزة المخبيلة  –عالع الكتو  –حسػدي 
 م.ٜ٘ٛٔ -ه ٘ٓٗٔال ل  

اج ترا  مغ اإل را  تأليف دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج بحا لية   [ٕٔ]
اإل را  في مدائا الخ   بيغ الشحػييغ البرخييغ  الكػفييغ شبلع 

 م . ٕٜٛٔ

دائا الخ   بيغ الشحػييغ البرخييغ  الكػفييغ لبي اإل را  في م  [ٖٔ]
 م. ٕٜٛٔشبع عام ه( ٚٚ٘ – ٖٔ٘البخكات ال باري )

ألفية ابغ مالظ جبغ هذام ال راري تحقي  دمحم أ ضا السدالظ إل    [ٗٔ]
دار الص ئللع لمشذللخ  التػزيللع  الترللجيخ  –محيللي الللجيغ عبللج الحسيللج 

 م .ٕٗٓٓ
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تحقيلل  ه( ٖٖٚلقاسلع الدجلاجي )ت اإلوزلاح فلي عملا الشحلػ لبلي ا  [٘ٔ]
الصبمللة النا يللة  –دار الشفللائذ بيللخ ت  –الللجكتػر / مللازن السبللارك 

 .مٖٜٚٔ -ه ٖٜٖٔ

 –شبملللة دار الفكلللخ  -ه ٗ٘ٚالبحلللخ السحلللي  لبلللي حيلللان الستلللػف    [ٙٔ]
 م . ٖٜٛٔ -ه ٖٓٗٔالصبمة النا ية 

ه ٚٚ٘البيان في يخيو إعخاب القخآن لبي البخكات ال باري الستػف    [ٚٔ]
الهي للة السرللخية المامللة لمكتللاب  –تحقيلل  د/ شلله عبللج الحسيللج شلله 

 م.ٜٓٛٔ -ه ٓٓٗٔ

 –تدهيا الفػائج  تكسيا السقاصج جبغ مالظ تحقي  دمحم كاما بخكلات   [ٛٔ]
 -ه ٖٖٛٔشبللللع دار الكتللللاب المخبللللي لمصباعللللة  الشذللللخ بالقللللاهخة 

 م . ٜٛٙٔ

 الترللخيا بسزللسػن التػضلليا لمذللي  هالللج الزهللخي مصبمللة عيدلل   [ٜٔ]
 البابي الحمبي بسرخ . 

تقخيخ الم مة اإل بابي عم  حا لية الدلماعي عمل   لخح ابلغ عقيلا   [ٕٓ]
السصبملة الػهبيلة  –ترحيا شله  صخيلة اللجمياشي ، دمحم البمبيدلي  –

 بج ن تاري  .  –بسرخ 

دار  –شللي  للخح البخ للػ ي يتمخلليز السفتللاح فللي عمللػم الب يللة لمقد    [ٕٔ]
 م.ٕٖٜٔالصبمة النا ية  –بيخ ت  –الكتاب 
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ترشيف سلاب  اللجيغ دمحم بلغ عملي بلغ  –التهحيو الػسي  في الشحػ   [ٕٕ]
دراسللة  تحقيلل  د / فخللخ صللالا سللميسان ه  ٓٛٙأحسللج الرللشما ي 

 م. ٜٜٔٔ -ه ٔٔٗٔبيخ ت  –دار الميا  – جارة الصبمة ال ل  

تحقيل   –تػضيا السقاصج  السدالظ بذخح ألفيلة ابلغ ماللظ لمسلخادي   [ٖٕ]
 –القلللاهخة  –دار الفكلللخ المخبلللي  –سلللميسان  د / عبلللج اللللخحسغ عملللي

 م . ٕٔٓٓ -ه ٕٕٗٔالصبمة ال ل  

تحقيللل  ابلللغ ابلللي  لللشو ، مندندللليظ ببلللاريذ  –المسلللا لمدجلللاجي   [ٕٗ]
 ه. ٖٙٚٔ

صشمه الحدغ بلغ  اسلع السلخادي  –المش  الجا ي في حخ   السما ي   [ٕ٘]
دار  –تحقيللل  د / فخلللخ اللللجيغ قبلللا ة ، دمحم  لللجوع فاضلللا ه( ٜٗٚ)ت

 م. ٖٜٛٔ -ه ٖٓٗٔالصبمة النا ية  –بيخ ت  –لمجيجة ايفاق ا

حا للية الذللسشي عملل  السغشللي ) السشرللد مللغ الكلل م لمذللسشي عملل    [ٕٙ]
 شبمة دمحم مرصف  .  –السغشي( 

عمللل  الترلللخيا بسزلللسػن ه( ٔٙٓٔيسلللي )محا لللية الذلللي  ولللذ الم  [ٕٚ]
شبملللة عيدللل  البلللابي الحمبلللي  –لمذلللي  هاللللج الزهلللخي  –التػضللليا 

 بسرخ.

بيلخ ت  –دار الكتلو الممسيلة  –ربان عم   خح ال سػ ي حا ية ال  [ٕٛ]
 لبشان .  –
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ال دار السملار   –د / دمحم حدلغ عبلج    –الحو في التخاث المخبلي   [ٜٕ]
 م. ٜٜٗٔ

تحقيلل  د/  –الحمللا فللي  للخح أبيللات المسللا جبللغ الدلليج البصميػسللي   [ٖٓ]
 م.ٜٜٚٔالصبمة ال ل   –منتبة الستشبي بالقاهخة  –مرصف  إمام 

شبمللة  –ا للة الدب  لللو لبللاب لدللان المللخب لمبللج القللادر البغللجادي هد   [ٖٔ]
 ه . ٜٜٕٔبػجق 

 –تحقي  / دمحم عمي الشمار ه( ٕٜٖ – ٕٖٔالخرائز جبغ جشي )  [ٕٖ]
 م.ٕٜ٘ٔ -ه ٖٔٚٔشبمة دار الكتو السرخية 

 –ه( ٖٖٔٔ – ٜٕٔر المػامع عم  هسلع الهػاملع لمذلشكيصي ) ر الج  [ٖٖ]
 ه .ٕٖٛٔالصبمة ال ل  بسصبمة كخدستان 

شبمللة دار الكتللو  –ديللػان الهصللا تحقيلل  مهللجي دمحم  اصللخ الللجيغ   [ٖٗ]
 م.ٜٜٗٔ -ه ٗٔٗٔالصبمة النا ية  –لبشان  –بيخ ت  –الممسية 

 بج ن تاري  .  –ديػان العذ  الكبيخ ميسػن بغ قيذ   [ٖ٘]

ديللػان امللخئ الكلليذ ضللبصه  صللححه السللتاذ مرللصف  عبللج الذللافي   [ٖٙ]
ا فللي تحكيقلله عملل  الشدللخ  –ة التللي  للخحها حدللغ الدشج سللي ممتسللجع

لبشلان  –بيلخ ت  –دار الكتو الممسية  –مشذػرات حسج عمي بيزػن 
 م .ٕٗٓٓ -ه ٕ٘ٗٔالصبمة الخامدة  –
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مخاجمللة حدللغ  –ديللػان حدللان بللغ ثابللت تللأليف سلليج حشفللي حدللشيغ   [ٖٚ]
 م.ٜٗٚٔالهي ة السرخية المامة لمكتاب  –كاما الريخفي 

بيلخ ت  –دار ال لجلذ  –ا الرلا ي ديػان جخيخ تحقي  دمحم إسلساعي  [ٖٛ]
 ه . ٖٖ٘ٔ

 م. ٜٜٔٔكسبخدج  –ديػان ذي الخمة تحقي  كارليا هشخي ليذ   [ٜٖ]

 م.ٖٜٓٔليبدظ  –الػرد  ليع بغ جسع  –ديػان رؤبة بغ المماج   [ٓٗ]

مصبملة  –ديػان الذساخ بغ ضخار بذخح أحسج بغ المليغ الذلشكيصي   [ٔٗ]
 ه . ٕٖٚٔالدمادة 

دار الكتلو  –عملي فلايػر  ذجم لله السلتاضبصه    –ديػان الفخزدق   [ٕٗ]
 م .ٜٚٛٔ -ه ٚٓٗٔالصبمة ال ل   –لبشان  –بيخ ت  –الممسية 

منتبللة  –تحقيلل  د /  اصللخ الللجيغ السللج  –ديللػان قلليذ بللغ الخصلليع   [ٖٗ]
 م. ٕٜٙٔالقاهخة  –دار المخ بة 

 ديػان قيذ بلغ السملػح )ممشلػن ليمل (  لخح عبلج الستملال الرلميجي  [ٗٗ]
منتبلللة القلللاهخة لمملللي  –الصبملللة النا يلللة  –لزهلللخ السلللتاذ بمامملللة ا
  يػسد سميسان.

دار صلادر  –تحقيل    لخح كلخيع البدلتا ي  –ديػان الشابغة الحبيا ي   [٘ٗ]
 بيخ ت . 
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 –رسللع السرللحد دراسللة لغػيللة تاريخيللة تللأليف يللا ع  للج ري الحسللج   [ٙٗ]
 –مؤسدللة السصبػعللات المخبيللة بللالمخاق  –الػششيللة مشذللػرات الممشللة 

 م .ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔل ل  الصبمة ا

رصللد السبللا ي فللي  للخح حللخ   السمللا ي لمسللالقي تحقيلل  أحسللج دمحم   [ٚٗ]
 م.ٜ٘ٚٔ -ه ٜٖ٘ٔشبع ممسع المغة المخبية بجمذ   –الخخاال 

 ه.ٖٗ٘ٔالسيسشي لمشة التأليف /سس  الخلي لبي عبيج البنخي ت  [ٛٗ]

 –حققللله دمحم عملللي اللللخيا ها لللع  – لللخح أبيلللات سللليبػيه لمدللليخافي   [ٜٗ]
 م. ٜ٘ٚٔة القاهخ 

ل لفيللة السدللس  ) مللشهأ الدللالظ إللل  ه( ٜٕٜ للخح ال للسػ ي )ت  [ٓ٘]
 –دار الكتلو الممسيلة  –ألفية ابغ مالظ( تحقي  إبخاليع  سذ الجيغ 

 م.ٜٓٚٔ -ه ٚٔٗٔ –لبشان  –بيخ ت 

 لخح ألفيللة ابللغ مالللظ جبللغ الشلاضع تحقيلل  د / عبللج الحسيللج دمحم عبللج   [ٔ٘]
 لبشان .  –بيخ ت  –شبمة دار الميا  –الحسيج 

تحقيل  دمحم كاملا  – خح تدهيا الفػائج  تكسيا السقاصج جبلغ ماللظ   [ٕ٘]
 ذللخ مخكللد البحللػث الممسيللة   حيللاء التللخاث  –دار السللج ي  –بخكللات 

 بماممة أم القخ  . 

 ذخا أحسج أميغ  دمحم عبج الدل م  – خح ديػان الحساسة لمسخز  ي   [ٖ٘]
الصبمللة النا يللة  –مصبمللة لمشللة التللأليف  التخجسللة  الشذللخ  –هللار ن 
 م.ٜٛٙٔ
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 –تحقي  دمحم  لػر الحدلغ  آهلخيغ  – خح  ػاهج الذامية لمبغجادي   [ٗ٘]
 م. ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ –لبشان  –بيخ ت  –شبمة  دار الكتو الممسية 

 –تمميلل  دمحم محسللػد الذللشكيصي  – للخح  للػاهج السغشللي لمدلليػشي   [٘٘]
 ه . ٕٕٖٔالسصبمة البهية 

 – محيلي اللجيغ عبلج الحسيلج تحقيل  دمحمه( ٜٙٚ خح ابغ عقيلا )ت  [ٙ٘]
 م ٜٜٚٔ -ه ٜٜٖٔالصبمة الدادسة عذخ  –شبمة دار الفكخ 

تحقيلل  د/ علللج ان  – للخح عسللجة الحلللاف   عللجة ال فللل  جبللغ ماللللظ   [ٚ٘]
 ه.ٜٖٚٔبغجاد  –مصبمة الما ي  –الج ري 

 لللخح عيلللػن اإلعلللخاب تلللأليف اإلملللام أبلللي الحدلللغ عملللي بلللغ فّزلللال   [ٛ٘]
دار  –ه د / عبج الفتاح سميع حققه  عم  عميه( ٜٚٗالسما مي )ت

 م. ٜٛٛٔ -ه ٛٓٗٔالصبمة ال ل   –السمار  

دار  –تحقيل    لخح أحسلج دمحم  لاكخ  –الذمخ  الذمخاء جبلغ  تيبلة   [ٜ٘]
 م . ٜٙٙٔالسمار  

تحقيل  د/ عبلج السلشمع ه( ٕٚٙ خح الكامية الذامية جبلغ ماللظ ) ت  [ٓٙ]
يلاء التللخاث مخكلد البحلث الممسللي   ح –شبملة دار السللأمػن  –هخيلجي 

 منة السنخمة .  –بماممة أم القخ  

 –بيللخ ت  –دار الكتللو الممسيللة  – للخح الكاميللة فللي الشحللػ لمخضللي    [ٔٙ]
 م .ٜ٘ٛٔ -ه ٘ٓٗٔلبشان 
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 شبمة عالع الكتو بيخ ت. –ه( ٖٗٙ خح السفرا جبغ ووير )ت  [ٕٙ]

صلشمه اإلملام أبلي الوبلاس أحسلج  – خح ديػان زهيخ بلغ أبلي سلمس    [ٖٙ]
 م .ٜٗٗٔدار الكتو السرخية  –ي ثممو بغ وحي  الذيبا 

شبملللة  –تحقيللل  أحسلللج دمحم  لللاكخ  –الذلللمخ  الذلللمخاء جبلللغ  تيبلللة   [ٗٙ]
 ه . ٖٔٚٔعيد  البابي الحمبي 

شبمللة دار  –تحقيلل  دمحم فللؤاد عبللج البللا ي ه( ٕٔٙصللحيا مدللمع )ت  [٘ٙ]
 ميرا عيد  البابي الحمبي. –إحياء الكتو المخبية 

 –تحقيل  الدليج إبلخاليع دمحم ه( ٜٙٙضخائخ الذمخ جبغ عرفػر )ت  [ٙٙ]
 م. ٜٓٛٔ -ه ٓٓٗٔشبمة دار ال جلذ بالقاهخة 

عجة الدالظ إل  تحقي  أ ضا السدالظ  هػ الذخح الكبيخ مغ ث ثلة   [ٚٙ]
دار الص ئلللع لمشذللللخ  – لللخ ح لسحسلللج محيلللي الللللجيغ عبلللج الحسيلللج 

  التػزيع  الترجيخ . 

ضلبصه  –لمدلنخي الفخ ق المغػية لإلملام الديلو المغلػي أبلي هل ل ا  [ٛٙ]
 لبشان  –بيخ ت  –دار الكتو الممسية  – حققه حدام الجيغ القجسي 

السصبملة  –في الشحػ المخبي  قج  تػجيله لملجكتػر مهلجي السخد ملي   [ٜٙ]
 م . ٜٗٙٔالصبمة ال ل   –المرخية بسيجان لبشان 

 – زللية الذلللبه فلللي الشحلللػ المخبلللي د / فلللؤاد أحسلللج الدللليج الحصلللاب   [ٓٚ]
 م  دار الصباعة السحسجوة بالقاهخة ٜٛٛٔ -ه ٛٓٗٔالصبمة ال ل  
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 –جسع  تحقي    خح د/ حدليغ  رلار  –قيذ  لبش   مخ  دراسة   [ٔٚ]
 دار مرخ لمصباعة.

 –ه( ٕٙٛالكاملللا فلللي المغلللة  الدب  الشحلللػ  الترلللخيف لمسبلللخد )ت  [ٕٚ]
شبلللع   ذلللخ دار الفكلللخ المخبلللي  –تحقيللل  دمحم أبلللػ الفزلللا إبلللخاليع 

 بج ن تاري  .  –بالقاهخة 

ه( ٓٛٔالكتللاب لدلليبػيه أبللي بذللخ عسللخ  بللغ عنسللان بللغ  شبللخ )ت  [ٖٚ]
شبملللة الهي لللة السرلللخية الماملللة  –تحقيللل  عبلللج الدللل م دمحم هلللار ن 

 م.ٜٚٚٔ -ه ٜٖٚٔلمكتاب 

تحقيلل  د/  –كذللد السذللنا فللي الشحللػ لممللي بللغ سللميسان الحيللجرة   [ٗٚ]
 م . ٜٗٛٔبغجاد  –هادي عصية مصخ 

ج   عمي الكبيخ ،  دمحم أحسج تحقي  عب –لدان المخب جبغ مشطػر   [٘ٚ]
 شبمة دار السمار  مرخ –حدو  ،  ها ع دمحم الذاذلي 

 –لمبلج السملظ الملػيشي  –لسع الدلة في  ػاعج أها الدشة  المساعلة   [ٙٚ]
 الجار السرخية .  –تحقي  الجكتػرة فػقية حديغ محسػد 

ملللا وحتسلللا الذلللمخ ملللغ الزلللخ رة لبلللي سلللميج الحدلللغ بلللغ عبلللج     [ٚٚ]
دار  –تحقيللل  د/ علللػض بلللغ حسلللج القلللػزي ه( ٖٛٙدللليخافي ) تال

 م . ٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔالصبمة النا ية  –السمار  

تحقيلل  عبللج الدلل م دمحم هللار ن ه( ٜٕٔ – ٕٓٓممللالذ ثممللو )   [ٛٚ]
 م. ٜٜٗٔشبمة دار السمار  
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تحقيل   –السحتدو في تبييغ  جلػد  لػاذ القلخاءات  اإلوزلاح عشهلا   [ٜٚ]
شبملللة السمملللذ العمللل  لمذللل ػن  –عملللي الشملللجي  اصلللد  آهلللخيغ 

 م. ٜٙٙٔ -ه ٖٙٛٔاإلس مية بسرخ 

مختار الرحاح لمذي  اإلمام دمحم بغ أبي بنلخ بلغ عبلج القلادر اللخازي   [ٓٛ]
 لبشان .  –بيخ ت  –شبمة دار القمع  –

مخترللخ تللج ي  الممسللاء العلل م ) ابللغ عقيللا  السنللػدي  الدللماعي   [ٔٛ]
مصبللػع بحا للية ألفيللة  المخجللا ي  الخزللخي  الرللبان( عملل  اللفيللة 

منتبللة  –جسللع الم مللة / مػسلل  بللغ دمحم الجايدللتا ي  –ابللغ مالللظ 
 م . ٜٜٙٔ -ه ٙٔٗٔالصبمة النالنة  –ايداب بالقاهخة 

تحقيللل  دمحم ه( ٖٚٚالسدلللائا البرلللخيات لبلللي عملللي الفارسلللي ) ت   [ٕٛ]
 ه.٘ٓٗٔالصبمة ال ل   –مصبمة السج ي  –الذاشخ أحسج دمحم 

تلأليف أحسلج بلغ  –ي يخيو الذخح الكبيلخ لمخافملي السرباح السشيخ ف  [ٖٛ]
 –شبمللة السنتبللة الممسيللة ه( ٓٚٚدمحم بللغ عمللي السقللخئ الفيللػمي )ت

 لبشان . –بيخ ت 

تحقي  أحسج يػسد  ماتي ، دمحم عمي الشملار  –مما ي القخآن لمفخاء   [ٗٛ]
 م.ٜٓٛٔالصبمة النا ية  –شبمة الهي ة السرخية المامة لمكتاب  –

منتبللللة  –لمخبيللللة تللللأليف عبللللج الدلللل م دمحم هللللار ن مممللللع  للللػاهج ا  [٘ٛ]
الذلخكة الج ليلة لمصباعلة  –م ٕٕٓٓالخا مي بالقاهخة الصبمة النالنة 

 .أكتػبخٙبسجيشة  ٜٖ ارع  ٜٖٔالسشصقة الرشاعية النا ية  صمة  –
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 –السممللع السفهللخس للفللاظ القللخآن الكللخيع لسحسللج فللؤاد عبللج البللا ي   [ٙٛ]
 م. ٜٚٛٔ -ه ٚٓٗٔبشان ل –بيخ ت  –شبمة دار الفكخ 

شبملة دار  –مغشي المبيو عغ كتلو العاريلو تحقيل  حشلا الفلاهػري   [ٚٛ]
 م . ٜٜٚٔ -ه ٚٔٗٔالصبمة النا ية  –بيخ ت  –الميا 

السفرلا فلي عملع المخبيلة تلأليف السلتاذ اإلملام الجلا / أبلي القاسلع   [ٛٛ]
شبملة دار  –الصبملة النا يلة ه( ٖٛ٘محسػد بغ عسخ الدمخذخي )ت 

 لبشان .  –بيخ ت  –الميا 

مفهػم المسمة المخبية عشج سيبػيه تأليف د / حدغ عبج الغشلي جلػاد   [ٜٛ]
الصبملللة  –لبشلللان  –بيلللخ ت  –شبملللة دار الكتلللو الممسيلللة  –السلللجي 
 م.ٕٚٓٓ -ه ٕٛٗٔال ل  

 – ٕٙٚالسقاصللج الشحػيللة فللي  للخح  للػاهج  للخ ح اللفيللة لمميشللي )  [ٜٓ]
 هٜٜٕٔشبمة بػجق  –عم  هامر هدا ة الدب لمبغجادي ه( ٘٘ٛ

السقترج في  خح اإلوزاح لمبج القلاهخ المخجلا ي تحقيل  اللجكتػر /   [ٜٔ]
المسهػريلة  –مشذلػرات  زارة النقافلة  اإلعل م  –كاضع بحخ السخجان 

 م .ٕٜٛٔالمخاقية 

 – ٕٓٔصلللشمة أبلللي الوبلللاس دمحم بلللغ يديلللج السبلللخد )  –السقتزلللو   [ٕٜ]
 –اذ بماممة الزهخ الست –تحقي  دمحم عبج الخال  عزيسة ه( ٕ٘ٛ

 م .ٜٜٗٔ -ه ٘ٔٗٔشبمة السممذ العم  لمذ ػن اإلس مية 

مصبملللة  –دمحم أحسللج عخفللة  –الشحللػ  الشحللاة بلليغ الزهلللخ  الماممللة   [ٖٜ]
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 الدمادة بالقاهخة. 

شبملة دار  – ذأة الشحػ  تلاري  أ لهخ الشحلاة لمذلي  دمحم الصشصلا ي   [ٜٗ]
 م .ٕٜٜٔ -ه ٕٔٗٔالقاهخة  –السشار 

شبملللة دار  –ترلللحيا سلللميج الخلللػري ه( ٕ٘ٔبلللي زيلللج )ت  لللػادر أ  [ٜ٘]
 لبشان . –بيخ ت  –الكتاب المخبي 

ه( ٜٔٔ – ٜٗٛهسع الهػامع عمل   لخح جسلع المػاملع لمدليػشي )  [ٜٙ]
 ه.ٖٖٚٔشبمة دار الدمادة  –ترحيا دمحم بجر الجيغ الشمدا ي 
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 احملتْٓاتفَسع 

 املْضْع

 السقجمة

 التنَٔد

 تمخيف بالشجاء  مزسػ ه.  - ٔ

 تمخيف بسزسػن الجيػان  مػضػعه.  - ٕ

 الفصل األّل : أحكاو اليداٛ

ا.  - ٔ  تمخيف الشجاء لغة  اصص حع

 أحخ  الشجاء  أحنامها.  - ٕ

ا.  - ٖ  اجتساع حخ   التشبيه  حخ   الشجاء تػكيجع

 حح  حخ  الشجاء .  - ٗ

 ما ميه أل .  جاء   - ٘

 حح  السشاد .   - ٙ
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 املْضْع

 الماما في السشاد  .   - ٚ

 الفصل الجاىٕ : أقطاو امليادٚ

 ال ل : السشاد  السبشي 

 السفخد  الممع .   - ٔ

 الشكخة السقرػدة .  - ٕ

 أّي السػصػلة .   - ٖ

 السشاد  السخهع .   - ٗ

 السشج ب .   - ٘

 السدتغاث .   - ٙ

 النا ي : السشاد  السمخب 

 الشكخة ييخ السقرػدة .   - ٔ

 السشاد  السزا  .  - ٕ
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 املْضْع

 الذبيه بالسزا  .  - ٖ

 النالث : السحتسا لإلعخاب  البشاء 

 ما ومػز ميه البشاء أ  اإلعخاب .   - ٔ

 تح  لمبشاء إذا اضصخ الذاعخ إل  تشػيشه . السد  - ٕ

  .الخابع : السشاد  السزا  لياء الستكمع

 السشاد  السزا  لياء الستكمع مبا خة. - ٔ

 السزا  إل  مزا  إل  واء الستكمع. - ٕ

 الفصل الجالح : تابع امليادٚ

 لمف  . ما ومو رفمه مخاعاة   - ٔ

 ما ومو  ربه مخاعاة لمسحا .   - ٕ

 ما ومػز ميه الػجهان .   - ٖ

 ما ومصي حنع السشاد .   - ٗ
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 املْضْع

  صد الشمت السخفػع ميه  جهان .   - ٘

 الخاتسة

 السرادر  السخاجع.

 فهخس السحتػيات .

 مت حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه ،،
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