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  إلى روح والدي برا و إحسانا واعترافا بجميله

  إلى التي حملتني على وهن

  هبة ، منار ونور اإلسالم:إلى زوجتي وأوالدي

  إلىاألهل واألصدقاء وجميع األساتذة الذين تم لنا بهم اللقاء

  إلى الغيورين على تراث األجداد ولغة الضاد

  .أهدي هذاالبحث المتواضع وأسأل اهللا اإلخالص والتوفيق إلى أقوم طريق

  

                                         امحمد مزايني                       



  أ 

  :المقدمـــة

الحمد هللا الذي علمنا ما لم نكن نعلم وأرشدنا إلى حفظ ما أنتجته أقالم و قرائح علمائنا 

شرف المرسلين أو الصالة و السالم على . األقدمين، صيانة من التلف المادي و المعنوي 

و بعد  الميامينو على أصحابه الغر :  

 التراث يمثل الصورة الحضارية للزمن الذي أنشئ فيه ، و المرجعية الثقافية التي ال نإف

يمكن تجاهلها حتى و إن زهد الباحثون في االهتمام بها ، و هو يحتاج من جيل اليوم إلى 

جل إحيائه وتبصير النشء بأهمية التراث الذي خلفه األجداد ،فهو أمن يصونه و يرعاه من 

 ارة  فكرهم لعقود عديدة ، وثمرة جمعهم و سهرهم ليالي طويلة ، و ال شك أنعص

مشروع الدراسات اللغوية و النحوية في العهد التركي بالجزائر هو من محفزات همم 

حياء جانب من تراثنا الجزائري النفيس لفترة األتراك التي عرفت فيها  إلالباحثين الطلبة

دت يسبق له مثيل في القرن األخير من سيادتهم للجزائر فقد شيالحركة الثقافية انتعاشا لم 

المؤسسات الدينية و التعليمية و نشطت أقالم الكتاب و العلماء و ظهرت مؤلفات كثيرة 

ت بها الجزائر أثناء الوجود االستعماري الغاشم ومتنوعة ، لكن الفترة العصيبة التي مر

ت ، و إتالف الكثير من المخطوطات التي كانت ترتب عنها تحطيم الكثير من تلك المؤسسا

ح أحد الفرنسيين آنذاك قائال أساس التعليم في الجزائر حيث صر :  

لقد وضعنا أيدينا على الموارد التي تستجيب للتعليم الشعبي و عملنا على طمس األنوار " 

   1"التي كانت تضيء من حولنا 

الفضل فيه للمجهودات المبذولة للمحافظة على  فما بقي لنا من تراث اآلباء و األجداد يعود

المخطوطات من طرف شيوخ الزوايا ، و أصحاب الخزانات و بعض العائالت و كثير 

  .منها ال يزال ينتظر من ينبش عنها و يخرجها إلى النور 

سالفهم و بمجهوداتهم الجادة في أفهم به من حق األجيال علينا أن نعرنّأا و شعورا منّ

فكرت في بعث مخطوط يكشف . ة العربية و اإلسالمية  الحضاري لألمعلى المدالمحافظة 

على الرغم من ثقل . مدى مساهمة العلماء الجزائريين في التعليم و تطويرالفكر اإلنساني 

  : المهمة ومشاق التحقيق في إخراج نص وبعثه للحياة ، و صدق الجاحظ إذ يقول 

                                                 
  . م 1991الجزائر .  دار الكوثر للنشر37: أصالة وتغريب ،صالح فركوس،ص-  1



  ب 

"تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من ما أراد مؤلف الكتاب أن يصلحلرب 

حراللفظ و شريف المعاني أيس ره إلى موضعه في  عليه من إتمام ذلك النص حتى يرد

  1"صال الكالم تا

وعند ما بدأت تتجاذبني نوازع اختيار األثر المناسب لموضوع رسالة الماجستير، حلت 

لمدينة عين الدفلى و قد كان له " الصالح"د درار بصحبة إمام مسجأفرصة لزيارة والية 

 خزانة " و2" كزاوية  تمنطيط"الفضل في تعريفنا ببعض شيوخ الزوايا و أصحاب الخزانات

 في رحلة البحث عن المخطوط ةومن المحطات الرئيسي. 4 " خزانة كوسام" و3"باعبد اهللا

  محمد باي بلعالم إمامفت على الشيخ ني تعر أنّ هيالتي يحسن تقييدها في هذا المقام

 في العهد التركي و هو 5"منطقة توات" الذي حدثني عن أحد أقطاب)ولفأ (: و مدرس بـ

  من العلماء الذين  أبدعوا في العلوم اللغوية) هـ1160ت ( المزمريبأالشيخ محمد بن 

م لي نسخة لمخطوط يعود تاريخ نسخه لسنة  و كان له باع في مجال التدريس ثم قد

: و هو عبارة عن شرح مختصر وضعه ابن أب على الهمزية والموسوم بـ ) هـ1248(

 يستهدف تيسير فهم النص لمن يريد تناوله من )الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية(

  .الطلبة ، و يجمع المادة التاريخية و اللغوية و البالغية و الفوائد األدبية قدرا وافرا 

 و شرعت في . و العزم على أن يكون لي شرف تحقيقهوهذا مابعث في نفسي الرغبة

البحث عن نسخة ثانية للشرح ، و بعد جهد جهيد و صبر مديد تمكنت من الظفر بها بعدما 

  ) . هـ1287( يعود لتاريخ 101درار تحت رقم أعلمت بوجودها بخزانة المطارفة والية 

 ت الحصول عليها إال أنكما علمت بوجود نسخة ثالثة بجامعة قاريونس بليبيا ،وحاول

  رغم االتصاالت المتكررة ،فاكتفيت بنسختين بعدما نظرت فيهما بالمحاولة باءت بالفشل

 أن ليس فيهما من النقص ما يضطرني إلى  لين وتبي. و قرأتهما قراءة بحث و تأمل

  .البحث عن نسخة ثالثة فأقدمت مطمئنا لما وجدته في النسختين من كمال و وضوح 

                                                 
  .م1990 ،3بيروت ط .  تح يحيى الشامي، دار ومكتبة الهالل،53 ،ص، 1/ الحيوان،الجاحظ،ج-  1
 هـ من علماء عصره 12 بلدية تمنطيط والية أدرار،تأسست الزاوية على يد صاحبهاسيدي البكري في أوائل ق -  2

  المقري التلمساني                 
  صاحبها الوليد بن الوليد)هـ14ق (ابن الوليد: تقع في بلدية أدرار،مؤسس الخزانة -  3
   شاري الطيب تقع في بلدية أوالد أحمد أدرار صاحبها السيد -4
  والية أدرار حاليا-  5



  ج 

  

  البن أب المزمري " الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية "كان لي من إخراج و قد 

 :و إعادة نشره غايات منها 

إحياء التراث الجزائري الدفين و إخراجه في حلة جديدة ليكون جسر تواصل بين األجيال  - 

 منه حقيقتهم و ذواتهم ، فيعتزون بثقافتهم ن يستمدو،السابقة و المعاصرة و الالحقة

 .  متقدمة  أومنحطة هزيلة،وباالنتساب إليها مهما قيل عنها 

إبراز شكل من أشكال النثر اللغوي و األدبي شاع في العهد التركي تمثل في شرح  - 

 . النصوص الشعرية ، و كانت في الغالب تتعلق بمدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم

ايات تعليمية تراعي إلقاء الضوء على مرحلة من مراحل التأليف كانت تستهدف غ - 

 .المبتدئين و تعنى بهم 

فعلى قدر . إبراز مكانة ابن أب المغمورة و معرفة حظه من ثقافة عصره و قدرته اللغوية  - 

  .عظمة الرجال يكون االحتفاء بتراثهم 

تناولت في القسم األول : وقد رأيت أن تكون معالجتي لموضوع الرسالة وفق قسمين 

 بالمخطوط وقد اشتمل هذا القسم على الفصل األول ، تعرضت ترجمة المؤلف و التعريف

 مولده و نسبه و وفاته ، ثم تطرقت إلى حياته العلمية ذاكرا شيوخه : فيه إلى حياة ابن أب

  .و تالمذته ، و ختمت الفصل بآثاره المتنوعة 

لت  انتهجت فيه منهجا وصفيا حاووا الفصل الثاني فقد خصصته للتعريف بالمخطوط ،أم

من خالله الوقوف على عنوان المخطوط و نسبته إلى مؤلفه ، ثم وصفت نسختي 

  .المخطوط و بينت مصادره اللغوية و النحوية و بقية المصادر األخرى 

 و ختمت الفصل بإبراز مكانة ،و بعدها وضحت منهج ابن أب و أسلوبه في الشرح

  . المخطوط وأهميته مع عرض لنماذج من نسختيه

الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية"سم الثاني فهو في تحقيق المخطوطا القأم" البن أب

ري ، و انصب عملي في المرحلة األولى على استخراج نسخة قريبة من نص المزم

  الكتاب كما وضعه مؤلفه اعتمادا على المقارنة بين النسختين ثم سارت عملية التحقيق 

  



  د 

  :في خطوات

قولة إلى مصادرها مع حصر ما نقله ابن أب منها بين أقواس  رجعت في النصوص المن -1

 .مزدوجة 

 . ذكرت في الهامش تتمة بعض النصوص و نسبت بعض ما لم ينسبه منها  -2

3- زت بين ألفاظ الهمزية و الشرح بجعل المتن بخط مختلف  مي. 

  . راعيت في كتابة المخطوط قواعد اإلمالء الحديثة مع االعتناء بعالمات الترقيم -4

 . في الشرحهمترجمت ألهم األعالم الذين ورد ذكر -5

6- فت بعض الكتب و المؤلفات التي تردد ذكرها في الشرح عر. 

7- رت بعض المصطلحات البالغية و اللغويةفس . 

8- ل ورودها ذكرت في الهامش أهم المراجع للقضايا الصرفية و النحوية و البالغية عند أو

 . لراغبي المزيد

9- بطها بالشكلضص من آيات و أحاديث و أقوال و أشعار مع جت شواهد الن   خر . 

10- هت على بعض التحريفات و السقط و األخطاء الواقعة في الشرح نب. 

 ) .أ(إلكمال ما هو مبتور في النسخة ) ب(وضعت بين معقوفين ما هو من النسخة  -11

 .حرصت على اإلشارة  لبدء صفحات نسختي المخطوط بعمود مائل  -12

 .يدة الهمزية كاملة خصصت ملحقا لقص -13

كتبت الفهارس الفنية ، و المصادر و المراجع المعتمدة في التحقيق و ختمت الكل  -14

 .بفهرس الموضوعات 

منالّإنا أقوم بعملية التحقيق معاناة ال يعرفها أني عانيت الكثير و ة شك أنّو ليس ثم  

 ى النور ، و مردلإ الظلمات خراج هذا المخطوط من طيإشتغل في التحقيق في سبيل ا

ثناء هذه المسيرة الشاقة و المشوقة في ألى الصعوبات و العقبات التي اعترضتني إذلك 

  :ذكر منها أ. نفس الوقت 

 .رتباط الجمل اصعوبة فهم النسخة بسبب ضغط الكلمات و - 



 �  

صابت النص بحيث أصبحت قراءته قراءة أخطاء ألوجود بعض التحريفات و ا - 

 .صحيحة بالغة الصعوبة 

 -  لى االختصار الشديد في ذكر الشواهد تطلب مني جهدا مضاعفا      إميل ابن أب

ة ضبط علم من كد من صحأوالتأيام في محاولة توثيق بيت نفاق الساعات و األإو 

 .حيانا أبحث عنه أجد ما أعالم ، و قد ال األ

  الوصول الى بعض المصادر التي استعان بها ابن أب في شرحه لكونهاةصعوب - 

عالم  من األمصنفيها  أو لكونمازالت مخطوطات يصعب الحصول عليها 

 .المغمورينالمغاربة

ن سهوت في بعض إو نظرا لما يتطلبه تحقيق المخطوط من جهد وعناء أرجو المعذرة 

     .مواطن هذا التحقيق 

  بابي أن أتوجه  بأعبق الشكر و أصدقه إلى الذين فتحوا ل إالّو في الختام ال يفوتني

البحث والعناية بتحقيق التراث الجزائري النفيس بكلية اآلداب و اللغات بجامعة حسيبة بن 

حمد فالق عريوات ، و إلى الذين كانوا أبوعلي بالشلف و على رأسهم األستاذ الفاضل 

سندا لي في انجاز هذا العمل وأمدوني بعطائهم و توجيهاتهم السديدة وعلى رأسهم األستاذ 

 بالذكر الشيخ محمد بلعالم  عزوز و إلى أصحاب الخزائن و أخصدر أحمالفاضل الدكتو

الذي ساعدني بالمراجع التي استعنت بها ونقلت منها ، و إلى جميع الذين تم لي بهم اللقاء 

  .فجازى اهللا المحسنين . في مجال العلم 

  .و السالم .   و اهللا أسال أن يجعل هذا العمل المتواضع من الصنيع المقبول 

 

  



  
  
  

  القسم األول 
  

  التعريف مبؤلف املخطوط 
  و 

  التعريف باملخطوط 



ل الفصل األو  
  

 التعريف بصاحب املخطوط 

 مولده و نسبه  -

  ابن أب العلمية ةحيا -

 آثاره  -

 وفاته  -
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  .1)هـ1160ت  (المزمري بأ  الشيخ محمد بن:التعريف بصاحب المخطوط

  :مولده ونسبه

 بُأمة الفقيه النحوي صاحب التآليف العديدة، السيد محمد بن هو الشيخ العالم العال

من أرض البرابر المخزومي 2مري، نسبة إلى زمورةَّزأحمد بن عثمان بن أبي بكر الم 

  . دارا وموطنا ووفاة3القرشي التواتي

مسقط رأسه في قرية أوالد الحاج بلدية تيمقطن دائرة أولف والية أدرار، في العقد 

القرن الحادي عشر للهجرة، إذ لم يعرف له الرواة تاريخا محددا لميالده، وقد األخير من 

 ابن أبف في العروض صنفه  إليجاد تاريخ تقريبي فاستدل بمؤل4َّاجتهد الشيخ باي بلعالم

في بداية حياته، وهي قصيدة في فك البحور، وهي من بحر الطويل نظمها في سنة ستة 

  :قال في آخرها) ٍشقَيو: (رمز لها بقولهعشر ومائة وألف للهجرة، كما 

  .5ىهتَ انْد قَامظّ والِنن لََبب خَْل        وقٍُبقـاِرتَى مو حيـٍنثِمولـن بتَعفَ

  .ىوال قُ وـِهاإللَ ِب إالَّلوال ح        و6)ويقٍَش (اِم في عرِشلعه اَلَ ِإِدمحِب

  

  

                                                 
  : وردت ترجمته في المؤلفات التالية-  1
  . بعض مؤلفاته الموجودة في خزانات والية أدرار- أ
  1 مطبعة الواحات غرداية ط17 و  16:  كتاب الدر المنظوم شرح مقدمة ابن أجروم موالي أحمد اإلدريسي ص-ب
، الجزائر 2 مطبعة دار هومة، ط111: سيدي عمر عبد العزيز ص كتاب قطف الزهرات من أخبار علماء توات، - جـ

  م2002
  . مطبعة باتنة3:  كتاب الرحيق المختوم لنزهة الحلوم، الشيخ محمد باي بلعالم ص- د

  2005 وما بعدها مطبعة دار هومة 89:  ص1 الرحلة العلية إلى منطقة توات، الشيخ محمد باي بلعالم ج- هـ
 1 وما بعدها، دار الكتاب العربي ط59: ياته وآثاره أحمد أبا الصافي جعفري ص محمد بن أب المزمري ح-و

 .م2004. هـ 1425
 قرية بالمغرب األقصى وهي المعروفة بسوس األقصى حسب رواية الحاج امحمد الكنتي سيخ المدرسة الدينية - 2

 .ةم وهو يتولى حاليا التدريس و االشراف على الزاوي1946بزاوية كنتة ولد سنة 
يطلق اسم توات على جنوب غرب الصحراء الجزائرية إذ يقول السعدي في كتابه تاريخ السودان إقليم و نسبة إلى توات 3

توات مجموعة من واحات الصحراء الجزائرية الغربية جنوب القطاع الوهراني شمال الهقار وحاضرا هي والية 
 .لوالية أدرار.ت.د.أ.ينظر دليل والية أدرار ج.أدرار

 وهو يشرف حاليا على مدرسة قرآنية بمقر دائرة 1930 هو محمد باي بلعالم من مواليد أولف والية أدرار سنة - 4
 .أولف

 .2005 مطبعة دار هومة 103:  ص1 الرحلة العلية إلى منطقة توات، الشيخ محمد باي بلعالم ج-  5
هـ، 1116، أي ما يعادل 1000=، الشين100=، القاف10=، الياء06=الواو:  الكلمة بحساب الجمل تساوي ما يلي- 6

 .2 ط101: المساعد على بحث التخرج مختار بوعناني ص
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  : العلميةابن أبحياة 

 2 في تنيالن1لشيخ معاصرا لكثير من علماء توات مثل الشيخ عمر األكبرلقد كان ا

ومما يدل على مكانته ) هـ1160ت  (3، والشيخ عبد الرحمن الجنتوري)ـه1152ت(

 عبد الرحمن بن وعبقريته العلمية اهتمام بعض تالمذته بالترجمة له ومنهم الشيخ سيدي

4)1189ت(اعمر التنيالني ب.  

كان رحمه اهللا فقيها أديبا، نحويا، لغويا، تصريفيا عروضيا : "5هإذ جاء في فهرست

فائقا كل من لقيه في الفنون الثالثة األخيرة، رائق الخط، شاعرا مجيدا مفلقا، ال يبارى فيه 

  :وال يجارى من صغره إلى اآلن حتى قال في عنفوان شبابه مخبرا عن حاله

8ماِت حوِدالجِب و7اسيّ ِإدرفَا         تَكَذُ وبال6ورم عاِمـداإلقْْ ِبادا سذَِإ  

  .9ماِل ظَاكذَا فَيهي ِفِنعـاِزنَي          يالذِّ فَِرع الشّةُعنْي صاِرع ِشنّفِإ        

وكان من العلماء الذين ربطوا منطقة توات بغيرها من البلدان، حتى عرف بصاحب 

 بأرض السودان 1 وأروان10 وفي مالي مثل تنبكتو فقد جال في المغرب األقصى.الجوالن

  .اإلفريقي، إلى غير ذلك من البلدان التي كان يجوبها لالستفادة واإلفادة

                                                 
هـ، 1152هـ، توفي عام 1098 هو الشيخ الفقيه العالمة أبو حفص سيدي عمر بن عبد القادر المولود بتنيالن عام - 1

 . 2 ط83: وردت ترجمته في كتاب قطف الزهرات من أخبار علماء توات ص
كانت مركز إشعاع . دائرة أدرار .تمة بربرية تعني باللغة العربية مكان االحرار وهي قر ية بضواحي بلدية أدرار  ك2

 .32 ص1ج"الرحلة العلية "ينظر . انعكست أنواره على الصحراء و غيرها من بالد إفريقيا
 توات كان عالما عامال محققا صالحا هو أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن الجنتوري من علماء-  3

 ينظر )هـ1160(ورعا مالزما للتدريس مدة عمره توفي رحمه اهللا في الثالث من جمادى االولى سنة ستين ومائة ألف
 .161 إلى 132:الرحلة العلية منطقة توات ص

 ابن أبّ  ةالتواتي  أحد تالمذ  هو شيخ الشيوخ  عالم االعالم و مرشد االسالم أبو زيد سيد عبد الرحمن التنالني -  4
 عبد  ،نظر ترجمته في قطف الزهرات من أخبار علماء تواتا هـ 1189خير من صفر المقربين توفي ليلة االحد األ

 .220: ص،1/ دار هومة الرحلة العلية ج2002 ط99: العزيز سيدي عمر ص
 .انة تنالن والية أدرار مخطوط فيه تراجم بعض علماء ومشايخ الشيخ عبد الرحمن باعمر، خز-  5
نظر ترجمته ا ق هـ، 40 بن كلثوم بن مالك التغلبي شاعر جاهلي وفارس شجاع توفي سنة و هو أبو األسود عمر-  6

م، المكتبة 1996هـ 1416 1 ط43:  ص،2/في المستطرف في كل فن مستظرف لألبشهي درويش الجويدي ج
 .العصرية بيروت

 ،1/نظر ترجمته في وفيات األعيان جاهـ، 222يعد مثال في الذكاء والفطنة، ت  هو أبو وائلة إياس بن معاوية -  7
 .، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت247: ص

نظر المستطرف ا)  ق هـ46ت ( هو أبو عدي حاتم بن عبد اهللا بن سعد الطائي يضرب به المثل في الجود والكرم - 8
 .    284:  ص،1/لألبشهي ج

 .99 و98:  ص،1/د في كتاب الرحلة العلية إلى منطقة توات ج النص موجو-  9
هـ و هي عاصمة جمهورية مالي 1100كثر المدن التاريخية اتصاال بمنطقة توات تأسست حوالي أ تنبكتو من -  10

 .حاليا
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والشيخ سيدي عمر ) هـ12ت ق (أخذ الفقه عن السيد محمد الصالح بن المقداد 

  : قوله2وكان يستفتي مشايخه نظما ونثرا فمن أسئلة النظم) هـ1157ت(الرقادي 

ـذهَؤا سِهلّ     ِليـِرِق فٍَلاِهال جـذْـِا جٍبِنن مـِِق ح   .ري

  .اِرري األسي ِذِل الوِم      العاِل3اِرونْي اَألِبي َأِديخ سيلشَِل

  . خطه فيهلفيكما عرف بكثرة المطالعة إذ ال تجد كتابا وال مخطوطا إال وت

  :آثاره-

 ومنها ،منها ما هو مطبوعفوالحصر،  تفوق الحد ، كثيرة ومتنوعةابن أبمؤلفات 

ف فيما يلي كال منها بما عرفناه عنهما هو مخطوط ينتظر الجهد والعزيمة، ونعر:  

  : مطلعها4 قصيدة في فك البحور-)1

ببِِأتُد حِدمبِّ اهللا رم ِلصيلى َأا    عحمداِد الهي الرضلَا عماله ىد.  

َأوصِهاِبحاألكْ ويِمرِهآِلن وو     ََُبعفَـذْخُ فَد كالب ـوِرحع الَلى الو.  

  )هـ1116 (وهي من بحر الطويل نظمها في سنة ستة وعشر ومائة وألف للهجرة

  :ختمها بقوله 

  .ىهتَ انْد قَظّام والِننب لََب خَْل        وقٍُبقاِرتَى مو حيٍنثِمعولن بتَفَ 

  .ىوال قُ وـِهاإللَ ِب إالَّلوال حو)    ٍشقْْيو (اِم في عرِشلعه اَلَ ِإِدمحِب

  : والتي مطلعها5جرومآ نظم مقدمة ابن -)2

  .دمح أََـوِر األمـلِّـي كُِفه د    اللًَمح مهم واسابن أب اَلقَ

  :وفي آخرها رمز لتاريخ نظمها بقوله

  .ِةاَئم وٍفلَْأ ورينِش ِعاِمي ع ِف   هَئِش أنْني َأ ِليحا أِت مم تَدقَ

                                                                                                                                                          
  )الموسوعة المغربية لألعالم البشرية و الحضارية( أروان من المدن المجاورة لتنبكتو-  1
 . و ما بعدها100: ص،1/عالم جلة كاملة في الرحلة العلية ، للشيخ ب راجع المنظوم2

تاريخ تأسيس .  الشيخ ابو االنوار موالي هيبة دفين زاوية موالي هيبة بلد ية تيمقطن دائرة أولف والية أدرار 3 -
 . ريخية لوالية أدرارجمعية األبحاث والدراسات التا. ينظر دليل والية أدرار.)هـ10(الزاوية  القرن العاشر الهجري 

 . القصيدة موجودة بخزانة باعبد اهللا والية أدرار-  4
بغية  .) هـ723ت (  المقدمة اآلجرومية وضعها أبو عبد اهللا محمد بن داود الصنهاجي  المعروف بابن آجروم -  -  5

م دار 1979 هـ 1399 2 تحقيق  محمد أبو الفضل ط238: ص،1/الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي ج
 الدر المنظوم "الفكر بيروت و قد قام بشرح المقدمة كل من العالمين الجليلين الشيخ موالي أحمد الطاهر الحسني سماه 

 ."مقدمة العي المصروم على نظم ابن أب آلجروم" و الشيخ  محمد بن باي الكنتي  سماه "جرومآشرح مقدمة 
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  :أرجوزة في العروض مطلعها: 1 روائق في ذكر ألقاب الزحاف والعلل-)3

  .باس نَالمزمري دمحا    مبطِستَح مـِهب رـديب عـاَلقَ

  :ثم أشار إلى انتهائها وتاريخ نظمها بقوله

تَّة ِسنَسم ي     ِتين الَِّرشْ ِععبعيِفلْ َأدٍةنَ سو ِةاَئم.  

  " العبقري" في العبادات سماه 2 نظم باب السهو من مختصر األخضري-)4

  :قال في مطلعه

  .ِم عقِّ الحِلب عن سن مدِشر     مِمعنِّ الْيلِِِزج الِْهلَّ ِلدمحالْ

  :وفي آخره أشار إلى تاريخ النظم بقوله

ِرشْة ِعنَسينِل يفُلْ َأايهو    ـةُـاَئمم ثَـع ـفِق تَـاِنم.  

  : ومطلع النظم3 نزهة الحلوم في نظم منثور ابن أجروم-)5

  .املَع يما لَ مانس اإلنْملَّعا      ومع أنْنا م يمه اللَّكدمحنَ

  :وأشار إلى تاريخ نظمها بقوله

نَسبـِعـة أرو أرخَلْا      ِلينَِعبِسمو ِمِتالس ناينَِئ الم.  

  .4 كشف الغموم على مقدمة ابن أجروم-)6

  :بدأها بقوله

  .ـالَمأج واِنيـالبا ِبـنَيلَ عـنمـال     وضفَ تَـن يا ما اُهللا يـدم الحكلَ

  :وختمها بقوله

  .الَجنْاة اَئالم وِف األلْدع بينِسمخَ      وٍةعب ساِمي عِفى ومرى المهتَنْا موذَ

                                                 
 .81:  بوعناني صمختار لألعالم الجزائرية عبر القرون،  مازال مخطوطا حسب المصنفات اللغوية-  1
نظر األعالم اهـ، من أشهر مؤلفات الجوهر المكنون في الثالثة فنون، 983 هو عبد الرحمن األخضري ت - 2

المؤسسة .م1985- هـ2،1405ط.500:،ص1/ج وتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد اهللا 108:،ص4/ جللزركلي
  .ب ،الجزائرالوطنية للكتا

وقد أهابني الشيخ نسخة منه عندما زرت " الرحيق المختوم لنزهة الحلوم: " وضع عليها الشيخ باي بلعالم شرحا سماه- 3
  خيرا جزاه اهللا .2006- 07-18زاويته بأولف والية أدرار في 

ه وجد المخطوط في وأشار في مقدمة الشرح أن" عون القيوم على كشف الغموم: " وضع عليه الشيخ شرحا سماه- 4
عندي نسخة من هذا الشرح الرائق أهابني الشيخ إياه قبل ) 2004ت (خزانة السيد محمد بن عبد اهللا بن الوليد التنالني 

 .الطبع وهذا كرم منه وشرف لي
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 روضة النسرين في مسائل التمرين وهي أرجوزة في التصريف لم يقيدها -)7

  .بتاريخ

  .1 شرح روضة النسرين في مسائل التمرين-)8

  .2 شرح على المية ابن المجراد في إعراب الجمل-)9

  .3 الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية-)10

 4األبيات العشرة:  امتاز بها عن غيره من األدباء تتمثل في وله مميزات أدبية-)11

  :التي تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس مطلعها

  .اد ِركالَ ماكب     رِراِب كَالم كَِردِا

 كما يتمثل دوره الفكري في إنشائه البحر الجديد الذي سماه المضطرب -)12

  :واختار له وزن

  .تالَاِع فَنلُاِعفَن مولُعفَت     الَاِع فَنلُاِعفَن مولُعفَ

  .5بيتا في مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم) 89(وأنشد فيه قصيدة تشتمل على 

  : أها بقولهدب

لِّصي ثُِها إلَ يمم    داِئــل سمى خَلَا عاِمـنَأل اِري   

ما دعَأاك لَو باكم ِرحإلََداً    قاِصم ى البِتيالح اِمر  

  :و ختمها بقوله

  ِالمِتداِح خَيِر الخَلِْق طُرا      سيِد الورى النُوِر التُّهاِمي

ـْيا محمد الَِ زلْتَ تَق   الَِمــرا     ِمن إلَِهنَا َأزكَى السـ

  6 كما يتمثل فكره أيضا في األبيات العشرة في الجناس-)13

.  

  .2 في النحو)هـ749ت(1ردي شرح على تحفة ابن الو-)14

                                                 
 )م2002/2003(. حققه أحمد جعفري نال به شهادة ماجستير، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، جامعة وهران-  1
 . حققه مختار بوعناني، جامعة وهران-  2
 . وهو المخطوط الذي اخترت تحقيقه في هذا العمل-  3
   115 إلى 109:  ص،1/ج ، محمد باي بالعالم ،  الرحلـة العليـة إلى منطقـة توات-  4
 . منه نسخة في خزانة با عبد اهللا أدرار-  5
 . منه نسخة في خزانة با عبد اهللا أدرار-  6
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 في مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم ضمنها أشطارا من األلفية 3 أرجوزة-)15

  .بيتا) 57(شطرا من نظمه واآلخر من األلفية وهي في 

 أخرى ال يمكن حصرها جميعا وقد قال في شأنها الشيخ بلعالم 4 مؤلفاتبن أبوال

ته علما بأنه يوجد الكثير منها في مركز في كل وقت نعثر على مؤلف فيضاف إلى مؤلفا"

  .5"أحمد بابا للدراسات واألبحاث بتمبكتو مالي

  :وفاته

في ظهر يوم االثنين العاشر من جمادى األخيرة سنة ألف ومائة وستين هجرية 

 ودفن بمقبرة سيدي عثمان 6 بتيميمونالمزمريانطفأت جذوة محمد بن أب ) هـ1160ت(

  .أحد أولياء المنطقة

 المتداول في 7هِفوقبره مشهور ويزار وهو يعرف اآلن بقبر العبقري، نسبة إلى مؤلََّ

 بجسده وبقي حيا بعلمه وآثاره ابن أب رحل » العبقري في نظم سهو األخضري«المنطقة 

  .زاه عنا كريم الجزاءارحمه اهللا وج

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          
من مؤلفاته ) هـ749ت ( زين الدين أبو حفص عمر بن محمد المعروف بالوردي شاعر وأديب ومؤرخ  هو اإلمام- 1

 .226:  ص،2/ج ، بغية الوعاة)نثر في ألفية ابن مالك(تحرير الخصاصة، : اللغوية
 م،دار هومة ،2001ط.581 رقم 89 رقم مختار بوعناني، المصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون،-  2

 الجزائر
 .115:  ص،1/ سجلها الشيخ بلعالم كاملة في كتابه الرحلة العلية ج-  3
 .114- 113:   قطف الزهرات عبد العزيز سيدي عمر، ص-  4
 .98:  ص،1/ الرحلة العلية ج-  5
 ، ومحمد بن89: ، والرحلة العلية إلى منطقة توات ص6:   الرحيق المختوم لنزهة الحلوم، محمد باي بلعالم، ص- 6

 .94: أب حياته وآثاره، أحمد أبا الصافي الجعفري، ص
مائة وتسعة وخمسون :  نظم فيه باب السهو من مختصر العبادات على فقه اإلمام مالك لألخضري، عدد أبياته-  7
  :بيتا، يقول فيها) 159(
 .ضري األخِْو سهِم في نظْ      بالعبقرييِر وهو حهتُيم سِزجرِب



  الفصل الثاين
  

  التعريف باملخطوط 
  ه إىل مؤلفه تعنوان املخطوط و نسب: أوال 

  ثانيا النسخ املخطوطة املعتمدة 
  موضوع املخطوط و الغرض من التأليف : ثالثا 
  مصادره : رابعا 

  خامسا منهجه يف الشرح 
   املخطوط و أمهيته مكانةسادسا 
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  :عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه: أوال

ري ي على همزية البوص)ـه1160ت ( المزمري ابن أبالمخطوط هو شرح وضعه 

  : يثبت نسبته إليه هو أن ما فيهومماالريب" الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية: "وسماه

بعد البسملة : " بذلك حيث قالابن أبح مقدمة المخطوط نفسه، إذ صر: أوال

بن محمد : والحمدلة والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد فيقول العبد الفقير إلى مواله

هذه ذخائر كنزية، :  نسبا، التواتي مولدا ومنشأ وموطناالمزمريأب بن أحميد بن عثمان 

  ".قصدت بنشر طيبها في هذه األوراق حل ألفاظ الهمزية

، في ثنايا كتب ومؤلفات المزمري ابن أب نسبته إلى وورد ذكر هذا العنوان : ثانيا

  :منها

وله مؤلفات ": لشيخ محمد باي بلعالم حيث قالل. ت الرحلة العلية إلى منطقة توا-1

الذخائر "شرح على الهمزية سماه : كثيرة في الفقه والنحو، وغيرها نذكر لكم البعض منها

  ."1"الكنزية في حل ألفاظ الهمزية

لجامعه محمد بن عبد العزيز .  كتاب قطف الزهرات من أخبار علماء توات-2

  .2سيدي عمر

  . 3 لألعالم الجزائرية عبر القرون لمختار بوعناني المصنفات اللغوية-3

4-ري  شرح روضة النسرين لمحمد بن أبمزتحقيق الصافي جعفري حيث . الم

 ، ابن أبنود أن نلفت النظر لبعض المخطوطات اللغوية التي خلفها العالم محمد : "قال

 كسر جدار الصمت على والتي أراها جديرة بالتحقيق، خدمة لتراثنا اللغوي ومساهمة في

  :كثير من مخطوطاتنا ونذكر من ذلك

  .4"الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية"

  

  

                                                 
  . 91: ص، 2/ة العلمية ، محمد باي بالعالم ، ج الرحل  -1
  . 113: صقطف الزهرات من أخبار علماء توات ، محمد بن عبد العزيز سيدي عمر ،  -2
 .  78: صالمصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون ، مختار بوعناني ،  -  3
 . 310:  صفري ، شرح روضة النسرين ، محمد بن أب المزمري ،تح الصافي جع-  4
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  .النسخ المخطوطة المعتمدة: ثانيا

  :اعتمدت في تحقيق هذا الشرح نسختين وبخط ناسخين مختلفين

وجعلتها األصل، وهي نسخة مصورة، عثرت عليها في ) أ( رمزت لها بـ :األولى

اها الشيخ باي بلعالم ، كتبت بالمدادين األحمر للمتن، ولف والية أدرار، منحني إيخزانة أ

خمس وسبعون : واألسود للشرح، وتقع في ثمان وثالثين ورقة، وصفحاتها المكتوبة

 بدء من خمسة ، سم، مع اختالف عدد السطور في كل صفحة"x 16 22"بمقياس 

  .ثنتي عشرة كلمة إلى ست عشرة كلمةوعشرين إلى ثالثين سطرا، و احتوى كل سطر ا

كتبا بخط هو خط سائر النسخة، وا الصفحة األولى، فعليها العنوان واسم المؤلف أم

وهو خط مغربي واضح، وما يالحظ على النسخة وجود بتر لبعض األوراق في وسطها، 

د حرجا لم أجولكن لم يعبها هذا النقص، لوجود نسخة ثانية كاملة، كانت تكأة لي في عملي 

  .في اإلقدام على تحقيق نصها

بعض الكلمات لم تكتب بما ومن األمور التي يجب مالحظتها في كتابة النسخة أن 

  .نعرفه اليوم من قواعد اإلمالء

  :ناسخها

  :يقول الناسخ في الصفحة األخيرة من الشرح

وكان الفراغ منه عصر يوم االثنين من جمادى األخير بعد أن مضت منه ثالثة "

على يد كاتبه لنفسه ولمن ) هـ1248(شر يوما من عام ثمانية وأربعين ومائتين وألف ع

اللهم . شاء بعده، أحقر العبيد وأحوجهم إليه، أبي بكر بن الحاج محمد بن عبد اهللا الصمد

  .1" وأشياخه وأحبابههغفر له ولوالديا

ن عبد اهللا  ناسخها هو أبو بكر بن الحاج محمد بنأفمن خالل هذا النص يتبين 

هـ أي بعد و فاة 1248لى سنة إن  كما هو مدو)أ(مد، و يعود تاريخ نسخ النسخة صال

 .  سنة88المؤلف بـ

                                                 
 .الصفحة األخيرة) أ( النسخة -  1
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، عثرت عليها في خزانة المطارفة والية أدرار، )ب(ورمزت لها بـ : الثانية

   .1011وأصلها في مجموع تحت رقم

:  وعدد أوراقهاسم"16×19"والنسخة مكتوبة بخط مغربي واضح ومقروء ومقاسها 

وفي كل منها .) 104(مائة وأربعة : ثالث وخمسون ورقة، وعدد صفحاتها المكتوبة

سطرا، وفي كل سطر، خمس عشرة إلى ست عشرة كلمة، كتبت بالقواعد ) 20(عشرون 

: اإلمالئية القديمة، كإهمال إثبات الهمزة المتطرفة بعد األلف الممدودة فيكتب األلفاظ اآلتية

  . االسما، ضيا، االشيا:  أي ضياء، األشياء، دون همزةاألسماء،

  :ناسخها

هو الشيخ عبد القادر بن الحاج بن عبد العزيز اليوسفي المطارفي، وقد أشار في 

  .هـ1287ها تعود لتاريخ نهاية المجموع أنّ

 والمنتهى إأصال للنسخة الثانية كونها واضحة المبد) أ(وقد آثرت اعتماد النسخة 

  .ها أسبق تاريخا من الثانيةسب ال مجال فيها للشك، ثم أنّثابتة الن

  غرض من التأليف موضوع المخطوط وال: ثالثا

يمثل الشرح في نظرنا شكال من أشكال النثر األدبي الذي  ":يقول أبو القاسم سعد اهللا

 قد ،لى شرح األعمال الجاهزةإدباء عمدوا أل اعض فب2"شاع في العهد التركي في الجزائر

ون على قصيدة نظمها الشارح نفسه، أو عمل آخر لغيره، ولعل أصحابها كانوا يهدفون كي

من ورائها خدمة األدب واللغة والبالغة، مظهرين براعتهم العلمية، وحظهم من الثقافة 

  .العربية اإلسالمية

ذي رح الالشبالعمل دوا هذا ، أحد هؤالء الجزائريين الذين جسالمزمري ابن أبيعدو
وهو شرح مختصر، على " الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية"بـ: الموسومبين أيدينا 

   في مدح أفضل الخليقة، محمد صلوات اهللا وسالمه عليه،)هـ969ت(رييالبوص3همزية
                                                 

جرومية لزين شرح المقدمة اآل"و" البهجة المرضية في شرح األلفية للسيوطي"ومن بين الكتب الواردة في المجموع  -1
 ."كليات اإلمام ابن غازي"و" الدين النحوي

 م 1998  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 2 ط،189:  ص،2/عد اهللا جس  ينظر تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم -  2
 بيتا وسميت بهذا االسم ألنها بنيت على روى 457ري من بحر الخفيف بلغ عدد أبياتها ي قصيدة شعرية نظمها البوص-  3

  :  ومن شروحها....................         كَيفَ ترقى رقَيك األنبياء   :  مطلعهاالهمزة
  )هـ889ت(شافعي المشهور بالجوجري في شرح أم القرى، لمحمد بن عبد المنعم المصري الرى خير الِق* 
  ). هـ973ت (المنح المكية في شرح الهمزية، ألحمد بن حجر الهيتمي * 
 ) هـ1001ت(النخبة السنية في شرح قصيدة الهمزية ألحمد بن يوسف المالكي * 
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التقريب والتسهيل على الطلبة المبتدئين، :  وكان مقصده من ذلك.ةمن جوانب عد

  :اية شرحه حيث قالوقد أفصح عن هذه الغاية في نه

" ر اهللا إمالءه على هذه القصيدة من األلفاظ المهذبة المفيدة المقربة هذا آخر ما يس

  .1"ألفهام المبتدئين، ما عسى أن يكون عندهم من المعاني البعيدة

 بل ، كثيرا على الشرح اللغوي للقصيدة، بالرجوع إلى القواميسابن أبلذا ركز 

في الذهن، بما يوافقها يثبت معناها و أحيانا اإلكثار من مرادفاتها، ، بيزيد في تبسيط اللفظة

وهي الشك طريقة رائقة هدفها تعليمي . في القرآن الكريم، أو الحديث الشريف، أو الشعر

 عن المسائل الخالفية المعقدة في النحو ابن أبال غير، ومما يؤكد هذه الغاية، عزوف 

وى طالبه، وخاصة في نقله عن بعض شراح أثناء تعرضه لإلعراب، مراعيا مست

، وكأنه موجه لنظرائه ا عاما، الذي كان شرحه علمي)هـ973ت(الهمزية، أمثال الهيتمي

 المستقلة، فهو يتناول شروح وكتب غيره، ابن أبومن هنا تظهر شخصية . من العلماء

قته التعليمية الخاصة،  فيعمل فيها ذوقه التعليمي، ويعيد تأليفها على طري،مما يرى فيه النفع

فكان ويصحح ويدقق، كما فعل في الشرح، الذي حقق به أهدافه اإلجرائية  فيضيف،

للقيم والمبادئ األخالقية الفاضلة وغرسةام أمان للعقيدمحتواه بمثابة صم .  

  : وبتوظيفه للعلوم الثالثة في تحليل القصيدة بمثابة المثبت للدرس اللغوي

، وهي مكتسبات يوظفها المتعلم بدوره الكتشاف فحوى من نحو، وصرف، وبالغة

، واقتحام عالمها المعقد من كوامن المعاني كنوزوما فيها من النصوص القرآنية، واألدبية 

  .واألفكار

  :مصادره: رابعا

  : الشروح-أ

الموسوم ) هـ889ت ( كثيرا على شرح شمس الدين الجوجري ابن أبلقد اعتمد 

بـ  الموسوم) هـ973ت(، وشرح ابن حجر الهيتمي "أم القرىخير القرى في شرح "بـ 

ما نقل شرحا ا كلّمهو يشير إلى ذلك صراحة بذكر اسمهف ،"المنح المكية في شرح الهمزية"

  ، مراعيانقال حرفيا أو مختصرا، أو قرر حكما إعرابيا، أو وضح صورة بالغية
                                                 

  196: ينظر قسم التحقيق ، ص  -  1
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ى ما يناسب في هذه العملية حسن التهذيب والتيسير، وتحرح بذلك في من النقل، كما صر

  : مقدمة شرحه حيث يقول

وراق حل ألفاظ الهمزية راجيا ها في هذه األبهذه ذخائر كنزية قصدت بنشر طي"

من الكريم الظفر بالصواب عند التعرض لإلعراب وتمام التحرير والتيسير لدى محاولة 

1"من النقلي ما يناسب التقرير والتفسير والسالمة من ذهول العقل لدى تحر.  

  : المعاجم- ب

إذ كان النقل عنها في أغلب . ح بهاالمعاجم التي كثيرا ما كان يصرب ابن أب استعان 

  : الشرح ومن أهمها

في أكثر من ) القاموس(، فهو يذكره باسمه )هـ817ت(بادي آ للفيروزالقاموس المحيط-

سالح والحديد، وخٌضرةٌ يعلوها سواد ال: أي: مثال) اءرضخَ(موضع، كقوله في شرح لفظ 

  .2انتهى. د ِضرضاألخْ: دواألس: سواده، وفي القاموس: الحديد

  .3قاله في القاموس. ةيمِظ العةَالكتيب:  أيضااءرض والخَ

   : فهو يكتفي بذكر مؤلفه فقط مثال)هـ393ت(الصحاح للجوهري -

  .4انتهى." نى واحد والتقوى بمع-ىدعلى وزن اله-قى التُّ: "قال الجوهري

ف مؤِلاليكتفي بذكرو "قال ابن دريد":  كقوله)هـ321ت( البن دريد معجم جمهرة اللغة-

ه ويحسن القيام عليه، وهو رإذا كان يدب:  مالهو إزاء: يقال: قال ابن دريد" :كذلك كقوله

إزخَاء ٍريوإز ،شَاء أير ، :اِحص5"هب.  

، وقد أشار إليها  ان بها في حل ألفاظ الهمزية التي استعاألدبيةومن المصادر

  :صراحة

 ) هـ619ت (شيريشرح المقامات للشُّ -

                                                 
 من هذا البحث   42 الصفحة -  1
 .من هذا البحث   69الصفحة  -  2
 .من هذا البحث  69الصفحة  -  3
 البحث من هذا   57 الصفحة  -4
 البحثمن هذا    157 الصفحة -5
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أصل المساجلة المفاخرة في نزع "): أساجل( في شرح الفعل ابن أبحيث قال 

الماء، بالسقال الشريشي: ل وهو الدلوج :المساجيقف رجالن على البئر لة أن 

  .1"فمن قبض على دلوه قبل صاحبه حكم له بالقوة هذا دلوه، وهذا دلوه عفينز

  :المصادر النحوية

  :ابن أب عند  وافر في شرح الهمزيةظمن الكتب التي كان لها ح

  .)هـ761ت (مغني اللبيب البن هشام  -

  .)هـ672ت( ابن مالك ةألفي -

 فما من مسألة إال وكان لأللفية أو المغنى نصيب فيها، مشيرا إلى ذلك صراحة، 

ِ يمر(فعل عند تعرضه لشرح لفظة كما  : والباء هنا لالستعانة كما في قولهم: قال) بهانا

"ربالقَِ يتُم2على قول ابن مالك" ِسو.  

يعني من معاني : في المعنى التاسع: قال ابن هشام" اهِسو قَنا عنَبأص"وفي لفظة 

  .3االستعانة" عن"

  :مصادر ذكرت مرة واحدة

، وقد ذكرها وصرح بالنقل من كل واحدة المزمري ابن أبمنها هناك مصادر أفاد 

  :منها مرة واحدة

  )هـ1041ت(. شرح المكالتي على المية األفعال-

  )هـ1069ت(. نظم الغريب للمجاجي-

  .)هـ876ت( للثعالبي  الجواهر الحسان-

  .)هـ911ت( قول للسيوطين لباب ال-

  .)هـ502ت( للراغب األصبهاني  مفردات القرآن-

  . )هـ756ت(لبيحللسمين ال  عمدة الحفاظ-

  . )هـ520ت( سراج الملوك للطرطوشي-

                                                 
 .  من هذا البحث188 الصفحة -  1
 .من هذا البحث  143  الصفحة-  2
 . من هذا البحث 143 الصفحة -  3
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  .)هـ911ت(للسيوطي  اإلكليل في استنباط التنزيل-

  )هـ1041ت( . للقاني التوحيد شرح جوهرة-

  .)هـ513ت( للتوزيفرجةن الم-

  .)هـ544ت( للقاضي عياض بتعريف حقوق المصطفىء الشفا-

    )هـ606ت(ثيراألالحديث واألثرالبن  النهاية في غريب -

  :مصادر بالواسطة-

نجد أحيانا أقواال، وآراء منسوبة إلى أعالم مشهورين، يستعين بها الشارح دون 

، حيث )قثاء(اللجوء إلى مصادرها، بل يأخذها من مصدر آخر، كما فعل في شرح لفظة 

قد قرأ :  وقال-بضم أوله-  زعم أبو علي أن بعضهم يقولون قٌثََاء: قال ابن دريد": قال

 قال "الِبطنَة"وعند شرحه للفظة . انتهى 1".يعني بالضم. من بقلها وقثائها: يحيي بن وثاب

وقال األصمعي قال":ابن أب  :ا فَنًِطأعرابي إذا كنت بعفْ نَدسكانتهى 2 ".انًِم ز.  

 على ن أبابوإلى جانب هذه المصادر، فإننا نقرأ في هذا الشرح، الذي وضعه 

الهمزية، آثار معرفة واسعة بعلوم العربية، ونطالع آثار معرفة بكتاب اهللا، وحفظ آلياته 

  .والتمثيل بها في كل موضع يريد أن يمثل فيه بما يوافق الدرس اللغوي

ونجد فيه كثيرا من أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم، يدعم بها شرحه اللغوي، 

 هذا الشرح، من حكم العرب وأمثالها ومأثور منظومها كما إلى جانب ما يثبت به صفحات

  .سنوضحه الحقا

وكأن بهذه اإلضافات، رفض أن يكون مجرد ناقل، أو جامع ألعمال ابن أب ،  

  .جاهزة، بل أراد أن يكون مؤلفا مستقال بشخصيته

  

  

  

                                                 
 460:،ص1/ج)تفسير سورة البقرة.(يلقرطبا ،الجامع ألحكام القرآن - 1
  .م1998هـ1،1419دار المكتبة العلمية بيروت،ط،.329:  ص،3/ج،ي ششريال ، شرح مقامات الحريري -  2
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  :منهجه في الشرح: خامسا

ل شرحه، من بدايته إلى نهايته،  في شرح الهمزية على منهج  موحد، في كابن أباعتمد 

على طريقة شراح المتون القدامى، وهو أسلوب دمج المتون، التي يشرحونها بكالمهم، 

  .حتى يكون كالما موحدا يصعب التفريق بينهما

فكان يجزئ البيت أجزاء، ويشرح كل جزء على حدى، بحسب مراده، فيلجأ أحيانا 

عطوف، والجار والمجرور، والمضاف إليه من كالعاطف والم: إلى الفصل بين المتالزمين

  .مثل شرحه لهذا البيت

اءما سي      اءاألنِْبي كقَيفَ تَرقَى ركَياءما سلَتْها طَاوم .  

  :إذ جزأه إلى خمسة أجزاء

  .اإلنكار المشوب بالتعجب المتضمن النفي: معناها هنا": كيفَ"

"كقَيقَى ردا مثل صعودك الحسي، وهو صعود ليلة اإلسراء، تصعد صعو: ، أي"تَر

إلى مستوى ما حله قبلك إنس، والمعنوي، وهو انتقالك من كل صفة كمال إلى أخرى 

  .أكمل

  ...فاعل ترقى": األنبياء"

"ها نكرة موصوفة بالجملة بعدها، وهي من حيز  ألنّ-بالتنوين والنصب-": يا سماء

  .األصح، وجوز الكسائي فيها النصب والضمالشبيه بالمضاف، فتنصب ال غير، على 

"اءملم تستطع ذلك، : ما غالبتها في طولها الحسي والمعنوي أي: أي": ما طاولتها س

ل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم، والثاني لبقية األنبياء استعارة لفظ السماء األو: وفي البيت

هم أعلى ما يرى جرام حسيا كما أنّ السماء أعلى ما يرى من األألن. عليهم الصالة والسالم

  .1من كريم البشر في درجات الكمال

وهذا األسلوب الذي سلكه الشارح جعلني أورد في الملحق أبيات الهمزية كاملة، 

  .ليكون القارئ على بصيرة مما يراد شرحه له

رأى ف  ،ا شرحه لأللفاظأمابن أبفهم دالالت النص وتقريب المعاني البعيدة ، أن 

 العنوان الذي  بحل ألفاظه، وشرح مفرداته، ولعّلم، إالّفهام المبتدئين، ال يحصل للمتعلّأل

                                                 
 .هذا البحث من 43،42 الصفحة-  1
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د هذا المسعى، فهو يقف شارحا يؤكّ" الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية"اختاره لشرحه 

ن في نهاية شرحه، وأحيانا في أللفاظ القصيدة بالرجوع إلى معانيها داخل القواميس، ويبي

  :في قول الشاعر" لليتيمة" الشرح المصدر الذي منه أخذ، فمثال في شرحه بداية

"ةُأنت فيه اليتيمالع صمالفرد وكل شيء يعز ": اليتيم: " قال في القاموس":يقول" اء

   شرحه: وقد يكتفي بالشرح اللغوي، دون ذكر المصدر، ومن هذا. 1 انتهى."نظيره

  .2وهو الخالص: اء، جمع صريححرالص: أي" اءبرب العرلعا "لـ

كما يقف أحيانا موضحا داللة اللفظة، داخل السياق، بشواهد شعرية حتى يثبت 

خشن وصار ذا قضض، :  َأقَض، أي":مفهومها لدى المتعلم، حيث يقول في شرحه للفظ

  ."عبارة عن عدم القرار:  المضجعأقض: وقولهم. وهي الحجارة الصغار

  .3إال أقَض علَيك ذَاك المضجع     .................: ...قال أبو ذؤيب

وهذه ال شك طريقة تعليمية مفيدة ألنفي السياق،دا إالَّ اللفظة ال تفهم جي   

تركيز ثم إن على " أي" على الشرح اللغوي، أملى عليه اإلكثار من الحرف ابن أب

 مرب نقضوا م": الشرح كقولهطريقة المعاجم، إلى درجة يكرر فيها ثالث مرات عند

أيِةيفَِحالص ، :ةُيفَِحالصالم برأيةُم ، :المكَحكل ذلك ليضمن  . 4"أبطلوا ما تضمنته: ة، أيم

وهذا ديدن . وصول المعلومة إلى ذهن السامع، حتى ولو كانت الكلمة واضحة، ومعروفة

  .المدرسين

خوفا من وقوع اللبس في  لمشروحة، الجانب اللساني لأللفاظ اابن أبولم يغفل 

 إذ نلمس الدقة العلمية في تعامله مع ألفاظ اللغة، مهتما بضبطها، توصيل الكلمة للمتعلم،

بفتح الصاد : اليد الصنَاع": مثل قوله. على طريقة الفقهاء، والمفسرين، وعلماء الحديث

   .5"الحاذقة الماهرة: المهملة وتخفيف النون أي

  6.بكسر المهملة وسكون المعجمة– وهو الِعذْقُ -بالكسر والضم–جمع قنو " قْنَاءاإل: "وقوله

                                                 
 .من هذا البحث 47   الصفحة-  1
 . من هذا البحث68 الصفحة  -  2
 .من هذا البحث100 - 99  الصفحة-  3
 . من هذا البحث72 الصفحة  -  4
 . من هذا البحث190 الصفحة  -  5
  من هذا البحث 97    الصفحة-6
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  :توظيف البالغة
  
  نظرا ألهميـة البالغة في توضيح األحكـام والمعايير التي تحكم األثر األدبي ، نجدو

قصده في ذلك تبصير المتعلمين و، يقدم هذا الفن عرضا من خالل سياق الشرحابن أب

  صول التي تقوم عليهما بالغة الكالم وجودة األسلوب ، من حيث الجمالباألسس واأل

  . والقوة و الوضوح و روعة التصوير 

 ، فهو ينحوبه باإلشارة إلى اللون البالغييعقت ثم يعتمد على ذكر النصومنهجه في الشرح 

مثال من كالمه.ة ببعض العبارات نحوا بيانيا مر :" ياسمما طَاء تْلَاوها سمما :أي " اء 

استعارة لفظ :  وفي البيت.ال تستطيع ذلك : غالبتها في طولها الحسي والمعنوي ،أي

ل لنبينا صلى اهللا عليه و سلم ، و الثاني لبقية األنبياء عليهم الصالة السماء األو  

  1 .والسالم

فيه مبالغة بإسناد الحمد .  ذلك الخيرأمر: ، أي"اءسم والمهر أمحب الصدِمو ح: "ومن أمثلته

  2.إلى الزمان مجازا 

  : في قول الشاعر:  مثال من كالمه .ة أخرى طريق اإلشارة مع األنواع البديعية مريسلكو

      ظً لفْقَّراقَا ورم ىنًع فجتْاء      الَفي حهيِِلْا وحنْا الخَهساء.  

  3.فيه لف ونشر معكوس 

  "بيداغوجيا اإلدماج":ـشبه طريقة التدريس الحديثة المعروفة ب هذه الطريقة تأرى أنو

  ،وهو منهج يأبى أصحابه أن ينظروا إلى تدريس البالغة بمعزل عن النص األدبي

 في تأدية ته تنمية الذوق للمتعلمين و تربية اإلحساس بقيمة اللفظ وأهمي هووهدفهم في ذلك

  .المعنى المناسب داخل النص األدبي 
  

  

                                                 
   من هذا البحث43الصفحة  -  1
  من هذا البحث 71 الصفحة -  2
   من هذا البحث104،103 الصفحة -  3
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  :لنحو و الصرفتوظيف ا

 بتوظيف النحو والصرف في تحليل دالالت القصيدة، وكشف ما هتم محمد بن أبالقد 

  فهو ال يكتفي بإعراب الكلمة .  عليهما مدار الفهم واإلفهامنخفي من معانيها، أل

وتحديد وظيفتها داخل البيت الشعري، أو توظيف علمه باألبنية الصرفية في تعامله مع 

  . نجده يرسخ الحقائق النحوية و الصرفية في سياق الشرحالنص فحسب، بل

يجوز فتحه كما ،وإذا أشرق واستنار: ه مصدر أل أل ألنّ- بكسر الالم–ء ألالَالّ " :مثل قوله

لكن كثيرا ما يراد بالمفتوح . ال لزالز:  المضاعف نحو َللَعهي القاعدة في مصدر فَ

  1."لصلِصالم لصال بمعنى والص،سِوسو بمعنى الماسوسالو:الداللة على اسم الفاعل نحو

 كان يريد تدريب ابن أبأن ب يوحي  مما هذا األسلوب أحيانا في سياق الشرحيتكررو

ن لديهم حكام القواعد النحوية و الصرفية من خالل النص حتى تتكوأالمتعلمين على تجسيد 

  . الصحيحة لملكة اللسانيةا

 ما ال يرى صحته من إعراب دن يرأالمعارض أثناء الشرح كنا يقف موقف ا أحينجدهو

   :في قول الشاعر" ما"ه إلعراب مثل رد وذلك.ره الشارح الجوجري أوابن حجرالهيتميذكي

  2 .لقاءإل و ما اهُ عنداصعما ال.: ا شً جيدقصَأى فى بالحصرم           و

لو : استفهامية خالفا للشارح و الهيتمي ،ثم عللها نافية ، ال الظاهر أنّ" ما : "ابن أبفقال 

ا جعلها و أم.  هو غير الئق وجعلت استفهاما لم يناسب المحل من معانيه إال التحقير ،

  3 ."فتأمل. نكاريا كما زعم الهيتمي فال معنى لهإاستفهاما 

  ،المحققين في شرحه و هو أسلوب ابن أبخر نهجه آ هذا الموقف أسلوبا يعكس لناو

ويتضح هذا جليا في تكراره المصطلحات والطريقة الحوارية في البيداغوجية والتعليم 

 ليوجه طلبته إلى ،الخ.... يطلب الوقوف عندها ... فيه نظر . تأمل .. انظر: التالية

  .والمهارات التي يثرون بها مكتسباتهم  المعارفمضالمصنفات و الكتب التي ت

                                                 
 من هذا البحث143فحة الص-1
  205:،ينظر الملحق صمن همزية البوصيري146 البيت -  2
  لبحثمن هذا ا 87 الصفحة -3
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  : من مثل قوله

           1".،للقاضي عياض ءيها في المصنفات ،كالشفايطلب الوقوف عل"

  2"و انظر قصة األحزاب في غير هذا المختصر "

  و هذا الشك مسار تعليمي يهدف إلى تنمية ملكة المالحظة و البحث لدى المتعلمين،

  .و يساهم مساهمة فعالة في تكوينهم الثقافي و هو من سمات المدرس الناجح

  :شواهده -

 األفكار والمعاني مرتبطا باللغة ، التي يتم بها توصيل محتوى لما كان عرض

جهد القصيدة ، فان بدا واضحا في طريقة توظيفه للشواهد بغية التواصل و إقناع ابن أب 

  .ليهاإن و األحاديث و األمثال و األشعار و ما آمتلقيه و هكذا تمت االستعانة بالقر

  :نآشواهد القر )أ

 ابن أباستعان .)80(ي صدارة الشواهد ، و قد ناهزت الثمانين شاهدا شواهد القران تأتي ف

ضها في المجال البالغي و النحوي كاستشهاده على المجاز المرسل الذي عالقته عبب

و محيا :" و استشهد بها في شرحه للعبارة 3﴾و تحرير رقبة ﴿ : في قوله تعالى،الجزئية 

   4.الواردة في القصيدة" كالشمس منك مضيء

 نيا ِمنْاة الدي بالحمتُيضأر﴿ :بمعنى البدلية في قوله تعالى" من"و كاستشهاده على الحرف 

و قد كان  .6الواردة في القصيدة" من حبيب " و استشهد بها في شرحه لعبارة 5﴾ة راآلِخ

  ما اجتزأ  كلمة واحدة منهاية بل ربآيورد اآليات أحيانا دون إشعار بأنها 

  .سلموا أ:  أي7﴾  َأَأسلَمتُم﴿: شهاده على وقوع الهمزة وقوع األمر فقالمن مثل است

  
                                                 

  من هذا البحث103الصفحة 1
   من هذا البحث123الصفحة 2
 3:المجادلة-  3
   من هذا البحث47الصفحة 4
 38:التوبة -  5
  من هذا البحث113،112الصفحة 6
 20: آل عمران-  7
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  :احلديث) ب

 و كان  الكريمنآشواهد القر قاربتأما شواهده من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم ف

   ،إذقليال   واستشهاده بها في المسائل النحوية كان ، في فلك السيرة النبويةغلبهاأ يدور

  .أحاديث) 5( عن خمسةال يزيد

  ما في اليتم: " التي من معانيها البدلية في شرحه للعبارة"عن "كاستشهاده على حرف الجر 

     1»كم ُأني عوِم ص«: الواردة في القصيدة بقوله صلى اهللا عليه وسلم".اءنَا ِغعنّ

                         :                                                        األمثال) ج
 ن ِمرصأب:(أمثال منها)6 ( ستة فكل ما استشهد به ال يزيد عن،االستشهاد بها قليال كان

الز( ،2 )اِءقَرأبصِمر نِرغْأال (، 3)اب قَ عسأي في اِد األيِضرو األمثال التي  .4)ياِد األع

 تأتي حسب السياق لمناصرة المعنى  و كلها،أوردها تؤكد إلمامه بجوانب التراث الزاخر

 . 5 "ىر السومد القَمح ياِحبعند الص: ومن أمثالهم ":المطروح كما هو الحال في قوله

  : وظف المثل في سياق شرحه للبيت التالي 

  6طاءف اإلبن تخلّو كفى م.: راهم سبجون ِغدِلالم دحِم    

  :األشعار) د

  زادتمداعبة الشواهد الشعرية من هنا و هناك حيث  من ابن أب لم يسلم شرح 

قد تم استحضار أسماء شعراء من مختلف العصور األدبية و.شاهدا) 50( عن الخمسين 

سلمى، امرؤ ألقيس ، كعب بن زهير ، عنترة بن شداد ، الخنساء ،  يبابن أزهير : أمثال

غير ...     البوصيري  حسان بن ثابت ، جرير ، أبو تمام ، حسن اليوسي ، الفازازي ، 

أن فال ينسب البيت ألحد،  بل نجده أحيانا يكتفي  ، كان يغفل أحيانا ذكر القائلابن أب 

                                                 
   من هذا البحث52  الصفحة -1
 ).زرق(، وتاج العروس 114:  ص1،/مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ج -  2
  115: المصدر نفسه،ص-  3
   . دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،35 : ص. الحريري، شرح مقامات الحريري-  4
  من هذا البحث182  الصفحة -5
  218:الملحق ص. من همزية البوصيري) 410(  البيت -  6
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من مثل ، بان الطلبة يحفظونهابن أبما لشهرة الشاهد أو لعلم  رب،بكلمة واحدة أو كلمتين

  :فقال. ''اء السرهفُِّختَسال تَ'' :على توضيح عبارة استشهاده

  :و قريب من هذا قول كعب بن زهير رضي اهللا عنه  "

  1 " البيت...............      .................. ...ونحرفْ ي الَ            

   " بانت  سعاد": من قصيدة) 53(فاجتزأ هذه الكلمة من البيت 
  :كما في قوله": و من مثل استشهاده على جواز عطف بعض األوصاف على بعض قال

  2 " البيت......    .....................ِمر القَِكِلى المإل 
غلب أفاكتفى بهذا الجزء من بيت مشهور استشهد به المفسرون والنحاة و هكذا تراه مع 

  .الشواهد الشعرية

لة نحوية أو لغوية أت الشرح لتدعيم مسو عند استقرائنا لتلك االختيارات الشعرية التي تخللّ

  .ة حسه و ذوقههاف و رابن أبن مدى تنوع ثقافة إلقناع متلقيه ، تبي نأو لتوضيح معا

  :الشعر عنده أسهل من التنفس بل كان يقول ،و هو شاعر إذ و ال غرابة في ذلك

          ِش إن اِرعنْي صي الذّ فَعِر الشِّةع :.اِزنَيِليها فذَي ِفِنعاِل ظَكم.   

7 ( سبعة فكل ما استشهد به ال يزيد عن، بها كان قليالا المتون الشعرية فاالستشهادأم (

  و كان في استشهاده يذكر الشطر الذي يضم.متون من األلفية و المية األفعال البن مالك

بكسر " المولد " لفظةل استشهاده علىمثالشاهد وأحيانا يكتفي بكلمة واحدة من المتن من 

  : قال ابن مالك " :ابن أبا ، فقال الالم سواء أريد به زمان الوالدة أو مكانه

       3"الخ..    ....................لفا اوإذا            .......

  : مالك في الميته ابنمتن الذي يقول فيه ال بهذه الكلمة من  فاجتزأ

  4 الَصا حلقًطْ مٍرسبكَاِ او وانكَا فَ.: لاا إذَِ ا وقًطلَ مٍم الَلُّتَع مكاكذ         

ختصار الذي التزمه  هذا االوال شك أنابن أبفي تقديم الشواهد النحوية يدل على أن      

  . المتون الشعرية ة من حفظيه هممتلقّ

                                                 
   من هذا البحث82 الصفحة  -1
   من هذا البحث160الصفحة -2
  بحثمن هذا ال 47الصفحة -3
  . المفــعـــل،ـــل   المفــِع، المفْــعـــل: باب.،ابن مالكالمية األفعال  - 4
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 أنها سارعليها، و الخطوات التي ، في الشرحابن أبو ما يالحظ على الطريقة التي اتبعها 

  ال غيره من الشراح الذين سبقوه  على منوهامما ابتدعه و انفرد به، بل نسج ليست

 و مهدوا هذا الطريق مع اختالفهم في ، من مغاربة ومشارقه ممن ساروا في هذا الدرب

  :التزام هذه الخطوات كلها أو بعضها أو الزيادة عليها
   . شرح األلفاظ شرحا لغويا و مناقشة صيغها الصرفية أحيانا-1

  .ره من الشواهد الشعرية  الشرح و بيان المعاني و ما أمكن استحضا-2

   .ه لذاته لم يقصدإذ اإلعراب على اختصار -3

  .)المعاني و البيان و البديع (  اإلحاطة بالجوانب البالغية -4

   . إثارة مختلف المسائل المتعلقة بمعاني النص تبعا لثقافته-5

  

  :مكانة المخطوط و أهميته 
  

قد تكون قصيدة نظمها الشارح نفسه ف ، عمال الجاهزةأللقد عمد بعض األدباء إلى شرح ا

ح اغلب العصور هي اتجاه الشرأ و السائدة في الظاهرة البارزة  إال أن،أو قصيدة لغيره

  إلى نصوص بعينها ، و على رأسها البردة والهمزية، و بانت سعاد، و المية العرب،

 وغير ،كرورةوديوان الحماسة و ذلك ما يجعل هذه الشروح م، و ديوان الشعراء الستة 

  .مجدية أحيانا إذ يصعب التعرف على ماهو أصل فيها و ماهو منقول 

 ما  من تناول موضوعا بكرا بعمق وإجادة و خاصة في العهد العثماني ، إال أن وقّل

قيمة كبيرة في " بالذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية : "   الموسوم ابن أبأعطى شرح 

وح غيره مما فيه النفع ، فأكمل فيها ذوقه التعليمي و راعى رشه تناول فيه نّأنظرنا 

أر من المبتدئين فغيجلهم األلفاظ ووضع الشواهد واألمثلة من مخزونه ح العبارة ونو

 ، األخرى لم ترد في غيره من المصادر التي األشعار و األخبارفانفرد بعدد من .الثقافي

الفازازي ، اليوسي ، :  مثل من آخر مصدر  لم يرد عنهم خبر فيأعالمد بذكر كما تفر

فقدم بذلك شرحا يستهدف غاية تعليمية، لتيسير فهم النص لمن يريد . المكالتي ، المجاجي 

 ابن أب إذ اتجه فيه ، هذا المخطوط في طريقة الشرحةت أهميتناوله من الطلبة، كما تجلّ
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واإلعراب والتخريجات  ي و يعتبر الشرح المعجم،إلى القيمة األدبية للنص المشروح

  . إلجالء درر المعاني وسيلةالبالغية

وهذا في نظرنا أرقى ما وصلت إليه مناهج التحليل الحديثة أو ما يسمي باللسانيات 

  .التداولية 

  ويعد بمثابة المرجع الذي يعود إليه الناسك و المتعبد، ةفهو شرح يعتبر بحق ذخيرة كنزي

 في هل حصرال   بما فيه من نحو و صرف و تنوع،غة و طالب القدوة وكذا متعلم الل

  . األساليب وألوان البيان و البديع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
   املخطوطيتمناذج من نسخ
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  القسم الثاين
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  .صلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماوبسم اهللا الرحمن الرحيم، 

ق من نطق فيه صلى اهللا عليه وسلم أسباب السعادة، وو الذي منح من مدح نب1)هللا(الحمد 

 إذ كرره وأجاده، وصلى اهللا على سيدنا محمد الذي قهر من كفر بالرساالت، ونصح إذ ،به

وضح الحق باآليات البينات والدالالت، وعلى كل من خضع، إذ ركع عابدا لربه، من 

  .ي أفعاله وأقواله صلى اهللا عليه وسلم، فأتباعهأصحابه وآله أو ذعن فأحسن 

  :وبعد

 4)أحميد(ن ب ب محمد بن ُأ3)ه ونجواهالعالم بسر( الفقير إلى مواله، 2)العبد(فيقول 

هذه ذخائر كنزية قصدت بنشر .  وموطناأ نسبا، التواتي مولدا، ومنشالمزمريبن عثمان ا

ح ما ارتج من راجيا من الكريم الوهاب، فت. 5طيبها في هذه األوراق، حل ألفاظ الهمزية

األبواب، الفوز بحسن التهذيب في التأليف والتركيب، والظفر بالصواب عند التعرض 

 واليسر لدى محاولة التقرير والتفسير، والسالمة من ذهول ،لإلعراب، وتمام التحرير

  .ه ذو الفضل الجزيل، وهو حسبي ونعم الوكيلالعقل، عند تحري ما يناسب من النقل، فإنّ

  : رحمه اهللا6قال الناظم

تصعد : ، أيكقيى رقَرتَ. معناها هنا اإلنكار المشوب بالتعجب المتضمن النفي:فَيكَ 

صعودا مثل صعودك الحسي، وهو صعودك ليلة اإلسراء إلى مستوى، ما حله قبلك إنس، 

 :اءيِباألنْ انتقالك من كل صفة كمال إلى أخرى أكمل إلى ما ال نهاية له، ووالمعنوي وه

والمراد باألنبياء هنا ما . تعجب ممن يشكك فيهأ 7)وأنا(لم يكن ذلك : عل ترقى والمعنىفا

وهي من ،ها نكرة موصوفة بالجملة بعدها  ألنّ-بالتنوين والنصب- يا سماء .يشمل الرسل

                                                 
 ).أ( ساقط من -  1
 ).ب( ساقط من -  2
 ).ب( ساقط من -  3
 ).أحمد( في ب -  4
. ،) هـ696ت (ري يهي قصيدة في مدح خير البرية صلى اهللا عليه وسلم لإلمام الشيخ شرف الدين البوص الهمزية-5
  من هذا البحثها في الملحقنظرا
 شاعر ) هـ696 هـ، 608 (ري شرف الدينصي هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد اهللا الصنهاجي البو-  6

" الوافي بالوفيات"نظر ا، "الهمزية"و" البردة"حسن الديباجة مليح المعاني، أصله من قلعة بني حماد الجزائر أشهر شعره 
 . 12: ص،7/، واألعالم ج432:  ص،5/، وشذرات الذهب ج412: ص،2/يات جفت الو، وفوا113-105:  ص،3/ج
  وإنما) ب( في-  7
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 فيها النصب 2، وجوز الكسائي1 فتنصب ال غير على األصح ،حيز الشبيه بالمضاف

لم تستطع ذلك، :  ما غالبتها في طولها الحسي والمعنوي أي: أي،اءما سهتْلَما طاو.والضم

 األول لنبينا صلى اهللا عليه وسلم، والثاني لبقية األنبياء  ،وفي البيت استعارة لفظ السماء

 السماء أعلى ما يرى من األجرام حسا كما أنهم أعلى ما يرى 3)إن(عليهم الصالة والسالم 

  .5)جات الكمالفي در( البشر 4)كريم(من 

لمي اسويعادلوك : األنبياء أي:  أي،وكفي عفيما اتصفت : أي" علياء: "، جمعالك

ضوء عظيم منك :  أي،اسنًَ 6/حجز بينهم وبين ذلك:  أي،اَل حقدو.به من الصفات العالية

، ناءوس، "اَلح: "ـ متعلق ب،همونَد به من جمال الظاهر، 7)تجليت(خصك اهللا به، وهو ما 

  .مة أوتيتها لم ينته مخلوق إليهايرفعة عظ: أي

ألممهم مع :  أياِسللنَّاألنبياء صفاتك الكريمة : صوروا، أي:  أيوا،لُثَّا ممإنَّ 

:  أيجوم الماء النُّثََّلكما مه صفاتك الباهرة لعدم إحاطتهم به، نعجزهم عن تصوير ك

إليها فيه إنما يحصل منها على مجرد صورها تمثيال مثل تمثيل الماء للنجوم، ألن الناظر 

  .فقط، دون إدراك حقائقها

 برز لغيرك في الوجود، والفضل في ٍلض فَلِّكُسراج :  أياحبصِمفضلك :  أيتَأنْ

ه صلى اهللا عليه لاألصل نوع كمال يزيد به المتصف به على غيره، استعار المصباح لفض

 -بضم الدال وكسرها- ما تصدرمعنى ذلك  ـف: لوسلم لكونه تستمد منه أضواء، فلذلك قا

 باألضواء، لم 8/أن كماالت غيرك المشبهة:  أياءوض اَألكِئو ضن عإالََّما تبرز : أي

تستمد إال من كمالك الذي هو الضوء األعلى الذي أكرمك اهللا به، واستعار الضوء لصفة 

                                                 
، النحو الوافي، 18:ج،ص/4 وأوضح المسالك البن هشام 323:،ص1/ج اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري -  1

 .30:  ص،4/عباس حسن ج
، ومن مؤلفاته ) هـ189 ت (اما في اللغة والنحو والقراءات هو علي بن حمزة بن عبد اهللا الكوفي الكسائي، كان إم- 2

 والبداية والنهاية 457:،ص2/ جوفيات األعيانفي نظر ترجمته امعاني القرآن، مختصر النحو وكتاب القراءات، 
 .93:،ص5 / ج واألعالم536:،ص5 / ج وكشف الظنون148:  ص وكتاب الوفيات167:،ص10/ج
  .ألن) ب( في -  3
 .) ب( منساقط -  4
 ).أ( ساقط من -  5
 ).ب (2 بداية ص -  6
 .تلبست) ب( في -  7
 ).أ (3 ص بداية -  8



44  

ر نو ت1َُ)الدينية( الكماالت مات ألنالكمال من اآليات والمعجزات وسائر المزايا والكرا

  .الظاهر والباطن

ذاتُلك حال من ضمير  ،نفسها وحقيقتها من عالم الغيب والشهادة:  أي،وِملُ الع 

، ويجوز أن يتعلق 2 قاله الشارح وهو شمس محمد بن عبد المنعم الجوجري.متعلق الخبر

وهو حال من ضمير متعلق الخبر ال من العلوم بمعنى المعلومات :  أيومنهابمتعلق الخبر 

أسماء العلوم بمعنى : أسماؤها أي:  فقط أيآلدم األسماء.متعلق باألسماء خالفا للشارح 

آدم عليه السالم لم المعلومات، ال األلفاظ الموضوعة بإزاء األعيان والمعاني، والمراد أن 

الحاصل لنبينا صلى اهللا ، وأن 3 مجرد العلم بأسماء المعلوماتيحصل له من العلوم، إالّ

  المسميات أعلى رتبة من األسماء ألنوالشك أن.مياتهاسعليه وسلم، هو العلم بحقائقها وم

األسماء يؤتى بها لتبيين المسميات فهي المقصودة بالذات، واألسماء مقصودة بالوسيلة 

لى اهللا  ومقصود الناظم تفضيله ص.فضل العالمي وبحسب فضل المعلوم ،وشتان ما بينهما

  .عليه وسلم على آدم بما ذكر أوال، ففي كالمه ذكر الخاص بعد العام

 لمْل تزالوجود :  متعلق بمحذوف حال من األمهات واآلباء أي:ر الكونماِئ في ض

 الطاهرات من لدن اتُه األمك لَارتَخْتُوضمائره مستوراته الخفية من األصالب واألرحام 

 من لدن آدم عليه السالم إلى عبد اهللا فلم يكن في الجميع 4/ الطيبونواآلباءحواء إلى آمنة 

، 5)الشريفين(إال من هو مختار، فطبت نسبا كما طبت ذاتا، فحزت السيادتين وجمعت بين 

زناهم شيء، : إلى أن ولدك أبواك لم يصبك من سفاح الجاهلية، أي: وقوله لم تزل إلخ أي

ما متْفَ تقدمت : أيتْضبشَّمن الرسل إالّ حال وأصلها االنقطاع ،6)زمن (: أيٌةر تْر 

قوِبأتباعها :  أيهامِباألنْ 7)بعثتك(بقرب :  أيكيالرسل الذين أرسلوا بعد تلك :  أياء

                                                 
 ). ب( الذاتية في-  1
 هـ، وتوفي سنة 821 محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد الجوجري ثم القاهري شمس الدين الشافعي ولد سنة -  2

أعني الهمزية، " خير القرى في شرح أم القرى"قيب والبن الن" تسهيل المسالك في شرح عمدة المسالك" هـ، صنف 889
 .563: ،ص1/جهدية العارفين : نظراالبن هشام في النحو،" شفاء الصدور في حل ألفاظ الشذور"
   31:  البقرة  ﴾... وعلَّم َآدم الَْأسماء كُلَّها﴿:  إشارة إلى قوله تعالى -  3
 )ب (3 بداية ص -  4
  )ب( الشرفين في -  5
  )ب( زمان في -  6
 )ب( بعثك في -  7
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الفترة، وساق الناظم هذا البيت لالستدالل على كمال شرفه صلى اهللا عليه وسلم، ورفعته 

 قال علي كرم .لمتقدم عليهم، التابعون له هم وأممهمعلى ألسنة الرسل، وأنه نبي األنبياء ا

خذ عليه العهد في محمد صلى اهللا ألم يبعث اهللا نبيا من آدم فمن بعده إال «: 1اهللا وجهه

  .2» حي ليؤمنن به، وينصرنه ويأخذ بذلك العهد على قومهوعليه وسلم لئن بعث وه

تتباهى بك العتتفاخر بك الدهور ومعنى ذلك أ:  أيصورعصر دخلت فيه  كّلن 

 يفتخر بك على العصر الذي قبله، من 3)واألرحام(ولو كنت فيه إذ ذاك في عالم األصالب 

لدن آدم إلى يوم القيامة وما بعده، لكن أعظم العصور افتخارا عصر بروزك إلى هذا العالم 

الك، فما بعده على الترتيب، وافتخار كل عصر على ما قبله بحسب ما يتزايد فيه من كم

 وإلى .في كل عصر مرتبة أعلى مما قبلها وأعلى منها ما بعدها، وهكذا إلى ما ال نهاية له

بعدها  مما قبلها ىمرتبة أعل:  أياءعلي في العصور  بكتعلو:  أيومتس: هذا أشار بقوله

منهاىمرتبة أخرى أعل:  أيعلياء .  

وبا للْدمنْظهر لهذا العالم :  أيجوِدوكَ مولود كرفيع القدر، جامع ألنواع : ، أيريم

 لي من فالن صديق (: كما في قولهم4الشرف وأوصاف الكمال، وهو من باب التجريد

  .)حميم

 من لدن آدم إليه هاُؤأب شريف :خارج من أصل كريم أي:  نعت لكريم أي:يٍمِر كَنِم

 .باء ما يشمل األمهات من سفاح الجاهلية ونقصهم، والمراد هنا باآل5/سالمون:  أياءمركُ

  .وله نسب:  أو مبتدأ خبره محذوف أي،ذلك نسب:  خبر مبتدأ محذوف أي:بسنَ

  

                                                 
 هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو الحسن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أول - 1

، ومختلف 153:  ص2/نظر الرياض النظرة جا هـ 41 ف هـ، توفي سنة 23الناس إسالما بعد خديجة ولد بمكة سنة 
 .كتب التاريخ والسير

   253: ،ص2/ ج، السيوطي ،الدر المنثورو ، 81:  ص3/ ج، الطبري ، امع البيان عن تأويل آي القرآن ج-  2
 284: ص/1 ج،الثعالبي ،الجواهر الحسان و  
  . وهو تحريف) ب( األحرام في-  3
لكمالها في هو أن ينتزع من أمر ذي صفة تماثل لذلك األمر في تلك الصفة مبالغة و  ،أدق أنواع البديعالتجريد   -  4

، وشرح الجوهر 54:  ص6ج)  هـ739(يضاح في علوم البالغة الخطيب القزويني ينظراإل.ذلك األمر، وهو أقسام
 .281: ص 2004تح بقدار الطاهر قسم اللغة العربية ،جامعة وهران )  هـ983(المكنون في الثالثة فنون األخضري 

  م2007مصر .ن مرزوق مكتبة بستان المعرفة تح حس125:شرح الكافية البديعية،صفي الدين الحلى،ص
 ).أ (4 بداية ص -  5
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 القرابة أو في اآلباء -بالكسر وبالضم-محركة والنسبة ) النَّسب(قال في القاموس 

  . انتهى1خاصة

اء  ذلك النسب جمع عليىأعل: عاله، أي:  أيالالعتظن أيها المخاطب :  أيبِسحتَ

حال :  حال من العالأي،متعلق بمحذوف خاص:الهحِب .العالية،ودرجاته الرفيعة مراتبه:أي

 2/- بالكسر– جمع حلية -بالضم والكسر-ة بحلى ذلك النسب، وهو كون تلك العال محال

:  قال في القاموس،هاومجا نُهتْدقلّ .وهي الزينة من الذهب والفضة واألحجار النفيسة

  . انتهى4" األعمال3)الوالة( جعلتها في عنقها، ومنه تقليد قلدتها قالدة"

إلى ( ألنه يتعدى "قلد"  لـوبه يظهر لك أن نجومها منصوب على أنه مفعول ثان

  .7الهيتمي خالفا للشارح و6)بنجومها( بنفسه ال على نزع الخافض وهو الباء أي 5)اثنين

الجوزعليه وسلم ذو نسب شريف يريد انه صلى اهللا، اسم برج في السماء :8اء 

 أن تلك المراتب ،ب حتى تظن أيها المخاطَ،احتوى على مراتب عالية محالة بمحاسن بهية

لعلو شأنها وتحليها بحلى ذلك النسب، من الكماالت جعلت الجوزاء نجومها قالدة لها، 

ها  في وسط الجوزاء تسمي9)ةصابالو(هي الثالثة المستعرضة : وبعبارة كواكب الجوزاء

العرب نظم الجوزاء، ونطاق الجوزاء، وقفار الجوزاء، ويضرب بها المثل في االستواء، 

  . انتهى10واالنتظام وااللتئام

حقِْع 11)نعمك( كلمة مدح :اذَبالقالدة، :  أي-بالكسر– دْؤسوفخارسيادة :  أيٍدد –

-ا، والفخر  أيض-بالفتح–تمدح بخصال الشرف والمجد وفي معناه الفخارة :  أي- بالفتح

                                                 
 )ن س ب ( مادة باديآ القاموس المحيط للفيروز-  1
  ).ب (4 بداية ص-  2
 .وهو خطأ الوالءى) ب ( في-  3
 )ق ل د ( القاموس المحيط، -  4
 . يتعدى الثنين) ب( في-  5
 ).17ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  6
شرح الهمزية )  هـ973ت (يخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي فقيه وباحث مصري  هو الش- 7

 ،2/انظر كشف الظنون ج. 1852وسماه المنح المكية ثم أفضل القرى، المخطوط موجود بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
  .234:  ص،1/، األعالم للزركلي ج1349: ص

  .)ج و ز( القاموس المحيط -  8
 )ب(الوباضة في  -9

 الطبعة اإللكترونية، 281: ص،1/،جاألزمنة واألمكنة للمرزوقي -10
 ).أ( ساقط من -  11
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 شبه نسبه الشريف الحائز للسيادة والفخر بعقد من جواهر . واالفتخار- فتح الخاء وسكونها

نفيسة، وهو صلى اهللا عليه وسلم في ذلك العقد بمنزلة الجوهرة التي ال يساويها غيرها في 

حسن على مثل الدرة المنفردة بال:  أيةُتيماليذلك العقد :  أييِه ِفأنتَ: النفاسة لذلك قال

 من العصمة :اءمصالع. انتهى1"الفرد وكل شيء يعزنظيره:  اليتيم":غيرها قال في القاموس

غيار، لما امتازت به من االتصاف ألالممنوعة على أن تصل إليها يد ا: ، أيعالتي هي المن

  .بكمال الحسن

 الهيتميشارح و نعت لمحيا، ولل:يءِض مك منِْسمكالشّوجه :  أياًيحمحبذا أيضا و 

ألجل ظهور ذلك :  أيعنهأضاءت، وأشرقت :  أي،تْرفَأس.2هنا إعراب ال يخفى فساده

 كالتعبيـر بالوجوه عـن 3وفيه التعبير بلفظ البعض عـن الكل. المحيا المضيء فيها

ب نص ألن العمل وال4 ﴾وجوه يومِئٍذ خَاِشعةٌ عاِملَةٌ نَاِصبةٌ﴿ : األجساد في قوله تعالى

 لةٌلي. 5 ﴾فَتَحِرير رقَبٍة ﴿: صفتان لألجساد وكالتعبير بالرقبة عن الجملة في قوله تعالى

مشهورة في ليالي الدهر بظهـور ذلك المحيا فيـها، واختصـاصها بهذه : أي، اءرغَ

  .الفضيلـة التي لم تكن لغيرها من الليالي

ء والمولد بالكسر مطلقا سواء أريد به زمان الوالدة  بدل من ليلة غرا:دِل الموليلةُ             

   : 7 سهو قال ابن مالك6 أن المكان بالفتحالهيتميكما هنا أو مكانها، فقول الشارح وتبعه 

......................                8إلخ.......................افَاالـ    ذَِإو                           

                                                 
  .)ي ت م (  القاموس المحيط،-  1
نظر امبتدأ خبره كالشمس، والجملة صفة لمحيا أو حال منه لتخصيصه، : حال من محيا ومضيء:  كالشمس منك- 2

 ).18ورقة (المنح المكية الهيتمي 
 عالقته غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ومنه إطالق اسم الجزء على  مرسالااعتباره مجاز ب- 3

 .الكل
 .3 و2: ، الغاشية﴾ وجوه يومِئٍذ خَاِشعةٌ عاِملَةٌ نَاِصبةٌ﴿:  اآلية-  4
 ِلما قَالُوا فَتَحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل َأن يتَماسا ذَِلكُم تُوعظُون ِبِه واللَّه  والَِّذين يظَاِهرون ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودون﴿ : اآلية-  5

خَِبير لُونما تَع3:  المجادلة﴾ِبم. 
 ).19ورقة ( المنح المكية الهيتمي -  6
، بغية الوعاة ) هـ672-600( هو محمد بن عبد اهللا الطائي الحياني الشافعي صاحب األلفية والتسهيل -  7
 .84:، ص5/ ج واألعالم104:، ص6/ج، كشف الظنون 930:،ص1/ج
8  -كذاك م الِمتُلع طلقاً ما بكسِر وإذا الـــ    فا كان واوطلقاً مح الص.  

  ـــل  المفــعـــل المية األفعال باب المفْــعـــل  المفــِع
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يوم المولد :  أي،ِهِمويِب فرح : أيوررسألهله :/  أييِنلدِلحصل : ي، أاني كَالذّ 

   1 ﴾وآتُوا حقَّه يوم حصاِدِه زمنه فالمراد باليوم هنا مطلق الزمان ومنه ﴿: أي

  : 2وقول كعب

  .......      .............................3ىثَنُْأ ِن ابٍْلُّكُ    

ِدوازهافتخار به على سائر األديان:ر قاله الشارح أي افتخا: أياء . أيوالتْتَو  :

 من إضافة ِفواِتاله 4/ـطه بعضهم بالضم والكسرضبـ  ىرشْبتتابعت في تلك الليلة 

  .اإلخبار بما يسر: ةُاربشَ واِلةُرشْ والب.المصدر إلى الفاعل

فتح الشين ب -ه بالخير مصدر بشرتلىعى فُشر ب": في شرح البردة5قال ابن مرزوق

 كل ": وقال أيضا. انتهى6"دا مقيوال يستعمل في غير الخير إالَّ -المخففة ومثله المشددة 

 ىطفَص المدِل وقد .تفسيرية:  أن . انتهى"متكلم خفي عن األبصار حين كالمه فهو هاتف

ع بال شك ويجوز وجب ووق:  أي- بالبناء للفاعل-قَّوح المختار من خلق اهللا كلهم، :أي

الفرح :  الهناء أي:"الهيتميالتهنئة قاله الشارح وعبارة : -بالفتح– ناءالهبناؤه للمفعول، 

ضد التنغيص فيكون معناه: الهناء:"، وعبارة ابن مالك8")به (7كل الخالئقلرور والس : 

صفاء العيش ممالقطران: - بالكسر-ره، والهناءا يكد".  

تهادم أي أشرف على ذلك النصداعه وسقوط :  أيضا، أيفي تلك الليلة: وتداعى

  .أربعة عشرة شرفة منه

                                                 
  141األنعلم   ﴾ وال تُسِرفُوا ِإنَّه ال يِحب الْمسِرِفين وآتُوا حقَّه يوم حصاِدِه ﴿: اآلية  -  1
هو ابن زهير بن أبي سلمى وصاحب الالمية ) 645ت نحو ( كعب بن زهير المزني من الشعراء المخضرمين - 2

   .....................    بوُلت ممو الييفقلِب عادبانت س: المشهورة التي مطلعها
    ـ األغاني106، 103، 100:،ص1/ج طبقات محول الشعراء ،112: ، ص6/ ج األعشىفي صبح تهنظر ترجما 
 .87:،ص17 /ج
     : هت وتتم ،87: في ديوان كعب ص البيت من البسيط-  3

  .  .وُلمح مباءد ح آلٍةلىا عم    يوتهالم ستْ طالَ وإنثى أنِْن ابكلُّ      
 ).أ (5 بداية ص -  4
 هـ بالقاهرة، وهو 781 أبو عبد اهللا محمد بن شيخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني توفي سنة  هو- 5

، أنظر ترجمته في نفح "البردة"في الحديث و" العمدة"من أبرز الشخصيات الجزائرية في المائة الثامنة له شرح جليل على 
 .دار صادر بيروت.م1968 ،طتح إحسان عباس.422، 421، 420: ص،5/الطيب للمقري، ج

 7:لقمان . ﴾يم أِلاٍبعذَِب هرشِّبفَ﴿:  كقوله تعالى-  6
  ).19 ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية-  7
 ).أ (من ساقط -  8



49  

ِكإيوان سوهو بيته المعد لجلوسه مع أرباب همشور:  أي- بكسر الهمزة- ىر ،

 ملك الفرس، وهو هنا ن لقب لكل م-بكسر الكاف وفتحها-دولته لتدبير ملكه، وكسرى 

عالمة : ، أيآيةٌ .امتنع جوابها لوجود تاليها: حرف امتناع لوجود، أي: ولوال 1أنوشروان

اإليوان المبني الذي هو من :  أياءنَالِب ذلك ما تداعى ، على نبوتك ورسالتك العامةكنِْم

ه ال يهدمه إلى نفخة الصور، أعاجيب الزمان سعة وبناء وإحكاما بحيث كان يظن به أنّ

:  أيوفيه 2)وقوله( للفرس كانوا يعبدونها ٍرا نَِتي بلُّكُصار في تلك الليلة أيضا :  أيوغدا

ألن الجملة المخبر بها في باب كان تشبه .جملة في محل نصب خبر غدا:ةٌبركُفي أهله 

 الدال على هاموِدخُالغم الذي يأخذ النفس من أجل : -بالضم– والكربة 3بالحالية فتلي الواو

مضى لها ألف عام وهي سكون لهبها بعد أن : خراب ملكهم وتمزيقهم كل ممزق أي

 . انتهى4"ه يبلى الجسم كأنّالغم: والبالء":  قال في القاموس-بالفتح– وبالء.موقودة لم تخمد

  .وعلى هذا فهو بمعنى الكربة

 للفرس من الماء وعيون:ة معروفة،  أمفي تلك الليلة أيضا حتى لم تبق تْغار 

 ال بل لم 5/ والجواباءإطفَبمياهها : ك العيون أيبتل:  أيهاهم ِباِننير ِل كانْلهفَ.منها قطرة

يطفئها إال سرلهو 6)كلُّ( به نا محمد صلى اهللا عليه وسلم وظهوره المضمحلُّ وجود نبي 

  :وباطل ولذا قال

: كان . ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف.دل من المولدب -  بالجر-:مولد 

: 7 قال الشريشي. متعلق بكانِرفْ الكُِعاِلفي طَ من أجل ذلك المولد:  أي منهوقع: تامة أي

على :  أيمِهليعثقل :  أياٌلوب . انتهى8"النجم الذي يسعد به صاحبه أو ينحس: الطالع"

                                                 
واألزمنة واألمكنة، ) س وس(نظر أخباره في تاج العروس ا) م579-م531 (ني كسرى أنوشروان ملك ساسا- 1

   .1259 :ص،1/المرزوقي ج
 ) ب( ساقط من-  2
 .653:  ص،1/ مغنى اللبيب البن هشام، في روابط الجملة المخبر بها ج-  3
 )ب ل ي ( القاموس المحيط-  4
 ).ب (6 بداية ص -  5
 . لكل)ب( في-  6
: له كتب وشروحات كثيرة منها)  هـ619 - هـ577( هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى الشريشي - 7

، 47: ص، /1نظر هدية العارفين جابي علي القالي، وشرح جمل الزجاجي وشرح مقامات الحريري، ر أدمختصر لنوا
 .211:،ص1/ جكشف الظنون

  م1998-هـ.1419، 1،ط . ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان33: ص،2/ ج .، الشريشي  شرح مقامات الحريري-  8
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 العاقبة الثقيلة من الشر ومنه المنزل المستوبل وهو الذي :الوبال": 1الكفار قال ابن ظفر

 وقصره أشهر .مرض كثير عام: ، أياءبوو .ى انته2"يثقل المقام به لعدم موافقته مستوبله

   .أعني مع الهمز

- الذي شرفت .هو اسم لكل كمال: ُلض الفَةآلمنبسبب ذلك المولد : أي: ا بهفهنيًئ

 اءبه حو -بضم الشين وكسر الراء المشددة- وفي بعض النسخ -بفتح الشين وضم الراء

من دونها من أمهاته صلى اهللا عليه أن الفضل الذي شرفت بسببه حواء يعني ف: المعنى

إلى آمنة على سائر النساء ثبت آلمنة والدته صلى اهللا عليه .وسلم وهي والدته بواسطة

التزم إضمار : حال: ال مشقة فيه وال آفة فهنيئا: وسلم بال واسطة حال كونه هنيئا أي

  .3 إال كذلك وفاعل ذلك العامل في النظم هو الفضلععاملها إذ لم تسم

 ماستفهام معناه النفي:ن  .لحوبأنَّ: من تكفل لهاأي: متعلق بمحذوف أي:اءها حلتْم 

ها به بأنّ:  أيها،أنَّ بمعنى الواو :أو ، صلى اهللا عليه وسلمدأحماءالنون وفتح   بضم-نُفَس

 علم اهللا أن ال يمكن أن يتكفل أحد لحواء بهذين األمرين مع ما سبق في:  المعنى-الفاء

  .غير واسطة حمله ووالدته مباشرة من:هما دون غيرها من النساء وهمابالتي تفوز منةهيآ

 يوأدركت وأصابت : أي: تْنالَوقت وعامله محذوف تقديره أمدح ونحوه : ، أيم

بسبب وضعه صلى اهللا عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كالب وكان 

افتخار، وهو التمدح :  أي-بالفتح– اٍرخَ فَ.بيانيه: نِم.وهب سيد بني زهرة سنا وشرفا

  غيرها في عصر من األعصار: اءس النِّهلْما لم تنَ. بالخصال

وأوقع . حملته:  أي،لتْما حممِ أفضَل بمولود ها،قومابنة وهب : أي: أتتْيوم و 

: ي القرآن نحو على من يعقل وهو عيسى عليه صالة والسالم وإن كان نادر الورود ف4"ما"

﴿ يدا خَلَقْتُ ِبي5 ﴾ِلم   

  
                                                 

الحاشية على درة الغواص، : من تصانيفه)  هـ565ت (ء الفض هو محمد بن محمد بن ظفر الصقلي أحد األدباء ال-  1
 ،1/نظر هدية العارفين جاوشرح المقامات الحريرية وملح اللغة فيما اتفق لفظه وأختلف معناه على حروف المعجم، 

 .230:،ص6 / األعالم ج66:،ص1 / ج، الوافي بالوفيات494: ص
 ).ل وب( تاج العروس -  2
 .ل هنيئاثبت آلمنة الفض:  التقدير-  3
 . اسم موصول للعاقل وغيره ويستعمل للمفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا-  4
 .75: ﴿ قَاَل يا ِإبِليس ما منَعك َأن تَسجد ِلما خَلَقْتُ ِبيدي َأاستَكْبرتَ َأم كُنتَ ِمن الْعاِلين﴾ ص:  اآلية-  5
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 ابنة عمران مريم قبل آمنة ":، أيُلقب.1 ﴾ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفي بطِْني محرراً ﴿

ج وحملها بعيسى عليه ها لم تتزوالتي لم تمس ألنّ: ، أياءرعذْالَالصديقة بنص القرآن 

ب ذراعها، فحملت به ووضعته من وقتها على  من نفخ جبريل في جي2/ما هوالسالم إنّ

  .الهيتمي انتهى من 3"األشهر كرامة لها ومعجزة له صلى اهللا عليه وسلم

شمتته األمإذْيرحمك اهللا، : قالت له:  أي-بالتشديد مع إعجام الشين وإهمالها- الك 

عتْوضأيه  :ن السرور  الشفاء هنا كناية ع":4قال الشارح: ناتْوشفَ.ه لهوقت وضع أم

هو تفسير : سبب وإن شئت قلتم فهو من مجاز التعبير بالسبب عن ال. انتهى5"والفرح

وقع على يدي : "ا ولدت آمنة بنت وهب محمدا صلى اهللا عليه وسلم بقولها لم6بالالزم

أم عبد الرحمن بن عوف : اءفّالشّ 7" رحمك اهللا ورحمك ربك:فاستهل فسمعت قائال يقول

  أنل ما يولد إالّواالستهالل وإن كان هو صياح المولود أو": قال الشارحرضي اهللا عنهما 

انتهى8كـَلَحمله على العطاس هنا قريب كحمل القائل على الم .  

 اِفرفي وضعته" الهاء"حال من: اع . رأسإلى السماءه .الذي هو ِعفْوفي ذلك الر 

إشارة إلى حيازته : ، أياء إيمٍددْؤ سلِّ إلى كُأول فعل وقع منه بعد بروزه إلى هذا العالم،

لكل خصلة من خصال السؤدد وارتفاع شأنه وعلو قدره على الخلق أجمعين في الدنيا 

  .واآلخرة

 ،اءم الس.بصره: أي: هفُُ طرناظرا،: حال ثانية من الهاء في وضعته أي: اقًراِم

 الذي شأنه  أن: المعنى-بالفتح– الءلع ا العلوه شأنُن مِنيع نظر ومرمىجهتها، : أي

المجال الذي يرميه : الرفعة والشرف ال يكون مرمى عينه، أي: وقصده وهمته العالء أي

                                                 
ران رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفي بطِْني محرراً فَتَقَبْل ِمنِّي ِإنَّك َأنْتَ السِميع الْعِليم﴾ آل ﴿ ِإذْ قَالَتْ امرَأةُ ِعم:  اآلية- 1

 .35: عمران
  ). ب( 7 بداية ص-  2
 ).23ورقة ( المنح المكية في شرح ألفاظ الهمزية -  3
 44: ص سبق التعريف به-  4
 . خير القرى في شرح أم القرى-  5
 . كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخرو وه:التفسير بالالزم-  6
- هـ 1369ط،االخيرة، . مكتبة الحلبي مصر،241:ص. 1/جلقاضي عياض،ا بتعريف حقوق المصطفى،  الشفاء- 7

  م1950
 . خير القرى في شرح أم القرى للجوجري-  8



52  

ا ال يناسب قصده فعلم مما مم.  العلو دون غيرها1) جهاتإالَّ(ينظر إليه بعينه : يبصره، أي

في كالم الناظم قلباقررناه أن ،ى عين من شأنه العالء العلو،  ومرم: األصل يقول وأن

  .واهللا أعلم

"قربت ودنت: عطف على شمتته، أي: ْتتدلّو. زهالنُّر النجوم الزهراء :  أيمِوج

 بسبب فـ كرامة له وتعظيما لم يقع لغيره، م وقت والدته صلى اهللا عليه وسلإليهالمضيئة 

نواحي البيت، أو نواحي :  أي،اءجاألرزهر النجوم :  أيئهاِوضَ سبب  بـتْاءضَأذلك 

  .الهيتمي من .2"السماء، أو نواحي الوجود بأسره

تَوقُ  ظهرت ألجل النور الذي رأت أمه حين وضعته:أي ،تْراءصورقي وهو  رص

حال كونها كائنة في بالد الروم وفي بعض النسخ : ، أيوِمالرِب .قب لكل من ملك الرومل

: مكة المشرفة والبطحاء:  يعنياءحبطْ الَهار دنمك القصور يبصر تل:  أيا،اهريبالشام 

  .األبطح:  على وجه األرض ويقال له3)المبسط(الرمل 

َوزمن فيِظهرت : ، أيدتْب رِهاِعضم ِجعلَخوارق عظيمة : ، أياتٌزيِفس ايه :

  .، لوضوحهااءفَ خَ:وله متعلق بق:وِني العِنع. مييتخفاء خالفا للهب ال المتعلق .خبر ليس

امتنعت من إرضاعه : ، أيِهِمتْي ِلهتْأبه ألجل أنّ: ظرف لبدت أو تعليلية أي: إذِْ

 إرضاع المرأة  كن يأتين إلى مكة يلتمسن الرضعاء ألناتٌعِضرم أبيه نساء 4/ألجل موت

ِ  متلك المرضعات،: ، أين قلْ.ولدها عار عندهم معناها ": عن "،انََّم عتِيِي الَ إرضاعفيا

كفاية :  أي-بالفتح-: اءنَغَ وفيه حذف مضاف 5)كم ُأني عوِمص(البدل كما في الحديث 

  .والتقدير قلن ما في إرضاع اليتيم كفاية لنا بدل فقرنا وحاجتنا

شابة كريمة : ،أياةٌٌتَفَ بن بكر، ٍدع س آِلمن صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلكِ هتْتََأفَ 

ألجل فقرهاالمستلزم لقلةاألكل المستلزمة عادة لقلة اللبن المضرة :أيا،هِرقْفَا ِلهتْ أبدقَكانت 

الفتاة حليمة فأخذته مع  واسم تلك.رضيع:الرضعاء جمع أهل:،أياءعضالر.بالرضيع غالبا

 .عليه وسلم مولده صلىاهللا من ألولىاالسنة  وذلك في.فقرها ويتمه حيث لم تجد غيره
                                                 

 لجهات) ب (: في-  1
 ).25ورقة (  المنح المكية في شرح الهمزية -  2
 .المنبسطة)  ب (  في-  3
 ).أ (7 بداية ص -  4
 .،156: كتاب الصيام ،باب قضاء الصيام عن الميت رقم ،لم في الصحيحس أخرجه م-  5
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أرضتْعهانَ لببسبب ذلك فَـ 1-بالكسر– اه قتْسسقت تلك الفتاة التي هي حليمة :  أيا،ه

ل مجكَ:  جمع لبن"نهانَبألْ وقد كانوا أشرفوا على الهالك من الجوع ايهِن بوسقت أيضا

وأجوفي بعض النسخ لبانهن.2"الم -الشَّ.-له بكسر أوفاعل سقتها:  جمع شاةاء.  

 أصبتْحشُه  تلك الشاة وقت أخذ الفتاة له صلى اهللا عليه وسلم من أمجمع الًو 

 .3"ترفعه للقاح وال لبن لها أصال: ل بذنبها أيو وهي في األصل الناقة التي تش":شائل

 عجفاء على غير :هزيالت جمع:  أي(ا،افًجِع.فاستعمالها في الشاة مجازية عالقته المشابهة

 وذلك كله .هزيلة: ، أي4)اءفَج عالَ وٌلاِئشَفيها : ، أياهما ِبلك  بعد ذتْسوأم .قياس

  .ببركته صلى اهللا عليه وسلم

 عندها،كثر الخير والخصب، ضد الجدب والعيش ما يعاش به :  أيشُ العيبصأخْ 

-  ذاء ِغمن الفتاة: ، أيهانْ ِميِبللنَّحين صار :  أيإذ غدا،ة شد: ، أيٍلحبعد مالفتاة : أي

  . ما به نماء الجسم وقوامه-بكسر الغين المعجمة وإعجام الذال

لتلك الفعلة التي هي إرضاع حليمة له صلى اهللا عليه وسلم : ، أيلهاعجبوا ا قوم يا

زيد :  أي،فَوِع ضلقدنعمة منها عليه واهللا : تمييز، أي: ةمنَِّ من غير مقابل دنيوي ترجوه

 كما هاِسنْ ِجنِمألجلها، : على تلك المنة، أي: ، أيعليهايمة الثواب لحل:  أي،راألجوكثر 

  .من عطف الرديف إذ هو األجر: والجزاءالخ، ... فسقتها: علم من قوله

خَّوإذا ساإللَذلل : ، أيرنَ ُأها ِلاسإنَّهمفللقيام بشأنه :  إلنسان سعيد، أي5/:، أيعيٍدس 

سعيد تورث السعادة والعكس بالعكس بسبب ذلك ألن مرافقة السع:  أي،داء»المرء وألن 

ه أرادها بالسعادة في  فهذه الفتاة لم يسخرها اهللا لهذه الفعلة الفاخرة إال أن6ّ»على دين خليله

  . وزوجها وبنيها7)هي(الدنيا واآلخرة، ومن أعظم سعادتها أن وفقها اهللا تعالى لإلسالم 

                                                 
 .بكسر الالم)  ب ( في-  1
 .)ن . ب. ل( القاموس المحيط -  2
 .. )ل. و. ش(  القاموس المحيط-  3
 ).أ( ساقط من -  4
 ).ب (9 بداية ص -  5
  حديث رواهال" للالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخا: "شارة إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم في هذا إ-  6

 .675: ص/2ج" السنن" أبو داود في 
 ) أ( ساقط من-  7
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كحبة، أي: ة الصادرة من حليمة حبة، أي هذه الفعل،خبر مبتدأ مضمر تقديره: ةٌحب :

 1)ورق(هو " :فُصالع واو الحال، :و ، كثيرةَلناِب ستْأنبتَأشبهت في المضاعفة حبة 

عند ظهوره : عنده، أي:  أي،ِهديلَ  :2 العزيزيهقال".صير إذا جف و يبس تبنايالزرع 

يرفعون أبصارهم إليه فرحا به، : الفقراء، أي: ، أياءفَعالض له فُشِرتَسيمتعلق بقوله 

فضال عن الحب نفسه، وذلك لكون الوقت وقت عدم النبات بالكلية، والمراد أن ما تفضل 

اهللا به على حليمة من مضاعفات الفواضل الجسيمة، ببركة فعلتها الجميلة الكريمة إنما 

سرورا في حصل لها في شدة احتياجها إليه ليكون ذلك أزيد في شكرها من حيث إنه أوقع 

  . لجيوش الغم والكرب3)وأهجم(القلب 

 حليمة به صلى اهللا عليه وسلم تْأتَو جدقد فَالحال أنها : و عبد المطلب هلتْصه ،

أجل  منبهاِ األمر والشأن : الحال أنه أيو فطمته النتهاء أمد رضاعه ببلوغه سنتين : أي

 والمراد 6/ . انتهى5"ة والمشقةالشد: حاءرالب: "4، قال الشريشياءحر البفطامه:  أي،ِهاِلصِف

ة ألم مفارقته لما رأت من بركته صلى اهللا عليه وسلمهنا شد  

شياطين : ، أياءنَهم قربأنَّ حليمة تْظنَّفَ ألجل شق قلبه  اِهللاةُكَ مالِئِه ِبتْاطَ أحإذْ

  .يريدون إيذاءه فخافت عليه وأسرعت به إلى جده لتسلم من تبعته

 حليمة له صلى اهللا عليه وسلم حين أتته به، ةشدة محب: ، أيها بهدجو جده ورأى 

نوع :  أي،هيبلَالحب :  أي،ِدج الونوِم . وبعبارة الحب الذي يتبعه الحزن،فرده معها: أي

: اءاألحشَتقاسي حره :  أي-بفتح التاء والالم- ى بهلَصتَ.اشتعالها: مثل لهيب النار، أي

 . ووجد حليمة به صلى اهللا عليه وسلم كان من هذا القبيل.ا وهو أسقاط الجوفجمع حش

فارقته كرحال كونها كارهة لفراقه : ، مصدر كره الشيء، أي-بفتح الكاف وضمها- اه

مقيما : ، أيثاوياعندها :  أيكان لديها،لما شهدته من البركة في إقامته عندها والحال أنه 

                                                 
 ) ب( ساقط من-  1
: نظر كشف الظنونا" غريب القرآن: "مفسر لغوي أقام في بغداد له)  هـ330ت ( هو محمد بن عزيز السجستاني -  2
 .464:،ص1/ ج وهدية العارفين1140:،ص2/ج
 ). ب( أهزم في-  3
 49:ص. سبق التعريف به-  4
 .33:  ص3/ مقامات الحريري للشريشي جح شر-  5
 ).أ (8 ص بداية -  6
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وال يمل 1/2يهيتم حال مما بعده ال متعلق به خالفا لل:منه -هول بالبناء للمج- لُّال يم 

اإلقامة، بل يحب ويرغب فيه لما يترتب عليه من اإلحسان : ، أياءوالثَّ.خالفا للشارح

  .الواسع المجبولة على حبه النفوس

 .بللقل" منه" ضمير .ه سوداءِلسة عند غَغَض م     هنْ ِمجر وأخِْهِب قلْن عشقَّ 

ظرف ألخرج والمعنى أنه صلى اهللا : وعند.  القطعة من اللحم قدر ما يمضغ:والمضغة

عليه وسلم، أتاه ملكان فشقا بطنه، ثم استخرجا قلبه فشقاه ثم استخرجا منه علقة سوداء 

فطرحاها ثم غسال قلبه وبطنه بثلج كان في طست من ذهب حتى أنقياه، ووقع شق الصدر 

 ثالث مرات مرة عند مرضعته حليمة لينشأ من الطفولية على أكمل له صلى اهللا عليه وسلم

األحوال من العصمة من الشيطان، ومرة ة عند البعث ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي، ومر

  .3)ناجاةعند الم(عند اإلسراء، ليتأهب 

 وأعادته إلى ما كان عليه 4) ألمته(:ذلك الشق المفهوم من شق، أي: ، أيهتْمتَخَ

 النبي صلى  الحال أنويده اليمنى :  جبريل عليه السالم، أييِنى األِمنَمي، 5الهيتمياله ق

وِدقد ُأ ذلك القلب اهللا عليه وسلم أو أنضم وأدخل :  حاله الشق من األسرار اإللهية، أيع

: ه لَلم تفش:  أي- مبنيا للمفعول-بضم التاء وفتح الذال المعجمة- عذ لم تسرا:  أيمافيه 

". لم تذع"  نائب فاعل،أخبار:  أي- بالضم-أنباء.  قدمت عليه فصارت حاال،صفة ألنباء

جعل فيه حال الشق من األسرار :  أن قلبه صلى اهللا عليه وسلم قد أودعه اهللا أي:والمعنى

  . لم تنشر له أخبار من قبل ذلك، ولم يطلع عليه أحد ولم تفش: سرا لم تذع، أي

حفظ: ، أي صانأس راراِل التي أودعها هالواقع من جبريل وهو ما نختم به ختام 

وال  ،واقع لذلك الختم: ، أيهِبِ ملمُ الكسر: ، أيضُّّّال الفَ بسبب هذه الصيانة فـ.الكتاب

  .اإلشاعة واقعة لذلك السر: ، أياءضفاإل

                                                 
 ).29ورقة ( راجع المنح المكية في شرح الهمزية -  1
 ). ب(10 بداية ص -  2
 للمناجاة) ب ( في-  3

 الءمته) ب (في 4-
 ).29ورقة (ية في شرح الهمزية المنح المك -  5
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عطف : دةَوالعباالعبادة :  أي-بتثليث النون- كسنّ الُصاحب والتزم واعتاد: لفَِأ

هي المكان : التعبد فيها واالنعزال عن الناس، بحراء وغيره، والخلوة:  أي،ةَلووالخَتفسير، 

  : رحمه اهللا1 ومنه قول خليل.الذي ال أحد فيه

حال كونه صغيرا فما ظنك به في حاالته بعد : ، أيالًفِْط.2"ٍةولْخَا ِبهرتْ سبِدونُ "

 نجيب وهو الكريم : جمع،اءبجوهكذا النُُّ .سلمذلك حتى لقي ربه صلى اهللا عليه و

والمعنى أن شأن النجباء من األطفال أن يرى منهم في حال الطفولية من التوفيق .الحسيب

  .ألفضل األعمال ما يدل على أنهم يحوزون بعد ذلك فضل السبق في الكمال

إذَالَل الِهإن ا رالبيت...................    .............3تَأي.  

 ضد - بالكسر– نشطت والتوفيق 4/هللا فيه الرشدا بأن خلق ا قلبةُ الهدايِتوإذا حلَّ

للعبادة أسرعت عن طيب نفس، ولم تتباطأ وخفت وقويت :  أيضا أي-بالكسر–كسلت 

األعضِبِإذِْن  ألن القلب كاألرض وحركات الجسد كالنبات ﴿اء اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالْبو 

  .5 ﴾ربِه والَِّذي خَبثَ ال يخْرج ِإالَّ نَِكداً

ت سده وإذا فَ كلّ الجسد صلححتْلُا صة إذَغَض مِدس في الج أال وإن«:وفي الحديث

فسده أال وِه كلُّ الجسدي6» القلب .عنْأرسل : ، أي اُهللاثَبعدم بصلى اهللا عليه وسلم ِهِثع 

الكواكب التي ترمى بها الشياطين الذين : ، أيبهالشُّله إلى الناس قرب زمان إرسا: أي

 قال ااسرِح . وشهاب النار كل عود اشتعلت في طرفه،شهاب: يسرقون السمع، وهو جمع

كصيام :  كأنه مع حارس على غير قياس كقائم وقيام، ويجوز أن يكون مصدرا":الشارح

 تلك الشهب تحرس شريعة رسول اهللا ك أنالحفظ، ومعنى ذل:  الحراسة. انتهى7"وقيام

                                                 
فقيه مالكي مصري، له المختصر وهو أشهر كتب الفقه )  هـ776ت  (ين هو خليل بن إسحاق الجندي ضياء الد- 1

م بيروت 1982تح عادل نويهض،مؤسسة نويهض الثقافية،.359-358: ص،نظر كتاب الوفيات البن قنفد االمالكي، 
  لبنان

  .ط دار الشهاب باتنة الجزائر.26:  خليل بن إسحاق المالكي، ص مختصر العالمة خليل للشيخ-  2
  :تتمة. م1997ط،.    دار صادر بيروت.320: البيت من الكامل وهو ألبي تمام في ديوانه، ص-  3
 الهالَلإن إذا ر نُتَأي موهتَنْقَ        أيأن س كُيونب دالًاِما كَر.  
 ).أ (9 :وبداية ص) ب (11 بداية ص -  4
5 - ﴾ونشْكُرٍم ياِت ِلقَوفُ اآليرنُص ِإالَّ نَِكداً كَذَِلك جخْرثَ ال يالَِّذي خَبِه وبِبِإذِْن ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالْباآلية ﴿و 

 .58: األعراف
في المساقاة باب أخذ الحالل " صحيحال"ومسلم في ) 1946رقم  (37في اإليمان باب " الصحيح"اري في بخ أخرجه ال-  6

 .1599رقم 
 ).34ورقة (  المنح المكية في شرح الهمزية -  7
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 الحال أنها وصلى اهللا عليه وسلم التي جاء بها من الشياطين أن يخلطوا بها ما ليس منها، 

 وهو - بالفتح-الفضاءلم يتسع لها : عن حملها، أي: عن الشهب، أي: ، أياهنْ عاقَضقد 

  .ين في نواحي السماءما اتسع من األرض وهو كناية عن كثرتها وعمومها للمسترق

تنفيها : حال كون تلك الشهب تطرد الجن، أي:  أي-بضم الراء-  جن اِلطردتَ

ليسمعوا شيئا من المالئكة : ، أيِعمللسأمكنة قريبة يقعدون فيها : ، أيداِعقَ منعوتبعدها 

التي تريد  ابَئ الذِّدطركما تَالمتكلمين لما سيقع في األرض من األقضية والمغيبات، 

طردا بالغا مثل :  الذين يحرسون الغنم من الذئاب وغيرها، أياءعالرُالعدوى على الغنم 

 .جمع راع على غير قياس-  بالكسر-عاء مصدرية،والرمااسمية و: فالكافالطرد المذكور 

ى القضاء بالغيب عل- بالفتح -ةانَهالكَمفعول مقدم : آيةَأذهبت : ، أيتْحم بسبب ذلك فـ

أهل الكهانة والمراد بآياتهم كالمهم المسترق والمتلقى من الشياطين : حذف مضاف، أي

قُْل جاء الْحقُّ وزهقَ  القرآن ﴿:  أيي،حمن الو ،فاعل محت: آياتٌ .من باب المشاكلة

  .ذهاب وال تغير بل هي باقية ما بقيت الدنيا: أي، اءحِم انْنهمالَ 1 ﴾الْباِطُل

أتْوربنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن  خديجةُعلمته وأبصرته:  أي،ه 

 3"ى بمعنى واحدوقْى والتَّدعلى وزن اله: ىقَ التُّ":2 قال الجوهريىقَالتُّ الحال و ،كالب

 القلب بها وإن كانت 4)احتفال( في الدنيا وهو عدم دهوالز .جمع تقاة: ىقَ التُّ: وقيل.انتهى

:  أي5/ةٌيِجس صلى اهللا عليه وسلم وهو حال من قوله فيه وهو ضد الرغبة فيها، في ملكه

وللشارح في هذا البيت : وهو عطف على التقى. االستحياء:  أي،اءوالحيخلق وطبيعة 

  .إعراب يظهر فساده باإلطالع عليه

 وأتاها أنالسحابة:  أي،امةَ الغم." والسرعظيمة أو وهي الشجرة ال:  جمع سرحةح

  .6"الطويلة

                                                 
 .81: ﴿ وقُْل جاء الْحقُّ وزهقَ الْباِطُل ِإن الْباِطَل كَان زهوقاً﴾، اإلسراء:  اآلية-  1
 الصحاح، والصحاح في اللغة،  لغوي من أصحاب المعاجم له إصالح خلل)هـ393ت ( هو أبو نصر إسماعيل -  2
 .112:،ص1/جنظر هدية العارفين ا
 ).وقى( الصحاح في اللغة للجوهري -  3
 .اختبار وهو تحريف) ب ( في-  4
 ).ب (12 بداية ص -  5
 .)ح.ر.س(  القاموس المحيط،-  6
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 ما نسخ الشمس والظل يىء الف:"ظالل وقيل:  أي،اءأفي حال من قوله امهنْ ِمهتْأظلّ

  .1"ما نسخته الشمس

: ، أي اِهللاوِل رسدعوبأن :  أيأنَ األحبار والرهبان والكهان أحاديثُ أتاها أيضا و

باإلرسال متعلق بوعد : ي أثعبالبوعد اهللا ورسوله، فهو مصدر مضاف إلى المفعول 

قرب :  أي،حانمنهالوفاء به فالضمير للوعد ال للرسول صلى اهللا عليه وسلم :  أي، الوفاء

:  أي4 ﴾ينْظُرون ِمن طَرٍف خَِفي ﴿:  ومنه قوله تعالى3بمعنى الباء: ومن. 2خالفا للهيثمي

  . انتهى5"به:  وهو جاهل منه، أي":بطرف وفي القاموس

النكاح :  أي-بالكسر– اجو إلى الزَهتْعدسبب ذلك عرضت نفسها عليه و بفـ 

وما  6وكان سنها حينئذ أربعين سنة، وسنه صلى اهللا عليه وسلم خمسا وعشرين سنة

أحسمصدرية : ما 7/صيغة تعجب: نيغُلُبيصل إليها ويدركها ومنى جمع :  أيى،نَ الم

 والمراد ،وهو السريع الفطنة والفهم ضد البليد: مع ذكيج: ُاألذكياءاسم لما يتمنى : أمنية

 وصول األذكياء بذكائهم إلى ما يريدونه من األمور ومنهم، بل أكملهم سنأنه تعجب من ح

خديجة رضي اهللا عنها فإنها بلغت بقوة ذكائها وتفرسها فيه صلى اهللا عليه وسلم منه وبه 

ه األمة إذ هي على األصح أفضل أمهات كلما تمنته وأملته مما لم تبلغه امرأة من هذ

  .المؤمنين رضي اهللا عنهن

أتَوأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم بالوحي حال كونه : ، أياهفي بخديجة :  أيها،ِتي

 جملة اعتراضية جارية مجرى :اءيِت اروِر في األمِبولذي اللُّ عليه السالم وقوله جبريُل

استبصارفي األمور :مل كخديجة رضي اهللا عنها إرتياء،أيولصاحب العقل الكا: المثل، أي

  . انتهى8" وأرتأينا في األمر وتراءينا نظرناه": قال في القاموس.بهتواألحوال التي قد تش

                                                 
 ).ف ي أ(وتاج العروس ) فيأ( لسان العرب -  1
 ).75ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  2
 . معاني حروف الجر423:  ص ،1/ مغنى اللبيب ج-  3
﴿وتَراهم يعرضون علَيها خَاِشِعين ِمن الذُّلِّ ينْظُرون ِمن طَرٍف خَِفي وقَاَل الَِّذين آمنُوا ِإن الْخَاِسِرين الَِّذين :  اآلية- 4

امالِْقي موي ِليِهمَأهو مهوا َأنفُسِقيٍم﴾ الشورىخَِسرذَاٍب مِفي ع الظَّاِلِمين 45: ِة َأال ِإن. 
 .')ل.هـ.ج(  القاموس المحيط،-  5
 هـ1407ط. . ، دار الكتب العلمية بيروت521:  ص،1/ تاريخ الطبري، ج-  6
 ).أ (10 بداية ص -  7
 ..)ى.أ.ر( القاموس المحيط،-  8
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تْاطَفأمنْ عا الِخهاَمما ستر  كّل":أزالت الخمار عن رأسها قال في القاموس:  أي،ر 

هذا الذي عرض له صلى اهللا عليه : أ لتعلم بذلك:  أيي،ِردتَِل.  انتهى1"شيئا فهو خماره

الحال الذي يكون عليه حين :  أيي،حهو الووسلم حتى أخرجه عن حالته المألوفة منه 

يأتيه بالوحي جبريل الذي كان يأتي به األنبياء قبله فيختفي حينئذ جبريل وال ينظر إليها 

  .كشوفة الرأس ال يأتي محال فيه امرأة م2/ جبريلها علمت أنألنّ

أمه و اإلغمومعناه في حق األنبياء عليهم الصالة والسالم غلبة األوجاع : اء

 3)يحصل(للحواس الظاهرة فقط دون القلب، فليس اإلغماء الذي يحصل لهم كاإلغماء الذي 

  .ألحد من الناس

نه بإماطة الخمار ع: أسها الرِفعند كشْ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ،ىفَتَفاخْ

 يدِع ُأ أو إلى ما كان عليه مع النبي صلى اهللا عليه وسلمادا عم فَفاعل اختفى: جبريُل

  .إلى أن أعادت الخمار على ما كان عليه أوال:  أي-بالكسر-: اءالغطَ

ما يعرض :  أي،ه أنَّظهر لها ظهورا تماما : ، أي خديجةُتْانَتباس بسبب ذلك فـ 

أرادت أن تظفر به، وأصله المال المدفون :  أي،هلتْاو الذي حلكنزاله صلى اهللا عليه وسلم 

وعبر الناظم بها عن . وهي في األصل العلم المعروف-بكسر الكاف والميم- والكيمياء 

 الكنوز ه ال يحصل إال لألفراد من البشر الذين هم الكملة منهم، كما أنالوحي استعارة ألنّ

  .لفذ النادروالكيمياء ال يظفر بها إال ا

 صلى اهللا عليه وسلميِبالنَّ طفق:من أفعال الشروع، أي: َقام بعد البعث ثم ي دوع 

يطلب منهم اإليمان باهللا ورسله وترك ما هم عليه من عبادة األصنام :  أي،اِهللاإلى دين 

 4"ر عليهقوة تامة وتجب:  أي":الهيتمي قال .ةٌدجفر نَالكُ أهل فيالواو حالية : وواألوثان، 

: ، أياءوإب .6) القتال والشجاعة والشدة والهول والفزع:والنجدة(: 5 وفي القاموس.انتهى

  .امتناع من إتباعه صلى اهللا عليه وسلم واإليمان به

                                                 
 ..)ر.م.خ( القاموس المحيط، -  1
 ).ب (13 بداية ص -  2
  .لم يحصل)ب ( في -  3
  ).81 ورقة (  المنح المكية في شرح الهمزية-  4
 .)د.ج.ن( القاموس المحيط،-  5
 ).أ( ساقط من -  6
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 أمسقيت :  أي- بالبناء للمجهول- أشربتجماعات : مفعول يدعو أي: امهمقلوب 

 والمراد غلب على . أعماق البدن بالشرابداخلها الكفر وامتزجت به امتزاج: ، أيَالكفر

 متعلق فيهممرض الكفر، فاإلضافة بيانية، :  أي،الِل الضداء بسبب ذلك فـ .قلوبهم الكفر

:  وعليه ففي-بمهملة مفتوحة بعدها تحتية- عياء:  يعني بالخبر قوله.بالخبر قاله الشارح

 منه بسبب شقائهم، ويحتمل أن ال يبرأون: عياء بهم، أي: ، أي1للسببية على حذف مضاف

 أو 2)راسخ(فداء الضالل :  وعياء خبرا ثانيا وهو أحسن والتقديرخبرا أوال" فيهم"يكون 

الذي ال دواء له من صعوبته كأنه أعيا :  وبعبارة الداء العياء.متمكن فيهم ال يرجى برؤه

  .أعجزتهم مداواته: األطباء، أي

 ورمعجزاته الدالة على :  أي، آياتِهلمنا وأبصرناع:  معشر أمة اإلجابة، أيانَأي

 وهو خالف ُّقا الحذَوِإ بها إلى ما طلب منا من كمال اإليمان واإلتباع انَيدتَفاهصدقه 

  .لذوي البصائر4/الجدال فيه لوضوحه: ، أيمراءاِل 3/زال ،جاءالباطل،

 ردىيا رب، : باله الحقيقي الذي ال ضاللة بعده هو : إنهدمن تهده فما له من اك 

قَد جاءكُم ِمن اللَِّه   كمـا قلت ﴿ورنُ التي أقمتها أدلة على صدق أنبيائك آياتك إنو مضل

ت5َ ﴾نُور تلك اآليات،:  أيبهاترشد :  أيي،ِدهم شَ تَنها من تشاء ن هدايته وتضل عاء

  .غوايته

 ُلِقع يس ليشيئا: ، أيما وعلمنا ناأبصر:، أيانَأيركم مرة : خبرية للتكثير أي: مكَ

 في قلبه من ألقىلقنه و: ألهمه اهللا أي:  أي- بالبناء للمفعول-قد ألهممن حيوان وجماد 

 يلقنه: يلهمه أي:  أيضا، وحذف العائد أي- بالبناء للمفعول- ليس يلهمرايأي خ:  ماالخير

العمن الناسقالء .  

                                                 
،ابن هشام ،  نظر شرح شذور الذهب ا أي في شأنه،  ﴾قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها﴿:  نحو قوله تعالى- 1
  .ركة المتحدة للتوزيع دمشقالش.م1984تح عبد الغني الدقر،ط.187:  ص،1/ج
 . واضح) ب( في-  2
 ).أ (11 بداية ص -  3
 .) ب(14 بداية ص -  4
 يا َأهَل الِْكتَاِب قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَِثيراً ِمما كُنْتُم تُخْفُون ِمن الِْكتَاِب ويعفُو عن كَِثيٍر قَد جاءكُم ِمن ﴿:  اآلية- 5
 .15:  المائدة ﴾للَِّه نُور وِكتَاب مِبينا
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:  أي ماكره:  وهو فاعل أبى أي1المذكور في اآلية: ى الفيُلأب.تعليلية ال غير: ذْ ِإ

 وهو أبرهة ومعناه بالحبشية أبيض  الفيِلباِح صأتاه:  بحذف العائد أيأتىاألمر الذي 

 وأباه ، وهو من ملوك اليمن كان له فيل يركبه اسمه محمود واألمر الذي أتاه هو،الوجه

ة أنه بنى باليمن بيتا وأراد أن تقصواختصار المراد من .فيله هو هدم الكعبة الشريفة 

يصرف حج العرب إليه فذهب أعرابي فأحدث فيه فغضب فحلف ليهدمن كعبة العرب 

فركب فيله وقصد مكة بجنوده فلما نزلوا عليها جاء رجل كان قد أسره أبرهة يقال له نفيل 

 جئت  فأخذ بأذن الفيل وقال له أبرك محمودا وارجع راشدا من حيث2بن حبيب الخثعمي

 بكل وجه فأبى، ه الحرام، ثم هرب إلى قريش فبرك الفيل، فراموا بعث3)اهللا(فإنك في بلد 

 مع أنه -فوجهوه نحو اليمن فقام، ثم نحو الشام فمشى ثم نحو الكعبة فأبى، فألهمه اهللا تعالى

 - بالكسر- الحجاِعفَنْم يلَ لكن  و يلهمه صاحبه مع قوة عقله،4)لم( ما -حيوان ال يعقل

 أي لم ينفعه عقله وسرعة فطنته اللذان ال يخلو منهما من هو مثله من - بالفتح-ُوالذكاء

ولكن اهللا تعالى ﴿. عقول الملوك ملوك العقولذوي الواليات غالبا ألن   شَاءي نِضلُّ مي

شَاءي نِدي مهي5 ﴾و.  

 الذي الكالمبـفصحة تكلمت م:  أي،تْحص أفْ.كاألشجار واألحجار: اداتُالجمإذ و 

متعلق بأخرس، : ه عنْ.6 ال للفاعل خالفا لظاهر كالم الشارح- بالبناء للمفعول-أخرس

 نائب فاعل ،من العرب: اءح الفص. متعلق بأفصحت:د ألحمحبس عن النطق به،: أي

ا  لم«:وهو الشهادة له صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة ففي الحديث. 7أخرس خالفا للشارح

اسي ِجلِنتقبيُلِرببالر ِةالَسج َأ الَتُلْع مربح وال شٍَرج َل قَ إالٍَّرج :الَالسمع لي8/كيا ر وَلس 

  .9 »اهللا

                                                 
 .1:  الفيل﴾ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴿:  اآلية-  1
 .442:  ص،1/ تاريخ الطبري ج-  2
 .) ب( ساقط من-  3
 .) ب( بياض في-  4
 ﴾اء ويهِدي من يشَاء ولَتُسَألُن عما كُنتُم تَعملُون ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَِكن يِضلُّ من يشَ﴿:  اآلية- 5

 .93:النحل
 ".خير القرى في شرح أم القرى" الجوجري في -  6
 .خير القرى في شرح أم القرى-  7
 ). ب(15 بداية ص -  8
 .215:  ص،1/ج في المسند طيالسي في معناه وال3624 رواه الترميذي في باب آيات إثبات النبوة رقم -  9
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ويقَ،كلمة ترحم: ح عقالءٍمو فَ جِبا نَوباعدوه ولم يرقوا له، :  عظيما قدره أياي

:  أي-بالكسر-: ألفتهفيها : ئنا بأرض أيناشئا أو كا: ، أي بأرض. نقيض الصلة:والجفاء

ظباؤها مع أنها : ، أياءب والظّجمع ضب: اهاببِض. سكنت إليه والزمته، ولم تنفر عنه

 فضال ، فمجرد ألفها وعدم نفورها من أوضح اآليات.تنفر بطبعها عن البشر كما هو معلوم

أنت رسول :  عليه وسلم له صلى اهللا1عن خطابها وتعبيرها بأفصح العبارات كقول الضب

ال أؤمن : من أنا وذلك حين طرحه األعرابي بين يديه وقال له: رب العالمين بعدما قال له

:  له صلى اهللا عليه وسلم2بك حتى يؤمن بك هذا الضب فأسلم األعرابي، وكقول الظبية

 في أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا حين أطلقها من يد صائدها بعد أن كلمته

  .إطالقها لتذهب فترضع أوالدها ثم ترجع ففعل وفعلت

ولَسوه قد  أنّالحالوخلت قلوبهم من محبته وتركوها اختيارا : ، أيهحذْ ِجنأي،ع  :

وذلك حين فارقه واتخذ ، مع كونه ال روح له وال فهم وال عقلإليهت متألما مشتاقا صو 

 أبغضوه مع كونه من جلدتهم ونشأ فيهم:  أي،هولَقَو .المنبر بعد أن كان يخطب مستندا إليه

 الذين لم ينشأ بينهم وال كانوا يعرفونه قبل وال اءبر الغُأحبه:  أي،هدوالحال أنه قد و

  . من صغره إلى كبره، كاألوس والخزرج3/شاهدوا أوصافه الجميلة

نبي  ال،أخرج أولئك القوم الموصوفون: بدل من جملة جفوا، أي: أخرجوه

األرض الموصوفة والمراد أنهم كانوا السبب :  أيفيها،الموصوف صلى اهللا عليه وسلم 

في خروجه بإيذائه وإيذاء أصحابه واتفاقهم على قتله فنسبة اإلخراج إليهم مجاز من باب 

ثقب بأعلى جبل :  أي،ار غَه، حين خرج من مكةضم: ، أياهوآو.هنسبة الفعل إلى سبب

 رضي اهللا عنه ثالث ليال 4بث فيه صلى اهللا عليه وسلم ومعه الصديق ل،ثور خارج مكة

هم شق عليهم خروجه صلى اهللا  رجاء أن ينقطع طلب الكفار لهما ألنّ،مختفيين من الكفار

 فعميت أبصارهم . لكن وقاه اهللا شرهم،عليه وسلم وجزعوا منه وجعلوا لمن رده مائة ناقة
                                                 

هـ دار 1415تح طارق بن عوض،ط .127:  ص1 راجع حديث الضب في المعجم األوسط، الطبراني ج-  1
  . القاهرة.الحرمين

 ..بيروت.هـ مؤسسة االعلمي1406ط165:  ص،2/ راجع حديث الظبية في لسان الميزان، ابن حجر العسقالني ج-  2
  ). أ(12 بداية ص -  3
حافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أول من آمن من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين  هو عبد اهللا بن أبي ق- 4

، ومختلف كتب السير 26: نظر ترجمته في كتاب الوفيات، ابن قنفد صا هـ،13 ق هـ توفي سنة 51ولد سنة 
 .والتاريخ
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ا انتهوا في طلبه إلى باب الغار أمارات رأوها هناك تبعد منهم لم: هتْمحوعن دخول الغار 

 وحشية وقفت بفم الغار فظن من رآها أنه ةٌاممحبمقتضى العادة أن يكون فيه أحد فمنها 

في لونها سواد ليس بحالك بل يميل : ، أيقاءروليس في الغار أحد، وأخبر أصحابه بذلك 

وأصل حمام : أراد الجنس وإال فهما حمامتان قيل كلون الرماد ولعل الناظم 1/إلى الغبرة

 ألنهما ذكر وأنثى، ومنها نسج العنكبوت على فم الغار وإليه أشار بقوله:  منهما أي2)مكة(

فتْكَونَسبب بـدفعت عنه صلى اهللا عليه وسلم :  أي،هِجسعلى فم الغار نسجا كثيرا اه 

 هذا النسج ألقدم  فلذلك قال قائلهم إن عنكبوتٌ،متراكبا ال يكون معه إال مع طول الزمان

: مفعول ثان لكفته، أي: مافلو دخل الغار لتفتح النسج : من ميالد محمدا وكما قال، أي

، قال في -حاء وصاد ودال مهمالت-  اءدص الحمامةُالحدفعته عنه، : األمر الذي كفته أي

حمامة لكثرة ريشها، والذي  للهفاستعار . انتهى3" شجرة حصداء كثيرة الورق":القاموس

كفتاه هو إطالع الكفار على ما حواه الغار، والذي كفتا به هو فعلهما ما يوهم خلو الغار 

  .بإلهام من اهللا الواحد القهار

من كفار :  منهماستتر صلى اهللا عليه وسلم،: عطف على أخرجوه أي: واختفى 

 محل رؤيته، إذ لو نظر أحدهم :، أيهآرقرب مبمعنى مع :  علىقريش حين دخل الغار،

 المعنى أن خفاءه صلى اهللا عليه وسلم عن أعين اءفَ الخَوِره الظِّةد ِشن وِمإلى قدميه لرآه

  .المشركين نشأ من فرط ظهوره بقوة نوره، وضعف أبصارهم عن مقاومته

الشمس تحجب األبصار الضعيفة عن إدراك كنهها ما بها من قوة أال ترى أن 

 فصار حجابا لها بواسطة القوة الموجبة لضعف األبصار عنها، ويحتمل أن يكون النور،

نا واضحا انقلب لهم خفاء، وال تخفى أبلغية الخارق، المعنى أن هذا الظهور مع كونه بي

 . ويحتمل الكالم غير هذا.وإذا كان من باب انقالب أحد المتنافيين إلى اآلخر واهللا أعلم

حال مقدمة : ةَكَّ ممنِ ِه إليتْاقَ واشتََ لما خرج من الغاردينةَى المطفَص المقصد:  أيا،حونَ

  .ميت خالفا للهي،الجهات جمع نحو ال جمع ناحية: ، أياءح األنْعلى صاحبها وهو

                                                 
  .) ب(16 بداية ص -  1
  . الحرم) ب( في-  2
 )د.ص.ح(  القاموس المحيط-  3
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 نالِجأظهرت أوصافه الجميلة بثناء حسن يستلذ سماعه :  أي،ِهِحدم ِب إذ ذاكتْنَّغَ وتَ

خفة من شدة : ، أي-بفتحين–أنشأ لهم طربا :  المؤمنين، أيس اإلنْب حتى أطرالمؤمنون

 الذي اءنَذاك الِغ: 1من الجن أو من المدح وهو حال من قوله:  أي منه،الفرح والسرور

  . سمعوه

 وفي المجهول على المقامات عند قول . مفعول مقدم:هرإثِْتبع :  أيى،فواقت

 :- الثاءنبفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة وسكو -قفوت أثره ما نصه األثر: "2الحريري

فانظر تحقيق هذا الضبط فإن في قلبي .  انتهى4" قدميه3/عالمة: العالمة، وتبعت أثره أي

 كفار قريش  ألن5ابن مالك بن جعشم: اقةرس. الثاء شيئانمن قوله وبكسر الهمزة وسكو

 عنه دية كل واحد منهما لمن  رضي اهللا6/جعلوا فيه صلى اهللا عليه وسلم وفي أبي بكر

 في هطلبت هوي: السين والتاء هنا للطلب مجازا، أي: فاستهوته في األرض.قتله أو أسره

ذاك، وكانت ذ وقيل إلى البطن لكونه على ظهرها إ، إلى الركبتين فيهاهويها هيباألرض 

الرابعة، فرس تقوم على ثالثة قوائم وطرف حافر : ، أينصاِف.تلك األرض مع ذلك صلبة

جردرق شعرها وقصر وهي صفة مدح في الخيل: ، أياء.  

نَثم اداهب عدا ِسمِتيمبعدما أبالها اهللا : الذل، أي:  أي-بالفتح والضم-  فَ الخس

تعالى الذل بما جرى لها حتى كان سببا لذل صاحبها وصلود زنده وخيبة مسعاه، وعثار 

  . منجى الذئاب ويرضى من الغنيمة باإلياب فصار قصارى بغيته أن ينجو منه،جده

يعينه :  في البحر مثال أي الغريقَدِجنْ يللتكثير: وقد إذا أواله ذال، :يقال سامه خسفا

رفع : نداؤه، أي:  أي-بالكسر والضم- داءالنّعلى ما يؤلمه من خالص نفسه من الغرق، 

لنداء كما في هذه القصةما إن كان مقصودا باصوته وصياحه بمن يرجوا إجابته السي. 

  قطعها:  أي، األرض صلى اهللا عليه وسلمىوفطَ
                                                 

 ).48ورقة (المنح المكية في شرح الهمزية  -  1
 هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري صاحب المقامات الحريرية كان أحد أئمة عصره في اللغة ولد سنة -  2

 ،3/نظر وفيات األعيان جا" ملحة اإلعراب"و" درة الغواص في أوهام الخواص: " هـ من آثاره516 هـ توفي 446
 .167:  ص ،6/ ومعجم األدباء ج117:  ص،3/ وخزانة األدب ج50:  ص،4/لذهب ج، وشذرات ا227: ص

 ). ب(17 بداية ص -  3
 .51:  ص ،1/ شرح المقامات، الشريشي ج-  4
 أسلم وحسن إسالمه، روى له البخاري مات سنة أربع وعشرين في خالفة عثمان وقيل بعد عثمان، سراقة بن مالك - 5
 .2037 :نظر الوافي في الوفيات، صا
 ).أ (13 بداية ص -  6
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نه األرض هو قرب بعيدها حال كو وطي ذاهبا إلى دار هجرته:  أيا،سائر، 

مواِتوالسجمع علياءال الع قبل ذلكا له فوقه إس رسير بالليل بجسمه يقظة وله إذ :  أي،اء

  .ذاك إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر

،  الليلةَها الناظر في معجزاته صلى اهللا عليه وسلم، وما خصه اهللا به تلكأي: ِففِص

 اِقر للمختار فيها على البوقع،:  أي التي كان،أذكر ما يمكنك ذكره من صفاتها: أي

ِتاسه لم يركبه قبل ذلك وال هو من جنس ما يركبه استقرار وتمكن مع أنّ: ، أيواء

  .اآلدميون

من القوس ما بين المقبض :  القاب" به إلى قاب قوسينصعد البراق،: أي ى، وترقّ

 ومن ثم 1" وهي ما عطف من طرفي القوس ولكل قوس قابان- بالكسر والتخفيف-والسية

وقيل معناه قدر قوسين، وقيل قدر ذراعين، .قابا قوسين:  أي2 ﴾قَاب قيل في اآلية ﴿

، دنو اصطفاء، ال دنو مسافة، ويحتمل أن والمراد بالجميع، شدة قربه المعنوي من ربه

يكون المعنى أنه انتهى صلى اهللا عليه وسلم في صعوده إلى منزلة ما بقي بينها وبين 

المكان الذي شرفه اهللا تعالى كالعرش مثال أو غيره، إال مقدار قوسين فيما يقدره مخلوق لو 

:  أي،ةُادي السإلسراء هي الرتبة التي حصلت له صلى اهللا عليه وسلم ليلة اوتلك. رآه

 ليل :الدائمة والثابتة، من قولهم:  أي،اءسع القَ السيادة وفي بعض النسخ السعادة3/سبب

  .ثابتة والمعنيان متقاربان: طويل ال يبرح، ومن قولهم عزة قعساء، أي: ، أي4أقسع

تَبمنازل عظيمة ويجوز أن يكون : هذه رتب، أي: خبر مبتدأ محذوف، أي: ر

 تقع:  أي-بفتح التاء وضم القاف-   تسقط، أو بدال من السيادة،"تلك"خبرا ثانيا عن 

حال كون األماني :  أي حسرى،.وهي ما يتمناه اإلنسان ويشتهيه:  جمع أمنيةاألماني،

ظرف : دونها، 6 إذا أعيا-بالفتح والكسر- حسير 5) المعنى من(:حسرى، جمع حسير، أي

  .اقبل أن تصل إليه: لتسقط، أي

                                                 
 .)ب.و.ق( القاموس المحيط -  1
 .9: ﴿ فَكَان قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى﴾ النجم:  اآلية-  2
  ).ب( 18  بداية ص -  3
 ..)س.ع.ق(  القاموس المحيط-  4
 ). أ(من ساقط -  5
 .)ر.س.ح  ( القاموس المحيط-  6
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 هذه الجملة حال من فاعل حسرى، وهي حال .اءر ونهاءرما ووالضمير للرتب، 

وراء، ظرف : مؤكدة لمعنى السقوط المذكور، قاله الشارح وقال في موضع آخر قبله

تسقط األماني دون هذه الرتب بحيث ال تبقى : بمعنى خلف تارة وبمعنى قدام أخرى، أي

فظهر لك من هذا أن ضمير . لق بشيء من هذه الرتب، انتهىمنها بقية يكون لها أدنى تع

وأن " رتب"اإلناث من الجملة عائد على األماني واألقرب أن يكون الضمير عائدا على 

  تكون الجملة نعتا له أو حاال منه، لوصفه بالجملة بعده، وعليه فالمراد أن تلك الرتب

ه وسلم، وعلى كل حال فعبارة  ال توجد فوقها رتب ينالها أحد غيره صلى اهللا علي

  . واهللا أعلم1الناظم ال تخلو عند التأمل من صعوبة وتدافع

ثمجاء مكة قبل الصبح:  أيى،افَ وي حالنّثُد في صبيحة تلك الليلة بما رآه من 2/اس 

، ويجوز أن يكون تمييزا، أو 3هألجل شكره لرب: مفعول له، أي: اركْ شُ.عجائب الملكوت

مصلح : جاءته في تلك الليلة من ربه، أي: ، أيه أتتْتعليلية:  إذ.في موضع الحال 4مصدرا

وَأما ِبِنعمِة  ﴿: النعمة العظيمة، التي ال نعمة فوقها قال تعالى:  أي-بالفتح- عماء النّأموره،

  .5﴾ ربك فَحدثْ

اإلسراء والمعراج لكونه طلب من الكفار المعارضة فيما حدثهم به من أمر : ، أيىدح وتَ

: ، أيابتَاربسبب ذلك فـمن أعظم المعجزات الدالة على صدقه فعجزوا عن المعارضة 

 6الهمزة:  يبقىوَأ. من في قلبه شك، وتهمة من الكفار: ، أيريٍب ملُّ كُشك في ذلك

مع  أال يذهب ويبقى :لالستفهام اإلنكاري والواو عاطفة لما بعدها على محذوف والتقدير

السالغُوِلي وهو ما يبس وتحطم من النبات فكما أن السيول ال يبقى معها الغثاء، فكذلك : ثاء

                                                 
 . تواضع وهو تحريف) ب( في-  1
 ).أ( 14 بداية ص -  2
   :  لقول ابن مالك-  3

     نْ يصبفْ موالًعله الم صدرإن أب      تَان كَليالًع جكْ شُدا وِدرن  
 .46: ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ابن مالك األندلسي ص      

  : ويعني به المفعول المطلق، وقد ذكر ذلك ابن مالك في قوله-  4
      المصدر اسا ِس مموماِنى الز ِمنولي الِفدلُ         مَأ كَِلعِمٍنم أِمن ن.  
 .45: ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ص      

 .11:  الضحى-  5
  :ك﴾ وتتقدم على حرف العطف نحورد صك لَحرشْ نَ﴿ألم:  من أحكامها أنها تدخل على اإلثبات والنفي نحو اآلية-  6

 .22:  ص،1/ مغنى اللبيب ج.ا أو لم ينظرو    



67  

آياته العظيمة التي يشاهدها الكفار ال بقاء للشك في نبوته معها، لوال الخذالن والعياذ باهللا، 

  .بل يذهب ويضمحل في أسرع وقت

وهوي دال من فاعل تحدى ومفعول يدعو ح1/الواو للحال، والجملة بعدها: وع

 يدعو، 2 ويحوز أن يتنازع. وتحدى والحال أنه يدعو الناس أو الورى:محذوف، والتقدير

  عليهقَّ وإن شَالمعبود بحق: ، أي اإللهِةطاعَإلى ويدل في أول البيت بعده في الورى، 

احتقار واستصغار :  أي،اءرِدواز.باهللا:  أيه،ِبِ رفْكُ .أوقعه في المشقة بسبب دعائه: أي

للشريعة ومن جاء بها، والمراد أن ما كان يلحقه صلى اهللا عليه وسلم من إيذاء الكفار له 

قوال وفعال حين كان يدعوهم إلى طاعة المولى األعلى ال يثنيه عن قرع أسماعهم بزواجر 

  .اإلنذار عما هو بصدده من األخذ بحجزهم عن النار

و لُّيدالو اهللا بالتّ معرفة علىدي الخلقيه: ، أيىر أي"دلي" ـ متعلق ب:يِدِحو ، :

 ،ةُج المحالتوحيد،:  أي،وه و.ة تعالى وعدم الشريك لهتكان يطلب منهم اإلقرار بوحداني

الواضحة التي ال اشتباه فيها :  أي،اءيض الب تعالى وطاعته،3)اهللا(الطريقة إلى رضا : أي

ا هِلة ليحاِضى الولََ عمكُتُكْرتَ«: ن قوله صلى اهللا عليه وسلمهذا مقتبس م": 4الهيتميقال 

  . انتهى5»كاِل ها إالَّهنْ عغُيِز يا الَهِلليا كَهاِرهنَا وهاِرهنَكَ

زائدة، والباء :  ماسبببـاهم عليه بالتوحيد، بعد دعائه الناس إلى اهللا وداللته إيفـ 

 ال بحوله صلى اهللا عليه وسلم وال  من اهللاتفضل وإنعام : أي،ة عظيمٍةمح ر.متعلقة بالنت

–  إبائهم.بيانية: ن ِمحجر عظيم صلب: ، أيةٌرخْ صتْالنَ. اآلية6﴾نَّك ال تَهِدي ِإ ﴿: بقوته

 وهذا من .صلبة مصمتة: اءم ص.امتناعهم من إجابته صلى اهللا عليه وسلم:  أي-بالكسر

ال بالصخرة الصماء، إذ  ألنه شبه إباءهم وتصميمهم على الكفر أوتشبيه المعاني باألجرام،

                                                 
 ).ب (19 بداية ص-  1
  . وكل واحد من العاملين يطلبه من جهة المعنى،ا معمول واحدم التنازع هو أن يتقدم عامالن ويتأخر عنه-  2

    : وقد بين ذلك ابن مالك بقوله    
     إناقتَالِناِم ع ضيٍما في اسع ْلملِْل فَُل      قبنْ ِمِداِحوماهالع ْلم  
  .دار رحاب مطبعة الجزائر.70: شرح المكودي على األلفية، صالح المكودي، ص    

 ).أ( ساقط من -  3
  .)56ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  4
 بلفظ البيضاء بدل 17182 المسند حديث العرباض رقم ي، وأحمد ف43 رقم 6 رواه ابن ماجه في السنن باب - 5

 .الواضحة
 .56: ﴿ ِإنَّك ال تَهِدي من َأحببتَ ولَِكن اللَّه يهِدي من يشَاء وهو َأعلَم ِبالْمهتَِدين ﴾ القصص: ية اآل-  6
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 كما لم يتأت لمعالج الصخرة ما ،لم يتأت له صلى اهللا عليه وسلم ما يريد منهم لمانع اإلباء

نقيادهم إلى الحق ثانيا بلين الصخرة وزوال صالبتهااه يريد منها لمانع الصالبة، ثم شب. 

: ، أيٍرصنَ ِب.أجابت دعوته واإلجابة ضد اإلباء:  أي،ه لَتْابجتَ اسبما رحمة من اهللاو

فهو عطف تفسير كما . نصر:  أي،ٍحتْفَ و.اه على أعدائهإعانته إي: بسبب نصر اهللا، أي

ماء الس:  أي،اءرب والغَ الخضراء.إشارة إلى اإلباء: كا ذ متعلق باستجابتبعدعند الشارح، 

  .أهلهما: واألرض، أي

رحاء  الص": أي،اءبر العبر العانقادت له:  أي،ِه ألمِرتْاع أطَا رحمة من اهللابمو 

ة وهي الحال التي يالمنسوبة إلى الجاهل:  أي،ةُيِلاِه الجةاألمو .1"جمع صريح وهو الخالص

كان عليها أهل زمان الفترة قبل اإلسالم، ونظير هذه التسمية نسبة من هو على مذهب 

  :3 قال ابن مالك2/ةمثال إلى الشافعيالشافعي 

       ...................................5فِْذ احاهوا حم ِمهلُثْوِم4َ/

تأكيد، : الءهالج.  من الشرك وعبادة األوثان واألصنام،لتهماوسموا بذلك لكثرة جه

 يبلغه لمدة ما تصميمهما على الكفر بلغ من القوة والش وخص هذين ألن":الهيتميقال 

  .الشديدة الضالل:  وبعبارة الجاهلية الجهالء. انتهى6"همغيرتصميم 

: قد، أي:  بتقدير" أطاعت"الواو حالية، والجملة بعدها حال من فاعل: تْالَووتَ

ألجل ظهوره أو :  وعليه فالالم تعليلية، أي.متعلق بتوالت قاله الشارح:للمصطفىتتابعت 

 فيه التعبير بالواحد عن الجمع همليى عرب الكُةُ اآلي: من قوله ويجوز أن يكون حاال.نصره

   7.يِراِفص العالمل وأحِاغَ الِبمسِج    ..........................:كما في قوله

                                                 
 .)ب .ر.ع( القاموس المحيط -  1
 ).أ (15 بداية ص -  2
مته في بغية الوعاة نظر ترجا)  هـ672ت ( هو محمد بن عبد اهللا الطائي الشافعي صاحب األلفية والتسهيل - 3
 .233:،ص6/ج واألعالم 164:،ص6 / ج وكشف الظنون930:،ص1/ج
 ).ب (20 بداية ص -  4
  اتَثِب ال تُته مد أويٍثأِنا           تَ وتَفِْذ احاهوا حم ِمثلهوِم:  تتمة البيت-  5

ميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب، يعني أن آخر المنسوب إذا كان ياء مشددة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث حذفت ج
 .719: ص،4/، والنحو الوافي، إحسان عباس ج212: شرح المكودي على األلفية ص

 ).57ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  6
 م1987ط  دار بيروت للطباعة و النشر،،122:  هـ في ديوانه ص50ت ( البيت من البسيط قاله حسان ابن ثابت 7

:                                      صدره.1983 3ط   دار األندلس227: ن حسان بن ثابت ، البرقوقي صوشرح ديوا
ْأال ببالقَس ِمِمو وٍل طُنِم وِمظَ ِعن.         ...............................   . 
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  .العالمات الدالة على نبوته كالقرآن وانشقاق القمر: ألن التوالي يقتضي التعدد أي

 توالت عليهم أيضا منهو .ى العرب والجاهليةوالضمير المجرور بعلى عائد عل

 - بمعجمة ومهمله- اءوع الشَّْ. اسم من اإلغارة على العدو، وهي دفع الخيل عليهم:ةُارالغَ

 في شأن اهللا عند ن ِم منزال كتابا قرأ:،أي تال. زائدة: وإذا ماالفاشية الشديدة المتعرقة،: أي

 -بالمثناة الفوقية-  ةٌ كتيب.عليه وسلم امتثاال ألمرهتبعته صلى اهللا :  أي تلته،،جهاد مثال

يعلوها سواد السالح والحديد، وخضرة الحديد سواده وفي :  أي،اءرض خَ.جيش: أي

 قاله في ".الكتيبة العظمية: والخضراء أيضا". انتهى1"األسود ضد:  واألخضر":القاموس

 ألمره صلى اهللا عليه وسلم آخرا بعد  والمراد اإلخبار عن كثرة أتباعه وانقيادهم.2القاموس

  .أن كان األمر على العكس أوال

 به وبالقرآن وهو على حذف مضافين وكفاه حزن استهزاء ينِئِزهتَس المفاهوكَ

 3﴾ِإنَّا كَفَينَاك ﴿: المستهزئين، بدليل ما بعده باب تولى إهالكهم، وفيه إشارة إلى قوله تعالى

 وهو حال مما بعده، ال متعلق . الذين بعث فيهمِهِمو قَن ِمهزنأخ:  أيا،يِب نَاء س مرةموكَ

ولَقَد استُهِزَئ  ﴿: سخرية وإيذاء قال تعالى:  به، أياءزهِتاس.4الهيتميبه خالفا للشارح و

:  بمعنى في، أي:ن ِم منه عليهمٍةوع بدأصاب المستهزئين:  أي،ماهمر و.اآلية 5 ﴾ِبرسٍل

  للظالمينفي تلك الدعوة:  أي فيها،.لى الكعبةاحو:  أي-بالكسر–  البيتاِءنَِفكائنة في 

  .هالك:  أي-بالفتح– اءنَ فَالذين هم أولئك المستهزئون

المستهزئون الذين عجلت عقوبتهم خمسة، ويجوز : خبر مبتدأ محذوف، أي: ةٌسمخَ

 عظيم، اٍءبدِ كل واحد منهم أصيب:  أيوا،بيِص ُأمهلُّكُ. نصبه على البدلية من المستهزئين

وهو : ، جمع داءاءاألدو المعينة له ِهوِدنُججملة   منالهالك:  أي6/ىدوالر .بنوع منه: أي

، وعقبة بن أبي معيط، 7أبا لهب وزوجته: وقلنا الذين عجلت عقوبتهم ألن منهم. المرض

                                                                                                                                                          
 
 .)ر.ض.خ( القاموس المحيط -  1
 .)ر.ض.خ( القاموس المحيط -  2
 95:الحجر.﴾ ِإنَّا كَفَينَاك الْمستَهِزِئين﴿:  اآلية-  3
 ).57ورقة ( المنح المكية -  4
 .10: األنعام﴾ ولَقَد استُهِزَئ ِبرسٍل ِمن قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخروا ِمنْهم ما كَانُوا ِبِه يستَهِزُئون ﴿:  اآلية-  5
 ).ب (21 بداية ص -  6
  .دار صادر يروت.455:ص5 /،ابن سعدجت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، الطبقات الكبرى هي أم جميل بن-  7
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هم الناظم بالذكر ثم  فلذا خص1تهم فعجلت عقوب.هم الخمسة لكن أشد،والحكم بن العاص

  :أشار إلى كل بما أصابه على التفصيل فقال

 :دواألس. قاله الشارح.بواصيم أهكل: تفصيلية لقوله:  والفاء.أصاب: ، أيفدهى 

 .عمى عظيم:  أيى،م عأي بن أسد بن عبد العزى فهو أسدي، ٍبِلطّ من ب.مفعول مقدم

    ..لشموله البصر والبصيرة

              ......................عىمالب 2...........ِرائِِص .                                               .

بسببه :  أيبه، ضفوخ نعت للمضاف أو للمضاف إليه، فهو مرفوع وم:تٌيم: فلذا قال

األحيحي به مثل الميت في والمعنى أن العمى المذكور يصير ال.  فاعل لميت:جمع حي،اء

  .كونه ال ينظر إليه وال يعول عليه

ليسم نالبيتين3................         .....................اتَ م.  

/4ودهى األسودب نع ِدبأن. بن وهب بن عبد مناف بن زهرة فهو زهريوثَغُ ي  

 مصدر استسقى بطنه إذا :قاءسِتاسالهالك : ، أيىد الرَ كأساهق س، مصدرية:- بالفتح

  .اجتمع فيه ماء أصفر يؤدي إلى الهالك عن قرب

 وأصابِل الوخَ بن المغيرة المخزومييد شةُدس تعلق بثوبه فمنعه الكبر أن ٍمه 

عن تلك :  أيها، عنْتْرقص. فمرض من تلك الخدشة ومات.يتطأطأ لنزعه فأصاب ساقه

التي يخالط سوادها نقط بيض، وهي أسوأ : ، أياءقطَ الرةُ الحيعن أذاها،: الخدشة، أي

الحي5) لسمها(ة قد يوجدات وأكثرها ضررا، وأعظمها أذى، ووجه التقصير أن الحي 

                                                 
 .234:،ص19/ ج تفسير القرطبي -  1

-2 البيت من الكامل،قاله ابن زمص7،/ينظر نفح الطيب،المقري،ج.من كبار الشعراء في االندلس)  هـ795ت(كر :
  م1968 تح إحسان عباس،ط152

.                                             رالعمى األبصاِرعمى البصاِئ دىإلَىالر    د الجهوَل           فأشَد ما قَا
خزانة  شاعر جاهلي اشتهر بنسبه إلى أمه وضاع اسم أبيه، ي بن الرعالء الغساني،عدالبيتان من الخفيف وقائلهما  .3

 مكتبة القدسي 27:،ص1/جالمرزباني  ،ومعجم الشعراء) موت(العرب وردا في لسان البيتان ، 187:،ص4/ جاألدب
 :همات تتم- .هـ1354القاهرة

         ليسم ناتَ متَ فاسرِباح مإنَّ          ٍتي متُا الميتُ مياألح اِءي.        
ـَّ ا قليَلهالُا بفً كئيبـا       كاِسشُين يعـْ مـتُيا المم         إن  .      اِءرجلـ

 ).أ (16 بداية -  4
 .لسهمها)  ب ( في-  5
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 1)وهو(ه ال يكون، ترياق، بخالف تلك الخدشة فال مرهم لها إال ما سبق في علم اهللا أنّ

  .إيمان صاحبها به صلى اهللا عليه وسلم

 شَتْوقض ةٌكَوعلى مه نفس:  أي-بالضم– ِةجقتلته :  بن وائل السهمي، أياِص الع

 حتـى صارت مثل عنـق البعير 2)رجله(حين أصابته في أخمص رجلـه، فانتفخت 

 حلة ": من قولهم،الخشنة: اءكَوالشّالقتلة :  أي-بالنون والقاف-  ةُعقْ النَّتعجب: ِهلِّلفَ

  .3"عليها خشونة الجدة: شوكاء

:  أيا،ه ِباَل س قدالحال أنهوقتلته، :  أي،وحي القُ بن قيسعلى الحارِثقضت و

  .ظرف تلك القيوح وهو رأسه:  أي-بالكسر والضم- وعاء اِلكلمة ذم: اء وسه رأسالقيوح

خمطُ المستهزئون المذكورون خمسة: هم، أي: خبر مبتدأ محذوف، أي: ةٌسهتْر 

من إذايته صلى اهللا عليه :  األرض.كهم بأنواع البالء المذكورةإهال: ، أيقطعهمسبب بـ

:  متعلق باألذى، يقال بهمالتأذي: ، أيى األذَكفُّبسبب ذلك فـ 4/وسلم وإذاية المسلمين

الخمسة : ، أيِةحيفَ الصةُس خمتْيِد فُ.يابسة ال أثر بحركتها:  أي،ءالَّشَ 5أذي به وتأذى به

ا كتبته قريش في الصحيفة اآلتي ذكرها، بالخمسة المستهزئين الذين قاموا في نقض م

تفدى خمسة : المتقدم ذكرهم، والمراد لو أمكن أن يكون أحد فداء أحد من الموت لسألت أي

 الذين من اِمر للِكان كَ إن:الصحيفة بالخمسة المستهزئين ويدل على إرادة هذا المعنى قوله

  .الموت، لكن ال فداء لهم منه من اءفدِ جملتهم خمسة الصحيفة

 رجال:  أي6) وهو الكريم الحسن(:هم فتية جمع فتى: خبر مبتدأ محذوف أي: ةٌيتِْف

وا علَتُبيخَِلى فع 7" بيت األمر إذا دبره ليال:" يقالٍرياه بعلى حيث ضمنه ، لكن الناظم عد

 فيه مبالغة بإسناد .اءم والسريأمر ذلك الخ:  أي،مهرم َأحب الصدِم حمعنى عزم وأجمع،

  .الحمد إلى الزمان مجازا

                                                 
 . فهو)  ب( في-  1
 . رجليه) ب( في-  2
 .)ك.و.ش( القاموس المحيط-  3
 ) ب(22 بداية ص -  4
 ).أذي( لسان العرب -  5
 ) أ( ساقط في-  6
 .)ت.ي.ب( القاموس المحيط -  7
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 يواألمر هنا.  متعجب منه عومل معاملة المستغاث لما نودي، فهو بفتح الالمٍراألم :

 بن األسود بن ةُع زم بن الحارث العامريمٍاشَ ِهدع بفعله،: ، أياه أتَهو نقض الصحيفة

الكثير اإلتيان : صيغة مبالغة أي: اء الفتى األتَّزمعة: ي أ-بالكسر– ه إنَّالمطلب بن أسد

  لألفعال المحمودة، هذا الذي يقتضيه السياق،

وز هيره عاتكة عمته صلى اهللا عليه وسلم  بن أمية وأمِعطْوالممبن ِد عيو  وأب

:  قال الشارح.وااُؤ شَثُ حيمنِ -بخاء معجمة قبلها موحدة وبعدها مثناة مفتوحة- يتِرخْالب

وقصة . فعلوا ذلك طوعا من قبل أنفسهم بمشيئتهم من غير إكراه لهم وال سؤال انتهى: أي

 قريشا كتبوا صحيفة على بني هاشم وبني المطلب أن ال  أن: باختصار1الصحيفة

يخالطوهم بوجه حتى يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للقتل، وعلقوها في 

روهم في شعب أبي طالب ليلة هالل المحرم لسنة سبع من النبوة، جوف الكعبة وحص

 حتى بلغهم الجهد فلما كان رأس ثالث سنين قام أولئك الخمسة في 2وقطعوا عنهم الميرة

قَ نَا أصبحوانقض الصحيفة، فأجمعوا أمرهم ليال فلمضوا مبرمالصحيفة :  أي،حيفِة الص

 فلما ،وا منهأا ما تضمنته من التعاقد على القطيعة وتبرأبطلو: المحكمة، أي:  أي3/المبرمة

قاله . صممت:  أي،تْدشَظرفية : إذْهذا أمر قضى بليل، : رأى أبو جهل منهم ما يكره قال

من على مبرم الصحيفة :  أي،معليه.ه مبني للفاعل خالفا للشارحفظاهره أنّ. 4الهيتمي

، "شدت"المجالس، فاعل :  أي،اء األند لقوله يريد كفار قريش بيان-بالكسر والضم-  اعداِل

كجاهل وأجهال، أو ندي كشهيد 5/ا جمع نادال نائب عن الفاعل خالفا للشارح، وهو إم 

وأشهاد، وتعبير باألنداء عن أهلها من باب التعبير بالمحل عن الحال، وهو من مجاز 

أهل :  أي8 ﴾وَأحسن نَِدياً ﴿. مجلسه: أهل ناديه، أي:  أي7 ﴾فَلْيدع نَاِديه ﴿:  ومنه6اللزوم

ا نَرتْكَأذْ: مجلس ثم أشار إلى أن اهللا تعالى سلط األرضة على تلك الصحيفة بقوله: ندي، أي
                                                 

 .86:،ص3/ ج البداية والنهاية -  1
 .ر ميرا وهي الطعام من الفعل مار يمي-  2
 ).أ (17 بداية -  3
 ).60ورقة ( المنح المكية -  4
 ).ب (23 بداية ص -  5
 هو أن يكون حصول ما وضع اللفظ له في الذهن ملزوما لحصول الخارج فيه، اإليضاح في علوم :مجاز اللزوم-  6

 .م1998 الطبعة الرابعة ،، دار إحياء العلوم201: البالغة القزويني ص
 .259: ، وقد استشهد بها القزويني في اإليضاح ص17: ق العل-  7
 .73: ﴿ وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا بينَاٍت قَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا َأي الْفَِريقَيِن خَير مقَاماً وَأحسن نَِدياً﴾ مريم:  اآلية-  8
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 كل ما في تلك الصحيفة من جور وظلم وقطيعة إال ما كان فيها من ذكر اهِلأكْسبب بـ

 عصا:  أي،أِةسنْ مَل أكْ:ه وهذا المصدر مضاف إلى فاعله بخالف المصدر في قول.اهللا

سليمانفهو مضاف إلى مفعوله،الم عليه الس .للضرورة وأصله -بالسكون– ةُ األرض 

في البيت إشارة إلى . الفاقدة النطق: اءسر الخَوهي دويبة معروفة. التحريك، فاعل أذكرتنا

  . اآلية1 ﴾فَلَما قَضينَا علَيِه الْموتَ ﴿: قوله تعالى

 صلى اهللا عليه وسلم عمه أبا يِب النَّرب أخْ.بأكلها الصحيفة: األرضة، أي:  أيوبها،

 أربك أخبرك بهذا فقال نعم، فأخبر أبو طالب قريشا بذلك فوجدوها ":طالب فقال له عمه

:  صلى اهللا عليه وسلم، أيالنبي جر أخْ مرة سوى هذهوكم 2"كما قال صلى اهللا عليه وسلم

 وبيله الغُأمرا مخبوءا للناس :  أيا،ًئب خَ.ظهره اهللا عليه لكمال عنايته بهأ: أظهر، أي

 الخباء ككساء من األبنية يكون ":ساترة كستر الخباء لما فيه قال في القاموس:  أي،اءبِخ

ا يدل على كثرة ما أخبر به صلى اهللا عليه وسلم  ومم. انتهى3"من وبر أو صوف أو شعر

  .القرآن مما ال يحيط به أحدمن الغيوب ما في 

 من باب التعبير بالبعض عن ،يِب النّباِنجال تظن :  أي-بفتح المعجمة- ال تخل

وجانب الشيء .4﴾فَتَحِرير رقَبٍة  ﴿: الكل، كالتعبير بالرقبة عن الجملة في قوله تعالى

ي أكثر النسخ مهمال من أضاع الشيء بمعنى أهمله وف:  أي-بالعين– ااعضم ،وجنبه شقه

 ألن. 5 بوزن مبيع،ايمِضم:  والصواب أن يقول فيه لو سلم-بالميم بدل العين-مضاما 

المعروف ضامه، وإال فعلى الناظم عهدة أضامه بهمز أوا قول الشارحله، وأم :ومضاام :

 فهو ظاهر الخطأ، وعلى ما في أكثر النسخ، .ظلمه، انتهى: اسم مفعول من ضامه أي

م لوقوعه بل ظن الزمه غالبا وهو الهوان والذل بدليل قوله يلنهي هنا عن ظن الضفليس ا

                                                 
لَيِه الْموتَ ما دلَّهم علَى موِتِه ِإالَّ دابةُ اَألرِض تَْأكُُل ِمنسَأتَه فَلَما خَر تَبينَتْ الِْجن َأن لَو كَانُوا ﴿ فَلَما قَضينَا ع:  اآلية-  1

 .14: يعلَمون الْغَيب ما لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب الْمِهيِن﴾ سبأ
 . هـ1409، دار الفكر بيروت 249: ص، 1/عياض ج بتعريف حقوق المصطفى القاضي ء الشفا-  2
 )ي.ب.خ(  القاموس المحيط-  3
 والَِّذين يظَاِهرون ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودون ِلما قَالُوا فَتَحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل َأن يتَماسا ذَِلكُم تُوعظُون ِبِه واللَّه ِبما ﴿ - 4

 .3:  المجادلة﴾يرتَعملُون خَِب
اب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل ب. م5،1979ط.بيروت–دار الجيل  403:،ص4/أوضح المسالك،ابن هشام ج - 5

 ..إلى الساكن الصحيح قبله
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، اءو األس: حال من قوله:منه مِْأصابت جانبه: ، أيهتْ حين مسلو يمس النضارهون: بعد

  .اإلذايات الكثيرة: أي

ها  ألنٌّةودمح ميِهِف ةُ فالشدنزل بهم:  أيينيِب النَّ ناب من األمور العظيمة،،ٍر أم كلُُّ

فنى وت .هم إذ ذاك تكثر أتباعهم ألن1ّ/عةالس:  أي،اءخَالركذلك وسبب لرفع درجاتهم العالية 

  :وهو قوله ر في العقولد معنى هذا البيت بما هو مقرر وأكّ ثم قر،أعداؤهم

لو ي ميصيب:  أي،سارهوان أي:  أي-بالضم– هونالذهب:  أي-بالضم-  النض :

:  للنضاربريِتا اخْم لَ، الختبارهارالنّ أجل عرضه على ن ِم قيمته2)عن نقص(ذل وعدم عز 

النار، ألنها ال :  أي-بالكسر– الء الص. فأقام الظاهر مقام المضمر.له: األصل أن يقول

  .تزيد الذهب إال حسنا، فكذلك األنبياء، ال تزيدهم الشدة إال رفعة

 في الحال أنهوفلم تصل إليه : ا اُهللاهفّ كَِه عن نبي من الكفارٍد يخبرية للتكثير:  كم

 راء واجِت والكسر نقيض القلة3/ بالفتحٌ كثرة.المخلوقين الذين بارزوه بالعداوة:  أي،ِقلْالخَ

 من الجرأة وهي الشجاعة واإلقدام، وبعبارة هي التقدم إلى الشيء، والهجوم عليه، .عليه

إذ وإلى الدخول في دين اهللا، : ادب الِعحال كونه منفردا: ، أيُهدحا وعد .ظرف لكف: إذ

أملِّ في كُ.من أجل دعائه:  أي منهصارت:  أي،تْسعين، من أعين الكفار :  أي،ٍةلَقْ م

 وهو ما يسقط في العين مما : جمع قذى- بالذال المعجمة-  أقذاءشحمة العين،: والمقلة

ها اهللا تعالى عنه صلى اهللا عليه كثيرا من أيدي الكفار كفّ نأ:  والمعنى.رها ويكد4)يؤلمها(

وسلم حين صار كل واحد منهم كأن في عينه قذى يمنعه عن النظر بالنسبة إلى رؤيته 

صلى اهللا عليه وسلم، بغضا وعداوة، ومثل هذا مشاهد في بعض الناس إذا استولى على 

ها ذات آفة وليست ؤيته حتى تصير كأنّقلبه بغض إنسان، فترى عينه تقتحمه، وتتأذى بر

يه أحالمهم، وعيب دينهم وسب فاهم إلى اإلسالم المستلزم تسبها، وذلك من أجل دعائهم إي

ن الناظم كف اهللا األيدي عنه صلى اهللا عليه وسلم بقولهآلهتهم، ثم بي:  

                                                 
  )ب( 24 بداية ص -  1
 بنقص) ب ( في-  2
 .) أ(18 بداية ص -  3
 . يلهيها) ب( في-  4
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 همقو فأبى  . وعزمواعليهواأراد:وسلم أي عليه  صلىاهللاِهِل بقتْ من الكفارم

غ1َالوقوع عليه حين اخترطه امتنع من:  أي،يفُالس وثُرب نوقال له،ث عليهاِر الح:   

ألجل : أي: "الهيتميقال  .اءفَواهللا، فسقط السيف من يده، : ي فقالمنعك منّ يمن

وفائه بما أخذ عليه كبقية الخلق من اإليمان بمحمد صلى اهللا عليه وسلم وإجالله وتوقيره 

يريد الصخرة : اءوفْالصرجعت عن إصابته صلى اهللا عليه وسلم، : ، أيتْوفاء.2"هوتعظيم

  .التي أراد اللعين أبو جهل أن يطرحها عليه وهو ساجد

رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على :  أي أبو جهلفاء أيضاو

 إليه من اإلبل قاصدا ِلح الفَقَ عنُأبصر:  أي3/إذ رأىحجره حتى قذف الحجر من يده، 

 فظهر لك .4»هذَي ألخَنِّا ِم دنَ لويُلِرب ِجاكذَ«: ليأكله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. 5الهيتميمع فاعلها وما عطف عليه، كما عند "فاءت " ـ الظرف متعلق بنأبهذا التقدير

  . هو طائر عظيم معروف االسم مجهول الجسم:قاءنْه العكأنّ

. 8 قاله الشارح7اقتضى منه: أي. 6الهيتمي قاله ."مه" معطوف على:اهضواقت 

طلب النبي صلى اهللا عليه وسلم من أبي جهل :  فاعل، أي:بي النّوالضمير ألبي جهل،

ديلكونه ابتاع من اإلراشي إبال فمطله بأثمانها فطلب -  بالكسر-اإلراشيوفاء دين :  أي،ن 

 فدلوه على النبي صلى اهللا عليه . له حقه من أبي جهلاإلراشي من قريش من يستخرج

 اء قد سالحال أنه و. فقام معه ليخلصه.وسلم استهزاء به لما يعلمون بينهما من العداوة

بيعوالشّ فهو مصدر أضيف إلى مفعوله بعد حذف فاعله، ،بيع أبي جهل:  أي،هرأياء ، :

  . جهليبشراء أ: شراؤه أي

بفحل إبل : أي أتاه بما،  صلى اهللا عليه وسلم المصطفىو جهلأبصر أب: ، أيورأى

  دون الوفاِء- بضم الياء وكسر الجيم- لم ينج منه: لو أتى القضاء ألكله، ولذا قال الناظم
                                                 

 . استله-  1
 ).63ورقة ( في المنح المكية -  2
 ) ب(25 بداية ص -  3
 وأحمد في المسند، مسند المكثرين من الصحابة 38 الرقم 6 رواه مسلم في الصحيح، كتاب المنافقين وأحكامهم باب - 4

 .8817الرقم 
 ).63ورقة ( من المنح المكية -  5
 ).63ورقة ( نفسه صدر الم-  6
 . على نزع الخافض-  7
 ).64ورقة ( المنح المكية-  8
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أتاه بفحل لم يخلصه منه سرعة هربه دون وفاء دين : السرعة أي: ، أياءج النَّبالمد

استتار وتخص بشيء من :  أي- مكسورةبفوقية-وفي بعض النسخ التجاء . اإلراشي

  .إذا الذ به:  والتجأ-بالفتح والكسر-لجأ إلى الشيء : األشياء سوى الوفاء يقال

الفحل الذي رآه أبو جهل في قضية اإلراشي هذه حين ضرب النبي : مبتدأ أي:  هو

ه الذي صلى اهللا عليه وسلم بابه فخرج إليه فقال أعط هذا حقه فقال نعم ال تبرح حتى أعطي

له فقيل له في ذلك فذكر الفحل الذي رآه إذ ذاك فوق رأس النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنه 

 في قضية الصفواء ُل قبنقد رآه ِمالفحل الذي : خبر عن هو، أي: ما. لو أبى ألكله

 ألنه اءطَ الخَعد يفي العتو وطمس البصيرة: ِهِلثْ ِمىلَا ع منلِك.السابقة فلم يتب من خطئه

  :لو عد على مثله لكان كما قال الشاعر

ومت1ُ/يا الذّ ذَن رضى سجايلّ كُاه2اه       ............................  

وأععطف على:تْد "ه م".ح ةُالَمهي العوراء أم جميل بنت حرب بن أمية : ِبطَ الح

تَبتْ يدا َأِبي  ﴿:  وذلك لما نزلهو حجر يمأل الكـف: -بالكسر– رفه اِلزوجة أبي لهب

 به إليه صلى اهللا عليه وسلم لترميه به وهو في المسجد ومعه أبو وجاءت السورة، 3 ﴾لَهٍب

  .4ة إسراعها وتقدمت هذه اللفظة في شدقاء الور الحمامةها كأنّبكر رضي اهللا عنه

ي ِف تقول َأسورة،ها في تلك الا سمعت من ذم لمىبض جاءت غَ.ظرف ألعدت: يوم

هو الشتم والذم والعيب والذكر القبيح وهو : -بالكسر–يقال الهجاء : اءجد الِهم أحني ِمِلثِْم

  .ضد المدح وقيل ال يسمى الهجاء حتى يكون بالشعر

اهللا  يارسول«:ارآها قال أبا بكر رضي اهللا عنه لم ألنه ما رأتْهاالحالة أنّ وتْلَووتَ

ها لن تراني فجاءت فلم تره، فقالت ياأبابكربلغني إنّ:قال،فاحشة فلو قمت: ية أيها امرأة بذإنّ

أنصاحبك ه بهذا الِف لضربتُ هجاني،ولو وجدتهال وهو ال يقول الشعر فقالت : ر فقال لهاه

                                                 
  ).أ( 19 بداية ص-  1
 ورد 1983هـ 1403، دار الثقافة بيروت 45: في ديوانه ص)  هـ167ت (البيت من الطويل وهو لبشار بن برد -  2

                    :عجزه ).حـ ب ر( وتاج العروس 215: ص،2/في شرح المقامات لشريشي ج
 هباِيع مدع تُن أالًب نُءرى المفَكَ     ..................................          

 .1:  المسد-  3
 . البحث هذا من63 ص -  4
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 ،لةٌقْ مسم الشّتبصر:  أيىر تَن أين وِم.1»ه ترت ولمرفَق، فانصصدأنت عندي م: له

 تأنيث أعمى، والمراد من هذا االستفهام استبعاد رؤيتها له صلى اهللا عليه :اءيم عنعي: أي

  .وسلم

ثم سلَتْم أي،اةَ الشَّ اليهوديةُ صلى اهللا عليه وسلمه  :م وأكثرت منه جعلت فيها الس

  سام خبرية للتكثيروكم .في الذراع والكتف وذلك في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة

" 4وسام التكليف: "3 وقاله أيضا بعضهم في قول الحريري 2 قاله ابن األعرابي.بطل: أي

الشقاوة :  أي-بالكسر والفتح- َقوة الشّ. انتهى"أراد وقصد:  أي"وقال بعضهم أيضا فيه

 والسعادة ضدها، وهي .وهي المضرة الالحقة في العقبى: أسبابها أعاذنا اهللا منها: أي

  . جمع شقي األشقياء.ىالمنفعة الالحقة في العقب

أذاع سره وبه أفشاه وأظهره أو نادى به في ": بالمعجمة قال في القاموس فأذاع 

 كما هو - بالسين المهملة- من سم فيهالذي:  أي ما.يذكر ويؤنث: اعرالذّ. انتهى5"الناس

بكالم : ي أ،ٍقطْنُ ِب. وعلى كل فالمراد به السم-  بالشين المعجمة-المتبادر وفي أكثر النسخ

إظهار :  أي،اءدإب. إخفاء ذلك النطق بالنسبة إلى الحاضرين:  أي،هإخفاُؤ" أذاع" ـمتعلق ب

  .له بالنسبة إليه صلى اهللا عليه وسلم لكونه معجزة له، فاختص بسماعه دونهم

 :تهحسن، ومن جمل: ، أييٍمِر كَبيمن النّ . سببية: متعلق بتقاصص، والباءٍقلْبخُِو

 وفي - بالبناء للمفعول-قاصصت لم .هللا تعالى من كمال الحلم، والعفو، والصفحما منحه ا

 أن النبي صلى اهللا عليه :البهيمة، والمعنى:  أي،اءمجا العهِحرج ِب"عاقبت لم "،بعض النسخ

وسلم لم يعاقب تلك اليهودية بفعلها ذلك بل نزلها منزلة العجماء إذا جرحت والعجماء 

  ،6جرحها جبار

  
                                                 

، ومسند أبي يعلي، مسند أبي بكر الرقم 6511ان، كتاب التاريخ باب المعجزات الرقم ب الحديث في صحيح ابن ح- 1
 . بمعناه25

وكتاب " العرب وفرسانهمأسماء خيل "إمام في اللغة من أهل الكوفة له كتاب )  هـ231ت ( هو أبو عبد اهللا محمد -  2
 .452: ص،1/ وهدية العارفين ج123: ص،1/ الفهرست ج.النوادر

 .64:  ترجمته صسبقت-  3
دار الفكر للطباعة والنشر .42:  المقامة الكوفية صشرح مقامات الحريري، التكليف، سامن ماألضياف ر شَ-  4

 والتوزيع
 .)ع.ي.ذ( القاموس المحيط -  5
 . ال دية في ذلك-  6
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نظر اه قتلها وصلبها،  أن2ّ، وروى أبو داوود1هدر وهذا ما رواه ابن إسحاق:  أي

  .3ذلك في محله

مفَأنعم صلى اهللا عليه وسلم:  أي،ن مفعول لهالًض ،على ه وقبيلة حليمة :ازن 

  .رفع الرق عنهم: لمون أيسمن عليهم بتخلية سبيلهم بعد أن ملكهم الم: السعدية، أي

 المن قاله الشارح، 4/ كان له قبل ذاكألجل أنه صلى اهللا عليه وسلم: ة أيتعليلي: إذ 

  .نشأة عند مرضعته حليمة:  أي-بالفتح– ُفيهم رباء

 تُخْفيه ُأالمسبيون من هوازن حال كونه :  أييب السه قد أتاهوالحال أنّ:  أي وأتى

رراء وكسرهابفتح ال- اسمها الشيماء والرضاع ، له صلى اهللا عليه وسلماٍعض-وضع 

: السبي أي:  أي5اءب والس والقدر الجاه والمنزلة والرفعة،،حط مرتبتها:  أياهرد قَرفْالكُ

 لها، 6/األسر واالسترقاق ثم من اهللا تعالى عليها باإلسالم بمعرفته صلى اهللا عليه وسلم

فحبا ِباهأيار ، :وفعل مرضي،اسم لكل خير : أعطاها خيرا ووصلها، والبرتو هأيِتم ، :

– ما أنّبسبب ذلك البر الذي وصل إليها منه:  أيبه الذين لم يعرفوا األمر اس النّظنت

– لها  هداءاألخت المذكورة: أسرها أي: سباؤها أي:  أياءبالس . أداة حصر:- بالفتح

س  فهما مصدران، األول مصدر سبى، والثاني مصدر هدى العرو.زفاف:  أي-بالكسر

أنه بالغ في إكرامها، ومقابلتها بالبر واأللطاف حتى أمكن أن : زفها والمراد: إلى بعلها أي

ة، ومن الزم حظرة ة ال أسيرة مسبيها عروس مهدينّأ:  زفافا، أي7ا)ا استباءه(يظن الناس

  . إكرام من يصحبها من عند أهلهاعندبعلها،العروس عادة

بالنشر وفرش: بدل من حبا أي: طَس صلى اهللا عليه وسلم من باب إقامة ىفَطَمص 

" نِم" والظاهر أن . لتجلس عليه إكراما لها،كان عليه اٍءد ِرن لها ِم.الظاهر مقام المضمر

شرف عظيم ال غاية :  أيٍلض فَ أي.3الهيتميقاله . 2 وجماعة1 على مذهب األخفش8زائدة

                                                 
 .2326 باب الركاز الرقم ، كتاب الزكاة، صحيح ابن خزيمة-  1
 .4511:  الرقم6 باب ، كتاب الديات، السنن-  2
 ).م1988 - هـ 1409( دار الفكر بيروت 236:  ص،1/ بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض جء الشفا-  3
 ).ب (27 بداية ص -  4
 ) أ(من ساقط -  5
 ).أ (20 بداية ص -  6
 .سباءها) ب  ( في-  7
 .428:  ص1/ مغنى اللبيب، ج-  8
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جسده الشريف صلى اهللا عليه بلمماسته : اءد الراك ذَأحرزه وجمعه:  أياهو حغاية له،

  .وسلم

 وهي في السبي:  أيفيهبسبب ذلك البسط صارت :  أي- بفاء السببية أوله-تْدغَفَ

سيالنِّ أولئكةُد ساألمر والشأن: صار أي: غدا هو أي و من السبيِةوالس يفي :  أي فيهاتُد

  . مثل اإلماء بالنسبة إليها،اءإمالسبي 

فتنزه :في . التي لم يخلق اهللا ذاتا أشرف منهاه ذاتِِ أوصاف فيها المخاطبأي 

في و، 4 قاله ابن مرزوق،صاحب: اصطالحهم حقيقة الشيء ونفسه، ال تأنيث ذو بمعنى

ماسِت.5الهيتميصفاته الخارجة عن أوصاف ذاته قاله :  أييِهاِنع متمييز: ااع.إن ع ز 

  .نظر ورؤية:  أي،الءِت اجالذات متعلق بقولهمن : ، أي منهافات: بمعنى

إلوامالس مِم منكع نم اِسحيمليها صلى اهللا عليه وسلم مذكورة في النظم، لهن   -

شَ اإلنْ من هذه القصيدة وغيرها، عليكيقرأها:  أي-لهبضم أوواإلنشَقراءتها:  لها أياد اء 

 .ويسمىإسنادا مجازيا6/7مالء إليهما مجازعقليوإسناداإل.نظمها اقتراع:ابتداؤها،أي: لها أي

 والوصف ذكر الشيء بما يصوره في النفس كهيئته للحسن ويمثله للخيال بما له ٍفص ولُّكُ

 كل : والمعنى،اءدِت ابهنْ ِمِلض الفَارب أخْبعوتَ به اسأتُدتَله اب.من الهيئات واألشكال

فة صلى اهللا عليه وسلم، إذا ابتدأت أيها الواصف به من أوصافه الشري: وصف كائن له أي

استكمل ابتداؤك فيه أخبار فضله وكماله صلى اهللا عليه وسلم : في ذكره، استوعب أي: أي

ظهر للسامع بواسطة ذلك : أي. ها الواصف بعدمن باقي األوصاف التي لم نذكرها أي

حاز الكمال والفضل في غير ذلك ه صلى اهللا عليه وسلم الوصف الكامل الذي ابتدأت به أنّ

                                                                                                                                                          
له معاني )  هـ215ت ( هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن األخفش األوسط قرأ النحو على سيبويه وكان معتزليا - 1

، 215:  ص2/ ج، ووفيات األعيان236 : ص، والفهرست72:  صنظر ترجمته في طبقات النحويين للزبيدياالقرآن، 
 .590:،ص1/ج، وبغية الوعاة245:،ص10 /جوالبداية والنهاية

 .427 :اللبيب ص مغنى ينظر منهم ابن مالك،-  2
 ).69ورقة (  المنح المكية -  3
فقيه حجة ) هـ842ت ( هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيمي التلمساني المعروف بالحفيد -  4

نظر ترجمته في نيل ا المرزوقية وثالث شروح على البردة، في المذهب المالكي، نحوي، عالم باألصول له المفاتيح
 .228:  ص،6/ األعالم ج و210:  ص2/ تاريخ الجزائر العام ج و239: االبتهاج ص

 ).69 ورقة (  المنح المكية-  5
 من .تمنع هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من المتكلم بعالقة مع قرينة :المجاز العقلي- 6

 .فاعل إلى المفعول، اإلسناد إلى المصدر وهو ما يعنيه الشارحللاإلسناد إلى الزمان والمكان وإسناد ما بني : عالقاته
 ).ب (28 بداية ص -  7
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الوصف من جميع أوصافه الكريمة، إذ ليس واحد من أوصافه صلى اهللا عليه وسلم إال 

 إذ ال يتحقق كمال وصف من صفات ":الهيتميقال . وكماله، مستلزم لكمال غيره منها

خلق  في بقية أوصافه، كالعلم والكرم والشجاعة وال1)كمل (اإلنسان كالحلم مثال إال إن

  . انتهى2"الحسن، وغيرها

سيهو صلى اهللا عليه وسلم سيد العالم بأسره من غير تقييد وال تخصيص : ، أيد

رئيسهم ومتقدم عليهم بما فيه من خصال الكمال والشرف :  في الدنيا واآلخرة أي3)و(

 التبسم،  لوقاره، والفرق أنمس التب-بفتح الضاد وكسرها في غالب األحوال- ضحكه. التام

انبساط الوجه حتى تظهر األسنان من السرور :  والضحك.مبادئ الضحك من غير صوت

ما قلنا في أغلب  وإنّ. فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة.مع صوت خفي

بالذال - 4»هذُاِجو نَتْد بتى حكِحض«ه  زاد على ذلك كما ورد أنّما ربهأحواله ألنّ

 . صوت5/ما هو اإلكثار منه وإن لم يكن معهوالمكروه إنّ .راسهأض:  أي- المعجمة

والممشيته صلى اهللا عليه وسلم:  أي،شياله وبالفتح مع -ها مؤنث الهون  كأنّانَي

 في مشيه من 6)التثبيت(ه يستعمل  قاله الشارح، والمراد أنّ. وهو السكينة والوقار-التصغير

 7) أخف(: أياءغفَ اِإلهموونَ. األرض تطوى له ومع ذلك ال يلحق كأن،غير استعجال

  .ه تنام عينيه وال ينام قلبه صلى اهللا عليه وسلم ألنّ، يستغرقالالنوم بحيث 

 وال غير .الريح الطيبة اللينة: سيم النَّبيعتهطسجيته و:  أيِهِقلْ خُغير:  أيىو ما ِس

محيوجهه:  أياهالر وذات المياه واألشجار والرياحين8)الموطأة(هي األرض : ةُض  

 وهي ،التي يسمع فيها للذباب الذي لفها لكثرة نباتها وأزهارها، صوت يشبه الغنة: اءنّالغَ

 ليس خلق غير خلقه الكريم يوافقه الطبع المستقيم :صوت لذيذ يخرج من األنف، والمعنى

                                                 
 .كماله) ب ( في-  1
 .)70 ورقة ( المنح المكية،-  2
  ). أ( الواو زائدة في-  3
 .308 الرقم 83 باب ، ومسلم في كتاب اإليمان4533م  الرق295 باب ، رواه البخاري في كتاب التفسير-  4
 ).أ (21 بداية ص -  5
 .التثبت) ب ( في-  6
 . خفيف) ب( في-  7
 .الطميئة وهو تحريف) ب ( في-  8
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اج يشبه الروضة  النسيم، وليس وجه غير وجهه الوه2)أرج( إلى 1/ويميل إليه كميله

  .الغناء، في الحسن والنظارة واالبتهاج

ر حلّ كُةٌمأن مولده :  والمعنى. أموره، مبتدأ وخبر على التقديم والتأخيركّل: ، أيه

صلى اهللا عليه وسلم، ووجوده وذاته، ومحياه ومماته، وجميع شمائله، رحمة للخلق، 

أخذ فيه بالثقة، ومنشأ ذلك العقل  إذا ضبط أمره، وحفظه، و- بالضم– مصدر حزم :وحزم

هو إظهار الغفلة، مع : وال أكمل من عقله صلى اهللا عليه وسلم، وبعبارة الحزم. الكامل

وهو إمضاء األمر : -بالفتح والضم- على أوامر اهللا تعالى، والعزم مزوع. شدة الحذر

  . تفعله3)أن(عقد القلب على الشيء تريد : وإحكامه، وبعبارة العزم

  : ابن مهيب4في تخميس و

  .5ىدهلْ ِلِمزالع وِمزالحى ِبر الوادوقَ..............................    

حفظ ومنع، فهو صلى :  أي وعصمةسكون وطمأنينة، ورزانة:  أي-بالفتح– ووقار

: وحياء. اهللا عليه وسلم، محفوظ وممنوع من جميع ما ال يليق بمنصبه في جميع أحواله

  . انتهى7هو خلق يمنع من القبيح ومن التقصير في الحقوق: 6نوويقال ال

أزرار : شبه الصبر وأسبابه بقميص له عرى أي: ال تحل البأساء منه عرى الصبر

أسباب الصبر التي جبل عليها صلى اهللا عليه وسلم، من الحلم محكمة الشد، وأراد أن 

ه صلى اهللا عليه وسلم بلغ عظمت ألنّوالعفو والصفح، ال تنقضها وال تؤثر فيها الشدة إن 

الغاية القصوى في ذلك بحيث ال يزيد مع كثرة األذى إال صبرا، وال على جهل الجهول إال 

   : رحمه اهللا8حلما، وألبي زيد الفازازي

                                                 
 ).ب (29 بداية ص -  1
 الريح) ب ( في-  2
 ). أ (من ساقط -  3
  . هو أن يضاف ثالثة أشطر إلى شطري البيت: عند الشعراءالتخميس-  4
                                                           :صدره.،الموسوعة الشعرية للمجمع الثقافي باإلمارات)هـ627ت(يت من الطويل ألبي زيد الفازازيالب 5
    ..............................         ام وه لَإلا دا ح مّلى كُع              رَ

" األربعون النووية: "عاش في نوى بحوران من مصنفاته)  هـ676ت ( هو محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف - 6
 .278:  ص13ج" البداية والنهاية"نظر ترجمته في ا"رياض الصالحين"و" تهذيب األسماء واللغات"و
 .301:  رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، النووي، باب الحياء وفضله ص-  7
  .البحثهذا  من 150: ترجمته في ص -  8
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فُ صوحِن ع1تالّ الز................................................      

وال تستخفه الستذهب به المسرة عما كان عليه من الوقار والتوءدة ال:  أيراء 

 وقريب من هذا قول كعب بن زهير رضي اهللا عنه في مدح ،واألناة والرزانة إلى الخفة

  :الصحابة

  2.البيت......................       ....................ونحرفْ يالَ

ما بسبب ذلك فـ والنقائص،  بالرذائل3) التدنس(تنزهت عن: ، أيهسفْ نَتْمركَ

 خطر بباله وعليه يخطر ويخطر ":، وقال في القاموسِه على قلِبوءالسيمر : ، أيرطُيخْ

  .اسم للقبائح: المعصية، ويقال: -بالضم– والسوء . انتهى4"خطورا ذكره بعد نسيان

وال الفحما جاوز الحد في القبح من القول، والفعل: ، أيشاء.  

ظُ عِنتْم عفما عنده منها أعظم مما عند غيره من جميع المخلوقات :  عليه اإللِهةُم

الفضالء، : عند العظماء، أي: ، أياءمظَ العِهِركِْذ ِلتْتقلّاس: بسبب ذلك فـعلى اإلطالق

جميع ما أنعم اهللا به عليهم قليل عند ذكرهم ما أنعم اهللا به عليه صلى اهللا عليه وسلم، ففيه 

 وإضافة 6 ﴾الصالةَ ِلِذكِْري 5/َأِقم﴿ : كما في..تقلت وكون الالم بمعنى عندحذف مفعول اس

مجرورها إلى ضمير مفعوله، بعد حذف فاعله وتذكير ذلك الضمير مع كونه عائدا على 

  . معناها إذ هي بمعنى الشيء المنعم به7/النعمة نظرا إلى

الحلم، ال ضد العلم، وهو سوء المراد بالجهل خالف : ِهيلَ عهم قو- بالكسر-جهلت

  :الخلق، ويتعدى بعلى كما هنا وكما في قول الشاعر

                                                 
      هـ ومعه تخميس ابن مهيب، 604المسائل المتقبلة في المدائح النبوية نظمه سنة : الطويل في ديوانه  من البيت- 1
  :تهتتم .1427:  ص،2/نظر معجم المطبوعات جا

            فُصوحِن عِتالّ الزأنّى كَتّ حِم     ه  نى ِم ال يلقَِوفْ العاِس النّنم ِرجام 
                       ، الدار القومية للطباعة 25:  اإلمام أبي سعيد الحسن بن الحسن ص،من البسيط ورد في شرح كعب بن زهير البيت -  2

                                                                     :تهتتم.  هـ1385لقاهرة 

         ال يفرحتْالَ إذا نَونرم احهم          قو ما وليسوا مجا إذَازيعاا نيلو.             
 عن التدنيس)  ب ( في-  3
 )ر.ط.خ( القاموس المحيط، -  4
 ).ب (30 بداية ص -  5
 .14: طه) صالةَ ِلِذكِْريِإنَِّني َأنَا اللَّه ال ِإلَه ِإالَّ َأنَا فَاعبدِني وَأِقم ال: ( اآلية-  6
 ).أ (22 بداية ص -  7
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  .1البيت..........................               .............دح َأنلَهج ي الَأالَ

 ومن جهلهم .ة الدعوة مطلقا بل المراد بهم أم،وليس المراد بقومه خصوص قريش

:  أيىض فأغْهم كسروا رباعيته وأدموا وجهه،ى أنّوفعال، بل قاتلوه حتّهم أذوه قوال عليه أنّ

صاحب التأني والتوءدة، وعدم االنتقام :  أي،ِملْ وأخو الِحتجاوز عنهم بأن تغافل أو سكت،

 عن من آذاه وعدم المباالة به اءض اإلغْعادته:  أي،هأبدممن جهل عليه، وإن عظم جرمه 

 وإن لم يكن شرعا، وقال 2)بطبيعته(ة التغافل عما يكرهه اإلنسان واإلغضاء في عرف اللغ

  . انتهى3" أغمض الجفون بعضهاعلى بعض: وأغضى. سكت: أغضى: يقال:"بعضهم

ِسوعالَ العِعمين وسع علمه علوم العالمين اإلنس والمالئكة والجن، ":أي. تمييز: الم 

 انتهى من ".ولين واآلخرين ما كان وما يكونألن اهللا تعالى أطلعه على العالم فعلم علوم األ

 :رح ب.مبتدأ:  فهو والفاجر5) منهم(رهم، البوسع حلمه العالمين كلّ:  أيا،لموِح .4الهيتمي

لم تُ . وسع العالمين علما: وهو راجع لقوله،لخبر أوِهِيعاألع بخبر ثان والضمير له : اء

  .6 ففي الكالم لف ونشر مرتب.وحلما : وهو راجع لقوله،صلى اهللا عليه وسلم

ه صلى اهللا عليه وسلم وسع العالمين علما فهو بحر فيما اتصف فبسبب أنّ:والمعنى

بضم -ه وسع العالمين حلما لم يعيه واسع العلم كسعة البحر، وبسبب أنّ: به من العلم، أي

 -بالكسر–ع عبء  جم- بالفتح–ه، األعباء يكله، من أعيا السير البعير إذا أكلّ:  أي-أوله

 صلى اهللا عليه وسلم من األمور 7وهو الحمل الثقيل، والمراد باألعباء هنا ما يحتمله

الصعبة الشاقة على غيره، بمقتضى العادة، لسعة صدره، فيحتمل أذى الجهلة، ويعرض 

                                                 
              شاعر )  هـ40ت نحو ( البيت من الوافر، وهو لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو األسود - 1

 / جي واألعالم للزركل92 :،ص8/جنظر ترجمته في تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني اجاهلي من الطبقة األولى، 
  : وتمامه176 : ص، ورد البيت في شرح المعلقات السبع84: ،ص5

 .الينَاِه الجِلهق جو فََلهجنَا      فَنَيلَ عد أحنلَهج يأال الَ           
 .من طبيعته) ب ( في-  2
 .)ي.ض.غ( القاموس المحيط،-  3
 ).81ورقة ( المنح المكية -  4
 ).أ( ساقط من -  5
د من غير تعيين ثقة بأن ح ما لكل وا ذكر ثم تفصيال أو إجمااللنشر من المحسنات المعنوية، وهو ذكر متعدد اللف وا- 6

، وجواهر 333: ، اإليضاح في علوم البالغة للقزويني صومعكوس إجماليمرتب : ثالثة أقسامالسامع يرده إليه، وهو 
  .376: البالغة ألحمد الهاشمي ص

 .يتحمله ) ب ( في-  7
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عن جناياتهم، ويتجاوز عنهم ويترك عقوبتهم ويصفح عن زالتهم، مع استحقاقهم المؤاخذة 

  :ولبعضهم في المعنى.ته عليهابها وقدر

فُصوحِن عِتالّ الزأنّى كَتّ حِمه      نالَـِوفْ الع قل يِمى ـاِس النّنم ِرجام.  

وليسي اِلبي أنكُ يى      إذَ أذًِه ِبونى لا األذَا ماِس في النّشَ يغْمم ِلس1ام.  

بهواألذى هو ما يكرهه اإلنسان ويغتم .  

مأن يكون خبرا لمبتدأ 3/ويجوز. 2 قاله الشارح". خبر ثان للضمير المنفصل":لُِّقتس 

ه شأن أموالها ألنّ:  أي،اكينْ د.محتقر: صلى اهللا عليه وسلم مستقل أي" هو: "محذوف أي

بدل من دنياك بدل اشتمال : نسبة:  أيأن ينسب،:  وقوله.في غاية اإلعراض عنها

اإلمسينسب" بـ متعلقان إليه منها لها وقولهاك "واإلع ه صلى اهللا أنّ:  لمستحقها أيطاء

  :عليه وسلم ال يحب ذلك لحقارة الدنيا في نظره الشريف ورفعه همته عنها

وراوتْدالِجه 4البيت......................      ................اُلب.  

لى اهللا عليه وسلم على  أن فضله ص: المعنىٍلض فَسم شَ صلى اهللا عليه وسلمهو

غيره في علوه المعنوي كالشمس في علوها الحسي، وفي نوره المعنوي والحسي كضياء 

 فاعل تحقق، : الظنتيقن:  أي-  بالبناء للفاعل-: تحقق:فلذلك قال .الشمس في األصالة

 سم الشَّقدره: أيه  أنّفي شأنه صلى اهللا عليه وسلم:  أي فيه.وإسناد التحقق إليه مجاز

 فال يصل إلى رتبته أحد، من ذوي الكماالت، وأن نوره المعنوي ةًعرفَِمثل الشمس : أي

 نور الشمس أصل مثل نورها في األصالة فكما أن: ضياء الشمس أي:  أياءي الضوالحسي

نور أنوار الكواكب، فكذلك نوره، أصل أنوار الرسل عليهم الصالة والسالم، وكما أن 

  الظل5/حا نورها نور الكواكب ألصالة نورها، وإن كان يثبتالشمس إذا ظهرت م

  .لَّ الظّها نورحمبرز للشمس :  أيىح ضزائدة:  إذا ماكذلك هو صلى اهللا عليه وسلم،فـ

                                                 
 82: صلبيتان ألبي زيد الفازازي، سبق ذكر البيت األول ا-  1
 . شمس الدين الجوجري في خير القرى في شرح أم القرى-  2
 ).ب (31 بداية ص -  3
   : تتمته-  .ري في البردةي البيت من البسيط، قاله البوص-4

              وراوتْدالِجه الشّاُلب ِمم ذَن ٍبهع            فَسِهفْ نَن أراها أيا شَمِمم. 
   ).أ (23 بداية ص -  5
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 قد أثبت الظاللالحال أنه  و أصل كل نور، وهو ال تبقى معه ظلمة ومنها الظلهألنّ

 النهار، وفي هذه 1) انتصاف( قرب-بالفتح– ُحاء الضظالل األشياء التي لها ظالل: أي

  فتأمل. من المشبه به من حيث محو النورللظل وإثباتهىالجملة إشارة إلى أن المشبه هناأعل

السحابة التي أظلته صلى اهللا عليه وسلم قبل النبوة بظلها الحسي :  أيةَامم الغَأنفكَ

  . صلى اهللا عليه و سلمالنبي:ُ،أيهتْعودتَ اسمن حر الشمس أعلمته بأنها

الذي غشيته : ما أظلته أي: محذوفة العائد أي: تْ أظلّموصولة، صلتها جملة:  ماُ

 قال اءفَفَ الد المعنوي وهو كنفه وحرزهِه ظلّبيانه،: نِم. أظله الشيء إذا غشيه: يقال

اف، يدنون، فدففاء على فعالء، جمع د:  الجيش يدفون نحو العدو أي: والدافة:"الشارح

  . انتهى2"كعالم وعلماء

 ولعل المراد ،أتباعه صلى اهللا عليه وسلم: فلعل المراد بالدففاء الذين هم الجيوش

بهذا البيت أن البيت الذي قبله لما كان مظنة سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في بقاء ظل 

الناظم  نوره، صلى اهللا عليه وسلم مع أن نوره يمحو كل ظل؟ أجاب 3)بقاء(الغمامة مع 

 معرفة الحكمة في ذلك 5/إذا أردت:  فكأنه قال4عنه بهذا البيت مصدرا له بالفاء الفصيحة

أشارت : فكأن الغمامة استودعته صلى اهللا عليه وسلم الظل المعنوي، الذي غشيته أمته أي

، وذلك حيث بقي ظلها الحسي عليه مع نوره صلى اهللا عليه 6) ذلك(إلى أنه سيحصل له

أن الحكمة في بقاء هذه اإلشارة إلى حصول ذلك وبقائه، واستمراره : يمحه أيوسلم، ولم 

  .وعدم انمحائه أبد األبد

بالنسبة إليها الفضائل التي أوتيها غيره، وإن : عند فضائله أي:  أيهدنْ ِعتْيِف خَ

  .عظت وكملت

                                                 
 .اتصاف وهو تحريف)  ب ( في-  1
 . خير القرى في شرح أم القرى-  2
 ).أ( ساقط من -  3
فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فات بها من :تكون جوابا لشرط مقدر األداة نحو : الفاء الفصيحة-  4

 تح 71:،ص1/نظر الكشاف للزمخشري جا.... البرهان فإن اهللا بأتي بالشمسوالتقدير إن أردت.258:البقرة.المغرب
  .م،القاهرة1972- هـ 1392محمد الصادق قمحاوي ط

 ).ب (32 بداية ص -  5
 .) ب(من ساقط -  6
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 عن هدىبسبب ما أتانا به وبينه لنا من العلم وال:  أي بهانكشفت:  أيتْابجوانْ

معشر العقالء من أمة اإلجابةانَوِلقُع األه وبالفتح -الضالالت، جمع هوى :  أياء

  .وهو ميل النفس إلى الباطل: -والقصر

  المشبه فضائل غيرهوِمج للنّالمشبه به، فضائله صلى اهللا عليه وسلم: ِحب الصعمَأ

 المشبه ِمالَ للظّء به من البينات والهدى، المشبه بها، ما جاِسم الشّعأم. ظهور: ، أيلٍّجتَ

فاالستفهام في الموضعين لإلنكار، . ال يكون ذلك: ؟ أياءقَ ببه، األهواء والنقائص،

  . خفيت عنده الفضائل، والثاني راجع لبقية البيت:والشطر األول راجع لقوله

 فعل، كما في قول :بالكسر جمع: اِلع والِف1ه أوتي جوامع الكلمألنّالقول  زِجعمهو 

 والخلقالهيئة والصورة المدركة بالبصر، :  أي-بالفتح–  الخلقحسن:  أيريمكَ: الشاعر

صيغة : -بالكسر– طاء مععادل في أحكامه:  أيطٌِسقْ م.ة واالعتقادالسجي:  أي- بالضم–

  .كثير العطاء: مبالغة أي

  :ا في قولهم كم2) التشبه( هنا معنى.ه بالقياسال تشب:  أيسِقال تَ

    قَ ياسالم رِبء الم3"ِءر...................       

 -بالفتح–  خلقا، هو اسم جامع لكل كمالِلض في الفَ صلى اهللا عليه وسلميِب بالنّ

غدران وشتان ما :  أياء إضالخلق:  أيام واألنَ في الفضائلرحفهو الب.مخلوقا أيا كان: أي

 -بالفتح والقصر- ويجمع أيضا على أضى - بالفتح- ةأضا:  جمع"-ربالكس–بينهما، وهو 

  .5"يتركها فلذلك سميت غديرا:  وهي القطعة من الماء يغادرها السيل أي4/حصى وحصاةك

المخلوقين حتى الرسل عليهم :  أيينِمالَفي الع فضيلة موجودة ، قام بهٍلض فَلُّكُ

ال من غيره، متعلق بما بعده، : ى اهللا عليه وسلم، أي صليِب النِّلض فَنفِمالصالة والسالم، 

                                                 
 ِضن األراِئاتيح خزفَ بمتُتيي ُأِنتَأي رماِئا نَما أنَنَ وبيِبع بالرتُرِص ونُمِل الكَِعاِمو بجثتُِعب«:  إشارة إلى الحديث- 1
ِضفوتْع6845 الرقم 1 باب، كتاب االعتصام بالكتاب،، رواه البخاري في الصحيح»دي في ي. 

 .التشبيه)ب ( في-  2
، ومجمع الحكم 118: ان، صبالبن ح" روضة العقالء"البيت من الهزج لإلمام علي كرم اهللا وجهه ورد في    - 3

   :عجزه .11لجيم رقم  باب ا،واألمثال للميداني
 اهشَماَ وا ها م إذَ.........................                     

 )أ(24بداية ص  -4
  )ي.ضَ.أ(تاج العروس- -  5
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أخذوا ذلك الفضل على وجه العارية :  أيالءض الفُهارعتَ اس.وقدم عليه إلفادة الحصر

  : عدم نسبة الفضل إليهم باألصالة، وهذا هو معنى قوله في البردة:ومعناها هنا

أتَ آٍيلُّكُو ى الرَلس...............     .......................................  

  .1البيتين...............................      ..................................

  سمي باسم محله،2/ والصدر هنا القلب.قلبه في حال صغره:  أيِهِرد صن عقَّشُ

ر مكة، وسألوه أن يريهم آية،  بعد البعثة وقبل الهجرة حين كذبه كفارد الب ألجلهه لَقَّوشُ

 كل شرط وقع في  أن: المعنىاءز جٍطر شَلِّ كُِطر شَن وِم.فأراهم انشقاق القمر نصفين

  كبرء من مرض مثال، فمن شرطه العادي أن،البدن والمراد به شق الجلد واللحم لغرض

 في " من"بـريجازى عليه بأن يحصل للمشروط ما وقع ألجله في البدن، والشرط المجرو

النظم، هو ما يلزم من عدمه العدم، قصد حصول الجزاء للمشروط، عدم شرط الطبيب 

شق قلبه لغرض اإلكرام واإلعجاز كان جزاؤه  .لبدنه، وكما وقع له صلى اهللا عليه وسلم

ما كان جزاء أظهر معجزاته صلى اهللا عليه وسلم بعد القرآن، وإنّ: انشقاق القمر الذي هو

  . الجزاء من جنس العملألن:  الشق3الشق

وركف من ـى ِبمالحأقْبسبب ذلكفـ 4 يوم حنينىص صأصاب:  أيدج اشًي 

عظيما، ولم يبق أحد منهم مع كثرتهم، وقله ذلك الحصى، إال دخل في عينيه، ومنخريه 

  .جيشا يتنازع فيه رمى وأقصد: شيء منه فانهزموا بإذن اهللا عز وجل، وقوله

 بل إن جعلت لالستفهام الهيتمينها نافية، ال استفهامية، خالفا للشارح والظاهر أ: ما

ا جعلها استفهاما إنكاريا كما  وهو غير الئق، وأم.لم يناسب المحل من معانيه إال التحقير

  . فال معنى له هنا، فتأمل5الهيتميزعم 

                                                 
       :7. 8>.>)-  رييالبيتان من البسيط لإلمام البوص -  1

ـَ  ا        بهام الكرُلسى الر أتٍَيآ وكّل            ـَإنّ  ف   .هِمه ِبوِرن نُ مِْـتْلَصا اتّم
       .MَIِ @1 ا�7LِّسM� 7ّ�َهاَرَ& أْنَنL)ْ'   ُی       7     )اآKُ آَ&ـIْ ُه9ُCَ .ْEُ@َ FْHٍ @?ّن               

 ).ب (33 بداية ص -  2
 .الشرط) ب ( في-  3
تصر عنده الرسول صلى اهللا عليه  اسم واد بين مكة والطائف حصلت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازن وثقيف، ان- 4

 . هـ8وسلم سنة 
 ).90ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  5
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العنْ ِعك،التي ألقاها موسى على حبال سحرة فرعون وعليهم حتى ابتلعت ذل: اصده 

 عند ذلك اءقَا اإللْوم . بل إنما عنده ما هو دونها وهو الحصى،صلى اهللا عليه وسلم إذ ذاك

إلقاء : ما عنده ما هو أقوى وأعون على القتال وهو األسلحة، والمراد باإللقاءالجيش وإنّ

لجيش سحرة فرعون، حبالهم وعصيهم، فإذا ما كان ما قابل به صلى اهللا عليه وسلم ذلك ا

فهزمه دون ما قابل به موسى عليه الصالة والسالم السحرة فغلبهم، وما قابله به ذلك 

 علم ،الجيش، ولم يغن عنهم شيئا أقوى مما قابل به السحرة موسى، ولم يبلغوا به قصدهم

  .قطعا أن معجزة نبينا صلى اهللا عليه وسلم أعظم من معجزة موسى عليه السالم

ودالذين هم أهل المدينة ومن ضاهاهم يوم الجمعة اِم لألنَوسلم صلى اهللا عليه اع 

 ن ِمةٌنَ سغشيتهم وأصابتهم:  أي-بالكسر والفتح-  دهمتهمحين:  أي إذوهو على المنبر،

وهو الجدب وانقطاع المطر، وجمع وإن كان مصدرا أنظر :  كأنه جمع محلاهوِلح مأجل

  .يابسة ال مطر فيها وال نبات: ت لسنة، أي نع:اءبه شَ، ويتعلق بقوله1إلى أمكنته

 ِثي بالغَ االستهالل، انصباب المطر بشدة2/جاءت وأصل:  أيتْلّهتَاسسبب ذلك فـ

 ولم تكن 3/ طلعت في الحينةٌابح سعلى األنام:  أيمِهيلَ ع متواليةاٍم أيةُعب سالمطر: أي

  .خية الجوانب لكثرة مائهامستر:  أياءفَطْ و" استهلت" وهي فاعل،فيه قبل

 كما هو ظاهر ما فسره -بالكسر– ِيع الرَع مواِضتقصد:  تلك السحابة أيىرحتتَ

 مصدر -بالفتح–ويجوز أن يكون . انتهى. 4" أي الكأل الذي يرعى": حيث قالالهيتمي

سقي :  أيِيقْالسمواضع  ومواضع رعي المواشي: رعت الماشية ورعاها الراعي أي

 مبتدأ والجملة بعده خبره، :اشُطَ الِع ظرف مكان،: حيث5)هلستت(و .ئم فتنهل فيهاالبها

 نابت عن ضمير "وأل"القربة، :  أي-بالكسر– اءقَ السخرقت:  أي- بالبناء للمفعول-توهى

 . إلضافة حيث إليها،سقاؤهم، والجملة الكبرى في محل جر: هو الرابط للجملة بالمبتدأ أي

تلك السحابة أيضا، في مكان تخريق سقاء العطاش الحتياجهم هناك إلى وتستهل : والمعنى

  . والمراد وصف تلك السحابة بعموم غيثها ألمكنة الحاجة.الغدير ليشربوا منه بال واسطة
                                                 

 )ل.ح.م( القاموس المحيط -  1
 ).ب (34 بداية ص -  2
 ).أ (25 بداية ص -  3
 ).90ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  4
 .تنهل)  أ ( في-  5
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:  أيااه أذَونشتكُ ي وهو على المنبر أيضا،إليه صلى اهللا عليه وسلم: اسى النّوأتَ

ما يكرهه :  واألذى.يهم من الجمعة إلى الجمعة حيث دام عل،ضرر ماء تلك السحابة

سعة عيش وهو أيضا سعة المال كما قاله :  أي-بالفتح–  ورخاء.اإلنسان ويغتم به

 امي األنَؤِذ ي. وهو من باب التعبير بالسبب عن المسبب ألن المراد به كثرة المطر.بعضهم

 المسبب عن السبب ألن المراد  وفيه أيضا التجوز بلفظ.مثل الغالء:  أيالء غَيضرهم: أي

  .بالغالء ارتفاع السعر المسبب عن انقطاع المطر

فيجوز (العدل :  أي1 ﴾اللَّه الَِّذي َأنْزَل الِْكتَاب ِبالْحقِّ والِْميزان ﴿: ومنه قوله تعالى

 ألنه سبب فيه، فالمراد أن المطر إذا كثر حتى أدى إلى ضرر كتهدم 2)بالميزان عن العدل

  .بنيان وغرق األموال كان وجوده كعدمه رأسا بحيث انتقل المقصود منه إلى ضدهال

 فانجلى ه أن يكشفها عنهم رب دعا الناس أتوه يشتكون أذى تلك السحابةبسبب أنفـ

 انكشف السحاب عقب دعائه، وخرج الناس يمشون في الشمس فإذا تقرر هذا:  أيالغمام

 عن هع إقالٍَثي غَِفصفي و .والفاء هنا فصيحة. القضيةها العالم بهذهتعجب أي:  أيْلقُفَ

 معجزة في دعائه صلى اهللا عليه  منهما إذ كل،مثله:  أياءقَسِت اسكفه عنه: االنصباب أي

  :وألبي زيد الفازازى رحمه اهللا.وسلم

..................          ..... حريصع 3البيت..........اذقَ اإلنْلى.  

  .صفة لغيث" إقالعه استسقاء "وجملة

كثر نباته وفوائده فصار بمنزلة من كان فقيرا :  أيىرى الثّ أثر بعد ذلك الغيث،ثم 

 ااهرقُ ِب كثيرةوني ع-بالواو–، وفي بعض النسخ، وقرت تْ قربسبب ذلك فـ4/ثم كثر ماله

ى أهلها من األرزاق ا فتح اهللا علت وفرحت بها لمسكتت ولم تطمع إلى غيرها أو سر: أي

 تْيِيح وُأت عيون أهل المدينة والمراد بالقرى هنا قراها، كما قر،الواسعة بسبب ذلك الغيث

أحيت بعدما حصل لها من الجدب والشدة ما صييحوأ": في شرحه الهيتمي قال .اءرها ي

                                                 
 .17 الشورى ﴾ِكتَاب ِبالْحقِّ والِْميزان وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ قَِريباللَّه الَِّذي َأنْزَل الْ﴿:  اآلية-  1
 ).أ( ساقط من -  2
  :تتمته . البيت من الطويل  ألبي زيد الفازازي، الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي اإلمارات العربية-  3

  .ٍة آفَّل كُذ مناَ اإلنقْلى عريص         حِةافَخَ مّل كُد عنْه منِْهلّل فَ        
 
 ).ب (35 بداية ص -  4
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: مع حي أيج:  أحياء. وهو األكثر- وحي باإلدغام- بالفك-ييكالموتى من أحياه اهللا، فح

قبائل العرب بواسطة إحياء نفوسها ومواشيها، وفيه تجنيس االشتقاق في أثرى الثرى، 

  .1هـ/"ت أحياءييحوقرت وقراها، وأ

فترى األرتبصرها وتعلمها: أي: ضغب عقب ذلك الغيث:  أي-بالكسر– هماٍء كس 

ِمأضاءت:  أيقتْأشر نُ أجل ظهورن وِمجلْ الظّ الليلةاهشديدة الظلمة:  أي-بالفتح– ُاءم :

  : أشرقت الظلماء هو قول الشاعر:فاعل أشرقت وقال الناظم

  .2البيت............. ........ةُالمظَو                قٌِرشْ مكِهجوي ِبِليلَ

  : الشاعر قولوالظلماء أيضا الظلمة نفسها ومنه

  .3البيت.............................         .........ىادم جن ِمٍةلَيي لَِف

 الحسن الحاصل لألرض بسبب ما أبدته من أنواع األزهار المختلفة، ،ووجه الشبه

  .4 ﴾ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب ﴿: قال تعالى

 وهي اللؤلؤة :ة مفعول مقدم، جمع در:رالد -بضم التاء وكسر الجيم-  تخجل

ب، أجوده عر من الجواهر معروف م6/ جمع ياقوتيتُاِقووالي.5 كما في القاموس.العظيمة

كل حجر يستخرج منه شيء :  وفيه أيضا والجوهر7. قاله في القاموس.انياألحمر الرم

 المرتفعة منها، 8المحال:  أي-بالضم–  رباهازهر:  أي-بالفتح–  من نور. انتهى.ينتفع به

 النورة البيضاء والنورة: فاعل تخجل على حذف موصوف أي: اءضيلب اوالضمير لألرض

الحمرتلك األرض تخجل الدر إذا ظهرت معه ى والمعنى النورة البيضاء من نور رب.اء 

                                                 
 ).91ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  1
  :عجزه. البيت من مجزوء الكامل بال نسبة-  2

    لي لي بوجهكشرقٌ موظالم       في النّه ىاِراس س.  
 ).هـ1035ت (ورد في الكشكول، بهاء الدين العاملي     

3  -البيت من البسيط قاله م رتتمته). هـ701ت (حكان الربيعي  بن م:  
    في ليلة من ج مأنْى ذاِتاد ٍةديال ي         بصرالكلب ئا من ظلمنُا الطّهاب.  
 .509:  ص،ورد في ديوان الحماسة    

 .6:  الصافات-  4
  )ر.ر.د(القاموس المحيط-  5
 ).أ (26 بداية ص -  6
  .)ت.ق.ي(اموس المحيط الق-  7
 .الجبال) ب ( في-  8
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االستحياء منها، لفضلها عليه، وكذلك حكم النورة الحمراء : تحمله على الخجل، أي: أي

  .ن اللف والنشر المرتبمنه مع اليواقيت، وال يخفى ما فيه م

تَليخَ صلى اهللا عليه وسلمه ي ِبِنصرِةؤيو في زمنه ألكون من أصحابه أو في ٍهج 

الهالك، :  أياءقَ الشّ مؤمنا بهآه رن ملِّ كُنعذهب :  أي زال.النوم أو في الموقف غدا

  .ويطلق على سبب الهالك

ميرى ويقال التقى الشيء بمعنى : أي  يلتقيمشرق:  صفة لوجه أي-بالجر-: فرس

:  أي-  بالمثناة الفوقية- الكتيبةرآه، ويقال أيضا التقينا بمعنى تالقينا الزم متعد،: لقيه أي

 من األبطال، 1/جوه الوغم غيره،:  أيمه إذا أس" يلتقي"حال من فاعل: اام بسالجيش

ا الوقت، وذلك لعظم ما أتاه من فما ظنك به في غير هذ.  للعدواءلقَ الّفضال عن غيرهم

 لذلك الوجه الكريم:  أي لهموضع سجود:  أيادِجس متْلَِع ج.ه أشجع الناسالطمأنينة وألنّ

بسبب هذا الجعل  فـ كلهااألرضاهصلى اهللا عليه وسلم بهتحرك طربا وفرحا:  أيتز  .

 في األرض:  أييها فألجل صالته صلى اهللا عليه وسلم:  أيالة للص"هتزا"ـ متعلق ب

د فيه صلى اهللا عليه وسلم  ألنه داخل في مسمى األرض وهو جبل بمكة فيه غار تعباءرِح

  .قبل النبوة

شَ خبر لمحذوف-  بالرفع-ه أوج صفة لو- بالجر-ظهرم ةُججرح :  أيبيِن الج

-  ِء على البرمختص من الجراح بالرأس والوجه،: جبينه الذي أصابه يوم أحد، والشج

أول ليلة من الشهر، يريد : -بالفتح– اء البرالُل الِهرها أظْ كممع برئها:  أي-بالفتح والضم

أن تلك الشجة لم تشن ذلك الوجه الشريف، وإنما صارت فيه بعد البرء كالهالل، وأنها 

 كما يوجد مضبوطا بالقلم في - بالبناء للمفعول-ستر :زادته جماال على جماله كما قال

ه بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير عائد عليه  أنّالهيتمي من كالم الشارح و2)ويؤخذ(.النسخ

 نس الح.3الهيتميصلى اهللا عليه وسلم أو على الوجه عند الشارح، وعلى الوجه عند 

من ذلك الوجه الشريف بالحسن الباطن الذي كان : الظاهر حال كونه كائنا منه، أي

ة ة فصار حسن ظاهره مستورا بما أظهرته الشجهرته الشجمستورا بالجلد قبل الشجة فأظ

                                                 
 ).ب (36 بداية ص -  1
 . يوجد) ب( في-  2
 ).95ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  3
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 اُلم الجلذلك الجمال الظاهر:  أيهلَ ظاهر اٍلمج ِلها اللبيب أيبجفأع.من حسن باطنه

وهي اسم لما وقيت به الشيء : -بتثليث الواو-وقاية :  أي-بالفتح والكسر-  وقاءالباطن

 إذ العادة أن يكون ،ه خالف العادةعجب منه، ألنّما كان هذا األمر يتإنّ. صنته به: أي

الجمال الباطن : ، أي فهو:حه فقاله ذلك بما يوضثم شب. الظاهر ساترا، والباطن مستورا

ةالذي ظهر بالشجكالز النوار:  أيِرهِمظهر:  أي الح األستار :  أي-بضمتين–  سجِفن

 بفتح أوله -من سجف: "يتمياله ونظيره كتب جمع كتاب، وقول - جمع سجاف بالكسر

–  والعود األزهار وإضافة السجف إليه بيانية،2/أغطية:  أياِمماألكْ.1" خطأ-وكسره

– حاء عنه اللّأزيل:  أيقَّ شُ معطوف على الزهر أيضا وكالعود الذي يتطيب به-بالكسر

، وباطنه ه ظاهر الجلد أوال وثانيا باألكمام واللحاء فشب.قشره الساتر له:  أي-بالكسر

  .بالزهر والعود

ما فاق جمال  جمال باطنه ربوفي هذين التشبيهين ما يعلمك أن: "الهيتميقال 

 من أفعال المقاربة واسمها ضمير عائد على وجهه صلى اهللا : كاد":ومن ثم قال" ظاهره

 ،ييغط:  ومعناه3."الهيتمي أظهر من المهملة قاله -بالغين المعجمة- َيغش أن يعليه وسلم

غطاء، قاله : جعلنا على أبصارهم غشاوة أي:  أي5 ﴾فََأغْشَينَاهم ﴿: 4/ومنه قوله تعالى

  .6العزيزي

الناظرة إليهَيونالع نْى ِمنً سضوء عظيم من ذلك الوجه، وهو بدل من اسم :  أيه

  : كأحجاره في قول الشاعر.كاد

  .7البيت........................      ..........ادى كَتّ حيِهِقسوَأ

  

                                                 
 ).95ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  1
 ).أ (27 بداية ص -  2
 ).95ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  3
   )..ب (37 بداية ص-  4
 .9:  يس ﴾) وجعلْنَا ِمن بيِن َأيِديِهم سداً وِمن خَلِْفِهم سداً فََأغْشَينَاهم فَهم ال يبِصرون﴿ : اآلية-  5
 54: ص سبق التعريف به-  6
7  -نظر البداية والنهاية البن كثيرامن فحول الطبقة الثانية في عصره، ) هـ117ت (ة  البيت من الطويل قاله ذو الرم،                                                                                                     

                                   :وتمامه. 92: ، وقد استشهد به ابن هشام في أوضح المسالك ص319: ص،9/ج     
 هالعبه ومارجني أحلمكَ  تُ         ثهبا َأ مم حتى كاديِهِقس وُأ     
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 ألنهم أوجبوا في المضارع ، بل فاعله ضمير عائد على اسم كاد،يال فاعل يغش

  .1 أن يكون رافعا لضمير االسم-غير عسى-الواقع خبرا ألفعال المقاربة 

شابهته :  أي حكته،.في ذلك السنا: ، أي فيهألجل سر كائن:  متعلق بحكته أي:رِسِل

شابه ضوءها ذلك السنا، فلذلك يكل هو أيضا البصر : يالشمس، أ:  أي-بالضم– ذكاء

 المشبه ال يقوى قوة المشبه به، نإ لتأكيد المدح، من حيث 2وهذا من عكس التشبيه.ويغشيه

  :3وإال فالمعهود التشبيه بالشمس وجعلها الغاية كما قال أبو زيد الفازازي

...................... ..الشّ     ىكَحمي اإلشْ ِفسوالنّاِقر ِفِمج ي اله4البيت.ى د.  

ر الذي في ذلك السنا هو قوته وكماله وأصالتهوذلك الس.  

انَ صحفظ ذلك الوجه الكريم: ، أيهالح سالذي خصه اهللا به،ن أيةُكينَ والس  :

 من التغير اه آثار من أظهر-بضم التاء وكسر الهاء-   أن تظهر فيهالوقار والطمأنينة عن

 بل لم يظهر ،ة البتةة فلذلك لم تؤثر فيه تلك الشجالشد: أي: اءأس الب. ونحو ذلكوالطيش

  . غاية الجمال والطمأنينةمنها إالّ

: اهانَا ألوهتْ ألبسقابلت ذلك الوجه الكريم: ، أيهلتْ قاب إن الوجوهتظن:  أي وتخاُل

الدويبة المشهورة التي من : -بالكسر–  الحرباءالمختلفة التي تتلون بها من حر الشمس

  .شأنها أنها تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت

 إذا بسبب ما في ذلك الوجه من الجمال المستلزم عادة لباهر اإلحسان واألفضالفـ

كرمه :  أياه ندنظرت إلى طالقة ذلك الوجه وطلبت:  أي- بالكسر-ه بشرتَمِش

يه ألن جماله يدل عليه وعلى غيره من الخصال والضمير أيضا للوجه وأضيف الندى إل

 منه ار األنوأنستك ما أنت بصدده،:  أيلتكأذه، ة بأدنى مالبسنالمحمودة، واإلضافة تكو

األمطار، المكنى بها عن الفواضل والخيرات وهو راجع : اءواألنو .وهو راجع للبشر

                                                 
 .92:  ابن هشام ص، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك-  1
 ءو ضكأن:  ويسمى التشبيه المقلوب أو المعكوس، وهو ما رجع فيه وجه الشبه إلى المشبه به، نحو:عكس التشبيه-  2
 .بينه جاِرهالنّ
 150:ترجمته ص -  3
  :صدره . اإلصدار الثاني،للمجمع الثقافي لإلمارات.وعة الشعرية الموسرد في البيت من الطويل و-  4

     ومأى كَرا الَمكَ ذُتْحاءى          كَ ح..........................................  
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كم ومثله قول أبي بكر بن مهيب وهو السحاب المترا: -بالفتح–جمع نوء :  واألنواء.للندى

  :1في تخميسه لعشرينيات الفازازي

دعا الغَقانَا فسخَثَي يرٍةالفَ سوزاد       فج نَلى وءه2ٍةافَثَ كَ عن.  

  5".لسحاب المتراكب نوءل: ون ويقول":4 في كتاب لحن العوام3لكن قال ابن دريد

  .هـ /6"نازل عند سقوط نجم آخر والنوء طلوع نجم من نجوم الم":بكر قال أبو

 كذا وكذا 7/ليته خصني برؤية وجه صفته:  عطف على قوله برؤية، أي:بيِلقْأو بتَ

 نفعنا 9 بن الرفاعي8/ وكان سيدي أحمد.كف، في النوم أو في اليقظة:  أيٍةحار أو بتقبيل

اره وقف تجاه ا زاهللا به يرسل كل عام مع الحجاج السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم، فلم

  :قبره الشريف وأنشده

ـِّا      تُهلُِسر ُأتُنْي كُوِح رِدع البِةالَي حِففَ ـَيِهي فَنِّ عض األرُلقب   .يِتباِئ ن

وِذـِهه داألشْةُـَلَو قَاِحب دح تْضرفام      ددينَِم يكَ ِلكتَي ى ِبظَحيِتفَا شَه.  

  .لها نفعنا اهللا ببركته آمينت له فقبد اليد الشريفة منإفقيل 

كان : أي. وفيه لف ونشر معكوس. عطاؤها: ، أياءطَا والعهكان هللا وباهللا أخذُ

عطاؤها لوجه اهللا تعالى ال لغيره، وأخذها بإذن اهللا ال بالهوى، والمراد لم يقع منها تصرف 

  .إال على القانون الشرعي

بفتح - ظى وتحاف الملوك شدة تلك الراحة في الحربتخ:  أيلوكا المهأسي بِق تتَّ

ابتدائية، فتعلق بتحظى أو تبعيضية فتعلق : نى ِمغنَ باِلتفوز وتظفر:  أي-األول والثالث

                                                 
  81: صالحديث عنه سبق -  1
  .،قاله الفازازي،الموسوعة الشعرية للمجمع الثقافي باإلمارات  البيت من الطويل-  2
كان عالما بالعربية واللغة والشعر ) هـ321 - هـ223( هو محمد بن الحسين بن دريد أبو بكر األزدي البصري - 3

  :صاحب المقصورة المشهورة التي مطلعها
  .ىج الداِلت أذي تحٍحب صةَطر     ُ هنُوى لَاكَ حيأِسى ر ترامإ      

:  صيديبنظر ترجمته في طبقات النحويين للزاألمالي، وغرائب القرآن، ومن مصنفاته الجمهرة في علم االشتقاق، وا
 .33:،ص1/ج، واألعالم 76:،ص1/ج،وبغية الوعاة 183

 .82: ،ص6/األعالم،الزركلي،ج).هـ379ت(دلسين كتاب لحن العوام البي بكرالزبيدي األ-  4
 )ن أ و ى( جمهرة اللغة -  5
  )ن و أ ( تاج العروس -  6
 ).أ (28 بداية ص -  7
 ).ب (38 بداية ص-  8
هـ 512( هو السيد أحمد أبو العباس محي الدين الرفاعي الكبير رضي اهللا عنه ابن السلطان علي أبو الحسن المكي -  9
 .219:،ص7/ج، والوافي بالوفيات 171:،ص1/جنظر ترجمته في وفيات األعيان ا) هـ574 -
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 الذين ال مال لهم ألنه صلى اهللا عليه اءرقَ الفُعطائها،:  أياهاِلو نَ.بمحذوف حال من الغنى

يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، ومع ذلك يعيش وسلم كان أشجع الناس وأجود الناس ف

  .عيش الفقراء

:  أي- بالفتح–ا ه جوِدجري:  مصدر سال أي:َلي س- بحذف الهمزة-ْلسال تَ

 وكثرته، ألن غاية المرء -بالضم– والضمير للراحة والمراد سعة جودها .مطرها الغزير

يقنعك ويرضيك :  أييكِفكْ يما إنّالسائل الغنى والكفاية ال الزيادة على الحاجة، وأنت

 سحاب والضمير للراحة،:  جمعاهِبح سقطر، وهو حال من األنداء:  أيِفكْ ون ِمويغنيك

  .هأن قليل عطائها فيه غنى وكفاية عن كثير:  وهو البلل والمراد: جمع ندىاءداألنْ

  .1البيت...............................   .......ييِنِفكْيَ كنْ ِميٌلِلقَ

دأرسلت لبنها الغزير ببركتها: ، أياةُ الشِّتر،يعني شاة أم معبد الخزاعية التي مر  

بها صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فاستأذنها في أن يحلب تلك الشاة التي لم 

 تْر مينِح وقد خلفها الجهد عن الغنم، فأذنت له، فدعا بإناء فحلبها فيه،يطرقها فحل قط

على ضرعها فمأله فسقى أصحابه ثم شرب آخرهم، ثم :  أيعليهاتلك الراحة الميمونة 

تلك الشاة:  أي لهاسبب ذلكفـة أخرى فتركه عندها وارتحل، حلب فيه مرثر أيةٌو  :

:  أياءمنَ وبسبب مرور تلك الراحة الكريمة عليها:  أياه ِبكثرة لبن وأصلها كثرة المال،

  . الكثرةزيادة في تلك

 من بين أصابعه كأمثال العيون حين وضعها صلى اهللا عليه وسلم في ماء اء المعبنَ

، وليس عند الناس ماء إال ما فيها، وقد جاءه 2قليل في ركوة كان يتوضأ منها يوم الحديبية

، واألحاديث في ذلك 3الناس يشكون العطش، فتوضأ القوم كلهم، وكانوا ألفا وخمسمائة

بسبب :  أيبهافي سنة غرسه :  أيٍداِح و4/مٍا في عصار فيه الثمر:  أيُلخْ النَّرثمأ.كثيرة

مساحة الكريمة لذلك النخل في قضية سلمان الفارسي رضي اهللا عنه تلك الر. 
                                                 

   .266:ص/1 جهدية العارفيننظر ترجمته في ا، )هـ436ت (ي ل أحمد الميكاالفضل البيت من الوافر قاله أبو1-
  :.تتمته. 145:  صي اللبيب،مغنفي   البيت     
 .ليُل قَه لَاُلقَ ال يليلك           قَفيني ولكنكْ يك منْليٌلقَ     

 وسلم والمكيين سنة  فيه وبالصلح الذي أبرم بين النبي صلى اهللا عليهثت واد قريب من مكة اشتهر بالبيعة التي حد- 2
 .هـ6
 . باب عالمات النبوة، صحيح البخاري، كتاب المناقب-  3
 ).ب (39 بداية ص -  4
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: فيسلة، أي:  أي1/ةينْده على غرس ثالثمائة ودية كغُه كان رقيقا، فكاتبه سي أنّ:واختصارها

نخلة صغيرة، وتعهدها حتى تثمر، وأربعين أوقية ذهبا، فغرسها : غريسة كصحيفة أي

  . منها واحدة، بل أثمرت كلها في عامها3) ماتت( فما2) بيده(صلى اهللا عليه وسلم

 5) لمواليه( من ذهب فوزن منها4) دجاج(وأعطاه صلى اهللا عليه وسلم قدر بيضة

:  أياءبص الحفي راحته:  أياه ِبحتْسب .أربعين أوقية، وبقي عنده مثل ما أعطاهم

  .حح، ثم أخذه الحاضرون فلم يسب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبالحصى ثم في كفّ

 أحتلك الراحةتْي الم ِمرِمأرمل القوم إذا نفذ زادهم: المحتاجين يقال:  أيلين ن 

ممشقة وهو من إضافة المسبب إلى سببه:  أي-  بالفتح- جهدِتو.أع ويقال أعوزه مولق از 

في زمن : المضمر والقياس أعوزهم فيه، أي احتاج إليه وفيه إنابة الظاهر عنالشيء إذا 

  طعام وأصله طعام :  أي زادذلك الجهد

                                    :مثله في قوله تعالى 6للتقليل  والتنكير فيهما.وماء ،للسفر يتخذ

                         .7 ﴾كْبروِرضوان ِمن اللَِّه َأ ﴿

 مفيدة للترتيب "تحي أ" الفاء هنا عاطفة لما بعدها على جياعاع ألفٌى بالصدفتغ

  . فتأمل.الهيتميري كما في توضأ فغسل وجهه ويديه خالفا للشارح وكالذ

ه من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم أنّ:  ومنها أي": رحمه اهللا ما نصه8وفي سيرة الطبري 

 9"أطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع من شعير فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان

  .انتهى

                                                 
  ).أ (29 بداية ص -  1
  ).بيديه( في ب -  2
 ).مات( في ب -  3
  .دجاجة)  ب (  في-  4
 .إليه) ب (في-  5
          هر البالغة أحمد الهاشمي، ، وجوا50: اإليضاح في علوم البالغة، القزويني باب أحوال المسند إليه، ص- 6

 .137: مبحث تنكير المسند إليه ص
وعد اللَّه الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً ِفي جنَّاِت عدٍن ﴿:  اآلية-  7

 .72:  التوبة﴾كْبر ذَِلك هو الْفَوز الْعِظيموِرضوان ِمن اللَِّه َأ
" جامع البيان في تفسير القرآن: "مؤرخ ومفسر وفقيه شافعي من كتبه)  هـ310ت ( هو أبو جعفر محمد بن جرير -  8
ات ، وشذر423:  ص،6/ومعجم األدباء ج. 162:  ص،2/نظر تاريخ بغداد جا، "تهذيب اآلثار"و" تاريخ األمم والملوك"و

 ومرآة 31-30:  للسيوطي صفسرين، وطبقات الم284:  ص،2/، والوافي في الوفيات ج260:  ص،2/الذهب ج
 .261: ص، 2/الجنان ج

  هـ                                 1407ط  .دار الكتب العلمية بيروت. ،543:  ص،1/ تاريخ الطبري ج-  9
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ى بالصاع ألفٌوترو ِظمعطاش ولعل الناظم أراد بالصاع هنا الماء القليل :  أياء

نبع : جدا وباأللف العدد الكثير حتى يشمل ما فوقه وما دونه وقد ذكرنا عند قول الناظم

  .حاديث في ذلك كثيرة فلتطلب في محلهاالماء أن األ

 من نضار" وفى"وهو فاعل : بيضة الدجاجة:  أييضٍة بر قدببركتها: أيبها ووفى 

 الفارسي رضي اهللا عنه مولى رسول اهللا  سلمان"وفى" مفعول  دينذهب:  أي- بالضم–

لتي هي من  وهي األربعون أوقية من الذهب ا،صلى اهللا عليه وسلم ويقال له سلمان الخير

:  أي الوفاءقرب:  أي حان"وفى" ـظرف ل:  حينجملة ما عليه من الكتابة المتقدم ذكرها

  .أجل وفاء الدين

 قَِتعفُأ 1) فكوتب(سمي عبدا،:  أي-بالكسر– دعى قنا ي سلمان رضي اهللا عنه كان

 من نخيله حين نضجت، وأدركت، وطابت،:  بسبب مسها للنخل أيتْنعا أي لمبأداء الكتابة

: -بالكسر والضم- جمع قنو 2/ثمر األقناء:  أي األقناء:المتقدم ذكره، وهو حال من قوله

  .-  بالكسر وإهمال السين-ويقال له الكباسة. -بكسر المهملة وسكون المعجمة- وهو العذقُ

تصفحون عنه وترون له :  أي- بفتح التاء وكسر المعجمة-أفال تعذرون سلمان

 عند قوله 4 وهو أمر بلفظ االستفهام قال في معالم التنزيل3الي سلمانعذرا والخطاب لمو

  :5 ﴾َأفَال يتُوبون ِإلَى اللَِّه ويستَغِْفرونَه ﴿: تعالى

 "انتهوا:أي7 ﴾فَهْل َأنْتُم منتَهون ﴿:هذا أمر بلفظ االستفهام كقوله تعالى":6قال الفراء

  .انتهى

                                                 
 .مكاتبا) ب ( في-  1
 ).ب (40 بداية ص -  2
 الفرس إلى اإلسالم رضي اهللا عنه صحب النبي صلى اهللا عليه سابقلمان الفارسي هو أبو عبد اهللا األصفهاني  س- 3

 .170:  ص،3/، واألعالم ج53:  ص،4/نظر ترجمته في الطبقات الكبرى البن سعد جا) هـ35ت (وسلم وخدمه 
    هـ1416 دار السالم 1 بن أحمد الزيد طعبد اهللا ،التنزيل معالم :المسمى بـ)هـ516ت (مختصر تفسير البغوي- 4

 .موقع اإلسالم
 .74:  المائدة﴾َأفَال يتُوبون ِإلَى اللَِّه ويستَغِْفرونَه واللَّه غَفُور رِحيم ﴿: اآلية-  5
اللغة وفنون هو يحي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي المعروف بالفراء هو إمام الكوفيين في النحو و:  الفراء- 6

، 131 : صنظر ترجمته في طبقات الزبيديامن كتبه المقصور والممدود، ومعاني القرآن ) هـ207-هـ144(األدب 
 .178:،ص9/ج واألعالم 19:،ص2 / ج، ، وشذرات الذهب301 : صوالفهرست

غْضاء ِفي الْخَمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وعن الصالِة ِإنَّما يِريد الشَّيطَان َأن يوِقع بينَكُم الْعداوةَ والْب ﴿: اآلية- 7
وننتَهم ْل َأنْتُم91:  المائدة﴾فَه. 
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: وهل في الوقوع موقع األمر، نحو  تشرك الهمزة": رحمه اهللا1فلهذا قال ابن مالك

﴿ تُملَمْل  و﴿2 ﴾َأَأس3 فَه /َأنْتُمونِلمسانتهى"أسلموا أو انتهوا:  أي4 ﴾ م .زائدة، ال : ا أنم

غشيته من سماع ذكره صلى اهللا عليه : أي:  عرتهمصدرية خالفا لظاهر عبارة الشارح،

وهي الحمى : -بضم العين وفتح الراء المهملتين-  عرواء الذكر قدومه المدينة،: وسلم أي

النافض، أشار بالبيت إلى ما في قصة سلمان رضي اهللا عنه من أنه لما قدم رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم المدينة كان يجني لسيده تمرا، وسيده تحت النخلة، فجاءه ابن عم له 

مى فنزل، فنهره سيده فأضمر ذلك فأخبره بذلك، فلما سمع ذلك سلمان عراه نافض كالح

 صلى اهللا عليه وسلم، فأمره بالكتابة المتقدم ذكرها، وتوفي رضي اهللا 5) إليه(حتى ذهب

عنه بالمدائن سنة خمس أو ست وثالثين في خالفة عثمان، واتفقوا أنه عاش مائتين 

، ومائة مائة في المجوسية: وخمسين سنة وقيل ثالثمائة وخمسين سنة وقيل أربعمائة سنة

يا رب عمرني في اإلسالم مائة سنة : في اليهودية ومائة في النصرانية ثم لما أسلم قال

  .فاستجاب اهللا له

 الصادر منه صلى لمسهاسبب  بـ تلك الراحة، وهو معطوف على أحيتوأزالت

عظيما : وجدته كبيرا أي:  أيهتْربأكْمرض :  أي داٍء كلَّاهللا عليه وسلم بها لمن به داء

مقدمون في علم الطب :  أياء رؤس طبيب: جمعة أطبفعجزت عن مداواته ومعالجته

  .بحيث يرجع إليهم ويعتمد عليهم فيه

 إبراء عيون: مبتدأ خبره محذوف تقديره ومن بركة تلك الراحة عيون، أي: وعيون

العيون:  أي هيالحال وعلىالعيون،:عليها أي: أي بها تلك الراحةتْمرر مداء، جمع ر: دم

: أرت الراحة العيون الرمد أي: أي:  أرتهابسبب مرورها بهافـوالرمداء يصيب العين، 

                                                 
 . البحثذا همن  47  :   صعريف بهت السبق: 1ءيءيس

ي وقُْل ِللَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب واُألميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَموا فَقَد فَِإن حاجوك فَقُْل َأسلَمتُ وجِهي ِللَِّه ومن اتَّبعِن﴿:  اآلية- 2
 .20:  آل عمران﴾اهتَدوا وِإن تَولَّوا فَِإنَّما علَيك الْبالغُ واللَّه بِصير ِبالِْعباِد

  ).أ (30 بداية ص -  3
 .14:  هود﴾كُم فَاعلَموا َأنَّما ُأنِزَل ِبِعلِْم اللَِّه وَأن ال ِإلَه ِإالَّ هو فَهْل َأنْتُم مسِلمونفَِإلَّم يستَِجيبوا لَ ﴿: اآلية-  4
 ).ب (من ساقط -  5
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، واليمامة 1 المشهورة بزرقاءاليمامةلم تره الزرقاءالشيء البعيد الذي :  أي ماجعلتها ترى

 نر ِمصأب «:  ويضرب بها المثل في جودة البصر فيقال،اسمها، وبها سميت بلدتها

زقَرأشار في هذا إلى ما وقع لعلي ،ها كانت تبصر الشيء من مسيرة ثالثة أيام، ألن2ّ»اء 

 اهللا عليه وسلم بصق في راحته فدلك بها 4/ه صلى، من أن3ّرضي اهللا عنه في غزوة خيبر

  .اية فأعطاه الر، فما اشتكاها بعد،عينيه وهو يشتكيها

بت يوم أحد حتى وقعت  له أصي عينا بن النعمان5 على قتادة تلك الراحةوأعادت

وكان : "الواسعة، قال الشارح:  أيالءج النّزمن موته:  إلى فهي حتى مماتهعلى وجنته

  .انتهى" المراد سعة نظرها

بلثم ليته خصني برؤية وجه، أو بكذا أو :  أي6) برؤية(عاطفة لما بعدها على:  أو

:  أياء حي تحتها النتيه وسلم، شريفة له صلى اهللا علٍمقد تحت ن ِمتقبيله:  أيراِبالتُّ

 مصدر مضاف -بالسين المهملة المكسورة- ها من أجل مساستحياء منها، وهو مفعول له

 - بشين معجمة بعدها ياء-عن مشيها : م، وفي بعض النسخقدإلى فاعله والضمير لل

 النت، فاعل: واءفْ الص. فتأمل. وهي أبلغالهيتميواألولى هي التي شرح عليها الشارح و

   .لدالحجر الص: أي

ه التعبير بالجزء عن يالقدم فف:  أيِص األخمبدل من التراب،: -بالجر– موطئ

 هو الموضع الذي ال يلصق ، خالفا البن حجر-بفتح الميم ال بضمها- 7/الكل، إذ األخمص

 عليه فصار منعت لوطاء، تقد:  منه لموطئ،8) نعت(:الذي.باألرض من القدم عند الوطء

 وهو -بالفتح–  مضجعي متعلق بمتعلق الخبر: إذالقلبي خبر عن وطاء:  أي للقلبحاال

وضع جنبي : موضع ضجعي أي: المشهور، وقد حكى بعضهم فيه الكسر وهو شاذ، أي
                                                 

1  -امرأة من جديس وكانت تبصر من مسيرة ثالثة أيام، وذكر الجاحظ أنها من بنات لقمان بن عاد وأن اسمها عنز  ،
 .)ق.ر.ز(نظر لسان العرب ا
 ).زرق( وتاج العروس 114:  ص،1/ مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ج-  2
   واحة في الحجاز غزاها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، سنة سبع من الهجرة وفرض اإلتاوة على سكانها اليهود، -  3
 .135:  ص،2/ تاريخ الطبري ج  
 ).ب (41 بداية ص -  4
     ترجمته،) هـ23ت (لنعمان بن زيد بن كعب يكنى أبا عمر وقيل أبا عبد اهللا شهد بدرا والمشاهد كلها  قتادة بن ا-  5
  بيروت. دار إحياء التراث  . 906:،ص1/ج)  هـ630ت ( ابن األثير، أسد الغابةفي

 .رؤية )  ب ( في-  6
 ).أ (31 بداية ص -  7
 ).ب( بياض في -  8
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 وهي الحجارة -بفتحتين–خشن وصار ذا قضض :  أي أقضمرقدي:باألرض للرقاد أي

  :1رار قال أبو ذؤيبعبارة عن عدم الق" أقض المضحع: "الصغار، وقولهم

  .2عجض الماك ذَكلي عض أقَإالّ..............................        

أن لقلبي إذا أقض مضجعي أي: فراش، والمعنى:  أي-بالكسر والفتح-: وطاء :

حل بي أمر أقلقني حتى عدمت القرار والنوم، وصرت كمضطجع على موضع خشن، ذي 

 قدمه الشريف صلى اهللا عليه ء من موضع وط3)وطاء (لى جنبحجارة يتقلب فيه جنبا إ

رالقلب عند تذكره وااللتجاء إليه، يسكونا وشدة ميل، إلى ذلك الموطئ بحيث يص: وسلم،أي

  .فراش وطيء ال يؤذي جنبه فيرتاح حينئذ وينكشف بسبب ذلك همي وغمي على كنائم

 على غيره من منزلة ودرجة:  أي-بالضم والكسر-صار ذا حظوة :  أيحظي

يعني الحرم كله، فهو من مجاز التعبير بلفظ البعض عن الكل، :  المسجد الحرامالبقاع

 دضعا وال يهدي صرفَّنَال ي فَضاألرت وِااوم السلِق خَمو يةَكَّم م حر اَهللاإن«: ومنه الحديث

بسبب مشي تلك : أي: شاهاممِب .جر البلد نفسه ال صيد فيه وال ش ومعلوم أن4»اهرجشََ

بيت المقدس، بل شرفه بمشيه فيه أيضا وصالته :  أي إيلياءمنها ه ولم ينس حظَّالقدم فيه،

  .فيه ليلة اإلسراء باألنبياء

 إذ رمى انتفخت تلك القدم من طول قيامه في الصالة،:  أي-بكسر الراء-   ورمت

:  اهللا عبادة إلىفي ظلم الليل: صوب بنزع الخافض أي من5:/يِل اللّملْظُحين ألقاها :  أيبها

 الخوف إلىرجاؤه وإسناد الرمي :  أيجاء والرفاعل رمى:  خوفه"ىرم" ـب متعلق

والرجاء لمجرد المبالغة فيه وإال فقيامه صلى اهللا عليه وسلم لم يكن ألجلهما وإنما كان 

أتتكلف هذا وقد غفراهللا لك :  لهلمحض الشكر كما أفاده قوله صلى اهللا عليه وسلم وقد قيل

                                                 
 زبيد بن مخزوم بن هذيل وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية واإلسالم،  هو خويلد بن خالد بن محرث بن- 1

 .1900:  ص،1/، الوافي في الوفيات ج27:  ص،6/مات زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، األغاني ج
ق ض ( البيت من الكامل، من قصيدته المشهورة قالها في بنين له أصيبوا بالطاعون، ورد البيت في تاج العروس - 2

  :صدره. 286: ص، 6/واألغاني ج) ض
      أما ِل مِبنْجكال ي الئمم ضعاج..............................    

 .وظاهر وهو تحريف) ب ( في-  3
 .1736 الرقم 20أبواب اإلحصار وجزاء الصيد باب :  رواه البخاري في الصحيح-  4
  ).ب (42 بداية ص -  5
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أترك القيام فال أكون عبدا شكورا :  أي1»اوركُا شَدب عون أكُالَأفَ«: تقدم من ذنبك وما تأخر

ي عمة والقيام بالخدمة، فمن كثرة ذلك منه سمهو االعتراف بالنّ: كثير الشكر، والشكر: أي

  .شكورا

دفي الحرب وأصله الصوت والجلبة :  أي في الوغىخرج دمها:  تلك القدم أيتمي

  :في الحرب ومنه قول عنترة

ِبخْيِكرم ن دشَهالو شَي           أغِْن أنَّةَقيععنْفُّى وأِعغَى الو د2ِمنَغْ الم.  

مفعوله الثاني، : ابطيتعطي وتفيد :  أي- بفتح أوله أو ضمه وكسر ثالثه- لتكسب

. الذي هو الدم:  أي من الدمصبته:  أيأراقتهالذي : ل أيمفعوله األو:  ماوتنكيره للتعظيم

 من حكم خروج الدم من رجله ": أيالهيتميفاعل أراقت، قال : داءه الشَّبيانية: "نِم" ـف

المشرفة كان يعود طيب ذلك الدم وبركته على جميع دم الشهداء حتى تكون رائحة دمهم 

  . انتهى3" دمهم بأنه كذلككريح المسك لما أخبر صلى اهللا عليه وسلم عن

: عليها يدور أمر العبادات والقطب:  أي-بتثليث القاف-  المحراب4/ قطبيهفَ

 الحرب أيضا قطب يهو ، البيت" ورمت":حديدة تدور عليها الرحى، وهو راجع إلى قوله

خبرية : مكَ. البيت" دميت":عليها يدور أمر الجهاد في سبيل اهللا وهو راجع إلى قوله: أي

-  أرحاء عظيمة كالصالة والجهاد في طاعةالقدم حال كونها:  أيهالي ع دارتْللتكثير

  .القبيلة العظيمة وذلك لغرض االقتداء بها في تلك الطاعة: جمع رحى وهي-بالحاء المهملة

 وسلم لو لنبي صلىاهللا عليها5) أن( وأعلم: المعنىءآر ِحُل بها قبنكِّس لولم ياهروُأ

  :بسبب كونهاعليه حينئذ،وبقوله:أي ن حراء قبل استمرارتحركه به بقدمهلم يسك

»ه للطرب والسرور،  استمر تحركه واضطرابه، إلى آخر الدهر، ألن1ّ»ءآرِح تْ أثب

  صلى اهللا عليه وسلمهاضطربت ب:  أي ماجت:وهذا معنى قوله.برقيه صلى اهللا عليه وسلم
                                                 

 .4556 باب سورة الفتح الرقم ،صحيح كتاب التفسير رواه البخاري في ال-  1
  . البيت من الكامل، هو في معلقته إلى مطلعها-  2

  .ِمه تودع بار الدرفِت عْل هم            أمدتر من ِماءرع الشُّراد غَهْل     
عمرو بن شداد، أحد فرسان العرب هو عنترة بن : ، قائله123: ،ص وشرح المعلقات السبع21: ،صنظر الديوان ا

، ترجمته في مقدمة   م614 سنة يئ م توفي قتيال في معركة مع بني ط525المشهورين ولد في نجد سنة    وشعرائها 
 .م2001هـ 1422.عبد دار الجيل بيروت  شرح يوسف،هديوان

   )102. ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية-  3
 ).أ (32 بداية ص -  4
  ). أ(من ساقط -  5
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ل في االضطراب ألنه لما تحرك به بالمشبه به الجالبحر، :  أي-بالمهملة والهمز- الدأماء

صلى اهللا عليه وسلم أشبه تحركه حينئذ تحرك البحر براكبه، وإن أردت الوقوف على غير 

ا ما سلكه الشارح في شرح هذا البيت فلم ، أمالهيتميهذا من محتمالت البيت فانظر شرح 

  . واهللا الموفق للصواب2الهيتمييرتضه 

 بدل من ":الهيتميعجبت أو أعجب عجبا، وقال :  محذوف أيمصدر لفعل: عجبا

تغير النفس برؤية :  والعجب. وعليه فيقدر ذلك الفعل بصيغة األمر.4/ انتهى3"اللفظ بفعله

 بمشاهدتهم األمر: متعلق بزادوا أي: بالذي ، عن الحق للكفار زادوا ضالالعادة، ما يستبعد

وهو ما أظهره اهللا تعالى على يديه من : للحق  اهتداءلةصمتعلق بال:  فيه للعقولالذي

المعجزات التي ال حصر لها،، والمراد هو نفسه، صلى اهللا عليه وسلم، لقول عبد اهللا بن 

 ا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة جئته ألنظر إليهلم ":- بتخفيف الالم- 5سالم

ا استبنت وجههلم 7ولقول عبد اهللا بن رواحه، 6" وجهه ليس وجه كذابعرفت أن:                                                     

لَلو كُ تَميِه ِفن8 البيت ...............          .......اتٌ آي   

 على جهة التعنيت  منهيسألونه: حذف العائد، أي: فيه:  الذي يسألونالحالو

 عليهم ، صفة للكتاب:ٌلزنَم .خبر عن الموصول:  كتاب"يسألون" ـوالعناد، وهو متعلق ب

                                                                                                                                                          
:  ص/2 رواه أبو داود في السنن ج»هيديق أو شَد أو ِصبي نَه ليس عليك إالَّثبت حراء إنّا«:  إشارة إلى الحديث- 1

 .625:  ص،5/، والترميذي في السنن ج622
  ).103ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  2
 ).ب (43 بداية ص -  2
 ).104ورقة  (المنح المكية -  3
  ).ب (43اية ص  بد-  4
 هو عبد اهللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي ثم األنصاري كان اسمه في الجاهلية الحصين ولما أسلم سماه رسول - 5

، أسد الغابة 279: ،ص1/ج هـ،  االستيعاب 43اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا توفي بالمدينة في خالفة معاوية سنة 
 .619: ،ص1/ج
   ، المستدرك423 :،ص1/جيبة أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، سنن بن ماجة  بن أبي شنف مص-  6
 .176: ،ص4/ج
 عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس خزرجي أنصاري شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه - 7

، 271 :،ص1 / جهـ، االستيعاب8وة مؤتة سنة وسلم، وكان من الشعراء الذين ناضلوا عن اإلسالم، استشهد في غز
 .487:ص1/جاإلصابة في تمييز الصحابة 

  :    البيت من البسيط، تتمته-  8
    لو ينةٌ      لمبفيه آياتٌ م تْانَ   كَ تكُنب ديهتهبالخَ تنييك رب  

 85:،ص4/جفي تمييز الصحابةلبيت ورد في كتاب اإلصابة ا  ما مدح به النبي صلى اهللا عليه وسلم، من أحسن
 .  491:،ص1/ جوالمستطرف
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 منه إلى السماء كما قال ٌلزنَم علو:  أيوارتقاء به وهم يشهدونه م قد أتاهمن السماء،

                            ، 1 ﴾َأو تَرقَى ِفي السماِء ولَن نُْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَاباً نَقْرُؤه ﴿:تعالى حكاية عنه

حال من :  اهللا عند منعن ذلك مِهِفكْ ولم ييسألون األمرين على سبيل التعنيتأ

 باهتداء المؤمنين به وتأخير عذاب االستئصال عن ةٌمح راِس فيه للنَّقرآن:  أي ذكر:قوله

ونُنَزُل  ﴿: ى بزوال الجهل عن قلوبهم قال تعال وشفاءالكافرين ببركة كونه بين ظهرانهم

  . اآلية2 ﴾ِمن الْقُرآِن

رهم عاجزين على أن صي:  أين والِجهنْ ِم آيةٌ اإلنس الذكر الذي هو القرآنأعجز

 في األصل هالّ: ّفهال. اآلية3﴾...قُْل لَِئن اجتَمعتْ اِإلنس والِْجن ﴿: يأتوا بمثل آية منه

 من العرب في البلغاءبمثلها : بآية أي:  أي بهاتأتي والمراد بها هنا التهكم، 4للتحضيض

وهو الفصيح الذي يبلّغ :فضال عن غيرهم وهو جمع بليغ ،زمنه صلى اهللا عليه وسلم

  .ِبعبارة لسانه كُنْه ما في قلبه

  إلى سامعيه،اء من اإلهداء وفاعله القُر-بضم أوله-  تهدي وقت: أي، يوم5/كلَّ

 يطلب الوقوف عليها في .خوارق عادات:  به مقدم أيمفعول:  معِجزاٍتالذكر: أي

  .جمع قارئ: اء القرنعت لمعجزات:  من لفظه.6 كالشفاء،المصنفات في الفن

 تَتَلذَّذ بتالوتهواآلذان :  أي المسامعالذكر: بسماعه أي:  أي به تتزين: أي،تتحلَى

وفَه للمسامعاألفواه ِليأي الحلواءهو لألفواه وزين بالحلىتتزين بسماعه كما تت:  أي الح  :

حسن قاله الشارح :  أي رقّ لفظًا بما يؤكل من الطعام حلوا،ذّذ بتالوته كما تل7)تذُّلت(

 تمييزان "معنى" و"لفظا" ـأعجب معناه ف:  أي وراق معنىحسن لفظه:  أيالهيتميو

                                                 
 َأو يكُون لَك بيتٌ ِمن زخْرٍف َأو تَرقَى ِفي السماِء ولَن نُْؤِمن ِلرِقيك حتَّى تُنَزَل علَينَا ِكتَاباً نَقْرُؤه قُْل سبحان ﴿، األية - 1

  93: اإلسراء. ﴾.ربي هْل كُنتُ ِإالَّ بشَراً رسوالً
 82:  اإلسراء-  ﴾.ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ ِللْمْؤِمِنين وال يِزيد الظَّاِلِمين ِإالَّ خَساراً (﴿، األية 2
رآِن ال يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض قُْل لَِئن اجتَمعتْ اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُوا ِبِمثِْل هذَا الْقُ:﴿، اآلية-  3

 88: اإلسراء. ﴾.ظَِهيراً
 . على الفعل المضارع وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التوبيخ األداةمن شروطه دخول: التحضيض-  4
 ).أ (33 بداية ص -  5
وهو كتاب في ) هـ544ت (ياض بن موسى القاضي  بتعريف حقوق المصطفى لإلمام الحافظ أبي الفضل عء الشفا- 6

 .السيرة النبوية، عظيم النفع والفائدة
  أتلذذ)  ب ( في-  7
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صفاتها :  أيفي حالهافاعله الخنساء :  جاءتبسبب ذلك فـ،1)محوالن عن الفاعل(

ل، وفيه لف  إلى األو2/في زينتها وهو راجع:  أي وحلِْيهاالجميلة، وهو راجع إلى الثاني،

ية الشاعرة لِمبنت عمر الس: الخنساء. والضمير في الموضعين للخنساء،ونشر معكوس

ألفاظ القرآن حسنة جميلة ومعانيه رائقة المشهورة، أدركت اإلسالم وأسلمت، والمعنى أن 

 جارية ل معناه، فكأن فإذا طرق سمع السامع وتأم، فاتصف بكمال الظاهر والباطن.يبةعج

 الخنساء بالذكر  وخص،بديعة الجمال أقبلت إليه متنجزة في صفاتها الرائقة وزينتها الفائقة

  .3»هاِنس ِلةُاحص فَِءر المماُلج«: لما اشتهرت به من الفصاحة وفي الحديث

خبايا فضل، :  أي فضلمفعول مقدم:  غَواِمضفي الذكر: قة فيه أيفاعله ر: وأرتنا

والغوامض من الكالم خالف الواضح وهو ما يحتاج إلى تدقيق فهم، وذلك كالعلوم 

راب، وأمير، الل كغُ ز وماء": قال في القاموس من زالِله كائنة رقّةالمستنبطة منه،

طالِبوصبور وع:سريع الم د بار، في الحلقرانتهى4"سِل عذب صاف سهل س .وصفَاء  

هو ضد الكدر، وشبه القرآن بالماء الزالل لعذوبته ورقة جوهره وصفائه، بحيث ال يمنع 

فالقرآن له عذوبة ليست لغيره من سائر الكالم كما ال .ا شأنه أن يخفىمن رؤية ما تحته مم

صافية بال كدر عيب وال  ،م الطبع، وله معان لطيفة دقيقة في غاية الحسنييخفى على سل

نقص وال شبهة وال التباس، ثم ما فيه من اللطافة والصفاء اطلع من نور اهللا بصيرته منا 

  :على بعض ما فيه من غوامض العلوم والمعارف التي ال حد لها وال غاية، وفي البردة

  .5البيتين..........................     ........................اٍنع مهلَ

 زائدة:  إذا ماينظر إليها من المرآة نظرا ال يخفى معه:  أي،إنَما تَجتلى الوجوه

:  ويقال لها-بالكسر–  عن ِمرآِتهاصقلت لكنه ضمنه معنى أزيلت فلذا قال:  أيجليتْ

                                                 
 ).أ( ساقط من -  1
 ).ب (44 بداية ص -  2
نظر كشف الحثيث عمن رمي بوضع ا ذكره ابن الجوزي في باب التفرد لطاعة اهللا في ستد صحيح ألنس مرفوعا،-  3

-هـ 1،1407ط .مكتبة النهضة العربية.تح صبحي السمرائي،.49:،ص1/ج)هـ841ت(ي،برهان الدين الحلبالحديث 
  م1987

 )ل.ل.ز( القاموس المحيط،-  4
  :تتمتهما.ري في بردته المشهورةيان من البسيط قالهما البوصتيب ال-  5
لهم كَاٍنع موج البحر في مٍددقَ          وفوج وهره في الحسِمن والقم.  
تُا فمعـدوال تح صى عجائبها         وأم على اإلكثاِرال تسمــِأ بالس .  
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 من قوله في 1األوساخ جمع صدأ وهذا البيت في قوة االستدراك:  أياألصداء .المنظار

  .الخ...وأرتنا: البيت الذي قبله

 قلبه من األدناس ال يرى تلك الغوامض من العلوم فُلكن من لم يص: ه يقولفكأنّ

المرآة ال يظهر لإلنسان وجهة منها، إال إذا كانت مجلوة من القرآنية، أال ترى أن 

األصداء، فلذلك ال يتأتى له أن يشاهد ويعلم بواسطة فكره شيئا من تلك الغوامض إال إذا 

  .ي القلب من كل داءكان نق

روجمع سورة: سهت2/من الذكر:  أي ِمنْهاماثلت :  أي أشْبروجمع صورة، ص 

 ووجه الشبه أن علم ما في السورة الواحدة من ، معشر اآلدميين ِمنَّاشكله: وصورة الشيء

أنواع اإلعجاز ال يتوقف على ذكر غيرها من السور، بل كل سورة بانفرادها، يوجد فيها 

لك من غير نظر إلى غيرها وال يتوقف عليه، كما أن صور البشر كل واحدة تستقل بقيام ذ

  .محاسن بها ظاهرة وباطنة، ال يتوقف تحقق ذلك فيها على غيرها من الصور

األماثل :  أي النُظُراءوهو مبتدأ خبره:  نظيرة3/ من السور جمعومثُل النظائر

لقد : "5السور التي هي نظائر كما قال ابن مسعودومثل تلك : أي: 4الهيتميواألفاضل قال 

عرفت النظائر التي كان يقرأ بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي عشرون سورة، 

 انتهى، وهذه 6"األماثل واألفاضل الذين يتناظرون في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل

  .7لشارحالجملة تفيد تأكيد المعنى الذي أفاده ما قبلها قاله ا

الكفار يعني األقاويل التي يتقولونها في القرآن باطلة ال وجود :  أيواألقاويل ِعندهم

التصاوير التي كانوا يصورونها : ، أي كالتماثيللها في الحقيقة وال اعتبار بها بل هي

 فهو التمثيل وإذا علمت هذا -بالفتح– وأما -بالكسر–بأيديهم، ويعبدونها، وهو جمع تمثال 
                                                 

     :،ص3/األدب،الحموي،جاخزانة .أن يأخذ الشاعر في معنى يرسله ،أووصف يذكره يستدركه على نفسه: االستدراك-  1
   .م1987 دار مكتبة الهالل،بيروت،طتح عصام شنيعو434

 ).أ (34 بداية ص -  2
 ).ب (45بداية ص  -  3
 ).109ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  4
 عبد اهللا بن مسعود صحابي ومحدث من السابقين إلى اإلسالم خدم النبي صلى اهللا عليه وسلم ولزمه مدة حياته أتقن - 5

 .171:،ص2/ج، أسد الغابة150: ص، 3/،  ترجمته في الطبقات الكبرى البن سعد ج)هـ32ت (تالوة القرآن 
فقال عبد اهللا لقد : "، ولفظه262:  ص،4/، ومسلم في الصحيح ج234:  ص،3/ رواه البخاري في الصحيح ج- 6

ل سورتين صعرفت النظائر التي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بينهن قال فذكر عشرين سورة من المف
 .سورتين في كل ركعة

 . خير القرى في شرح أم القرى-  7
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 صحة شيء من أقوالهم المفتراة، وهو جمع  الخُطباء1) وهمك(يقعن في:  أيهمنّكو يفال

 وعوام الطلبة يكسرونها -بالفتح- الخطابة :  أي-بالضم-حسن الخطبة : خطيب أي

  . ويسمى كالم الخطيب خطبة بالضم أيضا-بالكسر–فيقولون بيت الخطابة 

 كثيرة ال  من علوم الذكرته آياأظهرت وأوضحت:  أي أبانتْخبرية للتكثير: كم

 ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبياناً ِلكُلِّ ﴿2 ﴾ ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيٍء﴿: غاية لها، قال تعالى

 ،حال كونها تلك اآليات متولدة عن حروف قليلة بالنسبة إليها:  أي عن حروف3 ﴾شَيٍء

 وحروف الهجاء ثمانية وعشرون ،تمائة وست عشرةي القرآن ستة آالف آية وسآألن 

التهجي وهو تعداد الحروف بذكر :  أي عنها الِهجاء كشف: أيأبان وأشار بقوله .حرفا

 إال أن المراد بالحروف هنا مسميات حروف التهجي ال األلفاظ التي يتهجى بها ،أسمائها

ا، وهي هذه الحروف البسيطة ضاد، راء، باء إذا تهجيته أسماء كاشفة عن مسمياته: كقولك

التي هي مادة الكلمة ومنها تركبت وهي ضه، ره، به فقولك ضاد اسم يسمى به ضه من 

  .4ضرب إذا تهجيه وهكذا

حروف القرآن بالنسبة لما يستفاد منها من العلوم والمعارف التي ال :  أي فهي

، التمر ونحوه الذي يلقيه جمع نواة: ىو والنَّ الذي يلقيه الزارع باألرضبح كالَتتناهى

م قيِه تَيَلاِبر﴿س:  كما في قوله تعالى5يعني والغراس:  أعجب الزراعالغارس باألرض

الحأي منهاوالبرد:  أي6﴾ر  :من زروع ذلك الحوأشجار ذلك النوى المدلول عليهما ب 

:  في البيتنمو منهما ال يحصى فظهر لك أن:  أيوزكاءثيرة كوثمار :  أي سنابلبهما

  . فتأمل ذلك،االكتفاء واللف والنشر المرتب

                                                 
 . ذهنك)ب ( في-  1
 وما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض وال طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُم ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيٍء ثُم ِإلَى ربِهم ﴿:  اآلية-  2

ونشَرح38األنعام . ﴾ي 
شَِهيداً علَيِهم ِمن َأنفُِسِهم وِجْئنَا ِبك شَِهيداً علَى هُؤالء ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبياناً ِلكُلِّ  ويوم نَبعثُ ِفي كُلِّ ُأمٍة ﴿:  اآلية- 3

ِلِمينسى ِللْمشْربةً ومحرى ودهٍء و89النحل .  ﴾شَي 
 موقع التفاسير. البقرةسورة تفسير فاتحة ،نظر الكشاف للزمخشريا -  4
 . استغنى عن ذكره لداللة الكالم عليه وهذا من الجناس المعنوي ويسمى االكتفاء-  5
 واللَّه جعَل لَكُم ِمما خَلَقَ ِظالالً وجعَل لَكُم ِمن الِْجباِل َأكْنَاناً وجعَل لَكُم سراِبيَل تَِقيكُم الْحر وسراِبيَل تَِقيكُم ﴿:  اآلية- 6

كُمْأسبونِلمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمي 81: النحل. ﴾ كَذَِلك 
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 التي هي هنا لمجرد الترتيب "الفاء" ـالكفار، وهو عطف على أبانت ب:  أيفَأطَالوا

 ... فََأقْبلَتْ امرَأتُه ﴿2 ﴾ فَقَربه ِإلَيِهم ﴿1 ﴾ فَراغَ ِإلَى َأهِلِه فَجاء ِبِعجٍل سِميٍن﴿: نحو

 التردد في الذكر: أي" فيه"في اآليات، وفي بعض النسخ :  أيفيها.3/4 ﴾وجههافَصكَّتْ 

يبوقالوا حقيقة له، 5/تمويه ال: أي سحر مرة هو:  فقالواالشك، عطف تفسير:  أيوالر :

 ال يْأِتيِه  ﴿6﴾... بْل هو قُرآن مِجيدمختلق مكذوب ﴿: مفترى أي:  أيافتراءأخرى 

  . اآلية7 ﴾الْباِطُل

  عن شاهدها لم تغن الواضحة البيان، البرهان8) القطعية(الحجج:  أيوإذا البينات

  تعنت :  أي عناءبتلك البينات:  أي ِبِهنطلب الهداية منه:  أيى فالتماس الهد: أيشيئا

  .9 ﴾ وما تُغِْني اآلياتُ والنُّذُر عن قَوٍم ال يْؤِمنُون﴿: ال يفيد شيئا

مع علمها :  أي على علمأضل اهللا أهلها عن طريق الحق:  أيوإذا ضلَّت العقول

   نصحهم حينئذ أن:  أيصحاء النّ األنبياءتقولهفما القول الذي :  أي فماذابتلك الطريق

  .10 ﴾ َأفَال تَذَكَّرون............ َأفَرَأيتَ من اتَّخَذَ ِإلَهه هواهال ينفع ﴿

باألمر :  أي بالذييعني اليهود:  عاملتم قوم موسى يعني النصارىسىقوم عييا 

 الحنفاء:  أي صدقوا: وهم المسلمون ثم بين معاملة الحنفاء بقوله عاملتم به الحنفاءالذي

  .إنجيل عيسى وتوراة موسى، وما بعدها، كالزبور:  يا معشر الفريقين وهيكتُبكم

 إن ذا لتنزيله منزلة كتب متعددة تشريفا له،  وهو القرآن وجمعه كتُبهم أنتموكذبتم

 البواءكلمة ذم :  لبئساحتملتموه من تكذيبكم كتب الحنفاء: هذا الذنب الذي بؤتم به أي: أي

  . مصدر باء بذنبه إذا احتمله والتزمه-بالفتح–

  
                                                 

 .26:  الذاريات-  1
 .27: ، الذاريات﴾ فَقَربه ِإلَيِهم قَاَل َأال تَْأكُلُون﴿:  اآلية-  2
 .29:  الذاريات ﴾ عِقيم فََأقْبلَتْ امرَأتُه ِفي صرٍة فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز﴿:  اآلية-  3
 ).أ (35 بداية ص -  4
 ).ب (46 بداية ص -  5
 .21: البروج-  6
 42: فصلت.  ﴾ ال يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديِه وال ِمن خَلِْفِه تَنِزيٌل ِمن حِكيٍم حِميٍد﴿:  اآلية-  7
 .القاطعة)  ب ( في-  8
 ).101:  يونس﴾واَألرِض وما تُغِْني اآلياتُ والنُّذُر عن قَوٍم ال يْؤِمنُون ي السمواِتقُْل انْظُروا ماذَا ِف﴿:  اآلية-  9

 ال تَذَكَّرون وَأضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وخَتَم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعَل علَى بصِرِه ِغشَاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اللَِّه َأفَ﴿:  اآلية10
 23: الجاثية. ﴾
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 لو جمعشر الحنفاءدناح جحودا مثل جحودكم معشر اليهود :  أيدكمو جح

 للضذ  أ نحن وأنتم في الضالل، الستوينانكرنا كتبكم كما أنكرتم كتابناوالنصارى بأن أ

 الذي أنتم  بالضالل الذي نحن عليه من التصديق بجميع كتب اهللا وللحقاجتماع مع ضده

 فالهمزة .لم يكن ذلك ولم يثبت:  أي ِاستواءعليه من التصديق بالبعض والكفر بالبعض

  .1غير واقع ومدعيه كاذبالإلنكار اإلبطالي فيكون ما بعدها 

:  أي ِإخوةَ الكتاب.2 واالستفهام لإلنكار التوبيخي، شيء حصل لكمأي:  أيما لكم،

 : وقول الشارح،يحفظ:  أيليس يرعى 3حال موطئة:  أناسايا أهل الكتاب من الفريقين

  متعلق بيرعى وكذا ِمنكمألجل الحق الواجب بين األخوة:  أيللحق . فيه نظر، يطلب:أي

، ألنه نفى رعي 4" نفي الشيء بإيجابه:" مصدر بمعنى المؤخاة، وهذا من باب إخاءما قبله،

لستم : ليس لكم إخاء معتبر فيرعى أي: اإلخاء والمقصود نفي اإلخاء المعتبر أصال أي

 نفي طاعة الشفيع والمقصود 5 ﴾ وال شَِفيٍع يطَاع﴿: مسلمين فترعوا أخوة اإلسالم ومنه

  .6 رأسانفي الشفيع

 : اَألخير، اليهود وهو فاعل: منكم يعنيُل األو -بضم السين وكسرها-  يحسد

 شأن اآلخرين وهو اسم مفعول:  أي ومازال كذا المحدثُون النصارى:يعني،مفعول به

األولون من لدن آدم عليه السالم إلى اليوم:  أيوالقدماء.  

ابني آدم لصلبه، واختصار القصة، :  أي هابيل بظُلم قابيَلها المحسودون أيقد عِلمتُم

أنلهم قابيل  آدم عليه السالم جاءه من حواء عشرون بطنا في كل بطن ذكر وأنثى، أو

 إليه أن زوج كل واحد منهما توأمه اآلخر فرضي 7/وتوأمته، ثم هابيل وتوأمته، فأوحى اهللا

أنا أخوها فقال آدم لهما قربا إذ كانت توأمته أجمل وقال هي أختي و،هابيل، وسخط قابيل 

                                                 
 .، فصل معاني همزة االستفهام24:  مغنى اللبيب ص-  1
 . يقتضي أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم:استفهام اإلنكار التوبيخي-  2
 مغنى نظراما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا، فإنّ" ايِوا سفتمثل لها بشر: " وهي الجامدة الموصوفة، نحو:الحال الموطئة- 3

 .605: اللبيب ص
 من المحسنات المعنوية، وهو أن يثبت المتكلم شيئا في ظاهر كالمه وينفي ما هو من نسبته :نفي الشيئ بإيجابه- 4

 .24 :،ص2/ ج ابن حجر الحمويدب،نظر خزانة األامجازا والمنفي في باطن الكالم حقيقة هو الذي أثبته، 
 .18:  غافر﴾فَِة ِإذْ الْقُلُوب لَدى الْحنَاِجِر كَاِظِمين ما ِللظَّاِلِمين ِمن حِميٍم وال شَِفيٍع يطَاع وَأنِذرهم يوم اآلِز﴿ األية-  5
    والبرهان في علوم القرآن الزركشيدارإحياء التراث ،بيروت،59 ،24 : صلوسي ينظر روح المعاني محمود األ-  6
 هـ1391عرفة بيروت ،طدارالم.  ،تح أبوالفضل إبراهيم.397: ،ص2/ج
 ).ب (47 بداية ص-  7
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قربانا فمن أيوهابيل كبشا، فتقبل من هابيل، 1/ب قابيل زرعاكما تقبل فهو أحق بها، فقر 

  .2بأن أكلت النار قربانه دون قابيل، فغضب وزاد حسده فشرخ رأس هابيل بين حجرين

الستدالل به على هذا فيه نحو إرسال المثل ل: "الهيتمي قال ومظْلُوم اِإلخْوِة األتقياء

  .3"ما قبله مازال كذا الخ

4) العادة(والمراد أنهم مظنة  المظلومين من اإلخوة هم األتقياء منهم ألنّ قاضيه بأن

ما األقرب، كحالة  السي،والصفح وعدم االنتقام ألنفسهم ممن ظلمهم الصبر وتحمل األذى

 وأخبر بالجمع عن المفرد 5 ﴾ب الْعالَِمين ِإنِّي َأخَافُ اللَّه ر﴿: هابيل مع قابيل إذ قال له

  .إلرادة الجنس كما في قوله

ِمعتُم بكيد أبناء يعقوبوسما وعليه السالم يوسف ن على نبياحتيالهم في :  أيأخاه

هم  حيث علموا تأويل رؤياه وأنّ،إهالكه، وإرادتهم به المكروه من حيث ال يشعر حسدا له

الحال ومر أبوه، وكان أصغرهم ه، والقالكواكب والشمس أماءلَحاتفاقا واختلف في كلُّهم ص 

  .نبوتهم

 والغيابة كل .في أسفله وظلمته:  أي ألْقَوه في غيابات جب."يدك" ـظرف ل: حين

موضع ستر عنك الشيء وغيجه والببالكذب، :  أيورموه باِإلفْك.البئر التي لم تطو: ب

 ِإن ﴿: بريء، أو براءة منه، وأشار بذلك إلى قولهم:  أياءبر منه  وهويعني السرقة،

 يريدون يوسف عليه الصالة والسالم وكان سرق ألبي 6 ﴾يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَه ِمن قَبُل

7 فكسره وألقاه في الطريق لئال يعبد وقيل غير ذلك،ه صنما من ذهب عندهأم.  

                                                 
 ).أ (36 بداية ص -  1
 .50:  ص،1/، وقصص األنبياء ج90- 89:  ص،1/ تاريخ األمم والملوك، الطبري ج-  2
 ).112ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  3
 .العبارة) ب ( في-  4
 ).تُلَِني ما َأنَا ِبباِسٍط يِدي ِإلَيك َألقْتُلَك ِإنِّي َأخَافُ اللَّه رب الْعالَِمينلَِئن بسطتَ ِإلَي يدك ِلتَقْ: (، اآلية28:  المائدة-  5
ناً واللَّه َأعلَم  قَالُوا ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَه ِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه ولَم يبِدها لَهم قَاَل َأنْتُم شَر مكَا﴿:  اآلية- 6

ا تَِصفُون77:  يوسف ﴾ِبم. 
 تفسير الجاللين و65 :،ص3/جشوكاني لا، وفتح القدير 259 :،ص7/ جلطبريا جامع البيان عن تأويل آي القرآن، - 7

 .315 :،ص1/ جلليسوطي
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 إلى ،سمية الناظم هذا إفك نظر ظاهر، بل ال يصح في ت:"الهيتمي قال باإلفِْك: قوله

ما  وإن1ّ) يكذبوا(هم لمه وقع منه صورة سرقة فذكروها تعبيرا له بأنّفالحاصل أنّ: أن قال

  . انتهى2روه بما ال عار فيه بل بما فيه غاية الرفعة والمدحةهم عيالذي وقع أنّ

ته فصحيحة، وإن كان بل تسمية الناظم له إفك إن كانت بالنظر إلى حقيق: قلت

  .الهيتميبالنظر إلى مجرد الصورة فكما قال 

 قبلكم ممن ظلم حسدا كهابيل  بمن مضىاقتدوا والضمير للمحسودين:  أيفتأسوا 

فاقتداء اإلنسان بغيره في مثل ما :  أي فالتأسيظلموكم من حسدوكم:  أي إذْ ظُِلمتُمويوسف

 وهو -بالفتح– فيه عزاءنفس المتأني :  أيفسللنّنزل به السيما إن كان المقتدى فاضال 

  حسن الصبر، واألمر هنا لإلرشاد، وهو ما كانت المصلحة فيه دنيوية ونحوه

﴿ اِلكُمِرج ِن ِمنيوا شَِهيدتَشِْهداس3 ﴾ و.  

 4) بما( وفَّيتُميتمها المظلمون وإن تأسأتظنون أنفسكم، أي:  أي-بضم التاء- َأتراكُم

الظالمون ما :  أي حين خانوا عليه، فأظهرتم الحق ودمتم على العمل به،عاهدتم اهللا

 بالخيانة،  أساؤوا5/ إذْ بالوفاء تُراكم أحسنتممأ.عاهدوا اهللا عليه، فكتموا الحق وأبوا قبوله

ها مسبوقة بهمزة اإلنكار التي هي بمنزلة  ألنّ.منقطعة ال متصلة، خالفا للشارح:  هنا"أم"و

يتم بمن كم تأسر أنّ لو قد: وحاصل معنى البيتين.لة ال تكون مسبوقة بهالنفي، والمتص

ت نفوسكم، وبليتم بالظلمة فتركتموهم على مضى قبلكم فيما نزل بكم من ظلم الحسدة فتأس

يكم،  واإلحسان، لتمت فائدة تأس6/ما هم عليه من الخيانة واإلساءة، وخالفتموهم إلى الوفاء

  .كم لم تفعلوا لغلبة الشقاء، والعياذ باهللايكم لكنّوصار لكم فضل على ظالم

إظهار الجهل من أنفسهم مع :  عن الحق أيجاهل على التّتاستمر:  أيبل تمادت

:  أي األبناء الباطلة في التجاهل،تقفَّت آثارها لكم آباءعلمهم به، وأنتم على خالفه، 

                                                 
  .لم يكذبوه) ب ( في-  1
 ).113ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  2
 .282:  البقرة-  3
 .فما) ب ( في-  4
 ).ب (48 بداية ص -  5
 ).أ (37 بداية ص -  6
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ملتفتا من الخطاب  نهم من التجاهلأبناؤهم الذين أنتم من جملتهم، ثم احتج على ما ذكره ع

  :1إلى الغيبة فقال

 نتْهتوراتُهمالضمير فيه للحق، أو للنبي صلى اهللا عليه وسلم قاله الشارح، : بي 

 المنزلة على عيسى عليه الصالة  واألناجيُلالمنزلة على موسى عليه الصالة والسالم

 الَِّذين يتَِّبعون ﴿: عالىوالسالم وجمعه باعتبار إفراده وأشار بذلك إلى قوله ت

 الحق أو النبي الذي : أيفي جحوده اليهود والنصارى وهم.2 ﴾واِإلنِجيِل........الرسوَل

 فلعنة اهللا عليهما ثم الالزم لهم  شركاءاإلنكار مع العلم،: بينته التوراة واإلنجيل، والجحود

حد أمرين إما عمى البصيرة الذي هو على جحود ذلك الحق أو النبي صلى اهللا عليه وسلم أ

يقولواهم ا العناد والحسد ألنّأدهى من عمى البصر، وإم إنالحق أو  يعني أهل الكتاب أن 

 هنا تامة "زال" ـذهبت ف:  أي فمازالت كتبهم، وال أخبرت به بينته نافية ماالنبي المذكور

:  أي عن عيونهمبسبب تالوتها : أي، بالكتب: أي بها،عشواء  وفاعلها3 يزول:ومضارعها

ظلمة من الجهل كانت مانعة لهم من :  ال غير أي-بإهمال العين-عشْواء عيون بصائرهم

  إبصار الحق، بل عيون بصائرهم باقية على ما هي عليه من العمى والضالل عن الحق 

  .4 ﴾ ومن يضِلْل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد﴿

فأي :  أي فما كما هو الحق المبينقد بينَتْهها  عن اإلذعان أنّ قوال مجرداأو يقُولوا

 فالمراد باألذن الجنس الصادق بالمفرد ، آذانهم: أي،اآلذان:  أي، لألذن،شيء حصل

    وهو خبر عن المبتدأ المحذوف والجملة حالية:  صماء متعلق بقولها تقوله عم.وقسميه

فال : سامعة له سماع قبول أي: ا تقوله كتبهم أيماء ع هي صم:أو تفسيرية والتقدير

  .موجب لإلعراض عن ذلك إال محض العناد والحسد

 والواو فيهما ضمير ألهل الكتاب، والهاء ،جحدوه ظاهرا:  أي وأنكروه باطناعرفُوه

النبي صلى اهللا عليه :  أي كَتَمتْه مفعول ألجله:وظُلما،ليه وسلم عاهللا للحق أوالنبي صلى

                                                 
 . خير القرى في شرح أم القرى-  1
 157: األعراف. ﴾الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي الَِّذي يِجدونَه مكْتُوباً ِعنْدهم ِفي التَّوراِة واِإلنِجيِل﴿ األية -  2
 .232:  أوضح المسالك ص.مضارعها يزال العاملة زال-  3
 .33:  الرعد-  4
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 ، بما جاءهم من الحق الذي هو صفته صلى اهللا عليه وسلم، الشهادةأخفت: وسلم أي

إذ األصل كتموه الشهادة1/يعني أهل الكتاب، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر: الشهداء .  

 الذي هو محمد صلى اهللا  ونور اإلله2يغلب الباطل الحق؟ والهمزة لإلنكار اإلبطاليأ

ال يكون ذلك : األلسنة باإلنكار والتكذيب أي:  أي األفواه تبطله: أي تُطفُئهعليه وسلم

  .يستنار في ظلمات الجهل:  أي يستضاء ال بغيره هو الذي بهالحالو

:  أي طَحنتهمالنبي الذي: ، أي منيجحدون:  أي وال ينكرونيشهدون ويظهرون أ

 3الهيتمي قاله أسلحتها:  أيبرحاهاأهلكتهم وأصل الطحن جعل القمح دقيقا مثال، 

 صلى اهللا عليه وسلم بذلك والمجروران  َأمِرهألجل: تعليلية أي:  عن لهيجاءلـ اوالضمير

 وهذا الضمير هو العائد " الهيجاء"، ويجوز أن يكون الثاني حاال من"طحنتهم" ـمتعلقان ب

رب حى حومة الح ويحتمل أن يراد بالر4/الحرب:  أيالهيجاء ،من الصلة إلى الموصول

  .ظرفية، واالستفهام هنا لالستبعاد: " برحاها" وعليه فالباء في5.كما في القاموس

ألبسهم لشدة : ومن كساهم أي:  وهو طحنتهم أي"ن م"عطف على صلة:  وكساهم

ه قد الحال أنّ و،أشد الذل والهوان:  أي-بالفتح– ثَوب الصغَاربأسه، وإظهار اهللا له عليهم 

 البناء للمجهول، وفي شرح "لط " كبني قريظة واألكثر في،أهدرت:  أيمطُلَّت ِدماء ِمنه

 ،ة اإلهدار أخص من الطل ال يقتل قاتله وال تعطى فيه دي": على المية األفعال6المكالتي

 " وقيل هما سواء،واإلهدار أن يكون القتل مباحا آمنا فاعله ال يتبع وال تخشى عاقبته

 منهم كبني النضير واسترقوا وبذلوا الجزية وفي ذلك غاية  ِدماءحقنت:  أيتنَيوِص.انتهى

غارالذل ونهاية الص.  

  قلوبا حشوها حال من قوله:يهدي اإلله ِمنهم هي هنا لإلنكار واالستبعاد : كيف

:  حبيبه، أيمن حب:  فيه حذف مضاف أي. صلى اهللا عليه وسلم ِمن حبيبِهوهامأل: أي

  : البدل، مثلما في قوله تعالى:  معناهاهنا" من"بدل حب حبيبه، و
                                                 

 ).ب (49 بداية ص -  1
 .واإلبطال) ب ( في-  2
 ).119ورقة ( في المنح المكية في شرح الهمزية -  3
 ).أ (38 بداية ص -  4
  )ي.ح.ر( القاموس المحيط -  5
فعال نسخة منه في تونس في من علماء المغرب ،له شرح المية األ)هـ1041ت( يعقوب بن سعيد المكالتيهو -  6
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 - بالضم–وهو  شدة البغض:  أيالبغْضاء.1 ﴾َأرِضيتُم ِبالْحياِة الدنْيا ِمن اآلِخرِة﴿

أيضد الحب :هداية قلوبهم، مع ماهي متصفة به، من تلك الصفة القبيحة مستبعدة أن  

  . أو ال تكونن البتة

 التوراة واإلنجيل،:  يا أهل الكتابينغة األمر هنا للتكذيبأعلمونا، وصي:  أيخَبرونَا

أنه تعالى : أن اهللا ثالث ثالثة آلهة أي: اعتقادكم معشر النصارى:  أيمن أين أتاكم تثليثكم

صفات، ويعبرون عنها باألب، ويريدون أقنوم : عن ذلك، مركب من ثالثة أقانيم أي

 وحكموا عليها ،القدس ويريدون أقنوم الحياةالوجود، واإلبن ويريدون أقنوم العلم، وروح 

بأنها آلهة ثالثة مع أنها صفات، ثم قالوا مع ذلك إن مجموع الثالثة إله واحد، فجمعوا بين 

من  ونقيضين قلة وكثرة، كما يأتي الشبيه عليه في كالم الناظم وذلك غير معقول العاقل،

 وهو اعتقادكم ظهور ،-الدال البفتح الموحدة وإهم-  البداءأين أتاكم معشر اليهود

  . عليه امتناع النسخ2/المصلحة بعد خفائها الذي بنيتم

:  واعتقاد من جميع الكتب السماوية، ِكتَاب المذكورتينأتى بالعقيدتيننافية، : ما

باطل، ألنه :  أي إدعاءفي إثباته يعني وال دليال عقليا،:  أي ال نص فيهمبتدأ خبره إدعاء

  .ي الدين بمجرد التشهياختراع ف

دعاويكم التي تقولون بها معشر :  كالفتاوى أي-بفتح الواو وكسرها- والدعاوى

 أدلة قطعية:  أي عليها بينات-بالفوقية–  لم تُقيمواظرفية مصدرية:  مااليهود والنصارى

 وهو تهيبنّمن تَ: عي كغنيالد: قال في القاموس.باطلة:  أي أدعياءنتائجها:  أيأبناؤها

هم في نَتّالمانتهى3هِبس .ا يشهد لصحتها من الدالئل في شبه دعاويهم الكاذبة الخالية عم

 في عدم االعتداء به لفساد ىفسادها وقبحها بصريح وطء الزنا وما تنتجه تلك الدعاو

  .أصله، بما ينشأ عن ذلك الوطء من الولد

فحذف " أذكر"ثالث ثالثة، واألصل  إن اهللا 4/حيث قلتم:  أيليت شعري ِذكر الثالثة

حيث ادعيتم توحيده معشر النصارى، بأن قلتم مع حكمكم :  أي والواِحِدهمزة االستفهام
                                                 

 يا َأيها الَِّذين آمنُوا ما لَكُم ِإذَا ِقيَل لَكُم انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتُم ِإلَى اَألرِض َأرِضيتُم ِبالْحياِة الدنْيا ِمن ﴿:  اآلية-  1
 .38:  التوبة ﴾ الدنْيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليٌلاآلِخرِة فَما متَاع الْحياِة

 ).ب (50 بداية ص -  2
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كم أم مجموع الثالثة واحد، بالتثليث أندفي ع ن متصلة: نقصزيادة، وفي إضافة :  أيماء

 أهله عن مثل هذا، بخالف العد إليهم إشارة إلى أن عد العقالء ال يحتاج فيه إلى أن يسأل

هؤالء فلعل عقولهم ال تميز بين المحال وغيره، فلم يفرقوا بين النقص والزيادة حتى وقعوا 

هم، حيث في جمعها الذي هو من إفراد المستحيل، الذي ال يصدر عن عاقل وبيان ذلك أنّ

وفي البيت .صاوحدوا كان ذكرهم الثالثة زيادة، وحيث قالوا بالتثليث كان ذكرهم الواحد نق

  .تجاهل العارف لقصد المبالغة في ذم عقول أولئك القوم

  عنه اآلباء إلها نفى التوحيدنسبتم للوحدة: ها القائلون بالتثليث أي أيكيفَ وحدتُم

ال يكون :  من ثالثة أجزاء أي أإله مركّب، الذين أثبتموهم له في دعواكم التثليث،واألبناء

 ذلك  ألن بإله لذاته أجزاء في ملة من الملل ما سِمعنا:كيب بقولهذلك، ثم أكد نفي التر

 فإن  من الملكحظ: يب نَصمن األجزاء في زعمكم التركيب:  أيَأِلكُلِّ ِمنهممستحيل عقال، 

ويجوز حينئذ أن -ا بالبناء للمفعول، وهو ظاهر أو للفاعلإم-فهال تميزقلتم نعم قيل لكم 

ءيه، أو ماضيا تركت تاء التأنيث معه إلسناده إلى جمع التكسير يكون مضارعا إحدى تا

أنصباء األجزاء كما تميز ما لزيد عن عمر وحتى : أنصباؤهم أي:  أي األنِْصباء:وهو قوله

  :هم خالطوا األنصباء قيل لكم وأن1ّ)التمييز(يصح زعمكم، فإن قلتم بعدم 

شدة حاجة فهو أخص : ارا إليه أيألجل احتياج للخلط واضطر:  أي أتُراهم ِلحاجٍة

ما الحال وهم فعلوا باختيار منهم أنّ: األنصباء، أي: جمعوها أي:  أيخَالَطُوها.من الحاجة

ذلك، بل متى وجدت 2/ ال يتصور: بعضهم على بعض بالتنازع والتمانع، أيبغى الخُلَطَاء 

  .شركة ولو اختيارا، لزم عجز كل من اآللهة

هذا النداء :  فيا عجز ِإلٍه ألعيا به الراكب الِحمار عيسى اإلله في زعمكمهوأ

        أظر عجز إله،ايا متعجب :  فالعجز هو المنادى للتعجب منه وقيل التقدير،للتعجب

 يا قوم أنظروا، وعليه فالعجز مفعول بفعل الضمير والمعنىعلى التعجب      أو

الذي هو العجز عن المشي حتى يلجئه إلى يصيبه الكالل : أييمسه اإلعياء .أيضا

  .الركوب، واإلله ال يكون كذلك

                                                 
  التميز )ب ( في-  1
 ).ب (51 بداية ص -  2
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األب واالبن، : وهي الثالثة التي زعمتم أنها آلهة وهي:  َأم جميع على الِحمار

  ِبجمِعِهم على جميع الحمر، والتنكير هنا للتحقير ِحمارعظم:  أي لقد جلَّوالروح القدس

 .شديد المشي تأمل معنى هذا البيت: صيغة مبالغة أي:  مشَّاءاآللهة، : بمجموعهم أي: أي

فهو مبتدأ خبره : أي شيء:  أي هو اإلله فَماغير الثالثة الذين على الحمار:  أيأم ِسواهم

 متعلق بنسبة ال خبر عنه حالفا للشارح  إليه على نبينا وعليه الصالة والسالمِنسبة عيسى

  :تساب وفيه إثبات لهمزة الوصل للضرورة كما في قولهاالن:  أينتماء واإل،الهيتميو

إذا جاونَ اإلثْزِسِني 1لبيتا................................       فإنَّهر.  

 أوجب لعيسى ي اإلله ليس هو شيئا من هذه الثالثة فما هو الذوإن قلتم أن: أي

  . واالنتماء له قاله الشارح2/النسبة إليه

 القائمة بذات اإلله دون الذوات، فالصفات  الصفَاتاآللهة المتعددة:  أيأم أردتُم بها

 - بالتنوين للضرورة-  خُصت ثالثٌفألي شيء:  أي-بكسر الالم وإسكان الميم- فَِلم.كثيرة

 عند اءثن خصت وبوصف اإلله باآللهة دون غيرها من الصفات عند بعضكم:  أيبوصفه

 أن المراد بهما الهيتمي كما استظهر الشارح وجزم به اآلخرين، والمراد بهذين اللفظين

الثالثة فقط واالثنان فقط ال التكرير، ألن من ينظر إلى مجموع الثالثة يقول ثالثة، ومن 

 .ينظر إلى اإلله بالحقيقة واإلله بالتجوز يقول اثنان، فاألول واحد فقط، والثاني اثنان فقط

نافية : ما: الهيتمي قال  في معاني النبوة األنبياءهتْكَ ما شار في زعمكمَأم هو ابن اإلله

نافية أيضا، ويحتمل أن تكون هاوظاهركالمه أنّ. الشارحقاله."ابن" لـانتهى والجملة صفة

فحذفت همزة االستفهام التي بمعنى اإلنكار: أما:  األصلالجملة استئنافية وأن.فالمعنى أن 

ه ابن اإلله دونهم لنبوة مع تخصيصكم له بدعوى أنّمشاركة األنبياء لعيسى في معاني ا

  .مبطلة لدعواكم هذه

                                                 
 هـ،  ق2 قائله قيس بن الخطيم بن عدي األوسي شاعر األوس وأحد صناديدها في الجاهلية ت البيت من الطويل-1

  طبقات فحول الشعراء ابن سالمو53:،ص1/ ج ديوان الحماسةو11- 10:،ص3/ جترجمته في األغاني
 :عجزه.. 228:،ص1/ج

                                                   
                                       . قمينديِثير الحث وتكٍرشْبن -           ..................................             

 
  ). أ (40 بداية ص -  2
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متُم عيسى: أي،قَتَلَتْهعفيما ز قتلته" ـفي زعمكم وهو متعلق ب:  أي اليهود" 

   .جملة حالية، وهم فاحش": فيما زعمتم: "والظرفية مجازية، وقول الشارح

 هالحال أنّ و،1الوقوف عليه ارتضاه فتكلف في تقريره بما يعلم بالهيتميوكان 

 اليهود قتلت عيسى كم زعمتم أنإنّ" المعنى كما قال الشارح  إحياء2/بسببه:  أيألمواتكم به

هذا : ، أي3"ه كان يحيي الموتى فهال دفعهم عن نفسه أو عن قتله باستدامة حياة نفسهوأنّ

  .تناقض ال يعقل

:  أي َأطْلقتُموه على اهللا تعالى بالتثليثالتي تحكى عنكم كقولكم  من األقوال إن قوال

إما تمييزا عن جملة تعالى محوال عن الفاعل : "، قال للشارح ذكراتعاظم عن إطالقه عليه

  .من حيث الذكر: ، انتهى أو مفعوال مطلقا على حذف مضاف أي4" تعالى ذكره:أي

 5) الصراح(الكفرفاسد موقع لقائله في :  أي-بضم الهاء وإهمال الراء- لقوُل هراء

  .ال نظام به

: ، ويجوز نصبه حاال من قولههو مثُل: يجوز رفعه خبرا لمبتدأ محذوف، أي: مثل

قولهم بالبداء، ويجوز أن :  أي قالت اليهودموصول حرفي،: ما".هراءـ  لوصفه بٌلوقَلَ"

 لفريقينمن ا وكّل مثل القول الذي قالته اليهود،: يكون موصوال اسميا، والعائد محذوف أي

اءقبيحة جدا:  أيلزمته مقالة شنْع.   

:  أي استقرأوا البداءمه. أو تعليلية وهو ظاهر كالم الشارح"لزمته" ـظرف ل: ذإ

ظهور -بفتح الموحدة وإهمال الدال-عوه فاستندوا إليه في منع نسخ ملة بملة، وهوتتب 

 ساق  مرات كثيرة: أي،موكَ.المصلحة هللا تعالى بعد خفائها حتى نسخ ما مضى ألجلها

وخيم :  ماء وبيل أي:لعاقبة، يقالاة، وسوء امخَ الو:اُلب الو":6زيزي قال الع. عظيماوباال

  اليهود: أي، إليهم. انتهى"الوخيم، ضد المريء: ال يستمرئ، وتضر عاقبته، والوبيل

 الذي ال شريك واحد اليعتقدوا بسبب منعهم للنسخ:  أي وأراهم لم يجعلوا لألموراستقراء

                                                 
  )120ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية -  1
  ).ب (52ص  بداية -  2
 . خير القرى في شرح أم القرى-  3
  خير القرى في شرح أم القرى-4
                                                                   .الصارح) ب( في-  5
  54:  سبق التعريف به ،ص-  6
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  فاعال ما يشاءه وهو متعلق بقوله،مخلوقه: في خلقه أي:  أي في الخلق لخلقه القهارله

  . قهره وعجزه1/يريده ألن امتناع النسخ سيستلزم: أي

:  أي المسخُ عليهم-بالبناء للمفعول-  جوزمصدرية:  ِمثل ما تجويزاجوزوا النّسخ

تحويل الصورة إلى أقبح منها في كثير منهم في زمن مثل تجويز المسخ عليهم، وهو 

ا خالفوه في السبت، فمسخهم اهللا قردة وخنازير كما في الكتاب موسى عليه السالم لم

ذوو فقه وفهم وفطنة، وجواب لو محذوف دل عليه قوله :  أيهم فُقهاء أنّ ثبت لوالعزيز،

  ."جوزوا النسخ"المتقدم 

 أن  إالّ ما هو: أي: كما قال الشارح،مقدرة قبله: احقيقته، م: النسخ أي:  أيهو 

رفَيعالح كْمتعلقه بالمكلف ودوامه ال ذاته التي هي خطاب اهللا القديم:  الشرعي أيكمبالح  

في الرفع، فالضمير عائد على :  أيوخَلْقُ فيه،الشرعي وهذا ال يلزم عليه محذور البتة

ني أن الخلق الذي هو اإليجاد ومن جملته النسخ  يعوأمر سواءالمصدر المفهوم من الفعل 

 مستويان في 2/في الذوات، واألمر الذي هو التصرف، ومن جملته النسخ في األحكام

 فكما يجوز عليه تعالى أن يرفع صورة ويخلق صورة أخرى بدلها كما في ،جواز الرفع

ويجعل حكما  بأن يرفع حكما ،المسخ، فكذلك يجوز عليه أيضا أن يتصرف في األحكام

  .آخر بدله، فتجويزكم المسخ الواقع فيكم مشاهدة دون النسخ محض سفه وعناد

 غاية النسخ إن  أن: المعنى ولحكم من الزمان ابتداء– وِلحكٍم ِمن الزماِن انتهاء 

ل، وعجزه للثانيكان ليدل أن فيه حكمين منسوخ وناسخ أشار إليهما بالبيت فصدره لألو.  

 قردة في  أكان في مسخهم المسلمون، مبالغة في إدحاض حجتهمها أيفسلوهم

 أم . فيهم، والمراد بها الصورة األولى مع أحكامهاآليات اهللاإزالة :  أي نَسخٌالصورة

وحكم مبتدأ يتعلق بها، فإن قالوا باألول، فقد اعترفوا بالنسخ، وكان ة لصورة مبتدأإنشاء 

  .ومكابرة فيما هو محسوس لهم ولغيرهمحجة عليهم، أو بالثاني، فهو مباهتة 

اءاالستفهام :  سبق معناه، وهو مبتدأ خبره ما بعده، وسوغ االبتداء به وهو نكرةوبد

  .هم قالوه الذي ثبت عنهم أنّفي قوِلهمالمحذوف والتقدير، وسلوهم أيضا أبداء كائن 

                                                 
 ).أ (41 بداية ص -  1
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صرف للوزن، تعالى  بال اُهللا على خَلِْق آدمأسف:  أي-بالكسر– نَِدم .1 وفيه تجريد

وسلوهم أيضا عن قولهم هذا : عطف على بداء، والمعنى:  أم خَطَاءعن قولهم عدوا كبيرا

راجع إلى البداء أم خطأ منهم وكذب على اهللا، فإذا سألتموهم فإنهم ال : البداء هو أي

نهم يعترفون على أنفسهم بالخطأ بل سبيلهم االعتراف بالبداء، وحينئذ يناقضون أنفسهم، أل

اعترفوا هنا بالبداء مع منعهم النسخ الستلزامه إياه عندهم، فاتضح أن النسخ ال يستلزم 

  .البداء حتى يستحيل على اهللا ولو على زعمهم

أمطمس : اآلية التي هي الليل، أي: اإلضافة هنا للبيان، أي:  آية اللّيلحا اُهللا م

  ليوجد اإلمساءمتعلق بذكر: عد سهو بمن جهة الذكر: تمييز، أي: اركْ ذُنورها بالظالم

: 2الدخول في المساء والمراد به هنا ما بعد الغروب، ومنه قول عبد اهللا بن أبي أوفى: أي

 في سفر فصام حتى أمسى قال الرجل انزل فإجدح 3/كنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم«

  .4الحديث» لي

، يفرض وقوعه، هل هو عن سلوهم هل هذا المحو واقع أم ال: أي: "الهيتميقال 

ه بمنزلته، أو  فإن قالوا باألول، لزمهم القول بالمسخ ألنّ.عمد بعد سهو أو عن سهو ابتداء

بالثاني من الترديد األول فقد كابروا الحسي، ومن الترديد الثاني لزمهم القول بالبداء، ألن 

  . انتهى5"ه بمنزلتهمن يجوز السهو، يجوز البداء ألنّ

 لإلله في ذبح . انتهى6"فاعله مضمر تقديره بداء: " ظهر قال الشارح: أيأم بدا

:  عليه السالم ثم نسخـه قبل الفعـل لقوله  تعـالى7/ حيث أمر به أبـاه إبراهيمإسحاق

 من اهللا تعالى إلبراهيم عليه السالم  قد كان األمرالحال أنهو 8 ﴾ وفَدينَاه ِبِذبٍح عِظيٍم﴿

  .جزم مبتدأ مؤخر والجملة خبر كان: تعوذ أي: ، أي مضاءمخبر مقد:  فيهبذبحه

                                                 
 45:تعريفه ص سبق -  1
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والمراد أن أبقى اهللا تحليل أا يدل على جواز النسخ  قصة الذبيح عليه السالم مم

  .نكاح األخت كما كان في عهد آدم عليه السالم

تحليله نكاح األخت :  أي بعد التحليل لألب وغيرهاا حرم اإلله نكاح األختموأ

:  أي الزناء نكاح األخت اليوم: أيهوبسبب تحريمه  فـكما تقدم في قصة ابني آدم ،لألب

وال 1) بل( وفي هذا االستفهام تقريرهم بما ال يسعهم إنكارهالوطء الحرام الموجب للحد 

  .جهله وهو صريح في جواز ما أنكروه من النسخ

مالوا :  أيقد زاغواهم الحال أنّ وكل فرد من أفرادهم:  أي اليهود أن بـال تكذّب

 الكفيل بسالمة سالكه إلى طريق الباطل الذي هو بعكس ذلك سفها قِّ الح طريق عنوحادوا

الدنيء : جماعة أخساء ليسوا بمرضيين أصوال وال نفوسا، واللئيم:  أياءمَؤ لمعشر وحسدا

  .األصل الشحيح النفس

 وآمن  اهللا عليه وسلم صلى المصطفىأنكروا عن علم نبوة:  اهللا أيجحدوا

 عندهم م ه قومالشيطان وكل ما عبد من دون اهللا أو صد عن عبادته:  أياغوتبالطّ

شرفاء".المؤمن بالطاغوت فرقة من اليهود ال كلهم، وليس كذلك بل كلهم  ظاهر النظم أن 

  .2الهيتمي أنظر ."آمنوا به

 إله يعبدونه، من دون اهللا، ِعجَل واتخذوا ال كزكرياء ويحي وغيرهما،اءيقتلوا األنِب

مع أنالس فلم ينتهوا لكونه جمادا محدثا بمشاهدتهم ، صاغه لهم من الحلي بحضرتهمامري 

 ولكن  أال إنّهم هم السفهاء. واإلله ال يكون كذلك عند من له أدنى عقل وتمييز،3)صانعه(

 رأي وانطماس بصيرة، خفة وسخافة: ال يشعرون، فجهلهم مركب ال يرجى زواله، والسفه

  .من نقصان العقل ويقابله الحلم

خفيف عقل، خبرمقدم:  أيوسفيه.نالذي: مبتدأ مؤخر أي:  مهاءأحزنه :  أي س

وهو نوع من الحلوى كان ينزل عليهم، وهم في التيه، في غاية :  المنه منهمن حيث إنّ
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اني، طير من وهو السم: والسلوى: في نظم الغريب1االضطرار، وفيه يقول المجاجي

 كان يأتيهم إلى محالهم، فرقا فرقا، فيمدون ،أشهى الطيور لحما وأنفعها وأطيبها غذاء

، بل سأل فيهما وفي  والقثاءالثوم:  أيوأرضاه الفوم ، إليه ويأخذون منه ما شاءوا2/أيديهم

نتظار شيء من ما ينتفع بنفسه من غير ا: نظائرهما والفرق بين البقل والقثاء، أن البقل

 والواحدة قثاءة قـال -بالكسر–وهو ،حبوب أو ثمر، والقثاء هو الثمرة المنتفع بظاهرها

قد قرأ يحي بن :  وقال-بضم أوله- أن بعضهم ويقولون قثاء 4زعم أبو علي: 3ابن دريد

  . انتهى6-بالضم– من بقلها وقثائها يعني 5وثاب

  حال من قوله بطون منهموالسحت وذلك نحو الربا .7/ضد الطيب: ملئت بالخبيث

: أمعاؤهم مبتدأ مؤخر، أي:  أي األمعاءخبر مقدم:  ِطباقُهاكنار:  أي نَارالبطون:  أيفهي

أن بطونهم بسبب ذلك الخبيث الذي ملئت به مثل النار، وأمعاؤهم من حيث أنها تجذب 

حتمل البيت غير الخبيث إليها، إذا دخل بطونهم، وبعضها فوق بعض مثل طباق النار وي

  .8الهيتمينظر اهذا 

    كَان سبتًا لَديهم األربعاء    لو أريدوا في حال سبت بخَير  

 أو يقال أن: " في معنى البيت ما نصه9)يوم األربعاء(، بعد أن ذكر الهيتميقال 

وها جميعا ام كلها عندهم سبتا ليحيهم لو أريد بهم الخير لكانت األيالناظم أراد بذلك أنّ

ا تخصيص يوم منها بالعبادة، دون بقية األسبوع فهو من جملة ما أريد بهم، بالعبادة، وأم

. شأنه" حال سبت: "من خالف الخير، وعلى هذا ما فيه من البعد والتكلف يكون معنى

                                                 
 تفقه بمجاجة على الشيخ محمد بن )هـ1069ت(عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي الراشدي الفاسي هو أبوزيد -  1
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مدح ما  الخ، رجوعاإلى...هو يوم:"ويكون ذكر األربعاء للمثال ال للتقييد، ويكون قوله

      ألن بركته ال تنافي أن تعطلهم عن العبادة بقية األسبوع،وال ينافي ما قبلهشرع لهم 

 ما صدر به من الكالم في معنى البيت أبعد وأشد تكلفا من ن وعندي أ. انتهى1"غير خير

  . ولذلك اخترت جلبه فقط واهللا أعلم، هو المتبادر،بل هذاهذا

ا عدا وم السبت بالسكون فيه، عمإذا عظمت ي: ت اليهودت سب.مصدر: لالسبت األوو

  .صار هو األربعاء بتثليث الباء: هنا بمعنى" كان"العبادة، و

 اهللا تعالى ابتدأ فيه خلق هذا ألن: "الهيتمي قال يوم مباركيوم السبت :  أيهو 

 ولقه بناه للمجهول لضيق النظم فال يتوهم أنّ: "الهيتمي قال قيل. انتهى المراد منه2"العالم

، فيه إقامة الظاهر مقام  من اليهودفيهالتصرف :  بمعنىللتصريف.  انتهى3"ضعيف

ل من المجرورات، متعلق بما تعلق به الثاني الذي هو خبر عن األو.  اعتداءالمضمر

: اعتداء، أي: نعت للمبتدأ تقدم عليه فصار حاال، والتقدير: ، والمه تعليلية، والثالث"اعتداء"

كائن من اليهود ثبت في يوم السبت ألجل تصرفهم فيه بصيد السمك وقد تجاوز لحدود اهللا 

 اليهود أمرهم اهللا بالتجرد للعبادة في  أن:4واختصار القصة.  فكان سببا لمسخهم،نهوا عنه

قرية قرب :  صيد الحيتان فيه وكانوا بأيلة5)بترك(، وابتالهم العمليوم السبت وترك 

جتمعت الحيتان، فأخرجت خراطيمها من الماء هناك، فإذا الساحل، فإذا كان يوم السبت، ا

فاحتال رجال منهم .  عن أخذها يوم السبت6/ما نهيتممضى تفرقت، فقال لهم الشيطان إنّ

فحفروا حياضا، على شط البحر، وشرعوا إليها الجداول منه فإذا كانت عشية الجمعة، 

ذا كان يوم األحد أخذوها، ثم لم يزالوا فتحوا الجداول ليقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فإ

 حتى اجترأوا على يوم السبت، فصاروا يصطادونها فيه عالنية ويأكلون ويبيعون ،كذلك

فكان هذا من أعظم االعتداء، وكان ذلك عندهم يوما مباركا، ومتى تصرفوا . في األسواق
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ن رسول اهللا صلى اهللا وعن أبي هريرة أ. فيه بتصرف كان ذلك اعتداء منهم موجبا للنقمة

  .1»ال تَرتِكبوا ما ِارتَكَبِت اليهود، فَتستَِحلوا محاِرم اِهللا بَأدنَى الِحيل«: عليه وسلم قال

 من الرزق، واستعملوا  طيباتفاتتهم: ، أيمتهدر ع منهم وكٍف صادرظُلٍْمبسبب فـ

  .2﴾ اآلية... ِمن الَِّذين هادوا حرمنَافَِبظُلٍْم ﴿: الخبائث من الربا وغيرها، قال تعالى

الذي تحتم األمر به،في تركهن ،اختبار ومحنة للعبد يكون سببا لفالحه : ، أي ابتالء

  .أو هالكه

، من  بالمنافقين. والضمير ليهود المدينة، وما قرب منها- بالبناء للمفعول- خُِدعوا

هم أريد بهم المكروه من حيث ال  خُدعوا أنّومعنى كونهم: "الهيتمياألوس والخزرج قال 

يعلمون بسبب المنافقين، الذين كانوا يصدونهم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، فينخدعون 

 من أنفق المال إذا -بالبناء للمفعول- وهْل ينْفَقُ. كما قال، انتهى3"لهم، لغباوتهم وسفاهتهم

وما ينفق الشقاء إال على : أي: "الهيتميقال . ادةنقيض السع: الشقَاء إال على السفيه أنفذه،

شبه الشقاء الحاصل لهم، بدراهم تصرف وتخرج في الشر . السفهاء وهم اليهود ال غير

  .انتهى. 4"استعارة بالكناية، واثبت لها ما هو من لوازم المشبه به وهو اإلنفاق تخيال: فهي

ذوي س إال على السفهاء،العلى أسباب الشقاء ال يلقيها شرار الناوالمراد أن) 

 السفهاء ليس عندهم من نافع العقل ما يميزون به بين ما هو خير  النبهاء، ألن5)األحالم

فيقبلونه، وبين ما هو شر فيردونه، والقائل إذا جزم بقبول قوله كان ذلك غاية مأمولة 

 وهو .6" الكسادالرواج ضد:  أي-بالفتح- من النفاق، و-م الفاءضب-ينفق "وجعل الشارح 

  .بعيد من المراد إال بتكلف

: ، أي بقول أحزاب.وثقوا ورضوا، وأصل االطمئنان السكون: ، أيواطمأنوا

الطوائف الذين تألبوا، وتظاهروا على حرب النبي صلى اهللا عليه وسلم من أهل مكة، ومن 

  نصراء: أي،  إنّنا لكم أولياء في دين الكفر،همانِِ إخو.كان معهم من قبائل العرب
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 األحزاب حالفوا اليهود، أن: ، أي حالفوهم. على حرب النبي صلى اهللا عليه وسلم

وهو العهد يكون بين : -بكسر فسكون-على حرب النبي صلى اهللا عليه وسلم من الحلِف 

اذا  لمِر أدم ولْ. فيه، فرحلوا عنهم، وأسلموهم للنبي صلى اهللا عليه وسلممفوهالَ وخَ.القوم

محالف، وفيه سؤال المتكلم عما يعلم، على سبيل : جمع حليف، بمعنى:  الحلَفَاءلفَاتخَ

 فال يخفى ذلك لخذالن اهللا إياهم فبتفريق كلمتهم، وتبديد شملهم وجعل 1/التعجب، وإال

نظر قصة األحزاب في او. الدائرة عليهم والغلبة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم والمسلمين

  .غير هذا المختصر

عبد اهللا بن أبي، وأصحابه، خذلوا اليهود : أن المنافقين الذين هم: ، يعنيَأسلَموهم

 النبي صلى اهللا 2/ل حشرهم حين أجالهمفي أو: ، أيل الحشر ألوالذين هم بنو النضير،

عليه وسلم من حصونهم المجاورة له إلى بالد مختلفة، خيبر، والشام وغير ذلك بعد أن 

  .وال عليه يوم أحد هده، على أن ال يكونوا لهحاصرهم لنقضهم ع

وكان ذلك مرجعه صلى اهللا عليه وسلم من أحد، ثم كان أمر بني قريظة مرجعه من 

 ال .ـا آخر حشرهـم فإجالء عمـر رضي اهللا عنـه أهل خيبر إلى الشام وأم،األحزاب

المنافقين،: ، أيهمميعادلنبي صلى اهللا عليه ، ألنهم بعثوا لليهود حين حاصرهم اقٌاِد ص

وسلم يواعدونهم بأن يعينوهم وينصروهم إن قوتلوا، وال يسلموهم، ثم تخلفوا عنهم 

  .حلفهم لهم:  وال إيالؤهم صادق أي وال اإليالء.وأسلموهم

س كنالر عالذعر والفزع والخوف: ، أيبضد العمران:  والخرابراجع : ا قلوب

نعاها صفة للمنصوبين وكذلك جملة : " قال الشارحم منه.راجع للخراب: ا وبيوتًللرعب

وسكن الخراب : والتقدير. ، انتهى3"الجالء ،ا كائنة منهم نعاها الجالءسكن الرعب قلوب

 وإسناد .أخبر بموت ساكنيها، المعنوي وخروجهم منها: بيوتا خالية منهم نعاها الجالء أي

  :قال الشاعر. مجاز،النعي إلى الجالء

  

                                                 
 ).أ (45 بداية ص -  1
 ).ب (57 بداية ص -  2
 . خير القرى في شرح أم القرى للجوجري-  3
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ليسم نفَاتَ م تَاسرِباح م1الخ     ...........................ٍتي.  

ِبويِمواألح وخذعوا أيضا بيوم األحزاب، : معطوف على قوله بالمنافقين، أي: اِبز

 ارصب اَألِتاغَ زحين،: ، أي إذ.وهو الطوائف المجتمعة من قبائل شتى للحرب: جمع حزب

 اآلراءضاعت : ، أي وضلتذلك دخل الواله لفزع المختبلمالت عن مواضعها و: ، أيفيه

  .2﴾ورد اللَّه الَِّذين كَفَروافيه ثم نجا اهللا تعالى رسوله والمؤمنين من شره ﴿

 اهللا بلغت القلوب الحناجر يا نبي: أن المؤمنين قالوا يوم الخندق: وروى أبو سعيد

 ربضنا فقالوها، فَاِتعو رننا وآِماِترور عتُاس مهاللّ«: نعم، قولوا: فهل من شيء نقوله قال

بمد الهمزة -، وقوله وآمن 3من الجواهر الحسان. انتهى» مهمزه، فَيِح بالراِرفَّ الكُهجو واُهللا

  .4 ﴾وآمنَهم ِمن خَوٍف ﴿:  ومنه قوله تعالى-وتخفيف الميم

  .5البيت...        .................................كنِْمْؤ نُانأيّ: وقول الشاعر

بالقصر وتشديد الميم-ا قراءتهوأم  -ن إذا قال فخطأ ألنآمين، :  التأمين مصدر أم

  .6»ةكَالِئ المينأِم تَهأمينُ تَقَافَ ونم«: ومنه الحديث

صلى  الكفرة تجاوزوا حدود اهللا إلى إيذاء النبي أن:  يعنيوتعدوا إلى النبي حدودا

-   عليهم العدواءألجل تعديها: ، أي كان فيهااهللا عليه وسلم، بأنواع األذى قوال وفعال،

بعدهم عن النجاة ووقوعهم في : أي: "الهيتمي قال -بضم العين وفتح الدال المهملتين

 عن كفُِرص يُلغْ والشَّدع الب8/واءدالعداء كسماء، وع: وفي القاموس.  انتهى7"الهالك األبدي

  .انتهى. 9الشيء

                                                 
  .من هذا البحث70:في ص  بق ذكرهسالبيت . -  1
:  األحزاب﴾ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيراً وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل وكَان اللَّه قَِوياً عِزيزاً﴿:  اآلية-  2

25. 
 م1985تح عمار طالبي،ط،.221:  ص،3/ج) هـ875ت (لبي  الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعا-  3
 .4:  قريش﴾الَِّذي َأطْعمهم ِمن جوٍع وآمنَهم ِمن خَوٍف﴿:  اآلية-  4
، 166:،ص7/ جنظر نفح الطيبا) هـ753- هـ680(أبو عبد اهللا عمر بن بيبش :  البيت من البسيط قائله العبدري- 5

  :، تتمته436 :،صور الذهب، شرح شذ28 :،ص4/ جشرح ابن عقيل
               منْْؤان نُ أيكتأم نغي رتُنا إذا     لم درك األممنَِّ نتَا لم ْلزح اذر. 

ي في ، رواه البخار"هنِب ذَنم ِم له ما تقدفركة غُالِئ المه تأمينأمينُق تَافَ ونه موا، فإنّنُ فأمام اإلمنإذا أم: " تتمته-  6
 .72: ، رقم18 باب ، كتاب الصالة،، ومسلم في الصحيح747:  رقم29 باب ، كتاب صفة الصالة،الصحيح

 ).135ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية -  7
 ).أ (46 بداية ص -  8
 ) وع د (: القاموس المحيط-  9
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 ،عن إيذائه: ، أي عنهكفَّتْ: ، أيما انتهته الحال أنّوأولئك المتعدين : ، أيمهتْهونَ

أن قوما من المتعدين نهوا : والمعنى.  منهم يتنازعه الفعالن أيضا قوم،يتنازعه الفعالن

ناهين لن ينتهوا  أولئك ال التعرض له صلى اهللا عليه وسلم، والحال أن1)عن(بعضا منهم 

 اآلمرين لم يأتمروا ففيه وأمرتهم قوم بالكف عنه والحال أن: عنه، يعني واهللا أعلم

 عن  والنهاء بالكف عنه، األمارأهلك: ، أيأبيدبسبب ذلك  فـبدليل قوله. 2االكتفاء

ة  صيغ-بالفتح-األمار : "قال الشارح.  له، لبقاء كل من الفريقين على ضالل3/التعرض

  . انتهى4"مبالغة في آمر والنهاء في ناه

ينْهون عنْه  ﴿: ي حاتم عن سعيد بن أبي هالل يعني في قوله تعالىابن أبأخرج 

نْهع ننَْأوينزلت في عمومة النبي صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا عشرة، فكانوا :  قال5 ﴾و

  .6من لباب النقول. انتهى. لسرأشد الناس معه في العالنية، وأشد الناس عليه في ا

 صلى اهللا عليه وسلم بالحذف  أحمد سب فيأعطى بعضهم بعضا،: ، أيوتعاطوا

القول :  من إضافة الصفة إلى موصوفها، أي منكر القولللضرورة، وهو حال من قوله

ةالمنكر، فقالوا مر :اذل ونُطْقُ األر.كاهن، إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة: ةساحر، ومر ،

كل : الكلمة القبيحة، ألن: ، أيالعوراء،منطوق األخساء من الناس، وهم ضد الشرفاء: أي

  .ظهر على فيك أوما فيك: كما يأتي. 7إناء يرشح بما فيه

عمل، يقتضي العذاب، ويؤدي : ذي ِرجٍس، أي: على حذف مضاف، أي: كل رجٍس

 - بفتح السين وضمها-  السوءخلقه وطبيعته: ، أييزيده الخُلُقُ. إليه، كعمل أولئك األراذل

: ، أي الِملَّةُ العوجاءتزيده أيضا ِسفاهاو.هو ضد الِحلم:  سفاها.8الهيتميالقبيح، قاله : أي

  .ضد االستقامة:  المستقيم، والعوجغيردينه : ملّته، أي

                                                 
 .على) ب ( في-  1
  : ذكره، بداللة العقل عليه مثل قول الشاعر هو أن يحذف الشاعر من البيت شيئا يستغني عن:اإلكتفاء-  2

     فإنالم ةَنيم نشَخْ يها      فستُفَو صادمهامنَ أي  
 .م1978 - هـ 1398، 12، دار الفكر بيروت، ط409:  جواهر البالغة، ألحمد الهاشمي، ص.أينما توجه: أي

 ).ب (58 بداية ص -  3
 .لدين الجوجري خير القرى في شرح أم القرى شمس ا-  4
 .26:  األنعام﴾  وهم ينْهون عنْه وينَْأون عنْه وِإن يهِلكُون ِإالَّ َأنفُسهم وما يشْعرون﴿:  اآلية-  5
 .، دار إحياء العلوم بيروت100:  لباب التقول في أسباب النزول، السيوطي ص-  6
 ، دار المعرفة بيروت . ، تح محي الدين عبد الحميد162:  ص،2/ج المثل ورد في مجمع األمثال للميداني، -  7
 ).136ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية -  8
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نعم عاقبتهم في ،  القوم أولئك، كيفَ كان عاِقبة نظر اعتبار أيها العقالء، فانظروا

:  أي-بالذال المعجمة-  لبذيل ما ساق الدنيا الخزي، وفي اآلخرة العذاب الشّديد، انظروا

فحشه : بذاؤه، أي:  أي-بالفتح-  البذاء.الكالم القبيح: الذي يقول الفُحش، أي: الفَاِحشُ، أي

. سلم، متعلق بالسب صلى اهللا عليه و فيهالشّتم،: ، أي وجد السبفما ساق له بذاؤه، أنّه

بتثليث -  سما.ولعلّه ضمن السب معنى القدح، ونحوه مما يتعدى، بفي. 1قاله الشارح

لم يعلم بذلك، مع أنّه ال غرابة : ، أييدرلَم الحال أنّه و. مثل السم، في الهالك:  أي-السين

 الميم في  تعليلية،: إذْ.في أن توجد كلمة مخالفة ألخرى في اللفظ، وهي مثلها في المعنى

مبدلة من الباء، ومعنى الكلمة واحد كما :  أي-موحدة- 2/ باء كثيرة من الكالم،مواضع

: وعجم الذَّنب، أي. من قُرب وتمكُّن: من كثَب، أي:  هو يرمي من كَثَم، أي":في قولهم

 - بالتشديد-د شَعره ر اللون، وسمغيم: أربد، أي: أرمد أي: ميعجبه وهو أصله ويقال للظل

األكْلَة الواحدة في اليوم والليلة، وما : الوجبة، أي: حلَّقَه، والوجمة، أي: سبده، أي: أي

الظُّلْمة، : الغَيهب، أي: والغَيهم، أي.ِخرقَة: ِطحِربة، أي:  أي3/-بالكسر-عليه ِطحِرمه 

أيوالقَر ،مأي: ه ،بهد: القَرية الِزِم، أي.السبرفحيث كان األمر كذلك 4"الِزٍب:  وض ،

  .فليكن هذا الموضع من تلك المواضع إدعاء وإن لم يثبت وضعا

اسم :  قَتلُهفمه، والضمير للبِذي وهو على حذف مضاف: ، أي فيهتعليلية،: كان من

قتلته :  تقوللالستعانة، كما: متعلق بقتله، وباؤه:  بيديه.كان وخبرها، المجرور قبله

  :عن الجملة، من باب التعبير بلفظ البعض عن الكل ومنه" باليدين"بالسيف، وتعبيره 

 فتجوز 6 ﴾ذَِلك ِبما قَدمتْ يداك ﴿. بأنفسكم:  أي5 ﴾وال تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة ﴿

ى اهللا عليه وسلم، كان قتله أن هذا البذي الساب، للنبي صل: والمعنى.باليدين عن الجملة

: ، أيفهو في سوء فعله الزباءبنفسه لنفسه واقعا من أجل فمه، : هالكه بيديه، أي: أي

-والزباء . فبسبب ذلك، هو مثل الزباء بسبب سوء فعله، وهو قتل نفسه بسبب فعل فمه

                                                 
 . خير القرى في شرح أم القرى-  1
 ).ب (59 بداية ص -  2
  )أ( 47 بداية ص-  3
  )قرم(،)غهم(،)سمد(، )طحرب(، )رمد(، )عجم(، )كثب: (لسان العرب، مادة -  4
 .195:  البقرة﴾نِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه وال تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة وَأحِسنُوا ِإن اللَّه يِحب الْمحِسِنين وَأ﴿:  اآلية-  5
 .10: الحج﴾ ذَِلك ِبما قَدمتْ يداك وَأن اللَّه لَيس ِبظَالٍَّم ِللْعِبيِد﴿:  اآلية-  6
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ِذيمة  جأن: ملكة كانت ضخمة الملك، واختصار قصتها: -بالزاي المعجمة والموحدة

صير مواله األبرش ملك العراق قتل أباها، فتحيلت عليه النكاح حتى قتلته، ثم تحيل عليها قُ

ة هو لألخذ بالثأر منها وقد جذع أنفه بيده، وأوهمها أنِذيمعمرو بن عدي ابن أخت ج 

ى الذي فعل به ذلك، فأكرمت مثواه وجهزته مرارا إلى العراق، فأتاها بأموال كثيرة، حت

أتاها في آخر نوبة بالرجال في الصناديق وفيهم عمرو فلّما رأته مصت خاتما في أصبعها 

  . فماتت1"ورم عِدي ال بيِدبي: "مسموما وقالت

: ، أي هو بل2﴾...َأو يِزيدون ﴿:  هي هنا بمعنى اإلضراب كما في قوله تعالى:أو

بفتح -  قَرصها بين وجه الشبه بقولهشبيهه ثم:  أي3/ النحلالبذي في سوء فعله بنفسه،

،  الحتْفَيسوق:  أي- ضم الالم وكسرهاب- يجلُب لَسعها لغيرها:  أي-القاف وإهمال الصاد

مبالغة في أذى : ، أي ما لَه ِإنْكَاءالحل أن قرصها و.عقب لسعها إليها الموت: أي

 عليه وسلم جلب الهالك إليه بال فكذا البذي، سبه للنبي صلى اهللا. المقروص بقتل وال جرح

لكن لم يأت ا  مهموزأنكأغرض يتم لديه وال مصلحة تعود عليه، واإلنكاء مصدر أنكى، و

  .ا يشهد للنّاظمنظره وابحث عما، في المادتين إال ثالثيا، ف4به صاحب القاموس

همتْ قَوعرطرحتهم : صلى اهللا عليه وسلم الذين هم أهل مكة بقرينة السياق، أيص 

: ، أي مدها الشركة-بالكسر-مصائد ظلم والِجبالة : ، أي حبائل بغيعلى األرض قتلى

الخديعة وهي إرادة المكروه باإلنسان : ، أيالمكْر والدهاء،بسطها إليه صلى اهللا عليه وسلم

المكر وهو الفطنة والبصر : ، أي والدهاء.حال من المكر:  منهممن حيث ال يشعر

 وضبطه الشارح بالكسر 5مور، وجودة الرأي، وهو بالفتح كما هو ظاهر القاموسباأل

  . وفيه نظرالهيتميوتبعه 

                                                 
  .م2،1988/ط.،تح أبو الفضل وعبد المجيد قطاش،دار الفكر235:،ص1/األمثال،أبو هالل العسكري،ج كتاب جمهرة -  1
 .147:  الصافات﴾  وَأرسلْنَاه ِإلَى ِماَئِة َألٍْف َأو يِزيدون﴿:  اآلية-  2
 ).ب (60 بداية ص-  3
  )ن ك ي( القاموس المحيط -  4
  ).يهـ .د( القاموس المحيط -  5
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 هي هنا جماعة خيل من قبله صلى اهللا عليه وسلم أتتهمفـبسبب مكرهم ودهائهم 

 1 ﴾وَأجِلب علَيِهم ِبخَيِلك ورِجِلك ﴿: األفراس، والخيل أيضا جماعة الفرسان، قال تعالى

، وفيه  خُيالء2/ وللخيل في الوغىتتبختر في مشيها: ، أي تختالمتعلق بقوله: إلى الحرب

مشية : ، أي"ولها فيها خيالء: "إقامة الظاهر مقام المضمر في موضعين، واألصل أن يقال

فيها تكبر ومرح، والمراد أن حال تلك الخيل في الحرب وحالها في سيرها إلى الحرب 

ح الخيل بهذا الوصف، يرجع إلى مدح راكبيها بالثّبات والوقار، وقوة الجأش سيان ومد

وعدم اكتراثهم بأهوال الحرب، إذ لو كانوا على العكس لوقع لخيلهم ما وقع لخيل امرئ 

  :حتى اعتذر عنها بعذر، وهو عليه ال له، حيث قال: 3القيس

رتْ       متَذَكَر لَِكنِلي، ونَتْ خَيبا جموِعيصبرب ا ِمنها4/اِبضرسيم5 و.  

: استقامت، والقصد هنا االستقامة، ضد الجور، ومنه قوله تعالى: ، أيقصدتْ

﴿اِئرا جِمنْهِبيِل والس دلَى اللَِّه قَصعوقول الشاعر6﴾...و :  

ّاتَ يبشّع7تالبي.............           ..........................ايه.  

بسبب  فـرماحهم،: قنا فرسانها، أي: قنا الخيل، أي: ، أي القنافي أجسادهم: ، أيفيهم

: الطعنات المشبهة بقوافي الشّعر، في كون بعضها يتبع بعضا يقال: ، أي قوافي الطعنذلك

-عابه، يطعنه :  وهو األكثر، وطعنَه بالقول، أي-بالضم-طعنه بالرمح كما هنا يطعنه 

كما " الباء"بمعنى " من"القنا، فـ: بها، أي: متعلق بالطعن، أي:  منهاهو األكثر، و- بالفتح

  .ِبطَرٍف:  أي8﴾ ينْظُرون ِمن طَرٍف خَِفي ﴿: في قوله تعالى

                                                 
استَفِْزز من استَطَعتَ ِمنْهم ِبصوِتك وَأجِلب علَيِهم ِبخَيِلك ورِجِلك وشَاِركْهم ِفي اَألمواِل واَألوالِد وِعدهم و﴿:  اآلية-  1

 .64:  اإلسراء﴾وما يِعدهم الشَّيطَان ِإالَّ غُروراً
 ).أ (48 بداية ص -  2
ولد بجند وتوفي بأنقرة أبوه سليل الملوك من كندة، وملك بني األسد، ) م540- م500( هو جندح بن حجر الكندي -  3

أنظر أخباره في طبقات اوأمه أخت كليب والمهلهل أبي ربيعة وهو فحل من فحول الجاهلية ورأس الطبقة األولى، 
 .5: ا ص  وشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائه9: ،ص معجم الشعراءو 15 :،صالشعراء

 ).ب (61ية ص  بدا-  4
 .309: اق صتق وذكره ابن دريد في اإلش178 :ه صفي ديوانالمرئ لقيس  البيت من الطويل -  5
 .9:  النحل﴾ وعلَى اللَِّه قَصد السِبيِل وِمنْها جاِئر ولَو شَاء لَهداكُم َأجمِعين﴿:  اآلية-  6
  :تتمته .159:  ص،2/دب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ج، ورد في خزانة األ"سبةنبال " البيت من الرجز -  7
.     بات يشِّعا ِبيهعٍبضٍراِت بي     قصئرها وجِاِقُؤد في أس 
 .  45:  الشورى-  8
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فعل :  شأنهانافية:  ما.انتهى. 1"جاِهٌل به:  وهو جاِهٌل منه، أي":وفي القاموس

القافية لفظا ومعنى قبل عدد مختلف فيه عندهم، وهو تكرير :  اإليطاءعابها،: ماض، أي

 والمراد أن الطعنات في الجسد بمنزلة القوافي في الشعر، ،لم يقع فيها إيطاء فيشينها: أي

فإن لم تقع تكن الطعنة في محل طعنة غيرها، فال كالم، وإال فإن كان للطعنة الثانية تأثير 

ا فقط، ال لفظا ومعنى، وليس بعيب، وإال كان ما لألولى، كان ذلك بمنزلة إعادة القافية لفظ

بمنزلة إعادتها لفظا ومعنى، وهو اإليطاء المعدود من عيوب القوافي الدال على عي 

  . الطاعن ال بصيرة له بما يهلك به عدوه فيكون عيبا في المشبه لداللته أن،الشاعر

: ، أينقعا في أرض مكة يوم الفتح: ، أي بأرضهيجت تلك الخيل: ، أيوأثارت

 ظُن أن .غبارا ساطعا، بشدة حركتها كما يثير الغاضب الغبار على عيني المغضوب عليه

فيها ِعوهي ما بين الغداة وطلوع الشمس،: ، جمع غداةالغُدو في أرض مكة، : ، أيشاء

قُوا َأروِني ماذَا خَلَ ﴿: كما في قوله تعالى" في"بمعنى " من"فتكون ". منها"وفي بعض النسخ 

تعليلية على " من"أو يعود الضمير على الخيل وتكون . في األرض:  أي2 ﴾ِمن اَألرِض

  .من أجل حركتها التي هي بسبب إثارة النقع: حذف مضاف، أي

أح جكفَّت وانصرفت وجبنت هيبة:  أي-بتقديم الحاء المهملة على الجيم- تْم 

" أحجمت" فاعل -بالفتح- الحجون ،عند ظهور ذلك النقع المثار بأرض مكة: ، أيعنده

وفيه .  وأتت باعتبار البقعة-بالفتح والمد-وهو الجبل المعروف بأعلى مكة، وهو كَداء 

أحجم أهل : أهلها، أي:  أي3 ﴾واسَأْل الْقَريةَ ﴿: حذف مضاف، كما في قوله تعالى

وفيه إشارة إلى ما الحجون الذين هم كفار مكة عن قتال من دخلها من المسلمين من هناك، 

  ه لم يقع قتال من جهة أعلى مكة التي دخل منها صلى اهللا عليه وسلممن أنّ: "في القصة

                                                 
 .)ل.هـ.ج(: القاموس المحيط-  1
َأم  وِني ماذَا خَلَقُوا ِمن اَألرِض َأم لَهم ِشرك ِفي السمواِت قُْل َأرَأيتُم شُركَاءكُم الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اللَِّه َأر﴿:  اآلية- 2

، استشهد بها ابن هشام في 40:  فاطر﴾آتَينَاهم ِكتَاباً فَهم علَى بينٍَة ِمنْه بْل ِإن يِعد الظَّاِلمون بعضهم بعضاً ِإالَّ غُروراً
 .53: الجني الداني ص، والمرادي في 121: المغنى ص

 .82:  يوسف﴾ واسَأْل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها وِإنَّا لَصاِدقُون﴿:  اآلية-  3
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 في أكثر أصحابه، وأما بقية أصحابه فأمرهم أن يدخلوا مكة من أسفلها وهو كُدى 

، ولما دخل خالد رضي اهللا عنه.  وأمرهم أن يكفُّوا أيديهم إال إن قوتلوا-بالضم والقصر-

  .وأكدى عند إعطائه القليل كداء: ولذا قال. 1قاتلوه، فقاتلهم حتى أدخلهم المسجد ثم كفَّ

" حفر فأكدى: "قطع عطاءه، يقال:  أي2 ﴾وَأعطَى قَِليالً وَأكْدى ﴿: قال اهللا تعالى

 3/موضعا صلبا شديدا، فلم يعمل معوله:  أي-بالضم-صادف في حال حفره كُدية : أي

: فمن ثم، قيل لمن حاول أمرا فعرض له ما يمنعه من إتمامه.4ع الحفرشيئا فيئس فقط

 لغة قليلة فيه، وهو على حذف -بالضم والمد- في البيت، كُداء " أكدى"وفاعل ". أكدى"

هو ": كدى"والضمير المضاف إليه، اإلعطاء العائد على ". الحجون"مضاف أيضا كما في 

أن كدى أكدى : والمعنى. فعوله األول اقتصاراالقليل، وحذف م: فاعله، ومفعوله الثاني

قطعوا القتال وانهزموا عندما قاتلوا المسلمين الداخلين من : أهله الذين هم كفار مكة، أي

وكل ما . وهذا هو األليق بفصاحة الناظم من المعاني التي يحتملها البيت. هناك قتاال قليال

  .لفذكره ابن حجر هنا من االحتماالت ال تخلو من تك

، 5 ففيه استخدام.أصابت، وأهلكت والضمير للخيل بمعنى الفرسان: ، أيودهت

،  مّل منها، بها كذلك، وبيوتابأرض مكة،: ، أي بهاوجوها من الناس كثيرة،: ، أيأوجها

  اإلقواءمن تلك البيوت: إذا مال ومّل منها، أي:  مصدر أكفأ اإلكفاءمن تلك األوجه: أي

لف : ، راجع للبيوت ففيه واإلقواء.لت، فاإلكفاء راجع لألوجهإذا خ: مصدر أقوت الدار

أن تلك الوجوه من كفّار مكّة مّل الناس ميلها إليهم طلبا :  والمعنى.ونشر مرتب وتورية

  .لإلجارة لكثرتها، وأن بيوتهم مّل الناس خالءها لكثرتها أيضا

ق حلما وهو الصفح واألناة أكثر الخل: ، أي البِريّة أحلَم إذ ذاك دعوابسبب ذلكفـ

:  أي. رحمهما اهللالهيتميوالفعل بالضم ال بالكسر خالفا للشارح و. وترك االنتقام بالحق
                                                 

 م1975- هـ1395 1، دار الفكر ط تح شرف الدين أحمد،50- 49-48:  ص،2/ان جب ابن ح،ظر الثقاتان -  1
 .34:  النجم-  2
 ).ب (62 بداية ص -  3
 ).وكح(، وتاج العروس )وكَح( لسان العرب -  4
هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، ثم بضميره معناه اآلخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما وباآلخر :  االستخدام  -  5

  اآلخر،
  :الشاعر  كقول     

  .اابضا ِغانو كَ وإناهنَيع            رٍموض قَ بأراءم السَلز           إذا نَ
 .332: اإليضاح في علوم البالغة للقزويني ص
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، إذا طلب منه، ال  جواب الحِليم عمن طلبه وهو ترك العقوبة هو، والعفْوطلبوا منه العفو،

  . األرض عند رؤية ما يكرهالتجاوز وأصله إدناء الجفون، إلى: ، أي واإلغْضاءاالنتقام،

وهوقد : "قال في القاموس. حالفوه: أي" دعوا"بدل من : ، صلى اهللا عليه وسلمنَاشَد

حالفوه على أن يصل : القرابة والرحم، أي: ، أي القُربى. انتهى1"نَاشَده منَاشَدةً ونَشادا حلَفه

 التي بينهم وبينه 2/وه بالقرابةقرابتهم، ويعفو عنهم، أو بالقربى على حذف الجار أي حلف

   حذف الجار خاص باالحتمال الثاني، وظاهره أن3من الهيتمي .انتهى. أن يعفو عنهم

فأظهر الجار المحذوف، والحق . حالفوه على أن يصل قرابتهم: مع أنّه قال قبله، أي

ا عليها فتكون القربى محلف" على: "إن القربى على حذف الجار، فيحتمل أن يكون: أن يقال

قطعت تلك القربى، : ، أي قَطَعتْها حال كونها من قُريش له التيفتكون محلفا بها" الباء"أو 

تراتهم فنسبة القطع إليها من مجاز : ، أي التّراتهجرها: كانت سببا في قطعها، أي: أي

  .4 ﴾ادتْهم ِإيمانَاًوِإذَا تُِليتْ علَيِهم آياتُه ز ﴿: نسبة الفعل إلى سببه كما في قوله تعالى

حُل، وهي الذّ: ةدة بوزن ِعر األولى منهما مكسورة، جمع ِت-بفوقيتين-" والترات"

  :الطلب بالدم ومنه قول الشاعر: الثأر، أي: أي

خْال يدنْعكم 5البيت .................          ..........................وتور.  

أن سبب :  والمعنى.عداوتهم: شحناؤهم، أي: ، أي والشّحناء.وبعبارة التّرة التّبعة

  . للدين وأهله6/قطعهم لقرابته صلى اهللا عليه وسلم ذحولهم وطلبهم بدماء قتالهم، وعداوتهم

 صلى اهللا عليه وسلم عن تقصيرهم في حقه، وما فرط منهم في  عفابسبب ذلكفـ

يكدره ذلك : ، أيلم ينَغِّصه عليهم ٍر عفْو قَاِدجانبه الكريم، وهو معطوف على ناشدوه،

:  إغراءصفة إلغراء، قدمت عليه، والباء ظرفية:  بما مضىمتعلق بينغّصه،:  عليهمالعفو

                                                 
 .)د.ش.ن( القاموس المحيط-  1
 ).أ (50 بداية ص -  2
 ).137ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية -  3
 ﴾ذَا تُِليتْ علَيِهم آياتُه زادتْهم ِإيمانَاً وعلَى ربِهم يتَوكَّلُونِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُوبهم وِإ﴿:  اآليــة- 4

 .2: األنفـال
  لم أتمكن من الوصول إلى معرفة تتمة البيت و قائله-  5
 ).ب (63 بداية ص -  6
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 عليه صلى اهللا عليه وسلم كائن فيما مضى من 1/تسليط منهم لسفاهتهم: فاعل ينغّص، أي

  .الزمان

 كما هو حاله صلى اهللا لطلب رضا اهللا: ، أي هللا.، كالهماوإذا كان القطع والوصل

: ، أي التَّقِْريب واإلقْصاء عند من يطلب رضا اهللا بهما،تساوى.عليه وسلم ال لهوى النفس

  .اإلبعاد فيكون تقريب األجنبي لطاعته مساويا إلقصاء القريب، ألجل مخالفته وال يبالى

اللّوم المستلزم : ، أي المالمناله من غير اهللا: ، أيوسواء علَيه ِفيما َأتَاه ِمن ِسواه

، وقال في باب "أطراه بالغ في مدحه: "، قال في القاموس في باب الهمزة واإلطراءللذّم

  .انتهى". أطراه أحسن الثّناء عليه"الواو والياء 

سواء عليه اللّوم واإلطراء، حال كونهما مندرجين فيما أتاه من : "أي: الهيتميقال 

 إنّما ،ه ليس ناظر إلى نفسهاستوى عنده مدح الغير وذمه ألنّ: غيره، من خير أو شر، أي

  .انتهى. 2"نظره إلى تصريف الحق في خلقه بما أراده منهم

 الذي يراه اهللا من أتباعه،  لهوى النّفسمعاقبته لغيره،: ، أي أن انتقامه ثبتولو

ع منه عفو عنهم إبعاد لها، ولم يق: ، أيوجفاء  منه لرحمه لدامت قطيعةونزهه اهللا عنه

 عنهم 3/ لكن لما عفا، لما وقع منهم في جانبه من إيذائه قوال وفعال وقتل أصحابه،البتة

 ألجل  هللا صلى اهللا عليه وسلم، قاموالحالة هذه علم أن انتقامه إنّما كان هللا ال لهوى النّفس،

،  تباين:هحال من قول:  منه تعالى أرضى اهللابسبب ذلك، فـ كلها في األموررضا اهللا،

  . انتهى4" وتباينا تهاجراهباينه هاجر: "تهاجر ألعداء اهللا، قال في القاموس: أي

  .وهو ضد الغدر: ، ألولياء اهللاووفاء

، لعصمته صلى اهللا عليه وسلم كسائر األنبياء عليهم الصالة ميٌل جه كلّعله ِف

نضحه المعدى، يوأما  -بالفتح-يرشح : ، أي ينضحما: ، أي وهلوالسالم من فعل القبيح،

                                                 
 .لسفهائهم) أ( في -  1
 ).138ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية -  2
 ).أ (51 بداية ص -  3
 .)ن.ي.ب( القاموس المحيط-  4
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 فيهما، -بالفتح-رشح : ، والحاصل أن نضح ينضح بمعنى-فبالكسر-يرشّه : بمعنى

  .1-بالفتح في الماضي والكسر في المضارع-رشّه : ونضحه ينضحه بمعنى

:  أي2"كل إناء يرشح بما فيه: "فيه تلميح إلى المثل السائر وهو:  بما حواه اإلناءإالّ

 هذا وفي ،ا كان فعله كله خيرا، وبالعكس، والظاهر عنوان الباطنمن امتأل قلبه خير

 :بعضهم قال المعنى

 .حدوتم يثِنتُ ِقلْالخَ في له ـتَوأنْ      ىرالو يِف كلَ ماِتشَ روعم يقولون

  .3الخ......................ـلُّفكُ      هباعِط ـهتْعد مـا عـوهد فقلتُ

  :آخر وقال

كـاِت ينّإ خـليليِس ـمر وِإ    بياِحصن ِع في كانيِضر ِنيم فْويحض.  

ليظهنِْع رِف ـاسالنَّ دوفعلُ يـِلع4الخ.................اٍءإنَ ـلُّوكُ     ه.  

 ذكر فرح، وشدة نشاطا، :أي -بفتحتين-  طربا 5/لهم أنشأ :أي ،السامعين أطرب

 الطيبة باألصوات كان إن السيما البديعة، الفصيحة دالقصائ في الرفيعة، أوصافه :أي ،عاله

 الهيتمي وتابعه للشارح خالفا -الالم بكسر- ِلراٍح اعجبوا قوم يا أو للمسلمين يا .المليحة

 الراح تذكير في الناظم ومشى شربه، بسبب :أي ،به مالت الخمر، ":الراح"و .اهللا رحمهما

 يحدث العالية أوصافه ذكر أن :والمعنى نديم، عجم شاربوه، :أي ،دماءالنّ.قليلة لغة على

  .بها المشغوفين شاربيها الخمر تطرب كما لسامعيه، طربا

 أطرب الهع ذكر بأن عنه، المخبر :أي هو تقديره محذوف لمبتدأ خبر :النبي 

 على هو :أي األم، إلى منسوب وهو كتب، ما يقرأ وال يكتب ال الذي :أي ،األمي .السامعين

 واآلخرين، األولين علم على اهللا أطلعه ذلك ومع ،قراءتها وال الكتابة يتعلم لم ه،أم تهولد ما

 عن له ناقل :أي مثال، للحديث راو جمع الرواة عنه روى :أي ،أسند نبي :أي ،نم أعلم فهو

                                                 
 .)ح.ض.ن( القاموس المحيط-  1
 125:ص. سبق ذكره-  2
  عجز البيت الثاني. بال نسبةالبيتان  -  3

 .حضنْ بالذي فيه ياٍء إنَلُّكُ فَ     ............................         
 ،1/ر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي جسلك الدر:  البيتان من بحر الطويل ينسبان لإلمام الشافعي، وردا في-  4

  :عجز البيت الثاني .262 :ص
 .حضنْيه ي بالذي ِفاٍء إنَوكلُّ ............................        .      

 ).ب (64 بداية ص -  5
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 سنّة من وسلم عليه اهللا صلى عنه يتلقى 1)ما( وهو :بالحكمة المتصفون :والحكماء غيره،

 عن نهتك أو مكرمة إلى دعتك أو زجرتك أو وعظتك كلمة كل" :دريد ابن وقال.دينو وفقه

 عياض ونقل .انتهى الحكمة، :أي 3﴾ وآتَينَاه الْحكْم صِبياً ﴿ ومنه ،2"وحكم حكمة فهي قبيح

4الحكمة :أن مالك عن
 المستنبط 6)العالم هو( :الحكيم وبعبارة.5العبد قلب في اهللا يقذفه نور 

  .كالم 7/تقديره محذوف ":أسند" ومفعول .انتهى به بالعمل بعلمه المنتفع العلم ئقلدقا

وعيِنتْد ِدازيارال وعدت، مفعولي ثاني وهو وسلم، عليه اهللا صلى زيارته :أي ،ه 

 بنفسه، الثاني إلى يتعدى وعد ألن .حجر وابن للشارح خالفا الخافض، بنزع منصوب

 والفعل، المصدر يتنازعه ظرف :َالعام.القرآن في وكالهما .8سالقامو في كما "بالباء"و

 فيه، شرعت أو المن، أرادت :والمراد أنعمت :أي علي ومنّت .شديدة صلبة ناقة :أي ،وجناء

 في كما إرادته عن الفعل، بلفظ التعبير مجاز من األول على فهو السير وهو سببه في :أي

10﴾ وكَم ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها ﴿ القيام، أردتم :أي 9﴾  الصالِةِإذَا قُمتُم ِإلَى ﴿ :تعالى قوله
 وكما 

11»ْلِستَغْليفَ ةَعمالج مكُنِْم ىأتَ نم« الحديث في
  .الجمعة إتيان أراد :أي 

 اسم يطلقون قد العرب ألن وذلك الجزء، عن الكل بلفظ التعبير مجاز من الثاني وعلى

 :وسلم عليه اهللا صلى قوله ومنه .األخير على يطلقونه كما ائهأجز من األول على الفعل

                                                 
 ).ب( ساقط من -  1
 ).حكم( جمهرة اللغة جذر -  2
 .12:  مريم﴾ٍة وآتَينَاه الْحكْم صِبياًيا يحيى خُذْ الِْكتَاب ِبقُو﴿ :  اآلية-  3
 .﴾ويتلوا عليهم آياتك والكتاب والحكمة﴿:  في تفسير اآليةالقول ورد-  4
 .110: ص،1/  تفسير الثعالبي ج-  5
 ).أ( ساقط من -  6
 ).أ (52 بداية ص -  7
 )د.ع.و( القاموس المحيط-  8
ا قُمتُم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرءوِسكُم وَأرجلَكُم  يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَ﴿:  اآلية- 9

ن الْغَاِئِط َأو المستُم النِّساء فَلَم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وِإن كُنْتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد ِمنْكُم ِم
 كُمرطَهِلي ِريدي لَِكنٍج ورح ِمن كُملَيَل ععجِلي اللَّه ِريدا يم ِمنْه ِديكُمَأيو وِهكُمجوا ِبوحسباً فَامِعيداً طَيوا صممفَتَي اءوا متَِجد

 .6:  المائدة﴾ يكُم لَعلَّكُم تَشْكُرونوِليِتم ِنعمتَه علَ
 .4:  األعراف﴾وكَم ِمن قَريٍة َأهلَكْنَاها فَجاءها بْأسنَا بياتاً َأو هم قَاِئلُون﴿:  اآلية-  10
 2 كتاب الجمعة الحديث رقم ،، ومسلم في الصحيح854 الرقم 11 باب ،كتاب الجمعة:  رواه البخاري في الصحيح- 11

 ".من جاء"بلفظ 
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»صيِب لى يُلِرجب الظهِح رين الشّ تِِالَزمأحرم :أي فيها، شرع :أي س يِب ىلّوص الظهفي ر 

اليينِح انيالثّ ِمو صثلَِم يِءالشّ ّلِظ ارأي ه: لّس1»منها م.  

 األخير على وثانيا اإلحرام، وهو الصالة من لاألو الجزء على أوال ،"صلى "فأطلق

  .المذكورة :الوجناء اإلزديار، من بموعودها :أي ،بوعدها .السالم وهو

 :أي ،اقتضائه في أالبسها :أي لها أنضم :أي ،أنطوي فال به وعدتني ما طلب أتركأ 

  .2»ةرِه في ارالنَّ أةٌامر لِتخَد« :في مثلها تعليلية "في"و الوعد، ذلك قضاء طلبي ألجل

 إمكان مع للضمير اتصال ضرورة ارتكاب اللفظة هذه في أن حجر ابن وزعم

  :مالك ابن قول مع نظرهاف ،3انفصاله

  .ْلِصتّالم يءِجي أن أتىتَ اإذَ      ْلِصنفَالم يءِجي ال اختيار وفي

  .4...................ههبأشْ     اوم يِهلِنس اءه ْلِصافْ أو ْلوِص

ل ح بيني و بين م: أيبينَنَا ، أي المسافة التي ماب قرتُ:  أي-للمفعولاء بالبن-طْوىلتُ

الوبد الذي هو قَعرهجمع – بالفتح -فالءاَأل . الم الشريف عليه أفضل الصالة و أزكى الس

  5: ي ز و منه قول أبي زيد الفازا.فال على وزن فتى

   6........................اايطَ المافَفَِخ     *  ....................     ..... 

  .معفهو جمع الج. حراء الواسعة و هي الص: و الفال جمع فالة 

  ة اء المعهودة ذهنا،و هي مكحطْة للبلفَة اُأليدِدشَ:  أي ألُوِف البطْحاء  ناقة و جناء بـ

إقامة الظاهر مقام ضمير الغيبة لقصد و فيه . "طوىتُ" ـب  والمجرور متعلق . و توابعها 

  :7)األدباء(وما أحسن قول بعض ،الوصف إذ الضمير ال يوصف 

                                                 
 .3081 رقم الحديث 333:  ص،1/ رواه أحمد في المسند بمعناه ج-  1
 .3140:  رقم الحديث16 كتاب بدء الخلق باب ، رواه البخاري في الصحيح-  2
 ).134ورقة( المنح المكية في شرح الهمزية -  3
  : عجز البيت الثاني-  4

  .ىتم انْفُلْ الخُهتُنْ في كُ  .............................   
                   ، وشرح المكودي على األلفية في علمي النحو 18: ألفية ابن مالك في النحو والصرف، النكرة والمعرفة، ص 
 .18: الصرف ألبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي، صو
  150:ترجمته في ص  -  5
   البيت من الطويل و تمامه ،-6

 الَفَِسيم التِخفَافَ المطَايا نَحوه   *   الِقيم و تَرح    يعز علينا أن تُ
  اءب  األح)ب.( في  -  7
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     وتُفْصم ا أضمتُري وقَ فَ*    ا له    مال لي المضمرال ي 1 فُوص  

يُلجا النّيِفلُه : بوزن يفُِرصمن 2ا ه فَجل البحرَالس على امك إذا ألقاه ه  الحال أنَّو. احل لس

فهو -  هشَطَ أع:أي َأظْماهمصدر  : إالظْماء . في طريقهاجوفها هزل : أيقَد شَقَّه تقدر أنّ

  .نيدرن و الِويتَبرو هو ما بين الشَّ: ء م جمع ِظ3 / - و يجوز أن يكون بالفتح -بالكسر

إن ألقتها أرضها مع  اريلول بتلك الدحالها بن عليها شغفُ هذه الناقة هوأن: و المعنى 

   .حم الطرق و معاطش القفارقكونها ذات مياه غزار في 

  ا هها وطنُ عن المقام بها مع أنَّالًض فَمصر ألجل ذلك رؤية أرض تْركَنَْأها  ترى أنّأالَ

و مرقال الشاعر . النفوس من الحزن،لمفارقة البالد و الوطن–يه اِسقَو ال يخفى ما تُ.اهاب:  

  5. البيتين..............................  *   ةٌزيز ع عليتْار ج و إن4)بالدي(

  .ب هذا اإلنكار المسبب عن حب تلك الديارببس فـ

    و ما حبالد فْغَار شَي6 البيت ..................................     *    ن  

 : مـا .باعد عن تلك األرضتَ وتَىفاب و تتجرهتَ:  أي -بكسر الفاء و ضمها-رِفنْهي تَ

 : لعيِنها. وت و نحوها  مبنى كالبي:أي،  اءنَِبظهر منها : أي ، حظرفية مصدرية ، الَ

فيكون المراد به هنا، . 7 مكان ال شيء به كما في القاموس:ء ، أيالَمتعلق بالح أو خَ

 ُلمو ح: وهذا أقرب قاله الشارح . رض  مصرمن أ ما بين األبنية مما ال بناء فيه،

  .راِهف ظَالخالء هنا على غير هذا ، تكلُّ

                                                 
في مليح نحوي ورد في أعيان العصر و أعوان النصر ) هـ744 ت( حفازي قم الدين النجله ئالبيت من السريع قا - 1

                        .53 :ص، 2/ج، للصفدي 
   يضربها) ب (في  -2
  )أ (53صبداية  -3
  )أ(ساقط من  -  4
  ).هـ617ت (  البيتان من الطويل قائلهما هو الشريف بن قتادة -  5 

  :تمامهما -60 :المقريزي ص.انظر السلوك لمعرفة دول الملوك
  و لَو َأنّي أعرى بها و َأجوع *   بالدي و إن جارتْ علي عِزيزةٌ                 

  و أِشري بها بين الورى وَأِبيع*   ِضرغَام أصول ِببطِْشها   وِلي كفُّ             
 البغدادي   ج ،شاعر غزل من أهل نجد، ورد في خزانة األدب) هـ 68ت (قيس بن الملوح . البيت من الوافر، قائله -6
  :  تمامهو .7 : ، ص1 /بن حجلة جالة بابالص  و ديوان33 ص ،2

              بار شَغَفْن قلبي   و ما حار        * الِدييالد كَنمن س بو لكن ح  
  ) خ ل و( القاموس المحيط -  7
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 كما في بعض - بالقاف–ت ضعل أقفا : هماتُكها بركَاِرت على مبأقضرها افِنفبسبب 

   -ضضإذا صار ذا قَ: قض  المكان و استض أقَ": يقال .شاء اهللا النسخ و هو الصواب إن

طف عليها من  بركة مصر وما عتْارصفَ:  أي 1"غارو الحجارة الص و ه-بفتحتين

 بها يبِصا التي تُهاِئضأع: أي اقة  بها حجارة خشنة على مبارك تلك النَّنأالمنازل، ك

ة دِشلزل ، ال تستوطئه حتى تظعن منه، ت بمنكَر صارت إذا باألرض حال بروكها، بحيثُ

 عليها الناقة و نظيره كرباء التي تَضاألع: فالمبارك هنا  .د إلى تلك المعاه،اهِقوشَ

د عليها اإلنسان ، كما قيل  جسة التي يعب لألعضاء الس–بالفتح  - 2/دِجسم: المساجد جمع

 3 ﴾ وَأن الْمساِجد ِللَِّه ﴿: به في قوله تعالى 

يل يأتي إليها  ماء النّ سميت بذلك ، ألناز،جل يلي طريق الِححل م أو-و البركة بالكسر

 . ذلكدع بتْرِمع ، فَرفاً ِصضاءف ، و كانت  طويالً فيها زماناًثُفيمكُ

و هو الماء العذب  : يضِضه من الفَ كأنَّ":  قال -اءف بال-فأفضت: و في نسخة الشارح 

ه قال  أنَّن حجر إالَّابعه لة، و تبم لمعنى تركيب الج5)بعد( ثم لم يتعرض  . 4أو السائل 

  ااهوك تلك الناقة من الماء العذب ما أراِرب البركة على متْض فأفْ": أي ،في معناه 

ِباِك و ره ما و من هأمل و التَّ عند التَّفىو ال يخ.6"عةاكَكَسليم ما فيه من التكلف و الر.  

على أناِح صبالقاموس ، لم يتع ره و مثلُ. ضيض أصال عل، من الفاء الف لبنَض

ماعمقصور على الس،أفْ" كون .ن حجراب: أي ،ا تجويزه وأما من الفضاء  مشتقً"  تْض

و هي قريبة  : فالخَضراءبالتصغير، : فالبويب.و ظاهر، لتباين المادتين و اهللا أعلمفسه

من المحل المسمِحى بع7ودر.  

 الحال  وِل النّخرفَِبْئ، الِقبابادي وف: ابقة،أي تلي المنازل الس: ي أ،فالِقباب التي تَِليها  

كْبتَِرحون :  عندها، أيقَاِئلُون الرسه،، وقت القيلولم اءبالكسر – ِرو – انجمع ري.  

                                                 
  ).ض ض ق( ناج العروس  )ق ض ض(قاموس المحيط الو) .ض ض ق(رة اللغة مه ج -1
 )ب (66بداية ص  -  2
  18الجن .﴾دا وَأن الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تَدعوا مع اللَِّه َأح﴿:اآلية  -  3
 .خير القرى في نوح أم القرى الجوجري -  4
  )ب(ساقط من  -  5
  )135ورقة (  شرح الهمزية  فيالمنح المكية -  6
  )عجد( من مناهل الحج المصري ، انظر تاج العروس  -  7
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 1/ بفتح الحاء المهملة و سكون– حقٌْلعقبتها و : أي .- بالفتح - َأيلة صارت :أي، دتْغو

 فالمغَارة.وهوخبرغدت .اقة النّ:أي ، اهفَلْخَ - بفتح القاف – وقَر ةلَيية قرب َأرق -القاف

 : أي، الفَيحاءالمعجمة  وهي بالغين ينا وعليه الصالة والسالم بالمنسوبة إلى شعيب على ن

  .الواسعة

 أي ، يتلوه:  أيتْلُوو ي-بالنون الموحدة- يتْبعها النَّبك - بالصاد المهملة– ابقصفعيون األ 

 :تَيبالنَّع ا"  يتلو "فاعل : كَفَافَةك بطَبنظر ضا .هاءجوقال ابن حجر  : لع :" نْالمة عن فَِرح

جانتهى .2"ريق ة الطَّاد  

 ،وهو موضع قرب المدينة : الحوراء هذه الناقة  وراجعتها الكالم، تْباطَ خَ: ، أيحاورتْها

"وهو م رفن ِمفأ سفي شَ:أي،  شوقًا .3قاله في القاموس."ر ص وأجله  من  قتها الَقها و م

   له عيون ونخيٌلنصِح: رصنْ، كيعبنْي: ، كذلك قال في القاموس فَينْبوع .في طريقها

و ز وع بطريق حرانتهى4 مصراج.مة الباء و عليه قالوا في ينبوع ناشئة عن إشباع ض

  وق،ما وصفت لكل منها حالها من تباريح الشَّبعد، و لَّفيه   "الـ " كزيادةللضرورة 

  .الينْبوع و الحوراء.اهمرِحَ : لها، أيرقَّ و ماتحمله من العناء إذ ذاك فوق الطريق ، 

  .رقافَ: ل  أن يقول ص فاَألاهر مقام المضمر و إالَّظو فيه إقامة ال

:  ، و الباء دعب5) بالالم( ال من ضمير الناقة المجرورح: بالدهنوينأي ظهر ، : حالَ

 ،ها على ما جاورها غلب اسمهنََّأوكَ،اءنَههنوين ، تثنية دالدبحال كونها كائنة :ظرفية، أي 

  6.در ، قاله ابن حجر  بَليبهناء محل قوالد .  انتهىاءنَه بالديِم سٌلأوهما موضعان كُ

  

  

                                                 
  )أ (54بداية ص  -  1
 ).135ورقة (المنح المكية في شرح الهمزية  -  2
  )ر.و.ح( القاموس المحيط  -  3
  )ع.ب.ن(القاموس المحيط  -  4
  ) .ب(ساقط من  -  5
   )135ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  6
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 نسخة 1/و في  عدبَأي للناقة : متعلق بالح  : لها. هو محل الوقعة المشهورةالذي : بدر

 أي قبل ما الح لها أرض .انتهى2"حنينا بعد بدر " و هو أوضح ، ألن: قال الشارح " .قبل"

 اعتمد مظنا الدر، والظاهر أنه جبل صغير قريب من ب إنَّ :يقال": قال ابن حجر  .حنين. 

لسنة العامة، إذ لم يذكر في القاموس غير حنين المذكور أ المشهور في في هذا على ما هو

أيضا لتلك الناقة و ما هي  : حنّتو  . انتهى4ائفن  بين مكة و الطّي الذي هو ع3في اآلية 

 قرية معروفة –بالراء  -: اءرصفْـ ال.  5اء ، كما في القاموسكَة البدِش: فيه و الحنين 

   .قاله ابن حجر.

                   6 القيسئو منه قول امر.نزعت وأزالت :ي أ-بالنون - : تْضنَ و

  7البيت ..................  *   ..............................  تُْئِجفَ           

مفعول نضت  : مـا عن تلك الناقة، : ، أيعنْها .معروفان عندهم : بزوةُ فَراِبغُ، فالجحفَةُ

ا أي تهزيلها هنضاؤإ: أي – بالكسر – نْضاءاإلنسجه عليها، :  أي ،حاكَه الذي بو الثَّ، أي

ال استبشرت ببلوغها ،فكان ح المه كما بلغت هذ8 و المعنى أن هذه الناقة .من طول السير

ل ازات الناشئة من الهريغَذلك سببا لنشاطها، و إزالة ما كان قد عال ظاهر جسمها من التَ

امه  السيرعن حملها على اقتحام األخطار ، و تكليفها شديدسبب المهار فَو الِق في الم.  

ا الخَالَصتْهمن التَّوَأر ، ِليب ، حين بلغتها ، عع أرتها" فاعل :بْئر "،ِويِق فَعالس قَاب

شهور اآلن قال ابن حجر، أي المحل الم.-فتح الخاء المعجمة و سكون الالمب - صاءلفالخ

  .نتهىا9"يص ِلخَِب"

                                                 
  )ب (67بداية ص  -  1
  )136ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  2
   من سورة التوبة25اآلية  -  3
  )136ورقة ( المنح المكية  -  4
  )ح ن ن(القاموس المحيط  -  5
  128: صسبق التعريف به -  6
   و شرح المعلقات 533 :نظر الديوان صا...قفا نبك : البيت من الطويل ورد في معلقته المشهورة التي مطلعها -  7

  : تمامه 26 :           السبع ص
  لدى الستِْر ِإالَّ ِلبسةَ المتَفَضِل*   فَِجْئتُ و قد نَضتْ ِلنَوِم ِثياِبها        

  )أ  ( 55بداية ص .  -  8
  )136ورقة (  المنح المكية في شرح الهمزية-  9
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 اِءابتدائية  : من تلك الناقه :أيفَِهي1مَأو فَانسع ماء  من.تنويعه أو بمعنى الواو :  ِبْئر

ظَمَآنَة . انتهى2" ان موضع على مرحلة من مكةرهر الظَم ": و يقال له  .بطْن مرعيون 

صلوا لنحو و الحجيج إذا  العادة أنألن " : عطشانة جوعانة قال ابن حجر:أي، مصاءخ

عفَسان اشتد قُشَوهمقْ فاشتغلوا عن سي دِهاِبوطْ و ِاماِمعلى َأا ِإهني انتهى .3" وا مكة لُخُد . 

اِهرالز ب4"هو بئر، عند ذي طوى ": قال الشارح . مفعول مقدم  : قَر.اِجدسفاعل  : الم

  ب،متعلق بقر: ِبخُطَاها.ب ، والغير للناقةرمتعلق بقَ : منها".نعيممؤخر، و هي عند الت

 - بالضم  - البطْء ذلك بسببفـلما بين القدمين، .ةوطْ و الياء لالستعانة، و هي جمع خُ

 - بالفتح – وحاء: و هو صفة لقوله :  من الناقة أو من خطاها : أيمنها .ضد اإلسراع

طئها في هذا الوقت،  غاية بأن:والمعنى. ت حاالًعه تقدمت عليه فصارسر :أي

  .فكيف بها إذا أسرعت.سراعإ

ةُ المذكورات هِِِذهنَاِزل - بالكسر - ِعدهرة وقت نظم القصيدة ت بين مصر و مكة المشالم

  .هذه المنازل المرغوب فيها المعتد بها : أي 

اعال ميِهحسب ِف: أي ، د مو -بالكسر– اكالس والعفال يعتد .من منازل القمر -بالفتح - اء

  - صلى اهللا عليه و سلم- بتلك لكونها وسيلة إلى بقاع خير البشردبها كاإلعتدا

وهي ثمانية وعشرون، مع ،  في تلك المنازل المذكورة بين مصر و مكة:، أيفَكَأِني ِبها .

كما تقدمت .  فقط ألن العامة إنّما ينطقون به ، بعد بدر تبعا له.قطع النظر عن حنين

شَمسا . قصد مكة  ألجل :أي 5/ن مكَةَأرحُل ِم: اإلشارة إلى ذلك و هو متعلق بقوله 

س مة بالشَّاقَ النَّبه تلكشَ و.اء الواسعةرحالص:، أيالبيداء تلك الشمس : ، أيهاسماُؤ

 .اءمرها بالسي سّلحالتي هي م اءديه الببا بما اختصت به من عظيم الشوق ،وشَهِترهلشُ

  .التي هي محل سير الشمس بجامع السعة

                                                 
  )أ(ساقط من  -  1
  ) .م ر ر (طيالقاموس المح -  2
  )136ظهر الورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية   -3
  .خير القرى في شرح القرى للجوجري -  4
  ).ب (68بداية ص  -  5
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مهبطْ و . محل وضع الكعبة:بدل من مكة بدل بعض من كل أي - بالجر – موِضع البيت 

  .أي محل نزوله صلى اله عليه و سلم ثالثة عشرة سنة-بكسر الباء -  الوحي

 كما في »تَي البج ح إال1َّ /يِب نَن ما ِم« هاألنبياء ، ألنَّ الكرام وسائر ومْأوى الرسل

  .3ابن حجر:  قاله .شغالهما بأمر قومهما لم يصحن واستثناء صالح و هود ال.2الحديث

ارثُ اَألنْويقِرشْ اإللهية موجودة، تُحتَ بها قلوب المهنالك و  ،ينِدبِّع اءهثُ البيثَح أي  .م :

الحسنالم فس ِم به عن حصول ما يالئم النَّىي المكنِونَعِمكَ الِحنو الم ِراعفَف المة ، اض

على أهل هذه الحضرة اإللهية  و المعاهد الراِنب4انتهى من ابن حجر.ةي.  

  ثملْقُحال حيث و  بين الصفا و المروة ثمالسعي حيث و  بالبيت ثمالطَواِف حيثُ فُِرضو 

 . ، فعال أو نيةسوق الهدى إلى مكة:  أي م ثَاِإلهداء حيث و م الثالث ثَرمي الِجمِارو 

:  أي ،من  مكة:  أي منهاكائنة  . معاَِهدتأكيد لفظي ، : حبذَاكلمةُ مدح كَِنعم ،  : حبذَا

ن ِهِفرى شَلَة عالَعالماتهن الد:أي  ، لَم يغَِير آياتُهنمنازل ال يزال يرجع إليها مفارقوها 

 بالفتح – البالَء.تهن ، والقيام بحقوقهناريِز ِبكرة لهن ، وإزدحامهم على التبممن تعظيم اُأل

  .ا هي عليهر األشياء عمطول الزمان الذي من شأنه ،  أن يغي: أي . -

 اسم فاعل  من األمن ، و هو ضد :آِمن.خبر مبتدأ محذوف، و يجوز فيه غير هذا  : رمح

ذو :  ،أيبيتٌ حرامو .5 انتهى من الشارح.فهو آمن في نفسه و غيره آمن فيه. الخوف 

 ،إلبراهيم على نبينا عليه الصالة والسالم، ولعل المراد به مقَامو .و هو الكعبة : حرمة 

وإنَّما حملْنَاه على ذلك 6﴾ينَاتٌ مقَام ِإبراِهيمِفيِه َآياتٌ ب ﴿:الحرم كلُّه كما قيل في قوله تعالى

إذ اليصح عوده عليه،بمعنى الحجرالذي قام عليه . عليه" فيه"ِليصح عود الضمير من 

 قال – بالفتح - تالَء. اإلقامة: أي- بالضم المقَام. ابراهيم عليه السالم عند بناء البيتسيدنا

وبعبارة التَّالَء َأيضا . انتهى7"َأعطَاه التَّالَء كَسحاِب ِللذِّمة والِجواِر وَأتْالَه ":في القاموس 

                                                 
  )أ (56 بداية ص 1 -

  3: ص،5 /في السنن الكبرى جالبيهقي رواه  -  2
  )137ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  3
  .المصدر نفسه و الورقة نفسها -  4
  . خير القرى في رشح أم القرى لجوجرى-  5
طَاع ِإلَيِه سِبيلًا ومن  ِفيِه َآياتٌ بينَاتٌ مقَام ِإبراِهيم ومن دخَلَه كَان َآِمنًا وِللَِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَ﴿:  اآلية  -  6

  97: كَفَر فَِإن اللَّه غَِني عِن الْعالَِمين ﴾ آلعمران 
  ).ت ل ي (القاموس المحيط .  -  7
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 و كل ،قد َأتْلَيتُ فُالنًا إتْالَء إذا أعطَيتَه شََيَئا يْأمن ِبِه ، مثل سهٍم َأو نَعٍل: الضمان يقال 

 با ذَهثُميذلك آمانا فهو في ضمانك ح.  

مة واحد في المعنى والضة لصاحبها :  والمعنى .انتهى1ان و الِذمم  ِذمراإلقامة في الح أن

  تمنعه و تؤِمنَّه من التعرض إليه بقتل أو ظلم: تِجيره أي،آمان وحرمة وجوار لَه: أي

ه  أو بغير ذلك ، وقد كان اإلنسان يرى قاتل أبيه فيه و ال يتعرض له و فيه إشارة إلى قول

  .2﴾ومن دخَلَه كَان َآِمنًا ﴿: تعالى 

 نَاِسكا منَا بهية في مكة  وما في حكمها ، فالقضاء دنا من عباغرفف:  ، أيفَقَضات حجي

 غفر: ي أ5 »التهى صضا قَفلم « 4.﴾ فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم ﴿ الفراغ ، ومنه 3/هنا يعني 

ال يحمد الفَراغُ في فعل عبادة إالَّ في فعِلهن ، :  ،أي في ِفعِلهن القضاءإال6َّ/ال يحمد منها 

 الذكر ال يقضى 7 ﴾ فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم ﴿: وذلك ألمر اهللا تعالى بذكره عنده حيث قال 

الصلَاةَ فَِإذَا قَضيتُم  ﴿:قال تعالى. و ال يفرغ منه و قد شاركت الصالة النسك في ذلك 

قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الَْأرِض فَِإذَا  ﴿: و قال جلَّ من قال 8 ﴾ فَاذْكُروا اللَّه ِقياما

ونتُفِْلح لَّكُما لَعكَِثير وا اللَّهاذْكُرِل اللَِّه وفَض تَغُوا ِمناب9﴾  و.   

.   الطُّرق الواسعة ، وكل فَتْح بين شيئين فهو فج:  ،أيالِفجاج.بالناقة :  ،أيورمينَا ِبها

استعنا :  أي10على ما قاله إبن مالك "رميت بالقوس ": هنا لالستعانة ، كما في قولهم " الباء

                                                 
  ).ا ل ت( لسان العرب .  -  1
  97:  عمرانآل -  2
  ) .أ (57 بداية ص -  3
 كَِذكِْركُم َآباءكُم َأو َأشَد ِذكْرا فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا َآِتنَا ِفي الدنْيا وما لَه  فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه﴿ :اآلية  -4

   . 200:  البقرة ﴾ِفي الَْآِخرِة ِمن خَلَاٍق 
  376: رواه البخاري في الصحيح كتاب الصالة رقم الحديث  -5
  )ب (69 بداية ص  -  6
فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَِذكِْركُم َآباءكُم َأو َأشَد ِذكْرا فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا َآِتنَا ِفي الدنْيا وما ﴿:   اآلية   -7

   .200:  البقرة ﴾لَه ِفي الَْآِخرِة ِمن خَلَاٍق 
لَاةَ فَاذْكُروا اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبكُم فَِإذَا اطْمْأنَنْتُم فََأِقيموا الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ كَانَتْ فَِإذَا قَضيتُم الص ﴿: اآلية   -8

   .103:  النساء ﴾علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا 
 ﴾ الَْأرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثيرا لَعلَّكُم تُفِْلحون فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي﴿:  اآلية  - 9
  .10:الجمعة .

  .198 :بن هشام صا ، اللبيبينغ م-  10
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 والسير. حال كوننا سائرين إلى المدينة : بهذه النَّاقة على رمي الفجاج  إلى طَيبة ،أي

  . انتهى1"وهي ما يركَبه اإلنسان من ناقة وغيرها : ع مِطية جم": قال الشارح  . بالمطَايا

 اءر القوم ، بمطاياهم إلى موضع ِرميس اِتهم في الرمي - بالكسر–و المعنى أنامرشِْبه مي 

ِصيب الغرض أوهد أن يجكلَّ واحد منهم ، ي هإلى غرض فكما أنا أن دال ، كذلك ال يألو ج

 قوسهاَأصبنَا عن فـبسبب رمينا بها الِفجاج ، . سابق إلى الموضع المقصود يكون هو ال

   قاله ابن مالك .اإلستعانة"عن"يعني من معاني" في المعنى التاسع2قال ابن هشام

  .انتهى.3"رميت بالقوس حكاها الفراء: ومثَّلَه ِبرميتُ عن القوس ألنهم يقولون أيضا 

من طييبة غرض القرب .من إضافة المشبه به إلى المشبه ى الناقةالقوس إل إضافةو

فاستعنا على إصابة القرب :والمعنى.وهو مايرمى إليه .والغرض كالهدف وزنا ومعنى 

 ،بجامع أن كل واحدة منهما وسيلة إلى سالمقصود بالرمي بهذه الناقة المشبهة بالقو

 : ،أيالكَوماءستَر لوقْت الحاجة إليه، ويىيخف:أ،أيوهي الشيئ يخب:الخبيئة ونعمالمقصود 

  .الناقة العظيمة السنَام

 حال كونها - صلى اهللا عليه وسلم– رأينَا أرض الحِبيبتسبب عن قربنا من طيبة أن فـ 

ن  الِحسيان و المعنَوياالضياء والْألالَءحال من قوله :منهايخْفَض العين :  ،أييغُض الطَّرف

إذا أشْرقَ واستَنار ، ويجوز فَتْحه كما هي  :َأله مصدر ْأل ألنّ- بكسر الالم–و الثاني 

الزلْزاُل لكن كثيرا ما يراد بالمفتوح ، الدالَلَة : القاعدة في مصدر فَعلََل المضاعف نحو 

 . 4المصلِْصْل : ى والصلْصال بمعن الوسواس بمعنى الموسِوس: ،على اسم  الفاعل ، نَحو

  5مذهب األخفش و جماعة . زائدة على" :من" أرض الحبيب ِمنالمفازة : ،أيفَكََأن البيداء

 ،اءروضةٌغَنّ  الناظرة إليها لما اكتسبته من البهجة والحسن والنظافةا قَابلَت العين محيثُ

  .كثيرة العشب : أي

                                                 
  .خير القرى في شرح أم القرى -  1
غنى اللبيب في كتب م: من آثاره يةمة العربئنحوي لغوي مصرى مشهور من آ) هـ761ت(جمال الدين عبد اهللا  - 2
  68:ص،2/انظربغية الوعاة،جشذور الذهب في معرفة كالم العرب ، ألعاريب،اا
  .198ص :  مغنى اللبيب -  3
  .5ل بيروت طيدار الج. 239ص،3/ج.بن هشام ا ،و أوضح المسالك) . زلل(لسان العرب  -  4
  من هذا البحث79سبق التعرض إلى معناها في الصفحة . -  5
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زر محمد :يقال .شُدت كشد األزرار :  ، أيزرتْالحبيب ، بقاع أرض : ،أيوكََأن الِبقَاع 

-ءةٌمالَمفعول ،زرتْ ،  :طَرفَيهاعلى البقاع :  ،أيعليها ،1/قميصه إذا شده على نفسه

 األضواء و األنوار تلك شبه" : حجر ابن قال .حمراء ِملْحفَة: ،أي زرت فاعل -بالضم

 مافيها على شدت حمراء ةقاع و عمتها من سائر جوانبها ِبخَيم تلك الب2/غشيت التي

   . انتهى 3" جوانبها سائر من راهاع في أزرارها

 ريحة: ،أي الِمسك نَشْر يبسط: ،أي ينْشُر، الحبيب أرض نَواِحي:،أي اَألرجاء كَأن و

 بين الريح"-الجيم بكسر-  ِبياءالِجر و.الشمال تقابل التي الريح: أي -بالفتح- الجنُوب منها.

  .4حجر ابن قاله". هنا المقصودة هي و السحاب تُثير التي ،وهي الصبا و الجنوب

 ربوةُ جمع رباها -فتحها و األولى بكسر- شَممت أو، نَظَرت: أي - بالكسر- ِشمتَ فإذا

 راجع وهو : برقٌ رباها من: ،أي ِمنْها لَمع: ،أيالَح .األرض من إرتفع ما وهي :مثلثة

 راجع وهو ، البخور عود من ضِرب:رائحته انتشرت: أي -بالكسر - كباء فَاح و شمت،ل

  .مرِتب نَشْر و لَفٌّ فيه. ِلشَِممتَ

 نوٍر ، 5للشارح خالفا اإلبتداء على بالرفع ال، شهدنا مفعول أنَّه على -بالنصب - أي -

  : يوم ، بصرنا ادروالم ، حضرنَا: ،أي شَِهدنَا زهر: أي -بالفتح- نوٍر أي و -بالضم

  قُباء، هناك التي القباب ، الزوار معشر لنا أظهرت: أي َأبدَتْ وقتَ: ِلشَِهدنا،أي ظَرف

  .انتهى من القاموس وحكى تثليثه6"المدينة قُرب موضع : يقْصر و يذكَّر و -بالضم -

ا يزل لمو ، قَرِعي ، القباب تلك رؤية أجل من:،أي منها ، ثبت و إستقر: ،أي ِمنْهمد فَرو 

  فَاءج صبِري و ، مثله: ،أي سيٌل فدموِعي.  البكاء عن ِإصِطباِري ، ذهب: أي -بالفاء -

 بقاء ال ره،صب فكذلك ، السيل مع للزبد بقَاء ال أنّه ،فكما مثله: ،أي زبد: أي -بالضم

   .أعلم تعالى اهللا و هنا إرادته تَِصح و الباطل: أيضا الجفَاء و. دموعي مع منه لشيء

                                                 
  ).أ (58بداية ص  -  1
  ). ب (70بداية ص  -2
  )139ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  3
  )140ورقة (المنح المكية في شرح الهمزية  -  4
  للجوجري القرى أم شرح في القرى خير  -  5
  )و.ب.ق ( المحيط القاموس -  6
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الشَّوقَ إلـى  أجل الركْب طَاِئِرين ِمنتُبصر أيها المخَاطَب  :  ،أيتَرى بسبب ما يقدم فـ

.   الشىء إذا نَهض إليه مسِرعا ، يتنازع فيه إسم الفاعل و المصدر إذ يقال طار إلىطَيبة

  1: ومنه قول الحماسي

  2البيت .................. ...........     ر َأبدى       قَوم إذَا الشَّ

اءضوض مالم عليه :  ،أيلَهالَة و السات عالية بالصوصلى اهللا عليه و سلم-أص -  

 اءضوختلفة قال الشاعر األصوات العالية الم:  و الض:  

ِعشَاء مهروا أمعما      َأجفَلَم   * اءضوض متْ لَهحبوا أصحب3أص  

   ِجيٍب و ِمنم نَاٍد و ِمنم ِمن   * غَاءر ٍل خالَل ذَِلكاُل خَيهتَص.  

  .فالبيت الثاني تعبير للضوضاء في البيت األول 

الركب فكََأن الزارتْ– صلى اهللا عليه و سلم -القاصدين زيارة قبرة : أي،وسأيما م،  :

 ضد النعماء و المراد بها هنا الِشدة ، التي هي أثر السفر، الذي هو قطعة البْأساءأصابت 

الشدة ، :  ، أيالضراء و الَمخْلُوقًا :  أي– بالفتح-خَلْقًاحال مما بعده  : ِمنْهم. 4من العذاب

ي من العناء ق ما النسي ربه آ اإلنسان إذا أظفر بم العادة أنتأكيد لما قبله، وذلك ألنفهو 

  . 5» حالوة الظفر تمحو مرارة الصبر  « :ويقال:في حال طلبه

جِتهاد في ا:  ،أيبِتهاُلاِمنْها بن حجر ا ، و في نسختي الشارح ولَها من الزوار كُلُّ نَفٍْس 

عبادة يرجو : أيدعاءسؤال يرجو حصوله و: أي-بالهمزوبتركه - وسْؤٌلالدعاء  

   ثَواِبها 6/تَضِعيفُ

  

                                                 
  .عار البلغاء نسبة للحماسة  و هي في األصل الشجاعة ثم سمي بها كتاب أبي تمام جمع فيه أش -  1

الحماسة ، ديوان إذا قيل شاعر حماسي فمعناه أن شعره مذكور في ي فمعناه أنه منسوب إلى الحماسة و فإن قيل حماس
   .72ص،2/ج.  سوقي على السعدانظر حاشية الد

م للزركلي نظر األعالا.البيت من البسيط قاله قريط بن ُأنَيف الغبري التميمي شاعر البالغة في حياته غموض  -  2
 1 بيروت طجيلعبد المنعم أحمد صالح داار التح  ،29 : ، ورد البيت في ديوان الحماسة ألبي تمام ص195ص،5/ج

  : تمامه وهـ 1422
      قوى نمدذَجا إذا الشَّر أب ي  مِو*  ه لَهافَاٍت ورِه زوا إلَيطَارانَاحد 

آذَنَتْنَا بينَها َأسماء : تي مطلعهالافي معلقته اورد)  ق هـ 54ت (يشكريزة الالبيتان من الخفيف و هما للحارث بن حل -3
  .م 1988.هـ1408مكتبة المعارف بيروت،  192:لسبع صنظر شرح المعلقات اا. 

     -.."السفرقطعة من العذاب".1710 رقم 19شارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه باب  إ4- 
   .178 : البن الجوزي صفألفاظ مختلفة في اللطائالمثل ورد ب -  5
  ) .ب (71ص  اية بد -  6



146  

بالدعاء عن العبادة،ألن العابد  فتجاوز. أعبدوني أثبكم:أي  1﴾ ادعوِني َأستَِجب لَكُم ﴿:ومنه 

  ك من الخيرات و أنواع البرلورغبة فيما هنا يشبه الداعي في التذلل والخضوع،

 طلب إبِتغَاءعدم  إرادته و : إرادته ،و الرغبة عنه : ء يغبة في الش و الر2/ات البركو

                     .                                 ِلمرضاِة اهللا تعالى 

ِب وحِب النَّبص عليِهى اُهللالَّي وس فَ(لم4البيت......................       3)ِغاب  

 ِفيرعند إخراجه منه5)مد للنَّفِْس (  من الصدر أي ز  . بفتح التاء و كسر الهاء -تَِطن 

:  ، أيصدور صاِدحاِتمن أجل شدته :  ،أيِمنْهتُصِوتْ : تطنطن ، أي :  أي–المهملة 

 بزاي - زقَاءة بعد أخرى ، الصدور، يعاودهن، يراجعهن مر:  ،أييعتَادهنمصوتات ، 

 و عليه - بالظاء المعجمة -ة بعدها قاف أي صياح ،و في نسختي الشَّاِرِح ، تَظُن مضموم

 أول مفعوليه ، و ثانيهما صادحات على - بالنصب–صدورا ،و  ضمير المخاطبهففاعل

  .طيورا صادحات و اهللا تعالى أعلم بالصواب : حذف موصوف ،أي 

ِلعه و يسلّطُه علَيها و يحمله على مالزمته لها ، يو:  أيبالعيِن ،- بالضم– و بكَاء يغِْريه

عمو في نسختي الشارح و إبن حجر د دموع و ن:  ،أيمع صوت فيب أي رحسيل من الد

علوالنفس بالصوت :، والمراداستعالء الرفع يحضه على الزيادة في: أييحثهبالبكاء 

  6قاله الشارح.فيحصل بسببه الزيادة في النحيب

ولهم : أو مبتدأ خبره محذوف تقديره "ضوضاء "ما بعده عطف على قوله وهو : ومجسو 

كلُّ : إذ يصير التقدير عليه .خالفاً للشارح "البتهال "للزوار جسوم و ليس عطف : ، أي

و هو كما ترى اللَّهم إالَّ أن يكون من باب إطالق الجمع على . بتهال و جسوم انفس لها 

  : له المفرد كما في قو

  7البيت  .............  *  ......................اِلغَ الِبمس        ِج

                                                 
  60: غافر  ﴾ وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سيدخُلُون جهنَّم داِخِرين﴿اآلية   -  1
  )أ (59بداية ص  -  2
  ) أ(من ساقط  -  3
  : مة ما من الهمزية و ت421إشارة إلى البيت  -  4

  اءبحا و اِلض الرِهبي حِف فَ        اهللا ا رضِغ فأببي النّبح و ب           
  النفس  مرد) ب(في -  5
   خير القرى في شرح أم القرى-  6
  )ب(وهو ساقط من . من هذا البحث68سبق ذكره في الصفحة  -  7
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ا ركََأنَّماحضغسلتها قال في القاموس :  أي تْه :"رحضهضحكََأر لَهغَس هنَعكَم 1 "ه  

ة قاله اإلجالل و المخاف: من أجل المهابة العظيمة و المهابة :  ،أي ِمن ِعظَِم المهابة

  .2الشارح

 هو - بضم الراء و فتح الحاء المهملة- : الرحضاء4"هابه عظَمه ووقَره" :3 و في النهاية

مقُ الحررقُ يرحض الجلد أي يغسله كُىعثْر و قيل عه قٌ و كأَّنهرا عهأي ولهم جسوم عم 

ولية على قلوبهم من تمهابة المسلكثرته عرقُ حمى و ذلك لما أقلقهم و أزعجهم من عظيم ال

  .والسالم مشاهدة تلك الحضرة العلية على مشرفها أفضل الصالة

ا ِمنتْهسا ألْبكُأنَّم وهجواٍءجل أ ويممـا حملت من -صلى اهللا عليه و سلم- عظيم منه ح 

 - بالكسر– باءالِحرألونا مثل ألوانها التي تعتريها من حر الشمس :  ،أيَألْوانَهااألوزار 

مشهورة تستقبل الشمس برأسها و تدور معها كيفهما دارتْ ، و تأنيث الِحرباء يبةهي دو

  .هنا على إرادة الدابة ،و إالَّ فهو مذكر ألنه ذَكَر أم جبين

عض على عيون ففيما إطالق الب:  أيجفُون لغزارتها من كََأنَّما َأرسلَتْها ِغزار ، دموعو 

   .مستَرِخية الجواِنب لكثرة مائها:  ،أيسحابةُ وطْفَاء. الكل 

نَا فلمرياَلا إنتهى  سحطَطْنَا الراِحِلنَا، أي :  ،أيحواَل رنَا ِرحعضمراكبنا عنها بفناء 5:/و 

  اِإلثْم : ،أي الِوزر عنَّايوضع :  ، أيطُّحيثُ يح -وسلم  صلى اهللا عليه- هكرم

حمال :أي  6﴾ فَِإنَّه يحِمُل يوم الِْقيامِة ِوزرا ﴿: و منه قوله تعالى :و َأصلُه الحمُل الثقيل 

   ِلمن هو ِلكَرمه جدير ، بقضائها و عدم ردها تُرفَع الحوجاء حيث وثقيال من اإلثم 

  

  

  

                                                 
   ) .ض.ح.ر (القاموس المحيط -  1
  خير القرى في شرح أم القرى -2
محدث لغوي أصولي و هو أخ  )ـ ه606 ت(ين بن األثيرد أبو السعادات مجد ال،النهاية في غريب الحديث و األثر - 3
  "  و بغية الوعاة 289 : ص،3 / ووفيات األعيان ج23 ، 22 : ص،5 / جشذرات الذهبانظر ."بن األثير المؤرخ ا

  . 274 : ص،3/ج 
  .170باب الهاء مع الباء  " النهاية  -  4
  )ب (72بداية ص  -  5
    100: ، طه﴾من َأعرض عنْه فَِإنَّه يحِمُل يوم الِْقيامِة ِوزرا  ﴿: اآلية  -  6
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ما بي في هذا  : 1/ الحاجة يقال- و بعدها جيم كون الواس و هي بفتح الحاء المهملة و -

 و هي إلى - الباء الموحدة بدل الجيم-الحوباء : حاجةُ و في بعض النسخ :حوجاء أي 

  .الخطأ أقرب 

مالَم أكْرْأنَا السم : قاله الشارح أي.منصوب على نزع الخافض: و قَرخَلِْق اهللاعلى َأكْر 

 عِمن حيثُ يسم ، وأفْضِلِهم ،على اإلطالق من األنبياء و غيرهم، أشْرِفِهم:تعالى ، أي

اءالماِإلقْرما و" :وحذف الفاعل هنا، لتوافق القافية أخواتها في اإلعراب،قال ابن حجر ، للس

قبره زائره صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى أوسلم اقتضاه كالمه من أن ا  ِعنْداعمس هعمسي

 صلى و سلم عليه من بعيد ال يسمعه إال بواسطة نإو،يِقياً و يرد عليه من غير واسطةحِق

  المراد منه . انتهي2"ديث كثيرة ادل عليه أحي

صلى اهللا عليه -به ِعنْد اللِّقَاء اشْتَغَلْنَا : أي .- بالفتح في الماضي و المضارع– و ذِهلْنَا

   بأنسههشغله عما عداه، محبوب: شديد الشوق،أي: ، أيو كَم أذْهَل صبَاعما عداه، - وسلم 

ه في األصل  ألنّلقاء:هو حال من قولهه،ومن محبوب: ،أيِمن الحِبيِب و شهوده والتمتع 

  .ال متعلق به خالفا للشارح وابن حجر  صفه له

  ، وهي خوف مقترن بتعظيم المهابة أجل فرط ِمنأمسكنا عن الكالم :، أيووجمنَا 

قاله .مبتدأ وخبر:الَ كَالَم ِمنَّا 3غاية لما قبلها و هي ابتدائية، قاله الشارح :حتَّىجالل، وإ

  : فشاهد األولى في قوله 4تبرئه" ال"على أن -الفتحب-"ال كالم" وفي بعض النسخ،الشارح 

  5الَ نَاقَةٌ لي ِفي هذَا و الَ جمٌل..........................           

  : د الثانية قوله و شاه

        .........*  .............    و ال َأب ذَاك كَان ْلي إن 1 ال ُأم  

                                                 
  )أ (60بداية ص  -  1
   )  141ورقة ( الهمزية المنح المكية في شرح  -  2
  خير القرى شرح أم القرى    -  3
 اتصافه  بالخبروتسمى أيضا ال النافية للجنس حرف يدخل على الجملة ألنها تبرئ المبتدأ عن :مى ال تبرئةتس-  4

اإلسمية فيعمل فيها عمل إن  
يخ ارتر ظنارير والفرزدق،جمن فحول الشعراء عاصر )هـ90تـ (لبيت من البسيط قائلة الراعي النميري ا - 5
 801: صو708 :إلسالم صا

:                                                                                                     صدره115:الك صس ابن هشام في أوضح الم و394:فراهيدي في كتاب الجمل في النحو ص اله بستشهداالبيت 
                     ......................ةًعلنَ ملِتتى قُ حتِكرجهوما
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اءإشارة و المعنى حتى ال تستطيع اإلفصاح عن المراد بالعبارة و ال :  ِمنَا ،أيو الَ ِإيم

ند لقائه، نقدر أن نستعمل ما يقوم مقام الكالم من الرمز واإلشارة،و كم رمنا بث الشوق ع

  .فلما التقينا ما نطقنا 

   لما عندها من المحبة إليه كثيرة ِإلِْتفَاتَاتٌ منَّا للقلوب الحال و إلى أوطاننا ورجعنَا 

  .رجوع عنه :  ،أيإنِثنَاء منَّا للجسوِملذين مقتضاهما عدم المفارقة ، و لوالشوق ا

     2 ."انعطاف إلى البقاء في حضرته: اء أيإنثن":  وقول إبن حجر تبعا في المعنى للشارح 

إنقادت نفوسنا :  ،أيِبما نُِحبدنا ج:  أي–بالفتح في الماضي و المضارع – وسمحنَا

هوالتمتع بتلك الحضرة العلية للضرورة والشيئ الذي نحب دوامه ونبخل بمفارقته ،لمفارقة 

 يسمح 3للتحقيق  : قد لكن وامةالداعيةإلى ذلك ،من وجود مقتضيات الرحيل وموانع اإلق

من اليد  4/ِشدة الحاجة التي البد من صرفه وإخراجه :  ،أيالضرورة نزول عندبالمال 

  .5"قد يجود البخيل": ،وهذا كقولهم البخَالَء.ألجلها 

عليه وهما  مدح لَه و ثَنَاء. مصدر أقسم - بالكسر–ياأبا القَاِسم الذي ِضمن إقْساِمي علَيه 

  قصد بها الشفاعة ،بمعنى يريد أنه أقسم عليه في نيل مطلوبه منه بأشياء كثيرة تأتي

ذلك اإلقسام غير خال مما هو بصدده من مدحه والثناء جواإلستعطاف لي اب سؤاله وأن

  .وهما في ضمنه أي في أثنائه و داخله ،امومشتمل عليهلهما6/تضمنم هو عليه بل

:  ، متعلقات بإمالء وجملة لَها ِإمالَء الِتي علَيك ِمن اهللا ِبالَ كَاتب للقسم "الباء " بالعلُوم

 من اهللاإلقَاء عليك ، :  ،أيلها إمالءأقسم عليك بالعلوم التي :و التقدير " التي"صلة 

  7.)كاتب( بال كتب : بواسطة جبريل بال كاتب أي

                                                                                                                                                          
شاعر شجاع من أمراء العرب في الجاهلية ،انظر )  ق هـ91ت( البيت من الكامل ، قائله جساس بن مرة  -  1

 ، و األصول في 187 :ي صهدلفراا،البيت ورد في الجمل في النحو.142:،ص3/جترجمة في البداية و النهاية
 : صدره 109 : الزمخشري ص، اإلعراب ةل في صنعصو المف . 386 : ابن سراج ص،النحو

             بع غَاركم الصرهذا لَعمِهني......................                            
  )141ورقة (المنح المكية في شرح الهمزية  -  2
   . 230: اللبيب صنىغم -  3
  )ب (73بداية ص -4
  ) .د ق د(  ، وتاج العروس 230 :المثال ورد في مغنى اللبيب ص-5

    ) .أ (61بداية ص  -  6  
  كتاب) ب( في -    7      
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و أقسم عليك بما : الخافض ،أي عطف على العلوم بدون إعادة - بالخفض– ومِسير 

بنصر اهللا :  ،أيبنصرك، بأمر ربك إلى عدوك ، الصباسير ريح : أوتيته من مسير أي

و هو رعب عدوك منك . باألمر الذي هو سبب نصرك : تعالى  إياك على عدِوك ،أي

 1زازياي زيد الفظرف للمسيروألب : شَهراًاإلعانة ،: لتوقُعهم محذوراً من قبلك ، والنصر 

  :رحمه اهللا تعالى 

  2الخ  .......  *  ..........................ِرص النّاح رييرِس     تَ

كيا لَدبالص ِريح عب منك شهرا ، :  ،أيفكََأنعندك في اإلعجاز ،حيث كانت تحمل الر

خَاءا:  أي-بالضم– الرملَية ِلسخَرسا الريح اللّينة المرا شَههون عليه السالم ، حيث كان غُد

 أعظم ألن ما -صلى اهللا عليه وسلم-عجزة نبينا مو" 3ورواحها به شهرا ، قال الشارح 

  رسول صلى اهللا عليه سليمان عليه السالم قد سخر لبعض صفات سيدنالريسِخر لنفس الس

 سليمان عليه الصالة كانت تسير بتوسط أمر السير من وتلك إنما.وسلم ،وهي هيبته 

 فهو - صلى اهللا عليه وسلم–والسالم ، وهذه تسير بأمر اهللا تعالى من غير توسط أمر منه 

 " و الشمس كالمرآة  و القمر كوجه زيد":من تشبيه الشيء األعلى ، بالشيء العالي كقوله 

  .تهىنا

 و مضارعه -بالفتح– تفَلَتَحين :  أيلَما كرم اهللا وجهه ، علي أقسم عليك ، بقصة و

 فبرأتا لما رمداء أي جميعا ، ِكلتَاهما معاً الحال و همافي:  أيهيبعينَ. يكسر و يضم

: ذا نظر ، أي:  ، أيناِظراًصار بعد البرء ، جديد البصر ، :  ، أيفغداخالطهما ريقه  

 يضرب والطائرالمعروف الذيوه،بعينين مثل ِعينَي العقَاِب: أي-بالضم-بعيني عقَاب رْؤية

غزوة  في:ويعني"تفلت" ـمتعلق ب:غَزاٍة في .4»ابعقَ َأبصرمن«:المثل فيقال ببصره

                                                 
1  - زازي ،أبو زيد ،أديب ، كاتب ، شاعر ،محدث متكلم فقيه ،صوفي ،ولد بقرطبة ان الفتَفْلُخْهو عبد الرحمن بن ي
ي المدائح النبوية ،انظر يات نالعشر:  هـ من آثاره 627 غيرها ، توفي بمراكش سنة  وشأبها ثم سكن تلمساننو

  .118 :،ص4/ جي ، األعالم للزركل126: ، ص2 / جمؤلفينمعجم ال
 :تمامه  البيت من الطويل -  2
  وكّل م نتَ اسعصلَى عأنَِهي امه  *   تسيرالنَّص احر شَ ِريهرا أمامه.    

  .خير القرى في شرح أم القرى  -  3
  .عبد الحميد دار المعرفة بيروت تح محمد محي الدين 115ص  : 1/ مجمع األمثال للميداني ج-  4
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 .1»ِهيِح اهللا على يدتَ ، يفْه ورسولَ اَهللابِح يالًجاً ردة غَاي الرنيِطألع«:خيبرحين قلت

وفسقَلْت في تَقلت له بعد أن ف ، رضي عنه فقيل به رمدف كل أحد لذلك فسألت عن علي

 فذهب بها فما رجع حتى فتح اهللا . خذ هذه الراية و أمضي بها حتى يفتح اهللا عليك :عينيه

  حال من لواء ، : فيها :  أيلها 2 و كانت غزوة خيبر سنة سبع .على يديه

ها  بالضم ، راية النبي صلى اهللا عليه و سلم تسمى بذلك ألنالعقَاب 3/والضمير للغزاة

  صفة لغزاة ، ":  لها العقاب لواء "و جملة. راية  : لواءسوداء ، و لون العقاب أسود 

                                 والتقدير في غزاة ، موصوفة ، بأن العقاب لواء كائن فيها ، ثم يحتَمل أن هذه الَّراية

بن اقاله .ه أعطاه غيرهامل أنّصلى اهللا عليه وسلم يومئذ ِلعلي، ويحت4/هي التي أعطَاها

  .5حجر

ِطيبهما ِمنْك الحسن و الحسين رضي اهللا عنهما ، :  المراد بهماِبريحانَتَينقسم عليك أو

و بريحانتين طيبهما : الذي ظهر لي في هذا البيت أن تقديره .الذي أوِدعتَهما الزهراء

 و ضمير -بالبناء للمفعول–عتهما أود: الذي أودعتهما الزهراء كائن من طيبك فقوله 

  و مثله قول . الذي هو صفة المبتدأ و إن كان مفردا  التثنية فيه عائد على الموصول

  : 6امرئ القيس

   .   7ن أخُـرـْيهمـا ِمآقشُقَـت مـ*     بـدرةُ   وعيـن لهـا حـدرةٌ       

 " :     8قال أبوعمر.  الضمير العائد عليهافثنى" مآقيهما: "فافرد ، ثم قال" عين: "ه قال ألنّ

: ما ثنى الضمير فقالفيكون الناظم إنّ.  انتهى" 9ويجوز هذا في اإلثنين إذا كانا ال يفترقان

أودعتهما، ولم يقل أودعته نظرا إلى طيب كل واحد من السيدين على حدة و أفرد 

                                                 
 كتاب فضائل ،سلم في الصحيحم  و2847:  رقم 141 كتاب الجهاد و السير باب ،رواه البخاري في الصحيح -  1

  .   باختالف اللفظ35 رقم 4الصحابة باب 
 181: ص ،4/نظر البداية و النهاية ج ا-  2
  )ب (74بداية ص  -  3
  ).أ (62بداية ص  -  4
  ) .   144ورقة ( ية في شرح الهمزية المنح المك -  5
  128: صسبق التعريف به -  6
  )  ح د ر( و لسان العرب 316: ص امرئ القيس، البيت من المتقارب في ديوان -  7
   من تصانيفه ،أبنية األسماء و األفعال)هـ252ت(األديب النحوي  هو صالح بن إسحاق الجرمي أبو عمر البصري ا -  8

   و أبجد 220:  ص،1/كتاب العروض ، انظر هدية العارفين جبويه في النحو،يب كتاب ستفسير غر،المصادر  و
   .   42 : ص،3/    العلوم ج

    . 177 : ص،2 /نظر هذه المسألة في خزانة األدب للبغدادي جا-  9
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 طيب أحدهما ال يفارق طيب  نظرا إلى أن،الموصول و موصوفه، و لم يقل طيباهما اللذان

     : 1) في الشاهد(األخر إذ هما من أصل واحد و هو طيبه صلى اهللا عليه و سلم و قوله

  .لفرس يصفها " لها"تبدر بالنظر ، و الضمير في :  ضخمة ، و بدرة أي مكتنزة: أيحدرة

ضمتْ : أي -بالمد– كما آوتتضمهما إليك لمزيد محبتك ورحمتك بهما :  أي تأويهماكُنْتَ 

: و هو حال من الفاعل أو المفعول ، و هما قوله: المخطوط:  أيمن الخَطّوحازتْ ، 

اءكان صلى اهللا « ه أخذ هذا التشبيه من حديث البخاري عن الحسينو كأنّ : نقطتيِها الي

 مهاللّ: ا نَمض ي األخرى ثمذِهِخ الحسين على فَدقِعني على فخذه و يدقِعني فيعليه و سلم يأخذُ

  .2»امهمحي أرا فإنّمهمحرا

. و هو المقتول ظلما :  ، تثنية شهيد شهيدين .3قاله ابن حجر . للريحانتين بيان :نِم 

 أي مصابيهما -بالفتح-  الطّفَ -بإسكان الياء بعد السين و فتح األخيرة-  ليس ينسيني

حسن قبله بالمدينة ألنه بها قتل مسموما، ألن مصاب الحسين فيذكر في مصاِبه ، مصاب ال

هو موضع قتل الحسين ، و هو قريب من  : وال كَربالَء. المصائب بعضها يذكر ببعض

  يسمى كربالء ، وعليه فالعطف  الطفّ و هو أرض بالعراق ، و قيل إن، المتقدمالطفّ

  .للتفسير فقط 

. ية هنا مجازية ، و هو حال مما بعده والظرف،في الشهيدين:  أيفيهماحفظ :  أيمارعى

 كجعدة   ،تابع:  أي4/مرُؤوس. حرمتك التي يجب على كل أحد رعايتها:  أي ِذمامك

ته بأمر يزيد بن معاوية فمرض أربعين يوما و مات ها سم في الحسن زوجها فإن5ّالكندية

هم قتلوه ى عنه فإنّبن زياد و أتباعه في الحسين رضي اهللا تعالا و ك6بالمدينة سنة خمسين

  . المتقدم في النظم 7من قبل يزيد بن معاوية أيضا عام إحدى و ستين بكربالء

                                                 
  ).أ( ساقط من  -  1
 حديث ، و أحمد في المسند ،5657وضع الصبي على الفخذ رقم : رواه البخاري في الصحيح كتاب األدب باب   -2

    21835اسامة بن زيد رقم 
  )   147ورقة (المنح المكية في شرح الهمزية   -3
  ) .ب (75 بداية ص  - -  4
  جعدة الكندية بنت األشعث بن قيس -  5
     مطبعة السعادة مصر         169:  ص ،1/وطي جي و تاريخ الخلفاء الس33 : ص،8 /انظر البداية و النهاية ج -  6

  .م 1952 – ه 1371    الطبعة األولى 
    . 210:  ص ،8 /البداية والنهاية ج -  7
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كدهع وصيتك عليهم التي يجب الوفاء بها :  أيو قد خَانَؤساءالمتبوعون من :  أيالر

  .الظلمة الطغاة المتمردين كزيد بن معاوية لتسببه في قتلهما معا كما تقدم آنفا 

            -بتثليث الواو– الـودهؤالء المذكورون من المرؤوسين و الرؤساء : أيأبدلوا

  .الغَضب للحرمة :  أي– بفتحتين –الحمية :  أيو الحفيظة  [ة ة و المحبالمود: أي

  :ي قال الحماس

   1كْلَميحفيظة و من ال يِجب ِعند ال*     ِلٍك       ارى ياَ ِلمشّّدعا دعوة يوم ال      

   2»دخَلَـت إمـرأة النّـار في ِهـرة « : كما : هنا تعليلية " في : "في القربى

أي.  و الحفيظةو هو راجع للود :هم للحسن و الحسين أبدلوا ما هو خير لهم و هو حب

 لهم و هو بغضهم ما هو شربرضي اهللا عنهما ألجل قرابة النبي صلى اهللا عليه و سلم ، 

ا و القيام بنصرهما م  و إظهار عداوتهما ، و أبدلوا أيضا حميتهم و غضبهم لحرمتهلهما

   .نهما ، و إهمال حقهماألجل قرابة النبي صلى اهللا عليه و سلم ، بمجانبتهم لهما و خذال

. اليراِبيع ألن النَّاِفقَاء ال تكون إال لهما : أراد بالضباب :  أيِضبابهاأظهرت  : و أبدتْ

جحرة اليربوع يكتمها ويظهر  إحدى"-الفاء بكسر-النّافقاء.  3اله إبن حجر تبعا للشارحق

هـ من  /4"خرج: القاصعاء ضرب النافقاء برأسه ، فأنتفق ، أي  غيرها ،فإذا أتي من قبل

 ضمائر السوء التي كان أولئك الظلمة قد كتموها و اظهروا  الناظم أراد أنكأن.  القاموس

ن أة و البعض لهم ، و يحتمل وداعبيت أظهرت و أخرجت ما كان فيها من الغيرها آلل ال

 بهنا جمع ض اببو منه قول سيد الحسن  .5و هو الحقد: -بالفتح و الكسر-يكون الض

  :اليوسي رحمه اهللا 

                                                 
  مية ، ورد أ ي البيت من الطويل و هو للشاعرة بنت بهدل بن قرفة الطائي أحد لصوص العرب ، و كان في زمن بن-  1

  .330 : ص،3 / و معجم البلدان لياقوت الحموي ج68 :  ديوان الحماسة ألبي تمام صفي     
  محل 261:،ص 2 / ج ، و أحمد في مسنده40، و مسلم في السالم باب 16اخرجه البخاري في بدء الخلق باب  -  2

  .223: نظر مغني اللبيب إلبن هشام صاالتقدير بسبب هرة  و من أجل ما صنعته معها ، " في هرة     " :الشاهد 
  46: و شرح بن عقيل ص

    .)151ورقة  ( المنح المكية في شرح العمرية -  3
  )   .ن ف ق(قاموس المحيط  -  4
  ) .ض ب ب(لسان العرب  -  5
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ـِراِق            ـُول اللّيالي عن ِضباب لُبـه*   بـان ِفـراره  أو لَـرب ف     1ط

 .أعلم واهللا.رفها ومظروفهاظوأظهرت أحقادها صدورالفجرة المشبهة النافقاء في خفاء :يأ

شقية :  خبيثة أيقلوب: حال من قوله  : منهم. تصلبت واشتدت  ولم تلن:  ، أيوقست

على قتلهم ، بكت عليهم مواضع عبادتهم :  ، أيبكِت األرض فقدهمأقوام :  ، أيعلى من

  : و يروى . مواضع صعود أعمالهم منها :  ، أيالسماءهم  بكت عليومن األرض، 

ـَـن ِم2)ـٍةبقع( فـي ةًـدج س ِهللاد يسجـدـٍب عـنمـا ِم«   تْـدِه شَ إالِّض األراِع ِبق

ـَلـه    .3»امـة و بكَـتْ عليـه يـوم يمـوت  القيمو ي

بب عن السبب كما في قوله تعالى   تأسف عليهم لمصابهم فتجوز بلفظ المس:  ، أيفاِبكهم

ه عبر بدار السالم عن اإليمان الذي هو الجنة ، فإنّ:  أي4﴾﴿ واللَّه يدعو ِإلَى داِر السالِم 

 ، ما استطعت .5/ عنهيه منهسبب في دخولها ، و ليس المراد األمر بحقيقتة البكاء ، ألنّ

   اعتقاده في حقها من الحرمةمدة استطاعتك، لما في ذلك من إظهار ما يجب: أي

 منك إن قليال.  و الجاللة، و في حق شأنهما من عظم الجريمة و فرط الجرأة و الجهالة

متَاع  هنا معناها المقايسة كما في قوله ﴿ فَما": ففي"أي بالقياس على عظيم  : في عظيم

:  ، أي البكاءالذي حصل لهم  : المصاببيانية  : مِِن . 6﴾الْحياِة الدنْيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليٌل 

  حيث لم تحصل منك نصرة لهم على أعدائهم بالمضاربة : بكاؤك عليهم المعنى 

  .و الطعان فال أقل من أن تتأسف و تتحسر عليهم 

ألجل ما حصل لي من :  ، أييِلكرب أجلت فيها مقلتي كلُّ أرٍضتجدد علي و  : كلَّ يوم 

من :  أي،منهم .وهو متعلق بمضاف مقدر في الخبر.  الذي يأخذ بالنفسو الحزن: الكرب 

على حذف " كل" خبر عن :كربال. و هو متعلق بكرب أو بمحذوف حال منه. أجل مصابهم

                                                 
البيت من الكامل و قائله هو الحسن بن مسعود بن محمد ابو علي نور الدين اليوسي فقيه مالكي أديب ينعت بغزالي  -  1

اللغة  و زهر األكم المحاضرات في األدب و :   ، من كتبه هـ1102قصى توفى األ عصره  من بني يوس بالمغرب 
  158 :  ص هدية العارفينو 225 : ص،2 /ج ،نظر ترجمته في نفحة الريحانة للمحبيا. في األمثال و الحكم 

  ..ساقط من الحديث  -  2
  ، 7/ر المنتور جد ، و السيوطي في ال12 : ص16، /الحديث رواه إبن مبارك ذكره القرطبي في تفسيره ج -  3

  197 :،ص5 / و األصبهاني في حلية األولياء ج139: ص، 4/ي تفسيره جوالثعالبي ف 412 : ص     
  .25:  يونس ﴾ ﴿ واللَّه يدعو ِإلَى داِر السالِم ويهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم : اآلية  -  4
  ) .ب (76بداية ص  -  5
  ِإذَا ِقيَل لَكُم انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتُم ِإلَى اَألرِض َأرِضيتُم ِبالْحياِة الدنْيا ِمن يا َأيها الَِّذين آمنُوا ما لَكُم " اآلية ﴿ -  6

   .38: التوبة " ﴾     اآلِخرِة فَما متَاع الْحياِة الدنْيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليٌل 
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و لكل أرض عندي مثل أرض : مضافين، و هو راجع لكل أرض، قصر للضرورة ، أي

على : راجع لكل يوم :  ، أيءو عاشورا.  كربالء التي قتل بها الحسين رضي اهللا عنه 

كل يوم عندي مثل عاشوراء، الذي هو زمان قتلهم رضي اهللا : أي. حذف مضافين أيضا 

  و مراد الناظم اإلخبار عن استغراق كربة من أجل ما نزل بهم بجميع أزمنتهم. معنه

  . و أمكنتهم 

تكتحل أ:  له كتحل يوم عاشوراء فقالا و قد 1ا الفرج ابن الجوزيأب بعض الشيعة ىورأ

  : ك قد سررت بذلك فقال نّفي يوم قتل في مثله الحسين كأ

   الحسيــن   مـوا دلّحتَ إسمـوــٍم فـي إكْتحالـي                يو الِئ

فقلـتَ د يِنع .ٍو               يضقُ عأحـِـى ِبظَح ـواِدلبِس السع 2يِني.   

:  أي لَيس يسِليهقلبي :  ، أيإن فُؤادي صلى اهللا عليه و سلم يبيِت النب آليا :  أيآَل ،

بالتاء الفوقية - التأساءعن محبتكم : الصبر عنكم، أي: يشغله أو يحمله على السلوى أي

و هذه اللفظة لست منها عن ثقة ، و لم يظهرلي  . 3قاله الشارح. التعزية:  أي-المفتوحة

: بن حجر عليها من قول القاموس اا ما نقله  و أم.ليه فيها عتمد عابعد إمعان النظر ما 

ألن التَاء في تَأساه أصلية، و في .  فبعيد بعد الثريا من الثرى 4"ستخف بهاآذاه و : تأساه"

  .و ربك الفتَّاح . التَّفعال : ووزن التأساء . فاعله : فوزن تأساه. التَّأساء زائدة

تركت : شأني في ذلك كله أي:  أيفَوضتُ أمريلكني ، : أيستثناء منقطع ا: غير أنّي

براءة لي :  أي براء إلى مدبرها و تَفْويضِي األمور.  الفاعل المختار إلى اهللاختياري فيه 

 و هو بالفتح مصدر .من اعتمادي على شيء من حولي  و قوتي ، إلى حوله و قوته تعالى

  .تبرأ منه : برئ من األمر أي

                                                 
مؤرخ بغدادي       )ـه597ت (يمي الجوزيمت علي بن محمد القرشي الن أبي الحسنب عبد الرحمن جهو أبو الفر -  1

   من أثاره المنتظم في تاريخ الملوك و األمم .مة عصره و إمام وقته في الحديث و صناعة الوعظعالّ
  1906 : ص،2/ ، و كشف الظنون ج91: ص 3،/    انظر أبجد العلوم ج

   9141:نظر الوافي بالوفيات للصفدي صا)ـه528ت (بن جكينا البرغوثالبيتان من مخلع البسيط قائلهما أبو محمد  -  2
   بلفظ مختلف       3403 : ص،1/    ذكرهما المحبي في خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ج

   الحسينموا دستباحا م  يو   *   ا      نًي لم كحلت عو قائِل          
           يلبس فيه السواد عيني            *  يئ      حقٌ شأ كفوا   فقلتُ         

  الجوجري في خير القرى في شرح أم القرى -  3
  )ا.س.أ(القاموس المحيط  -  4
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رللتقليل ،  : بالءوٍم بكربِسيءفيها :  أييصفة قاتلي الحسين :  ، اإلساءة  في األصل م

   : 1و من معه ، يومئذ وصف بها يوم و هو من مجاز اللزوم قال أبو عبيدة

  .2"  شيء يعمل فيه يصير العمل له  كّل"

   : 3ال جريرق

    4 ِبناِئم المِطيمِت و ما ليُلو ِن*    لقـد لُُُمتِْتنا يا أم غيالن في السرى       

  :   أبي زيد الفازاري 5/و قول

   6فليـٌل و يوم قَاِئم ثم صاِئم  *      ...................................     

ثقل ما وقع فيه على النفوس التي عندها غيرة ألل : ثقله ، أي :  ، أيخَفَّفَت بعض ِوزِره

من فيها من خلفاء العباسيين حيث خرجوا على : بغداد و المراد :  ، أيالزوراء .البيت

 .نتزعوا الخالفة منهم بعد أن قصرهم اهللا عليهم و أخذوا ببعض ثأر بني عمهمابني أمية و 

  : كما أشار إلى ذلك بقوله 

رمي م: مطروح أي:   أيكأن كُلَّ طَريح الذين هم أولئك الفسقة الفجرة اَألعاِديالحال و

زيل بالمحل : ، أيحلَّ القربة : السقاء أي:   أي- بالكسر-الزقُّ على األرض بالقتل منهم

  رباط القربة: ككساء:  الوكاء ": قال في القاموس - بالكسر– عنه الِوكَاءالفتح : أي

   .7"و غيرها

 خلصتم طهرتم من كل دنس و:  أيِطبتُم صلى اهللا عليه و سلم بيِت النبيياآل :  ، أيآَل

حال  : فيكم. متعلق بطاب : المدح ليحسن أولذ :  ، أيطَاببسبـب ذلك ـفمن كل عيب 

 -  و طَاب الرثَاء.و متعلق به عن تضمينه معنى القول في الظرفية المجازية أمن المدح ، 

  . بكاؤهم و تعديد محاسنهم ، و نظم األشعار فيهم : رثاء موتاكم ، أي:  ، أي-بالكسر
                                                 

  . الجمع و التثنية ،فاته ، غريب القرآن نعالم باللغة و الشعر من مص) ـه210ت ( هو أبو عبيدة معمر بن المثنى -  1
   . 21: ص،3/و أبجد العلوم ج . 79 :ص،/1نظر الفهرست جا    

و مثله . عاصف الريح : المعنى " يوم عاصف : "  من سنن العرب وصف الشيئ بما يقع فيه أو يكون منه كقوله - - 2
تح فاروق،مكتبة  331: بن فارس صالصاحبي،ارظسهر فيه ، ينياهر ألنه ينام فيه و سليل نائم ، و ليل 

 .م1993- هـ1414بيروت،ط،.المعارف
    ) ـه110. ت ( بن عطية بن حذيفة الغطفي من تميم أشهر أهل عصره ا هو جرير -  3
  دار صادر بيروت   . 454:  ديوان جرير ص ،البيت من الطويل -  4
 )ب (77بداية ص  -  5
                                                                               :صدره  .الموسوعة الشعرية للمجمع الثقافي باإلمارات العربية المتحدة. البيت من الطويل للفازازي  -6

كَ    مارمهالتقو كَى ، و تلك المارم                 *              ................................  
  )آ . ك . و (    القاموس المحيط -  7
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ِحكمأنا حسدم أنا مثل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه شاعر الرسول صلى اهللا :  ، أيان

عتناء بمدحكم على أقصى ما يمكن من جودة البالغة و قوانين عليه و سلم و مادحه في اال

مثل الخنساء بنت :   أيفإنّني الخَنْساءبكيت عليكم راثيا لكم :  ، أيفإذا نُحتُ. الفصاحة 

ها ة الصحابية الشاعرة المشهورة في نوحها على أخيها صخر ألنّلميسد الّعمر بن الشري

  . قالت فيه شعرا كثيرا ترثية به حين قتل و بكته بكاء كثيرا حتى إشتهرت بذلك 

زيادة التقى التي التي ال :  ، أيبالتُّقَى زيادة على سيادة النَّسب النَّاسفضلتم :  ، أيسدتُم

  غيركم فمن لم يتصف بمثل ما إتصفتم به من التقى ، :  أيِسواكما  أموتوجد في غيركم 

 ، البيضاء.  ، عند الجهلة مثله سودتهو لم يعمل بمثل عملكم و مع ذلك يدعى سيدا فإنما 

رئيسا يتبع و يطاع : دا عند الناس أيما جعله سيإنّ. الذهب :  ، أي الصفْراءالفضة و : أي

  .ان بين السيادتين طمعهم في ماله ، و شت

 الهداةة معشر األم: ِفينَابعد وفاتك :  ، أيبأصحاِبك الذين هم بعدك أقسم عليك أيضا و

.  الذين أوصيتهم بالقيام بأمور الدين ، و المجاهدة عليها اَألوِصياءإلى صراط المستقيم و 

    المجـرور ،  و الظرف متعلق بمحذوف حال من الخبر و ما عطف عليه ، و كذلـك

  .الذين هم الهداة و األوصياء حال كونهم متخلفين بعدك فينا : و التقدير 

في أمور الدين  :  ، أيالدين في عنك الِخالفَةَبعد وفاتك ، :  ، أيبعدكجادوا :  أيأحسنوا

  كل واحد منهم    :  ، أيكُلِّ و. و هو متعلق بالخالفة . و مراعاة أحواله ، إقتداء بك 

 أي الذي تواله من خالفة أو إمارة ، أو قضاء أو غير ذلك من الخطط الشرعية  تَولى ِلما

اءأي- بالكسر– إز  :ر يقال أهل و مصلح ، و مدب :"هو إز اء1/اٍل م : ره إذا كان يدب    

   . 2"ه باِحص:  أير شَاء ، و إزٍري خَاءو هو إز. ويحسن القيام عليه

وس باهللا تعالى عما سواه ال يلتفتون إلى هذه نفأغنياء ال-رضي اهللا عنهم-هم:  ، أيأغنياء

بعدهم و رفعة : من جهة نزاهتهم أي: أي . تمييز : -بالنصب– نزاهةً.الدنيا الفانية 

بل من كان منهم ، أو لمجرد محبة الجمعةوسهم  و تعففهم عن جمعها لفخر ، أو مباهانف

 ، إلى اهللا تعالى فُقَراء هو خازن هللا يصرفه في مصارفه الشرعية مابيده شيء منها فإنّ

                                                 
  ) ب (78 بداية ص  -  1
  ) .   ي . ز . أ ( و تاج العروس ) و ى . ز أ(  دريد جهرة اللغة ألبن -  2
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ما يعد الغنى منهم نفسه ببواطنهم و ظواهرهم ، ال يشَهدون َألنفسهم ماالً و ال غنى و إنّ

خازنا هللا ال غير كما مر.   

يقتدي بهم في علومهم قال صلى اهللا عليه و سلم أئمةٌ فيما لهم و عليهم ، علماء    :       

كثيرون منهم تولوا اإلمارة على :  ، أيأمراء.1»جوم ِبأيهم اقتَديتُم اهتَديتُم َأصحاِبي كَالنُّ« 

   .طائفة ، أو على جهة فبروا و عدلوا

 .زهداً ،و زهادةً : كمنَع و سِمع و كَرم : زهد فيه ": قال في القاموس  : ِفي الدنيا زِهدوا 

و المراد بالدنيا هنا اُألموال و تواِبعها " . 2"ضد رغب : وزهد في الدنيا و الزهد في الدين 

  .    3قاله إبن حجر"من نحو الجاه و الكبر و الخُيالء و الفخر 

   الرغبة فيها : و ال الرغباء .متعلق بعرف  : منهممتعلق بالميل  : فَما عِرفَ الميُل إلَيها

  .في أعينهم بالنسبة لما تحققوا من خير األخرة المدخر لهم  لحقارتهاوذلك

بسبب الحرب الواقع منهم ألعدائهم في الواقع ": بن حجر اقال  : أرخصوا في الوغى

 : نُفوس ملُوٍك.5فقوله الواقع صوابه الواقعة ألن الحرب اسم مؤنث. هـ 4"المشهورة 

:  أي -بالفتح–   َأسالبها تعالى بالقتل فما دونه  بنصرهم اهللاحاربوهاعظماء فمن دونهم 

  و هو ما سلب من القتيل  من ثيابه  : - بفتحتين-و هو جمع سلب . أسالب تلك الملوك 

و هو على حذف مضاف . إذا زاد في ثمنه :  مصدر أغاله - بالكسر- إغالءوما عليه 

       :على حد قوله . محل إغالء أو ذات إغالء : أي 

  . 6إلخ.......    *      .......................... ترتـع ما ارتعتْ   

  

                                                 
 دار إحياء التراث العربي ببيروت و األلوسي في روح المعاني 135: ص،5/ذكره أبو السعيد في تفسيره جالحديث  - 1
دار إحياء التراث  : 57: ص،4/بن حجر في فتح الباري جا  دار إحياء التراث العربي ببيروت و 47: ص ،1/ج

  .ي ببيروتالعرب
  )زهد:( قاموس المحيط  -  2
  ) .   157ورقة (  المنح المكية في شرح الهمزية  -  3
   ).158ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  4
  )  حرب( حكى إبن األعرابي فيها التذكير و هو نادر ألنه حمله على معنى القتل و الهرج انظر لسان العرب  -  5
    طبعة دار صادر بيروت العربي 48:ديوان الخنساء  ص.  الخنساء في رثاء أخيها صخر البيت من البسيط قالته 6

                                                                                                                                     :  مامهت و   1   بيروت ط
ترتعتْ ما ارتعفإنّ        *      تْ حتى إذا ادكرا ِهمياٌل إقبو إد بار.   
  ،2/ج.  دار الكتاب  و الخطابي في غريب الحديث23: ص،1/ستشهد به الجرجاني في دالئل اإلعجاز جا       
  هـ 1402ط ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى. 414 : ص     
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ـَ.ذات إقبال و إدبار : أي    .ذات بناء :   أي 1﴾ ــاءنَ ِبـاءو منه ﴿ و السم

 أسالب تلك الملوك التي حصلت بأيدي قاتلهم كانوا في حال حياتهم قد أن: و المعنى 

دتها و رفعتها و حسنها لغالء أنفسهم عندهم ، كما هو زادوا في أثمانها لجو: أغلوها أي

  .شأن الملوك و من في معناهم من اهل الرفاهية 

تام مستوف لشروطه  : جتهاٍداصاحب :  ، أي في أحكَامه ذوكل واحد منهم : أي كُلُّهم 

 أصاب و جتَهدان م« :مؤجر عليه ، أصاب فيه أو أخطأ ، عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم

 ان أو أخطأ فله أجر واحدراٍب ذو و. 2»فله أجوهذا مبني على القول الضعيف: ص: »أن 

متكافئون متساوون من ":  أي و كلُّهم أكَفَاء. و هو ضد الخطأ .3»صيب  مجتهد مكلَّ

   .5قاله الشارح" من األحكام عن شهوة أو عرض 4/جتهاد و عدم صدور شيءحيث اال

رضا الخلق عن «  بثوابه و قال بعض المشايخ و رضوا عنه. عته  بطارضي اهللا عنهم

  .هـ » اهللا تعالى رضاهم بما فعل ، و رضاه عنهم ، أن يوفقهم للرضا عنه 

 المجتهد  يأثمون به مع أنإليهم خَطَاءيصل :   أي يخطُو. استفهام إنكاري تعجبي : فأنَّي

   .-بالقصر–نقيض الصواب ، و كذا الخطا  -بالفتح و المد–إذا أخطأ له أجر ، و الخطأ 

قِّ آخرين قوم مجيء من بعدمنهم  : جاء قومأن جميعهم عدول، : بعدل يعني :  أيبح

و المجروران . خرهم باإلتيان بالعدل و إتباعه ال يختص بقوم منهم دون قومآأولهم و 

 المستقيم ، و هو : أيالحنَِفيالطريق الواضح :  ، أيو على المنهج". بجاء"متعلقان 

   - رضى اهللا عنهم-ال على غيره حتى لحقوا باهللا  : جاءوامنهجه صلى اهللا عليه و سلم 

 7﴾  فَِإذَا جاءتْ الصاخَّةُ﴿ 6﴾ فَِإذَا جاءتْ الطَّامةُ قد يأتي المجيء بمعنى الظهور ومنه ﴿و

  .فإذا ظهرت : أي

                                                 
  عَل لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبنَاء وَأنْزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرج ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً لَكُم فَال  الَِّذي ج﴿:األية  -  1

 ونلَمتَع َأنْتُماداً ولُوا ِللَِّه َأندع22:  البقرة ﴾            تَج                                                                                                     
     

 و ذكره إبن حجر في فتح الباري كتاب الفتن باب أجر 1326:  رقم الحديث 2 باب ،رواه الترميذي ، في األحكام -  2
  .الحاكم

    .   22 باب ، كتاب اإليمان،نظر شرح النووي على مسلما -  3
  ) . ب (79ية ص بدا -  4
   القرى في شرح أم القرىوجري في خير الح-  5
     34: النازعات " ﴾فإذا جاءت الطامة الكبرى"﴿ : اآلية  -  6
  .   33:  عبس -  7
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 ، راجع لعيسى  حواريونم الصالة و السالم  ، على نبينا و عليهما لموسى و ال ِلعيسى

في فضل مثل فضل أصحاب رسول اهللا :  ، أيفي فضلهمأصفياء و أنصار كائنون : أي

:  ، في فضلهم ، و هم ضمناء القوم و عرفاؤهم أيو ال النُّقَباءصلى اهللا عليه و سلم 

 هنا مجازية كما و الظرفية.ففيه لف و نشر معكوس : رؤساؤهم ، و هو راجع لموسى 

لموسى : النفي متسلط على الصفة ، أي": نحن في خير و عافية ، قال الشارح : تقول 

نقباء  و لعيسى حواريون و لكن ال يشبهون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم في 

  . أي من جهة ما خصوا به ببركة صحبته صلى اهللا عليه و سلم ، 1"فضلهم 

. تي ذكرهم المشهود لهم بالجنةآل الصديق أفضل العشرة اأبي بكربيضا  أ و أقسم عليك 

ه قال صلى اهللا ئتمام في الصالة و ذلك أنّاال:  أي قتداءالذي صح للنَّاس به في حياتك اال

فصلى بهم صالة الفجر . 2»اس النَّ ِبصلِّكر فليا ببأوا رم« : عليه و سلم في مرض وفاته 

   حفاعل ص": قال ابن حجر "   قتداءاال " : قوله.اهللا عليه و سلمفي حياته يوم وفاته صلى 

  . هـ 3"و الظروف متعلقة به 

و الميهكما في قوله . عطف على الذي ، و إن كان كل منهما نعتا  : د            :  
   .4البيت    .......................    *..........  الملك القَرم  لى إ    

كن للفتنة و االضطراب بين المهاجرين و األنصار في أمر الخالفة بعد و فاته أي المس

.         و هو ظرف للمهدي. سقيفة بني ساعدة :  أي يوم السقيفةصلى اهللا عليه وسلم  

المهاجرين و األنصار حين خاصوا في أخبار :  يعني النَاس -بالبناء للمفعول– لما ُأرِجفَ

ير و منكم أمير  ا أِمنَِّم« :و قال األنصار .  تنازعوا في أمر الخالفة الفتن و اضطربوا بأن

   5 »اس النّهعاي و بهعايبه فَِدربيم عذَ فأخَاءرزم الوتُ و أنْاءرمال نحن اُأل: فقال الصديق 

                                                 
  . في شرح أم القرى للجوجريىرقخير ال -  1
 باب إستخالف  و مسلم في الصالة ،633 رقم 11 باب ، كتاب الجماعة و اإلمامة،أخرجه البخاري في الصحيح -  2

     .420اإلمام إذا عرض له عذر رقم 
  ).   159ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  3
    البيت من المتقارب و هو مشهور لكنني لم أقف مع ذلك على نسبه إلى قائل معين ، و قد أنشده الزمخشري في -  4

والَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك وما ُأنِْزَل ِمن قَبِلك وِبالَْآِخرِة   ﴿ من سورة البقرة4الكشاف عند تفسيره قوله تعالى من األية 
وِقنُوني مالشاهد فيه عطف الصفات بعضها على بعض لما كان .  ، و لم ينسبه ، و ال نسبه شراح شواهده ﴾ه

  : تمامه–.  الموصوف بها واحدا 
  محدزة في المتيب الكَِث ليو      *    اِمم الهِنبا و ِمك القرلى المإلََ                      

   و البيهقي في السنن الكبرى كتاب قتال 3467 رقم 5أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب فضائل الصحابة باب  -  5
 I�ر Qی'� �� �.R%1 ب7ب ا�Kا� H16313   أه.   
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 أي -بالكسر– إنَّه  :أبابكر إن اءْأدفي الشارح   كذا. ضطراب ال غيرهالمسكن لال:  أيالد 

بالدأداء عن :  الفاعل بالمصدر ، أي اسمر عن  الناظم عب   فظاهره أن2 /1بن حجراو 

و يجوز أن  لصلصالم: س  و الصلصال بمعنى ِوسوالم: كالوسواس بمعنى . المراد 

هم ما قلنا هذا ألنّصاحب التسكين و إنّ: أي. ه ذو الدأداء إنّ: يكون على حذف مضاف ، أي

   ، داءْئ و ِدأةً الشيء دأدأدأد« :  يقال 3وا فتح فاء الفعال إذا كان فعال مضاعفاجوز

    .4 »نهكّس:  و يجوز الفتح أي -بالكسر-

فيه إقامة  : كان للدين الدين بعدماى و خلّص نج: أي  : -بالقاف و الذال المعجمة- أنْقذَ

:  أيستفاءِاو هي الحزن الشديد  : - بالضم–على كلَّ كُربٍة .له : الظاهر مقام المضمر أي

ن أشرفوا على ما أى أهل دين اإلسالم بإزالة أسباب الفساد بعد  نج9أّن: إشراف و المراد 

هو سبب للحزن األبدي من الوقوع في الفساد الدينية التي ال يجتمع لإلسالم بعدها شمل 

د اهللا بعد محمد صلى ِبأبوبكر ما علوال « :  رضي اهللا عنه 5و من ثم قال أبو هريرة.أبدا 

 و أيضا فكلهم يوم وفاته صلى اهللا عليه و سلم طاشت عقولهم 6-»ا دبأاهللا عليه و سلم 

ا حضر دخل و كشف عن ه كان غائبا فلم بكر فإنّأباحتى تكلموا بكلمات غير منتظمة إال 

  ثم خرج 7 »ِنتتيو م بينك علي اُهللاعمجا ال ييتً ما وي حتَب ِطلقد« : الوجه و قبله و قال

   .8﴾ الشَّاِكِرين.............وما محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل ﴿: فتال عليهم 

فلم ا سمعوها رليهم عقولهمإت د.  

ألجل رضاك : أي ، ِرضــاكصرفه في مصارف الخير فـي :  الكثير أيأنْفَقَ الماَل 

  .         المستلزم رضا اهللا عز و جل 

                                                 
  )  160ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  1
  )   ب  ( 80بداية ص  -  2
  ).باب مصادر غير الثالثي (  أوضح المسالك إلبن هشام -  3
  )د أ د أ ( و تاج العروس ) د أ د أ ( القاموس المحيط  -  4
نظر امن كرام الصحابة و كبار رواة الحديث توفي في المدينة ، ) ـ ه59ت ( عبد الرحمن بن صخر األزدي  -  5
                                     432 ترجمة 270 : ص،2/ج"  يب األسماء و اللغات ذته" و .  63 : ص،1/ات الذهب  جرشذ

  .386 : ص،1/ج" حلية األولياء "     و 
 38:،ص1/ج ، و الرياض النضرة457 : ص،4/بن إسحاق جانظر الروض األنف ا -  6
  ى الميت ، و النسائي في الجنائز ، باب تغسيل الميتأخرجه البخاري في صحيحه في الجنائز ، باب الدخول عل --  7
  وما محمد ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل َأفَِإين ماتَ َأو قُِتَل انْقَلَبتُم علَى َأعقَاِبكُم ومن ينْقَِلب علَى  ﴿"اآلية  -  8

  144 :ل عمرانآ ﴾لَّه شَيئاً وسيجِزي اللَّه الشَّاِكِرين            عِقبيِه فَلَن يضر ال
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         هبض رتَه تُريضأر ِإن دب1هو الع...............................   *     

ما « :  عن جماعة من الصحابة أنه صلى اهللا عليه و سلم قال آخرونأخرج أحمد و 

 لك يا هل أنا و مالي إالّ: كى أبو بكر و قال  ما نفعني مال أبي بكر ، فبنفعني مال قَطّ

 مرسال أن النَبي صلى اهللا عليه و سلم كَان 3وفي رواية عن إبن المسيب«  .2»رسول اهللا 

  ه أسلم أن5ّبن عساكراو أخرج «  .4»يقضي في  مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه 

رهم فأنفقها على رسول اهللا صلى  و له أربعون ألف دينار ، و في رواية أربعون ألف د

 به عليك فيما أنفقه و إن المنه  الحال أنّو .7بن حجراهـ  من   / 6»اهللا عليه و سلم 

هذه " ال " أن": ذكر النعمة على جهة االفتخار  و ظاهر كالم الشارح " : المن"و . كثر

ها على ما هو مذكور تبرئة  و النكرة بعدها مفتوحة ، و األحسن كما في بعض النسخ رفع

أي  : ال إكداءه أي كثيرا ، و الحال أنّ : جماعطاء  : و أعطى  .8"في محله من كتب الفن 

و جعل الشارح الواو هنا .ال إنقطاع لعطائه ، بل إستمر على اإلعطاء حتى توفاه اهللا 

  .خالف الظاهر" نالم: "عاطفة على قوله 

: من اإلظهار و هو ضد اإلخفاء أي  : لذي أظْهر اُهللاأبي حفص ا أقسم عليك أيضا بـ و

دين اإلسالم ، و قد قال رضي اهللا عنه يوم :  ، أي الدينأي بسبب إسالمه  : بهأبان 

نا رجخَ ، فَختفاء االيم فِف  قلتُ،بلى:  قال ا على الحقّنَ اهللا ألس يا رسوَلقلتُ« : إسالمه

فّصِنياآلها و حمزة فيِد أنا في أح 9 /خر حتىإلَ قريشُتْ دخلنا المسجد فنظر و إلى ي 

حمزة ، فأصابشَم كآبةٌته اني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاروقُديدة فسمق  يومئذ وفر

                                                 
  : عجزه -البيت من الطويل قاله أبو زيد الفازازي   -1

               ............................و م       نز ارفاُهللاه ِفغْ ينْ ذَربه .   
  94 و فضائل الصحابة رقم 7439 و مسند أحمد رقم رواه أبو هريرة في سنن إبن ماجة كتاب اإليمان ، -  2
 88 : كتاب الوفيات إلبن قنفد ص،) هـ91ت(هو سعيد بن المسيب سيد التابعين و أحد الفقهاء السبعة بالمدينة  -  3

   .1982هض يونتحقيق عادل   
  ه1356 1 ط ، المكتبة التجارية الكبرى مصر18 :ص، 4/ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج-  4
إتحاف الزائر ، التاريخ : من تصانيفه )  ه 577ت ( هو علي بن أبي محمد الحافظ أبو القاسم الدمشقي الشافعي -  5

  .374 :ص،1/الكبير لدمشق    هدية العارفين ج
  .18:،ص4/فيض القديرج -  6
   )  161ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  7
                   العاملة عمل ليس و هي كثيرة   "  ال"النافية للجنس و " ال"و التي تناولت مسألة إعراب لنحكتب الفن يقصد بها كتب ا-  8
  )ب (81 بداية ص -  9
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اهللا بي بينقّ الحأعلى  و نصر ، فيكون : بمعنى " أظهر"   و يحتمل أن يكون 1»ل اِط والب

. الذي أعلى  و نصر به أهل الدين على أعدائهم : و المعنى . على حذف مضاف " الدين"

كان «   و قال أيضا 2» رم علم أسذُنْة مزا أِعزلنَماِ « : بن مسعود رضي اهللا عنه اوقال 

ه فتْإسالما وِهحجرنَته صرا وإمامتهر حةًمَلِص نَ ، و لقد رآنا و ما نستطيع أنإلى الب ت ي

  .3»ا يلنَِبلوا سا و خَكونَى ترم حتّر رضي اهللا عنه فقاتلهم عملى أسحتّ

عما كانوا عليه من :  أي الرقباءكفَّ و رجع :  ، أيفارعوى: حتمال قوله و يؤيد هذا اال

هم يرقبون ما يظهر لهم من المسلمين و أطلق الرقباء على األعداء ألنّ. إذاية أهل اإلسالم 

  .فيؤذونهم عليها و أعمال اإلسالم 

تحظي : والذي تقرب إليه األباعد في النسب أي :  ، أي و الذي تَقْرب اَألباِعد في اِهللا إليه

 في النسب ألجل القُرباء منه و تبعد. واألقارب أحرى ،عنده و تُكْرم ألجل طاعة اهللا

  . واألباعد أحرى ،مخالفة أمر اهللا 

 رمرضي اهللا عنه  : بن الخطابارور بالفتحة بدل من أبي حفص فهو مج : ع، نأي م  :

: الفاصل بين الحق و الباطل لبيانه و ظهوره  أو الفصل ، أي:   ، أيقولُه الفَصُلالذي 

الذي ال : أيحكْمه السِوي الذي : ، أيو من« .حق ليس بباطل : الحق و كالم فَصُل ، أي

  . بن حجرا قاله 4»لمعتدلا:تأكيد أي: السواء إعوجاج فيه 

قال في    .فاروقاً كانه ألجل أنّ:  ، أيإذْ. إبليس :  أي الشيطان.  ، أي هرب فر منه

ه فرق بين الحق و الباطل و أظهر عمر رضي اهللا عنه ألنّ: و الفاروق « : القاموس 

  . هـ 5»اإلسالم بمكة ففرق بين اإليمان و الكفر

 لك سا إالّج فَا قطّكًاِل سانطَي الشَّكيِقه ما لَِديي ِبِسي نفْالذّ واِبطَّ الخَيا ابن«: و في الحديث 

غيفَر 6"»ك ج.   اءالبر نَاهبن حجرالالفاء هنا للترتيب ال السببية خالفا  : فللنَّار من س، 

نهما هو مسبب ع ما قبلها وهو فرار الشيطان من عمر ليس سببا لما بعدها و إنّألن  

                                                 
  ه  1405 4 دار الكتاب العربي بيروت ط 40: ، ص1/حلية األولياء و طبقات األصفياء لعبد اهللا األصبهاني ج -  1
    3481: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رقم ،لصحابة أخرجه البخاري في كتاب فضائل ا -  2
  1379 دار المعرفة ببيروت48 : ص،7/نظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري إلبن حجر جاأخرجه الطبراني  -  3
  )162ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  4
  )ف ر ق (القاموس المحيط -  5
   باب مناقب عمر رضي اهللا عنه،ائل الصحابةض كتاب ف، أخرجه البخاري في الصحيح- -  6
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ضوئه لعمر : ها أصله و منها خلق ، و الضمير في سناه أير عن الشيطان بالنار ألنّ و عب

ه من برى القلم و نحوه نمحاء ، و كأنّاال: نبراء و اال. ةيتعليل" : من" و .رضي اهللا عنه 

ه  الشيطان يفر منه ألنّأن: و المعنى .فانبرى لما في البري و المحو من معنى اإلذهاب 

ق بين الحق و الباطل ، فال يثبت الشيطان للقائه لكونه من نار فيغلبها الفاروق الذي يفر

  .نور السيد عمر و تضمحل مع نوره

صاحب النعم :  أيذي األيادي. النورين رضي اهللا عنه ذي  عفَّانبناب أقسم عليك أيضا و

  :و منه قول الحريري 

    . 1»ي اِد األعِضي أرِفي اِد األيسِرو ال أغْ «             

  بها اِإلسداء. الغيبة 2/لتفات من الخطاب إلىا فيه ،إلى المصطفى منه إمتد:  أيالتي طال

   . والضمير لأليادي ،اإلحسان:  أي -بالكسر-

من « : ا قال صلى اهللا عليه و سلم  بالمدينة بعد أن اشتراها لمةبئر روم:  أيحفر البئر

جيش العسرة في غزوة تبوك فحمل على : أيجهز الجيش ، 3»ة الجنّخَلدة بئررومحفر

نَّة « :ا قال صلى اهللا عليه وسلمألف بعير وسبعين فرسا لمرة فله الجسشَ العيج زمن جه

   و هو ما يحتاج إليه من أهبة السفر -بالكسر و الفتح-و تجهيز الجيش تهيئة جهازه  . 4»

يى الهددمكة إلى  : أها أنهحين : زائدة ، أي" أن" ، لَمَدرده :  أيصاءأياألعد  :

المشركون عن الدخول إليها عام الحديبية حين توجه صلى اهللا عليه و سلم إليها و معه 

  .ألف وأربعمائة في ذي القعدة سنه ست يريد العمرة 

 اهللا عليه و سلم ليكلم الكعبة حين أرسله صلى:  ، أيَأن يطُوفَ بالبيتإمتنع :  أيو أبى

. عتمار وتعظيم البيت دون القتاله جاء بقصد االو أنّ.أشراف قريش في أمر الدخول 

: ن تطوف بالبيت فطف فقال أإن شئت : فكلمهم فلم يقبلوا و احتبسوه عندهم،  و قالوا له 

و أبى أن :  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و هذا المراد بقوله  رسوُلى يطوفَال أفعل حتّ" 

                                                 
ال أصنع :  و هو مثل و معناه ، و األيادي بمعنى العطية و غرسها كناية عن  بذلها،العبارة في المقامة الدمياطية -  1

  يع دار الفكر للطباعة و النشر و التوز35 : الحريري ص،نظر شرح مقامات الحريريا. الجميل عند أعدائي فيضيع 
  )ب (82بداية ص  -  2
من يحفر بئر رومة "  باب مناقب عثمان رضي اهللا عنه بلفظ ، كتاب فضائل الصحابة،أخرجه البخاري في الصحيح -  3

  "فله الجنة 
    2626:   باب مناقب عثمان رضي اهللا عنه رقم ، كتاب الفضائل، أخرجه البخاري في الصحيح-  4
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أي  : لم يدن" .ظرفية "  و قال الشارح 1"تعليلية : " بن حجر اقال  : إذْ.يطوف بالبيت

-  فَناء" بيدن"متعلق : النَِبي إلى" .فناء " و هو حال من : من البيت :  أيِمنْهيقرب 

  .أي ساحة  : -بالكسر

 ،من الطواف مع إذنهم له فيهمتناعه ابسبب الفعلة التي فعلها من ذهابه إلى العدو، وفـ 

تهزٍةعن تلك الفعلة :  ، أيعنها. يد: و فاعله . جزت عثمان :  ، أي جعيفي بيعة :  أيِبب

 عثمان قتل بمكة  نأه بلغه صلى اهللا عليه و سلم سببها أنّ.  ، وقعت تحت الشجرة ِرضواٍن

 رجال واحدا ، ثم ايعوه إالّفب. فدعا الناس للبيعة عندها على الموت أو على أن ال يفروا

متعلق :  صلى اهللا عليه و سلم يد ِمن نَِبيِه. ثبت حياة عثمان فهادنهم على شرط و رجع 

أشار بهذا إلى ما في .مشهورة في الكرم :  أيبيضاءأوقعت بيد و الضمير لعثمان " بجزته"

يعة عثمان فضرب على فقال النبي صلى اهللا عليه و سلم بيده اليمنى هذه ب« . البخاري 

2»سرى يده الي.   

هذا الذي ألهمة عثمان من ترك الطواف ، لغي صلى اهللا : خبر مبتدأ محذوف أي : أدب

ستعمال ما يحمد قوال و فعال ، و قيل الوقوف مع او األدب . عليه و سلم ، أدب عظيم 

"  األدب"عائد على متعلق بما بعده و الضمير فيه  : ِعنده. المستحسنات ، و قيل غير ذلك

  . مراعاة ذلك األدب " عند"بن حجر أي ال، خالفا" عثمان"على حذف مضاف ال على 

بسبب :  أي بالترِكزاد ثوابها : شتمل عليه أيا التي هي الطواف و ما ت األعماُلعفتَضا

عن ما يترتب على فعل العبادة ال على تركها فضال  أصل الثواب إنّ ال يفعلها مع أن،تركها

و هذا أمر غريب بل لو طاف رضي هللا عنه . فكان الترك هنا أفضل من الفعل.ة تمضاعف

  و ألجل هذا حق أن يقال فيه . الذي حاز به هذه الفضيلة العظمى 3/لما فاز بهذا األدب

                                                 
  خير القرى في شرح أم القرى    )164ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  1
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده اليمنى : " أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بلفظ  -  2
  )  هذه لعثمان ( فضرب بها على يده فقال ) هذه يد  عثمان ( 
  ).   ب  ( 83بداية ص  -  3
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و هو  : حبذا األدباءو في أمثاله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على سبيل المدح 

و كانت وفاته رضي اهللا عنه سنه .حتياج إلى القافية لموقع ال سيما مع االتتميم لطيف ا

   .1خمس و ثالثين

 يريد - بالكسر- ِصنِْو النبي كرم اهللا وجهه علييضا برابع الخلفاء األربعة أ أقسم عليك و

    . 2و أصل هذا في النخل.هما فرعان من أصل واحد،و هو عبد المطلبه، و أنّبن عماه نّأ

  .بن حجر ا  قاله 3»عتقاد قلبيا:  أيدين فؤاديالذي :  أي-بالفتح–  منو«

المواالَة و قوله : و الوالَء « :  ظاهر قول الشارح والوالء. حبه:  أي -بالتثليث– ِوداده

 و يؤيده و إتيانه - بالكسر– إنَّه. »مناصرته«: بن حجر أي او قول   . 4»أيضا و مواالته 

   5 »هااد عن ماِد ع وهاالَ ون ماِل وملهالّ« : بيات،وحديثأبعد ، قبَل سبعة -الفتحب–بالوالء

ه نوزع في الخالفة ، و خرج عليه طوائف و إن و ذكره ذلك في حقه ألنّ« : قال الشارح 

  .هـ  /6»ه و اجب النصرة و لكن اهللا يفعل ما يشاء كان الحق معه و أنّ

  .من باب إقامة الظاهر مقام المضمر  : بِن عمِهاعطف على صنو  : -بالخفض- ووِزيٍر

  .  هـ7»كَسب الشَّرفْ: المعالَةُ «: و في القاموس. في الرتب العاِلية :  أي في المعالي

كان وزير السلطان القائم بأموره  . 8مل الثقيلو هو الِح: ر زو أصل الوزارة من الِو

و ليست الوزارة خاصة بعلي رضي اهللا .ِثقلها: نه أوزارها أي المعين له عليها يحمل ع

   وسلمعنه ، فلعل مراد الناظم وزارة خاصة ال توجد في غيره كما في قوله صلى اهللا عليه

و ككونه آخاه دون غيره حين   .9»ى وس من ِمونار هِةلَِزنْي بمنّنْتَ ِمأ« : رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا آخيت بين أصحابك  و لم : مع عيناه فقال له  بين أصحابه ، فجاءه تدآخى

  : فقال صلى اهللا عليه و سلم ،تؤاخ بيني و بين أحد

                                                 
  و مختلف كتب التاريخ   . 27 : ص،دبن قنفا ، كتاب الوفيات-  1
  لتان في أصل واحدخن: أي الصنوان  -  2
  ).   165ورقة  ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  3
  خير القرى في شرح أم القرى -  4
  .42 : ص،1/جفي السنن بن ماجة اخرجه أ و أساليب متعددة ق بطري رو-  5
  خير القرى في شرح أم القرى -  6
  )و . ل . ع ( لمحيط القاموس ا -  7
  )ر . ز . و ( القاموس المحيط  -  8
   ) 2404رقم (  باب من فضائل علي رضي اهللا عنه ،أخرجه مسلم في فضائل الصحابة-9

  ).  121رقم   ( 45 : ص،5/بن ماجة في المسند جا    و 
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وكاستخالفه له بمكة عند الهجرة متى أدى ودائعه ،  . 1 »ةرا و اآلِخينْي الدي ِف أِختَأنْ « 

 بضم أولِه وكسر -فاعل تُسِعد : ءن اَألهِل تُسِعد الوزراوِم. و قضى ما عليه و أتاه بأهله 

حال من الوزراء ، وتقديمه يدل على : والمفعوُل محذوف، والمجرور تُعين:  أي–ثالثه

حال كإنَّماُ يسِعد الرجَل وزراُؤه ويعينونه كلَّ اإلعانة ،إذا كانوا من أهله : الحصر والتقدير

ألن األجنبي يقرع بالقصور وال يهتم . - صلى اهللا عليه وسلم - رضي اهللا عنه معهيعل

: إذ لو قال " ووزير ابن عمّه : " وهذا سر إقامة الظَّاهر مقام الضمير في قوله . باألمور 

 الشارح وال ابن حجر فللَّه 2/ لم يِفد أنَّه من أهله وهذا الشَّعر لم يتعرض لمعناه" ووزيره " 

  .الحمد وله المنَّة 

هِزداتر عن األمور التي يتعلق بها يقينه : أي كشْفُ الِغطَاء ،لم يكما أخبر يقيناً إزالة الس

والمعنى أنَّه كرم اهللا وجهه كان  3 "غطاء ما ازددت يقينا اللو كشف: " ذلك بنفسه بقوله 

في غاية من اليقين بها وهو إتقان العلوم بنفي الشك والشبهة عنها بالبراهين العظيمة ، 

. قدر أنَّه أزيل الغطاء عنها حتى رآها عيانا ما زاده ذلك يقينا على يقينه قبُلحتى لو 

الذي يظهر من كالم ما عليه ِغطاء مثلها : أيالشَّمس ،.يقينه :  ، أيهو 4النتقالل:بل

للشمس لكنه أنَّثه على األصل فيكون تذكيره في النظم " عليه" أن الضمير من  5الشارح

والمعنى ما تعلق به يقينه رضي اهللا عنه كان ظهر له .الكوكب على تأويل الشمس ب

بالدالئل ظهوراً مثل ظهور الشمس لمن نظر إليها ليس دون حجاب ، وكانت وفاته رضي 

كرم اهللا وجهه "  ، وسبب اختصاصه بقوله 6اهللا عنه بالكوفة في شهر رمضان سنة أربعين

  . في صغره وكون أبيه على غير اإلسالم ه لم يلبس بكفر قط ولم يسجد لغير اهللا أنّ" 

المظِهِر العشرة المبشرين بالجنة رضي اهللا عنهم بباقي أصحابك  عليك أيضا وأقسم

 فينا تفضيلُهم والوالء أي-بالفتح –الترتيب  :لهم على الذي أظهر معشر األم ة تفِضيلُك

                                                 
   )2404رقم (  باب من فضائل علي رضي اهللا عنه ،أخرجه مسلم في فضائل الصحابة -  1
  )ب (84بداية ص  -  2
  هـ1405 دار الكتاب العربي بيروت ط 203 : ص،10 /ج)  هـ 430ت ( لألصبهاني " لْية األولياء ِح"  ورد في -  3

   .1061 : ص،1 / و الوافي في الوفيات ج96 :ص،8 / و حاشية السندي على النسائي ، ج   
 ، لىص فَِهب رم اسركَ ذَى وكَّز تَن محلَ أفْقد"  نحو اآلية .اإلنتقال من غرض إلى آخر:  بل لإلضراب اإلنتقالي ومعناه-  4
  "ا ينْ الداةَي الحونرِثْؤ تُبْل

   الجوجري في خير االقرى في شرح أم االقرى-  5
  .28 :ص.  ابن قنفد ، ، و كتاب الوفيات153 : ص،2 /رة ،جضالرياض الن - 6
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تقديمهم على « : يب أي المفشي الترت: المظهر أي " غيرهم ووالك من النسب ترتيبهم 

المظِهر فينا : والتقدير  .- بالفتح -فاعل والوالَء : تفِضيلُهم .  قاله الشارح 1» غيرهم 

الذي أفشى وأذاع فينا تفِْضيلُك إياهم شَهادتُك لَهم بالجنَّة ، : تَفِضيلُهم ووالُؤهم التَرِتيب أي 

رهم من الصحابة فضال عمن سواهم وإنَّما حملنا النسبي أنَّهم مقدمون على غي.ووالؤهم 

العشرة رضي اهللا عنهم كلُّهم قريشيون الوالء على والء النسب ، ألن .  

خبر مبتدأ محذوف، " وقول الشارح " باقي "  على أنَّه بدل من -بالفتحة–فُوض خم: طَلحة 

وتة في الفضل هم طلحة الصحابة الذين رتبهم متفا: ومن ذكر معه أيالخَيرهم طلحة : أي 

:"  قول النَّاظم بعد أحدهما أن: فيه نظر من وجهين  2" خر ما ذكر آفمن بعده إلى 

نظر من ا«:  قال في شرح جوهرته 3 اللَّقاِنيوالثاني أن.يْأبي رفع طلحة " والصفيين 

ر بعض ذك»األفضل من هؤالء يعني الستة ومن يليه إن كان فإنني ما رأيته ، الخير 

 ويؤكد ،أنَّه من باب النعت بالمصدر للمبالغة لكثرة خيره ومعروفه   4" المنفرجة " شراح

اه النبي صلى اهللا عليه وسلم بهما ذلك تسميته طلحة الفياض وهما اسمان سم .5/ وه وسم 

ه حال الذي اْرتَضيتُ:  ،أي المرتَِضية. واسم أبيه عبد اهللا،ن غاية فيهاأيضا طلحة الجود وك

عنك وهو يوم : فَرِت الرفَقَاء ظرف السم الفاعل : يوم معك ال غير رِفيقاً واحداً كونه 

 دوالقى عنك ضربة - بضمتين -َأح ، كراالَك ونَصولم يبق معك غيره، بل الزمك وو 

  . قُِصدتَ بها ، فأصابت يده فشُلَّت 

 كّاِريوطفَ على -بالجر –وحطلحة" ع " بير أي نَاِصركبن العوام رضي اهللا عنه الذي الز

                                                 
 .خير القرى في شرح أم القرى  - 1
 خير القرى في شرح أم القرى - 2
جوهرة التوحيد " و " بهجة المحافل " من علماء الحديث له )  هـ 1041ت ( رهان الدين ابراهيم اللقاني المالكي بهو - 3

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة : نظر ا" و هي أرجوزة في العقائد و تعرف بالجوهرة في علم الكالم 
  . م 1986.  هـ 1406 4ط.  االسالمية بيروت البشائر دار تح،محمد المنتصر، .206 :صي نالمصنفة للكتا

  : القصيدة المنفرجة و هي خمس و ثالثون بيتا مطلعها  -  4
  " لبلَجِِ ك باقد َأِذن لَيلُ*   اشْتَدّي َأزمةٌ تَنْفَِرِجي                     " 

 هـ 513سنة " الجزائر " ن النحوي توفي بقلعة بني حماد ابي المعروف بو هي ألبي الفضل يوسف بن محمد التوز
  وزكريا بن محمد األنصاري)  هـ889ت ( ، الجوجري )  هـ810ت ( ئيجاأبو العباس الب: ومن شراحها 

   و كشف الظنون  551 :ص،2/ج " هدية العارفين انظر) . هـ 949ت ( لجي دو محمد ال)  هـ 926ت ( 
  .1347 – 1346 :ص،2/ج     

 ) .ب (85بداية ص   - 5 
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أنا : أنا فأعدت فقال : فقال  1م ور القَبقُلْتَ له يوم األحزاب حيث طلبت من يأتيك ِبخَ

  2»يرب الزواري وحاريو ح لكل نبيإن« أنا فقلت : فأعدت فقال

 ،أنجبت به . نَعت للقَرِم:الذي يد الكريم الس:  أي- بفتح القاف -والد عبد اهللا القَرِم : َأِبي

: أسماء .4»الجيد العقل الكريم األصل  : جيبالنَّ«  :3قال الشريشي. ولَدتْه نَِجيباً : أي 

  .بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه 

صتْ من الشوائب ، خَلُ: حِبيبيك اللذّين صفَتْ محبتُهما لك  أي: صفييك ،أي:الصفَييِن أيو

: أخي الفضل أي: تََوأََم الفَضل  أيوهو مجرور بالباء على العاطف على طلحة أيضا 

المولود معه في بطن واحد : أي األخ ألخيه: صاحبه ومالزمه مالزمة التَوأم لتَوأِمه ، أي

فصل من بدل م" الصِفيين " والعرب تتجاوز باألخ عن الصاحب المالزم وهو بدل من 

  بدل كل من الكل " تَوَأِم الفَضِل " بن أبي وقاص رضي اهللا عنه وهو بدل من:سعٍد .مجمل 

وبما قررناه يظهر لك ما " توأم الفضل " بن زيد رضي اهللا عنه وهو عطف على:وسِعيٍد 

ولو قال «:  فقال ىفي كالم الشارح من جهة المعني واإلعراب وتبعه ابن حجر في المعن

إن عدتْ األصفياء .هـ وهو مبني على إعراب الشارح فتأمل 5» م الفضل كان أوضح توأ

  .- رضي اهللا عنهم - فهذان من أكابرهم   -  صلى اهللا عليه وسلم -أصِفياُؤه : أي

   كما تقدم عبد الرحمن ومن مناقبه التي ال توجد لصحابي غيره -بالجر -:وابن عوٍف 

، صلَّى وراءه في غزوة تبوك ركعة من الصُّبح وائتم -ه وسلم صلى اهللا علي-أن النبي« 

من ،  6»  بأبي بكر أيضا لكنه أخرج بنفسه عن اإلمامة بتأخره-صلى اهللا عليه وسلم-

شأن الدنيا الدنية : أيالدنْيا ، الكريمة :نَفْسه سهلتْ ، وخفَّفَتْ عليه : أي هونَت ،الذي: أي

َذٍْل رت أموالها وأمتعتها رخيصة عنده حقيرة الحظ لها الفانية ، بأن صيبسبب :  أيِبب

  إعطاء كثير ، وصرٍف لها في وجوه الخير ، ومن ذلك أنَّه أعتق في يوم واحد ، إحدى 
                                                 

 . بني قريظة من اليهود : بالقومالمراد - 1 
. و مسلم ، في فضائل الصحابة  ) 2691رقم (  باب فضل الطليعة ،أخرجه البخاري في كتاب الجهاد و السير   -  2

  المناقب باب مناقب الزبيرو الترميذي ، في  ) 2415رقم  ( – رضي اهللا عنهما –فضائل طلحة و الزبير   من   باب
 ) .681رقم ( العشرة المبشرين بالجنة .  و أحمد في المسند    )3744رقم (     

  49: صسبق التعريف به -  3
  )المقامة الكوفية ( للشريشي .  شرح مقامات الحريري-  4
 )172ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  - 5
 ة المبشرين بالجنة حديث عبد الرحمن بن عوفمسند العشر. أخرجه أحمد في المسند  - 6

  .223 : ص،2 /الطكبقات الكبرى ج ) 1665رقم  ( 
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أربعة أالف .وثالثين عبدا حتى جاء أن جملة ما أعتقه ثالثون ألفا وتصدق بشطر ماله 

سمائة فرس في سبيل اهللا ثم بخمسمائة راحلة وفي رواية دينارثم بأربعين ألف دينار ثم بخم

أصواتها، 1 / وقدمت له عبرمن الشّام بسبعمائة راحلة فسِمعت عائشة،ألف وخمسمائة راحلة

  : فبلغه فأتاها فحدثته فقال » يدخُُل ابن عوِف الجنَّةَ حبواً « :فروت حديثا 

وباع أرضا لَه ِمن « 2»و َأحالَِسها في سبيل اهللا عز وجلَّ  اِبهاأشِْهدِك أنَّها بَأحماِلها و أقْتَ« 

  3»المؤمنين وأمهات فُقَراءالمسلِمينوزهرة عثمان بأربعين ألْفَ ِدينَار فقسمها ِفي أقَاِربه بني

هدمتَِصلَة ، أي :  أي -بفتح الياء وضم الميم  -: ية مادة بعدها أخرى زياد: يزيده زي

« إذا كثُر مالُه  : مصدر أثْرى الرجَل -بالكسر  -:إثْراء.الزّيادة : والمدد . متصلة بها 

، - صلى اهللا عليه وسلم -ه رضي  اهللا عنه كان محظوظا في التجارة ببركة دعائهألنّ

فَ بعير ومائة فرس وخلَّف من الذَّهب بما جاد ، ربع ثَمِنه ثمانين ألفَ ِدينَاٍر وتَرك أل

  4 »وثالثة أالَف شاة تَرعى وحِفر الذَّهب ِمن تركته بالفُْؤس حتى مِجلَتْ فيه اَأليِدي 

ظرف :  إذْ 5)بن الجراح ( الذي وضعت له هذه الكُنية ، واسمه عامر  أبا عبيدة ىو المكنّ

  -  بالواو-ينسب ومثله يعزو : ي أ– بفتح أوله –يعِزي تعليل له : المقرر أي" ألقسم " 

  وقد نظمها ابن مالك رحمه اهللا   .  فهو من األفعال التي جاءت الماتها بالوجهين 

  :في أبيات أولها 

ـَ عزوتُه وعقُْل إن نَسبتَ           و كَنَوتُ أحمد كُنْيةً وكَنَيتُه *    زيتُه  ـــ

  6وُل قَنَوتُه وقَنيتُه ـشَيئاً يقُ*     ى طَغَيتُ و من قَنَى          و طَغَوتُ في معنَ

 فهو - صلى اهللا عليه وسلم–النَّبي : أياُألمنَاء . ضد الخيانة مصدر َأِمن : ِإلَيه اَألمانَةَّ 

 7 ﴾ اِتالَِّذين ينَادونَك ِمن وراِء الْحجر ﴿: ومنه . من باب ذكر الجمع والمراد الواحد 

                                                 
 ) .ب (86بداية ص  - 1
 .باختالف اللفظ  ) 23698رقم  ( - رضي اهللا عنها–باقي مسند األنصار حديث عائشة : أخرجه أحمد في المسند   - 2
ت ( وحليه األولياء و طبقات األصفياء عبد اهللا األصبهاني . ) 24762رقم  ( 103:ص.،6 /راجع مسند أحمد ج  - 3

  .98 :ص،1/ج)  هـ 43
    ة الحلبي تب  مك215ص 1 المصطفى للقاضي عياض ج حقوق و الشفاء بتعريف711ص . 1نظر أسد الغابة ج ا - 4

   م1950 -   هـ1369و أوالده بمصر ط    
  و هو تحريف  بن الحاج) ب (في - 5
  ر تح على منصو290 ، 289 :السيوطي باب ذكر األفعال التي جاءت الماتها بالواو و الياء ص ،المزهر  - 6
  1998. 1بيروت ط دار الكتب العلمية 
  .4:  الحجرات ﴾ِإن الَِّذين ينَادونَك ِمن وراِء الْحجراِت َأكْثَرهم لَا يعِقلُون  ﴿  :اآلية -  7
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ذكره  2﴾  ارِجع ِإلَيِهم﴿ :  وهو واحد بدليل 1﴾ يرِجع الْمرسلُون ﴿: والمنادى واحد ومنه 

ويحتمل أن تكون الكلمة على ظاهرها والمراد   5. 4 رحمه اهللا عن ابن فارس 3السيوطي

صحابة  ومن اقتدى به وقال بقوله من أكابر ال- النبي صلى اهللا عليه وسلم -باألمناء 

إن لكلَّ « :  صلى اهللا عليه وسلم -إشارة إلى قوله " إذْ يعِزي: "رضي اهللا عنهم وفي قوله

هذِه اُألم ٍة َأِميناً وأِميناِح ُأمرالج دة بنيبو ع6» ِة أب     

صف بها لغيره ، كان إثباته أوقع في تّ صفة المدح ، إذا أثبتها الموفيه أيضا إشارة إلى أن

 من فيه صفة المدح ، إذا وصف ن لم يتصف بها من المعلوم أنلنفس من إثبات غيره مما

  . بها غيره دلَّ ذلك على كمالها في ذلك الغير 

        هكَاِبدي نقَ ِإالَ مِرفُ الشَّوع7البيت  *   ...........................ال ي  

وهو رنيّتثنية  : " ينَيّرعباس رضي اهللا عنهما وهما  حمزة وال:ك يِبعمأقسم عليك أيضا و

            .قاله الشارح  8 " الكوكب المضيء

هو كَرم : المجِد  . قاله الشارح أيضاً 9" فيه الكواكب يروهو ما تس" - بفتحتين –فَلَِك 

 ، اآلباء يريد أن شهرتهما رضي اهللا  عنهما في نسبهما الرفيع كشهرة كوكبين مضيئين

 وهو في - بالكسر– ِمنْك ِإتاء جاءه:أيأتاه؛واحد منهما وكلَُّ  . كالشمس والقمر في الفلك

 والمراد ِبِه هنا ما ،زاَدت:  إذا نمت ، أي – بالكسر–الماشيةُ ِإتاء 10/األصل مصدرأتت 

المناقب  من ِخصاِل البر  والخَيراِت و-  صلى اهللا عليه وسلم -أفادتهما قرابة النبي 

                                                 
 35:  النمل ﴾لَيِهم ِبهِديٍة فَنَاِظرةٌ ِبم يرِجع الْمرسلُون وِإنِّي مرِسلَةٌ ِإ ﴿-1
2  -﴿  وناِغرص مها َأِذلَّةً وِمنْه منَّهلَنُخِْرجا وِبه مَل لَهنُوٍد لَا ِقبِبج منَّهفَلَنَْأِتي ِهمِإلَي ِجع37:  النمل ﴾ار  
 كتاب في التفسير 600عالم مشارك في أنواع العلوم له نحو ) هـ911ت  ( وطي السيهو جالل الدين عبد الرحمن - 3

ور في التفسير ، المزهر في اللغة ، وبغية الوعاة في طبقات ثر المندال: منها . و الحديث و الفقه و اللغة و التاريخ 
 .29 :ص،1/نظر النور السافر جا. اة ح و النيناللغوي

ي في حبالصا" و " المجمل في اللغة " لغوي كوفي المذهب له كتاب ) هـ395ت( رس هو أبو الحسين أحمد بن فا -  4
  .132 :ص،3/نظر شذرات الذهب ج ا" مقايس اللغة " و " فقه اللغة 

  .102 :المزهر للسيوطي باب معرفة خصائص اللغة ص -  5
 سلم في فضائل أبي عبيدة بن و . 3534أخرجه البخاري في مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي اهللا عنه رقم  -  6

 ..2419الجراح رضي اهللا عنه رقم 
شاعر هجاء من أهل البصرة له أخبار مع شعراء عصره ، )  هـ200ت ( ط قائله أبو الشمقمق يالبيت من البس -  7

  :كبشار و أبي العتاهية ، عجزه 
        ............................   بابة إالَّ من يانيها  و الَ الصع. 

 .خير القرى في شرح أم القرى  -  8
 .خير القرى في شرح أم القرى  -  9

 ) .ب (87بداية ص  -  10
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 على مر الغدوات و الروحات  ، ىالثواقب  والفضائل والكرامات ، ال يزال شرفها ينم

 كما في 1" بوزن كتاب وهو ما يخرج من الشَّجر والنَّماء : ِإتاء : " وفي شرح ابن الحجر 

 شك أن وال 2" ِمن إكال الشَّجِر : " من الشَّجر والذي في القاموس : وقوله  هـ.القاموس 

حذف هذه الكلمة يوقع في حمل الكالم على غير المعنى المراد ، ولعلَّ هذا هو الحامل 

إلتاء بما ذكر بعد نقله له مع أن فيه نظر، بالنظر . البن حجر على قبول تفسير الشارح 

  .إلى ما في القاموس على ما قدمناه 

ولدي بنتك صلى اهللا عليه : يك ، أي سبط: أي - بالكسر- بُأم السَبطَينأقسم عليك أيضا و

أوالدها الحسن والحسين : "يعنيوبِنيها كرم اهللا وجهه  زوج علِّي ورضي اهللا عنهما

  . من ابن حجر  3" وهذا مات صغيرا وأم كُلثُوم وزينب وأوالدهم إلى يوم القيامة ومحِسناً 

 تْهوح نأي،وم : تْهعمج اءباءة -ر بالكس-: الِعبعلى غير قياس  وهو - بالفتح – جمع ع 

العباءة التي : أي . 4ضرب من األكسية وفيه التعبير بالجمع عن المفرد كما تقدم قريبا

جعلتها عليهم وذكرت أنَّهم أهل بيتك وخَاصتُك ودعوت لهم ، بإذهاب الرجس عنهم  

 بأزواِجك أقسم عليك أيضاوفاطمة ، وعلي وأبناؤهم رضي اهللا عنهم : والتَطْهير وهم 

مصدريه ، : ه وَأن يالباء سبب: بَأن صرن شريفات على النّساء : أي اللَّواِتي تشرفن  

  نانَهأيص :عن غيرك ألن نِفظَهمن دخلت بها من نسائك حرام علينا نكاحها بعدك ، ح 

 خُول وأصله أنَّهم كانوا: ِبناء حال من قوله : ِمنْكنُون للمتزوج قُبة يدخل فيها أي دبي 

: هذا جواب األقسام السابقة ، وهو مفعول لفعل محذوف تقديره : األمان  .على أهِله 

ذنوبي بواسطة شفاعتك أيها النبي الكريم ، : من المؤاخذة تأخذني أي " لِْني اَألمان ِنأ"

فَُؤاِدي .تأكيد  : األمان قلبي: أيإن تُ .عظمية وهو متعلق بهواءوٍب  ذُنُأجل ِمنأيهن َأتَي: 

 نلْتُهخوفي ، فَع فاشتدأي  .يمن عقوبة  رب اءوِمن : هرور ، َأون والسخَال من اَألم

الخير، أو من فهم ما ينفعني في ِديني ودنياي ، ويقال لكل خال هواء كما يقال له أيضا 

 خَالَء .  

                                                 
 )174ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  1
  )أ ت ي ( القاموس المحيط -  2
 )176ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -3
 . من هذا البحث 171- 170 :ص -4
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بتثليث  -ِوداِدك بيانية ، بينَتْ إبهام الموصول بعدها : ِمن . متُ اعتص: أي  قَد تَمسكَتُ

: الشّفَعاء 1/ ِبه اعتَصمتْ :أي   الِذي استَمسَكتْالعهد: أي بالحبل محبِتك :  أي -الواو

ذنوبي بالعهد الذي اعتصم به  قداعتصمت من شر: والمعني  .الذين بلغوا رتبة الشفاعة 

ن لم يعمل بعملهم ، إ و2»  المرء مع من َأحب« َ:عنك  فعاء ، وهو محبتُك،ألنَّه وردالشُّ

بك أولئك الشفعاء حتى بلغوفأنا أحبامابلغوا ك كما َأحبحك، وكانوا معك، فأكون أنا تُبسبب م

بإو،ةمعك مثلهم بجامع المحبِحل،ين لم أبلُغ مرتبتهم  فينكشف لذلك كرمضعظيم ذنبي وي .

ِله أي  اهللا ىوأبِرد: بمقتضى فَضأي لم ي ، ِنيسمصيبني :  أن ييوءأي  –بالضم -الس :

ونحو ذلك مم ررالك والضواله الَءملته مؤاخذتي بذنبي،ا أكرهالبال  ومن جال :  أي  بحح

  . استناد : أي التجاء  لي إليك الحالومن األحوال الدنيوية واألخروية 

 نَاكوجر شمع: قَدها النبي الكريمحبيك ، أيناك  إلفادة .ر منَاك معنى دعووجن رموض 

قد دعوناك لألمور راجين : والتقدير ِلُألموِر ، : معناهما معاً فلذلك عداَه بالالم في قوله 

ها ، ما تأجج في القلوب من الكروب ، لدفع األمورالعظيمة التي من جملت: إجابتك أي 

في  هذا الحر -دفعل تفضيل  من البر- أيسرها : أيالتي أبردها لخوف األخذ بالذنوب 

   عن الجمع د فهو من باب التعبير بالمفر،قلوبنا: أفئدتنا أي : أي فؤادنا 

  : كما في قول الشاعر 

  3البيت .........................  ........    *   ...ِبها ِجيفُ الحسرى      

في الحرارة وهي األرض التي اشتدت  مثل الرمضاء: رمضاء  أي . وهو متعلق بأبردها

  .  فما ظنك بغير األبرد من تلك األمور وهو البارد والحار،حرارتُها من الشمس

  كنَا ِإلَيريِح: أي وَأتَيهنا بقُلوبنا إلى ضجك الشّريف حال كوننا منكسرة قلوبنا ، جئنا وتَو

مثل :  أي-بالفتح والضم  -َأنْضاء فَقٍْر . خاضعين متذللين لخلونا من األعمال الصالحة 
                                                 

 ) .ب( 88بداية ص  -  1
و أبو داود في ) 161رقم  ( 50 باب ،و مسلم في البر و الصلة ) 5816رقم ( 96اري في األدب باب بخأخرجه ال -  2

 392و أحمد في المسند ج ) 5127رقم ( األدب باب إخبار الرجل للرجل محبته إياه 
كان . اعر جاهلي من الطبقة األولى ش.  بن قيس من بني تميم ةعلقمة بن عبدة بن ناشر: البيت من الطويل قائله   -  3

  ا ستتشهدالبيت . 392 :ص،5 / في األغاني جتهانظر ترجم) هـ.ق20ت( له معه مساجالت المرئ القيس ومعاصرا 
    :  تمامه .,96:والمبرد في المقتضب ص 42:صل في اللفظ ال في المعنى عباب استعمال الف" الكتاب " به سبيوية في 

        ا ِعظامها        بها جيرى فأمسها فصليب*    فُ الحلدا جو أم فبيض  
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مثلهم في انكسار القلوب ، والخضوع : ُأناس مهزولين ضعفَاء من شدة الفاقة والحاجة  أي 

 كما في 1" ل وغيرها ب المهزول من اإل وهو– بالكسر–جمع ِنضو :  و األنْضاء ".والتذلل 

 أي – بالفتح – أنْضاء ركائب  الغنى محّلإلىحال كونها قد حملتنا : أي حملتنا . القاموس 

  .نضاها ِشدة اإلسراع بها إلى تلك الحضرة الِعلِّيةأمهازيل قد : 

في : أي  الصدور، فياْشتَدتْ و انكَتَمتْ : قد انطوت أي كونناوحال : أي  ،و أنْطَوتْ

عن نَدى تلك الحاجة :أي ،مالَها نفوس تريد قضاءها لديك :أي ،حاجاتُ نَفٍْس قلوب منها 

 كيدودهما :  أي يلَُل ، ونُِقل إلى الجود:دىوأصل النّ. جو الب طَرالم ، اءإذ ال : انِْطو

  .وسيلة لقضائها غير جاهك العظيم عند المولى الكريم

:  أي أََِغثْنَابب رجائنا إياك األمور الموصوفة  وإتياننا إليك على األحوال المذكورة ،  فبس

نَا إلى ما طلبناه بكَِريم حضرتك ، من دفع مضر3/ 2]ة أو جلب منفعةأجبج وقيل معناه فر

  . انتهى 4" إذا أعان ونَصر : أغَاثَ يغيثُ : " على المقامات  همومنا وفي المجهول

المراد بالغَوِث هنا  :" 5/للمكروبين المنقذ لهم في الشدائد قال الشارح من هو الغَوثُ يا

للمظطرين ، وأصل ، والغَيثُ يفرج عنه : أي . انتهى 6" المِغيث وهو يغيث المستَِغيث به 

" يوف.نعامه إبه  لكثرة كرمه وجوده و-  صلى اهللا عليه وسلم -المطر وكنى عنه : الغيث 

طَلَبتُ : واستَغَثْتُه " في المطر  : ثُوالغي. يقال في النُصرة  : ثُ الغو7"مطالع المسرات

  9.قاله الراغب  8" الغوث أو الغيث فأغاثني من الغوث وغَاثَني من الغَيث 

 دهَل: أي إذا َأجالخلق: أي الورى هز ة العيش والضيق :  أي–بالهمزة – الَّألواءشد

  : ومنه قول الفازازي. راد الجدب والم

                                                 
  .)ن ض و(القاموس المحيط   -  1
 .173إلى151:ويشمل الصفحات ) ب(ما بين معقوفين من -  2
 ) .أ (63بداية ص   -  3
 .198 : ص،1/شرح المقامات للشريشي ج .  -  4
 )ب (89بداية ص  -  5
 .رى خير القرى في شرح أم الق -6
نظر ا. هـ 1052 توفي -هـ988رات لمحمد بن يوسف المغربي الفاسي ولد يمطالع المسرات بجالء دالئل الخ -  7

  .186:ص،1/ج) . هـ1382ت ( فهرس الفهارس للكتاني  . 94 : ص،2 /هدية العارفين ج
 مفردات القرآن للراغب األصفهاني كتاب الغين -  8
راغب األصفهاني صاحب اللغة العربية و الحديث و الشعر البن المفضل المعروف بهو أبو القاسم الحسين بن محمد  -  9

 محاضرات األدباء و الذريعة إلى مكارم الشريعة و األخالق و أفانين :كتبهمن ) هـ502ت . ( و الكتابة و األخالق 
 . 59 : ص،4/ و معجم المؤلفين ج255 : ص،2/نظر األعالم جا. البالغة 
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  .1اء عشر سحاِئِبوّأللكَفَّيِه في ال       ............................   *   

ُ يا من هوو  وقد أولع عوام الطلبة بتشديدها قال - بفتح الواو– السخي: أي، الجواد

مانع منه إن قصدت ال ": ظ ا وقال في عمدة الحف" والتشديد غير مسموع فيه ":2الخفاجي

  .انتهى .   وفيه نظر 3"المبالغة

تفرج :  أي-بالبناء للمجهول -تُفْرجبسبب ذلك : بالتوسل بجاهه، أي: أيالذي به، 

 الحزن الذي -  بالضم–الغُمة تكشف ، وتذهب الكربة الدنيوية واألخروية : بالتشديد ،أي

: أي ،عنَّا وتُكْشَّفُ ة العظيمة لكربة الشدوبعبارة ا. يسد على النفس حتى يكاد يذهب بها 

اءال الغمتُفرج وتُز     

عن  غفلت - بالفتح–ذَهلَتْ زائدة، : إذا ما. أي مريدا لهم الخير:  رحيما بالمؤمنين نبيايا 

  اءمحنَاِئها الرحمة أبجمع رحيم ، والر : نَانطْفَ والحالشفقة ، والع.  

 من خَوِف خاف وحِذر: أي،في المذِْنبين إذَا أشْفَقَ يا صاحب الشَّفَاعة ، : أي  ،يا شَِفيعاً 

  ألن4عقوبته، فتجوز بالخوف عن العقوبة ، فهو من باب مجاز المالزمة : أي ،ذَنِْبِه

 تفسير الشارح لإلشفاق بالخوف هنا فإذا علمت هذا ظهرلك أن،الخوف الزم للعقوبة

ِإن الَِّذين هم ِمن خَشْيِة  ﴿  :قال اهللا تعالى 5.بعده ، خالفا البن حجر مناسب ومالئم لما 

 شِْفقُونم ِهمب6 ﴾ر  اءءرمن الكبائر ، وأشفق أيضا من لم يكن لهم ذنب أصالً وهم الب

وفَضلِْه منه 7) بمِنِه( المعصومون والمحفوظون ، وذلك لشدة هول ذلك اليوم نجانا اهللا  

للبرءاء وأفرد " ذنبه"الضمير في و،-صلى اهللا عليه وسلم -اه الشفيع فيه سيدنا محمد بج

  . على معنى من ذُِكر

  
                                                 

  :صدره : الفازازي طويل قاله البيت من ال -  1
      ................................ بأروع بادي الِبشَِر معِطي الرغَاِئِب       

 ،حديقة السحر: من تصانيفه )  هـ 1069ت( فاجي خهو أحمد بن بن عمر المصري القاضي شهاب الدين ال - -  2
 86:،ص1/ظر هدية العارفين جانرح الشفاء للقاضي عياض ، شرح درة الغواص الحريري ، نسيم الرياض في ش

  59:ص،1/هدية العارفين،ج) هـ756ت( عمدة الحفاط في تفسير أشرف األلفاظ،السمين الحلبي-  3
و هي كون الشيء يجب وجوده عند " الالزمية " هو عالقة من عالقات المجاز المرسل و تسمى :مجاز المالزمة-  4

ألنَّه يوجد عند وجود ) الالَّزمية( الشمس ، فالضوء مجاز مرسل عالقة : لع الضوء ، أيط: نحو . وجود شيء آخر 
 الشمس

 ) .181ورقة ( ينظر المنح المكية . بمعنى ذّل " أشفق" يرى ابن حجر  -5
  .57 : المؤمنون ﴾ِإن الَِّذين هم ِمن خَشْيِة ربِهم مشِْفقُون  ﴿: اآلية  -  6
  . منته ) ب (في -  7
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نافية  : وما للتعميم اقصد.لعبٍد مرتكب للمعصية ، ولم يقل بكذا وكذا :   أيجد ِلعاٍص

اياِصيغيري :  أيِسوو العبل أنا العاصي وحدي   : هلَِكنتَنْكِيري -فيف بالتخ-   و – 

دون لفظ " لعاص: "تعبيري بلفظ النكرة في قولي :  أي –بسكون النون وفتح ياء المتكلم 

 1/حياء منك وتعظيم لك أن أذكر لك نفسي بما يعيّنها من ألفاظ :  أياستحياءالمعرفة فهو 

  .المعارف مع ارتكابها ما نهيتها عنه من المخالفات 

ارأيُكهوتد   :ا على مادته ، وإنَّما أتى به أدوهذا الفعل لم يأت به في القاموس متعدي ِركْه

   :3 لقول زهير، إن ذلك غفلة منه رحمه اهللا تعالى2الزما فقط 

  4"البيت * ................................ ا عبسا وذُبيان بعدما متداركتُ " 

   بالشيء بمعنى االعتناء به أي االهتمام و العنايةُ: " 6ن مرزوققال اب 5 بالعناية

  .انتهى 8" العناية بالشيء بذُل الهمِة ِفيه : " قال الشارح  7" والتنزيل له المنزلة الرفيعة 

امدة مادام : أي ما دامِِمبالذَّم ة :  أي- بالكسر– لَهرمبالحاءذَم يعني حياة - بالفتح– ِمنْك 

  العاصي ، بعنايتك به مدة: ه أيوتَداركْ: ذبوح وتقدير البيت وأصله بقية الروح في الم

  .األعمال إالّ ما يرضاه ذو الجالل  دامت له حياة متعلقة بالحرمة منك،حتى ال يأتي من ام

حال من " : منك"صفة لذَماء ، فُقدم  فَصَار حاالً ، و " : بالذّماِم" خبر مادام ، و" : له"فـ

  .اسم مادام " : ءذَما"الذّمام ، و 

تْهالحونخلفت ذلك العاصي عن السابقين :   أيأخَّرم الصا قداُل عمال و المماألع  

 دم :  ، المعنى و األغنياءالحون  وأخَّره عمه الصا قدم األعمال الصالحة عمدأخَّره ع

 ّجوه الِبرف المال في وا قدمه األغنياء من صرالمال عم.  

                                                 
 ).ب (90بداية ص  -  1
 )د ر ك( القاموس االمحيط -  2
) هـق 13ت(هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني حكيم الشعراء في الجاهلية من أصحاب المعلقات  -  3
 دار المدني جدة تحقيق محمود شاكر ، و شرح المعلقات 51 :نظر أخباره في طبقات فحول الشعراء البن سالم صا

م1988-هـ1408 بيروت ط . مكتبة المعارف،132: بع ص الس. 
 م ، 1986- هـ1406:  دار بيروت للطباعة و النشر ط79 :البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص -  4

  :عجزه. م1988- هـ1408:  مكتبة المعارف بيروت ط143:وشرح المعلقات السبع ص 
 تفانَوا ودقّوا ِعطْر منشِِِم........                           ...................

  ).أ (64بداية ص  -  5
  .48:صسبق التعريف به  -  6
   شرح بن مرزوق على البردة -  7
 خير القرى في شرح أم القرى -  8
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من أجل :   أيعليها الحال و. معروضة على اهللا تعالى :   أيلُّ يوِم ذُنُوبه صاِعداتك

ممدودة :  أي- بضم أوله وفتح ثانيه-ُأنْفاسه صعداء" بصعداء " خوفها ، وهو متعلق 

   . انتهى1"ارتفاع نَفَِس المهموم " الصعداء : " بتوجع ، وقال الشريشي 

 امِتالء البطن من الطَّعام امتالء - بالكسر– الِبطْنةُصِحب والزم :  أي- بالكسر– َأِلفَ

ظاهر كالم ابن حجر أن صاحب القاموس لم يذكر هذا المعنى  .قاله الشارح  . 2شديداً 

اَألشَر :  و الذي في القاموس أنَّها أي الِبطْنَةُ - بالكسر–الكظَّة : ِللِبطْنَة مع أنَّه ذكره بلفظ 

تعوق : الذهاب أي:  أيالسير التي تُبطئ لمبطَّئةٌُ ا. انتهى  المراد منه3"و البطَر و الكَظَّةُ 

البطْنةُ : " لصالحة بسبب ما ينشأ عنها من الكسل ومن كالمهم ا األعمالعن االجتهاد في 

إذا كنت : " رابي قال أع : 5و قال األصمعي  .تكلُّ الفهم وتقلل الذّكاء:  أي4"تُذِْهب الفطنة 

بطينا فَعِطئة" ـمتعلق ب : بدار. انتهى 6"  نفسك زِمناً دباء ظرفية ، بو ال" َأِلف" ـ أو  ب"الم

 – ِبطَاء .وهو العظيم البطن:  جمع بطين - بالكسر–  بها الِبطَان ،في دار وهي الدنيا: أي

جاز تسمية م األغنياء فهو من :و المراد بالبطان 7)المسِرع ( أيضا جمع بطئ ضد-بالكسر

 فيها ِبطان في اآلخرة عند دخول 8/ األغنياءبدار موصوفة بأن: أي .السبب باسم المسبب 

 و سبق الفقراء إلى الدخول بخمسمائة « .الجنَّة بالنسبة إلى الفقراء لتأخرهم عن الفقراء 

  . كما في الحديث9»عام

بقَسوة  الصادر عنه بكَى ذَنْبهير مرضية بسبب ما شرحه ذلك العاصي في أحواله الغـف 

مع صالبة قلب قامت به فمنعته التأثر بالمواعظ المبكية ، والتخلي عن الشواغل :   أيقَلْب

                                                 
  .33 : ص،3 / شرح مقامات الحريري للشريشي ج-  1
  خير القرى في شرح أم القرى-  2
 )ب ط ن (: يطالقاموس المح -  3
المستقصي في أمثال العرب ) بطن(و تاج العروس ) بطن(  المثل في لسان العرب ه، يضرب في ذم الرغب و الشر-  4

 253  :،ص1/ين جتبيالبيان و ال . 304 :ص
والغريب واألخبار والملح من  غة والنحول بالماكان علي) هـ215ت( بن قريب أبو سعيد األصمعي الملكهو  عبد  - 5

    ووفيات األعيان167:  كتاب المقصور و الممدود ، ترجمة في طبقات الزبيدي ،نسان ،غريب القرآنمؤلفاته خلق اال
  .305 ،344 :،ص2 /ج
  .329 :،ص3/شرح مقامات الحريري للشريشي ج - 6
  اإلسراع) ب(ي ف -  7
 )ب( 91 بداية ص -  8
 مسند المكثرين من الصحابة ،ي مسنده  باختالف اللفظ و أحمد ف2351 رقم 37 باب ،ي في الزهديذرمتأخرجه ال - 9

  7933رقم 
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:   أيالبكَاءفبسبب هذا النهي . منعته من الخروج :   أيالدمع تلك القسوة نَهت. الملهية 

ه صوت جرى على اللسان  صفير ، مثَّله في أنّ:  أيمكَاء.  و الحالة هذه  1/ بكاؤه ذنبه

  . به القلب  ولم يتأثر

 بكسر التاء وضمّها – َيعتب القضاءصار هذا العاصي  بعد أن وقع منه ما وقع :  أيوغدا

يلومه ويعترض عليه فيما وقع :  أي– بكسر التاء وضمها –يلومه ، ويعتب القضاء :  أي–

  . انتهى 2؟ ؟ وكيف قدر علي هذا لم: أي يقول :" حجر قال ابن . منه من المنهيات 

أي  ": قال الشارح .  من المعاصي القَضاء إليه ِلعاٍص ِفيما يسوقُ نِافع ال عذْر الحال أنّه و

و لْيطلَب تحقيق هذه المسألة في محلها .  انتهى 3 ''ال يسقط إثم الذنب االعتذار بالقضاء 

 القدر تقدير اهللا األمور و فرق بعضهم بين القضاء و القدر بأن . 4 من المصنفات الكالمية

  .قبل وقوعها  و القضاء إخراج ذلك القدر من العدم إلى الوجود 

ثَقَتْهيقال .منعته ، وحسبته عن الوصول :   أي َأو  :" ثَقَتْهبالوثاق: َأو هبالفتح -   إذا شَد 

و هو ما :  ، جمع ذنب من الذنوب 5" يشَد به األسير و هو حبٌل أو قيد–و قد يكسر 

يترتب اللَّوم على فعله ، إن كان منهيا عنه، وتركه  إن كان مأمورا به ، و هو حال من 

حقوق كثيرة عليه للعباد ، ال ينْفَك العبد غَالباً عن تعاطي أسبابها ، وال :   أي ديون: قوله 

 رماؤه ، ألنغُ:  أي الغرماء في اقتضاِئها عليه شددت.ول يستطيع أن ينزه نفسه عن الحل

حقوق اآلدميين مبنية على المشاحنة و المضايقة ، و ال تسقط إالَّ بأداء من هي عليه ، أو 

و الغرماء  جمع غَريم  .ا بالفعل أو بالقوة  وحينئذ فالتشديد حاصل إم،بأداء اهللا تعالى عنه 

: ه الدين أيضاي و يقال لمن عل ه يالزم من عليه الدينما هنا ، ألنّو هو من له الدين ك: 

  . 6" فهو من األضداد ،غريم ألن الدين الزم له 

 بضم الميم – سوى حيلة الموثَِق يتوصل بها إلى خالصه من وثاق تلك الديون مالَه ِحيلَةٌ

  على إنقاذ نفسه ِبوجٍهاألسير الذي صار ال يقدر : أي .  اسم مفعول –و فتح المثلثة 

                                                 
 )أ (65بداية ص  - 1
 )182ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  - 2
   خير القرى في شرح أم القرى -  3
 لبدر الدين بن جماعة . و ايضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . إيثار الحق على الخلق ، البن الوزير : منها  -  4
 )و ث ق ( لسان العرب ) و ث ق ( العروس تاج  -  5
 )غرم ( لسان العرب  -  6
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 هذين األمرين ثَِق أحدوحيلة المٌل من الوجوه ، وا توستقرب إلى اهللا تعالى بعمل :   أي إم

ا هو فيه صالح رغبة إلى اهللا تعالى بعمل صالح في أن يخلصه ممعاءرغبة :   أي أو د

 رضى عنه غرماُؤه1/ إلى اهللا تعالى في أن ي.   

.  انتهى 2 "ا من عاٍص ، أو ضمير يعود عليه سابقا  حال ، إم":الشارح قال : راجيا 

 واألولى أن يقول ،ه نكرة بال مسوغ لمجيء الحال منها  ألنّ، إما من عاٍص فيه نظر:فقوله

:  أي – بالفتح – أعمالُه السوءصير  تَ:   أي أن تَعود  .من الضمير المستتر في عاٍص 

:  فمعناه – بالضم –وء و أما السُ.  الذم من القُبح أو الفساد و الرداءة :ذات السوء ، أي 

 و البالء ، ذابكذا قال بعضهم و فيه نظر . الع. وءالس يكون بمعنى – بالضم – فإن 

 3﴾وء ِبجهالٍَة  ِإنَّما التَّوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُون الس ﴿: المعاصي أيضا ومنه قوله تعالى

 أي قُبح 4 ﴾ َأفَمن زين لَه سوء عمِلِه  ﴿: المعاصي و بمعنى القُبح و منه قوله تعالى : أي 

 ، أضيف إلى فاعله و حذف مفعوله ، بغفراِن اهللا.عمله ، وعليه فيصح الضم في البيت 

  .مضمحلة ال وجود لها :   أي ِمثْله:   أي وهي هباءبسبب أن يغفرها اهللا ، : أي 

 باءشِْبه :  و الهة مع ضوء الشمس يالغُبار 5/ ما يخرج من الكُو .  

 بالتوبة الصادقة فبسبب ذلك ِسيَئاتُه حسناٍتتُعلم : وراجيا أن تُرى  أي :   أي أو ترى

حترمة بعدما تحولت بالتخلل طاهرة م: الخمر  أي:   أي استحالت الصهباء تمثيال يقال

  .كانت نجسة محرمة 

تَعتني به و توّجه ِهمتك إليه يا :  أي – بالبناء للمفعول –به  تُعنَى شأٍن: أي كُلُّ أمٍر  

ذات : و هي هنا :  ، جمع عين األعيان. تُبدل  و تحول و تغَّير : أي تُقلَب  .رسول اهللا 

حال كونها فيه ، فيحولها اهللا إلى : ه  أي األجسام في: الشيء  وشكله و صورتُه أي 

:   أي البصراء – بفتح التاء والجيم – منهو تَعجبة التي تريد أن تكون عليها ، يقالحق

  : ذووا األبصار و البصائر من ذلك ما تضمنه هذا البيت و هو 
                                                 

 )ب (92بداية ص  -  1
  خير القرى في شرح أم القرى-  2
ه علَيِهم وكَان اللَّه ِإنَّما التَّوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُون السوء ِبجهالٍَة ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب فَُأولَِئك يتُوب اللَّ ﴿: اآلية  -  3

 17: النساء  ﴾عِليما حِكيما 
7َُ̂ء َ@7Mَ 8َْ\َهْ] َنWَ Iْ(ِ+ْMَXَ Yَ�ُZَْ�َ'اٍت ِإنT  ﴿: اآلية  -  4 ِ̀ي َ�ْ� َی 7َُ̂ء َوَیْ) َأَ@َ.ْ� ُزیeَ� 9ُ�َ ُس&ُء 7�ً�َWَ �ُcَ'َ@َ 9ِMِ.َXَ َ@ِ?نT ا�9َTM ُیaHFِ َ�ْ� َی

+MِXَ 9َTMَن ا�&gُ�َhِْبَ.7 َی Iٌ﴾ 8:فاطر  
 ) .أ (66 :بداية ص -  5
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: تَفََل يتْفُُل و يتِْفُل « : وس قال في القام. بصقْتَ :  أي   تَفَلْتَ من عيون الماءرب عيِن 

 – بالكسر – في مائها الِملِْح.انتهى  1» البصاَقُ  : - بضمهما –بصقَ و التُّفُْل و التُفَاُل 

  : قال الشاعر . لغة قليلة " ماء ماِلحٌ : " و قول العامة . ضد العذب 

       2مها الماِلح و الطَِّريا يطِع*               بصِريةٌ تَزوجت بصِريا    

 الذي يحصل " – بالفتح – الرواء ،االعذْب جد:   أي و هو الفُراتُصار  :   أي فأضحى

بقليله الروِ :" و قال في القاموس. الشارح من انتهى 3" لشاربيه ي ، ِويى ، و ماء ررو

وِإلَى واء كَغَِنيرواءموس  :ٍو كَِثيررانتهى  4" م .   

 على نفسي من الذنوب ، ِمما جنيتهكلمة تقال إلظهار التوجع من الشيء يؤلم قائلها  : ٍهآ

" . ِمن "  أي يغنيني ، ضمنه معنى يخلَّص ، أو ينْجي أو نَحوهما فعداه بـ إن كان يغني

و أصل الكالم ، إن كان  . وهاءم ذنٍْب عظي:   أي عظيٍم ذَنٍْب عقاب ِمن أِلفٌ: في قوله 

فأناب الظَّاهر عن المضمر ، و الذي سهله هنا هو مخالفة الثاني .  منه وهاءيغني أِلفُ 

  7: الشاعر 6/ كما في قول . 5لألول في اللَّفظ

   تقطعا ِحباُل الهوينا ِبالفتَى َأن*            إذَا المرء لَم يغْشَ الكَِريهة َأو شكَتْ   

  الحالوصادقةً ال:  أي نصوح التَوبةٌال أأرتجي بحذف الهمزة لالستفهام:   أصله َأرتجي

 خالف ما يظهر ، ال من َُيبطن من حيث العمل ، باعتبار أنَّه قد " ، ِنفَاقُ مني في القَلْب

ن آمن بلسانه فقط حيث االعتقاد  ألنو في .حجرانتهى من ابن . 8" ذلك إنًَّما يصدر ِمم

ه تعجب من أنّ:  و المراد . بأن أتكلَّم بما يوافق التوبة  وفي النفس ِخالفه رياء مني اللّسان

و اختيارنا كونه إستفهاما  يؤيده ما بعده ، من . رجاِئه التوبة النَّصوح مع تلبسه بمنافيايتها 

                                                 
 )تَفَل: ( القاموس المحيط  -  1
. ( و تاج العروس ) بصر) ( ملح( و هو في لسان العرب . هو عذَافر بن أوس الكندي : البيت من الرجز ، قائله  - 2

  .1949 ، 4:  دار المعارف ط ،رونتح عبد السالم ها ،288: ،ص1/ جو إصالح المنطق ابن السكيت) . بصر) (ملح
 خير القرى في شرح أم القرى -  3
 )روى( القاموس المحيط  4
   يجوز عند األخفش سواء كان في شعر أو غيره-  5
 )ب (93بداية ص . -  6
) كلحب(انظر لسان العرب . حبة العرني اسمه هبيرة بن عبد مناف شاعر محسن أحد فرسان بني تميم لهو الك.   -  7
( وتاج العروس ) وشك( وهو في لسان العرب :  البيت من الطويل 76 :،ص8/ جعالماأل) كلحب( ج العروس وتا
باب (  و العمدة في صناعة الشعر ونقده 735 :خزانة األدب للبغدادي ص. ى حبال المنايا بدل حبال الهوينا ووير) عرر
 .860ص ) الحشو

 )182ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  8
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أو زمان : أي . جر لالستفهام االستبعادي ، ال التعجبي  خالفا البن ح : ومتى: قوله 

و من جملته ما به من النفاق المخبر .يستقيم قلبي، بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه 

و خص القلب بالذكر ألن  الجوارح  تستقيم باستقامته  وتعوج . عنه في البيت  قبل هذا 

  :باعوجاجه ،فكأنَّه قال 

 مني للجسمو الحال . عه في االستقامة تَتْب:  تستقيم جوارحي أي يستقيم قلبي و متى 

:  ، أي وانحناءني ، سِكبر :  أي – بالفتح – كَبرِتيْ أجل إعِوجاج ِمنالشامل لألعضاء 

 2/امه استبعد استقامة قلبه في أيأنّ:  و المعنى .1انعطَاف لقامتي فهو من عطف األخص 

ن كان ذا هفوات  وزالَّت لكن رجوعه إاب و ن الشبالشيخوخة بخالفه في أيام الشبيبة ، أل

عنها يسهل ، فهو كالغصن الرطب تُقَِّومه بأدنى عمل بخالف الشَّيخ فإنّه بعكس ذلك كلَّه ، 

  :  رحمه اهللا حيث يقول في هذا المعنى 3وللَّه در الحسن اليوسي 

   .4البيت....... . .............  *   ......................   من يعيه أن يستقيم 

حداثة سنَّي غافال غفلة عظيمة  : في زمن شبيبتي ، أي :  أي كنتُ في نومِة الشَّباب

 –من تلك النَّومة إالَّ و الحال أن ِلمتي فما استَيقَظتُ .مستحكمة تشبه نومة المستغرق 

  . فيه نظر 5" تي ولحي: "  المجاِوز شَحمة األذن ، وقول ابن حجر رع و هي الشَّ–بالكسر

 راد : ، أي شمطَاءِب ، و الماض الشّيا بيهوادتذكرت ما أنا عليه من الغفلة  : اختلط س

وقبيح العيب ، حتى غشيني زمان الشيب ، وقد تقدمت اإلشارة إلى أنَّه زمن تعسر فيه 

  .االستقامة التي هي تُسلم إلى السالمة من المالمة 

 القوم َأثَرأتبع :  ، أي أقتفييقاضي الكائن في تلك الحالة ، حال كَوني  على استوتَماديتُ

  فتكون حاليه .  من النسخ بالواو 6/ في كثير وطالتالصالحين َأللْحقَ بهم ، 

 على - بالفاء– 7" فطالت " و الحال أنّه قد طالت و في نسخة الشارح : أي " قد" بتقدير 

   ، آلثارهم لبعد ما بينياقتفَاء شقّ وبيني و بينهم  : مسافَةٌ . و فيه نظر تأمله.ها سببيةأنّ
                                                 

1  - االعوجاج يعم األعضاء كلّها ، و االنحناء مختص بالقامة إذ هو تقوس الظهرهو من عطف األخص ألن  
 )أ (67بداية ص  -  2
 154: صسبق التعريف به - 3
 لم أصل إلى تمام البيت - 4
 )183ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  - 5
 )ب (94 بداية ص - 6
 رىخير القرى في شرح أم الق - 7



182  

  . و بينهم في الجد الذي تَقْتَرب معه المسافة ، وال يصعب معه االقتفاء  

و قول ابن حجر  .الذاهبين إلى اهللا :   أي الساَئرين أولئك القوم -قُِصر للضرورة -فورا

 : وهو أماِميغلط واضح ، وقوله  1" ى و هو السير ليال السائرين ليال من السر: أي 

 . جملة معترضة بين الخبر و المبتدأ و الضمير عائد على المبتدأ و ما عطف عليه 

 – وَأرض عراء.طُرق غير سهلة لسالكيها :   أي وعرة سبلوأفرد على معنى ما يذكر 

  .وال غيرهفضاء ، ال يستتر فيها بشجر :  أي –بالفتح 

ِمدون أولئك القوم حلِِجديقال . السائرون اللَّيل كلَّه :   أي الم " : لَجإذا – بالتخفيف –َأد 

كذا عند أكثر أرباب اللغة 2"  إذا سار آخر الليل – بتشديد الدال –سار اللَّيل كله ، و أدلج 

 عند «: و من أمثالهم .اِقبتَه ع:  أي – بكسر المعجمة – ِغب سراهم . 3عياض: كما قاله 

باح يرى حالصالس د القَومتَخَلَّفْ.4»م نم وكفَى مراهعنهم في س طَاءضد اإلسراع : اإلب.   

 -  بالضم–و قيل الرحلة ال من مكان إلى آخرحرت اسم من اال–و الكسر   بالضم–ِرحلَةُُ 

السير إلى اهللا : خبر مبتدأ محذوف تقديره : " ح وهو كما قال الشار. الوجه الذي تَقِْصده 

: ما ما ،  إذا.يعِجزني و يضعفني :   أي لم يزْل يفندني الصيف 5"تعالى رحلَةٌ عظيمة 

  .أنَّي إذا نويتها في الصيف: و معنى ذلك  . و الشتاءالرحلة  :  أي   نَويتُهازائدة  

 . انتهىهخَده و بعبارة هو أعتق موضع فيه  وأحسنه من:  أي - بالضم–يتِّقي حر وجهي 

 و اذا نويتها في الشتاء يتقي حر وجهي الحر .  6"أكرمه وأعزه : حر كل شيء : " ويقال 

درو البرد فيهما : يقول  . الب أن مشَّقة العبادة حاصلة في كال الزمنين بما أتقيه من الحر

. اتقيه من ذلك  ضرره يسير بالنسبة إلى الضرر المتوقع في اليوم العسير والشك أن ما .

: اسم من أسماء جهنَّم  وهو متعلق بقوله  : ِمن لَظىصعب علي : و الحال أنَّه قد عز  أي 

  . ألنّي متلبس بما يؤول إليها ، إالّ أن يتغمدني اهللا برحمته تَّقَاءاال
                                                 

 )183ورقة (  المنح المكية في شرح لبهمزية -  1
 )دلج(،كتاب العين ) دلج (حمختار الصحا) دلَج( تاج العروس -  2
مام أهل الحديث في وقته و لي قضاء إ عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل عالم المغرب و -  3
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 428 :هدية العارفين ص . 544الترجمة رقم 280 :  ، كتاب الوفيات ص101 :تاريخ قضاة األندلس ص
 مجمع األمثال للميداني . يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة أول من قاله خالد بن الوليد رضي اهللا عنه-  4
 3:ص،2/ج
 ير القرى في شرح أم القرىخ - 5
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ضاق ِذرع فالن بكذا  إذا وقع في مكْروه ال يطيق الخروج : " لبا يقال ق:   أيِضقْتُ ذَرعا

من أجل جنايتي أو من أجل الذنب الذي : أي  : جنيتُمصدرية أو موصولة  : ِمما1" منه 

 بالدال – تي درعاءلوليشديد ، :   أي يومي قَمطِريركسبتُه فبسبب ذلك : جنيته ، أي 

 ذلك الضيق ال ينفك عنه في ليل وال أن:  والمراد .شَّدة ما يلقى فيها  كناية عن –المهملة 

   . 3" التي يطلع قمرها عند الفجر:  الدرعاء 2/ وأصل ." نهار 

 التي سبقت غضبه ووسعت كلَّ شيء فبسبب رحمة اهللا. عطف على ضقت : وتذكَرتُ 

 شرطيه :أنَّىمتعلق بتلقاء  : ِلوجهيوجه الفرح  وطالقة ال:  أي – بالكسر – الِبشْرذلك 

 –  ِتلقاَء.قصد و توجه : أي . فعل ماٍض في محل جزم بالشرط  : انْتَحى نّىأ: بمعنى 

فالبشر مقابل لوجهه يتذكَّره رحمة اهللا ، فإنَّه تعالى عند :  والتقدير .مقابل :  أي -بالكسر

  .المنكسرة قلوبهم من أجله 

فالرجاء لسعة رحمة اهللا  والخوف .قلبي :  ، أيالرجاء و الخوفُ بالقلْبدام :   أي َألَحَف

:  و األصل – بالقصر للضرورة – للخوف و الرجاو الحال .لما فرطتُ في جنب اهللا 

  4 "إذا بالغ في أخذه :  أحفى شاِربه "مبالغة من قولهم :  أي – بالممهلة – إحفاء.ولهما  

 ال من الخوف و الرجاء مبالغة في القلب على حد سواء ، كما هو األولى ن كُأ: و المعنى

 . المريض فيغلَّب الرجاء   أما،أن ال يغلَّب أحدهما على اآلخر  :   أي في حق الصحيح ،

ه يظن أنّ: أي  5»الَ يموتَن َأحدكم ِإالَّ وهو يحِسن الظَّن باهللا « – صلى اهللا عليه وسلم–لقوله

 مهحرمه  ويقال علماؤنا « :  رحمه اهللا في سراج الملوك 6قال الطرطوشي .يغفر له ِبكَر

اِل الخير و إنليس في ِخصال و إنملَى من حسن  جلَّت و الَ ِفي َأنْواع اَألععظُّمت َأع 

   انتهى 7" الظن باهللا 

                                                 
  )ع.ر.ذ( ، تاج العروس )ذ ر ع  ( القاموس المحيط- 1
 )ب (95بداية ص  - 2
 )درع(  لسان العرب - 3
 )حفا( لسان العرب - 4
 و أحمد ،14 باب ،ة في الزهداجم و ابن ، 03 باب ، و أبوداود في الجنائز82- 81أخرجه مسلم في الجنة حديث  - 5

 .334 ،293،325،330 : ص3، /في المسند ج
هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري المالكي أديب وحجة في الفقه و الحديث ولد في طرطوشة سنة  - 6

انظرهدية العارفين ، له تصانيف منها سراج الملوك ، ومختصر تفسير الثعالبي. هـ 520هـ وتوفي سنة 451
 490:ص
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ال تقنط كما هو ظاهر ال تحزن  وليس معناه :   معناه ال تأسيا صاحبي :  ، أي صاح

 عن ضد قويت – بضم العين وفتحها وضمّها في المضارع – ن ضعفْتَإ. كالم ابن حجر 

:   أي بهاانفَردت وتخصصتْ :   أيواستْأثَرتْ. التي هي أعمال الخيرالطَّاعةكثرة 

   .األقوياءبكثرتها 

 : أحقُّ النَّاس منه ولكن ،والشريف واسعة تعم القوي  والضعيف  و الدنيء  إن هللا رحمةٌ

                          النكسار خواطرهم ، بتخلفهم عن موالهم : الضعفاء بالرحمةحال من قوله 

بواسطة العجز الناشئ عن الضعف ، فقد يحصل لهم من فيض رحمة اهللا فوق ما يحصل 

  .له ما ال يحصل للقوي 

 حال سيرك في جملة فيدم على البقاء :   أي أبقفبسبب األسبقية المذكورة للضعفاء 

:   أي الذَّودانقالب  :  أي – بفتح الالم – عند منْقَلَِب جمع أعرج – بالضم – العرٍج

ففي العوِد .2" ذلك1/ وهو من اإلبل ما بين اإلثنين إلى التسع وقيل غير."رجوعه إلى ربه 

اءجرِبق العتسّبب لها السبق ، 3/ ها من الذود إلى رجفتفوز منه بمأمولها ، فتأخرها أو 

بك من حه قد يصألنّ.  تأخرك عن كثير الطاعات ، ربما أوجب لك سبق المكِثر منها فكذلك

فتخار بخالف المكثرقد يصحبه من العجب واالالذُّل واالفتقار واإلخالص ما يوجب تأخره ،

  .ه في غاية الحسن آخره فإنّ إلى 4 انظر ابن حجر . ما يوجب تأخره

أو باسم الفاعل أو بهما على سبيل التنازع " قل تب" متعلق :  حاِسدا لغيركحال كونكال تَقُل 

ونَخْلي صار فيها الثمر ، والمراد كثُرت أعمالُه ، :   أي هذا أثْمرتْ نخْلُه. وهو أحسن 

فَاءره الشارح ،يه من النسخ كذا في جميع ما وقعت عل- بفتح العين المهملة– عوفس 

  . ويكون العفاء أيضا بمعنى الدروس ومحو األثر. انتهى5"بالتراب ال ثمرة لها 

  :6 قال زهير

  

                                                 
 )ب (96بداية ص  - 1
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  * ....................................... "     فَاءالع بذَه ن1" على آثار م  

 واألنسب .ال عن أن تُثِْمر داِرسة ال أثر لها فض: فمعناه على هذا ، ونخلي ذات عفاء  أي

ه آفة للنخل كالغبار يقع على البسر فما ألنّ " ،لو ساعدته الرواية أن يكون بالغين المعجمة

 ىبلغت أن تجن: أثمرت نخلى ، أي :  كما في القاموس ، فيكون المعنى هذا 2" يدرك 

: اء  أيفغسلمت أعماله من العوارض التي تفسدها ونخلي ذات : لصالحها و المراد 

وأعمالي ذات فساد ، ِلما خالطها من  : والمراد.سرها آفة تمنعها من اإلدراكبُتصيب 

   .موانع القبول كالرياء ونحوه

الطَّاعة  وال :  أي- بالكسر– ِمن عمل الِبرّبما تقدر عليه :  أيبالمستَطَاع ء ىأج: وآِت 

فقد  .غير نافع ، بل هو بعض غرورتعتمد على مجرد الرجاء من غير عمل إذ ذلك 

يقع في أكثر النسخ بالمثناة الفوقية ، وفي بعضها المثلثة ولم يتعرض  : الثمار األتَاء يسقط

الشارح لبيان ذلك ، بل وال لضبط همزته ، وفسره بصغار النخل ، ولم يقع هذا المعنى 

بالشين المعجمة وفتح - "األشاء "ومما فيه بهذا المعنى لفظة .لتلك اللفظة في القاموس 

وفيه أيضا في . انتهى 3 » ِلخْ النَّارغَكسحاب ِص : األشاء:"ففيه في باب الهمزة-الهمزة

 و في ابن . انتهى4 "ةِصغَاره أو عامتُه ، الواحدة أشاء:  وأشَاء النَّخِْل :"باب الواو والياء 

 بمعنى الحجارة -لمثلثة وكسر الهمزة با-5اإلثَاء:  وهذا أي": حجر بعد كالم ما نصه 

 يمكنك أن تسقط 6النخلة إذا طَالت وصعب عليك ريّقها : يمكن تنزيل كالم الناظم عليه أي

إن لم يمكنك عمل من أعمال البرّ :و المراد . انتهى 7 "بعض ثمرها بضربة حجارة 

أطلُب  : بِغاَفَ 8/ عليه وسلم صلى اهللاوِبحبّ النبي. واهللا أعلم .مباشرة ، فقد يمكنك بواسطة

العطَاء : أي- بالكسر– والِحباء ،عمن يحبه  من اهللا تعالىفَفي حبّه الرضا عنك ِرضا اهللا

ة والفوز ي كالتوفيق لألعمال الصالحة السن،منه لجميع الخيرات الدنيوية واألخروية
                                                 

  :     صدره .8:البيت من الوافرلزهيرفي ديوا نه ص-  1
 *    .....................تحمَل َأهلُها ِمنها فَبانوا                               
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  .العاليةبالمقامات 

مظلوم مضطر  يستغيث :  أيملْهوٍفناديتك  نداء :  أياستغاثة استغثت بك  يا نبي الهدى

  .2 قاله الشارح1/ المسكَنة و الضعفُ :  أيأضرتْ ِبحاِله الحوباء.و يتحصر 

بِعي الحدمع ذلك مشتغل بما يكذب دعواه ألَّنه هو الحاُل و ، هللا ورسوله ي رْأمنفسه ي 

 ثم التفت من الغيبة إلى التكلم فقال مستفهما على ،أو بالمعصية بالفعل القبيح :  أيبالسوء

بأن  ويتفضل علي لي يتكفل ومن: فقال .سبيل اإلستبعاد عمن يتكَفل له بصدق ورغبة 

غْباءقَ الردجوع إلى اهللا تعالى  :  أي- بفتح ثم سكون– تَصبحصول صدق رغبتي في الر

ثم التفت من التكلم . عاء الحبّ  مع ظهور ما يكذَّبه نقص  وادّ.بالتوبة و العمل الصالح 

  :إلى الغيبة فقال 

 ّبح ِمني. استفهام إتكاري  : أي صحو  ي ِفي الحال أنىعيني :  أيطَرفي :  أيبالكَر

 وهو علَم على شخْص كان ال يحسن النُّطق بالراء 3مثل واصل:  أيواصلحالة النوم 

:  أيوطيفك. ها أو يقرب منها ير ال ينطق بكلمة فيها راء بل بما يراد ففتجنبها وصا

تي مع ما أنا عليه من احتجاب ال يصح صدق محب:  و المعنى .اء مثل الر:  أيراءخيالك 

ه ال تمر الراء اء عن منطق واصل ، فكما أنّوم كما احتجبت الرخيالك عن عيني في النّ

لك طرفي عز أن يلم بساحته منك طيف خيال ، إذ لو صحت بلسانه  على كل حال ، فكذ

تي  لما غاب خيالك الشريف عن مخيلتي في نومي  وال في يقظتي محب.  

 أجل ِمني  احتجاب طيفك الشريف عنّ:  أيَأذَاكعِلمتُ : ليتني شَعرتُ أي:  أيلَيتَ شعري

  : وهو الظاهر الذي يدّل عليه قوله بعد نِْبيذَعظِْم 

  .البيت * ............................. "  إن يكن عظْم زلَّتي     "

مين حظي عندك إذ ص من نقأمتيين من قرب محبوبهم أ:  ، أيحظوظ المّنِْصباء المحب

زق :  أيِحظَاءّفبعضهم يحظى بالرزق الكثير من غير تعب  وال . مثل حظوظهم من الر

فُهم من تردد الناظم في سبب تخلف . ذا أمر ظاهر وه.كبير عمل ، وبعضهم بالعكس 
                                                 

 )أ (70بداية ص  -  1
 خير القرى في شرح أم القرى -  2
أصناف "و " معاني القرآن " رأس متكلمي المعتزلة من تصانيفه )  هـ131ت(هو واصل بن عطاء أبو حذيفة  -  3

 دار الفكر 138 – 137 :،ص3/األغاني ج 3442 :وفيات صانظر الواقي في ال" المنزلة بين المنزلتين " و " المرجئة 
  م1968 .1:ط .تح فوزي عطوي دار صعب بيروت. 24 : للجاحظ صتبيينالبيان وال.  سمير جابر تح 2:بيروت ط
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 –" الِحظَاء "ه رجع عن إنكار أصل المحبة  وأثْبت حصولها و الطَّيف الشريف عنه ،أنّ

  1" الحظُّ من الرّزقَ :  وهي هنا - بالضم و الكسر– جمع حظْوة -بالكسر

إذا زلقت فسقط  : السقْطة ، من زلَّت قدمه: زلَّة  التي ارتَكَبتها ، وال2 /ِإن يكُن عظِْم زلَّتي

بجعلى حذف مضاف أي- بالنصب– ح كُناك منع بسبب:  خبر يْؤيرؤية طيفك : أير 

 فهو على ."فقد صعب علي داء قلبي: لفقد رؤياك،أيمرضه ":أييفقد فَقَد عز داء قلبي 

وجود ما يكون به : دواؤه أي:  أي-ث الدال بتثلي-الدواء. كما قال الشارح3 "حذف الجار

   .- صلى اهللا عليه وسلم–إذ ال وجود له إالّ من جانبه الكريم .شفاؤه ،فال يوجد بوجه 

يتسخ بسبب ارتكاب :  أي– بالفتح وتخفيف الهمزة -يصداْاالستبعاد :استفهام معناه  : كيف

:  مصدر مضاف للمفعول أي: ِذكرك ،ءمتعلق بجال : له الحال و لك قَلْب مِحبّالذّنب ، 

  .ِصقَال :  أيِجالء.الحسن ،كالصالة والسالم عليك:  أيالجميُل ،ذكره لك 

الماهر في :  أيو أنت طَبِيبي. عظم الذّنب الذي حجب عنه الرؤية : ، يعنيهذه ِعلَّتي

  مرض:  ، أيحال من قوله داء:  علَيك في القَلِْب خفىلَيس ي.معرفة ما يزيلها 

 شكوىظَفَري بما أؤملُه من جاِنبك الشريف أن أبثَّك قصة : فوزي ،أي:  أي وِمن الفَوِز

أو بضم الهمزة -ا بفتح الهمزة وضم الباء إم–يريد هذه القصيدة و َأبثُك . أظهرها : أي

  .  انتهى 5"أظهرته لِك :4/ وبثَثتُك الِسر و أبثثتُك ": قال في القاموس-وكسر الباء

  .طلب :  ،أياقِْتضاَء مع ذلك وهي.  تصريحا إليك  مرفوعة هي شَكْوى

 جمع مداِئحأثنائها : جعلت في ضمن تلك الشكوى أي:  أي-بالبناء للمجهول– هاضمّنتْ

مستلذ من استطاب الشيء ،إذا :  أيمستَطابوهو ما يمدح به من األلفاظ الجميلة : مديح 

من" و.همادمن تلك الشكوى متعلقا بما قبلهماأوبمابع: أيفيك منها. باوجده طي:" 

  .إليه أي الميل بالسمع  :و اإلصغاءإنشاده :  أيالمديح. بن حجر اقاله.6تبعيضية

فعل : قلَّ هنا " ناظمها فـ : القصيدة ،أي: ما أرادت تلك الشكوى أي:أي :قلما حاولتْ

                                                 
 )ح ظ و(تاج العروس  ) ح ظ و( ط يالقاموس المح -  1
 )ب (98بداية ص  -  2
 خير القرى في شرح أم القرى -  3
 )أ( 71بداية ص  -  4
 )ب ث ث (القاموس المحيط -  5
 )188ورة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  6
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   .1رى النفي مختص بالدخول على الجملة الفعلية عن طلب الفاعل جار مج"ما" ـمكفوف ب

كِديحانظم مديحك ،:  أيمتْهدأعانتها : عليه ،أي : إالَّ ساعاءمسمى :  أيميم ودال وح

و المراد األلفاظ الدالة على المدح ألنَّها كثيرة بكثرة خصال .هذه األسماء ،وهو مدح 

حة الشاعر  من تأدية المعنى المليح  باللفظ وكثرتها تعين قري. التمدح التي كملت فيك 

  .الرائق الفصيح 

وهم  : َل قوماًِجأن ُأساأوجب لي في نَظم مدِحك :  أي– بالبناء للمفعول – حقَّ لي فيك

 و ُأعاِرضهم ،وُأفاِخرهم في نظم مدِحك  بأن 2/أقاِولُهم : شعراء عصره الذين مدحوك ،أي

 و أصل المساجلة ، المفاخرة  في نَزِع الماء بالسجِل و هو الدلْو ". هم أضع فيه مثل صُنِْع

أن يقف رجالن على البْئر فَينْتَزع هذا : المساجلَةُ "  رحمه اهللا 4 قال الشريشي 3 "الكَبير 

  5" قوة دلْوه  وهذَا دلْوه ، فمن قَبض على دلِْوِه قبل صاِحِبه ، حِكم علَيه بال

ِقي ساِقيان فَيخِْرج كُلُّ واحد في دلِْوِه مثل ما تو المساجلة أن يس :" 6قال أبو العباس المبرد 

   انتهى 7" فضربتْه العرب مثَالً للمفاخرة . يخِْرج اآلخر ، فَأيهما نكل فقد غلب 

  : ومنه قول الشاعر 

  8" يمأل الدلْو إلى عقِْد الكَرب  *    ْل ماِجداً    من يسِاجلِْني يساِج      " 

َأذْعنْتُ وانقادت : فلما ساجلتهم سلَّمت أي: ينبغي أن يكون في الكالم حذف تقديره  : سلَّمتْ

كَفُّوا عن معارضتي : أي:  جمع دلو الَدالءمتعلق بسلَّمت   : ِلدلِْويحال من الفاعل  :منهم

  : للسيوطي رحمه اهللا عند قوله تعالى 9كَليل إلو في ا.م قوة عارضتي حين أعجزته

                                                 
وموصل الطالب إلى قواعد  .1988 مؤسسة الرسالة بيروت ط168:ص،2/األصول في النحو البن سراج ج -  1

 م1966 . 1 بيروت ط،مؤسسة الرسالة .تح ع الكريم مجاهد.. 155 :األعراب لألزهري ص
 )ب (99 بداية ص -  2
 )سجل(  القاموس المحيط -  3
 49: ص سبق التعريف به-  4
 .376 :ص، 2/ شرح مقامات الحريري للشريشي ج-  5
ولد بالبصرة ) هـ287-هـ210(  هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األسدي المعروف بالمبرد -  6

   وية انظر وفيات األعيانيبالقرآن وشرح شواهد س له  الكامل و المذكر و المؤقت ، إعراب ،كان إماما للعربية
 18:،ص8  جعالم و األ269:،ص1/جبغية الوعاةو 18:،ص6/ جكشف الظنون  و 408:،ص3 /  ج

 376ص .2 شرح المقامات للشريشي ج-  7
شاعر من فصحاء بني هاشم كان ) هـ 95 ت(  البيت من الرمل ، قائله للفضل بن عباس بن غتبة بن أبي لهب -  8

 .دقزمعاصرا للفر
  من مسألة فقهية أوعقائديةاط التنزيل تأليف جالل الدين السيوطي ذكر فيه كل ما استنبط منهبكليل في استناإل -  9

 .81: ص،1 / وكشف الظنون ج502 : ص،2 /أبجد العلوم ج. وبعض مما سوى ذلك كثير الفائدة 



189  

 ﴿ ِليمِفيظٌ عف اإلنسان نفسه بصفة مدح  1 ﴾ ِإنِّي حصما نصبه استدل به على جواز و

المصلحة خصوصا لمن ال يعلم مقامه ، وعلى أن المتولي أمراً شَرطُه أن يكون عالمابه ، 

  .انتهى " خيراً ، ذكي الفطنة 

  ه  وهي أن يكره اإلنسان أن يشَاِركه غيره فيما حوله و الحال أنّ-  بالفتح– إن لي غَيرةً

  . انتهى2"ضايقَه : - بالكسر– زحمه كمنَعه زحماً وِزحاماً:" قال في القاموسقد زاحمتِْني

على حذف  : مديحك به يقْصد:  باللفظ أيىوهو المجال الذي يعن:  جمع معنى في معاني

 . يعني شعراء عصره ، الشعراءما يمدح به :  والمديح .ألفاظ مديحك : مضاف أي

حالة باأللفاظ مقيقة دومعنى ذلك أنَّهم يريدون التقدم عليه في اختراع المعاني المهذَّبة ال

  .المستعذبة األنيقة 

 وأنَّى.  بلغ إليه غيره فيها 3/حد الذي مجاوزته ال: أيالغلُو في محبتك :  أي ولقلبي فيك

إياك وذكر ِلِلساني في مدِحي  استفهام بمعنى اإلستبعاد - بفتح الهمزة وتشديد النون–

 : المعنى.مجاوزة الحد:  أي- بضم الغين المعجمة وفتح الالم–  الغلواءأوصافك الكريمة ،

جاوزة للحداني مالال يكون ِلِلس ِحكدصل إلى منتهاه في ميبلغ أحد مداه وال ي .  

   لَه سَل رسول اِهللا لَيفَض فإن     * د4البيت ....................... . ح  

   *   ...........................    كِص تقْغلوإذَير ا ما مدتَح5البيت   . ه  

  : وأصُل الخَاِطر . قلباً :  أيخاطراًوهي إعطاء الثَّواب : أمر من اإلثابة  : فأِثب

بفتح أول  -6/يلذ له مدحك .يتحرك فيه من األفكار ثم سمي به محلَّه : ما يخطر بالقلب أي

. با  واللَّذيذ ما يوافق الطبع و يالئمه طي: يكون مدحك لذيذا له أي :  أي - الفعل و ثانية

بأنَّه الخاطر عالماً :  حال كونه أي :أي "  له" اء في همصدر في موضع الحال من الِعلْماً 

  .للخاطر : الفرح التام له أي : أي  –بالفتح  –الألالَء مدحك : أي 

                                                 
 55 : يوسف﴾ِض ِإنِّي حِفيظٌ عِليم قَاَل اجعلِْني علَى خَزاِئِن الَْأر ﴿: اآلية  -  1
  ) ز ح م (  القاموس المحيط -  2
 )أ (72بداية ص   - 3 
  : البيت من البسيط لليوصيري من بردته ، عجزه -  4

 حد فيعرب عنْه نَاِطقٌ ِبفَِم            .......................            
  :سوعة الشعرية ، وصدره  البيت من الطويل للفازازي ، المو-  5

     تَهحا شَرم هحدفّي متَ تُوولس            ............................ 
 )ب (100 ص بداية -  6
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 : وهو حال من قوله،لشعرا: أي ريض قمن صنْعِة الأي نسج ذلك الخاطر بمدحك  : حاك 

 "كحا" ـمتعلق ب: لك . فيه خطوط : وهو ثوب مخطط  أي : - بالضم–برد  جمعبروداً 

و هي مدينة باليمن مشهورة : صنْعاء لم يشبه نقشها وشي برود :  أي لَم تَحِك وشِْيها 

  نته من المعاني البديعة بنسج البروده نظم األشعار وما تضم شب.بجودة الوشي و النسج

 المعنى إذا كان بديعاً أدهش قلوب  أن ووجه الشبه، و ما يكون فيها من النقوش الحسنة

امعين  كما يدهش الوشي عين الناظرينالس.  

 جزأع رة :  الدرمفعول مقدم : جمع د هوالنَّظم هنا ،والضمير للخاطر،فاعل مؤخر: نظْم 

جعله :  الدر المنظوم  أي  ما نظمه ذلك الخاطر أعجزُأن:  و المعنى.المنظوم: بمعنى 

. 1"في العجز عنه : أي "  فيه استوتب ذلك سبف.عاجزاً عن أن يشْبهه في حسنه وإتقانه 

اليداِن الصنَاِع .والضمير للنظم  2 للمقايسة" في" ويجوز أن تكون .قاله الشارح و ابن حجر

التي ال : والخرقاء  3" الحاذقة الماهرة بالعمل": أي -وتخفيف النون   بفتح الصاد المهملة–

يحة الذكية المعبر عنها باليد الصنَاع والجامدة  القرأن المعنى على األولفتحسن الصنْعة 

المعبر عنها باليد الخرقاء مستويتان في العجز عن محاكاة ما أبرزه ذلك الخاطر من النظم 

هما مستويتان بالقياس إليه لما ذكر  بسبب ما وعلى الثاني أنّ. البديع  بسبب أنه يفوق الدر 

  .صيح عن غيره فتميز به  النظم ال

  .قبله حيث تضمن من الفصاحة ما ال يدركه من البشر على الحقيقة سواكا:  أي ضه راف

     ال يِرعفُ الشَّوقَ إالَّ مكَانهِب ي4 .البيت     *   ......................... ُد  

بل و ال  وافى بما يليق بكمالك  يا ، لم يشم أدنى رائحة من روائح فصاحتك و إن  حأفْص

بالضاد التي هي حرف هجاء للعرب خاصة  : نصب بنزع الخافض أي مرٍئ نَطَق الضاد ا

  أنا أفصح العرب العرباء:  أي 5" أنا أفصح من نَطَقَ ِبالضاد « : و لذا قلت 

                                                 
  )189 ورقة ( الهمزية شرح في المكية المنح 1
تَاع الْحياِة الدنْيا ِفي  فَما م﴿ق و فاضل الحق نحو اآلية ب وهي الواقعة بين مفضول سا:في التي بمعنى المقايسة-  2

  225 : ص،مغني اللبيب. 38 :طه  ﴾الَْآِخرِة ِإلَّا قَِليٌل
  )ص ن ع ( القاموس المحيط  -  3
 من هذا البحث 171:ص سبق ذكره في  -  4
انظر الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة . معناه صحيح و لكن ال أصل له : خاوي سالحديث قال عنه ال -  5
ط  المكتب اإلسالمي بيروت ،تح عبد الرحمن يحي .. 327 : ص– صلى اهللا عليه وسلم –لشوكاني باب فضائل النبي ل
  هـ1407. 3
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بذلك .  حتى في النطق بهذا الحرف الذي يتعذر النطق به على غيرهم ، فصارت للضاد 

 فلذلك خصها بذكرالغيرة دون ،بة لها في المخرج فضال عن غيرها على الظاء المقارةميز

 أفعال ومن فهطفقت،:  أيقَامتْ 2/ اختصاص الضاد بما ذكر 1سبب /بـ: فقال  غيرها

   .تَغَار منْهاَ الظَّاء ،الشروع

 ُأوِفيك. الخصائص و المعجزات :  في هذا النظم ، أيبذكر اآلياتاستفهام إنكاري ، : أ

 الوفاء بذلك وأنا من جملة العاجزين أين منّي. ني أوفي بها حقَّك نّأيقصد  : اًمدح

  . و هي محصورة  الوفَاءاَو َأين ِمنْهالمقَصّرين 

تصلة  : أمماري ِبهننَبيأجادل بذكري لتلك اآليات ، :  ،أيُأم أي– بياء المتكلم –ِّقوم  :

عليه وسلم  صلى اهللا–ته المادحين له من أم -. اءس :  ّكلمة ذماءاألغِْبي بي من  : ما ظنَّه

 :الغَباوةُ: قال بعضهم .ماهم بريئون منهبهم من ِقلَّة ِفطنتهم يتجاسرون على النَّاس ذلك ألنّ

  . انتهى 3" الغفلةُ و الجهل 

 تمنّتْ أن تكون من : أي- بالفتح– التي غَبطَتْهاَالخيار العدول :   الوسط أيو لك األمةُ

  .فاعل غَبطْها : األنبياء.ُأرِسلْتَ إليها :  أيلَما ُأتيتَهابسبب انتسابها إليك :  أيبكجملتهاَ 

 الضاللبعد وفاتك :  أيبعدكتلك األنبياء و في بعض النسخ ، نخف بالنون  :  أيلم تَخَفْ 

  .وهو خبر مقدم : في األمة : أي : فيهاعما تركتم عليه من الصراط المستقيم و الحال 

مبتدأ وهو جمع سالمة حذفت نونه  : واثُواِر. بضمير المتكلم " وفينا" و في بعض النسخ 

 العلماءطريقتك وسيرتك النبوية، :  أيهديك. ٍ،مخفوض بإضافة ما قبله إليه نُور .لإلضافة

 و أبي منصور 4ن األشعري  وهم أتباع أبي الحس،الذين هم أهل السنة  والجماعة: 

و ذلك كما أخبرتنا بقولك في األحاديث الصحيحة. رحمهما اهللا 5الماتريدي:  

  

  
                                                 

 )ب (101بداية ص  -  1
 )أ (73بداية ص  -  2
 )أي.و.غ.ب(  جمهرة اللغة البن دريد  -  3
بانة عن اإل: " ب األشاعرة مؤلفاته متكلم من األئمة ، أسس مذه)  هـ 324ت ( هو أبو الحسن علي األشعري  -  4

 285 : ، ص3 / ووفيات األعيان ج263 :، ص4 /نظر األعالم للزركلي جا" مقاالت اإلسالميين " و " أصول الديانة 
نظر ا" تأويالت أهل السنة : "  من كتبه  واألصول الكالممن علماء  ) هـ333ت(دييهو أبو منصور محمد الماتر -  5

 م1997. 1ط  مكتبة العلوم المدينة المنورة -  تح سليمان صالح –69 :روي صندطبقات المفسرين لآل
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 اهللا ري أمأِتى يتّم حهالفَ خَنم مه يضر الَقِّ الحلى عينِراِهي ظَِت أمن ِمةٌفَاِئ طَاُلزتَالَ « 

 عية و اإللهية من أهل السنَّة ، ألنو هؤالء هم أهل العلوم الشر:  أي1» وهم على ذلك 

ثة راء ولم الع«وبقولك أيضا .الناس مع وجودهم آمنون من كل محنة و ضاللة دينية 

ثُوا ديناراً وال ِدرهماً ، إنَّما ورثوا الِعلْم ، فمن أخذه أخذَ بحظّ رواألنبياء وإن اَألنِْبياَء لَم ي

   .2»واِفر

مبتدأ : ويجوز أن يكون العلماء .  قاله الشارح 3" ن المبتدأ أو عطف بيان بدل م: العلماء 

  ."وا ثُ وار"و"  فيها" مخبراً عنه بخبرين مقدمين عليه ، وهما 

 عليك وعليهم الصالة والسالم األنبياءمن معجزات غيرك من : ُ أييآفانْقَضتْ  

 ، فلم تنقض بموتك ، بل هي آياتُك  أماو.4/بانقضائهم ، وذلك النتساخ شرائعهم بموتهم 

  . بموتك لما تقدم مالَهن انقضاءباقية في النَّاس ببقاء العلماء المذكورين 

 قاله الشارح ، 5" الكائنة منهم : وهو متعلق بمخدوف أي" من النَّاس :  أيوالكراماتُ منهم

قان بالتحدي وعدمه ما يتفروإنّ لك إذ كّل منهما أمر خارق للعادة معجزات. انظر ذلك 

 الذين صدرت عنهم تلك الكرامات، ألناَألوِلياء عطائك وكرمك : حازها من نَواِلك ، أي 

ما كان معجزة لبني6"/حازوها"كان القياس " بن حجر اقال  .  جاز أن يكون كرامة لولي . 

  7.م األولياء العائد على الناس خواصهم وه" منهم  "  بـين أن مرادهتبيلظهر  أُُهلكنّ

عن صفين لك من البلغاء فَضالً عن غيرهم اعجز الو:أي إن من معِجزاِتك العجز، 

 تعليله:ِإذْ  . الذي اختصك اهللا به من سائر الكماالت من فضائل وفواضل وصِفك عابيستا

  .العلم بالشيء  إحاطه: اإلحصاء  ،  وبعبارة.العد: أي اإلحصاء، ال يحصره :أيالَ يحده ،

وهي : ة ، جمع سجي سجاياك الصادر من أوصافك الكالم يستكمل:كيف يستَوِعب ، أي 

 :قال الشارح .ما جبلت عليه من األخالق الحميدة  والخصال الشريفة:الخلق والطبيعة أي 

                                                 
  .53  ومسلم في اإلمارة باب 10أخرجه البخاري في االعتصام بالكتاب باب -  1
 و ابن ماجة في االيمان و فضائل الصحابة و العلم 19، و الترميذي في العلم باب 1أخرجه أبو داود في العلم باب  - 2

  .17: باب 
 خير القرى في شرح أم القرى - 3
 )ب (102بداية ص  - 4
  خير القرى في شرح أم القرى -  5
 )أ (74بداية ص  -  6
 )191ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  7
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  .نتهاء ومواهبه وفضلُه ال غاية لهما وال إ، ألنَّها فضل من اهللا تعالى ومواِهب "

   . انتهى1"هي اليحصرغير المتناهيتناوالم،ه مركب من الحروف المتناهية ألنّ والقول متناٍه

 ويجوز كسر الزاي مع فتح ،الزاي و بفتح التاء–تَنْزح الَ :إستفهام معناه النفي ،أي :وهْل 

: جمع ركوة" ء كَا الر أو يقلدتستقي ما فيها من الماء حتى ينف: الِبحار،أي -التاء وضمها 

كاء التي ه سجاياه بالبحار وأقوال الواصفين بالرشب. كذا في الشارح  2"التي يمأل بها الماء 

كاء البحارفكذلك أقوال الواصفين ال تحيط يغترف بها من تلك البحار فكما ال تنزح الر

  :  حيث يقول 3الفازازي زيد وفضائله الغزار وهللا درأبي بأوصافه الغر

...      *   ............................... م فْنَاهصٍرذوقصفَ مصِن ويام4 ع   

 ِمن سزائدة:لَي . ، ِفكصأطلب بلوغها بهذا :  أي أبغيها،ليس لوصفك نهاية : أي غايٍة ِلو

شريفة  بل لو عبر عن أوصافك ال.غَايةٌ و انِْتهاِء مني ِللقَوِلالحال والنظم الذي قلته فيك 

هر إلى من أوآل الد انبحر وإن كان سعب6.باقالً  5خره لعاد الم  

 ،انمالز لُكا فَضمثل الزمان أي يشبهه من حيث اإلجمال فيهما إذ كل منهما فيه :أي إنَّم

ومعجزاتك وخصائصك التي هي من جزئيات :أي و آياتك فيما نَعده اَألنَاء، جزئيات 

اته التي هي جزئياته ، فكما ال لحظد  بل مجر7/ساعاته: أناء الزمان أي فضلك ، مثل

الدهر ، : حصر لعددها فكذلك ال حصر آلياتك ، ويحتمل أن يكون المراد بالزمان هنا 

 فيكون راجعا ،ستمرار  وعدم االنقطاعوهو األبد الممدود ، وتشبيه الفضل به من حيث اال

 ، قال "فيما نعده": يات باألناء من حيث الكثرة وقوله  وتشبيه اآل.صال الزيادةإلى اتّ

  .  وفيه نظر من وجهين.إنتهى 8 " من آياتك ة حالية جمل": الشارح 

آياتك الباهرة ، : أي يكآ – بفتح التاء – تَعداِد حال في - بضم أوله وكسر ثانيه–لَم أِطْل 
                                                 

 خير القرى في شرح أم القرى -  1
  المصدر نفسه -  2
 150: صسبق التعريف به -  3
  :هصدر البيت من الطويل قائله الفازازي -  4

  *  ........................... ر مد بأبحِر  حا البهنْ ِميض      إذا ِخ        
 109 :مجمع األمثال للميداني ص: انظر )  هـ54ت(با بليغا ضرب به المثل في البيان ي هو سحبان وائل كان خط-  5

   79 :ص،3 /الم للزركلي جع، و األ
انظر مجمع األمثال للميداني ص . و البالهة  رجل من بني قيس ضرب به المثل في العيادي جاهلياإليل قهو با -  6

  .42:ص،2/ و األعالم للزركلي ج 214
 )ب (103بداية ص  -  7
   خير القرى في شرح أم القرى -  8
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بما ذكر من إطالة النطق، :أي : مرادي بذلك الحال أننطقي ومدحك : وفي بعض النسخ 

بلوغ غايتها : أي ، لهااستقصاءواإلشارة عائدة على المصدر ، الذي أشعر به الفعل 

وعلى غيريواستيفاء جميعها لتعذر ذلك علي  .  

  شَِديدحب: ، أيوجٍدعطشان :  أيظمآن،:لكني :استثناء منقطع ، أي  : غَير َأنِّي 

إلطالة المذكورة إالَّ ألنّي مشتاق إلى سماع أوصافك الشريفة  ما َألْجَأِني إلى ا :والمعنى

 فصرت كمن به ظمـأ شديد ، وإذا أشرف على ماء ،والتَّلَذُذْ بذكرها ألجل وجدي بها

 من الورود إرِتواء 1 /و مالي ِبقليل: وهذا المعنى قوله . عذب كثير  ال يقتنع منه باليسير 

 فيه مجاز التعبير بالمصدر عن  .بقليل من الماء المورودو ليس يحصل لي ارتواء : أي 

 أي 3 ﴾مِنع ِمنَّا الْكَيُل  ﴿  2 ﴾َألَا تَرون َأنِّي ُأوِفي الْكَيَل  ﴿: المفعول و منه قوله تعالى 

 و آثرتُ أن .فبسبب هذا الكالم الذي ذكرته اآلن ، يؤذن بختم القصيدة .الطعام المكيل 

  .ة بالصالة و السالم و الثناء عليك يكون ختم القصيد

: ى أيرحال من الضمير في الخبر ، وأصلها وتْ : عليك تَتْرى عِظيم سالَمقلت ـف 

 على هذه اللفظة و استشكال 4والبن حجر نقٌل عن القاموس.مترادفاً متَتابعا : متواترا أي

متعلق  :ِمن اِهللا .ة و اهللا أعلماه إلى ذلك جهله بأصل الكلمو الذي أد،كالهما ليس بشيء 

: قوله والفخر : أيلَك البأواء .ِبسببه والضمير للسالم :   أيوتَبقَى به. بما تعلق به الخبر

   : 5و تبقى عِطف على تترى لقول الخالصة

   6*   .................................   واعِطفْ على إسِم ِشبِه ِفعٍل ِفعالَ    

  : ومنه . و باقية به لك البأواء : ما جاز ذلك ألن الثاني هنا في تأويل األول أيو إنّ

 ﴿ نقِْبضيافَّاٍت وو قابضات :  أي7 ﴾ ص.  

ماثَله  :  مصدر كافأه أي- بالكسر– ِمنْك فَما غَيرك ِمنه لك السالَم ِكفَاء كائنا و سالَم عليك
                                                 

  )أ (75 بداية ص -  1
 : يوسف﴾م ِمن َأِبيكُم َألَا تَرون َأنِّي ُأوِفي الْكَيَل وَأنَا خَير الْمنِْزِلين  ولَما جهزهم ِبجهاِزِهم قَاَل اْئتُوِني ِبَأٍخ لَكُ﴿:  اآلية -  2

59.  
 63 : يوسف﴾ فَلَما رجعوا ِإلَى َأِبيِهم قَالُوا يا َأبانَا مِنع ِمنَّا الْكَيُل فََأرِسْل معنَا َأخَانَا نَكْتَْل وِإنَّا لَه لَحاِفظُون ﴿:  اآلية -  3
  )و ت ر(  القاموس المحيط -  4
 . تسمية األلفية في النحوهي الخالصة -  5
:                  وعجزه . هـ 1414. 1دار ابن خزيمة للنشر ط . 78 : المتن البن مالك في األلفية ص-  6

     .........................كْوعسا اسِج تَْلِمتعدهس الًه 
  .19: ا�.YM﴾ َأَوIْ�َ َیَ'ْوا ِإَ�$ ا�َ&ْ@َ 'ِ+ْTn�7T@7mَ Iْ(ٍُت َوَیFْKِlَْ� 7�َ ُیْ.T�(ُkُ�ِ ِإ�7T ا�'WْTَ.ُ� ِإن9ُT ِب1ْCَ eHkٍُء َبhِ+ٌ' ﴿ :اjی�  - 7
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مكافئ لك :  فما غيرك من المخلوقين السالم منه عليك كفاءأي:سم فاعل أيالكنّه بمعنى 

  .لسالمك: أي

من خَلَقَ " و في بعض النُسخ .   من عاقل  و غيره  خَلَق اُهللا كل ماِمن1/  عليك و سالم 

 ما ِفي السماواِت وما ِفي ﴿و منه في الكتاب العزيز . و كال اللفظين يصح هنا " اُهللا 

  3 ﴾من ِفي السماواِت ومن ِفي الَْأرِض  ﴿ 2﴾الَْأرِض 

ما جئت بهذا للعموم للعاقل ولشرفه غلب ،إنّ" : و من . " لغير العاقل و لكثرته غلب : فما 

والمراد بحياة ،الجماعات جمع ملَأ : ، أي ِذكرك األمالَء سبببـ - بالبناء للفاعل– التحي.

 أرض حيةٌ ،إذا كانَتْ ": ور خيرها وبركتها ، من قولهم حسن َأحواِلها وظه: األمالء 

   4 "ة بمخِْص

مقبوله قبول :  ، في الطَّيب ،أيكالِمسِك. رحمة مقرونة بالتعظيم :  عليك ، أيو صالَةٌ

 - ر بالفتح والكس– شماِلنيمتَحِمُل ذلك الِمسك ِليبلُغَك ِبسرعة : ، أيتَحِملُه.رائحة الِمسك 

و تسمى كذلك  .انتهى 5» هي التي تَهب من جهة القطب إلى المغرب « قال ابن حجر 

 اءودبأو نكْ" . بتَحمله " متعلق  : إليك - بتاء و دال مهملتين–الحالتي تنكبتُ : اء ب ، النكاء

 – اَألزيب: نكباء الجنوب و الصبا و تسمى : ت وهي أربع فانحر: عن ِجهات الرياح ،أي

الصابية :  بوزن اَألحمر ، ونكباء الصبا و الشمال و تسمى - بعدها فَموحدةةبزاء معجم

   - بكسر الجيم-ياءبر و تسمى الِج، و نكباء الشمال و الدبور–من صبا يصبو : فاعله 

 الياء و بعدها  بفتح الهاء و سكون–وتقدمت ، و نَكْباء الدبور و الجنوب و تسمى الهيف 

  . بالضم لغة فيها كالم  – و الهوفُ -فَاء

قبرك الشريف ، و ألجل استعظامه و شرفه عومل معاملة من يعقل :  ،أيعلى ضِريحك

بالسالم المشبه بالماء الكثير ، الطّيب : تَبتَلُّ ،أي:  أي- بمعجمتين– تَخْضل. في السالم 

                                                 
 )ب (104بداية ص  -  1
 109:  آل عمران ﴾رجع الُْأمور وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِض وِإلَى اللَِّه تُ ﴿:  اآلية  -  2
َألَا ِإن ِللَِّه من ِفي السماواِت ومن ِفي الَْأرِض وما يتَِّبع الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللَِّه شُركَاء ِإن يتَِّبعون ِإلَّا  ﴿: اآلية  -  3

 ونصخْرِإلَّا ي مه ِإنو 66: يونس ﴾الظَّن 
  )خ ص ب(القاموس المحيط  -  4
 )193ورقة ( المنح المكية في شرح الهمزية  -  5
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 قال وعساء تربةمن الضريح وهو حال من قوله : ،أيمنه 1/.البارد البالغ في النّفع

  . انتهى 3 "السهُل اللّين من الرمل : الوعساء " 2:الشارح 

   4"عليك ، وجملة قدمتُ ،خبر المبتدأ : مبتدأ،أي:  ثناء":قال الشارح  : و ثَنَاء قَدمتُ

ايوي نَجدي نياك بقولي ف: أي :باٍص : ي هذه القصيدة قبل مناجاتي إيِلع دالخ .....ج  

اءثَر يلَد كُنق به إذْ ذاك إمتثاال لقوله تعالى :  ،أيِإذْ لم يحين لم يكن عندي مال أتصد :

ذا في  و كان ه5 ﴾ يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً ﴿

 و ال يلَم من نسخ 6 ﴾ َأَأشْفَقْتُم ﴿: صدر االسالم واجبا و منْدوباً ثم نسخ بقوله تعالى 

. الوجوب أو النّدب االمتناع فلذلك أتى الناظم بالثناء، بدال من الصدقة حيث لم يكن له مال

ظرفية : ما:  بقوله - صلى اهللا عليه وسلم–ثم أبدى صالته و سالمه و ثناءه عليه 

َأدامها في أوقاتها و أزال ما يشينُها من اُألمور التي تُِخُل بها  :  ،أيأقام الصالة.مصدرية 

  قومته و أزلتُ ما فيه من ِعوج: فاألول من َأقَمتُ السوقَ ، و الثَاِني من أقمت العود ،أي

 صلى اهللا عليه –ت الدنيا لقوله وهذا األمر باِق ما بقي.مدة إقامته الصالة:  ،أيمن عبد اهللا

ثبتت و دامتْ :  ،أي قَامتْماو 7 » قِّ الح علىريني ظاِهِت أمن ِمةٌفَ طاِئال تزاُل « -وسلم

  الموجودات في الدنيا:  ،أياألشَْياءمصاحبة لتدبير مالكها و حفِظه :  ،أيبربهاو بِقيتْ ، 

  .وجود إالَّ به  و اآلخرة حتى ال يتصور لها دوام 

هذا آخر ما يسر اهللا إمالءه على هذه القصيدة ،من األلفاظ .قال واِضعه عفا اهللا عنه 

  كون عندهم من المعاني البعيدة ، يالمهذَّبة المفيدة المقربة ألفهام المبتدئين ما عسى أن

دوح الكريم للجميع يوم  و اهللا المسؤول أن يجعلَه لكل من حصله نافعا ،وأن يجعل هذا المم

  . و على آله و صحابته األكرمين - صلى اهللا عليه وسلم–الحشر شافعاً 

                                                 
 )أ (76بدااية ص  -  1
 )أ(بياض في  -  2
   خير القرى في شرح أم القرى-  3
 خير القرى في شرح أم القرى -  4
ين يدي نَجواكُم صدقَةً ذَِلك خَير لَكُم وَأطْهر فَِإن لَم تَِجدوا يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا ب ﴿: اآلية  -  5

 ِحيمر غَفُور اللَّه 12: المجادلة ﴾فَِإن 
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  .و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

  : و أقول مخاطباً ِلكّل من له معقول 

   و عدوان تتصرفَاتُ و صوالَ*   ه ــ     كَتَبتُ هذا و الزمان ل

  .ن ـا بل الصواب إذَا فيه له ش *  ْأ ِبه فال عجب      فإن تَِجد خَطَ

يوم اإلثنين من جمادى األخير بعد أن مضتْ منه ثالثة عشر يوماً من : و كان الفراغ منه 

   أحقر العبيد، على يد كاتبه لنفسه ومن شَاء بعده ، وأربعين ومائتين وألفةعام ثماني

  اج محمد بن عبد الصمد اللّهم اغفر له و لوالديه أبي بكر بن الح: وأحوجهم إليه 

العالمين و أشياخه و أحبابه وحتى من نظر فيه إلى يوم الحشر آمين آمين آمين يا رب   

العالمينوآخر دعوانا  أن الحمد هللا رب  .  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      



199  

  هـمـزيـة الـبـوصـيـري              

 ــى ر ــفَ تَرقَـ ــاء كَيـ ــك اَألنِْبيـ   ِقيـ
   

  ســـماء مـــا طَاولَتْهـــا ســـماء يـــا
    

  لَــم يــساووك ِفــي عــالَك وقَــدحا    
   

  ــنَاء ــم وسـ ــك دونَهـ ــنى ِمنْـ   َل سـ
    

ــا ــفَاِتك ِللنَّــ ــوا ِصــ ــا مثَّلُــ   ِإنَّمــ
   

  ــاء ــوم  الْمـ ــَل النُّجـ ــا مثَّـ   ِس كَمـ
    

ــضٍل   ــلِّ فَ ــصباح كُ ــتَ ِم ــصَأنْ ــا تَ فَم  
   

 ــواء ــوِئك اَألضــ ــن ضــ   درُ ِإالَّعــ
    

    ــي ــاِلِم الْغَ ع ــن ــوِم ِم ــك ذَاتُ الْعلُ   لَ
   

 اءــــــماَألس  مــــــا آلدَِمنْهِب و  
    

ــا   ــوِن تُخْتَ ــماِئرِ الْكَ ــي ض ــزْل ِف ــم تَ   لَ
   

  ــــاءاآلبــــاتُ وهاُألم  لَــــك  ر  
    

ــل َإالَّ  ــن الرسـ ــرةٌ مـ ــضتْ فَتْـ   مامـ
   

   ــاء ــك اَألنِْبيـ ــا ِبـ ــشَّرتْ قَومهـ   بـ
    

ــسمو  ــك الْعصوروتَــ ــاهى ِبــ   تَتَبــ
   

ــــاءلْيا عهــــدعب ــــاءلْيع ِبــــك  
    

   كَـــِريم  ـــوِد ِمنـــكجا ِللْوـــدبو  
   

ــــاءمكُر ــــاُؤهكَــــِريٍم آب ِمــــن  
    

   ـــالَهـــالَ ِبحالْع ـــِسبتَح بنَـــس  
   

وما نُجتْهقَلَّـــــداءزـــــوـــــا الْجه  
    

  حبــــذَا ِعقْــــد ســــْؤدٍد وفَخَــــاٍر
   

  اءَمــص ــةُ  الْعـ ــِه الْيِتيمـ ــتَ ِفيـ   َأنْـ
    

 ــِضيء ــك مـ ــشَّمِس ِمنْـ ــاً كَالـ   ومحيـ
   

   اءلَـــةٌٌ  غَـــرلَي نْـــهتْ عـــفَرَأس  
    

  لَيلَـــةُ الْموِلـــِد الـــِذي كَـــان ِللـــدي
   

ــِه وازدِ  ــرور ِبيوِمــ ــاءِن ســ   هــ
    

قَـــد اِتـــِف َأنوى الْهـــشْرالَـــتْ بتَوو  
   

 ــاء ــقَّ الْهنَــ ــصطَفَى وحــ   وِلدالْمــ
    

ــوالَ  ــسرى ولَـ ــوان ِكـ ــداعى ِإيـ   وتَـ
   

 ــاء ــداعى الِْبنَـ ــا تَـ ــك مـ ــةٌ ِمنْـ   آيـ
    

ــاٍر  وِفيـــهِ    وغَـــدا كُـــلُّ  بيـــِت نَـ
   

   ـــالَءبـــا ووِدهخُم ـــةٌ ِمـــنبكُر  
    

ــا    ــْل كَ تْ فَهــار ــرِس غَ ــون ِللْفُ يعو  
   

  ــــا  ِإطْفَــــاءِبه  اِنِهمِلِنيــــر  ن  
    

ــفْ    ــاِلِع الْكُ ــي طَ ــه ِف ــان ِمنْ ــد كَ   موِل
   

ـــــاءبوو  ِهملَـــــيـــــاٌل عبِر  و  
    

   ِنيئـــاً ِبـــِه  آلِمنَـــةَ  الْفَــــضفَه  
   

   اءـــوفَتْ ِبـــِه حُل الـــِذي شُـــر  
    

  اءــو ــن  ِلحــ ــتْ َأحمــ   مــــد َأو  َأنَّهــــا  ِبــــِه  نُفَــــساء  َأنَّهاحملَــ
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  يــوم نَالَــتْ ِبوضــِعِه ابنَــةُ وهــبٍ    

   
 اءالنِّـــس تَنَلْـــه ــالَم   ِمـــن فَخَـــارٍ مـ

    
ــا    ــضَل  ِممـ ــا ِبَأفْـ ــتْ قَومهـ   وَأتَـ

   
   اءـــذْرالْع ميـــرـــُل ملَـــتْ قَبمح  

    
ــالَ  ــمتَتْه اَألمــ ــعتْهشَــ   ك ِإذْ وضــ

   
 ــشَّفَّاء ــا الـــ ــفَتْنَا ِبقَوِلهـــ   وشَـــ

    
ــرفْ   ــك الـ ــي ذَِلـ ــه وِفـ   راِفعاًرْأسـ

   
ــــاءٍد ِإيمــــْؤدِع  ِإلَــــى كُــــلِّ س  

    
ــى  ــسماء ومرمــ ــه الــ   راِمقاًطَرفُــ

   
ـــالَءالْع لُـــوالْع شَـــْأنُه ـــنِن مـــيع  

    
ــوِم     ــر النُّجـ ــدلَّتْ زهـ ــِهوتَـ   َإلَيـ

   
 اءجااَألرِئهوــض ــاءتْ ِبــــ   فََأضــــ

    
ــالرو  ــصر بـ ــِصور قَيـ ــراءتْ قُـ   وتَـ

   
 ــاء ــامن داره الْبطْحــــ   ِم يراهــــ

    
ــِزاتٌ  ــاِعِه معِجـ ــي رضـ ــدتْ ِفـ   وبـ

   
  ــاء ــوِن خَفَـ ــاعِن الْعيـ ــيس ِفيهـ   لَـ

    
  ِإذْ َأبتْــــه  ِليتِْمــــِه مرِضــــعاتٌ  

   
ــ ــن مـ ــاءقُلْـ ــا غَنَـ ــيِم عنَّـ   اِفي الْيِتـ

    
  فََأتَتْـــه ِمـــن  آِل  ســـعٍد  فَتَـــاةٌ   

   
   اءـــعضـــا الرـــا ِلفَقِْرهتْهَأب قَـــد  

    
ــسقَتْها ــا فَـــ ــعتْه ِلبانَهـــ   َأرضًـــ

   
 ــشَّاء ــانهن الـــ ــا َألْبـــ   وبِنيهـــ

    
  َأصــــــبحتْ شُوالًِعجافاًوِأمــــــستْ

   
   عجفَـــاءمـــا ِبهـــا شَـــاِئٌل والَ  

    
  َأخْــــصب الْعــــيشُ ِعنْدهابعــــدمحٍل

   
ــــا ِغــــذَاءِمنْه ا ِللنَِّبــــيِإذْ غَــــد  

    
  ــوِعفَ اَألج ــد ضـ ــةٌ لَقَـ ــا لَهاِمنَّـ   يـ

   
 اءزالْجاوهــس ــاِمن ِجنْــــ   رعلَيهــــ

    
ــاً   وِإذَا ســـــخَّر اِإللَـــــه  ُأنَاســـ

   
 اءدــع ــِإنَّهم  ســـ ــسِعيٍد فَـــ   لَـــ

    
  ــص ــنَاِبَل والْعـ ــتْ سـ ــةٌ َأنْبتَـ   حبـ

   
 فَاءعــض ــشِْرفُ الــ ــِه يستَــ   فُ لَديــ

    
لَتْهفَــــص قَــــدو هــــدَأتَــــتْ جو  

   
   ـــاءحراِلِه الْبِفـــص ـــا ِمـــنِبهو  

    
ــل   ــةُ  الـ ــِه مالَِئكَـ ــتْ ِبـ   ِإذْ َأحاطَـ

   
نَـــــاءقُر  مــَأنَّه   ِه  فَظَنَّـــــتْ ِبـــ

    
جَأى ورو جــو ــن الْــ ــِه وِمــ   دهاِبــ

   
   ــشَاء ــِه اُألحـ ــصلَى ِبـ ــب تَـ   ِدلَِهيـ

    
  فَارقَتْـــه كَرهـــاً وكَـــان لَـــديها   

   
اءالثَّــــو نْــــهــــلُّ ممثَاِويــــاً الَ ي  

    
 ــه ــِه وُأخْـــرج ِمنْـ   شُـــقَّ عـــن قَلِْبـ

   
   اءدــو ــسِلِه سـ ــد غَـ ــضغَةٌ ِعنْـ   مـ
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ــينِ  ــى اَألِمـ ــه يمنَـ ــد ُأوخَتَمتْـ    وقَـ
   

ـــاءَأنْب  لَـــه  تُـــذَع  ـــا لُـــمم  ِدع  
    

  صــان َأســراره الِْختَــام فَــالَ الْــفَ    
   

 اءــض ــِه والَ اِإلفْــ ــم  ِبــ   ض  مِلــ
    

ــلْ   ــادةَ والْخَـ ــسك والِْعبـ ــفَ النُّـ   َأِلـ
   

  ــــاءبكَــــذَا النُّجهةَ  ِطفْــــالً وو  
    

   قَلْبـــــاًوِإذَا حلَّـــــِت الِْهدايـــــةُ 
   

 اءــض ــادِة  اَألعــ ــِشطَتْ  ِللِْعبــ   نَــ
    

   ِثـــِه الـــشُّهعبم ـــثَ اُهللا ِعنْـــدعب  
   

 اءــض ــاقَ عنْهاالْفَـــ   ب ِحراساًوضـــ
    

دقَاِعــد   تَطْــرم ــنع الِْجــن َ مللــس  
   

ــا ــاء  ِع كَمـ ــذَِّئاب الرعـ ــرد الـ   تَطْـ
    

  فَمحـــتْ  آيـــةَ  الْكَهانَـــِة  آيـــا   
   

 ــاء ــالَهن انِْمحـ ــوحِي مـ ــن الْـ   تٌ ِمـ
    

ــى وال   ــةٌ والتُّقَــ ــه خَِديجــ   ورَأتْــ
   

   ـــاءيالْحةٌ وـــِجيِفيـــِه  س ـــدهز  
    

  رــس ــةَ والــ ــا َأن الْغَمامــ   وَأتَاهــ
   

ـــــاءـــــا  َأفْيمِمنْه  َأظَلَّتْـــــه  ح  
    

ــولِ   ــد رســ ــثُ َأن وعــ   وَأحاِديــ
   

ــاء  اِهللا ِب ــه الْوفَـ ــان ِمنْـ ــِث حـ   الْبعـ
    

  ــا َأح ــزواِج ومـ ــى الـ ــه ِإلَـ   فَدعتْـ
   

   ــاء ــى اَألذِْكيـ ــايبلُغُ الْمنَـ ــن مـ   سـ
    

ــلُ   ــا   جبرِئيـ ــي  بيِتهـ ــاه  ِفـ   وَأتَـ
   

   ــاء ِتيــوِر  ار ــي اُألم ــب ِف ــِذي اللُّ   وِل
    

ــدِري ــتْ عنْهاالِْخمارِلتَــــ   فََأماطَــــ
   

ــو ــاء َأهـ ــو  اِإلغْمـ ــوحي َأم هـ    الْـ
    

  فَــاخْتَفَى ِعنْدكَــشِْفها الــرْأس ِجبــِري   
   

  ــاء ــد الِغطَــ ــاد َأو ُأِعيــ   ُل فَماعــ
    

  ــن ــه  الْكَـ ــةٌ َأنَّـ ــتَبانَتْ خَِديجـ   فَاسـ
   

  ــاء ــه   والِكيميــ ــِذي  حاولَتْــ   الــ
    

ــه     ــى اللَّ ــدعو ِإلَ ي ــي ــام النَِّب ــم قَ   ثُ
   

   ــاء ــدةٌ  وِإبـ ــِر   نَجـ ــي الْكُفْـ   وِفـ
    

ــفْ   ــوبهم الْكُـ ــِربتْ قُلُـ ــاً ُأشْـ   ُأممـ
   

   ــاء ــهِْ عيـ ــضالَِل ِفيـ ــداء الـ   ِر فَـ
    

ــدينَا  ــه  فَاهتَـــ ــا آياِتـــ   ورَأينَـــ
   

 اءــر ــاءزاَل الِْمــ ــقُّ جــ   وِإذَا الْحــ
    

ــا  ــداك وآيــ ــدى هــ   رب  ِإن الْهــ
   

    ِبهـــا مـــن  تَـــشَاءنُـــور  تَهـــِدي
    

ــد ُألْْ   ــُل قَـ ــالَيس يعِقـ ــم رَأينَامـ   كَـ
   

 ــالَء ــم الْعقَـ ــيس  يلْهـ ــا لَـ ــم مـ   ِهـ
    

ــي   ــاِحب الِْف ــاَأتَى ص ــُل م ــى الِْفي ِإذْ َأب  
   

  ــذَّكَاء ــِع الِْحجاوالــ ــم ينْفَــ   ِل ولَــ
    

ــه  والْجمـــاداتُ َأفْـــصحتْ ِبالـــِذي ُأخْ   ــصحاءِرس عنْــــ    َألحمدالْفُــــ
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  ويـــح  قَـــوٍم جفَـــوا نَِبيـــاً ِبـــَأرٍض

   
ـــــاءالظِّبا  وهابِضـــــب  َأِلفَتْـــــه  

    
ــهِ   ــذْع    ِإلَيـ ــن ِجـ ــلَوه  وحـ   وسـ

   
 بــــــاءالْغُر      هدوو    هقَلَـــــوو  

    
 ــار ــا  وآواه غَــ ــوه  ِمنْهــ   أخْرجــ

   
     ورقَــــاءوحمتْــــه  حمامــــةٌ 

    
ــوتٌ   ــسِجها عنْكَبــ ــه   ِبنَــ   وكَفَتْــ

   
  اءدــص ــةُ الْحــ ــه الْحمامــ   ماكَفَتْــ

    
  واخْتَفَــى ِمــنْهم علَــى قُــرِب مــرآ    

   
 ــاء ــدِة الظُّهوِرالْخَفَــ ــن ِشــ   ه وِمــ

    
  ونَحاالْمــــصطَفَى الْمِدينَــــةَ واشْــــتَا

   
ــةَ األَ  ــن مكَّـ ــِه ِمـ ــتْ ِإلَيـ ــاءقَـ   نْحـ

    
ــى    ــن حتَّـ ــِه الِْجـ ــتْ ِبمدِحـ   وتَغَنَّـ

   
 ــاء ــه ذَاك الِْغنَـ ــس ِمنْـ ــرب اِإلنْـ   َأطْـ

    
   ــتَه ــراقَةُ فَاسـ ــره سـ ــى ِإثْـ   واقْتَفَـ

   
اءدـــرج ـــاِفنِض صِفـــي اَألر تْـــهو  

    
ِت الْخَـــسا ِســـيممـــدعب اهنَـــاد ثُـــم  

   
ــقَ ا  ــد الْغَِريـ ــد ينِْجـ ــداءفَ وقَـ   لنِّـ

    
  فَطَـــوى اَألرض ســـاِئراً والـــسموا  

   
   اءـــرِإس ـــا لَـــهقَهـــالَ فَوتُ الع  

    
  فَـــِصِف اللَّيلَـــةَ الِتـــي كَـــان ِللْمـــخْ

   
    اءــِتواِق اســرلَــى البــا عتَــاِر ِفيه  

    
ـــيسقَّـــى ِبـــِه ِإلَـــى قَـــاِب قَوتَرو  

   
  اءــــسةُ الْقَعاديالــــس ِتلْــــكِن و  

    
  وتَلَقَّـــى ِمـــن  ربـــِه  كَِلمـــاتٍ   

   
ـــاءبه وِنِهـــند ٍس ِمـــنكُـــلَّ شَـــم  

    
 ِإد ــن ــز عـ ــاِر تَعجـ ــراِت الِبحـ   زاِخـ

   
  ــــاءكَمالْحو ــــاءلَمــــا الْعاِكهر  

    
ــسرى  ــاِني حـ ــسقُطُ  اَألمـ ــب تَـ   رتَـ

   
  اءرو  ــن ــا وراءهــ ــا مــ   دونَهــ

    
  فَــى يحــدثُ الّنَّــاس شُــكْراً   ثُــم وا

   
   ـــاءمـــِه النَّعبر  ِمـــن إِِذْ َأتَتْـــه  

    
ــبٍ   ــلُّ مِريـ ــاب كُـ ــدى فَارتَـ   وتَحـ

   
  ــاء ــسيوِل الْغُثَـ ــع الـ ــى مـ   َأو  يبقَـ

    
ــِه وإن  شَ  ــى اِإللَـ ــدعو إلـ ــو يـ   وهـ

   
 اءِدرازــِه  و ــر ِبــ ــِه  كُفْــ   قَّ علَيــ

    
ــدلُّ  ــالتّو ويـ ــى اِهللا ِبـ ــورى علَـ   الْـ

   
  اءــض ــةُ الْبيـ ــو الْمحجـ ــِد وهـ   ِحيـ

    
ــتِْ    ــن اهللا الَنَـ ــٍة  ِمـ ــا رحمـ   فَِبمـ

   
  اءــم ــاِئِهم صـ ــن  ِإبـ ــخْرةٌ  ِمـ   صـ

    
ــتْحٍ   ــصٍر وفَـ ــه ِبنَـ ــتَجابتْ  لَـ   واسـ

   
اءــر ــضراء والْغَبــ ــد ذَاك الْخَــ   بعــ
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ــتْ َأل ــر وَأطَاعـ ــرب الْعـ ــِرِه الْعـ   مـ
   

  ــــالَءهــــةُ  الجاِهِليوالْج  ــــاءب  
    

ــةُ الْكُـــب   وتَوالَـــتْ ِللْمـــصطَفَى اآليـ
   

 اءوــشَّع ــارةُ الــ ــيِهم والْغَــ   رى علَــ
    

ــن اهللا    ــاً ِمـ ــالَ  ِكتَابـ ــا تَـ   وِإذَا مـ
   

اءرـــــةٌ   خَـــــضكَِتيب   تَلَتْـــــه  
    

ــستَهزِ  ــاه الْمـ ــا وكَفَـ ــم سـ   ِئين وكَـ
   

   اءزـــِتهِمـــِه اسقَو ـــاً ِمـــننَِبي ء  
    

  ورمـــاهم ِبـــدعوٍة  ِمـــن ِفنَـــاءِ   
   

   فَنَـــاء ـــا ِللظَّـــاِلِمينـــِت ِفيهيالْب  
    

  خَمـــسةٌ كُلُّهـــم ُأِصـــيبوا ِبـــداءٍ   
   

 اءوــوِدِه اَألد ــن جنُــ ــردى ِمــ   والــ
    

ــن مطَِّلـــ  ــود بـ ــدهى اَألسـ   ٍب َأيفَـ
   

ــاء ــِه اَألحيــ   عمــــى ميــــتٌ ِبــ
    

  ودهــى اَألســود بــن عبــِد يغُــوثٍ    
   

 قَاءــس ــردى اسِتـ ــْأس الـ ــقَاه كَـ   َأن سـ
    

ــهمٍ   ــةُ سـ ــد خَدشَـ ــاب الْوِليـ   وأصـ
   

 ــاء ــةُ الرقْطَـ ــا الْحيـ ــصرتْ عنْهـ   قَـ
    

ـ    ــِة الْعـ جهــى م ــوكَةٌ علَ ــضتْ شَ   اوقَ
   

   كَاءـــةُ الـــشَّوِصـــي فَِللَّـــِه النَّقْع  
    

ــا    س ــد ــوح وقَ ــاِرِث الْقُي ــى الح   وعلَ
   

  ــاء ــاء الِْوعـ ــه وسـ ــا رْأسـ   َل ِبهـ
    

 اَألر ــم ــرتْ ِبقَطِْعِهــ ــسةٌ طُِهــ   خَمــ
   

 ــالَّء ــم شَــ ــفُّ اَألذَى ِبِهــ   ض فَكَــ
    

 ــالْخَم ــصِحيفَِة ِبـ ــسةُ الَّـ ــِديتْ خَمـ   فُـ
   

ــداء ِة ِإ ــراِم ِفـــ ــان ِللِْكـــ   ن كَـــ
    

ــشَامٍ   ــد ِهـ ــاه بَعـ ــٍر َأتَـ ــاَل َأمـ   يـ
   

ــاء ــه الْفَتَــــى اَألتَّــ ــةٌ إنَّــ   زمعــ
    

  ــدي ــن عـ ــم بـ ــر والْمطِْعـ   وزهيـ
   

ــاءوا    ــثُ شَ يح ــن ــِري ِم ــو الْبحتُ َأبو  
    

  نَقَــــضوا مبــــرم الــــصِحيفَِة ِإذْ شَ
   

ــيِهم ِمـــ  ــداء دتْ علَـ ــدا اَألنْـ   ن الِْعـ
    

  َأذْكَرتْنَـــا ِبَأكِْلهـــا َأكْـــَل ِمنْـــسا   
   

 ــاء ــةُ الْخَرســ ــلَيمان اَألرضــ   ِة ســ
    

  وِبهـــا َأخْبـــر النَِّبـــي وكَـــم َأخْ   
   

   ــاء ــوب ِخبـ ــه الغُيـ ــاً لَـ   رج خَبئـ
    

ــضاماً   ــي مـ ــب النَِّبـ ــْل جاِنـ   الَ تَخَـ
   

  هم اَألســـواءِحـــين مـــستْه ِمـــنْ  
    

  كُـــلُّ َأمـــٍر نَـــاب النَِّبيِئـــين فَـــالشِّ
   

  خَــــاءالرةٌ وــــودمحةُ ِفيــــِه مد  
    

ــا   ــن النَّ ــون ِم ه ــار ــس النُّظَ مي  ــو   لَ
   

 الَءــص ــاِر الـ ــر لِلنُّظَـ ــا اخِْتيـ   ِر لَمـ
    

ــا اهللا   ــِه كَفَّهـ ــن نَِبيـ ــٍد عـ ــم يـ   جــــدةٌ وِإبــــاءوِفــــي الْكُفْــــِر نَ  كَـ
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ــستْ   ــاد وَأمـ ــده الِْعبـ ــا وحـ   ِإذْ دعـ

   
  ــذَاء ــٍة َأقْـ ــلِّ مقْلَـ ــي كُـ ــه ِفـ   ِمنْـ

    
 يــس ــَأبى الـ ــِه فَـ ــوم ِبقَتِْلـ ــم قَـ   هـ

   
  اءفْوــص ــاءِت الــ ــاء وفَــ   فُ وفَــ

    
 ــح ــقَ الْفَـ ــٍل إذْ رَأى عنُـ ــو جهـ   وَأبـ

   
ـ   ــه الْعنْقَــــ ــِه كََأنَّـــ   اءِل ِإلَيـــ

    
ــن اَألراشِ  ــي ديــ ــضاه النَِّبــ   واقْتَــ

   
  اءــشِّر ــه والـ ــاء بيعـ ــد سـ   ي وقَـ

    
 ــم ــا لَـ ــاه ِبمـ ــصطَفَى َأتَـ   ورَأى الْمـ

   
  ــاء ــاِء النَّجـ ــه دون الْوفَـ ــنِْج ِمنْـ   يـ

    
    ــن ــُل لَِك قَب ــن ــد رآه ِم ــا قَ م ــو ه  

   
ــد الْخَ  ــِه يعـ ــى ِمثِْلـ ــا علَـ ــاءمـ   طَـ

    
  ــه ــِب الِْفـ ــةُ الْحطَـ ــدتْ حمالَـ   وَأعـ

   
  نْقَــــاءــــا الْعتْ كََأنَّهــــاءجو ر  

    
ــثْ  ــي ِم ــوُل َأِف ــضبى تَق ــاءتْ غَ ج مــو ي  

   
 ــاء ــاُل الِهجـ ــٍد يقَـ ــن َأحمـ ــي ِمـ   ِلـ

    
  َأي ــن ــه وِمـ ــا رَأتْـ ــتْ ومـ   وتَولَّـ

   
  ــاء ــةٌ عميـ ــشَّمس مقْلَـ ــرى الـ   ن تَـ

    
ــشَّا  ــةَ الـ ــه الْيهوِديـ ــمتْ لَـ ــم سـ   ثُـ

   
  اءــِقي ــشِّقْوةَ اَألشْـ ــام الـ ــم سـ   ةَ وكَـ

    
س ـــا ِفيـــِه ِمـــنم اعالـــذِّر فَـــَأذَاع  

   
 اءــد ــاُؤه ِإبـــ ــٍق ِإخْفَـــ   م ِبنُطْـــ

    
  وِبخُلْــــٍق ِمــــن النَِّبــــي كَــــِريٍم

   
 ــاء ــا الْعجمـ ــص ِبجرِحهـ ــم تُقَاصـ   لَـ

    
  ن فَــضالً علَــى هــواِزن ِإذْ كَــا   مــ

   
   ـــاءبر ِفـــيِهم ـــَل ذَاكقَب لَـــه ن  

    
ــتُ رضــاعٍ     ــِه ُأخْ ــسبي ِفي ــى ال   وَأتَ

   
  اءبــس ــدرها والـ ــر قَـ ــع الْكُفْـ   وضـ

    
  فَحباهــــا ِبــــراً تَوهمــــِت النَّــــا

   
اءِهــــد اءبــــا الــــسِبــــِه َأنَّم س  

    
ــص ــسطَ المـ ــن ِرداٍءبـ ــا ِمـ   طَفَى لَهـ

   
 اءدــر ــواه ذَاك الــ ــضٍل حــ   َأي فَــ

    
ةُ الـــنِّسدـــيس ـــيهتْ ِفيـــِه وفَغَـــد  

   
ــاء ــِه ِإمـــ ــسيداتُ ِفيـــ   وِة والـــ

    
  فَتَنَــــزه ِفــــي ذَاِتــــِه ومعــــاِني

   
 ــِتالء ــا اجـ ــز ِمنْهـ ــِتالَء ِإن عـ   ِه اجـ

    
  ــن ــسمع ِم ــِإل ال امــي و ــن يمِل    محاِس

   
  ــشَاء ــشَاد واِإلنـ ــك اِإلنْـ ــا علَيـ   هـ

    
  ــتَو ــِه اس ــدْأتُ ِب ــه ابتَ ــٍف لَ صــلُّ و   كُ

   
    اءِتــداب ِل ِمنْــهالْفَــض ــارَأخْب ــبع  

    
ــشْ   ــسم والْمـ ــحكُه التَّبـ ــيد ِضـ   سـ

   
  ــاء ــه اِإلغْفَــ ــا ونَومــ   ي الْهوينَــ
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ـ     ِه النَّــِسيم والَغَــي مــا ِســوى خُلِْقـ
   

  ــــِة الْغَنّــــاءضوالر ــــاهيحِر م  
    

   مــز ــزم وعـ ــه  وحـ ــةٌ كُلُّـ   رحمـ
   

ـــــاءيحةٌ ومِعـــــصو قَـــــاروو  
    

  بــص ــرى ال ع ــه ــاء ِمنْ ْأســلُّ الْب الَتَح  
   

اءرــس ــستَِخفُّه الـــــ   ِر والَ تَـــــ
    

ـ      ر الــسوكَرمــتْ نَفْــسه فَمــا يخْطُـ
   

  ــــشَاءالَ الْفَحلَــــى قَلِْبــــِه وع ء  
    

  عظُمـــتْ ِنعمـــةُ اِإللَـــِه علَيـــهِ   
   

  ــــاءظَمــــتُِقلَّتْ ِلــــِذكِْرِه الْعفَاس  
    

ــضى   ــِه فََأغْـ ــه علَيـ ــتْ قَومـ   جِهلَـ
   

  اءــض ــه اِإلغْـ ــِم دْأبـ ــو الِحلْـ   وَأخُـ
    

ــاَ   ــاً وِحلْمـ ــالَِمين ِعلْمـ ــع الْعـ   وِسـ
   

 ــاء ــِه اَألعبـ ــم تُعِيـ ــر لَـ ــو بحـ   فَهـ
    

 اِإلم بــس ــاك َأن ينْــ ــستَِقٌل دنْيــ   مــ
   

   طَـــاءـــِه واِإلعـــا ِإلَيِمنْه ـــاكس  
    

  شَــمس فَــضٍل تَحقَّــقَ الظَّــن ِفيــهِ    
   

  اءيــض ــةً والـ ــشَّمس ِرفْعـ ــه الـ   َأنَّـ
    

ــظِّ    ــوره ال ــى نُ حا مــح ــا ض ــِإذَا م   فَ
   

ــضحاء لَّ ــالََل الـ ــتَ الظّـ ــد َأثْبـ    وقَـ
    

تْهعدـــــتَوـــــةَ اسامالْغَم فَكَـــــَأن  
   

فَفَاءِظلِّـــِه الـــد َأظَلَّـــتْ  ِمـــن ـــنم  
    

ــا   ــضاِئُل وانْجـ ــده الْفَـ ــتْ ِعنْـ   خَِفيـ
   

اءـــووِننَـــا اَألهيع ـــنـــتْ ِبـــِه عب  
    

  َأمـــع الـــصبِح ِللنُّجـــوِم تَجـــلٍّ   
   

َأم  ــاء ــالَِم بقَـ ــشَّمِس ِللظَّـ ــع الـ    مـ
    

  ــِريم ــاِل كَـ ــوِل والِْفعـ ــز الْقَـ   معِجـ
   

 ــاء ــِسطٌ ِمعطَـ ــِق مقْـ ــِق والْخُلْـ   الْخَلْـ
    

ــاً    ــضِل خَلْق ــي الْفَ ــالنَِّبي ِف ــس ِب   الَ تَِق
   

   ـــاءِإض اَألنَـــامو ـــرحالْب ـــوفَه  
    

ــ  ــن فَ ــالَِمين فَِم ــي الْع ــضٍل ِف ــلُّ فَ   ضكُ
   

 الَءــض ــتَعاره الْفُــ ــي اســ   ِل النَِّبــ
    

   ــد الْب ــه ــقَّ لَ ــدِرِه وشُ ص ــن ــقَّ ع   شُ
   

   اءــز ٍط جــر ــلِّ شَ ــرِط كُ ــنْ شَ   ر وِم
    

ــشاً  ــصد جيـ ــصى فََأقْـ ــى ِبالْحـ   ورمـ
   

ـــا اِإللْقَـــاءمو ها ِعنْـــدـــصـــا الْعم  
    

مـــــتْهمهـــــا ِلَألنَـــــاِم ِإذْ دعدو  
   

اءبــــا شَــــهوِلهحم ــــنَةٌ ِمــــنس  
    

ــا    ــبعةَ َأيـ ــِث سـ ــتَهلَّتْ ِبالْغَيـ   فَاسـ
   

طْفَـــــاءةٌ وابـــــحس ِهملَـــــيٍم ع  
    

  تَتَحـــرى مواِضـــع الرعـــِي والـــسقِْي
   

 قَاءــس ــوهى الـ ــاشُ تُـ ــثُ الِْعطَـ   وحيـ
    

ــا   ــشْتَكُون َأذَاهـ ــاس يـ ــى النّـ ــاء  وَأتَـ ــالَء  ورخَـ ــام غَـ ــْؤِذي اَألنَـ    يـ
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  فَـــدعا فَـــانْجلَى الْغَمـــام فَقُـــْل ِفـــي

   
 قَاءــس ــه اسِتـ ــٍث ِإقْالَعـ ــِف غَيـ   وصـ

    
    ــونيتْ عى فَقَــرى الثَّــرَأثْــر ثْــم  

   
 ــاء ــتْ َأحيـــ ــا وُأحِييـــ   ِبقُراهـــ

    
ــسماءٍ  ــه كَــ ــرى اَألرض ِغبــ   فَتَــ

   
ــن نُجو ــرقَتْ ِمـ ــاءَأشْـ ــا الظَّلْمـ   ِمهـ

    
    نَــو اِقيــتَ ِمــنوالْيو رتُخِْجــُل الــد  

   
 اءــر ــضاء والْحمــ ــا الْبيــ   ِر رباهــ

    
  لَيتَـــه خَـــصِني ِبرْؤيـــِة وجـــهٍ   

   
 ــشَّقَاء ــن رآه الـ ــلِّ مـ ــن كُـ   زاَل عـ

    
  مــــسِفرٌٍ يلْتَِقــــي الْكَِتيبــــةَ بــــسا

   
ــهم ا  ــاً ِإذَا َأسـ ــاء مـ ــوه اللِّقَـ   لْوجـ

    
  جِعلَـــتْ مـــسِجداً لَـــه اَألرض فَاهـــتَ

   
   اءـــا ِحـــرالَِة ِفيهِبـــِه ِللـــص ز  

    
    ــر ــى الْب ــيِن علَ ــجةَ الْجِب ــرٌٍ شَ   مظِْه

   
  اءــر ــالََل الْبـ ــر الِْهـ ــا َأظْهـ   ِء كَمـ

    
ــب   جِن فَاعــس ِبالْح ــه ــسن ِمنْ الْح ــِتر س  

   
  ه الْجمــــاُل ِوقَــــاءِلجمــــاٍل لَــــ

    
   ِف اَألكــج س ــن ــالزهِر الَح ِم ــو كَ فَه  

   
ـــاءاللِّح نْـــهـــوِد شُـــقَّ عالْعـــاِم وم  

    
   ــن ــنى ِم س ــون يالْع ــشَي ــاد َأن يغْ   كَ

   
ــاء ــِه ذُكَــ ــه ِفيــ ــِسر حكَتْــ   ه ِلــ

    
ــسِكينَةُ َأن تُـــظْ ــانَه الْحـــسن والـ   صـ

   
  ثَارهــــا الْبْأســــاءِهــــر ِفيــــِه آ

    
  لَتْــــهقَاب ِإن ــــوهجتَخَــــاُل الْوو  

   
ـــــاءبـــــا الِْحرانَها َألْوتْهـــــسَألْب  

    
اهنَــــدو هتَ ِبــــشْرفَــــِإذَا ِشــــم  

   
  اءاَألنْــــوو اراَألنْــــو لَتْــــكَأذْه  

    
  َأو ِبتَقِْبيـــــِل راحـــــٍة كَـــــان ِهللا

   
ــذُها والْعطَـــــ  ــاِهللا َأخْـــ   اءوِبـــ

    
ــى   ــوك وتَحظَـ ــها الْملُـ ــي بْأسـ   تَتَِّقـ

   
   اءـــا الْفُقَـــراِلهنَو ِبالِْغنَـــا ِمـــن  

    
    ــكــا يــا ِإنَّموِدهَل جــيْل سالَ تَــس  

   
    اءا اَألنْــدِبهــحكْــِف سو ِمــن ِفيــك  

    
ــا  ــرتْ علَيهـ ــين مـ ــشَّاةُ ِحـ   درِت الـ

   
 ــاء ــا ونَمــ ــروةٌ ِبهــ ــا ثَــ   فَلَهــ

    
ــا    ــي ع ــُل ِف ــر النَّخْ َأثْم ــاء الْم ــع نَب  

   
  اءبــص ــا الْحـ ــبحتْ ِبهـ ــا سـ   ٍم ِبهـ

    
ــدٍ    هِت جــو م ــن ــرِمِلين ِم ــِت الْم يَأح  

   
   ــاء ــِه زاد ومـ ــوم ِفيـ ــوز الْقَـ   َأعـ

    
  ــاع ــفٌ ِجيـ ــصاِع َألْـ ــذَّى  ِبالـ   فَتَغَـ

   
  ــاء ــفٌ ِظمـ ــصاِع َألْـ ــروى ِبالـ   وتَـ
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  ووفَـــى قَـــدر بيـــضٍة ِمـــن نُظَـــاٍر
   

    فَــاءالْو ــانح ِحــين انــلْمس ــنيد  
    

ــا  ــَأعتَقَ لَمـ ــاً فَـ ــدعى ِقنّـ ــان يـ   كَـ
   

   نَِخيِلـــِه اَألقْنَـــاء ـــتْ ِمـــننَعَأي  
    

  َأفَـــالَ تَعــــذُرون ســـلْمان لَمــــا  
   

  اءوــر ــِرِه الْعـ ــن ِذكْـ ــه ِمـ   َأن عرتْـ
    

اٍءوا كُـــــلَّ دـــــِسهالـــــتْ ِبلَمَأز  
   

  ــاء ــةٌ وِإســـ ــه َأِطبـــ   َأكْبرتْـــ
    

    ــدمر ــيهــا وتْ ِبهــرم ــونيعو  
   

 ــاء ــر الزرقَـ ــم تَـ ــا لَـ ــا مـ   فََأرتْهـ
    

  وَأعـــادتْ علَـــى قَتَـــادةَ عينـــاً   
   

   الَءاِتـــِه الـــنَّجمتَّـــى مح ـــيفَه  
    

 ــر ــثِْم التُّـ ــدٍم الَ َأو ِبلَـ ــن قَـ   اِب ِمـ
   

    اءفْوا الــصــشِْيهم ِمــن يــاءنَــتْ ح  
    

ــلْ    ــه ِللْقَ ــِذي ِمنْ ــِص ال ِطُئ اَألخْمــو م  
   

  ــاء ــض ِوطَــ ــضجِعي َأقَــ   ِإذَا مــ
    

ــشَا  ــرام ِبممـ ــسِجد الْحـ ــي الْمـ   حِظـ
   

 ــاء ــه ِإيلْيـ ــنْس حظَّـ ــم يـ ــا ولَـ   هـ
    

  لَــم اللَّــي وِرمــتْ ِإذْ رمــى ِبهــا ظِ  
   

  ــاء ــه والرجــ ــى اِهللا خَوفُــ   ِل ِإلَــ
    

ــاً    ــِسب ِطيب ــوغَى ِلتُكْ ــي الْ ــتْ ِف ِميد  
   

اءدِم الـــشُّهالـــد اقَـــتْ ِمـــنـــا َأرم  
    

ــم دا ــراِب والْحــرِب  كَ الِْمح قُطْــب ــيفَه  
   

 ــاء ــٍة َأرحـ ــي طَاعـ ــا ِفـ   رتْ علَيهـ
    

  سكِّن ِبهـــا قَـــبوُأراه لَـــو لَـــم يـــ
   

  اءْأمــد ــِه الـ ــتْ ِبـ ــراء ماجـ   ُل ِحـ
    

ــالَالً   ــاِر زادوا ظَــ ــاً ِللْكُفَّــ   عجبــ
   

   اءِتـــدقُـــوِل ِفيـــِه اهِبالـــِذي ِللْع  
    

   ِمنْـــِه ِكتَـــاب َألُونـــسوالـــِذي ي  
   

ِتقَــــاءارو مَأتَــــاه ٌل قَــــدنْــــزم  
    

  رَأولَــــم يكِْفِهــــم ِمــــن اِهللا ِذكْــــ
   

   ِشـــفَاءـــةٌ ومحِفيـــِه ِللنَّـــاِس ر  
    

  َأعجـــز اِإلنْـــس آيـــةٌ ِمنْـــه والْـــِج
   

لَغَــــاءــــا الْبــــالَّ تَــــْأِتي ِبهفَه ن  
    

  كُـــلَّ يـــوٍم يهـــدي ِإلَـــى ســـاِمِعيِه
   

   اءــر ــِه الْقُـ ــن لَفِْظـ ــزاتٌ ِمـ   معِجـ
    

ــساِمع واَألفْ   ــِه الْمــ ــى ِبــ   تَتَحلَّــ
   

 اهو  اءلْــــوالْحو ِلــــيالْح ــــوفَه  
    

  رقَّ لَفْظـــاً وراقَ معنـــى فَجــــاءتْ  
   

  اءــس ــا الْخَنْـ ــا وحلِْيهـ ــي حالَهـ   ِفـ
    

ــضلٍ   ــواِمض فَـ ــِه غَـ ــا ِفيـ   وَأرتْنَـ
   

ــــفَاءصــــا والَِلهز ِرقَّــــةٌ ِمــــن  
    

ــا    ــوه ِإذَا مـ ــى الْوجـ ــا تُجتَلَـ ــن ِمر   ِإنَّمـ ــتْ عـ ــداء جِليـ ــا اَألصـ   آِتهـ
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ــوراً مِ   ــبهتْ صـ ــه َأشْـ ــور ِمنْـ   سـ

   
   اءِمثْـــُل النَّظَـــاِئِر النُّظَـــرنَّـــا و  

    
ــاِثي  ــدهم كَالتَّمــ ــُل ِعنْــ   واَألقَاِويــ

   
ـــــاءالْخُطَب نَّـــــكوِهمِل فَـــــالَ ي  

    
ــومٍ  ــن علُـ ــه ِمـ ــتْ آياتُـ ــم َأبانَـ   كَـ

   
ــا الْ    نْهع ــان وٍف َأبــر ح ــن عــاء ِهج  

    
   ــز ــب ال جى َأعــو ــب والنَّ كَالْح ــي فَه  

   
ذَكَـــــاءــنَاِبٌل و   راع ِمنْـــــه ســـ

    
   يــر ــردد والـ ــِه التَّـ ــالُوا ِفيـ   فََأطَـ

   
 اءــر ــالُوا افِْتـ ــحر وقَـ ــالُوا ِسـ   ب فَقَـ

    
  وِإذَا الْبينَـــاتُ لَـــم تُغْـــِن شَـــيئاً   

   
  ــن ــدى ِبِهـ ــاس الْهـ ــاءفَالِْتمـ    عنَـ

    
ــلْ  ــى ِعـ ــوُل علَـ ــلَِّت الْعقُـ   وِإذَا ضـ

   
اءحالنُّـــــص ـــــاذَا تَقُولُـــــهٍم فَم  

    
ــى    وسم مــو ــاملْتُم قَ ى عــس ــوم ِعي   قَ

   
ــاء ــاملَتْكُم الْحنَفَـــ ــِذي عـــ   ِبالـــ

    
ــتْ    ــذَّبتُم كُـ ــبكُم وكَـ ــدقُوا كُتْـ   صـ

   
اءــو ــْئس الْبـــ   بهـــــم ِإن ذَا لَِبـــ

    
ــتَوينَا  ــودكُم الَسـ ــدنَا جحـ ــو جحـ   لَـ

   
  اءــِتو ــضالَِل اســ ــقِّ ِبالــ   َأو ِللْحــ

    
  مـــالَكُم ِإخْـــوةَ الِْكتَـــاِب ُأنَاســـاً   

   
    إخَــاء ــى ِللِْحــقِّ ِمــنْكُمعري سلَــي  

    
ــا زا  ــر ومــ ــسد اَألوُل اَألِخيــ   يحــ

   
  اءمــد ــدثُون والْقُــ ــذَا الْمحــ   َل كَــ

    
  قَـــد عِلمـــتُم ِبظُلْـــِم قَاِبيـــَل هـــاِبي

   
 ــاء ــوِة اَألتِْقيــ ــوم اِإلخْــ   َل ومظْلُــ

    
  وســـِمعتُم ِبكَيـــِد َأبنَـــاِء يعقُـــو   

   
  اءــــلَحص ــــمكُلُّهو مَأخَــــاه ب  

    
 ــب ــِة جـ ــي غَيابـ ــوه ِفـ ــين َألْقَـ   ِحـ

   
   اءـــرب ـــوهِباِإلفْـــِك و هـــومرو  

    
ــتُم فَتََأ ــضى ِإذْ ظُِلمـ ــن مـ ــوا ِبمـ   سـ
   

   اءـــزـــي ِللـــنَّفِْس ِفيـــِه عفَالتََّأس  
    

  َأتَـــراكُم وفَّيـــتُم ِحـــين خَـــانُوا   
   

ــاءوا  ــسنْتُم ِإذْ َأســ ــرتكُم َأحــ   َأم تَــ
    

  بـــْل تَمـــادتْ علَـــى التَّجاهـــِل آبـــا
   

ــاء ــا اَألبنَـــ ــتْ آثَارهـــ   ء تَقَفَّـــ
    

نَتْـــــهياَألنَـــــاِجيبو ماتُهرتَـــــو   
   

كَاءـــوِدِه شُـــرحِفـــي ج ـــمهيـــُل و  
    

ــا زا    ــه فَمـ ــا بينَتْـ ــوا مـ   ِإن تَقُولُـ
   

اءغَـــشْو ـــوِنِهميع ـــنلَـــتْ ِبـــِه ع  
    

ــلْ  ــا ِلـ ــه فَمـ ــد بينَتْـ ــوا قَـ   َأو تَقُولُـ
   

اءــم ــه صـــ ــا تَقُولُـــ   ُأذِْن عمـــ
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 َأنْكَــــرو  فُــــوهرظُلْمــــاًعو وه  
   

اءدةَ الـــــشُّهادالـــــشَّه تْـــــهكَتَم  
    

ــه اَألفْ   ــِه تُطِْفُئــ ــور اِإللَــ   َأو نُــ
   

  اءــض ــِه يستَـ ــِذي ِبـ ــو الـ   واه و هـ
    

 مــتْه ــن طَحنَــ ــرون مــ   َأو الَ ينِْكــ
   

   ــاء ــِرِه الْهيجـ ــن َأمـ ــا عـ   ِبرحاهـ
    

  ــد ــصغَاِر وقَ ــوب ال ــساهم ثَ ــْلوكَ    طُ
   

ـــاءِصـــينَتْ ِدمو ملَـــتْ ِدمـــاً ِمـــنْه  
    

  كَيـــفَ يهـــِدي اِإللَـــه ِمـــنْهم قُلُوبـــاً
   

  اءــض ــِه الْبغْـ ــن حِبيِبـ ــشْوها ِمـ   حـ
    

 َأي ــن ــابيِن ِمـ ــَل الِْكتَـ ــا َأهـ   خَبرونَـ
   

اءـــــدالْبو تَثِْليـــــثُكُم َأتَـــــاكُم ن  
    

  ِكتَــــابمــــا َأتَــــى ِبالْعِقيــــدتْيِن 
   

  ــاء ــِه ادعـ ــص ِفيـ ــاد الَ نَـ   واعِتقَـ
    

  والــدعاِوي مــا لَــم تُِقيمــوا علَيهــا    
   

 ــاء ــا َأدِعيـــ ــاتٌ َأبنَاُؤهـــ   بينَـــ
    

ــوا     ــِة والْ ــر الثَّالَثَ ــعِري ِذكْ ــتَ ِش لَي  
   

ـــاءنَم َأم كُمـــدِفـــي ع ِحـــِد نَقْـــص  
    

  فَـــى التَّـــوكَيـــفَ وحـــدتُم ِإلَهـــاً نَ
   

    نَـــاءاَألبو ـــاءاآلب نْـــهع ِحيـــد  
    

ــِمعنَا  ــا ســ ــب مــ ــه مركَّــ   َأَأِلــ
   

اءــــــزِبِإلَــــــٍه ِلذَاِتــــــِه َأج  
    

  أفِلكُــلٍّ ِمــنْهم نَــِصيب ِمــن الْمــلْ    
   

اءاَألنْـــــِصب ـــــزيـــــالَّ تُمِك فَه  
    

ــِطرارٍ   ــٍة واضــ ــراهم ِلحاجــ   َأتُــ
   

ــا ومـــ  ــاء خَلَطُوهـ ــى الْخُلَطَـ   ا بغَـ
    

ـــجـــا عفَي ـــارالِْحم اِكـــبالر ـــوَأه  
   

 ــاء ــسه اِإلعيـــ ــٍه يمـــ   ز ِإلَـــ
    

 ج ــد ــاِر لَقَـ ــى الِْحمـ ــع علَـ   َأم جِميـ
   

ـــــشَّاءم ِعِهـــــممِبج ـــــارلَّ ِحم  
    

ـــا ِنـــسفَم اِإللَـــه ـــوه ماهِســـو َأم  
   

  مـــاءبـــةُ ِعيـــسى ِإلَيـــِه واِإلنْتِ  
    

   ــص ــم خُ ــصفَاِت فَِل ــا ال ِبه ــم   َأم َأردتُ
   

   ــاء ــِفِه وثُنَـ ــالَثٌ ِبوصـ ــتْ ثُـ   صـ
    

   كَتْهـــا شَـــارِهللا م ـــناب ـــوه َأم  
   

   ـــاءِة اَألنِْبينُـــوـــاِني الْبعِفـــي م  
    

   ـــتُممعـــا زِفيم ـــودهالْي قَتَلَتْـــه  
   

  ــاء ــِه ِإحيـــ ــواِتكُم ِبـــ   وَألمـــ
    

ــلَّ   ــى الـ ــوه علَـ ــوالً َأطْلَقْتُمـ   ِإن قَـ
   

   اءــر ــوٌل هـ ــراً لَقَـ ــالَى ِذكْـ   ِه تَعـ
    

ــلٌّ  ــود وكُـ ــِت الْيهـ ــا قَالَـ ــَل مـ   ِمثْـ
   

  اءــنْع ــةٌ شَـــ ــه مقَالَـــ   لَِزمتْـــ
    

ــا    س ــم ــداء وكَ وا الْبءــتَقْر اس ــم ِإذْْ ه  اءــِتقْر ــيِهم اســـ ــاالً ِإلَـــ   قَ وبـــ
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  هــم لَــم يجعلُــوا الْواِحــد الْــقَ    وَأرا
   

   ــشَاء ــا ي ــاِعالً م ــِق فَ ــي الْخَلْ ــار ِف ه  
    

وا الْمــسزــوــا جخَ ِمثْــَل موا النَّــسزــوج  
   

ــــاءفُقَه ــــمَأنَّه لَــــو ِهملَــــيخَ ع  
    

  ــالْح ــم ِبـ ــع الْحكْـ ــو ِإالَّ َأن يرفَـ   هـ
   

ــ  ــِه وَأمـــر سـ ــِم وخَلْـــقٌ ِفيـ   واءكْـ
    

   ـــاءـــاِن انِْتهمالز ــٍم ِمـــن   وِلحكْـ
   

   اءِتـــدـــاِن ابمالز كْـــٍم ِمـــنِلحو  
    

    ــسِخِهم مــس ــي نَ ــان ِف ــسلُوهم َأكَ   فَ
   

ــشَاء ــاِت اِهللا َأم ِإنْـــــ   خٌ آليـــــ
    

ــلَّ  ــِدم الـ ــوِلِهم نَـ ــي قَـ ــداء ِفـ   وبـ
   

  ــاء ــِق آدم َأم خَطَــ ــى خَلْــ   ه علَــ
    

ــ ــراً  َأم محـ ــِل ذُكْـ ــةَ اللَّيـ   ا اُهللا آيـ
   

   اءـــساِإلم ـــدوجٍو ِليـــهس ـــدعب  
    

ــحا  ــِه ِفـــي ذَبـــِح ِإسـ   َأم بـــدا ِلِإللَـ
   

    اءــضِفيــِه م ــراَألم كَــان قَــدقَ و  
    

ــاَ اُألخْ    ــه ِنكَـ ــرم اِإللَـ ــا حـ   َأو مـ
   

  ــاء ــو الزنَـ ــِل فَهـ ــد التَّحِليـ   ِت بعـ
    

ــذِّ ــد زا الَ تُكَــ ــود وقَــ   ب َأن الْيهــ
   

    ــاءلُُؤم ــشَرعــقِّ مــِن الْحغُــوا ع  
    

ــا ــن بالطَّـ ــدوا الْمـــصطَفَى وآمـ   جحـ
   

    فَاءشُــر مهِعنْــد ــمه غُــوِت قَــوم  
    

  ــج ــذُوا الِْعـ ــاء واتَّخَـ ــوا اَألنِْبيـ   قَتَلُـ
   

اءفَهــس ــم الـــ ــم هـــ   َل َأالَ ِإنَّهـــ
    

 ــِفيهسلْ   ووالــس ــنالْم هــاءس ــنم  
   

 ــاء ــوم والِْقثَّــ ــاه الْفُــ   وى وَأرضــ
    

  ــون ــنْهم بطُـ ــِث ِمـ ــتْ ِبالْخَِبيـ   مِلَئـ
   

   ـــاءعـــا اَألماقُهِطب نَـــار ـــيفَه  
    

ــرٍ   ٍت ِبخَيــب ــاِل س ــي ح ــدوا ِف ــو ُأِري   لَ
   

   ـــاءِبعاَألر ِهميتاً لَـــدـــبس كَـــان  
    

م مـــوي ـــوهِقيـــَل ِللـــتَّص كـــارب  
   

اءِتـــدـــوِد اعالِْيه ِريـــِف ِفيـــِه ِمـــن  
    

   متْهـــدكُفْـــٍر عو مفَـــِبظُلٍْم ِمـــنْه  
   

   ـــِتالَءاب ــرِكِهن ــي تَـ ــاتٌ ِفـ   طَيبـ
    

  ــن ــْل يـ ــاِفِقين وهـ ــِدعوا ِبالْمنَـ   خُـ
   

  ــشَّقَاء ــسِفيِه الـ ــى الـ ــقُ ِإالَّ علَـ   فَـ
    

ــَأنُّوا ِبقَـــو   ِل اَألحـــزاِب ِإخْـــواواطْمـ
   

  ــاء ــم َأوِليــ ــا لَكُــ ــم ِإنَّنَــ   ِنِهــ
    

 َأد ــم ــالَفُوهم ولَــ ــالَفُوهم وخَــ   حــ
   

لَفَـــــاءـــــاذَا تَخَـــــالَفَ الْحِر ِلم  
    

  َأســــلَموهم َألوِل الْحــــشِْر الَ ِمــــي
   

  ــالَء ــاِدقٌ والَ اِإليــ ــادهم صــ   عــ
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 ابــر ــب والْخَـ ــكَن الرعـ ــاًسـ    قُلُوبـ
   

   ــالَء ــا الْجـ ــنْهم نَعاهـ ــاً ِمـ   وبيوتـ
    

  ــِت اَألب ــزاِب ِإذْ زاغَـ ــوِم اَألحـ   وِبيـ
   

  اءظَلَّــــِت اآلرِفيــــِه و ــــارص  
    

  وتَعـــدوا ِإلَـــى النَِّبـــي حـــدوداً   
   

اءوــــدالْع ِهملَــــيــــا عِفيه كَــــان  
    

  ومونَهـــتْهم ومـــا انْتَهـــتْ عنْـــه قَـــ
   

 ــاء ــار والنَّهـــ ــد اَألمـــ   فَُأِبيـــ
    

    الْقَــو نْكَــرــٍد مما ِفــي َأحــاطَوتَعو  
   

اءرــو ــقُ اَألراِذِل الْعــــ   ِل ونُطْــــ
    

  كُــلُّ ِرجــٍس يِزيــده الْخُلُــقُ الــسو    
   

  ــــاءجوالِْملَّــــةُ الْعِســــفَاهاً و ء  
    

ـ     ــةُ الْقَـ اِقبع ــان ــفَ كَ وا كَيــانْظُر   وفَ
   

   ـــذَاءالْب ـــِذيـــاقَ ِللبـــا سمِم و  
    

    ــد ي ــم ــماً ولَ ــِه س ــسب ِفي ــد ال جو  
   

  ــاء ــع بـ ــي مواِضـ ــيم ِفـ   ِر ِإِذ الِْمـ
    

ــهِ   ــه ِبيديـ ــِه قَتْلُـ ــن ِفيـ ــان ِمـ   كَـ
   

 ــاء ــِه الزبـ ــوِء ِفعِلـ ــي سـ ــو ِفـ   فَهـ
    

ــ   الْح ــب ــها يجِل صــُل قَر النَّح ــو ه تَْأو  
   

  ــاء ــا ِإنْكَــ ــا لَهــ ــا ومــ   ِإلَيهــ
    

ــيٍ   ــُل بغْـ ــه حباِئـ ــرعتْ قَومـ   صـ
   

   اءهــد ــنْهم والـ ــر ِمـ ــدها الْمكْـ   مـ
    

  فَـــَأتَتْهم خَيـــٌل ِإلَـــى الحـــرِب تَـــخْ
   

    الَءــي ــوغَى خُ ــي الْ ــِل ِف ِللْخَيــاُل و   تَ
    

  قَـــصدتْ ِفـــيِهم الْقَنـــا فَقَـــواِفي   
   

  ِن ِمنْهــا مــا شَــانَها اِإليطَــاء   الطَّعــ
    

ــاً    ــةَ نَقْعـ ــَأرِض مكَّـ ــارتْ ِبـ   وَأثَـ
   

   ــشَاء ــا ِعـ ــدو ِمنْهـ ــن َأن الغُـ   ظُـ
    

ــدى ــده الْحجـــون وَأكْـ   َأحجمـــتْ ِعنْـ
   

   اءطَاِئـــِه الْقَِليـــَل كُـــدِإع ِعنْـــد  
    

  ودهـــتْ َأوجهـــاً ِبهـــا وبيوتـــاً   
   

ــا  ــلَّ ِمنْهـ ــواء مـ ــاء واِإلقْـ    اِإلكْفَـ
    

ــفْ    ــِة والْعـ ــم الْبِريـ ــدعوا َأحلَـ   فَـ
   

 اءــض ــيِم واِإلغْــ ــواب الْحِلــ   و جــ
    

ــريشٍ    ــن قُ ــي ِم ــى الِت بالْقُر وهــد   نَاشَ
   

  نَاءــشَّح ــراتُ والــ ــا التِّــ   قَطَعتْهــ
    

 ــنَغِّص ــم يـ ــاِدٍر لَـ ــو قَـ ــا عفْـ   فَعفَـ
   

ـ  ــيِهم ِبمــ ــراء ه علَـ ــضى ِإغْـ   ا مـ
    

ــل  ــُل ِلـ ــع والْوصـ ــان الْقَطْـ   وِإذَا كَـ
   

اءــص ــب واِإلقْــ ــساوى التَّقِْريــ   ِه تَــ
    

 ــاه ــا َأتَــ ــِه ِفيمــ ــواء علَيــ   وســ
   

  اءــر ــالَم واِإلطْـ ــواه الْمـ ــن ِسـ   ِمـ
    

ــف   ــوى النَّـ ــه ِلهـ ــو اَن انِْتقَامـ   فَــــاءِس لَــــدامتْ قَِطيعــــةٌ وج   ولَـ
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ــى   ــور فََأرضـ ــي اُألمـ ــام ِهللا ِفـ   قَـ

   
 ــاء ــاين ووفَـــ ــه تَبـــ   اَهللا ِمنْـــ

    
 ــن ــْل يـ ــٌل وهـ ــه جِميـ ــه كُلُّـ   ِفعلُـ

   
   اِإلنَـــاء اهـــوـــا حِإالَّ ِبم ـــحض  

    
  ــالَه ــر عـ ــساِمِعين ِذكْـ ــرب الـ   َأطْـ

   
 اءمــد ــِه النُّـ ــتْ ِبـ ــراٍح مالَـ ــا لَـ   يـ

    
 ــي ــن َأس  النَِّبـ ــم مـ ــي َأعلَـ   اُألمـ

   
   ـــاءكَمالْحاةُ ووالـــر نْـــهع نَـــد  

    
ــا   ــام وجنَـ ــاره الْعـ ــدتِْني ازِديـ   وعـ

   
  ــاء ــِدها الْوجنَــ ــتْ ِبوعــ   ء ومنَّــ

    
  َأفَــالَ َأنْطَــِوي لَهــا ِفــي اقِْتــضاِئي    

   
  نَنَــــا اَألفْــــالَءيابى مِه ِلتُطْــــو  

    
ــَألُوِف ا ــي ِبـ ــا النِّـ ــاِء يجِفلُهـ   لْبطْحـ

   
  ــاء ــا اِإلظْمـ ــفَّ جوفَهـ ــد شَـ   ُل وقَـ

    
ــا الَ     م ــر ــي تَنِْف فَه رــص ــرتْ ِم   َأنْكَ

   
خَـــــالَء ـــــا َأوِنهيِلع ِبنَـــــاء ح  

    
   ــر ــا ِبـ ــى مباِرِكهـ ــضتْ علَـ   فََأفَـ

   
  اءرفَالْخَــــض ــــبيوــــا فَالْبكَتُه  

    
   تَِليهــــا فَِبْئــــِرفَالِْقبــــاب الِتــــي

   
اءِرو ــاِئلُون ــب قَــ ــِل والركْــ   النَّخْــ

    
قَــــرِحقْــــٌل ولَــــةٌ وتْ َأيغَــــدو  

   
ـــــاءحةُ الْفَيغَـــــارـــــا فَالْمخَلْفَه  

    
 ــب ــا النَّـ ــصاِب يتْبعهـ ــون اَألقْـ   فَعيـ

   
ـــــاءجوتَتْلُـــــو كَفَافَـــــةَ الْعو ك  

    
ــ ــاالْحوراء شَــ ــوحاورتْهــ   وقاً فَينْبــ

   
 اءرــو ــوع والْحــ ــرقَّ الْينْبــ   ع فَــ

    
  ــع ــا بـ ــدر لَهـ ــدهنَويِن بـ   الَح ِبالـ

   
  اءفْرنَّــــِت الــــصحٍن ونَــــيح د  

    
  حــالْج ــغُ فَـ ــزوةٌ فَرابـ ــضتْ بـ   ونَـ

   
اءاِإلنْـــض اكَـــهـــا حـــا منْهفَـــةُ ع  

    
  ع ــر ــالَص ِبْئـ ــا الْخَـ ــيوَأرتْهـ   لُـ

   
  اءــص ــسويِق فَالْخُلَــ ــاب الــ   فَعقَــ

    
  ــن ــسفَان َأو ِم ــِر ع ــاِء ِبْئ م ــن ــي ِم فَه  

   
   اءـــصآنـــةٌ خَمظَم ـــرطْـــِن مب  

    
ــا   ــساِجد ِمنْهـ ــر الْمـ ــرب الزاِهـ   قَـ

   
  ــاء ــا وحـ ــالْبطْء ِمنْهـ ــا فَـ   ِبخُطَاهـ

    
  هــــِذِه ِعــــدةُ الْمنَــــاِزِل الَ مــــا

   
ـ    د ِفيــــِه الــــسماك والْعــــواءعــ

    
م ــــُل ِمــــنحــــا ُأرفَكَــــَأنِّي ِبه  

   
   اءـــديا الْباُؤهـــمـــساً سكَّـــةَ شَم  

    
ــْأوى   ِي محــو ــِبطُ الْ هــِت م يالْب ــع   موِض

   
  ــاء هــثُ الْب يح ارــو ــثُ اَألنْ يــِل ح سالر  
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ــسعِي     ــواِف والـ ــرض الطَّـ ــثُ فَـ حيـ
ــلو   الْحـــــــــــــــــــ
   

 اءــد ــاِر واِإلهــ ــِي الِْجمــ   ِق ورمــ
    

  حبــــذَا حبــــذَا معاِهــــد ِمنْهــــا
   

 الَءــب ــاِتِهن الْــ ــر آيــ ــم يغَيــ   لَــ
    

امــــرــــتٌ حيبو آِمــــن مــــرح  
   

 ــالَء ــام تَــ ــِه الْمقَــ ــام ِفيــ   ومقَــ
    

   ـــحالَ ي نَاِســـكـــا منَا ِبهيــض   فَقَـ
   

  ِفعِلِهـــن الْقَـــضاء مـــد ِإالَّ ِفـــي  
    

ِإلَـــى طَـــي ـــاجـــا الِْفجنَـــا ِبهيمرو  
   

   ـــاءــا ِرم ــةَ والـــسير ِبالْمطَايـ   بـ
    

   ــر ــرض الْقُ ــها غَ ــن قَوِس نَا عــب فََأص  
   

  ــــاءمالْخَِبيَئــــةُ الْكَو ــــمِنعِب و  
    

 ــض ــب يغُــ ــا َأرض الْحِبيــ   فَرَأينَــ
   

ــا  ــرفَ ِمنْهـ ــْأالَءالطَّـ ــضياء واللَّـ   الـ
    

ــا     ــا قَ ــثُ م يح ــن ــداء ِم يالْب ــَأن   فَكَ
   

   ـــةٌ غَنَّـــاءضور نـــيلَـــِت الْعب  
    

  وكَــــَأن الِْبقَــــاع ذُرتْ علَيهــــا  
   

اءــر ــالَءةٌ حمـــ ــا مـــ   طَرفَيهـــ
    

ــشْر الْ  ــشُر نَـ ــاء ينْـ ــَأن اَألرجـ   وكَـ
   

ــوب ــا الْجنُـ ــسِك ِفيهـ ــاءِمـ    والِْجرِبيـ
    

ــا   ــممتَ رباهـ ــمتَ َأو شَـ ــِإذَا ِشـ   فَـ
   

   ــاء ــاح ِكبـ ــرقٌ وفَـ ــا بـ   الَح ِمنْهـ
    

ــوٍر وَأي نَــــوٍر شَــــِهدنَا     َأي نُــ
   

 ــاء ــاب قُبـ ــا الِْقبـ ــدتْ لَنَـ ــوم َأبـ   يـ
    

ــِطباِري    اص ــر ــي وفَ ــا دمِع ِمنْه ــر   قَ
   

 ــب ــيٌل وصـ ــدموِعي سـ ــاءفَـ   ِري جفَـ
    

   ــشَّو ــن ال ــاِئِرين ِم ــب طَ ــرى الركْ   فَتَ
   

  ــاء ــم ضوضـ ــٍة لَهـ ــى طَيبـ   ِق ِإلَـ
    

  فَكَـــَأن الـــزوار مـــا مـــسِت الْبـــْأ
   

  اءرــض ــاً والَ الـ ــنْهم خَلْقـ ــاء ِمـ   سـ
    

  كُــلُّ نَفْــٍس ِمنْهــا ابِتهــاٌل وســْؤلٌ    
   

ابـــــةٌ وغْبرو ـــــاءعدوِتغَـــــاء  
    

  وزِفيـــر تَظُـــن ِمنْـــه صـــدوراً   
   

  قَــــاءز نهتَــــادعاٍت يــــاِدحص  
    

ــــدِن ميغِْريــــِه ِبــــالْعي كَــــاءبو  
   

الَءــِتع ــه اســـ ــب يحثُّـــ   ونَِحيـــ
    

  وجـــــسوم كََأنُّمـــــا رحـــــضتْها
   

 اءــض ــِة الرحـ ــيِم الْمهابـ ــن عِظـ   ِمـ
    

ــوه كََأنَّ ــستْهاووجـــ ــا َألْبـــ   مـــ
   

   ـــاءبـــا الِْحرانَهـــاٍء َألْويح ِمـــن  
    

ــلَتْها ــا َأرســـ ــوع كََأنَّمـــ   ودمـــ
   

   طْفَـــاءةٌ وابـــحفُـــوٍن سج ِمـــن  
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ــطُّ   ــثُ يحـ ــاَل حيـ ــا الرحـ   فَحطَطْنَـ
   

  ــاء ــع الْحوبـ ــا وتُرفَـ ــِوزر عنَّـ   الْـ
    

  لْـــِقوقَرْأنَـــا الـــسالَم َأكْـــرم خَ  
   

  اءــر ــسمع اِإلقْـ ــثُ يـ ــن حيـ   اِهللا ِمـ
    

  وذَِهلْنَـــا ِعنْـــد اللِّقَـــاِء وكَـــم َأذْ   
   

 ــاء ــِب ِلقَـ ــن الْحِبيـ ــباً ِمـ ــَل صـ   هـ
    

ــا ِمـــن الْمهابـــةَ حتَّـــى      ووجمنَـ
   

 ــاء ــا والَ ِإيمـــ ــالَم ِمنَّـــ   الَ كَـــ
    

  ورجعنَـــــا وِللْقُلُـــــوِب الِْتفَاتَـــــا
   

  لَيـــــِه وِللْجـــــسوِم انِْثنَـــــاءتٌ ِإ
    

ـــسي قَـــدو ـــا نُِحـــبنَا ِبمحـــمسو  
   

  خَالَءــب ــضرورِة الْـ ــد الـ ــح ِعنْـ   مـ
    

ــسا    ــمن ِإقْ ــِذي ِض ــِم ال ــا الْقَاِس ــا َأب ي  
   

  ــاء ــه وثَنَـ ــدح لَـ ــِه مـ ــي علَيـ   ِمـ
    

  ِبـــالْعلُوِم الِتـــي علَيـــك ِمـــن الـــل
   

ــٍب ــالَ كَاِتــ ــالَءِه ِبــ ــا ِإمــ    لَهــ
    

ــهراً  ــصِرك شَـ ــصبا ِبنَـ ــِسيِر الـ   ومـ
   

خَــــاءر كيا لَــــدبالــــص فَكَــــَأن  
    

نَــــييــــا تَفَلْــــتَ ِبعلَم ِلــــيعو  
   

اءــد ــاً رمـــ ــا معـــ   ِه وِكلْتَاهمـــ
    

  فَغَـــدا نَـــاِظراً ِبعينَـــي عقَـــابٍ   
   

 اءــو ــاب ِلـ ــا الْعقَـ ــزاٍة لَهـ   ِفـــي غَـ
    

ـــــا ِمـــــنمهِن ِطيبـــــانَتَيحيِبرو  
   

 اءــر ــا الزهــ ــِذي ُأوِدعتْهمــ   ك الــ
    

  كُنْـــتَ تُْؤِويِهمـــا ِإلَيـــك كَمـــا آ   
   

  ــاء ــا الْيـ ــطِّ نُقْطَتَيهـ ــن الْخَـ   وتْ ِمـ
    

  ِمــن شَــِهيديِن لَــيس ينْــِسيِني الــطَّ    
   

الَءبــر ــصابيِهما والَ كَــــ   فُّ مــــ
    

ــا رو   مءــرم ــكامــا ِذمــى ِفيِهمع  
   

 ــاء ــدك الرَؤسـ ــان عهـ ــد خَـ   س وقَـ
    

    ِفيظَــةَ ِفــي القُــرالْحو لُوا الْــِودــد َأب  
   

  ــاء ــبابها النَّاِفقَـ ــدتْ ِضـ ــى وَأبـ   بـ
    

   ـــنلَــى مع قُلُـــوب متْ ِمــنْهقَــسو  
   

اءمالــــسو مهفَقْــــد ضكَــــِت اَألرب  
    

ــابِك ــيالً فَـ ــتَطَعتَ ِإن قَِلـ ــا اسـ   ِهم مـ
   

    ــاء ــصاِب الْبكَ الْم ــن ــيٍم ِم ــي عِظ   ِف
    

ــي   ــلُّ َأرٍض ِلكَرِبـ ــوٍم وكُـ ــلَّ يـ   كُـ
   

اءاشُـــــورعالَ وبكَـــــر مِمـــــنْه  
    

  آَل بيــــِت النَِّبــــي ِإن فُــــَؤاِدي  
   

   ـــاءالتَّْأس ـــنْكُمِليِه عـــسي سلَـــي  
    

ــي فَ ــر َأنِّ ــل غَي ــى ال ــِري ِإلَ ــتُ َأم ضو  
   

  اءــر ــور بــ ــِضي اُألمــ   ِه وتَفْويــ
    

ــربالَء مــــِسيءٍ   ــوٍم ِبكَــ ــزوراء   رب يــ ــِه الـ ــض رزِئـ ــتْ بعـ   خَفَّفَـ
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ــِريحٍ    ــلَّ طَـ ــَأن كُـ ــاِدي كَـ   واَألعـ

   
الِْوكَـــاء نْـــهـــلَّ عقُّ حالـــز مِمـــنْه  

    
ــ ــي ِطبـ ــِت النَِّبـ ــاب اْلآَل بيـ   تُم فَطَـ

   
ثَـــاءالر طَـــابو ِلـــي ِفـــيكُم حـــدم  

    
 ــح ــِإذَا نُـ ــدِحكُم فَـ ــسان مـ ــا حـ   َأنَـ

   
  اءفَــــِإنَِّني الْخَنْــــس كُملَــــيتُ ع  

    
  اكُمــو ــالتُّقَى وِسـ ــاس ِبـ ــدتُم النَّـ   سـ

   
 اءفْرــص ــضاء والــ ــودتْه الْبيــ   ســ

    
ـ     م بـــعوِبَأصـــحاِبك الـــِذين هــ

   
 اءــي ــداةُ واَألوِصــ ــا الهــ   دك ِفينَــ

    
ــدي    ــي ال ــة ِف ــدك الِْخالَفَ عنُوا بــس َأح  

   
اءلَّى ِإزــو ــا تَـــ ــٌل ِلمـــ   ِن وكُـــ

    
 اءــر ــةً فُقَـــ ــاء نَزاهـــ   َأغِْنيـــ

   
  ـــــراءـــــةٌ ُأمَأِئم ـــــاءلَمع  

    
  ــي ــِرفَ الْم ــا ع نَا فَمــد ــي ال ــدوا ِف   زِه

   
ــ ــاء ُل ِإلَيهــ ــنْهم والَ الرغْبــ   ا ِمــ

    
ــوكٍ   ــوس ملُ ــوغَى نُفُ ــي الْ ــصوا ِف   َأرخَ

   
  ا ِإغْــــالَءهــــالَبــــا َأسوهبارح  

    
 ــن ــوا عـ ــنْهم ورضـ ــي اُهللا عـ   رِضـ

   
   ــاء ــيِهم خَطَـ ــو ِإلَـ ــَأنَّى يخْطُـ   ه فَـ

    
ــادٍ   ــِه ذُو اجِتهـ ــي َأحكَاِمـ ــم ِفـ   كُلُّهـ

   
ــواٍب وكُلُّ ــاءوصـــ ــم َأكْفَـــ   هـــ

    
ــقٍّ     ٍم ِبحــو ــِد قَ عب ــن ــوم ِم ــاء قَ ج  

   
ــاءوا  ــي جـ ــنْهِج الْحِنيِفـ ــى الْمـ   وعلَـ

    
ــوارِ  ــسى حـ ــى والَ ِلِعيـ ــا ِلموسـ   مـ

   
ــــاءالَ نُقَبو ِهمــــدِفــــي ع ــــني  

    
ــا  ــح ِللنَّـ ــِذي صـ ــٍر الـ ــَأِبي بكْـ   ِبـ

   
   اءــد ــك اِإلقِْتـ ــي حياِتـ ــِه ِفـ   ِس ِبـ

    
  والْمهـــدي يـــوم الـــسِقيفَِة لَمـــا   

   
   اءْأدالـــد ِإنَّـــه ـــفَ النَّـــاسجَأر  

    
ــدي     ــان ِلل ــا كَ م ــد عب ينــد ــذَ ال   َأنْقَ

   
  ـــٍة ِإشْــــفَاءبلَـــى كُــــلِّ كُرِن ع  

    
 الَ مو ــاك ــي ِرضـ ــاَل ِفـ ــقَ الْمـ   َأنْفَـ

   
  اءــد ــاً والَ ِإكْــ ــى جمــ   ن وَأعطَــ

    
  وَأِبــي حفْــٍص الــِذي َأظْهــر الــلَّ    

   
  ــاء ــارعوى الرقَبـ ــدين فَـ ــِه الـ   ه ِبـ

    
  والــِذي تَقْــرب اَألباِعــد ِفــي الــل    

   
 ــاء ــد الْقُربـــ ــِه وتَبعـــ   ِه ِإلَيـــ

    
 ــص ــه الْفَ ــن قَولُ ــاِب م ــِن الْخَطَّ ب ــر مع  

   
 ُواءــس ــسِوي الـ ــه الـ ــن حكْمـ   ُل ومـ

    
ــر ــارو   فَ ــان فَ ــشَّيطَان ِإذْ كَ ــه ال    ِمنْ

   
 اءــر ــنَاه انِْبـ ــن سـ ــاِر ِمـ ــاً فَِللنَّـ   قـ
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ــا   ــي طَ ــاِدي الِت ِذي اَألي ــان ــِن عفَّ ابو  
   

 اءــد ــا اِإلسـ ــصطَفَى ِبهـ ــى الْمـ   َل ِإلَـ
    

ــدى     شَ َأهــي الْج ــز هج ــر ــر الِْبْئ   حفَ
   

ــده اَألعـــ   ــا َأن صـ ــدي لَمـ   داءالْهـ
    

 ــم ــِت ِإذْ لَـ ــوفَ ِبالْبيـ ــى َأن يطُـ   وَأبـ
   

  ــاء ــي ِفنَـ ــى النَِّبـ ــه ِإلَـ ــدن ِمنْـ   يـ
    

ــوا    ــِة ِرضـ ــا ِببيعـ ــه عنْهـ   فَجزتْـ
   

 اءــض ــِه بيــ ــن نَِبيــ ــد ِمــ   ٍن يــ
    

 فَِت اَألعاعــض ــده تَــــ   َأدب ِعنْــــ
   

   ـــاءبـــذَا اُألدبِك حـــاُل ِبـــالتَّرم  
    

ِدي  و ــن ــي ومـ ــنِْو النَِّبـ ــي ِصـ   عِلـ
   

 الَءالْــــــوو هادفُــــــَؤاِدي ِود ن  
    

  ووِزيــِر ابــِن عمــِه ِفــي الْمعــاِلي    
   

  اءرزــو ــسعد الْـ ــِل تَـ ــن اَألهـ   وِمـ
    

  لَـــم يـــِزده كَـــشْفُ الِْغطَـــاِء يِقينـــاً
   

  ــاء ــِه ِغطَ لَيــا ع م ســشَّم ــو ال ــْل ه ب  
    

ــ ــروِببـ ــِر التَّـ ــحاِبك الْمظِْهـ   اِقي َأصـ
   

   ــاء ــِضيلُهم والْولَـ ــا تَفْـ ــب ِفينَـ   ِتيـ
    

ــاً  ــِضيِه رِفيقـ ــِر الْمرتَـ ــةَ الْخَيـ   طَلْحـ
   

   فَقَـــاءِت الرفَـــر مـــواِحـــداً يو  
    

  ــر ــي الْقَـ ــِر َأِبـ ــك الزبيـ   وحواِريـ
   

 اءــم ــتْ َأســـ ــِذي َأنْجبـــ   ِم الـــ
    

ِفيــص ــعدٍ والـ ــضِل سـ ــوَأِم الْفَـ   يِن تَـ
   

  اءــِفي ــدِت اَألصــ ــِعيٍد ِإذْ عــ   وســ
    

 نــد ــسه ال ــتْ نَفْ ــن هونَ ٍف مــو ــِن ع ابو  
   

  اءــر ــده ِإثْــ ــذٍْل يِمــ ــا ِببــ   يــ
    

   ـــعةَ ِإذْ يـــديبـــا عكَنَّـــى َأبالْمو  
   

نَـــــاءانَـــــةَ اُألمـــــِه اَألمِزي ِإلَي  
    

  ك نَيـــري فَلَـــِك الْمـــج  وِبعميـــ
   

 ــاء ــك ِإتَــ ــاه ِمنْــ ــٌل َأتَــ   ِد وكُــ
    

  ــي ــسبطَيِن زوِج عِلــ ــُأم الــ   وِبــ
   

   ـــاءبالْع تْـــهوح ـــنمـــا وِنيهبو  
    

ــشَرفْ  ــواِتي تَــ ــك اللَّــ   وِبَأزواِجــ
   

   ِبنَـــاء ِمنْـــك نـــانَهص ِبـــَأن ن  
    

 ِإن ــــاناَألم ــــانفُــــَؤاِدياَألم   
   

اءــــوه نــــتُهذُنُــــوٍب َأتَي ِمــــن  
    

ـــبِبالْح اِدكِود كْتُ  ِمـــنـــستَم قَـــد  
   

 اءــشُّفَع ــِه الـ ــسكَتْ ِبـ ــِذي استَمـ   ِل الـ
    

ــسو   ــسِني الــ ــى اُهللا َأن يمــ   وَأبــ
   

   ـــاءالِْتج ـــكِلـــي ِإلَيـــاٍل وِبح ء  
    

ــي   ــوِر الِتـ ــاك ِلُألمـ ــد رجونَـ   َأبقَـ
   

   اءـــضمـــا ِفـــي قُلُوِبنَـــا رهدر  
    

  حملَتْنَــــا ِإلَــــى الِْغنَــــا َأنْــــضاء  وَأتَينَــــا ِإلَيــــك َأنْــــضاء فَقْــــٍر
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ــسٍ  ــاتُ نَفْ اجوِر حدــص ــي ال ــوتْ ِف   وانْطَ

   
   اءــو ــديك انِْط ى يــد ــن نَ ــا ع ــا لَه م  

    
ــوثُ والْ   ــو الْغَ ه ــن ــا م ــا ي ــيفََأِغثْنَ   غَ

   
 اءــْأو ــورى اللّْــ ــد الْــ   ثُ ِإذَا َأجهــ

    
  والْجـــواد الـــِذي ِبـــِه تُفْـــرج الْـــغُ

   
   ـــاءبوتُكْـــشَفُ الَحنَّـــا وـــةُ عم  

    
ــا   ــالْمْؤِمِنين ِإذَا مــ ــاً ِبــ   يارِحيمــ

   
  اءــع ــا الرضـ ــن َأبنَاِئهـ ــتْ عـ   ذَِهلَـ

    
  ياشَــــــِفيعاً ِللْمــــــذِْنِبين ِإذَا َأشْ 

   
 آءــر ــِه الْبـ   فَـــقَ ِمـــن خَـــوِف ذَنِْبـ

    
ــا   الْع ــو ه ايــو ــا ِس مــاٍص و ِلع ــد ج  

   
 اءيــِتح ــِري اسـ ــن تَنِْكيـ ــي ولَِكـ   ِصـ

    
ــا دا   وتَداركْـــــه ِبالِْعنَايـــــِة مـــ

   
ــــاءِذم اِم ِمنْــــكِبالــــذِّم لَــــه م  

    
ــا   ــاُل عمـ ــاُل والْمـ ــه اَألعمـ   َأخَّرتْـ

   
مــد ــاء قَــ ــصاِلحون واَألغِْنيــ    الــ

    
  كُـــلَّ يـــوٍم ذُنُوبـــه صـــاِعداتٌ   

   
اءدــع ــه صـــ ــا َأنْفَاســـ   وعلَيهـــ

    
   يــس ــةَ الـ ــةَ الْمبطَِّئـ ــفَ الِْبطْنَـ   َأِلـ

   
   ِبطَـــاء ـــا الِْبطَـــاناٍر ِبهِر ِبـــد  

    
ــٍب ــه ِبقَــــسوِة قَلْــ   فَبكَــــى ذَنْبــ

   
ـ     اء مكَـــاءنَهـــِت الـــدمع فَالْبكَــ

    
ــذْ   ــضاء والَ عـ ــب الْقَـ ــدا يعِتـ   وغَـ

   
 اءــض ــسوقُ الْقَـ ــا يـ ــاٍص ِفيمـ   ر لُعـ

    
   ـــونيالـــذُّنُوِب د ِمـــن ثَقَتْـــهَأو  

   
 ــاء ــضاِئها الْغُرمـ ــي اقِْتـ ــددتْ ِفـ   شَـ

    
ــو     ــِة الْم ــوى ِحيلَ ــةٌ ِس ــه ِحيلَ ــا لَ م  

   
ــــاءعد ــــٌل َأوســــا تَوثَــــِق ِإم  

    
ــسو   ــه الـ ــود َأعمالُـ ــاً َأن تَعـ   ْراِجيـ

   
  ــــاءبه ــــيهاِن اِهللا وِبغُفْــــر ء  

    
  َأو تُـــــرى ســـــيَئاتُه حـــــسنَاٍت

   
  اءبهالَِت الــــصــــتَحقَــــاُل اسفَي  

    
اَألع نَـــى ِبـــِه تُقْلَـــبـــٍر تُعكُـــلُّ َأم  

   
   اءرــص ــب الْبـ ــِه وتَعجـ ــان ِفيـ   يـ

    
ــ ع بــلْ  ر ــا الِْم اِءهــي م ــتَ ِف   يٍن تَفَلْ

   
اءواتُ الـــرالْفُـــر ـــوهى وـــحِح فََأض  

    
ــي   ــان يغِْنـ ــتُ ِإن كَـ ــا جنَيـ   آِه ِممـ

   
ـــاءهِظـــيِم ذَنْـــٍب وع َأِلـــفٌ ِمـــن  

    
ــلْ   ــي الْقَ ــصوح وِف ــةَ النَّ بــي التَّو   َأرتَِج

   
  ــاء ــساِن ِريـ ــي اللِّـ ــاقٌ وِفـ   ِب ِنفَـ

    
مو  ــس ــي وِللِْجـ ــستَِقيم قَلِْبـ ــى يـ   تَـ
   

انِْحنَـــاءِتـــي ورِكب ِمـــن ـــاجِوجِم اع  
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 ــتَي ــا اس اِب فَمــشَّب ــِة ال مــي نَو ــتُ ِف   كُنْ
   

  طَاءِتــــي شَــــمِلمقَظْــــتُ ِإالَّ و  
    

   الْقَــــو ـــتُ َأقْتَِفـــي َأثَـــريادتَمو  
   

اقِْتفَـــــاءافَةٌ وـــــسِم فَطَالَـــــتْ م  
    

رــو ــاِمي فَـ ــو َأمـ ــساِئِرين وهـ   ا الـ
   

  اءــر ــرةٌ وَأرض عــ ــبٌل وعــ   ســ
    

  ماهــر ــب سـ ــدِلجون ِغـ ــد الْمـ   حِمـ
   

   طَـــاءتَخَلَّـــفَ اِإلب ـــنكَفَـــى مو  
    

 يِني الـــصفَنِّـــدْل يـــزي لَــةٌ لَـــمِرح  
   

  ــشِّتَاء ــا والــ ــا نَويتُهــ   فُ ِإذَا مــ
    

 جو ــرتَِّقــي حي  ــروالْب ــرالْح ِهــي  
   

لَظَـــى اِإلتِّقَـــاء ِمـــن ـــزع قَـــدو د  
    

ــوِمي    ــتُ فْي نَيــا ج ــاً ِمم ــقْتُ ذَرع   ِض
   

ـــــاءعرلَِتـــــي دلَيو طَِريـــــرقَم  
    

ــالِْبشْ  ــةَ اِهللا فَــ ــذَكَّرتُ رحمــ   وتــ
   

  ــاء ــى ِتلْقَـ ــى انْتَحـ ــوجِهي َأنَّـ   ر ِلـ
    

 و ــاء ــَألَح الرجـ ــلْ فَـ ــوفُ ِبالْقَـ   الْخَـ
   

 ــاء ــا ِإحفَــ ــوِف والرجــ   ِب وِللْخَــ
    

ــا  ــِن الطَّ فْتَ عــع ض ِإن ــاس ــاِح الَ تَ ص  
   

  ــاء ــا اَألقِْويـ ــتَْأثَرتْ ِبهـ ــِة واسـ   عـ
    

  ِإن ِهللا رحمــــــــةً وَأحــــــــقُّ
   

 فَاءعــض ــِة الـ ــه ِبالرحمـ ــاِس ِمنْـ   النَّـ
    

ــ  ــرِج ِعنْ ــي الْع ــابقَ ِف ــذَّوفَ ــِب ال   د منْقَلَ
   

   ــاء ــسِبقُ الْعرجـ ــوِد تَـ ــي الْعـ   فَِفـ
    

ــِرك هـــذَا    ــداً ِلغَيـ ــْل حاِسـ   الَ تَقُـ
   

   ــاء ــي عفَـ ــه ونَخِْلـ ــرتْ نَخْلُـ   َأثْمـ
    

  وَأِت ِبالْمـــستَطَاِع ِمـــن عمـــِل الْـــِب
   

   ــاء ــار اِإلتَـ ــسِقطُ الِثمـ ــد يـ   ر فَقَـ
    

النَِّبـــي ـــبِبحـــا الـــلَّوِغ ِرضفَـــاب   
   

  ــاء ــا والِْحبـ ــِه الرضـ ــي حبـ   ِه فَِفـ
    

ــو  ــةَ ملْهـ ــدى ِإغَاثَـ ــي الْهـ ــا نِْبـ   يـ
   

 ــاء ــِه الْحوبــ ــرتْ ِبحاِلــ   ٍف َأضــ
    

ــو يــَأمر ِبالــسو     هو ــبِعي الْحــد ي  
   

ـــاءغْبقَ الردتَـــص ِلـــي َأن ـــنمِء و  
    

 ــِصح ــب يـ ــي َأي حـ ــه وطَرِفـ    ِمنْـ
   

 اءر ــك ــٌل وطَيفُــ ــرى واِصــ   ِللْكَــ
    

ــبٍ   ــِم ذَنْ ــن عظْ ــعِري َأذَاك ِم ــتَ ِش لَي  
   

 ــاء ــين حظَــ ــوظُ الْمتَيِمــ   َأم حظُــ
    

ــا    َؤير ــب جــي ح ــم زلَِّت ــن عظْ   ِإن يكُ
   

  اءوــد ــي الـ ــز داء قَلِْبـ ــد عـ   ك فَقَـ
    

ــذَّ   ــصدا ِبال ــفَ ي كَي ــب ــب مِح   نِْب قَلْ
   

   ِميـــُل ِجـــالَءالْج كِذكْـــر لَـــهو  
    

ــِب داء     هــــِذِه ِعلَِّتــــي وَأنْــــتَ طَِبيِبــــي ــي الْقَلْ ــك ِف لَيــى ع ــيس يخْفَ   لَ
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ــكْوى   ــك شَـ ــوِز َأن َأبثَّـ ــن الْفَـ   وِمـ

   
   اءــض ــي اقِْت هو ــك ى ِإلَيــكْو ــي شَ   ِه

    
ـ     ستَطَابضــــمنَتْها مــــداِئح مـــ

   
  ــغَاء ــِديح واِإلصـ ــا الْمـ ــك ِمنْهـ   ِفيـ

    
  قَلَّمـــــا حاولَـــــتْ مـــــِديحك ِإالَّ

   
  ــاء ــيم وداٌل وحــ ــاعدتْها ِمــ   ســ

    
  حــقَّ ِلــي ِفيــك َأن ُأســاِجَل قَومــاً    

   
   الَءــد ــدلِْوي الـ ــنْهم ِلـ ــلَّمتْ ِمـ   سـ

    
ــي   ــد زاحمتِْنـ ــرةً وقَـ ــي غَيـ   ِإن ِلـ

   
  اءرــشُّع ــِديِحك الـ ــاِني مـ ــي معـ   ِفـ

    
  وِلقَلِْبــــي ِفيــــك الْغُلُــــو وَأنَّــــى

   
   اءــو ــدِحك الْغُلَـ ــي مـ ــساِني ِفـ   ِلِلـ

    
  ــد ــه مـ ــذُّ لَـ ــاِطراً يلَـ ــب خَـ   فََأِثـ

   
 ــْأالَء ــه اللَّــ ــاً ِبَأنَّــ ــك ِعلْمــ   حــ

    
ــروداً    ــِريِض ب ــنْعِة الْقْ ص ــن ــاك ِم ح  

   
  ِك وشْـــيها صـــنْعاءلَـــك لَـــم تَحـــ

    
ــي    ــتَوتْ ِف فَاس ــه نَظْم رــد ــز ال جَأع  

   
 ــاء ــصنَّاع والْخَرقَــ ــداِن الــ   ِه الْيــ

    
ــضا   ــقَ ال ــِرٍئ نَطَ ام حــص ــه َأفْ ضفَار  

   
   ــاء ــا الظَّـ ــار ِمنْهـ ــتْ تَغَـ   د فَقَامـ

    
ــدحاً    ــك مـ ــاِت ُأوِفيـ ــِذكِْر اآليـ   َأِبـ

   
  وَأيـــن ِمنْهـــا الْوفَـــاءَأيـــن ِمنِّـــي 

    
نَِبــــي مقَــــو ــــاِري ِبِهــــنُأم َأم  

   
 ــاء ــي اَألغِْبيـ ــه ِبـ ــا ظَنَّـ ــاء مـ   سـ

    
  ولَـــك اُألمـــةُ الِتـــي غَبطَتْهـــا   

   
 ــاء ــا اَألنِْبيــ ــا َأتَيتَهــ ــك لَمــ   ِبــ

    
  لَــم تَخَــفْ بعــدك الــضالََل وِفينَــا    

   
  ِيكــد ــوِر هـ ــوا نُـ ــاءواِرثُـ    الْعلَمـ

    
ــا   ــاِء وآيــ ــضتْ آي اَألنِْبيــ   فَانْقَــ

   
    اءانِْقــض ــنلَه ِفــي النَّــاِس م تُــك  

    
  صو ــن ع ــز جالْع ــك ــن معِجزاِت   ِإن ِم

   
  اءــــصاِإلح هــــدحِإذْ الَ ي ِفــــك  

    
ــجايا  ــالَم سـ ــستَوِعب الْكَـ ــفَ يـ   كَيـ

   
ــِزح الِْبحـــ  ــْل تَنْـ ــاءك وهـ   ار الركَـ

    
  لَــيس ِمــن غَايــٍة ِلوصــِفك َأبِغــي    

   
   ـــاءانِْتهـــةٌ وِل غَايِللْقَـــوـــا وه  

    
  ِإنَّمــــا فَــــضلُك الزمــــان وآيــــا

   
  ــاء ــده اآلنَــ ــا نَعــ ــك ِفيمــ   تُــ

    
ــي   ــدِحك نُطِْق اِد مــد ــي تَع ــْل ِف ــم ُأِط   لَ

   
  اءِتقْــــصاس اِدي ِبــــذَلكــــرمو  

    
ــي    ــا ِل مــٍد و جو ــآن ــي ظَم ــر َأنِّ غَي  

   
   اءِتـــووِد اررالْـــو ِبقَِلبـــٍل ِمـــن  
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  فَـــسالَم علَيـــك تَتْـــرى ِمـــن الـــلَّ
   

اءــــْأوالْب قَــــى ِبــــِه لَــــكتَبِه و  
    

ـــا غَـــيفَم ِمنْـــك ـــكلَيع ـــالَمسو  
   

   ِكفَـــاء الَمالـــس لَـــك ِمنْـــه كر  
    

  ــن ــالَم ِم ســلَّ  و ــقَ ال ــا خَلَ ــلِّ م   كُ
   

ـــــالَءاِإلم ـــــا ِبـــــِذكِْركيِلتَح ه  
    

ــه مِ   ــسِك تَحِملُــ ــالَةٌ كَالِْمــ   وصــ
   

   ـــاءنَكْب َأو ـــكاٌل ِإلَينِّـــي شَـــم  
    

 ــض ــِريِحك تَخْـ ــى ضـ ــالَم علَـ   وسـ
   

اءــــسعــــةٌ وبتُر لُّ ِبــــِه ِمنْــــه  
    

 ــج ــدي نَـ ــين يـ ــدمتُ بـ ــاء قَـ   وثَنَـ
   

   اءــر ــدي ثَـ ــن لَـ ــم يكُـ   واي ِإذْ لَـ
    

ــلَّ     ــد ال بع ــن الَةَ مــص ــام ال ــا َأقَ م  
   

اءـــــا اَألشْـــــيهبـــــتْ ِبرقَامو ه  
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  فهرس اآليات
  ا��  ا	��رة

ر�� 
��  ا

  ا	����

 س&رة ا�lK'ة

   » والسماَء ِبناًء«
   » وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة«
» اِسكَكُمنم متيفَِإذَا قَض «  
»ِهدشتاسو  اِلكُمِرج ِن ِمنيِهيدوا ش«  

22  

195  

200  

282  

915  

 126   

142  

 110      

 س&رة g�c.'ان

»تلَمأَس «   
  » ِإني نذَرت لَك ما ِفي بطِْني محرراً «
» اِهيمرِإب قَامم اتنيب اتِفيِه آي «   
   »وما ِفي اَألرِض  ما ِفي السمواِت«

20  

35  

97  

109  

98   

51  

141  

195  

 س&رة ا���7ء

    » ِإنما التوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُونَ السوَء «
   »فَِإذَا قَضيتم الصالةَ فَاذْكُروا اللَّه ِقياماً  «
  » فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين هادوا حرمنا «

17  

103  

160  

179  

142  

122  

`R7.ةس&رة ا� 

  » ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة «
» وراللَِّه ن ِمن اَءكُمج قَد «  
» الَِمنيالْع بر اللَّه افي أَخِإن «  
»  هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتأَفَال ي«  
 »  فَهلْ أَنتم منتهونَ«

06  

15  

28  

74  

91  

134  

60  

109  

97  

97  

 س&رة ا%ن7gم

  » ولَقَد استهِزئ ِبرسٍل «
  » ينهونَ عنه وينأَونَ «
  » ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء «
  » وآتوا حقَّه يوم حصاِدِه«

10  

26  

38  

141  

69  

125  

106  

48  

 س&رة ا%X'اف

  » وكَم ِمن قَريٍة أَهلَكْناها «
»بالطَّي لَدالْبِكداً  وِإالَّ ن جرخثَ ال يبالَِّذي خِه وبِبِإذِْن ر هاتبن جرخي «  
 »اإلجنيل.......... الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ «

04  

58  

157  

134  

56  

111  

  131  02 » وِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم ِإمياناً « س&رة ا%ن7Zل

 س&رة ا�>&ب�
  » أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة «
» راللَِّه أَكْب انٌ ِمنوِرضو « 

38  

72  

113  

96  

Eس&رة ی&ن 

  »  واللَّه يدعو ِإلَى داِر السالِم«
  »ومن ِفي اَألرِض  من ِفي السمواِت «
 »ال يؤِمنونَ وما تغِني اآليات والنذُر عن قَوٍم  «

25  

66  

101  

154  

195  

107  
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  97  14 » فَهلْ أَنتم مسِلمونَ « س&رة ه&د

pس&رة ی&س 

  » أَال ترونَ أَني أُوِفي الْكَيلَ «
  »مِنع ِمنا الْكَيلُ  «
  »ِإنْ يسِرق فَقَد سرق أَخ لَه ِمن قَبلُ  «
 »نا ِفيها  واسأَلْ الْقَريةَ الَِّتي كُ«

59  

63  

77  

82  

194  

194  

109  

129  

`X'اٍد « س&رة ا�ه ِمن ا لَهفَم ِللْ اللَّهضي نم111  33 » و  

'/qس&رة ا� » اكنا كَفَي69  95   » ِإن  

Hqس&رة ا�� 

   » وعلَى اللَِّه قَصد السِبيِل«
»  رالْح ِقيكُماِبيلَ ترس«  
»شي نِضلُّ ماُء  يشي نِدي مهياُء و« 

09  

81  

93  

128  

106  

61  

 س&رة اrس'اء

» ِجِلكرو ِلكيِبخ ِهملَيع ِلبأَجو«   
  » وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ «
  » وننزلُ ِمن الْقُرآِن «
» الِْجنو اِإلنس تعمتاج قُلْ لَِئن «  
 »لسماِء ولَن نؤِمن ِلرِقيك حتى تنزلَ علَينا ِكتاباً نقْرؤه  أَو ترقَى ِفي ا«

64  

81  

82  

88  

93  

128  

57  

103  

103  

103  

Iس&رة �'ی 
  » وآتيناه الْحكْم صِبياً «
 » وأَحسن نِدياً «

12  

73  

134  

72  

9s س&رة 
  » وأَِقم الصالةَ ِلِذكِْري «
»هراً  فَِإنِة ِوزامالِْقي موِملُ يحي « 

14  

100  

82  

147  

tqس&رة ا� »  اكدي تما قَدِبم 126  10 »ذَِلك  

  175  57  » هم ِمن خشيِة ربِهم مشِفقُونَ « س&رة ا�.��u&ن

H.�ّس&رة ا� 
  » ِبم يرِجع الْمرسلُونَ «
» ِهمِإلَي ِجعار « 

35  

37  

171  

171  

vhlس&رة ا� » تببأَح نِدي مهال ت ك67  56 » ِإن  

  124  25 » ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا « س&رة ا%wWاب

xKس&رة س » توِه الْملَيا عنيا قَض73  14 » فَلَم  

's7@ س&رة 
  » أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه «
 » ِمن اَألرِض  أَروِني ماذَا خلَقُوا«

8  

40  

179  

129  

Eس&رة ی »ماهني92  09  » فَأَغْش  

 س&رة ا�7h@7ت

  » ِإنا زينا السماَء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب «
  »وفَديناه ِبِذبٍح عِظيٍم  «
 »أَو يِزيدونَ  «

06  

107  

147  

90  

118  

127  
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  50  75 »  ِلما خلَقْت ِبيدي« س&رة ص

'@7z س&رة 
» طَاعِفيٍع يال شو «  
» لَكُم ِجبتوِني أَسعاد « 

18  

60  

108   
  
146  

{Mhّ@ اِطلُ « س&رةأِْتيِه الْب107  42 » ال ي  

 س&رة ا�^&رى
»قِبالْح ابلَ الِْكتزالَِّذي أَن اللَّه «   
» ِفيٍف خطَر ونَ ِمنظُرني « 

17  
45  

89  
128  

  107  23 » أَفَرأَيت من اتخذَ ِإلَهه هواه « س&رة ا�/7{+�

  170  04 » ِإنَّ الَِّذين ينادونك ِمن وراِء الْحجراِت « س&رة ا�q/'ات

 س&رة ا�\اری7ت

  » فَراغَ ِإلَى أَهِلِه فَجاَء ِبِعجٍل سِمٍني «
»ِهمِإلَي هبفَقَر «   
»لَتفَأَقْب هأَترا .........  امههجو كَّتفَص « 

26  
27  
  
29  
  

107  
107  
  
107  

I/س&رة ا�� 
  » قَاب قَوسيِن «
 » وأَعطَى قَِليالً وأَكْدى «

09  
34  

65  
130  

 س&رة ا�./7د��

  » فَتحِرير رقَبٍة «
»ولَ فَقَدسالر متياجوا ِإذَا ننآم ا الَِّذينها أَيي اكُموجن يدي نيوا بم«   
»مفَقْتأَأَش «  

03  

12  

13  

47  

196  

196  

�g./ِض « س&رة ا�وا ِفي اَألرِشرالةُ فَانتالص ت142  10 » فَِإذَا قُِضي  

YM.س&رة ا� » نقِْبضيافَّاٍت و194  19 » ص 

  137  18 » وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه «  س&رة ا�/�

  159  34 » فَِإذَا جاَءت الطَّامةُ « 7ز7Xتس&رة ا��

EKX ةُ « س&رةاخالص اَءت159  33 » فَِإذَا ج  

  107  21 » بلْ هو قُرآنٌ مِجيد « س&رة ا�K'وج

�+C7�  47  02 » وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ « س&رة ا�

$qFثْ « س&رة ا�دفَح كبِة رما ِبِنعأَم66  11 » و  

~Mgه « س&رة ا�اِدين عد72  17 » فَلْي  

Q'ی�ٍف « س&رة وخ ِمن مهنآم124  04 » و  

  76  01 » تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب « س&رة ا�.�`
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  النبوية فهرس األحاديث                         

  الصفحة  نـص الحديـــث
    حرف الهمزة

  158  »جوم ، ِبأَيِهم ِإقْتديتم ِإهتديتم صحاِبي كَالنَ أ «

  101  »أفَالَ أَكُونُ عبدا شكُورا « 

  56  »الَ و ِإنَّ ِفي اجلَسِد مضغة أ« َ

  190  »نا أَفْصح من نطَق ِبالضاِد أ« 

  167  » أنت أَِخي ِفي الدنيا و اآلِخرة« 

 »ني ِبمِمن تى أَنوسم ونَ ِمنار166  »ِزلَِة ه  

  171  » و أَِمني هِذِه اُألمِة أَبو عبيدةَ بن اجلَراح ،نَّ ِلكُِّل أُمٍة أَِمينا إ« 

  100  »م مكَةَ يوم خلَق السمواِت و اَألرض نَّ اهللا حرإ« 

  169   »صلّى وراَءه ِفي غَزوِة تبوكنّ النِبي صلَّى اهللا علَيِة و سلَم إ« ِ

 »ا إنِاهِذيأَةٌ بر76  »ة م  

    اءتحرف ال

  67  »ركْتم على الواِضحة لَيلُها كَنهاِرها ت« 

    حرف اجليم

  104  »جماُل املَرِء فَصاحةُ ِلساِنِه «

    حرف الدال

  153- 135  »رة ار ِفي ِهمرأَةٌ النِاخلَت د« َ

    حرف الذال

  75  »اك ِجبِريلُ لَو دنا ِمِني َألخذَه ذ« 

    حرف السني

  177  »سبق الفُقَراُء اَألغِْنياَء ِبخمسمائَة عاٍم « 

  145   »السفَر ِقطْعةٌ ِمن العذَاِب« 

    ادصحرف ال

  135  »لشمس صلَّى ِبي ِجبِريلُ الظُّهر ِحني زالَت ا« 

 »كأُم نوِمي ع52   »ص  

    حرف العني

 »اُء ولَمِبياَءالعثَةُ اَألن192  »ِ ر  

    فاقحرف ال

  165  »قَالَ النِبي صلَّى اهللا علَيِه و سلَّم ِبيِدِه الُيمنى هِذِه بيعةُ عثْمانَ « َ

 »ا على احلَقنولَ اهللا أَلسيا رس ؟ قَال قُلت  : لى162  »ب  
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    حرف الكاف

  163  »كان ِإسالَمه فَتحاً و هجرته نصرا و إمامته رحمةً « 

  152   »كان صلَّى اهللا عليه وسلَّم يأخذين فَيقْعدِني على فَِخِذه«

  162  »كان صلَّى اهللا عليه و سلَّم يقِْضي ِفي ماِل أَِبي بكْر«

    حرف الالم                                                   

 »نِطيُألعِحبالً يجةَ رايا الرغَد  ولَهسر 151  » اهللا و  

  122  »  اليهودترتكَبِاالَ ترتِكبوا ما « 

 »احلَق لىع ِيت ظَاِهِرينّأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنز192/196  »الَ ت  

 »نوتمِإالَّالَ ي كُمدِباهللا  أَح الظَن ِسنحي وه 183  » و  

  169  »كُلِّ نِبي حواِريا و حواِري الزبير ل« 

 »عور آِمن ا واِتنروع رتأُس ما االلَّه124  »ِتن  

 »اهادع ناِد مع و الَهو ناِل مو م166   »اللَّه  

  61  »تقْبلَِني ِجبِريلُ ِبالِرسالَِة جعلْت الَ أَمر ِبشجٍر والَ حجٍر ِإالَّ قَالَ السالَم علَيك يا رسولَ اهللا اَّ ِإسملَ« 

  45  » أَخذَ علَيِه العهد ا ِمن آدم فَمن بعده ِإالَّ اهللا نِبيلَم يبعِث« 

  161  »عِبد اهللا بعد محمٍد صلَّى اهللا علَيِه و سلَّم لَوالَ أَبو بكٍْر ما « 

    

    حرف امليم

  163  »ماِزلْنا أَِعزةً منذُ أَسلَم عمر « 

  154   » شِهدت لَه يوم الِقيامةما ِمن عبٍد يسجد هللا سجدةً ِفي بقْعٍة ِمن ِبقَاِع اَألرِض ِإالّ« 

  162  »ما نفَعِين مالٌ قَطُّ ما نفَعِني مالُ أَِبي بكْر« 

 »بأَح نم عُء م173   »املَر  

  160  » ِبالناسمروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِِّ« 

  134  »من أَتى ِمنكُم اجلُمعةَ فَلْيغتِسلْ « 

 » نان ِامرأَج فَلَه ابأَص و دهت159  »ج  

  164  »من جهز جيش العسرِة فَلَه اجلَنة « 

  164   »من حفَر ِبئْر رومةَ دخلَ اجلَنة« 

  124   »من وافَق تأِْمينه تأِْمني املَالَِئكَة« 

    حرف الياء

  163   »اِلكًا قَطُّ فَجا ، ِإالَّ سلَك غَير فَجكبن اخلَطَّاب و الذِّي نفِْسي ِبيِده ما لَِقيك الشيطَانُ سِايا « 

  170   »بن عوٍف اجلَنةَ حبواِايدخلُ « 
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     فهرس المتون الشعرية                 

  
  الصفحة  الناظم  المتن  الرقم 

  68  بن مالكا  ا ـَ الَ تثِْبت هـ مدت أِْنيِث أَوـالت          .:          ا ـا حواه احِذف و تـه ِممـو ِمثْلُ  1

2  تعم طْلَقًـكَذَاكِإذَا ال  ـلُ الٍَم م الَ          .:         ا وصطْلَقًا حٍر ما ِبكَساو47  بن مالكا  فَا كَانَ و  

  135  بن مالكا  لْ ـئَ املُتِصـى أَنْ يِجيـِإذَا تأَت         .:         لْ  ـالَ يِجيئُ املُنفَِص اٍر ـَي ِإخِتيـوِف  3

  135  بن مالكا  ىـ انتم أَشبهه ِفي كُنته اخلُلْف            .:         اـِه و مـو ِصلْ أَو افِْصلْ هاْء سلِْني  4

5  ٍم ِشبلَى اسع ِطفاع الَـوٍل ِفعِم            .:          ِه ِفععتكْساً اسع الَ ـوهس هِجد194  بن مالكا  لْ ت  

  170  بن مالكا  ه ـو كَنوت أَحمد كُنيةً و كَنيت            .:         ه ـه و عزيتـلْ ِإنْ نسبت عزوتـقُ  6

  170  بن مالكا  ه ـه و قَنيتـولُ قَنوتـا يقُـً شيئ             .:       و طَغوت ِفي معنى طَغيت و من قَنى  7
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  ألشعارافهرس                          
الر
  قم

  الشاعر  األبيات الشعرية
  

  الصفحة

1  
2  

هروا أَمعمــاـــأَجاَء فَلَمِعش م  
  ن مِجيب و ِمـنــِمن مناٍد و ِم

ا أَصوحبأَصضوض ملَه تحاُء ـــب  
غَتر ٍل ِخلَالَ ذَِلكياِل خهاُءـــص  

  الحارث بن حلزة
  

145  
  

  185  ىزهير بن أبي سلم  اُءـــعلى آثَـاِر من ذَهب العفَـ  ا ِمنهـا فَبانــواــتحمّل أَهلُه  3

4  
5  

ـَلَيس من م   ٍتات فَاستراح  ِبميـ
ـَِيت مِإنمـا املَ   ن يِعيش كَِئيبـاـ

  اِءـــت ميـت اَألحيـِإنمـا املَيِْ
  عدي بن الرعالء  ـاِءــــه قَِليـلَ الرجكَاِسفَا بالُ

70 -
124  
  

  188  الفضل بن عباس  رِبــِد الكَـلْو ِإلَى عقْيمـلَأُ  الد  داـــمن يساِجلُِني يساِجـل ماِج  6
7  ولرِفب اٍقرأب ــــ ِفانرارطوُل  هاللي ـالي عِضن 154  اليوسيه           ـِبِِّّ لُاِبب    
ـِاُهللا يغفـو من زاره فَ  هـّــهو العبد ِإنْ أَرضيته ترض ر ب  8   162  الفازازي  ه ــر ذَنبـ
9  يداِدي ذَاِت أَنمج لٍَة ِمنب  ٍةــِفي لَيا اَلْطُنظُلْماِئه ِمن اَلْكَلْب ِصرباـَالَ ي  90   بن محكانمر  

  76  بشار بن برد  ه ــعاِيبـَد مـَكَفَى املَرَء نبالَ أَنْ تع  هاـو من ذَا الِذي تَرضى سجاياه كُلَُ  10

ـَِبها ِجيف احلَسرى فَأَما ِعظَامه  11   173  علقمة بن عبادة  ب  ــصلِيـا فَـِجلْدهفَِبيض و أَما   اــ

  189  البوصيري  ه ـــدحتـا مـَغُلُّوك تقْصري ِإذَا م  تهـه ما شرحــو لست توفِّي مدح 12

13  
14  

  اـَِفي حالَِة البعِد روِحي كُنت أُرِسلُه
ضح اِح قَدبلَِة اَألشوِذِه ده ــوتر  

 نِّي فَوع ضلُ اَألرَقَبنـت ِتـَِهيي ـاِئب  
  ِتي ـَفَامدد يديك ِلكَي تحضى ِبها شف

  الرفاعي
  

94  
  

15  
16  

  ورىـيقُولُونَ عمرو شاِتم لَك ِفي ال
تعا دم وهعد ــفَقُلْتاعِطب ــهه  

مت ثِْني وِفي اخلَلِْق ت لَه تأَن ــوحد   
ـَاٍء ِبمــفَكُلُ ِإن   ح ــا ِفيِه ينضـ

  ؟
  

133  
  

17  
18  

ص ِسر ِإنِّي كَاِتم ِليِليي        ـِاِحبــخ
  هــِليظْهر ِعند الناِس ِفعِلي و ِفعلُ

  حـو ِإنْ كَانَ ِفي عرِضي يِنم و يفْض
كُلُ ِإن ا ِفيـوــاٍء ِبمضنــِه يح   

  الشافعي
  133  

  81  الفازازي  دا ـــ اِإللَه و ما عرعى كُلَما حد  و قَاد الورى ِباحلَزِم و العزِم ِللْهدى  19
  158  الخنساء  ار ــــــفَِإنما ِهي ِإقْبالٌ و ِإدب  رتـترتع ما ارتعت حتى ِإذَا أَذّْكَ  20
21  ـْعوـَ لنيـهـاحدــَبةٌ ردةٌر  قَّشمآقيها ِمت أُن 151  امرؤ القيس  ـرــــــخ          
22  تذَكَرت لَِكن ِلي ويخ تنبا جم و  هاِبضرـمسيمو ِعيصبرا ــا ِفي ب128  امرؤ القيس  ر  
ـِلَيِلي ِبوجه  23   90  ؟  ِاري ــــه ِفي الناِس سـو ظَالَم  ِرقـــك مشــ
  70  ابن زمرك  ارــــِر الَ اَألبصــعمه البصاِئ  ردى       ـولَ ِإىلَ الـُفََأَشد ما قَاد اجلَه  24
  193  الفازازي  ِرــِصـَوصفْناه مذْعاميِن وصف مق  ر      ــيض ِفيِه البحر مد بأحبو ِإذَا ِخ  25
  146-68  حسان بن ثابت  ِر ــاِفيـِجسم الِبغاِل و أَحالَم العص   ِمن طُوٍل و ِمن ِعظَِمالَ بأْس ِبالقَوٍم  26

  136  قيس بن الملوح  اِرـــِديـو لَِكن حب من سِكن ال  ِبيــن قَلْـو ما حب الِدياِر شِغفْ  27
ـْبات يعَشيها ِبعض  28   128  بال نسبة  ٍر ــــاِئـي أَسؤِقها و جيقِْصد ِف  ٍرـــٍب باِتـ
  86   كرم اهللا وجهه علي اإلمام  اه ـــــــو ماشـُا هـِإذَا م  رِءــاملَـرُء ِبــمـاس الـقَـي  29
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30
31  

  زةٌــ عِزييِبالَِدي و ِإنْ جارت علَ
  و ِلي كَف ِضرغَاٍم  أَصولُ ِببطِْشها

ـَول   وعـــي أَعرى ِبها و أَجو أَنِنـ
 ِِريأَشأَِبيــو ى ورالو نيـــا ب ع  

  الشريف قتادة
  

136  
  

32  كَتةَ أَوشغش الكَِريهُء ملَْ يِن  ِإذَا املَريالُ اهلُواــِحبقَطَعى أنْ ت180  الكلحبة  ا ـــ ِبالفَت  
ـَوصفْت ما أَضمرت يوم  33   136  نجم الدين القحفازي  فــــر الَ يوصــفَقَالَ ِيل املُضم       ه   ـا لَـ

34 

53  

ِعنـفَِللَِّه ِمن افَـْهخكُِل م ٍة              ـــد
  ٍةــ خير سالَفَدعا فَسقَانا الغيثَ

  ٍةـاِذ ِمن كُِل آفَــحِريص علَى اِإلنقَ
  ٍة ــن كَثَافَلّى نوءه عـــو زاد فَج

  الفازازي
  

89  

94  

36  تالَمس ثَى وِإنْ طَالَتِن أُنـكُلُّ ِابآلَ  ه لىا عموبـيدـٍَة ح   48  كعب بن زهير  ولُ ــاَء محمـ
ـَقَِليلُك  الَ يقَالُ ل  نــــقلَِيلٌ ِمنك يكِْفيِني و لَِك  37   95  أبو نصر احمد الميكالي   لُــــه قَلِيــ
38  
  

هاحِرم الَتونَ ِإذَا نحفْرــالَ ياِزي  مجوا مسلَي ا وما ِإذَا ِنيلُـــقَو82  كعب بن زهير  واـع  

  135  الفازازي  الَ ــاف املَطَايا نحوه تِسيم الفَــِخف  الـــيِعز علَينا أَنْ تِقيم و ترح 39

ـِِإنَّ اهل  40 ـَنأَأَيقَنت   رأَيت نموهالَلَ ِإذَا ـــ   56  أبو تمام  الَــه سيكُونُ بدرا كَاِمـ

  160  بال نسبة  مــــحدز في المِةتيب الكَِثيولَ  م ِاـم الهِن وابِمر القَِكإلى المِل  41
  156  الفازازي  مـــاِئتتــصفَلَيلٌ ويوم قَاِئم ثُم   اَِرمــمكَاِرمه التقْوى وِتلْك املَك 42

43  

44  

ِر ِفي محِج البواٍن كَمعم ٍدــلَهد  
  هاــبـفَما تعد والَ تحصى عجاِئ

ـَوفَوق جوهِرِه ِفي احلُسِن والِقم   ِمــ
ـَوالَ تساَم علَى اِإلكْث   ِمـَاِر ِبالسأــ

  البوصيري
  

104  
  

  156  جرير  ِمــلُ املُِطي ِبناِئـــو ِنمِت وما لَي  رىــم غََيالَنَ ِفي السِتنا ياَ أُلَقَد ملُ  45

46  
47 

ـّصفُوح عن الزالَِت حىت كَأَن   هـ
  ِه أَذَى      ــولَيس يباِلي أَنْ يكُونَ ب

ـِْمن العفِْو الَ يلْقَى ِمن الناِس مج   ِرماـ
ي ا اَألذَى لَماَإذامِلمسِاس مِفي الن شغ  

  الفازازي
  

82 -84  
  

48 امِه أَنلَيى عصعتِإس نكُلُ م ــواأمام  هرهِر شصالن احِري ِسريـــــت 150  زهير  ه  

ـَتداركَتما عبسا و ذُبيانَ بعدم 49   176  ريالبوصي  ٍم ـر منشـــتفَانوا و دقُّوا ِفيهم ِعطْ  اـ

ـَفَِإنَّ فَضلَ رسوِل اهللا لَيس ل 50 ـْحد فَيعِرب عن  هــ   189  البوصيري  ٍم ـــه ناِطق ِبفَــ

ـَعن نفِْسِه فَأَراه  ن ذَهٍبـَو راودته اِجلبالُ الشم ِم  51   84  البوصيري  م ــا أَيّما شمــ
52  
53  

  اـرام ِبهو كُلُ آٍي أَتى الرسلُ الِك
هاِكبكَو مٍس هملُ شفَض هاــفَِإن  

لْت منِ نصا ِإتمم ــوِرِه ِبِهــــفَِإن  
ـَيظِْهر أَنوارها ِللْن   87  البوصيري  ِم ـاِس ِفي الظُلَــ

  

  153  بنت بهدل  مومن الَ يِجب ِعنْد الحِفيظَِة يكْـلَ  دعا دعوةً يوم الشَّرى يا لَماِلك  54

55  ــمِه لَهاِجذَيى ندأَب رِإذَا الش مــــا  قَواندِوح افَات ورِه زواِ إلَي145  قريط بن أنيف  طَار  

56  أَح لَنهجـــأَالَ الَ ينلَيع لُ فَ  اــدهجـــفَنهج ق83  عمرو بن كلثوم  ا ـَِل اجلَاِهِلينـو  
57  ِرفعكَابالَ يي نِق ِإالَ موـِ الش ـَو الَ الصبابةَ ِإالَّ م  دهـ   171  أبو الشمقمق  ا ـَن يعاِنيهـــ
58  
59  

ـِالئو ي             ــاِلــحِتي اكْ ِفٍمـ
        ٍوض عقُّـــي أحِنع دفقلتُ

ـَي ـُّلحتَ اسموـ                   ِنيس الحموا دــ
بلَظىـيح ِسبالس اِدوـــ ع155  أبو محمد البرغوثني         ي  

60  ِريصـــبصب تجوزاــةٌ تا املالْ  ِريهطِْعمـــيالطَِّري و 180  عذافر بن أوس  ا ـّـــح  
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  مثالفهرس األ
  الصفحة   املثل

أبر ِمصنز 99  اَءقَر  

  150  ابأَبصر من عقَ

  127  ورم عِدي ِبي الَِديِب

الَحِرفَ الظَّةُوت محو مرةَارّالص 145  ِرب  

  182  مد القَوم السرىح الصباح يدنِع

  164  ياِد األعِضي أري ِفاِد األيسِرو ال أغْ
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  فهرس بعض املصطلحات البالغية و النحوية                       
  

  الصفحة    املصطلحات

  االستخدام -
هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدمها، مث بضمريه معناه 
  اآلخر، أو يراد بأحد ضمرييه أحدمها وباآلخر اآلخر،

  :الشاعر  كقول     
إذا ن  لَزالس اُءمض قَ بأرٍمو َ  ينكَ وإنْاه ا ِغانوضااب.  

130  

 أن يأخذ الشاعر يف معىن يرسله ،أووصف يذكره  االستدراك -
  105  يستدركه على نفسه

  اإلسناد اازي -

هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له يف 
: الظاهر من املتكلم بعالقة مع قرينة متنع، من عالقاته

فاعل إىل للاإلسناد إىل الزمان واملكان وإسناد ما بين 
  املفعول، اإلسناد إىل املصدر

79  

  اإلضراب االنتقايل -
قد " قال من غرض إىل آخر حنو اآلية اإلنت: ومعناه

أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى ، بل تؤثرون 
  "احلياة الدنيا 

167  

  االكتفاء -
هو أن حيذف الشاعر من البيت شيئا يستغين عن 

  :ذكره، بداللة العقل عليه مثل قول الشاعر
  امن أيهادمص تفوها      فسشخ ين مةَني املَفإنَّ     

125  

  التجريد -
هو أدق أنواع البديع هو أن ينتزع من أمر ذي صفة 

متاثل لذلك األمر يف تلك الصفة مبالغة لكماهلا يف 
  ذلك األمر، وهو أقسام

45  

 ومن شروطه الدخول على الفعل املضارع وإذا -  التحضيض -
  103  .دخلت على الفعل املاضي أفادت التوبيخ

 ثالثة أشطر إىل شطري عند الشعراء هو أن يضاف  التخميس -
  البيت

81/94  

  التنازع -

 ،ا معمول واحدمهو أن يتقدم عامالن ويتأخر عنه
  .وكل واحد من العاملني يطلبه من جهة املعىن

  : وقد بني ذلك ابن مالك بقوله    
     لْم عٍما يف اسيض اقتالِناِم عإنْ     

                     لِْل فَلُ  قبِمِداِحو نماهالع لْم  

67/184  

" فتمثل هلا بشرا سويا: "وهي اجلامدة املوصوفة، حنو  احلال املوطئة -
  108  فإمنا ذكر بشرا توطئة لذكر سويا
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  الفاء الفصيحة -
فإنّ اهللا يأيت :أن تكون جوابا لشرط مقدر األداة حنو

  بالشمس من املشرق فات ا من املغرب
                     

85  

  نشراللف و ال -
 اللف والنشر من المحسنات المعنوية، وهو ذكر -

د من ح ما لكل وا ذكر ثم تفصيال أو إجماالمتعدد
ثالثة غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه، وهو 

  ،ومعكوس إجماليمرتب : أقسام
160/144/106/83 

هو أن يكون حصول ما وضع اللفظ له يف الذهن   جماز اللزوم -
  156/72  يهملزوما حلصول اخلارج ف

  نفي الشيء بإجيابه -
من احملسنات املعنوية، وهو أن يثبت املتكلم شيئا يف 
ظاهر كالمه وينفي ما هو من نسبته جمازا واملنفي يف 

  باطن الكالم حقيقة هو الذي أثبته
108  
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  فهرس أعالم اللغة و النحو

  الصفحة    االسم 
  77     األعرايب بناا

/46/120/129/133    يتميابن حجر اهلا
134/135/136/137/
140/143/144/145/
147/148/150/151/
152/154/157/159/
160/161  

  94/120/134    ابن  دريد 

  50    ابن ظفر 

  171    ابن فارس

/47/48/68/97/135    ابن مالك
142/143/170  

  48    ابن مرزوق

  143    ابن هشام

  156    أبو عبيدة 

  151    أبو عمر

  120    لفارسيأبو علي ا

  79/143    خفشاأل

  44    اجلوجري

  57    اجلوهري

  64/77/164    احلريري

  174    الراغب األصفهاين

  171    السيوطي

/49/54/169/177    الشريشي
188  

  184    الطرطوشي
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  54/92/116    العزيزي

  97    الفراء

  134/182    القاضي عياض

  188    املربد

  120    ااجي

42     املزمريحممد بن أب  

  112     املكاليت
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  فهرس املصادر و املراجع                                 
  املخطوطة : أوال 
 حممد بن أب املزمري       الذخائر الكرتية يف حل ألفاظ اهلمزية   -1

  خزانة أولف 
 حتمد بن أب املزمري         الذخائر الكرتية يف حل ألفاظ اهلمزية  -2

  خزانة املطارفة 
 خزانة با عبد اهللا أدرار           شرح على مهزية البوصريي  -3

 عون القيوم شرح على كشف الغموم يف نظم مقدمة  -4

  خزانة أولف       ابن آجروم يف النحو    حممد باي بلعامل     
  ابن حجر اهليتمي ح املكية يف شرح ألفاظ اهلمزية املن -5

   املكتبة الوطنية اجلزائر
     1852رقم 

 خزانة با عبد اهللا أدرار     منظومة يف أمساء البحور     حممد بن أب املزمري -6

  نواكشوط      هـ   1419المية األفعال    ابن مالك   نسخ  -7
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  املطبوعة : ثانيا 
                                                                                                                                                        حفصالقران الكرمي برواية  -1

  رف اهلمزةح                                -

  موقع الوراق ،لكتروينإب ازمنة و األمكنة   املرزوقي كتاأل -2

ء التراث العريب  دار إحيا،  أبو احلسن عز الدين بن األثري،أسد الغابة يف معرفة الصحابة  -3
 .)د ت(بريوت 

 دار اجليل ،تح على حممد البحاري.  ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة  -4
   هـ1412بريوت ط 

   م 1949 ،4 ط ة ابن السكيت تح عبد السالم هارون دار املعرف،  إصالح املنطق- 5  
 سني الفنلي  تح عبد احل، ابن سراج النحوي البغدادي،األصول يف النحو -6

  .م1988 ،3مؤسسة الرسالة بريوت ط 
 .م1995، 11 ط، مطبعة دار العلم للماليني بريوت، الزركلي،األعالم  -7

  2 ط ،  تح  مسري جابر دار الفكر بريوت، أبو الفرح االصفهاين،األغاين -8

                   اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف و املختلف يف األمساء و الكىن ، علي بن هبة اهللا -9
  هـ1411بريوت  ط . ابن أيب نصر ، دار الكتب العلمية 

 ،1ألفية ابن مالك يف النحو و الصرف ، ابن مالك األندلسي ،دار خزمية الرياض ط -10
  هـ 1414

 هـ 1373، 3 تح  حميي الدين  ، القاهرة ط ،نباري األابناإلنصاف يف مسائل اخلالف ، -11
  م 1955-

 5ىل ألفية ابن مالك ، ابن هشام األنصاري ، دار اجليل بريوت ط أوضح املسالك إ -12
  م1979

شرح و تعليق عبد املنعم خفاجي ، دار اجليل بريوت ، اإليضاح يف علوم البالغة ، القز ويين -13
  م 1993، 3ط

  حرف الباء                               
  م 1970 ،2 ط .الكتب العلمية بريوتالبداية و النهاية ، أبو الفدا احلافظ بن كثري  ، دار  -14
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 1391 تح أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة بريوت ط ،الربهان يف علوم القران ، الزركشي -15
 هـ

  م اجلزائر1986.ج.م.دالبستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ، ابن مرمي املديوين ،  -16

 تح أبو الفضل إبراهيم ،يوطي ،جالل الدين السةبغية الوعاة يف طبقة اللغويني و النحا -17
 )د ت(،املكتبة العصرية بريوت 

 تح العزباوي و آخرين ، دار إحياء التراث ،تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي  -18
  هـ1303 ،العريب بريوت

  هـ 1407 ط ،تاريخ األمم و امللوك ، الطربي ،دار الكتب العلمية بريوت -19

 .دادي ، دار الكتب العلمية بريوت تاريخ بغداد، أبو بكر اخلطيب البغ -20

 2 ط .تاريخ اجلزائر الثقايف ، أبو القاسم سعد اهللا ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائ -21
  م 1985،

  م 1982- هـ1402اجلزائر ط )د م ج ( تاريخ اجلزائر العام ، عبد الرمحن اجلياليل ،  -22

  م1952- هـ 1371، 1تاريخ اخللفاء ، السيوطي ، مطبعة السعادة مصر ط  -23

  هـ 1333 ،تذكرة احلفاظ ، مشس الدين الذهيب ، حيدر أباد الدكن -24

تعريف اخللف برجال السلف،أبو القاسم حممد احلفناوي،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  -25
 .1991الرغاية اجلزائر،

  1 ط،تفسري اجلاللني ، احمللي و السيوطي ، دار احلديث القاهرة -26

 1413 ،2العسقالين ، دار إحياء التراث العريب بريوت طذيب التهذيب، ابن حجر  -27
  م1993- هـ

  حرف الثاء                                             
28- م 1975-  هـ1395 ،1 ط ، ،دار الفكرأمحد تح شرف الدين ،انالثقات ،ابن حب      

                                                                                            
  حرف اجليم                                        

 تح حممد الشاكر و آخرين ، دار إحياء التراث ،اجلامع الصحيح لسنن الترميذي ، الترميذي -29
 .العريب بريوت 

 دار 1 ط، تح حممد البجاوي،مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية و اإلسالم ،أبو زيد القرشي -30
 د ت(ضة مصر القاهرة( 



238  

 .،كتاب الكتروين،مكتبة الوراقمجهرة اللغة ، ابن دريد  -31

 تح مفيد قمحه ، دار الكتب العلمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، ابن تيمية -32
  م 1986 ط ،بريوت

 1978- هـ1398ط ،محد اهلامشي ، دار الفكر بريوت أجواهر البالغة ،  -33

   املؤسسة الوطنية ، تح عمار طاليب،القران ، عبد الرمحن الثعاليباجلواهر احلسان يف تفسري  -34
  م 1985 ط ،للكتاب اجلزائر

  
                                                                             حرف احلاء                           

 . م1990 3الل بريوت، طاحليوان، اجلاحظ ، تح حيي الشامي ، دار ومكتبة دار اهل -35

 4 ط،صفهاين ، دار الكتاب العريب بريوت حلية األولياء و طبقات األصفياء ، أبو نعيم األ -36
  هـ1405

  
  حرف اخلاء                            

 ، دار مكتبة اهلاللو،عني تح عصام ش،خزانة األدب و غاية األرب ،تقي الدين احلموي -37
   1987  ط ،بريوت

د  (، دار الكتب العلمية بريوت،اب لسان العرب ، عبد القادر البغداديب و لخزانة األدب -38
  )ت

  حرف الدال                            
   م1993الل الدين السيوطي ، دار الفكر بريوت جالدر املنتور ،  -39
  جروم ، امحد الطاهري ، مطبعة الواحات غرداية اجلزائرآالدر املنظوم شرح مقدمة  -40
  1از ، اجلرجاين دار الكتاب العريب بريوت طدالئل اإلعج -41
هـ 1427 ،2 ط، دار الكتب العلمية بريوت ،دالئل اخلريات ، حممد بن سليمان اجلزويل -42

   م2006-
   م2000دليل والية أدرار ، ج أ د ت أدرار  -43
  م1971 ط ، دار صادر بريوت،ديوان أيب متام ، تقدمي و شرح حمي الدين صبحي -44
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مري ، صححه الشيخ تبو احلجاج يوسف بن سلمان املعروف بالش القيس ، أئديوان امر -45
  ) د ت  (،  الشركة الوطنية للتوزيع اجلرائرشنب،بن أيب 

   م1983- هـ 1403 ، تح بدر الدين العلوي ، دار الثقافة بريوت،ديوان بشار بن برد  -46
  .م1987 ،ديوان حسان بن ثابت ، دار بريوت للطباعة و النشر -47
 دار اجليل بريوت ط ، متام ابن اوس الطائي ، تح عبد املنعم امحد صاحلبوديوان احلماسة ، أ -48

  م 2002- هـ 1422 ،1

 )د ت (ديوان اخلنساء ،  دار صادر بريوت   -49

  م1986- هـ1406 ،ديوان زهري ابن أيب سلمى ، دار بريوت للطباعة و النشر -50

 .م2001- هـ1422،شرح يوسف عبد،دار اجليل،بريوت،ديوان عنترة  -51

  2006 دار صادر بريوت ط ،ن جمنون ليلى ، شرح عدنان زكي درويشديوا -52

  حرف الراء                             
 2005ط ، دار هومة،الرحلة العلية إىل منطقة توات ، حممد باي بلعامل -53

  . مطبعة باتنة اجلزائر،الرحيق املختوم لرتهة احللوم ، حممد باي بلعامل -54

  1986 - هـ1406 ،4 ط ، دار البشائر اإلسالمية بريوت،ينالرسالة املستطرفة ، الكتا -55

  م1990 ط ، شركة الشهاب اجلزائر،الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، سعيد حوى -56

 دار إحياء التراث ،لوسيود األم السبع املثاين ، حم وروح املعاين يف تفسري القران العظيم -57
 . بريوت ،العريب

 دار ، تح حمي الدين عبد احلميد،د بن حبان البسىتروضة العقالء و نزهة الفضالء ، حمم -58
 . م 1977- هـ 1397 .الكتب العلمية بريوت

  .لنووي،دار إحياء التراث العريب ،بريوتا،رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني -59

  موقع الوراق ،العشرة ، حممد الطربيقب رة يف مناضالرياض الن -60

  زاي حرف ال                               
  موقع الوراق ،كم يف األمثال و احلكم ، اليوسي زهر األ -61

  حرف السني                                            
 سراج امللوك ، الطرطوشي ، موقع الوراق  -62

  موقع الوراق ،سلك الدرر و أعيان القرن الثاين عشر ، املرادي -63
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 اء التراث العريب بريوت  دار إحي،سنن أبو داود ، تح حمي الدين عبد احلميد -64

                                              دار الفكر بريوت ،سنن ابن ماجة ، تح فؤاد عبد الباقي -65
  حرف الشني                                       

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، ابن العماد احلنبلي ، سلسلة ذخائر التراث العريب  -66
 اري بريوتاملكتب التج

  2 ط، دار إحياء التراث العريب بريوت،شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، ابن عقيل -67

 3شرح ديوان حسان بن ثابت ، صححه عبد الرمحن الربقوقي  دار األندلس بريوت ط -68
  م1983

 - هـ 1385 ،شرح ديوان كعب بن مالك ، أبو سعيد السكري ، دار القومية القاهرة -69
  م 1965

محد جعفري دار الكتاب أ تح ، النسرين يف مسائل التمرين ، ابن أب املزمرشرح روضة -70
  م 2004- هـ1425 ط ،العريب اجلزائر

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ، ابن هشام ، الشركة املتحدة للتوزيع دمشق  -71
  م1984ط 

 -هـ 1408 ، مكتبة املعارف بريوت،شرح املعلقات السبع ، أبو عبد اهللا الزوزين -72
  م 1988

  مطبعة املعارف اجلزائر ، دار رحاب،شرح املكودي ، عبد الرمحن بن صاحل املكودي -73

 ، مكتبة و مطبعة الياس احلليب مصر،الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ، القاضي عياض -74
  م 1956- هـ 1369 ،الطبعة األخرية

  حرف الصاد                             
 ط ، مكتبة املعارف بريوت، فاروق الطباع عمربن فارس تح ا،الصاحيب يف فقه اللغة -75

  م 1993- هـ 1414

 ط ، تح علي الطويل دار الفكر دمشق،، ، القلقشندياإلنشااألعشى يف صناعة ح بص -76
1987  

 الصحاح ، اجلوهري تح العطار ط األوىل دار العلم للماليني  -77

 ط احللي مصر ،ياجلعفرصحيح البخاري ، البخاري أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل  -78
  هـ1345
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 . دار إحياء التراث ، حممد فؤاد عبد الباقيح ث، مسلم بن احلاج النيسابوري،صحيح مسلم -79

           صحيح بن حبان -80

 حرف الطاء                                          

 )د ت (  دار املدين جدة ، حممود شاكرتح بن سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء -81

 هـ1960هـ 1380 .صادر بريوت دار ، حممد بن سعد،الطبقات الكربى -82

 أبو الفضل إبراهيم ، دار املعارف مصر تحطبقات النحويني و اللغويني، أبو بكر الزبيدي  -83
                                                           .م 1973

 نيالع حرف                                         

حممد باسل دار الكتب العلمية ،تح لفاظ ، السمني احلليب شرف األأعمدة احلفاظ يف تفسري  -84
 .م 1996.هـ1417 ،1ط .بريوت

  تح حمي الدين عبد احلميد، مطبعة ، و قرضه،ابن رشيق القريواين الشعرالعمدة يف صناعة -85
 م1934.هـ1353 ،1حجازي القاهرة ط

 حرف الفاء                                  

فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، ابن جعفر العسقالين ، دار املعرفة بريوت  -86
 هـ1379

 .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية يف علم التفسري ، الشوكاين -87

 م1972. املكتبة التجارية الكربى بريوت ، ابن الندمي،الفهرست -88

 املكتب ، عبد الرمحان حييح ث،،الشوكاينالفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة  -89
 هـ1407 ،3 ط،اإلسالمي بريوت

 حرف القاف                                 

هـ 1372 ،2ط،القاموس احمليط ، الفريوز آبادي ، مكتبة مصطفى البايب احلليب مصر  -90
 .م1952.

 2ومة ط  مطبعة دار ه،قطف الزهرات من أخبار علماء توات ،عبد العزيز سيدي عمر -91
 .م 2002اجلزائر ،

  حرف الكاف                                
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دار مكتبة اهلالل ، تح فخر الدين قباوة ،محد الفراهيديأكتاب اجلمل يف النحو ، اخلليل بن  -92
 1995ط 

كتاب مجهرة األمثال،أبو هالل العسكري،تح أبو الفضل إبراهيم وعبد ايد قطاش،دار   -93
 .م1988- 2الفكر،ط

  م1967- هـ 1382 بغداد ،تاب العني ، تح عبد اهللا الدرويشك  -94

 تح عادل نويهض ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترمجة ،كتاب الوفيات ، ابن قنفد -95
  م1982 ،بريوت لبنان

 القاهرة الطبعة يب،ل تح الصادق قمحاوي ، مصطفى البايب احل،الكشاف ، الزخمشري -96
  م 1972-  هـ1392 ،األخرية

ئي، راسم اليبح ص تح،ييلف احلثيث عن من رمي بوضع احلديث ، برهان الدين احلكش -97
  م 1987 -  هـ 1407 1مكتبة النهضة العربية ط 

 دار إحياء التراث العريب ،كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، حاجي خليفة -98
 بريوت 

 .تبة الشاملة،موقع الوراقاملك،الكشكول ، البهاء العاملي  -99

  م 1955 ، دار صادر بريوت،عرب ، ابن منظورلسان ال -100

 م  1986- هـ1406 ط ،علمي بريوت مؤسسة األ،لسان امليزان ، ابن حجر العسقالين -101

  حرف امليم
 دار املعرفة ، تح حممد حمي الدين عبد احلميد،جممع األمثال ، أبو الفضل امليداين النيسابوري -102

 ) د ت(بريوت 

- هـ1415 ط ، مكتبة لبنان، تح حممود خاطر،لرازي حممد بن أيب بكر ا،خمتار الصحاح -103
 م 1995

 هـ1416 ،دار السالم للنشر و التوزيع، 1 ط،خمتصر تفسري البغوي ، علي الزبيد -104

 دار الشهاب للنشر ،محد نصرأ تصحيح و تعليق ،خمتصر خليل ، خليل بن إسحاق املالكي -105
 )د ت( باتنة اجلزائر 

 هـ1337 ط ،علمي بريوتسة األ مؤس،نان ، أبو حممد اليافعية اجلآمر -106
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املزهر يف علوم اللغة و أنواعها ، جالل الدين السيوطي شرح و حتقيق حممد جاد و حممد  -107
 م 1987 ، منشورات املكتبة العصرية صيدا بريوت،البجاوي

  م 1995وهران ط ) د م ج( ، املساعد على حبث التخرج ، خمتار بوعناين  -108

 1 ط، تح اجلويدي ، املكتبة العصرية بريوت،يهشبرف ، األظاملستطرف يف كل فن مست -109
 م1996- هـ1416

  م 1988 هـ 1408 ،1 السعودية ط، دار القبلة،لى ، تح إرشاد احلقع يمسند أيب -110

 ) د ت(  مؤسسة قرطبة القاهرة ،محد بن حنبلأمحد بن حنبل ، أمسند  -111

 يوسف احلوت دار  تح كمال،املصنف يف األحاديث و اآلثار ، أبو بكر بن أيب شيبة الكويف -112
 هـ1409 ،1الرشد الرياض ط

  .م2001 دار هومة اجلزائر ،املصنفات اللغوية لإلعالم اجلزائرية عرب القرون ، خمتار بوعناين -113

 مؤسسة الرسالة ،محد الذهيبأعصار ، حممد بن معرفة القراء الكبار على الطبقات و األ -114
 هـ1404، 1بريوت ط

 بريوت ،1التجاري للطباعة و النشر ط مطبعة املكتب ضمعجم أعالم اجلزائر ، عادل نويه -115
 . م1971،

- هـ1405 ،1 تح حممود الطحان مكتبة املعارف الرياض ط،املعجم األوسط ، الطرباين -116
 .م 1985

 . هـ 1354 . مكتبة القدسي القاهرة، املرزباين،معجم الشعراء -117

 دار اجليل ،وري تح حسن الفاخ،عاريب ، ابن هشام األنصاريمغين اللبيب يف كتب األ -118
  م 1991 هـ 1411 ،1بريوت ط

 2 دار الكتب العلمية بريوت ط، ضبط و تعليق نعيم زرزور،مفتاح العلوم ، السكاكي -119
 م1987- هـ1407

 .املوسوعة الشعرية للمجمع الثقايف باإلمارات اإلصدار األول  -120

سسة  مؤ، تح عبد الكرمي جماهد،موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ، خالد األزهري -121
 م1996، 1الرسالة بريوت ط

  حرف النون                                          
 م1980 5النحو الوايف، إحسان عباس دار املعارف بريوت ط -122
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 مكتبة ، تح إبراهيم السمراين،نزهة االلباء يف طبقة األدباء ، أبو الربكات ابن االنباري -123
  م1970، 2األندلس بغداد ط

  موقع الوراق ، احمليب، رشحة طالء احلانةنفحة الرحيانة و -124

 دار صادر ، تح إحسان عباس .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، املقري التلمساين -125
 م1968 ،بريوت

النهاية يف غريب احلديث و األثر ، اجلزري تح امحد الرازي حممود الصنهاجي املكتبة  -126
 م 1979-هـ1399العلمية بريوت 

 ) د ت( السعادة مصر ،1ابا طبمحد أ تنبكيتالديباج ، النيل االبتهاج بتطريز  -127

    
  حرف اهلاء

  مؤسسة التاريخ العريب بريوت ،هدية العارفني، البغدادي -128

 
  حرف الواو

وفيات األعيان ، ابن خلكان تح حممد حمي الدين عبد احلميد مكتبة النهضة املصرية القاهرة  -129
  م1948 1ط
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