
 





 





 بسم هللا الرحمن الرحيم

نحمدك  اددن شدد  ددرن  ددكخينن لبياددفي الضفدنا مددن اا ددنن الم ددنن    
خندري ليرنادن نيراشدل البضفددنا شد  شلدنلل المودننن   خننددين حيد  نضفد  شحمددك 

المؤاددك ئل ددج اح ددنرا ننلددراي الضلىددل   خحيدد  الددر خا ددحننر المحددررا  

 لنضنت السضق من ش مني الفننحل خالضراحل.
مفقددرا الفقفددر الدد  ي الماددن   شسدد رئ ندد  حمددر المددكحر نسدد ك  (وبعدد )

البفبنرانن   هكاا ي لراء اللراق   خاذالر حلخة البحقفق   انن لك درحت 

مفمن ش د  ليادفي المفبدنن   خاىافبدر ننل دضنن حد  المندضنن   خاخئحبدر 
مكدني ىرا ب نكت لمحت نهن النظني   خخدحبر نيلن ف مقر لدضكبهن ادك ال

  ثم يأات ال مل الكوفر ش  الف لء   خال م المففر ش  الذكفنء   اسألرنان 

 رف الهمل نحر اخبننيا   خاللبنني حي  نفنا ش ننفر خكشف البنيا   
لمددن دددنهكخا شدد  اا المحندديف  لددك لقن ددرت همهددم حدد  الددبلل   رالددل 

المابحيدف  انرايا   خلقنحكت حزا مهم ح  البكشنف خضفئنت الرايا   خاا 

 لك ليّضرا احكاق الخذ خالنبهنب   خشكخا احانق المسخ حي  ذل  الكبنب.
خكات اضرب ح  هذا الالب  فحن   خا رى ئخا شراشهم كشحن   

حيمدن شادن ندنا شسبحسدد  اللضدنال ننلدرهن   خشقضددرا اللدمن  حد  اخرهددن   

 اشر ل اس ر شقكية
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خاا هدذا الفد  لدك ن دب الفدر  الضشر   خانمن هر دأا خنلق القدرى خالقدكي   

شنؤا منني جكال نل اثر   خذهب يخاؤا م نئ خلمن نل ثمر   حب   دنيت 
نقفل اثني السيف ائياج الرانن   خلنلت ننحانق شلنان لي  الحنئاث الضلدنن 

  خاشن الخذ خالنبهنب منشر ارلنن لدر اليضفدب   خلدلين شد  كدأر الكدرا  

 ي السن يرا   خلموج هذا ميف مج ال نشيرا.ننفب   خكفف ااهر ح  النهن
ثددم شددن رائلهددم شددكام بن ال دددمفن خىراشددن   خ مددأ مددن هددراجر الليددب 

خاخاشن   مننبنضت لشرن الكبنب حيد  خمدق شقبدرحهم ثننفدن   خل ادنا ال انادل 

نحر اخبنني الخا ثننفن   شل جمرئ القراحل ننر الضيفنت   خخمرئ الفلادل 
شدد  الضيددكاا ندن خالللددني   خنضددّر الخ ددنا حاددن نندر  ددر الاكضددنت   خلرا

 خالخ ني.

حب   فقت اجرب كج اىضر لنلم اليجنء   خاحري كج للر شادر مدن 
دددلر شدد  المضددراء   ارشددن نددنل زخى خارشددن نددنل قفق خارشددن ننل ددذاب خارشددن 

ننلايفنددنء   خلمددن خمقددت ن ددرا ي ل ددنل  لللمددن    خلرضددت حاددر خفنشددر 

كشفت ح  خجرا خرا دكا اليودن    خخضد ت كادرر مرا دكا  ننلخببن    ن ك شن
حي   رف الون    ل ك الزشنا خلنحك اللضنا   خئنن الماد  خاجنندت ااشدنا 

  خلضسم من خجر يجن ن الملنلب   ننا لرجهت ليقنء شكا  المآيب ح رة 

ش  انن  النن  من  ج الشنا   خامنن حيفهم ل نا ال كا خالحسنا   خيئ 
القراي ال  الجفنا   خلك نهفضبر ئخا اأجرج الفبادل  درق ال دكخاا نسفنلبر 

  خاحددنئ يشددفم الف ددن ج خالكمددنلت شاشددريا   خخلددل نددنلل  الاّلفددنت حيدد  

  حن ف النفن ح لانرة اللل  شاشريا.
خهددر السدديلنا الحظددم   شنلدد  يلددنب الشددم   شددلذ لددل ف  ال ددرب 

ي حيدد  نرابددر   خخيففبددر مددن  خال  ددم   شي ددأ  ددانئاك شيددر  ال ددنلم    ددج

خيفقبر   حنمظ الضلئ   نن ر ال ضنئ   شنحن  يم الظيم خال ادنئ   يامدل شادني 
الشرا ل الاضرال   نن ب ياانت ال ير  الكاافل   خنمض جانن الرحمل لهدج 

الحق خالفقف    شنئّ لرائق الش  ننلانر ال زاز خالفبح المضف  كهدف الندن  

ضدل  ددج اللدر جدلا الحدق خالددكا    اندر المظفدر السدديلنا شدلذ الال دق لن 
 شحمرئ جننن ن  خنا   خيك ي لرائق حظمبر خجللر   خائا  يخاء ن فم
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الشدنا شدد  لدد نا ام ددنلر   محنخلددت نهددذا الكبددنب البشددضث ننذاددنا اللضددنا   

خاللبظلا نظلا الرأمل خالم نا   م  يبر خكشدل لسدكلر البدن هدن شيبدوم 
اللفنا خش را يجنء ااشنا خشورى ال ظمل خال دلا   ل رالدت شحد  دفنا 

يجنا المنضج   خشدلذ ايندنب الف دن ج   خحدرا اللدل  خىدرم الندن    

ننلاضن خالر حيفر خحيفهم السل    م نء نحمك ي كمن ارخق الارا ر   خا ير 
شد  ي  كاء الذهنا   خارهق الضنن ر   خا دنء لضدنب ايندنب الضفدنا   خ

البرمفددق خالهكااددل   خحيفددر البركددج مددن الضكااددل خالاهناددل   خهددر حسددضن خن ددم 

 الركفج.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددك هددر الواددنء ننليسددنا حيدد  لنددك الب ظددفم لددراء ل يددق ننلا مددل اخ 

نمفرهن   خالشكر م ج ااضئ ح  ل ظفم الما م لكرنر شا من لراء كنا ننليسنا 

ليكددنا   ممددريئ الحمددك ل اكددرا ال اليسددنا خشب يقددر اكددرا اخ ننل اددنا اخ نن
الا مددل خىفرهددن خشب يددق الشددكر ل اكددرا ال الا مددل خشددريئا اكددرا اليسددنا 

خىفرا منلحمك احم ش  الشكر ننحبضني المب يدق خاخدي شادر ننحبضدني المدريئ 
 خالشكر ننل كس.

ل دكخا هلل هر الم ليذات الراجب الرجرئ المسبحق ل مفل المحنشك   خا

ال  ال ميل اللمفل ليكللل حيد  الدكخا  خالوضدنت   خلقدكام الحمدك ننحبضدني اندر 
اهم نظر ال  كرا المقن  شقن  الحمك كمن ذهب الفر  نحب الكشنف من لقكام 

حي  شن لف نء نفننر   خاا كدنا ذكدر  (اْقَرأْ بِاْسِم َرب ِكَ )الف ج من لرلر ل نل  

 ي اهم نظرا ال  ذالر.
اى حي  ان نشر   خلم اب رن ليما م ندر ااهنشدن لقندري  (ا انعمعلى م)

 ال ضنية ح  الحن ل نر خلئل ابرهم اخبنن ر نشنء ئخا دنء.

خحيّم ش  حلف الانص حي  ال دن  يحنادل لضراحدل اللدبهلا خلاضفهدن 
نفنا لقرلر شن لم ن يم لك  يحنادل ليسد ل  (من البيان)حي  م فيل ن مل الضفنا 

ر المالق الفنفح الم رب حمن من ال مفر خالنلة حي  لفكنن   خالضفنا ه

شحمك خفر ش  نلق ننلنراب خام ج شد  اخلد  الحكمدل هدن حيدم الشدرا ل 
خكج كل  خامق الحدق   خلدر  منحدج الابدنء لا هدذا الف دج ل انديح ال هلل 

ل نل  خمنج الالنب اي الالنب المفنرا الضف  الذى ابضفادر شد  اان دب 

بضس حيفر اخ الالنب الفن ج نف  الحدق خالضن دج خحيد  الدر ا دير نر خل اي
 (االطهددار)اهددج نددكلفج اهفددج   خددي الددب منلر مددن الدددراف خاخلدد  الالددر 

 جمل  نهر كننحب خا حنب خ حننبر الخفني جمل خفّر ننلبشكاك.

هر ش  الظرخف المضافل الماقل ل ح  الضنمل اي ن ك الحمك  (اما بع )
ج مفر اشن لافننبهن ح  الف ج   خال ج شهمن اك  ش  ددنء خالنلة   خال نش

 ن ك الحمك
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خالنددلة   خشهمددن ههاددن شضبددكأ خاللددمفل لرشددل ليمضبددكأ خاكدد  دددر  خالفددنء 

لرشددل لددر ىنلضددن محددف  ل ددمات اشددن ش ادد  النبددكاء خالشددر  لزشبهددن الفددنء 
 خلنرق اللم النشل للر  شقن  الميزخ  خانقنء لثرا من ال ميل.

هر  رف نم ا  اذا اسب مج الب منا الشر  خايفر م دج شدنن  (فلما)

هدر  (توابعهدا)حيدم  و()هر الم نن  خالضفدنا  (كان علم البالغة)لفظن اخ ش ا  
اي ن يدم الضلىدل خلران هدن ل  (من اجد  العلدوق قد را وااقهدا سدرا ا بد )الضكال 

 (ة واسدرارااتعدر  اقدا ا العربيد)نمفرا ش  ال ير  كنليمل خالنرف خالاحر 

 مفكرا ش  ائق ال ير  لرا.
اى : نر ا رف اا  (و كشف عن وجوه االعجاز في نظم القرآن استاراا)

القدددراا ش  دددز لكرندددر مدددن احيددد  شرالدددب الضلىدددل لددددبمنلر حيددد  الدددكلن ق 

خاللدراي خالادراص الانيجدل حد   درق الضشدر خهدذا خلدفيل الد  لنددكاق 
رر ن مفل الس نئات مفكدرا شد  اجدج الاضن حيفر السل    خهر خلفيل ال  الف

 ال ير  لكرا ش يرشر خىنابر ش  اجج الم يرشنت خالمنانت.

خلشددضفر خجددرا الح ددنر ننلدددفنء المحب ضددل لحددت اللددبني الددب نية 
ننلكانادل خاثضدنت اللددبني لهدن الددب نية لاففيفدل خذكدر الرجددرا ااهدن  اخ لشددضفر 

نت الرجرا الب نية لاففيفدل   الح نر ننلنري الحسال الب نية ننلكانال خاثض

خذكر اللبني لردفح خنظم القراا لألفف كيمنلر   شبرلضل الم نن    شبانلقل 
الكللت حي  حسب شن اقب فر ال قج ل لرالفهن م  الالق خضم ن  هن ال  

 ن ض كفف شن الفق.
وكان القسم الثالد  مدن ماتدال العلدوق الدفه ادفا  الااالد  العالمدة أبدو )

من )اى م  حيم الضلىل خلران هن  (ف السكاكي اعظم ما افف في  عقوب  وس

 نفنا لمن  اف. (الكتب المشهورة

اى احسد   (احسدفها)اى القسدم الونلدث  (لكوند )لمفدز شد  احظدم  (ناعا)
ات مهدا )لكرندر  و()هر خضل كدج ددنء مد  شرلضبدر  (ترتيبا)الكبب المشهرية 

هدر شب يدق  (لالادو )الكبدب  اى اكودر (واكثرادا)هر لهدذاب الكدل   (تحر را

لا ش مددرا المنددكي ل ابقددك  حيفددر خالحددق  (جمعددا)نمحددذخف افسددرا لرلددر 
 جرار ذل  م  الظرخف لنهن شمن اكففر يا حل
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 ش  الف ج.

عددن )اى ىفددر شحفددر   (غيددر منددون)اى القسددم الونلددث  (ولكددن كددان)

المرائ خهر الزانئة حي  ا ج  (والتطو  )خهر الزا ك المسبما  حار  (الحشو

خهددر كددرا  (والتعقيدد )نددل من ددكة خلددب رف الفددرق نفاهمددن مدد  نددنب ال اددنب 

خضددر ن ددك خضددر اى كددنا لددننل  (قددابال)الكددل  شميقددن ل اظهددر ش اددنا نسددهرلل 
لمدن مفدر  (الى اال ضدال)اى شحبنجن  (ماتقرا)لمن مفر ش  البلراج  (لالختنار)

 حمن مفر ش  الحشر. (التجر  )ال   و()ش  الب قفك 

مدن )اى مد  القسدم الونلدث  (مختنرا  تضمن ما فيد )جراب لمن  (الات)

حكدم كيد  االضدق حيد  جمفدل جز فنلدر لف درف »جمدل لنحدكة خهد   (القواع 

 احكنشهن شار كقرلان كج حكم شاكر ا ب لركفكا.

خهدد  ال ز فددنت المددذكرية  (و شددتم  علددى مددا  حتددان اليدد  مددن االمثلددة)
ل ز فنت المذكرية لثضدنت القراحدك مهد  خه  ا (والشواا )لا نن القراحك 

 اخي ش  الشويل.

اى اجبهنئا خلك الب مج اللدر  (جه ا)ش  اللر خهر البقنفر  (ولم آ )
مدد  لددرلهم ل الددر  جهددكا شب ددكان الدد  شف ددرلف  خحددذف ههاددن المف ددرا الخا 

اى مد  المابندر ا اد  مد  لحقفدق شدن  (فى تحقيق )خالم ا  لم اشا   جهكا 

 اى لاقفحر. (وتهف ب )  النحنم ذكر مفر ش
اى  (مدن ترتيبد )اى اخدذا  (ترتيبا اقرب تفداوال)أي المابنر  (ورتبت )

ش  لرلفب السكنك  اخ القسم الونلث اضنمل ليمنكي ال  الفنحدج اخ المف درا 

شف را لر لمدن ل دمار ش اد  لدم اندنل  اى  (ولم ابالغ فى اختنار لاظ  تقر با)
وطلبددا لتسددهي  )اى لانخلددر  (لتعاطيدد )ني لقراضددن لركددت المضنلمددل مدد  الخبندد

خال دمن ر ليمابندر خمد  خ دف شؤلفدر ننندر شابنددر  (فهمد  علدى طالبيد 

شاقح لهج المأخدذ ل دراض ننندر ل للرادج مفدر خل حشدر خل ل قفدك كمدن مد  
 القسم الونلث.

اى  (فوائدد  عثددر )المددذكري شدد  القراحددك خىفرهددن  (واالددات الددى  لددك)

 (وزوائد  لدم ارادر)اى حيد  ليد  الفرا دك  (ب القوق عليهافى بعض كت)ا ي ت 
 م )اى لم امز 
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نددنا اكددرا  (وال االشددارة اليهددا)اى نبيدد  الزخا ددك  (كددل  احددك ننلبنددراح نهددن

 كلشهم حي  خجر امك  لحنفيهن شار ننلبض فل خاا لم اقنكخهن.
ك  ل (وانا اسأ  هللا تعالى)لفلننق المر ش انا  (وسميت  تلخيص الماتال)

 (ان  فاد  بد )حدنا شد   (مدن فضدل )المساك الفر لنكا ال  ج ج الراخ ليحدنا 

 خهر المفبنن خالقسم الونلث شار. (كما نا  باال )اى نهذا المابنر 
ونعدم )اى شحسدضن خكدنم   (واو حسدبي)الافل  (ولي  لك)اى ي  (ان )

اشن حلف حي  جميل هر حسدض  خالماندرص شحدذخف خاشدن حيد   (الوكي 

اى خهر ن م الركفج منلمانرص هر ال مفر المبقك  حي  شن  رن  حسض 
نر  نحب المفبنن خىفرا م  نحر راك ن م الرجج خحي  كل البقكارا  ايز  

 حلف النشنء حي  الخضني.
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 (المق مة)

يلددب المابنددر حيدد  شقكشددل خثددلم ماددرا   لا المددذكري مفددر اشددن اا 

. الودننن المقكشدل خالخا اا كدنا اكرا ش  لضفج المقن ك م  هدذا الفد    اخل

المرن شار الحبرار ح  الالنء م  لأئادل الم اد  المدرائ مهدر الفد  الخا 
خال منا كدنا المدرن شادر الحبدرار حد  الب قفدك الم ادرى مهدر الفد  الودنن  

 خال مهر الف  الونلث.
خج ددج الانلمددل خنيجددل حدد  الفدد  الونلددث خهددم كمددن لدداضف  اا دددنء ي 

 ل نل .

لمددن ان ددر كلشددر مددن اخددر هددذا المقكشددل الدد  انحنددني المقنددرئ مددن خ
الفارا الولثل ننلب ذكرهن نلراق الب راف ال هكي نالف المقكشل   مننهدن 

ل شقب د  لارائهددن نيفددظ الم رمدل مددن هددذا المقدن  خالاددلف مددن اا لارااهددن 

 ليب ظفم اخ ليبقيفج شمن ل ااضمن اا اقل نف  المحنيف .
خرذة شدد  شقكشددل ال ددفا لي منحددل المبقكشددل شاهددن شدد  لددك  خالمقكشددل شددأ

نم ا  لقك  اقنا : شقكشل ال يم لمن ابرلف حيفدر الشدرخ  مدن شسدن ير خشقكشدل 

الكبنب للن فل شد  كلشدر لدكشت اشدن  المقندرئ ليلضدن  لدر نهدن خانبفدن  نهدن 
 مفر.

خه  هفهان لضفنا ش ا  الفننحل خالضلىل خانحندني حيدم الضلىدل مد  

 الم نن  خالضفنا خشن ال م ذل  خل ااف  خجر ايلضن  المقن ك نذل . حيمن
 خالفرق نف  شقكشل ال يم خشقكشل الكبنب شمن خف  حي  كوفر ش  الانر.

 (الاناحة)

شودج  ( وادف بهدا المادرا)خهن من ال ج لاضئ ح  الظهري خالننندل 

 شوج كل  منفح خلنفكة منفحل. (والكالق)كيمل منفحل 
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مرائ ننلكل  شن لفس نكيمل لف م المركب اللدانئي خىفدرا منندر لفج : ال

لك اكرا نفت ش  القنفكة ىفر ششبمج حي  الدانئ اندح السدكرت حيفدر شدل 
 انر ابنف ننلفننحل.

خمفر نظر لنر انمدن اندح ذلد  لدر ا يقدرا حيد  شودج هدذا المركدب أندر 

ننحبضدني  كل  منفح خلم ااقج حاهم ذل  خالننمر ننلفننحل ا رر اا اكدرا
مننحل المفرئات حي  اا الحق انر ئاخج م  المفرئ لنر اقنا حي  شن اقننج 

المركب خحي  شدن اقنندج المواد  خالم مدر  خحيد  شدن اقنندج الكدل  خشقننيبدر 

ننلكل  ههان لراال ئالل حي  انر اياك نر الم ا  الخفر احاد  شدن لدفس نكدل  
 نفح خدنحر منفح.اا ن اقنا كنلب م (المتكلم)ار ف نهن  و()

 (البالغةو)

اى  ( واددف بهددا االخيددران فقدد )خهددن لاضددئ حدد  الر ددرا خالنبهددنء 

الكل  خالمبكيم ئخا المفرئ اذ لم اسمل كيمل نيفمل خالب يفج ننا الضلىدل انمدن 
هن ننحبضني الملننقل لمقب   الحنا خهن ل لبحقق من المفرئ خهم لا ذل  

 يم.انمن هر من نلىل الكل  خالمبك

خانمن لسم كل ش  الفننحل خالضلىل اخل لب ذي جمل الم ننن المابيفل 
المفر المشبركل من اشر ا مهن من ل راف خاحك خهذا كمن لسدم اند  الحنجدب 

 المسبوا  ال  شبنج خشاقلل ثم حرف كل شاهمن حي  حكة.

لددك  الفنددنحل حيدد  الضلىددل لبرلددف ش رمددل  (فالاندداحة فددي الماددرا)
ش رمددل الفندنحل لكرنهدن شددأخرذة مدن ل رافهدن ثددم لدك  منددنحل الضلىدل حيد  

اى خيدرص  (خلواد )المفرئ حيد  مندنحل الكدل  خالمدبكيم لبرلفهمدن حيفهدن 

اليمدرى اى المسدباض   (من تفدافر الحدرو  والارابدة ومخالادة القيدا )المفرئ 
 ش  البقراء اليمل.

ندج خلفسفر الفننحل ننلايرص ل ااير ح  لسنشح لا الفندنحل لح

 حاك
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 الايرص.

خ ف من الكيمل ارجب ثقيهن حي  اليسنا خحسر الالق نهن  (فالتفافر)
اى ذخا ضدر جمدل ىدكارة  (غد ائره)شسبشزيات من لدرا اشدرا القدفس  (نحو)

اى شرلف دنت اخ  (مستشدررا )خال مفر حن ك ال  الفدر  مدن الضفدت السدننق 

مد  شوادد   ل دج ال قددنص (الدى العلددى)شرمرحدنت اقددنا خالبشدزي اى ايلفددل 
 خشرلج ل ج : اى لمفب.

ال قنص : جمل حقفنل خه  الانديل الم مرحدل شد  الشد ر خالمواد  

المفبرا ا ا  اا ذخا ضر ششكخئة حيد  الدرأر نافدر  خاا دد را ااقسدم الد  
 حقنص خشوا  خشرلج خالخا امفب من الخفرا .

خالمددرن نفددنا كوددرة الشدد ر خال ددنن  ههاددن اا كددج شددن ا ددكا الددذخق 

ثقفل شب سر الالق نر   مهر شبانمر لراء كدنا شد  لدرب المادنيج النحفح 
 اخ ن كهن اخ ىفر ذل  حي  شن  رن نر ان  الثفر م  الموج السن ر.

خرحم ن  هم   اا شاشأ الوقج من شسبشزي هر لرل  الشف  الم  مل 

الب  ه  شد  المهمرلدل الرخدرة ندف  البدنء البد  هد  شد  المهمرلدل الشدكاكة 
لم  مل الب  ه  شد  الم هدرية خلدر لدنا شسبشدرف لدزاا ذلد  خنف  الزاء ا

 الوقج.

 خمفر نظر   لا الراء المهميل اا ن ش  الم هرية.
خلفج : اا لرب المانيج لضب ليوقج الماج ننلفننحل   خاا مدن لرلدر 

ثقل لراضن شد  المبادنهن مفادج نفندنحل الكيمدل   لكد   (لَْم أَْعَهْ  إِلَْيُكمْ أَ )ل نل  

اللرادج المشدبمج حيد  كيمدل ىفدر مندفحل ل اادرج حد  الفندنحل   الكل  
كمن ل اارج الكل  اللراج المشدبمج حيد  كيمدل ىفدر حرنفدل حد  اا اكدرا 

حرنفن ؛ خمفر نظر   لا مننحل الكيمنت شأخرذة من ل راف مننحل الكل  

ش  ىفر لفرلل نف   راج خلنفر   حي  اا هذا القن ج مسر الكل  نمدن لدفس 
ل   خالقفددنر حيدد  الكددل  ال رنددن  ددنهر الفسددنئ خلددم لدديّم حددك  خددرخج نكيمدد

السدرية حد  الفنددنحل   مم درئ اددبمنا القددراا حيد  كدل  ىفددر مندفح نددج 

حي  كيمل ىفر منفحل شمدن اقدرئ الد  نسدضل ال هدج اخ ال  دز الد  ي ل دنل  
 ح  ذل  حيرا كضفرا.
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شأنرلدددل  كدددرا الكيمدددل خحشدددفل ىفدددر  دددنهرة الم اددد  خل (والارابدددة)

شسدرج مد  لدرا ال  دنج خشقيدل خحنجضدن شزّج دن اي شدكلقن  (نحو)اللب منا 
مسدددرجا ا  )اى انفددن  (ومرسدددفا)اى دددد را الددرئ كددنلفحم  (وفاحمددا)شلددرل 

خلراج الم لف  لاسدب الفدر السدفرف  (كالسيف السر جى فى ال قة واالستواء

 خاليم نا. (او كالسران في البر ا)
الددم شف ددرا شدد  لددرج ي خجهددر اى نهّ ددر مددنا ليددت : لددم لددم ا  يددرا 

 خحساّر.

ليت : هر اا ن ش  هذا القضفج اخ شأخرذ ش  السراج حي  شن  رن نر 
الشن  المررخلن يحمر ي ل نل  حفث لنا السرا   شاسرب ال  السراج   

 خا رر اا اكرا خ فر نذل  لكورة شن ر خيخنقر   حب  كنا مفر لراجن.

  اشر  اى حسار خنريا.خشار شن لفج : لرج ي
اا لكدددرا الكيمدددل حيددد  خدددلف لدددننرا شفدددرئات اللفدددن   (والمخالادددة)

الجيددج نفدد   (نحددو)المرضددرحل   احادد  حيدد  خددلف شددن ثضددت حدد  الراضددل 

خالقفنر الجّج ننلئىن    ماحدر اا  (الحم  هلل العلي االجل )الئىن  من لرلر 
 لراضل كذل .خشنء خان  اأن  خحري ا ري منفح لنر ثضت ح  ا

ننا  (ومن الكرااة في السم ): مننحل المفرئ خير ر شمن ذكر  (قي )

ال رددن مدن  (نحدو)اكرا اليفظدل نحفدث ام هدن السدمل خابضدرأ حد  لدمنحهن 
شدر ف )اى الدافس  (كر م الجرشي)لرا انن اللفب شضني  اللم اىر اليقب 

 ش رخف. خالىر ش  الافج النفض ال ضهل ثم الب فر لكج خاضح (الفسب

لا الكراهل من السمل انمن هن ش  جهدل المراندل المفسدرة  (وفي  نظر)
 ننلرحشفل   شوج لكأكألم خامرنق را خنحر ذل .

خلفج : لا الكراهل من السمل خحكشهن ارج نا ال   فب الدامم خحدك  

 اللفب ل ال  نفس اليفظ.
خمفر نظدر ليقلدل ننلدبكراا ال رددن ئخا الدافس شدل للدل الاظدر حد  

 الامم.

فددي الكددالق خلوادد  مددن الددعف التددأليف وتفددافر الكلمددا  )الفنددنحل  و()

هر حنا ش  ال مفر من خير ر خاحبرر نر ح  شوج  (والتعقي  م  فناحتها

 راكا
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 جيج خد را شسبشزي خانفر شسّرج.

خلفج : هر حدنا شد  الكيمدنت خلدر ذكدرا ن اضهدن لسديم شد  الفندج ندف  
 الحنا خذاهن ننلجاضن.

لندر حفائدذ اكدرا لفدكا ليبادنمر ل ليايدرص خايدز  اا اكددرا خمفدر نظدر 

الكدل  المشدبمج حيد  لادنمر الكيمددنت المفدر الفندفحل مندفحن   لندر انددكق 
 حيفر انر خنلي ح  لانمر الكيمنت حنا كرنهن منفحل منمهم.

اا اكدددرا لدددألفف الكدددل  حيددد  خدددلف القدددننرا الاحدددري  (فالضدددعف)

نحددو )ضددج الددذكر لفظددن خش ادد  خحكمددن المشددهري نددف  ال مهددري كنلضددمني ل

 .(الرب غالم  ز  ا

اا لكددرا الكيمددنت ثقفيددل حيدد  اليسددنا خاا كددنا كددج شاهددن  (والتفددافر)

خ دكي الضفدت  (قبدر)خهدر الدم يجدج  (كقول  وليس قرب قبر حدرب)منفحل 
اي خددنا حدد  المددنء خالكددلء   ذكددر مددن ح ن ددب  «خلضدر حددرب نمكددنا لفددر»

نا لر الهنلف مننن خاحك شداهم حيد  حدرب المايرلنت اا ش  ال   نرحن اق

كدر م متدى ام حد  ام حد  »وكقول  )ن  اشفل ممنت مقنا ذل  ال ا  هذا الضفت 

خالدراخ مد  الدريى ليحدنا   خهدر  («والور  معى ، وا ا ما لمت  لمتد  وحد ه

 شضبكأ خخضرا لرلر ش ن.

 خانمددن شوددج نموددنلف  لا الخا شباددنا مدد  الوقددج خالوددنن  ئخنددر   اخ لا
شاشأ الوقج م  الخا نفس اجبمن  الكيمنت خمد  الودنن  حدرخف شاهدن   خهدر 

م  لكرار اشكحر   ئخا ش رئ ال مل نف  الحنء خالهنء   لرلرحر م  البازاج 

   شوج مسضحر   مل انح القرا ننا شوج هذا الوقج شاج ننلفننحل.
خذكددر النددنحب الددمنحفج ندد  حضددنئ انددر انشددك هددذا القنددفكة نح ددرة 

نذ ان  ال مفك   ميمن ني  هذا الضفدت لدنا لدر اللدبنذ هدج ل درف مفدر ددفئن اللب

لدنا : ن دم شقننيدل المدكن ندنلير    خانمدن اقنندج ننلدذ  اخ اله دنء    ؟ش  اله ادل
 ل ائيي ىفر ذل . مقنا : اللبنذ ىفر هذا اياك   مقنا :

مقددنا اللددبنذ : هددذا البكراددر مددن اشكحددر اشكحددر شددل ال مددل نددف  الحددنء 

الهنء   خهمن ش  حرخف الحيدق خدنيج حد  حدك الحبدكاا ندنمر كدج البادنمر خ
 منثا  حيفر
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 الننحب.

ان ال  كدون الكدالق رداار ال اللدة علدى )اى كرا الكل  ش قّكا  (والتعقي )

نسضب لقكام اخ لأخفر اخ حذف اخ ىفر ذل   (اما فى الفظم)خالل  (المراا لخل 

ندد  حضددك  (الاددرزاف فددى خددا  اشدداقكقددو  )  شمددن ارجددب  دد رنل مهددم المددرائ 

 المي    خهر ان  انراهفم ن  هشن  ن  الم فج المازخش  

 الاددددنر ال شميكددددن شددددن شويددددر مددددنخ)

  (حددددددّ  انددددددرا اقنينددددددر انددددددر اشددددددر    
  

اال )اى احدك اشدضهر مدن الف دن ج  (حي  قاربد )اى لفس شوير م  الانر 

اى اندر ا  ذلد   (ابدو امد )اى يجج احل  المي  خالمنا ا اد  هشدنشن  (مملك

اى اندر اندراهفم الممدكخن اى ل امنثيدر احدك ال اند  اخبدر خهدر  (ابدوه)الميد  

 هشن .
مففر منج نف  المضبدكأ خالاضدر احاد  اندر اشدر اندرا ندنلجاضن الدذى هدر 

ح    خنف  المر رف خالنفل   احا  ح  اقنينر ننلجاض  الذى هر انرا   
ا  شار احا  ح  خمندج كوفدر ندف  خلقكام المسبوا  احا  شميكن حي  المسبو

الضكا خهر ح  خالمضكا شار خهر شوير   مقرلر شوير الم شن خم  الادنر خضدرا 

 خال شميكن شانرب لبقكشر حي  المسبوا  شار.
 لفج ذكر ض ف البألفف اما  ح  ذكر الب قفك اليفظ .

خمفددر نظددر   ل ددرار اا احنددج الب قفددك ننجبمددن  حددكة اشددري شرجضددل 

 لمرائ   خاا كنا كج خاحك شاهن جنيان حي  لننرا الاحرى.لن رنل مهم ا
خنهذا اظهر مسنئ شن لفج : انر ل حنجل م  نفنا الب قفدك مد  الضفدت الد  

ذكددر لقددكام المسددبوا  حيدد  المسددبوا  شاددر   نددج ل خجددر لددر   لا ذلدد  جددن ز 

ننلفددنق الاحددنة   اذ ل اافدد  انددر ارجددب راددنئة الب قفددك خهددر شمددن اقضددج الشددكة 
 ل  ف.خا

اى ل اكرا الكل   (اما في الفظم)حلف حي  لرلر :  (واما فى االنتقا )

 نهرة الكللل حي  المرائ   لايج خالدل مدن انبقدنا الدذه  شد  الم اد  الخا 
المفهر  نحسب اليمل ال  الونن  المقنرئ   خذل  نسضب اارائ اليرار  الض فكة 

كقدو  )   الكالدل حيد  المقندرئ المفبقرة ال  الرلن   الكوفرة شل خفدنء القدرا

 خهر حضنر ن  الحاف خلم اقج (االخر
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 كقرلر لئل ابرهم حرئ ال مفر ال  الفررئق.

نددنلرمل   خهددر النددحفح  (سددأطلب بعدد  الدد ار عددفكم لتقربددوا وتسددكب)
ج ج لكب الكشر  كانال حمدن ايزشدر  (عيفا  ال موع لتجم ا)خننلانب خهم 

خا نب   لكار اخلأ م  ج ج جمرئ ال دف  مراق الحضل ش  الكئننل خالحزا 

فدان االنتقدا  مدن جمدوا )كانال حمن ارجضر ئخا  البلل  شد  الفدرن خالسدرخي 

ال الدى مدا )حدنا ايائة الضكدنء   خهد  حنلدل الحدزا  (العين الى بخلها بالد موع

 الحن ج ننلمللنة. (قن ه من السرور

خاخ اهددن حيدد   خش ادد  الضفددت : اندد  الفددر  ا فددب نفسددن ننلض ددك خالفددراق
شقنلنة الحزاا خالدراق   خال ر  ىننهن خالحمج لجيهن حزنن اففض 

الددكشر  شدد  حفادد  بلسددضب نددذل  الدد  خ ددج اددكخ  خشسددرة ل لددزخا   مددنا 

النضر شفبنن الفرج خلكج نكاال نهنال   خشل كج حسر اسرا خالد  هدذا اددني 
 الشفخ حضك القنهر من ئل ج الح نر.

 نلك اخيئننا م  الشرن.خليقر  ههان كل  م

ومددن كثددرة التكددرار وتتدداب  ): منددنحل الكددل  خير ددر شمددن ذكددر  (قيدد )

: اى مدرر حسد   (سدبول)خلسد كن  مدن ىمدرة ن دك ىمدرة  (االالافاة كقول 

  فل لضرن. (لها)ال رى ل لب ب ياكضهن كأنهن ل رى من المنء 

ظدرف منحج ال (شواا )شب يق نشراهك  (عليها)حنا ش  دراهك  (مفها)
 احا  لهن ا ا  اا لهن ش  نفسهن حلشنت ئالل حي  ن ننبهن.

لفج البكراي ذكر الشنء شرة ن ك اخرى خل ااف  انر ل احنج كودرة 

 نذكرا ثنلون.
خمفدددر نظدددر   لا المدددرائ ندددنلكورة ههادددن شدددن اقنندددج الرحدددكة خل اافددد  

 حنرلر نذكرا ثنلون.

 (ة الجفد   اسدجعىحمامة جرعى حومد»قول  )لبننل الضنمنت شوج  و()
 .«  مننت نمرأى ش  ل نئ خشسمل

مففددر اضددنمل حمنشددل الدد  جرحدد  خجرحدد  الدد  حرشددل خحرشددل الدد  

 ال اكا.
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خال رح  لأنفث الجر  لنرهن لي رخية   خهن : اين ذات يشج 

ل لاضدددت ددددفئن   خالحرشدددل ش ظدددم الشددد ء   خال ادددكا اين ذات ح دددنية   
 خالس ل هكار الحمنشل خنحرا.

ننددت نمددرأى اى نحفددث لددرا  لدد نئ خلسددمل  ددرل . اقددنا : خلرلددر : م

 كذا من النحنن. «ملا نمرأى شا  خشسمل اى نحفث اياا خالمل لرلر»
مظهر مسنئ شدن لفدج اا ش ادنا اندت نمرضدل لدرا  شادر لد نئ خلسدم ف  

 كلشهن خمسنئ ذل  شمن اشهك نر ال قج خالاقج.

نمنت اا ثقدج اليفدظ لا كل ش  كورة البكراي خلبدننل الضد (وفي  نظر)
نسضضر حي  اليسنا مقك حنج الحبرار حار ننلبانمر خال مل اادج ننلفندنحل 

  كفف خلل مدن البازادج شودج ئأب لدر  ندرن   كدذل  ذكدر يحمدل يند  حضدكا 

 ركران   خنفس خشن لراهن   منلهمهن م ريهن خلقراهن.
كفففل خهن كفففل يالال من الافس خال (في المتكلم ملكة)الفننحل  و()

حرن ل ابرلف ل يقر حي  ل قج المفر   خل اقب   القسمل خالللسمل مدن 

 شحير الب نء اخلفن.
مارج ننلقفك الخا الحران الاسضفل شوج الضنمل اخ الف ج خالنف نا 

خنحر ذل    خنقرلان   ل اقب   القسمل الكمفنت   خنقرلان خالللسمل الاقلل 

مفدر شودج ال يدم ننلم يرشدنت المقب دفل ليقسدمل  خالرحكة   خلرلادن اخلفدن لفدكخج
 خالللسمل.

مقرلر : شيكل اد ني نننر لدر حضدر حد  المقندرئ نيفدظ مندفح ل اسدم  

 منفحن من ال للن شن لم اك  ذل  يالان مفر.
ئخا اا اقددرا ا ضددر    ( قتدد ر بهددا علددى التعبيددر عددن المقنددوا)خلرلدر : 

الميكل   لراء خجدك الب ضفدر اخ لدم اد ني نننر اسم  منفحن اذا خجك مفر لي  

 ارجك.
لددف م المفددرئ خالمركددب   اشددن المركددب مظددنهر.  (بلاددف فنددي )خلرلددر : 

خاشن المفدرئ مكمدن لقدرا حادك الب دكائ ئاي ىدل  جنيادل ثدرب نسدن  الد  ىفدر 

 ذل .
: اى مندنحل  (والبالغة في الكالق مطابقت  لمقتضى الحا  م  فنداحت )

الكاحن ليمبكيم ال  اا ا بضر شل الكل  الذى اؤئى  الكل    خالحنا هر الشر

 نر ا ج
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المدرائ خنر ددفل شدن   خهددر شقب دد  الحدنا   شددول كدرا المان ددب شاكددرا 

ليحكم حنا اقب   لأكفك الحكم   خالبأكفك شقب   الحنا   خلرل  لر اا راكا 
 من الكاي شؤككا ننا كل  شلننق لمقب   الحنا.

 فنت ذل  الكل    الدذى اقب دفر الحدنا خلحقفق ذل  انر جز ن ش  جز

  مددنا النكددني شددول اقب دد  كلشددن شؤكددكا   خهددذا شلددننق لددر   نم ادد  انددر 
  نئق حيفر حي  حكس شن اقنا : اا الكين شلننق لي ز فنت.

خاا ايئت لحقفددق هددذا الكددل  مددنيجل الدد  شددن ذكرنددنا مددن الشددرن مددن 

تلدف فدان مقامدا  الكدالق مخ): اى شقب   الحنا  (واو)ل راف حيم الم ننن 

لا الحبضني الل ق نهذا المقن  امنار الحبضني الل دق ندذا    خهدذا  (متااوتة

حددف  لفددنخت شقب ددفنت الحددراا   لا البمددنار نددف  الحددنا خالمقددن  انمددن هددر 

نحسب الحبضني   خهر انر ابرهم من الحنا   كرنر رشنندن لدريخئ الكدل  مفدر 
 خمن المقن  كرنر شحل لر.

خمن هذا الكل  ادنية اجمنلفل ال  ضدض  شقب دفنت الحدراا خلحقفدق 

 لمقب   الحنا.
: اى  (فمقاق ك  من التفكير واالطالف والتق  م والفكر  با ن مقداق خالفد )

شقن  خلف كج شاهن ا ا  اا المقن  الذي اانلضر لاكفر المساك الفر اخ المسداك 

قددن  ا ددلق الحكددم اخ الب يفددق اخ   اضددنا  المقددن  الددذى اانلددضر الب راددف   خش
المساك الفدر اخ المسداك اخ شب يقدر اضدنا  شقدن  لقففدكا نمؤكدك   اخ ائاة لندر اخ 

لننل اخ در  اخ شف را اخ شن اشضر ذل    خشقن  لقكام المسداك الفدر اخ المسداك 

اخ شب يقنلر   اضنا  شقن  لنخفرا   خكدذا شقدن  ذكدرا اضدنا  شقدن  حذمدر   مقرلدر 
 شج لمن ذكرننا.خلمر دن

لاضفهدن حيد  حظدم  (ومقداق الاند   بدا ن مقداق الواد )خانمن منج لرلر 

دنا هذا الضنب   خانمن لم اقج شقن  خلمر لنر اح در خا هدر   لا خدلف 
ومقدداق )الفنددج انمددن هددر الر ددج   خليباضفددر حيدد  حظددم دددنا الفنددج لرلددر 

خطدداب الددفكى مدد   وكددفا)اى ال اددنب خالمسددنخاة  (اال جدداز  بددا ن مقدداق خالفدد 

مددنا شقددن  الخا اضددنا  شقددن  الوددننن مددنا الددذك  اانلددضر شددد   (خطدداب الابددى
 الحبضنيات اليلففل خالم ننن الكلفقل الاففل شن ل
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 اانلب المض .

 (مقداق)اى شل كج كيمل اخرى شندنحضل لهدن  (ولك  كلمة م  ااحبتها)
    شول الف دج لفس لبي  الكيمل شل شن اشني  لي  المننحضل من ا ج الم ا

الذى لنك البرانر ننلشر    مير شل اا شقدن  لدفس لدر شدل اذا خكدذا الكدج شد  

ائخات الشدر  شدل المنضد  شقددن  لدفس لدر شدل الم ددني  خحيد  هدذا القفددنر 
وارتاددداع شدددأن الكدددالق فدددي الحسدددن والقبدددو  بمطابقتددد  لالعتبدددار المفاسدددب )

 للحبضني المانلب. اى ن ك  شلننقبر (بع مها)اى انحلن  دننر  (وانحطاط 
والمدراا باالعتبدار المفاسدب االمدر الدف  اعتبدره المدتكلم مفاسدبا بحسددب )

السليقة او بحسب تتب  تراكيب البلااء ،  قا  اعتبر  الشيء ، ا ا نظدر  اليد  

خايائ نددنلكل    الكددل  الفنددفح خننلحسدد    الحسدد  الددذالن  (وراعيددت حالدد 
ج لحنددرلر ننلمحسددانت الضكا فددل الددكاخج مددن الضلىددل ئخا ال رضدد  الاددني

ليحنا خالمقن    ا ا  اذا حيدم اا لدفس  (فمقتضى الحا  او االعتبار المفاسب)

ايلفن  دأا الكل  الفنفح من الحس  الذالن ال نملننقبر للحبضني المانلب 
 حي  شن اففكا اضنمل المنكي.

  خش يددر  انددر انمددن ارلفددل ننلضلىددل البدد  هدد  حضددنية حدد  شلننقددل الكددل

الفنفح لمقب د  الحدنا   مقدك حيدم اا المدرائ ننلحبضدني المانلدب خشقب د  
الحنا خاحك   خال لمن  كق انر ل ارلفل ال ننلملننقدل للحبضدني المانلدب   

 خل ارلفل ال ننلملننقل لمقب   الحنا ميفبأشج.

ا اد  اندر اقدنا : كدل  نيفد  لكد  ل  (راجعة الى اللادف) فل  (فالبالغة)
اى المرن المنرغ  (باعتبار افاات  المعفى)فث انر لفظ خ رت   نج ش  ح

شب يق ننمنئلدر   خذلد  لا الضلىدل كمدن شدّر حضدنية حد   (بالتركيب)لر الكل  

شلننقل الكل  الفنفح لمقب   الحنا   مظنهر اا احبضني الملننقدل خحدكشهن 
  ل ننحبضدني انمن اكرا ننحبضني الم دننن خالىدران البد  اندنغ لهدن الكدل  

 اللفن  المفرئة خالكيم الم رئة.

ننددب حيدد  الظددرف لنددر شدد   ددفل الحفددنا خشددن لبأكفددك  (وكثيددرا مددا)
 ش ا  الكورة خال نشج مفر.
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كمن اسم  نلىل  (فناحة ا ضا)الر ف المذكري  ( سمى  لك)لرلر : 

  محفث اقنا : أا اح نر القراا ش  جهل كرندر مدن احيد   ضقدنت الفندنحل 
طرفددان ا اعلددى واددو حدد  )اى لضلىددل الكددل   (ولهددا)نهددن هددذا الم ادد .  اددرائ

خهر اا ارلق  الكل  من نلىبر ال  اا اارج حد   درق الضشدر    (االعجاز

 خا  زهم ح  ش نيضبر.
حلدف حيد  لرلدر خهدر خال دمفر مدن شادر حن دك الد   (وما  قدرب مفد )

ح نر   هدذا هدر احي    ا ا  اا الحي  شل شن اقرب شار كلهمن ش  حك ال

 المرامق لمن من المفبنن.
خرحم ن  هم انر حلف حي  حك الح نر خال مفر من شار حن ك الفر 

   ا ا  اا اللرف الحي  هر حك الح نر   خشن اقرب ش  حك الح نر.

خمفر نظر لا القراب شد  حدك الح دنر ل اكدرا شد  اللدرف الحيد  
 الشرن.الذى هر حك الح نر خلك اخضحان ذل  من 

اى الدد  شرلضددل  (عفدد  الددى مددا اوندد )الكددل   (واسددا  واددو مددا ا ا غيددر)

عفد  )الكل  خاا كنا  حفح الحدراب  (التحا)اخرى هن ائن  شار خانزا 

لندكي حد  شحنلهدن نحسدب شدن ابفدق   شد  ىفدر  (البلااء بااوا  الحيواندا 

ندف  اى  (وبيفهمدا)احبضنيات اليلن ف خالاراص الزا دكة حيد  ا دج المدرائ 

شبفنخلددل ن  ددهن احيدد  شدد  ن ددض نحسددب لفددنخت  (مراتددب كثيددرة)اللددرمف  
المقنشدددنت خيحنادددل الحبضدددنيات   خالض دددك شددد  الدددضنب الخدددلا ننلفندددنحل 

 لرى الملننقل. (وجوه اخر)اى نلىل الكل   (وتتبعها)

ادددنية الدد  اا  (تتبعهددا)خمددن لرلددر  (تددورا الكددالق حسددفا)خالفنددنحل 
  حرضد  خدنيج حد  حدك الضلىدل   خالد  اا هدذا لحسف  هذا الرجرا ليكدل

الرجددرا انمددن ل ددك شحسددال ن ددك يحناددل الملننقددل   خالفنددنحل خج يهددن لنن ددل 

 ليضلىل الكل  ئخا المبكيم لنهن لفست شمن ل  ج المبكيم شبنفن ننفل.
شمدن  (في المتكلم ملكة  قت ر بها على تأليف كالق بليغ فعلدم)الضلىل  و()

كدل شدن كدنا اخ شبكيمدن حيد  لدضفج الدب منا المشدبر  مدن  (يغان ك  بل)لقك  

لا الفندنحل  (فندي )ش اففر   اخ حي  لأخاج كج شن اليق حيفدر لفدظ الضيفد  
 شأخرذة من ل راف
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نددنلم ا  اليمددرى : اى لددفس كددج منددفح نيفمددن    (وال عكددس)الضلىددل شليقددن 

ا درر اا ل رار أا اكرا كل  مندفح ىفدر شلدننق لمقب د  الحدنا   خكدذا 
اكددرا لحددك شيكددل اقبددكي نهددن الب ضفددر حدد  المقنددرئ نيفددظ منددفح شدد  ىفددر 

 شلننقل لمقب   الحنا.

اى شدددن ا دددب اا  (مرجعهدددا)مدددن الكدددل   (ان البالغدددة)حيدددم اا دددن  و()
الددى )احنددج حبدد  امكدد  حنددرلهن   كمددن اقددنا شرجددل ال ددرئ الدد  المادد  

مدن ائى الم اد  المدرائ خال لرن (االحتراز عن الخطدأ فدي تأا دة المعفدى المدراا

 (والددى تمييددر)نيفددظ منددفح   ىفددر شلددننق لمقب دد  الحددنا مددل اكددرا نيفمددن 
خال لرنمدن اخيئ الكدل  الملدننق لمقب د  الحدنا  (الاني  من غيدره)الكل  

نيفظ ىفر منفح   مل اكرا اا ن نيفمن لرجرب خجرئ الفننحل من الضلىل 

لمففدز الكيمدنت الفندفحل شد     خاكخج مدن لمففدز الكدل  الفندفح شد  ىفدرا
 ىفرهن لبرلفر حيفهن.

اى  (مدا  بدين)اى ن  در  (مفد )اى لمففز الفنفح شد  ىفدرا  (والثاني)

 كنلمرانل. (في علم متن اللاة)ارضح 
خانمن لدنا مدن حيدم شدب  اليمدل اى ش رمدل اخضدن  المفدرئات لا اليمدل 

ا درف لمففدز احم ش  ذل  لندر اليدق حيد  لدن ر السدن  ال رنفدل   ا اد  ندر 

السددنلم شدد  المرانددل حدد  لمففددز ىفددرا   نم ادد  اا شدد  لبضددل الكبددب المبكاخلددل 
خاحن  نم نن  المفرئات المأنرلل حيم اا شن حكاهن شمدن افبقدر الد  لاقفدر اخ 

 لاراج   مهر ىفر لنلم ش  المرانل.

خنهذا لضف  مسنئ شن لفج اندر لدفس مدن حيدم شدب  اليمدل اا ن دض اللفدن  
 (او)ش رمبر ال  اا اضحث حار من الكبب المضسر ل من اليمدل  شمن احبنج من

كمانلفدددل القفدددنر اذ ندددر ا دددرف اا الجيدددج شادددنلف  (التندددر ف)مدددن حيدددم 

ك د ف البدألفف خالب قفدك اليفظد   (او فدي علدم الفحدو)ئخا الجدج  (للقيا )
 كنلبانمر   اذ نر ا رف اا شسبشزيا شبانمر ئخا شرلفل. (او   رك بالحس)

اى شن اضف  من ال ير  المذكرية اخ شن اكي   (واو)مر الكيمنت خكذا لان

ننلحس   منل مفر حن ك ال  شن   خش  رحدم اندر حن دك الد  شدن ادكي  ندنلحس 
 مقكلهن لهرا  نهرا.

اذ ل ا ددرف نبيدد  ال يددر  خل نددنلحس لمففددز  (مددا عدد  التعقيدد  المعفددو )

 السنلم ش 
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لىددل ن  ددر شضددف  مددن ال يددر  الب قفدك الم اددرى شدد  ىفددرا م يددم اا شرجدل الض

المذكرية خن  هن شكي  ننلحس خنق  الحبرار ح  الالأ من لأئال الم ا  
 المرائ خالحبرار ح  الب قفك الم ارى.

ممست الحنجل ال  خضل حيمف  شففكا  لذل    مرضد را حيدم الم دننن 

 للخا خحيم الضفنا ليوننن.
الالددنء مددن لأئاددل  اى (ومددا  حتددرز بدد  عددن االو )خالفددر ادددني نقرلددر 

 .(علم المعانى وما  حترز ب  عن التعقي  المعفو  علم البيان)الم ا  المرائ 

خلمرا هذا  ال يمف  حيم الضلىل لمكنا شزاك اخبننص لهمن ننلضلىل 
   خإا كنا الضلىل لبرلف حي  ىفرهمن ش  ال ير .

حيدم ثم احبنجرا لم رمل لرانل الضلىدل الد  حيدم اخدر   مرضد را لدذل  

 .(وما  عر  ب  وجوه التحسين علم الب   )الضكال خالفر ادني نقرلر 
خلمن كنا هذا المابنر من حيم الضلىل خلران هن انحنر شقنرئا من 

 سمى الجمي  علم البيان وبعضهم  سمى االو  )ش  الانر  (وكثير)ثلثل مارا 

بيدان والثالةدة علدم ال)ا اد  الضفدنا خالضدكال  (االخيدر ن)اسدم   علم المعانى و(

 خل ااف  خجرا المانلضل خي احيم. (علم الب   
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 27  .........................................................................  (ىناعملا ملع لوالا نفلا)

 (الان االو  علم المعانى)

لكشر حي  الضفنا   لكرنر شار نمازلل المفرئ شد  المركدب   لا يحنادل 

الملننقل لمقب   الحنا خهر شرجل حيم الم نن    ش بضرة مدن حيدم الضفدنا   

 راحك من  رق شابيفل.شل رانئة د ء اخر خهر اارائ الم ا  ال
اى شيكل اقبكي نهن حي  ائياكنت جز فل   خا رر أا ارادك  (واو علم)

 نر نفس ال را خالقراحك الم يرشل   خللب منلهم الم رمل من ال ز فنت.
اى هدر حيدم اسدباض  شادر ائياكدنت  (تعر  ب  احوا  اللاف العربدى)لنا 

ا المدذكرية   نم اد  جز فل   خه  ش رمل كج مرئ مرئ ش  جز فدنت الحدرا

 اا اّى مرئ ارجك شاهن اشكاان اا ن رمر نذل  ال يم.
احبدرار حد  الحدراا  (مقتضدى الحدا )اليفدظ  (التدى بهدا  طدابا)خلرلر 

البن لفست نهذا النفل   شوج الحلا خالئىن  خالرمل خالاندب خشدن اددضر 

فددل شدد  ذلدد  شمددن ل نددك شاددر مددن لأئاددل ا ددج الم ادد    خكددذا المحسددانت الضكا 
 البا فس خالبر فل خنحرهمن شمن اكرا ن ك يحنال الملننقل.

خالمرائ انر حيم ا رف نر هذا الحراا ش  حفث انهن الننق نهدن اليفدظ 

شقب دد  الحددنا   لظهددري اا لددفس حيددم الم ددنن  حضددنية حدد  لنددري ش ددنن  
 الب راف خالباكفر خالبقكام خالبأخفر خالثضنت خالحذف خىفر ذل .

  الب راف حيم الضفنا   اذ لفس الضحث مفدر حد  احدراا خنهذا اارج ح

اليفددظ شدد  هددذا الحفوفددل   خالمددرائ نددنحراا اليفددظ : الشددري ال نيضددل لددر شدد  
 البقكام خالبأخفر خالثضنت خالحذف خىفر ذل .

خشقب ددد  الحدددنا مدددن البحقفدددق هدددر الكدددل  الكيددد  المبكفدددف نكفففدددل 

ندر مدن ددرحر ل نفدس شانر ل حي  شن ادني الفر مدن المفبدنن   خ درن 
 الكفففنت ش  البقكام خالبأخفر
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خالب راف خالباكفر حي  شن هر  نهر حضنية المفبنن خىفرا   خال لمدن  دح 

القددرا نننهددن احددراا نهددن الددننق اليفددظ شقب دد  الحددنا   لنهددن حددف  شقب دد  
 الحنا   لك حققان ذل  من الشرن.

ا البأكفك خلركر شول خاحراا اللانئ اا ن ش  احراا اليفظ   ننحبضني أ

ش  الحبضنيات الراج ل ال  نفس ال ميل   خلانفي اليفظ ننل رن  ش رئ 
 ا للن   لا النانحل انمن خض ت لذل .

: انحندني  (فدي ةمانيدة ابدواب)المقندرئ شد  حيدم الم دنن   (و فحندر)

الكج من الجزاء ل الكي  من ال ز فنت   خال لنكق حيم الم نن  حي  كدج 
احدوا  خ ) (احوا  االسفاا الخبدر )النراب المذكرية   خلفس كذل   ننب ش 

خ  (القندددرخ ) (احدددوا  متعلقدددا  الاعددد خ ) (احدددوا  المسدددف خ ) (المسددف  اليددد 

 .(المساواةخ ) (االطفابخ ) (اال جازخ ) (الوا خ ) (الان خ ) (االنشاء)
نلددل ل شح (الن الكددالق امددا اخبددار او انشدداء الندد ) ؟خانمددن انحنددر مفهددن

اشبمج حي  نسضل لنشدل ندف  اللدرمف    لن مدل ندافس المدبكيم خهد  ل يدق احدك 

الشدفئف  نددنلخر   نحفدث انددح السدكرت حيفددر لدراء كددنا اا نندن اخ لدديضن اخ 
ىفرهمن كمن من النشن فنت خلفسفرهن نناقن  المحكر  نر حي  المحكر  حيفدر 

مدن الكدل  النشدن ن اخ ليضر حار خلأ من هذا المقن    لندر ل اشدمج الاسدضل 

 مل انح البقسفم.
من احك الرشال الولثدل : اى اكدرا ندف   (ان كان لفسبت  خارن)منلكل  

اى للدننق ليد  الاسدضل  (تطابقد )اللرمف  من الادنيج نسدضل ثضرلفدل اخ لديضفل 

ننا لكرا الاسدضل  (او ال تطابق )ذل  الانيج   ننا اكرنن ثضرلفبف  اخ ليضفبف  
الكددل  ثضرلفددل   خالبدد  نفاهمددن مددن الاددنيج خالرالددل لدديضفل اخ المفهرشددل شدد  

 ننل كس.

اى خاا لددم اكدد  لاسددضبر خددنيج كددذل   (واال)اى مددنلكل  خضددر  (فخبددر)
 .(فانشاء)

خلحقفق ذل  اا الكل  اشن اا اكرا لدر نسدضل نحفدث لحندج شد  اليفدظ 

مد  خاكرا اليفظ شرجكا لهن ش  ىفر لنك ال  كرنر ئال حيد  نسدضل حن ديل 
 الرالل نف  الشفئف 
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خهر النشنء اخ لكرا لر نسضل نحفث اقنكاا لهن نسضل خنيجفل شلننقدل اخل 

شلننقل   خهر الاضر   لا الاسضل المفهرشدل شد  الكدل  الحن ديل مد  الدذه  
لنك خاا لكرا نف  الشدفئف    خشدل للدل الاظدر حد  الدذه  ل ندك خاا اكدرا 

ثضرلفل   ننا اكرا هذا ذا    اخ ليضفل ننا  نف  هذا  الشفئف  من الرالل نسضل

 ل اكرا هذا ذا .
ال لرى ان  اذا ليت راك لن م   مدنا القفدن  حن دج لزادك لل دن   لدراء 

لياددن اا الاسددضل شدد  الشددري الانيجفددل اخ لفسددت شاهددن   خهددذا ش ادد  خجددرئ 

 الاسضل الانيجفل.
قد   كدون لد   والخبر ال ب  ل  مدن مسدف  اليد  ومسدف  واسدفاا ، والمسدف )

كنلمنكي خالدم الفنحدج خالدم المف درا  (متعلقا  ا ا كان فعال او ما في معفاه

 خشن ادضر ذل    خل خجر لبانفي هذا الكل  ننلاضر.
وكدد  مددن االسددفاا والتعليددا امددا بقنددر او بايددر قنددر وكدد  جملددة قرنددت )

على اا  باخر  ، اما معطوفة عليها او غير معطوفة ، والكالق البليغ اما زائ  

احبرر نر ح  البلراج   حي  انر ل حنجل الفر ن ك لقففك الكل   (المراا لاائ ة

 .(او غير زائ )ننلضيف  

هددذا كيددر  ددنهر لكدد  ل  ن ددج لحبددر   لا جمفددل شددن ذكددر شدد  القنددر 
خالفنج خالر ج خالا نر خشقننيفر   انمن هر ش  احدراا ال ميدل اخ المسداك 

ك خالبقكام خالبدأخفر خىفدر ذلد    منلراجدب مدن هدذا الفر خالمساك   شوج البأكف

 المقن  نفنا لضب امرائهن خج يهن انرانن نرألهن خلك لانان ذل  من الشرن.
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 ا ف الخبر وكفب 

 (تفبي )

حيدد  لفسددفر النددكق خالكددذب الددذى لددك لددضق ادددنية شددن الفددر مددن لرلددر 

 للننقر اخ ل للننقر.
 خالكذب من لفسفرهن.اخبيف القن يرا نننحنني الاضر من النكق 

خهدر الادنيج  (للواق )اى شلننقل حكمر  (ا ف الخبر مطابقت )مقفج : 
اى حدك   (عد مها)اى كدذب الاضدر  (وكفب )الذى اكرا لاسضل الكل  الاضرى 

شلننقبر ليرالل   ا ا  اا الشفئف  اليذا  اخلل نفاهمن نسضل مدن الاضدر   ل ندك 

شل للل الاظر حمدن مدن الدذه  خحمدن  خاا اكرا نفاهمن نسضل من الرالل   اى
ادكا حيفددر الكددل  مملننقدل ليدد  الاسددضل المفهرشدل شدد  الكددل  لياسدضل البدد  مددن 

الانيج   ننا اكرنن ثضرلفبف  اخ ليضفبف   كق خحكشهن   ننا اكدرا احدكاهمن 

 ثضرلفل خالخرى ليضفل كذب.
نئ ذلد  الحبقد (مطابقتد  العتقداا المخبدر ولدو كدان) كق الاضر  (وقي )

اى حددك  شلننقبددر  (عدد مها)كددذب الاضددر  و()ىفددر شلددننق ليرالددل  (خطدداء)

لحبقنئ الماضر خلر كنا خلنء   مقرا القن ج السمنء لحبان ش بقكا ذل   كق 
  خلرلددر السددمنء مرلاددن ىفددر ش بقددك كددذب   خالمددرائ ننلحبقددنئ الحكددم الددذهان 

 ال نر  اخ الراجح   مف م ال يم خالظ .

شن  ل دك  الحبقدنئ مفدر مفيدز  الرالدلل خل ابحقدق خهذا اشكج ناضر ال
 النحنني.

اليهم ال اا اقنا انر كنذب لنر اذا انبفد  الحبقدنئ  دكق حدك  شلننقدل 

الحبقددنئ خالكددل  مددن اا المشددكر  خضددر اخ لددفس ناضددر شددذكري مددن الشددرن 
ُ  إِنَّدَك لََرُسدوُ  إِ ا جاَءَك اْلُمفافِقُوَن قدالُوا نَْشدهَ )لرلر ل نل   (ب لي )ميفلنلل ثمل 

مننر ل نل  ج يهم كنذنف  مدن لدرلهم  (إِنَّ اْلُمفافِِقيَن لَكاِ بُونَ ). َوهللاُ  َْشَهُ  .. هللاِ 

 ان  لرلرا ي ل ك  شلننقبر لحبقنئهم خاا كنا شلننقن ليرالل.
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خمدن ائحدن هم  (بان المعفدى لكدا بون فدي الشدهااة)هذا اللبكلا  (ورا)

بكددذاب ياجددل الدد  الشددهنئة ننحبضددني ل ددماهن خضددرا كنذنددن ىفددر المرا ددأة   منل
شلدننق ليرالددل   خهددر اا هددذا الشددهنئة شد   ددمفم القيددب خخيددرص الحبقددنئ 

 (فدي تسدميتها)الم اد  انهدم لكدنذنرا  (او)نشهنئة اّا خالل  خال ميل اللمفل 

اى من لسمفل هذا الخضدني ددهنئة لا الشدهنئة شدن اكدرا حيد  خمدق الحبقدنئ 
 (او)قرلددر لسددمفبهن شنددكي ش ددنف الدد  المف ددرا الوددننن خالخا شحددذخف م

احاد  لدرلهم اند  لرلدرا ي لكد  ل  (في المشدهوا بد )الم ا  انهم لكنذنرا 

الفنلك خاحبقنئهم الضن ج لنهم ا بقدكخا اندر ىفدر  (في زعمهم)من الرالل نج 
لشدر مكأندر شلننق ليرالل مفكرا كنذنن ننحبقنئهم خاا كنا  دنئلن مدن نفدس ا

لفددج انهددم ازحمددرا انهددم كددنذنرا مددن هددذا الاضددر النددنئق خحفائددذ ل اكددرا 

 الكذب ال نم ا  حك  الملننقل ليرالل ميفبأشج.
لدددئل ابدددرهم اا هدددذا احبدددراف نكدددرا الندددكق خالكدددذب ياج دددف  الددد  

 الحبقنئ.

انكر انحنني الاضر مدن الندكق خالكدذب خاثضدت الرالدلل  (والجاحف)
كدذب  و()نننر شلننق  (م  االعتقاا)ليرالل  (مطابقت )ضر خرحم اا  كق الا

أى شل احبقنئ انر ىفر شلدننق  (مع )اى حك  شلننقبر ليرالل  (ع مها)الاضر 

 اى ىفر هذا  القسمف . (وغيراما)
خهر اين ل احا  الملننقل شل احبقنئ حك  الملننقل   اخ نكخا الحبقدنئ 

ليس )ننقل   اخ نكخا الحبقنئ ا ل ا ل   اخ حك  الملننقل شل احبقنئ المل

مكدج شد  الندكق خالكدذب نبفسدفرا اخدي شادر ننلبفسدفرا   (بن ف وال كدفب
السننقف  لنر احبضر من النكق شلننقل الرالل خالحبقدنئ جمف دن خمدن الكدذب 

 حك  شلننقبهمن جمف ن نانء حي  اا احبقنئ الملننقل اسبيز  شلننقل الحبقنئ.

الحبقددنئ حفائددذ خكددذا احبقددنئ حددك  الملننقددل ضددرخية لرامددق الرالددل خ
 اسبيز  حك  شلننقل الحبقنئ حفائذ.

ب لي  افتر  علدى هللا )خلك البنر من البفسفرا  السننقف  حي  احكهمن 

لا الكفني حنرخا اخضني الاضن حيفر السل  ننلحشر خالاشر  (كفبا اق ب  جفة
 حي  شن اكا
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ْقتُْم )حيفددر لرلددر ل ددنل   فن إِنَُّكددْم لَِاددي َخْلددان َجِ  دد ن إِ ا ُمددر ِ مددن المبددراء  (ُكدد َّ ُمَمددرَّ

 خالخضني حنا ال ال حي  لضفج شال الاير.
اى الخضني حدنا ال ادل ل لرلدر ا  ندر جادل  (ان المراا بالثاني)خل د  

اى لا الوننن لسفم  (غير الكفب الن  قسيم )حي  شن لضق ال  ن ض الخهن  

ا  اخضدر حدنا ال ادل خلسدفم الشدنء ا دب اا اكدرا الكذب اذ الم اد  الكدذب 
اى لا الكفدني لدم ا بقدكخا  دكلر مدل  (وغير الن ف النهم لم  عتقد وه)ىفرا 

اراكخا من هدذا المقدن  الندكق الدذى هدر نمراحدج حد  احبقدنئهم   خلدر لدنا 

 لنهم احبقكخا حك   كلر لكنا ا هر.
ذب خهم حقلء ممرائهم نكرنر خضرا حنا ال ال ىفر النكق خىفر الك

ش  اهج اليسنا حنيمرا ننليمدل مف دب اا اكدرا شد  الاضدر شدن لدفس نندنئق 

خل كنذب حبد  اكدرا هدذا شادر ندزحمهم خحيد  هدذا ل ابرجدر شدن لفدج اندر ل 
ايز  ش  حك  احبقنئهم النكق حك  الندكق لندر لدم ا  يدر ئلدفل حيد  حدك  

 النكق نج حي  حك  ايائة النكق ميفبأشج.

اق لم  اتر فعبر )اى ش ا  ا  نر جال  (بان المعفى)لبكلا هذا ال (ورا)

لندر الكدذب حد   (بالجفدة الن المجفدون ال افتدراء لد )اى حدك  المبدراء  (عفد 

حمك خل حمك ليم ارا منلوننن لفس لسفمن ليكذب   ندج لمدن هدر اخدي شادر   

احا  المبراء مفكدرا هدذا حندرا لياضدر الكدنذب ندزحمهم مدن نرحفدر احاد  
 كذب ح  حمك خالكذب ل ح  حمك.ال
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 الباب االو 

 (احوا  االسفاا الخبر )

خهر ضم كيمل اخ شن ا رى ش راهن ال  اخرى نحفث اففدك الحكدم ندنا 

اخ شافد  حادر خانمدن لدك  نحفدث الاضدر  شفهر  احكاهمن ثننت لمفهدر  الخدرى
 ل ظم دأنر خكورة شضنحور.

خالمساك شل لأخر الاسدضل  ثم لك  احراا اللانئ حي  احراا المساك الفر
حددد  اللدددرمف  لا الضحدددث مدددن حيدددم الم دددننن انمدددن هدددر حددد  احدددراا اليفدددظ 

المر رف نكرنر شساك الفر اخ شساكا خهدذا الر دف انمدن ابحقدق ن دك لحقدق 

 اللانئ خالمبقك  حي  الاسضل انمن هر ذات اللرمف  خل نحث لان حاهن.
ني خالحددل  خال اى شدد  اكددرا ننددكئ الخضدد (ال شدك ان قندد  المخبددر)

منل ميل الاضرال كوفدرا شدن لدريئ لىدران اخدر ىفدر امدنئة الحكدم اخ لرشدر 

ِ إِن ِدي )شوج البحّسر خالبحّزا خمد  لرلدر ل دنل  حكنادل حد  اشدرأة حمدراا  َرب 

 خضراا. (افااة المخاطب)شب يق نقنر  (بخبره)خشن ادضر ذل   (َواَلْعتُها أُْنثى

اى  (عالمدا بد )اى كدرا الماضدر  (و كوند ا)شف درا المدنئة  (اما الحكم)

ننلحكم خالمرائ ننلحكم هان خلر  الاسضل اخل خلرحهن خكرنر شقنرئا ليماضر 
 ناضر ل اسبيز  لحققر من الرالل.

خهذا شرائ ش  لنا اا الاضر ل اكا حي  ثضرت الم ا  اخ انبفن در حيد  

شر اا القفدن  ثنندت لضفج القلل خال مل ااف  اا شكلرا لرلان راك لن م خشفهر
 لزاك خحك  ثضرلر لر احبمنا حقي  ل شكلرا خل شفهر  ليفظ ميففهم.

فائددد ة الخبدددر )اى الحكدددم الدددذى اقندددك ندددنلاضر امنئلدددر  (و سدددمى االو )

 (والثاني
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اى لر  من ددكة الاضددر   لنددر كيمددن امددنئ  (الزمهددا)اى كددرا الماضددر حنلمددن نددر 

ئ اندر حدنلم ندنلحكم امدنئ نفدس الحكدم   الحكم امنئ اندر حدنلم ندر خلدفس كيمدن امدن
ل رار اا اكرا الحكم ش يرشن لضج الخضني   كمن من لرلان لم  حفظ البريادل 

لك حفظت البريال خلسمفل شوج هذا الحكم من كة الاضر نانء حي  انر ش  دننر 

اا اقنك ننلاضر خاسبفنئ شادر خالمدرائ نكرندر حنلمدن ندنلحكم حندرا  درية 
 ان انحنم درافل لمحان نهن من الشرن.الحكم من ذهار خهه

مفرلدة )اى نفن دكة الاضدر خلرشهدن  (العدالم بهمدا)المان دب  (وق   فدر  )

لعد ق جر د  علدى موجدب )مفيق  الفر الاضر خاا كنا حنلمن ننلفن دكلف   (الجاا 

مدنا شد  ل ا درى حيد  شقب د  حيمدر هدر خال نهدج لدراء كمدن اقدنا  (العلدم

لنلة خاجضل خلازاج ال نلم ننلش  شازلل ال نهج ندر لي نلم البني  لينلة   ا

َولَقَدْ  َعِلُمدوا لََمدِن اْشدتَراهُ )لحبضنيات خلننفل كوفر من الكل  شار لرلر ل نل  

ندج  (ما لَ ُ فِي اْْلِخَرِة ِمْن َخالفن َولَبِئَْس ما َشدَرْوا بِدِ  أَْناَُسدُهْم لَدْو كدانُوا  َْعلَُمدونَ 

َومدا َرَمْيدَت إِْ  َرَمْيدَت )حكشر كوفر شار لرلدر ل دنل   لازاج خجرئ الش ء شازلل

 .(َولِكنَّ هللاَ َرمى
ان )اى اذا كددنا لنددك الماضددر ناضددرا امددنئة المان ددب ااضمدد   (فيفباددى)

المان دب  (فدان كدان)حدذيا حد  اليمدر  ( قتنر من التركيب على ق ر الحاجة

لدر  الاسدضل اخ ل اى ل اكدرا حنلمدن نر (خالى الفان من الحكدم والتدراا فيد )
 خلرحهن خل شبرئئا من اا الاسضل هج هن خال ل ا  ل.

خنهذا لضف  مسنئ شن لفج اا الاير ح  الحكدم اسدبيز  الايدر حد  البدرئئ 

 (اسدتافى)مفر مل حنجل ال  ذكرا نج البحقفق اا الحكم خالبرئئ مفر شبانمفنا 
مدن الدذه  حفدث لبمك  الحكم  (عن مؤك ا  الحكم)حي  لفظ المضا  ليمف را 

ندنا  (طالبدا لد )اى مدن الحكدم  (مترااا في )المان ب  (وان كان)خجكا خنلفن 

ح ر من ذهار  رف الحكم خلحفر مدن اا الحكدم نفاهمدن خلدر  الاسدضل اخل 
لفزادج ذلد  المؤكدك لدرئئا  (بمؤكد )اى لقرابدر الحكدم  (حسدن تقو دة)خلرحهن 

 خامك  مفر الحكم.

ر اندددر انمدددن احسددد  البأكفدددك اذا كدددنا لكددد  المدددذكري مدددن ئل دددج الح دددن
ليحكددم  (مفكددرا)اى المان ددب  (وان كددان)ليمان ددب  دد  مددن خددلف حكمدد  

 اى (وجب توكي ه)
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اى نقكية لرة خض فن ا ا  ا دب رادنئة البأكفدك  (بحسب االنكار)لركفك الحكم 

كما قا  هللا تعالى حكا ة عن رس  عيسى علي  )نحسب ارئانئ النكني ارالل لر 

مؤك ا بان  واسمية الجملة  (إِنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُونَ )ا  كفبوا في المرة االولى السالق 

شؤككا ننلقسم خاّا خالل   (إِنَّا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُونَ )ينان ا يم  (الثانية)المرة  (وفي)

مدا أَْندتُْم إِالَّ بََشدر  )خالمفل ال ميدل لمضنلمدل المادن ضف  مدن النكدني حفدث لدنلرا 

ْحمُن ِمدْن َشدْيءن إِْن أَْندتُْم إِالَّ تَْكدِفبُونَ ِمثْ  خلرلدر اذ كدذنرا شضاد   (لُفا َومدا أَْندَرَ  الدرَّ

 حي  أا لكذاب الثاف  لكذاب الولثل خال منلمكذب اخل اثانا.

اسدم   و سمى الضرب االو  ابتد ائيا والثداني طلبيدا والثالد  انكار دا و()
ا المذكرية خهدن الايدر حد  البأكفدك مدن اى حي  الرجر (اخران الكالق عليها)

الخا خالبقرال نمؤكك البحسدننن مدن الودننن خخجدرب البأكفدك نحسدب النكدني 

خهددر اخددي شليقددن شدد  شقب دد   (اخراجددا علددى مقتضددى الظدداار)مددن الونلددث 
الحنا لا ش انا شقب    نهر الحنا مكدج شقب د  الظدنهر شقب د  الحدنا 

  حيد  خدلف شقب د  الظدنهر ش  ىفر حكس كمن من  رية اخدراج الكدل

 مننر اكرا حي  شقب   الحنا خل اكرا حي  شقب   الظنهر.
اى حي  خلف شقب   الظنهر  (على خالف )الكل   (وكثيرا ما  خرن)

اى  (مدا  لدول)اى الد  ىفدر السدن ج  (فيجع  غير السائ  كالسائ  ا ا ق ق الي )

اى لياضدر  (لد )السدن ج ىفدر  (بدالخبر فيستشدر )اى لمفر السن ج  (ل )اشفر 
ا ا  ااظر الفر اقنا البشرف ملا الش ء اذا يمل يألر لفاظر الفدر خنسد  

َوال )استشرا  الطالب المتدراا نحدو )كفر مرق حنجضر كنلمسبظج ش  الشمس 

اى خل لكحا  ان نرن من دأا لرش  خالدبكمن   ((*تُخاِطْبفِي فِي الَِّف َن َرلَُموا
ا كل  ايرن ننلاضر ليراحن شن خاش ر ننندر لدك حدق ال ذاب حاهم نشفنحب  مهذ

حيفهم ال دذاب مندني المقدن  شقدن  اا ابدرئئ المان دب مدن انهدم هدج  دنيخا 

شؤككا اى شحكدر  حيدفهم  (انهم مارقون)شحكرشن حيفهم ننلىراق ا  ل مقفج 
 ننلىراق.

اى حي  ىفدر  (علي )اى  هر  (غير المفكر كالمفكر ا ا الل)ا  ج  و()

 رالماك
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اى  (عارالدا رمحدد )الدم يجدج  (شدىء مدن امدارا  االنكدار نحدو جدداء شدقيا)

خاض ن حي  ال رن مهر ل ااكر اا من نا  حمر يشنحن لك  ش فئر خاض ن 
الدرشح حيد  ال ددرن شد  ىفدر البفددنت خلهفّدؤ اشدنيات انددر ا بقدك اا ل يشددح 

مددفهم نددج كيهددم حددزا ل لددلن ش هددم ماددزا شازلددل الماكددر خخر ددب خلددنب 

شؤككا ننا خمد  الضفدت حيد  شدن اددني  (ان بفى عمك فيهم رمال)ت نقرلر البفن
الفددر الشددن  المررخلدد  لهكددم خالددبهزاء كننددر ارشفددر نددنا مفددر شدد  ال دد ف 

خال ض  نحفث لر حيم اا مفهم يشنحن لمن البفت لفت الكفنن خلم لقر ادكا حيد  

 حمج الرشنن حي   راقل لرلر :

 لمدددددددددن البقفادددددددددن مقيدددددددددت لمحدددددددددرر

  لزحدددددددددددن ا ل اقلدددددددددددر لاكدددددددددددب     
  

ارشفددر نننددر لددم اضندددر الشددكا ك خلددم اددكمل الدد  ش ددن ق   الم ددنشل كأنددر 
اانف حيفر اا اكار ننلقرا م   كمن اانف حي  النضفنا خالاسدنء لقيدل ىان در 

 خض ف نان ر.
 اى شل الماكر. (المفكر كاير المفكر ا ا كان مع )ا  ج  و()

اهك اا لأشج الماكر ذل  الش  اى د ء ش  الكل ج خالشر (ما ان تأمل )

ح  انكنيا خش ا  كرنر ش ر اا اكرا ش يرشن لر خششنهكا حاكا كمدن  (ارت ع)
ش  ىفر لأكفك لا شل ذل  الماكر ئل ج  «اللل  حق»لقرا لماكر اللل  

ئالل حي  حقفقدل اللدل  خلفدج ش اد  كرندر ش در اا اكدرا ش در شرجدرئا مدن 

 نفس الشر.
ئ خجرئا ل اكف  من اليلدكا  شدن لدم اكد  حن دل خمفر نظر لا ش ر

 حاكا.

 خلفج ش ا  شن اا لأشير د ء ش  ال قج.
خمفددر نظددر لا المانلددب حفائددذ اا اقددنا شددن اا لأشددج نددر لنددر ل ابأشددج 

 ال قج نج ابأشج نر.

 ددنهر هددذا الكددل  انددر شوددنا ل  ددج شاكددر الحكددم  ((ال َرْ ددَب فِيدد ِ )نحددو )
 .كمفرا خلر  البأكفك لذل 

خنفننر اا ش ا  ل ياب مفر اندر لدفس القدراا نمظادل ليرادب خل ااضمد  

اا ارلنب مفر خهذا الحكم شمن ااكرا كوفر ش  المان ضف  لكد  ندزا انكدنيهم 
 شازلل حكشر لمن ش هم



 37  ........................................................................  ىزاجملاو ىقيقحلا دانسالا

ش  الكل ج الكالل حي  انر لفس شمدن ااضمد  اا ارلدنب مفدر خالحسد  اا اقدنا 

حكشدر نادنء حيد  خجدرئ شدن ازايدر منندر انر نظفر لبازاج خجرئ الشد ء شازلدل 
نزا ياب المرلننف  شازلل حكشر ل رال حي  خجرئ شن ازاير حب   ح نفد  

الراب حي  لضفج اللبمراق كمن نزا النكني شازلل حكشر لذل  حبد  اندح 

 لر  البأكفك.
شد  الب رادك حد   (اعتبارا  الفادى)اى شوج احبضنيات الثضنت  (واكفا)

كا ن خلقرابر نمؤكك البحسننن من الليض  خخجدرب البأكفدك المؤككات من النب

نحسب النكني مدن النكدنيى لقدرا لادنل  الدذه  شدن رادك لن مدن اخ لدفس رادك 
 لن من خليلنلب شن راك نقن م خليماكر خي شن راك نقن م خحي  هذا القفنر.

 االسفاا الحقيقى والمجاز 

لدم  (مف  حقيقدة عقليدة)نيان شليقن لراء كنا انشن فن اخ اخض (ةم االسفاا)

اقدج اشدن حقفقددل خاشدن ش ددنر لا ن دض اللددانئ حادكا لددفس نحقفقدل خل ش ددنر 
كقرلان الحفراا جسم خالنسنا حفراا خج ج الحقفقل خالم نر  فب  اللانئ 

ئخا الكل  لا الننف الكل  نهمن انمن هدر ننحبضدني اللدانئ خاخيئهمدن مدن 

 اليفظ مفكخلا من حيم الم ننن.حيم الم نن  بنهمن ش  احراا 
كنلمنددكي خالددم  (اسددفاا الاعدد  او معفدداه)اى الحقفقددل ال قيفددل  (واددى)

اى  (الى ما)الفنحج خالم المف را خالنفل المشضهل خالم البف فج خالظرف 

 ال  د ء.
اى لذل  الش ء كنلفنحج مفمن نا  لر نحر  (ل )اى الف ج اخ ش انا  (او)

مفمن نا  لر نحر ضرب حمدرخ مدنا ال دنينفل  ضرب راك حمرا اخ المف را

شب يدق نقرلدر لدر خنهدذا ئخدج مفدر شدن  (عف  المدتكلم)لزاك خالم رخنفل ل مرخ 
خهدر اا دن شب يدق نقرلدر لدر خنهدذا  (فدي الظداار)الننق الحبقنئ ئخا الرالل 

اكخج مفر شن ل الننق الحبقنئ خالم ا  الدانئ الف دج اخ ش ادنا الد  شدن اكدرا 

المبكيم مفمن افهم ش   نهر حنلر خذل  ندنا ل ااندب لراادل ئالدل هر لر حاك 
حي  انر ىفر شن هر لر من احبقنئا خش ا  كرنر لر اا ش انا لن م نر خخ دف 

لر خحقر اا اساك الفر لراء كنا  نئيا حادر ننخبفدنيا ك درب اخ ل كمدنت 

 خشرن.
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 خالسن  الحقفقل ال قيفل حي  شن اشمير الب راف اين ل :

كقدو  المدؤمن انبدت هللا البقد  )شن الننق الرالل خالحبقدنئ جمف دن  الخا

 .و(

 الوننن شن الننق الحبقنئ مق  نحر لرا ال نهج انضت الرنفل الضقج.

الونلث شن الننق الرالل مق  كقرا الم بزلد  لمد  ل ا درف حنلدر خهدر 
 .ااففهن شار خيق ي ل نل  الم نا كيهن خهذا المونا شبرخ  من المب 

اى  (نحو قولك جاء ز   وانت)الرانل شن ل الننق الرالل خالحبقنئ  و()

ئخا المان ب اذ لر حيمر المان دب  (تعلم ان  لم  جىء)خالحنا ان  خن ل 
اا ن لمن ل ف  كرنر حقفقل ل رار اا اكرا المبكيم لك ج ج حيدم السدنشل ننندر 

الد  شدن هدر لدر حادك  لم ا  ء لراال حي  انر لم ارئ  نهرا مل اكرا اللانئ

 المبكيم من الظنهر.
خاسدم  ش دنرا حكمفدن خش دنرا  (مجداز عقلدى)اى خش  اللانئ  (ومف )

الددى )اى الددانئ الف ددج اخ ش اددنا  (واددو اسددفااه)مددن الثضددنت خالددانئا ش نراددن 

اى ىفدر الملندس الدذى ذلد   (غير مدا ادو لد )اى ليف ج اخ ش انا  (مالبس ل 
ا  ىفر الفنحج مدن المضاد  ليفنحدج خىفدر المف درا الف ج اخ ش انا شضا  لر ا 

نددر مددن المضادد  ليمف ددرا نددر لددراء كددنا ذلدد  المفددر ىفددرا مددن الرالددل اخ حاددك 

 المبكيم من الظنهر.
خنهددذا لددق  شددن لفددج انددر اا ايائ نددر ىفددر شددن هددر لددر حاددك المددبكيم مددن 

الظنهر مل حنجل ال  لرلر ابأخا خهر  نهر خاا ايائ نر ىفر شن هر لر مدن 

الرالل خرج حار شوج لرا ال نهج انضت ي الضقج ش نرا ننحبضني اللانئ الد  
 السضب.

شب يق ننلانئا خش ا  البأخا لليّب شن اؤا الفر ش  الحقفقدل اخ  (بتاو )

المرضل الذى اؤا الفر ش  ال قج خحن ير اا اانب لراال  نيمل حد  اا 
دنية ال  لفنفج خلحقفدق اى ليف ج خهذا ا (ول )اكرا اللانئ ال  شن هر لر 

 ليب رافف .

 البدددس الااعددد  )اى شابيفدددل جمدددل دددبفت كمدددراض  (مالبسددا  شدددتى)

خلم اب درن ليمف درا ش در  (والماعو  ب  والمن ر والرمان والمكان والسبب

 خالحنا خنحرهمن لا الف ج ل اساك الفهن.

 ال  اى ليفنحج اخ (فاسفااه الى الااع  او الماعو  ب  ا ا كان مبفيا ل )
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 ش  الشويل. (حقيقة كما مر)المف را نر اذا كنا شضافن ليمف را نر 

اى : ىفر الفنحج اخ المف را نر   ا ا  ىفدر  (الى غيراما)الانئا  و()
الفنحدددج مدددن المضاددد  ليفنحدددج   خىفدددر المف دددرا ندددر مدددن المضاددد  ليمف دددرا ندددر 

ل الف ددج : ا اد  لجدج اا ذلدد  المفدر اشدننر شدن هددر لدر مدن شلنسد (للمالبسدة)

مفمددن نادد  ليفنحددج خالدداك الدد  المف ددرا نددر اذ  (مجدداز كقددولهم عيشددة راالددية)
 ال فشل شرضفل.

من حكسر احا  مفمن نا  ليمف را   خالاك الد  الفنحدج    (وسي  ماعم)

 (وشعر شاعر)لا السفج هر الذى اف م اى املء ش  ام مت الننء اى شيئبر 
ا لا الش ر ههان نم ا  المف درا من المنكي خالخل  ننلبموفج ناحر جك جك

مدن المكدنا لا الشداي  دن م مدن  (ونهدر جدار)من الزشنا  (ونهاره اائم)

مدن السدضب خااضمد  اا  (وبفدى االميدر الم  فدة)الاهني   خالمنء جني من الاهدر 
ا يم اا الم نر ال قين ا رى من الاسضل المفر اللانئال اا دن شد  الاقنحفدل 

َوإِْن )رنفل الضقدج   خجدرى النهدني   لدنا ي ل دنل  : نحر : اح ضا  انضنت ال

لدنا  خنرشت اليفج خاجرات الاهدر. (َمْكُر اللَّْيِ  َوالفَّهارِ ) خ (ِخْاتُْم ِشقاَف بَْيفِِهما
  خالب رادددف المدددذكري انمدددن هدددر  (َوال تُِطيعُدددوا أَْمدددَر اْلُمْسدددِرفِينَ )ي ل دددنل  : 

 لللانئى.

 انئ شليق الاسضل.اليهم ال اا ارائ ننلل
 خههان شضنحث نففسل خدحان نهن من الشرن.

انضدت  (بتأو   خرن نحو مدا مدر مدن قدو  الجااد )من الب راف  (وقولفا)

الرنفل الضقج يا فن   النضنت ش  الرنفل منا هذا اللانئ خاا كنا ال  ىفر شدن 
فدب هر لر من الرالل لكد  ل لدأخا مفدر لندر شدرائا خش بقدكا   خكدذا ددف  الل

المراض خنحر ذل  مقرلدر نبأخادج اادرج ذلد  كمدن اادرج اللدراا الكنذندل   

خهذا ل راض ننلسدكنكن   حفدث ج دج البدأخا لخدراج اللدراا الكنذندل مقد  
 خليباضفر.

حي  هذا ل رن المناف من المب  لضفنا من كة هذا القفدك شدل اندر لدفس 

ر لدرا ال نهدج ذل  ش  ئأنر م  هذا الكبنب خالبنر حي  نفدنا اخراجدر لاحد
 شل انر اارج ابلراا الكنذنل اا ن.

اى : خلا شوددج لددرا ال نهددج خددنيج حدد  الم ددنر لدددبرا   (ولهددفا)

 البأخا مفر.
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 لم احمج نحر لرلر :)

 خامادددددد  الكضفددددددر ادددددددنب النددددددمفر

 خشر ال شد  حيد  الم دنر كر المكاة    

  
 (مدا)اى حي  اا الانئ ادنب خاما  ال  كر المدكاة خشدر ال شد  ش دنر 

اى  (لدم  عتقد  ردااره)اى لن ج هدذا القدرا  ( ظن ان قائل )لم  (لم  علم او)ئا  
 ددنهر اللددانئ لنبفددنء البددأخا حفائددذ لحبمددنا اا اكددرا هددر ش بقددكا ليظددنهر 

 مفكرا ش  لضفج لرا ال نهج انضت الرنفل الضقج.

ا ان شن لم ا يم خلم اسبكا نش ء حي  انر لم ادرئ  دنهرا  (كما است  )
في قو  ابي الدفجم )ال  جذب اليفنل   (على ان اسفاا مير)هذا اللبكلا شوج 

هددر الشدد ر الم بمددل مددن نددراح   (قفرعددا عددن قفددرع)حدد  الددرأر  (ميددر عفدد 

 الرأر.
هدر حدنا شد   (ابطد  او اسدرعى)اى ش دفهن خاخبلمهدن  (جفب الليالى)

الاضدر  اليفنل  حي  لقكار القرا اى شقرل مفهن خا رر اا اكرا الشر نم اد 
خضددر اّا اى الددبكا حيدد  اا الددانئ شفددز الدد  جددذب اليفددنل  ش ددنر  (مجدداز)

اى حقفب لرلدر شفدز حادر  (عقيب )شب يق ننلبكا اى نقرا ان  الا م  (بقول )

 .. اى ننلا م اخ د ر يألر (اففاه)لازحن ح  لاز  
منندر اددكا حيدد   (للشددمس اطلعددى)اى اشددر ي ل ددنل  خايائلدر  (قيد  هللا)

انر ش  م ج ي خانر المضكا خالم فك خالماشئ خالمفا  مفكرا اللانئ احبقنئا 

 ال  جذب اليفنلن نبأخا نانء حي  انر رشنا اخ لضب.
اى السددددن  الم ددددنر ال قيدددد  ننحبضددددني حقفقددددل اللددددرمف  اخ  (وأقسددددام )

 (اربعة ا الن طرفي )ش نرابهمن 

بددت الربيدد  نحددو ان)لمرابددنا  (امددا حقيقتددان)خهمددن المسدداك الفددر خالمسدداك 

منا المرائ ننحفدنء  (نحو احى االرض شباب الرمان)لمرانا  (البق  او مجازان

الين لهففج القرى الانشفل مفهن خاحكام ن دنيلهن ندننرا  الاضدنت خالحفدنء 

من الحقفقل احلنء الحفنة خهن  فل لقب   الحس خالحركدل اليائادل خكدذا 
شفل خهر من الحقفقل حضدنية حد  المرائ نشضنب الزشنا رشنا ارئانئ لراهن الان

 كرا الحفراا م  رشنا لكرا حرايلر المرازال ششضرنل
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ننا اكرا احك اللرمف  حقفقل خااخدر ش دنرا  (او مختلاان)اى لرال ششب يل 

 مفمن المساك حقفقل خالمساك الفر ش نرا. (نحو انبت البق  شباب الرمان)
ن الين دل حيد  من حكسر خخجر النحندني مد (واحيى االرض الربي )

شن ذهب الفر المناف  دنهر لندر اددبر  مدن المسداك اا اكدرا م دل اخ مد  

 ش انا مفكرا من شفرئ خكج شفرئ شسب مج اشن حقفقل اخ ش نر.
اى كوفددر مدد  نفسددر ل  (فددي القددرآن كثيددر): اى الم ددنر ال قيددن  (واددو)

 ننلضنمل ال  شقننير حب  لكرا الحقفقل ال قيفل ليفيل.

َوإِ ا تُِليَدْت )القراا حي  كوفدر لم درئ الهبمدن  كقرلدر ل دنل  خلقكام م  

الداك الزادنئة خهد  م دج ي ل دنل   (زاَاتُْهدْم إِ ماندا  )اى اانت ي  (َعلَْيِهْم آ اتُ ُ 

 ال  الانت لكرنهن لضضن.

نسب البذنفح الذى هر م ج ال دفا الد  مرحدرا   لندر  ( ُفَب ُِ  أَْبفاَءُامْ )
نسدب ندز  اليضدنر حد  ائ  خهدر م دج ي  (ِرُع َعْفُهمدا ِلباَسدُهما َْفد)لضب اشدر 

ل نل  حقفقل ال  انيدفس لا لدضضر الكدج شد  الشد ر خلدضب الكدج خلرلدبر 

 خشقنلمبر اانهمن انر لهمن لم  الان حف .
ننب حي  انر شف را ندر لببقدرا ؛ اى كفدف لبقدرا ادر  القفمدل  ( َْوما  )

 اا نقفبم حي  الكفر ارشن.

نسب الف ج ال  الزشنا خهر هلل ل نل  حقفقل خهذا  (ْجعَُ  اْلِوْل اَن ِشيبا   َ )
كانال ح  دكلر خكورة الهمر  : خالحزاا مفر لا الشدفب همدن ابسدني  حادك 

لفددددنلم الشددددكا ك خالمحدددد  اخ حدددد   رلددددر خاا ال فددددنا اضيمددددرا مفددددر اخ اا 

 الشفارخل.
خالاددزا   نسددب اى شددن مفهددن شدد  الددكمن    (واخرجددت االرض اةقالهددا)

 (واددو غيدر مخدتص بددالخبر)الخدراج الد  شكنندر خهددر م دج ي ل دنل  حقفقدل 

حلددف حيدد  لرلددر كوفددر اى خهددر ىفددر شاددبي نددنلاضر خانمددن لددنا ذلدد  لا 
لسددمفبر ننلم دددنر مددن الثضدددنت خااددرائا مدددن احددراا اللدددانئ الاضددرى ادددرهم 

 اخبنن ر ننلاضر.

لا الضادنء م دج  ((ِلدي َادْرحا    ا اامداُن اْبدنِ )ب   جر  في االنشاء نحو )
 ال ميل  
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خهنشنا لضب اشر   خكذل  لرل  لفاضت الرنفل شن دنء خلفنم نهني  خلف دك 

جك  خشن ادضر ذل    شمن الاك مفر الشر اخ الاه  ال  شن لفس المليرب مفدر 
َاالتَُك أَ ) كخي الف ج اخ البر  حار خكذا لرل  لفت الاهر جني خلرلر ل نل  

 .(كَ تَأُْمرُ 

 نيمل ح  ايائة  نهرة    (من قر فة): اى ليم نر ال قي   (وال ب   ل )
من لرا  (لاظية كما مر)لا المبضنئي ال  الفهم حاك انبفنء القراال هر الحقفقل 

 (او معفو ة كاسدتحالة قيداق المسدف  بالمدفكور)ان  الا م ش  لرلر امانا لفج ي 

 اى ننلمساك الفر المذكري شل المساك.
اى شدد  جهددل ال قددج ا ادد  اا اكددرا نحفددث ل اددكح  احددك شدد   (عقددال)

المحققف  خالمضليف  انر ا رر لفنشر نر لا ال قج اذا خي  خنفسر ا كا شحنل 

 لظهري البحنلل لفن  الم  ء ننلمحضل. (كقولك محبتك جاء  بى اليك)
للدبحنلل لفدن   (نحدو ادرق االميدر الجفد )اى شد  جهدل ال دنئة  (او عااة)

هزا  ال اك ننلشفر خحكا حنئة خاا كنا شمكان حقل خانمن لنا لفنشر نر لف م ان

 النكخي حار شوج ضرب خهز  خىفرا شوج لرب خن ك.
عدن الموحد  فدى )حلف حي  البحنلل اى خكنكخي الكل   (وا وره)

خامادد  الكضفددر الضفددت مننددر اكددرا لرااددل ش اراددل حيدد  اا  (مثدد  اشدداب الندداير

  كر المكاة خشر ال ش  ش دنر   ل اقدنا هدذا ئاخدج مد  الانئ دنب خاما  ال
اللبحنلل لنن نقرا ل نسيم ذل  كفف خلك ذهب الفدر كوفدر شد  ذخى ال قدرا 

 خاحب ان م  انلنلر ال  الكلفج.

: ا ا  اا الف ج م  الم نر ال قي  ا ب اا اكرا لر  (ومعرفة حقيقت )
 قفقل.منحج اخ شف را نر اذا الاك الفر اكرا اللانئ ح

امدا )مم رمل منحير اخ شف رلر الدذى اذا الداك الفدر اكدرا اللدانئ حقفقدل 

أه فمدا ربحدوا فدي تجدارتهم  (فَمدا َربَِحدْت تِجداَرتُُهمْ )راارة كما في قولد  تعدالى 

اى  (كمدا فدى قولدك سدرتفى ر  تدك)ل لظهدر ال ن دك نظدر خلأشدج  (واما خاية

اى  («فا ، ا ا مدا زاتد  نظدرا ر  ك وجه  حس»وقول  )لرن  ي حاك يؤاب  

ازاك  ي حسان م  خجهر لمن اخئحر ش  ئلن ق الحسد  خال مدنا لظهدر ن دك 
 البأشج خالش نا.
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خم  هذا ل راض ننلشفخ حضك القنهر خيئّ حيفر حفث رحم انر ل ا دب 

م  الم نر ال قي  اا اكرا اللانئ الفر حقفقل لنر لفس لسرلا  مد  لدرلا  
  مد  ازادك  خجهدر حسدان منحدج اكدرا اللدانئ الفدر حقفقدل يؤاب  خل لفزاك

خكذا الكشا  نيك  حق ل  حي  ملا نج المرجرئ ههان هر السرخي خالزانية 

 خالقكخ .
خاحبرن حيفر الشن  مار الكا  الرارى : ندنا الف دج لندك خاا اكدرا 

لر منحج حقفقل لشبان   كخي الف ج ل ح  منحج مهدر اا كدنا شدن الداك الفدر 

 الف ج مل ش نر خال مفمك  لقكارا.
مزحم  نحب المفبنن اا احبران الشن  حق خاا منحج هدذا الم دنا 

هر ي ل نل  خاا الشفخ لم ا رف حقفقبهن لافن هن مبض ر المناف خم   ا  

 اا هذا لكيف خالحق شن ذكرا الشفخ.
خلدنا : الدذى حادكى نظمدر مد   (السدكاكى)اى الم نر ال قيد   (وانكره)

لي  اللب نية ننلكانال ن  دج الرنفدل الدب نية ننلكانادل حد  الفنحدج الحقفقد  

نراللل المضنلمل م  البشضفر خج ج نسضل النضنت الفر لراادل لللدب نية خهدذا 
خهد   (ونحدوه اسدتعارة بالكفا دة)ش  الشويل  ( اابا الى ان ما مر)ش ا  لرلر 

 راللل لراال.حاك السكنك  اا لذكر المشضر خلراك المشضر نر ن

خه  إا لاسب الفر دفئن ش  اليرار  المسنخال ليمشضر ندر شودج اا لشدضر 
المافل ننلسضل ثم لفرئهن ننلدذكر خل دفف الفهدن ددفئن شد  لدرار  السدضل مبقدرا 

 (علددى ان المددراا بددالربي  الااعدد  الحقيقددى)شانلددب المافددل نشددضت نفددلا ناددنءا 

الددذى هددر شدد  اليددرار   (االنبددا بقر فددة نسدبة )للنضدنت ا ادد  القددنئي المابددني 
 اى ال  الرنفل. (الي )المسنخال ليفنحج الحقفق  

اى ىفر هذا المونا خحن ير اا اشضر الفنحج  (وعلى افا القيا  غيره)

الم نرى ننلفنحج الحقفق  م  ل يق خجرئ الف ج نر ثم افرئ الفنحج الم دنرى 
 ننلذكر خااسب الفر د ء ش  لرار  الفنحج الحقفق .

 نظر لنر اسبيز  اا اكرا المرائ)اى مفمن ذهب الفر السكنك   (ي وف)
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مددن  ( دنحضهن لمددن لددفأل  (فَُهدَو فِددي ِعيَشددةن رااِلدديَةن*)ن فشدل مدد  لرلددر ل ددنل  

الكبنب ش  لفسفر اللب نية ننلكانال حي  شذهب السدكنكن خلدك ذكرندنا خهدر 
مفيز  اا اكرا اقب   اا اكرا المرائ ننلفنحج الم نرى هر الفنحج الحقفق  

المددرائ ن فشددل  ددنحضهن خالددلر  نن ددج اذ ل ش ادد  لقرلاددن مهددر مددن  ددنحب 

 حفشل ياضفل خهذا شضا  حي  اا المرائ ن فشل خضمفر ياضفل خاحك.
كدج شدن اضدفف الفنحدج الم دنرى  (ان ال تن  االالافة فى)اسبيز   و()

 (سدد نحددو نهدداره اددائم لددبطالن االددافة الشددىء الددى نا)الدد  الفنحددج الحقفقدد  

اللرشل ش  شذهضر لا المرائ ننلاهدني حفائدذ مدلا نفسدر خل دد  مد   دحل 
خهدددذا اخلددد   (فَمدددا َربَِحدددْت تِجددداَرتُُهمْ )هدددذا الضدددنمل خخلرحهدددن كقرلدددر ل دددنل  

 ننلبموفج.

 دا اامداُن اْبدِن )من لرلر ل دنل  :  (ان ال  كون االمر بالبفاء)اسبيز   و()

ر حفائدذ هدر ال ميدل انفسدهم خالدلر  نن دج لا المدرائ ند (لهامان) (ِلي َاْرحا  

 لا الاكاء لر خالالنب ش ر.

خددددف  اللضفددددب  (ان  توقدددف نحدددو انبدددت الربيددد  البقددد )اسدددبيز   و()
علدى )خالمراض خلرلا  يؤابد  شمدن اكدرا الفنحدج الحقفقد  هدر ي ل دنل  

ش  الشدني  لا الدمنء ي ل دنل  لرلفففدل خالدلر  نن دج   لا شودج  (السم 

ا البركفدب  دحفح ددن ل ذا دل حادك القدن يف  ندنا الدمنء ي ل دنل  لرلفففددل هدذ
خالددلر  نن ددج لا شوددج هددذا البركفددب  ددحفح دددن ل ذا ددل حاددك القددن يف  نددنا 

 المنء ي ل نل  لرمفقفر خىفرهم لمل ش  الشني  اخ لم اسمل.

كمددن ذكرنددنا مفابفدد  كرنددر شدد  نددنب اللددب نية  (واللددوازق كلهددا مفتايددة)
 كانال لا انبفنء اليرار  ارجب انبفنء الميزخ .ننل

خال ددراب اا شضادد  هددذا الحبراضددنت حيدد  اا شددذهب السددكنك  مددن 

اللب نية ننلكانال اا اذكر المشدضر خادرائ المشدضر ندر حقفقدل خلدفس كدذل  ندج 
شذهضر اا ارائ المشضر نر ائحنءا خشضنلمل لظهدري اا لدفس المدرائ ننلمافدل مدن 

ل نشضت نفلا هر السضل حقفقل خالسكنك   رن ندذل  مدن لرلان شانلب الماف

 فدتقض )اى شدن ذهدب الفدر السدكنك   (والند )كبننر خالمناف لدم اليدل حيفدر 

 خلفير لن م خشن ادضر ذل  شمن اشبمج (بفحو نهاره اائم
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خهدر شدننل شد   (الشتمال  على  كر طرفى التشدبي )حي  ذكر الفنحج الحقفق  

ة كمددن  ددرن نددر السددكنك    خال ددراب انددر انمددن حمددج الكددل  حيدد  اللددب ني
 اكرا شنن ن اذا كنا ذكرهمن حي  خجر ااضئ ح  البشضفر نكلفج انر ج ج لرلر

 ل ل  ضدددددددرا شددددددد  نيددددددد  ىللبدددددددر

 لدددددددددك ريا رياية حيددددددددد  القمدددددددددر    

  
ش  ننب اللب نية شل ذكر اللرمف  خن  دهم لمدن لدم اقدف حيد  شدرائ 

  هذا الحبراضنت نمدن هدر ندرا حادر السكنك  ننللب نية ننلكانال اجنب ح

 خيأاان لركر اخل .
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 الباب الثاني

 (احوا  المسف  الي )

اى الشري ال نيضل لر ش  حفث انر شساك الفر   خلك  المساك الفر حي  

 المساك لمن لفأل .
لكشر حي  لن ر الحراا   لكرنر حضنية ح  حك  اللفنا نر  (اما حفف )

خجرئا   خذكرا ههان نيفظ الحذف   خمن المساك   خحك  الحنئم لننق حي  
نيفظ البر    لاضفهدن حيد  اا المسداك الفدر هدر الدرك  الحظدم الشدكاك الحنجدل 

الفر   حب  اندر اذا لدم ادذكر مكأندر الد  ندر   ثدم حدذف نادلف المسداك   منندر 

فلالحتددراز عددن العبدد  بفدداء علددى )لددفس نهددذا الموننددل مكأنددر لددر  حدد  ا ددير 

او )لل القراال حيفدر خاا كدنا مدن الحقفقدل هدر الدرك  شد  الكدل  لكل (الظاار

 .(تخيي  الع و  الى اقو  ال ليلين من العق  واللاف

مددنا الحبمددنئ حاددك الددذكر حيدد  ئللددل اليفددظ شدد  حفددث الظددنهر   خحاددك 
 الحذف حي  ئللل ال قج خهر الرى لمبقني اليفظ الفر.

لحذف اا دن هدر اليفدظ المدكلرا خانمن لنا لاففج لا الكاا حقفقل حاك ا

خلددم اقددج انددن حيفددج    (كقولدد  قددا  لددي كيددف انددت قلددت عليدد )حيفددر نددنلقرا   
حاك القراال هج اباضر  (او اختبار تفب  السام )للحبرار خالباففج المذكريا  

 ا  ل.

او ا هدداق )هددج اباضددر نددنلقرا   الاففددل ا  ل  (مقدد ار تفبهدد )اخبضددني  و()

اى ااهدن   (او عكسد )ل ظفمدن لدر  (عدن لسدانك)ك الفر اى  را المسا (اون 

نحدر  (لد   الحاجدة)اى لفسدرا  (او تأتى االنكار) را لسنن  حار لحقفرا لر 

منلق منجر حاك لفن  القراال حي  اا المرائ راك لفبأل  ل  اا لقرا شن ايئت 
 .(او تعيف )راكا نج ىفرا 

لكدد  ذكددرا خالظددنهر اا ذكددر الحبددرار حدد  ال ضددث امادد  حدد  ذلدد  

 لشرا .
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احددكهمن : الحبددرار حدد  لددرء الئب مفمددن ذكددرخا لددر شدد  الموددنا خهددر 

 خنلق لمن اشنء خمنحج لمن اراك   اى : ي ل نل .
نحددر خهدددنب  (او ااعدداء التعددين لدد )خالوددننن البر ئددل خالبمهفددك لقرلددر 

ك دفق المقدن  حد  ا نلدل الكدل  نسدضب  (او نحو  لدك)الخلرف اى السيلنا 

اخ لآشل اخ مرات مر ل اخ شحنمظل حي  خرا اخ ل ل اخ لنمفدل اخ ض رة 
نحر ذل  كقرا الندفنئ ىدزاا اى هدذا ىدزاا اخ كنلخفدنء حد  ىفدر السدنشل 

ش  الحنضرا  شوج جنء خكنلضن  اللب منا الرايئ حي  لركر شوج يشفل ش  

 ىفر يا  اخ لر  نظن را شوج الرمل حي  المكن اخ الذ  اخ البرحم.
خل  (االادد )اى الددذكر  (فلكوندد )اى ذكددر المسدداك الفددر  (رهوامددا  كدد)

على القر فدة )اى الحبمنئ  (او لالحتياط لضعف التعو  )شقب   لي كخا حار 

 .(او للتفبي  على غباوة السام  او ز ااة اال ضال والتقر ر
 (ِلُحدوَن*أُولئَِك َعلى ُا    ِمْن َرب ِِهْم َوأُولئَِك ُاُم اْلُماْ )خحيفر لرلر ل نل  : 

لكدرا الدمر شمدن ادكا حيد  الب ظدفم نحدر اشفدر المدؤشاف   (او ارهار تعظيمد )

اى اهننل المسداك الفدر لكدرا الدمر شمدن ادكا حيد  الهنندل  (او ااانت )حنضر 
شوج الاضن حيفر السل  لن ج هذا  (او التبرك بفكره)شوج السنيق اليئفم حنضر 

بسدد  الكددالق حيدد  االاددااء او )شوددج الحضفددب حنضددر  (او اسددتلفا ه)القددرا 

 اى من شقن  اكرا ا منء السنشل شليرنن ليمبكيم ل ظمبر خدرمر. (مطلوب
لرلددر ل ددنل  حكناددل حدد   (نحددو)خلهدذا الددنا الكددل  شددل الحضددنء خحيفدر 

 (أَتََوكَُّؤا َعلَْيها. (ِاَي َعناهَ )شرل  حيفر السل  

اخ البسد فج خلك اكرا الذكر ليبهراج اخ الب  ب اخ الدهنئ من ل دفل 
اى ااددرائ  (وامددا تعر ادد )حيدد  السددنشل حبدد  ل اكددرا لددر لددضفج الدد  النكددني 

نحدر  (فباالالمار الن المقاق للدتكلم)المساك الفر الب راف خمن المساك الباكفر. 

نحر هر ضدرب لبقدك   (او الايبة)نحر انت ضرنت  (او الخطاب)انن ضرنت 
كللدل اليفدظ حيفدر اخ لراادل حدنا ذكرا اشن لفظن لحقفقن اخ لقكارا خاشدن ش اد  ل

 خاشن حكمن.
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خاحدددكا كدددنا اخ اكودددر لا خضدددل  (وااددد  الخطددداب ان  كدددون لمعدددين)

الم ددنيف حيدد  اا لسددب مج لم ددف  شددل اا الالددنب هددر لرجفددر الكددل  الدد  
 (لدديعم)اى ىفددر ش ددف   (الددى غيددره)الالددنب شددل ش ددف   (وقدد   تددرك)حنضددر 

َولَْو تَر  إِِ  اْلُمْجِرُموَن ناِكُسوا )نحو )حي  لضفج الضكا  (ك  مخاطب)الالنب 

شان ضددن ش فاددن  (َولَدْو تَددر  إِِ  اْلُمْجِرُمددونَ )ل اراددك نقرلددر  ((ُرُ ِسدِهْم ِعْفددَ  َرب ِِهددمْ 
لهدج المحشدر الد   (ا  تفاادت حدالهم فدي الظهدور)لنكا الد  لفظفدل حدنلهم 

 حفث امبال خفنؤهن مل اابي نهن يؤال ياء ئخا ياء.

ئخا  (مخاطدددب)اى نهدددذا الالدددنب  (فدددال  خدددتص بددد )ل  خاذا كدددنا كدددذ
شان ب نج كج ش  ابأل  شار الرؤال مير شكخج من هذا الالنب خمن ن دض 

الاسدخ مدل اادبي نهددن اى نرؤادل حدنلهم شان ددب اخ نحدنلهم يؤادل شان ددب 

 حي  حذف الم نف.
اى ل راف المساك الفر ننارائا حيمن خهدر شدن خضدل لشد ء  (وبالعلمية)

اى نشانر   نحفث  (بعيف )اى المساك الفر  (الحضاره)اننلر شل جمفل شش

 اكرا شبمفزا ح  جمفل شن حكاء.
فدي )خاحبرر نهذا حد  اح دنيا ننلدم جاسدر نحدر يجدج حدنلم جدنءن  

اى اخا شددرة خاحبددرر نددر حدد  نحددر جددنءن  راددك خهددر  ( اددن السددام  ابتدد اء

هذا الرضل  اى ننلمساك الفر نحفث ل اليق ننحبضني (باسم مختص ب )ياكب 
 حي  ىفرا.

خاحبرر نر ح  اح نيا ن مفر المبكيم اخ المان ب اخ الدم الددنية 

اخ المر ددرا اخ الم ددرف نددل  ال هددك اخ الضددنمل خهددذا القفددرئ لبحقددق شقددن  
 ال يمفل خال منلقفك الخفر شم  حمن لضق.

خلفددج احبددرر نقرلددر انبددكاء   حدد  الح ددني نشددر  البقددك    كمددن مددن 

ن ب خالم رف نل  ال هك خالمر را مننر اشبر  لقك  ذكرا اخ الم مفر الم
 لقك  ال يم ننلنيل.

خمفدر نظددر لا جمفددل  ددرق الب راددف كدذل  حبدد  ال يددم مننددر ششددرخ  

مدنهلل ا دير اللدر حدذمت الهمدزة  ((قُدْ  ُادَو هللاُ أََحد   )نحو )نبقك  ال يم ننلرضل 
ب الرجرئ الادنلق خحرضت حاهن حرف الب راف ثم ج ج حيمن ليذات الراج

 لي نلم.

خرحم ن  هم انر الم لمفهر  الراجدب لذالدر اخ المسدبحق لي ضرئادل لدر 
 خكج شاهمن
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 كج انحنر من مرئ مل اكرا حيمن لا شفهر  ال يم جز  .

خمفر نظر لنن ل نسيم انر الدم لهدذا المفهدر  الكيد  كفدف خلدك اجبم درا 
خلدر كدنا ي الدمن لمفهدر  كيد  لمدن حي  اا لرلان ل الر ال ي كيمل البرحفدك 

او تعظدديم او )امددنئت البرحفددك لا الكيدد  شدد  حفددث انددر كيدد  احبمددج الكوددرة 

او )كمن مدن اللقدنب الندنلحل لدذل  شودج يكدب حيد  خهدرب ش نخادل  (ااانة

حدد  ش ادد  اندديح لي يددم لددر نحددر انددر لهددب م ددج كددذا كاناددل حدد  كرنددر  (كفا ددة

ادد  الضددنم  لا ش اددنا شددلر  الاددني جهامفددن نددنلاظر الدد  الرضددل الخا اح

خشلنسهن خايزشر انر جهام  مفكرا انبقنل شد  الميدزخ  الد  الدلر  ننحبضدني 
 الرضل الخا خهذا القكي كنف من الكانال.

خلفج من هذا المقن  اا الكانال كمن اقنا جنء حدنلم خادرائ ندر لرشدر اى 

 جهامفن. جرائ ل الشاي المسم  نحنلم خاقنا يأات انن لهب اى
خمفر نظر لنر حفائذ اكرا الب نية ل كانادل حيد  شدن لدف ئ خلدر كدنا 

 المرائ شن ذكرا لكنا لرلان م ج هذا الرجج كذا ششفرا ال  كنمر.

 خلرلان انر جهج م ج كذا كانال ح  ال هام  خلم اقج نر احك.
خشمددن اددكا حيدد  مسددنئ ذلدد  انددر شوددج  ددنحب المفبددنن خىفددرا مددن هددذا 

 .(تَبَّْت  َ ا أَبِي لََهبن )لر ل نل  الكانال   نقر

او )خل ددد  اا المددرائ نددر الشدداي المسددم  نددنن  لهددب ل كددنمر اخددر 

 اى خجكاا ال يم لذاذا نحر لرلر. (ا هاق استلفا ه

 القددددن  ليدددد  لاددددن نددددنهلل اددددن  ضفددددنت

 لددددفلى شدددداك  ا  لفيدددد  شدددد  الضشددددر    

  
خ نحدددر ذلددد    نحدددر ي الهدددنئى   خشحمدددك الشدددففل   ا (او التبدددرك بددد )

كددنلبفؤا خالبلفددر خالبسدد فج حيدد  السددنشل خىفددرا شمددن اانلددب احبضددنيا مددن 
 الحل .

لع ق علم )اى ل راف المساك الفر ننارائا الم شر را  (وبالمواولية)

المخاطب باالحوا  المختنة ب  سو  النلة كقولك الف  كان معفا امدس رجد  

اخ لكيفهمن حيم نمفر النديل خلم اب رن المناف لمن ل اكرا ليمبكيم  (عالم
نحر الدذا  مد  ندلئ المشدرق ل احدرمهم اخ ل ن درمهم لقيدل جدكخى شودج هدذا 

 اخ البه نا)الكل  
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 اى لقرار المرن المسرق لر الكل . (البنراح ننللم اخ رانئة البقرار

اى ارلف حيفر  ((َوراَوَاتْ ُ )نحو )خلفج لقرار المساك خلفج المساك الفر 
لمدراخئة شفنحيدل شد  يائ ادرخئ جدنء خذهدب خكدنا الم اد  خنئحبدر السل  خا

ح  نفسر خم يت م ج المانئ  لننحضر ح  الشنء الذى ل اراك اا اارجدر 

 ش  اكا احبنا حيفر اا اأخذ   شار خه  حضنية ح  البمحج لمرامقبر اانهن.
ق نراخئلر   شب ي ((الَّتِي ُاَو فِي بَْيتِها َعْن نَْاِس ِ ))خالمساك الفر هر لرلر 

منلمرن المسرق لدر الكدل    نزاهدل ارلدف حيفدر السدل    خ هدنية ذايدر   

خالمددذكري ائا حيفددر شدد  اشددرأة ال زاددز اخ رلفاددن   لنددر اذا كددنا مددن نفبهددن 
 خلمك  ش  نفج المرائ شاهن خلم اف ج كنا ىنال من الازاهل.

 خلفج هر لقرار ليمراخئة لمن مفر ش  مر  الخبل  خاللفل.

لفددج لقراددر ليمسدداك الفددر لشكددنا خلددر  النهددن  خالدددبرا  مددن اشددرأة خ
 ال زاز اخ رلفان خالمشهري اا ااال شونا لزانئة البقرار مق .

خ ا  انهن شونا لهن خللبه نا البنراح ننللم خلك نفابر مدن الشدرن 

مدنا  ((يَُهمْ فَاَِشديَُهْم ِمدَن اْلديَم ِ مدا َغِشد)نحدو )اى الب ظفم خالبهراج  (او التاخيم)
او تفبيد  المخاطدب علدى خطداء نحدو )م  هذا النهن  شد  البفادفم شدن ل اافد  

اخددددوانكم ،  شدددداى غليدددد  ادددد ورام ان )اى لظاددددرنهم  (ان الددددف ن تددددرونهم»

 اى لهيكرا خلنننرا ننلحرائم. («تنرعوا
مففر ش  الباضفر حي  خلن هم م  هذا الظ  شدن لدفس مدن لرلد  اا القدر  

اى ال   راقر. لقرا :  (الى وج  بفاء الخبر)اى الدنية  ( ماءاو اال)الفلن  

حميت هدذا ال مدج حيد  خجدر حميد  خحيد  جهبدر اى حيد   دررا خ راقبدر 
ا ا  لأل  ننلمر را خالنيل للدنية ال  اا نانء الاضر حيفر شد  اى خجدر 

إِنَّ الَّدِف َن )نحدو )خاى  راق ش  الودراب خال قدنب خالمدكن خالدذ  خىفدر ذلد  

مدنا مفدر اامدنء الد  اا الاضدر المضاد  حيفدر اشدر شد   ((ْستَْكبُِروَن َعْن ِعباَاتِي َ 
 َسيَْ ُخلُوَن َجَهفَّمَ )جاس ال قنب خالذلا خهر لرلر ل نل  
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خش  الالنء مدن هدذا المقدن  لفسدفر الرجدر مدن لرلدر الد  خجدر نادنء  (ااِخِر نَ 

 الاضر ننل يل خالسضب خلك البرمفان ذل  من الشرن.
اى الامدنء الدد  خجدر نادنء الاضدر ل ش ددرئ ج دج المسداك الفددر  (ةدم اند )

الددى )اى خلددفيل  (ربمددا جعدد   ر عددة)شر درل كمددن لددضق الدد  ن ددض الخهددن  

اى يمددل  (نحددو ان الددف  سددمك)اى لشددنا الاضددر  (التعددر ض بددالتعظيم لشددأن 
اعائمد  اعدر )ايائ ندر الك ضدل اخ نفدت الشدرف خالم دك  (السماء بفى لفدا بيتدا)

 ش  ئحن م كج نفت. (واطو 

مف  لرلر اا الذى لم  السدمنء اامدنء الد  اا الاضدر المضاد  حيفدر اشدر 
 ش  جاس الرم ل خالضانء حاك ش  لر ذخق ليفم.

ثم مفر ل دراض نب ظدفم نادنء نفبدر لكرندر م دج شد  يمدل السدمنء البد  ل 

 اى ىفدر الاضدر (شدان غيدره)ذيا دل الد  ل ظدفم  (او)نانء احظم شاهن خايمل 
 .((الَِّف َن َكفَّبُوا ُشعَْيبا  كانُوا ُاُم اْلخاِسِر نَ )نحو )

مففر اامنء ال  اا الاضر المضا  حيفدر شمدن ااضدئ حد  الافضدل خالاسدراا 

 خل ظفم لشنا د فب حيفر السل .
خينمن ا  دج ذيا دل الد  الهنندل لشدنا الاضدر نحدر اا الدذى ل احسد  

حدر اا الدذى ابضدل الشدفلنا مهدر ش رمل الفقر لدك  داف مفدر اخ لشدنا ىفدرا ن

 خنلر خلك ا  ج ذيا ل ال  لحقق الاضر اى ج ير شحققن ثننبن نحر.

 اا البدددددن ضدددددرنت نفبدددددن شهدددددنجرة

 نكرمددددل ال اددددك ىنلددددت خئهددددن ىددددرا    

  
منا من ضرب الضفت نكرمل خالمهنجرة الفهن اامنء الد  اا  رادق نادنء 

 الاضر شمن ااضئ ح  رخاا المحضل خانقلن  المرئة.

انر احقق رخاا المرئة خاقّريا حبد  كأندر نرهدنا حيفدر خهدذا ش اد   ثم
لحقفق الاضر خهر شفقرئ من شوج اا الذى لم  السدمنء اذ لدفس مدن يمدل ي 

 السمنء لحقفق خلوضفت لضان ر لهم نفبن مظهر الفرق نف  الامنء خلحقفق الاضر.

 اى (مييرهلت)اى ل راف المساك الفر نإارائا الم الدنية  (وباالشارة)
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 (نحدو ادفا ابدو الندقر فدراا)لمرن ش  الىدران  (اكم  تميير)المساك الفر 

  ش  نسج دفضنا نف  ال دنا  (في محاسف )ننب حي  المكن اخ حي  الحنا 
خالسيم خهمن د رلنا ننلضنئال ا ا  اقفمرا ننلضنئال لا مقك ال ز م  الح ر 

 كقرلر)ىفر المحسرر حب  كأنر ل اكي   (او التعر ض باباوة السام )

 اخلئددددددد  اندددددددن   م ئاددددددد  نمدددددددويهم

 اذا جم باددددددددن اددددددددنجرار الم ددددددددنشل    

  
فى القرب او البع  او التوس  كقولك افا )اى المساك الفر  (او بيان حال )

 .(او  اك او  لك ز  
لنر انمن ابحقق ن ك لحقق اللرمف    خاشودنا هدذا  ؟خاخر ذكر البرل 

  حفث انهدن لضدفّ  اا هدذا شودنا ليقرادب   خذا  المضنحث لاظر مفهن اليمل   ش

 ليمبرل  خذل  لض فك  
خحيم الم نن  ش  حفث انر اذا اياك نفدنا لدرب المسداك الفدر ادؤل  نهدذا 

خهر را ك حي  ا ج المرائ الذى هر الحكم حي  المساك الفر المذكري الم ضر 
سداك اى لحقفدر الم (او تحقيره)حار نش ء ارجب لنريا حي  اى خجر كنا 

الددم  ِلددَك )او تعظيمدد  بالبعدد  نحددو  (اددفَا الَّددِفه  َددْفُكُر آِلَهددتَُكمْ )بددالقرب نحددو )الفددر 

او تحقيددره )لاددزال لض ددك ئيجبددر خيم ددل شحيددر شازلددل ن ددك المسددنمل  ((اْلِكتددابُ 

لادزال لض دكا حد  لدنحل حدز الح دري  (بالبع  كما  قدا   لدك اللعدين فعد  كدفا

 خالالنب شازلل ن ك المسنمل.

ظ ذل   نلح للدنية ال  كج ىن ب   حفان كدنا اخ ش اد    خكوفدر خلف
شن اذكر الم ا  الحنضر المبقك  الحنضر نيفظ ذل  لا الم اد  ىفدر شدكي  

عفد  )اى ل راف المسداك الفدر ننلددنية ليباضفدر  (او للتفبي )ننلحس مكأنر ن فك 

شدني اى حادك اادرائ الخ دنف حيد  حقفدب الم (تعقيب المشدار اليد  باوادا 
 الفر اقنا حقضر ملا اذا جنء حي  حقضر.

ثددم ل كاددر ننلضددنء الدد  المف ددرا الوددننن خلقددرا حقضبددر ننلشددنء اذا ج يددت 

 الشنء حي  حقضر.
خنهددذا  هددر مسددنئ شددن لفددج اا ش اددنا حاددك ج ددج الددم الدددنية ن قددب 

جد  ر بمدا )شب يق ننلباضفر اى ليباضفر حي  اا المشني الفدر  (على ان )اخ نف 

 اى ن ك الم (ع ه را ب  ب
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شب يددق ن ددكار اى حقفددق نددذل  لجددج الخ ددنف البدد   (مددن اجلهددا)الدددنية 

دالةَ ) (نحو)ذكرت ن ك المشني الفر  الد   (الَّدِف َن  ُْؤِمفُدوَن بِاْلاَْيدِب َو ُِقيُمدوَن النَّ
ر خهر حقب المشني الف (أُولئَِك َعلى ُا    ِمْن َرب ِِهْم َوأُولئَِك ُاُم اْلُمْاِلُحونَ )لرلر 

اليذا  اؤشادرا ننخ دنف شب دكئة شد  الامدنا ننلمفدب خالنشدل الندلة خىفدر 

 ذل .
ثم حرف المساك الفر ننلددنية لاضفهدن حيد  اا المشدني الدفهم احقّدنء نمدن 

ارئ ن ك اخلئ  خهر كرنهم حي  الهكى حنجل خالفرر ننلفلن اجدل شد  اجدج 

مسددداك الفدددر ندددنلل  اى ل رادددف ال (وبدددالالق)الندددنمهم ننلخ دددنف المدددذكرية 
اى الددد  حندددل شددد  الحقفقدددل ش هدددرئة ندددف  المدددبكيم  (لالشدددارة الدددى معهدددوا)

خالمان ددب خاحددكا كددنا اخ اثاددف  اخ جمنحددل اقددنا حهددكت ملنددن اذا ائيكبددر 

 (نحو وليس الفكر كاالنثى ا  ليس)خلقفبر خذل  لبقك  ذكرا  راحن اخ كانال 
ليدد   (وابددت)نو  البددن اى كددنل (كددالتي)اشددرأة حمددراا  (الددف  طلبددت)الددذكر 

اى لشرأة حمراا منلنو  ادنية ال  شن لقك  ذكرا  دراحن مدن  (لها)النو  

ِ إِن ِي َواَلْعتُها أُْنثى)لرلر ل نل      لكار لفس نمساك الفر. (قالَْت َرب 
ِ إِن ِدي نَدفَْرُ  )خالذكر ادنية ال  شن لضق ذكرا كانال مدن لرلدر ل دنل   َرب 

را  لََك ما فِي بَْطفِدي    مدنا لفظدل شدن خاا كدنا ا دم الدذكري خالندنم لكد   (ُمَحدرَّ

البحراددر خهددر اا ا بددق الرلددك لاكشددل نفددت المقددكر انمددن كددنا ليددذكري ئخا 
 الننم خهر المساك الفر.

خلك اسبما  ح  ذكرا لبقك  حيم المان ب نر نحر خرج الشفدر اذا لدم 

خشفهددر   (لحقيقددةالددى ناددس ا)للدددنية  (او)اكدد  مددن الضيددك ال اشفددر خاحددك 
كقرل  الرجج خفر شد  )المسم  ش  ىفر احبضني لمن  كق حيفر ش  المرائ 

 المرأة.

باعتبدار عه  تد  )ش  المدرائ  (لواح )الم رف نل  الحقفقل  (وق   أتى)

لملننقدل ذلد  الراحدك شدل الحقفقدل ا اد  اليدق الم درف ندل  الحقفقدل  (للفان

ذه  حيد  مدرئ شرجدرئ شد  الحقفقدل الذى هر شرضر  ليحقفقل المباذة من الد

ننحبضدني كرنددر ش هددرئا مددن الددذه  خجز فدن شدد  جز فددنت ليدد  الحقفقددل شلننقددن 
 اانهن كمن اليق الكي  اللضف ن حي  كج جز   ش  جز فنلر.

خذل  حاك لفن  لراال ئالل حيد  أندر لدفس القندك الد  نفدس الحقفقدل شد  

 حفث
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ن ضم  جمفل المدرائ ه  ه  نج ش  حفث الرجرئ خل ش  حفث خجرئهن م

مدن الادنيج خشويدر  (كقولك ااخ  السوف حيد  ال عهد )نج ن  هن ىفر ش ف  
ئْبُ )لرلر ل نل   خاا كدنا مدن  (وافا في المعفدى كدالفكرة) (َوأَخاُ  أَْن  َأُْكلَ ُ الف ِ

اليفظ ا رى حيفر احكن  الم نيف ش  خلرحر شضبكأ خذا حنا خخ فن ليم رمل 

انمن لنا كنلاكرة لمن نفاهمن ش  لفنخت شدن خهدر اا خشر رمن نهن خنحر ذل  خ
 الاكرة ش انا ن ض ىفر ش ف  ش  جميل الحقفقل خهذا ش انا نفس الحقفقل.

خانمن لسبفنئ الض  فل ش  القراال كنلكخرا خالكج مدنلم رئ خذخ الدل  

ننلاظر ال  القراال لراء خننلاظر الد  انفسدهمن شابيفدنا خلكرندر مدن الم اد  
خلقدك اشدر حيد  »ك ا نشدج ش نشيدل الاكدرة خار دف ننل ميدل كقرلدر كنلاكرة لد

 .«اليئفم اسضا 

إِنَّ )االستاراف نحدو )الم رف ننلل  المشني نهن ال  الحقفقل  (وق   اي )

ْنساَن لَِاي ُخْسدرن  اددفر ندنل  الد  الحقفقدل لكد  لدم اقندك نهدن المنهفدل شد   ((اْْلِ

المدرائ ندج مدن ضدم   حفث ه  ه  خل ش  حفث لحققهدن مدن ضدم  ن دض

ال مفل نكلفج  حل ابلبوانء الذى در ر ئخرا المسبوا  من المسبوا  شار 
لر لكت ح  ذكرا منلل  الب  لب راف ال هدك الدذها  اخ اللدبمراق هد  ل  

 الحقفقل حمج حي  شن ذكرننا نحسب المقن  خالقراال.

 درف ندنلل  خلهذا ليان اا ال مفر من لرلر األ  خلك اففك حن دك إلد  الم
المشني نهن ال  الحقفقل خل نك من ل  الحقفقل ش  اا اقندك نهدن الددنية الد  

المنهفل ننحبضدني ح دريهن مدن الدذه  لفبمفدز حد  الدمنء الجادنر الاكدرات 

شوددج الرج دد  خيج دد  خاذا احبضددر الح ددري مددن الددذه  مرجددر اشبفددنرا حدد  
لحقفقل خاحكا كدنا اخ ل راف ال هك اا ل  ال هك ادنية ال  حنل ش فال ش  ا

اثاددف  اخ جمنحددل خل  الحقفقددل ادددنية الدد  نفددس الحقفقددل شدد  ىفددر نظددر الدد  

 المرائ ميفبأشج.
خهددر اا اددرائ كددج مددرئ شمددن  (الددربان حقيقددى)اى اللددبمراق  (واددو)

ا  ك  غيب وشهااة  (عاِلِم اْلاَْيِب َوالشَّهاَاِة*)نحو )ابانخلر اليفظ نحسب اليمل 

نحدو )ئ كج مرئ شمن ابانخلر اليفظ نحسب شبفنهم ال رف خهر اا ارا (وعرفى

لنر المفهدر  حرمدن  (مملكت )ا راف  (جم  االمير الناغة ا  ااغة بل ه او

 ل  نىل الكنفن.
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لفج المونا شضا  حي  شذهب المدنرن  خال مدنلل  مدن الدم الفنحدج حادك 

مف درا ىفرا شر را   خمفر نظر لا الالف انمدن هدر مدن الدم الفنحدج خال
نم ا  الحكخم ئخا ىفرا نحر المؤش  خالكنمر خال نلم خال نهج لنهدم لدنلرا 

هذا النفل م دج مد   درية اللدم مدل ندك مفدر شد  ش اد  الحدكخم خلدر لديم 

 منلمرائ لقسفم شليق اللبمراق لراء كنا نحرف الب راف اخ ىفرا.
راكا خالمر را اا ن شمن األ  لللبمراق نحر اكر  الذا  األرن  ال 

لراء  (واستاراف المارا)خاضرب القنحكا  خالقن مف  ال حمرا خهذا  نهر 

شدد  الددبمراق الموادد  خالم مددر   (اشددم )كددنا نحددرف الب راددف اخ ىفددرا 
نم ا  انر ابانخا كج خاحك خاحك شد  المدرائ خالمواد  انمدن ابادنخا كدج اثادف  

جدا  فدى الد ار بد لي  ادحة ال ر)اثاف  خال مل انمن نبانخا كج جمنحل جمنحدل 

مننر ل انح اذا كنا مفهدن يجدج اخ  (ا ا كان فيها رج  او رجالن اون ال رج 
 يجلا خهذا من الاكرة الماففل شسيم.

خاّشن م  الم رف ننلل  مدل نسديم ندج ال مدل الم درف ندل  اللدبمراق 

ابانخا كج خاحك ش  المرائ حي  شدن ذكدرا اكودر ا مدل ال درا خالاحدر خئا 
بقراء خادني الفر ا مل البفسفر خلك ادض ان الكل  من هذا المقدن  مدن حيفر الل

 الشرن ميفلنلل ثمل.

خلمن كنا ههادن شظادل احبدران خهدر اا امدرائ اللدم ادكا حيد  خحدكة 
وال تفافى )ش انا خاللبمراق اكا حي  ل كئا خهمن شبانمفنا اجنب حار نقرلر 

حي  اللبمراق كحرف الاف   الكاا (بين االستاراف وافراا االسم الن الحر 

مجدراا )اى حيد  اللدم المفدرئ حدنا كرندر  (انمدا  د خ  عليد )خل  الب راف 

خاشبان  خ فر نا ت ال مل ليمحنمظل حي   (معفى الواح ة)الكللل حي   (عن

بمعفى ك  )اى المفرئ الكاخج حيفر حرف اللبمراق  (والن )البشنكج اليفظ  

حادك ال مهددري خاا  (امتفد  وادا  بفعددت الجمد فدرا ال مجمدوع االفدراا ولهددفا 
 حكنا الخفا من نحر اهي  الانر الكااني النفر خالكيهم الضفض.

اى ل راف المساك الفر ننلضنمل ال  دد ء شد  الم دنيف  (وباالالافة)

نحددو )الدد  اح ددنيا مددن ذهدد  السددنشل  (اخنددر طر ددا)اى الضددنمل  (النهددا)

 اى شهراى (اوا 
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راا خنحدر ذلد  خالخبندني شليدرب ل دفق المقدن  خهذا اخنر ش  الذى اه

مد  الركدب اليمدانين )خمر  السأشل لكرنر من السد   خالحضفدب حيد  الرحفدج 

 .«جافب خجومنن  نمكر شرثق»اى شض ك ذاهب من الين خلمنشر  (منع 

ال افددب الم اددرا المسددببضل خال ومددنا الشدداي خالمرثددق المقفددك خلفددظ 

 الضفت خضر خش انا لألف خلحسر.
تعظيمدددا لشددان المضددا  اليددد  او )اى لب ددم  الضددنمل  (او لتضددمفها)

ل ظفمدن  (عبد   حضدر)من ل ظفم الم دنف الفدر  (المضا  او غيراما كقولك

ل ظفمدن لي ضدك  (عبد  الخليادة ركدب)من ل ظفم الم دنف  (او)ل  ننا ل  حضكا 
عب  السلطان )م  ل ظفم ىفر الم نف خالم نف الفر  (او)نننر حضك الايففل 

ل ظفمن ليمبكيم ننا حضك السيلنا حاكا خهر ىفر المساك الفر الم نف  (ف  ع

 خىفر شن اضفف المساك الفر خهذا ش ا  لرلر اخ ىفرهمن.
اخ الم نف  (نحو ول  الحجاق حاالر)ليم نف  (تحقيرا)لب ماهن  (او)

الفر نحر ضنيب راك حنضر اخ ىفرهمن نحدر خلدك الح دن  جيدفس رادك اخ ل 

فج شب ذي نحر الفق اهج الحق حي  كذا اخ شب سر نحدر اهدج ىان هن ح  لفن
الضيك م يرا كذا اخ لنر امال ح  البفنفج شننل شوج لقكام الض ض حي  ن دض 

 نحر حيمنء الضيك حنضرخا ال  ىفر ذل  ش  الحبضنيات.

اى ليقندك الد  مدرئ شمدن  (فلالفراا)اى لاكفر المساك الفر  (واما تفكيره)
 (نحو وجاء رج  مدن اقندى الم  فدة  سدعى او الفوعيدة) اقل حيفر الم ال اس

اى ندددر  شددد   ((َوَعلدددى أَْبندداِرِاْم ِغشددداَوة  )نحدددو )اى ليقنددك الددد  ندددر  شاددر 

الىلفل خهر ىلنء الب نش  ح  اانت ي ل نل    خم  المفبنن انهدن ليب ظدفم 
اى شدننل حظدفم  (او التعظديم او التحقيدر كقولد  لد  حاجدب)اى ىشنخة حظفمل 

اى شدننل  (ولديس لد  عدن طالدب العدر  حاجدب)اى ا فضدر  (ك  امر  شيف  في)

او التكثيدر كقدولهم ان  لد   بدال وان لد  لافمدا او التقليد  )حقفر مكفدف ندنل ظفم 

 .((َوِراْلوان  ِمَن هللاِ أَْكبَرُ )نحو 
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خالفرق نف  الب ظفم خالبكوفدر اا الب ظدفم نحسدب ايلفدن  الشدنا خحيدر 

بضدني الكمفدنت خالمقدنئار لحقفقدن كمدن مدن الندج اخ لقدكارا اللضقل خالبكوفدر ننح
 كمن من الرضراا خكذا البحقفر خالبقيفج  

للتعظديم والتكثيدر )الباكفدر  (وق  جداء)خللدنية ال  اا نفاهمن مرلن لنا 

بَْت ُرُسدد   )نحددو  بُوَك فَقَددْ  ُكددف ِ هددذا  (ا  رسدد   ووا عدد ا كثيددر) (ِمددْن قَْبِلددكَ  إِْن  َُكددف ِ
 هذا نن ر ال  الب ظفم. (آ ا  عظاق)ذخخا  و()  البكوفر نن ر ال

خلك اكرا ليبحقفر خالبقيفج ش ن نحر حنج ل  شار د ء اى حقفر ليفج 

َوهللاُ َخلََا ُك َّ )لالفراا او الفوعية نحو )اى ىفر المساك الفر  (ومن تفكير غيره)

ل هد  نلفدل انفدر اى كج مرئ ش  امرائ الكخاب ش  نلفدل ش فاد ((َاابَّةن ِمْن ماءن 

المابنل نر اخ كج ندر  شد  اندرا  الدكخاب شد  ندر  شد  اندرا  المفدنا خهدر 

للتعظديم )ش  لاكفدر ىفدرا  و()نر  الالفل الب  لابي نذل  الار  ش  الكانل 

 اى حرب حظفم. ((فَأْ َنُوا بَِحْربن ِمَن هللاِ َوَرُسوِل ِ )نحو 

ى  ادن حقفدرا ضد ففن اذ الظد  شمدن ا ((إِْن نَُظدن  إِالَّ َرفادا)وللتحقير نحو )

اقضدددج الشدددكة خال ددد ف مدددنلمف را المليدددق ههادددن ليارحفدددل ل ليبأكفدددك خنهدددذا 
الحبضني  ح خلرحر ن ك اللبوانء شفّرىدن شدل الشبادن  نحدر شدن ضدرنبر ال 

ضددرنن حيدد  اا اكددرا المنددكي ليبأكفددك لا شنددكي ضددرنبر ل احبمددج ىفددر 

  كئا لفشمج المسبوا  خىفرا.شب ال رب خالمسبوا  شار ا ب اا اكرا
خاحيم انر كمن اا الباكفر الذى من ش اد  الض  دفل اقفدك الب ظدفم مكدذل  

ايائ شحمدكا  (َوَرفََ  بَْعَضُهْم َاَرجا ن ) راح لفظل الض ض كمن من لرلر ل نل  

 دديّ  ي حيفددر خالددر مفدد  هددذا النهددن  شدد  لفاددفم م ددير خاحددلء لددكيا شددن ل 
 ااف .

خ ف المساك الفر   خالر دف لدك اليدق حيد  نفدس  اى (واما واا )

البددننل المانددرص خلددك اليددق نم ادد  المنددكي خهددر النسددب ههاددن خاخمددق 
اى  (فلكوندد )نقرلددر خاشددن نفننددر خاشددن النددكاا حاددر اى خاشددن ذكددر الا ددت لددر 

الر ددف نم ادد  المنددكي خالحسدد  اا اكددرا نم ادد  الا ددت حيدد  اا اددرائ 

 نا ااخر حي ننليفظ احك ش اففر خن مفرا ش ا
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 اى ليمساك الفر. (مبيفا ل )شن لف  ء من الضكال 
كاشاا عن معفاه كقولك الجسم الطو   العر ض العميا  حتان الى فراغ )

ومثلد  فدي )مدنا هدذا الخ دنف شمدن ارضدح ال سدم خاقدل ل رافدن لدر  ( شال 

اى شوج هذا القرا م  كرا الر ف ليكشف خالا نن خاا لم اكد   (الكشف

 (قول  االلمعى الف   ظن بك الظدن كدان قد  رأ  وقد  سدمعا)يمساك إلفر خ فن ل

 منا اللم   ش انا الذك  المبرلك خالر ف ن كا شمن اكشف ش انا خارضحر.
لكار لفس نمساك الفر لنر اشن شرمر  حي  انر خضر اّا م  الضفت السننق 

خ ا «اا الدددذى جمدددل السدددمنحل خالا دددكة خالضدددر خالبقددد  جم دددن»احاددد  لرلدددر 

شانرب حي  انر  دفل للدم اا اخ نبقدكار احاد  خخضدر اا حفائدذ مدن لرلدر 
 «اخئى مل لافل الدنحل ش  اشر لمدرء احدنخا الضدكحن»ن ك حكة انفنت د ر 

ليمسدداك الفددر اى شقيدددل ادددبراكر اخ يام دددن  (مخنندددا)لكددرا الر ددف  (او)

 احبمنلر.
كدرات خمن حرف الاحنة البانفي حضنية ح  لقيفج الدبرا  مدن الا

نحو ز د  التداجر )خالبرضفح حضنية ح  يمل الحبمنا الحن ج من الم نيف 

لكدرا الر دف  (او)منا خ فر ننلبنجر ارمل احبمدنا البدنجر خىفدرا  (عف نا

احاد   (م حا او  ما نحو جاءنى ز   العالم او الجاا  حيد   تعدين الموادو )

لكرندر  (وا)اى ذكر الر ف خال لكدنا الر دف شانندن  (قب   كره)راكا 
مددنا لفددظ الشددس شمددن اددكا حيدد   (تأكيدد ا نحددو امددس الدد ابر كددان  ومددا عظيمددا)

 الكنري.

َوما ِمْن َاابَّدةن )خلك اكرا الر ف لضفنا المقنرئ خلفسفرا كقرلر ل نل  

حفدث خ دف ئاندل خ دن را نمدن هدر شد   (فِي اْ َْرِض َوال طائِرن  َِطيدُر بَِجفاَحْيد ِ 

اهمن ال  ال اس ئخا الفرئ خنهدذا الحبضدني خراص ال اس لضفنا اا القنك ش

 امنئ هذا الر ف رانئة الب مفم خالحن ل.
اى لقرادر المسداك الفدر  (فللتقر در)اى لركفدك المسداك الفدر  (واما توكي ه)

اى لحقفق شفهرشر خشكلرلر احا  ج ير شسبقرا شحققن ثننبن نحفث ل اظد  ندر 

السددنشل حدد  لددمن  لفددظ  ىفددرا نحددر جددنءن  راددك راددك اذا  دد  المددبكيم ىفيددل
 المساك الفر اخ ح  حمير
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حي  ش انا   خلفج المرائ لقرار الحكم نحر انن حرمت اخ المحكر  حيفر نحدر 

 انن ل فت من حنجب  خحكى اخ ل ىفرى  
خمفر نظر لنر لفس ش  لأكفدك المسداك الفدر مد  دد ء   اذ لأكفدك المسداك 

او لد ف  )يحمدر ي نهدذا الفر ل اكرا لبقرار الحكم ل  خلفنرن المناف 

اى البكيم ننلم نر نحر للدل اليدّي الشفدر الشفدر اخ نفسدر اخ  (توام التجوز
حفار لئل ابرهم اا الانئ القلل ال  الشفر ش نر خانمن القن ل ن ض ىيمنندر 

نحر : جنءن  راك راك   لئل ابرهم اا ال دن   ىفدر  (السهو)لكمل لرهم  (او)

نحدر  (عد ق الشدمو )لدكمل لدرهم  (او)  لدضفج السدهر راك خانمن ذكر راكا حيد
جنءن  القر  كيهم اخ اجم را لئل ابرهم اا ن  هم لم ا  ء ال ان  لم ل بك 

نهم اخ ان  ج يت الف ج الرالل ش  الض ض كنلرالل شد  الكدج نادنء حيد  انهدم 

 من حكم داي خاحك كقرل  نار ملا لبيرا راكا خانمن لبير خاحك شاهم.
فددال  ضدداح  باسددم )اى ل قفددب المسدداك الفددر ن لددف الضفددنا  (اندد وامددا بي)

خل ايز  اا اكرا الونن  اخضح ل درار اا  (مختص ب  نحو ق ق ا  قك خال 

 احنج الا نن ش  اجبمنحهن.
 خلك اكرا حلف الضفنا نمفر الم شابي نر كقرلر

 المددؤش  ال ن ددذات اللفددر امسددحهنخ

 يكضددددنا شكددددل نددددف  المفددددج خالسدددداك    

  
 اللفر حلف نفنا لي ن ذات شل انر لفس المن اابي نهن. منا

َجعَدَ  هللاُ )خلك ا  ء حلف الضفنا لمفدر الا دنن كمدن مدن لرلدر ل دنل  

ذكددر  ددنحب الكشددنف اا الضفددت الحددرا   (اْلَكْعبَددةَ اْلبَْيددَت اْلَحددراَق قِيامددا  ِللفَّدداِ  

 ل .حلف نفنا ليك ضل ج ء نر ليمكن ل للا نن كمن ل  ء النفل لذ

شدد  اضددنمل  (فلر ددااة التقر ددر)اى شدد  المسدداك الفددر  (وامددا االبدد ا  مفدد )
المنكي ال  المف را اخ ش  اضنمل الضفنا اى الزانئة الب  هن البقرار. خهذا 

ش  حنئة امبانا  نحب المفبنن حفدث لدنا مدن البأكفدك ليبقرادر خههادن لزادنئة 

 البقرار.
نء الد  اا المدرن شد  خشل هذا مل اايدر حد  نكبدل للففدل خهد  الامد

الضكا   هر اا اكدرا شقندرئا ننلاسدضل خالبقرادر رادنئة لحندج لض دن خضدمان 

 نالف البأكفك   منا
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مدن ندكا الكدج  (نحدو جداءنى اخدوك ز د )المرن شار نفس البقرار خالبحقفدق 

وسدلب )مدن ندكا الدض ض  (وجاءنى القدوق اكثدرام)خاحنج البقرار ننلبكرار 

 نا.من نكا الدبم (ز   ةوب 

خنفنا البقرار مفهمدن اا المبضدر  اشدبمج حيد  البدننل اجمدنل حبد  كأندر 

 شذكري.
 اشن م  الض ض مظنهر.

خاشددن مددن الدددبمنا مددلا ش اددنا اا اشددمج المضددكا شاددر حيدد  الضددكا ل 

كندددبمنا الظددرف حيدد  المظددرخف نددج شدد  حفددث كرنددر ششدد را نددر اجمددنل 
المضدكا شادر شبشدرلل الد  خشبقنضفن لر نرجر شن نحفث لضقد  الدافس حادك ذكدر 

 ذكرا شابظرة لر.

خننل ميل ا ب اا اكرا المبضر  مفر نحفث اليق خارائ ندر البدننل نحدر 
اح ضادد  راددك اذا اح ضدد  حيمددر ناددلف ضددرنت راددكا اذا ضددرنت حمددنيا   

خلهذا  رحرا ننا نحر جنءن  راك اخرا نكا ىي  ل نكا ادبمنا كمدن رحدم 

نا نددج نددكا الكددج اا ددن ل اايددر حدد  ن ددض الاحددنة ثددم نددكا الددض ض خالدددبم
 اا نن خلفسفر خلم اب رن لضكا المي  لنر ل اقل من منفح الكل .

فلتانددي  )اى ج ددج الشدد ء ش لرمددن حيدد  المسدداك الفددر  (وامددا العطددف)

مدنا مفدر لفندفل ليفنحدج    (المسف  الي  م  اختنار نحو جداءنى ز د  وعمدرو
ج الف ج   ننا الم فئف  كننن ش ن نننر راك خحمرخ   ش  ىفر ئللل حي  لفنف

   اخ شبرلضف  شل شهيل اخ نل شهيل.

خاحبرر نقرلر شل اخبنني حد  نحدر جدنءن  رادك   خجدنءن  حمدرخ   
 منا مفر لفنفل ليمساك الفر   شل انر لفس ش  حلف المساك الفر.

خشن اقنا ش  انر احبدرار حد  نحدر جدنءن  رادك   جدنءن  حمدرخ   شد  

ش ء   اذ لفس مفر ئللل حي  لفنفج المسداك الفدر   ندج ىفر حلف   ميفس ن
احبمددج اا اكددرا اضددرانن حدد  الكددل  الخا خنددي حيفددر الشددفخ مددن ئل ددج 

 الح نر.

نننر لك حنج شد  احدك المدذكريا  اخل   خشد   (المسف )لبفنفج  (او)
 اى شل اخبنني. (كفلك)الخر ن كا شل شهيل اخ نل شهيل 
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حدر جدنءن  رادك خحمدرخ ن دكا نفدر  اخ لدال خاحبرر نقرلر كذل  حد  ن

منلولثددل  (نحددو جدداءنى ز دد  فعمددرو او ةددم عمددرو او جدداءنى القددوق حتددى خالدد )
لشبر  من لفنفج المساك ال اا الفنء لكا حي  الب قفب ش  ىفدر لدراو خثدم 

حي  البراخ  خحب  حي  اا اجزاء شن لضيهن شبرلضل من الذه  ش  الضد ف 

 ال  اللرى اخ ننل كس.
مم ا  لفنفج المساك مفهن اا ا بضدر ل يقدر ندنلمبضر  اخل خننلبدننل ثننفدن 

ش  حفث انر الرى ش  اجزاء المبضر  اخ اضد فهن خل اشدبر  مفهدن البرلفدب 

 الانيج .
مددنا ليددت مدد  هددذا الولثددل اا ددن لفنددفج ليمسدداك الفددر ميددم لددم اقددج اخ 

 لبفنفيهمن ش ن.

خنف  اا اكرا الش ء  ليت مرق نف  اا اكرا الش ء حن ل ش  د ء
شقنرئا شار خلفنفج المساك الفر من هذا الولثل خاا كنا حن ل لك  لدفس 

ال لف نهذا الولثل لجير لا الكدل  اذا اددبمج حيد  لفدك را دك حيد  ش درئ 

الثضنت اخ الاف  مهر المرن الانص خالمقنرئ ش  الكل  مف  هذا الشويل 
يرشن خانمدن لدفق الكدل  لضفدنا اا ش د ء لفنفج المساك الفر كننر اشر كنا ش 

 احكهمن كنا ن ك الخر ميفبأشج.

خهذا الضحث شمن اخيئا الشفخ مدن ئل دج الح دنر خخ د  ننلمحنمظدل 
الى الندواب نحدو جداءنى ز د  ال )ح  الالنء من الحكم  (اورا السام )حيفر 

لمد  احبقدك اا حمددرخا جدنء  ئخا رادك اخ انهمددن جدنا  جمف دن خلكدد   (عمدرو

ا ن ليرئ ال  النراب ال انر ل اقنا لاف  الشركل حب  اا نحر شن جدنءن  ا
رادك لكدد  حمددرخ انمددن اقددنا لمد  احبقددك اا راددكا جددنء  ئخا حمددرخ   ل لمدد  

 احبقك انهمن جنا  جمف ن.

خمددن كددل  الاحددنة شددن اشدد ر نننددر انمددن اقددنا لمدد  احبقددك انبفددنء الم دد ء 
آخدر )شحكدر  حيفدر  (الدى)حيفر  ح  المحكر  (او ار  الحكم)حاهمن جمف ن 

منا نج للضدراب حد   (نحو جاءنى ز   ب  عمرو او ما جاءنى ز   ب  عمرو

المبضر  خ رف الحكم ال  البننل خش ا  الضدراب حد  المبضدر  اا ا  دج 
 م  حكم المسكرت حار ل اا ااف  حار الحكم لل ن خلمن لض  هم.

مافدد  اا ج ياددنا خش ادد   ددرف الحكددم مددن الموضددت  ددنهر خكددذا مددن ال

نم اد  نفدد  الحكددم حد  البددننل خالمبضددر  مددن حكدم المسددكرت حاددر اخ شبحقددق 
 الحكم لر حب  اكرا
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ش ا  شن جنءن  راك نج حمرخ اا حمرخا لم ا فئ خحك  ش فئ راك خش فئدر 

حيدد  الحبمددنا اخ ش فئددر شحقددق كمددن هددر شددذهب المضددرئ خاا ج ياددنا نم ادد  
شدن جدنءنن رادك ندج حمدرخ اا حمدرخا ثضرت الحكدم ليبدننل حبد  اكدرا ش اد  

 جنء  كمن هر شذهب ال مهري.

اى ااقنحدر مدن  (او التشدكيك للسدام )ش  المبكيم  (او للشك)مففر ادكنا 
َوإِنَّدا أَْو إِ َّداُكْم )اخ للنهدن  نحدر لرلدر ل دنل   (نحو جاءنى ز   او عمدرو)الش  

للننحل نحر لفدكخج الدكاي رادك اخ ليباففر اخ  (لَعَلى ُا    أَْو فِي اَلال ن ُمبِينن ،

 اخ حمرخ خالفرق نفاهمن اا من الننحل ا رر ال مل نفاهمن نالف الباففر.
خاشن منير : اى ل قفب المساك الفدر ن دمفر الفندج   خانمدن ج يدر شد  

احراا المساك الفر   لنر اقبرا نر اخل   خلنر م  الم ا  حضنية حار   خم  

ا اد  لقندر المسداك  (بالمسف )اى المساك الفر  (فلتخنين )اليفظ شلننق لر 
حي  المساك الفر   لا ش ا  لرلان : راك هر القدن م   اا القفدن  شقندري حيد  

راك ل اب نخرا ال  حمرخ   منلضدنء مدن لرلدر ميبانفندر ننلمسداك شويهدن مدن 

لرلهم   خننت ملنن ننلذكر   اى : ذكرلدر ئخا ىفدرا   كنند  ج يبدر شد  
شابنن ننلذكر   اى شافرئا نر   خالم ا  ههادن ج دج المسداك  نف  الدانص

الفر ش  نف  شن انح الننمر نكرنر شساكا الفر شابندن ندنا اوضدت لدر المسداك 

 كمن اقنا : من اان  ن ضك ش انا نان  ننل ضنئة خل ن ضك ىفر .
خل اكفدد  مدد   (فلكددون  كددره ااددم)خاشددن لقكامددر : اى لقددكام المسدداك الفددر 

رئ ذكدر الهبمدن  ندج ل ندك شد  اا اضدف  اا الهبمدن  شد  اى جهدل البقكام ش د

 خننى لضب ميذا منير نقرلر :
لنر المحكر  حيفدر خل ندك شد   (االا )اى لقكام المساك الفر  (اما الن )

وال مقتضى للع و  )لحققر لضج الحكم مقنكخا اا اكرا من الذكر اا ن شقكشن 

اقب د  ال دكخا حادر مدل اقدك  كمدن  اى ح  ذل  ال ج اذ لر كنا اشدر (عف 
 من الفنحج منا شرلضل ال نشج البقك  حي  الم مرا.

اى  (واما ليتمكن الخبر في  ادن السدام  ، الن فدى المبتد أ تشدو قا اليد )

 الاضر
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ا ادد  لحفددرت  (كقولدد  والددف  حددار  البر ددة فيدد  حيددوان مسددتح ا مددن جمدداا)

ننا »نافسنن  نكلفج شن لضير  الال ق م  الم نئ ال سمنن  خالاشري الذى لفس
ا ا  ن  هم اقرا ننلم دنئ  «اشر اللر خاخبيف الانر مكا  ال  ضلا خهنئ

   خن  هم ل اقرا نر.

او )حيددل لب  فددج المسددرة  (وامددا التعجيدد  المسددرة او المسدداءة للتاددا  )

والسداال )لب  فدج المسدرة  (نحو سع  في اارك)حيل لب  فج المسنءة  (التطير

 لب  فج المسنءة. ( قكفي اار ا 

لكرندر شليرندن  (ال  درو  عدن الخداطر)اى المساك الفر  (واما ال  هاق ان )
كن هني ل ظفمر اخ لحقفرا اخ  (او لفحو  لك)لكرنر شحضرنن  (او ان   ستلف ب )

تخنين  )البقكام  (لياي )المساك الفر  (عب  القاار وق   ق ق)شن ادضر ذل  لنا 

حددر  )المسداك الفدر  (ان ولدى)الاضدر الف يد  حيفدر  اى لقندر (بدالخبر الاعلدي

نحو ما انا قلت افا ا  لم اقلد  مد  اند  مقدو  )اى خلل ن كهن نل منج  (الفاى

 .(لاير 

منلبقكام اففك نفد  الف دج حد  المدبكيم   خثضرلدر لمفدرا حيد  الرجدر الدذى 
نف  حار ش  ال مر  اخ الانرص   خل ايز  ثضرلر ل مفل شد  لدرا    لا 

بانفي ههان انمن هر ننلاسضل ال  ش  لرهم المان دب اددبراك  ش در مدن ال

 القرا اخ انفرائ  نر ئخنر.
اى خلا البقكام اففك الباندفي خنفد  الحكدم حد  المدذكري    (ولهفا)

 .(وال غير )هذا  (لم  ن  ما انا قلت)شل ثضرلر ليمفر 

  خشالدرق لا شفهر  شن انن ليت ثضرت لن يفل هدذا القدرا لمفدر المدبكيم 
لندر اقب د  اا  (وال مدا اندا رأ دت احد ا)ل ىفرى نففهن حار خهمن شبانل نا 

اكرا انسدنا ىفدر المدبكيم   لدك يأى كدج احدك شد  النسدنا لندر لدك نفد  حد  

المدبكيم الرؤاددل حيدد  خجددر ال مددر  مددن المف ددرا مف ددب اا اوضددت لمفددرا حيدد  
وال مدا انددا )لافدد  خجدر ال مدر  مددن المف درا لفبحقددق لاندفي المددبكيم نهدذا ا

لنر اقب   اا اكرا انسنا ىفر  لك ضرب كج احك لرى  (الربت إال  ز  ا

راددك لا المسددبوا  شاددر شقددكي حددن  خكددج شددن نففبددر حدد  المددذكري حيدد  خجددر 
الحنر ا ب ثضرلدر لمفدرا لحقفقدن لم اد  الحندر اا حنشدن م دن  خاا خن دن 

 مانص.

اى خاا لدم  (واال)ن خمن هذا المقن  شضنحث نففسل خدحان نهن مدن الشدر
 اج المساك
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الفر حرف الاف  ننا ل اكرا من الكل  حدرف الافد  اخ اكدرا حدرف الافد  

علدى مدن زعدم )يئا  (للتخنديص)البقدكام  (فقد   دأتى)شبأخرا ح  المساك الفر 

 (او)اى مدن الاضدر الف يد   (بد )اى ىفدر المسداك الفدر المدذكري  (اناراا غيدره

نحددو انددا )اى مددن الاضددر الف يدد   (فيدد )لمفددر اى ششددنيكل ا (مشدداركت )رحددم 

لم  رحم انفرائ المفر ننلس     مفكرا لنر ليب اخ رحم  (سعيت في حاجتك
اى حيد   (و ؤكد  علدى االو )ششنيكبر ل  مدن السد     مفكدرا لندر امدرائ 

شودج ل رادك خل  (بفحو ال غيدر )لقكار كرنر يئا حي  ش  رحم انفرائ المفر 

ندر الدكاا  دراحن حيد  نفد  ددضهل لا الف دج  دكي حمرخ خل ش  لدراى ل
 ح  المفر.

اى حيددد  لقدددكار كرندددر يئا حيددد  شددد  رحدددم  (علدددى الثدددانى)اؤكدددك  و()

شوج شافرئا اخ شبرحكا اخ ىفر ششني  اخ ىفر ذلد   (بفحو وح  )المشنيكل 
لنر الكاا  دراحن حيد  ارالدل ددضهل اددبرا  المفدر مدن الف دج خالبأكفدك انمدن 

خلقرادرا مدن  (وقد   دأتى لتقدو  الحكدم)خنل ت ليب السنشل اكرا لكمل دضهل 

لندكا الد  لحقفدق اندر  (نحو او  عطى الجر  )ذه  السنشل ئخا البانفي 
وكدفا ا ا كدان الاعد  )اف ج احلنء ال زاج خلفرئ حيف  لحقفق ش اد  البقدرى 

 مقك األ  البقكام ليبانفي. (مفايا

 خلك األ  ليبقرى.
حددنجب  لنددكا الدد  لانفنددر ل ددك   مددنلخا نحددر انددت شددن لدد فت مدد 

 الس  .

 خهر لبقرال الحكم الماف . (نحو انت ال تكفب)خالونن  
لمن مفر شد  لكدراي اللدانئ  (فان  اش  لفاى الكفب من ال تكفب)خلقرارا 

المفقرئ م  ل لكذب خالبنر المناف حي  شونا البقرى لففر  حيفر البفرلل 

ا اد   (وكفا من ال تكفب انت)الفر نقرلر  نفار خنف  لأكفك المساك الفر كمن ادني
اى لا لفدظ  (الند )انر ادك لاف  الكذب ش  ل لكدذب اندت شدل اا مفدر لأكفدكا 

ننندر ضدمفر المان دب  (لتأكي  المحكدوق عليد )انت اخ لا لفظ ل لكذب انت 

لبنكفدك  (ال)لحقفقن خلفس اللانئ الفر حي  لضفج السهر اخ الب رر اخ الاسدفنا 
ل ك  لكري اللانئ خهذا الدذى ذكدر شد  اا البقدكام ليباندفي لدنية  (الحكم)

 خليبقرى اخرى اذا نا  الف ج حي 
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تخنديص الجدفس او الواحد  )البقدكام  (وان بفى الاع  على مفكدر افداا)ش رف 

او )مفكدرا لاندفي جدداس  (نحدو رجد  جداءنى ا  ال امدرأة)اى ننلف دج  (بد 

ل اس حنشج لم افف  ال اسدفل مفكرا لانفي خاحك خذل  اا الم ا (رجالن

خال كئ الم ف  احا  الراحك اا كنا شفرئا اخ الثاف  اا كنا شواد    خالزا دك 

حيفر اا كنا جم ن   من ج الاكرة المفرئة اا لكرا لراحك ش  ال داس   مقدك 
اقنك نر الراحك مق  خالذى اش ر ندر كدل  الشدفخ مدن ئل دج الح دنر اا ل 

م  اا الضانء حيفر لك اكرا ليبانفي خلدك اكدرا  مرق نف  الم رمل خالاكرة

 ليبقرى.
اى حيد  اا البقدكام اففدك  (السدكاكى علدى  لدك)اى حضك القنهر  (ووافق )

البانفي لك  خنلفر من ددرا   خلفن دفج مدنا شدذهب الشدفخ اندر اا خلد  

حددرف الافدد  مهددر ليبانددفي لل ددن خال مقددك اكددرا ليبانددفي خلددك اكددرا 
م اخ شظهرا ش رمدن كدنا اخ شاكدرا شوضبدن كدنا الف دج ليبقرى ش مرا كنا الل

 اخ شاففن.

خشددذهب السددكنك  انددر اا كددنا نكددرة مهددر ليبانددفي اا لددم اماددل شاددر 
شننل خاا كنا ش رمل منا كنا شظهرا ميفس ال ليبقرى خاا كنا ش مرا مقك 

اكرا ليبقرى خلك اكرا ليبانفي ش  ىفر لفرلل نف  شدن ايد  حدرف الافد  

 خىفرا.
قا  التق  م  اي  االختناص )اى السكنك   (اال ان )ذا ادني نقرلر خال  ه

فدي االاد  مدؤخرا علدى اند  فاعد  معفدى )اى المساك الفر  (ان جاز تق  ر كون 

مننر ا رر اا اقكي اا ا ير لمت انن مفكدرا اندن  (نحو انا قمت)ل لفظن  (فق 
الباندفي  حلف حي  جدنر ا اد  اا امدنئة (وق ر)منحل ش ا  لأكفكا لفظن 

 ششرخ  نشر ف .

احددكهمن جددرار البقددكار خالخددر اا ا بضددر ذلدد  اى اقددكي انددر كددنا مدد  
اال تقدو  )البقكام  (فال  اي )اى خاا لم ارجك الشر نا  (واال)ال ج شؤخرا 

ولم  ق ر او لدم )من نحر انن لمت  (كما مر)لقكار البأخفر  (جاز)لراء  (الحكم

مننر ل ا رر اا اقكي اا ا دير لدن   (  قاقنحو ز )لقكار البأخفر ا ل  ( جر
 راك مقك  لمن لاذكرا.

خلمددن كددنا شقب دد  هددذا الكددل  اا ل اكددرا نحددر يجددج جددنءن  شففددكا 

ليبانفي لنر اذا اخر مهر منحج لفظن ل ش ا  الدبوانا السدكنك  خاخرجدر 
 ش  هذا الحكم ننا
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ندكل شد   ج ير من ال دج شدؤخرا حيد  اندر منحدج ش اد  ل لفظدن ندنا اكدرا

 ال مفر الذى هر منحج لفظن ل ش ا  خهذا ش ا  لرلر.
المفكر بجعل  من باب واسروا الفجو  الف ن رلموا )السكنك   (واستثفى)

ا ادد  لددكي نددنا ا ددج يجددج جددنءن   (، ا  علددى القددو  باالبدد ا  مددن الضددمير

جنءن  يجج حي  اا يجج لفس نفنحج   نج هر نكا ش  ال مفر من جنءن  
وا الفَّْجددَو  الَّددِف َن َرلَُمددوا)مددن لرلددر ل ددنل     كمددن ذكددر اا الددراخ منحددج  (َوأََسددر 

 خالذا   يمرا نكا شار.

اى  (لددئال  فتاددى التخندديص ا  ال سددبب لدد )خانمددن ج يددر شدد  هددذا الضددنب 
اى لرى لقكار كرنر شؤخرا من ال ج حيد  اندر منحدج  (سواه)ليبانفي 

مننددر  (بخددال  المعددر ) ش ادد  خلددر ل انددر شانددي لمددن  ددح خلرحددر شضبددكأ

ا رر خلرحر شضبكأ ش  ىفدر احبضدني الباندفي   ميدز  ايلكدنب هدذا الرجدر 
 الض فك من الماكر ئخا الم رف.

منا لفج : ميزشر انرار ال مفر من شوج جنءنن يجلا خجنؤنن يجنا 

خاللب منا نالف ليان لفس شرائا اا المرمر  من لرلان جنءنن يجج   نكا 
شمددن ل اقددرا نددر حنلددج م ددل حدد  منضددج   نددج المددرائ اا ل منحددج   مننددر 

المرمر  م  شوج لرلان يجج جنءن  اا اقكي   اا ال ج جنءن  يجج حي  

اا يجددل نددكا ل منحددج   مفدد  شوددج يجددنا جددنؤن  اقددكي اا ال ددج جددنؤنن 
 يجنا ميفبأشج.

اى خددر  كدرا الماكدر شد  هدذا الضدنب    (وشرط )السكنك   (ةم قا )

ا ا لدم  مفد  مدن التخنديص مدان  كقولدك رجد  )بقكام خالبدأخفر مفدر خاحبضني ال

اون قولهم )اا ش انا يجج جنءن  ل اشرأة اخ ل يجلا  (جاءنى على ما مر

 منا مفر شنن ن ش  البانفي. (شر اار  ا ناب

فدال متفداع ان  دراا ان )ا اد  لاندفي ال داس  (اما على تقد  ر االو )

  اكرا الدرا.لا المهر ل (المهر شر ال خير

ه عن مظان استعمال )ا ا  لانفي الراحك  (الثانى)خاشن حي    (فلفبو 

اى لاضّر لانفي الراحك ح  شراضل الدب منا هدذا الكدل    لندر ل اقندك 
 نر اا المهر در ل دراا خهذا  نهر.



 شابنر الم نن  ....................................................................................  68

وا  قد  اددرل االئمددة بتخنيندد  حيدد  تدأولوه بمددا ااددر  ا ندداب اال شددرا )

 مل نف  لرلهم نبانفنر خلرلان ننلمننل ش  البانفي اى خجر ال (فالوج 

اى ج ددج الباكفددر ليب ظددفم خالبهراددج لفكددرا  (تاظيدد  شددان الشددر بدد  بتفكيددره)
الم ا  در حظفم مظفل اهر ذا ننب ل در حقفر   مفكرا لانفنن نرحفن   

 خالمننل   انمن كنا ش  لانفي ال اس اخ الراحك.

 (نظدر ا  الااعد  اللاظدى والمعفدو )اى مفمن ذهب الفر السدكنك   (وفي )
اى شددن ئا   (سددواء فددي امتفدداع التقدد  م مددا بقيددا علددى حالهمددا)كنلبأكفددك خالضددكا 

 الفنحج منحل خالبننل لنن ن نج اشبان  لقكام البننل اخل .

خكذا ل راز الفسدخ مدن البدننل  (فتجو ر تق  م المعفو  اون اللاف تحكم)
لفنحج هر انمن كرنر منحل خال مل اشبان  ئخا الفنحج لحكم لا شبان  لقكام ا

من اا اقنا : من نحر راك لن  انر كنا من ال دج لدن  رادك مقدك  رادك خج دج 

 شضبكأ.
كمددن اقددنا مددن جددرئ للففددل اا جددرئا كددنا مددن ال ددج    ددفل   مقددك  

خج ج ش نمن   خاشبان  لقكام البننل حنا كرندر لنن دن شمدن اجمدل حيفدر الاحدنة 
ش ر   ممال هذا شكننرة خالقرا ننا من حنلل لقدكام الفنحدج ال من ضرخية ال

لف  دج شضبدكأ : ايددز  خيدر الف ددج حد  الفنحدج خهددر شحدنا ناددلف الايدر حدد  

 البننل منلك   لا هذا احبضني شحض.
لو ال تق  ر التق  م )من نحر يجج جنءن   (ةم ال نسلم انتااء التخنيص)

السكنك   (كما  كره)ر البقكام اى نمفر لقكا (بايره)اى البانفي  (لحنول 

 ش  البهراج خىفرا كنلبحقفر خالبكوفر خالبقيفج.
خالسكنك  خاا لم انرن ننا ل لضب ليبانفي لراا لك  لدز  ذلد  

ش  كلشر حفث لنا انمن ارلكب ذل  الرجر الض فك حادك الماكدر لفدرات ددر  

 النبكاء.
  ذلدد  خشدد  ال  ن ددب اا السددكنك  انمددن ايلكددب مددن شوددج يجددج جددنءن

 الرجر الض فك لئل اكرا المضبكأ نكرة شح ل.

 خن  هم ازحم انر حاك السكنك  نكا شقك  ل شضبكأ خاا ال ميل م يفل ل
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 المفل.

خابمسدد  مددن ذلدد  نبيراحددنت ن فددكة شدد  كددل  السددكنك  خنمددن خلددل شدد  
السهر ليشنين ال لشل م  شوج راك لدن  خحمدر خل دك اا المرمدر  احبمدج اا 

قكشن خل ايبفت ال  لندراحنلهم ننشبادن  لقدكام البراندل حبد  لدنا اكرا نكل ش

 الشنين ال لشل من هذا المقن  اا الفنحج هر الذى ل ابقك  نرجر شن.
خاشددن البرانددل مبحبمددج البقددكام حيدد   راددق الفسددخ خهددر اا افسددخ كرنددر 

لنن ن خاقك    خاشن ل حي   راق الفسخ مفمبال لقكامهن اا ن للدبحنلل لقدكام 

 البننل حي  المبضر  ش  حفث هر لننل منمهم.
كفف خلك لدنا الشدفخ حضدك  (ةم ال نسلم امتفاع ان  راا المهر شر ال خير)

 القنهر لك  در ل الم ا  اا الذى اهرا ش  جاس الشر ل ش  جاس الافر.

اددو قدداق ز دد  قددائم فددي التقددو  )لضفددج  (و قددرب مددن)السددكنك   (ةددم قددا )

 (وشدبه )شوج لن  مفحندج ليحكدم لقدرى  (الضمير)اى لب م  لن م  (لتضمف 

اى ح  ال مفر  (بالخالى عف )اى دضر السكنك  شوج لن م المب م  لي مفر 

نحر انن لن م خانت لن م خهر  (ع ق تايره في التكلم والخطاب والايبة)ش  جهل 
 لن م كمن ل ابمفر الانل  ح  ال مفر نحر انن يجج خانت يجج خهر يجج.

 ني لنا اقرب خلم اقج نظفرا.خنهذا الحبض

خم  ن ض الاسخ خدضهر نيفظ اللم ش رخيا حلفن حي  ل مار ا ا  
اا لرلر اقرب شش ر ننا مفر دفئن ش  البقرى خلفس شوج البقرى م  راك لدن  

 منلخا لب مار ال مفر خالونن  لشضهر ننلانل  ح  ال مفر.

اى شودج لدن م  (لدم  حكدم باند )اى خلشضهر ننلانل  ح  ال مفر  (ولهفا)
لن م شل ال دمفر  (جملة وال عوم )شل ال مفر خكذا شل منحير الظنهر اا ن 

حفدث احدرب مدن شودج يجدج لدن م  (فدي البفداء)اى ش نشيدل ال ميدل  (معاملتها)

 خيجل لن من خيجج لن م.
اى ش  المساك الفر الذى ادرى لقكامدر حيد  المسداك  (ومما  ر  تق  م )

مد  نحددر شويدد  ل )ذا الدب مل حيدد  لدضفج الكاناددل ا (كدالالزق لاددف مثد  وغيددر)

 اضاج
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خىفر  ل ا درئ نم اد  اندت ل لضادج خاندت ل درئ شد  ىفدر ايائة ل دراض 

ننا ارائ ننلموج خالمفر انسنا اخر شمنثج ليمان ب اخ ىفر  (نمفر المان ب
شمنثج نج المرائ نف  الضاج حار حي   راق الكانال   لنر اذا نف  حم  كدنا 

ر ش  ىفر لنك ال  شمنثج   لز  نففر حار   خاثضنت ال رئ لر ناففر حي   فب

 ح  ىفرا   شل الب ن ر شحل اقر  نر.
اى البقدكام  (لكوند )خانمن ادرى البقدكام مدن شودج هدذا الندرية كدنللر  

اا نهذا  البركفضف  لا المرن شاهمن اثضنت الحكم  (اعون على المراا بهما)

شد  البندراح خالبقدكام ل منئلدر البقدرى احدرا  نلراق الكانال البد  هد  انيد 
حي  ذل  خلفس ش ا  لرلر كنللر  انر لك اقك  خلك ل اقك  نج المرائ انر كنا 

شقب   القفنر اا ا رر البأخفر لك  لم ارئ اللب منا ال حي  البقدكام كمدن 

 ني حيفر الشفخ من ئل ج الح نر.
حي  المساك المقدرخا نحدرف المساك الفر الم سري نكج  (قي  وق   ق ق)

اى حي  نف  الحكم ح  كج مرئ ش   (اا  على العموق)اى البقكام  (الن )الاف  

مننر اففك نفد  القفدن  حد   (نحو ك  انسان لم  قم)امرائ شن اضفف الفر لفظ كج 
بخال  ما لو اخر نحو لم  قم ك  انسان فان   اي  )كج خاحك ش  امرائ النسنا 

منلبقكام اففك حمر  السيب خدمرا  (االفراا ال عن ك  فرا ناى الحكم عن جملة

 الاف  خالبنخفر ل اففك ال ليب ال مر  خنف  الشمرا.
لددئال  لددرق تددرجي  )خذلدد  اى كددرا البقددكام شففددكا لي مددر  ئخا البددأخفر 

 (علدى التأسديس)خهر اا اكرا لفظ كج لبقرار الم ا  الحن ج لضيدر  (التأكي 

ا  جكاك شل اا البألفس ياجح لا المدنئة خفدر شد  خهر اا اكرا لمنئة ش 
 الحنئة.

خنفنا لزخ  لرجفح البأكفك حيد  البنلدفس اشدن مدن  درية البقدكام مدلا 

لرلان انسنا لدم اقدم شرجضدل شهميدل اشدن الا دنب ملندر حكدم مفهدن نوضدرت حدك  
 القفن  بنسنا ل ناف  القفن  حار لا حرف السيب خلل جزأ ش  المحمرا.

الهمنا ملنر لم اذكر مفهن شن اكا حي  كمفل امرائ المرضر  شل  خاشن

اا الحكم مفهدن حيد  شدن  دكق حيفدر النسدنا خاذا كدنا انسدنا لدم اقدم شرجضدل 
شهميل ا ب اا اكدرا ش ادنا نفد  القفدن  حد  جميدل المدرائ   ل حد  كدج مدرئ 

 لا المرجضل المهميل الم كخلل)
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حاك خجرئ المرضدر  نحدر لدم اقدم ن دض  (المحمرلل من لرة السنلضل ال ز فل

النسنا نم ا  انهمن شبلرشنا من النكق   بندر لدك حكدم مدن المهميدل نافدن 
القفن  حمن  كق حيفر النسدنا احدم شد  اندر اكدرا جمفدل المدرائ اخ ن  دهن 

خااددن شددن كددنا انددكق نفدد  القفددن  حدد  الددض ض خكيمددن  ددكق نفدد  القفددن  حدد  

النسنا من ال ميل مه  مدن لدرة السدنلضل الض ض  كق نففر حمن  كق حيفر 
لا  ددكق السددنلضل ال ز فددل  (المسددتلرمة ناددى الحكددم عددن الجملددة)ال ز فددل 

المرجرئة المرضر  اشدن نافد  الحكدم حد  كدج مدرئ اخ نففدر حد  الدض ض شدل 

 ثضرلر ليض ض.
ل درار  (اون كد  فدرا)خاانشن كنا ايزشهن نف  الحكم ح  جميدل المدرائ 

الض ض ثننبن ليض ض الخر خاذا كدنا انسدنا لدم اقدم ندكخا اا اكرا شاففن ح  

كج ش انا نف  القفن  ح  جميل المرائ ل ح  كج مرئ مير كنا ن ك ئخرا كدج 
اا دن ش ادنا كدذل  كددنا كدج لبأكفدك الم اد  الخا مف ددب اا احمدج حيد  نفدد  

الحكدم حدد  كددج مدرئ لفكددرا كددج لبألدفس ش ادد  اخددر لرجفحدن ليبألددفس حيدد  

 البأكفك.
ن م   رية البأخفر ملا لرلان لم اقم انسدنا لدنلضل شهميدل ل لدري خاش

 (والسالبة المهملة فدى قدوة السدالبة الكليدة المقتضدية للفادى عدن كد  فدرا)مفهن 

نحددر ل ددد ء شدد  النسددنا نقددن م خلمددن كددنا هددذا شانلفددن لمددن حاددكهم شدد  اا 
لمهميدل اى شرضدر  ا (لوروا موالوعها)المهميل م  لرة ال ز فل نفار نقرلر 

حنا كرنر نكرة ىفر شنكية نيفظ كج مننر اففك نف  الحكدم  (في سياف الفاى)

ح  كج مرئ خاذا كنا لم اقم انسنا نكخا كج ش انا نف  القفن  ح  كج مرئ مير 
كنا ن ك ئخرا كج اا ن كذل  كنا كج لبأكفك الم ا  الخا مف ب اا احمدج 

 فس ش ا  اخر.حي  نف  القفن  ح  جميل المرائ لفكرا كج لبأل

خذل  لا لفظ كدج مد  هدذا المقدن  ل اففدك ال احدك هدذا  الم افدف  م ادك 
 انبفنء احكهمن اوضت الخر ضرخية.

خالحن ج اا البقكام ندكخا كدج لسديب ال مدر  خنفد  الشدمرا خالبدأخفر 

ل مر  السيب خدمرا الاف    مض ك ئخرا كج   ا ب اا ا كس هذا   لفكدرا 
 كج ليبألفس
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 ا البأكفك المرجرن.الراجح ئخ

ا ادد  المرجضددل  (وفيدد  نظددر الن الفاددى عددن الجملددة فددي النددورة االولددى)
الندرية  (وعدن كد  فدرا فدى)المهميل الم كخلدل المحمدرا نحدر انسدنا لدم اقدم 

انمدا افدااه االسدفاا الدى مدا )ا ا  السنلضل المهميل نحدر لدم اقدم انسدنا  (الثانية)

 خهر لفظ انسنا. (االيف الي  ك 
اى الد  كدج  (باالسدفاا اليهدا)اللانئ المففك لهدذا الم اد   (   لكوق  زا)

اى حيد  لقدكار اا  (فيكدون)لا انسننن  ني ش نمن الفر ميم اضدق شسداكا الفدر 

اكرا اللانئ ال  كج اا ن   شففكا ليم اد  الحن دج شد  اللدانئ الد  انسدنا 
ففدكا لفدظ اخددر لا البأكفدك لفددظ اففدك لقرادل شددن ا (تأسيسددا ال تأكيد ا)اكدرا كدج 

خهذا لفس كذل  لا هذا الم ا  حفائذ انمن امنئا اللانئ ال  لفظ كج ل د ء 

 اخر حب  اكرا كج لأكفكا لر.
خحن ج هذا الكل  انن ل نسيم انر لر حمج الكل  ن ك ئخدرا كدج حيد  

 الم ا  الذى حمج حيفر لضج كج كنا كج ليبأكفك.

اددددرائ نددددر البأكفددددك  خل اافدددد  اا هددددذا انمددددن انددددح حيدددد  لقددددكار اا
ال للح  اشن لر اياك نذل  اا اكرا كج لمنئة ش ا  كدنا حن دل نكخندر 

النددرية  (والن)  مننددكمن  الماددل  ددنهر خحفائددذ ابرجددر شددن ادددني الفددر نقرلددر 

ا ا افاا  الفاى عن كد  فدرا )ا ا  السنلضل المهميل نحر لم اقم انسنا  (الثانية)

اى حي  امنئة الافد   (على الثانى)كج  (حملتفق  افاا  الفاى عن الجملة فا ا 

ح  جميل المرائ حب  اكرا ش ا  لم اقم كج انسنا نف  القفن  ح  ال ميل ل 

نج لأكفكا   لا هذا الم ا  كنا حن ل  (تأسيسا)كج  (ال  كون)ح  كج مرئ 
نكخنر   خحفائذ مير ج يان لم اقم كج انسنا ل مر  السيب شوج لم اقم انسنا لدم 

  لرجفح البأكفك حي  البألفس اذ ل لألفس ا ل نج انمن لز  لرجفح احك ايز

 البأكفكا  حي  ااخر.
خشن اقنا اا ئللل لم اقم انسنا حي  الاف  ح  ال ميل نلرادق اللبدزا  

 خئللل لم اقم كج انسنا حيفر نلراق الملننقل مل اكرا لأكفكا.
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للبف  لدم اكد  حفائدذ كددج مففدر نظدر اذ لدر اددبر  مدن البأكفدك الحدنئ الدك

انسنا لم اقم حي  لقكار كرنر لاف  الحكم ح  ال ميل لأكفكا لا ئللدل انسدنا 
والن الفكرة المفاية ا ا عمت كان قولفدا لدم  قدم )لم اقم حي  هذا الم ا  البزا  

كمن ذكرا هذا القن دج لندر لدك ندف  مفهدن اا الحكدم  (انسان سالبة كلية ال مهملة

 احك ش  المرائ خالضفنا ل نك لر ش  شضف .شسيرب ح  كج خ
خل شحنلدددل ههادددن دددد ء ادددكا حيددد  اا الحكدددم مفهدددن حيددد  كيفدددل امدددرائ 

المرضر  خل ن ا  ننلسدري لدرى هدذا خحفائدذ اادكمل شدن لفدج لدمنهن شهميدل 

 ننحبضني حك  السري.
كد  ااخلدة فدي حيدر الفادى بدان اخدر  )كيمدل  (وقا  عب  القاار ان كانت)

نحدو )ء كننت ش مرلل لئاة الاف  اخل خلراء كنا الاضر م ل لرا (عن ااات 

اخ ىفدر  «ل رى الرانن نمدن ل لشدبه  السدف  (ما  تمفى المرء   رك »ما ك  
 .(او معمولة للاع  المفاى)م ج نحر لرل  شن كج شبما  المرء حن ل 

الظنهر انر حلف حي  ئاخيل خلفس نسكاك لا الكخرا من حفز الافد  

  .دنشج لذل
خكذا لر حلفبهن حي  اخرت نم ا  اخ ج يت ش مرلل لا البأخفر ح  

 ائاة الاف  اا ن دنشج لر.

اليهم ال اا ااني البدأخفر نمدن اذا لدم لدكخج الئاة حيد  م دج حنشدج 
شدد  اا اكددرا مددنحل اخ  (اعددم  )مددن كددج حيدد  شددن اشدد ر نددر الموددنا خالم مددرا 

مد  لأكفدك  (ا جاءنى القوق كلهدمنحو م)شف رل اخ لأكفكا لحكهمن اخ ىفر ذل  

من الفنحج خلك  البأكفك حي  الفنحدج لا كدل  (او ما جاءنى ك  القوق)الفنحج 
 (او ك  ال راام لم آخف)من المف را المبأخر  (او لم آخف ك  ال راام)ا ج مفر 

من المف را المبقك  خكذا لم اخدذ الدكياهم كيهدن اخ الدكياهم كيهدن لدم اخدذ مفدن 

 ل ال  ا ج الف ج. (توج  الفاى الى الشمو  خااة)نري جمفل هذا ال
شمن اضدفف الفدر كدج اا  (ةبو  الاع  او الواف لبعض)الكل   (وافاا)

امدنئ  (او)كننت كج م  الم ا  مدنحل ليف دج اخ الر دف المدذكري مدن الكدل  

 اى (تعلق )
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اى نض ض شمن اضفف الفر كدج اا كدنا كدج مد   (ب )ل يق الف ج اخ الر ف 

 لم ا  شف رل ليف ج اخ الر ف.ا
خذل  نكلفج الالنب خدهنئة الذخق خاللب منا خالحدق اا هدذا الحكدم 

َوهللاُ ال  ُِحدب  ُكد َّ ُمْختدا ن فَُخدورن َوهللاُ ال  ُِحدب  )اكورى ل كي  نكلفج لرلر ل دنل  

م لك  ئاخيدل مدن حفدز اى خاا ل (واال) (ُك َّ َكاَّارن أَةِيمن َوال تُِطْ  ُك َّ َحالَّ ن َمِهينن 
الافد   (عدم)الاف  ننا لكشت حي  الاف  لفظدن خلدم لقدل ش مرلدل ليف دج المافد  

كقدو  الفبدى )كج مرئ شمن اضفف الفر كج خامنئ نف  ا ج الف ج ح  كج مرئ 

الددم خاحددك شدد  النددحننل  (اددل ى هللا عليدد  وآلدد  وسددلم لمددا قددا  لدد   و اليدد  ن
ك   لدك لدم )ان يلرا ي  (ق نسيتا)ننلرمل منحج النرت  (اقنر  النالة)

 هذا لرا الاض   يّ  ي ل نل  حيفر خالر خليم. ( كن

خالم اد  لدم اقددل خاحدك شدد  القندر خالاسددفنا حيد  لددضفج ددمرا الافدد  
خحمرشدر لددرجهف  احدكهمن اا جددراب ا  اشدن نب فددف  احدك الشددرا  اخ ناففهمددن 

 يف ننا الكن   احكهمن.جمف ن لالئل ليمسبفهم ل ناف  ال مل نفاهمن لنر حن

خالونن  شن يخى انر لمن لنا الاض  حيفر السل  كج ذلد  لدم اكد  لدنا لدر 
ذخ الفكا  نج ن ض ذل  لك كنا خش ير  اا الوضرت ليض ض انمدن اادنم  الافد  

اى حيد  حمدر  الافد  حد  كدج  (وعليد )ح  كج مرئ ل الاف  حد  الم مدر  

 مرئ.
 اى لرا ان  الا م (قول )

 ا  الافددددددني لددددددكح لددددددك ا ددددددضحت 

 حيددددددد  ذنضدددددددن كيدددددددر لدددددددم ا دددددددال    

  
نرمل كير حي  ش ا  لم ا ال دفئن شمن لكحفر حي  ش  الذنرب خلمنئة 

هذا الم ا  حكا ح  الانب المسبما  ح  الضمني ال  الرمل المفبقر الفدر 
 اى لم ا ا ر.

 (فالقتضداء المقداق تقد  م المسددف )اى لدأخفر المسداك الفدر  (وامدا تدأخيره)

  ء نفننر.خلف 
اى الددذى ذكددر شدد  الحددذف خالددذكر خالضددمني خىفددر ذلدد  مددن  (اددفا)

 ش  الحنا. (كل  مقتضى الظاار)المقنشنت المذكرية 

اى حيددد  خدددلف شقب ددد  الظدددنهر  (وقددد   خدددرن الكدددالق علدددى خالفددد )
 للب نء
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مكان نعدم )راك  (فيوال  المضمر موال  المظهر كقولهم نعم رجال)الحنا اانا 

شقب   الظنهر مد  هدذا المقدن  هدر ال هدني ئخا الضدمني  منا (الرج  ز  
 ل ك  لقك  ذكر المساك الفر خحك  لراال لكا حيفر  

خهذا ال مفر حن ك ال  شب قج ش هرئ من الدذه  خالبدز  لفسدفرا ناكدرة 

فدي )لف يم جاس المب قج خانمن اكرا هذا ش  خضل الم مر شرضل المظهر 

ندرص خضدر شضبدكأ شحدذخف خاشدن شد  اى لرا ش  ا  دج الما (اح  القولين

ا  يددر شضبددكأ خن ددم يجددل خضددرا مفحبمددج حاددكا اا اكددرا ال ددمفر حن ددكا الدد  

المانرص خهر شقك  لقكارا خاكرا البزا  امرائ ال مفر حفث لم اقج ن من 
 خن مرا ش  خراص هذا الضنب لكرنر ش  الم نا ال نشكة.

منلضددمني مفددر  (وقددولهم اددو او اددى ز دد  عددالم مكددان الشددان او القنددة)

 اا ن حي  خلف شقب   الظنهر ل ك  البقك .
خاحيددم اا اللددب منا حيدد  اا ضددمفر الشددأا انمددن اؤنددث اذا كددنا مدد  

الكل  شؤنث ىفر م يل   مقرلر هد  رادك حدنلم ش درئ لفدنر ثدم حيدج خضدل 

اى ا قددب  (ليددتمكن مددا  عقبدد )الم ددمر شرضددل المظهددر مددن الضددننف  نقرلددر 
ا ا لدم  اهدم )اى السنشل  (فى  ان السام  الن )ضر ال مفر اى ا  ء حي  حق

اى انبظددر السددنشل شددن ا قددب ال ددمفر  (معفددى انتظددره)اى شدد  ال ددمفر  (مفدد 

لففهم شار ش ا  مفبمك  ن دك خيخئا م دج لمكد  لا المحندرا ن دك الليدب 
 احز ش  الماسنق نل ل ب.

مفسر خل ااف  اا هذا ل احس  م  ننب ن م لا السنشل شن لم اسمل ال

خضدل  (وقد   عكدس)لم ا يم اا مفر ضمفرا مل ابحقق مفر البشرق خالنبظني 
 (فددان كددان)الم ددمر شرضددل المظهددر اى ارضددل المظهددر شرضددل الم ددمر 

اى  (اسم اشارة فلكما  العفا ة بتمييدره)المظهر الذى خضل شرضل الم مر 

خ دف  هر (كم عاق  عاق )كقرلر  (الختناا  بحكم ب   )لمففز المساك الفر 
اى احفبددر خاح زلددر اخ  (اعيددت)حنلددج الخا نم ادد  كنشددج ال قددج شباددنا مفددر 

 اى  رق ش ندر. (مفااب )احفت حيفر خ  ضت 
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 جنهدددددددددددددج ليقدددددددددددددنا شررخلدددددددددددددنخ

 هددددذا الددددذى لددددر  الخهددددن  حددددن رة    

  
 (زن  قا)اى المبق  ش  نحر الشري حيمن القاهن  (خ فر ال نلم الاحرار

لحكددفم   مقرلددر هددذا ادددنية الدد  حكددم لددننق ىفددر كددنمرا ننمفددن لينددننل ال ددكا ا
شحسددرر خهددر كددرا ال نلددج شحرخشددن خال نهددج شررخلددن مكددنا القفددنر مفددر 

الضمني م كا الد  الدم الددنية لكمدنا ال انادل نبمففدزا لفدرى السدنش ف  اا 

هذا الش ء المبمفز المب ف  هدر الدذى لدر الحكدم ال  فدب خهدر ج دج الخهدن  
رنكاقن منلحكم الضكال هر الذى اثضت ليمساك الفر الم ضر حن رة خال نلم الاحرار 

بالسددام  كمددا ا ا )حلددف حيدد  كمددنا ال اناددل  (او الددتهكم)حاددر ننلددم الدددنية 

او الفد اء علدى )اخ ل اكرا ثمدل ششدني الفدر ا دل  (فاق  البنر)السنشل  (كان

ا حيد  كمدن (او)اى نلئة السنشل نننر ل اكي  ىفر المحسدرر  (كما  بالات 

او ااعددداء كمدددا  )ندددنا ىفدددر المحسدددرر حادددكا نمازلدددل المحسدددرر  (فطانتددد )

 اى  هري المساك الفر. (رهوره

اى حيد  خضدل الدم الددنية شرضدل الم دمر لئحدنء كمدنا  (وعلي )

اى ا هدرت ال يدل  (تعاللت)اى ننب المساك الفر  (من غير افا الباب)الظهري 
 دني حزاادن ل شد  اى احدزا شد  دد   ننلكسدر اى  (كى اشجى)خالمرن 

ومدا بدك علدة ، تر د  ن قتلدى قد  رادر  )دد   ال ظدم نم اد  نشدب مد  حيقدر 

نمحسرر م كا  (ان  قو  ب  الن  ليس)اى نقبي  كنا شقب   الظنهر  (بفلك
المظهدر  (وان كدان)ال  ذل  ادنية الد  اا لبيدر لدك  هدر  هدري المحسدرر 

 (لر دااة الدتمكنف)اى ىفر الم الددنية  (غيره)الذى خضل شرضل الم مر 

دَم ُ )نحو )اى ج ج المساك الفر شبمكان حاك السنشل   ((قُْ  ُادَو هللاُ أََحد   ، هللاُ النَّ
 اى الذى انمك الفر خاقنك م  الحرا ج لم اقج هر النمك لزانئة البمك .

ددَم ُ )اى نظفددر  (ونظيددره) مددن خضددل المظهددر  (قُددْ  ُاددَو هللاُ أََحدد   هللاُ النَّ

 اى ش  ىفر ننب المساك الفر. (من غيره)ة البمك  شرضل الم مر لزانئ
اى القدددراا  ((أَْنَرْلفددداهُ ))اى ننلحكمدددل المقب دددفل للندددزاا  ((َوبِددداْلَحاِ ))

ِ نََر َ )) حلدف حيد  رادنئة  (او ااخا  الدروع)حفث لم اقج خنر نزا  ((َوبِاْلَحا 

الرخ  حاكا خهذا كنلبأكفك لئخنا  (فى المير السام  وتربية المهابة)البمك  
 اخ لقرال ئاح )
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قدو  )اى شونا البقرال خائخنا الدرخ  شدل البرنفدل  (المأشري   خشونلهمن

 شكننن انن اشر . (الخلااء امير المؤمفين  أمرك بكفا
اى حيددد  خضدددل المظهدددر شرضدددل الم دددمر لبقرادددل ئاحددد   (وعليددد )

ِِ ا َعَرْمدَت فَتََوكَّد))اى ش  ىفر ندنب المسداك الفدر  (من غيره)المأشري  ْ  َعلَدى فَد

لم اقج حيّ  لّمن م  لفظ ي ش  لقرادل الدكاح  الد  البركدج حيفدر لكللبدر  ((هللاِ 
او )حيدد  ذات شر ددرمل ننلخ ددنف الكنشيددل شدد  القددكية الضددنهرة خىفرهددن 

 كقرلر :)اى  يب ال لف خالرحمل  (االستعطا 

 الهددددددد  حضدددددددك  ال ن ددددددد  النكدددددددن

 شقددددددددرا ننلددددددددذنرب خلددددددددك ئحنكددددددددن    

  
 ن ن لمن من لفظ حضك  ال ن   ش  البا دل خالدبحقنق لم اقج انن ال

 الرحمل خلرلب الشفقل.
غيددر )احادد  نقددج الكددل  حدد  الحكناددل الدد  المفضددل  (قددا  السددكاكى اددفا)

اى ننا اكرا حد   (بهفا الق ر)الاقج شليقن شابي  (مختص بالمسف  الي  وال
لم والخطداب بد  كد  مدن الدتك)الحكنال ال  المفضل خل ااير ال ضنية ح  لسدنشح 

اى خلراء كنا م  المساك الفر اخ ىفرا خلراء كنا كدج شاهدن  (والايبة مطلقا

مبنددفر  ( فقد  الددى االخددر)خايئة مد  الكددل  اخ كددنا شقب د  الظددنهر ااددرائا 
اللسددن  لددبل حن دديل شدد  ضددرب الولثددل مدد  الثاددف  خلفددظ شليقددن لددفس مدد  

اللبفنت ننلاظر ال   حضنية السكنك  لكار شرائا نحسب شن حيم ش  شذهضر م 

 الشويل.
شددأخرذا شدد  البفددنت  (و سددمى اددفا الفقدد  عفدد  علمدداء المعددانى التااتددا)

اى لددرا اشددرىء القددفس  (كقولدد )النسددنا حدد  امفاددر الدد  دددمنلر اخ نددنل كس 

نفددبح  (باالةمدد )خلددنب لافسددر البفنلددن خشقب دد  الظددنهر لفيدد   (تقدداو  ليلددك)
 الهمزة خضم المفم الم شرضل.

ان االلتادا  ادو التعبيدر عدن معفدى بطر دا )حاك ال مهدري  (روالمشهو)

اى ح  ذلد   (بع  التعبير عف )البكيم خالالنب خالمفضل  (الثالةة)اللرق  (من
اى نلراددق اخددر شدد  اللددرق الولثددل نشددر  اا اكددرا  (بدداخر مفهددا)الم ادد  

الب ضفر الونن  حي  خلف شن اقب فر الظنهر خابرلضر السنشل خل نك ش  هدذا 

 القفك لفارج شوج لرلان انن
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َوإِ َّداَك )راك خانت حمر خنح  اليدذخا  دضّحرا الندضنحن   خشودج لرلدر ل دنل  

منا اللبفنت انمن هر م  اان  ن ضك خالضنل   (أَْنعَْمتَ ) خ (اْاِ نَا ،) خ (نَْستَِعيُن ،
جني حي  اليرنر خش  رحدم اا مد  شودج ادن ااهدن الدذا  اشادرا البفنلدن خالقفدنر 

 بم مقك لهن حي  شن اشهك نر كبب الاحر.اشا

نبفسفر السكنك  لا  (اخص مف )اى اللبفنت نبفسفر ال مهري  (وافا)
الاقج حاكا احم ش  اا اكرا لك حضر حار نلراق ش  اللرق ثم نلراق اخدر 

اخ اكرا شقب   الظنهر اا ا ضر حار نلراق شاهن مبر  خحكا الد   رادق 

احك خحاك ال مهري شانرص ننلخا حب  ل اخر مفبحقق اللبفنت نب ضفر خ
ابحقق اللبفنت نب ضفر خاحك مكج البفنت حاكهم البفنت حاكا شد  ىفدر حكدس 

 كمن من للنخا لفي .
مثا  التاا  من الدتكلم الدى الخطداب ومدالى ال اعبد  الدف  فطرندى واليد  )

خشقب   الظدنهر ايجدل خالبحقفدق اا المدرائ شدن لكدم ل ل ضدكخا    (ترجعون
لمدن حضدر حداهم نلرادق الدبكيم كدنا شقب د   دنهر السدرق اجدراء ندنل   لك 

الكل  حي  ذل  اللراق م كا حار الد   رادق الالدنب مفكدرا البفنلدن حيد  
 المذهضف .

إِنَّدا أَْعَطْيفداَك اْلَكدْوةََر ، فََند  ِ )الدى الايبدة )شونا اللبفدنت شد  الدبكيم  و()

 .(، (ِلَرب َِك َواْنَحرْ 
لدرا  (مدن الخطداب الدى الدتكلم)شونا اللبفدنت  و()لان خشقب   الظنهر 

خش اد   درخب مد   (بدك قلدب فدى الحسدان طدروب)اى ذهدب  (طحدا)الشنحر 

 (بعيد  الشدباب)الحسنا اا لر  رنن م   يب الحسدنا خنشدن ن مد  شراخئلهدن 
 رف رشدنا  (عنر)لنمفر ن ك ليقرب اى حف  خل  الشضنب خكنئ اانر  

 (مشيب ،  كلافى ليلى)اى لرب  (حان)احا  لرلر ش نف ال  ال ميل الف يفل 

 مفر البفنت ش  الالنب م  ن  ال البكيم.
خشقب   الظنهر اكيف  خمنحج اكيفاد  ضدمفر حن دك الد  القيدب خلفيد  

 شف رلر الونن  خالم ا  النلضا  القيب نر ج لفي .

خيخى لكيفادد  ننلبدددنء الفرلننفددل حيددد  انددر شسددداك الدد  لفيددد  خالمف دددرا 
 ىشحذخف ا
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دددكا ك مرالهددن اخ حيدد  انددر خلددنب ليقيددب مفكددرا البفنلددن اخددر شدد  المفضددل الدد  

 (وعداا  عدواا بيففدا وخطدوب)اى لرنهدن  (وليها)اى ن ك  (وق  ش )الالنب 
لنا المررخل  حدنئت ا درر اا اكدرا منحيدت شد  الم دنئاة كدنا الندرايف 

خالالرب  نيت ل نئار خا درر اا اكدرا شد  حدنئ ا درئ اى حدنئت حدرائ 

 حرا ق كننت لحرا نفاان ال  شن كننت حيفر لضج.خ
َحتَّدى إِ ا ُكْفدتُْم )لرلدر ل دنل   (الى الايبة)شونا اللبفنت ش  الالنب  و()

 (من الايبة الدى الدتكلم)شونا اللبفنت  و()خالقفنر نكم  (فِي اْلاُْلِك َوَجَرْ َن بِِهمْ 

خشقب د  الظدنهر  (ُر َسدحابا  فَُسدْقفاهُ هللاُ الَّدِفه أَْرَسدَ  الر ِ داَل فَتُثِيد)لرلر ل دنل  
 مسنلر اى لنق ي ذل  السحنب خاجراا ال  نيك شفت.

ماِلِك  َْوِق ال  ِ ِن )لرلر ل نل   (الى الخطاب)شونا اللبفنت ش  المفضل  و()

ان الكالق )اى خجر حس  اللبفنت  (ووجه )خشقب   الظنهر اانا  (إِ َّاَك نَْعبُ ُ 

اى  (احسددن تطر ددة)ذلدد  الكددل   (الددى اسددلوب آخددر كددانا ا نقدد  مددن اسددلوب 

لفشاط السام  وكدان اكثدر ا قاردا لالادااء )ل كاكا خاحكاثن ش   رات الورب 

اى ال  ذل  الكل  لا لكج جكاك لذة   خهذا خجر حسد  اللبفدنت حيد   (الي 
 ال لق.

لدرية  (كمدا فدي)ىفدر هدذا الرجدر ال دن   (وق   خدتص مواقعد  بلطدائف)

من )ذل  ال ضك  (تحة فان العب  ا ا  كر الحقيا بالحم  عن قلب حاالر  ج الاا)

وكلمدا اجدر  عليد  )اى حي  ذل  الحقفقد  ننلحمدك  (ناس  محركا لالقبا  علي 

 (ااة من تلك الناا  العظاق قو   لك المحرك الى ان  ؤ  االمر الى خاتمتها
اى ذلد  الحقفدق  ( المايد ة اند)اى خنلمل لي  النفنت ا ا  شنل  ادر  الدكا  

لنر اضفف شنل  ال  ار  الكا  حي   (مالك االمر كل  فى  وق الجراء)ننلحمك 

 راددق اللسددن  خالم ادد  حيدد  الظرمفددل اى شنلدد  مدد  اددر  الددكا  خالمف ددرا 

 شحذخف ئللل حي  الب مفم.
اى الضدنا  (االقبدا  عليد )ذل  المحر  لبانهفر م  القرة  (فحيفئف  وجب)

والخطددداب بتخنينددد  باا دددة الخضدددوع )الحقفدددق   ننلحمدددك ال ضدددك حيددد  ذلددد  

منلضددنء مدد  نبانفنددر شب يددق ننلالددنب اقدددنا :  (واالسددتعانة فددى المهمددا 
 خن ضبر ننلكحنء اذا ئحرت لر
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 شراجهل.

خىناددل الما ددر  : هددر ش ادد  ال ضددنئة خحمددر  المهمددنت شسددبفنئ شدد  
فددل حددذف شف ددرا نسددب ف  خالبانددفي شسددبفنئ شدد  لقددكام المف ددرا منليلف

المابي نهن شرلل هذا اللبفنت   ه  : اا مفر لاضفهدن حيد  اا ال ضدك اذا اخدذ 

 م  القراءة ا ب اا اكرا لراءلر حي  خجر ا ك ش  نفسر ذل  المحر .
خلمن ان ر الكل  ال  ذكر خلف شقب   الظنهر   اخيئ حكة السدن  : 

اى  (ضدىومدن خدال  المقت)شار خاا لم لكد  شد  شضنحدث المسداك الفدر   مقدنا 

ش  اضنمل المنكي الد  المف درا اى ليقد   (تلقى المخاطب)شقب   الظنهر 
 .(بحم  كالم )المان ب  (باير ما  ترقب)المبكيم ليمان ب 

خالضنء م  نمفر ليب كال خم  نحمج كلشر ليسضضفل اى انمن ليقنا نمفدر شدن 

 علدى خدال )ابرلضر نسضب انر حمج كلشر اى الكل  الننئي ح  المان دب 

 (تفبيهدا)اى شرائ المان ب   خانمن حمدج كلشدر حيد  خدلف شدرائا  (مرااه

 خاليائة. (االولى بالقن )اى ذل  المفر هر  (على ان )ليمان ب 

اى ليقض ورى حنا كدرا  (ل )الح نج  (كقو  القبعثر  للحجان وق  قا )
را ا ان القفك   هدذا شقدرا لد («الحملفك على االاام»)اانا  (متوع ا)الح نج 

هذا شقرا لرا القض ورى  («مث  االمير  حم  على االاام واالشهب»)الح نج 

مددننرر خحفددك الح ددنج مدد  ش ددرن الرحددك خليقددنا نمفددر شددن ابرلددب نددنا حمددج 
الئهددم مدد  كلشددر حيدد  الفددرر الئهددم اى الددذى ىيددب لددرائا حبدد  ذهددب 

الضفددنن الددذى مفددر خضددم الفددر الدددهب اى الددذى ىيددب نفنضددر حبدد  ذهددب 

 لرائا.
خشرائ الح نج انمن هر القفك ماضر حي  اا الحمج حي  الفرر الئهدم   

اى الميضل  (ا  من كان مث  االمير فى السلطان)هر الخل  ننا اقنكا الشفر 

اى ا لد  شد   (فجد  ر بدان  ندا )اى الكدر  خالمدنا خالا مدل  (وبسطة اليد )
المان دب حلدف حيد   (او السائ )اى اقفكا ش   فكا  (ال ان  نا )ا فكا 

اى شازلدل ىفدر  (بايدر مدا  طلدب بتفر د  سدؤال  مفرلدة غيدره)اى ليق  السدن ج 

 (على ان )ليسن ج  (تفبيها)ذل  السؤاا 
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 َْسئَلُونََك َعِن اْ َِالَِّة )او االولى بحال  او المهم ل  كقول  تعالى )اى ذل  المفر 

خددبلف القمدر مدد  راددنئة لددألرا حدد  لدضب ا ((قُدْ  ِاددَي َمواقِيدُت ِللفَّدداِ  َواْلَحد ِ 
 الاري خنقنننر  

منجفضرا نضفنا المرن ش  هدذا الخدبلف خهدر اا الهيدل نحسدب ذلد  

الخددبلف ش ددنلم اّرلددت نهددن الاددنر اشددريهم شدد  المددزاي  خالمبددنجر خشحددنا 
 الكارا خالنر  خىفر ذل  خش نلم ليحج ا رف نهن خلبر.

سدألرا حد  ذلد  لنهدم خذل  ليباضفر حي  اا الخل  خاللفق نحنلهم اا ا

لفسرا شم  الي را نسهرلل حي  ئلن ق حيم الهفئل خل اب يق لهدم ندر ىدرن 
 َْسددئَلُونََك مددا  ا  ُْفِاقُددوَن قُددْ  مددا أَْناَْقددتُْم ِمددْن َخْيددرن فَِلْلواِلددَ ْ ِن )خكقرلددر ل ددنل  )

فددنا شددنذا اافقددرا لددألرا حدد  ن (َواْ َْقددَربِيَن َواْليَتددامى َواْلَمسدداِكيِن َواْبددِن السَّددبِي ِ 

منجفضرا نضفنا المننيف لاضفهن حي  اا المهم هر السدؤاا حاهدن لا الافقدل ل 
 ا بك نهن ال اا لقل شرل هن.

المستقب  )الم ا   (التعبير عن)اى ش  خلف شقب   الظنهر  (ومف )

ددوِر )بلادف الماالدى تفبيهددا علدى تحقددا وقوعد  نحدو قولدد  تعدالى  َونُِاددَ  فِدي الن 

 نم ا  ان ق. ((َمْن فِي السَّماواِ  َوَمْن فِي اْ َْرِض  فََنِعاَ 

الب ضفر ح  المقنرئ المسبقضج نيفظ الدم الفنحدج كقرلدر ل دنل   (ومثل )

الب ضفدددر حدد  المسدددبقضج نيفددظ الدددم  (ونحددوه)شكددنا اقدددل  (َوإِنَّ الدد  ِ َن لَواقِددد   )
نا ا مدل خههادن نحدث شكد ( ِلَك  َْوق  َمْجُموع  لَد ُ الفَّدا ُ )المف را كقرلر ل نل  

خهر اا كل ش  الم  الفنحدج خالمف درا لدك اكدرا نم اد  اللدبقضنا خاا لدم 

اك  ذل  نحسب ا ج الرضل مفكرا كج شاهمن ههان خال ن مدن شرل در خايئا 
 حي  حسب شقب   الظنهر.

خال ددراب اا كددل شاهمددن حقفقددل مفمددن لحقددق مفددر خلددر  الر ددف خلددك 

 ا لاضفهن حي  لحقق خلرحر.الب مج ههان مفمن لم ابحقق ش نر
خهددر اا ا  ددج احددك  (القلددب)اى شدد  خددلف شقب دد  الظددنهر  (ومفدد )

اى  (عرالدت الفاقدة علدى الحدوض)اجزاء الكل  شكنا الخر خالخدر شكنندر 

 خلددنا انددر شمددن (السددكاكي مطلقددا)اى القيددب  (وقبلدد )ا هرلددر حيفهددن لبشددرب 
 اريم الكل  شلحل.

 لنر حكس المليرب خنقفض (مطلقا)اى ىفر السكنكن  (ورا ه غيره)
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ىفر الملحل الب  اخيثهن نفس  (والحا ان  ان تضمن اعتبارا لطياا)المقنرئ 

اى  (مابرة ا  مملوة بالابرة ارجا ه ،)اى شفنرة  (ومهم »قب  كقول  )القيب 
حي  حذف  («كان لون ارال  سما ه)ا رامر خنراحفر جمل الرج  شقنريا 

  لدرا السددمنء منلمندرا  الخفدر شدد  ندنب القيددب ا ادد (ا  لونهدا)الم دنف 

 خالم ا  كأا لرا لمن ر لمضرلهن لرا ايضر.
خالحبضني اليلفدف هدر المضنلمدل مد  خ دف لدرا السدمنء ندنلمضرة حبد  

كأنر  دني نحفدث اشدضر ندر لدرا الين مد  ذلد  شدل اا الين ا دج مفدر 

شقب ددد  لندددر حدددكخا حددد   (را  )اى خاا لدددم اب دددم  احبضدددنيا للففدددن  (واال)
كمدا طيفدت )ميمن اا جرى لم  حيفهن  (كقول )الظنهر ش  ىفر نكبل ا بك نهن 

اي اللددف  نددنلبض  خالم ادد  كمددن  فاددت الفددكا  (السددياعا)اي ننلقنددر  (بالادد ن

 ننلسفن  اقنا  فات السلح خالضفت.
خلقن دج اا اقددرا : اندر اب ددم  شد  المضنلمددل مد  خ ددف الانلدل ننلسددم  

ات الفكا ننلسفن  ل اهنشر اا السدفن  لدك نيد  شضيمدن شنل اب مار لرلر كمن  ف

ش  ال ظم خالكورة ال  اا  ني نمازلل ال ج خالفكا ننلاسدضل الفدر كنلسدفن  
 ننلاسضل ال  الفكا.
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 الباب الثال 

 احوا  المسف 

 : (كقول )م  حذف المساك الفر  (اما ترك  فلما مر)

 شددد  اددد  اشسددد  ننلمكاادددل يحيدددرخ» 

 («نهدددددددن لمرادددددددبمدددددددنن  خلفدددددددني )    
  

الرحج هر المازا خالمأخى   خلفدني الدم مدرر اخ جمدج ليشدنحر خهدر 
ضنن    ان  الحنيم كدذا مد  الندحنن   خلفدظ الضفدت خضدر خش ادنا البحسدر 

خالبرجل منلمساك ال  لفني شحذخف لقنك الخبندني خالحبدرار حد  ال ضدث 

 نانء حي  الظنهر شل ضفق المقن  نسضب البرجل خشحنمظل الررا.
خل ا رر اا اكرا لفني حلفن حي  شحج الم اا خىراب خضرا حاهمن 

لشبان  ال لف حي  شحج الم اا لضج ش   الاضر لفظدن اخ لقدكارا خاشدن اذا 

لدكينن لددر خضدرا شحددذخمن مف ددرر اا اكدرا هددر حلفددن حيد  شحددج الددم اا لا 
الاضر شقك  لقكارا مل اكدرا شودج اا رادكا خحمدرخ ذاهضدنا ندج شودج اا رادكا 

خحمرخ لذاهب خهر جن ز خا رر اا اكرا شضبكأ خالمحذخف خضدرا خال ميدل 

 خكقرلر)ننلرهن حلف حي  جميل اّا شل المهن خخضرهن 

 نحددددد  نمدددددن حادددددكنن خاندددددت نمدددددن» 

 («حاددددك  يان خالددددرأى شابيددددف    
  

مقرلددر : نحدد  شضبددكأ شحددذخف الاضددر لمددن ذكرنددن   اى نحدد  نمددن حاددكنن 
لخا نقراال الودنن  خمد  الضفدت السدننق ياضرا   منلمحذخف ههان هر خضر ا

اى خحمرخ شاليق محذف للحبرار  (راك شاليق خحمرخ خلرل  :)ننل كس 

اى شرجددرئ اخ  (وقولددك خرجددت فددا ا ز دد )حدد  ال ضددث شدد  ىفددر ضددفق المقددن  
حنضر اخ خالف اخ شن ادضر ذل  محدذف لمدن شدر شدل الضدن  اللدب منا   لا 

 .اذا المفنجأة لكا حي  شليق الرجرئ
خلددك اا ددم الفهددن لددرا   لددكا حيدد  نددر    خنر ددفل كيفددظ الاددرخج 

 المش ر ننا
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 خلرلر)المرائ منذا راك ننلضنب حنضر اخ نحر ذل  

 اا شحدددددددددددددددل خاا شدددددددددددددددرلحل» 

 «اا مددد  السدددفر اذا ش دددرا شهدددلخ    
  

 .(ارتحاال)ال  الخرة  (لفا عفها)اا  و()حيرل  (لفا فى ال نيا)اا  (ا )

ىيرا م  الم   ل يجر  لهم   خنح  حيد  اثدرهم خالمسنمرخا لك لر
ح  لراب   محذف المساك الذى هر  رف لل ن لقنك الخبندني خال دكخا 

ال  الرى الكلفيف    احا  ال قج خل فق المقن    احا  المحنمظل حي  الش ر 

خبلضددن  اللددب منا ل ددرائ الحددذف مدد  شوددج اا شددنل خاا خلددكا خلددك خضددل 
قُْ  لَْو )ا نننن مقنا هذا ننب اا شنل خاا خلكا خلرلر ل نل  لفضرار م  كبننر لهذ

 .(أَْنتُْم تَْمِلُكوَن َخرائَِن َرْحَمِة َرب ِي

مقرلر انبم لفس نمضبكأ لا لر انمن لكخج حيد  الف دج ندج هدر منحدج م دج 
شحذخف   خال ج لر لميكرا انبم لميكرا محذف الف ج الخا احبرارا ح  

ثم انكا ش  ال مفر المبنج ضدمفر شافندج حيد  شدن ال ضث لرجرئ المفسر 
هر القننرا حاك حذف ال نشج منلمساك المحذخف ههان م ج خمفمن لضق الم اخ 

 جميل.

حدددذف المسددداك اخ  (احبمدددج الشدددرا  (فََندددْبر  َجِميددد  *)خلرلدددر ل دددنل  : 
مفدد  الحددذف  (اجمدد  او فددامر  اددبر جميدد )منددضر جمفددج  (ا )المسدداك الفددر 

ننشكنا حمج الكدل  حيد  كدج شد  الم افدف  نادلف شدن لدر ذكدر لكوفر ليفن كة 

 مننر اكرا ننن م  احكهمن.
كوقدوع الكدالق )ئالل حيفر لففهم شار الم ا   (من قر فة)ليحذف  (وال ب )

َولَدئِْن َسدأَْلتَُهْم َمدْن َخلَدَا السَّدماواِ  َواْ َْرَض لَيَقُدولُنَّ )جوابا لسؤا  محقا نحدو 

ي محذف المساك لا هذا الكل  حاك لحقق شن مدرن شد  اى خيقه   ((هللاُ*
الشددر  خال ددزاء اكددرا جرانددن حدد  لددؤاا شحقددق خالددكلفج حيدد  اا المرمددر  

َولَدئِْن )منحج خالمحذخف م ير انر جدنء حادك حدك  الحدذف كدذل  كقرلدر ل دنل  

خكقرلدر  (عَِر دُر اْلعَِلديُم ،َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَدَا السَّدماواِ  َواْ َْرَض لَيَقُدولُنَّ َخلَقَُهدنَّ الْ 
ةن.)ل نل   َ  َمرَّ  (قاَ  َمْن  ُْحيِ اْلِعظاَق َوِاَي َرِميم  ، قُْ   ُْحيِيَها الَِّفه أَْنَشأَاا أَوَّ

لرا ضراي ن  نهشدج ارثد  ازادك  (نحو)حلف حي  شحقق  (او مق ر)

ى اى اضكفر ضني  ا (الارع)كننر لفج ش  اضكفر مقنا  (وليبك  ر  )ن  نهشج 
 ذلفج
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خشابددض  شمددن »لنددر كددنا شي ددأ لددلذلء خحرنددن لي دد فنء لمنشددر  (لخنددومة)

 .«للفح اللرا ح
خالمابض  : هر الدذى ادأل  الفد  ليم درخف شد  ىفدر خلدفيل للدفح شد  

ال نحل خه  الذهنب خالهل  خاللرا ح جمل شلفحدل حيد  ىفدر القفدنر 

لدن ج اسدئج شد  كيرالح جمل شيقحدل خشمدن اب يدق نمابدض  خشدن شندكيال اى 
 اجج اذهنب الرلن ل شنلر اخ نفضك  المقكي اى اضك  لجج اهل  المانان ازاك.

علددى )اى يجحننددر نحددر لفضدد  ازاددكا ضددني  شضافددن ليمف ددرا  (وفضددل )

ا اد  لفضد  ازاددك ضدني  شضافدن ليفنحدج نن ددضن لفزادك خيام دن ل ددني   (خالفد 
اشن البفندفج  (تانيال)فن منج ثنن (اجماال ةم)ننا اجمج اخل  (بتكرر االسفاا)

 مظنهر.

خاشن الجمدنا ملندر لمدن لفدج : لفضد  حيدم اا هادن  ننكفدن اسداك الفدر هدذا 
الضكنء لا المساك ال  المف را لنك لر ش  منحج شحذخف الفم المف را شقنشر 

خل د  اا المبكري اكدك خالدرى خاا الجمدنا ثدم البفندفج اخلدل مد  الدافس 

لكرندر شسداكا الفدر ل شف درل كمدن مد  خلمدر  (لةوبوقوع نحو  ر د  غيدر فضد)
وبكون معرفة الااع  كحنو  نعمة غير مترقبة الن او  الكالق غير مطم  فى )

اى ذكر الفنحج للانئ الف ج خلمن  الكل  نر نالف شن اذا نا  ليفنحج  ( كره

 مننر شلمل م  ذكر الفنحج اذ ل نك ليف ج ش  د ء اساك هر الفر.
مد  ذكدر المسداك الفدر شد  كدرا  (فلمدا مدر)اى ذكر المساك  (واما  كره)

الذكر هر ال ج شل حك  المقب   لي كخا خشد  الحبفدن  ل د ف الب رادج 

 .(َخلَقَُهنَّ اْلعَِر ُر اْلعَِليمُ )حي  القراال شوج 
خشدد  الب ددراض نمضددنخة السددنشل نحددر شحمددك نضفاددن  دديّ  ي حيفددر خالددر 

ندذكر  (ان  تعدين)لجدج  (او)م خىفدر ذلد  خليم م  جراب ش  لدنا شد  نضدفك

 مفففك الب كئ خالحكخم. (او فعال)مفففك الوضرت خالكخا   (كون  اسما)المساك 
فلكوند  غيدر سدببى مد  عد ق )اى ج ج المساك ىفدر جميدل  (واما افرااه)

اذ لر كنا لضضفن نحر راك لن  انرا اخ شففكا ليبقرى نحر راك  (افااة تقو  الحكم

 ل لل ن.لن  مهر جمي



 شابنر الم نن  ....................................................................................  86

خاشن نحر راك لن م ميدفس نمففدك ليبقدرى ندج هدر لرادب شد  رادك لدن  مد  

 ذل .
خلرلر : شل حك  امنئة البقرى ش انا شل حك  امنئة نفدس البركفدب لقدرى 

الحكم مفارج شن اففك البقرى نحسب البكرار نحر حرمدت حرمدت اخ نحدرف 

لن هددر البأكفددك نحددر اا راددكا حددنيف اخ لقددرا اا لقددرى الحكددم مدد  ال ددل
 لأكفكا ننللراق المانرص نحر راك لن م.

مدنا ليددت : المسداك لددك اكدرا ىفددر لدضض  خل شففددك ليبقدرى خشددل هددذا ل 

اكرا شفرئا كقرلان انن ل فت مد  حنجبد  خيجدج جدنءن  خشدن اندن م يدت هدذا 
 حاك لنك البانفي.

 ليت : ليمان اا لفس القنك م  هذا النري ال  البقرى.

لففددك البقددرى ضددرخية حنددرا لكددراي اللدددانئ لكدد  ل نسدديم انهددن ل 
المرجب ليبقرى خلر لديم مدنلمرائ اا امدرائ المسداك اكدرا لجدج هدذا الم اد  

 خل ايز  شار لحقق المرائ م  جمفل  ري لحقق هذا الم ا .

ثم السضض  خالف ي    ش  ا للحنت  نحب المفبنن   حفث لم  م  
خ دفن م يفدن   خالر دف  لسم الاحر الر ف نحنا الشد ء نحدر يجدج كدرام

نحنا شن هر ش  لدضضر نحدر يجدج كدرام اندرا خ دفن لدضضفن   خلدم  مد  حيدم 

الم نن  المساك م  نحر راك لدن  شسداكا م يفدن خمد  نحدر رادك لدن  اندرا شسداكا 
 لضضفن خمسرهمن نمن ل ااير ح    رنل خانملق  

 ميهذا اكبف  المناف م  نفنا المساك السضض  ننلمونا.

 خكذا راك انليق انرا. (المراا بالسببى نحو ز   ابوه مفطلاو)خلنا : 
خامك  اا افسر المساك السضض  ن ميل حيقت حي  شضبدكأ ن ن دك ل اكدرا 

شساكا الفر من لي  ال ميل مفارج حار المساك من نحر راك شاليدق اندرا لندر 

ن ك خمن نحر لا ل يفقهن حي  المضبكأ لفس ن  (قُْ  ُاَو هللاُ أََح   )شفرئ خمن نحر 
راك لن  خراك هر لن م لا ال ن دك مفهمدن شسداك الفدر خئخدج مفدر نحدر رادك اندرا 

لددن م خراددك لددن  انددرا خراددك شددريت نددر خراددك ضددرب حمددرخا مددن ئايا خراددك 

 ضرنبر خنحر ذل  ش  ال مج الب  خل ت
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 خضر شضبكأ خل لففك البقرى.

 دللن لمد  خال مكة من ذل  لبضل كل  السدكنكن لندن لدم ن دك هدذا ال
 لضير.

باحد  االزمفدة )اي لقففدك المسداك  (فعدال فللتقييد )اي المسداك  (واما كون )

احادددن المنضدددن خهدددر الزشدددنا الدددذي لضدددج رشننددد  الدددذي اندددت مفدددر  (الثالةدددة
خالمسبقضج خهر الزشدنا الدذي ابرلدب خجدرئا ن دك هدذا الزشدنا خالحدنا خهدر 

ىفدر شهيدل خلدراو  اجزاء ش  اخاخر المنضدن خاخا دج المسدبقضج شب نلضدل شد 

 خهذا اشر حرمن.
خذل  لا الف ج ئاا ننفمبر حي  احك الرشال الولثل ش  ىفر احبفنج 

ال  لراال لكا حي  ذل  نادلف اللدم منندر انمدن ادكا حيفدر نقراادل خنيجفدل 

 .(على اخنر وج )كقرلان راك لن م الا اخ اشس اخ ىكا خلهذا لنا 
ر كمن ىفر لني الدذات اي ل ا بمدل خلمن كنا الب كئ لرشن ليزشنا لكرن

اجزا ر من الرجرئ خالزشنا جدزء شد  شفهدر  الف دج   كدنا الف دج شدل امنئلدر 

مد  افدااة التجد ا )البقففك ننحك الرشال الونلول شففدكا ليب دكئ خالفدر اددني نقرلدر 

هدر شبسدرق لي درب  (او كلما ورا  عكدار)اي كقرا  راف ن  لمفم  (كقول 

قبيلة بعثوا الدى )فباندكخا خابفنخرخا خكننت مفر خلنال كننرا ا بم را مفر م

اي  ( توسدم)حرادف القدر  القدفم ندنشرهم الدذي ددهر خحدرف ندذل   (عر اهم
 انكي حار لفرر الرجرا خلأشيهن دفئن مشفئن خلحظل ميحظل.

اي حك  البقففك المدذكري  (اسما فالفااة ع مهما)اي المساك  (واما كون )

ال »كقولد  )نئة الكخا  خالوضرت لىدران لب يدق ندذل  خامنئة الب كئ ا ان لم

لكن  مر عليهدا )خهر شن ا بمل مفر الكياهم  (« ألف ال رام المضروب ارتفا

 ا ا  اا النللق ش  النرة ثننت ليكيهم ئا من. («واو مفطلا

لنا الشفخ حضك القنهر : شرضر  اللم حي  اا اوضت نر الشنء ليشنء 
ب ددكئ خاحددكم دددفئن مشددفئن   مددل ل ددرن مددن راددك   شدد  ىفددر الب ددنء انددر ا

 شاليق لكور ش  اثضنت النللق م ل لر كمن من راك  راج خحمرخ لنفر.

خشددن اشددضهر شدد  الددم الفنحددج خالمف ددرا خىفرهمددن  (وامددا تقييدد  الاعدد )
 (بماعو )
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شدد  الحددنا خالبمففددز خاللددبوانء  (ونحددوه)شليددق اخ نددر اخ مفددر اخ لددر اخ ش ددر 

لا الحكم كيمن رائ خنر ن رائ ىرانل خكيمدن رائ ىراندل  (ائ ةفلتربية الا)
 رائ امنئة.

كمددن اظهددر نددنلاظر الدد  لرلاددن دددنء شددن شرجددرئ خمددلا ندد  مددلا حفددظ 

البددرياة لددال كددذا مددن نيددك كددذا خلمددن البشدد ر لددؤال خهددر اا خضددر كددنا شدد  
قرلدر ششضهنت المف را خالبقففك نر لفس لبرنفل الفن كة نكخنر ادني ال  جرانر ن

لا شاليقددن هددر نفددس  (والمقيدد  فددي نحددو كددان ز دد  مفطلقددا اددو مفطلقددا ال كددان)

المساك خكنا لفك لر ليكللدل حيد  رشدنا الاسدضل كمدن اذا ليدت رادك شاليدق مدن 
 الزشنا المنضن.

اي ش  لرنفدر الفن دكة   شودج  (فلما ن  مفها)اي لر  البقففك  (واما ترك )

اا ل اليدل الحنضدرخا حيد  رشدنا  خرف انق نء المكة خالفر ل اخ ايائة
 الف ج اخ شكننر اخ شف رلر اخ حك  ال يم ننلمقفكات اخ نحر ذل .

  شودددج اكرشددد  اا لكرشاددد  خاا  (بالشدددرط)اي الف دددج  (وامدددا تقييددد ه)

ال تعدر  اال )ددب  خحدنلت لقب د  لقففدكا ندر  (فالعتبارا )لكرشان اكرش  

مدن التاندي  وقد  بدين )ن ر ا ان حرخف الشر  خالدم (بمعرفة ما بين ااوات 

 .(في علم الفحو)اي البفنفج  ( لك

خمن هذا الكل  ادنية ال  اا الشر  من حرف اهج ال رنفل لفدك لحكدم 
ال زاء شوج المف را خنحدرا مقرلد  اا جئبادن اكرشد  نمازلدل لرلد  اكرشد  

خلت ش فئد  اادنى خل اادرج الكدل  نهدذا القفدك حمدن كدنا حيفدر شد  الاضرادل 

فل نج اا كنا ال زاء خضرا منل ميل الشر فل خضرادل نحدر اا جئبادن خالنشن 
 اكرش  خاا كنا انشن فن مننشن فل نحر اا جنء  راك منكرشر.

خاشن نفس الشر    مقدك اخرجبدر الئاة حد  الاضرادل خاحبمدنا الندكق 

خالكددذب خشددن اقددنا شدد  اا كددل شدد  الشددر  خال ددزاء خددنيج حدد  الاضراددل 
انمن الاضر هر ش مر  الشر  خال زاء المحكدر  خاحبمنا النكق خالكذب خ

مفر نيزخ  الونن  للخا مننمن هر ننحبضني المالقفف  ممفهدر  لرلادن كيمدن كنندت 

الشمس  نل ل منلاهني شرجرئ ننحبضني اهج ال رنفل الحكدم نرجدرئ الاهدني مد  
 كج خلت ش  اخلنت  ير  الشمس منلمحكر  حيفر هر الاهني
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 ئ.خالمحكر  نر هر المرجر

خننحبضدددني المالقفدددف  الحكدددم نيدددزخ  خجدددرئ الاهدددني لليدددر  الشدددمس 
منلمحكر  حيفر  ير  الشمس خالمحكر  نر خجدرئ الاهدني مكدم شد  مدرق ندف  

 الحبضنيا .

لا مفهدن انحنثدن كوفدرة لدم  (ولكن البد  مدن الفظدر اهفدا فدى ان وا ا ولدو)
ااد  ان عد ق فان وا ا للشرط فدى االسدتقبا  لكدن )اب رن لهن م  حيم الاحر 

مدل اقدل مدن كدل  ي ل دنل  حيد  ال دج الحكنادل اخ  (الجرق بوقوع الشدرط

نرلرحدر مدنا خاذا اشدبركنا مد   (وااد  ا ا الجدرق)حي  ضرب شد  البأخادج 
اللبقضنا نادلف لدر خافبرلدنا ندنل ز  ندنلرلر  خحدك  ال دز  ندر خاشدن حدك  

ف  اذا خاا ال دددز  ندددل خلدددر  الشدددر  ميدددم اب دددرن لدددر لكرندددر ششدددبركن نددد

 خالمقنرئ نفنا خجر المبراق.
 (الفداار)الحكدم  (كدان)اى خلا ا ج اا حك  ال دز  ندنلرلر   (ولفلك)

لا ا ج اذا ال ز  ننلرلر   موقعا الن و()لكرنر ىفر شقلر  نر م  المنلب 

لكللبر حي  الرلر  لل ن نظرا ال  نفس اليفدظ خاا نقدج  (غلب لاف الماالى)
ِِ ا جددداَءتُْهمُ )مددد  ا ا نحددو )بقضنا ههاددن الدد  ش اددد  اللدد اى لددر  شرلددد   ((فَدد

اى هددذا شابنددل ناددن خنحدد   (قددالُوا لَفددا اددِفهِ )كنلانددب خالرخددنء  (اْلَحَسددفَةُ )

اى ابشدددأشرا  ( َطَّيَّدددُروا)اى جدددكب خندددلء  (َوإِْن تُِندددْبُهْم َسدددي ِئَة  )شسدددبحقرهن 
يفدظ المنضد  شدل ش  المؤشاف  ج ء م  جننب الحسدال ن (بُِموسى َوَمْن َمعَ ُ )

 الب  حنرلهن شقلر  نر. (الن المراا بالحسفة الحسفة المطلقة)اذا 

اى الحقفقدل لا خلدر  ال داس  (تعر ف الجفس)الحسال  (ولهفا عرفت)
كنلراجددب لكورلددر خالسددنحر لبحققددر مدد  كددج نددر  ناددلف الاددر  خجدد ء مدد  

بالفسدبة  والسديئة نداارة)جننب السفئل نيفظ الم ني  شل اا لمن ذكدرا نقرلدر 

وقد  )السدفئل لفدكا حيد  البقيفدج  (ولهفا نك در )اى ال  الحسال المليقل  (اليها

  كمدن اذا لدئج ال ضدك  (تجدااال)نرلدر  الشدر   (الجدرق)شقدن   (تستعم  ان فدى

ح  لفكا هج هر م  الكاي خهر ا يم انر مفهن   مفقرا : اا كدنا مفهدن اخضدر  

نرلر  الشر  مف رى الكل   (اطباو لع ق جرق المخ)اب نهج خرمن ش  السفك 
 كقرل  لم  اكذن  اا  كلت)حي  لا  احبقنئا 



 شابنر الم نن  ....................................................................................  90

 شل حيم  ننن   نئق. (ممن ذا لف ج

مفرلدة الجااد  )اى لبازاج المان دب ال دنلم نرلدر  الشدر   (او تفر ل )

 كقرل  لم  اؤذى اننا اا كنا انن  مل لؤذا. (لمخالات  مقتضى العلم

وتنددو ر ان المقدداق )مان ددب حيدد  الشددر  اى لب ضفددر ال (او التددوبي )

اى مرن الشر   (الشتمال  على ما  قل  الشرط عن اال  ال  نل  اال لارال 
ْكرَ أَ )نحو )لمرن ش  الىران  (كما  ارض المحا ) اى  ((فَفَْضِرُب َعْفُكُم الف ِ

 انهميكم ما رب حاكم القراا.

راضددن اخ اى اح (ادداحا)خشدن مفددر شدد  الشددر خالاهدد  خالرحددك خالرحفددك 
مكدرنهم  (ان كفتم قوما مسرفين فيمن قرأ ان بالكسر)للحران اخ ش رضف  

 شسرمف  اشر شقلر  نر لك  ج ء نيفظ اا لقنك البرنفخ.

خلنرار اا اللراف ش  ال نلج مد  هدذا المقدن  ا دب اا ل اكدرا ال 
حي  لضفج الفدرن خالبقدكار كنلمحدنلت لددبمنا المقدن  حيد  الادنت الكالدل 

اا اللددراف شمددن ل ااضمددن اا انددكي حدد  ال نلددج ا ددل مهددر نمازلددل حيدد  

المحددنا خاا كددنا شقلرحددن   ن ددك  خلرحددر لكدداهم اسددب ميرا مفددر اا لبازايددر 
شازلل شن ل للل ن كشر حي  لدضفج المسدنهيل خايخدنء ال ادنا لقندك البضكفدت 

ْحمِن َولَ   فَأَنَا أَوَّ )كمن م  لرلر ل نل    (ُ  اْلعابِِ  َن.قُْ  إِْن كاَن ِللرَّ

كمن اذا كنا  (على المتنف ب )اى ننلشر   (او تاليب غير المتنف ب )
القفددن  لل دد  الحنددرا لزاددك ىفددر لل دد  ل مددرخ ماقددرا اا لمبمددن كددنا كددذا 

ْلفا َعلى َعْبِ نا)وقول  تعالى للمخاطبين المرتابين ) ا نَرَّ  (، َوإِْن ُكْفتُْم فِي َرْ بن ِممَّ

اا اكرا ليبرنفخ خالبنرار المذكري خاا اكرا لبميفب  اى احبمج ( حتملهما
ىفددر المرلددننف  حيدد  المرلددننف  لنددر كددنا مدد  الماددن ضف  شدد  ا ددرف الحددق 

 خانمن ااكر حانئا م  ج ال مفل كأنر ل ايلفنب لهم.

خههان نحث   خهر : اندر اذا ج دج ال مفدل نمازلدل ىفدر المرلدننف  كدنا 
منا اا مفر كمن اذا كنا لل   الرلر  الشر  لل   اللخلر  مل انح الب 

لنهن انمن لسب مج م  الم نن  المحبميدل المشدكركل خلدفس الم اد  ههادن حيد  

 حكخم اليلفنب م  المسبقضج.
خلهذا رحم الكرمفرا اّا اا ههان نم ا  اذ خني المضرئ خالزجنج حي  

 اّا اا ل



 91  .......................................................................................  دنسملا لاوحا

 درئ البميفدب ل لميب كنا حي  ش ا  اللبقضنا لقرة ئللبر حيد  الم د  مم

انحح الب منا اا ههان نج ل نك ش  اا اقنا لمن ىيب  ني ال مفل نمازلدل 
ىفددر المرلددننف  منددني الشددر  لل دد  النبفددنء منلددب مج مفددر اا حيدد  لددضفج 

ِِْن آَمفُدوا بِِمثْدِ  مدا آَمْفدتُْم بِدِ  )الفرن خالبقكار ليبضكفت خاللزا  كقرلر ل نل   فَ

ُ  اْلعابِِ  نَ )   خ (فَقَِ  اْاتََ ْوا ْحمِن َولَ   فَأَنَا أَوَّ  .(قُْ  إِْن كاَن ِللرَّ
َوكانَدْت ِمدَن ) جر  فى ففون كثيرة كقولد  تعدالى )ننب خالل  (والتاليب)

ىيب الذكر حي  النو  ننا اجدرى الندفل المشدبركل نفاهمدن حيد   ((اْلقانِتِينَ 

الددذكري  راقددل اجرا هددن حيدد  الددذكري خن ددل مددنا القاددرت شمددن ار ددف نددر 
قولد  تعدالى )نحدر  و()خالننم لك  لفظ لننبف  انمن ا رى حي  الدذكري مقد  

ىيدب جننددب الم اد  حيدد  جنندب اليفددظ لا القفددنر  ((بَدْ  أَْنددتُْم قَدْوق  تَْجَهلُددونَ )

ا هيرا نفنء المفضل لا ال مفر حن ك ال  لر  خلفظر لفظ المن ب لكرنر المن 
مادن ضف  مميدب جنندب الالدنب حيد  شظهرا لكادر مد  الم اد  حضدنية حد  ال

 جننب المفضل.

كدنل مرا  لندن  (ونحدوه)للب خال   (ابوان)اى خش  البميفب  (ومف )
نكر خحمر يض  ي حاهمن خالقمرا  ليشمس خالقمر   خذل  ننا اميب احك 

المبننحضف  اخ المبشننهف  حي  الخر ننا ا  ج الخدر شبفقدن لدر مد  اللدم 

خاقنك اليفظ الفهمن جمف ن مموج انراا لفس ش  لضفج لرلدر  ثم اوا  ذل  اللم
كمددن لرهمددر ن  ددهم لا النددرة لفسددت  ددفل  (َوكانَددْت ِمددَن اْلقددانِتِينَ )ل ددنل  

 ششبركل نفاهمن كنلقارت.

منلحن ج اا شانلفل الظنهر م  شوج القننبف  ش  جهل الهفئل خالندفمل 
اى اا خاذا  (ولكونهمدا)فل خمن شوج انراا ش  جهل المنئة خجرهر اليفظ ننلكي

ا اد  حندرا ش دمرا  (بايدره)هر حنرا ش مرا ال دزاء  (لتعليا امر)

شب يدق نمفدرا حيد  ش اد  اندر ا  دج حندرا ال دزاء  (فى االستقبا )الشر  
شبرلضن خش يقن حي  حنرا الشر  م  اللبقضنا خل ا رر اا اب يق نب يفدق 

ن اللدبقضنا ال لدرى اند  اذا اشر لا الب يفق انمن هدر مدن رشدنا الدبكيم ل مد

ليت اا ئخيت الكاي مننت حر مقك حيقت مدن هدذا الحدنا حرابدر حيد  ئخدرا 
 ش  اا خاذا ا ان (كان ك   من جملتي ك   )الكاي من اللبقضنا 
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 .(فعلية استقبالية)الشر  خال زاء 

اشدددن الشدددر  ملندددر شفدددرخن الحندددرا مددد  اللدددبقضنا مفمبادددل ثضرلدددر 
 خش فر.

  ملا حنرلر ش يق حي  حنرا الشر  مد  اللدبقضنا  خاشن ال زاء

خامبال ل يفق حنرا الحن ج الوننت حي  حنرا شن احنج م  المسدبقضج 
لشباددن  شانلفددل شقب دد  الظددنهر شدد  ىفددر  (وال  خددالف  لددك لاظددا اال لفكتددة)

 من كة.

خلرلدر لفظدن : اددنية الد  اا ال ميبدف  خاا ج يدت كيبنهمدن اخ احددكاهمن 
فل شن ضرال منلم ا  حي  اللبقضنا حبد  اا لرلادن اا اكرشباد  المفل اخ م ي

الا مقك اكرشب  اشس ش انا اا ل بك ننكراش  اانى الا منحبك ننكراش  اان  

 اشس.
َوإِْن )خلدك لسددب مج اا مد  ىفددر اللددبقضنا لفنلدن شلددرئا شدل كددنا نحددر 

ك ن دك خاخ الحدنا   كمن شدر خكدذا اذا جد ء نهدن مد  شقدن  البأكفد (ُكْفتُْم فِي َرْ بن 

لم رئ الر ج خالرن  ئخا الشر  نحر راك خاا كور شنلر نافج خحمر خاا 
 احل  جنهن لئفم.

 خم  ىفر ذل  ليفل كقرلر :

 مفددددن خ ادددد  اا مددددنلا  ندددد  لددددننق

 شددد  الددددكهر ميفدددا م لسددددنكا  الضددددنا    

  
ثم ادني ال  لفنفج الاكبل الكاحفل ال  ال كخا ح  لفظ الف ج المسبقضج 

المبأخدذة مد   (كابر از غير الحاا  فى معرض الحااد  لقدوة االسدباب)نقرلر 

او كدون مدا )حنرلر نحر اا ادبرات كنا كذا حدنا ان قدنئ الدضنب الددبراء 

هذا حلف حي  لدرة اللدضنب خكدذا الم لرمدنت  (او مقطوع الوقوع كالواق 
ن ك ذل  ننخ لنهن كيهن حيج لنرار ىفر الحن ج م  ش رن الحن ج حيد  

 ادني الفر م  ا هني الرىضل. شن

خشدد  رحددم انهددن كيهددن حلددف حيدد  انددرار ىفددر الحن ددج مدد  ش ددرن 
 الحن ج مقكلهن لهرا نفان.

نحددو ان )اى خلددر  الشددر   (او التاددا   او ارهددار الرغبددة فددى وقوعدد )

مهر المرا  هذا انديح شودنل ليبفدنؤا خل هدني الرىضدل  (رار  بحسن العاقبة
رىضل انرار ىفدر الحن دج مد  ش درن الحن دج خلمن كنا الب نء ا هني ال

 احبنج ال  نفنا شن ادني الفر نقرلر
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 (ا اه)اى اللنلب  (فان الطالب ا ا عظمت رغبت  فى حنو  امر  كثر تنوره)

مف ضدر حادر نيفددظ  (اليد  حاادال)اى ذلد  الشددر  (فربمدا  خي د )اى ذلد  الشدر 
ي الرىضددل مدد  اى حيدد  الددب منا المنضدد  شددل اا ل هددن (وعليدد )المنضدد  

 (ان اران تحندفا) (َوال تُْكِرُادوا فَتَيداتُِكْم َعلَدى اْلبِاداءِ )الرلر  خيئ لرلر ل نل  

 حفث لم اقج اا ارئا.
مددنا لفددج ل يفددق الاهدد  حدد  الكددراا نددنيائله  البحندد  اشدد ر ن ددرار 

الكراا حاك انبفن هن حي  شن هر شقب   الب يفق ننلشر    اجفب ننا القن يف  

فدك ننلشدر  ادكا حيد  نفد  الحكدم حادك انبفن در انمدن اقرلدرا ندر اذا لدم ننا البقف
اظهر ليشر  من دكة اخدرى خا درر اا اكدرا من كلدر مد  الادل   المضنلمدل مد  

الاه  ح  الكراا ا ا  انهد  اذا ايئا ال فدل مدنلمرل  احدق ننيائلهدن خاا دن 

لقددن ل ئللدل الشدر  حيد  انبفددنء الحكدم انمدن هدر نحسددب الظدنهر خالجمدن  ا
قدا  السدكاكى )حي  حرشل الكراا شليقن لك حنيضر خالظدنهر ادكمل ننلقدن ل 

 اى انرار ىفر الحن ج م  ش رن الحن ج. (او للتعر ض

اشن لمن ذكر خاشن ليب راض ننا ااسدب الف دج الد  خاحدك خالمدرائ ىفدرا 
لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحدبََطنَّ ) َولَقَْ  أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّف َن ِمْن قَْبِلكَ )لرلر ل نل   (نحو)

منلمان ددب هددر الاضدد   ددي  ي ل ددنل  حيفددر خلدديم خحددك  ادددراكر  ((َعَملُددكَ 

شقلر  نر   لكد  جد ء نيفدظ المنضد  اندرارا للددرا  المفدر الحن دج مد  
ش ددرن الحن ددج حيدد  لددضفج الفددرن خالبقددكار ل را ددن لمدد   ددكي حدداهم 

ددبم  احدك مبقدرا خي اا ددبما  الدرا  نننر لدك حضلدت احمدنلهم كمدن اذا 

 الشفر لضرناّر  
خل ااف  حيف  انر ل ش ا  ليب راض لمد  لدم اندكي حداهم الددرا  

خاا ذكر الم دني  ل اففدك الب دراض لكرندر حيد  ا دير خلمدن كدنا مد  هدذا 

الكل  نر  خفنء خض ف نسضر ال  السكنك  خال مهر لك ذكر جمفل شدن لقدك  
 ثم لنا.

ل مدد  الددب منا  (فددى التعددر ض)نظفددر لددئ  ادددركت    اى (ونظيددره)

َومدا ِلدَي ال أَْعبُدُ  »)المنض  شقن  الم ني  م  الشر  ليب راض لرلر ل دنل  

 ((«َوإِلَْيِ  تُْرَجعُونَ )اى خشن لكم ل ل ضكخا الذى ملركم نكلفج  (الَِّفه فََطَرنِي ،

شدن هدر المرامدق اذ لر ل الب راض لكنا المانلب اا اقدنا خالفدر ايجدل حيد  

 اى حس  هذا (ووج  حسف )ليسفنق 
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هر المف را  (الحا)الذا  هم احكاؤا  (المخاطبين)المبكيم  (اسماع)الب راض 

اى ذل  الرجر  (غضبهم واو)ذل  الرجر  (على وج  ال  ر  )الونن  لللمن  
 حلف حي  ازاك. (ترك التنر   بفسبتهم الى الباط  و عين)

اى لضرا  (على قبول )كنك  اى حي  خجر ا ف  خلفس هذا م  كل  الس

ااخد  فدي امحداض الفند  لهدم حيد  ال )اي لكدرا ذلد  الرجدر  (لكوند )الحق 

اي لب يفق حنرا ش مرا  (لهم اال ما  ر   لفاس  ولو للشرط)المبكيم  ( ر  

فددي الماالددي مدد  القطدد  بانتادداء )ال ددزاء نحنددرا ش ددمرا الشددر  مرضددن 

ء كمددن لقددرا لددر جئباددن لكرشبدد  ش يقددن الكددرا  مفيددز  انبفددنء ال ددزا (الشددرط
ننلم  ء شدل القلدل نننبفن در مفيدز  انبفدنء الكدرا  مهدن لشبادن  الودننن احادن 

ال ددزاء لشباددن  الخا احاددن الشددر  ا اددن اا ال ددزاء شابددف نسددضب انبفددنء 

 الشر    هذا هر المشهري نف  ال مهري.
  شسدضب خانبفدنء خاحبرن حيفر اند  الحنجدب ندنا الخا لدضب خالودنن

السضب ل اكا حي  انبفنء المسضب ل رار اا اكرا ليش ء الضنب شب دكئة ندج 

الشر ننل كس لا انبفنء المسضب اكا حي  انبفنء جمفل الدضننر مهد  لشبادن  
لَددْو كدداَن فِيِهمددا آِلَهددة  إِالَّ هللاُ )الخا لشباددن  الوددنن  ال لددرى اا لرلددر ل ددنل  

لفسددبكا ننشباددن  الفسددنئ حيدد  اشباددن  ل ددكئ اللهددل ئخا انمددن لددفق  (لَاََسددَ تا

 ال كس.
خالبحس  المبأخرخا يأى ان  الحنجدب حبد  كدنئخا اا ا م درا حيد  

 انهن لشبان  الخا لشبان  الونن .

اشن لمن ذكرا خاشن لا الخا شيزخ  خالونن  لر  خانبفنء اللر  ارجب 
 للر  احم.انبفنء الميزخ  ش  ىفر حكس ل رار اا اكرا ا

خانن الرا شاشأ هذا الحبران : ليل البأشج   لنر لفس ش ا  لرلهم لدر 

لشباددن  الوددنن  لشباددن  الخا انددر اسددبكا ننشباددن  الخا حيدد  اشباددن  الوددنن  
حبدد  اددرئ حيدد  اا انبفددن  السددضب اخ الميددزخ  ل ارجددب انبفددن  المسددضب اخ 

لونن  م  الانيج انمدن هدر نسدضب اللر  نج ش انا انهن ليكللل حي  اا انبفنء ا

اا انبفنء الهكاال انمن هر نسضب  («لََه اُكمْ )ي  (لَْو شاءَ »)انبفنء الخا مم ا  
 انبفنء المشفئل ا ا  انهن لسب مج ليكللل حي  اا حيل
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انبفددنء ش ددمرا ال ددزاء مدد  الاددنيج هدد  انبفددنء ش ددمرا الشددر  شدد  ىفددر 

 ددزاء شددن هدد  ال لددرى اا لددرلهم لددر ل البفددنت الدد  اا حيددل ال يددم نننبفددنء ال
ش ادنا اا خجدرئ  «لدر ل حيد  لهيد  حمدر»لشبان  الونن  لرجرئ الخا نحدر 

 حيّ  لضب ل ك  هل  حمر ل اا خجرئا ئلفج حي  اا حمر لم اهي .

احاد  حدك   «لر جئبا  لكرشب  لكا  لم ل  ء»خلهذا  ح شوج لرلان 
خلددر  ددني ذخ حددنمر لضيهددن   »  الكددرا  نسددضب حددك  الم دد ء   لددنا الحمنلدد

ا ا  اّا حك   فراا لي  الفرر نسدضب اندر لدم الدر  «للنيت خلكار لم الر

خلر ئاشت الكخلت كننرا كمفرهم »ذخ حنمر لضيهن   خلنا انر ال لء الم ّرى 
 .«  يحنان خلك  شن له  ئخا 

  خاشن المالقفرا مقك ج يرا   اا خلر   ائاة اليزخ  خانمن اسب ميرنهن م

القفنلددنت لحنددرا ال يددم ننلابددن ج مهدد  حاددكهم ليكللددل حيدد  اا ال يددم نننبفددنء 
الونن  حيل لي يم نننبفنء الخا ضرخية انبفنء الميزخ  نننبفنء اللر  ش  ىفدر 

لَدْو كداَن )البفنت ال  اا حيل انبفنء ال دزاء مد  الادنيج شدن هد  خلرلدر ل دنل  

خايئ حي  هذا القنحكة لك  اللدب منا حيد  لنحدكة  (فِيِهما آِلَهة  إِالَّ هللاُ لَاََسَ تا
اليمل هر الشننل المسبففض خلحقفق هدذا الضحدث حيد  شدن ذكرندنا شد  الدراي 

 هذا الف .

خم  هذا المقن  شضنحث اخرى درافل اخيئننهن م  الشرن خاذا كنا لر 
اذ الوضرت اانم   (فيلرق ع ق الثبو  والمضى فى جملتيها)ليشر  م  المنض  

يفق خاللبقضنا اانم  الم   مل ا كا م  جميبفهن ح  الف يفل المنضرال الب 

ال لاكبل خشذهب المضرئ انهن لسب مج م  المسبقضج الب منا اا لير ج خهدر 
 شل ليبر ثننت.

اند  اندنه  »خ  «ا يضدرا ال يدم خلدر ننلندف »نحر لرلدر حيفدر السدل  : 

 .«نكم الشم ار  القفنشل خلر ننلسق 
لَددْو )َواْعلَُمددوا أَنَّ فِدديُكْم َرُسددوَ  هللاِ ) (لددى المضددارع فددى نحددوفدد خلواا ع)

لقند  اسدتمرار )ا  لو قعتم فدى جهد  وادالك  ( ُِطيعُُكْم فِي َكثِيرن ِمَن اْ َْمِر لَعَفِت مْ 

 .(الاع  فيما مضى وقتا فوقتا
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خالف ج : هر ال نحدل ا اد  اا اشبادن  حادبكم نسدضب اشبادن  الدبمرايا 

كم مدنا الم دني  اففدك اللدبمراي خئخدرا لدر حيفدر اففدك اشبادن  حي  ا دنحب
 اللبمراي.

خا رر اا اكرا الف ج اشبادن  ال نحدل ا اد  اا اشبادن  حادبكم نسدضب 

البمراي اشبانحل ح  ا نحبكم لنر كمدن اا الم دني  الموضدت اففدك الدبمراي 
الدبمراي  الوضرت ا رر اا اففك الماف  البمراي الاف  خالكاخج حيفدر لدر اففدك

 الشبان  كمن اا ال ميل اللمفل الموضبل لففك لنكفك الوضرت خئخاشر.

خالماففل اففدك لأكفدك الافد  خئخاشدر ل نفد  البأكفدك خالدكخا  كقرلدر ل دنل  
يئا لقدرلهم اندن اشادن حيد  انيد  خجدر خاكدكا كمدن مد  لرلدر  (َوما ُادْم بُِمدْؤِمفِينَ )

لم اقج ي شسبهزا نهدم لندكا الد  الدبمراي  حفث (هللاُ  َْستَْهِرُئ بِِهمْ )ل نل  

 اللبهزاء خل كئا خلبن مرلان.
الالدنب  ((َولَْو تَدر )فى نحو قول  تعالى )ئخرلهن حي  الم ني   و()

اى  (إِْ  ُوقِاُددوا َعلَددى الفَّددارِ )لمحمدك حيفددر السددل  اخ لكدج شدد  لددأل  شاددر الرؤادل 

حدبهم اخ ائخيرهدن م رمدرا ايخهن حب  ا ناارهن خا ي را حيفهدن ا لحدن هد  ل
اى  (لتفر لدد )شقددكاي حددذانهن خجددراب لددر شحددذخف اى لرأاددت اشددرا مظف ددن 

عمدن ال خدال  )اى الم ني  اخ الكدل   (مفرلة الماالى لن وره)الم ني  

 .(فى اخباره
مهذا الحنلل انمن ه  م  القفنشل لكاهن ج يدت نمازلدل المنضد  المبحقدق 

منضد  لكد  حدكا حد  لفدظ المنضد  خلدم منلب مج مفهن لر خاذ المابننا ننل

اقج خلر يأات ادنية ال  انر كل  ش  ل خلف م  اخضنيا خالمسدبقضج حادكا 
نمازلددل المنضدد  مدد  لحقددق الرلددر  مهددذا الشددر شسددبقضج مدد  البحقفددق شددنن 

نحسددب البأخاددج كأنددر لفددج لددك انق دد  هددذا الشددر لكادد  شددن يأابددر خلددر يأابددر 

ُربَمدا  َدَوا  )فدى )المنضد  الد  الم دني  حدكا حد   (كمدا)لرأات اشرا مظف دن 

 لبازاير شازلل المنض  لنكخيا حم  ل خلف م  اخضنيا. ((الَِّف َن َكاَُروا

خانمن كنا ال دج ههادن هدر المنضد  لندر لدك البدز  اند  السدراج خاندر 

حيدد  مدد  الا ددنن اا الف ددج الرالددل ن ددك يب المكفرمددل نمددن ا ددب اا اكددرا 
  المنض  خش ا  البقيفج ههان انر اكهشم اهراا القفمدل شنضفن لنهن ليبقيفج م

 مفضهبرا منا خجكت شاهم امنلل شن لمارا ذل .
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لَْو )خلفج ه  شسب نية ليبكوفر اخ ليبحقفق خشف را ارئ شحذخف لكللل 

حيفر خلر ليبما  حكنال لرئائلهم خاشن حي  يأى ش  ج دج لدر  (كانُوا ُمْسِلِمينَ 
او ) (لَدْو كدانُوا ُمْسدِلِمينَ )ل ممف درا ادرئ هدر لرلدر اليب  ليبما  حرمدن شندكيا

حلف حي  لرلر لبازاير ا ا  اا ال كخا ال  الم ني   (الستحضار النورة

اشدن لمدن ذكدر خاشدن للبح دني  درية يؤادل الكدنمرا   (َولَدْو تَدر )م  نحدر 
شرلرمف  حي  الاني لا الم دني  شمدن ادكا حيد  الحدنا الحنضدر الدذى شد  

هك كأنددر اسبح دددر نيفددظ الم دددني  ليدد  الندددرية لفشدددنهكهن دددأنر اا اشدددن

السدنش را خل اف دج ذلدد  ال مد  اشدر اهددبم نمشدنهكلر لمرانبدر اخ مظنحبددر اخ 
نيفدظ الم دني  ن دك لرلدر ل دنل   ((فَتُثِيُر َسدحابا  )كما قا  هللا تعالى )نحر ذل  

ة ال الدة علدى القد رة استحضارا لتلك الندورة الب  عد) (هللاُ الَِّفه أَْرَسَ  الر ِ الَ )

ا ادد  اثددنية  ددرية السددحنب شسددارا نددف  السددمنء خالين حيدد   (البدداارة
اى لاكفدر المسداك  (واما تفكيدره)الكفففنت المانر ل خالنقلننت المبفنخلل 

كقولك ز   كاتب وعمرو )الكاا حيفهمن الب راف  (فالرااة ع ق الحنر والعه )

نادنء حيد  اندر خضدر شضبدكأ شحدذخف اخ  ((ِقينَ ُا    ِلْلُمتَّ )شاعر او للتاخيم نحو 
 نحر شن راك دفئن. (او للتحقير)خضر ذل  الكبنب 

او )نحدددر راددك ىدددل  يجدددج  (باالالدددافة)اى المسدداك  (وامددا تخنينددد )

لمددن شددر شدد  اا راددنئة  (فلكددون الاائدد ة اتددم)نحددر راددك يجددج حددنلم  (الواددف
 الانرص لرجب المفل الفن كة.

اك كنلحدنا خنحدرا شد  المقفدكات خج دج خاحيم اا ج ج ش مدرلت المسد

 الضنمل خالر ف ش  المانننت انمن هر ش رئ ا للن.
خلفج لا البانفي حضنية ح  نقدي الشدفر  خل ددفر  ليف دج لندر 

انمن اكا حي  ش رئ المفهر  خالحنا لقفكا خالر ف ا د ء مد  اللدم الدذى 

 مفر الشفر  مفاننر خمفر نظر.
فظداار )المسداك ننلضدنمل اخ الر دف اى لر  لانفي  (واما ترك )

 م  لر  لقفك المساك لمننل ش  لرنفل الفن كة. (مما سبا
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وامددا تعر ادد  فالفددااة السددام  حكمددا علددى امددر معلددوق لدد  باحدد   طددرف )

ا ا  انر ا ب حاك ل رادف المسداك الفدر اذ لدفس مد  كلشهدم شسداك  (التعر ف

اى حكمدن حيد  اشدر  (مثل  بآخر)الفر نكرة خشساك ش رمل م  ال ميل الاضرال 
ش ير  ننشر اخر شوير م  كرنر ش يرشن ليسنشل ننحكى  درق الب رادف لدراء 

ابحكا اللراقنا نحر الراكب هر الماليق اخ اابيفدنا نحدر رادك هدر الماليدق 

 اى حي  اشر ش ير  ننخر شوير. (كفلك)حلف حي  حكمن  (او الزق حكم)
ر ش يددرشف  ل ااددنم  امددنئة خمفددر هددذا لاضفددر حيدد  اا كددرا المضبددكأ خالاضدد

الكل  ليسنشل من كة ش هرلل لا ال يدم ندافس المضبدكأ خالاضدر ل اسدبيز  ال يدم 

حددنا كددرا  (نحددو ز دد  اخددوك وعمددرو المفطلددا)ننلددانئ احددكهمن الدد  الخددر 
 .(باعتبار تعر ف العه  او الجفس)الماليق ش رمن 

 اا لر اخن. خ نهر لفظ الكبنب اا نحر راك اخر  انمن اقنا لم  ا رف

خالمددذكري مدد  الا ددنن انددر اقددنا لمدد  ا ددرف راددكا ن فاددر لددراء كددنا 
 ا رف اا لر اخن اخ لم ا رف.

خخجددر البرمفددق شددن ذكددرا ن ددض المحققددف  شدد  الاحددنة اا ا ددج خضددل 
ل راف الضنمل حي  احبضني ال هك خال لدم اضدق مدرق ندف  ىدل  رادك خىدل  

لكد  كوفدرا شدن اقدنا جدنءن  ىدل  لزاك ميم اك  احكهمن ش رمل خالخر نكدرة 

راك ش  ىفر ادنية ال  ش ف  كنلم رف ندنلل  خهدر خدلف خضدل الضدنمل 
 ممن م  الكبنب نن ر ال  ا ج الرضل خشن م  الا نن ال  خلمر.

اى خنحدددر حكدددس المودددنلف  المدددذكريا  خهدددر اخدددر  رادددك  (وعكسدددها)

 خالماليق حمرخ.
فبنا شد   دفنت الب رادف خال نن  م  البقكام اندر اذا كدنا ليشد ء  د

خحددرف السددنشل النددنمر ننحددكاهمن ئخا الخددرى مناهمددن كددنا نحفددث ا ددرف 

السنشل الننف الذات نر خهر كنللنلب نحسب رحم  اا لحكم حيفر ننلخر 
مف ددب اا لقددك  اليفددظ الددكاا حيفددر خل  يددر شضبددكأ خااهمددن كددنا نحفددث ا هددج 

 الننف الذات نر خهر كنللنلب نحسب
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وضرلر ليذات اخ انبفن ر حار ا ب اا لؤخر اليفظ الكاا حيفدر رحم  اا لحكم ن

خل  ير خضرا منذا حرف السنشل رادكا ن فادر خالدمر خل ا درف الندنمر ننندر 
اخرا خايئت اا ل رمر ذلد  ليدت رادك اخدر  خاذا حدرف اخدن لدر خل ا رمدر 

حيد  الب فدف  خايئت اا ل فاددر حادكا ليددت اخدر  رادك خل انددح رادك اخددر  

مدد  نحددر لرلاددن يأاددت الددرئا ىننهددن الرشددنن خل انددح يشنحهددن  خاظهددر ذلدد 
 المنب.

ق   اي  قنر الجفس على شدىء )ا ا  احبضني ل راف ال اس  (والثانى)

اى لكمنا  (او مبالاة لكمال  في )اذا لم اك  اشفر لراا  (تحقيقا نحو ز   االمير
ج مد  اى الكنشد (نحو عمدرو الشدجاع)ذل  الش ء م  ذل  ال اس اخ ننل كس 

الش نحل كننر ل احبكائ نش نحل ىفرا لقنريهن حد  يلضدل الكمدنا خكدذا اذا 

ج ج الم ّرف نل  ال اس شضبكأ نحر الشفر راك خالش ن  حمرخ خل لفنخت 
 نفاهمن خنف  شن لقك  م  امنئة لنر الشنية حي  راك خالش نحل حي  حمرخ.

ري حيد  خالحن ج اا الم رف نل  ال داس اا ج دج شضبدكأ مهدر شقند

الاضر لراء كنا الاضر ش رمدل اخ نكدرة خاا ج دج خضدرا مهدر شقندري حيد  
المضبكأ خال اس لك اضقد  حيد  ا للدر كمدن شدر خلدك اقفدك نر دف اخ حدنا اخ 

 رف اخ شف را اخ نحر ذل  نحر هر الرجج الكرام خهر السن ر ياكضن خهر 

لددبقراء الشفددر مدد  الضيددك خهددر الراهددب الددف لالددني خجمفددل ذلدد  ش يددر  ننل
 خلنفح لراكفب الضيمنء.

خلرلر لك اففك نيفدظ لدك اددنية الد  اندر لدك ل اففدك القندر كمدن مد  لدرا 

مننددر  «اذا لددضح الضكددنء حيدد  لبفددج   يااددت نكددنء  الحسدد  ال مددفل»الااسددنء 
ا ددرف نحسددب الددذخق السدديفم خاللضددل المسددبقفم خالبددكيب مددن ش رمددل ش ددنن  

لقنر خاا اشك  ذل  نحسدب الاظدر كل  ال رب اا لفس الم ا  ههان حي  ا

 الظنهر خالبأشج القن ر.
 (االسدم متعدين لالبتد اء)م  نحر راك الماليدق اخ الماليدق رادك  (وقي )

لقدددكشت اخ  (للخبر ددة)شب فاددل  (ل اللتدد  علددى الددفا  والندداة)لقددك  اخ لددأخر 

 لا ش ا  المضبكأ الماسرب الفر. (ل اللتها على امر نسبى)لأخرت 
لماسددرب خالددذات هدد  الماسددرب الفهددن خالنددفل هددد  خش ادد  الاضددر ا

 الماسرب مسراء



 شابنر الم نن  ..................................................................................  100

ليان راك الماليق اخ الماليق راك اكرا راك شضبكأ خالماليق خضدر خهدذا يأى 

 الشن  الرارى لكر ي لرا.
ا ادد  اا  (ورا بددان المعفددى الشددخص الددف  لدد  الندداة ادداحب االسددم)

  ج ئال حي  اشر نسض  النفل ل  ج ئالل حي  الذات خشساكا الفهن خاللم ا

 خشساكا.
 (او لكوند  سدببيا)نحر راك لدن   (جملة فللتقو )اى المساك  (واما كون )

شد  اا امدرائا اكدرا لكرندر ىفدر لدضض  شدل حدك   (لما مر)نحر راك انرا لنام 

 امنئة البقرى.
خلضب البقرى م  شوج راك لن  حيد  شدن ذكدرا  دنحب المفبدنن هدر اا 

سبكح  اا اسداك الفدر دد ء مدنذا جدنء ن دكا شدن انديح اا المضبكأ لكرنر شضبكأ ا

اسدداك الدد  ذلدد  المضبددكأ  ددرمر ذلدد  المضبددكأ الدد  نفسددر لددراء كددنا خنلفددن حدد  
 ال مفر اخ شب مان لر مفا قك نفاهمن حكم.

ثم اذا كنا شب مان لر ل مفرا الم بدك ندر ندنا ل اكدرا ششدننهن ليادنل  

ر الد  المضبدكأ ثننفدن مفكبسدن ح  ال مفر كمن من راك لن م  رمر ذل  ال دمف
الحكددم لددرة م يدد  هددذا ااددبي البقددرى نمددن اكددرا شسدداكا الدد  ضددمفر شضبددكا 

 خاارج حار نحر راك ضرنبر خا ب اا ا  ج لضضفن.

خاشن حي  شن ذكرا الشفخ م  ئل ج الح نر خهر اا اللم ل اؤل  ندر 
 ش رى ح  ال راشج اليفظفل ال لحكاث لك نرى الانئا الفر.

يدت رادك مقدك ادد رت ليدب السدنشل ننند  لرادك الخضدني حادر مهدذا مدنذا ل

 لر ئل لر خلقكشل للحل  نر.
منذا ليت لن  ئخج م  ليضر ئخرا المأنرر خهذا ادك ليوضرت خاشال شد  

 الشضهل خالش .

خننل ميل لفس الحل  ننلش ء نمبل شوج الحل  ندر ن دك الباضفدر حيفدر   
لأكفك الحل  م  البقرى خالحكن  مفدكخج خالبقكشل   منا ذل  ا رى ش رى 

مفر نحر راك ضرنبر خراك شريت نر خشمن اكرا المساك مفر جميل ل ليسدضضفل 

اخ البقرى خضر ضمفر الشنا خلم اب رن لر لشهرة اشرا خكرنر ش يرشن شمن 
 لضق.
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خاشن  رية البانفي نحر انن ل فت م  حنجب  خيجج جنءن  مه  

ا ا  اا  (واسمي تها وفعلي تها وشرطي تها لما مر)شر  ئاخيل من البقرى حي  شن
كرا المساك جميل ليسضضفل اخ البقرى خكرا لي  ال ميل المفل ليكخا  خالوضرت 

خكرنهن م يفل ليب كئ خالحكخم خالكللل حي  احك الرشال الويول حي  اخندر 

خجددر خكرنهددن دددر فل للحبضددنيات المابيفددل الحن دديل شدد  ائخات الشددر  
 (مقد رة بالاعد  علدى االاد )أي الظرمفل  (يتها الختنار الاعلية ا  ايوررف)

 لا الف ج هر ال ج من ال مج.

خلفددج ننلددم الفنحددج لا ال ددج مدد  الاضددر اا اكددرا شفددرئا   خيجددح 
 الخا نرلر  الظرف  يل ليمر را نحرى الذى م  الكاي اخر .

ا اذ خاجفددب نددنا الندديل شدد  شظددنا ال ميددل ناددلف الاضددر   خلددر لددن

الظرف شقكي ننلف ج حي  ال ح   لكنا ا رب لا  نهر حضنيلر اقب د  
اا ال ميل الظرمفل شقكية ننلم الفنحج حي  القرا المفر ال دح   خل اافد  

 مسنئا.

مد   (فالن  كر المسف  الي  اام كما مدر)اى لأخفر المساك  (واما تأخيره)
 (فلتخنيند  بالمسدف  اليد )ك اى لقدكام المسدا (واما تق  مد )لقكام المساك الفر 

اى لقنددر المسدداك الفددر حيدد  شددن حققاددنا مدد  ضددمفر الفنددج لا ش ادد  لرلاددن 

نحدو ال )لمفم  اندن هدر اندر شقندري حيد  البمفمفدل ل اب نخرهدن الد  القفسدفل 

 منا مفهن ىرل. (فيها غو  ا  بخال  خمور ال نيا

قنددري مدنا ليدت المسداك هدر الظدرف احاد  مفهدن خالمسداك الفدر لدفس نم

حيفر نج حي  جزء شادر احاد  ال دمفر الم درخي الراجدل الد  خمدري ال ادل 
ليت المقنرئ اا حك  المدرا شقندري حيد  اللندنف نفد  خمدري ال ادل ل 

اب ددنخرا الدد  اللنددنف نفدد  خمددري الددكنفن خاا احبضددرت الافدد  مدد  جننددب 

المساك منلم ا  اا المرا شقندري حيد  حدك  الحندرا مدن خمدري ال ادل ل 
را الدد  حددك  الحنددرا مددن خمددري الددكنفن منلمسدداك الفددر شقنددري حيدد  اب ددنخ

 (لَُكْم ِا فُُكْم َوِلَي ِا ِن.)المساك لنرا ىفر حقفقن خكذل  لفنر من لرلر ل نل  
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إِْن ِحسدابُُهْم إِالَّ َعلدى )خنظفرا شن ذكرا  نحب المفبنن م  لرلدر ل دنل  

يد  يند  ل اب دنخرا ش  اا الم ا  حسننهم شقنري حي  اللننف ن  (َرب ِي
الدد  اللنددنف ن يّدد  م مفددل ذلدد  شدد  لنددر المر ددرف حيدد  النددفل ئخا 

لم  ق ق )اى خلا البقكام اففك البانفي  (ولهفا)ال كس كمن لرهمر ن  هم 

خلم اقج ل مفر  («ال ر ب في »فى )الذى هر المساك حي  المساك الفر  (الظر 
لن ر كبب ي ل نل  نانء حيد  لقكامر حيفر ثضرت الراب م   (لئال  اي )ياب 

 اخبننص حك  الراب ننلقراا.

خانمن لنا م  لن ر كبب ي ل نل  لندر الم بضدر مد  شقننيدل القدراا كمدن 
اا الم بضر مد  شقننيدل خمدري ال ادل هد  خمدري الدكنفن ل شليدق المشدرخننت 

مدن او  )حلف حي  لانفنر اى لقكام المساك ليباضفر  (او التفبي )خىفرهن 

 اذ الا ت ل ابقك  حي  الما رت. (خبر ال نعت)اى المساك  (مر على ان اال
خانمن لنا ش  اخا الشدر لندر ينمدن ا يدم اندر خضدر ل ن دت ننلبأشدج مد  

 كقرلر)الم ا  خالاظر ال  انر لم ارئ م  الكل  خضر ليمضبكأ 

 لددددددر همددددددم ل شابهدددددد  لكضنيهددددددن» 

 (همبددر النددمرى اجددج شدد  الددكهرخ    
  

 نحر ل كت نمرة خجه  الان . (او التاا  )اقج همم لر حفث لم 
ندنا اكدرا مد  المسداك المبقدك   درا  (او التشو ا الى  كر المسف  الي )

اشرق الافس ال  ذكر المساك الفر مفكرا لر خلل م  الافس خشحج ش  القضرا 

هدذا هدر  (كقولد  ةالةدة)لا الحن ج ن ك الليب احدز شد  الماسدنق ندل ل دب 
شدد  ادددرق نم ادد   ددني ش ددفئن  (تشددرف)لمبقددك  المر ددرف نقرلددر المسدداك ا

منحج لشرق خال ن ك ال  المر رف هر ال مفر الم درخي مدن لرلدر  (ال نيا)

اى نحساهن خن نيلهن اى لنفر الدكنفن شادرية نضه دل هدذا الولثدل  (ببهجتها)
 (.(شمس الضحى وابو اسحا والقمر)خنهن هن خالمساك الفر المبأخر هر لرلر 

 (والدفه قبلد )ا اد  ندنب المسداك  (بي  ، كثير مما  كدر فدي ادفا البدابتف)

شدد   (غيددر مخددتص بهمددا كالددفكر والحددف  وغيرامددا)ا ادد  نددنب المسدداك الفددر 
 الب راف خالباكفر خالبقكام خالبأخفر خال لق خالبقففك خىفر ذل  شمن لضق.
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خانمن لنا كوفر شمن ذكر لا ن  هن شادبي ننلضدننف  ك دمفر الفندج 

لماددبي نمددن نددف  المسدداك الفددر خالمسدداك خككددرا المسدداك شفددرئا م ددل مننددر ا
 شابي ننلمساك اذ كج م ج شساك ئا من.

خلفج : هر ادنية ال  اا جمف هن ل ا رى م  ىفدر الضدننف  كدنلب راف 

 مننر ل ا رى م  الحنا خالبمففز خكنلبقكام مننر ل ا رى م  الم نف الفر.
ذكددر مدد  الضددننف  ىفددر شاددبي نهمددن ل  خمفددر نظددر لا لرلاددن جمفددل شددن

اقب   اا ا رى د ء ش  المذكريات م  كج خاحدك شد  الشدري البد  هد  

ىفر المسداك الفدر خالمسداك م دل حد  اا ا درى كدج شاهدن مفدر اذ اكفد  ل دك  
 الخبننص ننلضننف  ثضرلر م  د ء شمن امنارهمن منمهم.

ال  خاددى عليدد  )  اى مدد  الضددننف (والاطددن ا ا اتقددن اعتبددار  لددك فيهمددا)

 ش  المفنحفج خالميحقنت نهن خالم نف الفر. (اعتباره فى غيراما
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 الباب الراب 

 احوا  متعلقا  الاع 

لك اددفر مد  الباضفدر الد  اا كوفدرا شد  الحبضدنيات السدننقل ا درى مد  

شب يقنت الف ج لك  ذكر م  هذا الضدنب لفندفج ن دض شد  ذلد  لخبنن در 
 شل.نمزاك نحث خشهك لذل  شقك

 (الاع  م  الماعو  كالاع  م  الااع  فى ان الارض من  كره مع )مقنا 
افدااة تلبسد  )اى ذكر كج ش  الفنحج خالمف را اخ ذكر الف دج شدل كدج شاهمدن 

اى ليددضس الف ددج نكددج شاهمددن اشددن ننلفنحددج ممدد  جهددل خلرحددر حاددر خاشددن  (بدد 

المرن ش   اى لفس (ال افااة وقوع  مطلقا)ننلمف را مم  جهل خلرحر حيفر 
ذكرا ش ر امدنئة خلدر  الف دج خثضرلدر مدن نفسدر شد  ىفدر ايائة اا ا يدم شمد  

خلل حار اخ حي  ش  خلل حيفر اذ لر اياك ذل  لقفج خلل ال رب اخ خجدك اخ 

المف درا ندر  (فدا ا لدم  دفكر)ثضت ش  ىفر ذكر الفنحج اخ المف را لكرنر حضون 
 اي شل الف ج المب كى المساك ال  منحير. (مع )

 (لااعلد  او نايد  عفد  مطلقدا)اى اثضدنت الف دج  (فالارض ان كان اةباتد )

اى ش  ىفر احبضني ل يقر*** نم  خلل حيفر م ل ح  حمرشدر خخنر در 
 (مفرلة الالزق ولم  ق ر ل  ماعو  الن المقد ر كالمدفكور)الف ج المب كى  (نر )

فنحددج مدد  اا السددنشل افهددم شاهددن اا المددرن الخضددني نرلددر  الف ددج شدد  ال

 ننحبضني ل يقر نم  خلل حيفر.
منا لرلان ملا ا ل  الكنننفر اكرا لضفنا جاس شدن ابانخلدر الحلدنء ل 

لضفنا كرنر ش لفن خاكرا كلشن شل ش  اثضدت لدر احلدنء ىفدر الدكنننفر ل شدل 

اى هدذا القسدم الدذى ندزا شازلدل الدلر   (وادو)ش  نف  اا ارجك شار احلنء 
اى شدد  ىفددر احبضددني  (مطلقددا)حددنا كرنددر  (الاعدد  الددربان الندد  امددا ان  جعدد )

 حمر  اخ خنرص مفر خش  ىفر احبضني
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متعلقدا بماعدو  )اى حد  ذلد  الف دج حدنا كرندر  (كفا دة عفد )ل يقر ندنلمف را 

قُدْ  َادْ  )الودنن  كقرلدر ل دنل  )ا  دج كدذل   (مخنوص الدت عليد  قر فدة اوال

اى ل اسدبرى شد  ارجدك لدر حقفقدل  ( َْعلَُمدونَ   َْستَِوه الَّدِف َن  َْعلَُمدوَن َوالَّدِف َن ال

ال يم خشد  ل ارجدك مدنلمرن اثضدنت ال يدم لهدم خنففدر حداهم شد  ىفدر احبضدني 

حمددر  مدد  امددرائا خل خنددرص خشدد  ىفددر احبضددني ل يقددر نم يددر  حددن  اخ 
 خنص.

خانمن لك  الونن  لنر ننحبضني كورة خلرحر ادك اهبمنشدن نحنلدر السدكنك  

الدل  اللدبمراق اندر اذا كدنا المقدن  خلننفدن ل الدبكللفن  ذكر م  نحث امنئة
 «المددؤش  ىددر كددرام خالماددنمق خددب لئددفم»كقرلددر  دديّ  ي حيفددر خالددر خلدديم 

حمددج الم ددرف نددنلل  شفددرئا كددنا اخ جم ددن حيدد  اللددبمراق ن يددل ااهددن  اا 

القنك ال  مرئ ئخا اخر شدل لحقدق الحقفقدل مفهمدن لدرجفح لحدك المبسدنخاف  
 لخر.حي  ا

ثم ذكر م  نحث حذف المف را   انر لك اكرا ليقندك الد  نفدس الف دج 

نبازادج المب دكى شازلددل الدلر  ذهنندن مدد  نحدر مدلا ا لدد  الد  ش اد  اف ددج 
الحلنء خارجك هذا الحقفقل ااهنشن ليمضنلمل ننللراق المذكري م  امدنئة الدل  

لرلدر ثدم اذا  اللبمراق م  دج المنداف لرلدر ندنللراق المدذكري اددنية الد 

كنا المقن  خلننفدن ل الدبكللفن حمدج الم درف ندنلل  حيد  اللدبمراق خالفدر 
 ادني نقرلر.

اى ن ك كرا المرن ثضرت ا ج الف ج خلازاير شازلل اللر  ش   (ةم)

ال )اكبفد  مفدر نم درئ الظد   (ا ا كدان المقداق خطابيدا)ىفر احبضني كرنر كانال 

اى كدرا  ( لدك)المقدن  اخ الف دج  (افداا)رهدنن  اليب مفر الفقدف  الض (است الليا

افعدا )مد  امدرائ الف دج  (م  التعمديم)المرن ثضرلر لفنحير اخ نففر حار شليقن 

 اللر  ش  حمير حي  مرئ ئخا اخر. (للتحكم
خلحقفقر اا ش ا  ا ل  حفائذ اف ج الحلنء منلحلدنء الم درف ندل  

ال حلنات خدمرلهن شضنلمدل  الحقفقل احمج م  المقن  الالنن  حي  البمراق

 لئل ايز  لرجفح احك المبسنخاف  حي  الخر.
ل اقدنا امددنئة الب مددفم مدد  امددرائ الف دج لاددنم  كددرا المددرن الوضددرت اخ 

 الاف  حار
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 شليقن اى ش  ىفر احبضني حمر  خل خنرص.

لندن نقدرا ل نسدديم ذلد  مددنا حدك  كددرا الشد ء ش بضددرا مد  المددرن ل 
فنئا ش  الكل  منلب مفم شفنئ ىفر شقنرئ   خلض  هم م  اسبيز  حك  كرنر ش

 هذا المقن  لافلت منلكة ل  ن ج لحبهن ميم نب رن لهن.

خهدددر اا ا  دددج الف دددج شليقدددن كانادددل حادددر شب يقدددن نمف دددرا  (واالو )
دد ر )ل را دن ننلمسدب ف  ندنهلل  (كقو  البختر  فى المعتدر بداهلل)شانرص 

 )حّسنئا خىفظ حكاا   

 ئا خىددددددددفظ حددددددددكااددددددددد ر حّسددددددددن

  اا اددددددرى شضنددددددر خاسددددددمل خا (    
  

خننلسددمل  (محاسددف )اي اا اكددرا ذخ يؤاددل خذخ لددمل مفددكي  ننلضنددر 

نندب  (اخباره الظاارة ال الدة علدى اسدتحقاق  االمامدة اون غيدره فدال  جد وا)
الدى )خحلف حي  اكي  اى مل ا ك احكاؤا خحّسدنئا الدذا  ابمادرا الشنشدل 

 .(السبي)الشنشل  (مفازعت 
منلحن ج انر نزا ادرى خاسدمل شازلدل الدلر    اى : شد  اندكي حادر 

السمن  خالرؤال ش  ىفر ل يق نمف درا شاندرص   ثدم ج يهدن كادنابف  حد  

 الرؤال خالسمن  المب يقف  نمف را شانرص هر شحنلار.
خاخضددنيا ننئحددنء الملرشددل نددف  شليددق الرؤاددل خيؤاددل اثددنيا خشحنلددار 

اخضنيا ليكللل حي  اا اثدنيا خاخضدنيا نيمدت  لمن خكذا نف  شليق السمن  خ

ش  الكورة خالدبهني ال  حفث امبال اخفنؤهن مأننرهن كج ياء خلم هن كج 
خا  نج ل اضنر الرا   ال لي  الثني خل اسدمل الدراح  ال ليد  الخضدني   

مدذكر الميدزخ  خايائ الددلر  حيد  شددن هدر  راددق الكانادل مفدد  لدر  المف ددرا 

ن حار اد ني ننا م ن ير لك نيمت ش  الظهري خالكورة الد  حفدث خالحرا
اكفددد  مفهدددن ش دددرئ اا اكدددرا ذخ لدددمل خذخ نندددر حبددد  ا يدددم اندددر المبفدددرئ 

 ننلف ن ج.

اى  (واال)خل ااف  انر افرت هذا الم ا  حاك ذكر المف را اخ لقدكارا 
  : خاا لم اك  المرن حاك حك  ذكر المف را شل الف ج المب دكى المسداك الد

وجدب التقد  ر )منحير اخ نففر حار شليقن نج لنك ل يقر نمف درا ىفدر شدذكري 

 الكالل حي  (بحسب القرائن
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ل فف  المف را اا حنشن م ن  خاا خن ن مانص   خلمن خجب لقكار المف درا 

ل ف  انر شدرائ مد  الم اد  خشحدذخف شد  اليفدظ لمدرن منددني الد  لفندفج 
خاليائة  (ع  االبهاق كما فى فع  المشيئةةم الحف  اما للبيان ب)المرن نقرلر 

ما لم )خنحرهمن اذا خلل در ن منا ال راب اكا حيفر خاضفار لكار انمن احذف 

فَلَدْو شداَء لََهد اُكْم )غر بدا نحدو )اي ل يق م ج المشفئل ننلمف را  ( كن تعلق  ب 

 اي لر دنء ي هكاابكم لهكاكم اجم ف . ((أَْجَمِعينَ 

ددنء حيدم السدنشل   اا هادن  ددفئن حيقدت المشدفئل حيفدر مننر لمن لفج لر 

لكار شدضهم حادكا   مدنذا جد ء ن دراب الشدر   دني شضفادن لدر خهدذا اخلدل مد  
شن اذا كنا ل يق م ج المشفئل نر ىراضدن منندر ل احدذف حفائدذ  (بخال )الافس 

  حيفر خلك  لنحل النضر  (ولو شئت ان ابكى اما لبكيت »)كمن م  نحر لرلر 

 .«اخلل
منا ل يق م ج المشفئل نضكنء الك  ىراب مذكرا لفبقري م  نفس السنشل 

 خاأنس نر.

 خاشن لرلر :)

 ميددم اضددق شادد  الشددرق ىفددر لفكددرى

 «ميدددر ددددئت اا انكددد  نكفدددت لفكدددر    
  

اى شمدن لدر  مفدر حدذف شف درا المشدفئل نادنء حيد  ىرانددل  (ميدفس شادر

لسدق  شد  اا المدرائ ل يقهن نر حي  شن ذهب الفر  كي المنضج م  ضدرا  ا

 لر دئت اا انك  لفكرا نكفت لفكرا ميم احذف شار شف را المشفئل.
خلم اقج لدر ددئت نكفدت لفكدرا لا ل يدق المشدفئل نضكدنء البفكدر ىرادب 

 كب يقهن نضكنء الك .

ل الضكنء  (الن المراا باالو  البكاء الحقيقى)خانمن لم اك  ش  هذا القضفج 
امانن  الاحرا ميم اضدق شاد  ىفدر خدرا ر ل درا  البفكرى لنر ايائ اا اقرا

مّ  حب  لر دئت الضكنء ممرات جفرن  خحنرت حفا  لفسفج شاهدن ئشدل لدم 

اجدكا خخدرج شاهدن نددكا الدكشل البفكدر منلضكدنء الددذى ايائ ااقدن  المشدفئل حيفددر 
 نكنء شليق شضهم ىفر ش كى
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انديح اا اكدرا ال  البفكر الضبل خالضكدنء الودنن  شقفدك ش دكى الد  البفكدر مدل 

لفسددفرا لددلخا خنفننددن لددر كمددن اذا ليددت لددر دددئت اا ل لدد  ئيهمددن احلفددت 
ئيهمف  كذا م  ئل دج الح دنر   خشمدن نشدأ مد  هدذا المقدن  شد  لدرء الفهدم 

خليل البكنر شن لفج اا الكل  م  شف را انك  خالمرائ اا الضفت لفس ش  لضفج 

 من حذف لمرن اخر.شن حذف مفر المف را ليضفنا ن ك النهن  نج ان
خلفج : احبمج اا اكرا الم ا  لر دئت اا انك  لفكرا نكفت لفكرا اى 

لم اضق مّ  شنئة الكشل منرت نحفث الكي حي  نكنء البفكدر مفكدرا شد  لضفدج 

 شن ذكر مفر شف را المشفئل لمرانبر.
خمفر نظدر لا لرلدب هدذا الكدل  حيد  لرلدر لدم اضدق شاد  الشدرق ىفدر 

لم ا  حاك البأشج الننئق لا القكية حيد  نكدنء البفكدر ل لفكرى اأن  هذا ا

 لبرلف حي  اا ل اضق  مفر ىفر البفكر منمهم.
 (ابتدد اء)حلددف حيدد  اشددن ليضفددنا  (وامددا لدد ف  تددوام ارااة غيددر المددراا)

اقدنا  («عفدى مدن تحامد  حدااا)اى ئم دت  (وكدم  ا »كقولد  )شب يق نبرهم 

رال شمفزهن لرلر شد  لحنشدج لدنلرا خاذا لحنشج ملا حيّ  اذا لم ا كا خكم خض
منج نف  كدم الاضرادل خشمفزهدن نف دج شب دك خجضدت اللفدنا نمد  لدئل ايبدضس 

 ننلمف را خشحج كم الانب حي  انهن شف را ذئت.

خلفج الممفز شحذخف اى كم شرة خش  م  ش  لحنشج را كة خمفدر نظدر 
اى دددكلهن  (قوسددورة ا ددا)لللددبمانء حدد  هددذا الحددذف خالزاددنئة نمددن ذكرنددنا 

محذف المف درا احاد  اليحدم  (الى العظم)اى لل   اليحم  (حرزن)خ رلبهن 

اى شدن ن دك اليحدم ا اد  الد   (ا  لو  كدر اللحدم لربمدا تدوام قبد   كدر مدا بعد ه)
 .(ان الحر لم  فت  الى العظم)ال ظم 

وامددا الندد  ار دد  )خانمددن كددنا مدد  ن ددض اليحددم محددذف ئم ددن لهددذا البددرهم 

ةانيددا علددى وجدد   تضددمن ا قدداع الاعدد  علددى اددر   )المف ددرا اى ذكددر  ( كددره

اى الف دج  (ارهدارا لكمدا  العفا دة بوقوعد )ل حي  ال مفر ال ن ك الفدر  (لاظ 

اى حي  المف درا حبد  كأندر ل ارضد  اا ارل در حيد  ضدمفرا خاا  (علي )

 كقرلر :)كنا كانال حار 
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 لك  يضادن ميدم ن دك لد  مد  السدؤئئ» 

 («ني  شددددددددددولالم ددددددددددك خالمكددددددددددخ    
  

اى لك  يضان ل  شول محذف شدول اذ لدر ذكدرا لكدنا المانلدب ميدم ن دكا 

و جوز ان )مففرت المرن احا  ااقن  حك  الرجكاا حي   راح لفظ الموج 

 (ترك مواجهدة الممد ول بطلدب مثد  لد )م  حذف شف را  يضان  ( كون السبب

رئ الموج لر لفليضدر لنكا ال  المضنلمل م  البأئب ش ر حب  كأنر ل ا رر خج

 منا ال نلج ل اليب ال شن ا رر خجرئا.
م  االختنار كقولك ق  كان مفك ما  ؤلم ا  )م  المف را  (واما للتعميم)

نقراال اا المقن  شقدن  المضنلمدل   خهدذا الب مدفم خاا اشكد  اا اسدبفنئ  (ك  اح 

 ش  ذكر المف را ننفمل ال مر  لك  افرت الخبنني حفائذ.
اى خحيدد  حددذف المف ددرا ليب مددفم شددل الخبنددني خيئ لرلددر  (وعليدد )

 اى جمفل حضنئا. (َوهللاُ  َْ ُعوا إِلى ااِر السَّالقِ )ل نل  
 (واما لمجرا االختنار)منلمونا الخا اففك ال مر  شضنلمل خالوننن لحقفقن 

 ش  ىفر اا ا بضر ش ر من كة اخرى ش  الب مفم خىفرا.

خهددر لدذكرة لمددن لدضق خل حنجددل  ( فدةعفد  قيدداق قر)خمد  ن دض الاسددخ 
 الفر.

خشدن اقدنا شد  اا المدرائ حادك لفدن  لراادل ئالدل حيد  اا الحدذف لم درئ 

الخبنني لفس نسكاك لا هذا الم ا  ش ير  خشل هذا جني م  لن ر اللسن  
 (ا  ا نى وعلي  «ااايت الي »نحو )خل خجر لبانفنر نم رئ الخبنني 

ِ أَِرنِددي أَْنُظددْر إِلَْيددكَ )قولدد  تعددالى )ني اى حيدد  الحددذف لم ددرئ الخبندد ا   (َرب 

 .( اتك
خههاددن نحددث خهددر اا الحددذف ليب مددفم شددل الخبنددني اا لددم اكدد  مفددر 

لراال ئالل حي  اا المقكي حدن  مدل ل مدفم ا دل خاا كنندت مدنلب مفم شسدبفنئ 

شدد  حمددر  المقددكي لددراء حددذف اخ لددم احددذف منلحددذف ل اكددرا ال لم ددرئ 
 الخبنني.

ددحى َواللَّْيددِ  إِ ا »)لرلددر ل ددنل   (وامددا للرعا ددة علددى الاااددلة نحددو) َوالض 

ا  وما قالك وحنو  االختندار ا ضدا رداار  (ما َواََّعَك َرب َك َوما قَلى) «َسجى

يضد  ي ل دنل   (كقدو  عائشدة)اى ذكدر المف درا  (ذكدرا (واما الستهجان)

 شن يأات شار اى ش »حاهن 
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 اى ال رية. (ال رأ  مفىو)الاض  حيفر السل  

كنخفن ر اخ البمك  شد  انكدنيا اا شسدت الفدر حنجدل  (واما لفكتة اخر )
اى شف ددرا الف ددج  (وتقدد  م ماعولدد )اخ ل فاددر حقفقددل اخ ائحددنء اخ نحددر ذلدد  

اى نحر المف را ش  ال ني خالم رخي خالظرف خالحدنا خشدن اددضر  (ونحوه)

لتعيدين كقولدك ز د ا عرفدت لمدن لدرا الخطداء فدى ا)اى حي  الف ج  (علي )ذل  

خاخلأمفر  (ان  غير ز  )احبقك  و()خا نب م  ذل   (اعتق  انك عرفت انسانا

اى لأكفك هذا الرئ راكا حرمت ل ىفرا خلك اكرا اا ن لدرئ  (وتقو  لتأكي ه)

الالددنء مدد  الدددبرا  كقرلدد  راددكا حرمددت لمدد  احبقددك اندد  حرمددت راددكا 
خحددكا   خكددذا مدد  نحددر راددكا اكددر   خحمددرخ   خلقددرا لبأكفددكا راددكا حرمددت

 خحمرخا ل لكر  اشرا خنهفن مكنا الحس  اا اقرا لمنئة الخبننص.

اى خلا البقكام لرئ الالدنء مد  ل فدف  المف درا شدل ال دننل  (ولفلك)
لا  (ال  قا  ما ز  ا الربت وال غيره)م  احبقنئ خلر  الف ج حي  شف را شن 

 ىفر راك لحقفقن لم ا  الخبننص. البقكام اكا حي  خلر  ال رب حي 

خلرل  خل ىفدرا اافد  ذلد  مفكدرا شفهدر  البقدكام شانل دن لمالدرق ل 
 ىفرا.

ن م لر كنا البقكام لمرن اخر ىفر البانفي جنر شن رادكا ضدرنت 

لا  (وال مدا ز د ا الدربت ولكدن اكرمتد )خل ىفرا خكذا راكا ضرنت خىفرا 
م  الف ج نننر ال رب حب  لرئا ال  شضا  الكل  لفس حي  اا الالنء خالل 

الندراب نننددر الكدرا  خانمددن الالدن مدد  ل فدف  الم ددرخب منلندراب خلكدد  

 حمرخا.
ننلف دج  (الماسر)الف ج المحذخف  (واما نحو ز  ا عرفت  فتأكي  ان ق ر)

اى خاا لددم اقددكي  (واال)اى حرمددت راددكا حرمبددر  (قبدد  المفنددوب)المددذكري 

اى راددكا حرمددت حرمبددر لا  (فتخندديص)ا المفسددر لضددج المانددرب نددج ن ددك
المحدذخف المقددكي كنلمدذكري منلبقددكام حيفدر كنلبقددكام حيد  المددذكري مد  امددنئة 

الخبننص كمن م  نسم ي ماحر راكا حرمبر شحبمدج ليم افدف  الباندفي 

خالبأكفددك مددنلرجر  مدد  الب فددف  الدد  القددرا   خحاددك لفددن  القرااددل حيدد  انددر 
ان راكا حرمت لمن مفر ش  البكراي خم  ن ض ليبانفي اكرا اخكك ش  لرل

 الاسخ.
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ا ةَُمواُ »)واما نحو ) لشبادن  اا اقدكي  (فال  اي  اال التخنديص «فََهَ ْ فاُامْ  (َوأَمَّ

الف ج شقكشن نحر اشن مهكاان ثمرئ للبزاشهم خجدرئ من دج ندف  اشدن خالفدنء ندج 
البقكام ليباندفي  البقكار اشن ثمرئ مهكاانهم نبقكام المف را   خم  كرا هذا

نظر لنر اكرا شل ال هج نوضرت ا ج الف ج كمن اذا جنء  رادك خحمدرخ ثدم 

لددأل  لددن ج شددن م يددت نهمددن مبقددرا اشددن راددكا م ددرنبر خاشددن حمددرخا منكرشبددر 
 ميفبأشج.

قولددك بر دد  )اى خشوددج راددكا حرمددت مددن امددنئة الخبنددنص  (وكددفلك)

سدنا خاندر ىفدر رادك م  المف را نراللل لمد  احبقدك اند  شدريت ننن (مرر 
خكددذل  اددر  ال م ددل لددرت خمدد  المسدد ك  دديفت خلأئاضددن ضددرنبر خشندددفن 

 ح  ت.

اى ل ااف  ح  لقكام المف درا خنحدرا  (والتخنيص الزق للتق  م غالبا)
 م  اكور النري نشهنئة اللبقراء خحكم الذخق.

خانمدن لددنا ىنلضدن لا اليددزخ  الكيد  ىفددر شبحقدق   اذا البقددكام لدك اكددرا 

ران اخدر كم درئ الهبمدن  خالبضدر  خاللدبيذاذ خشرامقدل كدل  السدنشل لى
خضددرخية الشدد ر اخ يحناددل السدد ل خالفن دديل خنحددر ذلدد  لددنا ي ل ددنل  

ياحددن   (ُخددفُوهُ ) دديَل ذَِيُحهددن َلددِض ُرَا ذ  ِيس  ددفَم َ دديُّراُ   ثُددْم م ددن ل  مَمُيُّددراُ   ثُددْم اِلَ ح 

دا السَّدائَِ  فَدال َوإِنَّ َعلَيْ )مَنِليُُكراُ   خلنا  ا اْليَتِيَم فاَل تَْقَهدْر ، َوأَمَّ ُكْم لَحافِِظيَن ، فَأَمَّ

ال  ىفر ذلد  شمدن  (َوما َرلَْمفاُاْم َولِكْن كانُوا أَْناَُسُهْم  َْظِلُموَن ،)خلنا  (تَْفَهْر ،

 ل احس  مفر احبضني البانفي حاك ش  لر ش رمل ننلنلفب الكل .

إِ َّدداَك نَْعبُددُ  ) قددا  فددى )ي لر  ليبقددكام ىنلضددن اى خلا البانددف (ولهدفا)

نم ادد  ن  يدد  شدد  نددف   (معفدداه نخنددك بالعبددااة واالسددتعانة (َوإِ َّدداَك نَْسددتَِعينُ 

لَددى هللاِ )وفددى )المرجددرئات شانر ددن نددذل  ل ن ضددك خل نسددب ف  ىفددر   َْلِ

اى  (يد فدى الجم)البقدكام  (معفداه اليد  تحشدرون ال الدى غيدره و ايد  (تُْحَشُرونَ 
لنهدم  (ااتماما بالمق ق)اى ن كا  (وراء التخنيص)جمفل  ري البانفي 

فى بسم هللا )المحذخف  (ولهفا  ق ر)اقكشرا الذى دننر اهم خهم نضفننر احا  

اى نسم ي ام ج كذا لفففك شدل الخبندنص الهبمدن  لا المشدركف   (مؤخرا
نلدم ال دزى مقندك المرحدك كننرا اضكؤا ننلمنء الهبهم مفقرلرا ننلدم الدلت ن

 لانفي الم ي ننلنبكاء للهبمن  خالرئ حيفهم.
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ا اددد  لدددر كدددنا البقدددكام شففدددكا للخبندددنص  (واورا اقدددرأ باسدددم ربدددك)

خالهبمن  لرجب اا اؤخر الف ج خاقك  ننلدم يند  لا كدل  ي ل دنل  احدق 
لددرية لنهددن اخا  (واجيددب بددان االاددم فيدد  القرائددة)لرحناددل شددن ل ددب يحنابددر 

نزلت مكنا الشر ننلقرا ل اهم ننحبضدني هدذا ال دنين خاا كدنا ذكدر ي اهدم 

اى ننلددم يندد   (وباندد )مدد  نفسددر هددذا جددراب جددني ي ال لشددل مدد  الكشددنف 
 اى هر شف را الرأ الذى ن كا. (متعلا باقرأ الثانى)

ش  ىفر احبضني ل كابدر الد  شقدرخء  (االو  اوج  القرائة)الرأ  (ومعفى)

اى  (وتقد  م بعدض معموالتد )من م  ملا ا لد  خامادل كدذا مد  المفبدنن نر ك
حيد   (التق  م)اى ا ج ذل  الض ض  (على بعض الن اال )ش مرلت الف ج 

كالااعد  فدى نحدو )اى حد  ال دج  (وال مقتضى للعد و  عفد )الض ض الخر 

لنر حمدكة مد  الكدل  خحقدر اا ايد  الف دج خانمدن لدنا مد   (الرب ز   عمروا
حر ضرب رادك حمدرخا لا مد  نحدر ضدرب رادكا ىلشدر شقب دفن لي دكخا ن

مدنا ا دير البقدكام  (والماعو  االو  فى نحو اعطيت ز د ا ارامدا)ح  ال ج 

اى  (او الن  كدره)لمن مفر ش  ش اد  الفنحيفدل خهدر اندر حدن  اى اخدذ لي لدنء 
 ذكر ذل  الض ض الذى اقك .

البقكام خج يهن م  المساك  ج ج الهمفل ههان لسفمن لكرا ال ج (اام)

الفر دنشل لر خلمفرا ش  الشري المقب فل ليبقكام خهر المرامق ليمفبنن خلمدن 
ذكددرا الشددفخ حضددك القددنهر حفددث لددنا انددن لددم ن ددكهم احبمددكخا مدد  البقددكام دددفئن 

ا ددرى ش ددرى ال ددج ىفددر ال اناددل خالهبمددن  لكدد  ااضمدد  اا افسددر خجددر 

خلك    كوفر ش  الانر انر اكفد  اا اقدنا ال انال نش ء ا رف لر مفر ش ا  
لك  لي انال خلكرنر اهم ش  ىفر اا اذكر ش  اا  كننت ليد  ال انادل خندم كدنا 

 اهم.

ممرائ المناف ننلهمفل ههان الهمفل ال نيضل نحسب احبانء المدبكيم 
كقول  قت  الخارجى )اخ السنشل نشننر خالهبمن  نحنلر لمرن ش  الىران 

هم مد  ل يدق القبدج هدر الادنيج  المقبدرا لفدبايي الادنر شد  لا ال (فالن

َوقداَ  َرُجد   »اخ لا م  البأخفر اخلل نضفدنا الم اد  نحدر لرلدر ل دنل  )درا 

 ُمْؤِمن  ِمْن آِ  فِْرَعْوَن  َْكتُمُ 
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لتدوام اند  ) ( َْكتُُم إِ مانَ ُ )لرلر ش  اا مرحرا ح  لرلر  (مننر لر اخرّ  «إِ مانَ ُ 

اى ذل  الرجج  (فلم  اهم ان )اى اكبم اامننر ش  اا مرحرا  ((ْكتُمُ  َ )من الة 
 اى ش  اا مرحرا. (مفهم)كنا 

خالحن ج انر ذكر ليرجج ثلثل اخ نف انر شؤش    خشد  اا مرحدرا 

  خاكبم اامننر   لك  الخا احاد  شدؤش  لكرندر اددرف ثدم الودنن  لدئل ابدرهم 
ننلبانلددب كرحناددل الفن دديل ) لا مدد  البددأخفر اخددلل (او)خددلف المقنددرئ 

نبقدكام ال دني خالم درخي  (فَدأَْوَجَس فِدي نَْاِسدِ  ِخياَدة  ُموسدى)نحر لرلر ل دنل  

 خالمف را حي  الفنحج لا مرا ج الى حي  اللف.
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 الباب الخامس ا

 القنر

مدد  اليمددل الحددضس خمدد  ال ددللن لانددفي ددد ء نشدد ء نلراددق 

ندفي دد ء نشد ء اشدن اا لا لا (حقيقدى وغيدر حقيقدى)شانرص خهر 
اكرا نحسب الحقفقل خم  نفس الشر ننا ل اب نخرا ال  ىفدرا ا دل خهدر 

 الحقفق .
اخ نحسب الضنمل ال  د ء اخر ننا ل اب نخرا ال  ذل  الش ء خاا 

اشك  اا اب نخرا الد  دد ء اخدر مد  ال ميدل خهدر ىفدر حقفقد  ندج اضدنم  

ر القفن  ال  الق رئ ل نم اد  اندر ل كقرل  شن راك ال لن م نم ا  انر ل اب نخ
 اب نخرا ال   فل اخرى ا ل.

خانقسددددنشر الدددد  الحقفقدددد  خالضددددنم  نهددددذا الم ادددد  ل ااددددنم  كددددرا 

 البانفي شليقن ش  لضفج الضنمنت.
نوعددان قنددر المواددو  )اي شدد  الحقفقددن خىفددرا  (وكدد  واحدد  مفهمددا)

لد   دفل اخدر خهر اا ل اب نخر المر رف شد  ليد  الندفل ا (على الناة

 لك  ا رر اا لكرا لي  النفل لمر رف اخر.
خهدر اا ل اب ددنخر ليد  النددفل ذلدد   (وقندر الندداة علدى المواددو )

المر رف ال  شر رف اخر لك  ا رر اا اكرا لذل  المر رف  فنت 

 اخر.
ال )احا  الم ا  القن م ننلمفر  (المعفو ة)ننلنفل ههان النفل  (والمراا)

البننل الذى ادكا حيد  ش اد  مد  شبضرحدر ىفدر الشدمرا احا   (الفعت الفجو 

خنفاهمن حمر  ش  خجر لبننئلهمن م  شوج اح ضا  هذا ال يدم خلفنيلهمدن مد  
 شوج ال يم حس  خشريت نهذا الرجج.
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خاشن نحر لرل  شدن رادك ال اخدر  خشدن الضدنب اللدنج خشدن هدذا ال رادك 

شقنددري حيدد   ممدد  لنددر المر ددرف حيدد  النددفل لقددكارا اذا الم ادد  انددر
 اللننف نكرنر اخن اخلنجن اخ راكا.

من الحقيقى نحو ما ز   اال )اى لنر المر رف حي  النفل  (واالو )

واو ال  كاا )اى ىفر الكبننل ش  النفنت  (كاتب ا ا ار   ان  ال  تنف بايراا

حبد  امكد  اثضدنت دد ء شاهدن خنفد  شدن  ( وج  لتعفر االحاطة بناا  الشدىء

نج هذا شحنا لا لينفل الماففل نقف ن خهر ش  النفنت البد  حكاهن ننلكيفل 

 ل امك  نففهن ضرخية اشبان  ايلفن  الاقف ف  شول.
اذا ليان شن راك ال كنلب خايئنن انر ل ابنف نمفدرا لدز  اا ل ابندف 

 ننلقفن  خل ناقف ر خهر شحنا.

 كثير نحدو مدا)اى لنر النفل حي  المر رف ش  الحقفق   (والثانى)

حي  ش ا  اا الحنرا م  الكاي الم فال شقنري حي  راك  (فى ال ار اال ز  

كمدن اقندك  (المبالاة لعد ق االعتد اا بايدر المدفكور)اى ننلونن   (وق   قن  ب )

نقرلان شن م  الدكاي ال رادك اا جمفدل شد  مد  الدكاي شمد  حدكا رادكا مد  حكدم 
مفدر الحقفقد  مدل ا  دج ال ك  مفكرا لنرا حقفقفن ائحن فن خاشن م  القندر ال

مفددر ىفددر المددذكري نمازلددل ال ددك  نددج اكددرا المددرائ اا الحنددرا مدد  الددكاي 

شقندري حيدد  راددك نم اد  انددر لددفس حن ددل ل مدرخ خاا كددنا حن ددل لضكددر 
 خخنلك.

من غير الحقيقى تخنيص )اى لنر المر رف حي  النفل  (واالو )

فل شكددنا اى لانددفي اشددر نندد (اخددر  او مكانهددا) ددفل  (امددر بندداة اون
  فل اخرى.

اى لنددددر الندددفل حيدددد  المر دددرف شدددد  ىفدددر الحقفقدددد   (والثدددانى)

 .(آخر او مكان )اشر  (تخنيص ااة بامر اون)
خلرلر ئخا اخرى ش انا شب نخر احد  الندفل الخدرى مدنا المان دب 

احبقدددك اددددبراكر مددد   دددفبف  خالمدددبكيم اانندددر ننحدددكاهمن خاب دددنخر حددد  

كنندن شد  الشد ء اقدنا هدذا ئخا ذا  الخرى خش ا  ئخا م  ال ج ائند  ش
 اذا كنا احّ  شار ليفل ثم الب فر
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ليبفنخت م  الحراا خالرلب ثم السل مفر منلب مج م  كج ل نخر حك ال  حك 

 خلال  حكم ال  حكم.
خلقن دددج اا اقدددرا اا ايادددك نقرلدددر ئخا اخدددرى خئخا اخدددر ئخا  دددفل 

ا احبقك المان ب خاحكة اخرى خئخا اشر خاحك اخر مقك خرج ح  ذل  شن اذ

ادبرا  شن مدرق الثادف  كقرلادن شدن رادك ال كنلدب لمد  احبقدكا كنلضدن خددنحرا 
خشا من خلرلان شن كنلب ال راك لم  احبقدك اا الكنلدب رادك اخ حمدرخ اخ نكدر 

خاا اياددك نددر الحددم شدد  الراحددك خىفددرا مقددك ئخددج مدد  هددذا البفسددفر القنددر 

 اخر. الحقفق  خكذا الكل  حي  شكنا اخرى خشكنا
اى م يم ش  هذا الكل  خش  الب منا لفظدل اخ مفدر اا كدج  (فك  مفهما)

خاحددك شدد  لنددر المر ددرف حيدد  النددفل خلنددر النددفل حيدد  المر ددرف 

 .(الربان)
الخا البانفي نش ء ئخا دد ء خالودنن  الباندفي نشد ء شكدنا 

شد  لندر المر درف حيد  الندفل  (والمخاطب باالو  من الربى كد )د ء 

  المر رف خا ا  ننلخا البانفي نش ء ئخا دد ء خلنر النفل حي
اى ددددركل  دددفبف  مددد  شر دددرف خاحدددك مددد  لندددر  (مدددن  عتقددد  الشدددركة)

المر رف حي  النفل خدركل شر رمف  م   فل خاحكة م  لنر النفل 

حي  المر رف منلمان ب نقرلان شن راك ال كنلب ش  ا بقك الننمر ننلش ر 
   ا بقك ادبرا  راك خحمرخ م  الكبننل.خالكبننل خنقرلان شن كنلب ال راك ش

البددد  احبقدددكهن  (قندددر افدددراا لقطددد  الشدددركة)هدددذا القندددر  (و سدددمى)

احا  البانفي نشد ء شكدنا دد ء شد   (بالثانى)المان ب  و()المان ب 
اى حكس الحكم الذى أثضبدر المدبكيم  ( عتق  العكس)ضرن  كج ش  القنرا  

ك الننمر ننلق رئ ئخا القفن  خنقرلان منلمان ب نقرلان شن راك ال لن م ش  احبق

 شن دنحر ال راك ش  احبقك اا الشنحر حمرخ ل راك.
 (قنر قلب لقلب حكدم المخاطدب او تسداو ا عفد ه)هذا القنر  (و سمى)

حلددف حيدد  لرلددر ا بقدددك ال كددس حيدد  شددن افندددح حاددر لفددظ الا دددنن اى 

شدر اا احاد  المان ب ننلونن  اشن ش  ا بقك ال كس خاشن ش  لسنخى حاكا ال
 اللننف ننلنفل المذكرية
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خىفرهن م  لنر المر رف حي  النفل خالننف الشدر المدذكري خىفدرا 

ننلنفل م  لنر النفل حي  المر رف حب  اكرا المان ب نقرلان شن راك 
ال لن م ش  ا بقك الننمر ننلقفن  اخ الق رئ شد  ىفدر حيدم ندنلب فف  خنقرلادن شدن 

ا الشدنحر رادكا خحمدرخا شد  ىفدر اا ا يمدر حيد  دنحر ال راك شد  ا بقدك ا

 الب فف .
لب ففاددر شددن هددر ىفددر ش ددف  حاددك  (قنددر تعيددين)هددذا القنددر  (و سددمى)

 المان ب.

منلحن ددددج اا البانددددفي نشدددد ء ئخا ددددد ء اخددددر لنددددر امددددرائ 
خالبانفي نش ء شكنا دد ء اا احبقدك المان دب مفدر ال كدس لندر ليدب 

 خاا لسنخان حاكا لنر ل فف .

لنن لدر لديمان اا مد  لندر الب فدف  لاندفي دد ء نشد ء خمفر نظر 
شكنا د ء اخر مل ااف  اا مفر لانفي د ء نش ء ئخا اخر منا لرلان 

 شن راك ال لن م لم  لرئئ نف  القفن  خالق رئ لاني لر ننلقفن  ئخا الق رئ.

خلهذا ج ج السكنك  البانفي نشنء ئخا دنء ششدبركن ندف  لندر 
منا المناف لنر ل فف  خج دج الباندفي نشدنء المرائ خالقنك الذي ل

 شكنا دنء لنر ليب مق .

لفنح  (وشرط قنر المواو  على الناة افرااا ع ق تفافى الوااين)
احبقنئ المان ب اجبمنحهمدن مد  المر درف حبد  لكدرا الندفل الماففدل مد  

لرلان شن راك ال ددنحر كرندر كنلضدن اخ شا مدن ل كرندر شفحمدن اى ىفدر ددنحر 

 محن  خهر خجكاا الرجج ىفر دنحر اانم  الشنحرال.لا ال
اى لادنم   (قلبا تحقا تفافيهمدا)در  لنر المر رف حي   فل  و()

الر دددفف  حبددد  اكدددرا المافددد  مددد  لرلادددن شدددن رادددك ال لدددن م كرندددر لنحدددكا اخ 

 ش ل  ن اخ نحر ذل  شمن اانم  القفن .
ان شدن رادك خلقك احس   نحب المفبنن م  اهمنا هذا الدبرا  لا لرل

ال دنحر   لم  احبقك انر كنلب خلفس نشنحر لنر ليب حي  شدن  درن ندر 

م  المفبنن شل حك  لانم  الش ر خالكبننل خشوج هذا خنيج ح  السن  القندر 
 حي  شن ذكرا المناف.

 ل اقنا هذا در  الحس  اخ المرائ البانم  م  احبقنئ المان ب.
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حيفر شل انن ل نسيم حك  حس  لرلادن لنن نقرا اشن الخا مل ئللل ليفظ 

 شن راك ال دنحر لم  احبقكا كنلضن ىفر دنحر.
خاشن الونن  ملا البانم  نحسب احبقنئ المان ب ش يدر  شمدن ذكدرا مد  

لفسددفرا اا لنددر القيددب هددر الددذى ا بقددك مفددر المان ددب ال كددس مفكددرا هددذا 

السدكنك   الدبرا  ضن  ن   خاا ن لم انح لرا المناف م  الا دنن اا
لم اشبر  م  لنر القيب لانم  الر فف  خحيج المناف يحمر ي ادبرا  

 لانم  الر فف  نقرلر لفكرا اثضنت النفل شش را نننبفنء ىفرهن.

 خمفر نظر نفّ  م  الشرن.
شدد  اا اكددرا الر ددفنا مفددر شباددنمفف  اخ ل مكددج  (وقنددر التعيددين اعددم)

 ر الب فف  ش  ىفر حكس.شونا انيح لقنر المرائ خالقيب انيح لقن

خالمدددذكري ههادددن اين دددل خىفرهدددن لدددك لدددضق ذكدددرا    (وللقندددر طدددرف)
اى لنر المر رف  (مفها العطف كقولك فى قنره)منلين ل المذكرية ههان 

شودج نمودنلف   (افرااا ز   شاعر ال كاتب او ما ز   كاتبا ب  شاعر)حي  النفل 

ش لرف خالونن  ندنل كس اخلهمن الر ف الموضت مفر ش لرف حيفر خالماف  
 .(وقلبا ز   قائم ال قاع  او ما ز   قائما ب  قاع )

مددنا ليددت اذا لحقددق لاددنم  الر ددفف  مدد  لنددر القيددب منثضددنت احددكهمن 

اكددرا ششدد را نننبفددنء المفددر ممددن من ددكة نفدد  المفددر خاثضددنت المددذكري نلراددق 
 الحنر.

حبقدك ال كدس ليت الفن كة مفر الباضفر حي  يئ الالنء مفدر اذ المان دب ا

منا لرلان راك لدن م خاا ئا حيد  نفد  الق درئ لكادر خدنا حد  الكللدل حيد  اا 
 المان ب احبقك انر لنحك.

اى لندددر الندددفل حيددد  المر دددرف امدددرائا   اخ ليضدددن  (وفدددى قندددراا)

خا درر شدن  (ز د  شداعر ال عمدرو او مدا عمدرو شداعرا بد  ز د )نحسب المقدن  
ا دب حفائدذ يمدل اللدمف  لدضللا دنحر حمرخ ندج رادك نبقدكام الاضدر لكادر 

ال مج خلمن لم اك  مد  لندر المر درف حيد  الندفل شودنا المدرائ  دنلحن 

 ليقيب لدبرا  حك  البانم  م  المرائ.
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خلحقددق الباددنم  مدد  القيددب حيدد  رحمددر اخيئ ليقيددب شوددنل اباددنم  مفددر 

الر فنا نالف لنر النفل منا مفر شودنل خاحدكا انديح لهمدن   خلمدن كدنا 
ج شددن اندديح شوددنل لهمددن اندديح شوددنل لقنددر الب فددف  لددم اب ددرن لددذكرا   كدد

 خهكذا م  لن ر اللرق.

ليضدن  (ما ز   االشاعر)امرائا  (ومفها الفاى واالستثفاء كقولك فى قنره)
خالكدج انديح  (مدا شداعر اال ز د )امرائا خليضدن  (وما ز   اال قائم وفى قنراا)

 ب احبقنئ المان ب.شونل ليب فف  خالبفنخت انمن هر نحس

وانما ز   قائم )ليضن  (انما ز   كاتب)امرائا  (ومفها انما كقولك فى قنره)

 .(انما قائم ز  )امرائا خليضن  (وفى قنراا

خمد  ئل ددج الح ددنر اا انمددن خلء ال ن فددل انمددن اسددب ملا مدد  الكددل  

 الم بك نر لقنر القيب ئخا المرائ.
خادني  (لتضمف  معفى ما واال)ر نقرلر خادني ال  لضب امنئة انمن القن

نيفظ الب م  الد  اندر لدفس نم اد  شدن خال حبد  كأنهمدن لفظدنا شبرائمدنا اذ 

 مرق نف  اا اكرا م  الش ء ش ا  الش ء.
خنف  اا اكرا الشد ء الشد ء   حيد  ال دلق ميدفس كدج كدل  انديح 

خلمددن  مفددر شددن خال اندديح مفددر انمددن  ددرن نددذل  الشددفخ مدد  ئل ددج الح ددنر  

اخبيفرا م  امنئة انمن القنر خم  ل مار ش ا  شن خال نفّار نويول اخجدر مقدنا 
ق هللا عليدك اال ) ق علديكم الميتدة بالفندب معفداه مدا حدر  لقو  الماسر ن انمدا حدر 

 اى يمل المفبل. (او المطابا لقرائة الرف )هذا الم ا   الميتة و(

ّر  شضافددن ليفنحددج شددل خلقراددر هددذا الكددل  اا مدد  الاددل ثيددث لرا ددنت حدد
ننددب المفبددل خيم هددن خحددّر  شضافددن ليمف ددرا شددل يمددل المفبددل كددذا مدد  لفسددفر 

الكراد    م ي  القرا ل الخل  شن م  انمدن كنمدل اذ لدر كنندت شر درلل لضقد  

اا نل خضر خالمر را نل حن ك خحي  الوننفل شر درلل لبكدرا المفبدل خضدرا 
 حج حي  شن ل ااف .اذ ل انح ايلفنحهن نحر  المضا  ليفن

خالم ا  اا الذى حّرشر ي ل نل  حيدفكم هدر المفبدل خهدذا اففدك القندر 

 م  (لما مر)



 121  .............................................................................................  رصقلا

ل راف المساك ش  اا نحر الماليق راك خراك الماليق اففك لندر النلدلق 

 حي  راك.
منذا كنا انمن شب مان ش ا  شن خال خكنا ش ا  القرا ل الخل  شن حّر  

مفبددل كننددت شلننقددل ليقرا ددل الوننفددل خال لددم لكدد  شلننقددل لهددن ي حيددفكم ال ال

لمنئلهددن القنددر   ممددرائ السددكنك  خالمندداف نقرا ددل الانددب خالرمددل هددر 
القرا ل الخل  خالوننفل م  المضا  ليفنحج خلهذا لم اب رضن للخبلف م  لفظ 

 حّر  نج م  لفظ المفبل يم ن خننضن.

مل المفبل خحّر  شضافن ليمف را مفحبمدج خاشن حي  القرا ل الونلول احا  ي
اا اكددرا شددن كنمددل اى شددن حددّر  حيددفكم ال المفبددل خاا اكددرا شر ددرلل اى اا 

 الذى حّر  حيفكم خهر المفبل خارجح هذا نضقنء اّا حنشيل حي  شن هر ا يهن.

خن  هم لرهم اا شرائ السكنك  خالمناف نقرا ل الرمدل هدذا القرا دل 
ب م  اخبفني كرنهن شر رلل شل اا الزجنج اخبني انهن الونلول ملنلضهمن ننلسض

 كنمل.

اى لدرى شدن  (ولقو  الفحداة انمدا الةبدا  مدا  دفكر بعد ه ونادى مدا سدواه)
اذكر ن كا اشن م  لنر المر رف نحر انمن راك لدن م مهدر لثضدنت لفدن  رادك 

خنف  شن لراا ش  الق رئ خنحدرا خاشدن مد  لندر الندفل نحدر انمدن اقدر  رادك 

ولندحة )ثضنت لفنشدر خنفد  شدن لدراا شد  لفدن  حمدرخ خنكدر خىفرهمدن مهر ل

اى شل انمن نحر انمن اقر  انن منا النفننا انمدن ا درر  (انانا  الضمير مع 

حاك ل ذي اللننا خل ل ذي ههان ال ننا اكرا الم اد  شدن اقدر  ال اندن مفقدل 

ا نف  ال دمفر خحنشيدر مندج لمدرن ثدم البشدهك حيد   دحل هدذا النفندن
 نضفت ش  هر شم  اسبشهك نش را.

  شدد  الددذخئ خهددر  (قددا  الاددرزاف انددا الفائدد )خلهددذا  ددرن ننلددمر مقددنا 

 اى ال هك. (الحامى الفمار)اللرئ 
خم  اللنر هر الحنش  الذشني اذا حم  شن لر لم احمر لفم خحاف ش  

لمدن كدنا ىرضدر اا  (وانما   اف  عن احسدابهم اندا او مثلدى ،)حمنا خحرامر 

المكامل ل المكامل حادر مندج ال دمفر خاخدرا اذ لدر لدنا خانمدن ائامدل  ااي
ح  احسننهم لندني الم اد  اندر ادكامل حد  احسدننهم ل حد  احسدنب ىفدرهم 

خل ا رر اا اقنا انر شحمرا حي  ال رخية لنر كنا  خهر لفس نمقنرئا.

 انح اا اقنا انمن ائامل ح 
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ت شن شر رلل الم اّا خانن خضرهدن احسننهم انن حي  اا اكرا انن لأكفكا خلفس

اى لقدكام  (ومفهدا التقد  م)اذ ل ضرخية م  ال كخا ح  لفظ ش  ال  لفظ شدن 
كقولدك )شن حقر البأخفر كبقكام الاضر حي  المضبدكأ اخ الم مدرلت حيد  الف دج 

كدنا النسدب ذكدر المودنلف  لا  (تميمى انا)اى لنر المر رف  (فى قنره

نمفن لم انيح هدذا شودنل لقندر المدرائ خال لدم انديح البمفمفل خالقفسفل اا لا
امرائا خليضن اخ ل ففادن  (وفى قنراا انا كايت مهمتك)لقنر القيب نج للمرائ 

 نحسب احبقنئ المان ب.

تختلف من وجوه )ن ك ادبراكهن م  امنئة القنر  (وافه الطرف االربعة)

  نم اد  اندر اذا لأشددج اى نمفهدر  الكددل (بدالاحو )اى البقددكام  (ف اللدة الرابد 

 نحب الذخق السيفم مفر مهم شار القنر خاا لم ا رف ا للن الضيمنء م  

لا الراضددل خضدد هن لم ددنا لففددك  (الباقيددة بالوالدد )ئللددل الويوددل  و()ذلدد  
 القنر.

 (فدى االو )اى الرجر الونن  ش  خجرا الخبلف اا ال ج  (واالا )

الداي  (والمفاى كمدا مدر فدال  تدرك الفص على المثبت)اى م   راق ال لف 
اال لكرااة االطفاب كما ا ا قي  ز    علدم الفحدو الندر  والعدروض او )حيفهمن 

ز د   علدم )اى مد  هدذا  المقدنشف   (ز    علم الفحو وعمرو وبكدر فتقدو  فيهمدا

مم ادنا : ل ىفدر الاحدرى اى : ل البندراف ]خاشدن مد  الخا  (الفحو ال غيدر
مم اددنا ل ىفددر راددك اى ل حمددرخ خل نكددر  [  الوددنن خل ال ددرخن خاشددن مدد

خحذف الم نف الفر ش  ىفر خنا  هر حي  ال م لشضفهن ننلمنادنت   خذكدر 

اى  (او نحدوه)ن ض الاحنة اا ل م  ل ىفر لفست حن فدل ندج لافد  ال داس 
 نحر ل ىفر شوج ل شن لراا خل ش  حكاا خشن ادضر ذل .

ئخا المافد   (قية الدفص علدى المثبدت فقد البا)الولثل  (فى)ال ج  و()

اى خجددر الونلددث شدد  خجددرا الخددبلف اا الافدد  نددلء  (والفاددى)خهددر  ددنهر 
احا  الاف  خاللبوانء مل انح شن راك ال لدن م ل  (ال  جام  الثانى)ال ن فل 

 لنحك  

الن شددرط )خلدك اقدل شوددج ذلد  مدد  كدل  المنددافف  ل مد  كددل  الضيمدنء 

شد  ائخات  (مفايا قبلهدا بايرادا)ذل  الماف   (عاطاة ان ال  كونالمفاى بالء ال

الاف  لنهن شرضرحل لا لاف  نهن شن اخجضبر ليمبضر  ل لا ل فدك نهدن الافد  

 م  د ء لك نففبر خهذا
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 الشر  شفقرئ م  الاف  خاللبوانء.

لن  اذ ليت شن راك ال لن م مقك نففت حار كدج  دفل خلدل مفهدن البادنر  
نن  ليت لفس هر نقنحك خل نن م خل ش ل ل خنحدر ذلد    مدنذا ليدت حب  ك

ل لنحك مقك نففدت حادر ندلء ال ن فدل ددفئن هدر شافد  لضيهدن نمدنء الانمفدل خكدذا 

الكددل  مدد  شددن اقددر  ال راددك خلرلددر نمفرهددن ا ادد  شدد  ائخات الافدد  حيدد  شددن 
  رن نر م  المفبنن.

الكدل  اخ حيدم المدبكيم اخ  خمن كلر الحبرار حمدن اذا كدنا شاففدن نفحدرى

 السنشل خنحر ذل  كمن لف  ء م  نحث انمن  
ل اقنا هذا اقب   جرار اا اكدرا شاففدن لضيهدن ندلء ال ن فدل الخدرى 

نحر جنءن  الرجنا ل الاسنء ل هاك لنن نقدرا ال دمفر لدذل  المشداي اى 

ر لضيهدن نهدن نمفر لء ال ن فل الب  نف  نهن ذلد  المافد  خش يدر  اندر امبادل نففد
لشبان  اا ااف  د ء نلء لضج اللفنا نهن خهذا كمن اقنا ئأب الرجج الكرام 

اا ل اؤذى ىفرا منا المفهر  شار اا ل ادؤذى ىفدرا لدراء كدنا ذلد  المفدر 

 كرامن اخ ىفر كرام.
فيقددا  )اى انمدن خالبقدكام  (االخيدر ن)اى الافد  ندلء ال ن فدل  (و جدام )

اى مددد   (يسدددى واددو  دددأتيفى ال عمددرو الن الفادددى فيهمدداانمددا انمدددا تميمددى ال ق

بدالء )كمن م  الاف  خاللبوانء مدل اكدرا المافد   (غير منرل ب )الخفرا  

العاطاة مفايا بايراا من ااوا  الفاى وافا كما  قا  امتف  ز   عدن المجدىء ال 

مننر اكا حي  نف  الم  ء ح  راك لك  ل  دراحن ندج ضدمان خانمدن  (عمرو

ا النددراح هددر اا ددنب اشباددن  الم دد ء حدد  راددك مفكددرا ل نففددن لددذل  ش اددن
 لا نب.

خالبشددضفر نقرلددر اشباددل راددك حدد  الم دد ء ل حمددرخ شدد  جهددل اا الافدد  

ال ما  لفس مد  حكدم الافد  الندراح ل شد  جهدل اا المافد  ندلء ال ن فدل 
لقرلادن شاف  لضيهن ننلاف  ال ما  كمن م  انمن اندن لمفمد  ل لفسد  اذ ل ئللدل 

 اشبال راك ح  الم  ء حي  نف  اشبان  ش  ء حمرخ ل ضمان خل  راحن.

 (الثالد )اى ش نش ل الاف  ندلء ال ن فدل  (السكاكى شرط مجامعت )لنا 
لبحندج الفن دكة  (ان ال  كون الواف فدى ناسد  مختندا بالموادو )اى انمن 

 إِنَّما)نحر )
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مبادددل اا اقدددنا ل الدددذا  ل اسدددم را لا منندددر ا (( َْسدددتَِجيُب الَّدددِف َن  َْسدددَمعُونَ 

اللب ننل ل لكرا ال شم  اسمل خا قج نادلف انمدن اقدر  رادك ل حمدرخ اذ 
 القفن  لفس شمن اابي نزاك.

الر ددف  (فددى)ش نش ددل الونلددث  (عبدد  القدداار ال تحسددن)خلددنا الشددفخ 

الدد  النددراب اذ ل ئلفددج حيدد   (المخدتص كمددا تحسددن فددى غيددره واددفا اقددرب)
اى الرجدر الراندل  (وااد  الثدانى)  حاك لنك رانئة البحقفدق خالبأكفدك الشبان

اى  (ان  كون مدا اسدتعم  لد )ش  خجرا الخبلف اا ا ج الاف  خاللبوانء 

مما  جهل  المخاطب و فكره بخال  )الحكم الذى الب مج مفر الاف  خاللبوانء 

شمددن ا يمددر اى انمددن مددنا ا ددير اا اكددرا الحكددم المسددب مج هددر مفددر  (الثالدد 

 المان ب خل ااكرا كذا م  الا نن نقل ح  ئل ج الح نر.

خمفر نحث لا المان ب اذا كنا حنلمن ننلحكم خلدم اكد  حكمدر ششدرنن 
نالنء لم انح القنر نج ل اففك الكل  لرى لر  الحكم خجرانر اا شرائا 

اا اّا انمددن اكددرا لاضددر شدد  دددأنر اا ل ا هيددر المان ددب خل ااكددرا حبدد  

انكنيا ازخا ننئن  لاضفر ل ك  ا رايا حيفر خحي  هذا اكرا شرامقدن لمدن مد  
كقولدك لنداحبك وقدد  رأ دت شدبحا مدن بعيدد  مدا ادو االز د  ا ا اعتقدد ه )المفبدنن 

حي  هذا الحبقدنئ  (منرا)اى اذا احبقك  نحض  ذل  الشضح ىفر راك  (غيره

اى لددذل   (تعم  لدد وقدد   فددر  المعلددوق مفرلددة المجهددو  العتبددار مفاسددب فيسدد)
 الم ير .

نحدو )اى حنا كرنر لندر امدرائ  (افرااا)اى الاف  خاللبوانء  (الثانى)

ال ى هللا علي  وآل  وسدلم ا  مقندور علدى الرسدالة ال  (َوما ُمَحمَّ   إِالَّ َرُسو   )

منلمادن ضرا خهدم الندحننل يضد  ي حداهم  ( تع ااا الى التبر  من الهالك

ر شقنريا حي  الرلنلل ىفر جنشل نف  الرلدنلل خالبضدرى كننرا حنلمف  نكرن

نر  استعظامهم االك  )ش  الهل  لكاهم لمن كننرا ا كخا هلكر اشرا حظفمن 

اى الهدددل  منلدددب مج لدددر الافددد  خاللدددبوانء خاحبضدددني  (مفرلدددة انكدددارام ا ددداه

المانلب هان هر الد ني ن ظم هذا الشر مد  نفرلدهم خددكة حر دهم حيد  

 يفر النلة خالسل  حاكهم.نقن ر ح
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 ((إِْن أَْندددتُْم إِالَّ بََشدددر  ِمثْلُفدددا)نحدددو )حلدددف حيددد  لرلدددر امدددرائا  (او قلبدددا)

منلمان ضرا خهم الرلج حيفهم السدل  لدم اكرندرا جدنهيف  نكدرنهم نشدرا خل 
ان )خهدم الكفدني  (العتقاا القائلين)شاكرا  لذل  لكاهم نزلرا شازلل الماكرا  

ماددزلهم  (بشددرا مدد  ااددرار المخدداطبين علددى اعددو  الرسددالة الرسددو  ال  كددون

القن يرا شازلل الماكرا  ليضشرال لمدن احبقدكخا احبقدنئا منلدكا شد  البادنم  ندف  
الرلددنلل خالضشددرال مقيضددرا هددذا الحكددم نددنا لددنلرا اا انددبم ال نشددر شوياددن اى 

 شقنريخا حي  الضشرال لفس لكم خ ف الرلنلل الب  لكحرنهن.

اددن شظاددل لددؤاا خهددر اا القددن يف  لددك ائحددرا الباددنم  نددف  خلمددن كددنا ه
الضشدددرال خالرلدددنلل خلندددرخا المادددن ضف  حيددد  الضشدددرال خالمادددن ضرا لدددك 

احبرمرا نكرنهم شقنريا  حي  الضشرال حفث لنلرا اا نحد  ال نشدر شدويكم 

 مكأنهم ليمرا انبفنء الرلنلل حاهم ادني ال  جرانر نقرلر.
ندنب  (ان نحن اال بشر مدثلكم مدن)ان ضف  اى لرا الرلج الم (وقولهم)

الاندم  (ليعثدر)خايخنء ال انا الفدر نبسديفم ن دض شقكشنلدر  (مجاراة الخنم)

 ش  ال وني خهر الزلل.
ال )اى الددكنت الانددم خالزاشددر  (حيدد   ددراا تبكيتدد )خانمددن اف ددج ذلدد  

مكددأنهم لددنلرا اا شددن ائحفددبم شدد  كرناددن نشددرا محددق ل  (لتسددليم انتادداء الرسددالة

 اكرا.ن
خلكددد  هدددذا ل اادددنم  اا امددد  ي ل دددنل  حيفادددن ننلرلدددنلل ميهدددذا اثضبدددرا 

 الضشرال لنفسهم.

 (وكقولدك)خاشن اثضنلهن نلراق القنر ميفكدرا حيد  خمدق كدل  الاندم 
 حلف حي  لرلر كقرل  لننحض .

خهذا شودنا ل دج انمدن اى ال دج مد  انمدن اا اسدب مج مفمدن ل ااكدرا 

و اخوك لمن  علم  لك و قدر  بد  واندت تر د  ان ترق قد  انما ا)المان ب كقرل  

 اى اا ل  ج ش  ا يم ذل  يلفقن ششفقن حي  اخفر. (علي 

خالخل  نانء حي  شن ذكرنن اا اكرا هذا المودنا شد  الخدراج ل حيد  

 شقب  
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 (وق   فر  المجهو  مفرلة المعلوق الاعاء رهوره فيستعم  ل  الثال )الظنهر 

ائحرا اا كرنهم  ((إِنَّما نَْحُن ُمْنِلُحونَ )عالى حكا ة عن اليهوا قول  ت)اى انمن 
ولدفلك جداء )شنيحف  اشر  نهر ش  دأنر اا ل ا هير المان ب خل ااكرا 

شد  اادرائ ال ميدل اللدمفل  (اال انهم ام الماس ون للرا عليهم مؤك ا بما تدر 

 الكالل حي  اثضنت.
ضددمفر الفنددج المؤكددك خل راددف الاضددر الددكاا حيدد  الحنددر خلرلددف  

لذل  خلنكار الكدل  نحدرف الباضفدر الدكاا حيد  اا ش دمرا الكدل  شمدن لدر 

 خلر خلر حانال.
َولِكْن )ثم لبأكفكا ننا ثم ل قفضر نمن اكا حي  البقرال خالبرنفخ خهر لرلر 

 (الحكمدان)اى شد  انمدن  (ومر ة انما على العطف ان   عقد  مفهدا) (ال  َْشعُُرونَ 

نالف ال لف مننر افهدم شادر  (معا)ليمذكري خالاف  حمن حكاا  احا  الثضنت
اخل الثضنت ثم الاف  نحر راك لدن م ل لنحدك خندنل كس نحدر شدن رادك لن مدن ندج 

 لنحكا.

إِنَّمدا  َتَدفَكَُّر أُولُددوا »)التعدر ض نحدو )اى شرالدل انمدن  (واحسدن مواقعهدا)

اى  (هم كالبهائم فطم  الفظرفان  تعر ض بان الكاار من فرط جهل (* «اْ َْلبابِ 

 اى كلمل الاظر ش  الضهن م. (مفهم كطمع  مفها)البأشج 
ةددم القنددر كمددا  قدد  بددين المبتدد أ والخبددر علددى مددا مددر  قدد  بددين الاعدد  )

كنلفنحدج خالمف درا نحدر شدن ضدرب  (وغيراما)نحر شن لن  ال راك  (والااع 

شدن احلفدت رادكا راك ال حمرخا خشن ضرب حمرخا ال راك خالمف رلف  نحر 

 ال ئيهمن خشن احلفت ئيهمن ال راكا خىفر ذل  ش  المب يقنت.
حبد  لدر ايادك  (فاى االستثفاء  ؤخر المقندور عليد  مد  اااة االسدتثفاء)

القنر حيد  الفنحدج لفدج شدن ضدرب حمدرخا ال رادك خلدر ايادك القندر حيد  

را المف را لفج شن ضرب رادك ال حمدرخا خش اد  لندر الفنحدج حيد  المف د
 شول لنر الف ج المساك الفر الفنحج حي  المف را.

خحيدد  هددذا لفددنر الضددرال  مفرجددل مدد  الحقفقددل الدد  لنددر النددفل الدد  

المر درف خنددنل كس خاكددرا حقفقفددن خىفدر حقفقدد  امددرائا خليضددن خل ففاددن خل 
 ااف  احبضني ذل .

اى لقددكام المقنددري حيفددر خائاة  (تقدد  مهما)اى جددنر حيدد  ليددل  (وقدد   )

 انءاللبو
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خهددر اا ايدد  المقنددري حيفددر الئاة  (حددا  كونهمددا بحالهمددا)حيدد  المقنددري 

وما الرب اال )م  لنر الفنحج حي  المف را  (نحو ما الرب اال عمروا ز  )

م  لنر المف را حي  الفنحج   خانمن لنا نحنلهمن احبرارا ح   (ز   عمروا

قنري حيفر كقرل  لقكامهمن شل ارالبهمن ح  حنلهمن ننا اؤخر الئاة ح  الم

م  شن ضرب راكا ال حمرخا شن ضدرب حمدرخا ال رادك منندر ل ا درر ذلد  
 لمن مفر ش  اخبلا الم ا  خان كنر المقنرئ.

لا  (السددتلرام  قنددر الندداة قبدد  تمامهددا)خانمددن لددج لقددكامهمن نحنلهمددن 

النفل المقنرية حي  الفنحج شول ه  الف ج الرالل حي  المف را ل شليدق 
مل ابم المقنرئ لضج ذكر المف را مل احس  لنرا   خحي  هذا مقس  الف ج

  خانمن جنر حي  ليل نظرا ال  انهن م  حكدم البدن  ننحبضدني ذكدر المب يدق مد  

 الخر.
اى السضب م  امنئة الافد  خاللدبوانء القندر مفمدن ندف   (ووج  الجمي )

 (االستثفاء المارغ ان الفاى فى)المضبكأ خالاضر خالفنحج خالمف را خىفر ذل  

 توج  الى )الذى حذف شار المسبوا  شار خاحرب شن ن ك ال نحسب ال راشج 

 لا ال للخراج خالخراج اقب   شارجن شار. (مق ر واو مستثفى مف 

مفاسب للمستثفى فدى )لفبانخا المسبوا  خىفرا مفبحقق الخراج  (عاق)

احدك خمد  نحدر شدن ندنا اقدكي مد  نحدر شدن ضدرب ال رادك شدن ضدرب  (جفس 
كسرلر ال ال ضل شدن كسدرلر لضنلدن خمد  نحدر شدن جدنءن  ال ياكضدن شدن جدنءن  

كن ان حي  حنا ش  الحراا خم  نحر شن لرت ال ار  ال م ل شن لرت خلبن 

 ش  الخلنت.
ا اددد  مددد  الفنحيفدددل خالمف رلفدددل  (ادددات )مددد   و()خحيدد  هدددذا القفدددنر 

 خالحنلفل خنحر ذل .

جهدن الدد  هددذا المقدكي ال ددن  المانلدب ليمسددبوا  مدد  خاذا كدنا الافدد  شبر
 (شدىء بداال جداء القندر)اى ش  ذل  المقدكي  (فا ا اوجب مف )جاسر خ فبر 

 ضرخية نقنء شن حكاا حي   فل النبفنء.

مفكدرا  (وفى انمدا  دؤخر المقندور عليد  تقدو  انمدا الدرب ز د  عمدروا)
وال  جددوز )ي حيفددر القفددك الخفددر نمازلددل الرالددل ن ددك ال مفكددرا هددر المقنددر

 اى لقكام (تق  م 
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كمدن اذا ليادن مد  انمدن ضدرب رادك  (على غيره لاللتبا )المقنري حيفر نننمن 

حمرخا انمن ضرب حمرخا راك نالف الافد  خاللدبوانء منندر ل البضدنر مفدر 
اذا المقنددري حيفددر هددر المددذكري ن ددك اللددراء لددك  اخ اخددر خههاددن لددفس ال 

 مان.شذكريا م  اليفظ نج ل 

اى لنددر المر ددرف حيدد  النددفل  (وغيددر كدداال فددى افددااة القنددر ن)
امتفداع مجامعتد  )مد   و()خلنر النفل حي  المر رف امرائ خليضن خل ففان 

ال ن فل لمن لضق مل اندح شدن رادك ىفدر ددنحر ل كنلدب خل شدن ددنحر  (الء

 ىفر راك ل حمرخ.
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 الباب الساا 

 فى االنشاء

حيد  نفدس الكدل  الدذى لدفس لاسدضبر خدنيج احيم اا النشدنء لدك اليدق 

للننقر اخ ل للننقر خلك اقنا حيد  شدن هدر م دج المدبكيم احاد  القدنء شودج هدذا 
 الكل  كمن اا الخضني كذل .

خال هر اا المرائ ههادن هدر الودنن  نقراادل لقسدفمر الد  الليدب خىفدر 
ش ننفهدن  الليب خلقسفم الليب ال  البما  خاللدبفهن  خىفرهمدن خالمدرائ نهدن

المندكيال ل الكددل  المشددبمج حيفهددن نقرااددل لرلدر خاليفددظ المرضددر  لددر كددذا 

خكذا لظهري اا لفظ لفت شول اسب مج لم ا  البما  ل لقرلان لفت رادكا لدن م 
 منمهم.

منلنشنء اا لم اك   يضن كنم دنا المقنيندل خام دنا المدكن خالدذ  خ دف  

اهن ههادن لقيدل المضنحدث المانلدضل ال قرئ خالقسم خيّب خنحر ذل  مل اضحث ح
المب يقل نهن خلا اكورهن م  ال ج اخضني نقيت ال  ش ا  النشنء منلنشدنء 

لشبان   يب الحن ج  (ان كان طلبا است عى مطلوبا غير حاا  وقت الطلب)

ميددر الددب مج  ددف  الليددب لمليددرب حن ددج اشباددل اجراؤهددن حيدد  ش ننفهددن 
 را   شن اانلب المقن .الحقفقفل خابرلك شاهن نحسب الق

خهدر  يدب حندرا دد ء  (كثيرة مفها ا التمفى)اى الليب  (وانواع )

 (واللاددف الموالددوع لدد  ليددت وال  شددترط امكددان المتمفددى)حيدد  لددضفج المحضددل 
منخضرا نمن م ج المشدفب خل  (كقولك ليت الشباب  عوا  وما)نالف البرج  

اا ل اكددرا لدد  لرلددل  لقددرا ل يددر ا ددرئ لكدد  اذا كددنا المبمادد  شمكاددن ا ددب

 خ منحفل م  خلرحر خال لنني لرجفن.
 لنر (وق   تمفى به  نحو ا  لى من شاي  حي   علم ان ال شاي  ل )
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حفائذ امبال حمير حي  حقفقل اللبفهن  لحنرا ال ز  نننبفن ر   خالاكبل م  

البما  نهج خال كخا ح  لفت ه  انرار المبما  لكمنا ال انال نر م   رية 
 الممك  الذى ل جز  نننبفن ر.

حيد  لقددكار مددنا  (بلدو نحددو لددو تدأتيفى فتحدد ةفى بالفنددب)لدك ابمادد   و()

لحددكثا  مددنا الانددب لرااددل حيدد  اا لددر لفسددت حيدد  ا دديهن اذ ل اانددب 
الم ني  ن كهن ننضمني اا خانمدن ا دمر اا ن دك الددفنء السدبل خالمانلدب 

 ليمقن  ههان هر البما .

حرو  التف  م والتحضيض واى اال واال بقلب الهاء السكاكى كان  )لنا 

خخضدر كدأا شاهمدن اى كأنهدن شدأخرذة شد   (امرة ولو ال ولو ما مأخو ة مفهمدا

مدددركبتين مددد  مددداء والء المر ددد تين )هدددج خلدددر اليبدددف  ليبماددد  حدددنا كرنهمدددن 

 حيل لقرلر شركضبف . (لتضميفهما
ذا كذا خالب مف  ج ج الش ء م  ضم  الش ء لقرا ضمات الكبنب ك

نننددن اذا ج يبددر شب ددمان لبيدد  النددراب ا ادد  اا المددرن المليددرب شدد  هددذا 

حيدل  (معفدى التمفدى ليتولد )البركفب خالبزاشر هدر ج دج هدج خلدر شب دمابف  
لب مفاهمن ا ا  اا المرن شد  ل دمفاهمن ش اد  البماد  لدفس امدنئة البماد  

فدى الماالدى ) اى شد  ش اد  البماد  المب دمابف  همدن اادنا (مفد )نج اا ابرلك 

اخ لر شن اكرشبر حي  ش ا  لفب  اكرشبدر لندكا  (التف  م نحو اال اكرمت ز  ا
 ال  ج ير ننئشن حي  لر  الكرا .

خلر شن لقر  حي  ش ا  لفبد   (وفى المضارع التحضيض نحو اال تقوق)

 لقر  لنكا ال  حور حي  القفن .
 ر.خالمذكري م  الكبنب لفس حضنية السكنك  لكار حن ج كلش

خلرلر لب دمفاهمن شندكي ش دنف الد  المف درا الخا خش اد  البماد  

 شف رلر الونن .
خخلل م  ن ض الاسخ لب ماهمن حي  لفظ البف ج خهر ل ارامق ش اد  

 كل  المفبنن.

 خانمن ذكر هذا نيفظ كأا ل ك  القلل نذل .
خااندب مد  جراندر الم ددني   (وقد   تمفدى بلعد  فيعطدى لد  حكددم ليدت)

 .(نحو لعلى اح  فازورك بالفنب لبع  المرجو عن الحنو )اا حي  اضمني 



 131  ........................................................................................  ءاشنالا ىف

خنهدذا اشددضر المحددنلت خالممكادنت البدد  ل منحفددل مد  خلرحهددن مفبرلددك 

خهر  يب حندرا  (االستاهاق)شار ش ا  البما  خشاهن اى ش  انرا  الليب 
 درية الشد ء مد  الدذه  مدنا كننددت خلدر  نسدضل ندف  اشدرا  اخ ل خلرحهددن 

 لبنكاق خال مهر البنري.محنرلهن هر ا

خاللفن  المرضرحل لر الهمزة خهج خشن خش  خاّى خكدم خكفدف خااد  )
 خان  خشب  خاانا.

اى انقفدنئ الدذه  خاذحنندر لرلدر  نسدضل لنشدل  (منلهمزة لليدب البندكاق

مدد  ال ميددل  (واز دد  قددائم)مدد  ال ميددل الف يفددل  (كقولددك اقدداق ز دد )نددف  الشددفئف  
مدد   يددب  (كقولددك)اى ائيا  ىفددر الاسددضل  (ورالتندد)لليددب  (او)اللددمفل 

حنلمن نحنرا د ء م  الننء  (اابس فى االناء اق عس )لنري المساك الفر 

 (فدى الخابيدة ابسدك اق فدى الدرف)مد   يدب لندري المسداك  و() نلضن لب ففادر 
اى  (ولهدفا)حنلمن نكرا الكنس م  خاحك ش  الاننفل خالزق  نلضن لب فف  ذل  

كمدن  (از د  قداق)م  لنري الفنحج  (لم  قب )لليب البنري خلم  ء الهمزة 

كمدن  («اعمروا عرفت»لم  قب  فى طلب تنور الماعو  ) و()لضح هج راك لن  
 لضح هج حمرخا حرمت.

خذل  لا البقدكام اسدبكح  حندرا البندكاق ندافس الف دج مفكدرا هدج 

 لليب حنرا الحن ج.
والمسدؤ  عفد  )بأشدج خهذا  نهر م  أحمرخا حرمت ل م  اراك لن  ميف

اذا كنا الش  م  نفس  (او ما  ليها كالاع  فى االربت ز  ا)اى ننلهمزة  (بها

الف دددج احاددد  ال دددرب الندددنئي شددد  المان دددب الرالدددل حيددد  رادددك خايئت 
 ننللبفهن  اا ل يم خجرئا مفكرا لليب البنكاق.

خاحبمج اا اكرا لليب لنري المساك ننا ل يم اندر لدك ل يدق م دج شد  

 (والااع  فىءانت الربت)ب نزاك لك  ل ل رف انر ضرب اخ اكرا  المان 
اذا كدنا الشد  مد   (والماعدو  فدى از د ا الدربت)اذا كنا الش  م  ال دنيب 

 (وادد  لطلددب التندد  ا فحسددب)الم ددرخب   خكددذا لفددنر لددن ر المب يقددنت 

 نحر هج لن  راك)خلكخج حي  ال ميبف  
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ندكاق نوضدرت القفدن  لزادك اذا كدنا المليدرب حندرا الب (خهدج حمدرخ لنحدك

 خالق رئ ل مرخ.
امتفدد  ادد  ز دد  قدداق اق )اى خل خبنن ددهن نليددب البنددكاق  (ولهددفا)

لا خلر  المفدرئ ههادن ن دك ا  ئلفدج حيد  اا ا  شبنديل خهد  لليدب  (عمرو

ل فف  احك الشرا  شل ال يم نوضرت ا ج الحكم خهج انمن لكرا لليب الحكم 
 مق .

 و()ا  حمدرخ لقدضح خل امبادل لمدن لدف  ء خلر ليت هج راك لدن  ندكخا 

قب  ا  ز  ا الربت الن التق  م  سدت عى حندو  التند  ا بدفاس )لهذا اا ن 

 مفكرا هج لليب حنرا الحن ج خهر شحنا. (الاع 

لحبمنا اا اكرا راكا شف درا م دج شحدذخف اخ اكدرا  ؟خانمن لم امبال

هدج  (اون)نهر البقكام لم درئ الهبمدن  ل ليباندفي لكد  ذلد  خدلف الظد
اى هدج ضدرنت  (لجواز تقد  ر الماسدر قبد  ز د ا)مننر ل اقضح  (الربت )راكا 

اى لا البقددكام  (وجعدد  السددكاكى قددب  ادد  رجدد  عددر  لددفلك)راددكا ضددرنبر 

اسبكح  حنرا البنكاق نافس الف دج لمدن لدضق شد  شذهضدر شد  اا ال دج 
 حرف يجج حي  اا يجج نكا ش  ال مفر م  حرف لك  ليبانفي.

لا لقدكام المظهددر  (ان ال  قدب  ادد  ز د  عدر )اى السدكنك   ( لرمد و)

الم رمل لفس ليبانفي حاكا حب  اسبكح  حنرا البنكاق ندافس الف دج 
 شل انر لضفح ننجمن  الاحنة.

خمفر نظر لا شن ذكرا ش  اليزخ  شمار  ل درار اا اقدضح ل يدل اخدرى 

حرف خهج رادك  اى لضح هج يجج (قبحهما)اى ىفر السكنك   (وعل  غيره)
وتدرك الهمدرة قبلهدا لكثدرة )خا ير اهدج  (بان ا  بمعفى ق  فى االا )حرف 

منلفمددت هدد  شقددن  الهمددزة خلددك للفيددت حيفهددن مدد   (وقوعهددا فددى االسددتاهاق

 اللبفهن  خلك ش  خراص الم نا مكذا شن ه  نم انهن.
 خانمن لم اقضح هج راك لن م لنهن اذا لم لر الف ج مد  حفزهدن ذهيدت حادر

خنسفت نالف شن اذا يألر مننهن لذكرت ال هرئ خحادت الد  اللدف المدألرف 

 ميم لرن ننمبراق
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 اللم نفاهمن.

نحكدم الرضدل كنلسدف   (تخندص المضدارع باالسدتقبا )اى هج  (واى)
مد  اا اكدرا ال درب خال دن مد  الحدنا  (فال  ن  ا  تضدرب ز د ا)خلرف 

 (  اتضرب ز  ا واو اخوكواو اخوك كما  ن)حي  شن افهم حرمن خش  لرلر 

لنكا ال  انكني الف ج الرالل م  الحدنا نم اد  اندر ل ااضمد  اا اكدرا خذلد  
لا هج لاندّي الم دني  ننللدبقضنا مدل اندح لنكدني الف دج الرالدل مد  

الحنا نالف الهمزة مننهن لنيح لنكني الف ج الرالل لنهن لفست شاننل 

 ليم ني  ننللبقضنا.
كددرا ال ددرب خال ددن مدد  الحددنا لددف يم اا هددذا الشباددن  خلرلاددن مدد  اا ا

جني م  كج شن ارجك مفر لراادل لدكا حيد  اا المدرائ انكدني الف دج الرالدل مد  

الحنا لراء حمج ذل  الم ني  م  جميل حنلفل كقرل  ال درب رادكا خهدر 
ا خكقرلدد   (تَقُولُددوَن َعلَددى هللاِ مددا ال تَْعلَُمددوَن ، *أَ )اخددر  اخ ل كقرلددر ل ددنل  

 لؤذى انن  خالشبم الشفر مل انح خلر  هج م  هذا المراضل.

خشدد  ال  ن ددب شددن خلددل لض  ددهم مدد  دددرن هددذا المرضددل شدد  اا هددذا 
 الشبان  نسضب اا الف ج المسبقضج ل ا رر لقففكا ننلحنا خاحمنلر مفهن.

خل مددرى اا هددذا مراددل شددن مفهددن شراددل اذ لددم ااقددج حدد  احددك شدد  الاحددنة 

راك ياكضن خلأضدرب رادكا خهدر ندف  ادكى الشفدر كفدف  اشبان  شوج لف  ء
ُرُاْم ِليَدْوقن تَْشدَخُص )خانمدن  (َسيَْ ُخلُوَن َجَهفََّم ااِخِر َن ،)خلك لنا ي ل نل    ُدَؤخ ِ

لنىسج حاد  ال دني ننلسدفف جنلفدن   »خم  الحمنلل  (فِيِ  اْ َْبناُر ُمْهِطِعيَن ،

 ا اكور ش  اا لحن .خاشونا هذ «حي  ل نء ي شن كنا جنلضن
خاح ب ش  هذا انر لمن لمل لرا الاحنة انر ا ب ل راك  كي ال ميل 

الحنلفل ح  حيم اللبقضنا لبانم  الحدنا خاللدبقضنا نحسدب الظدنهر حيد  شدن 

لاذكرا حب  ل ا رر األفا  رادك لدفركب اخ لد  اركدب مهدم شادر اندر ا دب 
ا حب  ل انح لقففدك شودج ل راك الف ج ال نشج م  الحنا ح  حلشل اللبقضن

هج ل رب خلب رب خل  ل رب ننلحنا خاخيئ هذا المقنا ئلفل حي  شدن 

 ائحنا خلم ااظر م   كي هذا المقنا حب  ا رف
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والختناص التن  ا )انر لضفنا اشبان  لنكار ال ميل الحنلفل ن يم اللبقضنا 

اى لكدددرا هدددج شقندددرية حيددد   يدددب البندددكاق خحدددك  ش فئهدددن لمفدددر  (بهدددا
 بنكاق كمن ذكر مفمن لضق.ال

وتخنينددها المضددارع باالسددتقبا  كددان لهددا مر دد  اختندداص بمددا كوندد  )

خشن شر رلل خكرنر شضبكأ خضرا ا هر خرشننفن خضر الكدرا اى  (زمانيا ارهر

منا الزشنا جزء حد  شفهرشدر نادلف  (كالاع )ننلش ء الذى رشننفبر ا هر 
اشددن الب ددنء لانفنددهن  اللددم مننددر انمددن اددكا حيفددر حفددث اددكا ن رخضددر لددر

 الم ني  ننللبقضنا لمزاك اخبنن هن ننلف ج مظنهر.

خاشن الب نء كرنهن لليب البنكاق مق  لذل  ملا البنكاق هر الحكم 
ندنلوضرت اخ النبفددنء خالافدد  خالثضدنت انمددن ابرجهددنا الد  الم ددنن  خالحددكام 

 لمنء.الب  ه  شكلرلت الم نا ل ال  الذخات الب  ه  شكلرلت ال

كدان فهد  اندتم شداكرون )اى خلا لهن شزاك اخبندنص ننلف دج  (ولهفا)

شددل انددر شؤكددك  (اا  علددى طلددب الشددكر مددن فهدد  تشددكرون وفهدد  انددتم تشددكرون

الن ابراز ما سيتج ا فى معرض الثابت )ننلبكرار لا انبم منحج م ج شحذخف 

لشدكرخا ش  انقن ر حيد  ا دير كمدن مد  هدج  (اا  على كما  العفا ة بحنول 

لا هج م  هج لشكرخا خم  هج اندبم لشدكرخا حيد  ا ديهن لكرنهدن ئاخيدل 

 حي  الف ج لحقفقن م  الخا خلقكارا م  الونن .
 (مددن افددانتم شدداكرون)مهددج انددبم دددنكرخا ائا حيدد   يددب الشددكر  و()

الن ا  ااعدى للاعد  مدن )كرا ال ميل المفل  (وان كان للثبو  باعتبار)اا ن 

اى حيد  كمدنا  (اا  علدى  لدك)اى لدر  الف دج شدل هدج  (االهمرة فتركد  معهد
ال )اى خلا هج ائح  ليف ج ش  الهمدزة  (ولهفا)ال انال نحنرا شن لفب كئ 

لنر الذى اقنك ندر الكللدل حيد  الوضدرت  ( حسن ا  ز   مفطلا اال من البليغ

قسدمان بسديطة وادى )اى هدج  (واى)خانرار شن لفرجك م  ش رن الرجرئ 

اخ ل  (كقولفا ا  الحركة موجدواة)خجرئا  (بها وجوا الشىء او الالتى  طلب 

 خشركضل خه  الب  اليب نهن)شرجرئة 
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اخ ل ئا مل منا  (كقولفا ا  الحركة اائمة)اخ ل خجرئ لر  (خجرئ د ء لش ء

 المليرب خجرئ الكخا  ليحركل اخ ل خجرئا لهن.
خاحدك مكنندت  خلك احبضر م  هذا دفئنا ىفر الرجرئ خم  الخل  دد ء

 شركضل ننلاسضل ال  الخل  خه  نسفلل ننلاسضل الفهن.

 (لطلددب التنددور فقدد )شدد  الفددن  اللددبفهن  لشددبر  مدد  انهددن  (والباقيددة)
 خلابيف ش  جهل اا المليرب نكج شاهن لنري د ء اخر.

 نلضدن اا اشدرن هدذا  (قي  فيطلب بمدا ، شدرل االسدم كقولفدا مدا العفقداء)

اى حقفقبدر  (او مااية المسمى)ف نب ننارائ لفظ ادهر اللم خاضف  شفهرشر م
اى شدن حقفقدل شسدم  هدذا اليفدظ مف دنب  (كقولفدا مدا الحركدة)الب  هر نهن هدر 

 ننارائ ذالفنلر.

اى ندف  شدن البد  لشدرن اللدم  (وتق  اد  البسديطة فدى الترتيدب بيفهمدا)
 خالبدد  لليددب المنهفددل ا ادد  اا شقب دد  البرلفددب اللضف دد  اا اليددب اخ ل

درن اللم ثم خجرئ المفهر  م  نفسر ثم شن هفبر خحقفقبر لا ش  ل ا رف 

شفهر  اليفظ الدبحنا شادر اا اليدب خجدرئ ذلد  المفهدر  خشد  ل ا درف اندر 
شرجرئ البحنا شار اا اليب حقفقبر خشنهفبر اذ ل حقفقل ليم كخ  خل شنهفل 

لبد  افهدم شد  الحدك لر خالفرق نف  المفهر  ش  اللم ننل ميدل خندف  المنهفدل ا

ننلبفنددفج ىفددر ليفددج مددنا كددج شدد  خر ددب ننلددم مهددم مهمددن شددن خخلددف حيدد  
 الش ء الذى اكا حيفر اللم اذا كنا حنلمن ننليمل.

خاشن الحك مل اقدف حيفدر ال المرلدنن نندانحل المالدق مدنلمرجرئات 

لمن كنا لهدن حقدن ق خشفهرشدنت ميهدن حدكخئ حقفقفدل خالدمفل خاشدن الم دكخشنت 
هددن ال المفهرشددنت مددل حددكخئ لهددن ال نحسددب اللددم لا الحددك نحسددب ميددفس ل

الذات ل اكرا ال ن ك اا ا درف اا الدذات شرجدرئة حبد  اا شدن ارضدل مد  

اخا الب نلفم ش  حكخئ الدفنء الب  اضدره  حيفهدن مد  اثادنء الب دنلفم انمدن هد  
اهدن حكخئ المفل ثم اذا نره  حيفهن خاثضدت خجرئهدن  دنيت ليد  الحدكخئ ن ف

 حكخئا حقفقفل جمفل ذل  شذكري م  الشفنء.

لددف  )اى الشددر الددذى ا ددرن  (بمددن العددارض المشددخص)اليددب  و()

مف دنب حادر ازادك خنحدرا  (كقولفا مدن فدى الد ار)مفففك لشانر خل فار  (العلم

 شمن اففك لشانر
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وقا  السكاكى  سدأ  بمدا عدن الجدفس تقدو  مدا عفد ك ا  ا   اجفدا  االشدياء )

خاكخج مفر السؤاا ح  المنهفل خالحقفقل نحر شدن  (  كتاب ونحوهعف ك وجواب

او عدددن )الكيمددل اى اّى اجاددنر اللفدددن  هدد  خجراندددر لفددظ شفدددرئ شرضددر  

نم  ح  ال اس ش  ذى )اسأا  الواف تقو  ما ز   وجواب  الكر م ونحوه و(

 ال يم لقرا ش  جضراج اى انشر هر ا  شي  ا  جا .

يسؤاا ح  ال اس خانر انح م  جراب ش  اذ ل نسيم انر ل (خمفر نظر
جضراج اا اقنا شي  نج جرانر شي  ش  حادك ي ادأل  ندنلرح  كدذا خكدذا شمدن 

خهدر  (و سأ  با   عمدا  ميدر احد  المتشداركين فدى امدر  عمهمدا)اففك لشانر 

َخْيدددر  َمقامدددا  ، ا  انحدددن اق  (أَه  اْلاَدددِر قَْينِ )نحدددو )ش دددمرا اضدددفف الفدددر اّى 

خالمؤشادرا خالكدنمرخا لدك اددبركن مد  الفراقفدل  (عليد  السدالقااحاب محم  

خلألرا حمن امفز احدكهمن حد  الخدر شودج كدرا الكدنمرا  لدن يف  نهدذا القدرا 

 خشوج كرا ا حنب شحمك حيفر السل  ىفر لن يف .
َكْم آتَْيفاُاْم ِمْن آ َدةن بَي ِفَدةن )بكم عن الع ا نحو س  بفى اسرائي  )اسأا  و()

اال الفانهم احشرا  ا  ثيوف  مم  اال شمفدزكم نزادنئة شد  لمدن خلدل  اى كم ((،
ش  الفندج نف دج شب دك ندف  كدم خشمفدزا كمدن ذكرندن مد  الاضرادل   مكدم ههادن 

 ليسؤاا ح  ال كئ لك  المرن ش  هذا السؤاا هر البقرال خالبرنفخ.

شنضفن  (بكيف عن الحا  وبا ن عن المكان وبمتى عن الرمان)اسأا  و()
 المسبقضج.)الزشنا  (وبا ان عن)خ شسبقضل كنا ا

  خاند   ( َْسئَُ  أَ َّاَن  َْوُق اْلِقياَمةِ )لفج خاسب مج م  شراضل البفافم شوج 

فَدأْتُوا َحدْرةَُكْم )نحدو )خا دب اا اكدرا ن دكهن م دج  (لسب مج لنية نم ا  كفدف

ل  شرضل اى حي  اى حنا خش  اّى دق ايئلم ن ك اا اكرا المأ ((أَنَّى ِشئْتُمْ 

أَنَّى )واخر  بمعفى من ا ن نحو )الحرم خلم ا  ء انّ  راك نم ا  كفف هر 

 اى ش  اا  ل  هذا الررق الل  كج ار . ((لَِك افا
خلرلر اسدب مج اددنية الد  اندر احبمدج اا اكدرا ششدبركن ندف  الم افدف  

خاا اكرا م  احكهمن حقفقل خم  الخر ش نرا خاحبمج اا اكدرا ش ادنا ااد  

 انر م  اللب مناال 
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حشدرخا لادن اى شد  ااد  اخ  «شد  اندن»اكرا شل شد   دنهرة كمدن مد  لرلدر 

اى شد  ااد  لد  هدذا حيد  شدن ذكدرا  (أَنَّدى لَدِك ادفا)شقكية كمن م  لرلر ل نل  
 ن ض الاحنة.

 (ةم ان افه الكلمدا  االسدتاهامية كثيدرا مدا تسدتعم  فدى غيدر االسدتاهاق)
كاالستبطاء نحو كم اعوتك والتعجب )لقرا   شمن اانلب المقن  نحسب ش رنل ا

لنر كدنا ل امفدب حد  لديفمنا حيفدر السدل  ال  ((ما ِلَي ال أََر  اْلُهْ ُا َ )نحو 
 ننذنر ميمن لم اضنرا شكننر ل  ب ش  حنا نفسر م  حك  انننيا اانا.

خل ااف  انر ل ش ا  للبفهن  ال نلدج حد  حدنا نفسدر خلدرا  دنحب 

ليفمنا ال  شكنا الهكهك ميم اضنرا مقنا شنل  ل اياا حي  الكشنف انر نظر 
ش ا  انر ل اراا خهر حنضر لسنلر لبرا اخ ىفر ذل  ثم لن لدر اندر ىن دب 

منضرب ح  ذل  خاخذ اقرا اهر ىن ب كننر اسأا ح   حل شن لن لر اكا 

 حي  اا اللبفهن  حي  حقفقبر.
والوعيد  كقولدك لمدن  سدىء  (ونَ فَدأَْ َن تَدْفَابُ )والتفبي  على الضال  نحو )

خهددر اندد  ائنددت ملنددن مددففهم  ( لددك)المان ددب  (االاب الددم ا اب فالنددا ا ا علددم
 ش ا  الرحفك خالباراف خل احمير حي  السؤاا.

اى حمددج المان ددب حيدد  اللددراي نمددن ا رمددر خال ن ددر الفددر  (والتقر ددر)

ن حمدج المان دب اى نشر  اا اذكر ن ك الهمزة ش (با الء المقرر ب  الهمرة)
م  حقفقل اللبفهن  ش  االء المسؤا حادر الهمدزة  (كما مر)حي  اللراي نر 

لقددرا اضددرنت راددكا مدد  لقراددرا ننلف ددج خانددت ضددرنت مدد  لقراددرا ننلفنحددج 

 خاراكا ضرنت م  لقرارا ننلمف را خحي  هذا القفنر.
خلك اقنا البقرار نم ا  البحقفق خالبوضفدت مفقدنا اضدرنت رادكا نم اد  

اى ندنالء الماكدر ) (َغْيَر هللاِ تَدْ ُعونَ أَ )خالنكني كذل  نحر )ان  ضرنبر الضبل 

الهمددزة كنلف ددج مدد  لرلددر ااقبيادد  خالمشددرمّ  ش ددنج     خالفنحددج مدد  لرلددر 
َغْيَر هللاِ أَتَِّخفُ أَ )َيِحَمَت َينّ َ    خالمف را م  لرلر ل نل   (ُاْم  َْقِسُمونَ أَ )ل نل  

 (َغْيَر هللاِ تَْ ُعوَن.أَ ) خ (َوِلياا ،

خاشددن ىفددر الهمددزة مف دد ء ليبقراددر خالنكددني لكدد  ل ا ددرى مفددر هددذا 
 البفن فج خل اكور كورة الهمزة ميذا لم اضحث حار.

ن كدنف  َحِضدكَاُ    (لَدْيَس هللاُ أَ )نحدر )اى ش  ش  ء الهمزة للنكدني  (ومف )

 اى ي
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مدراا مدن )الم اد   (اةبدا  وادفانادى الفادى خ )لا انكني الاف  نف  لدر  (كنف

 (بمدا اخلد  الفادى)اى لحمج المان ب حيد  اللدراي  (قا  الهمرة في  للتقر ر
خهددر لددفس ي نكددنف مددنلبقرار ل ا ددب اا اكددرا  (ال بددالفاى)خهددر ي كددنف 

ننلحكم الذى ئخيت حيفر الهمزة نج نمن ا رف المان ب ش  ذل  الحكم اثضنلن 

 اخ نففن.
دي إِلَهدْيِن ِمدْن ُاوِن هللاِ أَ )ل  خحيفر لرلر ل ن أَْنَت قُْلَت ِللفَّداِ  اتَِّخدفُونِي َوأُم ِ

منلهمزة مفر ليبقرار اى نمدن ا رمدر حفسد  حيفدر السدل  شد  هدذا الحكدم ل  (،

 نننر لك لنا ذل  منمهم.
خلرلدر خالنكددني كددذل  ئا حيد  اا  ددرية انكددني الف دج اا ايدد  الف ددج 

اخددرى ل ايد  مفهدن الف دج الهمدزة اددني الفهددن  الهمدزة   خلمدن كدنا لدر  درية

لمدن  «از د ا الدربت اق عمدروا»واالنكار الاع  اورة اخر  واى نحو )نقرلر 

ش  ىفر اا ا بقك ل يقر نمفرهمن منذا انكرت ل يقر نهمدن  ( راا الضرب بيفهما

واالنكار امدا للتدوبي  ا  )مقك نففبر ح  ا ير لنر ل نك لر ش  شحج اب يق نر 

مدنا  («ا عنديت ربدك»نحدو )ذلد  الشدر الدذى كدنا  (ان  فبادى ان  كدونما ك
 ال نفنا خالل لكار شاكر.

 (او ال  فباى ان  كون فى)خشن اقنا انر ليبقرار مم انا البحقفق خالبوضفت 

اى اا احكم خابحقق ش دمرا شدن ئخيدت حيفدر الهمدزة خذلد  مد  المسدبقضج 
مد   (او للتكدف ب)ال ندفنا  ا ا  ل ااضمد  اا ابحقدق («ا تعنى ربك»نحو )

مد   و()اى لدم اف دج ذلد   ((فَأَْاااُكْم َرب ُكْم بِاْلبَفِينَ أَ )ا  لم  كن نحو )المنض  

اى انيزشكم لي  الهكاادل اخ الح دل  ((نُْلِرُمُكُموااأَ )ال  كون نحو )المسبقضج اى 
نم اددد  أنكدددرهكم حيددد  لضرلهدددن خنقسدددركم حيددد  الهبدددكاء خالحدددنا انكدددم لهدددن 

حلدف حيد  اللدبضلنء اخ  (والدتهكم)ا ا  ل اكرا شان هذا اللزا   كنيهرا

حي  النكني   خذل  انهم اخبيفرا م  انر اذا ذكر ش لرمنت كوفرة اا ال مفل 
َادالتَُك تَدأُْمُرَك أَ )نحدو )ش لرف حي  الخا اخ كج خاحك حلف حي  شن لضيدر 

ر السدل  كدنا كوفدر النديرات خذلد  اا دد فضن حيفد ((أَْن نَتُْرَك مدا  َْعبُدُ  آباُ ندا

 (َاددالتَُك تَددأُْمُركَ أَ )خكددنا لرشددر اذا يأخا انددي  ل ددنحكرا مقنددكخا نقددرلهم 
الدبحقنيا  («مدن ادفا»والتحقيدا نحدو )الهزء خالسارال ل حقفقدل اللدبفهن  

 نشننر شل ان 
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ْيفا بَفِي إِْسرا))يض  ي حار  (والتهو   كقرائة ابن عبا )ل رمر  ئِيَ  َولَقَْ  نَجَّ

ورفدد  )اى شدد  نفدبح المددفم  (بلادف االسددتاهاق (ِمدَن اْلعَددفاِب اْلُمِهديِن ِمددْن فِْرَعددْونَ 

حيدد  انددر شضبددكأ خشدد  اللددبفهنشفل خضددرا اخ نددنل كس حيدد  اخددبلف  (فرعددون

الرأاف  مننر ل ش اد  لحقفقدل اللدبفهن  ههادن خهدر  دنهر ندج المدرائ اندر لمدن 

اى  (ِمدْن فِْرَعدْونَ )هدم لهدرال نقرلدر خ ف ي ال دذاب ننلشدكة خالفظنحدل رائ
هج ل رمدرا شد  هدر مد  مدر  حبدرا خددكة ددكفمبر ممدن  داكم ن دذاب اكدرا 

رادنئة لب رادف  ((إِنَّد ُ كداَن عاِليدا  ِمدَن اْلُمْسدِرفِينَ )ولهدفا قدا  )الم ذب نر شويدر 

ْكر )واالستبعاا نحو )حنلر خلهراج حذانر  يدر منندر ل ا درر حم ((أَنَّى لَُهُم الف ِ
 حي  حقفقل اللبفهن  خهر  نهر.

َوقَْ  جاَءُاْم )نج المرائ البض نئ اا اكرا لهم الذكرى نقراال لرلر ل نل  

اى كفف ابذكرخا خاب ظرا خارمدرا نمدن خحدكخا  (َرُسو   ُمبِين  ةُمَّ تََولَّْوا َعْف ُ 
ش  الامنا حادك كشدف ال دذاب حداهم خلدك جدنءهم شدن هدر احظدم خائخدج مد  

كني ش  كشف الكخنا خهر شن  هر حي  اك يلرا ي  ديّ  ي خجرب الذ

حيفر خالر خليم ش  الانت خالضفانت ش  الكبنب الم  ز خىفدرا ميدم ابدذكرخا 
 خاحرضرا حار.

خهدر  يدب م دج ىفدر كدف حيد   (االمدر)اى ش  انرا  الليب  (ومفها)

ر جهددل اللددب لء خ ددفمبر لسددب مج مدد  ش ددنا كوفددرة   مددنخبيفرا مدد  حقفقبدد
 المرضرحل ه  لهن اخبلمن كوفرا   خلمن لم لك  الكل ج شففكة ليقلل نش ء.

واالرهر ان ايات  من المقترنة بالالق نحو ليحضر ز   )لنا المناف : 

منلمرائ ننفمبر شن ئا حيد   يدب م دج  (وغيراا نحو اكرق عمرا ورو   بكرا
 (  اسدتعالءموالدوعة لطلدب الاعد)ىفر كف الب لء لراء كنا المن اخ م ل 

اى حي   راق  يب ال ير خحك ااشر نفسر حنلفن لراء كنا حنلفدن مد  نفسدر 

الم اد  احاد   (الدى  لدك)اى لمن  الندفمل  (لتباار الاهم عف  سماعها)ا  ل 
 الليب الب لء خالبضنئي ال  الفهم ش  الرى اشنيات الحقفقل.

 لء اى لمفددر  يددب الف ددج الددب (لايددره) ددفمل الشددر  (وقدد  تسددتعم )

مف رر لر اا ا دنلس احدكهمن  («جالس الحسن او ابن سير ن»كاالباحة نحو )
 اخ كيفهمن خاا ل
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اى الباراف خهر احم شد  الندذاي لندر  (والته   )ا نلس احكا شاهمن ا ل 

 انلغ شل الباراف.
 ((اْعَملُوا مدا ِشدئْتُمْ )نحو )خم  النحنن النذاي لاراف خهر شل ئحرة 

فَدأْتُوا بُِسدوَرةن )والتعجيدر نحدو )لمرائ الشر نكدج حمدج ددنؤا لظهري اا لفس ا

 اذ لفس المرائ  يب الفننهم نسرية ش  شوير لكرنر شحنل. ((ِمْن ِمثِْل ِ 
خالظرف احا  لرلر شد  شويدر شب يدق نفدألرا خال دمفر ل ضدكنن اخ  دفل 

 لسرية خال مفر لمن نزلان اخ ل ضكنن.

 كرا ال مفر لمن نزلان.منا ليت لم ل ا رر حي  الخا اا ا
ليت : لنر اقب   ثضرت شوج القراا م  الضلىل خحيرا اللضقل نشدهنئة 

الددذخق اذ الب  فددز انمددن اكددرا حدد  المددأل  نددر مكددأا شوددج القددراا ثننددت لكدداهم 

ح ددزخا حدد  اا اددألرا حاددر نسددرية ناددلف شددن اذا كددنا خ ددفن ليسددرية مددنا 
 فنء الر ف.الم  رر حار هر السرية المر رمل ننحبضني انب

 منا ليت ميفك  الب  فز ننحبضني انبفنء المأل  نر شار.

ليان احبمنا حقي  ل اسضق ال  الفهم خل ارجك لر شسدنغ مد  احبضدنيات 
الضيمنء خالب منللهم مل احبكائ نر   خلض  هم هان كل   راج ل  ن ج لحبر 

ونُدوا ِحجداَرة  أَْو كُ )حدو واالااندة ن (* «ُكونُوا قِدَرَاة  خاِسدئِينَ »)والتسخير نحو )

اذ لدفس المدرن شد  اليدب شداهم كدرنهم لدرئة اخ ح دنية اخ حكادكا  ((َحِ   ا  
ل دك  لدكيلهم حيدد  ذلد  لكدد  مد  البسددافر احندج الف ددج احاد   ددفرخيلهم 

والتسدو ة نحدو ) لرئة خم  الهننل ل احندج اذا المقندرئ ليدل المضدنلة نهدم.

ف  الننحل كأا المان ب لرهم اا الف ج شحظري م ((فَاْابُِروا أَْو ال تَْنبُِروا)
حيفر منذا لر م  الف ج شل حك  الحرج م  البر  خم  البسرال كننر لرهم اا 

احك اللرمف  ش  الف ج خالبر  انفل لر خايجح ننلاسضل الفر مرمل ذل  البرهم 

 خلرى نفاهمن.
ضنن شا  ننضح خشن ال   (والتمفى نحو اال ا ها اللي  الطو   اال انجلى)

ننشوج   اذ لفس المرن  يب الن لء ش  اليفج اذ لفس ذل  م  خل ر لكادر 

 ابما 
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ذل  لاينن حمن حرن لر م  اليفج شد  لضدنياح ال دّر خللدبلنلل ليد  اليفيدل 

 كأنر  منحفل لر م  ان ل هن ميهذا احمج حي  البما  ئخا البرج .
ر لى وااللتما  نحو رب اغا)اى الليب حي  لضفج الب ر   (وال عاء)

خالب ر    منا لفج اى حنجل  (كقولك لمن  ساو ك رتبة افع  ب ون االستعالء

الدد  لرلددر نددكخا اللددب لء شددل لرلددر لمدد  اسددنخا  يلضددل   ليددت لددك لددضق اا 
اللددب لء ل اسددبيز  ال يددر مف ددرر اا ابحقددق شدد  المسددنخى نددج شدد  الئندد  

 اا ن.

حاك النننف  (الظاار من الطلبةم االمر قا  السكاكى حق  الاور الن  )
ولتباار الاهم عف  االمر بشىء بع  االمر بخالف  الى )كمن م  اللبفهن  خالاكاء 

 .(وارااة التراخى)نف  الشرا   (االو  اون الجم )الشر  (تايير

مددنا المددرل  اذا لددنا ل ضددكا لددم ثددم لددنا لددر لضددج اا اقددر  اضددل ل حبدد  
ر الشدر ننلقفدن  الد  الشدر ننلضدل ن  خلدم المسنء ابضنئي الفهم الد  اندر ىفّد

 ارئ ال مل نف  القفن  خالضل ن  شل لراخ  احكهمن.

 لنن ل نسيم ذل  حاك خير المقن  ح  القرا  . (وفي  نظر)
خهددر  يددب الكددف حدد  الف ددج  (الفهددى)اى شدد  انددرا  الليددب  (ومفهددا)

  واو كداالمر ول  حر  واح  واو الء الجازمة فى نحو قولك ال تاع)الب لء 

 لنر المبضنئي ال  الفهم. (فى االستعالء
حد  الف دج كمدن هدر شدذهب الدض ض  (وق   ستعم  فدى غيدر طلدب الكدف)

 كمن هر شذهب الض ض. (الترك) يب  (او)

مننهم لك اخبيفرا م  اا شقب   الاه  كف الافس ح  الف ج ننلددبمنا 
ه  د  كقولدك لعبد  ال كالت)ننحك اضدكائا اخ لدر  الف دج خهدر نفدس اا ل لف دج 

 خكنلكحنء خاللبمنر خهر  نهر. ( متث  امرك ال تمتث  امر 

 جدوز تقد  ر )ا اد  البماد  خاللدبفهن  خالشدر خالاهد   (وافه االربعة)

خااددرائ ال ددزاء حقفضهددن ش زخشددن نددنا الم ددمرة شددل الشددر   (الشددرط بعدد اا

 اى اا ايرلر انفقر. (ليت لى ماال اناق )م  البما   (كقولك)
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م  الشر  و()اى اا ل رمافر اري   (ا ن بيتك ازرك)م  اللبفهن   و()

ال تشتمفي  كدن خيدرا )م  الاه   و()اى اا لكرشا  اكرش   (اكرمفي اكرمك)

اى اا ل لشددبم اكدد  خفددرا لدد    خذلدد  لا الحنشددج ليمددبكيم حيدد  الكددل   (لددك

رلف ذلد  المفدر الليض  كرا المليرب شقنريا ليمبكيم اشن لذالر اخ لمفرا لب

 حي  حنرلر.
خهذا ش ا  الشر  مدنذا ذكدرت الليدب خذكدرت ن دكا شدن انديح لرلفدر 

حيدد  المليددرب ىيددب حيدد   دد  المان ددب كددرا المليددرب شقنددرئا لددذل  

المددذكري ن ددكا ل لافسددر مفكددرا اذا ش ادد  الشددر  مدد  الليددب شددل ذكددر ذلدد  
 الش ء  نهرا.

ن كهن خمسل ادفنء  خلمن ج ج الاحنة الدفنء الب  ل م  حرف الشر 

 (واما العرض كقولك اال تفر  عف نا تنب خيرا)ادني المناف ال  ذل  نقرلر 
خلدفس ددفئن اخدر نرألدر لا  (فمول  من االستاهاق)اى اا لازا لنب خفرا 

الهمددزة مفددر لللددبفهن  ئخيددت حيدد  م ددج شافدد  خاشباددل حميهددن حيدد  حقفقددل 

نم رندل لرااددل الحدنا حددرن  اللدبفهن  لي يدم ن ددك  الادزخا شددول خلرلدك حاددر
اى  (فدى غيرادا)لقدكار الشدر   (و جدوز)الازخا حي  المان ب خ يضر حادر 

 (أَِق اتََّخفُوا ِمْن ُاونِِ  أَْوِليداءَ ) (نحو)لكا حيفر  (لقر فة)م  ىفر هذا المراضل 

منهلل هر الرل  الذى ا ب اا ابرل   (فاهلل او الولى ا  ان ارااوا اولياء بحا)
 ك انر المرل  خالسفك.خحكا خا بق

انكدني لدرنفخ نم اد  اندر ل ااضمد  اا  (أَِق اتََّخدفُوا)خلفج ل د  اا لرلر 

شد   (فَداهللُ ُادَو اْلدَوِلي  )اباذ ش  ئخنر اخلفنء خحفائدذ ابرلدب حيفدر لرلدر ل دنل  
ىفددر لقددكار دددر  كمددن اقددنا ل ااضمدد  اا ا ضددك ىفددر ي مددنهلل هددر المسددبحق 

 لي ضنئة.

لددفس كددج شددن مفددر ش ادد  الشدد ء حكمددر حكددم ذلدد  الشدد ء  خمفددر نظددر اذ
خاللضل المسبقفم دنهك  كق حي   دحل لرلادن ل ل درب رادكا مهدر اخدر  

ننلفنء نالف ال رب راكا مهر اخر  البفهن  انكني مننر ل انح ال ننلراخ 

 الحنلفل.
خهدر  يدب اللضدنا نحدرف نن دب  (الفد اء)اى ش  انرا  الليب  (مفها)

 فظن اخ لقكارا.شانب ائحر ل

خهددر  يددب  (فددى غيددر معفدداه)اى  ددفمل الاددكاء  (وقدد  تسددتعم  ادديات )
 اللضنا
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لندكا الد  اىرا در خحودر حيد   (كاالغراء فى قولك لمن اقب   تظلم  ا مظلوق)

واالختنداص فدى قدولهم اندا )رانئة الدبظيّم خندّث الشدكرى لا القضدنا حن دج 

ير لانفي المانئى نليب الضنلر مقرلان ااهن الرجج ا  (افع  كفا ا ها الرج 

حيف  ثم ج ج ش رئا ح   يب اللضنا خنقج ال  لاندفي شكلرلدر شد  ندف  

اشونلر نمن نسب الفر اذ لفس المرائ ننى خخ فر المان ب نمانئى ندج شدن ئا 
حيفددر ضددمفر المددبكيم مناّهددن ش ددمر  خالرجددج شرمددر  خالم مددر  مدد  شحددج 

 الانب حي  انر حنا.

خلددك اسددب مج  (مددن بددين الرجددا )اى شابنددن  (متخننددا)خلهددذا لددنا 
خالبحسدر  «ادن ليمدنء»خالب  دب نحدر  «انهلل» فمل الاكاء م  اللبمنثل نحر 

 خالبرجل كمن م  نكاء ال لا خالمانرا خالملنان خشن ادضر ذل .

نيفظ المنض  ئللل حي  انر  (ةم الخبر ق   ق  موق  االنشاء اما للتاا  )
كمدن شدر مد   (او الرهار الحرص فدى وقوعد )ليبقرى  كأنر خلل نحر خمق  ي

نحث الشر  ش  اا اللنلب اذا حظمت يىضبدر مد  دد ء اكودر لندريا اادنا 

وال عاء بنياة الماالى مدن )مرنمن اافج الفر حن ل نحر يرلا  ي لقنء  

 اى البفنؤا خا هني الحرص. ( حتملهما)كقرلر يحمر ي  (البليغ

او لالحتراز عن اورة )هج ح  هذا الحبضنيات خاشن ىفر الضيف  مهر ذا

كقرا ال ضك ليمرل  ااظر المرل  ال  لنحل ئخا انظر لنر م   رية  (االمر
او لحم  المخاطب على المطلدوب بدان )الشر خاا لنك نر الكحنء اخ الشفنحل 

اى ااسب الفر الكذب كقرل   (ممن ال  حب ان  كفب الطالب)المان ب  ( كون

ل احب لكذاض  لدألفا  ىدكا شقدن  اءلفاد  لحميدر ندنللف خجدر  لننحض  الذى
حي  اللفنا لنر اا لم األ  ىكا  رت كنذنن ش  حفث الظنهر لكرا كلش  

 م   رية الاضر.

 (تفبي )

ا اد   (النشنء كنلاضر م  كوفر شمن ذكر مد  الندراب الامسدل السدننقل
 احراا
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اى ذلد   (فليعتبدره)ج خالقندر اللانئ خالمساك الفدر خالمسداك خشب يقدنت الف د

 الكوفر الذى اشني  مفر النشنء خالاضر.
ناري الضنفرة م  للدن ف الكدل  شدول الكدل  النشدن   اا دن  (الفارر)

اشن شؤكك اخ ىفدر شؤكدك خالمسداك الفدر مفدر اشدن شحدذخف اخ شدذكري الد  ىفدر 

 ذل .
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 الباب الساب 

 الان  والوا 

 ج  ني اى حدنين حيفدر حن دج نكأ نذكر الفنج لنر ال ج خالر

نزاددنئة حددرف شدد  حددرخف ال لددف   لكدد  لمددن كددنا الر ددج نمازلددل الميكددل 
خالفنج نمازلل ال ك  خالحكا  انمدن ل درف نميكنلهدن ندكأ مد  الب رادف ندذكر 

 الر ج.
اى لدر   (الوا  عطدف بعدض الجمد  علدى بعدض والاند  تركد )مقنا 

مددا ان  كددون لهددا محدد  مددن فددا ا أنددت جملددة بعدد  جملددة فدداالولى ا)حلفددر حيفددر 

اى حيددد  لقدددكار اا اكدددرا للخلددد  شحدددج شددد   (االعدددراب او ال وعلدددى االو 
اى مد  حكدم  (فدى حكمد )اى للخلد   (ان قن  تشدر ك الثانيدة لهدا)الحراب 

 الحراب الذى كنا لهن شوج كرنهن خضر شضبكأ اخ حنل اخ  فل اخ نحر ذل .

ال لددف حيدد  البشددرا   اى حيدد  الخا لفددكا (عليهددا)الوننفددل  (عطاددت)
مننددر اذا لندك لشدراكر لمفددرئ لضيدر مد  حكددم احراندر شدد   (كدالمارا)المدذكري 

اى كدرا  (فشرط كون )كرنر منحل اخ شف رل اخ نحر ذل  خجب حلفر حيفر 

اى نددف   (مقبددوال بدالواو ونحددوه ان  كددون بيفهمددا)حلدف الوننفددل حيدد  الخلدد  
لمدن ندف  الكبنندل خالشد ر شد   (جهدة جامعدة نحدو ز د   كتدب و شدعر)ال ميبف  

لمددن نددف  الحلددنء خالماددل شدد  الب ددنئ    (او  عطددى و مفدد )البانلددب الظددنهر 

ناددلف نحددر راددك اكبددب خاماددل اخ ا لدد  خاشدد ر خذلدد  لددئل اكددرا ال مددل 
 نفاهمن كنل مل نف  الّ ب خالارا.

خلرلر خنحرا ايائ نر شن ادكا حيد  البشدرا  كنلفدنء خثدم خحبد  خذكدرا 

ا هذا الحكم شابي ننلراخ لا لكج ش  الفنء   خثم   خحبد    حشر شفسك ل
ش ا  شحنل ىفر البشرا  خال م فل منا لحقق هذا الم اد  حسد  ال لدف 

 خاا لم لرجك جهل جنش ل نالف الراخ.
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عيب على ابى تماق )اى خلنر ل نك م  الراخ ش  جهل جنش ل  (ولهفا)ـ 

اذ ل شانلضل  (بر وان ابا الحسين كر م، قول  ال والف  او عالم ان الفو  ، ا
 نف  كر  ان  الحسف  خشراية الارى.

مهذا ال لف ىفر شقضرا لراء ج ج حلدف شفدرئ حيد  شفدرئ كمدن هدر 

الظنهر اخ حلف جميل حي  جميدل ننحبضدني خلرحدر شرلدل شف درل  حدنلم لا 
 خجرئ ال نشل در  م  النريلف .

  انكيار هراا نكللدل الضفدت نف  لمن ائحبر الحضفضل حيفر ش «ل»خلرلر 

اى خاا لددم اقنددك لشددرا  الوننفددل للخلدد  مدد  حكددم احرانهددن  (واال)السددننق 
لدئل ايدز  شد  ال لدف البشدرا  الدذى لدفس نمقندرئ  (عفها)الوننفل  (فنلت)

 إِلددى َشددياِطيفِِهْم قددالُوا إِنَّددا َمعَُكددْم إِنَّمددا نَْحددُن ُمْسددتَْهِرُ َن ، هللاُ  (َوإِ ا َخلَددْوا)نحددو )

 ( َْستَْهِرُئ بِِهْم لم  عطف هللا  ستهرئ بهم على انا معكم الند  لديس مدن مقدولهم
مير حلف حيفر لز  لشراكر لر م  كرنر شف را لدنلرا مفيدز  اا اكدرا شقدرا 

 لرا المانمقف  خلفس كذل .

 إِنَّمدا)لا لرلدر  (إِنَّمدا نَْحدُن ُمْسدتَْهِرُ نَ )ئخا  (إِنَّدا َمعَُكدمْ )خانمن لنا حي  

 محكمر حكمر. (إِنَّا َمعَُكمْ )نفنا لقرلر  (نَْحُن ُمْستَْهِرُ نَ 

اى حي  لقدكار  (وعلى الثانى)خاا ن ال لف حي  المبضر  هر ال ج 

اى يند  الوننفدل  (ان قند  ربطهدا بهدا)اا ل اكرا للخل  شحج ش  الحرب 
 اى (بد )الوننفدل حيد  الخلد   (على معفى عاطف سو  الواو عطات)ننلخل  

نحدو اخد  ز د  فخدرن عمدرو او ةدم )نذل  ال ن ف ش  ىفر ادبرا  اشر اخر 

خذلدد  لا شددن لددرى الددراخ شدد   (خددرن عمددرو وا ا قندد  التعقيددب او المهملددة
حرخف ال لف اففك شل الدبرا  ش دنن  شحنديل شفنديل مد  حيدم الاحدر   

منذا حلفت الوننفل حي  الخل  نذل  ال دن ف  هدرت الفن دكة احاد  حندرا 

   هذا الحرخف.ش نن
 نالف الراخ مننر ل اففك ال ش رئ الدبرا .

 خهذا انمن اظهر مفمن لر حكم احران .

خاشن م  ىفرا مففر خفنء خادكنا خهر السضب م    رنل ندنب الفندج 
 خالر ج
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 حب  حنر ن  هم الضلىل م  ش رمل الفنج خالر ج.

حدن ف لدرى اى خاا لم اقنك ين  الوننفل ننلخل  حي  ش اد   (واال)
خاجب لئل ايدز   (فان كان لالولى حكم لم  قن  اعطا ه للثانية فالان )الراخ 

هللاُ )اال دة لدم  عطدف  (َوإِ ا َخلَدْوا)نحدو )ش  الر ج البشدرا  مد  ذلد  الحكدم 

شد   (لئال  شارك  فى االختنداص بدالظر  لمدا مدر (قالُوا)على  ( َْستَْهِرُئ بِِهمْ 
الظددرف خىفددرا اففددك الخبنددنص مفيددز  اا اا لقددكام المف ددرا خنحددرا شدد  

 اكرا البهزاء ي نهم شابنن نحنا خيرهم ال  دفن فاهم خلفس كذل .

 منا لفج اذا در فل ل  رمفل.
ليان اذا الشر فل ه  الظرمفل الب ميت الدب منا الشدر  خلدر لديم مدل 

 (ا َمعَُكمْ قالُوا إِنَّ )اانم  شن ذكرننا لنر الم ش انا الرلت لنك لر ش  حنشج خهر 

 نكللل الم ا .
خاذا لك  شب يق الف ج خحلف م ج اخر حيفدر افهدم اخبندنص الف يدف  

 (واال)ندر كقرلادن ادر  ال م دل لدرت خضدرنت رادكا نكللدل الفحدرى خالددذخق 

حلف حي  لرلر منا كنا للخل  حكم اى خاا لم اك  للخل  حكم لم اقندك 
 احلنؤا ليوننفل.

م را دك حيد  شفهدر  ال ميدل اخ اكدرا خلكد  خذل  ندنا ل اكدرا لهدن حكد

كما  االنقطداع )اى نف  ال ميبف   (فان كان بيفهما)لنك احلنؤا ليوننفل اا ن 

او كمددا  )اى نددكخا اا اكددرا مدد  الفنددج ااهددن  خددلف المقنددرئ  (بددال ا هدداق

اى اب ددف  الفنددج لا  (فكددفلك)اى احددك الكمددنلف   (االتنددا  او شددب  احدد اما

اى خاا لم اك  نفاهمن كمنا النقلن   (واال)ة خشانلضل الر ج اقب   شمنار
شب ددف  لرجدددرئ  (فالوادد )نددل ااهددن  خل كمددنا اللنددنا خل ددددضر احددكهمن 

 الكاح  خحك  المننل.

خالحن ددج اا لي ميبددف  اليبددف  ل شحددج لهمددن شدد  الحددراب خلددم اكدد  
 للخل  حكم لم اقنك احلنؤا ليوننفل لبل احراا.

   نل ااهن .الخا كمنا النقلن

 الونن  كمنا اللننا   الونلث دضر كمنا النقلن   
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 الرانل دضر كمنا اللننا  

 الانشس كمنا النقلن  شل الاهن   
 السنئر البرل  نف  الكمنلف .

محكم الخفرا  الر ج خحكم الين ل السدننقل الفندج منخدذ المنداف 

فالختالفهما )نف  ال ميبف   (اما كما  االنقطاع)م  لحقفق الحراا السبل مقنا 

ننا اكرا احدكاهمن خضدرا لفظدن خش اد  خالخدرى  (خبر او انشاء لاظا ومعفى

هددر الددذى ابقددك  القددر  لليددب المددنء  (نحددو وقددا  رائدد ام)انشددنء لفظددن خش ادد  

 (نراولهدا)اى الفمرا ش  ايلدفت السدففال حضسدبهن ننلمرلدنة  (ارسوا)خالكلء 
   مكج حبف اشرا ا رى نمقكاي. اى نحنخا لي  الحرب خن نل هن

اى الفمدرا نقنلددج مددنا شددرت كددج نفددس ا ددرى نقددكي ي ل ددنل  ل ال ددض  

 اا فر خل اللكا  ارئار.
لم ا لف نزاخلهن حيد  ايلدرا لندر خضدر لفظدن خش اد  خايلدرا انشدنء 

 لفظن خش ا .

خهذا شونا لكمنا النقلن  نف  ال ميبف  ننخبلمهمن خضرا خانشدنء لفظدن 
  شل للل الاظر حد  كدرا ال ميبدف  شمدن لدفس لدر شحدج شد  الحدراب خش ا

لخبلمهمدن خضدرا  (او)خال منل ميبنا م  شحج الانب حي  انر شف درا لدنا 

مق  ندنا اكدرا احدكاهمن خضدرا ش اد  خالخدرى انشدنء ش اد   (معفى)خانشنء 
 لدم ا لدف (نحدو مدا  فدالن رحمد  هللا)خاا كننبن خضرابف  اخ انشنءابف  لفظن 

يحمدر ي حيدد  شدنت لنددر انشدنء ش ادد  خشدنت خضددر ش اد  خاا كننبددن جمف ددن 

ال جدام  )حلدف حيد  لخبلمهمدن خال دمفر ليشدنا  (او الند )خضرابف  لفظدن 

 .(بيفهما كما سيأتى

 نفنا ال نشل مل انح ال لف م  شوج راك  راج خحمرخ نن م.

لأكفدكا  (لالولدى فلكون الثانية مؤك ة)نف  ال ميبف   (واما كما  االتنا )
 ( ِلَك اْلِكتابُ )ننلاسضل ال   ((ال َرْ َب فِي ِ )ل ف  توام تجوز او غل  نحو )ش اران 

جميدل  ( ِلدَك اْلِكتدابُ )  ن فل شد  الحدرخف اخ جميدل شسدبقيل خ (الم)اذا ج يت 

فاندد  لمددا بولددغ فددى واددا  ا  واددف الكتدداب )ثنلوددل  (ال َرْ ددَب فِيدد ِ ) ثننفددل خ

  فر اى م شب يق نر (ببلوغ )
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خنقرلر نرل  لب يق الضدنء مد   (ال رجة القنو  فى الكما )اا خ ف نننر ني  

الكاا حي  كمنا ال انال نبمففزا خالبرلدج نض دكا الد   (بجع  المبت أ  لك)لرلر 
الكاا حي  النحنني شوج حنلم  (وتعر ف الخبر بالالق)الب ظفم خحير الكيجل 

 ال رائ.

نب الكنشج الذى اسبأهج اا اسم  كبننن كأا مم ا  ذل  الكبنب انر الكب
جدراب لمدن اى  (جداز)شن حكاا ش  الكبدب مد  شقننيبدر ندنلي ندج لدفس نكبدنب 

احاد   (ان  تدوام السدام  قبد  التأمد  اند )جنر نسضب هذا المضنلمدل المدذكرية 

ش  ىفدر  دكخي حد  يخاّدل خنندفرة  (مما  رمى ب  جرافا)لرلر ذل  الكبنب 
 (ال َرْ َب فِيد ِ )مضا  ليمف را خالمرمر  المسببر حن ك ال  حي  لفظ ال (فاتبع )

اى ج ج ل ياب مفر لنن ن لذل  الكبدنب  ( ِلَك اْلِكتابُ )خالمانرب الضنير ال  

وزان )اى خراا ل ياددب مفددر شددل ذلدد  الكبددنب  (فوزاندد )البددرهم  (نايددا لددفلك)

 .(فى جاءنى ز   ناس )شل راك  (ناس 

خراا نفسر لفس نزا ك كمن لرهم اخ لأكفكا  مظهر اا لفظ خراا م  لرلر

اى ال دنلف   (ِلْلُمتَِّقدينَ )اى هر هدكى  (ونحو ا  )لفظفن كمن ادني الفر نقرلر 
 النن را  ال  البقرى.

اى  (فى اله ا ة بالغ ارجة ال   ركها كفههدا)اى الكبنب  (فان معفاه ان )

 (  ا ا ددة محضددةحتددى كأندد)ىنابهدن لمددن مدد  لاكفددر هددكى شدد  النهدن  خالبفاددفم 
خهدذا ش ادد  ذلدد  الكبددنب لا ش اددنا كمددن شددر )حفدث لفددج هددكى خلددم اقددج هددنئ 

 الكبنب الكنشج.

اى نقكي  (خالمرائ نكمنلر كمنلر م  الهكاال لا الكبب السمنخال نحسضهن
ل نحسدددب ىفرهدددن لنهدددن  (تتاددداو  فدددى ارجدددا  الكمدددا )الهكاادددل خاحبضنيهدددن 

وزان ز د  ) (ُاد    ِلْلُمتَِّقدينَ )اى خراا  (فوزان )المقنرئ ال ج ش  النزاا 

لكرنر شقريا لذل  الكبنب شل الفنلهمدن مد  الم اد   (الثانى فى جاءنى ز   ز  
 (بد ال مفهدا)لكرا ال ميل الوننفدل  (او)مننر اانلفر ش ا   (ال َرْ َب فِي ِ )نالف 

 (افيدةغيدر وافيدة بتمداق المدراا او كايدر الو)اى الخلد   (النها)اى ش  الخل  

مننهددن خامفددل  (بخددال  الثانيددة)حفدث اكددرا مدد  الرمددنء لنددري شددن اخ خفدنء شددن 
 (لفكتدة ككوند )اى نشدنا المدرائ  (والمقاق  قتضى اعتفداء بشدان )كمنا الرمنء 

 (مطلوبا فى ناس  او فظيعا او عجيبا او لطياا)اى المرائ 
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ُكْم )نحو )مبازا الوننفل ش  الخل  شازلل نكا الض ض اخ الدبمنا منلخا  أََمد َّ

ُكْم بِأَْنعاقن َوبَفِينَ  ، فان المراا التفبي  على  (َوَجفَّا ن َوُعيُونن )،  (بِما تَْعلَُموَن ، أََم َّ

خالمقن  اقب   احبانء نشننر لكرنر شليرندن مد  نفسدر خذيا دل  (نعم هللا تعالى

 ال  ىفرا.

ُكْم بِأَْنعاقن )احا  لرلر  (والثانى) اى لأئادل  (او فى بتأا ت )ال  اخرا  (أََم َّ
اى حيددم ن ددم ي ل ددنل   (عليهددا)اى الوننفددل  (ل اللتدد )المدرائ الددذى هددر الباضفددر 

بالتاني  من غير احالة على علدم المخداطبين المعاند  ن فوزاند  وزان وجهد  )

لا شن ل يمرا اشدبمج الن دن   (فى اعجبفى ز   وجه  ل خو  الثانى فى االو 

 خىفرهن.
نحددو اقددو  لدد  ارحدد  ال )حادد  الماددزا شازلددل نددكا الدددبمنا ا (والثددانى)

اى نقرلددر  (تقدديمن عفدد نا ، واال فكددن فددى السددر والجهددر مسددلما فددان المددراا بدد 

وقولد  ال تقديمن عفد نا او )اى المان ب  (كما  ارهار الكرااة القامت )ايحج 

لكراهل اى كمنا ا هني ا (علي )اى لكللل ل لقفم  حاكنن  (فى بتأا ت  ل اللت 

الحن دج شد  الادرا خكرنهدن شلننقدل ننحبضدني الرضدل  (بالمطابقة م  التأكيد )
ال رم  حفث اقنا ل لقم حاكى خل اقنك كفر ح  اللنشل ندج ش درئ ا هدني 

وزان حسفها فى اعجبفى )اى خراا ل لقفم  حاكنن  (فوزان )كراهل ح ريا 

وغيدره ااخد  )را لأكفدكا مل اكد (ال ار حسفها الن ع ق االقامة ماا ر لالرتحا 

مدل اكدرا ندكا ن دض خلدم ا بدكّ نضدكا الكدج لندر انمدن ابمفدز حد  البأكفدك  (في 

نممددنارة اليفظددف  خكددرا المقنددرئ هددر الوددنن  خهددذا ل ابحقددق مدد  ال مددج ل 

اى نددف  حددك  اللنشددل  (مدد  مددا بيفهمددا)لددفمن البدد  ل شحددج لهددن شدد  الحددراب 
 فكرا نكا ادبمنا.اليزخشفل م (من المالبسة)خاليلحنا 

خالكل  م  اا ال ميل الخل  احا  ايحج ذات شحج ش  الحراب شوج 

 شن شر م  ايلرا نزاخلهن.
خانمن لنا م  المونلف  اا الوننفل اخ م  لا الخل  خامفل شل ضرب ش  

 (او)القنري ننحبضني الجمنا خحدك  شلننقدل الكللدل مندنيت كمفدر الرامفدل 

فََوْسدَوَ  إِلَْيدِ  )نحو )اى الخل   (لخاائها)اى للخل   (هابيانا ل)لكرا الوننفل 

اى  (فدان وزاند  (الشَّْيطاُن قاَ   ا آَاُق َاْ  أَُال َك َعلى َشَجَرِة اْلُخْلدِ  َوُمْلدكن ال  َْبلدى

 خراا حمر)خراا لنا ان ائ  
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شدن شسدهن شد  نقدب خل ئندر حفدث ج دج  (من لرلر السم ننهلل انر حفي حمدر

 نفننن خلرضفحن للخا.الوننن 
مظهر اا لفس لفظ لنا نفننن خلفسفرا ليفظ خلرر حب  اكدرا هدذا شد  

اى  (وامدا كونهدا)ننب نفنا الف ج ئخا ال ميل نج المضف  هدر ش مدر  ال ميدل 

اى  (فلكددون عطاهددا عليهددا)ال ميددل الوننفددل كنلماقل ددل حاهددن اى حدد  الخلدد  
شمدن لدفس نمقندرئ  (غيراداموامدا لعطاهدا علدى )حلف الوننفل حيد  الخلد  

خدضر هذا نكمنا النقلن  ننحبضني ادبمنلر حي  شننل شد  ال لدف ال اندر لمدن 

 كنا خنيجفن امك  ئم ر نانب لراال لم ا  ج هذا ش  كمنا النقلن .
و سمى الان  لفلك قطعا مثال  وتظن سلمى انفى اباى بها ب ال ، اراادا )

 دنهرة للحدنئ المسداكا  لا ش اد   مضدف  ال ميبدف  شانلدضل (فى الضال  تهيم

اياهن ا اهن خكرا المساك الفر م  الخل  شحضرنن خم  الوننفل شحضن لك  لدر  

 ال ن ف لئل ابرهم انر حلف حي  انم  مفكرا ش  شظارننت ليم .
كأندر لفددج كفدف لراهدن مد  هددذا الظد  مقدنا اياهددن  (و حتمد  االسدتيفا )

 لبحفر م  اخئال ال لا.
اي  (فلكونهدددا)اي ندددنلخل   (كالمتندددلة بهدددا)اى الوننفدددل  (وامدددا كونهدددا)

اى السددؤاا  (مفرلتدد )الخلدد   (جوابددا لسددؤا  اقتضددت  االولددى فتفددر )الوننفددل 

اى حد  الخلد   (عفها)اى الوننفل  (فتان )لكرنهن ششبميل حيفر خشقب فل لر 
 لمن نفاهمن ش  اللننا. (كما  ان  الجواب عن السؤا )

اى السؤاا الذى لقب فر الخل  خلكا حيفدر  (فر   لكوقا  السكاكى في)

خاليددب نددنلكل  الوددنن  خلرحددر جرانددن لددر  (مفرلددة السددؤا  الواقدد )نددنلفحرى 
لفكتدة كاغفداء )مفقلل ح  الكل  الخا لذل  خلازاير شازلل الرالل انمن اكدرا 

 (شددىء)اى شدد  السددنشل  (ان ال  سددم  مفدد )شوددج  (السددام  عددن ان  سددأ  او

ر خكراهل لكلشر اخ شوج اا ل ااقلل كلش  نكلشر اخ شودج القندك لحقفرا ل
ال  لكوفر الم ا  نبقيفج اليفظ خهر لقكار السؤاا خلر  ال ن ف اخ ىفر ذل  

 خلفس م  كل  السكنك  ئللل حي  اا الخل 
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لازا شازلل السدؤاا مكدنا المنداف نظدر الد  للدل الوننفدل حد  الخلد  شودج 

ا انمن اكرا حي  لقكار لازاج الخل  شازلدل السدؤاا للل ال راب ح  السؤا
خلشدضفههن نددر خال هددر اندر ل حنجددل الدد  ذلد  نددج ش ددرئ كدرا الخلدد  شاشددأ 

 ليسؤاا كنف م  ذل  ادفر الفر م  الكشنف.

اسدتيفافا )اى لكرنر جرانن لسؤاا الب بر الخل   (و سمى الان  لفلك)

 بفانمن خشسبأنفل.نفسهن اا ن لسم  ال (الثانية)ال ميل  (وكفا

الدذى ل دمابر الخلد   (ةالةة االرب الن السؤا )اى اللبفانف  (واو)

 اشن ح  لضب الحكم شليقن نحر لنا :)

 لددددددد  كفدددددددف اندددددددت ليدددددددت حيفدددددددج

 لددددددددهر ئا ددددددددم خحددددددددزا  راددددددددج    

  
 نقراال ال رف خال نئة. (اى شن ننل  حيفل اخ شن لضب حيب 

خلضضر ل اا اقنا هج لنر اذا لفج ملا شراض مننمن اسأا ح  شرضر 

لضب حيبر كذا خكذا ل لفمن السهر خالحزا حب  اكدرا السدؤاا حد  السدضب 
ُئ نَْاِسدي إِنَّ الدفَّْاَس )نحو )لهذا الحكم  (واما عن سبب خاص)الانص  َوما أُبَر ِ

اَرة  بِالس وءِ  ارة بالسوء (َ َمَّ  .(كأن  قي  ا  الفاس ام 

اددل البأكفددك منلبأكفددك ئلفددج حيدد  اا مقفددج اا الددافس لّشددنية ننلسددرء نقرا
وادفا )السؤاا ح  السدضب الادنص مدنا ال دراب حد  شليدق السدضب ل اؤكدك 

الدذى هدر مد  ال ميدل الوننفدل احاد  ال دراب لا  (الضرب  قتضى تأكي  الحكم

مد   (كما مدر)السن ج شبرئئ م  هذا السضب الانص هج هر لضب الحكم ا  ل 
ان دب اذا كدنا  نلضدن شبدرئئا حسد  لقرادل احراا اللانئ الاضرى ش  اا الم

 الحكم نمؤكك.

خل ااف  اا المرائ اللب نء البحسننن ل خجرنن خالمسبحس  م  ننب 
اى ىفر السدضب المليدق خالسدضب  (واما عن غيراما)الضلىل نمازلل الراجب 

اى ممددنذا لددنا انددراهفم مدد  جددراب  (َسددالما  قدداَ  َسددالق   (قددالُوا)نحددو )الاددنص 

قفج لنا لل  اى حفنهم نبحفل احس  لكرنهن ننل ميل اللمفل الكالدل للشهم م
 حي  الكخا  خالوضرت.

 (انفى فى غمرة)جمل حنذلل نم ا  جمنحل حنذلل  (وقول  زعم العوا  )

 خدكة
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ولكدن غمرتدى ال )اى ال منحنت ال راذا م  رحمهم انا  م  ىمرة  (ا قوا)

شددكا ك كأنددر لفددج ا ددكلرا ا  خل لاكشددف ناددلف اكوددر الممددرات خال (تتجلددى
 اى ش  اللبفانف. (وا ضا مف )كذنرا مقفج  كلرا 

اى  (ما  أتى باعااة اسم ما استؤنف عف )خهذا ادنية ال  لقسفم اخر لر 

خلل حار اللبفانف خا ج الكل  شن البؤنف حادر الحدكاث محدذف المف درا 
 (يدا باالحسدانالى ز   ز د  حق)انت  (نحو احسفت)خنزا الف ج شازلل اللر  

اى  دفل شدن الدبؤنف حادر ئخا  (ومف  ما  بفدى علدى ادات )ننحنئة الم راك 

 المر.
احسدات الد   (نحدو)خالمرائ ننلنفل  فل لنيح لبرلب الحكاث حيفدر 

خالسؤاا المقكي مفهمن لمدن ذا احسد  الفدر خهدج  (ا  قك الق  م اا  لفلك)راك 

 (ابلدددغ)يددد  الندددفل اى اللدددبفانف المضاددد  ح (وادددفا)هدددر حقفدددق ننلحسدددنا 
لدددبمنلر حيدد  نفددنا السددضب المرجددب ليحكددم كنلنددكالل القكامددل مدد  الموددنا 

المذكري لمن اسضق ال  الفهم شد  لرلدب الحكدم حيد  الر دف الندنلح لي يفدل 

 انر حيل لر خههان نحث خهر اا السؤاا اا كنا ح  السضب.
كمدن  منل راب اشبمج حي  نفننر ل شحنلدل خال مدل خجدر لددبمنلر حيفدر

  خلرلددر رحددم ال ددراذا   خخجددر  (قددالُوا َسددالما  قدداَ  َسددالق  )مدد  لرلددر ل ددنل  

م دل كدنا  (وق   حف  ا ر االسدتيفا )البفن  ح  ذل  شذكري م  الشرن 
ِ َواْْلاداِ  ،)نحو )اخ المن  مدفم  لرأهدن شفبرحدل  (رجدا  ( َُسب ُِ  لَ ُ فِيها بِاْلاُُ و 

وعليد  نعدم الرجد  )ا اى اسدضحر يجدنا الضنء كننر لفج شد  اسدضحر مقفدج يجدن

اى حي  لرا ش  ا  ج المانرص خضر  (على قو )اخ ن م يجل راك  (ز  
 شضبكأ شحذخف اى هر راك.

 خا  ج ال ميل البفانمن جرانن ليسؤاا ح  لفسفر الفنحج المضهم.

لددرا  (كلدد  امددا مدد  قيدداق شددىء مقامدد  نحددو)اللددبفانف  (وقدد   حددف )
اى ااددلف مدد  الددرحيبف   (تكم قددر ، ، لهددم الددفزعمددتم ان اخددو»)الحمنلدد  

الم رخمبف  لهم م  الب نية يحيل م  الشبنء ال  الفم  خيحيل م   فف ال  

اى شؤالفل م  الرحيبف  الم رمبف  كأنر لفج ا كلان  («وليس لكم آال )الشن  
 م  هذا الزحم ا  كذنان مقفج كذنبم
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خلددفس لكددم اللددف شقنشددر  محددذف هددذا اللددبفانف كيددر خالددفم لرلددر لهددم الف

نحدو )اى لفن  د ء شقنشر اكبفنء نم درئ القراادل  (او ب ون  لك)لكللبر حيفر 

اى حي  لرا شد  ا  دج الماندرص  (على قو )اى نح   ((فَفِْعَم اْلماِاُ ونَ )

 خضر المضبكأ اى هم نح .

خلمن مرغ ش  نفنا الحراا الين دل المقب دفل ليفندج ددر  مد  نفدنا 
 مقب فبف  لير ج.الحنلبف  ال

مقددرلهم ل يئ  (وامددا الوادد  لدد ف  اال هدداق فكقددولهم ال وا دد ك هللا)مقددنا 

لكل  لننق كمن اذا لفج هج الشر كدذل  مفقدنا ل اى لدفس الشدر كدذل  مهدذا 
جميدل اخضنيادل خاادك  ي جميددل انشدن فل ئحن فدل مضفاهمددن كمدنا النقلدن  لكدد  

حدنء حيد  المان دب ن دك  البأافدك حلفت حيفهن لا لر  ال لف ادرهم اندر ئ

شل اا المقنرئ الكحنء لر ننلبأافك مناامن خلل هذا الكل  منلم لرف حيفر هدر 
 ش مرا لرلهم ل خن  هم لمن لم اقف حي  الم لرف حيفر م  هذا الكل .

نقج ح  الو نلض  حكنال ششبميل حي  لرلر ليدت ل خاادك  ي خرحدم اا 

لر ليت خلم ا رف انر لر كدنا كدذل  لدم ادكخج لرلر خااك  ي حلف حي  لر
الكحنء لحت القرا خانر لر لم اح  الحكنال محف  شن لنا ليمان ب ل خاادك  

حلف حي  لرلدر اشدن الر دج  (واما للتوس )ي مل نك لر ش  ش لرف حيفر 

 لكمل الاهن  اى اشن الر ج لبرل  ال ميبف  نف  كمنا النقلن  خاللننا.
هم اشن نكسدر الهمدزة نفدبح الهمدزة مركدب شدب  حمفدنء خلك  حفر ن  

خبرا او انشاء لاظدا ومعفدى او )اى ال ميبنا  (فا ا اتاقتا)خخض  خض  حشراء 

اى ندنا اكدرا نفاهمدن جدنشل نكللدل شدن لدضق شد  اندر اذا لدم  (معفى فق  بجام 
ء اك  نفاهمن جنشل مضفاهمن كمنا النقلن  ثم ال ميبنا المبفقبنا خضرا اخ انشدن

لفظن خش ا  لسدمنا لنهمدن اشدن انشدن فبنا اخ خضرابدنا خالمبفقبدنا ش اد  مقد  

 لبل السن  لنهمن اا كننبن انشن فبف  ش ا .
منليفظنا اشن خضراا اخ الخل  خضر خالوننفل انشنء اخ ننل كس خاا كننبن 

خضرابف  ش ا  منليفظنا اشن انشناا اخ الخل  انشنء خالوننفل خضر اخ ندنل كس 

 م مر  ثمننفل السن .منل
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 ُخدداِاُعوَن »)كقولدد  تعددالى )خالمنداف اخيئ ليقسددمف  الخلددف  شونلفهمدن 

اَر لَِاي َجِحيمن  (إِنَّ اْ َْبرارَ »)وقول   «َوُاَو خاِاُعُهمْ  (هللاَ  م   («لَِاي نَِعيمن َوإِنَّ اْلاُجَّ
مفل الاضددرابف  لفظددن خش ادد  ال انهمددن مدد  الموددنا الوددنن  شبانلددضنا مدد  اللدد

فدى االنشدائيتين لاظدا  (ُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا)وقول  تعالى )نالف الخا 

ومعفى واورا لالتااف معفى فق  مثاال واح ا واشارة الى ان   مكن تطبيق  على 

قسمين من اقسام  الستة واعاا في  لاظة الكا  تفبيها علدى اند  مثدا  لالتاداف 

ِميثاَف بَفِي إِْسرائِيَ  ال تَْعبُُ وَن إِالَّ هللاَ  (َوإِْ  أََخْفنا) وكقول  تعالى)معفى فق  فقا  

 (َوبِاْلواِلدَ ْ ِن إِْحسدانا  َوِ ه اْلقُْربدى َواْليَتدامى َواْلَمسداِكيِن َوقُولُدوا ِللفَّداِ  ُحْسدفا  ،
م لدف لرلددرا حيد  ل ل ضددكخا شدل اخبلمهمددن لفظدن لكرنهمددن انشدن فبف  ش ادد  

 .(ا  ال تعب وا) اخضني م  ش ا  النشنء  ونال تعبلا لرلر 
لنك لر ش  م ج منشن اا اقكي خضر م  ش ا   (َوبِاْلواِلَ ْ ِن إِْحسانا  )خلرلر 

مبكدرا ال ميبدنا خضدرا خلفظدن خانشدنء  (وتحسفون بمعفى احسدفوا)الليب اى 

 ش ا  خمن كة لقكار الاضر.
ل ل ضددكخا خاشددن  ثدم ج يددر نم اد  النشددنء اشددن لفظدن منلملامددل شددل لرلدر

ش ا  منلمضنلمل ننحبضني اا المان ب كأنر لني  ال  الشبونا مهر ااضر حادر 

اقكي ش  اخا الشدر  (او)كمن لقرا لذهب ال  ملا خلقرا لر كذا لراك الشر 
ننلرالدكا  احسدننن مبكرندنا  (واحسفوا) راح الليب حي  شن هر الظنهر اى 

والجددام  )خضددني خلفظددل الوننفددل انشددنء انشددن فبف  ش ادد  شددل اا لفظددل الخلدد  ا

 جدب ان  كددون باعتبدار المسدف  اليهمدا والمسددف  ن )اى ندف  ال ميبدف   (بيفهمدا

اى ننحبضدني المسداك الفدر مد  ال ميدل الخلد  خالمسداك الفدر مدن ال ميدل  (جميعا

الوننفددل خكددذا ننحبضددني المسدداك مدد  ال ميددل الخلدد  خالمسدداك مددن ال ميددل الوننفددل 

ليمانلضل الظنهرة ندف  الشد ر خالكبنندل خلقنينهمدن  («   و كتب شعر ز»نحو )
 لب نئ الحلنء خالمال. (و مف )راك  (و عطى)م  خفنا ا حننهمن 

هذا حاك الحنئ المساك الفهمن   خاشن حادك لمنارهمدن مدل ندك شد  لانلدضهمن 

ز   شاعر وعمرو كاتب وز   طو   وعمرو قنير )اا ن كمن ادني الفر نقرلر 

 .(ة بيفهمالمفاسب
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اى نددف  راددك خحمدددرخ كددنلخرة اخ النددكالل اخ ال دددكاخة اخ نحددر ذلددد  

خننل ميل ا ب اا اكرا احكهمن شانلضن للخر خشلنسدن لدر شلنسدل لهدن ندر  
اى ندكخا المانلدضل  (بخال  ز   كاتب وعمرو شداعر بد ونها)اخبننص نهمن 

ننشبادن  نحدر  نف  راك خحمرخ مننر ل انح خاا الحك المساكاا خلهذا حكمرا

اى  (وبخددال  ز دد  شدداعر وعمددرو طو دد  مطلقددا)خفدد  ضددفق خخددنلم  ضددفق 
لدراء كدنا ندف  رادك خحمدرخ شانلدضل اخ لدم لكد  ل دك  لانلدب الشد ر خ درا 

ذكر انر ا ب اا اكرا نف  ال ميبف  شن ا م همن حاك القرة  (السكاكى)القنشل 

الدرهم خهدر  المفكرة جم ن شد  جهدل ال قدج خهدر ال دنشل ال قيد  اخ شد  جهدل
 ال نشل الرهم  اخ ش  جهل الافنا خهر ال نشل الافنل .

خالمرائ ننل قي  القرة ال نليل المكيكل ليكيفنت خننلرهم  القرة المكيكل 

ليم ددنن  ال ز فددل المرجددرئة مدد  المحسرلددنت شدد  ىفددر اا لبددأئى الفهددن شدد  
ل مفهن  رق الحرار كنئيا  الشنة ش ا  م  الذ ب خننلافنا القرة الب  ل بم

 ري المحسرلنت خلضق  مفهن ن ك ىفضرنبهن ح  الحس المشبر  خه  القرة 

الب  لبأئى الفهن  ري المحسرلنت ش   درق الحدرار الظدنهرة خندنلمفكرة 
القرة الب  شد  ددننهن البفندفج خالبركفدب ندف  الندري المدأخرذة حد  الحدس 

شددن المشددبر  خالم ددنن  المكيكددل نددنلرهم ن  ددهن شددل ن ددض خن ادد  ننلنددري 

 امك  ائياكهن ننحكى الحرار الظنهرة خننلم نن  شن ل امك  ائياكهن.
مقددنا السددكنك  ال ددنشل نددف  ال ميبددف  اشددن حقيدد  خهددر اا اكددرا نددف  

ال ميبف  الحنئ م  لنري شن شوج اللحنئ م  الماضر حادر اخ مد  الماضدر ندر 

 ري.اخ م  لفك ش  لفرئهمن خهذا  نهر م  اا المرائ ننلبنري الشر المبن
خلمن كنا شقريا حاكهم انر ل اكف  م  حلف ال ميبف  خجدرئ ال دنشل 

نددف  مددرئا  شدد  شفرئالهمددن نددنحبراف السددكنك  اا ددن ىفّددر المندداف حضددنية 

 السكنك .
خهدر اشددر نسدضضر اقب د  ال قددج  (الجدام  بدين الشدديئين امدا عقلدى)مقدنا 

او تماة  فان بان  كون بيفهما اتحاا فى التنور )اجبمنحهمن م  المفكرة خذل  

نفاهمن مفنفراا  (العق  بتجر  ه المثلين عن التشخص فى الخارن  رف  التع ا
شبحكا  خذل  لا ال قدج ا درئ ال ز د  الحقفقد  حد  حرايضدر المشاندل 

 الانيجفل خاابز  شار الم ا  الكي 
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مفكيكر حي  شن لقري م  شرض ر خانمن لنا مد  الادنيج لندر ل ا درئا حد  

فل لا كج شن هر شرجرئ م  ال قج مدل ندك لدر شد  لشداي المشاننت ال قي
 حقي  نر امبنر ح  لن ر الم قرلت.

خههاددن نحددث خهددر اا البمنثددج هددر اللحددنئ مدد  الاددر  شوددج الحددنئ راددك 

خحمرخ شول م  النسننفل خاذا كنا البمنثج جنش ن لم لبرلف  حل لرلان راك 
ن اخ نحددر ذلدد  كنلددب خحمددرخ دددنحر حيدد  اخددرة راددك خحمددرخ اخ  ددكالبهم

 لنهمن شبمنثلا لكرنهمن ش  امرائ النسنا.

خال راب اا المرائ ننلبمنثدج ههادن هدر اددبراكهمن مد  خ دف لدر ندر  
خهدر كدرا  (او تضدا ف)البشدضفر  اخبننص نهمدن حيد  شدن لفب دح مد  ندنب

كمدا بدين )الشفئف  نحفث ل امك  ل قج كج شاهمن ال ننلقفنر ال  ل قج الخر 

مدنا كدج اشدر اندكي حادر اشدر اخدر ننللدبقلا اخ نرالدلل  (و العلة والمعلد
مدنا كدج حدكئ  (او االقد  واالكثدر)ان من  المفر الفر مهر حيل خالخدر ش يدرا 

او )انفر حاك ال كّ مننفن لضج حكئ اخر مهر الج ش  الخر خالخدر اكودر شادر 

خهددر اشدر نسددضضر احبدنا الددرهم مد  اجبمنحهمددن حادك المفكددرة ناددلف  (وامدى
بان  كون بين تنو راما شب  )ل قج مننر اذا خي  خنفسر لم احكم نذل  خذل  ا

شد  جهدل  (تماة  كلونى بياض واارة فان الوام  برزاما فى معدرض المثلدين

انر اسضق ال  الرهم انهمن نر  خاحك راك م  احكهمن حدنين نادلف ال قدج 
اى  (لدفلكو)مننر ا رف انهمن نرحنا شبضناانا ئاخلا لحت جاس هدر اليدرا 

حس  ال مل ندف  الولثدل البد  مد  )خلا الرهم اضررهمن م  ش رن المويف  

 لرلر :

 ثلثدددددددل لشدددددددرق الدددددددكنفن نضه بهدددددددن

    
دددددددمس ال ددددددح  خانددددددر الددددددحق 
  («خالقمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

  
منا الرهم ابدرهم اا الولثدل شد  ندر  خاحدك خانمدن اخبيفدت ندنل راين 

خهددر  (تضدداا)من اكددرا نددف  لنددرياه (او)خال قددج ا ددرف انهددن اشددري شبضنااددل 
م   (كالسواا والبياض)البقننج نف  اشرا  خجرئاف  اب نلضنا حي  شحج خاحك 

مد  الم قدرلت خالحدق اا نفاهمدن لقنندج ال دك   (اال مان والكادر)المحسرلنت 

خالميكل لا الامدنا هدر لندكاق الاضد  حيفدر الندلة خالسدل  مد  جمفدل شدن 
 حيم ش فئر نر ننل رخية احا  لضرا الافس
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لذل  خالذحنا لر حي  شن هر لفسفر البنكاق م  المالق حاك المحققدف  شدل 

 اللراي نر ننليسنا خالكفر حك  الامنا حمن ش  دننر الامنا.
خلك اقنا الكفر انكني د ء ش  ذل  مفكرا خجرئادن مفكرندنا شب دنئا  

اى ننلمددذكريات كنللددرئ خالنددفض خالمددؤش  خالكددنمر  (ومددا  تنددف بهددا)

لدد  مننددر لددك ا ددك شدد  المب ددنئا  ننحبضددني الدددبمنا حيدد  الر ددفف  خاشوددنا ذ
مددد  المحسرلدددنت مننهمدددن  (او شدددب  تضددداا كالسدددماء واالرض)المب دددنئا  

خجرئاددنا احددكهمن مدد  ىناددل اليلفددن  خالخددر مدد  ىناددل النحلددن    خهددذا 

ش ا  دضر الب نئ خلفسن شب نئا  ل ك  لرايئهمدن حيد  المحدج لكرنهمدن شد  
الحدددران خل شددد  لضفدددج اللدددرئ خالندددفض لا الر دددفف  الجسدددن  ئخا 

 المب نئا  ههان لفسن نكاخيف  م  شفهرش  السمنء خالين.

مفمددن ا ددم المحسرلددنت خالم قددرلت مددنا الخا هددر  (واالو  والثددانى)
اليددذى اكددرا لددننقن حيدد  المفددر خل اكددرا شسددضرلن نددنلمفر خالوددنن  هددر الددذى 

لمب نئا  ننحبضني اددبمنلهمن حيد  خ دفف  اكرا شسضرلن نراحك مق  مندضهن ا

ل امك  اجبمنحهمن خلم ا  ل شب نئا  كنللرئ خالندفض لندر لدك اشدبر  
 م  المب نئا  اا اكرا نفاهمن ىنال الالف.

خل ااف  اا شانلفل الونلث خالرانل خىفرهمن لدلخا اكودر شد  شانلفدل 

اى  (فاند )را خجرئادن الونن  لر شل اا ال ك  ش بضدر مد  شفهدر  الخا مدل اكد
 ( فرلهمدا مفرلدة التضدائف)انمن ا  ج الب نئ خدضهر جنش ن خهمفن لا الرهم 

مدد  انددر ل اح ددرا احددك المب ددنئا  اخ الشددضفهف  نهمددن ال خاح ددرا ااخددر 

شدد  الممددنارات المفددر  (ولددفلك تجدد  الضدد  اقددرب خطددورا بالبددا  مدد  الضدد )
ال منل قدج اب قدج كدل شاهمدن المب نئة ا ا  اا ذل  شضا  حي  حكدم الدرهم خ

خهر اشر نسدضضر اقب د  الافدنا اجبمنحهمدن مد   (او خيالى)ذاهل ح  ااخر 

حيدد   (بددان  كددون بددين تنددور هما تقددارن فددى الخيددا  سددابا)المفكددرة خذلدد  
اى خالدضنب البقدنيا مد  الافدنا  (واسدباب )ال لف للضنب شؤئال الد  ذلد  

مكدم شد   (ى الخيداال  ترتيبدا ووالدوحامختلاة ولفلك اختلات النور الثابتة ف)

 ري ل انفكن  نفاهن م  خفنا خه  م  خفنا اخر شمن ل ل بمل ا ل خكدم 
 ش   ري ل لمفب
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 ح  خفنا خه  م  خفنا اخر شمن ل لقل ل .

لا ش ظددم  (ولندداحب علددم المعددانى فضدد  احتيددان الددى معرفددة الجددام )
الخيدالى )ال دنشل  (سديماال )انرانر الفنج خالر ج خهدر شضاد  حيد  ال دنشل 

نحسددب ان قددنئ اللددضنب مدد  اثضددنت  (فددان جمعدد  علددى مجددر  االلددف والعددااة

 النري م  خزانل الافنا خنفنا اللضنب شمن افرلر الحنر.
مظهدر اا لدفس المدرائ ننل دنشل ال قيدد  شدن ادكي  ننل قدج خندنلرهم  شددن 

ن شدد  اددكي  نددنلرهم خننلافددنل  شددن اددكي  ننلافددنا لا الب ددنئ خدددضهر لفسدد

الم نن  الب  اكيكهن الرهم خكدذا البقدنيا مد  الافدنا لدفس شد  الندري البد  
ل بمل م  الافنا نج جمفل ذل  ش نا ش قرلدل خلدك خفد  هدذا حيد  كوفدر شد  

الاددددنر منحبرضددددرا نددددنا السددددرائ خالضفددددنن شددددول شدددد  المحسرلددددنت ئخا 

 الرهمفنت.
جز د   خاجننرا ننا ال نشل كرا كج شاهمن شب نئا لآلخدر خهدذا ش اد 

 ل اكيكر ال الرهم.

خمفر نظر لندر شمادر  خاا ايائخا اا ل دنئ هدذا السدرائ لهدذا الضفدنن 
ش ا  جز   مبمنثج هذا شل ذل  خل ن فر ش ر اا ن ش ا  جز   مل لفنخت 

نددف  البمنثددج خالب ددن ف خدددضههمن مدد  انهمددن اا اضددففت الدد  الكيفددنت كننددت 

ت مكفف اندح ج دج ن  دهن كيفنت خاا اضففت ال  ال ز فنت كننت جز فن
 حين ال لق حقيفن خن  هن خهمفن.

ثم اا ال نشل الافنل  هدر لقدنيا الندري مد  الافدنا خ دنهر اندر لدفس 

 ننرية لرلسم م  الافنا نج هر ش  الم نن .
منا ليت كل  المفبنن شش ر نننر اكفد  لندحل ال لدف خجدرئ ال دنشل 

فسددر ش بددرف نفسددنئ ذلدد  نددف  ال ميبددف  ننحبضددني شفددرئ شدد  شفرئالهمددن خهددر ن

حفددث شاددل  ددحل نحددر خفدد  ضددفق خخددنلم  ضددفق خنحددر الشددمس شددراية 
 الينب خالف ننذن ننل شحكثل.

ليت كلشر ههان لفس ال م  نفنا ال نشل نف  ال ميبف  خاشن اا اى لكي 

 ش  ال نشل ا ب لنحل ال لف ممفرن ال  شرضل اخر.
ك الفهمددن جمف ددن خ ددرن مفددر نندددبرا  المانلددضل نددف  المسدداكا  خالمسددا

 خالمناف لمن
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احبقك اا كلشر م  نفنا ال نشل لهر شار خايائ ا لحر ىفّرا ال  شدن لدرى 

الحدنئ مد  ـ  مذكر شكنا ال ميبف  الشدفئف  خشكدنا لرلدر الحدنئ مد  لندري شدن
البنري مرلل الايج م  لرلر الرهم  اا اكرا نف  لنرياهمن دضر لمنثج اخ 

ا اكرا نف  لنرياهمن لقنيا م  الافنا لا ل نئ اخ دضر ل نئ خالافنل  ا

الب نئ شول انمن هر نف  نفس السرائ خالضفنن ل نف  لنرياهمن احا  ال يم 
 نهمن خكذا البقنيا م  الافنا انمن هر نف  نفس النري.

مل نك ش  لأخاج كل  المناف خحمير حي  شن ذكرا السكنك  ننا ارائ 

ش  شفرئات ال ميل شل اا  نهر حضنيلدر ننلشفئف  ال ميبنا خننلبنري شفرئ 
اأن  ذل  خلضحث ال نشل رانئة لفنفج خلحقفق اخيئننهن م  الشرن خانر ش  

 المضنحث الب  شن خجكنن احكا حن  حرا لحقفقهن.

تفاسددب الجملتددين فددى )ن ددك خجددرئ المنددحح  (ومددن محسددفا  الوادد )

 .(الاعليتين فى المضى والمضارعة)لانلب  االسمية والاعلية و(

منذا ايئت ش رئ الخضني ش  ىفر ل رن ليب كئ م  احكاهمن خالوضرت 

اال )مد  الخدرى ليددت لدن  راددك خل دك حمدرخ خكددذل  رادك لددن م خحمدرخ لنحددك 

شوج اا ارائ م  احكاهمن الب كئ خم  الخدرى الوضدرت مفقدنا لدن  رادك  (لمان 

 خحمرخ لنحك اخ ارائ مد  احدكاهمن الم د  خمد  الخدرى الم دنيحل مفقدنا

راددك لددن  خحمددرخ ا قددك اخ اددرائ مدد  احددكاهمن ال ددلق خمدد  الخددرى البقففددك 
دَن  (َوقدالُوا لَدْو ال أُْندِرَ  َعلَْيدِ  َملَدك  )ننلشر  كقرلر ل دنل   َخلَدِر أَِنَزِلادن َشيَكدن  لَقُ  

ِِ ا جددداَء أََجلُُهدددمْ )اِبَِشدددُر   خشادددر لرلدددر ل دددنل   ُرخَا لدددنَحل  َخل  (فَددد ل اَِسدددبَأِخ 

ُشرَا م اددكى اا لرلددر اَِسددبَقِ  حلددف حيدد  الشددر فل لضيهددن ل  (َوال  َْسددتَْقِ ُمونَ )ك 
اذ ل ش اد  لقرلادن اذا جدنء اجيهدم ل  (ال  َْسدتَأِْخُرونَ )حي  ال زاء احا  لرلدر 

 اسبقكشرا.

 تفنيب

هر ج ج الش ء ذنننل ليش ء دضر نر ذكر نحث ال ميل الحنلفل خكرنهدن 
حددث الفنددج خالر ددج لمكددنا البانلددب نددنلراخ لددنية خنددكخنهن اخددرى حقفددب ن

 ا ج الحنا)
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ان تكون )اى الكوفر الراجح مفهن كمن اقنا ال ج م  الكل  الحقفقل  (المابقيل

خاحبددرر ننلمابقيددل حدد  المؤكددكة المقددرية لم ددمرا ال ميددل مننهددن  (بايددر واو
 ا ب اا لكرا نمفر خاخ الضبل لشكة ايلضن هن نمقننيهن.

النهدا فدى المعفدى حكدم )بقيدل الايدر حد  الدراخ خانمن كنا ال ج م  الما

ننلاسضل ال  المضبكأ منا لرلد  جدنءن  رادك ياكضدن اثضدنت  (على ااحبها كالخبر
الركرب لزاك كمن م  راك ياكب ال انر مد  الحدنا حيد  لدضفج البض فدل خانمدن 

المقنرئ اثضنت الم  ء خجئت ننلحدنا لبزادك مد  الخضدني حد  الم د ء هدذا 

 (كالفعدددت)اى خلنهددن مددد  الم ادد  خ دددف لنددنحضهن  (لددد وواددف )الم ادد  
ننلاسددضل الدد  الما ددرت ال اا المقنددرئ مدد  الحددنا كددرا  ددنحضهن حيدد  هددذا 

الر ددف حددنا شضندددرة الف ددج مهدد  لفددك ليف ددج خنفددنا لكفففددل خلرحددر ناددلف 

الا ت مننر ل اقنك نر ذل  نج ش رئ الننف الما رت نر خاذا كنندت الحدنا 
 من انهمن اكرننا نكخا الراخ مكذل  الحنا.شوج الاضر خالا ت مك

خاشن شن اخيئا ن ض الاحراف  ش  الخضدني خالا درت المندكية ندنلراخ 

كنلاضر م  ننب كنا خال ميل الر ففل المنكية ننلراخ الب  لسم  خاخ لأكفك 
لكددن )لينددرق النددفل ننلمر ددرف م يدد  لددضفج البشددضفر خاللحددنق ننلحددنا 

اى ال ميدل الرال دل حدنل  (جملدة فانهدا)الحنا  (ا ا كانت)هذا ال ج  (خولف

شد  ىفدر اا لبرلدف حيد  الب يفدق نمدن  (من حي  ادى جملدة مسدتقلة باالفدااة)
 لضيهن.

خانمن لنا ش  حفث ه  جميل لنهن ش  حفث ه  حنا ىفر شسدبقيل ندج 

ال ميدل الرال دل  (فتحتدان)شبرلفل حيد  الب يفدق نكدل  لدننق لندك لقففدكا نهدن 
وكدد  مددن الضددمير )الددذى ج يددت حددنل حاددر  ( ربطهددا بندداحبهاالددى مددا )حددنل 

الذى ل ا كا حار شن لم لمدس حنجدل الد  رادنئة  (والواو اال  للرب  واالا 

الماراة والخبر والفعت )اللبنني حيفر م  الحنا  (او الضمير ب لي )ايلضن  

 الذى لقل ه  حنل حار (ان خلت عن المير ااحبها)الب  لقل حنل  (فالجملة

 لفحنج اليلضن  مل ا رر خرجت راك لن م. (وجب فيها الواو)

خلمن ذكدر اا كدج جميدل خيدت حد  ال دمفر خجضدت مفهدن الدراخ ايائ اا 
 اضف  اا اى
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وكد  جملدة خاليدة عدن )جميل ا رر ذل  مفهدن خاى جميدل ل ا درر ذلد  مقدنا 

 خذل  ننا اكرا منحل ( جوز ان  فتنب عف  حا )اى اللم الذى  (المير ما
اخ شف رل ش رمن اخ شاكرا شانر ن ل نكرة شح ل اخ شضبكأ اخ خضرا منندر 

 ل ا رر اا اابنب حار حنا حي  ال ج.

خانمن لم اقج ح  ضمفر  نحب الحنا لا لرلر كج جميل شضبكأ خخضرا 
اى حمدن ا درر اا اابندب حادر  (حداال عفد )لي  ال ميل  ( ن  ان تق )لرلر 

لدر هدذا الحكدم احاد  خلدر  الحدنا حادر لدم اندح  خشدن لدم اوضدت (بالواو)حنل 

 ا لق الم  نحب الحنا حيفر ال ش نرا.
خانمن لنا اابنب حار حنا خلم اقج ا رر اا لقل لي  ال ميل حنل حار 

لبكخج مفر ال ميل الانلفل ح  ال مفر المنكية ننلم ني  الموضت لا ذلد  

ادر شمدن ا درر اا اابندب اللم شمن ل ا رر اا لقل لي  ال ميل حنل حار لك
حار حنا م  ال ميل خحفائذ اكرا لرلر كج جميل خنلفل ح  ضمفر شن ا درر 

اا اابنددب حاددر حددنل شباددن خل ليمنددكية ننلم ددني  الانلفددل حدد  ال ددمفر 

اال المن رة بالمضارع المثبت نحو جاء ز   )المذكري مفنح البوانؤهن نقرلر 

لمددا )يم حمددرخ حددنل حدد  راددك مننددر ل ا ددرر اا ا  ددج خاددبك (و ددتكلم عمددرو

 ش  اا ين  شويهن ا ب اا اكرا ننل مفر مق . (سيأتى

خل ااف  اا المرائ نقرلر كج جميل ال ميل الننلحل ليحنلفل م  ال ميل 
 (واال)ناددلف النشددن فنت مننهددن ل لقددل حددنل الضبددل ل شددل الددراخ خل نددكخنهن 

فددل حدد  ضدددمفر حلددف حيدد  لرلددر اا خيددت اى خاا لددم لاددج ال ميددل الحنل

نحو )اى الراخ  (فان كانت فعلية والاع  مضارع مثبت امتف  اخولها) نحضهن 

 (الن االا )اى خل ل   حنا كرن  ل كّ شن ل لفر كوفرا  ((َوال تَْمفُْن تَْستَْكثِرُ )

ل رالدل المفدرئ مد  الحدراب خللفدج ال ميدل  (المادراة)م  الحنا ه  الحدنا 

اى ش اد   (تد   علدى حندو  اداة)المفرئة اى  (واى)حيفر لرلرحهن شرل ر 
لن م ندنلمفر لنهدن لضفدنا الهفئدل البد  حيفهدن الفنحدج اخ المف درا خالهفئدل ش اد  

ذل  الحنرا  (مقارن)لا الكل  م  الحنا المسبقيل  (غير ةابتة)لن م ننلمفر 

ا ا  ال نشدج لا المدرن شد  الحدنا لاندفي  (قي ا ل )الحنا  (لما جعلت)
 خلر 
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 حنشيهن نرلت حنرا ش مرا الحنا خهذا ش ا  المقنينل.ش مرا 

اى ئاا حيد  حندرا  دفل ىفدر  (كدفلك)اى الم ني  الموضت  (واو)
امدا )ثننبل شقنيا لمن ج يت لفكا لر كنلمفرئة مبمبال الراخ مفر كمن م  المفرئة 

اى اشددن ئللددل الم ددني  الموضددت حيدد  حنددرا  ددفل ىفددر ثننبددل  (الحنددو 

مفدكا حيد  الحندرا  (مثبتدا)حيد  الب دكئ خحدك  الوضدرت  مفكا (فلكون  فعال)
 مفنيح ليحنا كمن انيح لللبقضنا. (واما المقارنة فلكون  مضارعا)

خمفددر نظددر لا الحددنا البدد  اددكا حيفهددن الم ددني  هددر رشددنا الددبكيم 

خحقفقبر اجزاء شب نلضدل شد  اخاخدر المنضد  خاخا دج المسدبقضج خالحدنا البد  
شقنينددل لزشدنا ش دمرا الف ددج المقفدك ننلحددنا نحد  نندكئهن ا ددب اا اكدرا 

شنضفن كنا اخ حنل اخ البقضنل مل ئخج ليم نيحل م  المقنينل مدنلخل  اا 

ا يددج اشباددن  الددراخ مدد  الم ددني  الموضددت نننددر حيدد  خرا الددم الفنحددج لفظددن 
قمت وااك  وجه  )لرا ن ض ال رب  (واما ما جاء من نحو)خنبقكارا ش ا  

انمدن  (نجدو  وارادفهم مالكدا فقيد )اى الديحبهم  (رافيراموقول  فلما خشيت ا

 (حدف  المبتد أ)احبضدني  (علدى)جنء الراخ م  الم دني  الموضدت الرالدل حدنل 
ِلددَم )كمددن مدد  لرلددر ل ددنل   (ا  وانددا ااددك وانددا اراددفهم)لبكددرا ال ميددل الددمفل 

 انبم لك ل يمرا.اى خ (تُْؤ ُونَفِي َوقَْ  تَْعلَُموَن أَن ِي َرُسوُ  هللاِ إِلَْيُكمْ 

اى ن رت خايهاهم  (شا  والثانى)اى لمت خا ّ  خجهر  (وقي  االو )
ل ليحنا اذ لفس الم ا   (فيهما للعطف)الراخ  (الرورة وقا  عب  القاار اى)

لمددت  دددنكن خجهدددر خن ددرت ياهادددن شنلكدددن نددج الم دددني  نم اددد  المنضددد  

 (الدى)حد  لفدظ المنضد   (عد  )خن رت خيهات  (واككت)لمت  (واالا )
المنضفل خش انهن اا افرن شن كنا م  الزشدنا  (المضارع حكا ة للحا )لفظ 

 (وان كدان الاعد )المنض  خال ن م  هدذا الزشدنا مف ضدر حادر نيفدظ الم دني  

فَاْسدتَِقيما )كقرائة ابن  كوان )الراخ خلركر  (مفايا فاالمران جا ران)ش نيحن 

ادرا خل لبض دنا مفكدرا ل ليافد  ئخا اى نباففدف ال (، بدالتخايف (َوال تَتَّبِعانِ 

الاه  لوضرت الارا الب  ه  حلشل الرمل مل انح حلفر حيد  الشدر الدذى 

 لضير مفكرا الراخ ليحنا نالف لرا ل ال نشل خل لبض نا ننلبشكاك مننر
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اى اى  ((َومدا لَفددا)ونحددو قولد  تعددالى )نهد  شؤكدك ش لددرف حيد  الشددر لضيدر 

اى حنلكرنادن ىفدر شدؤشاف  منلف دج المافد  حدنا  (ُن بِداهللِ ال نُْؤمِ )د ء ثضت لان 
 نكخا الراخ.

ل اللتدد  علددى المقارنددة لكوندد  مضددارعا اون )خانمددن جددنر مفددر الشددراا 

 (وكدفا)خالماف  انمن ادكا شلننقدل حيد  حدك  الحندرا  (الحنو  لكون  مفايا
اخضنيا  (مااليا لاظا او معفى كقول  تعالى)الف ج  (ان كان)ا رر الراخ خلركر 

ضَرُ  (أَنَّى  َُكوُن ِلي ُغالق  )ح  ركران حيفر السل   وقولد  )ننلراخ  (َخلَِك نَيَمَا َن اِلك 

 نكخا الراخ هذا م  المنض  لفظن. ((أَْو جاُ ُكْم َحِنَرْ  ُاُ وُرُامْ )
خاشددن المنضدد  ش ادد  مددنلمرائ نددر الم ددني  المافدد  نيددم اخ لّمددن مننهمددن 

لمنضدد  مددنخيئ ليمافدد  نيددم شوددنلف  احددكهمن شددل لقيضدنا ش ادد  الم ددني  الدد  ا

الراخ خالخدر نكخندر خالبندر مد  المافد  نيّمدن حيد  شدن هدر ندنلراخ خكنندر لدم 
اليل حي  شونا لر  الراخ خمفر ال انر شقب   القفنر ادني الد  اشويدل ذلد  

 مقنا.

ْنقَلَبُوا بِفِْعَمدةن فَدا)بََشر  ، وقول   (أَنَّى  َُكوُن ِلي ُغالق  َولَْم  َْمَسْسفِي)وقول  )

دا )وقولد   (ِمَن هللاِ َوفَْضد ن لَدْم  َْمَسْسدُهْم ُسدوء  ، أَْق َحِسدْبتُْم أَْن تَدْ ُخلُوا اْلَجفَّدةَ َولَمَّ

اى اشددن جددرار الشددرا  مدد   (َمثَددُ  الَّددِف َن َخلَددْوا ِمددْن قَددْبِلُكْم ، امددا المثبددت ( َددأْتُِكمْ 

ادد  حنددرا  ددفل ىفددر ثننبددل ا  (فل اللتدد  علددى الحنددو )المنضدد  الموضددت 
 مل اقنيا الحنا. (لكون  فعال مثبتا اون المقارنة لكون  مااليا)

 (شرط ان  كدون مد  قد  رداارة)اى خل ك  ئللبر حي  المقنينل  (ولهفا)

كمددن مدد  لرلددر ل ددنل   (او مقدد رة) (َوقَددْ  بَلَاَفِددَي اْلِكبَددرُ )كمددن مدد  لرلددر ل ددنل  
ّرب المنضددن شدد  الحددنا خالدددكنا المددذكري لّا لددك لقدد (َحِنددَرْ  ُاددُ وُرُامْ )

خايئ ههان خهر اا الحنا الب  نح  ننكئهن ىفر الحنا الب  لقنندج المنضد  

خلقرب لدك المنضد  شاهدن مب درر المقنيندل اذا كدنا الحدنا خال نشدج شنضدفف  
 خلفظ لك انمن لقرب المنض  ش  الحنا الب  ه  رشنا البكيم.

كئهن كمن م  لرلان جنءن  راك م  خينمن لض كا ح  الحنا الب  نح  نن

 السال المنضفل خلك يكب مرلر   خالحبذاي ح  ذل  شذكري م  الشرن.
ميكللبر حي  )اى اشن جرار الشرا  م  المنض  الماف   (واما المفاى)

 المقنينل
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دا لالسدتاراف)اى ئللبر حي  المقنينل  (ئخا الحنرا اشن الخا اى  (فالن لم 

اى ىفر لّمن شوج لم  (وغيراا)ف  النبفنء ال  رشنا البكيم لشبكائ الاف  ش  ح
اى البمراي ذل   (ان االا  استمراره)حي  رشنا البكيم  (النتااء متق ق)خشن 

النبفنء لمن لف  ء حب  لظهر لراال حي  النقلن  كمن م  لرلان لم ا رب 

 دج اى ننلبمراي الاف  اخ ندنا ال (فيحن  ب )راك اشس لكار ضرب الفر  
خلدر  البقففدك  (عف  االطالف)اى حي  المقنينل  (ال اللة عليها)مفر اللبمراي 

بخال  المثبت فان وال  الاعد  علدى افدااة )نمن اكا حي  انقلن  ذل  النبفنء 

 ش  ىفر اا اكرا ال ج البمرايا. (التج ا
مدنذا ليددت ضددرب شددول كفد  مدد   ددكلر خلددر  ال درب مدد  جددزء شدد  

 .اجزاء الزشنا المنض 

خاذا ليت شن ضرب امنئ البمراق الاف  ل مفل اجزاء الزشنا المنضد  
لك  ل لل فن نالف لّمدن خذلد  لنهدم لندكخا اا اكدرا الثضدنت خالافد  مد  

  رم  الاقفض.

 خل ااف  اا الثضنت م  ال ميل انمن اانمفر الاف  ئا من.
لدى سدبب ان اسدتمرار العد ق ال  اتقدر ا)اى لحقفق هذا الكل   (وتحقيق )

ا ا  اا نقنء الحنئم خهر البمراي خجدرئا احبدنج  (بخال  استمرار الوجوا

ال  لضب شرجرئ لنر خجرئ حقفب خجرئ خل نك ليرجرئ الحنئم ش  السضب 
نالف البمراي ال ك  مننر حك  مل احبنج ال  خجرئ لضب ندج اكففدر ش درئ 

 يهن.انبفنء لضب الرجرئ خال ج م  الحرائم ال ك  حب  لرجك حي

خننل ميل لمن كنا ال ج م  المافد  اللدبمراي حنديت شد  ال دلق 
 الكللل حي  المقنينل.

هددذا اذا  (فلكوندد  مفايددا)اى حددك  ئللبددر حيدد  الحنددرا  (وامددا الثددانى)

اى الددراخ  (وان كانددت اسددمية فالمشددهور جددواز تركهددا)كننددت ال ميددل م يفددل 
مفل حيد  المقنيندل لكرنهدن اى لكللدل اللد (لعكس ما مر فدى الماالدى المثبدت)

 شسبمرة ل حي  حنرا  فل
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نم ادد   (نحددو كل متدد  فددوه الددى ف ددى)ىفددر ثننبددل لددكللبهن حيدد  الددكخا  خالوضددنت 

 ششنمهن.
لعدد ق )شدد  لركهددن  (اولددى)اى الددراخ  (ان اخولهددا)اا ددن المشددهري  و()

علددى عدد ق الثبددو  مدد  رهددور االسددتيفا  فيهددا )اى ال ميددل اللددمفل  (االلتهددا

ِ أَْن ااا  )ز ااة رابطة نحو فحسن  اى خاندبم شد   (َوأَْنتُْم تَْعلَُمدوَن ، (فاَل تَْجعَلُوا ّلِِلَّ
وقا  عب  القداار ان )اهج ال يم خالم رمل خانبم ل يمرا شن نفاهمن ش  البفنخت 

اى الدراخ  (الدمير    الحدا  وجبدت)م  ال ميدل اللدمفل الحنلفدل  (كان المبت أ

واو )المن نحر جنء راك  (جاء ز   واو  سرع اونحو )لراء كنا خضرا م ل 

 .(مسرع

خذلدد  لا ال ميددل ل لبددر  مفهددن الددراخ حبدد  لددكخج مدد   دديل ال نشددج 

خلا م الفر مدن الثضدنت خلقدكي لقدكار المفدرئ مد  اا ل اسدبأنف لهدن الثضدنت 
خهذا شمن امبال م  نحر جنء راك خهر اسر  اخ خهر شسر  لن  اذا احكت 

 مفرا المافنج المرمر  كنا نمازلل احنئة المر  راحن ذكر راك خجئت ن

م  ان  ل ل ك لضفل ال  اا لكخج اسر  م   يل الم  ء خل مر الفدر مد  
الثضنت لا احنئة ذكرا ل لكرا حب  لقنك البفانف الاضر حار نننر اسدر  

خاّل لكات لركت المضبكأ نم ف ل خج يبر لمدرا مد  الضدف  خجدرى ش درى اا 

ن  راك خحمرخ اسر  اشنشدر ثدم لدزحم اند  لدم لسدبأنف كلشدن خلدم لقرا جنء
 لضبكأ ليسرحل اثضنلن.

خحي  هذا منل ج خالقفنر اا ل ل  ء ال ميدل اللدمفل ال شدل الدراخ 

خشن جنء نكخنر مسضفير لضفج الش ء الادنيج حد  لفنلدر خا دير ن درب شد  
 البأخاج خنر  ش  البشضفر.

ر ششدد ر نرجددرب الددراخ مدد  نحددر هددذا كلشددر مدد  ئل ددج الح ددنر خهدد

جنءن  راك خراك اسر  اخ شسر  اشنشر خجنء راك خحمرخ اسر  اخ شسر  
وان جع  نحو على كتا  سيف حاال كثدر )اشنشر ننللراق الخل  ثم لنا الشفخ 

 لرا نشني : (نحو)اى لر  الراخ  (تركها)اى م  لي  الحنا  (فيها

 اذا انكرلادددددددد  نيددددددددكة اخ نكرلهدددددددددن

 (الضددنرى حيدد  لددرائ خرجددت شددل)    
  

اى نقفددل شدد  اليفددج ا ادد  اذا لددم ا ددرف لددكيى اهددج نيددكة اخ لددم احددرمهم 
 خرجت
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شاهم شننحضن ليضنرى الذى هدر انكدر اللفدري ششدبمل حيد  دد ء شد   يمدل 

 اليفج ىفر شابظر للفني النضح مقرلر حيّ  لرائ حنا لر  مفهن الراخ.
ذا مددنحل نددنلظرف ثددم لددنا الشددفخ الرجددر اا اكددرا اللددم مدد  شوددج هدد

لحبمنئا حي  ذى الحنا ل شضبكأ خااضم  اا اقكي ههان خنر ن اا الظرف 

م  لقكار الم الفنحج ئخا الف ج اليهم اا ل اقكي م ج شنن هذا كلشر خمفر 
نحث خالظدنهر اا شودج حيد  كبفدر لدفف احبمدج اا اكدرا مد  لقدكار المفدرئ 

فددل شقددكية ننلمنضدد  اخ خاا اكددرا جميددل الددمفل لددك  خضرهددن خاا اكددرا م ي

الم دني  م ددج البقددكارا  امبادل الددراخ خحيدد  البقدكارا  ل ل ددب الددراخ ممدد  
اى لدر  الدراخ مد   (و حسن التدرك)اجج هذا كور لركهن   خلنا الشفخ اا ن 

احندج ندذل  الحدرف ندر   (تارة ل خو  حر  علدى المبتد أ)ال ميل اللمفل 

 كقرلر :)ش  اليلضن  

 كأنمددددن مقيددددت حسدددد  اا لضنددددراا 

 («ناددددّ  حددددرالّ  اللددددرئ الحددددرايئ    
  

ش  حدرئ اذا ى دب مقرلدر ناد  اللدرئ جميدل الدمفل خل دت حدنل شد  

شف را لضنراا  خلر ل ئخرا كننمن حيفهن لم احس  الكل  ال ننلراخ خلرلدر 

حرال  اى م  اكانم  خجرانض  حنا ش  نا  لمن م  حرف البشضفر ش  ش ا  
الرال دل حدنل  (لوقدوع الجملدة االسدمية)نية اخدرى احس  البدر  لد و()الف ج 

 كقرلر :)حنا  (بعقب مارا)

 ي اضقفددددددددددددد  لادددددددددددددن لدددددددددددددنلمن» 

 («نددددددددددر ئا  لض فددددددددددج خل ظددددددددددفم    
  

مقرلر نرئا  لض فج حنا خلر لم ابقكشهن لرلر لنلمن لم احس  مفهن لدر  

 الراخ.
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