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َ
ةَ  م  دِّ ق  َال م 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 جف مغ جغ مع جع  مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ
 ٢ - ١الكهف:  َّمك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على  لقد أنزل اهلل الكتاب على نبيه الكريم 

ا وقلوًبا غلًفا، وأخرج به الناس من الظلمات الدين كله، ففتح به أعينًا عمًيا وآذاًنا صم  

رهبم، فكان هذا القرآن مربيًا للمؤمنين، فمن معينه يستقون، وبأوامره إلى النور بإذن 

يعملون، وعن نواهيه ينتهون، وقد قيض اهلل لهذا القرآن من يظهر أسراره ويوضح 

معانيه ومقاصده وتشريعاته، واعتنى به أهل اإلسالم عناية فائقة، فما من شيء يخدم 

غوا فيه طاقتهم وجهدهم، وكان حرص هذا القرآن إال ضربوا فيه بسهم وافر، وأفر

إلى بذل الجهود يف خدمة القرآن  االمسلمين على دينهم وعلى كتاب رهبم يدفعهم دفعً 

  الكريم.

توجههم إلى تفسير  :ومن ضمن جهود العلماء ومن مظاهر عنايتهم بالقرآن الكريم

ة األولى ألن معرفة المعنى هو الخطو ؛مفرداته، وتوضيح غامضها واالستشهاد عليها

 يف تدبره ومعرفة تفسيره واالستنباط منه.

ا، فمنهم من ا متنوعً وقد اختلفت هذه الكتب يف مناهجها وأغراضها اختالًفا كثيرً 

اختصر ومنهم من توسع، ومنهم من جعل عنايته باللغة والنحو والشواهد الشعرية 

له مقصد، ومن هذه ومنهم من اقتصر على ذكر اللفظة الغريبة وبيان معناها، وكل منهم 
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ًة تيسيرً  ا لحفظه ومراجعته، وإمتاعا الكتب من اختار مؤلفها أن يجعلها منظومة ِشْعِريَّ

: لقارئه، ومن جملة هذه الكتب كتاٌب يف غريب القرآن وشرح بعض مفرداته واسمه

يف غريب ألفاظ القرآن، لنصر اهلل بن  ،«أنيس الغريب وجليس األريب يف نظم الغريب»

وقد اخرتت هذا الكتاب ألتشرف بتحقيقه وخدمته ، تسرتي البغدادي الحنبليأحمد ال

وإخراجه ألهل العلم والقرآن خاصة، وللمسلمين عامة، وقد اجتهدت يف ضبطه 

حيح أو اإلضافة، ومراجعته، وإنني كلما راجعته وجدت فيه ما يستحق التعديل والتص

 اسيطول، فعزمت على إخراجه وطبعه حتى ال يتأخر كثيرً  -على ذلك-ورأيت أن األمر 

، ولعل اهلل لكثرة العوائق، ثم بعد ذلك أعيد تصحيحه إن اقتضى األمر ذلك مستقباًل 

ييسر الحصول على نسخ أخرى من الكتاب تعين على تصحيح ما فيه، واهلل المعين، 

 وهو حسبي ونعم الوكيل.

 رئيسين:وقد قسمت عملي يف الكتاب إلى قسمين 

 القسم األول: الدراسة، ويشتمل على مبحثين: 

 المبحث األول: التعريف الموجز بالمؤلف، ويشتمل على خمسة مطالب: 

 عصر المؤلف وموطنه ومولده.المطلب األول: 

 اسمه وكنيته ونسبه.المطلب الثاين: 

 العلماء عليه.حياته العلمية، وشيوخه، وتدريسه، وتالميذه، وثناء المطلب الثالث: 

 مصنفاته.المطلب الرابع: 

 وفاته.المطلب الخامس: 

 المبحث الثاين: التعريف الموجز بالكتاب، ونسخه الخطية، ويشتمل على مطلبين:
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 التعريف الموجز بالكتاب، ويشتمل على سبعة فروع: المطلب األول: 

 الفرع األول: موضوع الكتاب.

 الفرع الثاين: مصادره. 

 : تحقيق اسم الكتاب.الفرع الثالث 

 الفرع الرابع: تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

 الفرع الخامس: الكالم على المنظومة من الناحية العروضية. 

 الفرع السادس: المقارنة بينه وبين غيره ممن نظم غريب القرآن. 

 على المؤلف. الملحوظاتالفرع السابع: مميزات الكتاب، و 

 دراسة النسخ الخطية، ويشتمل على أربعة فروع:المطلب الثاين:  

 الفرع األول: وصف النسخ الخطية. 

 الفرع الثاين: نماذج من النسخ الخطية. 

 الفرع الثالث: المصطلحات والرموز المستخدمة. 

 الفرع الرابع: منهجي يف التحقيق. 

 القسم الثاين: النص المحقق:

 ويشتمل على:

، مع تحقيقه وضبط النص بحسب القواعد اإلمالئية المخطوط كاماًل نسخ  -1

 المتعارف عليها.

 التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. -2

 مقابلة المخطوط على النسخ الخطية. -3
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 ذكر الفروق المهمة بين النسخ الخطية. -4

 مع مراعاة الوزن العروضي. كاماًل  ضبط النص وشكله شكاًل  -5

 اآليات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم اآلية.عزو  -6

 توثيق القراءات القرآنية وعزوها إلى مصادرها. -7

 توثيق األقوال. -8

 شرح األلفاظ الغريبة وتوضيحها. -9

تخريج األحاديث واآلثار الواردة، مع الحكم عليها، فإن كانت األحاديث يف  -10

 غيرهما حكمت على الحديث الصحيحين أو أحدهما اكتفيت هبا، وإن كانت يف

 وذكرت أقوال أهل العلم يف ذلك.

 ترجمة األعالم الواردة يف النص المحقق. -11

وتشتمل على أبرز النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات، ثم  الخاتمة:

 الفهرس.

 وأسأل اهلل التوفيق والسداد.

 وكتب:      

 القحطايند. ممدوح بن تركي بن محمد          

 نظرت فيه آخر مرة يف يوم السبت، الثاين والعشرين من شهر ربيع الثاين،               

 هـ 22/4/1440 ملسو هيلع هللا ىلصمئة وألف من هجرة النبي  وأربع بعينعام أر          

Dr.mamdoh2012@gmail.com 
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ةَ  ر اس  :َادلِّ ل  وَّ
َال   م  َال ق س 

ََمَ س َقَ ال َ
َلَ وََّال  
َةَ اسَ رَ ادلَِّ

 التعريف الموجز بالمؤلف، ويشتمل على خمسة مطالب:  المبحث األول:

 المطلب األول: عصر المؤلف وموطنه ومولده.

 المطلب الثاين: اسمه وكنيته ونسبه.

 المطلب الثالث: حياته العلمية، وشيوخه، وتدريسه، وتالميذه، وثناء العلماء عليه.

 مصنفاته.: المطلب الرابع

 الخامس: وفاته.المطلب 

َ
َ
َ
َ
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َ
َ لِّف  ؤ  َب ال م  ز  وج  م 

َال  ر يف 
:َاتلَّع  ل  وَّ

َال   ث  ب ح   (1)ال م 

 المطلب األول: عصر المؤلف وموطنه ومولده:

عاش المؤلف يف القرن الثامن وتويف يف أوائل القرن التاسع الهجري، وكان هذا 

المغول العالم اإلسالم يف ا باألحداث والمتغيرات يف العراق، بعدما غزا العصر مليئً 

القرن السابع، وسقطت الخالفة العباسية، وقامت على إثرها دويالت كثيرة، وانتقلت 

قامت عدة  -العراق ومصر-شوكة المسلمين إلى مصر، ويف البلدين اللذين عاش فيها 

 دول متعاقبة أو متعاصرة.

آنذاك تحت حكم سنة يف بغداد، وكانت  56ا وخمسين عاش المؤلف أول حياته ست  

الدولة الجالئرية )الجالئريين( الذين خلفوا اإلليخانيين المغول، بعد أن كانوا يف أول 

األمر تحت حكمهم ثم استقلوا، وقد كانت السنوات األولى لقيام الدولة الجالئرية 

شاهدة على عدة حروب مع بقايا اإلليخانيين إلى أن تمكن حسن برزك من طردهم 

ا يف ، وأعلن والءه للسلطان المملوكي يف مصر ليكون له سندً 748ام خارج دولته يف ع

                                                      
  مصادر الرتجمة: (1)

 .2/444البن حجر  «إنباه الغمر بأبناء العمر» -

 .13/175البن تغري بردي  «النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة» -

 ، وهي أوسع ترجمة له وقفت عليها.10/198للسخاوي  «الضوء الالمع» -

 .9/147البن العماد  «شذرات الذهب يف أخبار من ذهب» -

 مع تعليقات محققه. 3/1149البن حميد  «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» -

 .8/30للزركلي  «األعالم» -
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ا، ثم مات حسن عامً  15حروبه مع المغول، وكان عمر المؤلف حينذاك خمسة عشر 

، وخلفه ابنه الشيخ أويس بن حسن، واتسعت رقعة الدولة يف عهده، (1)757يف عام 

سي إلى هناك، مما شجع على فنقل عاصمته من بغداد إلى تربيز، وانتقل النشاط السيا

 ،(2)قام مرجان الطواشي وقاد حركة تمرد 766قيام حركات التمرد يف بغداد، ففي عام 

، واتصل بالسلطان (3)ا على بغداد من قبل الشيخ أويس ولكنه أعلن العصيانوكان واليً 

المملوكي األشرف شعبان وأخربه بأنه قد خلع أويسا وأخذ يف بغداد البيعة للسلطان 

مساكن مدينة بغداد من ، فسار إليه أويس وأخمد ثورته، وغرق كثير (4)المملوكي

بسبب خراب سد دجلة، وولي بغداد شاه خازن من قبل أويس، ولكن بعد وفاة شاه 

حتى تويف  (5)عاد مرجان مرة أخرى فحكم وبذل العدل وأمن السبل 769خازن سنة 

، فولَّى السلطاُن بعده الخواجه سرورا، ويف أواخر أيام السلطان أويس أرسل 774سنة 

الشيخ ابنه َعلِي ا الشهزاده مع الوالي األمير إسماعيل فكان علي أمير البلد إال أنه رأى 

، 776، وتويف أويس عام (6)استبدادا من إسماعيل فاغتاله وأعلن واليته على بغداد 

                                                      
 .22لشعبان طرطور، ص «الدولة الجالئرية»انظر:  (1)

 .4/47 «الموسوعة الموجزة يف التاريخ اإلسالمي»، و27ص «الدولة الجالئرية»انظر:  (2)

العراق يف العهد »، 2/176لعباس العزاوي  «موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، حكومة الجاليرية» (3)

 .85لرغد النجار ص «الجالئري

 .86لرغد النجار ص «الجالئريالعراق يف العهد » (4)

 .2/131 «موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، حكومة الجاليرية» (5)

موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، »، و4/48 «الموسوعة الموجزة يف التاريخ اإلسالمي»انظر:  (6)

 .2/176 «حكومة الجاليرية
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َفُه يف الحكم ابنه جالل الدين حسين بن أويس، فضاعت هيبة الدولة يف عهده، َفَخلَ 

، وتولى (1)ودب الصراع الداخلي بينه وبين إخوانه شيخ علي شهزاده وأحمد وبايزيد

 األمر بعد وفاة حسين أخوه أحمد بن أويس.

 يف واليته على بغداد، إال أنه هاجم تربيز طمعً  
ٌّ
دارت ا يف السلطة فواستمر علي

معركة بينه وبين أخيه السلطان أحمد، فُهزم السلطاُن أحمُد ثم عقد تحالفاٍت فقاتل 

 وإرسال جثته إلى بغداد، وخرج سارو عادل 
ٍّ
عليا مرة أخرى، وانتهى األمر بمقتل علي

مريدا اإلطاحة بالسلطان أحمد وتنصيب أخي السلطان المسمى بايزيد فأحبط 

علي بن أويس حاصر سارو عادل تربيز واتفق مع السلطان المحاولة، وبعد مقتل 

، فأرسل سارو عادل األمير (2)السلطان أحمد على االشرتاك يف إدارة والية بغداد

ا للحكم يف بغداد وكان يدعو إلى با يزيد أخي السلطان أحمد، ليكون واليً  (3)طورسون

لسلطان واضطربت البلد وثار بعض أهل بغداد وحصلت فتنة كربى ومقتلة فجاء ا

أحمد من تربيز، وفر طورسون وُقتل بعد ذلك، ونصب السلطان محله الخواجه يحيى 

، ثم حصل أمر استدعى رجوع السلطان (4) 785ا على بغداد وذلك سنة السمناين حاكمً 

يعيش يف بغداد ويعاصر هذه ، إلى هنا كان المؤلف (5)أحمد إلى بغداد واإلقامة فيها

 المتقلبة.األحداث الكبيرة 

                                                      
 .97لرغد النجار ص «العراق يف العهد الجالئري» (1)

 .105المرجع السابق ص (2)

 .2/188 «موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، حكومة الجاليرية» (3)

 .2/191 «موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين، حكومة الجاليرية» (4)

 .106لرغد النجار ص «العراق يف العهد الجالئري» (5)
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ولما خرج تيمورلنك انتقض على السلطان أحمد أهُل دولته وسار بعضهم إلى 

تيمورلنك فخرج السلطان من تربيز وتوجه إلى بغداد فانفرد هبا وأقام، وهو الذي كان 

، بعد أن دارت بينهما عدة معارك، وقيل: (1)يف عهده سقوط بغداد يف حكم تيمورلنك

وُه واستغاثوا بتيمورإن أهل بغداد  نك لما بالغ يف الفسق والفجور وجاهر بالمعصية لَمجُّ

،  وتمكن تيمورلنك من إسقاطه عن عرشه عدة مرات، ثم دخل بغداد  (2)وسفك الدماء

ملوكى هـ،  ففر السلطان أحمد بن أويس إلى مصر مستنجًدا بالسلطان الم795يف عام 

 .(3) 807إلى بغداد واستعادها عام من العودة  -أخيًرا-برقوق، وتمكن أحمد 

وقد شهد المؤلف هذه األحداث العظيمة والفتن الجليلة يف بغداد إال أنه لما بلغه 

، متوجها إلى الشام ثم مصر قبل أن (4)خرج منها 789أن تيمورلنك يقصد بغداد عام 

 ه.895يستولي تيمورلنك على بغداد سنة 

يحكمها المماليك الجراكسة، وكانت مصر ويهمنا أن المؤلف لما دخل مصر كان 

ه، يف حقبته األولى، ثم عاد الملك الصالح  790تحت حكم الملك الظاهر برقوق سنة 

، ثم عاد (5)حاجي ابن السلطان األشرف شعبان، وكان لسبب خروجه أحداث كثيرة

                                                      
، سنة 4، العدد 8لجان أوبان، مجلة المورد، العراق، بحث محكم، المجلد  «تيمورلنك يف بغداد»انظر:  (1)

 .491، ص1979

 .1/95 «عجائب المقدور يف أخبار تيمور» (2)

 .215، ص 4/48الموسوعة الموجزة يف التاريخ اإلسالمي »انظر:  (3)

أهلها، فوصلت األخبار إلى وكان تيمورلنك قد وصل تربيز عاصمة السلطان أحمد واستباحها وأباد  (4)

 أهالي بغداد بأن مصير أهالي تربيز سيلحق هبم.

 .12/1، 11/319  «النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة»انظر:  (5)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
15 

ثم حكم من بعده ابنه  801، حتى تويف سنة 792برقوق وحكم مصر مرة ثانية يف سنة 

 ، وتويف المؤلف نصر اهلل التسرتي يف حياة فرج المملوكي.(1)رجف

ويف ظل هذه األحوال السياسية المتقلبة نجد أن األحوال العلمية يف القرن الثامن 

ا يف الشام ومصر، وكثر العلماء كثرة واضحة بينة مقارنة فيها هنضة قوية نشطة خصوًص 

رتاجم التي رصدت أحوال العلماء بالقرنين السابقين، ويكفي االطالع على كتب ال

 .(2)والمدارس يف تلك الحقبة

( من الهجرة النبوية يف 733ولد نصر اهلل يف سنة ثالث وثالثين وسبِع مئة ) مولده:

بغداد، ومات أبوه وهو صغير، فبقي يف بغداد يطلب العلم ثم شرع يف التدريس ونفع 

( 789عام تسعة وثمانين وسبع مئة )ا، ففي الناس إلى أن بلغ عمره ستة وخمسين عامً 

كما سبق ترك بغداد، وذكروا سبيين لخروجه من بغداد، األول منهما ما سبق ذكره  وهو 

، والثاين جائحة وقعت له مع (4)فخرج ومعه أوالده (3)ما شاع أن تيمورلنك قصدها

 .(5)الشهاب أحمد األبياري

 حتى استدعاه ابنه أحمد ياًل فوصل إلى دمشق وبالغوا يف إكرامه، ولم يقم هبا طو

للقدوم إلى القاهرة َوَكاَن ابنه قد َدخلَها قبله ، فقدم القاهرة عام تسعين وسبع مئة 

 (. 812ا وعشرين سنة حتى تويف فيها عام ثماين مئة واثني عشر )(، وبقي فيها ثالثً 790)

                                                      
 .12/168المرجع السابق  (1)

 البن حجر العسقالين. «الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة »انظر كتاب  (2)

 .2/444البن حجر  «بأبناء العمرإنباه الغمر » (3)

 .3/359 «إنباه الغمر بأبناء العمر» (4)

 .10/198للسخاوي  «الضوء الالمع» (5)
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 المطلب الثاين: اسمه وكنيته ونسبه:

، والمصادر التي هتتكلم عن كثيرةلما أردت كتابة ترجمة المؤلف لم أجد مصادر 

ا، ا، والالحق ينقل عن السابق وال يكاد يزيد شيئً تكلمت عنه معلوماهتا شحيحة جد  

ميذه، وبعض كتب التواريخ ولم أجد له ترجمة وافية، ولكن بتتبع تراجم شيوخه وتال

 صالحة عن المؤلف. الحصول نبذة -بحمد اهلل  -استطعت 

نصر اهلل بن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد التسرتي ثم البغدادي ثم  اسمه:

 القاهري الحنبلي.

، وهي مدينة تقع اآلن يف األحواز غرب دولة (1)والتسرتي: نسبة إلى مدينة ُتْسَتر

لمحافظة خوزستان كيلو مرت شرقا، وهي تابعة   270إيران حاليا، تبعد عن البصرة قرابة 

أنه ولد يف بغداد، فالظاهر أن ، وبما (2)من الهجرة 20اإليرانية، افتتحها المسلمون عام 

ا هو الملقب بالتسرتي؛ ألنه قال يف آخر نظمه أصوله من تسرت، ويبدو لي أن جده محمدً 

 للوجيز: 

يجناظمهههههايج مههههه   يج ههههه يج  ه
يج

يجُ يج هللهرضههههاليجب ل نهههه  يجن هههه
 

يج لتسهه حميجدمهه  بهه يج  هه يجبهه يج
يج

 (3)بغههه  نيج ه هههاليجبولههه يج  ههه د
 

 أبو الفتح، ويلقب بجالل الدين. وكنيته:

                                                      
 .2/29لياقوت الحموي  «معجم البلدان» (1)

 19أو  17، وهذا هو الفتح الثاين عنوة، وفتحت قبل ذلك يف عام 2/111للذهبي  «تاريخ اإلسالم» (2)

 .4/232البن الجوزي  «المنتظم يف تاريخ األمم»ا، انظر: صلحً 

 (.6495البيت رقم ) (3)
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المطلب الثالث: حياته العلمية، وشيوخه، وتدريسه، وتالميذه، وثناء العلماء 

 عليه:

لما تويف أبوه وهو صغير رباه الشيخ أحمد السقاء وأقرأه القرآن، ثم حياته العلمية: 

ولده محمد بن أحمد السقا، وقرأ علم األصول وشرح العضد وعلم اشتغل بالفقه على 

 العربية، وسمع الحديث على شيوخ كثيرين.

لمذ نصر اهلل التسرتي لجملة من الشيوخ يف العراق التي كانت كثيرة تتشيوخه: 

 المدارس يف الحديث وغيره من العلوم، ومن مشايخه:

 الذي رباه وهو صغير، اشتغل عليه بالفقه.محمد بن أحمد السقا، ابن أحمد السقا  -

، قرأ عليه (1)(686محمد بن علي بن أحمد أبو المعالي، بدر الدين األربلي )ولد  -

 يف األصول.

 .(2)(765عبد الصمد بن إبراهيم الخضري البغدادي )ت -

 .(3)(773حسين بن ساالر بن محمود الغزنوي البغدادي )ت -

وهو شارح البخاري،  (4)(786اين البغدادي )تمحمد بن يوسف بن علي الكرم -

 أخذ عنه شرح العضد على ابن الحاجب.

                                                      
 .1/175للسيوطي  «بغية الوعاة»، 4/174البن حجر  «الدرر الكامنة»انظر:  (1)

 .5/15البن رجب  «الحنابلةذيل طبقات »انظر ترجمته يف  (2)

 .2/168البن حجر  «الدرر الكامنة»انظر ترجمته يف  (3)

 .1/279للسيوطي  «بغية الوعاة»الدرر الكامنة البن حجر،  (4)
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 .(1)(786علي بن إسماعيل بن أحمد الفوي المدين المدلجي )ت -

، سمع منه (2)(790عبد اهلل بن محمد بن قاسم السنجاري المقانعي الحنبلي )ت -

(، جاء ذلك يف 765يف بغداد، ومن ذلك قراءته عليه سنة خمس وستين وسبع مئة )

 .(3)«المنهاج الجلي يف شيوخ السراج الحنبلي»كتاب 

س يف الحديث يف مسجد يانس ببغداد، ودرس يف المدرسة المستنصرية  تدريسه: درَّ

العباسي، والمدرسة المجاهدية التي المشهورة ببغداد التي شيدها الخليفة المستنصر 

، وكان يذاكر الناس ببغداد وانتفع الناس بذلك، ودرس (4)أنشأها مجاهد الدين أيبك

 «جامع المسانيد»كتاب يف المدرس الظاهرية الربقوقية بمصر، وحدث يف القاهرة ب

 .(5)بن الجوزيال

 تالميذه:

الرحمن، فأما أحمد فهو عالم زمانه وولي أبناؤه الثالثة: أحمد وفضل اهلل وعبد  -

،  وأما عبد (7)(828، وأما فضل اهلل فهو من أهل العلم )ت(6)(849القضاء )ت

                                                      
 .2/141للسيوطي  «بغية الوعاة»، وانظر: 3/354البن حجر  «المعجم المؤسس للمعجم المفهرس» (1)

 .1/358البن حجر  «إنباء الغمر»انظر:  (2)

من المخطوط،  والكتاب من تأليف: أبي الفضل محمد بن محمد، المعروف بابن فهد المكي  251ص (3)

 (.871الهاشمي الشافعي )ت

 وحاشية محققه. 1/172 «الجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد»انظر:  (4)

 .10/198 «الضوء الالمع»انظر:  (5)

 .2/233 «الضوء الالمع»، و2/444البن رجب  «طبقات الحنابلةذيل »انظر:  (6)

 .2/814 «السحب الوابلة»انظر:  (7)
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 .(1)(840الرحمن فهو أصغرهم وولي القضاء )ت 

إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسماعيل الصالحي الحنبلي )ولد سنة  -

 .(2)(ـه772

 .(3)(827المالكي )تأحمد بن علي بن أحمد النويري  -

 ، ابن صاحب شرح البخاري.(4)(833يحيى بن محمد بن يوسف الكرماين )ت -

، الحافظ المشهور، قال عنه يف (5)(852أحمد بن علي ابن حجر العسقالين )ت -

 . (6)«اجتمعت به فاستفدت منه وسمعت من إنشائه»: معجمه

 . (7)(845أحمد بن علي المقريزي )ت -

كثير، وال شك أن تالمذته كثيرون، ألنه ولي التدريس يف مدارس عديدة يف وغيرهم 

 العراق ومصر، وانتفع الناس به مدة من الزمن.

ما يدل على أنه سافر إلى القدس  «أنيس الغريب»وجاء يف آخر النسخة من منظومته 

عشر  الشريف ثم رجع إلى القاهرة وتويف فيها، فقد جاء أنه فرغ من تبييضها يف ثامن

بالمسجد األقصى  18/10/794شهر شوال من سنة أربع وتسعين وسبع مئة 

                                                      
 .2/523 «السحب الوابلة»انظر:  (1)

 .1/55 «الضوء الالمع» (2)

 .2/8 «الضوء الالمع» (3)

 .10/259 «الضوء الالمع»انظر:  (4)

 .للسخاوي «اإلسالم ابن حجرالجواهر والدرر يف ترجمة شيخ »انظر:  (5)  

 .10/198للسخاوي  «الضوء الالمع»، 3/355البن حجر  «المعجم المؤسس» (6)

 .3/503للمقريزي  «درر العقود الفريدة» (7)
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 الشريف.

 ثناء العلماء عليه:

ا ا عالمً ووصفه مرتجموه بصفات تدل على مكانته وعلمه فقد قيل: إنه كان إمامً 

وكان »: ا على النظم والنثر، وقال ابن حجر يف ترجمة ابنه أحمدا، مقتدرً ا محدثً هً يفق

 .(1)«ل الفضل التام واألدب، له النظم الفائق والرتسل الرائقأبوه من أه

، وكانت محاضرته حسنة، وله (2)وكان يذاكر الناس ببغداد مدة وانتفع الناس بذلك

 .(4)، وكان كثير الخط الحسن، هبي الصورة جميل الشكل(3)تآليف مفيدة

والده الشريف »: وبالغ بعضهم كشيخه الكرماين لما كتب إجازة البنه أحمد فقال

ْنَيا  ة َجامع فنون اْلَفَضائِل الفاخرة ومجموع ُعُلوم الدُّ ْيخ اْلَعالَمة قدوة اأْلَئِمَّ الشَّ

اْلُمسلمين جالل اْلملَّة َوالّدين، َزاده اهلل جاللة فِي  (5)استظهار َواآْلِخَرة، َبِقيَّة الّسلف

 .(6)«ا فِي مدارج السعاداتمعارج الكماالت ونصرة ممدودً 

وصفه بشيخ اإلسالم شارح منظومته الالمية يف الفرائض عثماُن بن أحمد النجدي و

 .(7)«الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم»: الحنبلي فقال

                                                      
 .77البن حجر ص «رفع اإلصر عن قضاة مصر» (1)

 .13/176البن تغري بردي  «النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة» (2)

 .10/198للسخاوي  «الضوء الالمع» (3)

 .2/444البن حجر  «إنباء الغمر» (4)

 .كذا  (5)

 .2/234 «الضوء الالمع» (6)

 .120ص «شرح القصيدة الالمية يف الفرائض الحنبلية» (7)
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 المطلب الرابع: مصنفاته:

ُقه، وقد قرئ على  -1 أنيس الغريب وجليس األريب، وهو هذا الكتاب الذي أحقِّ

 .(1)المؤلف وُعني به، سمعه منه المقريزي

 .(2)رسالة يف مدح مدرسة الظاهر برقوق يف مصر، وجاء أنه َعِمَلَها َمَقاَمةً  -2

 .(3)قصيدة يف مدح الظاهر برقوق -3

المعترب يف اختصار »مختصر ابن الحاجب، وسماه ابن تغري بردي  -4

 .(4)«المختصر

شيخه محمد بن يوسف ل «النقود والردود»، واألصل (5)مختصر النقود والردود -5

( لمختصر ابن الحاجب 756(، وهو حاشية على شرح العضد )ت786الكرماين )ت

وكان »: (، ولم يكمله نصر اهلل فأكمله ابنه أحمد، قال ابنه يف خاتمة الكتاب646)ت

، وكتب منه (6)قد شرع يف ذلك ببغداد يف حياة شمس األئمة -أعزه اهلل-الشيخ الوالد 

-مواضع متفرقة، وعرض بعضها عليه فاستحسن ما فعله، ثم فرت عزم الشيخ الوالد 

                                                      
 .3/503للمقريزي  «درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان المفيدة» (1)

 .3/354البن حجر  «المعجم المؤسس» (2)

 يف ترجمة ابنه أحمد. 1/265البن حميد  «السحب الوابلة» (3)

 .1/400البن تغري بردي  «المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف» (4)

(، وحققه الدكتور عبد اهلل الحبجر 1834) 38/4بجامع الزيتونة، برقم  «المكتبة العبدلية»له نسخة يف  (5)

 .ـه1432يف رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، عام 

 .«النقود والردود»( صاحب األصل وهو 786المقصود به الكرماين )ت (6)
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 . (1)«حين انتقل إلى القاهرة -أعزه اهلل

 مدائح نبوية. -6

بغية العامل يف نظم »منظومة العوامل المئة، وسماها ابن تغري بردي  -7

( يف النحو، من البحر 471)تلجرجاين ل «العوامل»كتاب ، وهي نظم ل(2)«العوامل

 (،  يقول يف أولها:6496البسيط، وهي محفوظة يف مكتبة برلين برقم )

يج حلمههه يجهلليجرليج ل هههمديج م هههم  يج
يج

يجب ألنه  نيجب مه د يجيج(3)عاليجعه يج مفه  
يج

 ويقول فيها:

يجبب هه يجشيج هه يجوحيج مدهه يج    هها
يج

يج مه بيفيجيفيج دسه يجيج يجيفيجلكيجع ميجن ه   
يج

يجمهههذيجا م يج عهههايجع    هههاظبقههه يجن
يج

يج(4)مف نههههايجل ههه   يج مدههه يج لُ ُمههه  يجيج
يج

نظم الوجيز يف الفقه، والوجيز متن يف الفقه الحنبلي ألفه الدجيلي، وهذا النظم  -8

، وهو نظم معتمد يف فقه الحنابلة، ذكره المرداوي يف مقدمة كتابه (5)بيًتا 6451يقع يف 

 ، يقول يف أوله: (6)«اإلنصاف»

                                                      
لنصر اهلل التسرتي وابنه محب الدين أحمد، رسالة جامعية يف جامعة اإلمام  «مختصر النقود والردود» (1)

 ..2/1582محمد بن سعود اإلسالمية، الباحث: د عبد اهلل الحبجر، 

 .1/400البن تغري بردي  «المنهل الصايف» (2)

 يف المصدر: ]الكفوء[، ولعلها ما ذكرته يف المتن، إذ به يستقيم الوزن. (3)

 .3/1152 «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»ذكره العثيمين يف تعليقه على  (4)

وسيطبع قريبا بتحقيق األخ: طارق بن سعيد آل عبد الحميد كما حدثني، وقد حصلت على نسخة من  (5) 

 عمله النهائي قبل أن يقدمه للطبع.

 .1/14للمرداوي  «اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف» (6)
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يج حلمهههههههه يجهلليج  حميج   ههههههههال
يج

هههههالبمهههههايجبهههههايجيجيج ع هههههايجب  َّ يجك  َّ  
يج

يج هههه يج  نههههاسيج  هههه يج   ههههال 
يج

يج(1)ب ل  ههههميجبههههاحلال يجب حلهههه   يجيج
يج

، (2)نظم يف الفرائض، يسمى بالقصيدة الالمية، وهي قصيدة من بحر الطويل -9

 (، يقول يف أولها:104على مذهب الحنابلة، بلغ عدد أبياهتا مَِئًة وأربعة أبيات )

يج يج  ا م ههه م يج هلل  ش 
 
يجو ايجا     ِ ههه   ِم د يج 

هههال  يجب  م َّ
يج

يج ش  بَّ
 
يجو  َّ ههدم يجب  م َّ ايجب  و   يج مُههه   ا يجن ههِّ 

يج

ه ميج ِ م  َم يجب   ه   ِ و  يج ل   هم  َ ظم مم يج  َ يجُ ه  يجب ُ ذم
يج

يج ش  هه َّ يجُ    هها    َ يج َّ ُِ يجم هه ش  هه   يج(3)ق    ع 
يج

، وشرحها الشيخ عثمان بن أحمد بن (4)«وهي جيدة يف باهبا»: قال عنها ابن حجر

 .  (5)«اا وغزرت علمً إهنا صغرت حجمً »: النجدي الحنبلي، وقال عنها يف شرحهقائد 

 وهناك كتب نسبت إليه وهي:

بن مفلح يف الفقه الحنبلي، ولعلها هي التي البنه ال «الفروع»حاشية على  -10

 .(6)أحمد، ونسبت إلى األب خطأ

                                                      
 .271لسليمان بن حمدان ص «كشف النقاب عن مؤلفات األصحاب» (1)

، من ضمنها شرح الشيخ عثمان النجدي وهي مطبوعة ضمن مجموعة حققها فيصل يوسف أحمد العلي (2)

 .ـه1431نشرته دار البشائر اإلسالمية ببيروت، طبعتها األولى عام على المنظومة، 

 .27لنصر اهلل التسرتي ص «الالمية يف الفرائض الحنبليةالقصيدة » (3)

 .2/444 «إنباء الغمر بأبناء العمر» (4)

 .120ص «شرح القصيدة الالمية يف الفرائض الحنبلية» (5)

، والحاشية محققة يف جامعة أم 1/269البن حميد  «السحب الوابلة»، و2/237 «الضوء الالمع» (6)

 القرى يف رسائل علمية.
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، وقد يكون هو السابق (1)شرح  مختصر ابن الحاجب، كذا يف بعض المصادر -11

 ، واهلل أعلم.«مختصر النقود والردود»المسمى 

 المطلب الخامس: وفاته:

( يف مدينة القاهرة بعد أن عانى من ـه 812تويف يف الحادي عشر من شهر صفر عام )

مرض مدة طويلة، ونقل السخاوي يف ترجمة ابنه أحمد عن الشمس الكرماين أن نصر 

 .(2)اليمنى، وأنه كف بصره آخر حياتهاهلل كان أعور 

 

  

                                                      
 .13/94لرضا كحالة  «معجم المؤلفين»، 8/29للزركلي  «األعالم» (1)

 .2/237للسخاوي  «الضوء الالمع» (2)
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َ
َالَََّث َحَ بَ مَ ال َ َرَ عَ :َاتلََّان 

َب ََزَ وجَ مَ ال ََيف 
 ََهَ خَ س َن َ،َوَ اب َتَ كَ ال 

 
َال  ةَ يََّطِّ

 المطلب األول: التعريف الموجز بالكتاب:

 الفرع األول: موضوع الكتاب:

والمراد بغريب الكتاب بالقرآن الكريم من جهة بيان غريب مفرداته، يتعلق هذا 

كل كلمة قرآنية يخفى معناها على بعض الناس أو يصعب، إما لقلة استعمالها  :القرآن

أو الحتياجها إلى بيان من الشارع، وقد ُيتوسع يف ذلك فُيذكُر فيه كثيٌر من األلفاظ 

 .(1)الواضحة المعاين إما لبيان أصل المعنى أو لشيء يتعلق به

يها فضل القرآن الكريم وشيئا من أوصافه، ثم ذكر بدأ المؤلف فيه بمقدمة ذكر ف

سبب تأليفه وأنه يريد إعانة تالي القرآن بكشف ما يعرض من إشكال يف معاين بعض 

اًل على بن عزير السجستاين، ثم أطال يف ذكر ال «الغريب» الكلمات الغريبة، معوِّ

الخالف يف نسبته، وهل هي بالراء أو الزاي، ثم ذكر أبياتا يف بيان المكي والمدين، ثم 

أبياتا يف بيان أول القرآن وآخره نزوال، وهذه األبيات من زوائده على األصل، ثم شرع 

                                                      
 ألفت كتب كثيرة يف بيان المراد بغريب القرآن ومنهج المصنفين فيه، ومن أحدثها: (1)

علماء التفسير ببيان غريب القرآن ومناهجهم يف ذلك، للدكتور لبيب محمد جربان صالح، دار عناية  -1

 الفاروق، األردن.

علم غريب القرآن، مراحله ومناهجه وضوابطه، إلبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين، دار طيبة  -2

 الخضراء، مكة المكرمة.

للراغب األصفهاين وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي، للدكتور محمد غريب القرآن بين كتابي المفردات  -3

 المحيميد، كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود.
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
26 

ثم المضموم ثم يف بيان غريب القرآن، ورتبه على حروف المعجم، مبتدئا بالمفتوح 

 المكسور، وعلل ذلك بأنه من أحسن الرتتيب مع نفعه الشامل والقريب. 

 الفرع الثاين: مصادره:

بي بكر محمد بن عزير أل «نزهة القلوب»كتاب ا على ا كثيرً اعتمد المؤلف اعتمادً 

، ونص على ذلك يف مقدمة نظمه، وأطال يف ذكر الخالف يف (1)(330السجستاين )ت

 أبيه ونسبته إليه.ضبط اسم 

وهو  «نزهة القلوب» وهناك خالف يف اسم هذا الكتاب، وجاء يف بعض النسخ أنه 

االسم الذي اعتمد عليه محقق النسخة التي رجعُت إليها، وهو د. يوسف بن عبد 

 .ـه1431الرحن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 

 منظومته، وقد تابع العزيريَّ يف ذكر األعالم  آخر يرجع إليه يفولم يذكر الناظم أصاًل 

 الذين نقل عنهم.

  الفرع الثالث: تحقيق اسم الكتاب:

ورد اسم الكتاب يف النسخة التي بخط المؤلف حيث كتب على غالفها )أنيس 

الغريب وجليس األريب يف نظم الغريب(، وهذا أقوى دليل على تسمية الكتاب هبذا 

االسم على إحدى النسختين التونسيتين وهي النسخة التي االسم، وكذلك جاء هذا 

(  فقد ُكتب اسم الكتاب عليها يف غالف النسخة 3(، أما النسخة )2رمزت لها بالنسخة )

 يف عبارة الوقف التي كتبها الناسخ.

 وجاءت تسميته هبذا االسم يف كل من:

                                                      
 .15/216للذهبي  «سير أعالم النبالء»،  و1/71للصفدي  «الوايف بالوفيات»انظر ترجمته يف  (1)



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
27 

 (.6801فهرس مكتبة بايزيد باسطنبول برتكيا برقم ) -1

 .1/37 «برنامج المكتبة العبدلية» المكتبة العبدلية بتونس، المسمىفهرس  -2

، الذي أصدره مركز الملك فيصل، تحت المخطوطات فهرس –خزانة الرتاث  -3

 (.101697الرقم التسلسلي )

ما ذكره الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين من أن هناك نسخة يف مكتبة  -4

أنيس الغريب وجليس »كتاب ، وأن اسم ال(1)بغداداألستاذ عباس العزاوي يف 

 .«األريب

البن تغري بردي  (2)«المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف»كتاب ثم وقفت على 

يف نظم  «أثير الغريب» ا من كتابهفذكر يف ترجمة تلميذه أحمد النويري أنه قرأ عليه شيئً 

 أنيس الغريب، واهلل أعلم.ا آخر أو أنه تصحيف من الغريب، فإما أن يكون اسمً 

 الفرع الرابع: تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

ال شك يف نسبة الكتاب إلى المصنف، ففي المبحث السابق من األدلة ما يكفي، 

 ا يف غريب القرآن، ومنهم:وكذلك بعض الذين ترجموا له ذكروا أن له نظمً 

 .(3)«المنهل الصايف» ابن تغري بردي يف -1

 .(4)«درر العقود الفريدة» المقريزي يف -2

                                                      
 .3/1152البن حميد  «السحب الوابلة»حاشية المحقق عبد الرحمن العثيمين على  (1)

 .1/400 «المنهل الصايف» (2)

 المرجع السابق. (3)

 .3/503 «درر العقود الفريدة» (4)
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ا يف غريب عن التقي الكرماين: أن له نظمً  «الضوء الالمع» السخاوي يف -3

 .(1)القرآن

 .(2)«البدر الطالع» الشوكاين يف -4

 .(3)«السحب الوابلة» ابن حميد يف -5

 .(4)«معجم المؤلفين» رضا كحالة يف -6

 .(5)«األعالم» الزركلي يف -7

 الفرع الخامس: الكالم على المنظومة من الناحية العروضية: 

 أنشأ نصر اهلل منظومته  على بحر الرجز ، ووزنه: 

ههِ  م   ُ ميج يجُ سم ههِ  م   ُ م يجُ سم ههِ  م   ُ م يجُ سم
يج

ههِ  م   ُ ميج يجُ سم ههِ  م   ُ م يجُ سم ههِ  م   ُ م يجُ سم
يج

وهو كثير عند وسمي هذا البحر بالرجز ألنه يقع فيه ما يكون على ثالثة أجزاء،  

العرب فشبه بالراجز من اإلبل، وهو البعير إذا شدت إحدى يديه بقي على ثالث 

وأجود منه أن يقال: مأخوذ من قولهم: ناقة رجزاء، »: ، قال الخطيب التربيزي(6)قوائم

إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو داء، فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي 

                                                      
 .10/198للسخاوي  «الضوء الالمع»انظر:  (1)

 .2/316للشوكاين  «البدر الطالع» (2)

 .3/1152 «السحب الوابلة» (3)

 .13/94 «معجم المؤلفين» (4)

 .8/30 «األعالم» (5)

 .182ص «العيون الغامزة على خبايا الرامزة »انظر:  (6)
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 .(2)«لتقارب أجزائه وقلة حروفه اسمي رجزً »: ، وقال ابن دريد(1)«رجَزا تشبيها بذلك

وهو من البحور ذات  وهو بحٌر أشكاله كثيرة، وضروبه متعددة، وزحافاته واسعة، 

ُرها كما أن يف كثرة زحافاته مجااًل  إلرادة التصرف يف الكالم،  التفعيلة الواحدة، مكرَّ

 .(3)«الرجز وزن يسهل يف السمع ويقوم يف النفس»و وسعًة يف إقامة الجمل،

ولذلك نجد أغلب المتون العلمية نظمت على هذا البحر، وهي على كلٍّ ال تسمى 

الذين ساروا على هذه الطريقة لم يلتزموا بناء قافيتها على حرف واحد، قصيدة، ألن 

وال على حركة واحدة، بل يجمعون فيها بين الحروف المختلفة المخارج بالقرب 

والبعد والحركات الثالث، ال يتحاشون ذلك، وال اختالف أوزان الضرب، وإنما 

ة للزم وجود عيوب كثيرة يلتزمون ذلك يف كل شطرين، ولو جعلنا الكل قصيدة واحد

لذلك من  ا، وال تجد نكيرً ايجب اجتناهبا، وهم ال يعدون مثل ذلك يف األراجيز عيبً 

 .(4)العلماء

والناظم ُشهد له بالقدرة على النظم والنثر، ونراه يف منظوماته وقصائده ال يقتصر 

وله على بحر واحد، فنظم الفرائض من بحر الطويل، ونظم النحو من بحر البسيط 

قصائد ومدائح، وأما الرجز فقد نظم فيه هذا الكتاب وكتاب الوجيز الذي زادت أبياته 

على ستة آالف بيت، وَمْن أكثر من النظم َقلَّ أن يسلم من ارتكاب ضرورات يضطره 

                                                      
 .60للخطيب التربيزي ص «الكايف يف العروض والقوايف »انظر:  (1)

 .183ص «العيون الغامزة على خبايا الرامزة »انظر:  (2)

 .189المرجع السابق ص (3)

 .188المرجع السابق ص (4)
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النظم إليها، كغيره ممن نظم يف العلوم، أو إلى استعمال ما يجوز من لغات العرب أو 

 اءات متواترة كالقلب واإلبدال وتسهيل الهمزات ونحو ذلك.أداء طريقة وردت يف قر

والذي الحظته على الناظم أنه كثيرا ما يسكن الكلمات التي آخرها حركٌة تخفيفا،  

إجراء للوصل مجرى الوقف، حتى يستوعب المراد يف أقل عدد من األبيات، وهناك 

 ائز سماعً الصحيح أن ذلك جا»: خالف يف جواز مثل ذلك، وقال ابن عصفور

، قلت: وإن كان جائزا فاألولى عدم االكثار منه، وقد اجتنبه الناظمون الكبار (1)«اوقياًس 

(، ولكن قد يغتفر ذلك يف المنظومات العلمية؛ ألن المقصود 672كابن مالك )ت

 حصول المعلومة المنظومة.

 جعلتوهناك مواضع كثيرة اختلس فيها الناظم حروف األلف والواو والياء، وقد 

لُتعلم عند قراءة األبيات، وذلك مثل  ا باللون األحمرتحت الحرف المختَلس خط  

 قوله:

ع هههه ـــارٍَيجىب    م ب  ح 
 
هههاأ يج:يجُرُؤبٌسيجُع  م 

 

ههها يجُع  م  ٌ هههحم يجب ح  ٌ هههحم يجح  مم ُِ هههُ  يجب  ح 
يج

 وقوله:

ــ َرَ ت  ــيج، ميج ايجؤ يج ُههيج:ج  يجيج:يو َؤَ ت 
 
يجم يجُ ههحميج  يجو

 

َطَ ش َت َ ُيجيج:ط  هيج ميجُ هنميجت يجيج:ح يجِميجال  يجب هيج، ميجت  يجميُجِميجح 
يج

ولست هنا بصدد الحديث عن الضرورات الشعرية التي استعملها نصر اهلل يف 

وال عيوب القوايف، فالكالم فيها  ،(2)منظومته، وال ما وقع فيها من الزحافات والعلل

                                                      
 .95البن عصفور ص «ضرائر الشعر» (1)

الزحاف عند العروضيين: كل تغيير يتناول ثواين أسباب األجزاء للبيت الشعري يف الحشو وغيره ، بحيث  (2)

إذا دخل الزحاف يف بيت من أبيات القصيدة فال يحجب التزامه فيما يأيت بعده من األبيات ، ويكون بتسكين 
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يطول ولو ُوقِف على كل ضرورة أو أسلوب فعله الناظم يف منظومته لطال الحديث، 

المواضع من ضعف يف األسلوب أو عيب من عيوب وإن ما عرض للناظم يف بعض 

النظم ال يرجع إلى قصور يف مقدرته على النظم، وإنما لِـَما شاع يف زمنه من تسامح 

وتساهل يف المنظومات العلمية، فيغضون النظر عما يقع فيها من بعض العيوب 

لمقصود المتعلقة بالعروض والقافية وبعض المسائل اللغوية، وذلك ألهنم يرون أن ا

األعلى من النظم التعليمي كونه وسيلة إلى تقريب العلوم وتسهيل حفظها، وليس هو 

 .(1)غاية يف نفسها كما هو الحال يف أغراض الشعر المختلفة

( يف 656وانظر كالم الشيخ األديب يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي )ت

مختصر » التي نظم فيها «الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة» مقدمة منظومته المسماة

ة «الخرقي  .(2)يف الفقه، وهو كالم فيه ِحدَّ

طريقة المقصود اإلفادة، وهي حاصلة على كل حال، وقد سلك هذه ال»: وقد قيل

إذ قصدهم الجميل إيصال  -عدم تحسين النظم :أعني-جماعة من العلماء الصلحاء 

 .(3)«المعاين إلى السامع، ولم يشتغلوا بحوك الكالم على طريقة األدباء

                                                      
واقع يف العروض والضرب  المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن ، والعلة: تغيير مخصص بثواين األسباب،

الزم لها ؛ أي:  أنه إذا لحق بعروض أو ضرب يف أول بيت من قصيدة وجب استعماله يف سائر أبياهتا ، انظر: 

 .97وص 69( ص673لمحمد بن علي المحلي )ت  "شفاء الغليل يف علم الخليل»

 .1/20 «ألفية العراقي يف الحديث»انظر تحقيق الدكتور عبد اهلل الحكمي لمتن  (1)

 .42ص (2)

فتح »نقاًل عن  1/22ا لمن نظم على هذه الطريقة ، انظر المرجع الذي قبل السابق معتذرً  - قاله  المقري (3)

 للمقري.  «المتعال يف مدح النعال
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والناظم يف قصيدته الالمية يف علم الفرائض قد أمر من يجد تأويال يف كالمه أن يتأوله 

 على الوجه الصحيح، حيث قال:

يجيجيجيج يجب   حم ا  ح 
ههال  يجع  نمههايجب ح لم هه م  

يجت  يجا حم يج  ُجهه م
يج

ههه  
يجت  ش  بَّ

 
ِ هههِ ُيجو  يجه  ب  ههه ف

م يج ِ  ههها  َم يجب  يج(1) م
يج

 
 

 الفرع السادس: المقارنة بينه وبين غيره ممن نظم غريب القرآن:

ليس المؤلف بأول من نظم غريب ألفاظ القرآن وصاغه يف أبيات شعرية بل سبقه 

معلومات غير واحد، وجاء من بعده كثير، وأقصد بالمقارنة هنا ذكر ما وصلُت إليه من 

عن هذه المنظومات من حيث اسمها ومؤلفها وتاريخ وفاته وعدد أبيات منظومته 

ا بيان حالها من حيث الطباعة، أما المقارنة بمعنى وكيف رتبها، وأخيرً  (2)وبحرها

الموازنة وبيان محاسن كل واحدة وعيوهبا وما تميزت به عن غيرها وما عليها من 

 المقصود،  فمن هذه المنظومات:مالحظات فهذا يطول ويخرجنا عن 

أرجوزة يف غريب القرآن، ألبي زكريا يحيى بن محمد بن خلف الهوزين  -1

(، من بحر الرجز، ورتبها على السور 3552(، وبلغت أبياهتا )602اإلشبيلي )ت

 .(3)حسب ترتيب المصحف

 التيسير العجيب يف تفسير الغريب، ألحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم -2

(، 683بن مختار بن أبي بكر الجذامي اإلسكندراين المالكي، المشهور بابن المنير )ت

                                                      
 (.100البيت ) 34ص «الحنبليةالقصيدة الالمية يف الفرائض » (1)

قد يأيت بعض هؤالء بأبيات اجتمع يف قافية المصراعين ساكنان، وهذا إما أن يكون من البحر السريع  (2)

وهو قريب من الرجز إال يف التفعيلة األخيرة، وإما أن يكون من التذييل يف الرجز، وهو زيادة حرف ساكن 

 ر الرجز. على ما آخره وتد مجموع، وقد رأيت أن أوجز فأقول على سبيل التغليب: من بح

 وقد انتهيت من تحقيقها على نسختين، ولعلها تنشر إن شاء اهلل. (3)
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 .(1)( من بحر الرجز، وترتيبها كسابقتها2480وأبياهتا نحو )

التيسير يف التفسير، لعبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد اهلل الدميري الديريني  -3

 .(2)ر الرجز، وترتيبها كسابقتها( من بح3243(، وأبياهتا نحو )697الشافعي )ت 

نظم غريب القرآن، لمالك بن عبد الرحمن المالقي )ابن المرحل(  -4

 .(3)(699)ت

رجز غريب القرآن ، لمحمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي  -5

( من بحر الرجز، ورتبها على السور 712(، وأبياهتا )743ا عام اليصليتي )كان حي  

 .(4) ترتيب المصحفحسب 

(، انتهى من 3460شرح غريب القرآن، لمحمد بن أحمد الصلتان، وأبياهتا ) -6

 .(5)(، ولها نسخة يف خزانة ابن يوسف بمراكش785نظمها يف ربيع األول عام )

(، نظم 791عقد البكر يف نظم غريب الذكر، ألحمد بن أبي الرضا الحلبي )ت -7

                                                      
 م بتحقيق الدكتور: سليمان مال إبراهيم أوغلو.1994طبع هذا النظم يف دار الغرب اإلسالمي عام  (1)

نزار ه بتصحيح رضوان المخلاليت، ونشرته أيضا مكتبة 1310ا يف مطبعة الحجر بمصر سنة طبع قديمً  (2)

 بتحقيق د مصطفى الذهبي. ـه1420الباز بمكة المكرمة سنة 

ألحمد الشرقاوي  «معجم المعاجم»، 3/10 «معجم المؤلفين»، 140ص «برنامج الوادي آشي» (3)

 .37ص

طبع الكتاب بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف الميموين، نشرته مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاين للقرآن  (4)

 هـ1433بقطر عام الكريم، 

مجلة »، و218ص «مجموعة مختارة لمخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة يف المغرب»انظر:  (5)

 .169العدد الخامس ص «معهد المخطوطات العربية
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لعزيري، وهي المية من البحر الطويل، على قافية الشاطبية ل «غريب القرآن»كتاب فيها 

 .(1)ووزهنا

(، وأبياهتا 806األلفية يف غريب القرآن، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت -8

على حروف المعجم مع اعتبار الحرف الثاين ، ورتبها (2)( من بحر الرجز1043)

بي أل «األريب بما يف القرآن من الغريبتحفة »كتاب والثالث، واعتمد يف مادته على 

 (.745حيان األندلسي )ت

جواهر الغدران يف تفسير غريب القرآن، لعمر بن موسى بن الحسن المعروف  -9

 ( من الرجز.1570، عندي نسخة مخطوطة منه، وأبياهتا )(3)(861بابن الحمصي )ت

الناشري اليمني ألفية غريب القرآن، لحمزة بن عبد اهلل بن محمد  -10

 .(4)(926)ت

منظومة غريب القرآن، لمحمد بن الحسن المحاجي المكناسي  -11

                                                      
البن العماد  «شذرات الذهب»، 1/290للسخاوي  «وجيز الكالم»، 1/382البن حجر  «إنباء الغمر» (1)

 . 1/218 «معجم المؤلفين»، 116 /1 «هدية العارفين»، 8/541

بتصحيح رضوان المخلاليت، وطبع يف مطبعة البابي  ـه1310ا يف مطبعة الحجر بمصر عام طبع قديمً  (2)

ا بتحقيق رياض الحلبي، وحقق يف جامعة أم درمان بالسودان، وكذلك يف كلية اآلداب بطنطا، وطبع مؤخرً 

 .ـه1435الجبوري وقصي العزاوي، ضمن سلسلة إحياء الرتاث اإلسالمي بالعراق، الطبعة األولى 

الضوء »، وانظر ترجمة المؤلف يف 2/462 «اإلسالمي المخطوط الفهرس الشامل للرتاث العربي» (3)

 .5/68للزركلي  «األعالم»، و6/140للسخاوي  «الالمع

 «األعالم»، 1/337 «هدية العارفين»، 4/2184إلسماعيل األكوع  «هجر العلم ومعاقله يف اليمن» (4)

 .1/69 «فهرست مصنفات تفسير القرآن»، 1/164لعادل نويهض  «معجم المفسرين»، 2/278للزركلي 
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
35 

 .(1)(1103)ت

نظم غريب العزيز للقرآن الكريم المسمى تحفة األريب بأشرف غريب،  -12

 . (2)(1140ألحمد بن قاسم بن محمد البوين الجزائري )ت

 .(3)السابقنظم غريب القرآن يف تفسير ابن عباس، للمؤلف  -13

ألفية غريب القرآن، لمحمد بن العالم الزجالوي التوايت الجزائري  -14

( من الرجز، رتب المكرر من الكلمات الغريبة على 1018(، وأبياهتا )1212)ت

 .(4)حروف المعجم، ورتب الباقي على حسب ترتيب سور المصحف

 .(5)(3132نظم يف غريب القرآن، محمد مولود بن أحمد اليعقوبي )ت -15

الرجز المفيد يف غريب القرآن، لمحمد األمين بن أحمد زيدان الجكني  -16

 .(6)(، وهو من اسمه من بحر الرجز1335)ت

منظومة نرباس أهل السنة يف تفسير غريب القرآن والحديث، لمحمد بن  -17

                                                      
علم غريب القرآن، مراحله  ومناهجه »مخطوط يف مكتبة أبي يوسف بمراكش، وبمكتبة الجزائر، انظر:  (1)

 .105إلبراهيم حافظ ص «وضوابطه

 .10/167لشوقي ضيف  «تاريخ األدب العربي»، 50لعادل نويهض ص «معجم أعالم الجزائر» (2)

  المرجعين السابقين (3)

بتحقيق مهند آل مغثم،  ه، وطبع1437طبع بتحقيق: د. عبد القادر بقادر، ونشرته دار المعتز باألردن  (4)

 .ـه1438ونشرته دار الصميعي بالرياض 

 .500ص «بالد شنقيط المنارة والرباط»ذكره الخليل النحوي يف كتابه  (5)

 .586المرجع السابق صانظر  (6)
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 .(1)(1349محمد المختار العلوي )ت

بكر بن سيد أحمد الديماين منظومة يف تفسير بعض غريب القرآن، ألبي  -18

 .(2)(1363)ت

دالئل التبيان يف نظم غريب القرآن، لقاسم بن الحسن بن موسى النجفي  -19

 .(3)ا( بيت تقريبً 1000( يف )1376)ت

مراقي األواه إلى تدبر كتاب اهلل، ألحمدو بن أحمذيه الحسني الشنقيطي )ت  -20

على السور حسب ترتيب ( من بحر الرجز، ورتبها 8300(، وأبياهتا )1387

 .(4)المصحف

(، وهي 1391نظم غريب السجستاين، للمختار بن المحبوبي الشنقيطي )ت -21

 .(5)( بيت من الرجز1400يف )

إفادة األريب بما يف القرآن من الغريب، لمحمد بن سيدي محمد الحاجي  -22

تفسير الجكني، من بحر الرجز، على ترتيب سور المصحف، نظم فيها ما ذكر يف 

 .(6)الجاللين مع حاشية الجمل عليه كما نص يف مقدمته على ذلك

                                                      
 .595المرجع السابق ص (1)

 .538المرجع السابق ص (2)

الذريعة »، وانظر: 8/436للسيد محسن األمين  «أعيان الشيعة»،انظر: 1955صدر منه الجزء األول  (3)

 .8/249للطهراين  «إلى تصانيف الشيعة

 ـ.ه1428حقق يف جامعة القرويين يف تطوان بالمغرب عام  (4)

 .935 توجد منه صورة على الميكروفلم يف المعهد الموريتاين للبحث العلمي برقم:مخطوط،  (5)

 مخطوط يف جامعة فريبورغ بألمانيا، اطلعت على نسخة منها منشورة على الشبكة. (6)
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، يحتمل أنه يقصد (1)نظم يف غرائب القرآن، للمختار السالم بن علي التندغي -23

 غريب القرآن.

نظم مقدمة ابن جزي يف تفسير غريب مفردات القرآن الكريم، لمحمد عبد اهلل  -24

( بيتا، عندي 381(، يقع يف )1431لشنقيطي )تبن اإلمام بن عبد الجليل الكجني ا

التسهيل لعلوم » نسخة منه، نظم فيه المقدمة  التي ذكرها ابن جزي يف أول تفسيره

 .«التنزيل

المدخل يف غريب القرآن، لمحمد بن الطاهر بن بلقاسم التليلي القماري  -25

 .(2)الكريم(، نظم ما ورد من الغريب مرة واحدة يف القرآن ـه1424)

لعبد الرحمن بن محمدو بن محمد عبد  ،«ضوء القناديل على غريب التنزيل -26

ا من الرجز، ورتبها ( بيتً 377الفتاح الجكني الموريتاين، وهو من المعاصرين، وهي يف )

 .(3)على السور حسب ترتيب المصحف

الحصر، ولو ُجِرَدت هذا ما تيسر إيراده من منظومات غريب القرآن، وليس المراد 

 الفهارس وكتب الرتاجم والتواريخ لُوجد غيرها، واهلل أعلم.

وقفت على منظومة لبدر الدين أبي الربكات محمد بن محمد العامري الغزي تنبيه: 

،  وهي مخطوطة، اطلعت على (5)، تسمى التيسير يف التفسير(4)(984الدمشقي )ت

                                                      
 609للخليل النحوي ص «شنقيط المنارة والرباط» (1) 

 م.1986الجزائر، سنة طبع يف المؤسسة الوطنية للكتاب يف  (2) 

 هـ1425طبع الكتاب ونشره: محمد محمود ولد محمدا األمين، الطبعة األولى،  (3)

 .3/6البنه نجم الدين الغزي  «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» (4)

 .2/254إلسماعيل البغدادي  «هدية العارفين»، 1/454لحاجي خليفة  «كشف الظنون» (5)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
38 

، (1)(180000مئة وثمانين ألف بيت ) شيء منها، وهي منظومة طويلة جدا، تقع يف

وأنكر كثير من العلماء عليه نظمه ألنه يؤدي إلى إخراج القرآن :  «كشف الظنون» قال يف

، وله (2)«العظيم من نظمه الشريف إلدخاله يف الوزن ما لم يكن من النظم الشريف

المنظومة ، وهناك رسالة جامعية حققت جزءا من (3)امختصر لها منظوم أيًض 

 .(4)الطويلة

ولم أذكرها مع المنظومات السابقة فهي إلى التفاسير أقرب منها إلى كتب غريب 

 القرآن.  

 الفرع السابع: مميزات الكتاب، والملحوظات على المؤلف:

 ما يميز المنظومة أن ناظمها اعتمد على كتاب من أهم كتب غريب القرآن وهو

لسجستاين، فنظم مقصوده يف أبيات مختصرة، ويبدو أن االختصار ل «نزهة القلوب»

مقصد من مقاصده، ولذلك تجد أبياتا جمعت أربعة ألفاظ من غريب القرآن، كقوله يف 

 (:97البيت )

 (:1554ومن أبياته الجيدة قوله يف بيان شروط التوبة النصوح ) 

                                                      
 .3/6البنه نجم الدين الغزي  «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» (1)

 . 1/454لحاجي خليفة  «كشف الظنون» (2)

 .3/6البنه نجم الدين الغزي  «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» (3)

دراسة وتحقيق،  «الغزيتيسير التبيان يف تفسير القرآن لبدر الدين أبي الربكات محمد بن محمد »انظر:  (4)

 رسالة دكتوراه، قدمها الباحث عمر محمد عبد الغفور.

ــر  َ 
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ـــاتلََّ ـــالَََّةَ وب  ههه  يجيج:وحَ ص  هههم يجع يجيج ميجمَّ يجا  
 

يج
 
يجل هههيجحميجو يجي هههيجيس 

م
يجِ يجت 

 
ههه َّيج يجُد يج ميجب هههيجو يجا  

يج

هههه يج حل ههههيجا يجك هههه ميج  يجب يجيج فيج  يجن ههههيجعميج   يجا  يجيف 
 

هههههه  يجيجنايجر يجب يج َُ يجيج نفيج 
 
ههههههيجب يجو يجدميجِ يج  م يج  يجال 

يج

 وغيرها كثير.

مزايا الكتاب، وهذه  فقد وقفت على يسير منها، وهي مغمورة يف وأما الملحوظات

ال تنقص من قدر الكتاب وال من قيمته العلمية والتاريخية، فقد أبى اهلل  الملحوظات

أن تكون العصمة إال لكتابه، وما زال العلماء والباحثون يستدرك بعضهم على بعض، 

 ويصوب بعضهم بعًضا، ومن ذلك:

اب بعض الضرورات الشعرية التي اضطره ضيق النظم إليها، ما سبق من ارتك -1

وألنه قصد االختصار قد يرتكب ضرورات بإمكانه أن يجتنبها، وليس هذا بعيب يف 

 ا إذا أكثر الناظم منه.النظم مطلقا، وإنما يكون عيبً 

 (:575قد يذكر الكلمة يف غير موضعها تبعا للسجستاين مثاله البيت ) -2

ُ يجيجُثههههمَّيجيجِج  ال هههه يٌج ههههعميجِج  ههههاش  يج:يجُِج 
يج

عميجُلهه م يُجب يج ههايجُ ههم  ههذ  يجو  م  ف   ِ يج:يجُ هه ٌنيج
يج

فقد ذكر هذا يف باب الجيم المكسورة، ثم شرح المراد بالصفر، وموضع هذا يف 

 الصاد المضمومة ولكنه لم يذكره هناك.

( حينما فسر المراد 1688ا نادرة قد يقع يف أوهام، مثل ما ذكره يف البيت )وأحيانً  -3

َيُحوُل(: َأي َيْملُِكُه )»: قال [24]األنفال:  َّجع مظ حط ٱمضُّٱٱٱٱٱبقوله تعالى: 

فه كيف يشاء»: 489ص «نزهة القلوب»فقد جاء  ،«اللَِّعينُ   ،«أي يملك عليه قلبه فيصرِّ

 فظن أن هذا الكالم يعني به الشيطان، والصحيح أن اهلل هو الذي يحول بين المرء وقلبه.

 ( حيث قال:709ونحو ذلك البيت رقم )
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ِ ع ههعميج ههٌميج  م مم  ِ يج يج لهههم  م  ههما يجض  ههع  يجب   
يج

يج هههعم يجب    يجُو ا ههه ف ههه  
َل    م

 
ْْْك هههعميجيجرَ س  ق  يجب 

 

والصواب ، وليس فيها ميم، [35]النور: (ۈ)وهو يتكلم عن قوله تعالى: 

 استبدال الدال بالميم.

 َّزثُّٱوقد يهم ويكون سبب الوهم اتباعه للسجستاين، ففي تفسير قوله تعالى: 
 [ فقال:1090وتبعه التسرتي يف البيت ] ،«جمع ُعليا»: 366، قال ص[4]طه: 

حميجُحسمسهه يٌج
 
هه ٌد(:يجو َُ م ( يجيجب    َ يج يج ن ههذم

يج

(يج هههٌعيج)لُ ههه   مم ،يجُع م هههايج  ج  يجم سهههان ا 
يج

 والصواب: أن عليا مفرد لُعَلى، وليست جمعا، بل ُعَلًى جمع لُعليا.

 ا.ولو قال: ]لسانه، ُعليا فجمعها ُعَلى[ لكان صوابً 

قد يكون هناك تصحيف يف أصل المنظومة ربما يكون سببها ما يف نسخ الكتاب  -4

لسجستاين، فينظمه المؤلف كما هو ، مثاله ما يف البيت ل «نزهة القلوب» األصل وهو

بقوله: يجدون، وهو  30التوبة:  َّهتُّ(، فقد فسر قول اهلل تعالى: 1760)

 تصحيف من يحدون.

 المطلب الثاين: دراسة النسخ الخطية، ويشتمل على أربعة فروع:

 الفرع األول: وصف النسخة الخطية:

الفهارس والسؤال عن نسخ الكتاب الخطية وقفت على بعد البحث واالطالع على 

أربع نسخ للكتاب، اعتمدت يف تحقيق هذا النظم على ثالث نسخ منها، أما الرابعة فقد 

أن  «السحب الوابلة» ذكر الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين يف حاشيته على

بقلم  ـه816نة يف بغداد كتبت س $يف مكتبة األستاذ عباس العزاوي هناك نسخة 
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يوسف بن يحيى الكرماين، وهي نسخة عالية كتبت بعد وفاة المؤلف بأربع سنوات، 

ولكن لم أتمكن من االطالع عليها، وراسلت من يمكنه أن يصورها لي فلم يستطع، 

 لصعوبة األمر، لعل اهلل ييسر ذلك فيما ُيستقبل.

 وفيما يلي وصف للنسخ الخطية المعتمدة:

(، وهي 6801نسخة محفوظة يف مكتبة بايزيد باسطنبول برقم ) النسخة األولى:

نفسية جدا مكتوبة بخط المؤلف نصر اهلل التسرتي، فرغ من نسخها يف 

ا، وتنقص األبيات إذا ا تقريبً بيتً  30ا، كل لوح فيه لوًح  63، تقع يف ـه18/10/794

المشروحة بالمداد األحمر، تخللتها العنوانات، وكتبت العنوانات والكلمات الغريبة 

ا، وقد يكتب باألحمر ونص الناظم يف مقدمة نظمه على ذلك، وإن كان قد يخل أحيانً 

ما ليس من األلفاظ الغريبة، وعلى حواشيها بعض التوضيحات واالستدراكات، 

فرغ من تبييضها ناظمها »: وأصاب أوساط ألواحها شيء من الرطوبة، وجاء يف آخرها

لى عفو ربه نصر اهلل بن أحمد بن محمد البغدادي الحنبلي ـ عفا اهلل عنهم العبد الفقير إ

ـ وذلك يوم السبت ثامن عشر شوال من سنة أربع وتسعين وسبع مئة بالمسجد األقصى 

 ورمزت لها باألصل. ،«...الشريف 

ـ العبدلية بتونس برقم ) النسخة الثانية: ، (1)(7444نسخة محفوظة يف مكتبة الزيتونة 

ا، تزيد وتنقص بحسب الرتاجم، وخطها تونسي، بيتً  36ا، يف كل لوح لوًح  53وتقع يف 

ه على 1320من تحبيس علي باشا بن حسين بن محمود باي تونس المتوىف سنة 

، فيها بعض االختالفات اليسيرة التي أثبتها، وفيها أخطاء يسيرة، ـه1300المكتبة سنة 

                                                      
 . 1/36 «برنامج المكتبة العبدلية»انظر:  (1)
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 (.2ورمزت لها بالنسخة )

 برقم بتونس العبدلية - نسخة محفوظة يف مكتبة الزيتونة لثة:النسخة الثا

ا، تزيد وتنقص بحسب الرتاجم بيتً  36ا، يف كل لوح لوًح  53، وتقع يف (1)(7443)

خطها تونسي، والمفردات المفسرة مكتوبة األحمر، ولم تظهر لي الحمرة بعد 

نساخها هو علي القاين التصوير، ويف الورقة األخيرة أبيات من بحر الرجز فيها أن 

المشهور بالعباين، نسخها لشيخه حسين البارودي، وهو مفتي تونس، ويف بعض 

 أجزائها أثر سوس.

ويظهر أهنا منسوخة من النسخة السابقة، إذ توافقها يف بعض األخطاء، وتوافقها يف 

ال نظر السقط والبياض، والتقديم والتأخير، مثال ذلك أن النسخة السابقة جاء فيها انتق

الثالثة أبيات من »: ( فوافقتها هذه النسخة، وجاء يف هامشها ما نصه1032بعد البيت )

ا يف محلها، وإنما قدمت ا إلى قوله: دليله أعرض اليمامة تأيت قريبً أعوانً  :أي ؛قوله: معناه

، هـا «هنا تبعا للنسخة األصلية، ولعدم االطالع عليها، تأيت يف باب العين المفتوحة

 (.3ت لها بالنسخة )ورمز

  

                                                      
 . 1/37 «برنامج المكتبة العبدلية»انظر:  (1)
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 الفرع الثاين: نماذج من النسخ الخطية:

 الورقة األولى من الكتاب من النسخ األصل:

  الورقة األخيرة من األصل: 
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 (:2الورقة األولى من النسخة )

 (:2الورقة األخيرة من النسخة )
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 (:3الورقة األولى من النسخة )

 (:3الورقة األخيرة من النسخة )
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 الفرع الثالث: المصطلحات والرموز المستخدمة:

 رمزت للنسخة األولى: باألصل. -

 (.2ورمزت للنسخة الثانية: بالنسخة ) -

 (.3ورمزت للنسخة الثالثة: بالنسخة ) -

 : أي الوجه األول من اللوح األول من النسخة األصل.1أ/ -

 األصل.: أي الوجه الثاين من اللوح األول من النسخة 1ب/ -

  الفرع الرابع: منهجي يف التحقيق:

جعلت النسخة األولى هي األصل الذي اعتمدت عليه يف نسخ المخطوط،  -1

لنفاسته وألنه بخط المؤلف، وعنايته به ظاهرة، فإن كان فيه كلمات مطموسة أو غير 

واضحة استدركتها من النسخ األخرى، وكذلك إن كان فيه خطأ من الناحية العروضية، 

 أشير يف الحاشية إلى ما جاء يف األصل، وأذكر ما فيه النسخ األخرى.و

[،  ]    إذا وردت زيادة يف إحدى النسختين فإين أذكرها بين هاتين العالمتين  -2

 وأعزو هذه الزيادة يف الحاشية للنسخة التي وردت فيها.

حرف فإين أنبه إذا وردت بعض األبيات غير المستقيمة وزًنا إما بنقص كلمة أو  -3

على ذلك يف الحاشية، فإن اقتضى البيت زيادًة فإين أتمم النص بكلمة أضيفها بين هاتين 

العالمتين   ]     [ حتى يعتدل الوزن، فالمنظوم ليس كالمنثور، فإذا حصل خلل يف البيت 

فإن ذلك يدل على وجود سقط يف أو تحريف أو خطأ، وأرى أال يرتك كما هو، خصوصا 

ت الزيادة ال تعدو أن تكون كلمة ونحوها لتتميم البيت دون تأثير على المعنى إن كان

 مع بيان كل ذلك.
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يف قراءة بعض الكلمات، ولم يتبين لي وجهها فإين أذكر  إذا وجدت إشكااًل  -4

االحتمال الذي أراه، وأرفق صورة الكلمة يف الحاشية كما هي يف المخطوط، لعل 

 ه وجه أو احتمال آخر غير الذي ذكرته.القارئ يطلع عليها فيظهر ل

أشرت يف الحاشية إلى موضع الكلمة القرآنية التي شرحها التسرتي، ذاكًرا اسم  -5

السورة ورقم اآلية، ولكون النص منظوًما لم أذكر ذلك يف المتن لئال تكثر فيه هذه 

ستطاع بشطريه يف سطر، وقد حاولت قدر الم اإلحاالت، وألهمية وجود البيت كاماًل 

التقليل من أرقام الحواشي لئال يتقطع البيت، فإذا أمكن جمُع كل ما يتعلق باأللفاظ 

 القرآنية المشروحة يف حاشية واحدة فعلُت.

، باللون األحمر كما كتبها المؤلفجعلت األلفاظ القرآنية التي شرحها المؤلف  -6

ذكرها بنصها بل قد يغير فيها أو يشير ولم أكتبها بالرسم العثماين ألن الناظم لم يلتزم 

إليها إشارة دون ذكر لفظها، وألنه كثيرا ما يختلف موقعها اإلعرابي عند الناظم، فرأيت 

أن األسلم كتابتها بالرسم المعاصر مع ذكر موضعها من القرآن الكريم يف الحاشية، 

المصحف، وقد والناظم قد يضبطها بالشكل على ما هي عليه يف موقعها اإلعرابي يف 

يشير إليها دون التزام بموقعها اإلعرابي، فأذكر َضْبَط المؤلف قدر المستطاع إال إذا 

رأيت أنه خطأ، ولم يلتزم المؤلف بضبط النص كله شكال، وإنما يفعل ذلك يف بعض 

 الكلمات يف البيت الواحد.

ؤلف أتى بقراءة أما يف القراءات القرآنية فإين ال أذكر اختالفها إال إذا كان الم -7

حفص أو أشار إلى أكثر من قراءة يف منظومته فإين أبين القراءات الواردة،  رواية تخالف

إتحاف فضالء البشر »كتاب واقتصرت على القراءات العشر، واعتمدت يف ذلك على 
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لدمياطي، فهو جامع للقراءات العشر المتواترة مع ل «يف القراءات األربعة عشر

الكامل المفصل يف القراءات »كتاب األربع الزائدة عليها، وقد أستعين بالقراءات 

ا كثيرة، وهو كتاب منظم حديث مطبوع لمعصراوي، وأقتصر عليه أحيانً ل «األربعة عشر

هبامش المصحف ومتميز باأللوان، والبحث فيه ميسر، أما القراءات الشاذة فإين 

األول، فإن لم أجدها فيه بحثت يف  بن جني يف المقامال «المحتسب» رجعت فيها إلى

 بي حيان.أل «البحر المحيط»كتاب 

َشَكْلُت جميع النص المحقق، مع مراعاة الوزن يف ذلك، ومراعاة الهمزات  -8

المنقولة إلى الساكن قبلها وتحريك ميم الجمع بالضمة ونحو ذلك؛ فإن المصنف قد 

جها كلما مر ذكرها.يأيت هبا ليستقيم له الوزن، فمع كوهنا قراءة متوات  رة إال أين ال أخرِّ

علقت على بعض الضرورات الشعرية التي ارتكبها الناظم، وبينت طريقة قراءة  -9

خط ا أحمر ، وجعلت بعض األبيات التي قد يخفى على بعض القراء طريقة قراءهتا

 .الحروف التي تقرأ باالختالستحت 

 «مختار الصحاح» إلى يذكرها الناظم أرجع أواًل يف بيان المعاين اللغوية التي  -10

شهرته وصغر حجمه وسهولة الرجوع إليه، وعنايته بضبط األوزان والمصادر، فإن لم ل

غير  عن، وقد أنقل اللغةأوسع كتب من نه أل «تاج العروس» أجد فيه بغيتي رجعت إلى

 ألزهريل «هتذيب اللغة)هذين الكتابين، ولم أتخذ المراجع األصلية يف اللغة كــ

 أصال أرجع إليه؛ ألن المقام إليضاح المعنى فقط. «الصحاح للجوهري»و

قصود األول هو إخراج لم أكثر من التعليق على النص المحقق، وذلك ألن الم -11

من التصحيف والتحريف، فهذه هي الغاية األصلية  -حسب االستطاعة-ا النص سليمً 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
49 

من التحقيق، وهي المهمة األولى لمحققي الكتب وناشريها كما يقوله األستاذ عبد 

وأما التعليق والتفسير فأمر نافلة زائد على طبيعة التحقيق وأمانة »: السالم هارون وقال

 .(1)«األداء

المخطوط عند أول موضع يرد فيه، فإذا ترجمت األعالم الذين ورد ذكرهم يف  -12

 تكرر ذلك أحلت إلى الموضع األول.

 لَ أشكر اهلل تعالى الذي من عَ  وختاًما
َّ
كل من ثم أشكر ، النافع بتحقيق هذا الكتاب ي

ني على ذلك، وأخصُّ األخ الشيخ أبا عبد الملك عبد اهلل المقرن الذي كان معي أعان

ا من مقرتحاته ومالحظاته، ، ولقد استفدت كثيرً التي جعلتها أصاًل يف مقابلة النسخة 

 ا وبارك فيه.فجزاه اهلل خيرً 

  

                                                      
  .2/188 «مجلة معهد المخطوطات» (1)
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َ م  َال ق س  مَ :َالََّالَّان  ق ََظ  قَّ ح   ال م 

مَ  َالَّظ  ة  م  دِّ ق  َم 
ُ يج يج م َّ مُخيج لم  الَّ   يُجن يجق ا   يجيج يُجبميجيج هلل يجيجصم

 
يجبميجيج  يج م يجو  :يجيجل  يجن يجعميج حلم يجيجحم يج ن يج  يجغميج لم يجيجحم يج   يجسميج لت يجيج فيجمَّيجُد يجيج  

 

ههههههحلم يج  يج 1 يج  َّ يجيجُ يجهلل يجمم ههههههال  يجحميجع    َ يجيج
يج

يج ييجلُكا ههههههههِ يجيجو يجيجَع   يج   ههههههههال  يجب ع  يجا  
يج

مههه 2 ههه   يُجا ل  يجي  م يج لمهههيجا  يج اهههَُّيجُ يج ل َّيجَك  
يج

 يج
عمهههُايجي ههه م هههُ يج مَّههه  يجب    يجَُّيج ايج ُ يج م َّ

يج

ههه 3 يجَ 
يج ألم  ههه ُنليُجمَّ َُ يج ههه  يجب يجيجن ههها   يج ُايُج م

يج

ُ هههههايُج َ  م ُ هههههُايجب يجيجب  لُ م يجظ   هههههايُجب 
يج

يج  يجب يج 4 ش  نمم 
 
يج  هههِ ههه  ا  يج   م ههه م هههع ايج   يج َّ

يج

يج  يجايج  يجابمههههايجب ياعمههههِ يجو  ع ههههايجك يج ههههال  يج َّ
يج

يج  يجُ ن ههههه 5 ًكم عمهههههايج َّيجه  ميجار  يجُم ن ههههها ميجم 
يج

يج الم هههههَّ ههههي يجيج  يجُ س  يجُ هههه ن ا يج َّيجه ميجسَّ
يج

هههههايج  يج 6 مم ميجف يجُ   ظَّ هههههايجد  ههههها َّ م يج     
يج

ههُد فَّيج ههيجامم ههايجق    ههاهىيجب يجو  م  م  ف  يجح 
يج

يج لميج 7 ههه   ِم ِ هههاُليجب  يج لميجيجف  ههه   ُِ يجآحيُجُ ههه ميجب 
يج

هههههه  يج ِم هههههه  َّ يجيجب  يجحميجت سم ُ ُايج وم يج   حيُجم 
يج

ههه  يج 8 ِم هههُ يجحميجُيميج  َّ يجيجب  هههُ بر يجيج   يج م   يجيف 
يج

هه  يج ِم يجحميجُيههِميج  َّ يجيجب  هه ر يج   ُِ ايج د  هه   يجيج  
يج

ههه ميج 9 يج   يجح   هههاُديجق  مهههَّ  ههه   ِم ليُجيجب  يجب َع 
يج

هه ميج يج مهه َّ م يجيج   هه     يج هلليُجيج  يجل  هه   ِم يج(1)ب 
يج

ِ يج لمههههههيج ُههههههايُجنَّههههههُايجحل  نميج  يجب يج 10 يجييُجهم 
يج

ُمههههايُج ُفم يج(2)هُمن ييُج لمههههيجب   نَّههههُايجحل 
يج

قمههههههايجب ُِجم  ههههههاميج 11 ُيجُ    َّ ه  نمههههههم 
 
يجو

يج

يج حلم هههه هههه  اميجيم يجال  يجُ ن ياعمههههايجيف  يجيج   م
يج

ههها يجيج  ُجمم  ههه ميج 12 يجم  مح  يج لمهههيجيف  ُ  ظ  دم يجهم 
يج

يجق  ميج ههه م  َ م يج هههاَّ يجم  هههايج لمهههُ م  يجهم  مُ  ظ 
يج

ق ههههها 13 يجر ُ ههههه ه  يجُ    َّ   َ يج يجُثهههههمَّ
يج

هه يجه  يجع  م يج    ل ال  ههايجب  ههاَع  م حلم   
 
يجلمههايجو

يج

                                                      
 .۵أن القرآن كالم اهلل، وكالمه صفة من صفاته  :أي( 1)

 وحكمه المبيُن[. -سبحانه  -: ]فإنه لحبله المتيُن 3و2يف النسختين  (2)
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ح يج 14 ًك  يجيجب      ههههههها يجيجيف 
حم  ان هههههههايج   م

 
يجو

يج

ههه حم  ان هههايجب ههها يجيجه  يج  
 
ان ُايجو يج(1)ُ هههنمد 

يج

هه  يميج 15 يجب يجييُجس  هها  ظ  ههميُجيجح  م هم يج لمههيجو  يجهم  من 
يج

يجل    ميج ه-ه   يجَ  يج- َّ ن ا}: هه م يجَ سَّ ه م يج(2){ل   
يج

فيج 16 يج   ههههيم ههههُخيجآي هههه ف ن سم ههههاب  عمه  يجيج ا
يج

ثميج يج   بم
 
هههو هههايجايجك يج  ه  عمه   َ يج ب هههاح 

 
هههايجو يجم 

يج

بميج 17
 
ههه  يجيجو  َ يج يجا يجيف  هههاِ  ف يج   ُ يج ل 

 
هههِ يج ميجَ سم

يج

ح نَّهههُايجب الميج
ههه  يج  

ُ يجيج   م  
يجي هههه م يجو  ههها 

يج

يجم هههههح  يج 18 بم
 
يجو

 
هههههِ دفيجك   يج ميج   

يج  م يج مههههه   يج  
يج

مههه يجد  يجب يجد   مهههع  ههه ايجُذبرف يج   يجر  مهههع 
يج

و  ههها يج 19 يجيجب 
يج ألم  ههه   يج   يج   م  هههعم ههه   يج ر يجه  يج م

يج

هه ههايجح  م هه  يجه يُج   نُهه يجع 
يجيجُليجي هم

ر يج ألم 
يج مههر 

يج

يج 20 ههههال  يجل  يجُثههههمَّ هههههال  يج يُجُديج هلل يجب  مسَّ
يج

 يج
يعُههههُايج  م يجن  يجر ُ هههه  ف يجَ   ههههال  يج يُج م

يج

يج هلل يج 21 نمههه    َ هههُ يجبمهههُ يج يجُد مَّ ههه   ِم يجب 
يج

يج هلل يج عمهههه   يج هلل يجع   ِ هههه
ُ يج   م كمهههه  

 
يجو

يج

يجآح يج ميج يُجالميجب هههيج ُصيجُ يجخميجهم يج لمهههيج ُهيُجُ هههر يج 22
يج

ههههه مَّيجيجا يجيع هههههن يجب يج يجم يجيجخ يجا  
يجاح يجي هههههنميجلم 

يج

ههه 23 يجَ  ايجن ر  ا يجيع هههن يجيج ر يجعُهههيجب يجال  يج(3)يجل ههههمَّ
يج

مهه ههيج  يجل  يجض  ههيج ميجق ههيجح يج  يجيج فيجال  مههيجمَّيجَ  يجار يج  يج م
يج

يج  يج 24
 
هههَميجِ هههيجا يجب هههيج هلليُجيجذ يج   يجان يج مههه َّيجيج  يج  

يج

هه هه  يجيج ميج   ههام  يجب يجيجايُج َّ ههب يجيجايُجعمهه  يجيج  يج م يجا  يجِ 
يج

هههب يج 25 هههيجي يجح  يجيجا  يج  
 
ههه ميج مايجيجمَّيجِ يجيُهههيجحميجو يجاميجم 

يج

هههه  ايُج رم  
 
يجاميج م ههههر يجيجي يجهم يجال هههه  يج ميجم يجيج(4)و

يج

هههه 26 يجل  ههههايجب يجع ههههب يجر يجيجا يج مهههه  يجيجع يج َّ يجام يج َّيج  
يج

ههههههههب يجيجآه  يجب يج يجب يجيجا يجن يجدميجل 
هههههههه َّيجك  يجا  

يج

                                                      
 أ، أحيانا األولى: ظرف زمان، وأحيانا الثانية: فعل ماض./1 (1)

 .17القمر:  (2)

ا، ا قريبً ها وجهً ، ويحتمل أهنا: ]َوَرى[ ولم أجد ل3و2وكذا يف النسختين  يف األصل:  (3)

والظاهر أهنا ما أثبته، وأن أصل الكلمة درَأ فقلب الهمزة، وكتبها ألًفا مقصورة، ومقصوده أن اهلل دفع بنور 

 دينه ليل الضالل الذي قد عم الورى.

، وليس ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الموافق للسياق، فالكالم عن النبي 3و2يف األصل: ]أنزله[، والمثبت من النسختين  (4)

 عن القرآن الكريم.
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ههايجحيُج 27 هه   يج   ههيجآحيُج ميجُ هه لميجيج   يجي  يج  يجنمههت يجيج ميج  
يج

ههب يج ههيجي يجل  ههب يجيج فيجثمهه يج ايجع  ههيج ميجَ  يجي  يج  يجع 
يج

ههب يجب يج 28 ههيجآحيُج ميج يُجالميج:يج  هه يُج م يُج   َميجيجيم ههايج  ميجُِهه   يجن 
يج

ههه ميجب  يج هههب يجيجا يجظ  يُج   هههايجب هههيجيم ميجُعهههيجا يج   يجن 
يج

يجيجايُجنَّهههههههح يج  يج 29
 
يُجم يجنمهههههههو هههههههت يجيجه  يج   يجا  

يج

مهه يج م ههايجق ههُمههه يج ميجايجل  يجر يج  يجَ   يج  يج   يج(1)اش 
يج

ايجع يجهب ههيج(2)   ُههم يج ميج  يجب يج 30 يجيجمميجه يج ميج  ههم 
هه  يج   يجاض 

يج

ُيج ُيجن يج ميج  يجب يج ه  يج حلم هق يجيجا يجحميجب ه  َّ يجيجم يجكم يجهى  
يج

ههههه يجت يج  يجيج  يجعمههههه  يج  يج 31 ههههه ميج لَّيجيجيَّ يج   يجييُجس 
يج

مهههههب يج يج  يجيج  ليُجن 
 
هههههِ يجييُجس يجهم يج لمهههههيج  يجكَّ

يج

يجيجح يجًك يجب يج 32 ههههيج َّيجيجبُههههش  يج  يج ميج لَّيجيج  يج   يج ههههَّ 
يج

ههيج نيُجُ يج ميج لمهههم يجيج  يجُ ههدميجل  يج يج  يجق يجيج ميجَ  يج ههَّ 
يج

يج 33 هههش  ههه َّيجيج   ايج   هههيجعميجم  يج  يج لميجيجد يجثم يجك  يجِ هههال  يجِ 
يج

ههههع يجب يج يجن ههههثميج لَّيجيجم يجظ  يج ِ هههه  يج  يج لميجب يجيج ط  يجِ 
يج

يجر يج 34
 
يجيجُذيجيمهههو

 
يجيجحميجو

ُ
هههو يج لَّهههيجو  ههها يجيجي يجع  يجال 

يج

يج ميجك يجب يج هايجي يجيج   هيجُضيج  يج مه   ها يجيج ميج   يج  يجر يج م
يج

يجا يج 35
ههابَّيجريُجيج م يجيجم  يجن يج  يج ميج لمهههميُجيجيف  ميجيج    يجُ يجُ هههي 

يج

ميج ههيج يٌجش  هه م  يجيج  يج ا يجغ  ُيجيج ميجق ههيجا   ههت يجسميجَ ُيج م يجك 
يج

ههههن يج ميجف يجل يج 36 ايجيج ميج ن هههه  يجايجغ يجه  يجال هههه  َّيجم يجَّ 
يج

هههب يج ههه  يجايج يُجه يجحيُجه ميج   ايجيجٌَّيجغا ههه  َّيجم يج غ  يجَّ 
يج

ميجا ميج  يج 37 ههيجايُج ُهه   ههِ يج  ميجيجع يج   هه م َّيجيجار يج   يج م يج  
يج

ه يُجيج حيُجُكهايجي يجمميجظميجَ يج ايجيج(3)  ميج  يجسم هد يج ميجم يج م يج  
يج

يجب يج 38
 
يجيجايُجُمهههظميجَ يجيج ح يجُكهههي يجيجحميجو

ُ
هههرميجو يجلميج ز يجَُ

يج

ههههه ِ يجر يج يجل يجيج ميج   هههههظ يج ميجيف  هههههايجب يجه  يجلميجا يجَ 
يج

هههه يُج 39 يج ايج   يج لمغ يجيجو  هههها يجيجشم يج  يجَ   يج ههههَّ 
يج

يج لم  يجيجهم يجال هههه  يج ميجم يج ههههالَّ يجيج  يج  
يجر يج ألم  يج ههههَّ 

يج

هه  يج 40 ِم ههُد يجيج(4)حم يج  يج مههم يج يُج لميجيجب  يج ميجق ههب يجيج، يٌجمَّ
يج

هه يجآ   ُيجيج(5)ر يج َّيجف يجهميُج لمههيج  يجيف  يجنميجر يجب يجيجُ يج مهه لم
يج

                                                      
 .2أ/ (1)

 كذا يف األصل، ويف النسختين: ]ويعلموا[. (2)

 لألزهري مادة )س ع د(. «هتذيب اللغة»معينًا على الحفظ، من أسعد إذا أعان ووفق، انظر:  :أي (3)

 : العزيزي.3و2 النسختين يف (4)

حرفا الزاي والراء لهما رسم واحد، واألول باإلعجام فلذلك أطلق عليهما لفظ المكرر، فكأن الراء  (5)

 مكرر الزاي.
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هه 41 يجيجمفيجج يج ميجميُجهب ههيجايُجُظهه ميج يجلَّيجِ 
 
هههميج يُجيجبميجو يج؟  يجم 

يج

ههه ههه تايجيجع يج   جميجيجاق يج   هههم يجع  يجه 
يج ألم  يج  يجبَّيجايجيف 

يج

ههب يج 42 يجِ 
 
يجن ههايجو

 
ههايجق ههيج يُجُكهه ميجايجو يجيج ميج   هه ال  يجق 

يج

هههل يجب يجيجو  ههها يج يجيج ميجك 
 
ههه لَّيجيجميُج يُج مهههو يج  يج م يج ال 

يج

يجق ههه 43  يجيجا  
ههها يُج  م ههه  َّيجيج   ان يجيج(1)ِّ  يجِ  ههه   يجا  

يج

هب يجيج ميجب هيجم يججميج  يج ميجم يج هاط يجق يجيجايُجعمه  يجيج ايجام ا يج:يج(2)ا  
يج

يجا يج 44
ههيج م يجب ههيج ميج   ههن  ههيجد يجر يجمميجيجع  هه يج م َّيجذ يجِ  يجُ يجَُ

يج

يجب هههيج فيج   هههن يجق يج هههال  يجيج   يجال  هههعميجييُجيجفف يج(3)ُ يج  
يج

يجب يج 45 يجيج م
 
يجو هيج ا يجب يجيف  هيجٌ يج مه يُجيج(4)ا  يجَ  يجحمار يجَ 

يج

يجيجار يجِ يج  ميجب يج يجِميج ش  ا   يج  يجيجم  يجت 
يج(5)حمار يجن يجَميجيج ألم 

يج

يجب يج 46
هه ألم  يجا يج مهه  يج  يجع يجُ هه  يج تَّيجيجُثيج مههُ يجح يجلم

يج

يج
 
يجبميجو ههههههن يجيجنايج  يجيجب ههههههل  يجا يجن يجسم مهههههه ف يجا يجل 

يج

يج 47
يُجكمههههب ألم  هههه لهايجيجث  يجاميج   ههههن يج  يج ميجم يجيج يُجن يجسم

يج

يجا يجيجهم يجب يج ب هههه   يجيج وم
 
يج  ههههايجو يجاميج   هههه  يجق يجيجذم

يج

يجن يجيج يُج بميجيجُ يجا  يج حلم يجب يج 48 يجا  يجم يجَ يجيج ميجق يجيج(6)ه فيجال 
يج

هههب يج يُجغ  هههيجليُجيم يجيجار يجن هههف يج لميجيج  يج  
ههه  يج يُج لم يجام 

يج

                                                      
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد اهلل، الحافظ والمقرئ والمؤرخ  (1)

، ثم انصرف إلى الحديث والتاريخ، تصانيفه كثيرة تقارب المائة، من المشهور، اعتنى بالقراءات أول أمره

هـ(، 748، وتويف عام 673، كف بصره آخر عمره، )ولد عام «سير أعالم النبالء»و «تاريخ اإلسالم»أعظمها 

 .5/326للزركلي  «األعالم»، و2/71البن الجزري  «غاية النهاية»انظر ترجمته يف 

 ا[.: ]للعجم بالضد منه قاطعً 2يف النسخة  (2)

، 9/290للسمعاين  «األنساب»، وانظر: 15/216 «سير أعالم النبالء»، وانظر كالم الذهبي يف 2أ/ (3)

 وقوله: )قبيلة( يجوز ضمها وكسرها.

 .2و1يف األصل )جا( بالقصر، وعليه ينكسر البيت، وجاء على الصواب يف النسختين  (4)

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري البغدادي، أبو الربكات، كمال الدين األنباري، لغوي  (5)

 ،«اإلنصاف يف مسائل الخالف»أديب مؤرخ، كان صاحب زهد وعفاف، تصانيفه تزيد على المائة، منها 

سير أعالم »هـ(، انظر: 577، وتويف عام 513، )ولد عام «أسرار العربية»، و«نزهة األلباء يف طبقات األدباء»و

 .3/327للزركلي  «األعالم»، و2/286 «بغية الوعاة»، و21/113 «النبالء

، شمس الدين، محدث  (6)
ُّ
 الشافعي

ُّ
محمد بن عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي

، «الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر»مؤرخ أديب، له مؤلفات كثيرة، منها 
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يج  هههب يجيج(1)ا يج مههه  يج  يج ميجع يجك يج 49 هههار يجيجت  يج(2) لم   َّ
يج

ههههه ميجيَُجيجحمميجد  يجب يجب يج ههههه مَّيجب يجيج  يج   يج:يج(3)ار يججَّ
يج

يجب هه 50
 
ههيجحَّيجِ يجيج ميج  

 
ههج يجعميجو ههيج ميجق ههيجايُجم  يجا  يجدَّيجل 

يج

هه ههحيُجيجعميج   هه ميجق يجيج   هه يُج ُيجيججفيجج  ههايجب يج م يجك  يج(4)ف 
يج

                                                      
، 8/102 «لالمعالضوء ا»هـ(، انظر ترجمته يف 842، وتويف عام 777، )ولد عام «توضيح المشتبه»و

 .6/236للزركلي  «األعالم»و

د بن َعَرَفة بن ُسَلْيَمان بن الـُمغيَرة بن حبيب ابْن الـُمهلب بن أبي صفَرة الَعتكِي األَْزِديُّ  (1) إِْبَراِهيم بن ُمَحمَّ

، أبو عبد اهلل، لقب بنفطويه لدمامته، عالم باللغة والنحو والشعر، أخذ عن ثعلب والمرب
ُّ
د، من الَواِسطِي

بغية »هـ( انظر ترجمته يف 323، وتويف عام 244، )ولد عام «المقنع يف النحو»، و«إعراب القرآن»مصنفاته 

 .1/61 «األعالم»، و1/428 «الوعاة

الظاهر أنه يقصد أبا الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي، ثم العباسي، الرقي، ثم البغدادي،  (2)

صار، صاحب التصانيف، كان عجًبا يف اللغة ثبًتا يف النقل، مليح الخط أنيق الضبط اللغوي، المعروف بابن الع

جيده، أقرأ كتب األدب، وله معرفة قوية بالنحو، وكان يحفظ من أشعار العرب ما ال يوصف، كانت طريقته 

إنباه »يف  هـ(، انظر ترجمته576، وتويف سنة 508يف النسخ حسنة ويتنافس الناس يف خطه ويغالون، )ولد سنة

سير أعالم »، و4/1794لياقوت الحموي  «، ومعجم األدباء2/291»للقفطي «الرواة على أنباه النحاة

 .579/ 20للذهبي  «النبالء

ابن نقطة هو محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، الحنبلي البغدادي: عالم  (3)

، «تكملة إكمال ابن ماكوال»حافظ نسابة، نسبته إلى نقطة، وهي جارية ربت جد أبيه، من تصانيفه 

سير »(، انظر: ـه629عام ، وتويف 579، )ولد عام «التقييد لمعرفة الرواة السنن والمسانيد»و «األنساب»و

 .6/211 «األعالم»، و22/347 «أعالم النبالء

وابن النجار هو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة اهلل بن محاسن البغدادي، أبو عبد اهلل، محب الدين، 

ذيل تاريخ »، و«الكمال يف معرفة الرجال»مؤرخ حافظ، َكاَن َمَع ِحْفظِِه فِْيِه دِْيٌن َوِصَياَنٌة َوُنُسك، من كتبه 

 «سير أعالم النبالء»هـ(، انظر: 643، وتويف عام 578، )ولد عام «نزهة الورى يف أخبار أم القرى»و «بغداد

 .7/86 «األعالم»، و23/131

إكمال »، و6/265البن ناصر الدين  «توضيح المشتبه»، و15/216للذهبي  «سير أعالم النبالء»انظر:  (4)
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يج  يج دم يجيج يُج بميجب يج 51 يج ل  يج(1)حم م يجحم يج لايجيج  يجيجع يجق 
يج

يج
 
ههههو يجيجليُج  يجع يج م

 
يجيميجحيجلَّههههو يجحمم يج ميجُ م يجالميجب ههههيجس 

يج

يجق هههيجايُجنَّهههح يج  يج 52 هههب يج»:يجا   يجَ  ههه  يجيج    يجاميج َّ
يج

هههميجميُجب يج يجيج فيجم 
 
ههبميجو ههيجو  هها يجيجح يجض  يج(2)يج«اميج  يجنميجض 

يج

يجر يجيج ميجم ههب يج 53
 
يجايج لم ههو ميجيج ههَُّيج  يج لم يجيجطَّ ههن  يجل غ 

يج

ههقيُج ر يج دَّيجب يج ميج م ههب يجيجن  َ يجذ يجك  هه لميجيج يُجنمهه يج ميجغ  يج(3)ن 
يج

                                                      
 ، ففيها نسبة هذه األقوال.4/162البن نقطة  «اإلكمال

(1)  ،
ُّ
الجواليقي هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن البغدادي، أبو منصور ابن الجواليقي

 =أديب لغوي، كان يصلي إماًما بالمقتفي العباسي، وقرأ عليه المقتفي بعض الكتب، كان كثير الصمت،

شديد التحري يف ما يقول، متقنًا محقًقا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجواهبا بعض غلمانه،  =

ب»فيتوقف فيها حتى يتيقن، مليح الخط كثير الضبط، من مصنفاته  ، «أسماء خيل العرب وفرساهنا»، و«المعرَّ

 «األعالم»، و20/39 «عالم النبالءسير أ»هـ(، انظر:  540، تويف عام 466، )ولد عام «شرح أدب الكاتب»و

7/34. 

، َأُبو َزَكِريَّا، اْبن  ّ
ْيَبانِي د بن ُموَسى اْبن بسَطام الشَّ د بن الحسن بن ُمَحمَّ ِّ بن ُمَحمَّ

والتربيزي هو يحيى بن َعلي

شرح »الَخطِيب، إمام يف اللغة، وله شعر رائق، ولي تدريس األدب بالمدرسة النظامية، تصانيفه مشهورة، منها 

، )ولد «الكايف يف العروض والقوايف»، و«شرح القصائد العشر»، و«شرح ديوان المتنبي»، و«ديوان الحماسة

 «األعالم»، و2/338 «بغية الوعاة»، و19/269 «سير أعالم النبالء»هـ(، انظر: 502، وتويف عام 421عام 

 .8/157للزركلي 

فقد سمع شيخه الجواليقي ينقل  231ص «نزهة األلباء»ما ذكره أبو الربكات ابن األنباري يف كتابه  :انظر (2)

 عن التربيزي أنه رأى خط ابن عزير عليه عالمة الراء غير المعجمة.

الخطيب هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب، محدث الشام والعراق،  (3)

صنيف، صنف يف كل نوع من أنواع علوم الحديث، وهي أصل يف باهبا، قال ابن ماكوال: كان حافظ كثير الت

وتفننًا يف  ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر الخطيب آخر األعيان ممن شاهدناه معرفة وحفًظا وإتقاًنا وضبًطا لحديث رسول اهلل 

الكفاية »، و«دادتاريخ بغ»علله وأسانيده وعلًما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه، من أشهر كتبه 

سير »هـ(، انظر463، وتويف عام 392، )ولد عام «الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع»، و«يف علم الرواية

 .1/172 «األعالم للزركلي»، و3/221للذهبي  «تذكرة الحفاظ»، و18/270 «أعالم النبالء
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هههُ هههَ يجر يجب يج 54  َ يجم يججميجالم  يجب هههيجمميجه يجم يج ميجق هههيج ميج  يج
يج

ههههب يج هههه  يجر يجقُيج َّيجل  م  يجب ههههيجمميجهيُج  يج    يجم يجِميجام
يج

هههح حَّيج 55
يجيج(1)   هههلُُكً يجاميجع هههي يجَع يجيج ميجُميجم ههههيُجعميجيج ا

يج

ههل يج يج   يجيميج:يجل هها   ههيجس  يجاميجع يجاي يج  يجلمهههميُج  يجيجُ يج ميج لم  
يج

يج  يجب يج 56
ههههايج  يجََّ ههههم  ههههيجُ يج ميجك  يج يجو  هههها يجذ يجِ 

يج

ههيجح يجًك يجب يج يج ميج حلم ههيجُطيجنميجض  يج   هها يجكميجي يجيج ميجق ههيجف 
يج

ههها  يج 57 يج م َّ ب  مهههو  يجب  هههه   يج   م يجيف  حَّ
 
يجأل 

يج

هها  يج  عمج 
ههُعيجب ا م   

يجي  م هه م يمههُذيج  
 
يج(2)ر و

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
ُّ بُن ُعَمَر بِن َأْحَمَد بِن َمْهِديِّ بنِ  

، مِْن  والدارقطني هو َعلِي  البَْغَداِديُّ
ِ
َمْسُعْوِد بِن النُّْعَماِن بِن ِدْينَاِر بِن َعْبِد اهلل

ْنَيا، اْنَتَهى  ِة الدُّ ٌث حافٌظ، مْن ُبُحوِر الِعْلِم َوَأئِمَّ إَِلْيِه الِحْفُظ َوَمْعِرَفُة َأْهِل َمَحلَِّة َداِر الُقْطِن بَِبْغَداَد، ُمْقِرٌئ ّمَحدِّ

ِة المَشارَكِة فِي الِفْقِه، َواالْختاِلَِف، َوالَمَغاِزي، ِعَلِل الَحِدْيِث وَ  ِم فِي الِقَراءاِت َوُطُرقَِها، َوقوَّ رَجالِِه، َمَع التََّقدُّ

، 306، )ولد عام «اإللزامات والتتبع»، و«العلل»و «السنن»َوَأيَّاِم النَّاِس واللغة والقراءات، من مصنفاته 

 «األعالم»3/132للذهبي  «تذكرة الحفاظ»، و16/499 «سير أعالم النبالء»هـ(، انظر: 385وتويف عام 

4/31.                                                                                                                             = 

ِّ بِن َسِعْيِد بِن بِْشِر بِن َمْرَواَن األَْزِديُّ المصري، مؤرخ فرضي وعبد الغني ه =
و عبدالغني بن َسِعْيِد بِن َعلِي

فِض العبيدية بمصر، َواْستمرَّ هُ  ِة األََثِر، َنَشَأ فِي ُسنٍَّة َواتَِّباع َقْبل ُوجود َدْوَلِة الرَّ َو َعَلى حافظ، َكاَن مِْن َأئِمَّ

ِك بالَحدِ  ، «مشتبه النسبة»، و«المؤتلف والمختلف»ْيِث، َوَلكِنَُّه َداَرى الَقْوَم َوَداَهنَُهم، من مصنفاته التََّمسُّ

 «األعالم»، و3/167 «تذكرة الحفاظ»، و17/268 «سير أعالم النبالء»هـ(، 409، وتويف عام 332)ولد 

 .4/33للزركلي 

 .3و2يف األصل: ]بأن[، وما أثبته من النسختين  (1)

 .3و2هذا البيت كتبه المؤلف يف حاشية األصل، وهو موجود يف النسختين  (2)
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َمَ ال ـَانَ يَ بَ  َدَ مَ ال ـَوَ ّكِّ يجن 
يجنمههق يجب يج 58 ههَ يجيج   يجظم يجيجم يجم 

يج  يجغ يج م يجيج ههَّ 
 
ههو يجحم يجك 

يج

ههايج  يج هه   يج يُجك  يج  يجهم يج لمههيجب يجيف  ميجهم يج لمههيجب يجن  يجكا
يج

يجب يجب يج 59
يجق ههاألم  يجيج ا هه   ِم يج-ب 

 
ههو يجعم ميج  يجهم يج لمههيج-ن  يجن 

يج

ميج يج   يج  يجه ميجع يجايجب يجسميجخ  يج لمهم كا يجيُِج غميجيجع    يج(1)ن 
يج

يج 60
ُ
يجو ههههبل  يجيج   يج  يجيج ل ا

 
يج:يجعيٌجب ههههرميجو

 
ههههَميجو يجاُ يج  

يج

ههههم َّيج  يج يجاُ يجِ هههه  يج لميجب يجيج، يُجب هههه ميج لَّيجب يجيج، يُجعم
يج

ههه 61 يجب يجيج،ج يجح 
 
هههو هههيج، ريٌجنُهههب يجيج، ٌليجم يجحم يجحيُجِميجو 

يج

ُيج  يج هه مَّيجيج، ُ يج  يجُجههحلم ههيجه يُج م ههايجو  ه  يجحيُجِميج لم  
يج

ميجزيُجب يج 62 يجل ههههم يجم ههههع يجب يجيج،ذم يجيهههه يُج  يج حلم يجيجه يٌج م
يج

يج بل 
ُ
يجالم يجب هههب يجيج،(2)و يجال  يج ههه يُجم يجي يجيج ميجق هههيجف 

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
  .3و2، كذا يف األصل والنسختين 2ب/ (1)

 من المدين عشر سور، تبدأ بسورة الحديد وتنتهي بسورة التحريم على ترتيب المصحف. :أي (2)
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َ ل  وَّ
 
َأ وًلَال قَ ب ي ان  ن ز  ر هَ 

آخ  َو  آن   ر 

يجب يج 63
 
يُجيجُ يجبَّيجو ههههايج تَّيجيجب  يج مهههه   يم م

 
ِميجو هههه يج  

يج

يج مَّيج ميجيجم يجظميجيف  يجن يجر يجب يجيجٌسيجخ  يجِميج  يج لم  يجيجريُج ميجل يجيج م
يج

هههب يج 64 هههيجا  يجَ  هههيج ميجَ  يج يُجلايج َّيجهميُج لمههه:يج فيجاب يجَ 
يج

هههب يج ههه لهايجيج يُجآ   هههعميج  يجيجا  يجس  يجه  ههه يُجايج وم يج  
يج

ههه 65 مهههح  يجيج  يجع  هههيج  م يج   فيجيف  هههيجح  يجحمايجب يج ميج َّ
يج

هههههب يج هههههيج  يجب ههههه ميج لَّيجيج يُجآ   يجيج ميجَ 
ُ
ايجو يج(1)ب 

يج

ههههايجي يجايجب يجب هههه م ايجيج يُجآي ههههب يج 66 هههه  يج   يجا ه 
يج

هه ههايجع  يم م
 
مههيج  يجو ايج لمك  ههيجِّ  ههيجا  يجَ  يج(2)او  ه 

يج

يجا يجيجمَّيجُثههه 67 َ يج   هههيج يج  يج لمغ يجيجم يجظم يجُعهههيج هههَّ  يج   
يج

هههع يج ههههىيجي هههس  يج   يُجِ م  هههق يجيجايجه  يج   يج   
يج

                                                      
ه البخاري يف صحيحه أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، روا ¶حديث جابر بن عبد اهلل  (1)

(، ومسلم يف صحيحه )كتاب اإليمان، باب بدء 3، رقم )ملسو هيلع هللا ىلص)باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل 

 (، قلت: وليس صريًحا يف أن أول ما نزل هو سورة المدثر.161رقم  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي إلى رسول اهلل 

رة النساء، رواه البخاري: أن آخر ما نزل آية الكاللة، وهي آخر آية يف سو ؓ وحديث الرباء بن عازب 

ُ ُيۡفتِيُكۡم ِِف ٱيَۡسَتۡفُتونََك قُِل كتاب التفسير، باب ﴿ َٰلَةِِۚ إِِن ٱَّلله (، 4605﴾ برقم )١٧٦ۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس ََلُۥ ٱۡلَكَل

 (.1618ومسلم يف )كتاب الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكاللة برقم )

برقم  «المستدرك»أن آخر ما نزل هو آخر التوبة، فقد أخرجه الحاكم يف  ؓ وحديث أبي بن كعب 

 ( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.3296)

، وقد ¶أما ما جاء أن آخر آية هي آية الربا فقد عزاها المصنف إلى الكلبي بسنده إلى ابن عباس 

 ¶، وغيره، وقد جاءت من طريق آخر عن ابن عباس 1/183 «معاين القرآن»أخرجها الفراء بسنده يف 

 »أنه قال: 
ِّ
َبا ملسو هيلع هللا ىلصآِخُر آَيٍة نََّزَلْت َعَلى النَّبِي تهُقواْ ٱوَ أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب التفسير، باب ﴿ «آَيُة الرِّ

ِِۖ ٱا تُۡرَجُعوَن فِيهِ إََِل يَۡوم    (.4544[، برقم )281﴾ ]البقرة: َّلله

مة إخباري  (2) الكلبي هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي الكويف، أبو النضر، عالَّ

ابة مفسر، لكنه كان مرتوك الحديث، )تويف عام   «األعالم»، و6/248 «سير أعالم النبالء»هـ(، انظر: 146نسَّ

 .6/133للزركلي 
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ههههِ يج ميج يُج 68 ههههيُيج ميجم يجيجايُجين هههه  يج ميج يج  يج ميجم  يجه  يجسم
يج

ههيجمَّيجُثههيجح يجِميج  يجالميجب هه ههف يج لميجيجمَّيجُثههيجمايج م َّ يجه  يجسم
يج

يج 69
 
هههيجايُجنَّهههأل  يجيج ميج  

 
هههحميجو ميجيج  يجس  يجت يج م َّ يج هههَّ 

يج

هه هه ميجَ يجيجعميج   ههيجا يج   يجب يجيج  يجا  يج م َّ
يج  يج  يج لم يج(1) ههَّ 

يج

يجيجُذيج مهه  يجَ يجيج ميجق ههب يج 70 ههل يجيجلُكَّ يج م ههيج ف يج ه  يج ُسا
يج

ههه يج  يجغ يج لميجيج  يج   هههايُجقميجر يجيج هههَّ  َب ـــيجم 
 
يج(2)ارَ ْح  َأ

يج

ههي يجل يج 71 ههف يج لميجيج  يجهيُجسم ههيجُ يج م يج   هه يجرَّيجَ   يجايُج   
يج

يجب يج يجيجي  هههههش  يجيجاف 
 
هههههه يجبميج يجا يج ميجب هههههو يجايُجا  

يج

يجب يج 72
 
ههههو يج م

 
يجنُهههه  يج لميجيج هلل يجيجُ يجِ هههه  يج ميجم يجيج    يج ميجم 

يج

ههه مَّيجب يج يج ميجاحلم يجب هههيجع يج م يُجيج  
ههه ميج يجك يج  يجا يجيجه  يجم 

يج

يجب يج 73
 
يجيجحميجو

ُ
هههو هههع  يجع  يجيف  هههيج ن يج  يج َّ يجب يجيج ميج   يجف 

يج

ههه  يجب يج هههح يجيج هلليُجب يجيج،ل يج  يجعم يجسم هههيجب يجِّ  يجك  يج(3)ف 
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 : ]والتقريب[.3و2النسختين  (1)

فظ الغريب بالحمرة، وهذا يف غالب المواضع كما يف األصل، إال أنه قد يرتك بعض أنه ميز الل :أي (2)

 المواضع دون حمرة، وكذلك قد يكتب بالحمرة ما ليس لفًظا غريًبا، ربما من باب السهو، واهلل أعلم.

 .3أ/ (3)
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ة َال هَ  ز  ت هَ ال ـم  ور  ،َو ص  ة  ت وح  ف  َاَم 
َال    ل ف 

يجق يجيج   يجه  يجسايج  يجهميُج لميجيجُويج ميجب يج 74 ا يج ميجك يج  يجيج ميجو  م 
يج

يج
 
ُهههيجحَّيجو يج يُج حلم يجيجبف 

 
يجو هههيج  يج ِ هههب يجيف  يجرميج  يج مس 

يج

يج 75
 
هههو ا يُج م يجيجم  هههايج وميجب يجيجدفيج ر يجُ هههيجلُكا ِ حميجم  يجُِههه

يج

يج
 
هههق يجيجبميجو هههٌميجب يجس  ههه  يجايجل يجه  هههَِّيج  يجيج فيج م يجحميج  

يج

يج 76
 
يجيجبميجو

 
هههََّيجو هههه  هههيج ميجايج   يج(1) ن يج  يج دم هههيج  يج  يجل 

يج

يجر يجلميج  يج يجب يج  يجيج ميج  يجيجف  يج  يجِ يجفف يجحمان يجِ يجيج ميجا
يج

77 
مَ  ت ه  ر   ْ ـــ ن 

 
يج:يج(2)أ

 
ههه  يجعميجو يج ر يجذايجميجد  ههههيُجِ يجمم

يج

يجيميجل يجب يج ر  يجس  يجُيعمهذ  حم
 
يجو يجُ  م  همف ُُ هه م يج(3)  

يج

اًدا 78 ــد  ن 
 
يجث هه ميجٱ:يج(4)أ هه-يجاشم يجع  ههيجب يجال  يجَ  يج-الَّ

يج

َ
 
هههه:يج(5)لََّزَ أ يجيج ميج  

 
يجم يج  ههههيجايُجُِهههه ميجم يجزميجو يجشَّ

يج

َب يج 79 ههيج يُج ميجق هه:يج(6)ل َال  َّيج   يج َّ     ههَُّيجميجُههه يجم
يج

يج  ههم يجك يج ـا  َ،يج ف يج(7)آيـ 
 
يجَُّيجاِ ههج يجع يجيجحمميج:يجو

يج

ههيج يٌجآي ههب يج 80 ههايج  َّيج:يجح يج   يجُ هه لميجيج  يج ا هه   يج ميج  
يج

يج ههيجايُجُمههظميجَ يجب يجيجايُجُ ههلُك   يجح  َميجتَّ هه  يجيج  يج ميج  
يج

يج 81
 
يجيجبميجو

 
ههههََّيجو ههههايجِج  يجه  ُههههيج يُجاع  يج يُج حلم يجبف 

يج

ههه يجَك  هههمفيجيجمميجه يجم يج ميجق هههيج ميج   يج يُج مههه َّيجيجيف  يج:يجبف 
يج

ههه 82 ههه يجب  يج ميجع هههَ يجيج فيجآي ههه يجب يجاؤيُجَ  يج(8)ع يجمم
يج

َيجمَّيجُثهههه
ــــال   َُّم  يجيج(9)ان 

 
يجو يج دم يجت  ههههيجيف  يجع يجمم

يج

ههههب يج 83 يجيجديُج  يج ح 
ُ يج لاهههه:يج  يج َّههههع يج ميج ألم يجلميجب يجال 

يج

يج
 
يج  يجيجبميجو

 
يجلميجاب يجن هههههغ يجحميج لميجب يج  يجيجيهههههَُّيجا  يجك يجِ

يج

                                                      
 .۵صفة من صفات اهلل  :أي (1)

 .6البقرة:  (2)

 .3و2يف األصل: ]وليس كل معلم فمنذرا[، والمثبت من النسختين  (3)

 .22البقرة:  (4)

 .36البقرة:  (5)

 .49البقرة:  (6)

 .73، 61البقرة:  (7)

بجماعتهم لم يدعوا وراءهم  :أي ؛نقل ابن السكيت عن أبي عمرو الشيباين أنه قال: خرج القوم بآيتهم (8)

 .304ص «إصالح المنطق»ا، شيئً 

 .78لبقرة: ا (9)
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ن اه َيجىهع هههه ميج  يجب يج 84 ــــد  يَّ
 
يجاليُجع هههه ميج َّيجق يج:يج(1)أ

يج

ــ  َ ههٱ:يج(2)آب ائ  َ يج م ا يجم  ههيج ميجق ههيج    يجاليُجمَّيج  
يج

يج 85
 
يجبماو َوَ ، ـال  َبَ س  يجح يج  يجيج(3)اط 

هع يجيج(4)اع هثم يج ه  يج  
يج

هه  يجبيُجيج ميج  
يجُ هه ميجي يجيجدم يجيج ل  ههايجُ ك ههيجَ   يج   يج  

يج

هه 86 يجب ههيجمميجُِ يجيف  ههيجا يجن  يج  يجاِ ههن يج  يجلميج  يجيجاق يجد يج م
يج

 يج
يجُبدم ههها يجيجيف  َ يج م ا يجم  يج مَّاق ههه  يجيج  يجعمهههع يجيج   

يج

يجه يُجسَّيج  يجب يج 87 َب 
َبَ سَ ال   يجب يجيج(5)اب 

م يجلميج يُجام يجال  يج  
يج

هه ُهه  يجَ يجب يج يجيج  يج  ههُِجميجيج ميج  يج   ا      يج(6) لمهههم 
يج

هه يُج 88 ههيجا يجايجب ههمميجه يج ميجِ يجسم ــاَهك  مَ م  َ  م  ــ ص 
 
يج(7)أ

يج

ُيجيجايُج ُههثميج  يجب يج يج حلم ههيف  ههايجيجم يجكم مميج   ُِ ههحَّ  يج(8)ل 
يج

هههب يج 89 ـــايجا  يجَ  ي ن  ل ف 
 
هههب يج:يج(9)أ يجب يجيج،ان يج ميجَ 

 
يجو يجت 

يج

َُنيج ميج  ههه
 
ـــمَ أ هههيج(10)ةٍَلَّ يجِ  يجال  هههب يجيج،شم يج   يجت 

يج

ههه 90 ميجيجز يجاب يجَ  يج لَّهههيج  يج  هههل  يجال  ههه  يجو يجيجث  يج ميجم 
يج

هه يج يجا يجذ يجك  يج  
 
ههي يجيجحميجيجو ههيجغ يج  يج م ههيج يُجهميج م َّ يج ميجه يجِ يج  م

يج

91 
ــــت مَ  ف ض 

 
ههههُميجب يجُِيج مههههو يج:يجن يج(11)أ يجلميجثم يجك 

يج

ههع يجب يج ههحميج حلم يج  يجيجه يُج م يج(12)لميج  يجهميجُ ههيج ن يجز يجيج  يججَّ
يج

                                                      
 .87البقرة:  (1)

 .133البقرة:  (2)

 .136البقرة:  (3)

 «ضرائر الشعر»قطع الهمزة للضرورة، وهي من الضرائر الشعرية الواردة يف بعض أشعار العرب، انظر:  (4)

 ، واستعملها كثير من أصحاب المنظومات العلمية ومنهم ابن مالك.53البن عصفور ص

 .166البقرة:  (5)

 ، والماءات: جمع ما؛ أي:  أن حرف ما يأيت لعدة معاٍن، منها االستفهام.3ب/ (6)

 .175البقرة:  (7)

 افق لنص اآلية.، وهو المو3و2يف األصل: ]ما أصربكم[، ]ما صربكم[، والمثبت من النسختين  (8)

 .170البقرة:  (9)

 .189البقرة:  (10)

 .198البقرة:  (11)

 أيام ذي الحجة أعني عشرة[ وبعده هذا البيت:   - : ]أفضتم دفعتم بكثرة 3و2يف النسخة  (12)

 وخص بالتشريق معدودات[  - ]وذاك حيث الوصف معلوماُت 
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يجب يج 92
 
ــــعَ مَ يجايُجنَّههههِ ََومَ ل 

 
ــــأ يج ميجق ههههب يجيج،امٍَيَّ

يج

يج يُج يج ا يج  يجه ميجالتَّيجب يجيجص   ِ يج(1)نميج  يج  يج لميجيج ُفيجُليج ميج  يجيج 
يج

يجب يج 93
 
ههههو يج لَّههههيججايج حلم ههههيج يُجهيُج م يج  يجَ   يج:يج ل 

يج

هه  يج يج لميج  يج ههيجديُج  يج مهه  يج لميجب يجيجه يُج م ههيجعميج   يج(2)   يج َّيج  
يج

ـــا َ 94  
 
يج:يجمَ رَ ل

ههه ألم  هههعميج  يجيجم يجل  يج(3)نيُج ميجايج  هههه 
يج

هههيج  يج مهههب يجب يج يجل هههيج  فيج َّيج   هههيجٌثيجال  يجنيُجه ميج  
يج

ههب يجب يج 95 ــاب َيج يُج ح   
ل 
يجلُههيج:(4)ال   ههَ يجيجَّ  يجُ يج م

يج

َُّ دل 
 
يج:يج(5)أ

 
يجيجحمميجو

 
هههو هههيج  يج   ههه يج  يجذ يجِ  يج(6)ُ يج م

يج

96 
ر  َ 
ف 
 
يج:يج(7)أ

 
يجنُيجلميجٱيجحم يجو َوَ يجَّم

ايج(8)ىذَ ال   يجاِ يج  يجكيُج:يج  
يج

َ ط  ق س 
 
يج:يج(9)أ

 
َت َٱيج،  يج  يجعميجو يجٱ:يج(10)ت  ذم يجَم  

ُ
يجاه يج  يجكميجو

يج

97 َ ل م ت  س 
 
يج:يج(11)أ

 
يج  يج ميجو َل   َب يج،يجُذيج م َّنَّ

 
يج ميج  يج:يج(12)أ

يج

يج
 
مَ ب يجيج؟،  يجيميجو ق َل  يج(13)ال  ميجِ يجا ميج  يجيجا يُجه يج مسايج: يجب 

يج

                                                      
 .92وسقط منهما البيت رقم 

(، وهي 28(، واأليام المعدودات يف سورة البقرة اآلية )28األيام المعلومات يف سورة الحج اآلية ) (1)

المقصودة بقوله: )خصص بالتشريق مفهوم العدد(؛ أي:  أن األيام المعدودات هي أيام التشريق، واأليام 

 المعلومات هي أيام عشرة ذي الحجة.

 هنا اسم إشارة. كذا يف جميع النسخ )ذا العشر(، وهي (2)

 .5/33 «هتذيب اللغة»، واألصم: لقب لشهر رجب، انظر: 36التوبة:  (3)

 .189البقرة:  (4)

 .204البقرة:  (5)

 : ]ال ينحل[ ويف حاشيتهما: ]ال يحل[.3و2يف النسخة  (6)

 .250البقرة:  (7)

 ( وغيرها.196ورد يف آيات كثيرات يف سورة البقرة منها ) (8)

 .282البقرة:  (9)

  من همزة آتت.، وقوله: )أعدْل( سكنها للضرورة، ثم حركها بالفتح نقاًل 265البقرة:  (10)

 .131البقرة:  (11)

 .37آل عمران:  (12)

 .44آل عمران:  (13)
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َا َ 98
يج(1)هَ مَ كَ ل   ُيج ميجهم يج لميج: يجيج نيُجم

 
يجَميجو يجمميج  يجع يجب يجيج،م 

يج

يج ميج  يج َيجن  ح سَّ
 
َٱيج،(2)أ يجيج:(3)و ل 

 
ميج  يجيجِ يجح يجو  يجام

يج(4) ميجت 
يج

99 
ار يَ  ص 

ن 
 
يج(5)أ يج  يجعميجٱ: يج ن  مَ ، ِل 

 
يج(6)أ يجميُجم يجؤميج  يج:

يج

مَ  ك   ْ ن ق 
 
يج(7)أ يج َّيج  يج: َميج  يجيجمميجكيُج   يجِ يجا يج  ميُج  

يج

100 
ي ت ــهَ  ز  خ 

 
يج:يج(8)أ

 
َيج،ايُجِ ههفميج  يجِميجو

ــرَ ال   يج:يجامَ ح 
يج

ههههم يجيج(9)اُ يج ب هههه  يج  يج لميجيجه  يج مههههه  يج  يُجت  يجايج م
يج

101 
ــــت مَ  هههه  يجع يج:يج(10)آن س  َ:يجميُجُِيجمم ــــت  يج:يجآن س 

يج

يج
 
يجبميجو هيج ميجق هيج(11)ُ يجه ميج   هايجب يجك يجيجا  يجَ  يجُذيجعمهيَّيجم 

يج

هههب يج 102 يج مهههم يجايجب يجَ   يجيج  يج  هههؤميجيج م  يجن 
يجاُسيجيع ههه  م

يج

يجيجايُج ُهههثميج  يجب يج
 
 يجب يجيجميُج مههه  يجلميجو

هههحميج  م يج(12)اُسيجس 
يج

ـى 103 ف ض 
 
يجأ َمِ ه  يُِج،يج(13):يج  يج ِم    يجع يجب 

يجاسيُجم يجايج دم
يج

انَ  د  خ 
 
يج(14)أ يج:

 
يجو وايجاَ يجب يجيج،اق يج  يجلم ذ اع 

 
يج:يج(15)أ

يج

                                                      
 .49آل عمران:  (1)

 .52آل عمران:  (2)

 ، بنقل الحركة إلى ما قبلها.68آل عمران:  (3)

 أولى أحق وهو معنى قد فهم[.  - بداًل منه: ]األكمه األعمى، أحس أي علم  3و2يف النسختين  (4)

 .52آل عمران:  (5)

 .10البقرة:  (6)

 .103آل عمران:  (7)

 .192آل عمران:  (8)

 .1النساء:  (9)

 .106النساء:  (10)

 .10طه:  (11)

 ، كذا يف النسخ ]العْلم[ ويستقيم الوزن بقطع همزة الوصل.4أ/ (12)

أي انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز، وهو كناية »: 67ص «نزهة القلوب»، قال العزيري 21النساء:  (13)

 .«عن الجماع

 .25النساء:  (14)

 .83النساء:  (15)
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يج 104
 
نََّٱيج، يُج ميجب يجيجليُج ميج  يج ميجو ص  يجيجح  بم

 
نَّاو ص  ح 

 
يجيج(1)أ

يج

هههيج  يجَميجبَّيجم يج  ههه:يجاع هههيُِج َميج يجزيُجذ يجك  يجاع هههبا
يج

105 
مَ  ه  س  ك  ر 

 
يج(2)أ يج:

 
يجكيُجيجمميجيُِجنَّيجر يجيجحمميجو يجمميجِ يج  يج ميجيف 

يج

ههَع يج:يج(3)آم ــ َ  ههب يجيجي  يج  يج   مميجيجا يجَم  ِ هه  
 م
 
يج(4)و

يج

يجب يجيجا  يجَ يجب يج 106
يجب يجب يجيج ايجهم يجالم

يج  يجالم يجا  يج  يجيجه  يج م
يج

ههه َّيجُم يج يج م
 
هههيجحم يجايجو يجج يجِ يج  م يجر يجيجَّم يج(5)َع يج د يجيجلا

يج

يج ميج  يجب يج 107 مَ يجن  ل  ز  يج(6)ال  يجه  يجس يجيميجهم يج لميجيج يفيُج  يجق يج:
يج

َ
 
ــأ يج  يجيج فيج مهه  يجلايجيج يٌجاي ههع يجَ يجيج:لَ ج 

ههعم يج(7)  يجف 
يج

ع ه 108 ب ارٍَيجىب    م ح 
 
ا(8)أ يجُع  م  يجر ُؤبٌس يج:

يج

ههها يجُع  م  ٌ هههحم يجب ح  ٌ هههحم يجح  مم ُِ هههُ  يجب  ح 
يج

109 َ
 
ـــــذَ أ يج:يجةٍَلَّ

 
اع هههههي يجيجحمميجو هههههايجل  وم   يجر 

يج

َ
 
ــــأ يجيج:(9)ةٍَزََّع 

 
ههههح يجيجي يجل  ههههغ يجيجحمميجو يجا َّ

يج

110 َ
 
َيَ حَ وَ أ يج(10)ت  يج:

 
يجيجحمميجو

 
يجقيُجيجُذيج ميج  يجلميجو يجمميجه يج ب يج ُيجيف 

يج

هه يجك 
 
ميجِ هه مَّيجيجم يجه يجم يجا يجيج(11)  يجدم يجمميجه يج ب يج ُهه ميجيج  يج  

يج

                                                      
، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة والصاد مبني ا للفاعل أي: أحصن فروجهن 25النساء:  (1)

وأزواجهن، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول، على أن المحصن لهن الزوج، انظر: 

 .240ص «إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر»

 .88النساء:  (2)

 ، وهي بمد األلف وتشديد الميم، وإنما خففت هنا ألجل الوزن.2المائدة:  (3)

 ، ويف األصل محتملة، وهذه صورهتا: 3و2كذا يف النسختين  (4)

وأما آمين بالمد والتخفيف فهي بمعنى استجب، وليست آية هنا، وذكرها المؤلف استطراًدا تبًعا لألصل  (5)

 المنثور وهو كتاب السجستاين.

 .3المائدة:  (6)

 ؛ أي:  جناية ذلك.﴾ىل مل خلٱ﴿قول اهلل تعالى:  :أي ؛32المائدة:  (7)

 .44المائدة:  (8)

 .54المائدة:  (9)

 .111المائدة:  (10)

، وأن المعنى ألهم اهلل قلوب الحواريين 68النحل:  ﴾ىث نث مث زث﴿يشير إلى قوله تعالى:  (11)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
65 

هههب يج 111 هههَ  ِميج  يجايج   ـــ:يجُهيُج ميجايجق ههها َف 
 
َوَ أ يجح 

يج

هه يج  
 
يجس يجلمههايجو ههبميجر يجيج م يجذ يجب ههيجبيف يج مهه  يجيجس  يج(1)اح 

يج

هههب يج 112 َيجا  يجَ 
 
ِ يج  يجا يج:يج(2)ان ـــيَ رَ غَ أ يجاع هههجميج َّيج يج

يج

هههب يج هههَ  ههه  يج لميجيج  يجايج   يجيج   يجغ 
 
يجيجحمميجو

 
ميجو هههم يجاع يج ميج  

يج

هههبَّيجريُجب يج 113 هههم   َ ههه  يج لميجيجا  يجايج يج يُجاُعهههن يج يج لَّيجغ 
يج

يج ُههههه يُج لميجيجيم يجب ههههه يجيج، ل  يجنيُج ر يجب يجيج م يج  يجيجلُك 
يج

َا َ 114
ـــوَ ل   ههه لميج:يج(3)انَ ِل   يجيجايُجعمههه  يجيجنيُج ميج  

 
يجبميجو يجل 

يج

َ
 
ــنَ أ يج:يج(4)اءَ ب 

 
يج ميجق ههيج حيُجُكهه  يجيجاريٌجن هه ميجو يجش 

يج

115 َ
 
ـــك َأ يج:يجةًَنَّ

 
يجكيُجيج ميجق هههب يجيج، ميج  ههه  يجغميجو يجِ هههَّم

يج

يج
 
َيجحَّيجو

ــال   يجيج:(5)ريَ اطَ س 
 
ههيج ههٌ يجاط يجب يجو يجذ يجك  يجلم

يج

يج 116
 
يجيجبميجو

 
ههََّيجو ههيجاه  ههايج  يجو  م  هههىيج  يج   يجلميج ر يج يُجسم

يج

هههب يج ههها يج:يجاِ يج يُج ح  يجيج،ديٌجار يج  يج م
ُ
هههو يجلميج ر يج يُج م

يج

117 َ
 
ـــارَ زَ وَ أ يج:يج(6)مَ م 

 
هههثميجو يجايُج ُهههثميج  يجب يجيج،مميجهيُجام يج  

يج

ز ََنَ مَ 
يميجب يجيج،(7)مَ وَ قَ ال ََةَ ينَ 

 
يجق يجو ا يج(8):ُهيُج ميج م

يج

يج 118 ــت َيف  ــَعَ ض   
 
َرَ ال ههيجه  يج:يج(9)ب  يج مسا يجيفيُجال 

يج

يج يج  يجا يجيجهم يجب يج ههمَّ مههَ  ههر يج  يج م يجايج م َّ يج(10)يفيُجال 
يج

                                                      
 كما ألهم النحل.

، كلم اهلل جربيل مشافهة، وتمام البيت 10النجم:  ﴾رت يب ىب نب مب﴿أن قوله تعالى: أي:  (1)

 م(.يفيد بأن هذا على القول بأن معنى اآلية: أوحى اهلل إلى جربيل )سل

 .14المائدة:  (2)

 .107المائدة:  (3)

 .44آل عمران:  (4)

 .25األنعام:  (5)

 .31األنعام:  (6)

 .87طه:  (7)

 .4ب/ (8)

 ، والمراد: اإلشارة إلى معنى كلمة األوزار الواردة يف آية سورة طه ويف هذه اآلية.4محمد:  (9)

 الصالُح. -الخلق :أي-إنما تضع الحرب أوزارها إذا عم الورى  :أي (10)
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و َب يج 119
ََرَ زَ 

 
يج(1)ىرَ خَ أ يجع يجيج ميجق يجب يجيج،اه يج ُيج ميجل يج: يج:يجن 

يج

يج ههؤميجيجيُيجش  ههب يجيج يُج ميجهم يج لمههيجذيُج   ههيجيم يجغ  هه    َ يجايج يجن 
يج

َب يج 120
 
َكَ وَ كَ ال ََل َف َأ يجغ يج:يج(2)ب  َش َان َيج،ل 

 
يج:(3)مَ كَ أ

يج

ههيجاليُجع هه ميج  يج ههايج  يجو  م  يج  يجِ هه بميج:يجب  يُجك 
 
يجمميجكيُجو

يج

121 َ
 
يج(4)رَ اب َكَ أ يج:

 
َيج،ام يج  يجعيُجيجحمميجو

َرَ عَ ال   يج:يج(5)اف 
يج

يُجيج ريٌجُ ههههه ههههه  ل يجل  يُجيجهَّ
ههههها يجيج م يج ُفيجه  يج م

يج

هه 122 ههبيُجيج ميجق ههيجارفيجن ههب يجيج فيجعَّههَ يجيجيم يجايجب هه   يجعميجض 
يج

ههب يج يجلاههيجٌفيجُعهه ميج:يجاِ يج يُج ح  هه  يج ميج يُجيج(6)ُكا يجعميج  
يج

123 َ
 
ــق َأ ــَ حيُج مهه ايجَت َلَّ يج  هه   يجيج:(7)ابًَاحَ س  يجذم

يج

هه لميجيجايُجعمهه  يج يج   يجا يجيجُ يجال 
يجب يجيج م يج  ههحميجُ  يج  يجيمههاش  يجذم

يج

124 َ يج:يج(8)ه َؤَ آل 
 
هههههه لميجب يج،يجايُجُمهههههه يُجَميجو يج:يجنيُج ميج  

يج

يج
 
يجو يجيجا يج م يج م

 
يٌجيجو يجل ههههههيج،لم ههههههيجٌثيجال  يجنيُجه ميج  

يج

                                                      
 .164األنعام:  (1)

 .76األنعام:  (2)

 .98األنعام:  (3)

 .128األنعام:  (4)

 .46األعراف:  (5)

 : ]لكل[ وهو األسلم من الكسر يف البيت.2و1يف األصل: )الكل(، ويف النسختين  (6)

 .57األعراف:  (7)

 .69األعراف:  (8)
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125 َ
 
يج:يج(1)هَ ئ ـجَ رَ أ

 
ههو يج مهه  يجب يجيج،ليُج ميج ا َيجن 

 
ــأ يج:(2)افَ س 

يج

هه ههغ يجيج(3) ميج   يج   ميجيجَّف يجا  هه  يجد يجعميج يُجيجايُج ُهه  يجي 
يج

َب يج 126
 
ــأ َ خ  هه طميج:يج(4)ل  يجم 

 
َ،يجحَّيجِ

 
ــأ هه:يج(5)انَ يَّ يج   يجت 

يج

َ
 
ــــنَ أ هههه مَّيجيج:(6)ال َف  يجيجديٌجان يج  ههههز يجيجُ يج م

 
يجو يجت 

يج

يجيجا يجب هههيج ميج ههه  يجز يج 127
ُ ههه ألم يج حلم هههيج يُج َّ يجيف  يج  يجال 

يج

هه ههايجيجعميج   هه يُجيجا يجب هه   يج َّ ههيجذم ههف يج لميجيج  يج   يجا  يجم 
يج

يجب يج 128
هه ألم  َيجُ يجثمهه  يجيج يُج م

 
ــمَ أ يجيج(7)ةٍَن 

 
هه  يجيجحمميجو يجريُج  يج م

يج

َب يج
 
يجيج:(8)  َرَ ط َمَ أ

 
يجب يجيجحمميجو

يجذ يج  يجالم يج يُج  يجهمميج ُيجيج ل 
يج

،يجب يج 129  يم 
يجب ههههالم هههه   م ذ انَ ب     

يج:يج(9)ال  
يج

يههذ  حيُج  
ُ يجب   م ههال   عم

يج  م يجب هها  يج(10)ُي مههن 
يج

                                                      
 .11األعراف:  (1)

هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وهشام وشعبة يف وجههما الثاين بالهمز وضم الهاء من غير إشباع، فقد قرأ 

هبمزة ساكنة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وشعبة بخلفه عنه، وقرأ الباقون بغير همز، وهما لغتان، 

فهم يف الهمز وهاء الكناية أن يقال: أرجأته وأرجيته أي أخرته، وكتوضأت وتوضيت، والحاصل من اختال

فيها ست قراءات متواترة، ثالث مع الهمز وثالث مع تركه، ففي هاء الكناية االختالس واإلشباع واإلسكان 

 .402ص «إتحاف فضالء البشر»على تفصيل يف ذلك، انظر: 

 .150األعراف:  (2)

 : ]أي غضب[.3و2يف النسختين  (3)

 .176األعراف:  (4)

 .187األعراف:  (5)

 .1األنفال:  (6)

 [، كررها ابن عزير هنا ويف األنفال.154آل عمران ] (7)

، 1/230 «إتحاف فضالء البشر»سكنها المؤلف ليصح الوزن، وإسكان الميم قراءة ابن محيصن، انظر: 

 دُر[.: ]واألمن مثل أَمنَْه أي مصبإسكان التاء المربوطة، ويمكن أن تقرأ 70ص «الكامل المفصل»و

 ، والناظم يريد أن يبين الفرق بين أمطر ومطر.﴾ مي﴿، وهي: 84األعراف:  (8)

 .3التوبة:  (9)

 .3و2هذا البيت استدركه المؤلف وكتبه على الحاشية، وهو يف النسختين  (10)
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َيجمَّيجُثهه 130
 
ــلواَل َامَ ق ــأ َصَّ يج  ُ هه ب يجن يج:يج(1)ة ََل 

يج

َ يجي  يجا يج هههها يجب يجه  ههههِ يجقميجايجيف  يجايجب يجه  يج  ُ ههههز يجش 
يج

يجيجحمميجٱ:يج(2)اوَ آت ـــب يج 131
 
هههَميجو هههب يجيج،  ميج   َايجَ 

 
يج:يجاه َوََّأ

يج

يُجيجُفيج ميج حلم هههههب يجيج،َعَّ يُجن يج يجيجه 
 
هههههو يج(3)اليُجن يج م

يج

يج 132
 
يجب يجيجيجيجيجيجيجل يجبميجو

 
بييجيجيجيجيجيجمَّيجُثههههههيجيجيجيجيجيجيجيجيجلفيجبميجو

 
يجآل يجيجيجيجيجيجو

يج

يجب يج
 
هههيجل يجبَّيجو هههب يجب يجيج،نميج يُج  م يجع هههايج لَّيجه  يج(4)اه 

يج

َب يج 133
 
َفَ ل َسَ أ يج(5)ت  يج:

 
يج  يج َّيجق يجيجحمميجو َب يجيج،ذم يج:يج(6)ان َال 

يج

يج
 
يجح يجيجحمميجو ميجيجه يُجاض  يجقميج  يج م يج(7)اان يجح يجيج ميجحميجق يج  َّ يجيجذ 

يج

َب يج 134
 
يج(8)واتَ بَ خَ أ يج  يج  يج: َيج  ، يُج ض 

يج:يج(9)ل َاذَ رَ ال  
يج

يجُ هههاق يجمَّيج  يج
يجب يجيج ر يج  يجقمههه يج ألم 

ههه ألم  يجُ يجا  يج  
يج

135 َ
 
َجَ وَ أ يج:يج(10)س 

 
يج  يجيجحمميجو َب يجيج،اف 

 
يجاه  يجس يجك يج:يج(11)ـرَ سَ أ

يج

يج(12)يآو َب يج
 
يجو يجيجحمميج:

 
يجنميجو يج   يج  يجيجيم يجغ يجيج ميج  يجيجم يج  

يج

                                                      
 .277البقرة:  (1)

 .43البقرة:  (2)

 .11التوبة:  (3)

توضيح المقاصد »من لغات أخرى ذكرها يف البيت التالي، وهناك لغات غيرها، انظر:  :أي ؛وقوله: )له أشباه(

 .36/329 «تاج العروس»، وانظر: 3/1161للمرادي  «والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

هذه لغات خمس يف هذه الكلمة، واللغات فيها كثيرة، ولعل قوله: )وهبا التناهي( ال يقصد فيه حصر  (4)

 وإنما حصر ما ذكره العزيري يف كتابه.هذه اللغات، 

 .24يونس:  (5)

 .51يونس:  (6)

 .5أ/ (7)

 .23هود:  (8)

 .27هود:  (9)

 .70هو:  (10)

 .81هود:  (11)

 .80هود:  (12)
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136 َ
 
َدَ أ يج:يجل 

 
هههرميجٱيجحم يجو مهههن يجيج ميج   يُجيجليُج  يجم هههل  يجمم يجال 

يج

هههثُيج ميجح يجب يج مهههم  هههيججيُج يُجايجت  يج  
يجن يج:يجالم  يج(1) َّ

يج

137 َ
 
ــــأ يج:يجه َدََّش 

 
يجِ يجعمهههه يُجيجحمميجو ههههه  يجا يجاب يجن يجيج  

يج

هههب يج ههه:يجاِ يج يُج ح  هههب يجيج،  يج   يجب يجيجاَ  يجا يجاب هههيف 
يج

يجب يجيجٌسيج مههه  يج 138
 
هههب يجيج، ُهههٌسيج ميجو هههج يجم  ميجيجاَ  يجع يجمم

يج

هه ههيج ميج   ههب يجيجيم يجغ  يُجيج فيج ح  ميجيجهَّ يج م هه  يجيف  يج(2)ع يجضم
يج

يج 139 هه   ِم يجل يجب يجيج ح يجُ ههب يجرميجٱب  يج  ههب يجيج ح يجلُههال  يجذم
يج

يجل يجه يج ميج  يج يجا يجّم  يجع يجيجٌثيجال  ِ يج  يجيج(3) فيجا
 
يج  يجو يج(4)ذم

يج

يج لم يجب يج 140 ههيج م يجت ههِف  ههايجث يجَ  يجم  ههيجع يجان  يجلميجه  يج م
يج

َ
 
َ كَ أ ــَ  يج:يج(5)هَ ن 

 
ههظ يجَميجو يجلميجر يج ميجق ههيجايُجعمهه  يجيج  يجمم

يج

يجب يج 141 ههح يج:يجق  هه   يجا يجيج  يج م
ههيج م  يجيج  يجُِ

يجاريُجن ههكميج  م
يج

َ ــب  ص 
 
يج:يج(6)أ

 
ههو ُيجيج، ميج   عمههُايجَ ههب    يج(7)اريُجج يجِ يجسم

يج

142 َ
 
يج(8)اث َغَ ضَ أ يج:

 
يج ميجو يجال  يجيج  يج ايجيجٌُ

يجحميج ألم  يج  يجال 
يج

َ
 
ـــعَ أ يج:يجـرَ ص 

 
هههو يج(9)   يج  يجُمههه ميجم يجيججيُج  يجخميجِ يج م

يج

                                                      
ها بالتشديد: أخرجها مملوءة.19يوسف:  (1)  ؛ أي:  إن دالَّ

يف األصل: ]وجا يف الجمع[ ثم ضرب عليها وكتب: ]وجا للجمع[ وهي على التصويب يف النسختين  (2)

 .3و2

 قيل: إنه جمع ال واحد له من لفظه.( أي: ومعنى قوله: )وجا للجمع من غير واحد له يف الوضع

تابعين ولد يف هو مجاهد بن جرب، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، من ال (3)

، ╚أواخر عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وغيرهم 

[، انظر 102، وتويف سنة 21، وعرض عليه القرآن ثالثين مرة، ]ولد سنة ؓ واختص بابن عباس 

 .5/278للزركلي »ماألعال»، 4/449للذهبي  3/148 «تاريخ اإلسالم»و «سير أعالم النبالء»ترجمته يف 

 هكذا: 3و2البيت يف النسختن  (4)

 معها ثالث عن مجاهد ثبت[  - ]وهو اربعون وثالثون أتت 

 .31يوسف:  (5)

 .33يوسف:  (6)

 أن الصبابة يستجار منها. :أي (7)

 .44يوسف:  (8)

 .109ص «مختار الصحاح»، والـُمدام: الخمر، 36يوسف:  (9)
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143 
ـــىَإ َآوَ  ههه:يج(1)هَ ِل   يجب يجيج،ايُجمَّيجض  َيجِف 

 
يج:يج(2)ىوَ أ

يج

هههنميج  يج ـــيج ميجب هههيج،مَّيج   يجاب يجر يجيج(3)اهللَ َكَ رَ آث 
يج

هههه  يج يُجلميج  يج 144 هههه  يج:يجام  ههههب يجيج، هلليُجيج  يج  يج َّ يجاَ 
يج

َ
 
َن ــــأ يج  هههه:يج(4)اب  يج  يجب يجيجال  يجاد  ههههيجيج هلل يج  

يج

145 َ
 
ــأ مهه:يج(5)امَ نَ ص  ههيجعيُجِج  َيج،مفيجع يجل 

 
ــأ يج:يج(6)ادَ فَ ص 

يج

يج
 
يجغمهههو مهههيج،ُ يجال  هههيجعيُجِج  يج نيُج  يجيُهههيج فيج  يجل 

يج

َيج  يج مههههب يجب يج 146
 
ــــأ يجو  هههها يج:يج(7)وه َمَ اكَ نَ يَ قَ س 

يج

هههيج ُويج  يج مهههت يج هههَ يجايج   يج   ههها يجب يجيجايُجبيُجه  يج م
يج

يج  يجب يج 147
يجيج ميجُكههه  يجيجحم

 
يجنمهههو ههه  َّ يجيجذ  يجايُجِ يج ميج  يجحميج  

يج

ميجيجم يج  يج  ههههب يج ههههه يج م يجيجحميج  يجا يجيجم يجمم
 
يجايُجِ هههه ميج  يجلميجو

يج

يجب يج 148 يجش  يج(8)ق يج ميجيج  يجق     َب يج،
 
يج:يج(9)رَ مَ عَ الَ َل َذَ رَ أ

يج

ميج  يج يجب يجيج،حمن يج ميجهميُج لميجيج يُج  يجه يجم
َ يجذ  يج يج(10)رميجذيُج م يجيجا  يج 

يج

149 َ
 
ــأ يج:يج(11)اث َث 

 
يج مههب يجيجاسيُجِ هه  يجيجحمميجو ميجِ هه ميج  يجيجذف يجح 

يج

َ
 
يج(12)انَ نَ كَ أ ميج: يج  يجيج ايجك يج لميجيجعيُجِج  ِم   ميجايج  يجب  يج  

يج

ههههب يج 150 مههههايجب يجن هههه ايجح يجيجيم يجب ههههيجا  يجح  ميج م يجن يجح 
يج

َ
 
ميج:يجاث َكَ ن َأ يجكميجن يجيجعيُجِج  يج  يجهميج  يج لميجيجُويج ميجَ يج:يج(13)ث 

يج

                                                      
 .69يوسف:  (1)

 .10الكهف:  (2)

 .91يوسف:  (3)

 .27الرعد:  (4)

 .35إبراهيم:  (5)

 .49إبراهيم:  (6)

 .22الحجر:  (7)

تقول لما كان من يدك إلى فيه: سقيته، فإذا جعلت له ِشْربا أو »: 82نزهة القلوب: ص»قال العزيري يف  (8)

 .«واحدعرضته ألن يشرب بفيه أو لزرعه قلت: أسقيته، ويقال سقى وأسقى بمعنى 

 .16النحل:  (9)

 .5ب/ (10)

 .80النحل:  (11)

 .81النحل:  (12)

 ، وحذف التنون من )نكث( مرعاة للوزن.92النحل:  (13)
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َب يج 151
 
ب ـأ يج(1)ىر  يج:

 
يجيجحمميجو

 
َيجاَ يجيج، يُج  يجزميجو

 
يج:(2)ان َرَ مَ أ

يج

ميجك يجيجاليُجع ههه ميج  يج هههب يجيج،ان هههثَّ َايجَ 
 
ـــرَ مََّأ يج:يج(3)ان 

يج

يج مههي يج 152 َ يجن  مميجاع هه ميج  يجيج ههيج(4)ُِ يجيج  نميج  يج  
ُ
ههو يج   يج  

يج

ههبَّيجريُجب يج يجايجب ههم 
 
ههيج  يج ميجِ يجه ميج   هه ُيجيجسف يج(5) ه  يجسا

يج

َيجىهع هههه ميج  يجب يج 153
 
يجايع هههه ب يج َّيج  يج:يج(6) َ اب ــــوََّأ

يج

َ
 
َل َجَ أ يجب  يج:

 
يجي يجيج،عميج ِجم يجيجحم يجو

م
يج(7)ا ع يج  يج م َّيجيج يُج يُجِ

يج

154 َ
 
ــحَ أ يجِ يج  ميج:يج(8)نََّكَ ن َت 

م
ههِ يجاع ههِ يج ميجٱب يجيج َّيج  يجل 

يج

َب يج
 
ـــأ يج:يج(9)افًَس 

 
هههغ يجيجحمميجو يجان هههم يجح يجايجب يجنميج  

يج

155 َ
 
َب َأ َوَ َـرَ ص 

 
ـأ يجعَ مَ س  َيج،(10)انمهج يجع يج:

 
َ عَ أ يجانـ ث 

يج

ـــعَ  يجيجاليُجع ههه ميج  يج:يج(11)مَ هَ يَ ل 
 
يجيجحمميجو

 
يجاع ههه ميج  يجطميجو

يج

                                                      
 .92النحل:  (1)

: 3و2هذا البيت جاء يف األصل: ]وأربى أي أزيْد وجا أمرنا[ وفيه إسكان للفعل أزيْد، ويف النسختين  (2)

 ]أربى أي أزيُد جا أمرنا[ وفيه خلل، فجمعُت بين النسخ.

بالمد، أما قراءة  ﴾آَمْرنَا﴿بقصر الهمزة، وقرأ يعقوب والحسن ٱ﴾مق﴿، قرأ الجمهور: 16اإلسراء:  (3)

ْرنَا﴿ مه
َ
 «المحتسب»ديد الميم فهي قراءة شاذة رويت عن ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم، انظر: بتش ﴾أ

 «الكامل المفصل يف القراءات األربعة عشر»، و502ص «إتحاف فضالء البشر»، و2/16البن جني 

 .283للمعصراوي ص 

 يف األصل: ]جعلناكم[. (4)

والهمزة  ﴾آَمْرنَا﴿أي من األمر الذي هو ضد النهي، وهو األمر الشرعي، أو هو بمعنى كثَّرنا، و ﴾مق﴿ (5)

ْرنَا﴿للتعدية، وأما قراءة التشديد  مه
َ
الدر »فهي إما بمعنى جعلناهم أمراء، أو أن التضعيف للتعدية، انظر:  ﴾أ

 .7/330للحلبي  «المصون

 .25اإلسراء:  (6)

 ؛ أي:  أن اهلل يأمر إبليس اللعين أن يجلب عليهم بخيله ورجله.64اإلسراء:  (7)

 .62اإلسراء:  (8)

 .6الكهف:  (9)

 ؛ أي:  ما أبصره وما أسمعه، على وجه التعجب.26الكهف:  (10)

 .21الكهف:  (11)
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156 َ
 
ــــأ مهههه:يج(1)رَ او َس  يجيجعيٌجِج 

 
يجو يجت 

 
ههههيجأل  يجلميجر يج  يج م

يج

مهههه ميجا يجيجهم يجب يج ههههيجعيُج يجِج  ر يجق ههههيج رفيج  يج   يجلميج ا
يج

هههه  يج 157 ِم يج  ايجيجُسيجس يج مههههحميجيُيج  َّ يجيجب  يجر يجيف  يج س 
يج

ههه ههه  يجيج ميج   يجيج فيج َّ
 
ههه  يجيجبميجو يجِ  يجيجَّف

َّ هههم يجمَّ يجاس 
يج

158 َ
 
ـــرَ أ يج:يج  َائ 

 
هههو يج حلم يجيجديٌجه َّيج   هههَ   يج(2) ميجج 

يج

َ
 
ـــاءَ جَ أ يج:يج(3)ام 

 
يجدم يجو

 
هههِ يجع يجِ    َ هههايج يج ميجج 

يج

159 َ
 
َمَ أ يج:يج(4)شُّ

 
يجيجحمميجو

 
يجو َ،يجُليجه  يجضم

 
يج ميجع يج:يج(5)يرَ زَ أ يجن 

يج

ــ هه:يجاءَ آن  يج د يجيجُ يجاَع يج   يجح يج ميج دم ههحميجيج  يجج 
يج

ههههب يج 160 يج:يجاِ يج يُج ح 
 
يجو يجيجا يجنم يجنم

 
يٌجيجو يجيج(6) ميجق ههههب يجيجنم

يج

َ
 
ـــأ يج:يج(7)مَ هَ ل َثَ م 

 
هههو ُيج  يجعم ههههميجَ يجيجمميجهيُجم يجنميجر يجايجب يججم

يج

161 َ
 
ــمَ أ يجنُههيُِج:يجاًت ٌُ هه  يج رميجب يجيج  هه  يجيجاسيٌج   يجمميج   يج م

يج

هييُجيج ميجق يجب يج يجاُ يج   يج لَّه: هب يجيج   يج(8)َ ن ه ميجيجايُجميُج  م
يج

162 
ــآذَ  يج:يج(9)مَ كَ تَ ن 

 
هه  يجعميجو هه  يجيجمميجكيُجُِيجمم يجب  يجِ يجا م

يج

َ
 
ــوَ أ يج  يج:يج(10)انَ ث 

ههألم  مههيج  يجاع يجلم يج  يجل ههب يجيجعيُجِج 
يج

                                                      
 .31الكهف:  (1)

ستور، فكأن الناظم يقول: ، والَحَجل: جمع حجلة وهي كالقبة: موضع يزين بالثياب وال31الكهف:  (2)

 األرائك أسرة يف الَحَجل، فجعل )على( بمعنى )يف(.

 .23مريم:  (3)

 .18طه:  (4)

 .31طه:  (5)

 «تاج العروس»، وقوله: )وقد(: يعني وحسُب، لكن مفرد آناء ورد فيها لغات أخر، انظر: 130طه:  (6)

ذي ( أي: زيري، وقوله: )ذي الجون، ولعله يقصد بحسب ما يف األصل وهو نزهة القلوب للع37/111

 .64ص «مختار الصحاح»السواد، 

 .104طه:  (7)

للجوهري  «صحاح اللغة»، والنََّبك: بالتحريك جمع نبكة، وهي َأَكَمٌة ّمحددة الرأس، انظر: 107طه:  (8)

 .27/368 «تاج العروس»، و4/1612

 .109األنبياء:  (9)

 .30الحج:  (10)
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ههه 163 ههه يُجيجيم يجغ  هههيجرفيج َّيج   يج   يجال  هههيجف  يجيجم يجع يج م َّ
يج

َ
 
ــــفَ رَ ت َأ ميُجاع ههههمميج َّيجَ يج:يجان  يج(1)م يج  يجامايجب ههههيجُِ

يج

يج مهه  يج 164 َيجن 
 
َادَ حَ أ ــث  يُِجع هه ميج  يجَ يج:يجي ههيجمميجا ميجع  يجح 

يج

يُجُيميج َ يج  َّ يجيجه ايجام َّيجب يجيجح  يج يجيجمميجهيُجعميجحم يج(2)رميج  يجل 
يج

َيجمَّيجُثهه 165
ــال   َي  مهه:يج(3)ام  يجيجعيُجِج 

 
ههيج،مفيجياههو يجميُجُِ

يج

ههه ههه   يُجيجا يج َّ هههب يجيججيٌجبميجز يجيجه  يجميُج  ههه ميج يجييُجذ يجه 
يج

166 َ
 
ــأ ميج:يج(4)ااتًَتَ ش  هه  يج م ههيج يُج ح  يج   يجاق هه  يج  يجيجذ 

يج

يجال َآص َ يج لم  يجيج  يج ميجب يج: يجح يجيجه  يج م يجا  يجس يجيج لمغ يجتَّ
يج

يجب يج 167 يج  يجيجعميجيج ِجم ههههلُُكً
 
ههههِ يج ل  يجالم ُلههههال 

ُ
يجيجو

يج

يج  يج هه   ِم ههب  يجيجاٌ يجآل 
 
ههو يجك يجاِ يجل  يجُمهه م يج(5)ال 

يج

َيجمَّيجُثهه 168
ــال   َُّن  ههج يج  يج:يج(6)اس  يجا يجيجعيُجمم

م ههن يجيهس 
يج

هه  يج هها يجيجنيُج  يجلم  
م مههيج،ٌسيجن هها يجيجعيُجِج  ههيجم يج م  

يجهميج دم يجس 
يج

هههب يج 169 يج ميج   هههايج لهايجي هههيجيف  يجب  يجريُجيجُ يجثمههه  يجيج  يجن يجسم
يج

يجل يج هههيف  يج م ييجريُجيج   يجب هههيجبم 
 
يجرميجِ يجب  يج مههه  يجيجض 

يج

يج 170
 
مههيجبميجو يجا يجيجعيُجِج 

م ههن ههك يجيجاحفيجس  هه  يج ُيجيج ميجايجق ههم  يجاض 
يج

هههعيُجيجايُجعمهههَ يجيجا  يجالم هههب يجيجايُج نُهههنُيجب يج يجا اض 
يج

171 َ
 
هههبَّيجريُجب يجيج، ميج ب ههه يُجيَُجيجحمميجٱ:يج(7)ااًمـــث َأ يجام 

يج

يجاَمََََنه هَ ِِف جَ  :قِيَََََل  اد  وَ  امُ ثَََََل ٱ
يج

َا َ 172
يج:يج(8)ونَ ل ــذَ رَ ل  

 
ههو هه  يجيجُ يجِم يجب يجسَّ ههام يجاميج  يجض 

يج

َ
 
ــفَ ل َزَ أ يج:يجان 

 
ههيجمَّيجث ههيجاليُجع ههقميج  يجغميجو هه يج َّيج   يجاميج  

يج

يج لم ههه 173 يجيجمايجيف 
 
هههيجبميجو يجاع هههبميج َّيجايجق يج  يج  يج مهههب يجيج ميج  

يج

يج هههيجلُُكً ههه لم يجيج  يج ا يجا يجيج  يجدم
يج م

 
يج(9)اع هههقميج  يجغميج يجو

يج

                                                      
 .33، المؤمنون: 6أ/ (1)

التصريح »، وقوله: )ِعَبْر(، حقها أن تنصب باأللف، لكنه جعلها على لغة ربيعة، انظر: 44المؤمنون:  (2)

 .5/234لألزهري  «بمضمون التوضيح

 .32النور:  (3)

 .61النور:  (4)

 .5الفرقان:  (5)

 .49الفرقان:  (6)

 .68الفرقان:  (7)

 .111الشعراء:  (8)

بناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه، انظر: 64الشعراء:  (9)  .89ص «نزهة القلوب»؛ أي:  قرَّ
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َب يج 174
ــعَ ال   َُّج  مهه:يجم  يجيجعيُجِج 

 
ههعميجو يج  ههغ يجيجمفيجج  يجَّم

يج

ههم يج ههجميج لم يُجيجايُجان يجس  ههيج يُجم  يجح  يجتَّ هه لميجيجيجيف  يج  يج   يجلم
يج

ههه لم  يجب يج 175 هههن يجيجم  يجج  يجا يجيج ميجن يجسم ههههيج لم  يج   يجمميجج 
يج

يجح يج هيج لم  يجتَّ هيجحيُج    يجمميج  ه لم  يجيجُ يجثمه  يجيجميُجهيُجعميج  
يج

ههههيجحمَّيجب يج  يج لم ههههب يج 176 يجب ههههيجايُجمميج  
يج  يجعميجاألم  يج ب 

يج

يجيج  يجاِ يج  يجيج ميج  يج
يجع يجلميج ألم  يجب يجيجاف 

يج ألم  يجه  يجضم يج(1) ل 
يج

ههههب يج 177 ههههن يجيجب  يج  يج لم   يجا يجيج ميجن يجسم هههه   يج  يجيج لم   يجلم
يج

يج  يجب يج
يجا يجيج ميجكيُجي يجيجحم يج  يج ن يج  يجيج لم يج   يج قميجحم يج   يجا يجلم

يج

يجا يجَ يجب يج 178 يجا يج ميجيج مَّيج   يجيجاُليجس يجت يج نميجيجس 
يجج يجعميج ألم  يجم 

يج

يجع يج ِم   يجيجُ يجثميج  يجيج   يج َّيج لم  يجيج  يجب 
يج(2)حم  يج م يج ألم 

يج

َا َ 179
يج(3)ةَ كَ ي َل   يج ميج لمغ يج: ميجيج، يُج   يج ميجج يج م َّيجيجعيُجم يجّم 

يج

َ
 
ز َوَ أ

يج(4)يـن َعَ  يج:
 
ميجو يجمميجه يجم يجم يجذ يجيجب يجن  يج ميجه يجِ يج  ميجيج  

يج

                                                      
 يقصد أن األعرابي هو البدوي وإن لم يكن من العرب. (1)

 : ]مثل األعلمي[.3و2، كذا يف األصل، وفيه اختالف يف حرف الروي، ويف النسختين 6ب/ (2)

. كذا يف »أن الفراء يقول:  :أي نزهة »األعجمي منسوب إلى نفسه من العجمة، كما قالوا لألحمر: أحمريٌّ

 المنسوب إلى »(: 2/278للفراء ) «معاين القرآن»، والذي يف 90ص «القلوب
ُّ
أصله إلى العجم األعجمي

 .«وإن كان فصيحا

والفراء هو يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسدي موالهم، الكويف، النحوي، كنيته أبو زكرياء، كان 

لوال الفراء لما كانت عربية ولسقطت؛ ألنه خلصها، وألهنا كانت تتنازع ويدعيها »متدينًا ورًعا، قال ثعلب: 

لو لم يكن ألهل بغداد والكوفة من النحاة إال الكسائي والفراء لكفى، وقال  ، قال ابن األنباري:«كل أحد

رأيت الفراء، ففاتشته عن اللغة، فوجدته »بعضهم: الفراء أمير المؤمنين يف النحو، وقال ثمامة بن أشرس: 

، وبأيام بحًرا، وعن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدته عارًفا باختالف القوم، وبالطب خبيًرا

المقصور »، و«معاين القرآن»، من تصانيفه «العرب والشعر والنجوم، فأعلمت به أمير المؤمنين، فطلبه

 هـ(207، وتويف سنة 144، )ولد سنة «النوادر»، و«المذكر والمؤنث»، و«والممدود

بغية »، و11/212البن حجر  «هتذيب التهذيب»، و10/118للذهبي  «سير أعالم النبالء»انظر ترجمته يف  

 .2/333للسيوطي  «الوعاة

 .176الشعراء:  (3)

 .19النمل:  (4)
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يج ميج  يج 180 َيجن 
 
َارَ ث َأ

َرَ واَال   م  يجيجاَ يج:يجض  يج م يج(1)ع يجضميجيف 
يج

يج
 
هههه ب يج  يج  يج ُيجنُهههه  يجق يجيجحمميجو يجرميج ههههمَّيجايجم يجه  يجس 

يج

181 َ
 
ــــأ هههه:يجنَ وَ م  يٌجِ  يجنميجر يجب يجب يجيج،ا يج مهههه  يجع يجيجيا

يج

ههههيجٌ يج ميجق هههه يجظ  ِ يجَ   يجيجل يج  يجا
ههههِ يج ميج ُيج ميج   يج ميجم 

يج

يجب هههه 182
 
ههههيجحَّيجِ يجيج ميج  

 
ههههيجن يجَع يجو يج  

 
يجيج ليُج  يجبمههههايجو

يج

يج
 
هههو هههك يجيجليُج  يجعمهههع يجيجُ يجه يج م يج(2) ليُج  يجايجن هههم 

يج

ََاهللَ ب 183
 
ــأ َ ك  يج مهه  يجيجو  هها يج:يج(3)َ  ههنم ِ يجيجظ  يج يُجا

يج

هههه يجيج ميج   ميجيجلُكا ههههيجييٌجن ههههك يجب يجيج، فيجش  يج يُجاِ يج  
يج

َب يج 184
 
ََرَ كَ ن َأ

َال   يج(4)ا  َوَ ص  يج:
 
يجيجحمميجو

 
يجاه يجديُجن يجقميجو

يج

َب يج
 
ــعَ دَ أ هه  يج:يج(5)مَ كَ اؤَ ي  ههيجا  يجج  يج:يجاه يجحيُجه ميج  

يج

هههب يج 185 ههه  يجيج،ع  يج دَّيجيجليُج يُج ح  ِم يج َّيج لمههههميُجيجب  يجع 
يج

ههايجلايجعمههبميج  يج يجيجيم يجغ 
يج ألم  يجيج،ل 

ههل  ههع يج يج  يجك  يجا  
يج

186 َ
 
ــارَ ط َقَ أ م  يج:يج(6)ام  هه م ههعميج  يجيج يُج ح  ههايجقيُجه  يج يُج م

يج

يج
 
هههب يجيج،ٌَّيجان هههَ يجيجحمميجو يُجيجا  يجَ  هههايجقُههه م يم م

 
يجو

يج

187 َ
 
ــأ مهه:يج(7)ةًَحََّش  ههيجعيُجِج  َيج، حفيجد يج  

 
َوَِّأ يج:يج(8)ب 

يج

يج
 
هههيجحمميجو يجنايج   يجيجر يجح  يجُ ههه لميجيجلَّ يج   يج قمهههيجب يجال  يجب 

يج

هههَ يج 188 ههه  يجيج،م يجار يجه  ِم يجيجب  هههيجل هههُكا يج(9)  يجاِ يج  
يج

يج هههههه مَّيجيجلُكَّ يجيجار يجه  يجلُك   ههههههيج فيجيف  يج  يجاِ يج  
يج

                                                      
 ؛ أي:  يف وضع أهل اللغة العربية.9الروم:  (1)

؛ أي:  إما أن يكون على غير ظاهره من إرادة التفضيل، فيكون المعنى: هيِّنًا، أو يكون على 27الروم:  (2)

ظاهره ويكون المعنى: وهو أهون عليه عندكم أيها المخاطبون، ألن اإلعادة عندكم أسهل من االبتداء، انظر: 

 .91ص «نزهة القلوب»

 .45العنكبوت:  (3)

 .19لقمان:  (4)

 .4ب: األحزا (5)

 .14األحزاب:  (6)

 .19األحزاب:  (7)

 .20سبأ:  (8)

بإشباع كسرة الكاف يف )هنارِك( ليستقيم الوزن، وقد ورد يف بعض األشعار كشعر حسان بن ثابت يف  (9)

 .2/774ص «سر صناعة اإلعراب»بعض الروايات، انظر: 
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189 َ
 
ـــأ هههيج(1)انَ ل َس  يجيج ميج  

 
هههو يج:يجايُجُِيج ميج  

 
يجاع هههبميج  يجو

يج

َ
 
َث َأ يج(2)ل  يجا فيج  يج ميج  يجك يج: ،َ

 
يج ميج لمهم يجيج(3)واـرَُّسَ أ يج:يجن 

يج

يج 190
 
يجيجحمميجو

 
ههظميجو هه  يجب يجن يج يُجه  يجيج ميج   

 
يج  ُمههِ يجك يجيج(4)حمميجو

يج

هه ميج مَّ يجيج(5)َ 
 
ههو يُِج  يجض  يجل  ههيجمميج  ُيجالَّ ههيجَ يج  ميُج  يجسم

يج

ههب يجب يج 191 َيج يُج ح 
ــذَ ال   ههو يج:يج(6)انَ ق  هه  َّيجيج  يجهم يج يُجق 

يج

هههِ يجُّمميج هههيجيم يج  هههدميج م َّيجيجعيُجم  يج  عُهههيَّيجايجب يجو  م 
يج

َيجب   حَّيج 192
 
ـــغَ أ ُيج:يج(7)مَ امَ نَ ي َش  يج حلم هههيف  يجم يجكم

يج

هههغ يج يجغ يجيج،ديٌجاب يج   ههه   ِم هههب  يج مهههييُجيجا يٌج   يجم 
يج

193 َ
 
ــأ مهه(8)اث َدَ ج  ههيجعيُج:يجِج  يج  يجَ  يجيجثف

 
يجحم يجق ههيجحمميجو

يج

َب
 
ـــأ هههت يج ميجا يجيج:امَ ل َس  يجايجم يجم يج  يجسم

هههلم  يج(9)  يج م
يج

194 َ
 
يج(10)اوَ فَ ل َأ يج ميجم يجب يج: َب يجيج،ب  يُجَ يجيجب يجن 

 
يج:يج(11)اقَ بَ أ

يج

َب يجيج، َّيج  هه ــال  َزَ ح  ههت يجيجاب  يج(12)اق هه  يج يج  يج ميجام يجم 
يج

                                                      
 .12سبأ:  (1)

 .16سبأ:  (2)

 .33سبأ:  (3)

أهنا من األضداد،  93ص «نزهة القلوب»: ]أو كتموا[، ويف 3و2كذا يف األصل: أي، ويف النسختين  (4)

 واإلظهار ضد الكتمان.

 ، وهذه صورهتا:[ممن]أو  [فمن]: 3، ويف [عمن]: 2يف النسخة  (5)

 «كتمها العظماء عن السفلة»: 93ص «نزهة القلوب»، ويف  

 .«من السفلة»ويف نسخة ذكرها المحقق يف الحاشية: 

 .8يس:  (6)

 .9يس:  (7)

 .51يس:  (8)

 .103، الصافات: 7أ/ (9)

 .69الصافات:  (10)

 .140الصافات:  (11)

 .1ص:  (12)

 فر، واالحزاب تمالوا فرق[.  - هكذا: ]ألفوا بمعنى وجدوا ثم أبق  3و2وهذا البيت يف النسختين 
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يج 195 َب يجيج، هلل يجيجا  يج  هههههههههس يجنميجٱيجَ  
َوََّال   يج(1)اب 

يج

يج مهههييُج ههه م َّيج:يجا يجب هههيجن  يج ُليج  يج لَّهههب يجيجاسيُجََّ
يج

َيجىهع يج ميج  يجب يج 196
 
يج(2)ايهَ ن َل َفَ كَ أ يج ميجي يج: يجاه يجمَّيجيجُضيجن 

يج

َّيجا يج ميجيجل  هههههه يجيُيجيجك  يجمَّ هههههن  ِ يجيج   هههههمَّيجايج يجاه 
يج

197 َ
 
َبَ بَ حَ أ يج(3)ت  يج:

 
يجحيُجيجُ يج ميجآل يجيجحمميجو يج  يج ميج لم يجيجََّّ

يج

َذَ 
ــاَال   يج:يجدَ ي 

 
يجر يجيجحمميجو يج  يج مهه حلم يجايجب يج  يج لمُ ههيجل 

يج

يجب يج 198
ههيجع يجمميجادم يجب ههيج  يجيمهه ألم   يجيج  يج  

ههحميج  م يجاح يجس 
يج

ههه هههيجديٌج ر يجكيُجذميج   يجل  يج(4)آح يج ميج لمُ هههب يجيجان يجيف 
يج

199 َ
 
َرَ ت َأ َب يجيج،(5) حيٌج  يجقميجٱ:يجاب 

 
َق َـرَ شَ أ يج:يجت 

 
يجو يجض  يج(6)ذم

يج

َ
 
ـــم تََّأ َاث َن  ـــن َا َ ت  هههيجُ يجثمههه  يج:يج(7)   يج  

 
يج  هههايجو يجذم

يج

يجق ههه 200 ُكعمههه:يج﴿ه  يج ميجيف   ميجيجُِميُجب 
 
َٰ  هههو يج(8)﴾ا  

يج

يج مهه  يج يج  يج يج  ههذ يجب ههيجيم يجن يجر يجيج لمهههم يجن  يج(9) ت 
يج

يج 201
 
يجيجمميجُهههََّيجأل 

يج ألم  ههيف  يجيج  يجلم
يَُجنُهه   هه  يج  يج يجا  

يج

ههعميج  يج  يج ُههح يجيجمَّيجُثهه ههايجك يجه  ههبيُجيج ميجايجق ههم  يجا  يجل 
يج

يج(10)ا ن ههههثُيج  يجنميج يُجب يجيج ح يج  ُههههميُجي يجيجمَّيجُثهههه 202
يج

ههيجو  هها يجب يج يج  
يج ألم  ههايجيف  يج(11)ا ن يجكيُجر يج ميج ُههيج  يجلم

يج

                                                      
 .17ص:  (1)

 .23ص:  (2)

 .32ص (3)

مذكورة يف ص »، وقوله: 86ص «مختار الصحاح»والحيل: هو القوة، وهي لغة يف الَحْول،  17ص (4)

 مذكورة يف سورة ص والقرآن ذي الذكر. :أي ؛«والقرآن

 يف جميع النسخ. «ص»ورسمت 

 .52ص:  (5)

 ، بقصر كلمة أضاءت.69الزمر:  (6)

 .11غافر:  (7)

 .28البقرة:  (8)

تواطئ وَتَواَفق، من المواتاة، واألصل فيها الهمز، وتبدل واًوا وهي المشهورة على  :أي ؛قوله: )تواتى( (9)

 .1/481 «تاج العروس»، و3ص «المصباح المنير »األلسنة، انظر: 

 : ]ويلعنونا[.2يف النسخة  (10)

[ فالموتة األولى كوهنم نطًفا يف أصالب آبائهم، 28أن تفسير هذه اآلية مثل آية سورة البقرة ] :أي (11)
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203 َ
 
ــــأ يجُقيجزميجرايجيج ٌ يجقُههههب يجيج، ٌقيجز يجرميجٱ:يج(1)ا  َوَ ق 

يج

َ
 
ــدَ رَ أ ُِيج(2)مَ اك  مهه د  يجب  ُِ مههٌ يجلَُّكههمم يج:يج

يج

204 َ
 
ــــامَ مَ كَ أ يج:يج(3)اه 

 
هههه لايجيج يُج  ههههَ يجبميجو يجار يجم 

يج

هههت يج هههِ يجُ يُجسم يجيج  يج  هههؤميج يجر يجايجع 
هههبميج ألم  يجار يج  

يج

ـــآذَ يجىهع ههه ميج  يجب يج 205 يج:يج(4)اكَ نَّ
 
يجا  يجع هههمميج  يجعميجو

يج

ــب يج َال ك  َب يجيجوب 
ــال   َوَ ك  ههيجاب  ههيجي يجح  يج:يجا  يجَ 

يج

يجيجه  يج 206
ُِيجار يجب هههه ألم  يجب ههههيج  يج   يجُطهههه ميجيج يُجال 

يج

يجب يج يَُج ميجيجعيُجش  يج يجيف  يج لمهم يجه يج  يجعميجا يج(5)   يج ُيج ميجا
يج

ـــب يج 207 يجيج:(6)اون َفَ آس 
 
هههغميجو َيج،ا ن يجنُيج  

 
ـــرَ ب َأ يجوام 

يج

َ
 
يج(7)ارًَمَ أ يُج: يجام َّيجب هيجهَّ

م
هيجحم يجو يجيجمميجهيُجعميج  

 
يج  ُمهف يجحميجو

يج

208 َ
 
ـــــأ ههههه ُيجثميج  يجب يجيجةًَرَ ث  َايجه 

ـــــال   يج:(8)هَ ارَ ث 
يج

يج(9)ار لميجآل هههيجحميج  يجُ ههه قميجيجم يج مههه لم  يجيج يُج َّههه  يجب يج
يج

                                                      
والحياة األولى إحياء اهلل إياهم من النطفة، والموتة الثانية الموت بعد الحياة الدنيا، والحياة الثانية الحياة بعد 

 .96ص «نزهة القلوب»البعث، انظر: 

ل تدركوَن( لعله يقصد باألصل آية البقرة، وأن آية غافر تفهم من آية سورة البقرة، وقوله: )وفيه ما يف األص

للعزيري، ويقصد بذلك اإلحالة إليه، ألنه ذكر هذا المعنى وذكر  «غريب القرآن»أو أن األصل هو كتاب 

 معنى آخر.

 .10فصلت:  (1)

 .23فصلت:  (2)

 .47فصلت:  (3)

 .47فصلت:  (4)

 .71الزخرف:  (5)

 .55الزخرف:  (6)

 .79الزخرف:  (7)

، قرأ الجمهور بألف بعد الثاء، وروي عن عكرمة وقتادة واألعمش وغيرهم بغير ألف، 21األحقاف:  (8)

 .2/264 «المحتسب»

 .7ب/ (9)
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 َب يج 209
 
َقَ ال يجيج يُج ح يجب يجيج،ٌ يج ميجر يجيج:(1)ف 

يج  يجحميج ألم  يجاف 
يج

ههيُيج  يجب يجيج ج يج  يج ميجالَّيجب ههيجُ يج ل 
هه  م يجه  يج م يج ف 

يج

210 َ
 
ــــأ ََلََّض 

 
ــــعَ أ يج:يج(2)مَ هَ ال َم 

 
هههه  يج  يجبميجو يجاه 

يج

َ
 
 َأ
 
ــث ــالََُّمَ تَ ن  َوف  هه  يجِميجق يجيجمميجنت ههز يجيج(3)س  يجاه 

يج

ـــ 211 يجر يج:يج(4)نَ آس  يج يا يجُغهههيجمفيج مهههط يجب يجيج هههحفيجيف 
يج

ــآن َ ههيج:(5)اًف ههايج ُيجيج  يجاع يج مسَّ يم م
 
ههو يج ه  يجسا

يج

212 َ
 
ــأ يج:يجاهَ اط َـرَ ش 

 
يجعميجو هه يُجال  يجب يجيج،اه 

 
ههو يجاط يجه  يج م

يج

يجم يج
ميجيج(6) ميج  يج  يجيجايُجس يج ميجَ يجيج  يج ميجلم  يج(7)ا  يج  يجِ يجي 

يج

ههب يج 213 ميجه  يج م   ههقُيجيجحمييجم يجم ههيجا يجب ههيجط  يج(8)   يج  
يج

َ
 
َوَ أ َ ل  ههههب يج:يجَل  ههههب يجايجم  ههههيجا يجل  يج(9) ن يج ايجُِ

يج

214 َ ـــ   م 
 
ـــل ََأ هههيج:(10)مه  يجيجمميجهيُجت يج َّيج  

 
هههو يجط  يجاش 

يج

َ
 
ـــأ يجيج:(11)مَ هَ انَ غَ ض 

 
هههحميجو هههل يجيجمميجيُِجان يج   يج   يجاش 

يج

                                                      
 .4األحقاف:  (1)

 .1محمد:  (2)

 .4محمد:  (3)

 .15محمد:  (4)

 .16محمد:  (5)

 : ]فلم[.2يف النسخة  (6)

 .«يقال: أشرط نفسه لألمر إذا جعل نفسه علًما فيه»، 100ص «نزهة القلوب»، جاء يف 18محمد:  (7)

َرط، وسمي هبذا االسم للبسهم لباًسا يكون عالمة لهم، انظر:  (8)  «نزهة القلوب»الشرطي نسبة إلى الشُّ

 .100ص

د بما وليه من شر، ويف 20محمد:  (9) هتدد ووعيد؛ أي:  قد »: 101ص «نزهة القلوب»؛ أي:  أن أنه ُهدِّ

 .«وليك شر فاحذره

 .20محمد:  (10)

 .37محمد:  (11)
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215 َ
 
ـــــأ هههههيج:(1)مَ هَ ابَ ث  يُِجاز يجَ  يج:(2)ه َرَ آزَ يج،ميُج 

يج

يج
 
َيج،ايُجن ههَع يجو

 
ــأ َل  ههيج:(3)ق  ههيجعميجم يجِ يج  م هه   يجليُجه َّيجايج  

يج

َب يج 216
 
ــقَ ل َأ يجيج:(4)اي  ههَّ  يج ميجام هه  يجيجو  هها يجيجُ  ط 

يج

هه دم يجب يج يميجعيُجمم
 
ههايجحيُجيجو ههيجايُجُمههفميج م يج ميجم يجذ يجك 

يج

217 َ
 
ـــدَ أ مههه:يجارَ ب  يج ميج لمههههم يجب يجيج، فيجبُهههنيُجيجعيُجِج  يجن 

يج

يج يُج لمُغهههيج  يج مهههب يج يجثمههه  يجيجاح يجِ ههه  يجكميجر يجيجبل  يجن 
يج

يجنميجق يجيجاح يجِ يج  يجكميج م َّيجب يج 218 يج ميج  يجيج   يج(5)  يججميج لم  يجيجض 
يج

َ
 
ــأ يجيج:(6)انَ يَّ

 
ههيجحمميجو يج   مههيج  يُجم يجيج دم ههت  يجحم  يجي 

يج

َيجمَّيجُثهه 219
 
ــتل  َأ هه  يجَ يج:يجمَ امَ ن  يُِجع يج م يج(7) ميجق ههب يجيجمميجا

يج

َا َ يجيج ميج  يجيج:(8) لَلَّ
 
يجو يجب يجيجمميجه يجا  يجع يجلم ا يم م

 
يجنميجر يجو

يج

220 َ
 
يج لم  يج  يجا يجيج:ىدَ كَ أ يجق يجسميجَ يجؤميج يُجيجا يُج  يج  يج(9)عميج  يجا

يج

َ
 
ـــأ َق  يج  يجا يجيج:(10)ن 

 
يجبميج يجو هههيجليُجش  يج   هههج يجيج  يجاشم يجعميجم 

يج

َب يج 221
 
َز َأ
َف  يجت  يج:

 
يجب يج يُجق يجيجحمميجو َب يجيج،ذم َز َال 

يج:يج(11)هَ ف 
يج

ههه  يجق يج هههعميج ايجيج يٌجا   َ يجب يجيج ُليج ُههه لم يُجايجه  ههه  يجاميج  
يج

                                                      
 .18الفتح:  (1)

 .29الفتح:  (2)

 .37ق:  (3)

 .24ق:  (4)

ََٰر  ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: ﴿»: 102ص «نزهة القلوب»، يف 40ق:  (5) ۡدَب
َ
َوأ

ُجودِ ٱ ِۡل فََسب ِۡحُه ِإَوۡدَبََٰر ٱَوِمَن [ الركعتان بعد المغرب، ﴿40﴾ ]ق: لسُّ [: الركعتان 49﴾ ]الطور: نلُُّجومِ ٱَّله

وغيره، وهذا القول روي أيًضا عن عمر والحسن بن  21/609، 21/469قبل الفجر، أخرجه ابن جرير 

 .7/410 «تفسير ابن كثير»علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة وقال به جمع من التابعين، انظر: 

 .12الذاريات:  (6)

 ، ومعنى وقد: أي وحسب.21الطور:  (7)

 .19النجم:  (8)

 .«َقَطَع َعطِيََّتُه َوُيئَِس مِْن َخيِرهِ »: 103ص «نزهة القلوب»، قال يف 34النجم:  (9)

 .48النجم:  (10)

 .57النجم:  (11)
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222 َ
 
يجازَ جَ عَ أ يج:

 
يجيجحمميجو

ُ
َ يج ُ يجُليجو َاو َخَ ٍَلَن 

يج(1)هَ ي 
يج

َب يج
 
ــأ َ يج:يج(2)ـرَ ش  ههُ بيج يج م فيجك ههيجس  يجاميج  ههت يجَع يجيجحم

يج

َيجمَّيجُثهه 223
ــال   َب يجيج،ُِيج مهه لم يج:يج(3)امَ ن 

ــال   َع  يج:يجمَ َل 
يج

 يجيجه  يج
يج(4) يُجَع يجايجن يج هههههثَّ يجم يجيجاُ يجن ههههه دم

يج

224 َ
 
ــفَ أ يج(5)انَ ن 

 
ههغميج:يجو ههنيُج ميج  يجب يجيج،احيٌج   ميج  هه:يجاِ  يجن 

يج

َب يج
 
َ َل َوََّأ

 
يج(6)ـرَ ش َال يج دم يج: يج ميجد يجهم يج لميجب يجيج يُجال 

يج

225 َ
 
يج(7)مَ تَ فَ جَ وَ أ  يج:

يٌج  يجيجاُفيجي يج  م يجسيُجه  يجسميج  يجيجيم
يج

َ
 
يج(8)اارًَفَ سَ أ يجِمهكيُجيجحمميجٱ: هعميجت يجيج  فيج ُهعيُجيجَّ  يجعيُج  

يج

َا َ 226 مهه:يج(9)يـئ ــلَلَّ ايجيجعيٌجِج  يج َّههم َيج،ت 
 
ــاؤَ جَ رَ أ يج:يجام 

يج

مهه هها يجعيُجِج  َم يجيجر 
 
ههاط يجح يجو ههاؤيُجعَّيجايجب يجه  يج(10)اِ 

يج

227 َ
 
ـــوَ أ يج:يج(11)مَ هَ ط َس 

 
هههو ُيج  يجعم هههب يجيجمميجهيُجم يُج   يجمميجيُِجيم

يج

َ
 
َوَ أ هه:يجع  هه  يجيج  يج  

م ههيجو  هها يجيج  يجَع يج م يُج   يج(12)مميجيُِجيم
يج

                                                      
 .7الحاقة:  (1)

 .26القمر:  (2)

 .10الرحمن:  (3)

 .24، الرحمن: 8أ/ (4)

 .48الرحمن:  (5)

 .2الحشر:  (6)

 .6الحشر:  (7)

 .5الجمعة:  (8)

 .4الطالق:  (9)

، ولعله يقصد أن الرجا هو ناحية البئر وحافاتاها كما يف 3و2، كذا يف األصل والنسختين 17الحاقة:  (10)

 ، فالباين للبئر أحاط هبا من جوانبها.119ص «مختار الصحاح»

 .28القلم:  (11)

أوعيت المتاع يف الوعاء إذا جعلته فيه؛ أي:  يقصد أن الوعاء يوضع فيه الطعام،  :، يقال18المعارج:  (12)

َعاُم َيْمَتاُرُه اإِلْنَساُن، َوَقْد )َماَر( َأْهَلُه مِْن َباِب َباَع، َومِنُْه َقْوُلُهْم: َما ِعنَْدُه »: 301ص «مختار الصحاح»ويف  الطَّ

 .« َخْيٌر َواَل )َمْيٌر(
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228 َ
 
َُّأ يج(1)اوص  يج:

 
َ يج يُج  يج ميجييُجيجمميجم يجيجحمميجو يج يجه ايج  يجيج ميج  

يج

َ
 
ـــأ هههٱ:يجاارًَوَ ط  يج  يجحم ههه شم  َ يج  يجيج هههب يجيج م يجر يج ميج  

يج

ههه 229 َ يج   ههه يج يج   يج  ههه  يجو يجيج ف يجيجِف
هههميُجو  يجغ يج  

يج

هههع يجيجمَّيجُثههه مهههيجمَّيجُثهههيجا فيجظ  يج(2) بمِ هههغ يجيجمفيجحل 
يج

يجيج(3)  يجم ههه  يج 230
يج ألم  مهههيف  ههه م  يجب يجيج ح يج  يجم يجغ  يجا  

يج

ههه  يجب يج َب يجه يُجسَّ
ـــال   يجار يجالَّهههب يجيجارَ وَ ط  يج   

يج

231 َ
 
ــــأ يج:يج(4)دَُّش 

 
يجيجحمميجو

 
يجا  يج  هههه  يج ميجم يجيجُذيجن ههههثميجو

يج

يج َيف 
ــــن  َش 

 
يجيج:(5)ةٍَأ

 
ههههيج  يجع هههه  يجزميجو يج لظَّ يجيج  يجال 

يج

يجب ههب يج 232 َيج ميجق  هه  
 
ــأ يج مههي يج:يجدَُّش  يجن 

 
ههثميجيجو يج   يجال 

يج

يج
 
ههه  يجم يجيجايُجنَّهههأل  هههيَُجيج ميجق هههيج فيج ح  يج   يج(6)ال 

يج

ههب يج 233 ــوَ يج ايجالمهههم يج يجب يج  يجق ههيج ميج   َط 
ً
ههج يج  يجيج(7)أ يج ميج  

يج

يج مهه لم  يجيجؤ يج ُطهه  يج  يج هه م ايجيجَّ  يج لم  يجيجاح يجس  ههيف  يج ميجم 
يج

234 َ
 
ـيًَلَمَ وَ ق ــأ حمميج(8)َقـ 

 
يجيج:يجو

 
ههو يج ميجق ههيجح يجل  يجش 

يج

ــاًلَ ن ك 
 
هه  يجيج نيُج ُهه لم يُج:يج(9)أ ههكم  ِ يج يج ميجِف  يجش 

يج

                                                      
 .7نوح:  (1)

غ، لكن البيت يف األصل كلمة لم تتضح لي وهذه صورهتا:  14وح: ن (2) ، ويبدو أهنا: َوَسوِّ

 .3و 2ال يستقيم إال بحذف الواو، أو إبقاء الواو وإسكان ميم )لحم(، والمثبت من النسختين: 

 : ]وقيل[.3و2يف النسختين  (3)

 .6المزمل:  (4)

مل: ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)هذا بيان لمعنى قوله تعالى:  (5) [، ولم أقف على قراءة هبذا 6]المزَّ

 اللفظ.

 .6المزمل:  (6)

قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها همزة ﴿ِوَطاًء﴾، وقرأ الباقون بفتح  (7)

 .561ص «إتحاف فضالء البشر»﴾، انظر: ا    َوۡط الواو وسكون الطاء بال مد ﴿

 .6المزمل:  (8)

 .12المزمل:  (9)
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235 َ
 
يج(1)رَ فَ سَ أ يج:

 
يجيجحمميجو

 
يجو َب يجيج،ا  يجض 

يج:يج(2)اجَ ش َمَ ال  
يج

يُجيج يٌجن يج ههههههه ميجام يجب يجيجهَّ هههههههيج  يج   يج جيُجت  يج  م
يج

236 َ
 
يج(3)مَ مَ ـرَ سَ أ يج:

 
َيج،مميجهيُج  يج ميج  يجيجحمميجو

 
يج:يج(4)ااف َفَ لَ أ

يج

هه يجايج لم هه   ههيج َّ يجيج ميج  
 
ههو يجاا  هه  يج لم يجيجل يجار يجج يج م

يج

ههب يج 237 يجل هه:يجاِ يج يُج ح  ههب يجيج،   ههٌ يجلَّيجيج   يجعميجُِج 
يج

يجيجمَّيجايجُثههً ههل يجيجُ يجم اهه  يج
 
عميجيجاا مهه  يجلميجو يج(5)ُ ههم 

يج

َيج يُج ح يجب يجب يج 238
يج(6)اب َقَ حَ ال   يجحيُج: ا يم م

 
يجَُّيج ميجو

يج

ههههث يجيجهم يجب يج ههههيج ح يجانُيجم  يجت يجع يج   ههههِ يج ميجام يجَُّيج  
يج

239 َ
 
ــغَ أ َط  َ َش  ــل َِل  هه  يجا يج:يج(7)اه  يج يج  

 
هه  يجظميجايجو يجاميجم 

يج

َ
 
ــأ َ ق  فيج يجق هه  يج:يج(8)َ  يجا يجيجحم

هه   هه   يجايج  ميج يج   يج(9)اميج  
يج

240 َ
 
يج(10)ه َـرَ ش َن َأ يج:

 
َيج،اليُج  يجحميجو

 
يج(11)اب َأ يجر يج َّيج: يجع يجا يجذم

يج

يج
 
َب يجيج،اع هها يُج  يجَميجو

 
ــذَ أ َن  يج:يج(12)ت 

 
ههيجحمميجو يج  يجم يج   يجذم

يج

241 
َوَ 
َرَ ال   يج(13)ع َدَ الصَََّا  َذَ َض  يجن يجامَّيجب يج: يجا  

يج

َ
 
ـــفَ أ يج:يج(14)حَ ل 

 
ههه  يجيجحمميجو هَّ هههب يجيجط  يجاَع يجال َّ يج  

يج

                                                      
 .34المدثر:  (1)

 .2اإلنسان:  (2)

 .3و2، وهذا الكلمة مكاهنا بياض يف النسختين 28اإلنسان:  (3)

 .16النبأ:  (4)

الكلمة مكررة  ، ويف األصل: ]ُجِمْع[، وما أثبته أقرب من وجهين؛ األول أال تكون3و2كذا يف النسختين  (5)

 لما يف الشطر األول، والثاين أن لها معنى زائًدا وهو أن ألفاًفا سمع يف جمع لف.

 .23النبأ:  (6)

 .29النازعات:  (7)

 .21عبس:  (8)

 .8ب/ (9)

 .22عبس:  (10)

 .31عبس:  (11)

 .2االنشقاق:  (12)

 .12الطارق:  (13)

 .9الشمس:  (14)
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242 َ
 
َقَ نَ أ يجض  يج:

 
ثم    يجيجحمميجو

 
يج ميج مايجيجا يجنميج  يجيجو يج(1)و 

يج

َ
 
ـــال َقَ ثَ أ ههه:يجاه  مهههيجح يجايج  يج   يجت  يجيجذ 

يجرميج ألم  يجض 
يج

هههل يج 243 َّيجيجٌ يج م هههم هههق يج ميج  يجايجب يجه  ههه ميج  يجايجع يجه  يج(2)اه 
يج

َ
 
َوَ أ ــــَل َح  َ إ َيج(3)ايُج ُههههثميج  يجب يجيجاه 

ــــِل  يج:يجاه 
يج

يج 244
 
ميجو ههم يجب يجيج،مميجه  يجيجق  ههه   ــايف  يج:يج(4)إ ِل  ه 

 
هههو يج   يج  

يج

َ
 
ــل َأ هه:يج(5)مَ اكَ ه  ههكيُج  يجغ يج   ههميج َّ يج ُث يجايجك 

يج

َيج ميجقُههب يج 245
 
ــل َاب َب َأ يجِميج  ههح يجيجٌ يجَع يجاِج  هه:يج(6)ي

يج

هههب يج هههيج يٌجال هههبَّيجا يج:يجليُج يُج ح  ههه يج تَّيجذ يجك  يجِميج  
يج

246 َ
 
ـــأ َ ب  يج:يج(7)َت  َ يجش  هههيج يج م يُجيجَّ  َب يجيج،ه 

 
ـــأ يج:يجدَ ح 

يج

هه  يجك يج يجب يجيج، فيج ح 
هه ألم  ههب يج:يجو  هها يجيجُ يجلم يج يُجح 

يج

يجيجُ يجثمههه  يج 247
 
هههيجادفيجن هههو يُجغ  هههيجليُجيم ههه  يجايج تَّيج   يجا  

يج

يجب يجيج،ادميجِميجو يج
 
يج  يجبميجو يج ميج يُجيج  يجيميج  يجيجيم يجغ يجيج م

يج(8)ا  يج  
يج

                                                      
 .3و2، يف األصل: ]أنقض أي أنقض شبه النقض[، والمثبت من النسختين 3الشرح:  (1)

 «نزهة القلوب»أثقله حتى جعله نِْقًضا، والنِّقض البعير الذي أتعبه السفر والعمل فنُِقض لحمه، انظر:  :أي 

 .110ص

نزهة »؛ أي:  إذا كان الميت يف بطن األرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، انظر: 2الزلزلة:  (2)

 .11ص «القلوب

 : ]أو فوقها عليها[.3و2ويف النسختين 

 : ]وفعله[.2، يف النسخة 5الزلزلة:  (3)

 .5الزلزلة:  (4)

 .1التكاثر:  (5)

 .3الفيل:  (6)

 .3الكوثر:  (7)

؛ أي:  أن فاء الكلمة أصلها واو، فأبدلت الواو المفتوحة همزًة، ومثلها: أناة، فإن أصلها 1خالص: اإل (8)

َوناٌة بواو مفتوحة فأبدلت الواو همزة، ولم تبدل الهمزة من مفتوحة إال يف هاتين الكلمتين، أما غير المفتوحة 

لمات أخرى غير هاتين، مثل األبلة وأبلته ، وإال فقد ذكروا ك112ص «نزهة القلوب»فتبدل مطلًقا، هذا ما يف 

، ومثل أسماء األعالم كأسماء أصلها وسماء عند 11ص «مختار الصحاح»وأصلها وبلته من الوبال، انظر: 

 .2/730 «شرح االسرتاباذي على الشافية»بعضهم، انظر: 
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 ةَ ومَ مَ ض َمَ ال ـَة َزَ مَ ال هَ 
248 َ

 
ــأ ــت  ُيج:يج(1)هَ واَب  ههَ هه ميجب يجيجٌويج مههب يجيجايُجن يج م يجا  

يج

يج  ههِ يج   يجب يج هه ميجيُيجيجُك يجب يجيج،ميُج مهه ل َّيجيج   يجهىض 
يج

يجب يج 249 يجق     :َ
 
يج(2)ونَ يُّـمَِّأ ه: يج يج   يجَُّيجُِهكميجيجي يجشَّ

يج

يج
ُ
ههههههأل  يجيج فيج َّ

ُ
ههههههت يجعميجي يجيج فيج َّهههههه ايجو يجَُّيجس 

يج

250 
َوَ 
 
ـرَ شَ أ

يج(3)وابَ  يجي يُج  يج ميج لَّيج: يجحيُج: يج  يججميج  يج لميجيجََّّ
يج

َ
 
ههيجعيُجومههر يج:يج(4)لََّم ــأ يج ميج م َّ ههميُج ميجم يجيج   يجه  يج ا

يج

هههل يج 251 هههايجب يجع هههيُِجيج ميجك  ههها يجيجيم يجغ  يج هلل يجيجم يج م
يج

ـــا َ يج:يج(5)رََّط َض 
 
يجيجحمميجو

ُ
هههو  

 يج  يجيجئ يجدم
ههه م يج ل يج  يجكم

يج

َب يج 252
 
ــأ ههِج  يج:يج(6)ةَ مَّ ههايج لم  يجدَّ يجيج يٌجاع  يج   يجصم

يج

يج مَّيج يج:يج(7)  يجدميجيف 
 يجيجديٌجب يج ميجقُ

يجد يج  يجيج ميج  يجيجليُج ميجي  يج،صم
يج

،يج يُج ميجق هه 253 ي يج مم يجيج يٌج َّهه  يجيجن ههِّ  ههيف  يج يُج م يج(8)ف 
يج

هه ههك يجيجديٌج َّيجُ ههب يجيجييٌجح  يجيُيجم  يج ُ ههايجيف  يج(9)  
يج

يجب يج 254
ُ
هههو هههايجب يج:يج يٌج َّ يم م

 
يج مهههم يجو هههيج لم  يجن  يجاميجا  

يج

هههب يج يج دايجيجنيُج ميج لم   يجب يجيجيههه  يجيف  هههاميجِف  يج ممََّع   
يج

                                                      
 .25البقرة:  (1)

 .78البقرة:  (2)

 .93البقرة:  (3)

 .173البقرة:  (4)

 .173البقرة:  (5)

 .23القصص:  (6)

 .120النحل:  (7)

 .22الزخرف:  (8)

، وذكره المؤلف استطراًدا، 45يوسف:  (9) ، ولم يرد يف القرآن لفظ األمة بمعنى القامة، وكذلك بمعنى األُمِّ

ًة َوْحَدهُ »عن زيد بن عمرو بن نفيل:  ملسو هيلع هللا ىلصومتابعة للعزيري يف نزهة القلوب، كما قال النبي  أخرجه  «ُيْبَعُث ُأمَّ

وإسناده ضعيف، ويمكن أن يرجع ذلك إلى معنى القدوة  3/187( 1648اإلمام أحمد يف مسنده برقم )

 أمي، والهاء للسكت. :أي ؛السابق، وقوله: )أمَيه(
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يجب يج 255
ُ
ههههههههو يجك يجيجديٌج د  يجب يجٌ :يج َّ

ُ
يج(1)اميج  هههههههه ايجِ

يج

ههه هههبيُجيجهم يجو  يج  هههميُجك يجيج ليٌجَُ َ يجم يجث يجيجذم يجاميج  ههها
يج

256 َ
 
ــحَ أ ههيجميُجُِيج مههع يج يُج:يج(2)مَ تَ ـرَ ص  هه   يجيم يج يج َّ

يج

يجيج فيجِ هههه ميجميُجب يج
 
ههههيجبميجو يج  يج   يجيجضف

 
ههههيجبميجو يجيم يجض 

يج

257 َ
 
يج(3)مَ اكَ رَ خَ أ َيج،مميجكيُج يُجآ  يج:

 
يج:يج(4)ورَ جَ أ

يج

يجميُجب يج
ههِ يج م هه  يجهىيج لميج   يج ريُجهيُجهميُج لمههيجه  يجيج  يج م

يج

258 َ
 
ــأ ههيج  يجُ هه:يج(5)اجَ ج  َب يجيج،حيٌجال يج َّ

ــل َال   يج:يج(6)ك 
يج

هههه هههه لايجيج  يج   يجيجار يجم  ميجيجلُك  يجؤميجيُههههيج فيجش  ُ يجلك 
يج

َب يج 259
 
ــل َب َأ يجواس 

ُ
يجيج(7)  عُههه يج ُيجرميج:يجو

 
ههيجبميجو  م

ُ
يج  ميُج  يجو

يج

يجا يج ههه   مه  يجيج م يج(8)   يُج َّيجق هههيج حفيجن ههه  يجل يجيجم يجال 
يج

260 َ
 
ــأ َم  يج:يج(9)ل 

ُ
ههيج ههُ يجط يجو يج ريُج  يج لم ههيجا يجايجب هه  

يج

هههه مَّيجب يجيجُ يج مهههه م َّيجيج ح يج  يج  يج لمهههههم يجب يج يجاريُجه 
يج

261 َ
 
يج  يجيج ميج  يجيج:(10)ـرَ ص َحَ أ يجه  يج   يج(11)عميجع يج يج يُج  يجا يجيجفف

يج

َ
 
يج(12)ذ نَ أ حمم

 
يجيجُ يجن هه ميجي يج:يجو هههيجلُكَّ عميج   هههم  يجايج  

يج

                                                      
 .9أ/ (1)

 .196البقرة:  (2)

 .153آل عمران:  (3)

 .5المائدة:  (4)

 .53الفرقان:  (5)

 .265البقرة:  (6)

 ع همزة الوصل يف )ارهتنوا(.، بقط70األنعام:  (7)

 يف المتن. 3و 2مضافة يف حاشية األصل بخط المؤلف، وهو يف النسختين  (8)

 .183األعراف:  (9)

 .5التوبة:  (10)

 : ]ثم )احصر( هو للمنع وضع[.3و2يف النسختين  (11)

، كذا يف األصل، ويمكن أن يثبت التنوين وتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ويف 61التوبة:  (12)

 : ]وأُذٌن: يقبل كل ما سمع[.3و2النسختين 
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َيجنيُج ميج  ههه 262
 
ـــأ َب يجيج،ُ بيج(1)وال 

 
َأ يج ُ يج  يج:يج(2)  َول 

يج

َ
 
َرَ ت ــأ

ههيج:(3)ف  ههن يجيج ميج   يج    يُجيجذم هه ميج مايجيجه  يجاُ يجم 
يج

َتَ جَ ا َ 263 يجيجحمميجٱ:يج(4)ثَّت 
ُ
يجؤميجُِيج ميجو يج  يجل  َبَ نَ اجَ وَ يج،ذم يج:(5)ن 

يج

يج
 
اههههيجحمميجو يجن  يج  يجب يجيج،ن 

يجنمههههعايجَ يجيجايُج ُههههثم يجن 
يج

264 َ
 
َأ يجُتهههب يجيج(6)فَّ هههب يج:يج َّ يجيجخيُج  

هههظميج ألم  يجار يج  
يج

يجب يج
ُ هم يجيج  يج  يجثميجت يجسميجمميُج  يجيجح يج ميج ألم

يج(7)ار يجج يج ميج لم
يج

265 َ
 
رَ فَ أ

يج(8) َ  يج:
 
يجيجحمميجو

 
يجُليجو َيج،َّ 

 
يجايهَ فَ خَ أ يجُ يُج ميجٱ:

يج

يج
ُ
ههظميجو ههايج يُجه  يم م

 
ههب يجب يجيج،و يجيجحفيجِميج  

ُ
ههظميجو يج(9) يُجه 

يج

266 
َوَ 
 
َفَ ل َزَ أ يج(10)ت  يجب يج ايجقُيج: يج(11)مَ مَ اضَ يج،ذ  يجع يج ِجم يج:

يج

ن اح   َ يج ِجم ع يجٱ:يجج  م  يجع  م   مذ  يج  ايجت  (12)حمم
يج

                                                      
 .269البقرة:  (1)

 .4الطالق:  (2)

 .116هود:  (3)

 .26إبراهيم:  (4)

 .35إبراهيم:  (5)

ة ابن عامر وابن كثير ويعقوب، وقرأ نافع وحفص وأبو ، بفتح الفاء بغير تنوين وهي قراء23اإلسراء:  (6)

 .284ص «الكامل»جعفر بكسر الفاء منونة، وقرأ الباقون بكسرها من غير تنوين، 

 .3و2سقط هذا البيت من النسختين  (7)

وفيه لف ونشر مرتب، فهو يفسر األف بوسخ األذن، والتُّفَّ بوسخ األظفار، ثم يقال لما يستثقل وُيضجر 

 .116ص «نزهة القلوب»منه: أٍف وتٍف ّلك، انظر: 

 .96الكهف:  (8)

؛ أي:  أهنا من األضداد، وهذا بضم الهمزة، أخفيُت ُأخفي، وأما بفتحها من َخَفيُت َأخفي فهي 15طه:  (9)

 .117ص «نزهة القلوب»نى أظهر، انظر: بمع

 وضده لكن بفتح أظهر[.  - بداًل منه: ]أفرغ أي أصب وأخفيها اسرت  3و2ويف النسختين 

 .90الشعراء:  (10)

 .22طه:  (11)

، فالهمزة أصلها همزة قطع: أجمع، «أي ما تحت العضد جميعه»، قال الناظم يف الحاشية: 22طه:  (12)
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ِميج 267 يجيج(1) يُج  يج لم يجب 
 
يج لم  يجيجب يجو اايج   يج لم  يجيجد   يج   يج(2)صم

يج

حم يج  َل َسَ ا َ
 
يج ميجايجب  يجه يج ميج  يجنميجٱيج:يجو يجيجَّف بم

 
يجميُجقيُجو يج(3)صم

يج

268 
َضَ واغَ  يجيج  يج  يجيج:(4)ض  يج ميج م َّ يجيج  

 
يجيجحم يجو

َم يج يُج  يجايُجعميج  يجيجصم
يج

َ ب يج َضَ اغَ َـرَ ص َال  يجعميجتيُجيجُثيج ميجح يج:يج(5)ض  َ يجه  يجايُجعميجيج
يج

َكَ ارَ ب يج 269 يجيج:(6)ض 
 
يج ضم يجيجحم يجو يجيجلم

 
يج  يجب يجيجحمميجو

يجع يج  يج نميجيج  يج  يجَم
يج

َ
 
َأ يجب يج  يج:يج(7)ول 

 
هههههع يجَميجحميجو يجع يجباههههه  يج  يجيج فيجد 

يج

هههل  يج 270 يجالَّيجب هههب يجيجمميجه يج م   يجال  يجاقميج  هههيجث  يجو 
يج

يج ميجن يج مهههم يج يجيج  ميجا يجيجيم يجع ههه ثميجب يجيجو 
ا يج ميجن يج مهههم يج(8)و 

يج

                                                      
 هكذا: ]جناَح َتْحَت الَعْضِد لإِلِْبِط َفِع[. 3و 2الوزن، ويف النسختين ووصلت من أجل 

 ، وعليه فالتفعيلة مكفوفة، والكف ال يدخل الرجز.3و 2كذا يف األصل والنسختين  (1)

بتحقيق  «نزهة القلوب»: )العصا(، وهو يف المطبوع من 3و 2، كذا يف األصل والنسختين 32القصص:  (2)

 «معاين القرآن»هـ، وهو الذي ذكره الفراء يف 1416محمد أديب عبد الواحد، دار قتيبة، سورية، ط األولى، 

 َهَذا الموضع.﴾: يريد َعَصاُه فِي ۡضُمۡم إََِّلَۡك َجَناَحَك ٱوَ  : وقوله: ﴿2/306

فع وهو اإلبط، وأما الطبعة التي اعتمدت عليها  والجناح فِي الموضع اآلخر: ما بين أسفل الَعضد إلى الرُّ

 : )العضد(.117بتحقيق يوسف المرعشي ففي ص

 :3و2، ويف النسختين: 32القصص:  (3)

 الُقُمِص[]وهو اليد أو العصا يف الَقَصِص *** )ُاْسُلَك(: َاي اْدِخْلَها بَِجيِب 

أحدهما أنه الجيب كما هو الظاهر، وقيل: إن الجيب هو القميص نفسه، وقد دل »قال المؤلف يف الحاشية: 

، وما بين «على هذا القول العطف بأو، فإن أو يف هذا الموضع ويف غيره إشارة إلى ]قولين[ يف المسألة

 المعكوفين لم يتضح يف المخطوط، وأظنه كما كتبته.

 .19 لقمان: (4)

 .30النور:  (5)

 .42ص:  (6)

 .1فاطر:  (7)

 .9ب/ (8)
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271 َ
 
يجه  يج م َّيجيج ُ يج  يجيج يُجفَّيج  يجيج:(1)ىرَ ال قَ َمَُّأ يجف 

يج

َ
 
يجيجيفيُج ميج م َّيج:يجاب َتَ ال كَ َمَُّأ د    نم   يج لمهُم م يج(2)  

يج

272 َ
 
يج(3)واول َأ يج لميجُ بيُج: يجهى   يج  يجيج يفيٌجعُيجو يجيج  يجمميج  يجب

يج

هههُد يج ِ يج  يجبمهههٱيج يُجمَّ هههع يجيجمَّيجُثهههيج ميُج  يجهىيس 
يج

ف   َ 273
 
يجُص يجيج:(4)أ يج  يجَميج ممَّيجيج  يج  يجيجمَّيجثيُجيج،فم

يج:يج(5)رَ جَ دَ ازَ 
يج

يج
 
يجيجحم يجو

ههُِيج وم هه يجلَّيج   َميجيجاليُجع هه ميج  يجيج َّيجك  هه  يج ميجُِه 
يج

274 َ
 
يجيج:(6)مَ سَ قَ أ

 
يجيجحمميجو

 
 يجب يجيج،ُ يج  يجحميجو

يجمميجس يج لم  يج:يجميُج ميج  م
يج

َب يج
 
َل َجَِّأ يجيج:(7)ت 

 
يجو  ا   م

ُ
يجو يجح يجم يجك يجيجحمم يجمميجك يجا

يج

275 َ
 
ــأ ههيج:(8)ودَ دَ خ  ههيجِ يج   يجيجذيٌجآ  

يج ألم  يجرميجيف  يجض 
يج

َب يج
 
َت ــقَِّأ يجيج:(9)ت 

 
ههُِج يجيجحمميجو يج   هه ميجم يجيجذم يج ميج   يجض 

يج

َب يج 276
 
ــــأ يجيج:(10)هَ مُّ

 
هههه يُجيجحمميجو يج ميجك هههه يُجيجليُج  يج  يجِ يجسم

يج

هههَ يجيجهم يجب يج:يج(11)ةَ ي ــاو َمَ  هههت يجيج ميٌجد  يج ميج  يجِ يجسم
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .92األنعام:  (1)

، وأصاب األصَل بلل يف هذا الموضع 3و2، وقوله: )مبدا المصحف( هكذا يف النسختين 7آل عمران:  (2)

 لم تتبين فيه هاتان الكلمتان، وهذه صورهتا: 

 .35األحقاف:  (3)

 .9الذاريات:  (4)

 .9القمر:  (5)

 .75الواقعة:  (6)

 .12المرسالت:  (7)

 .4الربوج:  (8)

 .11المرسالت:  (9)

 .9رعة: القا (10)

 .9القارعة:  (11)
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 ة َورَ س َكَ مَ ال ـَة َزَ مَ ال هَ 
يجن يج ميج  يج رميج:يج(1)ان َدَ امَ يجمَّيجثيُج 277 يجه  يجايج م ا  ُ يج:يج(2)ادَ ق َوَ تَ اسَ يج، 

يج

يج
 
إ َيج،  يجق ههبميجو

هه:يجذَ  يج   إ َ،يجاضف
يج ن يجر يجب يجيج ميجق هه:يج(3)اذَ 

يج

هه يُج 278 يجن يج ميجِ يجسم ــب َإ َيج،الم َل  يجعميجم يجُ ههيج ههٌ يج  يج ميجا يج:يجيس 
يج

ه يجيج ميج  
 
يج  هبميجو يج  هيجبميجٱيجس 

 
يج(4)عميجع هِ يجمميج  يجيجم  يجج يجعميجِ

يج

ــمَ ارَ يجمَّيجُثهه 279 هه:يجونَ ب  يج   هه   ِم يجب ههيج ح يجا ُيجب  يجيجال 
يج

يج  يجلايجيجا فيجي يج ميجيج  يج م يجقميج  يج م يجعميجٱيجه  يجسميج لمف يجب يج،يج   ال  يج(5)م 
يج

يج  يجب يج 280
َائ َـرَ سَ إ َيجحَّ

يج(6)يل  يجواط َب َامَ يج، ُليج يُج ميجي يج:
يج

َمَ  يجاليُجع يج ميج  يجب يجيج(7)اـرًَص  يجم يج نميج:
ُ يجب يجم يج   يُجس يجس يج نميج  

يج

يج 281 يجيف   ُ لم
ت مَ ]ب  ألم 

 
ار أ :يجيجادَّ يجُله ا  ذم يجا  م

يج

ههذم  م  نمغ 
ُ
يجو يجبِ  هها ف ُِمم  م

يج  هه   و  عمههن 
 
يج(8)و

يج

هه  يج 282 يجع يجف يجس  يج  ههيجذم يجج 
 
ههيجأل  يجيج  يجَم يج   يجِ ههبميج ش 

يج

هههه يجب يج م  يجيجد يجم يجمم ههه م هههب يجيج،  يجلم هههذ يجِ  يج ن يج  يج يج طَّ
يج

يج 283 ــارَ ادََّيف  ــيجايُج ُههثميج  يجب يجيج(9)واك  يج:يج(10)مَ تَ ل َاق َاثَّ
يج

يجق يجيج(11)اليُجع ههه ميج  يج ههه  يجِ يج  ميجيجا يج  ههها  يجيف  يجميُجُِيج م
يج

                                                      
 .6الفاتحة:  (1)

 .17البقرة:  (2)

 إذ وإذا من األدوات الكثيرة الورود يف القرآن الكريم، ال تخفى مواضعها. (3)

 ، ومعنى أبلس: أي َيئَِس، أو هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.34البقرة:  (4)

؛ أي:  أن الياء حذفت ألهنا رأس آية ينوى الوقف عليها، والكسرة أخف من الياء فأعملت، 40البقرة:  (5)

 .120ص «نزهة القلوب»انظر: 

 .40البقرة:  (6)

 .61البقرة:  (7)

، وال تتسق األبيات إال به، 3و 2ذا البيت ساقط من األصل، واستدركته من النسختين ، وه72البقرة:  (8)

 ألن قوله: )فسكنت( يف البيت التالي عائد إلى التاء المذكورة هنا.

 .38األعراف:  (9)

 .38التوبة:  (10)

 معنى )ادارأتم(: تدافعتم واختلفتم يف القاتل. :أي (11)
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يجب يج 284 ــيجِف 
َتَ اب  ــٱَ   يج:يج(1)يمَ امَ رَ ب 

 
يجلميجنَّهه  يج  يجت يجيجحمميجو

يج

ميجِ هههههُمميج فيجُسههههه يجب يجح  ههههه  يجيجن  ن يج   يجلميج َّ
يج

يج مهه َّيج 285 يجيف 
م
يجو يجق هه:يجس  ههيجص  يجار يج   هه  يجب يجيجلف ُقيج م يج  

يج

هههت يج هههم يجت يجيج،ميٌج  يجس  ُِيجه يج  يجيج،ٌويجميُج م ههه يج(2)  
يج

يج لم يج 286 يج(3)  يج  يج ميجهم يج لميجيجُِيج ميجح يجيج،احيُجِ يج لم يج:يجح يج  يجيف 
يج

يجيج،ُ يجِمههمَّيج  يج هه ش  يج  يجُ هه لظ يجيجميُج مههق يجيج،ا يُجج يجعميجت يج م
يج

يجيجحم  َّ يج:يج(4)ااًمـــــمَ إ َ 287 يجم يجت يجؤميجيُهههههب ههههها 
يج

هههؤميجيُيج يج(5)ب  لم   مهههميُجيجايُج ُههه ميج  يجيجايُجعمهههَ يجيجذيُج  
يج

يجب يج 288 َيجِف 
َط َاص  يجااب يجَ يجٱ:يج(7)اب َجَ تَ اسَ َ،ار يجِ يج  ميج:يج(6)ف 

يج

ــرَ عَ ا َ يجِ يج بمههيجر يج ز يجيجحمميجٱيج:(8)ت م  يجا ب هه  يجيج لَّيجغ 
يج

يج ه  يجسَّيجي يج  يجيج ُهيُجُ يجحيُجيجحمميجٱيج:(9)ـرَ س َي َتَ سَ ا َ 289
يج

يج ميج  يج يج  يج  يجانميجب يجيج:(10)امٍَص َفَ ان َيجن  يج ه  يجسايج ُيجيجاسف
يج

يجب يجه يُجسَّيج  يجب يج 290 يج  يجالميجب  يجال  َ يج  
يج(11)اارَ ص َعَ ال 

يج

ههه ميج  يج يج ار يجن ههههيج ن يجُمهههلم  يجايج  يجبمههه ميج ُيجيجعيُجو 
يج

َ إ َ 291
 
يج ميج  يجب يجيج،ااحميج حلم يجيج:(12)اافًَل إ ئ َيجن 

يج:يجوان ََْ 
يج

يج
 
يجيج،  ميُج  يج عميجيجحم يجو

 
يجيجبميجو

 
يجميُج  يجعميجو يجيف  يج(13)وان َآذَ   

يج

                                                      
 .124البقرة:  (1)

 : ]تستنشق[.3: ]تشنشق[، ويف 2و، ويف النسخة 10أ/ (2)

 المشعر على وزن مفعل، وهو اسم مكان، والمراد حلق شعر العانة، وأطلق المكان وأريد به الحالُّ فيه. (3)

 .124البقرة:  (4)

 ، ويف حاشية األصل بخط المصنف: ]والحلم[.3و2كذا يف األصل والنسختين  (5)

 .132البقرة:  (6)

 .195عمران:  آل (7)

 .158البقرة:  (8)

 .196البقرة:  (9)

 .256البقرة:  (10)

 .266البقرة:  (11)

 .273البقرة:  (12)

قرأ شعبة وحمزة ﴿ َفآِذُنوْا ﴾ بألف بعد الهمزة المقطوعة وكسر الذال من آذنه بكذا إذا أعلمه، وقرأ  (13)

 الباقون بوصل الهمزة وفتح الذال ﴿
ۡ
ْ فَأ  «إتحاف فضالء البشر»﴾، أمٌر ّمن أِذن بالشيء إذا علم به، انظر:  َذنُوا
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َ إ َ 292
 
يج(1)يل َن ُيج رميجيج  يججميج مَّيجيج  يج ايجيج ٌ يج  يج ميجٱ: يجمميجس يجت

يج

يجيج م يج  يجب يج
 
هههو ايجيجٌ يجلم ههه حلم يجب يجيج   يج ُههه يُج ميجم يجمميجك 

يج

يج 293
 
ميجيجُذيج ميج يجنَّ يج  يجيجبميجو يجايُجُِيجَميج  يجخميجِ يج يج  ميج  يجا يجيج(2) مّشَّ

يج

 يجب يجيجميُج ميجالم  يج  هه
 يجا م

يجيج ميجق ههيج هه  يجنم
 
يجايُج ُهه ميجه يجظميجو

يج

َ إ َ 294 يج،ٌ يج ميجث يج  يجيج:(3)ص 
َ افَ  يجيج:(4)ىَت 

 
يجِميج  يجِ يج  ميجيجحم يجو

يج

يج(5)قميج  يج لم  يجيج    يج  يج يُج  يج  يج:يجوان َك َتَ اَاسَ مَ ب يج
يج

ــإ َ 295 ـرَ س 
ــفَ انَ ب يجيج،اع هه ط يج  يج ميجا يجيج:(6)انَ افَ  يج:يجواضُّ

يج

قُه  ، هف يج لميجب يجيجت    َّ ه لميجيجو  ها يجيجه يُجسم يج   يج(7)و 
يج

َإ َ 296
يجيج  يجثمههم يجايجك يجانمههل يجبميجٱيج:(8)ااثًــن  يج مههالَّ يج  

يج

هههمَّيج لمُ هههب يجيجاد يجع ههه  يج يج  يج لمههههم يجيج  يجايج   يج   
يج

ــاب يج 297 ث ًن
 
يج:يجأ ههيجيف  مهه:يج   يجق ههيج ميج   يج ميجث ههب يجيجعيُجِج 

يج

َب يج
 
مهه:يجان ًثــأ يجن هها يجيجعيُجِج  يج(9) ميجم يج  يجاعميج  ههيجاثف

يج

ــا َ 298 ههيجحمميجٱيج:(10)  َوَ هَ تَ س  يج  يجِ  يجان يجِ يجذ يج  ههيجا يجب ههيج م
يج

َا َ ـــل  َ ف  يج:يج(11)اَت 
 
هههَميجو ميجيجميُجظ  هههيج فيجش  يجاب يجذ يجك 

يج

                                                      
1/212. 

 .3آل عمران:  (1)

 : ]الشي[ وهي أصح يف وزن البيت.3و2يف األصل بتحقيق همزة ]الشيء[، ويف النسختين  (2)

 .286البقرة:  (3)

 .94آل عمران:  (4)

 .238ص «مختار الصحاح»، والفرق: الخوف، 146آل عمران:  (5)

 .147آل عمران:  (6)

: الكسُر،  ؛ أي:159آل عمران:  (7)  «مختار الصحاح»نظر: ، وا124ص «نزهة القلوب»أن أصل الَفضِّ

 .24ص

 : ]والكسر فهو الفض[.3و2ويف النسختين 

 .117النساء:  (8)

 .1/198البن جني  «المحتسب»، انظر: ▲هاتان القراءتان من شواذ القراءات رويتا عائشة  (9)

 .71األنعام:  (10)

 .138األنعام:  (11)
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َمَ إ َ 299
يج ميج  يجب يجيج، يُج ميج لم  يجيج:(1)ق ََل  يج:(2)واكَ ارَ ادََّيجن 

يج

يجُ يج  يجايج  يجي يجيج ميجم يجفيُج حميجيج:(3)حَ تَ افَ يج،   يُجم يجِ يجَميج  يج
يج

300 
َ اسَ وَ  حمميجيج:(4)مَ ومَ بَ مَ َت 

 
يجيجو

 
يُِجا ُيج  يجو يج ميجق يجب يجيج،ميُج 

يج

يج ميج  يج َإ َيجن 
يج(6)نميجر يجب يجيج ميج  يجان يجن يجع يجيج:(5)  َتَ مَ ل 

يج

َس َجَ بَ انَ ب يج 301 َميج  يجيج:(7)ت  يج  يجج يج  يجا يج ميج  يجيج، م يجخَ ل َس َان َيجن 
يج

يج ميج لَّيجيج  يج يج ايجم يجك يجيججميج  يج  يجيج:(8)اهَ نَ مَ  يجيجل 
م يجخميج  يجس يج ن

يج

َإ َ 302
يج(9)ل  يج(10)ُ يج ميجح يجيج، ريٌج  يجَ يجيج، هلليُجيج  يجيُِج:

يج

هههَ يج يجلاهههيج يٌج ب ههه  يجق يجيج، يٌجهم يجُ يجاقميج  هههيجُكي
يج

يج ميج  يج 303 َ اقَ يجن  يجاع يجهيُجِ يجيج(11)مَ تَ فَ َت  يجميُجُِيجسميجس يجت يج كميج:
يج

ههب يج ــإ َيجيه  ههيجمميجُِيج ميجاق يجث ههت يج:يجاَ 
يج(12)مَ تَ ل َاق َثَّ

يج

                                                      
 .151األنعام:  (1)

 .38األعراف:  (2)

 .89األعراف:  (3)

 .116األعراف:  (4)

 ، وترتيب الكالم: وقد ورد معنى إالهتك: عبادتك.127األعراف:  (5)

 «المحتسب»وغيرهما من الصحابة والقراء، انظر:  ╚وقراءة ﴿َوإاَِلَهتَك﴾ قرأ هبا علي وابن عباس 

 .1/256البن جني 

 .10ب/ (6)

 .160األعراف:  (7)

 .175األعراف:  (8)

 .8التوبة:  (9)

وهو -كذا ضبطها الناظم يف األصل، والِحلف هو العهد، ويصح أن تكون الكلمة: )َحلُِف( ويجوز  (10)

أن  1/253 «مجاز القرآن»إسكان الالم )َحْلف( ليكون بمعنى اليمين، وقد ذكر أبو عبيدة يف  -أنسب للقافية

 من معاين اإلل اليمين.

 .24التوبة:  (11)

 ، بقطع همزة )إثاقلتم(.38التوبة:  (12)
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ـــرَ إ َ 304 هههنمهههق يج  يج  يجيجحمميجٱيج:(1)اادًَص  يج م َّ يجه ايجايجيف 
يج

هههبَّيجريُجب يج يج لم هههم  مهههيجيم يجايجيف  هههايجي  يم م
 
يجحم  يجو

يج

يجيج:(2)يإ َ 305
 
يج لميجذ يجِ يجيج  يُجك يج  يج  يجيج،مميج  يجَ يجيجحمميجو يجم يجس يج  يج 

يج

ََّإ ََواضَ قَ ا َ
يج(3)ل  يجيجُ يجثميج  يج:

 
يج ميجو يجم يجكيُج حميجب يجيجو 

يج

306 
َوَ  َمَ اط  يج:يج(4)س 

 
يجيجحم يجو

َ رَ جَ ا،يجحيُج  م يجآل يجيجحمميجٱ:يج(5)ام  يجام 
يج

يج ميج  يج َ اعَ يجن  يجيج  يج  يجيج:(6)والسََُّاكَ َت 
يجا  يجع يجلميج ألم 

يج

307 
يج(7)رَ مَ عَ تَ اسَ وَ  يج ار يجمَّيجيَُجيجمميجكيُج  يج  يجَ يجيجحمميجٱ:

يج

ـــقَ ت َرَ ا َ هههِ يجَميج:يجا يج(8)واب  هههِ يجب يج نميج يُجظ  يج ار يجظ 
يج

يجمَّيج  يجيجحمميجٱ:يج(9)مَ ص َعَ تَ سَ ا َ 308
 
يجر يجايجو يجا  يجع يجِ يج  ميجيج(10)ن  

يج

َيَ ت َسَ ا َ
 
يج(11)واسَ أ يجاِ يج  يجيج ميج  يج: يجا  يجَ يج ميجي يجيج ميجلَّيجيجذف

يج

ــف َ 309 يجب ههيجاليُجع هه ميج  يجب يج:يجعَ دَ اص  يجق يج يُجا ميج  ههيج  يج ميجاش 
يج

هم يجم يجيج «ا يجب ه»:يج ميجُ هي يجيجمميجم يجب يج يج م يجن هؤميجيج  يجنم يج(12)ِ 
يج

                                                      
 .107التوبة:  (1)

 .53يونس:  (2)

 .71يونس:  (3)

 .88يونس:  (4)

 .35يونس: هود:  (5)

 .54هود:  (6)

 .61هود:  (7)

 .93هود:  (8)

 .32يوسف:  (9)

 : ]أريد[.3و2يف النسختين  (10)

 .80يوسف:  (11)

، معنى هذا أن )ما( هنا مصدرية، فيكون المعنى: اصدع باألمر، وليست موصولة فتحتاج 94الحجر:  (12)

وليس هذا يف »اصدع بالذي تؤمر به، قال األخفش: ( أي: إلى ضمير يعود على االسم الموصول وهو )به

، «اصدع باألمر»كن ول «به»، لو كان هذا المعنى لم يكن كالًما حتى تجيء بـ«فاصدع بالذي تؤمر به»معنى 

 .1/30لألخفش  «معاين القرآن»اسًما واحًدا  «ما تؤمر»جعل 

َقاَل الليْث: أنِق بِه: أْعِجَب بِِه، َفُهَو َيْأنق َأنًقا، »: 25/23 «تاج العروس»معجب، قال يف ( أي: وقوله: )مؤنق
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يجخ يجِ يج  ميجيج:(1)ز َزَ فَ تَ سَ ا َ 310 َاوَ يج، َّ يجس يج حميجيج:(2)َ  َص  يجس 
يج

َ تَ سَ ا َ يج(3)ق ََ  يجار يج  يجيجٌ يج ميجل يجيجُج،اين يج دايج: يجس 
يج

  عُههُا، 311
ــارَ يجَث  ــص َقَ ِل  ََادََّت  َص 

ــاَال   يج:يج(4)رَ ث 
يج

يج
 
يج  يج  يجَ يجر يجيجحمميجو يجا  يجَ يجيجُثيج ميجح يجيج ميجا

يج ألم  يجيف  يج ميجل يج 
يج

ـإ َيجىهع يج ميج  يجب يج 312 يجنمهج يجع يجيج:(5)ارًَم 
 
يجو ِ يجن يجيجبميجا يجاميج  ه 

يج

ــت َن َا َ يجل ههت  يجعميج:يجا يج(6)  ََْ ب  يجذم
 
يجاميج  ههاح يجن يجيجحمميجيجو

يج

ــإ َ 313  
 
ههيجُ يج ميجهم يج:يج لمهه(7)اادًَل ههيج  يجع  يج  يج م َّ يج ل 

يج

إ َب يج
ــخَ  يُج:يج(8)واؤَ س  ههيج يُج مهه لم ههيجع يج   يجذ يج لم   يج ل 

يج

ــإ َ 314
يج  يج:يج(9)  َف  يجيج   يج   يج مههش 

 
ههو يج  يج م

ُ
ههيجو يجذ يج لمف  يجلم

يج

َ ا َ
يجةَ بَ رَ ل  َ يج حلم يج: حميج يُجا يجطيُج  يجيجُتنم   يج  يجا يج(10)َّم

يج

َ اطََّب يج 315 َاقَ يج،   يُجا  يج  يجت يج:يج(11)واري  يج  يج  يج عميج:يج(12)دَ ص 
يج

ههب يج ههع يجب يجيج فيجع يجه ميجُ ههيجيم يجب ههيج  يجيميجهام َّ يج  يجج 
يج

                                                      
 .«َوُهَو َأنٌِق، كَكتٍِف: مْعِجٌب 

 .64اإلسراء:  (1)

 .28الكهف:  (2)

 .31الكهف:  (3)

 .64الكهف:  (4)

 .71الكهف:  (5)

 .16مريم:  (6)

 .25الحج:  (7)

 .108المؤمنون:  (8)

 .4الفرقان:  (9)

 .31، النور: 11أ/ (10)

، ومن ﴾ٍّ ٌّ﴿ 47تفسير آية سورة النمل:  130ص «نزهة القلوب»، والذي يف 131األعراف:  (11)

، وليس يف ﴾رث يت﴿ 18وآية سورة يس:  ،﴾جن﴿131هذه المادة آيات أخر؛ أي: ة األعراف: 

 القرآن: اطيروا.

 .19لقمان:  (12)
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316 َ
 
ــأ ــإ َيج،   يجِ هه قميج:يج(1)ةَ وَ س 

يج:يج(2)اه َن  ههِ يجنميج ش  يجاه 
يج

يج(3)اوازَ تَ مَ ا َ
 
يجو  يجاعميج  يجيجحمميج:

ُيجت  يجحميج م يجب يج  يج  يجم يجه 
يج

ــا َ 317 هه َّيج  يجح يجُذبقُيج  هه:يج(4)اوَ ل َص  يجب يجيج،اِ  هه ال  يج:يجق 
يج

ههه  يجب يجقُههه   يجحميج  يج يج يج َّيجُكهههايج  يجه  ههه ال  يج  
يج

ــا َ 318 هه:يج(5)مَ هَ ت َفَ تَ س  َإ َب يجيج،مميجهيُج ميج  
ــي ََل  يج:يجانَ ياس 

يج

هههٱب يجيجاُسيجلم ههها يج يجا ن ههه يُجِجم يجٱيجا يجيع هههن يجيجُ يجِم
يج

ههه 319 يجك 
 
يجلم ههها يجيجحَّيجِ هههيجاس  يجيجميُج  م هههب يجيجلُكا يج  يج ح 

يج

يجب يج يج:يجق  هه   يج مههم يجب يجيجاح يجع ههثميج ش  ههيجب يجنم يج(6)  يج ح 
يج

ــي ََآل َب يج 320 ههيج َ اس  يج   يج:يج(7)حم  يجقُههيج ميجايجق ههَ  
يج

هههههُد يجيجآُ يج يجيج فيجمَّ
 
هههههو ههههه لمس يجيجم يجع  يجه  يج  

يج

إ َب يج 321
َمَ شَ 

 
يج(8)  َزََّأ يج  يج  يجَ يج: َيجمَّيجثيُجيج م يج(9)حَ فَ اص 

يج

يجب يج م  يجيج  يجد يج ميج   يج  يج عميج:يجا يجَميج م يج  يجض  يجه  يجا ميج َّ يج(10)يف 
يج

يجاوَ غَ ل َا َ 322 يج ميجم يجب يجيج  يجغميج م َّيجيج  يج  يج: مهيُجن  يج(11)  يججميجيج م
يج

يجُضهههيجليُجنيُج ميجق هههيج:(12)وه َل ـــت َاعَ يجمَّيجُثههه يجه ايجيف 
يج

                                                      
 .21األحزاب:  (1)

 .53األحزاب:  (2)

 .59يس:  (3)

 .64يس:  (4)

 .11الصافات:  (5)

 أن إلياس وإلياسين بمعنى واحد، كما يقال: ميكال وميكائيل.أي:  (6)

﴾، بفتح الهمزة الممدودة قبل الالم، وكسر آِل ياسيَ قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بخلف عن روح: ﴿ (7)

 «إتحاف فضالء البشر» ﴾مه جه﴿﴾، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان الالم آِل يَاِسيَ الالم ﴿

 .451للمعصراوي ص «الكامل المفصل يف القراءات األربعة عشر»، و475ص

 .45الزمر:  (8)

 .85الحجر:  (9)

 .3و2هذا البيت أضافه الناظم يف الحاشية، وهو موجود يف النسختين:  (10)

 .14/700 «تاج العروس»، والُهجر القبيح من الكالم، والفحش يف المنطق، 26فصلت:  (11)

 .74الدخان:  (12)
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إ َب يج 323
هيج:(1)نَُّظ َنَنََّ يج هعَّيجم يجيجهم يجو   

هيجِفم ه»هك  يج«ا  
يج

ــان َيجمَّيجُثهه ههبَّيجريُجب يجيج،  ُ هه  يج  يجرميجا يج:يج(2)واـزَ ش  يجام 
يج

يج 324 هه:يجق  هه   ميجيجح يجر يج لمهههم يجيج  يجع  هه  يج ُيجيجك  يج   يُج ا
يج

يج ميجِ يج  ميجيج:(3)ذَ وَ حَ تَ سَ ا َ يج  يجل    َ يجب يجيج يجا يج   يُجض 
يج

ــحَ تَ امَ ب يج 325 يج مههم يجب يجيج:(4)نََّومَ ن  يُجِ ههيج  ميجن  يجب ح 
يج

ــب يج ههق يجب يجيج فيج َّههه يجب يجيج:(5)اوَ عَ اس  يجب ريُجان يجب ههيج فيج م
يج

ــتَ ائَ ب يج 326 يجي ههيج:(6)وارَ م 
م
هه ميجب يجيجٌويج مههب يجيج يُج يُجِ يجا  

يج

يج ميجالم يُجب ههيجميُجكيُجع يجيمههب يج يجيجف 
 
ههو هه ميج يج  يج ميج م يجاض 

يج

يج  يجب يج 327
يج:يجفَّت َاتل  َيج،يج(7)ى  َّيجغ يجت يجيج:ـىش َغَ تَ اسَ ]ايجم يجََّ

يج

 يج  يج
يجلم يج  يج   يج َّيجكيُجيج مفيج  يجح يجيج ميجَ يجب يجيج،ذم يج(8)ذ 

يج

ههه  يج 328 ِم هههِ يج نميجيجب  هههيج يُجاه  يجحميج  يجايجا يج  هههَميج د يجيجد يج َّيج  
يج

يجب يج هه  يجِ ههبميجاش  ههيج ميج يج   يجحميج   يجايج قمهه  ههَميج د يجيجد يج َّيج  
يج

يجب يج 329 ميجيج  يجعمهههع يج:يجق  ههه   يج مههه َّ هههب يجيجس  يجاق يج  يج مسا
يج

هههه  يج يجِ هههه ميج  يجيجاُقيجمسَّ ههههب يجيجحميج  يجا يجيج   يجاق يجامسَّ
يج

ــن َا َ 330 هه نميجب يجيج ميجث  يجِ ههَميجا يجيج:(9)  َرَ دَ ك  يج   يجنَّذ 
يج

ميجو  ه يجيجاُ يج  يجييُجيج:(10)  َرَ ط َفَ نَ ا َ يج ن يج َّيج  يجا يج(11)ذ 
يج

                                                      
 .32الجاثية:  (1)

 .11المجادلة:  (2)

 .19المجادلة:  (3)

 .10الممتحنة:  (4)

 .9الجمعة:  (5)

 .6الطالق:  (6)

: ]استغشوا معناه 3و2، يف األصل: ]وإنما استغشوا تغطوا التفت[، وال يستقيم، ويف النسختين 7نوح:  (7)

 تغطوا التفت[.

ْت(، 29القيامة:  (8) ْت( كذا ضبطها الناظم بالبناء لما لم يسم فاعله، ويجوز أن تكون )َكفَّ ، وقوله: )ُكفَّ

 وتحريك التاء يف القافية وتسكينها جائزان، واخرتت التحريك.

 .2التكوير:  (9)

 .1االنفطار:  (10)

 .11ب/ (11)
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ـــان َيجمَّيجُثههه 331 ـــال قَ َاق َقَ ش  ههه:يجرَ م  يجِ يج  م يجليُجؤيُجال 
يج

يج  يجيجيف 
يج لم يجيج و 

 
يُِجيجبميجو يج يج(1)ليُج ؤيُج  يجِ يج  ميجيج  يجق    

يج

ــإ َ 332 ههريُجيج:(2)مَ هَ ابَ ي  يَُجَُ يجيج:(3)مَ رَ إ َيج،مميجهيُج 
 
يج بُههو

يج

ههيج  يجبمهه يجن يجَع يج يجنُههيج  يجبمههيجا فيج   َّيجيج يفف ههن يج  نُيجس 
يج

ههبَّيجريُجب يج 333 ُيجايجق ههم  ههام ُِ ههيج  يج  يج يجد يجلم يج لم ههيجميُج  م
يج

ــب يج يج  يجيج ُ يجُ هه د يج:يج(4)مَ حَ تَ اق  ههيف  يجد يج َّيجحميج  
يج

يج 334
 
يج»بيج،اِ يجزميجاب يجُي يجيجمميجم يجيجحمميجو يجايج  يج  يجيجعميج  يجيج«ش  يجهى  

يج

يجيجع يج َّيجيج«مم يج»هك يج ايجت  يج وم  َ ايج(5)ر  يج  يج ميجيُيجيج   يج(6):هى  
يج

ــــــَج  رْ ِفــــــغْ تَ  مَّ ُهــــــاللَّ  رِ ِفــــــغْ تَ  نْ إِ » 335 يجامَّ
يج

يجب يج
 
َّهههيج فيجنمهههَ يجيجحم يجو يجيج  يجم يجيجش 

 
يج(7)يج«اهمَّيجل هههو

يج

َعَ بَ نَ ا َ 336 يج(8)ث  هٱ: هيجس يجه  يج م يج يُج  ه لمر يجيجق  يج م َّ
يج

هه ههيج يُج بمههيج  يجُِ يجال يج   ههيج ريُج  يجقُههيج ف يج يُجاق يج لم  
يج

 َا َ 337
 
يجيج:(9)رَ ن

 
يجيجحم يجو

يجيجاُ يج  يج يُجب يجيج،حميجب يج  م  َيف 
 
يج:يجرَ ان

يج

هههرميج  يج يجا يجو  يجعم هههيج مَّيج   ههه يجب يج ميجي هههيج  يجدم يجحا يجك 
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
ؤلف، وأنه يريد أن يفسر قوله تعالى: ، والظاهر أنه سهو من الم3و 2كذا يف األصل، والنسختين:  (1)

 ، فكان يريد أن يقول: ُثمَّ )اْتَساُق الَقَمِر(: اْمتاَِلُؤُه.18االنشقاق:  ﴾جس مخ جخٱ﴿

 الليالي البِيض. :أي ؛وقوله: )البيض(

 .25الغاشية:  (2)

 .7الفجر:  (3)

 .11البلد:  (4)

 : ]َرَجا[.3و 2هذه الكلمة مطموسة يف األصل، ويف النسختين  (5)

 مع المستقبل الذي عرب عنه باآليت. «لم»مع الماضي تكون بمعنى  «ال»أن  :أي (6)

 .15/250لألزهري  «هتذيب اللغة»البيت ألمية بن أبي الصلت، انظر:  (7)

 .12الشمس:  (8)

 .2الكوثر:  (9)
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 ةَ وحَ تَ فَ مَ ال ـَاءَ ال  َ
ــ 338 َبـ  يجيجو  ههها يج:يج(1)ءَ َل 

 
هههبميجو يجاريُجِ هههُتميجيجايٌجَُ

يج

ههه ميجمايج  يج يجيج،بليُج يُجفميج لمههههم يجيج، يُجم  يجاريُجن هههِ يج ميج ش 
يج

يج(2)مَ كَ ئ َار َب َ 339 يج يُجب يجيج،مميجكيُج  يجال يج  يج: يجُ يج ل 
يج

يج(3)وااؤَ ب َ ميجب يج: يجا يج َّيجيج فيجّش  يج  يج  يجا يج نميج  يجا يج   ُيجه  يج  
يج

هههههب يج 340  يجب هههههيجا  يجَ 
يج ن يجر يجب يجيجمَّيجُثهههههيج ر يج  يجقميجا م

يج

يج:يج(4)يعَ دَ ب ـــ
 
ايجيجسيٌج  يجِ هههنميج يُجيجحمميجو هههم يج   يجايجب هههم 

يج

َب َب يج 341 يجيج،قميج َّيج  ه:يج(5)ثَّ يجَُّيجال هط يج:يج(6)اٍ َبـ يجلُك 
يج

ــب يج َ غ  ــَري  يج(7)ال َُّيج  يج لمهههم يجيجليُج  يجعمههع يجيج:اٍ َب 
يج

ـــب َب يج 342 ههه:يج(8)نََّومَ ـرَ اش   يجيج  يجع 
ههه دم يجم  يجاس 

يج

ههه يجك  يجيجل  هههن  هههال   يجب يجيج  يج ميجيج م َّ
يجاس يجِجم ههها م

يج

343 
ــب َوَ  َال عَ َةًَط َس  ــف  ههيجاليُجع هه ميج  يج:يج(9)مَ ل  يجاميج  يج  

يج

هيجُطيجُسهسميجي يج:يجمميجه يجم يج ميجق هيج ميج  يج يجاميج  هِج  يجيج ميجايجق ه  
يج

ــب َ 344 ههب يج:يج(10)ةَ كَّ هه  يجيج يُج م يجنميجر يجب يجيج ميجق ههب يجيج فيجفَّ
يج

هه ميجم يجم يج يج مهه لم يجيجع يجض  هه  يجب يجيج،ذ  ميج لم هه:يج يُجفَّ يج(11)ل 
يج

                                                      
 .49البقرة:  (1)

 .54البقرة:  (2)

 .61البقرة:  (3)

 .117البقرة:  (4)

 .164البقرة:  (5)

 .173البقرة:  (6)

: ]عنده 3و2كذا يف األصل، والمعنى: أن غير الباغي: أي ال يبغي الميتة، ال يطلبها وهو يجد غيرها، ويف  (7)

 ما يطلب[.

 .187البقرة:  (8)

 .247البقرة:  (9)

 .96آل عمران:  (10)

 ؛ أي:  أن بكة اسم لبطن مكة، والقول الثاين: أن بكة مكان البيت، ومكة سائر البلد.12أ/ (11)
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345 
ـــبَ  َيَّ يج:يج(1)ت 

 
مهههيجر يج َّيجق هههيجحمميجو يجل  هههيج  يجالم يج   يجفم

يج

ههه ـــيَ بَ  يجذ يجك  يجيجحم  َّ يجيجااتً
 
يجو هههيف  يج(2)اه  يج م

يج

ــــهَ ب َ 346 ههههب يج:يج(3)ةَ يم  ههههَ يجيجيم يجغ  يجر يجب يجب يجيج فيج م
يجنم

يج

ه  يج َميجب يجيجايُجعمه  يجيج ُليج  يج دم هيجم يجه يجنميجت يجايج  م ه  يج  يج ميج  
يج

ـــ 347 ههه  يج  يجا يجنُههه  يج:يجةَ ريَ ب   هههِ يجايجنُيج يج   يجج  يجذم
يج

ههها  يج  يجيجمميجهيُجُِيجاق يجن ههه يجايجب يجه يجس 
 
ههه ميجو يج  يجك  يج(4) م

يج

يجا  ميجن  هههُ ب  348   ههها 
كم
 
يجو ُ ههه  يجيف  ِ م  َم يج(5)  

يج

يجب  ههُ ب  ح 
يجم ههاُل م  ِ نمهه

ُ
يجو يج  ُكهه م يج(6)ب   حم

يج

هههب يج 349 هههُ ههه َّيجح يجايجب يجه يج ايج   يج  يجح  ميجيج م َّهههتَّ يجب 
يج

يج لهايج يجاس يجَ   يج  يجب يج،
يجميُجت يجيجحم ميجيجمميجم يجيجذم يج(7) ميج  يج يُجت 

يج

يج:يج(8)ةًَت ــغَ بَ ب يج 350
 
هه  يجيجحمميجو يججم

 
ـب يجيج،دميجِ َاز َبـ 

يج:يج(9)غ 
يج

يج
 
يج(10)مَ كَ نَ ي َب َيج،ا ميجال يجط يجيجحمميجو يج  يجَ يج: يج:يجاغ يجاِ يجا

يج

يجب يج 351
 
ــــب َيج،مميجكيُجق يج َّيج  ههههيجايُجنَّههههِ يج:(11)رَ ائ َص 

يج

هههازيُجّم  يج يج:يجاِ 
 
هههحيُجيجحمميجو هههيججيٌجج  ِ يج  يجظ  يج(12) يُج 

يج

                                                      
 .81النساء:  (1)

، ولم يتبين لي وجه قوله: يف أسرى، فإن كان يقصد أهنا يف سورة اإلسراء فليست فيها هذه 4األعراف:  (2)

ه بكلمة أسرى التي جاء بعدها ذكر الليل الكلمة، قد يكون يقصد أن التبييت يكون يف الليل، والليل رمز ل

 [ وهو احتمال بعيد.1]اإلسراء: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 .1المائدة:  (3)

 جاءت بَِذَكٍر.أي:  (4)

 نحروه وأكله الرجال والنساء. :أي (5)

 .29ص «مختار الصحاح»شقها،  :أي ؛وَبَحر أذن الناقة (6)

 ؛ أي:  إذا ماتت حلت للنساء، ولم تحرم عليهن.103المائدة:  (7)

 .31األنعام:  (8)

 .77األنعام:  (9)

 .94األنعام:  (10)

 .94األنعام:  (11)

 جاء هذان البيتان هكذا: 3و2ويف النسختين  (12)

 أي طالًعا معناه جاء سائغ  - ]وبغتة أي فجأة وبازغا 
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َوََّب ــــ 352
 
يج:يج(1)مَ كَ أ

 
َب َيج،مميجكيُجل يجم يجنمههههو

 
ــــأ يج:يجاءَ س 

يج

يج
 
هههيجحمميجو هههايجب يجيج،ديٌج َّيج   يم م

 
َال  َو

 
ـــأ يج:يج(2)اءَ س 

يج

ههو يج 353 هه لتَّيجب يجيجا  يج حلم ههيج  يُجُ ههب يجيج يٌج م يج(3)ي يُج  يج م
يج

َئ َي ـــبَ ب يج يجيج:(4)س 
 
هههيجحمميجو هههيجاُهيُجح  يجي يُج  يج  

يج

354 
ــــبَ  يج:يج(5)انَ ن 

 
يجيجحمميجو

 
ههههو ــــيَ بَ يج،عيٌجاب يجل  يج:يجاات 

يج

مههه يجل  يجب يجيج،الم
 
هههو يجيجا يجايجب هههع يج ميج  يج م

 
يج(6)اا  ههه  يجبميجو

يج

ــ 355 ُهه:يج(7)ة َاءَ رَ ب  هه يج(8)بجيُج يُج لم يج   يج ُهه ميج َّيجيج  
يج

ــــ َوََّب 
 
يج:يج(9)أ

 
ههههب يجيجحمميجو  يجم 

يجب  يجميُج مهههه َّيجيج فيج م
يج

356 
ــــوَ  َالــــرَََّئَ ادَ ب 

 
ههههه يجب يجيجيَ أ يج:يجمفيجمم

 
ميجبَّيجو يجه 

يج

ههههِ يجيجبح يجنيُجيج ر يجهيُجالظ يجب ههههب يج يجيجمفيجمم
 
ميجبايجو يج(10)ه 

يج

يج(11)ل َعَ ال  َب يج 357 يج ميج  يجيججيُجبميجز يج:
 
يجيجميُج  ميجب يجيجدفيجو يجمميجع يجل 

يج

ــــقَ ب َ يج  َّ يج:يجاهلل ََةَ يَّ
 
يجبمههههحميجو يجمميجم ههههيجب يجق 

يج

                                                      
 مجازها أي حجج ظواهُر[  - بصيرة وجمعها بصائُر 

 أنه تصرف من النساخ، فلم يدر ما وجه كلمة )بينكم( فحذفها وعدل البيتين.  - واهلل أعلم  -ويبدو لي 

 .74األعراف:  (1)

 .42األنعام:  (2)

 .141ص «نزهة القلوب»الشدة يف الحرب، أي:  (3)

 .172للمعصراوي ص «لكامل المفصلا»وهي رواية شعبة عن عاصم، انظر:  (4)

 .12األنفال:  (5)

 .347، ومعنى كالمه أنه سبق أن فسرها بأبيات، وهي البيت: 4األعراف:  (6)

 : ]ليال، كما مر وقد تواتى[.3و2ويف النسختين 

 .1التوبة:  (7)

 : ]الجروح[.2يف النسخة  (8)

 .93يونس:  (9)

 .224ص «الكامل المفصل»، قرأ أبو عمرو البصري بالهمز، وقرأ الباقون بغير همز، 11هود:  (10)

 .125، الصافات: 72هود:  (11)
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ميج 358 ههيجا يج اههح يجيج  يج مههب يجيجليُج ميجُظههي  يٌج   يج(1)مميجُكههلَّيجيجيم
يج

يج:يج(2)  َدَ ع ـب َب يج
 
هه  يجِ يجيجحمميجو يجف  يجمميجُ ههت يجيجمميجم ههب يجيجذم

يج

َخَ ال  َب يج 359 يج ميجيَُج:يج(3)س  َب َب يجيج،احيُج   يج(4)ّثِّ ن  يج:يجُحمم
يج

هههل يج يجيجاليُجع ههه ميج  يجيج َّيجك 
 
هههو ح يجيج  يج   ُهههمم يج(5) حلم

يج

ــــب َ 360 َب َيجُ يجثمهههه ايج:يجةَ ريَ ص  ــــلَع   يج:(6)هَ ريَ ص 
يج

يجي يج ههههَ   ميج ُيجاطميج  ههههيجيفيج   يجلميج هههه  يج  يج ميجت يجيجب 
يج

ــ 361 هه:يج(7)ارَ وَ ب  مه  يج م ــيج،ميُجال  يجُ يجا  ههق يج:يج(8)عَ اخَ ب 
يج

ــ ــثَ عَ بَ َمََّث  ههيجاُليجُي ههيج:(9)مَ اكَ ن  يج:يجُ يجاِ يج مسَّ
يج

يجب يج 362
 
ُيجب يجيج،حميج  يجا يجيجُثيج مهههه لم يجيجايُجنَّههههِ

ههههِ يج ميجلم يج ميجم 
يج

يج  َيف 
َ الصَََّا  َيَ اق َال  يج(10)ا  َال  يجب يج  يج: يجنميجر يجا

يج

هه 363 ههايج ميج   ََّه 
 
يجيجو

 
ههو هه لم يجيج(11) ُ يج  يج  يجم َّ يجُسيجمم

يج

يج
 
ههههَك  يجيجبميجو ايجيجاٌ يجم  ههههيجاح يجع ههههج يج ميجم يجُسيج ميجغ 

يج

ــــ 364 زَ ار َب 
هههه:يج(12)ةَ  ِ يجظ  يجيجديٌج  يجا ههههشَّ يجيجظ  يج  

يج

هه ــغَ ب َيج،او  ه  يجت يجيج ر يججيُجالم يُجب ههيج:(13)اي 
يج  ُههغم

يج

                                                      
 ؛ أي:  ما أبقاه اهلل لكم من الحالل ولم يحرمه عليكم فيه مقنع ورضا، فذلك خير لكم.86هود:  (1)

 .95هود:  (2)

 : ]النجس[.3، ويف النسخة 20يوسف:  (3)

 .65يوسف:  (4)

 .12ب/ (5)

 .108يوسف:  (6)

 .28إبراهيم:  (7)

 .46الكهف:  (8)

 .12الكهف:  (9)

 .46الكهف:  (10)

يف جميع النسخ: ]من أهنا الصلوات الخمس[، وال يستقيم الوزن إال بقطع همزة )الصلوات(، ولو  (11)

 قال: )من أهنن( لسلم البيت وصح المعنى والوزن.

 .47الكهف:  (12)

 .28مريم:  (13)
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يج(1)ال َب َ 365 يج(2)يجَ هَ ب َيج،اُ يج حلم يجيج  يجيُِج: يج يُجس يجح يج:
يج

ــ هه:يج(3)ادٍَب  ُههيج  يج ا ههب يجبيج يُج لم ههذ يجِ   ِ يُج يج يجيا
يج

ــق َت َال عَ يجُذيج مهه لم يجيجما يجُ ههب يج 366 ههل يجيج(4)ي يج ميج  يج  
يج

يج مههه  يج يجيجا يج مههه  يجع يجيج ف
 
هههم يجيجبميجو يجنميجس  يج ميج  يجق هههب يجيجِف

يج

ـ 367 هه:يج(5)خَ زَ رَ بـ  يُج لم   هه  يجب يجيج،حم ههايجر يجمَّ يجاخ يج  
يج

يج
 
يجيجحميجو هههيجلُك  َ يجح  ُيجيجمفيجا هههَ يجس  هههز يج ميجيجب يجمَّ يجا  

يج

ـــ 368 َب  ههه:يج(6)غ  يجع  هههو يج  يجيج  يجال  ميجايجب يج م ههه  يجّم  يجاس 
يج

ــ َيَ ب  هه  يجب يج:يج(7)ض  ههايجب يجاضم ههم يج ميج  يجب يجيجا ميجل  يجاس 
يج

َل  َا َ 369 ــط  يج:يج(8)ةَ ش 
هه ألم  يجعمهه يُجب يجيجذيُج م هه لم  يجيج   يج  يجهم

يج

يجك يجيجرفيج ميجن هههايجك يجع هههيُِج بم
 
ههه حلم يجيج  يج ميج  هههو يجه  يج م

يج

370 
يج(9)ورَ مَ عَ ال ـمَ َهَ تَ ي َبَ وَ  يج  يج: يجام يج  يجيجعميجاب يجيف 

يج

يج  ههح يج يج مههب يجيجا   ههيجليُجريُج ميجق ههيج هلل يجيجذ  يج(10)ام يج  
يج

يجيجايُج ُهههه يُج ميجي يج 371 يجلُكا يجعيُج ُهههه ميجي يجيج فيج ميجي ههههيجيف 
يج

هه يجيج ح يج يُجنميج  
 
يجلمههو يج  هه  يجيج   يجيج ف

هه ميجيجي يجشَّ يج(11)عيُجَ 
يج

                                                      
 .51طه:  (1)

 .5الحج:  (2)

 .25الحج:  (3)

 .29الحج:  (4)

 .100المؤمنون:  (5)

 .76القصص:  (6)

 .49الصافات:  (7)

 .16الدخان:  (8)

 .4الطور:  (9)

 جبال بيت اهلل يف رابع سما[.  - : ]وبيته المعمور قدره سما 3و2يف النسختين  (10)

 .3و2هذا البيت والذي قبله مما استدركهما المؤلف وألحقهما يف الحاشية، وهما يف النسختين  (11)

 : ]ال ترجع[.3و2ويف النسختين 
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َ ب يج 372 يج(1)اًسَب  يج ميجَ يجيجحمميجٱ: يج ميج  يجب يجيج،ا م َرَ ب َيجن 
يج:يجاق 

يج

يجح يجِميجالم  يجب يجب يجيج،(2)َِّيج  يج يجخ يج  يج: يج(3)اق يج ايجُد يجيجصم
يج

ــــب َ 373 هههه  يجك يج  يج:يج(4)ةَ ـرَ اس  يج:يجادَ رَ ب ــــب يجيج،اِم
يج

هه ميجن يج ههيج،ا م ميجيجنَّيج  يجك  مههح  ميجيجعمههايُجَ يجيجنيُج م مههح  يج(5) ن يج م
يج

ـــب يج 374 َ ال   ََل 
ـــال   يج:يج َ م 

 
هههو يجعم هههيج  يجن  يجاميجفَّ

يج

يج  هه
ههح يجيجو  هها يجيج يُج ميجاألم  ههيجٌ يجال  ههايج  يج َّ يج(6)اميجفَّ

يج

يج  يجب يج 375
ههََّ َ  َايجم 

يج ميجق ههب يجيج،ُِيج مهه لم يج:يج(7)ةَ يَّــال 
يج

يج- مح  يج     يج م   يجا:يج م يجيج ل 
 
يج(8)نميجر يجب يجيج-اِ يجذيُج ميجو

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .13الجن:  (1)

 .2/277 «مجاز القرآن»ذكر أبو عبيدة أن معنى برق: شق البصر،  (2)

 .577ص «الكامل المفصل»، قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء، وقرأ الباقون بكسرها، 7القيامة:  (3)

 .24القيامة:  (4)

 ؛ أي:  أصابني من الربد ما منعني من النوم.24النبأ:  (5)

 ؛ أي:  أن اهلل أقسم بالبلد األمين، مما يدل على حصول األمر المقسم به.3التين:  (6)

 .6البينة:  (7)

 هنا عطف بيان أو بدل. «الرتاب»، أصل ترتيب البيت: وقد ورد أخذها من الربى وهو الرتاب، فـ13أ/ (8)
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َال  َ ةَ ال ـاء  وم  م  ض   م 

يج:يج(2)مَ كَ ان َمَ رَ ب َب يجيج،ٌسيج ميج يُجيجحمميجٱ:يج(1)مَ كَ ب َب يج 376
يج

هههههحيُج يجميُجكيُجانُيج  يج ميجُ ههههه يجب يج ميجا يجيجمميجكيُجُِيججَّ
يج

ــب َب يج 377 َه  هه لم يج:يج(3)ت  هه  يجا يجيجميُج م َميج يج   هه  يج  يجايج  يجا  
يج

هه ههحيُجيج ميجَ  ههيجليُجه يُجُ ههعميجت يجيج فيججَّ يجايج نَّيجو  م  يجع 
يج

ُيج:يج(4)وجَ رَ ب ـــ 378 يجُ يجاز يجع يج لمههههم يجب يجيج حيُجُ ههه حلم
يج

يج
 
ههيجبميجو ههب يجيجا   ههه  يجُ يجاز يجنَّههيجريٌج ميجب ههب يجيجٌسيجمميجايج  

يج

يج(5)اورًَب َب يج 379 يج ميجِ يجيجحمميجٱ: يج(6)ايَ كَ ب َيج،ك  ميج: يجعيُجِج 
يج

 يجم هههب يجيج،امفيجب ههه
يجعيُجعميجُلهههيجو  ههها يجيج  يجغ يجنميجلم

يج

م  يج:يج(7)نَ دَ ب ـــب يج 380 ههه م هههعميج  يجيج يُج ح  يجاميجن ههه  يجايجب يجه 
يج

يجب يجيجر يجذميج عَّههم يج
هه ألم  يجضم يجح 

 
يج  ههيجو يجاميجع هه َّيج  يج يُجيجذم

يج

يج:يج(8)ىـرَ ش َب َ 381
 
يج:يج(9)ت َسََّب َيج،ه  يجسيُجت يجيجاريٌجن يج ميجٱيجحم يجو

يج

يج
 
 يجيجحم يجو

يجِ ههههِايجويُجيجاُ يجن هههه دم َميج  يجيجذم يجَِّهههه  يجا يجذ 
يج

يجم هههب يج 382 ههه ميجغ يجيج(10)ص  يجيجاح يج  
 
يج لم هههام  يج ن يجر يجو

يج

هه  يج يجخ  ههعميجا يجيجاف  يجج  ههيجو يجاشم يج   ههع يجيجا   يج م يججم
يج

هههم يج 383 هههايج لم  يجمَّ هههيجي يجج  يجآك  هههيجت  يجالم يج:يجاسَّ
يج

يج» مههش  ههيجحميجا  يجيجت  ميج   يجبُهه يجب يجام ههب يجيجسَّ يج(11)يج«اسَّ
يج

                                                      
 .18البقرة:  (1)

 .111البقرة:  (2)

 .258البقرة:  (3)

 .78النساء:  (4)

 .18الفرقان:  (5)

 .58مريم:  (6)

 .36الحج:  (7)

 .97البقرة:  (8)

 .5الواقعة:  (9)

 .18/147 «تاج العروس»ضبطها الناظم بفتح الالم، ويجوز فيها التثليث، انظر:  (10)

ا من غَطفان أراد أن يخبز فخاف أن ُيعجل عن الَخْبز فبلَّ الدقيق وأكله عجينًا فقال هذا أي:  (11) أن لص 

يف مخاطبة االثنين،  «ال تخبزا خبزا وبسا بسا»،إال أنه: 2/248ألبي عبيدة  «مجاز القرآن»الشطر من البيت، 
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يج(1)انَ يَ ن َب َ 384 ميج: يجنميجم يج م يج ميج  يجب يجيج،ن  َ عَ بَ يجن  يج:يج(2)  َث 
يج

يج
ُ
هههيجي يجل هههو هههب يجيجح يجايج  يج   يج ميجث  يجُبمهههايجب يجه 

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 الوزن.، وقوله: )َغْطفان( بإسكان الطاء من أجل 149ص «نزهة القلوب»وانظر: 

 .4الصف:  (1)

 .4االنفطار:  (2)
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َال  َ ة َال ـاء  ور  س  ك   م 

يجيجا يُج لم هههب يج 385 يج ر يج ايجق هههيج فيج مههه  يجب يجيج(1)ِمْسِبيف 
يج

هه هه يجلَّيج   يج م ههيج   ههِ يجُمميجيجايُج ُهه  يج ميجايجت يج   يج ه  يج  
يج

ـــ 386 يج(2)رَ ب 
 
ههه ل َّيجيجحم يج:يجو ههه لَّيجب يجيج يُجاع  يج:يجي يُج  يج م

يج

مههح  يج  يج ههيج  يجب هههيجم هههيج، ميج   ههه ميج يج لَّيجذ يجك  يجييُجس 
يج

يجب يج 387 هه  يج:يجق  هه   يج مههم يجب يجيجريٌج  يج م ههيج لم  يجن  يج  يجاع 
يج

هههك يج ههه:يجمميجه يجم يج ميج   يج مهههم يجب يجيجٌ يج ميجع  يج  يجن يجيجَع يجن 
يج

َب َ 388 َط 
يج(3)مَ كَ ون َدَ َنَ مََِّةًَان  يج:

 
يج  يجنيُجيجحمميجو يجال 

يج

يج  يجيجمميجكيُجيم يجغ يجيج ميج  يج يج لم يجيجا  يجح يجيجمميجكيُجه ايجيف  يجال 
يج

ـــب َ 389 يج:يجةًَاعَ ض 
 
ههه ميجق يجيجحمميجو هههيج ميج   ههه ا يجا  يج يج َّ

يج

ههِميجب م يج ههيج(4) فيجج  ههو  ه  يج حلم ههيج  يجايج   يج(5)  يجال 
يج

ــ 390 هه:يج(6)اارًَدَ ب  ههيج يُجع يجه ميج مس  يجلميجر يج  يجايجب ههو  م 
يج

 َا َ
ــل  يجال ههل يجيجيم يجب هه:يج(7)عَ ض  ههع يجب يجيجثف يجلميجه  يج  

يج

ــب َ 391 يجز يجيجحمميجٱ:يج(8)اءَ غ  ــب يجيج،نم يج   يج ميجب هه:يج(9)ًعَدَ ب 
يج

يجر يجيجي يج  يج  يج ميج لمهههميُجيج  يج مههب يجيجُذيجئمههَ يجيج ميجب هه
يج   يجنم

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .1الفاتحة:  (1)

 .177البقرة:  (2)

 .118آل عمران:  (3)

 .3و2، قوله: )بمتجر( كذا يف األصل والنسختين: 19يوسف:  (4)

 .13ب/ (5)

 .6النساء:  (6)

 .19يوسف:  (7)

 .33النور:  (8)

 .9األحقاف:  (9)
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َ ةَ ال ـاتلَّاء  ت وح  ف   م 

يج مهه  يج 392 ــت َيجن  َل  يج:يج(1)قَّ
هه ألم  ــب يجيج،ذيُج م َوََّاتلَّ يج:يجاب 

يج

ههه  يجيجَُّيجاِ ههه لَّيجب يجيج،هلليُج  يج يج(2)  ابُيج  هههيج ميجمَّ
يج

393 َ يج:يج(3)واس َب َل ََت َل  ميجش  َ،يج   يُج  يجيجت 
يج:يج(4)يزَ َت  َل 

يج

يج هه ميجيجت يجش  ههعميجَ يجيجيه   يجه 
 
ايج ميجب ههايجو هه  يج ميج يجم يجم يججم

يج

ــونَ ب يج 394 ل  ق  ميج:يج(5)ت ع  يجيج ح يجُسههس يجت 
هه يُجَميج ألم  يجاس 

يج

مه يجيج  يجع يج َميجيج  يج  يجيج،ا  يج م يجيج ميج  يجُِيج 
 
يجاس يجس يجحيُجيجحمميجو

يج

ونَ ب يج 395 ف ك  يج(6)ت س  يج: يج م َّ يج:يج(7)رَ امَ ظ َاتلََّب يجيج،َّ 
يج

ههههت يج يجه يُجاُلههههع يج لَّيجيجايُج ُههههثميج  يجب يجيج،حيٌجابيُج  
يج

396 
يج قميجب يجيج، ُ يجم يج  يج:يج(8)يوَ هَ تَ  يجت يجيجو  يجه يجاب يج  يجيف  يجذم

يج

يجب يج:يج(9)قُ ُهههه ُبُهمميج
 
ههههََّيجِ يج  ههههال يجم يجايجت يجه  يجذم

يج

ــت َ 397 َـرَ ص  ميج:يجيف  يج  هه م ايجيج ههُ يج  يجت  ب ههايجايف  يجنُ  
يج

يجعُههَ يج ههيج ل  يجمميج  
 
يجِ هه يجب يج رميجبُههيجن يجشم يج(10)ان يجل 

يج

398 
ــل َهَ تَ  هه:يج(11)ةَ ك  ههيج  يج ا مه  يج م يج  ههه يجبُيجيجم يجال  يجذم

يج

 َ ــت  هه:يجانَ ت  يجيج فيجان هه  يج  يجيج ميج  
ُ
يج  هه  يجُِيجوميجو يج(12)ذم

يج

                                                      
 .37البقرة:  (1)

 .۵أن التواب قد يراد به التائب من الناس، كما يراد به اهلل ( أي: ، وقوله: )والتائب ممن تابوا37البقرة:  (2)

 .42البقرة:  (3)

 .48البقرة:  (4)

 .44البقرة:  (5)

 .84البقرة:  (6)

 .85البقرة:  (7)

 .87البقرة:  (8)

 ، يف جميع النسخ: ]قلوبكم[، ولفظ اآلية بالهاء.118البقرة:  (9)

، وقوله: ]نَُوبا[، 3و2، يف األصل: ]ودبورا[، وال يستقيم به الوزن، والمثبت من النسختين 164البقرة:  (10)

 .4/313 «تاج العروس»وهكذا يظهر لي ضبطها، جمع َنوبة، انظر: 

 .195البقرة:  (11)

 فتعال من الخيانة، وتختان أصلها َتْخَتِون على وزن تفتعل.؛ أي:  ا187البقرة:  (12)
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ــ 399 َبَُّرَ ت  ههم يجت يج:يج(1)ص  ــال عَ ب يجيج،ٌثيجف  يج:يج(2)ل َض 
يج

ههن يجيجعيُجعمهه  يج هه لمفيُجيجايف يجك  يجيجؤ يج م
 
يجو هه   ِم ههب  يجُ يجِم

يج

400 
ــمََّيَ تَ  هه  يجت يج:يج(3)وام  ــت َب يجيج،ب  يُجمَّ َس 

 
يج:يج(4)وامَ أ

يج

يج(5)وااب َت َرَ ت َيج،    يجم يجت يج يج  يجف يج يُجت يج: يج  ميُج  يجاعميج  
يج

ـــ 401 هههيجاليُجع ههه ميج  يج:يجة َارَ وَ ت  يج ريُج م هههايجب يج  يج م ا
يج

ههه  يجيج يٌج  هههع يج ميج  يج هههايج  يجه يج  يُجه  يج م يج(6) ريُجهيُج م
يج

َت َ 402
 
َو َأ يج لمههههم يجب يجيجُ يجِ يج ميج لمههههم يج:يج(7)يـــل  يجيجييُج  

يج

 َ ههه لَّيج:يجاع هههيُِجيجاليُجع ههه ميج  يجيج(8)ق َل ـــت  يجي يُج  يج م
يج

يجب يجيج ميجك يجل يج 403 يج  يجحميجاش  يج  يجت يج-يج ث  َميجيج-ا   يج ن يج  يج  يج 
يج

ههيجسيُج  يجنمهه يُجيجايُجنَّههح يج  يج ههيج ميجايجق هه    َ بم
 
يج(9)   يجو

يج

ــ 404 هه ُهه  يجِ يج ميجت يج:يج(10)وارَ خَ دََّت  هه يُجيج ميج  يج   يج  يج م
يج

ــهَ ت َوَ  يج:يج(11)وان 
 
هه  يجيجحمميجو يج يُج يُج م

يج ألم  هه  يجيف  يج  يج م
يج

405 
ــحَ  ههئميجت يج  ميج:يج(12)مَ هَ سُّ ُيج   يج  يجِمههالم  يجب يجيجمميجهيُجام

يج

َ
 
َأ ه ميج لميج:يج(13)واول َعَ َتَ لَّ هيجُ يج   هيج  يجض  يج  يج ميج لم  

يج

يجب يج 406 ههه يُج:يجق  ههه   هههيجِ يجِ يج م يجا  يج  ههه لم  يجيج  يج ا
يج

يجيميجل هههب يج هههيجس  هههِ يج ميج يج  يج   يجيج  يجم 
يج   يج  يجقمههه ألم 

يج

                                                      
 .226البقرة:  (1)

 .232البقرة:  (2)

 .267البقرة:  (3)

 .282البقرة:  (4)

 .282البقرة:  (5)

نزهة »؛ أي:  أن أصلها َوْوَرَية على وزن فوعلة، من ورى الزند، فقلبت الواو األولى تاًء 3آل عمران:  (6)

 ، وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا.154ص «القلوب

 .7آل عمران:  (7)

 .110آل عمران:  (8)

 .14أ/ (9)

 .49آل عمران:  (10)

 .139آل عمران:  (11)

 .152آل عمران:  (12)

 .3النساء:  (13)
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407 
َب يجيج،ب زيُجاب يجُت يج:يج(1)وال َغَ تَ 

 
يج:يج(2)وامَ سَ قَ تَ س َت ََنَ أ

يج

يجيجُ يج ميج لم  يجب يجيج،   ُيج  يج ميجِ يجسميجت يج َمَ يف 
يج:يج(3)وامَ قَ نَ تَ َل 

يج

يج 408
 
يج(4)وءَ بَ تَ ب يجيج، ح يجيُِج  يجكميج  يجيجحمميجو يجعميجت يج: يجه  يج   يجفم

يج

يجح يجب ههه
هههيجم يجلم يجِميجق  هههب يجيج،ل  هههعميجت يجيج م يجذ يجك  يج  يجد  يجفم

يج

ههه  يج 409 يجاحيُجب ههه ميج لم يُجيج  يجن ههه ميجييُجيجمميجم هههيج ميجٱيجب ح لمم 
يج

َت َ َص  يج ميجيَُج:يج(6)واس َخَ بَ تَ يج، ُ يجم يج  يج:يج(5)غ  يجاحيُج  
يج

يج مهه  يج 410 ــل َت َيجن  َقَّ ههيجعميج  ههِ يجسميج  يج:يج(7)ف  يجا   يجه  يج  
يج

ـــ يجق هههب يج َتَّ  ههه:يج(8) َّ ِ يجظ  ههه يجرَّيج ميجا يجاو    
يج

ـ 411 َتـ 
 
هه  يجل  يجيجمميج  ههعميجٱ:يجنَ ذََّأ ههب يجب يجيج ميجعَّ يج(9) ميجع 

يج

يج مهه  يج ــغَ تَ يجن  يجع يج:يج(10)اامَ شَّ ههال  ميج  يج مههايجم يجِ  يجد 
يج

َت َ 412 يج(11)ةًَي َدَ ص  يج  يج: يج:يج(12)وال َش َفَ تَ ب يجيج،مميجهيُج    يُج م
يج

يج
 
منُعُههه  يجحمميجو ههه  يجب يجيجت  ُيجذ يجُتمههه  يجب يج يُج يُج م يج  م

يج

                                                      
 .171النساء:  (1)

 .3المائدة:  (2)

 .59المائدة:  (3)

 .29المائدة:  (4)

 .113األنعام:  (5)

 .85األعراف:  (6)

، قرأ حفص بإسكان الالم وتخفيف القاف، وقرأ الباقون بفتح الالم وتشديد القاف، 117األعراف:  (7)

 .164ص «الكامل المفصل»

 .143األعراف:  (8)

، وقوله: )اعلم(: فعل ماض، وأصله هبمزة قطع: أعلَم، لكنه جعلها همزة وصل من 167األعراف:  (9)

 أجل الوزن.

 .189األعراف:  (10)

 .35ل: األنفا (11)

 .46األنفال:  (12)
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نََّب يج 413 ف  ــــث ق  ههههظميجت يج:يج(1)ت  ههههب يجيجحَّيج  يج   يجيجم يجه 
يج

ــت َفَ تَ  يجمميجل يجؤميج ُهه:يج(2)يـنِّ ههن  يج ل ههيج  يجيج  
 
يجم يجل يجِ

يج

ــزَ ت َ 414 يج:يج(3)ق َم 
 
يجُ يج  هههميجت يجب يجيج ميجب ههيجُ يجُ ههنميجت يجيجحمميجو

يج

زَ ت َ
ــ َ  يج:يج(4)ي

 
ههَ يجيج ههُ يجم يج  يجيجحمميجو ُيجمَّ ههايجَ يجُ يج  يجسم

يج

َفَ ت َ 415 يج(5)يض  يج:
 
يجول َتَ تَ يج،ُ يج س يجت يجيجحمميجو يج   يج ميجت يج:

يج

ــــبَ تَ ب يج يج:يج(6)ول 
 
ميجيجحمميجو يجيجحَّيجح  يجِ ههههت 

 
ههههو يج   يج م

يج

ــ 416 ههغميجت يج:يج(7)مَ هَ قَ مَ رَ ت  يُِج   ــتَ يج،ميُجا يج:يج(8)يل َدَ ب 
يج

ميجيجييُج  ههههغميجت يج يج لَّيجيج فيجش  هههه   ِم يج ههههُ يج  يجدميجب 
يج

َ ب يج 417 ـــرَ ت  مههه:يج(9)ونَ ص  هههيجبح يجريُجميُجت  ر يجح  يج مم
يج

ــــتَ فَ ل َت َ هههه  يج:يجان  عُههههايجع يجويُجه  يج م يج(10) ر يج ميجو 
يج

418 
ــوَ  َر َدَ زَ ت 

 
ــعَ يَأ هه  يجتيُج:يج(11)مَ كَ نَ ي  يجه يُج ا

يج

َّيجنمههه ميجَ يج هههب يجيجمميجُههههايجم يج  
م
ميجيجمميجهيُجَ يجِ هههِ يجت  يج(12) يُج  

يج

َب َتَ ت َ 419 يج:يج(13)يب 
 
َ ب يجيج،ٌصيج ميجَ يجيجحمميجو يجنميجر يجب يج:يج(14)ريَ سَ ت 

يج

يجع يج ههه   ِم هههِ يج ميج ُيج ميج  يجيج يٌجِ هههَع يجيجمميجه يج ميج  هههب  يج ميجم 
يج

                                                      
 .57األنفال:  (1)

 .49التوبة:  (2)

 .55التوبة:  (3)

 .55التوبة:  (4)

 .83التوبة:  (5)

، قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاءين، من التالوة، وقرأ الباقون بالباء الموحدة بعد التاء من 30يونس:  (6)

 .212ص «الكامل المفصل»البلوى، 

 .27يونس:  (7)

 .64يونس:  (8)

 .148األنعام:  (9)

 فنُْدفع من الدرأ )درَأ( فأبدل الهمزة.( أي: ، وقوله: )فندرا78يونس:  (10)

 .31هود:  (11)

 .14ب/ (12)

 .101هود:  (13)

 ، فسر المؤلف التتبيب بالنقص والتخسير، ثم فسر التخسير الوارد يف اآلية األخرى.63هود:  (14)
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420 
يج(1)وانَ كَ رَ ت َوَ  يج:

 
يجيج(2)ريَ ب َعَ تَ يج،  عُيجفيُجسميجت يجيجحمميجو

يج

هه َت َيج م يجذ يجك 
 
َو َأ ــل  ههيُِجيج:ي هه ميج لَّيجيج(3)ام  يجييُجس 

يج

رَ ت َ 421
َكَ  يجيج:(4)ت 

 
َيج،ُذيجنميجغ يجر يجيجحمميجو َئ َتَ ب ََت َل  يج:يجس 

يج

يج يجيج فيج ميجق يجيجُسيجؤميجبُيجيج  يجعميج  يجد يج ميجيجي يجش 
ُ
يج(5)  سيُج  يجبميجو

يج

يجيجا يُج لَّههب يج 422 ــيف  ههيجاهلل َت  يج ميجق ههب يجيج، بفيجب يجيج ميجَ 
يج

يجت  يج هه َّ يج   ههيج(6)ا يجب ههيجذم يج   يجنميجر يجب يجيج ميجايجق ههَ  
يج

423 
ـــفَ تَ  َت 

 
يج:يج(7)أ

 
ههه لَّيجب يج،يج يُجكيُجذميج  هههيجحمميجو يج:يجي يُج  يج م

يج

يجيجاهلل يج  هههه يجِ هههه ميجيجت يجش 
ُ
هههه ميج لَّيجب يجيج،ِ يجييُجس 

يج

يجق هه 424  َ:يجه  يج ميجيف 
ــسََّت  يجيجواس 

 
ههيجحميُجو يج(8)ب ُحيُج  م

يج

َيجىهع يج ميج  يجب يج  ََت َل 
َث  يج(9)يب  يُج  يجتيُجيج ميجل يج: يجب يَّ

يج

َغَ ت َ 425 يجيض  يجيج ميجَ يج:
 
يجق يجو م فيج ا

يج(10)ُصيج يُجعميجت يجيجيج  
يج

و ي
يجيجمميجه يجنايجحيُجيج ميجَ يجيجحميج  يجا يج:يج(11)ت ه 

يجُصيجف يجعميجيجت يجش 
يج

                                                      
 .113هود:  (1)

 .43يوسف:  (2)

 : ]هو[.3و2، ويف النسختين 6يوسف:  (3)

 .37يوسف:  (4)

 .39ص «مختار الصحاح»، وأبلس من رحمة اهلل أي يئس، 69يوسف:  (5)

 ؛ أي:  أن التاء منقلبة عن واو، وهذه التاء خاصة باسم الجاللة: اهلل.85يوسف:  (6)

 .85يوسف:  (7)

 .87ص «مختار الصحاح»، وَخَبَر األمَر علمه، وبابه نصر، 87يوسف:  (8)

 .92يوسف:  (9)

: ]تغيض عن أقل الحمل ينقص[، ويف األصل كلمة لم تتضح لي 3، 2، جاء يف النسختين: 8الرعد:  (10)

تنقص »: 161ص «نزهة القلوب»، ويمكن أن تكون )حيٍض(، ويف وهذا رسمها: 

 .«تنقص من دم الحيض»: 280لغالم ثعلب ص «ياقوتة الصراط»، ويف «عن مقدار وضع الحمل

ضارع هَوى أي سقط، وأطلق هنا على اإلسراع يف المشي، لذا عدي بإلى دون ، وهتْوي م37إبراهيم:  (11)

 .13/242البن عاشور  «التحرير والتنوير »على، واإلسراع كناية عن المحبة والشوق إلى زيارهتم، انظر: 
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ــت َب يج 426 هه ميج ُيج:يج(1)ونَ حَ ـرَ س   يجيج ح يج ُيج  
يجب هه  م يجال 

يج

يج(2)ونَ ي َرَ ت َيجُسيجفميجع يج يج  يج: يج يُجيجاَ   يج ا يج(3)ال 
يج

يج(4)دَ يمَ ت َ 427 يج:
 
َوَُّخَ اتلََّب يجيج، ُ يجم يج  يجيجحمميجو يج:يج(5)ف 

يج

يجُ يج  ههِميج يُجيجايُجعمهه  يجيجُفيج ميج لم ههب يجيج،ٌصيج  يجع يجت هه
يج

428 
ــؤَ  يُّ هه:يج (6)ت ف  يجلظا ههيج  يجال  هه ميج  يجيجي يجح  يجعيُجَ 

يج

هه يجان ههَ يجيج ميج   ههب يجيجَّف ههيج ميجَ  يجعيُج  هه ميجتيُجيج ليُج  يج  
يج

429 
ــتَ  ُِيج  يج ميج لَّيج:يج(7)يرَ َْ ب  ههيج هه مههو  م  يج يُج يُجايجي 

يج

َ ــَتَ ل  َق  يج:يجف  ههيج(8)عيُجن ههتميج  يجيجش  يج   يجميُج  هه ميجت يجيجايجش 
يج

َ َنَ ل َ 430
َرَ ت 

ََق 
َرَ ال   يجيجح  يجا يجيج:(9)ض 

يجا  يج  يج ميجت يجيج ميجلَّ
يج

يج
 
يجسميجم يجيجحمميجو هه يجعميجتيُجيجذ  يجيج ميجم هايجب يج ه 

 
ُيجيجحميجو هت يجَع يجه  يجسم

يج

431 
 يجيجه  يجسميجك يجب يجب يجيج، ميجه يج  ميج:يجدَ جََّهَ تَ 

يج(10)مميجَ يجيج م يج دم
يج

مهه  يج يُجيجحمميجٱ:يج(11)ايًعــب َت َ ههيج  يج مههايجب يجال  يج ميج  يج لم  
يج

                                                      
 .6النحل:  (1)

 .161ص «نزهة القلوب»؛ أي:  تردوهنا عشي ا إلى مراحها، 6النحل:  (2)

 : ]فعال[.3و2يف النسختين  (3)

 .15النحل:  (4)

 .47النحل:  (5)

 .48النحل:  (6)

 .26اإلسراء:  (7)

لآللوسي  «الضرائر»، ال يستقيم الوزن بجزم الفعل بال الناهية، وترك الجزم ضرورة، انظر: 36اإلسراء:  (8)

 .160ص

 .37اإلسراء:  (9)

، وقوله: )بكسر الجيم: نم(؛ أي:  معنى اهِجْد بكسر الجيم: َنْم، والذي وجدته أن َهَجَد 79اإلسراء:  (10)

، وقد يكون قصده 324ص «مختار الصحاح»من باب دخل، فيكون األمر منه: اهُجْد بضم الجيم، انظر: 

جَد أي نام من باب فعل وأفعَل، فيكون األمر منه األمر من )أهجَد( بقطع الهمزة؛ ألنه يقال: هجَد وأه

 )َأهِجْد(.

 .69اإلسراء:  (11)
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ـــ 432 ـــَرَ اوَ زَ ت  َمَ الشَّ يجُ يجاي هههم يجت يجيجحميج  يجا يجيج:(1)س 
يج

هههيجُك يجب يج يجي هههيج ميج  
م
يجِ يجُ يجاِ ههه َّيجيجبرفيجميُجيجب هههت 

يج

433 
ــرَ قَ تَ 

ــاِل  ََا  َذَ َمَ هَ ض  ميج:يج(2) َ م  يجُ يج ُههت 
يج

ـ يج:يج(3)وه َرَ َْ تـ 
 
هه ُيجيجحمميجو يج(4)ُ يج  ههِميج  يجو يجيجليُجييُج  

يج

يج(5)  ََْ ت  َ 434 يجذميجتَّ يج  يج: يج(6)دَ فَ نَ تَ يج،   يج ميجت يج: يجن 
يج

ـــ يج مههه  يجب يجيج،مميجهيُججيُجع يجمميج ُههه:يج(7)مَ مَ زَُّؤَ ت  يجن 
يج

يج(8)رَ هَ ت  َ 435 يج(9)ىدََّرَ ت َب يجيج،عميجو يج ميج  يج: يجُ يج  يجهميجت يج:
يج

ـــن َت َب يج يجيج ريُجُِههه لم يُج:يج(10)اي  ههه لَّيجيجش  يجميُج  يجد 
يج

436 
َمَ ظ َتَ 

 
يج:يج(11)أ

 
يج  يج ميجت يجيجحمميجو َضَ ت َ،يجب يجشم يُج  يج:يج(12)ح  يجزيُجحم

يج

هههيج ايجحل  ههه يجمميج   يجيجايُجعمههه ايجيجسف يجزيُج   يجيجُيمهههش 
يج

437 
ـــبَ تَ  ههه ميجت يج:يج(13)مَ هَ تَ ه  ـــطََّقَ تَ يج،مميجيُِجؤيُجج  يجواع 

يج

َ
 
ـــأ يج(14)  عيُج  يجِ ههه بميج  يجب يج يُجن يجاتَّيج  ههه:يجمَ مَ رَ م 

يج

                                                      
 .17الكهف:  (1)

 .17الكهف:  (2)

 .45الكهف:  (3)

 .15أ/ (4)

، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتخفيف التاء بعد الالم وكسر الخاء، وقرأ الباقون بتشديد 77الكهف:  (5)

 .302ص «الكامل المفصل»، ﴾زتٱ﴿التاء وفتح الخاء 

 .109الكهف:  (6)

 .83مريم:  (7)

 .7طه:  (8)

 .16طه:  (9)

 .42طه:  (10)

 .119طه:  (11)

 .119طه:  (12)

 .40األنبياء:  (13)

 .146ص «نزهة القلوب»؛ أي:  اختلفوا يف االعتقاد والمذاهب، 93األنبياء:  (14)
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يج:يج(1)ل َمَ َْ ت َ 438
 
َفَ تَ يج،ىهس يجهميج  يج يجب يج ُيجسميجت يجيجحمميجو يج:يج(2)ث 

يج

ههيج ههُ يجظ يجعميجت يج ههايجييُج   يجيجاُفيج  
 
ُيجيجبميجو ههَ يجُثيجن يجخميجِ يجسم

يج

يجك يج 439
 
ههِ ههيجذ يج م يجار يج   يجق ههب يجيجلف يج  يجُ ههظيُجيج(3)صا

يج

يجِمههَ يجب يج ههبميجا يجيج   يج مههح يجب يجيجيم يج   ههيجِ  يج(4)  يج  يج   م
يج

ــن َت َ 440 َب  ــَت  هه  يج:يجاليُجع هه ميج  يجب يجيج(5)نَ مَ ادلَُّب  يجاميج  
يج

يجيجا  يجح يجب يج هيجا  يج لَّهيجمايجض  ه   يج  م يجاميج  يجم يجايجق  ه  
يج

  يج 441
ِم ههههايج ُهمن ُِههههُايجب ههههاد  يج ُهمن ههههُذيج  

يج

هه  يج
ِم يج د  هه     

يجق  هه   ُجيج ل مم هه  
يجُتم حمم

 
يج(6)و

يج

يجب يج 442 ههه د يجيجا يُجب ههه:يجق  ههه   يجيج  يجِم
يُجِ ههه ميجيجتيُجش  يجح 

يج

ههه د يجيجُذيجن ههههميجُِيجو يج حميجييُجيج  يجِم هههِ يج ميج  َّ  يجه يُج  
يج

ـــ 443 َ ت  يجب يج مههه  يجك يج:يجىَت  يجاميج  يجاب يجهُمِ يج لمهههيجه  يج  
يج

يجب يج
 
يج لَّيجيجُ يجل ههو

م
يجَ يجِ ههيج ههث  ههان يجايج  يجو  ه  يج(7)اميج  

يج

ههب يج 444 يج   يجايج لَّيج  يجِف 
م
يجَ يجِ ههيج ههث  ههد يج ميج يُجيجهم يجو  يجاميج  

يج

هههه َّيجيج فيج  هههه ميج  يجب يج هههه َّيجُد يجيج يٌجب  يجه يُج م يجاميج  
يج

ههيجا يُج لَّههب يج 445 ِ ههايج بفيجب يجيج ميجَ  يج  يج ُههيجك  يج(8) ث 
يج

يج َّيجن هههب يج ههههح  يج لَّههههيج  يُج َّيج لم   يجيف  يجال  يج(9)ث 
يج

                                                      
 .2الحج:  (1)

 .29الحج:  (2)

 : ]َوَقْلِم ظفر[.3و2يف النسختين  (3)

 .286ينظر التعليق على البيت رقم  (4)

 .20المؤمنون:  (5)

وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس بضم التاء وكسر الباء، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء  (6)

 .343ص «الكامل المفصل»، ﴾ّٰ﴿

؛ أي: يخرج ثمرها ومعه الدهن، و)الثُُّمر( بضم الثاء والميم: جمع «تخرج الثمر قرين الدهن»ومعنى قوله: 

 ف بإسكان الميم.، ويجوز التخفي50ص «مختار الصحاح»ثمار 

 ؛ أي:  أن ألف التأنيث مانعة لها من الصرف.44المؤمنون:  (7)

ومن صرفها جعل أصلها: َوْتَرى، ملحقة بوزن َفْعَلٍل، فأبدلت التاء من الواو، كما أبدلت يف تراث، أي:  (8)

 ، فأصل تراث: ُوراث.165ص «نزهة القلوب»انظر: 

 «معاين القرآن»يجوز يف حال الرفع أن تقول: ترتٌ، ويف حال الخفض: ترتٍ، ويف حال النصب: ترتًا، أي:  (9)

 .2/236للفراء 
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ـــب يج 446 َت  
 
يج  ُ هههو يج ميج  يجيج  يجَع يجاد يجب هههيج:(1)ونَ رَ أ

يج

يج
 
يجو يج(2)ونَ ص َكَ نَ تَ ب يجيج،مميجكيُج   يج  يجلم يج   يُجَ يج ميج  يج:

يج

يج(3)ونَ رَ جَ هَ تَ ب يجيج،ا  يج  يجهميجلم  يج  يج 447 يج ميجج يجِ يجيج ميج  يج:
يج

يج
 
يج  يجعميجو يجيجض 

 
هيجبميجو هيُِجيج ميج   هب يجيج فيج ميجق هيج  يججم يجرميجذ يجِ 

يج

ــــل َت َ 448 ههههالتَّيجب يجيجنَ وَ ق  يجا ن هههه ُيجن يج ميجت يج:يجي  يج  يج م
يج

ــــل َت َب يج هههه  يج:يجاليُجع هههه ميج  يجيجواق  يج(4)ا ن يجبُيجذ يجكم
يج

449 
هه:يج(5)كَ ارَ ب ــتَ  ههيجايُجاقُيج  يجِ يج  م هه  يجب يجيج ميج   يجاميجك 

يج

هههم يج هههايج  يجه  ميجيجاحفيج   هههخ  ههه  يجيج يٌجس  يجاميجك يج   يج م
يج

يجَ ههه 450 يٌجُكهههب يجيج،ديٌجان يج  هههز يجيج،م  هههبيُجيج،ثم يجعيُج م
يج

ههههيجل يج  يجكميجذ يجب هههه يجَ  هههه مَّيجيجاُ يجع ههههييُجيج َّ يجعيُج م
يج

يج 451
 
ههيجبميجو ههت يجيج ميج   يج َّيج   ههيجس  هه  يجت يجيجايُجميُج  م يج(6)   يجهَّ

يج

يج
 
ههيجبميجو هه  يجت يجيج ميج   يج لَّههيج،م يجظَّ َميجيجث يجال  يج(7) ح  يجِ هه 

يج

452 
ــيَُّغَ تَ  هه:يج(8)اًظ ههيجم يجُهههي يجيجٌ يج ميجل  يجاميج  يجا  يج  

يج

َ ت َ ــََّ يج:يج(9)ان 
 
َ يج َعميجايجُِجُههع ههفميج  يجِميجو هها  يجيج يجاميج  

يج

ــب َت َ 453 يج يجب هه  يجِ هه بميج:يج(10)مَ سَّ
 
ههيج  يجبَّيجِ يج ميجد يج م َّ

يج

هه ههيج ميج   ههيجيم يجغ  يج ميجل  ههالم يج  يجيج ف ر يجي ههيجييُج   يجمميج َّ
يج

                                                      
 .65مؤمنون: ال (1)

 .66المؤمنون:  (2)

 .67المؤمنون:  (3)

، وقرأت عائشة وابن عباس ﴾ٰى﴿ٱ، قرأ القراء العشرة بفتح الالم وتشديد القاف المفتوحة15النور:  (4)

، من الَوْلق وهو استمرار الكذب، انظر: ﴾تَلُِقونَهُ ﴿بفتح التاء وكسر الالم وضم القاف : ¶

 .2/104البن جني  «المحتسب»

 .1الفرقان:  (5)

 جاء هذا البيت يف األصل: ]أو من تقدس اسمه إذا تطهرا[، وهو مكسور. (6)

 اعترب هذه المعاين الثالث مع ما تقدم من معاٍن.أي:  (7)

 .12الفرقان:  (8)

 .39الفرقان:  (9)

 .19النمل:  (10)
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454 
ــقَ تَ  ــمَ اس  يج:يج(1)اهلل َواَب 

 
هه يجق يجبميج  يجبمههو يجام يجس 

يج

َت ــ
 
َرَ جَ أ يجيج ميجُكهه  يج:يج(2)ن 

 
ههو َّيجيميجَ  ههم يج يجم يج(3)ا  

يج

يج مهه  يج 455 ــيجن  ودَ ت  ههكيُج  يج:يج(4)انَ ْ  يجمميجم ههب يجيجاح يج َّ
يج

يج  هههه
م
يجِ ههههل يجيج   يجيج فيجب هههها يجيجيم يجغ 

 
ههههل يجيجبميجو يجمميجع يجغ 

يج

ـــــت َب يج 456 يج:يج(5)ونَ ل َط َص 
 
هههههت يجيجحمميجو يجايج ن يجعُيجخَّيجس 

يج

عَ ب ََوءَ ن ـــتَ 
ـــال  يجا ن يجُ هههه يجعميجي يج:يج(6)ةَ بَ ص 

يج

ههههث يجب يج 457 يج  يجيج، فيج  
حَّيجاليُجع هههه م

 
هههه لم يُجيج:يجو يجاميجن يج م

يج

ههه يجب يجعُهههت يج هههايج يُجه  يج(7)ن هههاميج ميجق يجيج   يجر يج ايج  
يج

يجب يج 458
 
هههنميجو هههيج  يجك  هههيج  يُج َّيج لم   يجان ههه ميج يج لم  يجذ يجِ 

يج

ههه يُج يجرميج ايج  
 
ههه يجو يجلم يجاب ههه ميجقُيجيج   ههه يُجيجيُيجالم

يج

ههو يج 459 يج   ههم يجيج(8) لَّهها  يجيجحَّيجا يج:يجا   َميجمَّ ههِ يج  يجايج  يجد  يجذم
يج

هه ــتلَّ َ يج   ــال عَ وَب َن  يج  هه  يجايجن يج لم ههيجةَ بَ ص  يجذم
يج

ههل يج 460 ههيج  يجعمههع يجيج َّيجك  يجيجمايج م َّ يجاميجنُههِ يجذميج  يجب يجيج،ش 
يج

يُجب ههيجَُّيجِ يجذميجي هه يجؤميجالم ههيجس  يج لمغ  يجاميجنُههِ يجذميج يُجيجب يجن 
يج

ــتَ يجرميج ايجق هه 461 ــال عَ وَب َن  ميجيجحمميجٱيجةَ بَ ص  هه ُيج  يجت  يجاه 
يج

هههاحلم يجب يجيجُويجه يجعميجت ههه حميجييُجيج  يجمم ههه ُيج  يجثميج  َّ  يجاه 
يج

ههك يج 462 َميجايج  يجع ههب يجيجمميجُقههيج ُ يجُ ههايجت يجم  يجاع هه ميج  يجا
يج

ههه  يجيج  يُجُ هههَ يج هههيجذيُجاحم يجاع ههه ميجثَّيج  يجيجا يجايجب ههه  
يج

463 
يج(9)حَ رَ فَ تَ  يج:

 
يجيجحمميجو ِم   يجب  هُ    

م يجيفيُج  يج لمهم يج ِ 
يج

ايجب هه هه يجم يجيجبر يجه يُج س 
ههيج  يجذ يجيجيُههش  يج(10)يفيُج  يج لم  

يج

                                                      
 .49النمل:  (1)

 .28القصص:  (2)

 .33/420 «تاج العروس»كذا ضبطه المؤلف بفتحتين، واللزم: من اللزوم،  (3)

 .23القصص:  (4)

 .29القصص:  (5)

 .76القصص:  (6)

 أهنا من المقلوب. :أي (7)

: ]الباَء[، وهو سهو، ألن الفراء يتكلم عن التاء يف )َتنوء(، فإذا كانت مفتوحة 3و2يف األصل والنسختين  (8)

 فهي من الثالثي ناء ينوء يتعدى الفعل بالباء، وأما إذا كانت التاء مضمومة ُتنِيء فإن الفعل يتعدى بنفسه.

 .76القصص:  (9)

 .16أ/ (10)
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ــونَ ب يج 464 يجِ يجا ميج  هه:يج(1)ت  ل ق  ههيجُقيجال  يجذميج لمف  يجل 
يج

ـــتَ تَ ب يج َج  ههه  يجارميج  يج:يج(2)اف  يجعمههه دم يجيجاسيُج   يجَّ 
يج

َب يج 465 ــــل  َََّتـ  يجان هههههزميجحم يج ُيجيجحميج  يجا يج:يج(3)نَ جَ َ 
يج

هههههد  يج اايجعميجا    ِ  
ههههه م يجيجب س 

 
يجان ههههه ميج  يجو

يج

466 
ــــتَ  َاوَ ن  يج:يج(5)هَ لَّــــت َب يجيج،ٌ يجابيُجع ههههت يج:يج(4)ش 

يج

هههه ههههيجايُجع يجه  يجل  يجيجا يجيجب ههههَعميجه ميجل 
 
يُج  يجو يجهَّ

يج

ـــــت َ 467 يج:يج(6)وارَ وََّس 
 
يجب يجيج،  مُهههههم يجن يجيجحمميجو

 
يج  يجبايجو

يج

   يجُسيجمميج م َّيجيج:(7)  َارَ وَ ت َ
لم
 
يجو  م ف

يج(8)يجب   
يج

ـــقَ تَ ب يج 468 يج:يج(9)رَُّعَ ش  هههيجاُضيجن ههه  يجنميج ش  يج ر يجذ يجح 
يج

ـــلََّقَ تَ  ههه  يج:يج(10)واب  هههِميج  يجايجب يج ميجه  يج   يج  ميجج 
يج

ـــ 469 َت  ههه لم يج:يج(11)ٍقََل  يجيجا يُج  
 
هههو يجيج  يجِم

يجرميج ألم  يجض 
يج

هههيجهم يجال ههه  يجب يج هههيج  يج ميجي هههيجا  يجم يج مسَّ يج ميج لم   يجض 
يج

ــ 470 ــاتلَََّمَ وَ ي  ههي يجيجو  هها يجيج يُج ميجي هه:يج(12)نَ ابَ غ  يجُبيُجغم
يج

يج
 
ههو  يجيجُ يجِم

ههيجاح يجع هه دم يجيجارفيجع ههب يجيج ميج  
يج  عُهه  يجق 

يج

                                                      
، وما ذكره هو معناها، وجاءت ﴾ٰى﴿سهو من المؤلف، فاآلية: يف األصل: )تختلقون(، ولعله  (1)

 ، وهو الذي أثبته.3و2على الصواب يف النسختين: 

 .16السجدة:  (2)

 .33األحزاب:  (3)

 .52سبأ:  (4)

 .103الصافات:  (5)

 .21ص:  (6)

 .32ص:  (7)

، ولعل الصواب لم تتضح لي هذه الكلمة يف األصل، وهذه صورهتا:  (8)

نزهة »: ]اختفت بليل[، ويف 3و 2ما أثبته يف المتن، ويحتمل أن تكون: )بميل الليل(، وجاء يف النسختين 

 .«قال: استرتت بالليل 169ص «القلوب

 .23الزمر:  (9)

 .4غافر:  (10)

 .15غافر:  (11)

 .9التغابن:  (12)
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ميج 471 ان ه  يج لمهههُم   هه   ههُصيجع  هه ُُايج مَّ م لم
 
يجب و

يج

يج   مع 
يج لم ا    اميجيف  يجب  لمهُم   م    سم يج(1)ب  لم  

يج

يج(2)يادَ نَ اتلَََّمَ وَ ي َ 472 يجع يجيج ميج  يجيجاان يجع يجت يجي يج: يجال 
يج

هه يجيج ميج  
 
ههو يجحميجب هه  يجيجارفيجن ههب يجيج فيجعَّههَ يجيج  يجِم يج(3)ال 

يج

473 
ُيج:يج(4)اابًَبَ تَ  َت َيج، حيُجه  يجسميج لم

 
يج  يج:يج(5)  َف َأ يجُفيجه  يج م

يج

يج(6)اًسَعَ تَ  يجارميجث يجع يج:
 
يجو يجييُج طميج يُج يُجيجبميج  يجُ يج  يجِميجا

يج

يجب يج 474 ههه  يج ميجم يج:يجق  ههه   هههب يجيجا يجَم ههه  يجايجم يجَ  يجا يج   
يج

ههيجحميجا يج هه يُجيج ميجق ههيج َّيج   يج ا هها يجيجص  ِ ر    يجب انم
يج

هههت يج:يج(7)وال ـــيََّزَ ت َ 475 يُجم  ـــل َت َب يجيج،ب اَّ يج:يج(8)وازَ م 
يج

يج مههي يج يجن 
يجيجمَّيجُثههيج،   نُهه  يجيج   َيف 

ــل ََت َل  يجوازَ م 
يج

476 َ
 
ـــفَ نَ أ يج:يجاليُجع ههه ميج َّيجيج:مكَ س  هههغيُجيجت يجش  يج    

يج

َب يج ـــَتَ ل  ههه ُيجيج م يجذ يج  ههه:يجوازَ اب َن  يج(9)ُشيجدم
يج

ُزب ا    يج 477 بمهههه  
 
يجب و يج  هههه   ع  م يجب يمههههع ُهمم

يج

يُج هههايجنَّههها  يم م
 
يجو ن هههاز 

َم هههُ يج ألم  يج(10)ب ب  ح 
يج

ءَ ت َ 478 يجب يجيج،عميجَ يج ميج  يج:يج(11)ِف 
يج قم يجيجو   َيف 

يج(12)واس َسََّت 
يج

يجثُهههدَّيجن يجت يج
يجيجار يجن ههه ميج  يج ألم 

 
يج  ُسهههسَّيجت  يجيجبميجو

يج

                                                      
 .3و2قه الناظم يف الحاشية، وهو يف النسختين ألح (1)

 .32غافر:  (2)

 : ]ونار تصطلى[.3و2يف النسختين  (3)

 .37غافر:  (4)

 .22األحقاف:  (5)

 .8محمد:  (6)

 .25الفتح:  (7)

 .11الحجرات:  (8)

فيكون  «التنابزوا»بعد كلمة  «أيضا»، يف األصل استدرك المؤلف يف الحاشية فقال: 11الحجرات:  (9)

 الشطر: )وال تنابزوا فذاك أيضا فحش( والشطر يستقيم بدوهنا.

 .3و2ألحقه المؤلف يف الحاشية، وهو يف النسختين  (10)

 .9الحجرات:  (11)

 .12الحجرات:  (12)
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479 
ـــورَ  هههحميجب يجا َّ يجب ههه:يج(1)ت م  يجبريُج يُجايج  هههه 

يج

يج
 
هههف يجِ يجت يجيجبميجو َّ ،

م
هههِ يجيجِ هههذ يجف  يج(2) ريُجكيُجذميج يج  

يج

ــ 480 هه  يج:يج(3)ريَ ت س  يجد يجمسَّ ــب يجيج،ال  َاتلَّ
 
يج:يج(4)يمَ ث َأ

يج

يج(5)اوَ ارَ مَ تَ يج،ميٌجثميجا يج يج َّيجهيُجميُج ميجع يج: يج(6)ب يُج يُج ميجم
يج

481 
َتَ  و اط  ُيج:يج(7)غ  يجيج  يج ميجب يج لم  يج زيُجت  هم يجيجيف 

يج ح يجا يج لم
يج

ـرَ ت  َب يج  يجيج:واثـ 
هه  م يجلم ههب يجيجيفيُجال  يج(8) ح يج َّيجالم  

يج

482 
ـــكََّفَ تَ  يجا ن هههج يج ميج  يجت يجنُهههج يج ميجت يج:يج(9)ونَ ه 

يج

يج ُيج  يجَ يجيجقفيجزميجر يجيج  يجفميج يُجب يج يج(10)ايبَ َْ كَ اتلََّ  
يج

ــ 483 ههيج(11)وارَ اوَ ت   يج ميج لم   َ يج  يج يج  يج  يجا يج:يج   يج  ُ هه 
يج

ــفَ تَ  يج مههي يج:يج(12)واحَ سَّ هه  يج  يجيجا يجيجب ههن  يج   يُج َّ
يج

ــرَ رَ ت  َ 484 ــقَ الرََّب يجيج،ا يجَُكاههيجُِيجِمههع يج:يجي يج:يج(13)هَ ب 
يج

هههيج يٌجاي هههع يجك يج يجيج ميجَ  يج  يجيجلُكا َ يجب يجيج  ف يجاميجن ههه 
يج

485 
يج(14)ارَ ادلَََّاؤَ وََّبَ تَ  ِ يج  يجٱ: يج  يجُذب يجاع يجف يجسميجا

يج

يجب يج  يجُ ههز يجش 
هه  يج  م ههيجاح يجيم  يجح  ههتَّ يجاع يجف يجمميجِ يجيج  م

يج

                                                      
 .9الطور:  (1)

 .16ب/ (2)

 .10الطور:  (3)

 .23الطور:  (4)

 .36القمر:  (5)

 تماروا لعدم علمهم. :يف حاشية األصل: أي (6)

 .8الرحمن:  (7)

ان هنا: آلة الحرث، ويطلق على الثورين يحرث عليهما يف قِراٍن، انظر: 63الواقعة:  (8) ، المقصود بالفدَّ

 .2/465 «المصباح المنير»

 .65الواقعة:  (9)

 ؛ أي:  جعلوا شكر الرزق التكذيَب.82الواقعة:  (10)

 .1المجادلة:  (11)

 .11المجادلة:  (12)

 .89المائدة:  (13)

 .9الحشر:  (14)
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يج ميج  يج 486 ـرَ عَ تَ يجن  يج(1)مَ تَ اس  يج  يج: يج  يجعيُجيجمميجُِيج ميجاي يج   يجفم
يج

يج(2)  َاوَ فَ تَ  ميجيج ٌليج  يج  يج ضميجيج  يجيُِج: يج  يجِ يجم  يج م
يج

487 
َ مَ تَ  ميج:يج(3)ّيَّ ه ن ه ميجايجغ يجه يجاقيُج  يج   َتـ يج،اظم يج:يج(4)ع 

يج

ميج ههت  ــرَ ت َيج،ُ يج   يجع يج  ههيج ح يجا ُيجت  هه:يج(5)ونَ ج 
يج

488 
ـــتَ  ههه:يج(6)اارًَب  مه  يج م ـــاتلََّب يجيجميُجال  يج:يج(7)يرَِّح 

يج

هه  يجت يج ههيج يُجم  ههق يجب يجيج  يجيميجه م َّ يجيج يُج م
هه ألم  يج  يج م

يج

ــب َت َ 489 َميج:يج(8)لَ تَّ هه  يج  مهها يجيجعميج   هه  يج  ميجب يجيج،ا يجل  يجاض 
يج

يج مهه  يج ــت َيجن  يج:يج(9)ىدََّص 
 
يُجيجحمميجو هه َّيج  يجت يجيجه  يجاض 

يج

490 
َل َت ََهَ نَ عَ  يج:يج(10)ّهَّ

 
يج:يج(11)ق َمَ رَ ت َيج، ميجاغ يج  يجت يجيجحمميجو

يج

َفََّنَ تَ يج،هى  يجغميجت يج يجيجارفيج  يجت يجانميجب يج:يج(12)س 
ُ يج(13)ُقيجه  يج ميجت

يج

ــــت َ 491 ههههو يجيج  يج ُهههه لم يُج:يج(14)يمَ ن َس  يجيج  يجهم
 
يجو يجَم 

يج

هه  يج  ههب يجيج،مميجه يج ب يجه  يج  
ههيج(15) ميجل يج م يجيج ميج  

 
يجو يجَم 

يج

                                                      
 .6الطالق:  (1)

 .3الملك:  (2)

 .8الملك:  (3)

 .12الحاقة:  (4)

 .13نوح:  (5)

 .28نوح:  (6)

 .14الجن:  (7)

 .8المزمل:  (8)

 .6عبس:  (9)

 .10عبس:  (10)

 .41عبس:  (11)

 .18التكوير:  (12)

: ]يسرق[، ويحتمل أنه حذف الفاعل وهو الشمس ألنه مفهوم من 3و2كذا يف األصل، يف النسخة  (13)

 الصبح فوهم فكتبها بالتاء، واهلل أعلم. :أي ؛السياق، أو أنه أراد )ُيشرق(

 .27المطففين:  (14)

 : ]أو ينزلن[.3و2يف النسختين  (15)
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َلَّــت  َ 492 ههيجحمميجٱ:يج(1)ت  يج  هه َّيج  يجت يجيجدفيج  يج مهه  يجيج ميج   يجذم
يج

ــرَ ت َ ـ  َائ يجيجحميجا يجيج يٌج ن هههه  يج  يج:يج(2)ب 
ُ
يجن يج  يج مههههو يج م

يج

هه 493 يجيج ميج   ههيجلُكا هه ميج َّيجيجرفيج ميجل  ههيجعيُجض  يج لم   يجد يجن يجال 
يج

يج مهه  يج ــيجن  َزَ ت  هه ل  يج:يج(3)ّكَّ يجد يجان يجن ههالم  يجب يجيج يُجهم
يج

ــيجمَّيجُثهه 494 يج:يج(4)ىدََّرَ ت 
 
يجا ط يج يُجُ ههيج ميج  ههِ يجيجحمميجو

يج

يج مَّهه يجر يجيجق يج ميج  ههيجار يجيف 
م
ههو ههنُيجيُِجيجا يج   يج(5)ا ط 

يج

يج 495
 
ههو ــل َت َيجُ يجلم هه  يجِ يجت يج:يج(6)ىظَّ يجان يجهه يجىيجل ههظَّ

يج

هه ــت َ يجذ يجك  َل  ــب يجيج(7)ّهَّ ََّت  يجاب هه  يجاعميج  يجيج(8)ل َن 
يج

496 
حمميج(9)رَ هَ نَ تَ 

 
يجو َبََّتَ يج،ميُجيَُجمميج  يجيج: يجت  يج ميجه  يجس يج  يج:

يج

َت َب يج هي يج:يج(10)بَّ يج م هايجن  يجو  م  ه   ه ُيجيجُِ يج ميجه  يجسا
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .4نشقاق: اال (1)

 .7الطارق:  (2)

 .14األعلى:  (3)

 .11الليل:  (4)

 .17أ/ (5)

 .14الليل:  (6)

 .10عبس:  (7)

 .4القدر:  (8)

 .10الضحى:  (9)

 .1المسد:  (10)
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َ ةَ ال ـاتلَّاء  وم  م  ض   م 

يج ميجَ يجيج ميجَ يج:يج(1)واضَ مَ غَ تَ ب يج 497 يج  يجعيُجيج ميجايجم يج  يجيجَّ  يجاض 
يج

يج  يجا يج ُههن يج ميجت يجيجمميجم هه ههغ يجيجب يجشَّ يجمم هه  يجع يجيجوف يجاض 
يج

ــ 498 يج:يج(2)جَ ول َت 
 
هه يجو يجذ يج يجب هه  يجيجُ يج  يج ميج ُههيجحمميجو يجام 

يج

ههيج ن يجز يج يج ميجع يجك  هههيجصف يجيج ميج ا
 
ههه  يجعيُجيج ههها يج  يجو يجام 

يج

ـَجَ رَ ت  ـب يج 499
ََّال  يج  يج:يج(3)ح  يج يُج  يجؤميج لمهههميُج:يج   هه  

يج

هه يجيج فيج  هه  يجيج ميج  
ههلم  يج   يجفم ههيجس  يج  عُههيَّيجايجب يجو  م 

يج

يج 500
 
هههايج  يج نمههه  يج  يجح يجيجبميجو يج   هههالم َ يجيج ا ههه ميج يج يجاميج  

يج

هه ميجب يجب يج ههايج عميجب يجيج فيج   يم م
 
ههو يجف  ههب يجيجسم يجاميج  يجلم

يج

501 
ـــــتَ  ـــــقَ ت َيجبميجٱيجاةًَق  يج مهههههم يجب يج:يج(4)ةًَيَّ يجن 

يج

يجب يج
 
ههو ههيجايُج ُيجلم يج تَّههيج  يج   يجق  يج ميج لمهههم يجيجيجيف  يجن 

يج

وه َب يج 502 ــر  ف  هه:يج(5)ت ك  ههيجا  يجَ  ههايجب يجو  م  يج   يُجض 
يج

ههُتميجيج(6) ميجل هه ع ُ هه  يجايُج ب هه  يجب يجل يج يُجد  ُتمم يجب 
يج

503 
ـــتَ  هههَِّيجت يج:يجؤ اوََّب  يج(7)   يجاع يج  يجُذب يج لمههههم يجخ 

يج

يج
 
يج لمههههم يجيجحم يجو يج   يج   يج ِ ههه  يجيجا  يجِ ههه  يج ميجم يجيجاف 

يج

                                                      
 .267البقرة:  (1)

 .27آل عمران:  (2)

 .27آل عمران:  (3)

، قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة بعد القاف، وقرأ الباقون 28آل عمران:  (4)

 .53ص «الكامل المفصل»بضم التاء وفتح القاف وبعد القاف ألف، 

، قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف والدوري عن أبي عمرو بخلف عنه بالياء 115آل عمران:  (5)

 .64ص «الكامل المفصل»بالتاء الفوقية على الخطاب، وهي التي ذكرها الناظم، انظر: التحتية، وقرأ الباقون 

 : ]أن[.3و2يف النسختين  (6)

ُؤا( بالبناء للفاعل، ويف النسختين 121آل عمران:  (7) : ]تبوء[، 3و2، كذا يف األصل، ويجوز أن تكون )ُتَبوِّ

ٱ،، ويف المصحف: 2، ويف النسخة وهذه صورهتا يف األصل: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، والمؤلف فسر تْبِويَء اهلل للمؤمنين بأن يتخذوا لهم مصاف، واآلية فيها حديث عن النبي ﴾حل﴿

ؤُ   ملسو هيلع هللا ىلصُهم، ومما يدل على أنه أراد ذلك قوله: )ذائدا( فهو يدل على اإلفراد وأن المراد تبويء الرسوِل بأنه ُيَبوِّ

 .«أي تتخذ لهم مصاف ومعسكرا»: 177ص «نزهة القلوب»المؤمنين، وجاء يف 
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ــت َب يج 504 هه يُجِ ههسميج  يج:يج(1)ونَ دَ عَ ص  يج مسَّ يج  يج  يجب يجيف 
يج

هههب يج ههه م  يجيجليُج  يجض  يجر يج  يجد يجعميجلمههههميُج  يجيج سيُجَُ
يج

ـنَ َل َس َب َت َ 505 َف  يج(2)س  يجيج ميجه يجت يج ميج ُه:
 
يجر يج مهيُِجيجحمميجو

يج

َمَ ش َت َ يجيجه  يجسيُجت يج:يج(3)ت  يجايج  يج  يجيج لم  يجب 
ُ
يجىك يجنميجِ

يج

ـــمَ رَ ت َب يج 506 يج:يج(4)ونَ ب 
 
يجا يجب هههيج ح يج ُ هههُت يجيجحمميجو

يج

ــت َيج ميجقُههب يج َ ناهها يج  يج يُجو يج ميج ُهه:يج(5)واف يض  يجب 
يج

ههب يج 507  َب يجيج،دفيجثم يجك 
ــت  يجب زيُج  يجُتمهه:يج(6)ونَ نَ ص 

يج

ـــفَ تَ  يجيج:يجُت ها ُههه   (7)وادَ نِّ
 
ههه ميجتيُجيجبميجو يجب ميُجج 

يج

هه دم يج:يج يُجع هه لم  يجب يج 508 يجب يجيج،ُ يجهم
 
ههو يج  يج لم ههيجايُج ُيجلم يجفم

يج

يجيجاُ يج  يجييُج يج  يج نم هيج  يجق هيجايُج ُه ميجَ يجيج ميج  يجيجيف  يج(8)فم
يج

يج ميج  يج 509 يج(9)ونَ مَ يسَ ت َيجن  ميج  يج:  يجيجح يج ميجع يج  
يجب يج  م

يج م
يج

يج(10)وارَ َِّْبَ تَ   يج:
يجنُيجذ يجف يجِ يجيج ُفيجه  يج ميج  م يج ميج  يج 

يج

ههب يج 510 ـت  َايجَ  َافـ  هه  يجُتميج:يج(11)ت  ــتَ يج،اه  يجار َم 
يج

يجط يجان يجُت هه:يج(12)مَ ف ــيهَ  يج  هه م ههيجَّ  يجار يجه يجظميجِ يج  م
يج

                                                      
 .153آل عمران:  (1)

 .70األنعام:  (2)

 .150األعراف:  (3)

 .60األنفال:  (4)

 .61يونس:  (5)

 .48يوسف:  (6)

 .94يوسف:  (7)

 .17ب/ (8)

 .10النحل:  (9)

 .26اإلسراء:  (10)

 .110اإلسراء:  (11)

 .22الكهف:  (12)
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َقَ مَ رَ ت َ 511 يجن  يج:
 
يج  يجغميجتيُجيجحمميجو َب يجيج،(1)ن 

َت  يج:يج(2)عَ نَ ص 
يج

هههعميجم يجب يج ههه ميج ُيجب يجيج(3)اذ يجِ هههغميجُِيجحميجو يج  يجظ  يجعيُجض 
يج

512 
 َ ــت  َب  يج:يج(4)ت 

 
يُجيجحمميجو ميجيج ُليج ُهه لم يُجيجه  ههت  يجعيُج  

يج

يجبليُجه يُجسَّيج  يجيج:(5)ونَ رَ حَ س َت َب يج يج(6)  عيُج  يجُتميج:
يج

يج(7)مَ يهَ هَ ل َت َ 513 واب يجيج،مميجهيُج ُيجغ يج ميجت يج: م  س  يج:يج(8)ت ق 
يج

يج
 
ميجيجحمميجو ــت َب يجيج، ح يجُ هه  يجت  هه  يج:يج(9)نَُّك  يجميُجُِيجكم

يج

ـــونَ ب يج 514 ل ب  ـــت َيج،  ُ هههَ يج ميج ُيج:يج(10)ت ق  يجرَ عَِّص 
يج

هتيُج:يج(11)كَ دََّخَ  يج  يج م هيجضم هت يجيجميُجهيُجعميجَ  يُجفميجِ يجسم يجح 
يج

يَُج  يج مهههي يجيجي يج  يجالم يجب هههيجا يجنايجُ ههه 515 هههعُيجحميج يجاميج  
يج

ههههل يج يجار يج   ههههر يجَع يجيجضف يج  يجيجايُجض 
 
ههههب يجبميجِ يجاميج  

يج

َرَ ت َ 516 حمميج(13)يو َؤَ ت َيج، ميج ايجؤ يج ُيج:يج(12)ج 
 
يجم يجُ يج  يجيج:يجو

يج

َطَ ش َت َ ُيج:يجط  يجميُجِميجح يجيج(14) ميج يُجنميجت يج:يجح يجِميجالم  يجب يجيج، ميجت 
يج

                                                      
 ، وضبطها المؤلف بتشديد الشين، من الغش، ولعله وهٌم.73الكهف:  (1)

 .39طه:  (2)

 .«بمرأى منيُتَرّبى وتغذى »: 179ص «نزهة القلوب»يف األصل: )فتغتدي( بالدال، والذي يف  (3)

 .54الحج:  (4)

 : ]وتسجرون[.2يف النسخة  (5)

المقاصد »، وقوله: )تخدعوا( بحذف النون بال جازم وال ناصب جائز يف لغة قليلة، انظر: 89المؤمنون:  (6)

 .111البن عصفور ص «ضرائر الشعر»، وهي ضرورة من ضرائر الشعر، انظر: 1/221للشاطبي  «الشافية

 .37النور:  (7)

 .53النور:  (8)

 .69القصص:  (9)

 .21العنكبوت:  (10)

 .18لقمان:  (11)

 .51األحزاب:  (12)

 .51األحزاب:  (13)

، قراءة الجمهور بضم التاء وكسر الطاء، وهناك قراءة شاذة منسوبة إلى أبي رجاء وقتادة بفتح 22ص:  (14)

قراءة األخرى من شطَّ الثالثي؛ ، من َأَشطَّ الرباعي، وال2/231البن جني  «المحتسب»التاء وضم الطاء، 
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يج مهههه  يج 517 ــــتَ يجن  ُيجان يجُت يج:يج(1)ونَ ارَ م  يجاميج ن ههههم
يج

ميجب يج هههت  هههيجبح يج يُجد  يجيجا  يجَ  ـــرَ مَ تَ يف  يج(2)هَ ون 
يج

518 َ َ ل  يج:يجواـرَ سَ َت 
 
م  يجيج  ُ يج  يجعميجتيُجيجحمميجو يج  يجب يجيجح يجزميج م

يجحم
يج

يجدميجِ يجو يج يجيجذ 
 
:و َيجحمم َ ل  ـرَ َت  يجيجواس 

 
يجز يج يجبيُج ميجَميجو

يج(3)حم
يج

519 
يج(4)ونَ نَ مَ تَ  يج:

 
ايج لمهم يجيج  يج  يجيجحمميجو يج،ن 

َمَ تَ  يج:يج(5)ن 
يج

يجونَ ورَ ت َيج،ُِيج  يجُتميج يج  ميج  يجا يج: يج(6)اع يجَميج  يجخميجِ يج 
يج

يج مَّههار   520 ن ههان  يج مما هه   ع ههايج    َ يج هه م يج]ل   
يج

يج هه م ر ُليج   ههار   ق هه َّ ج  حم
ُجههُ يج ألم  يج(7)ي  م

يج

َ ب يجيج،ِميجا  يجع يجتيُج:يج(8)نَ مَ دَ ت َ 521 يجر يجايجبيُج  يج:يج(9)اث َالَتُّ يجثم
يج

ايج ميج  يجِ يجا ميج  يج  يج  يُج  يج ُيجيج:(10)واص َت  َ مَّ يجُب يجيج   يجثم
يج

                                                      
 أي:  َبُعَد.

 .12النجم:  (1)

َفَتْمُرونَهُ ﴿قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح التاء الفوقية وإسكان الميم  (2)
َ
، وقرأ الباقون بضم ﴾أ

 .526ص «الكامل المفصل»، ﴾مثٱ﴿ٱالتاء وفتح الميم وبعدها ألف

بضم التاء وإسكان الخاء وكسر السين، وقرئ قراءة شاذة  ﴾ام يل﴿ٱ، قرأ الجمهور9الرحمن:  (3)

وا﴿بفتح التاء والسين وإسكان الخاء  البن  «المحتسب»وهي منسوبة إلى بالل بن أبي بردة،  ﴾َوَل ََتََْسُ

 .2/303جني 

 .58الواقعة:  (4)

الكامل »، قرأ حفص ويعقوب وهذام بخلف عنه بالياء التحتية، وقرأ الباقون بالتاء الفوقية، 37القيامة:  (5)

 .578ص «المفصل

 .«أي تستخرجون النار بقدحكم من الزنود»: 181ص «نزهة القلوب»، يف 71الواقعة:  (6)

د، والزناد جمع زند، وهو العود ؛ أي:  يستخرجون الناَر من الزنا3و2هذا البيت من زيادات النسختين  (7)

أن اهلل هو الذي  :أي ؛، وقوله: )قدره من يفجر األحجار(137ص «مختار الصحاح»الذي ُتقدح به الناُر، 

 يسر لهم ذلك وقدره لهم.

 .9القلم:  (8)

 .19الفجر:  (9)

 .20المزمل:  (10)
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َ ة َال ـاتلَّاء  ور  س  ك  يجم 
ــل َت َ 522 ََاءَ ق 

 
ــأ يجيج:يجُت ههال يج(1)اب َحَ ص 

 
هه  يجِميجو يجاه 

يج

ــل َت َ ــَاءَ ق  يج:يجنَ يَ دَ م 
ُ
يجل ههبايجو هه  يجثميجم يجب يجيجذم يج(2)اه 

يج

ـــب َت َ 523 ههه ميج  يج:يج(3)انَ ي  هههيجاٌ يج   يجاح يج  ههه لم يجيج  يج ا
يج

ـــت َب يج ـــَعَ س  يج(5)اح يج   هههل  يجر يج  يج:يج(4)اٍ َآي 
يج

هه لم  يجب يجيج، يُجلم هه  يج 524 ههيج،ا   يجعيُج ب ههر يجيج ح يجعُيج مسا
يج

هههلم يُج  يج هههب يجيج، نيُج  يج دم هههيج،ُ يجمَّ يجسيُجان يج  يج م َّ
يج

هههَ يجيج، يُجدَّيج  يج 525 ههه لَّيجيجُصيج م يج  يجم  هههك يجيج    يجم  يجال 
يج

ــب يج ــيَ الزََّوَ َ َ اتلِّ هه:يجونَ ت   َ يج يجن يجق  هه   يج(6)ال 
يج

هههب يج 526 يجايع ههه  يجيج ريُجُطهههيج،اح يجب  ههه يُج ميج  يجيجا  يجام َّ
يج

ههِ هه ميجز يجيج ريُجُطههب يج يُجايجغ  ههيج ر يجُطههيجيم يجاع يجي  
يج

يجدَّ ا 527 ههه ف  ِ ههه يجّم  ا هههيج(7)]ب ع  س  يجي يج لَّ م
يج

يج يجب  لمهم  مُ  ر  يج(8)ن ص  ُك   
م
ِ يج لمهم  يج(9)َ  

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  
                                                      

 .47األعراف:  (1)

 ؛ أي:  تجاه مدين.28القصص:  (2)

 .89النحل:  (3)

 .101اإلسراء:  (4)

 .18أ/ (5)

جبالن، وحذفت النون من غير إضافة وهي من الضرورات الشعرية، انظر: ( أي: ، وقوله: )جبال1التين:  (6)

، ويمكن أن ُيعدَّ ذلك من االكتفاء وهو حذف بعض الكالم لداللة 107البن عصفور ص «ضرائر الشعر»

إلنعام فوال عكاوي  «المعجم المفصل يف علوم البالغة»الباقي عليه، وهو من المحسنات البديعية، انظر

 .203ص

 ، ] لذي التفسير[، ولعله تصحيف من ]لدى التفسير[.3و2يف النسختين  (7)

[.ويحتمل أن  (8)  تكون ]نَصَّ

 .3و2هذا البيت من زيادات النسختين  (9)
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َ ةَ ال ـالَّاء  ت وح  ف   م 

َوَ ث ـــ 528 هههيج م يج دم ههه:يج(1)اب  يج   هههع يجيجاَ   يجم  يجيجال 
يج

يج(2)مَ ومَ مَ تَ فَ قَ ث َ يج:
 
َميجب يجيج،مميجتيُج ميج  يجظ يجيجحمميجو يج يُج  يجال 

يج

يج 529 يف 
ــقَ ثَ  َل  يج:يج(3)ت 

 
يج    هه  يجيجحمميجو هه ميجع يجيجذم يجمم   َ يجايج

يج

يج
 
يجب يج مثَّ يجيج  يجِميجو يجب يجام يج مسَّيجيج  يجِميجٱا يج لم يُجيج    يجال 

يج

ــــ 530 ههههس يجح يج:يج(4)مَ هَ ط َبََّث  ــــثَ يج،مميجهيُجس  يج:يجودَ م 
يج

هث يجيج ميج  يج هيجا  يج لمههم يجيج  يجم  يج(5) نيُجهيُج ميج لمههم يجيج  يجُِ
يج

ههه  يج 531 ييجايجلاهههمميجا م يجيجح 
 
يجيجبميجو

 
يجو يجيجلف

يجع يجع هههمميجيجت يجشَّ
يج

يجب يجيج فيج   هههن يج  يج يجلايجب ههه
 
يجرميجو يج(6)ع يجع يجا ميج  هههيجضف

يج

ـــ 532 يج    يجُ هههيج ييجع هههِ يج  يجيج ٌليج  يج ُههه:يج(7)ىرًَث 
يج

ـــ َ ث  يجن يجَع يج:يجان  َعَ  م ـــط  ههه  يجيج(8)هَ ف  يج ح  يجك 
يج

َاو َث َب يج 533
يج(9)ايً يج:

 
يجعميجو َميجب يجيج،ا مميج  يج يُجيج(10)ن  ميجِ يج  يجح 

يج

َث َ يجيج:ث ََل 
 
يجيجحمميجو

 
يجق يجبميجو يج ميجك يج يُجيج(11)اٍ َرَ وَ عَ يجا  

يج

َاق َث َب يج 534 يج(12)ب  يج  يج: ََّيج ميجقُيجب يجيج،ض 
 
يج:يج(13)ااجَ ث

يج

هه هه   يجايج   ههوميجن يجيجا   ههايجي يج م يجمم
ُ ههج يج لم  يجيجل   َ يجاا

يج

۞ ۞ ۞ 
                                                      

 .145آل عمران:  (1)

 .91النساء:  (2)

 .187األعراف:  (3)

 .46التوبة:  (4)

 .50ص «مختار الصحاح»، والثَمد هو القليل الذي ال مادة له، انظر: 73األعراف:  (5)

 من جعله اسًما لحي أو ألب صرفه ألنه مذكر، ومن جعله اسًما لقبيلة أو أرض منعه من الصرف. :أي (6)

 .6طه:  (7)

 .2/396 «المصباح المنير»، ومعنى عادل: مميل، ومنه عدل عن الطريق بمعنى مال عنه، 9الحج:  (8)

 .45القصص:  (9)

 ولى.كذا يف جميع النسخ، ولو قال: ]يعني[ أو ]تعني[ لكان أ (10)

 .58النور:  (11)

 .10الصافات:  (12)

 .14النبأ:  (13)
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َ ةَ ال ـالَّاء  وم  م  ض   م 

535 
ـــثَ  مههه:يج(1)ا  َب  يجيج فيجن هههثيُجيجعيُجِج 

 
يجاميجق ههه ميج  يجيجحمميجو

يج

ق ي يج ههههمَّ هههه ميجح يجيج(2)ُ م  هههه ميجد يج  يجيج ميج   يجاميج  
يج

536 
ــعَ ثَ  ههظ يجع يجيج يٌج َّههح يج:يج(3)انَ ب  ــثَ يج، يٌج م  يج:يج(4)رَ م 

يج

مههه هههل يجيجعيُجِج  ههه يُجب يجيج،ارفيجم  يج ل يجيجاُ يج   يج ميجُمهههيف 
يج

ههه 537 هههج يج  يجيجح يجِميجالم  يجب هههب يجيج،اٌ يج   هههث يجيجعيُجمم يجلميج  يجم 
يج

ههه هههث يجيج ميج   يجيج فيجم 
ههه  يجكميجألا  يج(5)لميجح  يجِ ههه ميجايج يُجه 

يج

538 
ــــثَ  هههه:يج(6)ورَ ب  مه  يج م يج ريُج  يج لم ههههب يجيج،ميُجال 

يج

ـــقَ ث َب يج يج:يج(7)واف 
 
هههو يج يج  هههذميج م يج ريُج  يجيجق هههال 

يج

ــــث َب يج 539 ههههِج  يج:يج(8)ةَ لَّ ــــث َب يجيج، يٌجاع  ب  يج:يج(9)اوِّ
يج

يج
 
ههيجحمميجو يجان هه ق يجعيُجيجُثيج مههح يجيج يُج  هه لمر يجيجحم يج ز يجَُ

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .71النساء:  (1)

 : ُمَفّرقين.3و2كذا يف األصل، يف النسختين  (2)

 .107األعراف:  (3)

، قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب بفتح الثاء والميم، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان 34الكهف:  (4)

 .297ص «الكامل المفصل»الميم، وقرأ الباقون بضمهما، 

 .34، الكهف: 18ب/ (5)

 .13الفرقان:  (6)

 .61األحزاب:  (7)

 .13الواقعة:  (8)

 .36المطففين:  (9)
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َالََّ ة َال ـاء  ور  س  ك   م 

يج  َاب َيَ ث َ 540 يجيج، ميجهايجط يجيج(1)  يج ميجم يجَ يجيجحمميجٱ:
 
يجو يجح يج  يجلم

يج

يجب يج ههط يجيج  يجن هه ميجق يجيج ميجب هه:يجق  هه   يجح يج  هه ميجتيُجيج ميجها
يج

يجب يج 541 يج:يجق  هه   ههيجت يجش  يجب يجيج،رميج  يجغم ههط يج:يجق  هه   يج  يجها
يج

ههغ يجب يج يجب يجيج،االمهههم يجايجب يجه يج  يجسم ههق يجيج:ق  هه   يجه  يج ا
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 ، وقوله: )َعَمْلَك طهر( هكذا ضبطها الناظم بسكون الالم، وهو من باب الضرورة.4المدثر:  (1)
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 َ
 
َال ةَ ال ـيم  ت وح  ف   م 

ـــجَ ب يج 542 يجع يج:يج(1)ةًَرَ ه  ـــنَ جَ ب يجيج،اميج  هههَ يجال  يج:يج(2)اف 
يج

هه يج ميج   ههالم هه  يجا يجيجِايج حلم ههيج  يجيجع  يجا  هه  يجايج نم يج يج  
يج

ــب يج 543  
 
ــذَ َار َال َرَ يَال ق  يج:يجب 

 
يجاميج ب هه  يج لم  يجيجحم يجو

يج

ـــــجَ ب يج َن  يجيجٌَّيجان هههههّم  يج:يجب 
 
ميجو هههههن يجاميجاب يجس 

يج

َ ب َيجىهع يج ميج  يجب يج 544
 
يجب َنَ ال ُِيج م َّيج: يج مسَّيجيجو   يج ميج  يجيف 

يج

يج:يج(3)يلَ ب َالسَََّنَ ابَ ب يج ُهع ايجُ يج ميج م َّ يج ميجه يجِ يج  ميجيجِ 
يج

ــ 545 هه:يج(4)حَ ار َوَ ج  ــيج، يٌج ِ يج  يجل  يج:يج(5)مَ تَ حَ رَ ج 
يج

ههك يج َ يج،ميُجُِيجسميجس 
 
ــال هه  يجع يجيج ميجق هه:يج(6)ارَ بَّ يجميُجُِيجمم

يج

يجب يج 546
 
ههههه لم  يجيجُطيج َّيجس يج لمههههههميُجيجايُجنَّهههههِ يجاريُجهَّ

يج

هههب يجيج،ا يج  هههِميج  يجب يج يُج   هههيج يجهَّ يج(7)اريُجن يجفميجِ يج  م
يج

يج ميجن يج ميجم يجيجُويج ميج لم يج:يج َ مَ اث َجَ ب يج 547 يج(8)َّميجك يج  يج رميجيجو 
يج

ــــب يج هههه   يجم يجيجي يجك يجار يجب هههه:يج َ مَ اث َج  يجك  يجَّم
يج

يج(9)واحَ نَ جَ ب يج 548 ُيج  يج: يجب يجيج،  ام ِف 
يج:يج(10)مَ مَ زَ هََّجَ 

يج

يجيج  يج  يج هههيجل هههُكي يجيجا يجايجب ههه َّ
 
هههو يجمميجهيُجد يج  يجلم

يج

549 
يج(11)وااسَ جَ  يجَع يج  يجا يج: يج  ا يُجح يجيجا  يجَ يجب يجيج،  لُيج 

يج

ههها يم م
 
يج   ُ هههن يجب يجيجايُج ُهههثميج  يج  يجاُ هههِ يجب يجيج،و

يج

                                                      
 .55البقرة:  (1)

 .182البقرة:  (2)

 .36النساء:  (3)

 .4المائدة:  (4)

 .60األنعام:  (5)

 .22المائدة:  (6)

 : ]استكثار[.3و2يف النسختين  (7)

 ؛ أي:  ركب بعضهم على بعض.78األعراف:  (8)

 .61األنفال:  (9)

 .59يوسف:  (10)

 .5اإلسراء:  (11)
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ـــ 550 َ ج  ههه:يج(1)ن  يج لمغ  يجيج،و 
 
يجن  يججميج لمههههم يجيجب يجو

يج

ــ هه:يجانَ ج  يج َّهه حلم يجيج  يج ا يجيجا  
 
ههيجبميجو يج(2)نا يجَ 

يج

َ يجمَّيجثيُج 551
 
َال َب ََل  يج(3)يب  يج لمهم يجيجه  يج: يجُ يجح يجال 

يج

م  يج  يج ههم  يج:يج يُج ح 
يجق ههيجاُليجن هه ميج دم ههيجا   يجُفيجار يج لم  

يج

ــ 552 م  يج:يج(4)اٍبَوَ ج  هه م ههعميج  يجيج يُج ح  يجاميج  ههاب يجَ يج:يجاه 
يج

يُجغ يجيجا  يج لمهم يجيجع يجمميجدا يجيجٌضيج ميجح يج يج(5)اميج  يجاب يج لم يجيجيم
يج

553 
مهيجهم يجب يجيج، يٌج ميجُ ه:يج(6)ار َوَ جَ  يجاميج  هار يجَ يجيجعيُجِج 

يج

ــيج:ايُج ُههثميج  يجب يج ــمََّـل  َاَط  َ غ  َال  ــار ََف 
يج(7)هَ ي 

يج

554 
ـــاث َجَ  هههار يجب يج:يج(8)ةَ ي  يج م  يجيج يٌجك  هههَ   يجك  يجَّم

يج

يجَ يج
ايج  يجيج  يجس يج م يجخ يج ميج يجم يج حلم يجيجم يج م يج  يجغ يجيجِايجيف  يج(9)َّم

يج

ــ 555 َج  هه:يج(10)ن  هه لايجيج  يج   يجيجار يجم 
ههو  مههيج  يجهم يجّم  يجن 

يج

يج:يج(11)دَُّجَ ب يج
 
يج لمغ يجيج  يجم يج ميجه يج لمهميُجيجميُجظميجيَُجيجحمميجو يجن 

يج

556 
يج(12)وااب َجَ  يج ميجم يجب يج: يجقُيج  يجيج  يجن 

 
يجو يج   يُج  يجق يجيجبميج  

يج

ههههُذب يج  يج تَّ ههههب يج َميجايجب يجعميجاك يجس  يج  ُ هههه  يجِ يج 
يج

                                                      
 .25مريم:  (1)

 .10، النمل: 19أ/ (2)

 .59األحزاب:  (3)

 : ]أجواب[.3و2يف النسختين  (4)

المعجم »، ووعاء الماء الذي يحفظ فيه، 1/207 «تاج العروس»، والخابية: الجرة الكبيرة 13سبأ:  (5)

 .1/213 «الوسيط

 .32الشورى:  (6)

 .11الحاقة:  (7)

 .28الجاثية:  (8)

 ُكتِب الشطر الثاين هكذا: ]جال هو اإلخراج يف وضع العرب[. 3و2يف النسختين  (9)

 .«وتلك جلسة المخاصم والمجادل»: 192ص «نزهة القلوب»قال يف 

 .54الرحمن:  (10)

 .3الجن:  (11)

 .9الفجر:  (12)
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ــــ 557 ميج  يجا يج:يج(1)اج   ههههم يجِ يجحيجّم  يج ي يجث ههههايجك يج م
يج

ــ َج  يج  هه:يج(2)َل 
 
ههيججميج  يج ميجِ يج(3)  هه  يج  يجايجق يجعميجاك يج  

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .20الفجر:  (1)

 .«نزهة القلوب»، ولم يذكر هذه المادة يف 3الحشر:  (2)

 .3و2سقط هذا البيت والذي قبله من النسختين  (3)
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 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
134 

 َ
 
َال ةَ ال ـيم  وم  م  ض   م 

ــجَ يج 558 ــجَ يج،ميٌجثمههٱ:يج(1)احَ ن  َن  يج ههَُّيج  يجغ يج:يجب 
يج

ههاب يج يم م
 
يج(2) ُليج ُيجغميج لمهههم يجيجميُج  يجِ يجدميج لمهههميُج:يجو

يج

ـ 559 َرَ ج  هه:يج(3)ف  ههيج  يج ا ههيج   يج ُيج مس  يجا  هه َّيجايجت  يج  
يج

َ ا َ
 
ــل ههبيُج:يج(4)دَ ه  ههب يجب يجيج،عيٌج م يجا  هه  يجعيُجيجحفيجِميج  

يج

هه  يج 560 ــيج، ميج َّيج   هه:يج(5)يَ ودَ ج  يج  يجن ههَ يجيجميُج  م
يج

ـــ َج  ههه ميجتيُجيجمميج يجم ههه  يجا يجيج يٌج َّهههك يجرَّيج:يج(6)ب  يج  يجم 
يج

هههب يجيج، ميج َّههه  يج ميج  يج 561 هههتيُجيجي يجح  يجييُجب هههيج:ا  يج م
يج

ـــجَ  ههه:يجاءَ ف  مم  ُهههايُجايج   ههه يجي  يج(7)  ييُجم َّ
يج

هههه ميج 562 يجيج   ،يجلُكا ههههيجب  نف ُِ يجب  يج لمُغث هههها يُج  
يج

ــــب يج يج:يج(8)زَ رَ ج 
 
َّيجيجٌضيجرميجو ههههم َ يجه  ههههايج يجا يُج  

يج

هههه  يجغ يج 563 ههههاي يجيج يٌج ظ  يجيج يٌجب س  يج(9)ُذيجن هههههميجيج ُيجشَّ
يج

هههب يج هههيجزيٌج  يجَ  هههب يجيجزيٌج ميجَ  ثمن هههُذيجيجزيٌج ميجَُ يج  
يج

564 
ــث َجَ  هه  يج  يجق يجُفهه  يجمميجي يجيجمميجم ههيجحمميجٱ:يج(10)اي  يجاا  

يج

ــ يجيجحمميجٱ:يج(11)ااذًََْ ج 
ُ
ههؤميجُِيج ميجو ههم يج  يجت يج ُيجل  يجاا  

يج

                                                      
 .198البقرة:  (1)

 ؛ أي:  من احتلم فأجنب، وقوله: )المغلوب( كذا يف النسخ، ولعل معناه من غلبته الجنابة.36النساء:  (2)

 .109التوبة:  (3)

 .79التوبة:  (4)

 .44هود:  (5)

 .10يوسف:  (6)

 ، والمقصود بالشفير: شفير الوادي أي حافته.17الرعد:  (7)

 .8الكهف:  (8)

 : ]ال تثبت[.2يف النسخة  (9)

 «الكامل المفصل»، قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الجيم، وقرأ الباقون بضمها، 68مريم:  (10)

 .310ص

 .58األنبياء:  (11)
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يج لم يُج 565 هه   ِم يجيميجل ههيجاُ يجِ ههب  هه يُجيجايُجعمهه  يجيجس  يجنيُج  يج م
يج

ــــب يج ُيجيجٌِيج ِ هههه  يجط يج:يجدَ دَ ج  ههههت يج(1) يُجن يج ميجِ يجسم
يج

ــب يج 566 هه ميج  يجيجحمميجٱ:يجًَلَبَ ج  ههايج م َيج(2) ذ يجك  ــب َلَّ يجج 
يج

هههههب يج ـــــيجا  يجَ  يجب يجيجًَلَبَ ج 
 
يجو ـــــيجت  َب َج 

يجَلَّ
يج

ــ 567 ههنَّيج:يج(3)اءًَزَ ج  يجنميجر يجب يجيج ميجايجق ههالمههن يجا يجيجبميجٱايجنميج   
يج

يجب يج
 
هههو يجم يجَم

 
يجو يجيج م

 
يجيج ميجد  يجب يجيجحمميجو

ُ
يجنمهههو يج ميجق هههيجب يجِ 

يج

يج 568 يجق     يج]يجاٌ يجع يجب يج: ع  م   َ يج  يجب  يج(4) اميجك يجِ يجال 
يج

ــجَ ب يج ههاميجيجا يج هه  يج  يجيجٌسيج ميج ُهه:يجةَ نَّ ا  ك  يج(5) لم  
يج

ـــب يج 569 ـــَعَ ج   َمَ الشَّ قَ وَ  يج ميجا يجيجس 
ـــال  يج:يج(6)رَ م 

يج

يج
 
يج  يجيجحمميجو يجِ يجيف  يجيجال  يج  يجو  م يجيج  يج ميج م َّ يجب ه يُجسَّيجا

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  
                                                      

 .27، فاطر: 19ب/ (1)

 ، ويف األصل: ]لذا[، ولعل الصواب ما أثبته.3و2، كذا يف النسختين 62يس:  (2)

، وقرأ أبو عمرو ﴾يف﴿ر الجيم والباء وتشديد الالم مع التنوين وصال قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بكس

، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ﴾ُجبًْل ٱ﴿وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف الالم 

، هذا ما ﴾ُجُبًل ٱ﴿، وقرأ روح كذلك لكن بتشديد الالم ﴾ُجُبًل ﴿ورويس بضم الجيم والباء وتخفيف الالم 

، أما ما ذكره المؤلف من قراءات خارج العشر فهي بكسر 444ص «الكامل المفصل»جاء يف القراءات العشر 

البن جني  «المحتسب»منسوبة إلى األشهب العقيلي، ٱ﴾ِجبًْل ٱ﴿م الجيم وإسكان الباء وتخفيف الال

2/216. 

 .15الزخرف:  (3)

ما بين المعقوفين من عندي ليستقيم الوزن، ويف جميع النسخ: ]وعنوا المالئكة[، ويبدو لي أهنا سهو  (4)

 من المؤلف، الختالل الوزن.

قيل بنات وعنوا   - هكذا: ]وجنة ترس تقيه الفاتكة  3و2، جاء هذا البيت يف النسختين 2المنافقون:  (5)

 المالئكة[.

 .9القيامة:  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 َ
 
َال َال ة َيم  ور  س  ك   ـم 

َ ا َيج 570
 
ـــل َب  ههه:يج(1)ت  يج هلل يجيجبح يجنيُجيج يُجن ههه ميجايجييُج  

يج

يجب يج هه:يجق  هه   ههيج يٌجدميج   يج مهه  يجيج  يجُِ يجه  يجيج مههالَّ يجه 
يج

يج:يج(2)ةَ ي َزَ جَ ب يج 571
 
يج  ايج  يجيجحمميجو   َ يجايج يجه  يجيجُضيجما يجلم

يج

ههه يج  يج لم هههيج  يج   يجيج ج  يجيج فيجَع يجيجلُكَّ هههَّم يجب ُحس 
يج

ــ 572 هه دم يجب يجيج،ُطيجاِ يج حلم هه:يج(3)ارَ دَ ج  ههيجعيُجمم يجرميج يُجَُ
يج

ــبَ جَ 
يج:يج(4)ةَ لَّ

 
هه ميج  يجيجحمميجو َّيجيج يٌج   ههم يَُجه  يج ميجُمههايج

يج

ــب يج 573 ج 
ــب يجيجةَ وَ َْ  يجب هه:يج(5)ةَ وَ َْ ج  ههيجم يجال  يجه  يجَّم

يج

يج
 
هه ميجق يجيجحمميجو هه  يجغ يجيج يٌج   ههيج يٌج ظ  هه حلم يجيج  يج ا يج   يجَّم

يج

ــجَ  574 مهه:يج(6)انَ ف  يجيج فيجع هه ميجَ يجيجعيُجِج 
 
ههق يجيجحمميجو يجاميج  يج م

يج

يجِج  هههب يجيج،دفيجي يجن هههك يج ميجيجذميجيجُ هههالم هههِج  يج:اميج  
يج

ـــج  َ 575 ـــيجمَّيجُثهههيجةَ ال  َج   ههه:يج(7)  َال  يجعميجُِج 
يج

هِ يجيج نيٌج يُج:يج(8)رَ فَ ص َب يج هذ يجف  يجعميجم يجايجُ ه يجو  م 
يج

ههه يُجعُيجيَُج:يج(9)امَ يـــدَ جَ ب يج 576 يج:يجهَ نَّـــجَ ب يجيج،اه 
يج

يج  يجَ يج عَّيجيجمميجهيُجعميج  يجيج﴾جي يه﴿ب يج، يج(10)اميجَُ
يج

                                                      
 .51النساء:  (1)

 .29التوبة:  (2)

 .77الكهف:  (3)

 .154الشعراء:  (4)

الكامل »، قرأ عاصم بفتح الجيم، وقرأ حمزة وخلف بضمها، وقرأ الباقون بكسرها، 29القصص:  (5)

 .389ص «المفصل

 .13سبأ:  (6)

بضم  ﴾ُُجَالةٌ ﴿، وقرأ رويس ﴾يل﴿قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بغير ألف بين الالم والتاء  (7)

 .581ص «الكامل المفصل»، ﴾ُِجَاَلٌت ﴿الجيم، وقرأ الباقون باأللف وكسر الجيم 

 .33المرسالت:  (8)

 .5المسد:  (9)

 ؛ أي:  أن التعوذ باهلل منهم وقاية منهم ومن وساوسهم.6الناس:  (10)
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يج 577
 
ُيجيجب يجو ههايجق ههيج حيُجعُهه دم يم م

 
يجو هه   ِم يجنميجر يجب يجيج ميجب 

يج

يجق هه ــيج:ه  يج ميجيف  ــجَ َنَ م  يج  يجيج(1)ةٍَنَّ
ههِ يج ميج ُيج م يج(2) ميجم 

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .46سبأ:  (1)

 .3و2هذا البيت ساقط من النسختين  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 َ َال  ةَ ال ـاء  ت وح  ف   م 

ــــن َحَ يج 578 يج:يج(1)ايًف
يجيجح يج  يجيجُ يجبَّيج ألم  ههههيجلُك  يجيج ميج  

يج

ههيجن  ح يج ِ يج  يجبميجح يجك  ههيج م يج  ميجِ ههه  ميجب يجيججَّيجح  يج(2)ت 
يج

يجحم  يجمَّيجد يج لمهميُجيجميُج  يجسميج لمهميُجيج  يجهميجو يجيج  يج ميج لم يجب يج 579
يج

هههيجا يج  ههه ميجم يجم يج يجيجيههه  يجن يجيج ميجَ  ههه ميج يُجيجلُكا يج  يجد 
يج

َ ب يج 580
 
يجق يج:يج(3)جَُّال يج ميج لم يجيج يُج م ِم  يجيج،ذ  يج لمهم يجيجب  يجريُج  يج م

يج

يجب يج يجب يجيجه  يجسميجالمف يجب يجيجميُج ميج ش  يجق     :َ
َ كَ ال   يج(4)َ 

يج

يجب يج 581
 
ههه مَّيجيجايُجنَّهههِ يجب يجيج، يُجدم يجاميج  ههه  يجع يج:يجق  ههه  

يج

َ يجمَّيجثيُج
 
ـال يج(5)ورَ ص  ه: هيجميُجهيُجعميج   يجاميج  ه َّيجع يجيج ميج  

يج

يج 582 يجيجي ههههش 
م
هههه لهايجيجت  يجِ يجيجا  يجس 

 
يجيجبميجو يُجيجيُههههش  يج د 

يج

يج
 
يجيجبميجو يج مَّيجيج فيجيميجه  يجيجم يجش  يج  يجيف  َ يجيجيُيج م  يج(6) يُج 

يج

َ يجمَّيجُثهههه 583
 
ــــار َوَ ال يج:يج(7)ونَ يُّ

 
ههههو يج   ا يُجلم

يج

يج
 
يجيج هلل يجيجا  يج  هههههههههس يجنميجأل 

 
يجا يُج  ههههههههه  يج ميجو

يج

يجب يج 584 هههق يج:يجق  ههه   ههها يجيجبح يجاريُج َّ ههه  يج ُيجيجميٌج م يجاض 
يج

يج ههيجل ههُكا ههالم  يجب يجيج ميج   ههايجب يجيجه  يج م يم م
 
هه َّيجو يجا  

يج

ههب يج 585 ُيجيجار يجل  ههَ يجيجُ يجم يج ميجِ يجسم ههيجيف  ههيج ميج   يج(8)اق يج َّيجل 
يج

يج
 
هههيجبميجو يجيجبح يج يُجاِ يجل 

 
يجَِّيجُتهههيج ميٌج ُههه يُجيجبميجو يج(9)ق 

يج

                                                      
 .135البقرة:  (1)

 : ]دان كإبراهيم وحج واختتن[.2: ]دان كإبرهم وحج واختتن[، ويف 2ويف النسخة  (2)

 .158البقرة:  (3)

 .3، التوبة: 20أ/ (4)

 .39آل عمران:  (5)

 ، ويف قوله: )ال يأيتَ( فتحت الياء من أجل الوزن.3و2هذا البيت يف حاشية األصل، وهو يف النسختين  (6)

 .52آل عمران:  (7)

، والمعنى أهنم كانوا قصارين فسموا الحواريين 412ص «المصباح المنير»تقصير الثياب تبييضها  (8)

قين، انظر:  يف من أشبههم من لتبييضهم الثياب ثم صار االسم مستعماًل   .200ص «نزهة القلوب»المصدِّ

 .1/92ألبي عبيدة  «مجاز القرآن»إذا كان مع الندامى فال ُيْخِرُج َشيًئا، أي:  (9)
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َ ب يج 586
 
يج(1)ل َبَ ال يج يٌجهميجَ يج: يج(2)ةَ ـرَ س َحَ ، يجاميج   يج  يجنَّيج:

يج

هههل يج هههيجايُجا  ههه  يجيج ميجق هههيجن  فيجا   هههايجر يج   يجاميج   
يج

ــحَ ب يج 587 يجو  ع هه  يج:يجاليُجع هه ميج  يج:يج(3)انَ ب َس 
 
يج  ههايجو يجذم

يج

َط َب َحَ ب يج ََت 
 
يج(4)مَ هَ ال َمَ عَ أ يج:

 
يج  يج  يجب يجيجحمميجو يجذم

يج

588 
َحَ  يجنَّيج:يج(5)ظ  يجه يجِ يج ميجي يج:يج(6)يق َرَ حَ ب يجيج،ٌَّيج    يجَّم

يج

َحَ  ــَل  َئ  مهه:يج(7)ل  يجِ ههكيُجيج فيج   هه  يجح يجيجعيُجِج  يجَّم
يج

يجح يج 589 ههه   ِم ههه  ُيج  يجب  هههه  ُيجيج  يجايج   يج   يج ُههه حلم
يج

يج
 
يج حلم هههيجب يجو يجاقميج  هههيج  يجال  يجب يجيجو 

ُ يج   يجُلهههاألم
يج

ــحَ يجمَّيجُثهه 590 يج ر يج  يجِ هه ميجايج  يجو  مهه  يج:يج(8)ابًَيس 
يج

ههههُد يج يجنميجا  
 
يج ر يج ايجايجد  هههههمميجل ههههَع يجيجبميجايجو

يج

ــ 591 يج:يج(9)اق َح 
 
ههو يجح   ُ ههب يجيجا ــيج،ميُجه  يج:يج(10)يمَ ْح  

يج

ههههييُج ههههيجُ يجا   ههههيجا يٌج   يجيجليُج  يجح 
 
ههههو يجميُجل 

يج

يج 592
 
ههههن يجيج ههههَُّيج  يج لم  يجيجب يجو َايجنميجس  ــــَي َلَّ َس 

 
يجل َأ

يج

ـــ َ يج  يج ميج لم هههيجيمَ ْح   هههي يج:يج(11)ايًمـــْح  يجُ يج  
يج

ــا َ 593  
 
ههيج ميجق هه:يجث َرَ ل ميجُ ههب يجيج،(12) َّيج   يجَع يجرميجز يجيجما

يج

يجقُ ميجب يج يج(13)ان َـرَ ش َحَ : يج:
 
ميجع يج ميجِج  يجيجحمميجو يجِج  يجا  يجا

يج

                                                      
 .103آل عمران:  (1)

 .156آل عمران:  (2)

 .173آل عمران:  (3)

 .217البقرة:  (4)

 .176آل عمران:  (5)

 .181آل عمران:  (6)

 .23النساء:  (7)

 .86النساء:  (8)

 .10األنعام:  (9)

 .70األنعام:  (10)

 .10المعارج:  (11)

 (.483، وقد مر يف البيت )38األنعام:  (12)

 .111األنعام:  (13)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــ 594 َ ح  فيجُ بيجت  هههه:يج(1)انَ ري  ههههب يجيجي  يج  يجح  يجج 
يج

يج
 
يجو هههيف  يجيجل يج  يج م

هههو  يُجم  هههيجايجه  مههه   يج  يج يجمَّ يجج 
يج

ـــوْح  َ 595 ههه:يجةًَل  هههيج فيجب ههها يجيج ميج ا ميج َّ هههايجت  يجُ يجم 
يج

ــرَ ف َ هه:يج(2)اًش هه ُيجثميج ايجيج ارميجغ يجل  يجه  ميجايجش  ههيجت  يجُ يجم 
يج

يج 596
 
ههههع يجغ يجيجبميجو يجب يجيج،امم َِف 

ــــْح   يج ميجب هههها يج:يجةٍَول 
يج

ههب يجيج،ٌ يج مهه  يج يجيجاٌ يجغ 
 
ههيجبميجو ههنُيجيج ميجق ههيجييٌج    يج ميج  

يج

َ يجمَّيجُثهه 597
 
ــوَ ال يج(3)    يجاع يجن هه  يج] يج ميجع هه  يجو يج:يجااي 

يج

يج
 
ههيجبميجو هه  يجايج   هه لم يجيج   يج(4)   يج ِ ههايجن يج َّيجت  ههيج  يج م

يج

اب   هههههٌ يجح    َّهههههاميج 598 ايجح   ِ هههههُ  يجب  ح 
يج

ب  َّهههههاميج ههههايج   م ه 
اب   ههههاُ يجَُك  يج(5)ب ح 

يج

599 
ــث َحَ  هه:يج(6)ايًث ههيج عيُجه  يج مسَّ ههو  م  يجَع يجه  يجايج  

يج

ــق َقَ حَ  م  يج:يج(7)ي هه م  َ ههيجَُّيج  ههايجب يجو  م  يجا  يجض 
يج

ـــ 600 َ ح  ههه:يج(8)ِف  ههه ميجِ يجا ميجب يجيجُ يج ؤ يج مس  يجا  يج  
يج

يج
 
يجد يج لمههههميُجيجب يجو مهههح  يجيجَّ  م  يجيج م يجا  يج  ههههُ بيج م

يج

ـــْح  َب يج 601 َل  ـــَت  يًفـــَخَ ًَلَْح   ميج:يجاف  يجايُج ُههه  
يج

ـــ ــَ  َرََّم  ـ  هههن يج:يج(9)هَ ب يجايُج  ههه  يج ُيجيج ميج  يجا  
يج

                                                      
 .71األنعام:  (1)

 .142األنعام:  (2)

، يف كل النسخ ]المباعرا[، فيلتقي ساكنان وهما واو الجماعة والم التعريف، فينكسر 146األنعام:  (3)

 البيت.

 .20ب/ (4)

 والظاهر أنه يقصد ما تحوى يف البطون دائًرا.

 .3و2هذا البيت والذي قبلُه استدركه المؤلف يف الحاشية، وهو موجود يف النسختين  (5)

 .54األعراف:  (6)

 .105راف: األع (7)

 .47، وأما التي بمعنى المحب فمثل ما يف سورة مريم: 187األعراف:  (8)

 .189األعراف:  (9)
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602 
َرَِّحَ  يجحيُجب يجيج(1)ض  يجحيُجيج،وَّ يج ميج  يجيجثَّ يج يُج ح يجب يجيجنم

يج

َْ ن َحَ  يج يُجا  يج  يجيج(3)ٌ يجضميجر يجيج ا يج  يج ميجايجَ يج  يج:يج(2)ي
يج

ههح يج] 603 ــايجب يجا   َح  يج:يج(4)اش 
 
هه  يجيجحمميجو يج هلل يجيجا  يج  

يج

هه يج  يجايجب يج ميجذميجح 
يجايجب هها مههن يجثم هههال  يج(5) ال يجن يجت يجيج  م

يج

ـــحَ ب يج 604 َحَ ص  ـــَص   
 
يجاع ههه َّيجس يج يج  يج  يجا يج:يج(6)قَُّال

يج

ـــرَ حَ ب يج يج:يج(7)اًض
 
يج  يجو يجان هههم يجايجح يجنمههه ميجق يجيج ل 

يج

َْح  ـــب يج 605
 
ههه حلم يج:يج(8)أ يجمم

 
م  يجيجايُجعمههه  يجيجديُجِ ههه م يج يُج ح 

يج

يجد  يج هه   ِم هه:يجي يج  ههغميجايج لَّيجب  يجيجييٌجط 
 
ههو يجنيُج  يج م

يج

ـــحَ ب يج 606 يجيج:(9)هَ دَ ف 
 
هههيجحمميجو يجيج، يٌج  يج  

 
يجاحيُجِ ههه ميجو

يج

يجب يج يجق  هه  
 
هه:يجو يجب يجيجاريُجه يجلم ههٱ:يجق  هه   يج حيُج  يجعم

يج

يجب يج 607 َ يج:يجق  هه   ههُ بيج ههيجعفيج م هه م َّيجيج  يج بمههيج  يج ا يج  يجَُ
يج

يجب يج يجق  ههه  
 
هههبميجايجز يجع هههبميج:يجو هههيج فيجَ  يجيج ميج ا

 
يج  يجبَّيجو

يج

َاص َحَ ب يج 608 يج(10)ب  يج  يج  يجا يجيج حيٌجرايج: يجع يج  يجا يج  يج   يجذم
يج

يج ميج  هه ههيجب  يجم  ههيجا فيجن يج م ههبيُجيجارفيجغ يجل  يج  يجل  يجذم
يج

ه حلم يجب يج:يج(11)ان ـفَ فَ حَ يجمَّيجثيُج 609 يجَُّيجان ه دم يج:يجاُفيج  
يج

هط يجيج ميجق هيجُ يجخميجامَّيج  يج يج    يجَُّيج ن ه  يج دم يجيجا يجب هيجذم
يج

                                                      
 .65األنفال:  (1)

 .69هود:  (2)

 .1/229 «المصباح المنير»: ]وضف[، والرضف: الحجارة المحماة، 3و2يف النسختين  (3)

 .51يوسف:  (4)

، ويف األصل: ]حاشا وحاش مثله *** أعنى معاذ اهلل عم فضله[ ثم 3و2هذا البيت من النسختين  (5)

 شطب عليه.

 51يوسف:  (6)

 .85يوسف:  (7)

 .26الحجر:  (8)

 .72النحل:  (9)

 .68اإلسراء:  (10)

 .32الكهف:  (11)
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ــــب يج 610 َْح  
 
يج:يجاميج  هههه   يجيج،ادفيج   ههههيج ُ يج  يج:يج(1)هَ أ

يج

ههب يج ههِ يجيجيم يجغ  ههيجه  يج:يجمفيجمم يٌجع  ــامَ حَ يجيم يج(2)هَ ي 
يج

611 
ــحَ  َ يج، يٌج م ههر يج:يج(3)انَ ن  يج:يج(4)نَ دلَّ

 
يج يُجعمههع يجيجحمميجو

يج

يج(5)دَ يص َحَ  يج:
 
يج ميجم يج ميجم يجيجحمميجو يجح يجيجو  ا يجيج   يج يُج م

يج

ههب يج 612 هه حلم يجيجميُجاِ يج لم   َ ب يجيج،اح يج   
 
ــال يج:يج(6)دَ يص 

يج

هه يج(7)  يُجن يج لمهههميُجيجليُجار يجآل ههيجاد  ههيج ميجايجق هه  
يج

ََب َدَ حَ ب يج 613
َرَ ال   حميج  يج:يج(8)ض  يجعميج  يجت يجايج رميجه يجعميج  َّ 

يج

َص َحَ ب يج يج(9)ب  يج(10)عميجق يجب يجيجميُججميج لم  يجب يجيج، نيُجقُيجب يج:
يج

ههم يج 614 هه جيُجه يجايجيُيجم  ــب يجيج،اه  َرَ ح  هه:يج(11)ف  يج  يج  
يج

يج(12)اهَ س َيسَ حَ  هم يج: عمهايُجيجع يجمميج سَّ هعميجيج   يجُ يجض 
يج

َ ا َ 615
 
يج لم يج:يج(13)ل َمَ ل يجب يج  يجب يجيج،  يج ميجيف  يجه  يجسميجالمف يجا

يج

ههها يج يجر يج َّ   َ يجايج
م
يجو ههه  يجب يجيجسف هههايجظ يج َّ يج(14)  يجهم

يج

                                                      
 .86الكهف:  (1)

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بغير ألف بعد الحاء وهمزة مفتوحة بعد الميم، وقرأ  (2)

 .303ص «الكامل المفصل»الباقون بألف بعد الحاء وياء مفتوحة بعد الميم، 

 .13مريم:  (3)

 .13مريم:  (4)

 .15األنبياء:  (5)

 .100هود:  (6)

 قال المؤلف يف الحاشية عن معنى المبيد: الهالك. (7)

 .96األنبياء:  (8)

 .98األنبياء:  (9)

 «المحتسب»، انظر: ¶، ويقصد أهنا بالضاد المعجمة: َحَضُب، وهي قراءة البن عباس 21أ/ (10)

 .207ص «نزهة القلوب»، وهو ما هيَّجَت به النار وأوقدهتا به، 2/66البن جني 

 .11الحج:  (11)

 .102األنبياء:  (12)

 .190األعراف:  (13)

 .101طه:  (14)
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ـــ 616 ههه  يج حلم يج:يج(1)ق َائ َدَ ح  ههه لمسُيجيج يُجي   يجاحيُجِ يجسم
يج

هههب يج يجه ميج   يجيجُ 
 
ُيجيجحميجو هههت  ههه حلم يجيجايُج ط  يجاحيُج   

يج

ُيج:يج(2)ةَ جَ هَ ال  َب يج 617 يج:يج(3)ل َوَ ال قَ َقََّحَ ب يجيج، يُجسميج حلم
يج

يج
 
ههههحيُجيجحمميجو يجيج يٌججَّ ههههز يجشَّ ههههب يجيج يٌج   يجُ يج ميجح 

يج

َ ب يج 618
 
يج(4)انَ وَ يَ ال َ يج،اديُج  يجاحلم يج  يج:

 
يج:يج(5)هَ رَ جَ نَ ال

يج

ههيجنيٌج َّيجُد هه ههيج ميج ا يجار يج   يج مهه حلم يجيجج  يجلميج  يج  ههيجِ 
يج

ــ 619 يجُ هه:يج(6)ورَ رَ ح  مه يجب ههيجصَّ يجار يج حلم ههيج   يج  يجام
يج

هههه يُج َّههههق يجب يج ههههامَّيجب يجيج   يجميُجب يج مسَّ يجار يجه 
يج

ــ 620 يجيجا يجب ههيج ح يج ُ هه  يجيُيجيجاليُجع هه ميج  يج:يج(7)اف  َ ح 
يج

ــب يج ََث َرَ ح 
 
ــأ ُِيج  يجط يج:يج(8)ه َارَ خ  يجا يجب هه ميجقُيجيج هه

يج

621 
َحَ  َ َبُّ

 
ـال يج:يجدَ يص  هش  يجِ يج م يجال  ه م َّيجيجف  يج م يج  

يج

يج
ُ
ههو يج ض  ههيج    َ يج هه   ِم يج حلم يجيجميٌجاِ يجب  ههيف  يج م يج(9)  

يج

622  َ يج:يج(10)ةَ يَّـــْح 
 
هههغ يجيجحمميجو يجب يجيجٌَّيج  

 
هههَ يجو يجاميج  

يج

يج(11)يدَ ر َال وَ َل َبَ حَ  يج لمغ يج: يج  يجُ ب يجاميج  يج َّيجع يجيج َّ 
يج

مههه  يجب يجيجيم يجِ هههنَّيج م َّيجيجيم يجب هههيجاح يجق ههه ميجع يج 623 يججميجن يج م
يج

يجع يجيج:(12) َ ت َال وَ يج  يج  يج ِم   يججميجر يج  يجعميج  يجيجٌقيج ميجب 
يج

ههيج  يجاط يجن ههب يج 624 يج ميج م   يجيجَّ 
يجيج ٌ يج  ههغ 

 
يجُويج  يجبمههو

يج

ههههه  يجل يج يج  يجب يجيج فيجن يج م
يجُضيج   يج مههههه يُجيجا يجن ههههه م

يج

                                                      
 .60النمل:  (1)

 .60النمل:  (2)

 .63القصص:  (3)

 .64العنكبوت:  (4)

 .18غافر:  (5)

 .21فاطر:  (6)

 ، بتخفيف الفاء ضرورة من أجل الوزن.75الزمر:  (7)

 .20الشورى:  (8)

 ؛ أي:  أن الذي جوز إضافته إلى نفسه اختالف اللفظين.9ق:  (9)

 .26الفتح:  (10)

 .16ق:  (11)

 ؛ أي:  أهنما عرقان من الوتين.46الحاقة:  (12)
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ههَ يج 625 يجسم ههب يجيج،بق يج يُجيج لمُ ههق  يج   هه ايجايجعيُجَ   يجا  
يج

ههه مههه  يجيج  يج   يج  هههامايج  يجيجي يج  يج م ُُ يجيجا
ُ
ههه  يجطميجو يجا  

يج

ههب يج 626 يجيجه  يج مسا هها يجيجيف  م  يجيجم يج م ههيج هه  يجر يج م يجلميجنيُجر يج ميج  
يج

ُيجق ههه يجيج:  ام
 
يجن يجيجبيف يج مههه  يجيجحَّيجأل 

م
يجلميجنيُج  يجايج  هههبمهههو

يج

ــــــب يج 627 هههههه  يجا يج:يج(1)اهللَ َدَ ادَ ح  يج ليُجان يجه يجع 
يج

هههب يج يجال يج   يجيج  
ههه ألم  يجيج  يج م

 
حميجو ههه ميج  َّ  يجاليُج  

يج

َ ب يج 628
 
ــال هه لم  يج:يج(2)ةَ اج  يجيج يُج م

 
يجاميجنَّيجد يج لمهههم يجيجب يجو

يج

يج(3)ريَ سَ حَ  يج  يج:
 
يجو يج لميجيجا  يجبميجا يج(4)اميجب يج ميجك يجيجُ يجَك  

يج

ــيجىهع هه ميج  يجب يج 629 ههغ يج:يج(5)دٍَرَ ح  ههح يجب يجيجٌَّيج   يج يُج م
يج

ههايج،عيٌجعمهه  يج:يجنيُج ميج حلم ههب يج يم م
 
يجو هه   ِم ههق يج:يجب  يج يُج م

يج

ـــحَ ب يج 630 ههه  يجق يج:يج(6)ةَ اق   ـــب يجيج، يٌجا  
 
يج:يجهَ رَ اف َال

يج

هههه ميجي يج يجم يجيجعيُجَ 
ههههلم  يجب يجيج  يج م

ههههيجح يجًك  يج(7)لميج  يجآ  
يج

ــحَ ب يج 631 َط  َ َب 
 
ــمََّال يج:يجلميج ر يجكيُجذميج لمهههم يجيج(8)ةَ ال 

يج

ههههم يجن يج يَُجي يجنايجيج يٌج م  هههه  ههههايج  يجه  يجلميج ر يججيُجسم
يج

يج 632
 
ههههح يجيجبميجو هههه  يجح يجيجٌَّيج   يُجيج ميج    هههه  يجخميجلا يجاه 

يج

َ يج  يجت يجيجذن ههه  يج ههه  يج ميجب يجيج  يجؤميجمُهههب يجيج ههها يجا يجاه 
يج

يج 633
 
يجط يج ميج ميج  يجيجح يج  يجيجبميجو يج  يجيجيف   ِ يج لمهميُجيج  يج  يج م يجف 

يج

ههب يج يج ُيجيجا يجن يجدميجل 
ههكيُجيج هها يج  يج م ههَ يج يجب يج ميج م يجا  

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .63التوبة:  (1)

 .9الحشر:  (2)

 .272ص «مختار الصحاح»ء، ، والكالل: التعب واإلعيا4الملك:  (3)

 : ]حسير الكليل أبدى كربه[.3و2، ويف النسختين 21ب/ (4)

 .25القلم:  (5)

 .1الحاقة:  (6)

؛ أي:  الرجوع إلى أول األمر، يقال: رجع فالن يف حافرته وعلى حافرته إذا رجع حيث 10النازعات:  (7)

 .210ص «نزهة القلوب»جاء، 

 .4المسد:  (8)
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 َ َال  ةَ ال ـاء  وم  م  ض  يجم 
ههب يجب يج 634  ــيج يُج ح 

 
هه:يج(1)ودَ دَ ال يجعيُجع ههمميجي يجيج  يجح 

يج

يج(2)اوبًَحَ   يجيج  يجيُِج:
يج(3)ع عيُج م َّيجيجييُجن يج لمف يجيجميُجثميج  م

يج

ههب يج 635 ههيجحيُجِميج لم   هه  يجيجا  يجَ  ــب يجيج، رميج  يج م يج:يج(4)مَ رَ ح 
يج

ههب يج هه  يجيج  يُج  يج حلم ههيجليُج يُج ح  ِم يج يُج  يجدميج لمهههميُجيجب 
يج

636 
ــحَ  ــكَ حَ ب يجيجمَ ك  يُجيجةَ م  يجيجهَّ

 
ههو يج(5) ُليجه  يجضم

يج

ــحَ  ههايج ايجيج(6)انَ بَ س  يم م
 
ههح يجيجايُج ُههثميجو يجاُليجس 

يج

هههت يجيجه  يج ميجق هههيج  يجعمهههع يجب يج 637 يج   ـــرَ ي َ:يجا   يجل َس 
يج

ـــحَ  يج(7)ُ يجُِههه ميجِ يجايجو يج مههه   يج  يج  يجيجحمميجٱيجاانًَبَ س 
يج

َ ب يج 638
 
ــال َق  هه دَّيج:يجب  هه يجتَّيجق ههب يجيج، يُجِم يج(8)ا  يج َّيج  

يج

ــحَ ب يج يجيجٌِيج ِ هه  يجط يج:يج(9)  َب 
 
يجيجحمميجو ههيجيف  يجام يج مسَّ

يج

هه 639 يجيج ميج  
 
ههيج  يجل ههو ُيجب يجيج،م يج ميج لمغ  :يج حلم يجُ يجنُههق  هه  

يج

يج هه م ايجب يجيجا  يج لمهههم يجيجيف  ههَ يجيج ميجق ههيجا  يج   يج(10)ميُج   يج م
يج

640 
يج(11)امَ ط َحَ  ِم  يجيجاُ يجِ يج لم يُج: يجر يج  يجعميج لمهميُجيجب  يجسم

يج

ههه  يجت  يج يجيج ن يجلمُ هههايج  يجمم
 
يجرميجز يجيجبميجو يجس يجي هههيجسف يجسم

يج

                                                      
 .187البقرة:  (1)

 .2النساء:  (2)

 ، ويف األصل: ]الشبع[.3و2كذا يف النسختين  (3)

 .1المائدة:  (4)

لمقصود: أن الُحْكم والحكمة لها نظائر: مثل: ُذل وِذلة وبُْغض وبِغضة، ، وا129، البقرة: 79آل عمران:  (5)

 .211ص «نزهة القلوب»

 .96األنعام:  (6)

 ، وهذا البيت ذكره المؤلف يف الحاشية.40الكهف:  (7)

 (.239، وقد تقدم ذكره يف البيت )60الكهف:  (8)

 .7الذاريات:  (9)

 ، وفيهما: ]تشرتك[.3و2ذكره المؤلف يف الحاشية، وهو يف النسختين  (10)

 .65الواقعة:  (11)
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ههب يجب يج 641 ــيج يُج ح   
 
هه:يج(1)ور َال يج  يُجر يج ميج حلم ههيج  يجُِ

يج

يجا يج
يج  هههههس يجب يجيج م هههههع يج ميجَ يجيجاض  َ يجه  هههههايج يجا يُج  

يج

هههه 642 ههههيج  يجم يجذ يجك  ههههعميج  يجيج نيُج  يج مسَّ يجايجَع يجه  يجل 
يج

يج(2)اومًَس َحَ  يجا  يجَ يجيجحمميجٱ: يج  يجه يجم يجيج م يج   يجا يج(3)ل 
يج

هههََّيجا يجيجاريُج مَّهههب يج 643 ُيجم  هههايجت يجس  ـــط َحَ يجمَّ يج(4)هَ م 
يج

يج
 
ههيجحَّيجأل  ههكميجي يجيج ميج   ههيجه يُجس  هه  يجايجح يجئميجيميج   يجاميجم 

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .22الواقعة:  (1)

 .7الحاقة:  (2)

 : ]على التوالي[.3و2يف النسختين  (3)

 .4الهمزة:  (4)
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 َ يج(1)ة َورَ س َكَ مَ ال ـَاءَ ال 
ــ 644 ههز يجيج،ٌذيجقمههب يجب يج:يج(2) َ ح  يجاميجي ههغ يجب يجيج، يٌج  

يج

هههههب يج هههههيجيم يجغ  يجيج ييجح 
 
يُجيجبميجو يجاميجاي هههههه يجن يجيجه 

يج

ــحَ ب يج 645 ههه َّيج:يج(3)ةَ طَّ يجُحهههيجريُج  يج م يجاعَّهههَ يجيجطَّ
يج

م  يجب يجيج،(4)اع ههه ب يجنُيج يُج ههه م يجاع ههه ميجو يجحيجرَّيجا يجيجايُجَم
يج

هههد يجايج  يجع ههه بيُج ُيج ميج  يج 646 يجيج(5) يٌج َّ
 
يج   يجك ههه يُجيجبميجو

يج

هههك يج يجم 
 
يجايجو يجيجب يجت 

ههه ميج   هههيجا يجظ  يج(6) يا يجايجُغههه  
يج

ــل َ] 647 ٌ ،يج(7)ح  ههال  ــر مَ :يجح  يج:يج حلم هه    يُج(8)ح 
يج

ــر مَ ب يج هه  حميجٱيجح 
يجقُ ههايجق هه م ــر امَ يم م يج(9) ح 

يج

 َب يج 648
 
عمُايج حلم يجيج،ُ يج ميج لم  يج:يج(10)ةَ مَ كَ ال يج(11)اميجم يجف يجب   

يج

هههعميجم يجم يج ههه دم يجيجا يج   يجهم ههه  يجب يجيج   يجيجمفيجهم
 
هههف يجحميجو يجاميجم 

يج

                                                      
 .22أ/ (1)

 .36البقرة:  (2)

 .58البقرة:  (3)

وقد رويت قراءة النصب عن الحسن، انظر: يتضح من كالم المؤلف أن هذا تفسير لقراءة النصب،  (4)

 .1/264 «المحتسب»

 مطلوبنا حطٌة، فهي خرب مبتدأ.أي:  (5)

أهنم أمروا هبذا اللفظ بعينه، قال المؤلف يف الحاشية: وقيل: الرفع على أهنم أمروا هبذا اللفظ بعينه، أي:  (6)

 وقال المفسرون: تفسير حطة: ال إله إال اهلل.

 .56المائدة:  (7)

قرأ شعبة وحمزة والكسائي بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف بعدها، وقرأ الباقون بفتح الحاء  (8)

 .330ص «الكامل المفصل»والراء وألف بعدها، 

 .3و2هذا البيت ساقط من األصل، وهو يف النسختين  (9)

 .681انظر البيت:  (10)

 قال المؤلف يف الحاشية: أي حكمة الدابة. (11)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
148 

 َب يج 649
 
يج(1)ل َوَ ال يج:يج(2)رَ جَ حَ يجمَّيجثيُجيج ُ يج  يجدميج لَّيج:

يج

ههَ يج هه حلم يجيجايُجعمهه  يجيج هلل يجيجُذيج مههب يجب يجيج،ٌ يج م يج يُججم
يج

يج 650
 
يجيجبميجو

 
يج   يج قمههههب يجيج،(3) ن يجُمههههث يجيجبريُجنيُجيجايُجنَّههههو

يج

 َا َ
 
يج لم يُجيج:(4)رَ جَ ل يجيجاح يجق يج ميجيف 

 
يجعميجو يج   يجظميجيجح يجن 

يج

ههب يج 651 يجيجُسيج  يج لم  
ُ يجنمهه ألم ههايجح يجب يجيج،ِ  يم م

 
ههو يج يُججم

يج

ههح يج هه لم  يجيج يُججم يجم  يجب يجيج، ص 
هه ألم  ههيجح يجل  جم يج يُجح 

يج

۞ ۞ ۞ 

  

                                                      
 .108الكهف:  (1)

 .138األنعام:  (2)

 .80الحجر:  (3)

 .22الفرقان:  (4)
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َ 
 
َال ةَ ال ـاء  ت وح  ف  يجم 

ــا َ 652  
 
ــخَ ب يجيج،عيٌجنمههط يج:يج(1)مَ تَ ل هه لم يج:يج(2)ودَ ل  يجا  

يج

يجب هه ههِ يجيج نميجال   َب يجيج،ا فيجه 
 
ــال يج:يج(3)وعَ ش 

ُ
هه  يجطميجو يجا  

يج

يجُ هههههه 653 يج  يجب يجيج، حفيجفيُجَ   يجع يج ُضهههههه  يجَ  
يج

ـــخَ ب يج هههنميج يُج:يج(4) َ ئ َاس  ههه  يجيجي  يج  يج   يجع يجم يجا م
يج

ـ 654 َخ  ه مَّيج:يج(5)ق ََل  يجيجمَّيجُثهيج،َُّيج   
يجُويج  يجبمه ألم 

يج

يج لم يج يج ميجيف  يجب يجيجط 
يج  يجو  م يجيج(6)نيُج  يج ميج ألم  يج:يج  ُضيج  يجا

يج

هه مَّيجب يجيجُ يج مههام َّيج  يج 655  َيجمَّيجُثههيج،اريُجه 
 
ــاو َال

يج:يج(7)هَ ي 
يج

هك يجيجهم يجو يج يجيج ميجايجق هم  هيجق  ه   يجاميجال  هايج لم يجو  ه 
يج

656 
ه لم  يج:يج(8)ال َبَ خَ   َيجمَّيجُثهيج،انيُجس 

 
ـ اال َئ يج:يج(9)ب 

يج

ههه ههه  يجل يجيجايُجا  ههه  يجيج ميج   يجَُّيجال يج  يج لمههههم يجيجل يجم يججم
يج

657 
َل َخَ  يج(10)يل  يجلميجنَّيج  يج لمهم يجيجُ بيجُصيج  يجخميج لمهميُج:

يج

يجىيج لم يج  يج ميج لمهميُج:يج(11)يمَ ص َخَ  يج(12)لميج َّيجح يجيجا  يج  
يج

                                                      
 .7البقرة:  (1)

 .25البقرة:  (2)

 .45البقرة:  (3)

 .65البقرة:  (4)

 .200البقرة:  (5)

 .187البقرة:  (6)

 .259البقرة:  (7)

 .118آل عمران:  (8)

 .127آل عمران:  (9)

 .125النساء:  (10)

 .105النساء:  (11)

 : ]َحده[.3: ]جده[، ويف 2أنه حديد شديد يف الخصومة، ويف النسخة  :أي (12)
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658 
ــــئ َاخَ  يج(1)ةَ ن 

 
ميج:يجو ههههم ههههال يجن يجميُج ميجم يجيجا يُجه  يجاميجغ 

يج

يج  يجب يج
هههََّ يج  يجه  هههيج  يجثمهههايجيف  هههذ يجِ  يج(2)اميجغ يجاِ يج يج  

يج

ــخَ ب يج 659 َـرَ س 
 
ــفَ نَ واَأ يج:يج(3)مَ هَ س 

 
يج  عُههن يجغ يجيجحمميجو

يج

ــ يج:يج(4)ل َوََّخ 
 
ههيج  يج َّهه  يجيجحمميجو يج  عُههيَّيجايجب يجو  م 

يج

660 
ــــتَ فَ ل َخَ  َم  ههههقيُج:يج(5)ون  هههه  يجيجميُجُِيجمم يج   يجام 

يج

ـــب يج حمميج(6)ف  َ ال َخ 
 
هههيج:يجو يجيج  يجع 

يج   يج  يجقمههه ألم 
يج

ـــيجمَّيجُثههه،يج  ُ ههه َّيجت  يج 661  ََعَ م 
 
َال ـــوَ ال يج:يج(7)ف 

يج

هه هه لهايجيجع يج   يجس 
 
ههايجو يجعم ههيجب يجن  يجال يج لم ههيج ايج   يج  

يج

َ ق ـــرَ خَ ب يج 662 ــب ََواَل  يج   ُههه  يجِ يج وميج:يج(8) َ نـ 
يج

ــخَ ب يج يج:يج(9)وارَّق 
 
ههيجحمميجو ههريُج َّيجك  يج   ُهه  يجايجو يجب يج  

يج

663 
َخَ  ــَل  َئ  ََف 

َرَ ال   هه:يج(10)ض  يجاه يجيَُجرَّيجُ ههيجميُجُِ
يج

ههههب يج هههه  يج  يج:يجمميجيُِج يُج ح  يَُج  يجب يجيج يٌج    هههها يجاه 
يج

ـب يج 664 هه:يج(11) َ ئ َاطَ خ  هه  يجيج ميج   يجييجب يج  
 
هه ميجو يجا  

يج

يجب يج يج دايجيجق     يجي  يجيف  يج  يج  يج: يجييجش 
 
يج(12)ا  يج ميجيجو

يج

                                                      
 .13المائدة:  (1)

 .22ب/ (2)

 .12األنعام:  (3)

 .94األنعام:  (4)

 .150األعراف:  (5)

 .83التوبة:  (6)

 .87التوبة:  (7)

 .100األنعام:  (8)

 .140ص «الكامل المفصل»قرأ نافع وأبو جعفر بتشديد الراء، والباقون بالتخفيف،  (9)

 .165األنعام:  (10)

 .91يوسف:  (11)

، وقيل: خطئ 1/318 «مجاز القرآن»أن َخطَِئ وأخطأ بمعنى واحد، وهذا قول أبي عبيدة كما يف  :أي (12)

 .219ص «نزهة القلوب»يف الدين، وأخطأ يف كل شيء، 
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َخَ ب يج 665 يج(1)نََّكَ بَ ط  يجَُّيج ميج لم يج: يج:
 
يجميُجظيُج ميجي يجيج يٌج ميجو

يج

ــل َخَ ب يج َ ص 
يج  ُمهه َّيجك يج  يجيجحمميجٱ:يج(2)اي ــواَن 

يج

هه 666 ــ ،يجب يجه يًج   ــرَُّخ  هه:يج(3)ادًَجََّواَس  يجر يجل يجذ يجك 
يج

يجن ههه  يج يُِجاي هههت  يجيجذم هههل يجب يجيجمميجا يج  يج ُهههيج ميجك 
يجًك 

يج

ــخَ ب يج 667 ــَت َب  ههيج   يجا يج:يج(4)ارَ الَّ هه   يجع يجف يجايج   يجذم
يج

ــخَ  ههيج ميجق ههيج يٌج  ههاب يج  يج:يج(5)ةَ اِل   يج  يج  يج   يجذم
يج

هه ميجب يج 668 يجب يج م   َ ههايج يج م ههب يجيج،وف ــ يجذ يجِ  يج:يججَ رَ خ 
يج

يج:يججيُج ميج لم هههههب يجيج، يٌج َّهههههغ يجب يجيج،ديٌجاب يج  ههههها يج
يج

يجهميجايج لمف يجدَّ يجيجٌ يج ميجيَُج 669 يجق يجب يجيج،(6)   يجيج ميجِف 
 
يج:يج(7)اد يج  يج ميجو

يج

 ـــا َ
 
 ـــوَ َجَ رَ ل

 
يجيجاجَ رَ ال

 
هههو يجاح يجه  يجُ هههيج يٌج م

يج

 َيجمَّيجُثههه 670
 
ـــب َال ههه:يجا  َيث  يجيج  يج   يج  يج لمهههَك  

يج

ـــب َخَ ل َل َه  ههه هههيج(8) َ يث  يجيج  يج  
يجا  يجن ههه ألم 

يج

يجق َل ـــخَ ب يجيج،ايُج ُهههثميج  يج:يج(9)ا  َب ـــيَِّالطََّب يج 671
يج

َا َ
ــــوََّل   هههه:يج(10) َ ل  ههههب يجيجٌليجذ يجك  يجُقيج ميج  

يج

 َب يج 672
 
َخَ يج،ديُجان يج لم  يج:يج(11)ق َل َال ميجِ يجايج  ميج َّيج:يجءَ ب  يج  

يج

يجب هه
يجرميجاألم  ههب يجيجض  هه  يجايجب يجِمههسميجن يجيجا  يجم يج مسَّ يج(12) ميج  

يج

                                                      
 .51يوسف:  (1)

 .80يوسف:  (2)

 .100يوسف:  (3)

 .97اإلسراء:  (4)

 .42الكهف:  (5)

 .94الكهف:  (6)

 ، وقوله: )يف قد أفلحا( يقصد سورة المؤمنون التي هذا مطلعها.72المؤمنون:  (7)

 .26النور:  (8)

 .26النور:  (9)

 .137الشعراء:  (10)

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الخاء وإسكان الالم، وقرأ الباقون بضم  (11)

 .373ص «الكامل المفصل»الخاء والالم، 

، وقوله: )مطر( وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة من أجل ضرورة الوزن، وإال فحقه 25لنمل: ا (12)

 الوقف عليه باأللف، وقد سبق التنبيه عليه.
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673 
هه:يج(1)ارَ تَّــخَ  ههيج حيُجن ههق يجيج، ريُج َّيجغ  يجر يج ميج لمغ 

يج

ـــــب يج ههههه:يجمَ اتَ خ  يجيج يُجآ   يجيجلُكا
 
هههههو يج(2)  يج م

يج

يج(3)رََّخَ ب يج 674 يج:
 
يجا يجه يجَميجب يجيجق يج ميج  يجيج ميج  يجيجحمميجو يج  يج  يج: يجطم

يج

 َب يج
 
َمَ ال يجو يجيج ميجق يجب يجيجم يج ميجُ بيج م َّيج:يج(4)ط  يج  يجق     يجطم

يج

هه 675 يجيج  يجُِ
َيج، ميُجر يج ألم 

ــال   ههُ لميجيجايُجعمهه  يجيج:(5)ل َك  يجث م 
يج

ــب يج ههيجحمميجٱ:يج(6)دَ خ   يج   ههب يجيجا   يجَُ يجيجِفا
 
يجلميج يُجل ههو

يج

 َب يج 676
 
َال َط  يج:يجف 

 
َ خَ وَ يج،(7) فيجع يجُسميجيجذيُج ميجو ل  يج:يج(8)وَّ

يج

يج
 
ههَميجو ــب يجيج،اليُج    

 
َرََّال هه:يج(9)اص  ههت يجيج ميج   ميج َّيج   يجه 

يج

هه 677 ههيج م يجذ يجك  يجيج  يجُظههي يجيج ميج  
 
ههيجبميجو ههح يجيج ميج   يج   يج  

يج

َ خَ  يجخميجالَّيجب يجيجا  َري  يج يُجمَّيج  يجيج      يج(10) ن يج ايجا
يج

678 
ـــاف َخَ  ههه ميجق يجيج(11)ةَ ض  يجايجا يج م يج ح يجي يجيج ماههه  

يج

ــــاف َرَ  ههههنَّيجيج(12)ةَ ع  يجايجا يجا م  يج  
يجاح يجع ههههيج دم

يج

679 
يج:يج(13)ةَ اص َص َخَ 

 
َ يجح يجيجحمميجو يج:يج(14)ائَ اسَ خَ ب يجيج، يٌجا

يج

يج مههي يج ههيجح يجن   يجيميجس 
يج لم هه يجيف  ههن يجيجان يج   يجائ يجا  

يج

                                                      
 .32لقمان:  (1)

 .40، األحزاب: 23أ/ (2)

 .14سبأ:  (3)

 .16سبأ:  (4)

 .16سبأ:  (5)

 .29يس:  (6)

 ، ويف األصل: ]سرعه[.3و2، كذا يف النسختين10الصافات:  (7)

 .8الزمر:  (8)

 .10الذاريات:  (9)

 ؛ أي:  أنه يريد خيِّرات بالتشديد فخفف.70الرحمن:  (10)

 .3الواقعة:  (11)

 .3الواقعة:  (12)

 .9الحشر:  (13)

 .4الملك:  (14)
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ــخَ ب يج 680 َس  ــَف  هه:يج(1)رَ دَ ال   هه  يجيجليُجاؤيُج  يجض  يجِ  يجَّم
يج

َخَ ب يج يج(2)اب  يج  يج: يجق يجيجا   يجط يجو  م يجيجليُج يُج م يج  يجا يجَّم
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .8القيامة:  (1)

 .10الشمس:  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
154 

َ 
 
َال ةَ ال ـاء  وم  م  ض  يجم 

ــخَ ب يج 681 ههيج  يج  يجنميج لمهههميُجيج(1)وا  َط  يج:اح يج  يج ميج م َّ
يج

ــــخَ ب يجيج،ليُجاريُجآل هههه  يجيج(2)ةَ لَّ
هههه  م يج:يج ح يج  يج م

يج

يج ميجا يج 682 يج(3)ارَ وَ خَ يج،مميجهيُجُليجال  يج: يج  يج  يج لم يجيجُ يج ميجل 
يج

 َيجمَّيجُثهه
 
ــال ههب يج:يج(4)ارَ م  يجيج يٌج ح  هه م يج  يجُخُهه ا

يج

هههههع يج ميج  يج 683 هههههيجُك يجب يجيج، يٌج   هههههغ يجايجييُج   يجي ا
يج

ههه هههايجو يجئميجيميج   َّهههيج ميج   يجيجليُج  يجخ  هههيجُيميجش  يجي  
يج

 َب يج 684
 
يج(5)اءَ ط َل َال َش َخَ يج، يُجًك يجه  يج م  يج: يج:يج(6)ب 

يج

هههب يج ههه  يجيجايُجعمههه  يجيجح يجِميجالم  يجب هههيجليُج يُج ح  يجَُّيج  
يج

ــب يج 685  
 
َنََّال ــَس   

 
ههزيُج:يجار َوَ ال ههزيُجيج،(7)ديٌج  يجِم يج ميجح 

يج

هههيَُج هههيج،نيٌجار يج   ههه يُجيج، خيُج ايج   فيج م يجيج  
هههك  يج ميجم 

يج

ميج 686 يجيجُسيجهُيجت 
 
يجعيُجَ يج ميج  يجيجحمميجو َنََّال كَ يجهم يجب يج، يج:يج(8)س 

يج

يج
 
ههت يجيجحمميجو ميجِ يجسم ههك يجيج   هه  يجيجا يُجن ههايج لظايجم  يجُسيجه يجكم

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .208البقرة:  (1)

 .254البقرة:  (2)

 .88طه:  (3)

 .31النور:  (4)

 .24ص:  (5)

 .4المنافقون:  (6)

َهَرة: بفتح الهاء المراد هبا الكوكب المعروف، ولم أجد من أسكنها، لكن هنا ال يستقيم 15التكوير:  (7) ، الزُّ

 الوزن إال باإلسكان.

 .16التكوير:  (8)
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َ 
 
يج(1)ة َورَ س َكَ ـمَ ال ََاءَ ال

َخَ ب يج 687 ـــط  ـــيج،جيٌجب يجم يج  ههه:يج(2)ةَ ب  َخ  ََل  يج:يج(3)ف 
يج

هههيجا يجب ههه يجِ يج  م هههيجٌفيجال  يُج َّ يجِ يج ِمهههيجايجه  يجُفيجال 
يج

ُيجيجع يج ميج  يجك يج 688 يجيج  يجَميجايج م ايجه  يجسميجَ
 
يجمميجييُجيجبميجو يج  يجيج لم يجن 

يج

يجب يجَ يجب يج هم يجا يج م هيجب يجن  يج  يجيج(4)  يج م ها يم م
 
يج  يجُ هارميجو

يج

يجَ يجب يجيجٌفيج ميج  يج:يج(6)ةَ يفَ خَ يج، حيُج  يجِ يج:يج(5)يَ زَ خَ  689 يج م
يج

َخَ  يج(7)ل ََل  يجب يج  يج: حمميجيجار يجي يج دايجيجيم يجا
 
يج ميج  يج  يجيجو

يج

هههب يج 690 يج مهههم يجايجب يجَ  ُيجن  يج لم هههيج  يج اهههيج لم يجُ يجال 
يج

يج  يج َيج  يجثمهههيف 
ـــَبَ ل  َوَ َعَ ي  ـــل  ََخ  يج(8)ل ََل 

يج

َخَ  691 يج(9)اريًَب َكَ ًَئاط  يج:
 
يج َّيج مميجظ يجع يجيجحمميجو يجا

م
يجاميجميُجث يجِ

يج

ــل َخَ ب يج يج:يجةًَف 
 
ميجيجحمميجو هه ُيجي  ههيج    يجاميجُ هه يُج ميجايجي يج َّ

يج

يجا يجيج  يج مههههم َّيج  يج 692
ميجيج م هههه مَّيجيجايُجُ هههه ُيجي  يج(10)اريُجه 

يج

 ـــب يجيج،ايُجُسهههفميجع يجب يج
 
يجاريُج  هههِ يج  ميج:يج(11)ة َريَ ال

يج

ــتَ خَ  693 ــمَ َهَ ام  ههيج هه يُج  يجيُيج:يج(12)  َس  يجلميج  يجآ  
يج

ــمَ  ههع يجيج ههحفيجر يجب يجيجمفيج مههايجط يجدَّ يجيج  َس  يجلميج  يج  
يج

۞ ۞ ۞ 
                                                      

 .23ب/ (1)

 .235البقرة:  (2)

 .33المائدة:  (3)

 أي بعد رسول اهلل. ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿، 81التوبة:  (4)

 .33المائدة:  (5)

 .205األعراف:  (6)

 .5اإلسراء:  (7)

 .31إبراهيم:  (8)

 .31اإلسراء:  (9)

 ؛ أي:  إذا ذهب الليل جاء النهار مكانه فيخلفه.62الفرقان:  (10)

، والِخيَرة بوزن اْلِميرة االسم من الفعل َخاَر أي اختار، والِخَيَرة بوزن الِعنَبة االسم من 68القصص:  (11)

 .99ص «مختار الصحاح»الفعل اختار وعليه جاءت اآلية، 

 .26المطففين:  (12)
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َ ال  ةَ ال ـادلَّ ت وح  ف  يجم 
ــدَ ب يج 694 يجيج:(1)ةَ اب 

 
ههيجحمميجو يج  يجايجي هه   َدَ يج،ل 

 
َأ يج:يج(2)ب 

يج

يجكيُجيجمميجُهههتيُجن يجَع يج ههيف  ههب يجيجمميجِ يج  يج م يجُليجذميج لمف 
يج

ـــرَ ادلََّب يج 695 يج:يج(3)ا  َج 
 
هههيجحمميجو يجميُجن هههيج قفيج  يج   يجش 

يج

يج دم يج:يج(4)  َك َرَ ادلََّب يج هههيف  يجيج م يجد 
 
هههو يج  يج م يجال 

يج

يج 696
 
هههن يج ميج يُجيجيههه يُج  يج حلم يجيج هههُذيج ب يج  يج لَّيجيجب يجو يجاميج  

يج

يجيميجل هه ههم يجيجس  هه  يجغميجميج  يجه يج ميج  ههع يجيجاٌليجايجب ههه  يجاميج  
يج

697 
ههه:يج(5)مَ مَ رَ اب ـــدَ  َدَ يج،مميجيُِج يُجآ   ـــمَ لَّ يج:يج(6)ام 

يج

يجب يجا بم  ههههيُس:يج يجيج فيج َّهههه  يجيف 
 
يُِج  يجلميجو يجاُمهههها

يج

698 
هه:يج(7)ءَ ّكََّدَ  هه ًكميجكيُج ميج   يجيجك 

 
يجرميجِ هه ميج َّيجيجضف يجاس 

يج

ـــرَ دَ ب يج يج:يج(8)واس 
 
هههرميجن يجيجبليُجؤيُج  يجق هههيجحمميجو يجا  

يج

699 
ــــَارَ دَ  َالسَّ ههههب يج:يج(9)مَ َل  يج مسَّ يج هلليُج:يج يُجال 

يج

هههههيج يُجعَّهههههَ يجيجليُج ريُج  يج  ههههه يجب يجيج ميج   يجليُج ش 
يج

700 
ههه ممَّيجيج(10)رَ ائ ـــوَ دَ  مهههيج:اح يج   يجلميج  يج ِ هههن يجيجعيُجِج 

يج

يجن ه  يج يجا يجا يجيجال 
م هن يجب يجيجاانميجس  مهه  م

 
هيج(11)و يجلميج  يجاط يج  

يج

                                                      
 .164البقرة:  (1)

 .11آل عمران:  (2)

 .163آل عمران:  (3)

 .145النساء:  (4)

 .45األنعام:  (5)

 .22األعراف:  (6)

 .143األعراف:  (7)

 .169األعراف:  (8)

 .127األنعام:  (9)

 .98التوبة:  (10)

 الختالفه عن الفعل )ناب( السابق. 3و2يف األصل: ]وناب[، وآثرت ما يف النسختين  (11)
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701 
ـــدَ  هههؤيُجَع يجنيُج:يج(1)مَ امَ وَ ع  يج  يج ميجالم  يجب هههيج(2)مميجُِ

يج

َدَ ب يج
 
يج(3)ابًَأ يج  يج يًجَ يجيجحمميجٱ: يج(4)  يج ميج حلم يجيجي  يج  يج 

يج

ــــدَ ب يج 702 هههه:يج(5)ونَ رَ اخ  يج يُجيجبح يج يُجاغ يجل  يجشَّ
يج

ـــدَ ب يج يجغمهههن يجب يجيج ميجان ههه  يج  يج:يج(6)ًَلَخ  يج(7)ال 
يج

يج:يج(8)ًكَرَ دَ ب يج 703 ميجشَّ هههههيجي  يج   يجااق هههههيجحلَّ يجي 
يج

ــــاحَ دَ  يجمميج ايجيج ميجلَّههههم يج َّيج:يجةًَض  يج(9)اق ههههش 
يج

704 
ـــدَ  ههه َّيج:يج(10)رَ م  هههيج  يجم  يجب يجيجا  يج لم  

يجا  يجيَّههه ألم 
يج

ــدَ  ههخميج  يجيجحمميجٱ:يج(11)اارًَيَّ هه م يجيج  يجايج ا
يجا  يجن هه ألم 

يج

ــدَ ب يج 705 يج مهه  يجيجحمميجٱ:يجرَ ب  هه مَّيجيج   ههيجار يجه  يجح  يجالَّ
يج

َب يج
 
ـــدَ أ هههيج(12)رَ ب  ههه  يجا يج:يج يُجيميجه م َّ يجايجب يج يج   يجلَّ

يج

                                                      
 .10يونس:  (1)

 : ]دعواهم[.3و2يف النسختين  (2)

 .241ص «الكامل المفصل»، قرأ حفص بفتح الهمزة وقرأ الباقون بإسكاهنا وهما لغتان، 47يوسف:  (3)

 .24أ/ (4)

 .48النحل:  (5)

 .94النحل:  (6)

 : ]وزغال[.3و2يف األصل: ]وذَغال[ بتحريك الغين، ويف النسختين  (7)

 .77طه:  (8)

: )مزلة مزالقا(، وكلمة: داحضة يف القرآن بالرفع، لكنه نصبها 3و2، يف األصل والنسختين 16الشورى:  (9)

 لتسلم له القافية.

 .24الجاثية:  (10)

 .26نوح:  (11)

، قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف بإسكان الذال وبعدها همزة مفتوحة وإسكان 33المدثر:  (12)

الكامل »، ﴾إَِذا َدبَرَ ﴿وقرأ الباقون بفتح الذال وبعدها ألف وفتح الدال  ،﴾مظ حطٱ﴿الدال المهملة بعدها 

 .576ص «المفصل
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706 
يجس يجب يج:يج(1)احَ دَ  يج:يج(2)اامَ سََّدَ يج،طم

 
يجيجحمميجو

 
ِ يج  يج ميجو يجاا

يج

ـــدَ  يج:يج(3)مَ دَ م 
 
هههيجميُجه يج ميج  هههع يجيجحمميجو ِ يج َّيج   يج(4)ا 

يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .30النازعات:  (1)

 .10الشمس:  (2)

 .14الشمس:  (3)

: ]دمدم أي أرجف خذ معناها[، وهو صحيح المعنى، وانظره يف 3و2كذا يف األصل، ويف النسختين  (4)

 .230ص «نزهة القلوب»
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َ ال  ةَ ال ـادلَّ وم  م  ض  يجم 
707 

ــدَ  ــَوكَ ل  يجبُ يجميُجايج  هه  يج  يجعمههع يج:يج(1)ٍسَمَ ش 
يج

هه يجح  يجغ يجيج لمهههم يجتَّ ههيج َّ  ِ يجظ  يج ُ يجُ هه ميج َّيجيج يٌجا
يج

708 
ههه:يج(2)يرَِّدَ  يجا يج  هههيجرايج د يجيج  يج   هههِف  يجاه  يج  يج م

يج

هههيُيج ههه ميجلمف يج  يجيج يُجيه   يجك  يجيجَّ 
 
يجو يجاه  يجث ههه ميجيف 

يج

ههب يج 709 ههيجع يج   ههِ يجيج(3)] دَّ    يجمايجض  يجعميجع ههِ يج  ميجيجميٌجمم
يج

ه  يجل يج هب يجيج هه فيج ايجويُجيج  يج م ههك يجيجعميج   ههب يجيجه فيجسم يج(4)عميجق 
يج

710 
حَ  يج(5)اورًَد  يج(6)انَ خَ دَ يج، انميج  يج بميج: يجُليج ميجَ يج:

يج

هههه ههههح يجيج   يجُ ههههيج م َّيجَع يجنيُجيجايُجنُيجس يج   يجَُّيجسم
يج

                                                      
 .78اإلسراء:  (1)

ِيء  )، قرأ أبو عمرو والكسائي واليزيدي 35النور:  (2) بكسر الدال مع المد، والهمز مع الضم، وقرأ  (دِر 

ِيء  )شعبة وحمزة  بضم الدال بعدها راء مشددة،  (جخ) المد والهمز، وقرأ الباقونبضم الدال مع  (ُدر 

 .354ص «الكامل المفصل»، 577ص «إتحاف فضالء البشر»وبعد الراء ياء مشددة مع عدم الهمز، انظر: 

ما بين المعقوفين من وضعي، وجاء يف جميع النسخ: ]الميم[، ووزهنما العروضي واحد، وأرى واهلل  (3)

 أعلم أهنا سهو من المؤلف، فليس يف الكلمة ميم.

، ولكن ضم الدال مع الهمز جاء يف قراءة 231ص «نزهة القلوب»هكذا يرى الناظم تبعا البن عزير يف  (4)

يل وأنه لم يجئ إال صفة،  متواترة كما سبق، وهو وزن وإن كان نادرا إال أنه جاء يف القرآن وذكروا وزن ُفعِّ

اِء فإِنما »: 1/224 «تاج العروس»، ونقل الزبيدي يف 74البن عصفور ص «الممتع»انظر:  َومن همزه من الُقرَّ

وٌل ّمثل ُسبُّوح، فاستثقل الضمَّ فردَّ بعَضه إِلى الكسر  .«َأراد َأن وزَنه ُفعُّ

والحجة لمن كسر وهمز أنه أخذه من الّدر وهو: »: 262ص «الحجة القراءات السبع»قال ابن خالويه يف  

ة الضوء. فع يف االنقضاض وشدَّ  الدَّ

يت: أي  كثير السكوت. :وكسر أوله تشبيها بقولهم: سكِّ

له أنه شبَّهه بـــ يق»والحجة لمن ضمَّ أوَّ وشدد: أنه نسبه إلى الّدر لشدة  وإن كان عجمي ا، والحجة لمن ضمَّ « مرِّ

يق: المصبوغ بالعصفر، «ضوئه  .1/224 «تاج العروس»، والـُمرِّ

 .9الصافات:  (5)

 .10الدخان:  (6)
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ـــــدَ ب يج 711 هههههب يج:يجـرَ س  هههههايجن يجِ يج يُج ح  يجاريُج  
يج

يج
 
يجه يُج يُجيجحمميجو يجيج  يج ميج مس يجيجُُ

 
هم يجيجب يجو

يج(1)اريُجم يجسميج لم
يج

يج(2)ةًَول َدَ ب يج 712 يج: ا لمهيجيف  يجيج  يجم 
 
يج حلم يجيجبميجو يج ميجيف  يجل 

يج

يجب يج يجُ هه:يجق  هه   ههديُجِميجو يجيجصَّ يج ميجاحلم يجايجب ههه  يجل 
يج

يج 713
 
يجيجبميجو

 
يجب يجيج،حميج  يجا يجيجُ يج مهههه لم  يجيجايُجنَّههههو هههه ش  يجميُج م

يج

ههههههم يج يُجم  ههههههيُيجيجٌ يج بيُج  يج  ههههههيجايجه  يجم يج  
يج

َكََّدَ ب يج 714 يج(3)ت  يجطيُجيجحمميجٱ: يجب يجه يج م يجيف  يج ميج لم  يجا يجض 
يج

هه يجح  ههتَّ يج  يجِ يجيج  م يجن يجَ يجيج م
ُ ههام يجايجب ههه 

يجرميجاألم  يجض 
يج

۞ ۞ ۞ 

َ  

                                                      
 .163ص «مختار الصحاح»، والُشُرط: جمع شريط، وهو الحبل المفتول من الخوص، 13القمر:  (1)

 .7الحشر:  (2)

 .21الفجر:  (3)
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يج(1)ة َورَ س َكَ ـمَ ال ََال َادلََّ
هه:يج(2)يــنَ دلَِّا َ 715  يجيجا يجب ههيج ح يجايجن يج  

ميج  م ههن يجاحيُجس 
يج

هههل َّيج  يج هههب يجيج،  يُجم يج دم هههيج، يُجاع  يجاحيُج  يج ميج مس 
يج

يج 716
 
يجيجديٌجن يجَع يجيجبميجو

 
هههههه حلم يجيجب يجو يج مههههههيُيجيجاُليجس  يجف 

يج

َدَ  يجلاههه:يج(3)ءَ ف  هههيجُكا ُيجيجا يجايجب ههه   هههَ يجا  يج ميجِ يجسم
يج

ههب يجب يج 717 ــادلَِّيج يُج ح  ههنيُج:يج(4)انَ م  ههِج  يجيج يٌجِم يجاميج  
يج

مهه ههن يجيجعيُجِج  ــمَ دَ ب يجيج،احفيجِ  هه م يج  يج:يجااقً يج(5)اميجع 
يج

۞ ۞ ۞ 

يج  

                                                      
 .24ب/ (1)

 .4الفاتحة:  (2)

 .5النحل:  (3)

 .37الرحمن:  (4)

 .3و2، وسقطت كلمة )دهاًقا( من النسختين 233ص «نزهة القلوب»مألى،  :، مرتعة: أي34النبأ:  (5)
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َ ال  ةَ ال ـاذلَّ ت وح  ف  يجم 
ــذَ يج 718 هه ميجم يج:يج(1)ول َل  يج ميجد  ههب يجيج(2)ث  ميجذ يجايجُ ههه  يجَّلَّ 

يج

مههه  يج:يج(3)مَ تَ ي ـــكََّذَ  يجب يجيجميُجُِيجب 
 
ههه  يجو يج(4)اميجلا

يج

يجب يج 719
 
ههههه لَّيجيجايُجنَّهههههِ يجاميجاي هههههه يج مايجب يجيجا يُجم 

يج

هههه يج م َّ يجاميج ي ههههر يج دايجب يجيج  يج  يج َّيج  يجيج  يجيميجهيف 
يج

720 
يج(5)ور َدَ الصََُّا  َذَ  َ يجح يج: يجيج يُجا يجبر يج يُج م  

يج

َال كَ ذَ  يج(6)لَ فَ ا يج:
 
يجيجحمميجو يجل  يجيجح يجال يجيف 

ُ يج ر يج يُج ألم
يج

هههك يج  يج 721 يج َّ هههيجا  يج  ههه لم  يجيج   يج  يجايج  هههو  ه  يجف 
يج

يجيميجل هه ًههب يجيج ميجايجب ههً ههس يجن يجيجس  ههايج  يجل  يجا  يج يجل 
يج

722 
َالَُّذَ  يج(7)ونَ ا ُيجيُيج: يجنَ ون َب يجيج،ٌسيج ن يجاميجف يجم يج  يج:

يج

هه يجَ  حميجب ههيج َّ يج ميجام  يج  َّ  يجيجايُجعمهه  يجيج  
 
ههر يجنميجو يجاميجك 

يج

723 
َرَ ذَ 
 
ــأ ــذَ يج،مميجُكهه  يج  يج  يج:يج(8)مَ ك  َن  يج:يج(9)وب 

يج

يج
يج ألم  ههيف  مههن يجيج  يجلم ههيج يٌجم هه  يجيجليُجاؤيُج َّ يج ُليجنُيج م

يج

هه مَّيجيجمَّيجُثهه 724 يج  يجيجَُّيج    ههبيُجيجا يجن ههر يجيف  يج(10)عميجض 
يج

ـــعَ رَ ذَ ب يج يج:يج(11)اه 
 
ُيجطيُجيجحمميجو ههه م يجر يج يج يُج  يجايجا يجه 

يجسم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .71البقرة:  (1)

 ، ويف األصل: ]الحرب[، وال وجه لها هنا.3و2كذا يف النسختين  (2)

 .3المائدة:  (3)

تمامها، وهو النهاية  :أي ؛اجعل أصله، والمعنى أن الذكاة يف اللغة: تمام الشيء، من ذلك ذكاء السن :أي (4)

 .234ص «نزهة القلوب»الفهم السريع، انظر:  :أي ؛يف الشباب، والذكاء يف الفهم

 .7ائدة: الم (5)

 .85األنبياء:  (6)

 .87األنبياء:  (7)

 .79المؤمنون:  (8)

 .59الذاريات:  (9)

؛ أي:  أن الذنوب جعل يف مكان النصيب، وأصله أن الناس كان يستقون فيكون لكل 59الذاريات:  (10)

 .236ص «نزهة القلوب»واحد ذنوب، 

 .32الحاقة:  (11)
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َ ال  ةَ ال ـاذلَّ وم  م  ض  َم 
ــذَ ب يج 725 َل  مهه:يج(1)ل  ههيج  فيجمُهه  يجيجعيُجِج  هه َّ يج ميجهيُجايج  

يج

ـــــرَِّذَ  يج:يج(2)ةَ يَّ
 
يجبميجو يجيجنيُجش 

 
يجبميجو ههههه م َّيجيجن يجش  يجَُ يج م

يج

هههب يج 726 يج  يجيجا  يجَ  هههيف  هههن يجايج  يجه يج   يجه  يج م يجُثيجاح 
يج

يجل يج يجيج يٌجل هههههال 
 
هههههظميجو يجُثيجال ههههه لَّيجيج َّيجيُِج يُجه 

يج

ههههه  يجيج يٌج َّههههه  يج ميجويُج 727 هههههيج يٌج َّيجِ يج م يجرايج  يجيج ميج ا
يج

يجا يج
يجيج م

ُ
هه  يج ميجو هه  يج ميج  يجم يجَُ ههيج  يجهم يج(3)رايج  َّيجيجا يجنميج  

يج

يج 728
 
يجيجبميجو

 
هههههههََّيجو ميج ُههههههه ميجويُجيجديٌجبر يجر يجايج يُجه  يج ه 

يج

يج
 
هههيجحمميجو هههه يجب يجيج ر يج  يجيج ميج   ميجيجدفيجم يجمم ميجُ هههّمَّ يج(4) ه 

يج

هههك يجيجا ميجي ههه 729 يجايجن هههايجد  يجم  يجيج فيجِّ 
ُ
يجل يج  يجبمهههو يجذم

يج

يجثمهه  يجب يج ههيج   يج  
ُ
ههنميجايجو يجيجو  هها يجيجم يجغ 

ُ
ههغ يجنميجو يجم  يج(5)ذم

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .69النحل:  (1)

 .34آل عمران:  (2)

 .25أ/ (3)

 : ]مبدولة[.3و2كذا يف األصل، ويف النسختين  (4)

ورة على  :أي (5) وزن ُفْعلولة فلما كثر ذلك التضعيف أبدلت الراء األخيرة ياء فصارت أن أصل ذرية: ُذرُّ

ولة من ذرأ اهلل الخلق فأبدلت الهمزة ياء كما  ُذرويَّة ثم أدغمت الواو يف الياء فصارت ذرية، وقيل: ذرية ُفعُّ

 .237ص «نزهة القلوب»أبدلت يف نبيء، 
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َ ال  ة َال ـاذلَّ ور  س  ك  َم 
يج(1)ةَ لََّذلَِّا َ 730 يج: يج(2)ىرَ كَ ذَ يج،اريُجغ يج م َّ يج يُجكميج  يج:

يج

ــاذلَِّب يج هه لم  يج:يج(3)ةَ مَّ يجب يجيج، يُجهم يج:يجق  هه  
هه ألم  يج يُج م

يج

 يج مهههي يج 731
يجب هههيج يُج ميج لمههههم يجيج يُجت  ههه  يجيج يُجال   ِ يجلميج  يجا

يج

يج مهه حلم يجيج  يجثمههم يجك يجيجا يجب هه يج(4)لميج  يجاق يج  يج لمهههميُجب يجيج  
يج

يجحَ ب َذلَِّا َ 732 يجيُيج  يج: يج  يجيجحميجِ يج وميجب يجيج،حيُجب يجذميجا يج(5) ر يج  يج م
يج

َََّرَ كَ ذَ  يج(6)  َل يجعميجٱ: يجيجن 
يجب يج ميجه  يج   يج   يجخ يج ميج  يجا

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .61البقرة:  (1)

 .2األعراف:  (2)

 .8التوبة:  (3)

 ما يوجبه المرء على نفسه ويجري مجرى المعاهدة. :أي (4)

 ؛ أي:  أن المصدر يكون بفتح الذال.107الصافات:  (5)

 .44الزخرف:  (6)
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َ ةَ ال ـالرَّاء  ت وح  ف   م 

733 
يج(1)انَ ْح  َرَ  يج م َّيج: يجِ يج  ميجب يجيج،  يج م يجُ ب يجا يجب يجيجصَّ

يج

ههب يجيجايُجان يجد يجنميجُ هه هه ميجلم يجايجع  ههال  هه يج  يجيجع  يجا يجن يج م
يج

ــ 734 ههر يج:يج(2)يمَ ر ح  ــرَ ب يجيج،ميٌج ح  َي  هه:يج(3)ب  يج  يج  
يج

ــــرَ ب يج يج(4)ادًَغ  حمم
 
هههه:يجو يجُ يج مهههه يُجب يجيج يٌج  يج  

يج

ـــلرََّا َ 735 َف  يجيجيفيُجر يج ماههه:يج(5)ث 
 
ههه ميجا يجيجبميجو يجايفيُج  

يج

يجب ههه هههيُيجيج فيجز يجال  يجكم يجيفيُجر يج ماهههيجا يجيجب هههن 
يج

َؤَ رَ ب يج 736 ههه:يج(6)ف  هههيج  يجُِ يجاميج م ههه م َّيجيجي يُج  يج م َّ
يج

ــلرََّا َ يجيجُذيجاب هه لَّيج:يج(7)خَ اس 
 
ههو يجعم هه ميجيجع يجن  يجاميجم 

يج

737 
ـــرَ  ههها يج:يج(8)ازًَم  هههب يجيجديٌجار يج   يجيجيم يجغ 

هههل  يج م يج  
يج

ههههب يج يجيج فيج  يج  
 
ههههح يجيجبميجو  َ يجا يجيجَّف

 
مههههيجبميجو يجحل  يج  

يج

هههًك يجب يج 738 هههيجم يج مههه لم  يجيجُ يج   ـــالرََّيج  يجُِ َبَّ يج(9)ان 
يج

ميجب يج ههيجايُجُ ههِج  هه    َ يج لمُ ههيجا  يجايج يج(10)آح يج ميجيف 
يج

ههه ميجب يج 739 يج يُجي هههيج   يجا  يج  هههالم  يجب يجيجم يج مههه لم  يجيجل 
يج

يج ميجيُههه هههيجب يجع  يجذ يجه  ههه يج ش  يجيجم يج م
يج ألم  يجا  يجن هههيف 

يج

                                                      
 .3الفاتحة:  (1)

 .3الفاتحة:  (2)

 .3و2، يف األصل بدون واو، ويستقيم البيت بواو قبل ريب، وهو ما يف النسختين: 23البقرة:  (3)

 .35لبقرة: ا (4)

 .187البقرة:  (5)

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر بواو بعد الهمزة، وقرأ الباقون بغير واو بعد الهمزة،  (6)

 .207ص «الكامل المفصل»

 .7آل عمران:  (7)

 .41آل عمران:  (8)

 .79آل عمران:  (9)

، وقوله: 146آل عمران:  ﴾ حت﴿قال يف الحاشية ]أي ربيون، ربانيون[، قلت: يعني قوله تعالى:  (10)

 .63 المائدة: ﴾هتٱ﴿
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ــاب َرَ ب يج 740 يج:يج(1)واط 
 
يجيجحم يجو

ــق َرَ يج،  ُِههسُيج لم يج:يج(2)ايب 
يج

يج
 
هها  يجح يجيجحمميجو ههظم يجايجك  ههح يجيجا يجيجب ههف  يج(3)ان يجيس 

يج

741 
َئ ــابَ رَ  يج  يج  ميجيجاُ يجع ههب يج:يج  يج ميج لمهههم يجيج(4)ب 

 
يجاميج  ههو

يج

ــاعَ رَ ب يج يج ميجاحلم يجب هه:يج(5)ان  ههيج   يجاميجِ ههي يجَع يج يجرايج  
يج

ههب يج 742 يُج مَّههيجايُجعمههَ يجيجا  يجَ  ههم يجيجهم هه و يجايجب يجمَّ يجا  
يج

يجب يج
هههه ُ ههههًنايج ن يجُههههه لم يجيج  يجغ  يجيج   ههههح يجشَّ يجا  

يج

ــــجَ رَ ب يج 743 ميجز يج:يج(6)ةَ ف  ههههيج يٌجل ههههم يجم يجلميجي  يج  يج  
يج

َب يج ـــت  ب  َّيج(7)ر ح  ههه:يجا ت يج  يجس  يجلميج  يجي ههه  يج  يجيجذم
يج

يج(8)ٍعَوَ رَ يجىهع يج ميج  يجب يج 744 يج:يج(9)دَ عَ رَ ب يجيج،سيٌجم يج  يج:
يج

يج
 
يج ميجل يجيج يُجس يجحميجو هيج ف هيج ميج ا يجد يج   يجب يُجنمهي يجيجالف

يج

ــاب َرَ ب يج 745 يج:يج(10)اًي
 
ههيجق يج ميج  ههيجحمميجو يجال  ههَع يجيجا فيج  

يج

َواَإ َدَُّرَ 
َل 

ــَال   ههَاه َوَ ف  ََمميجهيُجعميج  
 
ــأ يج:(11)اي َدَ ي 

يج

746 
َضَُّعَ 

َام ـن َواَال   هع يجح يجيج(12)ل  َّيج م هايجم يجمَّ
ُ
يج   ُهايجو

يج

يجيجمميجه يج  يج ميج يجر يج  يج
 
يجيجبميجو

 
يجؤيُج  يجبميجو

 
يج(13)  ُِيجفيُج  ميجيجح يجب يجو

يج

                                                      
 .200آل عمران:  (1)

 .1النساء:  (2)

 .25ب/ (3)

 .23النساء:  (4)

 .104البقرة:  (5)

 .78األعراف:  (6)

 .25التوبة:  (7)

 .74هود:  (8)

 .13الرعد:  (9)

 .17الرعد:  (10)

 .9إبراهيم:  (11)

 ؛ أي:  أن هذه اآلية تفسر اآلية السابقة.119آل عمران:  (12)

 أومؤوا إليهم أن اسكتوا. :ويف حاشية األصل: أي (13)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
167 

747 
َ وَ رَ  يجاُ يجن ههههههَ يجيجٌذيج ب هههههه  يجل يج:يج(1)اس 

يج

ـــجَ رَ  ُهههََّيجر يج:يج(2)  َل  يج مُ هههيج  يجال  يجُ يجالَّ
يج

748 
يجيج(3)يمَ ق َرَ 

 
يجهميج لمف يجيج  يجِميجو يجِ يجكيُجيج ميجق يجيجيفيٌج ميجم يج:يج   يجَّم

يج

هه ههيجح يجايج  يج   يج لم ههب يجيجمميجهيُجعميج   يجَ   ههنُيجيجال  يج   يجَّم
يج

يج لمف يج 749 هه   ِم يجيجاُليجِ ههب 
 
ههو يج ُليجُِههفميج  يجيجايُج ُيجلم

يج

يج
 
يجهميجحميج لمف يج ن يجب يجيجميُج  ميجيجب يجو يجيج   يج ُليجُِيجفميجيج لمهم يجش 

يج

750 
َبَ رَ  ــــط  يُِجع ههههِميجسَّيجل يج:يج(4)ان  ههههب يجيجميُجا يجحم يجام َّ

يج

ـــتَ رَ  ـــقَ تَ اَفَ ًق ههه  يجتميجر يج:يجان  يج  يج ميجالم  يجايجب هههه 
يج

َب يج 751
َرَ ال   يجيجض  يجن يجًك يجب يجيج،(5)ب امَّنمذ  يجلميج  يج ح يجب يجيجذم

يج

يجب يج ههايجب يج:يجق  هه   يم م
 
يج  ههام ايجو يجلميجن يجار يج لم ههيجايف 

يج

752 
َبَ رَ  يج(6)ت  يج ميجم يجب يج: َميجن  يجخ يج  يجِ يجيج  يج:يج(7)هَ وَ بَ رَ ب يجيج،ذم

يج

يجن يج هه  يجق  هه   ههيجُِيج م يجلميج  يجبمهه م َّيجيج ُ يج  يجيجا  يج م َّ
يج

هههيجهم يجب يج 753 يجيج  يج  
يجرميج ألم  هههم يجيجض  ههه  يجايج رميجه  يجاسيُج  

يج

ههههمميجييُج يجيج ر يج  يجالم  يجب ههههيج يُجك  ههههِ يجنميج ش  يجاسيُج  
يج

يج 754 هههش  هههم يج َّيجيج   ههه مَّيجيجع يجايج   ههه ميجن يجيج م يج   يجاميجم 
يج

َرَ ب يج
 
يج:يج(8)ةَ ف ـــأ

 
هههو يجعم يجيجن 

 
يجاميج م ههه م َّيجيجقَّيجر يجو

يج

755 
َدَ رَ  يج:يج(9)ف 

 
ههيجمميجم ههيجمميجكيُج  يجن يج  ههيجحمميجو يجُك يجعميجي 

يج

ــرَ ب يج يجيجاُ يجِ ههاب يجل يج:يج(10)ا  َيَ اس 
ههرميج ألم  يج(11)  يجَُ

يج

                                                      
 ، ونوهنا من أجل الوزن.15النحل:  (1)

 .288ص «المفصلالكامل »، بإسكان الجيم، وهي قراءة الجمهور، وقرأ حفص بكسرها، 64اإلسراء:  (2)

 .9الكهف:  (3)

 .14الكهف:  (4)

 ، ويف األصل: ]بالرتق[.30األنبياء:  (5)

 .5الحج:  (6)

 .50المؤمنون:  (7)

 .2النور:  (8)

 .72النمل:  (9)

 .13سبأ:  (10)

 .26أ/ (11)
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756 
ــرَ  ــرَ يج،مميجهيُج بيُجُكهه ميج  يج:يج(1)مَ هَ وبَ ك  يج:يج(2)يمَ م 

يج

هه:يج(3)ا َ رَ ب يجيج،ا فيجب هه يج   يج(4)  يُج ُهه ميج يج  يج  يجيج،ا  
يج

يجايُج ُيجثميج ايج:يج(6)اوًَمَ رَ يج، يُجاك يج مسَّيج:يج(5)دَ اك َالرََّب يج 757
يج

يج
 
يجيجبميجو

 
ههيجايُجنَّههو َميج   هه  يج  يجايج  يجَ  يجيجذم

 
يجُ ههنم ُايُجيجحمميجو

يج

يج(7)ارًَوش َنَ مَ َقَُّالرََّب يج 758 يج: يجاد يجل  م  يجِ ُ  يجار يج م
يج

يج لم  يج يج ميجيف  يج  يج  يج ميجي يجيجض  يج  يجق يجيج ميج 
 
يجو يجق يج  يجيجبميج  يج   يجا

يج

759 
َيَ رَ  يج(8)ونَ نَ ال ـمَ َب  يجل يجان يجح يج: يج  يجِميج دَّيجيجا  

يج

يج(9)ـرٍَضَ خَ ٍَفَرَ فَ رَ ب يج يج  يجرايج: يجه  يج ميج يُجيجاضف
يج

 يجيج  يج  يج 760
يجيجاح يجع يج دم

 
 يجيجحمميجو

اب ُسيجيجه  د  يج(10) لمهم 
يج

يج
 
هههايجٌشيج يُج ُهههيجحمميجو م  عُه 

يج(11)ُسيجا  يجع ههه ل َّيجيج  
يج

                                                      
 .72يس:  (1)

 .78يس:  (2)

 .91الصافات:  (3)

 : ]هكذا المعلوم[.3و2يف النسختين  (4)

 .33الشورى:  (5)

 .24الدخان:  (6)

 .3الطور:  (7)

 .30الطور:  (8)

 .76الرحمن:  (9)

: المحابس، وهو الذي يف المطبوع من تفسير ابن جرير 3و2يف األصل ]المجالس[، ويف النسختين:  (10)

ْفَرُف: ثَِياٌب َخْضٌر ُتتََّخُذ »: 23/359 «تاج العروس»، وقال يف 22/273منسوًبا إلى ابن عباس وغيره  والرَّ

ْحبٍَس َوفِي بعِض األَُصوِل: الَمَجالُِس مِنَْها الَمَحابُِس، َهَكَذا ُهَو فِي النَُّسِخ: الَمَحابُِس، كأَ  ، «نَُّه َجْمٌع مَّ

 «روح المعاين»والمحابس جمع محبس وهو الثوب الذي يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، انظر: 

 .14/123لآللوسي 

لسان »والطنفسة: النمرقة فوق الرحل، وجمعها طنافس؛ وقيل: هي البساط الذي له خمل رقيق، انظر:  (11)

 .6/127البن منظور  «ربالع
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761 
َّيج:يجحَ وَ رَ  ههن ههب يجيج،ٌَّيج اههط يجيجميٌج س  يج   يجق ههيج ميج  

يج

يجب يج يج ميجالمهم يج  يجيجمايجام َّ ه   يجا يُج  يجيج لم يجن  يج(1)ُ سا
يج

762 
ــرَ  ــرََّيج،ٌقيجزميجر يج:يج(2)انَ ي  

َلَ تِّ
ــرَ ال قَ  يج:يج(3)اآن 

يج

ميجب هههههه يج  يج يجق يج  يجا يجيجيا
م
يجاان هههههه  يجب يجيجايُج  ههههههو

يج

763 
هه:يج(4)اٍقَرَ  يجيج  يج  ههقميج م  يجيج  يج ا

 
ههيجبميجو يج ميجي ههيج ميج   يجق 

يج

ههه يُجب يج هههيج يُجُظهههعميجي يجيجا يجبح  يج مههه يجي يجا  يج   يجق 
يج

764 
ــــاجَ رَ  يج:يج(5)ةَ ف 

 
ههههَميجر يجيجُ يجبَّيجو يجيج فيج  

 
يج  ههههو يجذم

يج

َ يجل يج:يج(6)ةَ ف ـــادَ رَ  َّيجيج يٌج  ههها هههم يج  هههايج  يجه  يجذم
يج

765 
َق ََانَ رَ  ــــلَع   يج:يج(7)مَ هَ وب َل 

 
يجان هههه  يجغ يجيجحمميجو

يج

هه يجايجن هه   يجيجا   ههيجلُك  يجيج(8)ميُجهيُجعميج ا
 
ههك يجيجبميجو يجان يجس 

يج

766 
ه:يج(9)يق َحَ رَ  يجب يجيج،ٌصيجام يج   ه:يجق  ه   يج م َّ يجايف 

يج

هه ههه ميج  يج   يج  يج َّ يجيج ل 
 
ٌِيجِ يجع يجيجبميجو ههيج هه يج   يجايف 

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .537ص «الكامل المفصل»، قرأ الجمهور بفتح الراء، وقرأ رويس بضمها، 89الواقعة:  (1)

را(: كذا يف النسختين   ، ويف األصل: ]فاذكرا[، واألول أجود معنى، أما الثاين فحشو.3و2وقوله: )ُفسِّ

 .89الواقعة:  (2)

 .4المزمل:  (3)

 .27القيامة:  (4)

 .6النازعات:  (5)

 .7النازعات:  (6)

 .14المطففين:  (7)

 كذا يف النسختين، ويف األصل: ]منهما[. (8)

 .25المطففين:  (9)
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َ ةَ ال ـالرَّاء  وم  م  ض   م 

767 
يج(1)انَ بَ كَ رَ  ميج: يج ك يجر يجيجعيُجِج  يج:يج(2)وحَ رَ ب يجيج،َّف

يج

ههع يج ههيس  يجبيفيُج مهه  يجيج ههُ يجئ يجحم يجَ يجيج م يجذ يجهىيجك 
يج

يج 768
 
ههيجبميجو ههايجيجاديُج  هه حلم يجيجا يجايجب هه   يم م

 
ههاو م  نمه  يج(3)  

يج

يج
 
هههيجٌ يج  ههه  يجيجبميجو هههيج يُجآ   ههه  يجاعميج  يجيجمَّيجَ  يجام 

يج

769 
ــرَ يج،اُ يجِ هه لم يُج:يج(4)ا  َف ــرَ  ً يجاميج م ههرَّيج:يج(5)اْح 

يج

يج(6)مَ ّكَ رَ  يج ميجب يجيجق يج ميج  يجيجٌويج ميجب يج: يج(7)اميجمَّيجض يجيجوف
يج

يج مههه  يج 770 ـــرَ يجن  هههر يج:يج(8)اءٍَخ  ايجب يجيجديٌج  يج م يجاميجع هههل 
يج

َيَ حَ  ََث 
 
َأ يج(9)اب َص  يجيج ع يجِج  يجيج ميج  يج:

يجاميجع يجف يج ميج ألم 
يج

771 
ــرَ  َجَّ مههم يج يج  يج  يجا يج:يج(10)ت  يجم يجم ههب يجيج م يجب يج  يج  يج ضم يجذم

يج

َجَ رَ  يج(11)ع  يجيجعيٌجَ يج ميج َّيجيج سيٌجيَُجريُج:
يجذ يجك  يج    ذم

 
يجو

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .239البقرة:  (1)

 .171النساء:  (2)

 .249ص «نزهة القلوب»من علم ربي وال تعلمونه، انظر:  :أي (3)

 .49اإلسراء:  (4)

 .81الكهف:  (5)

 .43النور:  (6)

 .26ب/ (7)

 .36ص:  (8)

 .36ص:  (9)

 .4الواقعة:  (10)

 .8العلق:  (11)
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َ ة َال ـالرَّاء  ور  س  ك   م 

ــر َ 772 مههيجاديُج  يج لمهههميُج:يج(1)اًلَج  ههر يجيجعيُجِج   َ يج  يج 
يج

يج
 
ههو ــالرَِّيجُ يجلم يج حلم يجيجديٌجان يج  ههز يج:يج(2)اب  ههيف  يج  يجال 

يج

ههههههب يج 773 ر َيج يُج ح 
ــــــبَِّ يجنميجر يجب يجيجبا يجر يج:يج(3)ونَ يُّ

يج

هههيجديُجي يجث هههك يجيجٌ يجاَع يجِج  هههيجهم يجب يج يجنميج  يج لم  
يج

َر َ 774 ــش  ــرَِّ،َي َي  ههيج:(4)اش  ِ يجظ  يجن هه م ايجيج يُجا يجاس 
يج

َر َيجاَ يجب يج
يج  يجيجاًشاي  يج م يجيميجع يجيجَّ  يج مَّيجيجش  يجاس 

يج

ر َ 775
يج(5)ازًَجَ  ِم  يجيج،ا بميجذ يجع يج: يج م َّيجيجب  يج:يجاح يج  يج ميجيف 

يج

ههههههكيُج ميجم يجيجليُجؤيُجَع يجنيُج يجاح يج  ههههههغميج ل  يجب يجيج  يج م
يج

زَ ب يج 776 يجب يج(6)الرُّج  ثم ُُا، يج   :َ س  يج(7)ر ج  رميج: ذ  يج لم  
يج

يجكميجيُيج َ يجه يجيجب يجن  يجيج  يج ميجكيُجيج ميجايج يج ميج  يجك يجيج ميج  يجيجلُكا
يج

هه 777 يج لم   هه   ِم يجيجايُجُسهه ميجَ يجيج ُليجذ يجب 
 
ههيجب يجو يجن يج مسَّ يجَّم

يج

يُجبميجن يج:يجمَ كَ ي َر َب يج
يج  يج لهَّيجيج ُ يج  يجيجمميجكيُجل  يج(8)َّم

يج

ــر َ 778
ههَ يج:يج(9)دَ ف  ههه يجب يجب يجيج،ا يٌج   رَِّيجمفيجمم

ــئَ  يج:يج(10)اًي
يج

يج
 
هههههب يجيج ميجئ ههههه ميجِ يجيجحمميجو يجا َّهههههز يجب يجيجدميجار يج  

يج

                                                      
 .239البقرة:  (1)

 .275البقرة:  (2)

 .146آل عمران:  (3)

، قرأ الجمهور بكسر الراء وإسكان الياء بال ألف بعدها، وقرأ الحسن بفتح الياء وألف 26األعراف:  (4)

 .153ص «الكامل المفصل»بعدها، 

 .135األعراف:  (5)

، كذا يف األصل، وكلمة الرجز غير مشكولة، والظاهر أنه يقصد التي بضم الراء، ألنه ذكر قبله 5المدثر:  (6)

والرجزس »: 3، ويف النسخة «والرجز كالرجس، ومعناه القذر»: 3و2النسختين  مكسورة الراء، ويف

 كأن الناسخ تردد بين الزاي والسين فكتبهما مًعا. «كالرجس ومعناه القذر

 .125التوبة:  (7)

ة.310ص «مختار الصحاح»، والنشب: هو المال والعقار، 46األنفال:  (8)  ، والمقصود ذات الُعدَّ

 .99هود:  (9)

 .74مريم:  (10)
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يج 779
 
يجيجبميجو

 
يجحم  يجقُههيج حم يجاممَّيجب ههب يجيج،(1)حم يج مهه ايجيجايُجنَّههو

يج

يج ايج ا يم م
 
يج(2)  يجظ يجعميج لمهم يجيج  يجسميجحيُجب يجيجحمايج ممايجيج  يجو

يج

ر َ 780
يجيجِف  يج  يج:يج(3)ازًَكَ  يج ميج م َّ يجعميج  يجت يجايج رميج َّيج:يج(4)يعَ ر َ،يج  

يج

هه هه دم يجب يجيج،قفيج يُجُطههيج ميج   يجيجعيُجمم
 
ههب يجيجاسيٌج  ههرميجو يجعميجق 

يج

هههب يج 781 مههه:يج(5)ءَ ع َر َايجَ  يجِج  ههه   ِم يجر يجيجعيُجب  يج ع 
يج

ر َ
ههه  يج:يج(6)ءَ دَ  ههه  يجيجييٌج   هههيج يٌج  يجسم يج  يج   يج ع 

يج

يجن يجر يج 782
م
يج:يجايُج ُههههههو

 
َر َيج،ايُجُِههههههعميجَ يجو

َك  يج:يج(7)ب 
يج

 يجب يج
هههيج  يجب ههها م يجِ يج  م يج  هههيجصَّ يجاُليج  هههت يجيج رميجال 

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .252ص «نزهة القلوب»منظرهم مرتٍو ّمن النعمة، أي:  (1)

، وقرأ الباقون ﴾رًِيا﴿قرأ قالون وابن ذكوان وأبو جعفر بإبدال الهمزة ياء مع إدغامها يف الياء التي بعدها  (2)

، وأما القراءة بالزاي فهي قراءة سعيد بن جبير وغيره، انظر: 309ص «الكامل المفصل»، ﴾جسٱ﴿بالهمز 

 .2/44البن جني  «المحتسب»

 .98مريم:  (3)

 .128الشعراء:  (4)

 .23القصص:  (5)

 .34القصص:  (6)

 .6الحشر:  (7)
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َ(1)ةَ وحَ تَ فَ مَ ال ـَيَ االزََّ
783 

هههههههههههها(2)ةَ ك َزَ ب يجيج، ميجًك يجز يجيجك َزَ  يج:يج مَّم 
يج

يجا يجيج يُجهميج ل  يجب يج
يجعميجت يجيج م

يج ألم  يجب يج  يجِف  يج لمهم يجا
م
يجام يجث يجِ

يج

ُهع ايجٌ يج ميج  يج:يج(3) َ يَ الزََّب يج 784 مهيُجيج  يجع يجيج(4)ِ  يجا  يج م
يج

ـــزَ  هههيجاُليجِ ههه لمف يج:يج(5)ورَ ب  يج ن يجر يجايجب يجو  م 
يج

785 
َحَ زَ  يج  يج  يج:يج(6)ف  يجح يجيج يُج ميج لم  يجيج ن  يج ميج حلم يجيجا   يجل 

يج

يج(7)انَ ل َيََّزَ  يج(8)ف ريَ زَ يج،اع يجقميج َّيج  يج: يج ميج لمف يج: يجل 
يج

هه 786 هه لم يجيجُ يج ميجل  يجه  يجا يجيجار يج مَّههيجال 
ههت يجيج م يج  يجِ يج م

يج

يج مَّيج هه   ِم ُِيجه يجب  ههيج هه يجيجارفيج   ههيج ميج  
يجب يُجنمههي 

يج

ههه 787 هههيج ميج   هههيجليُج  يج مهههب يجب يجيجل يجر يج ميجل  ُِيجه يج م َّ يج 
يج

هه هه ميجح يجيج ميج   ههيجا يج   ههذ يجِ  ُِ ُِيج  يجدميج لَّيجيج  يج يج يج هه
يج

788 
ــــزَ  يج ههههُ يجم يج حلم يجب يجيج ههههُ يجن يج لم  يج:يج(9)يمَ ع 

يج

ههههيجايُج ُههههثميج  يجب يج يج   ههههُ يج لمف يجب يجيجييُجم يج م َّ
يج

ـزَ ب يج 789 هه:يج(10)ق َم  هه  يجا يجيج يُجيميجه م َّ ههايجب يج يج   يج   يجال 
يج

ـــل َزَ ب يج يج:يج(11)اًق َّيجن هههثميجيجيُيجشَّ يجيجت 
هههرميج ألم  يجَُ يجال 

يج

                                                      
 .15/5 «تاج العروس»، وقوله: )الزاء( هي لغة جائزة يف الزاي، انظر: 27أ/ (1)

 .43البقرة:  (2)

 .7آل عمران:  (3)

 الكلمة غير واضحة يف األصل والنسختين، والظاهر أهنا كما ذكرت، وهذه صورهتا من األصل:  (4)

 .163النساء:  (5)

 .15األنفال:  (6)

 .28يونس:  (7)

 .106هود:  (8)

 .72يوسف:  (9)

 .81اإلسراء:  (10)

 .40الكهف:  (11)
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790 
ــاك َزَ  ــك َزَ حميج  يجقُههيج ميجق ههب يج:يج(1)ةَ ي  يج:يج(2)هَ يَّ

يج

يج
 
ههيجحمميجو يجنُهه يُجيج ميج   ههيج لف يج  يج  يج   يجاميج َّهه  يجب يجيجذم

يج

ـــزَ ب يج 791 َ َة َرَ م 
 
ـــال يج:يج(3)اة َي 

 
هههِ يج ه يجز يجيجحمميجو يجاه 

يج

ههب يج يجب ههيجمميجميُج ضم ههيجزيُجن  يجيجد يج  يجِم
 
ههِ يجي يجعميجكيُجيجحمميجو يجاه 

يج

ههب يج 792 ههيجع يج   ههيجح يجِميجو  مه  ههو يجيجا  يج م هه مم يجيج  يجهم يج(4)لميج  يجِ 
يج

يج(5)لميج  يجج يج م َّيجيجريُج ميجن يجيج حم يج ممَّيجيجح يجِميجو يجيج  يجعميجع يجب يج
يج

يج(6)ةَ رَ جَ زَ ب يج 793 يج:
 
يج:يج(7)هَ رَ جَ الزََّب يجيج، يٌجخ يج ميجَ يجيجحمميجو

يج

هههه  يج ههههب يجيج(8) يٌجد يج ميج   ههههَ يجب يجيجدفيج َّيج   يجلميج  يجهم
يج

ـــجَ وََّزَ يجىهع ههه ميج  يجب يج 794 يجانَّههه  يجق يج:يج(9)مَ امَ ن 
يج

هب يجيججيُجبميجايج مهمَّيجم يجبَّيجريُجب يج يجعميج   هيُيجيج(10) ف يجكم يجن 
يج

795 
ــزَ  هه م َّيج:يج(11)يمَ ن  يجيجُِيج   

 
ههَ يجُ بيجز يجيجبميجو يجاميجم 

يج

يج ُيج هيجايُجعمه  يجيج(12)حيُج ض  ميج  يج(13)ليُجه َّيج   يجاميجِج  هم َّ
يج

                                                      
 .74الكهف:  (1)

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف بغير ألف بعد الزاي وتشديد الياء بعد الكاف،  (2)

 .301ص «الكامل المفصل»وقرأ الباقون بألف بعد الزاي وتخفيف الياء بعد الكاف، 

 .131طه:  (3)

 الكوكب المعروف. :أي (4)

 .2/629 «المصباح المنير»زهر الشجر،  :أي (5)

 .2الصافات:  (6)

 .19الصافات:  (7)

 يف جميع النسخ: ]فضيحة[، وال وجه لها. (8)

 .54الدخان:  (9)

 قد يقصد بالزوج الصنف، فيقال: عندي من هذا أزواج أي أصناف. :أي (10)

 .13القلم:  (11)

 : ]يوضح[.3و2يف النسختين  (12)

 257ص «نزهة القلوب»له زنمة من الشر يعرف هبا كما تعرف الشاة بزنمتها،  :أي (13)
َ
، وَزَنَمِة الَعنِْز َوِهي

َيُة مِْن الَحْلِق،  َنَمُة مَِثاُل َقَصَبٍة َأْيًضا اْلُمَتَدلِّ تِي َتَتَعلَُّق بُِأُذنَِها َوالزَّ  .1/257 «المصباح المنير»الَّ
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 َزَ ب يج 796
 
ــل َب َن هه يُجيجَُّيج  ههطميجٱ:يج(1)ي يج  يجِ يجسم يجال 

يج

هههههب يجيج يٌج َّهههههب يجرميجز يج َرَ الـــــزََّيجديُج  يج ح  يج:يجاب 
يج

ميجيجٌسيجا  يجع ههههط يج 797 يجيج يٌج  ههههم يجم 
 
ُيجيجبميجو ههههب يجُطيجسم

يج

ــثَ بَ مَ  َّيج:يج(2)ةَ وث  ههم يُِجه  ههب يجيجام يجع ههايج يج(3)ُطيجسم
يج

يج ميج  يجيجعيُجوميج دَّيجب يج 798 يج(4)نَ بَ الزََّيجن  َ يجب يجاممَّيج  يج: يجاميج  يجا
يج

هه يج دم يجيجعفيج مههُميجد  يجُِ ههيف  مه يجيج م يجد  يجاميج  ههاب يج م
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .17اإلنسان:  (1)

 .16الغاشية:  (2)

 .27ب/ (3)

 .18العلق:  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ةَ ال ـَالزَّايَ  وم  م  ض   م 

ـــزَ ل َزَ ب يج 799
يج:يج(1)وال 

 
ههه  يج  يج  يجُكههه ايجحيُجيجحمميجو يج   يجع 

يج

ــزَ  يج:يج(2)حَ زَ ح 
 
ههعميجَ يجيجحا يجنُههيجحمميجو ههنميجايج يُجه  يج   يج  

يج

ــالزَُّب يج 800 َرَ خ  هه لم يج:يج(3)ف  ههب يجيجمَّيجُثههيجُ يجاط  يج   يُجل 
يج

هههه يج  يجب يجعُهههه َّيجايجز يج  
 
ههههم يج يُجيجايُجنَّههههِ يجُفيج  يج م

يج

هه:يج(4)اًفــل َزَ ب يج 801 مههيجُ يجاَع يج   يجا م يج  ههيج فيجل 
يج

ـــزَ ب يج هههتيُجيجٌَّيجِمهههكيُجيجاليُجع ههه ميج َّيج:يج(5)رَ ب  يج   يج م
يج

ـــزَ ب يج 802 َ َرَ ب 
 
ـــدَ دَ ال مههه:يج(6)ي يجلميج  يجبمهههزيُجيجعيُجِج 

يج

يج
 
هههههق يجيجحمميجو يجلا يجيجعيٌج  

م
هههههِ يجلميج  يجهميجُ هههههيج َّيجه يج  

يج

803 
ـــزَ  َل  يج ميجُ هههو يج:يج(7)ف  ن ههه ميجيجب  يجاميجن هههتميجريُجب يجيجز 

يج

ـــل َزَ ب يج هههب يج:يج(8)ةَ ف  يجِ يج يُج ح 
 
يجاميجب ههه ميجقُيجيجحمميجايجو

يج

804 
ـــزَ  َّيجيجٌ يجاَع يجِج  ههه:يج(9)رَ م  هههيج َّيجُههههم يجلميجثم يجك 

يج

يجق ههه َّيج  يجت يج يج  هههيجذم هههزيُجيجقفيج ميج  هههيجُك  يجلميج  يج م
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .214البقرة:  (1)

 .185آل عمران:  (2)

 .112األنعام:  (3)

 .114هود:  (4)

 .53المؤمنون:  (5)

 .96الكهف:  (6)

 .3الزمر:  (7)

 ؛ أي:  أن الزلفة معناها القربة، وجمعها زلفى.21الملك:  (8)

 .71الزمر:  (9)
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َ ة َال ـالزَّاي  ور  س  ك   م 

ـــز َب يج 805 ههه:يج(1)ةَ ين  يج  يج  يج هههتَّ يجم يجيج َّيجايجُعههه َّ
يج

هه يجيج فيج  هه ميجح يجيج ميج  
 
يجس يج مهه  يجيجبميجو ههدميجِ يجسميج  يجيجسف يج  يجس 

يج

يجب يج 806 ــِف  واخ  ههيج(2)ْ  يجذ يجِ  يج مَّههيج يجل ههُكا يجاس 
يج

ههيج  يجعمههع يج يج م َّ يجيجد يجال 
هه ألم  يجن ههام ايجب يجيج يُج م يجاس 

يج

هههه  يجب يجنُهههه  يجيجمميجهيُجََّيجح يج  هههه 807 يجسميجلُههههيجيم يجغ  يجس 
يج

يج مههالم يج  يجب يج ُهه َّ َّيجي يج ههيجذ  ُيجيجيم يجغ  هه حلم يجمم يج(3)س 
يج

ههل يج 808 يُجيج  يج مههام َّيجب يجيج َّيجك  ههي  هه لهايجيج ح يج   يجاس 
يج

يجيج ميجق هيجو  ا يجب يج
 
ميجو هن هب يجيج  يج   هيجُويج م يجيج ميج  

 
هو يج:يجا  

يج

يجيجايُجُ ههه ميجبيجب يج يُجنمهههي يجيج  يج ميجلم ههه  يج" 809
 
يجايُجَُك هههيجبميجو

يج

ههب يج يج  ههيجايُجعمهه يج  يج  يجايجب هه   يجال 
ُ
يج(4)يج"ايُج  ههح يجيجو

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .32األعراف:  (1)

 ﴾مم خم حم جم يل﴿األمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وهو ما جاء يف قوله تعالى:  :أي (2)
 [.29]األعراف: 

 : ]واألمر يف خذوا لكل الناس[.3و2وجاء الشطر يف النسختين 

والحمس: لقب لقريش وكنانة وجديلة قيس، ومن تابعهم يف الجاهلية، وسموا بذلك لتحمسهم يف  (3)

 .15/55 «تاج العروس»هم إلى الحمساء وهي الكعبة، أو لغير ذلك، دينهم أو لشجاعتهم أو اللتجائ

 : ]غير الخمس[.3و2ويف النسختين 

البن هشام  «السيرة النبوية»، و4/2320 «صحيح مسلم»البيت منسوب إلى امرأة يف الجاهلية، انظر:  (4)

2/25. 
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َ(1)ةَ وحَ تَ فَ ـمَ ال ََـ َ سَِّال
ــ 810 ههو يج:يجىوَ ل َس  يٌج   هه  يجيجيم يجم يجمس  يج ن يجر يجب يجيج(2)ان 

يج

يج(3)اءَ وَ سَ  يج ميجب يجيجحمميجٱ: يج  يج ل َّيجيجط   ِ يجيج  اقم      
يج

ُيجيُيج 811 يجق هيج(4)ُسيج ن ـ:يجا   َس  ه:يج(5)هَ فَ ف  يجاه يجه يج َّيج  
يج

يج
 
يَُجبُههو ههف يج  يجِميجٱ:يج ُ يجُ ههي يجيج(6)دفيج  يج مههن يج يج يجاه 

يج

ههَ يجب يج 812 يج   ههيج   يج يجا يج َّيج لم   هه   ههيجي يجم يجيجض  يج(7) ميج  
يج

يج مهه  يج هه ميجالَّيجب يجيجب يجالم ههن يجيجي يجس  ههنميج م يج ميجه يجنايجايج  
يج

                                                      
 .28أ/ (1)

، والسلوى: قيل: هو السمانى وقيل 1206 «القاموس»، والسمانى على وزن ُحبارى انظر: 57البقرة:  (2)

سم، ويعيش يف معظم 30و 20يشبه السمانى، وهو طائر صغير يبلغ طول أكثر أنواعه يف مرحلة النضج ما بين 

مسافات قصيرة، وعلى ارتفاع المناطق، وله ألوان متعددة، وال يطير إال أن يطار، وال يستطيع الطيران إال 

 .13/978»الموسوعة العربية العالمية»، و1/547للدميري  «حياة الحيوان الكربى»منخفض، انظر: 

 .108البقرة:  (3)

أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي موالهم، البصري، َقاَل السيرايف: بارع فِي النَّْحو، من َأْصَحاب  (4)

ع من الَعَرب، وروى َعن ِسيَبَوْيٍه َفأْكثر، َوله قَِياس فِي النَّْحو، ومذاهب يتفرد هبَا، أبي َعْمرو بن الَعاَلء، سم

سمع مِنُْه الكَسائي َوالفراء، َوَكاَنت َلُه َحلَقة بالَبْصَرِة ينتاهبا أهل العلم وطالب األََدب وفصحاء األَْعَراب 

يتزوج، وال تسرى، وله تواليف يف القرآن واللغات والبادية، وذكره ثعلب، فقال: جاوز المائة، وقيل: إنه لم 

 .2/365 «بغية الوعاة»، 8/191»سير أعالم النبالء»هـ[، انظر ترجمته يف 182، وتويف سنة 90]ولد سنة 

 .130البقرة:  (5)

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي موالهم، البصري النحوي اللغوي صاحب التصانيف الكثيرة،  (6)

، قال «نقائض جرير والفرزدق»و «مجاز القرآن»و «العققة والربرة»و «إعراب القرآن»و «أيام العرب»ومنها 

يظن أنه ال يحسن غيره، وال  يزيد بن مرة: ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إال كان من يفتشه عنه

سير أعالم »هـ[، انظر ترجمته يف 210وقيل  209، وتويف سنة 110يقوم بشيء أجود من قيامه به، ]ولد سنة 

 .2/294للسيوطي  «بغية الوعاة»، 9/445 «النبالء

 (، نقل الفعل عن النفس إلى ضمير َمن، والمعنى179وسبقت ترجمته يف البيت ) -أن الفراء  :أي (7)
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يجب يج 813
يج ميج لمهم يجيج(1)ُشيج  يج ميج ألم  َ يجيجاميج  يج  يج:يجن  يج يجا يجس يج ميجيف 

يج

ههت يجسميج يُج هه يجب يج ميجه يج م يجايجم 
 
يجو يجيجت  هه م هههميجَ يج   يجا يجس 

يج

يجآي هههههه 814 هههههها يجيج فيجيف  يجار يج   ميجيجا يجت  ههههههل  يجاه 
يج

َ ــزَ عَ َتَ ل  م 
ــواَعَ  يج:يج(2)ة َدَ ق 

 
هه ميج  يجع يجيجحمميجو يجاه 

يج

ــ 815 هه:يج(3)اءَ ـرََّس  يج ميج تَّ ههيجبريٌجه يُجُ ههب يجيج،ه  يج  
يج

يجق يجيجحمميجٱ:يج(4)ايدًَدَ سَ  يج ميج  يج تَّيجيج:(5)اريًَعَ سَ يج،  ميج م
يج

816 
َل َسَ  يج  يج:يج(6)ف  يجسميجت يج  ميج:يج(7)مَ ل َسََّالب يجيج،ىه   يج يُجال 

يج

هههههب يج هههههب يجيجٌ يج  يج   يجب يجيج، يٌجج يج   يج يُج مهههههالَّ
يج

يجع يجفايج يُجيجحميجا يج 817 يج(8)ه يُجس يجكميج ُيجيج ميجايجا يجه يجع يجي  يجيجعميج  يجيجذم
يج

ههه  يجب يجيج،حيٌج ميجُلههه يج م مهههن يجب يجيج يٌجال  ههه  يجيج يٌجم يجُحيُجكم
يج

ـــ 818 َس  هههيج، هلليُج:يج(9)مَ َل  هههذ يجك  يج يج مسَّ يجاميج  يجال 
يج

هههههب يج هههههب يجيج يٌجج يج   هههههيجليُج يُج ح  يج   يجاميج  يجال 
يج

                                                      
 .261ص «نزهة القلوب»سفهت نفسه، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير، 

سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي، ثم البصري، مولى بني مجاشع، إمام النحو، أخذ عن: الخليل بن  (1)

أحمد، ولزم سيبويه حتى برع، وكان من أسنان سيبويه، بل أكرب، كان ثعلب يفضل األخفش، ويقول: كان 

[، انظر ترجمته يف 210لناس علًما، وله كتب كثيرة يف: النحو، والعروض، ومعاين القرآن، ]تويف سنةأوسع ا

 .1/590 «بغية الوعاة»، و10/206 «سير أعالم النبالء»

 نث﴿؛ أي:  المعنى سفه يف نفسه، فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده، كقوله تعالى: 235البقرة:  (2)

؛ أي:  على عقدة النكاح، وانظر قول 235البقرة:  ﴾لكاك يق ىق يف ىف يث ىث

 .1/157له  «معاين القرآن»األخفش يف 

 .134آل عمران:  (3)

 .9النساء:  (4)

 .10النساء:  (5)

 .22النساء:  (6)

 .90النساء:  (7)

 .208البقرة:  (8)

 .94النساء:  (9)
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هههههها يجيج، يٌج َّههههههت  يجيج، يٌجعَّهههههَ يجب يج 819 يج م يج يُجال 
يج

هههه ميجح يجب يج ههههو يجيج،(1)ٌ يج   يجيجل يجذ يجه 
 
ههههقميجو يجا يُجس 

يج

يجذ يج يج لمف يج ُيجِ يجاق يج:يج(2)ونَ اعَ مََّسَ يجىهع يج ميج  يجب يج 820 يجلم
يج

يج
 
يج  يج يُجم يجسميجَ يجيجبميجو ميجم يجيجمميجكيُجعميج   يجب يج يُجي  يجذ يجالمف يج   يجلم

يج

يجب يج 821 ــــل َِف  ــــَمٍَوَ ق  يج:يج(3)ينَ رَ آخ 
 
ههههو يجُييُجعم

يج

يجب يج ََِف 
يج(4)مَ هَ ل  يجسيُجسَّيجت  يج: عُ      َ  م

 
يجو بم

 
يج(5)و

يج

ـــــ 822 َوَ س 
 
يجيجايُج  هههههنُيجقيُج:يج(6)هَ ت َأ

 
يجلميج  يجبمهههههنيُجيجبميجو

يج

ــ  ََمَُّس 
 
هه:يج(7)اط َي ــال ههثيُجيج  يجُِ  يجيجَُّيج م

يجلميج  يجبمهه  م
يج

ـــ 823 م  يجيجه  يج:يج(8)ةَ ينَ كَ س  يجب يجيج،اريُجق ههه م
 
يج  هههو يجذم

يج

ــ هه:يج(9)و  َاب َاتلَّــَةَ ينَ كَ س  يجو  م 
ُ
يجل ههبايجايجو يج:يجذم

يج

َّيجيج ههحيٌجر يج 824 ههم ههايجب يجه  بميجك يجيجايٌجَم
 
ههِ هه لمس يجيجا يجَُ يجه ميج  

يج

يج
 
يجر يجيجبميجو

م
ههيجُسيجو ههع يجَ يجب يجيج ييجِ  ههِ ه  ميجيجاح يجاح  يج(10)  م

يج

                                                      
، والسالمة: التي هي ۵أن السالم يأيت على أربعة أوجه: السالم: اهلل  263ص «نزهة القلوب»ذكر يف  (1)

دار السالمة الجنة، والسالم: بمعنى التسليم، والسالم: شجر عظام واحدهتا سالمة، أما ما ذكر المؤلف من 

التحية فهي التسليم، وأما الحرمل فال وجه له هنا، ولعل الناظم وهم؛ ألن السجستاين ذكر بيتا لألخطل فيه: 

 إال سالم وحرمل، فظن الناظم أن الحرمل من معاين السالم، واهلل أعلم.

 .41المائدة:  (2)

 .41المائدة:  (3)

 .﴾خضمض حض﴿؛ أي:  قوله تعالى: 47التوبة:  (4)
 يف األصل شكلها المؤلف هكذا: ]أِو ْذِعنُوا[. (5)

 .31المائدة:  (6)

 .40األعراف:  (7)

 .26التوبة:  (8)

 .248البقرة:  (9)

أو رأس   - : ]وجناحات اشتهر[، ويف األصل: ]ريح لها وجه كوجه البشر3و2، ويف النسختين 28ب/ (10)

هر وجناحا طائر[، وقوله: )طائر( فيه عيب من عيوب القافية يسمى سنادا، وهو سناد تأسيس، لوجود األلف 

 .12تربيزي صللخطيب ال «الكايف يف العروض والقوايف»: فيها، وال توجد يف الشطر األول، انظر

 ، مع تصويب كلمة ]جناحات[، واهلل أعلم.3و2وقد جمعت بين النسخ واخرتت ما يف النسختين 
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825 
يج(1)ةَ ارَ يََّسَ  َكَ سَ ب يجيج،بح يج يُجا  يجس يج  يج: يج:يج(2)ت 

يج

جَ ر َدَ تَ س َي َب يجيج،(3) ميجك يج  يج
ايج َّيج:يج(4)مَ هَ  يم م

 
يجو يجذميج  

يج

يجب يج 826
ههاألم  ههم يجب يجيج،ايميجر يج ميج  ههيجذ يج م ُِهه  ايجمَّ يجُينمغ 

يج

ههه يجح  ههه يجَع يج  يجيجا يجتَّ يج  ُِههه  يج ميجييُجيجم هههمميجيجمميجهيُجن يجق 
يج

َل َوََّسَ ب يج 827 يج(5)ت  يج:
 
يجع يج َّيجز يجيجحمميجو يج:يج(6)دَ يَِّالسََّب يجيج،ذم

يج

هههايجي هههيجيُسيجِ يج مههه َّيجب يجيججيُجبميجمهههمَّيج  يج يم م
 
يجنيُج  يجو

يج

ههههب يج 828 هههه ميجق يجيج ُقيجُ ههههي يجيج ميج   ايجب ههههيجايُج   ح 
م يجام

يج

يج ميج لمهم يجيجُ يج  يج لمهم يجب يج يجيجاسيُج  يجيج لمهميُجل 
يج  يج ميج ألم 

يج

ههههب يج 829 يجيجٌليجار يج  
 
يج  يج  َّيجم يجيجحمميجو  ِ ههههيج هههه يجر يج  يج  

يج

ــب يج يج:يج(7)ابًَـرَ س 
 
ههيجحمميجو هه  يجايجب يجنميجِ يجذميج   يجر يج  يجسم

يج

َاب َـرَ السََّيجمَّيجثيُج 830
يج:يج(9)ارَ خََّسَ يج،ٌصيجمميج يُجو يج:يج(8)يل 

يج

َّيج  يج يجم َثَ ال ـمَ َعَ بَ السََّب يجيج،   يج(10)ان  يج ه  يجسايج ُيج:
يج

هههاحلم يجب يج 831 يجا يجيج(11)  يجمم
يجيج م هههيجلُك  يجل  يجثمهههتيُجيجدفيجال  يجن 

يج

هه يجث هه يج  يجذ يجك  ههيجزيُجان  يجيج(12) يٌج   يج ميج لمهههم يجيجيف  يج:يجن 
يج

ههم يج 832 يجايجم  ههيجلُههن  ههق يجيج ميج   يج   ههب يجيجصف ََّيج   يجان هه يج
يج

ــب يج هه:يج(13)اغًَائ َس  يجهميج   هه  يجيجا يجالم يجاب يجه  يجايجُ هه يج  
يج

                                                      
 .19يوسف:  (1)

 .154األعراف:  (2)

 : ]سكت[.3و2يف النسختين  (3)

 .182األعراف:  (4)

 .18يوسف:  (5)

 .25يوسف:  (6)

 .10الرعد:  (7)

 .5إبراهيم:  (8)

 .32إبراهيم:  (9)

 .87الحجر:  (10)

 بسورة الحمد التي هي الفاتحة.أي:  (11)

 .23المثاين المذكورة يف سورة الزمر: أي:  (12)

 : ]وسابغا[.2، ويف النسخة 66النحل:  (13)
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يج(1)ارًَكَ سَ ب يج 833 يجب يجيج،امميج ميجط يج: يجق     يج(2)   يجف يجسميج يُج:
يج

يجا يج
يج ايجكيُجي يجيجمميجم يجيج م يجيج  يجنميجق يجيج ميج 

فيجَ 
يج   يجف يجعميج  يجيجهم

يج

يج مهه  يج 834 ــيجن  َاب َـرَ س 
ــت ََيل  يجسيُجرميجن يج:يج(3)مَ يكَ ق 

يج

َبَ السََّب يج ُ ،(4)ب  م  لم َبَ سَ ب يجيج:يج م يجعيُج ميجق يج:يج(5)ت 
يج

ــ 835 يج:يجنَ ي َدََّس 
 
ههو يجعم ههنُيجب يجيج،يم يج  ههن يجَ يجيجن  يج ميج  

يج

يجب يج ه ميج  يجيجمايجام َّ هب يجب يجيج،ا م هيجحفيجِميج   هايجعيُج َّ يج(6) ميجم 
يج

836 
يج(7)يَُّـرَ سَ  يج(8)امَ يدَ عَ نَ سَ يج، يٌجهميجَ يج: يجع يج: يجا  

يج

ــ يج  يجيجمَّيجُثههيج، هه يُج  يج لم يج:يج(9)يق َحَ س  هه ا يجا  
يج

ــ 837 هه:يج(10)ق َائ ــرَ ط ََعَ بَ س  يج لمُ ههيج ُ يج  يجم يج مسَّ يجال 
يج

ـــب يج مهههيجاريُجمَّيجُ ههه:يجارًَامَ س  يجيج فيجل 
 
يجلم هههو يج(11)ال 

يج

838 
َـرَ سَ  يجمميجايج م َّيجد  يجيج  يجالمهم يج  يج:يجاب  يج(12)ا  يجيُيجيجس 

يج

يج ميجب يج يج(13)انَ السََّب يجيج،ار يجه يج مَّيجيجط  يج  يج:
 
يجو يج ر يج  يجنميجا

يج

                                                      
 .67النحل:  (1)

 : ]ُمكِرا[.3و2يف النسختين  (2)

 .81النحل:  (3)

 .84الكهف:  (4)

، السبت: ضرب العنق، ومنه سمي يوم السبت النقطاع األيام عنده، والسبت: قيام اليهود 65البقرة:  (5)

 .140ص «مختار الصحاح»بأمر سبتها، 

 «الكامل المفصل»، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين، وقرأ الباقون بضمها، 93الكهف:  (6)

 .303ص

 .24مريم:  (7)

 .21طه:  (8)

 .31 الحج: (9)

 .17المؤمنون:  (10)

 ، ونصب أليل على القطع، على إضمار فعل ينصبه.67المؤمنون:  (11)

 .3و2، وسقطت كلمة ]كالماء[ من النسختين 39النور:  (12)

 .43النور:  (13)
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ــ 839 َبَ س 
 
َرَ ٱَأ ههيجبميجٱ:يج(1)ض  ههيج  يجُِ ههر يجيجميُج  م يج  يجَُ

يج

ـــب يج هههغيُجال يجب ههه:يج(2)مَ وكَ قَ ل َس  يج لم   يج  يجذ يج  يجيف 
يج

يج(3)دَ مَ ـرَ السََّب يج 840 يج:يج(4)ا  َغَ اب َسَ يج،ميُج ِ يج دَّيج:
يج

هههيج ُ يج  يجيجبسيُجريُجنيُج اُ يجيج   يج ل   ههه   يج(5)ب    
يج

ــب يج 841 ههن يج:يج(6)دَ ـرَ السَّ ِ يجيججيُجسم هه
يجريُج د يجيجح    يجبس 

يج

ههههب يج ههههيجعيُجان يج م َّ يجريُجل يجم ههههيج نيُجه َّيج مسَّ يجبس 
يج

ههب يج 842 ههيجييُج مسا ــايجدَّ يجيج حمفيجز يجيج ميج   يجاط َـرَ ص 
يج

ههب يج ههيجانيُج م َّ ههيج ميج   يجيجيفيج  
ا يجم ههال  يج   يج م  ُ يج(7) 

يج

يج(8)ر َدَِّق َيجىهع يج ميج  يجب يج 843 َميج: هم يجيج  يج  يج 
يج ار يجم يجسميج لم

يج

هههه يُج َميجايجب يج ميجاب يجس  هههههم يجيجح  يجِ هههه 
يج  ر يج  يج ميج لم

يج

844 
َ وَ سَ  َال  يج(9)يمَ حَ ا يج:يجامَ امَ سَ ب يجيج،اه يج يُج ميجب يج:

يج

هههِ يجَع يجيج حفيجعُهههب يجيج َّيج  هههارميج  يجيج،س يجار يجق ههه يج(10)ام 
يج

ــب يج 845 ههل يجيج يُجن ههحميج م َّيج:يج(11)ةَ احَ السَّ يجاع ههيُِجيج َّيجك 
يج

هيج  يجايجع يجه يجب يج هك يجيج  يج ميج لم   يجم  هيجايجق  ه   يجك  يج(12)ن 
يج

يج(13)اـمًَال َسَ ب يج 846 يج:
 
يجام يج  يجيجحمميجو يجحم  يجقُيجيج ميجق يجب يجيج،ا م

يج

ــ ــل ًماب يجيجامًَل َس  هه َّيجيجس  يج(14)ر يج ايجق ههيج م  يجر يج  يج م
يج

                                                      
 .22النمل:  (1)

 .19األحزاب:  (2)

 .71القصص:  (3)

 .11سبأ:  (4)

 .3و2، يف األصل: )راسياُت(، ويبدو أنه سهو من الناظم، والمثبت من النسختين: 29أ/ (5)

 .11سبأ:  (6)

 ، كذا يف النسخ، والمراد أن الزاي تبدل من السين فيقال: سراط وزراط.6الفاتحة:  (7)

 .11سبأ:  (8)

 .55الصافات:  (9)

 .322ص «مختار الصحاح»، والمراد بالنون: الحوت، 55الصافات:  (10)

 .177الصافات:  (11)

 كنى هبا عن القوم.أي:  (12)

 .29الزمر:  (13)

:، أما قراءة َسْلًما بفتح السين فلم أجدها، ولعله وهم من المؤلف، أو 3و2كذا يف األصل والنسختين  (14)
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847 
مَ َةَ رَ كَ سَ يج، ميج َّيجز يج:يج(1)ل َوََّسَ  يجِ يج  يج:يج(2)  َوَ الـ  يج م

يج

ههب يج يج  يجِ يج  م هه لم  يجيجط  ههم يجيجُ يج م ههيج  يج ميجه  يج ميجم يجايجن هه  
يج

848 
يجق يج:يج(3)ومَ رَ حَ ل ـمَ ّكَ َل َائ َسَ  ِم   يج  يجعيُجيج ميجب  يجفم

يج

هيج ميجم يجب يج يجب يجيجق يجزميج مه ايجيج  يجع 
هك  يجه  يجُحهيجا يجن يجسم يجفم

يج

هه  يج 849 ِم حميجي يجيجب  يجا  يجار يجد يج لمههههميُجيجايُج ن ههعيُج ميج  َّ 
يج

ههف يجل يجيجا يجن هه ميجف يجل يج يج(4)ا  ههار يجح يجيج ميجق ههيجا يجن يجسم
يج

يج:يج(5)دَ امَ السََّب يج 850 يج مالَّ يجغ يج لمهميُجيج،ه  يجُذيجاك يج مسَّيجيج،نا
يج

ههههلم يج  يج ميجيج،عيُجا   هههه م يجيجميُجاِ يجه  يجُذيجاب ههههل يجيجلُك 
يج

يج:يج(6)ا  َائ  َالسََّب يج 851 يج:يج(7)مَ سَ ن َسَ يج،اُ يجم يجاِ يج م َّ
يج

م  يج  يج هالتَّيجب يجيجا يجَ يجم يج مهب يجيج،   يج  يجسم هيج   هبيُجيج ميج   يجمميج  
يج

يجُ ههب يج 852 ُيجب ههيجصَّ يجيج   يجطيُج ميجالم
يج ألم  هه   ِم يجُ يجَمههب 

يج

يج
 
ههه  يجيجايُجعمههه  يجيجايُجنَّهههأل  م  يجيجاز يجج  ههه م يجيجُ يجلم

يج

يج ايج  يجِ يج لمهههميُجب يج 853 ههيجَّم يج مهه  يجيج  يجُِ ــيجن  يج(8)احَ بَ س 
يج

يج
 
يج مَّيجيجحمميجو هههيف  يجا يجيجار يجه 

ههها ههه يُج  يجيُيجيج م يج:يجُنمد 
يج

يج  يجقُيجيج ميجق يجب يج 854 يج(9)اخًَبَ سَ حم يجاميجم يجج يج ميج  يجيجا فيج   يج:
يج

يج
 
ههههيجحمميجو ههههع يجب يجيج ميج  يج   هههه َّيجع يج  يجيج ميجي   يجاميجم 

يج

                                                      
 جائز لغة، واهلل أعلم. خفف َسَلًما بإسكان الالم من أجل الوزن، وهو

وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بألف بعد السين وكسر الالم َسالًِما، وقرأ الباقون بغير ألف بعد السين 

فهي من الشواذ ومروية عن سعيد بن ٱ، وأما قراءة ِسْلًما461ص «الكامل المفصل»، ﴾حقٱ﴿وفتح الالم 

 .9/198ألبي حيان  «البحر المحيط»جبير، 

 .25محمد:  (1)

 .19ق:  (2)

 .19الذاريات:  (3)

 .270ص «نزهة القلوب»الذي قد حارفه الكسب أي انحرف عنه، أي:  (4)

 .61النجم:  (5)

 .5التحريم:  (6)

 .16القلم:  (7)

 .7المزمل:  (8)

 .10/315ألبي حيان  «البحر المحيط»قراءة شاذة مروية عن ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة،  (9)
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855 
َسَ 
 
يج(1)ق َمَ رَ أ يجودَ عَ ص َيج،ا يج   يجغميجٱ: يجاميجن يج  يج لم  يج:

يج

ههه يج(2)اميجن هههق يجَع يجايجب يج مهههف يجعميج يُجيجا يج مههه  يجع يجيجَِّيج  
يج

ــ 856 يج(3)مَ كَ كَ ل َس 
 
ههيجمميجُكهه  يج  يجنميج:يجو يج   يج  يج  يجيف 

يج

يجحم  يج لمهم يجيجُ يجهميج مسَّيجيجُسيج  يج مسَّيج:يج(4)يل َب َس َلَ سَ ب يج
يج

ـــ 857 هههييُج:يج(5)ةَ رَ امَ س  هههب يجيجاُ يج   يجيجايُجَم
يجرميج ألم  يجض 

يج

يجب يج يجق     يج:
 
يج ميج لم  يجيج  يج ميجي يجيجه  يج ميج حلم يجيجُضيجرميجو يجض 

يج

ههب يج 858 ههب يجيج يٌجا  يج   ههل يجيج يُج ح  يج م ــيج   يج:يج(6)هَ رَ فَ السَّ
يج

يج  يج بمُهه يجٌ يجِ ههال 
ُ
هه لفيجيج(7)و َُ هه  يجيجُب يجلميج  يج  يجسم

يج

َب َمَ السََّيجُ يجلميجب يج 859 يج ميج  يج لمهم يجيجع يجَميج يجرَّيج  يج:يج(8)عَ جَ الرََّا
يج

يج يجيج فيجَع يجيجل ههُكا
 
يجيجبميجو ههِ يج ميجايجييُج لمهههم يجيجَ   يجه ميج  

يج

860 
َوَ سَ  يج(9)اٍبََْ عَ َط  يج  يجب يجيج،ايُجسيُج ميجََّيج:

يجيجحم
ُ
يجو يجض  يج م

يج

َشَ َمَ كَ يَ عَ سَ  ميجكيُج ميجم يجَ يج:يج(10)ّتَّ يج  يجِ يجميجم  يج م
يج

يج:يجـرَ س َال ي َب يج 861 يجيجه  يجسميج لم يُجيج  يجض 
 
يجُ يجهيُجسميجايجَ يج  يجيجحمميجو

يج

هههيجا يج مههه  يجع يج ههه   هههيجل يج ن يج  يج يج   ههه ميجايجي يج   يجُ يجم 
يج

َب َيج  يجعَّيج دم يجيج  يجع يجيجمَّيجثيُج 862
يج(11)ىـرَ س َي َال  يجع يج: يجن 

يج

َب َيجار يج مَّيجب يج
يج:يج(13)اجَ سَ يج،(12)ىـرَ س َعَ ال 

 
يجاع يجف يج  يجيجحمميجو

يج

۞ ۞ ۞ 
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ةَ َال َـ َ سَِّال وم  م  ض   ـم 

ــــا َ 863 ُيجيجميُجُهههههو يج:يج(1)اءَ هَ فَ لسُّ هههه دم يجاُ يجهَّ
يج

هههب يج ههه دم يج:يجايُج  يج مسَّ هههك يجيجُ يجهم هههايجييُجم  يجاُ يج  
يج

يجيج فيج  هههر يجل يج 864 ـــيف  ـــَول َقَ يَ س  يج:يج(2)اهَ فَ السُّ
يج

يج
 
ههيجبميجو ه يجُ ههيجُثيج مههح يجيجِ يج حلم ههيجا يج مهه  يجع يجيج ميج   يجا ا

يج

هههه 865 هههه لهايجيج  يجم يجذ يجك  ههههب يجيجا يُجس  يجاحيُج  يجنميج م ا
يج

يجب يج َوَ ِف 
ـــــؤَ َت َل  يجيج(3)وات 

 
يجو يجاحيُج  هههههيج لم يجت 

يج

ــــب يج 866  يج َّيج:يج(4)ةَ ورَ س 
هههه  يج ميج  يجيج يٌجل هههه م يجعيُج  

يج

يجا يج هههه   ِ يج  يجيج    يجايج  يج 
هههه ميجيُيجيجا  يجع ههههلم يجعيُجو 

يج

يج 867
 
هه ميجق يجيجبميجو ههيج يٌج   يجيجحميجا يجيجح يج   يج لمُ ههيج  يج ا

 
يج  ههو يجذم

يج

يجِ هه  يجقُيجيج ييجُكههب يجيجه  يجب يجيج،دميج ز يجُمهههميج  يج يج(5)ذم
يج

868 
َحَ سَ  يج:يج(7)امًَلََّسَ يج،  يٌج  يجح يج:يج(6)ت 

 
يج  يجيجحمميجو يج   يج  يج م

يج

َالسَََّل َبَ سَ  يج(8)مَ َل  يج:
 
يج  يج  ميج  يجط يجيجحمميجو يج   يج  يج ميجا

يج

ــ 869 َقَ س  يجيج(9)ط 
 
يجيجبميجو

ُ
ههو يج  يج م يج ميج  يج مَّهه:يجاليُجع هه ميج  يجيجط 

يج

 ََوءَ سَ 
 
يج:يج(10)اب َس َال

 
َميجم يجب يجيجليُجذيُج ميجو يج(11) ميج   يجايج 

يج

                                                      
 .13البقرة:  (1)

 .275ص «نزهة القلوب»، والمقصود بالكافر: كفار اليهود، 142البقرة:  (2)

 .5النساء:  (3)
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 .16المائدة:  (8)
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ــ 870 ههو يج:يج(1)انَ ط َل َس  ههحيُجب يجيجديٌجب يج ميجقُههيج  يجهم يجاميججَّ
يج

ــب يج يج  ههيج ميج َّيجُ هه:يج(2)  َرَ كَِّس  ههيجد  يجال  يجاميججَّ
يج

يج 871
 
يجه  يج م َّيجيج  يجفميج يُجيج ميج  يجيجه  يجيجبميجو يج ميجك يج يُجيج ميجق يجيج ل 

يج

هه يُجد يج ميجي يج ههه  هه ميجايجي يجايج   ههيجُِيجد  حميج   يج ميجف يج  َّ 
يج

872 
يج(3)ق َادَ ـرَ سَ  يجح يج َّيج: يج ميجا يج  يجسميج ُيجيج   ُف يج ميج  يجيَُجيجا

يج

ــب يج َدَ نَ س  ُِيجق يجرَّيج:يج(4)س  يجين ههن يجيج هه ههعيُجيجاجف يج ميجم 
يج

َ تَ اسَ ب يج 873  ََ يج(5)ق  يج: يج:يج(6)ك َل َؤَ سَ ب يجيج،ايُج    يُجل 
يج

يج
ُ
يجيجب يُج يُج  هههههيج ميج َّهههههع يج ميجو

 
هههههيجب يجو يج  

م
يجر يج ل يج يُجِ

يج

ــــ 874 َس  يجُ ههههيجُثيج مههههح يجيج يُجآن يج:يج(7)ةَ ل ََل  يجالَّ
يج

ههب يج ههيج(8)ليُجنميج يُج طم يجايجُ ههو  م  هه  يجيج َّ يجايجق ههمَّ يجالَّ
يج

يجبُههههههيجايُجنَّههههههح يج  يج 875 يجويُجن    َ ههههههيج ميج   يجاه 
يج

ههههك يج يجقُيج:يجمميجه يجم يج ميج   ههههال  هههه ُيجيج، يٌج   ميج   يجاه 
يج

ى 876
 
وأ يج(9)س  يجفميج  يجب يجيجميٌجعَّيجه يجَ يج: َ يجس 

 
َس َال يج(10)ن 

يج

يج(11)وقَ السَُّيج يُج ح يجب يجب يج يجكميجيُيجيجاٌقيجس يج  يج: يجن 
يج

ــب يج 877 مهه:يج(12)رَ عَ س  ههيجعيُجِج  يجب يجيج،يفيج  يج  
ههَ  يج ميج  

يج

يجب يجيجٌويج مهههب يج
 
هههيجايُجنَّهههِ يجض  يج ميجن ههه  يجب يجيجٌ يجال 

يج

                                                      
 .10إبراهيم: ( 1)
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 .31( الكهف: 4)

 .31( الكهف: 5)

 .36( طه: 6)

 .12( المؤمنون: 7)

 : ]والمرأة فيما سل مما قال[.3و2( يف النسختين 8)

 .10( الروم: 9)

 .95( النساء: 10)
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ــ 878 َ َورَ س  ههيجاٌليجب هه:يجلَّ يجيج  يجُِ
هه ألم  يجيج(1) ُفيج  يجعم

يج

ــ هه:يج(2)اقًَحَ س  يُجيج  يجُِ يجب يجيج يُج مهه لم هه ش   
يج ُفيج  يجنم

يج

ــيجمَّيجُثهه 879 هه:يج(3)اعَ وَ س  يج   يجن ههعيُجيج ميجق ههيجميٌجع يجل 
يج

يجنُيجيجاح يج  يجز يج يج ميج َّيجيجٌ يجم يجهميج يُجيج، يفف يج(4)ىدَ سَ يجن 
يج

ــ 880 هه م َّيج:يج(5)ااتًَبَ س  ــيجمَّيجُثههيج يُج ح  يج:يج(6)  َرَ جَِّس 
يج

يج
 
يجئ هه  يج يُجيجحمميجو يجب يجيجذم

 
هه  يجِميجِ ــب يجيج،اه  يج:يج(7)  َرَ عَِّس 

يج

يج 881
 
يجيجحمميجو

ُ
يج  يجبق يجو َحَ طَ سَ ب يجيج، م يج:يج(8)ت 

 
ُيجيجحمميجو يج  يجس يجب يجذم

يج

يجه ميج يُجب يج:يج(9)اامَ يَ قَ سَ يجىهع يج ميج  يجب يج يجه  يجسايج يُجيجلف يج م
يج

۞ ۞ ۞ 
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ة ََال َـ َ سَِّال ور  س  ك   ـم 

ــ 882 هه:يج(1)ـرَ س  يج   ههب يجيج، فيج  ههع يجيجُفيجال  يج:يجه  يج مس 
يج

هه ههيج(2)ب  لم   ههاُر:،يجيفيُجر يج ماههيج  يجُِ يجه  يج  
يج

ــا َ 883 هه م يج:يج(3)ةَ نَ لسِّ يجام َّيجب ههيجاُسيج  
م
يجو يج   يجِ هه بميجيجس 

يج

يجيجحميجح يج  يج
يج لم  يج  يجغ  يج ميجهى ِ يج يٌج ميجع يجو يجيجَّ  َم يج(4)   يجيج 

يج

ــ 884 يج لم  يج:يج(5)مَ امَ مَ يس  ههال  ــيج، يُج   يج:يج(6)اون َنَ السِّ
يج

يج
 
ههو يجعم ههيجن  يج   يج ميجيج دم ههن  يجيجل 

ههك  يجا ن ههعُيج ميجايجي يجم 
يج

هه 885 ــف َب يجييُج   هه ُيجيجي يجع ههآ  يجيج(7)واحَ يس  يج ه  يجسا
يج

َب يج هيجُ يج ميج  يج:يج(8)ءَ س  هيج   يج مس  يج   يجك هايج يُجو  م 
يج

يج(9)يل َجَِّسَ  886 يج:
 
يجيجي يُج  يج م َّيجيج  يجيُِجيجحمميجو يجَُّيج ميج م  

يج

يجب يج
 
ههههو ههههح يجيجايُج ُيجلم ههههب يجيجديٌجار يجج  يجُليجه ميجض 

يج

يجب يج 887 ههح يجيج ميجب هه:يجق  هه   ههيجديٌجار يجج  ههيج ميج ا يجي يجط 
يج

يج ميجُلهههه يجيجَّف
 
ههههيجب يجو َُ يجي يج  يج ميجالَّيجب ههههيج ايج وم

يج

ــ 888 ههيجاُ يج  ههفميج ايج:يج(10)ةَ اي َقَ س  ههايجيُيج   يجاُ يجك 
يج

هههيُيجل يجيجا يجب ههه يجه  يج م هههيجلم يج مهههم يجيجليُجاؤيُج   يجُ يجش 
يج

                                                      
 .235( البقرة: 1)
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ــ 889 هه:يج(1)ىوًَس  ههب يجيجحيٌجر يج َّ ههق يجب يجيجٌطيج   يج يُج م
يج

يج  يجب يج
هههيجحم هههيج ليُج  يجع  يجيجحيُجِميج لم   هههيجييُجش  يج(2)  يجم 

يج

ــ 890 َجَ س 
هه:يج(3)ل  يج لَّههيج يُج   يجد يج م َّ يَُجت  ههيج يج ميج  

يج

يجيجاُليجِ هايج لمف يجو  ه يج
 
هيجبميجو يج   هنُيجيج ميجايجق هَ   يج ميج  

يج

يج 891
 
مههههيج(4)ٌَّيج  هههه  يجيجحمميجو يجِ يجي  ايجامَّيجب ههههيجص  يجِّ 

يج

مهيُجب يج يج ميج  يجيج يُجمميج م يجيجه  يجسميجيج لمف يجن  يج(5)يَِّرَ خَ السَِّيف 
يج

يجيجع يج  يجب يج 892 يج:(6)لميج  يجخميج مس يجيج  يجهميجو يجيجي يج مسايجيجمايجض 
يج

يجيج  كم   ههُ يج
 
ههَميجو ههب يجيجا فيجم  يجيجيم يجغ 

ُ
ههو يجلميج  يجَم

يج

ههب يج 893 يجنمهه مَّيجيج يُجج يج   ههيجِ  ــيج  يجُِ ههعيُجيجرَ دَ السِّ يج ميجه 
يج

 َ يج(7)ودَ ضَ م  يج: يُجيجم يج ميجيج  يجش  يجيجه 
 
يجحيُجيج ميجق يجيجبميجو يج ميج  

يج

يج(8) َ جَِّسَ  894 يجاُ يج  يج يُجب يجيج،ٌسيجسميجح يج: يج: يجلميج  يجخميجل 
يج

يج
 
يجو ههيف  يجيج  يج  يج م

ههرميج ألم  يجيجمميجه يجاوميج  ههيجي يجض 
 
ههو يجلميج  يج م

يج

يج 895
 
ههَميجو ُيجم  ميجهيُجام ههيج يٌج ب ههجيُجميجدَّ ههيج  يجع  يجام يج مسَّ

يج

هههَ يجب يج يجيجُ يجم 
يجيج ر يج  يجبمههه ألم  يجيجيف 

 
يجو هههيجَم  يجام يج  

يج

۞ ۞ ۞ 
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ةَ َال َـ َ شَِّال ت وح  ف   ـم 

ــ 896 يج مهه  يجيج َُّيجث يجميُجه لمهه:يج(1)ورَ كَ ش  يجالم
 
يجاع ههث يجيجبميجيجو

يج

ــ ههاعيُجب هه:يج(2)هَ اَب ــوَ ـرَ ش  يجاع ههيايجبُيجيج م يجذ يج  يجك 
يج

َالشََّب يج 897 يجق يج:يج(3)رَ ط  ميجيج يُج م يجن يجيجا  يجَ يجب يجيج مّشَّ يجا  يج م
يج

رَ او َشَ 
يج(4)مَ مَ  يجر يجيججميج  يج ميجٱ:

م
يج  يجهيُجي يجو يجم يج   يج(5)فَّ

يج

ــ 898 ــب ََرَ جَ ش  يج مههم يجب يج:يج(6)مَ هَ نَ ي  هه  يجِ يجيج  ميجن  يجا  
يج

ــ ههبيُج:يج(7)انَ ئَ ن َش  يج  يجب يجيج،ٌويجغم
ههيج    يجا  يجن يجايجُضهه  

يج

ههغميجب يج:يج ميج َّيجُد هه 899 هه لم يجيج  يجعمههع يجيجا يُج   يجحمه  يج م
يج

يجُكههيج  يجعمههع يجب يج هه َّيجيج فف يجر يجانميج  ههيج ح يجر يج  يج م
يج

ـــ 900 يجاميجِ هههاع يجط يجيجهمميجال ههه  يج  يج:يج(8)َاهلل َرَ ائ َعَ ش 
يج

هههيج   يج  يج حلم هههيج  يج  يجحلم ههه  يج يجاميجِ ههه  يج ميجبيُجيج يُج ميجل 
يج

ــب يج 901 هه:يج(9)ةَ كَ وَ ش  ــب يجيج،  يجح  يج:يج(10)واَاهللَ اق َش 
يج

يج
 
هههيجحمميجو يج يُجال يج  

 
هههب يج  يجو يج ميج   

 
ههه ميج يجو ِ يج   يجاا

يج
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 .159( آل عمران: 4)

 .31( أ/5)

 .65( النساء: 6)

( قرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بخالف عن ابن جماز بإسكان النون على أنه صفة كعطشان وسكران، 7)

 .106ص «الكامل المفصل»وقرأ الباقون بفتح النون، 

 .2( المائدة: 8)

 .7( األنفال: 9)

 .13( األنفال: 10)
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ــ 902 يج (1)دَ ـرَِّش  حم 
 
هه:يجو ههب يجيجنميج يُجطم يجيج،ميُجه 

 
ههيجبميجو يجعميجمايج  

يج

يج ميججيُج لمهيجُفيج ميج  د يجيج(2)افَ شَ  يجو  م يجيج(3)ف 
ُ
يجعميجِجم يجايجو

يج

ـــ 903 ـــاَحَ هَ فَ غَ ش  يج:يج(4)اب 
 
هههو يجل  يجن هههاميجحيُجيجال 

يج

ههه يجغ يج   هههن يج ميجق يجيجاف  هههايجب يجه  يجنُهههاميج ميجق يجيجي يجل 
يج

يج  يجب يج 904
هههََّ يجيج  يُجق ههه ممَّيج:يج(5)ةَ ون َعَ ل َال ــــمَ ايجم 

يج

ـــات  ت هَ  يج  يُج ُيج ميج لمههههم يجيجايُج ُ ههه  يجط يج:يج(6)ش 
يج

يج 905
 
ههههههيجحَّيجأل  يج   ههههههيجا يجاق يج  يجيف  يجس يج   يج(7) ال 

يج

يج
 
يجيجبميجو

 
هههََّيجو ههههن يجايجط يجه  يجيج ميجق ههههيج يٌج    هههه ال  يجق 

يج

َشَ ب يجيج، رميج ميجَ يج:يج(8)اًطَط َشَ ب يج 906 يج  يجِ يجُمميج:يج(9)ّتَّ يج م
يج

يج م َّيج يج  يجيجم يج ميج ل َّيجب يجيجح يج ميجيف  يجق يجَ   يجبيُجيج ميجا يجل  يج م
يج

ــب يج 907 ــوَ َئَ اطَ ش  ههب يجيجيادَ ال  ههيج(10)ليُجؤيُج ميج   يج   يج  
يج

هه  يج ِم ههيجب  يج  َّ حميجح   ُ ههب يجيجا يجب ههيجا هه   يجا  يجايجح 
يج

908 
ــاخَ شَ  يج:يج(11)ةًَص 

 
ههبميجو هه  يج  يج ميجايج يُجِ يجاريُج   يجاميج  

يج

هه  يج يجيجانيُجك  ههيجت يجش  هه  يجيجُفيج  يج م ههبَّيجايجر يجمَّ يجاميجع 
يج

ــ 909 هه ميجخ يج  يج:يج(12)ابًَوَ ش  هه م ُيجايج   يجيجايُجكم
 
يجايُج ُههثميج  يجيجبميجو

يج

هيجحميجِ يجو يج:يج(13)عَ ـرَ شَ  هايجت يج   يجايُج ُيجنميجُ هيجييُجن يجت يجسم
يج

                                                      
 .57( األنفال: 1)

 .109( التوبة: 2)

 : ]فجرف الحرف[.3نسخة : ]فحرف الحرف[، ويف ال2( يف النسخة 3)

 .30( يوسف: 4)

 ، والمراد تفسير الشجرة الملعونة.60( اإلسراء: 5)

 : ]شاكلة[.3و2، يف النسختين 84( اإلسراء: 6)

 :أيٱ؛ ﴾مظ حط مض خض حض جضٱ﴿ألن سياق اآلية يدل على هذا المعنى فقوله تعالى:  :( أي7)

 طريًقا.

 .14( الكهف: 8)

 .53( طه: 9)

 : ]وسطه[.3و2يف النسختين ، 30( القصص: 10)

 .97( األنبياء: 11)

 .67( الصافات: 12)

 .13( الشورى: 13)
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ــــ 910 ـرَ ش 
هههه  يجط يج:يج(1)ةًَيعَ  يجاميجعَّيجُ ههههب يجيج ميج   

يج

َالشََّب يج يج(2)ءَ ط  يج:
 
يجم يج  يجيج خيٌج  يج ميجو

يجاميجع يجسميجحيُجيج(3)ح يجنم
يج

ههب يج 911 يج مهه َّيجيجديُجلم يجَ 
م
يجو ههيجس  ــب يجيج ديٌج  يج   يج:يج(4)ىوَ ش 

يج

مهه ههر يجيج ليُج  يجي ههيج(5)  ا يجيجعيٌجِج  يجَم ههيجليُجال  يج(6)   يج  
يج

يج(7)ا  َام  َشَ ب يج 912 يج:يج(8)ق َفَ الشََّب يجيج،اٌ يجل  يجَع يج:
يج

هههديُج  يج يجغ يج  يجيج  يج مهههب يجيجديٌج  يجمم ههه تَّيجيج هههَّف يج(9)ِميج  
يج

ـــب يج 913 هههمميججيُج  يج:يج(10)دَ امَ ش  يجاميج  ههه  يجع يجب يجيج، يٌج  
يج

يج  يج يج      يج  يجِ يجاَ يجب يجيج(11)ودَ هَ ش َمَ : يج(12)اميج  يجال يجا
يج

يجب يج 914
 
ههههه  يجق يجيجايُجنَّهههههِ ـــــب يجيج، يٌجا   يج:دَ امَ ش 

يج

هههُد يج ميج:يج(13)رَ ت َال ـــوَ ب يجيج، يٌجمَّ هههب يجيج يٌجش  يج يُج ح 
يج

يجا يج(14)عَ فَ الشََّب يج 915 يج  يجو  م يجب يجيجاح يجع يجثميج: يجع يجا يج  يجن 
يج

هههب يج مههه  يجب يجيجع يج ميجام َّ هههيج  يج ميج م يج   يجاع هههيايجبُيجيجٌفيجال 
يج

هههههب يجيج، يٌج مهههههب يجيجهلليُج  يج 916 هههههيج ليُج  يج   يجعيُج ميج  
يج

يج
 
ههههيجب يجو يج م َّ يجب يجيجديُجال 

هههه يُج م ههههايجب يجِ  يجعيُج ميج م َّ
يج

                                                      
 .18( الجاثية: 1)

 .29( الفتح: 2)

 .7/312 «تاج العروس»: ]يزدن[، واألفراخ هي الصغار من الزرع، 3و2( يف النسختين 3)

 .16( المعارج: 4)

 : ]كذا[.3و2( يف النسختين 5)

 .3/185للفراء  «معاين القرآن»الرجالن وجلدة الرأس، أن الشوى اليدان و :( أي6)

 .27( المرسالت: 7)

 .16( االنشقاق: 8)

 .31( ب/9)

 .3( الربوج: 10)

 .3( الربوج: 11)

 أن مشهوًدا جاء لمعنى )يوم القيامة( حالة كونه خالفا له. :( أي12)

، كسر الواو وفتحها لغتان، قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحها، 3( الفجر: 13)

 .593ص «الكامل المفصل»انظر: 

 .3( الفجر: 14)
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يج 917
 
هههها يجيج يٌج مههههب يجيج يٌجآن يجيجبميجو  َ بم يجعميج  يجُ ههههيجب م 

يج

يجب يج ههه:يجق  هه   هههايج مَّيج   يُجيجميُجظم يجيجه  هههتَّيجيجي يجش  يجعميجس 
يج

۞ ۞ ۞ 
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ةَ َال َـ َ شَِّال وم  م  ض   ـم 

ـــب يج 918 ههه:يج(1)ًعَـرََّش  ِ يجظ  ـــب يجيج،دميج  يجا يج:يج(2)هَ قََّش 
يج

يج(3)ىورَ شَ ب يجيج، يٌج ميجبيُج يج:
 
يجر يجابيُج  يجت يجيجحمميجو يجاميج  يجوميجر

يج

ــيجمَّيجُثهه 919 َعَ الشُّ َ يجنيُجيجوب  ههب ــبَ ال قَ ايجه  يج(4)ل َائ 
يج

ههَ يج ههب يجيج، يٌجاِ يجم  هه  يجيج، يٌج م هه  يجيج،ذميجخ  يجُ يجاِ يج  
يج

ههههع يج 920 ههههيج يٌجاِ يج   ههههيج يُجآ   هههه  يجايجي يج   يجايج ه 
يج

ــ َوَ ش  يجيجاريٌجن هه:يج(5)اظ  ههيجنيُجشَّ ههيجاح يج   يجاو  ه 
يج

ــب يج 921 َهَ ش  مهه:يج(6)ب  ههيجعيُجِج  يجه يج   ههَِّيجي يجيجالف يج ميج  
يج

ههها يج ههه ميجك يجب يجيجدميجا  يجض  هههايجي هههيجٌَّيجك  يم م
 
يج  يجو

يجنم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .163( األعراف: 1)

 .42( التوبة: 2)

 .38( الشورى: 3)

 .13( الحجرات: 4)

 .35( الرحمن: 5)

 .8( الجن: 6)
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ة ََال َـ َ شَِّال ور  س  ك   ـم 

ــــب يج 922 ههههك يج:يج(1)ةَ يَ ش  ههههن يجب يجيج،(2)دفيج  يج   يج    
يج

ُيجب هه يج ميجالم يج م َّههيج   هه  يجيج يٌج ميجق ههب يجيج،ح يج ميجيف  يج    
يج

يجب ههههه 923
 
يج  يجبميجِ يجب يجيجوف يجق  ههههه  

 
هههههيجبميجو يج ن يج  يج  

يج

يجب يج يج يجب هه:يجق  هه   يج مههَ يجيجشَّ ههيجَّ  يجحمان يجايجب ههو  ه 
يج

ــ 924 يج:يج(3)اق َقَ ش 
 
ههيجحمميجو ــيج،ديٌج ب يج  يجع  َقَ ش  يج(4)اق 

يج

هه عمههُايج   هه ميجايجييُجب    يجهييجا يج   ههيج لميج   يج(5) ق يج  يج  
يج

ـــــب يج 925 ههههه  يجط يج:يجةًَعَ ـرَ ش  يجاميجعَّيجُ هههههب يجيج ميج   
يج

ــنَ مَ  ههه:يج(6)اجَ ه  يج  
 
هههبميجايجو هههب يجيجايُجد يجض  يجاميجعَّيج  

يج

يجب يج 926 ههههيجايُجنَّهههها يج:يجق  هههه   حميج  م يج  َّيجم يجِ يج  َّ 
يج

هههب يج ههه  يجيجليُج ؤيُج  يجِ ههه بميج:يج يُجع يجه ميج م ا يج(7)  َّيجم 
يج

ــــب يج 927 يج:يج(8)اعًَيَ ش 
 
ههههايجت يجقمهههه  يج  يجيجحمميجو يجُقيج   يج م

يج

َهَ شَ  يج(9)اب  يج  يجيجٌَّيجك يج ميجك يج: يجُقيجه  يج ميج  يجيج يٌجض 
يج

                                                      
 .71( البقرة: 1)

 يف الوزن. :( أي2)

 .137( البقرة: 3)

 .89( هود: 4)

 .32( أ/5)

 .48( المائدة: 6)

: 2لم أتبينها، ويظهر أهنا ]فمرا[، وهذه صورهتا يف النسخة  3و 2( ويف النسختين 7)

 : 3، ويف النسخة 

 .159( األنعام: 8)

 .18( الحجر: 9)
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َب َال قَ ب يج 928 يج(1)س  يجر يجيج يُج  يج ميج م  يج:
م
يجو يج ن يج يُج لميجيج(2)س 

يج

ـــالرََّب يج يج ن يجُلههه ميجم يج ميجم يجيج  يج  يج لمههههميُج:يج(3)دَ ص 
يج

يج(4)قَِّشَ ب َ 929 يج:
 
يج:يج(5)هَ مَ ذَ ـرَ الشَِّب يجيج، فيج َّيج  يج  يجيجحمميجو

يج

هههههاِ يجط يج هههههمَّيج  يج  يجيج يٌج   ههههه  يجق يجيج يٌج   يجاميجم 
يج

َـرَ شَ  930 يجن يج:يجا  يج لمهم يجيج  يج ايجيج(6)ب  يج:يج(7)هَ تَ يعَ شَ يج، ٌَّيج  
يج

يج
 
يجيجايُج نُههههه  يجعميجو

 
يجيج، ليُج يُجاب يج  هههههيجبميجو

ُ
يجاميجُِههههه َّيجو

يج

ــ 931 هه ميجف يج  يجيج(8)ىرَ عَ ش  يج   يجن ههايجعيُجيمميج  يجق ههيجٌَّيجك 
يج

ــ َيش  ههو يج:يج(9)ب  يج  يجايج بمههم  يجيجح يجًك يجب يجيجوَّ
 
ههو يج ن يج  يج م

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .7( النمل: 1)

ع الخافض على القول بأنه قياسي؛ أي:  التي يف رأس حال كوهنا رأس العود، أو هو منصوب بنز( أي: 2)

 العود.

 .9( الجن: 3)

 .7( النحل: 4)

 .54( الشعراء: 5)

 .155( الشعراء: 6)

 .83( الصافات: 7)

 .49( النجم: 8)

 .292ص «نزهة القلوب»؛ أي:  هو جمع أشيب، وهو أبيض الرأس، 17( المزمل: 9)
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 ةَ وحَ تَ فَ ـمَ ال ََادَ الصََّ
ـــب يج 932 َيَِّص  يج:يجب 

 
ههه  يجيجحمميجو يج(1) ُليجُ هههي يجيج يٌج  

يج

ـــ ههه:يج(2)ةَ قَ اعَ ص  يجيجٌ يج ميج َّ
 
يجيَُّيجذ يج مههه لَّيجيجب يجو

يج

يج(3)ئَ اب َالصََّب يج 933 يجا يجيجي فيجن يجيج ميج  يجيججيُجار يج لم يج: يج  
يج

ههه يجب يجيج،  يجآ  
هههيجاحيُجي هههنميج ألم  هههايجنُيجو  م  يج   يجال 

يج

ههههه  يج 934 يج  يج م يج ههههه َّيجم يجيجِ يجاحلم يج  هههههيج يٌجَِّيجس 
يج

ههههمميج لم يجيج يُج  ههههُِجميجب يج ههههم يجيج  يجس  يجاح يج  يج ميج  َّ
يج

يج يُجاب هه  يجو يج 935
ههبيج ألم  يج م ههيجم يجال  يجل  هههم يجاب 

يجاميج َّيجيج لم
يج

هههي يج ههه يُجب يجيج ر يجُبههه يج ممَّيج  يج م يج   يجاميج  هههنميجيج لم  يجلا
يج

يجيج  يج ميجيا يج مَّههيج ُسيججيُج لمهههم يجيجمَّيجُثهه 936
يجب  يُجن ههَ 

يج

يج
 
ههو يجِ هه لمف يجيجُ يجِم مهه  يجيج،ال  يج يُجد يج ميج لمهههميُجيج،ن  يجل يج م

يج

ــ 937 هه:يجاءَ رَ فَ ص  ــيجحيٌج ميجم ههب يجيج،  يُجن يج ميج   يج:يج(4)عَ اق َف 
يج

يج
 
ههن يجيجحمميجو هه ميجب يجيج،عيٌجال  ههيج   يجعيُج ق ههب يجيجارفيج  يجل 

يج

هههب يج 938 يجن يجَ  ـــيجح يجال  ـــيجمَّيجُثهههيجةَ وَ رَ م  يج(5)افَ الصَّ
يج

َص َ يج لم  يج:يج(6)ىط َسَ وَ َة ََل  يجايجبيُجو  م يجيجه يُج م يج(7)ا  يجل 
يج

هه 939 ههبيُجيج(8)او  ه  ههيج ليٌجَُ يج(9)اميجب  يج يُج ميج لمهههم يجيجل يجذ يجِ 
يج

يجايج لمهههههم يجم  ههههيج هلل يجيج يُج م ههههر يجب يج
م
ُيجِ يجاميج   يجم

يج

يجيج  يجَع يج د يجب يجيجيههههه يُج دايجب يج 940 هههههش  يجار يج  يجغميجِ يج م
يج

هه ههيج ميج   يجال يجل  يجيج لمهههم يجح  يجِ يجال  يجيج  
يج ر يج  يجبمهه ألم 

يج

                                                      
 .293ص «نزهة القلوب»نزل،  :أي ؛، صاب يصوب19( البقرة: 1)

 .55( البقرة: 2)

 .62( البقرة: 3)

 .69( البقرة: 4)

 .158( البقرة: 5)

 .238( البقرة: 6)

 .32( ب/7)

 ( هنا سيذكر معاين الصالة.8)

 ذات الركوع والسجود.( أي: 9)
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ه:يج(1)انَ وَ فَ ص َ 941 هب يجيجميٌج  م يج(2)  يجج يجد يجهلاهيج يٌج ح 
يج

يج
 
يج  هه ميجو يج ميج لمهههم يجب يجيجس  ههيجب  يجن  يجيجع يجمم

 
ههو  يجكم

يج(3)ث 
يج

َ الصََّب يج 942 يجسميجيُيجيجعميج  يجيج:(4)ل  يجيج حيُجكيُجي يجيجسف
 
يجاس يج  يج ميجو

يج

ــب يج هه هايجم يجيج ريُجهيُجالمهههميُج  يج:يج(5)ا  َق َدَ الصَّ يجاس 
يج

يجيدَ عَ ص َ 943 ُيجيجُثيج ميجح يجيج ُليج م   يج: يج(6)سيُجه  يج ميجَ
يج

ههب يج ِ يجظ  ــب يجيج، يٌجا هه:يج(7)دَ يَ الصَّ يجعيُجع ههِ يجمميجايجي يج  
يج

ههب يجيج،رميج مهه يج ايجُكههي يجيجمميجم ههب يج 944 يجح  يجيج َّ
يجُ يجكمهه ألم 

يج

َدَ ص َب يج يج  يجعميجٱ:يج(8)ف  يج يُج:يج(9)ارَ غَ الصََّب يجيج،ضم يج  
يج

يجب يجيج،ح يج   ميجلميج  يجيج(10)يدَ دَ ص َ 945 َِف  يج:يج(11)امَ يَ الصِّ
يج

ههمميجييُج ههيجُ يجس  يجيج ميجَ 
 
ههو ههب يجيج فيجكم يجيج ميجَ  يج  يجلُك  

يج

يج  ميج يُجُله:يج(12)افَ ص َ 946
 
هيجبميجايجو يج لمههميُجيج  يجُِ يج   يج َّ

يج

ــفَ ص َب يج يج:يج(13)افًَص 
 
يج  هه ميجو يجم يجي ههيج ميجل ههيجس 

يجشَّ
يج

                                                      
 .264( البقرة: 1)

يتبين لي ما وجه كسر الحجر، يظهر ، ولم «صفوان اسم واحٌد الحجرِ »: 3و2( يف األصل ويف النسختين 2)

 أن الصواب ما أثبته.

 ، ويجوز تنوين )جمع(.295ص «نزهة القلوب»أنه اسم لواحد، ومعناه جمع، ( أي: 3)

 .264( البقرة: 4)

 .4( النساء: 5)

 ؛ أي:  حيث يشرع التيمم منه.43( النساء: 6)

 .1( المائدة: 7)

 .157( األنعام: 8)

 .29( التوبة: 9)

 .16راهيم: ( إب10)

 .26( مريم: 11)

 .64( طه: 12)

 .106( طه: 13)
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ــ 947 َوَ ص  يج:يج(1)اف 
 
هه  يجيجحمميجو ههيج يُج   يج يُج م يجم يج ِ يج  يج لم  

يج

ــ يجيج(2)نَ اف َوَ ص 
 
ههايجيميجو هه  حم م

هه ميجم يجيجقُ يجم يجاِ يج  
يج

يجل هه 948 يجَ   يجال  هه  يجيجثف يجيجب   
ُ هه ألم يجا  يجايجم هه  يج م

يج

يجب يجيج،(3)اه يجف يجنيُجهميج يُج يج لم يجيج يُج ميج م َّ يجا  يجِ يج  ميجيج  يج ميجيف 
يج

هههعميج يُجب يج 949 ههه لم يجيج يُجد  يجق هههيجييُج   ههه   ِم يجميُجاِ يجب 
يج

ههه لم  يجب يج يجا يجيجُ يج م هههيف  يجيجا يجيمههه  يجايجي يج  يجحم يج يُجز يجش 
يج

يج  يجقُيجيج ميجق يجب يج 950 يجل  ا يم م
 
يجو يج  يجحم يج  فيُج  يج  يجيج(4) يف 

يج

يج ميجا يج هههال  هههيجهلل يجيجمميجهيُجل  هههايجن يجو  م  يج  فيُجس 
يج

ــــ 951 يجاح يجن ههههِميج م  يجيج يُجاب هههه  يج َّيج:يج(5)عَ امَ وَ ص 
يج

ـــب يج يجيج(6)ا  َوَ ل َص  يجحم يجالم  يجب ههه:يجق  ههه   يج ن 
يج

ههه 952 يجيج(7)ا  يج  ُيجل 
 
يج ن يجُهههه لم يجيجُسيجائ يجع هههك يجيجحمميجو

يج

َوَ فًَـرَ ص َ َا ََن َل  يج(8)اـرًَص  يج: يج ن يجهيُج ميج لمهم يجيجَ  
يج

يج 953
 
َن َيجىهع يج ميج  يجب يجيج، ميج   يجح يجيجحمميجو يجـرٍَص  يجن يج: يجلميجه  يج م

يج

يجب يج يج:يجق  هه  
 
يجيجحمميجو يج(9)لميجر يج ميجقُههيج ح يجُفهه  يجمميجيجي يجش 

يج

يج 954
 
يج لم  يج يُجو يج ميجي يجيجحميجو يجذ يج   يجيج ل 

 
يجِ يجهميجي يجيجبميجو يجب ه يُج  

يج

َا َ هق يج:يج(10)حَ ـرَ لصَّ ه يُجيجليُج يُج مهعيُجيجه يٌج م يج يُجه يجِ يج م
يج

                                                      
 .36( الحج: 1)

، واألعمش ╚( من القراءات الشواذ، مروية عن جمع منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 2)

 .2/81البن جني  «المحتسب»والضحاك والكلبي، 

 .141ص «مختار الصحاح»( والسنبك: طرف مقدم الحافر، 3)

 .2/81 «المحتسب»( قراءة شاذة، مروية عن أبي موسى األشعري والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، 4)

 .40( الحج: 5)

 .40( الحج: 6)

: صلوثا، بالثاء، وقد ضبطها صاحب تاج 297ص «نزهة القلوب»( كذا يف األصل والنسختين، ويف 7)

 .38/440العروس بالتاء الفوقية 

 .19( الفرقان: 8)

 .33( أ/9)

 .44( النمل: 10)
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َ يَ ص َ 955 يج لم يجيجهم يجب يجيج، حيُجُ يجحيُجيجحمميجٱ:يج(1)اص  يج:يج ميج  يجيف 
يج

يَُج يُجقُيج ههب ههايجب يجه  يجايج دايجِ يجك يج ميج   ههيجيهه   يج ميجه يجِ يج  م
يج

يـرَ ص َ 956
يج(2)خَ  يج:يج(3)يق َدَ الصََّب يجيج، ُثيجغ يج لمهميُج:

يج

ههه هههيج ميج   يج ُقيجلُههه ميج  يجيجا يجب هههيجل يجنايجبيُجيجُقيج ميجل 
يج

يج  يج 957 ههههيج هلل يجيجُ يجِ ههههال  ــــيجميُجُِ يجيجا  َاف َالصَّ
يج

هههه يُج ــــزَ ب يجيج ميجب ههههيج ح يجديُجنايجس  يجيجا  َرَ اج 
يج

يجدميج س يجم يج 958 بميجَّ 
 
يج  يج لمهم يجيج  يجع يجيج(4)،يجو يجيجارَ جَ زَ يجاص 

يج

يج  يجب يج
ــــاتلََّف َيجمميجُهههههََّ ــــذَ َا  َاِل   يج(5)ارَ ك 

يج

ـــــار َاذلََّب يج 959 يجايفيُج  ههههه م ايج:يج(6)اوًَرَ ذَ َا  َي 
يج

ـــف َ  
 
َامَ ال ـــو ََ  ََل 

ايفيُجارًَق  هههد  يج(7):يج مسَّ
يج

ههههم يج لمهههيجا يج  هههمميجحل  يج 960 ُِ هههايجب  يج مسَّ يجاُليجد يج  
يج

َ ب يج
 
هه:يجا  َي ــار َال يجيج ُليج  يج دم هههب يجيج، يُج ميج مس 

يج

يجاـرًَس َي َيج ميجَ يج 961 يجيجُ يجهميج مسَّيج:
 
يجلميجه  يجسَّيجي يج لمهميُجيجب يجو

يج

يج
 
يجيجحمميجو

 
هههََّيجو َ يجه  يج ههه  يج ميجايجيف  هههايج يُجه  يجلميج  يجخَّيجس 

يج

يجالمهههم يج  يجيج(8)ا  َمَ سَِّقَ ال ـــمَ يجمَّيجُثهه 962 يجُ يجِ يجال 
يج

َسَ رَ ل ـــمَ ّكَ  ههيج  ََل  ههايجم يج   ههايج يُجه  يجميُجار يج  
يج

 يج  ههه 963
يج يُج ميجالمههههم يجب يجيجُ يج م يجو  ع هههيجبف 

 
هههايجو يج   يج م

يج

يجب يج يج:يجق  هه  
 
يجا م يج  هه:يجافًــرَ عَ ب يجيج،ايفيٌج  ههرميجو

يج

يج  يجب يج 964
هههههََّ ـــــعَ ل َل َايجه  هههههيجا  َفَ اص  يجلميج َّيج  

يج

ـــالََّب يج ههه يُجيجا  هههاحلم يجب يجيجا  َـرَ اش  يج(9)لميج َّيجم 
يج

يج  يجب يج 965
هههههََّ يجيجاق ـــــرَ ف ََا  َق ـــــار َفَ ل َل َايجه 

يج

يج حلم هههيجيم يجب ههه هههح يجيج   يج  يج حلم هههب يجيج  يجال  يجا َّ
يج

                                                      
 .26( األحزاب: 1)

 .43( يس: 2)

 .26( الشعراء: 3)

 .3و2( سقطت )أو( من األصل، وبدوهنا يختل الوزن، وهي مثبتة يف النسختين 4)

 .3-1( الصافات: 5)

 .1( الذاريات: 6)

 : السماح.3، والنسخة 6/459 «تاج العروس»( الظاهر أهنا كما أثبت، والسحاح: الهواء، 7)

 .4-1( الذاريات: 8)

 َتُمد بالمطر. :( أي9)
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يج  يجب يج 966
هههههََّ ـــــقَ ل َمَ ل َل َايجه  ـــــذَ َا  َي  يجيجارَ ك 

يج

ـــايجب يج مهههحميجب يج هههب يجيجارًََْ ع  يج(1)ارَ َْ ن ـــيج م يجذ يجك 
يج

ههها يجيج ههه يُج  يجيُيج 967 يج ميجق هههب يجيج،  رميجذ يجنمههه  يج يجب يج رميجذ يجعم
يج

يج ــيف  َ  َع َاز َالَّ
ــرَ غَ  يج ميج لمهههم يجيجاقً يجنميجر يجيجب يجن 

يج

يجب يج 968
 
هههََّيجِ  يجايج  هههه 

هههيجبيف يجريُجيجسيُج م هههك يجيج ميج   يج ميج  
يج

يجيج ميج  يج
 
ميجيجق يج  يجغميجو يج ميج  يجب يجيجس يج م َّ يج(2) ميج  يجحميجب يج  يجيجسف

يج

ــالََّب يج 969 يج:يجا  َط َاش 
 
يج يُجم ههيجحمميجو يجم يج  يجسميج لمهههميُجيجبيف 

يج

يج ميجام ايجب يج يجح يجيج ميج  يجيجِ 
يجم يجك يجدميج لمهميُجيجا  يج  يج لم  يجيج ا

يج

ـــب يج 970 ـــَا  َاب  َالسَّ يجميُجنُهههيجحمميجٱيجاحًَبَ س  يجبش 
يج

ـــف َ اب َالسَّ
ههه:يجا  َقَ  مهههنميجار يج   يج يجمَّ يج(3)ُذبش 

يج

يج  يجب يج 971
ههههََّ ـــــمَ ايجه  ََا  َرَ بَِّدَ ال 

 
ــــأ يج:(4)ارَ م 

يج

 يج  ههههه
ههههه يُجيجي يجب يج ميجالَّهههههب يجيجُ يج م يج  َّيجم يجِ يجسم

يج

ــــَا  َي ــــادَ ال عَ ب يج 972 ُيج:يجاحًَبَ ض  يج ُ يج ُهههه لم
يج

يجب يج يجحيُجنميج م َّ يج: يج لمهم يجه يجا  يج  يجَميجٱيجُ يج ميجل  يج ُ يجهيُجا
يج

ــــمَ ف َ 973 ـــادَ ال قَ َيا  َور َال  يجار يج مَّهههيجا  َح 
يج

يجنُيجهميجُسهههب يج يجيج  يج مههه لم يجيج  
يج ألم  هههحميجَ   يجار يجج 

يج

ــــمَ يجمَّيجُثههه 974 هههيج(5)ا  َريَ غَ ال   يجيج  يج  
يجلميجر يجغ يج  م

يج

يجعمههع يج هه   يجن يج م َّ يجيجايف 
 
ههو يجِم ييجيج   يج(6)لميجر يجغ يجيجح 

يج

ـــرَ ص َ 975 هه ُيجيجنيٌجار يجب ههيج ههحيٌجر يج:يج(7)ـرَ ص  يجُ يج ايج  
يج

يج(8)احًَفَ ص َ يج  يجا يج:
 
يجو يجضميج  يجعميج  يجيجذ  يجُذيج  يجِ يج ميجيج  يجش 

يج

يجةَ ـرََّص َب يج 976 يجيجديُج َّيج  يج: يج ميجل  َيج، ف يج:(9)ت َكََّص 
يج

هههه يجَميج  يجم يج يجه 
 
يجب يجيجحمميجايجو

هههاألم  يجقَّهههن يجيجعميجاب يجل  يجذ 
يج

                                                      
 .6-1( المرسالت: 1)

 .33( ب/2)

 .300ص «نزهة القلوب»تسبق المالئكُة الشياطين بالوحي، ( أي: 3)

 .5-1( النازعات: 4)

 .3-1( العاديات: 5)

ون؛ أي:  ال6) ة؛ أي:  أهل حي غارُّ ، ولكن 300ص «نزهة القلوب» يعلمون ( األصل أن الراء مشددة: غارَّ

 المؤلف خفف الراء من أجل الوزن.

 .16( فصلت: 7)

 .5( الزخرف: 8)

 .29( الذاريات: 9)
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يج(1)ال َص َل َص َ 977 َّيجيجٌسيجاب يجي يجيجييٌجط يج: يجخ يجن يج ميجييُجيجمميجم
يج

ههه يجنُيج  يجا يج هههيج ميج   يج َّيجل  يجلمههههميُج  يجيج   يج  يج  يج م يجخ 
يج

يجب يج 978 هه:يجق  هه   يجيج ميج  
 
ههو يجيج َّيجل 

 
ههيجحمميجو يجيج ميج  

 
يجاع ههت يجنميجو

يج

هههه  يج يجيجانيُجام َّ يجيج يٌجش 
 
ههههو يجاع هههه َّيجس يجايج  يجه يج ُيجلم

يج

َغَ ص َ 979 يجال يجم يجو يج:يج(2)ت  يج قميجب يج،يجذم يجيجو  ََيف  يجيج(3)ا  َاف َالصَّ
يج

ههالمس يجب يج يجسم ههع يجيجو  هها يجيجط  يجفم ههاب يجق يجيجس  يج   يجا  
يج

يجب يجيجُ يج ميج م َّيج:يج(4)يمَ ـرَ الصََّيجمَّيجثيُج 980 يج ميجق يجب يجيج،حيُجنميج م  
يج

يج
 
ههههو يجه يجن يج م يج مهههه م َّيجيجذ  ههههيج   يجنميجر يجب يج يجب يج نميج  يج  

يج

هههت يج 981 هههث يجايجب يجه يج هيُجس يج م يجا  يجه  يجُلهههيج ميجق هههيج فيجم 
يج

ههب يج ههق يج:يج يُجه ميج م َّ ههب يجيجعيٌج م هه  يجعيُجيج  يٌجذ يجَ  يجام 
يج

ــب يج 982 هه:يج(5)ادًَعَ ص  ــت َيج،ااقميج   هه:يج(6)دَ عََّص  يجا َّيج  
يج

يج(7)ةَ اخَ الصََّب يج ه  يج لم  يج: هيج يُجا   هح يجيجعميجم يج  م يجا َّ
يج

يجيجخ يجُ هه  يج 983
 
ــيجمَّيجُثههيج،م يجُ هه  يجيجحمميجو يج:يج(8)دَ مَ الصَّ

يج

يج َّيج  يج يُج  يجه  يج ق يجب يجيج،ٌفيج ميجَ يجيجا : يج(9) يُج ايج مسَّيج  
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .14( الرحمن: 1)

 .4( التحريم: 2)

 .19( الملك: 3)

 .20( القلم: 4)

 .17( الجن: 5)

 .17( المدثر: 6)

 .33( عبس: 7)

 .2( اإلخالص: 8)

 .34( أ/9)
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َ اد  ةَ ال ـالصَّ وم  م  ض   م 

يج(1)نََّمَ ـرَ ص َ 984 هي يج: يج م ه ِجم يجب يجيج َّيجهيُجمَّيجيجُضهن  يجا  
يج

يجب يج  يجقُيجيج ميجق يجب يج يجيجه  يجسميجالمف يجحم
 
يج(2)ا  يج ايج  يجو يجيجحمميجو

يج

يج(3)ورَ الصَُّب يج 985 ميج: يجنميجر يجب يجيج ميجق يجب يجيج،دفيج ر يجُليجيجعيُجِج 
يج

يجب يج
 
ههههيجايُجنَّههههِ ههههِ يج ميج  يجيجُك يجب يجيج،حيُج ميج لم   يج ميجم 

يج

يج(4)اعَ وَ ص َ 986 يج  يج: يجم َّ يجب يجيج،اس  يجق     يج(5)ا يُجَ يج:
يج

ههه ههه  يجيج ميج   ههه ل َّيجيجا يجب هههيج ههه  يجك يجيج فيج َّ يجا يُج  
يج

ــب يج 987 ههيجاح يج  هه  يجط يج:يج(6)انَ ف َدَ ص  يج ميجن ههَ يجيج ميج  
يج

يجك يجيج:(7)اعًَنَ ص َ يجيج فيج  يجعميج   يجيج عفيجع يجل 
 
يج ميجم يجَ يجيجحمميجو

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .260البقرة: ( 1)

 .44ص «الكامل المفصل»( قرأ حمزة وخلف وأبو جعفر ورويس بكسر الصاد، وقرأ الباقون بضمها، 2)

 .73( األنعام: 3)

 .72( يوسف: 4)

 .1090ص «القاموس»( الجام: إناء من فضة، 5)

، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال، وقرأ شعبة بضم الصاد 96( الكهف: 6)

 .303ص «الكامل المفصل»وإسكان الدال، وقرأ الباقون بفتح الصاد والدال، 

 .104( الكهف: 7)
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َ اد  ة َال ـالصَّ ور  س  ك   م 

ــ 988 َـرَ ص  يج:يج(1)اط 
 
يجو ههبميجق  هه   يج  يج ل َّيجيجحيُجض   ِ يج هه

يج

 يجيج  يجم هههه  يجب يج
هههه  م يج م يج  يجدميجالَّيجب ههههيج يُجال   ِ يج 

يج

َب يج 989 يج(2)ةَ غَ بَ الصِّ يجب يجيج،ي يُج دايج: يجق     يجلميج  يج ميج لم  يج:
يج

ــ هه:يج(3)ـرَ ص  ميجيج  يجُِ مههح  ههيجنيُج م ههيجي يُج  يج م َّ يجلميج َّيج  
يج

ــ 990 هه  يج:يج(4)يق َدَِّص  يجفايجمسا ههب يجيج ذ  يجي يجفايج مسا
يج

ههه  يجذ يجِ 
هههايجم يجع ههه يج لم يجي يجث ههه لمف يجيجا يجق يج ميج  

يج

ـــ 991 ميج:يج(5)انَ وَ نَ ص  يجيجاح يجِ ههه  يجن 
 
مهههيجبميجو يجن  يجُ يجال 

يج

هه يجيجن يج ميج  ههيج ميج  
 
ههو يجيج فيجلم

يجاُ يجن هه مَّيجيج  يجم هه  
يج

َب يج 992 هب يج:يج(6) َ بَ الصِّ هيجاغيُجن يج م ا هايجيُيج   يجغيُجن يج  يج م
يج

يج
 
ههغميجييُجيجحمميجو ُههيج(7) يُجم  يُج لم ههمميج يُجب يجيجا يجب ههيجام يجغيُج  

يج

َب يج 993 يج(8)رَ هَ الصِّ يج:
 
يجن يج  يجيج ُ يج  يجيج يٌج ب يج  يجق يجيجحمميجو يج(9)َّم

يج

هَ يجيج ميج  يج يجر يج ماهيج  يجه  يجيجيف  هش  ه لهَّيجيج  يجيج   يجس  يجَّم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .6( الفاتحة: 1)

 .138( البقرة: 2)

 .117( آل عمران: 3)

 .41( مريم: 4)

 .4( الرعد: 5)

 .20( المؤمنون: 6)

بالراء، وهو يف كثير من نسخه الخطية  306ص  «نزهة القلوب»، والذي يف المطبوع من ( يف األصل: يغمز7)

 التي وقفت عليها.

 .54( الفرقان: 8)

 : ]نسب[.3و2( يف النسختين 9)
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َ اد  ةَ ال ـالضَّ ت وح  ف   م 

994 
ََمَ تَ بَ ـرَ ضَ 

َال   َرَ ف  يج(1)ض  يج:
 
يجميُجتيُج ميجا  يج  يجيجحمميجو

يج

يجب يج يجيجاليُجع هه ميج  يجيج ميجب هه:يجق  هه  
 
ههب يجيجحمميجو يجميُج ت يجاع 

يج

995 
يج(2)اءَ ـرََّضَ  ميج  يج: يجي  يجيجعيُجم يجا يجه ايجُضيجيجلُكَّ

يج

يج ميجدم يج  يج يجدميج لم  يجب يجيجل  يج(3)  يج ميج لم  يجيج   يج يُجب يجيجط 
يج

يجض   يج 996 ه   يج(4)ق َيَ ضَ يج،ع يج ميج مَّيجيج  م َّ يجا  يج ايج يُج:
يج

هه ههيج ميج   يج ايجض  يجيجِف
 
هه  يجيجبميجو يجا  هه  يجعيُجيج ميجق ههيجريٌج  يج م

يج

َآذَ يجمَّيجثيُج 997 يج:يج(5)انَ بَ ـرَ ضَ َمَ هَ ن َالَع  
يج

يج
 
يجيجاع ههههمميجَ يجو

 
ههههيجحمميجو يجاع هههه ميجع يج  يجيجميُجهيُج  يجمميج  

يج

998 
يج(6)ًكَنَ ضَ  يجيج  يُج  يجيُيج: يج:يج(8)انَ ل َل َضَ يج،(7)ا ميج ايجض 

يج

يج مهههي يج ههه بمههه  يج ُيجب يجيج،اع ههه ميج  يجيجب يجن  يجان يجه ميجايجل 
يج

999 
يج(9) َ ن َضَ  يج:يج(10)يعَ ـرَ الضََّب يجيج، ُ يجخ يج لم يج:

يج

هه حلم يجيجُذيجنمههَ يج ههميج َّيجيُِج  يجعمههع يجيجاز يجج  يج سيُجميُجسم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .101( النساء: 1)

 .95( األعراف: 2)

 وسوء الفقر[، بالذال.: ]كالقحط والجذب 3و2، يف النسختين 34( ب/3)

 .127( النحل: 4)

 .11( الكهف: 5)

 .124( طه: 6)

 ( كذا يف األصل بتشديد الياء، وهو الذي يستقيم عليه الوزن، والضنك الضيق بالتخفيف.7)

 .10( السجدة: 8)

 .24( التكوير: 9)

 .6( الغاشية: 10)
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َ اد  ةَ ال ـالضَّ وم  م  ض   م 

ــب يج 1000 ـرَ ض 
َبَ  ــعَ َت  يج:يج(1)مَ هَ يَ ل 

 
يجيجحمميجو

ُ
ميجو يج  ُ ههم يجم

يج

يج  يج  يج ههه لم  يجب يجيج َّ هههيج  يج م هههم يجَ  يج   يُج َّيجايجق ههه يج  
يج

يج  هه 1001 هه  يجيجيُههال  هه يُجيج ن يجُههه لم يجيج  يجايج   يجه يُج   
يج

يجا يج
ههو يجيجب يجشَّ هه مَّيجيج يُج م يج م هههظميجي يجيجو  هها يجيجس  يج يُجه 

يج

ــ 1002 َعَ ض  ــب يجيجف  َعَ ض  ههيجمَّيجُثههيج،ف  ههنُيجيجايُجم يجض  يج ميج  
يج

يج لم يج يج ميجيف  ميجم يجيجحيُجِميج لم  يجب يجيج،ِ  يج(2) ميج  يجِ يجهميجي يجيج فيجّش 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .61( البقرة: 1)

 «الكامل المفصل»تح الضاد، وقرأ الباقون بضمها، ، قرأ حمزة وعاصم بخلف عن حفص بف54( الروم: 2)

 .410ص
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َ اد  ة َال ـالضَّ ور  س  ك   م 

َغَ لضَِّا َ 1003 يج لمف يجيج يُج ميج  يج:يج(1)ث  يج ح يج   يجَ يجيج ميج  يجيج ا
يج

َعَ الضَِّب يج ميجيجُ يجثميج  يج:يج(2)ف  يجيج  يج مّشَّ
 
يجثميج  يجيجبميجو يجح يجال 

يج

َعَ ض َ 1004 َ َف 
 
يج(3)ا  َمَ ال ـمَ وَ َاة َيَ ال يج:

 
يجعميجو يجن 

يج

هههه  يجذ يجع 
يجيج  يج مهههه ر يج دَّيجيج ب 

يجش 
 
ههههيجو يجثميجت يج م يجن 

يج

يج(4)ىّيَ ض َ 1005 يجع يجب يج:
يج م يجيجصف

 
ميجيجرفيج ميجب  يجيجبميجو يج  يجِ يجت  يج م

يج

يجويُجيجه يُجسميج لمف يجب يج يجم  يج ميجيف  يج ميج   يج  يجايجعيُج َّيجيجذف يج(5)فم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .44( ص: 1)

 .3و2، وسقطت كلمة ]الضعف[ من النسختين 38( األعراف: 2)

 .5( اإلسراء: 3)

 .22( النجم: 4)

 «نزهة القلوب»أن وزن ِضيزى ُفعلى، فكسرت الضاد من أجل الياء، وليس يف النعوت وزن فِعلى،  :( أي5)

 .310ص
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َالطََّ ةَ ال ـاء  ت وح  ف   م 

يج(1)و  َغَ اط َ 1006 يج:
 
هو هلايجيجا يٌجع يجلم يجيجنفيج ميج  

 
هيجبميجو يجنميج  يجع 

يج

هههب يج هههيج ميج   يجنميجر يجب يجيجيم يج   هههن يج لم  يجيجي يجط يجا  يج  
يج

ــ 1007 يجيج هه يُج  يجيُيج:يج(2)ًعَوَ ط  ههيجن يجا هه  يجنميج ش  يجهميج   يجال 
يج

ــ ههيج حيُجُكههي يج:يجًلَوَ ط  هه  يجب يجيج ميج  يج   يج م يج(3)ال 
يج

َعَ وََّط َ،يجميٌجِميج  يج:يج(4)عَ بَ الطََّب يج 1008 يج:يج(5)ت 
 
يج  يججَّيج  يجيجحمميجو يجذم

يج

هيجاَ يجب يج هيج  يج   يج ميج ل َّ هم يجب يجيجس  يج م ه:يجن  يج  يجهَّيج   يجذم
يج

ـــفَ ط َب يج 1009 يج:يج(6)اق 
 
هههَ يجيجحمميجو يج   هههه يج ميج  يجيجع يجال  يجام 

يج

هههه ههههم يجيجي يج لاههههيجق يجر يجب يجيج ميج   يجام يجه يج ميجت يج  يج ميجس 
يج

َ ب يج 1010 ـــي  ههه ميجيُيج:يج(7)انَ فَ ص  م  يجيجاح يج  يج   يجاق هههر يج م
يج

هههقميج يُجك يج هههلا يجيج فيج   يج م يجيج فيج مهههَ يجيج  
ُ
هههن يجطميجو يجا  

يج

َيَ ط َ 1011 ـَف  ـَنَ مِّ هم يجيجايُجعمه  يج:يج(8)نَ اط َيَ الشَّ يجميُجم 
يج

ــاَالََّف ــرَ ط َب يج يجيميجل هه:يج(9)ار َه  يجميُجه يجنميجُيههيجس 
يج

ه:يج(10)ه َرَ ئ َاط َ 1012 هيجايُجعمه  يجيجح يج  يجيجا   هَ يجيج ميج   يج ميجم 
يج

يجب يج ههه:يجق  ههه   هههق يجيجا   يجر يجيجاليُج   هههو يجيجب يجبا يج ميج  
يج

                                                      
 .257( البقرة: 1)

 .83( آل عمران: 2)

 .25، النساء: 35( أ/3)

 .155( النساء: 4)

 .30( المائدة: 5)

 .22( األعراف: 6)

 .22( األعراف: 7)

عقوب بياء بعد الطاء: َطيٌف، وقرأ الباقون بألف بعد الطاء وبعد ( قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي وي8)

 .176ص «، الكامل المفصل﴾ىقٱ﴿األلف همزة مكسورة 

 .114( هود: 9)

 .13( اإلسراء: 10)
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ـــ 1013 َط  هههيجزميجب يجات  ههه:يج(1)غ  هههو يج  يج  يجيجليُج َّيجح  يجا  
يج

ــرَ ط َ
ـــمَ َهَ يق  َثَ ال  يجَع يجه  يجُ ههيجي يٌج  يج  هه:يج(2)  

يج

ـــط َ 1014 حميجييُجيج يُجا لمههههم يج:يج(3)ورَ ه  ههه  يج  َّ  يج يُجها
يج

ــ يُج:يج(4)دَ وَ ط   يجيجيم يجب ههيجهَّ
ههظميج  يجيج  يجان هه دم يج يُجه 

يج

يج(5)مَ يض َمَ َعَ ل َط َ 1015 يج  يجنميجق يج: يجه  يج ميج لم  يجيجِايج  
يج

ههه ـــالََّيج  يجم يجذ يجك  ههه:يج(6)دَ يض  يجرايج د يجيجايُجنميج  
يج

َمَ ط َ 1016 يج  يج:يجس  ُيجيجيم يجيجب يجح  يج(7)ا  يجيُيجيج ميجل يجيج ح يج يُج دم
يج

َرَ ط َ َ خَ َف  يج(8)ِف  يجغ يجيجي يجح يج: يج لم يجيجوَّ يج ه  يج  
يج

َا َ 1017 يج   مزيٌج(9)حَ ل َلطَّ يج  يجيج،(10): ا يم م
 
يجو ِم   يج يُجج يجب 

يج

يج
 
ههو يجعم ههاظ يجيجع يجن  هه م هه يُجيجايُجكيُج ميجايج   يُجفميجِ يجسم يجث 

يج

هه َّيج:يج(11)ةَ ي ــغَ اط َ 1018 يجيجريُج  يج م
 
يجحيُجا  ههغميجطيُجيجحمميجو

يج

ـــــارَ ط َ ـــــب يجيجق َئ  يجحيُج  هههههاب يج:يج(12)ادًَدَ ق 
يج

يج 1019
 
يجيجٌقيج  يج  ههههيجحمميجو

 
ههههؤيُج   يجِميجو هههه  يجِ يجُمميجيجاِ  يجاميج  

يج

ميجب يج هههه   يج م ههههيج يُجح  يجيجديُج َّيج لم   يجاميج  هههه َّيجع يجيجلُك 
يج

                                                      
 .24( طه: 1)

 .63( طه: 2)

 .48( الفرقان: 3)

 .63( الشعراء: 4)

 .148( الشعراء: 5)

 .10( ق: 6)

 األصل، والمعنى لن ُيرى ما بين الجفون والعيون، ألهنا مطموسة.، كذا ضبطت يف 66( يس: 7)

 .45( الشورى: 8)

 .29( الواقعة: 9)

: ]َنوٌر[، وال وجه لها، وأظن أهنا تصحفت يف نسخة الناظم من 3و2( الكلمة يف األصل والنسختين 10)

ح أيًضا شجر عظام كثير موز، والطل»غريب القرآن للسجستاين، أو أنه سهو منه، والذي يف المطبوع منه: 

 .314، ص«الشوك

 .5( الحاقة: 11)

، كذا يف كل النسخ، الطرائق مرفوعة والقدد منصوبة، ولو وحد حركتي الكلمتين بأن نصب 11( الجن: 12)

 ا لسياقها يف النظم.طرائق على ما ورد يف القرآن ولكن مع التنوين ضرورة لكان أولى، أو يرفع )قددا( تبعً 
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َ ال كَ َةَ مَ االطََّب يج 1020 يج(1)ىَ  يجاميج  يجا  لم  يجيجه  يج:
يج

ههههيجُك يجب يج ههههو يجيجم يجُ ههههي يجيجا   ههههاط يجيج  يجهم يجاميج  
يج

ـــًقـــبَ ط َب يج 1021 ـــط ََنَ اَع  يج:يج(2)ٍقَب 
 
هههو يج   يجحم يجش 

يج

يج يجلاهههههيجلُك  ههههه ب يجيجُكا يج     هههههيج فيجح  يج  
يج

ــب يج 1022 َر َاالطَّ
هه مَّيج:يج(3)ق  ههيج   يجا يجيجميُججم هه  يجط يجيجا   يجا  

يج

يجس يجب يج:يج(4)احَ ط َ يج(6)ا  يجِ م يج ميجا  يجيج م ِ يجَ يج:يج(5)اوَ غَ ط َ،يجطم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .34النازعات: ( 1)

 .19( االنشقاق: 2)

 .1( الطارق: 3)

 .6( الشمس: 4)

 .11( الشمس: 5)

 .35( ب/6)
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َالطََّ ةَ ال ـاء  وم  م  ض   م 

يج(1)مَ هَ نَ ايَ غَ ط َ 1023 يج:
 
يجو يجمميجهيُج  يجغ يجحمم يج:يج(2)هَ مَ ال عَ ب يج،

يج

يٌجت  ههه ههه ميجي يجيجايُجعمههه  يجيجُ يج مههه  يج لميجب يجيج،ي  يجايُجم 
يج

َب يجيج(3)ورَ الطَُّب يج 1024 يجتَّيج  يجو يجيج(4)عَ بَ الطَّ يجا  يج َّيج  يج 
يج

يج(5)نَ اوف َط َ يج:
 
يجام يجظيُجَ يجيجٌ يج ميج  يجب يجيجٌ يج ميج  يجيجحمميجو

يج

َط َ 1025 يج(6)وب  يج ل ايجيج  يج  يج: يجَُّيج ايجط يجيجٌشيجيميج  يجو يجيج َّ 
يج

يجب يج يج:يجق    
 
يجقميجو ه  يجيجيم يجهىيج لم ه   يجَُّيج  ه ميجييُجيجامَّ

يج

يجب يج 1026 ههه:يجا يجق  ههه   يجيج فيجعَّهههَ يجيجميُج م
 
هههيجبميجو يجلميج  يجج يج  

يج

ــط َب يج َم  ههيج(7)س  يج:يج يُج ميج م َّ
 
يجلمههز يجو يجيجذ 

 
يجلميج  يجل ههو

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .15( البقرة: 1)

 .15( البقرة: 2)

 .528( يف البيت: 3)

 (.1010يف البيت: ) 87التوبة:  ﴾مم خم حمٱ﴿ :( أي4)

 .133( األعراف: 5)

 .29( الرعد: 6)

 .8( المرسالت: 7)
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َالطََّ ورَ ال ـاء  س  ك   ة َم 
ـــ 1027 هههب يجب يجيج:(1)ىوًَط  هههيجنفيج   يجم هههيجمايجام َّ يجميُج  م

يج

يج
 
يج  يجيجبميجو يجمَّيجا  يجيجريٌج  يج م يجح يجيجَُّيج م ا يم م

 
يج(2)ميُجِميجو

يج

ــطَ  1028 ههم يجيج(3)مَ تَ ب  يجيج  يجق هه ميج يُجب يجيجاه 
ههرميج ألم  يجاَ  يجس 

يج

يجا يج
هيجبل يج يُجفميج لمههم يجيج يُجق يج ميج ُيجيج م يجا مَّهيجُشيجيميجع  يجس 

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .312ص «الكامل المفصل»( قرأ العشرة بضم الطاء، وقرأ الحسن واألعمش بكسرها، 1)

من جعله اسًما للوادي صرفه ألنه مذكر، ومن جعله مصدًرا صرفه أيًضا، أما من جعله اسم أرض  :( أي2)

، وقد قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتنوين حين 317ص «نزهة القلوب»فلم يصرفه، 

 .312ص «الكامل المفصل»صل، وقرأ الباقون بغير تنوين، الو

 .73( الزمر: 3)
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َالظََّ ةَ ال ـاء  ت وح  ف   م 

ــظ َ 1029 َل  يج مهه  يجو يج:يج(1)ت  ههك يجَع يجيجذ  ََّيج م ههايج يج ار يجه 
يج

َلَّـــظ َ ـــل ََت  ََاه 
 
ـــقَ انَ عَ أ يج ار يجن ههه ميجا يجيج(2)اه 

يج

هه 1030 يجق ههه م ايجيج  يجع  يجيجال 
 
ههيجبميجو يجيج  يجع 

ههه ألم  يج  يجاب يجك 
يج

يج
 
يجَع يجاِج  هيج ميجَ يجيجبميجو يُجيج ف يج مه   هيج ف ِ يجظ  يج(3)  يجا

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .97( طه: 1)

 ، كذا يف النسخ، ويف اآلية: ]أعناقهم[.4( الشعراء: 2)

َمْت َثالَثُة أبيات من باب العين المفتوحة، وهي األبيات اآلتية رقم )3و2( يف النسختين 3) -1061: ُقدِّ

 انتقال نظر من ناسخ إحدى النسختين وتبعه اآلخر.(، ويبدو أنه 1063



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
215 

َالظََّ ةَ ال ـاء  وم  م  ض   م 

ميجيجعيُجضميجب يج:يج(1)مَ ل َلظَُّا َ 1031 يج ميج  يجيجيم يجغ يجيج  يج مّشَّ يجاميج  يجض 
يج

ـظ َب يج َلـ  ههت يج:يج(2)ل  ههيجليُجُ يُجسم هه  يج ميج يج َّيجع  يجاميج  
يج

ـــل َظ َب يج 1032 ههه ميجظيُج:يج(3)  َام  يجاميجم يج   يج لمههههم يجيج يُجم 
يج

هه لم يجب يج ههح يج م َّيجيجم يجح يجمهه َّيج ب يجيج ميجب ههيج  يج م يجاميج م 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .160( النساء: 1)

 .210( البقرة: 2)

 .6( الزمر: 3)
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 (1)ة َورَ س َكَ مَ ال ـَءَ االظََّ
َظَ  1033 ـــل ََل  هههيجهلل يج:يج(2)مَ ه  هههيجت يجَعميج ميجط  يج يُججيُجسم

يج

هه يجيج فيجب ههَع يجيج ميج  
 
ههَ يجيجبميجو يجيج فيجاح  يج يُجنُهه ميجيجي يجشَّ

يج

ههب يج 1034 هها:يجِ يج يُج ح  يجظ  يجب يجيج،   َِف 
ــرَ ال   َائ  يج:يج(3)  

يج

ههههه ُيجيج يٌج َّهههههظيُجو يج يجظ  يجيج   هههههن يجيجلُكَّ يجا   يج  
يج

يج 1035 يجُسيجمميج  يجيجايُجعميج  يجيج(4)ودَ دَ مَ ال ـمَ يجخيُجس يجهميجيجي يجش 
يج

ــب يج ــي  ََلَُّظ  ههنيُج:يج(5)ومٍَم  ههط يجيجحيٌجا   يجُسيجمم
يج

ههب يجب يج 1036 ــيجايُج يُجلم ــَيَْ ب 
َث  ــَث ََل  يج:يج(6)ب َعَ ش 

يج

ههَ يجيجُ يجثمهه  يج يجاه  ههيج   ههيجار يج لم   ههيج  يجاح  مه  يج  يج م يجل 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .36( أ/1)

 .15( الرعد: 2)

 .56( يس: 3)

 .30( الواقعة: 4)

 .43( الواقعة: 5)

 .30( المرسالت: 6)
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 َ ةَ ال ـَال ع    ت وح  ف   م 

ـعَ ل َا َ 1037 يجيجُِيج مهه لم يج:يجونَ ـمَ الـ  يج(1)هم يجل ههَع يجيجلُك 
يج

ههه يجيجٌ يجعميجل 
 
يجو يجق هههت  يجيج  يج ميجيجيف  يجهم يجل هههَع يجيجلُكا

يج

َاك َل عَ ا َ 1038 يج(2)ف  يج  يجَ يجاس يجالمهم يجب يجيج ميُج  يج لمهميُج:
يج

ههههه  يجل يج هههههب يجيجعفيج ك ههههه  يجك يجيج فيجاع  َ يج   يج  يجا
يج

ــب يج 1039 ههب يجيج يٌجي هه ميج  يج:يج(3)ل َدَ ال ع  ههيجٌصيجخميج   يجُ يج ميجع 
يج

ههايجب يجيجِ يج حلم ههب يج يم م
 
ههك يجب يجو يجُ يجثمهه ايجيجه فيجسم

يج

يج(4)وَ فَ ال عَ ب يج 1040 ميج: ميجيج يُجد  يجا  يجَ يجيجُ يج ميج  يج لميجب يجيج  يج مّشَّ
يج

هي يج:يج(5)انَ وَ عَ  يج م هن  هن يجيج حيُجُكهي يجيجايج   يجا  يج  
يج

1041 
يج(6)دَ هَ عَ  يج:

 
يجبميجو يج  يجل  ِم   يجب  يج  يجهى يجعيُجاِ يجيج  يجنم

يج

ــع َب يج ـ  ههه  يج  يج:يج(7)دَ ب يجيج يٌجحا
 
ههه  يجيجبميجو يجعيُجاض 

يج

يجب يج 1042 ــِف  ــال عَ ََْ خ  ههو يج:يج(8)وَ ف  ههي يجايج  يجم  يج ه  يجسَّ
يج

يج
 
هههيجبميجو ههه  يجيج  يجُِ يجيجُ يج م هههيجلُكا هههيج فيجا   يج ُث يجك 

يج

1043 
ــرََّعَ  ــَمَ تَ ض  ــط َخَ َنَ م  ــالنََِّةَ ب  يج:(9)اء َس 

يج

 يجب يجيج ح يج  يج ميجالَّيجب ههههههيجم يج   يجب يج
هههههه  م يجا  يجيم 

يج

ـع َب يج 1044 ههع يجيجُ يجثمهه ايج:يج(10)رَ قـ  ههَِّيج  يجيج مفيج   يج ميجد 
يج

يُجيُههيجمميجم هه يج د 
ُ
يجنمههب يجو يجيجب يجِ  يجش 

ُ يجنمههيج ألم ميجيج  ههِ  يجل 
يج

ــرَ عَ ب يج 1045 هه:يج(11)اهَ ض  يج  يجيُههيجمميجم ههايجب يجه يجُِيج  يج  
يجنم

يج

يج ميجالم  يجب يج يجيجض  يجايجقُيجميج َّيجه يجوميجا  يجيج   يج ل  يجيج َّيجض  يج ميج  
يج

                                                      
 : ]العالم[.3و2، يف النسختين 2( الفاتحة: 1)

 .125( البقرة: 2)

 .48( البقرة: 3)

 .52( البقرة: 4)

 .68( البقرة: 5)

 .125( البقرة: 6)

 .138( البقرة: 7)

 .219( البقرة: 8)

 .235( البقرة: 9)

 .40( آل عمران: 10)

 .133( آل عمران: 11)
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1046 
َمَ زَ عَ  يج:يج(1)ت 

 
يجدميجدَّيجل يجيجحمميجو يمايجذ 

م
يج ميجم يجِ يجئميجا  يجيجر و

يج

ــع َب يج ــمَ ب ََنََّومَ ـرَ ش  يج(3) ميجك هه يُجيج(2)وٍفَرَ ع 
يج

ـــعَ ب يج 1047 َن  هههيجاع هههيُِج:يج(4)ت  يجِ  يجنميجر يجب يجب يجيج،ميٌجال 
يج

يج
 
هههٱيج  يج َّيج  يج لمههههم يجيجحَّيجو هههِ يج ميج ُيج ميج  يجيجايُج ُيجلم يج ميجم 

يج

هه 1048 َيج ذ يجك 
ــعَ ل   ههب يج:يج(5)مَ كَ تَ ن  ههايجم يجَ  يج ن يج َّيج  

يج

هههيجميُجكيُج ميج  هههع يج يج   يجنَّههه  يجت يجيجمميجُكهههايجل يجو  م 
يج

َعَ مَ ب يج 1049 يج(6)مَ تَُّن َا ميجِ يجَميج ب يجيج،مميجُِيجفميج  يجِ يجيجا َّيج: يجح 
يج

يج ميج  يج يجِ يجعميج لمهميُجيجي  يج  يجام َّيجب يج:يج(7)يزٍَزَ عَ يجن  يجه ميج  
يج

ـــ 1050 يجيجليُجاع ههه ميج  يج:يج(8)مَ تَ رَ زََّع 
 
هههظَّيجَ يجيجحمميجو يجميُجُِيجمم

يج

يج
 
هههن يجيج ميجق هههيجبميجو يجيجمميجُههههم يجب يجيجمميجتيُجه ميج  

 
يجميُجُِيجعمهههَ يجو

يج

يج ميج لمهم يج:يج(9)اوًَدَ عَ ب يج 1051 يج:يج(10)اوَ تَ عَ ب يج،يج ميج   يجِ يجيج عميجن 
يج

هه  يج يُجك  يجحَّ
 
ههالم  يجب يجيجبميجب يجو يج ث هه ميجَ يجيج ميجق ههيجن يجاس 

يج

1052 
يج ميجم يجب يج:يج(11)اوَ فَ عَ  َرَ ال عَ ب يجيج،ب ُثيُجيجك يجن  يج:يج(12)ض 

يج

هه ههيجا   ههع يجاِ يج يج َّيج   ههيميجد  يجيجاه  يجُضيج  يج مههي يجيجمميجه 
يج

1053 
يج(14)دٍَي ََنَ عَ يج، يٌج ميجو يج:يج(13)ةَ ل َيَ عَ  َ  م يج  يجهميجق يج:يج

يج

يجب يج ههه:يجق  ههه   ههه يج َّيجع  يجر يج ميجق هههب يجيجدفيجر يج  يج م
يج

                                                      
 .159( آل عمران: 1)

 ، وسقطت كلمة )وعاشروهن( من األصل، ومكاهنا بياض.19( النساء: 2)

 .36( ب/3)

 .25( النساء: 4)

 .220البقرة: ( 5)

 .128( التوبة: 6)

 .128( التوبة: 7)

 .12( المائدة: 8)

 : ]وعزرا[.3و2، ويف النسختين 108( األنعام: 9)

 .166( األعراف: 10)

 .95( األعراف: 11)

 .67( األنفال: 12)

 .28( التوبة: 13)

 .29( التوبة: 14)
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يج 1054
 
ــيجبميجو ــَنَ ع  هه:يجليُجاع هه ميج َّيجيجدٍَي  ههَميجا يجيج ميجَ  يج  يجا  

يج

هههههحل  يج هههههلايجم يجيجم يج ذ يجب هههههيجمميجه يجع يج م يج  يجا  
يج

يج:يج(1)اًضـــرَ عَ ب يج 1055
 
هههم يجط يجيجحمميجو ـــاق َايجب يج م يجادَ ص 

يج

ههه يجهميج   ِ يج نمههه  يجيجق يجالم ههه ر يجايجب يجيمهههن يجاايج يج   يج  
يج

ـ 1056 هاق يجا يج:يج(2)نَ دَ ع  ـع َب يجيجٌ ،   هه:يج(3)مَ ص  يجعيُجن يجا َّ
يج

يجعيُجن يجام يج لمهههميُجيجُضيجر يجا  يج لمهههميُج:يج(4)دَ يــن َعَ 
يج

1057 
َعَ  َص  َرَ عَ يج،ي يُج  يج م َّيج:يج(5)يب  َل َال مَ َش  يج:يج(6)  

يج

هه ههيجليُج  يُجه  يج   يج مهه  يجيجم يج ذ يجك  ــرَ عَ يجن  يج(7)  َش 
يج

1058 
يجيج فيجمميج يُجك يج:يج(8)رَ مَ عَ 

يجِ يج  ميجيج  يجك يجلَّ يجمميجس يج لم  يجيجصَّ
يج

يج ميجهم يج لمههب يجيج،ح يجِميجالم  يجب هه يجمميجع يجِ ههغميجتيُجيج:يجح   ههاديٌجن 
يج

ـــعَ ب يج 1059 يجيجليُجاع ههه ميج َّيج:يج(9)ادًَض 
 
يجيجحمميجو

 
يجان ههه   يجعميجو

يج

ــرَ عَ  يج:يج(10)انَ ض 
 
يجان هه ي يجن يجيجمميجُهههم يجيجان هه ميجه يجظميجو

يج

ههو يج 1060 يج  يج   ههيجض  ههيج   يجا يجيج  يجيميجه م َّ يجيجا  
 
ههظميجو يج   يجه 

يج

يجب يج
 
ههو يج  يجعم ههيجض  يجيجحميج  يجا يجيج يُجيميجه م َّ

 
ههظ يجيجحمميجو يج   يجه 

يج

يجن يج 1061 يج»:يجايُج ُهههل 
 
ههه  يجعميجو يجض  هههام يج لم يجيجذ  يج«اميج  

يج

يج ميجلم يج  يج يج ُيجطميج ب يجيج،ذ  يج  يجت يجيجحميجا يجيجَّم
م
يج(11)اميج  يجام يجت يجيجِ

يج

                                                      
 .42( التوبة: 1)

 .72( التوبة: 2)

 .27( يونس: 3)

 عنيود، ولعله تردد من الناسخ بين الواو والياء. 3: عنود، ويف النسخة: 2األصل والنسخة ، يف 59( هود: 4)

 .77( هود: 5)

 .100( يوسف: 6)

 .42( النمل: 7)

 .72( الحجر: 8)

 .51( الكهف: 9)

 .100( الكهف: 10)

 .3( أ/11)

اهـ، . «بن كلثوموأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا، هذا البيت لعمرو »يف الحاشية: 

 .383البن األنباري ص «شرح القصائد السبع الطوال»قلت: انظر: 
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يج ميجي يجيج:(1)وه َجَ ال وَ َت َنَ عَ ب يج 1062 يجِ يج  ميج:يجن 
 
يجه  يج  يجِ يج م

يج

ههههبايج  يجم يج هههه  يجب يجيجاه  َّيجذ يج َّههههيج،ذ  يج   يج  يجم يجذم
يج

1063 
يج مه َّيجيج  يُج  يجيُيج:يج(2)امًَزَ عَ 

م
يجيج،حم يجو ه   ِم ِ  يُجب  ها يجظ 

يج

ــعَ  هها  يجهميُج لميجب يجيج ُطيج  هه لم يج:يج(3)ريَ ش  يجه يُج  
يج

ــ 1064 ــعَ َمَ وَ ي  يجيميجلَّهه:يج(4)يمَ ق  مههيجايُجعمهه  يجيجس  يججيُج  يجم 
يج

يجب يجيج فيج  هههههر يجل يج
يججيُج  يج  هههههيجا يجيمهههههيجد  يجش 

يج

ـــل َعَ ب يج 1065 هههل يجب يجيج، يٌجن يج:يج(5)هَ ق  هههاَ يجيج ميجك  يج يُج  
يج

ــنَ دَ ع َ ههحيُج:يج(6)ي َّيجبميجاسَّ هه   ق يجيجمميجُهههايجم يج يُجع 
يج

1066 
ـــعَ  يج:يج(7)د ََّبَّ

 
هههيجحمميجو يج  ههه  يجن يجع يجيجمميجهيُجت يجذميجت  

يج

ـــــب يج دميجةَ رَ وَ ع  يجيج:يج   مههههه  ر 
ُ
يج  ههههه  يجر يجو

يج

هه 1067 يجيج ميج  
 
ههو يجر يج  يجعم يج  هه يج  يج  يجا يجيجمميجهيُج تيُج ُههبيُجيج م يجذم

يج

هه هه ميجم يجب يجيج،مميجهيُجعميج   ههعميج  يجيجبايج يُج    ميجيجاه 
ُ
يجع ههف يجو يج(8)ذم

يج

ـــب يج 1068 هههييُج:يج(9)مَ رَ ع  مههه:يجُ يجا   ههه  يجع يجيجعيُجِج  يجاميج  
يج

ههه يجيج يٌجفميج  
يجرميجألا  ههه  يجيجدفيج  يج مهههعيُجيجضف يجاميجم يجعَّيجس 

يج

يجب يج 1069 يجب يجيجايُجنُههاق يجن يجيج ميجب هه:يجق  هه   هه   ههِم يج(10)نميج  يجَُ
يج

يج هها يجيج ميجب هه:يجبق  هه   هه يُجيجميُج م يج(11)نميجر يجب يجيجدفيجاعَّيجس 
يج

                                                      
 .111( طه: 1)

 .115( طه: 2)

 .13( الحج: 3)

 .55( الحج: 4)

 .5( الحج: 5)

 ، وخفف الدال من أجل الوزن.113( المؤمنون: 6)

 .22( الشعراء: 7)

؛ أي:  معورة للسراق، يقال: أعوَرت بيوت القوم إذا ذهبوا عنها فأمكنت العدو ومن 13( األحزاب: 8)

 .330ص «نزهة القلوب»أرادها، 

 .16( سبأ: 9)

، بالدال المهملة، والمراد: حيوان الُجَرذ بالذال، فلعلها تصحفت 3و2( كذا يف األصل، والنسختين 10)

 من أجل القافية، واهلل أعلم.على الناظم، أو أنه كتبها بالدال 

 .240ص «المصباح المنير»( مسناة: حائط يبنى يف وجه الماء ويسمى السد، انظر: 11)
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1070 
ـــزَ زَ عَ  ههه َّيج  يجيجان  يجيجليُجاع يج م

 
هههيجبميجو يج(1)ان يجنميج َّيج  

يج

ههه:يجليُجاع ههه ميج  يج يجيج  يج  
يجيجر يجزميج ألم 

 
هههيجحمميجو يجيجان يجنميج  يج  

يج

ــ 1071 هه لم  يج:يج(2)ءَ ارَ ع  ههيج يُجا   يُجغ  ههيجيم يج  يج  يجا مسَّ
يج

يجب يج يجق     هب يج: يجيجايُجَم
يجرميج ألم  هيجِ يجومهب يجيجض  يج  يجِ يجا مسَّ

يج

ــــب يج 1072 َزََّع  يجن هههه  يجغ يج:يج(3)ن  يجن 
 
ههههيجبميجيجو يج ر يجال 

يج

يج
 
هههو هههيجمَّيجع  يج   هههيجو يجنا يجيج  يجهم هههيجييُجش  يج(4)ار يجام 

يج

َر َع َب يج 1073
ـــرَ طَ مَ مََُّض  هههه:يج(5)انـ  يجاُليجد يج  

يج

ــــفَ رََّعَ  ههههن يج َّيجط يج:يج(6)اه  ههههو يجيجاه  يج(7)  ابُيج  
يج

يجب يج 1074 هههيج ميجب ههه:يجق  ههه   يج َّيجع  يجيجف  هههلُُكً  يجيج َّ
ميج م يجه 

يج

يج(8)يدَ ت َعَ  يجا حلم يج: يجسميج لمهم يجيج  يجعميجع يجيجه يُجض 
 
ميجِ يجه 

يج

َال عَ ب يج 1075 َص  يجَ يجيجا  يج:يج(9)ف  يجن يجب يجيج َّ يجقميجر يجب يجيج ميج  يجيجَس 
يج

يجرميجز يج يجا يجيجسف يج  
 
ههيجحميجيجو ميج ايجب يجعمههسميج  يجيجر يجال  ههن يجِميجد يجس 

يج

ههيج ميجق ههيجُقيجزميجمهه ايج ب يج 1076 ُِ يج يج(10)نَ اي  ــالرََّيج  يجق  هه  
يج

ـــبَ عَ ب يج يجحيُجاَث  هههيجٌسيج  يجاع هههط يج:يج(11)يرَ ق 
يج

يجب يج 1077 يجيج ميجب ههه:يجق  ههه   هههب يجيجلُك  يجاس  هههنُيجب يجيجُف يج ميج  
يج

يجب يج
 
يجيجايُجنَّههِ

 
ههب يجيجٌضيجرميجو مهه  يجيجاه  يُج م ههعيُجيجشم يج(12) ميجم 

يج

هههب يج 1078 ههها يجيج  يج اهههج يج ميجم يجيجر يجال  هههت يجايج نميجمميج م يجه ميج  
يج

يج هه  يجيجل ههُكا يج يُجمم يج   يج  ههيجبيفف يجيجشف
 
ههب يجيجبميجو يجه ميج  

يج

                                                      
 .441ص «الكامل المفصل»، قرأ شعبة بتخفيف الزاي، وقرأ الباقون بالتشديد، 14( يس: 1)

 .145( الصافات: 2)

 .23( ص: 3)

 ] ال يبارى[، وصوهبا يف الحاشية. :( يف المتن4)

 .24( األحقاف: 5)

 .6( محمد: 6)

 .3و2( ذكره الناظم يف الحاشية، وهو يف النسختين 7)

 .18( ق: 8)

 .12( الرحمن: 9)

 .12( الرحمن: 10)

 .76( الرحمن: 11)

 .339ص «مختار الصحاح»، والوشي: نوع من الثياب، 37( ب/12)
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1079 
ــعَ  َت  يج:يج هه يُج  يجيُيج:يج(1)ت 

 
هه ُيجِميجو يُجت  ههيجاه  يجب حَّ

يج

ــ َب َع  ههو يج:يج(2)س  هه  يجيجٌسيجب ههَع يجيج  يجهم يج يُجف يجعميجت يجسم
يج

1080 
يج(3)اءًَط َعَ  يج ميج لمههم يج: يجن  هح يج: يجب يجابميجس  يجاو   ه ا

يج

يج
 
ههحميجو يجن يجس  يجن 

 
ههَميجيجو َ يج   ههىيج يجاو   هه  يجيجا ميج  

يج

ــعَ ب يج 1081 َعَ س  ــاللَََّس  يج:يج(4)ل َي 
 
يجو يجيجت  بم

 
يجان ههِ يج  يجو

يج

ــ يج:يج(5)ل َدَ ع 
 
هه ميج  يجيج  يج َّيجق ههيجحمميجو يج(6)ان ههك يجايجب يج م

يج

ههه:يج(7)ةَ ي ـــآن َ 1082 يجع هههت يجيجا يٌج َّ هههاه  يجليُج  يجيجح 
يج

َال عَ ب يج َص  هيج ميجق هيجف  هايج  يج نمه  يجق يجيج َّيج   يج(8)ليُج يُجكم
يج

يج  يج لميجب 1083 ـمَ ب َيج يُج م
كَ ال 

 
يج(9)ولَ أ يج:

 
يجا يجنايجح يجيجذيُج ميجو

يج

ــال عَ ب يج ههن يج:يج(10)ـرَ ص  يجيج يٌجِم
 
ههقميجو يجا يجب ههيج هلليُجيجم يجس 

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .8( الطالق: 1)

 .10( اإلنسان: 2)

 .36( النبأ: 3)

 .17( التكوير: 4)

 .7( االنفطار: 5)

، ومعنى وكب سقط ( كذا يف األصل والنسختين، وهي مرسومة بالياء ]َوَكبى[، وهذه صورهتا: 6)

َل  َم ُخُلًقا قد َوَكَب، بمعنى وسخ وَركَِبُه الدرُن، ويكون المقصود أنه َعدَّ على وجهه، وقد يكون مراده قد َقوَّ

َوكَِب َيْوَكُب َوَكبا، وَوِسَب َوَسًبا، »: »تاج العروس»الخلق السيء الذي أصابه الوسخ والدرن، جاء يف 

َرُن والَوَسُخ وَحِشَن َحَشنًا: إِذا َركَِبُه   .4/361 «الدَّ

 .5( الغاشية: 7)

 (.1077( يف البيت: )8)

 .5( الفيل: 9)

 .1( العصر: 10)
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 َ ةَ ال ـَال ع    وم  م  ض   م 

1084 
يج(1)انَ وَ دَ عَ  يجيج ميجك يجل يجب يجيج،ميُج ميج لظ يج: يج م يج دم يجيجيف 

يج

َيجىهع يج ميجم يجو يج يجانَ وَ دَ َعَ ل  يجي  من  يجيج: َ يجش  يج م يجيج
يج

ـــرَ عَ ب يج 1085 ههه  يج:يج(2)ةًَض  ايجيجدميج َّيج   يج  هههد يج ميجم يج(3)  
يج

ــرَ عَ  هه ميجت يج:يج(4)اهَ وش  ههايجب يجِ يجييُجس  يج يُجامس  يج  
يج

1086 
ــــاو َخَ  هههه:يج(5)ةَ ي  يُجيج يُج  يجاق يج   يجاح يج  هههههميج لم

يج

ههيجق يج ميج  هه يج يُج مس  ههيج ف  هه حلم يجيج يُجاِ يج   يج(6)اح يج   
يج

1087 
ــــعَ  يجب يجيج نيُجُههههه لم يُج:يج(7)ودَ ق 

ههههيميج ألم  يجاحيُجم 
يج

ــب يج َرَ ع  يجاحيُج  هه ميج  يج لميجب يجيجبُفيج يُج ميج لمهههم يج:يج(8)ف 
يج

َعَ ب يج 1088 ه:يج(9)ةَ بَ ص  هع يجيج ميج ا هيجدفيجه  يج م يجح  يجيجا يجتَّ يج  
يج

يج  يج
ههههب يجرميجألم  ههههِ يجيجي يج   يجذ يجف    َ هههه  يجيج يج

م يج م يجش 
يج

1089 
َقَ عَ  يج(10)ب  يج ه  يجسايج ُيجيج ميجق يجيج ميجن يجق يجَع يجيجحميج  يجا يج:

يج

ـــت َعَ  هههيج يُجِ ههه  ممَّيج:يج(11)اي  يج ح  يج يجك ههه يًجح 
يج

يج(12)ةَ دَ قَ عَ ب يج 1090 يج:
 
يجن يج  يجيج يٌجس يجسميجحيُجيجحمميجو يجيجذم يجَ  

يج

هههم يج هههج يجايج  يج  ههه ميجعيُجيج،ا يجان يجس  ـــلَِّيجعيٌجمم َع  يج(13)  
يج

                                                      
 .193( البقرة: 1)

 .224( البقرة: 2)

 : ]للخلف[.3و2( يف النسختين 3)

 .224( البقرة: 4)

 .259( البقرة: 5)

 .335ص «نزهة القلوب»تسقط السقوف ثم تسقط عليها الحيطان، ( أي: 6)

 .1( المائدة: 7)

 .199( األعراف: 8)

 .8( يوسف: 9)

 .22( الرعد: 10)

 .8( مريم: 11)

 .27( طه: 12)

، فإن 336ص «نزهة القلوب»، كذا يف جميع النسخ، ولعله سهو أو تبع يف ذلك السجستاين يف 4( طه: 13)
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1091 
ــرَ عَ  يج:يجونَ ج 

 
ههان يجكيُجيج نيُجُعههيجحمميجو يج(1)نميجر يجب يجيج فيج  

يج

يج مهه  يج يجج يجيجع يجن  ــعَ ب يجيج ههَّف يج(2) ميج تَّ ههيجٍبَاج 
يج

ــاب يج 1092 ًب ر  يج(3)ع  يجُحنان ههذم ههُ بلف مههُعيجع  يج:يجِج 
يج

يج ذم يجُ ههغ    يجق هه م يجب هها 
يجب هه م بم

 
ههايجو ه   َ بم يجم م 

يج

ــل َ 1093 ت  يجي هه  نميج(4)ع 
ق هه م ع هها،يجب  ُِ يج هه   يج:يج لم  

يج

ههه ميج  َ هههايجُب م   م  
يُ يجك  ههه   نَّهههُايج م َّ

 
يجبِ 

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 لسلم. عليا مفرد لعلى، وليست جمعا، بل ُعلى جمع لُعليا، ولو قال: ]فجمعها ُعَلى[

، والكباسة: الِعْذُق وهو جامع الشماريخ، والجمع أعذاق مثل: ِحْمل وأحمال، والَعْذُق مِثاُل 39( يس: 1)

 .427ص «المصباح المنير»َفْلٌس: النخلة نفسها، ويطلق العذق على أنواع من التمر، انظر: 

 .5، ص: 38( أ/2)

 .37( الواقعة: 3)

 .13( القلم: 4)
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 َ ة َال ـَال ع    ور  س  ك   م 

ةًَب يج 1094   َ ــ ِ ن ههارم ،يج(1)ع  يج عم حم 
 
ــدَ :يجو ي يج:يج(2)ع 

يج

ُ ههههه نيُج يٌفيجي  يج  ههههه   بم
 
هههههٌعيجو يجُّمِم م 

يج

جَ ب يج 1095 ـــو  يههه  يج(3)ع  هههاُجيج دا  َ يج عم   حم 
 
يج:يجو

يج

هه مسَّ يج   ههُايجيف  ِ دم ي يج ميجب وم
ههفا يجب  مسا يج  

يج

يج 1096 يجيف  يج قمههو  ة َُثههمَّ و  ــد  يجب المهههُم   ن يج:يج(4)ال ع 
يج

مهه   ن حم يج م ههاط  :يج   هه   لم
يج ألم  ههايجيف  ََّه 

 
يجبِ 

يج

ـــا 1097 ي  ن  َ  هههُثيجد 
م يج ِ  يج ُدنُههه ا ههه   يجٱ:يج   يجنمن 

يج

و ى يجيجق ص  يج لمهم  من  ايجيف   ِ يجض    ذ  يجب  م يج(5)ك 
يج

1098 
ــريَ  ي لميج(6)ع  هههم 

يج لم م ُُههه َّ يج:يجِج  ههاٌ يج  
يج

َ اف  ج  ه(7)ع  س  لمف  يج  ر  همم ف ُِ يج ه م يجلميجي يج:يج  
يج

ــ 1099 ض  هها   (8) َ ع  عم  
 
يجو هه مُليجا   حم يج:يجع  َّ

يج

هههههم      َم
 
قمهههههايجو قُههههه ُليج     يج   َّ حمم

 
يجو

يج

ههه م يُج 1100 هههامُ  :يج   يجو    ههه م   قُههه  يج لم   يجو    َّ
يج

هههههدم يُج يج   بم
 
ان هههههٌ يجو ق اِ هههههٌ :يجك ه  يجب 

يج

عمههههايُج 1101 ن هههه  يج   ح 
 
ههههايجو عُهههه  يجب م  يجآ   بم

 
يجو

يج

عمهههايُج  َ هههامُ  يج م  يجو   َ  ههها
ُ ههه  يج لم بمغ 

 
يجب و

يج

                                                      
 .111( يوسف: 1)

 .114المائدة:  (2)

 .99( آل عمران: 3)

 «الكامل المفصل»، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر العين، وقرأ الباقون بالضم، 42( األنفال: 4)

 .182ص

: ]كالقصوى لكن... يف المعنى[ ولم يتبين لي مكان النقط، وهذه 3و2، ويف النسختين 42( األنفال: 5)

: ]كالقصوى لكن تلدها يف 2، ويف النسخة : 3صورهتا من النسخة 

 المعنى[.

 .70( يوسف: 6)

 .43( يوسف: 7)

 .91( الحجر: 8)
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ع ه 1102 ًدايجىب    م س  ًَلَج  ج  يجو    ميج(1)ع  ايجق  م يج:يج َّ
يج

ه ميج د يج دم س  يجُله ر  هيم  يجغ  ايج    هيمس  يجُربحم
يج

ــوار ه َ 1103 يجو  هها يج(2)خ  يجر  ههحف هه م   يجل  هه م يج:يج  
يج

هههه   ا يج يج مسَّ   َ يج مههههف  ُ  ُههههُايجت  يج   م
يج

ـــهَ  1104 ف  ط  َع  ـــان  
ان ن هههاميج(3)ث   َ يج:يجيُ   هههُ يج

يج

يج ا مُه   يج م ممذ  يج   َ  م يج عم  ض 
 
َ ن اميجو ا  َ يجب 

يج

1105 َ ــت  ر ي
ف  ن هها(4)ع  ههايج   ِ يُسيجو  م  يج:يج مهه َّ

يج

عاً هههايج هههٱَ  مس  يجا ن هههٱايج يًجبم يج   ان ا ميجبم يج(5)  
يج

ُديج 1106 ههه   ـــ َ ب  ح  ع 
يج لم   مع ههها يُج(6)ال  يج:يجه  

يج

هههال  يُج يج مَّجم يجه   هههيم  ُ يج لم   ههه   يج(7)ب    
يج

ةٍَ 1107 ـــزَّ َع  يج(8)ف  ي ههه   يجغ  اميج:يجيف     َ ا يج لمههههُمم 
يج

ــمَ ب يج ص  اميج(9)ع  ان    ن ههاُ يج لمهههم   
يج دم يج:يجه  

يج

يج 1108 هه       
يج لمف  يجيف  ن هه   غم يج م َّ هه   يجع 

يجَ ههه 
يج

ِ   يج ا هههم 
يج لم هه  

هم يج   هه  ل يجُ ههؤ    
 م
 
يجو ههعم يج(10)  

يج

ن هههاميج 1109   تمع هههايجر  غ 
 
يجو بم
 
يجو ت هههِمُهمم

 
يجو ههه م يجم م 

يج

هههايجُّم ان ن هههاميج ه   َ بم هههايجم م  يج لهاس  ههه   يج  
يج

1110 
ــز ينَ  هها(11)ع  َّه  ٌ يجم ع ههاُليجِج  ههاَع  يج:يج   م

يج

ا  ِ هههههُ  ٌديجب  ح  هههههم  ق هههههٌ ،يجب ع    
يجت  م

يج

                                                      
 .148( األعراف: 1)

 .148( األعراف: 2)

 .10( الحج: 3)

 .39لنمل: ( ا4)

 .38( ب/5)

 .48( الصافات: 6)

 .305ص «مختار الصحاح»( النجالء واسعة شق العين، 7)

 .2( ص: 8)

 .10( الممتحنة: 9)

 .﴾خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿( يشير إلى قوله تعالى: 10)
 .37( المعارج: 11)
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1111 َ ت  لـ  طِّ َع  ـار  ش  ب هه ميج(1)ع   
ههُ يج  م يج:يجح      

يج

ههه ميج هههايجنُ   ايجو  م   ِ هههُ  هههه   يجب  ح  يجب ُع  
يج

ههه    1112 يجع  م يجُ ههُه رف هه م يج   ِ م  يج ُهه ههي  يجح 
يج

هه    ِم َ  َّ ُهه ُليجن  يج ههعف يجب ضم يجب  مهه   هه م يج  
يج

1113 
نَ  ه  نُ غيُج(2)ع  يج لمهم  م   ُِ يج يج م   ف  يج:يج ا  

يج

ــــةَ ب يج يش  ع يئ ههههٌ يجت ُسهههه غيُج(3)ع   ِ يج:يج
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .4( التكوير: 1)

 .5( القارعة: 2)

 .7( القارعة: 3)
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 َ ةَ ال ـَال غ    ت وح  ف   م 

1114 
ــامَ  م  يج(1)غ  ال  ههد  يج   هه م بمهه  ُويج  

يج:يج ألم 
يج

يج ههال  حلم ج  يج    
هه م ايجب امسَّ ههم  يج مسَّ ههمَّ يجغ 

يج

1115 
ــــورَ  ف  يج(2)غ  نُهههه ل  هههها  ُ يجم ل  يج:يج مسَّ

يج

يج يج لمههههُدُ بل  يجيف   هههار ز 
يج لم ههه  

غم   م  يجك 
يج

لََّب يج 1116 يج(3)غ  ، اح  يج   :َ ئ ط  لم  يج(4)غ 
يج ألم  يجيف  يج:

يج

  يج
هههه م يجم  س  حمم

 
يجو رمض 

يج ألم  ا هههها  م  يجم ُم م
يج

ههاح يج 1117 س 
م ن  
يج  م هه    َ ا يجح  هه م  َ يج ع هه م يجب هها 

يجك 
يج

ح يج يج لمهههههم ر  م هههه   ل يج    هههه   يجق  م يجيف 
يج

و   َب يج 1118 ـم 
َال  ر ا   م  يج(5)غ  حمم

 
يجو يج     ِ ُ لميج:

يج

اب هههُ لميج هههايجيُك  يج   ههه م   ُمهههُ ُليجم ه  يجت غم
يج

ب ــرَ ب يج 1119
هه ميج(6)غ  َم     ههايج  يجب    ههايجب ههق  ام  يج:يجم

يج

 َ ٌ ،يج(7)غ  ال  رَ :يجض  يج دم ن  ميجغ  ٌَّيجيف  َ  م يج(8):يج
يج

1120 
ـــايَ غَ  ـــَةَ ب   

 
َال هههب يج:يج(9)بِّ يجَُّيج اهههغ يجييُجيجا  

يج

ههه يجغ   هههَُّيجيج يٌج ميجق هههب يجيج يٌجاب ههه  يجغ يج:يجائميجيميج  
يج

ــــغ َ 1121 هههها ق يج:يج(10)ةَ يَ ش  يجُ يجِ يجذميجُِههههو يجيج يٌج  
يج

يجب يج
هه ألم  ههيجُ يجلم ههغميجي يجيجا   هههىيجب يج   يجُ يج اههُي يجيجا  

يج

                                                      
 .57( البقرة: 1)

 .173البقرة: ( 2)

 .161( آل عمران: 3)

 .43( النساء: 4)

 .93( األنعام: 5)

 .83( األعراف: 6)

 .256( البقرة: 7)

 .40، التوبة: 39( أ/8)

 .10( يوسف: 9)

 .107( يوسف: 10)
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ــغَ ب يج 1122 هه:يج(1)لَ ي ــاللَََّق َس  ههيج  يجُِ يج لظَّ يج يُجال 
يج

ــ يج مههم يجب يج:يج(2)ارًَوَ غ  ــيج، فيجِ ههيجغ يجن 
يج:يج(3)مَ ارَ غ 

يج

هه 1123 ههيج  يجُِ مه  يج م هه لميجب يجيجميُجال  يجيجُليج ذ يج   يج يُجز يج مههالَّ
يج

هههيجايُجعمههه  يج يج لمههههميُجيجا يجع هههيميجن يجيجميُج   يجغ  يج يُجز يجال 
يج

َّههها يجيجريُجامَّههها  يج 1124 يُج  هههيجمميجحيجم هههايجم يج م يج م ام    
يج

هههههيجحميج  يجا يجيجح يج  يج ــــــارَ غَ ايجه يجبيُج ذ يجع  يج(4)ام 
يج

ــ 1125 هه:يج(5)ورَ رَ غ  يجامَّيجُضههيجحميجا يجيج ميجب ههيجاحيُج  يج ميج م َّ
يج

ههههم يجو يج يجيجريٌج  يج م
 
ههههب يجيجحمميجو يجيجٌ يجاط 

 
يجاهمَّيجل ههههو

يج

َب َارَ غَ يجمَّيجُثهه 1126 ــب  ههج يج  يج:يج(6)ي هه ب يجيجعيٌجمم يجلميج يُجح 
يج

يجيجو  هها يجيجُ يجم هها حلم يج:يج ههٌَّيجب يج ميجغ يج
 
ههو يجلميجنيُج  يج م

يج

هههت يج 1127 يجا يجيجليُجي يُج  يج م
يجيج م

ُ
هههو يج:يج ُفيجُليج ميج لمههههم يجيج  يج ا

يج

ههيج ههَُّيج ب يج  يجغ يجيج نيٌجُ هه يجبُفيج يُج ميج لمهههم يجيج  يجُِ
يج

ــ 1128 هه(7)ل َوَ غ  ُِ  يجيج  يج:يج
هه ميج  م يجيج،اُليجِ  يجُ يجاِ ههغميجتيُجيجش 

يج

يج ُ ههههه مُُهمم هههههَُ يجب يجيجاو  ه  يج ُ يجم يجيج ُهههههش 
يج

1129 
ـغَ  ه:يج(8)اق َسَّ هَ يجيجا   هيجُ يج س  هيج ميج   يجي  يج  يجل 

يج

يجب يج ههه:يجق  ههه   يج ههه  يجحم يجالَّيجب يجيجُقيج  يجايجُيمههه  
يج

ــب يج 1130 يج مههي يج:يج(9)اقًَدَ غ  يجيجن 
ههيميجث ههك  يجان يج ايج يجل 

يج

ــغَ ب يج ــاللَََّق َس  هه  يجا يج:يج(10)لَ ي  يجان ههق يجايجب يج يج  
يج

يج 1131
 
ههههن يجيجحمميجو يج    يجلُكايجالم ميجيجيجيف  يجرميج  يجن ههههب يجيج، فيجش 

يج

يج لميج ههغ يجيف  ههيجِ يجا   يجب يجيجُ يج ميج لم  
 
هه لم  يجيجايُجنَّههِ يج ميجم 

يج

                                                      
 .78( اإلسراء: 1)

 .41( الكهف: 2)

 .65( الفرقان: 3)

 «نزهة القلوب»، «كل غريم مفارق غريمه إال النار»إذا لم تفارق أهلها الذين هم فيها، قال الحسن:  :( أي4)

 .344ص

 .33( لقمان: 5)

 .27( فاطر: 6)

 .47( الصافات: 7)

 .57( ص: 8)

 .16( الجن: 9)

 .78( اإلسراء: 10)
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يج 1132
 
هههههَ يجيجايُجنَّهههههأل  ُيجب يجيجن يج  يجسم يجُسهههههالم يج ف 

يج

ــوَ ب يج َق  يج لمفيُجيج ُ يجُ هه د يج:يج(1)ب  يجُسههيف  يج ف 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .3( الفلق: 1)
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 َ ومَ ال ـَال غ    م  ض   ةَ م 
1133 

َل َغَ  يج(1)ف  ميجيج  يجكايج يُجيج   يجا يج: يجيجعيُجِج 
 
يج  يجغميجو يج  

يج

هههن يججميجحل  يجيجمميجهيُج بيُج ُهههقُيج يجغيُجه  يج ُهههايجيف  يج(2)  
يج

يج 1134
 
يجيجبميجو

 
هههههََّيجو هههههحميجب يج  يج يجقُههههه  يجايجا يجه  يجمايجام َّ

يج

يجز يج ههههم يجعميجيف  يجيجمميجه 
 
ا م   مههههم يجيج يٌج  ههههَ يجبميجو يج(3)م

يج

ــرَ غَ ب يج 1135 هه ايجيج فيجي ههيجريُج ميجق هه:يجةَ ف  يج  يجايجُغههمَّ يجفم
يج

هه لميجب هه  يجيجحيُجِميج   ههب يجيجريٌج  يج م يج  يجُعههيجدفيج َّيجم  يج(4)فم
يج

1136 
يج(5)  َن َارَ فَ غَ  يج:يج(6)ىزََّغَ ب يجيجدم،  يج  يجغميج  يجيجحمميجٱ:

يج

هههههج يج  يج هههههب يجيجدميج َّيجقُهههههيجزفيجغ يجيجعيُجمم يج مَّيجع 
يج

ـــغَ ب يج 1137 ههه:يج(7)ةَ مَّ هههييُجيجاو  م  هههاميج ميجظيُج:يجُ يجا   يجم 
يج

يج
 
يجيجبميجو

 
ههههيجحَّيجو يج لمغ  ههههييُجيجمايجيف  ههههغيُج:يجاُ يج   يجاميجمَّ

يج

1138 
ــغَ  يج مههِ يج:يج(8)اءَ ث  هه:يجا يُجث ههغيُج لميجب يجيج،ك  يجنميجر يجايجب يج  

يج

ههيجق يج ميج  هه يج ميجب هههممَّيج  يجيجبُ يجميُج  ههب يجيج   يج ُيج مس 
يج

ـــرَ ال غَ ب يج 1139 يج  هههع يجيجٌ يجاز يجع هههم يجو يج:يج(9)ا  َف  يجذم
يج

يجيجاه يجق يج ميج  يجيج ميج  يج
ُ
يجع يج  يج ميجو يج رميجه يج ميج  يجا يج  يج  يجت يجا يجذم

يج

ه:يج(10)ةَ صََّغَ ب يج 1140 يج حلم يجيجغميجُسهَ يجيجمميجايجم ه َّ يج مهيف  يجِ 
يج

َل َغَ  يج(11)ب  يجغ يجيج  يجخميج مَّيجيج  يج ايج: يجعميج لم يُجيجُظيجال  يجِ 
يج

                                                      
 .88( البقرة: 1)

 .39( ب/2)

 .13ص «الكامل المفصل»( قرأ العشرة بإسكان الالم، وقرأ ابن محيصن بضم الالم، 3)

الكامل »، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الغين، وقرأ الباقون بضمها، 249( البقرة: 4)

 .41ص «المفصل

 .285( البقرة: 5)

 .156( آل عمران: 6)

 .71( يونس: 7)

 .41( المؤمنون: 8)

 .37بأ: ( س9)

 .13( المزمل: 10)

 .30( عبس: 11)
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َيجىهع يج ميج  يجب يج 1141
 
يجيجىوَ حَ أ ََاءًَثَ غَ يف 

 
يج:يج(1)ىوَ حَ أ

يج

يج
 
ههه ميجو يجيجه يُج  

 
يجيجبميجو

 
هههو يجيجنيُج  يج م يجاب يج ميجيُهههيجلُك 

يج

ههج يج  يج 1142 يج   يج ميج لمهههم يجيج   يجا  يج  يج مههب يجيجا ميجث ههيجغيُجع 
يج

يجيجح يج  يجيج ميجق يج
 
يج  يجحميجو

 
ميجه ميج  يج ميجايجو يج يجي  يجام يجيج مسَّيجك 

يج

يج 1143
 
ههههيجبميجو ههههيج  يجاث هههه لمغيُجيجا يجنَّيج   يج   يجل يجن يج   يجيف 

يج

ههسميجيُيج يجايجب ههسم
 
يجرميجايج مههمَّيج  يجحميجِ يجيجس  ههش  يجل يج ن يجن يج  يج م

يج

۞ ۞ ۞ 

  

                                                      
 .5( األعلى: 1)
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 َ ة َال ـَال غ    ور  س  ك   م 

ــــغَ  1144 هههه لمغ يجيجه  يج:يج(1)ةَ وَ اش  يجنميجر يجب يجب يجيج، يُجا  
يج

ـ يجب يجيجٌد،ب يج   يجع يج:يج(2)ل َغ  هح يجيج ميجب ه:يجق  ه   يج ميجس 
يج

ـــل َغَ ب يج 1145 يج:يج(3)ةًَظ 
 
هههيجحمميجو هههق يجب يجيجدميج َّيج   يجلميج  يجسم

يج

هههيجميُجه يج ميج  هههع يج يجع هههح يجيجعميج   هههَ يجب يجيجِف يجلميج  يج م
يج

َغَ ب يج 1146 يجيض  ميج: يجُههّم  هنُيجيجليُجاع ه ميجم يجو يجيج(4) شم يج   يجصم
يج

يجغ يجب يج ههههو يجيجض  يجيج  يجهم يجا يجيج يٌجز يجش 
هههه ُيجيج    يجد  يجصم

يج

ــغَ  1147 يج:يج(5) َ ل َس 
 
ههغيُجيجحمميجو يجيج يُجل يجاس 

يجر يج ذ يجقمهه ألم 
يج

ا مَّ هيج   يج  يجح  يجيج م
 
هو يجيجُفيج   يجَم

 
هو يج(6)ر يجا مَّهيج  يجِم

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .7( البقرة: 1)

 .43( األعراف: 2)

 .123( التوبة: 3)

 مبني ا لما لم يسم فاعله. :أي ؛، ومعنى قوله: )مجهواًل(44( هود: 4)

 .36( الحاقة: 5)

 .40( أ/6)
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َال َفَ ال َ ةَ اء  ت وح  ف   ـم 

ــاف َيجىهع ههه ميج  يجب يج 1148 يجا ن هههيَُجر يجا  يج:يج(1) َ قَ س 
يج

هههه ههههاط يجيج ميجَ  يجا ن هههه يُجل يجاُم يجيج، هلل يجيج  يجع 
يج

يجب يج 1149
 
ههَميجو هه لم  يجيجميُجظ  ههيجِ يجسم  يجيج  يجُِ

هه  م يج ميُجه  يج م
يج

ههه  يجالميج  يج يجيجُِيجسم
يج ألم  هههيف  يُجيج  يجلم

هههيجه  يج ميُج   يج  م
يج

ََمَ كَ تَ ل َضََّف َ 1150 يجُ يج يُجيج(2)لَع   يجل يجَع يجيج ص  يجهم 
يج

هههز يج يجهم يجال ههه  يج لميجيج   يجُمهههيَُجيجبح يجنيُجيجمميجكيُجان يج  
يج

يجقمههه ب يج 1151  يجيجو 
هههط يجاايج  يجد  ههه  يج ميج  يجب يجيج فيجم  يجام 

يج

يج
 
يج  يجيجبميجو ههههك يجيج فيجي هههه  يجيف  ههههايجت يجم  يجا  يج َّيج  

يج

ــقَ رَ ف َ 1152 هه ب يجيج،اع هه ميج  يج  يج:يجاليُجع هه ميج  يجيج:(3)ان  يج  يجعم
يج

ـــب َ
هههيج ميجع هههاع يجط يج:يج(4)ٍضَار َف  يج مسا يج ايجيف 

يج

يج:يج(5)عَ اق َف ـــب يج 1153
 
هههن يجيجحمميجو يج:يج(6)يـــق َرَ ف َيج،عيٌجال 

يج

هههاِ يجط يج يجيميجلَّهههيج يٌج   هههب يجيجس  ُِيج  يج ميجايجت يجه  يج ههه
يج

يج:يج(8)مَ مَ ر َوَ ف ََنَ مَ يج،   يُجَ يجر يج:يج(7)وااؤَ ف َيجىهع يج ميج  يجب يج 1154
يج

يجب يجيج،مميجه يجن يج  يجغ يج هيج ميجب ه:يجق  ه   هه يجَميجب يجيج ميج   يجمميجه 
يج

ـــف َ 1155 يج مهههي يج:يج(9)مَ تَ ل َش  هههُِيجهمهههنُيجَ يجيجن  يجلميج َّيجميج َّ
يج

يج(10)مَ كَ ات َيَ تَ فَ ب يج َ فَ يج،مميجاكيُج  يجا يج: يج:يج(11)هَ َت 
يج

يج 1156 هههه   ههه  يجنميج ب يجيجُف حيُج مس  يج  يجُ ههه م  يجيجسيُجا  
يج

هع يجيجيم يجايجب يج  يج ايجمَّه هىيجب يجيس  يج  يج  يج ميج لمههميُجيجِّ 
يج
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يج(1)يًَلَت َف َ 1157 يجب يجيجديُجه  يج ميج لم  يج: يجا  يج مَّيجيج  يج ميجيف 
يج

َرََّف ـــ يج:يجط 
 
هههع يجيج  يج َّيجق هههيجحمميجو يجا ميجن ههه يجب يجمميججم

يج

عمههُايج 1158 ــب    َرََّاَف َم  ــط  يج:يج(2)ان 
 
ههيجحمميجو يجاع يج ميج َّيجض 

يج

هه ــيج م يجذ يجك  ــم  يجيج(3)مَ تَُّطرََّاَف  يج ميج لمهههم يجيجيف  يجن 
يج

 ــَق َال َف ــب يج 1159
 
َال ـيجُِيجال يج  ههب يجيجبِّ يج(4)ىوَ الَـّ

يج

َ َق َال َف ــب يج
ــال  ههيج(5)ح َابَ ص  يج م َّ ههيجِايجيف  يج   يج  

يج

يجن هههههن امَّيج  يج 1160 ههههه ب يجيجا   يجاع هههههيايجبُيجيجا  يج  يجم ا
يج

يج(6)اءَ ش َحَ ف َ يجال يج  يجيجا  يج: يجح يجئميجيميج  يجيج   يجاع يجس يجا
يج

ــــتَ فَ ب يج 1161 يجيج(7)انَ ي  يجح يج ًك يج ُههههمميج  يج:يجق  هههه  
يج

هها  يج هه ب يجيجخيُج ميجم َّ ههيُِجيجُليجام َّ ههم  يج(8)ح يجائ يجيميجايج  
يج

يج لمف يج  يج:يج(9)ث َرَ ل فَ ا َ 1162 يج ميجايجيف  َّيجيجا  يج:يج(10)ه َوَ جَ ف َ،يجش  يجعميجس يج ت
يج

يج
 
هه ميج  يجيجبميجو ههيجا يج مهه  يجع يجيجعيٌجض  ههيجٌسيجمميج   ههت يجيجا َّ يجعميج  

يج

يج مهه  يج 1163 ــرَ ف َيجن 
يج يُجك يجذميجُ ههب يجيج،انمههج يجع يج:يج(11)اي 

يج

ههايجع يج يم م
 
ههظ يجو ــيج،ا مم يج(12)عَ زَ ف 

 
َيجحمميجو

 
ــأ َ ك  يج:َ 

يج

ههيجر يجا مَّههيجُليجاب ههيجُقيجان ههطميجا يج 1164 يجُِيج  ههغميجتيُجيجي يجح 
يج

يجيجميُجه يج ميج  هههع يج
يج مهههك  يج  يجا يجيج   هههيجييُجحيجشَّ يجُقيج  يج م

يج
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ــل فَ ا َ 1165 هه لم يُج:يج(1)  َل  ههيجَُّيج م يجيجريُج   يج  
ُهه ألم  يجم يجنم

يج

ــ ــق َمَ عَ َجَ ف  ههغ يج:يج(2)ي يجم يجه يجنميجهميُجلمهه  يجيجٌويج  
يج

هم يج:يج(3)ارَ ف َ 1166 هم  يجايجغ  هيجب يجال  هيجاج يجِ  يجم يج ميجُِيج  م يجال 
يج

ههك يج يجار يج   ههيج   ههم يجيجريُج ميج لم   ههم  ههايجو  ه  يجايجغ  يجال 
يج

ــرَ ف َ 1167 يجخميجالَّيجب هه:يجانَ ض  يجيج     
 
ههيجحمميجو هه   يجاايجو  ه 

يج

ـــرََّف َ يج:يج(4)انَ ض 
 
هههر يجاايجق يجايجد  يجمم هههم يجنميجو يجا ه 

يج

1168 َ ــرَ كَ َت َل 
َم 

 
ــتَ فَ َيَ واَأ ههيجمَ كَ ات َي  يجع  يج:يجن 

يج

يج هها  ُكمم ــاا     غ 
َال  حم يجيجلَع  

 
يج(5)ان هه ممايجيجو

يج

يجيجنيُج  َّيجق ههه:يجسيٌجذ يجعمهههقيُجب يج 1169 ههه ش  يجاع ههه ايجيَُجيج  يجِم
يج

ههه يُجب يج يج(6)اع يج ايج  يج لمههههميُجيج  يج  هههر يجا دم يجيجليُج  يجفم
يج

1170 
ــــكَ  ــــَ َ مَ رَ ف  يج:يج َ مَ ار َف 

 
ههههو يج ه  يج  

يج

يج
 
ـــيجبميجو ههه:يج(7) َ مَ ار َف  يج ر يج ايجق هههيجي يجق يجا  يجح 

يج

َرَ ف َ 1171 يج(8)ض 
 
يجو يجَ يجبميجٱيجحم يج: يجم يج لم  يجيج  يج ميج  يجع يجيجَّ  يجال 

يج

يجب يج
يجم يج ميجُِيج  ميجيجُثيج ميجح يجيجم يج حلم يجيجو  ا يجيجُ يجلميج ألم  يجال 

يج

ـــكَ ف َب يج 1172 ههه:يج(9)ونَ ه  مهههيج  يجُِ ههه  يجيجعيُجِج  يجا يجف 
يج

يجب يجيجم يج ميجال َّيجب هههه
يجا يج ك هههه  يج  يج لميجب يجيج  يج ن ههههغ يج لم

يج

يجب يج 1173 يجيجق  هه   يجج يج ميج لمهههميُجيجيف  يجس يجس يجعميجهميُج لمههب يجيجَّ  يجط 
يج

َ يج يج ههه ميجيف  هههب يجيجا يجس  يجد يج   يجيج ف
هههيج يُجشَّ يج  يج م يجُ 

يج

يٌج 1174 هههث  ُ فم هههعميج ايجيجب  يج مهههميُجب يجيجاه  هههيج ف ِ يجظ  يج  يجا
يج

يجيجايٌجك ههههها  يجو يج يج  يجا  يج  هههههب يجيج فيجب هههههلُك  
يج
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ـف َ 1175  ََل َص 
 
ــال يجيج(1)اب َط  يج:يجق  هه  

 
ههو يج يُج مههايجب يج َّ

يج

يج
 
ههههحيُجيجبميجو يجيج يٌججَّ

 
ههههَ يجب يجيجٌ يج  ههههح يجيجبميجو يج يُج م

يج

ــــ 1176 هههه م َّيج:يج(2)اق َوَ ف   يجب يجيج يُج ح 
يجاميجاق هههه  يج  م

يج

يج
 
يجيجيم يجِ ههن يج ميجح يجيجريُج ميجق ههيجبميجو

 
ههيجحمميجو يج(3)اميجاق هه يجنَّيج  

يج

هههب يج 1177 يجا يجيجا   هههم يجيجا  هههَميجيج د يج   هههايجريُجه  يج سيُجَُ
يج

يجا  يج ههههِ يجنميجش  يجيجاريُجظ 
 
عُ سيُج يج ميجب ههههو هههههمم يج َّ

يج

َرََّف َ 1178 ــتُّ َجَ َط ــف  يج مههم يجب يج:يج(4)ب َن  يجيج  يجن  يج   
يج

ههح يج:يجَُّيجعمهه دم يجب  َ ههيج يٌجا هه حلم يجيج  يج ا  َ يجا يجا  
يج

ــف َ 1179 هه:يج(5)ارَ خَّ يجيجييٌجط 
 
ههنميجو يجاريُج مَّههيجايُجِميجج يج  

يج

ـــ هههِج  يج:يج(6)جَ وَ ف  َّيجيج يٌجاع  هههم يجاريُجن هههِ يجايج عميجه 
يج

ـــف َ 1180 يج:يج(7)ةَ ل َيص 
 
يجو هههع يجيجت  هههيجديُجي يج   يج لم   يجت 

يج

يج(8)رَ اجَ ف َب يج هيجُ يج ميجهم يجالمه  يج: هيج ميجَ  يجيجِييجح 
 
يجو يجت 

يج

ـــــ 1181 ِ يجن يج:يج(9)ةَ رَ اق َف  يجليُجه  يجُ ههههه  يجيج يٌج  ههههه 
يج

يج
 
ههيجبميجو ههو يجيج ميج   ههظ يجيجر يجا   يجيجل يج  يجهم

ههكميج   يجليُجه يُجس 
يج

ههههو يج 1182 يج ميج   يجيج  
 
ههههو يجيجحمميجو ههههك يجيجليُجر يجا   يجا  يجه ميجس 

يج

يجر يج
 
هههو يج م يج مهههي يجيجذ  يجيجر يجن 

م
هههو هههيجايُج   يجاِ يجبميجه  يجض 

يج

ــ 1183 هه:يج(10) َُّف  هه  يجا يجيجقايج مهه ايجيج  يج   يجايج يج  
 
ههِ يجَميجو يجا  

يج

َرَ ف َ ه ميجَ يجيجار يجامَّهايجب يج  يج:يج(11)اش  يجاق ه  يجحميجٱيجايُجس 
يج
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ـــف َب يج 1184 يجب يجيج،حيٌجنميجُلههه:يج(1)ق َل  يجحم ن يجب يج:يجق  ههه  
يج

يج مَّههه يجان يجع هههحميجع يج  يجيج  يجن ههه ميجايج  يجي هههيجار يجيف 
يج

۞ ۞ ۞ 
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َال فَ  ةَ ال ـاء  وم  م  ض   م 

ــرَ ف َ 1185 هه:يج(1)انَ ق  ههيجيم يجب ههيجق يج َّيجايج  هه   يجِايجح 
يج

ههههب يجب يج يجيج فيجاط 
 
ههههيجبميجو يجذ يجك  ههههب يجيجلف يجق يج ميجل 

يج

ــومَ ف َب يج 1186 ههعميج حلم يج:يج(2)اه  ُههب يجيج يُج   يُج لم هه  يجيجام يجا  
يج

يجُ هه ايج  يجب يج
 
ههيجحم يج  يجو يجا  يجم يجُ ههيج ميجب يجق ههُايُج  م

يج

يج 1187
 
ُيجيجب يجو هههه يُجب يجيج، ُليجنُهههه حلم يج  يُج ل هههه:يجاُ يج  

يج

هههنُيج ميجق يجيجا ميج  هههيجا يُج لَّهههب يج يج  يُج ُههه ميجايج  يجه 
يج

ــف َ 1188 هه:يج(3)  َل  ههب يجيج يٌج ميجُ ههب يجيج يٌج   ع يج   يجا  يجضم
يج

ههههك يج هههه يُجيج ليُج  يجايج  ههههم  ميج يجب يجنميج  يج م ههههِج  يجا  
يج

ــفَ ب يج 1189 ُيج:يج(4)اءَ رَ ق  هه حلم يجيجه يُج م
 
ههو ههيجُ يجِم يجاميج َّيج م  

يج

ههو يجب يج ههيج يُج م ههيجمميجِ يجيم يجغ  يج  
ُ
ههحميجب يج  يجبميجِ يجاميج  يجلم

يج

هه 1190 ههيج ميج    
يُجيج يُجي  هه ميج لم هههم يجب يجيج،  يجغ 

يجييُجف يجسميج لم
يج

يجيميجل هه يُجيجس  ههيجه  هه ميجبُيجيج ميج   ههمميجت يجيج فيجغ  يج(5)ييُجف 
يج

ـــب يج 1191 هههيجاديُجن هههجيُج  يج:يجونَ ل َامَ ال ع  يجاميجق يج  يج م َّ
يج

ـــلََّؤَ مَ  هههيج:ا  َف  يجاميجق يج َّيج  يجايج لمههههميُجِ يج  يجض 
يج

ــب يج 1192 ههيجي يُج  يج لمهههم يج:يجمَ ار َال غ  يُجغ  م  يجيجيم هه م  َ يج  يج 
يج

ــب يج َالسَّ ههيج:يلَ ب َف  يجِ يج  م ِ يجج يجالمهههميُجب يجيجصَّ يج  يجا
يج

يج:يج(6)يلَ ب َالسَََّنَ ابَ ب يج 1193 يجعيُج  يج  يجعميج لمهميُجب يجيجُ يج ميج م َّ
يج

هههههب يجيجليُج ريُجن يجب يج هههههايجَ يجه  هههههعميجي يجيجاريٌجس  يجعيُج  
يج

ــف َب يج 1194 ُهه:يج(7)ق َس  ههيجبجيُج يُج لم ههاح يجيج ميجَ  يجا يم 
يج

هههط يجب يج ههه لم  يجب يجيج  يج ميجالمكيُجب هههيج فيجاع  يجاح يج  يج م
يج

ــيجمَّيجُثهه 1195 مهه:يج(8)ىادَ رَ ف  يجنميج  يج  ههب يجيجنفيج ميج  ههيجعيُجِج 
يج

ههٱيج هه يٌج  يج  يج يجعم ههن  ههيج ميجيج   َميجيجا يج   يج  يج   هه  يجنميج  يج  
يج

                                                      
 .53( البقرة: 1)

 .61( البقرة: 2)

 .164( البقرة: 3)

 .273( البقرة: 4)

 .41( ب/5)

 .60التوبة: ( 6)

 .282( البقرة: 7)

 .94( األنعام: 8)
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يج:يج(1)اًطـــرَ ف َب يج 1196
 
هههيجحمميجو يجايجب يج ميجه  يج  

 
هههو يجُليجذ يجعم

يج

هه يجيج ميج   ههيجلُكا ــيجا فيج   يجَُّيج اهه ل َّيجيج(2)ا  َرَ ال ف 
يج

ـَعَ زَِّف َ 1197 ه:يج(3)مَ هَ وب َلـ ق ََنَ ع  هيج  يج   يجسميجم يج لم  
يج

َفَ يج،ُِيجِميج لم  يج:يج(4)وجَ رَ ف َ يجايج نميج َّيج:يج(5)ورَ ط  يجسميج  يج  
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .28( الكهف: 1)

 .53( الفرقان: 2)

 .23( سبأ: 3)

 .6( ق: 4)

 .3( الملك: 5)
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َال فَ  ة َال ـاء  ور  س  ك   م 

َّيج  يجيجحمميجٱ:يج(1)ااًشــــرَ ف َ 1198 هههه  يجم ههههم يجايج يُجه  يجلميج  يجهَّ
يج

ــف َ َ ص  ههو يجيجاليُجع هه ميج  يج:يج(2)ال  مهه  يجيجميُج م يجلميج د  يج م
يج

ــف َ 1199 هه:يج(3)اجَ ج  ههو يجيج َّيج   يج   يج ُيج ميجلمهههم يج  يجيج  يجهم
يج

ــ َوَ دَ رَ ف  ُيج:يج(4)س  ههب يجب يجيجاحيٌجِ يجسم
هه   يج م يجب  يج مهه  يجيج  

يج

َال فَ ب يج 1200 يج(5)ة َرَ ط  يجِميجن يج  يجيجا  يجيجهم يجب يجيج، يُج  يج ميج لم يج:
يج

يجع يج هههم يج ميجيف  يجيجمميجه 
 
يجِميج  هههايج  يجًبهههر يجيجمميجُههههم يجيجحَّيجو

يج

ـــرَ ف َ 1201 ََنَ وَ ع 
ـــوَ ذ وَال   مهههيجح يج  يج:يجادَ ت  يُجي  يجل 

يج

هه يجيجيم يجايجب هه  
 
ايجيجعفيجب ههرميجو ههم هه  يجيُيجيج ميجم  يج(6) يُجحا

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .22( البقرة: 1)

 .233( البقرة: 2)

 .31( األنبياء: 3)

 .11( المؤمنون: 4)

 .30( الروم: 5)

 .362ص «نزهة القلوب»؛ أي:  مد الرُجل بين أربعة أوتاد حتى يموت، 12( ص: 6)
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َال قَ  ةَ ال ـاف  ت وح  ف   م 

ـــق َ 1202 َس  ـــق ََت  يج  ههه:يج(1)مَ هَ وبَ ل  يجييُج  هههيج  يجال 
يج

يجب يج ههههههيج   يجش  ههههههت يجيج هلل يجيج  يجكم يجييُجف يجِ يجسم
يج

يج 1203
 
يجن يج ُيجل يجيجحمميجو يجق هيجَُّيج مهالم  يج  يجيجذم هيجاسف يجَ  يجاس 

يج

ههههيجايُج ُههههثميج  يجب يج يجَ  يجَع يجب يجيجافف يجَع يجيج ف يج(2)س 
يج

1204 
ـــيَ فََّقَ  يج:يج(3)ان 

 
ـــتَ ان َق َب يجيج،اع ههه ميجن يجتميجو يج:(4)اون 

يج

يج يجابن يج يُجِ ههههَع يجب يجيج ح يج ُ هههه  يج يُج:يجق  هههه  
يج

ههههههب يج 1205 يج د يجيجا  يجَ  يجا  يج  هههههه لم  يجب يجيج  يجَع يجيف 
يج

ههه يُج هههب يجيج،ا ميج ايج   هههيجُذيجمميج م َّ يجيج ميجَ  يج  يجلُك  
يج

يج(5)ت َيَ ال  ََدَ اعَ وَ ق َ 1206 يج:
م  يجيج،اُسيج  يج ألم  يج: يُج ح يج م

يج

هههق يج يجب يجيج،ديٌج  يجاع  َِف 
ـــالنِّ ـــوَ اَال قَ س  يج(6)دَ اع 

يج

يج د يج لمهم يجيج  يجع يجيج ميج  يج  يجق يجيج ميج  يج 1207 يجن يج حلم يجب يجيجو  يج م
يج

يج
 
هههيجبميجو يجب يجم يج  هههيج ميجَ  فيجُفهههلايجيججف يج ميج  ههه  يجب يجيجحم

يج

1208 
ــــقَ  يج لم هههه:يج(7)ومَ يُّ  َ حميجي هههها يجب يُج يُجيج  َّ 

يج

يج ههههش  يجيج ميجيج  
 
يجو هههه  يجقميجَ   يج  يُجُ ههههي يجيجا يج   

يج

ـــب يج 1209 ههه:يج(8)مَ يَِّال قَّ ـــنَ ال قَ ب يجيج،ميُجاِ يج لم   يج:يجارَ ط 
يج

مههه يجيج ميجق هههب يجيج،ي يجاط يجع ههه لم  يجيجعيُجِج 
 
هههو يجب اريُج  

يج

ههب يجيجو  هها يج 1210 هه  يجيج  يج ميجم  يجسم يجيجرفيج ميجل ههيج(9)  
يجان ههِ يج  

يج

يج
 
ههه  يجيجبميجو يجيج فيج َّ

 
هههيجبميجو يجيجيم يجغ 

يجيج  يجيمههه  
يجان هههقيُجارميج  

يج

                                                      
 .74( البقرة: 1)

 .42( أ/2)

 .87( البقرة: 3)

 .116( البقرة: 4)

 .127( البقرة: 5)

 .60( النور: 6)

 .255( البقرة: 7)

 .36( التوبة: 8)

 .2/573 «المصباح المنير»( الـَمسك: الجلد، 9)
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يج حلم يجب يج 1211 يج:يج(1)هَ رَ ط َنَ قَ ال ـمَ ب يجيج،ييُجث يج لمف يجيجُ يجال 
يج

ههه يج  هههميُجايجك يج   يج(2)لميجر يج َّيجن ههه  يجيجدفيجر يج ميجن هههك يجيجذم
يج

ــ 1212 ــوَ َحَ رَ ق  يج:يج(3)حَ رَ ق 
 
ههيجحمميجو يجميُجم يجؤميج ُههيج يفيٌج  يجَ 

يج

يجب يج ههب يجيج ميجب هه:يجق  هه   يجيجايُجعمهه  يجيجمايجام َّ
يجهميُجل هه ألم 

يج

َق َ 1213 ــــــَل  حميجح يج  يج:يج(4)دَ ئ  ههههههييُجيج  َّ  يُج   يجلا
يج

هههب يج يجي هههيجليُجي يج  
م
ههه ميجي يجيجُثيج مهههح يجيج يُج  يجِ يج يُج  

يج

ههه ُيج ميج  يجيجح يجًك يجب يج 1214 هههيميجايجدَّ يج  م يجمميج  هههلم  يج  يجيجمميجه 
يج

يجيجا  يجحل  ههيجمميجيُِج هه يُج  يج ميجت يج
 
ههو يج ميج  يج حلم ههيجار يجج يج م

يج

ـق َب يج 1215 ـ  َائ ههنايج:يج(5)ل  يج م هه مَّيجيج   ههن يجيجار يجه  يجاا  
يج

ـــق َ يج:يج(6)مَ اس 
 
يج  ههههب  يجيجحمميجو ههههيه يجا يجيج ف يجاا  

يج

ــــب َق َ 1216 يج:يج(7)هَ يل 
 
يجب يجيجايُج  ُههههَ يجيجحمميجو

ُ
يجاميجُِهههه َّيجو

يج

ه:يج(8)ٍقَدَ ص ََمَ دَ ق َ ه َّ يجا  يج  يجِ يجايج  م يجاميجُِهيَّيجن يجيجذم
يج

ــب يج 1217 َ ق  هه:يج(9)َت  ــار َق َيج،اريُجن هه لمغيُجيج  يجُِ يج:يج(10)هَ ع 
يج

ِ يجن يج يجلاهههيج يٌج  ههه  يج مهههق يجيجُكا هههيجَّف اميجان يجل  يجع 
يج

ــال قَ ب يج 1218 هه:يجانَ رَ ط  ههتيُجيجا يجايجب هه   يج م  يج  
يج ميجب ههيج  م

يج

يج ميج  يج َاب َـرَ سَ يجن 
يجن يجس يجهميج  يجيجاٌسيجل  يج:يج(11)يل 

يج(12) م
يج

                                                      
 .14عمران: ( آل 1)

 .30ص «مختار الصحاح»( الَبدرة: عشرة آالف درهم، 2)

الكامل »، قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بضم القاف، وقرأ الباقون بفتحها، 140( آل عمران: 3)

 .72ص «المفصل

 .2( المائدة: 4)

 .4( األعراف: 5)

 .21( األعراف: 6)

 .27( األعراف: 7)

 .2( يونس: 8)

 .26( يونس: 9)

 .31( الرعد: 10)

 .50( إبراهيم: 11)

 ؛ أي:  المرتخي.41( ب/12)
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َق ََنَ مَ  1219 يج(1)نٍَٱَرٍَط  يج:
 
يجُن يجيجحمميجو يجحم  يجقُيجيج ميجق يجيجاسف

يج

يجع هههههت يج:يجآنٍَ هههههاه  هههههو يجيجليُج  يجيجح  يجر يج ايج  
يج

يج(2)ونَ ط َان َق َب يج 1220 َاص َق َيج، ح يجسيُجائ يجي يج: يج:يج(3)ف 
يج

ههيج ههحيٌجر يج ههيجديٌجي  يج  يج   ــال عَ يج م يجذ يجك  َاص  يج(4)ف 
يج

ــق َ:يجُهيُج ميجق هههب يج 1221 هههيجحمميجٱ:يج(5)يًَلَبـ  يجا ع يجم يجض 
يج

يجب يج هههه:يجق  هههه   يجا ع هههه  يجي يجيجايُج  ههههاب يجايجق يج  
يج

يج مهه  يج 1222 هه:يج(6)اورًَت ــقَ يجن  هه ميج ايجض  يجايج    يج ال 
يج

ـــق َ هههيج ههه يُج  يج لم يج:يج(7)ايَ ص  يجو  م  ههه ال  يجايجق 
يج

َب َق ــب يج 1223 يج:يج(8)س 
 
ههيج يٌج  يج ميجُ ههيجحمميجو يجار يج يجنَّهه ا

يج

َضَ بَ قَ  هيج(9)ت  هيج  يج ميج   يج لمف  هيج ا يجار يجآل هيج ميج  
يج

يج  يج  هه 1224 يجئ يجحم يجَ يجيجس  ههل يجيج هه   يج يج  ههق ههيج ميجك  يجل 
يج

ههب يج يجيج(10)ان يجام َّ
 
ههب يجيجحمميجو يج  يج   يجيجف 

ههن يج ألم  يج  يجا  
يج

يج:يج(11)اعَ ال قَ ب يج 1225
 
َقَ يج،ٌسيج  يج ميجو يجاع يجفميج  يجِميجٱ:يج(12)انَ مَ ص 

يج

ـــب يج ههه:يج(13)عَ ان َال ق  يجيجُ يجاِ يج مسَّ
 
يج مهههم يجو يجيجبميجو يجن 

يج

                                                      
وأبي هريرة وعلقمة وغيرهم،  ¶( وهي من القراءات الشاذة، مروية عن جمع منهم ابن عباس 1)

 .1/366البن جني  «المحتسب»

 .55( الحجر: 2)

 .69( اإلسراء: 3)

 .22( يونس: 4)

 .92( اإلسراء: 5)

 .100( اإلسراء: 6)

 .22مريم: ( 7)

 .10( طه: 8)

 .96( طه: 9)

( قراءة شاذة مروية عن جمع منهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد اهلل بن الزبير ونصر بن عاصم 10)

 .2/55البن جني  «المحتسب»والحسن، 

 .106( طه: 11)

 .11( األنبياء: 12)

 .36( الحج: 13)
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يج َعميجعُهههقيُجيجح يجِميج  يجالميجب هههيجع يجع هههق يج 1226
 
هههيجحمميجيجو يج  

 
يج ميجِ

يج

يج م ايجيجه  يجسميجالمف يجب يجيجا  يجَ يجب يج يجايجح يجم يجهىيجب يجض  يج(1) ميج  
يج

هغ يجنميج يُج:يج(2) َ ال َق َ 1227 ـيجمَّيجُثهيجي يج   َاَق ـم  يج(3)َل 
يج

ــق َب يجيج،ايُجعمهه  يج ــَا  َـرَ اص  يجيج:(4)ٍفَرَ ط 
ُ
يجبايجو يجش 

يج

يُجيجيم يجغ يجيج ميجَ يجيج  يجسميجس يجح يج 1228 يج لم يجيج   يج يُج لم يج ه  يج  
يج

ههو يج ههَ يجبميجز يجيجيم يجغ  ههايجب يجه  يج ميج   يجا  يج  ههيج ميجلَّههيجفف
يج

ــق َب يج 1229 ـ  َان ههه:يجت  َ تَ ي َرَ ق ـــب يجيج،(5) َّيج َّ يج:يج(6)  
يج

ههه  يج هههب يجيج يُجفَّ ههههيجُ يجاِ يج ل َّ يج  يج ميج ر يجكيُجذميج  
يج

1230 
يج(7)انَ ضَ يََّقَ  يجك يجع يجنميجسَّيج  يج: يجذ يجا َيَِّقَ نَ   يج:يج(8)ض 

يج

هه ههيجليُج   يجم يجَ  يجب ههيجاح يج  يج ميج م َّ ههيجئمس  يجُضيج  يج لم  
يج

ـــ 1231 َق  هههييُج:يج(9)اف  يج ُطيجد  هههيجٌ يجن هههَ يجيجاُ يج  
يج

ههه ميجب يجز يج حمميجيج يٌجَ 
 
يجيجو

 
ههه ميجو ههه َّيجيجه يٌج   يجنُيج م ُُ يج 

يج

ــب يج 1232 َق   يج ميجق ههيجر يج ميجق هه:يج(10)اب 
يجيجس 

هه ألم  يج  يجعم يج ل 
يج

ــق َ يج ميجالمهههم يجب يج:يج(11)ةَ يَ اض  هه  َّيجب يجيج   يجِ  يجال 
يج

ــق َب يج 1233 َاس  يج:يج(12)ط 
 
ههيجحمميجو يجيج يٌجاِ يجَ 

يج ألم  ههيف  يج  يج م
يج

ــق َ يج:يجةَ رَ وَ س 
 
يجيجحمميجو

 
هههو هههُ بيجق يجيج يٌج   يج(13)ه  يجسم

يج

                                                      
 فقنَع بمعنى سأل، وقنِع بمعنى رضي.( الكالم هنا على فتح عين الكلمة وهي النون هنا، 1)

 .168( الشعراء: 2)

 .3( الضحى: 3)

 .48( الصافات: 4)

 (.1206( يف البيت: )5)

 .31( الزخرف: 6)

 .25( فصلت: 7)

 .36( الزخرف: 8)

 .1( ق: 9)

 .9( النجم: 10)

 .27( الحاقة: 11)

 .14( الجن: 12)

 .370ص «نزهة القلوب»، والقسر: القهر، 51، المدثر: 43( أ/13)
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1234 
ــــقَ  ــــرَ رَ ط َمَ قَ ب يجيجرَ اطَ م  يجيج(1)ي

 
يجن يجقمههههو يج:يجال 

يج

يج
 
هههو يجيج  يج  

 
يجيجبميجو

 
هههو يجيجُ يج  يجطم

 
يج لم هههيجا  يجيَّهههو يجال 

يج

ههه 1235 ــايج  يجل  ههه  يجا يجيج(2)يرَ ار َوَ ال ق  يجان ههه  يجايجقُيج يج  
يج

هه هه  يجيجح يج ميجم ههيجعميج   يجيج حيُجُكههي يجيج فيج َّ
 
ههحميجو يجاع يجس 

يج

َال قَ ب يج 1236 يجـرَ ص َل قَ ّك َ،يج ر يجُ يج لم يُجيج يُج ح يجب يج:يج(3)ـرَ ص 
يج

ههييُج يج  يج م
ُ
يَُجيج(4)و ههايج يم م

 
مههيجُِيجعمههو يجيج فيجن 

َم ميجن هه  يج  
يج

َضَ ال قَ ب يج 1237 يج لم  يجيجميُج ميج:يجا يج(5)ب  يجعميجم يج يج يُجذ يجف يجِ يجيجذا
يج

يجا يج
هههيج م هههيجدميج َّيج   هههيج  يج مهههب يجيج ميج ا هههقُيجيجدفيج َّيج   يجعميج  

يج

ـــار َق َ 1238 يج مهههي يج:يج(6)ةَ ع  ههه  يج لم  يجيجا يجيجب هههن  يجاميجا  
يج

يج  يجب يج
هههههََّ ِ يجايجن يجه  هههههط يجب يجيج(7) يٌج  ههههه  يجاميجا  

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .10( اإلنسان: 1)

 .370ص «نزهة القلوب»؛ أي:  قد اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة، 16( اإلنسان: 2)

 .32( المرسالت: 3)

 .2/346المحتسب »( قراءة شاذة مروية عن ابن عباس وسعيد ابن جبير، 4)

 .28( عبس: 5)

 .1لقارعة: ( ا6)

 .31( الرعد: 7)
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َال قَ  ةَ ال ـاف  وم  م  ض   م 

ــ 1239 هه:يج(1)نَ ارَ ق  ايجيجميٌج  م يجِ ههف يج ميجم يج  يج م يج لمهههميُجيجال 
يج

يجُد يج هههههَ   يجيج فيجمَّ
 
هههههو يجَ  يج  يجُ ههههه م  يجيج ا

يج

ميجيجا يجن هههه ميجف يجل يج 1240 ههههي  ههههيجعيُجم  هههه   يج ليُج  يجايجح 
يج

يجب يج ُيجش  هههههيجَ يجس  هههههيجب يجمَّ هههههيجا يجم يجا م يج ليُج  يج  
يج

هههههبَّيجريُجب يج 1241 هههههم يجايجم يجم  يجاع ههههه َّيج  يجت يجيجرفيج  يج م
يج

ههل يج:يجُ يجثمهه  يج ههايجح يج نمهه  يج يجقُيج  يجق ههيج ميج   يجاع يجس 
يج

ــل َق َ 1242 يُجُيمههيجيُسيجِ يجام َّيجايج  ههع هه ميج  يجو يج:يج(2)ان  يجح 
يج

يجا يج
ههههيج م هههه  يجيُيجيج ميج   يجي ههههيجا يجب ههههيجا يج ل 

م
يج يُجم يج  يجِ

يج

يجح يج 1243 يج  ميج  يجيج  يجتَّ يج لمهم يجذ يجِ يجيجاُ يجم يج ميجِ يجا يج ميج  يجن 
يج

يجُ هه مهه:يج ُ يجُ ههي يجيج(3) فيج ق يجيف  يجاع هه ميجقُيجيج يُجن 
يج

ــا َ 1244 يجيج(4)ءَ رَ ل ق 
 
يجو ههيف  هه حلم يجيج  يجِم هه ل  يج:يجاز يجج  يج يُجهم

يج

هههع يج هههيجُسيجفم يجب يجيج ق يج  يج لم   يجريُجذميجُعهههيجل هههُكي
يج

يج 1245
 
هههََّيجأل  مهههه  هههيججيُج يُجايجت  هههيج ميج   يج ميجح  يجا يجيجوف يج  

يج

ههطيُج يجفميجالم  يجب ههب يجيج فيجهم ههو يجيجس  هه يجتَّيج   يجال يجم  يجال 
يج

يج 1246
 
يجيجبميجو

 
م  يجيجايُجنَّهههو مههها يجيجُذيجقمههه م ههه ميجي يجيجا يجل  يجعيُجَ 

يج

يج يجا يجيجلُك  هههههههه   يج  يجب يجيجل يج  يجيجآ  
هههههههه م يجعيُج  

يج

يجب يج 1247 يج:يجق  هه   ُيجيجو  هها يجيج ح يجَ يج ميجيج  ههش  ههَ يجُ يج  يجسم
يج

هه ل  يجب يجيجُويج ميجاحلم يج  هه ههحيج  يج  يجا يجيج يُجهم يج(5)ميُج   يج م
يج

ـــرَ ق َ 1248 ههه:يج(6)انَ ب  ههه ميجايجييُج   َِّيجم يجيجُ يج   ههه  يج  يج   يجل 
يج

يجيجح يجبمههه َّيج  يج
 
هههك يجيجبميجو هههيجل يجيم يجغ  يج  يجقُهههيج ميج   يجل 

يج

ــــب يج 1249 يج:يج(7)ًَلَبَ ق 
 
ههههو يجيج ههههُ يجن يج لم  يجيج،اا ميجع يجلم

يج

هههههب يج يجيجليُج يُج ح 
 
يجيجبميجو

 
يج   هههههُ يج لمف يجيجايُجنَّهههههو

يج

                                                      
 .185( البقرة: 1)

 .34( البقرة: 2)

 ؛ أي:  هم الرعية.157ص «مختار الصحاح»( ضدُّ الـَملِك، 3)

 .228( البقرة: 4)

 .43( ب/5)

 .27( المائدة: 6)

 .111( األنعام: 7)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
248 

ـــــب ًَلَب يج 1250 يجاميج  هههههاب يج  يج  يج:يج(1)ق ـــــب ًَلَب يجيجق 
يج

هه لمف يجب يج ههايج  يجيجه يُجسم يم م
 
يجاميج  ههاب يجايجق يجانمهه  يج  يجو

يج

1251 َ ـــَق َل  َب  يج:يج(2)ل  هههب يجيج، يٌجاق هههيجط يجشَّ يجاُفيج لم  
يج

هههِ يج ُيجيجحميجا يج يجد  هههيجايُجنَّهههح يج  يجيجذم يج(3)اُفيجئ يجعميجت يج  م
يج

ــق َ 1252 َط َس  هههم يج:يج  يج َّههب  يجام  يجب يجيج(4)اس 
يج حيُجا يج لم

يج

ــــَة َرََّق ــــ ٍَع 
يجاحيُج  هههه لم يجيجر يج ايجقُهههه:يج(5)  

يج

يجب يج 1253
 
هههََّيجِ هههه  هههيج  يجايج   يجن يجار يج لم هههيجبر يج يُج لم  

يج

م  يجيجبح يجنيُجيجبر يجه يُج مس يجيج  يج  يج ميج  يجك يج َ يج م يج(6)  يج 
يج

ــــق َ 1254 يج:يج(7)هَ يصِّ
 
يجنَّيجت هههه  يجيجحمميجو يجيجع 

 
يجليُج  يجل ههههو

يج

يجب يج  يج مهههههل  يج مهههههِف  هههههُح يجت  يجليُجح  يجحميج  
يج

ــيجمَّيجُثهه 1255 ــالرَََّورَ دَ ال ق  يجاميجِ ههاب يج لَّيج:يج(8)ا  َيَ اس 
يج

يج
 
يجيجب يجو

ههههعميجم يج  يجيجايف  يجل هههه ألم  يج(9)اميجِ ههههاب يجايجن يجه 
يج

                                                      
الكامل »( قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء، وقرأ الباقون بضم القاف والباء، 1)

 .142ص «المفصل

 .37( النمل: 2)

وقرأ ابن مصرف بفتح القاف وسكون الباء، وذكر يف موضع  4/622 «البحر المحيط»( قال أبو حيان يف 3)

ومن قرأ بفتح »: 269ص «غريب القرآن»قال ابن قتيبة يف أن ابن قتيبة ذكر قراءة بفتحتين،  7/194آخر 

 .«القاف والباء أراد استئنافا

 ، واهلل أعلم.مستقباًل  :أي ؛اوالمراد أن العذاب يأيت مستأنفً 

الكامل »، قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر القاف، وقرأ الباقون بضمها، 35( اإلسراء: 4)

 .285ص «المفصل

 .9( القصص: 5)

 .333ص «مختار الصحاح»( الواجد: الحزين، 6)

 .11( القصص: 7)

 .13( سبأ: 8)

 ( قال يف حاشية األصل: وقيل األثايف نابتة من القدور.9)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
249 

ــق َب يج 1256 ــَل َت   
 
َرََّال يجيج:(1)اص 

 
ههو يجعم يج:يجن 

يجاع هه  يجلُ
يج

َقَ  ـــوفَ ط  ـــان َاَدَ ه  ايج:يج(2)ةَ ي  هههم هههيج ميجم  يجَ  يجن 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .10( الذاريات: 1)

 .23( الحاقة: 2)
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َال قَ  ة َال ـاف  ور  س  ك   م 

ــبَ ق َب يج 1257 يجيج(1)ةَ ل 
يج ألم  ههيف  هه:يج  يجلم ُيج   ههايجَ يجُ يجن يج ميجِ يجسم

يج

ـــق َ يجيجامَ ي  ههه:يجو  ههها يجيجق  ههه   يجُ يج َّيجم يجهايجيُههه  
يج

يج  يجيج حيُجكيُج  يجب يجيج،(2)   يج  يج لم  يجيج  يج  يج 1258 يج(3) ر يج  يج م
يج

ههب يج يجيجا  يج  ههق يجيج ميج  
هه ألم  ههايج يُجيج(4)  يج م يم م

 
يج   يجك ههو

يج

يًَلَ 1259 هك يج:يج(5)قـ  ــيسَِّق َيجمَّيجُثهيج، فيج ميج   يج:يج(6)انَ يس 
يج

ههه ههه مَّيجيج  يج   هههؤ يج م  يجيجاار يج   يجايع هههن يجيج يُجا  
يج

يج 1260
 
يجيجُذيجسميجس يجق يجيج ميج  يجيجبميجو

 
يجق يجيجحمميجو يج   يجيجُذيج م

يج   يجل يج ألم 
يج

يجُ هه ههل يجيجا يجيجب ههما يج   يج مهه  يجيجصا ههن  يج   يجايجق ههيج  
يج

َط َرَ ق َ 1261 يج(7)اس  يج:
 
يج:يج(8)انَ وَ نَ ق َيج، يٌج   يجد يجل يجيجحمميجو

يج

مههيجُذبُقيجُعهه يجيجاًعــط َق َيج، فيجن 
 
يج:(9)  انُيجب ههو

يج

يجب يج 1262
 
هههه ميجق يجيجايُجنَّههههِ مههههيج يُج   يجيج فيجل 

ههههجيُج   يجعميجم 
يج

يج   يجق يجيج ميج  يجب يج َق َ: يج(10)اعًَط  يجقُيج  يجيجميُج ميجح يج  يج: يجعميج  يجا
يج

ــــــق َب يج 1263 ََعَ ط 
 
ــــــتَ مَ َيَ أ يج:يج(11)ا  َرَ او َج 

يج

َ يجن يجب يجيجاُ يج ن ههههه  يجايجق يج ميجقُههههه يجاُ يج  ههههه 
يج

                                                      
 .143( البقرة: 1)

 .5( النساء: 2)

 ؛ أي:  قام يقوم قياما، واألمر: قوموا كما يف اآلية.238( البقرة: 3)

قيام األمر وقوامه هو ما يقوم به األمر، وهو المذكور يف آية النساء، والمؤلف كرر هذا المعنى، والذي  (4)

 يل ىل ملٱ﴿ولم ينظمه المؤلف: جمع قائم، ومنه قول اهلل تعالى:  375ص «نزهة القلوب»يف 

 .﴾زن رن مم ام
 .122( النساء: 5)

 .82( المائدة: 6)

 .7( األنعام: 7)

 .99( األنعام: 8)

 .27، يونس: 44( أ/9)

 .212ص «الكامل المفصل»( قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب بإسكان الطاء، وقرأ الباقون بفتحها، 10)

 .4( الرعد: 11)
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ــق َب يج 1264 يجب يجيج،اسيٌجق هه:يجةَ يع  ميج:يجق  هه   يج(1)ايُجُ ههِج 
يج

يج
 
يج  يجيجحمميجو يجيج ميجايج  يج  يجِ يج  ميجا يجيجلُكا

 
يجرميجو يجايُج يُجضميجب يجيجضف

يج

ـــــب يج 1265 يج:يجنَ رَ ق 
 
هههههو م  يجب يجيج َّيجيُِج يُج م يجار يجق هههههام

يج

يج
 
يجق هههههيج ر يج  يجالم  يجب هههههيجبميجو يج(2) ر يج دَّيجيج ر يج  يجيف 

يج

َق َ 1266 ــط  ههق يج:يج(3)ريَ م  ايجيجه يٌج م يجزيُجار يجب ههيج د يج  يج عَّههم
يج

ـ َقـ  ههيجاٌليجِ ههك يج:يجط  ههيجايُجع يجمميجض  يج(4)ميُج ِ يج  يجَ 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .377ص «نزهة القلوب»؛ أي:  أن القيعة والقاع بمعنى واحد، 39( النور: 1)

، قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف من القرار، وقرأ الباقون بالكسر من الوقار، 33( األحزاب: 2)

 .422ص «الكامل المفصل»وانظر: 

 .13( فاطر: 3)

 ؛ أي:  عجل لنا ُكتَبنا التي فيها جوائز لنا.16( ص: 4)
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َال ك َ ةَ ال ـف  ت وح  ف   م 

ـــ 1267 هههَميجر يج:يج(1)ة َرََّك  هههب يجيج، يٌج   يج(2)هَ ف ـــّكَ يجمَّيجَ 
يج

يج
 
يجيج ميج  يجيجبميجو يجاميج  يج  يجيجهم يجو يجيج  يجيميجه م َّيجيج  ُك  

يج

ــ 1268 َدَ ك 
 
َأ يج:يج(3)ب 

 
ههو يجعم يجيجن يجن 

م
يجاميجن هه  يجيميجن يجب يجيجايُجب ههو

يج

ــكَ  ههيج(4)ل َف  ههيج:ائميجيميج   ههح يجب يجيجايُجمَّيجض  يجاميجع يج  
يج

يج(5)مَ ظ َال كَ ب يج 1269 َكَ ب يجيج،ٌسيجسميجح يج:
 
يجيج،نَ ئ َّكَ يج،نَ يَِّأ

يج

يج(6)حميجح يجك يج يج ميجم يجب يج: يج ميجاك يج  يجيج حفيجعُيجب يجيجمميجيجك يجن 
يج

1270 َ ــــــــــــَك   يج:يج(7)ةَ ل  يٌجيجب يجشَّ يجب يجيج د  ميجيجب يجش  يجد 
يج

ههه  يجب يج ههه يجب يجرميج  يج م ههه يُجيجم يج  م يجنميجر يجب يجيج فيجن يج   
يج

1271 
هههه  يجا يج:يج(8)دَ ّكَ   ِ ههههم يجب يجيجمَّيج يج هههه ميجايجي يجمَّ يج  يج  

يج

يجب يج
 
هه ميج  يجع يجيجحميجو يجه 

 
َّهه ميجب ههايجو يج(9)  يج يُج ميج  ههيجمميج يجم

يج

                                                      
 .167( البقرة: 1)

 .208( البقرة: 2)

 .11( آل عمران: 3)

الكامل »، قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتشديد الفاء، وقرأ الباقون بتخفيفها، 37( آل عمران: 4)

 .54ص «المفصل

 .134( آل عمران: 5)

، وقر الباقون بالهمزة ﴾َوََكئِنْ ٱ﴿( قرأ ابن كثير وأبو جعفر باأللف بعد الكاف وبعد األلف همزة مكسورة 6)

هبمزة  -وهي من الشواذ -، وقرأ ابن محيصن ﴾حبٱ﴿مفتوحة بعد الكاف وبعد الهمزة ياء مشددة 

 .68ص «الكامل المفصل»، ﴾َوَكإنْ ﴿مكسورة بعد الكاف 

 .12( النساء: 7)

 .117( التوبة: 8)

كاد قليل، قال ابن مالك يف ألفيته ا لألصل، وقد ذكر النحويون أن دخول أن يف خرب ( كذا قال الناظم تبعً 9)

 (:165)البيت: 

 وكونه بدون )أن( بعد عسى *** نزر، وكاد األمر فيه ُعكِسا
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1272 
ــكَ  ــب ََل َي  هه:يج(1)ريٍَع  مههيج  يجُِ هه دم يجيجُ يج   يج  يجم 

يج

ــكَ  هه:يج(2)يمَ ظ  ُههيجٌسيجاب يجح  ههثميج  يجيجحفيجمميجحلا يج  يج  
يج

1273 
 َ ـــَك  َم  َوَ لَع   يج مهههي يج:يج(3)ه َل  هههل يجيجن  يج م يجال 

يج

ــ َك 
 
َأ ههب يجيجا يٌجن هها يج:يج(4)س  يجه  يجام َّ ههييُجيج ل  يجمم يجال 

يج

َهَ ل كَ ا َ 1274 يج(5)ف  يج، فيجن يجَ يجيجريُجغ يج:
يج:يج(6)هَ ل َثَ مَ كَ 

يج

ههيج  يجُهههك يج ههريُج َّيجايجق ههو  م  يجيج ميجب يج  
 
ههو يجا يج  يجلم

يج

يجق ههه 1275 ههه:يجمه يجم يج ميجيف  يجيميجل هههيجل  يجثميج ا يجُ يجن ههه ميجي يجيجس 
يج

يجب يج  يجيجعميجم يج  ميجيج  يج  يجثميج يج ايج  يج يج(7)   ُيجثَّيج  يجيج ميجق يجيجا يجا
يج

1276 
َيَ كَ  إ ََف 

يج:يج(8)اذَ 
 
يجذ يجحيُجيج ميجق يجيج ح يج ُيج  يج ميجي يجيجحمميجو يجفم

يج

َ يج يُجع يجِ يج قميجب يج يج يج ميجك يجب يجيجايُجعميج   يجا يجيج ف
يج  يجعيُجيج م يج(9)فم

يج

1277 
َ كَ  يج(10)اتًَقَ مَ َاهلل ََدَ نَ عَ ََ  يج:

 
يجمميجُظيجَ يجيجحمميجو

يج

ههغميجبيُج ــث َكَ يج،ا م ههيج(11)ايًب يج:يج ميج يُج يجق هه  يجايجا يجم يج َّيج  
يج

يج ميجر يج 1278 يجيًَلَهَ مََّيجالم يجاِ يج  يج: َاعَ وَ كَ يج،الم يج:يج(12)ب 
يج

يج(13)َُّيجع يجايج  يجه يجعميج  يجيجحُميج ميجايج لَّيجايج  يجس يج لهايجيج  يج  يج
يج
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1279 
ـــّكَ  هههييُجيجمميجُهههه  يجم يجمُههه  يج:يج(1)مَ ومَ ل  يجريُج َّيج  

يج

يج:يج(2)حَ دَ ّكَ ب يج
 
ههههَع يجيجحمميجو هههه  يجيجٌ يج   يج يُجخَّيجس 

يج

يج 1280 يف 
ــكَ  يج:يج(3)دٍَب 

 
ههيج(4)حمميجو يجكم يج لَّيجيجد يج َّيج   يج هه  

يج

ـــكَ  يج يُج مهههم يج ميجم يجيج ريُجُ ههه لمف يج:يج(5)ودَ ن  يجبف 
يج

1281 َ َّ هيجسيٌجنميج  يج  يج:يج(6)َك  هيج ميجَ  يج   يجال  م  يجيجف  يجع يج ق ه م
يج

ــال كَ ب يج هه  يج:يج(7)دَ ي  يجان يجم  ههيج فيجِ هه  يجيج يُجفم يجس 
يج

ـــ 1282 هههَ يج:يج(8)رَ ث َوَ ك  ههه مَّيجيج  يجعَّهههَ يجيج يُجهم يج م يج  
يج

يج
 
هههههك يجيجايُج بُههههه  يجكميجو يج   يجُجههههه م يجيجن يج  يج  

يج

۞ ۞ ۞ 
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َال ك َ ةَ ال ـف  وم  م  ض   م 

ــكَ ب يج 1283 َت  ــال قَ َب  يج  يج ُهه:يجاليُجع هه ميج  يجيج:(1)ال َت  يجضم
يج

هههَ يج يجا يجيجمميجكيُجانيُجه 
يجيجرفيجذميجُ هههل يجيجشَّ

يج   يج مهههي  يجضم
يج

ـــ 1284 ـــوَ َهَ رَ ك  هههب يج:يج(2)هَ رَ ك  يج(3)اليُجع ههه ميج َّيجيج يٌج ح 
يج

يجب يج هههي يجيج ميجب ههه:يجق  ههه    يج  هههيج،ُقيج يُج م
يج ليُج  يجكميجا م

يج

هههب يج 1285 هههيجمايجام َّ ههه ميجع يجايجب يج   هههت  يجيجا يجس  يجمَّ يجال 
يج

ههب يج ههيجحيُجِميج لم   هه ميجايجكيُج   يجا يج مهه  يجايجع يجِم ههال  يجيجُ  
يج

1286 
ب يجيج،مفيج  يجن يجيج يُجدميجَ يج:يج(4)انَ رَ فَ كَ 

يج:يج(5)اك ب وبَ كَ 
يج

يج
ُ
يجريُجُ هههلميجو   َ هههؤيُج  يج يجيجمميجه يجب  

 
يج  نُهههنايجكيُجيجحمميجو

يج

َب يج 1287
 
ـــعَ أ َج  ـــال كَ َب  يج:يج(6)ارَ فَّ يج سيُجم يجيجن هههش 

يج

يج
 
ههههب يجيج ن يج  يج لمهههههميُجيجحَّيجو يج سيُجرَّيج مههههم يجيجميُجه 

يج

يج(7)واتَ ب َكَ ب يج 1288 يج:
 
يجيجحمميجو

ُ
يج:يج(8)اارَ بََّكَ يج،  فيُج  يجِميجو

يج

يج ار يجن ههههك يجيجحميج  يجا يجيجايُج مهههه يج ِجم يجيميجن ههههك يج
يج

يج  يجب يج 1289
ــإ َيجايجه  يجحم يجُكههيجحَّ ــدَ ح  يج(9)َ  َىَال ك 

يج

ــب يج هه  يج:يج(10)  َرَ وَِّك  ههيجاُليجِ  هه  يجيج فيج ميجض  يج  يج  يجسم
يج

بميج 1290
 
ــــَو هههه  يجك يجيج  َرَ وَِّك  يجا يجيج فيجمَّ

هههه ايجلُيجيج م يج   يجذم
يج

َط َشَ كَ ب يج يج:يج(11)ت 
 
يجع يجم يجنُيجيجحمميجو يج  يج  يج يُجو يجيجذم يج(12)ذم

يج
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يج  يجب يج 1291
هههك يجيجحَّ يج م هههيجط   

يجيجو  ههها يجيجلم يج دم
 
هههو يجُ يجلم

يج

ههب يج ههب يجيجاز يجَ  يجالم   ــكَ ب يجيج،اف  يجُ يجثمهه ايج:يج(1)ؤَ ف 
يج

۞ ۞ ۞ 
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َال ك َ ة َال ـف  ور  س  ك   م 

َفَ ك َ 1292 يجنَّيج:يج(1)ل  ُيجِ يج حميج:يج(2)وايدَ ك َيجمَّيجثيُجيج، ٌَّيج   يج  ام
يج

ــب يج يج:يجان َدَ ك 
 
ههيجحمميجو ههع يجئميج   ُيجق ههيج م يجذ يجايجك  يج(3)  ام

يج

ـــك َب يج 1293 يج:يج(4)افًَس 
 
ههه  يجق يجيجحمميجو ميجِ ههه ميج يُجب يجيج،ا م يجح 

يج

ميج هههِج  ههه يجك يج نميج  يج مههه  يجايجب يج م هههب يجيجرفيج ميجس  يجرميج  يج  
يج

ههه يُج 1294 ــب يجيج،(5)اعميجفَّيجس  َ كـ  ـــوَ َه ََ  َ ك  يج:يج(6)ه ََ 
يج

يجيج،ايُجُمهههظ يج ميج يُج
 
هههك يجيجبميجو ههه  يجيجليُجه يُجسم يجليُجريُج  يج م

يج

هههب يج 1295 ههه  يجيجايُجم يجض  ههه ييجيجريُج  يج م ههه  يجيج   يُجكم يجح 
يج

َ ك ــ هه  يج:يج(7)َ  ميجك  يج:يج(8)اءَ ي ــَ  َك َيج،ح 
 
ههو يُجكم يجح 

يج

ــفَ ك َ 1296 م  يجيج:(9)ااتً هه م ههك يج:يج يُج ح  يجيجٌذيج م
 
يجَع يجب يجيجحمميجو

يج

هيجالمح  يج  يج يج  
 
يجن هَميجايجو يجيجذ  هش  هع يجِ يجايج  ميجيج   يج(10)ا  

يج

يج 1297
 
ههيجبميجو هه  يجك يجيج ميج   يجيجُذيج م هه  يجيجيف 

م ههَع يج م يجُذيجمميجم يجيجض 
يج

يج
 
يج لظَّيج  ههحميجو   َ ههايج ههب يجيج  يجهم يج ميج   مههت  يجُذيجيجت 

يج

۞ ۞ ۞ 
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َ م  ةَ ال ـالَلَّ ت وح  ف   م 

ــل َ 1298 هه:يج(1)مَ هَ نَ ع  َ يج،مميجيُِجن يج  يجط  ههيج(2)نَ دل  يجع  يج:يجن 
يج

يج(3)مَ تَ س َمَ ل َيج،  يجعميجع يج يجيجمميجه يجاع يجِج  يجيج ميجَ يج:
يجك  يجن 

يج

ــللََّا َ 1299 هه:يج(4)وَ غ  ههِ يج ميجييُجيجمميجايجم هه   يجا ع ههم يجي يجيج ميج  
يج

يج
 
هههب يجيجبميجو يج لمهههيجُ يجاط  يج  يجيج  يجَك   يج(5)ا ع هههغ يجمالَّ

يج

هه م َّيجب يج 1300 ههايج يُجغم يم م
 
هه  يجيجٌشيجاح يج  هه:يجو يجحيُجن يج ميجِ يجسم

يج

يج
 
يجيجبميجو ههههيجلُك  ههههايجَ يج   يجيجُطيج يُجسم

 
ههههييُجيجبميجو يجيفيُج  يج َّ

يج

ــ 1301 َوَ ل  ــوَ َت  َل  َيج،ام 
 
ــنَ يَ أ ُيجيج،(6)ام  ههَ يجغميجِ يجسم يجن 

يج

هه يج  يج دم ههيج  يجع  ههيجُ يجثمهه  يجيج ل  يجِ  يج مههيج  يجالَّ يجن 
يج

ــــ 1302 يج َّيج:يج(7)حَ اق َوَ ل  ايجيجحيٌجق ههههال  هههه  يج ميجميُجم يجاميجد 
يج

مهه ايجيجعيٌجِج  يجدميجُسههم ههب يجيجَّف يج يُجع  هه  يج ميج  يجيجبسف يجاميجد 
يج

يجب يج 1303 ههه  يجح يجيج ميجب ههه:يجق  ههه   يج  يجيجٌ يج    يجحيُجق هههال 
يج

ههب يج م  يجب يجيج،ليُج يُج ح  هه م ههب يجيجو  هها يجيجايُجَم يج(8)حيُج ض 
يج
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ـــل َ 1304 يًف يج ميجهم يج لمهههيج(1)اف  هههِج  يج:يجن  يج ن يجر يجايجب يج  م
يج

ــ َل   يج ن يج  يج مههٱب يجيجعميجاِجم يج  ههيجبسيُجريُج د يج:يج(2)وس 
يج

ــل َ 1305 ــَوَ ه   
 
ههل يج:يج(3)يث َدَ ال يجيج،ليُج يُجغم

 
يجاع هه لمغ يجيجب يجو

يج

 َ ــَةَ ل ــِل  ههعُيجمميجييُج:يج(4)رٍَدَ ق  ههه  يُجايجع  ههيجيم يج لمغ  يجن 
يج

يج(5)نَ حَ للََّا َ 1306 يج لم  يج  يجدميج  يج: يجيج  يج ميجا
 
يجاليُجع يج ميج  يجيجحمميجو

يج

ََّب يج يجاليُجع هههههههههميجت يجيجديٌجيههههههههذ يج َّ يج:يج(6)ةَ ذل 
يج

ــل َب يج 1307 ههيجٌَّيجنمهه  يج:يج(7)مَ م  ههنُيجب يجيج،ييٌجغ يجل  يج ميج  
يج

هه يجيميجل ههيجا يجب ههيجا فيجهم يجلمهها يجيج  يج مههب يجيج ميج   هه ُيجيجس  يج ميج  
يج

ــل َ 1308 ههَ يج:يج(8)ىظ  هه  يجيجميُجعَّيجه  هه لمك يجيج  يج   يجلميج  يج  
يج

ـــــوََّل َ ايج:يج(9)ةَ اح  هههههميج  يجه يجن يج ميج  هههههم يجلميجيا يجغ 
يج

ـــوََّل َ 1309 ههه ميجما يج:يج(10)ةَ ام  يجم يج  هههيجمميجم هههيج ميجايجا يجه يجس 
يجنم

يج

يج لم يج يجيجيم يجيف 
 
يجا يجيجبميجو

هيجمميجم يجيج م هيج  يجع  هيجه ايج م َّ يج ميجت  
يج

يجيج   يجَ يجيجه يُج ميجع يج:يج(11)ـرٍَش َعَ َالَ ِل  َ 1310
يجضميج ألم  يجح 

يج

يج(12)امَ ل َ يج:
 
يجو يجت 

يجاح يجه ميج  يجيجييُجث يج لمف يجيجُ يجكميجيج ألم 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .104( اإلسراء: 1)

 .80األنبياء: ( 2)

 .6( لقمان: 3)

 .1( القدر: 4)

 .30( محمد: 5)

 .46( الصافات: 6)

 .32( النجم: 7)

 .15( المعارج: 8)

 .29( المدثر: 9)

 .2( القيامة: 10)

 .2( الفجر: 11)

 .19( الفجر: 12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
260 

َ م  ةَ ال ـالَلَّ وم  م  ض   م 

ــل َ 1311 َغ   يج:يج(1)وب 
هه  يجيجا يُج  ههَميج  م يجمَّ

 
ههعميجايجو يجلميجم يجج 

يج

يج  يجب يج
ههََّ يج مهه  يجيجاُليج َّههايج لم  يجم  ــاللَُّيجن  يج(2)هَ زَ م 

يج

ـــب يج 1312 يج مهههي يج:يج(3)ادًَل   اهههيميجث هههيجك يجن  يج   يج يجل 
يج

يج
 
هههه ميجن يجب يجيجايُجُ هههه ميجب يجيجحمميجو يج   يجنَّهههه  يج  يجيجا يج  

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .35( فاطر: 1)

 .1( الهمزة: 2)

 .6( البلد: 3)
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َ م  ة َال ـالَلَّ ور  س  ك   م 

ـــوَ ِل  َيجمَّيجُثههه 1313 ههه  يجل يجُ ههه   يج  يجيُيج:يج(1)اؤَ اط  يج ميج  
يج

ههِ يجَميج  يج مهه يُج   يج  هه ميج يُجيج م يج  يجب يجت  ههيجِ  يجنميج  يج لم  
يج

ههه:يجاذَ وَ ل ـــ 1314 يج   هههم يجو يجيج(2)ايُج ُههه ميجب يج يجشَّ يجريُج  يج م
يج

يج
 
ههه ميجن يجب يجيجمميجهيُجُ ههه ميجب يجيجحمميجو هههَ يجيجمميجه يج   يُجِ يجسم يج  

يج

ــل َ 1315 ــَانَ س  يج:يج(3)ٍقَدَ ص 
 
ههح يجيجا يٌجع ههث يجيجحمميجو يج يُجس 

يج

َ ميج:يجةَ ن ــــِل  مههههب يجيج يٌج  ههههن  يج(4)لاههههييُجيجعيٌجِج 
يج

يج(5)ادًَل  َب يج 1316 هي يج: يج م يجاَع يجيجِج  هن  يج(6)لا ه ميجيج ف
يج

يجب يجيجٌويج ميجب يج هَ   يج م هيجوف يج(7)ب ام ان ه ميجايج هميجس يج  
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .37( التوبة: 1)

 .3و2]لواذتُه[، وال يستقيم به الوزن وال المعنى، والمثبت من النسختين يف األصل:  63( النور: 2)

 .84( الشعراء: 3)

، 36/131 «تاج العروس»، شكلها يف األصل بفتح الياء، ولم أجدها إال بإسكان الياء، انظر: 5( الحشر: 4)

 وعلى ذلك ففي القافية عيب.

 .19( الجن: 5)

الشيء على الشيء إذا تجمع، ومنه اللِّْبد الذي يفرش لرتاكم صوفه،  ( ومعنى: لَِبد أي جماعات، من تلبد6)

 .21/302للقرطبي  «الجامع ألحكام القرآن»

للقرطبي  «الجامع ألحكام القرآن»، واللبد جمع لِبدة، ويقال للشعر الذي على ظهر األسد، 46( أ/7)

21/302. 
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َال ـ يم  ةَ ال ـم  ت وح  ف   م 

1317 
ـــغَ مَ  َض  ههه مَّيجب يجيج، نيُجُهههه لم يج:يجوب  يج:يجاار يج  

يج

يج
 
ههو يجعم ههن  ُِ ــيجميُجيج يجاار يج  هه حلم يجب يجيج(1) َ ال َالضَّ

يج

ـــب يج 1318 َرَ م  ههه:يج(2)ض  ههه  يجب يجيج،  يج   يج ريُجكيُجذميج يج  
يج

يجب ههه
 
يجيجحَّيجِ

يج ألم  هههيف  هههيج  يجلم يج ريُجُِههه لم يُجيج  يجُِ
يج

يج لم  يج 1319 يج ميجيف  فيجع يجايجب يج ميجيُِجيج ميجَ يجيجَّ  ََّيجع يجيجيم يج ميجظ يج يج
يج

ههيجحفيج  يجب ههب يج ََّيجع  هه يج ههعيُجيجع يج م ميجِ هه ميج  يجيج فيج م يجح 
يج

1320 
ــنَ  يج:يج(3)م 

يج ألم  ههَ   يجيجار يجج يج م
ههَ يجيجح يج   يجُطيج يُجسم

يج

يج ميج مهههحيُج
 
هههيُيجيج(4)ي يجن هههنم يج م َّ يجيجب يج يجو يجُطيجن يج م

يج

1321 
ــمَ  هه َّيجةَ نَ كَ س  ــمَ يج،(5):يج َّ ههِميج  يج:يج(6)اعَ ت  يجاميج  

يج

يج:يج(7)ةَ وب ـــثَ مَ 
 
هههو يجعم يجن 

هههارميجايج  يج بمههه  يجيجل  يجاميجع 
يج

1322 
يج:يج(8)ةًَاب َثَ مَ 

 
ـمَ ب يجيج،ا ميجَ يج ميج  يجيجحمميجو

يج:يج(9)  َس َنَ ال 
يج

هههه هههههميج يُجب يجيجا يجب ههههيجحميج  يجنَّهههه  يجِ يجايجييُج   يجُ يجس 
يج

                                                      
 .7( الفاتحة: 1)

 .10( البقرة: 2)

 .57( البقرة: 3)

( الرتنجبين فارسي معرب، أصله: ترنكبين، وهو مركب من )تر( بمعنى طري و)انكبين( بمعنى العسل، 4)

 .72للدكتور ف عبد الرحيم ص «القول األصيل فيما يف العربية من الدخيل»انظر: 

وهو الرتنجبين: َطّل يقع من السماء، »: 1/65 «المعتمد يف األدوية المفردة»قال ابن رسول الرتكماين يف 

نًدى شبيه بالعسل، جامد متحبب، أكثر ما يقع بخراسان وهو ملين للطبيعة، نافع من الحميات الحادة، 

ويرطب الصدر، وينفع المحرورين إذا ُمرس يف ماء اإلجاص والُعناب، وهو أكثر ِجالء من السكر، ويسكن 

 .«عاللهيب الحميات الحارة، ويقطع العطش، ويسهل الطبيعة يف رفق، وينفع السُّ 

(، ولو قال الناظم: َفْقٌر، لكان أولى، تفسيرا لهذه اآلية، 1192، ومر ذكر المسكين يف البيت: )61( البقرة: 5)

 ، وال يختل هبا الوزن.395ص «نزهة القلوب»وموافقة لما يف األصل وهو 

 .36( البقرة: 6)

 .103( البقرة: 7)

 .125( البقرة: 8)

 .128( البقرة: 9)
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ههييُج 1323 ههن يجيج ميجق هه:يجاُ يج   يجيجُذيجفميجس 
 
مهه  يجيجحمميجو يجُذيجب 

يج

يج  يج
 
ههِ ههك يجيجحيُجبمهه  َّيجيجايُج ُيجلم ههم  يجُذيجحميجه  يجايج  

يج

يجاريُجع يج لمهههم يجب يجيجميُج  يج ميج لمهههم يج:يج(1)رَ عَ ش َل ـــمَ ا َ 1324
يج

ـمَ ب يجيج، فيجاب ههه  يجل يج
ـــي َال  ههه لم  يج:يج(2)ـرَ س  يجاريُجم 

يج

ـــُم  َ 1325 هههه ميج  يج:يج(3)هَ لَـّ هههه عَّيجم يجيجايُج  يجض  يج  يجدم
يج

ــ َُم   ههب يجيجُويج ميج حلم هه:يج(4)يض  ههنُيجيجيم يجغ  يج  يجكم
يج

َل ـــمَ ا َ 1326
يج:يج(5)ل  

هه ألم  يجب يجيج ُفيجه  يج م
هه ألم  يج يُجاب يجك 

يج

ــ َم  ايجيج حيٌجعُههيَُج:يج(6)س  ههيج   يجُ هه يُج ميجم يج يُجا  يج  
يج

1327 
ـــعَ وَ مَ  َوَ مََّيج،ٌفيج  يجت  ههه:يج(7)ةَ ظ  ـــل  يج:يج(8)ان 

يج

يجيج ميجق ههههيجو  هههها يجايجب يجع ههههل  يجب يج
 
يجاان هههه  يجو

يج

يج 1328
 
يجبميجو ٌِيجِ يجع يجب يجيجل  يجيجب يجل  يجُِيجِ ههههههه ميج  يجيج ههههههه

يج

هههن يجب يج هههمييج يُجبمههه  يجب يجيجه يٌجال   َ ههه  يجيجيج يجُِيج  يج م
يج

هههب يج 1329 هههُ بيج لمف يجيج يُجهميج م ا يج   هههُ يج لم  يجيجد يجا  يج  
يج

ههههب يج يجيجليُجاريُجَ 
هههه ألم  يج ههههُ يج  يج حلم يجب يجيجييُج  

يج

ــ 1330 َم  ـــمَ ب يجيج،عيُجَ يج ميج لمهههم يج:يج(9)آب  يج:يج(10)هَ ازَ فَ ال 
يج

يج
 
ههو يجعم ههيجد يجايجن  ههن  ايج   هه يجم ههيج فيج ميجس  يج(11)لميجاز يجح 

يج

ههييُجيج ميجق ههب يج 1331 هه:يجاُ يج   ههايج لظَّيجيجزيُج ميج لم   يم م
 
ههو يج ميج  

يج

َثَ مَ  يج(12)ن  يج:
 
يجيجحم يجو

يجح يج  يجيجيم يجع يج ثم
يج ميجه يجِ يج  ميجيجيم يجع يجثم

يج

                                                      
 .198( البقرة: 1)

 .219( البقرة: 2)

 .196( البقرة: 3)

 .222( البقرة: 4)

 .246( البقرة: 5)

 .275( البقرة: 6)

 .275( البقرة: 7)

 .286( البقرة: 8)

 .14( آل عمران: 9)

 .188( آل عمران: 10)

 .46( ب/11)

 .3( النساء: 12)
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1332 
َقَ مَ  يج(1)ت  يج  يجيجمَّيجثيُجيج،ٌويجغميجنُيجو يج:

 
يجو يجا يجاك يجاب يجل 

يج

هه ههح يجيج ميج   يج:يج فيجس 
هه   يج م يجيجا يجيجب ههالم

 
ههاب يجل يجو يجاك 

يج

يج 1333
 
َِّيجبميجو يجنمهها َّيجب يجيج(2)ءٍَس  ههي يجيج  يجعمهه  يجيجَّ  يجريُج يُج م

يج

ـــق َوَ مَ  ههه  يجيجٌذيجقَّههه  يج يُجيجحمميجٱ:يج(3)اوتً يجريُج َّيج  
يج

1334 
ــمَ  م  يج:يج(4)مَ ان َغ  هه م ههعميج  يجيج يُج ح  ههايج  يجه  يجميُجع يجغم

يج

ههه يجار يجُد هههيجاُ يج   يج ميجب  هههيجلف هههييُجيجلف يجميُجع يجغم
يج

1335 
هب يجيجنيُجار يج لمهم يج:يج(5)ايدًَرَ مَ  هيج  يجِم هيج ميج   يجحم  يجع 

يج

هه ههيج ميج   ههب يجيجل يجيم يج   يجحم   يج مههي يجيجايُجعمهه  يجيجه  يج م َّ
يج

يج ميج  يج 1336 يج(6)ايًصَُم  َيجن  يج  يج ميج َّيج: يج:يج(7)حَ يسَ مََّيج،شم
يج

هه هه يج َّيج   يجيجح يجس 
ههرميج ألم  يجيجي يجض 

 
ههَ يجيجبميجو يجحيُج س 

يج

يج 1337
 
ه د يجيجح يج س يج يج َّيج  يجيجبميجو يجثمه  يجيج  يجِم هيج   ميجايجبيُج   يجد 

يج

يج
 
يجِ يجذميج  هو يجيج   يج دَّيجيجحيُجس يجمميجي يجيجبميجو هيجَّم هايجبيُج   يج ميجَ 

يج

يج 1338
 
يجيجبميجو

 
يجيجح يج  يجيج ميجق ههيجايُجنَّههو

 
هه ميجو ههيجح يجس  يج ميج  يج لم  

يج

يج
 
يجيجبميجو

 
يجيجايُجنَّهههو هههيجل هههُكا ِفيجل  ي يجمميج  هههع يجيج ا

يج

يج ميج  يج 1339 ـمَ وَ َنَ ك َال ـمَ يجن 
يج(8)ةَ ن َك َال  يج ميج تَّ يج:

يج

يج لمهم يج:يج(9)اوحًَفَ س َمَ  يجنميج  يج طَّيجيجاليُجع يج ميج  يجيج ُليجنُيج م
يج

1340 
ـــوَ مَ  ههه َّيج:يج(10)ةَ وذَ ق  يجميُج م يجُِهههو يجيج يٌجبب يجه يُج م

يج

يجب ههههه يجُ يج  ههههههميجِ يجو يجيجليُج  يج مهههههب يجيجدفيج  يجيج  يجال 
يج

                                                      
 .22( النساء: 1)

 .79( النساء: 2)

 .103( النساء: 3)

 .94( النساء: 4)

 .103النساء: ( 5)

 .121( النساء: 6)

 .45( آل عمران: 7)

 .135( األنعام: 8)

 .145( األنعام: 9)

 .3( المائدة: 10)
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1341 
 َ ــــمَ م  ههههّمَّ يج:يج(1)ةَ ص  ــــكََّمََّيج، يٌجاع  يجانَّ

يج

َ
َال   َرَ ف  يج(2)ض  يج:

 
يج  يجع يج  يج ميج  يجب يجيجحمميجو يجاع يج َّفميجا

يج

ــل َمَ ب يج 1342 هه:يج(3)و  َك  يج  هه  يجز يجيجٌ يج مهه يُجيج  يجُِ
يج

م  يجب هههه يج  يجيجا يجب ههههيجا  يج لَّههههب يجيج ب يجام
م
يج  هههه  يجك يجِ

يج

هههب يجب يج 1343 ـــرَ عَ مَ يجعيُجضم يجب يُج يُج لمُفهههيج:اٍ َوش 
يج

هههق يجيجق يج ميج  هههيج حيُجُكههه  يج يج   يج  يُجُ هههت يجيجَّف
يج

يُجغ يجب يج 1344 ههههيم ــــفَ ايجِ  َ غ  ــــرَ عَ مَ َري  يج(4)ا  َوش 
يج

هه ههيج ميج   يجيج  يجاِ يج  
هه ألم  يجن هه مَّيجب يجيجار يجج يج م يجا  

يج

1345 
ــمَ  َي َاع  مهه:يج(5)ش  ههه  يج  يجيجعيُجِج  يجب هههيج فيجي   يجال 

يج

هيج  يج ايجيجمفيجمميجِ يج يجيميج لم   يجنمهع يجك يجيجش  هيجذف ك 
ُ
يجو يج(6)ال 

يج

ــ 1346 يجيج  يُج يُجذميج لمهههم يج:يجومَ ؤَ َْ م 
 
ههقميجو يج ايجهىيج  يج  

يج

يجسميجح يجيج يُج  يجنميج لمهميُج:يج(7)ورَ حَ دَ مَ  ُيجيجَّ  يجم يجكميج حلم
يج

ــب يج 1347 يج:يج(8)نَ يَ دَ م 
 
ــهَ مَ ب يجيج،ٌضيجرميجو َاَت َم 

 
ــت َأ يج:يجان 

يج

يج  يج
 
هههِ هههيج:ايُج ُيجلم يجايج  يج  

م
يج(9)ا َّع ههه  يجت يجيجع ههها  يجِ

يج

يجنُهههه  يج  يجو يج 1348
يجل هههه  يج ألم  ههههيج   َّيجيجا ميجِ  ههههم يجامَّ

يج

هه  يج هه  يج لَّيج ُيج  يجثميجت يج م ههيج ر يج  يجفم هههميج  يجيجار يجل  يجام 
يج

                                                      
 .3( المائدة: 1)

 .6( األنعام: 2)

 .75( األنعام: 3)

 .141( األنعام: 4)

 .10( األعراف: 5)

 .47( أ/6)

 .18( األعراف: 7)

 .85( األعراف: 8)

َأي َما تأتنا بِِه، وحروف الَجَزاء توصل بـ)َما(، »: 401ص «نزهة القلوب»، قال يف 132( األعراف: 9)

َكَقْولِك: إِن َما تأتنا، َوَمتى َما تأتنا، فوصلت )َما( بـ)َما( َفَصاَرت )َما َما( فاستثقل اللَّْفظ بِِه فأبدلت ألف ]َما[ 

 .« األولى َهاء، َفقيل )مهما(
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1349 
يج(1) َ ت َمَ  يجيج،ي يُج  يج م َّيج: يج:يج(2)ك َامَ نَ مَ يجيف 

يج

هه ميجن يج يجيج  يج  
 
يجيج  يجع هه ميجَ يجيجبميجو

 
ههو يجر يج  يج ميجن ههيجُ يجلم

يج

يج(3)دَ ص َرَ ال ـمَ ب يج 1350 ُِيج  يج ل َّيج: يج  يج لمهم يجب يجيج  يج يُج ل 
يج

مهه ــمََّيج،عيٌجِج  ههعميجم يج  يجيجا  َارَ غ  م  يجه  ههايج م يج يُج ح 
يج

1351 
ــــمَ  يج لَّههههيجهم يجب يج:يج(4)ةَ ارَ غ  ههههيجييُجت  يجاريُجغ 

يج

ههه ههه ميج  يجايج  يجو  ه  هههب يجيج  يج ميجم  هههه  يجاريُجِ يجت يجايج  م
يج

ــب يج 1352 يج مههي يج:يج(5)وادَ رَ م  َ يجن  يج  نُهه  يج  يج يجبَّيج ِ ههيج
يج

يج مايج هههَ   هههب يجيجاق يج   َم عُههه   يجب   يج  نم  
 
يجبَّو

يج

هه ميجغيُج:يج(6)اًمــرَ غَ مَ ب يج 1353 ههيجايُجعمههم يجايج  يج م يج ميجم يجايجم هه  
يج

هه  يجك يج  َ يج  يجيجَّف
 
يجيجبميجو ههميُجيجك يجش  ههيجلفيج  يجفم يج(7) ميج  يجغ 

يج

1354  َ
ــدَ م  هه يجب يج ميج مههعيُجيج يُج ِ هه ممَّيج:يج(8)ي يجه  يج   يجفم

يج

ههه يج   هههِ يجيج ليُج  يجَ   يجذ يجف  هههب يجيج يجلُك  يجل  يج م
يج

1355 
 َ وذَ م  يج(9)ْ  يجذَّيجيَُجيج، سيُج يُج ميج لمهم يج: يجا  يج  يجقُيج:

يج

ــمَ  يج:يج(10)اه َوَ ث 
 
هه  يج  يجيجحمميجو ههبيُجيج ميجق ههيجايُجا   يجا  يجض 

يج

يج مههه  يج 1356 ـــمَ يجن  يج:يج(11)اهلل ََاذَ ع 
 
هههو يجييُجج يجِ يج م

يج

ههه يجيج م يجذ يجك 
 
يجو ههه ميج لَّيجيج(12)اه  يجث ههه ميجيف  يجييُجس 

يج

                                                      
 .183 ( األعراف:1)

 .43( األنفال: 2)

 .5( التوبة: 3)

 .57( التوبة: 4)

 .101( التوبة: 5)

 .98( التوبة: 6)

 : ]عزم[.3و2( يف النسختين 7)

 .73( هود: 8)

 .108( هود: 9)

 .21( يوسف: 10)

 .23( يوسف: 11)

 : ]أمثالها[.3و2( يف النسختين 12)
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ََدََّمَ ب يج 1357 َرَ ال  يج(1)ض  يج:
 
يجيجحمميجو

 
يجب يجه يجيم يجن يجو يجس يجا يجطم

يج

ــب يج َثَ م  يج:يج(2)  ََل 
 
ههو يجيجاٌ يج ب هه يُجيَُجيجحمميجو يج   يجطم

يج

يجب يج 1358 يج:يجق  هههه   ههههيجلُك  يُجِ هههه ميجييُجيجا يجايجب هههه   يجح 
يج

ـــمَ  َت  يجريُج َّيج  يج لمههههميُجب يجيج، يُجب ههه ميج لَّيج:يج(3)اب 
يج

ههه ميجت يج 1359 ـــيجييُجس  يجك يجيج(4)ونٍَزَ وَ م 
 
يجز يجبيُجيجايُجنَّهههِ

يجحم
يج

يجونَ نَ س َمَ  يجُليج  يج: يجا ميجب يجيجا فيجم يجك يجيجََّّ يج(5)ُ ن 
يج

يج ميج  يج 1360 يج(6)اومًَل َمَ يجن  يجي يج َّيج: يجيُِج  يج ميج لمهميُجيج  يُج ُيجا
يج

يج  هههل  يج يجيج ف
 
هههيجبميجو ميجيج ميجٌعيجق ههها  يجط  يج(7)ُِيجع هههي 

يج

1361 
 َ ـــُم  ههه  يج  يجعميج يُجيجحمميجٱ:يج(8)اورًَس  هههايج  يج م يج ي يج  

يج

هههيجمميج  ههه  يج  
هههيج ميجي  ههه   هههن يجيجاه  يج يج َّ يج ي يج  

يج

يج:يج(9)اًقـــب َوَ مَ ب يج 1362
 
ههه ميج  يجيجحمميجو يجر يج  ههههميج  يج يجب يج ميجع 

يج

يج
 
هههايجدَّ يجيمههه ن يجبيجبَّيجو يجر يج  ههههميج يُجيجي يج  يجايج مسَّ

يج

َمَ ب يج 1363 َـرَ ص 
يج:يج(10)افً

 
يج  يج ميج  يجيجحمميجو َئ َوَ مَ ب يجيج،شم يج:يج(11)َل 

يج

هه يجعميج   يجب يجيج،جم
 
ههيجُذيجلمههو ييجيج ميجَ  يجيجَع  

ههن  يج   يج(12)ال 
يج

                                                      
 .3( الرعد: 1)

 .6( الرعد: 2)

 .30( الرعد: 3)

 .19الحجر: ( 4)

 .403ص «نزهة القلوب»، ا سهاًل ، سننُت الشيء سن ا إذا صببته صب  26( الحجر: 5)

 .29( اإلسراء: 6)

 .47( ب/7)

 .29( اإلسراء: 8)

 .52( الكهف: 9)

 .53( الكهف: 10)

 .58( الكهف: 11)

ظهرك، فقال: ا بال ظهر فقيل له: لو أحرزت ، كانت درعه صدرً ؓ عن علي بن أبي طالب  :( أي12)

 .404ص «نزهة القلوب»؛ أي: إذا أمكنت من ظهري فال نجوت، «إذا ولَّيت فال وَألُت 
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َ ب يج 1364 يج(1)نَ يَ رَ حَ ال  ََعَ مَ م  يجاد يج ميج ايجيجابميجذميجع يج:
يج

َم  َ يج(2)اض  ميج: يجيجي يجع يج دم يجيج ُ يج  يجت 
 
يجو يجضم يجح 

يج

1365 
ــل َمَ  هه ُيجيج ههُ يج  يج ل َّيجيجييُج حلم هه:يج(3)اي  يج ه  يجسا

يج

َمَ 
 
ــــت َأ ت  يج:يج(4)اي 

ههههيج وم يج   يجك ههههايج يُجو  م 
يج

ـــ 1366 َآر َم  ههه:يج(5)ب  ـــمََّيج،جيٌج ِ يج  يجح  يج:يج(6)دَ يش 
يج

 يجب هه
يجادم ههيج مليُجع ههب يجيج ميجق ههيجصا يج م ا هه   ِم يج يُج ب 

يج

يج 1367
 
يجيجبميجو

 
هههههب يجيج يٌج َّيجم يجُ هههههيجايُجنَّهههههو يج  يج ام ا

يج

يج
 
هههيجبميجو يج  يج يج ل َّيج يُجمَّيج   يج  يج   يجم يجهالمهههب يجيج ههه  

يج

يجب ههههيجاريٌج َّههههَ يجيجو  هههها يجب يج 1368 يجال  يج(7)نميجر يجب يجب يجيجٌُ
يج

هههايج  يج يم م
 
هههو ههه َّيجيج يٌج َّيج   يج(8) ميج تَّ هههيج يٌج   

يج

ــن َمَ ب يج 1369 هه يجتَّيجق ههب يجيج،  هه ميجَ يج:يجًكَس  يج(9)ا  يج َّيج  
يج

يج(10)اورًَجَ هَ مَ  يُج لمهم يج: يجيجبميُج م
 
يجيميجو يجام يج  يجعيُجيجا م

يج

ــب يج 1370 ــال  ََجَ رَ م  يج مههي يج:يج(11)نَ يَ رَ ح  ههن  يجيج   يج َّ
يج

ههههيُجع يجيميجب يج هههايجييُجيجُطيج مههه لم يجب يجيج،ام  يم م
 
هههو يجمم يج  

يج

                                                      
 .60( الكهف: 1)

 .23( مريم: 2)

 .46( مريم: 3)

 .61( مريم: 4)

 .18( طه: 5)

 .45( الحج: 6)

ُج هبا النُُّزل 10/499 «تاج العروس»( الجيَّار: الصاروج، 7) ، والصاروج هو: النُّورة وَأخالُطها التي ُتَصرَّ

ب فقيل: صاُروج،  ب، وهو بالفارسية جاروف، ُعرِّ وتطلى هبا الحياض والحمامات وغيُرها، فارسي ُمَعرَّ

: َبالٌط، َوَقْد َبَلَطها2/310 «لسان العرب»انظر:   «تاج العروس»، وبَلََّطها، ، وُكلُّ َأْرٍض ُفِرَشْت هبَا َأو باآلُجرِّ

19/166. 

 .292ص»القاموس»( والشيد: ما طلي به حائط من جص ونحوه، انظر: 8)

 (.1324، وتقدم يف البيت: )34( الحج: 9)

 .30( الفرقان: 10)

 .60( الكهف: 11)
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1371 
يج(1)ق يًَلَمَ  يجقميجب يجيجح يجر يجِ يج  ميج: يج مايجيجذ  يج م يج  

يج

هه هه مَّيجيج  يج   يجيجار يجه 
 
ههب يجيجحمميجو م  يجذ يجه  هه يج م يجلم يج  

يج

يج(2)لََّالظََِّدََّمَ يجىهع يج ميج  يجب يج 1372 يجا يجيج فيججميج  يجيج ميج  يج: يج  
يج

يج ُيجطيُج يجمميج  يجيج س  يج  يجه يجعميج ايجيجانًَاك َسَ يج،سف يجا يج(3)ال 
يج

ــرَ مَ يجىهع هه ميج  يجب يج 1373 ع هها َ ومَ ج  ُِ ل  يج(4):يج   م
يج

ههيجا يج مهه  يجع يجيجِميج  ههطميجٱب يج يج مسَّ يجا ن ههعُيج لظ يجب يجيجََّّ
يج

1374 
يج  يج:يج(6)عَ ان َص َمََّيج،  يٌج ُيجمميج  يج:يج(5)ورَ جَ س َمَ  يجاميج  يجع يج م

يج

هههههب يج يجِ يج يُج ح 
 
ههههه  يج  يج ميج  يجيج يٌج  هههههه يجبميجايجو يجاميج  

يج

1375 
ــرَ مَ  م  يج:يج(7)عَ اض  هه م ههعميج  يجيج يُج ح  هه ميجايج يُجه  يجعيُجض 

يج

يج(8)وحَ بَ قَ مَ  يج(9)عيُج  يجسميجِ يجسميج لمهميُجيجليُج َّيج  يج لمهميُج:
يج

َإ َ 1376
ـــَمَ ل  ههه ميج َّيج:يج(10)دٍَاع  يجيجعفيجَ 

 
ههه  يجيجحمميجو يجاميجفَّ

يج

يج
 
يجا يجيج فيجعَّههَ يجيجبميجو

يج مهه  يجيجو  هها يجيج م ههن  يجاميجك يجه ميجيج م ا
يج

ـــ 1377 ههه ميجيَُجيج نيُج  يجيُههه:يجاءَ م  ـــمََّيج ميج   يج(11) َ ه 
يج

ههههم يج يج ميج  َّ يجيج  
 
ههههح يجيجبميجو يج حيُجُهههههي يجيجدفيجار يج  

يج

                                                      
 .24( الفرقان: 1)

 .45( الفرقان: 2)

 .407ص «نزهة القلوب»ا ال يتغير؛ أي:  ال شمس معه، دائمً  :أي ؛اأن معنى ساكنً  :( أي3)

نزهة »، وهو الموافق لما يف 3و2يف األصل: مفتونونا، والذي أثبته هو يف النسختين 116( الشعراء: 4)

 .704ص «القلوب

 .6( الطور: 5)

 .129( الشعراء: 6)

 .12( القصص: 7)

 .42( القصص: 8)

 .48( أ/9)

 .85( القصص: 10)

 .8السجدة: ( 11)
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1378 
يج ر يج ايجقُيج:يج(2)رَ كَ مَ ب يجيج، ٌليجُِيجفميج  يج:يج(1)ورَ ط َس َمَ 

يج

يج م َّيج هه مَّيجب يجيج  يج مههيف  ههييُجيج ميجل ههيجار يجه  يج(3) يَّ يجغ 
يج

ــ 1379 هه  يج  يج:يج(4)رَ اخَ وَ م  ههيجٌ يج ع  يج  يج يجمَّ هه ا يج م
يج

يج
 
يج َّيج  يجيجحمميجو هيجذ  هب يجيجال يج  يج لمههم يجيج يُج ميج مس  يج  يجَ  يج م

يج

1380 
ـــمَ يج،اع ههها يُجع يج  يج:يج(5)ان َدَ ق ـــرَ مَ  يج:يج(6)انَ خَ س 

يج

يج َّيجيجرفيج  يجُ هههههب يج
هههههنُيج م يجامم يج َّيجب هههههيج فيج ح 

يج

1381 
يج:(8)ينَ دَ ال ـمَ ب يجيج، حيُجُ يج لمهم يج:يج(7)ونَ نَ كَ مَ 

يج

هه ههحميجب يج ز يجَُ ههم  ههَ يجيج ميجايج   يج حيُجُكههي يجيج فيجم 
يج

يج مههه  يج 1382 ـــقَ مَ يجن  ههه  يج:يج(9)دَ اِل  يجنميجر يجب يجيج حيٌجات يج  
يج

هه  يج يُج م هه  يجيجل  يج م يج(10)]ب  ا قم   ههُ يج تَّ هه ميجيجنيُجال 
يج

1383 
يج(11)جَ ار َعَ مَ  يج:

 
يج:يج(12)ىوَ ثَ مَ ب يجيج،جيٌجر يجن يجيجحمميجو

يج

هههو يج  يجم 
ـــمََّيج،ٌ يج م يج:يج(13)ةَ رََّع 

 
يجا  يج مهههب يجيجحمميجو

يج

                                                      
 .6( األحزاب: 1)

 .33( سبأ: 2)

 : ]لن تغيرا[.3و2( يف النسختين 3)

 .12( فاطر: 4)

 .52( يس: 5)

 .67( يس: 6)

 .49( الصافات: 7)

 .53( الصافات: 8)

 .63( الزمر: 9)

ا ، وال يستقيم وزنً 3و2، وكذا يف النسختين ( هذا البيت يف األصل: 10)

مِْقالُد إقليد اتحد(، وربما تكون الواو ساقطة قبل إقليد، أو أنه يريد: )مقلد مقالد قليدا اتحد(، إذا كان: )مقلُد 

، 409ولم أجد أن قليدا مفرد مقاليد، ومفرد مقاليد: مقلد ومقالد وإقليد، وهو الذي يف نزهة القلوب ص

 تحد(.ويمكن أن يكون )مقلد مقالد وإقليدا تحد(، ويجوز: )مقلد مقالد ومقليُد ا

 .33( الزخرف: 11)

 .12( محمد: 12)

 .25( الفتح: 13)
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1384 
َكَ عَ مَ  ميج:يج(1)وف  ث ل ه مَ يج، ٌسيجنيُجد  يجن يجُضيج:يج(2)مَّ يجطم

يج

يجب يج
 
م  يجيجايُجنَّههِ هه م ــيج،ُ يجلم مهه:يج(3)يجَ رَ م  يج  يجِ يجم  يجطم

يج

1385 
 َ يجومَ رَ ُم  يجحيُجيجُفيجار يجد يج لمهميُج: حم يج(4) ميج  يج  َّ 

يج

يج  يج نم هههب يج يج ميج  يجُعهههب يجيجا يجيمهههد  يجيجُقيجزميج مههه ايجيجف 
يج

1386 
يج(5)ورَ مَ عَ مَ  يج لمهم يج:

م
يج:يجورَ جَ س َال ـمَ ب يجيج، ُ يجيُِجِ

يج

ههه  يجيج  يج  
ههه لم هههن يجيج   مهههُؤليُجيجار يجد  يج(6)ييُجم 

يج

1387 
يج لم يجيجُويج ميج لم يج:يج(7)ومَ كَ رَ مَ  يج ميجَ   يج ميج  يجيَُجيجو 

يج

ــب يج يج:يج(8)جَ ار َم 
َّ يجيجارفيجن ههيج ههَُّيجه يجم

ههت  يج ميج  يجِ يج م
يج

1388 
ــرَ مَ  ُيج:يج(9)انَ ج  ههيجؤيٌجمُههؤميجم ههب يجيجاريٌجغ يجل  يجلميج يُج ح 

يج

هههيجُفيج  يج مهههي يجيج يٌجان هههَ يج ميج  يج يجلميج يُجاق ههه يجن يجذ يجِ 
يج

يج(10)ا  َورَ ص َقَ مَ يجىهع يج ميج  يجب يج 1389 يج حلم يج: يجا  يجج يجيف 
يج

ههههب يجيجح يجرميج  يجُ هههه ههههب يجيج ر يجُِيجامس  يج لظا يج  يجال 
يج

1390 
ـــــمََّيجةَ ن ـــــمَ يَ مَ  َش 

 
يجيجةَ مَ أ

ُ
هههههو يجا َّيجُِيج م

يج

هه هه لم يجيج  يج   ههب يجيجي يجم  ههح يجيجا  يجم يج م ا يج(11)ا َّ
يج

يجب يج 1391 ههههه يجب يجيج ن يج  يج لمهههههميُجيجِف  يجم 
 
يج ُ يج  يجقمههههايجو

يج

هههه يُجَ يج ميج  يج ههههايج لم يجه  ههههب يجيجييُجم  يجاُ يجم يج م ا
يج

                                                      
 .25( الفتح: 1)

 .29( الفتح: 2)

 .5( ق: 3)

 (.851، وسبق هذا المعنى يف البيت: )19( الذاريات: 4)

 .4( الطور: 5)

، وهذه صورته من األصل: 3و2، يف األصل: مأله نمير، وكذا يف النسختين 6( الطور: 6)

 «تاج العروس»(، والنمير: الكثير، 1376، وسبق هذا المعنى يف البيت: )

14/294. 

 .44( الطور: 7)

 .15( الرحمن: 8)

 .22( الرحمن: 9)

 .72( الرحمن: 10)

 .8، الواقعة: 49( ب/11)
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1392 
ــــوَ مَ  َ يجُسهههههميج َّيج:يج(1)ةَ ون َض  يجرميجدايج  يجيج يٌج  يجس 

يج

هه ميجب يج يجب يج م   َ ههايج يج م يج مهه  يجلَّيجيجوف ههيج   يجع يجعميج م  
يج

يجب يج 1393 يجاقُيجالم ههههب يج:يجق  هههه   ِ يج  يج دم ههههب يجيج    يج  يج 
يج

َ يجُسهههميج  يج يج مههق يجيجه  يجُسههت يجيج يٌج  يج  يجاظ يج مَّههيجَّ 
يج

1394 
 َ يجودَ ضَ م  يج: يُجيجم يج ميجيج  يجش  يج(2)ِميجن يج  يجيج ميجق يجب يجيج،ه 

يج

يج  يج:يج(3)وب َكَ س َمَ  يجِميجو يج  يج نميجيجاليُجع يج ميج  يجب يجيج ٌليجنُيج م
يج

ــومَ  1395 َالُّج  و اق ــع  ههايجن ههم  ميج(4)م  يج   يج:يجي  مههن 
يج

هه ميج َم     يجب   ُ هه   ح 
يج لم هه   ههايج ا مم يجُ ع جَّ

يج

1396 
َرَ مَ  َص  يج ميجن يجب يجيجُويج ميج لم يج:يج(5)وص  يجم يجيج ميجق يجيجوف يجِميج  

يج

َاك َنَ مَ  يجيجٌَّيج ن ه  يجَ يج:يج(6)ب 
 
هيجحمميجو يج  يجايجُطه  

يجقم
يج

ــ 1397 ـــمَََّاءَ م  ههه:يج(7) َ ع  ِ يجظ  هههب يجيج يٌجا يجحمار يجَ 
يج

يج(8)ونَ نَ مَ مَ  يُجغ يجيج سيُج يُج ميج لمهم يج: يجحمار يج دم يجيجيم
يج

1398 
ــفَ مَ  يج:يج(9)ونَ ت 

 
ههو يجعم يجيج  يجن 

يج:يج ُ يجُ ههت يجيج، ميجع ههِم
يج

هههَ يجيجُذيج مهه  يجَ يج يج م هههيجب يجالم يج ُ يجُ ههه ميج يج  يجذ يجك 
يج

يجب يج 1399 يج(10)لميج  يج ِ ههز يجيجو  هها يجيجا  يج لم ههيجحَّيجا يج:يجق  هه  
يج

يجيج ميجق ههب يج
 
يجو ههت  ههب يجيج يُج ميجيج م ا يج:يجلميج  يجاِ ههحميج لم  يجذ يجه 

يج

ميج" 1400 يجيج يُجن  هَ يجيجب ن  يجيجد يج  يج م
 
هو يجد يجلم يججميج  ه لم  يجيجال 

يج

يجن يج يج ميجامسَّيجب يجيجُليجه  يج م يج"(11)جميج  يجالم  يج يجب يجيَُج ميجن يجب يجيج  
يج

                                                      
 .15( الواقعة: 1)

 (.895، وقد سبق يف البيت: )28( الواقعة: 2)

 .31( الواقعة: 3)

 .75( الواقعة: 4)

 .4( الصف: 5)

 .15( الملك: 6)

 .30( الملك: 7)

 .3( القلم: 8)

 .6( القلم: 9)

 .6القلم:  ﴾ني مي﴿( يقصد الباء يف قوله تعالى: 10)

 .48ص «النابغة الجعدي»( البيت يف ديوان 11)
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1401 
ـــمَ  يجاميجب  يج يُج ميج لمههههم يجيجه  يج:يج(1)اهلل ََدَ اجَ س 

يج

يج
 
ههيجبميجو يجيجعيُجنميج  

 
ههعميجو يجاميج   يجُلهه ميجايج  يجمَّ ههيجا فيج  

يج

1402 
ــمَ  َار َش 

ــمَََّق  َار َغ  ههُيميجيج ميجق ههيج:(2)ب  يجعيُجم 
يج

يجا يج
يجيج م هههه َّيجيج فيج ميجي ههههيجلُكَّ يجعيُج  هههه ميج  يجب يجيجٌليج  يجغم

يج

يج لَّهيج(3)يرَ اذَ عَ ال ــمَ يجمَّيجثيُج 1403 هيجب يجت  َميجه  يجرميجذ يجِ هايج 
يج

يج
 
ههُِ ُر يجب يجو يجا يجيج(4)] مس 

ههب يجيج م ههيج ميجايجق ههه  ميجِ يج  م يج  
يج

ــ 1404 هه  يجيجٌذيجعمههب يج:يج(5)ةَ دَ و ء وم  يج يُجو يج ميج ُههيجيُشيج  
يج

يج(6)ومَ ق َرَ مَ  هك يجيج ٌليجُِيجفميج  يج: يج  عُهيَّيجب يجيج ميجايجق هم 
يج

1405 
ــــثَ بَ مَ  ههههيميجدَّ يج:يج(7)ةَ وث  يجاميجق هههه َّيج  يج يُجيجميُجه 

يج

ـــمَ  هههّمَّ يج:يج(8)ةَ بَ غَ س  ههه َّيجد  يجيج يٌجاع  يج(9)اميج  
يج

1406 
ـــرَ قَ مَ  َ مَ ب يج،يج يٌج ب ههه  يجق يج:يج(10)ةَ ب  ـــَت  يج:يج(11)هَ ب 

يج

هههو يج هههيج يٌج م يجك 
 
يجام   يجب هههيجحَّيجِ يجيج ل 

 
يجاميجب ههه  يج ميجو

يج

1407 
ــرَ مَ  يج:يج(12)ةَ ْح  

 
ــيج، يٌج م ههر يجيجحمميجو يج:يج(13)ونَ اعَ مَّ

يج

يج هههههَ يجيجلُك  هههههيُيجيجعفيجا  يجنَّهههههيجا فيج   يجييُج  
يج

يج 1408
 
يجيجبميجو

 
 يجيجديُج  يج مههههمَّيجيجايُجنَّههههو

يج  م ههههيف  يج م يج  يجال 
يج

هههه ل َّيجب يج يجا  يج  يج لمهههههم يجيج يُجال  هههه لم  يجيج يُجاع 
يج

                                                      
 .18( الجن: 1)

 ، وقد سقطت كلمة )مغارب( من األصل.40المعارج: ( 2)

 .15( القيامة: 3)

أو هو سهو منه، والمثبت من  «نزهة القلوب»( يف األصل: السنون، ولعلها تصحيف يف نسخته من 4)

 .415ص «نزهة القلوب»، وهو الموافق لما يف 3و 2النسختين 

 .8( التكوير: 5)

 .20( المطففين: 6)

 .16( الغاشية: 7)

 .14( البلد: 8)

 .48( أ/9)

 .15( البلد: 10)

 .16( البلد: 11)

 .17( البلد: 12)

 .7( الماعون: 13)
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يج 1409
 
هههيجبميجو يُج   هههَ يجيج(1)ايجه  هههيجعيٌج م يجار يج  يج لمههههميُجيج  يج ا

يج

ههميُجم يج ههيج(2)مفيج  يجسم ههيج ميج ا يجاح يجل  يجيجَّف
 
ههيجبميجو يجار يجَ 

يج

يج 1410
 
يجيجبميجو

 
ههههد  يجيجا يُج لمهههههم يجيجايُجنَّههههو يج   يج َّيجايج لم  

يج

هههيجايُج ُههه يُجعميجي يج هههيج ميجَ  يج  يجع  يجا  يجب ههه ميج لم  يجيجل 
يج

ــمَ ب يج 1411 ــل َسَ :يج(3)دَ س  يج حلم يجيجةَ ل َس  يج(4)اميجاق ههيف 
يج

مههه هههيجُقيج  يجت  يجيجا يجع هههاط يجب يجيج ميج  
 
يجاميجاق هههم يجَميجو

يج

يجب يج 1412 هيج  يجم ه  يجيج ميجب ه:يجق     يج(5)  يج ميج لمههميُجيجُ يجل 
يج

يجب يج ميجيجٌ يجنمههح يج:يجق  هه   ههد  يج  يجِمهههالم  يجب يجيجميٌجك 
يج

يجب يج 1413 ههم يجن يجيجاٌ يجن ههح يجيج م يج  يجيج ميجب هه:يجق  هه   يجع  يجذم
يج

هه  يجيج  يجب ههب يجيج ميج  
هه دم ههيجا  يجم  يج  يجم يجايجُ ههو  م  يجذم

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 : ]أو أنه نفع من المعار[.3و2( يف النسختين 1)

 : ]بمسلم[.3و2( يف النسختين 2)

 .5( المسد: 3)

 .32( الحاقة: 4)

 .30/414 «تاج العروس»( المقل: ثمر شجر الدوم، 5)
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َال ـ يم  ةَ ال ـم  وم  م  ض   م 

هههب يجيج هلليُج:يج(1)نَ مَ ؤَ ل ــــمَ ا َ 1414 هههيُيجيج ميج   يجقميج ايج  
يج

ههه  يجب يج هههيجٌ يجاع  يجيج  يج ا
ههه ألم  هههَِّيجي يجيجاح يج   يجِميج  

يج

يج(2)حَ ل َفَ ل ـمَ ا َ 1415 يج لم يج:  َ يُج  يجيجب يجا يجهَّ يج ميج  يج لظَّيجيج 
يج

ههيجيم يج لم ههيجع يجِج  ههيج ميجو هه م يجيج م يج  يجب يج يج ميجه يجِ يج  م
يج

1416 
ــمَ  زَ هَ تَ س 

هه:يج(3)نَ ؤَ  ههيج،بح يج يُجا  يج   يج ز يج ايجَُ
يج

هها يج يجطم هها يجيجُقيجال  هه  يج ميج  يجيجم يج م يجيجمميجه  يج م يج دم ههيجَ  
يج

ـــــت َمَ ب يج 1417 يج:يج(4)هَ اب َش 
 
يجو هههههت  يج م   يجلميج ر يجيجيف 

يج

يج يجيج ميجك يجل يجيجم يج ميج ل َّيجيج(5)ش  يجلميج ر يجحميج مس يجايج  يج  يج  يجيجيف 
يج

يجب يجيج(6) ح يج  يجمميجع يجيجآ  يجك يج 1418 يجم يجك يجدميج لمهميُجيج ايج  
يج

يج ـــت َمَ يف  يجم يجُكههه حميجب يجيج ميجن ههه قميجيجاٍ َهَ اب َش 
يج

1419 
ــــط َمَ  هههه ُيج يُج:يج(7)ا  َرَ هَّ هههه ميج  يجايجب يج م يجا  

يج

هه يجيج ميج   ههيج  فيجُ ههيجلُكا ُِ ههبُن  يجل  يج(8)اق يج ميج َّ
يج

1420 
يج(9)حَ زَ حَ زَ مَ  ميج: يجق يجيج يُج مّشَّ حم يجيج ميج  َّ 

 
يجلميج  يج  يجبميجو

يج

َل َخَ ال ـمَ ب يج يج:يج(10)ص  يجايجق يجو  م يجيجُقيجان يج م َّ يجلميج  يج  
يج

1421 
ــمَ  هه:يج(11)ةَ بَ يص  يجاع ههَ يجب يجيجليٌج ميجُكههيجايجو  هها يج َّ

يج

ــمَ ب يج يج:يج(12)عَ وس 
 
هه يُجيجحمميجو يٌجفم ههيجث  ههيج  يج ا يج لمغ  يجن 

يج

                                                      
 .8( البقرة: 1)

 .5لبقرة: ( ا2)

 .14( البقرة: 3)

 .25( البقرة: 4)

 : ]يف[.3و2( يف النسختين 5)

 .7( آل عمران: 6)

 .25( البقرة: 7)

 .49( ب/8)

 .96( البقرة: 9)

 .139( البقرة: 10)

 .156( البقرة: 11)

 .236( البقرة: 12)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
276 

َ قَ ال ـمَ ب يج 1422 يج(1)َت  يج:يج(2)مَ يكَ ل َتَ بَ مَ يج،ييُج  يج لم  يج:
يج

يٌجِ هههُمميج يجيجح 
هههب يجيجمميجُكهههلَّ يج ايجيُهههم  يجميُجكيُجل 

يج

َ ب يج 1423 ـــكَ ُم  َّيج:يج(3)ا  َم  هههن يجِ يجعمههه يُجيج َّيجهيُجخيُجسم يجِف 
يج

يج  يج(4)هَ مَ وََّس َمَ  يج ميج  يجيجُذيجمميج:يج   م يج  يجيج لم  يجع  يج  
يج

يج 1424
 
ههيجبميجو ههب يجيج ميج   يجاميجم يج َّيج  يج لمهههميُجيجه  يج  ههيجُذيجمميج  

يج

يجب يج ُيجب هه:يجق  هه   هه يجحلا يج(5)اميجم يجهَّيج  يجايج لمهههميُجه يجع يجسم
يج

1425 
 َ يج(6)ارًَرََُّم  يج ميج َّيج:  َمَ مَ يج،ا  ميجِ يجيجع يجن 

يج:يج(7)يَت 
يج

يج لم  يجم يج   يجيج:(8) َ مَ وَِّس َمَُّيج،اميٌج  يج يج  يجف يجسميجا
يج

يج(9)ا  َنَ ص َحَ ال ـمَ ب يج 1426 يجحميجٱ: يجب يج   يج َّ
يجب يجزميجاألم  يج ج 

يج

هههب يج يج  ههه  يجيجليُج  يجَ  هههيجذم يجب يج مهههمَّيجيج  يجع  يج(10) ج 
يج

هالم  يجب يجيج حيُجُكه  يجيج ميج  يجب يج 1427 يج   هيجاف  يج  يجه يجُِيج  م يج م
يج

يج(11)ا  َحَ اف َس َمَ  يج: يج  يجج يج  يجيج ميجق يجيج ميج  يجيجلُك  يج م
يج

1428 
 َ حميجد  يج:يج(12)ال َت ـــم  يج  يجيجُ ههها يجيمههه  َّ  يجال 

يج

ـــقَ مَ  يجنُيجب يجيج، رميج  يجِ ههه ميج يُجيجحمميجٱ:يج(13)ايًت هههال  يج  
يج

ههههه يُج 1429 يجيجريُج ايج  
يج  يجقمههههه ألم  يجان يجن ههههه  يج ميجم يجيج   

يج

يج
 
ههيجبميجو ايجيجٌ يجا  يجح  هه م هههم يجب يجيج  يجيميجه َّ

يج ميجالم يجان يجل 
يج

                                                      
 .236( البقرة: 1)

 .249( البقرة: 2)

 .7( آل عمران: 3)

 .14( آل عمران: 4)

 .33/31 «تاج العروس»( المطهمة: المقربة المكرمة عزيزة األنفس، 5)

 .35( آل عمران: 6)

 .60( آل عمران: 7)

 .419ص «نزهة القلوب»؛ أي:  مسومين بعالمة يعرفون هبا يف الحرب، 125( آل عمران: 8)

 .24( النساء: 9)

جات،  :( أي10)  .419ص «نزهة القلوب»بكسر الصاد: الحرائر وإن لم يكن ُمَزوَّ

 .25( النساء: 11)

 .36( النساء: 12)

 .85( النساء: 13)
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يج 1430
 
ههيجبميجو ههيج ميج   يج م َّ ههيج  يجيميجهَ   يجا   ههقُيج ميج يج َّيج ميجغ 

يج

ــــاغَ رَ مَ  هههه  يج:يج(1)اًم َ يجه  يج يج َّيج ميجا
م
ُيجِ يجا   ههههم

يج

1431 
يج(2)ق َاف َنَ مَ  ََّيج ايج: يج يج  يج  يج مسَّيجيجِف ِم   يجه  يجب  يجلم

يج

هههو يج يجب يجيج  يجهم هههاش  يج م يجيج  يجال 
 
يج  هههط يجيجايُجان ههه  يجو يجَّم

يج

يج 1432
 
يجيجبميجو

 
هههو هههيجايُج ُيجلم ههها  يج يجنَّيج   ميج   مي  يجُبهههايج م يج س 

يج

ههه  يجيجُنُ ههه ُهيُج هههمَّ يج ُهههايج ل  يج  يجايج   يج س 
يج

يج لَّههيجمَّيجُثهه 1433 ميجت  ـــمَ يجُِيجع ههِ يجيجت  يج:يج(3)هَ قَ ن َخَ نَ ال 
يج

ههتيُج ميجم يجو يج ههعميج  يجيجح يجبمهههلَّيجايجم يجه  هههه  يج(4)اميج  يجن يجايج  
يج

َ ال ـمَ ب يج 1434 يج(5)يدََِّت  يجال يجح يجيج ميج ايجيجٌطيجاق يج  يج: يج(6)ِ 
يج

يجنمههق يجيجايُجعمهه  يجيج ُ يجُمههي يج ههيجحفيجبمهه  يجيج   يجاب يج   يجِ 
يج

َان َجَ تَ ال ـمَ ب يج 1435 يج(7)ف  َِّمَُّيج،ٌ يجاِ يج  يج: َك  يج:يج(8)ب 
يج

هههه  يج ِم يُج  َّ يجيجب  ههههم يجيجحميجه  يجيج فيج ميج  
 
يجَُّيج ُههههكميجو

يج

1436 
ـــمَ  َدََّق  ههه  يج  يج:يج(9)س  ـــمَُّيج، يٌجهَّ يج:يج(10)نَ مَ يَ ه 

يج

ههه ِ يج   يج يُجم يج  يجؤميجُ هههيجبميجٱيج هههٌَّيجق يجر يجيجبميجٱيج يٌجا
يج

يجب يج 1437
 
ههههو يجان هههه  يج يُجو يجيج(11)ُ ههههؤم  م  يٌجيجايُج ُيجلم

يج

ههه يجيجا ميجِ 
مه يجيجحَّيجألا  ههه م هههع يج  يجيجم يجمم يجق ُ ب هههاايجه 

يج

                                                      
 .100( النساء: 1)

 .138( النساء: 2)

 .3( المائدة: 3)

 .50( أ/4)

 .3( المائدة: 5)

 .25/190 «تاج العروس»( الحالق: المكان المشرف، 6)

 .3( المائدة: 7)

 .4المائدة:  (8)

 .21( المائدة: 9)

 .48( المائدة: 10)

 «نزهة القلوب»: ]مؤتمن[، ولعل الصواب: )ُمَؤْيـِمن(، وهو كذلك يف 3و2( كذا يف األصل والنسختين 11)

 .422ص
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
278 

ــــل َبَ مَ ب يج 1438 يجنميجر يجب يجب يجيج، ح يجُسههههائ يجي يج:يج(1)ونَ س 
يج

يجُسيج  يجنميجلمهميُج  يج يجيج  يُجم يج حلم يج:
 
يج ميجم يجحميج لمف يجان يجب يجيجبميجو

يج

يجيجرَُّقَ تَ س َال مَ ب يج 1439 يج: مَ ب يجيج،َُّيج ميج م   يج:يج(2)عَ دَ وَ تَ س َالـ 
يج

يجسيُج ن يجُ هههيجييُجع ههه دم يجيجو  ههها يجيجميٌجح يج  يج  ههه
يج

1440 
ــمَ  يج  يج:يج(3)اهًَب َت َش  ههعميجيف  ميجب يجيج فيجظ  يج  ههِ يجي  يج م

يج

يجط يج هه ميجيف  هها  يجح يج يجب يج ميج مههحيُجيجا يجم  ههايج  يج م يج   يج م
يج

يجب يج 1441 هههت يجيجَ  من  ُهههايُجيج ميجب ههه:يجق  ههه   يجايُجن يجت يج م
يج

يج  هههيجميُج مههه ل َّيجب يجيجحيُج ميج م َّهههب يج هههيجَ يجال  يجايُجن يجت يج م
يج

يج(4)زَ جَ عَ ل ـمَ ا َ 1442 َ تَ ال ـمَ ب يجيج،ُذيجاِ يج لم  يج: يج:يج(5)ََّ
يج

يجَع يجيج يُج  يججميج لمهههميُجيجُ يج  يجهميجلمهههميُج  يج يج يُجُجهه ميجي يجيجصف
يج

ــــب يج 1443 ههههب يج:يجف  َ دَ رَ م  يُِج  يجس  يجيجمميج 
ُ
يج   ُههههن يجرميجو

يج

ـــب يج هههم يج:يج(6)ف  َ دَ رَ م  يُِج  يجس  يجيجمميج 
 
يج   ُهههن يجرميجو

يج

ــــتَ مَ ب يج 1444 َ ح  هههه:يج(7)ّيِّ يجعميج لمهههههميُجيج  يجُِ يجم يج  
يج

يجا يج يجاَع يجيجِج  ههههه   َّيجيج ف هههههيج َّيجُههههههم يجم يجض 
يج

ــ 1445 هه:يجءًَك َم  ــاتلََّيجمَّيجُثههيج،  ييُج م َّ يج:يج(8)هَ ي َدَ ص 
يج

هه  يج ُِيج م يج  يجيجمفيجُممههيج   
يج  هههم يجاميج  ههج يجعميجييُجيج ميجلَّههيج ف

يج

ــ 1446 يجمُههيج  يج ميجق ههيجحيُج ميجُ هه:يج(9)  َك َفَ ت َؤَ م   ُ يج 
يج

يجن هههه  يج  يجَميج  يج هههه  يجل يجيجذم هههه َّيجيج فيجم  يجخيُجسم  ُ يج 
يج

                                                      
 .44( األنعام: 1)

 .98( األنعام: 2)

 .99( األنعام: 3)

 .134( األنعام: 4)

 .139( األعراف: 5)

 «الكامل المفصل»، قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بفتح الدال، وقرأ الباقون بكسرها، 9( األنفال: 6)

 .178ص

 .16( األنفال: 7)

 .35( األنفال: 8)

 .70( التوبة: 9)
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ورَ مَ ب يج 1447 ـــــؤ  يج:يج(1)نَ ج 
 
يجابن ههههه يُج َّيجؤ يج يُجيجحمميجو

يج

ـــــــوَِّمَ  يجا ع هههههههَ يج ايج  يجِ يج يُج:يج(2) َ عَ طَّ
يج

1448 
ــــمَ  يج:يج(3)ونَ رَ َِّْع 

 
هههه  يج يُجيجحمميجو يجابن يجه يُج ا

يج

ِ يج ُيجو يج يج(4)ايع هههب يج  يج  يجيجر يجذميج لمُ هههيج ح يجُمههه 
يج

يجب يج 1449
 
يجنميجر يجب يجيج ميجق ههههيجبح يجريُجذ يجِ هههه ميجميج  يجُهههههََّيجو

يج

ههل يج  يجيج َّيجك 
يج  م يج مهه  يجيج  يجغ يجنميجيف  ههِ يج ميجيجييُجنم يج ميجم 

يج

ــمَ (5)]ب   1450 هه:يجونَ رَ َْ ع  ههيجريٌجذميجُعههيج  يجُِ يجِ يجح 
يج

هههيج(6)بح يجريُجذ يجِ ههه ميج يُج يجيجٌليجذ يجك 
 
هههيجبميجو يجُقيج ميجل 

يج

يجب يج 1451
 
َ يجحَّيجو ـــرَ م  ههه:يج(7)اام   يجيج  يجُِ

ههه  م يج  يُج  يجَم
يج

هه:يج(8)ـىًســرَ مَ  ههيج  يجُِ هها يُجيج ريُج  يج لم    رم  
يجب   م

يج

1452 
َن َمَ  ــب  ــيج،َُّيجاِ هه لَّيج:يج(9)ي ــيج،ًكَتَ م  يج:ك َتََّمُّ

يج

ههعُيجو يجيج،(10)اِ هه  يجقُيجيج ميجق هه ايجيجٌقيج يُجمم يجم هه ايجال  يجاك 
يج

                                                      
، قرأ نافع والكسائي وخلف وحمزة وأبو جعفر وحفص بغير همزة بعد الجيم، وبعدها واو 106( التوبة: 1)

 .203ص «الكامل المفصل»ون هبمزة مضمومة بعد الجيم وبعدها واو، ساكنة، وقرأ الباق

 : ]ومرجون[ وال يستقيم به الوزن.3و2ويف النسختين 

 .79( التوبة: 2)

 .90( التوبة: 3)

 .50( ب/4)

 : بال واو يف أول البيت، وعليه فالبيت فيه خلل، ويستقيم بإدخال الواو.3و2( يف األصل والنسختين 5)

 .20ص «الكامل المفصل»( قرأ يعقوب بتخفيف الذال بعد العين الساكنة، وقرأ الباقون بتشديد الذال، 6)

نزهة »أن االعتذار يكون بحق ويكون بباطل، ومعذرون الذين أعذروا أي أتوا بعذر صحيح، انظر:  :أي

 .440ص «القلوب

 .226ص «الكامل المفصل »مها، ( قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الميم، وقرأ الباقون بض7)

 .41( هود: 8)

 .75( هود: 9)

ساكنة التاء بدون همزة بعد الكاف، وهي قراءة ابن عباس وابن عمر والجحدري وقتادة  (ًك ُمتۡ ) :( أي10)

 «المحتسب يف القراءات الشواذ»والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وُرويت عن األعمش، انظر: 

 .11/329 «تفسير القرطبي»، و1/338البن جني 
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يجب يج 1453 ههب يجيج،ج يج يُج مههه ُشيج:يجق  هه   هههذ يجِ  ِ يج يجظ  يج يُجا
يج

يج
 
هههههه ممَّيجيجب يجو ههههههيجُك يجب يجيج(1)نيُجرميجاب يج   يج يُجاِ يج  

يج

يج 1454
 
ميجيجبميجو ايجيجٌسيج  ههههّم  يجم هههه ايجال  يجو  هههها يجيجا  يجك 

يج

يج
 
ههه ل َّيجيجب يجو ههه يُجيجِ يجومهههب يجيجا  يج   يج(2) ا يجه يجِ يج م

يج

1455 
ـــزَ مَ  ههه لمي يج:يج(3)اةَ ج  يجاميج   ههه  يج لم  يجيجديُجي يجس 

يج

ــــقَِّعَ مَ  يجاميج   هههه  يجَ يجيجٌ يجُ ههههر يج:يج(4)ا  َب 
يج

يج  يج 1456 هه ميجب يجيجٌويج مههب يجيجَُّيجُ هه ميجي يجيجٌ يجِ ههال  يجا  
يج

ههه  يج يُج ههه  يجيجٌَّيج ا يٌجغ  هههيجيا يج َّ
 
ههه ميجايجو يجهى  

يج

1457 
َمَ  رَ ـص 

مَ ب يجيج،مميجكيُج ثُيجغ يج  يج:يج(5)مكَ خَ  يج:يج(6)عَ طَ هَ الـ 
يج

يج  يجيجريٌجان يجن هههه يُج هههه يُجب يجيجا يج  هههه ميجيف  يجسيُجه  يجسم
يج

ههب يج 1458 يج لَّيجيجا  يجَ  هه ميجيف  يجيجي يجس 
 
يجا  يج  يجهميج لمهههميُجيجحَّيجو

يج

ههه يجرَّيج يج  
م
هههو هههم يجيجايُج   هههو يجر يجيجليُجَع يجن يجيج ميجم  يجا  

يج

يج(7)عَ ن َقَ ال ـمَ ب يج 1459 يجر يجيجعيُج   يج م َّيج:
م
يج  يج ميجو يجا يجا  يجغ يج م

يج

هههغميج يُجيجا يجيمههه  يجي يجيجيم يجب هههيجا يج  ههه ميج  يجب يج يجا  يج  
يج

ــــــمَ ب يج 1460 حميجت يج:يج(8)مَ سَِّوَ تَ ال  ههههه َّيج  يج  َّ  يجا  
يج

يجع يجيجاد  يج هههههال  هههههب يجيج فيج   يجايج  يجه 
 
َّيجِ هههههن يجاس 

يج

                                                      
 .325ص «القاموس»( الزماورد: طعام من البيض واللحم، انظر: 1)

ماورد، وأي ا ما  (كً ُمتۡ )من قرأ »: 216ص «غريب القرآن»( قال ابن قتيبة يف 2) فإنه يريد األترج، ويقال: الزُّ

يقال: َسَمد كان، فإين ال أحسبه سمي ُمْتًكا إاِل بالقطع، كأنه مأخوذ من الَبْتك، فأبدلت الميم منه باًء، كما 

 .«رأسه وَسَبده: إِذا استأصله، وشر الزم، والزب، والميم تبدل من الباء كثيًرا، لقرب مخرجيها

 .3و2وهذا البيت متقدم على البيت الذي قبله يف النسختين 

 .88( يوسف: 3)

 .11( الرعد: 4)

 .22( إبراهيم: 5)

 .43( إبراهيم: 6)

 .43( إبراهيم: 7)

 .75( الحجر: 8)
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1461 
ــــــت َقَ مَ  يجا   ع ههههههال يجد يجِ يج يُج:يج(1) َ مَ س 

يج

هه  يجل يج ههيجا يج م هه م  يجيجيم يج   يجيج  يج م
 
يج(2)ا ع هه  يجِجم يجو

يج

هو يج 1462 ههيج  يجهم ه لم  يجيج  يج   يجيج  يجم يجسم ههش  هه لم  يجيج  يجيج   يجمميجس 
يج

يج  يج
 
َمهههب يجيج هههع يجم يج دم يجيج هلليُجيج  يج  هههِميجِ يجمميج  يجِ يج 

يج

يجب يج 1463 يج لم  يجيج ميجب هه:يجق  هه   ههَ   يج   يج  قُهه   يج  ميجيجال 
يج

ُيج ههل  يُجخم ههب يجب يجح  يج(3)  ُ هه  يج تَّيجيجا يج مهه  يجايجع يجم 
يج

ـــــرَ فَ مَ ب يج 1464 يج:يج(4)ونَ ط 
 
يجا ن ههههه ُيججَّيج  يج يُجيجحمميجو

يج

يجا يج ههههيجل يج   يجب يجيجى،ظم يُج  يج:يجق  هههه   يجا ن ههههبكيُج م
يج

ههب يج 1465 ههك يجيجع يج   هه يُجيج   يج مهه َّيجيجه  يجسم يجا ن يج ُيجه  يج م
يج

ههههب يج ههههيجع يج   ههههايج يُجِ يج ايج   يج(5)ا ن يج يُج ايج  
يج

1466 
ــبَ مَ  ههنميجميُجو يج:يج(6)ةَ ـرَ ص  يج مههي يجيجه يٌج   ههب يجيجن  يجاه 

يج

ــب يج َ م  ََت  هه:يج(7)ف  ههيجميٌج َّيجع يج   ههو  م  يجِ يجايج  م يجه 
يج

1467 
يج:يج(8)ادًَحَ تَ ل َمَ 

 
يج  يج ميج  يجيجحمميجو ـمَ ب يجيج،شم

يج:يج(9)ل َهَ ال 
يج

يجز يجن يجرميجنيُج يج مهههحم  هههع يجيجذف هههثيُجب يجيجلميج يُجف  يج(10)ُ يج م
يج

                                                      
 .90الحجر: ( 1)

 .239البن قتيبة ص «غريب القرآن»، 1/355ألبي عبيدة  «مجاز القرآن»رميه باإلفك والبهتان، ( أي: 2)

 .51( أ/3)

 .62( النحل: 4)

 «الكامل المفصل»( قرأ نافع بكسر الراء، وقرأ أبو جعفر بتشديد الراء مع كسرها، وقرأ الباقون بفتح الراء، 5)

 .273ص

 .12( اإلسراء: 6)

 .16( اإلسراء: 7)

 .27( الكهف: 8)

 .29( الكهف: 9)

، وهو فارسي معرب، وأصله ُدْرد، وُدْرَده، وُدْرَدى، 280ص «القاموس»( ُدْرِديُّ الزيت: ما يبقى أسفله 10)

 .94للدكتور ف عبد الرحيم ص «القول األصيل فيما يف العربية من الدخيل»انظر: 

ْيِت َوَغيِْرِه، َوَقْد )َعكَِرِت( الِمْسَرَجُة مِْن َباِب )»: 215ص «مختار الصحاح»قال يف  الَعَكُر( بَِفْتَحَتْيِن ُدْرِديُّ الزَّ

ْهِن آِخُرُه َوَخاثُِرُه، َوَقْد )َعَكَر( َفُهوَ  َراِب َوالَماِء َوالدُّ ، َو)َعَكُر( الشَّ ْرِديُّ ، («)َعكِرٌ  َطِرَب اْجَتَمَع فِيَها الدُّ

 .14الفتيلة والدهن، ص والمسرجة: التي فيها
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يجب يج 1468 هه:يجق  هه   يج  
ُ
يج  يجايجو ههيجيههَّ  يج يجن  هه   يجاس 

يج

يج
 
مهههيجبميجو هههيجل يج  يجن  هههيج ميج   يجيجل يجذ يجِ 

يجع هههَميج ألم  يجاس 
يج

1469 
ــــفَ تَ رَ مَ  ههههَِّيج  يج:يج(1)اًق يجف 

م
ايجيجِ يج  هههه ميجم يج ميجم يجِ 

يج

ــ َثَ م  يجنَّههؤ يج يُج:يج(2)  
 
يجو يجيج فيجث هه ميجثم

ههد يج   يج ا يجِ 
يج

مَ ا َ 1470 ميج:يج(4)هَ غَ ضَ مَ يج،ُ يجاِ يج لم يج:يج(3)ق َفَ ش َلـ  يجاميجم يجحل 
يج

ههب يج ههيجر يج ميج   ههمميجايجييُج   يج مههي يجيجغيُج   هه ميجيج م  يجن  يجاميجم 
يج

ــلََّم  َ 1471 يج:يج(5)هَ ق 
 
هه يُج ميج  يجيجحمميجو ههك يجيج ميجايجق ههه  يجم  يجال 

يج

يُجغ يجب يج هِ يجيم هيجايُجُ ه ميج  يجيج ميجايج   ه   يجم يجفميجُِيجايج  م يجال 
يج

1472 
ــمَ  َ ع  هه يُجيجحمميجٱ:يج(6)َت  َّههيجٌضيج ايج   ههَ يجيجمميجم يجسم

 
يج  يجِ

يج

ههه:يج(7)هَ ل ـــطََّعَ مَ  ميجك  ميجيجم يج   ههههميج  يجيج فيجش  يج  يجم 
يج

1473 
ـــــمَ  يج:يج(8)نَ يزَ اجَ ع 

 
ههههه يُجيجحمميجو يجا ع يج  يجاب يجس 

يج

هههههبَّيجريُجب يج يجم  يج(9)ا ع ههههه  يجنايجث يج يُج:يجايجق  ههههه  
يج

مَ ا َ 1474 مَ يجمَّيجثيُجيج،انيُج  يجعميج لمهميُج:يج(10)نَ عَ َْ لـ  َعَ ض َالـ  يج:يج(11)ف 
يج

هه هه حلم يجيجي يجث ههك يجب يجيج ميج   يجع يجس  ههيُيجيجا   يجُ يج ل 
يج

ـــــمَ ا َ 1475 َِّتَ ل  ههههظميج يُجيج:يج...ا  َجَ َ  يج(12) ُ يج  يجه 
يج

ههههد  يج هههه  يجيجر يج ميجالم ههههايجب يجعميجا   يج ُ يج ر يجُِيجسم
يج

                                                      
 .49مختار الصحاح ص»والثُّفل: ما سفل من كل شيء، 

 .29( الكهف: 1)

 .63( طه: 2)

 .28( األنبياء: 3)

 .5( الحج: 4)

 .5( الحج: 5)

 .36( الحج: 6)

 .45( الحج: 7)

 .51( الحج: 8)

( وهذا المعنى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بتشديد الجيم بال ألف قبلها، وقرأ الباقون بتخفيف الجيم 9)

 .338ص «الكامل المفصل»مع ألف قبلها، 

 .49( النور: 10)

 .39( الروم: 11)

 )هن(.، يف جميع النسخ )المتربجات هن مظهراُت( وهو غير مستقيم وزنا، ويستقيم بدون 60( النور: 12)
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َـرَ ش َمَ ب يج 1476
يج(1)ق  يج:

 
يجمميج م َّيجيجبق يجه يُج يُجم يجيجحمميجو يجس 

يج

ههههه يُج يُجيجٌفيجان يج   هههههب يجيجهَّ يجسميجل هههههيجيم يجغ  يجس 
يج

1477 
ـــمَ  يجم يج  يج ميجالمههههم يجب يجيجٌ يج َّههه  يج  يج:يج(2)رَ حََّس 

يج

هههههب يجب يج هههههس يج  يجيجه يٌج   ايجيجه يٌج ا يجم
ُ هههههلم يجم يج  

يج

1478 
ــــمَ  يج  يجيجٌسيج َّههههم يج  يجيج:(3)دَ رََّم 

ههههألم  يجن يج  يج م
يج

َ ب يج يج  يجيجار يج مَّيج:يج(4)ينَ رَ ـضَ ُم  يج(5)  يجق يج ميج لمهم يجيج   
يج

1479 
َن َمَ  يج(6)يب  َ يج م َّيج: يج:يج(7)حَ مَ قَ ال ـمَ يجمَّيجثيُجيجُع، 

يج

يجر يجيجعيُج   ههههر يج
م
يجو يجيجايُجعُهههه ميجَ يجيجسف هههه ميجيجت يجش  يجحيُجم 

يج

يج 1480
 
حميج  يجيجب يجو ههههيج  يجق ههههيجايُجعُههههق يج  َّ  يجاب يجذ يجَُ

يج

ههههم يج يجر يجب يجيجل يجر يج ميج  
م
هههه يُجيجايُجُ ههههو يج(8)اب يج ايج  

يج

يج(9)ونَ مَ ل َظ َمَ ب يج 1481 يج لظ يجيج ح يج ُيج   يجن يج: يجمميج  يجيف 
يج

يج(10)ونَ مَ ل َس َت َس َمَ  يجمميج  يج سَّيجم يجيج ح يجعُيجع يجذميج يُج:
يج

1482 
َحَ دَ مَ  مَ ب يج،يج ُليج ُيجغميج لمهم يج:يج(11)وض  يج:يج(12)يمَ ل َالـ 

يج

هههه يج  يُج ُهههه  يجيجا يج  هههه ميج  يجيج ح يجن هههه  يجب يجيج ميج  
يج

1483 
ايجيج:(13)ل َس َت َغَ مَ  يجيج  يجسميجغ يج ميجم

 
يجعميجو يج ا  يج لمهم يجيجن 

يج

هههبَّيجريُجب يج ههه ميجايج  يجم  هههغيُجيجعيُجض  هههيج فيجسم يج ا  يجَ 
يج

                                                      
 .60( الشعراء: 1)

 : ]مسخر[.3و2، يف النسختين 153( الشعراء: 2)

 .44( النمل: 3)

 .61( القصص: 4)

 .51( ب/5)

 .31( الروم: 6)

 .8( يس: 7)

 : ]فصوبا[.3و2( كذا يف األصل، ويف النسختين 8)

 .37( يس: 9)

 .26( الصافات: 10)

 .26( الصافات: 11)

 .142( الصافات: 12)

 .42( ص: 13)
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1484 
ـــمَ  ههه:يج(1)مَ حَ تَ ق  ههه  يجيج فيج  يج ميجُ بيج   يجِايج  

يج

ـــت َمَ ب يج َاك َش  هههيج:(2)س  س  ُيجيجييُجع  يج مههه لم يجِ 
يج

ــــمَ ب يج 1485 يج دم ههههيجايُج  ُههههث يج َّيج:يجنَ رَ ق  يج(3)ل  يجيف 
يج

ـــمَ   َق 
يجثمههه َّيج:يج(4)نَ َت  يجن 

 
يجيجو هههت  يج لم   يجن يج  يجيجيف 

يج

ــــمَ ب يج 1486 ههه يُجب يجيجعيٌجن هههَِّيج يُج:يج(5)يدَ تَ قَ ال  يجِ يج م يجِف 
يج

يج ميجالم يجب يجيج:(6)ـرَ شَ ن َمَ ب يج يج  يج لَّيجيج  يج ميجب يجيجث  يج  
يج

1487 
يج(7)ونَ رَ طَ يَ س َمَ  يجب يج يُج ايج يُج: يجسميجالم  يج   يج  

يج

ــفَ ت َؤَ مَ  هه  يجهميج يُج:يج(8)هَ ك  ههالم يجب يجيج يٌجف  يجسم يج  
يج

ـــمَ ب يج 1488 حمميجيج:(9)رَ مَ تَ س 
 
يجرميج  يجِ ههه ميج  يجيجحم يج  يجق هههيجو

يج

يجب يج يجب يج:يجق     ٌم،يج م ك  ِ دم يج:يج(10)رَ جَ دَ زَ مَ ب يجيجُ سم
يج

ـــــهَ نَ مَُّيج،ٌ يج  يجَِّيجُ هههههيجايُجنَّهههههح يج  يج 1489 يج:يج(11)رَ م 
يج

هههههب يج هههههعميج  يجيجٌِيج  يج  يجعمههههه يُجيجا يجنايج   يجريُج  يجد 
يج

1490 
 َ ــتَ ُم  يج:يج(12)رَ ظ 

 
ههيجحمميجو هه حلم يجيجَُّيجاح يجل  يجلميجي يجظ 

يج

ـــمَ  ههه َّيجيج يٌجاب هههِ يجك يج:يج(13)رَ ط َتَ س  يجلميج ر يج يُجسم
يج

                                                      
 .59ص: ( 1)

 .29( الزمر: 2)

نزهة »؛ أي:  مطيقين، من قولك: فالن قِرن فالن إذا كان مثله يف الشدة والَجَلد، انظر: 13( الزخرف: 3)

 .432ص «القلوب

 .432ص «نزهة القلوب»؛ أي:  اثنين اثنين، 53( الزخرف: 4)

 .23( الزخرف: 5)

 .35( الدخان: 6)

 .37( الطور: 7)

 .53( النجم: 8)

 .2القمر: ( 9)

 .4( القمر: 10)

 .11( القمر: 11)

 .31( القمر: 12)

 .53( القمر: 13)
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ـــ 1491 يج:يج(1)انَ تَ امَ مَ دَ م  ههه:يجق  ههه   يج ح يج ب يجن يج ميج  
يج

ههههم يج هههه  ميجيجد يج َّيج   يجاح يج َّهههه م َّيجيجل يج ر يجه  يج  
يج

ــــــ 1492 َ م   يج:يج(2)ونَ لَّ
 
هههههه يُجيجحمميجو يجابن يجريُج َّيجس 

يج

يج
 
هههيجبميجو  يج حلم هههيج هههع يجِج  يجيج ميج  

يجيجلم يجا ن يجُسهههب يجش 
يج

ــــمَ ب يج 1493 هههه  يج:يج(3)مَ رَ غ  يجيجٌليجذَّيج  
 
يجعيُج ل هههه يُجيجبميجو

يج

يج(4)نَ زَ مَ ب يجيج،ا يجب يج يج(5) لمهُم م سيُجيجاُليجد يج مسَّيج:
يج

1494 
يج(6)ينَ وَ قَ مَ  يج:

 
يجا  يج لم  يجب يجيج،   يج  يجا  يجس يج يُجيجحمميجو

يج

يج م  يج ههيف  هه لم  يج:يج  يجغ  يجب يجيج يُج م ههيجح يجزميجَ   يجا  يجِ 
يج

يجب يج 1495 ههه ميجم يج:يجق  ههه   هههيج  يجان يج   يجح  يج ن يجيج مهههمَّيجتَّ
يج

يج
 
ههه يُجيجبميجو فيجفم يجيجث 

هههو  هههيج  يجهم يجيج  يج  
ههه ألم  يج ن يج  يجضم

يج

ـــب يج 1496 ههه  يج:يج(7)نَ مَ دَ م  يجيجٌليجذايجف 
 
يج يُج  ههه  يجيجبميجو

يج

يج
 
ههيجبميجو ههيج  يجض  ههيجايُجعمهه  يجيج   هها يجايجُيميج   ِ يج لظَّ يج يُجا

يج

1497 
ــمَ  َل َخَ تَ س  ــزََّمَُّيج،ٌ يج َّههم يج  يج:يج(8)ف  يج(9)ل َمِّ

يج

ــــ يجيج:(10)رَ ثَِّدََّم  ههههيُِجلُك   ههههايج يُجم  يجُ يجم يجِ يج م
يج

ــــفَ نَ مَ يج،ا يجب هههه ميجث يجب يج 1498 هههههميج  يج:يج(11)رَ ط  يجِ يج  
يج

ـــمَ  يج:يج(12)رَ فَ نَ ت َس 
 
يجيج يٌجا  يجن هههيجحمميجو يجُقيج ميجيج  هههشَّ

يج

                                                      
 .64( الرحمن: 1)

 .17( الواقعة: 2)

 .66( الواقعة: 3)

 .69( الواقعة: 4)

 ، والمراد المملوء ماًء.45ص «مختار الصحاح»، المرتع: المملوء، 52( أ/5)

 : ]المنزع[.2وجاء يف النسخة 

 .73( الواقعة: 6)

 .81الواقعة: ( 7)

 .7( الحديد: 8)

 .1( المزمل: 9)

 .1( المدثر: 10)

 .18( المزمل: 11)

 .50( المدثر: 12)
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يج(1)ريَ طَ تَ س َال ـمَ ب يج 1499 يج  يج  يج: يجب يج  يجا يج ه  يج  يجت يج نميجا
يج

مم يج  يجنميجتيُجيجَُّيجدميج مس يج:يج(2)ا  َرَ ـص َعَ ال مَ ب يج يج   يج  يجحميج م
يج

1500 
ــمَ  هه  يج:يج(3)ةَ رَ فَ س  ــط َمَُّيج، يٌجئ يج    َفِّ يج:يج(4)ف 

يج

يج ميجامَّيجب هه يجك يجيجص  يجُفيج  يج مههييُجيجحفيجزميجب يجب يجيج فيج مههيف 
يج

1501 
يج(5)رَ طَ يَ س َمَ  يج:يج(6)هَ دَ وص َمَ ب يجيج،ٌطيج َّيجس يج  يج:

يج

ههن يج ميج يُج ــنَ مَُّيج، يٌج   لميج َُّف  بمر ن 
 
يجو يج(7):يجز  ي هه م

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .7( اإلنسان: 1)

 .14( النبأ: 2)

 .38( عبس: 3)

 .1( المطففين: 4)

 .22( الغاشية: 5)

الكامل »، قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف هبمزة، وقرأ الباقون بواو ساكنة، 20( البلد: 6)

 .594ص «المفصل

نزهة »: وهو الموافق لما يف 3و2، يف األصل: ]منفك عما قصده[، والمثبت من النسختين 1( البينة: 7)

 ، وفيه معنى زائد.437ص «القلوب
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َال ـ يم  ة َال ـم  ور  س  ك   م 

هَ يج:يج(1)اق َيثَ مَ  1502 يج:يج(2)ةَ لَـّمَِّيج، يٌجهم
 
يجيه يُجن يجيجحمميجو

يج

يج(3)ادَ هَ مَ  يج:يج(4) َ كَ س َال ـمَ ب يجيج، ُشيج  يج لم  يج:
يج

هه 1503 ههيج ميج   هه  يجل يجيجا يج ك هه  يجح يجيج ميجَ  ههيجل يج  يج م يج ميجك يج  
يج

يج
 
ههيجبميجو ههو يجيجحم  يجيج  يجض  هه حلم يجيجاه  يجحلا ههيج فيج م يج ميجس 

يج

ــ 1504 َرَ ُم   يج:يج(5)اب  ميجيجلُك  يج  ههّم  يج  يجيجسف
ههاألم  يجُفيجه  يج م

يج

يج
 
يجيجبميجو

 
ُيجيجُثيج مههح يجيج يُج  هه ميج لمغيُجيجايُجنَّههو ههت يجُفيجه  يج م

يج

ـــثَ مَ  1505 ههه:يج(6)ةٍَرََّذَ َال َق  يجك 
 
يجنميجِ َ يجن  يجاميج  هههمميجيج

يج

هه  يجط يج:يج(7)ااًجــهَ نَ مَ ب يجيج،انمههزميجب يج هه  م يجاميج  يجهميجايج  
يج

ــ 1506 هه:يج(8)ارَ رَ دَ م  ههحل  يجيجرَّيجايجن يج    َ يج ميج  يج لمهههم يجيج  يجا
يج

م  يجيج  يج ايجيجاٌ يج  يج ميج  يج:يج(9)ا  َيقَ مَ  يجقميج م يج ميجه يجِ يج  ميجيجذ 
يج

ــــ 1507 هههه لم  يج:يج(10)ال َُم   يجُ يجر يج مَّههههب يجيجاُليج  
يج

هه  يجيج يُجفميج لمهههم يجب يجيج يُج مهه لمف يجب يج ههايجييُج م يج(11)اُ يج  
يج

ــــمَ ا َ 1508 هههت يج ميجيُيجيجا يجحميجب ههه  َّ يج:يج(12)ق َفَ رَ ل  يجُِيج  
يج

يج  هههه ميجم يجك يج  يجيجِ 
ميج  م ههههن يجيجاح يجس 

 
ههههييُجيجبميجو يجُقيج َّيج  

يج

                                                      
 .83( البقرة: 1)

 .135( البقرة: 2)

 .206( البقرة: 3)

 .184( البقرة: 4)

 .37( آل عمران: 5)

 .40( النساء: 6)

 .48( المائدة: 7)

 .6( األنعام: 8)

 .142( األعراف: 9)

 .13( الرعد: 10)

 .52( ب/11)

، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء، وقر الباقون بكسر الميم وفتح 16( الكهف: 12)

 .295ص «الكامل المفصل»الفاء، 
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هههك يجب يج 1509 ههه  يجيجه  يجسم هههب يجيجا يج م  هههيجح يجِميجو  يجا  يج لم  
يج

يج  يجب يجيجو  ههها يج
هههيجع يجشَّ  يج  يجيجُسيجفم

يج(1)ا  يجع ههه يج لم
يج

ــ 1510 َف  ــَمَ َل  َس  يج:يج(2)اس 
 
يج  ههيجحمميجو ههال يجيجُم يجال  يجاميج  

يج

يُجيج ميج ب هههه يُجيَُج ههههار يج لم  يجيج  يج مههههِ يجب يجيجهَّ يجاميجط 
يج

ـــمَ  1511 هههب يجيجديٌج َّيجُكههه:يج(3)ة َك َش  يج  يجيجيم يجغ 
هههعم يجذ يج  

يج

َمَ  يج(4)احَ بَ ص  يجذ يج  يجعميج  يجيج رفيجنُيجيج جيُجه  يج  يجيجحمميجٱ:
يج

يج:يج(6)ةَ ي َرَ مَِّ،يجه يٌج ميجعيُج:يج(5)ارَ ش َعَ مَ  1512
 
يج  يج  يجيجحمميجو

يج

ههههِ يجب يج ــــن َمَ يجميُجمم يجيج(7)اةٍَس 
 
يجو ميجيجب يجت  يجميُج مهههه َّ

يج

يج لم  يجيجهم يجب يج 1513 يج  يج   يج(8)اس يجن يجيج ميجق يجيج ميج ايجيج يٌج  يج  يج ميجا
يج

هههب يج هههز يجيجليُجي يج   ههه يجب يج ميجَم يجيج ميجايجا يجبميجه ميجض 
 
هههو يجا  

يج

ـــب يج 1514 يج:يج(9)ةَ رََّم 
 
ـــرَ مَِّيج،ديٌج َّيجقُهههيجحمميجو يج:يج(10)ادَ ص 

يج

ٌِيج  يجط يج َميجيج هههه ههههم يجيج َّيجُِهههه  يج نيُج  يجايجيُههههم 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
نزهة »من فرق يجعل الـَمرفق بفتح الميم وكسر الفاء من األمر الذي ُينتفع به، والـِمرَفق من اإلنسان، ( أي: 1)

 .441ص «القلوب

 .97( طه: 2)

 .35( النور: 3)

 .35( النور: 4)

 .45( سبأ: 5)

 .23( السجدة: 6)

بألف بعد السين من غير همزة، وقرأ ابن ذكوان  (ۥتَهُ اِمنسَ )، قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر 14( سبأ: 7)

 )والداجوين عن هشام 
ْ
هبمزة ساكنة تخفيفا، وروى الحلواين عن هشام بالهمز المفتوحة وبه قرأ  (ۥتَهُ ِمنَسأ

الكامل »، و638ص»إتحاف فضالء البشر»على األصل ألهنا مِْفَعَلة كِمْكنََسة، انظر:  ( حنخن)الباقون 

 .429ص «المفصل

 : ]نشا[.3و2( يف النسختين 8)

 .6( النجم: 9)

 .14( الفجر: 10)
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َ ةَ ال ـالُّون  ت وح  ف   م 

ــن َ 1515 يجب يجيج، ميج ب هه يُجيَُجيجحمميجٱ:يج(1)اًلَك  هه ال  يج:يجق 
يج

يجغ يج ههايم يجيف  ههيجِ  ههايجن يج   يجا   يج لَّههيجَّ 
م
يجب يجِ يج ال 

يج

ــلنََّا َ 1516 ههَ يج:يج(2)خَ س  يجيجٌ يج م
 
ههيجبميجو  يجيج  يجُِ

ههبميج  م يجاُ يج  
يج

ههه هههيج ميج   يجيج،  فيج  يجبمههها يجيجيم يجغ 
 
 يجيجب يجو

يج ُ يج  يجبمههه  م
يج

ــن َن َ 1517 َس 
 
هه:يج(3)امَ أ يج  ههيج ميج  

 
هه ممَّيجيج  يج  يجِ يجاح يج  

يج

ــن َن َب يج ههيج:(4)اهَ س  ههميًجض  هه لهايجيج  يجايج ا يجاح يج  يجسم
يج

1518 
َخَ بَ نَ  يج يُجعميجَ يج:يج(5)س  َهَ تَ ب َن َيج،صم

يج يُج  يجِ يج ميجن يج:يج(6)ل 
يج

َنَ  ــط  َم  ههتيُج:يج(7)س  يجمم َُههيجح  يجب يجيجٌ يجآ
 
ههو يجُييُجعم

يج

ــــدََّرَ ن َ 1519 َدَ م  ــــاَف  يج:يج(8)رٍَب 
 
هههه  يج ميجم يجيجحمميجو يجا  

يج

ــن َ هه م يج:يج(9)ريَ ق  يجظ يجيجديُج  يج م ههيف  يجا  يج مَّههيج  يجهم
يج

ـــطَ ن َ 1520 هههد يج ميجع يجب يج:يج(10)ةَ يح  يجيج ُ يجُمهههايجت يجه 
يج

ههه:يج(11)ايًبـــقَ ن َ هههيج يُجا  يج م َّ يج ُ يجُ هههايجي يج  
يج

                                                      
 .66( البقرة: 1)

 .106البقرة: ( 2)

 .106( البقرة: 3)

 سَ نْ نَ )( قرأ ابن كثير وأبو عمرو 4)
ْ
بفتح النون األولى وفتح السين، وبعد السين همزة ساكنة، وقرأ  (َهاأ

 «إتحاف فضالء البشر»بضم النون األولى وكسر السين، بال همزة بعدها، انظر: (  خم)الباقون 

 .17ص «الكامل المفصل »، 189ص

 .282البقرة: ( 5)

 .61( آل عمران: 6)

 .47( النساء: 7)

 .47( النساء: 8)

 .53( النساء: 9)

 .3( المائدة: 10)

 .12( المائدة: 11)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـــــنَ ب يج 1521 يج:يج(1)مَ ع 
 
هههههب يجب يجيجٌ يجب ههههها يجيجحمميجو يج يُج  

يج

ههههب يج ههههنيُج  يج ميج  يجيجميٌجع يجغ  يجِ  ههههظميجيجي يجايجش  يج(2) يُجه 
يج

يج(3)اقًَفَ نَ ب يج 1522 يج:
 
َبَ نَ يج،ابميجه  يج  يجيجحمميجو

 
يج(4)أ ميج  يج: يجح 

يج

يج(5)ادًَكَ ن َب يج يج ميج  يجِ يجدميج لمهميُجيجييُجس يج لم  يجيج  يجيُِج:
يج

1523 
إ َوَ 
َ ن ــقَ تَ نَ َذَ  يجاع ههه ميجو يجر يجيجحمميجٱ:يج(6)ل َب ـــاَال 

يج

يج
 
يجيجبميجو

 
هههيجايُجنَّهههو يجيج ميج  

 
هههو يجاع ههه ميج  يجِ يج قميجيجا يج  يجلم

يج

َكَ ن َ 1524 يجب يج:يج(7)ص  يج:يج(8)ث َكَ الََّب يج،يجا  يج  يجهميجيج لم  يجلَّ
يج

يج
 
 َيج، فيجهميجَ يجيجُويج ميجَ يجيجحمميجو

َنَّ يج:يج(9)س 
 
يجُثيجن يج  يجيجحمميجو

يج

إ َب يج 1525
ــنََّ ــاَالنََّم  يج  هه:يج(10)ءَ يـس 

م
ايجيجييٌج  يجِ ههم يجام 

يج

يج
ُ
ههههو يجح  ههههيج َّ يجا  يج ايجقُههههب يجيج فيج َّيج يجد  هههه  

يج

هههه 1526 يجب يجيجا  يجِ هههه لم  يجيج  يج  
 
هههه يجب يج ميج  ههههو يج  يجهميج  

يج

يج لمكيُجيجدميجان يج  ههههز يجيجايُجن ههههر يج  يج ههههيف  يج  يج م
يج

يج(11)وامَ قَ نَ ب يج 1527 يج:
 
َيجمَّيجثيُجيج،  يُِج  يجك يجيجحمميجو

يج:يج(12)واس َن 
يج

يج
 
يج  يجب هه ُهه ب يج يُج  يجو يجُكهه  يج  يجيجحمميجو

 
يج  ُسههحيجن يجِ

يج

                                                      
 .95( المائدة: 1)

 .53( أ/2)

 .35( األنعام: 3)

 .67( األنعام: 4)

 .58( األعراف: 5)

 .171( األعراف: 6)

 .48( األنفال: 7)

والنََّكث[ بالتحريك، ولم أجد أن االسم أو المصدر من نََكث يأيت بتحريك ، كذا يف األصل: ]12( التوبة: 8)

عينه، فإن مصدر َنَكث النْكث، واالسم منه النِّْكث بالكسر، ولكن يجوز تحريكه يف ضرورة الشعر، انظر: 

خفف  ، ولو قال: ]النَّْكث[ ـ وقال يف الشطر الثاين: ]وُخْبُث[ لصح، أو62ص «تصريف األسماء واألفعال»

 االسم من ]َخَبث[ بإسكان عينه ]َخْبث[ ليناسب ]النَّْكث[.

 .28( التوبة: 9)

 .37( التوبة: 10)

 .74( التوبة: 11)

 .67( التوبة: 12)
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ــن َ 1528 يج:يج(1)مَ مَ رَ ك 
 
ههنميجو ههب يجيجمميجيُِج  يجك  يج   يجف يجعميجت يج  م

يج

ههه  يج ـــيج،ا م ههه  يج ميج  يج:يج(2)ايرًََْ نَّ يج ر يجذايجايجد  هههمم
يج

ـل َن َوَ َعَ تَ رَ ن َ 1529 َع  هو  ه يج:يج(3)ب  يجم 
 
يجميُج  يجعميجَ هيجحمميجايجو

يج

يجب يج ههح يجيجعيُجت هه ميجن يجيج ميجب هه:يجق  هه   هه ميجَ يجيجَُّيجسم يجميُج  
يج

ــن َب يج 1530 هه:يج(4)ق َب َت َس  ههيج  يج   يجنميجر يجب يجيج ميجق ههيجاق يجن يج مسا
يج

يج(5)ريَ مَ ن َ ميج: يج لم يُجيجُ يج   ميج لم يجيجي يجع يجيج ميج  يجيج    يجل 
يج

1531  َ
ــن  ههيجحمميجٱ:يج(6)اي  هه ميجب يجيجٌويج مههب يجيجر يجار يج   يجا  

يج

ــب يج هه ميجٱ:يج(7) َ زَ ن  يجب يجيج، ميجس 
 
ههغميجبيُجيجار يجل ههو يجا  

يج

ــ 1532 ــَارَ ن  يج:يج(8)ومَ مَ السَّ
 
ههيجحمميجو ههيج  يُجميُج   يج  يج  يج  

يج

هُممم    يج
يج لم ال  د  يج مسَّ ق  يج   م يج  ُك ُحيج   م

يج

،يج 1533 ٌِ هه   ع  ههايجل  عمه  هه   (9)نَّف ــريًا     ََّ يج:يج
يج

ه  ايجيج  يجع يجيج:(10)اءَ ن َ يج:يج  يجكم
هن يجت  يج   يجب يج ميجُ هيج ميجاع 

يج

                                                      
 .70( هود: 1)

 .12( هود: 2)

بالياء وكسر عين يرتع من غير ياء، وقرأ عاصم وحمزة  (يَۡرتَعِ )، قرأ نافع وأبو جعفر 12( يوسف: 3)

بالياء كذلك لكن مع سكون العين، وقرأ أبو عمرو وابن عامر  (حض)والكسائي ويعقوب وخلف 

بالنون فيهما وكسر العين من غير ياء، وقرأ قنبل  (نَۡرتَعِ )بالنون وسكون العين، وقرأ البزي  (نَۡرَتعۡ )

أنه أثبت الياء من طريق ابن شنبوذ وصال ووقفا على لغة من يثبت حرف العلة  بالنون كذلك إال (نَۡرتَِع )

يف الجزم، وحذفها من طريق ابن مجاهد والوجهان يف الشاطبية كأصلها لكن اإلثبات ليس من طريقهما، 

 .466ص «إتحاف فضالء البشر»

 .17( يوسف: 4)

 .65( يوسف: 5)

 .80( يوسف: 6)

 .100( يوسف: 7)

 .27الحجر: ( 8)

 .6( اإلسراء: 9)

( قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بألف بعد النون وبعدها همزة مفتوحة، وقرأ الباقون هبمزة قبل األلف، 10)

 .290ص «الكامل المفصل»
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـــن َ 1534 يج  ههه:يجاليُجع ههه ميج  يجيج:(1)دَ ف  ـــيج،ن 
يج:يج(2)ايََّدَ ن 

يج

يج
 
ميجيجحمميجو ههههه  يجّم  يجايجب يجسم

 
يجا َّههههه  يج  يجيجا يج  هههههِميجِ

يج

ـــــــــن َل  َ 1535 ُيج:يجهَ نََّفَ س  يجايُجعَّههههههههه  يجر يجذميجم 
يج

يج لم يج هههيف  َيج  يجدم
ـــن  ُيج:يج(3)افًَس  يجايُجنَّهههيا يج  يجمَّ

يج

ــفَ لََّا َ 1536 ههوميج د يج:يج(4)ةَ ح  يجيجبح يجنيُجيج يُج  
 يجكمهه ألم 

يجث 
يج

َش َفَ نَ ب يج يج(5)ت  يجع يجر يج: يجرميجم يجم يجيجذم يجيجسف
 
يج(6)ه  يج  يج ميجو

يج

هههب يج 1537 يجح يجه  يج   هههب يجيجذم يجب يجه  يج   يج  هههم يجِ يجب يجيجذم يجذم
يج

يج
 
هههو يجعم يجن 

 َ هههيج يج لَّهههيج، ارميجه  يجن يجر يجب يجيجُثيجال  يج م
يج

يجن يج(8)  ]ل يج:يج(7)رَ دَ قَ نَنََّل َيجىهع يج ميج  يجب يج 1538 يجا  يج ايج  
يج

يجمَ يكَ ادَ ن َ ميج: يج(9)ا  يجن يج  يجيج ميجق يجيجمميجكيُجسيُج  يجّم 
يج

ــن  َب يج 1539 يج:يج(10)هَ ب 
 
ــن َيج،ليُجريُجذميجن ههيجحمميجو يج:يج(11)يري َك 

يج

ههنميجا يجيج هه يُج  يجيُيج ههارميجك  ــحميجذ يج يجك  يج(12)ييرَ َْ ن 
يج

َن َب يج 1540 َص  يج(13)ب  يج:
 
يج:يج(14)خَ ل َس َن َب يجيج،ٌَّيج  يجت يجيجحمميجو

يج

هه  يج ميجا يجيججيُج  يجُنمهه َم ههايجك يج  فيجج  ُيجيجلم ههَ يجخيُج  يجسم
يج

                                                      
 .109( الكهف: 1)

 .73( مريم: 2)

 .97( طه: 3)

 .46( األنبياء: 4)

 .87( األنبياء: 5)

 .53( ب/6)

 .87( األنبياء: 7)

 .3و2ليست يف األصل، وبدوهنا يختل الوزن، وهي مثبتة يف النسختين ( 8)

 [.1536، وقد سبق يف البيت: ]29( العنكبوت: 9)

 .23( األحزاب: 10)

 .45( سبأ: 11)

 .17( الملك: 12)

 .35( فاطر: 13)

 .37( يس: 14)
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1541 
ــــــكَ نَ نَ  يجا يجيجليُجن يج يُجن ههههههه:يج(1)هَ س  يج ر يجيجب يج  

يج

ـــن  َب يج يجيجا  َس 
 
يج(2) ر يج  َّيجيجاُ يج   يجُ ههه  يجيجحمميجو

يج

يجيج(3)خَ سَ نَ تَ س َن َيجىهع يج ميج  يجب يج 1542 يجق     يجُذيجن يجثميجنُيج:
يج

يج  يج ميجايجيُيج  يج ه   هَ يجيج ميجهىيج   يجيج فيجم 
 
همميجييُجيجبميجو يجُذيج  

يج

ههه 1543 هههَ يجيج ميج   يجيجاُليجث هههييُجيج فيجم 
 
يجَُّيجاق ههه  يجييُجيجبميجو

يج

يجيجا يج مههه  يجع يج هههش  يجيج   يجَُّيجال ههه  يجييُجيجا يجيجب هههايجش 
يج

يج(4)دَ يض َن َ 1544 يج ميج  يجب يجيج، نيٌجُ يجعميج  يج: يج:يج(5)وابَ قََّنَ يجن 
يج

هه ههيج ح يجُ ههديُج ميجم يجب يجيج،   ُيجاط  يج  نُههتَّيجايجر يجو  ه 
يج

يجب يج 1545 هه:يجق  هه   يج ل يجاريُج   يجُ ههب يجيف  ههعميج  يجيج ل  يجاه 
يج

يج
 
هههق يج ميجطيُجيجحمميجو يجثُهههب  يجايجب يجه 

 
هههعميجَ يجيجحمميج  يجو يجاه 

يج

هههل  يج 1546 ههه يُجج  هههب يج   ـــُمَّ َميجه يج  يج ميج يج َّ يجايص 
يج

ههبميج  يجي ههيجمميج  هه  يج ميجيجل يج ايجبُههيج ميج يج   هه  يجت  يجا   
يج

ـــالََّب يج 1547 يج:يج(6)مَ ج 
 
هههب يجيجحمميجو يجم 

 
يجايجو هههجَّيجع يجيج يُجت  يجام 

يج

ههه هههِ يجو يجيجح يج   يج لمُ هههيج  يج   يج   يجا  
 
هههقميجيجو يجام يجس 

يج

ــالََّب يج 1548 ههيجمَ ج  ههايج َّ يم م
 
هه  يجط يجب يجيجمميجايجن  ههو يج(7)ا  

يج

هههب يج هههيجيم يجغ  يجثمههه ايجيجاقفيج   هههب يجيج   يجَع يجر يجزيُجيج فيج م
يج

ــب يج 1549 هه:يجرَ جَ الشَّ ههيجق يج ميج  ههيجميُجاِ يج لم   يجاق يج مسَّ
يج

هههههُك يجب يج هههههايجت يجه  ههههه ميجم يجيج يُججيُجسم يجخ  يجق يجالَّ
يج

هه يُج 1550 يجن يج ميجِ يجسم ايجالم ههيجم يجمميج  َّ ههيجس  يجعيُج ُهه ميجت يجيجي يجح 
يج

يج مههك يجب يج ههيج   هه ميجايج  يج   هه ميج  يجيجعيُجَ  هه ميجايجي يجه  يجعيُجَ 
يج

                                                      
( قرأ عاصم وحمزة بضم النون األولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، وقرأ الباقون بفتح النون األولى 1)

 .444ص «الكامل المفصل»وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة وإسكان السين، 

؛ أي:  مشؤومات، ولكنه سهل الهمزة من أجل الوزن، وقوله: )الذرا(: هو كل ما استذريت 16( فصلت: 2)

، لعله يقصد أهنا مشؤومة 112ص «مختار الصحاح»ه، يقال: أنا يف ظل فالن ويف ذراه أي كنفه وسرته ودفئه، ب

 الكنف والسرت.

 .29( الجاثية: 3)

 .10( ق: 4)

 .36( ق: 5)

 .1( النجم: 6)

 : ]فطلعا[.3و2، ويف النسختين 305ص «مختار الصحاح»( نجم: أي طلع، 7)
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ََل َخَ الََّب يج] 1551 يج(2) لمُكُ  َّايج   يج  يج:يج(1)امَ مَ كَ ال 
يج

يجيج  يجنميجق يجيج ميج  يج
 
يج(3)    يج يُجيج ميجق يجيجا  يجيج  يجه يجظميجي يجيجحميجو

يج

ــالنََّب يج 1552 َش 
 
ََة َأ

ــال   يجل ههيجٌِيج مههخ يج  يج:يج(4)ىرَ خ  يجان 
يج

يج مهههل  يج هههيج  يج ميجي هههيجث  يج ميج لم   يجاح يجيَّهههلَّيجم يجيجض 
يج

يج(5)انَ تَ اخَ ضََّن َ 1553 يجخيُج ميج مَّيج: يجا  يج لمهم يجيجريُج ميج  يج:
يج

يج(6)ىوَ ن  َ يجيج ريٌجه  يج  يج: يجا  يج  يج ميجا يجيج ميجَ يجيجي يجل 
يج

َالَََّةَ بَ وَ تلََّا َ 1554 يج(7)وحَ ص  يج(8)ا  يجم يجع يجيج ميجمَّيج  يج:
يج

يج
 
يجيميجحيجلَّهههو يجي هههيجس 

م
يجِ يجت 

 
ههه َّيج يجد  يج ميجب هههيجو يج(9)ا  

يج

ههه 1555 يج حلم هههيجا يجك ههه ميج  يجب يجيج فيج  يجن هههيجعميج   يجا  يجيف 
يج

هههههه ميج  يجيجنايجر يجب يج يجيج نفيجَُ
 
ههههههيجب يجو يجدميجِ يج  م يج  يجال 

يج

                                                      
 .11( الرحمن: 1)

رى[ وهذه صورهتا: والنخل فاألكمام منه األصل: ]( يف 2) ، وكذا الُكفَّ

، وهو الموافق للقافية إذا كانت الشدة على الفاء، ولم أجد هذا يف كتب اللغة، والبيت فيه 3و2يف النسختين 

يقرأ بحذف النون من حرف الجر )من( بحيث يكتب وال يكون ]من الكفرى[ وأن خلل يف الوزن، ويمكن 

تفتح نون )من( مع الالم نحو: من »: 2/722 «ارتشاف الضرب»يقرأ، وهذا كثير يف الشعر، قال أبو حيان يف 

الغالم، ومن اليزيد، وكثر حذفها مع الالم غير المدغمة نحو: ملقوم بحيث ال يكاد ينحصر، وذلك من كثرة 

، فتكون «ما ورد، ويجوز عندي يف سعة الكالم، وليس بقليل، وال مخصوًصا بالضرورة، خالًفا لزاعميهما

 ما أرى أنه أقرب للصواب. وأثبتُّ ، الكلمة بفتح الفاء وتشديد الراء

 .54( أ/3)

 .47( النجم: 4)

 .66( الرحمن: 5)

 .7( المجادلة: 6)

 .8( التحريم: 7)

 ( يف األصل: ]عدما[ بدون نقطة على الحرف الثاين.8)

 ( يف األصل عبارة مضروبة ]أن ليس يأيت بعد ترٍك ّمأثما[.9)
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يج لَّههيج  يج مههب يج 1556 يجال  ــنَ يجث  يجا يجيج(1)رَ ف  ههيجع يج   يجه ميج  
يج

ــن َ هه:يج(2)ةَ ئَ اش  مههيجُ يجاَع يج   يجتيُجيج فيجل 
ميجِ هه م يجح 

يج

ـــن َب يج 1557 ـــالَََّة َـرَ ض  يج لَّيجيج(3)يمَ ع  يج:يج م يج  ههه ميجيف 
يج

ههه  يُج  يجب يج هههه  يج  يج  هههيج ميجايج   هههعميج لَّيجيجف  يج(4) م يج  
يج

ـــــ 1558 ـــــنَ كَ يج يٌجال  هههههب يج:يج(5)ةَ رَ اخَ ن  يجهَ رَ خ 
يج

يج
 
ههيجبميجو هه   يجلميج  يجخَّيجس يجايج لمهههميُجع ههي يجر يجيجي يج يجنَّ 

يج

1559 
ــــنَ  َار َم 

ههههب يج:يج(6)ق  هههه  يج  يج ميج  يجيج يٌجاِ يج   يجاميج  
يج

ههههب يج َُمميجِ يج يُج ح  يجاميجق هههه  يجمميجن يجب يجيج يٌجق هههه يُجايج
يج

ــيجىهع هه ميج  يجب يج 1560 هه  يجط يج:يج(7)نَ ي َدَ ن   يجا يجيجاح يج    يج  
يج

هه فيج   ههب يجيجيم َميج  ههيجه ييج   ميجِ يجا ههيجح  ههايجنُيج   يج   يجال 
يج

ــن َب يج 1561 يجنَّيج:يج(8)اعًَفَ س 
م
ههب يجيجذميجُ ههِ يجب ههيج ايج   يجاس 

يج

ـــن َ يج:يج(9)ةَ يَ اص 
 
هههيجُ يجبَّيجو يج مههه َّيجيج  يج ميج   يج س 

يج

ـــادَ ن َ 1562 ميج:يجهَ ي  ههه  يجّم  هههيج ميجق هههب يجيجايُجس  يج(10)ِميجن يج  
يج

يج(11)اعًَقَ نَ  يج  يجارميجن يجغيُج: يج  يجمميج  يجظميج  يجِميجس يج لمغ يجيجا يجنميجا
يج

                                                      
 .1( الجن: 1)

 .6( المزمل: 2)

 .24المطففين: ( 3)

، ويف األصل تحتمل أن تكون التنعيم أو النعيم، وهذه صورهتا: 3و2( كذا يف النسختين 4)

. 

، قرأ شعبة وحمزة والكسائي بخلف عن الدوري، ورويس وخلف بألف بعد النون، وقرأ 11( النازعات: 5)

 .583ص «الكامل المفصل»الباقون بغير ألف، 

 .15( الغاشية: 6)

 .10( البلد: 7)

 .15( العلق: 8)

 .15( العلق: 9)

 (.1535، انظر البيت: )17( العلق: 10)

 .4( العاديات: 11)
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يج مهههي يج 1563 ب يجيجن 
ـــفََّنَ  ههه:يج(1)ا  َاث  يج  يجاح يج   يج   

يج

هههه:يجثم يجُ ههههعميجي يج يج  هههه ق يج  يجك يجيج  يج ميج يُجِميجي  يجا  
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .4( الفلق: 1)
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نَ الَُّ ةَ ال ـَو  وم  م  ض   م 

ــن َ 1564 يج ميج لمهههم يجيجحَ بَِّس  ههنُيج:يجن  يج   ههب يجيج،لا يج ذ يجك 
يج

ــنَ  َدَِّق  هه ميج لَّيج:يج(1)س  ههيجييُجه  يجيج ميج   يجيجلُكا
 
يجا  يجو

يج

ــن َب يج 1565 هه  يجيج ميجق ههب يجيج،حيٌجاِ يجب هه  يج:يج  َس  يج(2)هى  
يج

ه ميجن يج:يجامَ ـزَ شَ ن َن َ هيجعيُجو  ه  يج يُجيج ميجايجق ه   يج(3)ا  
يج

ههه  يج ميجر يجب يجيج   يجام َّيجب هههيجُثيج مهههح يجب يج 1566 يجحم  يجايجقُهههه 
يج

هههع يجيجا يُج  هههحميجا يجيجاليُجع ههه ميج  يج َّهههيجا فيجظ  يج(4)  يجن 
يج

1567 
َمَ نَ  يج(5)ل  يج:يج(6)وزَ ش َالنَُّيج،د يج َّيج لمهميُجيج ُ يج  يجنُيج:

يج

يُج  يج ههههلم يجبميج ههههمَّيجم يجيجُويجغم يجب يجيجج  ُههههش  يج زيُجيجي 
يج

ــن َ 1568 ههن يج:يج(7)مَ يهَ ل َص  يجيجميُج ه يج  يج م
 
ههيجحمميجو يج   يج ميج  يجيف 

يج

يج:يج(8)ورَ ن َ َنَُّيج،ا يٌج  يجض  ب  َن ََوَ ٱَص  ب  يج ميجج يجح يج:يج(9)ص 
يج

يج 1569
 
ههيجبميجو ــالََّب يجيج،حيٌجبمهه  يجيجا يجيمههدَّ يجيجميٌجع يجل  َص  يج:يج(10)ب 

يج

يج  يج يجيجا يٌج  ههَ يجا يج:يج   هه  
 
ههو يجل  يجيجال 

 
ههت يجيجبميجو يج   يجَّم

يج

يجيجايُجنَّهههه  يجب يج 1570 ــــمَ يف  َسَّ َب َن 
ــــنَ  يج:يج(11)ب َص 

يج

يج
 
يجن يجب ههههيجحمميجو هههه  يجيج فيجال   َ يج  يجيجَّف

ا هههه ميجم يج ميجف  يجل 
يج

                                                      
 .30( البقرة: 1)

 (.1322، وقد مضى يف البيت: )196( البقرة: 2)

 .259، البقرة: 54( ب/3)

بالزاي من النشز وهو االرتفاع أي يرتفع  ( حك) ( قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وَخَلف 4)

بالراء المهملة، من أنشر اهلل الموتى أحياهم، وعن  ( َهانُنِشُ )بعضها على بعض للرتكيب، وقرأ الباقون 

 .295ص «إتحاف فضالء البشر»فتح النون وضم الشين من نشر، انظر:  (َهانُشُ نَ )الحسن 

 .178( آل عمران: 5)

 .34( النساء: 6)

 .56( النساء: 7)

 .174( النساء: 8)

 .107ص «الكامل المفصل»( قرأ العشرة بضم النون والصاد، وقرأ الحسن بفتح النون وإسكان الصاد، 9)

 .120( التوبة: 10)

 .41( ص: 11)
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ــ 1571 يجيجن يج مههه َّيجب يج:يج(1)دَُّرَ نـ 
يج ألم  هههَميجَ   يج   يجال 

يج

هههم يج يجب هههيج ايجس  هههح يجيجال   َ هههيج  يجا يج ل   يجالَّ يجل 
يج

1572 
ــ  َجَ نَ نَ  مههيجق يج ميج  هه:يج(2)ي هه ميجن يجيجدفيج  يجن  يج ر يج  

يج

ُيج يجيج فيجثَّهههههب 
 
عَّهههههيجبميجو ههههه  يجيج(3) فيجَُ يج ر يج  

يج

ــن َب يج 1573 يج:يج(4)ارًَك 
 
ههعميج يُجيجحمميجو ــب يجيج،  ميجف  َزَ ن  يج:يج(5)ل 

يج

هههق يجا يج يجُ هههيج يٌجا   هههب يجيجصَّ هههه  يجم يج يجنَّهههايج   يجش 
يج

ــــ 1574 ــــقَ رَِّن  َب يجيج، ٌ يجُ ههههيَُج:يج(6)ًّهَن  يجهَ نَّ
يج

ب يجيجار يجامَّههههب يجيجاليُجع هههه ميج  يج
نَّــــهَ  يج(7)ن  ر ق 

يج

ههههب يج 1575 يُجنَّههههيجنفيجحم يجم  ــــكَ ن َب يجيج،ليُجنيُجحم يج:(8)واس 
يج

ُيج ههب  ههحيُجيج فيججَّ هه  يجب يجج  َميجايجب يجه  يج  ُسههف يج  يج 
يج

ــن َ 1576 يج ميج لمهههم يجيج  يج مههب يجيجاديُج  هه حلم يج:يج(9)ورَ ش  يج  
يج

يج(10)نَ كَِّمَ نَ  يجيجييُجف يجمميج لَّيج: يج ميج لم  يجيج  يجض  يج  
يج

                                                      
 .71( األنعام: 1)

بفتح النون الثانية  ( ىت)( هذه قراءة يعقوب بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأ الباقون 2)

 .219ص «الكامل المفصل»، 449ص «إتحاف فضالء البشر»وتشديد الجيم، انظر: 

 .2/349 «زاد المسير»بدرعك، انظر: ( أي: 3)

، وهذه قراءة نافع وابن ذكوان وشعبة وأبي جعفر ويعقوب بضم الكاف، وقرأ الباقون 74( الكهف: 4)

 .301ص «الكامل المفصل»بإسكاهنا، 

 .107كهف: ( ال5)

 .54( طه: 6)

ُْحرَِقنههُ )( قرأ ابن جماز عن أبي جعفر ووافقه الحسُن 7) بضم النون وإسكان الحاء وكسر الراء، وقرأ  (ۥنله

َْحُرَقنههُ )أبو جعفر من طريق ابن وردان ووافقه األعمُش  بفتح النون وضم الراء مخففة، وقرأ الباقون  (ۥنله

 .548ص»إتحاف فضالء البشر»بفتح الحاء وتشديد الراء مكسورة، انظر:  (مك)

 .65( األنبياء: 8)

 .3( الفرقان: 9)

 .57( القصص: 10)
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يج مهه  يج 1577 ــعَ نَ يجن  هه لم يُجيج نيُج  يجِ هه ميج:يج (1)رَ مِّ يج  يجمم
يج

هههق يجيج   يجُ هههام َّيجب يجب يجيجا يجب ههه يجر يجذميج لمُ هههيجعيُج م
يج

َن  َ 1578 يج(2)اس  يج(3)ن ونَ يج،احيُج  يج د يج: ُيج: يج ُ يج حلم
يج

يج
 
ههههههِ يجيج ديُجب يج دَّيجيجب يجو يج ُ يجنُههههههثميج يج  يجذ يجف 

يج

ــن َ 1579 ــَرَ ق  َالَّ يج مههي يج:يج(4)ور َاق َف  هه  يجيجنُيجن  يجاخ 
يج

هه يج م   ايجيج ميجا  ههحميجا يجيج ر يجيف  ههم هه  يجايجت يجم  يجاخ يجسَّ
يج

إ َ 1580
َالَُّذَ  َفَ ا َجَ وَِّزَ َوس  يج(5)ت  يج:

 
يج  يجُِج يجيجحمميجو يجذم

يج

هه هه  يجثميج  يجيجعميج   يجر يجه  يجايجيف 
م
ههي يجو يجن هه  يجقُيجايجب يجه  يج(6)ذم

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .37( فاطر: 1)

 .35( الرحمن: 2)

 .1( القلم: 3)

 .8( المدثر: 4)

 .7( التكوير: 5)

 .55( أ/6)
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َ ة َال ـالُّون  ور  س  ك   م 

ـــــن  َب يج 1581 هههههُِيجن يجِ يج:يج(1)ةَ ل  هههههم يج ميجايجم يجه  يج  يجهم
يج

يج
 
يجيجبميجو

 
ههههََّيجو ههههيج يٌجان ههههي يجايجن يجه  يج م َّ يجر يج ميجيف 

يج

يج(2)ايًَس َن َ 1582 ميجيجس  يجهميج لمهم يجيج  يجيُِج: يجُيم   يُجيج يٌجش 
يج

يج هههميج ُيجو يجيجيُ مههق  يجس  ههيجي يجهىيجش  يج يُجك يجذميجيُههيجانيُجك 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .4النساء: ( 1)

 .306ص «الكامل المفصل»، قرأ حفص وحمزة بفتح النون وقرأ الباقون بكسرها، 23( مريم: 2)
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َال وَ  ةَ ال ـاو  ت وح  ف   م 

1583 
ــوَ  َي  ههييُج:يج(1)ل  يج مههيُِجيج  يجعمههع يجيجاُ يج   يجان يجر يجب يجيج ف

يج

يجب يج يج دم يجيج نفيجب يج:يجق  ههههه   هههههيف  يج ن يجر يجب يجيج م يجد 
يج

يج 1584
 
مهههب يجيج، يفيُجنُههه لم يُجيجب يجو هههِ يج  ميج:يجٌسيجَ يجاريُجغ يج م

يج

هههسميجِ يج  ميجيجا يجب هههيجميٌجح يج  يج  ههه:يجحيٌج مهههب يج يجاريُج  
يج

ــال وَ ب يج 1585 يج ُطيجد يج لمهههميُجب يجيج نيُج  يج دم هه:يج(2)عَ اس 
يج

يج
 
يج ُطيجُد ههههيجايُجُمهههه ميجع يجيج ع يجم يجادم يجب ههههيجحمميجو

يج

1586 
ههههت يج:يج(3)دََّوَ  يجم  يجيجب يجنَّ

 
ههههو يجح  هههه  يجيجََّّ يج م يجال 

يج

ــوَ ب يج يج(4)اًطَس  ههارميج  هه  يجيج:يجي  مههن  يج ميج يجع  يجش 
يج

1587 
ــهَ جَ وَ  هههم يجيجُ بب يجيجال يجُ بيج دم هه:يج(5)ي

يج ر يج  يج ميج لم
يج

ــــوَ  ــــالَََّهَ ج  يج:يج(6)ار َه 
 
هههه مَّيجيجُ يجبَّيجو يجار يجه 

يج

1588 
ـــوَ  يج:يج(7)ةَ ل َيس 

 
ـــوَ يج، يٌجب ههه ميجقُيجيجحمميجو يج:يج(8)ال َب 

يج

يجيج يُجن هههق يجَع يج
ههه ألم  يجيج  يج م

هههك  هههايجييُجم  يج:يجاُ يج  
يج

ههههه 1589 يجب يجيج هههههٌ يجب يجب يجيجا يٌج   م يج هههههُ يجب يجب يجيجلُك 
يج

هههههل يج هههههيج  يج  يج   يج   هههههُ يجل يجيجا يج ِ يج  يجمميجِ يج  م
يج

يج(9)رَ قَ وَ يجىهع يج ميج  يجب يج 1590 يج: ك َيج،ميٌجم يجل  يج:(10)يل َو 
يج

يج  يج يجب يجيج،فف يج   ههههُ يج لمف يجيجايُجنَّهههها يج:يجق  هههه  
يج

                                                      
 .79( البقرة: 1)

 .115( البقرة: 2)

 .109( البقرة: 3)

 .143( البقرة: 4)

 .72( آل عمران: 5)

 .72( آل عمران: 6)

 .35( المائدة: 7)

 .95( المائدة: 8)

 .25( األنعام: 9)

، ويف األصل: ]ثقيل[، ولعله سهو من المؤلف، ألن قوله: )كاف( تفسير للوكيل، ويف 102األنعام: ( 10)

 على الصواب. 3و2النسختين 
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ــجَ وَ ب يج 1591
َل  يجا  هه  يج:يج(1)ت  يجب يجيجذم وَ ِف 

َال  ــل  يجهَ ي 
يج

ههِميجلميج  يج هه لمف يجب يجيجحيُج   يج(2)اميج ي ههب يجايج م ايجد  يجيجه يُجسم
يج

هه  يج 1592 ههنُيج:يجحيُجِميجلم   ههك يجب يجيجٌد،ه  يج م هها يج:يجه يٌجسم يجلميج  يج م
يج

يجب يج يج:يجق  هه   ههب يجيج،ق يج ميجيج  ههش  ههيجا  يجَ  يج(3)لميج َّيج  
يج

يجيج يُج َّهههههه ب يجبيُج م  يجيجه  يج 1593 ــــــمَ يجيف  يج(4)ك َال َن 
يج

هه ههيج ميج   ي ههيجل يجذ يجِ  يجر يجل هه  يجيجمميجه يجاوميج  ههيج  يج وم
يج

1594 
َوَ  يج(5)ةَ جَ ِل  ميج: يج مّشَّ ميجيج  يجيف  يجُ يج يُج ميجي يجيج يٌجش 

يج

هه  يج يج م َّيج يُج ميجي ههيجمميجو هه ه يجيج  يج ميجلم   هه   َّ يجُ يجَُ
يج

1595 
ـــدَ ار َوَ 

ههه:يج(6)مَ م  يجم يجيجمميجهيُج يُجاب يج   هههال  يجا  يجِ يج م
يج

يج(7)ودَ دَ وَ  م  يج: يج م َجَ وَ يج،ل 
يج(8)ل  يج:

 
يجيجحمميجو

 
يجا  يج  يج ميجو

يج

1596 
َاص َوَ  يج(9)ب  يج(10)دَ يص َوَ يج،ميٌج ِ يجن يج: يجاميجن يجِ يجَ يج:

يج

يجب هههيج  ع ههها يُجيجمميجهيُجُ ههه ميجب يجب يج يجاميجب ههه َّيجب يجيجالف
يج

1597 
َر َوَ 
يج(11)مَ كَ ق  يج  يج: يج:يج(12)ااءَ رَ وَ يج،مميجكيُجُِيج َّ

يج

يج
 
هههو يجيجا  يج  

يج ألم  هههيف  هههيج ن يج  يجضم هههذ يجِ   َ يج ا  يج يج
يج

1598 
يجا يج:يج(13)ادًَف ـــوَ  ههه  يجب يجَ   يجاحيُجن هههكميجريُجيجمميجه 

يج

ـوَ  َوَ س  يج:يج(14)س 
 
يجلمههو ههق  ههيجليُجه َّيجيج   يجاحيُج  يج ميج م َّ

يج

                                                      
 .2( األنفال: 1)

 .186ص «الكامل المفصل»، قرأ حمزة بكسر الواو وقرأ الباقون بالفتح، 72( األنفال: 2)

 الربوبية.؛ أي:  جاء مرة ثالثة بمعنى 55( ب/3)

 .44( الكهف: 4)

 .16( التوبة: 5)

 .19( يوسف: 6)

 .90( هود: 7)

 .52( الحجر: 8)

 .52( النحل: 9)

 .18( الكهف: 10)

 .19( الكهف: 11)

 .79( الكهف: 12)

 .85( مريم: 13)

 .120( طه: 14)
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يُجلم هه  يج 1599 يج مَّيجيجيم ههيف  يج م يجح يج  يجيجس 
م ههم ههح يجيجا يٌجه  يج ميج  

يج

ههت يج  يجيجا يج  هه ميجَ يجيجي يُج  يج م
ههايج مَّيجد  يج م يجيجس 

 
ههو يج ميج  

يج

يج  يجب يج 1600
هههي يجيجحم هههيجعميج   هههيجه  يج   م  يجيج  يجُِ ههه م يج ُسيج  يج م

يج

ههب يجيجحميجب   يج هههيجعميجق  يجاُسيجي ههه يجا يجذ يج  هههيجٌفيج ميج  
يج

يج 1601
 
هههيجب يجو هههيجا يجيمهههايجد  يج  يجِ يج  م يجريُجان يجن هههايجييُج  

يج

يجب يج يُجش  يجب يجيجيجه  هههههيج(1)ا يج مههههه  يجيجع يجش  يج يُجاط يج  
يج

َبَ جَ وَ ب يج 1602 يُج  يجيج(2)ت  يجقيُجو  م يجيجحيُج ميجالم يجر يج ايجا يج(3) م
يج

ــوبَ نَ جَ  يج مههي يجيج:اه  هه ميج  يجيجع يجن  ههه  يج  يج  يجايج   يجذم
يج

هه ميجت يج 1603 هه َّيج:يج(4)ٍقَدَ وَ يجييُجس  ــرَ ز َوَ يج، يٌج   يج:يج(5)ي
يج

هه مههيجحمميجٱيجرفيجزميجب يجيج ميج   ههيج فيج   هه ميج يج لَّيجذ يجك  يجييُجس 
يج

1604 
ــــوَ  هههه:يج(6)ه َزَ ك  ههههك يجب يجيجايُجب يجه  يجض  يجا يج ا

يج

ههههِج  يج ههههيجا يج    يجل  ههههِميجحل  يجيجل يجر يج ميجيف  يج(7)ا يج  
يج

1605 
ل نَ  ع ا،(8)او صَّ تمن  م

 
يجو َكَ يَ وَ ب يجيج:

 
يج:يج(9)انََّأ

يج

يج
 
يجيج(10)ا  يج  ههيجهمميجل ههو

 
يجب يجيجحَّيجو يج ميج لمهههم يجيجق  هه   يج:يجن 

يج

يجب يجيج،  يج  يج ميجب يج 1606 يج حميجه يج  يجذميجب  يجيج(11)  يج مالَّ يجم يجكيُجا
يج

يجم يجب يج
 
يجو يجا يجت  ميجعميجَ يجيج  يج ميجب يج»يجيجيف  يجيج  

 
يج(12)يج«  يج  يجقميجو

يج

                                                      
 ( يف الحاشية ]ما ليس له وال عليه[.1)

 .36( الحج: 2)

 ( يف الحاشية ]أي إلى اللغة[.3)

 .43النور: ( 4)

 .29( طه: 5)

 .15( القصص: 6)

 ( يف الحاشية ]أي لعاقبة حتفه، فالالم للعاقبة[.7)

 .51( القصص: 8)

 .82( القصص: 9)

( حقها الجزم بحذف حرف العلة، ولكن من باب الضرورة أجرى المعتل المجزوم مجرى الصحيح، 10)

 .120لآللوسي ص «الضرائر»انظر: 

 : ]والسالم[.3و2( يف النسختين 11)

( يف الحاشية: ]يشير إلى بيت عنرتة: ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها *** قِيُل الفوارس ويك عنرت أقدم[ 12)

 .359البن األنباري ص «لسبع الطوالالقصائد ا»انظر: 
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يجب يج 1607 ههه  يجت يجيجيَ وَ :يجق  ههه   ميجُ ههه ميج َّيجيجٌَّيجج  يج ه 
يج

يج
 
ههيجحمميجو ههيج ميج   يجك 

 
يجب يجيجحَّيجِ

 
يج  ههو ميجُ هه  يجيجذم يج(1) ه 

يج

1608 
يج مهه  يجو يجيجمميجم ههيجيَ وَ  يجب يجيجذ 

 
ههِ يج ميج لمهههم يجيجحَّيجك  يج:يجن 

يج

يج
 
ههههحميجو يجيج م يج  يجيجَُّيجس 

 
يجيجبميجو

 
ههههو يجاعَّههههظ يجيج  يجظ 

يج

1609 
ــمَ وَ  َوَ ًن ــاَلَع   ههيج نيُج  يجيُهه:يج(2)ٍنَم  يجُ يج ميجض 

يج

يجا يج
هههَُكَّيجيج م هههيج ن يجز يجيجميُجُظههه ميجايجي يجم  يجُ يج ميج م َّ

يج

ــــوَ ب يج 1610 يج:يج(3)ارًَط 
 
يجيجحمميجو

 
يج(4)هَ دَ رَ وَ ب يجيج،ابمههههر يجو

يج

ههد يج  يج ههيج  يجِم يج م َّ مهه  يجيجح يج ميجم ههايجب يج  يجيف  يجلميجن يجرميج م
يج

يج 1611
 
ههيجب يجو ههيج ر يج  يج  م  يج  يج لم   مهه  يجيجس  ههيجن يجرميج م يجع  يجن 

يج

هههد يج  يجيج ريُجُمهههت يج هههيج  يجِم هههب يجيجا ميج  يجل  يجاع يج  
يج

يجب يج 1612 يجيجق  هه   ــادلَِّيف  ههيجٌ يج ميجق ههيج(5)انَ م  يج يُجآ  
يج

يجب ههه
 
يجيجاليُجع ههه ميج  يجيجحَّيجِ

يجيجيهههميُجن يج ألم 
يج يُج م ههه ألم 

يج

ــقَ وَ ب يج 1613 َع  يج:يج(6)ت 
 
ههق يجيجحمميجو يجا   هه  يج لم  يجيجذ  يجاميجا  

يج

يج  يجب يج
ههههههََّ هههههه ق يجايجب يجه  ههههههط يجب يجيج يٌج   يجاميجا  

يج

1614 
ــامَ وَ  يج:يج(7)ةَ ي 

 
ههو يجعم ههيجم يجن  يج ميج   يجب يجيج ف يج(8) ه 

يج

ههههه يُجيجُك يجب يج ميجسم يج   يجب هههههيج م ايجخ   ُ يجب يجيجا يج ه 
يج

1615 
ــوَ  ههيج ميجق هه:يج َ ت  هه:يج(10)دَ وَ ب يجيج،(9) َّيج   يجميُجع يجل 

يج

َب َوَ 
يج(12)ميُجخ يجِميج لمهميُجيجي يُج  يج م َّيجيجاليُجع يج ميج  يج:يج(11)يل 

يج

                                                      
 .56( أ/1)

 .14( لقمان: 2)

 .37( األحزاب: 3)

 .37( الرحمن: 4)

 .37( الرحمن: 5)

 ، ويف األصل: ]وقعت أي قامت القيامة[.1( الواقعة: 6)

 .16( الحاقة: 7)

 : ]داهي[.3و2( يف النسختين 8)

 [.623، وقد مر تفسيره يف البيت: ]46( الحاقة: 9)

 .23نوح: ( 10)

 .16( المزمل: 11)

( قوله: )المتِخم(: ضبطه الناظم بكسر الخاء، والوخيم: الثقيل بين الوخامة والوخومة، والمعنى أنه 12)
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هههههِ يج ميج  يج:يج(1)رَ زَ وَ وَ  1616 يجج 
ٌ
ـــــمََّوَ يج،ِ يج:يج(2)ااج 

يج

ههانميجقَّههب يج ههيجُسيجمميج يج م َّ ههيج ميج  يجغ  َ يجه  يج   يجا 
يج

1617 
ــاجَ وَ  هه:يج(3)ةَ ف  يج َّ ههايجش  هه  يجيجا يج ب يج  يج  يجضم يجِميج  

يج

يج]ب يجيجا يجب يجيجع يجمميجج يج ميجم يجيجُ يج ميج م َّيجب يج يج(4) ِميج  يجق    
يج

يج ميجك يج  يجايج  يج  يجيجحمميجٱ:يج(5)  َعَ دََّاَوَ مَ يجىهع يج ميج  يجب يج 1618
يج

َق َوَ  َوَ سَ وَ يج، ميج  يجن يج:يج(6)ب  يج ميج  يجِ يجيجاحيٌج  يج ميج  يج:يج(7)س 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .335ص «مختار الصحاح»يتخم غيره أي يثقله، انظر: 

 .11( القيامة: 1)

 .13( النبأ: 2)

 .8( النازعات: 3)

 .3و2( بياض باألصل، واستدركته من النسختين 4)

 .3( الضحى: 5)

  .3( الفلق: 6)

 .4( الناس: 7)
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َال وَ  ةَ ال ـاو  وم  م  ض   م 

ــــوَ ب يج 1619 ههههِ يجاق يجط يج:يج(1)اهَ عَ س  يج:يج(2)ادََّوَ ب يجيج،اه 
يج

م يُجب يجيج، ميجنَّههد  يج ههام هه ُيجيجع يج م ــوَ يجه ميجسا يج(3)ادَ ج 
يج

هه 1620 ههيج ميج   َت ــقَِّوَ ب يجيج،دفيج  يجَ  َب يجيجت 
 
َت ــقَِّأ يج(4)ت 

يج

هههِ يجقميج  يجم يج هههُِج يجيجان يج  يج لمههههم يجيج  يج ميجايجي هههه  يج   يجذم
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .233( البقرة: 1)

 .96( مريم: 2)

 .6( الطالق: 3)

َِتۡت وُ )، قرأ أبو عمرو 11( المرسالت: 4) بواو مضمومة يف مكان الهمزة مع تشديد القاف، وقرأ أبو  (ق 

هبمزة مضمومة وقاف  (مث)، وقرأ الباقون (َتۡت قِ وُ )جعفر بخلف عن ابن جماز مثله مع تخفيف القاف 

 .761ص «إتحاف فضالء البشر»مشددة وهو الوجه الثاين البن جماز، انظر: 
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َال وَ  ة َال ـاو  ور  س  ك   م 

وَ ا َ 1621
يج(1)ةَ هَ جَ ل  ًدايج، يُج  يجنميج لم  يج: ريُج(2)و ر  يج َّ م   يج:

يج

م يُجيج  يج  يج يجيجبن يجريُج م
 
يجحيُجا ميج  يجع يجيجحمميجو يج(3)ب  يُجه  يجا

يج

و َب يج 1622
هههههثميج  يجيجميٌجثمهههههٱ:يج(4)رَ زَ  َ وَ يج،ٌ يج   يجانَ دل 

يج

ــــ َ م   يج:يج(5)ونَ لَّ
 
هههه ميجب ههههو يجاحيُج  يجنميج يجل 

يج

يج 1623 يجيج ح يجُ هههههه  يجهميجي يجيجش 
 
هههههه يُجيجبميجو يجابن يجريُج َّيجس 

يج

ههههك يج يجيج(6)ان هههه ميجك يجايج  يجم 
 
يجا ن ههههطيُج َّيج  يج يُجيجبميجو

يج

َو َ 1624
ههه   يج  يج يُجيجحمميجٱ:يج(7)ااقًـــف  ههه م  َ يج    يجم يجايج

يج

ههه  يجل يج ـــوَ ب يجيج، فيجم 
هههنميج ميج  ههه:يج(8)رَ ت َال   َ يج ا  يج يج

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .148( البقرة: 1)

 .86( مريم: 2)

 .56( ب/3)

 .100 ( طه:4)

 .17( الواقعة: 5)

 (.1492( يف البيت )6)

 .26( النبأ: 7)

 .3( الفجر: 8)
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َال هَ  ةَ ال ـاء  ت وح  ف   م 

ــ 1625 ههت يج:يج(1)واادَ م  هه نميجُهههي يجب يجنيُج َّيجه  يجب اريُج يجل 
يج

يج
 
يجا يجيج ميجب هههيجبميجو يجيج ميجق هههيج  يجب ههه ميج لَّيجيج  

 
هههو يجب اريُج  

يج

1626 
يج(2)يَ دَ مَ  يجا يج: يج ميجيج لم يج   يجيج   يج  يج حلم يجيجذ 

ُ
يجحم  يجِميجو

يج

ايجيج يٌجي هههههه ميجِ يجب يجيج يٌجيَّهههههه  يجِ يج هههههه ميجم يجن يج ميج  
يج

ــب يج 1627 يج:يج(3)وارَ اجَ م 
 
يج  يجب يجُكهه  يج  يجيجحمميجو ههن يجال  يجمميجُِ

يج

ههههِ يجب يج يجحيُج يُجج  يجيجا يجناههههب يجيف 
 
يجبميجو ههههن يجش  يجمميجُِ

يج

ـيجىهع يج ميج  يجب يج 1628 ه:يج(4)ارٍَم  يجيج يٌجاِ يجِ 
 
هيجحمميجو يجاق يج   يجطم

يج

هههيجا  يجع هههب يجيجُ يجثمههه  يج  يج  
يجيج فيج م

 
هههيجبميجو يجاِ يجح  يجطم

يج

1629 
ــمَ  َي  يج(5)ت 

 
اههن هه قميجيجحم يج:يجو يجلَّ يج يجم

 
يج ًك يجُعههنميجحميجو

يج

ــــمَ ب يج َي  يج:يج(6)ت 
 
يج ن يجر يجا يجيجحمميجو يج ًك يجعيُج ميجيج  ههههت 

يج

ــمَ ب يج 1630 َئ  يج مههت يج:يجت  يجن 
 
يج َّههه يجت يجيجحمميجيجو

م
يجر يجل ههيجُ يجِ

يج

يج ميجم هههه ههههِ يجيج عميجش  يج  يجب يجيجايُجا يُج  
ِ يجشَّ يجر يج  ههههيج

يج

                                                      
 .62( البقرة: 1)

 .196( البقرة: 2)

 .218( البقرة: 3)

 .109( التوبة: 4)

بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة،  (ۡيَت هِ )( هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر 5)

بكسر الهاء وفتح  (َت ئۡ هِ )ففتح الهاء وكسرها لغتان، ولهشام فيها خلف، فالحلواين من جميع طرقه عنه 

بكسر الهاء مع  (ُت ئۡ هِ )التاء كنافع إال أنه همز، ومعناها هتيأ لي أمرك وأحسنت هيئتك، وروى الداجوين 

 (ُت يهَ )وجمع الشاطبي بين الوجهين، وقرأ ابن كثير  «وهذا هو الصواب»الهمز وضم التاء، قال الداين: 

فتح الهاء وسكون  (ِت يهَ )بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء تشبيها بحيث، وعن ابن محيصن كنافع، وعنه 

 .468ص «إتحاف فضالء البشر»الياء وكسر التاء على أصل التقاء الساكنين، انظر: 

َمن َقَرَأ هباء َمْفُتوَحة وياء َساكِنة وتاء َمْفُتوَحة َأو َمْكُسوَرة َأو »: 293ص «مغني اللبيب»( قال ابن هشام يف 6)

اُه فعل مَ  م ُمَتَعلَقة بِِه َكَما تَتَعلَّق بمسماه َلو صرح بِِه َمْضُموَمة فهيت اْسم فعل ثمَّ قيل ُمَسمَّ اض َأي هتيأت َفالالَّ

م للتبيين َأي إراديت َلك َأو َأُقول َلك اُه فعل َأمر بَِمْعنى أقبل َأو تعال َفالالَّ  .«َوقيل ُمَسمَّ
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
309 

ــ 1631 هه:يج(1)ىوًَم  هه ميجَ يجيج نيُج  يج   ههالم  يجب يجيجا يجس  يجه  يج م
يج

يج  يجب يج
ههههييُجيجحم ههههه يج  يجيج َّيجم  ههههَ يجيجميٌج س  يجحمه  يجسم

يج

1632 
ــمَ  ههيجُسيجاب يج لم هه:يج(2)مَ يش  ََّيج   يجن هه يج يجا  

يج

ههههيجُكايجب يج ههههايجكيُج   يجِ ههههلم يُج  يجيجه  يجسا يجا  
يج

1633 
يج:يج(4)اًسَمَ مَ َ،ا طميج يُج يُج:يج(3)ادَ مَ  يج لم يجيجُ يج ميج م َّ يجِف 

يج

يجب يج هه:يجق  هه   هه  يجيجُ يج ميجل  يجم يجيجمميجه يج  يج م
يجق هه ميجم يج م يج  

يج

يج ميجَ يجيجحمميجٱ:يج(5)امًَضَ مَ ب يج 1634 يج ميج  يجب يج،يجا م يج:يج(6)ه َدَ امَ مَ يجن 
يج

يجب هههيج يٌجِ ههه ايج  يج هههال  لميجيج مفيج  يجيجح  ههه   ا   يج(7)  
يج

1635 
ــيَ مَ  هه  يج:يج(8)ا  َه  ههب يجيجن  يجفم ههه   َ يج  يج مههبيُجيج ميجايج

يج

ــمَ ب يج ههنَّ يج:يج  َازَ م  يج(9)حمن يج ميج لمهههميُجيجاُ يجس 
يج

1636 
يجن يجعميج لمههههميُج:يج(10)اءًَب ـــمَ  هههت يجانميجب يجيجث  يجار يج  

يج

ههه يج مههه   يجيجم يجاع يج يجنَّههه   يجار يجن هههلمغيُج  يجيج ل 
يج

1637 
ــوَ مَ  م  يجب يجيجّشم يج لمهههم يجيج هه يُج  يجيُيج:يج(11)انً يجار يجق ههام

يج

ــمَ  ههه يجك يجيجاٌليج َّههَ يج:يج(12)ازَ مَّ ههيجم يجمم يجار يج لم  
يج

1638 
يج(13)وعَ ل َمَ  يج: ِم  يجيج ريُججيُج م َّ يجَُّيج  يجِميج لمهميُجيجب 

يج

ههل يج ههيج  يج  يج   ــب يجيج،حم يج م َّ
ههلَّيج:يج(14)ل َزَ م  يجَُّيج  

يج

                                                      
 .28( الكهف: 1)

 .45( الكهف: 2)

 .90( مريم: 3)

 .108( طه: 4)

 .112( طه: 5)

 .5الحج: ( 6)

 : ]البدة[.3و2( يف متن األصل: ]البزة[ وذكر يف الحاشية: ]خامدة[، وهو الصواب، ويف النسختين 7)

 .36( المؤمنون: 8)

 ؛ أي:  نخسات الشيطان المردي.57( أ/9)

 .23( الفرقان: 10)

 .63( الفرقان: 11)

 .11( القلم: 12)

 .19( المعارج: 13)

 .14( الطارق: 14)
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 ةَ ومَ مَ ض َمَ ال ـَاءَ ال هَ 
1639 

يج(1)ىدًَمَ  يج(2)اودًَمَ َ،  ميج ميج يُج  يج: يج  ن يجهيُجي يجيجحمميجٱ:
يج

هه  يج ههيجايُجعمهه  يجيجاز يجج  ههيجُفيجذميجح  يج ميجح  يج  هه  يجز يجيجفف
يج

1640 
ه:يج(3)ونَ مَ  ـيجمَّيجُثهيج، حيٌج  يجِ  يجاع هسميج ُيج:يج(4)ان َدَ م 

يج

ـنَ مَ  ـ  م  يج:يج(5)  َال حميجبيُجيجُذيجقمهه م هه  َّ  يجان يج ميجع 
يج

هههه  يج 1641 ههههزيُج َّيجج  هههه ميجم يجيجح يجايج  يجب يج   يجح يجر يجم 
يج

ههه هههيج ميج   يجيجل يجذ يجِ 
ههه ألم  ههه مَّيجم يجيجا  يجم يج م يجاح يج  

يج

1642 
َإ َدَ مَ  َوا يج(6)ب َيََِّالطََّل  يجيجي يجح يج:

ُ
يجب  يُج  يجرميجو

يج

ميجل يج ههك  ههيج هه  يجح يج ميج لَّيجيج  يجم  ههب يجيجي يجح  يجب  يُجحَّ
يج

يج َّههههَ يجيجُك يجب يج 1643 ــــمَ يج م يجذ يج  ههههيجالف يج:يج(7)هَ زَ م 
يج

ِم  يج يجيجب  ه  يجيج ر يجهيُج ميج لمههم يجيجَ   يج م ـاللَُّيجن  يجهَ زَ م 
يج

يجب يج 1644 ههغ يج:يجق  هه   ههب يجيجميٌجمم يجك  ههحميج  يج  يجيج فيجال  يجا  
يج

يجب يج ههَميجيف  ههم يجيجا يجه  ههِ يجب يجيج،ميٌجمم يج لم  يجيجميٌجمم ههيف  يجا  
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .2( البقرة: 1)

 .111البقرة: ( 2)

 .93( األنعام: 3)

 .156( األعراف: 4)

 .30( يونس: 5)

 .24( الحج: 6)

 .1( الهمزة: 7)
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 ة َورَ س َكَ مَ ال ـَاءَ ال هَ 
ــــ 1645 هههه   يج ميجي يجيجاٌ يجِج  هههه:يج(1)يمَ م  يج  يُجايجن يج ه 

يج

ههب يج ميجيُيجيجمميجم هه ههِ  مهيُجيج  يجايج   يجا يُج لمهههم يجيجا  يج  هه م
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .55( الواقعة: 1)
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َ ََمَ ل 
 
 ةَ وحَ تَ فَ مَ ال ـٍَفَل َأ

1646 َ
ــعَ ل   َن  يجيجحمميجٱ:يج(1)ت 

َّيجل يجيجبميجٱيج  يج  ههِميجأل   ههك  يجا  
يج

ههه هههيجايجو  ههها يج   هههيجديٌج َّيج   يج   هههَُكايجيج ميجَ   يجا  
يج

1647 َ
َخَ عَ ضَ وَ ل   َوا يج(2)مَ كَ ل ََل  يج:

يج  عيُجه  يج ميجأل  
يج

 يجامسَّيجب يج
هيجعم يجب يجو  م  يجب يجيجمميجكيُجع يجيمها

 
يج(3)  ُ هق يجبميجو

يج

1648 َ ـــل  يج مهههي يجيج(4)اهللَ َنََّٱَمَ رَ َج  هههح يج:يجن  يجا َّ
يج

  :(5)نْ كَ نِ تَ حْ َل 
َ
 تَ سْ أ

ْ
يجاقَ لْ الَْ  نه لَ صِ أ

يج

1649 َ ــــمَ ل  ــــق ََةًَي  هههه َّيج:يج(6)مَ هَ وبَ ل  ميجغيُج م يج ه 
يج

َب يج َز َل  يجلُيج:يج(7)ب  هههههيف  ميجُ هههههعميج َّيجيج فيجغ  يج:يج ه 
يج

يج 1650 يج  ههههههلُك   يجب يجيجَّف
ههههههش  يجيجِفيجل 

 
يجيجحمميجو يج  يجز يجش 

يج

َب يج يٌجَ ههه:يج(8)  َل  هههلايجيجِفم يجهم يجال ههه لظَّيجيج ر يج  يج  
يج

يجب يج 1651 يج:يجق  هه   يجش  يجلميج  يج ِ ههز يجيجو  هها يجيجا يُج لَّههيج  
يج

َ ــغَ ل  هه:يج(9)ةَ ي  ههيج  يجع  يج  يج م َّ يجلميج  يجاِ ههح يجيج ل 
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .220( البقرة: 1)

 .47( التوبة: 2)

 .57( ب/3)

 .23( النحل: 4)

 .62( اإلسراء: 5)

 .3( األنبياء: 6)

 .11( الصافات: 7)

 .3( ص: 8)

 .11( الغاشية: 9)
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َ ََمَ الَلَّ
 
َل َأ  ة َورَ س َكَ مَ ال ـَف 

يج مهه  يج 1652 َ يجن  َل 
َيــَل  هه َّيج:يج(1)ٍشَي َرَ ق ــَف  يجريُج  يج م

يج

يجآل ههه يجا يجيج   ههه مهههيال  يجب ريُج َّيجق هههيج م يجذ يجايجك 
يج

يجب يج 1653 يجيجحَّيجا يج:يجق  هههه  
هههه  يجش  هههه َّيج  يجايج يُجه  يجاميج  

يج

ههههب يج ــــل َعَ جَ يجه  يج ميج   هههه َّيجح يجب يجيجمَ ه  يج(2)اميج  
يج

ههههت يج 1654 ــــل َعَ جَ :يجليُجي يُج  يج م ــــعَ كَ َمَ ه  َص  يجيجف 
يج

ميجل هه ههيج ن يجُ ههي يجيجك  ههُهههايجم يج   يجلمهها يجيج ميجميج ا يج(3)  
يج

يج  يجب يج 1655
هههههههيج  يج  هههههههحم يجيجا  يجِ يج م ا يج  يجَع يجيجلُكَّ

يج

هههل  يج هههب يجيج فيجم  يج ميج م َّ يجيج  
 
يجرميجو هههيجض  يجا  يج م َّ

يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .1قريش: ( 1)

َقه( على األمر بالتحقيق.5( الفيل: 2)  ، ضبطها يف األصل بفتح القافين، ويجوز أن تكون )وحقِّ

 أهلك اهلل أصحاب الفيل لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف.( أي: 3)
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 ةَ وحَ تَ فَ مَ ال ـَاءَ اِل  َ
يج(1)ونَ رَ عَ ش َي َب يج 1656 يج:يج(2)يزَ هَ تَ س َي َيج،  عُيج  يج ميجي يج:

يج

َم  ايج
 
يج  ميجو يج َّيجه يج  يج ميج  يجيجم يجَ   ميجم يجي  يج(3)حمم يجا

يج

ـــــــمَ عَ يَ ب يج 1657 يجابن هههههههنيُجنَّيج   يجي يج:يج(4)ونه 
يج

ــــظ َيَ ايجع ههههيُِج يجا ن ههههعُيج ق يج ُيجو يج:يج(5)ونَ نُّ
يج

يج مهه  يج 1658 ــي َيجن  ون َوس  يجمميجكيُج ن يج مُههيُيج:يج(6)مَ كَ م 
يج

يج
 
هههيج ح يجنُههه ُيج ميجي يجيجبميجو يجمميجكيُج ن يجُ ههه ايجك يجايجيُيج  

يج

ــي َيجىهع هه ميج  يجب يج 1659 ههَ يج:يج(7)ونَ يَ حَ تَ س  يجا ن يج يُجنميجت يجسم
يج

ــيَ  َب َه  يج:يج(8)ط 
 
ههيجحمميجو يجد يجعميجي  هه يُجيجط  يجا ع يجف يجِ يجسم

يج

يج(9)ونَ حَ ت َفَ تَ س َي َ 1660 يجيجو  ا يج:
 
يجعميجت يجسميجَ يجيجحمميجو يجب ه يُج  

يج

ـــل َي َ لَمَ هَ نَ ع 
 
َأ ـــعَ َلَّ ههه  يجيج(10)ونَ ن  يجب ه يُجسَّ

يج

                                                      
 .12( البقرة: 1)

 .15( البقرة: 2)

: 1/316له، قال ابن جرير يف تفسيره على ما يليق بجال ۵( صفة االستهزاء من الصفات الفعلية الثابتة هلل 3)

إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن  ﴾مغ جغ معٱ﴿وأما الذين زعمـوا أنَّ قول اهلل تعالى ذكره: 

لنفسه وأوجبه لها، وسواٌء قال  ۵ما قد أثبته اهلل  ۵من اهلل استهزاء وال مكر وال خديعة؛ فنافون عن اهلل 

قائل: لم يكن من اهلل جل ذكره استهزاء وال مكر وال خديعة وال سخرية بمن أخرب أنه يستهزئ ويسخر ويمكر 

 .« بمن أخرب أنه خسف به من األمم ولم يغرق من أخرب أنه أغرقه منهمبه، أو قال: لم يخسف اهلل

: ]ويعمهوَن اْي يرتددونا[، والمثبت أجود لسالمته من 3و2، كذا يف األصل، ويف النسختين 15( البقرة: 4)

 وصل همزة القطع.

 .46( البقرة: 5)

 .49( البقرة: 6)

 .49( البقرة: 7)

 .74( البقرة: 8)

 .89البقرة: ( 9)

 .159( البقرة: 10)
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ههل يجيج ههع يجِج  يج 1661 يجيج فيج م
ُيجيج حيُجُكههيجي يجشَّ ههَ يجسيُجه  يج م

يج

يج لم يجيجايُجنَّههههح يج  يج هههه ميجي يجيج ن يجُهههههَ   يج(1)عيُجَ 
يج

1662 
ـــنَ يَ  يج:يج(2)ق َع 

 
هههي يجيجحمميجو يج  يجيجحيُج   

هههَميجألم  يجا  يج  
يج

يج مهه  يجيجميُجر يج ميج ُهه ههن  يج ميجيج م َّ يجيج  
يجش  يج  يجيج لمههَك  

يج

يج،عميجن يجي يج:يج(3)يـرَ ش َي َ 1663
َيَ  يج يُج دَّيجيجعيُج  يج ميجييُج:يج(4)نَ رَ هَ ط 

يج

َيَ  ــطَّ َِّههم يجيجا  يجالمهههم يجب يج:يج(5)نَ رَ هَّ يج 
 
يج  ُمههغ يجنميجايجو

يج

ــــ 1664 ههههعميج يُجب يجيج،ايُج ُهههه  يجثميجييُج:يج(6)ه َودَ ؤَ ي  يجُ يج  
يج

يج ــــت َي َيجيف  هههه:يج(7)هَ نََّس  يُج   هههه  يجيَُجيجايجه  يجُ يج ا
يج

يجذميجح يجيج زيُج  يجَ يج 1665 ا   يجف  مه   يجب يجيج(8)] م
يجن يجثميج  م يجا  

يج

يجاقميج  هه  يجيجو 
ههد  َ يجايج   يجن ههالَّيجب يجيجُذيجهميجا يج(9)ا  

يج

ههد  يجيجهم يجب يج 1666 َ يجايج   ههيجُذيج ميجا يجا  يجَ  يجلميج  يج ِ ههز يجيج م
يج

ههظميجل  يج يج  يجيج ههُ يج  يجدميج لَّيجيج  يجه  هه   ِم يج(10)لميج  يجاِ ههب 
يج

يج 1667
 
ميجيجمميجم ههيجحمميجو ههيَّ ههيجُيغ  يجاميج  هه َّيج يُجيج   يجُطههيجع يج  

يج

يجيميجل يج يجيج  يج  يجيجس 
ه ألم  هم يجيج  يج م يج ميج   يجاميجِ هجَّيجحيُجيج  

يج

                                                      
 .58( أ/1)

 .171( البقرة: 2)

 .207( البقرة: 3)

، قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بتشديد الطاء والهاء مفتوحة، وقرأ الباقون بإسكان 222( البقرة: 4)

 .35ص «الكامل المفصل»، 203ص «إتحاف فضالء البشر»الطاء وضم الطاء مخففة، 

َرْن بفتح الراء وإسكان  3و2تين ( يف األصل والنسخ5) ]يطََّهْرن[ وال يستقيم الوزن بذلك، إال إن كانت َيطَّهَّ

 النون، وهذه صورهتا يف األصل: 

 .255( البقرة: 6)

 .259( البقرة: 7)

، وال وجود 484ص «نزهة القلوب»، وهو الموافق لما يف 3و2( يف األصل: الفاء، والمثبت من النسختين 8)

 ليس المقصود فاء الكلمة، فالهاء يف ساهنت الم الكلمة.لفاء هنا، و

 .484ص «نزهة القلوب»إذا كانت من ساهنت فالهاء من أصل الكلمة وهي ثابتة، انظر: ( أي: 9)

 .484ص «نزهة القلوب»من قال: سانيت فالهاء لبيان الحركة، ( أي: 10)
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يجا يج 1668
يجِ يجي يجيج م

 
ههههِ يجيميج يجلَّهههه َّ يج(1)ي يج  يجالم يجب ههههيجس 

يج

يجب يج ههيج ميجب هه:يجق  هه   ــيج ميج   ــمَََّإٍَْح   يجيجونَ نَ س 
يج

ههه يُج 1669 فيجغ  هههيج ح يج م هههب يجيجيَّ يجيجا ميجِ 
 
ُيج  يجبمهههو يج(2)  م

يج

يج
 
ههيجبميجو ههيج ميج   ههم يجيجاميجع يج   ههايجت يجم  ميجغ  يج   ُهه  يجَ يجيجيَّ

يج

1670 
حمميج(3)ق َحَ مَ يَ 

 
َرَ ي َيج،َُّيجِ يجذميجيُيجيج:يجو يُجكميجيُيج:يج(4)ب  يجث 

يج

َخَ بَ يَ  يج:يج(5)س 
 
يجب ه يُجسَّيجايج  يجو  م يجيجُصيج يُجعميجي يجيجحمميجو

يج

يج(6)ونَ وَ ل َي َ 1671 يج:
 
يج:يج(7)مَ ص َتَ عَ يَ يج، ح يج ُيج ايجُي يجيجحمميجو

يج

يَ يج،ا يج  يجعميجم يجب يج
َلـ غَ  ُه:يج(8)ل  ه و يجيج ميجي  يجمميجع يجايجُغهم 

يج

هههي يج:يج(9)مَ هَ تَ ب ـــكَ ي َ 1672 يجب يجيج،مميجهيُج ظيُجغ  ههه ال  يج:يجق 
يج

ههي يج ههعميجت يجيج(10)مميجه يجه يجَميج  يجم ههيجمميجهيُجيَُجه  يج م يجف  يج ال 
يج

َت ــي  َب يج 1673 ميج:يج(11)ب  يجيجاريُجِ ههي 
 
يجزميجو يج  هه ميجيج  يجك  يجَّ 

يج

ــب َتَ س َي َ هه  يج  يج:يج(12)ونَ ـرَ ش  يجايجب ههحم
يجر يجاألم  يجل 

يج

ـــي َ 1674 يج  يجخميجالَّيجب هههيج(13)ّيَ م  يجايع هههع يج  يجؤميج يُجيج ص 
يج

ههه هههكيُجيجيم يجب هههيج ميج   ههه يُجب يجيجارفيج َّ يجا ع يجك يجه  يج م
يج

                                                      
 .«األسن لكان يتأسنولو كان من »: 1/80 «مجاز القرآن»( قال أبو عبيدة يف 1)

 .484ص «نزهة القلوب»؛ أي:  فأبدلوا النون من يتسنَّْن هاء، 26( الحجر: 2)

 .276( البقرة: 3)

 .276( البقرة: 4)

 .282( البقرة: 5)

 .78( آل عمران: 6)

 .101( آل عمران: 7)

 .161( آل عمران: 8)

 .127( آل عمران: 9)

 ]لوجوههم[.: 3و2( يف النسختين 10)

 .179( آل عمران: 11)

 .170( آل عمران: 12)

 .179( آل عمران: 13)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
317 

ـــقَ فَ يَ ب يج 1675 ههههميجو يجيج ح يجُمهههه يج ميجي يج:يج(1)ونَ ه  يجام 
يج

ــي َ هه  يجُيميج:يج(2)ونَ ط َب َنَ ت َس  ههفميجحيُجيج ح يجَُ يجام 
يج

َي َب يج 1676
 
ــأ ههه:يج(3)ونَ ـمَ لـ   

يجيجبح يج يُجي 
 
يجاهم يجل هههو

يج

ــكَ  يجيجح يجبميج  يج  ههيجام 
 
يجيجميُجُِيجَمههو

 
هه  يجثميج  يجيجحمميجو يج(4)ام 

يج

َكَ نَ ت َس َي َ 1677 يج(5)ف  يجي يج:
م
مَ رَ ي  َيج،ُ يجَ يجِ

يج:يج(6)مَ كَ نََّ
يج

يج  يجيجاليُجع ههه ميج  يج هههكميجي يجيج  يجم هههيف  يجمميجكيُجعَّيجس يجس 
يج

يج مهه  يج 1678 ــت َي َيجن  يجب  يُجِ هههميجي يجيجمميج يجم هه  يجا يج:يج(7)ونَ يه 
يج

يجايجق يجو  م يجيج  يج ميجع يجمميجي يجيجحمميجٱ:يج(8)  َمَ ص َعَ يَ  يجب  يُج  
يج

1679 
َنَ يَ 
 
يج(9)نَ وَ أ يج ميجي يج: يج:يج(10)هَ عَ نَ يَ يج،بح يج يُج يُجنميجيجي يجن 

يج

يجيج  يجعمههههع يجيجا يجك ههههر يج ميج  يج
 
هههه ميجق يجيج ح يجب يجو يجا يج  

يج

1680 
 َقَ يَ 
ــــَت  يج:يج(11)ونَ ف  يجيج ُفيج   يجقمهههه ش  يجَع يجنايج ش 

يج

يج
 
ههت يج كميجيجب يجو يجيجاٌليجس 

 
يجو ههيف  يج َّيج لمهههميُجيجحايجل  يجع 

يج

َ ب يج 1681 ــرَ ي  ههخميج لَّيجب يجيجريُجمميج حلم هه:يج(12)ونَ ص  يجييُجم 
يج

يجب يجيجايُجُِههههههي يجغ يج
 
يج حيُجعُههههههظميج  يجيجايُجنَّههههههِ

يج

                                                      
 .78( النساء: 1)

 .83( النساء: 2)

 .104( النساء: 3)

 .58( ب/4)

، كذا يف األصل، وهو مكفوف، والكف هو حذف السابع من الجزء، وتفعيلة الرجز 172( النساء: 5)

الكايف »مستفعلن فإذا حذف سابعها صارت مستفعُل، وهذا لم يجوزوه يف الرجز على ما وقفت عليه، انظر: 

ية وفنون المعجم المفصل يف علم العروض والقاف»، و109للخطيب التربيزي ص «يف العروض والقوايف

 .386إلميل يعقوب ص «الشعر

 .2( المائدة: 6)

 .26( المائدة: 7)

 .67( المائدة: 8)

 .26( األنعام: 9)

 .99( األنعام: 10)

 .120( األنعام: 11)

 .116( األنعام: 12)
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1682 
ــغَ يَ  هه يُجب يجيج،   ُمهه  يجيُيج:يج(1)اوَ ن   يجي يج:يجاُ يج  

يج  مُهه م
يج

يجب يج ههَ يج:يجق  هه   هه  يجب يجيج،  عُيجغميجِ يجسم يجغم هه:يجنم  يج َّ
يجيجُ يج م

يج

يج(2)مَُِّل  َا َ 1683 ميج: يج  ُ يج يُجعميجي يجيج:(3)ونَ ثَ كَ نَ يَ يج، يٌجب 
يج

ــرَ عَ يَ ب يج
ههيج ح يجعُههسميجي يج:يج(4)واش  يج  ُضهه  يجايج  يجو  م 

يج

يج(5)ونَ فَ كَ عَ يَ ب يج 1684 يج:
 
يج:يج(6)ودَ عَ يَ يج،   ميُج  يجيُيجيجحمميجو

يج

ههههيجبح يجزيُجاب يجُي هههه يج  يجُي ههههيجمميجُهههههايجم يج  
يج

َب َس َي َ 1685 يج(7)ت  يُجي يج: يجم يجَ يجيجمميج م يجالم َب َي س َب يج، يج:يج(8)ت 
يج

ههيجُ يج يُج ميجي هه يج مسَّ يجنميجيف  ههب يجيجذ  يجُذيجنُههثميجي يجيجمييج  
يج

َهَ ل َي َ 1686 يج(9)ث  ميج  يج: يجلمك  يجا يجيجَّ 
يج  يج   يج 

 
يجو يجاَ يج  يج ميجا

يج

ههم يج ههيجايُجان يجس  ههَ يجيج ميج   يج   ههايجشف ج   ِ يج(10)    
يج

ـــ 1687 َ ي  هههَ يج:يج(11) َ ن  يجخ يجِ يجسم يجيج  
 
يجميُج ايجُي هههيجبميجو

يج

ههغ يجل يج يج   ميجب يجيج،َّف ههيجغيُج مهه َّ يجُ يج  هههميج  يجيجه  يج  
يج

يج مهه  يج 1688 ــيَ يجن  هه:يج(12)ونَ دَُّم  ميجيج  يجُِ يجييُج  هه متَّ
يج

ـــ يج:يجول َي  
 
ههه م َّيجيجايُجُفههه  يجمميجي يجيجحمميجو يج(13)ييُج  

يج

                                                      
 .92( األعراف: 1)

 .136( األعراف: 2)

 .135( األعراف: 3)

 ]ويعرشون[.، ويف النسختين 137( األعراف: 4)

 .138( األعراف: 5)

 .163( األعراف: 6)

 .163( األعراف: 7)

 .2/204ألبي حيان  «البحر المحيط»( هي قراءة شاذة مروية عن علي والحسن وعاصم بخالف عنه، 8)

 .176( األعراف: 9)

لم تتضح لي،  3: توهجا، ويف 2والظاهر أهنا كما أثبته، ويف النسخة  ( يف األصل: 10)

 .رهتا: وهذه صو

 .200( األعراف: 11)

 .202( األعراف: 12)

فه كيف يشاء َّجع مظ حط مض ُّٱ»، قال العزيري: 24( األنفال: 13) . «أي يملك عليه قلبه فيصرِّ
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1689 
ــمَ يَ  ههيج ميجق هه:يجرَ ك  يج:يج(2)وك َت ــب َث َِل  َيج،(1) َّيج  

يج

ُيج:يجاليُجع ههههه ميج  يجيجحَّيجح يج  ههههه يج ًك يجُ هههههن يجدميجل 
يج

ـــكَ رَ ي َ 1690 ميج:يج(3)هَ م  ـــي  َب يجيج،ايُجُ هههم يجي  يج:يج(4)حَ م 
يج

ُيج َ كَ ي َيج،سيُجه  يجسميجَ يج  ديُجم يجسميجَ يجيجمميجايجم يج  يجيج:(5)ونَ ن 
يج

ههه  يجب يج 1691  َ يج  ههه:يجايُجعمههه  يجيجد يج  يج مهههمَّيجيجَّ  يُجك  يج م
يج

ــل َي َب يج هه  يجيج ميجق هه:يجونَ زَ م  مه يجهىيجب يج   هه م يج(6)ميُجمم
يج

1692 
ــيَ  َب َق  هه(7)ض  ههيجليُج  يجي ههيج ميج:يجُيممس  يج ايجب ههيج ميجَ 

يج

ــرَ ي َ ههغميجي يج:يج(8)ق َم  يُِج   يج ايج حلم ههيج ههَُّيجه يجم يجيجمميجا
يج

ـــي َ 1693 يج لم هههح   يج ح يجنُههه ُيج ميجي يج:يج(9)ونَ ئَ ب َنَ ت َس 
يج

يج(10)يدَِّهَ ي َ  يجب يج:
يج ه  يجس يج كميجب يجيجحميجِ يجوميجا  يجيج  يجغ يجنميجا م

يج

                                                      
 .۵، فظن الناظم أنه يقصد الشيطان، والذين يحول بين المرء وقلبه هو اهلل 489ص»نزهة القلوب

 (.1378(، )1281، انظر األبيات )30( األنفال: 1)

 .30( األنفال: 2)

 .37( األنفال: 3)

 .57( التوبة: 4)

 .34( التوبة: 5)

 (.1643(، )1637، وانظر األبيات: )58، التوبة: 59( أ/6)

 .67( التوبة: 7)

 .26( يونس: 8)

 .53( يونس: 9)

؛ أي:  أدغمت التاء يف الدال، وتفتح الهاء وتكسر، وكذلك الياء األولى، وقد قرأ ابن كثير 35( يونس: 10)

ِي﴿وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال  ، وقرأ أبو جعفر بخلف ابن جماز بفتح الياء ﴾َيَهد 

ِي﴿وإسكان الهاء مع تشديد الدال  ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف ﴾َيْهد 

، وشعبة كذلك، ﴾مبٱ﴿، وقرأ حفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء مع تشديد الدال ﴾َيْهِدي﴿الدال 

ِي﴿رو بفتح الياء وتشديد الدال مع اختالس فتحة الهاء وله كسر الياء، وقرأ قالون أبو عم ، ولقالون ﴾َيْهد 

لعبد  «البدور الزاهرة يف القراءات العشر المتواترة»، 312ص «إتحاف فضالء البشر»وجه آخر كأبي جعفر، 

 .213ص «الكامل المفصل»، 1/145الفتاح القاضي 
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يج(1)ونَ نَ ث َي َ 1694 َوَ نَ ث َي َب يجيج،بح يج يُج ميجي يج: يجحم  يجقُيجيج(2)ن 
يج

حمميج
 
هههَ يجيجو هههيج هلليُجب يجيج،ب ُ يُجسم يُج   هههظميج يُجيجيم يج  يجه 

يج

ــ 1695 َؤَ ي  ههٌ يج(3)وس  ههيج(4):يج   مع   يجيج  يج ا
يجي هه  م يجاس 

يج

ههح يج ههيجاليُجع هه ميج  يجيجُ يجال  يج لم ههيجي يُج  يج   يجاس 
يج

َقَ تَ ل َي َ 1696 ميجيج(5)ط  يجغ يجيج  يج مّشَّ يجط يجيجيم يجَ  
يج   يجَّم

يج

هه يجيج  يجنمههق يجيج ميج  
 
ليُجيجحميجو ُ ههذ 

م يجب يجيجيِ  ههيجن يجش  يج   يجَّم
يج

ههههك يج 1697 ههههر يجيج  يج ميج    َ يُجيجمفيج 
ههههت يجيجهَّ يج   يج:يجاط 

يج

هههعميج  يجب يج» ههه  يج لم يجيجايُجن  هههر يجب يجيجٌ يجه  يج(6)يج«ااط 
يج

1698 
يجب يجيج،(8)ح يج ميجج يجعميجي يج:يج(7)ـرَ ص َعَ يَ  يجع يج  يج ميجم يج:يجق     يجَّم

يج

َي َ
 
َأ َسَ ا يج(9)ف  يج ميج  يجلايجيجحيٌجمميجحيُج: يجط يج  يجيج   يج  يجا يجَّم

يج

ــ 1699 َرَ دَ ي 
 
هه:يج(10)أ يج مههم يج يجب يجر يجن يجيج  يج   يجع يج مههيج دَّيجن 

يج

ـــيَ  َي 
 
َأ هههلُيجيجمميج  ههه ميجي يج:يجس  ايجيج يٌجغ  ههه عَّيجم يج(11)ع يجخ 

يج

                                                      
 .5( هود: 1)

: يثنوين، وهي قراءة شاذة مروية عن جمع منهم ابن عباس ويحيى بن 3و2( كذا يف األصل والنسختين 2)

 490ص «نزهة القلوب»، والذي يف 1/318البن جني  «المحتسب»يعمر ونصر بن عاصم وغيرهم، انظر: 

 بالتاء.

 .9( هود: 3)

: ]يؤوس فعول من اإلياس[، 3و2( كذا يف األصل، وهو سهو، فوزن يؤوس: فعول، وجاء يف النسختين 4)

 .التنوين حذف من الناظم عليه مشى ما على ،(إياس منْ  فعوُل  يٱويصح أن يقال يف البيت: )يؤوٌس 

 .10( يوسف: 5)

 .«أي مفاجأة»( يف الحاشية: 6)

 «تاج العروس»بغير نسبة، وانظر:  1/371 «الكتاب»والرجز لنِقادة األسدي وهو من شواهد سيبويه يف 

19/538. 

 .49( يوسف: 7)

 .210 «مختار الصحاح»ألبي عبيدة،  1/313 «مجاز القرآن»( من المنجاة وهي الُعصرة، 8)

 .84( يوسف: 9)

 .22( الرعد: 10)

الة عجالة المبتدي وفض»، والنخع قبيلة من قبائل مذحج الكهالنية القحطانية، انظر: 31( الرعد: 11)
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َحَ تَ س َي َب يج 1700 يجي يج:يج(2)جَ رَ عَ يَ َ،ار يجِ يج ميجٱ:يج(1)بُّ يج يُج  يج م
يج

ــيَ  َنَ ق  يج مههي يج:يج(3)ط 
 
يجِ َدَ ي ــب يجيج،سم يج يُجئ ههي يج:يج(4)سُّ

يج

ــي  َ 1701 يج:يج(5)دَ ح 
 
ههب يجيجحمميجو ههيجه  يج ميج   يجميُج  هه ميجايجي يج  

يج

َ كَ ي َ  َََ َص  ور َدَ ف 
يج(6)مَ كَ  يج:

 
يجميُجظيُج ميجي يجيجحمميجو

يج

ــ 1702 َ ي  ههييُج:يج(7)مَ هَ نَ ي ــب ََ َ ن  ههيججيُج ايجه  يجرميج  يج لمف 
يج

يج(8)وعَ بَ ن َي َ يج:
 
ََّيج  يجيجحمميجو يجا يُج لمهم يجيجن ع يج يج يج ميجه يجظ يج:

يج

1703 
َقَ نَ يَ  يج(9)ضُّ يج:

 
يج:يج(10)وه َرَ هَ ظ َيَ يج،ُطيج يُجسميجَ يجيجحمميجو

يج

ههههيج ح يج ُهههه ميجي يج يجبليُج يُجُظههههعميجل  يجيجمميجيُِج َّيج  
يج

1704 
يجي يج:يج(11)وجَ مَ يَ  يج  يج  يج م َرَ فَ يَ ب يج،يجلم يجُ يجج يج ميجي يج:يج(12)ط 

يج

َب يج
 
َرَ فَ أ يجط  َفَ يَ يج،(13) َّيجِ يج  ميج: يج(14)رِّط  يجُ يجم يجهميجييُج:

يج

                                                      
 .34للهمداين ص «المنتهي

 .3( إبراهيم: 1)

 .14( الحجر: 2)

 .56( الحجر: 3)

 .59( النحل: 4)

 .71( النحل: 5)

 .51( اإلسراء: 6)

 .53( اإلسراء: 7)

 .90( اإلسراء: 8)

 .77( الكهف: 9)

 .97( الكهف: 10)

 .99( الكهف: 11)

 .45( طه: 12)

، وقد تكون تصحفت على الناظم، ، 3و2، كذا يف األصل والنسختين 45( طه: 13) والظاهر أهنا: اشتطَّ

 : اشتط.493والذي يف نزهة القلوب ص

 ، وستأيت يف الياء المضمومة.61( األنعام: 14)
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يج(1)مَ كَ تَ حَ س َي َ 1705 ميج: يجِ يجسميجَ يجيجمميجكيُج يُجم يجي 
م
يجِ يجُ يجل 

يج

َب َي ـــب يج يج:يج(2)س 
 
يجيُيجيجٌسيجاب يجي هههيجحمميجو ههه ميج   يجُ يج  

يج

ــــتَ يَ ب يج 1706 يج:يج(3)ونَ تَ افَ خ 
 
ههههَ يجيجحمميجو يجب ريُجار يجسَّ

يج

ــن َي َ يجر يجيجع يج ميجالم  يجب ههيج(4)اهَ فَ س  ِ يجق هههيجل  يج(5) يُجا
يج

َكَ رَ ي َ 1707 يج:يج(6)ض 
 
يجب يجيج،ب يُج ميجي يجيجحمميجو

 
يجو يجكميج م َّيجيجُ يجلم يجو 

يج

ميج ههم يجيجا يج  ههَميجر يجيج ههُ يج  يجت  يجه ميج   يجيجل 
يجرميج ألم  يجض 

يج

ـــمَ دَ ي َ 1708 هههكميجي يج:يج(7)هَ غ  يجب يجيج،ليُجه يُجس 
 
هههو يجايُج ُيجلم

يج

هه هه دايجيجُليجه ميجض  يج   يجايُج ُههِميجق يجيجم يج ذ يجب ههب يجيجاغ 
يج

يج(8)ـرَ سَ حَ تَ س َي َ 1709  يج:
يجب يجو  م يجيجا يُج  يجَميج  م يج ن يجر يجا

يج

ميج:يج(9)مَ كَ ؤَ ل َكَ ي َ يجان يج م َّيجيج  يجميج ايجكيُجظيُج  يجي 
يج

يج:يج(10)ل َسَ نَ ي َ 1710
 
ُيجيجحمميجو يج ميجقيُجيجعميج  يجيجسيُجه  يجسميجَ ُيجيجل  يجا  يج لم

يج

يج لمهم يجب يجيج ح يج يُج  يجنميجي يج:يج(11)ونَ ط َس َي َ يجا  يجهييج  يجاض 
يج

ــ 1711 َي  
 
ههيجعيُجومههر يج:يج(12)رَ أ يج ميج م َّ يج  يجَع يجاد يجب ههيج  

يج

َي َ
 
ـأ يج:يج(13)لَ تـ 

 
ميجيجحمميجو  يجم يجيجُ يج  ههي 

ههنميجلم يجا  يجك 
يج

                                                      
، قرأ حفص وحمزة والكسائي ورويس وخلف بضم الياء بعد الفاء وكسر الحاء، وقرأ الباقون 61( طه: 1)

 .315ص «الكامل المفصل»بفتح الياء والحاء، 

 ،.77( طه: 2)

 .103( طه: 3)

 .105( طه: 4)

 .59( ب/5)

 .12( األنبياء: 6)

 .18( األنبياء: 7)

 .19( األنبياء: 8)

 .42( األنبياء: 9)

 .96( األنبياء: 10)

 .72( الحج: 11)

 .64( المؤمنون: 12)

 .22( النور: 13)
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َي  َ 1712 حمميج(1)يف 
 
يجو َس َالتََّب يجيج،ميُج  يجظميجي يجيج:

يج:يج(2)ل َلُّ
يج

ههه  يج هههِج  يجيج ميجم  يج   ُيج  يجايجُ ههه ن يج  يج ُهههيج فيجاع 
يج

1713 
َب ـعَ يَ 

 
يجن ههييُج:يج(3)أ ـي َب يجيج،ال  يجَُّيجِ يجذميجي هه:يج(4)يمَ ه 

يج

يج ههاِ مف ه  َّههك  يجيجر يج ميجي ههيجمميجم
 
ههو يجَُّيجِ يجذميج لمهههم يجيج  يجيم

يج

يج مهه  يجب يج 1714 ــتَ س َي َيجن  ـرَ ص 
ههَ يج:يج(5)خَ  يج ُثيجغ يجِ يجسم

يج

هههههع يج يجيجاليُجس 
 
يج هههههُثيجغ يج يُجيجايُج ث هههههغ يجيُيجيجحميجو

يج

ـــ 1715 َي 
 
ُ ب وارَ مَ ت َأ يجيج(6):يج  هههآ   هههيجيف  يجر يج  يجِميجق 

يج

ــكَ ي َ يج:يجل َف 
 
ههيجم يجُ ههي يجيجحمميجو يج(7)ر يجل هه  يجيج َّيج  

يج

ــرَ ي َ 1716 ــمَ يَ يجمَّيجُثههيج، هه يُجم يجي يج:يج(8)وب  يج:يج(9)اون َدَ ه 
يج

ــــــي َب يجيج، ح يجئُههههههطايج  يجيُيج يج:يج(10)اون َعَ دََّص 
يج

ٌِيج  يج  يجو يجيج ح يجقُهههه   يج ميجي يج 1717 هههه  يجيج هههه يج يُج  يجفم
يج

ههههههب يج ههههههَ يجيجايُج    ُهههههه َّيجيج يٌجآ   يجميُجعَّيجه 
يج

َق َ 1718 يج ميجي يجيج(12):يج]  ه (11)مَ اكَ فََّوَ تَ يَ َل  يج ميجِ يج  ميج:يجن  يجف 
يج

هههه  َ ههههك يجيجمميجكيُجال يجآ ُيجيجنفيج  يج   ههههَ يج ميجِ يجسم يجف 
يج

ههيج يٌج  ههاح يجن يج 1719 ــيج ميج ا  َي 
يجاميجيع يج  يج لمهههم يجيج(13)ب َث 

يج

ههه يُج َ يجه  ههه  يجيج   يجُ ههه م َّيجيج يُجا يجاميج ع يجف يجحميج مسَّ
يج

                                                      
 .50( النور: 1)

 .63( النور: 2)

 .77( الفرقان: 3)

 .225( الشعراء: 4)

 .18القصص:  (5)

 : )توامروا( بتسهيل الهمزة وهو صحيح فصيح.3و2، ويف األصل والنسختين 20( القصص: 6)

 (.1268، ومر ذلك يف البيت: )12( القصص: 7)

 .39( الروم: 8)

 .44( الروم: 9)

 ، الكلمة بتشديد الصاد ولكن الوزن ال يستقيم إال بتخفيفها.43( الروم: 10)

 .11( السجدة: 11)

 يف النسخ، وزدهتا من أجل الوزن. ( ليست12)

 .19( األحزاب: 13)
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1720 
َنَ قَ يَ  يج ميجي يجيج:(2)جَ ل َي َيج،عميج  يجيُيج:يج(1)ت  يجي يجيجن 

يجُ يج يُج م
يج

َزَ عَ يَ  يج(3)ب  يج(4)ـريَ سَ ي َب يجيج، ميج يُجنميجي يج: يجُ يجهيُجسميجَ يج:
يج

ــق َي  َ 1721 يج:يجي
 
هه ُطيجيجحمميجو ههيج(5)ُي  َ يجو  م  يج   ُهه  يجايج

يج

يجايجا يجي ههيج:(6)سي ــ
م ههن يجيجاحيُجس 

 
ههر يجيجاي ههيجبميجو يج(7)ُ يجَُ

يج

يج 1722
 
هههايجُد يجي هههيجبميجو يجب يجيج، يُجمَّ ميجِ ههه ميجييُج:يجق  ههه   يجح 

يج

هه يجايج لم ههو  ه  يجيجُفيجال 
 
يجو ههيج  يج ِ ههب يجيف  يجرميج  يج مس 

يج

ــي  َ 1723 يجيجا يٌج  ههيجو  هها يجيج(8)ونَ مَ صِّ
ُ
ههغ يجنميجو يجم  يجذم

يج

يج(9)ونَ رَ خَ س َت َس َي َ يج ميجه  يجسايج يُجيجبح يج يُجخ يجسميجَ يج:
يج

1724 
ــقَ يَ  يج:يج(10) َ ط  هه:يجق  هه   َّههيج يٌجج يج   يجم يجُ ههي يجيجمميجم

يج

يج
 
ههو يجعم ههيجن  يج   ههك يجيجاقفيجَ   يج ميج   يجم يجكيُجاحميج  ههيجسف

يج

ــ 1725 َزَ ي 
ُيج:يج(11)فُّ ههَ هه َّيجُم يجيجحم  يجقُههب يجيج،سميجه  يجسم يجا  

يج

يجيجمَّيجُضههب يج
 
ههيجحمميجو مهها يجيجار يجل  يج(12)ا  هه  يجعيُجيجا يجل 

يج

                                                      
 .31( األحزاب: 1)

 .2( سبأ: 2)

 .3( سبأ: 3)

 .19( األحزاب: 4)

 وهو الموافق لما يذكر يف كتب الغريب. 3و2، ويف األصل: يحبط، والمثبت من النسختين 43( فاطر: 5)

 .1( يس: 6)

 .60( أ/7)

 ]يختصمون[.: 3و2، ويف النسختين 49( يس: 8)

 .14( الصافات: 9)

 .146( الصافات: 10)

 .94( الصافات: 11)

 «الكامل المفصل»( قرأ حمزة بضم الياء وهي التي بمعنى يصيرون إلى الزفيف، وقرأ الباقون بفتحها، 12)

، أما قراءة التخفيف فهي شاذة مروية عن ابن مسعود وهي بفتح الياء، ذهب قطرب إلى أهنا مخففة 449ص

 .2/221البن جني  «المحتسب»ددة، من المش
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يج مهه  يج 1726 يجعيُجن هههميج  يجيج حيٌج ُههيَُج:يج(1)يعَ اب َن ــيَ يجن 
يج

ــي َ حمميج(2)يجَ ه 
 
يجسيُجر يجمميجيُههيجسيٌجرميجز يجيجُسيجس يج مههي يجيج:يجو

يج

يج(3)مَ كَ ؤَ رَ َْ ي َ 1727 ميج: َس َي َب يجيج،مميجكيُج يُج ُيجي 
 
يج:يج(4)مَ أ

يج

يجم يجي يج َعَ يَ يج،   يج(5)ش  يجب يج: يجيج ه ميج  
 
يج(6)ميُج  يجظميجييُجيجحمميجو

يج

هي يجع يج 1728 يجيجُثيج ميجح يجيجهى  يج ميجي يجيج   يجيجار يجل 
 
يج(7)هى  يجعميجو

يج

يجع يجب يج يج يجُي يج يُج ميجهىيجي يج  يجِف  يجاك 
يجَميجيج ألم  يج(8)م 

يج

يج  يجب يج 1729
هههههََّ ههههه ميجايج لَّيجم  يجآح يج ميجُ ههههه ميجم يجيجييُجس 

يج

هيجا عم   ُضيج هُ ه ميجي يجيج ميج   يج  يج م يج مه َّيجيج  يج يجع 
يج

يج ميج  يج 1730 َي َيجن  يج(9)ونَ دَُّص  يجي يج: يج ميجق يجب يجيج، ح يجج يج  
يج

يج ـــيَ يف  يج(11)نميجر يجب يجيجب  يُجُظهههعميجي يج:يج(10)ونَ رَ بََّدَ ت 
يج

َ ي َ 1731 يج يُجعميجي يج:يج(12)مَ كَ َت  يج:يج(13)ب َتَ غَ يَ ب يجيج،ميُجكيُج م
يج

هه:يج ُ يجُ ههي يج ههيم يجيجايجو  هها يج   ههيجب غ  يجذ يج لمف  يجل 
يج

هههههايُج يج  يجا يجيجهم يجب يج 1732 ه   َ ِ يجج يج لمههههههميُجيجب   يجلميج  يجا
يج

يُجايج  يجبمهههه  يجًك يجب يج ههههالم يجلميج  يجب يجر يج لمهههههميُجب يجيجُذيجهم
يج

                                                      
 .21( الزمر: 1)

 .21( الزمر: 2)

 .11( الشورى: 3)

 .38( فصلت: 4)

 .36( الزخرف: 5)

 .500. ص"أي يظلم بصره عنه كأن عليه غشاوة"، قال العزيري: ( كذا يف النسخ6)

 «البحر المحيط»، وهي قراءة شاذة مروية عن يحيى بن سالم البصري، ﴾َوَمن َيْعَش ﴿( وعليها قراءة 7)

 ، يقال: منه عِشي يعَشى إذا عمي.ٱ9/372ألبي حيان 

 «الجامع ألحكام القرآن»( وعليها قراءة الجمهور من عشى يعشو إذا لحقه ما يلحق األعشى، انظر: 8)

 .19/45للقرطبي 

 .57( الزخرف: 9)

 .24( محمد: 10)

 قد ورد يف )يتدبرون(: ينظروا.( أي: 11)

 .35( محمد: 12)

 .12( الحجرات: 13)
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يجمَ كَ تَ ل َي َ 1733 َي َ،
 
يجيج(1)مَ كَ تل  َأ

 
يجُصيج يُجعميجي يجيجحمميجو

يج

يج(2)ونَ عَ جَ هَ يَ ب يج يج  يجيجي يجم يجاِ يج مَّيج: يج  ُ يج َّ
يج

َي َ 1734 حمميج(3)ق َعَ ص 
 
يجب يجيج، ُ يجميُجي يجيج:يجو يج:يج(4)ان َـرَ سََّي َيج م

يج

هههيجاليُجع ههه ميج  يج هههايج  يجو  م  ههه:يجب ه يُجسَّ يجاع يج ميجهَّيج  
يج

1735 
َيَ  ــــــط  يج(5)نََّهَ ثَ م 

 
ههههههم يجي يجيجحمميج:يجو يجاعَّيجهيُجس 

يج

يج ماههه ههه   ِم يجاعَّيج ه يج  يج ميجيُهههيجُثيج مهههح يجيجيفيُجر يجب 
يج

ـــغَ بَ يَ ب يج 1736 يجِ يجا ميجب ههه:يج(6)انَ ي  يجال  ههههيُجعميج ايجيجُف يجام 
يج

هه ــمَ تَ يَ يج ميج    يج  يج:يجااس 
ههادم هه  يجعيُجيجاسيُجم  يج(7)ام 

يج

1737 
َقَ ثَ يَ  يج  نُيجُِيجكميجي يج:يج(9)ونَ رَ ط َس َي ََ، ميج  يجظميج:يجي يج(8)ف 

يج

ـــي َ يجب هههب يجيجديٌج َّيجقُههه:يج(10) َ م 
م
يجَُّيج  هههغميجي يجيجٌسيجِ

يج

                                                      
وأبدلها ألًفا أبو عمرو  (ِِلُۡكمأيَ )قرأ أبو عمرو ويعقوب هبمزة ساكنة بعد الياء التحتية  14( الحجرات: 1)

 «إتحاف فضالء البشر»بغير همز وال إبدال، انظر:  (زي)، وقرأ الباقون (ِِلُۡكمايَ )بخلف عنه 

 .706ص

فهي الت يليت: أي ينقصكم  (زي)من قرأ »: 344ص «غريب القرآن وتفسيره»قال عبد اهلل اليزيدي 

َأَلَت »ومنها لغة أخرى: »: 416ص «ابن قتيبة»، قال «فهي أكثر من َيلُِت  (ِِلُۡكمأيَ )أعمالكم، ومن قرأ 

 .«[21]الطور:  ( مكىك لك اك يق ىق يف)، وقد جاءت اللغتان جميعا يف القرآن قال: «َيْألِت َأْلًتا

 .17( الذاريات: 2)

 .525ص «الكامل المفصل»، قرأ ابن عامر وعاصم بضم الياء، وقرأ الباقون بفتحها، 45( الطور: 3)

 .17( القمر: 4)

 .56( الرحمن: 5)

 .20( الرحمن: 6)

 .3، المجادلة: 60( ب/7)

 .2( الممتحنة: 8)

 .1( القلم: 9)

 .45( الحاقة: 10)
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1738 
يج(1)رَ جَ فَ يَ  ميجكميجيُيج: يجيجث 

 
يج(2)اميجب يج ميج حلم يجيجب يُج يُجي يجيجبميجو

يج

يج
 
هههههو يجيج  يج َّ

 
هههههيجبميجو يجاميجب ههههه ميجالَّيجايجب يجع يجو يج َّيج  

يج

ـــمَ تَ يَ ب يج 1739 هههن يجت يجي يج:يج(3)ىطَّ ميجخم ههه  يجيج   يجا  يجا  
يج

يج
 
ههيجبميجو يجيج َّيج  

 
ههايج  يج  يجم ههيجبميجو يجا  ههت يجَع يجيج(4)اليُج  

يج

يج(5)ورَ ي  َ 1740 يجعميجَ يج ميجي يج: يج(6)عَُّدَ ي َب يج، يجعيُجو يج ميجي يج:
يج

ههههت يجي يج ههههيجايُج م  ههههح يجيج ميجَ  يجعيُجع ههههمميج  يجب يجيجا يج ا
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .5القيامة: ( 1)

 .83 «مختار الصحاح»( الحوبة: اإلثم، 2)

 .33( القيامة: 3)

 .295ص «مختار الصحاح»( المطا: الظهر، 4)

 .14( االنشقاق: 5)

 .2( الماعون: 6)
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َاِل  َ ةَ ال ـاء  وم  م  ض   م 

ـــــمَ ؤَ ي َب يج 1741 يج:يج(1)ونَ ن 
 
قُ ن ايجحمميجو ههههه ا يجيُ  

يج

م  يجب يج ههههام ميجب يجيج  يجعم يجا ن ههههعُيج ق يجيُيجيج هههه  يجَ يج  يج م
يج

يج مههه  يج 1742 ـــقَ ي َيجن  ـــَونَ يم  َالصَّ يج:يج(2)ة ََل 
 
يج بميجنَّيجو

يج

َ يجب يج ههههن يج  هههه ميج  يجايجب يجه  يجايجب يجه يجض 
 
يج بميج  يجبمههههو

يج

ـــفَ نَ يَ يجىهع ههه ميج  يجب يج 1743 يجيج:ونَ ق 
 
هههم يجيُيجيجحمميجو يج  ك 

يج

يج
 
ههه  يجت يجُ ههه  يجعميجييُجيجبميجو هههيجَعميج  يج   يج ُكهههمميجايجي يج َّ

يج

يج(3)ونَ عَ ادَ ي  َ 1744 ، َ ُ ب (4)ونَ عَ دَ ي  ه  ظم
 
يجو يج:

يج

يج  يج يجال  يج م يجيج فيجهيميج  يجيجف  يج يُجيف  يجيج س 
 
يجو يجب  يُجم يجضم

يج

ههي يج  يج 1745 يجَ يجيج  يجفميج لمهههم يجيجبح يجُ يُجسم هه   ِم ههب  يجُ يُجسم
يج

ههه ههه    َ هههيجميُجهيُجعميجايج يج يُج َّيجؤ يج يجيُهههم يج دم هههيج  يج  
يج

يج 1746
 
يجبميجو

 
يج  يج يُجس يج ميجيجو يجب 

 
يجو يجب يج يُجه يجظميجا يجب يجم يجب  يج(5) ميج  يجا

يج

يجاب ههههههق يجب يج هههههه  يجيج هلليُجيج   يجحميج  يجا يجيجمميجيُِجان يجس 
يج

يجب يج 1747
 
يجيجايُجنَّههههِ

 
هههه  يجيج  يج  يجبمههههو يَُجمَّ يج  ُمهههه ايجايج

يج

ههه يجذ يجع  ههه يجارفيجن هههيج ل  َ يجه يجميُج م هههايج يجميُجعَّيجه 
يج

يج مههه  يج 1748 يج:يج(6)مَ يهَ كَِّزَ ي ـــيجن 
ههه  يجييُجيجمميجُههههم  يج يُجها

يج

يج(7)ـرَ س َال ي َب يج يجيجا  يجَ يج: يجي يج  يجيجليُج  يجض  يجه يُجسيُج ميجا
يج

ــؤَ ي َ 1749 ميج:يج(8)ونَ ل  يجيج ح يجُ هه  يجي 
 
ههيجحمميجو يجيج ميج  

 
مههو يجلميج  يجم

يج

يج
ُ
مهههههههب و يجيجديٌج  يجم

 
َّهههههههو مههههههه  يجب يجيج يٌجل  يجلميج  يجم

يج

يج  يجب يجنُههههه  يج 1750
 
هههههيميجِ يج ار يج  هههههِ يج  ميجيجميُجهيُجان يجم 

يج

يج  يجب يجُكه  يج يج َّيجق يج ه لهايجيج  يجُم هايجا يجس  يج(9)  ر يجه  يجضم
يج

                                                      
 .3( البقرة: 1)

 .3( البقرة: 2)

 .9( البقرة: 3)

لياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر ( هذه الكلمة الثانية يف اآلية، وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم ا4)

 .3ص «الكامل المفصل»الدال، وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال، 

 : ]أو أقدروا ما أظهروا بما يظن[.3و2( يف النسختين 5)

 .129( البقرة: 6)

 .185( البقرة: 7)

 .226( البقرة: 8)

 .61( أ/9)
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ـــكَ ي َ 1751 ـــَمَ لِّ َالَّ فيج  يجب ههه:يج(1)اس 
يجاميجآي هههيجحم

يج

ههههك يج يجهم ههههيجب يجالم يج   يجاميجاي ههههه يج مايجيجا يجاب يجن يجِف 
يج

1752 
َي ََمَ ل َوَ  َحَ مَ يَ يج،   ميُج  يجيُيجيجمميجم يج:يج(2)واـرَُّص  يج:يج(3)ص 

يج

يج
 
ههيجحمميجو يجنُهه يُجيج ميج   هه  يجك يجيج لف يجُصيج اههايجُي يج م

يج

1753 
َيَ  ههههيجونَ ق ــــوََّط  يج(4)اَع يجج يجُ ههههيجمميجيُِج م يجك 

يج

يجح يج هه  يج ميجيف  ههيج ميجل ههيجمميجه   
يجاَع يجع ههِ يجب يج  ميج يُجي 

يج

ـــــــرَِّي  َ 1754 يج:يج(5)ونَ ف 
 
يجا ن هههههههنُيج ايج  يجييُجيجحمميجو

يج

ـــــرَِّفَ يَ  يج:يج(6)ونَ ط 
 
ههههه  يجييُجيجحمميجو يجابن يجه يُج ا

يج

ــ 1755 يج:يج(7)مَ ومَ دَ رَ ي 
 
يُِجُفهه  يجهميجييُجيجحمميجو يج ن يج  يجب ههيجمميج 

يج

ههيج  يجا يج مه  يج م ههيجميُجال  هه ميجت يجيج  يجُِ يجان يج مهه َّيجيجييُجس 
يج

يج(8)مَ كَ رَ عَ شَ ي َ 1756 َي  َيج،مميجكيُجكيُجر يج ميجيُيج: يج:يج(9)لِّ
يج

هه يُجه يجظميجييُج ــل َي َيج،اِ  هه:يج(10)دَ ح  ههيج  يجض  يج  يج ميج لم  
يج

1757 
ََنَ خَ ثَ يَ 

َال   َرَ ف  يج(11)ض  يجي يجه يج ميج  يجع يج: يجَُّيج  يجغميجا
يج

يجك يج مهههههغ يجيجيفيجث ههههَ   يجَُّيج  ههههه  يجعميجايجي يجل 
يج

يج مهه  يج 1758 ــيَ يجن  يج:يج(12)ونَ رَ امَ ظ 
 
يج   عُهه  يجيُيجيجحمميجو

يج

ـــي َ ُيج:يج(13)اؤَ امَ ض  هههَ ههههيُجاب يج   يج  يعُيجن يجت يج  يج  م
يج

                                                      
 .46( آل عمران: 1)

 .135عمران: ( آل 2)

 ، والفعل يف القرآن مشدد، مفتوح الميم مشدد الحاء، فخففه من أجل الوزن.141( آل عمران: 3)

 .1/305 «المصباح المنير»، والشجاع: ضرب من الحيات، انظر: 180( آل عمران: 4)

 .46( النساء: 5)

 .61( األنعام: 6)

 .137( األنعام: 7)

 .109( األنعام: 8)

 .187األعراف: ( 9)

 .180( األعراف: 10)

 .67( األنفال: 11)

 .4( التوبة: 12)

 .30( التوبة: 13)
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يُج:يج(1)اهللَ َدَ ادَ ي  ـــــــ 1759 يجُليجار يجُي هههههههيجه 
يج

يج
 
ُهههههيجبميجو يجَُّيجان هههههُي يجيجا يجباهههههر يجيجبن يج يُجب 

يج

يج(2)ونَ كَ ف َؤَ ي َب يج 1760 يجيُيج: يجرَّيجع يجيج ح يج ُيجه  يج م يج ميج  يج 
يج

يج
 
بح يجيج ميجق يجيجبميجو نميج يُج  يجُيميجب يجيج(3)ُي    يج دم    يج(4)  

يج

1761 
يج(5)اث َغَ يَ  يجيج يُج  يجمميجييُج:

يج:يج(6)واعَ رَ هَ يَ يج،ا يُجن يج ألم 
يج

يج
 
ُيجيجحمميجو ههَ هه يُجب يجيج،  ث يجد يجِ يجسم ُيج:يجاُ يج   ههَ يج  عيُجه  يجسم

يج

ـــي َ 1762 ههه:يج(7)هَ غَ يس  َ ت ـــيَ يج،ليُجايُجُي  يج:يج(8)واَِّ
يج

يج
 
هه  يجب يجُفهه  يجهميجييُجيجحمميجو يج  يُج ايج  يجيُههيج م   ههايجع يج  

يج

ـــغَ نَ يَ ب يج 1763 هههؤيُج  يج م  يجُكههه ايجُي يج:يج(9)واض  يجاب  
يج

هههههت يج هههههفيُج ميج  يجيجميُجه يج ميج  ههههه يجع يجؤميجم يجه  يجا   
يج

                                                      
 .63( التوبة: 1)

 .30( التوبة: 2)

: ]ُيجّدون[، وهذه صورهتا من األصل: 3و2( جاء األصل ويف النسختين 3)

 «مجاز القرآن»، والصواب ما أثبته إن شاء اهلل، وهو قول أبي عبيدة يف 

يريد من قولك رجل محدود أي محروم ال يصيب »: 3/25 «المحرر الوجيز»، قال ابن عطية يف 1/257

 .«خيرا

 .«المحدود: الممنوع من البخت»: 68ص»مختار الصحاح»وقال يف 

: الحظ، 4)  لعله فك اإلدغام من باب الضرورة.، و54ص «مختار الصحاح»( والجدَّ

 .49( يوسف: 5)

 .78( هود: 6)

 .17( إبراهيم: 7)

 .7( اإلسراء: 8)

 .51( اإلسراء: 9)
 



 

 

 الَغِريِب َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم 
331 

َزَ ي َ 1764 يج(1)ج  يج ُقيجسيُجَ يج: يج(2)نََّرَ عَ ش َي َ، يج ميجم يج  يج ميجييُج:
يج

يجاط يج  يجيجحمميجٱ:يج(3)رَ او َي  َ يجثميج  يجيجَّ  يج(4)حميجث  يجكميجايج  يجن 
يج

1765 
َلِّــقَ يَ  َ ال كَ َب  ــ  

يج:يج(5)فَّ
 
هه يُجيجحمميجو يجا  يج ايج  

يج

هه ميج  يجع ههت يج يجيج فيج مهه  يجيج ميجايج ا
 
ههو ههيج فيج م يج(6)ا  يجن يج  

يج

1766 
ـــيَ  ههه:يجرَ ادَ غ  ـــي َيج،(7) َّيج   مَ وفَ يَِّض  يج:يج(8)ام 

يج

يج
 
هههيجحمميجو  يج  

يجيج  يج م
ههه ألم  يج  يجضم هههايجاف  م  ُِ مُ   

يجيُ م
يج

َي َب يج 1767 يج:يج(9)ونَ بَ حَ ص 
 
َي َيج،ب اريُجُي يجيجحمميجو يج:يج(10)رَ هَ ص 

يج

ههيج ُليجذ يجيُهه ههيج ميج   يجيجارفيجن ههيجد يج َّيج  
ُ ههت يج يُج  يجسم

يج

يج ميج  يج 1768 َقَِّعَ يَ يجن  يج(11)ب  يجيج ميج  يجَ يج ميجي يج:
 
يج  يجِ يج ميجي يجيجبميجو يجذم

يج

يج:يج(12)عَ وزَ ي َ
 
يجك يجيُيجيجحمميجو يجك يجيج   يج  يج يج  يج  يجيج َّ يجذم

يج

                                                      
 .66( اإلسراء: 1)

 .19( الكهف: 2)

 .37( الكهف: 3)

َكُه لالتقاء الساكنين، ووصل همزة أكثرن ضرورة.4)  ( سكن الفعل )يحاور( ثم َحرَّ

 .42( الكهف: 5)

 .61ب/( 6)

، ولم يتعرض للمعنى المؤلف فيما سبق، ولم يذكر يف موضعه من النون المضمومة وهي 49( الكهف: 7)

، حيث قال: 512ص «نزهة القلوب»، ولعله تبع كتاب ﴾يي ىي مي خي حيٱ﴿: ۵قول اهلل 

 .458وقد ذكره يف ص «وقد مر تفسيره»

كان قد وقع عند بعض المتأخرين من وقد دخل الكف يف هذا الشطر وهو ال يدخل حشو الرجز، وإن 

 أصحاب المنظومات، ويمكن أن تشبع حركة الواو فيستقيم.

 .77( الكهف: 8)

 .43( األنبياء: 9)

 .20( الحج: 10)

 .10( النمل: 11)

 .17( النمل: 12)
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يج(1)ىـبَ ي  َب يج 1769 َ ي  َيج،عميجم يجُيميج: يج(2)واَ  ُيج: يجب ه  يجس يجَ
يج

ـــنَ يَ ب يج واق  ههه  يجو يجُ ههه َّيجت  يج:يج(3)ْ  يجب   يجم 
يج

َ ي َب يج 1770 ــن   َي َيج،ونَ ف 
ــن  يجحم  يجقُههيج ميجق هه:يج(4)ونَ ف 

يج

يج  يج هه   ِم ههب  هه  يج ميجَ يجيجاُليجِ  يج  يجف يجسميجالمهههميُجب يجيجمميجه 
يج

ـــي َ 1771 َالَََّل َي ـــاللَََّرَ وَِّك  ـــلَع   يج:يج(5)ار َه 
يج

يج  يجيجو  هههها يجيجايُج ُهههه  يج ميجيُيج ههههَ   يج ر يج  يج م
يج

ــي َ 1772 يج:يج(6)ق َوب 
 
ــن َي َيج، َّيجُهههفيُج  يجهميجييُجيجحمميجو يج:يج(7)اش 

يج

يج مههي يج يج  يجيُههيجن  يجيجبَّ
 
يجذ يج  ههيجحمميجو ههيجُيميج يجش  يجهى  

يج

يج(8)وابَ تَ عَ تَ س َي َ 1773 هيجَُّيج  ه ميجييُج: يجِمهيَُجيجمميجهيُجعميج   يجب 
يج

َي  ـــ هههيجح يج  هههيُيج:يج(9)ف  يجاب هههرميجا يجيج   يجر يجيجي يجح 
يج

1774 
ــيَ  هه لظايجب يج:يج(10)ونَ رَ امَ ظ  يج  ُهههيَُجيج ميجق ههيجاريُجه 

يج

ههم يجيجايُجعمههَ يج ههيجو  هها يجيج  يجهميجالظَّيجايجب ههم  يج  هيُجنَّيج  
يج

َش َكَ ي َ 1775 يج  َّيجِ يجايج  ميج يج  يج  يجا يج:يج(11)اٍقَسَ َنَ عَ َف 
يج

يج  يج
هههألم  هههب يجيجُليج ميج حلم هههب يجيج يُج م هههب يجيجمميجه  يج  َّيجَ 

يج

يجيجحَّيجا يج:يجاُ يج  يجييُج 1776
ه ألم  هيج  يجعمهع يجيج  يج م هيج ميج   يج  يجع  يجفم

يج

هيج  يجيُِج  َ حميج هيج ميج  َّ  يجيجا يجاق يج   ه م هك يجل    يج   يج م
يج

                                                      
 .57( القصص: 1)

 .15( الروم: 2)

 .43( يس: 3)

 .447ص «الكامل المفصل»( قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتحها، 4)

 .5( الزمر: 5)

 .34( الشورى: 6)

( بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين من )نشأ( الزم مبني للفاعل، وهي قراءة الجمهور، وقرأ 7)

َأ  (يي)حفص وحمزة والكسائي وخلف واألعمش  بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مضارع نَشَّ

خر الفعل ، وأما قلب الهمزة يف آ688ص «إتحاف فضالء البشر»معدى بالتضعيف مبنيا للمفعول أي يربي، 

 ألفا فهو جائز لغة، وجاء يف قراءات متواترة، وأتى به من أجل القافية.

 .57( الروم: 8)

 .37( محمد: 9)

 .3( المجادلة: 10)

 .42( القلم: 11)
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ــقَ ل َزَ ي َب يج 1777 يجم يجيُيجيجحمميجٱ:يج(1)  َون 
يج ميجقُههيج  يج ن هه  ُ

يج

يجب يج هيج ح يجانُيجِ ه ميجي يج:يجق     هيج ميج   ه م َّيجيجي يجع  يجَُ يج م
يج

ههايج  يجقُههيج ميجق ههب يج 1778 يم م
 
ََّحميجو ل َل ــون َقَ ّي   يج:يج(2)اك 

يج

ههئميجت يجا ميجب يجيجح يجِميجالم  يجب هه يجام يج   مم ههبن يجنيُج ميجيُيجه  يجاك 
يج

َ ب يج 1779 ـرَ ي  يج ميجامَّيجب يجيج:(3)واس  ميج:يجواوعَ ي َ،يجص  يج   يُجم يجي 
يج

يج(5)ونَ عَ رَ هَ يَ ب يجيج،(4)ايُجين يجذ يجكميج  يج يج  عيُجه  يجسميجهيُيج:
يج

۞ ۞ ۞ 

                                                      
 .51( القلم: 1)

 .566ص «الكامل المفصل»( قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الياء قبل الزاي، وقرأ الباقون بالضم، 2)

 .3( المطففين: 3)

نزهة »كما يوعى المتاع يف الوعاء، ملسو هيلع هللا ىلص؛ أي:  يجمعون يف صدورهم من التكذيب بالنبي 23( االنشقاق: 4)

 .516ص «القلوب

 .78( هود: 5)
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َاِل  َ] ة [ال ـاء  ور  س  ك   (1)م 

يجب يج 1780 ههالمف يجب يج:يجق  هه   يجا يجيجه  يجسم
َّهه   يج  ن يجي ههيجمميجحيجم

يج

يجا يج
ههههيجَ يجشَّ يجَ يجارميجس  هههه يجيف  يجيجارفيجس 

ا يج(2)  يج  هههه ميجم
 

۞ ۞ ۞ 

َّ يجيج يُجمميج حلم يجب يجيجُ ليُجآ  يج يجَّل 
 

                                                      
 .3و2( سقطت الرتجمة من األصل، واستدركتها من النسختين 1)

أولها ياء مكسورة قيل: ليس يف العربية كلمة »: 516ص «نزهة القلوب»( هذا نظم لقول السجستاين يف 2)

 .«إال قولهم: َيسار ويِسار لليد
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اخَ  َو النُّسَّ لِّف  ؤ  َال م  ة  ات م   خ 
ــه ناْلفبــد اْلعفــرغ مــن تبييضــها ناظمهــا  ــى رب ــر إل ــن أحمــد بــن محمــد  صـــرقي اهلل ب

مــن ســنة  الشــو شـــروذلــك يــوم الســبت ثــامن ع ،نبلــي عفــا اهلل عــنهماْلحغــدادي اْلب

ــــب ،أربـــع وتســـعين وســـبعمائة صـــلوات اهلل وســـالمه  ،يفشــــرال صــــىقاأْل مسجد اْل

ــى خــاتم  ـــَعَل ــام اْل ـــمرسلين وإم ــد اْل ــمتقين وقائ ـــر اْلغ ــد رســول اهلل اْل محجلين محم

مرسلين وَعَلـــى آلــــه اْلــــنبيــــاء واأْل وصـــلى اهلل َعَلــــى إخوانـــه مـــن  ،ميناْلعـــالرب 

ــد صــ ــل عب ــى ك ــل وأصــحابه وَعَل ــي الســموات و حالوأصــحابه وآل ك  ،ينضــراأْل فِ

 آمين.

 واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

ـــاء يف النســـخة  نعـــام اإْل ســـوابغ  ،هللمـــد اْلحتمـــت بحمـــد اهلل وعونـــه و»: 2وج

 .«والصالة على نبيه محمد وآله وصحبه والسالم

لمـــا فيهـــا مـــن كاملـــة  وســـأذكرها ،اتمـــة نظمـــااْلخ كتبـــتفقـــد  3وأمـــا النســـخة 

 :فوائد

يج هلل يج  يج ههه مح  يجب    هههذم يجت مَّ
ُ هههحميج ألم َُ يج ز لميجرم

 

هههههر يج يج ِ    يجيف  ههههه م ه  م  َ ظم هههههيج  َ يجا لميجايجب 
 

يج هههه  يجيف  يجن يجيجُ  م ههههك   يجُ  م آح يج    ُ هههه م
يج لم

 

ُيج ههه ييجب  يجح  ههه      هههاح يجيجسم
يج لم هههح  يجب  ض 

 

هم  ميج يجن  م حم  يجيُه ميجيجه  يجد  يج هلل  ه   حمع  يجيج لت سم
 

يج دايج ال  هه  يج   ح  يج بم  
خم يج لمههم  هام  يج   يجيه  

 

  يج
يجغ  ههه نف يجُ  م يج  هههُك 

 
يجو اميج هههَّف هههد  يجبمض 

 

يج لمهههههم  ميج ب ههههيَّ  يجب  اميجن  د  ههههدَّ ُيجبل  يجيجه 
 

هههر يج م يجتَّن ه  يج لمههههُم مج  يجُحهههُ بف    َ يجايج
 

هههُد يج ك  هههم يج ا م
يج لم يجُحهههُ بف  هههنمط  يجايجض 

 

ه يج هههخ  نمهههُ يج لم  يجن س  هههايج لم   يج   هههان  يجُييج لم  
 

مم يج يج م هههههههَع    ن هههههههه ُريجب يجهيُج م يجالم   يجان 
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 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
336 

هههه يج ميجم    يج لم  الَّ ا  ِ يجخ 
يج لمهههههُمد  ا هههه   يج  

 

   يج
يج دم هههه   اض  يج لم    ِ

قا يجب لمهههههُم   يج هههه  
 

ههه  يج ِم يجب  مم  يجب  ل هههق  يج لمُ  ُههه    ههه  
م يجب 

 

يج
 
يجو هه م يج   هه ا هه  يجَ  يج لم   م يجم   مهه   يجيُهه ج 

 

ههم يج يج   يجق هه م هه م يج   يجيف     مم 
هه ن يجايجب ههالم َُ مُ  يجيج م

 

هههه ههههييٌجُحس  يجُييجب الم ههههاُربن حمه يجيج م َّ
 

هه  يج يجع  هه م  َ ههُ يج يجي كم   يج لمهههم   ان  يج ئ س 
 

يج لم   ههههل  هههه يجب   هههه   هههه ف يجاح يجا  يجل  م
يج

ههههمَّيج  يج يجا  
يجب يجُ يج ألم  ِ م  يُجه لمههههب هههه   يجُم م

 

هه َّيج يجح  هه م هه يُجيجديُج   يجُت م   يجع    مهها  ههم  هم   
يج لم

 

ههه  يج مم يجَُ يج هلل يجيف   ِ ههه
ِ هههُديج   م يجاب ايج لم  

 

هههه هههها ميج   ه  يجَُس  هههه م ُيجك    يج(1)اب اايجه 
 

ههه َّ يُجب ههه هههايجُ    يجَُكاه  ُ ههه ر 
ُ يج ألم يجيف  يج م

 

هههه يجع  م ِ  مهههه  
ُ
يجو ههههميُجه  يجَ   يجل يجُ   ظَّ

 

 هههها  ُ يج لم  يج  يج
هههههَّيجحلم ر  ههههَُّيجا  

يجُ يج ألم 
 

ُ يج مههه   ع  ُثيج لم   هههَُّيج م يج لمههههُمد  ا
 

يج ُيجيف  ه   
يج  م بمههههق 

 
ليُجو هههه ن  َُ مهههه  ر ايجُب يجيج م

 

ليُج هههه ن  َُ هههه  ُايجب  يج   م ِ مَّ ميجيُهههه يجل ههههك 
 

ِ يج ههه ُيجب يجب   م
يجه  يجم  هههايجُثهههمَّ هههمم ُسم يجاحلم يجن 

 

ع هه ظم بَّع ههايجب  حم   يجم  ههايجي ههايجر  هه م يجاب  غم  
 

يجب  ههه   
يج لمههههُم   َّ يج م  ُ ههه   هههيم  يجال يج  

 

يجآي هه ِا هه ِ ههب ح  يج لمف  يج لمهههُم م   يجا   يجال 
 

يج هه َّ ههيجع   مههل   ِ يج هلُليج ههايج ههن يجا  يج م َّ يجاََّّ
 

هههه يجُ  م هههه َّ ههههن يجِ يجب ح  يجب ل  مهههها  يجااٌقيجال 
 

ههههه  يجآه  يجب يج يج لمف  ر لميجيج لمُغههههه ا مهههههح   يج م يج   
 

يج لمهههه ن ا  ههههدم يج لم ههههي  لميجن يجُمعِم خ يجهب ل  يجي 
 

۞ ۞ ۞  

  

                                                      
( هكذا ضبطت كلمتي )الفتاوى( و)يساوى( بفتح الواو وبعدها ألف، ويجوز كسر الواو وبعدها ياء، مع 1)

 ضم الياء األولى من )يساوى(.
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َ 
 
َةَ مَ ات َال

ـــه الصـــالحات، وأشـــكر اهلل  ـــتم بنعمت ـــذي ت ـــد هلل ال ـــي  ۵الحم ـــذي يســـر ل ال

وأعـــــانني علـــــى تحقيـــــق هـــــذا الكتـــــاب الَقـــــيِّم، وفيمـــــا يلـــــي بعـــــض النتـــــائج 

 والتوصيات:

 : النتائج:أوًل 

ـــذلك كثـــرت المصـــنفات فيـــه  -1 ـــرآن الكـــريم، ول ـــم غريـــب الق ـــة عل أهمي

 .۵قديما وحديثا؛ ألنه الركيزة األساسية يف فهم كالم اهلل 

 «نزهـــة القلـــوب» أن هـــذا الكتـــاب مـــن الكتـــب القالئـــل التـــي نظمـــت -2

 لسجستاين. ل

أن المؤلــف لــه مقــام كبيــر عنــد أهــل عصــره، وأثنــوا عليــه وعلــى علمــه  -3

 ونظمه.وكتبه 

 أن الكتاب له مزايا كثيرة، منها اختصاره وجمعه.  -4

 ا: التوصيات:ثانيً 

ـــا،  -1 ـــن صـــنف فيه ـــن أول م ـــًة م ـــرآن بداي ـــب الق ـــب غري أوصـــي بجـــرد كت

والكتـــب ذات القيمـــة العلميـــة وجمعهـــا يف مكـــان واحـــد مـــع عـــزو كـــل قـــول إلـــى 

أو صـــاحبه، لُيعـــرف القائـــل مـــن الناقـــل، وليعـــرف مـــن أضـــاف علـــى مـــن تقدمـــه، 

 انتقد.

ـــــرآن وجـــــرد  -2 ـــــب الق ـــــن المخطوطـــــات يف غري ـــــث ع وأوصـــــي بالبح

 الفهارس الستخراجها وتحقيقها ونشرها.
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ويف الختــــام أتقــــدم بالعرفــــان والشــــكر الجزيــــل إلــــى جامعــــة شــــقراء هـــذا، 

ـــْت هـــذا البحـــث ضـــمن برنـــامج البحـــوث  َل بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية التـــي َموَّ

 المدعومة.

  اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.واهلل أعلم وصلى 
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، بالبناء، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية 
ّ
، لبنان -أحمد بن عبد الغني الدمياطي
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أعيان الشيعة، تأليف: محسن األمين، تحقيق: حسن األمين، دار التعارف  -3

 .1403للمطبوعات، بيروت، الطبعة األولى، 

إكمال اإلكمال، )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(، تأليف: محمد بن عبد  -4

غدادي، تحقيق: د. عبد القيوم عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، ابن نقطة الحنبلي الب

 مكة المكرمة. -رب النبي، الناشر: جامعة أم القرى 

إنباء الغمر بأبناء العمر، تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -5

لجنة  -العسقالين، المحقق: د حسن حبشي، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 ألولى، ]ت:د[.إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، الطبعة ا

إنباه الرواة على أنباه النحاة، تأليف: جمال الدين علي بن يوسف القفطي،  -6

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 

 م.1982 -هـ  1406، بيروت، الطبعة األولى، 

بن سليمان المرداوي اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، تأليف: علي  -7

 الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية ]ط: د[، ]ت: د[.
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أهدى سبيل إلى علمي خليل، تأليف: محمود مصطفى، تحقيق: عمر فاروق  -8

 الطباع، دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة ]ط: د[، ]ت: د[.

القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد البدر الطالع بمحاسن من بعد  -9

 اهلل الشوكاين، دار المعرفة، بيروت، ]ط:د[، ]ت:د[.

البحر المحيط يف التفسير، تأليف: محمد بن يوسف بن علي الغرناطي،  -10

المعروف بأبي حيان، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة 

 .ـه1420األولى، 

ة العبدلية، جامع الزيتونة األعظم، المطبعة الرسمية العربية، برنامج المكتب -11

 ه.1326تونس، ]ط: د[، 

برنامج الوادي آشي، تأليف: محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي،  -12

الوادي آشي األندلسي، تحقيق: محمد محفوظ، الناشر: دار المغرب االسالمي، 

 1980-1400بيروت، الطبعة األولى، 

الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  بغية -13

جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، 

 ]ط: د[، ]ت: د[.

بالد شنقيط المنارة والرباط،  تأليف: الخليل النحوي، تونس، المنظمة  -14

 .1987، الطبعة األولى، العربية للرتبية والثقافة والعلوم

تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  -15

بيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية،  الحسيني، الملّقب بمرتضى، الزَّ
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 ]ط: د[، ]ت: د[.

تاريخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، تأليف: شوقي ضيف، دار  -16

 رف، القاهرة، الطبعة األولى، ]ت: د[.المعا

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، تأليف: محمد بن أحمد بن  -17

عثمان بن َقاْيماز الذهبي، تحقيق: بشار عّواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 

 م 2003بيروت، الطبعة: األولى، 

وتنوير العقل الجديد من تفسير  تحرير المعنى السديد»التحرير والتنوير  -18

تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  ،«الكتاب المجيد

 هـ 1984التونسي، الدار التونسية للنشر،  تونس، ]ط:د[، 

تذكرة الحفاظ، المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، دار  -19

 الكتب العلمية بيروت، لبنان

التصريح بمضمون التوضيح، تأليف: خالد بن عبد اهلل األزهري، تحقيق:  -20

 ه.1418عبد الفتاح بحيري إبراهيم، )بدون اسم للدار(، الطبعة األولى، 

تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  -21

توزيع، الطبعة الثانية ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر وال

 م. 1999 -هـ 1420

هتذيب اللغة ، تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق :  -22

 م.2001محمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

توضيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، تأليف:  -23
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اهلل بن محمد ابن أحمد بن مجاهد الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين، محمد بن عبد 

 م.1993تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة األولى، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تأليف: بدر الدين حسن  -24

 المرادي المصري المالكي،
ّ
تحقيق : عبد الرحمن علي  بن قاسم بن عبد اهلل بن علي

 م.2008 -هـ 1428سليمان، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة  األولى 

تيمورلنك يف بغداد، تأليف: لجان أوبان، مجلة المورد، العراق، بحث  -25

 .491، ص1979، سنة 4، العدد 8محكم، المجلد 

زيد أبو جعفر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن ي -26

الطربي، تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة 

 م.2001 -هـ  1422الطبعة األولى، والنشر والتوزيع واإلعالن، 

متأخري أصحاب أحمد، تأليف: يوسف بن الجوهر المنضد يف طبقات  -27

حسن ابن عبد الهادي ، ابن الِمْبَرد الحنبلي، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان 

العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

 م. 2000 -هـ  1421األولى، 

تأليف: أحمد بن يوسف المعروف الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون،  -28

بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، 

 .ـه1437

درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان المفيدة، تأليف: أحمد بن علي  -29
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المقريزي، تحقيق: محمد الجليلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

1423 

الدولة الجالئرية، تأليف الدكتور شعبان طرطور، دار الهداية للطباعة  -30

 1407والنشر، ]ط:د[، 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف: آقابزرك الطهراين، دار األضواء،  -31

 بيروت، ]ط:د[، ]ت:د[.

رفع اإلصر عن قضاة مصر، تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -32

المعروف بابن حجر العسقالين، تحقيق: الدكتور علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، 

 م 1998 -هـ  1418القاهرة، الطبعة: األولى، 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تأليف : محمد بن عبد اهلل بن حميد  -33

المكي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، 

 .ـه1416بيروت، الطبعة األولى، 

سير أعالم النبالء ، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  -34

الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، 

 م 1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة، دمشق، الطبعة: الثالثة، 

لحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تأليف: عبد ا -35

ابن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود األرناؤوط، تخريج: عبد القادر األرناؤوط، دار 

 م 1986 -هـ  1406ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ(، 673شفاء الغليل يف علم الخليل، تأليف: محمد بن علي المحلي )ت  -36
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 هـ.1411ت، الطبعة األولى، تحقيق: د. شعبان صالح، دار الجيل بيرو

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد  -37

الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 

 م1987 - هـ 1407الطبعة الرابعة 

صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -38

وسننه وأيامه، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، تحقيق:  ملسو هيلع هللا ىلص

محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 

 .ـه1422ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 

صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  -39

، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 محمد فؤاد عبد الباقي، ]ط: د[، ]ت: د[.

ْعر، تأليف: علي بن مؤمن بن محمد، اإلشبيلي المعروف بابن  -40 ضرائر الشِّ

تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  عصفور،

 م. 1980األولى، 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، تأليف: محمود شكري اآللوسي،  -41

 .  ـه1418دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 

بن عبد الرحمن بن محمد  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: محمد -42

 م.1998 -هـ1419السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة األولى، 

عجائب المقدور يف أخبار تيمور، تأليف: أحمد بن محمد، المعروف بابن  -43
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 .1817عربشاه، كلكتا، ]ط:د[، 

 العراق يف العهد الجالئري، تأليف: رغد عبد الكريم النجار، ]ن:د[، الطبعة -44

 .1434األولى، 

العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تأليف: محمد بن أبي بكر الدماميني،  -45

تحقيق: الحساين حسن عبد اهلل، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 

 هـ.1415

غاية النهاية يف طبقات القراء، تأليف: محمد بن محمد ابن الجزري، عني  -46

 .ـه1351برجسرتاسر مكتبة ابن تيمية، ]ط:د[، بنشره ج. 

غريب القرآن، تأليف: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: السيد  -47

 .1398أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، ]ط:د[، 

غريب القرآن الكريم، مراحله ومناهجه وضوابطه، تأليف: إبراهيم بن عبد  -48

 ه.1435طيبة الخضراء، مكة المكرمة، ]ط:د[، الرحيم حافظ حسين، دار 

الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المحفوظ، نشر المجمع الملكي  -49

 م.1989لبحوث الحضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عمان، الطبعة األولى، 

الكايف يف العروض والقوايف، تأليف: يحيى بن علي بن محمد المعروف  -50

بالخطيب التربيزي، تحقيق: محمد أحمد قاسم، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة 

 .ـه1423األولى، 

الكامل المفصل يف القراءات األربعة عشر، تأليف: أحمد بن عيسى  -51

 .ـه1430المعصراوي، دار اإلمام الشاطبي، القاهرة، الطبعة األولى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأنِيُس الَغِريِب َوَجلِيُس األَِريِب ِِف َنْظم الَغِريِب 
346 

لرحيم بن الحسين العراقي، متن ألفية الحافظ العراقي، تأليف: عبد ا -52

 .ـه1425تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحكمي، دار الذخائر، الخرب، الطبعة األولى، 

مجاز القرآن، تأليف: معمر بن المثنى، أبي عبيدة، تحقيق: فؤاد سزكين، دار  -53

 الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، ]ت:د[. 

أحمد بن علي بن محمد بن المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، تأليف:  -54

محمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالين، تحقيق: يوسف عبد الرحمن 

 .1992 -هـ  1413المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى، 

 .ـه1375مجلة معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية، ]ط:د[، شوال، -55

يضاح عنها، تأليف: عثمان المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإل -56

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر، -بن جني الموصلي، وزارة األوقاف

 م1999 -هـ1420الطبعة: 

مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،  -57

 .ـه1420تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 

المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبد اهلل بن محمد بن  -58

النيسابوري المعروف بأبي عبد اهلل الحاكم ابن البيع ، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

 .1990 – 1411عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

ن هالل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل ب -59

عبد اهلل .عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د -أسد الشيباين، تحقيق: شعيب األرنؤوط 

 .ـه1421بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
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المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي  -60

 ]ط: د[، ]ت: د[. ،بيروت –الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية 

معانى القرآن لألخفش، المؤلف: سعيد بن مسعدة، المعروف باألخفش  -61

األوسط، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 

 م. 1990 -هـ  1411األولى، 

معاين القرآن، تأليف: يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الفراء، تحقيق:  -62

د يوسف النجايت / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار أحم

 المصرية للتأليف والرتجمة،  مصر، ]ط: د[، ]ت: د[.

المعجم المفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر، تأليف: إميل  -63

 م.2010يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

مِن َصدر اإلسالم َحّتى الَعصر الَحاِضر، تأليف:  -جزائِر ُمعَجُم أعالم ال -64

عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتجمة والنشر، بيروت، الطبعة: 

 م 1980 -هـ  1400الثانية، 

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تأليف: ياقوت بن عبد  -65

ن عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة اهلل الرومي الحموي، تحقيق: إحسا

 م. 1993 -هـ  1414األولى، 

معجم البلدان، تأليف : ياقوت بن عبد اهلل الحموي، دار الفكر، بيروت،  -66

 ]ط: د[، ]ت: د[.

معجم المؤلفين، تأليف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني  -67
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 كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، ]ط:د[، ]ت:د[.

المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، تأليف:  -68

العثيمين وآخرين، معهد  إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان

مكة المكرمة، الطبعة  -البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى 

 م. 2007 -هـ  1428األولى، 

المنتظم يف تاريخ األمم والملوك، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد  -69

الكتب العلمية، الجوزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار 

 م. 1992هـ،   1412بيروت، الطبعة األولى، 

بن المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف، تأليف: يوسف بن تغري بردي  -70

اهلل الظاهري الحنفي، تحقيق: دكتور محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة عبد

 للكتاب، ]ط:د[، ]ت:د[.

المي، بواسطة المكتب الشاملة، بدون الموسوعة الموجزة يف التاريخ اإلس -71

 أي بيانات.

موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين )حكومة الجاليرية(، تأليف: عباس  -72

 العزاوي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ]ط:د[، ]ت:د[.

ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، تأليف: السيد أحمد الهاشمي،  -73

 هـ 1420تحقيق: محمد التونجي، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليف: يوسف بن تغري بردي بن  -74

دار الكتب، مصر، ]ط: د[،  عبد اهلل الظاهري الحنفي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
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 ]ت: د[.

نزهة القلوب يف تفسير غريب القرآن العزيز، تأليف: محمد بن عزير  -75

السجستاين، تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

 ه.1431الطبعة الثانية، 

 الصفدي، الوايف بالوفيات، تأليف: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل -76

تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيروت، الطبعة األولى، 

 م2000 -هـ1420
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َرَ هَ ف َ
ََس 

َعَ ال     (1)مَ َل 
 رقم البيت السم

 49 ابن العصار

 49 ابن النجار

 48 ابن ناصر الدين

 49 ابن نقطة

 811 أبو عبيدة

 65 أبي بن كعب

 813 األخفش

 45 األنباري

 65 الرباء بن عازب

 51 التربيزي

 64 جابر بن عبد اهلل

 51 الجواليقي

 53 الخطيب البغدادي

 53 الدارقطني

 43 الذهبي

                                                      
 لم أذكر هنا إال الذين ذكرت تراجمهم يف الحاشية.( 1)
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 53 عبد الغني األزدي

 1410، 812، 458، 445، 178 الفراء

 66 محمد بن السائب الكلبي

 527، 14 مجاهد

 40 محمد العزيزي

 49 نفطويه

 811 بن حبيبيونس 

 

َ  
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َال َف َ ر س  ي ا َ ه  ت و  ح   م 

َ
مُم   ا   يُج يج6يج..............................................................................................................يج م

ر     يُج ُ :يج دا بَّ
ُميج ألم  سم يج10يج..........................................................................................يج لم  

يج لا   مُمؤ  ُميجب ام  َ ُم 
م ُ :يج لَّ م   ُ يج م بَّ

ُثيج ألم  نمد  مم  يج11يج...........................................................يج م
يج11يج.......................................................يج    َّيج ألب :يجعصيج  ؤل يجب  طعايجب  دل:

يج16يج......................................................................يج    َّيج لان:يج  مايجبكعيِايجبنسنا:
يج17يج ل  ما يجع  ا:يج    َّيج لالث:يجح ا ايج ل  م  ،يجب    ا،يجب  رَسا،يجب ال  ذل،يجبلعا 

يج21يج.....................................................................................يج    َّيج م  بع:يج  ع ا ا:
يج24يج.......................................................................................يج    َّيج لا س:يجب ا ا:

ُخُايج لم يج نُس  ،يجب  ِ ال  ُميجب المف   َ ُم 
م :يج لَّ م   ُ يج م ُثيج لَّان  نمد  مم  يج25يج...................................يج ا َّ يُج م

ميجبامفِال: يج25يج.............................................................يج    َّيج ألب :يج ل    يج  َ 
يج25يج............................................................................يج ل  سيج ألب :يج  ض سيج مفِال:

يج26يج.........................................................................................يج ل  سيج لان:يج  انرل:
يج26يج......................................................................يج ل  سيج لالث:يجت  ِيج  ميج مفِال:

يج27يج......................................................يج ل  سيج م  بع:يجت  ِيجنسن يج مفِاليجا يج  ؤل :
يج28يج..................................يج : ل  سيج لا س:يج مَك يجَيج  عظ   يج  يج ماح  يج ل  بض 

يج32يج...........................يج ل  سيج مسانس:يج   ارن يجبيعايجببييجغيليجمم يجنظميجغ  َّيج ل  آح:
يج38يج......................................يج ل  سيج مسابع:يجمما  يج مفِال،يجب   د ظا يجَيج  ؤل :

يج40يج.............................يجيجورب  يج  بس:    َّيج لان:يجنر   يج لهسخيج ل   ،يجبَ ِم يجَ
يج40يج................................................................... ل  سيج ألب :يجبل يج لهسخ يج ل   :

يج43يج................................................................يج ل  سيج لان:يجنما جيج  يج لهسخيج ل   :
يج46يج.................................................يج ل  سيج لالث:يج     دا يجب م   زيج  سِخ   :
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يج46يج......................................................................... ل  سيج م  بع:يج عهجيجيفيج لد  ِ:
ُِيج مُمد  َّ ُميج م :يج مَّظم ُميج لَّان  سم يج50يج................................................................................يج لم  

م يج ُ يج مَّظم يج50يج......................................................................................................يجُ    ا  
يج ن  يجب  لمهم    يج57يج..........................................................................................يجب   اُحيج لمهم كا

يج آ    ل يجنُُمبشم يجب  آح  ُ  م
يج لم بَّ  

 
يج58يج...............................................................................يجب   اُحيجو

ُ ،يج ُِ ح  ُديج لمهم  م م  مم مه  ل ُ يج م
ايج ألم  ُته  يج60يج......................................................................يجب ُل ر 

ُم    يُج ُديج لمهم  م م  مم مه  يج84يج..............................................................................................يج م
دُيج ُس ر  ُديج لمهم فم م  مم مه  يج90يج...............................................................................................يج م

ُِ ح  يُج يج99يج...................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج105يج.................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج107يج.................................................................................................يج لم اُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج108يج...................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج123يج.................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج127يج.................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج128يج...................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج129يج.................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج130يج.................................................................................................يج لَّاُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج   ُميج لمهم  م

يج131يج..................................................................................................يج دم
ُم    يُج   ُميج لمهم  م

يج134يج................................................................................................يج دم
دُيج ُس ر    ُميج لمهم فم

يج136يج................................................................................................يج دم
ُِ ح  يُج يج138يج..................................................................................................يج حلم اُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج145يج................................................................................................يج حلم اُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج147يج................................................................................................. حلم اُ يج لمهم فم
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ُِ ح  يُج يج149يج..................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج154يج................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج155يج................................................................................................. لم اُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج156يج..................................................................................................يج دَّ ُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج159يج................................................................................................يج دَّ ُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج161يج................................................................................................يج دَّ ُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج162يج..................................................................................................يج  َّ ُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج163يج................................................................................................يج  َّ ُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج164يج................................................................................................يج  َّ ُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج165يج...................................................................................................يج م َّ ُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج170يج.................................................................................................يج م َّ ُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج171يج.................................................................................................يج م َّ ُ يج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج173يج.................................................................................................يج ممَّ حُميج لمهم  م
ُم    يُج يج176يج...............................................................................................يج ممَّ حُميج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج177يج................................................................................................ ممَّ حُميج لمهم فم
ُِ ح  يُج هُييج لمهم  م يج178يج...............................................................................................يج مسا
ُم    يُج هُييج لمهم  م يج186يج.............................................................................................يج مسا
دُيج ُس ر  هُييج لمهم فم يج189يج.............................................................................................يج مسا
ُِ ح  يُج هُييج لمهم  م يج191يج...............................................................................................يج م ا
ُم    يُج هُييج لمهم  م يج195يج.............................................................................................يج م ا
دُيج ُس ر  هُييج لمهم فم يج196يج.............................................................................................يج م ا
ُِ ح  يُج اُنيج لمهم  م يج198يج.................................................................................................يج م َّ
ُم    يُج اُنيج لمهم  م يج204يج...............................................................................................يج م َّ
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دُيج ُس ر  اُنيج لمهم فم يج205يج...............................................................................................يج م َّ
ُِ ح  يُج اُنيج لمهم  م يج206يج.................................................................................................يج م َّ
ُم    يُج اُنيج لمهم  م يج207يج...............................................................................................يج م َّ
دُيج ُس ر  اُنيج لمهم فم يج208يج...............................................................................................يج م َّ
ُِ ح  يُج اُ يج لمهم  م يج209يج.................................................................................................يج ل َّ
ُم    يُج اُ يج لمهم  م يج212يج................................................................................................يج ل َّ
دُيج ُس ر  اُ يج لمهم فم يج213يج................................................................................................يج ل َّ
ُِ ح  يُج اُ يج لمهم  م يج214يج.................................................................................................يج لظَّ
ُم    يُج اُ يج لمهم  م يج215يج................................................................................................يج لظَّ
دُيج ُس ر  اُ يج لمهم فم يج216يج................................................................................................يج لظَّ
ُِ ح  يُج يج لمهم  م ُ يج217يج.................................................................................................يج لم  يم
ُم    يُج يج لمهم  م ُ يج223يج...............................................................................................يج لم  يم
دُيج ُس ر  يج لمهم فم ُ يج225يج................................................................................................يج لم  يم
ُِ ح  يُج يج لمهم  م ُ يج228يج.................................................................................................يج لمغ يم
ُم    يُج يج لمهم  م ُ يج231يج...............................................................................................يج لمغ يم
دُيج ُس ر  يج لمهم فم ُ يج233يج................................................................................................يج لمغ يم
ُِ ح  يُج اُ يج لمهم  م يج234يج..................................................................................................يج لم  
ُم    يُج اُ يج لمهم  م يج239يج................................................................................................يج لم  
دُيج ُس ر  اُ يج لمهم فم يج241يج................................................................................................. لم  
ُِ ح  يُج اُفيج لمهم  م يج242يج................................................................................................يج لم  
ُم    يُج اُفيج لمهم  م يج247يج..............................................................................................يج لم  
دُيج ُس ر  اُفيج لمهم فم يج250يج..............................................................................................يج لم  
ُِ ح  يُج ُفيج لمهم  م يج252يج................................................................................................يج لمر 
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ُم    يُج ُفيج لمهم  م يج255يج..............................................................................................يج لمر 
دُيج ُس ر  ُفيج لمهم فم يج257يج..............................................................................................يج لمر 
ُِ ح  يُج ُ يج لمهم  م يج258يج..................................................................................................يج مالَّ
ُم    يُج ُ يج لمهم  م يج260يج................................................................................................يج مالَّ
دُيج ُس ر  ُ يج لمهم فم يج261يج................................................................................................يج مالَّ
ُِ ح  يُج يج262يج................................................................................................يج لمهم  ُميج لمهم  م
ُم    يُج يج275يج..............................................................................................يج لمهم  ُميج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج287يج..............................................................................................يج لمهم  ُميج لمهم فم
ُِ ح  يُج يج289يج.................................................................................................يج م  ُحيج لمهم  م
ُم    يُج ُحيج لمهم  م يج297يج...............................................................................................يج م  م
دُيج ُس ر  يج300يج................................................................................................يج م  ُحيج لمهم فم
ُِ ح  يُج م   ُبيج لمهم  م يج301يج...................................................................................................يج م
ُم    يُج م   ُبيج لمهم  م يج306يج.................................................................................................يج م
دُيج ُس ر  م   ُبيج لمهم فم يج307يج.................................................................................................يج م
ُِ ح  يُج اُ يج لمهم  م مه  يج308يج...................................................................................................يج م
ُم    يُج اُ يج لمهم  م مه  يج310يج.................................................................................................يج م
دُيج ُس ر  اُ يج لمهم فم مه  يج311يج.................................................................................................يج م

ُِ ح  يُج يج لمهم  م لم ف
 
ُ يجو يج312يج.............................................................................................يجش 

دُيج ُس ر  يج لمهم فم ل   
 
ُ يجو يج313يج........................................................................................يج مالَّ

ُِ ح  يُج يج314يج...................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
ُم    يُج يج328يج.................................................................................................يج لم اُ يج لمهم  م
دُيج ُس ر  يج334يج.................................................................................................يج لم اُ يج لمهم فم

اخيُج يجب  له سَّ لا   مُمؤ  ُ يج م ا  م  يج335يج......................................................................................يج  
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 ا  م  يُج
يج337يج...............................................................................................................يج لم

ع يج  َ م    
م ُ يج م يج339يج.....................................................................................................يجق اِ م 

عمال   يج
يج350يج....................................................................................................يج  هم  ُسيج ألم 

يج ِ     ا   مُمدم يج352يج...............................................................................................يج  هم  ُسيج م
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