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  :ملخص الرسالة

حتقيـــق لكتـــاٍب يف مفـــردات القـــرآن باعتبـــار غالبـــه، وهـــو أيًضـــا مقدمـــة تفســـريية و  دراســـةهـــذه الرســـالة 

  .لتحقيق النصّ وقسم للدراسة،  قسم :قسمني -بعد املقدمة-وقد انقسمت هذه الرسالة . ُجمَْمِلهباعتبار 

  :الباحث فيها ثالثة أمور فذكر: الدراسةقسم أما 

  .دراسة الكتاب: والثالث. دراسة املؤِّلف نفسه: والثاين. عصر املؤلِّف دراسة: األول

  .أن املصنف عاش يف القرن السابع، وأنه ال توجد له ترمجة: ومن أهّم ما توصَّل إليه

ــم قســم التحقيــق، فقــد عمــل الباحــث وفــق املعهــود يف حتقيــق النصــوص،وأمــا  كتابــه  مث إن املؤلِّــف قسَّ

 :ستة أقسام

ة دَّ عِـ، فقسم فيه األمساء علـى األبـواب بِ ويبلغ قرابة ثلث الكتاب: األمساء الواردة يف القرآن: ولالقسم األ .١

، حو، كأمساء األفعـال، واملضـمراتاب جيمعها علم النَّ و أب: ومنها. حسب ما ُجتمع عليه :اعتبارات، منها

  . كباب ذكر القيامة، واجلنة، والنار  ؛املوضوعاتأبواب أفردها باعتبار : ومنها. واملوصوالت

باعتباٍر  -غالًبا-وكان تقسيمه لألفعال . ويزيد على الثُّلث قليًال : األفعال الواردة يف القرآن: القسم الثاين .٢

ــمُ ، أفــرده ببــاب، وهكــذا بقيــة األفعــال، وحتــت كــل بــاب )يفعِــل، فـََعــلَ (َصــْرِيفٍّ، حنــو مــا جــاء علــى   يـَُقسِّ

 .ن املثال، عن األجوف، عن املهموزدر، مث يفرد الفعل الصحيح، عن املشدد، عاألفعال حبسب املصا

احلـروف الـيت تعمـل فيمـا  لَ َصـوحديثه عنه يف قرابـة مخـس لوحـات، وقـد فَ : حروف املعاين: القسم الثالث .٣

بعــدها، عــن الــيت ال تعمــل، وكــان تقســيمه للعوامــل باعتبــار حنــِويٌّ، كجمــع حــروف العطــف مــع بعضــها، 

  .حروف اجلزم، وهكذاوكذلك 

كيفيــة اجلمــع، والتــذكري : قواعــد صــرفية تتعلــق باألمســاء، مــع بعــض القضــايا النحويــة، منهــا: القســم الرابــع .٤

 .والتأنيث، والتصغري، والنسبة، واحلديث عن الصفة واملوصوف، واملمنوع من الصرف، وغريها

وقــد حتــدث عموًمــا عــن مخســٍة مــن كــلِّ قواعــد صــرفية تتعلــق باألفعــال واألمســاء املشــتقة، : القســم اخلــامس .٥

الفعل املاضي، واملضارع، واألمر، وفعال التعجُّب، واملصدر، واسم الفاعل، واسم املفعول، : صنف، وهي

 .وأفعل التفضيل، واملفعول فيه

، وخـتم وقـد بـدأ بـآدم: ذُِكـروا يف القـرآن، وامللـوك الـذين علـيهم الصـالة والسـالماألنبيـاء : القسم السادس .٦

 .ذكر شيًئا من أخبارهم، معتمًدا على ما ورد من اإلسرائيلياتف، -صلى اهللا وسلَّم على أنبيائه-مد مبح

  .مث يف اخلتام تلته الفهارس، واحلمد هللا رّب العاملني. هكذا ّمت الكتاب



s summary'The letter  

 

This letter was a study and an investigation through the vocabulary of Al-Quraan and 
it's also an explaining introduction. After the introduction, this letter was divided into 
two parts: The study part and the text investigation.  

Through the study part, the searcher thought in three main areas: the first one was 
the study of the writer's time, the second was the study of the writer himself and the 
third one was the study of the book. 

The most important points to be mentioned are that the writer lived in the seventh 
century and there was translation through that time.  

On the other hand, the investigation part, the searcher worked as known in 
examining through the text and he discovered that the writer divided his book into six 
main parts: 

The first part: The names mentioned in AlQuraan.  

It was nearly third the book. He divided the names based on special parts like: 
Grammar like the names of the verbs and adjectives. Also, on vocabulary parts like 
final day (Alqyamah) and heaven (Aljannah). 

The second part: The verbs mentioned in AlQuraan. 

It was nearly more than third of the book. Also, he transcribed the verbs using two 
grammar rules which are past and present. Then, he divided the verbs based on 
resources to recognize among the different parts.  

The third part: The letters of meanings. 

He communicated through five pages, he separated the working letters, and the not 
working letters based on grammatical rules.  

The fourth part: grammatical rules related to names  

He mentioned the names with few issues like: plural forms, female forms, male 
forms, decreasing forms and adjectives forms. 

The fifth part: Grammatical rules related to verbs and derived names.  

He indicated about five main parts like past forms. Present forms, ordering forms, 
subjects forms and preferred verbs. 

The sixth part: The prophets (peace be upon them) and kings mentioned in AlQuraan. 

He started with Adam and ended with Mohammed (Peace be upon them all). He 
mentioned their news according to what was mentioned in the previous ages. 

Finally, that was how the book was conducted adding to archives. 

Thanks to Allah.  
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  .احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد

فــإن التفســري حبــر ال ســاحل لــه، مهمــا غــاص املــرء فيــه فلــن يصــل إىل قعــره، ولكنهــا درر 

رًا مســتخرجًة بعــد غــوٍص يف أعمــاق حبــر رَ دُ  دُ ِجــيَ لَ األئمــة،  همــا كتبــالنــاظر في وإنّ . ُتســتخرج منــه

  .التفسري

حممـد  اإلمـام تـأليف" الدرّة في تفسير القـرآن العظـيم"كتاب : من مجلة هذه الدررإّن و 

  ).ه ٦٣١كان حي�ا سنة ( ،)١(بن جرب العناين

مفـردات كتـب مـن   بـل هـو، القـرآن آيـًة آيـة تفسـري ليس من تلـك الـيت تناولـت وكتابنا هذا

 .يُعترب مقدمة تفسريية ُكلِّهالقرآن باعتبار الغالب، وبالنظر إليه  

، مـن رفـوف املكتبـات إن هذا الكتاب لَيَـْنَبغي احلـرص عليـه، وإخراجـه: وبصفة عاّمة أقول

مـن الـنفس  وجـدت، وقـد وغـريهمواللغـة  أيدي املختصـني بعلـم التفسـريني ب مث العناية به ووضعه

طــا ، إال أن حــب العلــم، والســري علــى خُ -ســت لــه بأهــلينــت لاوإن ك- إقبــاًال علــى هــذا األمــر،

دفعــا يب إىل اختــاذ هــذه اخلطــوة اجلريئــة، مث إن مشــروع الرســالة العلميــة هــي أحــد متطلبــات  القــوم

، فاســتعنت يّ دَ يَــ فكــان األمــر أشــبه بــإلزام يل، وأمانــة محلتهــا احلصــول علــى شــهادة املاجســتري،

  .باهللا، وفوضت أمري إليه، عليه توكلت، وإليه أنيب

                                                           

؛ لعدم اجلزم بأحقّية ضبط دون آخر، وإمنا )حممد بن حىر العىاىي: (آخر األمرين عندي أن ُيْضبط اسم املؤلِّف هكذا) ١(

قسم : ينظر. [)٢/٩٦٩(أثَبتُّ أول األمر ما ورد يف فهرس خمطوطات التفسري وعلوم القرآن يف مكتبات املدينة املنورة 

 .]٢٢ص: الدراسة من هذا البحث
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o أسباب اختيار الموضوع:  

  :يرجع اختياري للموضوع إىل أسباب عدة، أبرزها ما يلي

الدرة في تفسير القرآن (: من خالل حتقيق كتاب الرغبة يف خدمة كتاب اهللا  .١

 .)العظيم

، ال ِســــيَّما أن يتناســــب مــــع قيمتــــه وقــــدرهاحلــــرص علــــى إخــــراج الكتــــاب بتحقيــــق علمــــي،  .٢

 .الكتاب مل ُخيْرَج بعد

املصــنف،  أصــلعــن َمتَّ نســُخها  الوقــوف علــى نســخة فريــدة للكتــاب، منســوخة مــن نســخةٍ  .٣

 .واضح، خالية من آثار الرطوبة وغريها من اآلفات متاًماوخطُّها مجيٌل حسٌن 

 .وعلم الصرفكمفردات القرآن، وقصصه، تعلق الكتاب بأكثر من علم،   .٤

، فـــإن أحـــد أعـــالم التفســـري املغمـــورين يـَُعـــدُّ حماولـــة التوصـــل إىل شـــيء مـــن ترمجـــة املؤلِّـــف، إذ  .٥

 .العلمية هفِ متكنت من ذلك فاحلمد هللا، وإال فالكتاب يسوق شخصية مؤلِّ 

لكتـاب  ل حماولة اخلـوض يف معـاجم اللغـة وكتـب معـاين القـرآن، والتعمـق يف دراسـتها؛ خدمـةً  .٦

 .كما ينبغي

 .حبُّ اللغة العربية، وأمهية التوسع فيها ملريد التفسري، والكتاب معٌني على ذلك .٧

 

o الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتحري عن حماوالت حتقيق املخطوط وإخراجـه، أو الدراسـات عـن املؤلـف، 

ــق، وأن املؤلـِّـ  هــم الــذينف ال يــزال يف عــداد العلمــاء املغمــورين توصــلت إىل أن املخطــوط مل ُحيَقَّ

وقــــد كانــــت . ، ويكشــــف دفيــــنهم الــــذي ال يــــزال حبــــيس اخلــــزائنعلمهــــمحباجــــة إىل مــــن ُجيَلِّــــي 

 املكتبـات اخلاصـة والعامـة، أمقواعـد البيانـات،  أمحماواليت متنوعة شىتَّ سواء عن طريق الشبكة، 
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ــــابالنتيجــــة املــــذكورة  ، وخرجــــت)١(ومكتبــــات اجلامعــــات، كمــــا رجعــــت إىل مراكــــز البحــــث . آنًف

  .الرغبة يف حتقيق هذا الكتاب، وإخراجه علمي�ا، واهللا املوفق عندي كانتبالتايل  و 

  

o خطَّة البحث:  

  :كالتايل   مقدمة، وقسمني، وفهارس، وتفصيلها: تتكون خطة البحث من

 وتشتمل على: المقدمة: 

 .املوضوع اختيار أسباب -

  .السابقة الدراسات -

  .البحث خطة -

  .التحقيق منهج -
 

 ثالثة فصول، وفيه الدراسة: القسم األول:  

 :ثالثة مباحث، وفيه المؤلف عصر دراسة: األول الفصل -

  .احلالة السياسية: األول املبحث

  .االجتماعيةاحلالة : املبحث الثاين

  .احلالة العلمية :الثالث املبحث

 :التعريف بالمؤلِّف، وفيه خمسة مباحث: الثاني الفصل -

  .ووفاتهامسه، ونسبه، ومولده، : املبحث األول

  .نشأته، وحياته العلمية، ومؤلفاته: املبحث الثاين

  .شيوخه، وتالميذه: املبحث الثالث

  .عقيدته، ومذهبه الفقهي: املبحث الرابع

  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث اخلامس

                                                           

 .سالميةاإل مركز امللك فيصل للبحوث والدراساتومن ضمنها  )١(
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 :مباحث خمسة، وفيه دراسة الكتاب: الثالث الفصل -

  .توثيق نسبته إىل مؤلفه، و حتقيق عنوان الكتاب: املبحث األول

 .منهج مؤلفه فيهو  ،موضوع الكتاب: الثاين املبحث

 .موارده: الثالث املبحث

  .القيمة العلمية للكتاب: الرابعاملبحث 

  .يف التحقيق، ومناذج منها ةوصف النسخة اخلطية املعتمد: اخلامس املبحث

 

 النَّصُّ الُمحقَّق: القسم الثاني:  

  .�ايتهمن بداية الكتاب إىل 

 

 الفهارس: 

 .فهرس اآليات -

  .فهرس القراءات -

 .اآلثارو  ،فهرس األحاديث -

  .املفرداتفهرس  -

  .فهرس األعالم -

 .والبلدان فهرس األماكن -

  .فهرس األلفاظ اليت تصرَّف فيها احملقق -

 .املصادر واملراجع فهرس -

 .فهرس املوضوعات -
  

 

    

  

  

  
 



٥ 
 

o منهج التحقيق:  

  :على النحو التايل يف التحقيق يتلخص منهجي

وال أتصــــرف يف ، حســــب القواعــــد اإلمالئيــــة احلديثــــة عــــن النســــخة الفريــــدة نســــخ الكتــــاب - ١

، ظاهرٌ  أٌ خط اإال إذا كان فيه النسخة فإين أثبت مـا أراه  ال حيتمل التوجيه وال التأويل، بـَنيِّ

 .احلاشيةوأشري إىل ذلك يف  ،وأضعه بني معقوفني -بعد البحث والتحري والتأين- صواباً 

الـــيت ليســـت مـــن -النســـخة، وبـــني أســـطرها  الـــواردة علـــى هـــامش واآليـــات أُثبـــت التعليقـــات - ٢

مسـتقلَّة قبـل حاشـييت، وقـد أذكـر مـا يسـبق الشـاهد القـرآين أو  حاشـيةيف  -صلب الكتـاب

 .يلحقه حىت تتضح اآلية

 .يةرقم اآلو  ،بذكر اسم السورة :كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين، وعزوها - ٣

أستشـــهد باآليـــات للمفـــردات املــــُْغَفلة مـــن االستشـــهاد، وإذا مل أذكـــر شـــاهًدا، فيعـــين عـــدم  - ٤

 .، أو عدم وجود شاهد للمفردةوقويف على ذلك

 . ةيلاألصعزو القراءات إىل مصادرها  - ٥

 ،كتفيـت بعـزوه إليهمـاا ختريج األحاديث من مصادرها، فما كان يف الصحيحني أو أحـدمها  - ٦

، وأكتفـي يف ، مع ذكـر كـالم أهـل العلـم يف بيـان درجـة احلـديثالسنن كتب  إىلوإال عزوته 

 .، وإال فاجلزء والصفحة-إن ُوجد-العزو برقم احلديث 

 .عزو اآلثار إىل مصادرها  - ٧

 .توثيق ما ينقله املؤلف عن أهل العلم - ٨

والغريــب، وكتــب معــاين القــرآن مــن معــاجم اللغــة، وكتــب  معــاين املفــردات انِّ ظَــالرجــوع إىل مَ  - ٩

 .وغريها التفسري،

 .غري املشهورين الرتمجة املوجزة لألعالم -١٠

 .غري املشهورة باألماكن والبقاع والبلدان املوجز التعريف -١١

 .ذلكالتعليق العلمي على ما حيتاج إىل  -١٢

 .االلتزام بعالمات الرتقيم -١٣

 .ضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط -١٤

 .املبني يف اخلطة تذييل البحث بالفهارس على النحو -١٥
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ُد قبــل اخلــوض يف احلــديث عــن  العصــر الــذي عــاش فيــه املصــنِّف، ال بــدَّ لنــا مــن وقفــٍة ُحنَــدِّ

فيها الفرتة الزمنية اليت عاش فيهـا، بـَْيـَد أنَّ هـذا عسـٌري بعـض الشـيء؛ نظـرًا لعـدم وقوفنـا علـى أيِّ 

  .خٍرب عنه سوى ما ورد يف املخطوط

، غـري فأتْـَعـب التـَّْنقيـب وَدقَّ ، وأْسـَهب َوَلَعْمرِي لقد طـال البحـث وَتَشـعَّب، وَكثـُـَر التفتـيش

أينِّ مل أِجــْد ذكــرًا لصــاحبنا يف الكتــب، وعليــه فــال وقــت َحيُــدُّه إال مــا ذُِكــر يف آخــر املخطــوط أنــه  

  .ه٦٣١كتب هذا الكتاب سنة 

، فــال مفــرَّ مــن متطــيط حبــل دهــره، وتوســيع دائــرة علــم أكــان شــاب�ا حينهــا، أم شــيًخاوال ن

ــــه؛ حــــىت نضــــمن أنَّ دراســــتنا تســــتوعب عصــــره ــــا بضــــع ســــنني، فــــالعربة زمان َر إْن فاتتن ، وال َضــــيـْ

  .بالغالب، واألمر يف مثل هذا ُيْكَتفى فيه بالظنِّ الراجح

ـــَنة املـــذكورة بنصـــف قـــرن، و  ُحتَـــدُّ مبـــافلمـــا كـــان األمـــر كـــذلك جعلـــت الدراســـة  مـــا قبـــل السَّ

  .، وباهللا التوفيق)ه٦٨٠(حىت سنة ) ه٥٨٠(من سنة  فتكون حدودها، مبثل ذلكبعدها 
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ًة حتــت ظـــالل الـــدولتني العباســـية،  )ه٦٨٠(حـــىت ) ه٥٨٠(كانــت الفـــرتة مـــن ســنة  ممتـــدَّ

إال أ�ـــا ال تقـــارن �ـــاتني، كمـــا أّن هـــذه  يف هـــذه الفـــرتة، وإن ُوِجـــَدْت بعـــض الـــدول-ملوكيـــة وامل

  .ميكن أن نقول إ�ا قامت حتت ظالل بين العباس واملماليك الدول

، وكـان سـقوطها يف عصـرنا هـذا سـنة )ه١٣٢(فقد امتدت منذ سنة : أما الدولة العباسية

  .)١()ه٦٥٦(

، واســـتمر حكمهـــا حـــىت ســـنة )ه٦٤٨(فقـــد بـــدأ قيامهـــا مـــن ســـنة : وأمـــا دولـــة املماليـــك

  .)٢()ه٩٣٢(

ول اليت ُوِجـَدْت يف هـذه الفـرتة، وكـان هلـا أثـٌر بـارز، فمنهـا تلك الدُّ إىل وال بدَّ من اإلشارة 

  :)٣(-مثًال -

� إىل  )ه٤٤٧(دولــــة الســـــالجقة وقـــــد ســـــيطرت علـــــى مركـــــز احلكـــــم العباســـــي منـــــذ ســـــنة  �

 .)ه٦٥٦(

�  .)ه٦٣٦(حىت ، )ه٤٦٦(بحرين، اليت استمرت من سنة الدولة العيونية يف ال �

� حــــىت ) ه٤٧٠(الدولــــة اخلوارزميــــة يف خراســــان ومــــا حوهلــــا، وكــــان وجودهــــا منــــذ ســــنة  �

 .)ه٦٢٨(

�  .)ه٥٩٦(حىت ، )ه٤٩٢(الدولة اهلمدانية يف صنعاء، وبقيت من سنة  �

�  ).ه٦٦٠(و) ه٥١١( الدولة الزنكية يف مصر والشام، وكانت ما بني سنيت �

�  .)ه٦١٨(حىت ) ه٥١٤(دولة املوحدين يف املغرب واألندلس اليت بدأت سنة  �

� ، وانقضــــت ســــنة )ه٥٤٣(الدولــــة الغوريــــة يف بــــالد األفغــــان واهلنــــد، فقــــد ُوِجــــَدت ســــنة  �

 . )ه٦٨٦(

                                                           

  ).٣/١٩٤(املختصر يف أخبار البشر : ينظر) ١(

 ).ج/١(، وعصر سالطني املماليك حملمود رزق)٧/٣٣(التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر : ينظر) ٢(

  .٢٥٥-٢٤٧، ٢٣٨ص: موجز التاريخ اإلسالمي: ينظر )٣(
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� ، )ه٥٦٧(يف مصـــــر والشـــــام واحلجـــــاز وغريهـــــا، فظهورهـــــا كـــــان ســـــنة  الدولـــــة األيوبيـــــة �

 .)ه٦٤٨(وانتهاؤها سنة 

وأبـرز مـا وقـع  فهذه أبرز الدول، ولن يكون احلـديث إال عـن الـدولتني العباسـية واململوكيـة،

  .من أحداث يف هذه الفرتة

  

 الدولة العباسية:  

  : حكم الدولة العباسية يف هذه احلقبة اليت ندرسها أربعة خلفاء، وهم

، واملستنصـر بــاهللا )ه٦٢٣-٦٢٢(، والظــاهر بـأمر اهللا )ه٦٢٢-٥٧٥(الناصـر لـدين اهللا 

  .)١()٦٥٦-٦٤٠(، واملستعصم باهللا )ه٦٤٠-٦٢٣(

� بطشـــه بكـــل مـــن حـــاول و  قهـــره نتيجـــة ؛ر بنـــوع مـــن اهلـــدوء واالســـتقرارفاتََّســـم عهـــد الناصـــ �

 .)٢(التمرُّد عليه

�  بعـد اخلالفـةَ  مل يَـلِ  إنـه: قيـل لـو: "وأما الظاهر فقد ُشِهَد له بالعدل واإلحسان، حـىت قيـل �

 .)٣("صادقًا القائل لكان مثله عبدالعزيز بن عمر

�  .)٤(أهل العلم والدِّين وكذلك املستنصر نشر العدل، وقام بأمر اهللا، وقرَّب �

� ـًكا بالسُّـنَّة، إال أنـه كـان لَيـِّنًـا ضـعيف الـرأي،  � وأما املستعصم فإنه وإن كـان متـديـًِّنا، ومتمسِّ

 .)٥(ومل يكن ُمتَـيَـقِّظًا حازًما

                                                           

  .٣٢٨-٣١٧ص: تاريخ اخللفاء للسيوطي: ينظر )١(

، )٣/١٣٦(املختصـر يف أخبـار البشـر : ينظـر. [إنه كان ظاملـًا للرعّية، وخربت بغداد يف عهده: ذكره السيوطي، وقيل) ٢(

 .]٣١٨ص: اخللفاء للسيوطيتاريخ و 

 )].١٠/٤٠١(الكامل يف التاريخ : ينظر. [ابن األثري قاله )٣(

 .٣٢٥ص: تاريخ اخللفاء للسيوطي: ينظر) ٤(

 .٣٢٨ص: تاريخ اخللفاء للسيوطي: ينظر) ٥(
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  ،أبرزهاوقعت يف هذه املـُدَّة حوادث ِعدَّة:  

� ــــدين األيــــويب يف الشــــام، وأعظمهــــا � ــــيت حققهــــا صــــالح ال رتجاع بيــــت اســــ: االنتصــــارات ال

 .)١()ه٥٨٣(املقدس، سنة 

�  ،ءدماالــ واوســفك اإلســالم، بــالد أكثــر وامتلكــاملصــيبة العظمــى، وهــي ظهــور التَّتَــار، الــذين  �

، الفجيعــة هــذه مبثــل اإلســالم ديــن ظهــر ذنــم املســلمون عِ َجــفْ يُـ  ومل ،يّــةذر الو النســاء  واوســب

 .)٢()ه٦٥٨(حىت كانت أول هزمية هلم سنة 

� انقطـــاع اخلالفـــة ثـــالَث ِســـِنَني وِنْصـــًفا، بعـــد مقتـــل املستعصـــم بـــاهللا علـــى يـــد التََّتـــار، حـــىت  �

 .)٣()ه٦٥٩(أقيمت اخلالفة مبصر سنة 

� ، وإشبيلية )ه٦٣٦(سنة ، وبلنسية )ه٦٣٣(سنة سقوط قرطبة: ومما حدث يف هذه املّدة �

 . )٤()ه٦٤٦(سنة 

  .فهذا أبرز ما وقع يف ظالل حكم هذه الدولة

  

 المماليك دولة: 

  :مثانية سالطني، وهم )ه٦٨٠(حىت ) ه٦٤٨(وقد حكمها منذ سنة 

� شــجرُة الــدُّّر، زوجــُة امللــك الصــاحل جنــم الــدين بــن أيــوب، ومل يَــُدْم حكمهــا إال حنــو مثــانني  �

 .)٥(يوًما

�  .)٦()ه٦٥٥(، وحىت سنة )ه٦٤٨(ِعزُّ الدين أيبك، وحكم منذ سنة  �

                                                           

 ).١٠/٣٣(الكامل يف التاريخ : ينظر) ١(

 .٣٣٥ص: اخللفاء، وتاريخ )٢٠٥، ١٩٣، ٣/١٢٢(املختصر يف أخبار البشر : ينظر) ٢(

 .٣٣٥ص: تاريخ اخللفاء، و )٥٣٠، ١/٤٩٩(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٣(

 ).٧/٣١٠(التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر ، و )١/٣٧٤(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٤(

سالطني املماليك وعصر  ،)٤٦٣، ١/٤٥٩(والسلوك ملعرفة دول امللوك  ،)٣/١٨٢(املختصر يف أخبار البشر : ينظر) ٥(

 ).١/٢١( حملمود رزق

 ).١/٢٣( وعصر سالطني املماليك حملمود رزق، )٣/١٨٣(املختصر يف أخبار البشر : ينظر) ٦(
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�  .)١()ه٦٥٧(و )ه٦٥٥(نور الدين بن املعز أيبك، وحكمه كان بني سنيت  �

� ـــَنة،  � ورغـــم ذلـــك فهـــو أول . )٢()ه٦٥٨-٦٥٧(ســـيف الـــدين قطـــز، وحكمـــه مل يبلـــغ السَّ

 .)٣(ملك ينتصر على التتار يف معركة عني جالوت

�  .)٤()ه٦٧٦(حىت سنة ، )ه٦٥٨(بيربس، وطال حكمه منذ سنة  ركن الدين �

� حـىت سـنة ، )ه٦٧٦(السعيد حممد بركة بن بيـربس، ومل يطـل حكمـه، فقـد كـان منـذ سـنة  �

 .)٥()ه٦٧٨(

� ســيف الــدين ســالمش بــن بيــربس، وكــان طفــًال، ومل يَــُدْم حكمــه إال مائــة يــوم، مــن ســنة  �

 .)٦()ه٦٧٨(

�  .)٧()ه٦٨٩(حىت سنة ، )ه٦٧٨(سيف الدين قالوون، وامتد حكمه من سنة  �

  يف عهد هذه الدولةومن األحداث اليت حصلت:  

� املستنصـر بـاهللا أمحـد بـن اإلمـام الظـاهر بـن اإلمـام الناصـر َعْوُد اخلالفة العباسية، فقد بويع  �

، وقُِتــــَل فهزمــــوه يف حلــــب، حــــىت قاتلــــه التتــــار أشــــهرًاغــــري أنــــه مل ميكــــث . )ه٦٥٩(ســــنة 

مث بويــــع باخلالفــــة بعــــده احلــــاكم بــــأمر اهللا أمحــــد بــــن أيب بكــــر العباســــي ســــنة . )٨(هنالــــك

  . )٩()ه٧٠١(، وطالت خالفته حىت سنة )ه٦٦١(

                                                           

 ).١/٢٤( عصر سالطني املماليك حملمود رزق، و )٥٠٧، ١/٤٩٥(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ١(

 ).١/٢٥(عصر سالطني املماليك حملمود رزق ، و )٥١٩، ١/٥٠٧(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٢(

 ).٥١٧-١/٥١٥(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٣(

 )١/٢٦(عصر سالطني املماليك حملمود رزق و ) ٢/١٠٣(، )١/٥٢٠(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٤(

 ).١/٢٨(رزق عصر سالطني املماليك حملمود ، و )١١٩، ٢/١٠٧(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٥(

 ).١/٢٨(عصر سالطني املماليك حملمود رزق ،و )١٢١-٢/١٢٠(السلوك ملعرفة دول امللوك :ينظر) ٦(

 ).١/٢٩(عصر سالطني املماليك حملمود رزق ، و )٢١٧، ٢/١٢٢(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٧(

 ).٥٤١، ١/٥٢٩(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٨(

 ).٢/٣٤٥، ١/٥٤٧(رفة دول امللوك السلوك ملع: ينظر) ٩(
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جيـــد أنَّ اخلليفـــة ال يكــاد يـــؤدي دورًا، ولعلـــه إمنـــا : غــري أن النـــاظر يف أحـــداث هــذه احلقبـــة

ــــاَيُع إلخضــــاع الشــــعوب حلكــــم املماليــــك؛ إذ كــــان يـَُعــــنيَّ ســــلطان مــــن املماليــــك يتــــوّىل زمــــام  يـَُب

  .)١(األمور

� فأبـــادوا أهلهـــا  حلـــب مخســـة أيـــام واواســـتباح ،)ه٦٥٨(ســـنة التتـــار علـــى الشـــام  اســـتوىل �

  .)٢(بال قتال -بعد فرار أهلها-دمشق  وادخلوأفسدوها، كما 

� وثالثــني  ثنتــنيا أيــديهم مــن واواســرتجع الفــرنج، علــى املســلمون انتصــر :)ه٦٦٣( ســنة يف �

 .)٣(ومرسيةوقرطبة،  ،إشبيلية :مجلتها من بلدة،

�   .)٤(جانبه، واالنتماء إىل )ه٦٦٦(ن للسلطان الظاهر بيربس سنة مَ خضوع اليَ  �

� مـــن جهـــة  ، ومـــع الفـــرنج)٥(شـــهدت هـــذه الفـــرتة صـــراعات مســـتمرة مـــع التتـــار مـــن جهـــة �

 .)٦(أخرى

� اختلفـت ف ؛وذلك أنه وقع اخللف بني املمالك كلهـا ،أمور عجيبة )ه٦٧٨(اتفق يف سنة  �

، وصـال بعضـهم علـى كثـري، واختلفـت الفـرنج  مـنهم خلـقٌ  لَ تِـالتتار فيما بينهم واقتتلوا، فقُ 

ـــل األعـــراب بعضـــها يف بعـــضٍ وقتـــل بعضـــهم بعًضـــ ،بعـــض ـــاًال  ا، واقتتلـــت قبائ ا،  شـــديدً قت

امللـك الســعيد بــن الظـاهر وبــني غـريه مــن األمـراء ومعهــم اجلــيش، ف بــني ْلـوكـذلك وقــع اخلُ 

 .)٧(سالمش األمرَ  يَ لِ أن يَ و  َعْزلِه، على اتفقواحىت اقتتلوا، إىل أن 

                                                           

 .١٦٢، ٨٨ :سالطني املماليك لقاسم عبده، صعصر : ينظر) ١(

ــــار البشــــر : ينظــــر) ٢( ــــة )٣/٢٠٠(املختصــــر يف أخب ، والســــلوك ملعرفــــة دول امللــــوك )٤٢٤-١٧/٤٢٢(، والبدايــــة والنهاي

)٥١٣-١/٥١١.( 

 .٣٣٨ص: ، وتاريخ اخللفاء)١٧/٤٥٩(البداية والنهاية : ينظر) ٣(

 ).١٧/٤٧٩(البداية والنهاية : ينظر) ٤(

-٢/١٣٥(، والسـلوك ملعرفـة دول امللـوك ٥٢٤، ١٧/٤٣٨البدايـة والنهايـة : -مـثًال -ينظر يف بعض هذه الصـراعات ) ٥(

١٣٦(.  

 ).٤٨٧، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٦٦، ٤٦٥، ١٧/٤٣١(البداية والنهاية : -مثًال -ينظر يف بعض هذه الصراعات ) ٦(

 )].٥٥٨-١٧/٥٥٧البداية والنهاية : ينظر[ .ذكر هذا ابن كثري) ٧(
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� يف ر االعظــيم بــني املســلمني وبــني التتــ افُّ صَ َـ ، يف شــهر رجــب، كــان املــ)ه٦٨٠(ســنة يف  �

 .)١(ص، فنصر اهللا تعاىل فيه املسلمني، بعد ما كانوا قد أيقنوا بالبوارِمحْ 

إنَّ نـــار : وميكـــن القـــولهـــذه هـــي أبـــرز األحـــداث السياســـية الـــيت كانـــت يف هـــذه احلقبـــة، 

داخل دولـة اإلسـالم، وذلـك ظـاهر يف الـدول : السياسة كانت مشتعلة، يف الداخل واخلارج، أي

اليت كانـت قائمـة رغـم وجـود اخلالفـة، وكـذلك السـعي لبسـط النفـوذ، وتوسـيع دائـرة احلكـم لكـلٍّ 

  .من هذه الدول، وكذلك النزاع على احلكم داخل الدولة الواحدة

فكذلك كان املسلمون يف َأْوِج الصـراع مـع التتـار يف هـذه احلقبـة، كمـا إن : ارجوأما يف اخل

، وكــانوا يســَعْون جاهــدين لإلحاطــة باملســلمني، وكســر  الفــرنج كــانوا يشــكلون خطــرًا لــيس بــاهلَنيِّ

  .شوكتهم، يف املشرق واملغرب

   

                                                           

ــــــار البشــــــر : ينظــــــر) ١( ــــــوك )٤/١٤(املختصــــــر يف أخب ــــــة دول املل ــــــة والنهايــــــة )١٤٨-٢/١٤٤(، والســــــلوك ملعرف ، والبداي

)١٧/٥٧٣.( 
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ــــ إىل طبقــــة  -كغريهــــا-هــــذه احلِْقبَــــة، وجــــدناها تنقســــم ب يف عْ إذا نظرنــــا إىل طبقــــات الشَّ

ـا دخـل  اخلاصَّة، وهم قرابة السلطان وغريهم من رجال الدولة الـذين هلـم صـلٌة وثيقـة بامللـك، ورمبَّ

معهــم بعــض العلمــاء والُقضــاة واألدبــاء ممــن اْخَتصَّــهم امللــك، وقــرَّ�م منــه، وهــذه الطبقــة تتميـَّــُز 

  .لغريها خبصائص، وتنفرد بأمور، ليست

طبقـة العامـة، وهـم السَّـواد األعظـم مـن النـاس، سـواء كـانوا أهـل ِحـَرٍف وصـناعاٍت  تقابلهـا

وزراعة، أم ُجتَارًا، أم من اجلُْند، أم غري هذا، ويدخل فيهم عموم العلماء، وهذه الطبقـة هـي قِـَواُم 

  .ا�تمع

ارى، ولقد كانوا يشـاركون أهل الذِّمَّة من اليهود والنص: وممن يندرج يف هذه الطبقة كذلك

، وميكـــن القـــول عموًمـــا إن )١(املســـلمني حيـــا�م االجتماعيـــة، كمـــا شـــاركوهم حيـــا�م السياســـية

  .)٢(كانت مستقرَّة يف بالد اإلسالم عموًما  أوضاعهم

وتَِلـــي هـــاتني الطبقتـــني طبقـــُة الرَِّقيـــق، الـــيت كـــان غالبهـــا يـُتََّخـــُذ للخدمـــة، وهـــي فئـــة كانـــت 

 بـأس بـه يف تلـك األيـام، وَتُضـمُّ ألوانًـا مـن أجنـاٍس َشـّىت؛ فمـنهم الـروم، والُفـْرس، تشكُِّل عـدًدا ال

ك، والزِّْنج   .)٣(والرتُّ

وجـدنا أنَّ احلالـة االجتماعيـة يف هـذه احلقبـة مل  فيهـاهذه ناحيـٌة، وناحيـٌة أخـرى إذا نظرنـا 

  .وتسكن أخرىعلى وترية واحدة، وإمنا كانت كموج البحر، ترتفع تارًة،  مستقرةً  تكن

                                                           

: ينظـر[. خروج اليهود بالتوراة، والنصارى باإلجنيل للقاء اخلليفة املستنصر باهللا عندما قدم مصـر: ومثال هذه املشاركة) ١(

 ].٢٦٥ص: سالطني املماليك، وعصر )٧/١٠٩(وك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة يف مل

 .٢٧٢، ٢٦٩، ٢٥٤ص: سالطني املماليكعصر : ينظر) ٢(

، وتاريخ اإلسالم السياسي والـديين واالجتمـاعي والثقـايف حلسـن ١٤٧ص: إغاثة األمة بكشف الغمة للمقريزي: ينظر) ٣(

 .)٥٨٨-٤/٥٨٦(إبراهيم حسن 
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 قــدكانــت احلالــة مســتقرَّة خــارج العــراق؛ إذ ): ه٦٢٢-٥٧٥(عهــد اخلليفــة الناصــر  ففــي

 قرَّ َفــفـَتَـ  رعيتــه، ا يفًـ ظاملــ ؛ إذ كــانأيامــه يف تخربــقــد ف العــراق، وأمــا )١(ةيَفــوخِ  هيبــة القلــوب مــأل

  . )٢(هدَّ وضِ  ،الشيءَ  يفعلأنه  من غرائبه وكان وأمواهلم، أمالكهم وأخذ البالد، يف اأهله

 ةنَّ ُسـ بـه أعـاد مـا واإلحسـان العـدل مـن أظهـر، فقـد )ه٦٢٣-٦٢٢(وأما اخلليفـة الظـاهر 

  . )٣(، وكفى �ذا أن يكون أهمَّ ما يقوم به قرار األرض، واستقامة اخللقنيْ رَ مَ العُ 

هـذه الفـرتة ميكـن القـول إن  ففـي؛ )٤()ه٦٤٠-٦٢٣(ولقد حذا حذوه اخلليفـة املستنصـر 

  .االستقرار، واألمن مها السائدان

، فسـدت الـديار، وهلـك احلـرث والنسـل، ويكفـي مـا )ه٦٥٦-٦٤٠(وملا ويل املستعصم 

  .)٥(فعله التتار ببغداد، واهللا املستعان

وأمــا يف عهــد املماليــك، فــإن األمــر مل يكــن مســتِقر�ا إال عنــدما ويل الســلطة الظــاهر بيــربس 

  .)٦(، ولقد كان من خري ملوك اإلسالم)ه٦٧٦-٦٥٨(

، )ه٦٨٩-٦٧٨(مث عــاد النــزاع وعــدم االســتقرار، إىل أن تــوىل احلكــم الســلطان قــالوون 

  .)٧(فسار على �ج السلطان بيربس

  

                                                           

 .٣١٩ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ١(

 ).١٠/٤٠٠(الكامل يف التاريخ : ينظر) ٢(

 .٣٢٤ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ٣(

 ٣٢٥ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ٤(

 ٣٢٨ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ٥(

 ).٢/١٠٧(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٦(

 .١١٦ص: سالطني املماليك، وعصر )٢/١٢٢(عرفة دول امللوك السلوك مل: ينظر) ٧(
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  :تـُْهَمل، منها هكذا كان الوضع باختصار، ولقد دارت يف تلك األيام أحداث، ال

� الغـالء املفـرط حبيـث أكلـوا اجليـف واآلدميـني، وفشـا كـان فه، ٥٩٦توقف النيل مبصر يف سـنة  �

ا إىل حفر القبـور وأكـل املـوتى، وْ دَّ عَ من ذلك العجب العجاب، وتَـ  يَ ئِ أكل بين آدم واشتهر، ورُ 

ومتزق أهل مصر كل ممزق، وكثر املوت من اجلوع حبيث كان املاشـي ال يقـع قدمـه أو بصـره إال 

ــيّــعلــى مَ  أهــل القــرى قاطبــة حبيــث إن املســافر ميــر بالقريــة فــال  اق، وهلــكيَ ت أو مــن هــو يف السِّ

 .)١(ه٥٩٨واستمر هذا حىت سنة  ،يرى فيها نافخ نار، وجيد البيوت مفتوحة وأهلها موتى

� فقطعوا الطريق، وعصوا أوامر السلطان، وحتالفوا مع ملك  ؛)ه٦٥١(ثورة العرب يف مصر سنة  �

 .)٢(بالعنف والقهر والذل عوملواأمخدهم السلطان، بل لكن سرعان ما .. دمشق 

�  الليــل، يف البحــر إىل شــررها يطــري إنـه حبيــث عــدن، أرض يفنــار  ظهــرت: ه٦٥٢يف سـنة  �

 الزمـان، آخر يف تظهر اليت النار أ�ا شكوا فما النهار، أثناء يف عظيم دخان منها ويصعد

 اخلــــري أفعــــال يف وشــــرعوا والفســــاد، املظــــامل مــــن عليــــه كــــانوا عمــــا وأقلعــــوا النــــاس، فتــــاب

 .)٣(والصدقات

�  شرر منها وطار اجلبال،سالت منها ،املنورة املدينة يف عظيمة نار ظهرت: ه٦٥٤يف سنة  �

لقــد أضـاءت هلــا : قـالوابــل  مجيعهـا، الفــالة ومـن مكــة مـن ضــوؤها رَ ِصـبْ أُ  أن إىل ،كالقصـر

  .)٤(شهر من أكثر هكذا واستمرت أعناق اإلبل بُبصرى،

�  .)٥(ه٦٦١ه، مث أعيدت عمارته سنة ٦٥٤سنة نشوب حريق يف املسجد النبوي  �

�   .)٦(فكان ميوت من حلب ألف ومائتا إنسان يف اليوم ،٦٥٦طاعون أصاب الشام سنة  �

  .وقد حدثت وقائع كثرية، يضيق املقام بذكرها، فنكتفي �ذا، واألمر هللا رب العاملني

                                                           

 .٣٢٢ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ١(

 )٤٨٠-١/٤٧٩(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٢(

 ).١٧/٣٢٣(البداية النهاية : ينظر) ٣(

 .٣٢٩-٣٢٨ص: ، وتاريخ اخللفاء)١٧/٣٢٨(البداية والنهاية : ينظر) ٤(

 ).٤٤٩، ١٧/٣٤٠(البداية والنهاية : ينظر) ٥(

 ).١/٤٩٩(، والسلوك ملعرفة دول امللوك )٣/١٩٥(املختصر يف أخبار البشر : ينظر) ٦(
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نَـة  إذا كانت نار السياسة مشتعلًة يف هذه احلقبة، وألسنة اللهـب تلفـح ا�تمعـات بـني الَفيـْ

واألخــرى، فــال يعــين هــذا أن احلالــة العلميــة كانــت ضــعيفة مهزولــة، بــل علــى العكــس متاًمــا، فقــد 

ال ذكـره شهدت هذه الفرتة ازدهارًا علمًيا، فبُِنيَـت املـدارس، وُوِجـَد ِمـن أفاضـل العلمـاء َمـن ال يـز 

، وكـان وُشـيَِّدتولعلنا يف هذه الُعجالة، نكتفي بـأبرز املـدارس الـيت بنيـت . حاضرًا إىل يومنا هذا

  .أبرز العلماء من هذا العصرذكر  ولعله يكفييَُدرَّس فيها العلم الشرعي، 
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وحـــدها معاقـــل العلـــم، بـــل َكثـُـــَرت كـــان التعلـــيم رائًجـــا يف هـــذا العهـــد، ومل تكـــن املســـاجد 

  :املدارس وتنوعت، ومن أبرز هذه املدارس

� اخلطــاب بــن  وشــيخها أبــ لَ عِــوجُ ه، ٦٢١بنيــت بالقــاهرة ســنة  :دار الحــديث الكامليــة �

 .)١(دحية

� ببناء دار حديث،  ه٦٢٨سنة  أمر امللك األشرف صاحب دمشق: دار الحديث األشرفية �

 .)٢(الصالح بن الدين تقي الشيخ شيخها وجعله، ٦٣٠سنة  فتمَّ االنتهاء من بنائها

�  الـــــدين جمـــــد العالمـــــة �ـــــا سرَّ ودَ ، ه٦٦٢ســـــنة  ئهـــــابنا ابتُـــــِدَئ يف :المدرســـــة الظاهريـــــة �

 .)٣(العدمي بن عمر الدين كمال بن عبدالرمحن

� مـا بـين علـى وجـه األرض أحسـن منهـا، ه، و ٦٣١اليت متَّت سـنة  :المدرسة المستنصرية �

بأربعـة مدرســني علــى املـذاهب األربعــة، ورتـب فيهــا الرواتــب  وكانــتوال أكثـر منهــا وقوفًـا، 

 .)٤(احلسنة ألهل العلم

                                                           

 ٣٢٣ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ١(

 ).١/١٥(، والدارس يف تاريخ املدارس ٣٢٦ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ٢(

 ).١/٢٦٣(، والدارس يف تاريخ املدارس )٥٤٢، ١٧/٤٥٣(البداية والنهاية : ينظر) ٣(

 .٣٢٦ص: اخللفاءتاريخ : ينظر) ٤(
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هــذه مــن أبــرز املــدارس الــيت بنيــت يف ذلــك الــزمن، ولقــد كــان لــبعض اخللفــاء دور بــارز يف 

ب أهـل العلـم والـدين، وبـىن املسـاجد رَّ قـَـ قـد) ه٦٤٠-٦٢٣(إحياء العلـم؛ فـإن اخلليفـة املستنصـر 

ن، نَ الفنت، ومحل النـاس علـى أقـوم َسـ فَّ واملدارس، وأقام منار الدين، وقمع املتمردة، ونشر السنن، وكَ 

، وهــذا  وقـام بــأمر اجلهــاد أحســن قيـام، ومجــع اجليــوش لنصــر اإلســالم، وحفـظ الثغــور، وافتــتح احلصــون

 .)١(يف ذلك العصركلُّه مما يعزز احلياة العلمية 
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  :عاش يف هذا العصر ثـُلَّة من العلماء األفاضل ممن أنعش احلياة العلمية، ومن مجلة هؤالء

�   .)٢(الشاطبية صاحب القصيدةاملقرئ، و  ،)ه٥٩٠: ت( الشاطيب هرُّ يْـ القاسم بن فِ  �

�   .)٣()ه٥٩٥: ت( صاحب العلوم الفلسفيةاحلفيد، بن رشد اأبو الوليد  �

�   .)٤()ه٥٩٧: ت( أبو الفرج بن اجلوزي �

�   .)٥()٦٠٦: ت( فخر الدين الرازي �

�   .)٦(جامع األصول: صاحب، )ه٦٠٦: ت(ات بن األثري أبو السعاد �

�   .)٧()ه٦٢٠: ت( احلنبلي الفقيه بن قدامةاموفق الدين  �

�  .)٨()ه٦٤٣: ت( بن الصالحأبو عمرو ا �
                                                           

 .٣٢٥ص: تاريخ اخللفاء: ينظر) ١(

 ).٤/٧١(وفيات األعيان : ينظر) ٢(

 ).٢/٨١(الوايف بالوفيات : ينظر) ٣(

 ).٣/١٤٠(وفيات األعيان : ينظر) ٤(

 ).٤/٢٤٨(وفيات األعيان : ينظر) ٥(

 ).٢١/٤٨٨(سري أعالم النبالء : ينظر) ٦(

 ).٢/١٥٨(فوات الوفيات : ينظر) ٧(

 ).٣/٢٤٣(وفيات األعيان : ينظر) ٨(
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�   .)١()ه٦٤٣: ت(علم الدين السخاوي  �

�   .)٢()ه٦٤٦: ت( بن احلاجبأبو عمرو مجال الدين  �

� مة  �   .)٣(، له كتاب اإلعجاز)ه٦٥١: ت( كمال الدين عبدالواحد الزملكاين  العالَّ

�   .)٤()ه٦٥٢: ت( ابن تيميةالدين عبدالسالم بن عبداهللا جمد  �

�  .)٥()ه٦٦٠ :ت(العز بن عبدالسالم سلطان العلماء،  �

�   .)٦()ه٦٦٥(إمساعيل املقدسي شهاب الدين أبو شامة عبدالرمحن بن  �

�   . )٧()ه٦٧٦: ت(زكريا حيىي بن شرف النووي  وحميي الدين أب �

هــــؤالء هــــم بعــــض جهابــــذة هــــذا العصــــر الــــذهيب، ممــــن أســــهموا يف تفجــــري ينــــابيع العلــــم، 

 هـذا فلعـل يفيضـيق املقـام بـذكرهم،  ممـن تدريًسا، وتأليًفا، وإفتاًء، وغري ذلك، ولقد وجد غريهم

  .واهللا املوفق اهلادي، القدر كفاية

  

                                                           

  ).٣/٣٤٠(وفيات األعيان : ينظر )١(

 ).٣/٢٤٨(وفيات األعيان : ينظر) ٢(

 ).٧/٤٣٨(شذرات الذهب : ينظر) ٣(

 ).٢/٣٢٣(فوات الوفيات : ينظر) ٤(

 ).١/٥٤٥(السلوك ملعرفة دول امللوك : ينظر) ٥(

  ).٢/٢٦٩(فوات الوفيات : ينظر)٦(

 ).٢/١١١(امللوك  السلوك ملعرفة دول: ينظر) ٧(
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؛ إذ مل )َحْبـر(، وحيتمـل أن يكـون )رْيـخَ (، أو )رْبـجَ (، واسم أبيـه )محمد(فهو : أما امسه

  .)١(االسم يف األصل، فيحتمل الثالثة، وكلُّها مما مسُِّي به يـُْعَجم

  .-كذا يف األصل-) الحواحى العىاىى: (وأما لقبه فقد ورد مهمًال كذلك، وهو

  :فقد وقفت على مثانية وجوه يف ضبطه إذا أعجمناه، فيحتمل): العىاىى(أما 

ـــاِينّ (و ،)٤()الُعنَّـــاِيبّ (، و)٣()الَعتَّـــاِيبّ (، و)٢()الَعبَّـــاِيبّ ( ـــاِيبّ (، و)٥()الَعَن ـــاِيبّ (، و)٦()الَعَي ، )٧()الغَُب

  .)٩()الَغيَّاِينّ (، و)٨()الِغَياِثيّ (و

  .)١٠(إذا سلَّمنا أنه مل يدخل التحريف، وإال فيحتمل وجوًها أخرى -باعتبار الرسم-هذا 

  

                                                           

 ).٢/٤٩(البن األبار ، والتكملة لكتاب الصلة )٢٦١، ٥/١٩٩(الطبقات الكربى البن سعد : ينظر) ١(

 ).٢/٣٠٩(، واللباب يف �ذيب األنساب )٩/١٧١(األنساب للسمعاين : ينظر) ٢(

 ).٢/٣١٩(، واللباب يف �ذيب األنساب ٣٠٤ص: البن حزم مجهرة أنساب العرب: ينظر) ٣(

 ).٢/٣٦٠(، واللباب يف �ذيب األنساب )٩/٣٨١(األنساب للسمعاين : ينظر) ٤(

، ومعجـم قبائـل العـرب القدميـة ٤٢ص: ح رب األرباب مبا أمهـل يف لـب اللبـاب مـن واجـب األنسـابخمتصر فت: ينظر) ٥(

 ).٢/٨٤٤(واحلديثة 

 ).٢/٣٦٧(، واللباب يف �ذيب األنساب )٩/٤٢١(األنساب للسمعاين : ينظر) ٦(

 ).٢/٣٤٧(، واللباب يف �ذيب األنساب )١٠/١٧(األنساب للسمعاين : ينظر) ٧(

 ).٢/٣٩٦(، واللباب يف �ذيب األنساب )١٠/١٠١(اب للسمعاين األنس: ينظر) ٨(

 ).٢/٣٩٧(، واللباب يف �ذيب األنساب )١٠/١٠٢(األنساب للسمعاين : ينظر) ٩(

َنتَـــــاِيبّ : -مــــثًال -منهــــا ) ١٠( ، وســـــلم الوصــــول إىل طبقــــات الفحـــــول )١/٢٦٦(إنبــــاء الغمـــــر بأبنــــاء العمــــر : ينظــــر. [الَعيـْ

)٥/١٥٦.[( 
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فإنــه وإن كــان حيتمــل وجوًهــا كــذلك، إال أين مل أقــف إال علــى ضــبط ): الحــواحى(وأمــا 

  .)٢()اجلواجي(، وقد وجدت أنَّ بعض األعالم ِنْسَبُتُه )١()اخلََواِجيّ : (واحد هلذا الشكل، وهو

ولــيس  خالصــة مــا اســتطعت الوقــوف عليــه يف حماولــة تتبــع اســم هــذا الرجــل ونســبه،هــذه 

  .َلَديَّ ما يـَُرجِّح أحقيَّة ضبط مما َسَبق، فاألوىل أن يبقى االسم مهمًال كما ورد يف املخطوط

إال أّن تــأليف الكتــاب كــان ســنة  ،مــا يفيــد تــاريخ والدة لــه وال وفــاةكــذلك مل أقــف علــى 

، واألمـر هللا رب ، و�ذا فهو مـن أعيـان القـرن السـابع، وهـذا قصـارى مـا أسـتطيع ذكـره)ه٦٣١(

  .العاملني

   

                                                           

، ومعجــم قبائــل العــرب )١/١١٧(، واألعــالم للزركلــي )٣/١١٢(ة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر خالصــ: ينظــر) ١(

 ).١/٥٠٥(، ومعجم قبائل اململكة العربية السعودية للجاسر )٤/١٧١(القدمية واحلديثة 

 ).١/١١١(مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب : ينظر) ٢(
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يتعــــذر اخلــــوض يف احلــــديث عــــن املبحــــث الثــــاين، والثالــــث، واخلــــامس؛ ملــــا مــــرَّ مــــن عــــدم 

  .ببعيد عنها، وليس حكم املبحث الرابع للمؤلِّفعلى ترمجة  الوقوف

يف العقيـدة ، واحـدًة إال أنَّه بعد تتّبع حديث املصنِّف يف هذا الكتاب وجدته ذكر مسألة 

  .وأخرى يف الفقه

 ١()ُجنَّ : العرب تـَْزُعُم أن الشيطان إذا َخَبَط إنسانًا أو َمسَّه(فقد ذكر أنَّ : أما العقيدة(.  

إنكــار تلــبُّس اجلــنِّ بــاإلنس، هكــذا قــال، وقــد بيـَّْنــُت هنالــك أنَّ عقيــدة مجاعــة مــن املعتزلــة 

واملصنِّف مقتبٌس هذه املقالة من الزخمشري، وهـو كثـري النقـل عنـه يف هـذا الكتـاب، وال غرابـة أن 

ينكر الزخمشري التلبُّس، وأما املصنِّف فإما أن يكون موافًقا له يف هذا االعتقاد، أو أن يكون قد 

ـــدما ي ـــاألمر، وهـــذا حيصـــل عن ـــٍب، وال يراعـــي أمـــور نقـــل عنـــه مـــن غـــري بصـــرية ب شـــتغل املـــرء جبان

ملـا  -خصوًصا أثناء تعامله مع الكشاف-االعتقاد؛ إذ لو كان املصنِّف صاحب عناية بالعقيدة 

  .انطلى عليه مثل هذا األمر

فــأرجح الــوجهني عنــدي أن يكــون املصــنِّف موافًقــا هلــؤالء املعتزلــة يف هــذه املســألة؛ إذ كثــرة 

، وموافقته فيمـا قالـه، مع إغفال مثل هذا مؤِذٌن باإلصغاء التامِّ له، )٢(تردُِّده على كتب الزخمشري
                                                           

 .٣٩٧ص: الكتاب هذا النص احملقق من: ينظر) ١(

 .سيأيت مزيد بيان هلذا عند احلديث عن مصادر املؤلف بإذن اهللا) ٢(
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ـُد األمــر أننــا حــني ننظــر إىل مــن خــالف الزخمشــري يف االعتقــاد، جنــده يتــوجَُّس أن ميــرَّ عليــه : ويؤكِّ

  .)١(شيء من اعتزالّياته من غري أن حيرِّك ساكًنا هلا

أنــه إذا رجَّْحنــا أن املصــنف وافــق هــذه جهــٌة، وجهــٌة أخــرى ينبغــي الوقــوف عنــدها، وهــي 

الزخمشري يف مسألة من اعتزاليَّاته، فإننا ال جنزم بأنه وافقـه علـى مجيـع عقيدتـه، وال حنكـم كـذلك 

إننـا : إن قـال قائـلٌ فـ. كـذلك أنـه كـان مـنهم �ـرد مسـألةأنه كان علـى معتقـد املعتزلـة، وال نـُـَرجِّح  

مــا هــذا االســتئناس الـذي حصــل مبســألة واحــدة، : لـه نْسـَتْأنس �ــذه املســألة أنـه كــان مــنهم، قلنــا

  !وجعلك حتكم على رجل مبخالفته ملعتقد أهل السُّنَّة؟

  .أال ِقْف فإنَّ أمَر املعتقد أعقد من هذا

 فهي اخـتالفهم يف حتديـد الشَّـَفق، فـذكر أن : وأما املسألة الفقهية اليت ذكرها يف الكتاب

ملعـــرتض، وأنَّ الشـــافعي وأبـــا يوســـف وحممـــد بـــن أبـــا حنيفـــة رمحـــه اهللا يـــرى أنـــه البيـــاض ا

 .)٢(احلسن رمحهم اهللا يرون أنه اُحلْمَرة

إذا تأملنــا وجــدنا أنــه حصــر اخلــالف بــني احلنفيــة والشــافعية، بــل ذكــر النــزاع بــني احلنفيــة 

 أنفسهم، وهذا إن دلَّ على أمر، فإنه يدل على تقلُّده أحد املذهبني، إذ ال يـَُتَصوَّر أال يشري إىل

  .قول إمامه يف هذه املسألة

وأمــا عــن حتديـــد أي املــذهبني يأخـــذ بــه، فــإن تقـــدمي ذكــر أيب حنيفـــة يف عــرض اخلـــالف، 

وتفصيل اخلالف يف مذهبه، مؤِنٌس بأنه كان حنفي�ا، إذ جرت عادة كثري مـن الفقهـاء أن يـذكروا 

  .مذهبهم أوًال، مث يذكروا مذهب املخالف

  

                                                           

: ينظــر. [واألمــر ظــاهر عنــد ابــن املنــري، وعنــد الطيــيب كــذلك، إذ تعقَّبــا الزخمشــري يف حــديث عــن ختــبط اجلــن لإلنــس) ١(

 )].٣/٥٤٣(عن قناع الريب  ، وفتوح الغيب يف الكشف)١/٣٢٠(الكشاف، واالنتصاف حباشيته 

 .١٢٤ص: الكتاب هذا النص احملقق من: ينظر) ٢(
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إن ذكــر : إمنــا ذكــرهم باعتبــار األســبقية يف الــزمن، وقــد يقــالإال أنــه قــد يــرد علــى هــذا أنــه 

  .)١(اخلالف بني احلنفية والشافعية قد يذكره الشافعية يف كتبهم أيًضا

وهـــذا إن قبلنـــاه، إال أنَّـــه ال يكـــون يف قـــوَّة امليـــل إىل أّن املصـــنِّف كـــان حنِفي�ـــا، وميكـــن أن 

ملســألة مــن كتــب احلنفيــة، وعنــدي علــى هــذا خنتصــر الطريــق إذا قلنــا إّن املصــّنف قــد أخــذ هــذه ا

  :دليالن

، ومل أجد له )٢(إمنا ورد عند مجلة من أئمة احلنفية) البياض املعرتض: (فإن قوله: أما األول

  .موضًعا يف كتب الشافعية

وهــو مــن كبــار احلنفّيــة، ) ه٤٥٠: ت(فــإن اإلمــام عــالء الــدين الســمرقندي : وأمــا اآلخــر

ا اقتصــر علــى اخلــالف بــني هــؤالء األربعــة فقــط، وفــق الرتتيــب الــذي عنــدما ذكــر هــذه املســألة إمنــ

، مث تـوارد -وهـو أوَّل مـن وقفـت عليـه يف عـرض اخلـالف كمـا ورد عنـد املصـنِّف-ذكره املصـنِّف 

  .)٣(على هذا غريه

كـان   أو أنـه عـاش يف مكـان وهذا يـَُعزُِّز ما أميل إليه من أن املصنِّف كـان حنفـيَّ املـذهب،

  .واهللا أعلم نفي هو الّسائد فيه،املذهب احل

                                                           

وكـذلك فعـل غـريه   ،)اخلالفيـات: (، ومسـَّاهكتابًـا خاص�ـا يف اخلـالف بـني أيب حنيفـة والشـافعي البيهقي وقد ألَّف اإلمام) ١(

 ).بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفةاالصطالم يف اخلالف : (كتابه  سموا، احلنفي مث الشافعي املظفَّر السمعاين أيبك

األصـــل حملمـــد بـــن احلســـن : ينظـــر. [وعلـــى رأســـهم اإلمـــام حممـــد بـــن احلســـن الشـــيباين، مث تـــوارد هـــذا التعبـــري يف كتـــبهم) ٢(

 )].١/١٠٤(، وملتقى األحبر ١١ص: ، وبداية املبتدي)١/١٤٥(

، واحملــيط الربهــاين يف الفقــه النعمــاين )١/١٢٤(، وبــدائع الصــنائع )١٠٢-١/١٠١(حتفــة الفقهــاء للســمرقندي : ينظــر) ٣(

)١/٢٧٤.( 
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أما عنوان الكتاب فقد ورد التصريح به على الورقة األوىل من املخطوط اليت تسبق صفحة 

  ).هذه الدُّرة في تفسير القرآن العظيم نفع اهللا بها( :املقدمة، فجاء ما نصُّه

  :ين الكتب، خرج لنا العنوان التايلمضامني عناو  فإذا جرَّدنا هذه العبارة مما هو ليس من

  )في تفسير القرآن العظيم ةُ الدُّرَّ (

  :من املقدمة مواضعيف  ، واحلديث عن الدَُّررلفظ الدُّرَّة وقد ورد

  ...).هذه ُدرَّة غاص عليها غواص فكري: (البدايةقوله يف : األول

  ).ُدرَّة مثينٌة فاقت مجيع الدرر( :قوله: والثاين

  ).إبصار ما يف قعر التنزيل من الآللئ والدرر بنورها: (قوله: والثالث

  ).فأين سائر الدرر عن هذه املناقب: (قوله: والرابع

  ).ةوقد تشعََّبْت أنوار هذه الدُّرَّ : (قوله: واخلامس

فكمـــا نـــرى أن احلـــديث عـــن الـــدَُّرر قـــد أخـــذ حظَّـــه مـــن املقدمـــة، وهـــذا يـــدلنا علـــى أمـــرين 

  :يفارق أحدمها اآلخر

فإنــه يــدل علــى أن املصــنِّف ملـــَّا اختــار هــذا العنــوان لكتابــه؛ أخــذ يشــري إليــه يف : أمــا األول

َمته   .مقدِّ

لنـاظرين يف هـذا الكتـاب ملــَّا فإنه يفيد عكس هذا، فإنه يرشـدنا إىل أنَّ أحـد ا: وأما اآلخر

  .مل يقف على عنوان له، وجد يف مقدِّمته هذه اإلشارات، فكوَّن منها عنوانًا هلذا الكتاب

غري أنَّ الذي ميكننا اجلزم بـه أنَّ العنـوان ُكتِـَب خبـط الناسـخ نفسـه، أي أنـه مل يكتـب بعـد 

  .زمنه، فيحتمل أن يكون قد ُكِتَب يف زمنه، أو قبله
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، فــــإنَّ احتمــــال صــــحة األمــــرين قــــائٌم عنــــدي، ولــــيس َمثَّ ُمــــَرجٌِّح جيعلــــين أميــــل إىل وبالتــــايل

  .أحدمها دون اآلخر

، -كـون مـن وضـع املصــنِّفالعنــوان يوهـو أنَّ -فـإن أخـذنا باألصـل  ؛ اعـُرتَِض علينـا مبـا َمــرَّ

جبوانــب هــذا الكتــاب، يلزمنــا أن نكتفــَي �ــذا، ونقــَف عنــد هــذا احلــدِّ، وَنِكــَل  احملــيطوالُغُمــوُض 

، وهـــذا مـــا تقتضـــيه طبيعـــة البحـــث العلمـــي، أال وهـــو اخللـــوص إىل النتـــائج العلميـــة العلـــم هللا 

  .مبوضوعية وحيادية، دون احلرص على الرتجيح بغري آلة علمية، أو دليل بـَنيِّ 

  . هذا ما يتعلق بالعنوان

ما يتعلَُّق بنسبته إىل مصنِّفه فإنَّ احلديث عنه لن يطـوَل؛ إذ ال ِعْلـَم لنـا بـاملؤلِّف سـوى أما 

ـــدنيا إال للمصـــنِّف يف آخـــر  -فيمـــا وقفـــُت عليـــه-امســـه، وال نســـبة هلـــذا الكتـــاب  إىل أحـــد يف ال

  .النُّْسَخة

ف مـن بـاب فإن أخذنا �ذا أو رددناه فال تتعلّـق بـه كبـري فائـدة، سـوى أننـا أخرجنـا املصـنِّ 

  .من أبواب ا�اهيل فوضعناه يف باب آخر، أو أننا أثبتنا امسًا لكننا مل �تِد إىل ضبطه

  .ففي هذا الَقْدر كفاية، واهللا امليسِّر، وهو املعني
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م التفســري، غــري أن أمـا موضــوع الكتــاب فـإن العنــوان يفيــد مـن أول وهلــة أنــه كتـاٌب يف علــ

قَّة أن يقال   :املتصفِّح للكتاب جيد أنَّ من الدِّ

إذا نظرنـــا إىل الكتـــاب باعتبـــار الغالـــب، فهـــو كتـــاب يف مفـــردات القـــرآن، وإذا نظرنـــا إليـــه 

  .باعتبار جمموعه فإنه أشبه مبقدمٍة يف التفسري

 :ستة أقسام هقسَّمويزداد األمر وضوًحا عند حديثنا عن منهج املؤلِّف يف كتابه، فقد 

وقــد أطــال يف هــذا القســم حــىت بلــغ قرابــة أربعــني : األمســاء الــواردة يف القــرآن: القســم األول .١

  :اعتبارات، منها، فقسم فيه األمساء على األبواب بعدة من أصل مائٍة وعشرين لوحةً 

 حسب ما ُجتمع عليه، مثل أن جيعل ما ُجيمع على ِفعال حتت باب واحد، مث يذكر الكلمة

: أبـــواب تنـــتظم يف ســـلك تعـــدد احلركـــات الداخلـــة علـــى مفردا�ـــا، حنـــو: ومنهـــا. مـــع معناهـــا

أبواب تشرتك يف الـوزن الصـريف، وتـدل علـى معـًىن مـن : ومنها. احلَـِجر، والُقـِسطاس، وغريها

اب و أبـــ: ومنهـــا. ِشـــْرب مبعـــىن مشـــروب، وِذْبـــح مبعـــىن مـــذبوح: معـــاين األمســـاء املشـــتقة، حنـــو

: ومنهــا. نَّحــو، كأمســاء األفعــال، واملضــمرات، وأمســاء اإلشــارة، واملوصــوالتجيمعهــا علــم ال

، وآخـر  -..)اهلمـزة، واملسـغبة: (مثـل-أبواب أفردها باعتبـار املعـاين؛ كجعـل بـاب للصـفات 

، وغـريه مجـع فيـه املفـردات املتعلقـة بـأحوال -)اَحلْمـل، واِحلْمـل(مثـل -للفروق بني الكلمات 

 . ، وهكذا-ميمكاحلطمة واحل-القيامة 

وهو أطول قسم يف الكتاب فقد بلـغ قرابـة مخسـني : األفعال الواردة يف القرآن: القسم الثاين .٢

ـــا-وكـــان تقســـيمه لألفعـــال . لوحـــة ـــلَ (ِيفٍّ، حنـــو مـــا جـــاء علـــى وزن رْ باعتبـــاٍر َصـــ -غالًب ، )فـََع

عال حبسـب ، أفرده بباب، وهكذا بقية األفعال، وحتت كل باب يـَُوزِّع األف)يفِعل(ومضارعه 

عــن املهمــوز،  عــن املثــال، عــن األجــوف، عــن املشــدد،املصــادر، مث يفــرد الفعــل الصــحيح، 

  .، فعنه أخذ، ومنه أفاد، وأصل هذا التقسيم للفارايب يف كتابه ديوان األدبوهكذا
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فصل احلروف اليت وحديثه عنه يف قرابة مخس لوحات، وقد : حروف املعاين: القسم الثالث .٣

، كجمـع حنِويّ  قائًما على نظر للعوامل ، وكان تقسيمهعن اليت ال تعمل تعمل فيما بعدها،

 .حروف العطف مع بعضها، وكذلك حروف اجلزم، وهكذا

كيفيــة اجلمــع، والتــذكري : النحويــة، منهــا املســائلقواعــد صــرفية تتعلــق باألمســاء، مــع بعــض  .٤

مـــن الصـــرف،  والتأنيـــث، والتصـــغري، والنســـبة، واحلـــديث عـــن الصـــفة واملوصـــوف، واملمنـــوع

 .وقد جاء يف مخس لوحات من املخطوط. وغريها

مـــن كـــلِّ  قواعـــد صـــرفية تتعلـــق باألفعـــال واألمســـاء املشـــتقة، وقـــد حتـــدث عموًمـــا عـــن مخســـةٍ  .٥

الفعل املاضي، واملضارع، واألمـر، وفعـال التعجُّـب، واملصـدر، واسـم الفاعـل، : صنف، وهي

 .لت قرابة مثاين لوحاتوشغ. واسم املفعول، وأفعل التفضيل، واملفعول فيه

، وخـــتم بـــدأ بـــآدم وقـــد: ، وامللـــوك الـــذين ذُِكـــروا يف القـــرآنعلـــيهم الصـــالة والســـالم األنبيـــاء .٦

ذكر شــيًئا مــن أخبــارهم، معتمــًدا علــى مــا ورد مــن فــ ،علــى أنبيائــهوســلَّم صــلَّى اهللا مبحمــد 

  .اإلسرائيليات، وقد شغل هذا القسم قرابة عشر لوحات من املخطوط

فـــإن هـــذا التقســـيم للكتـــاب عموًمـــا، مث تقســـيم املفـــردات القرآنيـــة �ـــذا الشـــكل  :وبالتـــايل

مقدمـة (فقد أخذها عـن الزخمشـري يف كتابـه : ٍب ودهشة؛ أما األقسام الستةخصوًصا، حملُّ َعجَ 

املعهود أن تكــون وفــق حــروف التـََّهّجــي، ورمبــا كــان التقســيم حســب فــ :، وأمــا املفــردات)األدب

أمــا مفـــردات . علــم أحــًدا أتـــى مبثــل هــذا التقســيم ملفـــردات كتــاب اهللا تعــاىلترتيــب الســور، وال أ

فقـــد ســـبق أنـــه يف قســـم األفعـــال متـــابٌع تقســـيم الفـــارايب، بـــال ارتيـــاٍب عنـــدي؛ إذ هـــو مـــن : اللغـــة

فــال أعلــم إن كــان مــن : األمســاء، وأمــا يف قســم -كمــا ســيأيت-مصـادره الرئيســة يف هــذا الكتــاب 

  .هإبداعاته، أو أخذه عن غري 

هذا ما يتعلـق بتقسـيم الكتـاب، أمـا عـن مـنهج املصـنِّف فيمـا أورده يف كـلِّ قسـم، فـيمكن 

  :القول بأن احلديث ينقسم على أربعة أقسام

�  .منهجه فيما أورده من املفردات القرآنية: القسم األول �

�  .منهجه فيما أورده من حروف املعاين: القسم الثاين �
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�  .القواعد الصرفية لألمساء واألفعال منهجه فيما أورده من: القسم الثالث �

�  .عليهم الصالة والسالم منهجه فيما أورده من أخبار امللوك واألنبياء: القسم الرابع �

ـــَمة العامـــة، واملـــنهج اجلـــامع هلـــذه  وقبـــل اخلـــوض يف هـــذه األقســـام، علينـــا أن نعلـــم أن السِّ

 .اخلالف وذكرِ  التفصيلِ  ، وتركُ هو اإلجيازُ : األقسام الستة

 أما المفردات القرآنية : 

يقـدِّم  ه، وجـدنامنهـاقـد وزَّعهـا علـى األبـواب، وإذا نظرنـا إىل أي بـاٍب  -كما سبق-فإنه 

  .فيوضحها، مث إذا انتهى منها ساق ما سواها، وأخرب أ�ا معروفات املعىن املفردات الغريبة

وال يــذكر مــن  ،)١(ومــن جهــة أخــرى فــإن املصــنِّف يــورد مفــردات القــراءات املتــواترة والشــاذة

ا قرأَ �ا ، وجعلهـا األصـل؛ إذ املقصـود قـراءة واحـدةاالعتمـاد علـى لـم يكتـِف بف ،)٢(إال نادرًا جـد�

هو استيعاب املفـردات القرآنيـة، وال يسـتقيم هـذا إال بـإبراز القـراءات ومجعهـا، دون اعتمـاد قـراءة 

  .فّذة

عســري بعــض الشــيء، إذ مل يصــرح وأمــا بشــأن القــراءة الــيت ضــبط �ــا كتابــه، فــإن حتديــدها 

، وذكـر يف موضـع مفـردًة وأتـى )٣(املصنف �ا، بل كان يذكر القراءتني، وكأنه قـد اعتمـد كلتيهمـا

فيحتمـل  ،)٤(ابـن كثـري وأيب عمـرو وابـن عـامر وعاصـم ويعقـوبهلا بآية ال تستقيم إال على قـراءة 

أ�ـا  تعبـريه، وظـاهر }يغَـلَّ {ذكـر أنـه قُـرَِئ ): َغـلَّ (وعندما ذكر الفعل  أن تكون قراءته إحداها،

، )٥(ليست قراءته اليت يقرأ �ا، وأما ما يقابل هذه القراءة فهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم

                                                           

 .٢٧٧، ٢٥٣، ٢٠٨ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ١(

 .٢٢٦ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ٢(

؛ فإنه أورد قراءة أيب عمـرو كمـا أورد قـراءة اجلمهـور، ومل يشـر يف  ]٢٧: هود[Mº¹L: ومثال هذا قوله تعاىل) ٣(

 ].٢٧٧، ٢٥٣ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر. [كالمه ما يقتضي أن إحدامها كانت قراءته

 ].٨٢ص: هذا الكتابالقسم احملقق من : ينظر. []١١٠: املؤمنون[MQPL: واآلية هي قوله تعاىل )٤(

 .٢٤٤ص: احملقق من هذا الكتاب القسم: ينظر) ٥(
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ــــن عــــامر يف قولــــه تعــــاىل ــوِ?@ M : وملــــا ذكــــر قــــراءة أيب عمــــرو واب : ، مل يقــــل]٦: املزمــــل[L اءطَــ

 ML K: ملـا ذكـر قـراءة أيب عمـرو وغـريه يف قولـه تعـاىلو . )١(قراءته اوإمنا أوردها كأ�، )وقرئ(

شاؤالتَّنL]٢()وقرئ: (، قال]٥٢: سبأ(.  

فتبنيَّ �ذا أنه لوال املوضع األخري، لقلنا إن هناك إشارات إىل أنـه كـان يقـرأ وفـق قـراءة أيب 

يفيــد أن مــا ، ال )وقــرئ: (أن قــول املصــنف املوضــع األخــري خنلــص إىل بــالنظر إىل عمــرو، لكــن

  .شأن�ذا الفهذا خالصة ما أستطيع قوله  .اليت يقرأ �ا خالف قراءته هويورده 

وكمــا أشــرت أن الســمة الغالبــة هــي اإلجيــاز، فــإن كثــريًا مــن املفــردات يبــني معناهــا بكلمــة 

النقـــل النّصـــي مـــن  ، وهـــذا لـــه أثـــره يف تـــرك التصـــريح باســـم مـــن ينقـــل عنـــه، وقلـــة)٣(واحـــدة فقـــط

الكتـــب، غـــري أن غالـــب مـــن ينقـــل عـــنهم هـــم أئمـــة اللغـــة كاخلليـــل، وأيب عبيـــدة، والفـــرَّاء، وابـــن 

  .)٤(دريد

إذا نظرنـا إىل بـاب الفـروق : ما موقف املصنِّف من قضية الرتادف؟ فأقول: وأما إن ُسئلت

عــض املفــردات الــيت ، وكــذلك إذا نظرنــا إىل ببَعــْني  الــذي عقــده ليــذكر االخــتالف بــني الكلمــات

القـول منيـل إىل  ،)٥(بعـٍني أخـرى ينّبه على معانيها مع بيان الفـرق بينهـا، وبـني مـا هـو قريـب منهـا

لكـن إذا رجعنــا البصـر كـرًَّة بعــد كـرَّة، فإننــا سـنجده يكتفــي يف . كـان مييــل أنـَّه إىل نفـي الــرتادفب

  .)٦(الرتادف ال تعنيهبعض املفردات ببيا�ا مبفردة أوضح منها، وكأنَّ قضية 

  .كان يسري عليه يف هذه القضية  رأيًاله  ُنسندفال نستطيع أن : وبالتايل

                                                           

 .٣٧٣ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ١(

 .٤٠٩ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ٢(

 .٢٧٨ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ٣(

 .٣٩٨، ٢٨٠، ٢١٣ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ٤(

 .]٢١٣ ،١٧٧ ،١٥١، ٨١ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر). [الَفْصم والَقْصم(كالتفريق بني ) ٥(

 ].١٧٧ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر. [وغريها) ردم وسدَّ، وَحَطم وكسر: (كعدم التفريق بني) ٦(
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وألجــل اإلجيــاز فــإنَّ تــرك التعــرُّض للخــالف عنــده أكثــر مــن ذكــر اخلــالف، والغالــب عليــه 

  .)١(عدم الرتجيح يف حمل اخلالف

  .هذا هو منهجه يف ُلبِّ الكتاب

 وأما حروف المعاني: 

نــه ال يـأيت جبميــع معانيهـا، وإمنــا ًذا منهــا، وال يوردهـا كلهــا، كمـا أأنـه يــذكر نـُبَـفـإن منهجــه 

يذكر بعضها؛ مع ذكر األمثلة عليها، واالستشـهاد لبعضـها مـن القـرآن الكـرمي، فاالختصـار طـاٍغ 

  .على هذا القسم

 وأما القواعد الصرفية لألسماء واألفعال: 

أقســـامهما، وبعـــض القواعـــد الالزمـــة هلمـــا إذا فقـــد ذكـــر عالمـــاٍت كـــلٍّ منهمـــا، كمـــا ذكـــر 

حصـــل هلمـــا طـــارئ، كالقاعـــدة يف مجـــع االســـم، والقاعـــدة إذا دخـــل علـــى الفعـــل ضـــمري، وخـــتم 

  .األمر باألمساء املشتقة، وكيفية صياغتها

 عليهم الصالة والسالم وأما ما أورده من أخبار الملوك واألنبياء: 

فلــم  ذُِكــر يف القــرآن، نْ ومل يتعــرَّض جلميــع َمــينثرهــا،  فإنَّــه اتََّكــأَ علــى اإلســرائيليات، وجعــل

إذا أفردنا لوطًا، -، ومجلة الذين ذكرهم سبعٌة وعشرون عليه الصالة والسالميذكر نيب اهللا يونس 

  .عليهما الصالة والسالم -فإنه أشار إليه عند حديثه عن إبراهيم

فإنــه ذكــر امســه ونســبه، كمــا ذكــر أمَّــه، وأعمامــه، وعماتــه، : وأمــا حديثــه عــن رســولنا 

  .وأزواجه، وأوالده، وأشار إىل وقت بعثته، وهجرته، ووفاته 

  .هكذا كان منهجه يف كتابه، باختصار وعجالة، نسأل اهللا التوفيق واإلعانة

  

  

                                                           

 .١٧١، ١١٢ص: القسم احملقق من هذا الكتاب: ينظر) ١(
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  :بني أيديناالكتاب الذي  هوامشوقد بقيت قضيٌة أخرية، وهي احلديث عن 

، وهــي )١(أمرهـا أ�ـا احتــوت بعـض النقـول مـن بعــض الكتـب كالكشـاف، وغـريهفخالصـة 

  .قليلة إذا قارنَّاها باملقصود منها، فإ�ا وضعت لالستشهاد على املفردات باآليات القرآنية

أن املصـنِّف عنـدما أورد وبعد تـََفحُِّصـها تبـّني يل أ�ـا ليسـت للمصـنِّف، ودليلـي علـى هـذا 

، وصاحب احلاشية اتبع اللفظة املصحفة، واستشهد )عزَّه(تصحف يف النسخة إىل ) َعرَّهُ (الفعل 

  .)٢(بعيد لتأويله للاحتما دليل قويُّ،عليها، وقد بينت هذا يف موضعه، وهذا 

يـَُعـزُِّز مـا ذهبـت خيالف االستشهاُد املفردَة املذكورة، وهذا اليت كما ُوجدت بعض املواضع 

  .)٣(إليه

  .واهللا أعلم

  

   

                                                           

 .٢١٤، ٢١٣، ٤٠، ٣١، ٢٨، ١ص :القسم احملقق من الكتاب:-مثًال -ينظر ) ١(

 .٢٣٩ص: القسم احملقق من الكتاب: ينظر) ٢(

 .٢٨٨، ١١٠ص: القسم احملقق من الكتاب: ينظر )٣(
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املتتبِّــع ملصــادر هــذا الكتــاب جيــد أنَّ املصــنِّف كــان كثــري الرجــوع إىل كتــب مــن قبلــه، كمــا  

، فكانـت مصـادره مجلـة ال يسـتهان �ـا مـن كتـب )١(وإن مل يصرِّح �ـذا-كان يكثر النقل عنهم 

مــن مصــادره، وكــذلك مــا غلــب علــى  ابيا�ــا علــى مــا تــيقَّن عنــدي أ�ــوقــد اعتمــدت يف األئمــة، 

ودونـك بيـان مـا وقفـت عليـه وسأذكر بعد بيان الكتاب موطًنا لوجوده يف القسـم احملقـق،  الظّن،

  :منها

  كتب التفسير، وعلوم القرآن: أوًال: 

 ].٢٢١ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٠٧: ت(معاين القرآن، للفرَّاء  .١

 ].٢١٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٠٩: ت(يب عبيدة جماز القرآن، أل .٢

 ].٢٨٠ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢١٥: ت(معاين القرآن، لألخفش  .٣

 ].٢٢١ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٧٦: ت(غريب القرآن، البن قتيبة  .٤

 ].٢١٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣١١: ت(معاين القرآن وإعرابه، للزجاج  .٥

 ].٢٢٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٣٠: ت(نزهة القلوب، للسجستاين  .٦

 ].١٣ص: القسم احملقَّق[). ه٣٣٨: ت(معاين القرآن، للنحاس  .٧

: القســــــم احملقَّــــــق). [ه٣٩٥حنــــــو : ت(الوجــــــوه والنظــــــائر، أليب هــــــالل العســــــكري  .٨

 ].٢٢٢ص

 ].٢١٣ص: القسم احملقَّق). [٤٠١: ت(الغريبني يف القرآن واحلديث، للهروي  .٩

 ].٣٨٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٠٦: ت(تفسري ابن فورك،  .١٠

 ].٤٦٨ص: القسم احملقَّق[ ).٤٢٧: ت(الكشف والبيان، للثعليب  .١١

 ].٢١٣ص: القسم احملقَّق[ ).٤٥٠: ت(النكت والعيون، للماوردي  .١٢

 ].٢١٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٦٨: ت(التفسري البسيط، للواحدي  .١٣

 ].٧٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٦٨: ت(التفسري الوسيط، للواحدي  .١٤

 ].١٦٣ص: القسم احملقق). [ه٤٦٨: ت(التفسري الوجيز، للواحدي  .١٥

                                                           

 .-فوَر وقويف عليه- على نقل، أو إفادة عمَّن سبقه إال أُبـَيـُِّنه  أكاد أقعوقد سعيت جاهًدا إىل تتبع هذا، فال  )١(
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 ].١٨ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٣٨: ت(الكشاف، للزخمشري  .١٦

ــــق[ ).ه٥٠٢: ت(املفــــردات يف غريــــب القــــرآن، للراغــــب األصــــفهاين  .١٧ : القســــم احملقَّ

 ].٨ص

 ].٣٨٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٦٠٦: ت(مفاتيح الغيب، للرازي  .١٨

 الحديث، وعلومهكتب : ثانًيا:  

م  .١  ].٢٤٠ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٢٤: ت(غريب احلديث، للقاسم بن سالَّ

 ].١٥٦ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٣٨: ت(الفائق يف غريب احلديث، للزخمشري  .٢

ـــــق[ ).ه٦٠٦: ت(النهايـــــة يف غريـــــب احلـــــديث واألثـــــر، البـــــن األثـــــري  .٣ : القســـــم احملقَّ

 ].١٨٣ص
 

 والتاريخكتب التراجم، : ثالثًا:  

 ].٤٥٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣١٠: ت(تاريخ الرسل وامللوك، للطربي  .١

 ].٤٥٨ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٩٧: ت(املنتظم يف تاريخ األمم، البن اجلوزي  .٢

 كتب اللغة العربية: رابًعا:  

 ].١٨ص: القسم احملقَّق[ ).ه١٧٠: ت(العني، املنسوب للخليل  .١

 ].٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه١٨٠: ت(الكتاب، لسيبويه  .٢

م  .٣  ].١٧٩ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٢٤: ت(الغريب املصنَّف، للقاسم بن سالَّ

م  .٤ : القســم احملقَّــق[ ).ه٢٢٤: ت(لغــات القبائــل الــواردة يف القــرآن، للقاســم بــن ســالَّ

 ].٢٨٠ص

 ].٢١٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٣١: ت. (مجهرة اللغة، البن دريد .٥

 ].٢٢٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٢٤٤: ت(السِّكِّيت إصالح املنطق، البن  .٦

 ].٢٨٠ص: القسم احملقق). [ه٢٨٥: ت(الكامل يف اللغة واألدب، للمربّد  .٧

ــــاري  .٨ ــــق[ ).ه٣٢٨: ت(الزاهــــر يف معــــاين كلمــــات النــــاس، البــــن األنب : القســــم احملقَّ

 ].٢٧٩ص
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 ].٢٢٥ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٥٠: ت(ديوان األدب، للفارايب  .٩

 ].٢٢٢ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٧٠: ت(اللغة، لألزهري �ذيب  .١٠

 ].٢٠ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٨٥: ت(بن عبَّاد ااحمليط يف اللغة، للصاحب  .١١

 ].٤ص: القسم احملقق). [ه٣٩٢: ت(سرُّ صناعة اإلعراب، البن جّين  .١٢

 ].٤١٦ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٩٢: ت(اللمع يف العربية، البن جين  .١٣

 ].٢١٣ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٩٣: ت(للجوهري الصحاح،  .١٤

 ].٤١٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٩٥: ت(الصاحيب يف فقه اللغة، البن فارس  .١٥

 ].١١٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٩٥: ت(جممل اللغة، البن فارس  .١٦

 ].٦ص: القسم احملقَّق[ ).ه٣٩٥: ت(مقاييس اللغة، البن فارس  .١٧

ـــــــة، أليب هـــــــالل العســـــــكر  .١٨ ـــــــق[ ).ه٣٩٥حنـــــــو : ت(ي الفـــــــروق اللغوي : القســـــــم احملقَّ

 ].٢٢٥ص

 ].٤١٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٢٩: ت(فقه اللغة وسر العربية، للثعاليب  .١٩

 ].٢١٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٥٨: ت(احملكم واحمليط األعظم، البن سيده  .٢٠

 ].٢٠٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٤٥٨: ت(املخصص، البن سيده  .٢١

 ].٢١٤ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٣٨: ت(أساس البالغة، للزخمشري  .٢٢

 ].٣٩٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٣٨: ت(املستقصى من أمثال العرب، للزخمشري  .٢٣

 ].٤١٧ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٣٨: ت(املفصَّل يف صنعة اإلعراب، للزخمشري  .٢٤

 ].أخذ منه التقسيم العام للكتاب). [ه٥٣٨: ت(مقدمة األدب، للزخمشري  .٢٥

 ].١٦٣ص: القسم احملقَّق[ ).ه٥٤٢: ت(أمايل ابن الشجري  .٢٦

: القســم احملقَّــق[ ).ه٥٧٣: ت(مشــس العلــوم، ودواء الَكلِــم مــن الُكلُــوم، للحمــريي  .٢٧

 ].٣١٦ص

 ].٣٠٩ص: القسم احملقَّق[ ).ه٦٢٦: ت(مفتاح العلوم، للسكاكي  .٢٨

هذا ما وقفت عليـه مـن مصـادر املصـنِّف، واملتأمـل فيهـا جيـد أنـه قـد أكثـر مـن األخـذ عـن 

  .علماء التفسري، رحم اهللا اجلميعو علماء اللغة، 
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، ومــا همــا ُميَيِّــز  بيــانو  الكتــاب، يفالنظــر  فــال بُــدَّ قبلهــا مــنالقيمــة العلميــة،  مــا ذُِكــَرتإذا 

  .يـُْؤَخذ عليه

: مث بعدها ننظر إىل العوامل اخلارجية اليت تسهم يف بيان القيمة العلميـة، وهـي عـّدة، منهـا

يمتهـا يف تراثنـا، ثناء العلماء على املؤلِّف، أو على الكتاب نفسه، والنَّظـر يف مصـادر الكتـاب وق

يت أحـــدثها الكتـــاب       رة العلميـــة الـــَمن أخـــذ عـــن املصـــنِّف، وبعـــدها التمـــاس الثـــو وكـــذلك النظـــر فـــي

  .-كأن يكون عليه شرح، أو حاشية، أو استدراك، أو غريها-

  هل للكتاب قيمٌة علمية؟: نتمكن من اإلجابة على السؤال الوارد �ذه كلها

ولـــيس عنـــدنا مـــن العوامـــل اخلارجيـــة إال مصـــادر املصـــّنف الـــيت أخـــذ عنهـــا، وبـــالنَّظر فيهـــا 

فهـم   واالسـتعانة �ـا علـى الرجـوع إىل كتـب اللغـة األصـيلة،تـاب، تتجلَّى لنا أوَّل قيمة علميـة للك

  .كتاب اهللا تعاىل

  :عّدة أمور، منهافوأما ما مييز الكتاب، 

التجديــد يف الطـَّـرْح مــن خــالل التقســيم املشــار إليــه ســابًقا، وهــذا التجديــد ال خيــرج عــن  .١

لكتـاب، ونقـده، وهـذه سـاحة للنظـر يف امُيَكوُِّن  -على أقّل تقدير-دائرة املسموح، فهو 

 .قيمة علمية حبّد ذا�ا

ـــٌر، وقـــد أخــــرب  .٢ عنايـــة الكتـــاب بـــالنحو والتصـــريف، ومهـــا علمـــان ال يســـتغين عنهمـــا مفسِّ

الزركشــي أّن جــزًءا مــن علــم التصــريف أهــّم مــن علــم النحــو، وعلــم النحــو ال خــالف يف 

 .)١(أمهيته للمفسِّر

 .كذلك بيان معانيهاذكر مفردات القراءات املتواترة والشاذة، مع  .٣

 .من امليزات كذلك العبارة املوجزة، وترك احلشو والتطويل .٤

 .تلخيص جزء يف األمساء واألفعال واحلروف، يستعني به املفّسر يف وظيفته، ِفْعٌل حسن .٥

                                                           

 ).١/٢٩٧(الربهان يف علوم القرآن : ينظر )١(
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  :الكتاب، فيمكن إمجاهلا يف التايل املآخذ علىوأما 

ُـــدَّ  .١ ـــرك مـــا ال ب منـــه، أعـــين �ـــذا جـــزء األمســـاء اإليغـــال يف اإلجيـــاز أدَّى باملصـــّنف إىل ت

واألفعـــال واحلـــروف، والتـــاريخ كـــذلك، فكـــان يقتصـــر يف احلـــروف علـــى معـــاٍن ال تـُـــَويفِّ 

املقصــود، كمــا أمهــل ذكــر املبتــدأ واخلــرب فضــًال عــن غريمهــا، وأمهــل كــذلك ذكــر نــيب اهللا 

 .عليه الصالة والسالميونس 

كمــا جيمــع -يعتــرب حــال اجلمــع أبــواب الشــعبة األوىل ال جتتمــع يف ِعقــد واحــد، فتــارة  .٢

كما -، وتارة يراعي تنوع احلركات الداخلة على األمساء -على أفعال، وِفعال، وهكذا

كــإفراد بــاب للمواضــع، -، وتــارة يراعــي املوضــوع -يــدخل علــى أولــه احلركــات الــثالث

بـه  وملـَّا ضاق به األمر أفرد بابًـا مجـع فيـه أمسـاًء شـّىت، خبـالف تقسـيم األفعـال، فـإن غال

 .منضبط

 .صعوبة الوصول إىل املفردة القرآنية يف ظالل هذا التقسيم .٣

، مل )أفعـال(عدم استيعاب مجيع مفـردات البـاب، فالبـاب الـذي عقـده ملـا ُجيَْمـع علـى  .٤

 .)١(وغريها) اَحلْرب، واِحلْمل، واملـََدد: (-مثًال -يذكر فيه 

ـــَعب؛ فلـــو حـــذفها،  .٥ ـــل القـــول يف األمســـاء الشـــعبة األخـــري ال تـــتالءم مـــع بقيـــة الشُّ وفصَّ

 .، لكان أوىل-مثًال - واألفعال واحلروف

املصـنِّف، وال قـدر مـن  اَحلطَّ ال يعين  املآخذهذا ما تيسر يل حبثه، وال بُدَّ أن أنّبه أن ذكر 

يف إكمــال الكمــال، نعــوذ بــاهللا مــن الغــرور، واالتكــال علــى الــنـَّْفس،  هــي حماولــة مــن كتابــه، وإمنــا

  .ه نتوكَّل، وال حول وال قوَّة إال بهوبه نستعني، وعلي

   

                                                           

 .١٧ص: القسم احملقق من الكتاب: ينظر )١(
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إال نســـخة فريـــدة وحيـــدة،  -فيمـــا أحســـب-كتابنـــا مـــن املخطوطـــات الـــيت لـــيس هلـــا   دُّ يـَُعـــ

ـــدالعزيز  باملدينـــة حمفوظـــة يف مكتبـــة الشـــيخ عـــارف حكمـــت، الـــيت ُضـــمَّت إىل مكتبـــة امللـــك عب

 :، ووصفها كالتايل)١٢٠/٢٢٨( ٢١٢: املنورة، ورقمها هو

  أ�ا نسخة تامَّة كاملة، ُنسخت من نسخة ُنسخت من نسخة املصنف، وقد ذُكر يف آخرهـا

، وذُكـر أنـه فـرغ مـن حتريـر كتابـه )١()الحـواحى العىـاىى محمد بن حىر: (اسم املصنف، وهو

بعــد : االنتهــاء مــن النســخة الــيت بــني يــديومت . ٦٣١وقــت الظهــر ســلخ شــهر رمضــان، ســنة 

  .علي بن مصطفى الصيداوي: ، واسم الناسخ١١٢٥اجلمعة، غرَّة شهر مجادى الثاين سنة 

 هـذه الـدرَّة فـي (اسم الكتاب خبط الناسـخ، وهـو : جاء يف الركن األيسر من الصفحة األوىل

ـــاللون األمحـــر) تفســـير القـــرآن العظـــيم، نفـــع اهللا بهـــا لُّـــك الشـــيخ عـــارف كمـــا يظهـــر مت. ب

 .حكمت، مع ذكر لتاريخ التملُّك مل أمتكن من قراءته

  ١١٩(وتنتهي برقم ) ١(صفحا�ا مرقمة تبدأ برقم.( 

 بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا محــًدا يــدر أخــالف نعمــه، ويــرد أســواط : (بدايــة النســخة

رفتـه، بفضـلك وكرمـك يـا ومن ثىن عنانه إىل قراءتـه، ووقـف مهتـه علـى مع: (، و�ايتها..)نقمه

 ).أكرم األكرمني

  خطهـــا نســـخيٌّ واضـــح، ولــــيس �ـــا أثـــر للرطوبـــة أو البيــــاض وحنوهـــا مـــن اآلفـــات، واألســــطر

 .والكلمات متسقة ومنتظمة

                                                           

مكتبـات املدينــة  التفسـري وعلـوم القــرآن يف فهـرس خمطوطــاتوفـق مـا جــاء يف  أعجمتُــه كـذا باألصـل ورد مهمــًال، وقـد) ١(

  .)٢/٩٦٩(املنورة 
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  كــذلك هــذه النســخة مصــححة، ممــا ســهَّل قراء�ــا، غــري أن الشــعبة اخلامســة بــاألخص اختــل

ة الكتابـة؛ فحصــل فيهـا شـيء مـن الغمــوض، فيهـا التـوازن املعهـود مـن ســهولة القـراءة، وسـالم

 .وبيانه يف حملِّه

 كتبـت بـاللون   يسرية وعليها تعليقات. النسخة مذهَّبة ومزخرفة، كتبت عناوينها باللون األمحر

األُْرُجــَواين، وأضــيفت آيــاٌت استشــهاًدا علــى املفــردات فــوق املــنت أو حتتــه، خبــط صــغري مغــاير 

 .وباللون األرجواين أيًضا

 ١٢,٥× ٢١,٥: لصفحةمقاس ا.  

  سطراً ) ١٣(متوسط عدد األسطر يف الصفحة الواحدة.  

  كلمات) ٧(متوسط عدد الكلمات يف السطر الواحد.  

، إال أنه بعد السؤال )فح-٢١٢(توجد مبركز امللك فيصل نسخة من الكتاب برقم : تنبيه

  .عنها تبني أ�ا مصورة عن نسخة مكتبة عارف حكمت
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    .صورة اللوحة األوىل من املخطوط، وفيها عنوان الكتاب
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  .صورة اللوحة الثانية، وفيها بداية املخطوط
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  .صورة اللوحة الرابعة من املخطوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .صورة اللوحة الثالثة، وفيها تقسيم املؤلف لكتابه
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 .صورة اللوحة الرابعة من املخطوط
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  .صورة اللوحة األخرية، وفيها اسم املصنف، واسم الناسخ، وتاريخ الكتابة



 

ما ا :ا ّا  

  

  

  : ب

  

آن اا   ةرا 

  

  

 ا: ما    

)   ن٦٣١(  
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رُّ َأْخــالَف نَِعِمــه، ويـَــُردُّ َأْســَواَط نَِقِمــهدِ احلمــد هللا محــًدا يـُـ
، والصــالة والســالم علــى رســوله )١(

  .)٢(خامت أنبيائه وخاِلص َأْصِفَيائِه، وعلى آله جنوِم األرض والسماء، وُغُيوِث األنواء حممدٍ 

  :وبعد

، قـاِئًال باْســِم اهللا وبفضـِله، وِبَدْولَــِة َحنْــرِي عليهــا َغـوَّاُص ِفْكــرِي يف َحبْـرفـإنَّ هــذه ُدرٌَّة غـاَص 

، مثَّ َرَسَب ُرُسوَب اَحلَجـر فيـه، فلـم يلبَـْث َأْن خـرج وهـي يف ِفيـه، فأْشـَرَقِت األرض )أ(الِعْلِم وَأْصِله

  .ِبظُُهورِها اُء الِعْلمَرْت أْنببنورها، وتـََباشَ 

إمنــا علــق أهــل الدولــة بــالعلم وأهلــه؛ ألن الدولــة احلقيقــة دولتهمــا، ومــا : (قــال بعــض احملققــني  ) أ(

ُــ رُّ ِصــوتَ  رُّ ســوامها فلــيس بدولــة حقيقــة، إمنــا هــي ريــح َمت
)٣(

ــعْ وتَـ   ها إىل النــار، وقــال اهللا بَ صــاحِ  رُ بـُ

  .)٤()دولتكم: أي ]٤٦: األنفال[ M('L: تعاىل

                                 
إذا حلبـت فأقبـل منهـا : ، ودرت الناقـةكثر: َدرَّ اللنب، أي:يقال .والتتابع ،ةر الكث: يطلق على ،)أَدرَّ (مضارع  ):ردِ يُ ( )(١

ويف هــذا التعبــري  .الناقــة عْر َضــَحَلَمــُة  وهــو مجــع ِخْلــف،): األخــالف(و .جعلــه يَــِدرُّ  :، وأََدرَّهعلــى احلالــب شــيء كثــري

: ينظـر. [والـنقم العـذابتتـابع  أمحد اهللا محًدا يكون سبًبا يف استجالب الكثـري مـن الـنعم، ويف َردِّ : والمعنىاستعارة، 

  )].خلف(، و)درر( مادة: لغة، والصحاح، ولسان العرب�ذيب ال

وطلـوع سـقوط جنـم يف املشـرق،  السقوط، والنهوض بثقل، مث أطلـق علـى ويطلق يف األصل علىمجع نـَْوء، ): األنواء( )(٢

نزلـة الغيـث مب يف الفضـل اآلل أنَّ : والمعنـى. آخر يف املغرب، ويف هذا الوقت يكون نزول املطـر، فلـذلك يضـاف إليـه

  )].نوأ(مادة : �ذيب اللغة، ولسان العرب: ينظر[ .الذي هو أفضل ما حيدث يف النـَّْوء

  )].صرر(مادة : الصحاح: ينظر. [أي ُتَصوُِّت، وحتدث َضجَّة): َتِصرُّ ( )٣(

، ونسبه الثعليب وكثري ممن أتى بعده لألخفش، وأيب بكر السجستاينعبيدة، وابن قتيبة،  ذكره أبو: تفسري الريح بالدولة )٤(

، وغريــب )١/٢٤٧( جمــاز القــرآن: ينظــر. [، ومل أقــف علــى مــا قبــل اآليــة عنــد أحــدالقــرآنعــاين يف كتابــه مومل أجــده 

  ].)١٣/١١٢(، والكشف والبيان ٢٥١ص: ، ونزهة القلوب١٧٩ص: القرآن البن قتيبة
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ــْت مجيــع ُدرٌَّة  ــْت كــلَّ اجلــواهر بَفــَرِط / َمثِينَــٌة فاَق َرِر ُحبْســِنها وَ�ائِهــا، وجــوهرٌة نفيســٌة َعَل الــدُّ

   .َصفائها

  .مل يـََتَحلَّ مبثِلها خاٍل وعاِطلِجيدٍ يف َجْنِبها زوٌر وباطل، وكلُّ  يسٍ فِ لُّ نَ كُ 

والــدُّرِّ بنورِهــا،  مــن الَّآللِــئا يف قـَْعــِر التنزيــل إْبَصــاُر مــ ا�ا، وبــاِهر معجزا�ــا،ومــن بليــغ صــف

، وإنَّ كـــلَّ مـــن أحـــبَّ أن يـََتَحلَّـــى �ـــا. واســـتخراج مـــا يف كـــالم اهللا مـــن األســـرار والنَُّكـــِت بَِيِميِنهـــا

 منـاطَ  رَ فِ ْصـصـدره، ويُ  اءنَـفِ َخِر من األُ  )أ(عَ ، ِمْن غري أن يـُْقِر َقَدَر عليه، ووصل إليه ويـَتَـَزيََّن بزينتها،

َحنْرِه
  !فأين سائر الدُّرر عن هذه املناقب وأنوارها الثـََّواِقب؟؛ )١(

ر، رَ واْميُ اهللا لــــو اجتمــــع فصــــحاء العــــرب، وفضــــالء األدب، وَمــــن يغــــوص علــــى آللــــئ الغُــــ

أن يأتوا مبثل هذه األوصـاف العجيبـة، والفوائـد الغريبـة، ال  /، على )٢(ويبحث عن يواقيت الِفَقر

 .)٣(لبعٍض ظهريًا يأتون �ا، ولو كان بعضهم

نعـوذ بـاهللا مـن : (، ومنـه يقـال يف الـدعاءه من اللون فهو أقـرعرأسُ  عَ ِر َع يـَْقرَُع، إذ قَ مشتق من َقِر   ) أ(

  .)٤()اإلناء النساء، وصور عِ رَ قَـ 

                                 
يغشـاه ن خـال ممـإذا : الِفنـاءُ  قَـرِعَ  :قـوهلِِم همنـو  سـعٌة أمـام الـدار،): الِفنـاء(جعلـه خاليًـا، و: أي مضارع أقْــرَع،): يـُْقرِع) (١(

ــا أيًضــا): ُيْصــِفر(و .ويدخلــه ــمَ (و .مضــارع أْصــَفر، مبعــىن َصــيـََّره خالًِي موضــع تعليــق القــالدة وحنوهــا مــن ): رْحــالنَّ  اطُ َن

االسـتفادة و  التََّحلِّـي �ـا، علـى القـدرةَ  -االستغناء �ا عن غريهـا إضافًة إىل- من مزايا هذه الدرةأنَّ : والمعنى .النحر

مــادة : الصــحاح: ينظــر[ .، بــل ميكنــه اجلمــع بينهــاعــن بقّيــة الــدرر بــالتََّخلِّي القيــام املـــَُتَحلِّي إىل مــن غــري حاجــة، منهــا

  .])نوط(مادة : ، واملصباح املنري)فين(و )صفر(مادة  :احملكم واحمليط األعظم، و )قرع(

ــر( )٢( فـََقــار الظهــر، وإضــافة اليواقيــت إىل الِفَقــر جبــامع ، وفـََقــاَرة، وهــي واحــدة -بفــتح الفــاء وكســرها-مجــع فْقــَرة ): الِفَق

  )].فقر(مادة : مقاييس اللغة، ولسان العرب: ينظر. [اما، ووجود ثغور �مانفصال كلٍّ منهما عن مثيال�

  !؟هل يقال مثل هذا يف غري كتاب اهللا ف، هوغفر ل املؤلِّف عفا اهللا عن )٣(

ـــرَِع الِفَنـــاء، وَصـــَفِر اإلنـــاءنعـــوذ بـــاهللا مـــن : (والصـــوابكـــذا باألصـــل، )٤( واآلنيـــة مـــن  ،خلـــو الـــديار مـــن ســـكا�ا: ، أي)قـَ

ـــان: ، وقيـــلمســـتودعا�ا احملكـــم واحملـــيط ، و )٢/٢٠٤(إصـــالح املنطـــق : ينظـــر. [املـــراد هـــالك املاشـــية، واملعنيـــان مقرتب

  ].)قرع(مادة  :ولسان العرب ،األعظم

  ]أ/٢[

  ]ب/٢[
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األِجلَّـِة مـن  هم درجـاتِ بارَ هم وكِ غارَ صيلها، والتََّحلِّي �ا، صِ اللهمَّ بـَلِّْغ كلَّ َمن َرِغَب يف حت

اَرْين الُعلـى بأظَاِفريِهـا، واملــَُىن  األئمَّة، واجعلهـم يف الـدِّين مـن سـادات هـذه األُمَّـة، وارزقهـم يف الـدَّ

ـْح �ـا يـا َربِّ ِكفَّـَة ميـزاين، واجعلهـا َسـَبًبا لغفـراين، وتكفـِري َسـيَِّئايت، والعفـوِ )١(َحبَذاِفريِها عـن  ، وَرجِّ

  .َهَفَوايت، ِبَسَعِة رمحتك وفضلك وِمنَِّتك

  :وقد َتَشعََّبْت أَنـَْوار هذه الدُّرَّة ِستَّ ُشَعبٍ 

 .يف أمساء التنزيل: الشُّْعَبُة اُألوىل -

 .يف أفعاله: الثانية -

 .يف حروفه: الثالثة -

 .يف َتَصرُِّف األمساء: الرابعة -

 / .يف َتَصرُِّف األفعال: اخلامسة -

 .يف تواريخ الرُُّسِل وامللوك: السادسة -

ـــَدًة مـــن النـــاس �ـــوي إليهـــا، ِبَفْضـــِلَك يـــا  ـــْض ِســـَجاَل بركاتِـــَك عليهـــا، واجعـــل أْفِئ اللهـــمَّ أَِف

  .نسِ ُمْفِضل، وبإحسانك يا حمُْ 

 

                                 
أعاليــه : وحــذافري الشــيء وُحــْذفور، مجــع ِحــْذفار،): الحــذافير(و، -بضــم الفــاء وتســكينها-مجــع ظُفــر ): األظــافير( )١(

. ، وبلـوِغ مـا يتمنـون، نـيًال وبلوًغـا تـامَّْني إىل درجـة االستقصـاءالدرجات العاليةنيل الدعاء هلم ب: ومقصوده. ونواحيه

  ].)حذفر(، و)ظفر(مادة : الصحاح، ولسان العرب: ينظر[

  ]أ/٣[
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٤ 
 

  :في أسماء التنزيل: الشعبة األولى

 :)١(في حروف المعجم: الباب األول منها

   :وهي تسعة وعشرون حرفًا

اهلمــــزة، واأللــــف، واهلــــاء، والعــــني، واحلــــاء، والغــــني، واخلــــاء، والقــــاف، والكــــاف، واجلــــيم، 

والضــــاد، والــــالم، والــــراء، والنــــون، والطــــاء، والــــدال، والتــــاء، والصــــاد، والــــزاي،  والشــــني، واليــــاء،

  .)٢(والسني، والظاء، والذال، والثاء، والفاء، والباء، وامليم، والواو

   

                                 
هو عبارة عن  : االصطالحويف . إذا أزال غموضه، وكشف خفاءه): أْعَجم الشيءَ (مصدر ميمي من : لغة) المعجم( )١(

. ا، ويوضـح غموضـهاهـمومشـروحة شـرًحا وافيًـا يزيـل إ�ا كتاب يضم ألفاظ اللغة ومفردا�ا، مرتبة على طريقـة معينـة،

وإن كــان حصــوله -هــي حــروف إزالــة الغمــوض وكشــف اخلفــاء، وإطــالق هــذا الوصــف عليهــا ): حــروف المعجــم(و

سـر : ينظـر. [الف فيمـا تقـدم كثـري، ويف هـذا كفايـة، واهللا أعلـمواخلـ. من إطـالق صـفة الكـل علـى اجلـزء -بالكلمات

، )١١/٢٣٠( اجم العربيــــة وكيفيــــة اإلفــــادة منهــــا، واملعــــ)عجــــم(مــــادة : ، ولســــان العــــرب) ١/٤٧( اإلعــــرابصــــناعة 

  ].٧ص: ودراسات يف املعجمات العربية

رتب املصنف احلروف على املخارج، وهو تابع البن جين يف هذا الرتتيب الذي زعم أنه الصحيح، وابن جين متبع يف ) ٢(

  ].)١/٥٩(سر صناعة اإلعراب ، و )٤/٤٣١( الكتاب: ينظر. [الرتتيب لسيبويه، إال يسريًا

 وضوع؛ فإن غالب حديث املصنف الذي يظهر أن هذا الباب أشبه بالتمهيد الذي يكون قبل صلب امل: قضيٌة أخرية

يف كتابه يدور حول اللغة العربية، وبالتحديد يف األمساء، واألفعال، واحلروف؛ فكأنه أدرج هـذا البـاب توِطئَـًة للشـروع 

  .ِقد أجزاء املوضوع، واهللا أعلمعْ يف املقصود، وحبًال يَـ 
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  :)١(فيما ُيْجَمُع على فـُُعول: الباب الثاني

ــــْرح ــــد: )ت(والمـــــَْهد. )٣(الَعْهــــد: )ب(والَعْقــــد. )٢(كــــلُّ بنــــاٍء عــــالٍ : )أ(الصَّ . )٤( كــــلُّ مــــا َمتَهَّ

ــْمك ــْقف: )ث(والسَّ ، ونـَْبــٌت ال ســاَق هلــا)٧(الكوكــب، والثـَُّريَّــا: )٦(والــنَّْجم. )٥(السَّ
: والَكــْرب .)٨(

  .)٩(الَغمُّ الذي يأخذ بالنـَّْفس

 ].٤٤: النمل[ M   æ  åL   ) أ(

 ].١: املائدة[ M^  ] L   ) ب(

 .]٤٦: آل عمران[ M   $  #  "!L   ) ت(

  .]٢٨: النازعات[ M  c  bL   ) ث(

  

                                 
وزن يف القــرآن فإنــه ُحيمــل علــى الكثــرة، إال أن مجــع تكســري يفيــد الكثــرة، فاألصــل أن مــا جــاء علــى هــذا الــ: )فـُُعــول() ١(

؛ )أَفْـَعـال(، و)ِفْعلَـة(، و)أَفْـُعـل(، و)أَْفِعلَـة(يصرفه صارف، وكذا احلكم يف بقيـة مجـوع التكسـري، إال مـا جـاء علـى وزن 

  ].)٢١-٧/١٠(، واملقاصد الشافية )٣/٤٩٠(الكتاب لسيبويه : ينظر[. فاألصل فيها الِقلَّة، إال أن يصرفها صارف

 ].٦٠ص: يوان األدبد: ينظر. [وهذا نص كالم الفارايب) ٢(

  .)عقد(مادة : ألعظماحملكم واحمليط ا، و العني: ينظر) ٣(

  )].مهد(مادة : مقاييس اللغةو  ،)٢/٦٨٥( مجهرة اللغة: ينظر. [وَتَسوَّى تـََوطََّأ، وتـََهيَّأ،: أي) ٤(

  .]٧٢ص: يوان األدبد: ينظر. [ذكره الفارايب )٥(

M   V :وقـــال ســـبحانه. هـــو الثريـــا: هـــو الكوكـــب، وقيـــل: ، قيـــل]١: الـــنجم[ M#      "!L : قـــال تعـــاىل )٦(

  X  WL ]٧٩٢ص: املفردات يف غريب القرآن[ ].٦: الرمحن.[  

يطلـق والـنجم . ٌم على أْجنُم جمتمعة، إذا أطلق لفظ الـنجم انصـرف إليهـا، مـن تسـمية الـبعض باسـم الكـللَ عَ ): الثريا( )٧(

  )].جنم(مادة : ، ولسان العرب)٢/٣٦٥: (املخصص البن سيده: ينظر. [على الواحد واجلمع

  .])جنم(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر اجلوهري هذه املعاين الثالث )٨(

يـــوان د: ينظـــر]. [٧٦: األنبيـــاء[M  W  V  UT   SL : قـــال تعـــاىل. بنّصـــه عنـــد الفـــارايب )٩(

 ].٥٨ص: األدب
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األمر : والَخْطب. )٢(أعاله: كلِّ شيءٍ   ْرعُ فَـ و  ./)١(السِّْرِجني ما دام يف الَكِرش: )أ(والَفْرث

ـــْعب. )٣(العظـــيم ـــقّ : )ب(والَفـــْرج. )٤(القبيلـــة العظيمـــة: والشَّ  .)٦(ةرَ وْ ، وُجيَْعـــُل كنايـــًة عـــن الَعـــ)٥(الشَّ

  .)٨(البيت، وسرير امللكَسْقُف : والَعْرش .)٧(الشَّق: )ت(والَفْطر

  

 .]٦٦: النحل[ M  A  @  ?  >  =L   ) أ(

 .]٦: قM   [  Z  Y  XL ]   ) ب(

  .]٣: امللك[ M       K  J  I  HL   ) ت(

  

  

                                 
بفتٍح فكسر، وجيـوز ): الَكِرش(و .الزِّْبلالرَّْوث و ، وهو بكسر السني): ينالسِّْرجِ (و هو نص كالم الفارايب، هذا املعىن )١(

املصـباح ، و )كـرش(مـادة : والقـاموس احملـيط ،٥٩ص: يوان األدبد: ينظر[). ِكْرش: (تسكني الراء مع كسر الكاف

 )].سرجن(مادة : ، وتاج العروساملنري

  ].٦٩ص: يوان األدبد: ينظر[. ]٢٤: إبراهيم[ M Ð Ñ Ò L: قال تعاىل. الفارايببنصه عند ) ٢(

: مجهـرة اللغـة: ينظـر]. [٥٧: احلجـر[M   Q  P  O  NML : قال تعاىل. وهذا نص ما ذكره ابن دريد )٣(

)١/٢٩١([.  

: يـــــوان األدبد: ينظـــــر]. [١٣: احلجـــــرات[MO  NM   L L : قـــــال تعـــــاىل. بنصـــــه عنـــــد الفـــــارايب )٤(

  ].٥٨ص

  )].فرج(مادة : احملكم واحمليط األعظمو  ،مقاييس اللغة: ينظر[. وأكثر ما يعرفونه باخللل بني الشيئنيذكره ابن فارس،  )٥(

  .)١/٤٦٣( مجهرة اللغةو  ،)٥/٢٦٦(معاين القرآن وإعرابه  :ينظر )٦(

  .]٣١٢ص: يوان األدبد: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٧(

  ].٦٨ص: يوان األدبد: ينظر[ ].٢٣: النمل[L(   *+  M : قال تعاىل. ذكر الفارايب هذين املعنيني )٨(

 ]ب/٣[
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. )٣(مـا يـُـْرَجم بـه الشـيطان: والـرَّْجم. )٢(أهل عصٍر واحـد: والَقْرن. )١(الشَِّفري: )أ(والحرف

يـَبُثـَّه احلُْزن الذي ال يصرب عليـه صـاحبه حـىت: )ب(والَبثُّ 
والـرَّقُّ  .)٥(الَبْخـت: )ت(والَجـدُّ . )٤(

: )ث(

  .)٦(ما ُيْكَتُب فيه

علـــــى وجـــــه واحــــــد، : أي، ]١١: احلـــــج[ Ml  k  j     i  h     g  fL  )٧(مـــــن اللمـــــع  ) أ(

علــى ضــعف يف العبــادة، كضــعف القــائم علــى احلــرف؛ وذلــك مــن : علــى شــك، وقيــل: وقيــل

 .اضطرابه يف طريق العلم

 .]٨٦: يوسف[M  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  ÊL   ) ب(

 .]٣: اجلن[M  =  <    ;L   ) ت(

  .]٣: الطور[M     u  t  sL   ) ث(

  

  

  

                                 
  .]٧٠ص: يوان األدبد: ينظر. [ذكره الفارايب) ١(

: ينظـــــر. []٩٨: مـــــرمي[M :  9   8  7  6L: قـــــال تعـــــاىل .اجلـــــوهري هـــــذا املعـــــىن ورد قريًبـــــا منـــــه عنـــــد )٢(

  )].قرن(مادة : الصحاح

الـذات ، ويطلق تارة أخرى على -وهو الرمي باحلجارة- )املعىن(يطلق تارة على احلدث : الرجمو . بنّصه عند الفارايب) ٣(

ر الشــــيطان إمنــــا هــــو مــــن بــــاب املثــــال والتوضــــيح، ال القيــــد ْكــــوذِ . هنــــا املصــــنِّف مــــراد ذاالــــيت يـُـــرجُم �ــــا الشــــيء، وهــــ

يوان ود، )رجم(مادة : والصحاح ،العني :ينظر[ ].٥: امللك[ M_  ^]L : قال تعاىل. والتخصيص

  ].٧٥ص: األدب

  .]٢٢٢ص: هغريب القرآن ل: رينظ. [ذكره ابن قتيبة) ٤(

، ولســان )جـدد(مـادة : الصـحاح، و ٥١٢ص: ديـوان األدب: ينظـر. [مبعـىن احلَـظّ  :واجلـد والبخـتذكـر هـذا الفـارايب، ) ٥(

  )].خبت(مادة : العرب

  .]٥١٥ص: األدب يواند: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٦(

  . الذي يبدو أنه اسم لكتاب نقل منه هذا الكالم، إال أين مل أتوصل إليه حتديًدا )٧(
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ــــَيمُّ . )١(مــــا ال جيــــوز إنكــــاره: )أ(والَحــــقُّ  ــــطُّ . )٢(الَبْحــــر: وال  .)٣(الِكتــــاُب للجــــائَِزة: )ب(والِق

  .)٦(، وأصله الَقْصر)٥(َمْنزٌِل من منازل الشمس والقمر: والبـُْرج .)٤(اَحلْرب: )ت(والَبْأسُ 

قــوٌل، ومعــىن، : احلــق الــذي متعلقــه علــى مــا هــو لــه ممــا ال جيــوز إنكــاره، وهــو علــى ثالثــة أوجــه  ) أ(

: ، وقولــــه تعــــاىل]٢٦: اإلســــراء[ M   Ã  Â  Á  ÀL . واعتقــــاد، واملــــراد بــــه علــــى وجــــوه

M»  º  ¹  ¸    ¶  µL ]وأمثاهلا يف القرآن]٧٣: األنعام ،
)٧(

. 

 .]١٦: ص[ M  á  à  ß  ÞL   ) ب(

 ME  DCL : العـــــذاب، قولـــــه تعـــــاىل: األول: البـــــأس يف القـــــرآن علـــــى ثالثـــــة أوجـــــه  ) ت(

 M  M  L  KJL : الفقــر، قولـه تعــاىل: والثـاين. عـذابنا: أي، ]١٤٨: األنعـام[

 M  ¬  «ªL : القتـــال، قولـــه تعـــاىل: والثالـــث. يف الفقـــر والشـــدة: يعـــين ،]١٧٧: البقـــرة[

، ويف ]٣٣: النمـــل[ M      »  º  ¹L: قتــال الــذين كفــروا، ويف النمــل: يعــين ،]٨٤: النســاء[

  .)٨(، وأمثاهلا كثرية]١٧٧: البقرة[ MO  NL : البقرة

  

                                 
لسـان : ينظـر. [نقـيض الباطـل: بأنـه -مـع وضـوح معنـاه-) احلـق(وهذا تفسري باحلكم، وأصـحاب املعجمـات يـَُعرِّفـون ) ١(

  )]. حقق(مادة : العرب

 )].ميم(مادة : الصحاح: ينظر[]. ١٣٦: األعراف[M|   {    }L : ال تعاىلق. جلوهريذكره ا) ٢(

الكتاب الذي كتبت فيه اجلائزة؛ ليستلمها صـاحبها، فـإنَّ َمـن َملَـك الِقـطَّ، فكأمنـا  أنه: املعىنو . قريًا منه عند اجلوهري) ٣(

  )].قطط(مادة : الصحاح، ولسان العرب: ينظر. [ملك اجلائزة

  .)]٢/١٠٢٢(مجهرة اللغة : ينظر. [بنصه عند ابن دريد) ٤(

. ]١٦: احلجــر[M  %  $  #  "!L : قـال تعـاىل. ذكـره الزجـاج، وعـزاه ابــن سـيده للعـني، ومل أجـده فيــه )٥(

  ].)٢/٣٦٧(، واملخصص )٣/١٧٥(، ومعاين القرآن وإعرابه )برج(مادة : العني: ينظر[

  ].١١ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [ذكره الراغب) ٦(

نزهـة األعـني : ينظـر. [ابن اجلـوزي يف معـاين احلـق يف القـرآن حنـًوا مـن عشـرين معـًىن، لـيس منهـا مـا ذكـره املصـنف ذكر (٧)

  ].٢٦٥ص: النواظر يف علم الوجوه والنظائر

  .٦٢ص: قاموس القرآن: ينظر) ٨(
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ــــر والزِّْب
ــــن. )١(الكتــــاب: )أ( ــــ: والِعْه ــــف .)٢(وغبُ صْ َـ املــــ وفُ الصُّ مــــا يـُْقطَــــف مــــن : )ب(والِقْط

  .)٣(الثمار

  ........،)٦(، والَحْرث)٥(، والَخْصم)٤(والَكْهل ،)ج(والسَّْبت ،)ث(، والذَّْنب)ت(والَجْنب

ــــه يف آل عمــــران: الزبــــر يف القــــرآن علــــى مخســــة أوجــــه  ) أ( : آل عمــــران[ M  j      iL : قول

: الشــعراء[ M   z  y  x  wL : الكتــب، قولــه يف الشــعراء: والثــاين. اآليــات: ، أي]١٨٤

ــــه يف اقــــرتب: والثالــــث. ]١٩٦ ــــوح، قول . ]٥٢: القمــــر[ M   3  2   1  0/L : الل

: واخلـــامس. ِقطَـــع احلديـــد: ، أي]٩٦: الكهـــف[  MÙ     Ø×L : القطـــع، قولـــه: والرابـــع

]١٦٣: النساء[ M  <  ;  :L : زبور داوود
)٧(. 

 .]٢٣: احلاقة[ M  £  ¢L   ) ب(

 .]٣٦: النساء[ M     z  yL   ) ت(

 ].٢: الفتح[ L'  )  (  *  +  ,  -   .  /  M   ) ث(

  ].١٦٣: األعراف[ M  ¬  «  ª  ©   ¨  §L   ) ج(

                                 
  .]١٠٠ص: يوان األدبد :ينظر. [ذكره الفارايب) ١(

  ].١٠٦ص: يوان األدبد: ينظر[ ].٩: املعارج[M      Ô  Ó  ÒL : قال تعاىل. بنصه عند الفارايب )٢(

  .)]٢٢/١٧٢: (التفسري البسيط: ينظر. [نص عليه الواحدي) ٣(

آل [ M %   $  #  "!L : قال تعاىل. وهو من جاوز الثالثني، وخطَّه الشيب، ويقال للمرأة َكْهَلة) ٤(

  )].كهل(مادة : الصحاح: ينظر. []٤٦: عمران

  ].٢١: ص[ M  H  G  FEL : قال تعاىل )٥(

  ].٧١: البقرة[ M  >  =<L : قال تعاىل )٦(

  .بأحاديث األولني -وهو اآليات-إال أنه عربَّ عن الوجه األول . ٢١٦ص: قاموس القرآن: ينظر) ٧(
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١٠ 
 

ــــــْرب ــــــد)١(والَح ــــــْرق)٢(، والرَّْع ــــــْهر)٣(، والبَـ ــــــْدر ،)٤(، والشَّ ــــــْزل)٥(والصَّ ــــــل، )٦(، والَغ ، والَكْه

، )١٠(واللَّْحـم ،)٩(والشَّـْحم -)٨(ويقع على الواحد، واالثنني، واجلمع، واملؤنـث-/  ،)٧(والَخْصم

والرَّْهن
  ...،)١٦(، والَغْيث)١٥(، والَغْيب)١٤(، والَوْجه)١٣(، والصَّفُّ )١٢(والَحظُّ ، )أ(، والَحدُّ )١١(

 ].١٨٧: البقرة[ Ma  `  _  ^  ]L   ) أ(

                                 

  ].٤: حممد[ Me    d  cbL : قال تعاىل )١(

  ].١٣: الرعد[ M      Æ  ÅÄL : قال تعاىل) ٢(

  ].٢٠: البقرة[ MR     Q  POL : قال تعاىل )٣(

  ].٢١٧: البقرة[ M    A    @  ?>L  :قال تعاىل) ٤(

  ].١: الشرح[ M  x  wv   uL  :قال تعاىل )٥(

  ].٩٢: النحل[ Mw   v     u  tsL: قال تعاىل )٦(

 .سبقت هاتان الكلمتان يف الصفحة السابقةوقد  ،كذا باألصل )٧(

  ).خصم(مادة : الصحاح: ينظر (٨)

  ].١٤٦: األنعام[ M  Â   Á  À  ¿  ¾  ½L : قال تعاىل) ٨(

  ].٣٧: احلج[ M    ¼  »  º  ¹     ¸  ¶L : قال تعاىل) ٩(

  ].٢٨٣: البقرة[ L(  *M : قال تعاىل) ١٠(

  ].١١: النساء[ Mk  j  i   h L : قال تعاىل) ١١(

  ].٢٢: الفجر[ M  ¿  ¾  ½  ¼  »L : قال تعاىل) ١٢(

  ].٢٢: القيامة[ L(  *    +       M : قال تعاىل) ١٣(

  ].٤٤: آل عمران[ M®   ¬  «  ª  ©¨L : قال تعاىل) ١٤(

  ].٣٤: لقمان[ M   Ã  ÂL  :قال تعاىل) ١٥(

 ]أ/٤[
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ـــْيخ ،)ب(والبَـْيـــت ،)أ(والَجْيـــب      ،)٥(، والضَّـــْيف)٤(، والصَّـــْيف)٣(، والَخـــْيط)٢(، والطَّْيـــر)١(والشَّ

، )٩(، وَعْين اإلنسان)٨(، والدَّْين)٧(والسَّْيل -)٦(ويقع على الواحد، واالثنني، واجلمع، واملؤنث-

  ...........،)١٣(، والشَّْأن)١٢(، والرَّْأس)١١(، واألْنف)ث(واألَْلف ،)ت(، واَألْجر)١٠(وَعْين الماء

  ].٣١: النور[ Mr  q  p  oL   ) أ(

 ].٣٣: األحزاب[M  H  G   FL   ) ب(

 ].٤٠: النساء[M  U  T     S  R  QL   ) ت(

  ].٦٥: األنفال[ M  f  e    d  c  bL   ) ث(

  

                                 

  ].٦٧: غافر[ M4          32 L : قال تعاىل) ١(

  ].٢٠: النمل[ M  ®¬L : قال تعاىل) ٢(

  ].١٨٧: البقرة[ M I  H   G  FE L : قال تعاىل) ٣(

  ].٢: قريش[ M   '  &  %$L : قال تعاىل) ٤(

  ].٥١: احلجر[ M  Ö  Õ  ÔÓL : قال تعاىل) ٥(

  ).ضيف(مادة : الصحاح: ينظر (٦)

  ].١٦: سبأ[ M  =  <  ;:L : قال تعاىل) ٧(

  ].٢٨٢: البقرة[ M  &  %$L : قال تعاىل) ٨(

  ].٤٥: املائدة[ M  ¦¥L : قال تعاىل) ٩(

  ].١٢: الغاشية[ M      i     hgL  :تعاىل قال) ١٠(

  ].٤٥: املائدة[ M¨   §L : قال تعاىل) ١١(

  ].٢٧٩: البقرة[ M  ²   ±°L : ال تعاىلق) ١٢(

  ].٦١: يونس[ M  ½  ¼  »ºL: قال تعاىل) ١٣(
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، )ب(، والِحْصـن)٤(، والِعْلـم)أ(، والِجْلـد)٣(، والُجْنـد)٢(والُجْرح، -)١(احلُِليُّ : واَجلْمع- والَحْلُي،

ـــْجن ـــذََّكر)٨(، والِفيـــل)٧(، والَجـــزِع)٦(والِجْســـم ،)٥(والسِّ ـــاِهد)ت(، وال ، )١٠(، والرَّاِقـــد)٩(، والشَّ

  .)١٣(معروفات :)١٢(، والسَّاِجد)١١(والقاِعد

 ].٨٠: النحل[ L'  )  (  *   +  ,  M   ) أ(

 ].٢: احلشر[ M  ~  }  |   {  z  yL   ) ب(

  ].٤٩: الشورى[ M  º  ¹    ¸  ¶L   ) ت(

                                 

وهــو اســم لكــل مــا يتــزين بــه ممــا يصــاغ  ].١٤٨: األعــراف[M   ¢  ¡  �  ~  }  |{L : قــال تعــاىل) ١(

، إال أنه اجتمعت واو ساكنة وياء، فقلبت -بوزن فـُُعول- )ُحُلويٌ : (واألصل أن يقال يف اجلمع. من الذَّهب والفّضة

: ، وأوضــــح املســــالك)حلــــي(مــــادة : لســــان العــــرب: ينظــــر. [الــــواو يــــاًء، مث أُْدِغَمتــــا، مث كســــرت الــــالم مناســــبة لليــــاء

  )]. ١/٢٨٢(ان والتعريف مبا يف القرآن من أحكام التصريف ، والبي)٤/٣٨٩(

  .]٤٥: املائدة[ M¯   ®L : قال تعاىل) ٢(

  ].١٧: الربوج[ M  ¯  ®  ¬«L : قال تعاىل )٣(

  ].٧: آل عمران[ M  °  ¯  ®    ¬  «ªL :ال تعاىلق) ٤(

  ].٣٦: يوسف[ M¨  §  ¦¥ L : قال تعاىل) ٥(

  ].٢٤٧: البقرة[ M¡  �  ~  }|L :قال تعاىل) ٦(

  ].٢٠: املعارج[ M  S          R  Q  PL : قال تعاىل) ٧(

  ].١: الفيل[ M   c  b  a  `     _  ^]L :قال تعاىل) ٨(

  ].١٣: املدثر[ M  ÏÎL : قال تعاىل) ٩(

̂  _M : تعاىلقال ) ١٠(    ]\L ]١٨: الكهف.[  

  ].٦: الربوج[ M   6   5        43L : ال تعاىلق) ١١(

  ].١٢٥: البقرة[ M      Å    ÄL : قال تعاىل) ١٢(

  .، إىل آخر كلمة يف هذا الباب معانيها واضحة معروفة؛ فاكتفى �ذا عن تعريفها)واجلنب: (يعين أنَّه من قوله) ١٣(
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١٣ 
 

 :فيما ُيجَمع على ِفعال: الباب الثالث

: )ت(]اءُ ر َشـــالعُ /و[. )٢(َقصـــعٌة ُتشـــِبع اخلمســـة: )ب(والصَّـــْحَفة. )١(الطريـــق الواســـع: )أ(الَفـــجُّ 

الـذي بلـغ النهايـة : )ث(واألْعَجـف. )٣(عليهـا مـن يـوم محلهـا عشـرة أشـهر فصـاعًداالناقة اليت أتى 

فالٌن واسـع : ، وُجيَْعل أيًضا عبارًة عن املنزِل، يُقال)٥(كالّسرْج للدابَّة: للَبعري والرَّْحل .)٤(يف اهلزل

الرَّْحل، إذا كان َخِصيب املنزل
)٦(.  

 .]٢٧: احلج[ M d  cL  ) أ(

 ].٧١ :الزخرف[ M    ¯  ®  ¬L  ) ب(

 ].٤: التكوير[ M / . -L   ) ت(

 ].٤٣: يوسف[ MÁ  À L   ) ث(

                                 
  .])٥١٢ص: ديوان األدب :ينظر. [بنصه عند الفارايب )١(

  .])صحف(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٢(

ومل أجــد لعبــارة . كمــا يف معــاجم اللغــةمــا أثبتُّــه   والصــواب، )والعشــر: (يف األصــل): اءوالعشــر ( :قولــه. ذكــره الفــارايب) ٣(

: ديوان األدب، ٤٧اإلبل لألصمعي، ص: رينظ[. ِوْرد اإلبل اليوم العاشر يطلق على )الِعْشر( األصل معىن سوى أن

  .])عشر(مادة : و�ذيب اللغة، ٢٥٦ص

فهـو نقـيض اجلِـّد، وجيمـع هـذا األصـل معـىن ): اهلَـْزل(وهو خـالف السِّـَمن، وأمـا ) اهلُزال(اس، غري أن آخره ذكره النح) ٤(

وسرتد لفظة ضعٌف يف املعاين؛ : واحد وهو الضعف، غري أن كالمهم يدل أن اهلُزال ضعٌف ِحسِّيٌّ يف األعيان، واهلَْزل

، )هـزل(مـادة : ومقـاييس اللغـة، ولسـان العـرب، )٣/١١٢: (سمعـاين القـرآن للنحـا: ينظر. [يف هذا الكتاب) اهلزل(

  .]٢٥٦ص: والقسم احملقق

فالرحل خاص . ما يُرَكب من الدواب: والدابة. ما يوضع على البعري للركوب: بالرَّحل هناراد امل. أشار إىل هذا الراغب )٥(

: ينظـــر[ .]٦٢: يوســـف[ M   ÁÀ ¿ ¾L : قـــال تعـــاىل. بـــالبعري، والســـرج عـــام يف غـــريه مـــن املركوبـــات

  )].دبب(، و)رحل(مادة : لسان العرب، و ٤٠٦، و٣٤٧ص: املفردات يف غريب القرآن

مـادة : العـني :ينظـر. [، كمـا يف العـنيكثري خري املنزلأنه  : يريدون بهو . منقول من ابن دريد) إخل... وجيعل: (من قوله) ٦(

  ]. )١/٥٢١(: مجهرة اللغةو  ،)خصب(

 ]ب/٤[
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، )٥(والَحْبـــل، )٤(والنـَّْعـــل، )ب(والبَـْغـــل ،)٣(والَبْحـــر ،)٢(والَعْبـــد ،)١(والَكْلـــب ،)أ(والَكْعـــب

والـــــرَّْهن ،)٦(والَعْظـــــم
ـــــْوب ،)٨(والـــــدُّْهن، )٧( ـــــْوط، )ت(والثـَّ والـــــرُّْمح، )ث(والسَّ

، )١٠(والظِّـــــلُّ ، )٩(

  ..................................................،)١٣(والَجَبل، )١٢(والبَـَلد، )١١(والذِّْئب

  ].٦: املائدة[  M1  0  /L   ) أ(

 ].٨: النحل[  M5  4  3   2  1L   ) ب(

 .]٤: املدثر[ M     §  ¦L   ) ت(

  .]١٣: الفجر[ M  ]  \L   ) ث(

                                 

 .]١٧٦: األعراف[ M  §¦   ¥L : قال تعاىل) ١(

 ].٢٦: األنبياء[ M : 9 8L : قال تعاىل) ٢(

 ].٣: االنفطار[ L(* + M : قال تعاىل) ٣(

 .]١٢: طه[ M Á  ÀL : قال تعاىل) ٤(

 ].٤٤: الشعراء[ M  G  FEL : قال تعاىل) ٥(

  ].٢٥٩: البقرة[ M Æ Å ÄL : قال تعاىل) ٦(

 .]٢٨٣: البقرة[ L(*M : قال تعاىل) ٧(

 ].٣٧: الرمحن[ M È Ç ÆL : قال تعاىل) ٨(

 ].٩٤: املائدة[ M  zy       xL : قال تعاىل) ٩(

 .]٤١: املرسالت[ M³  ²± L : قال تعاىل) ١٠(

  .]١٣: يوسف[ M  Ç     ÆÅ   ÄL : قال تعاىل) ١١(

  .]١١: الفجر[ M    S  RQ    PL: قال تعاىل) ١٢(

 .]٤٧: الكهف[M  2 10L: قال تعاىل) ١٣(
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ــــُبع، -)٣(أصــــله مــــاه- والمــــاء ،)٢(والَخَلــــل، )١(والَجَمــــل َهــــة، )٤(والسَّ ــــة، )٥(والَجبـْ ، )٦(والَجْفَن

ْقَعـــة والبـُ
والرَّْوَضـــة، )٩(والَجنَّـــة، )٨(والنْعَجـــة ،)٧(

َبـــة، )١١(والَخْيمـــة، )١٠( والرَّقـَ
، )١٣(والَعَقَبـــة، )١٢(

  ..........................................................،)١٥(والَحَسن، )١٤(والشََّفة

                                 

 .]٤٠: األعراف[ Mo  n  m  l  kj L  :قال تعاىل )١(

َفـــرَج مـــا بــــني الشـــيئني: واخللــــل. ]٤٨: الـــروم[ M´   ³  ²  ±°L : قـــال تعـــاىل) ٢( تــــاج : ينظـــر. [هـــو ُمنـْ

 )].خلل(مادة : العروس

 M  É    ÈÇL : قــال تعـــاىل. ، حترَّكـــت الــواو، وانفــتح مـــا قبلهــا فقلبــت ألًفـــا، وأبــدلت اهلــاء مهـــزة)َمــَوهٌ : (أصــلها) ٣(

 )].موه(مادة : الصحاح: ينظر[ ].٥٧: األعراف[

 ].٣: املائدة[ M  2   10L : قال تعاىل) ٤(

 ].٣٥: التوبة[ M  g  feL : قال تعاىل) ٥(

مــادة : احملكــم واحملـيط: ينظـر. [أعظــم مـا يكــون مـن القصــاع: واجلفنـة .]١٣: ســبأ[ M¼» L : قـال تعـاىل) ٦(

 ].)جفن(

 .]٣٠: القصص[ M  G        FEL : قال تعاىل) ٧(

 .]٢٤: ص[ M}   |  {  zy   x   w L : قال تعاىل) ٨(

 .]٤٢: األعراف[ M®   ¬« L : قال تعاىل) ٩(

 .]١٥: الروم[ M  Í  ÌËL : قال تعاىل) ١٠(

 . ]٧٢: الرمحن[ M  7  65   4L : قال تعاىل) ١١(

 .]٤: حممد[ M   WVL : قال تعاىل) ١٢(

: املفــردات يف غريــب القــرآن: ينظــر[ .]١١: البلــد[ M u  tsL : قــال تعــاىل. وهــي الطريــق الــوعر يف اجلبــل) ١٣(

  ].٥٧٦ص

 .]٩: البلد[ M  nmL : قال تعاىل) ١٤(

  ].٧٠: الرمحن[ M-, + L : قال تعاىل) ١٥(
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  .)٥(معروفات: )٤(واَألَمة، )٣(والدَّم ،)٢(والَجَواد، )١(والَجيِّد

   

                                 
: إمنــا ُجيمــع علــى) اجلِيــد(؛ إذ مل ُتْضــَبط يف األصــل، واالحتمــال األول مــدفوع بــأن )واجلَيِّــد(، )اجلِيــد: (حتتمــل ضــبطني) ١(

؛ ألنـه األوىل واالحتمال الثاين هو ].٥: املسد[ Mr q p o n L : ، ومنه قوله تعاىل)أْجياد، وُجُيود(

احملكـم واحملـيط، : ينظـر. []٣١: صM  [  Z  Y  X  W  VL ]: ، قـال تعـاىل)ِجياد: (ُجيَمع على

 )].جود، وجيد(مادة : و�ذيب اللغة، ومقاييس اللغة، وتاج العروس

إال ) اجلـواد(، و)اجلَيِّد(يـُْلَحُظ أنه مل يرد ملفرديت ]. ٣١: صM  [  Z  Y  X  WVL]: قال تعاىل) ٢(

اخليـل الصـافنات : ، فكأنه يقـول)اجلياد(لفظ اجلمع بني املعنيني يف  شاهد واحد يف القرآن الكرمي؛ فكأّن املؤلِّف أراد

: ينظـر. [، واهللا أعلـمَحَسـنٌ  يف مظهـره ، جيِّـدٌ بالسـرعة الواحد منها جواد يف َعْدوِه أي أن ،اجليادالسريعات يف العدو 

  )].٩/٣٧٦(الدّر املصون ، و ٢١١ص: ، واملفردات للراغب)جود(مادة : مقاييس اللغة

  ].٣٠: البقرة[ M2 1 L : قال تعاىل) ٣(

 ].٣٢: النور[ M'  &% L : قال تعاىل) ٤(

 .معانيها معروفة، حسب ما يراه ،)واَألَمة: (إىل ..)والكعب: (من قوله: أي) ٥(
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َعال: الباب الرابع   :فيما ُيْجَمع على أفـْ

ال ] ُكــوزٌ : [والُكــوب. )٢(مثــانون ســنة: وقيــل/ الــدَّْهر، : )أ(والُحُقــب. )١(اجلانــب: الُقطْــر

ــْفر. )٣(لــه] ُعــْرَوةَ [ كالقبائِــل مــن العــرب، الواحــُد : واألْســَباط مــن بــين إســرائيل. )٤(الِكتَــاب: والسِّ

. )٧(جانــــب اإلنســــان: والِعْطــــف. )٦(َرْمــــٌل مســــتطيٌل مرتفــــٌع فيــــه اْعوِجــــاج: والِحْقــــف. )٥(ِســــْبطٌ 

   .)٩(أَْنصارُه: الرَُّجل وِحْزب. )٨(الَقْيد الذي يـَْنُكل: )ب(والنِّْكل

 .]٦٠: الكهف[ M  É  ÈL   ) أ(

  .]١٢: املزمل[ M  n  m  lL   ) ب(

                                 

  ].٨٧ص: ديوان األدب: ينظر. []٣٣: الرمحن[ M  ¦  ¥  ¤£L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ١(

  .]١٣٧، و٨٤ص: ديوان األدب: ينظر. [القولنينص الفارايب على ) ٢(

 بتقـدمي الـواو علـى الـراء) عـورة(، واملهملـة بالراء) كور: (ويف األصل]. ١٤: الغاشية[ M  poL : قال تعاىل) ٣(

  ].٦٨٢ص: ديوان األدب: ينظر. [والتصويب من الفارايب، املهملة

 ].١٠٠ص: ديوان األدب: ينظر. []٥: اجلمعة[ Mdc     b        a L : قال تعاىل) ٤(

ديـــوان : ينظـــر[]. ١٦٠: األعـــراف[ M%  $  #   "! L : قـــال تعـــاىل. وهـــذا نـــص كـــالم الفـــارايب) ٥(

  ].١٠٣ص: األدب

الكشــــــــاف : ينظـــــــر[]. ٢١: األحقـــــــاف[ M  (  '    &  %L : قــــــــال تعـــــــاىل. قريبًـــــــا منـــــــه عنـــــــد الزخمشـــــــري) ٦(

)٤/٣٠٦.[(  

  ].١٠٤ص: ديوان األدب: ينظر[]. ٩: احلج[ M  K  JL : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٧(

  )].نكل(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [مينع املـَُقيَّد به من الفرار وحنوهأنه : ذكر هذا ابن فارس، ومعناه) ٨(

اجلماعــة : (أن املــراد بــاحلزب إىلمعــاجم اللغــة  ذهــب أصــحابو ]. ٢٢: ا�ادلــة[ MQ  PO L : قــال تعــاىل) ٩(

أبــا عبيــدة ذكــر يف تفســري  إال أنَّ  أنصــارُه؛: حــزب الرجــل ذكــر أنّ  أحــًدا -فيمــا وقفــت عليــه- ، ومل أجــد)واألصــحاب

فُيحمـل كـالم املؤلـِّف علـى التعريـف بـالالزم، فـإن ِمـن الزم اجلماعـة : وعليـه هـم أنصـار اهللا،: هذه اآليـة أن حـزب اهللا

  ].)حزب(مادة : الصحاح، ولسان العربو  ،)١/١٦٩: (جماز القرآن :ينظر. [واهللا أعلم ُنصرة صاحبهم،

 ]أ/٥[
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ـــل املــــَُناِوئ: والنِّـــدُّ  : )ب(واإلْصـــر. )٣(احلْمـــل الثقيـــل: )أ(والـــِوْزر. )٢(الّســـْرت : نُّ والِكـــ .)١(املِْث

]٢٨٦: البقــــرة[ }آصــــارا{: ، وقُـــرِئَ )٤(الثـِّْقـــلُ 
َمتَــــاُع : والثـََّقــــل. )٦(مــــا يُـــْدَفأُ بـــه: )ت(والـــدِّْفء. )٥(

مـا : )ث(والَحـَدب. )٨(]الزَّملَ : [ما ُيْكَتُب به، والَقَلمُ : والَقَلم. )٧(اجلنُّ واإلْنس: املسافر، والثـََّقالن

اْرتـََفَع من األرض
  . )١٠(املـَْسَلك النَّاِفذ الذي ُميِْكن اخلروج منه: والنـََّفق. )٩(

 .]٨٧: طه[M  Ñ    ÐL   ) أ(

 .]١٥٧: األعرافM  ]  \  [L]   ) ب(

 .]٥: النحل[M  ¯  ®  ¬L   ) ت(

  .]٩٦: األنبياءM  \  [  Z    YL]   ) ث(

                                 

  )].٢/٢٣٠(التفسري البسيط : ينظر[]. ٢٢: البقرة[ M  ¯  ®  ¬«L : قال تعاىل. وهذا قول الواحدي) ١(

  ].٥٢٩ص: ديوان األدب: ينظر[]. ٨١: النحل[ M  F  EDL : قال تعاىل) ٢(

  .])وزر(مادة : العني: ينظر[ .ذكره صاحب العني) ٣(

  .])أصر(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني )٤(

، وهـي شـاّذة، وقـد ورد قـراءة ُأَيبّ بـن كعـب  ، وهـذه ]٢٨٦: البقـرة[ L آصارا     M À   Á    Â: من قوله تعاىل )٥(

. ، وهـي قـراءة ابـن عـامر]١٥٧: األعـراف[}آصـارهم    عـنهم    ويضَـع {: يف قراءة متـواترة، يف قولـه تعـاىل) إصر(مجع 

  )].٢/٢٧٢(، والنشر ٢٥ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر[

  .])٢/٥٩٤(الكشاف و  ،)٢/١٠٩٦( مجهرة اللغة: نظري. [ذكره ابن دريد، وكذلك الزخمشري، واللفظ له) ٦(

  ].١٢٢ص: األدبديوان : ينظر. []٧: النحل[ M  "!L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٧(

ــــب َنْصــــُله):الــــزََّلم( .]٤٤: آل عمــــران[ M  µ  ´³L : قــــال تعــــاىل) ٨( ويف . هــــو الســــهم قبــــل أن يـُـــراش ويـُرَكَّ

: الصــحاحو  ،١٢٤ص: ديــوان األدب :ينظــر. [عنــد الفــارايبعــىن لــه، والصــواب مــا أثبّتــه كمــا وال م) والــدمل: (األصــل

  ].)قدح(، و)زمل(، و)قلم(مادة 

  .]١١٠ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايببنصه عند ) ٩(

  )].نفق(مادة : مقاييس اللغة: ينظر]. [٣٥: األنعام[ M  Ø  ×ÖL : قال تعاىل. نص عليه ابن فارس) ١٠(
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نـََعــــم: األزواج الثمانيــــة، َمجْــــع: واألْنعــــام
ــــَرب .)١( . )٢(لــــه/ الطَّرِيــــق الــــذي ال منفــــذ : والسَّ

]٥١: يـــس[}مـــن اَألْجـــَداف{: ، وقُـــرِئَ )٣(الَقـــْرب : -بالثـــاء، والفـــاء- والَجـــَدث
مجـــع : والتََّبـــع. )٤(

نـَْيا: )أ(والَعَرض. )٦(الَوثَاق: والصََّفد. )٥(تابع هو الذي : ، وقيل)٨(الغنيمة: والنـََّفل .)٧(ُحطَام الدُّ

ـــــاَدًة علـــــى ِقْســـــَمِته تـَْرِغيبًـــــا يف اجلهـــــاد يْعِطيـــــه احلـــــال املطاِبَقـــــة : والطَبَـــــق .)٩(اإلمـــــاُم اجلُْنـــــِديَّ زَِي

  . )١١(اجلانب: والرَّجا. )١٠(لُألْخرى

  .]٩٤: النساء[M  ©  ¨  §L   ) أ(

                                 

  )].١/٦٠١(الكشاف  : ينظر. []٥: النحل[ Mª   ©L : قال تعاىل. ذكره الزخمشري، وغريه) ١(

ـــَرب(: األول: هـــذه اللفظـــة حتتمـــل ضـــبطني) ٢( ـــْرب: (والثـــاين. بفتحتـــني) السَّ بكســـر فســـكون، فكالمهـــا جيمـــع علـــى ) السِّ

باسـتثناء -إال عنـد الفيـومي ن املعىن الذي ذكره املصنِّف مل أقـف عليـه بلفظـه، غري أ ، وكالمها يـَُفسَّر بالطريق،أسراب

MÓ  Ô: قـال تعـاىل. زجـاجواليكون جمموًعا مما ذكره صـاحب العـني،  ، وميكن أن-ذكر الطريق فقد أبدله بالبيت

  ÕL ]ومعــــاين القــــرآن وإعرابــــه )ســــرب(مــــادة : ، واملصــــباح املنــــريو�ــــذيب اللغــــة العــــني،: ينظــــر. []٦١: الكهــــف ،

)٣/١٤١ (.[  

  .]١١٢ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٣(

ذكر هذا الزخمشري، وتبعه قوٌم من املفسـرين، ومل أجـده يف كتـب القـراءات الشـاذة، إال أن الفـراء وغـريه ذكـروا أ�ـا لغـة  )٤(

  )].٤/٢٠(، والكشاف )٢/٦٦(، واحملتسب ٩٨ص: كتاب فيه لغات القرآن: ينظر. [عن العرب

̈  ©  M : قال تعاىل. ذكره الزجاج) ٥(         §¦L ]٣/١٥٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[ .]٤٧: غافر.[(  

  ].١١٣ص: ديوان األدب: ينظر. []٣٨: ص[ M  À  ¿  ¾½L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٦(

  .]١١٧ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٧(

  .]١٢٣ص: ديوان األدب :ينظر. [ذكره الفارايب) ٨(

  )].٢/١٩٤(الكشاف : ينظر. []١: األنفال[ M#  "! L : قال تعاىل. وهذا قول الزخمشري مبعناه) ٩(

  )].٤/٧٢٨(الكشاف : ينظر. []١٩: االنشقاق[ M  «  ª  ©¨L : قال تعاىل. قريًبا منه عند الزخمشري) ١٠(

  )].٤/٦٠١(الكشاف : ينظر. []١٧: احلاقة[ MX  WV L : قال تعاىل. ذكره الزخمشري) ١١(

 ]ب/٥[
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. )٤(البــارّ : والبَـــرُّ . )٣(الصَّــِديق: )أ(والِخــْدن .)٢(النـِّْعَمــة: واألَْلــيُ  .)١(أْشــرَاف القــوم: والمـــََألُ 

M  8  7 : ، ومنــــه قولــــه تعــــاىل)٦(َأْخيــــاف: النَّــــاُس أْطــــَواٌر، أي: ، ويـَُقــــال)٥(احلــــال: والطَّــــْورُ 

9L ]املــــَيِّت ختفيـــفُ : والَمْيـــتُ . ]١٤: نـــوح
ـــرُ  .)٧( ، ويكـــون للتفضـــيل )٨(اخلَـــريِّ  ختفيـــفُ : والَخيـْ

  ..........................................................،)١٠(اخلَْلق: والُجْبلُ  .)٩(أْيًضا

  .]٥: املائدة[ MÍ  Ì  ËL   ) أ(

                                 

  ].)١/٣٢٥(معاين القرآن وإعرابه : رينظ. []٦٠: األعراف[ M   KJL : قال تعاىل. وهذا قول الزجاج) ١(

-   ، وِإًىل -كَرًحا-، وَأًال -كَجْوف-، وَأْيلٌ -كَدْلو-، وأَْلٌو -كِحْزب-ِإْيلٌ : وواحد اآلالء. ذكره الصاحب بن عباد) ٢(

وتــاج  واحملــيط يف اللغــة، �ــذيب اللغــة،: ينظــر. []٦٩: األعــراف[ M  C  BAL : قــال تعــاىل .-كِمًعــى

  )].أيل(مادة : العروس

  .]١٠٦: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٣(

، والَبــارُّ . ذكــره الفــارايب) ٤( M  2 : قــال تعــاىل. املتعــّدي، ومعنــاه الطاعــة، وخــالف العقــوق) بَــرِر(امســا فاِعــٍل مــن : والبَـــرُّ

   3L ]برر(مادة : الصحاحو  ،٥١٣ص: ديوان األدب :ينظر[. ]١٤: مرمي.[(  

  .)]١/٤٥٤(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [وهذا قول ابن األنباري) ٥(

  )].  خيف(، و)طور(مادة : الصحاح: ينظر. [املختلفون: األخيافو . وهذا نص كالم اجلوهري) ٦(

  )].موت(مادة : الصحاح: ينظر[ ].٢١: النحلM\   [ZL ] : قال تعاىل .ذكره الفارايب )٧(

: ينظر. [إذا كان ذا خري) خار(صفة مشبهة باسم الفاعل من : واَخلريِّ . ]٤٨: صM  [  ZYL ] : قال تعاىل) ٨(

  )]١٤٩، ١/١٤٣(، وشرح شافية ابن احلاجب للرضي )خري(مادة : الصحاح، وتاج العروس

  .]٢٢١: البقرة[ M  L  K   J  IHL : قال تعاىل) ٩(

بضـمتني، مـع ختفيـف -اجلُُبُل، واجلُُبلُّ : بالشكل يف األصل، فتحتمل أكثر من ضبط، منها) اجلبل(مل تضبط كلمة ) ١٠(

بضـم فسـكون، كمـا -، واجلُْبـُل -بكسـرتني مـع تشـديد الـالم-، واجلِـِبلُّ -بكسر فسكون-، واجلِْبُل -الالم وتشديدها

لــذكر الثالثـّي مـن األمسـاء، وتشـديد الـالم يتنـاىف مـع هــذا،   السـياق ، وإمنـا آثـرُت هـذا الضـبط؛ ألنَّ -ضـبطُتها يف املـنت

وكــذلك وجــدت هــذا الضــبط يف مجهــرة اللغــة، والــذي  كــذلك مناســبة مــا بعــدها مــن الكلمــات يقتضــي هــذا الضــبط،

 ).الأفعـ(وإال فاألمر حيتملها مجيًعا؛ فإن معناها متحد، ومجيعها جتمع على  يظهر أن املصنف اقتبسه منه باختصار،

  )].جبل(مادة : الصحاح، و�ذيب اللغةو  ،)١/٢٦٩(مجهرة اللغة  :ينظر[
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]٦٢: يس[}ولقد أضل منكم جبال{: وقرئ به
)١(.  

ــــرُّْكن وال
ــــل، )٢(والصُّــــْلب، )أ( ــــدُّْبر، )٣(والُقْف ، )٧(والُحــــرُّ  ،)٦(واللُّــــبُّ ، )٥(والظُّْفــــر، )٤(وال

  ........................../، )١٠(والصُّوفُ ، )ت(والُقوتُ ، )ب(والُغلُّ ، )٩(والُحْزنُ  ،)٨(والَكفُّ 

 .]٣٩: الذارياتM       [  ZL ]   ) أ(

 .]٨: يس[ M  b  a  `  _  ^L   ) ب(

 .]١٠: فصلت[ M  ª  ©  ¨L   ) ت(

                                 
  )].٢/٣٥٥(النشر : ينظر. [وابن عامر ،وهذه قراءة أيب عمرو) ١(

  .]٢٣: النساء[ M  {z      yL : قال تعاىل) ٢(

  .]٢٤: حممد[ M  g  fe   dL : قال تعاىل) ٣(

 -كما هي قراءة العشرة-جيوز يف هذه الكلمة ضم الباء . ]١٦: األنفال[ M  º   ¹  ¸¶L: قال تعاىل) ٤(

  ].٤٩ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [-كما وردت يف قراءة شاذة-وتسكينها أيًضا 

 -كمـــا هـــي قـــراءة العشـــرة-جيـــوز يف هـــذه الكلمـــة ضـــم الفـــاء . ]١٤٦: األنعـــام[ M»  º¹L : قـــال تعـــاىل) ٥(

  ].٤١ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [-شاذةكما وردت يف قراءة -وتسكينها أيًضا 

  .]٥٢: إبراهيم[ M  Æ  ÅÄL : قال تعاىل) ٦(

  .]١٧٨: البقرة[ Mc    bL : قال تعاىل) ٧(

) الَكـفّ (مل أجد نص�ا ِمن أصحاب املعاجم املتقدمني علـى أن  ].٤٢: الكهف[ M¨  §¦ L : قال تعاىل) ٨(

، إال أن علي بن محزة حكـى صـحَّة هـذا اجلمـع، وأنشـد عليـه شـعرًا، مث أخـذه عنـه ابـن بـري، مث )أْكفاف(جيمع على 

: ينظـر. [، وقد نسب ابن سيده هذا اجلمـع لصـاحب العـني، ومل أجـده عنـدهحكى هذا عنهما ابن منظور يف اللسان

مــــادة : والتنبيــــه واإليضــــاح البــــن بــــري، ولســــان العــــرب ،)١/١٤٤(واملخصــــص  ،٩٨ص: التنبيهــــات لعلــــي بــــن محــــزة

  )].كفف(

̧  M  ¹ : قــــال تعــــاىل) ٩(   ¶µL ]بفتحتــــني، ) احلَــــَزن: (وهــــذه الكلمــــة هلــــا ضــــبطان. ]٨٤: يوســــف

  )].حزن(مادة : احملكم واحمليط: ينظر. [بضم فسكون) احلُْزن(و

  .]٨٠: النحل[ M  43L : قال تعاىل) ١٠(

 ]أ/٦[



 في أسماء التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

٢٢ 
 

والــرُّوحُ 
ــْربُ ، )١( ــْغث ،)أ(والتـِّ ــْعر، )٢(والنُّْكــرُ ، )ب(والضِّ ، )٥(والضِّــْعفُ  ،)٤(والِمْصــر، )٣)(ت(والشِّ

ــــــْغن، )ث(والطِّْفــــــل ،)٦(والنِّْصــــــفُ  ــــــدُّ ، )٧(والضِّ ــــــرُّ ، )ج(والضِّ ، )٩(والِكــــــمُّ ، )٨(والثـِّْقــــــل، )ح(والسِّ

  ..........................................................................،)١٠(والحَّيُّ 

  .]٣٧: الواقعة[ M  y  xL   ) أ(

 .]٤٤: يوسف[ M#  "  !L   ) ب(

 .)١١(العرب اجلاهلية مُ لْ عِ   ) ت(

 .]٦٧: غافر[ M  1  0  /  .  -   ,L   ) ث(

 .]٨٢: مرمي[ M  R  Q   PL   ) ج(

 .]٢٦: حممد[ LأَسرارهمM©  ª    ) ح(

                                 

  .]٨٧: البقرة[ M§¦   ¥L : قال تعاىل) ١(

، كمــــا ُتضــــبط -)ُنُكــــر(-وُتضــــبط هــــذه الكلمــــة بضــــمتني أيًضــــا . ]٨: الطــــالق[M  po   nL : قــــال تعــــاىل) ٢(

  )].نكر(مادة : تاج العروس: ينظر. [بأشكال ُأَخر

  .]٦٩: يس[M   ¿  ¾  ½L : قال تعاىل) ٣(

  .]٦١: البقرة[M  ®¬L : قال تعاىل) ٤(

  .]١٣٠: آل عمران[MÁ  À  ¿  ¾½ L : قال تعاىل) ٥(

  .]١١: النساء[ M{    z  y    xwL : قال تعاىل) ٦(

  .]٣٧: حممد[M  ®¬L : قال تعاىل) ٧(

  .]٢: الزلزلة[M   @  ?>L : قال تعاىل) ٨(

وعـــاء الثمـــرة قبـــل : -بكســـر الكـــاف-) الِكـــمُّ (و. ]٤٧: فصـــلت[L')  (  *  +  ,   M : قـــال تعـــاىل) ٩(

  ].٩٧ص: نزهة القلوب للسجستاين: ينظر. [بُُدوِّها

  .]١٦٩: آل عمران[M  q  p  o  nmL : قال تعاىل) ١٠(

  .فإنه كذلك ُجيمع على أفعال، وسيأيت قريًبا -بفتحتني-) الَشَعر(هذا قيد احرتازي عن ) ١١(
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، )ت(والنََّســـــــب ،)ب(واللََّقـــــــب ،)٣(األرض ِمـــــــْلءُ ، وهـــــــو )٢(والِحـــــــينُ  ،)١(والِعيـــــــد ،)أ(والِجيـــــــد

ــــَحر، )ج(والَخبَــــر ،)ث(والَبَصــــر ــــَجر، )ح(والسَّ ــــَعرُ ، )٤(والشَّ ــــَفر، )٥(والشَّ ، )٦(والَقَمــــر، )خ(والسَّ

  ...................................................،)٨(والسََّلف، )د(والطََّرف، )٧(والمـََطر

  .]٥: املسد[ M  r  q  p  o  nL   ) أ(

 .]١١: احلجرات[ MÖ  Õ  ÔL   ) ب(

 .]١٠١: املؤمنون[M    ¾  ½  ¼L   ) ت(

 .]١٥: احلجر[M  ¿  ¾L   ) ث(

]٣١: حممد[ 7L  ويبلُوا M   ) ج(
)٩(

. 

 .]١٨: الذاريات[M      e  d  cL   ) ح(

 .]٤٣: النساء[M  ®  ¬  «L   ) خ(

  .]١١٤: هود[M     |  {  z  yL   ) د(

                                 

  .]١١٤: املائدة[M  .  -,L : قال تعاىل) ١(

  .]١٧٤: الصافات[M   ²  ±  °¯L : قال تعاىل) ٢(

والضــــمري املنفصــــل عائــــد علــــى . ]٩١: آل عمــــران[M  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹L : قــــال تعــــاىل) ٣(

؛ لـئال يلتـبس بـه، )املــََأل (وكـأن املؤلـِّف أراد تبيـني املِـلء، ومتييـزه عـن ). والشيء ملء األرض: (-مثًال -حمذوف تقديره 

  .الذي ورد قبله، واهللا أعلم) نياحل(وليس مراده أن الضمري عائد على لفظ 

  .]٣٥: البقرة[M  ´  ³  ²±L : قال تعاىل) ٤(

  .]٨٠: النحل[M  8  76L : قال تعاىل) ٥(

  .]٥: يونس[M  ®¬L : قال تعاىل) ٦(

  .]٤٠: الفرقان[ Mr  qpL : قال تعاىل) ٧(

  .]٥٦: الزخرف[M  ¡   �L : قال تعاىل) ٨(

  )].٢/٣٧٥(النشر : ينظر. [هكذا وردت يف األصل بالياء، وفق رواية شعبة عن عاصم )٩(
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ــــــك ــــــَدن، )٣(والَقَســــــم ،)٢(والمـــــــََثل، )١(والَفَل ــــــثََّمن، )٥(والَجَســــــد، )٤(والَب ــــــَدم، )٦(وال ، )أ(والَق

ـــــذََّقن ـــــَبب، )٨(والَعَســـــل، )٧(واللَّـــــَبن، )ب(وال ـــــَنن، )٩(والَعـــــَدد، )ت(والسَّ ، )١٠(والـــــَوَبر، )ث(والَف

  ...................................................،)ج(والَوَسط ،)١٢(والَوَثن، )١١(والَوَطر

 .]٢٥٠: البقرة[ M  l  kL   ) أ(

 .]٨: يس[ M  e   d  cL   ) ب(

 .]٨٤: الكهف[ L&  '  )        (  *  M   ) ت(

 .]٤٨: الرمحن[ M  K  JL   ) ث(

  .]١٤٣: البقرة[ M  =  <  ;  :L   ) ج(

                                 

املفـردات يف : ينظـر. [جمـرى الكواكـب: -بفتحتـني-) الَفَلك( .]٣٣: األنبياء[ M  ¾  ½¼      »L : قال تعاىل) ١(

  ].٦٤٥: غريب القرآن

  .]١٧: الرعد[ M  Ï  ÎÍ       ÌL : قال تعاىل) ٢(

  .]٥: الفجر[ M      2  1  0  /  .-L : قال تعاىل) ٣(

  .]٩٢: يونس[ M  U  TSL : قال تعاىل) ٤(

  .]٨: األنبياء[ M   ~  }|L : قال تعاىل) ٥(

  .]٢٠: يوسف[ M   y  xwL : قال تعاىل) ٦(

  .]١٥: حممد[ M  g     f   e  d  cbL : قال تعاىل) ٧(

  .]١٥: حممد[ Mp  o   nm L : قال تعاىل) ٨(

  .]٥: يونس[ M´     ³  ²±L : قال تعاىل) ٩(

  .]٨٠: النحل[ M  6  5  43L : قال تعاىل) ١٠(

  .]٣٧: األحزاب[ Mg  f  ed L : قال تعاىل) ١١(

  .]٣٠: احلج[ M  ¾  ½¼   »L : قال تعاىل) ١٢(
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، )٦(واألَمـــــد، )٥)(ب(الِبْئـــــر وَشـــــَفا، )٤(والَعـــــام، )٣(والَمـــــال، )٢(والَخـــــالُ  ،)أ(والـــــزَّاد، )١(والَبـــــاب

، )ث(والَوتَـــــــد، )١١(واألُفُـــــــق، )ت(والنَّبَــــــأ، )١٠(والِعَنـــــــب، )٩(واألَمــــــل، )٨(واألَجـــــــل، )٧(واألَثَــــــر

  ............................................................،)ح(والشَِّيع ،)١٢)(ج(والَيِقظُ 

 .]١٩٧: البقرة[ M=  <  ;  : L   ) أ(

 .]١٠٣: آل عمران[ M      Z  Y  X  W  VUL   ) ب(

 .]٢: النبأ[ M       &  %  $L   ) ت(

 .]٧: النبأ[ M  :  9L   ) ث(

 .]١٨: الكهف[ M   ]  \L   ) ج(

  .]٥١: القمر[L)  (   *  M   ) ح(

                                 

  .]٥٠: ص[M     i  hgL : قال تعاىل) ١(

  .]٦١: النور[M    xw   vL : قال تعاىل) ٢(

  .]١٦١: النساء[ Mº    ¹     ¸¶L : قال تعاىل) ٣(

  .]٢٥٩: البقرة[ M  �  ~  }|L : قال تعاىل) ٤(

  )].شفو(مادة : العني: ينظر. [َأْشَفاء: َحدُّه وَحْرُفه، ومجعه: َشَفا الشيءِ ) ٥(

  .]٢٥: اجلن[ M   Å  Ä  ÃÂ     ÁL : قال تعاىل) ٦(

  .]٢٧: احلديد[ M  U    T  S  RQL : قال تعاىل) ٧(

  .]٢: الرعد[ MG  FE     DL : قال تعاىل) ٨(

  .]٤٦: الكهف[ M.-L : قال تعاىل) ٩(

  .]٩٩: األنعام[ M  ¡  �~L : قال تعاىل) ١٠(

  .]٥٣: فصلت[ M  Ã  ÂÁ   ÀL : قال تعاىل) ١١(

  )].يقظ(مادة : الصحاح: ينظر[). يـَُقظ(، وتضبط أيًضا بفتح الياء وضم القاف القافبفتح الياء وكسر ): يَِقظٌ ) (١٢(
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والـرَّبُّ ، )٣(والسَّْمع، )٢(والَفْردُ ، )١(واآليُ  ،)أ(والِمَعى
، )٦(نَِقـيُض اخلـري-: والشَّـرُّ ، )٥(والَعـمُّ ، )٤(

والـرُّوح، )٨(والصَّـْوت، )ب(والَوْقت، -)٧(ويكون أْيًضا للتفضيل/ 
، )١٠(والَمـْوج، )ت(والَفـْوج، )٩(

  ...................................................،)ج(والَحْول ،)ث(والطَّْود، )١١(واللَّْوح

 .]١٥: حممد[M  ¥  ¤L   ) أ(

 .]٣٨: احلجر[M   R  Q  P  OL   ) ب(

 .]٨٣: النمل[M  l       k  j  i   h  gL   ) ت(

 .]٦٣: الشعراء[M      ?      >  =      <  ;L   ) ث(

 .]٢٤٠: البقرة[MF  E  D  C  BL   ) ج(

                                 

، علــى آيَــاي: آيَــاء، وقيــل: ومجــع اآلي مجــع آيَــة،): اآلي(و. ]٢٠: الفــتح[M  «  ª©L : قــال تعــاىل) ١(

  )]. أيا(مادة : التنبيه واإليضاح البن بري: ينظر). [أَفْـَعال(وزن 

  .وهو الوارد يف القرآن، )ُفرادى(وجيمع أيًضا على . ]٨٩: األنبياء[ M  ¨  §   ¦¥L : قال تعاىل) ٢(

  .]٢٣: امللك[ M   Î  ÍÌL : قال تعاىل) ٣(

  .]٦٤: آل عمران[ MR  Q  P  O  N    M  LK L : قال تعاىل) ٤(

  .]٦١: النور[ M  r   qpL : قال تعاىل) ٥(

  .]١١: اإلسراء[ MN  M    L  KJL : قال تعاىل) ٦(

  )].شرر(مادة : الصحاح: ينظر. []٦٠: املائدةM  \   [ZL ] : قال تعاىل) ٧(

  .]١٠٨: طه[ M   |  {  zL : قال تعاىل) ٨(

  .]٨٥: اإلسراء[ MÂ  ÁÀL : قال تعاىل) ٩(

  .]٢٢: يونس[ M  S  R  Q  POL : قال تعاىل) ١٠(

  .]١٤٥: األعراف[ M  6  5  4  3  21   0L: قال تعاىل) ١١(

 ]ب/٦[
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ــــــاِحب، )٥(والنُّــــــور، )٤(واليَـــــــْوم، )٣(والبَـْيــــــت، )أ(والَجــــــْوف ،)٢(واللَّــــــْون ،)١(والَقــــــْوم ، )٦(والصَّ

  .معروفات: )٩(والَهَوى، -)٨(وُجيَْمُع على يـََتامى- )ب(والَيِتيم، )٧(والَعُدوُّ 

 .]٤: األحزاب[ MM    L  K  J      I  H  G  FL   ) أ(

: أيَمـن ال قيمـة هلـا، : َمن ال أُمَّ له؛ ويف الـدُّرَّة: َمن ال َأَب له؛ ويف احليوان: اليتيم من بين آدم  ) ب(

  .)١٠(ال نظري هلا

                                 

  .]٣٢: الطور[ L&'  )     (  M : قال تعاىل) ١(

  .]١٣: النحل[ M¢  ¡  �  ~  }  |{ L : قال تعاىل) ٢(

  .، وهو الوارد يف القرآن)بيوت(وجيمع أيًضا على . ]٣: قريش[ L(*  +  ,  M : قال تعاىل) ٣(

  .]٢٨: احلج[ M   n  m  l  k  jiL : قال تعاىل) ٤(

  .]١٧٤: النساء[ M  ¼  »  º¹L : قال تعاىل) ٥(

  .]١١٩: البقرة[ M   Û  Ú  Ù  Ø×L : قال تعاىل) ٦(

  .]١٩: فصلت[ M    É   È  Ç  Æ       ÅÄL : قال تعاىل) ٧(

  ).يتامى(والذي ورد يف القرآن هو مجعه على . ]٩: الضحى[ M    i   h        gfL : قال تعاىل) ٨(

  .]٣: القمر[ M¬  «ªL : قال تعاىل) ٩(

  ).يتم(مادة : الصحاح) ١٠(
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 :فيما ُيْجَمع على فـَُعل: الباب الخامس

ـــة. )٢(محلَْـــ قطعـــةُ : )ب(والمــــُْضَغة. )١(إىل األربعـــني العشـــرةُ : مـــن الرجـــال )أ(الُعْصـــَبة : والزُّْلَف

الرُّقـَْعــة املـــَْحجورة : والُحْجــَرة. )٣(أي َقريًبــا: زُْلَفــٌة مــن الليــل: ، ويُقــال)ت(الطائفــة األوىل مــن الليــل

  .)٦(الطريقة: دَّةوالجُ . )٥(ةفَ الثـُّلَّة السَّالِ : ةفَ لْ والسُّ . )٤(اليت عليها حائط

. ]٧٦: القصــــص[M    ¨   §L : قولــــه تعــــاىل هالعصــــبة مــــن احليــــوان إىل الثمــــانني، ومنــــ  ) أ(

  . )٧(كانت الِبَغال مثانني: قيل

  .)٨(قدر ما ُميَْضغومسيت بذلك؛ أل�ا   ) ب(

  .)١٠(، أراد صالة العشاء)٩(ساعات: أي. ]١١٤: هود[ M�       ~  } L   ) ت(

  

                                 
  .]٩١ص: وان األدبدي: ينظر. [وهذا قول الفارايب بنّصه) ١(

  .]٩٥ص: وان األدبدي: ينظر[. ]١٤: املؤمنون[M  }|   {L : قال تعاىل. ذكر هذا الفارايب )٢(

  .]٥٩ص: وان األدبدي :ينظر. [مبعناه عند الفارايب )٣(

  .])٤/٣٥٧(الكشاف : ينظر. []٤: احلجرات[M  Â  ÁÀL : قال تعاىل. قريًبا منه عند الزخمشري) ٤(

واالستشــهاد �ــذا املوضــع إمنــا هــو علــى ]. ٥٦: الزخــرف[M  ¡   �L : قــال تعــاىل. ذكــره صــاحب العــني) ٥(

، وخمتصـر يف شـواذ )سـلف(مـادة : العـني: ينظـر[. بضم السني، وفتح الالم، وهي قراءة شـاّذة }سلَفًا{ :قراءة من قرأ

  .)]٣/٣٦(، ومعاين القرآن للفرّاء ١٣٥ص: القرآن

  ].٥٢٣ص: وان األدبدي: ينظر. []٢٧: فاطر[M  }  |{L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٦(

كــذلك، إال َأينِّ مل أجــد مــن حصــرها يف احليــوان بالثمــانني، وأمــا تفســري   احليــوانعلــى تقــع علــى الرجــال، و ): العصــبة( )٧(

معاين القـرآن : ينظر. [العصبة يف اآلية بأ�ا البغال، فقد ذكره الزجاج والطربي، رغم االختالف يف حتديد عدد البغال

  )].١٨/٣١٢(، وجامع البيان )٤/١٥٤(وإعرابه 

 ).مضغ(مادة : ، ومقاييس اللغة)٣/١٤٤(الكشاف  :ينظر )٨(

  ).١/٣٠٠(جماز القرآن : ينظر )٩(

  ).١٥/٥٠٧(جامع البيان : ينظر )١٠(
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٢٩ 
 

/  M  0 : ني يف قولـه تعـاىلاحلِـ: األُمَّـة: وقيـل ،)١(اجلماعـة الـيت أْمـرُُهم واحـد: )أ(واألُمَّة

 1L ]ـــه تعـــاىل :، وأيًضـــا]٤٥: يوســـف ـــدِّين يف قول : الزخـــرف[  MÏ  Î /   Ò  Ñ  ÐL : ال

٢٢[
  .)٤(معظم ماء البحر: واللُّجَّة. )٣(ُل به من سحاب وغريهُكلُّ ما يُظَلَّ : والظُّلَّة .)٢(

ـــــْعَبة ، )ث(والُخْضــــــَرة، )ت(والُحْفــــــَرة، )٧(والنُّْطَفــــــة، )ب(والُعْقــــــَدة ،)٦(والنُّْســــــَخة، )٥(والشُّ

  ..................................................،)٩(والُجْمَلة، )٨(والُعْمَرة، )ج(والزُّْمَرة

  .]١٢٠: النحل[M  8         7    65L : ومنه قوله  ) أ(

  .]٢٧: طه[M     µ   ´  ³  ²L   ) ب(

  .]١٠٣: آل عمران[M      Z  YXL   ) ت(

  .]٩٩: األنعام[M  s        r  qL   ) ث(

  .]٧٣: الزمر[ Mª  ©   ¨L   ) ج(

                                 
ـــة(فـــون رِّ عَ مل أقـــف علـــى أحـــد ذكـــر هـــذا التعريـــف، وغايـــة مـــا وجدتـــه أ�ـــم يُـ ) ١( : وان األدبديـــ: ينظـــر. [باجلماعـــة) األّم

  ].٨٤١ص

  .]٨٤١ص: وان األدبدي: ينظر. [ذكر هذين املعنيني الفارايب) ٢(

  .])ظلل(مادة : العني :ينظر. [قريًبا منه يف العني )٣(

  .]٥٢٣ص: وان األدبدي: ينظر. [وهذا قول الفارايب )٤(

  .]٣٠: املرسالت[ M  X   W  V  U   TSL : قال تعاىل) ٥(

  ].١٥٤: األعراف[ M  ¥  ¤£   ¢L : قال تعاىل) ٦(

  ].٤: النحل[ M  £  ¢¡   �L : قال تعاىل) ٧(

  ].١٩٦: البقرة[ M¥  ¤  £¢L : قال تعاىل) ٨(

  ].٣٢: الفرقان[ MÉ    ÈL : قال تعاىل) ٩(

 ]أ/٧[
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٣٠ 
 

ـــــة، )أ(والُحْرمـــــة ـــــنَّة، )ب(والُغْرَف ـــــة، )١(والسُّ ـــــة، )٢(والُعـــــدَّة، )ت(والُحجَّ ، )٣(والُخلَّـــــة، )ث(والُغصَّ

ـــة ـــورَة، )٦(َعـــةوالُجمُ ، )٥(والَقْريَـــة، )ج(والُعـــْرَوة،)٤(والُغمَّ ـــورَة، )ح(والصُّ  األصـــل وهـــي يف- )٧(والسُّ

  .-)٨(الرتبة

مــا وجــب القيــام بــه، : فروضــه، واحلرمــة: ، أي]٣٠: احلــج[M  ª©    ¨   §L : قولــه  ) أ(

ومن يـَُعظِّم ما َحرَّم اهللا عليه: فيه، واملعىنوحرم التفريط 
)٩(

.  

  .]٢٠: الزمر[M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L   ) ب(

  .]١٦٥: النساء[MX  W  V L   ) ت(

  .]١٣: املزمل[M  s  r  qL   ) ث(

  .]٢٥٦: البقرة[M  ä  ã  â   áL   ) ج(

  .]٦٤: غافر[M  r  q  pL   ) ح(

 

                                 

  ].١٣٧: آل عمران[ M    j  i  h  gfL : قال تعاىل) ١(

  ].٤٦: التوبة[ M  ~  }|L : قال تعاىل) ٢(

  ].٢٥٤: البقرة[ M  k  j  i  hgL : قال تعاىل) ٣(

 .]٧١: يونس[ M  =  <  ;  :  98L : قال تعاىل) ٤(

  .]١٠١: األعراف[ Mn  m  l   k  ji L : قال تعاىل) ٥(

  .]٩: اجلمعة[ L$    %&  '  )  (      M : قال تعاىل) ٦(

  .]١٣: هود[ L&'    )  (  *   M : قال تعاىل) ٧(

  ).سور(مادة : �ذيب اللغة، وتاج العروس: ينظر) ٨(

  .])٣/٤٢٤: (معاين القرآن وإعرابه: ينظر. [نقًال عن الزجاج) ٩(
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٣١ 

 

 :فيما ُيْجَمع على ِفَعل: الباب السَّادس

 .)٢(]هــاامحُِ زَ تَـ [ لِشــدَّةِ  اجلماعــة الــيت يـَتَـَلبَّــد بعضــها بــبعضٍ : ةْبــدَ واللِ  .)١(الِقْطَعــة: )أ(الِكْســَفةُ 

ِــــق   .)٥(القــــّوة: والِمــــرَّة .)٤(ددَ الَعــــ: )ت(والِعــــدَّة .)٣(ةدَّ قِــــ: ، الواحــــد)ب(خمتلفــــة :أي ،ِقــــَدًداوطرائ

   .)٦)(ث(االختالف :والِخْلَفة

  .]٤٤: الطور[Mª  ©  ¨ L   ) أ(

ِفَرٌق خمتلفة  ) ب(
)٧(.  

  .]٣٦: التوبة[M  {   z  y  x  w   v  u  tL   ) ت(

  .)٨(ِفَرٌق خمتلفة  ) ث(

ـــــه تعـــــاىل ـــــف أحـــــدمها صـــــاحبه: ، أي]٦٢: الفرقـــــان[M  x  w  vuL : قول خيل
)٩(

: ، أي

يذهب هذا، وجييء هذا
)١٠(

.  

                                  

  .]١٠٩ص: وان األدبدي: ينظر. [ذكره الفارايب) ١(

M         V : قال تعـاىل. ، والصواب ما أثبّته)ترامجها(تصحفت يف األصل إىل ): تزاحمها: (وقوله. مبعناه عند ابن دريد) ٢(

     Y  XWL ]٤/٦٣٠(، والكشاف )١/٣٠١( مجهرة اللغة: ينظر. []١٩: اجلن(.[  

  .]٤٩٠ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٣(

  .])عدد(مادة : احملكم واحمليط األعظم :ينظر. [ذكره ابن سيده، وللعّدة معاٍن ُأخر) ٤(

  .]٥٣٠ص: ديوان األدب: ينظر. []٦: النجم[ M  <      ;:L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٥(

  .]١٠٨ص: وان األدبدي: ينظر. [ذكره الفارايب) ٦(

  ].)١/٤٢١(وتذكرة األريب ، )٣/١٩٣(معاين القرآن للفراء : ينظر). [الطرائق(وكأنه أراد �ذه احلاشية توضيح معىن ) ٧(

  .كذا تكررت هذه احلاشية يف األصل) ٨(

  .)]١٩/٤٥٨(الكشف والبيان للثعليب : ينظر. [ذكره الثعليب) ٩(

  .])٢/٢٧١(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا قول الفراء) ١٠(
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  .)١(احلاجة: )أ(واإلْربَة

َرة والِعبـْ
َلة، )٤(والِفْرَقة، )٣(والِقْطَعة، )٢(والِشْرَعة، )ب( والِقبـْ

، )٧(والنـِّْعَمة، )٦(والِحْكَمة، )٥(

ةُ ، )٨(والِحجَّة   ......................،)١٢(]والرِّيَبة[، )١١(والذِّمَّة، )١٠(والِملَّة/ ، )٩(املْرأَة وِعدَّ

  .]٣١: النور[M  ¸  ¶  µL   ) أ(

  .]١٣: عمران آل[M  l  kj     iL   ) ب(

                                  

  .٨٤٤ص: وان األدبدي: ينظر) ١(

: ينظــر[ .]٤٨: املائــدة[Mn  m  l  kj L : قــال تعــاىل. مبعــىن الشــريعة، وهــي الســنَّة، والطريقــة) ٢(

  ].٢٩١ص: نزهة القلوب

  .]٢٧: يونس[ML  K  JIL : قال تعاىل) ٣(

  .]١٢٢: التوبة[M  Ã           Â  Á  À¿L : قال تعاىل) ٤(

  .]١٤٤: البقرة[Mu  ts L : قال تعاىل) ٥(

  .]٥: القمر[M½¼ L : قال تعاىل) ٦(

  .]٣٥: القمر[MX  WV L : قال تعاىل) ٧(

  .]٢٧: القصص[M³  ²  ±     °¯ L : قال تعاىل) ٨(

أعـــاد ذكرهـــا؛  ولعلـــهوقـــد تقـــّدم ذكـــر الِعـــّدة، . ]١: الطـــالق[L &'  )   (M : قـــال تعـــاىل) ٩(

مـــادة : �ــذيب اللغــة: ينظــر[). الَعــدّ (لُيبَـــنيِّ أن للكلمــة معنيــني يف القــرآن الكــرمي، وإن كــان أصــل املعنيــني يرجــع إىل 

  )].عدد(

  .]٧٨: احلج[M¥  ¤£ L : قال تعاىل) ١٠(

  .]٨: التوبة[MD  C      B  A@     ? L : قال تعاىل) ١١(

، وليســت مــن األمســاء )الرِّيَبــة(بــدل ) والرُّتْـَبــة: (وجــاء يف األصــل. ]١١٠: التوبــة[M  {z   yL : قــال تعــاىل) ١٢(

  ).ِفَعل(ال ُجتَْمع على  كما أ�االواردة يف القرآن،  

 ]ب/٧[
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ـــــيَرة ـــــيَعة، )٢(َعـــــةيوالبِ  ،)١(والسِّ : )٧(ةلَّـــــِجبِ وال، )٦(ةيَـــــزْ جِ وال، )٥(واللِّْحَيـــــة ،)٤(والِحيلَـــــة ،)٣(والشِّ

  .مْعُروفات

   

                                  

  .]٢١: طه[M  m  l  kL : قال تعاىل) ١(

 .]٤٠: احلـج[M  B  A@   ?L : قال تعـاىل. وهي موضع التعّبد للنصارى، كاملسجد للمسلمني) ٢(

  )].٤/٦٧(، واملخصص )بيع(مادة : احملكم واحمليط: ينظر[

  )].شيع(مادة : الصحاح[ .]٤: القصص[M  ¦  ¥¤L : قال تعاىل. هم األتباع واألنصار: الشِّيعة) ٣(

  .]٩٨: النساء[M  x  wvL : قال تعاىل) ٤(

  .]٩٤: طه[Mk       j      i  h  g L : قال تعاىل) ٥(

مــادة : احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر[ .]٢٩: التوبــة[ M c d e L: قــال تعــاىل. ِجــًزى، وِجــْزيٌ : ومجعهــا) ٦(

  )].جزي(

 M!     %  $  #  "L : قــــال تعـــــاىل. وهــــذه الكلمــــة هلـــــا أكثــــر مــــن ضــــبط. اخللــــق: ومعناهــــا) ٧(

  )].٤/١٠١(، ومعاين القرآن وإعرابه )٢/٩٠(جماز القرآن : ينظر[ .]١٨٤: الشعراء[
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  :)١(]فـُْعل[ فيما ُيْجَمُع على: الباب السَّابع

النَّاقــة، أو البَـَقــر يـُْنَحــر مبكــة: )أ(الَبَدنَــةُ 
الرَّاجــع إىل اهللا : والَهائِــد .)٣(فالنََّصــ: والَعــَوان .)٢(

ها داٌء يبُ ِصـيُ  لُ بِـاإلِ : والِهـيم .)٦(اهلاِلك: والباِئر .)٥(الَبْطن الواسع من األرض: والَغاِئط .)٤(تعاىل

  .)٧(ى، مجع أَْهَيموَ رْ ام، تشرب املاء فال تَـ يَ يقال له اهلُ 

  ..........................................................،)٩(والسَّاق، )٨(رُ اوالدَّ 

  .]٣٦: احلج[M  w  v  uL   ) أ(

                                  

وحيتمـل ، )الَقْصـر(وال ُجيَْمع علـى هـذا الـوزن إال كلمـة واحـدة مـن البـاب، وهـي  -بفتح فسكون-) فـَْعل: (يف األصل )١(

-) فـُْعـل(، وأغلب كلمات البـاب ُجتَْمـع علـى -بفتحتني، وفيها تفصيل يف موضعها-) فـََعل(على وزن ) القصر(أن 

ـــذلك أثـَْبتُّهـــا، وبقيـــت كلمتـــان ُجتَْمعـــان علـــى -بضـــم فســـكون ـــل(؛ ول ـــقف: (، ومهـــا-بضـــمتني-) فـُُع ـــرَّهن، والسَّ ، )ال

  .بعةفاخلالصة أنه مجع يف باب واحد ثالثة أوزان، أو أر 

  .]١٢٩ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٢(

ومجــع . ]٦٨: البقــرة[M¾  ½¼ L : قــال تعــاىل. كــل شــيء بلــغ ِنْصــف غــريه: والنََّصــف. ذكــر هــذا الفــارايب) ٣(

  ].٧١٢، و٣١٧ص: ، وديوان األدب)عون(مادة : العني :ينظر. [، كما يف العنيُعون): العوان(

: الصـحاح: ينظـر. []١٣٥: البقـرة[M&  %  $  #  "! L : قـال تعـاىل. قريًبا منه عند اجلـوهري) ٤(

  )].هود(مادة 

: ديـــــــوان األدب: ينظـــــــر. []٤٣: النســـــــاء[M  ´  ³  ²±    °   ¯L : قـــــــال تعـــــــاىل. وهــــــذا قـــــــول الفـــــــارايب) ٥(

  ].٦٨٤ص

  ].٦٨٣ص: ديوان األدب: ينظر. []١٨: الفرقان[M  ~  }|L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٦(

، إال )ُهـْيم: (واألصـل يف اجلمـع أن يُقـال. ]٥٥: الواقعـة[M     87   6L : قـال تعـاىل. نقًال عن السجسـتاين) ٧(

  )].هيم(مادة : ، و�ذيب اللغة٤٧٨ص: نزهة القلوب: ينظر[ .أنه ُعِدل إال الكسر؛ لئال تقلب الياء واًوا

  . ]٣٠: النحل[Ml  kj L : قال تعاىل) ٨(

  .]٣٣: ص[M  n  mlL : قال تعاىل) ٩(
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ـــــ، )٣(ْهنوالـــــرَّ ، )٢(والُفْلـــــك، )١(ةوالنَّاَقـــــ ، )٧(مجْ والـــــنَّ ، )٦(لْصـــــواألَ ، )٥(رُ َصـــــوالقَ ، )٤(فقْ والسَّ

  .معروفات: )٨(نُ ثَ والوَ 

                                  

  .]٧٧: األعراف[M  _^L : قال تعاىل) ١(

ـــُفن اســـم يطلـــق علـــى الواحـــد واجلمـــع): الُفْلـــك(و. ]١٢: فـــاطر[M    9  8  76L : قـــال تعـــاىل) ٢( . مـــن السُّ

  .)]فلك(مادة : مجهرة اللغة: ينظر[

. وقرأ �ا ابن كثري وأبو عمرو. -بضمتني-) ُرُهن(جيمع الرَّْهن على . ]٢٨٣: البقرة[L (*M : قال تعاىل) ٣(

  )].٢/٢٣٧(، والنشر )رهن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[

ــْقف علــى  .]٣٣: الزخــرف[M  Õ  Ô  ÓL : قــال تعــاىل) ٤( : ينظــر. [، وُســُقوف-بضــمتني-) ُســُقف(ُجيَْمــع السَّ

  )]. سقف(مادة : الصحاح

  : الكالم على هذه املفردة ينقسم إىل ثالث نقاط) ٥(

M  b  a : تعـاىل هل، وهي أْصل الُعُنق، وُقرَِئ به يف الشَّاذَّة قو )َقَصَرة(مجع : -بفتحتني-) الَقَصر(أن : األوىل -

     cركالقَصL]كما يف الصحاح واحملتسب-أعناقها : وُفسِّر بَقَصر النَّْخل، أي .]٣٢: املرسالت- .  

وهــي مجــع : -بفــتٍح فســكون، وفــق قــراءة العشــرة-) الَقْصــر: (أن هــذه الكلمــة حتتمــل َضــْبطًا آخــر، وهــو: ةالثانيــ -

  . -كما ذكر الواحدي-، وهي الواحدة من اَحلَطب الَغِليظ  )َقْصَرة(

  .الذي هو البناء املعروف؛ ألنه ُجيَْمع على ُقُصور) الَقْصر(أنه ال ميكن محل هذا املوضع على : الثالثة -

، )٢/٣٤٦(، واحملتسـب البـن جـين )قصـر(مـادة : ، والصـحاح، وتـاج العـروس)٣/٢٢٤(معاين القـرآن للفـرَّاء : ينظر[

  )].٢٣/٩٦(والتفسري البسيط 

، وهـو الوقـت مـن )اَألِصـيل: (ورمبـا أراد .، فلـيس مـن البـاب-كأَفْـُعـل-) آُصل: (-أيًضا-، وقيل )ُأُصول(جيمع على ) ٦(

الصــحاح، : ينظــر. []٤٢: األحــزاب[ M Ô Õ   Ö L). ُأُصــل(إنــه جيمــع علــى بعــد العصــر إىل املغــرب؛ ف

  )].أصل(مادة : والقاموس احمليط

مـــادة : تـــاج العـــروس: ينظـــر[  ].١: الـــنجم[ M ! "     # L. -بضـــّمتني-) ُجنُـــم: (جيمـــع علـــى عـــّدة أوزان، منهـــا) ٧(

  )].جنم(

«   ¼½  M : قـال تعــاىل. ، واألول هـو الـوارد يف القـرآن الكـرمي)أَْوثـاٍن، وُوثْـن(علـى ) الـَوَثن(جيمـع ) ٨(

  ¾L]وثن(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٣٠: احلج.[(  
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  :مفرُده يصير َجْمًعا بحذف التَّاء ال غير: الباب الثامن

َلـــة. )٢(كـــل خنلـــة ســـوى الَعْجـــَوة: ، وقيـــل)١(النَّْخَلـــة: )أ(اللِّيَنـــة  ،ل فيهـــاال َمحْـــ شـــجرةٌ : واألَثـْ

تـُتََّخــذ منهـــا األْقـــَداح اجلِيَـــاد
ُكـــلُّ شـــجرٍة ذات : ، وقيـــل)٤(شـــجرة مـــن األراك: / )ب(والَخْمـــط. )٣(

ــةشــجرٌة كثــرية الــَوَرق : واألَْيَكــة. )٦(َعِظيَمــة َشــَجَرٌة مــن الِعَضــاه: )ت(والطَّْلَحــة. )٥(َشــوَْكةٍ  . )٧(ُمْلتَـفَّ

  .)٩(ُكلُّ شجرٍة ال تقوم على ساقٍ : )ث(واليَـْقِطيَنة. )٨(َأْصل النَّْخَلة: والَقْصَرة

  .]٥: احلشر[M  4   3   2  1   0  /L   ) أ(

  .]١٦: سبأ[MC  B  A  DL   ) ب(

  .]٢٩: الواقعة[M      ^  ]L   ) ت(

  .]١٤٦: الصافات[M  ¨  §   ¦  ¥  ¤L   ) ث(

  

                                  

  .)]٢/٩٨٩( مجهرة اللغة: ينظر. [ذكره ابن دريد) ١(

  .)]٣/١٤٤(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا قول الفراء) ٢(

شـجر طـوال : (الشِّق األخري ذكره صاحب العني، وأما األول فهو مأخوذ مما نقلـه ابـن سـيده عـن أيب حنيفـة أن األثـل) ٣(

اليت : (-كما قال اجلوهري-واهلدب ). يف السماء ُسُلٌب، مستقيم اخلشب، وورقه َهَدٌب طوال دقاق، ليس له شوك

  .)]٣/٢٥٨(، واملخصص )سلب(مادة : ، والصحاح)أثل( مادة: العني: نظري. [مثر عليهاال :  ، أي)ال محل عليها

  .])مخط(مادة : العني :ينظر. [وهذا قول صاحب العني) ٤(

  .]٣٥٦ص: ، وغريب القرآن للقتيب)٢/١٤٧(جماز القرآن : ينظر. [نقًال عن ابن قتيبة، وأصله أليب عبيدة) ٥(

مـادة : الصـحاح، و ٤٤٨ص: غريب القرآن البن قتيبـة: ينظر[ .كل شجر يعُظم، وله شوك: والعضاه. ذكره ابن قتيبة )٦(

  .])عضه(

  )].أيك(مادة : الصحاح: ينظر. []١٧٦: الشعراء[M  µ  ´     ³²L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري )٧(

  )].٣/٢٢٥(معاين القرآن للفراء : ينظر. []٣٢: املرسالت[Md     c  baL : قال تعاىل. ذكره الفراء) ٨(

  .])٢/١٧٥(جماز القرآن : ينظر. [عبيدةوهذا قول أيب ) ٩(

 ]أ/٨[
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، )٣(الوادي هو اسمُ : ، وقيل)٢(رالسِّكْ  بَ قَ الذي نَـ  ذُ رَ اجلُ : الَعرِم: ل، وقي)١(املـَُسنَّاة: والَعرَِمة

ـ[. )٥(ظاهر اجلِْلـد: ةُ رَ شَ والبَ . )٤(الشَِّديد هو املطرُ : وقيل : ةوَ رْ والَمـ. )٧(جلـد الـرَّْأس: )٦(]ةاوَ والشَّ

: والمــُْزنَة. )٩(الَقـرَابنيمـا تـُْهـَدى إىل البيـت مـن : ةُ يَ دْ والهَ . )٨(نار فيهابـَرَّاق، تكون  حجٌر أَبـَْيضُ 

  .)١١(الدَّم: ةقَ لَ والعَ . )١٠(السحابة البيضاء

                                  

. هــو الســد الــذي يبــىن يف وجــه املــاء، كمــا قــال الفيــومي :املـــَُسنَّاة. رواه الطــربي عــن أيب ميســرة، وهــو اختيــار ابــن قتيبــة) ١(

  ].)سنن(مادة : ، واملصباح املنري)١٩/٢٥٠(، وجامع البيان ٣٥٥ص: غريب القرآن للقتيب: ينظر[

  )].١٩/٢٥٢(جامع البيان : ينظر. [وهبرواه الطربي عن ) ٢(

  )].١٩/٢٥١(جامع البيان : ينظر. [ رواه الطربي عن ابن عباس) ٣(

وغالب هذه املعاين . هو الشديد: أن العرم ذكره الزجاج وغريه من غري عزو، والذي رواه الطربي عن ابن عباس ) ٤(

معـــــاين القـــــرآن وإعرابـــــه : ينظـــــر. []١٦: ســـــبأ[M  =  <  ;:L : قـــــال تعـــــاىل. ذكرهــــا الزجـــــاج كـــــذلك

  .)]١٩/٢٥٢(، وجامع البيان )٤/٢٤٨(

  .]١٢٦ص: ديوان األدب: ينظر. []١٨: املائدة[ M2  1  0  /.L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٥(

: مـثًال ينظـر . [ما أثبتُّه، كما يف معاجم اللغة، وغريها من كتب التفسريمن غري ألف، والصواب ) والشوة: (يف األصل) ٦(

، وعمـــــدة احلفـــــاظ )١٨/٢٨٨(، واجلـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن )٦/٣٥٧٨(، ومشـــــس العلـــــوم )شـــــوى(مـــــادة : الصـــــحاح

)٢/٣٠٥.[(  

  .])شوى(مادة : الصحاح: ينظر. []١٦: املعارج[M   @  ?L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري) ٧(

ــــه. وهــــذا قــــول الفــــارايب) ٨( M   U : قــــال تعــــاىل). ح منهــــا النــــارتقــــد : (يفســــره قــــول اجلــــوهري): تكــــون فيهــــا نــــار: (وقول

  WVL]مرا(مادة : والصحاح ،٧٦٢ص: ديوان األدب :ينظر. []١٥٨: البقرة([.  

ديـــوان : ينظـــر. []١٩٦: البقـــرة[ M¬  «     ª© L : قـــال تعـــاىل. وهـــذا قـــول الفـــارايب مـــن غـــري ذكـــر القـــرابني )٩(

  .]٧٦٣ص: األدب

  .])مزن(مادة : الصحاح: ينظر. []٦٩: الواقعة[M          ¨  §   ¦¥L :قال تعاىل. عزاه اجلوهري أليب زيد )١٠(

 M  T  S  RQL : قال تعاىل. وهذا قول ابن قتيبة، وبعضهم يقيده بالدم اجلامد، وبعضهم مبا اشتدت محرته) ١١(

  .)]علق(مادة : ، واحمليط يف اللغة٢٩٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٢: العلق[



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                                                الدرة في تفسير القرآن العظيم        

٣٨ 

 

  :)١(]َمَفاِعل[فيما ُيْجَمُع على : الباب التَّاسع

  .)٤(جباهلا: ، وقيل)٣(طرقها: ، وقيل)٢(نواحيها: أي ،)أ(ناِكِبهامَ 

، )٧(ةَعـفَ نْـ والمَ ، )ث(نطِ وْ والَمـ، )ت(قثِ وْ والمَ ، )ب(دعِ وْ والمَ ، )٦(اليـدين قفِ رْ ومَ ، )٥(دجِ سْ والمَ 

ةبَّ حَ والمَ ، )٨(ةبَ والَمْأرِ ، )ج(ةرَ بَـ قْ والمَ / 
  ..................................،)ح(

  .]١٥: امللك[M  <  ;  :L   ) أ(

  .]٥٩: طه[M  x  w  vL   ) ب(

  .]٦٦: يوسفM  [  Z  Y  X  WL]   ) ت(

  .]٢٥: التوبة[Ms   r  q  p  o  n L   ) ث(

  .]٢: التكاثر[M  `  _  ^L   ) ج(

  .]٣٩: طه[M  ;  :  9   8L   ) ح(

  

                                  

  .، كما هو ظاهر من صيغة مجع هذه املفردات، والصواب ما أثبتُّه)أفاعل( :يف األصل) ١(

  )].١/٣٧٨(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا قول ابن دريد) ٢(

  )].٢٧/١٠٧(الكشف والبيان : ينظر. [رواه الثعليب عن جماهد) ٣(

  .)]٢٣/١٢٧(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن ابن عباس ) ٤(

  .]١٨: اجلن[M   IH   GL: قال تعاىل) ٥(

أيًضـا بكسـر املـيم ) املرفـق(وجيوز ضبط  .]٦: املائدة[L)   (*  +  ,  M : قال تعاىل )٦(

  )].رفق(مادة : الصحاح: ينظر. [وفتح الفاء

  .]٢٨: احلج[M  hg   fL : قال تعاىل) ٧(

، )١/٢٣١(مشــس العلــوم : ينظــر[ .]١٨: طــه[M  Z  Y  X  WL : قــال تعــاىل. احلاجــة، والعــني مثلَّثــة: أي) ٨(

  )].أرب(مادة : وتاج العروس

 ]ب/٨[



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                                                الدرة في تفسير القرآن العظيم        

٣٩ 

 

ـــــوالمَ  ةرَّ َع
ـــــة، )٢)(ت(ةَعـــــمَ قْ والمِ ، )ب(ةدَّ وَ والَمـــــ ،)١)(أ( ، )٥(ةظَـــــعِ وْ والمَ ، )٤(ةمَ أَ ْشـــــوالمَ ، )٣(والَمْيَمَن

  .معروفات: )٧(ةيبَ صِ والمُ ، )٦(ةيشَ عِ والمَ 

  .]٢٥: الفتح[M    N  M  LL   ) أ(

  .]١: املمتحنة[L(    *   +  M   ) ب(

  .]٢١ :احلج[M  ¬  «  ª  ©L   ) ت(

  

   

                                  

  ].)عرر(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم٥٣٨ص: ديوان األدب: ينظر. [واملساءة ،وهي اإلمث) ١(

  )].قمع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وهي العمود من احلديد، يضرب به) ٢(

  .]١٨: البلد[M        ¾  ½¼L : قال تعاىل) ٣(

  .]١٩: البلد[M      Å  ÄÃL : قال تعاىل) ٤(

  .]١٢٥: النحل[M|  {   z  y  x   wv L : قال تعاىل) ٥(

  .]١٠: األعراف[M§  ¦  ¥¤ L : قال تعاىل) ٦(

  .]١١: التغابن[M4  3        2  1   0  /. L : قال تعاىل) ٧(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                                                الدرة في تفسير القرآن العظيم        

٤٠ 

 

  :فيما ُيْجَمع على َمَفاِعيل: الباب العاشر

  .)٣(العذر: )ت(والِمْعذار. )٢(أشرف ا�الس: )ب(رابحْ والمِ . )١(اإلقليد: )أ(الدقْ المِ 

، )خ(دارْقــــــــــوالمِ ، )ح(شــــــــــارعْ والمِ ، )٥)(ج(صــــــــــادرْ والمِ ، )٤(باحْصــــــــــوالمِ ، )ث(هــــــــــاجنْ والمِ 

  ........................................................................،)٦(اتيقَ والمِ 

  .]٦٣: الزمر[Mm  l   k  j L   ) أ(

  .]٣٩: آل عمران[M  9  87L   ) ب(

  .]١٥: القيامة[M  È   Ç  ÆL   ) ت(

لــو جــاء بكــل معــذرة يعتــذر �ــا عــن نفســه : أي M  È   Ç  ÆL : (قــال يف الكشَّــاف): املعـذار(

  .)٧()وجيادل عنها

  .]٤٨ :املائدة[Mn  m  l  k  j L   ) ث(

  .]١٤: الفجر[M  a  `  _L   ) ج(

  .]٤٥: سبأ[M  ©  ¨  §  ¦  ¥L   ) ح(

  .]٨: الرعد[M   Y  X  W  VL   ) خ(

                                  

  ].)قلد(مادة : ، واحملكم واحمليط٤٠٩ص: نزهة القلوب: ينظر. [اخلزانة: ، وقيلاملفتاح :ذكره السجستاين، ومعناه) ١(

وإمنـــا قيـــل للقبلـــة حمـــراب؛ ألنـــه أشـــرف موضـــع يف : (ذكـــره الفـــارايب �ـــذا اللفـــظ، وأصـــله للزجـــاج، وقـــال ابـــن األنبـــاري) ٢(

  .]١٦٤ص: ، وديوان األدب)١/٤٣٣(، والزاهر لألنباري )١/٤٠٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[، )املسجد

  .)]عذر(مادة : ، واحمليط يف اللغة)٥/٥٤(إعراب القرآن للنحاس : ينظر. [ذكره النحاس، والصاحب بن عّباد) ٣(

  .]١٢: فصلت[M  /  .  -,L : قال تعاىل) ٤(

  )].٢/١٧(الزاهر لألنباري . [وهو الطريق) ٥(

الفروق اللغوية : ينظر[ .]١٨٩: البقرة[M§  ¦  ¥  ¤£ L : قال تعاىل. وهو الوقت املقدَّر للعمل) ٦(

  ].٢٧١ص: للعسكري

  .])٤/٦٦١: (الكشاف: ينظر. [وهذا نصُّ كالم الزخمشري) ٧(
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٤١ 

 

، )ب(وننُــــــجْ والمَ ، )٤(ينكِ ْســــــوالمِ ، )٣(يــــــزانوالمِ ، )٢(يثــــــاقوالمِ ، )١(يعــــــادوالمِ ، )أ(يــــــراثوالمِ 

  .معروفات: )ت(ركَ نْ والمُ 

  .]١٨٠: آل عمران[Mà  ß  ÞÝ L   ) أ(

  .]٣٦: الصافات[M    r    q   p  o  n  mL   ) ب(

  .]١٧: لقمان[M      ½  ¼  »L   ) ت(

   

                                  

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر[ .]٩: آل عمــران[M  Û  Ú  ÙØ   ×L : قــال تعــاىل. وهــو وقــت الوعــد) ١(

  )].وعد(مادة 

  )].وثق(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٦٣: البقرة[M  <;   :L : قال تعاىل. وهو العهد) ٢(

  .]٤٧: األنبياء[M  <      ;:L : قال تعاىل) ٣(

  .]٧٩: الكهف[M  f  ed   cL : قال تعاىل) ٤(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                                                الدرة في تفسير القرآن العظيم        

٤٢ 

 

  :فيما ُيْجَمُع على َأفَاِعيل: الباب الحادي عشر

ــوار: اروَ ْســواإلِ . )٢(دُّ اخلَــ: وددُ ْخــواألُ . )١(ةوَ رْ لــه ُعــ وزٌ ُكــ: يــقُ رِ بْ اإلِ       أَســاوِيرM : ، وقُــرِئَ )٣(السِّ

  h  gL ]٥٣: الزخرف[
ن ِمـ رٌ كَّ ذَ ، وهـو ُمـ)٥(ودُمـترتفـع إىل السـماء كأ�ـا عَ  يحٌ رِ : ارصَ عْ واإلِ . )٤(

  .)٦(بني الرياح

ةيَّ نِ مْ واألُ ، )٧(ةُ ورَ طُ سْ واألُ 
  .معروفات: )١٠(يثدِ والحَ ، )٩(لاطِ والبَ / ، )٨(

  

                                  

  )].٣/١٢٣(معاين القرآن للفراء : ينظر. []١٨: الواقعة[M  '&L : قال تعاىل. ذكره الفرّاء مبعناه) ١(

  )].خدد(مادة : الصحاح: ينظر. []٤: الربوج[M    -  ,+L : قال تعاىل. وهو شقٌّ يف األرض مستطيل) ٢(

  .])سور(مادة : احملكم واحمليط األعظم :ينظر. [ذكره ابن سيده) ٣(

  ].١٣٥ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [ابن مسعود و  َيبّ ألُ  هذه القراءة وتنسب) ٤(

: ديـــــوان األدب: ينظـــــر. []٢٦٦: البقـــــرة[M    X  W        VUL : قـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا نـــــص كـــــالم الفـــــارايب) ٥(

 .]١٤٧ص

  .)]٥/١٣١(املخصص البن سيده  :ينظر. [ذكره ابن سيده) ٦(

̈  ©  M : قـــال تعـــاىل. وهـــي مـــا يشـــبه الباطـــل مـــن األحاديـــث الـــيت ال نظـــام هلـــا) ٧( §L]٢٤: النحـــل[. 

  )].سطر(مادة : العني: ينظر[

  ].)مين(مادة : العني: ينظر[ .]١٤: احلديد[M   baL : قال تعاىل. وهي ما يتمناه املرء) ٨(

̧  Mº    ¹ : قال تعاىل) ٩( ¶ L]١٦١: النساء[.  

  )].حدث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]١٩: سبأ[Mo   nL : قال تعاىل. وهو اخلرب) ١٠(

 ]أ/٩[



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٤٣ 
 

  :فيما ُيْجَمُع على فـََواِعل: الباب الثاني عشر

: والفـاقرة. )٢(السَّـحابة البيضـاء: والعـارض. )١(الـيت قعـدت عـن الولـد: من النساء القاعد

: ، وقيــل)٥(الطبيعــة: )ب(والشــاكلة. )٤(التطــوع: )أ(والنافلــة. )٣(ار لشــد�اَقــالداهيــة الــيت تكســر الفَ 

: )ت(والســابغة. )٧(الــيت تكســب: مــن الطــري والجارحــة. )٦(الطريقــة الــيت تشــاكل أخــالق اإلنســان

: ودابـة األرض يف قولـه تعـاىل ،)٩(كـل مـا دبـت علـى وجـه األرض: )ث(والدابة .)٨(الدرع الواسعة

 M  ^  ]  \  [ZL ]القيامة هي اليت خترج عند: ]٨٢: النمل......................  

  .]٧٩: اإلسراء[M  R  Q   P  OL   ) أ(

  .]٨٤: اإلسراء[M  ¸  ¶   µ  ´  ³L   ) ب(

  .]١١: سبأ[M  e   d  cL   ) ت(

  .]١٨: احلج[MW  V  U  T   S L   ) ث(

                                  

  ].١٨٦ص: ديوان األدب: ينظر. []٦٠: النور[M  9  87L : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ١(

هـــو الســـحاب الـــذي يعـــرتض يف : والعـــارض. ]٢٤: األحقـــافM  [  Z  Y  X  WL] : قـــال تعـــاىل) ٢(

األفــق علــى املشــهور يف املعــاجم، فلــيس كــل ســحاب أبــيض يســمى عارًضــا، وإمنــا هــو الــذي يعــرتض مــن الســحاب 

  )].عرض(مادة : �ذيب اللغة: ينظر[. األبيض خاصَّة كما نقل األزهري عن أيب زيد

  )].فقر(مادة : العني: ينظر. []٢٥: امةالقي[M    9  8    7  65L : قال تعاىل. ذكره صاحب العني) ٣(

  .]١٩٥ص: ديوان األدب: ظرين. [ذكره الفارايب) ٤(

، وجــــامع البيــــان ٢٦٠ص: غريــــب القــــرآن البــــن قتيبــــة: ظــــرين. [ذكــــره ابــــن قتيبــــة، وأصــــله �اهــــد كمــــا رواه الطــــربي )٥(

)١٥/٦٦[(.  

  .)]١٣/٤٥٩(التفسري البسيط : ينظر. [وهذا قول الواحدي) ٦(

  .])١/٤٣٧(مجهرة اللغة : ينظر. [ابن دريد ذكره) ٧(

  .]١٩٤ص :ديوان األدب :ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٨(

، ٢٢٦ص: نزهـــة القلـــوب :ينظــر. [كمــا قـــال اجلـــوهري  كـــل مــا مشـــى علـــى األرض: وهــذا قـــول السجســتاين، ومعنـــاه) ٩(

  )].دبب(مادة : الصحاحو 



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٤٤ 
 

املـؤمن فيمـا بـني  طوهلـا سـتون ذراًعـا، معهـا عصـا موسـى، وخـامت سـليمان، فتضـربُ  ،)أ(من أجياد

بني  كتبُ ه، وتَ هلا وجهُ  يف وجهه حىت يضيءَ  النكتةُ / وا تلك شُ فْ بيضاء، فتَـ  نكتةً  تُ كُ نْ عينيه، فتَـ 

حــىت  وا تلــك النكتــةُ ُشــفْ ســوداء، فتَـ  نكتــةً  تُ نُكــفيمــا بــني عينيــه فتَ  الكــافرَ  بُ ضــرِ عينيــه مــؤمن، وتَ 

يكـون علـى  رٍ ذْ نَـبِ  بُ يَّ َسـالبعري الذي يُ : )ب(والسائبة. )١(بني عينيه كافر بُ تُ كْ ه، وتَ هلا وجهُ  دَّ وَ سْ يَ 

، ]يٍ ْعــرَ [س عــن بَ ، أن يفعــل ذلــك بــه، وال ُحيْــ-منزلــة هُ َغــلَّ اهللا مــن مــرض، أو بَـ  هُ مَ إن ســلَّ -الرجــل 

احلــوض : )ث(والجابيــة. )٣(وف الــدهررُ مــن ُصــ ةُ ثَــادِ احلَ : )ت(والــدائرة. )٢(ه أحــدوال مــاء، وال يركُبــ

  .)٦(أول ساعاته: الليل وناشئة. )٥(السفينة: والجارية. )٤(الصغري

هو وادي يف مكَّة، بني الصفا واملروة: أجياد  ) أ(
)٧(.  

  .]١٠٣: املائدة[M  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆL   ) ب(

  .]٩٨: التوبة[M¤  £  ¢ L   ) ت(

  .]١٣: سبأ[M¼  »L   ) ث(

  

                                  
: ينظـر. [من مقال، وقد خرجها حمققو تفسري الثعليب وحكمـوا عليهـا ورد يف هذا أحاديث وآثار رواها الثعليب ال ختلو) ١(

  )].٢٠/٣٢٤(الكشف والبيان 

: نزهــة القلــوب: ينظــر[ .، والصــواب مــا أثبتُّــه كمــا عنــد السجســتاين)راعــي: (ووقــع يف األصــل. وهــذا قــول السجســتاين) ٢(

  .]١٣٩ص

  .)]٢/٦٥٦(، والغريبني )٣/٢٤٥(حاس معاين القرآن للن: ينظر. [ورد مبعناه عند النحاس واهلروي) ٣(

  كـــذا باألصـــل، ومل أجـــد مـــن قيَّـــد اجلابيـــة بكو�ـــا صـــغرية، بـــل علـــى العكـــس؛ فمـــنهم مـــن ذكـــر أ�ـــا احلـــوض الضـــخم) ٤(

ـــر اجلابيــة بـــاحلوضكالزجــاج ، ومعـــاين القـــرآن وإعرابـــه )٢/١٤٤( القـــرآن جمــاز: ينظـــر. [كـــأيب عبيـــدة  ، ومـــنهم مـــن فسَّ

)٤/٢٤٦.[(  

  ].٧٨٤ص: ديوان األدب: ينظر. []١١: احلاقة[M     5  4  3  2  1  0/L : قال تعاىل. رايبذكره الفا) ٥(

  ].٨٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٦: املزمل[M  A  @  ?    >  =  <L : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ٦(

  ).١/١٠٤(معجم البلدان : ينظر) ٧(

 ]ب/٩[
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٤٥ 
 

، )٣(رُ واآلِخـ، )ج(والساحلُ ، )ث(بُ انِ والجَ  ،)ت(والحاجز، )٢)(ب(والشامخ، )١()أ(والكاعب

       MF : وقــــرئ/  والصــــاقعة، )٦(والصــــاعقة، )٥(والفاحشــــة، )ح(اجلــــدار وقاعــــدة، )٤(ئُ والشــــاطِ 

الصوعِاقL ]١٩: البقرة[
  ............،)١٠(والفاكهة، )د(والناصية، )٩(والمائدة، )٨)(خ(والراسية ،)٧(

  .]٣٣: النبأ[L)  (   M   ) أ(

  .]٢٧: املرسالت[M  C   B  A  @L   ) ب(

  .]٦١: النمل[M|   {  z  y L   ) ت(

  .]٥٢: مرمي[M  %              $  #   "  !L   ) ث(

  .]٣٩: طه[M  1  0  /L   ) ج(

  .]١٢٧: البقرة[M  $     #  "  !L   ) ح(

  .]٣: الرعد[MY   X  W  V L   ) خ(

 .]١٥: العلق[M  ¶  µ    ´   ³   ²  ±L   ) د(

                                  
  )].٣/٤٠٢(، وعمدة احلفاظ )كعب(مادة : الصحاح: ينظر. [ثدياها، أي ارتفعا يف صدرها بَ عَّ كَ من تَ وهي ) ١(

  )].مشخ(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [وهو العايل املرتفع) ٢(

  .]٣٦: العنكبوت[M   }  |{L : قال تعاىل) ٣(

  .]٣٠: القصص[M  D       C  B  A@L : قال تعاىل) ٤(

  .]١٥١: األنعام[M    À  ¿¾L : قال تعاىل) ٥(

  .]١٣: الرعد[M  ËÊL : قال تعاىل) ٦(

، والزاهــر لألنبـــاري ٣ص: خمتصــر يف شــواذ القــرآن: ينظــر. [، وهــي لغــة يف الصــاعقةاحلســنشــاذة قــرأ �ــا  ةوهــي قــراء) ٧(

  ].١٩٤ص: ، وديوان األدب)٢/١٢١(

  )].رسا(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [ةالثابت: أي) ٨(

  .]١١٤: املائدة[L%&  '  )  (  M : قال تعاىل) ٩(

  .]٤٢: الصافات[M  µ  ´³²L : قال تعاىل) ١٠(

 ]أ/١٠[
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٤٦ 
 

  .معروفات: )٢(ةوالخاصب، )١(والصومعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

: احلــج[ M  A@   ?L : قــال تعــاىل. األعلــىحــادُّ  دقيــقٌ  مرتفــعٌ  بنــاءٌ  وهــي موضــع عبــادة الراهــب، وهــي) ١(

  )].٧/٥١٣(، والبحر احمليط )٢/٢٥٦(الزاهر البن األنباري : ينظر[ .]٤٠

  .على هذه املفردة يف معاجم اللغة، فضًال عن القرآن، ومل أهتد ملراد املصنفكذا باألصل، ومل أقف ) ٢(
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٤٧ 
 

  :ُيْجَمُع على َأْفِعَلةفيما : الباب الثالث عشر

ــــــالكِ  ــــــواإلِ . )١(اءطَــــــالغِ : انُ َن ــــــ: امَم ــــــق )ب(احملفــــــوظ حُ وْ ، واللَّــــــ)أ(بالنــــــاس مُّ ؤُ الــــــذي يـَ ، والطري

يُّ دِ والنَّ . )٣(فوق اجلدول: )ث(والسَِّري. )٢()ت(الواضح
البخيل مـع : )ح(يححِ والشَّ . )٤(النادي: )ج(

  .)٦(القليل الذي ال يكاد يوجد: والعزيز. )٥(احلرص

  ............................................،)٨(والمتاع، )٧(رابوالشَّ ، )خ(ناحُ والجَ 

  .]٧٤: الفرقان[M  �    ~   }L   ) أ(

  .]١٢: يس[M  ¾      ½  ¼  »L   ) ب(

  .]٧٩: احلجر[M  U  T  SL   ) ت(

  .]٢٤: مرمي[M  Ì  Ë  Ê  É  ÈL   ) ث(

  .]٧٣: مرمي[M  ¤  £L   ) ج(

  .]١٩: األحزاب[Mu  t  s L   ) ح(

  .]٣٢: القصص[M  t  s  rL   ) خ(

                                  

معـاين القـرآن وإعرابـه : ينظـر. []٨١: النحـل[M  F  E  D   CBL : قـال تعـاىل. ذكره الزجـاج) ١(

)٢/٢٣٦(.[  

املصـــنِّف هـــي بعـــض  اذكرهـــ واملعـــاين الـــيت. كـــل مـــن ائْــــَتمَّ بـــه قـــوم: ألصـــلواإلمـــام يف ا. وهـــذا خمتصـــر مـــن الواحـــدي) ٢(

  .)]٣/٢٩٢(التفسري البسيط  :ينظر. [استعماالته يف القرآن الكرمي

  .]٧٩٠ص: ديوان األدب :ينظر[ .وهذا قول الفارايب )٣(

ثـُُهمذكره اجلوهري، ) ٤(   )].ندي(مادة : الصحاح: ينظر. [كما عنده  وهو جملس القوم وُمَتَحدَّ

  .])شحح( مادة: الصحاح: ينظر. [وهذا قول اجلوهري) ٥(

  )].عزز(مادة : الصحاح: ينظر. []٥٤: املائدة[M  �  ~}L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري) ٦(

  .]٧٠: األنعام[M  X  W  VUL : قال تعاىل) ٧(

  .]١٤: آل عمران[M¥    ¤   £¢ L : قال تعاىل) ٨(
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٤٨ 
 

، )ت(يننِــوالجَ ، )ب(ينبِــوالجَ ، )أ(اللوالِهــ، )٤(رابوالغُــ، )٣(رابوالتُّــ، )٢(والمكــان، )١(امُ َعــوالطَّ 

يُّ ِجــــوالنَّ ، )ج(يللِ والــــدَّ ، )ث(يللِ والــــذَّ 
يُّ ِنــــوالمَ ، )٥)(ح(

ــــ، )٦( ، )د(اءَنــــوالبِ ، )٧(اءعَ والــــدُّ ، )خ(اءتَ والشِّ

  ......................................................،)٩(ادؤَ والفُ ، )ذ(اءعَ والوِ ، )٨(اءنَ واإلِ 

  .]١٨٩: البقرة[M  ¡  �   ~ L  ) أ(

  .]١٠٣: الصافات[M     $  #  "  !L   ) ب(

  .]٣٢: النجم[M  ¤  £  ¢L   ) ت(

  .]١٢٣: آل عمران[ M/   4   3      2  1  0 L   ) ث(

  .]٤٥: الفرقان[M    B  A  @  ?  >L   ) ج(

  .]٥٢: مرمي[M  '  &L   ) ح(

  .]٢: قريش[M   '  &  %  $L   ) خ(

  .]٢٢: البقرة[M   ~  }  |  {    z  y  xL   ) د(

  .]٧٦: يوسف[M  i  h  g       f  eL   ) ذ(

                                  

  .]١٣: املزمل[M  s  r  qL : قال تعاىل) ١(

  .]٩٥: األعراف[M  Ñ  Ð  ÏÎ   ÍL : قال تعاىل) ٢(

  .]١١: فاطر[M  Ï  Î   ÍÌL : قال تعاىل) ٣(

  .]٣١: املائدة[M  ¿  ¾½L : قال تعاىل) ٤(

  )].جنا(مادة : الصحاح: ينظر. [الذي ُتَسارُّه، وختصُّه بالنجوى: أي )٥(

  .]٣٧: القيامة[Mq       p      u     t   s  rL : قال تعاىل) ٦(

  .]٤٠: إبراهيم[M  ½   ¼»L : قال تعاىل) ٧(

  .]١٥: اإلنسان[M  r   q   p  onL : قال تعاىل) ٨(

  .]٧: اهلمزة[M    S  R    Q  PL : قال تعاىل) ٩(
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٤٩ 
 

    .معروفات: )٢(والَواِدي، )١(هلَ واإلِ 

                                  

  .]٥: ص[ MH       G     FEL : قال تعاىل) ١(

  .]١٧: الرعد[M  ¥  ¤£L : قال تعاىل) ٢(
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٥٠ 
 

 :لفيما ُيْجَمُع على فـُعُ : رابع عشرالباب ال

 ،)٣(سبِ حْ َـ املـ :)ت(يرِصـوالحَ  .)٢(عْر الـدِّ  :)ب(وسبُـواللَّ /  .)١(إىل زوجهـا ةُ بَ بِّ حَ تَ ُـ امل: )أ(وبُ رُ العَ 

ــ .)٥(اإلنــذار: والنــذير .)٤(يرِ والبــا ــ: يفلِ والسَّ ــ � M: هِعــمْ ِجبَ  ئَ رِ ، وقُــ)٦(فالِ السَّ فًالُس L 

]٥٦: الزخــرف[
: )ح(ارَســوالدِّ  .)٩(مــن النــاس واجلــنّ  لُّ ِبــاجلِ : )ج(يــلبِ ، والقَ )٨(يــلفِ الكَ : )ث(يــلبِ والقَ  .)٧(

  .)١٠(ارمَ سْ املِ 

  .]٣٧: الواقعة[M  y  xL   ) أ(

  .]٨٠: األنبياء[M  ¬  «  ª  ©L   ) ب(

  .]٨: اإلسراء[M  -   ,  +  *L   ) ت(

  .]٩٢: اإلسراء[M  q  p  o  n  mL   ) ث(

  .]٢٧: األعراف[M  m   l  k  jL   ) ج(

  .]١٣: القمر[M    Y  X  W  V  UL   ) ح(

                                  
  .])٣/١٢٥(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا قول الفراء) ١(

  .])لبس(مادة : العني: ينظر. [صاحب العني ذكره) ٢(

  .])١/٥١٤( مجهرة اللغة: ينظر. [ذكره ابن دريد) ٣(

  )].بري(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .احلصري املنسوج: وهو فارسي معرَّب معناه) ٤(

  .]٢١٤ص: ديوان األدب: ينظر[. ]١٦: القمر[M   l  k  jiL : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٥(

  .]٢١٨ص: ديوان األدب :ينظر. [ذكره الفارايب) ٦(

  )].٢/٣٦٩(النشر : ينظر. [قراءة محزة والكسائي وهذه) ٧(

  .])١/٣٥٠(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكره الفراء) ٨(

  ].)قبل(مادة : اللغة احمليط يف: ينظر. [لكلمتنيل يصلح، واملقام )اجلِِبلّ ( بدل) اجليل(ذكره ابن عبَّاد، غري أنه ورد فيه ) ٩(

  .]٤٣٢ص: غريب القرآن البن قتيبة:ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ١٠(

 ]ب/١٠[
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٥١ 
 

ال يــأيت النســاء مــع الــذي : )ب(ورُصــوالحَ  .)٢(ةيَحــبِ الذَّ : ةيكَ ِســوالنَّ  .)١(اءَنــالفِ : )أ(يدِصــوالوَ 

]٢٧: فاطر[ L~    ددجM|{: هاعِ مْ ِجبَ  ئَ رِ ، وقُ )٤(الطريقة: ةيدَ دِ والجَ  .)٣(ةرَ دْ القُ 
)٥(.  

]١١٧: النســـاء[Lنُثًــــا أM      nُ : اَهــــعِ مْ ِجبَ  ئَ رِ وقُــــ- اثُ نَـــواإلِ 
: هعِــــمْ ِجبَ  ئَ رِ وقُــــ- اسَحــــوالنُّ ، -)٦(

M¹  ¸  ¶ــــــــس ونُحـL ]٣٥: الــــــــرمحن[
ـــــــــ ،)٩(وللُ والـــــــــذَّ  ،)٨)(ت(وربُـــــــــوالزَّ ، -)٧(  ،)١٠(يلبِ والسَّ

  .....................................................................،)١١)(ث(يبثِ والكَ 

  .]١٨: الكهف[ Mj  i  h   g L   ) أ(

  .]٣٩: آل عمران[M  F  E  D  CBL   ) ب(

: القمـــر[ M    3  2   1  0  /L، ]١٠٥: األنبيـــاء[ M       O  N  MLL   ) ت(

٥٢[. 

  .]١٤: املزمل[M  ~      }  |  {L   ) ث(

                                  
  .])٢/١٣٧(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكره الفراء) ١(

  .]٢٢٧ص :ديوان األدب: ينظر[. ]١٩٦: البقرة[ MÇ  Æ  Å   Ä  ÃÂ L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٢(

  .)]٢٣/٣٦٩(، ومفاتيح الغيب )٦/٣٩(تفسري البغوي : ينظر. [بنصه عند البغوي، والرازي) ٣(

  .])٣/٦١٠(الكشاف للزخمشري : ينظر. [ذكره الزخمشري) ٤(

  ].١٢٤ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [وهي قراءة الزُّْهرِي، وهي شاّذة) ٥(

  ].١٤٣ص: اينشواذ القراءات للكرم: ينظر. [وهي مروية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وهي شاّذة) ٦(

: ، وشـــواذ القـــراءات للكرمـــاين١٤٩ص: خمتصـــر يف شـــواذ القـــرآن: ينظــر. [وهــي قـــراءة احلســـن وإمساعيـــل، وهـــي شـــاّذة) ٧(

  ].٤٥٩ص

  )].زبر(مادة : العني: ينظر. [وهو كل كتاب، ويطلق كذلك على الكتاب الذي أنزل على داود ) ٨(

  ].٢٣٠ص: نزهة القلوب: ينظر[ .]٧١: البقرة[M 9   8  ;   :L : قال تعاىل. وهو السهل اللني املنقاد) ٩(

  .]٦٩: النحل[Mm  l  kj L : قال تعاىل) ١٠(

  ].٢١٠ص: ديوان األدب: ينظر. [وهو التَّلُّ من الرمل) ١١(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٥٢ 
 

ـ ،)أ(يصمِ والقَ  ، وجيـوز فـتح الـراء أيًضـا )٣(، وقـرئوالسـرير، )٢(والنـذير، )١(يرِشـوالبَ ، )ب(يرعِ والسَّ

ـ، )ج(ابَجـوالحِ ، )٥(ادمَ والعِ ، )ث(ةرَ مَ والثَّ ، )ت(يدرِ والوَ ، )٤(يف مجعـه ، )٦(اسَسـواألَ ، )ح(ابهَ والشِّ

  .........................،)٨(والرسول ،)ذ(واللباس، )د(اردَ والجِ ، )خ(اجرَ والسِّ / ، )٧(بتُ والكُ 

  .]٢٨: يوسف[M   ³  ²  ±  °  ¯  ®L   ) أ(

  .]٦: فاطر[M    L  K  J    IL   ) ب(

  .]١٦: ق[M  /  .  -        ,  +  *L   ) ت(

  .]٤٢: الكهف[M  ¥  ¤L   ) ث(

  .]٥١: الشورى[M  Ö  Õ  Ô  ÓL   ) ج(

 .]٧: النمل[M  b  a  `  _L   ) ح(

  .]٤٦: األحزاب[M  8  7     6  5      4   3L   ) خ(

]١٤: احلشر[L  جِدارٍ{~  �  M   ) د(
)٩(.  

  .]١٠: النبأ[M    E  D  CL   ) ذ(

                                  

  .]١٩: املائدةM\  [  ZY L] : قال تعاىل) ١(

  .مبعىن املصدر املوضع السابق فهوالنذير هنا مبعىن اسم الفاعل، وأما)٢(

  .]١٣: الغاشية[M     m    lkL : يريد أنه جاء مجعه يف القرآن، قال تعاىللعله ) ٣(

  ).سرر(مادة : الصحاح: ينظر) ٤(

  .]٩: اهلمزةM     [  Z  YL] : قال تعاىل) ٥(

M  XW : قــال تعــاىل. يف القــرآن مل تــرد إال أفعــاًال؛ فــال أعلــم ســبب إيــراد املؤلِّــف هلــا هنــا) أســس(مــادة ) ٦(

    YL]١٠٩: التوبة[.  

  .]٣: البينة[M    Z            YXL : قال تعاىل) ٧(

  .]٣٤: األنعام[M  ¸  ¶  µ      ´³L : قال تعاىل) ٨(

  )].٢/٣٨٦(النشر : ينظر. [هكذا وردت اآلية يف األصل، وفق قراءة ابن كثري وأيب عمرو) ٩(

 ]أ/١١[



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٥٣ 
 

: )ح(امرَ والَحـ، )ج(ةيفَ حِ والصَّ ، )ث(ارمَ والخِ ، )ت(ارمَ والحِ ، )١(ادهَ والمِ ، )ب(اطسَ والبِ ، )أ(اشرَ والفِ 

  .معروفات

  .]٣٤: الواقعة[M  o  nL   ) أ(

  .]١٩: نوحM   \  [     Z  Y  XL]   ) ب(

  .]٥٠: املدثر[M  .   -  ,L   ) ت(

  .]٣١: النور[ Mr  q  p  o L   ) ث(

  .]١٣: عبس[M     U  T   SL   ) ج(

  .]٥٩: يونس[M  w  v  u  tL   ) ح(

   

                                  

  .]٤١: األعراف[M  x  w  vuL : قال تعاىل) ١(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٥٤ 
 

  :فيما ُيْجَمُع على َأْفِعالء: الباب الخامس عشر

  .)١(َشَفَقة ةُ ارَ رَ يب الذي له حَ رِ القَ : يمُ مِ الحَ 

ــ، )ب(يــللِ والخَ ، )أ(يبُ ِصــوالنَّ   يــقٌ قِ حَ ، وهــو )٢(يــددِ حَ  رٌ َصــ، وبَ )ث(يــببِ والحَ ، )ت(يقدِ والصَّ

يُّ لِ والوَ ، )ج(اذَ كَ بِ 
يُّ عِ والدَّ ، )٣(

يُّ قِ والشَّ ، )ح(
يُّ قِ والتَّ ، )خ(

  .معروفات: )٤(يدُ دِ والشَّ ، )د(

  .]٢٠٢: البقرة[M¾  ½  ¼  »  º L   ) أ(

  .]٧٣: اإلسراء[M  ¾  ½  ¼L   ) ب(

  .]١٠١: الشعراء[M   ¦  ¥     ¤L   ) ت(

  .]١٨: املائدة[M'  &  %  $  #  "  ! L   ) ث(

  .]١٠٥: األعراف[L !  "  #  $  %  &  '  )  (M   ) ج(

  .]٤: األحزاب[MZ  Y  X  W L   ) ح(

  .]١٠٥: هود[M  ¯  ®  ¬L   ) خ(

  .]١٣: مرمي[M  0  /L   ) د(

  

   

                                  

: املفــردات يف غريــب القــرآن: ينظــر. []١٠: املعــارج[ M Ö ×  Ø Ù L: قــال تعــاىل. ورد مبعنــاه عنــد الراغــب) ١(

  ].٢٥٥ص

  .]٢٢: ق[M   h   gfL : قال تعاىل) ٢(

  .]٧٦: النساء[MP  ON L : قال تعاىل) ٣(

  .]٢٩: الفتح[L')  (       M : قال تعاىل) ٤(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٥٥ 
 

  :فيما ُيْجَمُع على فـَُعَالء: الباب السادس عشر

: )ث(يطِلـوالخَ . )٢(الَكِفيـل: )ت(يمعِ والـزَّ  .)١)(ب(دهَ شْ تَ سْ ُـ ، واملواحلَاِضرُ  ،)أ(دُ اهِ الشَّ : يدُ هِ الشَّ 

ضـد : )ح(والسـفيه .)٤(املسـتقيم: )ج(والحنيـف .)٣(يف موضـع واحـد الُّ حَ ُـ ، واملـةِ يَ اشِ َـ يف امل يكُ رِ الشَّ 

  .)٥(العاقل

  ................................،)٨(يقفوالر ، )خ(والخليف، )٧(والشفيع، )٦(والسعيد

  .]٢٣: البقرة[M   Ä  Ã  Â  Á  ÀL   ) أ(

  .]٦٩: النساء[MW  V  U  T  S L   ) ب(

  .]٤٠: القلم[M  ä   ã   â  áL   ) ت(

  .]٢٤: ص[M  §  ¦   ¥     ¤  £  ¢      ¡  �L   ) ث(

  .]٦٧: آل عمران[M  «  ª       ©¨L   ) ج(

  .]١٣: البقرة[M  ¦  ¥  ¤   £L   ) ح(

  .]٧٤: األعراف[M  $   #   "  !L   ) خ(

                                  
، واحملكـــم واحملـــيط ٢١٢ص: ديـــوان األدب :ينظـــر. [الثـــاين فهـــو عنـــد ابـــن ســـيده ذكـــر هـــذه املعـــاين الفـــارايب، باســـتثناء) ١(

  .])شهد(مادة : األعظم

  .])زعم(مادة : العني :ينظر. [ذكره صاحب العني) ٢(

ـــقُّ األول ذكـــره األزهـــري واهلـــروي مبعنـــاه، والثـــاين هـــو قـــول ابـــن دريـــد) ٣( مـــادة : ، و�ـــذيب اللغـــةمجهـــرة اللغـــة: ينظـــر. [الشِّ

  .)]٢/٥٨٣(والغريبني ، )خلط(

  .]٦٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة) ٤(

  .])سفه(مادة : الصحاح: ينظر. [مبعناه عند اجلوهري) ٥(

  .]١٠٥: هود[M  ¯  ®¬L : قال تعاىل) ٦(

  .]٩٤: األنعام[M  Ó  Ò  ÑÐL : قال تعاىل) ٧(

  .]٦٩: النساءM  [Z   YL] : قال تعاىل) ٨(



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                           الدرة في تفسير القرآن العظيم                             

٥٦ 
 

، )ج(يرزِ والـوَ ، )ث(ينرِ والقَ ، )٢(ينمِ واألَ ، )ت(يرسِ واألَ ، )ب(يمصِ والخَ ، )١(يمُ كِ والحَ  /، )أ(والشريك

  .معروفات: )د(راعِ والشَّ ، )٣(مالِ والعَ ، )خ(يءرِ والبَ ، )ح(يلكِ والوَ 

  .]٤١: القلم[M  è  ç  æL   ) أ(

  .]٧٧: يس[Mb    a  `  _L   ) ب(

  .]٨: اإلنسان[M   7  6   5L   ) ت(

  .]٣٦: الزخرف[M  @  ?   >L   ) ث(

  .]٢٩: طه[M   ¿  ¾  ½  ¼  »L   ) ج(

  .]١٧٣: آل عمران[MØ  ×  Ö  ÕÔL   ) ح(

  .]٤٨: األنفالM  ]  \    [  ZL]   ) خ(

  .]٢٢٤: الشعراء[Mª  ©  ¨L   ) د(

  

                                  

  .]٣٢: البقرةM      \  [  ZYL] : قال تعاىل) ١(

  .]٦٨: األعراف[M  '  &  %$L : قال تعاىل) ٢(

  .]٢٨: فاطر[ M´  ³  ²  ±  °¯L : قال تعاىل) ٣(

 ]ب/١١[



 التنزيلفي أسماء : الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

٥٧ 
 

 :فيما ُيْجَمُع على فـََعاِئل: الباب السابع عشر

 .)٣(ذو احلائط انتَ سْ البُ  :يقةدِ والحَ  .)٢(مٌ ظْ عَ : ، وقيل)١(ردْ دة من الصَّ َال القِ  لُّ احمََ : )أ(ةُ يبَ رِ التَّ 

ـــقَ  عُ بْ وَســـ ـــرِ ، والطَّ )٤(مســـاوات ســـبعُ  :يْ أَ  ،طرائ ـــرَّ : )ب(يلِصـــوالفَ  .)٥(الطريـــق: يف احلقيقـــة ةُ يَق  طُ هْ ال

ار، َمـاجلِ  يِ ْمـرَ كَ   ؛جِّ احلَـ فِ اقِـوَ ًمـا لطاعـة اهللا تعـاىل يف مَ لَ عَ  لَ عِ ما جُ  لُّ كُ : )ت(ةيرَ عِ والشَّ  .)٦(نوْ نَـ دْ األَ 

ا حــىت هَ امِ نَ َسـ رُ َحبْـ :أي ،هاارُ عَ ْشـى، وإِ دَ ْهــتُـ  نُ دْ البُـ: ةريَ عِ الشَّـ: يـل، وقِ )٧(بـني الصـفا واملــروة يِ عْ والسَّـ

؛ فـإن كـان اخلـامس نٍ طُـبْ أَ  ةَ سَ مخَْ  تْ جَ تِ إذا نُ  ةُ اقَ النَّ : )ث(ةيرَ حِ والبَ  .)٨(يٌ دْ ا هَ هَ نـَّ م أَ لَ عْ يُـ فَـ  مُ الدَّ  يلَ سِ يَ 

  .......................................وه فأكله الرجال والنساء؛رُ رًا؛ حنََ كَ ذَ 

  .]٧: الطارق[M   A   @  ?  >  =L   ) أ(

أقــرب القبيلــة، وكــان العبــاس : الَفِصــيلة: M/L . ]١٣: املعــارج[ M    1  0  /L   ) ب(

  فصيلة النيب .٩(قطعة حلم من الفخذ: وأصل الفصيلة(.  

  .]١٥٨: البقرة[MZ  Y  X  W  V   U L   ) ت(

  .]١٠٣: املائدة[M    Ê  É  È  Ç  ÆL   ) ث(

                                 
  .])١/٢٥٣( مجهرة اللغة: ينظر. [ذكره ابن دريد) ١(

  .])ترب(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني) ٢(

  ].٢٢٦ص :ديوان األدب: ينظر[. ]٣٢: النبأ[M  &%L : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ٣(

ــــون[M  ¾  ½  ¼»   ºL : قــــال تعــــاىل. ذكــــره الفــــرّاء) ٤( معــــاين القــــرآن للفــــرّاء : ينظــــر. []١٧: املؤمن

)٢/٢٣٢.[(  

  .])طرق(مادة : الصحاح: ينظر. [الطريق والطريقة، يذكَّر ويؤنث كما قال اجلوهري) ٥(

  .]٢٢٨ص :ديوان األدب :ينظر. [ذكره الفارايب) ٦(

  .]٢٢٤ص :ديوان األدب :ينظر. [وهذا قول الفارايب، سوى التخصيص باحلج فليس عنده )٧(

. ، والسـياق حيتمـل كـل هـذه األلفـاظ)ُجيَزّ (، ويف املقاييس )ُحيَزّ (وهذا قول ابن فارس، سوى أن يف املطبوع من ا�مل ) ٨(

  .])شعر(مادة : اللغةجممل اللغة، ومقاييس : ينظر[

  .])٥/١٤٥٣(الغريبني أليب عبيد اهلروي : ينظر. [بنصه عند اهلروي) ٩(



 التنزيلفي أسماء : الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

٥٨ 
 

 تْ هـا؛ وإذا ماتَـنُ بَـ هـا، ولَ مُ ذ�ا، وكانـت حراًمـا علـى النسـاء، حلَْ أُ  )أ(وارُ أنثى؛ حبََ / وإن كان اخلامس 

ــهِ والرَّ . )١(لَّــت للنســاءحَ  ــاجلَ  رُ ْمــاألَ : )ت(ةيرَ ِصــالبَ  .)٢(نهْ الــرَّ : )ب(ةيَن الــذي ال خيفــى علــى أحــد  يُّ ِل

 نَ ِمــ ةيلَ ِصــوالوَ  .)٤(لــيس مــنهم مٍ وْ يف قـَــ جُ لِــالــذي يَ : )ث(ةيَجــلِ والوَ  .)٣(رصِ بْ ُـ املــ: ةريَ ِصــه، والبَ وحِ ُضــوُ لِ 

وه فأكلــه الرجـــال دون َحبُــرًا؛ ذَ َكــن؛ فـــإن كــان الثــامن ذَ طُــبْ ســبعة أَ  ةاالــذي إذا ولــدت الشَّــ: منَ الغَــ

رًا كَ ة؛ اشرتك فيها الرجال والنساء؛ وإن كانت ذَ تَ يِّ ى؛ تركوها؛ فإن كانت مَ ثَ نْـ النساء؛ وإن كانت أُ 

   .)٥(اهاخَ أَ  تْ لَ صَ وَ : ى، وقالواثَ نْـ ة األُ مَ رْ ر حلُِ كَ ثى؛ تركوا الذَّ نْ وأُ 

  .َشقُّوا  ) أ(

 .]٣٨: املدثر[M  Û      Ú  Ù  Ø       ×L   ) ب(

 .)٦(على يقني بال شك: ، أي]١٠٨: يوسف[M  X  W  VU     TSL   ) ت(

والرجـــل يكـــون يف القـــوم، . فيـــه كـــل شـــيء أدخلتـــه يف شـــيء لـــيس منـــه فهـــو وليجـــة(: وليجـــةال  ) ث(

M  F  E   M  L  K  J  I  H  G : قولـه. وليس منهم فهـو وليجـة فـيهم

NL ]٧(يف غريب) مو�َ ادُّ وَ طو�م ويُـ الِ خيَُ  ،بطانة ودخالء من املشركني :أي ،]١٦: التوبة(.  

                                 
  .]١٣٩ص: نزهة القلوب: ينظر. [عن السجستاين بنصِّه نقًال ) ١(

ديوان : ينظر[. هذان اللفظان على ما يراد به اسم املفعول واملعىن أ�ا مبعىن املصدر يف األصل، مث ُأطلق .ذكره الفارايب) ٢(

  )].رهن(مادة : ، وتاج العروس)٢/١٦(، والفائق يف غريب احلديث ٢٢٨ص: األدب

مـادة : مقـاييس اللغـة: ينظـر[ .ذكر هذا، وأقرب من وجدته ذكر حنًوا من هذا الكالم هو ابـن فـارسمل أقف على من ) ٣(

  )].بصر(

  ].٤٦٤ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين) ٤(

: ينظــــر. []١٠٣: املائــــدة[ MÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  ÇÆ L : قــــال تعــــاىل. ذكــــره ابــــن قتيبــــة) ٥(

  ].١٤٧ص: ةغريب القرآن البن قتيب

  ).١/٣١٩(جماز القرآن : ينظر) ٦(

  ].٤٦٤ص: نزهة القلوب: ينظر. [كذا يف األصل، وهو يشري إىل االقتباس من كتاب نزهة القلوب للسجستاين) ٧(

 ]أ/١٢[
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٥٩ 
 

ةيَّ وِ والحَ 
: ةوبَـكُ والرَّ  .)٢(ةلَـجَ علـى حَ  يرُ رِ السَّـ: )ب(ةيَكـرِ واألَ . )١(اللنب اءُ عَ وِ : ر، وقيلعَ بْـ َـ امل: )أ(

]٧٢: يـس[ LمهتُوبكُــرM0   / : ئرِ ، وقُــ)٣(وبُكـالرَّ 
 نْ ِمــ يُّ عليهـا احلَــ لَ َمــتَ مــا احْ : )ت(ةولَــمُ والحَ  .)٤(

  .)٥( تكنملعليها أو  الُ محَْ ، كانت األَ هريِْ ار، أو غَ ري، أو ِمحَ عِ بَ 

%  &  '  )  M : ئرِ ، وقُــــةيَقــــلِ والخَ ، )ح(ةيَفــــلِ والخَ ، )ج(ةيَضــــرِ والفَ ، )ث(ةيرَ ِشــــوالعَ 

خةيقَل L ]٣٠: البقرة[
  ....................................................،)٧(ةيلَ لِ والحَ ، )٦(

  .]١٤٦: األنعام[MÌ  Ë   Ê  É  È  Ç L   ) أ(

 .]٣١: الكهف[M¨  §  ¦   ¥ L   ) ب(

 .]١٤٢: األنعام[ M¶  µ   ´  ³L   ) ت(

  .]٢٤: التوبة[M  T  S   RL   ) ث(

  .]١١: النساء[ MÐ  Ï  ÎL   ) ج(

  .]٣٩: فاطر[M&  %  $  #       "  ! L   ) ح(

                                 
َعر(. ، والثــاين قــول ابــن زيــد، كمــا رواه الطــربي عنهمــاذكــر هــذا الفــرَّاء، واألول قــول ابــن عبــاس ) ١( مكــان ): المـــَبـْ

  ].)٦٤٦، ٩/٦٤٤(، وجامع البيان )١/٣٦٣(معاين القرآن للفرَّاء : ينظر. [البَـْعرخروج 

سرير يف حجلة : وعلى هذا فاألوىل التعبري عن معىن األرائك بأ�ا. بيت أو قـُبٌَّة يـَُزيَّن بالثياب واألِسرَّة والسُُّتور: احلجلة) ٢(

، )أرك(مــادة : العــني: ينظــر. [-كمــا عــّرب الراغــب-ســرير علــى  -قـُبَّــةٌ : أي-، أو َحَجَلــٌة -كمـا عــّرب صــاحب العــني-

  ].٧٣ص: ، واملفردات يف غريب القرآن)حجل(، و)أرك(مادتا : والصحاح

  .])ركب(مادة : العني :ينظر. [ذكره صاحب العني) ٣(

  ].١٢٦ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [لوهي قراءة شاّذة مروية عن عائشة ) ٤(

  .)]٢/٥٤(املذكر واملؤنث  :ينظر. [األنبارينقًال عن ابن ) ٥(

  ].٥٦ص: شواذ القراءات للكرماين، و )خلق(مادة : العني: ينظر. [اخلَْلق: ، ومعناهاوهي قراءة شاّذة) ٦(

: ينظـر[ .]٢٣: النسـاء[M  x  wL : قـال تعـاىل. الزوجة؛ أل�ا ُحتلُّ مع زوجها يف مكان واحد: أي) ٧(

  )].حلل(مادة : العني

 ]ب/١٢[
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٦٠ 
 

ــــهِ والبَ  ــــبِ والرَّ  ،)٣)(أ(ةيلَ ِســــوالوَ ، )٢(ةيَحــــطِ والنَّ  ،)١(ةيَم ، )ث(والقــــالدة، )٥)(ت(والســــريرة، )٤)(ب(ةيَب

  ...................،)٨(والعجوز، )٧(-بطانة: وقيل لصاحب السر- )ج(انةطَ والبِ ، )٦(الةسَ والرِّ 

  .]٣٥: املائدة[M  §   ¦  ¥L   ) أ(

  .]٢٣: النساء[M  i  h  g  fL   ) ب(

  .]٩: الطارق[M       J      I  HL   ) ت(

  .]٩٧: املائدة[MC  B  A   @  L   ) ث(

  .]١١٨: آل عمران[M  V  U  T  SRL   ) ج(

  

  

  

  

  

  

                                 

: املائــدة[M  c    b  a`L : قـال تعــاىل. والبحــركـل ذات أربــع قـوائم مــن دواب الـرب : وهـي يف األصــل) ١(

  )].�م(مادة : العني: ينظر[ .]١

: ينظــر[ .]٣: املائــدة[M  /  .  -,L : قــال تعــاىل. تتــامــا نُِطحــت َحــىتَّ م: وهــي) ٢(

  )].١/٣٠١(معاين القرآن للفرَّاء 

  )].وسل(مادة : الصحاح: ينظر. [الغريما يتقرَّب به إىل : وهي) ٣(

  ].١٤٢ص: األضداد البن األنباري: ينظر. [وهي ابنة امرأة الرجل من غريه) ٤(

، من خري أو شر) ٥(   )].سرر(مادة : العني: ينظر[ .وهي عمل السِّرِّ

  .]٧٩: األعراف[M  |  {   z  y  xwL : قال تعاىل) ٦(

  .]١٥٠ص :نزهة القلوب :ينظر. [ذكره السجستاين) ٧(

  .]٢٩: الذاريات[M       Þ  Ý  ÜL : قال تعاىل) ٨(
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ةيَّ قِ والبَ ، )١(والوصية
ةيَّ رِ والبَ ، )٢(

  .معروفات: )٤)(ب(ةئَ يطِ والخَ ، )٣)(أ(

  .]٧: البينة[M  ¶  µ     ´  ³L   ) أ(

 .]٨١: البقرة[M  q   p  oL   ) ب(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  .]١١: النساء[MÃ  Â  Á    À  ¿  ¾½ L : قال تعاىل) ١(

  .]٢٤٨: البقرة[M  ¼  »  º  ¹¸L : قال تعاىل) ٢(

  ].١٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [قلْ اخلَ : أي) ٣(

وإن  -علـى فعائـل كمـا ذكـر املصـنف  ووز�ـا) وصـايا، وبقايـا، وبرايـا، وخطايـا: (األخـرية، مجعهـا عهذه الكلمـات األربـ) ٤(

، وإمنــا حصــل هلــا مــا حصــل بســبب )ئائِ طَــي، وخَ ائِــرَ ي، وبَـ ائِ َقــي، وبَـ ائِ َصــوَ : (؛ إذ أصــل مجعهــا-كــان خــالف الظــاهر

افية ابـــن احلاجـــب للرضـــي ، وشـــرح شـــ)٢٨١-٥/٢٨٠(شـــرح املفصـــل : ينظـــر. [االســـتثقال، ولـــيس هـــذا حمـــل ذكـــره

  )].١٨١-٣/١٨٠(االسرتاباذي 
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  :فيما ُيْجَمُع بأَِلٍف وتاءٍ : الباب الثامن عشر

: )ث(ةابَــــثَ والمَ  .)٣(ةاَعــــمَ اجلَ : )ت(ةبَــــوالثُّ  .)٢(الغــــار: )ب(ةارَ غَــــوالمَ  .)١(اقدَ الصَّــــ: )أ(ةُ قَ دُ الصَّــــ

ـــمَ والجِ  .)٤(عجِ رْ َـ املـــ ـــوالُجمَ  ،الَمـــاجلِ : ةاَل ـــ .)٦(ا جبمعهمـــاَمـــ�ِِ  ئَ رِ ، وقُـــ)٥(سْلـــقَ ال: ةاَل : )ج(ةءَ وْ والسَّ

  .)٩(ضرْ األَ  نَ مِ /  عُ سَ تَّ ُـ امل: ، وقيل)٨(ْني ئَـ يْ بني الشَّ الُفْرَجة : )ح(ةوَ جْ والفَ  .)٧(ةرَ وْ العَ 

 .]٤: النساء[Mv  u  t   s L   ) أ(

 .]٥٧: التوبة[M  E     D   C  B  A  @  ?L   ) ب(

 .]٧١: النساء[M  o  n  m  l  kL   ) ت(

 .]١٢٥: البقرة[M  ³     ²  ±  °  ¯  ®L   ) ث(

 .]٣١: املائدة[M Ò  Ñ Ó L   ) ج(

  .]١٧: الكهف[MG   F  E  D L   ) ح(

                                 
  )].صدق(مادة : الصحاح: ينظر. [بفتح الصاد وكسرها: اقالّصدَ و . وهو َمْهُر املرأة كما ذكره اجلوهري (١)

  .])غور(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٢)

  .])ثبا(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٣)

  .]٣٩٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [السجستاينذكره (٤) 

: ينظـر. [كمـا قـال اجلـوهري  هو احلبل الضخم ُيصَنع من ليف أو خـوص، ويـُتََّخـذ للُسـُفن: والقلس. ذكر هذا الزجاج (٥)

  )].قلس(مادة : الصحاح، و )٥/٢٦٨(معاين القرآن وإعرابه 

والزُّْبَدة أنه وردت يف هذه الكلمة أربع قراءات، ثالث متـواترات، وواحـدة ). ُمجالة(، و)ِمجالة(ُيِشري إىل أنه قرئ جبمع  (٦)

، )ِمجــاالت(، و)ِمجالــة: (فهــي الــيت بكســر اجلــيم، مــع اإلفــراد واجلمــع، والــيت بضــمها مــع اجلمــع: أمــا املتــواترات. شــاّذة

، )٥/٢٦٨(معـــاين القــرآن وإعرابـــه : ينظــر). [ُمجالـــة: (يت بضــم اجلـــيم مــع اإلفــرادفهــي الـــ: ؛ وأمــا الشـــاذَّة)ُمجــاالت(و

  )].٢/٣٩٧(، والنشر ١٦٧ص: ، وخمتصر يف شواذ القرآن)مجل(مادة : و�ذيب اللغة

  .]٨٤٠ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكر هذا الفارايب (٧)

  .]٧٦٤ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب (٨)

  .])فجو(مادة : العني :ينظر. [صاحب العنيوهذا قول  (٩)

 ]أ/١٣[
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٦٣ 
 

وك شـاب�ا  لُ مْ َـ ي املمِّ سَ تُ  بُ رَ ، والعَ )٢(يث الفىتنِ أْ تَ : اةُ تَ والفَ  .)١(من الشيء لَّ تُ ما اسْ : ةلَ َال والسُّ 

  .)٣(اةتَ فَـ : ةَ مَ ، واألَ ًىت فَـ : ًخايْ كان أو شَ 

ـــــــلْ والظُّ  ـــــــ ،)٤(ةُ َم ـــــــفَ والنـَّ ، )أ(ةقَ دَ والصَّ ـــــــرَ والبَـ ، )ب(ةَق ـــــــوالحَ ، )ت(ةَك ـــــــ، )٥(ةنَ َس ةئَ يِّ والسَّ
)٤( ،

، -)٨(اءعَ الـدُّ : وهـي يف األصـل- ةَال والصَّ ، -)٧(ريهِ طْ التَّ : وهي يف األصل- ةاكَ زَّ وال، )٦(ةُ ادَ والسَّ 

  .معروفات: )ج(ةواآليَ ، )١٠(ةانَ مَ واألَ ، )٩(ةمَ َال والعَ ، )ث(ةبَ رْ والقُ 

  .]٢٦٤: البقرة[M  º  ¹  ¸   ¶  µL   ) أ(

  .]٥٤: التوبة[M   ´  ³  ²  ±  °  ¯L   ) ب(

  .]٩٦: األعراف[L'  )  (   *  +  ,  M   ) ت(

 .]٩٩: التوبة[MÃ   Â      Á  À L   ) ث(

  .]٢٦: السجدة[Mr  q  p  o L   ) ج(

                                 

ديـــــوان : ينظـــــر. []١٢: املؤمنـــــون[M  k  j  i   h  g  f  eL : قـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا قـــــول الفـــــارايب (١)

  ].٥٥٩ص: األدب

  )].٨/٥٠٨٣(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي) ٢(

  ].،٣٥٢ص: نزهة القلوب :ينظر. []٢٥: النساء[Ma  `    _ L : قال تعاىل. بنصه عند السجستاين (٣)

  .]٤٠: النور[M  o  n  m  lL : قال تعاىل (٤)

  .]١١٤: هود[M¥  ¤  £   ¢ L : قال تعاىل (٥)

  .]٦٧: األحزاب[M   V  U  T      S  R  QL : قال تعاىل (٦)

  )].زكو(مادة : العني: ينظر. []١٦٢: النساء[M Õ  ÔL : قال تعاىل. قاله صاحب العني (٧)

  )].٢/١٠٧٧( مجهرة اللغة: ينظر[ .]١٦٢: النساء[MÒ  Ñ L : قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٨)

  .]١٦: النحل[M   1  0  /  .-L : قال تعاىل (٩)

  .]٣٢: املعارج[M   ½  ¼  »  º  ¹L : قال تعاىل (١٠)
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٦٤ 
 

  :فيما ُيْجَمُع على فـََعاِلل: الباب التاسع عشر

ــ ــ ْنيَ بـَــ زُ اجِ احلَــ: )أ(خُ زَ رْ البَـ  .)٢(ًفــارُ خْ زُ  ةٍ يَنــزِ  لُّ ُكــ  لُ َعــب، مث جيُْ هَ الــذَّ : )ب(فرُ ْخــوالزُّ  .)١(ْني ئَـ يْ الشَّ

ــــــوالصِّ  ةُ يَّ يِص
ــــــ: اهَ لُ ْصــــــن، وأَ ْصــــــاحلِ : )ت( ــــــ نُ رْ قـَ ــــــ .)٣(روْ الثـَّ ــــــائِ طَ : )ث(ةُ مَ ذِ رْ والشِّ  .)٤(اسمــــــن النَّــــــ ةٌ َف

  .)٥(ومقُ لْ احلُ : )ج(ةرَ جَ نْ والحَ 

  . /معروفات: )٨(دهُ دْ والهُ ، )٧(ةلَ سِ لْ والسِّ  ،)٦(عُ دَ فْ والضِّ 

 .]٥٣: الفرقان[M     º  ¹  ¸L   ) أ(

 .]٩٣: اإلسراء[M  x  w  v  u  t  sL   ) ب(

 .]٢٦: األحزاب[M      f  e  d  c  b  aL   ) ت(

 .]٥٤: الشعراء[M  È  Ç   Æ  ÅL   ) ث(

  .]١٨: غافر[M  7  6      5      4L   ) ج(

   

                                 
  .])برزخ(مادة : الصحاح: ينظر. [وهذا قول اجلوهري (١)

  .]٢٧٥ص: ديوان األدب: ينظر. [قريًبا منه عند الفارايب (٢)

كل شيء يـَُتَحصَّن به، ومنه قيل لقرن الثور صيصية، مث قيل لَشوَْكة احلائـك صيصـية؛ لكو�ـا : يف األصل )ةيَّ يصِ الصِّ ( (٣)

 القولأما و قرن الثـَّْور، : -اليت هي شوكة احلائك-إن أصل الصيصية : تـُتَّخذ من قرن الثـَّْور، وعلى هذا يصح أن يقال

، )صـيص(مـادة : الصـحاح، ومقـاييس اللغـة: ينظـر. [فلم أقف على َمـْن ذكـر هـذاقرن الثـَّْور  أصل الصيصية هيأن ب

  )].٣/٤٣٨(واملخصص البن سيده 

  .]٢٧٨ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٤)

  .٢٦٥ص: ديوان األدب: ينظر (٥)

  .]١٣٣: األعراف[M  L  K  JL : قال تعاىل (٦)

  .]٧١: غافر[M  j  i  h  g  fL : قال تعاىل (٧)

  .]٢٠: النمل[M  ´  ³  ²  ±  °  ̄L : قال تعاىل (٨)

 ]ب/١٣[
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  :فيما ُيْجَمُع على فـََعالِيل: الباب العشرون

ها ي بــه املــرأة رأَســطِّــغَ اء، تُـ دَ ون الــرِّ ار دُ َمــمــن اخلِ  عُ َســوْ أَ  ثــوبٌ : ، وقيــل)١(اءدَ الــرِّ : )أ(ابُ َبــلْ الجِ 

 ةُ رَ ْشــالقِ : )ث(يــرمِ طْ والقِ  .)٤(سفَ ى الــنـَّ رَ َجمْــ: )ت(ومُقــلْ والحُ  .)٣(فْنــاألَ : )ب(ومطُــرْ والخُ  .)٢(هارَ دْ وَصــ

  .)٦()ح(قذْ العِ  ودُ عُ : )ج(ونجُ رْ والعُ  .)٥(اةوَ على النـَّ  ةُ فَّ تَـ لْ ُـ ة امليقَ قِ الرَّ 

 .]٥٩: األحزاب[Mt    w  v  uL   ) أ(

 .]١٦: القلم[M        #        "  !L   ) ب(

 .]٨٣: الواقعة[M@  ?   >    =L   ) ت(

 .]١٣: فاطرM  ]   \  [  ZL]   ) ث(

 .]٣٩: يس[M  Ä   Ã  Â   ÁL   ) ج(

ـــة، : -بفـــتح العـــني-الَعـــْذق   ) ح( ـــا ُعـــذَ (النَّْخَل )ُقها املــــَُرجَّبيْـ أن
)٧(

ـــْذق : الِكَباَســـة، والِكَباَســـة: ، والِع

الِعْذق، وهو من التَّْمر مبنزلة الُعنـُْقود من الِعَنب
)٨(

. 

  

                                 
  .])٢/٣٤٩( له معاين القرآن: ينظر. [وهذا قول الفرَّاء (١)

  .])جلب(مادة : العني: ينظر. [وهذا قول صاحب العني (٢)

  .])خرطم(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني (٣)

  .])حلقم(مادة : احملكم واحمليط األعظم :ينظر. [ابن سيده ذكره (٤)

  .])٣/٦٠٥(الكشاف للزخمشري : ينظر. [وهذا قول الزخمشري (٥)

  .])٤/٢٨٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج (٦)

من احلجارة،  النخلة ِدعامة تـُبـَْىن حولله ُرْجَبة وهي الذي ُجِعل ): املـَُرجَّب(تصغري الَعْذق، وهي النخلة، و): الُعَذْيق( (٧)

قـول اْحلُبَـاب بـن  مـن هـذاوأصـل . وذلك إذا كانت النخلـة كرميـَة وطالـت ختوَّفـوا عليهـا أن تنقعـر مـن الريـاِح العواِصـفِ 

مثًال على ، مث ُضِرب برأيه وَعْقله ى، يريد أنه رجل ُيْسَتْشفَ  املنِذر األنصارّي، قاله يوم السَّقيفة عند بـَْيعة أيب بكر

  ].)١/٣١(، وجممع األمثال للميداين )٣/٢٢٠(تاريخ الطربي : ينظر. [األلسن

  ).عذق(، و)كبس(مادة : الصحاح: ينظر (٨)
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  .معروفات: )٣()أ(قادِ رَ والسُّ ، )٢(البَ رْ والسِّ ، )١(اسُ طَ رْ والقِ 

  .]٢٩: الكهف[MT  S  R L   ) أ(

                                 

  .]٩١: األنعام[M@  ?  >  =  < L : قال تعاىل (١)

  )].سربل(مادة : الصحاح: ينظر. [القميص: والسِّْربال .]٥٠: إبراهيم[ M  §  ¦  ¥L: قال تعاىل(٢) 

  )].سردق(مادة : العني: ينظر. [وهو مبعىن السور وما أحاط بالشيء (٣)
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  :)١(الصَِّفات في: الباب الحادي والعشرون

ــَلمٌ وَرُجــٌل . )٢(يبِ ْســحَ اهللا  ــوخَ  .)٤(ابــةنَ ذو جَ : وُجُنــب .)٣(هيبُــعِ ا يَ ِممَّــ املٌِ َســ :أي ،َس  ،)أ(فٌ ْل

، )٦(دْعـــالبُـ : بنُـــ، وأصـــل اجلُ )٥(واجلمـــع، والتأنيـــث، ويســـتوي فيهمـــا الواحـــد، والتثنيـــة، يءدِ رَ  :أي

ــــه تعــــاىل ــــعــــن بُـ  :أي ،]١١: القصــــص[ M  ¥  ¤    £  ¢L : ومنــــه قول ــــلٌّ  .)٧(دْع  :أي، )ب(وَك

لٌّ تُ وعُ  .)٨(ثقيل
  ...........................................................:)ث(ظٌّ وفَ ، )ت(

 .]١٦٩: األعراف[M   ¡  �  ~  }L   ) أ(

 .]٧٦: النحل[M  h   g   i      jL   ) ب(

 .]١٣: القلم[M  À  ¿  ¾  ½L   ) ت(

مع عبوس الوجه ،خشونة الكالم: الفظاظة  ) ث(
)٩(

.  

                                 
  .تطلب موصوفًا اليتوهي  والصرف، اليت ُتْذَكر يف كتب النحو :يعين بالصفة) ١(

  .]٣٨: الزمر[ M¹     ¸¶ L : قال تعاىل) ٢(

، كَفــَرط مبعــىن فــارِط، )فاِعــل(هنــا مبعــىن ) فـََعــل(يشــري املصــنِّف أن  .]٢٩: الزمــر[ MÄ   Æ  ÅL : قــال تعــاىل )٣(

ومل أقـف علـى َمـْن صـرَّح مبثـل هـذا التفسـري، وإمنـا  .}سـالما  Ä{وكأنّه يفسِّر املفردة بقراءة ابن كثري وأيب عمـرو 

ُر املفسرون مضاًفا، فيقولون والنشـر  ،)٤/١٢٦(والكشـاف  ،)٤/٣٥٢(معاين القـرآن وإعرابـه  :ينظر[ .ذا َسَلم: يـَُقدِّ

)٢/٣٦٢(.[ 

 )].جنب(مادة : احملكم واحمليط: ينظر[ .]٦: املائدة[M6  5      43 L : قال تعاىل. ذكره ابن سيده) ٤(

 .])١/٥٠٦(معاين كلمات الناس  الزاهر يف: ينظر. [ذكره هذا ابن األنباري) ٥(

 )].جنب(مادة : اللغةمقاييس : ينظر[. ابن فارسهذا ذكر  ) ٦(

 .])٤/١٣٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٧(

 .]٣٨٠ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين )٨(

ــق األول صــاحب العــني، وأمــا عبــوس الوجــه فلــم أجــد إال مــا أشــار إليــه ابــن فــارس بــأن  )٩( هــو ): (الَفــظَّ (نــص علــى الشِّ

ولعل عبوس الوجه مستنبط من أصل املادة، وهي ماء الَكِرش الذي يُعتَصر فُيشَرب ضرورًة، والشارب ). الكريه الوجه

. فَــظّ : لعبــوس بســبب مــا يشــربه، مث أطلــق علــى كــلِّ غلــيٍظ جــافٍ هلــذا املــاء ال بُــدَّ وأن يظهــر علــى وجهــه التقطيــب وا

  )].فظظ(مادة : العني، وجممل اللغة: ينظر[
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 قٌ الِصـ :أي، )أ(ةبَـرَ تْـ مَ وذو . )٣(فقـريًا: ، أيًال ائِ وَعـ ،)٢(ًال يِّ َعـووجـدك  .)١(الغلـيظ اجلـايف/ كالمها 

ــــمَ وذو  .)٤(رْقــــاب؛ لشــــدة الفَ رَ بــــالتـُّ  ــــوظَ  .)٥(جــــائع :أي ،ةَصــــمَ خْ ومَ  ةبَ غَ ْس ــــ :أي ،)ب(ينِن  .مهَ تـَّ ُم

يٌّ صِ وعَ  .)٧(ِغيثمُ  :أي ،يخرِ وصَ  .)٦(خبيل :أي ،يننِ وضَ 
يـَْهِمز : )ث(ةزَ مَ وهُ  .)٨(عاصي :أي، )ت(

  ...............................................:)ث(ةزَ مَ ولُ . يـَْقَدح فيهم: الناس، أي

مـــــن . (تَـــــِرب الرَُّجــــُل، إذا افْـتَـَقـــــر: حاجـــــٌة شــــديدة، مـــــن قــــوهلم: مطــــروٌح بـــــالرتاب، وقيــــل: أي  ) أ(

)اللمع
)٩(

. 

]٢٤: التكوير[ LبِظَننيM  ¦    ¥      ¤£    ) ب(
)١٠(

. 

 .]٤٤: مرمي[M  h     g      f  e  dL   ) ت(

  .]١: اهلمزة[M  5  4  3  2L   ) ث(

                                 
. أما تفسري العتل �ذا فقد نص عليه ابن قتيبة، وأما الفظُّ فقد ورد قريًبا مما ذكـره املصـنف عنـد اجلـوهري، وابـن سـيده) ١(

، ٤٧٨ص: غريــــب القــــرآن البــــن قتيبــــة: ينظــــر. []١٥٩: آل عمــــران[ M  4  3  2      10L : قــــال تعــــاىل

 ].)فظظ(مادة : والصحاح، واحملكم واحمليط األعظم

ـــ )٢( ــيالM   b: عفَ يْـ مَ قـــرأ ابـــن السَّ : خمتصـــر يف شـــواذ القـــرآن: ينظـــر. [، وهـــذه قـــراءة شـــاذة]٨: الضـــحى[dL   عـ

 ].١٧٥ص

 .])٣/٢٧٤( معاين القرآن له :ينظر. [ذكره الفرَّاء )٣(

 ].١٥١ص :ديوان األدب: ينظر. []١٦: البلد[M  ¯  ®  ¬«L : قال تعاىل) ٤(

ـــدة[M  Z   Y  X  WL : ، وقـــال ســـبحانه]١٤: البلـــد[M   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �L : قـــال تعـــاىل) ٥( : املائ

 )].مخص(، و)سغب(مادة : الصحاح: ينظر. []٣

 )].٥/٢٩٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكر املعنيني الزجاج) ٦(

 )].٢/١٦٢( جماز القرآن: ينظر. []٤٣: يس[M   6  5  4L : قال تعاىل. ذكر هذا أبو عبيدة) ٧(

 .]٧٩١ص: ديوان األدب :ينظر. [ذكره الفارايب) ٨(

  .مل أقف على مصدر هذا النقل)٩(

 )].٢/٣٩٨(النشر : ينظر. [هكذا باألصل، وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي ورويس، وقرأ الباقون بالضاد )١٠(

 ]أ/١٤[
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يَِعيبـُُهم
هـو الـذي يَِعيبُـُه إذا : واللَُّمـَزةهـو الـذي يَِعيـُب اإلنسـان إذا وّىل عنـه، : الُهَمَزة: وقيل ؛)١(

، فإذا -بالتخفيف-اربَ كُ :ه فهورُ بَـ ، فإذا زاد كِ )ب(يربِ وكَ  .)٣(قدْ كثري الصِّ : )أ(يقدِّ وصِ  .)٢(اْستَـْقبَـَله

ـــمُ  :أي ،)ث(يـــرهِ وظَ  ،)٤)(ت(-بالتثقيـــل-اربَّـــكُ  :فهـــو ،زاد أيًضـــا ـــ :أي ،)ج(وتبيـــع .)٥(نيِع  .)٦(عابِ َت

   .)٧(يّ عِ دَ  :أي ،)ح(يمنِ وزَ 

 .]٤١: مرمي[M  ?  >    =  <L   ) أ(

 . ]٢٣: سبأ[M   9  8  7L   ) ب(

M  s  rqL : وقرئ �ما قوله تعاىل  ) ت(
)٨(

 .]٢٢: نوح[

 .]٤: التحرمي[M  v  u  t   sL   ) ث(

 .]٦٩: اإلسراءM  \   [  Z  Y   X  W  VL]   ) ج(

ةٌ َمنَــزَ : لــه الــذي: الــزنيم: ُمَعلَّــق بــالقوم ولــيس مــنهم، وقيــل): زنــيم: (مــن غريــب القــرآن  ) ح(
)٩(

مــن  

ـــْيٌس زنـــيم: يقـــال. كمـــا تُعـــَرف الشـــاة بَزَمنَِتهـــاف �ـــا  يُعـــرَ  ،الشـــرِّ  ومهـــا -تـــان منََ إذا كانـــت لـــه زَ : تـَ

 ها كالقرط، فإذا كانت يف اآلذانوقِ لُ ة للمعز يف حُ مَ والزَّلَ . -احلََلَمتان املتعلقتان يف حلقة األُُذن

                                 
) اللَّْمـز(و) اهلَْمـز(مها مبعىن واحد، وعليـه ُحيَمـل كالمـه أن : ؛ فقيل)اللمزة(، و)اهلمزة(يشري املؤلِّف إىل أنه اخُتِلف يف ) ١(

بل معنامها خمتلفان، وعليه ُحيَْمـل كالمـه يف الَفـْرق بينهمـا، واهللا : ؛ وقيل-تغاير أصوهلما رغم-اسُتِعريا للَعْيب والقدح 

 )].٤/٤٨٨(؛ وزاد املسري ٥٤-٥٣ص: للعسكري الفروق اللغويةو ؛ )مهز(، و)ملز(مادة : الصحاح: ينظر. [أعلم

 )].٣/٢٢٠( القرآن للنحاس ، ومعاين)ملز(مادة : العني: ينظر. [وهذا اختيار صاحب الَعني، وقيل بعكسه) ٢(

 .]٢١٨: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٣(

 .)]٤/١١(، واملخصص )كرب(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري، غري أنه مل يفرِّق بني الصيغتني األوليني) ٤(

 .])ظهر(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٥(

 .]٢١٦ص :ديوان األدب :ينظر. [ذكره هذا الفارايب) ٦(

 .]٤٠٩ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٧(

  ].١٦٢ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [بالتخفيف يف الشاذ ئَ رِ قرأ العشرة بالتثقيل، وقُ  )٨(

 )].زمن(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [عالمة: أي )٩(
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، يّ وِ وَسـ. / )٣(َفرِيد: ، أي)ت(يدحِ وَ وَ . )٢(َحاِكم: ، أي)ب(مكَ وحَ . )١(ال خري فيه: )أ(دكِ ونَ 

 .)٥(الَعــاِمل، والَكــاِيف، واملـــُْقَتِدر، واملـــَُحاِسب: أربعــُة أقــوال )ث(يبِ ِســالحَ وقيــل يف . )٤(ُمْســَتوٍ : أي

ـــــجُ وَجـــــاٌر  .)٧(املــــــَُقاِعد: )ح(يـــــدعِ والقَ . )٦(املــــــَُعاِشر: )ج(يرِشـــــوالعَ  ـــــاِحُب . َغرِيـــــب: ، أيبٌ ُن والصَّ

الرَِّفيُق يف السََّفر: بنْ بالجَ 
  . )٩(الكثري التََّأوُّه: اهُ وَّ واألَ  .)٨(

انتهى. َفِهَي َزَمنَة
)١٠(

 .  

  .]٥٨: األعراف[L )  (  *        +       ,  -M   ) أ(

 .]٣٥: النساء[M  U  T  S  RL   ) ب(

 .]١١: املدثر[M  Ç  Æ  Å  ÄL   ) ت(

 .]٨٦: النساء[M  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      ÚL   ) ث(

 .]١٣: احلج[M   À  ¿  ¾  ½L   ) ج(

 .]١٧: ق[M  6  5  4       8        7L   ) ح(

                                 
 )].٢/١١٢(، والكشاف )٣/١٢٩٥: (مجهرة اللغة: ينظر. [، وَنَكد، وَنْكدَنِكدٌ : يقالو . وهذا قول الزخمشري) ١(

 .])حكم(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٢(

 .])٤/٦٤٧(، والكشاف ٢٠٨ص: الصاحيب: ينظر. [ذكر هذا ابن فارس، وكذلك الزخمشري) ٣(

 ].٧٩٢ص: ديوان األدب: ينظر. []١٧: مرمي[M  X   W  V  UL : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٤(

 .]٢٠١ص: نزهة القلوب: ينظر. [نقًال عن السجستاين) ٥(

 .]٢١٤ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٦(

 .]٢١٢ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب )٧(

غريـب القـرآن : ينظـر. []٣٦: النسـاء[M     z  y  xwL : قال تعاىل. نقًال عن ابن قتيبة) ٨(

 ].١٢٦ص: قتيبةالبن 

ـــع مـــن الـــذنوب كمـــا ذكـــر السجســـتاين: أي) ٩( . ]٧٥: هـــود[M  P  O  N    MLL : قـــال تعـــاىل. كثـــري التـََّوجُّ

 ].٧٦ص: نزهة القلوب :ينظر[

  ).زمل(مادة : ، والعني-)غريب القرآن: (وهو املعّين بقوله- ٢٥٧ص: نزهة القلوب: ينظر )١٠(

 ]ب/١٤[
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وهــــو مــــا يـُْرَصــــد بــــه: دَصــــرَ وِشــــَهاٌب 
ــــْوٌم . )١( وهــــم : بٌ ْكــــوَر . )٢(ِخَيــــار: ، أي)أ(طَســــوَ وقـَ

 ،دلْ َصـ رٌ َجـوحَ  .)٥(بيَ ْشـمجع أَ : يبٌ وشِ  ،)٤(مجع ركب: )ب(وركبان .)٣(رفَ أصحاب اإلبل يف السَّ 

ةقَ يـِّ َضــ :أي ،)ت(كنْ َضــ يشــةٌ عِ ومَ  .)٧(نــاقص: أي ،سْخــبَ  نٌ وَمثَــ .)٦(سَلــمْ أَ  يددِ َشــ :أي
وَأْكــٌل  .)٨(

مٌّ جَ وُحبٌّ . )٩(واسع: ، أي)ث(دغَ رَ 
  . )١١(شديد: ، أيمٌّ لَ وَأْكٌل . )١٠(كثري: ، أي)ج(

 .]١٤٣: البقرة[M  =  <  ;  :L   ) أ(

 .]٢٣٩: البقرة[ M.   -  ,  +  *L   ) ب(

 .]١٢٤: طه[M  Ì  Ë   Ê  ÉL   ) ت(

 .]٣٥: البقرة[M   ®  ¬  «L   ) ث(

 .]٢٠: الفجر[M  ±  °   ¯  ®L   ) ج(

                                 

 ].٤١٨: لهغريب القرآن : ينظر. []٩: اجلن[M¡  ¢      £ ¤L : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ١(

 .])١/٢١٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٢(

 ].٥٧ص: ديوان األدب: ينظر. []٤٢: األنفال[MNM   L L : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ٣(

نزهـة : ينظر. [راكب، كما ذكر الفارايب وغريهأن الركبان مجع : والصوابكذا باألصل، ومل أقف على من ذكر هذا، ) ٤(

 .]٢٥٨ص: ، وديوان األدب٢٤٩ص: القلوب

: نزهـة القلـوب :ينظـر. []١٧: املزمـل[M  ½  ¼   »L : قـال تعـاىل. وهو األبيض الـرأس كمـا قـال السجسـتاين) ٥(

 ].٢٩٢ص

 )].صلد(مادة  :الصحاح: ينظر. []٢٦٤: البقرة[MÎÍ L : قال تعاىل. قريًبا منه عند اجلوهري) ٦(

 )].خبس(مادة : العني: ينظر. []٢٠: يوسف[M   y  xwL: قال تعاىل. ذكره صاحب العني) ٧(

  .])٢/٣٢(جماز القرآن : ينظر. [ذكره أبو عبيدة) ٨(

 )].رغد(مادة : الصحاح: ينظر. [َرْغد، وَرَغد، بإسكان الغني وفتحها: يُقالذكره اجلوهري، و ) ٩(

 .]٥١٦ص :ديوان األدب :ينظر. [ذكره الفارايب) ١٠(

 ].٤٥٣ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []١٩: الفجر[M  «  ª  ©¨L : قال تعاىل) ١١(
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ــومــاٌء  ــ .)٢(فيــه ُمُلوَحــة: )ب(حٌ ْلــومِ  .)١(َغــائِر: ، أي)أ(روْ َغ طَيِّــب: ، أيبذْ وَع
، اجَجــوأُ  .)٣(

ُمــرٌّ َكرِيـــٌه ُحمْـــرٌِق للَحْلــق؛ لشـــدة مرارتـــه: أي
الـــذي الطــاهُر البليـــغ الطهـــارة، أو : )ت(ورُهـــوالطَّ / .)٤(

يـَُتَطهَُّر به
ـ .)٦(جـاٍر علـى وجـه األرض: ينعِ ومَ  .)٥( ، ةيَّـكِ َز ونـَْفـٌس  .)٧(الَعطَـش رُ ِسـكْ يَ : )ث(اترَ وفـُ

  .......................................،)ج(بيِّ صَ وَسحاٌب . )٩(، وُقرِئ �ما)٨(زاكية: أي

  .]٤١: الكهف[M  }  |  {  zL   ) أ(

 .]٥٣: الفرقان[M  ¶  µ  ´L   ) ب(

 .]٤٨: الفرقان[M  c  b  a  `    _L   ) ت(

 .]٥٣: الفرقان[M  ³  ²  ±L   ) ث(

  .]١٩: البقرة[M  =  <     ;  :L   ) ج(

                                 
 )].غور(مادة : الصحاح: ينظر[. الذاهب ُسْفًال يف األرض: أي) ١(

 .])ملح(مادة : الصحاح :ينظر. [ذكره اجلوهري) ٢(

 ].)عذب(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٣(

يف وصـفه هنـا، وإرجاعـه  املصـنِّف أحسـنوقـد . أنه املـر، احلـار، شـديد امللوحـة: خالصة ما ذُكر يف بيان معىن اُألجاج) ٤(

ســبب احلــرارة إىل املــرارة؛ إال أنــه مل يــذكر فيــه قيــد امللوحــة، وهــذا خــالف املتعــارف عليــه عنــد أصــحاب املعجمــات، 

 )].أجج(مادة : ساس البالغةاحملكم واحمليط األعظم، وأ: ينظر. [والغريب

 .])٣/٢٨٤(الكشاف ، و )طهر(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ذكر هذا الزخمشري) ٥(

 ].)٢/٩٥٣(مجهرة اللغة : ينظر. []٣٠: امللك[M   W  V     UTL : قال تعاىل. ذكره ابن دريد) ٦(

 .])٣/٦٠٥(الكشاف ، و )فرت( مادة: الصحاح :ينظر. [وهذا قول الزخمشري، وغريه على أن الفرات هو العذب) ٧(

M  à  ßÞ : قال تعاىل. ذكر هذا السجستاين. مثََّت فرٌق، مث اختلفوا فيه: ال فرق بينهما يف املعىن، وقيل: قيل) ٨(

  áL]زكي(مادة : الصحاح، و ٢٥٥ص: نزهة القلوب: ينظر. []٧٤: الكهف.[( 

بــاأللف وختفيــف اليــاء : ، وقــرأ البــاقون)زَِكيَّــة(بعــد الــزاي وتشــديد اليــاء  بغــري ألــف: قــرأ الكوفيــون، وابــن عــامر، وَروح) ٩(

 )].٢/٣١٣(النشر : ينظر). [زاِكَية(

 ]أ/١٥[
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ــــا  .)٤(، وقــــرئ �مــــا)٣(صــــائمات: ، أيحاتســــائِ وِنســــاٌء . )٢(وقُــــرَِئ �مــــا، )١(صــــاِئب: أي ولَبَـًن

. )٧(ُمْبتَـدَع: أي، )ب(عٌ دْ بِـ وشـيء. )٦(، وقـرئ �مـا)٥(سـائًغا: ، أي-بالتخفيف والتثقيـل- )أ(اغً يْـ سَ 

لٌّ وِحــ. )١٠(عظــيم: ، وقيــل)٩(عجيــب: ، أي)ت(يّ رِ وفَــ .)٨(وهــو الــذي تَْأبَــاُه الــنـَّْفس: رْكــونُ 
، )ث(

  .)١١(حالل: أي

 .]٦٦: النحل[M  D  C  B  AL   ) أ(

 .]٩: األحقافM    ]  \   [        Z  Y  XL]   ) ب(

 .]٢٧: مرمي[M  ?   >  =  <L   ) ت(

 .]٢: البلد[M  J  I  H  GL   ) ث(

                                 
اســم فاعــل؛ كالمهــا مــن صــاب يصــوب، وهــو كــل مــا نــزل مــن ُعلُــّو إىل ): صــائب(صــفة علــى وزن فـَْيعِــل، و): َصــيِّب) (١(

ومل أقف . ذو مطٍر ينزل من ُعُلو، فُيصيب ما نزل عليه من سافل :أي ،وسحاب َصيِّب. ِصيب ما نزل عليهُسْفل، فيُ 

  )].١/٩٤(، ومعاين القرآن وإعرابه )صوب(مادة : �ذيب اللغة: ينظر[. على من ذكر ما يؤيِّد املصنف

 ].٣ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [فذكرها بعض النحاة عن السلف) صائب(، وأما )َصيِّب: (قراءة العشرة) ٢(

 ].٤٧٢ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٥: التحرمي[M¦    §L : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ٣(

 .مل أقف على مصدر هلذا) ٤(

 .])٢/٦١٦(الكشاف ، و )سوغ(مادة : ، وأساس البالغة)٣/١٢٥٣(مجهرة اللغة : ينظر. [لٌنب َسْيٌغ، وَسيِّغ: يُقال) ٥(

ًغا(: أي بالتخفيف والتثقيل) ٦( خمتصـر يف : ينظـر. [؛ ومها قراءتان شاّذتان تنسبان لعيسى بن عمـر الثقفـي)َسيـًِّغا(، و)َسيـْ

  )].٢/١١(، واحملتسب البن جين ٧٣ص: شواذ القرآن

  ].١٠٣ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب )٧(

التفســـــري البســـــيط : ينظـــــر. []٧٤: الكهـــــف[M  ç  æ  åäL : قـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا قـــــول الواحـــــدي بنّصـــــه) ٨(

)٢١/٩٥.[( 

  )].فري(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [وهذا قول أيب عمرو الشيباين، كما ذكر األزهري )٩(

، ونزهــــة )١٥/٥٢١(جــــامع البيــــان  :ينظــــر. [والقــــوالن ذكرمهــــا السجســــتاين. وهــــذا قــــول جماهــــد، رواه الطــــربي عنــــه) ١٠(

 .]٣٥٣ص: القلوب

 .]٥٢٨ص: األدبديوان : ينظر. [ذكره الفارايب) ١١(
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ــــاب، مث ابَجــــعُ ، مث )ت(عجيـــب، مث )ب(بوَعَجــــ .)١(، أي باطـــل مـــردود)أ(ورٌ وزُ  . )٢(عجَّ

، بٌ طْـرَ  ومكـانٌ  .رَسـيْ أَ  :)٥(]َأْشـَأمُ [وجانـب  .)٤(أي قريـب: دٌ اصِ قَ  رٌ فَ وَسـ. )٣(َعَجب: ، أيوإْمرٌ 

ــ هُ دُّ وِضــ تـَْزلِــُق فيــه األقــدام: )ج(قٌ لَــوزَ  .)٦(سٌ ويــابِ ، )ث(سٌ بَ يـَ
. )٨(ُمْســَتوٍ : / ، أيفٌ َصــفْ صَ وقــاٌع . )٧(

  .)٩(َرْخَوة: ، أي)ح(خاءٌ رُ ورِيٌح 

 .]٢: ا�ادلة[ MI  H  G  F  E  DL   ) أ(

 .]٥: الرعد[M  ±  °  ¯  ®L   ) ب(

  .]٢: ق[M  0  /  .  -  ,L   ) ت(

 .]٧٧: طه[L)  (  *   +  ,    -  M   ) ث(

 .]٤٠: الكهف[M  x   w  vL   ) ج(

 .]٣٦: ص[M  µ  ´  ³  ²  ±L   ) ح(

                                 
: احملكم واحمليط األعظم :ينظر. [مل أقف على من ذكر مثل هذا، وغاية ما وقفت عليه أن الزور هو الباطل، والكذب) ١(

  ].)زور(مادة 

واحملكم واحملـيط  العني، :ينظر. [ب والعجيب ال فرق بينهماالَعجَ : صاحب العني لاوقذكر هذه الفارايب وابن سيده، ) ٢(

 ].١٢٣ص: ، وكتاب فيه لغات القرآن)عجب(ة ماد: األعظم

 ].٢٦٩ص: غريب القرآن له: ينظر. []٧١: الكهف[M   Â  Á  À¿L : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ٣(

 ].١٨٦ص: ديوان األدب: ينظر[]. ٤٢: التوبة[M  76L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٤(

وجانــٌب أميـَـن : (، وهــو حتريــف، والصــواب مــا أثبتــه، كمــا عنــد ابــن قتيبــة، وحتتمــل أن تكــون اجلملــة)أتلــن: (يف األصــل )٥(

قـال . ، إال أن فيـه زيـادة واو، كمـا أن السـياق يف معـرض الغريـب، فـرتجح عنـدي االحتمـال األول، واهللا أعلـم)وأيسـر

  ].٤٤٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٩: الواقعة[M  ¤     £  ¢  ¡  �L : تعاىل

 )].١/٣٤٢(مجهرة اللغة : ينظر. []٥٩: األنعام[MÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø×L : قال تعاىل. ذكره ابن دريد )٦(

 .]٢٦٧ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة) ٧(

 ]٢٨٢ص: البن قتيبة غريب القرآن: ينظر. []١٠٦: طه[M  j  i  hL : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ٨(

  )].رخو(مادة : ، والصحاح٣٧٩ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [، وهي اللَّيِّنة-الكسرفتح و الب-َرخوة، ورِخوة  )٩(

 ]ب/١٥[
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رٌّ وِصــ
: فٌ وقاِصــ. )٣(ترمــي باَحلْصــباء: )ب(بٌ اِصــوحَ  .)٢(تٍ وْ َصــ اتُ ، أو ذَ )١(ةٌ دَ ارِ بَــ: ، أي)أ(

ــاٌح . )٤(ُتَصــوِّت: ا، أيوِ�َــبُ شــديدٌة تـَْقِصــف يف هُ  ــورِي ، وهــي الــيت تـُْلَقــُح منهــا الشــجرةُ : )ت(حاقِ وَ َل

  ،ابٌ سَ وحِ  ،)ج(اقٌ فَ وِ  وجزاءٌ . )٦(َوِخيم: ، أي)ث(يلبِ وَ وَأْخٌذ  .)٥(ح منهاقَ لْ وهي اليت ال تُـ : يمٌ قِ وعَ 

 .]١١٧: آل عمران[M  @    ?  >=L   ) أ(

  .]٦٨: اإلسراء[M  ?  >  =    <L   ) ب(

ـــــاح ال تُـ  .]٢٢: احلجـــــر[M  Z    Y  XL   ) ت( ـــــلْ الري ـــــَق ـــــلْ تُـ  اح، وإمنَّ ـــــاسُ حِق : قـــــاليُ  ؛ والقي

ـمٌ صـائِ  كَ �ـارُ : علـى طريــق قـوهلم :حالقِـح، مجـع ُمْلِقَحـة، وإمنـا قيـل لـواقِ مَ    ،ح مـا فيهــاِقـلْ ا تُـ ، كأ�َّ

حقِ لْ ، وهي اليت ال تُـ -ةرَ جَ ة الشَّ فَ صِ بِ  الريحَ يصفون - يمٌ قِ عَ : هادِّ كما تراهم يقولون يف ضِ 
)٧(

. 

 .]١٦: املزمل[M  ³  ²  ±L   ) ث(

 .]٢٦: النبأ[M  ³  ²L   ) ج(

                                 
 .)]١/١٢١(مجهرة اللغة  :ينظر. [ذكره ابن دريد) ١(

  )].صرر(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني )٢(

 .]٢٥٩ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٣(

 )].٢/٦٨٠(الكشاف : ينظر. []٦٩: اإلسراء[M  ON   ML : قال تعاىل. قريًبا منه عند الزخمشري) ٤(

غريــب القــرآن البــن : ينظــر[ ].٤١: الــذاريات[M    o   n  m  l  kL :قــال تعــاىل. قريبًــا منــه عنــد ابــن قتيبــة) ٥(

 .]٢٣٦ص: قتيبة

مادة : ، واحمليط يف اللغة٦٤٠ص :ديوان األدب :ينظر. [الثقيل، كما قال الصاحب بن عباد: الفارايب، والوخيمذكره ) ٦(

 .)]وخم(

، والـريح إمنـا تـَْلَقــُح -ناقـة القِــح: كمــا يقـال-أن اللـواِقح مجــع القِـح، وهـي الــيت يـَْلَقُحهـا غريُهـا : خالصـة مـا يريــد بيانـه )٧(

وللمفسرين يف هذا عّدة توجيهات، منها ما ذكره أنه على طريقة ا�از العقلي . َمالِقح: غريها، فالِقياس أن يُقال فيها

سند الصَّوم إىل مـا يقـع فيـه، وهـو النهـار، وكـذلك أسـند اللِّقـاح إىل الرِّيـاح مبعـىن أ�ـا ريـاح فأ) �ارك صائِمٌ : (يف قوهلم

ـــا تـُْلِقــح مـــا فيهــا(حتمــل اللقــاح؛ فإ�ـــا ال تـُْلِقــح غريهـــا حــىت تكـــون الِقَحــة يف نفســها، وعبـــارة احلاشــية  . ُمْرِبَكـــة) كأ�َّ

، وتفســري القــرطيب )لقــح(مــادة : ، و�ــذيب اللغــة)١٤/٤١(، وتفســري الطــربي )٢/٨٧(معــاين القــرآن للفــراء : ينظــر[

  )].١/٨٠(، واإليضاح للقزويين )١٠/١٥(
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ــٌق ُمســاوٍ : أي وِديــٌن . )٣(يــاِبس ال يـُْنبِــُت شــيًئا: ، أي)أ(زرُ ُجــ وَصــعيدٌ . )٢(حبســاب عملــه ،)١(ُمَواِف

ـــ : ، أيةذَّ لَـــوَمخْـــٌر  .)٦(، وقـــرئ �مـــا)٥(مبعـــىن :بٌ تِـــوال، )ب(بٌ الزِ وِطـــٌني . )٤(مســـتقيم :، أيمٌ يِّ قـَ

   .)١٠(ةالَ يَّ سَ  :أي ،)ت(رارٌ دْ مِ  اءٌ ومسََ . )٩(َرِديَئٌة كاِسَدة: )٨(]وقيل[قَِليَلٌة، : جاةزْ مُ وِبضاَعٌة  .)٧(لذيذ

 .]٨: الكهف[M  Q  P  O  N  M  LL   ) أ(

  .]١١: الصافات[M  g  f  e  d    cL   ) ب(

 .]٦: األنعام[M  |  {  z  yL   ) ت(

  

                                 
  ].٤٧٢ص: نزهة القلوب: ينظر[ .هذا هو معىن الوفاق، ذكره السجستاين) ١(

الكشاف : ينظر. []٣٦: النبأ[M  9   8  7  65L : قال تعاىل. هذا معًىن قيل يف اِحلساب، ذكره الزخمشري) ٢(

)٤/٦٩٠([. 

غريـب القـرآن : ينظـر. [، وفيهـا لغـات أخـرى-بإسـكان الـراء وضـمها-ُجْرز، وُجـُرز : يُقالو . ذكر هذا املعىن ابن قتيبة) ٣(

 )].جرز(مادة : ، والصحاح٣٤٧ص: البن قتيبة

 )].٢/٣١٠(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٣٦: التوبة[Mª  ©¨ L : قال تعاىل. ذكر هذا الزجاج) ٤(

: ، وكتــاب فيــه لغــات القــرآن)٢/٣٨٤(معــاين القــرآن للفــراء : ينظــر. [الــالزم الثابــت الالصــق: ومعنامهــا. ذكــره الفــرَّاء) ٥(

 .]١٢٢ص

، ١٢٢ص: وكتاب فيه لغـات القـرآن :ينظر. [، وإمنا حكامها الفراء لغاٍت للعربمل أجد هذا عند أحد قبل الزخمشري) ٦(

  )].٤/٣٧(الكشاف و 

: غريــــب القـــــرآن البــــن قتيبـــــة: ينظـــــر. []١٥: حممــــد[M  l  k   j  ihL : قــــال تعـــــاىل. ذكــــره ابــــن قتيبـــــة) ٧(

 ].٤١٠ص

 .، والصواب ما أثبتُّه)وقليل: (يف األصل) ٨(

: غريـب القـرآن البـن قتيبـة: ينظـر. []٨٨: يوسـف[M  B    A@L : قـال تعـاىل. ذكر القولني ابن قتيبـة) ٩(

 .)]٣/٧٣(والنكت والعيون ، ٢٢٢ص

. ة، وتعبـري املصـنف لطيـف بليـغ، ومل أجـده عنـد غـريهميَـنزولـه بغـزارة ودِ : املطـر، واملـراد رّ صيغة مبالغـة مـن دَ ): رارِمدْ ) (١٠(

 )].٢/٢٢٩(، ومعاين القرآن وإعرابه )درر(مادة : العني: ينظر[

 ]أ/١٦[
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ُخمْتَـلَّة: ، أيةرَ وْ عَ  وبيوتٌ . )١(ُمِسنَّة: أي، )أ(ضفارِ  وبـََقَرةٌ 
، )ب(يررِ طَ مْ وقَ َعِصيٌب، ويوم . )٢(

ــــــــطِ ومســــــــاواٌت . )٣(شــــــــديد: أي : ، أي)ت(ةدَ رْ وَ ومســــــــاٌء . )٤(فــــــــوق بعــــــــض/ بعُضــــــــها : ، أياقَب

M  m  l  k   j  .)٦(خاليــٌة عــن العقــول: أي، )ث(واءٌ َهــ وأَْفِئــَدةٌ . )٥(كــُدْهِن الزَّيْــتمحــراء َ 

nL ]ح(ىامَ يَــواألَ  .)٩(َعــْدل: ، أي)ج(واءَســ وكلمــةٌ . )٨(كالمهــا ِصــْفر: )٧(ًغــارِ وفَ ، ]١٠: القصــص( 

  :...................................................................من الرجال والنساء

 .]٦٨: البقرة[M¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸ L   ) أ(

 .]١٠: اإلنسان[M  J  I  H  G   F  E  DL   ) ب(

 .]٣٧: الرمحن[M            È  Ç  ÆL   ) ت(

  .]٤٣: إبراهيم[L(   *  M   ) ث(

 .]٦٤: عمرانآل [M  @  ?    >  =  <  ;:L   ) ج(

  .]٣٢: النور[M  $  #  "  !L   ) ح(

                                 
 .]٥٢ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ١(

 )].٥٢٨، ٣/٢٥٣(الكشاف : ينظر. []١٣: األحزاب[M    ¯  ®  ¬«L : قال تعاىل. ذكر هذا الزخمشري) ٢(

، ٣٢٧ص: نزهــــة القلــــوب: ينظــــر. []٧٧: هــــود[M  o  n   mlL : قــــال تعــــاىل. ذكــــر هــــذا السجســــتاين) ٣(

٣٣٣.[ 

ـــه) ٤( مـــادة : العـــني: ينظـــر. []٣: امللـــك[M<  ;  :9   8 L : قـــال تعـــاىل. وهـــذا قـــول صـــاحب العـــني بنصِّ

 ].)طبق(

 .])٤/٤٤٩(الكشاف : ينظر. [وهذا قول الزخمشري. مبعىن احلمراء، وأما دهن الزيت، فهو تفسري للدهان: الوردة) ٥(

 .)]٣/٣٥(التفسري الوسيط : ينظر. [ذكره الواحدي) ٦(

 ].٣٦٥ص: شواذ القراءات للكرماين: ينظر. [وهي قراءة شاذة -بغري ألف- }فَرِغًا{: روي عن أيب حياة واخلليل) ٧(

 )].٣/٣٩٥(، والكشاف )صفر(مادة : الصحاح: ينظر. [، كما قال اجلوهرياخلايل: الصِّْفرذكره الزخمشري، و  )٨(

 .])١/٢٢٠(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكر هذا الفراء) ٩(
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ــــ رٌ ْمــــوأَ . )١(الــــذين ال أزواج هلــــم  .)٣(اتتَ ، واجلمــــع أْشــــقٌ رِّ َفــــتَـ مُ : )أ(تٌّ وَشــــ .)٢(طلِ تَ ُخمْــــ :أي ،يجرِ َم

يـاِبٌس : ، أي)ت(مٌ يْشـهَ وَشـَجٌر  .)٥(بعضـها علـى بعـض: يدٌ ضِ نَ  عٌ لْ وطَ  .)٤(دّ للحَ  زٌ اوِ جمَُ : )ب(طٌ رَ وفَـ 

 فـَـوَّاَرةٌ : ، أي)ج(ةٌ اخَ ضَّـنَ  وَعـْنيٌ  .)٧(َمْفُصـوٌل عـن الباطـل ،ُحمَْكـمٌ : ، أي)ث(لٌ صْ فَ وقـَْوٌل . )٦(ُمَتَكسِّر

ـــــٌر . )٨(باملـــــاء : ، أيرامٌ وغَـــــ .)١٠(شـــــاقٌّ : ، أيدٌ عَ َصـــــ وعـــــذابٌ . )٩(مجاعـــــات: ، أييـــــلَ بابِ أَ وطَيـْ

  .)١١(دائم

 .]٦: الزلزلة[M  U  T   S  R  Q  PL   ) أ(

 .]٢٨: الكهف[M  @  ?   >L   ) ب(

 .]٤٥: الكهف[ Má  à  ß  ÞL   ) ت(

  .]١٣: الطارقM  ]   \    [L]   ) ث(

 .]٦٦: الرمحن[M  Î  Í   ÌL   ) ج(

                                 
 .])٢/٦٥(جماز القرآن : ينظر. [وهذا قول أيب عبيدة) ١(

 )].٢/٢٢٢(جماز القرآن : ينظر. []٥: ق[M   N   M  LKL : قال تعاىل. ذكره أبو عبيدة) ٢(

 .)]١/٤٩١(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [ذكر هذا ابن األنباري) ٣(

  .])فرط(مادة : الصحاح: ينظر[ .فيه احلد زٌ اوَ جمَُ  :أمٌر فـُُرٌط، أي: ويقال) ٤(

 ].٤٥١ص: نزهة القلوب: ينظر. []١٠: ق[M  ~  }  |  {zL : قال تعاىل. ذكره السجستاين) ٥(

: الصـحاح: ينظـر. [، وآثـْرت األخـري تبًعـا للجـوهري، وألن األول هـو املصـدر)هشـيم(، و)َهْشـم(عبارة األصل حتتمـل ) ٦(

 .])هشم(مادة 

 .)]٤/٨٠(، والكشاف )فصل(مادة : العني: ينظر. [مل أقف على من ذكر هذا بلفظه، وإمنا إشارات قريبة منه) ٧(

 .)]نضخ: (مادة: أساس البالغة :ينظر. [وهذا نص كالم الزخمشري) ٨(

 )].٥/٣٦٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٣: الفيل[M  n  m  lkL : قال تعاىل. ذكره الزجاج) ٩(

 ].٤٩١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []١٧: اجلن[M  E  DCL : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ١٠(

 )].٢/٢٧٢(معاين القرآن للفراء : ينظر. []٦٥: الفرقان[M     Á  À¿    ÂL : قال تعاىل. ذكره الفراء) ١١(
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   .)٢(األشجار ةُ فَّ تَـ لْ مُ  :أي ،اففَ لْ أَ  وجناتٌ  .)١(الٍ بَ  :أي ،يممِ رَ  مٌ ظْ وعَ 

يٌّ ِنــجَ ، وُرطَــٌب )٣(يــلٌ لِ ظَ وِظــلٌّ 
M  £¤L ، )٤()أ(

)٥(
،  )٦(فــاترُ وِعظَــاٌم / ، ]٤٦: مـرمي[

، )١٠()ت(فـاءً جُ وَذَهـَب الزَّبَـُد  ،)٩(فُـالن يُّ مِ سَ ، وهذا الرَُّجـل )٨(اقهَ دِ ، وَكْأٌس )٧()ب(كامُر وَسحاٌب 

  .....................................................................،)١١(عفاقِ وأصفُر 

 .]٢٥: مرمي[M  Õ  Ô  Ó  ÒL   ) أ(

  .]٤٣: النور[M  Ñ  Ð  ÏL   ) ب(

 .]١٧: الرعد[M  Á  À  ¿Â L   ) ت(

                                 

ـــــــوب: ينظـــــــر. []٧٨: يـــــــس[M  o  n  m  l  k  jL : قـــــــال تعـــــــاىل. ذكـــــــره السجســـــــتاين) ١( : نزهـــــــة القل

 ].٢٤٥ص

 ].١٠٨ص: نزهة القلوب: ينظر. []١٦: النبأ[M`   _L : قال تعاىل. ذكره السجستاين) ٢(

 )].ظلل(مادة : الصحاح: ينظر. []٥٧: النساء[M  ¦  ¥¤L : قال تعاىل. أي دائم الِظلّ ) ٣(

، وزاد املسـري ١٩١ص: نزهة القلوب: ينظر. [الطري: معناه: املـَْجِينّ، وقيل: ، فمعناهفعيل مبعىن مفعول): َجِينّ (: قيل) ٤(

)٣/١٢٧[(. 

 )].ملي(مادة : الصحاح: ينظر. [طويًال : أي) ٥(

 )].رفت(مادة : الصحاح: ينظر. []٤٩: اإلسراء[MÝ    á  à  ß  ÞL : قال تعاىل. ُحطام: أي) ٦(

 )].ركم(مادة : الصحاح: ينظر. [جمتمع مرتاكم: أي) ٧(

 )].دهق(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٤: النبأ[M,   +L : قال تعاىل. ممتلئة: أي) ٨(

̀  M   a : قـــال تعـــاىل. يعـــين أن امســـُه يوافـــق اســـم فـــالن) ٩(    _  ̂   ]  \L]مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. []٧: مـــرمي

 )].مسي(

 )].٢/٢٢٢(، وإعراب القرآن للنحاس ١٩٤ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذهب َمْرِمي�ا به: أي) ١٠(

 .]٦٩: البقرة[M  Ô  Ó  ÒÑL : قال تعاىل) ١١(

 ]ب/١٦[
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  .معروفات: )ت(ورسُ يْ ومَ ، )ب(يددِ سَ وقـَْوٌل ، )١()أ(يببِ رْ غِ وأسوُد 

ــــُر اجلبَّــــار،  ــــهاَدة، العزيــــُز الغفــــار، املتكبـِّ اللهــــمَّ أنــــت املســــتحُق للعبــــادة، عــــاملُ الغيــــب والشَّ

م، الَوُدوُد الصََّمد، الواِحُد  اَألَحد، اللَِّطيُف اخلَِبري، البارُِئ الَقدير، القدوُس السالم، املـَُهْيِمُن الَعالَّ

الَكــرمي، اَحلــيُّ الَقيُّــوم، البــاِطُن الظــاهر، اخلــالُق الفــاطر، املـــُْؤِمُن الكــايف، املـــُِقيُت  )٢(الواِســُع الَقــِدميُ 

لكتـاب، اهلادي، َأْسأَُلُك هذه األمسـاَء، أن تـَْعُفـَو يـوَم اجلمـِع واحلسـاب، َعمَّـْن عُـِينَ بتـأليِف هـذا ا

ــيَم اجلنَّــة، يــا واِســَع األَْفَضــاِل واملـِــنَّة، وَجتَْعــَل َعْونَــَك  ــُه نَِع ــِة / وتـَْرزَُق ــُه علــى َمْعرَِف َقــرِيَن َمــْن َوَقــَف ِمهََّت

  .ِرْضَواِنك َوْحِيك، والَعَمِل ِمبََواِجِب أَْمرَِك ونـَْهِيك، حىت تـُْلِبَسُه ُحلََّة ُغْفرَاِنك، وَشَرفَ 

  .)٣(العاملني آمَني يا َربَّ 

 .]٢٧: فاطر[M  ¤  £L   ) أ(

 .]٧٠: األحزاب[Mz      |  {L   ) ب(

  .]٢٨: اإلسراء[L(  *   +   ,  M   ) ت(

  

  

                                 
 )].٣/٦٠٩: (الكشاف: ينظر[. أسود شديد السواد، على جهة التأكيد يف السواد واإلغراق فيه: يعين) ١(

لـيس مـن أمسـاء اهللا تعـاىل، وال صـفة مـن صـفاته؛ فـال يصـح إيقاعـه يف مقـام الـدعاء كمـا فعـل املؤلـِّف هنـا؛ ): القديم) (٢(

وقد كان . وإمنا جيوز إطالقه على اهللا تعاىل يف مقام اإلخبار عنه؛ فإن باب اإلخبار أوسع من باب األمساء والصفات

ـــعوا يف هـــذا البـــاب، ولعـــل املؤلِّـــف تـــأثَّر �ـــذااملتكلِّمـــون يور  . دونـــه يف تصـــانيفهم وعلـــى ألســـنتهم لإليضـــاح، حـــىت توسَّ

 )].تعليق احملقق( ٢٤٩ص: ، ورسالة املسرتشدين)١/١٦١(، وبدائع الفوائد )٦/١٤٢(جمموع الفتاوى : ينظر[

ا مجـود العلـم مبــاء الـدعاء، ويـربط فيهـا عقــل املفسـر بقلـب املــؤمن، يُوِقُفنَـا املؤلـِّف علـى لفَتــٍة تـَْربَِويـَّة َرْوحانِيّـة يكسـر فيهــ) ٣(

ويقــوي معهــا طلــب اآلخــرة بعلــم القــرآن، وهــذا مــن نــوادر التصــنيف؛ فقليــل عنــد املصــنفني أن يــأتوا بــدعاء يف أثنــاء 

اب حـىت �ايـة هـذا مصنَِّفهم؛ إذ املعهود أن يأتوا مبثل هذه األدعية يف �اية الكتاب، والذي يظَهر أنه من بداية الكتـ

 ).-أثابه اهللا-وهذه التعليقة إمالءٌ من مشرف الرسالة ( .الباب كان يف جملٍس واحد؛ فلما انتهى منه دعا �ذا الدعاء

 ]أ/١٧[
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  :قفي الَفرْ : الثاني والعشرون الباب

 .)٢(ه مـن جنسـهلُـثْـ مِ  :-بالكسـر- هلُ دْ وعِ  ،)١(هسِ نْ يف غري جِ  :-بفتح العني–الشيء  لُ دْ عَ 

ـــ: )أ(لُ ْمـــوالحَ  ـــ: علـــى رأس شـــجرة، وبالكســـرن، أو ْطـــيف بَ  لَ مـــا محُِ أو علـــى  رٍ ْهـــعلـــى ظَ  لَ مـــا محُِ

ــا M: ئرِ ، وقُــ)٤(ر وغـــريهْهـــعلـــى الظَّ  :)ت(رُ قْـ والـــوِ يف اآلذان،  :)ب(رُ قْـ والــوَ  .)٣(سأْ رَ  طَطْنـحو  {

ــركَ Lوِقْ
)٥( 

ــوكُ  .]٢: الشــرح[ ــ .)٦(يــاءربِْ الكِ : وبالكســره، ُمــظَ عْ مُ  :-بالضــم-الشــيء  )ث(رُ بـْ -جوَ والِع

  ....................تـَْرُك الصََّواب َعْمًدا،: )ج(ءُ طْ والخِ  .)٧(اْعوَِجاُج األرِض والدِّين: -بالكسر

 .]٢: احلج[M  7  6  5  4  3L   ) أ(

 .]٥: فصلت[M  A  @  ?L   ) ب(

 .]٢: الذاريات[M  º  ¹L   ) ت(

 .]١١: النور[M  @  ?     >  =    <   ;  :L   ) ث(

  .]٣١: اإلسراء[M     X  W   V  U  TL   ) ج(

                                 

 .]٩٥: املائدة[M  Î  Í  ÌËL : قال تعاىل.مثله يف غري جنسه: يعين )١(

 )].٢/٢٠٨(، ومعاين القرآن وإعرابه )١/٣٢٠(للفراء معاين القرآن : ينظر[. ذكر هذا الفرّاء، وفصَّل فيه الزجاج )٢(

 .]٣ص: إصالح املنطق: ينظر. [وهذا قول ابن السِّكِّيت )٣(

 )].٤-١/٣: (إصالح املنطق: ينظر. [الثـَِّقل: الوقرومعىن . ذكره ابن السكيت )٤(

وهي . تروى عن ابن مسعود: }كرقْوِ{ :، وقراءةبتروى عن ابن مسعود وأنس بن مالك : }انطْطَح{قراءة  )٥(

: ، وشـــــواذ القـــــراءات للكرمـــــاين)٢/٣٦٧(، واحملتســـــب ١٧٥ص: خمتصـــــر يف شـــــواذ القـــــرآن: ينظـــــر[. قـــــراءات شـــــاذة

 ].٥١٧ص

Mr       u  t  s : قــــال تعـــــاىل. معظمــــه، وأمــــا الكربيــــاء فبالكســـــر ال غــــري: -بالضــــم والكســـــر-ُكــــْرب الشــــيء )٦(

vL]كرب(مادة : اللغةومقاييس اللغة، و�ذيب  ،)٢/٢٤٧(للفراء معاين القرآن  :ينظر. []٥٦: غافر.[( 

 .يف الـــذوات: ذوات كــاألرض، وبــالفتحيف املعــاين، وفيمــا يكثــر فيهـــا االعوجــاج مــن الــ: -بالكســر-أن العِــَوج : يعــين )٧(

  )].عوج(دة ما: ، و�ذيب اللغة)١/١٦٤: (إصالح املنطق: ينظر. [يف الذوات: يف املعاين، وبالفتح: بالكسر: وقيل
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/  .)٢(ةَمـــــرْ يف احلُ : )ت(ي، وبالضـــــمشْ َـ يف املــــ: -بـــــالفتح- )ب(نُ وْ والَهـــــ .)١(بغـــــري عمــــد: )أ(أُ طَــــوالخَ 

ـ .)٣(لزْ أو َهـ ضٍ رَ يف النفس من َمـ رُ رَ الضَّ : )ث(شيء، وبالضم يف كلِّ  رُ رَ الضَّ  :رُّ والضَّ  -يُّ رِ خْ والسُّ

، ]٣٢: الزخــــــــرف[ MÀ  ¿   ¾  ½L: ر، قــــــــال اهللا تعــــــــاىلخُّ َســــــــتَّ مــــــــن ال: -بالضــــــــم

ـــــ ـــــ -بالكســـــر- يُّ رِ خْ والسِّ  M  Q   PL : ؤ، قـــــال اهللا تعـــــاىلزُ ر، وهـــــو اهلـُــــخَ مبعـــــىن السَّ

ــ .)٥(الكســر يف األول، والضــم يف الثــاينوا زُ وَّ ، وقــد َجــ)٤(اؤً زُ ُهــ :أي ،]١١٠: املؤمنــون[ : )ج(فُ عْ والضَّ

  ............اهللا، ما كان من َخْلقِ : -بالفتح- دُّ والسَّ  .)٦(يف الَبَدن: يف الرَّْأي والَعْقل، وبالضم

 .]٩٢: النساء[M(    '  &  %  $  #      "  ! L   ) أ(

 .]٦٣: الفرقان[M  ¨      §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L   ) ب(

 .]٥٩: النحل[M   V  U   TL   ) ت(

 .]٨٣: األنبياء[M      6  5  4  3  2      1L   ) ث(

  .وهو ضد القّوة  ) ج(

  

                                 
 .]٢١٥ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة )١(

إصـالح : ينظـر). [يف احلرمـة: (اخلـزي واهلـوان، ومل يتبـني يل قـول املصـنِّف: الرفق والسكينة، وبالضـم: -بالفتح-ن اهلَوْ  )٢(

 )].هون(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)١/١٢٣(املنطق 

الكشـــــاف : ينظــــر. []٣: الفرقــــان[M  /  .  -  ,  +*L : قــــال تعــــاىل. وهــــذا قــــول الزخمشــــري )٣(

)٣/١٣٠.[( 

 .])٢/٢٤٣(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكر هذا الفرّاء )٤(

ابـن كثـري وأيب عمـرو وابـن عـامر وعاصـم وهـي قـراءة - أما املوضع الثاين فقد وردت فيـه قراءتـان متـواتران بكسـر السـني )٥(

، وهـي ، وأما األول فقراءة العشـرة بالضـم، وقـرأ ابـن ُحمَْيِصـن وغـريه بالكسـر-وهي قراءة الباقني- ضمهابو  ،-ويعقوب

 ].)٢/٣٢٩(، والنشر ١٣٥ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [قراءة شاذة

وقــد وردت فيهـا قراءتــان عشــريتان . ]٥٤: الـروم[ML  K   J  IHL : قــال تعــاىل. ذكـره صــاحب العـني )٦(

  )].٢/٣٤٥(، والنشر )ضعف(مادة : العني: ينظر. [والضمبالفتح 

 ]ب/١٧[
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ــ .)١(مــن عمــل بــين آدم: وبالضــم اإلكــراه، : )ب(هُ رْ والَكــ .)٢(هــاعُ جَ وَ : احــة، وبالضــمرَ اجلِ : )أ(حُ رْ والَق

 .)٤(الطاقــــة: )ث(، وبالضــــمرٌ دَ ْصــــمَ : )ت(دُ ْهــــوالجَ  .)٣(ةقَّ شَ َـ املــــ: ًهــــا، وبالضــــمرْ فعــــل ذلــــك كَ : يقـــال

 .)٦(فرَ تَـــغْ مــا يُـ : / ، وبالضــمَمْصــَدرٌ : ةفَــرْ والغَ  .)٥(ْني مَ دَ مــا بــني الَقــ: ، وبالضــمَمْصــَدرٌ : ةوَ ْطــوالخَ 

اءرَّ وقال الفَ 
  ........................................ما ضاق عنه صدرك،: )ج(قُ يْ الضَّ ( :)٧(

 .]١٤٠: آل عمران[M  ¨  §¦L   ) أ(

 .]١٥: األحقاف[L &  '  ) (   *M   ) ب(

 .]١٠٩: األنعام[M  ½  ¼  »  ºL   ) ت(

 .]٧٩: التوبة[M   Ä          Ã  Â  Á  ÀL   ) ث(

]١٢٥: األنعام[Lضَيقًا./  M   ) ج(
)٨(

. 

                                 
ــد  )١( قــال . مــن عمــل بــين آدم: مــا كــان مــن خلــق اهللا، وبــالفتح: -بالضــم-الصــواب عكــس مــا ذكــر املصــنِّف؛ فــإن السُّ

: ديوان األدب: ينظر. [وفتح السني وضمها قراءتان عشريتان . ]٩: يس[ Mi j k l m L: تعاىل

 )].٢/٣١٥(، والنشر )٢/٧٤٦(، والكشاف ٥١٢ص

 )].٢/٢٤٢(، والنشر )١/٩٠(إصالح املنطق : ينظر. [وفتح القاف وضمها قراءتان متواترتان. ذكره ابن السكيت )٢(

ـــة )٣( والنشـــر  ،١٢٢ص: غريـــب  القـــرآن البـــن قتيبـــة: ظـــرين. [وفـــتح الكـــاف وضـــمها قراءتـــان متواترتـــان. ذكـــره ابـــن قتيب

)٢/٢٤٨.[( 

 .])٩٣-١/٩٢(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره ابن السكيت )٤(

إصـــالح املنطـــق : ينظـــر. []١٦٨: البقـــرة[MÄ  Ã   ÂÁ L : قـــال تعـــاىل. وهـــذا قـــول ابـــن الســـكيت )٥(

)١/١١٥.[( 

وفــــتح الغــــني وضــــمها قراءتــــان . ]٢٤٩ :البقــــرة[M8  7  65    4 L : قــــال تعــــاىل. وهــــذا قــــول الراغــــب )٦(

 )].٢/٢٣٠(، والنشر ٦٠٥ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [متواترتان

يـَْلمي، املعروف بـالفرّاء،  )٧( ، أخذ عن إمام الكوفيني، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدبهو أبو زكريا حيىي بن زياد الدَّ

: ينظــر. [ه٢٠٧تـويف سـنة . مــدود، ومعـاين القـرآن، ومــا تلحـن فيـه العامــةاملقصـور وامل: الكسـائي وغـريه، ومــن تآليفـه

 )].٨/١٤٥(، واألعالم )٦/٢٨١٢(، ومعجم األدباء )١/٨١(نزهة األلباء 

 )].٢/٢٦٢(النشر : ينظر. [قرأ ابن كثري بإسكان الياء خمففة، وقرأ الباقون بكسرها مشددة )٨(

 ]أ/١٨[



 في أسماء التنزيل: الشعبة األولى                                الدرة في تفسير القرآن العظيم                        
 

٨٤ 
 

ْولَــة .)١()يف الـدار والثــوب وحنومهـا: وبالكسـر ال : وقيــل. )٢(يف املـال: يف احلـرب، وبالضــم: )أ(والدَّ

  .، واهللا أعلم)٣(فرق يف هذه التسعة بني اللغتني

  .]٧: احلشر[ Mn  m  l  k   j    i      hL   ) أ(

  

                                 
 )].٢/١١٥(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا خمتصر قوله )١(

 )].١/١١٥(إصالح املنطق : ينظر. [عزاه ابن السكيت إىل أيب عمرو بن العالء )٢(

 ].املراجع السابقة، ومواد هذه الكلمات يف �ذيب اللغة: ينظر. [من الضعف إىل الدولة: يعين بالتسعة )٣(
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٨٥ 

 

  :)١(فيما يـََتعاَقُب على أوله الفتح والكسر: الباب الثالث والعشرون

ــــرُ  ــــْفع: )ب(والــــَوْتر .)٢(العــــامل: )أ(الَحبـْ  .)٤(املرتفــــع مــــن األرض: )ت(عْيــــوالرَّ  .)٣(نَِقــــيض الشَّ

ـــ .)٥(هتِـــارَ قَ ى حلَِ َســـنْ للـــذي يُـ : )ث(يٌ ِســـنْ مَ  وَنْســـيٌ  ، بٌ َجـــعَ : )ج(دٌّأَ  ءٌ يْ وَشـــ .)٦(الصـــحيفة: لُ جْ والسَّ

  .)١٠(ئَ رِ ، وقُ )٩(حرامٌ : ]٩٥: األنبياء[L     ML  رموحM   .)٨(ركَ نْ مُ  غليظٌ : ، وقيل)٧(به ئَ رِ وقُ 

 .]٣٤: التوبة[M  H  G  F  E    DL   ) أ(

 .]٣: الفجر[M      '  &L   ) ب(

 .]١٢٨: الشعراء[M  º  ¹   ¸  ¶  µL   ) ت(

 .]٢٣: مرمي[M  Á  À  ¿L   ) ث(

 .]٨٩: مرمي[M  §  ¦  ¥   ¤L   ) ج(

                                  

بعــض مــا ذكــره ممــا تتعاقــب عليــه أكثــر مــن حركــة وردت فيــه قــراءات متــواترة أو شــاذة، وذكــر كــل موضــع يُثِقــل : تنبيــه (١)

  .الكتاب، ويبعدنا عن املقصود؛ فال حاجة إىل تتبُِّعه

  .])١/٣٢(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره ابن سيده (٢)

  .])وتر(مادة : العني: ينظر. [صاحب العنيذكره (٣) 

  .])٤/٩٦(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا قول الزجاج (٤)

  .)]٥/٢٢٥( معامل التنزيل :ظرين. [ذكر هذا البغوي (٥)

مـادة : �ـذيب اللغـة :ينظـر. []١٠٤: األنبيـاء[M=  <    ; L : قـال تعـاىل. ذكر هذا األزهري وغـريه (٦)

  )].٣/١٣٧(الكشاف و  ،)سجل(

  .]٨٦ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [وهي قراءة شاذة حتكى عن علي بن أيب طالب . ذكر هذا ابن خالويه (٧)

  )].٣/٤٤(الكشاف و  ،)٢/١٠٨٧(مجهرة اللغة  :ينظر. [هذا التعريف ُمَلفٌَّق من قول ابن دريد وما ذكره الزخشري (٨)

  .])٣/٤٠٤( معاين القرآن وإعرابه :ينظر. [ذكره الزجاج (٩)

                                                                                                                       ،)٢/٣٢٤(النشـــر : ينظـــر. [ح فشـــاّذة، والكســـر قـــراءة متـــواترة، وأمـــا الفـــت)َحـــْرم، وِحـــْرم( قـــرئ بـــالفتح والكســـر: أي (١٠)

  .]٣٢١ص: وشواذ القراءات
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٨٦ 

 

  .)٣(اإلنسان رُ جْ وحَ  .)٢(رانطِ القَ  :رانطْ والقَ  .)١(احلرام: )أ(رُ جْ والحَ 

ــــــــــــــــــــــدة[ M!"    #L  و ]٣٢: املائ
]٢٤٥: البقــــــــــــــــــــــرة[M  ¹  ¸º»L ، و)٤(

 ، و)٥(

M´     µL ]٤٢: يوســــــــــــــــــــف[
]٢٣: ص[ M      k  jl / mL ، و)٧(كُ ْلــــــــــــــــــــوالمِ ، )٦(

)٨( ،

]١٠٦: املؤمنون[ M  -  ,.Lو
)٩(،..............................................  

  .]٢٢: الفرقان[M  @  ?   >L   ) أ(

<   M، ]١٣٨: األنعــام[M  %$L : قــال تعــاىل: يف غريــب القــرآن علــى أوجــه) اِحلْجــر(

  @  ?L]ـــ: ، أي]٢٢: الفرقـــان ـــا ُحمَرًَّم ـــة، حراًم ـــه تعـــاىلوِحبِْجـــر مثـــود، كا علـــيهم اجلن M          X  W: قول

  [  Z   YL]الَعْقـــــــل، كقولـــــــه تعـــــــاىل: ، واِحلْجـــــــر]٨٠: احلجـــــــر : M2  1  0  /  .  -L 

الَفَرس، وِحْجر القميص، وَحْجرُه أيًضا، واَحلْجُر أفصح: ِحْجر الكعبة، واِحلْجر: ، واِحلْجر]٥: الفجر[
)١٠(

.  

                                  

  .])٣/١٢٥٠( مجهرة اللغة :ينظر. [وجيوز ضم احلاء كذلك، كما قال ابن دريد (١)

. ]٥٠: إبـراهيم[M¥  §  ¦L: قـال تعـاىل. ِقطْـران: ذكر هذا صاحب العني، وزاد الزخمشري ثالثة هـي (٢)

  )].٢/٥٦٧(الكشاف ، و )قطر( مادة: العني: ينظر[

  .])١/٣١(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره ابن السكيت (٣)

  .])١/٣٢(إصالح املنطق : ينظر[ .ذكره ابن السكيت (٤)

  .])١/٣٢(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره ابن السكيت (٥)

  .])١/٣٠(إصالح املنطق : ينظر[ .ذكره ابن السكيت (٦)

يف األعيــان، وذكــر : يف املعـاين، ومــا ســواه: -بالضــم-) املـــُْلك(أن : م صــاحب العــنيوظــاهر كـال .ذكـره ابــن الســكيت (٧)

: ، والعـني و�ـذيب اللغـة)١/٣٢(إصالح املنطـق : ينظر[ .غريه ما يقتضي عدم التفرقة بني احلركات الثالث يف املعىن

  .])ملك(مادة 

  .])٤/٨٣(والكشاف ، )نعج(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٨)

  .])شقا( مادة: الصحاح :ينظر. [ذكره اجلوهري(٩) 

  .]٢١٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [نقًال عن السجستاين (١٠)

 ]ب/١٨[
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٨٧ 

 

MmnL و ،)١()أ(ةأَ َســــنْ والمِ 
)٢(

ــــ، ]٥٤: الــــرمحن[ جُّ والَح
ــــوالجَ ، )٤(اضَخــــوالمَ ، )٣( ، )٥(راَه

  .معروفات: )٩(قرْ والوَ ، )٨(يلجِ نْ واإلِ ، )٧(ضاعةوالرَّ ، )٦(اليةوالوَ 

  .]١٤: سبأ[MÖ  Õ L   ) أ(

  

   

                                  

: ينظـر. [ومل أقـف علـى مـن ذكـر هـذا قبلـه، ونـص الفريوزآبـادي علـى أن الفـتح لغـة حكى الزخمشري قراءًة بفتح املـيم، (١)

  .)]نسأ(مادة : ، والقاموس احمليط)٣/٥٧٣(الكشاف 

  .])٤/٤٥٢(الكشاف : ينظر. [ذكر الزخمشري أن الكسر قراءة، ومل أقف على نصٍّ حيكي كسر جيم (٢)

إصـــــالح املنطـــــق : ينظـــــر. []٩٧: آل عمـــــران[M    ¡  �   ~  }  |L : قـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره ابـــــن الســـــكيت (٣)

)١/٣٠([.  

̧  M    ¹ : قــــال تعــــاىل. ذكــــره ابــــن الســــكيت (٤)       ¶  µ  ́L]إصــــالح املنطــــق : ينظــــر. []٢٣: مــــرمي

)١/١٠٥.[(  

  )].جهر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٨: نوح[M  Ä  Ã  Â  ÁL : قال تعاىل. ذكره ابن سيده (٥)

  )].١/١١١(إصالح املنطق : ينظر. []٤٤: الكهف[MÉ  È    Ç  Æ L : قال تعاىل. ذكره ابن السكيت (٦)

إصــــالح املنطــــق : ينظــــر. []٢٣: النســــاء[M  c  b  aL : ال تعــــاىلقــــ. ذكــــره ابــــن الســــكيت (٧)

)١/١١١.[(  

  ].)جنل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٤٦: املائدة[M/  .L : قال تعاىل. ذكره ابن سيده (٨)

. ]١٩: الكهــــف[M  ²  ±  °    ¯L : قــــال تعــــاىل. َوْرق، وِوْرق، وَورِق: فيهــــا ثــــالث لغــــات (٩)

  )]ورق(مادة : الصحاح: ينظر[
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٨٨ 

 

  :فيما يتعاقب على أوله الفتح والضم: والعشرون الباب الرابعُ 

 .)٢(رْهـــوالطُّ  ،ضُ يْ احلَـــ: )ب(ءرْ والُقـــ .)١(مـــا بـــني احللبتـــني: اليســـري، وأصـــله ثُ ْبـــاللُّ : )أ(واقُ الَفـــ

ــ .)٣(ذائــب النحــاس: الزيــت، وقيــل يُّ دِ رْ دَ : )ت(لْهــوالمُ  ــ: -بــالعني والغــني- عوْ والصَّ ، )ث(اعوَ الصُّ

ــ ــوالعُ  .)٥(دون الطاقــة: عُ ْســوالوُ  .)٤(ئ �مــارِ وُق ــالبَـ : رْم -ك رُ ْمــ، وال يقــال يف القســم إال لعَ )٦(اءَق

  .)٧( -بالفتح

 .]١٥: ص[M  Û   Ú     Ù  ØL   ) أ(

 .]٢٢٨: البقرة[ML  K  J     I  HL  ) ب(

]٤٥: الدخان[ FEL      تَغْليM C   ) ت(
)٨(

. 

 .]٧٢: يوسف[M       :  9  8  7L  ) ث(

  

                                  

  .]٣٢٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ظرين. [خمتصٌر من ابن قتيبة (١)

  ).قرء(مادة : واحملكم واحمليط األعظم .٢٧ص: واألضداد البن األنباري ،٧٨ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (٢)

  )].درد(مادة : الصحاحو  ،٢٦٧ص: قرآن لهغريب ال :ينظر. [األسفلما يبقى يف  :والدردي. ذكر القولني ابن قتيبة (٣)

، )ُصـــوع(، و)َصـــوع: (بـــالعني والغـــني، وقـــد وردت فيهـــا عـــدة قـــراءات شـــاذة، منهـــا مـــا ذكـــر املؤلـــف، وهـــي قـــرئ: أي (٤)

  )].٢/٤٩٠(، والكشاف )١/٣٤٦(، واحملتسب ٦٤ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر). [ُصوغ(، و)َصْوغ(و

: قـــال تعـــاىل. وأكثـــر املعـــاجم وكتـــب الغريـــب ال تـَُفــرِّق بـــني الوســـع والطاقـــةذكــر هـــذا الثعلـــيب، وتبعـــه بعـــض املفســرين،  (٥)

M¬  «  ª  ©   ¨§ L]وغريـب القـرآن البـن قتيبـة)٢/٨٨٤(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٨٦: البقرة ، :

  ].)٤/٥٣٣(ط والتفسري البسي ،)٧/٥٨٤(، والكشف والبيان )وسع(مادة : ، والصحاح١٠٠ص

. ]٥: احلج[M°  ¯   ®L : قال تعاىل. َعْمر، وُعْمر، وُعُمر، كما قال ابن السكيت: ويُقال. ذكره ابن فارس (٦)

  ].)عمر(مادة : وجممل اللغة، )١/٩١(إصالح املنطق : ينظر[

  )].٣/١٨٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٧(

  )].٢/٣٧١(النشر : ينظر. [بالتاء، وفق قراءة غري ابن كثري وحفص ورويس) تغلي( (٨)
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٨٩ 

 

  .)٣(اجلانب: )ت(حُ فْ والصَّ  .)٢(اإلمث: )ب(وبُ والحُ  .)١(إذا كان مهمًال : )أ(ىدً سُ وهو 

ـــــاخلِ  مُّ وَســـــ ـــــ ،)٤(اطَي ، )٨(نّ هِ اتِ قَ دُ وَصـــــ، )٧(وسدُّ ، والُقـــــ)٦(ىالَ َســـــوالكُ ، )٥()ث(ىارَ كَ والسُّ

  . /معروفات: )١٠(وحٌ صُ نَ  ةٌ بَ وْ ، وتَـ )٩(عواليَـنْ 

M   m  l  k  jL   ) أ(
)١١(

  .]٩: يس[

 .]٢: النساء[M       R  Q  P      OL   ) ب(

 .]٥: الزخرف[M   g     f  e  dL   ) ت(

  .]٢: احلج[M  :      9  8L   ) ث(

                                  

  .])١/١٣٢(إصالح املنطق : ينظر. [وهذا نص كالم ابن السكيت(١) 

  .])١/٢٨٦(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (٢)

  .])صفح(مادة : ، والصحاح)١/٩٠(إصالح املنطق : ينظر. [نصَّ على اللغتني ابن السكيت، واملعىن ذكره اجلوهري (٣)

إصـــــالح املنطـــــق : ينظـــــر. []٤٠: األعـــــراف[Mo  n  m  l  k  j L : قـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره ابـــــن الســـــكيت (٤)

)١/٩١.[(  

  .])١/١٣٢(إصالح املنطق : ينظر[. ذكره ابن السكيت (٥)

إصـالح : ينظـر[. ]٥٤: التوبـة[M  À  ¿    ¾     ½  ¼  »L : قال تعـاىل. نصَّ عليه ابن السكيت (٦)

  )].١/١٣٢(املنطق 

  )].١/١٣٢(إصالح املنطق : ينظر[. ]٢٣: احلشر[M  ¦  ¥L : قال تعاىل. ذكره ابن السكيت (٧)

: النسـاء[Mv  ut   s L : قـال تعـاىل. َصـُدقات، وُصـْدقات، وُصـُدقات: يُقـال. نصَّ عليه ابن دريد (٨)

  )].٢/٦٥٦(مجهرة اللغة : ينظر. []٤

  ].٩١ص: إصالح املنطق: ينظر[ .الثمرة، كما ذكر ابن السكيتإدراك : وهو (٩)

  .])٥/١٩٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٨: التحرمي[L$  %  &  '  )  M : قال تعاىل. ذكره الزجاج (١٠)

 وفـرٌق بـني. ]٣٦: القيامـة[M  n    m  l    k       jL : يف النسخة، وصواب االستشهاد قوله تعاىل هكذا ورد (١١)

ـــد(و) السُّـــدى( : ينظـــر[ .، غـــري أنـــه مل يـُــذكرممـــا يَـــدخل يف هـــذا البـــاب؛ فـــإنَّ أولـــه يُفـــَتح وُيَضـــم) الســـد(، إال أن )السَّ

  )].١/٨٩(إصالح املنطق 

  ]أ/١٩[
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٩٠ 

 

  :رسْ والكَ  مُّ ه الضَّ لِ وَّ في ما يتعاقب على أَ : والعشرون الباب الخامسُ 

 )ت(هُ ْجـالوَ : -بالضـم- ةُ لَـحْ الرُّ : ، وقيـل)٢(الِحتَـاالرْ : )ب(ةُ لَـحْ والرِّ  .)١(البعيـد رُ فَ السَّـ: )أ(ةُ قَّ الشُّ 

 .)٥(كبيننـــــــا وبينَـــــــ لٌ دْ َعـــــــ :أي ،ىوً ُســـــــ ومكـــــــانٌ  .)٤(مجـــــــع راعٍ : )ث(عـــــــاءُ والرِّ  .)٣(هيـــــــدُ رِ الـــــــذي تُ 

ـــــ ـــــوالقِ  .)٦(واحـــــد نَّ هُ لُ  أْصـــــِيت الَّ الـــــ التُ خْ الـــــنَّ : )ج(انوَ نْـ والصِّ ـــــمجـــــع قِ : انوَ نـْ : )ح(الُ َجـــــوالرِّ  .)٧(وْن

   .)٨(لجِ الرَّ 

 .]٤٢: التوبة[M<  ;   :  9 L   ) أ(

 .]٢: قريش[M   '  &  %  $L   ) ب(

 .اجلانب: أي  ) ت(

 .]٢٣: القصص[ MF  E  DL   ) ث(

 .]٤: الرعد[M  y  x   w  vL   ) ج(

 .]٢٣٩: البقرة[M.   -  ,  +  * L   ) ح(

                                  

  .]٥٣٠ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (١)

  ].١٠٩ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٢(

  .)]١/١١٥(وإصالح املنطق  ،)١/٢٩٨(اجليم : ينظر. [نقله عنه ابن السكيت وهذا قول أيب عمرو الشيباين، (٣)

  .])رعي(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ذكر هذا الزخمشري (٤)

  )].٢/٨٦٤(مجهرة اللغة : ينظر. []٥٨: طه[M  s   rL : قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٥)

  ].٧٧ص: وكتاب فيه لغات القرآن ،)٢/٥٨( لهمعاين القرآن : ينظر[. ذكر هذا الفرّاء (٦)

: قــال تعــاىل. ، كمــا قــال ابــن قتيبــةِعــْذق النخلــة: ، وهــوجيــوز كســر القــاف وضــمها يف املفــرد واجلمــع، كمــا قــال الفــرّاء (٧)

M| }L]١٥٧ص: ، وغريب القرآن البن قتيبة٦٢ص: كتاب فيه لغات القرآن: رينظ. []٩٩: األنعام.[  

، وقد )ُرجَّال: (وأما الضمُّ فأهل اللغة على أنه مع تشديد اجليم. املاشي على رجليه: وهو ،يعين أن الرَِّجال مجع َرِجل (٨)

، واحملكـــم واحملـــيط ١٥ص: خمتصـــر يف شـــواذ القـــرآن: ينظـــر[). ُرَجـــال: (ذكـــر ابـــن خالويـــه فيـــه قـــراءة بتخفيـــف اجلـــيم

  ].)١/٢٨٨(، والكشاف )رجل(مادة : األعظم
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ـــلُ  ومـــالٌ  ـــ. )١(كثـــري:، أيدَب كلمـــٌة يـَُتَضـــجَُّر �ـــا، : )أ(فّ وأُ . )٢(الُبْخـــُل مـــع احلِـــْرص: حُّ والشُّ

  .)٤(ةهَ اجلِ : )ب(ةهَ جْ والوِ  .)٣(النََّنت : وأصلها

، )١٠(ةوَ ْســــــواألُ ، )٩()ج(روَ والصُّــــــ، )٨(ىوَ والُقــــــ، )٧(ةوَ ْخــــــواإلِ ، )٦()ث(ةوَ ْســــــوالنِّ  ،)٥()ت(ةُ يَــــــفْ والخُ 

  .معروفات: )١٢(اسطَ سْ والقِ  ،)١١(ةوَ سْ والكِ 

  .]٢٣: اإلسراء[M  z   y  x  wL   ) أ(

 .]١٤٨: البقرة[M=  <  ;  : L   ) ب(

 .]٥٥: األعراف[M{   z  y  x L   ) ت(

 .]٣٠: يوسف[M  Ï  Î    Í  ÌL   ) ث(

 .]٦٤: غافر[M  r  q  pL   ) ج(

                                  

  )]٤/٧٥٥(الكشاف : ينظر. []٦: البلد[M]    `  _  ̂L : قال تعاىل. ذكره الزخمشري (١)

. ]١٢٨: النســاء[M654 L: قــال تعــاىل. وهــذا قــول الفــارايب، وحكــى اللغتــان فيــه ابــن الســكيت (٢)

  ].٥٨٦ص: وديوان األدب، )١/٣٦(إصالح املنطق : ينظر[

  .])٣/٢٣٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [قريًبا منه عند الزجاج (٣)

  .]٦٢٥ص: ، وديوان األدب)١/٢٢٥( معاين القرآن وإعرابه :ينظر. [الفارايب، وزاد الزجاج فتح الفاء ذكر هذا (٤)

  ).٢/٢٥٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر (٥)

  ).٣/١٠٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر (٦)

  )].أخو(مادة : الصحاح: ينظر. []١٠: احلجرات[M¯®¬L: قال تعاىل (٧)

  )].٢/٩٨٠(مجهرة اللغة : ينظر. []٥: النجم[M876L: قال تعاىل (٨)

  ).صور(مادة : الصحاح: ينظر (٩)

  )].أسو(مادة : الصحاح: ينظر. []٤: املمتحنة[M  w  v  u  t   sL : قال تعاىل (١٠)

  )].كسو(مادة : العني: ينظر. []٢٣٣: البقرة[M¬  « L : قال تعاىل (١١)

  )].قسط(مادة : العني: ينظر[. ]١٨٢: الشعراء[M   ß  Þ  ÝL : قال تعاىل (١٢)
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  :)١(ةُ ثَ َال الثَّ  تُ كاَ رَ ه الحَ لِ وَّ على أَ  بُ اقَ عَ تَـ في ما يَـ : الباب السادس والعشرون

ـــــــالغِ  ـــــــوالغِ ، ةوَ ْش  .)٣(مكُ تِ عَ َســـــــ :أي ،]٦: الطـــــــالق[M% &L و .)٢(الغطـــــــاء: / )أ(ةاوَ َش

 ® Mو .)٦(ونيُّ انِ بَـالرَّ : )ت(ونيُّـبـِّ والرِّ  .)٥(ونيئُـرِ بَ  :أي ،اءٌ رَ بـَـوقوم  .)٤(الوادي َشْطءُ : )ب(ةوَ دْ والعُ 

¯ L]٢٢: النجم[، ٧(ةرَ ائِ جَ  :أي(.  M   «يءرد L ]٣٥: النـور[
 الظـالمَ  ]أُ رَ دْ يَـ[وهـو الـذي : )٨(

  .)٩(هئِ وْ بضَ 

 .]٧: البقرة[M6  5   4 L   ) أ(

 .]٤٢: األنفال[M  H  G  F   EL   ) ب(

  .]١٤٦: آل عمران[M¤  £     ¢ L   ) ت(

  

                                  

-، وأوضـح املسـالك )٤/٨٨(حاشية الصبان على شرح األمشـوين : ينظر. [تقدَّم املعدود؛ فيجوز تذكري العدد وتأنيثه (١)

  )].٤/٥٣٧(النحو الوايف و ) ٤/٢٤٤( -حاشية احملقق

، والكشـــاف )غشـــي(مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. [، فقـــد ذكـــره الزخمشـــري)غشـــاوة(ذكـــر هـــذا اجلـــوهري، غـــري الضـــم يف  (٢)

)١/٥٣([.  

ــــدة (٣) ــــو عبي ــــى اللغــــات ابــــن الســــكيت، واملعــــىن ذكــــره أب ــــّص عل ، وإصــــالح املنطــــق )٢/٢٦٠(جمــــاز القــــرآن : ينظــــر. [ن

)١/٨٦[(.  

  )].شطأ(مادة : ، والصحاح)٢/٢٢٣(الكشاف : ينظر. [هطرف: ذكر هذا الزخمشري، وشطء الوادي (٤)

  ].)٥/١٥٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٢٦: الزخرف[MV W X YL: قال تعاىل. ذكره الزجاج (٥)

  .])١/٤٢٤(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٦)

  .]١٣٥ص: ، وكتاب فيه لغات القرآن)٣/٩٨(للفراء  معاين القرآن: ينظر. [ذكره الفراء (٧)

واعلـــم أن هـــذه الكلمـــة  ).ُدرِّيّ : (اقون، وقـــرأ البـــ)ُدرِّيء: (، وقـــرأ محـــزة وأبـــو بكـــر)ِدرِّيء: (قـــرأ أبـــو عمـــرو والكســـائي (٨)

  )].٢/٣٣٢(النشر : ينظر[ ).ذريء: (تصّحفت يف األصل إىل

مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ابن سيدهأوله تثليث التصويب من الزخمشري، ونّص على و ، )يذر: (يف األصل (٩)

  )].٣/٢٤٢(، والكشاف )درر(

 ]ب/١٩[
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َوةُ  والرُّبـْ
]٢٩: القصص[M 8 9 :Lو ،)١(

  .معروفات :)٣()أ(ةظَ لْ والغِ ، )٢(

 .]١٢٣: التوبة[L (  *  +M   ) أ(

  

   

                                  

  ].)ربو(مادة : العني: ينظر. []٢٦٥: البقرة[M-,+L: قال تعاىل. وهي املرتفع من األرض (١)

، ومعـــــاين القـــــرآن وإعرابـــــه )٢/١٠٣(جمـــــاز القـــــرآن : ينظـــــر. [وهــــي القطعـــــة الغليظـــــة مـــــن احلطـــــب، لـــــيس فيهـــــا هلــــب (٢)

)٤/١٤٢([.  

  ).١/١١٧(إصالح املنطق : ينظر (٣)
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  :في فـََعل بمعنى مفعول: السابع والعشرونالباب 

 Mx    yL ]جهــنم وحصــيبُ  ،)١(يرمــى: بــه فيهــا، أي بُ َصــمــا حيُْ : ]٩٨: األنبيــاء :

ــاحلَ : دَســوالمَ  .)٢(بَهــلْ يُـ  :أي ب بــه،َصــمــا حيُْ  هــو السلســلة الــيت ذكرهــا اهللا : حكم، وقيــلُـ املــ لُ ْب

 .)٤(ةَمـَال العَ : طُ رَ والشَّ  .)٣(هادِ َسـها على جَ رُ ى سائِ وَ لْ من دبرها، ويُـ  جُ رُ يها، وختَ يف فِ  لُ خُ دْ تعاىل، تَ 

ــوالعَ  ــ .)٥(بــه مُ َلــعْ مــا يُـ : / )أ(مُ َل ــوالفَ  .)٦(إليــه نُ كَ ْســمــا يُ : )ب(نُ كَ والسَّ ــفَ نْـ مــا يَـ  لُّ ُكــ: )ت(قُ َل ن عــ قُ ِل

:  وقال ابن عبـاس، حُ بْ الصُّ : قُ لَ الفَ : وقيل ،)٧(عن العني لِ الشيء؛ كاألرض عن النبات، واجلَبَ 

  .......................................................................،)قلْ اخلَ : قُ لَ الفَ (

L#    لَعلَمM!  : وقُرِئ  ) أ(
)٨(

 .]٦١: الزخرف[

 .]٨٠: النحل[M  &  %  $L   ) ب(

  .]١: الفلق[M  7  6  5  4L   ) ت(

  

                                  

  .)]حصب(مادة : الصحاح: ينظر. [وهذا قول اجلوهري (١)

: ، ولعــل الصــواب)ُحَصــْيًبا(أن العــرب مسّــت : أقــف علــى مــن ذكــر هــذا، وغايــة مــا وجدتــه هــو مــا ذكــر ابــن دريــدمل  (٢)

: ينظـر. [ما تـَُهـيَُّج بـه النَّـار وتُـْذَكى، كمـا قـال الزجـاج: ، وهو ما ُحيَْضُب به، أي-بالضاد املعجمة-) حضب جهنم(

  .)]٣/٤٠٦(، ومعاين القرآن وإعرابه )١/٢٧٩(مجهرة اللغة 

  ].٤١٧ص: نزهة القلوب: ينظر. []٥: املسد[Mn o p q rL: قال تعاىل. نقًال عن السجستاين (٣)

  ].)شرط(مادة : الصحاح: ينظر. []١٨: حممد[MÒ Ó Ô L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري (٤)

  )].٤/٢٦١(الكشاف : ينظر. [مبعىن العالمة ما ُجِعل َعَلًما على الشيء، فهو: عيني. ذكره الزخمشري (٥)

  .])٢/٦٢٥(الكشاف : ينظر. [نص عليه الزخمشري (٦)

  .])٤/٨٢٠(الكشاف : ينظر. [عني املاء: والعني هنا. وهذا قول الزخمشري (٧)

  ].١٣٦ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [وغريمها بوهي قراءة شاذة حتكى عن أيب هريرة وابن عباس  (٨)

 ]أ/٢٠[
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٩٥ 

 

)هرِّ ة حَ دَّ م من شِ هُ لُّ صاح أهل النار كُ  حَ تِ إذا فُ بـَْيٌت يف جهنَّم، : الَفَلق(: )١(وقال كعب
)٢(.  

  .معروفات: )٥(دُ لَ والوَ ، )٤(سلَ والقَ  ،)٣()أ(بُ طَ والحَ 

  .]٤: املسد[M  l  k   jL   ) أ(

   

                                  

كان يف اجلاهلية من كبـار علمـاء اليهـود يف .تابعي املشهور بكعب األحبار،أبو إسحاق كعب بن ماتع احلمريي،  هو (١)

هـو مـن  ذَ َخـمن أخبار األمـم الغـابرة، وأَ  عنه كثريٌ  ذَ خِ أسلم يف زمن أيب بكر، وقدم املدينة يف دولة عمر، فأُ مث اليمن، 

حليــة األوليـــاء : ينظـــر. [ه٣٢ســنة  فســكن محـــص، وتــويف فيهـــا خــرج إىل الشـــام، مث. الكتــاب والســـنة عــن الصـــحابة

  )].٥/٢٢٨(، واألعالم )٧/٤٤٥(، والطبقات الكربى )٥/٣٦٤(

: ينظــر. [الطــربي رواه، وكــذلك قــول كعــب روامهــا الطــربي عــن ابــن عبــاس ): اخللــق(، و)الصــبح: (تفســري الفلــق بـــ (٢)

  )].٧٤٥-٢٤/٧٤٢(جامع البيان 

  .على أنه ورد يف القرآن الكرمي مبعىن مفعول مل أقف على أحد نصَّ  (٣)

ورغـم أ�ـا تـأيت مبعـىن املفعـول، غـري أ�ـا مل تـرد يف  .وهو ما خـرج مـن الـبطن مـن الطعـام فوصـل إىل الفـم كذا باألصل،  (٤)

  )].قلس(مادة : املصباح املنري: ينظر[ .القرآن

  )].٦٤، ٤/٦٣(الكشاف : ينظر. []٩١: املؤمنون[L'  )    (  *  +        M : قال تعاىل. ذكره الزخمشري (٥)
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٩٦ 

 

  :في ِفْعل بمعنى مفعول: الباب الثامن والعشرون

ـ .)٣(بائِ اس الـذَّ َحـالنُّ : )ب(رُ طْـوالقِ  .)٢(العطيـة: )أ(دُ ْفـوالرِّ  .)١(الطائفـة: قُ رْ الفِ  : )ت(برْ والشِّ

يُّ والــرِّ  .)٥(حبَ ذْ مــا يُــ: )ث(حبْ والــذِّ  .)٤(مــن املــاء ظُّ احلَــ
ــيْ اهلَ : )ج( مــن  ضُ قَ نْـ مــا يـُــ: )ح(ثْكــوالنِّ  .)٦(ةَئ

  .)٧(ثانَِيةً ] لَ لِيـُْغزَ [ة؛ يَ بِ خْ ة واألَ يَ سِ كْ األَ 

  ...................................................................،)خ()٨(قُ زْ والرِّ 

 .]٩٩: هود[M  5  4   3L   ) أ(

 .]٥٠: إبراهيم[M  §  ¦  ¥L   ) ب(

 .]١٥٥: الشعراء[M  Â    Á  À  ¿  ¾  ½L   ) ت(

 .]١٠٧: الصافات[M  ;  :  9L   ) ث(

]٧٤: مرمي[ Lورِيـا»  ¬  ®  M   ) ج(
)٩(

. 

 .]٩٢: النحل[M  {  z  y  x  w   vL   ) ح(

  .]٦٠: البقرة[M  d  c  b  a   `L   ) خ(

                                  

  )].فرق(مادة : العني: ينظر. []٦٣: الشعراء[M=  <  ;    ?     >L : قال تعاىل. ذكره صاحب العني (١)

  .]٢٠٩ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ال مبعىن اسم مفعول ،صدريف اآلية من باب املذكره ابن قتيبة، غري أنه  (٢)

  .)]قطر(مادة  :العني :ينظر. [قول صاحب العنيوهذا  (٣)

  .])٢/٢٨٢(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا قول الفرّاء، وليس الشِّْرب يف اآلية مبعىن اسم املفعول (٤)

  .])٢/١٧٢(جماز القرآن : ينظر. [ذكره أبو عبيدة (٥)

  .])٣/٣٧(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٦)

، والتفســري )نكــث(مــادة : الصــحاح: ينظــر. [، والتصــويب مــن اجلــوهري والواحــدي، وهــو حتريــف)ليعــول: (يف األصــل (٧)

  ].)٩/٣١٧(البسيط 

  ).٣/٤٢٣(الكشاف : ينظر (٨)

  )].١/٣٩٤(النشر: ينظر. [وهي رواية عن هشام وابن ذكوان، ،جعفر، وقالون أيبهكذا وردت وفق قراءة  (٩)
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٩٧ 

 

  .معروفات: )٣(فُ سْ والكِ / ، )٢(عُ طْ والقِ ، )١( دُ رْ والوِ 

   

                                  

التفسـري  :ينظـر. []٩٨: هـود[ M (  )       * L: قـال تعـاىل. يف القرآن مبعىن اسـم املفعـول) الِورد(ومل يرد  (١)

  .])٢/٤٢٦(الكشاف و  ،)١١/٥٤٢(البسيط 

  .ومل أقف على من ذكر أ�ا مبعىن مفعول. ]٨١: هود[M  Ù  Ø        ×  Ö  ÕL : قال تعاىل (٢)

التبيان يف إعراب القرآن : ينظر. []٤٤: الطور[M  ®  ¬  «   ª  ©  ¨L : قال تعاىل. نّص عليها العكربي (٣)

)٢/٨٣٢.[(  

 ]ب/٢٠[
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٩٨ 

 

  :في فـُْعل بمعنى مفعول: الباب التاسع والعشرون

 .)٣(ل مـن الثمـارَكـْؤ مـا يُـ : )أ(لُ كْ واألُ  .)٢(ما ال حيَِلُّ َكْسُبه: تحْ والسُّ  .)١(املعروف: فُ رْ العُ 

بُّ والجُ 
gL       جرفM و .)٤(وَ طْ  مل تُ اليت رُ ئْـ البِ : )ب(

)٥(
مـن  السـيولُ  هُ ْتـفَـ رَّ وهو ما جتََ : ]١٠٩: التوبة[

  .)٦(ةيَ دِ وْ األَ 

زُ [   .معروفات: )٩()ت(لُ ؤْ والسُّ ، )٨(دُ لْ والوُ  ،)٧(]والُخبـْ

 .]٢٥: إبراهيم[ M&  %  $    #  "  !L   ) أ(

 ..]١٠: يوسف[M  ~  }  |  {L   ) ب(

  .]٣٦: طه[M  Ü  Û  Ú   ÙL   ) ت(

                                  

  ].١٧٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []١٩٩: األعراف[M  H   GL : قال تعاىل. نص عليه ابن قتيبة (١)

ديـــوان  :ينظـــر. []٤٢: املائــدة[ M$  #L : قـــال تعـــاىل. وهــذا قـــول الفــارايب، وذكـــره الزخمشـــري كــذلك (٢)

  )].١/٦٣٤(الكشاف و  ،٨٥ص: األدب

، والكشــاف )٣/١٣٨(، ومعــاين القــرآن وإعرابــه )١/٢٠٠(معــاين القــرآن لألخفــش : رينظــ. [ذكــره األخفــش والزجــاج (٣)

)٣/٦٢[(.  

  )].طوي(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)جبب(مادة : الصحاح: ينظر. [ستعمل فيها اآلُجرُّ واحلجارةمل يُ : أي (٤)

النشـر : ينظـر. [بإسـكان الـراء، والبـاقون بضـمها) ُجـْرف: (خبُْلـٍف عنـه هشـامو محزة وخلف وابن ذكوان وأبـو بكـر، قرأ  (٥)

)٢/٢١٦.[(  

  .]١٩٤ص: نزهة القلوب: ينظر. [وهذا قول السجستاين (٦)

M    ¼  »º ½ L : قــــال تعــــاىل. ، كمــــا نــــص عليــــه الزخمشــــري، واملـــــُثبت هــــو الصــــواب)واخلــــري: (يف األصــــل (٧)

  )].٣/٦٢(الكشاف : ينظر. []٣٦: يوسف[

إما مجع َوَلد، وإما مبعىن الَولَـد، وعلـى هـذا يصـح أن يكـون مبعـىن : حيتمل معنيني :على قراءة محزة والكسائي): الُوْلد( (٨)

  ].)٢/٣١٩(، والنشر )٣/٣٤٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [مفعول

  .])٣/٦٢(الكشاف : ينظر. [نص عليه الزخمشري(٩) 
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٩٩ 

 

  :ه وتحريكها بحركة الفاءنِ يْ عَ  ينُ كِ سْ فيما يجوز تَ : الباب الثالثون

ـــــ .)١(ةارَ َهـــــالطَّ : )أ(سدْ الُقـــــ ـــــُة اجلََبـــــ: )ب(فدْ والصُّ ـــــ .)٢(لناِحَي  .)٣(احلجـــــارة: )ت(انوَ فْ والصَّ

ـــــدَّ  .)٤(إىل أســـــفل: )ث(كرْ والـــــدَّ  ــرا¸   M  ¹ و .)٥(إىل أعلـــــى: جرَ وال : ]٥٧ :األعـــــراف[L نَشـــ

  .)٦(ابحَ ر السَّ شُ نْ تَـ  :أي ،ًراشْ ونُ باملطر،  اتٍ رَ شِّ بَ مُ  :أي ،ارً شْ وبُ رات، شَ نْ مُ 

  ......................................................./ ، )٨(رعْ والشَّ  ،)٧(رُ هْ والدَّ 

 .]١٠٢: النحل[M  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL   ) أ(

 .]٩٦: الكهف[M    ß  Þ  Ý  Ü  ÛL   ) ب(

 .]٢٦٤: البقرة[M  Ê   É  È        ÇL   ) ت(

 .]١٤٥: النساء[M  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L   ) ث(

  

                                  

  .])قدس(مادة : الصحاح: ينظر. [نّص عليه اجلوهري (١)

  .])٣/٣١١(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا قول الزجاج (٢)

  ].)٣٧٧٠، ٦/٣٧٦٩(مشس العلوم : ينظر. [نص عليه احلمريي (٣)

  .])درك(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني (٤)

قـال  .يكـون مبعـىن مـا ُيكتَـب فيـه، فقـد نـّص اجلـوهري علـى أنـه مـن هـذا البـاب ، إال أنمل أقف إال علـى حتريـك العـني (٥)

  )].درج(مادة : ، والصحاح�ذيب اللغة: ينظر[ .]٢٢٨: البقرة[Mp  o  n L : تعاىل

: ينظــر[). ُنُشــرًا( :، وقــرأ البــاقون)َنْشــرًا( :، وقــرأ محــزة والكســائي وخلــف)ُنْشــرًا( :وقــرأ ابــن عــامر ،)ُبْشــرًا( :قــرأ عاصــم (٦)

: ويف الكشـــــاف)]. ٢/٢٦٩(، والنشـــــر )١/٤٦٥(، والكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات الســـــبع )٢/١١١(الكشـــــاف 

  ).ُمْنَشرات(بدل ) منشورات(

  )].دهر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١: اإلنسان[M  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L : قال تعاىل (٧)

  )].٢/٧٢٨(مجهرة اللغة : ينظر. []٨٠: النحل[M  7  6  5  4  3L : قال تعاىل (٨)

 ]أ/٢١[
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١٠٠ 

 

ـــــــوالنـَّ  ،)١()أ(رْهـــــــوالنـَّ  ـــــــ، )٢()ب(لْع ـــــــوالظَّ ، )٣()ت(رخْ والصَّ ـــــــوالمَ ، )٤(نْع ـــــــوالبَـ ، )٥(زْع ، )٦()ث(ثْع

  ................،)١١()ذ(لخْ والبُ ، )١٠()د(لغْ والشُّ ، )٩()خ(دضْ والعُ ، )٨()ح(بقْ والعُ ، )٧()ج(رقْ والفَ 

 .]٢٤٩: البقرة[L&      '  )    (       M   ) أ(

 .]١٢: طه[ MÁ  ÀL   ) ب(

 .]٩: الفجر[M  J  I  H  G  FL   ) ت(

 .]٥: احلج[M  c  b  a   `          _  ^L   ) ث(

 .]٢٦٨: البقرة[M    ¦    ¥  ¤L   ) ج(

 .]٤٤: الكهف[M  Ï  Î  Í  Ì   ËL   ) ح(

 .]٥١: الكهف[M  µ  ´     ¹  ¸  ¶L   ) خ(

 .]٥٥: يس[M  '   &  %L   ) د(

  .]٣٧: النساء[M  °  ¯   ®L   ) ذ(

                                  

  ).�ر(مادة : الصحاح: ينظر (١)

  ).نعل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٢)

  ).صخر(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

  )].ظعن(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٠: النحل[M  /  .  -  ,L : قال تعاىل. وهو ضد املقام (٤)

  )].معز(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤٣: األنعام[L '  )  (M : قال تعاىل (٥)

  ).بعث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٦)

  )].فقر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [مل أقف إال على إسكان العني (٧)

  .])عقب(مادة : الصحاح: ينظر. [العاقبة: أي (٨)

  )].عضد(مادة : يط األعظمالعني، احملكم واحمل: ينظر. [وفيها ِعدَّة لغات (٩)

  )].شغل(مادة : الصحاح: ينظر. [وفيها عدة لغات كذلك (١٠)

  )].خبل(مادة : ، والصحاح٥٤ص: كتاب فيه لغات القرآن للفراء: ينظر. [وفيها عدة لغات (١١)



  التنزيلفي أسماء : الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

١٠١ 

 

، )٥()ت(نهْ والـــــوَ ، )٤(ةرَ ْهـــــجَ ، ورآه )٣()ب(ةَتـــــغْ بَـ ، وجاءنـــــا )٢(بْهـــــوالرُّ ، )أ(بْهـــــوالرَّ ، )١(لْحـــــوالنَّ 

ـــــوالثـُّ  ـــــ، )٦(ثْل ـــــوالخُ ، )٧()ث(لزْ والنـُّ ـــــأتـــــاه : ويقـــــال-لْبـــــوالقُ ، )٨()ج(قُل ـــــايَـ عَ أي مُ : ًال بَ ِق : )٩(-ةً َن

  .معروفات

 .]٣٢: القصص[M  u  t  s  rvL   ) أ(

 .]٤٧: األنعام[M  M  L  K   J  I  H  GL   ) ب(

 .]١٤: لقمان[M  M  L  K    J  IL   ) ت(

 .]٩٣: الواقعة[M  z  y  xL   ) ث(

 .]٤: القلم[M  n  m     l  kL   ) ج(

                                  

يف معاجم اللغة بفتحتني، ومل أجد ) النََّحل(قرأ حيىي بن وثّاب . ]٦٨: النحل[M   Z      Y  X  WL : قال تعاىل (١)

  ].٧٣ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [إال إسكان العني

مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر). [الرُّْهـــب(البـــاقون و ، )الرَّْهـــب(حفـــص  وقـــرأ ،)الرََّهـــب(املـــدنيان، والبصـــريان، وابـــن كثـــري قـــرأ  (٢)

  )].٢/٣٤١(، والنشر )رهب(

، ٣٧ص: خمتصـــر يف شــــواذ القــــرآن: ينظــــر. [لغــــًة يف معجمـــه وذكرهـــا الفريوزآبــــاديوردت قـــراءة شــــاّذة بفـــتح العــــني،  (٣)

  ].)بغت(مادة : والقاموس احمليط

̈  ©  M : قـــال تعـــاىل (٤)   §  ¦L]وفـــتح العـــني قـــراءة شـــاذة، ومل أقـــف إال علـــى اإلســـكان يف . ]١٥٣: النســـاء

  ].٥ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [معاجم اللغة

  ).وهن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٥)

  )].ثلث(مادة : املصباح املنري: ينظر. []١٢: النساء[Mq  p  o  n L : قال تعاىل (٦)

  ).نزل( مادة: احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٧)

  ).خلق(مادة : مجهرة اللغة: ينظر (٨)

املدنيان، وابن عامر وقرأ . مجع قَبيل): الُقْبل(و) ُقُبلال. (]١١١: األنعام[M  -  ,    +  *   )L : قال تعاىل (٩)

، والنشـــــر )قبــــل(مــــادة : ، و�ـــــذيب اللغــــة)٢/٢٨٣(معــــاين القــــرآن وإعرابــــه : ينظـــــر). [قـُــــُبًال (، وقــــرأ البــــاقون )قِــــَبًال (

)٢/٢٦١.[(  
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  :في الَمْنُسوبات: والثالثون الباب الحادي

كالمهــا : )أ(مَجــعْ واألَ  ،يُّ ِمــجَ عْ واألَ  .)١(، وإن كــان فصــيًحامنســوٌب إىل الَعَجــم: يُّ ِمــجَ العَ 

واحـد : وسـيجُ والمَ  .)٣(واحـد اليهـود: واليهودي .)٢(الباِديَة ةِ رَّ ح، وإن كان من سُ صِ فْ الذي ال يُـ 

ة، رَ اِصـوا بنَ ، ُمسـُّ)٦(واحـد النصـارى: انيرَ ْصـوالنَّ  ،انُ رَ ْصـوالنَّ  .)٥(واحـد الـروم: يوِمـوالرُّ  .)٤(ا�وس

 .ارَصـــمْ واحـــد العـــرب، وهـــم أهـــل األَ : يُّ بِـــرَ والعَ /  .)٧(كـــان ينزهلـــا عيســـى صـــلوات اهللا عليـــه قريـــةٍ 

  ..............................ك،لْ الفُ : يّ كِ لْ والفُ  .)٨(ودْ البَ  أهلِ  ،واحد األعراب: ابيرَ واألعْ 

  .]١٩٨: الشعراء[M  «  ª  ©     ¨  §L   ) أ(

                                 
 ٣٩ص: أدب الكاتـب: ينظـر. [ومل يـرد هـذا اللفـظ يف القـرآن. وهذا قول ابن قتيبة، وقد نقل عنه السجستاين كذلك )١(

  ].٩٠ص: نزهة القلوب

  ].٣٩ص: أدب الكاتب: ينظر. [نسبة إىل اللسان: نسبة إىل القوم، واألعجمي: فالَعَجمي. منه عند ابن قتيبةقريًبا  )٢(

 )].هود(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. []٦٧: آل عمران[M  §  ¦  ¥  ¤        £¢L : قال تعاىل )٣(

 )].جمس(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. []١٧: احلج[M  4  32L : قال تعاىل )٤(

 )].روم(مادة : الصحاح: ينظر. []٢: الروم[M  ~}L : قال تعاىل )٥(

. نصـــران، غـــري أنـــه مل يســـتعمل إال بيـــاء النســـب، فصـــح كـــون النصـــراين واحـــد النصـــارى: أن واحـــد النصـــارى: األصـــل )٦(

 )].١٠/٦٦١٩(، ومشس العلوم )نصر(مادة : الصحاح: ينظر[

: ينظـر. [املشـتق النَّْصـر) نصـران(وهذا القول مروي عن بعض السَّلف، وضعَّفه غري واحد، ورجحـوا أنـه النصـارى مـن  )٧(

 )].نصر(مادة : ، و�ذيب اللغة، واحملكم واحمليط األعظم)٢/٣٢(، وجامع البيان )٢/٧٤٤(مجهرة اللغة 

 [M: ، وقال سبحانه]٢: يوسف[M   |  {  zyL  : قال تعاىل. حكى املعنيني ابُن األنباري عن الفرّاء )٨(

_  ^ L]٢/٥٦(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. []١٤: احلجرات.[( 

 ]ب/٢١[
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ــيM  D        C  BA : وقــرئ بــه الفُلْك L ]٢٢: يــونس[
يُّ رِ َقــبْـ والعَ  .)١(

: رَقــبْـ عَ : ، وقيــل)٢(طُســالبُ : )أ(

يُّ ودِ والجُ  .)٤(هتْ ادَ جَ تَ ما اسْ  تضيف إليه كلَّ  بُ رَ ، والعَ )٣(موضع
جبل باملوصل، استوت عليه : )ب(

يُّ مِّــــــواألُ  .)٧(يّ سِ نْ َـ املـــــ ،)٦(رْهــــــوراء الظَّ  حُ رَ طَّ ُـ املــــــ: يّ رِ ْهـــــوالظِّ  .)٥( نــــــوح كُ ْلـــــفُـ 
الــــــذي ال : )ت(

ةيَّ نِ مْ واألُ  .)٨(يكتب
   .)٩(واحدُة اَألَماِينّ : )ث(

 .]٧٦: الرمحن[M  O    NL   ) أ(

 .]٤٤ :هود[MÈ  Ç  Æ L   ) ب(

 .]٧٨: البقرة[M  ,  +L   ) ت(

  .]١٤: احلديد[M   b  aL   ) ث(

                                 
قوهلم يف كفيما ال حيتاج إليها؛   النََّسبالعرب زادت ياء أنَّ : ، وتوجيههالوهي قراءة شاذة حتكى عن أم الدرداء  )١(

. جِّ الُفْلِكــيِّ كنــتم يف اللُّــ: ال فيــه، كأنــه قيــلري الُفْلــُك إالَغْمــُر الكثــُري الــذي ال َجيْــ أن يُــراد بــه املــاءُ ، أو َأمحــريّ : األمحــر

 )].٦/١٧٠(، والدر املصون )٢/٣٣٨(، والكشاف )١/٣١٠(احملتسب : ينظر[

 )].٥/١٠٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج )٢(

إليهـا كــلُّ  بَ ؛ فُنِســ)نـوع مــن الثيـاب( يُ ْشــأرض كـان يُعمــل فيهـا الوَ ي هــ: هــو موضـع بالباديــة، كثـري اجلِــّن، وقيـل: قيـل )٣(

خـرب، فلمـا مل يعرفـوه مث ، امشـهورً  اوبلدً  امسكونً  ،كانينسب إليه الوشيهو موضع قدمي باليمن : ، وقيلشيء جيد

البالد واملواضع  ، ومعجم ما استعجم من أمساء٤٤٤ص: ، وغريب القرآن البن قتيبة)عبقر: (العني. [نسبوه إىل اجلنّ 

 )].٤/٧٩(، ومعجم البلدان )٣/٩١٧(

، )٥/١٠٥(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر). [يف وصــفه غَ ولِــصــفة لكــل مــا بُ  :وأصــل العبقــري يف اللغــة: (قــال الزجــاج )٤(

  )].عبقر(مادة : ، والصحاح)٤/٤٥٤(والكشاف 

 )].٢/٤٠٣(، ومعجم ما استعجم )٢/١٦(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكره الفرّاء )٥(

األضداد : ينظر. []٩٢: هود[Mb  a` L : قال تعاىل. ذكره احلمريي، وأصله عند ابن األنباري )٦(

 )].٧/٤٢٥٦(، ومشس العلوم ٢٥٥ص: البن األنباري

  )].ظهر(مادة : العني: ينظر. [وهذا قول صاحب العني) ٧(

 )].١/٩٠(جماز القرآن : ينظر. [وهذا قول أيب عبيدة )٨(

 )].١/١٥٩(، ومعاين القرآن وإعرابه ٦٠ص: نزهة القلوب: ينظر. [األكاذيب: وهي التالوة، وقيل )٩(
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ــــدُّ : يٌّ رِّ دُ  وكوكــــبٌ . )١(َذرَارِيٌّ : أوالد أوالده، واجلمــــع: الرجــــل ةُ يَّــــرِّ وذُ    .)٢(؛ لبياضــــهرِّ إىل ال

نسـب ر، من قوم يعبدون البقـر، فُ ظُ هو موسى بن : )٤(يّ رِ امِ والسَّ  .)٣(هتُ وَ فْ صَ : الرجل )أ(يّ ارِ وَ وحَ 

ـحَ  ئِ طِ وْ مـن َمـ/  ةً بَـرْ ، وهـو الـذي أخـذ تُـ -وهـي قبيلـة مـن بـين إسـرائيل- ةرَ امِ إىل السَّ   سِ رَ فـَـ -وم زُ يـْ

 M&  %  $  #  "  !L بـين إسـرائيل،  يُّ لِـها يف حفـرة فيهـا حُ ذَ بَ ، فنَ -جربيل 

ــ ،]٨٨: طــه[ ى امَ َحــوس، فتَ سُ مْ َـ واملــ املــاسُّ  مَّ ِحــأحــًدا، أُ  اسَّ ك خمالطــة النــاس، وكــان إذا َمــرْ فــابـْتُِلَي بِتَـ

  .)٥(هوْ امَ وحتََ  الناسَ 

  .)٦(معروفات: )ب(يّ سِ رْ والكُ 

  .]١٤: الصف[Mã  â  á  à  ß L   ) أ(

 .]٢٥٥: البقرة[MÇ  Æ    Å  Ä L   ) ب(

فــــالن كــــرمي : األصــــل يقـــال: مـــن الكــــارس، وهــــو الرتاكـــب، والكرســــي عنـــد العــــرب: أصـــل الكرســــي(

  .)٧(من اللمع). العظمة، والعلم، والسلطان: الكرسي :كرمي األصل، وقال بعض الناس: الكرسي، أي

                                 
 قـــال. ومل أقـــف علــى مــن خصـــهم بــأوالد األوالد، فلعــل ذكــر األوالد ســـقط أثنــاء النســخ. وكــذلك األوالد مــن الذرِّيـَّـة )١(

 )].ذرر(مادة : ، والصحاح٢٣٧ص: نزهة القلوب: ينظر. []١٥: األحقاف[MJ   I  H  G L : تعاىل

فيحتمـل أن لفظـة ينسـب سـاقطة مـن األصـل سـهًوا، أو عمـًدا ) يـُْنَسـُب إىل الـدُّرِّ لَِبياِضـه: َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ : (قال الفارايب )٢(

: والـــدُّرِّيُّ . ]٣٥: النـــور[M   ¬   «  ª©L : قـــال تعـــاىل. ألجـــل االختصـــار؛ إذ يســـتقيم الكـــالم بـــدو�ا

 )].درر(مادة : ، والصحاح٥٢٥ص: ديوان األدب: ينظر. [اللؤلؤ: املضيء، والدُّر

 )].١/٤١٧(وإعرابه معاين القرآن : ينظر. [ذكره الزجاج )٣(

 .]٨٥: طه[M  ©   ¨L : قال تعاىل )٤(

، والكشـــــف والبيـــــان )١/٦٧٢(جـــــامع البيـــــان : ينظـــــر. [وردت يف هـــــذا عـــــّدة أخبـــــار إســـــرائيلية، اهللا أعلـــــم بصـــــحتها )٥(

  )].٨٥، ٣/٨١(، والكشاف )٣/٢٩١(

أنه هنا مل َترِد إال كلمة واحدة معروفة، فكأنه من عادة املؤلِّف أن جيمع األلفاظ الواضحة مث يذكر بأ�ا معروفات، إال ) ٦(

 .َسَلك اجلادَّة، وَمجَع على التـََّوهُّم

اإلبانـة يف اللغـة العربيـة : ينظـر. [أشار إىل بعض هذه املعـاين سـلمة بـن مسـلم، ومل أقـف علـى الكتـاب الـذي نُقـل منـه) ٧(

)٤/١٠٢.[(  

 ]أ/٢٢[
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  :في األسماء المؤنثة التي ليست فيها عالمة التأنيث: والثالثون الباب الثاني

ــ .)١(ةريَ املـِـ لُ ِمــالــيت حتَْ  لُ بِــاإلِ : )أ(يــرُ العِ  ــ: المَ والشِّ  واحــدة: )ب(واليمــين .)٢(لائِ مَ واحــدة الشَّ

 .)٤(ةبَـــقَ العَ : )ث(ودعُ والصَّـــ .)٣(؛ فهـــي مؤنثـــة أيًضـــا)ت(مَســـاليمـــني مبعـــىن القَ كانـــت  وإذا، انْميَـــاألَ 

ــــ  ةُ اَعــــزَ ، وكانــــت خُ )٥(، واملــــراد يف التنزيــــلوربُــــاء، والعَ َصــــيْ مَ الغُ : انيَ رَ عْ ، ومهــــا ِشــــمٌ َجنْــــ: )ج(ىرَ عْ والشِّ

  .)٧(نينِ اجلَ  رُّ قَ تَـ سْ مُ / : محِ والرَّ  .)٦(هادُ بُ عْ تَـ 

  .........................................................،)٩(برْ ، والحَ )٨(ةُ رابَ والقَ 

 .]٨٢: يوسف[ Mr  q    p  oL   ) أ(

 .]٢٧: الواقعة[M  W    V  U  T  SL   ) ب(

 .]٢: املنافقون[M  u  t  sL   ) ت(

 .]١٧: املدثر[M  â  áL   ) ث(

  .]٤٩: النجم[M    9   8  7  6L   ) ج(

                                 
  )].مري(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)١/٢٨(إصالح املنطق : ينظر. [، وهذا قول ابن السكيتحتمل الطعام: أي (١)

  )].مشل(مادة : الصحاح: ينظر. []١٧: الكهف[M  C  B  AL : قال تعاىل (٢)

  ).مين(مادة : العني، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر (٣)

  .]٤٩٦ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (٤)

  ).املراد: (ولعله سقط الضمري قبل قوله. راد يف القرآن الكرميهو امل) العبور(يعين أن  (٥)

  .])٤/٤٢٨(، والكشاف )شعر(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن الزخمشري (٦)

: ينظــــر. [وتعبــــري املؤلــــف لطيــــف، مل أقــــف عليــــه يف املصــــادر. ]٣٤: لقمــــان[MÇ  Æ  Å  Ä L : قــــال تعــــاىل (٧)

  )].رحم(مادة : الصحاح

  .]٢٣: الشورى[M3  2  10 L : قال تعاىل. ويالحظ وجود عالمة التأنيث فيها (٨)

  )].حرب(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٧٩: البقرة[M¨  §L : قال تعاىل (٩)

 ]ب/٢٢[



 في أسماء التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

١٠٦  
 

ــ ــْمس ،)١(ىحَ والضُّ ــ)٢(والشَّ ــوَ ، )٣()أ(ل، والنـَّْع ــنـَّْفس)٤(شحْ وال ــ)٥(، وال ، )٧(ولْ ، والــدَّ )٦(سوْ ، والَق

ـــدَّ )٨(اَصـــوالعَ  ـــ: ويقـــال-، )ب(نذُ ، واألُ )٩(-اريَـــدِ : واجلمـــع-ار، وال ـــقْ ، إذا كـــان يَـ نٌ ذُ أُ  نٌ َال ُف ل مـــا َب

  .........،)١٤(ليْ والخَ  ،)١٣(منَ ، والغَ )١٢(لبِ ، واإلِ )١١(املاء نُ يْ وعَ  اإلنسان، نُ يْ وعَ  ،)١٠(-عمَ سْ يَ 

 .]١٢: طه[ MÁ  ÀL   ) أ(

  .]١٢: احلاقة[M  <  ;  :L   ) ب(

  

                                 

  )].ضحو(مادة : الصحاح: ينظر. []١: الضحى[M  BL : قال تعاىل (١)

  )].١/١٢٧(للفراء معاين القرآن : ينظر. []١: التكوير[M#  "  !L : قال تعاىل (٢)

  ).نعل(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

  )].وحش(مادة : واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥: التكوير[M   3  2  1L : قال تعاىل (٤)

  )].نفس(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. []٧: التكوير[M  ;  :  9L : قال تعاىل (٥)

  )].قوس(مادة : الصحاح:ينظر [. ]٩: النجم[M     J  I  H  G  FL : قال تعاىل (٦)

  )].١/٢٥٤(إصالح املنطق : ينظر. []١٩: يوسف[Mh  g L : قال تعاىل (٧)

  )].عصو(مادة : الصحاح: ينظر. []١٠: النمل[M}  | L : قال تعاىل (٨)

  )].دور(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٣: القصص[M   »      º  ¹L : قال تعاىل (٩)

  .)أذن(مادة : ، والصحاح١١٥ص: نزهة القلوب: ينظر (١٠)

: ينظـــر. []٥٠: الـــرمحن[M  T   S  RL : ، وقـــال ســـبحانه]٨٤: يوســـف[M¶  µL : قـــال تعـــاىل (١١)

  )].٥/١٢٥(، واملخصص )عني(مادة : الصحاح

  )].أبل(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤٤: األنعام[M  >  =  <L : قال تعاىل (١٢)

  )].غنم(مادة : الصحاح: ينظر. []١٨: طه[M  V  U  T  SL : قال تعاىل (١٣)

  )].غنم(مادة : الصحاح: ينظر. []٨: النحل[M  3   2  1L : قال تعاىل (١٤)
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١٠٧  
 

، )٥()ب(دُضـ، والعَ )٤(مدَ ، والَقـ)٣()أ(قاوالسَّـ ،)٢(ينيِّـمِ مـن غيـر اآلدَ  عٍ ْمـجَ  اسمِ  وكلُّ  ،)١(نأْ والضَّ 

، )١٠(رْجـ، والفَ )٩(رْئـ، والبِ )٨(-لُجـرْ أَ : واجلمـع-لُ ْجـ، والرِّ )٧(-فٌّ ُكـأَ : واجلمـع-فُّ ، والكَ )٦(دُ واليَ 

نُّ والسِ ، )١١()ت(بقِ والعَ 
  .............................،)١٤()ج(، والكأس)١٣()ث(رُ دْ ، والقِ )١٢(

 .]٢٩: القيامة[M   K    J   IL   ) أ(

 .]٣٥: القصص[M  Å  Ä  Ã  ÂL   ) ب(

 .]٤٨: األنفال[M  Y  X   WL   ) ت(

 .]١٣: سبأ[M¾    ½ L   ) ث(

  .]٣٤: النبأ[M  ,   +L   ) ج(

                                 

  )].غنم(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤٣: األنعام[M  &  %  $L : قال تعاىل (١)

  .])غنم(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٢)

  ).٥/١٢٦(املخصص : ينظر (٣)

  )].٥/١٢٧(املخصص : ينظر. []١١: األنفال[M  W   V  UL : قال تعاىل (٤)

  ).٢/٦٥٨(مجهرة اللغة : ينظر (٥)

  )].٥/١٢٦(املخصص : ينظر. []٤٩: الشعراء[M  w   v  uL : قال تعاىل (٦)

  )].٥/١٢٥(، واملخصص )كفف(مادة : الصحاح: ينظر. []٤٢: الكهف[M         ¨  §  ¦L : قال تعاىل (٧)

  ).٥/١٢٧(املخصص : ينظر (٨)

  )].٥/١٣٥(املخصص : ينظر. []٤٥: احلج[M  ±     °L : قال تعاىل (٩)

  .]١: الفجر[M        !L : قال تعاىل. مل أقف على من نصَّ على تأنيثه (١٠)

  ).٥/١٢٥(املخصص : ينظر (١١)

  )].٥/١٢٧(املخصص : ينظر. []٤٥: املائدة[M¬  «L : قال تعاىل (١٢)

  ).قدر(مادة : العني: ينظر (١٣)

  ).كأس(مادة : الصحاح: ينظر (١٤)
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١٠٨  
 

- ، واألرض)٤(-ومجعهــا مســاوات- والســماء، )٣(هايح، وأســماؤُ ، والــرِّ )٢(، وأســماؤها)١(اروالنَّــ

  .معروفات: )٧(عبَ صْ ، واألُ )٦(اعرَ ، والذِّ )٥(-ونضُ رَ أَ : ومجعها

   

                                 

  )].نور(مادة : الصحاح: ينظر. []٥: الربوج[M1  0   /L : قال تعاىل (١)

  )]٥/١٤٦(، واملخصص )جحم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وسيأيت باٌب فيه أمساء النار (٢)

  )].٥/١٣٢(املخصص : ينظر. []٢٤: األحقاف[M  j  i  h  gL : قال تعاىل (٣)

، واملخصـــص )١/١٢٧(معـــاين القـــرآن للفـــراء : ينظـــر. []١١: الشـــورى[M#  "      ! L : قـــال تعـــاىل (٤)

)٢/٣٦١.[(  

  ).أرض(مادة : العني، والصحاح: ينظر (٥)

  )].٢/٣٩١(مجهرة اللغة : ينظر. []١٨: الكهف[Mi  h   gL : قال تعاىل (٦)

  )].صبع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧: نوح[M  º  ¹   ¸  ¶L : قال تعاىل (٧)



 في أسماء التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

١٠٩  
 

  :التي يجوز تذكيرها وتأنيثها/ في األسماء : والثالثون الباب الثالث

ــ ــ .)١(حلْ الصُّــ: )أ(ملْ السِّ ــمبعــىن احلُ : )ب(انطَ لْ والسُّ يب، ِصــالنَّ : )ت(وبنُ والــذَّ  .)٢(ةكَ لَ مْ َـ ة واملــجَّ

ةيَّ نِ َـ وامل ،رهْ مبعىن الدَّ : )ث(وننُ والمَ  .)٣(يءلِ َـ امل وُ لْ الدَّ : وأصلها
مـا ُعبِـَد مـن  لُّ ُكـ: )ج(وتاغُ والطـَّ .)٤(

  .)٥(دون اهللا

ــــــْلم. (]٦١: األنفــــــال[M  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎL   ) أ( ــــــالم، وفــــــتح الســــــني ): السَّ بتســــــكني ال

والسََّلم أيًضا -اإلسالم-وكسرها 
)٦(

. 

 .]٤٠: يوسف[MV  U  T  S  R  Q L   ) ب(

 .]٥٩: الذاريات[M  b  a  `L   ) ت(

 .]٣٠: الطور[M  Ô   Ó  Ò   ÑL   ) ث(

 .]٦٠: النساء[M     3    2  1  0  /L   ) ج(

  

  

  

  

 

                                 
: ، والصـحاح٨١ص: غريـب القـرآن البـن قتيبـة: ينظـر. [ذكر هذا املعىن ابن قتيبة، ونص على تذكريه وتأنيثه اجلوهري (١)

  .])سلم(مادة 

، )٢/١٢٣(، ومعـاين القـرآن وإعرابـه )ملـك(مـادة : العـني: ينظر. [ذكر هذا ابن سيده، وأصله يف العني وعند الزجاج (٢)

  .)]١/٣٢٢(واملخصص 

  .])٣/٩٠( له معاين القرآن: ينظر. [نّص على هذا الفراء (٣)

  ].١٥٧ص: ، واألضداد)٢/٢٢٦(الزاهر : ينظر. [ذكر هذا ابن األنباري (٤)

  .])طغي(مادة : احملكم واحمليط األعظم) ٢٨٣-١/٢٨١(املذكر واملؤنث له : ينظر. [ذكره ابن األنباري (٥)

ــ(قــرأ أبــو بكــر بكســر ســني  (٦) ، والنشــر )١/٢٧٩(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر. [يف األنفــال، والبــاقون بفتحهــا) ْلمالسِّ

)٢/٢٢٧.[(  

 ]أ/٢٣[
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١١٠  
 

ــ - واللســان، )٤(رْمــوالخَ ، )٣(ىدَ والُهــ، )٢()ب(قُنــوالعُ  ،)١(-َأْســَواق: ومجعهــا- )أ(وقوالسُّ

، )٨(-أســلحة: واجلمــع- )ت(والســالح، )٧(والطريــق، )٦(والســبيل، )٥(-ةنَ ِســلْ ، وأَ نٌ ُســلْ أَ : واجلمــع

  .معروفات: )١٠(ينكِ والسِّ ، )٩(سوْ دَ رْ والفِ 

]٣٣: ص[ M  n  m  lL   ) أ(
)١١(

.  

 .]١٣: اإلسراء[Ms  r  q  p L   ) ب(

  .]١٠٢: النساء[M  ,  +L   ) ت(

   

                                 
  .])٣/٤٣٥(املخصص : ينظر. [ذكره ابن سيده (١)

  ).عنق(مادة : �ذيب اللغة: ينظر (٢)

  )].هدي(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٠: اجلاثية[M  ©  ¨  «  ªL : قال تعاىل (٣)

  )].٣/١٩٣(املخصص : ينظر. []٢١٩: البقرة[M¸   ¶  µ  ´ L : قال تعاىل (٤)

  )].لسن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٩: البلد[Mn  mL : قال تعاىل (٥)

  )].١/٣٤٠(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٠: عبس[Mq  p   oL : قال تعاىل (٦)

  )].طرق(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٦٩: النساء[M  ¬  «  ªL : قال تعاىل (٧)

  ).٢/٣٦٠(إصالح املنطق : ينظر (٨)

  )].٥/١٤٦(املخصص : ينظر[ .]١١: املؤمنون[M  `     _^L : قال تعاىل .وهو البستان (٩)

  )].٢/٣٥٩(إصالح املنطق : ينظر. []٣١: يوسف[M  -  ,  +      *   )L : قال تعاىل (١٠)

مؤنثــة، كمــا تقــدم خطــأٌ  )الســاق(وقــد تقــدم يف البــاب الســابق أن  وهــي مجــع ســاق، هكــذا ورد يف هــامش النســخة، (١١)

M  i  h : اب االستشـــهاد قولـــه تعـــاىلو وصـــ. ، وهـــذا يـَُقـــوِّي أّن احلاشـــية ليســـت للمؤلِّـــف)٨٩ص(مثـــل هـــذا 

j L]أعلمواهللا  ،]٧: الفرقان.  
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١١١  
 

  :في ذكر القيامة، والجنة، والنار، وما يتصل بها: والثالثون الباب الرابع

، )٧(ةفَـواآلزِ ، )٦(ةَعـوالواقِ ، )٥(ةَعـوالقارِ ، )٤(ةوالحاقَّ ، )٣(ةيَ والغاشَ ، )٢(ةاعَ والسَّ ، )١(ةُ يامَ القِ 

 يضُ ِقــــــنَ : / ةُ لَــــــواآلجِ  .ينالــــــدِّ  وهـــــو يــــــومُ  هــــــا يف معــــــىن واحــــــد؛لُّ كُ : )٩(ةوالصــــــاخَّ ، )٨(ةوالطامَّـــــ

  .)١٠(ةلَ العاجِ 

  . )١٢(، ودار اخللود)١١(السالمة اجلنة؛ أل�ا دار: الخلد ودار، السالم بدارواملراد 

  

                                 

  .]١: القيامةM    ]  \  [  ZL] : قال تعاىل (١)

  )].٢/١٨٣(الكشاف : ينظر. []٤٦: القمر[M   Ì  Ë  ÊL : قال تعاىل (٢)

  ].٥٢٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []١: الغاشية[M   7  6  5  4L : قال تعاىل (٣)

  ].٤٨٣ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٢-١: احلاقة[M  £  ¢  ¡       �L : قال تعاىل (٤)

  ].٥٣٧ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[ .]٢-١: القارعة[M  /  .  -  ,L : قال تعاىل(٥) 

  ].٤٤٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[ ].١: الواقعة[M_  ^   ]L : قال تعاىل(٦) 

  ].٤٣٠ص: قتيبةغريب القرآن البن [ .]٥٧: النجم[Mb  aL : قال تعاىل (٧)

  )].٣/٢٣٤(معاين القرآن للفراء : ينظر[]. ٣٤: النازعات[M   �   ~    }  |L : قال تعاىل (٨)

  ].٥١٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[ .]٣٣: عبس[M  Ê  É  ÈL : قال تعاىل (٩)

!     "#  $       M : قــال تعــاىل.يف القــرآن الكــرمي، وإمنــا ورد لفــظ العاجلــة، وقوبلــت بــاآلخرة) اآلجلــة(مل يــرد لفــظ  (١٠)

     '  &  %L ]٢٣/٥٠٤(، وجامع البيان )عجل(مادة : العني، والصحاح: ينظر[ .]٢١-٢٠: القيامة.[(  

  .])٢/٢٩١(القرآن وإعرابه  معاين: رينظ[ .]١٢٧: األنعام[M    N  M  LL : قال تعاىل (١١)

?  @  M  B  A : ، قــــــــال تعــــــــاىلح إطالقــــــــه علــــــــى اجلنــــــــة والنــــــــار كــــــــذلكممــــــــا يصــــــــ: دار اخلُلــــــــد واخللــــــــود (١٢)

CL]١٥: الفرقــان[وقـــال ســبحانه ، : MÀ    ¿  ¾  ½  ¼» L]العـــني، والصـــحاح: ينظــر. []٢٨: فصـــلت :

  )].خلد(مادة 

 ]ب/٢٣[
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وقيــل يف  .)٢(عــُني َسِلَســٌة لَيـَِّنــٌة َســائَِغة: )ب(يلبِ َســلْ وسَ . )١(أَْرفَــُع َشــرَاٍب يف اجلنــة: )أ(يمنِ ْســوتَ 

 زاجُ كالمهــا ِمــ: ورُ افُ والَكــ، يــلُ بِ جَ نْ والزَّ  .)٣(اخلــري الكثــري هُ يف اجلنــة، والصــحيح أنَّــ إنــه �ــرٌ : رثَ وْ الَكــ

: )ث(ونيُّــلِّ وعِ  .)٥(فرْ بــني اجلنــة والنــار، مجــع ُعــ  ســورٍ اِيل َعــأَ : )ت(افرَ ْعــواألَ  .)٤(شــراب أهــل اجلنــة

يف السـماء السـابعة، عـن ميـني  شجرةٌ : ىهَ تَـ نْ المُ  ةُ رَ دْ وسِ  .)٦(فوق السماوات السبع ،أماكن عالية

مـن أصـلها أ�ـار اجلنـة، يسـري الراكـب يف  عُ بَ نْ ول، تَـ يُ ها كآذان الفُ قُ رَ ر، ووَ جَ ل هَ َال قِ ها كَ رُ ش، مثََ رْ العَ 

  .)٨(الوسائد: الُبُسط، وقيل: فرَ فْـ والرَّ  .)٧(ظلها سبعني عاًما، ال يقطعها

 .]٢٧: املطففني[M      »  º   ¹L   ) أ(

 .]١٨: اإلنسان[M   ¨  §  ¦  ¥L   ) ب(

 .]٤٦: األعراف[M  P   O  NL   ) ت(

  .]١٩: املطففني[M   r  q  p  oL   ) ث(

  

                                 
  .٤٤٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (١)

  .٢٧٢ص: نزهة القلوب: ينظر (٢)

، ومعـاين القـرآن ٤٧٤ص: غريب القـرآن البـن قتيبـة: ينظر[ .]١: الكوثر[M  X  W    VL : قال تعاىل (٣)

  )].٥/٣٦٩(وإعرابه 

 MÛ  Ú          Ù      ØL : ، وقـــــال ســـــبحانه]١٧: اإلنســـــان[M£  ¢         ¡     �L : قـــــال تعـــــاىل (٤)

  )].٢٦٠، ٥/٢٥٨(القرآن وإعرابه معاين : ينظر. []٥: اإلنسان[

  ).١٠/٢١١( وجامع البيان ،)عرف(مادة : �ذيب اللغة: ينظر (٥)

  ).٥/٢٩٩(، ومعاين القرآن وإعرابه )٢١١، ٢٤/٢٠٨(جامع البيان : ينظر (٦)

الكشـــاف : ينظـــر. [وقـــد وردت فيهـــا بعـــض األحاديـــث واآلثـــار. ]١٤: الـــنجم[M  d  c  bL : قـــال تعـــاىل (٧)

  )].٢٢/٣٦(جامع البيان ، و )٤/٤٢١(

  .])٤/٤٥٤(الكشاف : ينظر. []٧٦: الرمحن[M  M  L  K  JL : قال تعاىل (٨)



 في أسماء التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                        الشعبة األولى

١١٣  
 

ــ ــنَ : / سدُ نْ والسُّ ــرَ والزَّ  .)١(قرَ بْـ تَ اإلْســ يضُ ِق ــالطَّ : يُّ اِب فــاخرة،  اضٌ رَ ِعــ طٌ ُســبُ : ، وقيــل)٢(سافِ َن

جان مجــع رْ َـ املــ: يــل، وق)٥(مــن اللؤلــؤ رَ غُ مــا َصــ: جــانرْ والمَ  .)٤(الوســائد: قارِ َمــوالنَّ  .)٣(ةيَّــبِ رْ مجــع زَ 

ـــذ[ة، وهـــي انَـــجَ رْ مَ  ـــعْ والبيـــت المَ  .)٦(]الُبسَّ ـــ[هـــو : قـــال املفســـرون: ورُم ، وهـــو بيـــت يف ]احُ رَ الضُّ

  .)٧(ك، مث ال يعودون إليه أبًدالَ يوم سبعون ألف مَ  لَّ ه كُ لُ خُ دْ السماء الرابعة، يَ 

  .......................................،)٨(يررِ والحَ ، -واحد اليواقيت- )أ(والياقوت

  .]٥٨: الرمحن[M  ¨      §  ¦L   ) أ(

  

  

   .واهللا أعلم. معروفات: )١(-املثوبة- بُ وْ والثـَّ 

                                 

. غليظــــه: رقيــــق الــــديباج، واإلســــتربق: الســــندس. ]٥٣: الــــدخان[M  s  r  q  pL : قــــال تعــــاىل (١)

  )].سندس(مادة : ، و�ذيب اللغة٢٢٧ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[

مـادة : املصـباح املنـريو  ،)٣/٢٥٨(معـاين القـرآن للفـراء  :ينظـر. [مجع ِطْنِفَسة، بساط له َمخٌْل رقيق: ذكره الفرّاء، وهي (٢)

  )].طفس(

  .)]٤/٧٤٤(الكشاف : ينظر. []١٦: الغاشية[Mv  uL : قال تعاىل. وهذا قول الزخمشري (٣)

  )].٥/١٠٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[. ]١٥: الغاشية[Ms  rL : قال تعاىل. ذكره الزجاج (٤)

  ].٣٧٩ص: لهغريب القرآن : ينظر. []٢٢: الرمحن[M  <      ;  :  9L : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة (٥)

ـــذ (٦) مـــادة : �ـــذيب اللغـــة: ينظـــر. [، والتصـــويب مـــن الكشـــاف، وهـــو حتريـــف)الّســـد: (ويف األصـــل. جـــوهر أمحـــر: الُبسَّ

  )].٤/٤٤٥(، والكشاف )مرجن(

يف : هـــو يف الســــماء السادســـة، وقيــــل: وقيـــل. ]٤: الطــــور[M   x   wL : قـــال تعـــاىل. ذكـــر هـــذا الزخمشــــري (٧)

جـامع البيـان : ينظـر[ .، والتصـويب مـن الصـحاح وغـريه)الصراح(وقد تصّحفت هذه الكلمة يف األصل إىل  .السابعة

  )].٤/٤٠٨(الكشاف ، و )٢/٣٣٦(الفائق يف غريب احلديث و  ،)ضرح(مادة : والصحاح ،)٢١/٥٦٣(

  .]٢٣: احلج[M  Ó  Ò  ÑL : قال تعاىل (٨)

 ]أ/٢٤[
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  :)أ(ومن أمساء نار اهللا املوقدة

: ىظَ ولَ . )٣(ِجِهنَّام، إذا كانت بَِعيَدَة الَقْعر )٢(]بِئـْرٌ : [مسَُِّيت لِبـُْعد قـَْعرِها، من قوهلم: مُ نَّ هَ جَ 

َسـَقَرْتُه الشـمس، إذا أذابتـه؛ : وهـي مـأخوذة مـن قـوهلم: رُ قَ وَسـ. ُمتَـَلظِّيَـة شـديدة اللهـب وهي نارٌ 

  ......................،)٥(وهي النَّاُر املـُْضَطرَِمة: يمحِ والجَ . / )٤(أل�ا ُتِذيُب األجسام

قال وهب بن منبه  ) أ(
)٦(

فلمـن يعبـد األصـنام مـن : فأمـا جهـنم: رمحـه اهللا تعـاىل يف حـديث طويـل 

: وأمـا لظـى. داخلـون: ، أي]٩٨: األنبياء[M  |  {   z  yxL ، دون اهللا

>     =  M : ، مث أدبــر وتــوىل عـــن ديــن اهللا؛ لقولــه تعـــاىلفللــذي يــؤمن بــاهللا ورســـوله حممــد 

  E   D  C   B  A   @  ?  >L]فلكــــــل هــــــامز : وأمــــــا احلطمــــــة. ]١٧-١٥: املعــــــارج

ـــــه تعـــــاىل  ،فللشـــــياطني :وأمـــــا الســـــعري. ]١: اهلمـــــزة[M  5  4  3  2L: المـــــز؛ لقول

M]   d   c  b  a  `_  ^L]فلمـــن مل يكـــن : وأمـــا ســـقر. ]٥: امللـــك

 =            M    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  èL : من املصلني؛ لقوله تعاىل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احرتاز عن الثـَّْوب ) املثوبة(مبعىن الرُّجوع، وليس له شاهد من القرآن، وذكر : مصدر ثاَب يـَُثوُب ثـَْوبًا، وهو): الثوب( (١)

، وعليه فيكون ذكر املثوبـة بعـده مزيـد توضـيح لـه، مـع )الثواب: (امللبوس، وليس بعيًدا عندي أن يكون الصواب هو

  )].٢/١٠١٦(مجهرة اللغة : ينظر. []٣١: الكهف[Mª    «L : قال تعاىل. التنصيص أنه معروف، واهللا أعلم

  .، والتصويب من املصادر اآلتية، وهو حتريف)بني: (يف األصل) ٢(

، والكشـاف )جهـنم(مـادة : وجممـل اللغـة ،٣١١ص: الفـروق اللغويـة :ينظر. [وهذا قول ابن فارس، وأصله للعسكري) ٣(

)٤/١٧١[(.  

  .])٢/١٤٧(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [ذكره هذين املعنيني ابن األنباري) ٤(

  )].ضرم(، و)جحم(مادة : أساس البالغة: ينظر. [، ذكر هذا الزخمشرياملشتعلة: أي) ٥(

ـــار عـــن الكتـــب القدميـــة، عـــامل  ثقـــة، تـــابعي، منبـــه بـــن كامـــل اليمـــاينوهـــب بـــن  أبـــو عبـــد اهللا هـــو) ٦( مـــؤرخ، كثـــري اإلخب

عمر بن  هووّال  ه،١١٤سنة  ولد ومات بصنعاء. كسرى إىل اليمن  همأصله من أبناء الفرس الذين بعث. اإلسرائيلياتب

  .)]٨/١٢٥(م ، واألعال)١١/١١٦(�ذيب التهذيب ، و )٦/٣٥(وفيات األعيان : ينظر[ .العزيز قضاءهاعبد

 ]ب/٢٤[
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. )٤()هــي الــيت َيْشــَتدُّ اْشــِتَعاُهلا: ()٣(، وقــال ابــن ُدَرْيــد)٢()هــي الــيت يـَتَـَوقَّــُد َمجْرُهــا: ()١(وقــال اخلليــل

ألن : ةيَ اوِ والهَ  .)٦(أل�ا أُوِقَدت إيقاًدا شديًدا: يرعِ والسَّ . )٥(أل�ا َحتِْطم من يـََقُع فيها: ةمَ طَ والحُ 

  .)٨(، كما ُرِوَي أَنَّه يـَْهِوي فيها سبعني خريًفا)٧(ألن أَْهَلها تـَْهِوي فيها َمْهًوى بعيًدا

M  u   t    s    rq : لقولـــــه تعـــــاىلفلليهـــــود والنصـــــارى؛ : وأمـــــا اجلحـــــيم. ]٤٣-٤٢: املـــــدثر[ =

vL ]فللــــذي يثقــــل ميزانــــه مــــن الفجــــور والكــــذب واخليانــــة  :وأمــــا اهلاويــــة. ]٩٢: الواقعــــة

. ]٩-٨: القارعـة[ M  Q  P  O  N  M  LKL: والكفر، قـال اهللا تعـاىل

انتهى
)٩(

.  

  

                                 
: األزدي، وقيلنسبة إىل فراهيد بن مالك - ويقال الفرهودي اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي،هو أبو عبدالرمحن ) ١(

ولـد ومـات يف ، سـيد األدبـاء يف علمـه وزهـده: العروضـي النحـوي اللغـوي -مـوىل الفراهيـد، وأصـله مـن الفـرس بل هـو

 )].٢/٣١٤(، واألعالم )٣/١٢٦٠(، ومعجم األدباء ٤٥ص: ءنزهة األلبا: ينظر. [ه١٧٠سنة  البصرة

  )].جحم(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [مبعناه يف �ذيب اللغة نقًال عن العني، ومل أجده فيه) ٢(

، ونشأ بعمان، وتويف ولد بالبصرة .عامل شاعر، وإمام يف اللغة واألدب أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي،هو ) ٣(

، ١٩١ص: نزهـــة األلبـــاء: ينظـــر. [وتـــرك عـــدة مؤلَّفـــات، كجمهـــرة اللغـــة، واالشـــتقاق، وغريمهـــا. ه٣٢١ســـنة  ببغـــداد

  )].٦/٨٠(، واألعالم )٦/٢٤٩٠(ومعجم البلدان 

  .])١/٤٤١(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره قريًبا منه) ٤(

  .])٤/٧٩٦(الكشاف : ينظر. [وهذا قول الزخمشري) ٥(

  .)]٣١/٦٧(، ومفاتيح الغيب )٣/٥٦٢(الكشاف : ينظر. [عند الزخمشري وهذا قول الرازي، وأصله) ٦(

  .)]٣٢/٢٦٨(، ومفاتيح الغيب )٤/٧٩٠(الكشاف : ينظر. [وهذا قول الزخمشري، وقد ذكره الرازي كذلك) ٧(

سـخط  إن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة مـن(: قـال رسـول اهللا  تـأن عن أيب هريرة: يشري إىل ما رواه الرتمذي وابن ماجه) ٨(

هــذا حــديث : هــذا لفــظ ابــن ماجــه، وقــال الرتمــذي). ا، فيهــوي �ــا يف نــار جهــنم ســبعني خريفــااهللا، ال يــرى �ــا بأًســ

كتــاب الرقــاق، بــاب : صــحيح البخــاري: ينظــر. [وأصــل احلــديث عنــد البخــاري. اهـــ .حســن غريــب مــن هــذا الوجــه

، رقــم احلــديث ..اب فــيمن تكلــم بالكلمــةأبــواب الزهــد، بــ: ، وســنن الرتمــذي)٦٤٧٨(حفــظ اللســان، رقــم احلــديث 

  )].٣٩٧٠(كتاب الفنت، باب كف اللسان عن الفتنة، رقم احلديث : ، وسنن ابن ماجه)٢٣١٤(

  .مل أقف على مصدره) ٩(
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ــ ــَواظ إال : وقيــل ،)٢(ان فيــهَخــالــذي ال دُ  بُ َهــاللَّ : )١(-بالضــم والكســر- )أ(واظوالشُّ ال يكــون الشُّ

ــــدَُّخان مجيًعــــا  .)٥(الــــدخان احلــــار األســــود: ومُمــــحْ واليَ  .)٤(اللهــــب: جُ ارِ والَمــــ. )٣(مــــن النــــار وال

، )٧(يســــيل: مــــا يـَْغِســـُق مـــن َصــــِديد أهـــل النـــار، أي: )٦(-بـــالتخفيف والتشـــديد- )ب(اقَســـوالغَ 

ــــ. )٨()ت(ينلِ ْســــالغِ وكــــذلك  ــــٌة َيُشــــقُّ : ودعُ والصَّ جبــــٌل يف جهــــنم يكلفــــون : ُصــــُعوَدها، وقيــــلَعَقَب

صـــخرٌة : كلمـــا وضــعوا أيـــديهم عليــه ذابـــت، فــإذا رفعوهـــا عــادت كمـــا كانــت، وقيـــل/ ُصــُعوَده، 

  .....................خترج منها ريح باردة، )٩(َمْلَساء يف النار اخلامسة، يف تلك الصخرة ِكًوى

  .]٣٥: الرمحن[M  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L   ) أ(

  .]٢٥: النبأ[M  °  ¯     ®L   ) ب(

 .]٣٦: احلاقة[L'     )  (       *    +  M   ) ت(

  

                                 
  )].٢/٣٨١(النشر : ينظر. [ابن كثري بكسر الشني، وقرأ الباقون بضمهاقرأ ) ١(

  .])شوظ(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني) ٢(

احلجـة للقـراء السـبعة للفارسـي : ينظـر. [، حيكيه عن بعضهم، وينسـب كـذلك أليب عمـرواألخفشذكره الفارسي عن  )٣(

)٦/٢٥٢.[(  

̈  ©  M  «  ª : قــــال تعــــاىل. ذكــــره ابــــن قتيبــــة) ٤(      §¦L]لــــهغريــــب القــــرآن : ينظــــر. []١٥: الــــرمحن :

  ].٤٣٧ص

وًما إما باعتبار حرارته، أو سواده، كما أشار إليه ابن فارس والراغب، واملصنف قد مجع له الوصفني، وهذا متسميته حي) ٥(

، واملفــردات يف غريــب )محــم(مــادة : مقــاييس اللغــة: ينظــر. []٤٣: الواقعــة[M²  ³      ´L : قــال تعــاىل. حســن

  ].٢٥٥ص: القرآن

  )].٢/٣٦١(النشر : ينظر[ .وقرأ الباقون بتخفيفها ،محزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السنيقرأ ) ٦(

  .)]٦٨٩، ٤/١٠١(، والكشاف ١٣٩، ٥ص: األضداد له: ينظر. [وهذا قول ابن األنباري) ٧(

  ).١/١٠٥(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر) ٨(

  )].كوي(مادة : لسان العرب، و ٧٧٧ص: ديوان األدب: ينظر. [وَّة، وهي الثـّْقبمجع كُ ) ٩(
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ــــاثرت جلــــودهم وحلــــومهم ــــ شــــجرةٍ  لُ ِمحْــــ: )أ(ومقُّــــوالزَّ  .)١(فــــإذا أصــــابتهم تن ا ةِ رَّ ُم  .)٢(الطعــــم جــــد�

العـذاب، مبعـىن : زْجـوالرِّ . العـذاب: والـرجسالنََّنت، وكلُّ شيٍء َتْستَـْقِذرُه فهو رجس، : سجْ والرِّ 

املـَْحَبس الـذي : ينجِّ والسِّ  .)٥(الُعُقوبة، واحدة املـَُثالت: )ب(ةلَ ثُـ والمَ . )٤(الثقل: وقيل ،)٣(الرجس

: احلريـق: ، وقيل)٨(اشتعال النار: والحريق. )٧(املاء احلار: يممِ والحَ  .)٦(يكون فيه كتاب الفجار

  .)٩(الَغليظ من النار املنتشُر العظيُم اإلهالك

  .]٥٢: الواقعة[L'  )   (       *  +           M   ) أ(

 .]٦: الرعد[L %  &  '   )  (M   ) ب(

                                 
القـول األخـري مل أقـف وقد ذكرمها الزخمشري، غري أن . ورد مبعىن القولني األولني حديثان مرفوعان روامها الطربي وغريه) ١(

، والكشـــاف )٢٣/٤٢٦(جـــامع البيـــان : ينظـــر[ .]١٧: املـــدثر[ M  âáL : قـــال تعـــاىل. علـــى مصـــدر لـــه

)٤/٦٤٨.[(  

  .مل أقف على مصدر هلذا القول) ٢(

 M V  U  T  S       R  QL : قال تعاىل .الرِّْجز والرِّْجس كالمها يأتيان مبعىن العذابيشري إىل أن ) ٣(

: نزهــــــــة القلــــــــوب: ينظــــــــر[ .]١٣٤: األعـــــــراف[ M  X   W  V  UL: ، وقــــــــال ســــــــبحانه]١٠٠: يـــــــونس[

  ].٢٥١ص

  .)]رجز(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر. [ذكره الصاحب بن عباد) ٤(

  .)]مثل(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٥(

  .])٥/٢٩٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٨: املطففني[L)(  *  +      M : قال تعاىل. ذكره الزجاج) ٦(

  .]٢٠١ص: نزهة القلوب: ينظر. []٧٠: األنعام[M  X  W  VUL : قال تعاىل. ذكره السجستاين) ٧(

  .])١/٥١٩(مجهرة اللغة : ينظر. []١٠: الربوج[M    ba   `L : قال تعاىل. وهذا قول ابن دريد) ٨(

  ].)٣/١٥٠(الكشاف : ينظر. [وهذا قول الزخمشري بنّصه) ٩(

 ]أ/٢٥[
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 :ذكر ما يعبد من دون اهللا تعالى /في: الباب الخامس والثالثون

ًما حــــىت يكـــون لــــه نَ ى َصـــمَّ َســــوال يُ د، بَـــعْ ممــــا يُـ  أو حجـــارةٍ  مـــن حديــــدٍ  الصــــورةُ : )أ(مُ نَ الصَّـــ

: ، وقيــل)٣(مٌ نَ َصــ: )ت(تْبــوالجِ  .)٢(نثَــوَ  مٍ نَ َصــ لُّ ُكــ: الصــغري، وقيــلالصــنم : )ب(نثَ والــوَ  .)١(صــورة

: وتاغُ والطـَّـ .)٥(األصــنام: اجلبــت: ، وعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا تعــاىل عنــه)٤(ناهِ الَكــ: اجلبــت

  ...............:)٨(وقتادة ،)٧(، وعن جماهد)٦(ب عنهاذُّ كَ الذين يتكلمون بالتَّ  األصنامِ  ةُ اِمجَ رَ تَـ 

 .]١٣٨:األعراف[ M ( )  * +  L  ) أ(

 .]١٧:العنكبوت[ M 7 8 9      : ; < L  ) ب(

  .]٥١:النساء[ M Ï Ð Ñ L  ) ت(

                                 
 .])٢/٨٩٩(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا نّص كالم ابن دريد) ١(

  .])١/٤٣٤(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكر القولني ابن دريد بصيغة تدل على اشتهارمها عن العرب (٢)

العـني، : نظـري]. ٩٨ص: ، وديـوان األدب)٧/١٣٤(جامع البيـان : ينظر. [ذكر هذا الفارايب، وهو مروّي عن عكرمة (٣)

  .)جبت(مادة : والصحاح

ــــن ســــريين ومكحــــول) ٤( ــــت(مــــادة : العــــني: ينظــــر. [ذكــــره صــــاحب العــــني، وعــــزاه الثعلــــيب الب ، والكشــــف والبيــــان )جب

)١٠/٤٠٥.[(  

، والكشـــف والبيـــان )١٣٥-٧/١٣٤(، وجـــامع البيـــان )٣/٩٧٥(تفســـري ابـــن أيب حـــامت  :ينظـــر. [رواه الطـــربي وغـــريه (٥)

)٣/٣٢٦([.  

، والنكـت والعيـون )١٣٥-٧/١٣٤(جـامع البيـان : ينظر. [ذكره املاوردي وغريه، وأصله البن عباس رواه عنه الطربي (٦)

  .)]٢/٦٦(، والتفسري الوسيط )١/٤٩٥(

تـويف . أخـذ التفسـري عـن ابـن عبـاس، مـن أبـرز َمـن مفسـر قـارئ، فقيـه، تـابعي، ،املكـيّ أبو احلجاج جماهد بن جـرب هو  (٧)

، واألعـــــــالم )١٠/٤٢(، و�ــــــذيب التهـــــــذيب )٥/٤٦٦(الطبقــــــات الكـــــــربى : ينظـــــــر. [وقيـــــــل قبلهــــــا ،ه١٠٤ســــــنة 

)٥/٢٧٨.[(  

العـــرب  يف العربيـــة ومفـــردات اللغـــة وأيـــام ارأًســـ ، كـــانمفســـر حـــافظتـــابعي : البصـــري يّ وِســـدُ عامـــة السَّ قتـــادة بـــن دِ هـــو  (٨)

، و�ـذيب التهـذيب )٤/٨٥(وفيـات األعيـان : ينظـر. [ه١١٨وقيـل  ١١٧سـنة  مات بواسط يف الطـاعون. والنسب

  )].٥/١٨٩(، واألعالم )٨/٣٥١(

 ]ب/٢٥[
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، وكانــت )٣(انَفــطَ كــان لغَ   :ىزَّ والُعــ .)٢()أ(يــفقِ ثَ كــان لِ   مٌ نَ َصــ: تُ والــالَّ  .)١(الشــيطان :الطــاغوت

، )٨(دانْمــهلَ : اعٌ وَ وُســ .)٧(، وكــان علــى صــورة رجــل)٦(بْلــكَ لِ  :)٥(-بــالفتح والضــم- دٌّووَ  .)٤(ةرَ َمسُــ

  .)٩(وكان على صورة امرأة

قبيلة  ) أ(
)١٠(

. 

  

  

  

                                 
. حـامت، كمـا ذكـر ابـن أيب هـو الكـاهن، وورد عنـه أنـه كعـب بـن األشـرف: عن قتادة أن الطاغوت رواه الطربيوالذي (١) 

  )].١٣٨، ٧/١٣٦(، وجامع البيان )٣/٩٧٥(تفسري ابن أيب حامت : ينظر[

، )٥/٧٢(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر. []١٩:الــنجم[ M } ~ � L: قــال تعــاىل. ذكــره الفــارايب بنّصــه (٢)

  ].٦٩٢ص: وديوان األدب

  )].١٠/٥٩(األنساب للسمعاين : ينظر[. الكوفة ، سكنتان بن سعد بن قيس عيالنفَ طَ غَ قبيلة تـُْنَسب إىل  هي (٣)

  )].٥/٧٢(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [، كما ذكر الزجاجوهي شجرة كانوا يعبدو�ا (٤)

  )].٢/٣٩١(النشر : ينظر[ .املدنيان بضم الواو، وقرأ الباقون بفتحهاقرأ  (٥)

. غــري ذلــك: بعضــها يرجــع إىل بعــض، وقيــل: قيــل. نســبًة إىل عــدة قبائــل ســكنت الــيمن، والشــام، واحلجــاز): كلــب( (٦)

، و�ايـــة ٤٦ص: ، وقالئــد اجلمـــان يف التعريــف بقبائــل عـــرب الزمــان)٣/١٠٤(اللبــاب يف �ـــذيب األنســاب : ينظــر[

  ].٤٠٧ص: األرب يف معرفة أنساب العرب

ـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره الزخمشـــــري (٧) ـــــوح[ M y  z { | } ~ � ¡  ¢ L: ق الكشـــــاف : ينظـــــر. []٢٣:ن

)٤/٦١٩.[(  

  )].١٣/٤١٩(األنساب للسمعاين : ينظر. [وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة (٨)

  .])٤/٦١٩(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٩)

: ينظــر[ .يف الــبالد منهــانزلــت أكثــر هــذه القبيلــة بالطــائف وانتشــرت ، ثقيــف بــن منبــه بــن بكــر بــن هــوازننســبًة إىل  (١٠)

  )].٣/١٣٩(، واألنساب للسمعاين ٧٦ص: اإلنباه على قبائل الرواة
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وكانـت علـى  ،)٣(ةانَـنَ للكِ  :وقُ ُعـيَـ وَ /  .)٢(دَسـوكان علـى صـورة أَ  ،)١()أ(]جْذحِ مَ لِ [: وثُ غُ ويَـ 

، وكـان  اسَ يَـلْ إِ  مِ وْ َقـلِ : لٌ ْعـوبَـ . )٦(رْسـ، وكانـت علـى صـورة نَ )٥(َري ْمـحلِِ : رٌ ْسـونَ . )٤(سرَ صورة فـَـ

، وكـــان )ب(]ندِ اســـ[ه أربعمائـــة ه أربعـــة أوجـــه، وخيدمـــطولـــه عشـــرون ذراًعـــا، وكـــان لـــ ،بَهـــذَ  نْ ِمـــ

   .)٨)(٧(حيفظو�ا ويعلمو�ا أهل بعلبك ]ةُ نَ سَّدَ وال[اللة، الضَّ  ةِ يعَ رِ شَ م بِ ه، ويتكلَّ فِ وْ الشيطان يف جَ 

قبيلة هلمدان من اليمني  ) أ(
)٩(

.  

  .خادم: أي  ) ب(

                                 
، واألنســـــاب للســـــمعاين ٣٩٧ص: االشــــتقاق: ينظـــــر. [بالــــدال املهملـــــة، والصــــواب مـــــا أثبتــــه) مـــــدحج: (يف األصــــل (١)

)١٢/١٦١.[(  

  .])٤/٦١٩(الكشاف : ينظر. [وهذا قول الزخمشري (٢)

  )].٣/١١٢(اللباب يف �ذيب األنساب : ينظر[ .نسبة إىل عدة قبائل، منها كنانُة قريش (٣)

احملكـم : ينظـر). [ُمـراد(نسَب ابن سيده القوَل بأن يعوق للكنانة للزجـاج، ومل أجـده عنـده، وذكـر الزخمشـري أ�ـا آهلـُة  (٤)

  )].٤/٦١٩(، والكشاف )عوق(مادة : واحمليط األعظم

  )].٤/٢٦٤(األنساب للسمعاين : ينظر[ .نزلت أقصى اليمن اليت القبائلمن أصول هي  (٥)

  .])٤/٦١٩(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٦)

مبســرية دمشــق  مشــالمدينــة قدميــة فيهــا أبنيــة عجيبــة وآثــار عظيمــة وقصــور علــى أســاطني الّرخــام ال نظــري هلــا يف الــدنيا،  (٧)

من ناحية الشمال ) كلم  ٨٣(سهل البقاع، وتبُعد عن العاصمة بريوت حوايل  ، وتقع حالي�ا يف لبنان، مشالثالثة أيام

  ].٩٦ص: ، وأطلس دول العامل اإلسالمي لشوقي أبو خليل)١/٤٥٣(معجم البلدان : ينظر. [الشرقي

ســـادن، (كلمتــا و  .]١٢٥:الصـــافات[ M ¼ ½ ¾ ¿  À L: قــال تعــاىل. وهــذا قــول الزخمشـــري (٨)

الكشـــاف : ينظـــر. [، والصـــواب مـــا أثبتُّـــه كمـــا يف الكشـــاف)شـــذونةالشـــاذن، و (األصـــل إىل تصـــحََّفتا يف ): ســـدنةالو 

)٤/٦٠.[(  

ومهدان قبيلة من اليمن  .على وزن مسجد، قبيلة كبرية من اليمن، تنسب إليها قبائل كثرية، وبطون عظيمة): َمْذِحج( (٩)

وظاهر النص يفيد أن مذحج تقع ميني مهدان، ومل أقف على من ذكر هذا، والقـول بـأن مـذحج ترجـع . نزلت الكوفة

: ينظـــر. [وإن التقيـــا يف جـــدٍّ واحـــد بعيـــد، إذ مهـــا قبيلتـــان خمتلفتـــان،) الـــيمن(صـــوا�ا ) اليمـــني(إىل مهـــدان، وأن قولـــه 

  )].٣/١٨٦(اللباب يف �ذيب األنساب ) ١٣/٤١٩(ألنساب للسمعاين ، وا١٠٥ص: املعارف البن قتيبة

 ]أ/٢٦[
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ــمَ  ، وأهــلِ )٢(لٍ يْ ذَ وُهــ ،)١(ةَ اَعــزَ خلُ : )أ(اةُ نَــومَ  ـ مو{: ، وقــرئ)٣(ة، وكانــت مــن صــخركَّ نـاءة{ 

: )ب(رُ وآزَ . )٦(مــا نصــب فعبــد مــن دون اهللا: )٥(-بــالفتح والضــم-بُ ْصــوالنَّ  .)٤(باملــد] ٢٠: الــنجم[

  .)٨(، أبو إبراهيم خليل الرمحن، صلوات اهللا عليه)٧(]حارَ تَ [به  بَ قِّ اسم صنم لُ 

  .]٢٠:النجم[ M ¢  £ ¤ L  ) أ(

 .]٧٤:األنعام[ M " # $ % & L  ) ب(

  

  

   

                                 
قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب : ينظر[ .بطن من األزد، نزحوا من اليمن بعد سيل العرم إىل مكة، وأقاموا فيها (١)

  ].٩٨، ٣٧ص: الزمان

ست وهي قرية على -النخلةكثري منهم سكنوا و  تفرقت يف البالد،قبيلة هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر، نسبًة إىل  (٢)

  )].١٣/٣٩١(األنساب للسمعاين : ينظر[ .نزلوا البصرة م، ومجاعة منه-فراسخ من مكة على طريق احلاج

  .])٤/٢٣٤(،)٢/٣٣٦(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٣)

  )].٢/٣٧٩(النشر : ينظر. [وهي قراءة ابن كثري (٤)

بضــم ) ُنْصــب: (وجيــوز لغــًة أن يقــال. بفــتح فســكون)َنْصــب(، وقــرأ البــاقون بضــمتني) ُنُصــب(ابــن عــامر وحفــص قــرأ  (٥)

  )].نصب(مادة : ، والصحاح)٢/٣٩١(النشر : ينظر. [فسكون

  ].١٣٨، ٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٤٣:املعارج[ M @         A   B   C  L: قال تعاىل. وهذا قول الفارايب(٦) 

 ،م ابــن عبــاس علــى أن اســم أبيــه تــارحومجهــور أهــل النســب مــنه: (وهــو تصــحيف، قــال ابــن كثــري) تــارج: (يف األصــل (٧)

  )].١/٣٢٩(البداية والنهاية : ينظر). [تارخ باخلاء املعجمة: وأهل الكتاب يقولون

  ).٢/٣٩(، والكشاف )٢/٢٦٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر (٨)
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  : /في ذكر األزمنة، واألمكنة، وما يتصل بها: الباب السادس والثالثون

 ؛الصــــادق، والفجــــر الكــــاذب الفجــــرُ : رانْجــــفَ  والفجــــر .)١(رْجــــأوقاتــــه الفَ  أولُ : ارُ َهــــالنـَّ 

يل الـذي يطـول نـوره  طِ تَ سْ ُـ هو امل: والكاذب ؛ه الظالمبُ قُ عْ ق، وال يَـ فُ يف األُ  ريُ طِ تَ سْ ُـ هو امل :فالصادق

ــــ بِ نَ ذَ َكــــ دق، واخلــــيط هــــو الفجــــر الصــــا: بــــاخليط األبــــيض راد، واملـــــ)٢(ان، يعقبــــه الظــــالمحَ رْ السِّ

، وٌّ دُ غُ : ، واجلمعاةدَ الغَ مث  ؛)٤(احبَ صْ واإلِ ، حبْ والصُّ ، احبَ الصَّ وبعده  .)٣(الفجر الكاذب: األسود

  ............................................؛)٦()أ(اركَ بْ واإلِ  ،ةُ رَ كْ البُ مث  ؛)٥(اتوَ دْ وغُ 

  .]٥٥: غافر[M  f     e  d  c  bL   ) أ(

                                 
اختلفت عبارا�م يف أول النهار، وحترير النزاع بينهم هو أن َمن جعل بداية النهار من الفجر، جعله أوَّلـه، ومـن جعـل  (١)

بدايته بطلوع الشمس، جعل الفجر خارًجا عن النهار، وعّرب عن الفجـر بأنـه أول اليـوم، أو أول الصـباح، وقـد جعلـه 

ــــن : ينظــــر. []١٦٤: البقــــرة[ M   (  '  &L : قــــال تعــــاىل. الفــــارايب آخــــر الليــــل ــــاب األلفــــاظ الب كت

-٢/٣٩٠(، واملخصــص )، فجـر�ـر(مـادة : واحملكـم واحملـيط األعظــم ،٦٥ص: ، وديـوان األدب٣٠٨ص: السـكيت

٣٩٣[(.  

مجهــــــرة اللغــــــة : ينظــــــر. []٧٨: اإلســــــراء[M    I  H   G  FE  DL : قــــــال تعــــــاىل. ذكــــــر هــــــذا ابــــــن دريــــــد (٢)

  .])٤/٥٥٣(، والكشف والبيان )١/٤٦٣(

  ).١/٢٥٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر (٣)

، وقــال ]٣٤: املــدثر[M     Æ  Å  ÄL : ، وقــال ســبحانه]١٧٧: الصــافات[MÁ  À   ¿L : قــال تعــاىل (٤)

  )].٢/٣٩٠(املخصص : ينظر[ .]٩٦: األنعام[M      8  7L : عز وجل

. ]٥٢: األنعــــام[MÇ    Ê   É  ÈL : قــــال تعــــاىل. وهــــي مــــا بــــني صــــالة الصــــبح إىل طلــــوع الشــــمس (٥)

  )].غدو(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر[

علـى تفصـيل -، إال ما ذكر العسكري أن الغداة اسم للوقت، والبكرة للفعل ة والبكرةمل أقف على من فرَّق بني الغدا (٦)

: ينظـر. []٤٢: األحـزاب[MÔ     Ö    Õ L : قـال تعـاىل. صالة الغداة، وجاء يف بكـرة: ، تقول-يف األمر

  )].٢/٣٩٢(املخصص ، و ٢٧٢ص: الفروق اللغوية

 ]ب/٢٦[
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ــمث  ــالمث  ؛)١(ىحَ الضُّ مث ؛ )٦(احوَ الــرَّ مث  ؛)٥(رْهــالظُّ مث  ؛)٤)(أ(يــرةهِ الظَّ مث ؛ )٣(يــرجِ الهَ مث  ؛)٢(ةوَ حْ ضَّ

وهــو - )ب(األول اءَشــالعِ مث  ؛-)٩(الوآَصــ لٌ ُصــومجعــه أُ - يلِصــاألَ مث  ؛)٨(رْصــالعَ مث  ؛)٧(اءَســالمَ 

ةيَّ شِ والعَ  ،يُّ شِ والعَ ، -آخر النهار
  ..................................................؛)١٠(

 .]٥٨: النور[M        µ    ´   ³  ²  ±L   ) أ(

 .]١٦: يوسف[M       7  6  5   4L   ) ب(

                                 
، وتكون بعد الضَّْحَوة، امن طُُلوع الشَّْمس ِإَىل َأن يْرَتفع النـََّهار وتبيض الشَّْمس جد� : وهي حني تشرِق الشَّْمس، وقيل (١)

مـادة : واحملكم واحملـيط األعظـمالصحاح، : ينظر. []١: الضحى[MBL : قال تعاىل. خبالف ما ذكر املصنف

  )].ضحو(

، واحملكـــم واحملـــيط )ضـــحو(الصـــحاح مـــادة : ينظـــر. [وقـــد يـَُعـــربَّ بالضـــحوة عـــن الضُّـــحى وتكـــون بعـــد طلـــوع الشـــمس، (٢)

  )].ضحو(مادة : األعظم

: واألمكنــة ، واألزمنــة)هجــر(مــادة : العــني: ينظــر[. ومل تــرد يف القــرآن الكــرمي .، قبــل الظهــر بقليــلوهــو نصــف النهــار (٣)

  ].٢٤٩، ٢٤٨ص

  )].ظهر(مادة : العني: ينظر. [وهي حدُّ انتصاف النهار (٤)

مـادة : اللغـة و�ـذيب ،العـني: ينظـر[ .ومل تـرد يف القـرآن الكـرمي .الظهرية والظهـر مبعـىن واحـد: وهو ساعة الزوال، وقيل (٥)

  ].)ظهر(

  )].روح(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٢ :سبأ[Mwv L : قال تعاىل .ويكون من زوال الشمس إىل الليل (٦)

مـادة : العـني: ينظـر[. ومل ترد إال ِفْعـًال يف القـرآن الكـرمي .إىل نصف الليل: ويكون بعد الظهر إىل صالة املغرب، وقيل (٧)

  )].مسي(

مــادة : واحملكـم واحملــيط األعظـم: ينظــر[. ]١: العصـر[M!L : قـال تعــاىل .وهـو مـن العشــّي إىل امحـرار الشــمس (٨)

  )].عصر(

مـادة : الصـحاح: ينظـر. []١٥: الرعـد[M  I   HGL : قال تعاىل. ويكون من بعد العصر إىل املغرب (٩)

  )].أصل(

: ينظـر[. ]٤٦: النازعـات[M  è     ç  æ      åL : قـال تعـاىل. بعد أن تغـُرب: ويكون عند ُمَغْريِبان الشمس، وقيل (١٠)

  )].عشو(مادة : العني
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ـ. )١(قفَ يب الشَّـغِ عند مَ / ، وذلك رالعشاء اآلخِ مث  : رمحـة اهللا عليـه )٢(عنـد أيب حنيفـة )أ(قُ فَ والشَّ

 يهــ: -رمحهــم اهللا تعــاىل- )٥(والشــافعيِّ  ،)٤(وحممــدٍ  ،)٣(فَ ض، وعنــد أيب يوُســرتَِ عْ ُـ هــو البيــاض املــ

ــــومُ  .)٦(ةرَ ْمــــاحلُ  ــــرة .)٧(مــــن طلــــوع الشــــمس إىل غرو�ــــا: مقــــداره والي النهــــار يف  فُ ْصــــنِ  :والظهي

ــ .)٨(ظيْ الَقــ M  Ç  Æ: ، قــال اهللا تعــاىل)٩(أيًضــا )ب(بدْ ويســتعمل يف اجلَــ ون،نُ ِســ :ةنَ والسَّ

  Ê   É  ÈL]ان املستقبل،مَ تأكيد الزَّ  :)ت(دبَ واألَ  .]١٣٠: األعراف.................  

  .]١٦: االنشقاق[M   }   |  {L   ) أ(

 .القحط: أي  ) ب(

 .]٢٢: التوبة[M  4   3  2  1  0  /.     -  ,L   ) ت(

                                 
، واملخصـص )عشـو(مـادة : �ـذيب اللغـة: ينظـر. [، ومل أقـف عليـه عنـد أحـد قبلـهوقد ذكر مثل هذا الرتتيب الَكَفوي (١)

  ].٩٨١ص: ، والكليات)٢/٣٨٨(

  )].٥/٤٠٥(وفيات األعيان : ينظر. [ه١٥٠أحد األئمة الفقهاء األربعة، تويف سنة  النعمان بن ثابت الكويف،هو  (٢)

. ه١٨٢سـنة  �ـا مـاتببغـداد، و ويل القضـاء  األنصاري تلميذ أيب حنيفة املقرَّب، فقيه حـافظ يعقوب بن إبراهيمهو  (٣)

  )].٦/٣٧٨(وفيات األعيان [

حضر جملس أيب حنيفـة سـنتني مث تفقـه علـى .ه١٨٧، مات بالري سنة هو أبو عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين والءً  (٤)

  )].٤/١٨٤(وفيات األعيان : ينظر[ .ونشر علم أيب حنيفةوصنف الكتب الكثرية  وكان فصيًحا، أيب يوسف،

وفيـات األعيــان : ينظـر. [ه٢٠٤هـو أبـو عبـداهللا حممــد بـن إدريـس الشــافعي، أحـد األئمـة الفقهــاء األربعـة، تـويف ســنة  (٥)

)٤/١٦٣.[(  

ـــفق هـــو احلمـــرة (٦) دائع الصـــنائع ، وبـــ)١/١٤٥(األصـــل حملمـــد بـــن احلســـن : ينظـــر. [وروي أيًضـــا عـــن أيب حنيفـــة أن الشَّ

  )].١/٩٣(، واألم للشافعي )١/١٢٤(

 M  &%L : قــال تعــاىل. مــن طلــوع الفجــر الثــاين إىل غــروب الشــمس: وهــذا عنــد أهــل اللغــة، واليــوم شــرًعا (٧)

  ].٩٨١ص: ، والكليات)يوم(مادة : ، واملصباح املنريالعني: ينظر. []٢: الربوج[

  .]٣٠٩ص: له األلفاظكتاب : ينظر. [وهذا نص كالم ابن السكيت (٨)

  .])سنه(مادة : جممل اللغة: ينظر. [ذكره ابن فارس (٩)

 ]أ/٢٧[
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ـــة، وذو احلَّ دَ ْعـــب، وذو القَ َجـــرَ : )أ(أربعـــة مُ رُ الُحـــ رُ هُ ْشـــواألَ  .)١(أفعلـــه أبـــًدا: يقــال مرَّ حَ ُـ ة، واملـــجَّ
)٢(. 

أول : قُ َســـوالغَ  .)٤(يقرِ ْشــأيــام التَّ : وداتدُ ْعــوالمَ  ؛)٣(ذي احلجـــة رُ ْشــعَ : )ب(واأليــام المعلومــات

ــ إذا غــابَ / الليــل : )ت(قُ اِســوالغَ  .)٥(ة الليــلَمــلْ ظُ  ذلــك  كَ رَ َضــكــذا، حَ   ديْنــعِ : وتقــول .)٦(قفَ الشَّ

يَّ دَ لَ  :وال تقول ،الشيء أو غاب عنك
مبعـىن خلـف،  :راءُ وَ وَ  .)٧(كتِ رَ ْضـكذا، حـىت يكـون ِحبَ   )ث(

ــ)٨(اددَ ْضــهــو مــن األَ : وقيــل  ْني يَـ نَـ عْ َـ علــى املــ ]٧٩: الكهــف[Mm   o  nL : قولــه تعــاىل لَ ، ومحُِ

   .)١٠(هرَ طْ شَ : أي ،]٢٢: القصص[M  "!#    $L  .)٩(مجيًعا

 .]٥: التوبة[M    {    z  y  xL   ) أ(

 .]٢٨: احلج[M   n  m  l  k  j  iL   ) ب(

 .]٣: الفلق[M  B  A  @  ?   >L   ) ت(

 .]٣٢: الروم[M         Ò  Ö  Õ  Ô  ÓL، ]١٢: املزمل[M  o  n  m  lL   ) ث(

                                 
  .]٣٢ص: الكليات: ينظر. [ذكره الكفوي (١)

  .١٦١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (٢)

  ).٣/١٥٣(الكشاف : ينظر) ٣(

  .]٦٣ص: نزهة القلوب: ينظر. []٢٠٣: البقرة[M&  %  $  #  " L : قال تعاىل(٤) 

 ].١٢١ص: ديوان األدب: ينظر. []٧٨: اإلسراء[M  C  BAL : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ٥(

  .])غسق(مادة : العني: ينظر. [وهذا قول صاحب العني) ٦(

، ٢٩٨ص: الفـــروق اللغويـــة لـــه: ينظـــر. []٣٧: الطـــور[M  O   N  MLL : قـــال تعـــاىل. ذكـــره العســـكري) ٧(

  .])لدن(و، )عند(مادتا : املصباح املنريو 

  ].٦٨ص: األضداد البن األنباري: ينظر[ .ذكر هذا ابن األنباري. أنه يأيت مبعىن خلف، وأمام: أي) ٨(

جـامع البيـان  :ينظـر[ .تفسري اآلية على معـىن أمـام مـروي عـن ابـن عبـاس وقتـادة، وعلـى معـىن خلـف هـو قـول الزجـاج )٩(

  .])٢/٧٤٠(الكشاف و  ،)٣/٣٠٥(ومعاين القرآن وإعرابه  ،)١٥/٣٥٤(

  .])١/٨٤( لهمعاين القرآن : ينظر. [ذكره الفرّاء) ١٠(

 ]ب/٢٧[
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ـــيْ بَـ  رُ ْمـــوهـــذا األَ  ـــيْـ وبَـ  يِن ـــنَـ يْـ بَـ : أي ،)أ(كَن  ،)٢(هَقـــوْ فَـ  يضُ ِقـــ، وهـــو نَ هونَـــدُ وهـــذا الشـــيء . )١(اَن

 ،دونــه نْ ِمــ: ، ويقــال)٤(ىوَ ِســ مبعــىن :)ب(ون، ودُ )٣(بنفســك هُ تَــيْ قَـ فــالن، إذا وَ  ونَ دُ  تُ ْمــقُ : ويقــال

ــولَ  .)٥( غــريه نْ ِمــ :أي : يوســف[M  Ó  Ò  ÑÐL : ، قــال اهللا تعــاىل)٦(نيمبعــىن ِحــ: امَّ

: / االسـتفهام تقـول يف هذه الثالثة تستعمل يف االسـتفهام، والشـرط،: ىوأنَّ ، وأين، ومتى .]٦٩

، )٧(، وأيـن جتلـسكَ ين آتِـتِ أْ مـىت تَـ: وتقـول يف الشـرط ؟ لـك هـذاوأىنَّ  ؟وأيـن تكـون ؟مىت كان هذا

مـىت مــا ختــرج : مبـىت، وأيــن، مل تكونــا إال لشـرط، كقولــك) مــا(وأىن تـذهب أذهــب، وإذا اتصـلت 

M  °  ¯  ®   ¬Lأخـرج، و
)٨(

اســم للمكـان، وال تســتعمل : وحيــثُ  .]٧٨: النسـاء[ 

   .نْ كُ أَ  نْ كُ حيثما تَ : ، كقولك)٩()ما(�ا اتصل للشرط إال إذا 

  .]٣٨: الزخرف[M  R  Q   P   O  N  ML   ) أ(

  .]٧١: األنعام[M   c  b  a  `  _L   ) ب(

                                 
  .]٤٤٨ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين) ١(

  ].٦٨٥ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكر هذا الفارايب) ٢(

، ومجهـــرة اللغـــة ٢٥٠ص: ينظـــر. []٢٠٥: األعــراف[M  ½  ¼ »ºL : قـــال تعـــاىل. وهــذا قـــول ابـــن دريــد) ٣(

)٢/٦٨٦([.  

  .])٣/٤٠١(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٤(

  ].١٠٩ص: غريب القرآن له: ينظر. [ابن قتيبةذكره ) ٥(

  .])ملم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [نص عليه ابن سيده) ٦(

  )َأْجِلسْ :(باألصل، من غري ذكر جواب الشرط، وميكن تقديره من خالل السياق بـ كذا  (٧)

، وقال عـز ]١٠: القيامة[M         ¬  «   ª     ©  ¨L : ، وقال سبحانه]٢١٤: البقرة[M¿   ¾  ½ L : تعاىل قال (٨)

: ، واملفصَّــل يف صــناعة اإلعــراب)٢٣٦، ٤/٢٣٤(املخصــص : ينظــر. []١٣: الــدخان[M   z  y  xL : وجــل

  )].٣١٧-٤/٣١٦(، ومهع اهلوامع ٢١٦ص

  )].٦/١٠٧(املقاصد الشافية : ينظر. []٦٩: طه[M   Y  X      W  V   UL : تعاىل قال (٩)

 ]أ/٢٨[
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  .)١(لبَ قْ تَـ سْ للمُ : وإذا. للزمان املاضي: ذْ وإِ 

ةُ رَّ والَمــــــ ،)٢(والســــــاعةُ 
ةُ رَّ والَكــــــ، )أ(

ــــــينَ وحِ ، )ب( ــــــ، )٤(واليــــــومُ ، )ت(واآلنَ ، )٣(ذٍ ِئ ، )٥(قَ وْ وفـَ

  .معروفات: )٧(وخلفَ ، )ج(وأمامَ ، )٦(امَ دَّ وقُ ، )ث(وتحتَ 

M  <      ;  :L   ) أ(
)٨(

 .]٦: النجم[

 .]١٠٢: الشعراء[M  ¯  ®  ¬      «  ª  ©  ¨L   ) ب(

 .]٦٦: األنفال[M  o  n   m  lL   ) ت(

 .]٢٩: فصلت[M  ×  Ö      Õ  Ô  Ó  ÒL   ) ث(

  .]٥: القيامة[M   u             t   s  r   qL   ) ج(

   

                                 

M  ;  :  9 : ، وقـال ســبحانه]١٢: الشـمس[M  P  O  NL : تعـاىل قــال. نـّص عليـه ابـن األنبـاري (١)

  <L]١١٨ص: األضداد البن األنباري: ينظر. []١: الزلزلة.[  

  .]١: القمر[M  �  ~  }  |L : تعاىل قال (٢)

  .]٨٤: الواقعة[M  D  CBL : تعاىل قال) ٣(

  .]٣٩: النبأ[MY    XW L : تعاىل قال) ٤(

 .]١٠: الفتح[L ')  (  *M : تعاىل قال) ٥(

  .يف القرآن الكرمي ومل ترد) ٦(

  .]٤٥: يس[M  J  I  H  G  F  EL : تعاىل قال) ٧(

 Mâ  á  à  ß  ÞL : باألصل، وال يستقيم هذا االستشهاد، والصواب أن يستشهد مبثل قوله تعاىل كذا) ٨(

  .]٣٧: طه[
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  :في أسماء المواضع: الباب السابع والثالثون

 ءٍ اهـو اسـم َمـ: وقيـل/ ، وقعـة للنـيب  لُ وَّ اسم موضع كانـت بـه أَ : رٌ دْ وبَ  .)١(الدنياهي 

ـبِ : سُّ والرَّ  .)٢(بني مكة واملدينة كان لرجل، فسمي باسم صـاحبه  قريـةٌ : مثـود، وقيـل ةِ يَّـقِ بَ كـان لِ   رٌ ئـْ

 مكــان: برِ ثْـويَـ  .)٥(اسـم واد بـني مكــة والطـائف: )ب(نيْ نَـــوحُ  .)٤(ةيَـالبادِ : )أ(وُ دْ والبَـ .)٣(ةاَمـمَ باليَ 

 .)٨(وادي مثــــــود: )ت(رُ ْجــــــوالحِ  .)٧(مكــــــة: القــــــرى مُّ وأُ  .)٦(باملدينــــــة تنســــــب إليــــــه البلــــــدة كلهــــــا

  ...........................................................................:)ث(رصْ ومِ 

 .]١٠٠: يوسف[M  x  w    v  uL   ) أ(

 .]٢٥: التوبة[M     z  y  x  wv  uL   ) ب(

 .]٨٠: احلجرM  [  Z   Y  X  WL]   ) ت(

  .]٨٧: يونس[M  ¯   ®  ¬  «  ªL   ) ث(

                                 

  .]١٦: األعلى[M  $  #  "!L : قال تعاىل) ١(

، )١/٢٣١(معجــــم مــــا اســــتعجم : ينظــــر. []١٢٣: آل عمــــران[M4   3      2  1  0/ L : قــــال تعــــاىل) ٢(

  )].١/٣٥٧(ومعجم البلدان 

: ينظــر. []٣٨: الفرقــانM  \  [    ZYL] : قــال تعــاىل. ذكــر القــولني الزجــاج، وقــد نقــل عنــه يــاقوت) ٣(

  )].٣/٤٣(، معجم البلدان )٤/٦٨(معاين القرآن وإعرابه 

  .]٧٦٢ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٤(

  .)]١/١٤٦(أخبار البشر ، واملختصر يف )٢/٤٣٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا لفظ الزجاج) ٥(

�¡     ¢  £  ¤  M : قـــــال تعـــــاىل. إن يثـــــرب هـــــي املدينـــــة: إن املدينـــــة يف ناحيـــــٍة مـــــن يثـــــرب، وقيـــــل: وقيـــــل) ٦(

¥L]٥/٨٢(، ومعجم البلدان ٤٩٧ص: نزهة القلوب: ينظر. []١٣: األحزاب.[(  

  ].١١٥ص: نزهة القلوب: ينظر. []٧: الشورى[M  h   g  f   edL : قال تعاىل) ٧(

  .])٢/٢٢١(، ومعجم البلدان )٢/٥٨٦(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري، واحلموي) ٨(

 ]ب/٢٨[
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ــ، ةُ وَ رْ والَمــ، )ب(اتُ فَــرَ وعَ  .)٢(مبكــة جبــلٌ : )أ(الحــرام رُ عَ ْشــوالمَ  .)١(ونَعــرْ مدينــة فِ  ن ِمــ: )ت(افَ والصَّ

: ةاملسـجد، ومكَّـ موضـعُ : ةبكَّـ: ان للبلد احلرام، وقيـلمَ لَ عَ : )ج(ةُ كَّ ومَ  ،)ث(ةُ كَّ وبَ  .)٣(مواقف احلج

ـــ .)٤(الكعبـــة مدينـــةُ   قريـــةِ  اســـمُ : يمقِ والـــرَّ  .)٦(األرض وجـــهُ : ، وقيـــل)٥(القيامـــة أرضُ : )ح(ةرَ اهِ والسَّ

-اءنَ يْـ َسـ ورُ وطُـ .)٧(فيـه الكهـف/ اجلبـل الـذي كـان : الكهـف الـيت منهـا خرجـوا، وقيـل أصحابِ 

  ، )٩(، وهي كثرية الشجرفيه موسى  يَ ودِ اجلبل الذي نُ  اسمُ : -)٨(بفتح السني وكسرها

 .]١٩٨: البقرة[MT     S  R  Q  PL   ) أ(

 .]١٩٨: البقرة[M  O   N  M  LL   ) ب(

 .]١٥٨: البقرة[MZ  Y  X  W  V   UL   ) ت(

 .]٩٦: آل عمران[M    l       k  j  i  h  gfL   ) ث(

 .]٢٤: الفتح[L!   "  #         $  %  &  '  )  (  M   ) ج(

  .]١٤: النازعات[M  Ê  É  ÈL   ) ح(

                                 
  ).٤/١٧٨(، ومعجم البلدان )فرعن(مادة : الصحاح: ينظر) ١(

  ).شعر(مادة : ، واملصباح املنري)١/٢٤٦(الكشاف : ينظر) ٢(

  ).٥/١١٦(، )٤/١٠٤(، )٣/٤١١(معجم البلدان : ينظر) ٣(

  .])١/٤٧٥(، ومعجم البلدان )١/٣٨٧(الكشاف : ينظر. [وياقوت كذلكذكر هذا الزخمشري ) ٤(

  ].٢٧٣ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين، وذكر القول اآلخر كذلك) ٥(

  .)]٣/٢٣٢(معاين القرآن للفراء : رينظ. [وهذا قول الفراء) ٦(

: ينظــر. []٩ :الكهــف[M  X  W  V  U   TSL : قــال تعــاىل. ذكــر هــذا الزخمشــري، ويــاقوت) ٧(

  )].٣/٦٠(، ومعجم البلدان )٢/٧٠٤(الكشاف 

مــادة : ، والصـحاح)٢/٣٢٨(النشـر : ينظــر[ .قـرأ املـدنيان، وابـن كثــري وأبـو عمـرو بكسـر الســني، وقـرأ البـاقون بفتحهـا) ٨(

  ].)سني(

  )].٣/٣٠٠(معجم البلدان : ينظر. []٢٠: املؤمنون[M  B  A   @  ?>L : قال تعاىل) ٩(

 ]أ/٢٩[
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: ينَ ينِ وِســــ، جبـــلٌ : ]٢: التـــني[ M$ % L  .)١(الربكـــة جبـــلُ  :كأنـــه قيـــل:  قـــال ابـــن عبـــاس

لصــــــحيح أ�مــــــا ، وا)٣(إ�مــــــا جــــــبالن مــــــن الشــــــام :قيــــــل: ]١: التــــــني[M! " L. )٢(ةَعــــــقْ بُـ 

 نُ ُسـلْ األَ  تْ لَ بَـ لْ بَـ تَـ  موضعٍ  اسمُ : )ب(لُ ابِ وبَ  .)٥(والطائف مكةُ : )أ(انتَ يَـ رْ والقَ  .)٤(الشجرتان املعروفتان

، ةُ يَّ انِ يَ رْ ا وكالمهـم السِّـوْ َسـمْ أَ ففعلـوا، فَ  األوثـانِ  إىل عبـادةِ  )٦(ودُ رُ ُمنْـها لَ هْ حني دعا أَ  تْ قَ رَّ فَ تَـ : به، أي

مثانيـة  امَ  َحـِين بَـف بعضـهم كـالم بعـض، فصـار لِ رِ ْعـاهللا ألسـنتهم، فجعلـوا ال يَـ  لَ بَـلْ وأصبحوا وقـد بَـ 

   .)٧(وثالثون لسانًا ستةٌ  ثَ افِ يَ / مثانية عشر لسانًا، ولبين  امَ انًا، ولبين سَ سَ عشر لِ 

 .]٣١: الزخرف[M  §   ¦  ¥  ¤  £L   ) أ(

 .]١٠٢: البقرة[M8  7  6  5  4  3  2 L   ) ب(

  

  

                                 
، والتفســــري البســــيط )١٧/٢٩(جــــامع البيــــان : ينظــــر. [ذكــــر هــــذا الواحــــدي، وقــــول ابــــن عبــــاس رواه الطــــربي مبعنــــاه )١(

)١٥/٥٤٨([.  

: ينظــر: [قــال تعــاىل. هــو اســم البقعــة: هــو اســم اجلبــل، وقيــل: ســيناء هــو ســينني إال أ�ــم اختلفــوا يف املــراد بــه، فقيــل) ٢(

  )].٤/٧٧٣(، )٣/١٨٠(الكشاف 

، وجـــامع البيـــان ٥٣٢ص: غريـــب القـــرآن البـــن قتيبـــة: ينظـــر. [الطـــربي عـــن عكرمـــة، وتابعـــه ابـــن قتيبـــة علـــى قولـــهرواه ) ٣(

)٢٤/٥٠٤.[(  

  .])٢٤/٥٠٤(جامع البيان : ينظر. [وهذا الذي رجحه الطربي) ٤(

  .])٤/٤٠٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٥(

َعان من ولد حام بن نوح ) ٦(  وهو الذي حاّج إبراهيم . لى املشهور، وقد اختلف يف امسه على أقوال، عابن َكنـْ

  )].١/١٢٤(، واألنساب للعوتيب ٣١، ٢٨ص: املعارف البن قتيبة: ينظر. [يف ربّه

وأمـا . وتروى غريها من األخبار يف شأن تبلبل األلسنة، وبعضها أقرب إىل نسج اخليال، فاهللا املستعان، وهو أعلـم �ـا) ٧(

، والكشـــف والبيـــان )١٤/٢٠٤(جـــامع البيـــان : ينظـــر[. ممـــا ذكـــره العـــوتيب فـــيمكن أن يكـــون خمتصـــرًالفـــظ املصـــّنف 

  ].)١/١٠٩(، واألنساب للعوتيب )٢١٩-١/٢١٨(معجم ما استعجم ، و )١٦/٣٧(

 ]ب/٢٩[
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١٣١ 
 

بعـد وفـاة -تـزوج   الـرمحن إبـراهيم خليـلَ  ، وذلـك أنَّ  بيْ عَ قوم شُ  دُ لَ بَـ : )أ(نُ يَ دْ ومَ 

: ، فولـــدت لـــه مخســـة نفـــر، وهـــم)١(ونطُـــقْ ا بنـــت يَـ ورَ طُـــنْ مـــن العـــرب العاربـــة امسهـــا قَـ  امـــرأةً  -ســـارة

  .)٢(هلَ هْ ، وأَ هُ دَ لَ وَ وَ ن؛ ألنه أقام فيه، بشقان، وزمران، ويشق، وشوخ، ومدين، فسمي البلد مبدي

   .]٨٥: األعراف[ME  D  C  B L   ) أ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  )].١/٢٨٥(املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم : ينظر. [مقطور: بنت يقطان، ويقال: ويقال) ١(

، واملنـتظم يف تـاريخ )١/٣١١(تاريخ الرسـل وامللـوك : ينظر. [د اختلفت الكتب يف أمساء أوالد قنطورا اختالًفا كبريًاوق) ٢(

  )].١/٢٨٥(امللوك واألمم 
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١٣٢ 
 

  :في العدد: الباب الثامن والثالثون

، )١(ثمانيــــة، )خ(ســــبعة، )ح(ســــتة، )ج(خمســــة، )ث(أربعــــة، )ت(ثالثــــةٌ ، )ب(اثنــــانِ ، )أ(دٌ اِحــــوَ 

  .)ذ(عشرة، )د(تسعة

  .)٣(العشرإىل  ثالثٌ ، )٢(ثنتان، أو )ز(اثنتان، )ر(واحدةٌ : ويف املؤنث

 .]١٧١: النساء[MK       J  I  H L   ) أ(

 .]١٠٦: املائدةM  _  ^   ]   \  [  ZL]   ) ب(

 .]٢٢: الكهف[M          H  G     F  EL   ) ت(

 .]٣٦: التوبة[M¦  ¥  ¤ L   ) ث(

 .]٢٢: الكهف[M     L  K  J  IL   ) ج(

 .]٤: احلديد[M  (  '  &  %  $  #L   ) ح(

 .]٢٢: الكهف[MS  R  Q  P L   ) خ(

 .]٤٨: النمل[M  Q      P   O  N  ML   ) د(

 .]١٩٦: البقرة[Mã  â  á L   ) ذ(

 .]٣٢: الفرقان[MÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä L   ) ر(

 .]١٧٦: النساء[MC  B  A  @  ? >  = L   ) ز(

                                 

  .]١٤٣: األنعام[M"!L : قال تعاىل) ١(

  .يف القرآن الكرمي يرد هذا العددومل ) ٢(

: ، وقال عـز وجـل]٦: النور[M«  ª  © L : ، وقال سبحانه]٥٨: النور[M¾  ½  ¼ L : قال تعاىل) ٣(

 M  X  W  VL]٢٦١: البقـــرة[وقـــال تعـــاىل ، : M³  ²  ±     ° L]وقـــال عـــز ]٢٧: القصـــص ،

: القصــص[Mº  ¹  ¸  ¶  µ L : ، وقــال ســبحانه]١٠١: اإلســراء[M~  }    | L : وجــل

؛ فلم ]٢٧   .ردا يف القرآن الكرميي، وأما اخلمس والستُّ
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١٣٣ 
 

  .)٣()ب(عشر تسعة، إىل )٢(أربعة عشر، )٢(عشر ثالثةَ ، )١(عشر ااثن، )أ(رَ شَ عَ  حدَ أ

 وثـالثَ ، )٥(ةَ رَ ْشـواثنتـا عَ ، -)٤(وكسـرها ،الشـني/ بتسكني -)٢(رةشْ إحدى عَ : ويف املؤنث

  .)٢(ةَ رَ شْ عَ  تسعَ ، إىل عشرة

ــــــــعِ  ــــــــون، )٢(إحــــــــدى وعشــــــــرون، )ت(ونَ رُ ْش ــــــــون، )ث(ثالث ، إىل )ح(خمســــــــون، )ج(أربع

  .)٦()خ(تسعون

 .]٤: يوسف[M           ½  ¼  »    º   ¹L   ) أ(

 .]٣٠: املدثر[M   X  W  VL   ) ب(

 .]٦٥: األنفال[M   Z  Y  X  W   VL   ) ت(

 .]١٥: األحقاف[ M/  .  -  ,L   ) ث(

 .]٢٦: املائدة[ML  K  J   IH  GL   ) ج(

 .]١٤: العنكبوت[M  Å  Ä        Ã   Â  ÁL   ) ح(

  .]٢٣: ص[M    m  l      k  j  i  h  gL   ) خ(

  

                                 

  .]٣٦: التوبة[M  ~  }  |  {   zyL : قال تعاىل) ١(

  .يف القرآن الكرمي ترد هذه األعدادومل ) ٢(

  .مل ترد يف القرآن الكرمي: األعداد من مخسة عشر إىل مثانية عشر) ٣(

  ).عشر(مادة : الصحاح: ينظر) ٤(

  .]٦٠: البقرة[MX  W  V     UT L : قال تعاىل) ٥(

̄  °  M : ، وقــــــــــال ســــــــــبحانه]٤: ا�ادلــــــــــة[Mx   w  v L : قــــــــــال تعــــــــــاىل) ٦(   ®  ¬   «

±L ]١٥٥: األعراف[ ، M  f  e    dL]٤: النور[.  

 ]أ/٣٠[
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١٣٤ 
 

  .)١(تسعمائة، إىل )ت(ثالثمائة، )ب(مائتان، )أ(مائةٌ 

  .)٢(عشرة آالف، إىل ثالثة آالف، )ج(ألفان، )ث(فٌ لْ أَ 

ـــــث، )٣(الثـــــاني، )ح(األول ـــــع، )خ(الثال ، )٣(الســـــابع، )ذ(الســـــادس، )٣(الخـــــامس، )د(الراب

  .)٣(العاشر، )٣(التاسع، )ر(الثامن

  .)٤(العاشرة إىل، )س(، الثالثة)٣(، الثانية)ز(األولى: ويف املؤنث

  .]٦٦: األنفال[M{  z  y     x  w  v  u L ) ب( ،  ) أ(

  .]٢٥: الكهف[M  «    ª  ©      ¨  §  ¦L   ) ت(

  .]٦٦: األنفال[M   £  ¢  ¡  �  ~  }L ) ج(،   ) ث(

  .]١٥: ق[MÈ  Ç  Æ L   ) ح(

  .]١٤: يس[M  0  /L   ) خ(

  .]٢٢: الكهف[M          H  G     F  EL   ) د(

  .]٢٢: الكهف[M     L  K  J  IL   ) ذ(

  .]٢٢: الكهف[MS  R  Q  P L   ) ر(

  .]٤: الضحى[M  R  Q  P  O     NL   ) ز(

  .]٢٠: النجم[M  ¤  £   ¢L   ) س(

                                 
  .يف حاشية النسخة رَ كِ غري ما ذُ  يف القرآن الكرمي ومل يرد من املئات) ١(

M  T  S  R : وقـــال ســـبحانه، ]١٢٤: آل عمـــران[M  G      F  E  D  CL : قـــال تعـــاىل) ٢(

  UL ]ومل يرد غريها يف القرآن الكرمي]١٢٥ :آل عمران ،.  

  .ومل ترد هذه األعداد يف القرآن الكرمي) ٣(

)٤ ( M  Î  Í  Ì   ËÊL]رد يف القرآن الكرميت، ومن السادسة إىل العاشرة مل ]٩: النور.  
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١٣٥ 
 

ي عشـرة، ادِ عشر، وحَ  ة، وعاشرةِ رَ شْ عَ  رِ عاشِ  إىلاثنتين،  ثانيةُ  وهـي، )أ(ثاني اثنين وهو

 إىلة، وثالثـة عشـرة، رَ شْ عَ  ةَ يَ ة، وثانِ رَ شْ عَ  ةَ يَ ادِ ر، وحَ شَ عَ  عَ تاسِ  إىلر، شَ عَ  ثَ الِ ر، وثَ شَ وثاني عَ 

  .)١(تاسعة عشرة

  .)٢(اسدَ ، وسُ اسَ مَ اع، وخُ بَ ، ورُ ثَ َال وثُ ، اءَ نَ ى، وثُـ نَ ثْـ ، ومَ ادَ حَ ، وأُ دَ حَ وْ مَ  /وجاءين القوم 

  .]٤٠: التوبة[M  �  ~  }  |   {  zL   ) أ(

 

                                 

̀  Mb  a : قـــال تعـــاىل) ١(   _  ^  ]  \[ L]يف  املصـــنف ، ومل يـــرد غـــريه ممـــا ذكـــر]٧٣: املائـــدة

  .القرآن الكرمي

يف القـــــرآن  هغـــــريه ممـــــا ذكـــــر ، ومل يـــــرد ]٣: النســـــاءMb  a  `  _  ^  ]  \[    Z L] : قـــــال تعـــــاىل) ٢(

  .الكرمي

 ]ب/٣٠[
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١٣٦ 
 

 :في األسماء المبهمة: الباب التاسع والثالثون

 .)١(واملوصوالت، أمساء اإلشارة :األمساء املبهمة على ضربني

   نِ ْيـــوذَ  ،-بـــاأللف- ذان: ، ولتثنيتـــه حالـــة الرفـــع)٣(لواحـــد املـــذكرل :ذا: )٢(فأمســـاء اإلشـــارة

: وللمؤنث الواحدة. ، حالة الرفع، والنصب، واجلرذان: وقد جييء ؛يف اجلر والنصب :-بالياء-

ـــيف الرفــع،  -بـــاأللف- تــان: ، وللتثنيـــةتــا     )٤(ءِ وَال أُ : وللجمـــع. يف اجلـــر والنصــب -باليــاء- نِ يْ وتـَ

  .-)٥(باملد والقصر-

   .-)٦(بتخفيف النون وتشديدها- )أ(كَ وذانِ ، ذاك: وتلحق أواخرها حرف اخلطاب، حنو

  . )٧(ذلك: ، فيقالالالمُ /  ذاكزاد يف وتُ 

   .)٨(للبعيد لقريب، والثاين للمتوسط، والثالثَ ل األولَ  أنَّ : وذلك، وذاك ،ذاوالفرق بني 

  .]٣٢: القصص[M  {  z  y   xL   ) أ(

  

  

                                 
  ).٣/٣٤٨(املفصل البن يعيش شرح : ينظر) ١(

  ].١٨١-١٨٠ص: املفصل: ينظر. [قول املصنف ميكن أن يعترب تلخيًصا ملا أورده الزخمشري يف املفصَّل) ٢(

  .]١٧: األحزاب[M1     7  6     5   4  3  2L : قال تعاىل) ٣(

  ].٨٤: طه[M  z  y  x  w  vL : قال تعاىل) ٤(

  )].٢/٣٦٢(شرح املفصَّل : ينظر. [أوال، وأوالء: فيقال) ٥(

  )].٢/٢٤٨(النشر : ينظر. [قرأ ابن كثري وأبو عمرو ورويس بتشديد النون، والباقون بتخفيفها) ٦(

  .]٢: البقرة[M#  $    %   & (  ' L : قال تعاىل) ٧(

  ].١٨١ص: املفصَّل: ينظر. [ذكر هذا الزخمشري) ٨(

 ]أ/٣١[
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١٣٧ 
 

  .)٤(وهؤالء، )٣(وهذان، )٢(هذا: فيقال؛ )١(...

  .)٨(وهنالك، )٧(َثمَّ ، وهو )٦(وههنا، هناأنا : )٥(وتقول

ـــــذي: للواحـــــد املـــــذكر :)٩(وتقـــــول يف املوصـــــوالت ـــــةَ  ،)١٠(ال : الرفـــــع وللتثنيـــــة للمـــــذكر حال

وللواحـــدة . )١٢(ينَ والـــذِ  ،، حالـــة اجلـــر والنصـــب-باليـــاء- )أ(نِ يْ ذَ واللَّـــ، -بـــاأللف- )١١(انِ ذَ اللَّـــ

  ................،-بالياء- نِ يْ تَـ واللَّ الرفع،  حالةَ  -باأللف- انِ تَ اللَّ : ةيَ نِ ثْ ، وللتَّ )١٣(التي: ةثَ نـَّ ؤَ ُـ امل

  .]٢٩: فصلت[M  Ñ       Ð  Ï  Î  ÍL   ) أ(

                                 
وتــدخل : (-فاملصــنف يلّخــص مــا ذكــره- اســتدراكه بقــول الزخمشــريالــذي يظهــر أنــه وقــع ســقط يف النســخة، وميكــن ) ١(

  ].١٨١ص: املفصل: ينظر). [.. اليت للتنبيه على أوائلها )ها(

  .]٤٠: النمل[M  t  s  r   qpL : قال تعاىل) ٢(

  .]١٩: احلج[Mr  q     p  on L : قال تعاىل) ٣(

  .]٢٧: اإلنسان[L(   *+  ,  M : قال تعاىل) ٤(

: ينظــر. [هــذه األمثلــة عنــد الزخمشــري يف معــِرض اإلشــارة للقريــب والبعيــد، فــاألوالن للقريــب، واألخــريان للبعيــدوردت ) ٥(

  .)]٣٧٠-٢/٣٦٨(، وشرح املفصل البن يعيش ١٨١ص: املفصل

  .]١٤٦: الشعراء[M  d   c  b  a`L : قال تعاىل) ٦(

  .]٢١: التكوير[M  wv   uL : قال تعاىل) ٧(

  .]٣٨: آل عمران[M$  #  "! L : قال تعاىل) ٨(

  ).٢/٣٧١(، وشرح املفصَّل البن يعيش ١٨٢ص: املفصَّل: ينظر) ٩(

  .]١٧: البقرة[M  %  $  #     "!L : قال تعاىل) ١٠(

  .]١٦: النساء[M<  ;  :9 L : قال تعاىل) ١١(

  ].١٨٢ص: املفصل: ينظر. []٧: الفاحتة[M  >   =  <;L : قال تعاىل. أي أ�ا جلمع املذكر) ١٢(

  .]٧: اهلمزة[M    S  R    Q  PL : قال تعاىل) ١٣(
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  .ياتِ وَ واللَّ ، )ب(يئِ والالَّ ، تِ والالَّ ، )أ(يتِ الالَّ : والنصب، وللجمع اجلرِّ  حالَيتِ 

 MÐ Ï   ÑL : مبعـــــىن املوصـــــول، كقولـــــه تعـــــاىل واأللـــــفُ  الـــــالمُ وجتـــــيء 

  .(١)نَ قْ دَّ اصَّ  يئِ وا، والالَّ قُ دَّ إن الذين اصَّ : / أي ،]١٨: احلديد[

ــ  ــ، )٢(نْ وَم  .ال يعقــل )٤(]ملــا[ )مــا(، و)٣(ملــن يعقــل) مــن(مبعــىن الــذي، إال أّن : يُّ وأَ ، اوَم

: علـــى العقـــالء، كقولـــه تعـــاىل) مـــا(وقـــد تقـــع  ).هَلـــكَ مـــا أَ  ه، وأكلـــتُ َتـــمْ لَّ كَ   نْ َمـــ تُ ْمـــلَّ كَ (: تقـــول

M  _  ^  ]  \  [    ZL]٣: النســـــــاء[
M        O  N  M  L : وقيـــــــل يف قولـــــــه تعـــــــاىل .)٥(

Q  P)ت(        U       T  S   RL]إن  :]٦٩: مرمي) ّالذي(مبعىن ) أي(،.....................  

 .]٥٠: األحزاب[M  q  p  o  nL   ) أ(

  .]٤: الطالق[M  ¯  ®    ¬  «L   ) ب(

  .)٦(ليس باستفهام  ) ت(

  

  

                                 
  ).٢/٣٧٨(، وشرح املفصل )٤/٤٧٨(الكشاف : ينظر) ١(

  .]٢٥٣: البقرة[MO  N  M  L  KJ L : قال تعاىل) ٢(

: ينظـر[. ُتطلـق علـى اهللا ) َمـنْ (؛ لكـون )العـامل(بــ) العاقل(هذا هو املشتهر على ألسنة النحاة، وبعضهم يعرب عن ) ٣(

  )].٢/٤١٤(شرح املفصل 

  .السياقساقطة من األصل، وإثبا�ا مما يقتضيه ) ٤(

-٢/٣٧٩(شــرح املفصـــل : ينظــر. [بالطيّـــب) مــا طــاب(، ويؤولــون )صــفة َمــْن يعقـــل(وبعضــهم يـَُعــربِّ عــن هـــذا بأ�ــا ) ٥(

  )].١/٤٦٧(، والكشاف )٣٨١

شـــرح : ينظـــر). [أيـُُّهـــم حضـــر؟: (مبعـــىن االســـتفهام، كقولـــكتـــأيت ) أيّ (وهــذا مـــن بـــاب التوضـــيح وزيـــادة البيـــان؛ فـــإّن ) ٦(

  )].٢/٤٢٦(املفّصل 

 ]ب/٣١[
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ي�ـــاعلـــى الـــرمحن عتِ  )١(... الـــذي هـــو مـــن كـــل شـــيعةٍ  لننـــزعنَّ : املعـــىن
 مـــاذا(: وقـــالوا يف قـــوهلم. )٢(

: مبعـىن) ذا(مـع ) مـا(، وجيـوز أن تكـون )الـذي(مبعـىن ) ذا(شـيء، و مبعىن أيَّ ) ما(إن  :)صنعت

  .)٣(أي شيء

   

                                 
شـرح قواعـد اإلعـراب : ينظـر. [يف هـذا املوضـع، وحيتمـل أ�ـا سـاقطة مـن األصـل) أشـد( كلمةلعل األنسب أن يـأيت بــ) ١(

  ].١٣١ص: لشيخ زاده

وهناك أقـوال . ِذف صدر ِصَلِته فُبِين على الضمهو موصول حُ : بالضم، وحمله النصب، فقالوا ورد )أي(وحجَُّتهم أّن ) ٢(

هـم أيُّ  :لننـزعن مـن كـل شـيعة الـذي يقـال مـن أجـل عتـوه: مبـين علـى احلكايـة، فكأنـه قيـل) أيهـم(أنَّ : غريها، أشهرها

. ظاهرهــا الرَّفــع، وحملهــا النصــب) أيهــم(هــو أن : وحمــلُّ النــزاع عنــد اجلميــع ومــوطن اإلشــكال. اأشــد علــى الــرمحن عتًيــ

  )].٢/٣٨١(، وشرح املفصل )٣/١٦(إعراب القرآن للنحاس : ينظر[

مفعـــول لفعـــل ) العفـــو(بنصـــب : قـــرأ اجلمهـــور. ]٢١٩: البقـــرة[MÉ  È  Ç  ÆÅ L : قـــال تعـــاىل) ٣(

علـى ) العفـو(برفـع : وقـرأ أبـو عمـرو). ينفقـون(اسم استفهام، وهو كلمة واحدة، منصوب بــ) ماذا(حمذوف، على أّن 

احلجة : ينظر[ما الذي ينفقونه؟ : مبعىن الذي، واملعىن): ذا(اسم استفهام، و): ما(كلمتان، ) ما ذا(اخلربية، على أن 

  ].)٢/٢٢٧(، والنشر )٣٨٧-٢/٣٨٦(فصل شرح امل، و ٩٦ص: يف القراءات السبع البن خالويه
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 :)١()أيّ (و ،)ما(و ،)َمن(في : الباب األربعون

  :أوجهلكل واحدة منها أربعة 

هـم وأيُّ  ؟ومـا يف يـدك ؟َمـن عنـدك: / ، كقولـكولالستفهام؛ )٢(، كما ذكرنـاموصولةً تكون 

  .)٤(همْ رِ كْ م يأتين أُ هُ يـُّ ، وأَ عْ نَ صْ أَ  ، وما تصنعْ )أ(همْ رِ كْ ين أُ من يكرمْ : ، كقولكاةازَ جَ وللمُ  )٣(؟خرج

  .)٥(أصنعْ  مهما تصنعْ : املزيدة، فُتقَلب األلف األوىل هاًء، فيقال) ما(وتتصل �ا 

  .)٦(وهو ُمهاٌن عندي ،همُ رِ كْ تُ  ُربَّ َمنْ : ، فتقولبمعنى إنسان) َمن(وتكون 

فــنعم شــيء : أي، ]٢٧١: البقـرة[ M65L : ، يف حنـو قولــهبمعنــى شــيءٍ ) مــا(وتكـون  

  .)٧(هسَّنَ حَ  ءٌ يْ شَ : أي ،)ب(!ما أحسن زيًدا: هي، ويف التعجب، كقولك

 .]١٣: النساء[M  ª  «      ¬   ®     ¯     °L   ) أ(

  .]١٧٥: البقرة[M  Å  Ä  Ã   ÂL   ) ب(

                                 
  ).٤٢٦، ٤١١، ٢/٤٠٢(، وشرح املفصل ١٨٩-١٨٦ص: املفصل: ينظر) ١(

  .يف الباب السابق: أي) ٢(

M  K   J  I : ، وقـــــــال ســـــــبحانه]٢٥٥: البقـــــــرة[M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L : قـــــــال تعـــــــاىل) ٣(

  LL]١٧: طه[ ،وقال عز وجل : M  E   D  CL]٣٨: النمل[.  

ـــــــال تعـــــــاىل) ٤( ـــــــال عـــــــز وجـــــــل ]٢: فـــــــاطر[M´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬«L : ق M   d  c  b  a : ، وق

f  e L]١١٠: اإلسراء[ .  

  )].٢/٤٠٨(شرح املفصل : ينظر. [الزائدة، وتقلب ألفها هاءً ) ما(بـاليت للمجازاة تتصل ) ما(يعين أّن ) ٥(

فـذكر أ�ـا مبعـىن إنسـان، ) مـا، وأيّ (، وهي أن تأيت موصـوفة، إال أنـه أراد أن خيّصـها عـن )َمن(يشري إىل الوجه الرابع لـ) ٦(

  )].٤١٢-٢/٤١١(شرح املفصل : ينظر. []٢٦: الرمحن[MO   P    Q      RL : قال تعاىل. وما ذكرتُه أوىل بالتعبري

  )].٤٠٤-٢/٤٠٣(شرح املفصل : ينظر. [، وهي أن تكون نكرة)ما(وهذا هو الوجه الرابع لـ) ٧(

 ]أ/٣٢[
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  .)١(يا أيها الرجل: ، كقولكهتُ فَ ه صِ امَ هَ بْـ إِ  يلُ زِ اسًما تُ ) أيّ (وتكون 

ــــف  ، )أ(يمَ فِــــ: االســــتفهامية عنــــد إدخــــال حــــروف اجلــــر عليهــــا، كقولــــك) مــــا(وحتــــذف أل

مَّ وعَ 
  .)ث(، ومبَِ )ت(، وملَِ )ب(

 .]٩٧: النساء[MX  W  V L   ) أ(

 .]١: النبأ[M    "  !L   ) ب(

 .]٢: الصف[M  r  q  p  o     nL   ) ت(

  .]٥٤: احلجر[M  :  9L   ) ث(

   

                                 

 M   9  87L : قـــال تعـــاىل. ، وهـــو كو�ـــا موصـــوفة، وهـــذا خـــاصٌّ بالنـــداء)أيّ (وهـــذا هـــو الوجـــه الرابـــع لــــ) ١(

  )].٢/٤٢٧(شرح املفصل : ينظر. []٤٦: يوسف[
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  /: في أسماء األفعال: الباب الحادي واألربعون

 .والتــذكري، والتأنيــث ؛ويســتوي فيــه الواحــد، واالثنــان، واجلمــع .هُ ْلــهِ مْ أَ  :أي ،رويــًدا رويــًدا

  .)١(ساروا سريًا رويًدا: ويقع أيًضا صفًة، كقوهلم

ــــى، وهلــــم كــــذا ، وفيهــــا ]١٥٠: األنعــــام[M  d  cL : اىلقــــال اهللا تعــــ: )٢(وهلــــم إل

يـُثـَنُّـون وجيمعـون : فأما أهـل احلجـاز فـإ�م ُجيُْرو�ـا يف اخلطـاب جمـرى رويـًدا، وأمـا بنـو متـيم :لغتان

  .)٣(ي، َهْلُمْمنَ مِّ لُ وا، هَ مُّ لُ ّما، هَ لُ ، هَ مَّ لُ هَ : ويؤنثون، يقولون

  .)٤()ب(نَ يْ الَ عَ ، تَـ )أ(اوْ الَ عَ ا، تَـ يَ الَ عَ ، تَـ الَ عَ وتَـ 

وا، مُ هـاؤُ : ينرِ كَّ ذَ ُـ ما، وللجماعـة املـهاؤُ : تناوله، ولالثنني :أي ،-بفتح اهلمزة-وهاَء الشيءَ 

، -بكســـــر اهلمـــــزة-هـــــاِء : ، وللمـــــرأة]١٩: احلاقـــــة[M       p  o  nL : ، قـــــال اهللا تعـــــاىلمْ وهـــــاؤُ 

  .)٥(نهاؤُ : وجلماعة النساء

 .]١٥١: األنعام[ M¥  ¤  £    ¢  ¨  §  ¦L   ) أ(

  .]٢٨: األحزاب[M  ª  ©   ¨  §  ¦L   ) ب(

 

                                 

  )].٢٨، ٣/٢٦(شرح املفصل : ينظر. []١٧: الطارق[M  m  l   kjL : قال تعاىل) ١(

 MS : تكــون الزمــًة، ومتعديــة؛ وقــد ذكــر شــاهًدا للمتعديــة، وأمــا الالزمــة فشــاهدها قولــه تعــاىل) هلــمّ (يشــري إىل أن ) ٢(

TL  ]١٨: األحزاب[.  

  ).٣/٢٩(شرح املفصل : ينظر) ٣(

فعـــل غـــري متصـــرف، ولـــيس مـــن أمســـاء األفعـــال، وينســـب مـــا ذكـــره املصـــنِّف لـــبعض النحـــويني، ومل أقـــف علـــى : تعـــال) ٤(

  )].٣/١٠١(، وشرح األمشوين على األلفية )٣/١٣٨٩(شرح الكافية الشافية : ينظر. [حتديدهم

  ).٣٣، ٣/٣٢(شرح املفصل : ينظر )٥(

 ]ب/٣٢[
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]١١١: البقرة[ MÈ  Ç/    ÉL : ، قال اهللا تعاىليهِ نِ طِ عْ أَ : الشيءَ  وهاتِ 
)١(.  

]٢٣: يوسف[ L,    تئْوهM : ، وقرئ)٢(أسرع :أي ،وهيت لك
  .)٤(لك تُ يَّأْ �َ : أي ،)٣(

  .)٥(نكُ يَ لْ كذلك فَـ : أي ،وآمين

ـ  M¡  �L : قـال اهللا تعـاىل !مـا أغفلـه َويْ  :بومن األصـوات قـول املتنـدِّم واملتعجِّ

]٨٢: القصص[
)٦(.  

   

                                 
  ).٣/٩(شرح املفصل : ينظر )١(

  ).٣/١٢(املفصل شرح : ينظر) ٢(

  )].٢٩٥-٢/٢٩٣(النشر : ينظر. [وهي قراءة متواترة، ورواية عن هشام، ويف اآلية قراءات ُأَخر) ٣(

  ).٢/٤٥٥(الكشاف : ينظر) ٤(

، واجلامع )٢/٤٤٨(، والنكت والعيون للماوردي )أمن(مادة : الصحاح: ينظر. [اللهم استجب: أنه مبعىن: واملشهور) ٥(

  )].١/١٢٨(ألحكام القرآن 

  ).٩٢-٩٠، ٣/٨٧(شرح املفصل : ينظر) ٦(

 ]أ/٣٣[
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١٤٤ 
 

  :)١(اترَ مَ ضْ في المُ : واألربعون الباب الثاني

، )٤(، أنتمـــا)ث(؛ أنـــتَ )٣(، مهـــا، ُهـــنَّ )٢(؛ هـــي)ت(، هـــم)ب(، مهـــا)أ(هـــو: المنفصـــل المرفـــوعُ 

  .)ج(، حنن)٦(؛ أنِت، أنتما، أننتَّ؛ أنا)٥(أنتم

  ...............،)٩(اتَ بَـ رَ ، ضَ )٨(تْ بَ رَ ؛ ضَ )خ(وابُ رَ ، ضَ )٧(ابَ رَ ، ضَ )ح(بَ رَ ضَ : المتصل المرفوعُ 

 .]٢٢: احلشر[Ms      r  q  p  o  n  m L   ) أ(

 .]٤٠: التوبة[M  ¤  £  ¢  ¡L   ) ب(

 .]٣٩: البقرة[M  >  =  <L   ) ت(

 .]٣٢: البقرةM      \  [  Z  YL]   ) ث(

 .]٩: احلجر[M      j  i  h  gL   ) ج(

 .]٧٥: النحل[M  B   A  @  ?  >L   ) ح(

  .]٤٨: اإلسراء[M  ×  Ö  Õ  Ô   ÓL   ) خ(

  

                                 
  .١٦٦ص: املفصل: ينظر) ١(

  .]٥: القدر[M        B  A  @  ?  >L : قال تعاىل) ٢(

  .]٣٨: الزمر[M   ¬  «  ª  ©L  :قال تعاىل )٣(

  .]٣٥: القصص[M  Ñ  Ð  Ï  ÎL  :قال تعاىل) ٤(

  .]٦٨: الزخرف[M  {   z  yL : قال تعاىل) ٥(

̀  M  b   a : قال تعاىل) ٦(   _L ]١٠٨: يوسف[.  

  .]٧٤: الكهف[M  Ü  Û  Ú  ÙL  :قال تعاىل) ٧(

  .]٢٩: الذاريات[ M Ú Û L :قال تعاىل) ٨(

  .]١١: فصلت[ M À Á Â L :قال تعاىل) ٩(
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١٤٥ 
 

بـُْتمارَ ، َضـــــ)٢(؛ َضـــــَرْبتَ )١(ْبنَ رَ َضـــــ
، )٧(ْبتُ رَ ؛ َضـــــ)٦(ا، َضـــــَربـُْنتَّ مَ تُ بْـ رَ ، َضـــــ)٥(تِ بْ رَ ؛ َضـــــ)٤(مْ تُ بْـ رَ ، َضـــــ)٣(

َضَربـَْنا
)٨(.  

إيَّاهُ : المنفصل المنصوبُ 
ا، َمـاكُ ، إيَّ )١١(اكَ ؛ إيَّ نَّ اهُ ا، إيَّ امهَُ ا، إيَّ اهَ ؛ إيَّ )١٠(مْ اهُ إيَّ ا، امهَُ ، إيَّ )٩(

  .)١٤(اانَ ، إيَّ )١٣(ايَ نَّ؛ إيَّ اكُ ا، إيَّ مَ اكُ ، إيَّ اكِ ؛ إيَّ )١٢(مْ اكُ إيَّ 

  ...............................................،)١٥(كَ بَ رَ ضَ : / المتصل المنصوبُ 

                                 

  .]٢٢: يونس[M  I  H  G  FL  :قال تعاىل) ١(

  .]٧١: البقرة[MG  F  E L  :قال تعاىل) ٢(

  .]٣٥: البقرة[ M « ¬ ®   ̄° L :قال تعاىل) ٣(

  .]٢٣١: البقرة[M  #  "  !L  :قال تعاىل)  ٤(

  .]٢٧: مرمي[M  ?   >  =  <L  :قال تعاىل) ٥(

  .]٥١: يوسف[ M ̧ ¹ º L :قال تعاىل) ٦(

  .]١٠: نوح[ M Î Ï  Ð L :قال تعاىل) ٧(

  .]٨٧: يونس[M¦   ¨  §L: قال تعاىل) ٨(

  .]١٧٢: البقرة[M  Z    Y  XWL : قال تعاىل) ٩(

  .]١٥١: األنعام[M¼  »  º L  :قال تعاىل) ١٠(

  .]٥: الفاحتة[M  5  4  3  2L  :قال تعاىل) ١١(

  .]٣١: اإلسراء[MR  Q  P L  :قال تعاىل) ١٢(

  .]٤٠: البقرة[ M  L  KL  :قال تعاىل) ١٣(

  .]٦٣: القصص[M _  ^        a     `L  :قال تعاىل) ١٤(

  .]١: الغاشية[M   7  6  5  4L  :قال تعاىل) ١٥(

 ]ب/٣٣[
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١٤٦ 
 

نَّ كُ بَ رَ ا، َضــــمَ كُ بَ رَ ِك، َضــــبَ رَ ؛ َضــــ)٢(مْ كُ بَ رَ ، َضــــ)١(امَ كُ بَ رَ َضــــ
؛ )٦(مْ هُ بَـ رَ ، َضــــ)٥(امَ هُ بَـ رَ ، َضــــ)٤(هُ بَ رَ ؛ َضــــ)٣(

نَّ هُ بَـ رَ ، ضَ )٨(امَ هُ بَـ رَ ، ضَ )٧(اهَ بَـ رَ ضَ 
  .)١١(انَ بَـ رَ ، ضَ )١٠(ِين بَ رَ ؛ ضَ )٩(

، )١٦(اَمــهُ مُ َال ، غُ )١٥(اَهــمُ َال غُ  ،)١٤(مْ ُهــمُ َال ، غُ )١٣(اَمــهُ مُ َال ، غُ )١٢(هُ ُمــَال غُ : المتصــل المجــرورُ 

                                 

  .]٣٥: القصص[ M Ï    Ð   Ñ L :قال تعاىل) ١(

  .]١: التكاثرM   \  [L] : قال تعاىل) ٢(

  .]٥: التحرمي[M {     z  y  xL : قال تعاىل) ٣(

  .]٥٠: يوسف[M  ¡  �  ~L : قال تعاىل) ٤(

  .]١٦: النساء[M <  L: قال تعاىل) ٥(

  .]٢٢: يونس[M  P  OL : قال تعاىل) ٦(

  .]١٣: يس[M  (  '  &L : قال تعاىل) ٧(

)٨ (M ¹    º   »   ¼   ½   ¾    ¿       L ]الفعـــل وإن كـــان فعـــل أمـــر، غـــري أن املقصـــود هنـــا التمثيـــل . ]١١: فصـــلت

  . للضمري املتصل املنصوب

  .]٥٦: األنبياء[ M À       Á              Â    Ã Ä L :قال تعاىل) ٩(

  .]٦٦: غافر[M  À     ¿  ¾L : قال تعاىل) ١٠(

  .]٣٨: الزخرف[M  L   K  JL : قال تعاىل) ١١(

  .]٨٣: يونس[M  U  T  SL : قال تعاىل) ١٢(

  .]٢١٩: البقرة[M À  Á  Â Ã  L: قال تعاىل) ١٣(

  .]١٤٦: البقرة[M %  & '  L: قال تعاىل) ١٤(

  .]٣٥: النساء[ M V W X L: قال تعاىل) ١٥(

  .]١٢٢: آل عمران[M ' (  L: قال تعاىل) ١٦(
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نَّ ُهــــمُ َال غُ 
نَّ ُكــــمُ َال ، غُ )٦(اَمــــكُ مُ َال ، غُ )٥(كِ ُمــــَال ؛ غُ )٤(مْ ُكــــمُ َال ، غُ )٣(اَمــــكُ مُ َال ، غُ )٢(كَ ُمــــَال ؛ غُ )١(

؛ )٧(

  .)٩(انَ مُ َال ، غُ )٨(يمِ َال غُ 

  

   

                                 

  .]٢٣٣: البقرة[ M §      ¨       ©   ª    «  ¬L: قال تعاىل) ١(

  .]٣: النصر[ M O P Q  L: قال تعاىل) ٢(

  .]٨٧: يونس[ M ª « ¬ ®  ̄ L :قال تعاىل)  ٣(

  .]١: النساء[ M ! " # $ L: قال تعاىل) ٤(

  .]٤٣ :آل عمران[ M � ¡ ¢ L :قال تعاىل) ٥(

  .]٤: التحرمي[M d   e    f  L: قال تعاىل) ٦(

  .]٥١: يوسف[ M ́    µ  ¶ L: قال تعاىل) ٧(

  .]٥١: آل عمران[ M ² ³  ́µ L: قال تعاىل) ٨(

  . ]٨: آل عمران[ M ½ ¾ ¿ À L: قال تعاىل) ٩(
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١٤٨ 
 

  :ذكر المالئكة والجن واإلنس في: واألربعون الباب الثالث

: ئَ رِ ، وقُــــ)٣(، والنــــاموس األكــــرب)٢(روح القــــدس: ، ويقــــال)١(هــــو الــــروح األمــــني: )أ(يــــلرِ بْ جِ 

}جبئر{حبذف الياء، و] ٩٨: البقرة[ }لــب{حبذف اهلمـزة، و }يلرِج٤(بـوزن قنـديل }يـل رِجِب(. 

 }لئـ كايم{و/ ار، ينَـبـوزن دِ  ]٩٨: البقـرة[}اليكـَ م{: ، وقرئ)٥(هو صاحب األرزاق: يلائِ يكَ ومِ 

 ألفِ  سبعونَ  ، لكل وجهٍ هٍ جْ وَ  فُ لْ ف�ا، له أَ صَ  يقومُ  كٌ لَ إنه مَ  :قيل فيه: )ب(والروح .)٦(حبذف الياء

ــومَ  .)٨()ت(، والصــحيح أنــه الــروح األمــني)٧(اهللا جبميــع ذلــك حُ بِّ َســ، يُ انٍ َســلِ  هــو : )ث(ك المــوتَل

  ..............................................................الذي يقبض األرواح،

 .]٩٧: البقرة[M   \  [   Z   ^  ]L   ) أ(

 .]٣٨: النبأ[MK  J  I  H  G L   ) ب(

 .]١٩٣: الشعراء[M  k     j     i  hL   ) ت(

  .]١١: السجدة[M  Ñ  Ð    Ï  ÎL   ) ث(

                                 
  ).٢/٢٨٤(معاين القرآن للفراء : ينظر) ١(

  ).١/١٦٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

  )].منس(مادة : العني: ينظر. [هو صاحب السِّر: ذكره صاحب العني، والناموس) ٣(

َرئِيـل( :، وقـرأ محـزة والكسـائي وخلـف)َجْربِيـل( :قرأ ابـن كثـري) ٤( َرئِـل: (، وقـرأ أبـو بكـر)َجبـْ  .)ِجْربِيـل( :وقـرأه البـاقون، )َجبـْ

  ].)٢/٢١٩( النشر: ينظر[

وإن ميكائيـل ينـزل بالرخـاء والعافيـة : ... قالـت اليهـود: (مأخوًذا من قول قتـادةذكر هذا الزخمشري، وميكن أن يكون ) ٥(

  )].٤/٢٧١(، والكشاف )٢٩١-٢/٢٨٧(، وجامع البيان )١/٥٢(تفسري عبدالرزاق : ينظر). [واخلصب

  ].)٢/٢١٩(النشر : ينظر). [ميكائيل: (، وقرأ الباقون)ميكاِئل( :املدنيان وقرأ، )ميكال( :قرأ البصريان وحفص) ٦(

، وجـامع البيـان ٤٢٣ص: األضـداد: ينظـر. [وهذا خمتصُر أثٍر، رواه ابن األنباري والطربي عن علي بن أيب طالب ) ٧(

)١٥/٧١.[(  

  .٣٦٩ص: ، واملفردات يف غريب القرآن)٥/٢٧٥(، ومعاين القرآن وإعرابه ٢٦٥ص: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٨(

 ]أ/٣٤[
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١٤٩ 
 

ـــ. )١(وُيْكـــَىن أبـــا حيـــىي ـــ ،وتُ ارُ وَه ـــكـــان، أُ لَ كـــان، أو مَ لِ مَ : وتُ ارُ وَم  .)٢(ل عليهمـــا علـــم الســـحرزِ ْن

  .)٣(صلوات اهللا عليهم أمجعنيبات يف حفظ اإلنسان، املالئكة املتناوِ : )أ(اتبَ قِّ عَ والمُ 

ـــرِ فْ والعِ ، يـــتُ رِ فْ والعِ  .)٤(ةنَّـــوجِ  ،نٌّ ِجـــ: واحـــد، واجلمـــع: يُّ نِّـــوالجِ  ،)ب(والجـــانُّ  ـــرَّئِي: ةُ َي س ال

 -لعنـه اهللا-هـو الشـيطان املضـل : وإبلـيس .)٦(واحـد الشـياطني: والشيطان .)٥(القوي من اجلـن

  .)٧(ومعناه اخلبيث

 .]١١: الرعد[M  v  u  t  s  r  q  pL   ) أ(

 .]٢٧: احلجر[M  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §L   ) ب(

                                 
  )].٤/١١٦(املخصص : ينظر. [وهذه الكنية من أهل اللغة) ١(

M  5  4  32 : قــال تعــاىل. وغــريه وكســر الــالم هـي قــراءة ابــن عبــاس . ذكـر هــذا الفــرّاء والزجــاج) ٢(

8  7  6 L]١/١٨٣(، ومعاين القرآن وإعرابـه )١/٦٤(معاين القرآن للفراء : ينظر. []١٠٢: البقرة( ،

  )].١/١٠٠(واحملتسب 

  )].١٢/٣٠٧(التفسري البسيط : ينظر. [قريًبا من هذا عند الواحدي) ٣(

  )].جنن(مادة : الصحاح: ينظر. [يف القرآن الكرمي) اِجلينِّّ (ومل يرد لفظ ) ٤(

ذكر هذا أبو عبيدة، غري أنه ال خيـتص بـاجلن، وأمـا ختصـيص املصـنف لـه بـاجلن؛ فـيمكن محلـه علـى اعتبـار مـا ورد يف ) ٥(

: ، واألضـــداد لألنبـــاري)٢/٩٤(جمـــاز القـــرآن : رينظـــ. []٣٩: النمـــل[M   N  M  LKL : قـــال تعـــاىل. القـــرآن

  ].٣٨٥-٣٨٤ص

  )].١/١٧٠(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. []٣٦: البقرة[M  ¼  »ºL : قال تعاىل) ٦(

إما أن يكون علًما أعجمًيا نُقـل إىل العربيـة؛ فـال معـىن ): إبليس. (]٣٤: البقرة[M  }  |{L : قال تعاىل) ٧(

بـأن معنـاه -وعلـى االحتمـالني مل أجـد ملـا ذكـره املصـنف . إذا يَـِئس) أبلس(يكون مشتق�ا من الفعل وإما أن . له فيها

غريـب القـرآن : ينظـر. [وجًها، إال أنه درج بعض املفسرين عند ذكـر إبلـيس أن يصـفوه باخلبيـث، واهللا أعلـم -اخلبيث

  )].١/٤٩٥(، وجامع البيان ٢٣ص: البن قتيبة
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١٥٠ 
 

يُّ سِ واإلنْ  ]ب/٣٤[
 .)١)(ج(وأناسـي، وأُنَـاس، )ث(، ونـاس)ت(إنْـس: واجلمع/ واحد، : )ب(واإلنسان، )أ(

مـن يـَْنِفـر مـع الرجـل : يـرفِ والنَّ  ،)خ(رُ َفـوالنـَّ  .)٢(اسـينَ يقع علـى الواحـد واجلمـع مـن األَ : )ح(رشَ والبَ 

 ،واحــد اجلـــريان: )ر(والجـــار .)٤(ةَمـــلْ والغِ  ،)ذ(مــانلْ واحــد الغِ : )د(والغـــالم .)٣(وأنصـــاره مــن َحَشــِمه

  .)٦(، وهي اجلماعةمجع ِعَزةٍ : ونزُ والعِ  .)٥(ةريَ واجلِ 

 .]٢٦: مرمي[M  3  2  1  0L   ) أ(

 .]٦: االنفطار[M     <   ;  :  9  8  7L   ) ب(

 .]٧٤: الرمحن[M    C  B  A    @  ?  >L   ) ت(

 .]٢١: البقرة[M  o  n  m  lL   ) ث(

 .]٤٩: الفرقان[ M  n  m  lL   ) ج(

 .]٣: األنبياء[M@  ?      >  =  < L   ) ح(

 .]٣٤: الكهف[M  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  ÕL   ) خ(

 .]٨٢: الكهف[M  ¯  ®       ¬  «L   ) د(

 .]٢٤: الطور[M  }     |  {  zL   ) ذ(

 .]٣٦: النساء[M  v  u   tL   ) ر(

                                 
نسي ُجيَمع على إْنس، وأَناسي، واإلنسان ُجيمع على أَناسي؛ وميكن محل كالم املصـنِّف أن هـذه أن اإل: غاية ما ذُكر) ١(

-١/٤٣(، واملخصــص )أنــس(مــادة : الصــحاح، واحملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. [مجــوع باعتبــار املعــىن، واهللا أعلــم

٤٤.[(  

  )].بشر(مادة : احمليط األعظم، واحملكم و )١/٣١٠(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد، وغريه) ٢(

ـــة) ٣( ـــا منـــه عنـــد ابـــن قتيب : غريـــب القـــرآن للقتـــيب: ينظـــر. []٦: اإلســـراء[M  {     zyL : قـــال تعـــاىل. قريًب

  ].٢٥١ص

  .])٢/٩٦٠(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد) ٤(

  ).جور(مادة : العني: ينظر) ٥(

  )].٥/٢٢٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٣٧: املعارج[M  Ù   Ø  ×     Ö  ÕL : قال تعاىل) ٦(
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 ]أ/٣٥[

وقيل للَفَلك وما حواه؛ على سبيل التبـع ، )١(أصناف اخللق واحد العاَلمني، وهم: موالعالَ 

: )٤(، وقــال احلســن)٣(اخللــق: )ب(واألنــام .)٢(جمعــوٌل ألجلــه عــامل )أ(للحيــوان الــذي يـَْنَتِفــُع بــه، وهــو

 .)٦(اجلماعة من قوم شىتَّ : واللفيف .)٥()كل شيء فيه روح(: ، وقال ابن عباس)اجلن واإلنس(

أخـص النـاس بـه، وأهـل و ه، زوُجـ: )ت(القرابـة، وأهـل الرجـل اختصـاصَ  املختص بالشـيء: واألهل

مــن يقــرأه ويقــوم : مــن تــديَّن بــه، وأهــل القــرآن: )ج(وأهــل اإلســالم/ ســكا�ا، : والبلــد ،)ث(البيــت

أهــــل النــــيب، وأهــــل : عــــام، يقــــال: خــــاص، واألهــــل: واآلل. )٧(ونلُــــهْ األَ : ومجــــع األهــــل ،حبقوقــــه

  ........آل النيب،: ، وال يستعمل اآلل إال يف األشراف، يقال)٨(دَّافك، والنَّ السلطان، واحلائِ 

  .الَفَلك: أي  ) أ(

 .]١٠: الرمحن[M    m  l  kL   ) ب(

 .]٥٥: مرمي[M  B   A  @      ?  >L   ) ت(

 .]٧٣: هود[M:  9  8  7   6  5 L   ) ث(

كينِ دِ : ، أي]٤٦: هود[M&  %$       # L   ) ج(
)٩(

.  

                                 

  ].١٨٤ص: ديوان األدب: ينظر. []٢: الفاحتة[L&'  )  (  M : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ١(

  )].١٩-١/١٨(وزاد املسري  ٥٨١ص: ، واملفردات)١/٥٤(تسري الراغب : ينظر. [مبعناه عند الراغب وابن اجلوزي) ٢(

  .]٤٣٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٣(

ع كــل فــن مــن علــم وزهــد وورع مجــ ،مــن ســادات التــابعني وكــربائهم ،احلســن بــن يســار البصــري، إمــام أهــل البصــرةهــو ) ٤(

  )].٢/٢٢٦(، واألعالم )٢/٦٩(وفيات األعيان : ينظر. [ه١١٠، وتويف بالبصرة سنة ولد باملدينة. وعبادة

  .)]٢٢/١٨٠(جامع البيان : ينظر. [عنهمااألثران روامها الطربي ) ٥(

  )].لفف(مادة : العني: ينظر. []١٠٤: اإلسراء[M×    ÖÕL : قال تعاىل. ذكره صاحب العني) ٦(

  .])أهل(مادة : العني: ينظر. [ذكر بعضه صاحب العني) ٧(

، )نــــدف(مادتــــا  :الصــــحاح: ينظــــر. [الــــذي يعمــــل يف القطــــن: الــــذي حييــــك الثيــــاب وينســــجها، والنــــّداف: احلائــــك) ٨(

  )].حوك(و

  ).٣/٥٦(معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٩(
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ــ. واحـدة األخـوات: )أ(واألخـت .)١(احلائِـك، والنَّـدَّافآل : وآل السـلطان، وال يقـال : )ب(ةوالعمَّ

ــــات ويقــــال للفاحتــــة  ،اتَهــــمَّ واحــــدة األُ : )ث(واألم .واحــــدة اخلــــاالت: )ت(والخالــــة. واحــــدة العمَّ

بنـو : األعـوان، وقيـل: ةُ دَ َفـوالحَ  .واحـدة البنـات: والبنت ،)ح(ةُ نَ واالبْـ . )٢()ج(أم الكتاب: واللـوح

مـا : الـرهط(: / ديْ رَ ، وقال ابن دُ )٤(ما دون العشرة من الرجال، ال امرأة فيهم: طُ هْ والرَّ  .)٣(البنني

ن، وْ املتنــــاجَ : )خ(ىوَ ْجــــوالنَّ  .)٥()بـــني الثالثــــة إىل العشــــرة مـــن الرجــــال، ورمبــــا جـــاوزوا ذلــــك قلــــيًال 

   .)٦(السر: وأصلها

  .]٣١: النور[M  «  ª     ©L   ) أ(

 .]٥٠: األحزاب[M   |  {L   ) ب(

 .]٥٠: األحزاب[M  ¡  �L   ) ت(

 .]٣٥: عبس[M  Ó  ÒL   ) ث(

 .]٤: الزخرف[M  b    a   `  _  ^  ]  \L   ) ج(

 .]١٢: التحرمي[M  º   ¹  ¸L   ) ح(

 .]١١٤: النساء[M  '  &  %  $  #    "L   ) خ(

  

                                 
  )].٢/٤٤٥(والكشاف  ،٩٨ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [ذكر هذا الراغب والزخمشري) ١(

  ).١/٤٦(النكت والعيون : ينظر) ٢(

M  Û  ÚÙ  Ý  Ü : قـــال تعـــاىل. ابـــن عبـــاسروامهـــا الطـــربي عـــن  والقـــوالناجلـــوهري،  هـــذا ذكـــر) ٣(

ÞL ]والنكــت والعيــون )حفــد(مــادة : الصــحاح، و )٣٠١، ١٤/٢٩٨(جــامع البيــان : ينظــر. []٧٢: النحــل ،

)٣/٢٠٢.[(  

  )].رهط(مادة : الصحاح: ينظر. []٩١: هود[MR  QP L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري) ٤(

  .])٢/٧٦١: (مجهرة اللغة: ينظر. [بنّصه من غري تقييد بالرجال) ٥(

معـاين القـرآن : ينظـر. []٤٧: اإلسراء[M   É  ÈÇL : يعين أن النجوى تأيت مبعىن اسم الفاعل، كما يف قوله تعاىل) ٦(

  )].جنو(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)١/٢٨٧(للفراء 

 ]ب/٣٥[
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  .)١(مجع ذََكر: انُ رَ كْ والذُّ . واحد الفتيان: )أ(والفتى

ــ ديَّــار، ومــا يف الــدار )٥(يــدلِ والوَ ، )٤(والفريــق، )٣(انوَ ْســوالنِّ ، )٢(ةُ والِفَئ
، ومــا عنــدي مــن )٦(

  .معروفات: )٧(دٍ حَ أَ 

  .]٦٢: الكهف[M  &  %  $  #L   ) أ(

  

 

                                 

  .]١٦٥: الشعراء[M  G  F  EDL : قال تعاىل) ١(

  .]٤٥: األنفال[ M ¾      ¿    À     Á L: قال تعاىل) ٢(

  .ومل ترد يف القرآن الكرمي) ٣(

  .]٥: األنفال[M  g  f  e  dcL : قال تعاىل) ٤(

  .]١٨: الشعراء[M  Ñ  Ð  Ï   ÎÍL : قال تعاىل) ٥(

  .]٢٦: نوح[M  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  ¾½L : قال تعاىل) ٦(

  .]٤٧: احلاقة[M  j     i   h   g     feL : قال تعاىل) ٧(
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 :في أسماٍء شتَّى: الباب الرابع واألربعون

الــيت ال : معَ مــن الــنـَّ  شُ رْ ، والَفــ)١(انبســط علــى وجــه األرض: ش، أيرَ َفــالــزرع إذا انْـ : شُ رْ الَفــ

بُّ واألَ . )٢(واجلمــــع ســـــواءة، والواحـــــد ولَـــــمُ تصــــلح إال للـــــذبح، وهـــــي مــــا دون احلَ 
. )٣(ىعَ رْ َـ املـــــ: )أ(

 .)٥(هاُخــــــرَ فِ : )ت(الــــــزرع ءُ طْ وَشــــــ .)٤(النبــــــات: األرض ءُ بْ املطــــــر، وَخــــــ: )ب(الســــــماوات ءُ بْ وَخــــــ

نُّ والمَ  .)٧(الزرع/ ورق : )ج(فُ صْ والعَ  .)٦(كافور النخل: )ث(علْ والطَّ 
  .)٨(نيْجنَبِ رَ الطَّ : )ح(

 .]٣١: عبس[M  Â  ÁL   ) أ(

 .]٢٥: النمل[M  G  F  E      D  CL   ) ب(

 .]٢٩: الفتح[M       E      G  FL  ) ت(

 .]٩٩: األنعام[M  }  |   {  z  y  xL   ) ث(

 .]١٢: الرمحن[M  x     w  v  uL   ) ج(

  .]٥٧: البقرة[Mº  ¹  ¸  ¶ L   ) ح(

  

                                 
 .]٦٨ص: ديوان األدب :ينظر. [وهذا قول الفارايب )١(

مادة : العني: ينظر. []١٤٢: األنعام[M¶  µ   ´³ L : قال تعاىل. وهذا قول صاحب العني) ٢(

  )].فرش(

  . ]٥١٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة) ٣(

  .]٣٢٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة) ٤(

 .]٤١٣: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ِصَغاَره: أي) ٥(

، ومشـس العلـوم ٦٩ص: ديـوان األدب: ينظـر[. وهو أولُّ ما ينّشـقُّ عـن النخـل، كمـا قـال احلمـريي. وهذا قول الفارايب) ٦(

)٧/٤١٣٣(.[ 

  .])٥/٩٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٧(

معاين القرآن : ينظر. [وهي مادة حلوة شبيهة بالعسل، كانت تنزل من السماءتـََرْجنَِبني، : ويقال أيًضاذكره ابن قتيبة، ) ٨(

  )].درق(مادة : ، ولسان العرب٤٩ص: ، وغريب القرآن البن قتيبة)١/٣٧(للفراء 

 ]أ/٣٦[
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١٥٥ 
 

ت ال يقر�ـا َسـبِ شـجرة تكـون مبكـة، تسـميها قـريش يف الصـيف الضـريع، إذا يَ : )أ(يعرِ والضَّ 

ــــ :الربيــــع دابــــة، ويف ــــطْ الرَّ : )ب(بُ ْضــــوالقَ  .)١(قربِْ الشِّ ــــل)٢(ةَب : ب، أيَضــــقْ هــــو مجيــــع مــــا يُـ : ، وقي

ـ ومثُو{: ، وقــرأ ابــن مســعود)٤(هــي لغــة يف الثــوم: قيــلو ة، طَــنْ احلِ : )ت(وموالُفــ .)٣(عطَــقْ يُـ  اهـ{
)٥(. 

ـــ .)٦(اجرَ مـــن اخلَـــ صُّ َخـــأَ : جرْ والَخـــ : البلـــد[Mp     qL  .)٧(اســـم جـــامع للـــدروع: دُ رْ والسَّ

  ..................،)ج(رُ زْ واألَ  .)٩(ىوَ القُ : )ث(دُّ شُ واألَ  .)٨(طريق اخلري، وطريق الشر :أي ،]١٠

 .]٦: الغاشية[M   N   M   L  K  J  IL   ) أ(

 .]٢٨: عبس[M  ¹  ¸L   ) ب(

 .]٦١: البقرة[M¡  �   ~L   ) ت(

 .]٢٢: يوسف[M  É    È  ÇL   ) ث(

 .]٣١: طه[M  Æ  Å  ÄL   ) ج(

                                 
 معـاين القـرآن للفـراء: ينظـر. [أ�ـا إذا كانـت َرْطبـة ُتسـمى الشِّـْربِق، فـإذا يبسـت ُتسـّمى الضـريع :يعين. ذكر هذا الفراء) ١(

  )].٤/٧٤٢(، والكشاف )٣/٢٥٧(

  ].)٢٤/١١٦(، وجامع البيان )٣/٢٣٨(معاين القرآن له : ينظر. [، ومل يذكر الطربي قوًال غريهذكره الفرّاء) ٢(

  .]٥١٤ص: لهغريب القرآن . [وهذا قول ابن قتيبة )٣(

: غريـــب القــرآن البـــن قتيبـــة: ينظــر. [ذكــر القـــولني ابــن قتيبـــة، واألول البـــن عبــاس، والثـــاين �اهــد، كمـــا روى الطـــربي) ٤(

  .)]١٨، ١٢/١٧(، وجامع البيان ٥١ص

  .])١/٨٨(احملتسب : ينظر. [وهذه قراءة شاّذة) ٥(

: يُقـال). َخراًجا(، قرأ محزة والكسائي وخلف ]٩٤: الكهف[M  Â  Á  À  ¿L : قال تعاىل. ذكر هذا الفارايب) ٦(

  )].٢/٣١٥(، والنشر )٣/١٩٦(الكشاف ، و ٥٩ص: ديوان األدب: ينظر. [خراج القرية، وخرج القطعة من األرض

  )].سرد(مادة : العني: ينظر. []١١: سبأ[Mh  gf L : قال تعاىل. وهذا قول صاحب العني) ٧(

  .]٤٥٥: نزهة القلوب، و )جند(مادة : العني: ينظر. [بنصه يف العني) ٨(

  .)]قوا(، و)شدد(مادة : الصحاح: ينظر. [مجع قوة: -بالضم والكسر-): القوى(و ذكره اجلوهري،) ٩(
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جُّ رُ تْـ هو األُ : ، وقيل)٢(درْ اوَ مَ الزُّ : )ب(كُ تْ والمُ  .)١(كالمها القوة للشيء:)أ(دُ يْ واألَ 
: وُ ْهـوالرَّ  .)٣(

ســـاكًنا  : ، وقيـــل]٢٤: الـــدخان[ M    G  FHL: ، يف قولـــه تعـــاىل)٤(املـــنخفض بـــني املـــرتفعني

بكونـه فيـه، فهـو  /شـيًئا عـن احلـس  بَ يَّـمـا غَ  لُّ ، وُكـ)٦(هرُ ْعـقَـ : هوحنوِ  ،)ت(اُجلبِّ  َغَيابَةُ و  .)٥(كهيئته

ــ .)٧(ةابَــيَ غَ  أصــهار، وألهــل : ، ولــذلك قيــل ألهــل بيــت املــرأة)٨(خلطــة تشــبه القرابــة: )ث(رُ هْ والصِّ

   .)١٠(االسرتاحة: حُ وْ والرَّ  .)٩(أصهار؛ ملا حصل بينهما من القرابة بسبب التزويج: بيت الرجل

  .]٤٧: الذاريات[M  Æ  Å     Ä  Ã  ÂL   ) أ(

Lمتْكًا&  '  M   ) ب(
)١١(

 .]٣١: يوسف[

 .]١٠: يوسف[M  ~  }  |  {L   ) ت(

 .]٥٤: الفرقان[MÆ  Å   Ä L   ) ث(

  

                                 
  .])أزر(، و)أيد(مادتا : الصحاح: ينظر. [ذكر هذا اجلوهري) ١(

  )].ورد(مادة : القاموس احمليط: ينظر. [وهو طعام يـُتََّخذ من البيض واللحم) ٢(

 .])٢/٤٢(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكر القولني الفرَّاء) ٣(

ه فقد ت عندوأما غريه ممن حبث. أنه الُفرجة بني الشيئني: وأقرب ما وجدته ما ذكره الفارايب مل أقف على من ذكر هذا،) ٤(

 ،١٤٨ص: األضـداد لألنبـاري: ينظـر. [أّن الرَّهو من األضداد، فيطلق على املنخفض، كما يطلـق علـى املرتفـع ذكروا

  )].رها(مادة : ، والصحاح٧٦٣ص: وديوان األدب

  .]٢٤٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [وهذا قول السجستاين) ٥(

  ].٧١٣ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٦(

  .]،)غيب(مادة : ، وأساس البالغة٣٤٣ص: نزهة القلوب: ينظر[.ذكره السجستاين، وكذلك الزخمشري  )٧(

  )].٢/٣٢٣(الفائق يف غريب احلديث : ينظر. [يالزخمشر  كالموهذا نّص  ) ٨(

  .])صهر(مادة : ، ومقاييس اللغةالعني: ينظر. [مبعناهذكره صاحب العني ) ٩(

̀  M  b  a : قال تعاىل. ذكره الفارايب )١٠( _L]٦٧١ص: ديوان األدب: ينظر. []٨٩: الواقعة.[  

  )].١/٣٣٩(احملتسب : ينظر. [، وهي شاذةبوهي قراءة ابن عباس وابن عمر ) ١١(

 ]ب/٣٦[
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١٥٧ 
 

ـــطَ  وبـــه .)١(بذِ الَكـــ :)أ(وروالـــزُّ  سٌّ َمـــ :أي ،مـــن الشـــيطان فٌ ْي
 .)٣(وءتُـــالنُ : )ب(تُ ْمـــواألَ  .)٢(

ــوالرِّ  د، ْهــالعَ : مخســة أقــوال )ث()ال� إ(وقيــل يف  .)٥(بالنصــي: لُ ْفــوالكِ  .)٤(يّ ِفــالصــوت اخلَ : )ت(زُ ْك

: التفــث: ، وقيــل)٧(مناســك احلــج: )ج(ثُ َفــوالتـَّ  .)٦(اهللا تعــاىل ار، واســمُ وَ ابــة، واجلِــرَ ف، والقَ ْلــواحلِ 

   .)٩(مجع عمود: دُ مَ والعَ  .)٨(ه حبلق الرأس وحنوهاإلحرام، وقضاؤُ  فُ شَ قَ 

 .]٧٢: الفرقان[M   a    `  _  ^L   ) أ(

 .]١٠٧: طه[M  q  p  o  n  m  lL   ) ب(

 .]٩٨: مرمي[M  C  B  A      @  ?  >  =  <  ;L   ) ت(

 .]١٠: التوبة[Mb  a  `  _  ^      ]  \ L   ) ث(

 .]٢٩: احلج[M  ~  }  |L   ) ج(

                                 
  .)]٢/٥٠(جماز القرآن  :ينظر. [ذكره أبو عبيدة) ١(

وقـــــرأ هـــــذه قـــــراءة اجلمهـــــور، . ]٢٠١: األعـــــراف[M  `  _  ^  ]\L : قـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره الفـــــارايب) ٢(

  ].)٢/٢٧٥(، والنشر ٦٧٧ص: ديوان األدب: ينظر). [طَْيفٌ (: البصريان وابن كثري والكسائي

  .])٣/٨٨(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري) ٣(

  .])٢/١٤(جماز القرآن : ينظر. [ذكره أبو عبيدة) ٤(

: غريــــب القــــرآن البــــن قتيبــــة: ينظــــر. []٨٥: النســــاء[MÈ       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ L : قــــال تعــــاىل) ٥(

  ].١١٦ص

  .])٢٣٩-٢/٢٣٨(زاد املسري ، و )٢/٤٣٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكر هذه املعاين الزجاج وغريه) ٦(

  ].)٤/٢٠(النكت والعيون و  ،)١١٦/٥٢٦(جامع البيان . [وهذا قول ابن عمر، رواه عنه الطربي) ٧(

ــه اجلصــاص مــن غــري عــزو، وأصــله مــن قــول احلســن ) ٨( هــو : (، إن التفــث-كمــا روى ابــن ســّالم-ذكــر هــذا القــول بنصِّ

ـــف اإلحـــرام ـــة: القشـــفو ..). تـََقشُّ تفســـري حيـــىي بـــن ســـالم : ينظـــر. [، كمـــا عنـــد األزهـــريهـــو قـــذر اجللـــد ورثاثـــة اهليئ

  )].قشف(مادة : ، و�ذيب اللغة)٥/٧٣(وأحكام القرآن للجصاص  ،)١/٣٦٧(

، وكالمهـا مجـع )ُعُمـد: (وقـرأ الكوفيـون سـوى حفـص. ]٩: اهلمـزةM     [  Z  YL] : قال تعـاىل. ذكر هذا الفارايب) ٩(

والكشف ، ١١٤ص: وديوان األدب، )٢/٦٦٤(مجهرة اللغة : ينظر. [اسم مجع: مجع، والَعَمد: الُعُمد: عمود، وقيل

  ].)٢/٤٠٣( والنشر، )٢/٣٨٩(ملكي 
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١٥٨ 
 

ـ .)١(الشـدة: ديْ والكَ  : ويقـال .)٣(ةيبَـوالرِّ  بُ ْيـالعَ : )ب(لخَ والـدَّ  .)٢(ر بـهكَ ْسـمـا يُ : )أ(ركْ والسِّ

نفـي : )ال(: وقيـل ،)٥()البـد وال حمالـة: أصـله(: ، وقال الفـراء)٤(حق�ا: كقولك/ آلتينك،  الجرم

مــا  :أي ؟القــرون بــالُ  ومــا .)٦(]رَ اوَ البَـــ[هــم هلــم لُ مَ عَ  بَ َســكَ : أي: )مَ رَ وَجــ(ملــا ظنــوا أنــه يــنفعهم، 

ـــــــقِ  وال )٧(؟احاُهلـــــــ ـــــــ .)٨(ال طاقـــــــة: أي ،يل بـــــــه لَ َب ـــــــواللَّ  .)٩(الـــــــدائم: دُ مَ رْ والسَّ  ارُ غَ ِصـــــــ: )ت(مُ َم

  ..........................................،]٩: النجم[ MG   HL: وقرئ .)١٠(وبنُ الذُّ 

 .]٦٧: النحل[MN   M  L  K  J L   ) أ(

  .]٩٤: النحل[M  %  $  #  "  !L   ) ب(

 .]٣٢: النجم[Ms  r  q  p     o  n  m L   ) ت(

                                 

ومل أقــف علــى مــن عــّرف الكيــد بالشــدة، وإمنــا يــذكرون أنــه املكــر . ]٦٩: طــه[MS    R   Q   P L : قــال تعــاىل) ١(

  )].كيد(مادة : الصحاح: ينظر. [وحنوه

  ].)٥/٣١٣٤(، ومشس العلوم ٢٣٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ما يُغطَّى به الشيء: يعين) ٢(

  .])دخل(مادة : الصحاح: ينظر. [اجلوهريوهذا قول ) ٣(

  ].١٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [هذا قول الفارايبو  )٤(

  .])٢/٨(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا خمتصر كالمه) ٥(

م يف  جَرمَ  .ال ينفعهم ذلك :ملا ظنُّوا أنَّه ينفُعهم، كأن املعىن يٌ فْ نَـ " ال"ومعىن : (قال الزجاج )٦( اآلِخرِة ُهُم اَألْخسرون، َأ�َّ

، ومـا أثبتُّـه )البـار(يف األصـل ): البـوار: (ما ذكره املصـنف، وقولـه يتَِّضح، و�ذا )َكَسَب ذلَك الفعُل هلم اخلسرانَ   :أي

MH  GF       I : قــال تعــاىل. املـــُثَبِت يف النســخة، واهللا أعلــماللفــظ و  ،قــول الزجــاجمعــىن هــو أقــرب مــا يكــون إىل 

L  K  JL]٤٦-٣/٤٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٢٢: هود.[(  

  ].٢٧٩ص: للقتيب غريب القرآن: ينظر. []٥١: طه[M  î      í  ì  ë  êL : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ٧(

  ].٣٢٤ص: له غريب القرآن: ينظر. []٣٧: النمل[M 5      4     9  8    76L : قال تعاىل .ذكره ابن قتيبة )٨(

: غريــب القــرآن للقتــيب: ينظــر. []٧١: القصــص[M  (   '  &  %$    #L : قــال تعــاىل. ذكــره ابــن قتيبــة )٩(

  ].٣٣٤ص

  ].٤٢٩ص: له غريب القرآن: ينظر[ .ذكره ابن قتيبة )١٠(

 ]أ/٣٧[
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١٥٩ 
 

ـ .، واملعـىن واحـد)٣(رَ دْ وقَـ، )٢(يدَ وقِ  ،)١(ادَ وقَ   .)٥(اإلنكـار: يـركِ والنَّ  .)٤(حـائط املدينـة: )أ(وروالسُّ

ـــوالفَ  ـــوالقُ  .)٨(ةحَ يْ الصَّـــ: ةُ رَّ والصَّـــ .)٧(معُّ نَـ التـَّـــ: )ت(ةَمـــعْ والنـَّ  .)٦(ْني ولَ ُســـمـــا بـــني الرَّ : )ب(ةرَ تـْ : )ث(لمَّ

"  #  M : وقولـــه تعـــاىل .)١٠(، إال أ�ـــا أصـــغر منهـــا)٩(اندَ رْ غار مـــن جـــنس الِقـــِصـــ ابٌّ وَ دَ 

$L  ]١١(فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه ؛قًارَ فِ  ،أعضاءً : أي ،]٩١: احلجر(.   

 .]١٣: احلديد[M  L  K       J  I  HL   ) أ(

  .]١٩: املائدة[M  O  N  M  L  K  JL   ) ب(

 .]١١: املزمل[M  j  i  h  g   f  eL   ) ت(

 .]١٣٣: األعراف[M  K  J  I   H  GL   ) ث(

                                 
  ].٤٥١ص: شواذ القراءات للكرماين: ينظر. [وهي مروية عن علي بن زيد) ١(

، غـري أن ، ومل أجـدها يف كتـب القـراءات الشـاذة)قـاب(أبـو عبيـدة يف معـىن حكاها الفـرّاء لغـة عـن أهـل جنـد، وذكرهـا ) ٢(

ـــــراءة ـــــه لغـــــات القـــــرآن: ينظـــــر. [الزخمشـــــري حكاهـــــا ق ـــــاب في ، والكشـــــاف )٢/٢٣٦(، وجمـــــاز القـــــرآن ١٣٤ص: كت

)٤/٤١٩.[(  

  ].٤٥١ص: شواذ القراءات للكرماين: ينظر. [وهي مروية عن ابن عمري) ٣(

  .])سور(مادة : العني: ظرين. [وهذا قول صاحب العني) ٤(

  ].٣٥٨ص: للقتيبغريب القرآن . []٤٤: احلج[M  £  ¢¡L : قال تعاىل. ذكره ابن قتيبة) ٥(

  .]٨٠ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٦(

  .])٥/٢٤٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٧(

  )].٣/٨٧(معاين القرآن للفراء : ينظر. []٢٩: الذاريات[M      Ù  Ø  ×  ÖL : قال تعاىل. ذكره الفرّاء) ٨(

مادة : الصحاح: ينظر. [أ�ا تكون يف الشَّعر، وأ�ا تنتشر يف أعطان اإلبل، وتركب البعري عند اهلُزال: ومن خصائصها) ٩(

  )].٢/٣٢٩(، وحياة احليوان الكربى )قمل(

  .]١٧٣ص: ، وديوان األدب)٢/٢٨٥(اجلراثيم  :ينظر. [وهذا نص كالم الفارايب، وأصله البن قتيبة) ١٠(

  .])١/٣٥٥(، وجماز القرآن )عضو(مادة : العني: ينظر. [وهذا مجع بني قول صاحب العني وأيب عبيدة) ١١(
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١٦٠ 
 

ــــاوجعــــل ذلــــك  .)١(مجــــع راهــــب: والرهبــــان ــــ . /)٢(الســــاعة: أي ،)أ(آنًف : )ب(القــــوم روداِب

 .)٦(اهلـالك: )ج(ارُ بَـوالتَّ  .)٥(به النار دُ قِ تَّ تَـ ما : )ث(قودوالوَ  .)٤(األمر أولُ : )ت(ةرَ والحافِ  .)٣(همرُ آخِ 

ـــــ : )خ(]ةُ يَعــــــقِ وال[ .)٨(مهُ ُســـــوِ وسا: الشــــــياطني زاتُ َمـــــوهَ  .)٧(يوِ تَ سْ ُـ واملــــــ ،االســـــتواء: )ح(اءُ وَ والسَّ

   .)٩(القاع

 .]١٦: حممد[M¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± L   ) أ(

 .]٤٥: األنعام[M%  $  #  "  ! L   ) ب(

 .]١٠: النازعات[M      µ  ´  ³  ²  ±L   ) ت(

 .]٢٤: البقرة[MÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î L   ) ث(

  .]٢٨: نوح[M  á     à  ß  Þ    ÝL   ) ج(

 .]٦٤: آل عمران[M  @  ?    >  =  <  ;:L   ) ح(

 .]٣٩: النور[M       J        I   H  G  FL   ) خ(

  

                                 

  )].رهب(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٢: املائدة[M  ¹  ¸    ¶  µ´L : قال تعاىل) ١(

  .])٥/١٠(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج) ٢(

  .])١/١٩٢(جماز القرآن : ينظر. [ذكره أبو عبيدة) ٣(

  ].٥١٣ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة )٤(

  .])٢/٦٧٨(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد) ٥(

  .]١٧٢ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (٦)

  .])سوي(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)٤/٣٨١( معاين القرآن وإعرابه: ينظر. [ذكره الزجاج وغريه) ٧(

الكشـف : ينظر. []٩٧: املؤمنون[M  p  o  n  m  l  kjL : قال تعاىل. رواه الثعليب عن احلسن) ٨(

  )].١٨/٥٥٢(والبيان 

، )٢/٦٦(جمــاز القــرآن : ينظــر. [، وهــو خطــأ)البقيعــة: (يف األصــلو . إن القيعــة مجــع قــاع: قــال هــذا أبــو عبيــدة، وقيــل) ٩(

  ].٣٠٥ص: وغريب القرآن البن قتيبة

 ]ب/٣٧[
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]ةيَّ قِ تَّ ال[: )ب(اةُ قَ والتـُّ  .)١(االختيار: )أ(ةرَ يَـ والخِ 
يق بك، على وجـه لِ خَ : أي ،لك ىلَ وْ وأَ  .)٢(

: قَال والَخـ .)٤(به من منافع البيت، من املاء وامللح وحنومهـا عُ فَ تَـ نْ كل ما يُـ : والماعون .)٣(ددُّ هَ التـَّ 

ــ .)٦(بــراءًة هللا: مبعــىن ،هللا وحــاشَ ، هللا وحاشــا .)٥(النصــيب الصــاحل : امثَــواألَ  .)٧(اءَضــالفَ : اءرَ والَع

ـــجُ  وال .)٩(مجيًعـــا: أي ،ةكافَّـــ وفعلـــوه .)٨(اإلمث ال إمث عليـــك، وال بـــأس : كأنـــه قيـــل: عليـــك احَن

  .......للزيت، :به شيًئا، مثل مداد السراج تَ دْ مَ ما أَ  كلُّ : )ت(اددَ والمِ ، دُ دَ والمَ  .)١٠(عليك

 .]٦٨: القصص[M¹  ¸  ¶  µ L   ) أ(

  .]٢٨: آل عمران[MÃ   Â  ÁÀ     ¿  L   ) ب(

  .]١٠٩: الكهف[ M        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  ÃL   ) ت(

                                 
  .]٢٢٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين) ١(

  )].وقي(مادة : العني: ينظر. [، وهو تصحيف)البقية: (يف األصل. ذكره صاحب العني) ٢(

  ].)أوىل(مادة : العني: ينظر. []٣٤: القيامة[M  c   baL : قال تعاىل. قريًبا منه يف العني) ٣(

: ينظر. []٧: املاعون[M  TSL : قال تعاىل. والواحدي يشبه أن يكون جمموًعا من الزجاج، والفارايب،) ٤(

  ].)٢٤/٣٦٢(والتفسري البسيط  ١٩٨ص: وديوان األدب، )٥/٣٦٨(معاين القرآن وإعرابه 

: األدبديــــــوان : ينظــــــر. []٢٠٠: البقــــــرة[M  §   ¦  ¥  ¤  £¢L : قــــــال تعــــــاىل. نــــــص عليــــــه الفــــــارايب) ٥(

  ].٢٠١ص

بـاأللف يف ) حاشـا(، وقرأ أبـو عمـرو ]٣١: يوسف[M  <  ;  :  9  87L : قال تعاىل. ذكر هذا ابن سيده) ٦(

  ].)٢/٢٩٥(، والنشر )حشي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [الوصل، والباقون حبذفها

  )].عرو(مادة : العني: ينظر[. ]١٤٥: الصافات[M  ¢   ¡  �~L : قال تعاىل. ذكره صاحب العني) ٧(

  ].٨٩ص: نزهة القلوب: ينظر. []٦٨: الفرقان[M  7    6  5    43L : قال تعاىل. نص عليه السجستاين) ٨(

  )].١/٧٢(جماز القرآن : ينظر. []٣٦: التوبة[M´  ³²L : قال تعاىل. ذكره أبو عبيدة) ٩(

جمــاز : ينظــر. []٥١: األحــزاب[M /  .  -    ,+ 1  0 L : قــال تعــاىل. مبعنــاه عنــد أيب عبيــدة) ١٠(

  )].١/١٢٣(القرآن 
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ــــــ . /)١(للســــــماء :ومــــــداد األرض  .)٢(الطريــــــق الواضــــــح: -بالســــــني والصــــــاد والــــــزاي- راطوالسِّ

ـ رُ ْقـالفَ : اءَسـأْ والبَ  .)٣(ةانَـمَ املـرض والزَّ : )أ(اءرَّ والضَّ  بـه إىل اهللا  بُ رَّ َقـتَـ مـا يُـ : )ب(انبَـرْ والقُ  .)٤(ةدَّ والشِّ

رُّ والبَــــــ .)٥(تعـــــاىل
ـــــ .)٦(نقـــــيض البحـــــر: )ت( ـــــ .)٧(راوُ َشـــــالتَّ : ورىوالشُّ  هُ بِ ْشـــــيُ  طـــــائرٌ : )ث(ىوَ لْ والسَّ

"  M : كقولـه تعـاىل ، ويستعمالن يف التعجـب،يحٍ بِ قْ كلمتا تَـ : ةُ لَ يْـ والوَ ، لُ يْ والوَ  .)٨(اىنَ مَ السُّ 

  %  $  #L]٧٢: هود[
  .)١٠(اةوَ النـَّ  رِ هْ يف ظَ  ةُ رَ قْ النـَّ : )ج(يرُ قِ والنَّ  .)٩(

 .]١٧٧: البقرة[MO  N  M  L  K  J L   ) أ(

 .]٢٧: املائدةM   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UL]   ) ب(

 .]٥٩: األنعام[MÊ  É     È  Ç  Æ L   ) ت(

  .]٥٧: البقرة[Mº  ¹  ¸  ¶ L   ) ث(

 .]٥٣: النساء[M  7  6  5  4  3L   ) ج(

                                 
، -كمــا قــال ابــن ســيده-أعطيــَت، وزوَّْدت : ، أي)أََمــْدتَ : (وقولــه. وهـذا جممــوع ممــا ذكــره صــاحب العــني والزخمشــري) ١(

. املذكورةاملفردة  بأصلكما يف العني، فسقطت إحدى الدالني من النسخة، وهي األليق ) أمددتَ (وحيتمل أن تكون 

  .])٢/٧٥٠(والكشاف  ،)ميد(مادة : واحملكم واحمليط ،)مدد(مادة : العني: ينظر[

، ومشـــس العلـــوم )صـــرط(مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. [ذكـــر هـــذا املعـــىن احلمـــريي، ونـــص علـــى اللغـــات الـــثالث اجلـــوهري) ٢(

)٥/٣٠٥٠[(.  

  )].١/٢٢٠(، والكشاف ٧٠ص: غريب القرآن للقتيب: ينظر. [نص عليه الزخمشري، وأصله البن قتيبة) ٣(

  .])١/٢٢٠(الكشاف : ينظر[ .نص عليه الزخمشري )٤(

  .]٦٦٤ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [وهذا قول الراغب بنصه) ٥(

  .]٥١٣ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٦(

  )].٤/٢٢٨(الكشاف : ينظر. []٣٨: الشورى[M  p  onL : قال تعاىل. ذكره الزخمشري) ٧(

  .]٥٠ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [نص عليه ابن قتيبة )٨(

  .])ويل(مادة : العني: ينظر. [مبعناه عند صاحب العني) ٩(

  .])١/١٣٠(جماز القرآن : ينظر. [بنصه عند أيب عبيدة) ١٠(

 ]أ/٣٨[
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اخلــيط الــذي يف شــق النــواة، مث جيعــل : )أ(يف األصــل يــلتِ والفَ  .)١(الصــايف رُ ْمــاخلَ : يــقحِ والرَّ 

ـــارة عـــن كـــل شـــيء حقـــري يســـري  .)٤(مـــاؤه: حرْ اَجلـــ يدُ دِ وَصـــ .)٣(الصـــوت: )ب(يسُ ِســـوالحَ  .)٢(عب

 °M و .)٦(املوضع الذي يضـم فيـه الشـيء: اتفَ والكِ  .)٥(ل عليهامَ اإلبل اليت حيُْ : كابوالرِّ 

±L]ــوفــالن  .)٨(ماملــالزِ : ]مازَ واللِّــ[ .)٧(هتُــبَ طعمــه وعاقِ  رُ آِخــ: أي ،/  ]٢٦: املطففــني أهــل  امُ وَ ِق

  .)١٠(األمحر ميُ دِ األَ : )ت(هانوالدِّ  .)٩(مبعىن: هامُ يَ وقِ بيته 

 .]٤٩: النساء[M  ¹  ¸   ¶L   ) أ(

 .]١٠٢: األنبياء[M#  "  ! L   ) ب(

 .]٣٧: الرمحن[MÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã L   ) ت(

                                 

والبيــــان  الكشــــف: ينظــــر. []٢٥: املطففــــني[M  ®  ¬  «ªL : قــــال تعــــاىل. ذكــــره الثعلــــيب والواحــــدي) ١(

  )].٢/١١٨٤( ، والتفسري الوجيز)٢٩/٧٣(

  .])٣/١٢٧١(تفسري الراغب األصفهاين : ينظر. [ذكر هذا الراغب) ٢(

  .])١/٢٣١(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [نص عليه ابن األنباري )٣(

  ].٥٥٢ص: األدبديوان : ينظر. []١٦: إبراهيم[M  �  ~}   |L : قال تعاىل. وهذا قول الفارايب) ٤(

: احلشــر[M   I    H  G  F  E  DCL : قــال تعــاىل. هــذا نــص كــالم ابــن الشــجري، وأصــله يف العــني) ٥(

  ].)١/٣٩٨(، وأمايل ابن الشجري )ركب(مادة : العني: ينظر. []٦

  ].٢٣٧ص: ديوان األدب :ينظر. []٢٥: املرسالت[M   8 9 :       ;L : قال تعاىل. نص عليه الفارايب) ٦(

  ].٥٢٠ص: لهغريب القرآن : ينظر[ .وهذا قول ابن قتيبة) ٧(

.  ]٧٧: الفرقـان[M   Á  À¿L: قـال تعـاىل. ، والتصـويب مـن اجلـوهري، وهـو خطـأ)الـالزم: (يف األصل) ٨(

  )].لزم(مادة : الصحاح: ينظر[

§   ¨     ©  M ¦  ¥¤    ª : قـال تعـاىل. أنـه يقـوم �ـم، ويقـيم شـأ�م: واملعىن. ذكر هذا ابن قتيبة وغريه) ٩(

  ¬     «L]قوم(مادة : ، والصحاح١٢٠ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٥: النساء(.[  

مــادة : ، واحملكــم واحملــيط األعظــم)٣/١١٧( معــاين القــرآن للفــراء: ينظــر. [اجللــد األمحــر: ومعنــاه. نــص عليــه الفــراء) ١٠(

  )].أدم(

 ]ب/٣٨[
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ــوالرِّ  ، مث جيعــل عبــارة )١(يش، وجيــوز أن يكــون مجــع ريــشجيــوز أن يكــون مبعــىن الــرِّ : )أ(اشُ َي

ه لُـمِ تَ مـا حيَْ : )ب(اءثَـوالغُ  .)٣(اللباس احلسـن: الرياش: ، وقيل)٢(عما سرت اإلنسان وواراه من اللباس

ــــ ــــعْ والثـُّ  .)٤(اشَمــــمــــن القُ  لُ يْ السَّ امــــي الرَّ : األســــد، وقيــــل: )ت(ةُ رَ وَ ْســــوالقَ  .)٥(اتيَّــــاحلَ  مُ ظَــــعْ أَ : انَب

بـل : ك، وقيـلمَ مـن السَّـ مَ ظُـما عَ : )ث(وتوالحُ  .)٧(انينَ نِ : ة، واجلمعكَ مَ السَّ : ونُ والنُّ  .)٦(للصيد

  ........................،)٩(ًبا أو فضةهَ ذَ  رٍ وْ ثَـ  كِ سْ مَ  ءُ لْ مِ : ارطَ نْ والقِ  .)٨(انيتَ السمك كله حِ 

 .]٢٦: األعراف[ML  K  J   IL   ) أ(

 .]٥: األعلى[M  £  ¢  ¡L   ) ب(

 .]٥١: املدثر[M  2  1  0L   ) ت(

  .]٦١: الكهف[M  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËL   ) ث(

                                 
  .])١/٣٧٥(للفراء معاين القرآن : ينظر. [نص عليه الفراء) ١(

  .])٢/٣٢٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكر هذا الزجاج) ٢(

: ينظـر. [، وهـي شـاذة، وعلي بـن أيب طالـب تروى عن النيب : }ورِياشا{قراءة و . نص عليه صاحب العني) ٣(

  ].٤٣ص: ، وخمتصر يف شواذ القرآن)ريش(مادة : العني

  .]٧٩٣ص: ديوان األدب :ينظر. [وهذا كالم الفارايب بنّصه) ٤(

  )].١/٣٨٧(معاين القرآن للفراء : ينظر. []١٠٧: األعراف[M  F  E  D  CL : قال تعاىل. ذكره الفراء) ٥(

  .])٤/٦٥٦(الكشاف ، )٢٣/٤٦٠(جامع البيان : ينظر. [القوالن روامها الطربي عن ابن عباس  )٦(

̀  M^   b  a : قال تعاىل. ذكره السجستاين) ٧(    _L]٢٣٥ص: نزهة القلوب: ينظر. []٨٧: األنبياء.[  

، )حوت(مادة : العني: ينظر. [وهذا نص كالم ابن دريد، والقول األول هو اختياره، والثاين هو اختيار صاحب العني) ٨(

  .])١/٣٨٧(مجهرة اللغة و 

، ٧٢ص: ، وديوان األدب)١/٨٩(آن جماز القر : ينظر. [اجللد: واملـَْسك. عزاه أبو عبيدة إىل الكليب، واختاره الفارايب) ٩(

  ].٢٨٨و
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ـــــ .)١(مائتـــــا أوقيـــــة: وقيـــــل ـــــ ،ءايَ يمْ والسِّ  . /)٣(حبْ الصُّـــــ مُ َجنْـــــ: قارِ والطَّـــــ .)٢(العالمـــــة: )أ(ىيمَ والسِّ

ــــ .)٤(املطــــر الشــــديد: قُ دْ والــــوَ  ــــوالوَ  ،لُ والواِب لُّ والطَّــــ .)٥(رْطــــاملطــــر الكبــــري القَ : لْب
الصــــغري : )ب(

ـــــ .)٧(شــــدة احلــــر: )ت(وررُ والَحــــ .)٦(رطْــــالقَ   .)٨(ندَ البَـــــ امَ َســــاحلــــر الــــذي يــــدخل مَ : )ث(وممُ والسَّ

  ...............................................،)٩(األرض بتغريقه مُّ عُ يَـ  لٌ يْ سَ : )ج(وفانوالطُّ 

 .]٢٩: الفتح[M  8  7   6L   ) أ(

 .]٢٦٥: البقرة[M7  6  5  4  3 L   ) ب(

 .]٢١: فاطر[M    .  -    ,  +L   ) ت(

 .]٢٧: احلجر[M  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §L   ) ث(

  .]١٣٣: األعراف[M  I   H  GL   ) ج(

                                 

وقد اختلفوا يف حتديد القنطـار، ومل أقـف علـى مـن ذكـر . ]٢٠: النساء[L'   )(  M : قال تعاىل) ١(

الزاهر يف معاين كلمات : ينظر. [ف ساقط من األصللْ ، فلعل ذكر األَ أنه مائتا أوقية، لكن ذُكر أنه ألٌف ومائتا أوقية

  ].٢٨٨ص: وديوان األدب، )١/٣٢٨(الناس 

  .)]٢/٢٠٦(، والفائق يف غريب احلديث )٥/١٤(املخصص : ينظر. [ذكره ابن سيده، وغريه) ٢(

مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر. []١: الطــــارق[M"   !L : قــــال تعــــاىل. ذكــــر اجلــــوهري أنــــه يســــمى كوكــــب الصــــبح) ٣(

 )].طرق(

وعامة اللغويني أن الودق هو املطر كله، شديده وهيـُِّنه، وخصه ابن دريـد بأنـه القطـر الكبـار الـذي . وهذا قول الفارايب) ٤(

: ينظـر. []٤٣: النـور[M  Ö   Õ  Ô  ÓÒL : قـال تعـاىل. خيرج من خالل السحاب قبل احتفال املطر

  ].٦٢١ص: ألدب، وديوان ا٢ص: ، واملطر والسحاب البن دريد)٢/٦٧٧(، ومجهرة اللغة )ودق(مادة : العني

  .)]١/٣٨٠(، ومجهرة اللغة ٢ص: املطر والسحاب: ينظر. [ذكر هذا املعىن ابن دريد )٥(

  .)]١/٤٧١(الزاهر يف معاين كلمات الناس  :ينظر. [ذكره ابن األنباري) ٦(

  .]٥٤٩ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٧(

  .])٢/٥٧٦(الكشاف  )٢٠/٤٩٧(التفسري البسيط  :ينظر. [ذكره الواحدي، وعزاه ألهل املعاين) ٨(

، وغريب )طوف(مادة : العني: ينظر. [مل أقف على هذا اللفظ، ويشبه أن يكون جمموًعا من العني، وغريب ابن قتيبة) ٩(

  .]١٧١ص: للقتيبالقرآن 

 ]أ/٣٩[
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: رتَـوالقَ ، ةُ رَ تَــوالقَ ، ةُ رَ بَــوالغَ  .)٢(اب املنتشـررَ التـُّـ: اءُ بَـوالهَ  .)١(كل شيء غلـب فهـو طوفـان: وقيل

 .)٥(وجــه األرض: بــه، وقيــل زُ بَـــمــا خيُْ : ورُ نُّــوالتـَّ  .)٤(ةآبَــن، والكَ زْ عــن احلُــ ل كنايــاتٍ َعــ، وجتُْ )٣(اربَــالغُ 

إذا : لكـذا وكـذا ةً ضَ رْ عُ فالنًـا  جعلتُ : ويقال .)٧(ارىصَ النَّ  إمامُ : يسُ سِّ والقِ  .)٦(اليَ كْ املِ : لُ يْ والكَ 

اب علـى صَّـالقَ يل دِ ْنـمِ : ةضَ رْ ، والعُ )٩(ون فيهعُ قَ ال يزالون يَـ : أي ،للناس ةٌ ضَ رْ عُ  ، وفالنٌ )٨(له هُ تُ بْ صَ نَ 

  .)١٠(؛ مسح عليهمٌ دَ  هُ ينَ كِّ ه أو سِ ابَ صَ ما أَ لَّ كُ  /وسطه، 

  .......................................................،)١١(راب، والسَّ )أ(والنخيل

 .]٦٧: النحل[M  I  H  G  FL   ) أ(

                                 
  .])٣/٤٤٦(، و)٢/١٤٦(الكشاف ، و ٧٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ١(

  ].٤٤٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٦: الواقعة[M  s  rqL : قال تعاىل. نص عليه ابن قتيبة) ٢(

M  ç        æ : ، وقــال ســبحانه]٢٦: يــونس[L '  )  (  *   +    ,M : قــال تعــاىل. ذكــر هــذا الفــارايب) ٣(

  ì  ë  ê  é  èL]١٢٦، وص١١٥ص: ديوان األدب: ينظر. []٤١ - ٤٠: عبس.[  

  .])٦/٢٠٩(النكت والعيون : ينظر. [ذكره املاوردي) ٤(

 M   F  E  D  C  BAL : قال تعاىل. ذكر القولني اجلوهري، وكالمها روامها الطربي عن ابن عباس ) ٥(

  )].تنر(مادة : الصحاحو  ،)٤٠٤، ١٢/٤٠١(جامع البيان  :ينظر. []٤٠: هود[

  )].كيل(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٥٢: األنعام[M0  /  .- L : قال تعاىل) ٦(

معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر. []٨٢: املائــدة[M  ¸    ¶  µ´L : قــال تعــاىل. مبعنــاه عنــد الزجــاج) ٧(

)٢/٢٠٠.[(  

  )].٢/٧٤٧(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا قول ابن دريد بنصِّه) ٨(

  .])عرض(مادة : العني: ينظر. [وهذا نص كالم صاحب العني) ٩(

: ينظــر. []٢٢٤: البقــرة[M  Ë  Ê  É  ÈÇL : قــال تعــاىل. وهــذا قــول الصــاحب بــن عبــاد )١٠(

  .])عرض(مادة : احمليط يف اللغة

  .]٢٠: النبأ[M  wv   u   tL : قال تعاىل) ١١(

 ]ب/٣٩[
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ـ)٦(ىرَ ْسـ، واليُ )٥(ةرَ َسـيْ ، والمَ )٤(والُعْسَرى ،)٣(ةرَ سْ والعُ  ،)٢(ملَّ ، والسُّ )١(والحجارة ، )أ(احة، والسَّ

، )٩(لَســــ، والعَ )٨(هدَ ْحــــوَ  وجــــاءين، )٧(البَــــ، والوَ )ت(مــــاد، والرَّ -يرارِ وَ الَقــــ ةواحــــد- )ب(ةورَ ارُ والَقــــ

  ..............................،)١٢(اءشَ حْ ، والفَ )ج(ىرَ شْ ، والبُ )١١(ىبَ قْ ، والعُ )١٠)(ث(راثوالتُ 

 .]١٧٧: الصافات[M  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L   ) أ(

 .]١٦: اإلنسان[M  {  z  y  x  wL   ) ب(

 .]١٨: إبراهيم[M  ¿  ¾  ½         ¼  »L   ) ت(

 .]١٩: الفجر[M  «  ª  ©  ¨L   ) ث(

  .]٦٤: يونس[M7  6  5  4  3      2  1 L   ) ج(

                                 

  .]٤: الفيل[M  s  rq   pL : قال تعاىل )١(

، )مالسِّلْ (بالشكل، فيحتمل أ�ا  ضبوطة، ومل ترد هذه الكلمة م ]٣٨: الطور[M T U V W X  L: قال تعاىل) ٢(

  .واهللا أعلم

  )].عسر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر[ .]٢٨٠: البقرة[M    ¼  »       º¹L : قال تعاىل. وهي قّلة ذات اليد )٣(

  .]١٠: الليل[M    ¬«L : قال تعاىل) ٤(

  .]٢٨٠: البقرة[M¿     ¾½ L : قال تعاىل) ٥(

  .]٨: األعلى[M¶   µL : قال تعاىل) ٦(

  )].١/٣٨٠(مجهرة اللغة : ينظر. []٩: الطالق[M  t  s  rL : قال تعاىل. وهو الثـَِّقل) ٧(

  .]٧٠: األعراف[M  K  J  I  HGL : قال تعاىل) ٨(

  .]١٥: حممد[Mp  o   nm L : قال تعاىل) ٩(

  ].٥٢٧ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [املرياث: ومعناه) ١٠(

  .]٢٢: الرعدM       [  Z  Y  XL] : قال تعاىل )١١(

  .]١٦٩: البقرة[M  Î  Í    ÌËL : قال تعاىل) ١٢(
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ــ ،)١(والبغضــاء   والقــرآن، -)٥(قرْ وأصــله الَفــ-ان قَــرْ والفُ  ،)٤(انَتــهْ والبُـ  ،)٣(اءَمــعْ ، والنـَّ )٢(اءرَّ والسَّ

، )٩(ىطَ ْســــــــ، والوُ )ب(، والعنكبــــــــوت)٨)(أ(وتُكــــــــلَ ، والمَ )٧(والبرهــــــــان، )٦(-القــــــــراءةوأصــــــــله -

   ........،-بفتح الراء- )ث(درَ والبَـ  ،-)١١(اقيرَ واحدة التـَّ - ةُ وَ قُـ رْ ، والتـَّ )١٠(ةئَ يْ ، والهَ )ت(والتقوى

 .]٨٣: يس[M  Î   Í  Ì      Ë  Ê   É  È  ÇL   ) أ(

 .]٤١: العنكبوتM_  ^  ]  \  [L ]   ) ب(

 .]٢: املائدة[ MÀ  ¿  Â  ÁL   ) ت(

 .]٤٣: النور[M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L   ) ث(

  

                                 

̀  M  a : قال تعاىل )١(    _  ^]L]١١٨: آل عمران[.  

  .]١٣٤: آل عمران[M  2  1  0        /.L : قال تعاىل) ٢(

  .]١٠: هود[M  ~   }  |  {  zyL : قال تعاىل) ٣(

  .]٢٠: النساء[M  2  10    /L : قال تعاىل) ٤(

ـــرَِّق بـــه بـــني احلـــق والباطـــلوهـــو  ) ٥( مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. []٤: آل عمـــران[M<; L : قـــال تعـــاىل. كـــل مـــا فـُ

  )].فرق(

  ).قرأ(مادة : الصحاح: ينظر) ٦(

  .]١١١: البقرة[M  É  ÈÇL : قال تعاىل )٧(

، ومعــاين القـــرآن وإعرابـــه )٢/١٦٥(جمــاز القـــرآن  :ينظـــر. [هــو أبلـــغ منــه، فهـــو أعظـــم امللــك: هـــو امللــك، وقيـــل: قيــل) ٨(

  ].٦١٨ص: ، والكليات)٢/٢٦٥(

  .]٢٣٨: البقرة[M  %  $  #  "!L : قال تعاىل )٩(

  .]١١٠: املائدة[M  V  U    T  S  R   QPL : قال تعاىل )١٠(

مـادة : �ـذيب اللغـة: ينظـر. []٢٦: القيامـة[M     >   =     <           ;L : قال تعاىل. وهو عظم بني ثغرة النحر والعاتق )١١(

  )].ترق(
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وُّ والجَ 
  .معروفات :-يعابِ نَ واحد اليَـ - )ب(وعبُ نْ ، واليُـ )١(ىوَ ، والهَ )أ(

 .]٧٩: النحل[M    Î  Í  Ì  Ë    Ê   É  È  ÇL   ) أ(

  .]٩٠: اإلسراء[M  X  W   V  U  T  SL   ) ب(

 

                                 

  .]١٣٥: النساء[M>  =  <  ;: L : قال تعاىل )١(
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  :القسم الثاني من الكتاب في األفعال

 :)١(-وكسرها من المضارع ،بفتح العين من الماضي-يـَْفِعل /  في فـََعلَ  :الباب األول منه

  : ولعُ ما جاء مصدره على فُـ  -

 ،)ت(عنـه فَ دَ وَصـ .)٣(ارَ إذا َجـ :)ب(طَ َسـوقَ  .)٢(ًال عليـهبِ ْقـمُ  هُ َمـزِ إذا لَ : )أ(علـى األمـر فَ كَ عَ 

، إذا خـرج الولـدُ  لَ َسـنَ : وخرج بإسـراع، ومنـه رَ هَ إذا ظَ : من الشيء الشيءُ  لَ سَ ونَ  .)٤(ضرَ عْ أَ  :أي

ون، مـــن عُ رِ ْســـيُ : ]٥١: يـــس[M      ¸  ¶   µ  ´  ³L : ط، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىلقَ َســـفَ 

  .)٥(إذا بادر إىل الشيءالنًا، سَ نَ  بُ ئْ الذِّ  لَ سَ نَ 

 .]١٣٨: األعراف[L)  (   *  +M   ) أ(

  .]١٥: اجلن[M  1      0  /   .  -L   ) ب(

  .]١٥٧: األنعام[M  Í  Ì  Ë  Ê  É       È  ÇL   ) ت(

                                 
وإمنـا جـاءت هلـا شـواهد ممـا يشـبه الفعـل؛  األصُل ورود ما ذكره من األفعـال يف القـرآن الكـرمي، غـري أن بعضـها مل تـرد، ) ١(

  .كاملصدر، واسم الفاعل، وغريها؛ وعليه فأستشهُد به يف حال عدم وجود الفعل، وال ألتزم التنبيه عليه

، واملعـــىن الـــذي ذكـــره خمتصـــر مـــن كـــالم صـــاحب العـــني -بكســـر الكـــاف وضـــمها-َعَكـــف يَعِكـــُف، ويعُكـــف : يقـــال )٢(

يًا، فمصــدر الــالزم الُعُكــوف، ومصــدر املتعــدِّ يــأيت الزًمــا مث إنــه . واحملكــم العــني، واحملكــم : ينظــر[. الَعْكــف :يومتعــدِّ

 )].عكف(مادة : �ذيب اللغة، و واحمليط األعظم

مــادة : ، و�ــذيب اللغــة)٥/٢٣٥(: معــاين القــرآن وإعرابــه: ينظــر). [الَقْســط(ذكــره الزجــاج، وزاد األزهــري أن مصــدره ) ٣(

  )].قسط(

مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. [املعـــىن اجلـــوهري، وحكـــى ابــن دريـــد يف املضـــارع الضـــم والكســـر، والكســر أفصـــحذكــر هـــذا ) ٤(

   )].٢/٦٥٥(، ومجهرة اللغة )صدف(

 :أنه على ضربني) نسل(احلديث عن الفعل  خالصة) ٥(

ـــكِّيت وا) ينُســـل(نســـل مبعـــىن ســـقط، فاملضـــارع منـــه : األول جلـــوهري بالضـــم علـــى املشـــهور، وقـــد حكـــى فيـــه ابـــن السِّ

  =                                                                    .الكسر، مث املصدر منه على فـُُعول، وفـَْعل

  

 ]أ/٤٠[



 في أفعال التنزيل: الشعبة الثانية              الدرة في تفسير القرآن العظيم                                           

١٧١ 
 

 .)١(راألخـــرى علـــى طـــرف احلـــافِ  إذا قـــام علـــى ثـــالث قـــوائم، وقـــد أقـــامَ : )أ(سُ رَ الَفـــ نَ فَ وَصـــ

ــوثَـ  مــن  لَ َصــوفَ  .)٣(اسَنــإذا دخــل يف الكِ : ْيبُ الظَّــ سَ نَ وَكــ .)٢(هدَ ْعــبَـ  شُ عِ تَ ْنــالًكــا ال يَـ هَ  هُ َكــلَ هْ أَ : هُ رَ بَـ

 .)٥(نزِ رأســـه، وَحـــ عَ َفـــا، ورَ ، وَهلـَــَال َعـــ: أقـــوال أربعـــةُ  )دَ مَ َســـ(وقيـــل يف  . /)٤(إذا خـــرج: )ب(ةَيـــاحِ النَّ 

  .)٦(سئِ يَ  :أي ،من رمحة اهللا طَ نَ وقَـ 

 .]٣١: صM  [  Z  Y  X  W  VL]   ) أ(

  .]٩٤: يوسف[M   ¾   ½  ¼L   ) ب(

                                 
بالكســر عنــد عاّمــة اللغــويني، وقــد ذكــر ابــن ســيده فيــه الضــّم، مث ) ينِســل(نســل مبعــىن أســرع، فاملضــارع منــه : الثــاين= 

إصـالح املنطـق : ينظـر[ ).واألخـريان عـن اجلـوهري، وابـن سـيده( ،، وَنَسـلٌ ْسـلٌ ، ونَ َنَسـالنٌ : يقال يف املصدر منه

  .)]نسل(مادة : والصحاح، واحملكم واحمليط األعظم، )٢/٢٣٦(

، ولـيس املقصـود هنـا )امتـداد الشـيء بلطـف ومفارقـة(املـاّدة إىل أصـل واحـد، وهـو  َرْجـعحاول بعـض البـاحثني  :تتّمة

املعجـــم االشـــتقاقي املؤصـــل : ينظـــر. [ املضـــارع واملصـــدر للفعـــل، واهللا أعلـــمالتعـــرض هلـــذا، بقـــدر معرفـــة صـــيغيت

)٤/٢١٩٤.[( 

  ].١٩٢ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن ) ١(

كالم ابن سيده، إال أن املضـارع   هوذكره املصنف  واملعىن الذي. ]١١: االنشقاق[M  c  b   aL : قال تعاىل) ٢(

  )].ثرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [بالضم، ومل أقف على من نصَّ على كسره) يثُرب (فيه 

  )]. كنس(مادة : الصحاح: ينظر. [لّ ظِ تَ سْ فيه، ويَ  ِرتُ تَ سْ وهو املوضع الذي يَ ) ٣(

  ].٣٤٧ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكر هذا املعىن ) ٤(

  . ]٦١: النجم[ M t u L: ، قال تعاىلفاعلالاسم هو : هلذا الفعليف القرآن الكرمي ورد  الذي: أوًال ) ٥(

، كما نص )يسَمد(وعليه عامة اللغويني، وزاد اخلليل واألزهري وغريمها ) يسُمد: (اختلف يف املضارع منه، فقيل: ثانًيا

، )مســد(مــادة : العــني، و�ــذيب اللغــة، واحملــيط يف اللغــة: ينظــر). [يســِمد(الصــاحب بــن عبــاد وابــن ســيده علــى 

  )].٤/٣٩٧(واملخصص 

  )].مسد(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر هذه املعاين األربعة اجلوهري: ثالثًا

ــــَنطَ : يقــــال. ]٥٦: احلجــــر[M  I   H  G  F  EL : قــــال تعــــاىل) ٦(  ؛-دَ َعــــوقَـ  ،سَ َلــــكجَ - يقــــِنط، ويقــــُنط: قـَ

  )].قنط(مادة : الصحاح: ينظر[ .-كَتِعب- يقَنط: وقَِنط

 ]ب/٤٠[
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  .)١(عليه هُ ابَ إذا عَ : كذا  النٍ ن فُ مِ  مَ قَ ونَـ 

 عَ َجـــورَ ، )٥()ث(طَ بَ وَهـــ، )٤()ت(سَ بَ وَعـــ، )٣(املـــرأة علـــى زوجهــا )ب(تِ زَ َشـــونَ ، )٢()أ(عنــه رَ َفـــونَـ 

  ،)١٠(الطائر مَ ثَ وجَ ، )٩(به لَ زَ ونَـ ، )٨(عن أمر اهللا قَ سَ وفَ ، )٧(القمرُ  فَ سَ وخَ ، )٦(ىعَ جْ إليه، وهو الرُّ 

 .]١٢٢: التوبة[M  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿L   ) أ(

]١٢٨: النساء[M  (  '  &  %  $  #   "  !L   ) ب(
)١١(

. 

 .]١: عبس[M  "  !L   ) ت(

 .]٧٤: البقرة[Mª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ L   ) ث(

                                 

        ؛ ونِقـــــم يـــــنَقم-كجلـــــس- نـََقـــــم يـــــنِقم: يقـــــال. ]١٢٦: األعـــــراف[M   T  S       R  Q  P  OL : قـــــال تعـــــاىل) ١(

. النـُُّقوم، ونص الزخمشـري علـى املعـىن الـذي ذكـره املصـنف: َقمي على أن من مصادر نَـ رِّ وقد نصَّ ابن بَـ . -برِ كشَ -

  )].نقم(مادة : والتنبيه واإليضاح، وأساس البالغةالعني، : ينظر[

  )].٢/٧٨٨(مجهرة اللغة : ينظر. [-بالكسر والضم-ينِفر، وينُفر : نَفر: يقال) ٢(

  )].نشز(مادة : العني: ينظر. [-بالضم، والكسر-ينُشز، وينِشز : يقال يف املضارع) ٣(

  ).عبس(مادة : العني: ينظر) ٤(

  ).هبط(مادة : األعظماحملكم واحمليط : ينظر) ٥(

والرُّجعـــى يكـــون مصـــدرًا، ويكـــون اًمســـا . ]١٥٠: األعـــراف[M  '  &  %  $  #  "  !L : قـــال تعـــاىل) ٦(

  )].رجع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [الرجل امرأته بعد الطالق لَرْجع

  )].خسف(مادة : الصحاح: ينظر. []٨: القيامة[M     ¢  ¡L : قال تعاىل) ٧(

: احملكم واحملـيط األعظـم: ينظر. []٥٠: الكهف[Mz     y  x  w L : قال تعاىل. أيًضا وجيوز ضم عني املضارع )٨(

  )].فسق(مادة 

  )].نزل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٩٣: الشعراء[M  k     j     i  hL : قال تعاىل) ٩(

مجهـــرة اللغـــة : ينظـــر. []٧٨: األعـــراف[ M p q r  s L: قـــال تعـــاىل. ألَصـــق صـــدره بـــاألرض: أي) ١٠(

)١/٤١٥.[(  

  .]١١: ا�ادلة[M  Ù  Ø  ×  ÖL : وورد الفعل يف قوله تعاىل) ١١(
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  .معروفات: )٢(ةً نَ تْـ فِ  هُ نَ تَـ وفَـ ، )١(على عقبه صَ كَ ونَ 

  :لعْ ما جاء مصدره على فَـ  -

ــتَ افْـ : )أ(املــرأةَ  ثَ َمــطَ  ــمِ دْ ا بالتَّ هَ ضَّ ــإذا اغْ : رَ دْ الِقــ ثَ َمــ، ومنــه طَ )٣(ةَي ــرْ غَ  لَ وَّ مــا فيهــا أَ  فَ رَ تَـ ة، َف

 .)٥(إذا خلطـــه بـــه: )ب(هـــذا �ـــذا ومشـــج .)٤(ام عليهـــا أول مـــرةطَـــإذا وضـــع اخلِ : الناقـــةَ  ثَ َمـــوطَ 

علـــى  سَ َمــإذا حمــاه، وطَ  :هَســـمَ وطَ  .)٧(مهُ َســسادِ / إذا كــان : القــومَ  سَ دَ وَســـ .)٦(أعطــاه: هدَ فَــورَ 

  .)٨(ود ممسوحةعها حىت تقِّ ى على شِ فَ إذا عَ  :عينه

 .]٧٤: الرمحن[M    C  B  A    @  ?  >L   ) أ(

  .]٢: اإلنسان[M  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºL   ) ب(

                                 

: الصــحاح: ينظــر. []٤٨: األنفــال[M  Y  X   WL : قــال تعـاىل. أيًضــا رجـع، وجيــوز ضــم عـني املضــارع: أي) ١(

  )]. نكص(مادة 

  )].فنت(مادة : العني: ينظر. []٤٩: املائدة[M  ¶  µ  ´L : قال تعاىل) ٢(

معـاين  :ينظـر. [وجيـوز يف املضـارع الضـم أيًضـا. ذكره الفراء والزخمشري، وهذا هو األصل فيه، مث أطلق علـى كـل مجـاع) ٣(

  )].طمث(مادة : ، وأساس البالغة، والصحاح)٣/١١٩(القرآن للفراء 

الشيء وبدايته؛ فطمـث املـرأة هـو مسُّـها باجلمـاع أول مـرة،  الطمث هو مطلق املّس، وأنه يكون أولأن املصنِّف  مراد) ٤(

ِلها أول مرّة، ومل أجد من قْ وطمث القدر هو أول ما يكون من االغرتاف منها، وكذلك َطْمث الناقة مبسها باحلبل وعَ 

  )].طمث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكر مثل هذا التفصيل قبل املصنف

  ].٣٣١ص: ديوان األدب: ينظر[ .الفارايبذكر هذا املعىن ) ٥(

: ينظـــر[. ]٩٩: هـــود[M  5  4   3L : قـــال تعــاىل. هـــو االســم: هــو املصـــدر، وبالكســر: -بـــالفتح-الرَّفــد ) ٦(

  )].رفد(مادة : احملكم واحمليط األعظم

  ].٣٣٧ص: األدبديوان : ينظر. []١١: النساء[M»  º     ¹  ¸        ¶  µ L : قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٧(

. ، ومــا ذكــره يف طمــس العــني مــأخوذ مــن الزخمشـــري-والكســـر ،بالضــم-يطِمــس، ويطُمــس : َطَمــس: اجلــوهري قــال) ٨(

  )].٤/٢٤(، والكشاف )طمس(مادة : الصحاح: ينظر[

 ]أ/٤١[
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: ضُ بْ والَقـــــ .)٢(إذا أخفــــاه: احلــــديثَ  سَ َمــــوهَ  .)١(هبَ َضــــتَ إذا اقْـ : بَ طْــــالرَّ  الشــــيءَ  دَ َضــــخَ و 

ــ: علــى الشــيء، يقــال فِّ الَكــ مُّ َضــ: باليــد ضُ بْ ؛ والَقــطِ ْســخــالف البَ  ــ علــى الشــيء؛ ضَ بَ قـَ  ضَ بِ وُق

 :أي ،هُ ضَ رَ وقَـ  .)٥(هعَ فَـ رَ  دُّ ضِ : هُ ضَ فَ وخَ  .)٤(أخذه بأطراف أصابعه: ]هُ صَ بَ وقَـ [ .)٣(مات: اإلنسانُ 

ــــرَ ، وقــــال ابــــن دُ ]١٧: الكهــــف[M  C  B  AL : ، قــــال اهللا تعــــاىل)٦(اهذَ َحــــ ــــ(: دْي  تُ رْ رَ َم

ـــــالقوم، فَـ  ـــــا هُ تُـ ْضـــــرَ قَ ب وقـــــال . )٧()عـــــنهمم ذات اليمـــــني، وذات الشـــــمال؛ إذا مـــــررت �ـــــم منحرًف

   .)٩()]�مز او ج[: أي ،مهُ تُـ ضْ رَ قَـ (: )٨(اججَّ الزَّ 

  

                                 

  )].خضد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٨: الواقعةM  [       Z  YL] : قال تعاىل .قطعه: أي) ١(

  )].مهس(مادة : أساس البالغة: ينظر. []١٠٨: طه[M   ¡    �  ~  }L : قال تعاىل )٢(

: احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر[ .]٢٤٥: البقـرة[M  Ã  Â  ÁL : قـال تعـاىل. ذكر هذه املعاين ابن سيده) ٣(

  )].قبض(مادة 

العــني وغــريه، وينبغــي التنّبــه أن والتصــويب مــن  ،-باملعجمــة-) قبضــه(إىل  -بالصــاد املهملــة-) قبصــه( :صــّحف قولــهت) ٤(

وأما جميئه يف القرآن فقد ورد من قراءة شاذة عن ابن مسعود . مثل هذا التصحيف وقع يف املطبوع من إصالح املنطق

 ةً{: وغريهصقَب تص١/٣٤٩(، ومجهـرة اللغـة )١/٦(، وإصـالح املنطـق )قـبص(مـادة : العني: ينظر. [}فَقَب( ،

  .)]٢/٥٥(، واحملتسب ٣٦٧ص: لقلوبونزهة ا

  )].١/٦٠٧(مجهرة اللغة : ينظر. []٨٨: احلجر[M  Å  Ä  ÃL : قال تعاىل. ذكره ابن دريد) ٥(

  )].٢/١٣٧(معاين القرآن للفراء : ينظر. [من كّل ناحية كان ِحبذائِه: -كما بّينه-قاله الفرّاء، ومعناه ) ٦(

  )].٢/٧٥٠(مجهرة اللغة : ينظر. [عن ابن دريد قريًبا منه )٧(

كــان حســن ولــد ومــات ببغــداد، و  أحــد أئمــة اللغــة، ،يّ بــن ســهل الّزّجــاج النحــو  يّ أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الســر هــو ) ٨(

، تـويف )معـاين القـرآن وإعرابـه( :، ومـن أشـهر كتبـهاألدب ، وله مؤّلفـات حسـان يفمن أهل الفضل والدين، و االعتقاد

  )].١/٤٩(، ووفيات األعيان )١/١٩٤(إنباه الرواة على أنباه النحاة : ينظر. [ه٣١١ :سنة

. ؛ و�ذا يتضح التصحيف الواقع يف األصل)فجاوزته: فأما قرضته أقرضه قرضاً : (، وقال الزجاج)حاور�م: (يف األصل) ٩(

  )].١/٣٢٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[
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ري، إمنـا عِـالبَ  تُ خْ لَ َسـ: ال تقـول العـرب(: ديْـرَ وقـال ابـن دُ . / )١(هدَ ْلـنـزع جِ : )أ(البعـريَ  طَ شَ وكَ 

 .)٣(إذا خــرج منهــا يف ســرعة: إىل أخــرى مــن بلــدةٍ  )ب(طَ َشــونَ  .)٢()هتُــدْ لَ ه، أو جَ تُ طْ َشــكَ : يقولــون

MÍ   Î Ï Ð L ]عَ سَّـإذا وَ : الثوبَ  قَ رَ وخَ  .)٥(هعقلُ  بَ هَ إذا ذَ : )٤(فَ زِ من نُ : ]٤٧: الصافات 

يف قولـه  )٨(ةَ دَ ْيـبَـ عُ وقال أبو  .)٧(هقَ لَ تَـ مبعىن اخْ : هقَ رَ تَـ واخْ  الشيءَ  قَ رَ ، وخَ )٦(هءى ما ورارَ ه حىت يُـ قَّ شَ 

 بَ ُقــثْـ لــن تَـ : واآلخــر ،عَطــقْ لــن تَـ : امهَُ أحــدُ (: قــولني ]٣٧: اإلســراء[M  Ü  Û  Ú  ÙL: تعــاىل

  .)٩()راآلخَ  قِّ ا من الشِّ اهَ هَ تَـ نْ إىل مُ  األرضَ 

 .]١١: التكوير[M      K  J  IL   ) أ(

  .]٢: النازعات[M  v  uL    ) ب(

                                 
  .]٣٤٢ص: األدبديوان : ينظر. [ذكره الفارايب) ١(

  )].٢/٨٦٦(مجهرة اللغة : ينظر. [ابن دريد دبنصه عن) ٢(

  ].٣٤٢ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٣(

مـن : ، واألوىل)يـُْنزِفـون: (، وقرأ محـزة والكسـائي وخلـف)يُنَزفون: (فقرأ اجلمهور: وردت يف هذه اآلية قراءتان متواترتان) ٤(

هــذا وحيتمــل . املزيــد؛ فليســت مــن هــذا البــاب) أَنـْــَزفَ (مــن : والثانيــة). نـَــَزف(الــذي أصــله  -للمفعــولاملبــين -) نـُـِزفَ (

كـــذلك، غــري أن قـــراءة   داخلــة يف هـــذا البــابوهـــي  ،}ينزِفُـــون{ :قــراءة ابـــن أيب اســحاق الشـــاذةضــبط اآليــة وفـــق 

مـــــادة : والصـــــحاح، )٢/٣٠٨(ب واحملتســـــ، )٥٥-٦/٥٤(احلجـــــة للقـــــراء الســـــبعة للفارســـــي : ينظـــــر[ .اجلمهــــور أوىل

  ].)٢/٣٥٧(والنشر  ،)نزف(

  .]٣٦٩ص: ، وغريب القرآن البن قتيبة١٢٣ص: كتاب فيه لغات القرآن: ينظر. [ذكر هذا املعىن الفراء وغريه) ٥(

  )].خرق(مادة : أساس البالغة: ينظر. [أصله عند الزخمشري، وقد زاد عليه املصنف) ٦(

، )١/٥٩٠(مجهـرة اللغـة : ينظـر. [كلهـا مبعـىن: خَرق، وخَلق، واْختَــَرق، واْختَـلَـق: زخمشرينص عليه ابن دريد، وزاد ال) ٧(

  )].٢/٥٣(والكشاف 

وقيـل غريهـا، وكـان مـن أعلـم النـاس باللغـة وأخبـار  ،ه٢١٠ :، ولد وتويف بالبصـرة سـنةهو َمْعَمر بن املثىن التيمي والءً ) ٨(

ـــا، كمـــآثر العـــرب، واخليـــل، والقبائـــل، وغريهـــا ، ٨٤ص: نزهـــة األلبـــاء: ينظـــر. [العـــرب وأنســـا�ا، وصـــنَّف يف هـــذا كتًب

  )].٧/٢٧٢(، واألعالم )٥/٢٣٥(ووفيات األعيان 

  )].١/٣٨٠(جماز القرآن : ينظر[ .، مث ضعَّف القول الثاين)تثقب(بدل ) تنُقب: (ذكره مبعناه، وفيه) ٩(

 ]ب/٤١[
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ــ  .)١(مُكــْو آذَ : أي ،]١٩: األحــزاب[M  r  q   pL : اه، ومنــهوَ َشــ: ضَ يْ البَـــ قَ لَ وَس

ةيَّ ضِ يف القَ  لَ دَ عَ : قالك املفعول فيُ رَ تْـ مث يُـ  ه،، هذا أصلُ )٢(به اهُ وَّ إذا سَ : ءِ يْ بالشَّ  ءَ يْ الشَّ  لَ دَ وعَ 
)٣(. 

ـــ لَّ ُكـــ  دِ ْفـــتَـ  وإنْ : املعـــىن: قـــالوا ،]٧٠: األنعـــام[M  J  I  H  GL : وقولـــه تعـــاىل /  .)٤(اءٍ دَ ِف

 ،وًال ُقــعُ  الشــيءَ  لَ َقــ، وعَ )٦(لِقــعْ ال يَـ  ، وهــذا مــريضٌ اجلاهــلُ  لَ َقــعَ : ، يقــال)٥(لْهــضــد اجلَ  :لْقــوالعَ 

، األمـرَ  اهللاُ  مَ تَ َحـ: ، يقـال)٩(القطع باألمر: مُ تْ والحَ  .)٨(هبَ سَ كَ   :أي ،)أ(همَ رَ وجَ  .)٧(عرفه بعقله: أي

  ،الداءَ  تُ مْ سَ حَ : ذلك، حىت قالوا رَ ثُـ ًعا، مث كَ طْ قَ  الشيءَ  كَ الُ صَ ئْ تِ اسْ : مُ سْ والحَ  .)١٠(هبَ جَ وْ أَ : أي

  ]٨٩: هود[M  $  #  "  !L   ) أ(

  

                                 
 واجلـوهري. ذكر املعنيني احلمريي، وكذلك تفسري السلق بالشواء ورد يف إحدى نسخ كتاب الفـارايب، كمـا ذكـر احملقـق) ١(

ــــد غــــريه ــــْلق بــــالغلي باملــــاء، وكــــذا جــــاء عن ــــر السَّ ــــوان األدب: ينظــــر. [فسَّ ، )ســــلق(مــــادة : الصــــحاح، و ٣٤٥ص: دي

  ].)٥/٣١٧٨(العلوم ، ومشس )١/٤١٨(واملخصص 

  ].٣٤٧ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكر هذا الفارايب) ٢(

  .مل أقف على من ذكر هذا )٣(

  )].٢/٣١٤(إصالح املنطق : ينظر[ .عند ابن السكيتبنصِّه ) ٤(

  .])٢/٩٣٩(مجهرة اللغة : ينظر. [بنصه عند ابن دريد) ٥(

  )].عقل(مادة : أساس البالغة: ينظر. [الزخمشري ذكرهالثاين  املثال) ٦(

َعَقل الَوِعل يف : كذا جاء يف األصل أن مصدره الُعُقول، وهذا املصدر إمنا يطلق على اللجوء واالرتفاع وحنومها، فيقال) ٧(

: ء عند ابن سيده، وقد جا)فـَْعل(وأما ما ذكره املصنف فاألصل أن مصدره على . وًال، إذا عال وارتفعقُ اجلََبل يعِقل عُ 

ــــْيءَ (  .]١٤: احلشــــر[M  ±    °  ¯     ®  ¬L : قــــال تعــــاىل .واهللا أعلــــم ،)فهمــــه: يـَْعِقلــــه َعْقــــًال  َعَقــــَل الشَّ

  )].عقل(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)٢/٩٣٩(مجهرة اللغة : ينظر[

  .]٣٤٨ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٨(

  )].١٤/٢٩٣(التفسري البسيط : ينظر). [إجياب القضاء، والقطع باألمر: احلتم: (قولهمقتبس من الواحدي يف ) ٩(

مــــادة : أســــاس البالغــــة: ينظــــر. []٧١: مــــرمي[ Me    i  h      g  fL : قــــال تعــــاىل. نقــــًال عــــن الزخمشــــري) ١٠(

  )].حتم(

 ]أ/٤٢[
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ة، َعـقاطِ : أي ،]٧: احلاقـة[M  Ã  Â  ÁL : ، وقيـل يف قولـه تعـاىل)١(هتَ لْ صَ أْ تَ ه فاسْ تَ يْـ وَ إذا كَ 

 :)٥(وقــرأ محــزة ،)٤(هَبــلَ إذا غَ : همَ َصــوخَ  .)٣(هرَ َســكَ   :أي ،هُ َمــطَ وحَ  .)٢(مهُ تْـ لَ َصــأْ تَ واسْ  الكفــارَ  تِ َعــطَ قَ 

 M  ¢ــخْي صـمون L]٤٩: يـــس[
 .)٨(هَحـــذَّ : / أي ،النخـــلَ  مَ رَ وَصـــ .)٧(هادَّ َســـ: أي ،ةَ لَّـــاخلَ  مَ دَ ورَ  .)٦(

 مَ َصـــوفَ  .)٩(اءي، كأنـــه أقســـم علـــى الـــدَّ اِقـــالرَّ  مَ زَ َعـــ: يقـــال. هَلـــعَ فْ ك علـــى الشـــيء؛ لتَـ دُ ْقـــعَ : مُ زْ والَعـــ

   .........،رًاهْ قَـ  بِ لْ الصُّ  رُ سْ كَ : -بالقاف- )أ(مُ صْ والقَ  .)١٠(نيبِ يَ  ]أن[ من غريِ  هُ رَ سَ كَ : الشيءَ 

  .]١١: األنبياء[M  &       %  $  #  "  !L   ) أ(

  

                                 
  )].١/٥٣٤(مجهرة اللغة : ينظر. [كالم ابن دريد بنصِّه) ١(

  )].٢٢/١٤٠(التفسري البسيط : ينظر. [يمبعناه عند الواحد) ٢(

  )].١/٥٥٠(مجهرة اللغة : ينظر. []١٨: النمل[M  m  l  k     jL : قال تعاىل. ذكره ابن دريد) ٣(

  .])خصم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [نص عليه ابن سيده) ٤(

،  أحــد القــراء الســبعةصــاحب القــراءة املتــواترة، و أبــو عمــار محــزة بــن حبيــب بــن عمــار الكــويف، املعــروف بالزيّــات، هــو ) ٥(

معجـم األدبـاء : ينظـر. [ه١٥٦تـويف ُحبْلـَوان سـنة . ، مـع العبـادة والزهـد والتقـوىاا رضيً ثبتً  ثقةً  حجةً عاملاً ا وكان إمامً 

  )].٢/٢١٦(، ووفيات األعيان )٣/١٢١٩(

  )].٣٥٤-٢/٣٥٣(النشر : ينظر. [تراجع يف حملِّهاوقد اختلف القراء يف هذه الكلمة على أكثر من مخس قراءات ) ٦(

، واحملكــم )ردم(مــادة : العــني: ينظــر. [كــذا قــال ابــن ســيده) الثقبــة الصــغرية: (، واخلَلَّــةذكــر هــذا املعــىن صــاحب العــني) ٧(

  )].خلل(مادة : واحمليط األعظم

: ينظر. []١٧: القلم[M  .  -   ,  +L : قال تعاىل. )َجزَّه: (بلفظ عند ابن سيده وورد، قطعه: َحذَّه، أي) ٨(

  ].)حذذ(مادة : ، واملصباح املنري)صرم(مادة : احملكم واحمليط األعظم

 M  \  [  Z   YL : قال تعاىل. بنّصه يف اجلمهرة، غري أن تفسري العزم بالعقد، قول صاحب العني )٩(

  )].٢/٨١٧(، ومجهرة اللغة )عزم(مادة : العني: ينظر. []٢٣٥: البقرة[

M  æ  å : قـال تعـاىل .سـهًوا تسـقط افالـذي يظهـر أّ�ـ) أن(وهذا نـص كـالم الفـارايب، ومل يـرد يف األصـل ذكـر ) ١٠(

çL  ]٣٥٠ص: ديوان األدب :ينظر. []٢٥٦: البقرة.[  

 ]ب/٤٢[
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 مَ ظَـــوكَ  ،)٢(يمِظــوكَ  مٌ إليــه، فهــو كــاظِ  عمــا يــدعو هِ عِــطْ قَ ه بِ َســبَ إذا حَ : هظَــيْ غَ  مَ ظَــوكَ  .)١(نيبِــحــىت يَ 

، )٤(بنفسـه، أو بشـيء غـريه هُ دَّ َسـإذا قام عليه فَ : البابَ  مَ ظَ وكَ  ،)٣(هاسَ أْ دَّ رَ ها مث شَ َألَ إذا مَ : ةَ بَ رْ القِ 

 .)٥()ومُمــغْ مَ : أي(: ]٤٨: القلــم[M     Y      X  W   VL : وقــال ابــن عبــاس وجماهــد يف قولــه تعــاىل

 تُ ْنـــإذا كُ : القـــومَ  تُ ْنـــمَ وثَ  .)٧(هَصـــقَ ونَـ  ،هُ َمـــلَ ظَ : أي ،)أ(حقـــه هُ مَ َضـــوهَ  .)٦(هَحـــرَ جَ : أي ،هُ َمـــلَ وكَ 

M´    µ : ، قـال اهللا تعـاىل)٩(جُضـنْ على احلجـارة حـىت يَـ  اهُ وَ شَ : أي ،مَ حْ اللَّ  ذَ نَ وحَ  .)٨(مهُ نَـ ثامِ 

¶L]١٠(يّ وِ شْ مَ : ، أي]٦٩: هود(،...................................................  

  .]١١٢: طه[M  Ó   Ò  Ñ  Ð   ÏL   ) أ(

                                 
  )].قصم(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري مبعناه) ١(

  )].كظم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [مل أقف على مصدر له كالم املصنفهو احلبس، و : أصل الكظم) ٢(

 ، ومهـا متقاربـان، وإن كـان السَّـدُّ )وسـّد رأسـها: (، ويف األسـاس)فاهـا دَّ مألهـا وَشـ: (الكشـاف ونـصذكره الزخمشـري، ) ٣(

  )].كظم(مادة : ، وأساس البالغة)١/٤١٥(الكشاف : ينظر. [هو اَألْوىل هنا؛ لقرينة السياق -باملهملة-

  )].كظم(مادة : احملكم واحمليط األعظم، وأساس البالغة: ينظر. [قريًبا منه عند ابن سيده، وبعضه عند الزخمشري) ٤(

، والنكـت والعيـون )٢٣/٢٠٠(جامع البيـان : ينظر. [كال األثرين روامها الطربي، وكذلك عزا القولني إليهما املاوردي) ٥(

)٦/٧٣.[(  

M   K  J  I : تعاىل هلأن يكون مما ذكره الزخمشري يف قو  يف القرآن الكرمي، إال مبعىن اجلرح) كلم(ومل ترد مادة ) ٦(

  LL]ح اللَّــه موســى بأظفــار احملــن رَّ وَجــ :م، وأن معنــاهْلــأنــه مــن الكَ  :ومــن بــدع التفاســري: (]١٦٤: النســاء

  )].١/٥٩١(، والكشاف )كلم(مادة : العني: ينظر. [وال خيفى بطالنه ،)وخمالب الفنت

، وديـــوان )٣/٣٧٧(معـــاين القـــرآن وإعرابـــه : ينظـــر. [وأمـــا الثـــاين فقـــد نـــص عليـــه الزجـــاج ،ذكـــر املعـــىن األول الفـــارايب) ٧( 

  ].٣٥١ص: األدب

  .]٢٢: الكهف[MS  R  Q  PL : قال تعاىل. ذكره الزخمشري) ٨(

  )].١/٥٠٩(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد) ٩(

  .]٢٠٥ص: لهغريب القرآن : ينظر. [قاله ابن قتيبة) ١٠(
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ـــــ: يـــــذُ نِ احلَ ( :)١(ةَ دَ ْيـــــبَـ وقــــال أبـــــو عُ  ـــــ :، وقيـــــل)٢()هجِ ْضـــــيف نُ  غْ الَ بَـــــالــــذي مل يُـ /  يُ وْ الشَّ  اءُ وَ هـــــو الشِّ

ق َحـلْ ، فقـام ومل يَـ )٥(اهيَ عْ حىت أَ  هُ بَ عَ تْـ أَ : )أ(البعريَ  رَ سَ وحَ . )٤(اهقَ لْ أَ : هِ دِ من يَ  الشيءَ  ذَ بَ ونَـ  .)٣(وممُ املغْ 

ــرُ وال[ .)٦(ابَكــبالرِّ  ــأَ : َختـْ الــنفس  سُ بْ َحــ: الصــرب: وقيــل، )٨(عزَ ضــد اجلَــ: رُ بْـ والَصــ .)٧(]رَغــدْ ال حُ بَ قـْ

 M  %  $  #  "  !L : ، قـال اهللا تعـاىل)٩(مما ال جيوز مـن الفعـل ،إليه عُ اِز نَ عما تُـ 

   .]٢٨: الكهف[

  .]٢٩: اإلسراء[M  :  9  8L   ) أ(

                                 
م اهلــروي، إمــام أهــل عصــره يف كــّل فــن مــن العلــم، ولــه عــّدة ) ١( كــذا باألصــل، والصــواب أنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســالَّ

، ووفيـــات )٥/٢١٩٨(معجـــم األدبـــاء : ينظـــر. [ه٢٢٤: وقيـــل ،٢٢٣باملدينـــة ســـنة : وقيـــل ،تصـــانيف، تـــويف مبكـــة

  )]. ٤/٦٠(األعيان 

  )].٢/٤٥٠(الغريب املصنف : ينظر). [الشوي(بدل ) الشِّواء(أيب عبيد، غري أنه قال بنصه عن ) ٢(

، ومجهــرة اللغـــة )٢/٤٥٠(الغريــب املصــنف : ينظـــر. [هــو املغطـَّـى: واملغمــوم. ذكــره أبــو عبيــد كــذلك، ومل يعـــزُه لقائلــه) ٣(

)١/١٦٠.[(  

  )].١/٣٠٦(مجهرة اللغة : ينظر[. ]١٨٧: آل عمران[M  .  -  ,L : قال تعاىل. ذكره ابن دريد) ٤(

  )].حسر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [قريًبا منه عند ابن سيده) ٥(

، وهــذا )ال تقــدر أن تَلحــَق بالركــاب ،هــي املرتوكــة الــيت َحَســرها الســفر: (حكــى اجلــوهري عــن أيب زيــد أن الناقــة الرَِّذيَّــة) ٦(

 M  ~  }L : أفعـــال هـــذا البـــاب يف القـــرآن قولـــه تعــــاىل ومـــن. أقـــرب مـــا وقفـــت عليـــه ملـــا أورده املصـــنف

  )].حسر(مادة : الصحاح: ينظر. [ومل يرد غريه ،]١٩: األنبياء[

، والتصــويب مــن كتــب معــاين القــرآن والغريــب، ومعــاجم )واحليــوا قبــيح العــذر: (تصــّحفت هــذه اجلملــة يف األصــل إىل) ٧(

كمــا قــال الفريزآبــادي، ومل تــرد مادَّتــه إال علــى صــيغة املبالغــة يف ) نصــر(، و)ضــرب(مــن بــاب ): َخــَرت (والفعــل . اللغــة

جمــــاز القــــرآن : ينظــــر. []٣٢: لقمــــان[M  u  t        s  r  q             w  vL : قــــال تعــــاىل. القــــرآن الكــــرمي

  )].خرت(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم٣٤٤ص: وغريب القرآن للقتيب ،)٢/١٢٩(

  )].١/٣١٢(مجهرة اللغة : ينظر. [ابن دريد عليه نص) ٨(

للصـرب أنـه حـبس الـنفس عمَّـا ال ليسـت عنـده، وهـي قـَْيـٌد ) ممـا ال جيـوز مـن الفعـل(إال أن عبارة  ،هذا تعريف املاوردي) ٩(

، إال إن أريـد بـاجلواز مـا هـو أعـّم مـن ذلـك جيوز، فال يدخل فيه حـبس الـنفس عـن اجلـائز مـن الفعـل كاملبـاح واملكـروه

  )].١/١١٥(النكت والعيون : ينظر. [فيدخل املكروه

 ]أ/٤٣[
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ــوالعَ  ــ .)٢(ةَ اقَــالنَّ  رَ َقــعَ : ، يقــال)١(ممــا يســل الــدم اللحــمِ  عُ طْــقَ : رُ ْق : أي ،)أ(هالِــيَ علــى عِ  رَ دَ وَق

M  È  Ç : يف قولـــه تعـــاىل ،نيُّ بَــــعـــن التَّ  ةً ارَ َبـــ، مث جيعـــل عِ )٤(شُ طْ هـــو الـــبَ : والضـــربُ  .)٣(هـــارَ تَـ قَـ 

 ÉL  ]٢٤: إبراهيم[
]٢٠: املزمـل[ MM  L  KL : ، يف قوله تعاىليِ شْ َـ وعن امل ؛)٥(

وعـن  ؛)٦(

]٧٧: طـــه[M*  )  ( /      ,  +L : يف قولـــه تعـــاىل ،اذاالْختَـــ
ة، يف قولـــه اَمـــنَ وعـــن اإلِ  ؛)٧(

]١١: الكهــف[M  q  p  oL : تعــاىل
M  d : يف قولــه تعــاىل ،فِّ وعــن الَكــ ؛)٨(

   g  f  eL]٥: الزخـرف[
 M   ¶  µ  ´Lيف قوله تعـاىل  ،امزَ لْ وعن اإلِ  ؛)٩(

]٦١: البقرة[
)١٠(.   

  .]١٦: الفجر[M  u  t  s  r  q  p   oL   ) أ(

                                 
حـىت : (عـل صـواب العبـارة هكـذا، ولوالعقـر يطلـق علـى اجلـرح والقطـع وحنومهـا. كذا باألصل، ومل أقف على مـن ذكـره) ١(

  )].عقر(مادة : الصحاح: ينظر. [)يسيل الدم

 ِإذا فعـل �َـا َذلِـك: ا، وَعقَّرهـاوَعَقر النَّاقة يـَْعِقرها ويـَْعُقُرهـا َعْقـرً : (قال ابن سيده. هو قطع قوائمها: ، واخليلالناقةِ  عقرُ ) ٢(

: الشــعراء[M  Î   Í  ÌL : قــال تعــاىل .)ا �َــاىتَّ تْســقط فينحرهــا مســتمكنً َحــ ؛]هــاقوائمقطــع : أي[

  )].عقر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٥٧

راجـع إىل النفقـة املنويـة الـذِّكر، وال يبعـد ) قرتهـا(ولعـل الضـمري يف  .)وَقَدَر على عياله َقْدراً، مثـل قـَتَــرَ : (قال اجلوهري) ٣( 

  )].قدر(، و)قرت(مادتا : الصحاح: ينظر. [َضيَّق عليهم يف النفقة: ومعىن اجلملة. أن تكون ساقطة من األصل

  .عرَّفه مبا يقاربه، وإمنا أراد املصنف بيان أنه يستعمل لعدة معاٍن؛ فلذلك حيتاج ألن يـَُعرَّفال واضح املعىن؛ ف :الضرب) ٤(

  )].ضرب(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر هذا الوجه اجلوهري) ٥(

  ].٣٢٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره ) ٦(

  )].٣/٧٧(، والكشاف )١٤/٤٧٢(التفسري البسيط : ينظر. [مبعناه عند الواحدي والزخمشري) ٧(

  ].٣٠٨ص: نزهة القلوب: ينظر. [منع السمع: معناه: وقيل) ٨(

  )].ضرب(مادة : �ذيب اللغة، ومقاييس اللغة: ينظر. [ذكر األزهري وابن فارس أن الكف من معاين الضرب) ٩(

  .]٣٠٩ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكر هذا املعىن السجستاين) ١٠(

 ]ب/٤٣[
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بــــأمر  تْ إذا قاَمــــ: اليهــــودُ  تِ تَ بَ وَســـ .)١(عـــن وجهــــه الــــذي يقصــــده هُ فَ رَ َصــــ: لَ ُجــــالرَّ  بَ لَـــوقَـ 

ون، تُ بِ ْســفيَ  ون العمــل فيــه؛عُ دَ الســبت؛ ألن اليهــود كــانوا يَــ يــومُ  يَ مسُِّــ(: دٍ ْيــرَ وقــال ابــن دُ  ،)٢(هاتِ بْ َســ

ـ نَ ِمـ .)٣()مهُ حركـاتُـ  نُ كُ ْسـينامون، وتَ : أي  رجـلٌ : ويقـال. )٤(العمـل للراحـة عُ طْـوهـو قَ  :)أ(اتبَ السُّ

كسـر الرَُّجـل : والكبـت، )٦(هعَ رَ َصـ: أي ،)ب(لوجهـه اهللاُ  هُ تَـبَ وكَ  .)٥(وت، إذا غلب عليـه النـومبُ سْ مَ 

يف  تَ بَـكَ : / ويقـال. )٨()م بغـيظهمُهـدَّ رَ : أعـداءه، أي اهللاُ  تَ بَـكَ (: دٍ يْ رَ ، وقال ابن دُ )٧(]اؤهز وإخ[

 ،)١٠(يـــكَ بشـــيء كـــان يف فِ  يَ ِمـــرْ أن تَـ : )ت(ظُ ْفـــواللَّ  .)٩(هدِ ْبـــه، ومل يُـ َمـــتَ كَ : ه، أيظًـــا وغـــريَ يْ نفســـه غَ 

  ........................................................،)١١(هحَ رَ طَ : الشيءَ  ظَ فَ لَ : ويقال

 .مأخوذ من السبات  ) أ(

 .]١٢٧: آل عمران[M  u  t  s  rL   ) ب(

  .]١٨: ق[M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L   ) ت(

                                 
  )].قلب(مادة : العني: ينظر. [مبعناه يف العني) ١(

  ].٣٣٠ص: ديوان األدب: ينظر. [بنصه عند الفارايب) ٢(

  )].١/٢٥٤(مجهرة اللغة : ينظر. [ولعله حتريف) يدعون العلم: (قريًبا منه يف اجلمهرة، ويف املطبوع) ٣(

  )].٤/١٤٧(النكت والعيون : ينظر. [قريًبا منه عند املاوردي) ٤(

  ].)سبت(مادة : يط يف اللغةاحمل: ينظر. [بن عبادامبعناه عند الصاحب ) ٥(

  )].١/١٠٣(جماز القرآن : ينظر. [بنصه عند أيب عبيدة) ٦(

وأمـا عبـارة األصـل . ألصـمعيتنسـب لوالعبارة . ، والتصويب من �ذيب اللغة وحمكم ابن سيده)وإخناؤه: (يف األصل) ٧(

 .واإلهالك ،اإلفساد :اإلخناء يطلق علىفال تستقيم إال بضرب من التكّلف، لسنا ُملزمني به، وحنن يف ِغًىن عنه؛ إذ 

: ، ومقـاييس اللغـة)كبـت(مـادة : �ـذيب اللغـة، واحملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر. [واألول بعيد، والثاين ال ُمْسِعف لـه

  )].خنا(مادة 

  .])١/٢٥٥(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره بنّصه) ٨(

  )].كبت(مادة : أساس البالغةو  احمليط يف اللغة، :ينظر. [الزخمشريو  الصاحب، مبعناه عند) ٩(

  )].لفظ(مادة : العني: ينظر. [بلفظه يف العني) ١٠(

  )].لفظ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [قريًبا منه عند ابن سيده) ١١(

 ]أ/٤٤[
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 M  S  T    UL : ، ومنــه قولــه تعــاىل)٢(هدَّ رَ : أي ،هَعــجَ ورَ  .)١(عليــه ظَ ِفــإال حُ  بشــيءٍ  ظُ ِفــلْ ومــا يَـ 

 عَ زَ ونَـ  .)٣(أخرى بعد مرةٍ  ومرةً  حاًال بعد حال، ؛هاتِ هَ من جِ ها ريِْ خَ  إعطاءُ : ُعهاجْ ، ورَ ]١١: الطارق[

ــ، )٥(إذا عزلـه: عـامًال عــن عملــه األمــريُ  عز ونــ، )٤(هنَـايِ بَ ه منـه حــىت يُـ َعــلَ قَـ : )أ(الشـيءَ  إذا : عنــه عَ زَ ونـَ

 فَ َصــوقَ  .)٧(بالســهم رَ تَـ الــوَ  بَ ذِ وهــو أن َجيْــ: عــن القــوس ونــزع، )٦(إذا انتهــى :انتهــى، ونــزع عنــه

 إذا كـــــان شـــــديدَ : فٌ قاِصــــ دٌ ْعـــــرَ : ، ومنـــــه)٨(هتُ وْ َصــــ: ، أيهُ يفُ ِصـــــقَ  عَ مَ ْســـــحــــىت يُ  هُ رَ َســـــكَ : الشــــيءَ 

  .)٩(فَ القاصِ  ، والرعدَ فَ العاصِ  الريحَ /  بعث اهللاُ : يقال. )٧(الصوت

  ...................................................................،)١٠(الشيءَ  هُ بَ صَ وغَ 

  .]١: النازعات[M  s  rL   ) أ(

                                 
  )].لفظ(مادة : العني، وأساس البالغة: ينظر. [ذكره صاحب العني، والزخمشري) ١(

: ينظــر[ .]٨٣: التوبــة[M  i   h     g  f  e  dL : وورد يف قولــه تعــاىل . صــاحب العــنيذكــر هــذا املعــىن) ٢(

  )].رجع(مادة : العني

  )].٢٣/٤١٨(التفسري البسيط : ينظر. [وعزاه إىل أهل املعاين، ومل أقف عليه عند أحد سبقه ،ذكره الواحدي) ٣(

  )].٢/٨١٧(، ومجهرة اللغة )نزع(مادة : العني: ينظر. [واجلمهرة ،املعىن ملفق من كتاب العني) ٤(

  )].نزع(مادة : العني، وأساس البالغة: ينظر. [نقًال عن الزخمشري، وأصله يف العني) ٥(

  ].٣٤٢ص: ديوان األدب: ينظر. [سهو ويبدو أنهوالتكرار من األصل، . الفارايبذكره ) ٦(

  )].٢/٧١٨(مجهرة اللغة : ينظر[ .]٢٠: القمر[M  ©     ¨L : وورد فعل للمادة يف قوله تعاىل .ذكره ابن دريد) ٧(

كسره األشياء : كسره، وقصف الرَّعد: مل أقف على من ذكره، إال أن فيه توظيًفا الستعماالت املادة، فَقْصُف الشيءِ ) ٨(

كســر يــنُجم عنــه (فلعــل أصــل املــادة هــو . ْصــًفاقَ : بِشــدَّة صــوته خصوًصــا دون غــريه، وصــريف البعــري بأســنانه يســّمى

  )].٤/١٧٩٥(، واملعجم االشتقاقي املؤصل )قصف(مادة : مقاييس اللغة: ينظر). [صوت

  )].٢/٨٩١(مجهرة اللغة : ينظر[ .]٦٩: اإلسراء[M  Q  P  O  N   ML : قال تعاىل .ذكره ابن دريد) ٩(

غصــبه : (علــى البدليــة مــن املفعــول، وتعبــري الفــارايب) الشــيء(ُنِصــب ، وإمنــا الفعــل ال يتعــدى إال ملفعــول واحــد هــذا) ١٠(

: الكهف[M  s  r       q  pL : ومل يرد الغصب إال يف موضع واحد يف القرآن وليس فعًال، قال تعاىل. )إياه

  )].غصب(مادة : واحملكم واحمليط األعظم ،٣٢٩ص: وديوان األدب ،)١/٣٤٨(مجهرة اللغة : ينظر. []٧٩

 ]ب/٤٤[
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ـــابَ  بَ َصـــونَ  ،)٢(قًـــازْ رِ  هُ بَ َســـوكَ ، )١(منـــه الشـــيءَ  بَ َصـــوغَ   تَ َحـــونَ ، )٤(عنـــه هُ َهـــجْ وَ  تَ َفـــولَ  ،)٣(الب

 زَ َجــوعَ ، )٨()ت(الســلطانُ  هُ دَ َلــوجَ ، )٧()ب(الثــورُ  هُ َحــطَ ونَ ، )٦()أ(ةدَ ْقــالراقــي يف العُ  ثَ َفــونَـ ، )٥(اخلشــبةَ 

  .............................................،)١١()ح(هُ زَ مَ ولَ ، )١٠)(ج(املالَ  زَ نَـ وكَ  ،)٩()ث(عنه

 .]٤: الفلق[M  H   G  F  E  DL   ) أ(

 .]٣: املائدة[M  2   1  0  /L   ) ب(

 .]٢: النور[ M2    1  0    /       .  -L   ) ت(

 .]٣١: املائدة[M  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËL   ) ث(

 .]٣٤: التوبة[M  U  T  S  RL   ) ج(

 .]٧٩: التوبة[M  ½    ¼  »  º  ¹L   ) ح(

                                 
  ].٣٢٩ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبره ذك) ١(

: ، أي)َكَسَب رزًقا، وَكَسْبُت زيًدا رزقًا: (يتعدى ملفعولني كما يتعدى لواحد، تقول) كسب(هذه إشارة إىل أن الفعل ) ٢(

مــادة : الصــحاح: ينظــر. []٨١: البقــرة[Mm  l    nL : قــال تعــاىل. أعنتــه علــى كســبه، أو جعلتــه يكســبه

  )].٤/١٧١(والنهاية يف غريب احلديث واألثر ، )كسب(

مــادة : احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []١٩: الغاشــية[M  ¨ §  ¦  ¥L : قــال تعــاىل. وضــعه ورفعــه: أي) ٣(

  )].نصب(

  )].١/٤٠٥(مجهرة اللغة : ينظر. []٨١: هود[M  Ý  Ü  Û  ÚL : قال تعاىل) ٤(

  )].١/٣٨٧(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٧٤: األعراف[M1  0   / L : قال تعاىل) ٥(

  )].نفث(مادة : الصحاح: ينظر. [)ينِفث، وينُفث: (وضمُّها، فيقالجيوز يف املضارع كسر العني ) ٦(

  )].نطح(مادة : الصحاح: ينظر. [)ينِطح، وينَطح: (ع وفتحها، يقالجيوز كسر عني املضار ) ٧(

  ).جلد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٨(

  ).عجز(مادة : العني: ينظر) ٩(

  ).كنز(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ١٠(

  )].ملز(مادة : الصحاح: ينظر. [)ويلُمز، يلِمز: (جيوز يف املضارع كسر العني وضمُّها، فيقال) ١١(
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ــ ،)١)(أ(هُ زَ َمــوهَ  ــوبَ ، )٣(املــرأةَ  سَ َمــولَ ، )٢(الباطــلَ  احلــقُ  سَ بَ وَل ــ، )٤)(ب(بــه شَ َط ــاجلُ  ضَ رَ وَع ، )٥)(ت(دَ ْن

ـــ ـــأُ  يَ دْ ثَـــ ِيبُّ الصَّـــ عَ َضـــورَ ، )٦)(ث(الصـــالةَ  اهللاُ  ضَ رَ وفـَ  فَ َصـــوخَ ، )٨(بـــه األرضَ  اهللاُ  فَ َســـوخَ ، )٧(همِّ

  ........................................................،)١٠()ح(عنه هُ فَ رَ وصَ ، )٩()ج(لَ عْ النـَّ 

  .]١١: القلم[M   µ  ´  ³L   ) أ(

 .]١٦: الدخان[M  ´  ³  ²  ±L   ) ب(

 .]١٠٠: الكهف[M  E  D   C  B  AL   ) ت(

 .]٨٥: القصص[ M "   ! (   '  &  %  $  #L   ) ث(

 .]٢٢: األعراف[ MÖ  Õ  Ô  Ó  Ò   ÑL   ) ج(

 .]١٦: األنعام[ M»   º  ¹  ¸  ¶  µL   ) ح(

                                 
 ).مهز(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ١(

  )].لبس(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٢ :األنعام[M  &    %  $  #L : قال تعاىل. خلط: أي) ٢(

. ]٤٣: النسـاء[M  ¸  ¶  µL : قـال تعـاىل. )ويلُمس، يلِمس: (جيوز يف املضارع كسر العني وضمُّها، فيقال) ٣(

  )].ملس(مادة : الصحاح: ينظر[

  )].بطش(مادة : الصحاح: ينظر. [)ويبُطش، يبِطش: (جيوز يف املضارع كسر العني وضمُّها، فيقال) ٤(

  ).عرض(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر )٥(

  ).فرض(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٦(

M  z : قال تعـاىل. -كشرب-رِضع، يرَضع : هي لغة أهل جند، واألفصح أن يقال -كضرب-َرَضع، يرِضع ) ٧(

   |  {L]٢/٧٤٦(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٣٣: البقرة.[(  

 M   9   8  7  6L : قــال تعــاىل. يـأيت هــذا الفعـل الزًمــا ومتعـّديًا، وعلــى كـال احلــالني داخـل يف هــذا البـاب) ٨(

  )].خسف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٦٨: اإلسراء[

  ).خصف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٩(

  ).صرف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ١٠(
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 فَ َســونَ ، )٤()ب(عنـه العـذابَ  فَ َشــوكَ ، )٣(الشـيءَ  فَ ذَ وقَـ ،)٢(املــاءَ  فَ رَ وغَـ ،)١)(أ(الـريحُ  تِ فَ َصـوعَ 

 كَ فَ وَســـ، )٨()ج(لإلنبـــات اجلنـــةَ  اهللاُ  قَ َلـــفَـ و ، )٧()ث(لَ ُجـــالرَّ  قَ بَ وَســـ، )٦()ت(الـــرأسَ  قَ َلـــوحَ ، )٥(الطعـــامَ 

  ...................................،)١١(املرأةُ  تِ لَ مَ وحَ  ،)١٠)(خ(األمرَ /  كَ لَ ومَ ، )٩()ح(هُ مَ دَ 

  .]٢: املرسالت[M   e  dL   ) أ(

 .]٥٠: الزخرف[M  ?   >    =  <L   ) ب(

 .]١٩٦: البقرة[ Mµ  ´    ³  ²   ±  °  ¯L   ) ت(

 .]٢٧: األنبياء[M  >  =  <L   ) ث(

 .]٩٥: األنعام[ M&  %  $  #  "L   ) ج(

 .]٣٠: البقرة[M  2  1  0  /  .L   ) ح(

 .]٨٧: مرمي[M  v  u  tL   ) خ(

                                 
  ).عصف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ١(

  )].٢/٧٧٩(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٤٩: البقرة[M  6  5    4L : قال تعاىل) ٢(

  )].قذف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٨: األنبياء[M    f  e    d  c  bL : قال تعاىل) ٣(

  ).٢/٨٧٤(مجهرة اللغة : ينظر) ٤(

  )].نسف(مادة : الصحاح: ينظر. []١٠٥: طه[M  f  e  d  c   b  a  ̀L : قال تعاىل) ٥(

  ).حلق(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٦(

  ).١/٣٣٨(مجهرة اللغة : ينظر) ٧(

: احملكم احمليط األعظـم: ينظر. []٦٣: الشعراء[M>  =      <  ;  :        ?L : تعاىل قال. شقَّها: أي) ٨(

  )].فلق(مادة 

  ).٢/٨٤٧(مجهرة اللغة : ينظر) ٩(

  ).ملك(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ١٠(

  )].محل(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤: لقمان[M  M  L  K    J  IL : قال تعاىل) ١١(

 ]أ/٤٥[
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، )٤(ميَِّ األَ  لَ َضـوعَ ، )٣)(ب(عـن العمـل هُ لَـزَ وعَ  ،)٢)(أ(إىل السـلطان هُ لَـتَـ وعَ  ،)١(عليه يف احلرب لَ مَ وحَ 

، وهـو هُ َمـلَ وظَ ، )٨(علـى الكـيس مَ تَ وَخـ، )٧(يف كالمـه لَ زَ وَهـ، )٦(األمـرَ  لَ َصـوفَ ، )٥(الثـوبَ  لَ سَ وغَ 

  ..............................،)١٢(هُ نَ ابْـ  دَ قَ وفَـ ، )١١(احلبلَ  دَ قَ وعَ ، )١٠(اجليشَ  مَ زَ وهَ ، )٩(لمالظُّ 

  .]٤٧: الدخان[M    O  N  M  L  KL   ) أ(

 .]٢١٢: الشعراء[M  C  B  A   @L   ) ب(

                                 

  )].محل(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٨٦: البقرة[M  Ã   Â   Á  À  ¿L : قال تعاىل) ١(

مجهـــرة اللغـــة  :ينظـــر). [ويعتُـــل، يعتِـــل: (جيـــوز يف املضـــارع كســـر العـــني وضـــمُّها، فيقـــالعنيًفـــا، و َجـــرَّه إليـــه َجـــر�ا : أي) ٢(

)١/٤٠٣.[(  

. ]٥١: األحــــزاب[M1  0  /  .  -    ,  + L : ومــــن جميئــــه فعــــًال يف القــــرآن الكــــرمي قولــــه تعــــاىل) ٣(

  ].)عزل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[

قــال  ).ويعُضــل، يعِضــل: (جيــوز يف املضــارع كســر العــني وضــمُّها، فيقــالو . كمــا قــال ابــن قتيبــة  ،حبســها ومنعهــا: أي) ٤(

واحملكـم  ،٨٨ص: غريـب القـرآن البـن قتيبـة :ينظر[ .]٢٣٢: البقرةM  ]   \  [  Z  YL] : تعاىل

  )].عضل(مادة : واحمليط األعظم

  )].غسل(مادة : واحمليط األعظماحملكم : ينظر. []٦: املائدة[L)   (  *  M : قال تعاىل) ٥(

  )].فصل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٧: احلج[M    8  7  6  5L : قال تعاىل) ٦(

  )].٢/٨٢٧(مجهرة اللغة : ينظر. []١٤: الطارق[M  a    `  _L : قال تعاىل) ٧(

  )].مخت(مادة : العني: ينظر. []٢٣: اجلاثية[M  -   ,  +  *L : قال تعاىل) ٨(

فهــو االســم، كــذا قــال ابــن دريــد، وملــا َكثُــر اســتعمال  -بالضــم-؛ وأمــا الظُّلــم -بــالفتح-ظََلَمــه، َيْظِلُمــُه، ظَْلًمــا : يُقــال) ٩(

: قـال تعـاىل. إشـارة إىل االسـم، واهللا أعلـم) وهـو الظُّلـم: (وقـول املصـنف. االسم قام مقام املصدر، كما ذكر الزبيدي

 M  M  L  KL]ظلم(مادة : ، وتاج العروس)٢/٩٣٤(مجهرة اللغة : ينظر. []١١٧: آل عمران.[(  

  .])هزم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٥١: البقرة[M  t  s  rL : قال تعاىل) ١٠(

  .])عقد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٣٣: النساء[M  ¼  »  ºL : قال تعاىل) ١١(

  )].فقد(مادة : الصحاح: ينظر. []٧١: يوسف[M3     2  1    5  4L : قال تعاىل) ١٢(
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  . معروفات: )٣)(ب(بَ نَ العِ  رَ صَ وعَ ، )٢(املتاعَ  دَ ضَ ونَ  ،)١)(أ(هُ دَ صَ وقَ 

  :ما اختلفت مصادره -

 ةبَـالكاذِ : ومنـه، بًاذِ َكـ  :)ج(عليـه بَ ذَ ، وَكـ)ث(هُ بَـذَ وكَ  ؛)٤(ةً بَ لَ ًبا، وغَ لَ غَ  :عليه بَ لَ ، وغَ )ت(هُ بَ لَ غَ 

هُ مَّ غَ  جَ رَ وفَـ  ؛)٥(-بذِ الكاذبة، والكَ  ةُ لَ صْ وهي اخلَ -
  ...؛)٧(اًحاكَ نِ  :)خ(املرأةَ  حَ كَ ونَ  ؛)٦(ًجارَ فَـ  :)ح(

  .]٩: النحل[M  ?  >  =  <L   ) أ(

 .]٤٩: يوسف[M  w  v  u  t  s  rL   ) ب(

 .]٢٦: فصلت[M  ¨   §    ¦  ¥L   ) ت(

 .]٩٠: التوبة[ MW  V               U  T  SL   ) ث(

 .]٣٢: الزمر[M  '  &  %  $  #  "L   ) ج(

 .]٩: املرسالت[M   ~  }  |L   ) ح(

 .]٤٩: األحزاب[M  V  U  TL   ) خ(

                                 

احملكــم واحملــيط : ينظــر. []١٩: لقمــان[M   Ý  Ü  ÛL : ومــن أفعــال هــذه املــادة يف القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل) ١(

  .])قصد(مادة : األعظم

  )].نضد( مادة: الصحاح: ينظر. []٢٩: الواقعة[M      ^  ]L : قال تعاىل. وضع بعضه على بعض: أي) ٢(

  ).عصر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٣(

  )].غلب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [السابق للقسم بإسكان الالم، فيصلح) َغْلًبا: (ومن مصادره أيًضا) ٤(

، ]٢: الواقعة[M     c  b  a   L : صدر، كما يف قوله تعاىلامل مبعىنيف األصل اسم فاعل، وتأيت أحيانًا : الكاذبة) ٥(

  ].)٤/٤٥٥(، والكشاف )كذب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [تكذيب: أي

ــه: يقــال) ٦( فهــو  -بفتحتــني-، وفـُُروًجــا؛ وأمــا الَفــرَج -مثلثــة الفــاء-، وفـَْرَجــًة، وفـُْرَجــًة، وِفْرَجــًة -كضــرب-فـَْرًجــا : فـَــرَج غمَّ

  )].فرج(مادة : املصباح املنري: ينظر. [أيًضااالسم؛ فيصلح الفعل هلذا القسم، وسابقه 

  )].١/٥٦٤(مجهرة اللغة : ينظر. [َنْكًحا، وِنَكاًحا؛ فيصلح الفعل هلذا القسم، وسابقه أيًضا: َنَكح: يُقال) ٧(
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أُمَّهُ  عَ ضَ ورَ  ؛)١(ِحْرًصا: )أ(عليه صَ رَ وحَ 
  نِ يف َحلْـ هُ فَ رَ وعَ ؛ )٣(َحِلًفا: )ت(باهللا فَ لَ وحَ ؛ )٢(َرَضاًعا: )ب(

وهـو - ًقـاطْ نُ  :بـه قَ طَـونَ  ؛)٥(قًارَ ًة، وَسـقَ رِ َسـ :منـه قَ رَ ، وَسـ)ج(مـاًال /  هُ قَ رَ وسَ  ؛)٤(ةً فَ رِ عْ مَ  :)ث(كالمهم

 لَ َصــوفَ  ؛)٨(ةً َكـلُ هْ تَـ ًكـا، و لْ ، وهُ اًكــالَ هَ  :)خ(كَ لَـوهَ  ؛)٧(يًقـاعِ نَ  :)ح(منَ ي بــالغَ اِعـالرَّ  قَ َعـونَـ  ؛)٦(-املنطـق

الرَِّضيعَ 
  ............................................................................:)د(

 .]١٢٨: التوبة[M  ª  ©    ¨  §  ¦L   ) أ(

 .]٢٣٣: البقرة[ M¥  ¤  £  ¢  ¡L   ) ب(

 .]٥٦: التوبة[M  7  6  5  4L   ) ت(

 .]٣٠: حممد[ L'  )   (  *M   ) ث(

 .]٨١: يوسفM   _  ^    ]  \  [L]   ) ج(

 .]١٧١: البقرة[M   >  =       <  ;  :  9L   ) ح(

 .]٣٤: غافر[ M8  7  6   5  4  3  2  1  0  /L   ) خ(

 .]١٤: لقمان[M  P  O  NL   ) د(

                                 

  )].حرص(مادة : العني: ينظر. []٣٧: النحل[M   f  e  d  cL : من أفعال هذه املادة يف القرآن) ١(

  )].٢/٧٤٦(مجهرة اللغة : ينظر. [َرْضًعا، وقد تقدم يف القسم السابق: -أيًضا-مصدره يُقال يف ) ٢(

  )].١/٥٥٤(مجهرة اللغة : ينظر. [َحْلًفا، وَحِلًفا؛ فيدخل يف القسم السابق أيًضا: يُقال يف مصدر َحَلفَ ) ٣(

 ). ٢/٧٦٦(مجهرة اللغة : ينظر) ٤(

ــرَِقة فقــال اجلــوهري-قــال ابــن ســيده كمــا-َســَرقًا، وَســرِقًا؛ : َســَرقَ : يُقــال) ٥( كــابن -إ�ــا اســم، وخالفــه غــريه : ؛ وأمــا السَّ

 )].سرق(مادة : الصحاح، ومقاييس اللغة، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [فنص على أ�ا مصدر -فارس

مــادة : الصــحاح: ينظــر. []٩٢: الصــافات[M  t  s  r  qL : قــال تعــاىل. الكــالم: هــو االســم، ومعنــاه: املنطــق) ٦(

  )].نطق(

  )].نعق(مادة : العني: ينظر. [بنصه يف العني) ٧(

الصـحاح، : ينظـر. [املصدر الثاين ابن سيده، وجيـوز فيـه إسـكان الـالم وضـمها، ونـص علـى البقيـة اجلـوهري على نص) ٨(

  )].هلك(مادة : واحملكم واحمليط األعظم

 ]ب/٤٥[
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 :)ت(بيــــنهم املــــالَ  مَ َســــوقَ  ؛)٣(ةً مَ ْصــــعِ  :)ب(هُ مَ َصــــوعَ ؛ )٢(ِحْرَمانًــــا: )أ(الشــــيءَ  هُ َمــــرَ وحَ  ؛)١(ِفَصــــاًال 

 ؛)٧(انًـارَ فْ ، وغُ ةً رَ ِفـغْ مَ  :له رَ فَ وغَ  ؛)٦(ةً رَ ذِ عْ رًا، ومَ ذْ عُ  :)ج(هُ رَ ذَ وعَ  ؛)٥(ريًافِ زَ  :)ث(ارُ مَ احلِ  رَ فَـ وزَ  ؛)٤(ةً مَ سْ قِ 

  .معروفات: )٨(ةً رَ دْ قُ  :)ح(عليه رَ دَ وقَ 

 .]٢٥: املعارج[M  j  iL   ) أ(

 .]١٧: األحزاب[M  7  6     5   4  3  2  1L   ) ب(

 .]٣٢: الزخرف[ Mµ   ´  ³  ²  ±  °  ¯L   ) ت(

 .]١٠٦: هود[M  º  ¹  ¸  ¶L   ) ث(

 .]١٦٤: األعراف[M  5  4  3    2  1  0L   ) ج(

 .]٢٠: البقرة[M  j  i      h  g  f  eL   ) ح(

  

                                 
: الصحاح: ينظر. [، وقد تقدم يف القسم السابق)ِفعال(عّدى فمصدره ، فإذا ت)فـَْعل(إذا كان الزًما، فمصدره : َفَصل) ١(

  )].فصل(مادة 

  )].حرم(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ومل يرد فعل من هذا الباب يف القرآن الكرمي. َحْرًما: َحَرَمهُ : ويُقال أيًضا) ٢(

يصلح هلذا القسم وللقسـم  وعلى ُكلٍّ فالفعل. مهي االس: َعْصًما، والِعْصَمة: َعَصَمه: نص عليه ابن السكيت، وقيل) ٣(

  )].عصم(مادة : ، احملكم واحمليط األعظم، واملصباح املنري)٢/٢٤٨(إصالح املنطق  :ينظر. [السابق

  )].قسم(مادة : العني: ينظر. [َقْسًما، وِقْسَمة؛ فالفعل صاحل هلذا القسم ولسابقه أيًضا: َقَسم: يقال) ٤(

  )].٢/٧٠٦(مجهرة اللغة : ينظر. [ل صاحل هلذا القسم ولسابقه أيًضارًا، وَزفريًا؛ فالفعَزفْـ : َزفـَرَ : يقال) ٥(

إنـه اسـم، واملصـدر هـو الَعـْذر، وخالفـه : اتفقوا على أن املعذرة مصدر، واختلفوا يف األول، فقال صاحب العني وغـريه) ٦(

ستشـهاد بالفعـل هلـذا ؛ فاخلالصـة أنـه يصـح اال-فتحبـال-ابن دريد ومجاعة، فأثبتوا الُعْذر مصدرًا، وسـكتوا عـن الَعـْذر 

  )].٢/٦٩٢(، ومجهرة اللغة )عذر(مادة : العني: ينظر. [القسم وسابقه

مـادة : العني: ينظر. []٢٥: ص[MÀ  ¿  ¾ L : قال تعاىل. سم السابق أيًضاالَغْفر؛ فيصلح للق: ومن مصادره )٧(

  )].غفر(

ـــه تعـــاىل) ٨( احملكـــم : ينظـــر. []٢٦٤: البقـــرة[MÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð L : ومـــن أفعـــال هـــذه املـــادة قول

  )].قدر(مادة : واحمليط األعظم
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 :المضاعف -

جَّ إذا َعـ :يًدادِ َصـ ،دَّ وَصـ .)٢(ةً دَّ ِحـ: )أ(السيفُ  دَّ وحَ  .)١(تبابًا :-كَ لَ هَ - بَّ تَ 
إذا : ، وقيـل)٣(

ــ .)٤(ضــجَّ  ــ ، وأصــلها مــن)٥(لَّ ، وهــي نقــيض ذَ ةً زَّ ، وِعــةً ازَ زَ َعــ: )ب(زَّ وَع ــ: ة، يقــالدَّ الشِّ ــعَ  زَّ َع  نْ أَ  يَّ َل

ـــ، )٦(دَّ تَ اْشـــ: كـــذا، أي  تفعـــلَ  ـــ: الشـــيءُ  زَّ وَع ــM: / ، وقـــرئ)٧(دُ يوَجـــ ادُ َكـــحـــىت ال يَ  لَّ إذا َق  افَعززْنَـ

0L ]وًفا،فُ ف�ا، وزُ زَ  ،)ت(هريِ سِ يف مَ  البعريُ  فَّ وزَ  .)٨(انَ بْـ لَ ا، وغَ نَ يْـ وَّ قَـ : ، أي]١٤: يس...........  

 .]١٩: األحزاب[M  r  q   pL   ) أ(

 .]٨: املنافقون[M  g  f    e  dL   ) ب(

  .]٩٤: الصافات[M  }   |  {L   ) ت(

                                 

  )].تبب(مادة : العني: ينظر. []١: املسدM  \  [  Z  Y  XL] : قال تعاىل. وخسر كذلك (١)

  )].حدد(مادة : الصحاح: ينظر. [صار حاد�ا: أي) ٢(

، ٥٩ص: الكنـــز اللغـــوي يف اللســـن العـــريب: ينظـــر. [رفـــع الصـــوت، كمـــا قـــال اجلـــوهري: ذكـــره ابـــن الســـّكيت، والَعـــجُّ  (٣)

  )].عجج(مادة : والصحاح

كما -هو صياح مع ضجر وَجَلبة : والضج. -كما ذكر اجلوهري-ذكره أبو عبيدة، وجيوز يف مضارعه الكسر والضم ) ٤(

 M  ¯  ®  ¬  «L : ؛ فــالعج والضَّــج متقاربــان، وهلــذا فســر ابــن عبــاس قولــه تعــاىل-أخــرب ابــن فــارس

ـــون : بـــــ ]٥٧: الزخـــرف[ ، وجمـــاز القـــرآن )٣/٣٦(معـــاين القـــرآن للفـــراء : ينظـــر. [-كمـــا روى الفـــراء-يضـــجُّون يعجُّ

  )].ضجج(مادة : ، ومقاييس اللغة)صدد(مادة : والصحاح ،)٢/٢٠٥(

  )].عزز(مادة : الصحاح: ينظر.[ذكره اجلوهري (٥)

  ].٥٨٧ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (٦)

  )].عزز(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني (٧)

ُه قـراءة التشـديد بأ�ـا مـن -وهي قراءة أيب بكر-بالتخفيف  (٨) ، وقراءة اجلمهور بالتشديد ، وغالب من وقفت عليه يُوجِّ

، مبعىن: َعزََّز، مبعىن اعتربنا أن ويصح توجيه املصنِّف إذا . غلبنا وقهرنا: قـََويَّنا؛ ويوجه قراءة التخفيف بأ�ا من َعزَّ يـَُعزُّ

ـــــة ـــــان إال بالتقوي ـــــوم )٤/٨(، والكشـــــاف )٢/٢١٤(الكشـــــف ملكـــــي : ينظـــــر. [الغلبـــــة والقهـــــر ال يكون ، ومشـــــس العل

  )].٢/٣٥٣(، والنشر )٧/٤٣١٤(

 ]أ/٤٦[
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: يًفــافِ زَ  الطــائرُ  فَّ وزَ ، )٢(وســرعة ةٍ َلــجَ يف عَ  وِ ْطــاخلَ  بُ متقــارِ  يٌ ْشــمَ : يــفُ فِ الزَّ : وقيــل ،)١(عَ رَ ْســأَ : أي

  M  2L : ، وقيل يف قوله تعاىل)٤(بَ جَ وَ : وقًاقُ ق�ا، وحُ حَ  ،)أ(الشيءُ  قَّ وحَ  .)٣(إذا بسط جناحه

: )ب(يُ دْ اهلَـ لَّ وَحـ، بَ جَ إذا وَ : وًال لُ حُ  ،اهللاِ  عليه أمرُ  لَّ وحَ  .)٥(نَ ذَ أْ هلا أن تَ  قَّ حُ  يَ هلَِ : ]٢: االنشقاق[

، وهـو نَ : الشـيءُ  لَّ وَحـ، ةً لَّـحِ  ،هرُ فيـه َحنْـ لُّ الـذي حيَِـ املوضـعَ  غَ لَ إذا بَـ  يف  لَّ وَضـ .)٦(مرُ َحـ يضُ ِقـِحـال�

، )٨(ضــاع: ، أيضــلَّ : ه، ويقــاليَ ِســإذا نَ : )ث(الشــيءَ  لَّ وَضــ، )٧(للســبيل دِ َتــهْ إذا مل يَـ : )ت(األرض

إذا  :منزلــه لَّ َضــ: لَّه، كقــوهلمَضــ: عــن اإلنســان ممــا لــيس حبيــوان/  بَ َهــلكــل مــا ذَ  وتقــول العــربُ 

  .)٩(-باأللف- هلَّ ضَ أَ : أخطأه، فأما إذا كان حيوانًا، فيقولون

 .]١٦: اإلسراء[M  Î  Í  Ì  Ë  ÊL   ) أ(

 .]١٩٦: البقرة[Mµ  ´    ³  ² L   ) ب(

 .]١٠٨: يونس[MP  O  N  M    L L   ) ت(

  .]٢٨٢: البقرة[Mm  l   k  j  i  h L   ) ث(

  

                                 
  )].زفف(مادة : ، والصحاح)١/١٢٩(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره اجلوهري، وأصله عند ابن دريد (١)

  ].١٢٥ص: الكنز اللغوي يف اللسن العريب: ينظر. [قريًبا منه عند ابن السكيت (٢)

  )].١/١٢٩(مجهرة اللغة : ينظر). [وكان قريًبا من األرض: (ذكره ابن دريد، وزاد (٣)

  )].حقق(مادة : العني، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده، وأصله يف العني(٤) 

  ].٥٢١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [أنه واجب وجدير �ا أن تستمع: غريه، واملعىنذكره ابن قتيبة و  (٥)

        ^  _  `  Mb  a : ومــــن أفعــــال هــــذا القســــم يف القــــرآن قولــــه تعــــاىل. ذكــــره اجلــــوهري، وأصــــله للفــــارايب (٦)

cL ]حلل(مادة : ، والصحاح٥٨٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٨١: طه.[(  

  )].١/١٤٧(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (٧)

  )].ضلل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [واملثال األول للمتعدي، والثاين لالزم. ذكره ابن سيده (٨)

 َضـلَّه؛ ومـا لـيس: فنسـي مكانـه ومل يعرفـه، يقـال فيـه -ولـو كـان حيوانًـا مربوطًـا-أن ما كـان ثابتًـا يف موضـعه : الضابط (٩)

  )].ضلل(مادة : الصحاح: ينظر. [-كذا ذكر اجلوهري-أضلَّه : ثابًتا فذهب عنك، يقال فيه

 ]ب/٤٦[
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ـــ لِّ مـــن الِغـــ ،)أ(هرُ دْ َصـــ لَّ وَغ
ميم القلـــب، ومنـــه إىل َصـــ فٍ ْطـــبلُ  لَّ َغـــنْـ الـــذي يَـ  دُ ْقـــوهـــو احلِ  :)١(

إذا مل يكن لـه والـد وال : )ب(ةً لَ َال الرجل كَ  لَّ وكَ  .)٢(دقيق اخليانة ول باحليلة إىلصُ وهو الوُ  :لولالغُ 

ــ تِ لَّــوكَ ، )٣(دَ لَــوَ  ــ: ، وكــذلكعْ طَــقْ ا؛ فلــم تَـ �ُ رَ فْ َشــ تْ ظَــلُ غَ : وًال ُلــكُ  نيُ كِّ السِّ لَّــة، إذا مل كَ   هُ انُ َســلِ  لَّ َك

 ،عليـــه ]نَّ َحـــو [ ،)٥(اقتَ اْشـــ: أي ،نيًنـــاإليـــه حَ  نَّ وَحـــ .)٤(هدِّ َحـــ وذهـــابِ  هِ ِظـــلَ غِ لِ  ؛يف القـــول ثْ ِعـــبَ نْ يَـ 

  .)٨(ل بهخبَِ إذا : )ث(ن�ابالشيء ضَ  نَّ وضَ  .)٧(إذا أظلم: )ت(عليه الليلُ  نَّ وجَ  .)٦(محَّ رَ إذا تَـ : ]انًانَ حَ [

  ..................................................،)١٠(ورًارُ خُ  رَّ وخَ ، )٩(ةً اجَ جلََ  جَّ ولَ 

 .]٤٧: احلجر[M  µ  ´  ³  ²  ±  °L   ) أ(

 .]٧٦: النحل[M  j   i  h   gL   ) ب(

 .]٧٦: األنعام[MA  @  ?  >  =  < L   ) ت(

  .]٢٤: التكوير[M    §  ¦    ¥      ¤  £L   ) ث(

                                 
؛ وَغلَّ، يـَُغلُّ، ُغلوًال : َغلَّ صدرُُه، يَِغلُّ : يقال (١)   )].غلل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [إذا خان: َغال�

  )].٩/١٣٨(التفسري البسيط : ينظر. [ومل أقف عليه عند غريهوهذا ُمْسَتلٌّ من الواحدي، وقد عزاه إىل أهل اللغة، (٢) 

  )].كلل(مادة : الصحاح: ينظر[ .ذكره اجلوهري (٣)

التفســـري البســـيط : ينظـــر. [منقـــول عـــن الواحـــدي، وقـــد عـــزاه إىل أهـــل املعـــاين، ومل أقـــف عليـــه عنـــد غـــريه �ـــذا اللفـــظ (٤)

)١٣/١٤٦.[(  

  ].٥٨٩ص: بديوان األد: ينظر. [بنصه عند الفارايب (٥)

تــرحم : انـاً نَ عليـه حَ  نَّ وَحـ: (بـاجليم، وهـو تصـحيف، والصـواب هــو املثبـت، قـال الزخمشـري) جنانـا.. جـن: (يف األصـل (٦)

  )].حنن(مادة : أساس البالغة: ينظر). [عليه

  ].١٥٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة. جنانًا، وجنونًا: َجنَّ : يقال (٧)

  )].١/١٤٨(مجهرة اللغة : ينظر. [نقًال عن ابن دريد (٨)

. ]٢١: امللك[M   ¹   ¸     ¶  µ  ´L : قال تعاىل. َجلَاًجا، وَجلَاَجةً : -كَشِرَب، وَضَربَ -جلََّ : متادى، ويقال: أي (٩)

  )].جلج(مادة : الصحاح: ينظر[

  ].)خرر(مادة : الصحاح: ينظر. []٣١: احلج[M  -   ,  +  *L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري (١٠)
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١٩٣ 
 

ــــ ــــ رَّ وفـَ ــــ / ،)١(ورًارُ فـُ ــــ رَّ وقـَ ــــ، )٢()أ(ارًارَ قـَ ــــخِ  فَّ وَخ : ئرِ ، وقُــــ)٤(ال� ذُ  الناقــــةُ  تِ لَّــــوذَ ، ةً لَّــــذِ  لَّ وذَ ، )٣(ةً فَّ

M£    ¤    ¥  ِّلِّالــــذ L ]٢٤: اإلســــراء[
: )٨(ةً لَّــــقِ  لَّ وقَــــ، )٧(ًال َال َجــــ لَّ وَجــــ، )٦(اًمــــامتََ  مَّ وتَــــ، )٥(

  .معروفات

  :المعتل الفاء -

ـــوَ  ًـــا ، والبيـــعُ احلـــقُ  بَ َج ـــإذا وَ : )ب(وجوب  بَ قَـــووَ  .)١٠(صُلـــخَ : دام، وقيـــل: بَ َصـــووَ  .)٩(عَق

  .............................................................................:)ت(الليلُ 

 .]٣٣: األحزاب[M  H  G   FL   ) أ(

 .]٣٦: احلج[M  ª  ©  ¨   §  ¦L   ) ب(

  .]٣: الفلق[M  B  A  @  ?   >L   ) ت(

                                 
، ِفرارًا؛ ورجـٌل فَـروٌر، فـالَفرور : يقال (١) صـيغة مبالغـة، ومل أقـف علـى مـن ذكـر أن مصـدر فـَـرَّ يـأيت علـى  -بفـتح الفـاء-فـَرَّ

  )].فرر(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٤: عبس[M  Ð  Ï  Î       Í  ÌL : قال تعاىل. ، واهللا أعلم)فعول(

، ُقرورًاقَـ : ويقال أيًضا (٢)   )].قرر(مادة : الصحاح: ينظر. [رَّ

  )].خفف(مادة : العني: ينظر. []٢٨: النساء[M3    2  1  0  / L : قال تعاىل (٣)

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []١٣٤: طــه[M  Ô  Ó  Ò  Ñ    ÐL : مــن أفعــال هــذا القســم قولــه تعــاىل (٤)

  )].ذلل(مادة 

  )].٢/١٨(احملتسب : ينظر. [، ومجاعةوهي قراءة شاذة، قرأ �ا ابن عباس  (٥)

  )].متم(مادة : العني: ينظر. []١١٥: األنعام[M~   }  |        {  z L : قال تعاىل (٦)

مـــادة : احملكـــم واحملـــيط األعظـــم: ينظـــر. []٧٨: الـــرمحنM V   W   X    Y   Z    [ L ]: قـــال تعـــاىل. َعظُـــم: أي (٧)

  )].جلل(

  )].قلل(مادة : الصحاح: ينظر]. [٤٤: األنفال[M  ®  ¬   «L : قال تعاىل (٨)

  )].١/٢٩٥(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [ذكره ابن األنباري (٩)

  )].٢/١٠٥(معاين القرآن للفراء : ينظر[. ]٥٢: النحل[MÆ  Å   Ä L : قال تعاىل. ذكر القولني الفراء (١٠)

 ]أ/٤٧[
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١٩٤ 
 

ــــــ إذا أقبــــــلَ  : ، وقــــــرئ)٣(إذا أســــــرع: البعــــــريُ  فَ زَ وَ وَ . )٢(دخــــــل يف كــــــل شــــــيء: ويقــــــال، )١(هُ ظالُم

}ــزِي ]٩٤: الصــافات[}ونفُ
ــوَ وَ [ .)٤( ــوَ وَ [ه، َمتـَّـأَ : األمــرَ  ]رَ فـَ إذا : )أ(القلــوبُ  تِ َفــجَ وَ وَ  .)٥(بنفســه ]رَ فـَ

 .)١٠(فعُ إذا َضـــ: نَ َهـــوَ وَ  .)٩(هَعـــمجََ : هقَ َســـوَ وَ  .)٨(قبِ وْ َـ املـــ: ، ومنـــه)٧(إذا هلـــك: قَ بَـــوَ وَ  .)٦(تَقـــفَ خَ 

  .)١٣(إذا احتمله: / اإلمثَ  رَ زَ وَ وَ  .)١٢(هلُ ثْـ مِ : )ت(هتَ لَ وَ وَ  .)١١(هصَ قَ إذا نَـ : )ب(هقَّ حَ  هُ رَ تَـ وَ وَ 

 .]٨: النازعات[M  «  ª  ©L   ) أ(

 .]٣٥: حممد[M  v   u  t  s  rL   ) ب(

  .]١٤: احلجرات[Mu  t  s    r  q  p   o  n  m L   ) ت(

                                 
  )].٤٥٩-٢٤/٤٥٨(التفسري البسيط : ينظر. [ذكره الواحدي (١)

  ].٤٧٧ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٢)

  )].وزف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٣)

  )].٢/٢٢١(احملتسب : ينظر. [وهي قراءة عبداهللا بن يزيد، وهي شاذة (٤)

، واملصـنف الفـارايب، واجلـوهريبـالزاي يف املوضـعني، وهـو تصـحيف، والتصـويب مـن ) ووفـز.. ووفز األمـر: (يف األصل (٥)

 M|  {   z  y   xL : قــــال تعـــــاىل .بــــاحلرف ومتعــــديًا متعــــدي�ا بنفســــه،يشــــري إىل أن الفعــــل يــــأيت 

  )].وفر(مادة : الصحاح، و ٦٤٨ص: ديوان األدب: ينظر[ .]٦٣: اإلسراء[

  )].وجف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [بن سيدهذكره ا (٦)

  )].١/٣٧٥(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٣٤: الشورى[ M 9 : ; <           L: قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٧)

  )].٢/٧٢٨(الكشاف : ينظر. [وهو اسم مكان، وجيوز أن يكون مصدرًا، كما قال الزخمشري (٨)

  )].٣/٢٥١(معاين القرآن للفراء : ينظر. []١٧: االنشقاق[M  ¢  ¡  �L : قال تعاىل. ذكره الفراء (٩)

  )].وهن(مادة : العني: ينظر. []١٠٤: النساء[M�  ~  }   |  { L : قال تعاىل (١٠)

  ].٦٤٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايب نص عليه (١١)

  )].١/٤١٠(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكر هذا ابن دريد (١٢)

  ].٦٤٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٣٨: النجم[M   Ò  Ñ     Ð  Ï  ÎL : قال تعاىل. الفارايبقريًبا منه عند  (١٣)

 ]ب/٤٧[
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١٩٥ 
 

، ومنه قـراءة )٣(أسرع فيه: الكالمَ  قَ لَ ووَ  .)٢(بأطراف أصابعه: ، وقيل)١(هفِّ ضربه جبمع كَ : )أ(هزَ كَ ووَ 

ــM  o : مـــن قـــرأ ]١٥: النـــور[Lهونَقُلـتَـ
ـــارُ  تِ َجـــهَ ووَ  .)٥(هجَ َســـنَ : عَ ْســـالنِّ  نَ َضـــووَ  .)٤( : )ب(انًـــاجَ هَ وَ  الن

  .)٩(إذا حفظه: )ث(اهُ عَ ووَ  .)٨(عسَ اتَّ : )ت(اخلرقُ  ىهَ ووَ  .)٧(إذا َمتَّ : الشيءُ  ىفَ ووَ  .)٦(تدَ قَ اتـَّ 

  ................................،)١١( دُ فْ وهو الوَ ، )ج(على األمري دَ فَ ووَ  ،)١٠(وًدارُ وُ  املاءَ  دَ رَ ووَ 

 .]١٥: القصص[MJ  I    H  G L   ) أ(

 .]١٣: النبأ[M  R  Q  PL   ) ب(

 .]١٦: احلاقة[M   T  S  R  Q  PL   ) ت(

 .]١٢: احلاقة[M  <  ;  :    9  8  7L   ) ث(

  .]٨٥: مرمي[M  l  k   j  i  h   gL   ) ج(

                                 
  )].٤/١٣٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج (١)

  )].٣/٣٩٨(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٢)

  )].٤/٣٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكر هذا الزجاج (٣)

  )].٢/١٠٤(احملتسب : ينظر. [وهي شاذة ،وهي قراءة عائشة وابن عباس  (٤)

 M  ¼     »  ºL : قـال تعـاىل. ِجْلـٌد ُجيَْعـل كالضَّـِفرية مـن احلبـال، ُتَشـدَّ بـه للرَِّحـال: والنِّْسـع. هذا كالم اجلوهري (٥)

  )].نسع(مادة : ، وتاج العروس)وضن(مادة : الصحاح: ينظر[ .]١٥: الواقعة[

  )].وهج(مادة : الصحاح: ينظر[. نقًال عن اجلوهري (٦)

  )].ويف(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٢: املطففني[M  ¯  ®  ¬    «  ª  ©L : قال تعاىل .ذكره اجلوهري (٧)

ومــا يــؤول إليــه األمــر، واهللا والتعبــري باالتســاع مــن التفســري بــالالزم، . َوَهــى الشــيء، إذا َضــُعف، وَختَــرَّق، وتشــقَّق: يقــال (٨)

  ].٤٦٨ص: ، ونزهة القلوب)وهي(مادة : الصحاح: ينظر[ .أعلم

  .]٦٥٢ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٩)

: احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر. []٢٣: القصـص[M  0  /  .  -L : قال تعـاىل. َوَرَد، ِوْرًدا: ويقال أيًضا (١٠)

  )].ورد(مادة 

  )].وفد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .يكون مصدرًا، ويكون اسم مجع: ْفدالوَ  (١١)
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١٩٦ 
 

ـــــووَ   تَ قَـــــووَ ، )٣(بنفســـــه فَ قَـــــ، ووَ هُ َفـــــقَـ ووَ ، )٢()ب(إليـــــه الشـــــيءُ  لَ َصـــــووَ  ،)١()أ(قـــــارًاوَ  الرجـــــلُ  رَ قـَ

، )٧(انًادَ ْجــوِ  الشــيءَ  دَ َجــووَ ، )٦()ج(والرجــلَ  الشــاةَ  ذَ قَــووَ ، )٥()ث(خــريًا وشــر�ا دَ َعــووَ ، )٤()ت(الصــالةَ 

  .......................،)١٠()خ(ةً ظَ عِ  ظَ عَ ووَ  ،)٩()ح(ةً طَ سِ  القومَ  طَ سَ ووَ  ،)٨(ةً دَ َال وِ  املرأةُ  تِ دَ لَ ووَ 

 .]١٣: نوح[M  5  4  3   2  1  0L   ) أ(

 .]٧٠: هود[M  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L   ) ب(

 .]١٠٣: النساء[M  y            x  w  v  u     t    sL   ) ت(

 .]٢: الربوج[M  &  %L   ) ث(

 .]٣: املائدة[M  /  .  -L   ) ج(

 .]٥: العاديات[M  t     s  rL   ) ح(

  .]١٦٤: األعراف[L%  &  ')  (  *  M   ) خ(

                                 
  )].وقر(مادة : الصحاح: ينظر. [ثـََبت، وهذا قول اجلوهري: أي (١)

  ).وصل(مادة : الصحاح: ينظر (٢)

بـاحلرف، ومل يـرد لـه  متعـدٍّ ؛ والثاين ]٢٧: األنعام[M       ë  ê  é     è  ç  æL : بنفسه، ومنه قوله تعاىل فاألول متعدٍّ  (٣)

  )].وقف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [شاهد يف القرآن الكرمي

  )].وقت(مادة : الصحاح: ينظر[ .بنيَّ هلا وقْـًتا تـُْفَعل فيه: يأ (٤)

عيــد فالوعــد يســتعمل يف اخلــري والشــر، كمــا ذكــر املصــنِّف، فــإذا أســقطوا ذكــر اخلــري والشــر، خصــوا الوعــد بــاخلري، والو  (٥)

: الصــحاح: ينظــر[ .]١٢٠: النســاء[M»  º L : ومــن أفعــال هــذا القســم يف القــرآن قولــه تعــاىل .بالشــر

  )].وعد(مادة 

  )]. وقذ(مادة : الصحاح: ينظر[ .وتويشرف على امل ،هو الضرب حىت يسرتخي املضروب: الوقذ (٦)

مـــادة : واحملـــيط األعظـــم احملكـــم: ينظـــر. []٢٣: القصـــص[M  6   5     4  3  2  1L : قـــال تعـــاىل (٧)

  )].وجد(

  )].ولد(مادة : الصحاح: ينظر. []٣: اإلخالص[M  ,  +   *  )L : قال تعاىل (٨)

  )].وسط(مادة : الصحاح: ينظر. [َوَسَطهم، َوْسطًا: ويقال أيًضا (٩)

  )].وعظ(مادة : الصحاح: ينظر. [وَوْعظًا أيًضا (١٠)
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١٩٧ 
 

ــووَ ، )١()أ(ةً فَ ِصــ/  هفَ َصــووَ  ــزَ ووَ ، )٢()ب(ةً ِمسَــ هُ مَ َس ــووَ ، )٣()ت(ةً نَــزِ  هُ َن ــبــه وَ  ىَف  العــذابَ  اهُ قَــووَ ، )٤(اءً َف

  .معروفات: )٨()ح(ايً نْـ وَ  يف األمر ىنَ ووَ ، )٧()ج(ةً يَ دِ  اهُ دَ ووَ ، )٦(ةً يَ شِ  اهُ شَ ووَ ، )٥()ث(ةً ايَ قَ وِ 

  :العين لُّ تَ عْ المُ  -

  ...................................:)د(هقَّ حَ  هُ تَ وَال  .)٩(هعَ فَـ أو رَ  ،يدبالشِّ  هُ َال طَ : )خ(اءَ نَ البِ  ادَ شَ 

 .]١١٦: النحل[M  ¡   �  ~    }  |  {L   ) أ(

 .]١٦: القلم[M        #        "  !L   ) ب(

 .]٣: املطففني[M  µ  ´  ³        ²  ±L   ) ت(

 .]٥٦: الدخان[M   ¬  «     ªL   ) ث(

 .]٩٢: النساء[M3  2  1         7  6      5  4 L   ) ج(

  .]٤٢: طه[M  p  o   n   mL   ) ح(

 .]٤٥: احلج[M  ³    ²  ±     °L   ) خ(

 .]١٤: احلجرات[Mu  t  s    r  q  p   o  n  m L   ) د(

                                 
  )].وصف(مادة : الصحاح: ينظر. [وَوْصًفا أيًضا (١)

  )].وسم(مادة : الصحاح: ينظر[ .-كالَكيَّ -أثَّر فيه بعالمة : وَوْمسًا أيًضا، أي (٢)

  )].وزن(مادة : الصحاح: ينظر. [وَوْزنًا أيًضا (٣)

  ).ويف(مادة : العني: ينظر (٤)

  )وقي(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

. سـعى: كـذب فيـه؛ ووشـى بـه إىل السـلطان، أي: حسََّنه؛ ووشى كالمـه، أي: وشى الثوب، أي: وَوْشًيا أيًضا، يقال (٦)

  )].وشي(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر[

  )]ودي(مادة : الصحاح: ينظر[. ومل يرد هلذه املادة فعل يف القرآن الكرمي. أعطاه ديته: أي (٧)

ـــا، والـــوينْ : فيقـــال جيـــوز أيًضـــا ضـــم الـــواو يف املصـــدر، (٨) مجهـــرة اللغـــة : ينظـــر. [هـــو التقصـــري يف العمـــل مـــن التعـــب: ُونـًْي

)٢/٩٩٦.[(  

  )].٢/٧٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[. هذا قول الزجاج (٩)

 ]أ/٤٨[
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إذا : )ب(علــــــى قلبــــــه الــــــذنبُ  انَ ورَ  .)٢(انقلبــــــت: أي ،)أ(بأهلهــــــا األرضُ  تِ ادَ وَمــــــ .)١(هَصــــــقَ إذا نَـ 

ــالــذي يَ  أُ دَ الصَّــ: نيْ الــرَّ ، وأصــل )٣(هَبــلَ غَ   اضَ وَغــ .)٥(إذا متايــل: )ت(الغصــنُ  ادَ وَمــ .)٤(فيْ ركــب السَّ

 .)٧(اشـــرتاه: أي ،وباعـــهإذا اشـــرتاه، : )ج(منـــه الشـــيءَ  وبـــاع .)٦(نقصـــه، وغـــاض بنفســـه: )ث(املـــاءَ 

   .)٨(رقَ تَـ افْـ : أي ،)ح(لَ اوعَ 

 .]٣١: األنبياء[M  ~  }  |  {         z  y  xL   ) أ(

 .]١٤: املطففني[M  R         Q  P  O  N  M  LKJIL   ) ب(

مسيت مائدة؛ أل�ا متيد �م .]١١٤: املائدة[L%  &  '  )  (  *  +      M   ) ت(
)٩(

. 

  .]٨: الرعد[MT  S     R  Q  P L ، ]٤٤: هود[M  Å  Ä  Ã  ÂL   ) ث(

 .]١١١: التوبة[MÍ  Ì  Ë     Ê   É L   ) ج(

  .]٢٨: التوبة[M  B  A  @  ?  >  = L   ) ح(

                                 
  ].٤١٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (١)

ديوان : ينظر. [)ران(فعلني من مادة واحدة بفعل آخر وهو ومن الالفت للنظر الفصل بني  .وهذا نص كالم الفارايب (٢)

  ].٧٣٢ص: األدب

  .]٧٣٥ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٣)

  )].٢/٨٠٧(مجهرة اللغة : ينظر. [دريدذكره ابن  (٤)

  )].ميد(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٥)

  ].٢٠٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: رينظ. [وباحلرف، بنفسهيأيت متعديًا ) غاض(ابن قتيبة، فالفعل  نص عليه (٦)

البيـع علـى االشـرتاء، وهـذا أحـد معنييـه، إذ يطلق ) باع الشيَء منه، وباعه الشيءَ : (ابن سيده، فكال قولك نص عليه (٧)

فـارايب، غـري واعلم أن هذه العبارة وردت بنّصها عند ال .من األضداد، يطلق على البيع والشراء -كما قال اجلوهري-

الصــحاح، واحملكـــم ، و ٧٣٤ص: ديــوان األدب: ينظــر[ .، والســياق حيتمـــل اللفظــني)َشــراه: (أنــه قــال يف املعــىن األول

  )].بيع(مادة : واحمليط األعظم

  .])١/٥٩(مجهرة اللغة : ينظر. [نص عليه ابن دريد (٨)

وعلـى هـذا حيمـل قولـه - ، كمـا ذكـر الزجـاجتتحـرك: اسم فاعل من ماد، إذا حترك، فكأ�ا متيد مبا عليهـا، أي: املائدة (٩)

: ينظر. [أعطيها وتـُُفضِّل به عليها: فقد ِميَد �ا صاحبها، أي: هي فاعل مبعىن مفعول: ابن قتيبة لا؛ وق-)متيد �م(

  )].ميد(مادة : لسان العرب، و )٢/٢٢٠(وإعرابه ، ومعاين القرآن ١٤٩ص: غريب القرآن للقتيب
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ــ مهــاجرات، : أي ،]٥: التحــرمي[ M§   L : وقولــه تعــاىل/ ، )١(لْهــالســري علــى مَ : حُ يْ والسَّ

 .)٤(يـدل علـى صـحة التفسـري األول )٣()ي الصـومُ تِـمَّ أُ  ةُ احَ يَ سِ : (وقوله  .)٢(صائمات: وقيل

  .)٧(أطاعه: له ودانًنا، يْـ دَ  اهُ َجزَ : )أ(هُ انَ ودَ  .)٦(دفَ نَـ : ، وقيل)٥(هلك: ادَ وبَ 

  .................................................،)٩()ب(هُ رأسُ  ابَ وشَ ، )٨(أمرٌ  هُ بَ اورَ 

 .]٥٣: الصافات[L&  '  )  (  *  +   ,  M   ) أ(

 .]٤: مرمي[M  7  6  5L   ) ب(

                                 
  )].٢/٣٣٧(النكت والعيون : ينظر. [املاورديبنصه عند  (١)

ومـن أفعـال هـذا القسـم . ، كمـا روى الطـربيذكره املاوردي، والقول األول لزيـد بـن أسـلم ، والثـاين البـن عبـاس  (٢)

، والنكـت )١٠٢-٢٣/١٠١(البيـان  جـامع: ينظر[. ]٢: التوبة[M  /  .  -  ,  +L :  قوله تعاىل

  )].٦/٤٢(والعيون 

؛ برواية أيب هريرة  الذي يظهر أن املصنف قد نقل ما ذكره املاوردي يف تفسريه، من َرْفِع هذا احلديث إىل النيب  (٣)

سـئل : القـ إال أنه ُروي مبعناه مرفوًعا عند احلاكم عن أيب هريـرة ). مل أقف عليه: (وقال املناوي عن هذا احلديث

على أنه مما أرسله أكثر :(وصححه على شرط الشيخني، وقال). هم الصائمون(: عن السائحني فقال  رسول اهللا

ــعب عــن احلــاكم عــن أيب هريــرة مرفوًعــا، )ومل يــذكروا أبــا هريــرة يف إســناده بــن عيينــةاأصــحاب  ، ورواه البيهقــي يف الشُّ

  عـن عبيـد بـن عمـري، عـن النـيب ،عـن ابـن عيينـة، عـن عمـرو :ظ، واحملفـو هكـذا روي �ـذا اإلسـناد موصـوًال : (وقال

، وقــد رواه يف الســنن الكــربى مـــن طريــق أخــرى كــذلك عــن عبيـــد بــن عمــري مرســًال، وكــذلك رواه مســـدد يف )مرســًال 

، والنكـت والعيـون )٣٢٨٨(املسـتدرك : ينظـر). [صـحيح اإلسـناد هـذا مرسـلٌ : (مسنده مرسًال، وقـال فيـه ابـن حجـر

والفــــتح  ،)٣٦٢١(، واملطالــــب العاليـــة )٨٥١٤(، والســــنن الكـــربى للبيهقـــي )٣٣٠٣(وشـــعب اإلميـــان ، )٢/٤٠٨(

  )].٥٩٣(السماوي 

  )].٢/٤٠٨(النكت والعيون : ينظر). [الصائمات(لعله يقصد القول الثاين، وهو تفسري السائحات بـ (٤)

  )].بيد(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٣٥: الكهف[L&  '  )  (  *  +   ,  M : قال تعاىل .ذكره اجلوهري (٥)

  )].٢/١٠١٩(مجهرة اللغة : ينظر. [نص عليه ابن دريد (٦)

  )].دين(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٧)

  )].ريب(مادة : الصحاح: ينظر. []٢: البقرة[L  ) &'  % M: قال تعاىل (٨)

  )شيب(مادة : العني: ينظر) ٩(

 ]ب/٤٨[
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مــــن - لَ ُجــــالرَّ  ادَ وَكــــ، )٣(األرضَ  الغيــــثُ  اثَ وَغــــ، )٢()ب(هعليــــه قولَــــ ابَ وَعــــ، )١()أ(هعيُشــــ ابَ وطَــــ

: اإلســراء[M  p   o   nq  s  r L: وقولــه تعــاىل-، )٥()ت(الطــريُ  وطــارَ ، )٤(-الكيــد

 ازَ وَمــ ،)٧(الطعــامَ  ازَ وَمــ ،)٦(-ه مــن اخلــري والشــر علــى عقيــدة العــربرُ ائِ مــا يــأيت بــه طَــ: أي ،]١٣

  ..........................،)١٠()ح(الدمعُ  اضَ وفَ ، )٩()ج(املاءُ  الَ وسَ  ،)٨()ث(من الطيب اخلبيثَ 

 .]٣: النساء[M[    Z  b  a  `  _  ^  ]  \ L   ) أ(

 .]٧٩: الكهف[M     l  k  jL   ) ب(

 .]٣٨: األنعام[MN  M      L  K  J    I  H L   ) ت(

 .]١٧٩: آل عمران[M§  ¦  ¥    ¤  £ L   ) ث(

 .]١٦: سبأ[M  =  <  ;  :L   ) ج(

 .]٩٢: التوبة[M    °  ¯  ®  ¬  «L   ) ح(

                                 
  ).طيب(مادة : العني: ينظر (١)

  ).١/٣٦٩(مجهرة اللغة : ينظر (٢)

: ديـــــوان األدب: ينظـــــر[. ]٤٩: يوســـــف[M  u  t  s  rL : قــــال تعـــــاىل. الفـــــارايب أصــــا�ا، كمـــــا قـــــال: أي (٣)

  ].٧٣١ص

  )].كيد(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٥: الطارق[Me  d   cL : قال تعاىل. وهو املكر (٤)

  ).طري(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

علـــى -ا كـــان الطـــائر نفســه هـــو ســـبب اخلـــري والشـــر ـَّ ذكـــر الطـــائر مــن بـــاب االســـتعارة، إذ ملـــ أن :املصـــنف كـــالم  معــىن (٦)

يف معتقد العرب؛ جاء ذكره مراًدا به سبب اخلري والشر يف الشرع، وهو إما َقَدر اهللا، أو عمل اإلنسان، واهللا  -املعهود

  )].٣/٣٧١(، والكشاف ٢٥٢ص: قتيبة غريب القرآن البن: ينظر. [أعلم

  )].ميز(مادة : الصحاح: ينظر. [عزله وفـََرَزه: أي (٧)

  )].ميز(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [بعضه من بعض لَ صَ فَ : أي (٨)

  )].سيل(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٧: الرعد[M  ¥  ¤  £L : قال تعاىل. ذكره اجلوهري (٩)

  ).فيض(مادة : العني: ينظر (١٠)
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ــ هُ وَّ دُ َعــ اظَ وَغ
ــ ،)٢(]نــهع اغَ زَ و [، )١( ــ/ ، )٣(بــه املكــرُ  اقَ وَح    هُ افَ وَضــ، )٤(ًفــايْـ حَ  -إذا جــار- افَ وَح

ــــه- ــــ ،)٥(-نــــزل ب ــــا  افَ وَط ــــوكَ ، )٧(قٌ يِّ فهــــو َضــــ املكــــانُ  وضــــاقَ ، )٦()أ(-ارَ دَ -طيًف         )ب(الشــــيءَ  هُ اَل

  ، )١١(على وجهه امَ وهَ ، )١٠()ت(ابرَ يق يف اجلِ قِ الدَّ  الَ وهَ ، )٩(عنه الَ ومَ  ،)٨(-له الَ كَ : واألصل-

 .]٢٠١: األعراف[M   a  `  _  ^  ]  \L   ) أ(

  .]٣: املطففني[M  µ  ´  ³   ²  ±L   ) ب(

 .]١٤: املزمل[M  ~      }  |  {L   ) ت(

  

                                 

  .]٧٣٤ص: ديوان األدب: ينظر. []٢٩: الفتح[M N  M Q   P   O L : قال تعاىل(١) 

، وال يصــح؛ إذ مضــارعه بضــم العــني، فلــيس مــن هــذا البــاب، مث إن )وراغ منــه: (ويف األصــل .مــال عــن القصــد: أي (٢)

مجهرة : ينظر[ .]١٠: األحزاب[M     ^  ]  \L : قال تعاىل. املصّنف ناقل عن الزخمشري، فالتصويب منه

  ].)زيغ(مادة : ، وأساس البالغة)٢/٨٢٠(اللغة 

  )].حيق(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٣٣: اجلاثية[L&  '  )  (      *     +  M :قال تعاىل. أحاط به: أي (٣)

مجهــــرة اللغــــة : ينظــــر[]. ٥٠: النــــور[M¯  ®  ¬  «  ª   ©  ̈ L : .قــــال تعــــاىل .ابــــن دريــــد نــــص عليــــه (٤)

)١/٥٥٧.[(  

  )].ضيف(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٧٧: الكهف[M  E  D    CL : قال تعاىل .ذكره اجلوهري (٥)

ًفا، إذا أ طاف اخليالُ : يقال (٦)   )].طيف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ملَّ يف النومَيِطيف طَيـْ

  .])ضيق(مادة : العني: ينظر. []١١٨: التوبة[M  .  -  ,L : قال تعاىل(٧) 

  )].كيل(مادة : الصحاح: ينظر[. ذكره اجلوهري (٨)

  )].ميل(مادة : العني: ينظر. []١٠٢: النساء[MH  G  F    E L : قال تعاىل(٩) 

  ].٧٣٤ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (١٠)

̄  °  ±  M  ³    ² : قــــال تعــــاىل. ذهــــب مــــن العشــــق وغــــريه: أي (١١)   ®  ¬L ]ينظــــر[. ]٢٢٥: الشــــعراء :

  )].هيم(مادة : الصحاح

 ]أ/٤٩[
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ــــ انَ وبَــــ، )١()أ(-شَ ِطــــعَ - امَ وَهــــ نيِّ ، فهــــو بـَــــءُ يْ الشَّ
، -)٣()ب(ومنــــه الســــيارة-يف األرض وســــارَ  ،)٢(

ـــــه  ادَ وَحـــــ، )٤(ةً حَ يْ اًحا وَصـــــيَ ِصـــــ وصـــــاحَ  ـــــادَ زِ  وزادَ ، )٥()ت(]ةً ودَ دُ ْيـــــحَ [عن  ةً يـــــادَ بنفســـــه زِ  ، وزادَ ةً ي

  .....،)٩(دَ يْ الصَّ  وصادَ ، )٨()ح(ةً يشَ عِ ًة ومَ يشَ اًشا وعِ عَ مَ  وعاشَ  ،)٧()ج(ورةً رُ يْـ صَ  ارَ ، وصَ )٦()ث(يًدازِ ومَ 

 .]٥٥: الواقعة[M     8  7   6L   ) أ(

 ].١٩: يوسف[M  f   e  d  cL  ،]١٣٧: آل عمران[Mm  l  kL   ) ب(

 .]١٩: ق[M  L  K           J  I  HL   ) ت(

: الصافات[M      °   ¯  ®  ¬  «  ªL ، ]٤٧: التوبة[M±  °  ¯  ®L   ) ث(

١٤٧[. 

  .]٢٦٠: البقرة[M  :  9  8   7  6  5  4L   ) ج(

 .]١١: النبأ[M  I      H  GL   ) ح(

  

                                 
  ].٧٣٥ص: ديوان األدب: ينظر (١)

: ، وديـوان األدب)بـني(مـادة : العـني: ينظـر. []١٥: الكهف[MÑ  Ð   Ï  Î  Í L : قال تعاىل (٢)

  ].٧٣٥ص

  )].سري(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وهم القوم الذين يسريون (٣)

  )].صيح(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٧٣: احلجر[M  0  /  .L : قال تعاىل (٤)

 ،٧٣٢ص: ديـــوان األدب :ينظـــر. [وغـــريه، الفـــارايب، والتصـــويب مـــن )حـــدودة: (مـــال عنـــه وَعـــَدل، ويف األصـــل: أي (٥)

  )].حيد(مادة : الصحاحو 

  )].زيد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [، وهلما مصادر أخرىمتعدٍّ باحلرف، والثاين بنفسه فاألول متعدٍّ  (٦)

  ).صري(مادة : العني: ينظر(٧) 

  ).عيش(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٨)

  )].٢/٦٥٨(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٩٥: املائدة[M²  ±   °  ¯  ® L : قال تعاىل (٩)
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 :أي-عنــه  وحــاصَ ، )٢()ب(اًجــايَ ًجــا وهِ يْ هَ  -سَ بِ يَـ- تُ ْبــالنَّ  وهــاجَ  ،)١()أ(-بــه رَّ َضــأَ -ضـريًا  هُ ارَ وَضــ

النهـــــار  فَ ْصـــــنِ  وقـــــالَ / ، )٥(اخلـــــربُ  وشـــــاعَ ، )٤(يًضـــــاًضـــــا وحمَِ يْ حَ  املـــــرأةُ  تِ وحاَضـــــ، )٣()ت(-مـــــالَ 

ـــــلُ يْـ قَـ  ـــــزِ  هُ انَـــــوزَ ، )٦()ث(ةً وَل ـــــلِ  الشـــــيءُ  والنَ  ،)٧(ةً يَن ـــــايف األرض تَ  وتـــــاهَ  ،)٨()ج(ايًن  وخـــــابَ  ،)٩()ح(يًه

  ............................................................................،)١٠(ةً بَ يْ خَ 

 .]٥٠: الشعراء[M�  ~  } L   ) أ(

 .]٢١: الزمر[M  ã  â  á  àL   ) ب(

 .]٢١: إبراهيم[M  Z  Y  X  WL   ) ت(

 .]٢٤: الفرقان[M  R  Q   P  OL   ) ث(

  .]٢٣: الزمر[MK  J  I   H  G  F  E L   ) ج(

 .]٢٦ :املائدة[ML  K  J   IH  GL   ) ح(

  

                                 
  ).ضري(مادة : احملكم احمليط األعظم: ينظر (١)

  ].٧٣١ص: ، وديوان األدب)٢/١٠٤٦(مجهرة اللغة : ينظر. [، والفارايبذكره ابن دريد (٢)

  )].٢/١٠٤٢(مجهرة اللغة : ينظر[. ذكره ابن دريد (٣)

  )].حيض(مادة : العني: ينظر. []٤: الطالق[Mº   ¹  ̧ L : قال تعاىل(٤) 

  )].شيع(مادة : الصحاح: ينظر. []١٩: النور[M  Ê  É  È  Ç    Æ  ÅL : قال تعاىل (٥)

  ).قيل(مادة : الصحاح: ينظر (٦)

: ينظـر[. ]٣٢: األعـراف[M   7  6  5  4  3L : ىلاقـال تعـ. به نُ يَّ زَ تَـ فهي اسم ما يُـ  :زانَُه َزيـًْنا، وأما الزِّينة: يقال (٧)

  )].زين(مادة : احملكم واحمليط األعظم

  ).لني(مادة : العني: ينظر(٨) 

  ).تيه(مادة : العني: ينظر(٩) 

  .])٢/١٠١٨(مجهرة اللغة : ينظر. []١٥: إبراهيم[M  w  v  u  tL : قال تعاىل (١٠)

 ]ب/٤٩[
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  .معروفات: )٣()ب(ةً وتَ تُ يْ يفعل كذا بَـ  وباتَ ، )٢(اًعايَ ضَ  وضاعَ ، )١()أ(ةً وبَ بُ يْ عنه غَ  وغابَ 

  :المعتل الالم -

ــــ ــــ .)٤(اهرَ تَـ باعــــه، أو اْشــــ: )ت(اهُ رَ َش ــــحَ  اهرَ وَم ــــ .)٥(هدَ َحــــجَ : أي ،هقَّ : أي ،زاءً مبــــا صــــنع َجــــ اهزَ وَج

: ، أيينِّ َعــ ىزَ َجـ: هـو مـن قــوهلم: ، وقيــل]٤٨: البقـرة[M  È  Ç   Æ  Å   ÄL : ، ومنـه)٦(هأَ افَـكَ 

  ............................،)٩(األمر على متام لُ صْ ، وفَ )٨(مكْ احلُ : )ث(والقضاء .)٧(أغىن عين

 .]٣: البقرة[M/  .  -L   ) أ(

 .]٦٤: الفرقان[M  ´  ³      ²  ±   °L   ) ب(

  .]٢٠٧: البقرة[Mw  v  u  t  s  r  q   p L   ) ت(

 .]٢٠: غافر[MK  J  I L   ) ث(

  

                                 
  )غيب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١)

: ينظـــر. [ومل يـــرد هلـــذا القســـم فعـــل يف القـــرآن الكـــرمي. ]٥٩: مـــرمي[M~  }  |  { L : قـــال تعـــاىل (٢)

  .])٢/٩٠٥(مجهرة اللغة 

  ].٧٣١ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايب وهذا من أمثلة. فعله يف الليل: أي (٣)

  )].شري(مادة : الصحاح: ينظر. [فهو من األضداد، كما ذكر اجلوهري (٤)

. محـزة والكسـائي وخلـف ويعقـوب، علـى قـراءة ]١٢: النجمY Z     [L]     أَفَتَمرونَهM : قال تعاىل. وهذا مثال اجلوهري (٥)

  ].)٢/٣٧٩(، والنشر )مري(مادة : الصحاح: ينظر[

  )].جزي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٦)

وأما ما ذكره املصّنف، فقد  .أغىن عنه: مبعىن وأجزأ عنه،قضى عنه، : مبعىنجزى عنه، : أن قوهلم: املشهور يف املعاجم (٧)

، واحملكـــم )١/٣٨٦(، والزاهـــر لألنبـــاري ٤٨ص: غريـــب القـــرآن للقتـــيب: ينظـــر[ .نـــّص عليـــه ابـــن قتيبـــة وابـــن األنبـــاري

  ].)١/١٣٥(، والكشاف )جزي(مادة : واحمليط األعظم

  )].قضي(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٨)

  )].٨/١٩٥(التفسري البسيط ، و ١٩١ص: الفروق اللغوية: ينظر. [كذلك  الواحديالعسكري، وذكره وهذا قول  (٩)
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Mg     k  j  i  h  ،)ب(دينــه وقضــىأتاهــا، وفــرغ منهــا، : ، أي)أ(حاجتــه قضــى: ومنــه

    lL ]٢٣: اإلسراء[
احكـم، : ، أي]٧٢: طـه[M®  ±  °  ¯L : ، وكـذلك)١(حكـم: أي ،)ت(

: أي ،]٢٣: األحـــــزاب[M,    -L ، و)٣(أتـــــى عليـــــه: أي ،عليـــــه املـــــوت قضـــــىو / ، )٢(واعمـــــل

طلـب : ، أييْغـالبَـ مـن : )ج(طلب له، وبغى عليـه: أي ،)ث(شيًئا ىغَ وبَـ  .)٤(ةيَ القاضِ : مات، ومنه

   .)٦(أظهره: ه، وقيلمَ تَ كَ : اهفَ وخَ  .)٥(تْ رَ جَ فَ : أي ،)ح(ءً غابِ  املرأةُ  تِ غَ وبَـ وًءا، عليه سُ 

 .]٣٧: األحزاب[M  Z  Y  X   W  V  UL   ) أ(

 .]٢٨: القصص[MÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î L   ) ب(

 .]٢٩: القصص[M  %  $  #  "L   ) ت(

 .]٨٣: آل عمران[M  ¾  ½  ¼  »L   ) ث(

 .]٩: احلجرات[M     x   w  v  u  t      s  r  qL   ) ج(

  .]٣٣: النور[M  W  V  U  T   SL   ) ح(

  

                                 
مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. [أمـــر، كمـــا عنـــد عامـــة املفســـرين: أي، )َحَكـــم: (ذكـــر هـــذه املعـــاين اجلـــوهري، ومعـــىن قولـــه (١)

  )].٢٩٦-١٣/٢٩٥(، والتفسري البسيط )قضي(

  )].قضي(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [قريًبا منه عند ابن فارس(٢) 

: ينظــــر. []١٤: ســــبأ[M   Í  Ì  Ë  ÊL: قــــال تعــــاىل. الواحــــدي إىل املــــربد، ومل أقــــف عليــــه عنــــده عــــزاه (٣)

  )].١٧/٣٥٦(البسيط التفسري 

  )].قضي(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)٤/٣٨٩(النكت والعيون : ينظر. [وغريمها ،وابن سيده ،ذكره املاوردي (٤)

ــا منــه عنــد ابــن ســيده، وقولــه (٥) ــا أذاه: (قــال الزخمشــري يف معنــاه..) بغــى عليــه: (قريًب احملكــم : ينظــر). [خــرج عليــه طالًب

  )].بغي(مادة : البالغةواحمليط األعظم، وأساس 

: طـه[L أَخفيهـا M   6   5  4  3 : ومنـه قـراءة سـعيد بـن جبـري وغـريه. فهو من األضداد، كما ذكر اجلوهري (٦)

  ].)٢/٤٧(، واحملتسب )خفي(مادة : الصحاح: ينظر. [بفتح اهلمزة] ١٥

 ]أ/٥٠[
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، وهــــو يامِ الَحــــ: ، ومنـــه)٢(ةً ايَــــِمحَ  -هظَــــفِ حَ : أي- اهُ َمـــوحَ  .)١(أبغضــــه: أي ًء،َال قَــــ هَال وقَـــ

ــوَ  بَ ِكــإذا َر  لُ ْحــالفَ  ؛ فــال هُ ظهــرُ  ىقــد َمحَــ: ن، قيــلطُــبْ ه عشــرة أَ بِ لْ مــن ُصــ جَ تِ إذا نُــ: ه، وقيــلدِ َلــوَ  دُ َل

: اءً وَ َخــ الــدارُ  تِ وَ وَخــ .)٤(َىن ْمــأَ : أي ،)أ(ىَنــومَ  .)٣(ىَعــرْ وال مَ  نــع مــن مــاءٍ مــل، وال ميُ ب، وال حيُ َكــْر يُـ 

  .)٨(سقط: أي ،وهوى ،)٧(، وارتفع إليه)٦(قصده: إليه ىو وهَ  .)٥(توَ قْـ أَ 

]٣٧: القيامة[ LتُمنىM     t   s  r  q       p   ) أ(
)٩(

.  

  

                                 

مــادة : احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []٣: الضــحى[M   L    K  J  I  HL : قــال تعــاىل. قــاله ِقًلــى: ويقــال أيًضــا (١)

  )].قلي(

_  `   M : قال تعاىل. هي املنع، وتفسريها باحلفظ؛ من التفسري بالالزم واملآل: -كما يف معاجم اللغة-احلماية  (٢)

  d  c  b  aL]محي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٣٥: التوبة.[(  

ال حيمـل عليـه، وهـذه زيـادة : أي) وال ُحيمـل: (السجسـتاين، وقولـه ، وهـوبواسـطةٍ املصـنف وهذا كالم ابـن قتيبـة، نقلـه  (٣)

، )٢/٢١٣(، ومعـاين القـرآن وإعرابـه ١٢٩ص: غريب القرآن البن قتيبـة: ينظر. [على كالم ابن قتيبة، ذكرها الزجاج

  ].١٤٠ص: ونزهة القلوب

الزاهـر يف : ينظـر[ .بفـتح التـاء ]٥٨: الواقعـة[L تَمنونM  E  D : ذكره ابن األنباري، ومن الشواذ قراءة أيب السـمال (٤)

  ].٤٦٣ص: ، وشواذ القراءات للكرماين)٢/١٤٥(معاين كلمات الناس 

M  {     z  y : قـال تعـاىل. السقوط: خلت؛ ومن معاين اخلََواء أيًضا: ؛ وأقوت، أيالفارايبنقًال عن  (٥)

}   | L]الصـحاحو  ،٨١٠ص: ديـوان األدب :ينظـر[. ومل يرد هلذه املادة فعل يف القرآن الكرمي. ]٥٢: النمل :

  )].خوي(مادة 

  ].١٦١ص: نزهة القلوب: ينظر[ .وهذا قول السجستاين (٦)

معـاين القـرآن : ينظـر[ .]٣٧: إبـراهيم[M    g  f   e  d  c  bL : قـال تعـاىل .وهذا قـول الزجـاج (٧)

  )].٣/١٦٥(وإعرابه 

  ].٨١١ص: ديوان األدب: ينظر[ .]١: النجم[M  #      "  !L : قال تعاىل. الفارايبذكره  (٨)

  )].٢/٣٩٤(النشر : ينظر. [كذا باألصل، وفق رواية غري حفص ويعقوب  (٩)
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، وإىل الطريـق، وللطريـق )أ(الطريـقَ  اهُ دَ وَهـ/  ؛)٢(ةً يَـدْ وفِ  اءً دَ فِـ اهُ دَ وفَـ ؛)١(ةً ايَ بَ جِ  راجَ اخلَ  ىبَ وجَ 

ــ ؛)٣(هدايــة حبــرف  يــهِ دِّ عَ تَـ ، و )٥(هَمــلِ عَ : أي- )ت(ةً يَــرْ بــه دِ  ىرَ ، ودَ اهُ رَ ودَ  ؛)٤()ب(جريانًــا املــاءُ  رىوَج

ـــ ؛)٦(-اجلـــر أكثـــر ـــ ؛)٧(ىرً بالليـــل ُســـ ىرَ وَس ـــ-)ث(اهقَ وَس  ىَشـــومَ ؛ )٨(-مـــن املـــاء ظُّ اَحلـــ: يُ قْ والسِّ

  ................................................؛)١٠()ج(انًايَ صْ وعِ  ةً يَ صِ عْ مَ  اهصَ وعَ ؛ )٩(ًياشْ مَ 

 .]٦: الفاحتة[M  9  8   7L   ) أ(

 .]١٥: آل عمران[M     ½  ¼  »  º   ¹L   ) ب(

 .]٩: األحقاف[Md   c  b   a  `  _  ^ L   ) ت(

  .]١٣: الشمس[M  X  W  VL   ) ث(

 .]٦: التحرمي[M  ¿  ¾  ½  ¼  »L   ) ج(

                                 

  )].٢/١٠١٦(مجهرة اللغة : ينظر. []٥٧: القصص[M  ¡    �  ~  }  |L : قال تعاىل. نقًال عن ابن دريد (١)

. ]١٠٧: الصــافات[M  ;  :  9L : قــال تعــاىل. ِفــداًء وِفــًدى، وأمــا الِفْديَــة فهــي االســم): فــداه(مصــدر  (٢)

  )].فدي(مادة : احملكم واحمليط األعظم، واملصباح املنري: ينظر[

  )].هدي(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ذكره الزخمشري (٣)

  )].جري(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٤)

  )].دري(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٥)

، )١/٢٣٨(الكتــاب : ينظــر). [مــا دريــُت بــه: أكثــرهم يقــول: (ذكــر هــذا ابــن ســيده عــن ســيبويه، ونــص كالمــه هــو (٦)

  )].١/٢٥٩(واملخصص 

  )].سري(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٤: الفجر[M    +  *  )L : قال تعاىل .ذكره اجلوهري (٧)

اء: والسِّْقي ،مصدر سقيُته أسقيه َسْقياً : السَّْقي: (ذكره ابن دريد، ونص كالمه هو (٨)
َ
ومن شواهد هذا  ).النَِّصيب من امل

ـــــه تعـــــاىل مجهـــــرة اللغـــــة : ينظـــــر[ .]٢١: اإلنســـــان[M  Ì   Ë  Ê  ÉL : القســـــم يف القـــــرآن الكـــــرمي، قول

)٢/٨٥٣.[(  

  )].مشي(مادة : الصحاح: ينظر. []١٢٢: األنعام[M  q   p  o  n  m   l  kL : قال تعاىل (٩)

  ).عصي(مادة : العني: ينظر (١٠)

 ]ب/٥٠[
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اي� ضِ ومُ  اءً ضَ يف األمر مَ  ومضى
 ؛)٤()ث(يًـافْ نَـ  اهُ َفـونَـ  ؛)٣()ت(كفايـة  وكفـاه ؛)٢()ب(شـفاء اهفَ وَشـ ؛)١()أ(

]٣٧: عـــبس[LيـــهنعيMÜ         : ، ومنـــه قـــراءة مـــن قـــرأ)٥(هَمهَّـــأَ : األمـــرُ  ]اهَنـــعَ و [
 ؛)٧()ج(ةً َيـــقْـ رُ  اهَقـــورَ  ؛)٦(

  .......؛)١٠(ًيامْ ورَ  ةً ايَ مَ رِ  اهُ مَ ورَ  ؛)٩()خ(انًايَ لَ غَ  رُ دْ القِ  تِ لَ وغَ  ؛)٨()ح(ىكً وبُ  اءً كَ وبكى عليه بُ  اهُ كَ وبَ 

 .]٦٠: الكهف[M  É  È    Ç  Æ  Å  Ä   ÃL   ) أ(

 .]١٤: التوبة[L)  (  *  +  M   ) ب(

 .]٢٥: األحزاب[MT  S  R  Q  L   ) ت(

 .]٣٣: املائدة[Mb  a  `  _ L   ) ث(

 .]٢٧: القيامة[M   C  BA    @L   ) ج(

 .]٢٩: الدخان[M  g  f  e  d  cL   ) ح(

F  EL   تَغْليM  C   ) خ(
)١١(

 .]٤٥: الدخان[

  

                                 
  .]٨٠٨ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (١)

  ).شفي(مادة : العني: ينظر (٢)

  ).كفي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٣)

  ).٢/٩٧٢(مجهرة اللغة : ينظر (٤)

احملكم واحمليط : ينظر. [للقراءة اليت ذكرها وهو املوافقبالغني املعجمة، والتصويب من ابن سيده، ) وغناه: (يف األصل (٥)

  )].عين(مادة : األعظم

  )].٢/٣٥٣(احملتسب : ينظر. [قرأ �ا ابن حميصنقراءة شاذة  هذه (٦)

  ).رقي(مادة : العني: ينظر(٧) 

  ).بكي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٨)

  )غلي(مادة : العني: ينظر (٩)

  )].رمي(مادة : الصحاح: ينظر. []١٧: األنفال[L '  )  (  *   +  ,  -M : قال تعاىل (١٠)

  )].٢/٣٧١(النشر : ينظر. [كذا باألصل، وفق رواية غري ابن كثري وحفص ورويس) ١١(
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 ؛)٢()ت(صـار ثانيًـا لــه: اهنَـوثَـ ، )ب(عـن الشـيء اهُ نَــوثَـ  ؛)١(-انيَـنْـ والبُـ  اءُ نَـوهـو البِ - )أ(اءً نَـبِ  هُ بيتَـ ىنَـوبَـ 

ـــ ؛)٣()ث(اءً نَـــا وزِ نًـــبـــاملرأة زِ  انَـــوزَ  ي�اَشـــ/  اهوَ وَشـــ ؛)٤()ج(اءً وَ باملكـــان ثـَـــ ىوَ وثـَ
 الكتـــابَ  ىوَ وَطـــ ؛)٥()ح(

طي�ا
يٌّ وِ ي�ا فهو غَ غَ  ىوَ وغَ  ؛)٦()خ(

كي�ا  اهوَ وكَ  ؛)٧()د(
لي�ا هُ لسانَ  ىوَ ولَ ؛ )٨()ذ(

  .معروفات: )٩(

 .]٣٦: غافر[M  a  `  _  ^      ]  \L   ) أ(

 .]٥: هود[MÈ  Ç  Æ  Å          Ä  Ã L   ) ب(

 .]٤٠: التوبة[M  �  ~  }  |   {  zL   ) ت(

 .]٦٨: الفرقان[M1   0 L   ) ث(

 .]٤٥: القصص[M  ;  :  9  8  7  6L   ) ج(

 .]٢٩: الكهفM\  [        Z  Y  X  W  V L]   ) ح(

 .]١٠٤: األنبياء[M=  <          ;  :  9  8 L   ) خ(

  .]١٢١: طه[M  ¥  ¤  £  ¢L   ) د(

 .]٣٥: التوبة[Mi   h  g  f  e L   ) ذ(

  

                                 
: ينظر. [ا، ويكونان أيًضا امسني للشيء املبين؛ فيجمع البناء على أبنية، ويكون البنيان مجع بنيانةبىن بِناًء وبـُْنيانً : يقال (١)

  )].١/٥٠٤(، واملخصص )بين(مادة : احملكم واحمليط األعظم

  )].ثين(مادة : العني: ينظر). [ضمَّ ساقه إىل َفِخِذه فنزل عن دابّته: وثـََىن رِْجَلُه عن دابّته: (ذكره صاحب العني، وقال (٢)

  ).زين(مادة : العني: ينظر (٣)

  ].٨١٠ص: ديوان األدب: ينظر[. أقام: أي (٤)

  .)ىشو (مادة : الصحاح: ينظر (٥)

  ).١/٢٤٢(مجهرة اللغة : ينظر (٦)

  ].)ىغو (مادة : الصحاح: ينظر. [ضلّ : أي (٧)

  ).كوي(مادة : العني: ينظر (٨)

 M  &  %  $  #   "  !L : قـال تعـاىل. احلـديث أماله، وهو كناية عن الكذب وَخترُّص: أي (٩)

  ].٧٥٢ص: ، واملفردات للراغب)لوي(مادة : العني: ينظر. []٧٨: آل عمران[

 ]أ/٥١[
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  :المهموز -

ريَّ غَـتَـ : املـاءُ  نَ َسـوأَ . )٢(هفَ رَ َصـ: أي ،)أ(هُ َكـفَ وأَ . )١(هَصـقَ نَـ : أي ،هُ قَّـحَ  هُ تَ لَ أَ 
: )ب(ابنتـه دَ أَ ووَ . )٣(

ــوأَ . )٥(إليــه مَّ َضــانْ  :أي ،)ت(إليــه ىوَ وأَ . )٤(ةيَّــهــا حَ نَ فَـ دَ  ــ. )٦(انتهــى حــره: ىنً إ احلمــيمُ  ىَن  ،)ث(اءَ وَف

  .)٨(التجأ إليه: إليه لَ أَ وَ وَ  .)٧(رجع: أي

  ............،-)٩(مهَ قَ لْ خَ : ، أي]٢٨: اإلنسان[ M  45L : ومنه-العدو  رَ سَ وأَ 

 .]٩: الذاريات[M  -   ,  +  *L   ) أ(

 .]٨: التكوير[M  ?   >   =L   ) ب(

 . ]٦٩: يوسف[M Ô Õ  Ö  L  ) ت(

  .]٩: احلجرات[M  |     {  z  y     x   w  v} L   ) ث(

  

                                 

̂  _  `  Mb  a : قال تعاىل. الفارايبوهذا كالم  (١)   ] L]٨٧١ص: ديوان األدب: ينظر. []٢١: الطور.[  

  )].أفك(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٢)

  )].٢/١٠٩١(مجهرة اللغة : ينظر[. ]١٥: حممد[M   a  `  _  ^  ]  \L : قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٣)

  .]٨٧٣ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب (٤)

̀  M  b  a : واألدق أن يستشـــهد مبثـــل قولــــه تعـــاىل. نقـــًال عـــن السجســــتاين (٥)   _  ̂L]١٠: الكهــــف[ .

  ].٨٠ص: نزهة القلوب: ينظر[

  )].أين(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٤٤: الرمحن[M  8  7  6  5  4L : قال تعاىل. عن اجلوهري(٦) 

  )].١/٢٤٤(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد(٧) 

̄  °  ±  M : قـال تعــاىل). جلــأ : علـى فعـول، أيوًال ؤُ  ووُ ئِــُل َوْأًال وقــد َوَأَل إليـه يَ : (قـال اجلـوهري (٨)   ®  ¬L 

  )].وأل(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٥٨: الكهف[

  ).أسر(مادة : ، والصحاح٥٠٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (٩)
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ــوأَ  ــابَ إ العبــدُ  قَ َب ــوأَ ، )١()أ(اًق ــوأَ ، )٣()ت(كــذا  لــك أن تفعــلَ  وآنَ ، )٢()ب(وًال فُــأُ  الــنجمُ  لَ َف       )ث(إتيانًــا اهُ َت

 هُ أَ نَ وهَ ، -)٤(مفعـوًال : ]٦١: مرمي[M  ¿    ¾    ½       ¼L : ، ومنه قوله تعاىللَ عَ فَـ  مبعىنوجتيء أتى -

  .معروفات: )٦(ىرَ تْـ وتَـ  ،ادىرَ فُـ  وجاءوا، )٥(الطعامُ 

 .]١٤٠: الصافات[M  d   c  b  a  `L   ) أ(

 .]٧٦: األنعام[M  L  K  J   I  H  GL   ) ب(

 .]١٦: احلديد[M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L   ) ت(

  .]٤٢: فصلت[Mk   j    i  h  g  f  e  d  c L   ) ث(

                                 
  )].أبق(مادة : الصحاح: ينظر. [هرب: أي (١)

  )].٢/٢٦٦(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [الزجاج ذكرهغاب، واملثال : أي (٢)

  )].أين(مادة : الصحاح: ينظر. [حان: أي (٣)

  )].١/٢٨١(، والكشاف )أيت(مادة : الصحاح: ينظر. [وهريذكره اجل (٤)

: ينظر[. ومل يرد هلذه املادة فعل يف القرآن الكرمي. ]٤: النساء[M  ¢  ¡    �L : قال تعاىل. صار هنيًئا له: أي (٥)

  )].هنأ(مادة : الصحاح

M  D  C  B  A: قال تعاىل. بعد ِوْترمتتابعني، ِوتْـرًا : أيواحًدا بعد واحد؛ وجاءوا ترتى، : جاءوا فرادى، أي (٦)

  EL]وتر(، و)فرد(مادتا : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١: النصر.[(  
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  :- بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع- /في فَعل يفُعل : الباب الثاني

 :ولعُ ما جاء مصدره على فُـ  -

، )٣(مضى فيها: أي ،)ب(يف حاجته بَ رَ وسَ  .)٢(تْ دَ قَّ وَ تَـ : ، وقيل)١(تْ أضاءَ : )أ(ارُ النَّ  تِ بَ قَ ثَـ 

ـــزَ  .)٤(يف طريقـــه: ه، أيبِ رَ ذهـــب يف َســـ: أي ،بَ رَ َســـ: وقيـــل ـــ: )ت(ه الشـــيءُ عنـــ بَ وَع  .)٥(هُ إذا فاَت

ـــولَ  الـــيت  ةُ َفـــلْ والكُ  بُ َعـــهـــو التـَّ  :بَ َصـــالنَّ  أنَّ : بَصـــوالنَّ  اللُُّغـــوب ، والفـــرق بـــني)٦(اَيـــعْ إذا أَ : )ث(بَ َغ

  ...........................له، لَ زاوِ ُـ لألمر امل بَ صِ تَ نْ ُـ امل قُ حَ لْ اليت تَـ  )٧(ةُ فَ لْ ب، والكُ صَ النَّ  قُ حَ لْ تَـ 

 .]١٠: الصافات[َّنتىتيترثزثمثنثُّ   ) أ(

 .]١٠: الرعد[َّممرنزنمنننىن          ُّ  ) ب(

 .]٣: سبأ[َّرثزثمثنثىثُّ   ) ت(

  .]٣٨: ق[َّىئيئربزبُّ   ) ث(

  

                                 
  )].١/٦٠(مجهرة اللغة : ينظر[. ذكره ابن دريد (١)

  )].ثقب(مادة : الصحاح: ينظر. [اجلوهري قاله (٢)

  ].٣٠٦ص: ديوان األدب: ينظر[. الفارايبذكره  (٣)

، واحملكــم )٢/٥١٦(الكشـاف : ينظـر. [ذهـب يف َسـَرِبه، وِسـْرِبه؛ كمـا ذكـر ابـن سـيده: وهـذا مثـال الزخمشـري، ويقـال (٤)

  )].سرب(مادة : ظمواحمليط األع

بـَُعد وغاب، ومل أقف على مصدر ملا ذكره املصنف؛ إال أن يكون قول : مبعىن) َعَزبَ (عامة أصحاب املعاجم على أن  (٥)

فهـــذا أقـــرب مـــا وقفـــت عليـــه، واحلاصـــل أن هـــذه ) وكـــل شـــيء يفوتـــك ال تقـــدر عليـــه فقـــد عـــزب عنـــك: (ابـــن فـــارس

  )].عزب(مادة : اللغة الصحاح، ومقاييس: ينظر. [التعبريات متقاربة

  )].١/٢٧٦(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر[. ْلَغُب َلْغًباُغوبًا، وَلِغب يَـ ْلُغب لُ َلَغَب يَـ : يقال (٦)

  . ، فاملصنِّف يريد أن يوضح أن النصب هو التعب الذي يتبع النََّصب، واملـُْنَتِصب)التعب(بالرفع عطًفا على  (٧)

 ]ب/٥١[
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 )ب(وتنُـوالقُ  .)٢(اتََّسـَعت: )أ(النـِّْعَمـةُ  تِ غَ بَـ وَسـ .)١(الُفُتوُر الذي يـَْعُقُب النََّصَب والُكْلَفة: واللُُّغوبُ 

َواُم علــى أمــر واحــد، وقيــل: يف األصــل  حت جتُّ : ، مــن قولــه تعــاىل)٣()ت(أصــله الطاعــة: الــدَّ

ــــوت يف الصــــالة(: ، وقــــال اخلليــــل]١١٦: البقــــرة[ َّ خت / دعــــاء بعــــد القــــراءة، يف آِخــــِر : القن

إذا : تْ دَ َمـوهَ  .َمجُْرهـا َهلَبـَُهـا، ومل َيْطَفـأْ َسـَكَن : )ث(النَّـارُ  تِ دَ َمـوخَ  .يـدعو قائًمـا: ، يعـين)٤()الوِْترِ 

  .)٧(إذا َسَكَنتا: )ج(السَِّفيَنُة والرِّيح تِ دَ كَ وَر . )٦(إذا نام طويًال : رُقاًدا دَ قَ ورَ  .)٥(طَِفَئ َمجُْرها

  .]١١: سبأ[َّىكيكملىليلامُّ   ) أ(

  ]٢٣٨: البقرة[َّحمخمممُّ   ) ب(

  .]٣١: األحزاب[َّملىليلجمحمُّ   ) ت(

ساكنة أنفاسهم: ، أي]٢٩: يس[َّجيحيخيُّ   ) ث(
)٨(

.  

  ].٣٣: الشورى[َّحنخنمنىنُّ   ) ج(

                                 
إن الناســخ زاد : أو أن يقــال .فــأتى بعبــارة ركيكــةذكــر هــذا الزخمشــري، إال أن املصــنف أراد توضــيح عبــارة الكشــاف،  (١)

: نفــس املشــقة والكلفــة؛ واللغــوب: فالنصـب: (قـال الزخمشــري ُمَلخًِّصــا مــا ذكــر .ســهًوا) والكلفـة الــيت تلحــق النصــب(

  )].٣/٦١٤(كشاف ال: ينظر). [نتيجته، وما حيدث منه من الكالل والفرتة

  )].سبغ(مادة : الصحاح: ينظر[. وهذا كالم اجلوهري (٢)

النكــت والعيــون : ينظــر[ .الــدعاء: وزاد قــوًال ثالثًــا، وهــو أن أصــل القنــوت .مــن غــري بيــان للقائــلنقــًال عــن املــاوردي،  (٣)

)١/٣١٠.[(  

  )].قنت(مادة : العني :ينظر[ ).الدعاء يف آخر الوتر قائماً : والُقُنوتُ : (بتصرف عنه، ولفظه (٤)

  ].٣١٠، ٣٠٩ص: ديوان األدب: ينظر[. ]٥: احلج[ M » º ¹L : قال تعاىل. الفارايب عند بنصه (٥)

 حط مضُّ : قـال تعـاىل. هو النوم، ومل أقف على من قيـََّده بـالنوم الطويـل) الرُّقاد(أصحاب املعاجم على أن  عامة (٦)

  )].١/٤٩٣(، واملخصص )رقد(مادة : األعظماحملكم واحمليط : ينظر[ ].٥٢: يس[َّجغ مع جع مظ

  ].٣٠٩ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (٧)

  )].٢/٥٩٤(الغريبني يف القرآن واحلديث : ينظر. [بنصه عند اهلروي (٨)

 ]أ/٥٢[
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 ،]١٠١: التوبـة[َّنئ مئ زئُّ و .)٢(دمِ ْسـ، لغـة يف يَ )أ(دمُ ْسـيَ  دمَ وَسـ .)١(هللا دَ جَ وسَ 

 رَ ثَـ وعَ  .)٥(حلَ إذا كَ : )ب(رَ سَ وبَ  .)٤(د لهرُّ جَ اهلجوم على الشر بالتَّ : ودرُ ُـ امل: ، وقيل)٣(وا عليهنُ رَ مَ : أي

ي�ــا عنــهفِ ع علــى أمــر كــان خَ طلــاإذا : )ت(عليــه
 رَ َجــوفَ  .)٧(ىَضــمَ : رَ بَـــ، وغَ يِقــبَ إذا : )ث(رَ بَـــوغَ  .)٦(

  .)٨(يف املعاصي أو الكذب ثَ عَ بَـ انْـ : )ج(اإلنسان

  ].٦١: لنجما[MutL  ) أ(

 .]٢٢: ملدثرا[M321L  ) ب(

 .]١٠٧: ملائدةا[M®¬«ª©¨L  ) ت(

 .]٨٣: ألعرافا[M65432L  ) ث(

ر ِثــكْ يُ  :قيــل ]:٥: لقيامــةا[MutsrqL، ]٢٧: وحنــ[MÑÐÏÎÍL  ) ج(

أتوب أتوب، حىت ميوت: اخلطيئة، ويقولالذنوب، ويتمىنَّ 
)٩(

. 

                                 
  )].سجد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١٥: الرعد[ٍََُِّّّّّّٰرئزئمئُّ : تعاىل قال (١)

؛ وعليه فالفعالن معروفـان، فاألنسـب أن ١٧١ص فقد تقدم بيان املصنف ملعناه) مسد(معروف، وأما ) سجد(الفعل  (٢)

 .ا آخر القسم مع األفعال املعروفةيورد

  )].مرد(مادة : ، وأساس البالغة)١/٢٦٨(جماز القرآن : ينظر. [أيب عبيدة دذكره الزخمشري بنّصه، وأصله عن (٣)

ذكره �ذه الصِّيغة، إال أن كالم املفسرين وأصـحاب املعـاجم يفيـد معنـاه، وتفسـري ابـن عطيـة للُمـُرود  مل أقف على من (٤)

  ].،)٧٦-٣/٧٥(احملرر الوجيز و  ،)مرد(مادة : العني :ينظر. [من أقرب ما وقفت عليه ملا أورده املصنف

ــر عــن أســنانه عنــد الُعُبــوس: وَكَلــح، مبعــىن .الفــارايبذكــر هــذا  (٥) ، واحملكــم واحملــيط ٣١٠ص: ديــوان األدب: ينظــر[ .َكشَّ

  ].)كلح( مادة: األعظم

، )٧/٥٧٩(التفسـري البســيط : ينظـر. [، وعلـى مصـدرهابـن سـيده علـى ضـم عـني مضـارعه ، ونـصنقـًال عـن الواحـدي (٦)

  ].)عثر(مادة : واحملكم واحمليط األعظم

  )].غرب(مادة : الصحاح: ينظر[ .فهو من األضداد، كما قال اجلوهري (٧)

  )].فجر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر). [َفْجرًا: َفَجر: (نقًال عن ابن سيده، ويقال يف مصدره أيًضا (٨)

  ].٥٠٤ص: نزهة القلوب: ينظر. [قريًبا منه عند السجستاين (٩)
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ـــــ يف  ةُ يَّ ِشـــــحْ الوَ  تِ َســـــنَ وخَ  .)٢(َوقَـــــع: ، أي)ب(بيـــــنهم كـــــالم رَ جَ وَشـــــ .)١(إذا خـــــرج: )أ(زَ رَ وبـَ

بالنهار، وتبدو  سُ نَ ختَْ : س، وهي النجوم، قيلنَّ ، ومنه اخلُ )٣(لوعإذا غابت فيه بعد طُ : )ت(اسنَ الكِ 

، ونكـــص علـــى )ث(علـــى األمـــر صَ َكـــونَ  .)٥(هـــا بعـــد طلوعهـــايبِ غِ يف مَ  سُ نَ َختْـــ: / ، وقيـــل)٤(بالليـــل

  ........،)٧(إذا جاوز فيه احلد: )ج(يف القول طَ رَ وفَـ  .)٦(إذا رجع عما كان عليه من خري: هيْ بَـ قِ عَ 

 .]٤٧: لكهفا[M543L  ) أ(

ـــنهم، أي .]٦٥: لنســـاءا[Mµ´³²±L  ) ب( وقـــع؛ الخـــتالف : شـــجر بي

أغصا�ا
)٨(

. 

 .]١٥: لتكويراM\[ZL]  ) ت(

 .]٤٨: ألنفالا[MYXWVUTL  ) ث(

]٤٥: هط[M¦   § ¨    ©        ª    «  L: ا، من قولهدَ وعَ  لَ جِ عَ : عليه، أي طَ رَ وفَـ   ) ج(
)٩(

.  

                                 

  .]٣١٣ص: األدبديوان : ينظر. []٤٨: براهيمإ[M{zyxL: قال تعاىل. ذكره الفارايب (١)

معـاين القـرآن : ينظـر. [بـن عبـاداكما نـص عليـه الصـاحب ) َشْجرًا وُشُجورًا: َشَجر: (ذكره الزجاج، ويقال يف مصدره (٢)

  )].شجر(مادة : ، واحمليط يف اللغة)٢/٧٠(وإعرابه 

ومل يــرد هلــذه  .ذكــره ابــن ســيده). خيــِنُس وخيــُنس، ِخناًســا وُخُنوًســا: َخــَنسَ : (قريبًــا منــه عنــد الواحــدي، ويقــال يف الفعــل (٣)

  )].خنس(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)٢٣/٢٦٨(التفسري البسيط : ينظر[ .املادة فعل يف القرآن الكرمي

  )].٢٤/١٥٤(مع البيان جا: ينظر. [هذا قول قتادة، رواه عنه الطربي (٤)

مجهرة : ينظر. [عنده أ�ا تدخل يف املغيب، كما قال ابن دريد، وَنَسَب هذا القول إىل أيب عبيدة، ومل أقف عليه: يعين (٥)

  )].١/٥٩٩(اللغة 

  )].٢/٨٩٦(مجهرة اللغة : ينظر. [َنْكًصا وُنُكوًصا: صكَ نَ ابن دريد، وذكر أنه يقال يف مصدر هذا كالم  (٦)

  )].٢/٧٥٥(مجهرة اللغة : ينظر. [كر هذا ابن دريدذ  (٧)

وقع : (، وميكن تقدير اجلزء الساقط بقولنابه ع سقطو كذا باألصل، وظاهٌر عليه عدم ترابط األجزاء، فالذي يظهر وق  (٨)

، وعمدة احلفاظ )٢/٧٠(معاين القرآن وإعرابه : ينظر). [اختالف بينهم، ومسيت الشجرة شجرًة؛ الختالف أغصا�ا

)٢/٢٥٣.[(  

  ].٣١٥ص: ديوان األدب: ينظر. [عند الفارايببنصِّه  (٩)

 ]ب/٥٢[
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ــ تـَزَْلزَلَــتْ : )أ(األرضُ  تِ َفــجَ ورَ  .)١(َغِضــبَ : ، أيطَ رَ وفـَ
هــي النفخــُة األوىل، : ، وقيــل يف الرَّاِجَفــة)٢(

ـــــةُ  والرَّاِدَف
ـــــْت، وكـــــل شـــــيء َمتَّ طُولُـــــه؛ فقـــــد َبَســـــق: )ت(النخلـــــةُ  تِ قَ َســـــوبَ  .)٣(الثانيـــــة: )ب(  .)٤(طاَل

، وقـال )٥(هارِ ْشـخرجت من قِ : )ج(ةُ بَ طَ الرُّ  تِ قَ سَ فَ : من الشيء، يقال خروج الشيءِ : )ث(وقسُ والفُ 

  ........ها عليه؛قْ يـِّ ضَ اتسع فيها، ومل يُ : فسق يف الدنيا، أي: أصله من قول العرب(: )٦(برُ طْ قُ 

 .]٦: لنازعاتا[M¤£¢L  ) أ(

 .]٧: لنازعاتا[M§¦L  ) ب(

 .]١٠: ق[M~}|{zL  ) ت(

 .]١١: حلجراتا[MÜÛÚÙØ L  ) ث(

خرج عن طاعته: ، أي]٥٠: لكهفا[Mzyxw L  ) ج(
)٧(

 . 

  

                                 
والغضـب  تدل على َسْبٍق وتقّدم،) فرط(ادة أن م: واحلاصل. نص عليه الصاحب، ومل أقف على هذا املعىن عند غريه (١)

واحملـيط  ،٢٦٦ص: غريب القـرآن البـن قتيبـة: ينظر. [سبٌب لفرط اللسان وغريه، فيكون من تفسري املعىن بذكر سببه

  )].فرط(مادة : واحملكم واحمليط األعظم يف اللغة،

  )].١/٤٦٢(، ومجهرة اللغة )رجف(مادة : العني: ينظر. [َرَجَف َرْجًفا وُرُجوفًا: ذكره صاحب العني، ويقال (٢)

، وجـامع )٣/٢٣١(معـاين القـرآن للفـراء : ينظـر. [رواه الطربي، وذكـره الفـراء مـن غـري عـزو  هذا قول ابن عباس (٣)

  ].)٢٤/٦٥(البيان 

  )].١/٣٣٨(مجهرة اللغة : ينظر[. ذكر هذا ابن دريد (٤)

  ].٣١٩ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايببنصِّه عند  (٥)

ــبَ ألنــه كــان يُـ  ؛ابًــرُ طْ مســي قُ : أحــد أئمــة النحــو واللغــة ،البصــري حممــد بــن املســتنري بــن أمحــدهــو أبــو علــي  (٦) ر إىل ســيبويه كِّ

وال  بُّ دُ تَـ ةٌ بَـيْـ وَ ما أنت إال قطرب ليل، والقطـرب دُ : اا رآه على بابه، فقال له يومً رً حَ لألخذ عنه، فإذا خرج سيبويه سَ 

 ،كتــاب معــاين القــرآن: التصــانيف ولــه مــن، ام إمــام املعتزلــة، وكــان علــى مذهبــهظَّــأخــذ عــن النَّ . تفــرت، فلقــب بــذلك

، ٧٦ص: نزهة األلباء: ينظر[ .ه٢٠٦تويف ببغداد سنة . ، وغريهاواملثلث يف اللغة ،وإعراب القرآن ،وغريب احلديث

  )].٦/٢٦٤٦( ومعجم األدباء

  ].٢٦٨ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [نقًال عن ابن قتيبة (٧)
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وأصـل ، )٢(وذلك حني تـَُزول عـن َكبِـِد السـماء، أو حـني تغيـب: )أ(الشمسُ  تِ كَ لَ ودَ  .)١()فيخرج

انـَْتَصــب: )ب(الرجــلُ /  لَ َثــومَ  .)٣(َدلَــَك اخلُــفُّ علــى األرض: هــذه الكلمــة مــن قــوهلم
 فَ َلــوخَ  .)٤(

ـــوخَ  .)٥(ف عـــنهملَّـــإذا ختََ : )ت(عـــن القـــوم ، وقـــال )٦(صـــار خالًصـــا: أي ،)ث(ًصـــاَال خَ  الشـــيءُ  صَ َل

، لَ َصـوَ : إليـه الشـيء صَ لَ وخَ  ؛)٧()صلَ خَ : ملِ ا وسَ مث جنََ  بَ شِ يقال للشيء إذا كان قد نَ (: اخلليل

  .)٨(إذا اعتزهلم: من القوم الرجلُ  وخلص

  .........................................،)١٠()ج(الدارَ  رَ ضَ وحَ ، )٩(الشمسُ  تِ بَ رَ وغَ 

  .]٧٨: إلسراءا[M@?>=L  ) أ(

 .]١٠٤: هطM^]\[ZYXWL]  ) ب(

 .]٦٠: لزخرفا[MÕÔÓÒÑÐÏÎL  ) ت(

 .]٨٠: وسفي[M3210/ L  ) ث(

 .]٩٨: ملؤمنونا[MvutsrL  ) ج(

                                 
، )فسـق(مـادة : لسـان العـرب: ينظـر. [رواه عنه مشَِر بن محدويه، كما ذكر ابن منظور؛ ومل أقـف علـى أحـد ذكـره قبلـه (١)

  ].٧١٠ص: ومرويات مشر بن محدويه

  .])دلك(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني (٢)

  )].دلك(مادة  :أساس البالغة: ينظر. [ذكره الزخمشري مثاًال، ومل ينص على أنه أصل الكلمة (٣)

  .]٣٢١ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٤)

  )].خلف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [قريًبا منه عند ابن سيده (٥)

  )].خلف(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٦)

  )].خلص(مادة : العني: ينظر. [مع زيادة يسريةيف العني، بنصِّه  (٧)

  )].خلص(مادة : أساس البالغة: ينظر. [نقًال عن الزخمشري (٨)

  )].غرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٨٦: لكهفا[M87654L: قال تعاىل (٩)

  ).حضر(مادة : الصحاح: ينظر (١٠)

 ]أ/٥٣[
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ـــ، )٤()ت(بالليـــل قَ رَ وَطـــ، )٣()ب(عنـــه لَ َفـــوغَ ، )٢()أ(عـــن الطريـــق بَ َكـــونَ ، )١(األمـــرُ  ثَ دَ وَحـــ  طَ قَ وَس

ــــه- الرجــــلُ  ــــده طَ قِ ُســــ: ومن ــــ، )٥(-يف ي ــــ، )٦()ث(األمــــرُ  فَ لَ وَس ــــ، )٧()ج(الرجــــلُ  تَ كَ وَس يف  جَ رَ وَع

  .........................................،)١٠()خ(القائمُ  دَ عَ وقَـ ، )٩(املاءُ  دَ مَ وجَ ، )٨()ح(ملَّ السُّ 

  .]٧٤: ملؤمنونا[MßÞÝÜÛÚÙØL  ) أ(

 .]١٠٢: لنساءا[MDCBA@?>=L  ) ب(

 .]١: لطارقا[M"!L  ) ت(

 .]٢٧٥: لبقرةا[MHGFEDC L  ) ث(

 .]١٥٤: ألعرافا[M}|{zyL  ) ج(

 .]٤: ملعارجا[M¹¸¶µL  ) ح(

 .]٨٣: لتوبةا[M}|{L  ) خ(

                                 

  )].حدث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]١٨٥: ألعرافا[M²±°¯L: قال تعاىل (١)

  )].نكب(مادة : الصحاح: ينظر[ .َعَدل: أي (٢)

  ).٢/٩٥٨(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  )].طرق(مادة : احملكم واحمليط األعظم[ .َطَرَق بالليل َطْرقًا، وطُروقًا: يقال. جاء بالليل: أي (٤)

مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر. []٤٩: لتوبــــةا[M=<;: L: قــــال تعــــاىل. نَــــِدم، كمــــا قــــال اجلــــوهري: أي (٥)

  )].سقط(

  )].سلف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [تقّدم: َسَلف، َسْلًفا وُسلوًفا، أي: يقال (٦)

  )].سكت(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [ُسُكوتًا، وَسْكًتا: يقال يف مصدره (٧)

  )].عرج(مادة : العني: ينظر. [صعد: أي (٨)

  )].مجد(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٨: لنملا[MÕÔÓÒL: قال تعاىل. َمجََد َمجًْدا، وُمجُوًدا: يقال (٩)

  ).قعد(مادة : العني: ينظر (١٠)
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، )٤()ث(املـرأُة علـى زوجهـا تِ زَ شَ ونَ ، )٣()ت(هرُ يْـ البَـْرُد وغَ  رَ تَـ وفَـ ، )٢()ب(البعريُ  رَ مَ وضَ ، )١()أ(أمرُهُ  ذَ فَ ونَـ 

  ..،)٩(على الشيء فَ كَ وعَ ، )٨(تغَ زَ وبَـ ، )٧(الشمسُ  تِ عَ لَ وطَ ، )٦(عنه طَ نَ وقَـ ، )٥(الشيءُ  سَ رَ ودَ 

 .]٣٣: لرمحنا[M¬«ª©L  ) أ(

  .]٢٧: حلجاM_^]\[L]  ) ب(

 .]٢٠: ألنبياءا[M¥¤£¢¡L  ) ت(

 .]١٢٨: لنساءا[M('&%$#"!L  ) ث(

  

                                 
  )].٢/٦٩٩(مجهرة اللغة : ينظر. [نـُُفوًذا، ونـََفاًذا: يقال يف مصدره (١)

  )].ضمر(مادة : الصحاح: ينظر[ .صار َهزِيًال، وخفَّ حلمه: أي (٢)

مــادة : احملكــم واحملـيط األعظــم). [يفــُرت، ويفـِرت : (ا، فيقـالَسـَكن بعــد ِحـدَّة، وجيــوز يف املضـارع ضــم العـني وكســره: أي (٣)

  )].فرت(

: ينظــــر). [تنُشـــز، وتنِشـــز: (اْستَـْعَصـــت علـــى زوجهـــا وأبـَْغَضــــْته، وجيـــوز يف املضـــارع ضــــم العـــني وكســـرها، فيقــــال: أي (٤)

  )].نشز(مادة : الصحاح

، واملخصـــص )درس(مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. []١٦٩: ألعـــرافا[MÁÀ¿ L: قـــال تعـــاىل. ذهـــب أثـــره: أي (٥)

)٣/٣٠١.[(  

: الصـحاح: ينظـر. []٢٨: لشـورىا[M´³²±°¯L: قال تعـاىل. يَِئَس، وللفعل لغات أخرى: أي (٦)

  )].قنط(مادة 

  )].طلع(مادة : العني: ينظر. []١٧: لكهفا[M9876L: قال تعاىل (٧)

احملكـم : ينظر[. ]٧٧: ألنعاما[MQPONL: قال تعاىل. بـَْزًغا، وبـُُزوًغا: طلعت، ويقال يف املصدر: أي (٨)

  )].بزغ(مادة : واحمليط األعظم

. ]١٣٨: ألعــرافا[L )(*+M: قــال تعــاىل). عْكفــاً وُعُكوفــاً  ،يـَْعِكــُف ويـَْعُكــفُ  :َعَكــفَ : (يقــال (٩)

  )].عكف(مادة : العني: ينظر[
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ــــوبَ  ــــ ،)٢(الشــــيءُ  رَ َهــــوظَ / ، )١()أ(األمــــرُ  نَ َط  لَ طَــــوبَ ، )٣(الــــداَر ُســــْكىن وســــكناملتحــــرُك،  نَ كَ وَس

ـــوعَ  ،)٨()ت(بـــاملرأة ودخـــل، )٧(، ويف الـــدار)٦(الـــدارَ  لَ َخـــودَ  ،)٥()ب(الطريـــقَ  كَ لَ وَســـ، )٤(الشـــيءُ   رَ بَـ

  ...............................................،)١٠()ج(انًارَ فْ رًا وكُ فْ باهللا كُ  رَ فَ وكَ ، )٩()ث(النهرَ 

  .]١٥١: ألنعاما[MÅÄÃÂÁÀ¿¾ L  ) أ(

 .]٢٠: وحن[Ma`_^L  ) ب(

 .]٢٣: لنساءا[MnmlkjL  ) ت(

 .]٤٣: لنساءا[M¦¥¤£¢¡� L  ) ث(

 MD، ]٩٠: ل عمـــــــــــــــــرانآ[M©¨§L، ]٦٧: لعنكبـــــــــــــــــوتاM[ZYL]  ) ج(

E  FL ]٩٤: ألنبياءا[. 

                                 
  )].بطن(مادة : واملصباح املنري، ، و�ذيب اللغة)١/٣٦١(مجهرة اللغة : ينظر. [َخبَـَره، وعرف باطنه: أي (١)

إن املصــنف قــد أورده يف البــاب  مثُظُهــورًا، فــال يــدخل هــذا الفعــل يف هــذا البــاب،  -بفــتح العــني-َظَهــر َيْظَهــر : يقــال (٢)

احملكــم : ينظــر. [، واهللا أعلــم)فـُُعــول(؛ فــإن مصــدره لــيس علــى )طهــر(الثالــث، وال يصــلح ألن يكــون تصــحيًفا عــن 

  )].ظهر(، و)طهر(ادتا م: واحمليط األعظم

، ومعنــــاه: ضــــد احلركــــة، والثــــاين: الزم، ومعنــــاه: األول) ســــكن(فالفعــــل  (٣)  ° ¯M: قــــال تعــــاىل. اإلقامــــة: متعــــدٍّ

± ²L]سكن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٨٦: لنملا.[(  

: الصحاح: ينظر[. ]١١٨: ألعرافا[MÏÎÍÌL: قال تعاىل. بُْطًال، وبُُطوًال، وبُْطالنًا: يقال يف املصدر (٤)

  )].بطل(مادة 

  ].)سلك(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [َسْلًكا، وُسُلوًكا: يقال يف املصدر (٥)

  )١/٥٨٠(مجهرة اللغة : ينظر (٦)

  .])دخل(مادة : خمتار الصحاح: ينظر. [يتعدى بنفسه، وباحلرف: أي (٧)

  )دخل( مادة: احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٨)

  .)عرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم(٩) 

  ).٢/٧٨٦(مجهرة اللغة : ينظر (١٠)

 ]ب/٥٣[
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  .معروفات: )٣()أ(َوْجُههُ  رَ ضَ ونَ ، )٢(الشيءُ  لَ فَ وسَ ، )١(-من العالنية-األمرَ  نَ لَ وعَ 

 :فـَْعلما جاء مصدره على  -

أرســـــلهما يف : ، وقيـــــل)٥(اُمهـــــالَّ خَ : البحـــــرين جَ رَ وَمـــــ .)٤(ًضـــــا شـــــديًداغْ بُـ  هُ َضـــــغَ بَـ : )ب(هُ َتـــــقَ مَ 

   .)٨(كفرها: )ث(مةعْ النـِّ  دَ نَ وكَ  .)٧(همَ ظَ ، ونَ هُ رَ دَّ قَ : )ت(عَ ْر الدِّ  دَ رَ وسَ  .)٦(يهماجمارِ 

  .]٢٢: لقيامةا[L(*+M  ) أ(

 .]١٠: افرغ[MKJIHGFL  ) ب(

 .]١١: بأس[Mhgfedc L  ) ت(

  .]٦: لعادياتا[MyxwvL  ) ث(

  

                                 

  ].)علن(مادة : العني: ينظر. []٩: وحن[MÉÈÇÆL: قال تعاىل(١) 

  )].سفل(مادة : أساس البالغة: ينظر[. ]٧٤: حلجرا[M432L: قال تعاىل (٢)

  )].نضر(مادة : العني: ينظر[. نَ َحسُ : أي (٣)

  ].)٤/٥٢٣(، والكشاف ٣٠٧ص: ديوان األدب: ينظر[ .مبعناه عند الزخمشري (٤)

ـــــن قتيبـــــة (٥) ـــــب القـــــرآن : ينظـــــر[. ]٥٣: لفرقـــــانا[M°¯®¬L: قـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا قـــــول اب : للقتـــــيبغري

  ].٣١٤ص

، والتفسـري البسـيط )٣/١١٥(معـاين القـرآن للفـراء : ينظـر. [ذكره الواحدي، وعزاه إىل أهل املعاين، وأصله عنـد الفـرّاء (٦)

)١٦/٥٤٣.[(  

، كما )جعلها على القصد وقدر احلاجة(َسْرد الشيء هو َنْظُمه، كما قال ابن دريد، وأما التقدير يف الدرع، فهو مبعىن  (٧)

ن َســْرد الــدروع هــو َخْرُزهــا وثـَْقُبهــا، مث َنظْــُم بعِضــها بــبعض، حــىت ختــرج علــى قــدر العضــو أ: قــال الزجــاج؛ واحلاصــل

: ، والصحاح)٤/٢٤٤(، ومعاين القرآن وإعرابه )٢/٦٢٨(، ومجهرة اللغة )١/٤٦١(االشتقاق : ينظر. [املصنوعة له

  )].سرد(مادة 

، )َكنــًدا: -قطعــه: أي-كنــد احلبــَل : (بــن فــارس حكــىإال أنَّ ا. الُكنُــود: عامــة معــاجم اللغــة، علــى أن مصــدر كنــد(٨) 

  )].كند(مادة : مقاييس اللغة، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [واألوىل إدراج الفعل فيما جاء على فـُُعول، واهللا أعلم
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ـــإذا بَ : بـــاخلري هُ رَ َشـــوبَ  ـــرَ  .)١(ه بـــهرَ شَّ ، ويـَُعـــدَّى َكَفـــَر إىل )٢(ســـرتها جبحـــوده هلـــا: النعمـــة وَكَف

: أي ،هرَ َجــوحَ  .)٤(هدَّ َســ: هُ رَ بَـــوجَ  .)٣(َجَحــَدُه َحقَّــه: َكَفــَرُه النـِّْعَمــَة، كمــا تقــول: مفعــولني، يقــال

 اجلمـعُ : )أ(رُ ْشـوالحَ  .)٥(ع مـن إفسـادهنَـأن ميُْ : ه، وهـوالِـمَ / علـى اإلنسـان يف  رُ ْجـاحلَ : ه، ومنهعَ نَـ مَ 

، وقـال )٧(ق عليـهيَّ منعـه، وَضـ: )ب(هُ رَ َصـوحَ  .)٦(ق مـن اجلهـات املختلفـة، إىل املكـان الواحـدوْ بالسَّ 

منـــع : رْصـــالحَ : وقيـــل .)٨()يف الســـفر :رِصـــحْ ، وأُ يف احلـــبس: الرجـــلُ  رَ ِصـــحُ : يقـــال(: أبـــو عبيـــدة

   .)٩(منع النفس من التصرف؛ ملرض، أو حاجة، أو خمافة: ارصَ واإلحْ الغري، 

 .]٢٣: لنازعاتا[MFEL  ) أ(

  .]٥: لتوبةا[M¦¥¤£¢¡ L  ) ب(

                                 
  )].بشر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر). [َبْشرًا، وُبْشرًا، وُبُشورًا: (يقال يف املصدر (١)

  )].كفر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [قريًبا منه عند ابن سيده (٢)

. تكــررت مــرتني، والــذي يظهــر أنــه ســهٌو؛ فألجــل هــذا حــذفُت إحــدامها) كفــره النعمــة النعمــة: (جــاء يف األصــل: أوًال  (٣)

 ،كـافـََرين فـالٌن َحقـي: (لوا، فقـا)كـافـَرَ (مل أقف على من عدَّى كفر إىل مفعـولني، وإمنـا وقفـت علـى مـن عـدَّى : ثانًيا

  )].كفر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر). [ِإذا َجحده حقَّه

ــْرُت الفقــري فـََغــِين : (ذكــره الفــارايب، وهــو مــن قــوهلم(٤)  املشــهور عنــد أهــل و . ســددُت حاجتــه، حــىت أصــبح غني�ــا: ، أي)َجبَـ

. ]١٤: رميمـ[ M4 5 6 7L :قال تعاىل. ضد الكسر، أو إصالح الشيء، واهللا أعلم: املعاجم أن اجلرب

  )].جرب(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم ٣١٠ص: ديوان األدب :ينظر[

  )].حجر(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٢: لفرقانا[M@?>L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري (٥)

  ].١٨٣ص: الوجوه والنظائر أليب هالل: ينظر. [قريًبا منه عند أيب هالل العسكري (٦)

  )].١/٥١٤(مجهرة اللغة : ينظر. [هذا ملخص ما ذكره ابن دريد (٧)

�ــذيب : ينظــر. [، عــن أيب عبيــدة؛ ومل أقــف عليــه عنــد أحــد منهمــاالقاســم بــن ســّالم أيب عبيــد حكــاه األزهــري، عــن (٨)

  )].حصر(مادة : اللغة

، ومعـــاين القـــرآن وإعرابـــه )١١٨-١/١١٧(معـــاين القــرآن للفـــراء : ينظـــر. [قريبًــا منـــه عنـــد الزجـــاج، وأصــله عنـــد الفـــراء (٩)

)١/٢٦٧.[(  

 ]أ/٥٤[
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 ،)٢(َمـَألَه: )ب(النهـرَ  وَسـَجرَ  .)١(هَعـبِ تَ : هُ رَ بـَـ، وسـقط وراءه، ودَ هُ جـازَ : )أ(السَّْهُم اهلـدف وَدبـَرَ 

 وُســِكَرتْ . )٥(َأْمحَــاه: التـَّنُّــورَ  وَســَجرَ ، )٤(الفــارغ: وقيــل، )٣(اململــوء: الســاكن، وقيــل: والمســجور

ـــَدرَ  .)٦(ُحِبَســـْت عـــن النظـــر: أَْبَصـــارُهم، أي الـــرِّْزق وَق
َضـــيـََّقه، وأصـــله مـــن التقـــدير: ، أي)ت(

)٧(. 

تَـرَ  َضيَّق: أي: )ث(على عياله وقـَ
)٨(.  

]٣٣: ملدثرا[Lبر إِذَا دMÀ  ) أ(
)٩(

. 

]٦: لتكويرا[LسجِرتM65  ) ب(
)١٠(

.  

 .]٧: لطالقا[MSRQPONML L  ) ت(

]٦٧: لفرقانا[MÉ  Ê   Ë   ÏÎÍÌL  ) ث(
)١١(

. 

                                 
  )].دبر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (١)

  .]٣١١ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (٢)

  )].سجر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [عنه األزهري ذكر القولني أبو عبيد، كما حكاه (٣)

  )].١/٤٥٧(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد، وأ�م قائله (٤)

  .]٣١١ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب (٥)

االستشهاد هلذا القسم يكون وفق قراءة . ]١٥: حلجرا[L¿سكرتM½¼: قال تعاىل. نقًال عن اجلوهري (٦)

  )].٢/٣٠١(، والنشر )سكر(مادة : الصحاح: ينظر. [كثري بتخفيف الكافابن  

الوجوه والنظائر أليب : ينظر. [كما ذكر أبو هالل) الفعل على مقدار ما أراده الفاعلإجياد : (يعين أن األصل فيه هو (٧)

  )].قدر(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم٣٩٧ص: هالل

  )].قرت(مادة : حاحالص: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٨)

النشـــــر : ينظـــــر. [نـــــافع ويعقـــــوب، ومحــــزة، وخلـــــف، وحفــــصكــــذا باألصـــــل، وفــــق قـــــراءة اجلمهـــــور، وهــــم َمـــــن ســــوى   (٩)

)٢/٣٩٣.[(  

 تشديدلباقون ب، واوهي قراءة ابن كثري والبصريني ،مل ُتْضَبط باألصل، واالستشهاد هلذا القسم يكون وفق ما ضبطته (١٠)

  )].٢/٣٩٨(النشر : ينظر. [اجليم

 =   مل ُيضبط هذا املوضع باألصل، وقد ضـبطته وفـق قـراءة الكـوفيني؛ إذ هـي الشـاهد هلـذا القسـم، وقـد قـرأ املـدنيان (١١)
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مــن  رَ َصــوقَ ، )٢(هاُســبْ هــا وحَ عُ ، وهــو مجَْ الثيــابَ  الَقصَّــارُ  رَ َصــقَ : / ، ومنــه)١(هَســبَ حَ : أي ،)أ(هُ رَ َصــوقَ 

فانـَْبَجسَجبََسُه؛ : أي نفجر،؛ فااملاءَ  رَ جَ وفَ  .)٤(هدِ يْ لدابة من قَـ ل رَ صَ وقَ ، )٣(الصالة
بـه،  ونـََقرَ  .)٥(

]٨: ملـــــدثرا[M¸¶µL: َصـــــَفر، ومنـــــه: أي
ـــــَنه: ، أي)ب(َوْجَهـــــهُ  وَنَضـــــرَ  .)٦( نـَعََّمـــــه، وَحسَّ

)٧( .

  .)٨(َمنَـَعه: )ت(وَحَجَزهُ 

ــرونMj   k       ) أ( قْصيL ]٢٠٢: ألعــرافا[
)٩(

 ،MÓ Ô Õ Ö × Ø ÙL ]لنســاءا :

١٠١[.  

 .]٢٤: ملطففنيا[M¨§¦¥¤L  ) ب(

 .]٤٧: حلاقةا[MjihgfeL  ) ت(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )].٢/٣٣٤(النشر : ينظر). [يـَْقِرتوا(، وقرأ ابن كثري والبصريان )يـُْقِرتوا(عامر  وابن=

  .٣١٢ص: ديوان األدب: ينظر (١)

  )].٢/٧٤٣(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (٢)

  )].١/١٩٥(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره ابن السكيت (٣)

مـادة : ، و�ـذيب اللغـة)١/٤١(إصـالح املنطـق : ينظـر. [ضـيَّق القيـد: ومعنـاه كمـا قـال األزهـري. ذكـره ابـن السـكيت (٤)

  )].قصر(

: ينظـــر[ .]٩٠: إلســـراءا[MXWVUTSL: قـــال تعـــاىل .مبعـــىن: وَفَجـــَر، وَجبَـــس. الفـــارايبنقـــًال عـــن  (٥)

  ].٣١٢ص: ديوان األدب

: ينظــر). [نـََقــْرُت بــالَفَرس نـَْقــرًا، وهــو ُصــَوْيٌت تـُْزِعُجــه بــه: (قــال اجلــوهري. َصــوَّت لــه وَصــَفر: نـََقــر بالشــيء، أي: يقــال (٦)

  )].نقر(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم

يًا) َنَضر( الفعل (٧)   )].نضر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. يأيت الزًما ومتعدِّ

  )].حجز(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٨)

. ؛ موافقة هلذا القسم-وهي شاذة-، وضبطته وفق قراءة عيسى بن عمر وابن أيب عبلة  ُيضبط هذا املوضع باألصلمل (٩)

  ].٢٠١ص: شواذ القراءات للكرماين: ينظر[

 ]ب/٥٤[
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ـــسَ  ـــرَّ يَـــَدُه عليـــه، وجيعـــل كنايـــًة عـــن اجلمـــاع: )أ(الشـــيءَ  وَلَم إذا أََم
س ْمـــوالفـــرق بـــني اللَّ  )١(

ــة،  اللمــسأن : سِّ َـ واملــ  اسُّ قــد ُميَــ رَ َجــيكــون حباســة، وغــري حاســة؛ ألن احلَ : والمــسيكــون حباسَّ

هبَ وَّ َصــ: أي ،هُ َســأْ رَ  سَ َكــونَ  .)٢(هُســمَ لْ ر، وال يَـ َجــاحلَ 
ــهM، و)٣( كُسنَن  ¶  ¸L ]٦٨: سيــ[

: أي ،(٤)

ـــــلِ قْ نَـ  وغـــــُري  مـــــا ُجيعـــــل حتتـــــه الَقْضـــــب،: )ب(والمــــــَْعُروشات .)٥(ه إىل حالتـــــه األوىل يف الضـــــعفُب

َحـَرَز مـا : النَّْخـلَ  وَخـَرصَ  .)٧(بَِناًء مـن خشـب/ بـََىن : )ت(وَعَرشَ ، )٦(الشجر وحنوها: املـَْعُروشات

]١٠: لذارياتا[M0/L: اْختَـَلَقه، ومنه: ، وخرص كالًما، أي)٨(عليها من الثمر
)٩(.  

]٤٣: لنساءا[L¸  لَمستُمMµ   ) أ(
)١٠(

. 

  ]١٤١: األنعام[ M q r s t L  ) ب(

]٦٨: لنحلا[LيعرشونMba`_^]  ) ت(
)١١(

. 

                                 
  )].ملس(مادة : الصحاح: ينظر. [قريًبا منه عند اجلوهري (١)

  )].٨/١٥١(، والتفسري البسيط ٣٠٣ص: الفروق اللغوية: ينظر. [نقًال عن الواحدي، وأصله عند أيب هالل (٢)

احملكـم واحملـيط : ينظـر. [هـو قلـب الشـيء أو إمالتـه، ومل أقـف علـى نـص ملـا ذكـره املصـنف: النكس عنـد أهـل املعـاجم (٣)

  )].نكس(مادة : األعظم

  )].٢/٣٥٥(النشر : ينظر. [، ومل ُتضبط القراءة يف األصل)نـَْنُكْسه: (، وقرأ اجلمهور)نـَُنكِّْسه: (قرأ عاصم (٤)

  )].٥/٢٩(النكت والعيون : ينظر. [قريًبا منه عند املاوردي (٥)

  ].٤٠٠-٣٩٩ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين (٦)

  ].٣١٤ص: ديوان األدب :ينظر. [الفارايبنقًال عن  (٧)

  ].٣١٤: ديوان األدب: ينظر. [)الثمر(، بدل )التمر: (بنصه عند الفارايب، غري أنه قال (٨)

  )].١/٥٨٥(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٢٠: لزخرفا[MÁÀ¿¾L: قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٩)

  )].٢/٢٥٠(النشر : ينظر). [المستم(كذا باألصل، وفق قراءة محزة والكسائي وخلف، وقراءة الباقني باأللف   (١٠)

النشر : ينظر. [مل ُتضَبط يف األصل، وضبطتها وفق قراءة ابن عامر وأيب بكر مراعاة للقسم، وقرأ الباقون بكسر الراء (١١)

)٢/٢٧١.[(  

 ]أ/٥٥[
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 ]قَ رَ وَحـ[ .)٢(ه قلـيًال قَّ إذا شَ : الثوبَ  ارُ صَّ القَ  قَ رَ وخَ  .)١(فكِ عْ ه، لغة يف يَـ سَ بَ حَ : )أ(هفَ كَ وعَ 

ــقَرلَنح :]}هــا، وقــرأت عائشــة دَ رَ بَـ : درَ بْـ بــاملِ  احلديــدَ  قَ َفــودَ  .)٣(هنَّــدَ رُ بْـ نَ لَ : ، أي]٩٧: طــه[]}هن 

هبَّ َصـــ: املـــاءَ 
. )٥(لشـــدة خروجـــه كأنَّـــه يَـــْدُفُق نـَْفَســـه؛  :]٦: لطـــارقا[M9 : ;L: وقولـــه تعـــاىل ،)٤(

ــــا بـَْعُضــــها بــــبعض: ، أي]٣٠: ألنبيــــاءا[ Mj k lL: وقولــــه ُمْلَزًق
كانــــت : ، قيــــل)٦(

السماء مسـاًء واحـدة، واَألَرُضـون أرًضـا واحـدة، فـََفتَـَقهـا اهللا تعـاىل، وجعلهـا سـبع مسـاوات، وسـبع 

  .)٧(أََرِضني

]١٣٨: ألعرافا[L )(*+M  ) أ(
)٨(

. 

                                 
  ).عكف(مادة : الصحاح: ينظر (١)

مجهــــرة اللغــــة : ينظــــر[]. ٧١: لكهــــفا[M¹¸¶µ´³ L: قــــال تعــــاىل. قريبًــــا منــــه عنــــد ابــــن دريــــد (٢)

)١/٥٩٠.[(  

باملعجمة، والتصويب من ابن دريد، وقد تبعه املصنف يف عزو هذه القـراءة إىل ) لنخرقنه... وخرق : (جاء يف األصل (٣)

وغـريه، واحلاصـل أ�ـا قـراءة  ، ومل أقف على أحد غريه فعل هذا، وإمنا تـُْعـزى إىل علـي بـن أيب طالـب  عائشة

، والنشـــر )١/٥١٨(، مجهـــرة اللغـــة )٢/١٩١(معـــاين القـــرآن للفـــراء : ينظـــر. [متـــواترة، قـــرأ �ـــا أبـــو جعفـــر مـــن العشـــرة

)٢/٣٢٢.[(  

  ].٣١٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (٤)

: مبعـــىن) مـــاء دافـــق: (أنـــه يُقـــال: مل أقـــف علـــى مـــن ذكـــر هـــذا، إال أن توجيـــه ابـــن عطيـــة قريـــب منـــه؛ وحاصـــل املســـألة (٥)

املصـــنِّف هـــذا التوجيـــه خمتصـــرًا، مـــن غـــري ذكـــر متعـــدٍّ عنـــد اجلمهـــور، فـــذكر ) دفـــق(مـــدفوق، أو ذي َدْفـــق؛ إذ الفعـــل 

  )]. ٥/٤٦٥(، واحملرر الوجيز )دفق(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [للخالف

، والنكـت والعيـون )١٦/٢٥٥(جامع البيان : ينظر. [، رواه الطربي، وذكره املاوردي كذلكوهذا قول ابن عباس  (٦)

)٣/٤٤٤.[(  

ــــون )١٦/٢٥٦(جــــامع البيــــان : ينظــــر. [وهــــذا قــــول جماهــــد، رواه الطــــربي، وذكــــره املــــاوردي كــــذلك (٧) ، والنكــــت والعي

)٣/٤٤٤.[(  

. بضــم الكــاف وفــق قــراءة اجلمهــور؛ مراعــاة للقســم، وقــرأ محــزة والكســائي بالكســر، ومل تضــبط هــذه القــراءة يف األصــل (٨)

  ])٢/٢٧١(النشر : ينظر[
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  .)٢(هعَ مجََ : )ب(همَ كَ وَر  .)١(هضَ فَ ونَـ / ه، عَ زَ عْ زَ : )أ(اجلبلَ  قَ تَ ونَـ 

ــ اخلــريَ  هُ َبــنَ وجَ  رَّ أو الشَّ
 بَ َقــونَـ  ،)٦()ج(هالَــمَ  هبَ لَ وَســ، )٥(املــاءَ  وســكب، )٤()ث(هَبــجَ وحَ ، )٣()ت(

  ..................،)١٠(الزرعَ  وَحَصدَ  ،)٩(، ونفخ فيهونفخه، )٨()خ(الَعْهدَ  ثَ كَ ونَ ، )٧()ح(اجلدارَ 

 .]١٧١: ألعرافا[M%$#"L  ) أ(

 .]٣٧: ألنفالا[Mmlkji L  ) ب(

 .]٣٥: براهيمإ[M?>=<;L  ) ت(

 .]١٥: ملطففنيا[MYXWVUTL  ) ث(

  .]٧٣: حلجا[M;:98765 L  ) ج(

 .]٩٧: لكهفا[MôóòñL  ) ح(

 .]١٢: لتوبةا[M|{zyxwL  ) خ(

                                 
  ].٣١٩ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (١)

  .]٣٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٢)

إن مصدره على فـُُعول، ومل أقـف علـى مـن : ، وقال الفيومي)التَّْجِنيب(أبعده عنه، ونص الرازي على أن مصدره : أي (٣)

ابـة أْجُنُبهـا( :ابـن دريـدعلى املعىن الذي ذكره ذكر أن مصدره على فـَْعل؛ إال  َجْنبًـا، وَجَنبًـا؛ إذا قـدَ�ا إىل : َجَنْبـُت الدَّ

  )].جنب(مادة : ، والصحاح، وخمتار الصحاح، واملصباح املنري)١/٢٧١(مجهرة اللغة : ينظر). [جانبك

  ).حجب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٤)

  )].سكب(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٣١: لواقعةا[MdcL: قال تعاىل (٥)

  .]٤١٩ص: ، واملفردات للراغب)سلب(مادة : الصحاح: ينظر. [هو نزع الشيء من الغري قهرًا: السلب (٦)

  .])نقب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ثـََقَبه: أي (٧)

  .])نكث(مادة : العني: ينظر. [نـََقَضه بعد إحكامه: أي (٨)

  )].نفخ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٩١: ألنبياءا[M'&%$L: قال تعاىل (٩)

  )].١/٥٠٣(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٧: وسفي[MWVUTSL: قال تعاىل (١٠)

 ]ب/٥٥[
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ـــــوقَـ ، )٤()ب(بتُـــــالكُ  رَ طَ وَســـــ، )٣(هرَ تَـ وَســـــ، )٢()أ(هرَ َجـــــوزَ ، )١(البعـــــريُ  رَ َســـــوحَ  ـــــونَـ ، )٥(تَ امليِّـــــ رَ بَـ  رَ ثـَ

  ،)١٠()ح(هللا رَ ذَ ونَ ، )٩()ج(إليه بعينه ورََمزَ  ،)٨(على َعُدوِّه هرَ صَ ونَ ، )٧()ث(املتاعَ  رَ شَ ونَ ، )٦()ت(ركَّ السُّ 

 .]٢: لصافاتا[M%$L  ) أ(

 .]٢: لطورا[MqpL  ) ب(

 .]١٩: إلنسانا[M´³²±°L  ) ت(

  .]٣: لطورا[MutsL  ) ث(

 .]٤١: ل عمرانآ[Mihgfedcba L  ) ج(

 .]٢٧٠: لبقرةا[L %&')(*+M  ) ح(

  

  

                                 

  )].حسر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٩: ألنبياءا[M~}L: قال تعاىل. َتِعب: أي (١)

  .]٣٧٨ص: للراغب، واملفردات ٣١١ص: ديوان األدب: ينظر[. وهو الطَّْرُد بصوت (٢)

  )].سرت(مادة : العني: ينظر[. ]٢٢: صلتف[M765L: قال تعاىل (٣)

  )].سطر(مادة : الصحاح: ينظر. [كتبها: أي (٤)

  )].قرب(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٢١: بسع[MutsL: قال تعاىل. دفنه: أي (٥)

  )].١/٤٢٤(مجهرة اللغة : ينظر[. جيوز يف مضارعه الضم والكسر (٦)

مجهـــــرة اللغــــــة : ينظـــــر. []١٦: لكهـــــفا[M.-,+*L: ومـــــن شـــــواهد هـــــذا القســـــم قولــــــه تعـــــاىل (٧)

)٢/٧٣٤([.  

  )].نصر(مادة : الصحاح: ينظر. []٥: لروما[MÀ¿¾ L: قال تعاىل (٨)

  )]٢/٧٠٩(مجهرة اللغة : ينظر[. أشار إليه، وأَْوَمأَ : أي (٩)

  )].نذر(مادة : الصحاح: ينظر. [جيوز يف مضارعه الضم والكسر (١٠)
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ـــعَ وطَ ، )١()أ(بـــه وَبطَـــشَ  ـــ، )٤()ث(هزَ َمـــولَ ، )٣()ت(بـــه ومكـــر، )٢(عليـــه يف دينـــه وطعـــن، )ب(هَن  شَ رَ وفـَ

ــــ  ضَ َكــــوَر ،  -)٧()ح(وجيعــــل كنايــــة عــــن َرْعــــِي الغــــنم بــــال راعٍ - ،)٦()ج(القطــــنَ  شَ َفــــونَـ  ،)٥(اشَ رَ الِف

  ............................................................................،)٨(الدابةَ 

]١٩٥: ألعرافا[É L    يبطُشونMÅ Æ  Ç    ) أ(
)٩(

. 

 .]١٢: لتوبةا[M¡�~}   £¢ L  ) ب(

 .]٣٠: ألنفالا[Mdcba`L  ) ت(

]٥٨: لتوبةا[ONL      يلْمزكَ    MLK  ) ث(
)١٠(

. 

 .]٥: لقارعةا[M?>=<L  ) ج(

 .]٧٨: ألنبياءا[Mm    n  o  p   qL  ) ح(

  

                                 
  )].بطش(مادة : الصحاح: ينظر. [وجيوز يف مضارعه الضم والكسر. أخذه بقوة وُعْنف: أي (١)

  )].طعن(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [طعنه، وطعن فيه، وطعن عليه: يقال (٢)

  ).مكر(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

  )].ملز(مادة : الصحاح: ينظر. [وجيوز يف مضارعه الضم والكسر. عابَه: أي (٤)

  )].٢/٧٢٩(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٨: لذارياتا[MËÊÉÈL: قال تعاىل (٥)

  )].نفش(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [َمدَّه حىت َجتَوَّف: أي (٦)

  ].٣١٤ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايب الغنم، كما ذكرنفشت : فيقال (٧)

مـادة : احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظر[. ]١٢: ألنبياءا[M210/L: قال تعاىل. ضرب جْنبَـْيها برجليه: أي (٨)

  )].ركض(

وقــرأ البــاقون . ، وفــق قــراءة أيب جعفــر؛ موافقــة للقســم-بضــم الطــاء-مل ُتْضــَبط هــذه القــراءة يف األصــل، وقــد ضــبطتها  (٩)

  )].٢/٢٧٤(النشر : ينظر. [بكسر الطاء

وقرأ الباقون بكسر . ؛ موافقة للقسميعقوب، وفق قراءة -امليمبضم -مل ُتْضَبط هذه القراءة يف األصل، وقد ضبطتها (١٠)

  )].٢/٢٧٩(النشر : ينظر[. امليم
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ــَره ونـََقــضَ  ــَل وَغيـْ  ،)٣)(ب(-اْختَـَلَقــه-اهللا العــاَملَ، وخلــق إْفًكــا  وخلــق، )٢(الثــوبَ  طَ َســوبَ ، )١()أ(احلَْب

]١٠٦: إلسـراءا[Lقْنـاه  فَـرM, - )٤(بني الشيئني قَ رَ وفَـ 
 بعـد سـورة، وآيـةً  اه سـورةً نَـلْ زَّ نَـ : / ، أي)٥(

  ..........،)٩()ج(إىل السلطان وَعتَـَله ،)٨()ث(الشيءَ  وَسَلكَ  ،)٧()ت(الصالة وترك، )٦(-بعد آية

 .]٥٦: ألنفالاM]\[ZYXL]  ) أ(

 .]١٧: لنحلا[M76543 L  ) ب(

 .]١٢: وده[M»º¹¸¶µL  ) ت(

  .]٣٢: حلاقةا[MÛÚÙØ×ÖÕL  ) ث(

]٤٧: لدخانا[MONMLKL: وقرئ  ) ج(
)١٠(

. 

  

  

                                 
  ).نقض(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١)

  )].١/٣٣٦(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٦: لرعدا[M´³²L: قال تعاىل. َمدَّه على األرض: أي (٢)

  )].خلق(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٣)

  .])فرق(مادة : ، واملصباح املنريالصحاح: ينظر. [فصل بينهما: أي (٤)

: ينظــر. [، ومل تـرد مضـبوطة باألصـل-وهـي شــاذة- ومجاعـة للتفسـري، وهـي قــراءة ابـن عبـاس  ةً َقـبالتشـديد؛ موافَـ  (٥)

  )].٢/٢٣(احملتسب 

  )].٣/٢٧٩(النكت والعيون : ينظر. [قريًبا منه عند املاوردي (٦)

احملكـم واحملــيط : ينظــر[. ]١٧٦: ألعـرافا[M¯®¬ L: ومـن شـواهد هــذا القسـم يف القــرآن قولـه تعــاىل(٧) 

  ).ترك(مادة : األعظم

  )].سلك(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [َسْلًكا، وُسُلوًكا: يقال يف مصدره (٨)

  )].١/٤٠٣(مجهرة اللغة : ينظر. [وجيوز يف مضارعه الضم والكسر. جذبه جْذبًا عنيًفا: أي (٩)

  )].٢/٣٧١(النشر : ينظر. [قراءة نافع وابن كثري وابن عامر ويعقوب، والباقون بكسر التاء: بضم التاء (١٠)

 ]أ/٥٦[
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ــتَـ وقَـ ، )١)(أ(اَألميَِّ عــن الــزَّْوج وَعَضــلَ  ــتْـ القَ : فعيــل مبعــىن مفعــول، واجلمــع: والقتيــل- )ب(هَل ، -)٢(ىَل

ــــونَـ ، -)٣()ث(بــــه يِ ْمــــعــــن الــــتكلم بــــالظن والرَّ  عبــــارةً  مُ جْ الــــرَّ وجيعــــل - )ت(باحلجــــارة هَمــــجَ ورَ   صَ َق

  .معروفات: )٧(يف السجن هنَ جَ وسَ ، )٦(األمرَ  مَ عَ وزَ ، )٥()ح(الثوبَ  مَ قَ ورَ ، )٤()ج(هقُّ حَ 

 .]٢٣٢: لبقرةاM]\[ZYL]  ) أ(

 .]٣٣: إلسراءا[MsrqponmL  ) ب(

 .]٢٠: لكهفا[MÇÆÅÄÃL، ]٤٦: رميم[M¡�~} L  ) ت(

 .التهمة: أي  ) ث(

 .]٨٤: وده[MKJIH L  ) ج(

]٩٤: هط[MwvuL  ) ح(
)٨(

.  

  

                                 
  )].عضل(مادة : الصحاح: ينظر[ .وجيوز يف مضارعه الضم والكسر. جال زوج له ِمن الزوا  نْ منع مَ : أي (١)

  ).قتل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٢)

  .]٣٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكر هذا  (٣)

يًا، تقول) نقص(الفعل  (٤)   )].نقص(مادة : الصحاح: ينظر. [نقص الشيُء، ونقصُت الشيءَ : يأيت الزًما ومتعدِّ

  )].رقم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .َخطََّطه ونـََقَشه: أي (٥)

  )].زعم(مادة : العني: ينظر. []٧: لتغابنا[M¤£¢¡�~ L: قال تعاىل (٦)

  .])سجن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٣٥: وسفي[M£¢¡L: قال تعاىل (٧)

 MS T U V W: ، وهـو استشـهاد خـاطئ، والصـواب أن يستشـهد مبثـل قولـه تعـاىلكذا باألصل  (٨)

X L  ]٩: لكهفا[.  
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 :ما اختلفت مصادره -

  .)٣(إجياد الشيء ابتداءً : رُ طْ والفَ  .)٢(اهعَ ، ورَ )١(هدَ صَ رَ : أي ،)أ(هُ بَ قَـ رَ 

؛ ]١٣٨: لبقــرةا[ MkjL: ، ومنــه قولــه تعــاىل)٥(الثــوبَ  غَ بَ وَصــ، )٤()ب(الكتــابَ  بَ تَــوكَ 

: ويقولــون/ ة، يَّ ودِ مُ عْ َـ املــ: أن النصــارى كــانوا يغمســون أوالدهــم يف مــاء هلــم أصــفر يســمونهوذلــك 

ــــا: هــــو تطهــــري هلــــم، فــــإذا فعــــل الواحــــد مــــنهم بولــــده ذلــــك قــــالوا قــــال  ؛اآلن صــــار نصــــرانًيا حق�

نريــد، ال الكفــر بســببه، فصــبغة اهللا  )٦(ارَضــوْ رنــا مــن أَ نــا لإلميــان وطهَّ قَ فـَّ إن اهللا تعــاىل وَ : املســلمون

  .ةلَ عْ ومصادرها على فِ : )٧(صبغة النصارى

  ...................................................................،)٨(اخلربُ  هُ غَ لَ بَـ 

 .]٩٤: هط[MwvuL  ) أ(

 .]٧٩: لبقرةا[MKJIHGL  ) ب(

                                 
  )].رقب(مادة : الصحاح: ينظر[ .ورُقْـَبانًا َبًة،قْـ رِ رُُقوبًا، و  :ويقال يف مصدره. ذكره اجلوهري (١)

  )].رقب(مادة : أساس البالغة، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [، كما نص عليه ابن سيدهذكره الزخمشري (٢)

: الصحاح: ينظر[. ]٢٢: سي[  M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦L: قال تعاىل. الَفْطر: ، ومصدرهمبعناه عند اجلوهري (٣)

  )].فطر(مادة 

  )].٢٥٦-١/٢٥٥(مجهرة اللغة : ينظر. [ابن دريد الِكْتَبة،كما ذكر: وله عدَّة مصادر، منها. ُحُروفه مجع:أي (٤)

ًغا، وِصــبَـًغا، : يقــال يف مصــدره: ثانيًــا. يصــَبغ، ويصــُبغ، ويصــِبغ: مثلّــث العــني؛ فيقــال) َصــَبغَ (املضــارع مــن : أوًال  (٥) ًصــبـْ

َغةً    )].صبغ(مادة : ط األعظماحملكم واحملي: ينظر[. ابن سيده ذكره. وِصبـْ

  )].وضر(مادة : أساس البالغة، والقاموس احمليط: ينظر. [من أوساخ الكفر، وخبثه: ، أي)َوَضر(مجع  (٦)

  )].١/١٩٦(الكشاف : ينظر. [قريًبا منه عند الزخمشري (٧)

 MÝ Þ ß: قـال تعـاىل). َفعـال(علـى  ه، ومل أقف على من ذكر أن مصـدر )فـُُعول(املشهور أن مصدره على  (٨)

àL ]بلغ(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٣٧: إلسراءا.[(  

 ]ب/٥٦[
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ال� ذُ  لَّ ذَ  :أي- )ج(رَ غَ وَصــ، )٤()ث(املتــاعُ  دَ َســوكَ ، )٣()ت(دَ َســوفَ ، )٢()ب(حَ لَ وَصــ، )١()أ(تُ ْبــالنَّ  تَ َبــونَـ 

  . فيهااًال عَ فَـ  :)٧(لَ مَ وكَ ، )٦()ح(منه غَ رَ وفَـ ، )٥(-شديًدا

  ......................................................،)٩()د(هرَ جَ وتَ  ،)٨()خ(اهللا دَ بَ عَ 

 .]١١: لنحلاM]\[ZYXWL]  ) أ(

 .]٢٣: لرعدا[Medcba` L  ) ب(

 .]٢٢: ألنبياءا[M²±° ³  ´   µ  ¶ L  ) ت(

 .]٢٤: لتوبةا[MWVUL  ) ث(

 .]١٢٤: ألنعاما[MËÊÉ  ÍÌ  ÎL  ) ج(

]٣١: لرمحنا[MtsrqL  ) ح(
)١٠(

. 

 .]١١: حلجا[Mf   g   h   i   j   k  l L  ) خ(

  .]١١: جلمعةا[MR   TS    U   V   W  X  Y   Z L  ) د(

                                 

وفـق قـراءة اجلمهـور، وقـرأ ابـن  . ]٢٠: ملؤمنونا[MFEDCL: ومن شواهد هذا القسم قوله تعاىل(١) 

  .)]٢/٣٢٨(، والنشر )نبت(مادة : �ذيب اللغة: ينظر). [تـُْنِبتُ (كثري وأبو عمرو ورويس 

  )].صلح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر). [ِفعال، وفـُُعول(جيوز يف مضارعه الضم والفتح، ومصدره على  (٢)

  ).فسد(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

  ).كسد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٤)

  ).١/٢٠٦(، وجماز القرآن )صغر(مادة : العني: ينظر (٥)

  ).فرغ(مادة : العني: ينظر (٦)

  .])كمل(مادة : العني: ينظر. []٣: ملائدةا[MNMLKL: قال تعاىل (٧)

  ).عبد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٨)

  ).].جتر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .ومل يرد هلذه املادة فعل يف القرآن الكرمي.باعه، أو اشرتاه: أي (٩)

  )].٢/٣٨١(النشر : ينظر. [-بالياء-) َسيَـْفرُغ(كذا باألصل، وفق قراءة اجلمهور، وقرأ محزة والكسائي وخلف   (١٠)
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ــوعَ  ــ، وعَ )١()أ(يــاؤْ الرُّ  رَ بَـ ــ ،)٣()ب(القــرآنَ  سَ رَ ودَ ، )٢(ارَ الــد رَ بَـ ، -)٤(سرَ ومنــه اَحلــ- )ت(القصــرَ  سَ رَ وَح

  .فيها ةٌ الَ عَ فِ : )٦()ج(املالَ  نَ زَ وخَ ، )٥()ث(يف قومه هفَ لَ وخَ 

  .)٨(]هعَ زَ فْـ أَ [: أي ،)خ(هبَ عَ ورَ  .)٧(همَ دَّ قَ تَـ  إذا :)ح(همَ دَ قَ 

 .]٤٣: وسفي[MÐÏÎÍL  ) أ(

]١٠٥: ألنعاما[MTS  VU  WL  ) ب(
)٩(

. 

 .]٨: جلنا[MtsrqpL  ) ت(

 .]١٤٢: ألعرافا[Mvutsr  w xL  ) ث(

 .]٨: مللكا[M¢  £  ¤  ¥  ¦L  ) ج(

 .]٩٨: وده[M"!  #  $ % & L  ) ح(

  .]٢: حلشرا[M§      ¨  © ª L  ) خ(

                                 
رًا: ويقال يف مصدره أيًضا. َفسَّرها: أي (١)   )].عرب(مادة : العني: ينظر. [َعبـْ

رًا، وُعُبورًا: (املشهور أنه يقال يف مصدرهذكره الفارايب، و  (٢) : ينظر[ .]٤٣: لنساءا[M£¢  ¤L :قال تعاىل ).َعبـْ

  ).]عرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم، و ٣١٢ص: ديوان األدب

  )].درس(مادة : الصحاح: ينظر. [ِدراسًة، وَدْرًسا (٣)

  )].حرس(مادة : الصحاح: ينظر[ .ذكره اجلوهري (٤)

  )].خلف(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٥)

 .عمل اخلازن): اخلزانة(أن : ، غري ما جاء يف العني)ِفعاَلة(لى من ذكر أن مصدره على َخَزنَه َخْزنًا، ومل أقف ع: يقال (٦)

  ).].خزن(مادة : احملكم واحمليط األعظمالعني، و : ينظر[

  ).قدم(مادة : الصحاح: ينظر (٧)

ـــا. البـــابوح العـــني، فـــال يـــدخل يف هـــذا املضـــارع هلـــذا الفعـــل مفتـــ: أوًال  (٨) ـــه: ثانًي ، )أقرعـــه: (إىل) أفزعـــه: (تصـــحف قول

  ].)رعب(مادة : كم واحمليط األعظماحملو  ،٣٥٣ص: ديوان األدب :ينظر[ .والتصويب من الفارايب، وغريه

، وأمـا ، وقد ضبطتها وفـق قـراء�م)ْستَ َدرَ (تمل قراءة اجلمهور ، وحي)تْ َدَرسَ ( :تمل قراءة ابن عامر ويعقوباألصل حي (٩)

  )].٢/٢٦١(النشر : ينظر. [فليس هذا حملُّها، كما أن الضبط ال حيتملها) داَرْستَ (ءة ابن كثري وأيب عمرو قرا
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 ،)٣()ت(رانًـافْ ورًا وكُ ُفـبـه كُ  وكفـر، )٢()ب(انًارَ كْ ورًا وشُ كُ شُ / له  رَ كَ وشَ ، )١()أ(الناس أمورَ  رَ بَـ وخَ 

، )خ(هنُـزُ حْ يَ  ، وهـذا أمـرٌ )٦()ح(النـائمُ  مَ لَـوحَ ، )٥()ج(لـه عليـه مَ َكـوحَ ، )٤(-حبَ ذَ : أي- )ث(هللا كَ سَ ونَ 

  ......................................................،)٧(هنَ زَ حْ أَ : وإذا أرادوا املاضي قالوا

 .]١٨: حلشرا[M?>=<;L  ) أ(

 .]٦٢: لفرقانا[M}  ~   �L  ) ب(

 .]١٠٦: لنحلا[MM  N  O  P  Q  RL  ) ت(

 .]١٩٦: لبقرةا[MÁ  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç L  ) ث(

 .]٤٢: ملائدةا[M(  )  *  ,+ L  ) ج(

 .]٤٤: وسفي[M%   &  '  (  )L  ) ح(

]١٠٣: ألنبياءا[M,    -  .  /L  ) خ(
)٨(

.  

  

                                 
  )].خرب(مادة : الصحاح: ينظر[ .َعِلم أمورهم: أي (١)

احملكـم : ينظـر. []٤٠: لنمـلا[M~}|{z L: ومن شواهد هذا القسم يف القرآن الكرمي قوله تعاىل (٢)

  .])شكر(مادة : واحمليط األعظم

  ).كفر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٣)

  ].٣٢٠ص: ديوان األدب: ينظر[ .نص عليه الفارايب (٤)

  ).١/٥٦٤(مجهرة اللغة : ينظر (٥)

  ).حلم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٦)

ترجيح لرأي أيب زيد  ناقل لكالم الفارايب، وهو: املصنِّفو . َحَزنَه َحيْزُنُه، وأْحَزنَه ُحيْزِنُه، أجاز هذا ابن دريد وغريه: يقال (٧)

للماضـــي، وال يقـــال ) أحـــزن(، كمـــا روى عنـــه أبـــو عبيـــد أنـــه يقـــال -)نحيـــزُ (يف خـــالف وقـــع بيـــنهم يف املاضـــي مـــن -

  )].حزن(مادة : و�ذيب اللغة، واملصباح املنري، ٣٢٤ص: وديوان األدب، )١/٥٢٩(مجهرة اللغة : ينظر). [َحَزن(

النشـــــر : ينظـــــر). [ُحيْـــــزِنـُُهم(وقـــــرأ أبـــــو جعفـــــر . مل ُتْضـــــَبط باألصـــــل، وضـــــبطتها وفـــــق قـــــراءة اجلمهـــــور؛ مراعـــــاًة للقســـــم (٨)

)٢/٢٤٤.[(  

 ]أ/٥٧[
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  . فيهاًال عْ فُـ  :)٣(-ىذَ هَ : أي- رَ جَ وهَ ، )٢()ب(اًداشَ رَ  يِّ بعد الغَ  رشدو ، )١()أ(عنده ثَ كَ ومَ 

ــــلَ طَ  ــــ، )٤(هُ َب ــــ ،)٦(هدَ َســــوحَ ، )٥(منــــه بَ رَ وَه ــــ: وقيــــل- )٧()ت(بالليــــل رَ مَ وَس : مبعــــىن رُ امِ السَّ

  .........................................................................،)٨(-ارمَّ السُّ 

]٢٢: لنملا[MÇÆÅL  ) أ(
)٩(

. 

]١٤٦: ألعرافاM\[ZYXWVL]  ) ب(
)١٠(

. 

 .]٦٧: ملؤمنونا[MqpL  ) ت(

                                 
  ).مكث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١)

: ينظــر. []١٨٦: لبقــرةا[MÍÌËÊL: ومــن شــواهد هــذا القســم يف القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل (٢)

  ).رشد(ماد : العني

واالستشهاد هلذا . ]٦٧: ملؤمنونا[MqponL: قال تعاىل. بالفتح) اهلَْجر(وهذا الفعل مصدره  (٣)

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظـر[). تـُْهِجــُرون(القسـم إمنــا يكــون علـى هــذه القــراءة وهـي قــراءة اجلمهــور، وقــد قـرأ نــافع 

  ].)٢/٣٢٩(، والنشر )هجر(مادة 

  )].طلب(مادة : الصحاح: ينظر. []٥٤: ألعرافا[MgfedcL: قال تعاىل (٤)

  .])هرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١٢: جلنا[MËÊÉL: قال تعاىل (٥)

  ].).حسد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥٤: لنساءا[M;:9L: قال تعاىل (٦)

مـادة : احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر[. ، ومل أقف على من ذكر فتح امليم يف املصدر-بإسكان امليم-َمسَر َمسْرًا : يقال (٧)

  ].).مسر(

مجع سامر، كما قال ابن دريد؛ وما ذكره املصنف هو قول أيب عبيدة : القوم الذين يتحدثون بالليل، والسُّمَّار: السَّامر (٨)

  ].)٢/٧٢١(، ومجهرة اللغة )٢/٦٠(جماز القرآن : ينظر. [وغريه

: ينظــر). [فمُكـث(، وقـراءة البـاقني بالضــم -بفـتح الكــاف-مل ُتضـبط باألصـل، وقــد ضـبطتها وفـق قــراءة عاصـم وروح (٩)

  )].٢/٣٣٧(النشر 

، وقــرأ محــزة والكســائي وخلــف بفتحتــني )الرُّْشــد(وقــد ضــبطتها وفــق قــراءة اجلمهــور مل تضــبط هــذه القــراءة باألصــل،  (١٠)

  )].٢/٢٧٢(النشر : ينظر). [الرََّشد(
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ح بالنكاح، وال صِ فْ وهو أن يُـ - )٣)(ب(يف كالمه ثَ فَ ورَ  ،)٢(-انتظره: أي- هرَ ظَ ونَ  ،)١()أ(إليه ونظر

  . فيهاًال عَ فَـ  :)٥)(ت(عنه صدورًا رَ دَ وصَ ، -)٤( عنهينِّ كَ يُ 

 ،يف قولـه هقَ دَ وَصـ ،)٨)(ح(ورزقـه، )٧()ج(-ىرَ كْ الـذِّ : ومنـه- هرَ َكـوذَ ، )٦(عنه رَ عَ وشَ ، )ث(هُ رَ عَ شَ 

  . فيهاًال عْ فِ  :)٩()خ(احلديثَ  هقَ دَ وصَ 

 .]١٩٨: ألعرافا[MCBA@?>L  ) أ(

 .]١٩٧: لبقرةا[L,  +   (*M  ) ب(

 .]٦: لزلزلةا[MSRQPL  ) ت(

 .]٩: لبقرةا[MNML  O    P  QL  ) ث(

 .،]٥٥: ملدثرا[MI  J  KL  ) ج(

 .]٤: بسع[M-  . / 0L  ) ح(

  .]١١٥: ألنعاما[Mz  {  |  }  ~ L، ]٥٤: رميم[M6  7  8  9L  ) خ(

  

                                 
  ).نظر(مادة : العني: ينظر (١)

  .])نظر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٥: ص[M×ÖÕÔÓÒL: قال تعاىل (٢)

  .)١/٤٢٢(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  ].٧٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (٤)

  )].صدر(مادة : الصحاح، وأساس البالغة: ينظر.[َصَدر ُصُدورًا وَصْدرًا، واالسم هو الَصَدر: يقال (٥)

  )].شعر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [شعر عنه: َشَعَره، وَشَعر به، ومل أقف على من ذكر: يقال (٦)

  .)ذكر(مادة : كم واحمليط األعظماحمل: ينظر (٧)

  )].رزق(مادة : العني: ينظر. []٢١٢: لبقرةا[MLKJIHGL: قال تعاىل (٨)

مــادة : الصـحاح: ينظـر. []٩٥: ل عمـرانآM[ZYL]: ومـن شـواهد هـذا القسـم يف القـرآن الكــرمي قولـه تعـاىل(٩) 

  .])صدق(
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هرَّ سِ  مَ تَ وكَ ، )٢(هلَ ذَ وخَ ، )١()أ(هرَ جَ هَ 
  .فيها نٌ َال عْ فِ  :)٣()ب(

، )٦()ج(انًاَصـقْ نُـ  :صَ َقـونَـ / ، )٥()ث(اًسـاعَ نُـ  :سَ َعـونَـ ، )٤()ت(انًابَ ْسـابًا وحُ سَ حِ  :الشيءَ  بَ سَ حَ 

  .......،)٩()خ(ةً انَ هَ كِ   :نَ هَ وكَ  ،)٨()ح(ةً الَ فَ كَ   :ميرِ على فالن املال للغَ  لَ فَ وكَ ، )٧(انًاقَ رَ بَـ  :رُ صَ البَ  قَ رَ وبَـ 

 .]٣٤: لنساءا[M>=<L  ) أ(

 .]٢٨٣: لبقرةا[M8  :9 L  ) ب(

 .]٥: لرمحنا[MR  S  TL  ) ت(

]١١: ألنفالا[E  FL      النعاس   يغْشاكُمMB    ) ث(
)١٠(

. 

 .]١١: اطرف[Mä    å  æ   ç  è  é  ê L  ) ج(

 .]٤٤: ل عمرانآ[M³ ´ µ ¶ ¸  ¹L  ) ح(

  .]٤٢: حلاقةا[MI  J  K  ML  N   OL  ) خ(

                                 
  )].هجر(مادة : الصحاح: ينظر. [وهو ضد الوصل (١)

  .])خذل(مادة : العني: ينظر. []١٦٠: ل عمرانآ[MXWVUTSL:قال تعاىل(٢) 

  )].١/٤٠٩(ينظر مجهرة اللغة . []١٤٦: لبقرةا[M-,+*)L: قال تعاىل (٣)

  ).حسب(مادة : الصحاح: ينظر (٤)

  ).نعس(مادة : كم واحمليط األعظماحمل: ينظر (٥)

  ).نقص(مادة : الصحاح: ينظر (٦)

ــرقَ  |M: قــال تعــاىل (٧) ب      ~L]بفــتح الــراء؛ موافقــة للقســم، وهــي قــراءة نــافع وأيب جعفــر، وقــرأ البــاقون . ]٧: لقيامــةا

  ].)٢/٣٩٣(، والنشر )برق(مادة : الصحاح: ينظر[. بكسر الراء

  )].كفل(مادة : الصحاح: ينظر. [)على(ـعّداه ب ، ومل أقف على من)نع(يتعدى بنفسه، وبالباء، وبـ): لكف(الفعل  (٨)

  ).كهن(مادة : الصحاح: ينظر (٩)

). يـَُغشِّـيكم النعـاسَ (، وقـراءة البـاقني )يـُْغِشـيكم النعـاسَ : (كذا باألصل، وفق قراءة ابن كثري وأيب عمرو، وقرأ املدنيان  (١٠)

  )].٢/٢٧٦(النشر : ينظر[

 ]ب/٥٧[
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٢٣٩ 

 

  .)١(ةً ارَ ضَ ونَ  ةً رَ ضْ نَ  :هُ هُ جْ وَ  رَ ضَ ونَ 

  :المضاعف -

هلَ يـَّ َســ: املــاءَ  جَّ ثَــ
ــورَ  .)٢( : )ت(البنــاءَ  دَّ وَهــ .)٤(وًال ه طُــقَّ َشــ: )ب(القمــيصَ  دَّ وقَــ .)٣(كــهرَّ حَ : )أ(هُ جَّ

]هُ رَّ وَعــ[ .)٥(هرَ َســكَ 
ــو [، ]هُ ءَ اَســ[: أي ،)ث( ــ[ه بــه، َخــطَّ لَ : أي ،رٍّ َشــبِ  ]هُ رَّ َع  سَّ وبَــ .)٦(عليــه ]هُ رَّ وَع

  .................................،)٨(أحرقه: َألَ الكَ  دُ رْ البَـ  سَّ وحَ  .)٧(هاتَ تَّ وفَـ  ،اهَ قـَّ دَ : )ج(اجلبالَ 

 .]٤: لواقعةا[MkjihL  ) أ(

 .]٢٥: وسفي[MXWVUL  ) ب(

 .]٩٠: مرمي[M²±°L  ) ت(

]٢٣: ص[MutsL  ) ث(
)٩(. 

  .]٥: لواقعةا[MonmL  ) ج(

                                 

  )].نضر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. []١١: إلنسانا[MSRQL: قال تعاىل (١)

  ].٥٧٦ص :ديوان األدب: ينظر[. ]١٤: لنبأا[MXWVUTL: قال تعاىل. نص عليه الفارايب (٢)

  ].٥٧٦ص :ديوان األدب: ينظر. [الفارايبوهذا قول  (٣)

  )].قدد(مادة : الصحاح: ينظر. [نقال عن اجلوهري (٤)

  ].٥٧٧ص :ديوان األدب: ينظر. [الفارايبوهذا نص كالم  (٥)

: ، والتصــويب مــن الفــارايب، ومعــىن)شــاه(إىل ، تصــّحفت )ســاءه: (، وكــذلك)عــرّه: (بــالزاي بــدل الــراء يف: يف األصــل (٦)

: ديـــوان األدب :ينظـــر[ .فـََعـــَل اإلمث واملكـــروه حـــىت أْدَخَلـــه عليـــه، وَلطََّخـــه بـــه، كمـــا ذكـــر اجلـــوهري: ، أي)عـــرَّه عليـــه(

  )].عرر(مادة : والصحاح ،٥٧٨ص

  )].بسس(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم٤٤٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [قريًبا منه عند ابن قتيبة (٧)

  )].١/٩٨(مجهرة اللغة : ينظر. [نقًال عن ابن دريد (٨)

 M L: والصـواب قولـه تعـاىل ويفيد أّن صاحب احلاشية ليس هو املصّنف، هذا االستشهاد ليس موضعه هنا،) ٩(

M NL ]٢٥: الفتح[.  
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٢٤٠ 

 

 قَ َصــلْ أَ : )أ(الصــفَّ  صَّ ورَ  .)١(م�َ وْ لَ ْصــتَ : أي ،]١٥٢: ل عمــرانآ[           MP  Q  RL: ومنــه

: الشديدُ  والصوتُ  .)٣(ةشدَّ باه فَ دفع يف قَـ : )ب(اليتيمَ  عَّودَ  .)٢(بعضه ببعض؛ لئال يكون فيه خلل

ــودَ  .)٦(حَ َضــوَ : ، وقيـل)٥(وجــب: أي ،)ث(الشـيءُ  قَّ وَحــ .)٤(هارُّ ُصــيَ : ، أي)ت(اآلذان خُّ ُصـيَ   ،)ج(هكَّ

   .)٨(سرته: )ح(هُ نَّ وكَ  / .)٧(ضربه: أي

 .]٤: لصفا[M§   ¨   ©L  ) أ(

 .]٢: ملاعونا[M>=<;L  ) ب(

 .]٤٠: عبس[MÈ  ÊÉL  ) ت(

]٦: افرغ[Mu   xwv  y  z  {L  ) ث(
)٩(

. 

 .]٢١: لفجرا[M¹¸¶µ´³L  ) ج(

  .]٦٩: لقصصا[MÅÄÃÂÁL، ]٢٤: لطورا[M¡�~L  ) ح(

                                 
: ينظر. [من املفسرين َتْسَتْأِصلو�م قتًال، وعليه مجعٌ : مل أقف على من ذكر هذا اللفظ، وإمنا ذكر أبو عبيدة أن املعىن (١)

  )].١/١٠٤(جماز القرآن 

  ].٥٨٠ص: وديوان األدب ،)٣/٢٠٥(غريب احلديث أليب عبيد  :ينظر[ .ذكره أبو عبيد، وهذا نصُّ الفارايب (٢)

: َدَعْعــت يف قفــاه، أي: (والتعريــف الــذي ذكــره املصــنف مــأخوذ مــن قــول أيب عبيــدة. هــو الــدفع بشــدة وعنــف: دَّعالــ (٣)

  .)]دعع(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)٢/٢٣١(جماز القرآن : ينظر). [دفعت

مــادة : العــني: ينظــر. [�ــا ويصــيح يضــجُّ : ومعــىن َيُصــرُّها). َصــْيحٌة َتُصــخُّ اآلذان فُتِصــمُّها: الّصــاّخةُ : (جــاء يف العــني (٤)

  )].صرر(مادة : ، والصحاح)صخخ(

  ).حقق(مادة : احملكم واحمليط األعظم، واملصباح املنري: ينظر (٥)

  )].١/١٠٠(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد، وأ�م قائله (٦)

  )].دكك(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٧)

  )].كنن(مادة : احملكم واحمليط األعظم :ينظر[. ذكره ابن سيده (٨)

النشـر : ينظـر. [علـى اجلمـع) كلمـات(على اإلفراد وفق قراءة اجلمهور، وقرأ املدنيان وابـن عـامر ) كلمة(كذا باألصل   (٩)

)٢/٢٦٢.[(  

 ]أ/٥٨[
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٢٤١ 

 

هُ مَّ وأَ 
  .)٢(هجَ عَ زْ أَ : )ب(هُ زَّ وأَ  .)١(قصده: )أ(

ــ هُ بَّ وَس
ــ، )٤()ث(علــى وجهــه هُ بَّــوكَ ، )٣()ت( ــ، )٦(علــى األمــر هثَّــوحَ ، )٥()ج(الطالئــع ثَّ وَب  جَّ وَح

  ....................،)١٠()د(اجلور دَّ وعَ ، )٩()خ(عن كذا هدَّ وصَ ، )٨()ح(إىل منزله هُ دَّ ورَ ، )٧(البيتَ 

 .]٢: ملائدةا[M£ ¤ ¥   ¦L  ) أ(

 .]٨٣: رميمM\[L]  ) ب(

 .الشَّْتم: والسبُّ   ) ت(

 .]٩٠: لنملا[M3210/.-L  ) ث(

 .]٤: جلاثيةا[M987654321L  ) ج(

 .]١٣: لقصصا[MÀ¿¾L  ) ح(

 .]٦١: لنساءا[MNMLKJL  ) خ(

  .]٨٤: رميم[MedcbL  ) د(

                                 
  )].أمم(مادة : الصحاح: ينظر. [وهذا قول اجلوهري (١)

  .)أزز(مادة : العني: ينظر (٢)

  .])١/٦٩(مجهرة اللغة : ينظر. []١٠٨: ألنعاما[M¡�~}|£¢L: قال تعاىل(٣) 

  ).كبب(مادة : مقاييس اللغة: ينظر (٤)

  .])١/٦٣(مجهرة اللغة : ينظر. [بث القوم ملطالعة خرب العدو: أي (٥)

  )].حثث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥٤: ألعرافا[MgfL: قال تعاىل (٦)

  )].حجج(مادة : الصحاح: ينظر. []١٥٨: لبقرةا[M`_^]\L: قال تعاىل (٧)

  ).١/١١٠(مجهرة اللغة : ينظر (٨)

  ).صدد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٩)

  )].عدد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وال أعلم وجه ذكر اجلور يف املثال. َعدَّ الشيَء يُعدُّه َعد�ا: يقال (١٠)
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٢٤٢ 

 

 ،)٤()ث(يف الرتاب هسَّ ودَ ، )٣(هدَّ وهَ ، )٢()ت(-وهو الضرر-هرَّ وضَ ، )١()ب(البحرُ  هدَّ ومَ  ،)أ(احلبلَ  دَّ ومَ 

 طَّ وخَ ، )٧()خ(والصوتَ  الطرفَ  ضَّ وغَ ، )٦()ح(على الطعام هُ ضَّ وحَ ، )٥()ج(اه على غنمهصَ عَ بِ  شَّ وهَ 

  ..............................................،)٩()ذ(بالشيء الشيءَ  فَّ وحَ ، )٨()د(الكتابَ 

 .]٤٥: لفرقانا[M76543  8    9L  ) أ(

 .]٢٧: قمانل[MÑÐÏÎÍÌL  ) ب(

 .]١١٣: لنساءا[MÃÂÁÀ L  ) ت(

 .]٥٩: لنحلا[MZYXW L  ) ث(

 .]١٨: هط[MVUTSL  ) ج(

 .]٣: ملاعونا[MDCBA@L  ) ح(

 .]١٩: قمانل[MàßÞ L  ) خ(

 .]٤٨: لعنكبوتاM]\[ L]  ) د(

  .]٣٢: لكهفا[M¼»L  ) ذ(

                                 
  .٥٧٧ص: ديوان األدب: ينظر (١)

  ).ضرر(مادة : مقاييس اللغة: ينظر (٢)

  )].هدد(مادة : الصحاح: ينظر[. ٢٣٩وقد تكرر هذا الفعل يف هذا القسم، ص (٣)

  .)]دسس(مادة : ، والصحاح)١/١١١(مجهرة اللغة : ينظر. [-كما قال اجلوهري-أخفاه فيه : أي (٤)

  ].٥٧٩ص: األدب ديوان: ينظر. [َفأَْلَقاُه ِلَغَنِمه الشََّجرورق  طَ بَ خَ : أي (٥)

  .]٥٨٠ص: ديوان األدب: ينظر. [حثَّه: أي (٦)

  .]٥٨٠ص: ، وديوان األدب)١/١٤٦(مجهرة اللغة : ينظر. [-كما قال الفارايب-خفضهما : أي (٧)

  ).١/١٠٥(مجهرة اللغة : ينظر (٨)

ـــه (٩) ـــُت اهلـَــْوَدَج بالثيـــاب، أي: ومن مـــادة : الصـــحاحو  ،)١/٤٠٢(جمـــاز القـــرآن  :ينظـــر. [َأَطْفتُـــُه �ـــا مـــن اجلوانـــب: َحَفْف

  ].)حفف(
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٢٤٣ 

 

م عـن ُهـفُّ كُ ا تَ كاف� : أي ،]٢٨: بأس[Mu v w x yL: ومنه قوله تعاىل- هفَّ وكَ 

 كَّ وفَــــــ، )٤(القـــــومُ  فَّ وَصــــــ، )٣()أ(يف األمــــــر كَّ وَشــــــ ،-)٢(ةيَّــــــلتحقيــــــق االمسِْ  ، واهلــــــاءُ )١(املعاصـــــي

  ....................،)٨()ث(منَ غْ َـ من امل لَّ وغَ  ،)٧()ت(ةَ دَ قْ العُ  لَّ وحَ ، )٦(نيبِ للجَ  هلَّ وتَـ  ،)٥()ب(الرقبةَ 

 .]١١٠: وده[MKJIHGL  ) أ(

]١٣: لبلدا[L رقَبةً  فَكM   ) ب(
)٩(

. 

 .]٢٧: هط[M²  ³  ´  µL  ) ت(

، وقرئ]١٦١: ل عمرانآ[Ma  b  c  d    e L  ) ث(
)١٠(

. 

  

                                 
ومن . ذكر هذا ابن اجلوزي، وأصله عند السجستاين. عامًة جلميع الناس: هذا أحد القولني يف التفسري، واآلخر مبعىن (١)

نزهـــة : ينظـــر[. ]٨٤: لنســـاءا[M¯®¬«ª©¨ L: شـــواهد هـــذا القســـم يف القـــرآن قولـــه تعـــاىل

  )].٣/٤٩٩(، وزاد املسري ٣٧٨ص : القلوب

اسم فاعل، فهو : أن كاّفة :واملراد بتحقيق االمسية. مل أقف على من ذكر هذا، وإمنا ذكر ابن اجلوزي أن اهلاء للمبالغة (٢)

  )].٣/٤٩٩(زاد املسري : ينظر. [يف منزلٍة بني االسم والفعل، فُأدخلت عليه اهلاء؛ لُتكسبه قربًا من االسم

  )١/١٣٩(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  )].صفف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]١: لصافاتا[M"!L: قال تعاىل (٤)

  ).فكك(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

، )١/٧٩(مجهـرة اللغـة : ينظـر. []١٠٣: لصـافاتا[M!  "  #  $L: قال تعاىل. أسقطه على جبينه: أي (٦)

  .]١٦٧ص: ومفردات الراغب

  ).حلل(مادة : مقاييس اللغة: ينظر (٧)

  ).غلل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٨)

. واألصـل حيتمـل الضـبطني. M|    }L : وقرأ البـاقون. كثري وأبو عمرو والكسائي، وهذا املوافق للقسم  كذا قرأ ابن  (٩)

  )].٢/٤٠١(النشر : ينظر[

  .، وبيان القراءتني يف الصفحة التاليةكذا باألصل، من غري ضبط  (١٠)
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٢٤٤ 

 

]١٦١: آل عمــران[ }يغَــلَّ { :وقــرئ-
، )٤(همَّــوذَ  ،)٣()أ(هِقــنُ إىل عُ  هُ دَ يَــ لَّ وَغــ ،)٢(-نَ وَّ ُخيَــ: أي/ ، )١(

َـــــ، )٥()ب(إىل نفســـــه همَّ وَضـــــ ـــــ، )٦(احلـــــديثَ  مَّ ون ـــــ، )٧(هبـــــ مَّ وَه   :نِّ َـ وأصـــــل املـــــ-عليـــــه بكـــــذا  نَّ وَم

  .لعْ ا على فَـ هومصادر  ،معروفات: -)٨(عطْ القَ 

ةَ يَّــكِ الرَّ  مَّ طَــفَ  جــاء الســيلُ : يقــال
حــىت يعلــو فقــد  رَ ثـُــاها، وكــل شــيء كَ وَّ وَســ ،دفنهــا: ، أي)ت(

مَّ طَ 
)٩(. 

 .]٦٤: ملائدةا[M¿¾½¼» L  ) أ(

 .]٢٢: هط[MrqpoL  ) ب(

 .]٣٤: لنازعاتا[M�~}|L  ) ت(

  

                                 

ــــاء وفــــتح  (١) ــــري وأبــــووهــــذه قــــراءة ، الغــــنيبضــــم الي النشــــر : ينظــــر. [MeL :عمــــرو وعاصــــم اجلمهــــور، وقــــرأ ابــــن كث

)٢/٢٤٣ .[(  

  )].١/٤٨٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [-على قول-يـُْنَسب إىل الغلول : ، ومعناهذكره الزجاج (٢)

، )للغ(مادة : الصحاح: ينظر. [عن البخل، واملعىن شّد يده بالُغّل إىل جهة الُعُنق، مث ُجعل كناية ذكر هذا اجلوهري (٣)

  )].٨/٤٨٨٤(ومشس العلوم 

  ].).ذمم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]٤٩: لقلما[Ma  b  c  dL: قال تعاىل (٤)

  ).١/١٤٨(مجهرة اللغة : ينظر (٥)

ديــوان  :ينظـر[. ]١١: لقلـما[Mµ´³L: قـال تعـاىل. -كمـا قـال الفـارايب-نقلـه علـى جهـة اإلفسـاد : أي (٦)

  )].منم(مادة : الصحاحو  ،٨٢٣ص: األدب

: احملكـــم واحملـــيط األعظـــم: ينظـــر. []١٣: لتوبـــةا[M²  ´³L: قـــال تعـــاىل. نــواه وعـــزم عليـــه: أي (٧)

  ].).مهم(مادة 

  ].).منن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٦٤: ل عمرانآ[M¹¸¶µ´L: قال تعاىل (٨)

  )].ركو(مادة : ، والصحاح٥٨٣ص: ديوان األدب: ينظر[ .هي البئر: والرَِّكيَّة .الفارايبهذا نص كالم  (٩)

 ]ب/٥٨[
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ـــوحَ ، )٣(وعليـــه ،بـــه رَّ وَمـــ، )٢(هدَّ وَســـ ،)١()أ(عنـــه دَّ وَصـــ ـــوكُ ، )٥(وافُّ وَصـــ ،)٤()ب(حولـــه وافُّ  وافُّ

  . فيهاوًال عُ فُـ  :)٧(عليه الليل نَّ وجَ ، )٦(عنه

  ................،)٨(نصف الشيء: قُّ والشِّ ة، قَّ شَ َـ امل: قُّ والشِّ ، )ت(ةً قَّ شَ عليه األمر مَ  قَّ شَ 

 .]٥٥: لنساءا[MTSRQPONM L  ) أ(

  .]٧٥: لزمرا[M&%$#"!L  ) ب(

 .]٢٧: لقصصا[MÀ¿¾½¼ L  ) ت(

  

  

                                 
  )].صدد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أعرض: أي (١)

  ).سدد(مادة : �ذيب اللغة: ينظر (٢)

  )].مرر(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٥٩: لبقرةا[MonmlkL: قال تعاىل. مرَّ َمر�ا، وُمُرورًا: يقال (٣)

، وأمـــا الـــذي مصـــدره علـــى ٢٤٢ص: وقـــد تقـــدم) فـَْعـــل(، غـــري أن مصـــدره علـــى -كمـــا قـــال الفـــارايب-اســـتداروا : أي (٤)

، واحملكــم واحملــيط الصــحاح: ينظــر[. بقُلهــا سَ بِ يَــإذا : ُحُفوفــا -بالكســر-َحفَّــْت أْرُضــنا حتَِــفُّ : فهــو قــوهلم): فـُُعــول(

  )].حفف(مادة : األعظم

. وقــد تقــدم ذكــر هــذا الفعــل قريًبــا جــد�ا). فـُُعــول(ومل أقــف علــى مــن ذكــر أن مصــدره علــى . صــفَّ القــوُم َصــف�ا: يقــال (٥)

  )].صفف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[

بالبنــاء يتعــدى إىل املفعــول األول بنفســه، وإىل الثــاين حبــرف اجلــر؛ وعليــه فُيْضــَبط مثــال املصــنف ) َكــفَّ : (الفعــل: أوًال  )٦(

أن  نــصّ مل أقــف علــى مــن : ثالثًــا. َكفَّــه عــن األمــر َكف�ــا: هــذا الفعــليقــال ملصــدر : ثانًيــا. ، أو يقــدر املفعــولللمفعــول

 M7 8: قـــال تعــــاىل .إذا ســـقطت أســـنا�ا): َكفَّـــت الناقـــة ُكُفوفًـــا: (إال يف قـــوهلم )فـُُعـــول(مصـــدره علـــى 

9L  ]كفف(مادة : الصحاح، واحملكم احمليط األعظم، و ٥٨١ص: ديوان األدب: ينظر. []١١: ملائدةا.[(  

  )].جنن(مادة : الصحاح: ينظر. []٧٦: ألنعاما[MA@?>=< L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري )٧(

  )].شقق(مادة : الصحاح: ينظر. [َشقَّ عليه َشق�ا: يقال يف املصدر أيًضا (٨)
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ةً صَّ وقَ  ،ًصاصَ ه قَ رَ ثَـ أَ  صَّ وقَ 
  .معروفات: )٢)(ب(ةً عليه داللَ  هلَّ ودَ  ،)١)(أ(

  :المعتل العين -

: إلينـا، أي ابَ مث ثَـ وًسـا، فـأتى رجـلٌ لُ ا جُ نَّـكُ : ، ويقـال)٣(إىل مكـان من مكـانٍ  عَ جَ رَ : ابَ ثَ 

 .)٥(وهــــا للبيـــــوتعُ طَ قَ : الصــــخرَ  واوجــــابُ  .)٤(ثائــــب: لــــألول/ ه، وال يقــــال دَ ْعــــنا بَـ أصــــحابُ  عَ َجــــرَ 

  .)٨(دخل: أي ،)ج(القوم يف قوم بعضُ  وماجَ  .)٧(هطَ لَ خَ : )ث(الشيءَ  وشابَ  .)٦(مثَِ أَ : )ت(وحابَ 

 .]٦٤: لكهفا[MMLKJL  ) أ(

 .]١٠: لصفا[MutsrL  ) ب(

 .]٢: لنساءا[MRQPOL  ) ت(

 .]٦٧: لصافاتا[M¢¡�~}|{L  ) ث(

 .]٩٩: لكهفا[M987654 L  ) ج(

  

                                 
ومــن شــواهد هــذا القســم قولــه  .مــن مصــادره) القصــة(ومل أقــف علــى مــن ذكــر أن . َقص�ــا، وقَصًصــا: قــصَّ أثــره: يقــال (١)

  )].قصص(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]٥٧: ألنعاما[M¥¤ L: تعاىل

  )].دلل(مادة : الصحاح: ينظر). [َدالَلًة وِدالَلًة وُدلوَلًة، والفتح أعلى :يَُدلُّهُ  ،َدلَُّه على الطريق: (قال اجلوهري (٢)

  )].٢/١٠١٦(مجهرة اللغة : ينظر[. ]١٢٥: لبقرةا[M²±°¯®L: قال تعاىل. نقًال عن ابن دريد (٣)

رجـع أصـحابنا : (صـنف بقولـهومل يتبـني يل مـراد امل. ثاب الواحد، واجلماعة؛ وال يقال ثائب إال إذا كـانوا مجاعـة: يقال (٤)

  )].ثوب(مادة : الصحاح، وأساس البالغة: ينظر[..). بعده

ــــا منــــه عــــن السجســــتاين (٥) : نزهــــة القلــــوب: ينظــــر. []٩: لفجــــرا[MJIHGFL: قــــال تعــــاىل. قريًب

  ].١٩٣ص

  )].حوب(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر[). ُب ِحَيابًَة وَحْوباً وُحْوباً وحابَاً حاَب َحيُو : (قال الصاحب ابن عباد (٦)

  .])٢/١٠٢٣(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (٧)

  )].موج(ماد : العني: ينظر. [قريبا منه يف العني (٨)

 ]أ/٥٩[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٤٧ 

 

ــــوالحَ  ــــرَ يـَّ غَ : أي ،الشــــمسُ  هُ ْت  :أي ،)ت(وهــــادتــــاب، : أي ،)ب(وهــــادَ  .)١)(أ(هَهــــجْ وَ  تْ عَ فَ وَســــ ،هْت

دوَّ َهـتَـ 
خـالل  واوجاُسـ .)٥(جـاء وذهـب: أي ،)ج(ومـارَ  .)٤(هالَـمَ أَ : )ث(هُ ارَ وَصـ .)٣(رجـع: رَ وحا .)٢(

مـا : ، يقـال)٧(وض للقيـامهُ النُـ : )ح(صُ وْ والنـَّ  .)٦(وها، وطلبوا باستقصاءلُ لَّ ختََ : أي ،واالديار، وجاسُ 

   .)٩(هعَ زَ فْـ أَ : )خ(هُ اعَ ورَ  .)٨(تتحرك بشيء: ، أيوصَ نُ تَـ تقدر على أن 

 .]١٥: لعلقا[M±  ²  ³   ´  µ ¶L  ) أ(

 .]١٥٦: ألعرافا[M*   ,+ L  ) ب(

 .]٤٦: لنساءا[M210/.-,L  ) ت(

 .]٢٦٠: لبقرةا[M:987654L  ) ث(

  .]٩: لطورا[M¯®¬«L  ) ج(

 .]٣: ص[M7654L  ) ح(

 .]٧٤: وده[MDCBA@L  ) خ(

  

                                 

 .]٢٩: ملــدثرا[MTSL: قــال تعــاىل. هــو اللفــح اليســري الــذي يغــري لــون البشــرة: والســفع هنــا .الفــارايبنقـًال عــن  (١)

  ].)سفع(ة ماد: الصحاحو  ،٧٢٦ص: ديوان األدب :ينظر[

  ].٧٢٦ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٢)

  )].حور(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤: النشقاقا[MrqponL: قال تعاىل. اجلوهري ذكره (٣)

  )].صور(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٤)

  )].٢/٨٠٣(مجهر اللغة : ينظر. [كاملضطرب: أي (٥)

  ].٧٢٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٥: إلسراءا[Mkji L: قال تعاىل. الفارايبقريبا منه عند  (٦)

  )].نوص(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر[. نقًال عن الصاحب بن عباد (٧)

  )].كرث(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ذكره الزخمشري (٨)

  .])عرو (مادة : احملكم واحمليط األعظم، و ٧٢٨ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٩)
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 وراغالثعلب،  انِ غَ وَ رَ مال إليهم باإلخفاء كَ  :)ب(إىل أهله وراغَ  .)١(أطاعه: أي ،)أ(له وطاع

ــــ .)٢(أقبــــل: ، أيعليــــه ضــــربًا ــــ .)٣(هاغَ َســــأَ : أي ،)ت(هاغَ وَس ــــكَ : )ث(الرجــــلُ /  الَ وَع ــــه رَ ثـُ  .)٤(عيال

  .)٥(أهلكه: )ج(هُ الَ وغَ 

  ............،)٨(الرجل ومات، )٧()ح(أمرٌ  هُ وفاتَ ، )٦(فتاب عليه متابًا ؛العبد إىل اهللا وتاب

 .]١١: صلتف[MÂÁÀL  ) أ(

 .]٢٦: لذارياتا[MÂÁÀ¿¾½L  ) ب(

 .]٦٦: لنحلا[MDCBAL  ) ت(

 .]٣: لنساءا[MqponL  ) ث(

  .]٤٧: لصافاتا[MÐÏÎÍÌËÊL  ) ج(

 .]٥١: بأس[MBA@?>=L  ) ح(

  

                                 
  )].٢/٩١٧(مجهرة اللغة : ينظر[. ذكره ابن دريد (١)

  )].روغ(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر هذا اجلوهري (٢)

ســهَّلت : ُســْغُته، أي: أن يتعــدى إىل املفعــول بــه فيقــال -علــى لغــة-َســُهل شــربه؛ ويصــح : ســاغ الشــراب، أي: يقــال (٣)

مـادة : الصـحاح: ينظـر[. ن الزًمـاإال أن األجـود أن يكـو ). أسـاغه: أي: (شربه، وهذا الذي أشار إليه املصنف بقولـه

  )].سوغ(

  )].عول(مادة : غة�ذيب الل: ينظر. [ذكر هذا األزهري، وغريه (٤)

  .])غول(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني (٥)

  )].توب(مادة : الصحاح: ينظر. []٧١: لفرقاناMT  U  V W X Y Z [ \L]: قال تعاىل (٦)

  .])١/٤٠٦(مجهر اللغة : ينظر. []١١: ملمتحنةا[MßÞÝÜÛL: وقد ورد يف قوله تعاىل (٧)

  )].١/٤١١(مجهر اللغة : ينظر. []١٣: ألعلىا[MÏÎÍÌËÊL: قال تعاىل (٨)

 ]ب/٥٩[
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أتيـت : ومنه- ورُ نُّ التـَّ  وفارَ ، )٤()ت(عليه وهانَ ، )٣()ب(هُ والمَ ، )٢()أ(املاءُ  وغارَ ، )١(عن الطريق رَ وجا

  ..،)٨()ج(مهِ يْ الَ وَ حَ  وطاف ،)٧(يف املاء وغاض، )٦()ث(يف املاء وغاص، -)٥(ومن فوريفالنًا فورًا، 

 .]٣٠: مللكا[MSRQPONL  ) أ(

 .]٥٤: ملائدةا[M¨§¦¥ L  ) ب(

 .]٢٧: لروما[MEDC L  ) ت(

  .]٨٢: ألنبياءا[M%$#"!L  ) ث(

 .]٢٤: لطورا[M}|{zL  ) ج(

  

                                 

ـــــــــَدل عنـــــــــه: أي (١) مجهـــــــــر اللغـــــــــة : ينظـــــــــر. []٩: لنحـــــــــلا[MA@?>=< L: قـــــــــال تعـــــــــاىل. َع

)٢/١٠٣٩.[(  

  .])٢/٧٨٣(مجهر اللغة : ينظر. [دخل يف الَغْور، وهو املطمئن من األرض: أي(٢) 

مــــادة : اللغــــةمقــــاييس : ينظــــر. []٢٢: بــــراهيمإ[Mxwvu L: وورد الفعــــل يف قولــــه تعــــاىل (٣)

  .])لوم(

  ).هون(مادة : �ذيب اللغة: ينظر (٤)

. ]٢٧: ملؤمنونا[MÊÉÈÇÆ L: قال تعاىل. فـَْورًا، وفـََورَانًا: ويقال يف مصدره. قبل أن أسكن: أي (٥)

  )].فور(مادة : الصحاح: ينظر[

  ).غوص(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٦)

والـذي يظهـر أن هـذه اجلملـة  .غاض، يَِغيض َغْيًضا، فاملضارع مكسور العـني، فلـيس مـن هـذا البـاب: يقال. قلَّ : أي (٧)

، : للجملـة الســابقة، وفـوق هــذا وقــع فيهـا التصــحيف؛ إذ يقـال -عـن ســهوٍ -ليسـت إال تكــرارًا  غــاض املـاء، بــال جــارٍّ

مــــــادة : اح، واملصــــــباح املنــــــريالصــــــح: ينظــــــر. []٤٤: ودهــــــ[MÅÄÃÂL: قــــــال تعــــــاىل .واهللا أعلــــــم

  )].غيض(

  ).٢/٩٢١(مجهرة اللغة : ينظر (٨)
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 هُ وســامَ ، )٥(قعـائِ  هُ وعاقَـ ،)٤(عليــه وطـال، )٣(القـول وقــال، )٢(ابَّ وَ الـدَّ  وسـاق ،)١()أ(طعمـه وذاق

  .لٍ عْ ومصادرها على فَـ  ،معروفات: )٦()ب(ال� ذُ 

  :وما اختلف مصادره -

  ................،)٩()ث(ديِّ ًدا، فهو سَ دُ و سُ  هُ مَ وْ قَـ  وساد، )٨()ت(اًدايَ ذِ  اإلبلَ  ادَ ذو ، )٧(ياًماصِ  صام

هو النوم: ، الربد]٢٤: لنبأا[M©¨§¦L، ]٥: لتغابنا[MfedL  ) أ(
)١٠(

. 

 .]٤٩: لبقرةا[M('&L  ) ب(

 .]٢٣: لقصصا[M;:987 L  ) ت(

 .]٣٩: ل عمرانآ[MFEDCBL  ) ث(

  

                                 
  ).ذوق(مادة : العني: ينظر (١)

  )].سوق(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٦: رميم[MrqponL: قال تعاىل (٢)

  )].قول(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٤: ص[M$#"!L: قال تعاىل (٣)

  )].طول(مادة : العني: ينظر. []٨٦: هط[M¾½¼L: قال تعاىل (٤)

مـادة : احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر. []١٨: ألحزابا[MPONMLL: قال تعاىل. صرفه وحبسه: أي (٥)

  )].عوق(

  )].٢/٨٦٢(مجهرة اللغة : ينظر. [كلَّفه، وأْجَشَمه كرًها: أي (٦)

مـادة : املنـرياملصـباح : ينظـر. []١٨٤: لبقـرةا[Mba`_ L: قال تعـاىل. صام صوًما، وصياًما: يقال (٧)

  )].صوم(

  )].ذود(مادة : ةالصحاح، وأساس البالغ: ينظر. [هادَ رَ ساقها وطَ : وَذْوًدا أيًضا، أي (٨)

  )].سود(مادة : الصحاح: ينظر. [سيادة، وَسْيُدوَدة: ويقال يف املصدر أيًضامن غري مهٍز، ): سودد( (٩)

  ].٤٣٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (١٠)



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٥١ 

 

ــــارَ  ،)١()أ(يــــاًذابــــاهللا عِ  وعــــاذ  هُ وزارَ ، )٤()ث(انًــــارَ وَ دَ  ودار، )٣()ت(خــــورًا الثــــورُ  ارَ وَخــــ، )٢()ب(وارًابَــــ وب

بينهمـا  وحـال، )٨()د(اًحـاوَ إليـه رَ  وراح، )٧()خ(وًعـاجُ /  وجـاع، )٦()ح(ازًاَفـالرجل مَ  وفاز، )٥()ج(ةً ارَ يَ زِ 

  .....................................................................،)٩()ذ(ًال وْ حَ  حائلٌ 

 .]٩٨: ملؤمنونا[MvutsrL  ) أ(

 .]١٠: اطرف[MÊÉÈÇL  ) ب(

 .]١٤٨: ألعرافا[M¦¥¤£ L  ) ت(

 .]١٩: ألحزابا[MfedcL  ) ث(

 .]٢: لتكاثرا[M`_^L  ) ج(

 .]٧١: ألحزابا[M®¬«ª©¨§¦L  ) ح(

 .]١١٨: هطM^]\[ZYXL]  ) خ(

 .]١٢: بأس[Mwvutsr L  ) د(

  .]١٠٨: لكهفا[MÁÀ¿¾L  ) ذ(

                                 
  )].٢/٦٩٨(مجهر اللغة : ينظر. [اْلَتَجأ: وَعْوًذا، أي (١)

  )].بور(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [هلك: أي (٢)

أللــف إال املعــىن األول، فلعــل ا ومل يــرد يف القــرآن. إذا َضــُعف: إذا صــاح، وخــار الرَُّجــل َخــَورًا: خــار الثــور ُخــوارًا: يقــال (٣)

  )].١/٥٩٣(مجهرة اللغة : ينظر[. ساقطة من األصل، واهللا أعلم

  )].دور(مادة : الصحاح: ينظر. [وَدْورًا أيًضا (٤)

  ).زور(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

  )].فوز(مادة : الصحاح: ينظر. [وفـَْوزًا، وَمَفاَزة (٦)

  ).جوع(مادة : العني: ينظر (٧)

  ).روح(مادة : احملكم واحمليط األعظم :ينظر (٨)

  .])حول(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. []٤٣: وده[M´  µ  ¶L: وجاء يف قوله تعاىل (٩)

 ]أ/٦٠[
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ـــ، وهـــم قِ )ت(قياًمـــا وقـــام، )٢()ب(اًمـــاوَ دَ  ودام ،)١()أ(اًال وَ عنـــه زَ  وزال ، )٤(قـــاممث  ريُ ِســـ، وكـــان يَ )٣(امٌ َي

  .معروفات: -)٦(انةيَ مبعىن اخلِ  الخائنة: وقيل-، )٥()ث(انةيَ خِ  هُ انَ وخَ 

  :المعتل الالم -

  .)٩(واجلهل ،ةوَّ تُـ مال إىل الفُ : ابَ وصَ  .)٨(باالرِّ : زاد، ومنه: ابَ ورَ  .)٧(تْ نَ كَ سَ : )ج(النارُ  تِ بَ خَ 

 .]٤٦: براهيمإ[Mba`_^]L  ) أ(

 .]١٠٧: وده[M½¼  ¾  ¿     ÁÀL  ) ب(

 .]٦٨: لزمرا[M7654L  ) ت(

 .]٥٨: ألنفالا[Mm  n  o    p  qL  ) ث(

 .]٩٧: إلسراءا[M<   =   >  ?L  ) ج(

  

                                 
  ).٢/٨٢٧(مجهرة اللغة : ينظر (١)

  )].دوم(مادة : الصحاح: ينظر. [ةً ومَ ميُْ وَدْوًما، ودَ  (٢)

  ).قوم(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

مـــادة : أســـاس البالغـــة: ينظـــر. [انقطعـــت: قامـــت دابـَُّتـــه، أي: مثَّ انقطـــع وتوقَّـــف، وهـــذا مـــن بـــاب ا�ـــاز، يقـــال: أي (٤)

  )].قوم(

  .])خون(مادة : الصحاح: ينظر. []٧١: ألنفالا[MBA@?> L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٥)

  ].٣٨٦ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٦)

  .])خبو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٧)

  )].ربو(مادة : العني: ينظر. []٣٩: لروما[M¨§¦¥ L: قال تعاىل (٨)

: ديـــــوان األدب :ينظـــــر. []٣٣: وســـــفي[MgfedcbL: قـــــال تعـــــاىل. الفـــــارايبنقـــــًال عـــــن  (٩)

  )].صبو(مادة : الصحاحو  ،٨٠١ص
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: ر، ومنــــــهَهــــــظَ : )ت(ادَ وبَــــــ .)٢(ىَصــــــوعَ  ،َىب أَ : أي ،)ب(اتَــــــوعَ . )١(ىلَّ وَ وَ  ،ِرب َكــــــ :)أ(الشــــــيخُ  اتَــــــوعَ 

Mº¹L]٢٧: وده[
 .)٥(سـكن: أي ،)ث(الليـلُ  وسجى .)٤(خرج إىل البادية: أي ،وبدا .)٣(

   .)٧(ثبت: )ح(اسَ ورَ  .)٦(بسطها: أي ،اهاحَ وطَ ، )ج(األرض حىودَ 

]٨: رميم[Lعتيا   Ml   m  n  o  ) أ(
)٨(

.  

 .]١٦٦: ألعرافا[MONMLKJL  ) ب(

 .]٤: ملمتحنةا[M°¯®¬«ªL  ) ت(

 .]٢: لضحىا[MFEDL  ) ث(

 .]٣٠: لنازعاتا[MnmlkL  ) ج(

  .]١٣: بأس[M¾½ L  ) ح(

  

                                 
  )].عتو(مادة : الصحاح، و ٨٠١ص: ديوان األدب: ينظر. [ي�ا، وِعِتي�اُعتِ : ومصدرهوهذا قول الفارايب،  (١)

  ].٨٠١ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن  (٢)

بالياء، وأما قراءة أيب عمـرو ) يَ بادِ (واالستشهاد الذي ذكره املصنف، إمنا هو على قراءة اجلمهور . ذكر هذا اجلوهري (٣)

والنشـــــر ، )بـــــدو(مـــــادة : الصـــــحاح، و )٤/٣١٧(يب علـــــي احلجـــــة أل: ينظـــــر. [أول الـــــرأي: بـــــاهلمز، فـــــاملعىن) ئَ بـــــادِ (

)١/٤٠٧(.[  

: ديــــــوان األدب: ينظــــــر. []٢٠: ألحــــــزابا[M³²±°¯®L: قــــــال تعــــــاىل. الفــــــارايبذكــــــره  (٤)

  )].بدو(مادة : احملكم واحمليط األعظم، و ٨٠٢ص

  ).سجو(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

الزاهـــــر يف معـــــاين كلمـــــات النـــــاس : ينظـــــر. []٦: لشـــــمسا[M4  5  6L: قـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره ابـــــن األنبـــــاري (٦)

)١/١٩٣.[(  

  .])رسو(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٧)

: ينظــر. [ومل تضــبط باألصــل، وقــرأ محــزة والكســائي وحفــص بالكســر -أيب عمــرو واجلمهــور ةوفــق قــراء-بضــم العــني  (٨)

  )].٢/٣١٧(النشر 
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M6  7L]ملــن  :جَ ِر َعــ: ، كمــا تقــوليّ ِشــ، وينظــر نظــر العَ )١(يتعــامى: أي، ]٣٦: لزخـرفا

ــي{: ئَ رِ وقُـــ ،)٢(انَجـــرْ ة العِ يَ ْشـــملـــن مشـــى مِ /  :جَ رَ وَعـــ ؛بـــه آفـــة عــــوقَـ  .)٣(يَ ِشـــملـــن عَ  ،}ش : )أ(اهَف

، )٨(بطـش بـه: به اطَ وسَ  .)٧(اشتد: )ت(األمر اهَ ودَ  .)٦(خضع: )ب(انَ وعَ  .)٥(تالوكذلك  .)٤(هعَ بَـ اتـَّ 

  ................مِّ اهلَ  فِ رْ صَ  بُ لَ طَ : )ث(وُ هْ واللَّ  .)١٠(رجْ احلِ  َال عَ  :سُ رَ الفَ  اطَ وسَ ، )٩(هبَ عاقَـ : وقيل

 .]٣٦: إلسراءا[MÇÆÅÄÃÂÁ L  ) أ(

 .]١١١: هط[MÁÀ¿¾ L  ) ب(

 .٤٦: القمرMÌËÊL  ) ت(

  .]٣٢: ألنعاما[Mvutsrq L  ) ث(

                                 
  )].٧/٤٥٥٧(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي (١)

. َعَشــا: َعِشــي، ومــن مل تكــن بــه وإمنــا تكلَّفهــا، قيــل فيــه: أن مــن كانــت بــه اآلفــة قيــل: نقــًال عــن الزخمشــري، واحلاصــل (٢)

  )].٢٥١-٤/٢٥٠(الكشاف : ينظر[

). َعـْن ِذْكـِر الـرَّْمحِن وهـو القـرآن مَ ْعـومـن يَـ : (، وتوجيههـا كمـا قـال الزخمشـريقـراءة شـاذة، قـرأ �ـا ابـن عبـاس  وهذه (٣)

  )].٤/٢٥٢(، والكشاف ٤٢٧ص: شواذ القراءات للكرماين: ينظر[

  ).قفو(مادة : الصحاح: ينظر (٤)

مــــادة : �ــــذيب اللغــــة: ينظــــر. []١٠٢: لبقــــرةا[M$#"!L: قــــال تعــــاىل. أي أنَّ تــــال مبعــــىن اتَّبــــع (٥)

  )].تلو(

  )].٣/٣٧٧(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [نقًال عن الزجاج (٦)

 MÉ: قــــال تعــــاىل. ة؛ والداهيــــة هــــي األمــــر الشــــديد كمـــا قــــال الزجــــاجدهــــى يــــدهو، إذا صــــار داهيـــ: يقـــال (٧)

Ê Ë Ì  Í ÎL  ]احملكــم واحملــيط، )٥/٩٢(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر[. ]٧٢: حلــجا 

  ].)دهو(مادة : األعظم

  )].سطو(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٨)

  )].٢/١٠٧٢(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا قول ابن دريد (٩)

  )].٢/١٠٧٢(، و)١/٤٣٦(اللغة  ةمجهر : ينظر. [هي األنثى من اخليل: اِحلْجر (١٠)

 ]ب/٦٠[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٥٥ 

 

 وزكـا .)٤(مـال: أي ،اغَ وَصـ .)٣(صـرفه: اهدَ وعَ  .)٢(ىهلا بلـد: ، يقال)١(به بَ لَ طْ أن يُ  نُ سُ مبا ال حيَْ 

ــ .)٦(اءً َكــمُ  ،رَ فَ َصــ: )أ(اَكــومَ  .)٥(رثُــكَ  :املــالُ  رٍّ ، أو َشــاختــربه خبــريٍ  :أي ،)ب(ءً َال بَــ هُ َال وَب
ــ .)٧(  َال وَخ

  .)٨(مضى :أي ،الءً خَ 

و�ادُ غُ  ادَ وغَ 
و�الُ عُ  وعالهُ ، )٩()ت(

و�انُـ منه دُ  انَ ودَ ، )١٠()ث(
)١١(،............................  

 .]٣٥: ألنفالا[M?>=<;:98L  ) أ(

 .]٩: لطارقا[MJIHL  ) ب(

 .]١٢١: ل عمرانآ[MÌËÊÉL  ) ت(

 .]١٤: لنملا[M&%$# L  ) ث(

  

                                 
  )].٩/١٦٠(التفسري البسيط : ينظر. [الواحديقريًبا منه عند  (١)

  . كذا باألصل، ومل أهتد ملراده  (٢)

  )].٢/٦٦٦(مجهر اللغة : ينظر. []٢٨: لكهفا[M/.-,L: قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٣)

  )].صغو(ماد : العني: ينظر. []٤: لتحرميا[Mfedcba` L: قال تعاىل. بنص يف العني (٤)

الزاهر يف معاين كلمات النـاس : ينظر. []٢١: لنورا[M=<;:98L: قال تعاىل. مبعناه عند ابن األنباري (٥)

)٢/١٧٦.[(  

  )].مكو(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٣٥: األنفال[M = > ?  L: قال تعاىل (٦)

  )].بلو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٧)

  )].خلو(مادة : الصحاح: ينظر. []١٣٤: لبقرةا[MÉÈÇÆ L: قال تعاىل .ذكره اجلوهري (٨)

  ].)غدو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [َبكَّر: أي (٩)

  ).علو(مادة : العني: ينظر. []٤: لقصصا[M~  £¢¡�L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل(١٠) 

  )].٢/٦٨٦(اللغة  ةمجهر : ينظر. []٨: لنجما[MB   C  DL: قال تعاىل (١١)
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ــــــــريحُ  تِ رَ وذَ  ــــــــ، )١()أ(الــــــــرتابَ  ال ــــــــ زاوَغ وَّ دُ الَع
ــــــــومَ ، )٢( ــــــــولَ  ،)٣(الكتــــــــابَ  اَح               )٤()ب(يف كالمــــــــه اَغ

ـ- البعـريُ  افَ وعَ ، )ث(عنـه افَ وعَ  ،-)٥(وغْ اللَّ : )ت(ةُ يَ غِ والالَّ - : ، ومنـه قولـه تعـاىل)٦(لزْ ن بعـد اهلَـإذا مسَِ

MÒ ÓL ]٩٥: ألعرافا[
  ....،)ج(إىل كذا/  وعدا ،-)٨(ما يرتك عن طيب نفس: والعفو، )٧(

 .]٤٥: لكهفا[MáàßÞ L  ) أ(

  .]٧٢: لفرقانا[MfedcbL  ) ب(

 .]١١: لغاشيةا[MedcbL  ) ت(

 .]٤٣: لتوبةا[MMLKL  ) ث(

 .]١: لعادياتا[MfeL  ) ج(

  

                                 
  )].ذرو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أطارته، وأذهبته: أي (١)

  )].غزو(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٥٦: ل عمرانآ[M½ ¾  ¿L: قال تعاىل (٢)

  )].١/٥٧٤: (مجهرة اللغة: ينظر. []٣٩: لرعدا[M©¨§¦¥ L: قال تعاىل (٣)

احملكــــم واحملــــيط : ينظــــر[. ]٢٦: صــــلتف[M¥  ¦  §  ¨L: وقــــد ورد الفعــــل يف قولــــه تعــــاىل. أخطــــأ: أي (٤)

  ].)لغو(مادة : األعظم

  )].٢/٢٩٦(جماز القرآن : ينظر. [وغريه ،ذكره أبو عبيدة (٥)

ــوا ظَ : (األصــل يف هــذا أنــه يقــال (٦) ) وعفــا شــعر البعــري، إذا كثــر وطــال: َودِّعــوه حــىت يســمن، ويقــال: البعــري، أي رَ ْهــُعفُّ

�ــذيب اللغــة، واحملكــم : ينظــر[. ١٣ص )اهلـَـْزل( قــد ســبق البيــان عــن لفظــة همث إنــ .فاجلــامع هلــا هــو الفضــل، والكثــرة

  )].عفو(مادة : واحمليط األعظم

  )].٢/٣٥٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [َكثُروا: أي (٧)

أســاس : ينظــر. [ومل أقــف علــى مصــدر ملــا ذكــره املصــنف. يطلــق علــى احلــالل والطيِّــب، وعلــى الفضــل أيًضــا: العفــو (٨)

  )].عفو(مادة : البالغة

 ]أ/٦١[
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ـخَ  اجَ ورَ ، )٢()أ(بًاوْ ثَـ  اهُ سَ وكَ ، )١(انًاوَ دْ عُ  ،ظلم: أي ،وعدا ال يكـون (: اءرَّ ، وقـال الَفـ)٣()ب(اءً َجـرَ  هُ رَ يـْ

إىل كـذا  ودعـا ،)٦(ةً وَ ْسـه قَ بُـلْ قَـ  وقسـا ،)٥(اةً َجنَـ ونجـا ،)٤()دْحـمبعىن اخلـوف، إال مـع اجلَ  )ت(اءجَ الرَّ 

ــ   £    ¢    ¡   �M :)٨(ومنــه قــراءة احلســن- ،)٧()ث(ةً وَ ْعــاًء ودَ َعــدُ  صوافيL ]٣٦: حلــجا[
)٩(-، 

]٢٩: سي[4L       ةًيقْزَ     M0    1    2: وقرئ- )١٠(]اءً قَ زُ [ يكُ الدِّ  ]اقَ زَ و [
)١١(-،..............  

 .]٥: لنساءا[M°¯®L  ) أ(

 .]١٠٤: لنساءا[M°¯®¬«ª L  ) ب(

 .]١٣: وحن[M543210L  ) ت(

 .]٢٥: لروما[M10/.-,+*L  ) ث(

                                 

 £M: قـال تعــاىل. عـدوانًا -صـرفه: أي-عـدوانًا؛ وعـدا عنـه : -كالمهـا مبعـىن الظلــم-عـدا الرجـل، وعـدا عليـه : يقـال (١)

¤ ¥ ¦L]مــــــادة : احملكــــــم واحملــــــيط األعظــــــمو  ،٨٠٢ص: ديــــــوان األدب :ينظــــــر[. ]١٦٣: ألعــــــرافا

  )].عدو(

  .)كسو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر(٢) 

  ).رجو(مادة : العني: ينظر (٣)

  )].١/٢٨٦(معاين القرآن للفراء : ينظر. [ذكره مبعناه (٤)

  )].جنو(مادة : العني: ينظر. []٤٥: وسفي[M.-,+L: قال تعاىل (٥)

  ].)قسو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧٤: لبقرةا[MlkjihgL: قال تعاىل (٦)

  ).دعو(مادة : الصحاح: ينظر (٧)

  .١٥١ص: البصري، وقد تقدمت ترمجته: أي (٨)

الفعـل سـقط مـن  فلعـل هـذا. َصـَفا يصـفو: ، والفعـل منهـاأ�ـا خـوالص لوجـه اهللا، مجـع صـافية: وتوجيههاوهي شاذة،  (٩)

  )].٤/٢٦(، والنكت والعيون )٨٢-٢/٨١(احملتسب : ينظر. [)دعا(األصل؛ إذ ال يستقيم ربط هذه القراءة بالفعل 

  )].٢/٨٢٣(مجهرة اللغة : ينظر. [والتصويب من ابن دريد. بالراء) رقية.. رقاء،.. رقا،: (صاح، ويف األصل: أي (١٠)

  )].٢٠٦-٢/٢٠٥(احملتسب : ينظر. [ شاذة، قرأ �ا ابن مسعود وهي قراءة (١١)
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 ،إليـه وخـال، )٣()ب(ءً َال عـن البلـد َجـ اوْ لَـوجَ ، )٢()أ(ةً وَ َال تِـ القـرآنَ  تُ وْ لَـوتَـ ، )١(ةً ايَ كَ إليه شِ  تُ وْ كَ وشَ 

  .)٤(ةً وَ لْ خَ  ،وبه ،ومعه

  :المهموز -

: ، أي]٤: ألحقــــافا[L¸   ¶     ٍ ةرثَــــأَ  ´M: ، ومنــــه قـــراءة مــــن قـــرأ)٥(إذا رواه: عنـــه احلــــديثَ  رَ ثـَـــأَ 

 نَ َســوأَ  .)٨(أبًــا لــه تُ ْنــكُ   ،]هتُــوْ أَبَـ [صــار أجــريًا لــه، مثــل : هرَ َجــوأَ ، )٧(مــن األجــر: هُ رَ َجــوأَ  .)٦(روايــة

  .)٩(وبرُ ، غري أنه شَ رَ يـَّ غَ تَـ : / املاءُ 

 .]٣١: ألنفالا[MvutsL  ) أ(

 .]٣: حلشرا[M¼»º¹¸¶L  ) ب(

                                 

  ].)شكو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٨٦: وسفي[MÐÏÎÍÌËÊL: قال تعاىل (١)

  ).تلو(مادة : العني: ينظر (٢)

  ).١/٤٩٣(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  )].خلو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]١٤: لبقرةا[Mµ´³²L: قال تعاىل (٤)

ــــن ســــيده كــــذلك (٥) ــــه اب ــــر(مــــادة : احملكــــم واحملــــيط األعظــــم: ينظــــر. [نقــــًال عــــن الزخمشــــري، وأشــــار إلي ، والكشــــاف )أث

)٤/٢٩٥ .[(  

  )].٤/٢٩٥(، والكشاف )٢/٢٦٤(احملتسب : ينظر. [، والتوجيه من الزخمشريقراءة ابن عباس ومجاعة  وهي (٦)

: الصــحاح: ينظـر[. ]١٣٦: ل عمــرانآ[MdcbL: اىلقــال تعـ. َأَجــَرُه اهللا أْجـرًا: يقـال. ذكـره اجلــوهري (٧)

  )].أجر(مادة 

: قـال تعـاىل. وهـو خطـأ، والتصـويب مـن الكشـاف) ألوتـه: (ووقع يف األصل. نقًال عن الزخمشري، وأصله عند الزجاج (٨)

M³²±°¯ L]والكشـــــــــــاف )٤/١٤١(معـــــــــــاين القـــــــــــرآن وإعرابـــــــــــه : ينظـــــــــــر. []٢٧: لقصـــــــــــصا ،

)٣/٤٠٤.[(  

  )].أسن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [نقًال عن ابن سيده (٩)

 ]ب/٦١[
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 .)٢(ال مينعـونكم فسـاًدا: كأنه قيل  ،]١١٨: ل عمرانآ[MWXYLو .)١(هلَ قَ ثْـ أَ  :هُ دَّ وأَ 

، )٥(لَقـــثِ  رِ كْ �ـــض يف ُســـ: اءَ ونَـــ .)٤(هبَ جَ وْ تَـ اْســـ: أي ،بغضـــب اهللا اءَ وبَـــ .)٣(اســـتدت: أي ،سَ أَ وبَـــ

  .)٦(سقط: وناءَ 

  ..............................،)٨()ب(رًامْ أَ  هُ رَ مَ وأَ ، )٧()أ(عليه وأخذبيده،  وأخذ، هُ ذَ خَ وأَ 

 .]١٦٩: ألعرافا[M¶µ´³²L  ) أ(

 .]١٧: قمانل[Mº¹¸¶µL  ) ب(

  

                                 

  )].٢/١٠٨٧(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٨٩: رميم[M§¦¥¤L: قال تعاىل. نقًال عن ابن دريد (١)

) منـع(الفعل هذا هو األصل يف الفعل، إال أنه يف اآلية ُعدِّي إىل مفعولني، فُضمِّن معىن . َأَال الرَُّجل، إذا َقصَّر: يقال (٢)

  )].١/٤٠٦(، والكشاف )ألو(مادة : الصحاح: ينظر. [كما ذكر الزخمشري

ُؤُس بَْأساً، إذا كان شديد البأس -بالضم-بؤس الرجل : (كذا باألصل، والذي يف الصحاح  (٣) وبَِئَس الرجل يـَْبَأُس (، و)يـَبـْ

) بَِئس(، وكالمها ليسا من هذا الباب، ويظهر منهما أن املصنف أراد أن يوضح معىن )اشتدَّت حاجته: بـُْؤساً وبَئيساً 

: ينظـر. []١٦٥: ألعـرافا[MEDCBAL: قـال تعـاىل. إال أنـه أحلقـه بغـري بابـه، واهللا أعلـم

  )].بأس(مادة : الصحاح

: الوجــوه والنظــائر لــه: ينظــر[ .]١١٢: ل عمــرانآ[MedcbL: قــال تعــاىل .ذكــره أبــو هــالل العســكري (٤)

  ].١٢١ص

مـادة : احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر. [ن النـَّـْوء هـو �ـوض يف ثَِقـلإ: مل أقف على من ذكر هذا اللفظ، وجممـل قـوهلم (٥)

  )].نوأ(

مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر. []٧٦: لقصــــصا[Mª©¨§¦¥L: قــــال تعــــاىل. ذكــــره اجلــــوهري (٦)

  )].نوأ(

احملكــم واحملـــيط : ينظـــر[.]١٥٠: ألعــرافا[M654L، ]١٦: ملزمـــلا[M³²±L: قــال تعــاىل (٧)

  )].أخذ(مادة : األعظم

  ).أمر(مادة : الصحاح: ينظر (٨)
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- )٤(يابًـــابًــا وإِ وْ أَ  وآبَ ، )٣()ب(ًال ْكــأَ  الطعــامَ  لَ َكــوأَ ، )٢(الشـــمسُ  تِ لَــفَـ وأَ ، )١()أ(باقًــاإ العبــدُ  قَ بَــوأَ 

]٢٥: لغاشيةا[MÆÅÄL: ، وقرئ �ما-بالتشديد والتخفيف
)٥(.  

 .]١٤٠: لصافاتا[Mdcba`L  ) أ(

 .]٤: لنساءا[M¢¡�L  ) ب(

                                 
  )].أبق(مادة : الصحاح: ينظر. [هرب: أي (١)

  )].أفل(مادة : العني: ينظر. []٧٦: ألنعاما[MLKJIHGL: قال تعاىل. غابت: أي (٢)

  ).أكل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٣)

  ).أوب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٤)

  )].٢/٤٠٠(النشر : ينظر[ .قرأ أبو جعفر بتشديد الياء، وقرأ الباقون بتخفيفها (٥)
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  :لعَ فْ يَـ  لَ عَ في فَـ : الباب الثالث

 :)١(]ولفـُعُ [ما جاء مصدره على  -

، )٤(جاءت وذهبت يف املرعـى: )ب(املاشية تِ عَ تَـ ورَ  .)٣(ادقَ وانْـ  ،نَ َال . )٢)(أ(تَ بَ خْ إذا أَ  عَ شَ خَ 

ــالرَّ وقيــل  املــال / يف  عُ َتــرْ فــالن يَـ : بالــذهاب يف جهاتــه عــن اليمــني والشــمال، يقــال: يف املـــََالذِّ  عُ ْت

، )٧(إذا نـــام: )ت(عَ َجـــوهَ  .)٦(إىل املرعـــى تْ دَ َغـــ: املاشـــيةُ  تحَ رَ وَســـ .)٥(ذّ َال َـ وغـــريه مـــن ضـــروب املـــ

  ....................ة من الليل،عَ جْ ه بعد هَ يتُ قِ لَ : ، يقال)٨(وع إال بالليلجُ ال يكون اهلُ : وقيل

 .]٤٥: لشورىا[M!  "  #  $  %  &L  ) أ(

]١٢: وسفي[Lونَلْعب نَرتَعM´   µ  ¶      ) ب(
)٩(

. 

 .]١٧: لذارياتا[Ma`_^]\L  ) ت(

                                 
  .عالاألف صادرموالصواب ما أثبتُّه، بعد تتبع ، )فول: (يف األصل (١)

، -ألن اإلخبـات أخفـى مـن اخلشـوع-فيفسـر اإلخبـات باخلشـوع؛  ،يقلـب -كـاجلوهري-وغـريه  .ذكر هذا الزخمشري) ٢(

 .]١٠٨: هطـــ[M|{zL: يف قولـــه تعـــاىل) خشـــع(وقـــد ورد الفعـــل . ويفســـر اخلشـــوع باخلضـــوع

  )].١/١٣٥(، والكشاف )خبت، وخشع(مادة : الصحاح: ينظر[

اللني واالنقيـاد إمنـا هـو تعريـف للخضـوع ذكـره الزخمشـري، بعـد أن عـّرف اخلشـوع باإلخبـات، ومل أقـف علـى مـن أدرج  (٣)

  )].١/١٣٥(الكشاف : ينظر[ .سقط من األصل) خضع(فلعل الفعل  اللني واالنقياد يف اخلشوع،

  )].١/٣٩٢(مجهرة اللغة : ينظر. [نقًال عن ابن دريد (٤)

  )].١٢/٣٩(التفسري البسيط : ينظر. [ذكره الواحدي مبعناه، وعزاه إىل أهل املعاين (٥)

  )].١/٥١٢(مجهر اللغة : ينظر. []٦: لنحلا[M»º¹¸L: قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٦)

  ).هجع(مادة : الصحاح: ينظر (٧)

  )].هجع(مادة : العني: ينظر. [وهذا قول صاحب العني (٨)

  )].٢/٢٩٣(النشر : ينظر. [الباقون بالياءقرأ وابن عامر، و  ،وأيب عمرو ،وهي قراءة ابن كثري ،يف األصل بالنون (٩)

 ]أ/٦٢[
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: حَ َمــوجَ  .)٤(مــال: حَ نَ وَجــ. )٣(ارتفــع: وَشــَمخَ . )٢(َصــُغرَ : أي ،)أ(وَدَخــرَ . )١(بعــد ســاعة منــه: أي

 .)٦(ثبــــت يف موضــــعه: )ب(الشــــيءُ  خَ َســــورَ  .)٥(شــــيء ســــرًعا علــــى وجهــــه، ال يــــرده عنــــهمضــــى م

ـــ رافًعـــا إىل هُ رَ ظَـــنَ  دَّ َحـــإذا أَ : هرِ َصـــبَ بِ  الرجـــلُ  صَ خَ وَشـــ ، )٧(إال كـــذلك صُ اخِ الســـماء، ال يكـــون الشَّ

من مكـان إىل  وشخص. )٩()فال َيْطرِ  لَ عَ ه، وجَ يْ نَـ يْـ عَ  حَ تَ إذا فَـ : َبَصرُه صَ خَ شَ (: )٨(وقال يعقوب

ــإذا ســار يف ارتفــاع، فــإذا ســار يف ا�ِْ : مكــان ــطٌ اط، فهــو هــابِ َب  .)١٠( بــوطاهلُ / وص ضــد خُ ؛ فالشُّ

  :......................................................................)ت(الشيخُ  وركع

  .]١٨: لصافاتا[Mª « ¬ ®L  ) أ(

 .]٧: ل عمرانآ[M°¯®¬«ªL  ) ب(

  .]٤٣: لبقرةا[MqpoL  ) ت(

                                 
  )].١/٤٨٦(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا نص كالم ابن دريد (١)

  ).دخر(مادة : العني: ينظر (٢)

  )].مشخ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٢٧: ملرسالتا[MCBA@L: قال تعاىل (٣)

  )].جنح(مادة : الصحاح: ينظر. []٦١: ألنفالا[MÐÏÎL: قال تعاىل (٤)

: العني: ينظر. []٥٧: لتوبةا[MIHGFL: قال تعاىل. وهذا ملّخص ما جاء يف العني، وعند الزجاج (٥)

  )].٢/٤٥٥(، ومعاين القرآن وإعرابه )مجح(مادة 

  )].رسخ(مادة : العني: ينظر[ .نقال عن العني (٦)

  )].١/٦٠١(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٤٢: براهيمإ[MÕÔÓL: قال تعاىل. وهذا قول ابن دريد (٧)

من أعلم الناس بالشعر واللغة، روى عن األصمعي وأيب . هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، املعروف بابن السِّكِّيت (٨)

عرف به ألنه كان كثري السكوت طويل : والسِّكِّيت لقب أبيه. ه، وقيل غريها٢٤٤تويف سنة . عبيدة والفراء وغريهم

  )].٦/٣٩٥(، ووفيات األعيان ١٣٨ص: نزهة األلباء: ينظر. [الصمت

  )].٢/٢٦٣(إصالح املنطق : ينظر. [ذكره بنصِّه (٩)

  )].١/٦٠١(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا قول ابن دريد (١٠)

 ]ب/٦٢[
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 انٌ تــيوحِ  ،)٣(إذا دخــل فيــه دخــوًال ظــاهرًا: وَشــَرعَ . )٢(، ومنــه الركــوع يف الصــالة)١(اْحنَــَىن مــن الِكــَرب 

 قَ َهـــوزَ  .)٦(لَ أَ َســـ: أي ،)ب(عَنـــوقَـ  .)٥(افَ َصـــ: أي ،)أ(هلونـُــ عَ َقـــوفَـ  .)٤(وســـها ظـــاهرةُرؤُ  رافعـــةٌ  :عٌ رَّ ُشـــ

لَّ حَ مَ اضْ : الباطل
  .)٩(انصرف عنه إىل غريه: ، وقيل)٨(لفَ ، وغَ َال سَ : أي ،)ت(عنه لَ هَ وذَ  .)٧(

  .................................،)١١(-إذا بدا- الشيءُ  رَ هَ وظَ ، )١٠(النعمةُ  تِ غَ بَـ وسَ 

 .]٦٩: لبقرةا[MÑ  Ò   Ó  ÔL  ) أ(

 .]٣٦: حلجا[M®¬« L  ) ب(

 .]٢: حلجا[M210/.L  ) ت(

 

                                 
  ].٣٦٢ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ١(

  ].)٢/٧٧٠(مجهرة اللغة  :ينظر. [وهذا قول ابن دريد (٢)

: قـــال تعـــاىل .وهـــذا أقـــرب مـــا وجدتـــه ملـــا ذكـــره املصـــنف خلَـــوض،أن الشـــروع يطلـــق علـــى الـــدخول وا: ذكـــر اجلـــوهري (٣)

Mnmlkj L]شرع(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٤٨: ملائدةا.[(  

  )].شرع(مادة : العني: ينظر. [العني صاحبذكره  (٤)

  )].فقع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. قريًبا منه عند ابن سيده (٥)

  )].قنع(مادة : مقاييس اللغة :ينظر. [ذكره ابن فارس (٦)

  ].٣٦٦ص: ديوان األدب: ينظر. []٨١: إلسراءا[MmlkjiL: قال تعاىل. نص عليه الفارايب (٧)

: ، والصحاح)٢/٧٠٢(مجهرة اللغة : ينظر. [هو النِّْسيان وشبهه: والسُُّلوُّ . وهذا ملخص ما ذكره ابن دريد واجلوهري (٨)

  .)]ذهل(مادة 

تركـه بغـري عمـد، : تـرك الشـيء عمـًدا، والثـاين: األول: إىل معنيني همراد َرْجعمل أقف على من ذكر هذا، إال أنه ميكن  (٩)

  )].٢٤٣-١٥/٢٤٢(التفسري البسيط : ينظر. [وإمنا ُصرف عنه غفلةً 

  )].سبغ(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٠: قمانل[M/.-L: قال تعاىل. اتََّسَعت: أي (١٠)

  ).بدو(مادة : عنيال: ينظر (١١)
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  .)١(-عاله- )أ(على البيت وَظَهرَ 

 :لعْ ما جاء مصدره على فَـ  -

هرَّ َجــ: )ب(هبَ حَ َســ
: لبقــرةا[ b cL      فَبهــتM : ، ومنــه)٣(بالكــذب عليــه هُ رَ يـَّــحَ : هُ تَــهَ وبَـ  .)٢(

٢٥٨[
 .)٦(نوْ دَ وهــو صــوت أنفاســها إذا َعــ: )ث(اخليــلُ  تِ حَ بَ وَضــ .)٥(هَحــرَ قَـ : أي ،)ت(هَحــرَ وجَ  .)٤(

   .)٧(ى احلاكمضَ إذا قَ : )ج(احُ تَّ الفَ  حَ تَ وفَـ 

  .]٩٧: لكهفا[MðïîíL  ) أ(

 .]٤٨: لقمرا[MÔ  Õ   Ö  ×  Ø  ÙL  ) ب(

]٤٥: ملائدةا[L ¯        واجلُروحM  ) ت(
)٨(

. 

 .]١: لعادياتا[Me fL  ) ث(

 .]٨٩: ألعرافا[M^  _   ` a b  cL  ) ج(

 

                                 
  ). ٢/٧٦٤(مجهرة اللغة : ينظر (١)

  ].٣٥٣ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره  (٢)

  )].١/٣٤١(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [قريًبا منه عند الزجاج (٣)

مل تضبط القراءة يف األصل، وهذا الضبط هو الذي يوافق التوجيه الـذي ذكـره، علـى أن يكـون املوصـول فـاعًال، وهـي  (٤)

َفع  : ينظـر. [}فبهِت{وقراءة اجلمهـور . ، وقد وىفَّ ابن جين يف توجيهها فلريجع إليه-وهي شاذة-قراءة ابن السََّميـْ

  )].٢/٥٥٥(، والدر املصون ١٣٥-١/١٣٤(احملتسب 

  ).قرح(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

  ].٣٥٥ص: ديوان األدب: ينظر[. نص عليه الفارايب (٦)

  ].٣٥٦ص: ديوان األدب :ينظر[ .ذكره الفارايب (٧)

، ومل تضــبط يف األصــل، والبــاقون -وفــق قــراءة أيب عمــرو وابــن كثــري وابـن عــامر والكســائي وأيب جعفــر- )اجلــروح(برفـع  (٨)

  )].٢/٢٥٤(النشر : ينظر. [بالنصب
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َبَحهُ  / يسـعى، وجهـد نفسـه، : )أ(وَكـَدحَ . -)١(بـالتخفيف والتشـديد-َشوََّه َوْجَهه : ، أيوقـَ

يُّ عِ مَ ْصــقــال األَ . )٣(أســرع إليــه النظــر: هُ َحــمَ ولَ . )٢(حــىت يــؤثر فيهــا
: حٌ ْفــنَـ مــا كــان مــن الريــاح (: )٤(

ــلَ فهــو بــرد، ومــا كــان  : هُ رَ َهــوكَ  .)٧(طــرده: هُ رَ َحــودَ  .)٦(أســعده: أي ،هدُ عَ ْســويَ  .)٥()رّ فهــو َحــ: حٌ ْف

  .)٩(إذا َجَرْت مع صوت: السفينُة املاءَ  َرتِ خَ ومَ  .)٨(هرَ جَ زَ 

 .]٦: النشقاقا[MC   D  E  F  G  HL  ) أ(

  

                                 
  ].٤٠٧ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين (١)

. طف املاضـي علـى املضـارعواهلُْجَنة ظاهرة من ع .بالسعي، وبقية أجزاء التعريف عند الزخمشري: فّسر الفارايب الكدح (٢)

  )].٤/٧٢٦(الكشاف ، و ٣٥٦ص: ديوان األدب: ينظر[..). سعى، وجهد: (فاألوىل أن يقال هنا

: أسـاس البالغـة: ينظـر. []٥٠: لقمـرا[M&%$#"!L: قـال تعـاىل. قريًبا منه عند الزخمشـري (٣)

  )].ملح(مادة 

كــان إماًمــا يف النحــو واللغــة والشــعر واألخبــار . هــو أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن أصــمع، املعــروف باألصــمعي (٤)

 -وقيـــل غريهـــا-ه ٢١٦ه، وتـــويف ســـنة ١٢٢ولـــد ســنة . والنــوادر وامللـــح والغرائـــب، وصـــّنف فيهــا التصـــانيف الكثـــرية

  )].٣/١٧٠(ان ، ووفيات األعي٩٠ص: نزهة األلباء: ينظر. [بالبصرة، وقيل مبرو

 M. / 0 1 2 :قال تعاىل. لجوهريل وأما اللفظ املذكور فهو. قريًبا منه ذكره عنه ابن السكيت (٥)

3L ]٤٦: ألنبيــــــاءا[ ،MÕ  Ö   ×L]كتــــــاب األلفــــــاظ البــــــن الســــــكيت: ينظــــــر[ .]١٠٤: ملؤمنــــــونا :

  )].نفح(مادة : ، والصحاح٢٨٠ص

ــــــه  (٦) ــــــل . ]١٠٨: ودهــــــ[MÎ  Ï   Ð   Ñ  ÒL: قــــــال تعــــــاىل. الفــــــارايبنــــــص علي ــــــن جب : وقــــــرأ  معــــــاذ ب

}واسد٢٣٩ص: وشواذ القراءات للكرماين، ٣٥٨ص: ديوان األدب: ينظر[. بفتحتني، وهي قراءة شاذة}ع.[  

  )].دحر(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٩-٨: لصافاتا[MH  I  J  KLM L: قال تعاىل (٧)

بالكاف، وهـي شـاذة  وهذه قراءة ابن مسعود  .]٩: لضحىا[LتَكْهرMf   g   h     : قال تعاىل. ذكره ابن دريد (٨)

  ].١٧٥ص: ، وخمتصر يف شواذ القرآن)٢/٨٠٠(مجهرة اللغة : ينظر[ .وقرأ الباقون بالقاف

  ].٣٥٩ص: ديوان األدب: ينظر[. ]١٤: لنحلا[M¹ º » ¼L: قال تعاىل. الفارايبذكره  (٩)

 ]أ/٦٣[
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MjikL]أ(سَ َعــوتَـ  .)٢(َزَجــَره: ونـََهــَره .)١(عــن ضــيق القلــبكنايــة : ]٧٧: ودهــ( :

ـــرَّ [أن : سعْ الـــتـَّ : ، وقيـــل)٣(كَ َلـــهَ  ـــرَّ [أن : سُ كْ والـــنَّ علـــى وجهـــه،  ]خيَِ  عَ َخـــوبَ  .)٤(علـــى رأســـه ]خيَِ

ـــــا[قتلهـــــا : )ب(نفســـــه  عَ فَ وَســـــ .)٦(إذا حـــــرث: اعرَّ الـــــزَّ  عَ رَ وزَ أنبتـــــه، : )ت(ثَ رْ احلَـــــ اهللاُ  عَ رَ وزَ  .)٥(]َغم�

   .)٩(هحَ ضَ وْ أَ : )ج(باألمر وَصدَعَ  .)٨(هارَ هَ ظْ أَ : )ث(بالشريعة عَ رَ وشَ  .)٧(إذا أخذها: هتَ يَ ناصِ 

 .]٨: مدحم[M°   ±   ²  ³L  ) أ(

 .]٦: لكهفا[M87654L  ) ب(

 .]٦٤: لواقعةا[MonmlkL  ) ت(

 .]١٣: لشورىا[MMLKJL  ) ث(

 .]٩٤: حلجرا[M0/.L  ) ج(

 

                                 
التفســري : ينظــر. [، واملشــهور أنــه يعــربَّ بــه عمــا ال يطيقــه اإلنســان)ولــيس يُعــرف أصــله: (ذكــره الواحــدي، وقــال عنــه (١)

  )].ذرع(مادة : ، وأساس البالغة)٤٩٣-١١/٤٩٢(البسيط 

  )].�ر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٠: لضحىا[MnmlkL: قال تعاىل (٢)

  ].٣٦٠ص: ديوان األدب: ينظر[ .الفارايبذكره  (٣)

الزاهر يف معاين كلمات : ينظر. [باجليم )جير(تصحّفت يف املوضعني إىل ) خير: (وقوله. وهذا قول ابن األنباري بنصِّه (٤)

  )].٢/٢٤٩(الناس 

من ذكر أن البخع  وهو حتريف، والتصويب من اجلوهري وغريه من أئمة اللغة، ومل أقف على) عمدا: (وقع يف األصل (٥)

  )].خبع(مادة : الصحاح: ينظر[ .القتل العمد هو

  ].٣٦٢ص: ديوان األدب :ينظر. [نص عليه الفارايب (٦)

  ].٣٦٣ص: ديوان األدب: ينظر. []١٥: لعلقا[ M¶µ´³²±L: قال تعاىل. الفارايبذكره  (٧)

. مــن غــري حــرف اجلــر) شــرع الشــريعة: (واألصــل أن يقــال. ، وهــو قــول غــالم ثعلــبذكــره األزهــري عــن ابــن األعــرايب (٨)

  )].شرع(مادة : �ذيب اللغة، و ٤٥٧ص: ياقوتة الصراط: ينظر[

  )].٢/٦٥٤(مجهرة اللغة : ينظر. [نقًال عن ابن دريد (٩)
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أَتْـَلَفــه، ونـََقَصــه: الشــيءَ  وَمَحــقَ 
ــْزغُ ، )٢(أَْفَســدَ : ، أي)أ(بيــنهم الشــيطانُ  ونـَــَزغَ . )١( يف  والنـَّ

بُّ احلُ  هُ فَ غَ وشَ . )٣(النَّْخس: / احلقيقة
}هافَعشـ {، وهو غالفـه، و)٤(قلبه افَ غَ أصاب شِ : )ب(

)٥( :

  .)٦(بكذا وفٌ عُ شْ فالن مَ : ا، من قوهلمهَ نَـ تَـ فَـ 

خـــريًا أو  وَجـــَرحَ  ،)١٠(املـــوتى ثَ َعـــوبَـ ، )٩(األرضَ  ثَ َحـــوبَ ، )٨(اخلشـــبةَ  تَ َحـــونَ ، )٧(هتَ حَ وَســـ

شر�ا
  ..........................................................................،)١١()ت(

  .]٢٠٠: ألعرافا[MSRQPONM L  ) أ(

 .]٣٠: يوسف[M × Ø Ù  L  ) ب(

  .]٦٠: ألنعاما[ M % & ' ( L  ) ت(

                                 

  )].١/٥٦٠(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٢٧٦: لبقرةا[ MVUTL: قال تعاىل .نقًال عن ابن دريد (١)

  .])نزغ(مادة : الصحاح: ينظر[. ذكره اجلوهري (٢)

 ، والكشــاف)نــزغ(مــادة : اس البالغــة�ــذيب اللغــة، وأســ: ينظــر. [هــو الطعــن: والــنخس. والزخمشــري ،ذكــره األزهــري(٣) 

)٢/١٩٠.[(  

  ].٢٨٦ص: نزهة القلوب: ينظر. [نقًال عن السجستاين (٤)

  )].١/٣٣٩(احملتسب : ينظر. [، وهي قراءة شاذة-بالعني- }شعفها حبا{ :ومجاعة قرأ علي بن أيب طالب  (٥)

  ].٢١٦ص: غريب القرآن له: ينظر. [نقًال عن ابن قتيبة (٦)

وقــراءة غــري محــزة والكســائي وحفــص وخلــف ورويــس  .]٦١: طــه[M ° ±  L: قــال تعــاىل. استأصــله: أي (٧)

  ].)٢/٣٢٠(، والنشر )سحت(مادة : األعظماحملكم واحمليط : ينظر[. هي املوافقة هلذا الباب )فَيْسَحَتكم(

  )].١/٣٨٧(مجهرة اللغة : ينظر. []٩٥: الصافات[ M ¡ ¢ £   L: قال تعاىل (٨)

  )].حبث(مادة : العني: ينظر. []٣١: املائدة[ M À Á Â L: قال تعاىل (٩)

  )].بعث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥٩: القصص[ M Å Æ Ç È É L: قال تعاىل (١٠)

  )].جرح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [كسب: أي (١١)

 ]ب/٦٣[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٦٨ 

 

 ME F G H I JL: ومنـــه قولـــه تعـــاىل- )٢)(أ(يف املـــاء ِســـَباحة وَســـَبحَ  ،)١(شـــاةً  وذبـــح

 وَصــَفحَ ، )٦(صــدره وشــرح، )٥(َدَمــه وَســَفحَ ، )٤()ب(األرضَ  وَســَطحَ  ،)٣(-تصــرفًا: ، أي]٧: ملزمــلا[

  ..........،)١٠()ح(يف ا�لس وَفَسحَ ، )٩()ج(الباب وفتح، )٨)(ث(الشيء حَ رَ وطَ ، )٧()ت(عن ذنبه

  .]٣: النازعات[ M x    y  L  ) أ(

 .]٢٠: الغاشية[ M ª «  ¬             ® L  ) ب(

 .]٨٥: احلجر[ M £ ¤ ¥ L  ) ت(

 .]٩: يوسف[ M f  g h i j L  ) ث(

 .]٧٣: الزمر[ M ¬ ®  ̄° ± L  ) ج(

 .]١١: ا�ادلة[M Ñ Ò   Ó Ô  L  ) ح(

  

                                 

  )].ذبح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧١: البقرة[ M I J K L L: قال تعاىل (١)

  )].سبح(مادة : العني: ينظر. []٣٣: األنبياء[ M »            ¼      ½   ¾ L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٢)

  ].٤٩٤ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٣)

  ].)سطح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [بسطها، وسوَّى سطحها: أي (٤)

مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٤٥: األنعام[ M x y z L: قال تعاىل. وسفكه ،وأساله ،صبَّه: أي (٥)

  ].)سفح(

  ].)شرح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٢: الزمر[ M ! " # $ %  L: قال تعاىل (٦)

  ].)صفح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [عنه عفا: أي (٧)

  )].طرح(مادة : احملكم واحمليط: ينظر[. َرَمى به: أي (٨)

  .)فتح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٩)

  ].)فسح(مادة : واحمليط األعظماحملكم : ينظر. [وسَّع: أي (١٠)
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 خَ لَ وَســ، )٥(اهللا هُ نَــعَ ولَ ، )٤(الثــورُ  هُ َحــطَ ونَ  ،)٣(باملنـديل هُ دَ يَــ حَ َســومَ ، )٢(النــار حَ دَ وقَــ، )١()أ(وفضــحه

ـــ ِيبِّ الَصـــ عَ ِضـــوْ مَ  دَ َهـــومَ ، )٩(إليـــه دَ َحـــولَ ، )٨(ه وحبقـــهقَّـــحَ  دَ َحـــوجَ ، )٧(اآليـــةَ  خَ َســـونَ  ،)٦(اةَ الشَّ
)١٠( ،

  .............................................................. / ،)١١()ب(بالقول رَ هَ وجَ 

  .]٦٨: احلجر[ M Â Ã    Ä Å Æ Ç L  ) أ(

 .]٢: احلجرات[ M y   z { | L  ) ب(

  

  

                                 
  .)فضح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١)

  ].)قدح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢: العاديات[ M h i L: قال تعاىل. رام إيراءها: أي (٢)

  )].مسح(مادة : العني: ينظر. []٤٣: النساء[M ¿ À Á  L: قال تعاىل (٣)

  )].نطح(مادة : الصحاح: ينظر. []٣: املائدة[ M / 0 1  2 L: قال تعاىل (٤)

  ].)لعن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥٢: النساء[ M & '    ( ) * + , L: قال تعاىل (٥)

  )].سلخ(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٧: يس[ M « ¬ ®    L: قال تعاىل (٦)

  )].نسخ(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٠٦: البقرة[ M " # $ % L: قال تعاىل (٧)

 # " ! M: قــال تعــاىل). كفــر(نقــيض اإلقــرار، وإذا تعــدى بالبــاء، ُضــمِّن معــىن فعــل آخــر كـــ: اجلحــد (٨)

$ L ]جحد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٤: النمل(.[  

هــي  }يلْحــدون{وقــراءة محــزة  .]١٨٠: األعــراف[M I J K L  M  L: قــال تعــاىل. مــال: أي (٩)

  ].)٢/٢٧٣(، والنشر )حلد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. املوافقة للباب

احملكـــم واحملــــيط : ينظــــر. []٤٤: الـــروم[  M H   I   J    K   L L: قــــال تعـــاىل. َهيـَّــَأه، وَوطـَّــَأه: أي (١٠)

  ].)مهد(مادة : األعظم

  .)جهر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١١)

 ]أ/٦٤[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٧٠ 

 

ـــَعرَ   ـــارَ  وَس ـــرَ ، )٢()ب(الشـــمسُ  وَصـــَهَرْتهُ ، )١()أ(الن ـــوقَـ ، )٣()ت(عليـــه وَفَخ ـــونَ ، )٤(هرَ َه  ،)٥(البعـــريَ  رَ َح

نـَْعَلـــه عَ َلـــوخَ ، )٨()ح(الشـــيطانُ  هُ َعـــدَ وخَ ، )٧()ج(املـــالَ  عَ َمـــوجَ ، )٦()ث(َحقَّـــه وَبَخـــسَ 
إليـــه  عَ فَـــودَ ، )٩(

  ..............................................،)١٠(القومُ  وَدَفعَ عن نفسه،  عَ فَ ودَ ، )خ(شيًئا

]١٢: التكوير[ L سعرتM M N     ) أ(
)١١(

. 

 .]٢٠: احلج[ M ¢ £ ¤  ¥ ¦  § L  ) ب(

  .]٣٦: النساء[ M ¢ £ ¤ ¥ ¦  §  ̈© L  ) ت(

 .]٢٨٢: البقرة[M B C D E  L  ) ث(

 .]٢: اهلمزة[ M 7 8 9 : L  ) ج(

 .]٩: البقرة[ M H I J K L  ) ح(

 .]٦: النساء[M ×  Ø Ù Ú Û Ü  L  ) خ(

                                 
  ].)سعر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أوقدها: أي (١)

  ].)صهر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أذابته: أي (٢)

  ).١/٥٨٩(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  ].)قهر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٩: الضحى[ M f g       h  i   L: قال تعاىل. غلبه: أي (٤)

  ].)حنر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢: الكوثرM Z [ \    L ]: قال تعاىل (٥)

  )].خبس(مادة : الصحاح: ينظر. [نقصه: أي (٦)

  .)مجع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٧)

  ).خدع(مادة : الصحاح: ينظر (٨)

  ].)خلع(مادة : األعظماحملكم واحمليط : ينظر. []١٢: طه[M À Á  L: قال تعاىل (٩)

  ].)دفع(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٤: فصلت[M _ ̀ a b  L: قال تعاىل. جاءوا دفعة واحدة: أي (١٠)

. بتخفيــف العــني، وفــق قــراءة أيب عمــرو واجلمهــور، وقــرأ املــدنيان وابــن ذكــوان وحفــص وشــعبة مــن طريــٍق بالتشــديد (١١)

  )].٢/٣٩٨(النشر : ينظر[. واألصل حيتمل الضبطني
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ــــورَ ، )١()أ(الثــــوبَ  عَ رَ وذَ  ، )٣()ت(ىعَ رْ َصــــ ، وقــــومٌ يعٌ رِ َصــــ لٌ ُجــــ، ورَ الرجــــلَ  عَ رَ وَصــــ، )٢()ب(الشــــيءَ  عَ َف

ــــــَرعَ  ،)٥(الشــــــيءَ  هُ َعــــــنَـ ومَ ، )٤()ث(شُ يْ اجلَــــــ فَ َحــــــوزَ   اهُ َمــــــورَ ، )٧()ح(الِعْلــــــمُ  هُ َعــــــفَ ونَـ ، )٦()ج(رَْأَســــــه وقـَ

  ....................................................،)٩(الطَِّني َخَزفًا لَ عَ وجَ ، )٨()خ(َفَدَمَغه

 .]٣٢: احلاقة[ M Õ Ö × Ø Ù Ú Û L  ) أ(

 .]١١: ا�ادلة[ M Ú Û Ü Ý  Þ L  ) ب(

 .]٧: احلاقة[ M Ä Å Æ Ç  L  ) ت(

  .]١٥: األنفال[ M ¬ ® ̄  ° ± L  ) ث(

 .]١: القارعة[ M , L  ) ج(

 .]١١٩: املائدة[M Ð    Ñ        Ò    Ó  Ô  L  ) ح(

 .]١٨: األنبياء[ M b    c    d     e    f     g L  ) خ(

  

  

                                 
  ].)ذرع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .كذا قال ابن سيده. َره بالذِّراعَقدَّ : أي (١)

  ).رفع(مادة : العني: ينظر (٢)

  )].صرع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .طرحه باألرض: صرعه، أي (٣)

  ).زحف(مادة : العني: ينظر (٤)

  ].)منع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧٥ :ص[ M ¬     ®  ̄° ± ² L: قال تعاىل (٥)

  ].)قرع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .ضربه: أي (٦)

  .)نفع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٧)

  ].)دمغ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [غلبه، وأصابه من أعلى: أي (٨)

ه، وصنعه: أي (٩)   ]. )جعل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [صريَّ
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، )٤()ث(السـفينةَ  نَ حَ وَشـ، )٣()ت(عنده شـيًئا نَ هَ ورَ ، )٢()ب(هُ لَ غَ وشَ ، )١)(أ(اهللاُ الظلماِت والنور لَ عَ وجَ 

  .معروفات: )٥()ج(هوَ حنَْ  نَ عَ وظَ 

 :ما اختلفت مصادره -

  .)٧(َضرَاَعةً : -َذلَّ -َوَضَرَع . )٦(ُرْعًبا: -أفزعه- )ح(رََعَبهُ 

، وإذا كـــان  ]١٣: املؤمنـــون[ M m   n   o L: يتعـــّدى إىل مفعـــولني، لقولـــه تعـــاىل): جعـــل(  ) أ(

]١: األنعام[M '    (           )  L: مبعىن أْحَدث إىل مفعول واحد، لقوله
)٨(

. 

 .]١١: الفتح[ M B   C   D L  ) ب(

 .]٢١: الطور[ M d                   e   f    g                 h L  ) ت(

 .]١١٩: الشعراء[ M U   V   W   X    Y    Z       L  ) ث(

]٨٠: النحل[L  1   0       ظَعنكُمM ,   -   .    ) ج(
)٩(

. 

 .]٢: احلشر[M §       ¨   ©   ª  L  ) ح(

  

                                 
  )].١/١٨٥(جماز القرآن : ينظر. [خلق: أي (١)

  .)شغل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٢)

  )].رهن(مادة : املصباح املنري: ينظر[ .ه شيًئاوضع عند: أي (٣)

  ].)شحن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .مألها: أي (٤)

  ].)ظعن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ذهب: أي (٥)

  ].٣٥٣ص: ديوان األدب: ينظر[ .ذكره الفارايب (٦)

  )].٢/٧٤٧(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٣: األنعام[ M » ¼  ½ ¾ ¿ L: قال تعاىل (٧)

يـــه (٨) : ، والكليـــات)٢/٣(الكشـــاف : ينظـــر. [فلرياجـــع ،قريًبـــا منـــه عنـــد الزخمشـــري، وقـــد فصَّـــل الكفـــوي يف معانيـــه وتعدِّ

  ].٣٤٧ص

  )].٢/٣٠٤(النشر : ينظر. [وا بإسكا�ان فقرأبفتح العني، وفق قراءة أيب عمرو وغريه، وأما ابن عامر والكوفيو  (٩)
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لـه إىل  عَ فَ وَشـ، )٣()ت(رًاحْ ِسـ هرَ حَ وَسـ/ ، )٢()ب(ًحاْصـلـه نُ  حَ َصـونَ ، )١()أ(اثًـاالكلب هلَُ  ثَ هَ ولَ 

ـــه ُصـــ عَ نَ وَصـــ، )٤()ث(ةً اعَ فَ َشـــ فـــالنٍ   ،)٧()خ(هتُـــجَّ حُ  تْ َضـــحَ ودَ ، )٦()ح(ابًـــاهَ ذَ  بَ َهـــوذَ ، )٥()ج(ًعانْـ إلي

فـَْعًال  وفـََعَله
  .معروفات: )٨()د(

 .]١٧٦: األعراف[ M ̈   ©   ª   « L  ) أ(

 .]٧٩: األعراف[ M }    ~    �    ¡     ¢   £  L  ) ب(

 .]١٥: احلجر[ M À    Á   Â      Ã L  ) ت(

 .]٢٨: األنبياء[ M I    J   K   L   M L  ) ث(

 .]٣٨: هود[ M !    " L  ) ج(

 .]٢٦: التكوير[ M °    ± L  ) ح(

 .]١٦: الشورى[ M *    +   ,  - L  ) خ(

 .]٦٨: البقرة[ M À Á Â L  ) د(

  

  

  

                                 
  )].هلث(مادة : الصحاح: ينظر. [وَهلْثًا أيًضا (١)

  ).نصح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٢)

  .])سحر(مادة : الصحاح: ينظر. []١١٦: األعراف[ M ³   ́µ L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٣)

  ).شفع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٤)

  ).صنع(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

  ).١/٣٠٧(مجهرة اللغة : ينظر (٦)

  ].)دحض(مادة : يط األعظماحملكم واحمل: ينظر[ .بطلت، ُدُحوًضا، وَدْحًضا: أي (٧)

مــادة : كــم واحملــيط األعظــماحمل: ينظــر. [يكــون مصــدرًا كــذلك: املصــدر بفــتح الفــاء، وأمــا الكســر فهــو االســم، وقيــل (٨)

  ].)فعل(

 ]ب/٦٤[
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 :الفاء لُّ تَ عْ المُ  -

  .)١()أ(فَّهكَ   :اجليشَ  عَ زَ وَ 

، وهـو )٤()ث(وًعـاقُ وُ  الطـائرُ  عَ قَـووَ ، )٣()ت(ًعاْضـوَ  الشـيءَ  عَ َضـوَ وَ ، )٢()ب(ةً بَـلـه شـيًئا هِ  بَ هَ وَ وَ 

  .)٥(منها املاضي لُ مَ عْ تَـ سْ ، وال يُ عُ دَ ويَ  ،رُ ذَ يَ 

 :الالم لُّ تَ عْ المُ  -

  .............................،)٦(ومنه الطَّْغَوى اَحلدَّ، زَ اوَ إذا جَ : )ج(والكافرُ  ،املاءُ  ىغَ طَ 

 .]١٩: فصلت[ M Ä Å      Æ Ç È  É   Ê Ë L  ) أ(

 .]٤٩: الشورى[ M ² ³ ́ µ   L  ) ب(

 .]٢: احلج[ M 3 4 5 6 7 L  ) ت(

 .]١: الواقعة[ M ]   ̂_ L  ) ث(

  .]١١: احلاقة[ M / 0 1 2 3 4 5    L  ) ج(

  

  

                                 
  .])وزع(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (١)

  ).وهب(مادة : العني: ينظر (٢)

  ).وضع(مادة : الصحاح: ينظر (٣)

  ).٢/٩٤٤(مجهرة اللغة : ينظر (٤)

 J L    ودعكM H    : هي لغة قليلة االستعمال، ومنها قراءة عروة بن الزبري: وغريه، وقال ابن جين ذكر هذا ابن سيده (٥)

. ]١٨٦: األعـراف[ M ¼ ½ ¾  ¿ L: وقال سبحانه .، وهي قراءة شاذةبتخفيف الدال ،]٣: الضحى[

  ].)ودع(، و)وذر(مادتا : ، واحملكم واحمليط األعظم)٢/٣٦٤(احملتسب : ينظر[

  )].طغو(مادة : الصحاح: ينظر. [جماوزة احلد: مبعىن الطغيان، أي اسم: الطغوى (٦)
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  .)٢(ة الشديدةجَّ ، والضَّ )١(ةفَ جْ بالرَّ : أي ،]٥: احلاقة[ M³    L : وقوله تعاىل

 :المهموز -

ــ .)٣(عابــه: )أ(هُ َأَمــذَ  ــاءM : ، ومنــه)٤(بعــد: عنــه، أي اءَ وَن ]٨٣: اإلســراء[ ª L  ونَ
: أي ،)٥(

عــن عبــادة  -عــدلوا: أي-وا أُ بَ َصــ مٌ وْ قـَــ: )٧(ونئُ ابِ والصَّــ، ونيُ ابِ والصَّــ .)٦(أعــرض عــن قبــول احلــق

  .........،)ت(عنه رَأَ ودَ  .)٩(مهُ أَ رَ إذا ذَ : / )ب(قَ لْ اخلَ  أَ رَ وبَـ  .)٨(اليهودية والنصرانية، وعبدوا املالئكة

 .]١٨: األعراف[M f  g h i j  L  ) أ(

 .]٥٤: البقرة[ M h i  j k l L  ) ب(

  .]٨: النور[ M ½  ¾ ¿ L  ) ت(

  

  

                                 
  )].٥/٢١٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا قول الزجاج (١)

ا ســائغ  ووقــوع التصــحيف فيهمــ، مل أقــف علــى مــن ذكــر الّضــجَّة، وإمنــا يعــربون بالصــيحة، والكلمتــان متقاربتــان معــًىن  (٢)

  ].)٢٢/١٣٤(التفسري البسيط ، و )طغو(مادة : الصحاح: ينظر[ .كاملاء، واهللا أعلم

  )].ذأم(مادة : الصحاح: ينظر[. ذكره اجلوهري (٣)

  ).نوأ(مادة : الصحاح: ينظر (٤)

  )].٢/٣٠٨(النشر : ينظر. [باهلمزة قبل األلف) ونََأى: (وهذه قراءة ابن ذكوان وأيب جعفر، وقرأ الباقون (٥)

. واهللا أعلــم بـَُعــد عــن التقــرُّب إىل ربِّــه،: يأ) نــأى(مقلــوب ) نــاء(مل أقــف علــى مــن ذكــر هــذا، واملفســرون يقولــون إن  (٦)

  )].٣/٢٦٥(، وأنوار التنزيل )٥/١٢٣(معامل التنزيل للبغوي [

حبذف اهلمز، وقراءة احلسن ) الصابون(باهلمز، وقراءة نافع وأيب جعفر ) الصابئون(قراءة اجلمهور : فيها ثالث قراءات (٧)

  )].١/٣٩٧(، والنشر )٢١٧-١/٢١٦(احملتسب : ينظر. [بالياء وهي شاذة) الصابيون(

  )].١/١٤٦(الكشاف : ينظر[ . ]١٧: احلج[ M 0 1    2 L: قال تعاىل. ذكره الزخمشري (٨)

  )].٢/٦٩٥(مجهرة اللغة : ينظر. [خلقهم: أي (٩)

 ]أ/٦٥[
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ــــأَ  :أي ،هُ أَ َســــونَ . )١(دفــــع يف را: أي حتــــرمي  ، وهــــو تــــأخريُ ]٣٧: التوبــــة[ M" L : ، ومنــــه)٢(هرَ خَّ

  .)٣(احملرم

ــــ هُ لَ أَ ، وَســــةً لَ أَ ْســــاًال، ومَ ؤَ عــــن الشــــيء ُســــ لَ أَ وَســــ  رَ أَ وَجــــ، )٥(ارَمــــيف الغِ  بَ أَ ودَ ، )٤()أ(ءَ يْ الشَّ

ـــــــوأَ ، )٦(ارًاؤَ ُجـــــــ َـــــــإِ  األمـــــــرَ  ىَب َـــــــؤْ ، ورآه رُ )٧(اءً ب ـــــــه، وم)٨()ب(ةً ي : ، أي ]٤٠: األنعـــــــام[ Mp L : ن

  .........................................،)١١()ت(به أَ بَ وعَ ، )١٠(يف املنام أىور ، )٩(وينربُِ خْ أَ 

 .]١١٩: البقرة[ M × Ø Ù Ú Û  L  ) أ(

 .]٧: العلق[ M i j   k  L  ) ب(

 .]٧٧: الفرقان[M ́ µ ¶  ̧¹   º »  L  ) ت(

 

                                 
  )].درأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [، كذا باألصل، ومل أهتد ملراده)يف را: (وقوله. دفع: درأ عنه، أي: يقال (١)

  ).].نسأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ذكره ابن سيده (٢)

  ].٦١ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٣)

  )].سأل(مادة : الصحاح: ينظر. [نقًال عن اجلوهري (٤)

 M O P: قــال تعــاىل. وهــو شــّدة الشــيء) َغْمــَرة(مجــع : هــو اجلــد واالجتهــاد فيــه، والِغمــار: الــدأب يف الشــيء (٥)

Q R L ]غمر(مادة : واحمليط األعظم، واحملكم )دأب(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٤٧: يوسف.[(  

  )].٢/١٠٣٩(مجهرة اللغة : ينظر. []٦٥: املؤمنون[M [ \ ]  L: قال تعاىل. صاح: أي (٦)

  ).].أيب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١١٦: طه[  M F G H  I  L: قال تعاىل (٧)

  ).رأي(مادة : العني: ينظر (٨)

  )].٢/٢٢(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٩)

مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر. []١٠٢: الصــــافات[ M Ï    Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô     L: قــــال تعــــاىل. ُرْؤيــــاال: ومصــــدره (١٠)

  )].رأي(

  ).].عبأ(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وأصله من الثِّقل واحلمل. اهتم وباىل به: أي (١١)
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ــ، )١()أ(إليــه وَلَجــأَ  ــَدأَ ، هُ أَ دَ وَب ــادئM  :ومنــه قولــه تعــاىل، )٢(بــه ِبَدايَــةً  وَب ب ºL ]أي]٢٧: هــود ، :

هلَ وَّ أَ 
عليـه  أَ َشـونَ ، )٥(اوءً سُ خُ  -بنفسه- أَ سَ ، وخَ أً سْ خَ  الكلبَ  أَ سَ وخَ ، )٤()ب(ةً اءَ رَ القرآن قِ  أَ رَ وقَـ ، )٣(

  .)٨(ْألً مَ  هُ َألَ ومَ ، )٧()ث(ةً ءَ َال كِ   هُ َألَ وكَ ، )٦()ت(ةً أَ شْ نَ 

  .]٤٧: الشورى[ M  ̂_   ̀a b L  ) أ(

 .]٢٠٤: األعراف[ M © ª «  ¬ ®  ̄L  ) ب(

]٤٧: النجم[ M ,  -       .     / L  ) ت(
)٩(

. 

 .]٤٢: األنبياء[M o p q r s t  u  L  ) ث(

  

   

                                 
  ).جلأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (١)

  ).].بدأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١١: الروم[ M ¤  ¥ ¦ § ̈ L: قال تعاىل (٢)

ـــــو عمـــــرو (٣) ـــــادئ: (قـــــرأ أب ـــــاقني ) ب ـــــراءة الب ـــــادي(بـــــاهلمز، وق ، والنشـــــر )٤/٣١٧(احلجـــــة للفارســـــي : ينظـــــر. [باليـــــاء) ب

)١/٤٠٧.[(  

  ).قرأ(مادة : الصحاح: ينظر (٤)

. ]١٠٨: املؤمنــون[ M ; < =  L: قــال تعــاىل. مبعــىن بـَُعــد :طــرده وأبعــده، والثــاين :مبعــىن :متعــدٍّ  فالفعــل األول (٥)

  )].خسأ(مادة : الصحاح، ولسان العرب: ينظر[

  ).].نشأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [يأيت هذا الفعل مبعىن َحِيَي، وأيًضا مبعىن َشبَّ  (٦)

  )].كأل(مادة : الصحاح: ينظر. [حفظه وحرسه: أي (٧)

  )].مأل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٨٥: ص[ M & ' ( ) *    L: قال تعاىل (٨)

النشـر : ينظـر. [األصل حيتمل القراءتنيو ). النَّْشَأة(بألف بعد الشني، وقراءة الباقني ) النَّشاءة(قرأ ابن كثري وأبو عمرو  (٩)

)٢/٣٤٣.[(  
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 :في َفِعَل يـَْفَعلُ : الباب الرابع

: وقع فيما تـََعذََّر اخلروج منه، وأصل هـذا مـن قـوهلمَأِمثَ، أو : )أ(وَعِنتَ  .)١(إذا أَْعَيا: َنِصبَ 

: ، وقيـلطَ شِ إذا نَ : وَمِرحَ  .)٣(زال: ، أي)ب(املكانُ /  وَبِرحَ  .)٢(دعَ صْ َـ شاقَُّة امل: ، أيوتٌ نُ عَ  ةٌ مَ كَ أَ 

ربُّ كَ من التَّ  الَ إذا مَ : َخدُّهُ  وَصِعرَ  .)٥(فَ نِ إذا أَ : دَ بِ وعَ  .)٤(إذا اشتد فرحه
أشرف : )ت(وَحِرضَ  .)٦(

   .)٨(]َرَعتْ : [فيه ونَِفشَ  .)٧(على اهلالك من املرض أو غريه

 .]١٢٨: التوبة[ M ¢  £ ¤ ¥ L  ) أ(

 .]٨٠: يوسف[ M H I    J  K L M N L  ) ب(

  .]٨٥: يوسف[ M Â Ã Ä      Å    Æ Ç È L  ) ت(

                                 

  )].نصب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧: الشرح[ M ² ³  ́L: قال تعاىل. ذكره ابن سيده (١)

مــادة : واملصــباح املنــري ،٣٧٠ص: ديــوان األدب: ينظــر. [هــي التَّــلُّ مــن احلجــارة: واألَكَمــة. كلــه ذكــره الفــارايبوهــذا   (٢)

  )].أكم(

  ).١/٤٣٥(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر (٣)

مـــادة : احملكـــم واحملـــيط األعظـــم: ينظـــر. []٧٥: غـــافر[ M » ¼                 ½ L: قـــال تعـــاىل. ذكـــر القـــولني ابـــن ســـيده (٤)

  )].مرح(

ـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا هـــــو قـــــول اجلـــــوهري. َغِضـــــب: أي (٥) أول اآلنفـــــني : ، أي]٨١: الزخـــــرف[ M ̀    a           b L: ق

  )].عبد(مادة : الصحاح، و ٤٠١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[ .، على قول يف تفسريهاالِغضابِ 

  )].صعر(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٨: لقمان[ M É Ê    Ë Ì L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري (٦)

  ].٢٢٨ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر[. وهذا قول الراغب (٧)

) رعت(مث إنه تصحفت كلمة . -املفتوحة العني- )نَفَشتْ (إذا رعت ليًال، وهذه لغة يف : نَِفَشِت اإلبل تـَنـَْفش: يقال (٨)

تتطـابق تـاء حـىت ) َرَعت: ونَِفَشْت فيه: (عبارة األصل ولعل، والتصويب من املعاجم وكتب الغريب، هذا )رغب(إىل 

غريــب القـــرآن : ينظـــر[. ]٧٨: األنبيــاء[ M m       n o p q L: قــال تعـــاىل. ، واهللا أعلـــمالتأنيــث يف الفعلــني

  )]نفش(مادة : ، و�ذيب اللغة٢٨٧ص : البن قتيبة

 ]ب/٦٥[
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ــــعُ . )١(َصــــبَـرَ  )أ(مــــن املصــــيبة، وهــــو ِضــــدُّ  وَجــــزِعَ  أشــــد مــــن اجلَــــزَع، فيــــه حــــرص : )ب(والَهَل

: ، ومنــــه)٥(إذا أدركــــه وَغِشــــَيه: ورَِهَقــــه .)٤(َحتَــــريَّ : البصــــرُ  وبَــــِرقَ  .)٣(مــــالَ : وَحنِــــفَ  .)٢(وَضــــَجر

M`  a L ]٧(عليــه، أو مــات يَ ِشــغُ : )ت(وَصــِعقَ  .)٦(غشــيان مــا يكرهــون: ، أي]٦: اجلــن(. 

  ...............................................،)٨(بٍ رْ عند فـَزٍَع أو حَ  ةُ رَ يْـ احلَ : )ث(والَفَشلُ 

]٨٢: مرمي[ M P  Q R L  ) أ(
)٩(

. 

 .]١٩: املعارج[ M K L     M N  L  ) ب(

 .]٦٨: الزمر[ M $ % & ' ( ) * L، ]٤٥: الطور[ M  ¶  ̧¹ º L  ) ت(

  .]٤٦: األنفال[M $ % & ' (  L  ) ث(

                                 

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر[. ]٢١: إبــراهيم[ M R S  T U V L: قــال تعــاىل. ذكــره ابــن ســيده (١)

  )].جزع(مادة 

: ينظــر[ .حلــرص، وأمــا الضــجر فقــد ذكــره الفــراءأن اهللــع أســوأ اجلــزع، وبعضــهم ضــبطه بشــّدة ا: خالصــة مــا ذكــر فيــه (٢)

  )].هلع(مادة : ، واحمليط يف اللغة، واحملكم واحمليط األعظم)٣/١٨٥(معاين القرآن للفراء 

: البقـرة[M ( ) * +        ,  L: قـال تعـاىل. ذكر هذا املعىن ابن سيده، ونص ابن دريد على أنه من هـذا البـاب (٣)

  )].حنف(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)١/٥٥٦(مجهرة اللغة : ينظر[. ]١٣٥

  ].٣٨٠ص: ديوان األدب: ينظر. []٧: القيامة[ M | } ~   L: قال تعاىل. الفارايبذكره  (٤)

  ].٣٨٠ص: ديوان األدب: ينظر[. ]٤١: عبس[ M ë ì L: قال تعاىل. الفارايبذكره  (٥)

، فقولـه تـرجيح إىل أن الفاعـل هـم اجلـّن؛ إذ ملـا )فزادوهم(وهذا ترجيح منه دون إشارة إىل اخلالف يف عود الضمري يف  (٦)

التفســري البســيط : ينظــر. [والقــول اآلخــر أن اإلنــس زادوا اجلــن طغيانًــا. اســتعاذ �ــم اإلنــس زادوهــم غشــيانًا للمكــاره

)٢٢/٢٩٢.[(  

  )].٢/١٢١(الزاهر يف معاين كلمات الناس : نظري[ .ذكر القولني ابن األنباري (٧)

  )].٢/٨٧٤(مجهرة اللغة : ينظر. [وهذا قول ابن دريد بعينه (٨)

املــذكورة يف املعــىن، وهــذا دليــل علــى أن ) ضــد(، ال )جــزع(، إذ ينبغــي االستشــهاد علــى وهــذا استشــهاد يف غــري حملِّــه (٩)

  .املـَُحشِّي غري املصّنف
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فـالٌن  وَسـِفهَ . )٢()إذا َهابَُه فـََنِكَل عنـه، وامتنـع مـن املــُِضيِّ فيـه: عن كذا َفِشلَ (: )١(]املـُبَـّرد[وقال 

، وقـــــال )٦(يف نفســـــه هَ فِ َســـــ: ، أي)٥(يّ ِمـــــرْ ، وقـــــال اجلَ )٤(َخِســـــَرها: ةَ دَ ْيـــــبَـ وقـــــال أبـــــو عُ ، )٣()أ(نفســـــه

  .)٩(التمييزعلى : M^L انتصاب : ، وقال الفراء)٨(هسَ فْ نَـ  هَ فَّ يف سَ  لغةً / أراها : )٧(سُ ونُ يُ 

 .]١٣٠: البقرة[M V W     X                 Y Z  [   \ ] ^  L  ) أ(

                                 
، أخـذ عـن كـان شـيخ أهـل النحـو والعربيـة، وإليـه انتهـى علمهـاالثُّمايل، املعروف باملربّد،   بن يزيدأبو العباس حممد هو  )١(

ورد يف األصـل مبـا ): املـربد(ولفـظ  .ه٢٨٥مـات سـنة اجلرمي، وأيب حـامت السجسـتاين، وأيب عثمـان املـازين، وغـريهم، 

  ].١٦٤ص: نزهة األلباء: ينظر. [، وهو خطأ)املسرور(يشبه رسم كلمة 

  )].١/٢٥(الكامل يف اللغة واألدب : ينظر[ .ورد عنده بنّصه (٢)

مــادة : الصــحاحو  ،٣٨٤ص: ديــوان األدب :ينظــر..). [َســِفَهْت نفــُس زيــد: األصــل: (قــال اجلــوهريذكــره الفــارايب، و  (٣)

  )].سفه(

: ينظر. [عبيدة، واهللا أعلم بن سالم، وليس أباالقاسم كذا باألصل تبًعا البن دريد، والذي وقفت عليه أنه أليب عبيد   (٤)

  )].٢/٨٤٩(، ومجهرة اللغة ٣ص: لغات القبائل الواردة يف القرآن أليب عبيد

أيب زيـد وأيب عبيـدة واألصـمعي وطبقـتهم؛ وكـان و أخذ عـن األخفـش ، أبو عمر صاحل بن إسحاق اجلرمي النحويهو  (٥)

 .ا بالعربيـة واللغـة فقيهـا ورعـاًـ بية يف وقتـه فكـان عاملـوانتهى إليه علم العر ، ا كثريةً صنف كتبً  .صاحب دين وإخاء وورع

  )].٤/١٤٤٢(، ومعجم األدباء ١١٤ص: نزهة األلباء: ينظر[ .يف خالفة املعتصمه ٢٢٥مات سنة 

ـــه، وقـــد  (٦) معـــاين القـــرآن وإعرابـــه : ينظـــر. [كالزجـــاج، والســـريايف وغريمهـــاريه،  أئمـــة غـــقـــال هـــذا القـــول مل أقـــف علـــى قول

  )].٢/٧٩(كتاب سيبويه للسريايف ، وشرح  )١/٢١٠(

 ولـد. البصرة يف عصره ومرجع األدباء والنحويني يف املشكالت الضيب، إمام حناة يونس بن حبيب أبو عبد الرمحنهو  (٧)

ومـن . وغريمهـا الكسـائيو وأخذ األدب عن أيب عمرو بـن العـالء، وأخـذ عنـه سـيبويه . ه١٨٢ومات سنة  ه٨٠سنة 

، ومعجـم األدبـاء ٤٧ص: نزهة األلباء: ينظر[. كتاب النوادرو  ،كتاب اللغاتو  ،القرآن الكبريكتاب معاين : تصانيفه

)٦/٢٨٥٠.[(  

، ولسـان )١/١٥٧(معـاين القـرآن لألخفـش : ينظـر). [فـَعَّـل(تفيد املبالغة مثل ) َفِعل(ذكره األخفش عنه، ويقصد أن  (٨)

  )].سفه(مادة : العرب

  )].١/٧٩(معاين القرآن للفراء : ينظر[). التمييز(، بدل )التفسري(، ومبصطلح ذكره مبعناه (٩)

 ]أ/٦٦[
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  .)٢(إذا كانوا عندهم فاكهة كثرية: )أ(وفاكهون، )١(طاَبْت نـَْفُسه: وَفِكهَ 

)٥(وَتِعـــبَ ، )٤)(ت(عليـــه وَغِضـــبَ ، )٣()ب(منـــه وَعِجـــبَ 
، )٧(صـــدرُه وَحـــِرجَ ، )٦(بـــه وَعِبـــثَ  ،

  :]٥٨: القصص[ M¯ ° L : وقوله-، )١٠(وَبِطرَ ، )٩()ج(له حرِ وفَ ، )٨()ث(ِمثْـُله وَحِصرَ 

]٣١: املطففني[ L فَاكهِنيM Ð Ñ Ò   Ó Ô      ) أ(
)١١(

.  

 .]٥: الرعد[ M ®  ̄° ± L  ) ب(

 .]٦: الفتح[ M u v w  x L  ) ت(

 .]٩٠: النساء[M y z { | } ~ �  L  ) ث(

 .]٧٦: القصص[M « ¬ ®   ̄ ° ±  L  ) ج(

  

                                 
  )].فكه(مادة : الصحاح: ينظر[ .ذكره اجلوهري (١)

  ].٣٥٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين (٢)

  ).عجب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٣)

  ).غضب(مادة : مقاييس اللغة: ينظر (٤)

  .)تعب(مادة : العني: ينظر (٥)

  )].عبث(مادة : العني: ينظر. []١٢٨: الشعراء[ M µ ¶ ̧  ¹ º L: قال تعاىل (٦)

  )].حرج(مادة : الصحاح: ينظر. []٢: األعراف[ M & ' ( ) * +  L: قال تعاىل (٧)

  )].حصر(مادة : العني: ينظر. [ضاق صدره: يعين أن معناه مثل حرج، أي (٨)

  ).١/٥١٨(مجهرة اللغة : ينظر (٩)

  )].بطر(مادة : أساس البالغة: ينظر. [، كذا قال الزخمشريالنشاطو احلد يف املرح  جاوز: أي (١٠)

النشر : ينظر. [}فَكهِني{: وقرأ أبو جعفر وحفص وابن عامر خبلف. كذا باألصل، وفق قراءة أيب عمرو واجلمهور  (١١)

)٢/٣٥٤ .[(  
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يف  وزَِلقَ ، )٤(به وظَِفرَ ، )٣()ب(يف املاء وَغِرقَ ، )٢()أ(وَعِجلَ ، )١(-]١٣٠: البقرة[ M^ ]L مثُل 

  .،)٩()ج(يفعُل كذا وطَِفقَ  ،)٨(وتَِبَعه، )٧(سفهو جنََ  وَنِجسَ ، )٦)(ث(مُ ظْ العَ  وَنِخرَ ، )٥()ت(املكان

 .]٨٤: مرمي[M ̂ _ ̀  L  ) أ(

]٧١: الكهف[ L ¾     ليغْرقَ        ¼ « M   :ئرِ وقُ   ) ب(
)١٠(

 .  

 .]٤٠: الكهف[ M v w  x L  ) ت(

 .]١١: النازعات[ M ̧ ¹              º »   L  ) ث(

 .]٣٣: ص[ M  l m n o L  ) ج(

  

  

                                 
، َســِفَهْت نفــس الرَُّجــلِ : (حــد، وهــو جعــل املضــاف إليــه فــاعًال، مث نصــب الفاعــل، إذ األصــليعــين أ�مــا مــن بــاب وا (١)

: ينظر. [اوبينهم خالف يف إعراب الفاعل املنصوب، ويف املسألة أقوال أخرى ليس هذا حمله). وَبِطَرت معيشُة القريةِ 

/ ٥(القواعــد بشــرح تســهيل الفوائـــد ، ومتهيــد )ســفه(مــادة : ، والصــحاح)٢/٣٠٨(، و)١/٧٩(معــاين القــرآن للفــراء 

  )].وما بعدها٢٣٨٥

  ).عجل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر (٢)

  ).٢/٧٨٠(مجهرة اللغة : ينظر (٣)

  )].٢/٧٦٢(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٢٤: الفتح[M *  + , - .  L: قال تعاىل (٤)

  ).زلق(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

  )].١/٥٩٣(مجهرة اللغة : ينظر[ .بَِلي: أي (٦)

  ].٣٧٦ص: ديوان األدب: ينظر. []٢٨: التوبة[ M 2 3  4 L: قال تعاىل (٧)

  )].تبع(مادة : العني: ينظر. []٣٨: البقرة[ M * +  , L: قال تعاىل (٨)

  )].طفق(مادة : الصحاح: ينظر. [جعل وأخذ يفعله: أي (٩)

  )].٢/٣١٣(النشر : ينظر. [}لتُغْرِقَ{ :وهذه قراءة محزة والكسائي وخلف، وقراءة الباقني (١٠)
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الشـــيء، ] إجيـــاد[ الفعـــلأن : والفـــرق بـــني الفعـــل والعمـــل- )٢(وَعِمَلـــهُ ، )١()أ(مـــن اجلِـــَدال وَجـــِدلَ 

َعِة يف الشـــــيء، يقـــــال] إجيـــــاد[ والعمـــــل ـــــنـْ  ،-)٣(يفعلـــــه: فـــــالن يعمـــــل اخلُـــــوَص، وال يقـــــال: الصَّ

يف الرَّْأي وَعِمهَ  ،)٤(وَكِسلَ 
  .مصادرها كلها على فـََعل/ ، معروفات: )٦(يف البصر وَعِميَ  ،)٥(

. )٨(إذا نَـِدمَ : وَحِسـرَ . )٧(مبعـىن: )ت(عنه، وَزِهـَد فيـه ورَِغبَ إذا َحِرَص عليه، : )ب(فيه رَِغبَ 

  .فيها لٌ عَ فَـ : )٩(إذا َسنَّ : وَكِبرَ 

  .]١٩٧: البقرة[M -   . / 0  L  ) أ(

 .]٣٢: القلم[ M ¥       ¦   §  ̈L  ) ب(

 .]٢٠: يوسف[ M | } ~ � L  ) ت(

  

                                 
  )].جدل(مادة : املصباح املنري: ينظر. [اشتّدت خصومته: أي  (١)

  )].٢/٩٤٩(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٦: فصلت[M à á â  ã  L: قال تعاىل (٢)

، )يعمل اخلوص: (وقوله. يف األصل، والتصويب من أيب هالل) احتاد(إىل ) إجياد(وتصحفت كلمتا . ذكره العسكري (٣)

  ].١٣٤ص: الفروق اللغوية: ينظر. [يعمل منه املِْكتل وحنوه: أي

  )].كسل(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤٢: النساء[ M N O P     Q R S     L: قال تعاىل (٤)

  .])عمه(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١٥: البقرة[ M Á     Â    Ã   Ä L: قال تعاىل. تردَّد: أي (٥)

  ].).عمي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٠٤: األنعام[M J K  L  L: قال تعاىل (٦)

  )].رغب(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر هذه املعاين اجلوهري (٧)

  )].حسر(مادة : العني: ينظر. []٣٠: يس[M 9 : ;  L: قال تعاىل (٨)

مادة : الصحاح: ينظر. []٦: النساء[M Å Æ Ç  È É Ê  L: قال تعاىل. ِكبَـرًا، وَمْكِربًا: َكِربَ : يقال (٩)

  )].كرب(

 ]ب/٦٦[
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  .فيها ةٌ الَ عَ فَـ  :)٣(األمرَ  هَ رِ وكَ ، )٢(الغالمُ  هَ رِ وفَ ، )١(لَ عَ مبا فَـ  مَ دِ ونَ 

ـــثَ ، )٤(الشـــرابَ  وَشـــِربَ  ـــ ةً َبـــيْ غـــاب غَ : ، وقيـــل)٦(كَ َلـــهَ -: دَ ِعـــوبَ    ،)٥()أ(ولَِب ، -)٧(وبؤُ ال تـَ

  ...،)١٠()ث(العنب جَ ضِ ونَ ، )٩(هسَ فْ نَـ  رَ سِ وخَ ، )٨()ت(انرَ سْ واخلُ  ارُ سَ وهو اخلَ ، )ب(يف جتارته رَ سِ وخَ 

  .]٦٩: هود[ M ± ² ³ ́ µ     ¶ L  ) أ(

 .]٢٧: اجلاثية[ M � ¡   ¢    L  ) ب(

 .]١٥: الزمر[ M S T U    V L، ]٢١: نوح[ M h i j      k  l m n           o L  ) ت(

 .]٥٦: النساء[ M a  b  c d e f L  ) ث(

                                 

  )].ندم(مادة : الصحاح: ينظر. []٣١: املائدة[ M Õ Ö × L: قال تعاىل (١)

 :قــــال تعــــاىل). َنِشــــطَ : وفَـــرَِه يـَْفــــَرهُ : (وقــــال الصــــاحب بــــن عبــــاد. إذا َحــــَذق يف الشـــيء: -ككــــُرم-فـَــــرُه، يفــــرُه : يقـــال (٢)

Mo   p q r  نيــرِه وهــذه قــراءة غــري الكــوفيني وابــن عــامر، إذ قــراء�م بــاأللف . ]١٤٩: الشــعراء[ L فَ

  ].)٢/٣٣٦(، والنشر )فره(مادة : الصحاح، واحمليط يف اللغة: ينظر[. }نيارِهفَ{

مـادة : احملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر[. ]٣٢: التوبـة[ M -    . / L: قال تعـاىل. وله مصادر أخرى (٣)

  ].).كره(

: الصحاح: ينظر. []٢٤٩: البقرة[ M * + , - . L: قال تعاىل. ذكر اجلوهري أن املصدر مثلث الفاء (٤)

  )].شرب(مادة 

  ].).لبث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر). [لَْبثًا، ولُْبثًا(والصدر بفتح الالم وضمها  (٥)

 M ¾            ¿ À L: قــال تعــاىل. بَِعــد يبَعــد، بـََعــًدا، وبـُْعــًدا، وهــو عنــدهم دعــاء علــى الرَّجــل بالبعــد واهلــالك: يقــال (٦)

  )].بعد(مادة : العني: ينظر. []٩٥: هود[

  .مل أقف على من ذكره (٧)

  ].).خسر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ركلها مصادر َخلسِ : اُخلْسر، واَخلَسار، واُخلسران (٨)

  )].١/١٨٧(جماز القرآن : ينظر. []٥٣: األعراف[ M L M N L: قال تعاىل. َغِبَنها وأهلكها: أي (٩)

  )].نضج(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [واملصدر بضم الفاء وفتحها (١٠)
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 ،)٤()ث(مــن الشــراب وَســِكرَ ، )٣()ت(منــه رَ خِ وَســ، )٢()ب(الثــوبَ  سَ بِ ولَــ، )١()أ(وغــريه البيــتُ  دَ ِكــونَ 

يَةَ  وَغرِمَ ، )٦()ح(به وَبِخلَ ، )٥()ج(عليه وَسِخطَ    .فـُْعًال فيها: )٨(وَحِزنَ ، )٧(منه الدِّ

 .]٥٨: األعراف[M ( ) *                +      , -  L  ) أ(

 .]٣١: الكهف[ M ~ � ¡ ¢ £ ¤ L  ) ب(

 .]٣٨: هود[M # $ % &   ' ( )  *  L  ) ت(

  .]٢: احلج[ M 8 9     : ; < = L  ) ث(

 .]٨٠: املائدة[ M _  ̀a b c  d e f g L  ) ج(

 .]٧٦: التوبة[ M p q r s t u L  ) ح(

  

                                 
َنِكَد َنَكًدا، فهو َنِكٌد وَنَكٌد وَنْكٌد وُنْكٌد وأنكد؛ إذا جرَّ على صاحبه شر�ا، وكـان عليـه شـؤًما : يقال. صار َنِكًدا: أي (١)

ارِ (: وذكر البيت إشارة إىل قوله . وُلؤًما أن : واجلدير بالتنبيه هنا. ه الشيخان، واللفظ ملسلمروا) ...الشُّْؤُم ِفي الدَّ

، وصـحيح مسـلم )٥٠٩٣(صـحيح البخـاري : ينظـر[. بفتحتني، فليس مـن هـذا القسـم) َعلفَـ (على ): َنِكد(مصدر 

  )].نكد(مادة : ، و�ذيب اللغة، واحملكم واحمليط األعظم)٢٢٢٥(

  ).١/٣٤١(مجهرة اللغة : ينظر (٢)

  )].سخر(مادة : الصحاح: ينظر. [ْسَخرًا، وُسْخرًاَسَخرًا، ومَ : ومصدره (٣)

مــادة : احملكــم واحملـيط األعظـم: ينظـر[ .ومل يـرد الفعــل يف القـرآن .اناً رَ كَ راً وَسـكَ وَســ راً كْ وَسـ راً كُ وُسـ ارً كْ ُســ :رَ كِ َسـ: يقـال (٤)

  ].)سكر(

  )].١/٥٩٧(مجهرة اللغة : ينظر. [َسَخطًا، وُسْخطًا: ومصدره (٥)

  )].خبل(مادة : العني: ينظر. [َخبًَال، وُخبًْال : ومصدره (٦)

: احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]٦٥: الفرقان[ M ¿ À Á     Â  L: قال تعاىل .ُغْرًما، وَغراَمة: ومصدره (٧)

  ].).غرم(مادة 

  )].١/٥٢٩(مجهرة اللغة : ينظر[ .]٣٨: البقرة[ M 0 1 2 L: قال تعاىل .ُحْزنًا، وَحَزنًا: ومصدره (٨)



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٢٨٦ 

 

ــــحَ  ــــ ثَ ِن ــــورَ ، )١(همييَن ــــ، )٢()أ(يف جتارتــــه حَ ِب ــــه رَ ذِ وَح والــــالم زائــــدة - )٤()ب(لــــه فَ دِ ورَ ، )٣(من

  .ِفْعًال فيها :)٧()ت(وَضِحكَ ، )٦(فيه وَشرَِكهُ  ،-)٥(َرِدَفهُ : للتأكيد، واألصل

  ...........................................،)٩(الشيءُ ] دَ ونَفِ [، )٨(الناقةُ /  وَلِقَحتِ 

 .]١٦: البقرة[ M Ë Ì Í Î Ï          Ð L  ) أ(

  .]٧٢: النمل[ M ¬ ®     ̄° ± ² ³   ́µ L  ) ب(

 .]٨٢: التوبة[ M [ \ ] ^       L  ) ت(

                                 
. ، ومل أقـف علـى مثـل مـا ذكـر املصـنف)يف(واملشـهور تعديتـه بــ. ِحْنثًا، وَحَنثًـا: َحِنَث يف ميينه: يقال. مل يـَبَـرَّ فيها: أي (١)

  ].).حنث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٤٤: ص[M / 0 1 2  L: قال تعاىل

  )].١/٢٧٦(مجهرة اللغة : ينظر. [رِْحبًا، وَرباًحا: ومصدره (٢)

احملكـــم واحملـــيط : ينظـــر. []٦٤: التوبـــة[ M M N O P Q L: قـــال تعـــاىل. ِحـــْذرًا، وَحـــَذرًا: ومصـــدره (٣)

  )].حذر(مادة : األعظم

  ].).ردف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [تبعه: أي (٤)

ذكر هذا ابن قتيبة، وهذا القـول علـى أن يبقـى الفعـل علـى معنـاه املعـروف، وحـرف اجلـر يفيـد نكتـة يف الفعـل حبسـب  (٥)

والقــول . أنــه جــاء اســتعماله يف غــري مــا ُوِضــع لــه يف اللغــة: ومعنــاه. مــن جهــة اإلعــراب: املقــام، والقــول بأنــه زائــد، أي

، وغريـب )٢/٢٩٩(معـاين القـرآن للفـراء : ينظـر). [دنـا لكـم: (اآلخر على أن الفعـل ُضـمِّن معـىن فعـل آخـر، واملعـىن

ومــا بعــدها، وحاشــية يــس علــى جميــب ١٦٩ص: ، وموصــل الطــالب إىل قواعــد اإلعــراب٣٢٦ص: القــرآن البــن قتيبــة

  )].٢/١٧٥(الندا 

  )].٢/٧٣٢(مجهرة اللغة : ينظر[.]٦٤: اإلسراء[ M  ̈ © ª « L: قال تعاىل (٦)

  )].ضحك(مادة : الصحاح: ينظر. [اكً حِ ا وضِ كً حِ ا وضَ ا وِضْحكً َيْضَحُك َضْحكً َضِحَك : يقال (٧)

مجهـرة : ينظر[. ]٢٢: احلجر[ M X Y   Z L: قال تعاىل). فـََعل(، و)َفعال(واملصدر على . محلت: أي) ٨(

  )].١/٥٥٩(اللغة 

: الصــحاح: ينظــر. []٩٦: النحــل[M G H I  L: قــال تعــاىل. وهــو تصــحيف؛ إذ بابــه كَقَعـد) نفــذ(يف األصـل  (٩)

  )].نفد(مادة 

 ]أ/٦٧[
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  .فيها الٌ عَ فَـ  :)٣(بَ رِ وخَ ، )٢(به قَ حِ ولَ ، )١()أ(الصيبُّ  وَرِضعَ 

ـــقِ ثَ  ـــِبطَ  ،)٦()ت(إليـــه دَ ِهـــوعَ ، )٥(-يـــدفهـــو محَِ - هُ دَ ِمـــوحَ ، -)٤()ب(إذا وجـــده- هُ َف عملُـــه  وَح

  ...............،-)١٠(إذا أَْنَكَره- وَنِكَره، )٩(الربُق َبَصَره وَخِطفَ ، )٨(الشيءَ  غَ وبـَلَ ، )٧(ُحُبوطًا

 .]٢٣٣: البقرة[ M ¡ ¢ £ ¤ ¥ L  ) أ(

 .]٥٧: األنفال[ M b c d e L  ) ب(

  .]١١٥: طه[ M 5 6  7 8 9 : L  ) ت(

                                 
  ).رضع(مادة : الصحاح: ينظر (١)

  )].حلق(مادة : الصحاح: ينظر. []٣: اجلمعة[M D E F G H  L: قال تعاىل (٢)

  )].خرب(مادة : العني: ينظر. []٢: احلشر[ M ¬ ®  ̄° ±     L: قال تعاىل (٣)

  )].١/٢٦٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج (٤)

 M > ? @ A B: قــــال تعــــاىل. حممــــود: فعيــــل مبعــــىن مفعــــول، أي: -هنــــا- احلمــــد نقــــيض الــــذم، ومحيــــد (٥)

CL ]محد(مادة : الصحاح: ينظر. []١٨٨: آل عمران.[(  

  )].عهد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أوصاه: أي (٦)

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []١٦: هــود[ M _  ̀ a b      L: قــال تعــاىل. حــِبط َحْبطًــا: ويقــال أيًضــا (٧)

  ].)حبط(مادة 

    MÝ Þ: قال تعاىل. ، فالعني مفتوحة يف املاضي مضمومة يف املضارع؛ فليس هذا حمله)بـََلَغ يبُلُغ بـُُلوغاً : (يقال (٨)

ß   à L ]بلغ(مادة : العني: ينظر. []٣٧: اإلسراء.[(  

  )].خطف(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٠: البقرة[M O P Q    R  L: قال تعاىل (٩)

 ¼ « M ¹  º: قــال تعــاىل. نِكــره ُنْكــرًا، ومل أقــف علــى مــن ذكــر فيــه فــتح الفــاء: يقــال. جهلــه، ومل يعرفــه: أي (١٠)

½ ¾ ¿ L ]نكر(مادة : الصحاح: ينظر. []٧٠: هود.[(  
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  .ًال فيهاعْ فَـ  :)١(والشرابَ  الطعامَ  مَ عِ وطَ 

  :ما اختلفت مصادره -

 هبَ حِ وَصـ، )٥()ب(وبًـاكُ ُر  هبَـكِ وَر ، )٤(بًـاعِ بـه لَ  بَ ِعـولَ ، )٣()أ(وًال بُـه قَـ لَ مَ عَ  اهللاُ  لَ بِ وقَ ، )٢(انًابَ رْ قُـ  هُ بَ رِ قَ 

ــةً  وَشــِمتَ  ،)٦(وبًاصــحُ  ــهُ ، )٧(بــه َمشَاَت ــِدمَ ، )٩(إليــه ُصــُعوًدا وَصــِعدَ ، )٨()ت(لُُزوًمــا وَلزَِم مــن َســَفرِِه  وَق

  ..........................................................................،)١٠(ُقُدوًما

 .]١٠٤: التوبة[ M } ~    � ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ L  ) أ(

 .]٤٢: يس[ M *  + , - . / L  ) ب(

]١١: الصافات[ M c   d e f g L  ) ت(
)١١(

. 

                                 

  ]. )طعم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٤٩: البقرة[ M / 0 1 2   3 L: قال تعاىل (١)

  )].قرب(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٥: البقرة[ M ± ² ³ ́ L: قال تعاىل. دنا منه: أي (٢)

  ].)قبل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وضمها ،املصدر بفتح القاف (٣)

  )].لعب(مادة : العني: ينظر. []٩: الدخان[ M ]  ̂_  ̀a    L: قال تعاىل (٤)

  ).ركب(مادة : الصحاح: ينظر (٥)

 M ª     « ¬ ® L: قــال تعــاىل. ُصــْحَبة، وَصــَحابة: صــِحَبه: ويقــال. مل أقــف علــى مــن ذكــر هــذا املصــدر (٦)

  )].صحب(مادة : الصحاح: ينظر. []٤٣: األنبياء[

  )].مشت(مادة : الصحاح: ينظر. []١٥٠: األعراف[ M B C D E L: قال تعاىل. فرح بَبِليَّته: أي (٧)

  ).لزم(مادة : الصحاح: ينظر (٨)

  ].)صعد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٠: فاطر[ M ̧ ¹ º » L: قال تعاىل (٩)

  )].قدم(مادة : املصباح املنري: ينظر. []٢٣: الفرقان[ M B C     D E F G L: قال تعاىل (١٠)

ني الزِمٍ {: ولعلـه أراد االستشـهاد بـالقراءة الشـاذة .كذا باألصل، وال يستقيم هذا االستشهاد مـع املثـال  (١١) فوقـع }طـ ،

  )].٩/٢٩٥(الدر املصون : ينظر. [حتريف يف األصل، واهللا أعلم
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، )٥(رَ تِـوبَ ، )٤(جَ رِ وعَ ، )٣(بَ لِ وغَ . )٢(وَنِسـَيه إذا َسَال عنه: )أ(عنه ُذُهوًال  وَذِهلَ ، )١(إليه رُُكونًا ورَِكنَ 

َعــًال  :)٩(قَ رِ وزَ ، )٨(وَعِجــفَ ، )٧(]وَكِمــهَ [ ،)٦(صَ رِ وبَــ : واَألْكَمــه .أفعــل فــي هــذه الســبعةفهــو ، فـَ

  .)١٠(الذي يُوَلد أعمى

 .]٢: احلج[ M . / 0 1  2 L  ) أ(

  

  

  

  

 

                                 

  )].ركن(مادة : الصحاح: ينظر. []١١٣: هود[ M g h i      j k   L: قال تعاىل. مال وسكن: أي (١)

  )].ذهل(مادة : ، والصحاح)٢/٧٠٢(مجهرة اللغة : ينظر. [مبعىن نسيه وغفل عنه: سال (٢)

مـــادة : احملكـــم واحملـــيط األعظـــم: ينظـــر[. ]٣٠: عـــبس[ M ¾ ¿ L: قـــال تعـــاىل. غلظـــت ُعُنقـــه وَعُظَمـــت: أي (٣)

  ].)غلب(

  )].عرج(مادة : العني: ينظر. []٦١: النور[ M U V W    X L: قال تعاىل (٤)

  )].برت(مادة : الصحاح: ينظر. []٣: الكوثر[ M ̂    _  ̀a   L: قال تعاىل. انقطع َذنـَُبه: أي (٥)

: ينظـــر. []١١٠: املائـــدة[M ] ̂ _ `  L: قـــال تعـــاىل. هـــو بيـــاض يقـــع يف اجللـــد: البَــــَرص (٦)

  ]. )برص(مادة : احملكم واحمليط األعظم

والصـواب مـا أثبتُّـه بقرينـة السـياق؛ إذ كـل هـذه السـبعة أعـراض، كمـا إن ، ال معىن لـه وهو حتريف) وبركم: (يف األصل (٧)

  )].كمه(مادة : الصحاح: ينظر. [بيان املصنف ملعىن األكمه يفيد سبقه بالذكر، واهللا أعلم

  )].١/٤٨١(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٣: يوسف[ M ¿        À Á L: قال تعاىل. صار هزيًال : أي (٨)

ـــواَد بيـــاض: جـــاور ســـواَد عينيـــه اخِضـــرار، وقيـــل: أي (٩) : طـــه[ M G   H I  J L: قـــال تعـــاىل. َغِشـــي السَّ

  ].)زرق(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٠٢

  )].٢/٢١٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج (١٠)
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   :لعْ على فُـ / ه تُ فَ ما جاء صِ  -

   .)١(هرَ بَـ خمَْ  مَ لِ إذا عَ : )أ(األمرَ  رَ بِ خَ 

ــورَ  ــهُ ، )٤()ب(العنــبُ  جَ ِضــونَ ، )٣(عليــه األمــرُ  رَ ِســوعَ ، )٢(الرجــلُ  دَ ِش : )٥(َرْمحَــًة وَمْرَمحَــةً  ورَِحَم

  .)٦(ًال فيهاعْ فُـ 

  ...............،)٩()ث(الرجُل يف كذا وَشِركَ ، )٨(املالَ  وَحِفظَ ، )٧()ت(على الشيء َحِرصَ 

 .]٣٠: اإلسراء[ M D    E          F  G H L  ) أ(

  .]٥٦: النساء[ M a  b  c d e f L  ) ب(

 .]١٢٨: التوبة[ M ¦ §  ̈  © ª L  ) ت(

 .]٢: الفرقان[ M ̧  ¹ º » ¼ ½   L  ) ث(

                                 
  )].خرب(مادة : ، والصحاح٣٤٧ص: ديوان األدب: ينظر. [خالف املنظر: ذكره الفارايب، واملخرب (١)

، وديــوان )رشــد(مـادة : العــني: ينظـر[ . ]٦: النســاء[ M ½ ¾ ¿ À L: قــال تعـاىل. نَِقــْيُض الضَّـاللِ  :الرُّشـد (٢)

  ].٣٧٢ص: األدب

احملكـم واحملـيط : ينظـر. []٦: الطـالق[ M @     A B C D L: قال تعاىل. اشتدّ : َعِسَر َعَسرًا، أي: يقل(٣) 

  ].)٧/٤٥٣٩(، ومشس العلوم )عسر(مادة : األعظم

  ].)نضج(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [َنْضًجا، وُنْضًجا: جَ ضِ نَ : يقال (٤)

مـادة : املصـباح املنـري: ينظـر[. ]٨: اإلسـراء[M ! "  # $  L: قـال تعـاىل. ْرَمحَـةً ْمحَـًة، ومَ ُرْمحًـا، ورَ : رمحـه: يقال (٥)

  )].رحم(

  .املصدر وفق األغلب، وأما يف األصل فلم ُيضبط تنوعت مصادر هذه األفعال كما ترى، وقد ضبطتُ  (٦)

ــرصM c  : وعليـــه قـــراءة احلســـن الشـــاّذة. حـــِرص حيـــَرص، وحـــَرص حيـــِرص: يقـــال (٧) تَحـ   e f  L ]٣٧: النحـــل[ .

  .)]٢/٩(، واحملتسب )١/٥١٣(مجهرة اللغة : ينظر[

  )].حفظ(مادة : الصحاح: ينظر. []١١: الرعد[M w     x y    z  L: قال تعاىل (٨)

  ).٢/٧٣٢(مجهرة اللغة : ينظر (٩)

 ]ب/٦٧[
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  .ِفْعًال فيها :)١(باْقِتَضائِه له ؛َفِهَم ُمَضمَّن املعىن من ُمَصرَِّحهِ : )أ(والفقهَ  األمرَ  وَعِلمَ 

ــ، ا�لــسَ  دَ هِ َشــ ــ، )٢(عليــه بكــذا دَ هِ وَش ــ، )٣(ســعادةً  دَ عِ وَس ، )٤(ىَضــرْ ًضــا، وهــم مَ رَ مَ  ضَ رِ وَم

  .)٥(اًعامسََ  احلديثَ  عَ مِ وسَ 

   :المضاعف -

  ............،)٨(يف ميينه وبـَرَّ والديه،  وبـَرَّ  ،)٧()ب(َلَذاَذةً  وَلذَّ ، )٦(]َجلَاَجة[األمر يف ] َلجَّ [

  .]٧٠: النحل[ M ́ µ ¶  ̧L  ) أ(

 .]٤٦: الصافات[ M Æ Ç  È   L  ) ب(

  

  

                                 
  .مل أقف على من ذكر هذا، ولعله من إنشائه (١)

   M  ̀a  :قــال تعــاىل. الشــهادة: الشــهود؛ والثــاين مبعــىن اخلــرب القــاطع، واملصــدر: فــاألول مبعــىن احلضــور، ومصــدره (٢)

b c L ]٤٩: النمــل[وقــال ســبحانه ، :M º » ¼ ½ L ]الصــحاح: ينظــر. []١٣٠: األنعــام: 

  )].شهد(مادة 

  )].سعد(مادة : العني: ينظر. []١٠٨: هود[ M Î Ï Ð Ñ Ò     L: قال تعاىل. وَسْعًدا أيًضا (٣)

  ].)مرض(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٨٠: الشعراء[ M Â Ã Ä Å L: قال تعاىل (٤)

  )].مسع(مادة : الصحاح: ينظر. []٥٥: القصص[ M O P Q     R S L: قال تعاىل. وَمسًْعا أيًضا (٥)

قــال . اجلوهريبــ اســتعانةً  والتصــويبُ ). حلاحــة(، و)حل: (تصــحف املوضــعان يف األصــل إىلوقــد . ضــجَّ صــوته بــه: أي (٦)

  )].جلج(مادة : الصحاح: ينظر. []٢١: امللك[ M ́   µ ¶    ̧  ¹  L: تعاىل

  .])لذذ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧١: الزخرف[M ¶ ̧  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٧)

: املمتحنة[M V W X Y  L: قال تعاىل. فاألول مبعىن خالف العقوق، والثاين مبعىن الصدق وعدم احلنث (٨)

  )].برر(مادة : ، والصحاح)١/٦٧(مجهرة اللغة : ينظر. []٨
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ــ ةً رَّ قـُــ هُ ُنــيْـ عَ  تْ رَّ وقـَ
ــومَ ، )١( ــ، )٣(هُ ضَّــوعَ ، )٢(هُ سَّ ــ، )٤(طَّ وَق رَّ وَم

، )٦(لِضــيف يَ  لغــةٌ : ةً لَ َال َضــ لَّ وَضــ، )٥(

ــ  وَودَّ  ،)٩()ب(يفعــل كــذا وَظــلَّ ، )٨()أ(أُُذنُــه َصــَمًما وَصــمَّتْ  ،)٧(هتُ ومَ ُصــإذا اشــتدت خُ : الرجــلُ  دَّ وَل

  . /)١٠)(ت(األمرَ 

 .]٢٤: هود[M _  ̀a  b c d  L  ) أ(

 .]١٤: احلجر[ M ̧ ¹ º  L  ) ب(

 .]٢٦٦: البقرة[ M > ? @ A    B   C L  ) ت(

                                 

: ديــوان األدب: ينظــر. []١٣: القصــص[ M ¾ ¿      À Á          Â  Ã L: قــال تعــاىل. ومل تســخن ،بــردت: أي (١)

  ].٥٨٧ص

  ].)٩/٦١٩٩(مشس العلوم : ينظر. []٣٥: فاطر[ M q r s t L: قال تعاىل (٢)

  ].)٧/٤٣١١(مشس العلوم : ينظر. []٢٧: الفرقان[ M g h i   j k L: قال تعاىل (٣)

. ًضارْ عَ  هُ تُ عْ طَ قَ : أي، -كَقَتل-وَقَطَطُت الشيَء أَُقطُّه . إذا أصبح شديد اجلعودة: -كَتِعبَ -َقِطَط شعرُه يـَْقَطُط : يقال (٤)

والِقّط . ]١٦: ص[ M Ý Þ ß à á â ã   ä L: قال تعاىل. إذا َغال: -كَجَلس-يَِقطُّ َقطَّ السِّْعُر و 

ـــة ـــه مـــن بـــاب : يف اآلي ومشـــس العلـــوم  ،)١٩/١٦٧(والتفســـري البســـيط  ،احملكـــم واحملـــيط األعظـــم: ينظـــر[). قتـــل(فعل

)٥٣٣٢-٨/٥٣٣٠(.[  

: يوسف[ M 3 4  5 6 7 L: قال تعاىل. فالفعل ليس من هذا الباب. مر�ا، ومرورًامرَّ ميُـرُّ : يقال (٥)

  ].)مرر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٠٥

: قـال تعـاىل. َأَضـلُّ  َضَلْلتُ ، و َضِلْلُت َأَضلُّ ، و وَضَلْلَت َتِضلَّ  ،َتِضلُّ هذه اللغة الفصيحةُ  َضِلَلتَ : ذكر فيها أربع لغات (٦)

M Y Z [ \ L ]ضلل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١٠٨: البقرة.[(  

  )].٢/٣٨٠( لألنباريالزاهر : ينظر[. ]٩٧: مرمي[ M 1 2  3 4 L: قال تعاىل. ذكره ابن األنباري (٧)

  .])١/١٤٤(مجهرة اللغة : ينظر. []٧١: املائدة[M + , - . /  L: وورد الفعل يف قوله تعاىل (٨)

  ].)ظلل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [والً لُ ظُ و  ،َظال� : واملصدر (٩)

احملكــم : ينظــر. [، ولــه مصـادر غريهــااد� ووُ ا، ا، وِود� َودَّ الشَّــْيَء َود� : يقـال. وهــو مــن املضـاعف معتــل الفــاء. أحبَّـه: أي (١٠)

  ].)ودد(مادة : واحمليط األعظم

 ]أ/٦٨[
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   :المعتل الفاء -

  .)٢(هرُ ذَ حَ  دَّ تَ إذا اشْ : الرجلُ  لَ جِ ووَ  .)١(إذا هلك: قَ بِ وَ 

  .)٥(الصيبّ  مَ تِ ويَ ، )٤(ًسابْ يَـ  لُ قْ البَـ  سَ بِ ويَ ، )٣(ةً نَ سِ  نَ سِ وَ 

  :المعتل العين -

َرًة فهو َحيـْرَان وحارَ  ،)٦()أ(ةً افَ وخمََ  ةً يفَ فًا وخِ وْ خَ  هُ خافَ  َحيـْ
  ،)٨(أَْمرٌ  ونَاَلهُ ما طََلَبه،  الَ ونَ  ،)٧(

  .]٥٠: النحل[ M ¤ ¥ ¦ §  L  ) أ(

                                 

: الصـحاح: ينظـر[. ]٣٤: الشـورى[ M 9 : ; <           L: قـال تعـاىل. وفيه لغـات أخـرى. وِبق يوَبق َوبـًَقا: يقال (١)

  )].وبق(مادة 

  = > ; : M: قــــال تعــــاىل .َوِجــــل يوَجــــل َوَجــــًال، إذا خــــاف وفــــزع، ومل أقــــف علــــى مــــا ذكــــره املصــــنف: يقــــال (٢)

>L  ]١/٤٩٣(، ومجهرة اللغة )١/٢٤٠(جماز القرآن : ينظر[ .]٢: األنفال.[(  

 :ينظــــر. []٢٥٥: البقــــرة[M { | } ~ �  L: قــــال تعــــاىل. نعــــس: َوَســــًنا وِســــَنًة، أي: وِســــن يْوَســــن: يقــــال (٣)

  )].وسن(مادة : الصحاح

ـــَبس : يقـــال (٤) ـــِبُس ويـَْي َـــِبَس يـَْي ـــادرو -ي : طـــه[ M ( ) *  + ,   - L: قـــال تعـــاىل. يـَْبســـاً ويـُْبســـاً  :-األول ن

  )].يبس(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٧٧

َــِتَم الصــّيب : يقــال (٥) ــَتُم يـُْتمــاً  -بالكســر-ي : ينظــر. []٦: الضــحىM Y Z [ \ L ]: قــال تعــاىل. ويـَْتمــاً  :يـَْي

  )].يتم(مادة : الصحاح

  )].خوف(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٦)

: الصـــحاح: ينظـــر[. ]٧١: األنعــام[ M p q r s t u L: قــال تعـــاىل. حتــريَّ يف أمـــره: أي (٧)

  )].حري(مادة 

مـــادة : األعظـــم احملكـــم واحملـــيط: ينظـــر. []١٢٠: التوبـــة[ M o p q r s L: قـــال تعـــاىل. أصـــاب: أي (٨)

  )].نيل(
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٢٩٤ 

 

   .)٣()ت(اتًاتًا وممََ وْ مَ  ومات ،)٢()ب(اًمانَ ًما ومَ وْ نَـ  ونام ،)١()أ(اًماوَ دَ  األمرُ  ودامَ 

  .)٥(ْني العَ  عُ الواسِ : نُ يَ عْ واألَ  .)٤(األبيض :، وقيلْني نَـ يْـ العَ  دُ وَ سْ األَ : رُ وَ حْ واألَ 

  :المعتل الالم -

 .)٧(إذا َظَهَر هلـا: للشَّْمِس َضَحاءً  وَضِحيَ  .)٦)(ث(إذا بالغ يف الفساد: -اثَ لغٌة يف عَ - يَ َعثِ 

  .)٨(إذا هلك: وَرِديَ 

 .]١٠٧: هود[M ¼ ½  ¾ ¿   À Á  L  ) أ(

]١٥٤: آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــران[M ' ( ) *      +  L  ) ب(
)٩(

 ،M ~ � ¡ ¢  

£ L ]٢٣: الروم[. 

 .]٣: الفرقان[ M 0 1 2  3  4 5  6 L  ) ت(

]١٥٢: الشعراء[ M ~   �    ¡   ¢         £    ¤ L  ) ث(
)٩(

. 

                                 
  ).دوم(مادة : الصحاح: ينظر (١)

  ).نوم(مادة : �ذيب اللغة: ينظر (٢)

  )].١/٤١١(مجهرة اللغة : ينظر. [مل أقف على من نص على املماتمات َميَاُت، لغة يف ميوت، و : يقال (٣)

 M Q  R: قــال تعــاىل. نســب الثــاينمل ييب عمــرو الشــيباين، و أل األول ونســبذكــر القــولني ابــن األنبــاري،  (٤)

SL ]١/٢٦(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. []٢٠: الطور.[(  

  ].٧٣٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن  (٥)

ــــدة ومعنــــاه عنــــد أيب )٦( . ]٦٠: البقــــرة[ M e f g h i L: قــــال تعــــاىل. )أشــــد الفســــاد: (وغــــريه عبي

  )].١/٤١(جماز القرآن : ينظر[

  ].٨١١ص: ديوان األدب: ينظر. []١١٩: طه[ M  ̀a b c d e L: قال تعاىل. ذكره الفارايب) ٧(

  )].٣/٣٥٣(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []١٦: طه[ M E F G L: قال تعاىل. ذكره الزجاج (٨)

  .كذا باألصل، وليست هذه اآلية شاهًدا للمفردة (٩)
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 .)٢(إذا أقــام: يَ نِــوغَ  .)١(هإذا ذهــب عقلُــ: )أ(عليــه يَ ِشــها، وغُ رَ باَشــ :انًايَ ْشــغِ  املــرأةَ  يَ ِشــوغَ 

 هُ يَ وِ وهَ  .)٥(دَّ وَ إذا اسْ  : /يَ وِ وحَ  .)٤(إذا قال ما ال خري فيه: )ت(يَ غِ ولَ  .)٣(اغَ لغة يف صَ : )ب(يَ غِ وصَ 

  .)٨(دَ عُ إذا بَـ : يَ صِ وقَ  .)٧(ةً اوَ فَ حَ  :-به ِينَ وعُ ه َمهَّ إذا أَ -باألمر  يَ فِ وحَ  .)٦(إذا أحبه: ًوىهَ 

  .......................................................،)٩)(ث(القرآَن ِنْسَيانًا وَنِسيَ 

 .]٢٠: حممد[ M 7 8 9 : ; L  ) أ(

 .]٤: التحرمي[M ̀ a     b     c d e f  L  ) ب(

  .]٢٦: فصلت[ M ¥ ¦   §  ¨ L  ) ت(

 .]١١٥: طه[ M ? > = < ;L   ) ث(

  

                                 

  )].غشي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١: الليل[ M f g    h L: قال تعاىل. ابن سيده هذكر ) ١(

: ديـــــوان األدب: ينظـــــر. []٢٤: يـــــونس[M Æ Ç È   É Ê   Ë  L: قـــــال تعـــــاىل. ذكـــــره الفـــــارايب) ٢(

  ].٨١٣ص

  )].صغي(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [لما: أي) ٣(

: ، والصــحاح)١/٢٩٩(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر[ ).ى َلغــاً يـَْلَغــ -بالكســر-َلِغــَي : (وقــال اجلــوهري. الزجــاج هذكــر ) ٤(

  )].لغو(مادة 

  )].١/٢٣١(مجهرة اللغة : ينظر. []٥: األعلى[ M ¡ ¢ £ L: قال تعاىل. ذكره ابن دريد) ٥(

  )].٣/١٦٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٨٧: البقرة[ M ¬ ®  ̄°    L: قال تعاىل. ذكره الزجاج) ٦(

مـادة : ، والصـحاح)١/٣٤٨(الزاهـر : ينظـر[. ]٤٧: مـرمي[ M  ̄°  ± ² L :قـال تعـاىل. ابن األنبـاري هذكر ) ٧(

  )].حفي(

  )].قصي(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٢: مرمي[ M ̄  ° ± ² L :قال تعاىل. ذكره اجلوهري) ٨(

  ).نسي(مادة : العني: ينظر) ٩(

 ]ب/٦٨[
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اي�ـقِ م رُ لَّ يف السُّـ يَ ِقـورَ ، )٢()ب(ياقِ البَـ: ةُ يَـاًء، والباقِ َقـبَـ  يَ قِ وبَ ، )١()أ(ةً يَ شْ خَ  هُ يَ شِ وخَ 
 اءً َقـلِ  هيَـقِ ولَ ، )٣()ت(

اي� لِ صِ  النارَ  يَ لِ وصَ ، )٥()ث(الءً بَ  يَ لِ وبَ ، )٤(ايً قْ ولَ 
ةيَّـمِ احلَ : ومنـه-ًيا، محَْ  النارُ  تِ مَ وحَ ، )٦()ج(

، -)٧)(ح(

  .....................................................،)خ(ايً وحمَْ  اةً يَ حَ  يَّ وحَ ، )٨(اءً نَ فَـ  يَ نِ وفَ 

 .]٣٣: ق[ M à á â ã L  ) أ(

 .]٨٦: هود[ M g h i j L، ]٨: احلاقة[ M Í Î Ï Ð Ñ L  ) ب(

 .]٩٣: اإلسراء[ M y z { | L  ) ت(

 .]١٢٠: طه[ M q  r s L  ) ث(

 .]١٢: األعلى[ M Å Æ Ç   È  L  ) ج(

 .]٣٥: التوبة[ M _  ̀ a b c d L  ) ح(

]٢١: اجلاثية[L  ¿ ¾    سواءM   ) خ(
)٩(

.  

                                 
  ).خشي(مادة : الصحاح: ينظر) ١(

البـــاقي، وال معــىن لبيـــان إحــدامها بــاآلخر، ولعلـــه أراد مــا جـــاء عنــد اجلــوهري أّن الباقيـــة توضــع موضـــع مؤنّــث : الباقيــة) ٢(

  )].بقي(مادة : الصحاح: ينظر. [املصدر؛ فتكون مبعىن البقاء، واهللا أعلم

  )].رقي(مادة : الصحاح: ينظر. [أيًضا وَرقْـًيا) ٣(

  )].لقي(مادة : احملكم واحمليط: ينظر. []٤٥: األنفال[ M Á  À ¿   ¾L : قال تعاىل. وله مصادر أخرى) ٤(

  )].بلي(مادة : الصحاح: ينظر. [-بالكسر-وبًِلى ) ٥(

  )].صلي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وُصِلي�ا أيًضا) ٦(

يَّةً : يقال) ٧( َي النهاُر إذا َسُخن واشتد حرُّه، ومحََِي من الشيء محَِ َرةإذا َسُخَنت نفسه : محَِ احملكم : ينظر. [من األَنـََفة والَغيـْ

  ].)محي(مادة : ، وتاج العروسواحمليط األعظم

  )].فين(مادة : العني: ينظر. []٢٦: الرمحن[ M R Q P OL : قال تعاىل) ٨(

: ينظـر[. M ½L : محـزة والكسـائي وخلـف وحفـص بالنصـبوقـرأ . الرفع وفق قراءة أيب عمـرو واجلمهـورضبطُتها ب) ٩(

  )].٢/٣٧٢(النشر 
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  .)٢(�ذا األمر َعْبأً  أَ وَعبَ ، )١(وهو احلَيَـَوان

ـــ يَ ِلـــوعَ ، )٤()أ(ةً اوَ رَ طَـــ اللحـــمُ  يَ رِ وطَـــ، )٣(اءً َفـــخَ : عليـــه األمـــرُ  يَ ِفـــوخَ  ، )٥(ءً َال ف َعـــرَ يف الشَّ

ــ ــوغَ ، )٦()ب(يَ قِ وَش ــغَ  يَ ِن : )٨()ج(انوَ ْضــ، وهــو الرِّ )ث(ضــاةً رْ ا ومَ ًضــرِ  )ت(عنــه يَ ِضــورَ ، هيَ ِضــورَ ، )٧(اءً َن

 .يلعِ والصفة من هذه الستة على فَ  .معروفات

 .]١٤: النحل[ M ° ± ² ³ L  ) أ(

 .]٢: طه[ M G H I J K L  ) ب(

 .]١١٩: املائدة[M à á â ã ä  L  ) ت(

 .]١: التحرمي[M *   + ,  L  ) ث(

  .]٧٢: التوبة[M ° ± ² ³  L  ) ج(

                                 

، )٢/١١٧(جمـــاز القـــرآن : ينظـــر[. ]٤٢: األنفـــال[M a b c d e  L: قـــال تعـــاىل. احليـــوان مبعـــىن احليـــاة) ١(

  )].حيي(مادة : والصحاح

: قـال تعــاىل. فالفعـل مفتــوح العـني يف املاضـي واملضــارع؛ فلـيس مــن هـذا البــاب. بـاىل بــه: َعبَـَأ بــه يعبَـأُ َعْبــًأ، أي: يقـال) ٢(

M ́µ ¶  ̧¹   º »  L]وديـــــــــوان األدب، )٢/١١٠١(مجهـــــــــرة اللغـــــــــة : ينظـــــــــر. []٧٧: الفرقـــــــــان :

  ].٨٧٥ص

  )].خفي(مادة : الصحاح: ينظر. []١٦: غافر[M Ã  Ä     Å Æ Ç È  L: قال تعاىل) ٣(

  )].طرو(مادة : العني: ينظر. [صار َطرِي�ا :أي) ٤(

  .])علو(مادة : العني: ينظر. []٢٥٥: البقرة[ M Í Î  Ï L: قال تعاىل) ٥(

  )].شقي(مادة : الصحاح: ينظر. [شقاوًة وَشقاًء، وهو نقيض السعادة: شِقَي يشَقى: يقال) ٦(

فهــو مصــدر أغــىن إذا  -بــالفتح-وأمــا الَغنــاء . َغــِينَ الرَّجــل باملــال يغــَىن ِغــًىن : يقــال. ، ولــيس هــذا مصــدرهكــذا باألصــل) ٧(

: ينظـــر. []٢٦٣: البقـــرة[ M ® ̄ ° L: قــال تعـــاىل. مصــدر َغـــىنَّ إذا َشـــَدا وتـــّرمن: -بالكســـر-نفــع، والِغنـــاء 

  )].غين(مادة : الصحاح، واملصباح املنري

  )].رضي(مادة : الصحاح: ينظر. [سر الراء وضمهاالّرضوان ك جيوز يف) ٨(
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  :المهموز -

: ًهـامَ أَ  هُ َهـمِ وأَ  .)٣(اسـتمع: / أي ،)ت(له نَ ذِ وأَ  .)٢(برُ إذا قَـ  :)ب(فَ زِ وأَ  .)١(رَ طِ إذا بَ : )أ(رَ شِ أَ 

: هَ ِنئَ وَشــ .)٧(إذا أذنــب: أً طَــخَ  أَ ِطــوخَ  .)٦(نزِ إذا َحــ :يَ ِســوأَ  .)٥(هنـُـزْ اشــتد حُ : فَ ِســوأَ  .)٤(إذا نســيه

  .)٨(هضُ غْ إذا اشتد بُـ 

 .]٢٥: القمر[ M Ò Ó Ô        Õ L  ) أ(

 .]٥٧: النجم[ M a b   L  ) ب(

  .]١٦٧: األعراف[ M V W X Y Z [ \ ] L  ) ت(

                                 
: ينظـر. [بالنعمة، وجماوزة احلـد يف املـرح واِخلّفـة الطغيانهو : -كما عند ابن سيده والزخمشري- والَبَطر. الفارايبذكره ) ١(

  ].)بطر(مادة : واحملكم واحمليط األعظم، وأساس البالغة، ٨٧٨ص: ديوان األدب

  )].أزف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [وأُُزوفًاأََزفًا، : واملصدر) ٢(

  )].أذن(مادة : الصحاح: ينظر. [أِذَن أََذنًا: يقال) ٣(

: ينظـر[ .]٤٥: يوسـف[ L أَمـه :M / 0     ابـن عبـاس شـاذة قـرأ �ـا وعليـه قـراءة. أَِمـَه يَْأَمـُه أََمًهـا: يقال فيه) ٤(

  ].)١/٣٤٤(واحملتسب ، )٣/١١٣(معاين القرآن وإعرابه 

قــال . ذكــره اجلــوهري، ويطلــق هــذا الفعــل أيًضــا علــى مــن َغِضــب، ويطلــق كــذلك علــى مــن مجــع بــني احلــزن والغضــب) ٥(

  )].أسف(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٤: يوسف[ M± ² ³   ́L: تعاىل

مـادة : العـني: ينظـر[. ]٢٦: املائـدة[ M N O P Q R  L: قـال تعـاىل. َأِسَي يَْأَسى َأًسى: يقال فيه) ٦(

  )].أسي(

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []٣١: اإلســراء[ M T U V  W X    L: قــال تعــاىل. اِخلْطــئ: واملصــدر) ٧(

  )].خطأ(مادة 

بـأبغض، ) َشـِنئَ (والـذي وقفـت عليـه أ�ـم يعرفـون ). يشـَنأ(واملضارع بـالفتح  -بفتح العني وكسرها-َشِنَئ وَشَنَأ : يقال) ٨(

بشدة ) الشََّنآن(وفّسر الزخمشري  .الزبيدي أن بعضهم فّسره مبا ذكره املصنف، ومل أقف على صاحب القول ذكروقد 

 ،)١/٦٠٢(الكشـاف  :ينظـر. []٣: الكوثر[ M ̂    _  ̀a   L: قال تعاىل .البغض، فلعله أخذه منه

  )].شنأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم، وتاج العروسو 

 ]أ/٦٩[
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 ]٢٧٩: البقـرة[ M§  ª © ¨L : ومنـه-، )٢(لـه ِإْذنًـا وَأِذنَ  ،)١(إمثًـا وأَثِـمَ 
م �َ اسـتأذَ  :)٣(

ــراُج  وطَِفــئَ ، )٧(َســآَمةً  وَســِئَمه، )٦(ًذىأَ  وَأِذيَ ، )٥()أ(أَْمنًــا وأََمنَــةً  وَأِمَنــه ،-)٤(رذْ ًعــا للُعــطْ قَ  ؛ السِّ

  .........،)١١(َأةُر من اَحلمْ ئْـ البِ  وَحِمَئتِ ، )١٠(من ذنبه بـَرَاَءةً  وَبرِأَ ، )٩(منه يَْأًسا ويَِئسَ ، )٨(اءً و فُ طُ 

  .]١١: األنفال[ M E F L  ) أ(

  

                                 

  )].أمث(مادة : العني: ينظر. []١٢٠: األنعام[M B C D E  L: قال تعاىل. وقع يف اإلمث: أي) ١(

  ).١/٣٥٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

وإن كـــان األصــــل حيتمــــل الضــــبط وفــــق -وفــــق قــــراءة اجلمهــــور؛ موافقـــة للتوجيــــه الــــذي ذكــــره املصــــنف  كـــذا ضــــبطتها) ٣(

، )١/٣٥٩(معـاين القـرآن وإعرابـه : ينظـر). [غـريكمفـأعِلُموا : (، أي}فَـآذنُوا {: وقد قرأ محزة وأبو بكـر. -القراءتني

  )].٢/٢٣٦(والنشر 

ومل أقـف علـى مــن ذكـره بنصـه، وهـو عنــد . القيامـة م يــومَ هُ تَـ جَّـحُ  بـاألمر؛ ليقطـعَ  مَ لِــأبقـاهم علـى إذن وعَ  يعـين أنـه ) ٤(

  )].٥/٥١(جامع البيان : ينظر. [الطربي مبعناه

  )].أمن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[  ]٢٨٣: البقرة[ M , - . / L .ضد اخلوف :واألمن) ٥(

مــادة : احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر. []٤٨: األحــزاب[M G H I J K  L: قــال تعــاىل. تــأذَّى: أي) ٦(

  )].أذي(

  )].سأم(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٨٢: البقرة[ M v  w  x y L: قال تعاىل. َملَّ منه: أي) ٧(

  )].طفأ(مادة : العني: ينظر. []٨: الصف[ M T U     V  W X   L: قال تعاىل) ٨(

  )].١/٢٣٨(مجهرة اللغة :ينظر. []٨٧: يوسف[M ' (  ) * +  L: قال تعاىل) ٩(

  ].)برأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٤٣: القمر[ M µ ¶    ̧   ¹ º L: قال تعاىل) ١٠(

: قـال تعـاىل. َكثُـرت ْمحَأُ�ـا: محََِئت البئـُر، أي: هو الطني األسود، وقوله: -بالتسكني-واَحلْمَأة  -بالتحريك-اَحلَمُأ ) ١١(

M4 5 6 7 8  L ]محأ(مادة : الصحاح: ينظر. []٨٦: الكهف.[(  
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ــِئسَ ، )١(الرجــل فهــو َظْمــآن وَظِمــئَ  بـُْؤًســا -إذا اشــتدَّ حاَجُتــه- وَب
، )٣()أ(األرَض َوْطــأً  وَوِطــئَ ، )٢(

  .معروفات: )٤(األمَر َمِشيَئةً  وَشاءَ 

 .]١٢٠: التوبة[ M j k l m      n L  ) أ(

                                 

  )].ظمأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١١٩: طه[ M  ̀a b c d e L: قال تعاىل) ١(

مث اعلم أّن أصل هذه املادة تدل  .وهي أليق )اشتدت حاجته: (كذا باألصل، وعبارة الصحاح): اشتد حاجته: (قوله) ٢(

ـُؤس، َكَكـُرم: وجعلـوا ِفْعلَـهُ -بالبَـْأس : على شّدة يف الشيء، مث خصُّوا الشّدة يف احلـرب ، كمـا خصـوا الشـدة -بـَـُؤَس يـَبـْ

 ، هــذا هــو التحقيــق الــذي مضــى عليــه األزهــري واجلــوهري-بــِئَس يـَْبــَأس، كَشــِربَ : فعلــه وجعلــوا-بــالبُـْؤس : يف الَعــْيش

�ـــــــذيب اللغـــــــة، : ينظــــــر. []١٧٧: البقـــــــرة[ M J K L M N O L: قـــــــال تعــــــاىل. وغريمهــــــا

  )].بأس(مادة : ، ومقاييس اللغةالصحاحو 

  ).وطأ(مادة : الصحاح: ينظر) ٣(

  )].شيأ(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٢: عبس[ M O P Q L: قال تعاىل) ٤(
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  :-)١(وهو باب الطََّباِئع–في فـَُعل يـَْفُعل : الباب الخامس

ــا،  :-اتََّســعَ - )أ(األمــرُ  رَُحــبَ  ــا: ومنــه-ُرْحًب  ،-)٢(َأَصــْبَت ُرْحًبــا، ال ِضــيًقا: بــك، أي مرحًب

، )٧()ث(قحُ وَسـ، )٦()ت(دُعـوبَـ ، )٥(ثَ ُكـومَ ، )٤()ب(ثَ بُ وخَ ، )٣(ابةرَ والقَ / ة بَ رُ قْ َـ وهي امل ،األمرُ  بَ رُ وقَـ 

  ...........................................................،)٩(املرأةُ  تِ قَ تُـ وعَ ، )٨(فطُ ولَ 

 .]١١٨: التوبة[ M % & ' ( )        * + L  ) أ(

 .]٥٨: األعراف[M ( ) *                   +          , -  L  ) ب(

 .]٣١: ق[ M Ó  Ô Õ Ö × L  ) ت(

  .]٣١: احلج[ M 0  1 2 3 4 5 6  L  ) ث(

                                  

 فعال مل يطبع الفاعل، وهذا الباب للطبائع وحنوها من األعليهاُخِلَق وُجِبَل : هي اليت طُِبَع الفاعل عليها، أي: الطبائع )١(

  )].١/٢٤٥(لركن الدين ابن احلاجب شافية  شرح: ينظر. [له بالتكرار والتكلف لكن صارت ملكةً  ،عليها

 )].رحب(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [ذكر هذه املعاين األزهري) ٢(

ــُرب األمــر قـُْربًــا وُقربانًــا: يقــال )٣( : قــال تعــاىل. مبعــىن واحــد امســان: والَقرَابــة -مثلثــة العــني-واملقربــة . و نقــيض الُبعــدوهــ: قـَ

MÁ  Â   Ã  Ä Å L ]قرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢١٤: البقرة.[(  

  ).خبث(مادة : الصحاح: ينظر )٤(

: الرعــد[M Ä Å  Æ Ç È É Ê  L: قــال تعــاىل. اوثًــكُ ا، ومُ ًثــكْ ا، ومُ ثًــكْ مَ  :ثث ْميُكــث َومُكــمَكــ: يقــال )٥(

 )].مكث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٧

  )].١/٢٩٨(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٢: التوبة[M 9 :  ; <  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل) ٦(

  )].سحق(مادة : الصحاح: ينظر. [بُعد: أي )٧(

ـــــا أيًضـــــا: ومصـــــدره )٨( ـــــا، وَلَطًف ـــــال تعـــــاىل. ُلْطًف مجهـــــرة اللغـــــة : ينظـــــر. []١٠٣: األنعـــــام[ M < = > L: ق

)٢/٩٢٠.[(  

، قال َكرِميَة، الَجِميَلةلل :، وتقال العتيقة أيًضا-العبودية: أي-من اُألُموَّة  رَّةذكر صاحب العني أن املرأة العتيقة هي احلُ  )٩(

 مــــادة: العــــني: ينظــــر. [-يف قــــول-هــــو الكــــرمي : ، والعتيــــق]٢٩: احلــــج[ M ¢ £ ¤ L: تعــــاىل

  )].٣/١٥٤(، والكشاف )عتق(

 ]ب/٦٩[
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  .ًال فيهاعْ فُـ  :)٦)(ب(الَ وطَ ، )٥(مؤُ ولَ ، )٤(رسُ ويَ ، )٣()أ(رسُ وعَ ، )٢(األمرُ  مدُ وقَ ، )١(َمتْ وَعقِ 

  .....................،)١٠(درُ ومَ ، )٩(دجُ ومَ ، )٨(ةً احَ صَ فَ  الرجلُ  حصُ وفَ ، )٧(النبتُ  جَ هُ وبَـ 

 .]٩: املدثر[ M º » ¼ ½ L  ) أ(

  .]١٦: احلديد[M µ ¶  ̧  ¹ º  L  ) ب(

  

                                  

: قــال تعــاىل. َعْقًمــا وُعْقًمــا وَعَقًمــا؛ فالفعــل لــيس مــن هــذا البــاب، واهللا أعلــم: َعْقًمــا، وُعِقمــت: َعِقمــت املــرأة: يقــال )١(

MÜ Ý Þ      L ]عقم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٩: الذاريات.[(  

: يـــس[ M Á  Â Ã         Ä L: قـــال تعـــاىل. ه علـــى فـُْعـــل، كمـــا تـــرىقـــُدم الشـــيء قِـــَدًما، فلـــيس مصـــدر : يقـــال )٢(

  )].قدم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٣٩

  ).عسر(مادة : العني: ينظر )٣(

  )].يسر(مادة : املصباح املنري: ينظر. []٥: الشرح[ M §  ̈©        ª       L: قال تعاىل )٤(

) قـال(؛ إذ هـو مـن بـاب )الم(وبعيد أنه يقصد . ويشكل عليه أنه مل يرد يف القرآن الكرمي، كذا باألصل، )لؤم: (قوله )٥(

  )].٢/١١٠٣(مجهرة اللغة : ينظر. [واهللا أعلم

احملكــم واحملــيط : ينظــر. [وال أعلــم إن كــان املاضــي مفتــوح العــني أم مضــمومها؛ إذ مل أقــف علــى مــن نــّص علــى هــذا )٦(

  )].طول(مادة : األعظم

، فهـو َ�ِـٌج وَ�ـيجٌ  :وَ�َِج به بالكسر، أي، فهو َ�ِيج، بـَُهَج بالضم َ�اَجةً : يقال )٧(  M Â: قـال تعـاىل. فرِح به وُسرَّ

Ã Ä Å Æ L ]ج(مادة : الصحاح: ينظر. []٥: احلج�.[(  

  )].فصح(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٤: القصص[ M ± ² ³ ́ µ ¶     L: قال تعاىل )٨(

مــــادة : الصـــحاح: ينظـــر. []١٥: الـــربوج[ M £    ¤ ¥  L: قـــال تعــــاىل. جمُـــد الرجـــل، فهــــو جميـــد وماجـــد: يقـــال )٩(

  )].جمد(

         ? <  = M: قــال تعــاىل. إذا عتــا: َمــُرَد الرجــل بالضــم َمــراَدًة، فهــو مــارٌِد وَمريــدٌ مــَرد ميــُرد ُمــُروًدا وَمــرَادة، و : يقــال ١٠)(

@ AL ]مرد(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظمالصحاح: ينظر[. ]٧: الصافات.[(  
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 ،-)٥(ضرْ ومنه العَ - )ت(ًضارَ عِ  ضرُ وعَ ، )٤()ب(ةً رَ ثْـ كَ   رثُ وكَ ، )٣()أ(رًابَـ كِ   ربُ وكَ  ،)٢(به وَبُصر ،)١(رذِ وحَ 

  ......،)١٠(ةً انَ تَ مَ  نَ تُ ومَ ، )٩()ح(ًمارَ كَ   مَ رُ وكَ ، )٨()ج(اًال مجََ  لمُ وجَ ، )٧()ث(ًال قَ ثِ  لَ قُ وثَـ ، )٦(ًعارْ سَ  عرُ وسَ 

 .]١١: النور[ M :     ;     <     =     >        ?   @ L  ) أ(

 .]٧: النساء[ M -  .   /   0        1  2     3         4 L  ) ب(

 .]٥١: فصلت[ M ¥   ¦   §     ̈© ª  L  ) ت(

 .]٦: القارعة[ M A     B C D L  ) ث(

 .]٥: املعارج[ M Â        Ã   Ä L  ) ج(

 .]١٣: احلجرات[M Q     R   S   T    U  L  ) ح(

  

                                  

: أنا حذيرك منه، أي: ، ويقال)حَذْرُت الشيَء أحُذرُه َحَذرًا: (وقال يف الصحاح) تعب(حِذر حيَذر، من باب : يقال ١)(

ــــــم. حمــــــذِّرك ــــــص أن املاضــــــي مضــــــموم العــــــني، واهللا أعل ــــــى مــــــن ن ــــــف عل  M M N O P: قــــــال تعــــــاىل. ومل أق

QL ]حذر(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٦٤: التوبة.[( 

  )].بصر(مادة : الصحاح: ينظر. []١١: القصص[ M ¢ £   ¤ ¥ L: قال تعاىل ٢)(

  )].كرب(مادة : الصحاح: ينظر[ .]٣: الصف[ M t   u v w L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل .َعُظم: أي )٣(

  ).كثر( مادة: احملكم واحمليط األعظم: ينظر )٤(

  )].عرض(مادة : العني: ينظر. [خالف الطول: يعين بالعرض )٥(

مجهــــــرة اللغــــــة : ينظــــــر. []٢٠٢: البقــــــرة[ M À Á Â L: قــــــال تعــــــاىل). َســــــَرًعا(وجيــــــوز فــــــتح الــــــراء كــــــذلك  )٦(

)٢/٧١٤.[(  

  ).ثقل(مادة : العني: ينظر )٧(

  ).مجل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر )٨(

  ).كرم(مادة : العني: ينظر )٩(

  )].منت(مادة : العني: ينظر. []١٨٣: األعراف[ M h  i j L: قال تعاىل. صار قوي�ا: أي )١٠(
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ـــــوغَ ، )٤(ِعَظًمـــــا وَعظُـــــم ،)٣(املكـــــاُن ُعْمًقـــــا وَعُمـــــقَ  ،)٢(ِحْلًمـــــا وَحُلـــــمَ ، )١()أ(َمَكانَـــــةً  وَمُكـــــنَ   ظُل

ـــوعَ ، )٥()ب(ظًـــالَ غِ  ـــتَ ًقـــا وعَ تْـ عِ  البيـــتُ  قَ ُت ـــومَ ، )٦()ت(ةً اَق ـــ، )٧()ث(ةً انَـــهَ مَ  نَ ُه  هَ ُجـــووَ ، )٨(ةً اهَ فَ َســـ هَ فُ وَس

  .)١٠(هالِّ فيها كُ  يلٌ عِ فَ  :فهو ،)٩(ةً اهَ جَ وَ 

  .]٢٠: التكوير[ M n o p q r s L  ) أ(

 .]١٥٩: آل عمران[ M7  6 5 4 3 2     1 0 L   ) ب(

 .]٢٩: احلج[ M ¤ £ ¢L   ) ت(

 .]٥٢: الزخرفM       ^ ] \ [ Z  Y X WL ]   ) ث(

  

  

                                  

  )].مكن(مادة : املصباح املنري: ينظر. [صار مكيًنا، ذا َعَظمة ورِفعة: أي )١(

  )].١/٥٦٥(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٢٥: البقرة[ M - .  / L: قال تعاىل. وهو ضدُّ الطيش )٢(

  )].عمق(مادة : العني: ينظر. []٢٧: احلج[ M  ̀  a b            c d L: قال تعاىل )٣(

  )].عظم(مادة : العني: ينظر. []٧: البقرة[ M 8 9 : L: قال تعاىل )٤(

  ).غلظ(مادة : العني: ينظر )٥(

  .])عتق(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [صار قدميًا: هنا) َعُتق(، ومعىن )٣٠١ص(وقد تقدم هذا الفعل قريًبا  )٦(

  )].مهن(مادة : العني: ينظر. [احلقارة والضعف: واملهانة )٧(

: قــال تعـــاىل). اصــار ســفيهً  :لغتــان، أي ؛َســَفهاً  -بالكســر-َســفاهاً وَســفاَهًة، وَســِفَه  -بالضــم- ه فــالنٌ ســفُ : (يقــال ٨)(

M[   \ ] ̂  L]سفه(مادة : الصحاح: ينظر. []١٣٠: البقرة.[(  

ـــة رفيعـــة :عنـــد النـــاس، أي ، ولفـــالن وجاهـــةٌ ةً َوُجـــَه الرجـــُل يـَْوُجـــه َوَجاَهـــ: (يقـــال )٩(  M Î Ï Ð: قـــال تعـــاىل). منزل

ÑL ]١/٤١٢(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[. ]٤٥: آل عمران.[(  

 .على فعيل: يريد أن الّصفة يف هذه األفعال من أول الباب إىل هذا املوضع) ١٠(
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 َمْصــَدرًا كــالرُّْجَعى،: يكــون )ب(والُحْســَنى-فهــو َحَســٌن،  )أ(ُحْســًنا وَحُســنَ ، )١(َرَذالَــةً  وَرُذلَ 

 ،)٣(فهــو َرُؤٌف وَرُؤوفٌ  -ةْمحَــمــن الرَّ  قُّ رَ أَ : ةُ َفــأْ والرَّ - )ت(ةً َفــأْ بــه رَ  فَ ؤُ رَ و ، -)٢(نَســاألحْ /  يــثَ نِ أْ وتَ 

  .معروفات: )٤(َوْطأً  وَوطُؤَ 

  .]٦٧: النحل[ MN  M L K J L   ) أ(

 .]١١٠: اإلسراء[ Mf e  d c b a L   ) ب(

  .]٢: النور[ M : 9 8  7 6  5  4L   ) ت(

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  )].رذل(مادة : الصحاح: ينظر. []٧٠: النحل[ M ¦ §  ̈ ©    ª  «   L: قال تعاىل. وُرذوَلة أيًضا )١(

  .])حسن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [حاِسٌن وَحَسنٌ  هوا، فنً َن وَحَسَن ْحيُسُن ُحسْ َحسُ : يقال )٢(

، )١/٢٧٠(جمـــاز القـــرآن : ينظـــر[ .ذكرهـــا اجلـــوهريذكـــر هـــذا املعـــىن أبـــو عبيـــدة، وللفعـــل تصـــاريف ومصـــادر أخـــرى  )٣(

  )].رأف(مادة : والصحاح

. ]٦: املزمـل[ M < = >   ? @ A L: قـال تعـاىل. سـْهٌل لـنيِّ : وُطؤ يـَْوُطُؤ َوْطًأ وَوطاَءًة، فهـو َوطـيء، أي: يقال )٤(

  )].وطأ(مادة : العني، و�ذيب اللغة: ينظر[

 ]أ/٧٠[
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٣٠٦ 

 

  :-بكسر العين فيها- لُ عِ فْ يَـ  لَ عِ في فَ : الباب السادس

 الـــواِيل  يَ لِـــووَ ؛ )٢(مبعـــىن: عنـــه ثَ رِ ووَ ، )أ(مـــاًال  هُ ثَـــرِ ووَ ؛ )١(انًابَ ْســـحِ  :فاضـــًال  الرجـــلَ  تُ بْ ِســـحَ 

  .)٤(ًيالْ وَ  -ب منهرُ إذا قَـ - هُ يَ لِ ووَ  ؛)٣(ةً يَ َال وَ  :األمرَ 

    .]١١: املؤمنون[ M ̂ _    ` a b c L  ) أ(

                                  

 M °   ± ² ³ ́   L: قــال تعــاىل. ظَنّــه :أي ،ا وَحمِْســَبةِحْســبانً  ،حيِســُبه وَحيَْســُبه :اَحِســَب الشَّــْيء َكائًِنــ: يقــال )١(

  )].حسب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]١٩: اإلنسان[

  )].ورث(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .وِإراثَةً  ،وِوراثَةً  ،ورِثَةً  ،ِوْرثًا :وَورِثَُه َعْنه ،َورِثَُه ماَله وَجمَْده: يقال )٢(

 M  ̀a b c d e: قـال تعـاىل .الفـتح للمصـدر، والكسـر لالسـم: املصدر بفتح الواو وكسـرها، وقيـل: قيل )٣(

f g  L]ويل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]٧٢: األنفال.[(  

مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر[. ]١٢٣ :التوبــــة[ M $ % & ' (    L: قــــال تعــــاىل. ذكــــره اجلــــوهري )٤(

  )].ويل(
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٣٠٧ 

 

  :)١(الخبر بُ صِ نْ االسم وتَـ  عُ فَ رْ في األفعال التي تَـ : الباب السابع

ــ: وهــي ــ، )٤(ىَســمْ وأَ ، )٣(حَ بَ ْصــوأَ ، )٢(ارَ وَصــ، )أ(انَ َك لَّ وَظ
َــ، )ب( ، )٦()ت(الَ ومــا زَ ، )٥(اتَ وب

  ...............................................،)٨(كَّ فَ وما انْـ ، )٧(ئَ تِ وما فَ ، )ث(حَ رِ وما بَ 

 .]٩٦: النساء[ M N M L KL   ) أ(

 .]٧١: الشعراء[ M p o n m l  kL   ) ب(

 .]١٥: األنبياء[ M L K J I H   G F EL   ) ت(

 .]٩١: طه[ M  U T  S R Q P O N ML   ) ث(

                                  

، وقـد ورد تام�ـا يف قولـه )أضـحى(ذكر هذه األفعال الزخمشري، وترتيب املصنف قريب منه جد�ا؛ إال أنه أسـقط الفعـل  )١(

 ].٣٤٩ص: املفصل: ينظر. [ومل يرد ناسًخا يف القرآن الكرمي. ]١١٩: طه[ M e dL : تعاىل

M L      K     J : ناسـًخا مبعـىن االنتقـال يف القـرآن الكـرمي، وإمنـا ورد الزًمـا مبعـىن املرجـع، قـال تعـاىل) صار(مل يرد الفعل  )٢(

N ML ]صري(مادة : ، واملصباح املنري٣٥٢ص: املفصل يف صنعة اإلعراب: ينظر. []٥٣: الشورى.[(  

  .]١٠٣: آل عمران[ M T S RL : قال تعاىل )٣(

والفعل هنا تام قد اكتفى مبرفوعه، ومل يرد  .]١٧: الروم[ M 2 1  0 / . -L : قال تعاىل )٤(

  ].٣٥٢ص: املفصل للزخمشري: ينظر. [ناقًصا يف القرآن الكرمي

  .]٦٤: الفرقان[ M  ́³     ² ±  °L : قال تعاىل )٥(

خـالف الثبـات؛ فـإذا دخـل عليهـا النفـي أفادهـا هـذه األربـع معناهـا ): وما زال، وما بـرح، ومـا فتـئ، ومـا انفـك: (قوله )٦(

هــو قــائٌم، وقياُمــه اســتمّر فيمــا مضــى مــن : مــا زال زيــٌد قائًمــا، أي: فــإذا قلــت(ِضــدَُّه، وهــو الثبــات وخــالف الــزوال، 

  )].٤/٣٥٩(شرح املفصل البن يعيش : ينظر). [الزمان، فهو كالٌم معناه اإلثبات

  .]٨٥: يوسف[ M Á À ¿ ¾ ½L : قال تعاىل )٧(

ــةً  M : قــال تعــاىل )٨( قَبر ــك  .M } |L : وهــذه قــراءة ابــن كثــري وأيب عمــرو والكســائي، وقــرأ البــاقون .]١٣: البلــد[ L   فَ

إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا البــن خالويــه : ينظــر. [والفعــل هنــا تــامٌّ، يطلــب فــاعًال ومفعــوًال، لعــدم ســبقه بــالنفي

  )].٢/٤٠١(، والنشر )٤/٣٦١(، وشرح املفصل )٢/٤٨١(
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٣٠٨ 

 

  . )١(ولَْيسَ ، )أ(وما َدامَ 

   .َكاَن َزْيٌد ُمْنطَِلًقا، وكذلك َأَخَواُ�ا: تقول

  .]١٠٧: هود[ M   ¿ ¾  ½ ¼Å Ä Ã  Â Á À L   ) أ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .]٦٥: اإلسراء[ M» º ¹ ¸ ¶ µ L : قال تعاىل )١(
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٣٠٩ 

 

  :)١(اليقين، وتسمى أفعال والخبرَ  المبتدأَ  بُ صِ نْ في األفعال التي تَـ : الباب الثامن

، -)٦(تُ ْمــــلِ إذا ُكــــنَّ مبعــــىن عَ - )٥(تُ ْمــــعَ وزَ ، )٤(تُ يْــــأَ ورَ ، )٣(تُ دْ َجــــوَ وَ ، )٢(تُ ْمــــلِ عَ : وهــــي

  .)٩(تُ لْ وخِ ، )٨(تُ بْ سِ وحَ / ، )٧(تُ نْ نَـ وظَ 

  .اا�ُ وَ خَ زيًدا فاضًال، وكذلك أَ  تُ مْ لِ عَ : تقول

                                  

، وهــي الــيت ذكــر املصــنف أشــهرها، وإطــالق )الــيت حملُّهــا القلــب(أفعــال القلــوب : األول: هــذه األفعــال علــى قســمني )١(

كجعــل، وَردَّ، وتــرك، واختــذ،   -ومل يتعــّرض هلــا-أفعــال التصــيري : الثــاين. وصــف اليقــني عليهــا كلهــا مــن بــاب التغليــب

أوضـح املسـالك : ينظـر. []١٢٥: النساء[ M n o p         q L: وقد وردت يف القرآن كقوله تعاىل. وغريها

)٥١، ٢/٣٠.[(  

 .]١٨٧: البقرة[ M 0 1 2 3            4  5 L: قال تعاىل )٢(

  .]٤٤: ص[M 4   5 6  L: قال تعاىل )٣(

  .]١٤٩: األعراف[ M » ¼ ½ ¾ L: قال تعاىل )٤(

  .]٧: التغابن[M ~ �   ¡       ¢ £ ¤  L: قال تعاىل )٥(

) علمت(َجتَوٌُّز؛ وحملُّه أن  وهذا تعبري السكاكي، ويف ظاهره). وعلمتوجدت، ورأيت، (عائد على ) ُكنَّ (الضمري يف  )٦(

فإمنـا ): وجـدت(أمـا . وعلـى كِـال املعنيـني تنصـب مفعـولني. الظـن: اليقني وهو الغالـب، واآلخـر: ترد مبعنيني، إحدامها

فهـي ) رأيـت(فإمنا تفيد أحد معنيي علمـت، وهـو الرجحـان، وأمـا  ):زعمت(تنصب مفعولني إذا كانت لليقني، وأما 

وعلى ُكلٍّ، فيمكن االعتذار للمصنف بأنه إمنا قصد إذا ُكنَّ أفعال قلب، . املطابقة لعلمت؛ يف إفادة املعنيني نفسهما

، واهللا )على الشـك أو اليقـني هاإمضاؤُ  دَ صِ إذا قُ : (غري أن عبارة الزخمشري أدقُّ إذ قال بعد سْرِدها كلِّها). َعِلم(مثل 

  )].٤٢-٢/٣١(، وأوضح املسالك )٤/٣١٨(، وشرح املفصل البن يعيش ٩٠ص: مفتاح العلوم: ينظر. [أعلم

  .]٢٤: يونس[ M ¼ ½ ¾ ¿ À   L: قال تعاىل )٧(

  .]٤٤: النمل[ M Û Ü Ý Þ L: قال تعاىل )٨(

 M 4 5 6 7 8: قــال تعــاىل. هــذه األفعــال الثالثــة األخــرية تفيــد اليقــني، كمــا تفيــد الرجحــان، وهــو الغالــب )٩(

9L ]٢/٤٢: (أوضح املسالك: ينظر. []٦٦: طه.[(  

 ]ب/٧٠[
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٣١٠ 

 

  :)١()أ(ةبَ ارَ قَ في أفعال المُ : الباب التاسع

  .)٧(قَ فِ وطَ ، )٦(وأخذ، )٥(بَ رَ وكَ ، )٤(كَ شَ وْ وأَ ، )٣(ادَ وكَ ، )٢(عسى: وهي

  .رًافْ يكون كُ  ، وكاد الفقرُ زيدٌ  جَ رُ ، وعسى أن خيَْ جَ رُ أن خيَْ  عسى زيدٌ : تقول

 بَ رَ َكـ: قـولت .كـاد  مُ ْكـحُ  :لَ َعـوجَ  قَ ِفـوطَ  ذَ خَ وأَ  بَ رَ وكَ  مُ كْ وكاد، حُ  مُ كْ حُ  :أوشك مُ كْ وحُ 

  .)٨(كذا، وعلى هذا قياس أخواته  لُ عَ فْ يَـ 

قرُب املبالغة يف املقاربة: معناها  ) أ(
)٩(

.  

    

                                  

كمـا ذكـر ابـن -مبعىن أ�ا أفعال تدل على قرب وقوع اخلرب، وهذا من تسمية الكل باسم اجلزء؛ إذ أفعال هـذا البـاب  )١(

كــاد، وأوشــك، وكــرب، ومــا وضــع : للداللــة علــى قـرب اخلــرب، وهــو ثالثــةمــا وضــع : األول: علــى ثالثــة أنــواع -هشـام

أنشأ، : ضع للداللة على الشروع فيه، وهو كثري، ومنهعسى، واخلولق، وحرى، وما و : للداللة على رجائه، وهو ثالثة

  )].١/٣٠١(أوضح املسالك : ينظر. [و�ذا يتبني اقتصار املصنف على بعضها. ، وأخذوطفق، وجعل

 .]٨: اإلسراء[M ! "  # $  L: قال تعاىل )٢(

 .]٢٠: البقرة[M O P Q    R  L: قال تعاىل )٣(

  .وليس له شاهد يف القرآن الكرمي )٤(

 .الكرمي ومل يرد هذا الفعل يف القرآن )٥(

 .ومل أقف له على شاهد يف القرآن الكرمي )٦(

 .]٢٢: األعراف[M Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö  L: قال تعاىل )٧(

ُحْكُم   :وَجَعلَ  ،وَطِفقَ  ،وَأَخذَ  ،َكَربَ ُحْكُم  و كاد، ُحْكُم   :وُحْكُم أوشك: (كذا باألصل، ولعل صواب العبارة أن يقال )٨(

  .واهللا أعلم). كاد

 .أن التقريب بواسطة هذه األفعال فيه مبالغة، فكأن الفعل قد وقع بالفعل من شّدة قربه: يعين )٩(
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٣١١ 

 

  :اءَ ، وسَ سَ ئْ ، وبِ مَ عْ في نِ : الباب العاشر

  .)١(مّ الذَ  للمبالغة يف: سَ ئْ وبِ ح، دْ َـ للمبالغة يف امل: مَ عْ نِ 

ــعِ ، ونِ زيــدٌ  لُ ُجــالرَّ  مَ ْعــونِ  ؛ورٌ ْمــعَ  لِ ُجــالرَّ  المُ ُغــ مَ ْعــ، ونِ دٌ يْــزَ  الرجــلُ  مَ ْعــنِ : تقــول قــال اهللا  ؛ا هــومَّ

]٢٧١: البقرة[ 6L     فَنعماM : تعاىل
  .)٣(الرجل خالدٌ  مُ َال غُ  سَ ئْ ، وبِ رٌ كْ بَ  الرجلُ  سَ ئْ وبِ  .)٢(

  .)٤(سَ ئْ بِ  مُ كْ حُ  :ساءَ  مُ كْ وحُ 

    

                                  

ـــــني ابـــــن ِجـــــ )١( : ع يف العربيـــــةَمـــــاللُّ : ينظـــــر. []٩٩: هـــــود[ M 3  4 5 L: قـــــال تعـــــاىل. ينِّّ ذكـــــر هـــــذين املعني

  ].١٤٠ص

وقرأ أبو جعفر ). فَنِعمَّا(ومحزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العني اختلف القراء يف هذا املوضع، فقرأ ابن عامر  )٢(

، وهو وجه عن قالون وأيب عمرو وأيب بكر، والوجه اآلخر عنهم بالكسر واخـتالس كسـرة )فِنْعمَّا(بالكسر واإلسكان 

لقـراءة وفـق مـا قـرأ أبـو وقد ضبطت ا). فِنِعمَّا(بكسرتني  -وهم ورش وابن كثري وحفص ويعقوب-وقرأ الباقون . العني

 )].٤/١٦٠٩(، ولطائف اإلشارات )٢/٢٣٥(النشر : ينظر. [عمرو، رغم أ�ا مل تضبط يف األصل

فعــالن جامــدان هلمــا أحكــام خاصــة ُتْطَلــب يف كتــب النحــو، ولــيس هــذا حمــل ذكرهــا؛ وإمنــا املقصــود ): نِْعــَم، وِبــْئس() ٣(

: كما يف قوله-اجلنسية ) أل(إ�ما يرفعان فعلني مقرتنني بـ: معنامها يُقالتوضيح كالم املصّنف؛ وعليه فبعد أن ُعِرَف 

ويسـمى -وأمـا االسـم بعـد الفاعـل ). نعـم غـالم الرجـل: (اجلنسـية، كقولـه) أل(، أو مضافني ملا اقرتن بـ-)نعم الرجل(

. املمـدوح أو املـذموم: تقديره، أو خربًا ملبتدأ حمذوف -واجلملة قبله خربٌ -فيعرب مبتدأً : -املخصوص باملدح أو الذم

بــل متييــز، ولــيس احملــل َحتريــَر : هــي فاعــل، وقيــل: هنــا اســم خمتلــف يف إعرابــه، فقيــل) مــا(فــإن ) نعمــا هــو: (وأمــا قولــه

 )].٣/٢٧٠(أوضح املسالك : ينظر. [النزاع، واهللا أعلم

يف املعـــىن وكـــذلك يف احلكـــم ) ئسنعـــم، وبـــ(جمـــرى  -قياًســـا-يشـــري إىل قضـــية أخـــرية، وهـــي أنـــه ُجتـــرى بعـــض األفعـــال  )٤(

حىت لزم اجلمود، وصار ال يسـتعمل إال ) بئس(، فقد نقل من بابه إىل باب )ساء(اإلعرايب، ومن أشهر هذه األفعال 

أوضح املسـالك : ينظر. []١٧٧: األعراف[ M ¾ ¿ À Á  Â Ã L: قال تعاىل. على هذا املعىن

)٣/٢٨٠.[( 
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٣١٢ 

 

  :)١(لُ عِ فْ يُـ /  لَ عَ فْـ في أَ : الباب الحادي عشر

أَنَـاَب : علـى وزن ِإفَالَـة، حنـو إال مصـدر املعتـل العـني، فإنـه جـاء ،العَ فْـ ه على إرُ دَ صْ مَ  -

 .ِإنَابَة

: دَ لَـخْ وأَ  .)٤(هتِـيَ غْ بُـ فـاز بِ : )ت(حَ لَـفْـ وأَ  .)٣(عاَضـوَ تَـ : )ب(هللا تَ بَـخْ وأَ  .)٢(صـاح: )أ(عليـه بَ لَـجْ أَ 

ـــ وأل، بَـــيف اجلَ  دَ عِ يف األرض، وَصـــ دَ عَ ْصـــوأَ  .)٥(الَ َمـــ  .)٧(ارنَـــأَ : )ث(حُ بْ الصُّـــ رَ فَ ْســـوأَ  .)٦(ملَّ يف السُّ

   .)٨(أتى بالعذر: ، وأعذرغَ الَ بَ : يف األمر رَ ذَ عْ وأَ 

 .]٦٤: اإلسراء[ M ¤ ¥ ¦ L  ) أ(

 .]٣٤: احلج[ M b  c L  ) ب(

 .]١: املؤمنون[ M ! " # L  ) ت(

 .]٣٤: املدثر[ M Ä Å Æ    L  ) ث(

                                  

وجدتـه : أْخبَْلتُـُه، أي: أْجَلْسـُتُه، ووجـود الشـيء علـى صـفة، حنـو: التعدية غالًبا، حنو: منهاهذه الصيغة هلا عّدة معاٍن،  )١(

  )].١/٢٤٩(شرح شافية ابن احلاجب لركن الدين : ينظر[ .أَزْلُت شكواه: أْشَكْيُته، أي: خبيًال، والسَّْلب، حنو

 )].جلب(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٢(

 .]٢٠٢ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []٢٣: هود[ M S T U L: يف قوله تعاىل وقد ورد الفعل )٣(

  .])٣/٢٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [قريًبا منه عند الزجاج) ٤(

: كــم واحملــيط األعظــماحمل: ينظــر. []١٧٦: األعــراف[ M } ~ �    ¡ L: قــال تعــاىل. ذكــره ابــن ســيده) ٥(

  ].)خلد(مادة 

 } M: قال تعاىل. مضى وسار؛ وَصعَّد وَصِعد يف اجلبل وعلى اجلبل، وَصِعد يف السُّلَّم: أصعد يف األرض، أي: يقال) ٦(

| } ~ � ¡    L ]صعد(مادة : الصحاح، وتاج العروس: ينظر. []١٥٣: آل عمران.[( 

 )].سفر(مادة : الصحاح: ينظر. [تفسري اإلسفار باإلضاءة، واملعىن ال خيتلف: املشهور عند أهل اللغة) ٧(

 )].عذر(مادة : الصحاح: ينظر. []١٦٤: األعراف[ M 0 1 2   3 L: قال تعاىل. ذكر هذا اجلوهري) ٨(

 ]أ/٧١[



 في أفعال التنزيل: الشعبة الثانية                                     الدرة في تفسير القرآن العظيم                    

٣١٣ 

 

 .)٣(فَّ َكــ: أي ،عنــه رَ َصــقْ وأَ  .)٢(رَقــتَـ افْـ : )أ(رَ تَـــقْـ وأَ  .)١(هــارُ طَ حــان مَ : ةُ ابَ حَ السَّــ تِ رَ َصــعْ وأَ 

 سٍ أْ وت يَ كُ سُ  تَ كَ إذا سَ : سَ لَ بْـ وأَ  .)٤(َهَذى: يف كالمه رجَ هْ وأَ ، شَ حَ فْ أَ : ، أييف كالمه رَ جَ هْ وأَ 

]جٍ رَ فـَـ[عن 
أسـرع مـع : )ت(]عطَـهْ وأَ [ .)٦(ةدَ ْعـرِّ مـع الع رَ ْسـإذا أَ : -بني�ـا للمفعـولم- )ب(عَ رِ ْهـوأُ  .)٥(

  ..............................................،)٨(هشرابُ  ِينَ إذا فَ : لُ جُ الرَّ  فزَ نْـ وأَ  .)٧(خوف

]٢٣٦: البقرة[ L ̈ §     قَدرهM ¤ ¥      ) أ(
)٩(

.  

 .]٧٠: الصافات[ M ° ± ² ³ L  ) ب(

 .]٨: القمر[M * +    ,  L  ) ت(

                                  

نزهـة : ينظـر. []١٤: النبـأ[ M T  U V W X L: قـال تعـاىل. ذكره الزخمشري، وأصله عند السجستاين) ١(

 )].٤/٦٨٦(، والكشاف ٤٣٧ص: القلوب

 ].٤٠٨ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٢(

 ].٤٠٨ص: ديوان األدب: ينظر. []٢٠٢: األعراف[ M j  k l L: قال تعاىل. الفارايبذكره ) ٣(

ومل أقـف علـى مـا ذكـره  هـذا هـو املشـهور، .إذا أفحـش: إذا َهَذى، وأْهَجـر ُهْجـرًا، وإْهجـارًا: َهَجَر يْهُجر َهْجرًا: يقال )٤(

مـن اهلـذيان، . ]٦٧: املؤمنـون[ M n  o  p q L: قـال تعـاىل). هـذى(املصنف من أن أهجر مبعـىن 

، )هجـر(مـادة : الصـحاح، واحملكـم واحملـيط األعظـم: ينظـر. [، من اإلفحاش}تُهجِرون{: وقرأ نافع بالضم والكسر

 )].٢/٣٢٩(، والنشر )٣/١٩٤(والكشاف 

قـال . واهللا أعلـم .، والتصـويب مـن الزخمشـري)فـرح( تصّحفت يف األصـل إىل): عن فرج: (الزخمشري، وقولهوهذا قول ) ٥(

 ].)٤/٢٦٤(الكشاف : ينظر[. ]١٢: الروم[ M ® ̄    °   ± ² L: تعاىل

 ].٢٠٦ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا خمتصر من ابن قتيبة) ٦(

، والتصـــويب مــــن )أهـــبط): (أهطـــع(وجـــاء يف األصـــل بــــدل . عليـــه عنـــدهحكـــاه األزهـــري عـــن أيب عبيـــدة، ومل أقــــف ) ٧(

 )].هطع(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [األزهري، ومن الشاهد يف حاشية النسخة، ولعله سبق قلم، واهللا أعلم

 )].٢/٣٨٥(معاين القرآن له : ينظر. [وهذا قول الفراء) ٨(

أبــو جعفــر ومحــزة والكســائي وخلــف وابــن ذكــوان وحفــص بفــتح رأ بإســكان الــدال وفــق قــراءة أيب عمــرو واجلمهــور، وقــ) ٩(

 )].٢/٢٢٨(النشر : ينظر[. ومل تضبط يف األصل. الدال
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٣١٤ 

 

 ]٤٧: صافاتال[ M 0 L: / به ئَ رِ وقُ 
: مَ رَ ْجـوأَ ، مَ لَـظْ وأَ ، قَ رَ ْشـوأَ ، رَ هَ ظْ وأَ ، )أ(الرجلُ  وأصبح .)١(

ــــ ــــ، والظُّ )٢(احِ بَ دخــــل يف الصَّ ــــ)٣(رِ ْه ــــمْ وأَ  .)٦(مِ رْ ، واَجلــــ)٥(مِ َال ، والظَّــــ)٤(وقِ رُ ، والشُّ ــــتَـ افْـ : )ب(قَ َل  .)٧(رَق

  ..............:)ج(له حبق نعَ ذْ وأَ  .)٩(داهنمبعىن : )ث(نهَ دْ وأَ  .)٨(فٍ عْ صار ذا ضِ : )ت(فَ عَ ضْ وأَ 

 .]٢١: القلم[ M > ? L  ) أ(

 .]٣١: اإلسراء[M J K  L M N  L  ) ب(

 .]٣٩: الروم[ M ² ³ ́ L  ) ت(

 .]٩: القلم[ M § ¨        © ª L  ) ث(

  .]٤٩: النور[ M z { | }   ~    �   ¡ L  ) ج(

                                  

َفـُد شـرا�م،  : اءةومعـىن هـذه القـر . وهذه قراءة محزة والكسـائي وخلـف، وقـراءة البـاقني بفـتح الـزاي) ١( ال هـم عـن اخلمـر يـَنـْ

  )].٢/٢٢٤(، والنشر )٢/٣٥٧(ي الكشف ملك: ينظر. [الدنيا ابُ رَ كما ينفد شَ 

 )].صبح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٧: الروم[ M 1 2 L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل) ٢(

 )].٢/٧٦٤(مجهرة اللغة : ينظر. []١٨: الروم[ M : ; L: قال تعاىل )٣(

 )].شرق(مادة : الصحاح: ينظر. []٦٩: الزمر[ M 9 : ; < L: قال تعاىل) ٤(

 )].ظلم(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٠: البقرةM Y Z [ \  L]: قال تعاىل) ٥(

وأحـرم : (ولـيس بعيـًدا أن يكـون مـراده. وال أعلـم وجـه إقحامـه بـني األزمنـة هنـا. إذا ارتكـب اجلرميـة: يقال أجرم الرَُّجـل) ٦(

 M v w: قـال تعـاىل. ، بـل هـو األليـق بسـياق األزمنـة كمـا تـرى، واهللا أعلـم)إذا دخـل يف الشـهر احلـرام: الرجل

x y  L]جرم(مادة : واحملكم واحمليط األعظم، )١/٥٢٢(مجهرة اللغة : ينظر. []٤٧: الروم.[( 

 ].١٦٣ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة) ٧(

َعُته : أي) ٨(  ].١٣ص: كتاب األلفاظ البن السكيت: ينظر. [وكثُرت -َعَقارُه وأراضيه اليت ميلكها: أي-َفَشْت َضيـْ

، ود: املصــانعة واللِّــني، وقيــل: ومعنامهــا) ٩( احملكــم واحملــيط : ينظــر. [اهــن مبعــىن أظهــر خــالف مــا يضــمرأدهــن مبعــىن غــشَّ

 )].دهن(مادة : األعظم

 ]ب/٧١[
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٣١٥ 

 

 .)٤(هاقَ طَ أَ : أي ،)ب(له نَ رَ قْـ وأَ  .)٣()أ(وأرشده .)٢(هاعَ جَ رَ : اإلبلَ  رَ دَ صْ وأَ  .)١(جاء طائًعا :مبعىن أي

" M  ،)٦(هـازوجُ  هانَ صَ حْ وأَ ، أو تزوجـت، تْ فَّ عَ : املرأةُ  تِ نَ صَ حْ وأَ  .)٥(أرضاه: هبَ تَ عْ وأَ 

 $ #L ]٢٤: النســـــــــاء[ :٧(ن ذوات األزواجعـــــــــ(،  M    ^ ] \L ]أي ،]٤: النـــــــــور :

]٣٣: األنعـام[ L كونَبذكـْ يM ©       ª  : ئَ رِ ، وبه قُ )٩(بًاكاذِ   هُ دَ جَ وَ : هبَ ذَ كْ وأَ  .)٨(فائِ فَ العَ 
 هُ بَـقَ عْ وأَ  .)١٠(

  .............................................،)١٢(هُ لَ صَ أْ تَ اسْ : هُ تَ حَ سْ وأَ  .)١١(أورثه :)ت(اقًافَ نِ 

 .]١٧: الكهف[ M T  U V W X      Y Z L  ) أ(

 .]١٣: الزخرف[ M K L M   N L  ) ب(

  .]٧٧: التوبة[ M z { | } L  ) ت(

                                  

 )].٤/٥٠(معاين القرآن وإعرابه : ينظر[). أي(و) املعىن(وال معىن للجمع بني لفظ . قريًبا منه عند الزجاج) ١(

 )].٢/٦٢٩(اللغة مجهرة : ينظر. []٢٣: القصص[M D E F  L: قال تعاىل. ها بعد رِيِّهابَ لَ قَـ : أي) ٢(

 ).رشد(مادة : الصحاح: ينظر) ٣(

 ).قرن(مادة : الصحاح: ينظر) ٤(

مــــــادة : الصــــــحاح: ينظــــــر. []٢٤: فصـــــلت[ M Z  [ \ ] ̂ _ L: قــــــال تعــــــاىل. ذكـــــره اجلــــــوهري) ٥(

 )].عتب(

 )].حصن(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكر هذا اجلوهري) ٦(

 .]١٢٣ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر). [عن(، بدل )أي: (ذكره ابن قتيبة، ولعل الصواب) ٧(

 .]٢٧٥ص: تأويل مشكل القرآن: ينظر. [ذكر هذا ابن قتيبة) ٨(

 .]٤٠١ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب) ٩(

، )٢/١٨(الكشــاف : ينظــر. [املعــىن كمــا تقــدمو . وقــراءة البــاقني بالتشــديد. بــالتخفيف، وهــي قــراءة نــافع والكســائي) ١٠(

 )].٢/٢٥٧( والنشر

 .]٤٠٠ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب )١١(

 .]٤٠٠ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب )١٢(
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٣١٦ 

 

 ]٦١: طــه[ M °L : بــه ئَ رِ وقُــ
: / )أ(هخَ رَ ْصــوأَ  .)٢(رَصــالبَ  ضِّ مــع َغــ هُ َعــفَـ رَ : هَســأْ رَ  حَ َمــقْ وأَ  .)١(

: هَسـكَ ْر وأَ  .)٦(ْرب ه للَقـَضـرَ عَ : هُ رَ بَــقْـ وأَ  .)٥(هُ يَّـأَ هَ : هُ دَ تَـعْ وأَ  .)٤(هخِ ْسـنَ بِ  رَ َمـأَ : هُ خَ سَ وأنْ  .)٣(نهاف .هُ اثَ غَ أَ 

 ،)٩(ونطُ رَ فْ مُ وإ�ـم  .)٨(هتُ وْ صَ : ه، أييضُ قِ ع نَ حىت مسُِ  هلَ قَ ثْـ أَ  :أي ،ظهره ضَ قَ نْـ وأَ  .)٧(هسَ كَ ونَ  ،هُ دَّ رَ 

  ....................................................................،)١٠(ونمُ دَّ قَ مُ : أي

   .]٢٢: إبراهيم[M z {  | } ~ �  L  ) أ(

                                  

حتَكُم {: وقـرأ البـاقون بفـتح اليـاء واحلـاء. محـزة والكسـائي وخلـف وحفـص ورويـسوهـي قـراءة ) ١( سـالنشـر : ينظـر. [}فَي

)٢/٣٢٠.[( 

 )].قمح(مادة : الصحاح: ينظر. []٨: يس[ M f g L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري) ٢(

. كـذا باألصـل، ومل يتضـح يل مقصـوده �ـا): فانـه: (وقولـه). يناثَ َغـأَ فَ  هُ تُ ثْ غَ تَـ ِإذا اسْ  :ينخَ رَ صْ أَ ا فَ نً الفُ  تُ خْ رَ صْ تَ اسْ : (يقال )٣(

 )].١/٥٨٦(مجهرة اللغة : ينظر[

احلجـــة : ينظـــر[.]١٠٦: البقـــرة[ M # L: وقـــرأ البـــاقون. }نُنســـخ " {: وعليـــه قـــراءة ابـــن عـــامر. ذكــره احلمـــريي) ٤(

 ].)٢/٢١٩(، والنشر )١٠/٦٥٨٧(مشس العلوم ، و )٢/١٨٤(للفارسي 

 ].٤٠٥ص: ديوان األدب: ينظر. []٣١: يوسف[ M & ' ( L: قال تعاىل. نص عليه الفارايب) ٥(

اإلقبار على األمر بأن يـُْقـَرب، وكـذلك يطلـق علـى إذا جعل له قربًا، ومل جيعله يلقى خارًجا، وكذلك يطلق : أقربه: يقال) ٦(

: عـبس[ M s t u   L: قـال تعـاىل. ومل أقف على ما نص عليه املصنف عند غريه. على قرب امليت ودفنه اإلعانة

 )].٨/٥٣٥٩(مشس العلوم : ينظر. []٢١

 )].١/١٣٦(القرآن جماز : ينظر. []٨٨: النساء[M ; < = >  L: قال تعاىل. ذكره أبو عبيدة وغريه) ٧(

 ].٥٣٢ص: غريب القرآن له: ينظر. []٣: الشرح[ M ~  � ¡    L: قال تعاىل. وهذا قول ابن قتيبة بنصِّه) ٨(

بالتشــديد والكسـر، وقــرأ البــاقون بــالتخفيف والفــتح،  }مفَرطــون{بالكســر، وقـرأ أبــو جعفــر  }مفْرِطــون{نــافع  قـرأ) ٩(

معـاين القـرآن وإعرابـه  :ينظـر. [وهذه القـراءة هـي الـيت يشـري إليهـا املصـنف؛ إذ ال يسـتقيم القـوالن املـذكوران إال عليهـا

 )].٢/٣٠٤(، والنشر )٣/٢٠٨(

 )].٣/٢٠٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج )١٠(

 ]أ/٧٢[
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 لُّ ، وُكـ)٣(إذا رفعـه: )أ(رأسـه عَ نَـقْـ وأَ  .)٢(مهَ تَـ ْقـحِ لَ فَـ وك، قُ بَـ إذا َسـ: القومَ  تُ عْ بَـ تْـ وأ .)١(ونيُّ سِ نْ مَ : وقيل

 :أي ،)ث(لـه مَ لَ ْسـوأَ  .)٦(هثَـعَ بَـ : )ت(هرَ َشـنْ وأَ  .)٥(همَ لَ عْ أَ : أي ،)ب(شيًئا هرَ عَ شْ وأَ  .)٤(عنَّ قَ رأسه مُ  طٍّ غَ مُ 

   .)١٠()ج(قلِ زَ فَـ  هُ قَ لَ زْ وأَ  .)٩(قربه: هفَ لَ زْ وأَ  .)٨(مسالإلامن  :وأسلم، )٧(انقاد له

 .]٤٣: إبراهيم[ M ! " # L  ) أ(

 .]١٠٩: األنعام[ M Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë L  ) ب(

]٢٥٩: البقرة[ L نُنشرها   M Ä Å   Æ  Ç  ) ت(
)١١(

. 

 .]٢٠: آل عمران[M u v w x  L  ) ث(

 .]٥١: القلم[ M l m n o       p q  L  ) ج(

  

                                  

معــــاين القــــرآن لــــه : ينظــــر. []٦٢: النحــــل[ M ̧ ¹ º  » ¼  ½ ¾ L: قــــال تعــــاىل. اءالفــــرَّ  وهــــذا قــــول) ١(

)٢/١٠٧.[( 

ـــــكِّيت) ٢( ـــــن السِّ ـــــال تعـــــاىل. وهـــــذا قـــــول اب ـــــونس[ M 2 3 4 L: ق إصـــــالح املنطـــــق : ينظـــــر. []٩٠: ي

)٢/٢٥٦.[( 

 )].٢/٢٣٨(إصالح املنطق : ينظر. [نقًال عن ابن السِّكِّيت) ٣(

مجهـــرة اللغــــة : ينظـــر. [بتخفيـــف النـــون فهـــو الـــذي رفـــع رأســـه) املــــُْقِنع(وأمـــا . قـــول ابـــن دريـــد بتشـــديد النـــون، وهـــذا) ٤(

)٢/٩٤٣.[( 

 ).شعر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٥(

 )].٥/٢٨٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا قول الزجاج) ٦(

 )].٤/٣٧٣(املخصص : ينظر. [ذكره ابن سيده) ٧(

 ].٤٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره ) ٨(

 ].٤١٦ص: ديوان األدب: ينظر. []٦٤: الشعراء[ M A B C L: قال تعاىل .نص عليه الفارايب )٩(

 ).زلق(مادة : الصحاح: ينظر) ١٠(

 )].٢/٢٣١(النشر : ينظر. [كذا باألصل، وهي قراءة غري ابن عامر والكوفيني )١١(
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 ،)٤(دفعهـــا: )ت(هتَـــجَّ حُ  ضَ َحـــوأدْ  .)٣()ب(هلَـــهَ وأمْ  .)٢()أ(األمـــرَ  رَ َكـــوأنْ  .)١(رَقـــتَـ افْـ : رَ َســـوأعْ 

ـــوَ  تْ عَ َضـــرْ وأَ  ،)٥()ث(هللا الـــدين وأخلـــص ـــوأَ  ،)٧(رَ ادَ بَـــ: )ج(إليـــه وأســـرع ،)٦(هادَ َل ـــوأَ ، عَ مَ ْس   هُ عَ مَ ْس

  ................................،)خ(هقَ رَ وأغْ  / ،)١٠()ح(هقَ هَ رْ وأَ  ،)٩(ةمَ عْ النـِّ  اهللاُ  غَ بَ سْ وأَ  ،)٨(كذا

 .]٢: ا�ادلة[M D E F G H I  L  ) أ(

  .]١٧: الطارق[ M j k  l m L  ) ب(

 .]١٤١: الصافات[ M f g  h i  L  ) ت(

 .]٢: الزمر[ M P Q R S T L  ) ث(

 .]١١٤: آل عمران[ M ̧  ¹ º L  ) ج(

 .]٧٣: الكهف[ M Ò    Ó Ô Õ Ö L  ) ح(

 .]٢٥: نوح[ M ¯   ° ± ² ³ L  ) خ(

                                  

 )].٢/٧١٥(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٨٠: البقرة[ M ¹ º            » ¼   L: قال تعاىل. نقًال عن ابن دريد) ١(

وقد ورد الفعل يف قوله  .كالمها مبعىن: َنِكر أبلغ من أنكر، وقيل: َنِكَر الشيء بقلبه، وأَْنَكر ما رأت عينه، وقيل: يقال) ٢(

 )].نكر(مادة : أساس البالغة: ينظر[ .]٨٣: النحل[ M  ̂_  ̀a b  L: تعاىل

 )].٩/٦٤٠١(مشس العلوم : ينظر. [أْنَظَره: أي) ٣(

احملـيط : ينظـر[ .]٥: غـافر[ M j k l m n L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل .وأبطلها كذلك) ٤(

 )].دحض(مادة : يف اللغة

 .])٣/١٩٠٢(مشس العلوم  :ينظر. []١٤٦: النساء[ M µ  ¶  ̧L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل )٥(

 )].٣/٤١٠(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. []٢: احلج[ M . / 0 1  2 L: قال تعاىل) ٦(

 )].٥/٣٠٦٦(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي) ٧(

 )].٥/٣٢١٠(مشس العلوم : ينظر. []٢٣: األنفال[ M ¥ ¦ § ̈ © L: قال تعاىل) ٨(

 )].سبغ(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٠: لقمان[M -  . / 0 1  L: قال تعاىل. أمتَّها: أي) ٩(

 )].رهق(مادة : الصحاح: ينظر. [واإلحاطة به ،غشيان الشيء: ومعىن الرََّهق) ١٠(

 ]ب/٧٢[
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ـــــطَ وأبْ  ،)١(همَ لَ أْســـــ :)ب(]هُ لَ َســـــوأبْ [ ،)أ(اهللاُ  هُ َقـــــطَ وأنْ  ـــــفَ وأكْ ، )٢(وأرســـــله ،)ت(هَل ـــــزَ وأنْـ  ،)٣(هَل  ،)ث(هَل

  ....،)٦()د(كذا  هُ هَ قَ أفْـ ، )خ(وأخرجه ،)٥(الشيءَ  اهللاُ  ثَ دَ حْ وأَ ، )ح(وأهلكه، )ج(هنقتوأ ،)٤(همَ كَ وأحْ 

 .]٢١: فصلت[ M ' ( ) *     + ,            - L  ) أ(

 .]٧٠: األنعام[M O  P Q R S  L  ) ب(

  .]٨: األنفال[ M ° ±  ² ³  L  ) ت(

 .]٢٩: املؤمنون[ M 1 2 3 4   5 L  ) ث(

 .]٨٨: النمل[M Û Ü Ý    Þ ß         à  L  ) ج(

]٧: آل عمران[ M m n o p q  L  ) ح(
)٧(

. 

 .]٢٩: الفتح[ M E          F G L  ) خ(

]٩٣: الكهف[ M °  ± ² ³ L  ) د(
)٨(

.  

  

                                  

وهــو خطــأ إذ ســبق هــذا الفعــل قريًبــا، والتصــويب ) أبلســه: (وجــاء يف األصــل. إذا أســلمه: أبســله للهلكــة، أي: يقــال) ١(

 )].بسل(مادة : أساس البالغة: ينظر. [القرآين يف النسخة، واهللا أعلمالشاهد وب ،الزخمشريب استعانة

 .]١١٩: البقرة[M Ñ Ò  Ó Ô Õ  L: قال تعاىل) ٢(

 )].كفل(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٣: ص[ M q r s t u L: قال تعاىل. َضمََّنه الشيء: أي) ٣(

 .]١: هود[ M f          g h L: قال تعاىل) ٤(

مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. []٧٠: الكهـــف[ M « ¬ ®  ̄°  L: قـــال تعـــاىل. أوجـــده بعـــد أن مل يكـــن: أي) ٥(

 )].حدث(

 )].٨/٥٢٣٦(مشس العلوم : ينظر. [أفَهَمه وبيَّنه له: أي) ٦(

 .]٦: البلد[ M ] ̂ _ ̀ L: كذا يف األصل، وهو استشهاد غري مستقيم، وصوابه كقوله تعاىل )٧(

ــون{كــذا قــرأ اجلمهــور، واالستشــهاد يكــون علــى قــراءة محــزة والكســائي وخلــف  )٨( هفْقواألصــل حيتمــل )أفْـَقــه(ِمــن  }ي ،

 )].٢/٣١٥(النشر : ينظر. [الضبطني
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، )٣()ج(هبَ حَ ْصــــــوأَ  ،)٢(هفَــــــوَّ خَ : )ث(هبَــــــهَ وأرْ  ،)١(أزالــــــه: )ت(هبَــــــهَ وأذْ ، )ب(هَحــــــكَ نْ وأَ ، )أ(هُ حَ لَ ْصــــــوأَ 

وَّ دُ به العَ  تَ مَ شْ وأَ  ،)٤(بَ نَ ذْ وأَ 
 رَ بَــخْ وأَ ، )د(للحـديث تَ صَ نْ وأَ ، )٦()خ(ركَّ ذَ تَ فَـ  الشيءَ  هُ رَ كَ ْذ وأَ ، )٥()ح(

  ....................................،)٩(هُ دَ يْ كَ   عَ مَ جْ وأَ ، -)٨()ذ(طسْ من القِ - طَ سَ وأقْ  ،)٧(عنه

 .]٩٠: األنبياء[M ³    ́  µ  L  ) أ(

 .]٢٢١: البقرة[M P Q R S  T  L  ) ب(

 .]٢٠: األحقاف[ M Ë  Ì  Í Î Ï L  ) ت(

 .]٦٠: األنفال[ M ² ³   ́µ ¶ L  ) ث(

  .]٤٣: األنبياء[ M ª     « ¬ ® L  ) ج(

 .]١٥٠: األعراف[ M B C D E L  ) ح(

 .]١٥: القمر[ M e f g L  ) خ(

 .]٢٠٤: األعراف[ M © ª «  ¬ ® ¯ ° ± L  ) د(

 .]٩: احلجرات[ M ¦¥ § ̈ © ª  L  ) ذ(

                                  

 )].ذهب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أذهبه، وأذهب به، مبعىن أزاله) ١(

 ).٤/٢٦٦٠(مشس العلوم : ينظر) ٢(

 )].٦/٣٦٨٠(مشس العلوم : ينظر. [جعلته له صاحباً  :أي ،بته الشيءأصح: يقال) ٣(

 .]٣: غافر[ M =  > ? @ L: قال تعاىل) ٤(

 )].مشت(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [جعله يفرح مبصيبته: أي) ٥(

احلجـة : ينظـر. [بتخفيـف الكـاف }فَتُـذْكر {: ومنه قراءة البصريني. أن أذَْكر وذكَّر مبعىن، كما ذكر اجلوهري: يعين) ٦(

 )].٢/٢٣٦(، والنشر )ذكر(مادة : ، والصحاح)٢/٤٣٢(للفارسي 

 .]٢٧١: البقرة[ M E F G H L: قال تعاىل) ٧(

  )].٨/٥٤٨٩(مشس العلوم : ينظر. [الَعْدل: أي) ٨(

 )].٢/١١٧٢(مشس العلوم : ينظر. []٦٤: طه[M Í  Î Ï Ð Ñ  L: قال تعاىل. أعدَّه: أي) ٩(
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، )٣()ث(لةْســـأَ يف امل فَ َحـــلْ وأَ ، )ت(يف مالـــه فَ رَ وأْســـ ،)٢()ب(يف املدينـــة فَ َجـــرْ وأَ ، )١()أ(عنـــه عَ لَـــقْـ وأَ 

، )خ(هالِـيَ علـى عِ  قَ َفـنْـ وأَ ، )٦(عليـه وأشـفق،  )ح(منه قَ فَ شْ وأَ  ،)٥(الشجر رَ مَ ثْ وأَ ، )٤()ج(املرأةُ  تِ لَ قَ ثْـ وأَ 

  ...............................................،)٧(يفعل كذا وأقبل، وإليه، )د(عليه وأقبل

 .]٤٤ :هود[ M À  Á L  ) أ(

 .]٦٠: األحزاب[ M ° ± ² L  ) ب(

 .]١٤١: األنعام[ M ª ¬« ®     ¯ ° ± L  ) ت(

اقرتح: أي  ) ث(
)٨(

. 

 .]١٨٩: األعراف[ M U V W  X Y L  ) ج(

 .]٢٢: الشورى[ M ¹ º  » ¼ ½ L  ) ح(

 .]١٠: احلديد[M Å Æ Ç È É Ê Ë Ì     Í  L  ) خ(

 M r  s   t u v L، ]٧١: يوســــــــــــــــــــــــــــــــف[M 1 2    3 4 5 L  ) د(

 .]٣٠: القلم[

                                  

 )].٨/٥٦١٥(مشس العلوم : ينظر. [كفَّ عنه: أي) ١(

سِند اإلرجـاف إىل مـن يقـوم بـه حقيقـة، وأُ أصل الرجف هو حترك الشيء واضطرابه، مث إذا دخلت اهلمزة على الفعل، ) ٢(

بسـبب فاملـُْرِجف هو من يـَُولِّد األخبار الكاذبة وخيوض يف الِفَنت، حىت يضطرب الناس  -كما يف املثال هنا-أو جمازًا 

 )].٤/٢٤٣٦(، ومشس العلوم )رجف(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [فعله

 )].حلف(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٧٣: البقرة[M } ~ � ¡  L: قال تعاىل. أحلََّ : أي) ٣(

 )].ثقل(مادة : الصحاح: ينظر. [ثـَُقل محلها يف بطنها: أي) ٤(

 .]٩٩: األنعام[M  ̈© ª «   ¬ ®  L: قال تعاىل) ٥(

: األحــزاب[ M » ¼ L: وقــد ورد الفعــل يف قولــه تعــاىل. فــاألول مبعــىن حــاذر منــه، والثــاين مــن الشــفقة املعروفــة) ٦(

 )].٦/٣٥٠٦(مشس العلوم : ينظر[. ]٧٢

 )].قبل(مادة : الصحاح: ينظر. [جعل يفعله: وأقبل يفعل الشيء، أي. نقيض أدبر: أقبل عليه، وإليه )٧(

 .املقصود منها كذا باألصل، ومل يتبني يل) ٨(
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ـــنْـ وأَ ، )أ(بـــاهللا مَ َســـقْ وأَ ، -)١(مرْ مـــن اجلَـــ- الرجـــلُ  مَ رَ ْجـــوأَ   كَ رَ دْ وأَ  / ،)ت(إليـــه نَ َســـحْ وأَ ، )ب(عليـــه مَ َع

ـــ ،)٢()ث(اقَحـــاللَّ  :كُ رَ ، والـــدَّ بَ ارِ اهلـَــ ـــجَ عْ وأَ ، )ح(هُ َجـــوْ زَ  كَ َســـمْ وأَ ، )ج(البيـــتَ  بَ رَ وأْخ ، )خ(هنُ ْســـحُ  هُ َب

 M . - ,/ L : ومنـــــه- )ر(الشـــــيءَ  رَ َصـــــبْ وأَ ، )ذ(كلَـــــاهلَ  نَ ِمـــــ هُ ذَ َقـــــنْـ وأَ ، )د(هدَ َعـــــبْـ وأَ 

   ..................................،)٣(، ال ختفى على أحدواضحةً  ةً جَّ حُ : ، أي ]٥٩: اإلسراء[

 .]١٠٩: األنعام[ M º » ¼ ½ L  ) أ(

 .]٧: الفاحتة[ M ; < =  > L  ) ب(

 .]٧٧: القصص[M Ç È É  Ê Ë  L  ) ت(

  .]٦١: الشعراء[ M $ % & ' ( L  ) ث(

]٢: احلشر[  M ¬ ®  ̄° ±     L  ) ج(
(٤)

.  

 .]٣٧: األحزاب[ M C D E L  ) ح(

 .]٢٠: احلديد[ M F              G H I J L  ) خ(

 .]١٠١: األنبياء[ M º » ¼ L  ) د(

 .]٤٣: يس[ M 4 5 6  7   8 9 L  ) ذ(

 .]١٩٨: األعراف[ M A B C L  ) ر(

  

                                  

بِّـت مـا اخرتتـه أن ثَ ، وهـذا املوضـع ممـا يُـ )أحـرم(، أو )أجـرم(، وذكـرت احتمـال كونـه )٣١٤ص( تقدم قريبًـا هـذا الفعـل) ١(

: قــال تعــاىل. ، إذ ال يليــق أن يتكــرر فعــل مــرَّتني، وقــد وجــدنا مــا يســوّغ التغــاير، واهللا أعلــم)أحــرم(الفعــل املتقــدِّم هــو 

MÉ Ê Ë   Ì Í Î L ]جرم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٢٤: األنعام.[( 

 .])٤/٢٠٨١(مشس العلوم : ينظر. []٩٠: يونس[ M 8 9 :  ; L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل) ٢(

 )].٣/٣٥١(الكشاف : ينظر. [من هذه قريبةٍ  أنه ذكر هذا املعىن يف آية أخرى مبعناه عند الزخمشري، غري) ٣(

: ينظـر. [فاالستشـهاد للموضـع يكـون وفـق قـراء�م اجلمهـور، ضـبطتها وفـق قـراءةقد القراءة باألصل، و  هذه مل ُتضبط) ٤(

 )].٢/٣٨٦(النشر 

 ]أ/٧٣[
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ـــكْ وأَ  ،-)١(مٌ ائِ َصـــ كَ ارُ َ�ـــ: مقـــوهل جَ رَ َخمْـــ تْ َجـــرِ خْ فأُ  ـــوأَ ، )٢()أ(العـــاملَِ  رَ بَـ       )ت(هُ رَ َظـــوأنْ ، )ب(الشـــيءَ  هُ رَ ذَ ْن

ـــــيْـ عَ  ضَ َمـــــوأغْ ، )٤()ث(الليـــــلُ  شَ َطـــــغْ وأَ ، -)٣(ةرَ ِظـــــمـــــن النَّ - ـــــتَـ مْ وأَ ، )ح(مَ اِهـــــرَ دَ  هُ َضـــــرَ وأقْـ ، )ج(هَن  هُ َع

  .............................................،)د(عليه هُ عَ لَ طْ وأَ  ،)٦(املاءَ  غَ رَ وأفْـ ، )٥()خ(بكذا

 .]٣١: يوسف[ M 2 3 4       L  ) أ(

 .]٤٠: النبأ[ M b c d e L  ) ب(

 .]١٣: احلديد[ M ? @ A B L  ) ت(

 .]٢٩: النازعات[ M f g h i L  ) ث(

 .]٢٦٧: البقرة[M v  w x y z {  L  ) ج(

 .]٢٤٥: البقرة[ M  ́µ ¶ ̧ ¹ º » L  ) ح(

]١٢٦: البقرة[ M Ú Û  Ü              Ý    Þ L  ) خ(
)٧(

. 

 .]٥٤: الصافات[ M . / 0  1 L  ) د(

  

                                  

مقصوده �ذا أنه ليس املقصود باآلية أن الناقة هي اليت تـُْبِصر كما أن النهـار ال يصـوم، وإمنـا املـراد أن الناقـة هـي حمـل  )١(

مــا : يعنـون بـه) �ـارك صــائم(مث إن قـوهلم . ا أن النهـار هـو حمــل الصـيام الـذي يقـع فيــهالنظـر واإلبصـار واالعتبـار، كمــ

ا�از العقلي، وهلم فيه تفصيل ينظر يف علـم : جاء من الكالم على التوّسع يف اإلسناد واإلضافة، والبالغيون يسمونه

 )].١٠٢-١/٨٢(، واإليضاح للقزويين )١/١٥٥(البديع يف علم العربية : ينظر. [املعاين

 )].٩/٥٧٤٨(مشس العلوم : ينظر. [استعظمه: أي) ٢(

 .])٢/٧٦٣(مجهرة اللغة : ينظر. [التأخري: أي) ٣(

 )].غطش(مادة : الصحاح: ينظر. [إذا َأْظَلمَ : وأْغَطَش الليلُ . ليَل، أي أظلمهأْغَطَش اهللا سبحانه ال: يقال) ٤(

 )].متع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ليستمتع بهمبعىن أبقاه : تـََّعه بالشيءأَْمتَـَعُه، ومَ ) ٥(

 .]٩٦: الكهف[ M ç è é ê ë  L: قال تعاىل )٦(

النشـــــر : ينظـــــر. [بـــــالتخفيف }فَأُمتعـــــه{ -واالستشـــــهاد للموضـــــع بقراءتـــــه-، وقـــــرأ ابـــــن عـــــامر كـــــذا قـــــرأ اجلمهـــــور) ٧(

)٢/٢٢٢ .[( 
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 ضَ غَـنْـ وأَ ، )٣()ب(املـوتى رَ َشـنْ وأَ ، )٢()أ(علـيهم وأمطـر اهللاُ  قلـيًال، السماءُ  تِ رَ طَ مْ وأَ  ،)١(مبعىن: رَ ثَـ عْ وأَ 

ـــفَ غْ وأَ ، )٤()ت(هَســـأْ رَ   ]٩٣: البقـــرة[ Mº ¾ ½ ¼ » L ، )ث(عنـــه هُ َل
)٥( ،

  .)٨()خ(بعًضا القومُ  فَ دَ رْ وأَ  / ،)٧()ح(األمرَ  مَ رَ بْـ وأَ ، )ج(باهللا كَ رَ شْ وأَ  ،)٦(ةُ مَ عْ النـِّ  هُ تْ فَـ رَ تْـ وأَ 

 .]٢٤: األحقاف[M \ ]  ̂_  L  ) أ(

 .]٢٢: عبس[ M w x y z    L  ) ب(

 .]٥١: اإلسراء[ M 9 :  ; L  ) ت(

  .]٢٨: الكهف[ M 5 6 7 8 9 : ; L  ) ث(

 .]١١٠: الكهف[ M ê ë ì   í î L  ) ج(

 .]٧٩: الزخرف[ M H I J     K L L  ) ح(

 .]٩: األنفال[ M ' (  ) * + L  ) خ(

  

  

                                  

 ! M: وقال سـبحانه. ]١٧٩: آل عمران[ M © ª      « ¬      ® ̄ L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل )١(

" # L ]٢١: الكهف[. 

 .]٨٤: األعراف[M 8 9  :  L: ورد الفعل يف قوله تعاىل وقد) ٢(

 )].٥/٢٨٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [)٣١٧ص( هذا الفعل قريًبا تقّدمبعثهم، وقد : أي) ٣(

 )].نغض(مادة : الصحاح: ينظر. [حرَّكه، كاملتعجب من الشيء: أي) ٤(

 )].شرب(مادة : ، والصحاح)١/١٧٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [، حىت خالط قلو�مُسُقوا حبَّ العجل: أي) ٥(

 )].ترف(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٣: املؤمنون[ M b c d e    L: قال تعاىل. أْطَغْته: أي) ٦(

 )].برم(مادة  :احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أحكمه: أي) ٧(

 )].٤/٢٤٧٧(مشس العلوم : ينظر). [محله خلفه على مركبه :أي ،أردفه: (يقال) ٨(

 ]ب/٧٣[
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 :المضاعف -

ـــ: )أ(يف الَقِضـــيَّة َأَشـــطَّ  ُلوِّ فيـــهَطِط، وهـــو ُجمَـــاَوَزُة الَقـــْدِر بـــالغُ مـــن الشَّ
 }ونفُّـــزِي{: ئَ رِ وقُـــ. )١(

]٩٤: الصـــافات[
َكَتَمــــه، : )ب(وَأَســــرَّه .)٣(لُــــون علــــى الزَِّفيــــفمِ حيَْ : ونفُّــــزِ ويُ يــــدخلون بــــالزَِّفيف، : )٢(

  .....،)٦(وَأَسرَّهُ  َكَتَمه،: )ث(األمَر يف نفسه وَأَكنَّ . )٥(أماله: ، أي)ت(عليه كذا وَأَملَّ  .)٤(وأظهره

 .]٢٢: ص[ M ]  ̂_ ̀ a  L  ) أ(

  .]٣: األنبياء[ M 8 9 : ;  L  ) ب(

 .]٢٨٢: البقرة[M O  P   Q  R S T U V W  L  ) ت(

 .]٢٣٥: البقرة[M F G H I  L  ) ث(

  

  

                                  

وهــذا مـا ذكــره الثعلــيب يف أصــل . -وهـو الغلــو-لإلفــراط  ةٍ بَ احِ َصــللقـدر، مُ  فهـو يشــري إىل أن الشــطط عبـارة عــن جمــاوزةٍ ) ١(

: ينظــر. [الشــطط، واجلمهــور علــى أنــه جمــاوزة القــدر يف كــل شــيء، فــإذا دخلــت عليــه اهلمــزة عرَّفــوه بــاجلور، واهللا أعلــم

 )].١٧/٥٨(، والكشف والبيان )شطط(مادة : العني

 )].٢/٣٥٧(النشر : ينظر[. ، وقراءة الباقني بفتحها-بضم الياء-وهذه قراءة محزة ) ٢(

أ�ــم أقبلــوا : الــالزم، واملعــىن) أزف(فعلــه : الف إمنــا هــو يف التوجيــه، فــاألولاخلــ، و )يُزِفـُّـون(كــال الفعلــني واحــد وهــو ) ٣(

أن ُجيْــِربون غــريهم علـى هــذا املشــي الســريع : املتعـدي، واملعــىن) أَزفَّــه(فعلــه : والثــاين. يسـرعون املشــي كمــا يسـرع البعــري

، )٦/٥٦(احلجــة للفارســي : ينظــر. [واملصــنف قــد اختصــر مــا ذكــره الزخمشــري. به مشــي اإلبــل، واهللا أعلــمالــذي يشــ

 )].٤/٥٠(، والكشاف )زفف(مادة : والصحاح

 ].٤٥ص: األضداد له: ينظر. [فهو من األضداد، واستعماله مبعىن الكتمان أكثر، كما ذكر ابن األنباري )٤(

 )].ملل(مادة : اللغة�ذيب : ينظر. [ذكره األزهري) ٥(

 ].٦٠١ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٦(
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ــ ،هنَّــكَ : )١(وأجــاز أبــو زيــد ــأَ : )٣(وينُّ زُ َـ وقــال املــ. )٢(سفْ ، ويف الــنـَّ نِّ مبعــىن يف الكِّ ر يف مَ ْضــملــا يُ : نَّ َك

  .)٤(ءيْ شَ  لِ رتُ سْ ملا يَ : نَّ وكَ ، رِّ والسِّ  يثِ دِ من احلَ  بِ لْ القَ 

همَّ صَ وأَ ، )٥()أ(ةيحَ بِ على الذَّ  لَّ هَ وأَ 
علـى  وَأَصرَّ  ،)٧(بألف رجل وَأَمدَّه ،)٦(لكذا وَأَعدَّه ،)ب(

  ...........................................................................،)ت(الذنب

 .]١٧٣: البقرة[M c d e   f g  L  ) أ(

 .]٢٣: حممد[ M Y Z [ \  ]    ̂_ L  ) ب(

  .]١٣٥: آل عمران[ M M N O  P Q R S L  ) ت(

                                  

لـه و . مة األدب، غلب عليه اللغات والنوادر والغريـبئأ أحداألنصاري اللغوي البصري؛  سعيد بن أوس بن ثابتهو ) ١(

نزهة : ينظر[ .وقيل غريهاه، ٢١٥: سنةبالبصرة تويف . خلق اإلنسانو  ،اإلبلو  ،القوس والرتس :منها ،مصنفات هافي

 )].٢/٣٧٨(، ووفيات األعيان ١٠١ص: األلباء

أن الفارايب ذََكر أن أبا زيد جيعل َكنَّه، وأكنَّه مبعًىن، فُيِجيـز أن : وحاصل مراد املصنف. هو ما ُيْسَرت فيه الشيء: الِكنُّ  )٢(

ملـا : خالفًا لصاحب العني وغريه الذين خصُّوا الَكـنَّ . يطلقا على ما ُجِعَل يف ِسْرتٍ، وعلى ما ُأْخِفَي يف النـَّْفس كذلك

 ].٦٠١ص: ، وديوان األدب)كنن(مادة : والصحاحالعني، : ينظر[. ملا يف النـَّْفس: يف السِّْرت، واإلكنان

كمـــا قـــال -كـــذا باألصـــل، ومل أقـــف علـــى أحـــدٍّ �ـــذا اللقـــب، إال أن يكـــون أراد التعـــريض بـــابن دريـــد؛ فـــإن العـــرب ) ٣(

، وهــذا علــى بـُْعــِده )كــنَّ (، و)أكــن(وقــد أشــار ابــن دريــد يف كتابــه للتفريــق بــني ). املـــَُزون: (تســمِّي ُعَمــان -اجلــوهري

مجهـــرة اللغـــة : ينظـــر. [إال أين مل أقـــف علـــى غـــريه، واهللا أعلـــم -إذ مل أقـــف علـــى مـــن ذكـــر هـــذا اللقـــب لـــه-عنـــدي 

 )].مزن(مادة : ، والصحاح)٣/١٢٦٣(، و)١/١٦٦(

ـــه عنـــد أحـــد، مل أقـــف علـــى هـــ) ٤( ذكـــر كمـــا -عنـــد الكســـائي  -غـــري مـــا تقـــدم-معنـــاه  وقفـــت علـــى وقـــدذا اللفـــظ بنصِّ

مث ). إذا سـرتته بشـيء: إذا أخفيتـه يف نفسـك، وكننتـه: الشـيء وأكَننـت: (، وعبارته أصرح إذ قـال، وثعلب-اجلوهري

-) بشـيء: (الصـوابتوضِّـح املقصـود؛ فيحتمـل أن  ثعلـب، كذا يف األصل، وعبارة )ملا يسرت لشيء: (هنا العبارة إنّ 

 )].كنن(مادة : ، والصحاح٢٧٥ص: الفصيح لثعلب: ينظر. [، واهللا أعلم)الشيء: (، أو-كعبارة الفصيح

 )].هلل(مادة : الصحاح: ينظر. [رفع الصوت: اسم املذبوح له عليها، وأصل اإلهالل رَ كَ ذَ : أي) ٥(

 .]٦٠: األنفال[ M  ̈© ª « L: قال تعاىل) ٦(

 .]١٢: نوح[ M & ' ( L: قال تعاىل) ٧(
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ـوأَ  - هلَّ َضــوأَ ، -)٢(هلَـزَ نْـ أَ - )ت(املكـانَ  هلَّـحَ وأَ ، -جعلــه حـالًال - )ب(الشـيءَ  لَّ َحـوأَ ، )١()أ(بـاحلق رَّ قـَ

علـــى  بَّ َكـــوأَ ، )٣()ج(-أضـــاعه- الشـــيءَ  لَّ َضـــوأَ ، -اهدَ نقـــيض َهـــ- )ث(هلَّ َضـــوأَ ، -وجـــده ضـــاال� 

وَأَهبَّـه ،-)٦(إىل الغُلُـول هُ بَ َسـنَ - لَّـهغَ وأَ  ،)ح(هلـَّذَ وأَ / ، )٥(هبَّـحَ أَ و ، )٤(هِ هِ جْ وَ 
   أَهبنـا  ¼M : وقُـرِئَ - )٧(

¾  ¿ L ]٥٢: يس[ 
)٨(-،............................................................  

 .]٨١: آل عمران[M � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥  § ̈  L  ) أ(

 .]١: التحرمي[M ! " #   $ % & ' (  L  ) ب(

 .]٣٥: فاطر[ M g h i j   k l L  ) ت(

 .]٧٩: طه[ M = > ?  @ A L  ) ث(

 .]٤: حممد[ M r s t u v w x y L  ) ج(

  .]٢٦: آل عمران[M c d e f  g h  L  ) ح(

                                  

 )].١/١٢٥(مجهرة اللغة : ينظر. [اعرتف به: أي) ١(

 ).٣/١٢٩٤(مشس العلوم : ينظر يف هذين املعنيني) ٢(

 ).٦/٣٩٠٢(مشس العلوم : (يف هذه املعاين: ينظر) ٣(

: ديـوان األدب :ينظـر. []٩٠: النمـل[ M 0 1 2 3  L: قـال تعـاىل. انقلب: ومعناه. وهذا قول الفارايب )٤(

 )].كبب(مادة : املصباح املنريو  ،٥٩٣ص

 .]٣١: آل عمران[ M > ? @            A B  C D  E L: قال تعاىل) ٥(

. ]١٦١: آل عمـران[L  يغَـلَّ    M a b      c   d: على قـراءة اجلمهـور يف قولـه تعـاىل املعىن الراغب، وهو جارٍ هذا ذكر  )٦(

، )٣/٩٤(احلجـة للفارســي : ينظـر. [خيـون، ويأخـذ مـن الغنيمـة: أي ،}e{: وقـرأ ابـن كثـري وأبـو عمـرو وعاصـم

 )].٢/٢٤٣(والنشر ، ٦١٠ص: واملفردات يف غريب القرآن

 )].١٠/٦٨٤٣(مشس العلوم : ينظر). [ههَ بَـ نْـ أَ  :أي ،أهّبه من نومه: (يقال) ٧(

 )].٢/٢١٤(احملتسب : ينظر. [وهي قراءة شاذة، كان يقرأ �ا ابن مسعود ) ٨(

 ]أ/٧٤[
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ةرَّ اجلَ  لَّ قَ وأَ ، )١()أ(يسسِ ، ومنه احلَ رٍ فْ كُ ًنا لِ مْ أَ  سَّ حَ وأَ 
  .معروفات: )٣(كذا  ]همَّ هَ وأَ [، )٢()ب(

 :المعتل الفاء -

: يف سـريه وَأْوَضـعَ  .)٥(اتََّسـَعْت حالُـه: )ث(الرجـلُ  وَأْوَسعَ  .)٤(إذا أسـرع: )ت(يف َسْريِه َأْوَفضَ 

   .)٦(إذا أسرع

 .]١٠٢: األنبياء[M ! " #  L  ) أ(

 .]٥٧: األعراف[ M ¿ À  Á Â  Ã  L  ) ب(

]٤٣: املعارج[ C  L    نَصبٍ     M @       A  ) ت(
)٧(

. 

مبلغ الشيء: ، الَقْدر]٢٣٦: البقرة[ L قَدرهM �  ¡       ¢               ) ث(
)٨(

. 

  

                                  

كــذا باألصــل، واملعــىن ): أمنــا لكفــر: (وقولــه. هــو الصــوت اخلفــي): واحلســيس. (، أو ظــنمَ ِلــوجــد وعَ : ، أي)أحــس() ١(

: الصـــحاح: ينظـــر. []٥٢: آل عمـــران[ M ¾  ¿  À Á  Â  L: قولـــه تعـــاىل وقـــد ورد الفعـــل يف ،غريـــب

 )].حسس(مادة 

 )].قلل(مادة : الصحاح: ينظر. [أطاق محلها: أي) ٢(

معتل العني، ال املضاعف، مث إين مل أقف على أحـد نـصَّ  :وال يستقيم؛ إذ حمله) أهيمه(وجاء يف األصل . أقلقه: أي) ٣(

: آل عمـــران[ M - . / 0 L: قـــال تعـــاىل. ؛ فـــرتجح مـــا أثبتُّـــه، واهللا أعلـــم)أهيمـــه(علـــى الفعـــل 

 )].١٠/٦٨٤٤(مشس العلوم : ينظر. []١٥٤

 ].٦٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا قول الفارايب) ٤(

 ].٦٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن ) ٥(

 ].٦٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٦(

 )].٢/٣٩١(النشر : ينظر. [}نُصب{، وقرأ ابن عامر وحفص -ومل تضبط يف األصل-كذا اجلمهور ) ٧(

 )].قدر(مادة : العني: ينظر). [٣١٣ص) (قْدرُه(ذكره صاحب العني، وتقدم التنبيه على قراءة ) ٨(
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ــــــ: )ب(هُ ريَ عِـــــــبَ  وَأْوَجـــــــفَ  .)١(هَقــــــلَ غْ إذا أَ : )أ(وَأْوَصـــــــدَ  إذا : )ت(وأَْيَســـــــرَ  .)٢(ْري أَْزَعَجـــــــُه يف السَّ

  .)٣(َىن غْ تَـ اسْ 

 عَ َسـوْ وأَ ، )٦()ج(رَ كْ الشُّـ هُ َعـزَ وْ وأَ ، )٥(ةً يَفـخِ  هِ ِسـفْ يف نَـ  سَ َجـوْ وأَ  ،-)٤()ث(يـدعِ مـن الوَ - رِّ بالشَّ  دَ عَ وْ وأَ 

  ......................................،)د(هثَ رَ وْ وأَ ، )٨()خ(هقَ ثَـ وْ وأَ ، )ح(نارًا دَ قَ وْ وأَ ، )٧(َقهُ رِزْ عليه 

]٢٠: البلد[ L موصدةM Ç È              :وقُرِئ  ) أ(
)٩(

. 

 .]٦: احلشر[ M C D E F G H   I  L  ) ب(

 .]٢٨٠: البقرة[M ¹ º            » ¼   ½ ¾    ¿  L  ) ت(

 .]٥: الذاريات[ M Â Ã Ä L  ) ث(

 .]١٩: النمل[ M v w x  y z    { L  ) ج(

 .]٦٤: املائدة[M Û       Ü Ý Þ ß à  L  ) ح(

 .]٢٦: الفجر[ M ,   - . /      L  ) خ(

 .]٦٣: مرمي[ M Î Ï     Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ        Ö L  ) د(

                                  

 ].٦٥٧ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبذكره ) ١(

 ].)٢/٢٢١(الزاهر البن األنباري : ينظر. [ومل أقف على ما ذكره املصنف). إذا استحثه: أوجف الرجل بعريه: (يقال) ٢(

 )].يسر(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٣(

 )].١١/٧٢٢٢(مشس العلوم : ينظر). [وال يكون اِإليعاد ِإال بالشر، وال يقال ِإال بالباء: (قال احلمريي) ٤(

 )].١١/٧٠٨٢(مشس العلوم : ينظر. []٧٠: هود[M À Á Â  L: قال تعاىل. أَحسَّ : أي) ٥(

 )].١١/٧١٥١(مشس العلوم : ينظر. [أَْهلََمه: أي) ٦(

 ].٦٥٨ص: ديوان األدب: ينظر[ .]٤٧: الذاريات[ M Â  Ã  Ä     Å  Æ L: قال تعاىل .الفارايبذكره ) ٧(

 ].)١١/٧٠٦٦(مشس العلوم : ينظر. [أْحَكَمه: أي) ٨(

النشـر : ينظـر[ .، واألصل حيتمـل الضـبطنييعقوب ومحزة وخلف وحفصو  وبرتك اهلمز، وأما اهلمز فهي قراءة أيب عمر  )٩(

)١/٣٩٥.[( 
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  .معروفات: )٢(به وأَيـَْقنَ ، )١()أ(فيه وَأْوَلَجهُ 

 :المعتل العين -

 لْ َفـــحْ مل أَ : أي إليـــه، تُ ْبـــنَـ ، فمـــا أَ اين فـــالنٌ تَـــ، وأَ )٣(انقطـــع إليـــه بالطاعـــة: )ب(إىل اهللا أنـــابَ 

: )ث(يف احلـديث وأفاضـوا، )٥(ةرَ ثْــكَ بِ / وا أنفسـهم ُعـفَـ دَ : أي ،)ت(من عرفاتٍ  الناسُ  وأفاضَ  .)٤(به

ـــــى  املـــــاءَ  وأفـــــاضَ ، )٦(إذا خاضـــــوا ـــــه مـــــن عـــــل اهُ رَ ْجـــــأَ : أي نفســـــه،عل  ،)ج(الرجـــــلُ  مَ َال وأَ  .)٧(علي

  . )٨(اب بهتَ رْ الم عليه، ويُـ جاء مبا يُ : )ح(ابَ رَ وأَ 

 .]١٣: فاطر[ M @ A  B C    D  E     F G L  ) أ(

 .]٢٤: ص[ M ¶ ̧      ¹  º   »  L  ) ب(

 .]١٩٨: البقرة[ M L M N  O L  ) ت(

 .]١٤: النور[ M g h i j k  l m L  ) ث(

 .]١٤٢: الصافات[ M k l m n L  ) ج(

 .]٤٥: فصلت[ M Ú Û  Ü Ý Þ L  ) ح(

                                  

 )].١١/٧٢٩٣(مشس العلوم : ينظر. [أدخله: أي) ١(

 ].)١١/٧٣٧٣(مشس العلوم : ينظر. []٤: البقرة[ M ?   @    A L: قال تعاىل. صار عنده يقيًنا: أي) ٢(

معـاين : ينظـر. [واهللا أعلـم مبعىن أقبل وتاب، والذي ذكره املصنف هو ما عرَّف به الزجاُج التََّبتُّـَل،) أناب(املشهور أن  )٣(

 )].نوب(مادة : ، والصحاح)٥/٢٤١(القرآن وإعرابه 

 )].نوب(مادة : أساس البالغة: ينظر. [نقًال عن الزخمشري )٤(

 )].٢/٣٣٢(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [ذكر هذا املعىن ابن األنباري )٥(

 )].٢/٩٠٩(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد )٦(

 )].فيض(مادة : الصحاح: ينظر). [أفرغه(مل أقف على من ذكر هذا املعىن، وقد ذكر اجلوهري املثال بنصِّه، وفسَّره بـ )٧(

 ]. ٧٤٣ص: ديوان األدب، و ١٨٢ص: كتاب األلفاظ:ينظر. [ذكر األول الفارايب، والثاين ابن السكيت )٨(

  ]ب/٧٤[
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جعله يـَْرتاب: هتَ بْـ وَأرَ 
نـََقَصه: )ب(وَأَالَتهُ  .)٢(أراد: ، أي)أ(وأصاب .)١(

 ،)ت(الشيءَ  وأقام. )٣(

  .)٤(امهدَ أَ : أي

وِّ دُ علـى الَعـ ارَ غَـوأَ ، )٥(إليـه ارَ َشـوأَ 
، )٧()ح(هعِ ِضـوْ مـن مَ  اقَ فَـوأَ  ،)ج(بـه الَعـُدوُّ  اطَ َحـوأَ  ،)٦()ث(

  ......................................،-)٨(وهي اإلقامة :)د(ةامَ قَ ُـ ومنه امل- )خ(باملكان امَ قَ وأَ 

 .]٣٦: ص[ M ± ² ³  ́µ L  ) أ(

  .]٢١: الطور[M ] ̂ _  ̀a b  L  ) ب(

 .]٥: التوبة[M ̈ © ª «    ¬ ® ̄ °  L  ) ت(

 .]٣: العاديات[ M k l  L  ) ث(

 .]٢٩: الكهف[M N    O P Q R S T  L  ) ج(

 .]١٤٣: األعراف[ M Å Æ  Ç È L  ) ح(

 .]٨٠: النحل[M . / 0 1  L  ) خ(

 .]٣٥: فاطر[ M g h i j   L  ) د(

                                  

̈  § M: قـــال تعـــاىل. ، وعبـــارة األصــل فيهـــا ركاكـــة)َجَعلَـــك تـَْرتَـــابُ  :أي ،أرَابَــَك اهللاُ : (قــال الصـــاحب بـــن عبـــاد )١(

©  L]ريب(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر. []٢٨٢: البقرة.[( 

 ).٢/١٩٤(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر )٢(

 )].٥/٣٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج )٣(

 ].٧٤٣ص: األدبديوان : ينظر. [نقًال عن الفارايب )٤(

 .]٢٩: مرمي[M M N  L: قال تعاىل )٥(

 )].غور(مادة : املصباح املنري: ينظر. [هجم عليهم يف ديارهم، وأوقع �م: أي )٦(

 )].٨/٥٢٨٠(مشس العلوم : ينظر. [رجع منه: أي )٧(

 ).٨/٥٦٦٩(مشس العلوم : ينظر )٨(
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ـــزَ وأَ ، )٢(وَأزَاَغـــهُ ، )١()أ(املـــاءَ  وَأَســـالَ  ـــمَ وأَ ، )ب(هُ اَل فـََبـــانَ  وأَبَانَـــهُ ، )ث(هافَ َضـــوأَ  ،)ت(هُ اَت
ـــذَ وأَ ، )٣()ج(  هُ اَق

َضـــيـََّعه- هُ اعَ َضـــوأَ ، )ح(طَْعَمـــه
ـــوأَ [، )د(الشـــيءَ  ادَ َعـــوأَ ، )خ(رَ ْمـــاألَ  ادَ رَ وأَ  ،-)٤( ـــاقْـ -عليـــه  ]اتَ َق  رَ دَ َت

  ............................................،)٧(]هاذَ عَ وأَ [، -)٦(هلَّ ذَ أَ - )ذ(هُ انَ هَ وأَ ، -)٥(عليه

 .]١٢: سبأ[M y z { |  L  ) أ(

]٣٦: البقرة[ M º » ¼ L  ) ب(
)٨(

. 

 .]٤٤: النجم[ M ï ð ñ ò L  ) ت(

  .]٧٧: الكهف[ M C   D E L  ) ث(

 .]٥٢: الزخرف[ M _  ̀a L  ) ج(

 .]٤١: الروم[ M Ù      Ú Û  Ü L  ) ح(

 .]٨٢: يس[ M ¼   ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä             Å L  ) خ(

 .]٤: يونس[ M n       o p q r L  ) د(

 .]١٦: الفجر[ M v w x     L  ) ذ(

                                  

 )].٥/٣٣٠٢(مشس العلوم : ينظر. [أجراه: أي )١(

 )].زيغ(مادة : الصحاح: ينظر. []٥: الصف[M »  ¼ ½ ¾ ¿  L: قال تعاىل. أماله: أي )٢(

 )].بني(مادة : الصحاح، وأساس البالغة: ينظر. [ويصح أن يكون مبعىن فصله، فانفصل. أوَضَحه، فاتََّضح: أي )٣(

 )].٦/٤٠٢٩(مشس العلوم : ينظر. []٥٩: مرمي[M { | } ~  L: قال تعاىل )٤(

ـــه، إذ تصـــّحف األصـــل إىل  )٥(  M Ê Ë Ì Í        Î  Ï L: قـــال تعـــاىل). أفـــات(وهـــذا قـــول الفـــارايب والتصـــويب من

 ].٧٣٩ص: ديوان األدب: ينظر. []٨٥: النساء[

 )].هون(مادة : الصحاح: ينظر. [استخف به، واستحقره: أهانه، أي: يقال )٦(

 M 4 5: قال تعاىل .فيغلب على الظن أنه تصحيف، واهللا أعلم، ، وقد سبق هذا الفعل للتـَّوّ )وأعاده: (يف األصل )٧(

6 7 L ]١: الفلق[. 

ــــى قــــراءة محــــزة )٨( ــــاأللف }فَأَزَالَهمــــا{: كــــذا قــــرأ اجلمهــــور، واالستشــــهاد للموضــــع إمنــــا يكــــون عل النشــــر : ينظــــر. [ب

)٢/٢١١.[( 



 في أفعال التنزيل: الشعبة الثانية                                     الدرة في تفسير القرآن العظيم                    

٣٣٣ 

 

ـــهُ  ـــة- )أ(وَأطَاَق ـــطَ وأَ ، -)١(مـــن الطَّاَق ـــرَ وأَ ، -مـــن الطَّاَعـــةِ - )ب(هُ اَع ـــَن - )ت(هُ اَح الرَّاَحـــة، أو ِمـــَن / ِم

مــن - )خ(وأجابــه، -ابوَ مــن الثـَّــ- )ح(هابَــثَ وأَ ، )٣()ج(الطعــامَ  وَأَســاغَ  ،)ث(اخلَبَـــرَ  وَأَذاعَ ، -)٢(الــَرَواحِ 

هتَ يَّ نِ مَ  ابَ صَ وأَ ، -ابوَ اجلَ 
 ارَ نَـوأَ ، -)٥(هارِ وَ يف ِجـ هُ لَـعَ أن جيَْ : هُ لُ صْ وأَ - ،)ذ(ابذَ من العَ  هُ ارَ جَ وأَ ، )٤()د(

  ........................،)٧(األرَض والنـَّْقعَ  ارَ ثَ وأَ ، )ز(ارَ دَ اجلِ  امَ قَ وأَ ، )٦()ر(بنفسه ارَ نَ وأَ ، ءَ يْ الشَّ 

 .]١٨٤: البقرة[M Q R     S T  U V  L  ) أ(

 .]١٦٨: آل عمران[M V W X Y  L  ) ب(

 .]٦: النحل[ M  ̧¹ º » L  ) ت(

  .]٨٣: النساء[M Z [ \ ]   ̂   _ ̀ a b  L  ) ث(

 .]١٧: إبراهيم[ M ¢ £   ¤ ¥  L  ) ج(

 .]٨٥: املائدة[ M I  J K L M L  ) ح(

 .]٣١: األحقاف[ M I    J    K    L   M   N  L  ) خ(

 .]١٦٥: آل عمران[ M Ï Ð Ñ Ò Ó Ô L  ) د(

 .]٢٨: امللك[ M 8 9  : ; < = L  ) ذ(

 .]١٨٤: آل عمران[ M h   i           j   k   l   L  ) ر(

 .]٧٧: الكهف[M F G     H I J K  L  L  ) ز(

                                  

 )].٧/٤١٩٠(مشس العلوم : ينظر. [استطاعه: أي )١(

ِبل َواْلغنم من اْلعشي دُّ رَ : الرواح )٢(  )].روح(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [اْإلِ

 )].سوغ(مادة : الصحاح: ينظر. [جعله سائًغا، سهل الدخول يف احللق: أي )٣(

 )].٦/٣٨٦٢(مشس العلوم : ينظر. [ناهلا: أي )٤(

 )].جور(مادة : الصحاح: ينظر. [ومل أقف على من ذكر هذا األصل. مبعىن أنقذه: أجاره )٥(

 ].٧٤٠ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب )٦(

مــادة : ، واحملكــم واحملــيط األعظــم)نقــع(مــادة : الصــحاح: ينظــر. [هــو الُغبــار: قلبهــا علــى احلــب، والنـَّْقــع: إثــارة األرض )٧(

 )].ثور(

 ]أ/٧٥[
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  .معروفات: )٢(على كذا هُ انَ عَ وأَ ، )١()أ(املاِشَية وَأَسامَ 

 :المعتل الالم -

يف  وَأْحَفــاهُ . )٤(حبــره: )ت(وَأْرَجــاهُ  .)٣(ألقــى إليــه معــىن مــن جهــة ختفــى: أي ،)ب(إليــه ىَحــوْ أَ 

آثـَــَرُه : بالشــيء َفاهُ ْصــوأَ  .)٦(إذا وصــل إليــه: )ج(إليــه وَأْفَضــى .)٥(إذا َجَهــَدُه وَأحلََّ عليــه: )ث(الســؤال

  .)٨(أحاَط ِعْلُمُه به باْسِتْقَصاء العدد: )ح(الشيءَ  وَأْحَصى .)٧(عليه

 .]١٠: النحل[ M R S T U L  ) أ(

 .]٤٩: هود[M e  f g h i j  L  ) ب(

]٥١: األحزاب[ L % $ #     تُرجِئM   ) ت(
)٩(

. 

 .]٣٧: حممد[ M  ̈© ª  « L  ) ث(

 .]٢١: النساء[ M 6 7   8 9 : L  ) ج(

 .]٢٨: اجلن[ M æ ç          è é L  ) ح(

                                  

 )].٥/٣٢٧٧(مشس العلوم : ينظر. [رعاها: أي) ١(

  .]٤: الفرقان[M @ A B C  L: قال تعاىل )٢(

 )].وحي(مادة : الصحاح: ينظر. [مبعناه عند اجلوهري) ٣(

ـــَره: كـــذا باألصـــل، ومل يتضـــح يل املقصـــود منهـــا، واملـــذكور يف املعـــاجم) ٤( مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر. [أن أرجـــاه، مبعـــىن أخَّ

 )].رجي(

 )].حفي(مادة : احملكم واحمليط األعظم، و ٨١٧ص: ديوان األدب: ينظر. [ابن سيدهو  وهذا جمموع ما ذكره الفارايب،) ٥(

 .])فضو(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني) ٦(

 ].٨١٧ص: ديوان األدب: ينظر. []٤٠: اإلسراء[ M 5 6  7 L: قال تعاىل. الفارايبنقًال عن ) ٧(

 )].حصي(مادة : العني: ينظر. [نقًال عن العني) ٨(

 وُرمســـت يف األصـــل .، وقـــراءة البـــاقني باليـــاءبكـــر عمـــرو، وابـــن عـــامر، ويعقـــوب وأيب ابـــن كثـــري وأيببـــاهلمز وفـــق قـــراءة ) ٩(

 )].١/٤٠٦(النشر : ينظر[! باأللف
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ـــحْ وأَ  .)٢(هطَ قَ ْســـأَ : )ب(اهُ وَ ْهـــوأَ  .)١(هلَّ َضـــأَ : )أ(اهُ وَ ْغـــوأَ   .)٣(دخـــل املســـاء: )ث(ىَســـمْ وأَ  .)ت(اهَي

، )خ(الَقَوى؛ من )٦(إذا َفِينَ زاُدهُ ]: وَأقـَْوى. [)٥(جعل له ِسْقًيا: )ح(وَأْسَقاهُ  . /)٤(َوَجَده: )ج(وأَْلَفاهُ 

  .)٨(مبعىن: وأَْنطَاه، )د(وأعطاه .)٧(وهو الفقر

 .]٣٤: هود[M ª  «         ¬ ® ̄ °  L  ) أ(

 .]٥٣: النجم[ M O  P L  ) ب(

 .]٥٠: الروم[M Ò Ó Ô Õ   Ö  L  ) ت(

 .]١٧: الروم[ M / 0  1 2 L  ) ث(

  .]١٧٠: البقرة[M ( ) * + , -  .  L  ) ج(

 .]٦٦: النحل[ M 9 :  ; < L  ) ح(

 .]٧٣: الواقعة[ M Â Ã Ä   Å Æ        L  ) خ(

 .]١: الكوثر[ M V   W X L  ) د(

  

                                  

 .])غوي(مادة : العني: ينظر. [ذكره صاحب العني) ١(

 .])١٠/٧٠٠٦(مشس العلوم : ينظر[ .ذكره احلمريي )٢(

 ).مسو(مادة : املصباح املنري: ينظر) ٣(

 ).٩/٦٠٨٤(لوم مشس الع: ينظر) ٤(

مــادة : ، واملصــباح املنــري)١/١٥٢(معــاين القــرآن وإعرابــه : ينظــر[. جعــل لــه مــا ُيْســقى بــه: واملعــىن. نقــًال عــن الزجــاج) ٥(

 ].)سقي(

الزاهـر البـن األنبـاري : ينظر. [، وغريه من املصادرالفارايب، والتصويب من )وأفىن(يف األصل إىل ) وأقوى(حترف قوله ) ٦(

 )].قوي(مادة : والصحاح ،٨٢٠ص: وديوان األدب ،)١/٤١٢(

 )].قوي(مادة : الصحاح: ينظر. [الَقَوى، والَقَواء كذلك: يقال) ٧(

 )].١٠/٦٦٤٨(،  ومشس العلوم )نطي(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [ذكره ابن فارس) ٨(

 ]ب/٧٥[
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 ىَنـــمْ وأَ  .)ت(هرَ َصـــبَ  ىَمـــعْ وأَ  .)٢()ب(اسُ َعـــعليـــه النـُّ  ىَشـــغْ وأَ ، )١(هُ رَ َصـــبَ  بَ َهـــذْ أَ : )أ(]اهَشـــوَأعْ [

َقاهُ  .)٤(لغَ شَ : )ج(ىهَ لْ وأَ  .)٣(اهَ فَـ ذَ قَ : )ث(ةَ فَ طْ النُّ  بـَقَّاه: وأَبـْ
َلْيتُ . )٥( لـه ] بـَيـَّْنتُ [إذا : فالنًا ُعْذرًا وأَبـْ

  ..........................................،)٧(إذا حلف به: اهللاُ فالنًا مييًنا وأَبـَْلى، )٦(الُعْذرَ 

، بالعني املهملة]٩: يس[ }فَأَعشيناهم{وقُرئ   ) أ(
)٨(

. 

 .]١١: األنفال[ E F L     يغْشاكُم النعاسM B       ) ب(

 .]٢٣: حممد[ M ]    ̂_ L  ) ت(

 .]٤٦: النجم[ M ' ( ) * L  ) ث(

  .]٩: املنافقون[ M p  q       r s t L  ) ج(

  

  

                                  

يف ) أعشاه(وتصحفت كلمة  .ُهَو َأال يبصر بِاللَّْيلِ : َوقيل، َصرُهَو ذَهاب اْلبَ : َوقيل، سوء اْلَبَصر بِاللَّْيِل َوالنـََّهار: الَعَشا) ١(

مـادة : احملكـم واحملـيط: ينظـر[ .وال يتوافق مع املعىن، وال يسـتقيم مـع حاشـية النسـخة، واهللا أعلـم) أغثاه: (األصل إىل

 )].عشي(

جيعـل الزًمـا مث يـُعَّـدى باجلـارِّ كمـا  يتعدَّى إىل مفعولني بغـري حـرف اجلـر هـذا هـو املشـهور، ويصـح أن) أغشى: (الفعل) ٢(

: ، والصحاح، واحملكم واحمليط األعظم)٤/٢٧(احلجة للفارسي : ينظر. [ذكر ابن سيده، وعليه املثال الذي ذكره هنا

 )].غشي(مادة 

 )].٤/٤٦٥(الكشاف : ينظر. [نقًال عن الزخمشري )٣(

 )].هلي(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري) ٤(

 )].بقي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٥١: النجم[ M @ A B L: قال تعاىل) ٥(

مــادة : العــني، واحملـيط يف اللغــة: ينظـر. [، والتصـويب مــن العــني، واحملـيط فقــد نقـل عنهمــا املصــنف)بيــت: (يف األصـل )٦(

 )].بلي(

 )].بلي(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر. [أبـَْلْيُت عليه، وأبـَْلْيُتُه مييًنا: أيًضا هويقال يف معنا. ذكر هذا الصاحب ابن عباد) ٧(

 )].٢/٢٠٤(احملتسب : ينظر. [وهي قراءة شاذة، كان يقرأ �ا ابن عباس  )٨(
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: األنفال[ M3 2  1 0 / L : مبعىن، قوله تعاىل: ءواإلعطا، اإلْبَالء: ويقولون

١٧[
ـــدَ  ىلَـــدْ وأَ . )١( أعطـــاه مـــا مل : اهُ نَـــقْـ وأَ  .)٢(ىْألَ َمـــ أخرجهـــا: هـــاالَّ ودَ هـــا، َألَ مْ يَ ها لِ لَ َســـرْ أَ : )أ(هُ وَ ْل

ــتَ قْ يَـ  ــمْ وأَ ، )٣(هِن خــوف  ةٌ يَــدْ ه كُ َضــرَ تَـ ، كأنــه اعْ )٥(عَ نَــمْ أَ : أي ،)ت(ىدَ ْكــوأَ  .)٤(هلَــهَ مْ أَ : أي ،)ب(لــه ىَل

ــ رَ َجــاحلَ : ، أيةَ يَــدْ الكُ  غَ َلــإذا بَـ  هِ رِ ْفــمــن حَ  ]رُ فااحلــ[الفقــر، كمــا ُميَْنــُع  ــَواهُ [ .)٦(ةَ بَ َال والصَّ / يف ] وأَثـْ

  .........................................................................،)٧()ث(املكان

 .]١٨٨: البقرة[ M p q   r s L  ) أ(

 .]٢٥: حممد[ M v w x  y L  ) ب(

  .]٣٤: النجم[ M ̧ ¹ º  L  ) ت(

]٥٨: العنكبوت[ L [ \ ]  لَنثْوِينهمM   ) ث(
)٨(

. 

                                  

عنــد  والــذي ذكـره مــأخوذ مـن الزخمشــري، وأصـله. ل لــه باآليـةأن الـبالء يكــون مبعـىن العطــاء، مث مثـَّ: خالصـة مـا يريــده) ١(

 )].٢/٢٠٨(، والكشاف )بلي(مادة : احمليط يف اللغة: ينظر. [الصاحب بن عباد

 )].٣/٩٧(، ومعاين القرآن وإعرابه )دلو(مادة : العني: ينظر. [نقًال عن الزجاج، وأصله يف العني) ٢(

ـــــم)يـــــهنِ تَ قْ أعطـــــاه مـــــا يَـ  :أي ،أقنـــــاه: (احلمـــــرييالصـــــواب قـــــول كـــــذا يف األصـــــل، و ) ٣( ـــــوم : نظـــــري. [، واهللا أعل مشـــــس العل

)٨/٥٦٥١.[( 

 )].ملو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده) ٤(

 ].)منع(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [)منع(، وال وجه إلدخال اهلمزة على )َمَنعَ (ذكر األزهري أن أكدى يأيت مبعىن  )٥(

، )اجلـــار: (حترَّفـــت يف األصـــل إىل): احلـــافر: (ولـــهوق. هـــو موضـــع الصـــالبة مـــن األرض، مـــن حجـــر أو غـــريه: الكديـــة) ٦(

نزهــة : ينظــر. [والتصــويب مــن مجيــع مــا وقفــت عليــه مــن كتــب غريــب القــرآن واملعــاجم فقــد أطبقــت علــى مــا أثبَّــت

 )].٩/٥٧٨٥(، ومشس العلوم ١٠٣ص: القلوب

، وأصـله مـن امليـل بالشـيء، )ألـواه(فيـه  وأما األصل فقد جاء. أنزله لإلقامة فيه: أثواه باملكان، ويف املكان، أي: يقال) ٧(

، َفأَثـْبَـتُّ مـا تـرجَّح عنـدي، وال يستقيم املعىن عليه، مـادة : الصـحاح: ينظـر. [واهللا أعلـم مث إنه الزم، والفعل هنا متعـدٍّ

 )].٣/٤٦١(، والكشاف )لوي(

ألن االستشهاد إمنا  ،والكسائي وخلفعلى قراءة محزة حمل الشاهد مل يرد يف النسخة، بل جاء ما بعده، وقد ضبطته  )٨(

 )].٢/٣٤٤(النشر : ينظر. [M ZL :يكون بقراء�م، وقرأ اجلمهور

 ]أ/٧٦[
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، )٣()ث(الَ َبــــاجلِ  ىَســــرْ وأَ ، )٢(هَكــــلَ هْ أَ : )ت(اهُ دَ رْ وأَ  ،)ب(مــــن اهلََلَكــــة اهُ َجــــنْ وأَ ، )١()أ(احلديــــدةَ  وَأْحَمــــى

لـه  ىفَـوْ وأَ ، )٦(عنـه ابَ نَـ: ، أي)خ(عنـه ىنَ غْ وأَ ، )٥(هَمـلَ عْ أَ : )ح(اهُ رَ دْ وأَ ، )٤(هرَ هَ ظْ وأَ  هرَ تَـ سَ : )ج(اهُ فَ خْ وأَ 

الزَّْند وَأْوَرى ،)٧(مبا قال
  ...........................................،)ذ(بكذا وأوصاه، )٨()د(

  .]٣٥: التوبة[ M _  ̀ a b c d L  ) أ(

 .]١٠: الصف[ M v w x y  L  ) ب(

 .]٢٣: فصلت[ M O P    Q R L  ) ت(

 .]٣٢: النازعات[ M u v   L  ) ث(

 .]٣٧: األحزاب[ M H I J K L  M L  ) ج(

 .]١٦: يونس[M T U V  L  ) ح(

  .]٣٦: يونس[M \ ]  ̂_  ̀a b  L  ) خ(

 .]٢: العاديات[ M h i L  ) د(

]١٣٢: البقرة[ w   x  y  z L      وأَوصى M  ) ذ(
)٩(

. 

                                  

 )].محي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أْسَخَنها: أي) ١(

 ).ردي(مادة : مقاييس اللغة: ينظر) ٢(

 )].رسي(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [أَثـَْبَتها: أي) ٣(

 .٩٥ص: األضداد البن األنباري: ينظر) ٤(

 ).دري(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر) ٥(

 )].غين(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ناب عنه وأْجَزأ: أغىن عنه، أي: يقال) ٦(

 )].١١/٧٢٣٧(مشس العلوم : ينظر. []١٠: الفتح[ M 3 4 5  6 7  8 L: قال تعاىل. َوىفَّ به: أي) ٧(

 .]٧١: الواقعة[ M µ ¶    ¸   ¹ L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل .خشبة تورى �ا النار: أوقده، والزند: أي) ٨(

 )].٢/٦٤٣(مجهرة اللغة : ينظر[

 )].٢/٢٢٢(النشر : ينظر). [ووصَّى(كذا وردت باألصل، وهي قراءة املدنيني وابن عامر، وقرأ الباقون ) ٩(
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بيــــــنهم  ىرَ ْغــــــوأَ ، )٤(كْلــــــالفُ  ىوَأْجــــــرَ ، )٣(بكــــــذا اهُ َتــــــفْـ وأَ ، )٢()أ(الصــــــدقات ىبَــــــرْ وأَ ، )١(اهَعــــــوْ وأَ 

بِّ يف اجلُ  اهُ قَ لْ وأَ ، )٥)(ب(ةَ اوَ دَ العَ 
  .)٧()ت(به ىرَ سْ وأَ ، )٦(

 :المهموز -

  . )٩(َكثـََّره: )ج(وآَمَرهُ  .)٨(اهُ وَ قْـ أَ : )ث(هُ رَ آزَ 

 .]٢٧٦: البقرة[M T  U V W X  L  ) أ(

 .]١٤: املائدة[M - . /   0 1 2 3  L  ) ب(

 .]١: اإلسراء[ M ! " # $ % L  ) ت(

 .]٢٩: الفتح[ M H I J  K L L  ) ث(

]١٦: اإلسراء[ M Æ   Ç   È   É     L  ) ج(
)١٠(

. 

                                  

مشــــس العلـــــوم : ينظـــــر. []١٨: املعــــارج[ M G H L: قــــال تعـــــاىل). جعلــــه يف الوعـــــاءِإذا : أوعــــى املتـــــاعَ : (يقــــال) ١(

)١١/٧٢٢٢ .[( 

 )].٤/٢٣٩٥(مشس العلوم : ينظر. [زادها: أي) ٢(

 )].فيت(مادة : لسان العرب: ينظر. []٣٢: النمل[ M © ª  « L: قال تعاىل. أجابه يف سؤاله: أي) ٣(

 .]٦٥: احلج[ M * + , -      . L: قال تعاىل )٤(

 )].غري(مادة : لسان العرب: ينظر. [أَْلقاها كَأنه أَْلَزَقها �مْ : أي )٥(

مـــــادة : احملكـــــم واحملـــــيط األعظـــــم: ينظـــــر. []١٠: يوســـــف[ M { | } ~ L: قـــــال تعـــــاىل. يف البئـــــر: أي) ٦(

 )].جبب(

 )].سري(مادة : العني: ينظر. [سرى به ليًال : أي) ٧(

مـــادة : ، و�ـــذيب اللغـــة)٣/٦٩(معـــاين القـــرآن للفـــراء : ينظـــر). [َعاَونَـــه: آزره، أي: (أيًضـــا وهـــذا قـــول الفـــرَّاء، ويقـــال) ٨(

 )].أزر(

 )].أمر(مادة : الصحاح: ينظر). [كثـَّْرته: آمرته، وأََمْرتُه، أي: (يقال) ٩(

 )].٢/٣٠٦(النشر : ينظر. [واالستشهاد للموضع يكون وفق هذه القراءة. }آمرنَا{: وقرأ يعقوب )١٠(
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ـــهُ  ـــأَ : أي ،)أ(هأَ َجـــرْ وأَ . )١(أْعَلَمـــه: بالشـــيء، أي وآَذَن هرَ خَّ
 َىن ْغـــأَ : أي ،)ب(عنـــه ىزَ ْجـــوأَ  .)٢(

  .)٣(عنه

 سَ وآنَــ، )ح(علــى نفســه هُ رَ وآثـَــ، )٥()ج(البــابَ  دَ وآَصــ، )٤()ث(األمــرَ  هُ َفــلَ وآ، )ت(بــاهللا نَ وآَمــ

  ..............................................................،)٧()خ(بكذا وآَلى ،)٦(ارًانَ 

 .]٢٧٩: البقرة[M §  ̈© ª «  L  ) أ(

]١٠٦: التوبة[ Å     Æ L    مرجئُونM Ã    ) ب(
)٨(

. 

 .]٤٨: األنعام[ M [ \ ]   ̂  _  ̀L  ) ت(

 .]١: قريش[ M ! " L  ) ث(

 .]٨: اهلمزة[ M U V W  L  ) ج(

 .]٩: احلشر[ M É Ê Ë L  ) ح(

  .]٢٢٦: البقرة[M 1 2 3 4 5   6 7  L  ) خ(

  

                                  

. ]١٠٩: األنبيــاء[M s t  u v  w x  L: قــال تعــاىل). أَْعَلَمــه :، أيآَذنَــُه اَألْمــُر وآَذنَــه بِــه: (يقــال) ١(

 )].أذن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[

 )].رجأ(مادة : ، والصحاح٣٥١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [أرجاه، وأرجأه، مبعىن أخََّره: يقال) ٢(

 )].جزأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ابن سيدهذكره ) ٣(

 )].ألف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [مبعىن ألزمه إيَّاه، وجعله أليًفا له) ٤(

 )].أصد(مادة : الصحاح: ينظر. [أغلقه: أي) ٥(

 )].٢/٩٢(جماز القرآن : ينظر. []٧: النملM Y      Z [ L ]: قال تعاىل. أبصرها، وأحسَّ �ا: أي) ٦(

 )].١/٢٤٦(مجهرة اللغة : ينظر). [فلَ ِإذا حَ  ، ِإيَالءً ِيل ؤْ يُـ   الرجلُ آَىل : (يقال) ٧(

 )].١/٤٠٦(النشر : ينظر. [ بكرعمرو، وابن عامر، ويعقوب وأيب ابن كثري وأيبباهلمز، وهذه قراءة  )٨(
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طَيِّبَـَة الـنفس: ، أي)أ(ماًال ِحنَْلةً  وآتَاهُ 
الـرَّْأيَ  وَأْخطَـأَ ، )٢(يف األمـر وأَبْـَدأَ ، )١(

بَـَأهُ ، )ب( وأَنـْ
كـذا /  )ت(

وهــو يـَتَـَعــدَّى، وال يـَتَـَعــدَّى- )ج(وَأَضــاءَ ، )ث(إليــه وَأَســاءَ ، )٣(وبكــذا
َبصَّــَرُه - )ح(الشــيءَ  وَأرَاهُ ، -)٤(

 وأَْنَشــَأهُ ، -)٧(أمخــدها-النــاَر  وَأْطَفــأَ ، -)٦(َضــمَُّه إليــه- )خ(وآَواهُ ، -)٥(هآرْ أَ : ه، واألصــل فيــهوَعرَّفَــ

   .معروفات: )٨(الريُح السحابَ  وأَْنَشَأتِ ، -َخَلَقه-اهللاُ 

 .]٢٥٨: البقرة[ M E F G H L  ) أ(

 .]٢٨٦: البقرة[M ¶  ̧¹ º   » ¼ ½  L  ) ب(

 .]٣: التحرمي[M V W X Y  L  ) ت(

 .]١٠: الروم[ M u   v            w   x   y   z  L  ) ث(

 .]٢٠: البقرة[ M T U V W X L  ) ج(

 .]١٤٣: األعراف[M ¦ §  ̈© ª  L  ) ح(

 .]٦: الضحىM Y Z [ \ L ]  ) خ(

                                  

، وأما قوله العطية، وملـَّا مل تكن إال عن طيب نفس؛ ُفسِّرت النحلة بذلك، وهذا ما يقصده املصنف هنا :أصل النِّحلة) ١(

غريـب القـرآن : ينظـر. [)عـن ِطيبَـة نفـس(، أو )طَيِّـَب الـنفس: (، فهـذه صـفة لألنثـى، فـاألوىل أن يقـال)طيبة النفس(

 ].١٢٠ص: البن قتيبة

 )].بدأ(مادة : احملكم واحمليط: ينظر[ .]١٩: العنكبوت[M f g h i  L: قال تعاىل .مبعىن بدأ) ٢(

 ).نبو(مادة : املصباح املنري: ينظر) ٣(

 )].ضوء(مادة : الصحاح: ينظر. [أضاءت النار، وأضاءت الشمس األرض: ذكره اجلوهري، فيقال) ٤(

من وقفت عليه، وظاهر كالم املصنف ذكر األصل اجلوهري، واملثال من احلمريي، وأما املعىن فإنه من رؤية البصر عند ) ٥(

 )].٤/٢٧٢٦(، ومشس العلوم )رأي(مادة : الصحاح: ينظر. [يفيد أنه من رؤية البصر والقلب، واهللا أعلم

 )].١/٣١٤(جماز القرآن : ينظر. [وهذا قول أيب عبيدة ) ٦(

 M 5 6: قـال تعـاىل .هـذه األلفـاظوقـد تقـدم التفريـق بـني ). مخـدت النـار: يقـال للنـار إذا طفئـت: (قال أبو عبيـدة) ٧(

7  L ]٢/٣٦(جماز القرآن : ينظر[ .]٢٩: يس.[( 

 )].نشأ(مادة : الصحاح: ينظر[. ]١٢: الرعد[ M À Á Â L: قال تعاىل. هُ تْ عَ فَـ رَ : أي) ٨(

 ]ب/٧٦[
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 :)١(لُ عِّ فَ يُـ  لَ عَّ في فَـ : الباب الثاني عشر

ى دَّ َصــــ: ، حنــــو)٢(ةَلــــعِ فْ تَـ الــــالم، فإنــــه جــــاء علــــى  املعتــــلِّ  ، إال مصــــدرَ يــــلً عِ فْ التـَّ  ومصــــدره -

  .)٣(ةً يَ دِ صْ تَ 

ــعَ  ــوعَ ، )٤(ْري رًا بعــد َســيْـ َســ بعــد غــزوة، أو ســارَ  ةً وَ زْ ى َغــزَ إذا َغــ: )أ(بَ قَّ مث  لَ َفــقَـ : يالغــازِ  بَ قَّ

]١٠: النمـــــل[ M¨ §L : ، ومنـــــه قولـــــه تعـــــاىل)٥(عَجـــــرَ 
ـــــعَ التـَّ : ، وقيـــــل)٦( الشـــــيء بعـــــد  دُّ رَ : بُ قُّ

   .)٨(لقضائه ادَّ ال رَ : ، أي ]٤١: الرعد[ M ÊË ÌL : ، ويف التنزيل)٧()ب(هلِ صْ فَ 

 .]١١: الرعد[ M p q r s t u v L  ) أ(

 .]١: هود[ M f          g h i j L  ) ب(

  

                                 
ــْلب، حنــو: والتعديــة، حنــو، عَ طَّــقَ : التكثــري يف الغالــب، حنــو: وهلــذه الصــيغة معــاٍن عــّدة، منهــا) ١( : فَــرَِح زيــٌد، وفـَرَّْحُتــه، والسَّ

  )].١/٢٥١(شرح شافية ابن احلاجب لركن الدين : ينظر. [أزلت ِجْلَده، وغريها: َجلَّْدُت البعري، أي

  )].٣/٢٣٨(أوضح املسالك : ينظر. [وهذا املصدر قياسي (٢)

: غريــــب القــــرآن البــــن قتيبــــة: ينظــــر[ .]٣٥: األنفــــال[M = > ?  L: تعــــاىل قــــال. صــــفَّق بيــــده: أي (٣)

  ].١٧٩ص

  )].عقب(مادة : العني، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [نقًال عن ابن سيده، وأصله يف العني (٤)

، )١/٣٦٤(مجهرة اللغة : ينظر. [أنه رجع من غزوة مث ذهب يف أخرى، ومل يُِقم يف أهله: واملعىن. وهذا قول ابن دريد (٥)

  )].قفل(مادة : صحاحوال

  )].٤/١٠٩(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [مل يرجع: مل يلتفت، وقيل: أي (٦)

، ومل أقــف عليــه عنــد أحــد ســبقه، وقــد ذكــر )التعقيــب(عنــد بيــان معــىن  -يف تفســريه-ذكــر هــذا املعــىن بنصِّــه البقــاعي  (٧)

، ونظــــم الــــدرر )عقــــب(مــــادة : �ــــذيب اللغــــة: ينظــــر. [أعلــــم ، واهللا)التــــدبُّر َوالنَّظَــــر ثَانِيَــــة(األزهــــري أن التعقُّــــب هــــو 

)١٠/٣٦٥.[(  

  )].عقب(مادة : العني: ينظر. [نقًال عن العني (٨)
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٣٤٣ 
 

ــــوفَ  ــــرَّ فَـ : أي ،هُ لَ صَّ ــــحَ  مٍ ْســــه، وأعطــــى كــــل قِ َق ــــونَـ  .)١(هقَّ عــــن /  ]ثَ َحبَــــ[: أي ،)أ(عنــــه بقَّ

رصَّ قَ : أي ،يف حاجته رَ ذَّ وعَ  .)٢(وبقُ نـُّ ال
 مُ لِّـعَ مُ : بُ لِّ كَ ُـ والمـ .)٤(كسَّـمتََ : أي ،)ب(بـه كسَّ ومَ  .)٣(

 النــــاسَ  عَ إذا َمسَّــــ: )ث(بــــه دَ رَّ وَشــــ، )٧(هدَ رَ طَــــ: هدَ رَّ وَشــــ .)٦(أتــــاه صــــباًحا: )ت(هُ حَ بَّ وَصــــ .)٥(الكلــــب

  .)٨(]هبِ و يُ بعُ [

  .]٣٦: ق[ M * +  , L  ) أ(

]١٠: املمتحنة[ Ç È    L    تُمسكُوا     M Å  ) ب(
)٩(

. 

 .]٣٨: القمر[ M o p q r s L  ) ت(

  .]٥٧: األنفال[ M f g  h i L  ) ث(

  

                                 

  )].٢/٧٨٤(مجهرة اللغة : ينظر. []١٢: اإلسراء[ M i j k l L: قال تعاىل. بنحوه عند ابن دريد (١)

 )ثحبـ: (والزخمشـري، وأمـا قـول املصـنف كما ذكر ابن سـيدههو البحث عنها،  : هي الطرق، والتنقيب عنها: النـُُّقوب(٢) 

احملكـــم واحملـــيط األعظـــم، وأســـاس : ينظـــر[ .واهللا أعلـــم، وال يســـتقيم املعـــىن �ـــا، )بعـــث(فقـــد حترَّفـــت يف األصـــل إىل 

  )].نقب(مادة : البالغة

ـــــــال تعـــــــاىل. الفـــــــارايبنقـــــــًال عـــــــن  (٣) ـــــــة[ M M  N O PL: ق ـــــــوان األدب: ينظـــــــر. []٩٠: التوب : دي

  ].٤٣٥ص

  )]. ٩/٦٣٠٢(مشس العلوم : ينظر. [فكالمها مبعىن واحد (٤)

مــادة : مقــاييس اللغـة: ينظـر[. ]٤: املائــدة[M r s t u v  L: قــال تعـاىل. يعلمــه الصـيد الـذي :أي (٥)

  )].كلب(

  ].٤٣١ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن  (٦)

  ].٤٣٣ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب (٧)

مجهرة : ينظر. [، واهللا أعلم)بعبور(إىل ) بعيوبه: (وهذا نص كالم ابن دريد، والتصويب منه، إذ حترف قوله يف األصل (٨)

    )].٢/٦٢٨(اللغة 

النشــــــر : ينظــــــر. [والبــــــاقون بــــــالتخفيف. بتشــــــديد الســــــني، وفــــــق قــــــراءة أيب عمــــــرو ويعقــــــوب، ومل ُتْضــــــَبط يف األصــــــل (٩)

)٢/٣٨٧.[(  

 ]أ/٧٧[
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٣٤٤ 
 

 .)٢(فرَ ، وهــو اخلَــدِ َنــالفَ ه، وأصــله مــن بَــذَّ كَ : )أ(هدَ نَّــوفَـ  .)١(دْبــالعَ  َلــه تــذليلَ لَّ ذَ : أي ،هدَ بَّــوعَ 

ـــوتَـ  .)٣(هَســـلَّ مَ : )ب(البنـــاءَ  دَ رَّ وَمـــ ، وقـــال )٥(اهلـــالك تكثـــريُ : يـــرُ بِ تْ التَّ : ، وقيـــل)٤(هَقـــأهلكـــه وحمََ : هرَ بـَّ

)هرَ سَّـكَ : اإلنــاءَ  رَ بـَّــتَـ (: الزجـاج
هرَ حَّ وَســ .)٦(

، )٨(هَمــرَ كْ ه، وأَ َمــظَّ انــه، وعَ عَ أَ : )ث(هُ رَ زَّ وَعــ .)٧(هلَـلَّ عَ : )ت(

   .)١٠(عن املعاودة إىل القبيح ]هحباص[؛ ألنه ينهى ]التـَّْعزِير[: ، ومنه)٩(املنع: وأصله

 .]٩٤: يوسف[ M Æ Ç  È L  ) أ(

 .]٤٤: النمل[M ã ä       å æ  ç è  L  ) ب(

   .]١٥٣: الشعراء[ M ¦ §   ̈ © ª L  ) ت(

 .]٩: الفتح[ M ² ³  ́ µ ¶ L  ) ث(

  

                                 

  )].٧/٤٣٤٧(مشس العلوم : ينظر. []٢٢: الشعراء[ M 4 5 6     7 8 9 : ; L: قال تعاىل (١)

ـَزه وَأْضــَعَفه: َخطـََّأ َرأْيَــُه، وقيــل: وقيـل يف معنــاه (٢) مــادة : احملكــم واحملـيط األعظــم: ينظــر. [وكــل هـذا ذكــره ابــن سـيده. َعجَّ

  )].فند(

  ].٤٣٣ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبنقًال عن  (٣)

  )].١/٢٥٣(مجهرة اللغة : ينظر[ .]٣٩: الفرقان[ M g h i L: قال تعاىل .عن ابن دريد نقًال  (٤)

  )].ترب(مادة : العني: ينظر. [مل أقف عليه بنصِّه، وقول صاحب العني قريب منه (٥)

  )].٤/٦٨(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره مبعناه (٦)

: الصـحاحو  ،٤٣٥ص: ديـوان األدب :ينظر. [خدعه: معناه: يـَُلهَّى الصّيب، وقيلهلَّاه كما : ، ومعناهالفارايبنقًال عن  (٧)

  )].علل(مادة 

  ].٤٣٥ص: ديوان األدب، )٢/٧٠٥(مجهرة اللغة : ينظر. [، واألخري عن ابن دريدالفارايبذكر املعنيني األولني  (٨)

  )].٢/١٦٦(، والكشاف )عزر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [نقًال عن الزخمشري، وأصله عند األزهري (٩)

: وإمنــا أثبــتَّ مــا أثبــتُّ ملــا جــاء يف الكشــاف. ، وال معــىن لــه هكــذا)التكــرمي؛ ألنــه ينهــى حاجتــه: ومنــه: (يف األصــل (١٠)

فعلـُت بـه مـا يـَْرَدُعـه عـن ... عـزَّْرت فالنـاً : (، وأصـله للزجـاج يف قولـه)ألنـه منـع عـن معـاودة القبـيح... ومنه التعزير (

معـــاين القـــرآن : ينظـــر. [ذا يتضـــح كـــالم املصـــنف، ويظهـــر التحريـــف والتصـــحيف يف النســـخة، واهللا أعلـــمو�ـــ) القبـــيح

  )].٢/١٦٦(، والكشاف )٢/١٥٩(وإعرابه 
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: يصُ حِ مْ التَّ (: ، وقال الزجـاج)٢(االبتالء: )أ(صحُّ مَ والتَّ  .)١(مهُ قَـ افإذا : على أصحابه زَ رَّ وبَـ 

 :-فاعلـه/ على بناء مـا مل يسـم -عن قلبه  عزِّ وفُـ  .)٤(التطهري من الذنوب :، وقيل)٣()يصلِ خْ التَّ 

ًـجعلهـا ال أَ : )ب(املـرأةَ  قلَّـوعَ  .)٦(ةقَ رِ نسـبه إىل السَّـ: هقَ رَّ وَسـ .)٥(عُ زَ عنه الَفـ فَ شِ إذا كُ   اتَ ا، وال ذَ ميِّ

ـــــدَّ وعَ  .)٧(لٍ ْعـــــبَـ  ـــــدَ : ، يقـــــال)٩(التقطيـــــع بالعـــــذاب: )ت(يرمِ دْ والتَّـــــ .)٨(ســـــواه: أي ،هَل ـــــ، ودَ هرَ مَّ  رَ مَّ

  .)١١(بجَ عَ  رٍ مْ أَ اإلهالك بِ : التدمير: ، وقيل)١٠(عليه

  .]١٤١: آل عمران[ M !   "   #   $ L  ) أ(

 .]١٢٩: النساء[M K L M N      O P  L  ) ب(

 .]٣٦: الفرقان[ M G H L  ) ت(

                                 

  ].٤٣٧ص: ديوان األدب: ينظر. []٨١: النساء[ M 1 2 3  4 L: قال تعاىل. الفارايبنقًال عن  (١)

  ].١١٢ص: قتيبةغريب القرآن البن : ينظر. [واالختبار أيًضا (٢)

  )].١/٤٧٢(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [قريًبا من هذا اللفظ (٣)

  )].حمص(مادة : العني: ينظر. [العنيصاحب  عندبنصه  (٤)

  ].٤٤٠ص: ديوان األدب: ينظر[. ]٢٣: سبأ[ M * + , -  . L: قال تعاىل. الفارايبنقًال عن  (٥)

ــرقَ ± M: وعليـــه قـــراءة النهشـــلي الشـــاذة (٦) بالبنـــاء للمفعـــول والتشـــديد، وقـــراءة  .]٧٧: يوســـف[µ  ¶  L ́ ³     سـ

  ].٢٥٠ص: ، وشواذ القراءات للكرماين)سرق(مادة : الصحاح: ينظر[ ).َسَرقَ (اجلماعة 

  )].٧/٤٧٤٤(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي (٧)

: وقـرأ الكوفيـون بـالتخفيف .]٧: االنفطـار[ L فَعـدلَكM >  ? @    : وعليـه قـراءة اجلمهـور .ذكره ابن سـيده (٨)

MA L .]٢/٣٩٩(، والنشر )عدل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر(.[  

واهلـالك والـدمار : (هـو االستئصـال بـاهلالك، وقـال ابـن دريـد: مل أقف على هذا، وإمنا غاية مـا وقفـت عليـه أن الـدمار (٩)

  )].٢/٦٣٨(، ومجهرة اللغة )دمر(مادة : العني: ينظر). [قريبان ِيف اْلَمْعىن

  )].دمر(مادة : الصحاح: ينظر. [فهما مبعىن واحد، كما ذكره اجلوهري (١٠)

أهلك عليه ما : أهلكه، ودمر عليه: دمره: (مل أقف على هذا القول، وإمنا فرق الزخمشري بني دمَّره، ودمر عليه فقال (١١)

  )].٤/٣١٩(الكشاف : ينظر). [خيتص به

 ]ب/٧٧[
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٣٤٦ 
 

  MÉ ÊL ]٣٧: آل عمــــــــــران[
)١(

: ، ومنــــــــــههُ حَ بَّ وَســــــــــ،  ]١: اجلمعــــــــــة[ M!    "L  ، و 

M£    ¤L ]٤٣: الطــــور[ 
ــــوفَ ، )٢( ــــ، )أ(يف األمــــر رَ كَّ ــــ، )٣(بقولــــه ضَ رَّ وَع  ،)ب(يف حاجتــــه طرَّ وفـَ

مــن  ملِّ وُســ، )ث(عليــه سـالًما مَ لَّ وَسـ ،-)٤(اع، علــى بنـاء مــا مل يسـم فاعلــهدَ مــن الصُّـ- )ت(عدِّ وُصـ

  ............................................،)٧(الشيءَ  هبَ نَّ وجَ ، )٦()ح(بهرَّ وثَـ ، )٥()ج(اآلفات

 .]١٨: املدثر[ M !    "   #      L  ) أ(

  .]٣٨: األنعام[M P Q R S T U  L  ) ب(

 .]١٩: الواقعة[ M , - . L  ) ت(

 .]٦١: النور[ M ± ² ³  L  ) ث(

 .]٧١: البقرة[M ? @ A B  L  ) ج(

 .]٩٢: يوسف[M ~ � ¡ ¢  £  L  ) ح(

                                 
هي قراءة الكوفيني، واجلمهور بالتخفيف، مث إ�م اختلفوا  ) كفل(والتشديد يف .  هلا وضامناً ملصاحلهاكافًال جعله   :أي (١)

والنسـخة حتتمـل ضـبط مجيـع . فحمزة والكسائي وخلف علـى تـرك اهلمـز يف آخـره، والبـاقون بـاهلمز) زكريا(كذلك يف 

 أن الســياق يوجــب ورودهــا بالتشــديد، فلــزم ضــبطها  ، إال-كالعــادة-القــراءات؛ إذ مل تضــبط احلركــات وُأســِقط اهلمــز 

كمــا قــرأ محــزة والكســائي وحفــص، وهــو مــا أثبتُّــه، : األول: كمــا قــرأ الكوفيــون، فــنخُلص إىل ضــبطني لقــراءة األصــل

  )].٢/٢٣٩(النشر : ينظر. [}زَكَرِياءÉ {: كما قرأ أبو بكر: والثاين

  )].سبح(مادة : األعظماحملكم واحمليط : ينظر. [تنزيًها هللا: أي (٢)

ميـَــاء والتلـــويح مـــن غـــري كَ : ، وهـــوالتـَّْعـــرِيضمـــن  (٣)  M @ A B C D E    L: قـــال تعـــاىل .َوَال تـَْبيِـــني فٍ ْشـــاْإلِ

  ]. ٣٢٣ص: غريب القرآن للسجستاين: ينظر[. ]٢٣٥: البقرة[

  )].صدع(مادة : الصحاح: ينظر. [أصابه الصُّداع: ُصدِّع، أي (٤)

  )].٥/٣١٦٣(مشس العلوم : ينظر. [االسم من التَّْسليمهو : السَّالم (٥)

  )].ثرب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [الَمه، وعيـََّره بذنبه، وذكَّره به: أي (٦)

  .]١٧: الليل[ M *  + L: قال تعاىل (٧)
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٣٤٧ 
 

، )ج(الشــيءَ  هرَ صَّــوبَ ، )ث(األمــرَ  لصَّــوحَ ، )٢()ت(راًحاَســ هُ حَ رَّ وَســ، )ب(هثَــدَّ وحَ ، )١()أ(ابًاذَّ ِكــ  بَ ذَّ وَكــ

ـــوغَ  ،)٤()ح(هدَّ َخـــ رَ عَّ وَصـــ، )٣(هرَ خَّ وَســـ ـــيْـ عَ  ضَ مَّ ـــهَّ ورَ  ،)خ(هُ َن ـــ، هدَ عَّـــوبَـ ، -)٥(هفَـــوَّ خَ - هَب  ،)٦(هدَ وباَع

هرَ مَّ وعَ  ،-)٧(ارثَ الدِّ  هُ سَ بَ لْ أَ - هرَ ثـَّ ودَ 
  ...................................................،)د(

 .]١٦: الليل[ M & '             ( L  ) أ(

 .]٤: الزلزلة[ M G H I L  ) ب(

 .]٤٩: األحزاب[ M d e f g L  ) ت(

 .]١٠: العاديات[ M ! " # $    L  ) ث(

 .]١١: املعارج[ M "! # $ %  & L  ) ج(

]١٨: لقمان[ M É Ê    Ë Ì L  ) ح(
)٨(

. 

 .]٢٦٧: البقرة[M v  w x y z {  L  ) خ(

 .]١١: فاطر[ M à á    â ã  L  ) د(

                                 
  )].كذب(مادة : الصحاح: ينظر. [التكذيب، والِكذَّاب: نسبه إىل الكذب، ومصدره: كذَّبه، أي  (١)

  )].٣٠٦٥، و٥/٣٠٤٩(مشس العلوم : ينظر. [أرسله، ومصدره التسريح، وأما السَّرَاح؛ فهو االسم منه: سرَّحه، أي (٢)

  )].٥/٣٠٢٥(العلوم  مشس: ينظر. []١٤: النحل[ M « ¬  ®  ̄L: قال تعاىل. ذلََّله: أي (٣)

  )].٦/٣٧٥١(مشس العلوم : ينظر. [أماَله من الِكْرب : أي (٤)

. }تُرهبـون {: واالستشـهاد يكـون وفـق روايـة رويـس بتشـديد اهلـاء. ]٦٠: األنفـال[ M ² ³  L: قال تعاىل (٥)

  ].)٢/٢٧٧(، والنشر )رهب(مادة : الصحاح: ينظر[

ـــــال تعـــــاىل .مبعـــــىن أبعـــــده (٦) ـــــو عمـــــرو وهشـــــام .]١٩: ســـــبأ[ M g h i j k L: ق ـــــن كثـــــري وأب : وقـــــرأ اب

}دع٢/٣٥٠(، والنشر )١/٥٧٤(مشس العلوم : ينظر[. }ب(.[  

ثار (٧) الصـحاح، وأسـاس : ينظـر. []١: املـدثر[ M | }      L: قال تعـاىل. ثياٌب فوق الثياب اليت تلي اجلسدهي : الدِّ

  )].دثر(مادة : البالغة

النشر : ينظر. [}تُصاعر{ :، وقرأ الباقونابن كثري وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوبكذا باألصل، وهي قراءة  (٨)

)٢/٣٤٦.[(  



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٤٨ 
 

ــوفَ  ،)١()أ(العــذابَ / عنــه  رَ تـَّــوفَـ  مــن -عــن ميينــه  رَ فَّــوكَ ، )ث(هاتِ ئَ يِّ َســ رَ فَّــوكَ ، )ت(اهللاَ  ربَّــوكَ ، )ب(هرَ سَّ

ــالكَ  ــوفَ ، -)ج(ةارَ فَّ ــوقَ ، )ح(عليــه هلَ ضَّ ــودَ  ،)خ(إليــه هُ َهــرَّ وكَ ، )٢(مهِ ورِ عُ مــن ُشــ احلــاجُّ  رَ صَّ  ،)د(رَ ْمــاألَ  رَ بـَّ

هزَ جَّ وعَ ، )٣()ر(اًعاتَ مَ  هعَ تـَّ ومَ  ،)ذ(زرَ بَـ فَـ  ؛الشيءَ  زَ رَّ وبَـ 
  ......،)ش(هطَ شَّ ونَ ، )س(على كذا هتُ ضْ رَّ وحَ  ،)ز(

 .]٧٥: الزخرف[ M ( ) * +  , - L  ) أ(

 .]٣٣: الفرقان[ M $    % & ' ( L  ) ب(

 .]١١١: اإلسراء[ M ̈ © L  ) ت(

 .]٥: الفتح[M \ ]  ^  L  ) ث(

 .]٨٩: املائدة[M Ç È        É Ê Ë  L  ) ج(

 .]٢٥٣: البقرة[M " # $ % & '  L  ) ح(

 .]٧: احلجرات[M V W        X Y Z  L  ) خ(

]٥: النازعات[ M ~ � L  ) د(
)٤(

.  

 .]٩١: الشعراء[ M L M N    L  ) ذ(

 .]٢٣٦: البقرة[ M � ¡  ¢         £ L  ) ر(

]٥١: احلج[ L معجِّزِينM O P Q R   ) ز(
)٥(

. 

 .]٨٤: النساء[M ¥ ¦  L  ) س(

]٤٦: التوبة[ M � ¡ ¢ £ ¤  L  ) ش(
)٦(

. 

                                 
  )].فرت(مادة : الصحاح: ينظر. [هيفُ عِ ضْ الشيء وتَ  َكْسرُ هو  : التفتري  (١)

  .]٢٧: الفتح[ M ° ± ²  L: قال تعاىل  (٢)

  )].متع(مادة : املصباح املنري: ينظر. [ينتفع بهأعطاه ما : َمتـََّعه، أيهو االسم من : املتاع  (٣)

  .]٣: يونس[M S T  L: يف قوله تعاىل وقد ورد الفعل  (٤)

  )].٢/٣٢٧(النشر : ينظر. [}S{: وردت يف األصل، وفق قراءة ابن كثري وأيب عمرو، وقرأ اجلمهور كذا   (٥)

كمـا -) وثبَّطَـه: (وقـع تصـحيف هنـا، والصـواب ، وهو شاهد لفعل آخر من أفعال البـاب، فيحتمـل أنـهكذا باألصل   (٦)

  .]٢: النازعات[ M u v L: قال تعاىل. ، وحيتمل أنه شاهد يف غري حمله، واهللا أعلم -يف اآلية

 ]أ/٧٨[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٤٩ 
 

، )١(هـابَ يَّ طَ : أي ،هـافَ رَّ عَ : ، وقيـل)ت(الشـيءَ  هُ فَ رَّ وعَ ، )ب(اءَ طَ له العَ  فَ عَّ وضَ ، )أ(ًغاَال بَ  الرسالةَ  غَ لَّ وبَـ 

: )٢()ر(الًمــاكَ   هُ َمــلَّ وكَ ، )ذ(هَمــرَّ وحَ ، )د(هَمــرَّ وكَ  ،)خ(هلَــكَّ ونَ ، )ح(هلَــهَّ ومَ ، )ج(املــرأةَ  قَ لَّــوطَ ، )ث(هُ قَ دَّ وَصــ

  .معروفات

 .]٦٧: املائدة[M L M N O  P Q  L  ) أ(

]٢٦١: البقرة[a   b  L   فـعيـضَـ      _ M  ) ب(
)٣(

. 

 .]٦: حممد[ M � ¡ ¢ £ L  ) ت(

]٩٧: البقرة[ M e f g h L  ) ث(
)٤(

. 

 .]٢٣٠: البقرة[ M Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó L  ) ج(

 .]١٧: الطارق[ M j   k    l   m L  ) ح(

 .]٨٤: النساء[ M ± ² ³    ́µ L  ) خ(

]١٣: عبس[ M S    T   U    L  ) د(
)٥(

. 

]٢٦: املائدة[M B   C   D   E  L  ) ذ(
(٦)

. 

 .]١٤٣: األعراف[ M �   ¡   ¢   £   ¤    ¥ L  ) ر(

  

  

  

                                 
  ].٤١٠ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [قول ابن قتيبة وهذا (١)

ًما، واالسم هو الَكَالم: كلََّمه: يقال (٢)   )].كلم(مادة : الصحاح :ينظر. [تكليًما، وِكالَّ

النشـــر : ينظـــر. [}   ̀ {كـــذا باألصـــل، وهـــي قـــراءة ابـــن كثـــري وابـــن عـــامر وأيب جعفـــر ويعقـــوب، وقـــرأ البـــاقون  (٣)

)٢/٢٢٨.[(  

  .]٣٧: الصافات[ M t u v w x L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٤)

  .]٧٠: اإلسراء[ M _ ̀       a b L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٥)

  .]٣٢: األعراف[ M 3 4 5 6 7  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٦)



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٥٠ 
 

  :)١(والمبالغة يرُ ثِ فيما جاء منه الكَ : لٌ صْ فَ  -

ـــــ، )٢()ت(الشــــاةَ  حَ بـَّـــوذَ ، )ب(القــــومُ  بَ لِّ وُصـــــ، )أ(بيــــو�م وابُــــرَّ خَ   دَ قَّـــــوعَ ، )٣(األبــــوابَ  حَ تَّ وفـَ

ــ، )٤(لَ ْبــاحلَ  ــ ،)ث(انريَ النِّــ رَ عَّ وَس ــوفُ ، )٥()ج(األبصــارَ  رَ كَّ وَس ــنَ مُ  فٌ حُ ، وُصــ)ح(األ�ــارُ  تِ رَ جِّ  ،)٦(ةرَ شَّ

]٤٤: سبأ[ LاهونَسرديMu   v       : / ئَ رِ وقُ 
)٧(،............................................  

 .]٢: احلشر[ M ¬ ®  ̄° ±     L  ) أ(

 .]٣٣: املائدة[ M U V W X L  ) ب(

 .]٤٩: البقرة[L  , + * ( M  ) ت(

 .]١٢: التكوير[ M M N O L  ) ث(

 .]١٥: احلجر[ M ¼ ½   ¾ ¿ L  ) ج(

 .]٣٤: يس[ M j k l m L  ) ح(

                                 
املمتــع : ينظـر[ ).التَّْكثـري(، كـذا يف األصـل، والغالـب التعبـري عـن هــذا املعـىن بــ)الكثــري: (وقولـه .وهـذا هـو الغالـب عليـه (١)

  ].)١/٢٥١(، وشرح الشافية لركن الدين األسرتاباذي ١٢٩ص: الكبري يف التصريف

، )ذبَّح الَغَنم: (التكثري؛ إذ يلزم أن يأيت باملفعول مجًعا، فيقول مثًال  فيه وهذا حممول على املبالغة يف الذبح، وال يتصور (٢)

، غـري أ�ـا ال تنطبـق علـى هـذا املثـال؛ إذ ال يكـون الـذبح إال إال أن يكون من قبيل ا�از، وهذه قاعدة يف هذا الباب

، وشـرح )١/٩٢(شـرح الشـافية للرضـي : ينظـر. [فـيمكن تكـرار اإلغـالق) غلَّْقت البـاب(: مرة واحدة، خبالف قولك

  )].١/٢٥٢(الشافية لركن الدين 

  .]٤٠: األعراف[ M b  c d e f L: قال تعاىل (٣)

  .]٨٩: املائدة[M © ª « ¬ ®  L: قال تعاىل (٤)

  )].سكر(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [سدَّها، وغطَّاها: أي (٥)

ــرتM E   F   : قــال تعــاىل (٦) نُشL ]الشــني وعاصــم بتخفيــف وابــن عــامر ويعقــوبوقــرأ املــدنيان . ]١٠: التكــوير .

  )].٢/٣٩٨(النشر : ينظر[

َوة، وهي شاذة (٧)   ].٣٩٢ص: ، وشواذ القراءات للكرماين١٢٢ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر. [وهذه قراءة أيب َحيـْ

 ]ب/٧٨[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٥١ 
 

 ،)ث(وسَ ؤُ الـرُّ  قَ لَّـوحَ ، )١(الشيءَ  قَ رَّ وحَ ، )ت(اآليات فَ رَّ وصَ ، )ب(املال عَ مَّ وجَ ، )أ(الفرائض ضَ رَّ وفَـ 

 Mوخــر ]١٠٠: األنعــام[ Á ÀL   ¿    واقُ
]ةٌ رَ وَّ ُمَصــ[: ، أيةَقــلَّ خَ مُ  ةٌ غَ ْضــ، ومُ )٢(

عليهــا  عَ ابَ َتــتَـ  ،)٣(

ــــــــومَ ، )٤(اخللــــــــق ــــــــ دَ هَّ ــــــــ ،)ج(هُ رَ ذْ ُع ــــــــمَ  رَ ذَّ وَب ــــــــ ،)٥(هُ اَل ــــــــلِ مُ -البحــــــــار  تِ رَ جِّ وُس ــــــــ ،-)٦(تْ َئ : ئَ رِ وُق

MµL ]٦٨: يس[ 
  .........................................،)٨(األبواب قَ لَّ وغَ  ،)٧(

 ]١: النور[ L وفَرضْناها   " ! M  ) أ(
)٩(

. 

 ]٢: اهلمزة[ M 7 8 9 : L  ) ب(
)١٠(

. 

 .]٢٧: األحقاف[ M Æ Ç  È É     L  ) ت(

 .]٢٧: الفتح[ M ° ± ²  L  ) ث(

 .]١٤: املدثر[ M Ñ Ò  Ó L  ) ج(

                                 

  .]٩٧: طه[ M Ë  Ì Í Î Ï   Ð L: قال تعاىل (١)

  )].٢/٢٦١(النشر : ينظر. [وهذه قراءة املدنيني، وأما الباقون فقرءوا بالتخفيف (٢)

  )].٣/١٩٠٦(مشس العلوم : ينظر. [، وال معىن هلا، والتصويب من احلمريي)عورة: (يف األصل (٣)

  ].)١٢/٩( ، وتفسري القرطيب)٢٣/٢٠٤(مفاتيح الغيب : ينظر. [ذكره الرازي عن القفال الشاشي (٤)

  .]٢٦: اإلسراء[ M Ç È É L: قال تعاىل (٥)

هـي قـراءة اجلمهـور،  ]٦: التكـوير[ M 5 6  7 L: مث إن تشـديد اجلـيم يف قولـه تعـاىل. قتيبـة وهذا قـول ابـن (٦)

  )].٢/٣٩٨(، والنشر ٥١٦ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [وأما ابن كثري والبصريون فقرءوا بالتخفيف

  )].٢/٣٥٥(النشر : ينظر. [}نكُسهـنَ{: وهذه قراءة عاصم، وقرأ الباقون (٧)

  .]٢٣: يوسف[M ( )     * + ,  L: قال تعاىل (٨)

النشـر : ينظـر. [واألصـل حيتمـل الضـبطني. كذا قـرأ ابـن كثـري وأبـو عمـرو وابـن عـامر بتشـديد الـراء، والبـاقون بتخفيفهـا (٩)

)٢/٣٣٠.[(  

، }جمـع { بتشديد امليم :وروح ،وخلف ،والكسائي ،ومحزة ،وابن عامر ،جعفر أيبواالستشهاد يكون على قراءة  (١٠)

  )].٢/٤٠٣(النشر : ينظر[ .واألصل حيتمل الضبطني



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٥٢ 
 

، )٣(وتَ يُـالبُـ  وامُ دَّ وَهـ، )ت(القـومُ  لَ تِّ وقُـ ، )٢()ب(اآلذانَ  كَ تَّ وبَـ ، )أ(هابَ يَ ثِ  قَ َمزَّ و ، )١(األشياءبني  قَ رَّ وفَـ 

  .]٤: املنافقون[ M ¼ ½ L، و)٤()ث(البَ يف احلِ  مهُ نَـ رَّ وقَـ 

  :)٥(ل، ومضارعه تفعّ لَ عَّ في فَـ : فصلٌ  -

هقَ رَّ فَـ : أي ،)ج(هُ عَ دَّ صَ  
  .)٧(ايَ نْـ عن الدُّ  هُ سَ فْ نَـ  عَ طَ قَ : أي ،)ح(لَ تَّ وبَـ  .)٦(

 .]١٩: سبأ[M n  o p q       r  L  ) أ(

 .]١١٩: النساء[ M £ ¤ ¥ ¦ L  ) ب(

 .]٦١: األحزاب[ M Á Â Ã L  ) ت(

 .]٣٨: ص[ M ½ ¾ ¿ À L  ) ث(

  . ]٢١: احلشر[M _  ̀a b c    d  L  ) ج(

 .]٨: املزمل[ M O P   Q   L  ) ح(

  

  

                                 

  .]١٠٢: البقرة[M F G H I J K L M  L: قال تعاىل (١)

  )].١/٤٢٣(مشس العلوم : ينظر[ .قطعها: أي (٢)

  .]٤٠: احلج[ M ?  @ A L: قال تعاىل (٣)

  )].٨/٥٤٦٤(، ومشس العلوم )قرن(مادة : الصحاح: ينظر. [دَّ عليهمشَ و فيها،  مْ هُ عَ مجََ : أي (٤)

ــر، وهــذا املعــىن ال يتعــرض لــه : ، يقــال)تفعَّــل): (فعَّــل(مشــاِ�ُُه؛ فمــن معــاين : ، أي)ومضــارعه: (قولــه (٥) ــر، مبعــىن تفكَّ فكَّ

ـــْرِفيُّون كثـــريًا  فقـــد أشـــبعوه حكايـــًة، ومعـــىن ) تـََفعَّـــل( ُمطاِوُعـــهالـــذي ) فعَّـــل(، خبـــالف حـــديثهم عـــن -رمبـــا لقلَّتـــه-الصَّ

وعليه فيحتمل أن املصنِّف أراد ما هو مثبَـٌت يف األصـل،  . كسَّْرتُه؛ فتكسَّر: صدور فعٍل عن ِفعل؛ كقولك: املطاوعة

، وهــذا مــا متيــل إليــه الــنفس لكثــرة تــرداده يف كتــب الصــرف، واهللا )ومضــارعه(، بــدل )وُمطَاِوُعــه(كمــا حيتمــل أن أراد 

  )].٦/٢٤(، ومهع اهلوامع )١/٢٥٩(شرح الشافية لركن الدين : ينظر[ .أعلم

  )].صدع(مادة : العني: ينظر. [فرََّقه فتَفرَّق: صدََّعه فتَصدَّع، أي: يقال (٦)

  )].١/٤٢٣(مشس العلوم : ينظر. [بتـََّله فَتَبتَّل: نقًال عن احلمريي، ويقال (٧)
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٣٥٣ 
 

هتَـبَّ وثَـ ، )١(هبَ لَّ وقَـ ، )أ(قربانًا بَ رَّ قَـ 
، )٣(هرَ ثـَّـوكَ ، )ث(هرَ دَّ وقَـ، )ت(هرَ هَّـوطَ ، )ب(الشـيءَ  هرَ كَّـوذَ ، )٢(

ـــوجَ  ـــ، )٤)(ح(هَســـدَّ وقَ ، )ج(هزَ هَّ ـــطَّ وقَ ، )خ(عليـــه هطَ لَّ وَس  هُ َفـــلَّ وكَ ، )٦)(ذ(هَفـــلَّ وخَ / ، )٥(بـــه عَ تَّـــومَ ، )د(هَع

هكَ رَّ وحَ  ،)ر(الةَ الصَّ 
  ................................................،)س(الكالمَ  فَ رَّ وحَ  ،)ز(

 .]٢٧: املائدة[ M [ \ ]  L، ]٢٧: الذاريات[ M Ä Å L  ) أ(

 .]٢٨٢: البقرة[M k     l  m  L  ) ب(

 .]٣٣: األحزاب[ M _     ̀L  ) ت(

 .]٢: الفرقان[ M ¾   ¿   À      Á     Â  L  ) ث(

 .]٧٠: يوسف[ M ! " # L  ) ج(

 .]٣٠: البقرة[M 3  4 5 6 7  L  ) ح(

 .]٩٠: النساء[M ¢  £  ¤ ¥ ¦ §  L  ) خ(

 .]٣٣: املائدة[ M Y Z [  \ ]  ̂L  ) د(

]٨١: التوبة[ M = >  ? L  ) ذ(
)٧(

. 

 .]٢٨٦: البقرة[M § ̈  © ª « ¬  L  ) ر(

  .]١٦: القيامة[ M Ê  Ë Ì Í Î    Ï L  ) ز(

 .]٤٦: النساء[ M , - . / 0 1 2 L  ) س(

                                 

  .]١١٠: األنعام[ M Ò Ó Ô L: قال تعاىل (١)

  .]١١: األنفال[ M U V  W L: قال تعاىل (٢)

  .]٨٦: األعراف[M { | } ~ �  L: قال تعاىل (٣)

  ].٤٣٧ص: ديوان األدب: ينظر. [َطهََّره: أي) ٤(

  .]٣: هود[ M ¢ £ ¤ L: قال تعاىل (٥)

  )].٣/١٩٠٥(مشس العلوم : ينظر[ .تركه َخْلَفه: أي) ٦(

  .]١١٨: التوبة[ M ! " # $ L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٧)

 ]أ/٧٩[
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٣٥٤ 
 

ونـَزََّله ،)ت(بالشيء الشيءَ  لَ دَّ وبَ ، )ب(همالَ  نَ صَّ وحَ ، )أ(يف الشيء الشيءَ  بَ كَّ وَر 
، )ج(همَ كَّ وحَ  ،)ث(

 هُ َمـهَّ وفَـ ، )ر(القـرآنَ  هُ مَ لَّ وعَ ، )ذ(إليه الـدارَ  مَ لَّ وسَ ، )د(هلَ طَّ وعَ ، )خ(كذاله   لَ جَّ وعَ ، )ح(حاجته هُ لَ مَّ وحَ 

  .......................................،)١()ص(هُ مَ عَّ ونَـ ، )ش(املرياثَ  مَ سَّ وقَ ، )س(همَ دَّ وقَ ، )ز(رًامْ أَ 

 .]٨: االنفطار[ M C D E F G H L  ) أ(

]١٤: احلشر[ M v w x y z {    | L  ) ب(
)٢(

. 

 .]١٠١: النحل[M ¬ ®   ̄° ±  L  ) ت(

 .]٣٧: األنعام[M . / 0 1 2 3 4  L  ) ث(

 .]٦٥: النساء[ M ± ² ³ ́ µ   L  ) ج(

 .]٢٨٦: البقرة[M Ë Ì  Í Î Ï   Ð Ñ Ò  L  ) ح(

 .]١١: يونس[ M Z [ \ ] ̂    L  ) خ(

 .]٤: التكوير[ M - . / L  ) د(

 .]٩٢: النساء[ M 1 2 3        4 L  ) ذ(

 .]٢ - ١: الرمحن[ M G H I J L  ) ر(

 .]٧٩: األنبياء[M v w  L  ) ز(

 .]١٢: ا�ادلة[M ' ( )  *  +  L  ) س(

 .]٤: الذاريات[ M ¿ À L  ) ش(

 .]١٥: الفجر[ M i j k l m  L  ) ص(

  

  

  

                                 
  )].نعم(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر). [تـَرَّفـَُهم: نـَعََّم أَْوَالده، أي: (يقال. من التـَّنَـُعم، وهو التـََّرفُّه (١)

: ينظر. [على قراءة ابن َوثَّاب، وهي شاذة ]٨٠: األنبياء[L  °    ¯      كُمـنـحصـيلـM : يف قوله تعاىل وقد ورد الفعل (٢)

  ].٣١٩ص: شواذ القراءات للكرماين
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٣٥٥ 
 

  .)ب(له هُ هَ بـَّ وشَ ، )١()أ(يف األرض ]هُ نَ كَّ ومَ [

  :المضاعف -

هُ بَّ تَـ 
اهوَّ قَـ : هُ زَ زَّ وعَ  .)٢(أهلكه: )ت(

)٣(.  

ـــوطَ  : األعـــراف[ M @ ? >L  ،)ح(هلَ لَّ وَضـــ، )ج(ةً َبـــقَـ رَ  رَ رَّ وَحـــ، )٤()ث(الَيـــكْ املِ  فَ فَّ

  ....................،)ذ(هُ فَ فَّ وخَ ، )د(دَ ـمَ عَ ال دَ دَّ ومَ ، )خ(ماله دَ دَّ وعَ ، )٥(إليه اإلميان بَ بَّ وحَ ،  ]١٦٠

 .]٤١: احلج[ M T U       V W X Y Z   L  ) أ(

 .]١٥٧: النساء[M I J K L M N O  L  ) ب(

 .]١٠١: هودM X Y Z [ L ]  ) ت(

 .]١: املطففني[ M ¦ § L  ) ث(

 .]٩٢: النساء[ M . / 0 L  ) ج(

 .]٢: الفيل[ M e f g         h i L  ) ح(

 .]٢: اهلمزة[ M 7 8 9 : L  ) خ(

 .]٩: اهلمزةM Y Z [    L ]  ) د(

  .]٢٨: النساء[M / 0 1 2   3  L  ) ذ(

                                 
، وهــذا الفعـل وإن كــان يــدخل يف هــذا )ملَّكــه: (ويف األصـل. ثبَّتــه وأســكنه فيهـا، وملَّكــه إياهــا: مكَّنَـه يف األرض، أي (١)

، فقـد الفارايب، مث إن تصويب املثال من تقيم؛ إذ جيب أن يتعدى ملفعولنيالقسم؛ إال أن املثال الذي ذكره فيه ال يس

. ، واهللا أعلـم)مكنـاهم(بـدل ) ملكنـاهم يف األرض(نقل عنه املصنف، وكذلك حترف الشاهد القرآين يف النسـخة إىل 

  ].٤٤٧ص: ديوان األدب، ٣٩٩ص: نزهة القلوب: ينظر[

  )].تبب(مادة : الصحاح: ينظر. [تخسرت وهلك: تبَّت يداه، أي: ذكره اجلوهري، ويأيت أيًضا الزًما، كقوهلم (٢)

  )].عزز(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]١٤: يس[ M / 0 L: قال تعاىل. ذكره ابن سيده (٣)

  )].طفف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [خبس يف الكيل والوزن: أي (٤)

  .]٧: احلجرات[ M N O P Q     R L: قال تعاىل (٥)
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٣٥٦ 
 

   .معروفات: )ت(هلَ لَّ وقَـ ، )ب(هلَ لَّ وذَ ، )١(مَ احملرَّ  لَ لَّ وحَ ، )أ(هُ قَ قَّ وشَ 

  :المعتل الفاء -

ــوَ  .)٢(هُ رَ دَّ قَــ: أي ،)ث(تًــاقْـ لــه وَ  تَ قـَّـوَ   ، ]٥١: القصــص[ M#  % $L  .)٣(هلَــَجبَّ : )ج(هُ رَ قـَّ

  .)٤(ببعضٍ  هُ ضَ عْ وًال بَـ صُ وْ جعلنا مَ : أي

  ....................... ،)٧(إليه/  هُ هَ جَّ وَ وَ ، )٦()ح(-هنَ هَ وْ أَ - هُ أمرَ  نَ هَّ ووَ ، )٥(بكذا هُ لَ كَّ وَ وَ 

 .]٤٤: ق[M x y z  { |  L  ) أ(

 .]١٤: اإلنسان[ M j    k    l  L  ) ب(

 .]٤٤: األنفال[ M «    ¬   ® L  ) ت(

]١١: املرسالت[ L وقِّتَتM ¥      ¦            ) ث(
)٨(

. 

 .]٩: الفتح[ M µ ¶ L  ) ج(

 ]١٨: األنفال[ L ?   كَيد  موهنM :   ;   <      ) ح(
)٩(

. 

                                 

  .]٢٩: التوبة[ M U V W X  Y Z L: قال تعاىل (١)

  ).وقت(مادة : العني: ينظر (٢)

  .)]وقر(مادة : العني: ينظر. [نقًال عن العني (٣)

  ].٢٨٤ص: غريب القرآن له: ينظر. [مبعناه عند ابن قتيبة (٤)

  .]٨٩: األنعام[ M µ ¶  ̧¹ º » ¼     L: قال تعاىل (٥)

  )].وهن(مادة : الصحاح: ينظر. [كالمها مبعىن َضعََّفه  (٦)

  .]٧٩: األنعام[ M u v w L: قال تعاىل (٧)

  )].٢/٣٩٦(النشر : ينظر. [كذا باألصل، وهي قراءة أيب عمرو وابن وردان، وقرأ الباقون باهلمز  (٨)

النشــر : ينظــر. [واألصــل حيتمــل القــراءتني. }< ={: قــراءة املـــََدنِيـَّْني وابــن كثــري وأيب عمــرو، وقــرأ البــاقون وهــذه (٩)

)٢/٢٧٦.[(  

 ]ب/٧٩[
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٣٥٧ 
 

- هُ دَ كَّـووَ ، )١(-هرَ تَـ َسـ: أي- هُ دَ صَّـوَ و ، )ت(مـاًال  هُ ثَ رَّ وَ وَ ، )ب(لكـذا هُ قَ فـَّ وَ وَ ، )أ(-اعدَ من الوَ - هُ عَ دَّ وَ وَ 

   .معروفات: )ث(اهللاُ  رَ سَّ ويَ ، )٢(-تهنْ صُ : أي

  :المعتل العين -

هُ تْ لَ هَّ َســ: أي ،كـــذا  أمـــرَ  هُ ُســـفْ لـــه نَـ  تْ َعـــوَّ طَ 
 نَ ِمـــ: ، وقيـــل)٤(ةٌ يَّـــعِ رْ مَ : أي ،ةٌ مَ وَّ َســـمُ  لٌ ْيـــوخَ  .)٣(

هُ رَ وَّ وصَ  .)٥(ةمَ َال ، وهي العَ ةِ مَ وْ السَّ 
  ...................،)٧(هاارَ دَ أَ : على رأسه ةَ امَ مَ العِ  رَ وَّ وكَ  .)٦(

 .]٣: الضحى[ M H   I   J   K     L  L  ) أ(

 .]٣٥: النساء[M Y            Z    [     \   ]   ̂  L  ) ب(

]٦٣: مرمي[ M Î    Ï        Ð   Ñ    Ò    Ó   Ô   Õ          Ö L  ) ت(
)٨(

. 

  .]١٧: القمر[ M n   o   p   q      r                  s   t  L  ) ث(

  

                                 

ـــده، أي: يقـــال (١)  M g  h i: قـــال تعـــاىل. ومل أقـــف علـــى مثـــل مـــا ذكـــره املصـــنف. أغـــراه وحـــذَّره: وصَّ

j  L]وصد(مادة : احملكم واحمليط، وتاج العروس: ينظر[. ]١٨: الكهف.[(  

  M b c d: قال تعاىل) صانَهُ : (واألوىل أن يقال هنا .إذا َشدَّه: وكَّد الشيء: مل أقف على هذا، وإمنا يُقال (٢)

e f L ]وكد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ .]٩١: النحل.[(  

 مـــادة: أســـاس البالغـــة: ينظـــر. []٣٠: املائـــدة[ M ²  ³ ́ µ ¶ L: قـــال تعـــاىل. نقـــًال عـــن الزخمشـــري (٣)

  )].طوع(

مـادة : الصـحاح: ينظـر[. ]١٤: آل عمـران[M | } ~ �  L: قـال تعـاىل. ذكره اجلـوهري (٤)

  )].سوم(

  ].٩٢ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٥)

  .]٣: التغابن[M F   G H  L: قال تعاىل (٦)

  )].٩/٥٩٣٣(مشس العلوم : ينظر. [وهذا نص كالم احلمريي (٧)

  )].٢/٣١٨(النشر : ينظر. [}نُورث{: �ذه اآلية يكون وفق رواية رويس االستشهاد (٨)
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٣٥٨ 
 

،  ]٥: الزمـر[ M´    µ        ¸ ¶L و، )١(عـن إزالتهـا ، وهـو عبـارةٌ تْ فَّ لُ : أي ،سُ مْ الشَّ  تِ رَ وِّ وكُ 

هرَ سَّـيَ : أي ،)ب(لـه هُ َضـيَّ وقَـ  .)٣(هَكـلَّ مَ : أي ،)أ(الشيءَ  هُ لَ وَّ وخَ  .)٢(هيرُ دِ يُ : أي
هفَ يـَّ وَضـ .)٤(

أنزلـه : )ت(

  .)٧(ًال يْ لَ  َهيََّأهُ : أي ،رًامْ أَ  تَ يَّ وبَـ ، )٦(ًال يْ أتاه لَ : أي ،)ث(اتًايَ بَـ  وُّ دُ العَ  هُ تَ يَّ وبَـ  .)٥(ًفايْـ ضَ 

هُ رَ يـَّ وسَ 
هُ رَ يـَّ وغَ ، )٨)(ج(

هُ زَ يـَّ ومَ ، )ح(
هُ قَ يـَّ وضَ ، )٩(

  .....................................،)خ(

 .]٩٤: األنعام[M Ê Ë Ì Í Î  L  ) أ(

 .]٢٥: فصلت[ M b c    d L  ) ب(

 .]٧٧: الكهف[ M C      D   E L  ) ت(

 .]٨١: النساء[M 5 6 7 8 9 :  L  ) ث(

 .]٢٢: يونس[M : ; < = > ?  L  ) ج(

 .]١١: الرعد[M |     }   ~    �   ¡   ¢       £   ¤   ¥   ¦  L  ) ح(

 .]٦: الطالق[M '         (     )        *  L  ) خ(

  

                                 
  )].٤/٧٠٦(الكشاف : ينظر. [وهذا خمتصر من الزخمشري (١)

مــادة : مقــاييس اللغــة: ينظــر). [يـُـِديُر َهــَذا َعَلــى َذاَك، َويـُـِديُر َذاَك َعَلــى َهــَذا: (نقــًال عــن ابــن فــارس، ومتامــه كالمــه هــو (٢)

  )].كور(

  )].١/٦٢١(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (٣)

  )].٨/٥٧٠٠(، ومشس العلوم )قيض(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [واحلمريي ،مبعناه عند ابن سيده (٤)

  )].١/٤١٠(جماز القرآن : ينظر. [وهذا قول أيب عبيدة (٥)

  )].١/٦٨٤(مشس العلوم : ينظر. [وهذا كالم احلمريي (٦)

  )].بيت(مادة : الصحاح: ينظر. [ناه عند اجلوهريمبع (٧)

  )].٥/٣٣٠٣(مشس العلوم : ينظر. [أخرجه، وَمكَّنه من السري: أي) ٨(

: ينظر. [}¤{، وقرأ الباقون ]١٧٩: آل عمران[L  § ¦ ¥ يميزM £      : والكسائي قرأ يعقوب ومحزة (٩)

  )].٢/٢٤٤(النشر 
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٣٥٩ 
 

، )٣()ت(انًــايَ بْـ وتِ انًــا يَ بَـ /  هَنــيـَّ وبَـ  ،)٢()ب(هُ َلــيـَّ وزَ  ،-)١(فاعلــه مَّ َســعلــى مــا مل يُ - )أ(ديِّــإليــه أنــه جَ  لَ يِّــوخُ 

ـــيـَّ وزَ  : أي ، ]٥٤: الـــدخان[ Mw  y xL : ، وقيـــل يف قولـــه تعـــاىل)ج(ةً أَ رَ اْمـــ هُ َجـــوَّ زَ و ، )ث(هَن

نَّ م ِ�ِـــاهُ نَّـــرَ قَـ 
ـــوَّ وثَـ ، )٤( ـــ، )خ(كـــذا  هفَـــوَّ وخَ ، )٥(-مـــن الثـــواب- )ح(هُ َب  هُ قَـــوَّ وعَ ، )د(إليـــه األمـــر ضَ وَّ وفـَ

  .معروفات: )٦()ذ(عنه

 .]٦٦: طه[ M 4 5 6 7 8 9  L  ) أ(

 .]٢٨: يونس[M a  b  L  ) ب(

 .]١١٨: البقرة[ M Ë Ì Í Î Ï L  ) ت(

 .]٧: احلجرات[ M S T U L  ) ث(

 .]٥٠: الشورى[M ¼ ½ ¾ ¿  L  ) ج(

 .]٣٦: املطففني[ M % & '    ( )    *   L  ) ح(

 .]١٦: الزمر[M b   c   d   e     f  L  ) خ(

 .]٤٤: غافرM X Y Z           [  L]  ) د(

 .]١٨: األحزاب[ M L    M      N    O     P    L  ) ذ(

  

  

                                 
  )].خيل(مادة : الصحاح: ينظر. [وجَّْهُت إليه التُّهمة: على الرَُّجل، فمعناها َخيـَّْلتُ : من التخييل والوهم، وأما قوهلم (١)

  )].زيل(مادة : الصحاح: ينظر. [فرََّقه: أي (٢)

َيانًـاْبِيينًـا، تَـ : بيَّنتُـه: مصدٌر شاذ لفعل البـاب، تقـول: بان، والتبيان: مصدر الفعل: البيان (٣) الصـحاح، وتـاج : ينظـر. [وتِبـْ

  )].بني(مادة : العروس

  ].٤٠٤ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٤)

  )].ثوب(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أثابه، وجازاه مبا عمل: أي (٥)

  )].عوق(مادة : الصحاح: ينظر. [ثبََّطه عنه: أي (٦)

 ]أ/٨٠[
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  : الالم لُّ تَ عْ المُ  -

 .)٣(هَهـجَّ وَ : أي ،)ت(هُ َهـجْ وَ  الكعبـةِ  رَ طْ َشـ ىلَّ ووَ ، )٢(أدبـر: )ب(ىلَّ ووَ  .)١(قَ فَّ إذا صَ : )أ(ىدَّ صَ 

 ىكَّـوذَ  .)٥(ا باملعاصـيَهـلَ مخَْ ا، وأَ اَهـفَ خْ أَ : أي ،)ج(هُ نفَسـ ىسَّـودَ  .)٤(ةيَـَال من الوِ : )ث(كذا  أمرَ  هُ الَّ ووَ 

  .)٧(�ما على األكل ما حىت أشرفَ هُ عَ دَ خَ  :أي ،وررُ غُ بِ  امَ هُ الَّ ودَ  .)٦(اهَ حبَْ ذَ  َمتَّ أَ : )ح(الشاةَ 

 .]٣٥: األنفال[M = > ?  L  ) أ(

 .]١٥: األنفال[ M ²  ³   ́ L  ) ب(

  .]١٤٤: البقرة[M w   x   y z  {  L  ) ت(

 .]٢٢: حممد[ M N   O   P   Q  R   S   T   U L  ) ث(

 .]١٠: الشمس[ M E  F  G H L  ) ج(

 .]٣: املائدة[ M 3    4  5 L  ) ح(

  

                                 
  .١٧٩ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (١)

  )].ويل(مادة : العني: ينظر. [بنصِّه يف العني (٢)

  )].ويل(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [ذكره األزهري (٣)

، واالسم منها: -بالكسر-الوِالية  (٤)  واوقد اختلفهذا . -بالفتح-الَوَاليَة : مصدر َوِيلَ يَِلي، وهي عبارة عن كل ما يـُتَـَوىلَّ

املصـدر الغالـب (يف حتديد املصدر، هل هو بالفتح أم الكسر؟ وليس هذا حمل ذكره، وإمنـا يعنينـا أن القاعـدة هـي أن 

وفتحـوا األول جـوازاً يف بعـض  .ِفَعاَلة بالكسـر، كالصِّـياغة، والتجـارة، واإلمـارةال :ا من أي باب كانتهَ هِ بْ للِحَرف وشِ 

معــاين : ينظــر. [مصــدره التـَّْولَِيــة، وهــي مشــتقة مــن الوِاليــة، واهللا أعلــم): وىلَّ (فعــل مث إن ال). اليــةذلــك، كالدَّاللــة والوَ 

  )].١/١٥٣(، وشرح الشافية للرضي )ويل(مادة : وس، والصحاح، وتاج العر )١/٣٣٩(ابه القرآن وإعر 

، )٣/٢٦٧(معــاين القــرآن للفــراء : ينظــر. [للفــراء :البــن قتيبــة، والثــاين :قــوالن يف معــىن املفــردة، األول: أخفــى، وأمخــل (٥)

  ].٥٣٠ص: غريب القرآن البن قتيبةو 

  )].٢/٣٦٥(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [وهذا قول ابن األنباري (٦)

معـامل التنزيـل : ينظـر[. ]٢٢: األعـراف[M È É  L: قـال تعـاىل. مل أقف عليه بنصِّه، وقول البغوي قريب منـه (٧)

)٣/٢٢٠.[(  
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ــوغَ ، )١(هدَ لَــوَ  ىبَّــورَ  ــ ىفَّ وَصــ، )أ(اسُ َعــالنـُّ  اهُ شَّ ــوَز ، )٢(لُ ُجــالرَّ  اهُ قَّــولَ ، )ب(ابَ رَ الشَّ ، الشــاهدَ  ىكَّ

ــَز : ومنــه ، )ث(كـــذا  اهُ مَّ وَســ، )ت(هســبيلَ  ىلَّــوخَ  ،)٥(املــرأةَ  ىلَّــوحَ  ،)٤(الشــيءَ  ]ىلَّــجَ و [ ،)٣(هُ مالَــ ىكَّ

  ...........................................................،)٧()ج(َىن الغِ  اهُ نَّ ومَ ، )٦(وبكذا

]١١: األنفال[ E   F L      النعاس   يغْشاكُمM B          ) أ(
)٨(. 

  .]١٥: حممد[M m n  o p  L  ) ب(

 .]٥: التوبة[M ̄ °  L  ) ت(

 .]٧٨: احلج[ M §  ̈ © L  ) ث(

  .]١٢٠: النساء[M º »  L  ) ج(

  

                                 

  .]٢٤: اإلسراء[ M © ª « ¬         ®  ̄ L: قال تعاىل (١)

 M §  ̈© ª L: قــال تعـــاىل. لقَّــاُه الرجـــُل حتَِيَّــةً : إليــه، ويتعــدى إىل مفعـــولني، كقــوهلم ألقــى: أي (٢)

  )].لقي(مادة : تاج العروس: ينظر. []٧٥: الفرقان[

  )].زكو(مادة : الصحاح: ينظر. []٣٢ :النجم[M © ª «  L: قال تعاىل. زكاته أخرج: أي (٣)

واألظهر أنه تصحيف؛ ملا يرتتب عليه من تكرار . ذا حالوة جعله: أي) َحلَّى الشيءَ : (َكَشَفه، ووقع يف األصل: أي (٤)

ملا ساغ صنيعي؛ لورود املثال عنـد ) حلَّى(فعٍل مع إسقاط آلخر، هذه هي احلجة الوحيدة عندي، ولوال ذكره للفعل 

ـــى الشـــيء: (الفـــارايب للفعلـــني ـــى الشـــيء، وحّل ديـــوان : ينظـــر. []٣: الشـــمس[ M ( )    * L: قـــال تعـــاىل). جّل

  )].حلو(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)جلي(مادة : ، والصحاح٨٢٢ص: باألد

، واختــذه هلــا :أي (٥) مــادة : �ــذيب اللغــة: ينظــر. []٣١: الكهــف[ M x y z {L: قــال تعــاىل. ألبســها احلُِلــيَّ

  )].حلي(

  ].٨٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [نص عليه الفارايب) ٦(

  )].مين(مادة : الصحاح: ينظر. [يتمناه جعله: أي (٧)

ــيكُم {: وقــرأ املــدنيان ري وأيب عمــرو،ثــكــذا باألصــل، وهــي قــراءة ابــن ك) ٨( غْشيD {وقــرأ البــاقون ، :M C   

D L] .٢/٢٧٦(النشر : ينظر.[(  
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ـــوعَ  ـــوَ وَ ، )ب(بالشـــيء الشـــيءَ  ىوَّ وَســـ ،)٢(اإلنـــاءَ  ىطَّـــوغَ  /، )١()أ(عليـــه الشـــيءَ  ىمَّ ، )٣(بكـــذا اهُ صَّ

ــــونَ  ــــومَ ، )ت(الشــــيءَ  اهُ سَّ ــــومَ [ ى،َشــــمَ  :ىشَّ ــــحَ  اهُ فَّــــووَ  ،)٤()ث(]هاَشــــمْ أ :اهشَّ ــــونَ  ،)٥(هقَّ ــــ اهُ جَّ  نَ ِم

  ....................................،)خ(هللا ىلَّ وصَ ، )٦()ح(نُال فُ بِ  هَ رِ ثَ على أَ  ىفَّ وقَـ ، )ج(ةكَ لَ اهلَ 

 .]٢٨: هود[ M Ò Ó L  ) أ(

 .]٣٨: القيامة[ M w   x         y   z   { L  ) ب(

]٦٨: األنعام[ Ù L      ينسينكM ×    : وقُرِئَ   ) ت(
)٧(

. 

، بفتح الياء، وضم امليم ]٢٢: امللك[ L ¿   ¾   ½       يمشى   « M: وقرئ  ) ث(
)٨(

.  

 .]١٧٠: الشعراء[ M k    l   m L  ) ج(

 .]٢٧: احلديد[ M Q   R   S   T      U L  ) ح(

 .]٢: الكوثرM Z  [  \    L ]  ) خ(

                                 
  )].٢/٣٨٩(الكشاف : ينظر. [أخفاه: أي (١)

  .]٢٢: ق[ M c d e L: تعاىل قال (٢)

  .]٨: العنكبوت[ M . /    0  1 L: تعاىل قال (٣)

فكـذا قـال ) أْمَشـاه: وَمشـاه: (وأمـا قولـه. مبعىن َمَشى، وهذا ظاهر مراده بالشطر األول من كالمه: َمشَّى َمتِْشَيةً : يقال (٤)

مـــادة : الصـــحاح ٨٢٢ص: ديـــوان األدب:ينظـــر. [وال معـــىن لـــه، واهللا أعلـــم) ومشـــأ مشـــا(الفـــارايب، ووقـــع يف األصـــل 

  )].مشي(

  .]٣٩: النور[M T U V W X  L: تعاىل قال (٥)

  )].٨/٥٥٩٣(مشس العلوم : ينظر. [أتبع على أثره: أي (٦)

  )].٢/٢٥٩(النشر : ينظر. [}  Ø {: قراءة ابن عامر، وقراءة الباقني بالتخفيف وهذه (٧)

غــري مســتقيم، إذ ال يصــح هــذا يف اللغــة، ..) بفــتح اليــاء: (قــراءة اليمــاين، ذكرهــا الكرمــاين، وهــي شــاذة، وقولــه وهــذه (٨)

: وهلذه القراءة نظري ذكره ابن جين، وهي قراءة علي بن أيب طالـب ). ضم الياء، وفتح امليم(وظاهره سهو أراد به 

M يوـنوشم     ¾ ¿L ]صيغة ، وجاء علىعليهىل املشي، وحيملهم حامل ون إعَ دْ يُ أ�م : (، ومعناها]٢٠: الفرقان 

  ].٤٨٠ص: ، وشواذ القراءات للكرماين)٢/١٢٠(احملتسب : ينظر). [لتكثري فعلهم ؛)فـُعَّل(

 ]ب/٨٠[
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ِيبِّ على النَّ  ىلَّ وصَ 
ةً يَّ حتَِ  اهُ يَّ وحَ ، )١()ب(النارَ  هُ الَّ وصَ ، )أ(

  .معروفات: )٢(مهُ وسَ ؤُ رُ  اوْ وَّ ولَ ، )ت(

  :المهموز -

ـــفَ : أي ،احلـــديثَ  لَ وَّ وأَ  .)٣(يف اإلمث أوقعـــهُ : هُ َمـــثَّ أَ  ، وقيـــل يف قولـــه )٤(مبـــا يقتضـــيه املعـــىن هُ رَ سَّ

 ]٥٩: النساء[ M ãä L: تعاىل
 ، ]١٠: سبأM[  \L ] و .)٥(وابًا يف العاقبةثَ : أي ،)ث(

  .)٧(أَ طَ بْ أَ : أي ،أَ طَّ وبَ . )٦(ي معهحِ بِّ سَ : معه، وقيل يحَ بِ سْ ي التَّ عِ جِّ رَ : ي معه، وقيلريِ سِ : أي

 .]٥٦: األحزاب[M B C D E  F G  L  ) أ(

]١٢: االنشقاق[ f L ويصلَّى M  ) ب(
)٨(

. 

 .]٨٦: النساء[M Ñ Ò Ó        Ô  Õ Ö ×  Ø  L  ) ت(

  .]٣٦: يوسف[M ¿ À  L  ) ث(

                                 
  )].صلي(مادة : الصحاح: ينظر. [ريد إحراقهي هكأنَّ   ،فيها إلقاءً ألقاه : أي (١)

: ينظـــــر. []٥: املنـــــافقون[ M ) *  + , L: قـــــال تعـــــاىل. أمـــــالوا رءوســـــهم إعراًضـــــا واســـــتكبارًا: أي (٢)

  )].٤/٥٤١(، والكشاف )لوي(مادة : الصحاح

ه، أي. أوقعه يف اإلمث: ، أي-باملد-آمثه : يقال (٣) ). فعَّـل(، ولـيس )أفعـل(فـاملعىن الـذي ذكـره بابـه . نسـبه إىل اإلمث: وأمثَّ

  )]. ١/١٨٢(، ومشس العلوم )أمث(مادة : الصحاح: ينظر[. ]٢٣: الطور[ M s t u v w L: قال تعاىل

مشـس العلـوم : ينظـر[. التأويل هو التفسـري، كمـا ذكـره احلمـريي، وأمـا بقيـة مـا ذكـره املصـنف فلـم أقـف علـى مـن ذكـره (٤)

)١/٣٥٩.[(  

  )].٧/١٨٨(جامع البيان : ينظر. [مل أقف عليه بنصه، وقول قتادة قريب منه (٥)

. األقوال الثالثة نقًال عن املاوردي؛ واألول نسبه للحسن ومل أقف عليه، والثاين ذكره الزجاج، والثالث قول ابن عبـاس (٦)

  )].٤/٤٥٣( ، النكت والعيون)٤/٢٤٣(، ومعاين القرآن وإعرابه )١٩/٢٢٠(جامع البيان : ينظر[

  )].بطأ(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[. ]٧٢: النساء[ M q r s t   L: قال تعاىل. ذكره ابن سيده (٧)

: ينظـر[ .واألصـل حيتمـل القـراءتني .}e{: وقـرأ البـاقون. نـافع، وابـن كثـري، وابـن عـامر، والكسـائيوهذه قـراءة  (٨)

  )].٢/٣٩٩(النشر 
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ــــو [ ــــمَ  ]هُ أوَّ بـَ ــــ، )أ(هُ أَ يَّــــوهَ ، )١(ًال زِ ْن ــــ هُ أَ رَّ وبـَ ــــونَ ، )٢(نيْ الــــدَّ  نَ ِم ــــلْ مــــن احلِ  هُ أَ شَّ كــــذا   هُ أَ بَّــــونَـ ، )٣(ةِ َي

   .معروفات: )٥(انذَ ، وهو األَ املؤذنُ  نَ ذَّ وأَ ، )٤(اجلديد سَ سَّ وأَ ، )ب(وبكذا

 .]١٦: الكهف[ M / 0 1 2 3  L  ) أ(

  .]١٨: يونس[M ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª       « ¬  L  ) ب(

 

                                 
والتصــويب مـن الفـارايب فاملثــال  .جعـل لــه منـزًال يقـيم بـه: أي، )ثـَـوَّاه(أسـكنه إيـَّاه، وقـد تصَّــحفت يف األصـل إىل : أي (١)

 M (  ) * L. ، فلــيس هــذا بابــهلــيس مهمــوزًا، وإمنــا هــو مــن املعتــل) ثــوى(بنصــه عنــده، مث إن الفعــل 

  )].٢/٩١٣(، و)١/٦٦٧(مشس العلوم و  ،٨٨٧ص: ديوان األدب :ينظر[]. ٧٤: األعراف[

  .]٥٣: يوسف[M " # $  L: قال تعاىل (٢)

 M u v: قــال تعــاىل. أي أن ابتــداء تـَْنِشــأَتِه كانــت مـن الزِّينــة واحلُلِــيِّ ): مــن احلليـة(ربـَّاه، وأنَشــأه، وقولــه : أي (٣)

w  xL ]نشأ(مادة : ، والصحاح٣٤٢ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. []١٨: الزخرف.[(  

  .]١٠٨: التوبة[ M A B C D L: قال تعاىل (٤)

احملكـــم واحملــــيط : ينظـــر. []٧٠: يوســـف[ M )   * + L: قــــال تعـــاىل. أكثـــر اإلعـــالم بالشـــيء: أذن الرجـــل، أي (٥)

  )].أذن(مادة : األعظم
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   :)١(ةً لَ اعَ فَ مُ  لُ اعِ فَ يُـ  لَ اعَ فَ / في : الباب الثالث عشر

 حَ افَ وَســـ .)٣()ت(لْتـــه مــن القَ لَــاتَـ ب، مثـــل قَ َضــمـــن الغَ : )ب(هُ بَ اَضــوغَ  .)٢(هطَ قَ ْســـأَ : )أ(هُ طَ اقَ َســ

   .)٦(يف اإلعجاز هُ أَ ادَ بَ : )ح(هُ زَ اجَ وعَ  .)٥(هنَ اوَ عَ : أي ،)ج(هُ رَ اهَ وظَ  .)٤(]ناهاازَ [: )ث(املرأةَ 

]٢٥: مرمي[ M Ò Ó Ô Õ L: وقرئ  ) أ(
)٧(

. 

 .]٨٧: األنبياء[ M ^   _    `   a b L  ) ب(

 .]١٩٠: البقرة[ M Á   Â   Ã    Ä  Å   Æ      L  ) ت(

 .]٢٥: النساء[ M q  r  s L  ) ث(

 .]٩: املمتحنة[M k    l    m    n  o  L  ) ج(

]٥١: احلج[ M O P Q R S L  ) ح(
)٨(

. 

  

                                 
ضـاَعَف، ومبعـىن : التكثـري، حنـو: ا، ومـن معانيهـا أيًضـاضـاَرَب زيـٌد عمـرً : وغالب هذه الصيغة يأيت ملعـىن املشـاركة، حنـو) ١(

  )].١/٢٥٣(شرح شافية ابن احلاجب لركن الدين : ينظر. [سافـََر، وغريها: ، حنو)فـََعلَ (

  )].سقط(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٢)

يقاتـل صـاحبه، كـذلك كالمهـا يُغِضـب  أن املفاعلة قائمة من الطرفني، فكما أن ُكلَّ واحد منهما: وجه املماثلة بينهما (٣)

  )].قتل(، و)غضب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [اآلخر

. ، والتصويب من الزخمشري)رتاها: (ويف األصل.  منهما يسفح ماءه ويضيعهألن كال� جعل الفعل قائًما من الطرفني؛  (٤)

  )].سفح(مادة : أساس البالغة: ينظر[

  )].ظهر(مادة : الصحاح: ينظر[. ذكره اجلوهري (٥)

  )].٣/١٦٣(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري مبعناه (٦)

ومل تضـبط . }تَسـاقَطْ {: ، وقـرأ البـاقون}يسـاقَطْ {: ه، وقـرأ يعقـوبتُّـبَ ثْـ ، وقـرأ حفـص كمـا أَ }تَسـاقَطْ {: قـرأ محـزة (٧)

وظــاهر كالمــه أنــه يريــد االستشــهاد بغــري قــراءة البــاب الــذي حنــن فيــه يســتوعب القــراءات كلهــا، و القــراءة يف األصــل، 

  )].٢/٣١٨(النشر : ينظر. [اجلمهور

  )].٢/٣٢٧(النشر : ينظر. [}معجزِين{ :وأبو عمرو ،كذا باألصل، وفق قراءة اجلمهور، وقرأ ابن كثري  (٨)

 ]أ/٨١[
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: أي ،)ت(هقوَمـــ مَ اَغـــورَ  .)٢(هدَ يَـــاكَ : أي ،)ب(هُ َلـــاحَ ومَ  .)١(معـــه اخليـــل طَ بَـــرَ : أي ،)أ(هطَـــابَ ورَ 

، ]هَذْنِبــبِ و [ ،هِبــنْ علــى ذَ  هُ َبــاقَـ وعَ  .)٥(راجَ هَ ُـ املــ: ، وقيــل)٤(برَ هْ َـ املــ: مُ اغَ رَ ُـ والمــ، )٣(مهُ قَـ ارَ فَــم، و هُ دَ ايَــزَ 

، ومنـه قولـه )٧(ةبَـوْ نـَّ ه، مـن البَـوَ انَ : ، كمـا يقـالةبَـقْ من العُ : هُ بَ اقَـ عَ و ، )٦(زاءعلى جهة اجله بَ ذَّ عَ : أي

]١١: املمتحنة[ M âL : تعاىل
)٨(.  

  ................................................................،)٩(هدَ بْ عَ  بَ اتَ وكَ 

  .]٢٠٠: آل عمران[ M ¿      À  Á L  ) أ(

 .]١٣: الرعد[ M Ô  Õ Ö L  ) ب(

 .]١٠٠: النساء[M ± ² ³  ́µ       ¶  L  ) ت(

                                 
بطـة مبعـىن الثبـات والـدوام ومالزمـة مث اسـتعملت املرا. وهذا هو أصل املرابطة بأن يربط كل من الفـريقني خيلـه يف الثـَّْغـر (١)

  )].ربط(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم٢٤١ص: غريب القرآن للسجستاين: ينظر. [الثغور

ــــاه (٢) ، والكشــــاف )حمــــل(مــــادة : الصــــحاح: ينظــــر. [تكلــــف اســــتعمال احليلــــةشــــدَّة املمــــاَكَرة، و : ذكــــره اجلــــوهري، ومعن

)٢/٥١٩.[(  

مل أقــف علــى مــن ) زايــدهم(وقولــه . تــركهم، وفــارقهم، ونابَــَذهم، وخــرج علــيهم مغاضــًبا هلــم: راغــم قومــه، مبعــىن: يقــال (٣)

، ١٣٤ص: غريــب القــرآن البــن قتيبــة: ينظــر. [واهللا أعلــم) نابــذهم(ذكــره، ومل يتضــح يل بــه معــىن، ولعلــه حتــرف عــن 

  )].رغم(مادة : واحملكم واحمليط األعظم،

  ).رغم(مادة : البالغة أساس: ينظر (٤)

  )]. ١/١٣٨(جماز القرآن : ينظر. [وهذا قول أيب عبيدة (٥)

، ومشس )عقب(مادة : الصحاح: ينظر. [، والتصويب من اجلوهري)وبتديه: (ويف جاء يف األصل. مبعناه عند احلمريي (٦)

  )].٧/٤٦٨١(العلوم 

  )].عقب(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط: ينظر. [الدابة تعاقب الليل والنهار، وتعاقب املسافران على: ومنه قوهلم (٧)

  )].٤/٥١٩(، والكشاف ٤٦٢ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [أصبتم منهم ُعْقَىب : أي (٨)

: قال تعاىل). على أدائه موقوفٌ  ،من العبد لٍ جَّ ؤَ مُ  على مالٍ  قٌ تْ عِ : (املكاتبة لفظة إسالمية، وهي مصطلح فقهي معناه (٩)

MF G   H I J  L]اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابـن عرفـة الوافيـة: ينظر. []٣٣: النور :

  )].كتب(مادة : ، وتاج العروس٦٠ص: مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، و ٥٢٤ص
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 - قَ افَ ونَـــ، )٣(-هقِ بْ بــالغ يف َســ- )ب(هقَ ابَـ وَســ ،)٢(-هالَــمَ أَ - )أ(هدَّ َخــ رَ اعَ وَصــ ،)١(هتِــءَ راقِ بِ  تَ افَــوخَ 

، )٥(-عنــــــدك اخلــــــريَ  تَ بَّــــــثَـ : أي-وفيــــــك  ،اهللا عليــــــك وبــــــارك، -)٤(مــــــا أظهــــــر الفَ ِخــــــ رَ مَ ْضـــــأَ 

  ................... ،)٦(إىل أرض من أرضٍ  رَ اجَ وهَ / ، )ج(هدَ اهَ وجَ ، )ث(هدَ اعَ وبَ  ،)ت(هُ بَ احَ وصَ 

]١٨: لقمان[ M É   Ê    Ë   Ì L  ) أ(
)٧(

. 

 .]١٠: الواقعة[ M ¦   § L  ) ب(

 .]٧٦: الكهف[M ,   -          .   /   0   1   2   3  L  ) ت(

]١٩: سبأ[ M i j k L  ) ث(
)٨(

. 

 .]١٩: التوبة[M ª       « ¬ ® ¯  ° ± ² ³  L  ) ج(

                                 

مـــــادة : العـــــني: ينظـــــر. []١١٠: اإلســـــراء[ M k l m L: تعـــــاىل لقـــــا. هـــــا برفـــــع صـــــوتهنْ يـِّ بَـ أســـــرَّ �ـــــا، ومل يُـ : أي (١)

  )].خفت(

  )].صعر(مادة : الصحاح: ينظر. [وسبب هذه املصاعرة هو الِكْرب  (٢)

فيصح ما قاله املصنف إن وضعنا الفاء  وعلى هذا. ، وال يشرتط أن يتقدم عليهمبعىن قيام املسابقة من الطرفني: سابـََقه (٣)

: احلديـد[ M c d e f g L: وقد ورد الفعل يف قولـه تعـاىل .، واهللا أعلم)بالغ يف َسْبِقهف َسابـََقه: (فقلنا

  )].سبق(مادة : الصحاح، وتاج العروس: ينظر[ .]٢١

  )].١٠/٦٧٠٨(مشس العلوم : ينظر. []١٦٧: آل عمران[M + , -  L: قال تعاىل (٤)

 M U: قـال تعـاىل .أصل الربكة هـو الثبـوت، ومـا ذكـره املصـنف هـو مصـطلح شـرعي للربكـة ذكـره الواحـدي وغـريه (٥)

V W X  L]والكليات)٥/٤٤١(، والتفسري البسيط )برك(مادة : مقاييس اللغة: ينظر[ .]١١٣: الصافات ، :

  ].٢٤٨ص

  .]٩: احلشر[ M ¾ ¿ À Á L: قال تعاىل (٦)

، واالستشـــهاد �ـــذه اآليـــة يكـــون وفـــق قـــراءة وعاصـــم ،وابـــن عـــامر ،جعفـــر وأيب ،ابـــن كثـــريكـــذا باألصـــل، وهـــي قـــراءة   (٧)

  )].٢/٣٤٦(النشر : ينظر. [}تُصاعر{: اجلمهور

، }باعـد {: قـراءة يعقـوب: وهـي املثبتـة، والثانيـة ،قـراءة اجلمهـور: كذا باألصل، وحيتمل هذا الضبط قراءتني، األوىل  (٨)

  )].٢/٣٥٠(النشر : ينظر. [وليس هذا حملها ،}بعد{ :وهشام ،وأيب عمرو ،وبقيت قراءة ابن كثري

 ]ب/٨١[
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ــــ ،)١(علــــى الصــــلوات ظَ وحــــافَ  ــــارَ وحَ  ،)أ(عنــــه عَ وداَف ــــوحَ ، )ب(هُ َب ــــوخاطَ  ،)ت(هُ بَ اَس ــــ ،)ث(هَب  رَ وباَش

ــــــ، )٣()ح(هاَســــــوالمَ ، )٢()ج(هتَــــــأَ رَ امْ  هوَّ دُ َعــــــ رَ ابَـ وَص
ــــــ، )٤()خ( ــــــوعَ ، )٥(إىل كــــــذا واعُ ارَ وَس ، )٦()د(هُ رَ اَش

  ..........................................................................،)ذ(هعَ وخادَ 

]٣٨: احلج[M Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô  L  ) أ(
)٧(

. 

 .]٣٣: املائدة[ M K  L M N O P L  ) ب(

 .]٨: االنشقاق[ M P Q R S L  ) ت(

  .]٦٣: الفرقان[ M ©    ª « ¬ ® L  ) ث(

 .]١٨٧: البقرةM V W X Y Z [  L]  ) ج(

 .]٤٣: النساء[ M µ ¶  ̧L  ) ح(

 .]٢٠٠: آل عمران[ M ¿  À Á L  ) خ(

 .]١٩: النساء[M ³ ´  L  ) د(

 .]٩: البقرة[ M H I J K L  ) ذ(

                                 

  .]٢٣٨: البقرة[ M ! " # L: قال تعاىل (١)

: الكليـات: ينظـر. [الـوطء يف الفـرج، وخارجـه: ، ويـراد بـه أيًضـاَبَشرِة الرجِل َبَشـَرَة املـرأَةِ  َلْمسُ : مباشرة املرأة يف األصل (٢)

  )].بشر(مادة : ، وتاج العروس٢٣٩ص

مــادة : احملكــم واحملــيط األعظــم، وأســاس البالغــة: ينظــر. [اللمــس يف األصــل يكــون باليــد، ويســتعمل جمــازًا يف اجلمــاع (٣)

  )].ملس(

صرب على ما يلقـاه منـه، واملصـابرة أخـص مـن الصـرب؛ إذ ال تطلـق إال علـى مـا يتصـور فيـه فـاعالن متقـابالن كمـا : أي (٤)

، وتــاج )٣/١٠٦٦(تفســري الراغــب األصــفهاين : ينظــر. [الصــرب واملصــابرةذكــر الراغــب، وقيــل غــري هــذا يف الفــرق بــني 

  )].صرب(مادة : العروس

  .]١١٤: آل عمران[ M  ̧ ¹ º L: قال تعاىل (٥)

  )].عشر(مادة : الصحاح: ينظر. [خالطه: أي (٦)

  )].٢/٣٢٦(النشر : ينظر. [}يدفَع{كذا باألصل وفق قراءة اجلمهور، وقرأ ابن كثري أبو عمرو   (٧)
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  .معروفات: )ث(همَ والزَ ، )٢(همَ اهَ وسَ ، )ت(هقَ ارَ وفَ ، )ب(هفَ الَ وخَ  ،)١()أ(الكالمَ  هُ عَ ونازَ 

  :المضاعف -

مــن : )ح(هُ اقَّ وَشــ. )٤(رّ َيُضــة، وهــو حماولــة مــا ارَ رَ مــن الضَّــ: هُ ارَّ وَضــ. )٣(هُ بَــارَ حَ : أي ،)ج(هُ ادَّ َحــ

قُّ شُ اق، وهو حماولة ما يَ قَ الشِّ 
  ................،)٦( فيهِين ادَّ شَ : أي ،)خ(يف اخلطاب ينِ ازَّ وعَ  .)٥(

 .]٦٧: احلج[M Q R        S T  L  ) أ(

 .]٦٣: النور[ M ]  ̂  _  ̀a  L  ) ب(

 .]٢: الطالق[ M U V W L  ) ت(

  .]٧٧: الفرقان[ M ¿ À Á L  ) ث(

 .]٥: ا�ادلة[ M ̈ ©  ª « ¬ ®           L  ) ج(

 .]١٣: األنفال[ M x y z { | }  ~ � L  ) ح(

 .]٢٣: ص[ M s t u L  ) خ(

                                 
  )].نزع(مادة : أساس البالغة: ينظر. [خاصمه: أي (١)

مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر[ .]١٤١: الصـــافات[ M f g  h i  L: قـــال تعـــاىل .هـــي املــــَُقاَرَعة: املســـامهة (٢)

  )].سهم(

  ].٥١٥ص: نزهة القلوب: ينظر. [ذكره السجستاين (٣)

ــرر،  :وللضــرارة معنيــان .َضــرَُّه، وَضــارَّه مبعــىن، وقــد عــرب عــن هــذا املعــىن ابــن ســيده بأنــه الــنقص يف أي شــيء (٤) مبعــىن الضَّ

: ينظــــر. []٦: الطــــالق[M '    ( )    *  L: قــــال تعــــاىل. ومبعــــىن ذهــــاب البصــــر، واألول هــــو املــــراد هنــــا

  ].)٤/١٠٣(، واملخصص )ضرر(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم

غري شق  قٍّ فيكون كل منهما يف شِ  ؛على صاحبه قُّ شُ منهما ما يَ  لٌّ أن يأيت كُ  :وحقيقته(الشقاق عندهم هو املخالفة،  (٥)

  )].شقق(مادة : الصحاح، واملصباح املنري: ينظر[ .ومل أقف على املعىن الذي ذكره .)صاحبه

: مث إن احلســـن وغـــريه قـــرأوا .ومل أقـــف علـــى مـــن ذكـــر لفـــظ املشـــادة). هتُـــبْ لَ غَ فَـ  ِين بَ الَ أي َغـــ: هتُـــزْ زَ عَ عـــاّزين فـــالن فَـ : (يقـــال (٦)

  )].٧/٤٣١٦(مشس العلوم ، و ١٣٠ص: خمتصر يف شواذ القرآن: ينظر[ .وهذه قراءة شاذة. }وعازَّني{
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  .)٢(هبَ منهما صاحِ  كل واحدٍ   ضَّ حَ : أي ،هُ اضَّ وحَ  .)١(]ينبَ لَ غَ [: ، أيِين َعزَّ هو مبعىن : وقيل

  . /معروفات: )٥(-ةِ لَّ من اخلُ - هُ الَّ وخَ  ،)٤()ب(هُ اسَّ ومَ ، )٣()أ(هُ اجَّ وحَ 

  :الفاءالمعتل  -

  .)١٠()ج(هادَّ وَ وَ ، )٩(هقَ افَـ وَ وَ ، )٨()ث(باهللا هُ يكَ رِ شَ  قَ اثَ وَ وَ ، )٧()ت(اهَ عَ اقَـ وَ وَ ، )٦(هُ تَ أَ رَ امْ  دَ اعَ وَ 

  .]٢٥٨: البقرة[ M = > ? @ A B  C D   L  ) أ(

]٢٣٧: البقرة[ L تُماسوهنM ̄ ° ± ² ³   ) ب(
)١١(

.  

 .]٥٣: الكهف[ M Ì Í Î L  ) ت(

 .]٧: املائدة[ M f g h  i   L  ) ث(

 .]٢٢: ا�ادلة[ M ( )  * + , L  ) ج(

                                 
 العني، :ينظر[. ، والتصويب من كتب املعاجم وغريها)غسلين: (وقد حترّفت يف األصل إىل. أي قهرين، وغلبين: عزَّين (١)

  ].٣٧٩ص: ، وغريب القرآن البن قتيبة)عزز(مادة : احملكم واحمليط األعظمو 

: ديوان األدب: ينظر[ .]١٨: الفجر[ M ¢ £ ¤ ¥  ¦  L: قال تعاىل .الفارايبوهذا نص كالم  (٢)

  ].٦٠٥ص

  )].حجج(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [نازعه اُحلجَّة: أي (٣)

  )].٩/٦٢٠٣(مشس العلوم : ينظر. [مسَّ كل واحد منهما اآلخر: أي (٤)

غريـب القـرآن البـن : ينظـر. []٢٥٤: البقـرة[M j k l  m  L: قال تعاىل. هي الصداقة: صادقه، واخلُلَّة: أي (٥)

  ].٢٣٣ص: قتيبة

  .]٥١: البقرة[ M @ A B  C D L: قال تعاىل (٦)

  )].وقع(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [جامعها: أي (٧)

  )].وثق(مادة : أساس البالغة: ينظر. [عاهده: أي (٨)

  .]٣٥: النساء[M Y             Z   [       \   ]    ^  L: قال تعاىل (٩)

  )].ودد(مادة : الصحاح: ينظر. [من املودَّة، وهي احملبَّة (١٠)

  )].٢/٢٢٨(النشر : ينظر. [}́  {: كذا باألصل، وهي قراءة محزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون  (١١)

 ]أ/٨٢[
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  :المعتل العين -

  .)١(]�ذا[ وهذا ،هذا �ذا الذَ  اإذ: هُ ذَ الوَ 

ـــوطَ  ـــ ،)٢()أ(ةً إطاَعـــ هُ اَع ـــ، )ب(هُ رَ اوَ وَج ـــ، )ت(هُ رَ اوَ وَح ـــ، )ث(هُ رَ اوَ وَش  ]لَ وَ وَدا[ ،)ج(النهـــرَ  زَ اوَ وَج

  .معروفات: )٥(-عيْ من البَـ - هُ عَ ايَـ وبَ ، )٤(عن نفسه هُ دَ اوَ ورَ ، )٣()ح(األيامَ 

 .]٣٠: املائدة[ M ²  ³  ́µ ¶ L  ) أ(

 .]٦٠: األحزاب[ M µ ¶ ̧ ¹  º    » L  ) ب(

 .]٣٧: الكهف[ M ; <   = >  ?    L  ) ت(

 .]١٥٩: آل عمران[M = > ?  L  ) ث(

 .]٦٢: الكهف[ M ! " # $ % & L  ) ج(

 .]١٤٠: آل عمران[ M ° ± ² ³ ́ L  ) ح(

  

  

 

                                 
. جلـأ: ومعـىن الذ. من األصل، واالستدراك من الفارايب إذ هذا نـص كالمـه، وبإثبا�ـا يسـتقيم املعـىن) �ذا(سقط قوله  (١)

 ،٧٤٩ص: ديـــــــوان األدب :ينظـــــــر. []٦٣: النـــــــورM U V W X  Y Z [  L]: قــــــال تعـــــــاىل

  )]. لوذ(مادة : الصحاحو 

 :طَاَوَعـهُ (: ، وأمـا فعـل البـاب فهـو)قـَتَـلَ (أطاعه وانقاد له، وليس هذا حمال� لذكر هذا الفعل، فهـو جمـرَّد مـن بـاب : أي (٢)

ًعــا، َطوْ : طاَعــه: (ونــص األصــل يف خلــط بــني فعــٍل ومصــدر لفعــل آخــر، والصــواب أن يقــال .وافقــه: ، أي)ُمطَاَوَعــةً 

  )].٤١٩٢و ٧/٤١٨٧(، ومشس العلوم )طوع(مادة : ، واحمليط يف اللغةالصحاح: ينظر[ ).إطاَعةً : وطاَعًة؛ وأطاَعهُ 

. ، واالســتدراك مــن شــاهد النســخة، ومــن الزخمشــري)اول: (ويف األصــل. عاقــب بينهــا، وجعلهــا تتــداولو أدارهــا، : أي (٣)

  )].دول(مادة : احملكم واحمليط األعظم، وأساس البالغة: ينظر[

مــادة : أســاس البالغــة: ينظــر. []٢٦: يوســف[M l m n o p  L: قــال تعــاىل. خادعــه وراوغــه عنهــا: أي (٤)

  )].رود(

  .]١٠: الفتح[ M $ % & L: قال تعاىل (٥)
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  :المعتل الالم -

: اهُ ادَ َعــ ،)٤()ب(بعملــه آهُ ورَ ، )٣(اهُ والقَــ، )أ(اهُ ازَ وَجــ، )٢(اهُ ارَ وَمــ، )١(-ىوَ ْجــمــن النَّ - اهُ اَجــنَ 

  ............،)ث(وناداه، )٧()ت(باملال اهادَ وفَ ، )٦(-اهنَ ثْـ تَ اسْ - اهاشَ وحَ  ،)٥(-ةُ اوَ دَ وهي العَ - هُ نَاَوأَ 

]١٧: سبأ[ L الكَفُورQ      يجازَى  M O  ) أ(
)٨(

. 

  .]٦: املاعون[ M O P Q L  ) ب(

 .]٨٥: البقرة[ M ? @ A B L  ) ت(

]٤١: ق[ d e f  L      املـنادي M a b  ) ث(
)٩(

. 

  

                                 

  .]١٢: ا�ادلة[ M $ % & L: قال تعاىل (١)

  )].مري(مادة : الصحاح: ينظر. []١٨: الشورى[ M S T U L: قال تعاىل. جادله: أي (٢)

  .]٤٥: الطور[ M ³  ́µ  ¶ L: قال تعاىل (٣)

، تنازعـه حـرف العلـة واهلمـز، فـذكره )رأى(أراه يف الظاهر ما ليس هو عليه يف الباطن، من الريـَّاء؛ وفعلـه الثالثـي : أي (٤)

  )].٤/٢٧٢٧(مشس العلوم : ينظر. [مع املعتل، وال ضري يف هذا

: ينظـر[. ]٧: املمتحنة[  M < = > ? @L: قال تعاىل. هي االسم: والعداوة. مبعىن واحد: ، وعاداهأَهناوَ  (٥)

  )].عدو(مادة : ، واحملكم واحمليط األعظم)نوي(مادة : الصحاح

وقـرأ أبـو . ]٣١: يوسـف[ M 7 8 9 : ; < L: قـال تعـاىل. فكأنه جعله يف حاشية غري ناحية املستثىن منـه (٦)

  ].)٢/٢٩٥(، والنشر )٣/١٤٦٠(مشس العلوم : ينظر[. باأللف وصًال  }حاشا{عمرو 

الصــحاح، وتــاج : ينظــر. [أطلقتــه وأخــذت فديتــه: أعطيــُت فِــداءه، فأنقذتــه، وقيــل معنــاه: يقــال فاديــت األســري، أي (٧)

  )].فدي(مادة : العروس

: ينظــر. [M P Q R  L: ، وهــي قــراءة اجلمهــور، وقــرأ محــزة والكســائي وخلــف ويعقــوب وحفــصكــذا باألصــل  (٨)

  )].٢/٣٥٠(النشر 

 .يف احلالني ابن كثري ويعقـوب ، وأثبتهاجعفر عمرو وأيب نافع وأيبهي قراءة : كذا باألصل، وإثبات الياء حال الوصل  (٩)

  )].١/٥١٥(إحتاف فضالء البشر : ينظر. [والباقون حبذفها
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]١٠٤: البقرة[ M¨ § ¦L : ومنه قوله تعاىل- )١(هتَ مَ رْ حُ  وراعى
)٢(

؛ وذلك أن املسلمني  

ـــلُ ، وهـــي بِ كـــانوا يقولو�ـــا للنـــيب  / ، فـــأمر اهللا املـــؤمنني أن ال يقولوهـــا للنـــيب بٌّ اليهـــود َســـ ةِ َغ

-)معروفات: )أ(بينهما ىاوَ وسَ ، )٣.   

  :المهموز -

 L اءطـَ وِ @     ?M : ، وقولـه تعـاىل)٥(هَقـوافَـ : أي- هأَ اطَـووَ  ،)٤(-اهُ اهَ مبعـىن َضـ- )ب(هُ أَ اهَ ضَ 

 ]٦: املزمل[
 .معروفات: )٨(بذنبه هُ ذَ خَ آو  ،)٧(-هلُ غِ شْ العبد عما يُ  وِّ لُ للعباد؛ خلُِ  ةً قَ افَـ وَ مُ : أي، )٦(

  .]٩٦: الكهف[ M Û   Ü   Ý   Þ   ß   L  ) أ(

]٣٠: التوبة[L  � ~ { | }    يضَاهونM       ) ب(
)٩(

.  

                                 
  )].٣/٢١٥(، والتفسري البسيط )رعي(مادة : مقاييس اللغة: ينظر. [وأصلها من الرعاية، وهي احلفظ (١)

مــن أ�ــا : والثــاين. احفــظ علينــا مــا نقــول: ، أي)رعنــا مسعــكأ: (أ�ــا مــن قــوهلم: ذكــر الزجــاج فيهــا ثالثــة أقــوال، األول (٢)

: فــُأِمروا باالســتماع، وأن يقولــوا. احفــظ حقَّنــا وكافئنــا يف املقــال بــأن تســمع منــا ونســمع منــك: ، أياملراعــاة واملكافــأة

معــــاين القــــرآن وإعرابــــه : ينظــــر. [؛ فنهــــوا عنهــــاكلمــــة جتــــري علــــى اهلـُـــُزِء والســــخريةأ�ــــا  : والثالــــث. أمِهلنــــا يف احلــــديث

  )].٣/٢١٥(، والتفسري البسيط )١/١٨٨(

سرين، وقد روى مثله الطربي عن قتادة وغريه، ويُروى عن ابـن عبـاس أيًضـا غـري أن اإلسـناد إليـه وهذا مشتهر عند املف (٣)

  )].٣/٥١٠(، والكشف والبيان )٢/٣٧٤(جامع البيان : ينظر. [-كما ذكر حمققو الكشف والبيان-ضعيف جد�ا 

  )].٦/٤٠١٢(مشس العلوم : ينظر. [لغة يف ضاهاه: شابـََهُه، وضاهأه :أي (٤)

  )].١١/٧٢١١(مشس العلوم : ينظر. []٣٧: التوبة[ M /  0 1 2 3  L: ال تعاىلق (٥)

، وآثـرت مـا أقـرب إىل قـراءة اجلمهـور، واملثبـت يف األصـل } A {: وهذه قـراءة أيب عمـرو وابـن عـامر، وقـرأ البـاقون (٦)

  )].٢/٣٩٢(النشر : ينظر[ .أثبتُّه؛ موافقة للتوجيه املذكور

  )].١/٥١٥(الزاهر يف معاين كلمات الناس : ينظر. [مبعناه عند ابن األنباري (٧)

  )].١/٢٠٦(مشس العلوم : ينظر. []٢٢٥: البقرة[ M ! " # $  % & L: قال تعاىل. عاقبه عليه: أي (٨)

ـــه .} z{ : كـــذا باألصـــل، وهـــي قـــراءة اجلمهـــور، وقـــرأ عاصـــم  (٩) . واالستشـــهاد للموضـــع يكـــون وفـــق قراءت

  )].١/٤٠٦(النشر : ينظر[

 ]ب/٨٢[
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  :)١(اًال عَ تِ فْ ا ،لُ عِ تَ فْ يَـ  ،لَ عَ تَـ في افْـ : الباب الرابع عشر

مٌّ َهـــــ رَ َضـــــتَ واحْ  .)٢(ةً يَـــــجلـــــس ناحِ : أي ،ةً ذَ ْبـــــنَـ  ذَ َبـــــتَ انْـ 
: أي ،قَ َفـــــتَـ وارْ  .)٣(هرَ َضـــــحَ : أي ،)أ(

ـــــ .)٥(انتفـــــع: قَ َفـــــواتـَّ  .)٤(أَ َكـــــاتَّ  إال الـــــدخول يف  امُ َحـــــتِ ا، وال يكـــــون االقْ َهـــــزَ اوَ جَ : ةَ بَـــــقَ العَ  مَ حَ تَ واقـْ

 .)٧(رخِ دَّ بـه يف حسـاب مـا يَـ دَّ تَـاعْ : أي ،)ب(عنـد اهللا خـريًا بَ َسـتَ واحْ  .)٦(ةدَّ الشِّـ :ة، وهيمَ حْ القُ 

  ..................................................................)٨(هرَ ظَ تَ انْـ  :)ت(هُ بَ قَ تَـ وارْ 

 .]٢٨: القمر[ M '            (   ) L  ) أ(

 .]٤٧: الزمر[ M Í   Î  Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô L  ) ب(

 .]٥٩: الدخان[ M ¿   À      Á L  ) ت(

                                 
َـاذ، حنـو: ومـن معانيهـاَشـَويـُْتُه، فاْشـتَـَوى، : والغالب على هذه الصيغة أن تأيت للمطاوعة، حنـو) ١( َـَذ : اطـََّبَخ، أي: االختِّ اختَّ

  )].١/٢٦٣(اجب لركن الدين شرح شافية ابن احل: ينظر. [اْخَتَصُموا، وغريها: طَِبيًخا، واملفاعلة، حنو

فاالنتبـاذ هـو التـََّنحِّـي والتباعـد، وِذْكـُر اجللـوس إمنـا هـو متثيـل وتقريـب للصـورة، . ناحيـةً : جلس نـَْبـَذة ونـُْبـَذة، أي: يقال (٢)

: الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٢: مرمي[ M ̄  ° ± ² L: قال تعاىل. وليس قيًدا فيه

  )].نبذ(مادة 

مـــادة : الصـــحاح: ينظـــر). [احتضـــر(ولعـــل اهلـــاء ســـقطت ســـهًوا مـــن األصـــل يف . َحَضـــَرهُ : احتَضـــَرُه اهلـَــمُّ، أي: يقـــال (٣)

  )].٣/١٤٩٠(، ومشس العلوم )حضر(

 M ª « ¬ ® L: قال تعاىل. وأصله أن يكون على املـِْرَفق، مث أُْطِلق على كلِّ ما يستعان به يف االتكاء (٤)

  )].رفق(مادة : �ذيب اللغة، وتاج العروس: ينظر. []٣١: الكهف[

ــر باالنتفــاع، وال : االتفــاق (٥) أحســبه إال ســهًوا وقــع يف إحــدى النســخ إذ الفعــل معتــل، هــو نقــيض االخــتالف، وال يـَُفسَّ

  )].١١/٧٢٣٩(مشس العلوم : ينظر. [وليس هذا حملُّه

: العني: ينظر[. ]١١: البلد[ M s t u   L: قال تعاىل. ذكره السجستاين، وتفسري الُقحمة بالشدة للزخمشري (٦)

  )].٤/١٠١(، والكشاف ١٣٥ص: ، ونزهة القلوب)قحم(مادة 

: أساس البالغة: ينظر. [أنه يقدم العمل الصاحل، فريجو وضعه يف حسابه مع الصاحلات: نقًال عن الزخمشري، واملعىن (٧)

  )].حسب(مادة 

  ).٤/٢٦٠٢(مشس العلوم : ينظر (٨)
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٣٧٥ 
 

، تُ فْ رَّ َصــــــتَ : ، فهــــــو مبنزلــــــةبَســــــتَ اكْ مـــــا أو  ،تُ بْ َصــــــأَ : ، كأنــــــك قلــــــت)أ(تُ بْ َســــــكَ : وتقـــــول

ــــــــلَ وطَ  ــــــــتَ نْ يَـ : أي ،)ب(هرَ ظَ نْ تَـ واْســــــــ / .)١(تُ ْب ــــــــاره)٣(اهُ بَّــــــــرَ : أي ،)ت(هعَ نَـ طَ واْصــــــــ .)٢(هرُ ِظ  .)٤(، واخت

 ادِ رَ اجلَــــ لَ َال ْضــــتِ م باملعاصــــي اسْ هُ نـَّ لَّ ِضــــتَ سْ َألَ : أي ، ]٦٢: اإلســــراء[ Mn    q    p oLو

  .)٦(نَ عَ تَـ الْ : ، ويقالعَ رَّ ضَ تَ : أي ،إىل اهللا لَ هَ تَـ وابْـ  .)٥(على األرض

 M  _ ^L ]٧()ج(واخُ رَ طَ واصْ   ،)ث(إليه تَ فَ تَـ والْ ،  ]٩٧: األنبياء(،.................  

  .]٣٨: املدثر[ M ×            Ø    Ù     Ú              Û L  ) أ(

]٥٣: القمر[ M 5 6 7 8  L  ) ب(
)٨(

. 

 .]٤١: طه[ M f g   L  ) ت(

 .]٦٥: احلجر[ M © ª « ¬  L  ) ث(

  .]٣٧: فاطر[ M « ¬  ® L  ) ج(

                                 

الكتـــاب : ينظـــر. []٢٨٦: البقـــرة[M  ̄° ± ² ³ ´  L: قـــال تعـــاىل. وهـــذا قـــول ســـيبويه يف الكتـــاب (١)

  )].٣/٤٤٣(، واملخصص البن سيده )٤/٧٤(

فـــاألوىل أن يقابـــل املصـــنف املاضـــي باملاضـــي، أو . أَْنَســـَأه، واْســـتَـْنَظَره: انتظـــره، أي: ويقـــال. اْســـَتْمَهَله: اســـتنظره، أي (٢)

  )].نظر(مادة : الصحاح، وأساس البالغة: ينظر. [املضارع مبثله

  )].صنع(مادة : الصحاح: ينظر. [مبعناه عند اجلوهري (٣)

  )].٣/٣٦٥(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [ذكره الزجاج (٤)

.. ألستأصــلنهم : (ملعــاجم وكتــب الغريــب والتفســري، كــذا باألصــل، واملشــهور يف ا)لاستضــال.. ألستضــلنهم : (قولــه (٥)

حاصـل ُألْغِويـَنَّهم، فيصـح مـا قالـه علـى االستضـالل باملعاصـي وهـو صـحيح مـن غـري هـذا، و : ، ويقال أيًضا)اْسِتْئَصال

، واهللا -ضــياعها وذها�ــا: أي-أن إبلــيس ســيطلب يف إضــالل بــين آدم، كمــا يطلــب اجلــراد استضــالل األرض : املعــىن

  )].١٣/٣٨٥(، والتفسري البسيط )ضلل(مادة : ، ومقاييس اللغة٢٥٨ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [أعلم

آل [ M Ä  Å Æ Ç È É Ê L: قـــال تعـــاىل. احلمـــريي وكـــذلكذكـــر القـــولني الزخمشـــري،  (٦)

  )].١/٦٥٣(، ومشس العلوم )�ل(مادة : أساس البالغة: ينظر. []٦١: عمران

  )].صرخ(مادة : احملكم واحمليط األعظم، وأساس البالغة: ينظر. [تصاحيوا، واستغاثوا: أي (٧)

  .]٢٣: األحزاب[M . / 0  L: ، وال يستقيم مع املفردة، وصواب االستشهاد مبثل قوله تعاىلكذا باألصل  (٨)

 ]أ/٨٣[
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٣٧٦ 
 

، )٣(فيـه رَ بَــتَ واعْ ، )٢()ث(فيـه رَ بَـ طَ واْصـ ،)ت(منـه رَ تَـ تَ واْسـ ،)١()ب(إليـه دَ حَ تَ والْ  ،)أ(يف النفقـة دَ صَ تَ واقْـ 

ــتَ وانْـ ، )ح(عليــه رَ دَ َتــواقْـ ، )ج(إليــه رَ ذَ َتــواعْ  ، )٤(منــه رَ َصــتَ وانْـ ، )د(احلــديثُ  رَ َشــتَ وانْـ ، )خ(األشــياءُ  تِ رَ ثـَ

  ...................،)س(عليه عَ لَ واطَّ ، )ز(، وإليه)٥(له عَ مَ تَ واسْ ، )ر(القومُ  عَ مَ تَ واجْ ، )ذ(به طَ لَ تَـ واخْ 

 .]٣٢: لقمان[M j k l m  n o  L  ) أ(

 .]٢٧: الكهف[ M × Ø Ù Ú Û L  ) ب(

 .]٢٢: فصلت[ M 5 6                7 8 9 : ; L  ) ت(

 .]١٣٢: طه[M ¡ ¢    £    ¤  ¥  L  ) ث(

 .]٣٦: املرسالت[ M s t u v L  ) ج(

 .]٥٥: القمر[ M @ A  B C D E L  ) ح(

 .]٢: االنفطار[ M % & ' L  ) خ(

]٧: القمر[ M &        ' ( L  ) د(
)٦(

. 

 .]٤٥: الكهف[ M Ú Û Ü Ý  L  ) ذ(

]٣٩: الشعراء[ M Ù Ú Û Ü Ý L  ) ر(
)٧(

. 

 .]٤٢: يونس[M ë ì  í î  L  ) ز(

 .]٥٥-٥٤: الصافات[ M . / 0  1 2  3   4   5   6    7 L  ) س(

                                 
  )].٩/٦٠٢٦(مشس العلوم : ينظر. [مال إليه: أي (١)

  )].٦/٣٦٦٧(، ومشس العلوم )صرب(مادة : الصحاح: ينظر. [هو تكلُّف الصرب: مبعىن صرب، وقيل (٢)

  .]٢: احلشر[ M ² ³  ́L: قال تعاىل (٣)

  .]٢٢٧: الشعراء[M Ä Å  Æ Ç È  L: قال تعاىل (٤)

  .]٢٥: األنعام[M ́ µ ¶ ¸  L: قال تعاىل (٥)

  .]٢٠: الروم[ M S T  U V  W L: الفعل يف قوله تعاىل وقد ورد (٦)

  .]٨٨: اإلسراء[ M ,  - . / 0 L: الفعل يف قوله تعاىل وقد ورد (٧)
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٣٧٧ 
 

ـــــلَ تَـ واخْ  ـــــواعْ  ،)أ(واُف ـــــواحْ ، )ب(بذنبـــــه فَ رَ تَـ ،  ]٢٥: يوســـــف[ MS           TL  ،)ت(الثـــــوبُ  قَ رَ تَـ

، )ح(لَ َســـتَ واغْ ، )٢()ج(عليـــه لَ مَ تَ واْشـــ/ ،  ]٤: مـــرمي[ M 7 6 5L ،)١()ث(فيـــه لَ َخـــدَّ او 

، )٥(بـه هنَـحَ تَ وامْ ، )د(بـه مَ َصـتَ واعْ ، )٤(-حلْ الصُّـ: ومنـه- واحُ لَ طَ واْصـ، )خ(وامُ َصـتَ واخْ ، )٣(والُـتَـ تَ واقْـ 

  ...............،)٧()ذ(ةً فَ طْ خَ  هُ فَ طَ تَ واخْ ، )٦(-واامسَُ قَ تَـ : أي-باهللا  وامُ سَ تَ واقْـ ، الغنيمةَ  وامُ سَ تَ واقْـ 

  .]١٠٥: آل عمران[M z { | } ~ �  L  ) أ(

 .]١١: امللك[ M É Ê Ë Ì Í        L  ) ب(

 .]٢٦٦: البقرة[M U V       W X   Y  L  ) ت(

 .]٥٧: التوبة[ M ? @ A B C  D    E L  ) ث(

 .]١٤٣: األنعام[M 0 1 2   3 4  L  ) ج(

 .]٤٣: النساء[M � ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦  L  ) ح(

 .]١٩: احلج[M n o p    q r  L  ) خ(

 .]١٠٣: آل عمران[ M A B C D L  ) د(

 .]٢٠: البقرة[M O P Q    R  L  ) ذ(

  

                                 
  )].٤/٢٠٩٥(مشس العلوم : ينظر. [دخل فيه: أي (١)

  )].٦/٣٥٤٨(مشس العلوم : ينظر[ .أحاط به: أي (٢)

  .]٩: احلجرات[M i j  k l m n o  L: تعاىل قال (٣)

  .]١: األنفال[M , - .  L: قال تعاىل (٤)

  .]٣: احلجرات[M ° ± ² ³   ́µ  L: قال تعاىل (٥)

  )].٨/٥٤٩٢(مشس العلوم : ينظر. []٩٠: احلجر[ M Í Î Ï Ð L: وعلى املعنيني ُفسَِّر قوله تعاىل (٦)

  ].٢٨٦ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [هو اختالس الشيء بسرعة: اخلطف، واالختطاف (٧)

 ]ب/٨٣[
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٣٧٨ 
 

ـــ، )١(وتُ احلُـــ هُ َمـــقَ تَـ والْ  ـــواقْـ  ،)أ(منـــه مَ قَ تَـ وانـْ  بَ َتـــتَ واكْ  ،)ث(هَبـــنَ تَـ واجْ ، )ت(بـــه هَ بَ تَ واْشـــ، )٢()ب(بـــه نَ رَ تَـ

ــــواجْ ، )٣()ج(الكتــــابَ  ةً ئَ يِّ َســــ حَ رَ تَـ
، )٥()ذ(ةً ريَ ِظــــحَ  رَ ظَــــتَ واحْ ، )د(اي�ــــلِ وَ  هُ ذَ َخــــواتَّ ، )خ(هــــافَ رَ تَـ واقْـ ، )٤()ح(

  .........................................................................،)٦()ر(هرَ كَ وادَّ 

]٤١: الزخرف[ M o p q L  ) أ(
)٧(

.  

 .]٥٣: الزخرف[ M i    j  k l m L  ) ب(

 .]٩٩: األنعام[M ¢ £ ¤  ¥ ¦  L  ) ت(

 .]٣٠: احلج[ M »  ¼ ½ ¾ L  ) ث(

 .]٥: الفرقان[ M J K L M L  ) ج(

 .]٢١: اجلاثية[ M ± ² ³  ́µ L  ) ح(

 .]٢٣: الشورى[M 5 6    7 8    9 : ;  L  ) خ(

 .]١٤: األنعام[ M n o  p q r L  ) د(

 .]٣١: القمر[ M : ;     < L  ) ذ(

]١٥: القمر[ M b c  d e f g L  ) ر(
)٨(

. 

 

                                 

  .]١٤٢: الصافات[ M k l m n L: قال تعاىل (١)

ــــَرن، وهــــو احلَ  :أي ،اقــــرتن الشــــيُء بالشــــيء: (يقــــال (٢) ــــان يف قـَ ــــاه كأ�مــــا مقرون ــــه ودان مشــــس العلــــوم : ينظــــر). [لْبــــقارب

)٨/٥٤٦٦.[(  

  )].كتب(مادة : الصحاح: ينظر. [َكَتَبه: أي (٣)

  )].٣/٤٧(معاين القرآن للفراء : ينظر. [كلها مبعىن: اجرتح الشيء، واقْـتَـَرفه، واكتسبه (٤)

  )].حظر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [اختذ حظرية: أي (٥)

  )].ذكر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [اذتكر، فأدغمت التاء يف الذال، وقلبت داًال : وأصلها. تذَكَّره: أي (٦)

  .]٤٧: الروم[M v w x y  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٧)

  .]٤٥: يوسف[ M / 0 1 L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٨)
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٣٧٩ 
 

ــرِدي{: وقــــرئ ،)٢(هرَ َمــــتَ واعْ  ،)١()أ(هرَ َجــــدَ وازْ  }هاونَســ
ــــواقْـ ، )٣( ، )٤()ت(هَســــمَ تَ والْ  ،)ب(النــــارَ  سَ بَ َت

ـــواغْ ، )٦(لَ ْعـــالنـَّ  فَ َصـــتَ واخْ ، )ج(هَعـــبَـ واتـَّ ، )٥(األمـــرَ  عَ دَ َتـــوابْـ ، )ث(هطَـــقَ تَـ والْ   قَ َلـــتَـ واخْ ، )ح(املـــاءَ  فَ رَ تَـ

  .معروفات: )١٠(هلَ زَ تَـ واعْ ، )٩(الشيءَ  لَ مَ تَ واحْ ، )خ(اكَ رَ تَـ واشْ ، )٨(عَ مْ السَّ  قَ رَ تَـ واسْ ، )٧(بَ ذِ الكَ 

 .]٩: القمر[ M = < ;L   ) أ(

  .]١٣: احلديد[ M B A @ ?L   ) ب(

 .]١٣: احلديد[ M     G F E  D  CL   ) ت(

 .]٨: القصص[ MM L K J I H G L   ) ث(

 .]٢١: لقمان[ MN M L K J I H L   ) ج(

]٢٤٩: البقرة[ L 8  غَرفَةً M 6 5   4   ) ح(
)١١(

. 

  .]٣٣: الصافاتM    [ Z Y  X WL ]   ) خ(

                                 
  )].٥/٢٧٦٥(مشس العلوم : ينظر. [َزَجَره: أي (١)

  )].عمر(مادة : الصحاح: ينظر. [زاَره: أي (٢)

  )].٢/١٩٥(احملتسب : ينظر). [يتدارسو�ا(وتفيد املبالغة يف الدراسة، فهي مبعىن . وهذه قراءة أيب حيوة، وهي شاذة (٣)

  )].٩/٦١١٦(مشس العلوم : ينظر. [طََلَبه: أي (٤)

  )].١/٤٦١(مشس العلوم : ينظر. []٢٧: احلديد[ Mc         dL : قال تعاىل. ابـَْتَدأَه: أي (٥)

 L|  يخصــفَان     Mz : -وهــي قــراءة شــاذة- ومنــه قــراءة احلســن .فصَ خْ ِـ عليهــا مثلهــا وخرزهــا باملــأطبــق : أي (٦)

  )].١/٢٤٥(، واحملتسب )خصف(مادة : أساس البالغة: ينظر. [}} {: وقرأ اجلمهور. ]٢٢: األعراف[

  )].٣/١٩٠٩(مشس العلوم : ينظر[ .]٧: ص[ M f e d cL : قال تعاىل. اْختَـَرعه: أي (٧)

  )].٥/٣٠٦٧(مشس العلوم : ينظر[ .]١٨: احلجر[ M  2 1 0 /L : قال تعاىل. تسمَّع مْسَتْخِفًيا: أي (٨)

  )].٣/١٥٨٩(مشس العلوم : ينظر. []١١٢: النساء[ M ® ¬ « ª ©L : قال تعاىل. َمحََله: أي (٩)

  .]١٦: الكهف[ M & % $ # " !L : قال تعاىل (١٠)

. }7 { : وقـرأ البـاقون. القراءة يف األصل، وقـد ضـبطتها وفـق قـراءة املـدنِيـَّْني، وابـن كثـري، وأيب عمـرو مل تضبط (١١)

  )].٢/٢٣٠(النشر : ينظر[
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٣٨٠ 
 

  :المضاعف -

، وَمتَّ قَ سَ تَّ إذا ا/ : )أ(تُ بْ النَّ  فَّ تَ والْ  .)١(هلَ صَ أْ تَ اسْ : هُ بَّ تَ اجْ 
)٢(.  

رُّ تَـ عْ ُـ والمــ، )ث(لُ ُجــالرَّ  دَّ تَــوارْ ، )ت(بكــذا هُ صَّــتَ واخْ ، )ب(إليــه هُ رَّ طَ واْضــ
وال  ضُ رَّ َعــتَـ الــذي يَـ - )ج(

  .معروفات: )خ(الشجرةُ  تِ زَّ تَـ واهْ ، )٤()ح(املرأةُ  تِ دَّ تَ واعْ ، -)٣(لأَ سْ يَ 

]١٦: النبأ[ M _   ̀L  ) أ(
)٥(

. 

 .]١١٩: األنعام[M 0 1 2 3  L  ) ب(

 .]١٠٥: البقرة[M Ä Å  Æ Ç È  L  ) ت(

 .]٥٤: املائدة[ M l  m n o p q r s L  ) ث(

 .]٣٦: احلج[M « ¬ ®  L  ) ج(

 .]٤٩: األحزاب[M ]  ̂_ ̀ a b  L  ) ح(

 .]٣٩: فصلت[M ' ( ) *  + ,  L  ) خ(

                                 

: ينظــر[ .ومل أقــف علــى شــاهد غــري هــذا .]١٠: يوســف[ M { | } ~ L: قــال تعــاىل. ذكــره ابــن ســيده (١)

  )].جبب(مادة : احملكم واحمليط األعظم، ولسان العرب

جتمَّـع وتكـاثف، والتصـق بعضـه بـبعض، وحنوهـا مـن معـاين االلتفـاف املعروفـة، وأمـا مـا ذكـره : الَتفَّ النَّْبـت، أي: يقال (٢)

: فيكـــون اتســـاق النَّْبـــت مبعــــىن. مبعـــىن اجتمــــع، واســـتوى، وانـَْتَضـــم، وَمتَّ ) اتََّســـق(املصـــنِّف فـــيمكن قبولـــه إذا عرفنـــا أن 

ى معــىن االلتفــاف نفســه ال يفيــده لفــظ االتســاق، فــالتعبري مبــا هــو متــداول يف املعــاجم اجتماعــه وانتظامــه، غــري أنَّــه يبقــ

مـن أفعـال هـذا البـاب، غـري أن املصـنِّف مل يـذكره، بـل أمهـل قسـم املعتـل الفـاء، ) اتََّسق(مث إن الفعل . أوىل، واهللا أعلم

، )لفـف(مـادة : ظـم، وأسـاس البالغـة، واحملكـم واحملـيط األع١٣٥-١٣٤ص: نزهـة القلـوب. [فلم يـذكر مـا ينـدرج فيـه

  )].١١/٧١٦٦(، ومشس العلوم )ووسق(

ـــه أبـــو عبيـــد وغـــريه (٣) ، وغريـــب احلـــديث لـــه ٧١٩ص: كتـــاب األمـــوال أليب عبيـــد: ينظـــر. [وهـــذا قـــول احلســـن، رواه عن

)٢/١٥٦.[(  

يلـزم املـرأة مـدَّة معلومـة؛ لـرباءة الـرحم، أو التـََّفجُّـع علـى  -انتظـار: أي-تـربٌُّص : من الِعدَّة، وهو مصطلح شرعي معناه (٤)

  ].٥٩ص: ، وأنيس الفقهاء٥٨ص: ، ومقاليد العلوم١٤٨ص: التعريفات للجرجاين: ينظر. [زوج وحنومها

  .]٢٩: مةالقيا[ M I  J   K  Lوقد ورد الفعل يف قوله تعاىل  (٥)

 ]أ/٨٤[
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٣٨١ 
 

  :المعتل العين -

  .)١(اا�َ خَ : )أ(هُ سَ فْ نَـ  انَ تَ اخْ 

 هُ ارَ تَـواخْ ، )٤()ج(هُ ابَـتَ واغْ ، )٣(-ءَال يَ اخلُـمـن - )ث(الَ تَـواخْ  ،)٢()ت(منـه ازَ تَـوامْ ، )ب(به ابَ تَ وارْ 

ــواخْ منــه،  ــواكْ ، )٥()ح(القــومَ  الرجــلُ  ارَ َت ــ، )٦()خ(الطعــامَ  الَ َت ى، وال دَّ َعــتَـ يَـ - )ذ(ادَ دَ وازْ ، )د(هُ ادَ طَ واْص

  .معروفات: -)٧(ىدَّ عَ تَـ يَـ 

 .]١٨٧: البقرة[ M 0 1 2 3            4  5 L  ) أ(

 .]٣١: املدثر[M q r s t u v  L  ) ب(

 .]٥٩: يس[ M > ?   @ A L  ) ت(

 .]١٨: لقمان[ M Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù L  ) ث(

 .]١٢: احلجرات[M / 0 1  2  L  ) ج(

 .]١٥٥: األعراف[M «  ¬ ® ̄ ° ±  L  ) ح(

 .]٢: املطففني[ M © ª «   ¬ ® ̄ L  ) خ(

 .]٢: املائدة[M ® ̄ °  L  ) د(

 .]٤: الفتح[M C D  E F  L  ) ذ(

                                 
  ).٣/١٩٥٨(مشس العلوم : ينظر (١)

  )].٩/٦٤٣٠(مشس العلوم : ينظر. [اعتزل: أي (٢)

، )١/٦٢٢(مجهــرة اللغــة : ينظــر. [وهــو الِكــْرب، وأصــله يف املشــي مــع َســْحب اإلزار، مث أطلــق علــى كــل تكــربُّ خــيالء (٣)

  )].خيل(مادة : والصحاح

  )].غيب(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره مبا فيه من السوء: أي (٤)

ـــرَ : اختـــار (٥) : غريـــب القـــرآن البـــن قتيبـــة: ينظـــر. [اخـــْرتُت القـــوَم، واخـــرتُت مـــن القـــوم، مبعـــىن: والعـــرب تقـــول. مبعـــىن َختَيـَّ

  )].٣/١٩٧٨(، ومشس العلوم ١٤٩ص

  )].كيل(مادة : ح، واملصباح املنريالصحا : ينظر. [أخذ َكْيًال منه بنفسه: أي (٦)

  )].زيد(مادة : أساس البالغة: ينظر. [ازداد املاُل، واْزَدْدُت ِعْلًما: فيقال (٧)



 في أفعال التنزيل: الشعبة الثانية                  الدرة في تفسير القرآن العظيم                                       

٣٨٢ 
 

  :المعتل الالم -

  .)١(هاعَ بَ  وأ، هُ اعَ تَ ابْـ : أي ،)أ(ءَ يْ الشَّ  ىرَ تَـ اشْ 

مــن - )ج(اهُ َعــوادَّ ، )ث(اهُ َضــتَ وارْ ، )٤(بًاذِ َكــ  ىرَ تَـــوافْـ ، )٣()ت(ونٌ نُــجُ  اهُ رَ تَـــواعْ ، )٢()ب(اهبَــتَ واجْ 

، )د(اهَقـواتـَّ ، )خ(اههَ تَـ واْشـ، )٧(وابـتاله، )ح(اهفَ طَ واصْ ، )٦(اهُ غَ تَـ وابْـ ، -)٥(لنفسه اهُ عَ ادَّ : ى، أيوَ عْ الدَّ 

  ......................................................................،)ذ(عليه ىدَ تَ واعْ 

  .]١١١: التوبة[ M §  ̈© ª « ¬ ® L  ) أ(

 .]١٢١: النحل[ M D E F   G H L  ) ب(

 .]٥٤: هود[M ! " # $ % & '  L  ) ت(

 .]٢٧: اجلن[M Ï Ð Ñ Ò Ó  L  ) ث(

 .]٢٧: امللك[M ( ) * + , -  L  ) ج(

 .]١٣٢: البقرة[M | } ~ � ¡  L  ) ح(

 .]٣١: فصلت[ M = > ? @ A  L  ) خ(

 .]٥: الليل[M w x y z  L  ) د(

 .]١٩٤: البقرة[M ̂ _  ̀a  b c d e f  L  ) ذ(

                                 
  )].١/٥٦(معاين القرآن للفراء : ينظر. [األصل فيها أ�ا مبعىن االبتياع، وُمسع إطالقها على البيع (١)

  )].٢/٩٨٩(مشس العلوم : ينظر. [اصطفاه: أي (٢)

  )].٧/٤٥٠٥(مشس العلوم : ينظر. [غشيه: أي (٣)

  .]٨: سبأ[M ! " # $      % & '  L: قال تعاىل (٤)

، ومشــــس العلــــوم )٢/١٠٥٩(مجهــــرة اللغــــة : ينظــــر. [االســــم مــــن االدِّعــــاء، ســــواء كــــان لنفســــك، أو لغــــريك: الــــدَّْعَوى (٥)

)٤/٢١٠٤.[(  

  .]٨٥: آل عمران[M ? @ A B  C D E F  L: قال تعاىل (٦)

  .]١١: األحزاب[ M f g h  L: قال تعاىل (٧)
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٣٨٣ 
 

ــوافْـ /  ،)١(ىدَ َتــواعْ  ــواهْ ، )أ(منــه بكــذا ىدَ َت ــوامْ ، )ب(إليــه ىدَ َت ــتَـ وارْ  ،)٢()ت(فيــه ىرَ تَـ ، )٣(البعــريُ  ىَع

ــــتَـ وارْ  ــــ ىَق ــــيْـ قَ تَـ والْ ، )ث(ملَّ يف السُّ ــــ، )ج(اَن ــــه ىكَ تَ واْش ــــ، )ح(إلي ــــبِ  ىلَ طَ واْص ، )٥()د(ىرَ دَ وازْ ، )٤()خ(هارِ َن

 .معروفات: )ر(األمرُ  ىوَ تَـ واسْ ، )٦(عنه وانتهىإليه،  وانتهى، )ذ(به ىدَ تَ واقْـ 

 .]١١: املعارج[ M # $ % & ' ( ) * L  ) أ(

 .]١٠٨: يونس[M F G H I J  L  ) ب(

  .]٣٤: مرمي[ M ¥ ¦    § ̈ ©  L  ) ت(

 .]١٠: ص[M « ¬ ®  L  ) ث(

 .]١٢: القمر[M N O  P Q R S  L  ) ج(

 .]١: ا�ادلة[ L + * ( M  ) ح(

 .]٧: النمل[M c d  L  ) خ(

 .]٣١: هودM S T U V W X Y Z [  L]  ) د(

 .]٩٠: األنعام[M Ã Ä  L  ) ذ(

 .]١٤: القصص[M ! " # $  L  ) ر(

                                 

ــر: ، أي-بــالغني املعجمــة-) اغتــدى(، ولعلــه يريــد كــذا باألصــل تكــرر هــذا الفعــل  (١)  M É Ê Ë: قــال تعــاىل .َبكَّ

Ì     L ]غدو(مادة : واحملكم واحمليط ،٨٢٦ص: ديوان األدب: ينظر. []١٢١: آل عمران.[(  

  )].٩/٦٢٨٢(مشس العلوم : ينظر. [شكَّ فيه: أي (٢)

، واالستشهاد إمنا هو على قراءة املدنيني وابن كثري ]١٢: يوسف[M  ́µ ¶ ¸  L: قال تعاىل .َرَعى: أي (٣)

الكشف : ينظر[ ).يرتع، ونرتع: (بكسر العني، إذ هو من ارتعى يرتعي، وال اعتبار ملن قرأ بالياء، أو بالنون هنا، أعين

  ].)٢/٢٩٣(، والنشر )٤/٢٥٥١(مشس العلوم ، و )٢/٦( ملكي

  )].٦/٣٨١٧(، ومشس العلوم )صلي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [باَشَرها، واْسَتْدَفَأ �ا: أي (٤)

  )].٥/٢٧٨٨(مشس العلوم : ينظر. [اْحتَـَقر: أي (٥)

وقـــال  .]٤٢: الـــنجم[ M å æ ç è    L: قـــال تعـــاىل. كـــفَّ عنـــه: وانتهـــى عنـــه، أي. بـََلَغـــه: انتهـــى إليـــه، أي (٦)

  )].١٠/٦٧٨٢(مشس العلوم : ينظر[ .  ]٧٣: املائدة[Mk l m n o  L: سبحانه

 ]ب/٨٤[
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٣٨٤ 
 

  :المهموز -

ـــتَ ائْـ  ـــتَ وائْـ وا، رُ اوَ َشـــتَ : )أ(وارُ َم ـــبِ قَ : األمـــرَ  وارُ َم ـــعَ لـــه، وفَـ ثَ تَ وه، وامْ ُل ـــتَ وائْـ ه، َل  مَّ َهـــ: أي ،بكـــذا رَم

  . )١(به

ـــــتَـ وائْـ  ـــــتَـ ئْـ وا .فَلـــــحَ : أي ،)ب(ىَل ـــــقَ : أي ،ىَل ـــــتَ وائْـ  .)٢(رصَّ  .)٣(اقتـــــدى بـــــه: أي ،بـــــه ىَس

  .)٤(نزِ حَ : أي ،)ت(سَ أَ تَ وابْـ 

   .معروفات: )ج(عليه أَ كَ واتَّ ، )ث(هنَ مَ تَ وائْـ 

  .]٢٠: القصص[M Ï Ð   Ñ Ò Ó  L  ) أ(

 .ال حيلف: ، أي]٢٢: النور[M H I J K L M  L  ) ب(

 .]٣٦ :هود[M Ò Ó Ô Õ          Ö  L  ) ت(

 .]٢٨٣: البقرة[M 0 1 2 3  L  ) ث(

]١٦: الواقعة[M ¾ ¿ À  L  ) ج(
)٥(

.  

   

                                 
كذا باألصل، وال يستقيم، إال أن اجلوهري وضحه يف ): وامتثله، وفعله(وقوله . ذكر هذه املعاين اجلوهري، وابن سيده (١)

: ينظـــر. [، فإمـــا أن يـــزاد فعـــل للمفـــرد، أو تضـــاف واو اجلماعـــة حـــىت يتَّـــزن الكـــالم)امتثلـــه :وائتمـــر االمـــر، أي: (قولـــه

  .)]أمر(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم

�ـذيب : ينظر. [واآلية املذكورة حممولة على املعنيني. كالمها هلما نفس الصورة إال أن الفعل األول يائي، والثاين واوي  (٢)

  )].٣/٢٢٢(، والكشاف )ألو(، و)أيل(مادة : اللغة

  )].أسو(مادة : الصحاح: ينظر. []٢١: األحزاب[M Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È  L: قال تعاىل (٣)

  ).١/٦٩٨(مشس العلوم : ينظر (٤)

  .]٣٤: الزخرف[M ! " # $ %  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٥)
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٣٨٥ 
 

  :)١(اًال عَ فِ انْ  لُ عِ فَ نْـ يَـ  لَ عَ فَ في انْـ : الباب الخامس عشر

منــه  تْ َســجَ بَ انْـ فَ : خروجــه قلــيًال قلــيًال، أي: اسُ َجــبِ واالنْ  .املــاء بكثــرة خــروجُ : )أ(ارُ َجــفِ االنْ 

ـــوانْ  .)٢(ابتـــداًء، مث انفجـــرت ـــتَـ : ومُجـــالنُّ  تِ رَ دَ َك ـــاالنْ : / ، وقيـــل)٣(تْ رَ اثَـ َن  الشـــيء انقـــالبُ : اردَ ِك

ـــع، ولَ دَ َصـــانْ : الشـــيءُ  مَ َصـــفَ وانْـ  )٥(؟ردَّ َكـــمبـــا تَ  النٌ فُـــ: ، مبـــا قـــالوا)٤(األعلـــى أســـفل ريَ ِصـــيَ حـــىت  ا مَّ

ــ: اضَضــقِ االنْ : ، وقيــل)٨(عَ قَــوَ : )ت(احلــائطُ  ضَّ َقــوانْـ  .)٧(واقُــرَّ فَ تَـ : )ب(واضُّــفَ وانْـ  .)٦(رِســكَ نْ يَـ   وطُ قُ السُّ

  .)٩(بسرعة

 .]٦٠: البقرة[M T U   V W X  L  ) أ(

 .]١٥٩: آل عمران[M 5 6 7  L  ) ب(

 .]٧٧: الكهف[M F G    H I J K L  L  ) ت(

  

                                 
وهـذه الصــيغة خمتصَّـٌة باألفعــال الـيت تــدل علـى عــالٍج؛ ألن معناهـا حصــول األثـر، واألثــر ال يكـون إال ملــا يظهـر، وهــو ) ١(

  )].١/٢٦١(احلاجب لركن الدين شرح شافية ابن : ينظر. [َكَسْرتُُه، فاْنَكَسر: العالج، تقول

وهذا بنصِّه عند الرازي، وذكر فيه قولني آخرين يف الفرق بني االنفجار واالنبجاس، وغالب اللغويني على ترك التفريق  (٢)

: ينظـــر. []١٦٠: األعـــراف[M 2 3 4 5 6  L: قـــال تعـــاىل. بينهمـــا، وتفســـري إحـــدامها بـــاآلخر

  )].٣/٥٢٩(الغيب  ، ومفاتيح)جبس(، و)فجر(مادتا : الصحاح

  ].٤٧١ص: ديوان األدب: ينظر[ .]٢: التكوير[M % & '  L: قال تعاىل .نص عليه الفارايب (٣)

ون السـقوط، وهـو مبعـىن مـا عـربَّ بـه. وهذا قول ابن فورك، ومل أقف عليه يف معاجم اللغة، وال كتب التفسري (٤) . وإمنا يعربِّ

  ].)٢٣/٢٥٠(البسيط ، والتفسري )٣/١٥٧(تفسري ابن فورك : ينظر[

  .استفهامية) ما(بأي شيء انقلب؟ على جعل : يعين (٥)

  )].٢/٨٩٢(مجهرة اللغة : ينظر. []٢٥٦: البقرة[M å æ ç  L: قال تعاىل. وهذا نص كالم ابن دريد (٦)

  ].١١٤ص: غريب القرآن له: ينظر. [ذكره ابن قتيبة (٧)

  ).قضض(مادة : العني: ينظر (٨)

  )].٣/٣٠٦(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [وهذا قول الزجاج (٩)

 ]أ/٨٥[



 في أفعال التنزيل: الشعبة الثانية                  الدرة في تفسير القرآن العظيم                                       

٣٨٦ 
 

 ثَ َعــبَـ وانْـ ، )٣(-رجــع-إىل أهلــه  بَ َلــقَ وانْـ ، )٢()ب(الســماءُ  تِ رَ طَــفَ وانْـ  ،)١()أ(الشــهرُ  خَ لَ َســوانْ 

، )ج(الرجــلُ  وانطلــق، )ث(الشــاةُ  تِ َقــنَـ خَ وانْ ، )٦()ت(املــاءُ  رَ َمــهَ وانْـ ، )٥(النخــلُ  رَ َفــعَ وانْـ ، )٤(-ضَ َهــنَـ -

ــفَ وانْـ ، )٧()ح(الشــيءُ  ثَّ بَــوانْـ  أن  يِغـــبَ نْ ويَـ ، )٨(ضُ وْ احلَــ رَ اهــوانْ ، )د(الشــيءُ  قَّ َشــوانْ ، )خ(اهمَ دَ قَــ تْ كَّ

  .معروفات: )٩(كذا  لَ عَ فْ تَـ 

  .]٥: التوبة[M x y z  {      | }  L  ) أ(

 .]١: االنفطار[ M !   "  # L  ) ب(

 .]١١: القمر[ M E F G H  I   L  ) ت(

 .]٣: املائدة[M , -  L  ) ث(

 .]٧١: الكهف[M ²   ³   ´  µ   ¶ ̧ ¹  L  ) ج(

 .]٦: الواقعة[M q  r  s  L  ) ح(

 .]١: البينة[ M L  M   N O  L  ) خ(

 .]١: االنشقاق[ M  ,   -  .  L  ) د(

                                 
  )]٥/٣١٨٥(مشس العلوم : ينظر. [مضى: أي (١)

  ].٥١٨ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [مبعىن انشقت (٢)

  )].٨/٥٦١٦(مشس العلوم : ينظر. []١٧٤: آل عمران[M ! " # $ %  L: قال تعاىل (٣)

  ].٥٣٠: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[ .]١٢: الشمس[M N O P  L: قال تعاىل .وهذا قول ابن قتيبة (٤)

ــــــر، وهــــــو الــــــرتاب: أي (٥) مشــــــس العلــــــوم : ينظــــــر[ .]٣٩: النمــــــل[ M K L M N L: قــــــال تعــــــاىل .وقــــــع يف الَعَف

)٧/٤٦٣٩.[(  

  )].١٠/٦٩٨٦(مشس العلوم : ينظر. [سال: أي (٦)

  )].١/٤٠٩(مشس العلوم : ينظر. [انتشر: أي (٧)

  .]١٠٩: التوبة[M h i j k   l  L: قال تعاىل (٨)

  .]٩٢: مرمي[M º » ¼ ½ ¾ ¿  L: قال تعاىل (٩)
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٣٨٧ 
 

  :)١(اًال عَ فْ تِ اسْ  ،لُ عِ فْ تَـ سْ يَ  ،لَ عَ فْ تَـ في اسْ : الباب السادس عشر

  .)٤(اْستَـَغاثَه: )ت(واْسَتْصَرَخه .)٣()ت(اْستَـْنَصَره: ، أي)ب(واْستَـْفَتَحهُ  .)٢(اْستَـْرَضاه: )أ(اْستَـْعَتَبهُ 

، )٧(]اهللا[ كتــــــابَ /  واْســــــُتْحِفظُوا، )٦(علــــــى الشــــــيء واْسَتْشــــــَهَدهُ ، )٥(املــــــرأةَ  واْســــــتَـْنَكحَ 

  .......................................................،)٨()ج(واْسَتْطَعَمه، )ث(واْستَـْعَجَله

 .]٢٤: فصلت[M Z [ \ ]  ̂_  L  ) أ(

 .]٨٩: البقرة[ M * + , - . / 0       L  ) ب(

 .]١٨: القصص[M u v w x y  L  ) ت(

 .]١٤: الذاريات[M E F G H I  L  ) ث(

 .]٧٧: الكهف[M < =   > ? @ A B  L  ) ج(

                                 
التََّحــوُّل، : طلـب الكتابــة؛ ومنهـا: ، أي)اْسـَتْكَتبَ : (السـؤال والطلـب، كقولــك: لعـدَّة معـاٍن، منهــا صــيغةال هيء هـذجتـ (١)

وجيـيء أيًضـا ملعـاٍن . اعتقد فيه الكـرم: ، أي)استكرمه: (، حنو)فـََعل(أن يكون مبعىن : ؛ ومنها)استحجر الطني: (حنو

، وشــرح الشــافية لــركن )١/١١٠(شــافية للرضــي شــرح ال: ينظــر. [أخــرى غــري مضــبوطة، وحمــل هــذا كلــه كتــب الصــرف

  )].١/٢٦٤(الدين 

  )].عتب(مادة : الصحاح: ينظر. [طلب رضاه: ومعناهاجلوهري،  ذكره (٢)

  )].٨/٥٠٩٦(مشس العلوم : ينظر. [سأله النُّصرة: ومعناهوهذا قول احلمريي،  (٣)

  )].٢/٣٠٤(رآن له معاين الق: ينظر. [ أنه طلب الَغوَث منه :ذكره الفراء، ومعناه (٤)

مادة : الصحاح: ينظر. []٥٠: األحزاب[ M « ¬ ®  ¯ °   L: قال تعاىل. نكحها، أو طلب نكاحها: أي (٥)

  )].تكح(

: ينظـــر[ ]. ٢٨٢: البقـــرةM Y Z [ \  L]. ســأله أن يشـــهد عليــه، كمـــا ذكـــر احلمــريي: أي (٦)

  )].٦/٣٥٧٤(مشس العلوم 

مشــس العلــوم : ينظــر. [أُمـروا حبفظــه، ولفــظ اجلاللــة مل يــرد يف األصـل، ورأيــت ضــرورة إضــافته حــىت يسـتقيم الــنصَّ : أي (٧)

)٣/١٥٢١.[(  

  )].طعم(مادة : الصحاح: ينظر. [سأله أن ُيطِعمه: أي (٨)

 ]ب/٨٥[
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٣٨٨ 
 

      )ت(واستخرجه، )٣(-أَْرَهبَـه- )ب(واْستَـْرَهَبه، -)٢(ُكلُّها مبعىن السَُّؤال- )١()أ(والِقْسَمةُ  ،واْستَـْقَسَمه

         واْستَـْنَســَخهُ ، )٥(-أَْدنَــاُه مــن بَْأِســِه قلــيًال قلــيًال - )ث(واْســَتْدرََجه، )٤(-أو ســأل إخراجــه َأْخَرَجــهُ -

يـَْنَســـُخ اَحلَفظَـــُة مـــا هـــو : ، وقيـــل ]٢٩: اجلاثيـــة[ M ¾   ½ ¼L : ، مـــن قولـــه تعـــاىل)٦(َنَســـَخه-

َقَذه، )٧(-ُمــَدوٌَّن عنــدنا  واْسَتْحَســرَ ، )٩(-فَــرَِح بــه: أي- )ح(بــه واْسَتْبَشــرَ ، )٨(-أَنـَْقــَذه- )ج(واْســتَـنـْ

  .........................................................................،)١٠(-أَْعَيا-

  .]٣: املائدة[M : ;  <  L  ) أ(

 .]١١٦: األعراف[ M ³  ´ µ ¶ L  ) ب(

 .]١٢: فاطر[M 2  3 4  L  ) ت(

 .]١٨٢: األعراف[ M _  ̀a b c L  ) ث(

 .]٧٣: احلج[M 5 6 7 8 9 : ;  L  ) ج(

  .]١٧١: آل عمران[ M © ª     « ¬ ® L  ) ح(

                                 
مشس العلوم : ينظر. [ماحرتازًا من استقسم مبعىن أقسم، واهللا أعل ؛طلب القسمة، ونصَّ على القسمة: استقسمه، أي (١)

  )].قسم(مادة : ، وتاج العروس)٨/٥٤٩٢(

  .وطلب فعله ،مبعىن سؤال الشيء كلهاما تقدَّم من املفردات؛ فإ�ا  مجيع يعود على ): كلها(الضمري يف  (٢)

  ].١٧٠ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (٣)

  ).٣/١٧٧٩(مشس العلوم : ينظر (٤)

  ].٤٧٤ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايبوهذا قول  (٥)

  ).١٠/٦٥٩٠(مشس العلوم : ينظر (٦)

، )٢١/١٠٤(جامع البيان : ينظر. [إن املالئكة ينسخون يف الصحف ما يفعل العباد من أعمال، وقيل غريمها: وقيل (٧)

  ].، )٢٠/١٥٢(، والتفسري البسيط )٥/٢٦٨(والنكت والعيون 

  ).١٠/٦٧٣٦(مشس العلوم : ينظر (٨)

  )].بشر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٩)

  )].٣/١٤٤٩(مشس العلوم : ينظر[. ]١٩: األنبياء[M } ~  L: قال تعاىل. بنصه عند احلمريي (١٠)
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٣٨٩ 
 

     يف األرض  اهللاُ  واْســــــتَـْعَمَره، )٢(-َتَكــــــربَّ : أي- )ب(واْســــــَتْكبَـرَ ، )١(-َســــــِخرَ : أي- )أ(َخرَ ْســــــواْستَ 

: أي-من نفسه ِعْلًمـا  واْستَـْنَبطَ ، )٥()ت(بنفسه رَ نفَ واْستَ ، )٤(-، وطََلَبها منه)٣(رًاجعله عامِ : أي-

ُه كثـــريًا- واْســــَتْكثـََره، )٧(-َغلُـــظ- )ث(واْســــتَـْغَلظَ ، )٦(-أخرجـــه َعــــدَُّه - )ج(واْسَتْضــــَعَفهُ ، )٨(-َعــــدَّ

  ..........................................................................،)٩(-ضعيًفا

  .]١٤: الصافات[ M r s  t u  L  ) أ(

 .]٣٩: القصص[ M c  d e L  ) ب(

 .]٥٠: املدثر[ M , -  . L  ) ت(

 .]٢٩: الفتح[ M I J  K L L  ) ث(

 .]٤: القصص[ M §     ̈ © L  ) ج(

  

                                 
  ].٣٦٩ص: غريب القرآن له: ينظر. [وهذا قول ابن قتيبة (١)

  ].٤٧٥ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايببنصه عند  (٢)

         M Í  Î   Ï   Ð: قــــال تعــــاىل .-كمــــا قــــال ابــــن ســــيده-األرض  رُ ُمــــعْ جعلــــه يَـ : وهــــذا قــــول احلمــــريي، واملعــــىن (٣)

Ñ    Ò L]٧/٤٧٧٣(مشس العلوم ، و )عمر(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر[ . ]٦١: هود.[(  

: ينظــر. [فهـذان قــوالن يف اســتعمر. ، فالفعـل للســؤال والطلــب-كمـا ذكــر الزخمشــري-طلـب منــه عمــارة األرض : أي (٤)

  )].عمر(مادة : أساس البالغة

، والتفســـري البســـيط )نفـــر(مـــادة : �ـــذيب اللغـــة: ينظـــر. [نفـــر �ـــا، مبعـــىن أنـــه �ـــض لقتـــال عـــدو، وخـــروج حلـــرب: أي (٥)

)٦/٥٨١.[(  

ـــ(اســـتنبط، مبعـــىن  (٦) ـــر ِإذا اســـتخرجت ماءهـــا تُ ْطـــبَ نَـ : (يقـــال). َبطنـَ ـــه بعـــد خفـــاء، فقـــد نبْطتـــه .. الِبْئ وكـــل شـــيء أظهرت

، واحملكم )١/٣٦٢(مجهرة اللغة : ينظر[. ]٨٣: النساء[M l m n o  L: قال تعاىل). واستنبطته

  )].نبط(مادة : واحمليط األعظم

  ).٨/٤٩٩٧(مشس العلوم : ينظر (٧)

  )].كثر(مادة : املصباح املنري: ينظر[. ]٦: املدثر[ M ¬ ®  ̄L: قال تعاىل. ذكره الفيومي (٨)

  ).٦/٣٩٧٤(مشس العلوم : ينظر (٩)
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٣٩٠ 
 

مــن - )ت(هيف دينــ واْسَتْبَصــرَ ، )٢(-تـََقــدَّمَ : أي-/  )ب(واْســتَـْقَدمَ  ،)١(-َالذَ : أي- )أ(بـه واْستَـْعَصــمَ 

 )٦()ح(بـه واسـتمتع، )٥()ج(لنفسـه واْسَتْخَلَصـهُ ، )٤()ث(اهللا لذنبه، ومن ذنبـه واستغفر، )٣(-الَبِصرية

  ...،)ذ(الشيَء بالشيء واْسَتْبَدلَ ، )٩()د(به واْسَتْمَسكَ ، )٨()خ(منه واْستَـْنَكفَ ، )٧(-املتعة: وقيل-

  .]٣٢: يوسف[M I J K  L M  L  ) أ(

 .]٣٤: األعراف[ M u v xw y  z L  ) ب(

 .]٣٨: العنكبوت[ M ¾ ¿ L  ) ت(

 .]١٠٦: النساء[M ! "  L  ) ث(

 .]٥٤: يوسف[M 4 5 6 7   8    9  L  ) ج(

 .]٢٠: األحقاف[ M Ë  Ì  Í Î Ï Ð Ñ L  ) ح(

 .]١٧٢: النساء[M j k l m  L  ) خ(

 .]٤٣: الزخرف[M { |  }  ~  L  ) د(

 .]٦١: البقرة[M £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª  L  ) ذ(

  

                                 
  )].٢/٨٨٧(مجهرة اللغة : ينظر. [ذكره ابن دريد (١)

  )].٨/٥٤١٠(مشس العلوم : ينظر. [بنصه عند احلمريي (٢)

كــم واحملــيط احملو  ،٤٧٤ص: ديــوان األدب :ينظــر. [وعلــم يقــني: ، ومعنــاه أنــه صــار ذا بصــرية، أيالفــارايببنصــه عنــد  (٣)

  ]. )بصر(مادة : األعظم

  )].٨/٤٩٨٢(مشس العلوم : ينظر. [طلب املغفرة: أي (٤)

  )].٣/١٩١٠(مشس العلوم : ينظر. [جعله خالًصا لنفسه: أي (٥)

  )].٩/٦٢١٥(مشس العلوم : ينظر. [مبعىن متتَّع: استمتع (٦)

  ].٧٥٧ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [طلب التََّمتُّع: من املتعة، أي أنه يريد أن الفعلكذا باألصل، والظاهر   (٧)

  )].نكف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [أَِنَف، وامتنع: أي (٨)

  )].٩/٦٣٠٢(مشس العلوم : ينظر. [متسَّك به: أي (٩)

 ]أ/٨٦[
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٣٩١ 
 

  .معروفات: )١()ب(ألمره واْسَتْسَلمَ ، )أ(واْستَـْقبَـَله

 :المضاعف -

: أي ،)ث(اخلـــــوفُ  هُ زَّ فَ تَـ واْســـــ .)٢(هبَّـــــحَ مبعـــــىن أَ : هبَّ حَ تَ واْســـــه، رَ آثـَـــــ: أي ،)ت(عليـــــه هُ بَّ حَ تَ اْســـــ

  .)٥(هلَّ زَ مبعىن أَ : )ح(هلَّ زَ تَـ واسْ  .)٤(هلَ قَ ثْـ تَ نقيض اسْ : )ج(هُ فَّ خَ تَ واسْ  .)٣(هفَّ خَ تَ اسْ 

  ........................ ،)ذ(على األمر رَّ مَ تَ واسْ ، )د(به رَّ قَ تَـ واسْ ، )٦()خ(اإلكرام قَّ حَ تَ واسْ 

 .]٢٤: األحقافM W X Y Z [  L]  ) أ(

 .]٢٦: الصافات[M &  ' (  )  L  ) ب(

 .]٣: إبراهيم[M T U V W X Y  L  ) ت(

 .]٧٦: اإلسراء[M ! " # $ %  L  ) ث(

 .]٥٤: الزخرف[M o p q  L  ) ج(

 .]١٥٥: آل عمران[M | } ~  L  ) ح(

 .]١٠٧: املائدة[M ̈ © ª « ¬ ®  L  ) خ(

]٣٨: القمر[M o p q r s  L  ) د(
)٧(

. 

  .]١٩: القمر[M £ ¤  ¥ ¦  L  ) ذ(

                                 
  )].٥/٣١٨٦(مشس العلوم : ينظر. [انقاد له: أي (١)

  )].٣/١٣٠٢(مشس العلوم : ينظر. [كال املعنيني نص عليهما احلمريي  (٢)

جعلـه : فاسـتفزَّه مبعـىن. أن اخلـوف جعلـه خفيًفـا، فهـرب ومل يثبـت: -هنـا-ومعـىن اسـتخفه . وهذا نـص كـالم احلمـريي (٣)

  )].٨/٥٠٧٦(، ومشس العلوم )خفف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [يَِفزُّ 

  )].٣/١٦٨٩(مشس العلوم : ينظر. [مرييبنصه عند احل (٤)

  ).٥/٢٧٤٤(مشس العلوم : ينظر (٥)

  )].٣/١٣٠٢(مشس العلوم : ينظر. [استوجبه: أي (٦)

  .]١٤٣: األعراف[M  ́µ  ¶ ̧ ¹  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٧)
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٣٩٢ 
 

  .معروفات: )١(عن املسألة واْستَـَعفَّ 

 :المعتل الفاء -

  .)٢(َأْوَدَعه: ُفالٌن ُفَالنًا، أي اْستَـْودَعَ 

   . /معروفات: )٥(األمرَ  نَ قَ يْـ تَـ واسْ ، )٤()أ(األمرُ  رَ سَ يْ تَـ واسْ ، )٣(بالنار الضياءُ  دَ قَ وْ تَـ واسْ 

 :المعتل العين -

  .)٧(هبَ لَ غَ : أي ،)ت(عليه ذَ وَ حْ تَ واسْ  .)٦(رشَ تَ انْـ : أي ،)ب(ارَ طَ تَ اسْ 

 .]١٩٦: البقرة[M § ̈ © ª   « ¬  L  ) أ(

 .]٧: اإلنسان[M + , -      . /  L  ) ب(

 .]١٩: ا�ادلة[ M Ê Ë Ì   L  ) ت(

                                 

  )].٧/٤٣١٩(العلوم مشس : ينظر. []٦: النساء[M Ì Í            Î Ï  L: قال تعاىل. كفَّ عنها: أي (١)

احملكــم : ينظــر. []٦: هــود[M + , -  L: قــال تعــاىل. دفــع إليــه الشــيء؛ ليكــون وديعــة عنــده: أي (٢)

  )].ودع(مادة : واحمليط األعظم

يًا: الفعل (٣) ويف هـذا املثـال حيتمـل األمـرين، أمـا كونـه الزًمـا، فـاملعىن أن الضـياء قـد أْوقَـَد َوَهـاَج . استوقد يأيت الزًما ومتعدِّ

يًا، فاملعىن أنَّ الرَّجل املــُوِقد طلـب إيقـاد الضـياء بواسـطة ). أوقد(مبعىن ) استوقد(بواسطة النار، فـ وأما على جعله متعدِّ

وعلى كال املعنيني فيه إسناد اإليقاد إىل الضياء، إما على حتميله معىن النار، أو . مبعىن طلب اإليقاد) قداستو (النار، فـ

احملكم واحمليط : ينظر[. ]١٧: البقرة[M "   # $ %  L: قال تعاىل. إرادة الضياء على حقيقته، واهللا أعلم

  )].وقد(مادة : األعظم، واملصباح املنري

  )].١١/٧٣٥٩(مشس العلوم : ينظر. [تيسَّر: أي (٤)

  )].١١/٧٣٧٣(مشس العلوم : ينظر[. ]١٤: النمل[M # $ % &  L: قال تعاىل. تـَيَـقََّنه: أي (٥)

  )].٧/٤٢١٠(مشس العلوم : ينظر. [انتشر: استطار الفْجر، أي: يقال (٦)

  )].حوذ(مادة : ، واحملكم واحمليط٤٥٨ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [استوىل عليه: ويقال يف معناه أيًضا (٧)

 ]ب/٨٦[
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٣٩٣ 
 

 اعَ طَ تَ واْســـــ، )٤()ث(انَ كَ تَ واْســـــ، )٣()ت(هُ ارَ جَ تَ واْســـــ، )٢()ب(بـــــاهللا اذَ عَ تَـ واْســـــ، )١()أ(واْســـــَتَجابَه

: )٧(علـــــى كـــــذا هانَ عَ تَـ واْســـــ، )٦(-ىدَّ َعـــــتَـ وهـــــو يَـ - )ح(انَ بَ تَ واْســـــ، )ج(لُ ُجـــــالرَّ  امَ قَ تَـ واْســـــ، )٥(األمـــــرَ 

  .معروفات

  .]٩: األنفال[M $ % & '  L  ) أ(

 .]٢٠٠: األعراف[M R TS U V W  L  ) ب(

 .]٦: التوبة[M  ̧¹ º » ¼ ½  L  ) ت(

 .]٧٦: املؤمنون[M 1 2 3 4 5  L  ) ث(

 .]٦: فصلت[M U V W  L  ) ج(

]٥٥: األنعام[T U  L      نيـيستَبــول M  ) ح(
)٨(

. 

  

  

  

                                 
  )].٢/١٢٢٦(مشس العلوم : ينظر. [أجابه: وكذلك استجاب له، أي (١)

  )].عوذ(مادة : الصحاح: ينظر. [أنه جلأ إليه، أو طلب اللجوء إليه: واملعىن. من الَعْوذ، وهو اللجوء (٢)

  )].جور(مادة : العني، والصحاح: ينظر. [حيفظه ومينعه مما يضرُّ : طلب من أن جيُِريه، أي: أي (٣)

  )].٩/٥٩٣٤(مشس العلوم : ينظر. [َخَضع: أي (٤)

  )].٧/٤١٩٢(مشس العلوم : ينظر. []٤٥: الذاريات[ M ̄ ° ± ² L: قال تعاىل. أطاَق فعله: أي (٥)

  )].١/٦٩١(مشس العلوم : ينظر. [بيـََّنه: واستبانَُه، أي. تبنيَّ : استبان الشيُء، أي: تقول (٦)

ــــه: يقــــال (٧) مشــــس العلــــوم : ينظــــر. []٤٥: البقــــرة[M ¡ ¢ £  L: قــــال تعــــاىل. اســــتعانه، واســــتعان ب

)٧/٤٨٤١.[(  

النشـــر : ينظـــر[ } S { .وقـــرأ البـــاقون بالتـــاء. كـــذا باألصـــل، وهـــي قـــراءة محـــزة والكســـائي وخلـــف أيب بكـــر  (٨)

)٢/٢٥٨.[(  
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٣٩٤ 
 

 :المعتل الالم -

َقاه: ، أي)ب(واْســــَتْحَياهُ  .)١(َعــــَالهُ : )أ(اْســــتَـْعَالهُ  َدَعــــاُه إىل : )ت(األمــــرُ  واْســــتَـْهَواهُ . )٢(اْســــَتبـْ

ثـَْوبَه واْستَـْغَشى. )٣(اهلََوى
تـََغطَّى به: )ث(

)٤(.  

  ................................،)٧()ح(اهُ قَ سْ تَ واسْ ، )٦()ج(منه ىفَ خْ تَ واسْ ، )٥(اهنَ قْ تَـ واسْ 

 .]٦٤: طه[M Ó Ô Õ Ö ×  L  ) أ(

  .]١٤١: األعرافM [ \  L]  ) ب(

 .]٧١: األنعام[M p q r  L  ) ت(

 .]٥: هود[M Ê  Ë Ì Í      Î Ï Ð Ñ Ò  L  ) ث(

]١٠: الرعد[M i j k l  L  ) ج(
)٨(

. 

 .]١٦٠: األعراف[M * + ,  L  ) ح(

                                 
  ).٧/٤٧٤٦(مشس العلوم : ينظر (١)

  )].حيي(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ذكره ابن سيده (٢)

. واألول يف احملسوسات، والثاين يف املعنويات. إما من َهَوى يهِوي، إذا سقط، أو من َهِوَي يهَوى، إذا أحبَّ : استهواه (٣)

فإما أن يكون طلًبا إىل هوى القلب من احملبـة . واملثال املذكور حيتمل األمرين، وصيغة االستفعال فيه للطلب والدعاء

-١٠/٧٠٠٥(، ومشــس العلــوم ٨٤٩ص: املفــردات يف غريــب القــرآن: ينظــر[. والشــهوة، أو أن يكــون طلًبــا للســقوط

٧٠٠٩، ٧٠٠٦.[(  

  ).٨/٤٩٥٦(مشس العلوم : ينظر (٤)

وقـد ُفسِّـرت . ]٤٨: الـنجم[M 1 2 3 4  L: قـال تعـاىل). لزمتـه: ، أياءَ يَـاحلَ  يتُ نِ قَ : (تقول. حفظه ولزمه: أي (٥)

أعطـاهم وجعـل هلـم الُقنيـة، وهـي مـا يلزمـه اإلنسـان وحيفظـه، وأصـل هـذه إن أقـىن مبعـىن : اآلية على هـذا املعـىن، فقيـل

  )].٢١/٧٣(، والتفسري البسيط )قنو(مادة : �ذيب اللغة: ينظر). [قنو(املادة من 

  )].٣/١٨٧١(مشس العلوم : ينظر. [استرت منه: أي (٦)

  )].٥/٣١٣٠(مشس العلوم : ينظر. [سأله أن يسقيه: أي (٧)

  .]١٠٨: النساء[M : ; <  L: وقد ورد الفعل يف قوله تعاىل (٨)
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٣٩٥ 
 

  .معروفات: )٢()ث(منه واْسَتْحَيا، )ت(به واْستَـْغَنى، )ب(منه كذا واْسَتثْـَنى، )١()أ(َحقَّه واْستَـْوَفى

 :المهموز -

 سَ نَ أْ تَ واْســــ، )خ(أجــــريًا رَ جَ أْ تَ واْســــ، )٤(-هرَ بَـ خْ تَ اْســــ- )ح(هُ أَ بَ نْ تَـ واْســــ، )٣(-رَ خَّ أَ تَــــ- )ج(رَ خَ أْ تَ اْســــ

   . /معروفات: )٧(هنَ ذَ أْ تَ واسْ ، )٦()ر(منه سَ يَ أْ تَ واسْ ، )ذ(به أَ زَ هْ تَـ واسْ ، )٥()د(به

 .]٢: املطففني[M © ª «  ¬ ® ̄  L  ) أ(

 .]١٨: القلم[M 0 1  L  ) ب(

 .]٨: الليل[M £ ¤ ¥ ¦  L  ) ت(

 .]٢٥: القصص[M  ̂_ ̀  L  ) ث(

 .]٣٤: األعراف[M r s t u v w  L  ) ج(

 .]٥٣: يونس[M Û Ü Ý  L  ) ح(

 .]٢٦: القصص[M y z      { |  L  ) خ(

 .]٥٣: األحزاب[M | } ~  L  ) د(

 .]١٥: البقرة[M ¾ ¿ À  L  ) ذ(

]١١٠: يوسف[M ¦ §  ̈©  L  ) ر(
)٨(

.  

                                 
  )].١١/٧٢٤٠(مشس العلوم : ينظر. [أخذه واِفًيا: أي (١)

  )]. ٣/١٦٥٦(مشس العلوم : ينظر. [فهما لغتان. استحيا منه، واستحى: يقال (٢)

  )].أخر(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٣)

  )].١٠/٦٤٧٥(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي (٤)

  )].أنس(مادة : ، واملصباح املنري)١/٣٤٤(مشس العلوم : ينظر. [، نقيض استوحشسكن إليه القلب ومل ينفر: أي (٥)

  )].يئس(، و)أيس(مادة : الصحاح: ينظر[ .الَيْأس: أَِيَس منه، ويَِئس، لغتان مبعىن واحد، ومصدر كليهما: يقال (٦)

  .]١٣: األحزاب[ Mª © ¨ § L : قال تعاىل (٧)

بتقدمي اهلمزة إىل موضع الياء،  }استَايسوا{: واالستشهاد يكون وفق رواية البَـزِّيّ . كذا باألصل، وهي قراءة اجلمهور  (٨)

  )].١/٤٠٥(النشر : ينظر. [وتأخري الياء، مث إبداهلا ألًفا

 ]أ/٨٧[
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٣٩٦ 
 

  :)١(ًال عُّ فَ تَـ  ،لُ عَّ فَ تَـ يَـ  ،لَ عَّ فَ في تَـ : الباب السابع عشر

 .)٤(تْ نَ يـَّ زَ تَـ : )ب(املرأةُ  تِ جَ رَّ بَـ وتَـ  .)٣(هعَ قـَّ وَ انتظره، وتَـ : أي ،هبَ قـَّ رَ وتَـ  .)٢(هبَ نَ تَـ اجْ : أي ،)أ(هُ بَ نَّ جَ تَ 

   .)٧(دعِ صَ  مبعىن: فيه دَ عَّ صَ وتَ  .)٦(ثَ كَّ متََ : أي ،ثَ بَّ لَ وتَـ  .)٥(اإلقدام يضُ قِ نَ : )ت(]تُ بُّ ثَ والتَّ [

 .]١١: األعلى[ M Â   Ã   L  ) أ(

 .]٣٣: األحزاب[M I   J   K   L   M  L  ) ب(

 ]٦: احلجرات[ L فَتَثَبتُوا   M 2      3    4   5  ) ت(
)٨(

.  

  

                                 
االختــاذ،  : ومنهــا. تكلَّــف حصــول الشــجاعة: َشــجَّع الفــىت، أيتَ : التََّكلُّــف، كقولــك: وهلــذه الصــيغة عــدَّة معــاٍن، منهــا (١)

العمـل : ومنهـا. جتنَّـب احلَـرَج: حتـرَّج، أي: جتنُّـب الشـيء، كقولـك: ومنهـا. اختذه وسـادة: توسَّد اَحلَجر، أي: كقولك

. وله معان أخرى تُبحث يف مظا�ا. َكثُر شربه له، مع مهلة بني كل شربة: أي جترَّع املاء،: املتكرر يف مهلة، كقولك

  )].١/٢٥٩(، وشرح الشافية لركن الدين )١/١٠٤(شرح الشافية للرضي : ينظر[

  ].٤٧٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايب نص عليه (٢)

 M p q r  s t L: قال تعـاىل .انتظر وقوعه: ، أي)تـََوقَّعه(ومعىن . كال املعنيني يف العني، واألساس  (٣)

  )].وقع(، و)رقب(مادة : العني، وأساس البالغة: ينظر[ .]١٨: القصص[

  ].٤٨٠ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايببنّصه عند  (٤)

كمـا - التَّثَبُّتوأما ما ذكر بأنه نقيض اإلقدام، فإنه . الظهورو الوضوح  :ومعناه، )التبيُّن: (تصحَّفت هذه املفردة إىل (٥)

أقـف علـى مـن ذكـر يف معـاين التبـني مـا ، وال ميكن أن يكـون التبـني، فكالمهـا خمتلفـان، ومل -ذكر الفارسي والواحدي

، فرتّجح م، حمله مع معتل العني، وقد ذُكر هناك) التبنيَّ (أن ، ويؤيد هذا ورد هنا : الصحاح: ينظر. [واهللا أعلما أثَبتُّ

  )].٧/٤١(، والتفسري البسيط )٣/١٧٤(، واحلجة للفارسي )بني(مادة 

  )].مكث(مادة : الصحاح: ينظر. []١٤: األحزاب[ M Ã Ä Å Æ  Ç L: قال تعاىل (٦)

M 2 3  4 5  L: قــال تعــاىل. ويــأيت التصــعيد مبعــىن تكلُّــف الصــعود. ارتقــى يف الشــيء ُمْشــرِفًا: أي (٧)

  )].صعد(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٢٥: األنعام[

مل يرد حمل الشاهد من اآلية يف األصـل، ورأيـت إثباتـه وفـق مـا قـرأ محـزة والكسـائي وخلـف؛ ألنـه املوافـق للمعـىن الـذي  (٨)

  )]. ٢/٢٥١(النشر : ينظر. [}  6{: وقرأ اجلمهور. ذكره املصنف، وأما املفردة فإن التصحيف وارد عليها
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٣٩٧ 
 

وتـََفقَّـــَدهُ 
تـََفحََّصـــه: ، أي)أ(

ـــدَ . )١( وتـََهجَّ
 وتَـــَدبـَّرَ . )٢(َســـِهَر، ونـــام، وهـــو مـــن األضـــداد: )ب(

ـــر فيـــه، وَنظَـــَر يف أدبـــاره، أي: ، أي)ت(القـــرآنَ  ثَار: ، أيوتَـــَدثـَّرَ  .)٣(َعَواِقِبـــه: تـََفكَّ ـــَف بالـــدِّ تـََلفَّ
)٤(. 

ـــه. )٥(َخَبطَـــه: ، أي)ث(الشـــيطانُ  وَتَخبَّطُـــه ـــْزُعُم أن الشـــيطان إذا َخـــَبَط إنســـانًا أو َمسَّ : والعـــرُب تـَ

وتـََقطََّعهُ  .)٧(مسََِع يف ُمْهَلٍة شيًئا بعد شيء: وَتَسمَّعَ  .)٦(ُجنَّ 
   .)٨(َقطََّعه: ، أي)ج(

 .]٢٠: النمل[ M ¬ ® L  ) أ(

 .]٧٩: اإلسراء[ M M N O P  Q R L  ) ب(

 .]٨٢: النساء[M K L M  L  ) ت(

 .]٢٧٥: البقرة[L  - , + *   ( M  ) ث(

  .]١١٠: التوبة[M |    } ~ �  L  ) ج(

                                 
: ينظــر. [هــو طََلُبــه، وأمــا مــا ذكــره املصــنف، فقــد ورد عنــد الزخمشــري بيــان أن التـََّفقُّــد مبعــىن الــتـََّفحُّص: تفقُّــد الشــيء (١)

  )].٢/٣٦١(، واملستقصى يف أمثال العرب )فقد(مادة : احملكم واحمليط األعظم

  )].هجد(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٢)

  ].٧٥ص: ، والفروق اللغوية للعسكري)دبر(مادة : الصحاح: ينظر. [العسكريو  وهذا جمموع من اجلوهري، (٣)

  ].٤٨٢ص: ديوان األدب: ينظر[. ]١: املدثر[ M | }      L: قال تعاىل. الفارايبذكره  (٤)

ـــه بـــأذى: الضـــرب بشـــدة، وختبطـــه الشـــيطان، أي: ذكـــره ابـــن ســـيده، ومعنـــاه يف األصـــل (٥) احملكـــم واحملـــيط : ينظـــر[ .مسَّ

  )].خبط(مادة : األعظم

عـه عليـه املصـنف يف تبو  ،الزخمشـري هذكـر  والكـالم. ، إذ أنكروا تلـبُّس اجلـن بـاإلنساملعتزلة مجاعة من وهذا وفق عقيدة (٦)

، ٣٢ص: لألشعري ةاإلبان: ينظر. [وعقيدة أهل السنَّة أن الشيطان يتخبَّط اإلنسان وميسُّه .-عفا اهللا عنهما-إيراده 

  ].١٥٨ص: ، وآكام املرجان يف أحكام اجلان)٣/١٢(والفتاوى الكربى 

معجـم ديــوان األدب : ينظـر[. ]٨: الصـافات[ M C D E F G L: قـال تعـاىل. وهـذا نـصُّ كـالم الفـارايب (٧)

)٢/٤٥٣.[(  

يًا إىل املفعول، وقيل (٨) فعـل الزم، ومـا جـاء مومهًـا نصـب املفعـول، فهـو علـى إسـقاط ) تقطَّع(إن : فعلى هذا يكون متعدِّ

  )]. ١٥/١٨٩(، والتفسري البسيط )قطع(مادة : �ذيب اللغة: ينظر. [اجلارِّ 
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٣٩٨ 
 

ـــه ـــف. )١(َخِطَفـــه: ، أيوَتَخطََّف  تـََلقََّفـــتُ : يقـــال(: ، وقـــال ابـــن دريـــد)٢(االبـــتالع: )أ(والتـََّلقُّ

ـعَ وتَـ  .)٤(فَ فَّـلَ تَـ : أي ثيابـه، يف لَ مَّـزَ وتَـ  .)٣()َأَخْذَتُه بيدك من َيِد رَاٍم رَاَمَك بـه/ إذا : الشيءَ   ،لَ جَّ

ـــــــكَّ فَ وتَـ  .)٦(تْ مَ دُ قَـــــــ: )ب(النخلـــــــةُ  تِ هَ نـَّ َســـــــوتَ  .)٥(لِجـــــــعَ : أي : ون، وقيـــــــلبُـــــــجَ عْ تَـ : أي ،)ت(ونُه

  .)٨(ونعُ تـَّ متََ : ، وقيل)٧(ونمُ دَ نْ تَـ 

]١١٧: األعراف[ Ç      È L  تَلَقَّفM Ä Å    ) أ(
)٩(

. 

 .]٢٥٩: البقرة[M µ ¶ ̧ ¹ º »  L  ) ب(

 .]٦٥: الواقعة[ M u     v L  ) ت(

  

                                 

احملكــــم واحملــــيط : ينظــــر[ .]٢٦: األنفــــال[ M (  ) * + L: قــــال تعــــاىل .وجيــــوز فــــتح العــــني أيًضــــا (١)

  )].خطف(مادة : األعظم

  ].٤٨٨ص: ديوان األدب: ينظر. [الفارايببنصه عند  (٢)

  )].٢/٩٦٦(مجهرة اللغة : ينظر). [يد(بنصه عنده ابن دريد غري قوله  (٣)

  ].٤٨٩ص: ديوان األدب: ينظر[ .]١: املزمل[ M ! "     L: قال تعاىل .بنصه عند الفارايب (٤)

احملكـم : ينظر[. ]٢٠٣: البقرة[ M ( ) *  + L: قال تعاىل. كلها تأيت مبعىن واحد: تعجَّل وَعِجَل، وَعجَّل (٥)

  )]. عجل(مادة : واحمليط األعظم

، وأتت عليه السنون: تسنَّه الشيء: يقال (٦) وال يلـزم مـن  . وال شك أن من كانت حاله هكذا، فقد صار قـدميًا. إذا تغريَّ

التغـري مــع : كـون الشـيء قـدميًا أن يتغــري، و�ـذا يتبـني القصــور يف املعـىن الـذي ذكــره املصـنف؛ إذ العـربة يف التََّســنُّه هـي

، ٤٩٢ص: ديوان األدب: ينظر. [عن الفارايب غري أنه مل يلتزم باملعىن الذي ذكره واملثال الذي ذكره نقًال . مرور الزمن

  )].٥/٣٢٣٤(ومشس العلوم 

روى وقــد ، بالثــاين قــال احلســن وغــريه؛  القــوالن مشــهوران عــن مجــع مــن الســلف، وممــن قــال بــاألول ابــن عبــاس (٧)

  )].٣٥٠-٢٢/٣٤٩(جامع البيان : ينظر. [)نو مُ تالوَ ( :األقوال الطربي، كما روى ثالثًا عن عكرمة أنه مبعىن

  ].٤٩٢ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٨)

  )].٢/٢٧١(النشر : ينظر. [}Æ{ :، وهي قراءة اجلمهور، وقرأ حفص بالتخفيفبتشديد القاف (٩)

 ]ب/٨٧[



 في أفعال التنزيل: الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                         الشعبة الثانية

٣٩٩ 
 

 ]١١: ا�ادلة[ L املَجلسMÎ  Ïِ و
قـَْتَل ُفالن وتـََعمَّدَ ، )١(

 وتـََفكَّـر، )٢()ب(من امرأتـه هَّرَ ظَ وتَ ، )أ(

]٩٠: مـــــرمي[ M ¬ « ª ©L : ، وقـــــرئ)٣()ت(يف كـــــذا
، )٥(عليـــــه ربَّـــــكَ وتَ ، )٤(

  ......،)٨(بكذا عَ تَّ مَ وتَ ، )٧()ج(ظيْ ، والغَ املاءَ  عَ رَّ جَ وتَ ، )٦(ونِ نُ َـ امل بَ يْ رَ  صَ بَّ رَ وتَـ ، )ث(الرجلُ  سَ فَّ نَـ وتَـ 

  .]٩٣: النساء[M c d e f g h  L  ) أ(

]٢: ا�ادلة[ L 9   8     7    يظَّهرونM 5  : وقرئ  ) ب(
)٩(

. 

 .]١٧٦: األعراف[M ¹ º » ¼  L  ) ت(

 .]١٨: التكوير[M e   f   g  L  ) ث(

 .]١٧: إبراهيم[ M ¢   £    ¤  ¥ L  ) ج(

                                 

مشـس : ينظـر. [بـاأللف، علـى اجلمـع }Ð{ : هـي قـراءة اجلمهـور، وقـرأ عاصـم: والقراءة املثبتـة. توسَُّعوا: أي (١)

  ].)٢/٣٨٥(، والنشر )٨/٥١٩٠(العلوم 

، والغـــريبني أليب عبيـــد )٢/١٣٦(احلجـــة للفارســـي : ينظـــر. [يَّ كظهـــر أمـــيَلـــعَ  أنـــتِ  :ظـــاهر منهـــا، بـــأن قـــال هلـــا: أي (٢)

)٤/١٢١٢.[(  

  )].٨/٥٢٤٢(مشس العلوم : ينظر. [أدام النظر فيه: أي (٣)

، والنشـر )٨/٥٢١٧(مشـس العلـوم : ينظـر[ .وهذه قراءة املـََدنِيـَّْني، وابن كثـري، وحفـص، والكسـائي .يـََتَشقَّْقَن منه: أي (٤)

)٢/٣١٩(.[  

  .]١٣: األعراف[M 7 8 9 : ;  <  L: قال تعاىل (٥)

: الطــــور[M Î   Ï  Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô  L: قــــال تعــــاىل. ومصــــائبه ،وأوجاعــــه ،انتظــــر حــــوادث الــــدَّْهر: أي (٦)

  )].٤/٢٣٩٩(، ومشس العلوم ٤٢٥ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر[. ]٣٠

مشـــــس العلـــــوم : ينظـــــر. [َكْظُمـــــه: ، وجتـــــرُع الغــــيظ-وقــــد وســـــبق بيانـــــه أول البـــــاب-شـــــربه ُجْرَعـــــًة ُجْرَعـــــة : جتــــرع املـــــاء (٧)

)٢/١٠٧١.[(  

  .]٦٥: هود[M L M N O P Q  L: قال تعاىل (٨)

ــاهرون{، وقــرأ البــاقون }   6{وهــذه قــراءة نــافع وابــن كثــري وأيب عمــرو ويعقــوب، وقــرأ عاصــم  (٩) : ينظــر. [}يظَّ

  )].٢/٣٨٥(النشر 
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٤٠٠ 
 

 وَتَمثـَّـلَ ، )٣(هديتــه وتـََقبَّــلَ ، )٢()ب(عليــه وتـََفضَّــلَ  ،)أ(مبالــه عليــه وَتَصــدَّقَ ، )١(ِألَْمــِر كــذا وتـََلطـَّـفَ 

   .معروفات: )٥(-من الِفْقه- وتـََفقَّهَ ، )ت(فيه وَتَكلَّمَ ، )٤(َبَشرًا

 :المضاعف -

ــِحبَ  :)ث(هُ َســسَّ حَ وتَ  .ةٍ يَقــونِ  ،ه بلطــفٍ فَــرَّ عَ تَـ : أي ،هَســسَّ جَ تَ   رَ تـَّ َســتَ : أي ،)ج(والُ لَّ َســوتَ  .)٦(ةاسَّ

  .)٧(واجُ رَ ببعض حىت خَ / بعضهم 

 .]٨٨: يوسف[M F G  L  ) أ(

  .]٢٤: املؤمنون[M { | }    ~  L  ) ب(

 .]٣٨: النبأ[M M N  O P Q R S  L  ) ت(

 .]٨٧: يوسف[M # $ % &  L  ) ث(

 .]٦٣: النورM U V W X Y Z [  L]  ) ج(

  

                                 

M ½ ¾ ¿ À Á  L: قـــــال تعـــــاىل. واملثـــــال مـــــن الفـــــارايب. ترفَّـــــق لألمـــــر: مـــــن اللُّطـــــف، أي (١)

  )].لطف(مادة : ، والصحاح٤٨٨ص: ديوان األدب: ينظر[. ]١٩: الكهف[

  )].فضل(مادة : الصحاح: ينظر. [أفَضَل عليه: أي (٢)

  .]١٢٧: البقرة[M ( )  *  L: قال تعاىل (٣)

  ].٧٥٨ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر[ .]١٧: مرمي[M U V W X  L: قال تعاىل .تصوَّر بشرًا: أي (٤)

: ينظــــر. []١٢٢: التوبــــة[ M Æ Ç È   L: قــــال تعــــاىل. تعــــاطى الفقــــه، وهــــو مبنزلــــة الــــتعلم مــــن العلــــم: إذا (٥)

  )].فقه(مادة : الصحاح

M - .  L: قــال تعــاىل. تَــأَنَّق وجتــوَّد وبــالغ: االســم مــن تـَنَـــوََّق يف األمــر، أي: والنِّيقــة. ذكــر هــذا كلــه الزخمشــري (٦)

  )].١/٢١٤(، والفائق يف غريب احلديث )نوق(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٢: احلجرات[

  ].٦١١ص: ديوان األدب: ينظر. [ذكره الفارايب (٧)

 ]أ/٨٨[
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٤٠١ 
 

  .معروفات: )١(إليه فَ فَّ وتـَعَ ، )أ(إليه وتـََردَّدَ 

 :المعتل الفاء -

هُ تَـ     .)٣(، وهو نَِقيُض تـََوىلَّ إليه)ت(عنه وتـََولَّى، )٢(َأْوَىل ُنْصَرَته، وَمُعونـََته: ، أي)ب(َوالَّ

 ضُ بْ قَـ : يفِّ وَ والتـَّ - اهللاُ  اهُ فَّ وَ وتَـ ، )٤()ح(فيه اخلريَ  مَ سَّ وَ وتَـ ، )ج(النارُ  تِ دَ قَّ وَ وتَـ ، )ث(عليه لكَّ وَ وتَـ 

: أي ، ]٤٢: الزمــر[ M 7  8   9      :  ; L : ، قــال اهللا تعــاىل)٥(الشــيء علــى التمــام

  ...................................................،]بالنـَّْوم[ف رُّ صَ عن التَّ  األرواحَ  ضُ بِ قْ يَـ 

  .]٤٥: التوبة[M s t u v  L  ) أ(

 .]٥١: املائدة[M / 0 1 2 3  L  ) ب(

 .]٢٠: األنفال[M b c d e f  L  ) ت(

 .]١٢: إبراهيم[ M P Q R S L  ) ث(

]٣٥: النور[L  ± °̄  تَوقَّدM   ) ج(
)٦(

. 

 .]٧٥: احلجر[M ; < = > ?  L  ) ح(

  

                                 

يـــه بـــتكلـَّـف العِ : تعفــف، أي (١)    M v: قــال تعـــاىل. ، إذ مل أقـــف علــى مثــال كهـــذا)إىل(فَّـــة، وال أعلــم وجــه تعدِّ

w x y z  L]عفف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٧٣: البقرة.[(  

تــاج : ينظــر. [اإلعانــة والنصــرة، ومل أقــف علــى مصــدٍر ملــا ذكــره املصــنف: ومــن معــاين الواليــة. مبعــىن اختــذه ولي�ــا: تــواله (٢)

  )].ويل(مادة : العروس

  ].٣٠٩ص: ، والكليات)ويل(مادة : الصحاح: ينظر. [أقبل إليه: أعرض عنه، وتوىل إليه، أي: توىل عنه، أي (٣)

  )].٣/٢٨٧(معجم ديوان األدب : ينظر. [واملثال من الفارايب. تفرَّس فيه اخلري: أي (٤)

  )].ويف(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [، ومل أقف على مثل هذا اللفظمبعناه عند ابن سيده (٥)

 ،وابــن عـــامر ،وقــرأ نــافع. وأيب جعفــر ،ْني يـَّ والبصــرِ  ،يف األصــل بالتــاء، وقــد ضــبطتها وفــق البــاب وهــي قــراءة ابــن كثــري (٦)

  )].٢/٣٣٢(النشر : ينظر. [}تُوقَد{ :، وقرأ الباقون}®{ :وحفص
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٤٠٢ 
 

وتـََيمََّمه، -)١(كما يـَْقِبُضها باملوت
  .معروفات: )٢(

 :المعتل العين -

ــوَّ خَ تَ  ــَك : وقيــل ، ]٤٧: النحــلM [ \  L]: تعــاىل ه، مــن قولــهَصــقَّ نَـ تَـ : أي ،هُ َف هــو أن يـُْهِل

قـَْريَــًة؛ لُِيَخــوَِّف األخــرى
ــوتَ . )٣( ــوتَـ  .)٤(طــاف: )أ(فَ وَّ َط ــحَ وتَ  .)٥(تَ اوَ َفــمبعــىن تَـ : )ب(تَ وَّ َف  إليــه، زَ يـَّ

  .)٦(ن فيهكُّ مَ اً للتَّ ز يِّ حَ : أي

  .............................................................،)٧()ت(الرجلُ  ظَ يَّ غَ وتَـ 

 .]١٥٨: البقرة[M a b c d e f  L  ) أ(

]٣: امللك[M > ? @ A B C D  L  ) ب(
)٨(

. 

 .]١٢: الفرقان[M & ' ( )  L  ) ت(

  

                                 
، خطــأ، وهــو )بــاملوت: (جــاء يف األصــل) بــالنوم(وهــذا نــصُّ كــالم الواحــدي، ونقلــه عنــه الــرازي مــن غــري عــزو، وقولــه  (١)

  )].١٣/١٣(ومفاتيح الغيب ، )٨/١٩٤(التفسري البسيط : ينظر. [والتصويب من مصادر املصنِّف

  )].١١/٧٣٣٧(مشس العلوم : ينظر. []٤٣: النساء[M ¼ ½ ¾  L: قال تعاىل. َقَصَده: أي (٢)

معـــاين القــرآن وإعرابـــه : ينظــر[ .ومثــارهم حـــىت يهلكهــم م يف أمـــواهلمهُ َصــقَّ نَـ تَـ أن يَـ : القــوالن عنــد الزجـــاج، ومعــىن األول (٣)

)٣/٢٠١.[(  

  )].٧/٤١٩٥(مشس العلوم : ينظر. [بنصه عند احلمريي (٤)

  )].٣/١٧٠(معاين القرآن للفراء : ينظر. [االختالف): التفاوت(وهذا قول الفراء، ومعىن  (٥)

 M ¾ ¿ À: قـــال تعـــاىل .ومل أقـــف علـــى مـــا ذكـــره املصـــنف. صـــار يف حيِّـــز، وهـــو الناحيـــة: حتيَّـــز، أي: يقـــال (٦)

ÁL ]٣/١٦٥٧(مشس العلوم : ينظر[ .]١٦: األنفال.[(  

  ].٦١٩ص: املفردات يف غريب القرآن: ينظر. [أظهر غيظه، وهو شدة الغضب: أي (٧)

النشـر : ينظـر. [}تَفَـوت {كذا باألصل، وهي قراءة اجلمهور، واالستشهاد للموضع يكون وفق قراءة محزة والكسائي   (٨)

)٢/٣٨٩.[(  
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٤٠٣ 
 

بَـــيَّنَ  ــَزوَّدَ ، )٢()ب(احلــائطَ /  وَتَســوَّرَ ، )١()أ(الشــيءُ  وتـَ ، )٤()ث(عليــه مــا مل يـَُقــل وتـََقــوَّلَ ، )٣()ت(زاًدا وتـَ

   .معروفات: )٦()خ(منه وَتطَيـَّرَ ، )٥()ح(الشيءَ  وَتَخيـَّرَ ، )ج(بصالة وَتَطوَّعَ 

 :المعتل الالم -

تـََعرَّض: له، أي َتَصدَّى
إذا تـََعمََّد األْحَرى: رَّاهحَ وتَ  .)٧(

)٨(.  

 .]١٤: سبأ[ M Ø Ù Ú  Û  L  ) أ(

 .]٢١: ص[M I J K  L  ) ب(

 .]١٩٧: البقرة[M 9 : ; < =  L  ) ت(

  .]٤٤: احلاقة[ M V W X Y     Z   L  ) ث(

 .]١٥٨: البقرة[M h i j k l m n  L  ) ج(

 .]٣٨: القلم[M Í Î    Ï Ð Ñ  L  ) ح(

  .]١٣١: األعراف[M ( ) * + , - .  L  ) خ(

                                 
  )].١/٦٩١(مشس العلوم : ينظر. [استبانه، وأظهره: تـَبَـيـََّنه، أي: بان، وظهر، وتقول: أي (١)

  )].٥/٣٢٨٤(مشس العلوم : ينظر. [عاله: أي (٢)

  )].٥/٢٨٧٩(مشس العلوم : ينظر. [اختذ الزاد: أي (٣)

  ].٧٥٨ص: ديوان األدب: ينظر. [وما ذكره منقول عن الفارايب ما مل يقل، ادَّعى عليه: أي (٤)

  )].٣/١٩٨٠(مشس العلوم : ينظر. [اختاره: أي (٥)

، ومشــــــس العلــــــوم )٣/٣٧١(الكشــــــاف : ينظــــــر. [نفــــــر منــــــه: تشــــــاءم بــــــه، وتطــــــريَّ منــــــه، أي: تطــــــريَّ بــــــه، أي: يقــــــال (٦)

)٧/٤٢١١.[(  

  )].٦/٣٧٠٨(مشس العلوم : ينظر. []٦: عبس[ M 6  7  8  L: قال تعاىل (٧)

 *  ( M: قال تعـاىل. إذا توخَّاه: حترى األمر: تعمَّده، وتقصَّده، ويقال أيًضا: حترَّى األمر وحتدَّاه، أي: يقال (٨)

+ L ]ومشـــــــس العلـــــــوم )٢/٤١٦(، والغـــــــريبني للهـــــــروي )حـــــــدا(مـــــــادة : �ـــــــذيب اللغـــــــة: ينظـــــــر[. ]١٤: اجلـــــــن ،

)٣/١٤٢١.[(  

 ]ب/٨٨[
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٤٠٤ 
 

ــزَ وتَـ  ــغَ تَـ مل يَـ : أي ، ]٢٥٩: البقــرة[  Mº »L : وقولــه تعــاىل .)١(قدَّ َصــتَ : أي ،)أ(ىكَّ  .)٢(رْ يـَّ

  .)٣(اْستَـْقبَـَله: وتـََلقَّاه

ـــى ،-)٥(أخـــذها: أي-آدُم مـــن َربِّـــِه َكِلَمــاٍت  ىقَّـــلَ وتَـ ، )٤(وَتَجلَّــى َعَالهـــا - )ب(املـــرأةَ  وتـََغشَّ

  .................،)٩()ث(النارُ  وتـََلظَّتِ  ،)٨(اجلد وتـََعدَّى ،)٧()ت(من جبل وتـََردَّى، -)٦(بالنكاح

  .]١٨: الليل[ M - . / 0  L  ) أ(

 .]١٨٩: األعراف[ M M  N O P Q L  ) ب(

مات: ، وتردَّى، أي ]٣: املائدة[ M . L: قوله تعاىل  ) ت(
)١٠(

  ±     °  ̄  M: ، من قولـه تعـاىل

²   ³     ´L ]١١: الليل[. 

  .]١٤: الليل[ M À Á Â L  ) ث(

                                 
  )].٥/٢٨١٩(مشس العلوم : ينظر. [نقًال عن احلمريي (١)

منقلبـة ) سـنه(وقد تكررت هذه املفردة يف قسم الصحيح باعتبار أن آخرها هاء، وذكرها هنـا علـى اعتبـار أن اهلـاء يف  (٢)

  )].٥/٣٢٣٤(، ومشس العلوم )سنه(مادة : الصحاح: ينظر. [عن واو

، والنشـر )لقـي(مـادة : الصـحاح: ينظـر[ .]١٠٣: األنبياء[ M 0  1  L: قال تعاىل. ذكره اجلوهري (٣)

)٢/٢١١.[(  

  )].٢/١١٥١(مشس العلوم : ينظر. []٢: الليل[ M j k    l L: قال تعاىل. انكشف: أي (٤)

  )].١/٣٨(جماز القرآن : ينظر. [ذكره أبو عبيدة (٥)

  ].١٥٨ص: نزهة القلوب: ينظر. [وهذا نص كالم السجستاين (٦)

  ].٥٣١ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [ميوت به سقط سقوطًا مهلًكا: أي (٧)

مشـــس العلـــوم : ينظـــر[. ]١: الطـــالق[M ? @       A B C D E  L: قـــال تعـــاىل. جـــاوزه إىل غـــريه: أي (٨)

)٧/٤٤٢٤.[(  

  )].٩/٦٠٦٢(مشس العلوم : ينظر. [تلهََّبت: أي (٩)

معـاين القـرآن : ينظـر. [من الـرتدِّي وهـو السـقوط الـذي أشـرت إليـه قريبًـا: وهذا أحد القولني يف اآلية، والقول اآلخر (١٠)

  )].٥/٣٣٦(وإعرابه 
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٤٠٥ 
 

   .معروفات: )٣()ت(عنه ىهَّ لَ وتَـ ، )٢()ب(ىلَّ دَ تَ فَـ  هُ الَّ ، ودَ )١()أ(الرجلُ  ىطَّ مَ وتَ 

 .]٣٣: القيامة[ M [ \ ]   ̂ _     L  ) أ(

 .]٨: النجم[ M B C D L  ) ب(

  .]١٠: عبس[ M G  H I L  ) ت(

   

                                 
  )].٩/٦٣٢٩(مشس العلوم : ينظر. [إذا تـََبْخَرت : متطَّى الرجل: من التمدد، ويقال: أصله (١)

  )].٢/٦٤٩(الغريبني للهروي : ظرين. [قرب وزاد التديل من علو إىل أسفل: أي (٢)

  )].٥/١٧١٥(الغريبني للهروي : ينظر. [تغافل وتشاغل: أي (٣)
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٤٠٦ 
 

   :)١(ًال اعُ فَ تَـ  ،لُ اعَ فَ تَـ يَـ  ،لَ اعَ فَ في تَـ : الباب الثامن عشر

/  ،زْبـمـن النَّ : )ت(وازُ ابَـ نَـوتَـ  .)٣(بـالعني زِ ْمـمن الغَ : )ب(وازُ امَ غَ وتَـ  .)٢(وانُ اوَ عَ تَـ : أي ،)أ(وارُ اهَ ظَ تَ 

ــتَـ : أي ،)ث(واُســاكَ شَ وتَ  .)٤(بَقــهــو اللَّ  ــ[إذا : )ج(الشــيءُ  عَ ابَ َتــوتَـ  .)٥(وا، واختلفــواعُ ازَ َن  .)٦(]فادَ رَ تـَ

   .)٨(اجتمعوا: أي ،)خ(واكُ اَر دَ وتَ  .)٧(الَ مَ : أي ،)ح(فَ انَ جَ وتَ 

 .]٨٥: البقرة[ M ; < = >  L  ) أ(

 .]٣٠: املطففني[ M Ë Ì Í   Î L  ) ب(

 .]١١: احلجرات[M Ô Õ Ö  L  ) ت(

 .]٢٩: الزمر[ M ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã L  ) ث(

 .]٤: ا�ادلة[ M h i    j k l   m L  ) ج(

 .]٣: املائدة[M [ \ ]  L  ) ح(

  .]٣٨: األعراف[ M 5 6 7 8  9 L  ) خ(

                                 
تظاهر الفاعل باملصدر واحلال أنه : ومنها). تضاربا: (املشاركة من اثنني فأكثر، حنو: هذه الصيغة هلا عدَّة معاٍن، منها (١)

تـََوانـَْيــُت يف : (، حنـو)فـََعـل(أن تكـون مبعـىن : ومنهــا. أظهـر اجلهـل ولـيس جباهـل: ، أي)جتاهـل زيــد: (ُمْنتَـٍف عنـه، حنـو

، وشـرح الشـافية ١٢٥ص: املمتـع الكبـري يف التصـريف: ينظـر. [وغريهـا مـن املعـاين. َونـَْيت فيـه وَضـُعْفت: ، أي)األمر

  )].١/٢٥٦(لركن الدين 

  ).٧/٤٢٦٣(مشس العلوم : ينظر (٢)

  ].٤٩٥ص: ديوان األدب: ينظر. [وهذا نص كالم الفارايب (٣)

، ٤١٦ص: غريـب القـرآن البـن قتيبـة: ظـرين. [ى امسـه األولوَ واحـد، وهـو اسـم يسـمى بـه اإلنسـان، ِسـ بُ َقـالنَّْبز، واللَّ  (٤)

  ].٧٤٤ص: واملفردات للراغب

  ).٦/٣٥٢٩(، ومشس العلوم ٣٨٣ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر (٥)

  )].ردف(مادة : العني، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [من العني، واحملكم والتتميم، )تراد: (يف األصل (٦)

  ).٢/١١٩٣(مشس العلوم : ينظر (٧)

  )].٤/٢٠٨٥(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي (٨)

 ]أ/٨٩[
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٤٠٧ 
 

وتـََقاَســـُموا
ويـــوُم . )٢(وهـــو الصـــوت اخلفـــي ،)ب(يف احلـــديث وَتَخـــافـَُتوا .)١(مـــن الَقَســـم: )أ(

  .)٣(يكون فريق يف اجلنة، وفريق يف السعري: ، أي)ت(التـََّغاُبن

 وتـََناَفُسـوا ،)٧(وتكـاثروا، )٦(وارُ اخَ َفـوتَـ ، )٥(األشـياءُ  تِ بِـاكَ رَ وتَـ  .)٤()ث(بينهم األمرَ  واعُ ازَ نَ وتَـ 

  .............................................،)٨()ح(عليهم الرَُّطبُ  وَتَساَقطَ  ،)ج(يف الشيء

 .]٤٩: النملM X  Y Z [ \ L ]  ) أ(

 .]١٠٣: طه[ M L  M N   O P  Q L  ) ب(

 .]٩: التغابن[M Ç È É  L  ) ت(

 .]٢١: الكهف[M . / 0 1  L  ) ث(

 .]٢٦: املطففني[ M ³ ́ µ ¶     L  ) ج(

]٢٥: مرمي[ Ó Ô Õ L   تَساقَطْ M  ) ح(
)٩(

.  

                                 
  )].٨/٥٤٩٣(مشس العلوم : ينظر. [ويأيت أيًضا مبعىن تقاسم الشيء، من القسمة (١)

  ].٤٩٤ص: ديوان األدب: ينظر. [فيخبصوت  واتكلم موهذا نص كالم الفارايب، واملعىن أ� (٢)

إذا هضـم البـائع حـق املشـرتي، واسـتعري  :وأصله يف البيع والشـراء واالْهِتَضام،، وهو النـَّْقص، ْنبِ تفاعل من الغَ : التغابن (٣)

ـــبَـ ليـــوم القيامـــة؛ ألن التغـــابن احلقيقـــي يكـــون فيـــه، فكـــأن أهـــل اجلنَّـــة قـــد غَ  وا أهـــل النـــار بأخـــذ مقاعـــدهم يف اجلنَّـــة، ُن

، )غـنب(مـادة : ومقـاييس اللغـة الصـحاح،: ينظـر. [هم بدهلا مقاعد مـن النـار، وقيـل غـري هـذا يف معـىن التغـابنائعطوإ

  )].١٤/٣١٨(وروح املعاين 

  ].٧٩٨ص: ، واملفردات للراغب٢٨٠ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [تناظروا وجتاذبوا: أي (٤)

ـــــال تعـــــاىل. ركـــــب بعضـــــها بعًضـــــا: أي (٥) ـــــوان األدب: ينظـــــر[. ]٩٩: األنعـــــام[M w v u tL : ق : دي

  ].٤٩٤ص

  .]٢٠: احلديد[ M @ ? > = <L : قال تعاىل (٦)

  .]١: التكاثرM  \ [L ] : قال تعاىل (٧)

  )].٥/٣١٣١(مشس العلوم : ينظر. [سقط: أي (٨)

، أو قراءة محزة  (٩) وقد سبق بيان . }تَساقَطْ{يف األصل بالتاء، واالستشهاد باآلية يكون وفق قراءة اجلمهور كما أثبتُّ

  )].٢/٣١٨(، والنشر )٥/١٩٨(احلجة للفارسي : ينظر. [القراءات يف اآلية
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٤٠٨ 
 

ــــ لَ ابَــــقَ وتَـ  ــــوتَـ ، )أ(انئَ يْ الشَّ ، )٣()ث(عنــــه لَ اَقــــثَ وتَـ ، )٢()ت(األمــــرَ  كَ ارَ دَ وتَــــ، -)١(ةَكــــَر مــــن البَـ - )ب(كَ ارَ َب

  .معروفات: )خ(الشيئان هَ ابَ شَ وتَ ، )٤()ح(وامُ اصَ خَ وتَ ، )ج(وامُ اكَ حَ وتَ 

 :المضاعف -

]٣٢: غافر[ L ادــنـالت   M Ì : وقرئ به/ ، )٥(بعضهم من بعض رَّ فَـ : أي ،او ادُّ نَ تَـ 
)٦(.  

   .................................................................،)٧()د(وااضُّ حَ وتَ 

 .]٤٤: الصافات[ M ¼ ½      ¾       L  ) أ(

 .]٧٨: الرمحن[ M V W X  L  ) ب(

 .]٤٩: القلم[ M [  \ ]  ̂   _   ̀L  ) ت(

 .]٣٨: التوبة[M P  Q R  L  ) ث(

 .]٦٠: النساء[ M / 0 1 2   3    L  ) ج(

 .]٦٤: ص[ M 3 4 5 6 7  8 L  ) ح(

 .]١١٨: البقرة[M È É  L، ]١٤١: األنعام[M { |  }  L  ) خ(

]١٨: الفجر[ M ¢ £ ¤ ¥  ¦  L  ) د(
)٨(

.  

                                 
. ثبـت مـا اسـتحق بـه التعظـيم: من صـيغ الثنـاء عليـه سـبحانه، ومـن معانيهـا: ثبوت الشيء ودوامه، وتبارك اهللا: الربكة (١)

  )].٩/١٧٧(، والتفسري البسيط )برك(مادة : �ذيب اللغة، وجممل اللغة: ينظر[

  )].٤/٢٠٨٥(مشس العلوم : ينظر. [أدرََكه: أي (٢)

  )].ثقل(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ثـَُقل: أي (٣)

  )].٣/١٨٢٤(مشس العلوم : ينظر. [اختصموا: أي (٤)

  ].٦١٢ص: ديوان األدب: ينظر. [مبعناه عند الفارايب (٥)

  )].٢/٢٤٣(احملتسب : ينظر. [، وهي شاذةوهذه قراءة ابن عباس بتشديد الدال،  (٦)

  )].٣/١٣٠٥(مشس العلوم :ينظر. [حث بعضهم بعًضا: أي (٧)

: ينظــر. [}تَحضُّــون{ :، وقــرأ البــاقون}يحضُّــون{ :انوقــرأ البصــريَّ . كــذا باألصــل، وهــي قــراءة أيب جعفــر والكــوفيني  (٨)

  )].٢/٤٠٠(النشر 

 ]ب/٨٩[
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٤٠٩ 
 

  .معروفات: )٢(واوَتَحاجُّ ، -)١(من املـَسِّ - وَتَماسَّا

 :المعتل الفاء -

  .)٣()أ(وادُ اعَ وَ تَـ 

 :المعتل العين -

ــ ــاؤشM L K    : ه، وقــرئ بــاهلمزةلَــاوَ نَ إذا تَـ : هَشــاوَ نَ وتَـ  .)٤(الَ َمــ: أي ،)ب(عنــه رَ اوَ زَ تـَ التَّن L 

   .)٦(طال: أي ،)ت(لَ اوَ طَ وتَ  .)٥(، واملعىن واحد ]٥٢: سبأ[

 .]٤٢: األنفال[M P Q R S T  L  ) أ(

]١٧: الكهف[ L <  =          > ; تَزاورM   ) ب(
)٧(. 

  .]٤٥: القصص[M 2 3  4  L  ) ت(

  

                                 

مشـــس : ينظــر. []٣: ا�ادلــة[M Z [ \ ]  L: قــال تعـــاىل. مــسَّ أحـــدمها اآلخــر، ويطلــق علـــى اجلمــاع: متاسَّــا (١)

  )].٩/٦٢٠٦(العلوم 

  )].٣/١٣٠٥(مشس العلوم : ينظر. []٤٧: غافر[ M } ~ �    ¡ L: قال تعاىل. ختاصموا: أي (٢)

  )].١١/٧٢٢٤(مشس العلوم : ينظر. [وعد بعضهم بعًضا: أي (٣)

  .)٥/٢٨٧٩(مشس العلوم : ينظر (٤)

. وبالواو قرأ الباقون ،وباهلمز قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وأبو بكر. ، وهو الطََّلب)النَّْأش(إن قراءة اهلمز من : وقيل (٥)

  )].٢/٣٥١(، والنشر )٦/٢٣(احلجة للفارسي : ينظر[

احملكـم واحملـيط : ينظـر. [مبعىن متدد إىل الشيء ينظر حنوه، ومبعىن استطال، ويأيت مبعـىن طـال، حسـب السـياق: تطاول (٦)

  )].١٧/٤٠٦(، والتفسري البسيط )طول(مادة : األعظم

وقـرأ ابـن عـامر . }   :{باأللف يف األصل، وقد ضبطتها وفق قراءة اجلمهور، وحيتمل الرسم أيًضـا قـراءة الكـوفيني ) ٧(

  )].٢/٣١٠(النشر : ينظر. [}تَزور{ويعقوب 
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٤١٠ 
 

ـــَداَينَ  ـــايـَُعوا، )١(القـــومُ  وَت َب ، )٤()ب(واُمـــوَ َال وتَ ، )٣()أ(وارُ اوَ َجـــوتَ ، -)٢(بـــاع بعضـــهم بعًضـــا- وتـَ

 ،)٧(عـن املنكـر اوْ اهَ نَـتَـ ، -)٦(بعضهم بعًضـا يقَ ل- اوْ قَـ َال تَ ، -)٥(وامُ لِ عَ - )ث(وانُ ايَـ بَ وتَـ ، )ت(وانُ اوَ عَ وتَـ 

M/   0L ]٣: العصر[ 
  .معروفات: )٩(عنه زَ اوَ جَ وتَ ، )٨(

 .]٤: الرعد[ M n   o       p   q L  ) أ(

 .]٣٠: القلم[ M r    s     t    u   v L  ) ب(

 .]٢: املائدة[M ¿  À Á Â  L  ) ت(

 .]١٤: سبأ[ M Ú     Û     Ü   Ý   Þ       ß   à  L  ) ث(

  

  

  

                                 

: احملكــم واحملــيط األعظــم: ينظــر[. ]٢٨٢: البقــرة[ M $ % & L: قــال تعــاىل. أخــذوا بالــدين وتبــايعوا بــه: أي (١)

  )].٤/٢٢١٧(، ومشس العلوم )دين(مادة 

  ].٧٦٠ص: ديوان األدب: ينظر[. ]٢٨٢: البقرة[M º » ¼  L: قال تعاىل. ذكره الفارايب (٢)

  )].٢/١٢٢٨(مشس العلوم : ينظر. [جاور بعضهم بعًضا: أي (٣)

  )].٩/٦١٥٢(مشس العلوم : ينظر. [الم بعضهم بعًضا: أي (٤)

  )].بني(مادة : الصحاح: ينظر. [إذا تباعدوا، ومل أقف على مثل ما ذكره املصنف: تباين القوم: يقال (٥)

واملالحــظ أن هــذا الفعــل معتــل الــالم، فلــيس هــذا  ).التقــى(مبعــىن ) تالقــى(يصــح أن تكــون �ــذا املعــىن، واملشــهور أن  (٦)

  )].لقي(مادة : الصحاح، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. []١٥: غافر[ M »          ¼ ½  L: قال تعاىل .ّلهحم

ـــــه. �ـــــى بعضـــــهم بعًضـــــا: أي (٧) ـــــيس هـــــذا حمّل ـــــل الـــــالم، فل ـــــال تعـــــاىل. ويُلَحـــــظ أن هـــــذا الفعـــــل معت  M L M: ق

N O P Q  L]١٠/٦٧٨٣(مشس العلوم : ينظر. []٧٩: املائدة.[(  

  )].١١/٧١٩٣(مشس العلوم : ينظر: . [قال تعاىل. أوصى بعضهم بعًضا: أي (٨)

  )].٢/١٢٢٨(مشس العلوم : ينظر. []١٦: األحقافM Z [ \  L]: قال تعاىل. صفح عنه: أي (٩)
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٤١١ 
 

 :المعتل الالم -

تـََعاطَاهُ 
تـََناَوَله: ، أي)أ(

)١(.  

، )٤)(ب(يف األمــــــر ىارَ َمــــــوتَ ، -)٣(ىوَ ْجــــــمــــــن النَّ - اوْ اجَ َنــــــوتَـ ، -)٢(مــــــن النــــــداء- اوْ ادَ َنــــــوتَـ 

ـــ، )٦()ت(اشرَ عـــن الِفـــ/ ه بُـــنْ جَ  ىافَ َجـــوتَ ، )٥(اوْ اَضـــرَ وتَـ  ـــ، )٧)(ث(انَعـــمْ اجلَ  ىاءَ رَ وتـَ ، )٨(عنـــه ىارَ وَ وتـَ

   .معروفات: )٩(الشيءُ  ىالَ عَ وتَـ 

  .]٢٩: القمر[ M +   ,    -   . L  ) أ(

 .]٥٥: النجم[ M V   W   X   Y L  ) ب(

 .]١٦: السجدة[ M d e  f    g L  ) ت(

 .]٦١: الشعراء[ M !   "  # L  ) ث(

  

   

                                 
  )].٧/٤٦١٣(مشس العلوم : ينظر. [ذكره احلمريي (١)

  )].١٠/٦٥٤٧(مشس العلوم : ينظر[. ]٢١: القلم[M > ?  L: قال تعاىل. نادى بعضهم بعًضا: أي) ٢(

مشــــس العلــــوم : ينظــــر. []٨: ا�ادلــــة[M ̀ a  b  L: قــــال تعــــاىل. أســــرَّ بعضــــهم إىل بعــــض: أي (٣)

)١٠/٦٥١٢.[(  

  )].٩/٦٢٨٤(مشس العلوم : ينظر. [جتادلوا: شكَّ فيه، ومتاروا، أي: متارى يف األمر، أي) ٤(

  .]٢٣٢: البقرة[M  ̂_  ̀a  L: قال تعاىل) ٥(

  )].جفو(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. [ومل يطمئن عليه ،ارتفع عنه: أي (٦)

  )].٤/٢٧٢٨(مشس العلوم : ينظر. [رأى بعضهم بعًضا: أي) ٧(

  )].١١/٧١٤٣(مشس العلوم : ينظر. []٥٩: النحل[ M K L M     L: قال تعاىل. استرت: أي) ٨(

  )].٧/٤٧٤٧(مشس العلوم : ينظر. []٩٢: املؤمنون[ M E F G L: قال تعاىل. ارتفع: أي) ٩(

 ]أ/٩٠[
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٤١٢ 
 

  :ةفَ لِ تَ خْ مُ  من أبوابٍ  ةٍ ودَ دُ عْ مَ  اتٍ مَ لِ في كَ : رشَ عَ  عَ اسِ الباب التَّ 

رَّ َضـــاخْ 
رَّ فَ واْصـــ، ارَّ َضـــواخْ ، )أ(

ـــ، ادَّ وَ واْســـ، دَّ وَ واْســـ، ارَّ فَ واْصـــ، )ب( ـــوابْـ ، )ت(ضَّ يَ وابـْ ، اضَّ َي

ــــــةُ رَ ْضـــــــاخلُ : وهــــــي  .)٢(مـــــــال: أي عنــــــه، ارَّ وَ وازْ عنـــــــه،  رَّ وَ وازْ  .)١(اضُ يَــــــ، والبَـ ةُ رَ فْ ، والصُّـــــــادُ وَ ، والسَّ

ـــوادْ  امَّ َه
ـــعْ وبَـ  .)٣(دَّ وَ اْســـ: أي ،)ث( ـــنْ وقَـ  .)٤(عنـــه ثَ َعـــوبَـ ه، جَ رَ خْ تَ اْســـ: )ج(املتـــاعَ  رَ ثـَ ـــالقَ  رَ َط : )ح(ريَ اطِ َن

   .)٥(هاعَ مجََ 

 .]٦٣: احلج[M  ́µ      ¶  L  ) أ(

 .]٢١: الزمر[ M à á â ã L  ) ب(

 .]١٠٧: آل عمران[ M ¼ ½ ¾     ¿ L  ) ت(

 .]٦٤: الرمحن[ M Å L  ) ث(

 .]٤: االنفطار[ M - .    / L  ) ج(

 .]١٤: آل عمران[ M w x  y z {   L  ) ح(

  

 

                                 
واألصل أنه تصح صياغتهما لكل لون، إال أنـه قـد . تستعمالن لأللوان، وهلما نفس املعىن): افْـَعالَّ (، و)افْـَعلَّ (صيغتا  (١)

، أكثـر مـن فيهـا) افعـلَّ (يقل استعمال إحدى الصيغتني وتـَْفُشو األخرى، كاأللوان املذكورة هنـا؛ فـإن اسـتعمال صـيغة 

 ̄ ® M: ، وشـاهده قولـه تعـاىل)اسـود(وقد ورد االستشهاد جلميع األفعال الـيت أوردهـا املصـنف، غـري ). افعالَّ (

° ± L ]واملمتـع الكبـري يف التصـريف)٤/٢٨٩(املخصـص البـن سـيده : ينظر. []١٠٦: آل عمران ، :

  ].١٣٢ص

وعلــى الثانيــة قــراءة . }تَــزور{: وعلــى املفــردة األوىل قــراءة ابــن عــامر ويعقــوب. اْزِويــرَارًا :اْزِورَارًا، واْزوارَّ : اْزَورَّ : يقــال (٢)

  )].٢/٣١٠(، والنشر )٢/٢٥(، واحملتسب )زور(مادة : الصحاح :ينظر. [، وهي قراءة شاّذة}تَزوار{: اُجلْحَدرِيّ 

  )].٢/٤٧٦(املعاين  معجم ديوان: ينظر). [اْسَوادَّ (ذكره الفارايب، بزيادة ألف  (٣)

  )].بعثر(مادة : الصحاح: ينظر. [كشف عنه، كما عرب اجلوهري: ، أي)بعث عنه: (قوله (٤)

ملء جلـد ثـور ذهبًـا : والقنطار. إذا ملك ماًال كثريًا، ومل أقف على من ذكر مثل ما ذكر املصنف: قنطر الرجل: يقال (٥)

  )].قنطر(مادة : واحملكم واحمليط األعظم ،٢٨٨ص: ديوان األدب: ينظر. [أو فضة، وقيل غري ذلك
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٤١٣ 
 

ال إىل هـؤالء، وال : )ب(بني الَفـرِقـَْني  ُمَذْبَذبٌ وفالٌن . )١(إذا َتَسلَّط عليه: )أ(عليه] وَسيَطرَ [ 

ـــه .)٢(إىل هـــؤالء َكبَّـــه: ، أي)ت(وَكْبَكَب
إذا : )ج(الليـــلُ  سَ عَ ْســـوعَ  .)٤(هدَ عَّـــبَـ : أي ،)ث(هَحـــزَ حْ وزَ  .)٣(

 صَ حَ ْصــوحَ ، رَ َهــ، وظَ حَ وَضــ: ]٥١: يوســف[ MË     Ì Lو .)٥(ربَــدْ أَ : ه، وقيــلُمــَال ظَ /  لَ َبــقْـ أَ 

: أي علــيهم، مَ دَ ْمــودَ  .)٦(هَتــمــا حتَْ  نيَ ِلــحــىت يَ ، ]هانِــرَ ِجبِ [احلصــا  صَ َحــإذا فَ : ه األرضَ رِ دْ َصــبِ  البعــريُ 

 .................................................................،)٧(أَْرَجَف �م األرض

]٢٢: الغاشية[ L بِمسيطرٍ      ¶ M µ  ) أ(
)٨(

. 

 .]١٤٣: النساء[ M \ ]  ̂L  ) ب(

 .]٩٤: الشعراء[ M _ ̀  a b L  ) ت(

 .]١٨٥: آل عمران[M y z { | } ~ � ¡  L  ) ث(

 .]١٧: التكوير[ M a b   c  L  ) ج(

  

                                 
، وهــو خطـــأ إذ ســبق هــذا البـــاب، مث إن املعــىن الــذي ذكــره ال يتناســـب معــه، كــذلك ال يعضـــده )ســطر: (يف األصــل (١)

  ].٥٠٥ص: ديوان األدب: ينظر. [الشاهد املذكور، وقد وافقت فيما أثبتُّه ما ذكره الفارايب

  )].ذبب(مادة : الصحاح: ينظر. [املرتدد بني أمرين: َذبالتحرك، واملـَُذبْ : أصل التذبذب (٢)

وديـوان ، )١/١٧٧(مجهـرة اللغـة : ينظـر. [هو أن يلقـي بعـض الشـيء علـى بعضـه: وهذا قول الفارايب، وقال ابن دريد (٣)

  ].٦١٣ص: األدب

  )].زحزح(مادة : الصحاح: ينظر. [ذكره اجلوهري (٤)

  ].٣٢ص: األضداد البن األنباري: ينظر. [فهو من األضداد (٥)

، وهـو تصـحيف، والتصـويب مـن )جبرابـه: (ويف األصـل. ببـاطن عنقـه: ، أي)جبرانـه(وقولـه . وهذا نص كـالم ابـن دريـد (٦)

بعــة التصــويب مــن الطبعــة اهلنديــة للجمهــرة، وإال فقــد تصــحَّفت الكلمــة يف الط: تنبيــه. اجلمهــرة، وغريهــا مــن املعــاجم

  )].١/١٣٧(، والطبعة اهلندية )٤٦٧، ١/١٨٦(مجهرة اللغة : ينظر). [حبرانه(املعتمدة إىل 

  ].٢٣٠ص: ، ونزهة القلوب)٣/٢٦٩(معاين القرآن للفراء : ينظر. [وهذا نص كالم السجستاين، وأصله عند الفراء (٧)

احلاصـــل أنـــه قـــرئ بالســـني، وبالصـــاد، كـــذا باألصـــل، وهـــي روايـــة هشـــام، ويطـــول عـــرض اخلـــالف بـــني بـــاقي القـــراء، و   (٨)

  )].١/٥١٩(، وإحتاف فضالء البشر )٢/٣٧٨(النشر : ينظر. [وباإلمشام

 ]ب/٩٠[
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٤١٤ 
 

َدمَّـَر علـيهم: علـيهم، أي َدْمـَدمَ : وقيل
زَْلزَلَـًة وزِلْـزَاًال، وهـو مـن زَلْـَزَل اإلبـَل، إذا َسـاَقها  وزَْلَزلَـهُ . )١(

ــ :نُ مِ يْ هَ ُـ والمــ. )٣(إليــه الشــيطاُن، وهــو الَوْســَواُس، معــروف وَوْســَوسَ . )٢(َســْوًقا شــديًدا  .)٤(داهِ الشَّ

ـاغَ  َألَ تَ إذا اْمـ: زَّ أَ مَ واْشـ .)٥(ه مـن اخلـوفنِ دَ بَ  رُ عْ شَ  بَ صَ تَ إذا انْـ : رَّ عَ شَ واقْ   ضَ بِ َقـنْـ ظًـا، حـىت يَـ يْ وغَ  ،م�

   .)٧(نكَ إذا سَ : نَّ أَ مَ واطْ  .)٦(هُ هُ جْ وَ 

  

  

  

                                 
النكــت : ينظــر. [ذكــره املــاوردي مــن غــري عــزو، وقــد نســبه البغــوي إىل عطــاء ومقاتــل، ومل أقــف علــى مــن رواه عنهمــا (١)

  )].٨/٤٤٠(، وتفسري البغوي )٦/٢٨٥(والعيون 

ذكره الصاحب بن عباد، وتبعـه الزخمشـري، . زلزل اإلبل، إذا ساقها سوقًا شديًدا: الشيء بشدة، ومنها حتريك: الزلزلة (٢)

 : M 9: قال تعاىل. وكالم املصنف يوهم أن األصل من زلزل اإلبل، وليس كذلك؛ إذ عده الزخمشري من ا�از

; < L]زلل(مادة : العروساحمليط يف اللغة، وأساس البالغة، وتاج : ينظر. []١: الزلزلة.[(  

قــال . هــو االســم -بــالفتح-وسوســت إليــه نفســه َوْسَوَســًة، وِوْسَواًســا، والَوْســَواس : يقــال. حــديث الــنفس: الوسوســة (٣)

  )].وسوس(مادة : الصحاح: ينظر. []١٢٠: طه[Mg h    i  L: تعاىل

̈  § M: قال تعاىل. من األمن؛ إذ اهلاء منقلبة عن اهلمزة: أصله. الشاهد على الشيء، القائم عليه: يعين (٤)

©  L]أمن(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٢٣: احلشر.[(  

الكشــاف : ينظــر. []٢٣: الزمــر[M ? @   A B C D  L: قــال تعــاىل. قريًبــا منــه عنــد الزخمشــري (٥)

)٤/١٢٤.[(  

قــال . ممــا يكــره املــرء :زادوا عليــهانقبــاض الوجــه، ورمبــا : اجم اللغــة علــى أن االمشئــزاز هــومعــمعظــم ذكــره الزخمشــري، و  (٦)

، )مشز(مادة : احملكم واحمليط األعظم: ينظر. []٤٥: الزمر[Mv    w x y z {  L: تعاىل

  )].٤/١٣٢(والكشاف 

: ديــــــوان األدب: ينظــــــر. []١٠٣: النســــــاء[M n o p q  L: قــــــال تعــــــاىل. بنصــــــه عنــــــد الفــــــارايب (٧)

  ].٨٩٨ص
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٤١٥ 
 

ــــوقــــرأ األعْ  ــــنْ يَـ : أي/  ، ]٥: هــــود[ ÆL ينـــــيثْنوM  :)١(شُ َم ــــيْـ عَ  تْ قَــــرَ وْ رَ واغْ  .)٢(ِين َث  اهُ َن

  .)٣(مايهِ ا فِ تَ قَـ رِ غَ : أي وع،مُ بالدُّ 

                                 
عاملــاً بــالفرائض َورًِعــا صــاحب  بــالقراءات اعارفًــ اثقــة حافظًــكــان  ،أبــو حممــد ســليمان بــن مهــران الكــاهلي الكــويفهــو  (١)

 للــذهيب ، وتــذكرة احلفــاظ)٢/٤٠٠(وفيــات األعيــان : ينظــر. [، وقيــل غريهــاتــويف يف ســنة مثــان وأربعــني ومائــة. عبــادة

  )].٢٥٤(، وتقريب التهذيب )١/١١٦(

وغـريه، ومل  تنسـب البـن عبـاس ة إىل األعمـش، ويف كتـب القـراءات ذكر هذا الفراء، وقد عـزا الزجـاج هـذا القـراء (٢)

، ومعـاين )٢/٣(معـاين القـرآن للفـراء : ينظـر[ .}Å{: وقـرأ اجلمهـور .، وهـذه القـراءة شـاّذةأجد األعمش معهـم

  )].١/٣١٨(، واحملتسب )٣/٣٩(القرآن وإعرابه 

ومعـىن غـرق  .ومل أقـف هلـذه املفـردة علـى شـاهد يف القـرآن .املثال ذكره ابن سيده، واملعـىن عنـد ابـن فـارس، والزخمشـري (٣)

ن متتلئ العيون دموًعـا فتغطـي السـواد، مـن غـري أن أ: أن َتْشرِق بالدمع، كما يشرق املرء، وبلفظ آخر: العني بالدموع

  )].٢/٤٠٤(، والفائق يف غريب احلديث )غرق(مادة : مقاييس اللغة، واحملكم واحمليط األعظم: ينظر. [تسيل

 ]أ/٩١[
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٤١٦ 

 

  :وفرُ في الحُ : الشعبة الثالثة

 

  .)١(والحروف على عوامل، وغير عوامل -

  َرَ شَ عَ  ةَ عَ بْـ سَ  رِّ حروف الج: 

ـــ( .١ ـــبْ للتَّ وتكـــون . مـــن البصـــرة تُ رْ ِســـ: ، كقولـــكالغايـــة ابتـــداءُ  هاوأصـــلُ  :)نْ ِم : ، كقولـــه تعـــاىلنيِي

M»   ¼ ½ ¾  L]م، اهِ رَ أخـذت مـن الــدَّ : ، كقولـكيضعِـبْ وللتَّ ،  ]٣٠: احلـج

 .)٢(لٍ جُ ما جاءين من رَ : ، كقولكوزائدة

 .)٣(إىل البلد تُ لْ صَ وَ : ، كقولكالنتهاء الغايةوهي : )وإلى( .٢

 .)٤(يساملال يف الكِ : ، كقولكاءِ عَ للوِ وهي : )وفي( .٣

                                 
وغـري العوامــل خبـالف هــذا، وتســمى . رفًعــا، أو نصــًبا، أو جـر�ا، أو جزًمــا: الـيت تــؤثِّر فيمـا دخلــت عليـه: يعـين بالعوامــل (١)

 .وقد ابتدأ املصنِّف بذكر القسم األول، وإن مل ينص على هذا، إال أنه نص على القسم الثاين كما سيأيت. املـُْهَمالت

هذه العجالة،  ع مجيع معاين احلروف وإمنا يقتصر على بعضها؛ فتتبعها ال تسعهومن اجلدير بالذكر أن املصنف ال يتتب

  ].٢٧ص: اجلىن الداين يف حروف املعاين: ينظر[. وليس هذا حمله

أما ما ذكر من املعاين فهي ظاهرة، غري . معاٍن أمهلها؛ تبًعا ألصله تأخذها املصنف عن الزخمشري، وبقي هذه املعاين (٢)

اجتنبـوا الـرجس : أن يصـح اإلخبـار مبـا بعـدها عمـا قبلهـا، فمعـىن اآليـة: تبيـني اجلـنس، وضـابطها: بينيأن مقصوده بالت

فــإن املقصــود مــن جهــة اإلعــراب، بــأن تقــع يف موضــع يطلبــه العامــل بــدو�ا، فتكــون : وأمــا الزائــدة. الــيت هــي األوثــان

اهًدا للبيانيــة، وأمــا االبتدائيــة، فكقولــه وقــد ذكــر املصــنف شــ. ُمقحمــة بــني طالــب ومطلــوب، وإال فــال ختلــو مــن معــىن

 <    = > M: والتبعيضـــية كقولـــه ســـبحانه. ]١: اإلســـراء[ M # $ % & ' (   L: تعـــاىل

? @ A  L]٨: البقـــرة[ .والزائـــدة كقولـــه عـــز وجـــل :M Ì Í Î Ï Ð Ñ  L]٥٩: األنعـــام[  .

  )].٣١٥، ٢/٣١٣(، وحاشية الصبان ٣٠٩ص: ، واجلىن الداين٣٧٩ص: املفصل[

. ]١: اإلســـراء[ M )    * + ,  - . L: قـــال تعـــاىل. وهـــذا أحـــد معانيهـــا، وهلـــا عـــدة معـــاٍن أخـــرى (٣)

  ].٣٨٥ص: اجلىن الداين: ينظر[

 % $ # " M: قــال تعــاىل. لفظــان مبعــىن واحــد، وكالمهــا مســتعمالن عنــد النحــويني: الوعــاء، والظــرف (٤)

& L]٧٣ص: واللمع البن جين، )ظرف(مادة : الصحاح: ينظر. []٢٠٣: البقرة.[  
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 تُ ْبــتَ كَ : ، كقولـكانةعَ تِ لالْسـ، وتكـون )١(ببغـداد تُ رْ رَ َمــ: ، كقولـكاإللصـاقوأصـلها : )والبـاء( .٤

 ،)يف(ومبعــــىن ، )٣(كفــــى اهللاُ : ، أي ]٤٣: الرعــــد[ M ( ) L: ، كقولــــكوزائــــدة، )٢(بــــالقلم

دخـل علينـا فـالن : كقولك،  ]املـُصاَحَبة[مبعىن و ، )٤(يف الدار: أحد، أي ارِ ما بالدَّ : / قولكك

  .)٥(هرِ فَ سَ  ابِ يَ مع ثِ : ، أيهرِ فَ سَ  ابِ يَ ثِ بِ 

 .)٦(از، فعلى ا�َ هُ وُ س، وحنَْ رَ للفَ  لُّ فأما اجلُّ . دٍ يْ زَ لِ  املالُ : يك، كقولكلِ مْ وأصلها التَّ : )موالالَّ ( .٥

                                 
وذلـك إذا قـارب الشـيء، أو جمـازي، . أمسكت احلبل بيدي، إذا قبضت على شيء منـه: إما حقيقي، حنو: اإللصاق (١)

مغــــين اللبيــــب : ينظــــر[. ]١٨٥: البقــــرة[ M § ̈ © ª  L: قــــال تعــــاىل. ومثــــال املصــــنف حيتمــــل املعنيــــني

  ].)٤/٤٧٤(، وشرح املفصل )١/١٠١(

. ]٣٨: األنعام[ M H I   J K L: قال تعاىل. ئهآلة الفعل، فتستعني �ا على أدا أن تدخل الباء على: أي (٢)

  )].١/١٠٣(مغين اللبيب : ينظر[

وقد سبق بيان معىن الزيادة يف مثل هذا، واملثال يشـري إىل أن البـاء هنـا زائـدة علـى جهـة االختيـار، إذ يصـح يف نظـائر  (٣)

كمــا ذكــر ) اْكتَــفِ (معــىن ) كفــى(هــذا املثــال إثبــات البــاء وحــذفها، وأمــا مــن حيــث املعــىن فــإن دخــول البــاء ُيَضــمُِّن 

  )].٤/٤٧٧(، وشرح املفصل )٢/١٣٤(معاين القرآن وإعرابه : ينظر. [الزجاج

اجلـــىن : ينظـــر. []٦٠: األنعــام[ M ! " # $ L: ومنـــه قولــه تعـــاىل. ويعــرب عـــن هــذا املعـــىن بالظرفيــة (٤)

  ].٤٠ص: الداين

، تبًعـا البـن فـارس-ليست يف األصل، وقد أدرجتها ) املصاحبة(وكلمة . مصاِحًبا هلم: خرج بعشريته، أي: ومنه قوهلم (٥)

: الصـاحيب يف فقـه اللغـة: ينظـر[ .]٦١: املائـدة[ M f  g   h    L: قال تعاىل .يستقيم الكالمحىت  -والزخمشري

  ].٣٨١ص: واملفصل للزخمشري ،٢٤٢ص: وفقه اللغة للثعاليب ،٦٨ص

ولـه واملِْلـُك، كق. ]١٠٧: اإلسـراء[ M F    G    H  L: االختصاص، حنو: الالم اجلارَّة هلا معاٍن كثرية، أشهرها  (٦)

هـــا وكـــلٌّ من. ]٢١: احلـــج[ M© ª L: واالســـتحقاق، حنـــو. ]١٢٨: األعـــراف[M � ¡ ¢  L: تعـــاىل

إبــراز املـــَُملِّك، وبيــان : ومعناهــا. ]٥٠: مــرمي[M Ô Õ Ö ×  L: وأمــا التمليــك، فمثالــه. قيــل إنــه أصــل املعــاين

اجلُـلَّ : (وأمـا قولـه. إضـافة اململـوك إىل املالـكوأمـا مـا ذكـره املصـنِّف فإنـه مثـال علـى املِلـك، ومعنـاه . أثره على املــَُملَّك

ابـة لُتصـان بـه، وهـذا مثـال علـى االسـتحقاق، ويعـرب عنـه بشـبه امللـك، وهـو املـراد بقولـه: فاجلل): للفرس : ما تلبسه الدَّ

شـرح : رينظـ. [، واهللا أعلـم)التمليـك(بـدل ) امللـك: (أن ما ذكره املصنف ُيسلَّم لـه، لـو قـال: واخلالصة). على ا�از(

  ].)٢/٣٥٩(ودراسات ألسلوب القرآن  ،)جلل(مادة : ، وتاج العروس٩٥ص: ، واجلىن الداين)٤/٤٩٧(املفصل 

 ]ب/٩١[
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  .)١(هيتُ قِ لَ  لٍ جُ رَ  بَّ رُ : ة، حنورَ كِ دخوهلا على النَّ  صُّ تَ وخيَْ  ،للتقليل ):بَّ ورُ ( .٦

  .)٢(واهللا، وتاهللا: كقولك  ،)هاؤُ وتَ ( مِ سَ القَ  )وواو( .٨، ٧

]٥: القدر[ M @ A B       L: وهي للغاية، كقوله تعاىل: )وحتى(. ٩
)٣(.  

  .)٤(حطْ على السَّ  دٌ يْ زَ : ء، كقولكَال عْ تِ لالسْ : )وعلى(. ١٠

  .)٥(عن فالن مسعتُ : ة، كقولكزَ اوَ جَ للمُ : )وعن( .١١

 ]١٧٩: األعراف[ M 9 :          L: يه، كقوله تعاىلبِ شْ للتَّ : )والكاف( .١٢
)٦(.  

مــا : يف األمكنــة، تقــول) نْ ِمــ(كـــ: يف األزمنــة ومهــا لالبتــداء والغايــةِ : )ذُ ْنــومُ (، )ذْ وُمــ( .١٤، ١٣

  .)٧(السبت يومِ  ذُ نْ ومُ / اجلمعة،  يومِ  ذْ ه مُ تُ يْـ أَ رَ 

، دٍ يْ حاشا زَ  مُ وْ القَ  اءَ سَ أَ : ، تقول)الإ(كلها مبعىن : )ادَ وعَ (، )َال وخَ (، )ااشَ وحَ ( .١٧، ١٦، ١٥

  .)٨(ورٍ مْ ا عَ دَ ، وعَ دٍ يْ  زَ َال وجاءوا خَ 

                                 

 . - , +  *ما بـرM : وقد وردت يف قوله تعاىل. مذهب أكثر النحويني، ورجحه املرادي: كو�ا للتقليل  (١)

/ L ]الصـحاح: ينظر. [املدنيني وعاصم، ومها لغتان والتشديد قراءة اجلمهور، والتخفيف قراءة .]٢: احلجر :

  )].٢/٣٠١(، والنشر ٤٣٨ص: ، واجلىن الداين)ربب(مادة 

: ينظر. []٥٧: األنبياء[ M Ë Ì Í L: ، وقال سبحانه ]١: التني[ M ! " L: قال تعاىل (٢)

  )].٢/٣٦١(، )١/١١٦(مغين اللبيب 

  .٥٤٢ص: اجلىن الداين: ينظر (٣)

  ].٤٧٠ص: اجلىن الداين: ينظر[ .]٢٦: الرمحن[ M O P Q R L: قال تعاىل (٤)

  ].٢٤٢ص: اجلىن الداين: ينظر. []٧٤: املؤمنون[ M Ý Þ ß L: قال تعاىل. وهذا هو أشهر معانيها (٥)

  ).١/١٧٧(مغين اللبيب : ينظر (٦)

  ].٢٠١ص: أسرار العربية: ينظر[ .ومل يرد هذا احلرفان يف القرآن الكرمي. ذكر هذا أبو الربكات ابن األنباري (٧)

  )].١٤٢، ١٣٣، ١/١٢١(مغين اللبيب : ينظر[ .ومل ترد هذه احلروف يف القرآن الكرمي (٨)

 ]أ/٩٢[
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  ُتٌّ سِ  األخبارَ  عُ فَ رْ ، وتَـ األسماءَ  بُ صِ نْ التي تَـ  وفُ رُ الح:  

ينَّ َمـللتَّ : تَ يْ ولَ  .)٣(لالستدراك: ولكنَّ  .)٢(للتشبيه: نَّ أَ وكَ  .)١(للتوكيد: وأنَّ ، إنَّ 
: لَّ عَ ولَ  .)٤(

  .)٥(يجِّ رَ للتـَّ 

 ، لكـــنَّ وكَ ُخـــأَ  بَ َهـــ، وذَ دٌ َســـرًا أَ ْمـــعَ  نَّ أَ ، وَكـــلٌ زيـــًدا فاِضـــ أنَّ  ِين غَـــلَ ، وبَـ ورٌ ُفـــغَ  إن اهللاَ : تقـــول

  .يمٌ قِ رًا مُ كْ بَ  لَّ عَ ، ولَ بٌ ائِ غَ  كَ وَّ دُ عَ  تَ يْ ، ولَ رٌ حاضِ  كَ سَ فْ نَـ 

  

 الحروف التي تنصب الفعل المضارع أربعة:  

 .)٦(نوإذ، يْ وكَ ، نْ ولَ ، أنْ 

  .كَ ورَ زُ أَ  ن، وإذِين يَ طِ عْ تُـ  يْ كَ   كَ تُ ئْ ، وجِ بَ هَ ذْ تَ  نْ ، ولَ جَ رُ ختَْ  أنْ  يدُ رِ أُ : تقول

                                 

اجلـــىن : ينظـــر. []٢٨: القيامـــة[ M E F   G    L: ، وقـــال ســـبحانه]٤: الصـــافات[ M * +   , L: قـــال تعـــاىل (١)

  ].٤٠٢ ،٣٩٣ص: الداين

  )].١/١٩١(مغين اللبيب : ينظر. []٣٣: املرسالت[ M f        g h  L: قال تعاىل (٢)

  ].٢٧٨ص: رصف املباين: ينظر. []٦: احلشر[M J K L M N O P  L: قال تعاىل (٣)

  ].٤٩١ص: اجلىن الداين: ينظر. []٢٦: يس[ M Ë Ì Í  Î L: قال تعاىل (٤)

: اجلـىن الـداين: ينظـر. []١٧: الشـورى[ M = > ? L: قـال تعـاىل. أي ترجِّي احملبـوب، وهـذا أشـهر معانيـه (٥)

  ].٥٧٩ص

 M Ì   Í  Î          L، ]٢٢: اجلــــــن[ M o p q r s    L ،]٣٠: اإلنســــــان[M J  K L M  L: قــــــال تعــــــاىل (٦)

، علــى إعمــال }يلْبثُــوا   ال{: وقــرأ ُأَيبُّ بــن كعــب . ]٧٦: اإلســراء[ M ) * + , L  ،]٣٣: طــه[

  ].)٤/١٤٨(، وأوضح املسالك ١٢٧ص: اللمع البن جين، و ٧٧ص: القرآنخمتصر يف شواذ : ينظر[). إذن(
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  َّالخبر/  ان يرفعان المبتدأ، وينصبانذَ الحرفان الل:  

 .وال، ما

  .)١(كَ نْ مِ  لَ ضَ فْ أَ  لٌ جُ ، وال رَ ]٣١: يوسف[ M : ; < L: وُ حنَْ 

  

  ِّاء خمسةدَ حروف الن:  

 .)٢(والهمزة، ]يوأ[، ]وَهَيا[ ،ايَ وأَ ، يا

ــ، ويــا خَ َرُجــًال ، ويــا ، وخالــدُ رٍ ْكــأبــا بَ  يْ اهللا، وأَ دَ ْبــا عَ يَــوهَ و، رُ ْمــ، ويــا عَ يــا زيــدُ : تقــول رًا مــن يـْ

   .دٍ يْ زَ 

  .)٣(يف اهللا اءٍ يمبنزلة  يف اللهمَّ  وامليمُ 

  

                                 

 فـــَثمَّ خـــالف، ومـــا ذكرتـــه مـــن بـــابوهـــذا علـــى قـــول، وإال . ]٦٢: يـــونس[ M % & ' L: تعـــاىل ومنـــه قولـــه (١)

، وأوضــــح املســــالك ٢٩٠ص: ، واجلــــىن الــــداين)١/٢٦٧(شــــرح املفصــــل : ينظــــر. [، والشــــأن ال يعــــرتض املثــــالاملثــــال

)١/٢٧٣.[(  

وقد بقي حرف . ، واالستدراك من سيبويه، والعكربي)وأي(واهلمزة من  من األصل، كما سقطت الواو) هيا( تسقط (٢)

ــع والتََّحــزُّن) َوا(ســادس، وهــو  وبقيــة  ،]٤٤: هــود[ M ¼ ½ ¾ ¿ L: قــال تعــاىل. وينــادى بــه عنــد التـََّفجُّ

، وشـرح املفصــل )٢/٣٥٨(، وشــرح ديـوان املتنــيب )٢/٢٢٩(الكتـاب : ينظــر. [حـروف النــداء مل تـرد يف القــرآن الكـرمي

)٥/٤٨ .[(  

اليت يف أول الكلمة، ذكر هذا سيبويه ) يا(، فامليم اليت يف آخر الكلمة بدل عن )يا اهللا(، مبنزلة )اللهم: (أي أنَّ قولك (٣)

  )].٢/١٩٦(الكتاب : ينظر. [عن اخلليل

 ]ب/٩٢[
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  َخمسةٌ  مِ زْ حروف الج:  

 .)١(اءزَ ط، واجلَ رْ يف الشَّ  وإنْ األمر،  والمُ ، يِ هْ يف النـَّ  وال، امَّ ولَ ، لم

  .جْ رُ خْ أَ  جْ رُ ، وإن ختَْ زيدٌ  بْ هَ ذْ يَ ، ولْ بْ كَ ْر ، وال تَـ بْ هَ ذْ ا تَ مَّ ، ولَ جْ رُ مل ختَْ : كقولك

  

  َةٌ رَ شَ عَ  فِ طْ حروف الع:  

 .)٢(مْ وأَ ، امَّ إو ، وأو، نْ ولكِ ، لْ وبَ ، وال، وحتى، مَّ وثُ ، والفاءُ ، الواوُ 

  .)٣(هلَ بْـ ك االسم والفعل يف إعراب ما قَـ رتَ شْ ها مُ لُّ هذه كُ 

  .)٤(دٌ يْ ، وزَ ورٌ مَ عُ  ]كَ رَ تَـ شْ ا[: للجمع، كقولك: الواوُ  .١

                                 

 L , +  * ( M: قـــــال تعــــــاىل. اســـــتمرار النفـــــي إىل احلـــــال، مــــــع احتمـــــال وقـــــوع املنفـــــي): ملــــــَّا(ومعـــــىن  (١)

 M F،  ]١٤١: األنعــام[M ª «  L،  ]١٤: احلجــرات[M g h i j k  L  ، ]٣: اإلخــالص[

G H   I J  L]٧: الطـــــالق[ ،M Ä Å Æ Ç  L ]١٣٢ص: اللمـــــع: ينظـــــر. []٢٠: الكهـــــف ،

  ].)١/٢٧٨(ومغين اللبيب 

  .٤٠٥-٤٠٣ص: املفصل: ينظر (٢)

أن هـذه احلـروف يشـرتك فيهـا االسـم والفعـل، ويكـون إعرا�مـا : خالصة ما يريـد بيانـههذه العبارة فيها نوع غموض، و  )٣(

  ].٢٢٦ص: املرجتل يف شرح اجلملو  ،٩١ص: اللمع :ينظر. [تابًعا ملا قبل حرف العطف

هـذا سـليًما  وقـد يكـون، )اشرتك(، مكان )استدرك: (وقد وقع يف األصل .للجمع املطلق من غري اشرتاط ترتيب: أي (٤)

؛ إذ هلـــم �ـــذا التمثيـــل مـــآرب تنظـــر يف حملهـــا : قـــال تعـــاىل. يف الظـــاهر، إال أن املشـــهور علـــى ألســـنة النحـــاة مـــا أثبـــتُّ

M@ A B C   L ]ومهــــع )٢/٤١٠: (، ومغــــين اللبيــــب١٥٨ص: اجلــــىن الــــداين: ينظــــر. []٢٦: احلديــــد ،

  ].)٥/٢٢٣(اهلوامع 
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 .)١(و، فعمرٌ جاءين زيدٌ : كقولك/ للتعقيب، : والفاء .٢

  .)٢(جاءين زيد، مث عمرو: ي، كقولكاخِ رَ للتـَّ : مَّ وثُ  .٣

  .)٣(هاسَ حىت رأْ  ةَ كَ مَ السَّ  تُ لْ كَ أَ : للغاية، كقولك: ىوحتَّ  .٤

  .)٤(ورٌ مْ ، ال عَ جاءين زيدٌ : ، كقولكلُ وَّ األَ  ]هبَ جَ وْ أَ [ا مَ ، ولِ يِ فْ للنـَّ : وال .٥

  .)٥(رًامْ زيًدا، بل عَ  تُ يْ أَ ما رَ : لإلضراب عن األول، واإلقبال على الثاين، كقولك: لْ وبَ  .٦

، ئْ مل جيَِـ دٌ خالِـ نْ ، لِكـرٌ كْ و، وجاءين بَ ، لكن عمرٌ ما جاءين زيدٌ : لالستدراك، كقولك: نْ ولكِ  .٧

  .)٦(جاءين إبراهيمُ  نْ ، ولكِ وما جاءين سعدٌ 

  

  

                                 

ـــــة: أي (١) ـــــب مـــــن غـــــري مهل شـــــرح املفصـــــل : ينظـــــر. []١٥: القصـــــص[M G H   I J  L: قـــــال تعـــــاىل. للرتتي

)٥/١٣.[(  

  )].٥/١٤(شرح املفصل : ينظر. []١: هود[ M f          g h i j L: قال تعاىل. للرتتيب مع مهلة: أي (٢)

  ].٥٤٦ص: اجلىن الداين: ينظر. [عاطفة يف القرآن الكرمي )حىت(مل تقع  (٣)

: ينظـر. [ومل أقف هلا علـى شـاهد يف القـرآن الكـرمي. ، وهي أليق)وجب لألول(، وعبارة الزخمشري )أوجه: (يف األصل (٤)

  ].٤٠٥ص: املفصل

                 M Ä  Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î    ÐÏ Ñ Ò Ó: قـــــال تعـــــاىل. اإلعـــــراض عـــــن األول: أي (٥)

Ô L ]٤٠٥ص: املفصل: ينظر[. ]١٨٠: آل عمران.[  

إذا مل يســـبقها نفـــي أو �ـــي، فأجـــازه ) لكـــن(املثـــاالن األول والثالـــث متفـــق علـــى جوازمهـــا، وقـــد اختلفـــوا يف العطـــف بــــ (٦)

هنـا حـرف ابتـداء، والكوفيـون يف مثـل ) لكـن(وأما املثال الثـاين فلـيس مـن هـذا البـاب، إذ . الكوفيون، ومنعه البصريون

شــرح : ينظــر. [عاطفــة يف القــرآن الكــرمي) لكــن(ومل تــرد ). خالــد لكــن(هــذا ال يــذكرون اجلملــة املنفيــة، بــل يكتفــون بـــ

  ].)٢/٤٨٩(، ودراسات ألسلوب القرآن )١/٢٩٢(، ومغين اللبيب )٥/٢٨(املفصل 

 ]أ/٩٣[
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أو  نَ َسـاحلَ  سِ الِ و، وجَ رٌ مْ أو عَ  جاءين زيدٌ : ألحد الشيئني، واألشياء، كقولك: امَّ إو ، وأو. ٩، ٨

   .)١(ينَ ريِ سِ  ابنَ 

  )٢(؟اءٌ شَ  مْ أَ  لٌ بِ و؟ وإ�ا َإلِ رٌ مْ عندك أم عَ  زيدٌ : لالستفهام، كقولك: مْ وأَ . ١٠

  

   :)٣(وغير العوامل -

ــــــــيف النـَّ  وإنْ ، ال ــــــــه تعــــــــاىلْف  M W    X /      Y، و ]٧٤: طــــــــه[ M Ò    Ó Ô Õ Ö  L: ي، كقول

ZL ]٤٠: فاطر[ 
)٤(.  

  .)٥(هيبنتيف ال َال وأَ 

  . )٦(يوإِ ، ىلَ وبَـ ، مْ عَ ونَـ 

                                 
قــال . أي أ�مــا لتعليــق احلكــم بأحــد املــذكورين، فــإن وردا يف اخلــرب كانــا للشــك، وإن يف األمــر أفــادا التخيــري واإلباحــة (١)

. ]٨٦: الكهـــــــف[ M @ A B C D E  F   G L،  ]٧٤: البقـــــــرة[Mm n       o p q  L: تعـــــــاىل

  )].١٩، ٥/١٦(شرح املفصل : ينظر[

: قــال تعــاىل. أو اإلنكــار، أو الطلــبوهــي الــيت يســتفهم �ــا بنيِّــة اإلضــراب، فيهمــا منقطعــة، ) أم(واملثــاالن املــذكوران  (٢)

M_  ̀a b c L ]١/٤١(ومغين اللبيب ، )٥/١٦(شرح املفصل : ينظر[.]٣٩: الطور.[(  

واملصـــنف أراد بيـــان احلـــروف الـــيت ال تعمـــل، مـــن غـــري استقصـــاء لعملهـــا وخصائصـــها، وتتبـــع مثـــل هـــذا هنـــا، وتعقـــب  (٣)

  .املصنف ينايف الغرض، وخيل املقصود، فال داعي له

  .٢٩٤، و٢١٠ص: اجلىن الداين: ينظر (٤)

. ]٢١٤: البقرة[ M Á  Â   Ã  Ä Å L: قال تعاىل. االستفتاحية كذلك، وتسمى )أَما(، و)ها: (ومثلها يف التنبيه (٥)

  ].٣٨١ص: ، واجلىن  الداين٤٠٩ص: املفصل: ينظر[

  ].٤١٥ص: املفصل: ينظر. [وتسمى حروف التصديق واإلثبات (٦)

 ]ب/٩٣[
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مل  وأخـــرج زيـــد، : ي، كقولــكِفـــنْ مَ  ]أو[ تٍ بَـــثْ مُ  لتصـــديق مــا ســـبقها مـــن كــالمٍ : مْ َعـــنَـ ا فأمَّــ

، وهـــي قـــراءة عمـــر بـــن اخلطـــاب، وابـــن مســـعود )مْ َعـــنَـ (مـــن  العـــنيُ  رُ َســـكْ تُ  ةً ابَـــتَ وكِ  .)١(نعـــم :خيـــرج


)٢(.  

  .)٣(؟ بلىزيدٌ  مَ عْ يَـ  أملْ : لتحقيق ما بعد النفي، كقولك: وبلى

  .)٤(إي واهللا: م، كقولكسَ إال مع القَ ] تستعمل[ال : وإي

ـــــ :وال، ومـــــا، وأنْ ، وإنْ  ـــــ: حنـــــو ،ةلَ يف الصِّ ـــــًدا، ومـــــا إن رأي  M !    "  #   $ Lت زي

 ]٢٩: احلديد[ M ́     µ      L، و ]١٥٩: آل عمران[ M ) * L، و ]٩٦: يوسف[
)٥(.  

 ]١٠٤: الصافات[ M & ' ( L: كقوله: يف التفسري وأنْ 
)٦(.  

                                 
  ].٤١٥ص: املفصل: ينظر. [حىت يستقيم النص -تبًعا للزخمشري-مل ترد يف األصل، وأثبتها ): أو( (١)

قراءة متواترة قرأ �ا الكسائي، وأما نسبتهما إىل عمر وابـن مسـعود، : وكسر العني. ، ومها لغتان)نَِعم(، و)نـََعم: (يقال (٢)

: األعــراف[M - . / 0 1 32 4 5  L: قــال تعــاىل .األنبــاري كســر العــني يف كالمهمــافقــد حكــى ابــن 

  )].٢/٢٦٩(، والنشر )٤/١٩(، واحلجة للفارسي )٢/٥١(الزاهر البن األنباري : ينظر. []٤٤

أنه : يف املثال الذي ذكره) بلى(فمعىن . أ�ا تأيت حبكم نقيض ملا أتى به النفي، فهي تنفي النفي وتثبت نقيضه: يعين (٣)

، واجلـىن )٥/٥٤(شرح املفصل : ينظر. []٣٤: األحقاف[M « ¬ ¯® ° ± ²  L: قال تعاىل. قد َعِمي

  ].٤٢٠ص: الداين

  ].٤١٥ص: املفصل: ينظر. [، وهو خطأ، والتصويب من الزخمشري)تعجلتس: (يف األصل (٤)

لتأكيـــد، وقـــد وهلـــا ســـوى ااحلـــروف الزائـــدة، ومعـــىن هـــذا أ�ـــا مل ُحتـــدث شـــيًئا مل يكـــن قبـــل دخ: يعـــين حبـــروف الصـــلة (٥)

القـــرآن، يف نثرهـــا ونظمهـــا، كمـــا وردت يف كتـــاب اهللا تعـــاىل، وقـــد اعـــرتض علـــى تســـميتها زائـــدة يف  العـــرباســتعملتها 

: ينظـر. [أن ترك إطالق الزيادة عليها إمنا هو من بـاب التـأدُّب، وإال فـال ِمْريَـة يف ورودهـا واسـتعماهلا: وخالصة القول

  )].٥/٦٤(شرح املفصل 

). نادينـاه(فسـرت وبينـت معـىن ) يـا إبـراهيم: (ويف اآليـة. أ�ما تفسري ملا قبلهما من الكـالم: ، ومعنامها)أي: (وكذلك (٦)

  )].٥/٨١(شرح املفصل : رينظ[
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،  ]١١٨: التوبـــة[ M ' ( )     * + L: كقولــــه تعــــاىل: المصــــدريان وإنْ ، ومــــا

  / .)١(مهلََ وْ إال قَـ : ، أي ]٥٦: النمل[L  ) ' & % $ # " Mها، وبِ حْ رُ بِ : أي

: املنـــافقون[ M ® ̄    L: كقولـــه تعـــاىل: يضِضـــحْ يف التَّ  :َال أَ و ، الَّ وَهـــ، ]امـــو ول[، الوْ ولَـــ

لوجـــود  اع الشـــيءِ نَـــتِ ا مبعـــىن امْ َمـــوْ ، وتكـــون لـــوال، ولَ  ]٧: احلجـــر[ MT U V W L، و]١٠

 ]٣١: سبأ[ M Õ Ö × Ø L: غريه، كقوله تعاىل
)٢(.  

ــــ ــــللِ قْ يــــب، والتـَّ رِ قْ يف التـَّ : دْ وَق ، قــــد ركــــب األمــــري: ، حنــــو]املاضــــي[والتقريــــب يف الفعــــل  .ي

  .)٣(قُ دُ صْ قد يَ ] بَ و ذالك[ إنَّ : والتقليل يف املضارع

  .)٤(جُ رُ خْ أَ ، وسَ جْ رُ خْ أ ]سوف[ :يف االستقبال، كقولك: والسين، وسوف

  

                                 
  ).٥/٨٥(شرح املفصل ، و )١/٤٣٠(معاين القرآن للفراء : ينظر (١)

، وهو خطأ، والتصويب من الزخمشري، كما أن )لوما(بدل ) مل وما: (ويف األصل. هو احلث على الشيء: التحضيض (٢)

يف القـرآن ) هـالَّ (ومل تـرد . ]٢٢: النـورM` _ ^ ] \ [ L ] : قال تعـاىل. دها يف كالمه يؤكد وجودهاو ور 

  )].٥/٨٨(، وشرح املفصل ٤٣٢، ٤٣١ص: املفصل: ينظر[. الكرمي

) املاضي: (وقوله. تقرِّب الفعل الذي حصل يف الزمن املاضي إىل الزمن احلاضر الذي أنت فيه) قد(أنَّ : معىن التقريب (٣)

سقطت الواو من األصل، وكال ) الكذوب: (، وهو خطأ ال يستقيم به املثال، كما أن قوله)املضارع(وقعت يف األصل 

مبعـــىن ) قـــد(، ومل أقـــف لــــ]١١٩: األنعـــام[ M ,   + * / . -L : قـــال تعـــاىل. التصــويبني مـــن الزخمشـــري

  )].٥/٩٢(، وشرح املفصل ٤٣٣ص: املفصل: ينظر[ .يف القرآن الكرمي التقليل على شاهد

قـال . مل ترد يف األصل، والسـياق يقتضـيها) سوف(وكلمة  .أي أ�ما جيعالن الفعل احلاضر يدل على الزمن املستقبل (٤)

شـــــرح : ينظـــــر[ .]٣: املســـــد[ M h g f eL،  ]١١٤ :النســـــاء[ M 9 : ; < L: تعـــــاىل

  )].٥/٩٥(املفصل 

 ]أ/٩٤[
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ــــ، والهمــــزة ــــه تعــــاىل: لْ وَه ، وهــــل  ]٢٧: النازعــــاتM Z [ \ L ]: يف االســــتفهام، كقول

  )١(ينفعونكم؟

،  ينِّ َمـــوقـــد جتـــيء يف التَّ . كَ تُـــمْ رَ كْ  أَ ِين َتـــئْ لـــو جِ : الشـــيء المتنـــاع غـــريه، حنـــو تنـــاعاميف : ولـــو

  .)٢(نُ هِ دْ تُ  كَ تَ يْ لَ : ، أي ]٩: القلم[ M §    ̈          © L: كقوله تعاىل

]٤: النبأ[ M -        .  L: حنو/ ، ]رزَّجْ ع والدْ رَّ ال[يف : الَّ وكَ 
)٣(.  

  .)٤(زيدٌ  جُ رُ خْ يَ واهللا لَ : ، حنومسَ القَ  جواب والمُ 

  .)٥(من املرأة خريٌ  ، والرجلُ جاءين الرجلُ : حنو: سنْ والجِ ، دهْ تعريف العَ  والم

  .)٦(ًقا، وإنه لقادرلْ خَ  دُّ شَ أَ  مْ تُ نْـ َألَ : حنو: االبتداء والمُ 

  

                                 

  ].٤٧٣ص: املفصل: ينظر. []٥٤: الصافات[ M . / 0  1 L: قال تعاىل (١)

، هذا هو اجلاري على ألسـنة املعـربني، ..)امتناع الشيء: (مث إن قوله. حرف شرط عامل، فمحلُّه القسم األول): لو( (٢)

إنـه باطـل مبواضـع كثـرية، ورجـح كو�ـا تفيـد امتنـاع الشـرط خاصـة، وال داللـة هلـا علـى امتنـاع : وقد قال عنـه ابـن هشـام

وعلـى كــال . تفيـد املصـدرية: تفيـد التمـين، وقيـل الـيت )لــو(شـاهد علـى مث إن اآليـة الـيت ذكرهـا . اجلـواب وال علـى ثبوتـه

، ومغـــــــين اللبيـــــــب ٤٤٣، ٤٣٩ص: ، واملفصـــــــل)٤/٥٨٦(الكشـــــــاف : ينظـــــــر. [هنـــــــا املعنيـــــــني ال تعمـــــــل؛ فمحلُّهـــــــا

)١/٢٥٥.[(  

  ].٤٤٧ص: املفصل: ينظر. [، والتصويب من الزخمشري)الوداع والرحل: (يف األصل (٣)

  ].٤٥٠ص: املفصل: ينظر. []٥٧: األنبياء[ M Ë Ì Í L: قال تعاىل (٤)

 M ® ̄ °   L: قــال تعــاىل. عرَّفــت اجلِـنس كلَّــه: عرَّفــت شخًصـا بعينــه، ويف الثــاين: الـالم يف املثــال األول (٥)

  )].٥/١٣٣(شرح املفصل : ينظر[. ]٢٨: النساء[ M 5 6 7 L،  ]١٦: املزمل[

  ].١٢٤ص: ، واجلىن الداين)٥/١٤٥(شرح املفصل  :ينظر. []١٣: احلشر[ M h i j L :قال تعاىل (٦)

 ]ب/٩٤[
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  .)١(كنَّ مَ رِ كْ ، َألُ ِين تَ مْ رَ كْ أَ  نْ َإلِ : حنو: مسَ للقَ  ةُ ئَ طِّ وَ ُـ الم والالمُ 

 M  § ¦ ¥  ¤ £L : كقولــه تعــاىل: ةَيــافِ والنَّ  ةِ فَ فَّ خَ ُـ بــين المــ الفارقــةُ  والــالمُ 

]١٥٦: األنعام[
)٢(.  

،  ]٢٢: األنبيــاء[ M¶ µ   ´ ³      ²    ± ° L : كقولــه تعــاىل: َال وْ ولَــ وْ لَــ جــواب والمُ 

M w    v u t s  r qL ]وجيـــوز حـــذفها، حنـــو، ]٨٣: النســـاء : M ¯  ®

 °L ]٧٠: الواقعة[ 
)٣(.  

   .، وخفيفةٌ وهي ثقيلةٌ : ةدَ كِّ ؤَ ُـ الم والنونُ 

 .)٤(مجاعــة املؤنــث لِ ْعــاالثنــني، وفِ  لِ ْعــتقــع يف مجيــع مواضــع الثقيلــة، إال يف فِ /  ]فاخلفيفــة[

  .)٥(نِّ انَ بْـ رِ ، واضْ انِّ بَ رِ ، واضْ نَّ بُ رِ ، واضْ انِّ بَ رِ ، واضْ نَّ ِـ بَ رِ اضْ : الثقيلة تقول

 ]١٥: العلق[ M µL : ، كقوله تعاىلفًفا يف الوقلِ أَ  اخلفيفةُ وتقلب 
)٦(.  

                                 

 M W: قـال تعـاىل. إمنـا هـو مـن بـاب التََّجـوُّز) موطئة للقسـم: (مسِّيت موطِّئة؛ أل�ا وطَّأت وهيَّأت للجواب، وقوهلم (١)

X Y Z [ L ]١٣٥ص: اجلىن الداين: ينظر. []١٢: احلشر.[  

. النافية؛ فهذه الالم ال تدخل إال على املخففة) إنْ (، وبني -املثقَّلة) إنَّ (اليت أصلها -املخففة ) إنْ (أ�ا متيز بني : أي (٢)

  ].١٣٣ص: اجلىن الداين: ينظر[

  ].٤٥١ص: املفصل: ينظر[ .وهذا كالم الزخمشري (٣)

  M T U   V: قـال تعـاىل. وهـو سـهو) فالثقيلـة: (، يف األصـل)فاخلفيفـة: (وهذا نصُّ كالم الزخمشري، وقوله (٤)

WL ]٤٥٧ص: املفصل: ينظر[ .]٣٢: يوسف.[  

 ،اضـربانِّ : وتقـول، واضـرِبنْ  ،واضـربُنْ  ،واضـرَبنْ ، واضـرِبنَّ ، واضـربُنَّ ، اضـرَِبنَّ : تقـول: (وقد ذكرها الزخمشري مجيًعا فقـال (٥)

: املفصـــل: ينظـــر. [مدرجـــة ســـهًوا، واهللا أعلـــم) الثقيلـــة: (ولعـــل لفظـــة). اضـــربنانْ وال  ،اضـــربانْ : وال تقـــول، واضـــربنانِّ 

  )].٥/١٦٣(، وشرح املفصل ٤٥٧ص

  ).٥/١٧٢(شرح املفصل : ينظر (٦)

 ]أ/٩٥[
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 ]٢٨: احلاقــــــة[ MÇ L و،  ]٢٩: احلاقــــــة[ M ÌL : ، حنــــــووهــــــاء الســــــكت

وشـــــــين ، )١(

]٤٢: آل عمران[ L شِرهطَو شِافَطَاصM w v   : يف قراءة من قرأ )٢(الوقف
)٣(.  

 M O    N  M  L K J  PL : ، حنــــو)٤(وهـــي كلمـــة فيهــــا معـــىن الشـــرط: اوأمَّـــ

  .]٨-٧: االنشقاق[

ــــــــــــــف  ألــــــــــــــف : - ]١٠: األحــــــــــــــزاب[ M d Lو ، ]٦٧: األحــــــــــــــزاب[ M X Lيف -واألل

  .)٥(اإلطالق

: البقـرة[ M { | } L: يف قولـه تعـاىل: عَ والواو بمعنى َمـ، )٦(في االستثناء ]إالو [

فالعمـــــل للفعـــــل الـــــذي مـــــع شـــــركائكم، : ، مبعـــــىن ]٧١: يـــــونس[ M 5     6    7 Lو ، ]٣٤

  .)٧(انهبَ رِّ قَ ومها يُـ / قبلهما، 

  

 .واهللا أعلم

                                 
  )].٥/١٧٤(شرح املفصل : ينظر. [وهي خمتصَّة حبال الوقف، وال تدخل على ُمْعَرب (١)

  )].٥/١٧٩(شرح املفصل : ينظر. [وهذه الشني مبدلة عن كاف املخاطبة (٢)

  )].٢/٢٥٤(غريب احلديث له : ينظر. [، ومل أقف على أحد قبله حكاهامع إ�ام نسبتها ذكرها اخلطَّايب (٣)

  )].٥/١٢٤(شرح املفصل : ينظر. [حرف تفصيل، وتفيد الشرط كذلك بدليل دخول الفاء يف جوا�ا): أما( (٤)

  ].١٧٧ص: اجلىن الداين: ينظر. [وهذه ليست حرف معىن، فحقُّها أال تذكر معها (٥)

: اجلـــىن الـــداين: ينظـــر. [والصـــواب مـــا أثبتُّـــه بقرينـــة الســـياق. مـــا ال تكـــون لالســـتثناءوهـــو خطـــأ، فأ) أمـــا: (يف األصـــل (٦)

  ].٥١٠ص

. فهما مبثابة الواسطة للعمل ،خيتلف عما قبلهما حكم ما بعدمهافهذين احلرفني يقربان ما قبلهما إىل ما بعدمها، : أي (٧)

  )].وما بعدها ١/٤٣٩(، وشرح املفصل )١/٢٩٨(الكتاب : ينظر. [للعمل

 ]ب/٩٥[
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 :هافُ رُّ صَ وتَ  األسماءِ  في معرفةِ : الشعبة الرابعة

  

الرجـــل، : والـــالمُ  واأللــفُ  ؛رجـــلٌ  زيــدٌ : ، كقولـــكالتنــوينالـــذي يــدخل عليـــه  هــو االســمُ 

ـ[ عـن عبـارةً يكـون و  ،وإىل عمـرٍ  مـن زيـدٍ : كقولـك  ،رِّ الَجـ وحـرفُ  ؛والفرس  لِ ُجـ، كالرَّ ]ْخصالشَّ

  .)١(نٌ سَ حَ  مُ لْ ، والعِ القومُ  جاءَ : ، كقولكهويخبر عن ؛واملرأة

  

  :فصل -

وال جيتمــع التنــوين، واأللــف والــالم يف . رجــل: تلحــق آخــر االســم، كقولــك نــونٌ : التنــوينُ 

  .)٢(الغالمٌ : وال جيوز أن تقول. غالٌم، والغالمُ : اسم واحد، تقول

  

  :فصل -

الرفـع، والنصـب، : ه تسـمىأن خيتلف آخر الكلمـة بـاختالف العوامـل، وحركاتُـ: اإلعرابُ 

  .بالرجلِ /  تُ رْ رَ ، ومَ الرجلَ  تُ يْ أَ ، ورَ الرجلُ  )٣(]جاء[ :واجلر، كقولك

                                 
ومــن اجلــدير . ذكــر املصــنِّف هنــا خصــائص االســم، وقــد أخــذها عــن ابــن جــين والزخمشــري مــن غــري اســتيعاب جلميعهــا (١)

هــذا رجــٌل، : (، والتصــويب مــن ابــن جــين، ومثالــه عنــده)احلبشــة(حترَّفــت يف األصــل إىل ) الشــخص(أن قولــه : بالــذكر

  )].١/٨١(، وشرح املفصل ٧ص: لمعال: ينظر. [وهو أوضح) وهذه امرأة

شـرح املفصـل : ينظر. [تنوين التمكني، الذي يدل على متكن االسم يف بابه، وعدم مشا�ته لغريه: واملراد بالتنوين هنا (٢)

  )].٥/١٥٣(، و)١/٨٨(

   .مل ترد يف األصل، وإثبا�ا يقتضيه السياق، فالكالم بدو�ا غري تام): جاء(كلمة ) ٣(

 ]أ/٩٦[
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ــيُـ : والبنــاءُ  ــتَ فــال خيَْ  ؛آخــر الكلمــة وجًهــا واحــًدا مُ زِ ْل  ،نْ َمــ: بــاختالف العوامــل، كقولــك فُ ِل

  .ىسَ مْ ، أَ فَ يْ ، كَ ثُ يْ حَ 

ةيَّ ائِ نَ ها، فهي بِ طِ سَ الكلمة، أو يف وَ  لِ وَّ وكذلك كل حركة وقعت يف أَ 
)١(.  

  

  :فصل -

جــاءين : ، كقولــكفًارِ َصــنْ مُ يســمى : واجلــرُ  والنَّْصــب، ،، والرفــعُ الــذي يدخلــه التنــوينُ  االسـمُ 

 .، ورأيت رجًال، ومررت برجلٍ رجلٌ 

: مفتوًحــــا ويكــــون يف موضــــع اجلــــرِّ ، ، وال يدخلــــه التنــــوينُ ، والنصــــبُ والــــذي يدخلــــه الرفــــعُ 

  .)٢(، ومررت بأمحدَ ، ورأيت أمحدَ جاءين أمحدُ : ، كقولكفٍ رِ صَ نْ مُ  رَ يْـ غَ يسمى 

  

  :فصل -

، ورأيــــت ىَحــــهــــذه الرَّ : ؛ مل يظهــــر فيــــه اإلعــــراب، كقولــــكإذا كــــان يف آخــــر االســــم ألــــفٌ 

  .)٣(ىحَ ، ومررت بالرَّ ىحَ الرَّ 

  

 

                                 
  .)١/٤١(، وشرح األمشوين ١٠ص: اللمع: ينظر (١)

  .١٣ - ١٢ص: اللمع البن جين: ينظر (٢)

  .١٦ص: اللمع البن جين: ينظر (٣)
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  :فصل -

مفتوًحـــا مـــا قبلهـــا ونونًـــا  ، أو يـــاءً مكســـورةً / يف آخـــر االســـم ألًفـــا ونونًـــا  أن تزيـــدَ : التثنيـــةُ 

 .مكسورةً 

ـــاءُ  عالمـــةٌ  األلـــفُ  ، ورأيـــت جـــاءين الـــرجالنِ : للجـــر والنصـــب، كقولـــك عالمـــةٌ  للرفـــع، والي

  .)١(ْنيِ لَ جُ ، ومررت بالرَّ ْنيِ لَ جُ الرَّ 

  

  :فصل -

 :على ضربنيالجمع 

  .يرسِ كْ تَ  جمع .١

 .يححِ صْ تَ  وجمع .٢

  ـــــكَ مـــــا تَ - ريِســـــكْ التَّ فجمـــــع ، لٌ ُجـــــ، ورَ لٌ ْعـــــبَـ : كقولـــــك  -هاؤُ َنـــــوبِ  الواحـــــدِ  مُ ْظـــــفيـــــه نَ  رَ سَّ

 .)٢(الٌ جَ ورِ 

  َّعلى ضربني -هاؤُ نَ وبِ  الواحد مُ ظْ فيه نَ  حَ حَّ صَ ما تَ - يححِ صْ ومجع الت: 

 .مجع تذكري  . أ

 .ومجع تأنيث  . ب

                                 
  .١٩ص: اللمع البن جين: ينظر (١)

مث .  شكل املفرد يف اجلمع بالزيادة أو النقص، أو بتغري احلركاتتغريُّ : تكسُّر نظم الواحد وبنائه شيٌء واحد، يعنون به (٢)

، واحملكـــم واحملـــيط ٢٢ص: اللمـــع: ينظـــر. [ِبَعـــال، وبـُُعـــول، وبـُُعولـــة: جيمـــع علـــىمفـــرد، و  -وهـــو الـــزوج-) البَـْعـــل(إنَّ 

  )].١/٢٠٥(، واللمحة يف شرح امللحة )بعل(مادة : األعظم

 ]ب/٩٦[
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 مـــا  مكســـورٌ -أو يــاٌء  ،مفتوحـــةٌ  ونــونٌ  هـــو الــذي يكـــون يف آخـــره واوٌ : جمــع التـــذكير

، ونَ دُ يْ وزَ  زيدٌ : ص�ا بأعالم العقالء وصفا�م، كقولكتَ ويكون خمُْ  .نوٌن مفتوحةو  -قبلها

  .ونَ مُ لِ سْ ومُ /  مٌ لِ سْ ومُ 

،  مسلمونَ ِين جاءَ : كقولك. عالمة اجلر، والنصب: والياء. لرفع واجلمعل عالمةٌ : الواوُ 

 .نيَ مِ لِ سْ مبُِ  تُ رْ رَ ، ومَ نيَ مِ لِ سْ مُ  تُ يْ أَ ورَ 

  َــــوج ــــاأللف : يــــثِ نِ أْ التَّ  عُ ْم  اجلــــرِّ  حالــــةَ  :الرفــــع، واملكســــورةِ  حالــــةَ  :ةِ املضــــموم والتــــاءب

 .)١(اتٍ مَ لِ سْ مبُِ  تُ رْ رَ ، ومَ اتٍ مَ لِ سْ مُ  تُ يْ أَ ، ورَ اتٌ مَ لِ سْ  مُ ِين تْ جاءَ : كقولك. بصْ والنَّ 

 

 :فصل -

: بـاأللف والتـاء، حنـو هُ ْعـوامجَْ  هُ مجعه؛ فاحذف تاءَ  تَ دْ رَ ، وأَ تأنيثٍ  تاءُ  هِ رِ في آخِ  اسمٍ  كل

 .)٢(ةٍ نَ يْـ قَـ  عِ ، يف مجَْ اتِ نَ يْـ القَ 

يف  هُ نَـيْـ عَ  تَ ْكـرَّ العني، وكـان امسًـا غـري صـفة؛ حَ  الفاء، ساكنةَ  مفتوحةَ ) ةٍ لَ عْ فَـ (فإن كان على 

   .)٣(]اتٍ رَ متََ [: ]ةٍ رَ متَْ [اجلمع، يف 

ويف / ، اتٍ بَ عْ َصـــ: ةٍ بَ عْ ، فقلـــت يف َصـــســـاكنةً  العـــنيَ  تَ ْكـــَر العـــني؛ تَـ  لَّ َتـــعْ ، ومُ ةً فَ وإن كـــان ِصـــ

  .)٤(اتٍ ضَ يْ بَـ : ةٍ ضَ يْ ، ويف بَـ اتٍ رَ وْ غَ : ةٍ رَ وْ غَ 

                                 
  ].٢١ - ٢٠ص: اللمع: ينظر. [وهذا ملخص ما ذكره ابن جين (١)

  .]٢١ص: اللمع، و )قني(مادة : الصحاح: ينظر. [هي اَألَمُة، وبعضهم خيصها مبن كانت ُمَغنـَِّيةً : القينة (٢)

. ما أثبتُّه الصحيحفالثمرة مفتوحة العني، ؛ و )مثرات.. مثرة (تصحَّف إىل القاعدة اليت ذكرها صحيحة، غري أن التمثيل  (٣)

  )].٣/٢٥٦(شرح املفصل و  ،)٢/١٤١(املذكر واملؤنث لألنباري  :ينظر[

 الصـحيح مـن الصـفات املؤنثـة، ومعتـل العـني مـن األمسـاء املؤنثـة؛ كالمهـا سـاكنا العـني : هذان قسـمان حكمهمـا واحـد (٤)

. هي الشمس) َغْوَرةال(مث إن . ، وإما أن الواو مبعىن أو)أو(إما أن اهلمزة ساقطة من ): ومعتل العني: (فقوله. يف اجلمع

  )].٢٦٠، ٣/٢٥٩(، وشرح املفصل )غور(مادة : �ذيب اللغة: ينظر[

 ]أ/٩٧[

 ]ب/٩٧[
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٤٣٣ 

 

، الضــــمُّ : هٍ ُجــــوْ أَ  ةُ ثَــــَال كــــان ذلــــك يف العــــني ثَ : -الفــــاء مضــــمومةَ - )ةٍ لَــــعْ فُـ (وإن كــــان علــــى 

  .)١(وظُْلَماتٌ ، اتٌ مَ لَ ، وظُ اتٌ مَ لُ ظُ : ةٍ مَ لْ كقوله يف ظُ . ونُ كُ ، والسُّ ، والكسرُ والفتحُ 

: ةٍ رَ دْ ، كقولـــك يف ِســـبـــدل الضـــمِّ  العـــنيَ  رُ ِســـكْ ، إال أنـــك تَ الفـــاء املكســـورِ  وكـــذلك حكـــمُ 

  .)٢(، وِسِدرَاتٌ اتٌ رَ دْ سِ 

  

  :فصل -

  ُأربعةٌ  ةلَّ القِ  جمع: 

 .سلُ فْـ أَ كَ : لعُ أفْـ  .١

 .المجَْ أَ كَ : العَ فْـ وأَ  .٢

 .ةنَ سِ لْ كأَ : ةلَ عِ فْ وأَ  .٣

   .ةٌ سَ فْ كإِ : ةٌ لَ عْ وفِ  .٤

   .)٣(او�َ العشرة فما دُ من : ةلَّ واملراد جبمع القِ 

يم، اعِ نَـــوأَ  امٌ َعـــنْـ ، وأَ بٌ الِـــكَ وأَ  بٌ لُـــكْ أَ : كقـــوهلم ،ةُ لَّـــالقِ  ال يصـــح إال يف مجـــوع جمـــع الجمـــع

 .)٤(رٌ اوِ سَ وأَ  ةٌ رَ وِ سْ وأَ 

                                 
شــرح : ينظــر. [والصــواب أ�ــا ثالثــة والكســر زائــد جيــب طرحــه. ذكــر أن يف هــذه القاعــدة ثالثــة أوجــه، مث ذكــر أربعــة (١)

  )].٣/٢٥٨(املفصل 

  )].٣/٢٥٩(شرح املفصل : ينظر. [ومل يرد يف األصل. ِسَدرَاتٌ : ومثال فتح العني (٢)

َية: (كــذا باألصــل، وال معــىن هلــا، وال شــك يف أ�ــا خطــأ، ومثــال هــذا اجلمــع): كإفســة( (٣) ــةِصــبـْ َي شــرح : ينظــر). [، وِفتـْ

  )].٣/٢٢٤(املفصل 

  .)٦/١٢٣(، ومهع اهلوامع )٣/٣٢٧(شرح املفصل : ينظر (٤)
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٤٣٤ 

 

  :فصل -

ـــ، -كالقاضـــي، والعـــادي- مـــا قبلهـــا مكســـورةٌ  الـــذي فـــي آخـــره يـــاءٌ  االســـمُ   عَ َمجْـــ عَ مجُِ

 .ونون، والعادُ هم قاضُ : ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء، فقيل ه، وضمئذف ياحبالتصحيح 

هــم : كقولــك  ،وفــتح مــا قبــل الــواو واليــاء مجيًعــاه، ُفــلِ أَ  فَ ذِ ؛ ُحــوإذا كــان فــي آخــره ألــفٌ 

  .)١(ْنيَ لَ عْ باألَ  تُ رْ رَ ، ومَ ْنيَ لَ عْ األَ  تُ يْ أَ ، رَ نَ وْ لَ عْ األَ 

  

  :فصل -

. مــن األول التنــوينَ  طَ قِ ْســالثــاين منهمــا بــاألول، وتُ  رَّ ُجــتَ بــني اثنــني، فَـ  عَ َمــأن جتَْ : اإلضــافةُ 

 . رٍ كْ بَ  ، ودارُ زيدٍ  المُ غُ : كقولك

  .اًفا إليهضَ اًفا، والثاين مُ ضَ األول يسمى مُ 

ومـن حـق . وجمـرورًامنصوبًا، و مرفوًعا، : وه اإلعراب، فيكونجُ وُ بِ  يَ رِ أن جيَْ : األول قِّ ومن حَ 

   .زيدٍ  بغالمِ  تُ رْ رَ ، ومَ زيدٍ  جاءين غالمُ : تقول. جمرورًا أبًدا نَ أن يكو : الثاين

، وال األمــريِ  ، ودارُ الرجـلِ  ثــوبُ : تقـول ،علــى املضـاف والـالمُ  األلــفُ /  لَ خَ دْ وال جيـوز أن يُـ

  .)٢(لٍ جُ رَ  ، وال الثوبُ الرجلِ  الثوبُ : جيوز

و احلُِ ، وَصـا زيـدٍ َمـَال جـاءين غُ : كقولـك  ،النـونَ  تَ فْ ذَ يح؛ َحـحِ ْصـالتَّ  عَ  وَمجْـاملثـىنَّ  تَ فْ ضَ وإذا أَ 

  .كمِ وْ قَـ 

                                 
  ).٤٥٤، ٦/٤٥٢(املقاصد الشافية للشاطيب : ينظر (١)

  ).١٣٠، ٢/١٢٣(، وشرح املفصل ٨٠ص: اللمع: ينظر (٢)

 ]ب/٩٨[
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٤٣٥ 

 

، ســاكنٌ  ، ولــه حــرفٌ اســمٍ  لِّ ، وإىل ُكــوالــالمُ  إىل مــا فيــه األلــفُ  املثــىن املرفــوعَ  تَ فْ َضــوإذا أَ 

ـــا ابْ َســـرَ ، وفَـ لِ ُجـــا الرَّ َمـــَال جـــاءين غُ : تَ ْلـــقُـ  ـــنِ ثْ التَّ  حبـــذف ألـــفِ - كَ ِن ـــأَ ، ورَ -ظِ ْفـــيف اللَّ  ةِ َي  يِ َمـــَال غُ  تُ ْي

  .)١(-بكسر الياء- كَ نِ ابْ  يِ سَ رَ ، وفَـ لِ جُ الرَّ  يِ مَ َال غُ بِ  تُ رْ رَ ، ومَ كَ نِ ابْ  يِ سَ رَ ، وفَـ لِ جُ الرَّ 

؛ ســاكنٌ  وإن أضــفته إىل مــا يف أولــه حــرفٌ  .التصــحيح؛ فاحــذف النــون عَ َمجْــ تَ فْ َضــأَ  وإنْ 

 تُ رْ رَ ، وَمــكَ ِنــي ابْ احلِِ َصــ تُ ْيــأَ ، ورَ مِ وْ و الَقــاحلُِ َصــ/  هــؤالءِ : كقولــك ،اجلمــع وعالمــةَ  النــونَ  تَ فْ ذَ َحــ

  .)٢(مِ وْ ي القَ بصاحلِِ 

  

  :فصل -

: مٍ لِ ْسـ، ويف مُ ةٍ احلَِ َصـ: حٍ الِ ا مـا قبلهـا، كقولـك يف َصـمفتوحً  تاءً  هُ قْ حلِْ االسم، فأَ ] تَ ثْ نـَّ أَ [إذا 

 .ةٍ مَ لِ سْ مُ 

  :ْني ئَـ يْ بشَ  فُ رَ عْ تُـ  يثِ نِ أْ التَّ  اءُ وتَ 

 ما قبلها مفتوًحا كونَ يأن : أحدمها.  

 يف الوقف هاءً  بَ لِ قَ نْـ تَـ أن : والثاين. 

  .)٣(ةٌ احلَِ صَ : حٍ الِ ، ويف صَ ةٌ مَ لِ سْ مُ : مٍ لِ سْ كقولك يف مُ 

 

                                 
  ).٣/١٩٢(شرح املفصل : ينظر (١)

  ).٤/١٤٤(املقتضب : ينظر (٢)

، ٣/٣٦٤(شرح املفصل : ينظر. [والصواب هو املثبت بقرينة السياق ،)أثبت(تصحفت يف األصل إىل ) أنثت: (قوله (٣)

  )].٥/٢٣٠(، و)٣٥٥

 ]أ/٩٩[
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٤٣٦ 

 

 :فصل -

، واإلفراد والتثنية واجلمع، والتعريف والتنكـري، التذكريو التأنيث للموصوف يف  تابعةٌ  ةُ فَ الصِّ 

 ، وامرأتــانِ صــاحلةٌ  ، وامــرأةٌ صــاحلاتٌ  ، ونســاءٌ صــاحلانِ  ، ورجــالنِ صــاحلٌ  رجــلٌ : واإلعــراب، كقولــك

 ، وجــاءين رجــلٌ الصــاحلةُ  ، واملــرأةُ الصــاحلُ  ، والرجــلُ صــاحلاتٌ  ، ونســاءٌ صــاحلونَ  ، ورجــالٌ صــاحلتانِ 

  .)١(صاحلٍ  ومررت برجلٍ / ، ورأيت رجًال صاحلًا، صاحلٌ 

 

  :فصل -

 .الرجلِ  ، وغالمُ ، والرجلُ زيدٌ : ، كقولكمعلوًما اهُ مَّ سَ هو الذي كان مُ : ةُ فَ رِ عْ َـ االسم الم

  .)٢(، فرسٌ ، غالمٌ رجلٌ : جمهوًال، كقولك اهُ مَّ سَ هو الذي كان مُ : ةُ رَ كِ والنَّ 

  

  :فصل -

إىل  بِ َسـورًا ما قبلها، كقولك يف النَّ سُ كْ ًة، مَ ودَ دُ شْ يف آخره ياًء مَ  تَ دْ زِ  ،االسمَ  تَ بْ سَ نَ إذا 

 .يٌّ دِ لَ بَـ : ، وإىل البلديٌّ هاِمشِ : مٍ هاشِ 

  .)٣(-إىل البصرة، والكوفة ةِ بَ سْ يف النِّ - ، وكوِيفٌّ يٌّ رِ صْ بَ : ، كقولكالتأنيثُ  طَ قَ سْ وجيب أن يُ 

  

                                 
  . ١٥١ص: ، واملفصل٨٢ص: اللمع: ينظر (١)

  )].٣/٣٤٧(شرح املفصل : ينظر. [وهذان التعريفان لغويان، واملقصود منهما تقريب احلدِّ إىل الذهن (٢)

  .٢٠٩، ٢٠٤ص: اللمع: ينظر (٣)

 ]ب/٩٩[
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٤٣٧ 

 

  :فصل -

إىل الواحـد،  بُ َسـنْ وإمنـا يُـ . يٌّ فِ ائِ حَ ، وال َصـيٌّ ضِ ائِ رَ فَـ : ، فال يقالإىل اجلمع بُ سَ النَّ وال جيوز 

يٌّ ، وَصَحفِ يٌّ ضِ رَ فَـ : فيقال
)١(.  

 

  :فصل -

 :أمثلةٍ  ثالثةُ  للتصغير

  سٌ يْ لَ فُ كَ : لٌ يْ عَ فُـ.  

  كَ مُ هِ يْ رَ دُ كَ : لٌ لِ يْ عَ وفُـ. 

  ريٌ نِ يْ نَـ دُ كَ : يلٌ لِ يْ عَ وفُـ. 

  .ماسيللخُ : باعي، والثالثللرُّ : والثاين/ الثي، للثُّ : األول

تقول يف تصغري مساجد، . هُ عْ ، مث امجَْ هُ رْ غِّ صَ ؛ فارجع إىل واحده، فَ عِ مْ اجلَ  ريَ غِ صْ وإذا أردت تَ 

  .ونَ لُ يْـ جَ ، ورُ اتٌ مَ هِ يْ رَ ، ودُ اتٌ دَ جِ يْ سَ مُ : ودراهم، ورجال

: ةٍ َمـلْ ، وغِ ةٍ نَ ِسـلْ ، وأَ الٍ ْمجَـ، وأَ سٍ لُـفْـ ، كقولـك يف تصـغري أَ الواحـدِ  ريَ غِ صْ تَ  رُ غَّ صَ ؛ فإنه يُ ةَ لَّ إال القِ 

  .)٢(ةٌ مَ يْ لَ ، وغُ ةٌ نَ سِ يْ لَ ، وأُ الٌ مَ يْ جَ ، وأُ سٌ لِ يْ فَـ أُ 

  

  

                                 
  .٢١٠ص: اللمع: ينظر (١)

  .٢٥٥، ٢٥٣ص: املفصل: ينظر (٢)

 ]أ/١٠٠[
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٤٣٨ 

 

  :فصل -

 .أمحد  الرجل، ورأيتُ جاءِين : آخره، كقولك تَ نْ كَ سْ عليه أَ  تَ فْ قَـ وَ كل اسم إذا 

واجلـر، وأبـدلت مـن التنـوين ألًفـا  الرفـعِ  حـالَيتِ  واحلركةَ  منه التنوينَ  نًا؛ أسقطتَ وَّ نَـ وإذا كان مُ 

 .)١(زيًدا، ومررت بزيدٍ  هذا زيٌد، ورأيتُ : النصب؛ فقلت حالةَ 

                                 
  .١٣ص: اللمع: ينظر (١)
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٤٣٩ 

 

 / )١(:في معرفة األفعال، وتصرفها: الشعبة الخامسة

  

 م، وتاءُ زْ ، وحرف اجلَ -مبعىن سوف-قد، وسوف، والسني  :عليه لُ خُ دْ هو الذي يَ : لُ عْ الفِ 

  .)٢(َجتْ رَ قد خرج، وقد خيرج، وسوف خيرج، وسيخرج، وخَ : التأنيث الساكنة، كقولك

  

  :فصل -

 الفعل على ضربني: 

  .دٍّ عَ تَـ مُ  .١

 .يدِّ عَ تَـ مُ  وغريُ  .٢

 ضــربتُ : ى إىل الفاعــل، وإىل املفعــول بــه بغــري واســطة، كقولــكدَّ َعــتَـ هــو الــذي يَـ : واملتعــدي

 .زيًدا

  .)٣(تُ مْ َسئِ ، و تُ سْ لَ جَ : كقولك  ،ى الفاعلَ دَّ عَ تَـ ما ال يَـ : وغري املتعدي

  

  

                                 
يف ســبيل تقــومي  -قـدر الُوْســع- وقــد اجتهــدتالكــاد تُقــرأ كلما�ـا، تصـحيًفا وحتريًفــا، حــىت باتـت ب َكثُــرتهـذه الشــعبة   (١)

الــنصِّ واخلــروج بــه كمــا كتبــه مصــنِّفه أول مــرة، وحاولــت الرجــوع إىل مصــادر املصــنف، وغريهــا مــن أُمَّــات كتــب النحــو 

مـن التصـرُّف يف الـنصِّ حـىت تسـتقيم العبـارة، فـإن  -يف بعـض األحيـان-والصرف رجـاء االهتـداء ملـراده، ومل أجـد مفـر�ا 

  .عد هذا على خطأ، فاعذر جمتهًدا بذل طاقته، وال يكلف اهللا نفًسا إال وسعهاوقفت ب

  .٣١٩ص: املفصل: ينظر (٢)

  .٣٤ - ٣٣ص: اللمع: ينظر (٣)

 ]ب/١٠٠[
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٤٤٠ 

 

  :فصل -

  َ١(برُ ضْ األفعال على مخسة أ(: 

  .املاضي .١

 .واملضارع .٢

 .وأمر املخاطب .٣

   .وفعال التعجب. ٥، ٤

  

 واألمساء املتصلة باألفعال مخسة أضرب:  

 .املصدر .١

 .واسم الفاعل .٢

 .واسم املفعول .٣

 .وأفعل التفضيل .٤

 .)٢(واملفعول .٥

 

 

 

                                 
الــذي يظهــر أن هــذا التقســيم باعتبــار مــا ســيتحدِّث عنــه، وإال فلــم أجــد جامًعــا هلــا، مث إن املعــروف أ�ــا ثالثــة أقســام  (١)

  ].٣٦٧ - ٣١٩ص: املفصل. [حبسب الزمن، والزخمشري قسم الفعل على تسعة أقسام، واهللا أعلم

مث إن . وأّن فيهــا حــروف الفعــل، فأصــلهما واحــد أن تعلُّقهــا �ــا مــن جهــة االشــتقاق،): املتصــلة باألفعــال(يعــين بقولــه  (٢)

. وبقــي عليــه واحــد مل يــذكره، وهــو اســم اآللــة. ، وهــو اســم الزمــان واملكــان)املفعــول فيــه(يعــين ): املفعــول(قولــه أخــريًا 

  )].٤/٤٥(شرح املفصل : ينظر[
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٤٤١ 

 

 :الماضي: الضرب األول

   .)١(بَ رَ ضَ : يف الزمان املاضي، كقولك/  دَ جِ  وُ وهو الذي يدل على معًىن 

 .للمفعول ومبينٌّ  ،للفاعل مبينٌّ  :هو على ضربني: وقيل

 أو كــان أولُ  .لَ عَّــفَ تَـ ، و لَ اَعــ، وفَ لَ عَّــ، وفَـ لَ َعــفْـ ، وأَ لَ َعــمــا كــان أولــه مفتوًحــا، كفَ : فــاملبين للفاعــل -

، لَ َعــفَ نْـ يف ا أول متحــرك منهــا الفــاءُ . لَّ َعــ، وافْـ لَ عَ فْ تَـ ، واْســلَ َعــفَ انْـ منــه مفتوًحــا، ك متحــركٍ  حــرفٍ 

لَّ عَ يف افْـ  ْنيُ والعَ  لَ عَ فْ تَـ والباقي اسْ 
)٢(.  

  .)٣(جِ رْ األلفات يف األوائل؛ فإ�ا زائدة، تثبت يف االبتداء، وتسقط يف الدَّ  رُ بَـ تَ عْ تُـ وال 

متحــرك كــان أول حــرف   أو .لَ عِّــ، وفُـ لَ عِــفْ ، وأُ لَ عِــمــا كــان أولــه مضــموًما، كفُ : واملبـين للمفعــول -

للضـــمة،  ع هـــذا املضـــموم مــومهمـــا الوصـــل  .لَ عِ فْ تُـ ، واْســـلَ عِــفُ ، وانْـ لَّ ُعـــفْـ ا: منــه مضـــموًما، حنـــو

  .)٤(سَ مِ تُ فيه، الْ  بَ كِ سُ انْ : كقولك

  

                                 
  .٣١٩ص: املفصل: ينظر (١)

  .أول املفتوح منها هو العني) اْفعلَّ (وأول املتحرك بالفتح منها هو التاء، ) استفعل(أي أنَّ  (٢)

املفتـاح : ينظر. [تَصرََّف؛ وانَكَسر، واسَتْكبَـَر، واْشَربَّ و قـَتَّل، وقاَتل، و َضَرَب، وَأْكَرَم، : وأمثلة األبنية اليت ذكرها قولك (٣)

  .]٥٦ص: يف الصرف

فإن . فإذا ابتدأت �ا ضممتها، وتسقط يف درج الكالم. أي أن مهزة الوصل مع املبين للمفعول ال تكون إال مضمومة (٤)

 تبىن للمفعول مع اجتالب إيصاهلا باجلر أو الظرف أو: كيف يبىن مثل افعلَّ، وانفعل للمفعول وهي الزمة؟ قلنا: قيل

ملتـــاع، وُأْكـــرَِم زيـــٌد، وقـُتِّـــَل األبريـــاء، واْزُورَّ عـــن الكهـــف، وانُقِلـــَب علـــى ُســـرَِق ا: قولـــكوالتمثيـــل عليهـــا مجيًعـــا . املصـــدر

  ].١٩٢ص: ، وشرح التصريف للثماميين٣٤ص: اللمع: ينظر. [األعقاب

 ]أ/١٠١[
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٤٤٢ 

 

ا، بَ رَ ، َضـبَ رَ َضـ :املبـين للفاعـل أربعـة عشـر، وهـي/ ويشتق منـه مثانيـة وعشـرون وجًهـا، مـن 

، ُنتَّ بْـ رَ ا، َضـــــمَ تُ بْـ رَ ْبِت، َضـــــرَ ، َضـــــمْ تُ بْـ رَ ا، َضـــــمَ تُ بْـ رَ َت، َضـــــبْ رَ ، َضـــــنَ بْ رَ ا، َضـــــتَ بَـ رَ ْت، َضـــــبَ رَ وا، َضـــــبُ رَ َضـــــ

  .)١(ابـْنَ رَ ضَ ، ]َضَرْبتُ [

  

 فُ اعَ ضَ ُـ الم:  

وفيمـا   .هَ رَّ ، وَكـبَّ حَ ، وكذلك أَ )٢(انَ رْ رَ إىل فَـ .. ، فرَّ : نه يف تقدير الفتحةيتقول فيما كانت ع

التضــعيف، وجيــوز  تَ ْكــكَ ، بكســر عينــه إذا فَ نــالْ لِ ظَ  َىل إِ  ..، لَّ ظَــ: تقــدير الكســرة نــه يفيكانــت ع

  .)٤(ملَ ، واظَّ مُ لِ ظَّ ، ويَ مَ لَ ظَ : وحنو .)٣(حذف إحدى الالمني، وفتح الظاء، وكسرها

  

 المعتل العين:  

باع،  ْنيِ عَ كَ - ياءً د، فإن كانت رَّ جَ ُـ هنا ينظر إىل العني يف الثالثي امل .)٥(]ِبْعَنا[ ىلإِ ..  ،اعَ بَ 

 .تُ بْ ، وهِ تُ عْ بِ : ، كقولك-إذا أخذ ما فيها-؛ فاكسر ما قبلها -ابَ وهَ 

                                 
الكنـاش يف فـين : ينظـر. [، وبـه تكتمـل األربعـة عشـر، وهـذا دليـل وجـوده يف األصـلمـن النسـخة )َضـَرْبتُ (سقط قوله  (١)

  )].١/٢٤٣: (النحو والصرف

، فــرَّا، فــرَّوا، فــرَّت، فرَّتــا، : (الوجــوه األربعــة عشــر الــيت ذكرهــا قبــل هــذا، فيكــون التقــدير): فــرَّ إىل فررنــا: (يعـين بقولــه (٢) فــرَّ

  .واعلم أن مثل هذا التعبري سيتكرر، فال داعي للتنبيه عليه كلَّ مرة). إىل فَرْرنا...فَرْرن

  )].١٠/٥٢٠٧(متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد : ينظر. [ظَْلُت، وِظْلتُ : فتقول (٣)

ــم(إذا بــين مــن  (٤) ــَم : ، ففيهــا ثــالث لغــات)افتعــل(علــى صــيغة ) ظََل وهــذا . ، واْظطََلــم-بالطــاء-، واطَّلَــم -بالظــاء-اظََّل

  )].٣/٢٧١(نحو األصول يف ال: ينظر. [قصارى ما استطعت توجيه العبارة عليه، واهللا أعلم

  .ثبات مستفاٌد من نظائرهااإليف األصل، و ) بعنا(مل ترد  (٥)

 ]ب/١٠١[
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٤٤٣ 

 

وطــال؛ فاضـمم مـا قبلهــا،  / ، كقـال لَ ُعـ، أو فَـ لَ َعــوإن كانـت واًوا، وكـان الفعــل مـن بـاب فَـ 

، تُ ْبــخِ : ؛ فاكســره، كقولــكابَ َخــ: ، كقولــكلَ ِعــوإن كــان مــن بــاب فَ . تُ ْلــ، وطُ تُ ْلــقُـ : كقولــك

  .)١(الياء بشأن ، كما يفعل ذلكتُ بْ وعِ 

  لَ عَّـــــــفَ وتَـ  ،لَ اَعـــــــفَ وتَـ  ،لَ اَعـــــــواملعتـــــــل مـــــــن فَ . )٢(تُ دْ وافتحـــــــه يف مجيـــــــع ذوات الزوائـــــــد، كُعـــــــ

  .)٣(كالصحيح

  

 الالمِ  لُّ تَ عْ ُـ الم:  

إىل  ..، اَعـدَ  :الـواو )٤(]ذوات[ا، ومـن نَـيْـ مَ رَ  إىل..  ،ىمَ رَ  :الياء ]ذوات[من  لٍ عْ تقول يف فِ 

 .اينَ ضِ رَ  إىل ..، يَ ضِ رَ  ا، ويف فعلِ ونَ رُ سَ  إىل ..، وَ رُ سَ  ا، ويف فعلِ نَ وْ عَ ما دَ 

   :تركتها إىل الفتحة عند إحلاق واو الضمري ؛فإن كانت مفتوحة ،)٥(]علالف[انظر إىل عني 

  .اوْ عَ ا، ودَ وْ مَ ورَ 

                                 
بشـأن : (وقولـه. وحنـوه) خـاف(فيه نظر؛ إذ الفعالن معـتالن باليـاء، والصـواب التمثيـل بــ) خبت، وعبت(متثيله أخريًا بـ (١)

املعتــل باليــاء، وهــذا علــى التســليم بــأن العبــارة كمــا ) ِبْعــت(بـــ) خفــت(، لعلــه يقصــد تشــبيه كســر الفــاء يف مثــل )اليــاء

  ].وما بعدها ٢٣٣ص: املنصف البن جين: ينظر. [ املستعانواهللاضبطتها، إذ صور�ا ُمْرِبَكٌة يف األصل، 

مل يتبني يل مقصوده �ذه اجلملة، واملعروف أن الفعل املعتل العني إذا حلقته أحد احلروف الزائدة؛ فإنك تسكِّن العـني  (٢)

: املنصف البن جـين: ينظر. [أبـَْنيَ : استعاذ، وأصلها اْستَـْعَوَذ، وأباَن، وأصلها: وتنقل حركتها إىل الساكن قبلها، تقول

  ].٢٦٧ص

املنصـف : ينظـر. [قاَوْلُت زيًدا وبايـَْعُته، وتـََقاَوْلَنا وتبايـَْعَنا، وَحتَوَّْلُت وتـََزيـَّْنـُت، وَحوَّْلتُـُه وَزيـَّْنتُـهُ : تقول. فـَعَّل: يضاف إليها (٣)

  ].٣٠٢ص: البن جين

  .ه، والصواب ما أثبتُّه، يف املوضعني، وال يستقيم النص مع)إثبات: (يف األصل (٤)

  .، والصواب ما أثبتُّه، فاحلديث عن الفعل)الفاعل: (يف األصل (٥)

 ]أ/١٠٢[
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٤٤٤ 

 

 ]واو[ عنــد إحلــاق ]واليــاء الــواووحــذفت  ،متهامضــ[ ؛مضــمومةً  وأ، وإن كانــت مكســورةً 

  .)١(واضُ ورَ  ،وارُ سَ  :الضمري

  

  :المضارع: الضرب الثاني

 لُ عَ فْ أنا، ونَـ  لُ عَ فْـ أَ : اهلمزة، والنون، والتاء، والياء؛ كقولك: / وهو يتعاقب على أوله األربعة

  .هو لُ عَ فْ أنت، أو هي، ويَـ  لُ عَ فْ حنن، وتَـ 

  .)٢(اآلن، ويضرب غًدا يضرب: للحال واالستقبال، كقولك ويصلح

 .ومبين للمفعول ،مبين للفاعل :وهو على ضربني

 :أبواب، وهيأربعة  يف فتوًحاما كان أوله م: فاملبين للفاعل -

  .لَ اعَ فَ تَـ  .١

 .لعَّ فَ وتَـ  .٢

 .لَ لَ عْ فَ تَـ و  .٣

 .لَ عَ يْـ فَ تَـ و  .٤

  )٣(..، فإن كان أوائلها مضمومةً 

                                 
معًىن، وقد اجتهدت يف تقومي النص حسب ما وردت بـه  ِهمُ فْ اضطربت هذه اجلملة يف األصل، حىت باتت ال تكاد تُـ  (١)

  ].٣٣٨ - ٣٣٥ص: يف التصريف املمتع الكبري: ينظر. [اجلملة السابقة وكتب الصرف، وإىل اهللا املشتكى

  ).٤/٢١٠(شرح املفصل : ينظر (٢)

أو ما قارب هذا، وقد اعتمد ) فهي مبنية للمفعول: (الذي يظهر أنه جواب الشرط قد سقط، وميكن استدراكه بقولنا (٣)

  ].٩٤ص: املنصف: ينظر. [املصنِّف على ابن جينٍّ يف هذا، فلريجع إليه

 ]ب/١٠٢[
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٤٤٥ 

 

تفاعـــل، : وهـــي العـــني يف وعالمـــة بنـــاء هـــذه األربـــع للفاعـــل كـــون احلـــرف الرابـــع مكســـورًا،

 .ل، وهي يف التقدير أربعة؛ ألن األصل توفعلعَّ فَ والعني الثانية يف تَـ 

األول عالمـة ذلـك يف مجيـع األبـواب،  ما كان أولـه مضـموًما، وضـمةُ : واملبين للمفعول -

  .)١(األربعة؛ فإن عالمته كون احلرف الرابع مفتوًحا/ إال يف األبواب 

، بُ رِ ْضــيَ : مــن املبــين للفاعــل، وهــي رَ َشــعَ  ةَ َعــبَـ رْ أَ : مــن املضــارع مثانيــة وعشــرون وجًهــا وســبقَ 

، نيَ بِ رِ ْضــــ، تَ ونَ بُ رِ ْضــــتَ ، ]َتْضــــرِبَانِ [، ]َتْضــــِربُ [ ،]َيْضــــرِْبنَ [ ،انِ بَ رِ ْضــــ، تَ بُ رِ ْضــــ، تَ ونَ بُ رِ ْضــــ، يَ انِ بَ رِ ْضــــيَ 

  .)٢(بُ رِ ضْ ، نَ بُ رِ ضْ ، أَ نَ بْ رِ ضْ تَ ، انِ بَ رِ ضْ تَ 

  .بُ رَ ضْ إىل نُ  ..، بُ رَ ضْ يُ :  عشر من املبين للمفعول، وهيوأربعة 

  

  

  

  

                                 
ال فرق بينها وبني غريها إال  -من باب املضارع املزيد على ثالثة أحرف-هذه األفعال األربعة : -وباهللا التوفيق-أقول  (١)

وعليـه فـالفرق بينهـا إذا أردنـا بناءهـا للمفعـول أن نضـم أوَّل . أ�ا مفتوحـة مـا قبـل اآلخـر يف املضـارع، وغريهـا مكسـورة

ونفـتح مـا  -إن كـان غـري مضـموم-مفتوح فيها، وأما غريها فإننـا نضـمَّ أوهلـا حرف من األربعة فقط؛ إذ ما قبل اآلخر 

بفكِّ اإلدغام ) تفْعَعل: (ليس بصحيح، إذ األصل) تفعَّل(أصًال لـ) توفعل(هذه قضية، واألخرى أن جعله . قبل اآلخر

: وتقـــول. ويـُؤَْكـــُل، هـــذا ظـــاهر..  وُيْكـــَرم، ويَْأُكـــلُ .. ُيْكـــرُِم : وال بـــد مـــن التمثيـــل حـــىت تتضـــح الصـــورة، تقـــول. ال غـــري

َقــُه  َقــهُ و .. يـَتَـَغافَــُل، ويـَتَـَقطَّــُع، ويـََتــَدْحرَُج، ويـَتَـَفيـْ مث اعلــم أخــريًا أنــه بقــي مــن هــذه . يـُتَـَغاَفــُل، ويـُتَـَقطَّــُع، ويـَُتــَدْحرَُج، ويـُتَـَفيـْ

وقــد زادوا . َتَصــْوَمَع، وتـََرْهــَوَك يف املشــي: لتقــو ). تـََفْوَعــَل، وتـََفْعــَولَ : (األربعــة فعــالن ذكرمهــا ابــن جــين، مل يُــذكرا، ومهــا

  ].٩٤-٩٣ص: املنصف: ينظر. [غريها ال حاجة لذكرها هنا

  .الثالثة ليست يف األصل، وظاهٌر سقوطها منه (٢)

 ]أ/١٠٣[
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٤٤٦ 

 

  :فصل -

 ىلإِ  ..، دُ لَّــقَ تَـ : اء فقلــتتــ، وإن شــئت حــذفت الدُ لَّــقَ تَـ نَـ  إىل..  ،دُ لَّــقَ تَـ يَـ قــول يف مضــارع تو 

  .)١(لَ لَ عْ فَ تَـ ، و لَ اعَ فَ عل يف مضارع تَـ ، وجيوز هذا الفنَ دْ لَّ قَ تَـ 

 

 المضاعف:   

: لواحـد مـن املكسـور العـني، كقولـك، وإذا أدخلـت اجلـازم علـى فعـل ابُّ دِ نَ  ىلإِ  ..، بُّ دِ يَ 

  . )٢(ضْ يـَْغضِ ، ومل بِّ دِ يَ ، ومل بَّ دِ يَ مل : ومها؛ فلك ثالثة مذاهب، حنو، وحنضُّ غِ يَ و / ، بُّ دِ يَ 

، الضــم :، فــإن فيــه أربعــة مــذاهبدَّ ، وَعــدَّ َمــ: ، كقولــكإذا كانــت العــني مضــمومةً  دل مــا

  .)٣(دْ دُ ميَْ ، ومل دِّ ميَُ ، ومل دَّ ميَُ مل : تقول .وفك اإلدغام ،والكسر ،والفتح

 .)٤(جاريان جمرى الصحيحف ...، ومل ...ما أو 

                                 
 وتـََقلَّـدانِ هـي،  تـََقلـَّدُ : (وحذف التـاء ال يكـون إال فيمـا اجتمعـت فيـه تـاءان متتاليتـان، فتقـول .تـََباَعُد، وتـََبْختَـرُ : فيقال (١)

قـــد  اجلملـــةواعلـــم أن هـــذه  ).أنتمـــا، وتـََقلَّـــْدَن أنـــنت ، وتـََقلَّـــدانِ ، وتـََقلَّـــدينَ أنتمـــا، وتـََقلَّـــدونَ  أنـــت، وتـََقلَّـــدانِ  مهـــا، وتـََقلَّـــدُ 

كلما�ا يف األصل حبيث يصعب قراء�ا، وقد اجتهدت يف تقومي النص مع مراعاة رسم احلروف، واهللا بعض  تصحََّفت 

وشــرح ، )٢/٩٦٣(وشــرح الشــافية لــركن الــدين ، )٥/٢٠٥(التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه للفارســي : ينظــر[ .املســتعان

  ].٥٠ص: مراح األرواح

، مث ، ومعنـاه صـار َغض�ـا طريـ�ااملضـارعفمفتوح املاضـي مكسـور ): َغضَّ (املضارع، أما مكسور العني يف ): دبَّ (الفعل  (٢)

ملكسور العني ومفتوحها، وقد ذكر أمثلة على هـذا لكنـه مل  -والفتح، وفكُّ اإلدغاموهي الكسر، -إن األوجه الثالثة 

، واملفتــاح يف )غضــض(، و)دبــب(مادتــا : خمتــار الصــحاح: ينظــر. [يــنص علــى املفتــوح، وحيتمــل ســقوطه مــن األصــل

  ].)١/٥٠٧(، وشرح الشافية للركن ٧٠ص: الصرف

  )].٥٠٧-١/٥٠٥(شرح الشافية : ينظر[ ).مل َميُدِّ : (وبقي وجه الكسر مل ميثِّل عليه (٣)

  .ورد مثاالن مكان الفراغ مل أمتكن من حتديدمها، والعلم عند اهللا (٤)

 ]ب/١٠٣[
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٤٤٧ 

 

 ١(:المعتل الفاء(  

  .يف تقدير الكسرة كانتْ  وأنه، يع ، حبذف الواو من كل ما انكسرتْ ِثبُ نَ  إىل ..، بُ ثِ يَ 

  .)٢(لُ عِ فْ يَـ  لَ َـ عِ ما يف باب فَ  عُ مْ جَ فَ  :نهيع فأما ما انكسرتْ 

،  لُ عِـفْ يَـ  لَ َعـفَـ : ، واألصـل فيـهلُ َعـفْ يَـ  لَ َعـفَـ  بفمنه ما وقع يف بـا :يف تقدير الكسرة ]ما[ وأما

ضـبطًا  لُ عِ فْ يَـ  لَ عِ فَ : ، واألصل فيهلُ عَ فْ يَـ  لَ عِ ومنه ما وقع يف باب فَ  .)٣(عُ قَ ، ويَـ عُ ضَ ، ويَ عُ دَ يَ : كهيئةِ 

  .)٤(عُ سَ يَ ، و ئُ طَ يَ أصله / مع و 

  .)٥(عُ جَ وْ ، ويَـ لُ جَ وْ يَـ : وما عدا ذلك ال جيوز حذفها حذف الواو منه، كقولك

  .)٦(ما وعد :، وأصلهوأما يوعدُ 

 

                                 
  ).٤٢٧-٥/٤٢٤(شرح املفصل : ينظر يف تفصيل ما أورده (١)

: ينظــر). [ميِــق وِمــق: (فعِــل يفِعــل، حنــو: والثــاين). وَزن يَــزِن: (فَعــل يفعِــل، حنــو: مــا انكســرت عينــه لفظًــا بابــان، األول (٢)

  )].٥/٤٢٤(شرح املفصل 

وهـو -يـَْوِضع، إال أ�م فتحوا العني لوجـود حـرف احللـق، مث عـاملوا الفعـل معاملـة األصـل : األصل فيها: يضع وأمثاهلا (٣)

متهيــد القواعــد بشــرح : ينظــر. [مل تــرد يف األصــل، والســياق يقتضــيها) مــا(واعلــم أن . ؛ فحــذفوا الــواو-مكســور العــني

  )].١٠/٥١٩٢(لفوائد تسهيل ا

يـَــْوِطُئ، ويـَْوِســُع، إال أ�ــم قلبــوا كســرة العــني فتحــة؛ لوجــود حــرف مــن حــروف : األصــل يف مضــارعهما: َوِطــَئ، وَوِســع (٤)

. يفعِـل: إنـه مـن بـاب َفعِـَل يفَعـل، وأصـله: ألجل هذا يقال. وعاملوا الفعل معاملة مكسور العني فحذفوا الواو. احللق

  )].١٠/٥١٩٢(متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد : ينظر). [ضبطًا ومع أصله: (ومل يتبني يل مراده بقوله

  ).١٠/٥١٩١(متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد : ينظر (٥)

ومعىن هذا أن ) وأما يُوِعُد فأصله من أَْوَعدَ : (وهي عندي حتتمل أن تكون هكذا. كذا باألصل، وال تفيد معًىن هكذا  (٦)

يـَُؤْوِعـُد؛ فلهـذا مل : بني اليـاء والكسـرة؛ ألن املاضـي منهـا أوعـد، فأصـل املضـارع مع وقوعها) يُوِعد(الواو مل حتذف يف 

  ].١٩٤ص: املنصف: ينظر. [حتذف، واهللا أعلم

 ]أ/١٠٤[
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٤٤٨ 

 

 المعتل العين:  

   .قول نام، وينامتيع، وكذلك بن إىل ..، عيبي

ـــقُ ، ويَـ يَِغـــْنبَ : فتقـــول ،-ليـــاء واأللـــف مـــن فعـــل مجاعـــة املؤنـــثذف الـــواو واحبـــ- ْنبَ وَجيُـــ ، نَ ْل

، لْ ُقــ، ومل تَـ لْ قُــ، ومل أَ لْ ُقــمل يَـ : وإن أدخلــت اجلــازم ســقطت العــني يف مثــل قولــك .ْنب َهــيَـ ، و ْنتَ وَميُــ

 .)١(ال يقوال، ومل يقولوا، ومل تقويل: ا فيما عدا ذلك، حنوهَ تْـ بِ ثْ وأَ 

 المعتل الالم:  

ـــرْ يَـ - وانفـــتح ،تقـــول فيمـــا انكســـر مـــا قبـــل آخـــره منـــه ـــنـَرْ  إىل ..، يِم  إىل ..، ىَضـــرْ يَـ ، و يِم

ـــأَ : لفـــظ مجاعـــة املؤنـــث يف اخلطـــاب كلفـــظ الواحـــدة، كقولـــك .)٢(لُ ِـ َعـــفْ يَـ  :-ىَضـــرْ نَـ  ـــ، وأَ تِ ْن ، ُنتَّ نـْ

  .)٣(نيَ مِ رْ تَـ  ُنتَّ نْـ ، وأَ تِ نْ وأَ 

ي بــــني لفــــظ مجاعــــة املؤنــــث وِّ َســــو، تُ عُ دْ نَــــ إىل ..، وعُ دْ يَــــ: / وفيمــــا الضــــم مــــا قبــــل آخــــره

ــ، وأَ ونَ عُ دْ يَــ نَّ ، وُهــمْ ُهــ: مجيًعــا، كقولــك ةِ بَــيْ مجاعــة املــذكر يف اخلطــاب والغَ  )٤(]لفــظو [  ُنتَّ نـْــوأَ  مْ تُ نـْ

  .)٥(ونَ عُ دْ تَ 

  

 

                                 
  ).٥/٤٣٧(شرح املفصل : ينظر (١)

  .ألًفا اآلخريكون ، وإن كان مفتوًحا يكون آخره ياءأي أنه إذا كان ما قبل اآلخر مكسورًا  (٢)

  .كذا باألصل تكرر ضمري الواحدة واجلمع  (٣)

  .، وال معىن هلا إال على افرتاض وجود سقط، واملعىن مستقيم بدو�ا)يف أو لفظ: (يف األصل بزيادة (٤)

  .وما بعدها ١٣٧ص: ، وشرح مراح األرواح٧٦ص: املفتاح يف الصرف: ينظر (٥)

 ]ب/١٠٤[
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٤٤٩ 

 

  :)١(لَ الفاعِ  بِ المخاطِ  نَ مِ  :الضرب الثالث

ا، بَ رِ ، اْضـِيب رِ وا، اْضـبُ رِ ا، اْضـبَ رِ ، اْضـبْ رِ اْضـ :علـى سـتة أوجـه فُ رَّ صَ من املضارع، ويُ  هُ افُ عَ وإسْ 

  .نَ بْ رِ اضْ 

مـا بقـي فهـو األمـر، كقولـك ف ،رُ اآلِخـ نَ كَّ َسـويُ  الزائـدُ  فَ ذَ أن ُحيْـ: إسعافه ومن هـووطريقة 

علــى قيــاس األصــل،  مْ رِ ْكــ، فجــاء أَ مُ رِ كْ َؤ ، فأصــله يـُــمُ رِ ْكــوأمــا يُ . عْ َضــ: عُ َضــ، ويف يَ بْ رِّ َجــ: بُ رِّ يف ُجيَــ

ًكارِّ حَ تَ هذا إذا كان احلرف الذي بعد الزائدة مُ 
)٢(.  

/ يف  مكسورةً  على أول األمر مهزةً  دَّ رُ ؛ فَـ سُ مِ تَ لْ ، والم يَـ بُ رِ ضْ كضاد يَ ،  فأما إذا كان ساكًنا

فإنـــك  لُ تُـــقْ كتـــاء يَـ   ،مضـــمومٌ  ، إذا كـــان بعـــد الســـاكن حـــرفٌ واحـــدٍ  مجيـــع املواضـــع، إال يف موضـــعٍ 

ــاقْـ  :اهلمــزة حينئــذ فتقــول مُّ ُضــتَ  لــه هــذه اهلمــزة إال يف حــال االبتــداء، وأمــا إذا وقــع قب ادُ زَ تـُــوال . لْ ُت

  .)٣(بْ رِ اضْ ، فَ بْ رِ اضْ : إىل األصل عُ جَ رْ ؛ فإنه ال جيوز زياد�ا، ويُـ شيءٌ 

، زيـدٌ  نَّ بَ رِ ْضـيَ لِ : بـالالم، كقولـك رُ مَ ؤْ ؛ فإ�ـا تـُـبـه، واملـتكلمُ  املفعـولُ  بُ املخاطَـو  ،وأما الغائـبُ 

  .)٤(أنا مْ رِ كْ ِألُ أو  ،انأ بْ رِ ضْ ، وْألَ دُ يْ يا زَ  بْ رَ ضْ تُ لْ وَ 

  

  

  

                                 
  .فتصح، لكن ال ختلو من اعرتاض عليها) من(أمر املخاِطِب للفاعل، وأما : كذا باألصل، ولعل الصواب  (١)

  .])٤/٢٨٩(شرح املفصل : ينظر. [كذا باألصل، وال أعلم املراد �ا، والكالم يستقيم بدو�ا) ومن هو: (قوله (٢)

  ).١/٥١٥(شرح الشافية للركن : ينظر (٣)

  ).٤/٢٩١(شرح املفصل : ينظر (٤)

 ]أ/١٠٥[
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٤٥٠ 

 

  :فصل -

مكســورًا يف املضــارع، أو  مِ غَ دْ ُـ إذا كــان مــا قبــل احلــرف املــ-ف ضاعَ ُـ ولــك يف األمــر مــن املــ

، ضَّ ، وَعـــرْ رِ ، اْفـــرِّ ، ِفـــرَّ ِفـــ: تاغـــثـــالث ل -امَّ َتَصـــ، و ضّ َعـــر، ويَـ رِ ْفـــيَـ : مفتوًحـــا، أو ســـاكًنا، كقولـــك

 .مْ مَ اَتصَ ، امِّ َتصَ ، امَّ َتصَ ، ضْ ضَ ، اعْ ضِّ عَ 

، شـــد، دُّ ، ُشـــدِّ ُشـــ: دَ ُشـــ: لغـــات ضـــموًما ففيـــه أربـــعُ مَ  مِ غَ دْ ُـ املـــ/  وإذا مـــا كـــان قبـــل احلـــرفِ 

  .)١(دْ دُ اشْ 

: ، ويف املعتل الـالمنَ عْ بِ  إىل عْ بِ : ، ويف املعتل العنينَ دْ عِ  إىل دْ عِ : ويف األمر من املعتل الفاء

مجيـع أنـواع األفعـال ؛ حكـم األمـر يف نيَ إىل ِشـ بَ وْ الثـَّـ شِ : ، ويف املعتل الفـاء والـالمنيَ مِ إىل ارْ  مِ ارْ 

  .)٢(حكم املضارع ا�زوم

  .)٣(اٍر جمرى الصحيحفعل ويفعل جَ  فُ اعَ ضَ ومُ 

  

  :بجُّ عَ  التـَّ َال عْ فِ : الضرب الرابع والخامس

  :تانيغلتعجب صل

  .ًدايْ زَ  نَ سَ حْ ما أَ : ، حنوهُ لَ عَ فْـ ما أَ : إحدامها -

 .دٍ يْ زَ بِ  نْ سِ حْ أَ : به، حنو لْ عِ فْ أَ : والثانية -

                                 
  .٨٧ص: شرح مراح األرواح: ينظر (١)

  .٦٢٠ص: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ينظر (٢)

  .ال أعلم مراده �ذا (٣)

 ]ب/١٠٥[
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٤٥١ 

 

نَـيَــانِ وال  ة الــيت لــيس فيهــا معــىن اللــون والعيــب، وال يقــال دَ رَّ جَ ُـ ة املــيــإال مــن األفعــال الثالث يـُبـْ

  .هُ دَ وَ سْ ، وما أَ هُ رَ وَ عْ ، وما أَ هُ مَ رَ كْ ما أَ : دَّ وَ واسْ / ، رَ وِ ، وعَ مَ رَ كْ يف أَ 

ـــ، ومـــا أَ دٍ يْـــزَ  امَ رَ ْكـــإِ  نَ َســـحْ مـــا أَ : وإن أردت التعجـــب مـــن ذلـــك قلـــت  غَ َلـــبْـ ، ومـــا أَ هُ رَ وَ َعـــ حَ بَ قـْ

  .)١(هُ رَ وَ عَ  حْ بِ قْ ، وأَ هُ امَ رَ كْ إِ  نْ سِ حْ أَ : ؛ وقلتهُ تَ دَ وْ سَ 

 

  :المصدر: الضرب األول من األسماء المتصلة باألفعال

صـادران عنهمـا  لَ تَـ، وقَـ بَ رَ َضـ ؛ فـإنَّ لِ ْتـوالقَ  بِ رْ عنـه الفعـل، كالضَّـ رُ دُ ْصـهو االسم الـذي يَ 

  . )٢(منهما انِ قَّ شِ 

ــتَـ د إذا كــان مُ املصــدر مــن الثالثــي ا�ــرَّ وأمــا  ــفَـ (علــى ف ؛يًادِّ َع ــ  ،)لٍ ْع  .)٣(بَ رَ َضــ نْ ِمــ بِ رْ كالضَّ

إىل غــري  ئَ هــذا هــو القيــاس، وقــد ُجلِــ .سَ لَــوس مــن جَ لُ ، كــاجلُ )ولُعــفُـ (، فعلــى دٍّ َعــتَـ وإذا كــان غــري مُ 

  .)٥(بًارَ خَ  بَ رِ خَ ، كدٍّ عَ تَـ ، إذا كان غري مُ لُ عَ فْ يَـ  لَ عِ من فَ  )لٍ عَ فَـ (على  )٤(...ذلك 

 اهُ قَ وَســ/ ، ةً بَ رْ َشــ بَ رِ ، وَشــةً بَ رْ َضــ بَ رَ َضــ: ، كقولــك)ةَلــعْ فَـ (وإذا كــان للمــرة الواحــدة؛ فعلــى 

 ]١٣: احلاقة[ M >   ?   @  A    B      C L: ، قال اهللا تعاىلةً مَ وْ قَـ  امَ قَ ، وأَ ةً يَ مْ رَ  اهُ مَ ، ورَ ةً يَ قْ سَ 
)٦(.  

                                 
  ).٤/٤١١(، و)٤/١٢٠(شرح املفصل : ينظر (١)

  .])٤/٤٦(شرح املفصل : ينظر. [أ�ما مشتقان منهما، كما هو مشهور): شقان(لعل املراد بـ (٢)

  ).٣/٢٣٣(أوضح املسالك : ينظر (٣)

  ).فجاءوا باملصدر: (كلمة مل أستطع قراء�ا، وميكن أن يوضع مكا�ا  (٤)

  ).٣/٢٣٦(، وأوضح املسالك )٤/٥٢(شرح املفصل : ينظر (٥)

  ).٤/٦٨(شرح املفصل : ينظر (٦)

 ]أ/١٠٦[

 ]ب/١٠٦[
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٤٥٢ 

 

  .)١(ةً امَ سَ تِ ابْ  تُ مْ سَ تَ ، وابْـ ةً امَ رَ كْ إِ  هُ تُ مْ رَ كْ أَ : دوتقول يف غري الثالثي ا�رَّ 

  .)٢(وقد ذكرنا مصدر سائر األفعال يف أوائلها

  

  :في اسم الفاعل: الضرب الثاني

: واألصـل- ادٍ اسـم الفاعـل يف الثالثـي ا�ـرد علـى وزن فاعـل، كضـارب، وَشـ يِّ احلِِ صَ  رُ ثَـ كْ أَ 

ـــجتـــيء الصـــفة مـــن فَ  وقـــد. )٣(زٍ ، وغـــال، ورامٍ تِـــع، وقا، وتـــابِ -وْ ادِ َشـــ مـــن  بٍ رِ َخـــ، كلٍ ِعـــعلـــى فَ  لَ ِع

  .)٤(ىمَ عْ ، كأَ لٍ عَ فْـ ، وعلى أَ بَ رِ خَ 

ــوحُ  مٍ اكِ ال، كَحــعَّــعلــى فُـ  فاعــلٌ  عُ َمــوجيُْ  ــعَ ، وعلــى فَـ دٍ جَّ وُســ دٍ اجِ ، كَســفـُعَّــلٍ ام، وعلــى كَّ ،  ةَل

 لَ َعــأفْـ / ، ومــا يثبــت اةٍ َضــوقُ  ضٍ اوقَــ ،اةٍ َمــورُ  امٍ ، كــرَ ةٍ َلــعَ ، وجيمــع املعتــل الــالم علــى فُـ ةٍ َبــتَ وكَ  بٍ اتِــكَ ك

  .)٥(رٌ محُْ : ، حنولٌ عْ ، ومجيعها فُـ محراءُ  ةٌ أَ رَ ، وامْ رُ محَْ أَ  لٌ جُ رَ : يقول ءَ َال عْ فَـ 

ع، ا فَ دْ وب، وِمـــرُ اب، وَضـــرَّ الفعـــل، كَضـــ رُ ثـِّـــكَ تُ املبالغـــة، و  )٦(... لٌ اَعـــفْ ومِ  ،ولٌ فـَُعـــ، و الٌ عَّـــوفَـ 

   .)٧(انعَ طْ م، ومِ اعَ طْ ب، ومِ ارَ وِحمْ 

                                 
  ).٤/٥٢(شرح املفصل : ينظر (١)

  .يعين يف الشعبة الثانية (٢)

  .٦٦ص: شرح مراح األرواح: ينظر (٣)

  .٦٧ص: ، شرح مراح األرواح)١/٢٨٧(شرح الشافية للركن : ينظر (٤)

  .])٣/٢٩٧(شرح املفصل : ينظر). [وما يثبت: (مل أهتد ملعىن قوله (٥)

  .كلمة مل تتضح يل يف األصل  (٦)

  ).٤/٨٦(شرح املفصل : ينظر (٧)

 ]أ/١٠٧[
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٤٥٣ 

 

يـل عِ قـام، ويف فَ نْ ، ومِ ورٌ كُ شَ رجل وامرأة : قولتال، عَ فْ ول، ومِ عُ ويستوي املذكر واملؤنث يف فَـ 

  .)١(لقتيل، وامرأة قتيرجل : إذا كان مبعىن مفعول

موضـع الزائـدة،  املـيمَ  عُ َضـتَ  ،علـى وزن املضـارع :ةيَّـاعِ بَ د، والرُّ ائِـوَ واسم الفاعل مـن ذوات الزَّ 

؛ فإنـك تكسـر احلـرف لَ لَـعْ فَ ، وتفاعـل، وتَـ لَ عَّـفَ تَـ : إال يف ثالثة أبـواب، وهـي رَ آخَ ا شيئً  رُ يـِّ غَ تُـ  مث ال

  .)٢(على هذا سْ ، وقِ مٍ لِّ كَ م، ومُ لِّ كَ تَ الرابع يف اسم الفاعل، وهو مفتوح يف املضارع، كمُ 

  

   :في اسم المفعول: / الضرب الثالث

 عَ ِضــوْ مَ  املــيمَ  عُ َضــعلــى لفــظ مضــارعها املبــين بــه للمفعــول، تَ  :ةيَّــاعِ بَ مــن ذوات الزوائــد، والرُّ 

  .)٣(ولتُ قْ وب، ومَ رُ ضْ د على وزن املفعول، كمَ الزائدة ال غري، ومن الثالثي ا�رَّ 

  .)٤(ووٌ عُ دْ ، ومَ ويٌ مُ رْ ، ومَ ولٌ وُ قْ ، ومَ وعٌ يُ بْـ مَ : ، فاألصلوٌّ عُ دْ ، ومَ يٌّ مِ رْ ، ومَ ولٌ قُ ، ومَ عٌ ِبيوأما مَ 

، رٌ اتَــــــخمُْ  :فٌ لَــــــتَـ اســــــم الفاعــــــل واملفعــــــول يف بعــــــض املواضــــــع، والتقــــــدير خمُْ ويســــــتوي لفــــــظ 

رٌّ طَ ضْ ومُ 
)٥(.  

  

  

                                 
  ).٣/٢٩٢(شرح املفصل : ينظر (١)

  ).٣/٢٤٥(، وأوضح املسالك ٩٣ص: املنصف: ينظر (٢)

  ).٣/٢٤٥(أوضح املسالك : ينظر (٣)

  ).٤٤-٢/٤٣(شرح التصريح على التوضيح : ينظر (٤)

  .٥٩ص: املفتاح يف الصرف: ينظر (٥)

 ]ب/١٠٧[
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٤٥٤ 

 

  :أفعل التفضيل: الضرب الرابع

  .منه بُ رَ ضْ و أَ ، وعمرٌ ضاربٌ  زيدٌ : هو قولك

  .)١(بجُّ عَ التـَّ  لُ عَ فْـ  منها أَ َىن بْـ  إال من األفعال اليت يُـ َىن بْـ وال يُـ 

: ، كقولـك)نْ ِمـ(ـموصـوًال بـ/ رًا كَّ نَ واملؤنث، والتثنية، واجلمع إذا كان مُ ويستوي فيه املذكر، 

نَّ هُ نْـ مِ  أفضلُ  نَّ منهم، وهُ  منهم، وهم أفضلُ  منها، ومها أفضلُ  منه، وهي أفضلُ  هو أفضلُ 
)٢(.  

، هـو األفضـلُ : ، فقلـتتَ ْعـ، ومجََ تَ ْيـنـَّ ثَـ حينئـذ، و  تَ رْ كَّـوإذا أدخلت عليه األلف والـالم؛ ذَ 

  .)٣(لُ ضَّ ، والفُ اتُ يَ لَ ضْ ، والفُ ءُ َال ضَ ، والفُ ، واألفاضلُ واألفضالنِ 

  .)٤(؛ جاز فيه األمرانهُ تَ فْ ضَ وإذا أَ 

  :الفعــــل منهمــــا، مــــن ذوات الزوائــــد الرباعيــــة علــــى الزمــــان، واملصــــدرُ  املكــــان، واســــمُ  اســـمُ 

  .)٥(جرَ خْ تَ سْ ُـ ب، واملرَّ ـُجَ م، واملرَ كْ ُـ كامل

  

                                 
  . ١٣٨ص: اللمع: ينظر (١)

  ).٢٨٩، ٣/٢٨٧(أوضح املسالك : ينظر (٢)

  )]. ٣/٢٩٤(أوضح املسالك : ينظر. [أي أنَّ أفعل التفضيل يطابق املوصوف يف هذه احلالة (٣)

، وجيــــوز مطابقتــــه  ]٩٦: البقــــرة[ M > ? @ L: جيــــوز إفــــراد أفعــــل التفضــــيل، كقولــــه تعــــاىل: أي (٤)

وهذا احلكم ليس على إطالقه بل فيه تفصيل، . ]١٢٣: األنعام[ M § ¨ L: للموصوف، كقوله تعاىل

  )].٣/٢٩٧(أوضح املسالك : ينظر. [هذا حمله ليس

. كاســم املفعــول، فاألربعــة تشــرتك يف اللفــظ: مــن الثالثــي املزيــد أو الربــاعي: يعــين أن اســم الزمــان، واملكــان، واملصــدر (٥)

  )]. ٤/١٤٧(شرح املفصل : ينظر[

 ]أ/١٠٨[
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٤٥٥ 

 

ب، رَ سْ َـ ، كاملـــلُ ُعـــفْ يَـ ، و لُ َعـــفْ ل، مـــن يَـ َعـــفْ د علـــى مَ والزمـــان، مـــن الثالثـــي ا�ـــرَّ واســـم املكـــان، 

 /ت، نِبــن، واملك، واملســكِ ع، واملنِســد، واملطلِــل، إال مــا جــاء شــاذ�ا، وهــو املســجِ تَ ـَقْ ب، واملــهَ ذْ َـ واملــ

ل،  عِـفْ مـن يَـ  لعِـفْ على مَ و  .الفتح: ب؛ والقياسق، واملغرِ ، واملشرِ واملرِفقر، زِ ط، وا�ْ ق، واملسقِ واملفرِ 

رِّ فَ َـ س، واملكا�لِ 
  . )٢(، وقد يكون مثل املختص للزمان واملصدر)١(

  .واهللا أعلم

 

                                 
  ).١٤٥-٤/١٤٤(شرح املفصل : ينظر (١)

    ¾ ½ M: ، ومنــه قولــه تعــاىل)َمــيـَْقظ: (ويــدل علــى الزمــان واملكــان واملصــدر، كقــوهلم) مفعــل(قــد يــأيت وزن : أي (٢)

¿  L]١/١٨٦(شرح الشافية للرضي : ينظر[ .]٢٨٠: البقرة.[(  

 ]ب/١٠٨[
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٤٥٦ 

 

  )١(:مهِ في األنبياء، وتواريخِ : الشعبة السادسة

  

رٍّ عــن أيب ذَ  يَ وِ رُ 
)٢(  قلــت لرســول اهللا : أنــه قــال :كــم األنبيــاء؟ قــال) : ِألــفٍ  ةُ ائَــم ،

  .)٣()ايرً فِ غَ  ام� جَ  ،رَ شَ عَ  وثالثةَ  مائةٍ  ثالثُ : (كم الرسل؟ قال: قلت). ألًفا وعشرونَ  وأربعةٌ 

نـزل عليـه، والنـيب مــن  كتـابٍ   أن الرسـول مـن كانــت معـه رسـالةُ : والفـرق بـني الرسـول والنـيب

  .)٤(عنه، كان معه كتاب، أو مل يكن ئَ بِّ نَ يُـ بعثه اهللا؛ لِ 

، )٥(بٍ الزِ /  نيٍ ، بـن ِطـونٍ نُ سْ ٍإ مَ ، بن محََ الٍ صَ لْ بن صَ   آدمُ ر، شَ أبو البَ  :األنبياء وأولُ 

ــاملــوت ليأتيــه بِ  كَ لَــوذلــك أن اهللا تعــاىل أمــر مَ  حــىت عــاد  الــرتابُ  لَّ بُــفَـ  رَ مَ أَ فَــ ،ىتَّ َشــ مــن أمكنــةٍ  ابٍ رَ تـُ

ًقـا حـىت لْ ًدا مُ َسـجَ  ، فمكث أربعـني ليلـةً ، فخلق منه آدم َنتَ نْـ حىت تغري وأَ  كَ رِ طيًنا الزبًا، مث تُ 

  ............................................................ه،سِ بَ ل من يَـ صَ لْ ، وصَ سَ بِ يَ 

                                 
  .إىل املصادر، ما مل يورِْد أمرًا خمالًفااعتمد املؤلِّف على اإلسرائيليات فيما أورد من أخبار، وأكتفي بالعزو ) ١(

 ،)٢/٢١٨(تـاريخ اإلسـالم  :ينظـر. [ه٣٢ة سـنة ذَ بَـ، من السابقني لإلسالم، تويف بالرَّ الِغَفارِيّ ة ادَ نَ بن جُ  ُدبُ نْ هو جُ  (٢)

  )].٧/١٠٥(اإلصابة البن حجر و 

هذا جزء من حديث طويـل، رواه أبـو نعـيم وهـذا لفظـه، ورواه أمحـد وغـريه، وأخرجـه بعضـهم خمتصـرًا كالنسـائي، وقـال  (٣)

، وحليــة األوليــاء )٧٨٩١(، وســنن النســائي )٢١٥٤٦(مســند أمحــد : ينظــر. [إســناده ضــعيف جــد�ا: حمققــو املســند

)١/١٦٧.[(  

وال، وما ذكره املصنِّف ألصق بالفرق اللغوي، إذ امللوك حني يرسلون اختلف يف الفرق بني الرسول والنيب على عدَّة أق (٤)

ومل أجـد مـا . خبالف ما إذا بعث امللـك أحـًدا خيـرب النـاس بـأمر أراده مـنهم. الرسل جيعلون معهم كتابًا إىل املرَسل إليه

، والنبـوات ٥٠ص: للمـاورديأعـالم النبـوة : ينظـر. [ذكره املصـنف عنـد أحـد ممـن فـرَّق بـني النـيب والرسـول، واهللا أعلـم

  )].١/٦(، وتاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس )٢/٧١٤: (البن تيمية

: أي-، مث صـار َمحَـًأ مسـنونًا -لَـزِج: أي-، فقـد كـان أصـله مـن طـني الزب  آدم أبينـا هذه إشارة إىل أصل خلق (٥)

جــــامع البيــــان : ينظــــر. [-صــــوتًا إذا نُِقــــرَ  رُ دِ ْصــــطيًنــــا يابًســــا يُ : أي-، مث صــــار صلصــــاًال -طينًــــا أســــود ُمْنــــِنتَ الرائحــــة

  )].٣/١٥٧(، والنكت والعيون )١/٤٨٢(

 ]أ/١٠٩[



 تواريخ الرسل والملوكفي : السادسةالشعبة                                           الدرة في تفسير القرآن العظيم  

٤٥٧ 

 

   .)٢(يلازِ زَ عَ ، وكان امسه قبل املعصية )١(له املالئكة إال إبليس دَ جَ سْ ، وأَ فيه الروحَ  خَ فَ مث نَـ 

ــ مث ملــا  ،)٤(ســنةٍ  ةِ ائَ مِ َســ، ومكــث يف اجلنــة مخَْ )٣(اهرَ يْـ َصــمــن قُ  اءَ وَّ فخلــق َحــ ةَ نَ وألقــى عليــه السِّ

ًنــا، يف كــل طْ وعشــرين بَ  اء آلدم مائــةً وَّ َحــ تْ دَ لَــوَ ، وَ )٥(يبَ دِ نْ رَ َســإىل األرض بِ  طَ بِ ْهــأُ  تنــاول الشــجرةَ 

، وكــان )٦(املغيــث ةُ َمــأَ  هُ تُــمَ أَ وْ يث وتَـ غِ ُـ املــدُ بْ يمــا، وآخــرهم عَ لِ ه قَ تُــمَ أَ وْ وتَـ  يــلُ ابِ م قَ ُهلـُـوَّ وأنثــى، أَ  رٌ َكــذَ  بطــنٍ 

، )٩(صــحيفةً  عليــه إحــدى وعشــرينَ  لَ زِ نْــ، وأُ )٨(اًعــارَ ذِ  نيَ تِّ وكــان طولــه ِســ/ ، )٧(ســنةٍ  ألــفَ  آدمَ  رُ ُمــعُ 

  .)١١(معه تْ نَ فِ ، ودُ ةٍ نَ سَ لِ بعده  ، وماتت َحوَّاءُ )١٠(سٍ يْ بَـ  قُـ ِيب يف أَ  ز، وهو موضعٌ نْ يف غار الكَ  نَ فِ ودُ 

                                 
مث إن كون ملك املوت هو الذي قبض من . وهذا خمتصر من أثر رواه الطربي عن ابن عباس وابن مسعود وغريمها  (١)

ســنن أيب داود : ينظــر. [هــو الــذي قــبض مــن مجيــع األرض أن اهللا : األرض، خمــالف ملــا صــحَّ عــن رســول اهللا 

  )].٤٨٩-١/٤٨٢(، وجامع البيان )١/٩٠(، وتاريخ الرسل وامللوك )٢٩٥٥(، وسنن الرتمذي )٤٦٩٣(

  )].١/٥٣٦(جامع البيان : ينظر. [، رواه الطربيوهذا قول ابن عباس  (٢)

، )ضــلع(مــادة : العــني: ينظــر. [هــو آخــر األضــالع وأقصــرها: ىالنُّعــاس، والُقَصــريْ : َنةُ والسِّــ. رواه الطــربي عــن جماهــد (٣)

  )].٦/٣٤١(وجامع البيان 

ــــوك : ينظــــر. [رواه الطــــربي عــــن ابــــن عبــــاس  (٤) ــــاريخ امللــــوك واألمــــم )١/١٢٠(تــــاريخ الرســــل واملل ، واملنــــتظم يف ت

)١/٢٠٧.[(  

. عـــن بعـــض الســـلف أنـــه نـــزل باهلنـــد نقـــل هـــذا القـــول الطـــربي، ومل يقـــف علـــى خـــرب ورد يف هـــذا البـــاب غـــري مـــا جـــاء (٥)

، ومعجـــم )١/٢٠٨(، واملنـــتظم )١/١٢٢(تـــاريخ الرســـل وامللـــوك : ينظـــر. [جزيـــرة عظيمـــة بأقصـــى اهلنـــد: وســـرنديب

  )].٣/٢١٥(البلدان 

  )].١/١٤٥(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي (٦)

  )].١٥٩، ١/١٥٦(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [رواه الطربي عن ابن عباس  (٧)

  )].٢٨٤١(، وصحيح مسلم )٣٣٢٦(صحيح البخاري : ينظر. [مرفوًعا متفق عليه عن أيب هريرة  (٨)

  )].١/١٥٠(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي (٩)

 ٢٧ص: بــال واألمــاكن وامليــاهاجل: ينظـر. [جبــل مبكـة، يشــرف علــى املســجد احلـرام جهــة طلــوع الشــمس: أبـو قبــيس (١٠)

  ].١١ص: ومعامل مكة التارخيية واألثرية ،٢٨٤و

  )].١/٢٢٩(، واملنتظم )١/١٦١(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي (١١)

 ]ب/١٠٩[
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 :إدريس -

  .)١(بن آدم يثَ بن شِ  وشَ نُ بن أَ  انَ ينَ بن قِ  لَ ئِيالهْ بن مَ  دَ رَ َأْخُنوُخ بن يَـ : وامسه

ذكر اهللا تعاىل، وكانت إحدى  ةً زَ خْ وَ  زَ خَ الثياب، فكان كلما وَ  من خاطَ  أولَ  وكان إدريسُ 

 ةَ وَّ بـُـالنُّ  يَ ِطـعْ مـن أُ  ، وهو أولُ صٍ رَ من غري بَـ  بيضاءُ  من األخرى، وكانت يف يده نكتةٌ  عينيه أعظمَ 

 وسـتني سـنةً  ومخـسٍ  اهللا إليه بعـد ثالمثائـةٍ ، مث رفعه عليه ثالثني صحيفةً  لَ زِ نْ ، وأُ  مَ من ولد آدَ 

  .)٢(هرِ مُ من عُ  تْ لَ خَ 

  

  :نوح -

بـدأ  ، ومـن َمثَّ هـا جببـل بُـوذَ رَ السـفينة، جنََ  ، صـاحبُ )٣(بـن إدريـس خَ لَ وَشـتُّ بن مَ  كَ مَ لَ هو ابن 

 ه مائـةً تِـوَّ بُـ يف نُـ  م، فـدعاهومثانيـة  ابن سبعمائة سـنة إىل قومه، وهو/ ، وبعثه اهللا تعاىل )٤(الطوفان

   ، )٦(ســنة ةِ ائَ مِ تُّ ، مث أمــره اهللا تعــاىل بصــنع الســفينة، فصــنعها وركبهــا وهــو ابــن ِســ)٥(وعشــرين ســنةً 

                                 
أنساب : ينظر. [، وقد رواه الطربي عن ابن عباس -كذا قال-رواه البالذري عن مجاعة من أهل العلم بالكتب (١)

  )]. ١٦٤-١/١٦٣(، وتاريخ الرسل وامللوك )١/٣(األشراف 

تــاريخ الرســل وامللــوك : ينظــر. [مل أقــف علــى مــن ذكــره): مــن غــري بــرص... كلمــا وخــز : (وقولــه. ذكــر بعضــه الطــربي (٢)

  )].١/٢٣٣(، واملنتظم )١/١٧٠(

  ).١/٢٣٩(املنتظم : ينظر (٣)

: ينظـر. [موقوفًـا وهـذا أثـر رواه الطـربي عـن ابـن عبـاس . باهلنـد: ، وجبـل بـوذمن هذا املوضع بـدأ الطوفـان: يعين (٤)

  ].)٢/٦٣٠(، ومعجم ما استعجم )١/١٨٥(تاريخ الرسل وامللوك 

  )].١/٢٣٩(املنتظم : ينظر. [، وفيه أنه بُعث وهو ابن أربعمائة ومثانني سنةرواه ابن اجلوزي عن ابن عباس  (٥)

أنــه بُعــث وهــو ابــن : الصــوابلعــل مــن غــري ذكــر عمــر نــوح، وظــاهر وقــوع التحريــف علــى عمــر نــوح، و  ذكــره الطــربي (٦)

مث إن هذا خمالف لنص اآلية أنه لبث يف رسالته ألف سنة . سبعمائٍة ومثانني سنة، وركب السفينة وعمره تسعمائة سنة

  ].)١/١٨٤(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [إال مخسني عاًما، فهو مردود

 ]أ/١١٠[
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، وكـان دوام املطـر أربعـني يوًمـا، وسـارت �ـم )١(سـنةً  ومخسـنيَ  سنةٍ  ةِ ائَ المثَِ مث مكث بعد السفينة ثَ 

  .)٢(السفينة ستة أشهر

  .)٣(قرِ ، وهو الذي غَ انُ عَ نْـ ، وكَ ثُ افِ ، ويَ امُ ، وحَ امُ سَ : بنني أربعةُ  وكان لنوحٍ 

  

 :هود -

  .)٤(بن نوح امَ م بن سَ ص بن إرَ وْ لود بن عاد بن عَ رباح بن اخلبن عبداهللا بن اهو 

ســنني،  اهللا علــيهم املطــر ثــالثَ  سَ بَ َحــبوه، فَ وىل، فكــذَّ األُ  ص، عــادٍ وْ بــن َعــ إىل عــادِ  لَ ِســرْ أُ 

ســـوداء، ورًحيـــا ســـخرها علـــيهم ســـبع ليـــاٍل  فخرجـــوا إىل االستســـقاء، فأرســـل اهللا علـــيهم ســـحابةً 

  .)٥(فلم تدع من عاد إال أهلكته/ ومثانية أيام، 

  

 :صالح -

ناقـة  رِ ْقـوا بسـبب عَ ُكـلِ هْ ، الـذين أُ )٦(بـن مثـود َج بـن خـادراشـبـن مَ  فَ ِسـبـن أَ  دِ يْ بَـ بن عُ اهو 

  .)٧(ةبَ ضَ هلم من اهلَ  تْ جَ رَ اهللا، اليت خَ 

                                 
  )].١/١٩١( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (١)

  )].١/١٨٥(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [اه الطربي عن ابن عباس رو  (٢)

  ].)١٩١، ١/١٨٣(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي (٣)

  )].١/٢٥٢(، واملنتظم )١/٢١٦(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي (٤)

  ).١/٢٥٢(، واملنتظم ١٠٤ص: ، وأخبار الزمان للمسعودي)١/٢١٧( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر (٥)

  ].، )١/٢٢٦(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [رواه الطربي عن وهب بن منبه (٦)

  ].)١/٢٢٧(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ ليْ فَ رواه الطربي عن أيب الطُّ  (٧)

 ]ب/١١٠[
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ات، رَّ َمـ ثـالثَ  ]اَرَغـفَـ [ا صـاحلًا هُ يلُ صِ فَ  لَ بَ قْ تَـ ، اسْ )١(-لعنه اهللا- فَ الِ بن سَ  ارُ دَ ا قُ هَ رَ قَ فلما عَ 

يف اليـوم  مْ هُ وهُ ُجـوُ  تْ رَّ فَ اْصـفَ  ؛)٢(وا يف داركـم ثالثـة أيـامُعـتـَّ ، متََ يـومٍ  أجـلُ  ]ةٍ وَ ْغـرَ [لكل : فقال صاحل

ُهْم َصـــــْيَحٌة مـــــن الســـــماء الثـــــاين، واْســـــَودَّْت يف الثالـــــث،واْمحَـــــرَّْت يف األول،  ـــــتـْ  ؛)٣(ويف الرابـــــع أَتـَ

  .)٤(نيامثِِ فأصبحوا يف دارهم جَ  يف ُصُدورِِهم، فـََقطََّعْت قـُُلوبـَُهمْ 

  .)٥(ةٍ نَ ومخسني سَ  انٍ مبكة، وهو ابن مثََ  وتويف صاحلٌ 

  

 :اهللا إبراهيم خليلُ  -

شـد بـن بـن أرفخ /بـن شـاخل بـن قينـان بـن عـابر  أرغوا بـن فـالغخ بن ناحور بن اِر هو ابن تَ 

  .)٦(سام بن نوح

يف  إبـراهيمَ  اجَّ ، وهـو الـذي َحـ)٧(بـن نـوح امَ بـن َحـ وشَ بـن ُكـ انَ عَ نْـ بن كَ  ودَ رُ وهو صاحب منُْ 

  .)٨(هاقُ ثَ يف النار فما احرتق منه إال وَ  ربه، وألقاهُ 

                                 
  )].٩/٢٩٠٠(ابن أيب حامت تفسري : ينظر. [علَّقه ابن أيب حامت عن ابن عباس  (١)

، )١/٢٣٠(تـــاريخ الرســـل وامللـــوك : ينظـــر. [والتصـــويب مـــن الطـــربي، وابـــن اجلـــوزي). دعـــوة(، و)فزعـــا: (يف األصـــل (٢)

  )].١/٢٥٦(املنتظم و 

  )].٢٩٥-١٠/٢٨٧(جامع البيان : ينظر. [قريًبا منه عن قتادة أيًضاتبة، ورواه رواه الطربي مطوًَّال عن يعقوب بن عُ  (٣)

  ].)١/٢٣٠( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٤)

  ].)١/٢٣٢( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٥)

تـاريخ الرسـل : ينظـر. [ذكره الطـربي وابـن اجلـوزي، وختتلـف الكتـب يف ضـبط بعـض هـذه األمسـاء؛ لـذا أمهلـت ضـبطها (٦)

  ].)١/٢٥٨(، واملنتظم )١/٢٣٣( وامللوك

  ].)١/٢٣٤( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [رواه الطربي عن ابن عباس وابن مسعود  (٧)

  )].٣/٤٥٣(، والنكت والعيون )٩/٣٠٤٨(تفسري ابن أيب حامت : ينظر. [رواه ابن أيب حامت عن قتادة عن كعب (٨)

 ]أ/١١١[
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  .)١(ةكَ فِ تَ ؤْ ُـ بامل نَ دُ رْ األُ  -أخيه ابنُ - خَ اِر بن تَ  انَ ارَ بن هَ  لوطُ  لُ زِ نْ ، وأُ نيَ طِ سْ لَ فِ  إبراهيمُ  لَ زَ ونَـ 

اهللا  ثَ َعـــبَـ وا عليهـــا، فَـ رُّ َصـــأَ عـــن تلـــك الفاحشـــة، فَ  مْ اهُ َهـــنَـ ا إىل قومـــه، فَـ وبعـــث اهللا لوطًـــا نبي�ـــ

، ومــن وراء اقَ حَ بإْســ وهرُ شَّــوف، وبَ يُ كالضُّـ  وا بــإبراهيمَ لُــزَ نَـ م، فَـ ِهـكِ الَ هْ إلِ  يلَ افِ رَ ْســوإِ  يــلَ ائِ يكَ ومِ  يـلَ ربِْ جِ 

   .)٢(بإهالك قوم لوط وب، وأخربوهُ قُ عْ يَـ  إسحاقَ 

ـــ، وهـــي قريـــة لُـــومُ دُ ا َســـَهـــمُ ظَ عْ ، أَ )٣(سِ ْمـــاخلَ  اتِ يَـــرْ مث انطلقـــوا إىل القَ   يـــلُ ربِْ جِ /  نَّ هُ عَ فَـ رَ وط، فـَ

  .)٤(اهَ لَ افِ ا سَ هَ يَـ الِ عَ  لَ عَ جَ جبناحيه إىل السماء، فَ 

  .)٥(ةٍ نَ سَ  َيتْ ائَـ وهو ابن مِ  إبراهيمُ  يفَِّ وُ وتُـ 

  

 :إسماعيل وإسحاق -

 رُ اجَ ، وأمــه َهــ)٦(األقاويـلعيـل أكــرب ولــده، فالـذبيح يف أكثــر ، وكــان إمسااخلليـلِ  إبــراهيمَ  ابنـا

ةيَّ طِ بْ القِ 
  .)٨(سنةً  وثالثنيَ  وسبعةً  ، وعاش مائةً )٧(

                                 
  ].)١/٢٨٢(، واملنتظم )١/٢٤٧( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [رواه الطربي عن ابن إسحاق (١)

  ].)١/٢٨٣( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٢)

َعة، وَصــــــْعَوة، وَعثْـــــــَرة، وُدوَمــــــا، وَســــــُدومَ : وهــــــي (٣)  تــــــاريخ الرســــــل وامللــــــوك، و )١٢/٥٣٧( جــــــامع البيــــــان: ينظــــــر. [َصــــــنـْ

)١/٣٠٧(.[  

  ].)١٢/٥٣٧( جامع البيان :ينظر. [رواه الطربي عن حممد بن كعب الُقَرظي (٤)

  ].)١/٣١٢( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٥)

أن على القرطيب الواحدي و وقد نصَّ  ،فالذبيح هو إمساعيل، أو إسحاق: كذا باألصل والذي يظهر سقوط اخلرب، أي  (٦)

 ينظـر يف عـرض اخلـالف يف. [، وظاهر السّياق يشري إىل أنه يقصد إمساعيـل، فاحلـديث عنـهأنه إسحاقأكثر العلماء 

، وتفســـــــري القـــــــرطيب )٣/٥٤٧(وزاد املســـــــري  ،)١٩/٨٣(والتفســـــــري البســـــــيط  ،)١٩/٥٨٧(جـــــــامع البيـــــــان : الـــــــذبيح

)١٥/٩٩.[(  

  ].)١/٣١١( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٧)

  ].)١/٣١٤( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [رواه الطربي عن ابن إسحاق (٨)

 ]ب/١١١[
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عنـد  نَ فِـ، ودُ سـنةً  نيَ تِّ وِسـ وهـو ابـن مائـةٍ  يفَِّ وُ ، وتـُـ)١(ةُ ارَّ َسـ هُ مُّـ، وأُ البصـرِ  ضـريرَ  وكان إسـحاقُ 

  .)٢(قرب أبيه

  

 :يعقوب -

 ،وهـــودا ،والوي ،ونُعـــومشَْ  ،يـــلوبِ رُ : ان، َولَـــُدُه مـــن ليـــا بنـــت البـــبـــن إســـحاقَ  يلُ ائِ رَ هـــو إْســـ

مث توفيـــت ليـــا فتـــزوج أختهـــا راحيـــل، فولـــدت لـــه  .واحـــدة، وهـــي دينـــة تنـــبو ، رويســـح وزبـــالون

دان، : ، أربعــةٌ -بلهــة: واألخــرى/ زلفــة، : اِمه دِ َحــاســم أَ - ْني تَـ رِيـَّ مــن َســ لــه دَ لِــوُ يوســف وبنيــامني، وَ 

  .)٣(رشَ ويفثايل، وحاد، وأَ 

  .)٤(وأربعون سنةً  وسبعةٌ  ةٌ ائَ وله مِ  يعقوبُ  يفَِّ وُ وتُـ 

  

 :يوسف -

ى ذَّ غَـأنـه تَـ  يَ وِ ، ورُ )٥(همثلُـ أحـدٌ  طَ ْعـمـا مل يُـ  نِ ْسـمـن احلُ  يَ ِطـعْ بن يعقوب، هـو الـذي أُ اهو 

  .)٦(أشهرٍ  جبماله أربعةَ 

                                 
  ].)١/٣١١( الرسل وامللوكتاريخ : ينظر. [ذكره الطربي (١)

  )].١/٣٠٨(املنتظم : ينظر. [ذكره ابن اجلوزي (٢)

  )].١/٣١٧(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ذكره الطربي، وقد وقع يف بعض هذه األمساء اختالف يف ضبطها (٣)

  ].)١/٣٣٠( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٤)

  )].٣/٢٢(النكت والعيون : ينظر. [نقله املاوردي عن ابن إسحاق، ومل أقف عليه عند أحد سبقه (٥)

  .مل أقف على من ذكره (٦)

 ]أ/١١٢[
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ان بـن يَّ من قبل الرَّ  رَ صْ الذي اشرتاه هو ابن أطفري بن روحيب، وكان على خزائن مِ  والعزيزُ 

  .)١(ايَ ؤْ الرُّ  مصر، صاحبِ  الوليد فرعونَ 

  .)٢(، وهي اليت راودت يوسف عن نفسهيلُ اعِ رَ : واسم امرأة العزيز

، وامتــدت )٣(وبينهمــا مثــانون فرســًخاوكــان يعقــوب بــأرض كنعــان، ويوســف بــأرض مصــر، 

  .)٤(يوسف عن يعقوب أربعني سنة ةُ بَ يْ غَ 

، يف ناحيــة النيــل، )٥(رَ َمــرْ ولــه مائــة وعشــرون ســنة، وجعــل يف تــابوت مــن مَ / وتــويف يوســف 

  .)٦(يف جوف املاء

  

 :أيوب -

الـيت -بنـت لـوط، وامرأتـه  هُ مُّـبن إسحاق بن إبـراهيم، وأُ  وص بن رازح بن ِعيصَ مُ بن أَ اهو 

  .)٧(ليا بنت يعقوب -ثِ غْ أن يضر�ا بالضِّ  رَ مِ أُ 

  

                                 
  )].١/٣٣٥(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [رواه الطربي عن ابن إسحاق (١)

  ].)١/٣٣٦( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [رواه الطربي عن ابن إسحاق (٢)

  )].١٣/٣٣٥(جامع البيان : ينظر. [ربي عن احلسنرواه الط (٣)

  ].)١/٣٦٤( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [وهذا زعم أهل الكتاب، ذكره عنهم ابن إسحاق فيما رواه عنه الطربي (٤)

  )].مرمر(مادة : العني: ينظر. [هو الرُّخام: املرمر (٥)

  ].)٣٦٤، ١/٣٦٣( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٦)

املنتظم ، و )١/٣٢٢(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [، وذكره ابن اجلوزي كذلكغياث بن إبراهيمروى هذا الطربي عن  (٧)

)١/٣٢٠.[(  

 ]ب/١١٢[
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   .دٍ بْ عَ مخسمائة ا هَ عُ بَـ تْ ، يَـ )١(انٍ دَّ فَ  ةِ ائَ مِ سُ وكان له مخَْ 

  .)٢(سنةً  وعاش ثالثًا وتسعنيَ 

 :موسى وهارون -

  .)٣(ي بن يعقوب وِ بن َال  ثَ اهِ بن قَ  رَ هَ صْ بن يَ  انَ رَ مْ مها ابنا عِ 

 هُ يـرُ زِ ، ووَ ةُ يَ آِسـ هُ تُـأَ رَ ، وامْ اهُ نَّـبَـ ، وهـو الـذي تَـ بٍ عَ ْصـبـن مُ  هو الوليـدُ  : إليهَال سِ رْ الذي أُ  وفرعونُ 

  .)٤(انامَ هَ 

ــمَ : وهــي مصــر وأرض تقــرب منهــا يقــال هلــا- )٥(وهــوى موســى املدينــةَ   نيِ ، علــى ِحــ-افَن

ــــةٍ  ــــائِ القَ / ، قبــــل وقــــت غفل    ?      =<     >   ;    :    M 4   5  6  7  8    9ة، َل

@   A B   C   D   E   F   G   H     I   J  L]بقتلـــــــه،  فرعـــــــونُ  مَّ َهـــــــفَـ  ،]١٥: القصـــــــص

  .)٧(ةورَ فُ منهما صَ  حَ كَ ، واليت نَ -ةورَ فُ ا وصَ يَ لِ - بٍ يْ عَ شُ  َيتْ نْ بِ ، فسقى لِ )٦(نَ يَ دْ مَ  وَ حنَْ  هَ جَّ وَ تَـ فَـ 

  .)٨(ةً نَ سَ  وعشرونَ  وتويف وله مائةٌ 

                                 
  )].فدن(مادة : املصباح املنري: ينظر. [هي آلة اَحلْرث: الفدَّان (١)

  .])٣٢٤، ١/٣٢٣( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٢)

  )].١/٦٦٦(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن السُّدِّيّ  (٣)

  ].)١/٣٨٦( تاريخ الرسل وامللوك، و ٤٣ص: املعارف: ينظر. [ذكره ابن قتيبة والطربي (٤)

  .مث إن اآلية صرحية بأنه دخل املدينة. هكذا املعىنكذا باألصل، وال أعلم   (٥)

  )].١/٣٩٠( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر). [ َمْنف: (ذكره الطربي، واسم األرض عنده (٦)

  )].٩/٢٩٦٩(تفسري ابن أيب حامت : ينظر. [رواه ابن أيب حامت عن ابن إسحاق (٧)

  )].١/٣٨٦( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٨)

 ]أ/١١٣[
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 :قارون -

م، ُهــلَ مجَْ ، وكــان أعلــم بــين إســرائيل بعــد موســى وهــارون، وأَ )١(موســى  مُّ صــهر، َعــبــن ي

ـــه، وكـــان أَ تِ ورَ ُصـــ نِ ْســر؛ حلُِ وّ نَـ ُـ ى املـــمَّ َســـوكــان  يُ   لُ ِمـــاة، وكـــان لـــه مــن الكنـــوز حبيـــث حيَْ رَ وْ م للتـَّــهُ أَ رَ قـْ

، فعند ذلـك دعـا ربـه، )٢(اهُ نَّ على موسى وزَ  تَ هَ  وبَـ َىب ة، فلما أوجب اهللا تعاىل عليه الزكاة أَ بَ صْ العُ 

  .)٣(األرضَ /  هِ ارِ دَ به وبِ  فَ سَ خَ فَ 

  

 :الخضر -

  .)٤(بن سام بن نوح دَ شَ خْ فَ رْ بن أَ  رَ ابَـ بن عَ  اجلََ ان بن فَ كَ لْ ا بن مَ يَ لْ إهو 

ـــذي لَ  فـــارس  ،فـــرائيم يف جممـــع البحـــرينون بـــن إوشـــع بـــن نُـــموســـى مـــع فتـــاه يُ  هُ يَـــقِ وهـــو ال

  .)٥(والروم

  

                                 
ـه (١)  تـاريخ الرسـل وامللـوك: ينظـر. [وهذا قول ابن إسحاق ذكره عنه الطربي، وأخرب أن أكثر أهل العلم علـى انـه ابـن عمِّ

)١/٤٤٣(.[  

  ].٨٢٣ص: ديوان األدب: ينظر. [رماه بالزنا: أي (٢)

  )].٢٠/٤٨٩(الكشف والبيان : ينظر. [وهذا خمتصر من الثعليب (٣)

تــاريخ الرســل ، و ٤٢ص: املعــارف: ينظــر. [)فــالغ: (وبقيــة املصــادر قتيبــة والطــربيابــن هــذا الضــبط للصــحاري، وعنــد  (٤)

  ].٩٩ص: ، واألنساب للصحاري)١/٣٦٥( وامللوك

ورد موقوفًــا عــن ابــن ، وذكــر إفــرائيم، وحتديــد جممــع البحــرين مرفوًعــا أصــل اخلــرب يف الصــحيحني عــن ابــن عبــاس  (٥)

، ١٧/١٨٨(، والكشــف والبيــان )٢٣٨٠(، وصــحيح مســلم )١٢٢(صــحيح البخــاري : ينظــر. [عنــد الثعلــيبعبــاس 

١٨٩.[(  

 ]ب/١١٣[
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 : النبيُّ  )١(]لَ ْزقيح[  -

الطـاعون؛ فخرجـوا مـن  -قومـه وهـي قريـة- )٢(وهو ابن العجـوز، وهـو الـذي وقـع بـداوردان

، فنـاداهم ملـك )٤(حَ يَ فـْـ، فنزلـوا واديًـا أَ )٣(كانوا أربعة آالف: وهم ألوف حذر املوت، قيل مدياره

  .)٥(حزقيلاملوت من أسفل الوادي، وآخر من أعلى أن موتوا، مث أحياهم بدعوة 

  

 :إلياس -

  .)٦(بن هارون بن عمران ]رَ زَايلعِ ا[بن  اصَ حَ نْ هو ابن ياسني بن فِ 

، يشَ اهللا الــرِّ /  اهُ َســكَ ه إليــه، فَ َضــبِ قْ أن يَـ  هُ بَّــًال، فلمــا مل ينتهــوا دعــا رَ ْعــفكــان قومــه يعبــدون بَـ 

  .)٧(مع املالئكة ارَ طَ املأكل واملشرب، فَ  ةَ ذَّ عنه لَ  عَ طَ ، وقَ ورَ النُّ  هُ سَ بَ لْ وأَ 

  

                                 
  .، كما سيأيت يف العزو إليه، وهو حتريف، والتصويب من تكرره يف النسخة، ومن  الطربي كذلك)حرمل: (يف األصل (١)

  )].٢/٤٣٤(معجم البلدان : ينظر. [قرية قريبة من واسط من اجلهة الشرقية هلا (٢)

  ].)١/٤٥٧( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [وهذا قول وهب بن منبه، رواه عنه الطربي (٣)

  )].فيح(مادة : الصحاح: ينظر. [واسًعا: أي (٤)

 تـــاريخ الرســـل وامللــــوك: ينظــــر. [روى هـــذه القصـــة الطــــربي عـــن ابـــن عبــــاس وابـــن مســـعود وغريمهــــا مـــن الصـــحابة  (٥)

)١/٤٥٨(.[  

 تــاريخ الرســل وامللـــوك: ينظـــر. [، والتصــويب مـــن الطــربي وابــن اجلــوزي)لعــري( األصـــل إىل حترفــت يف): العيــزار: (قولــه (٦)

  ].)١/٣٨٢(، واملنتظم )١٩/٦١٢(

  ].)٤٦٤-١/٤٦٣( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٧)

 ]أ/١١٤[
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 ن نبي�ـا، ولكـن كـان رجـًال صـاحلًا؛مل يكـ: ل، قيـلْفـ، مث بعـده ذو الكِ )١(عُ سَ بعده اليَ  ئَ بِّ مث نُـ 

  .)٢(يصلي هللا كل يوم مائة ركعة نْ أَ بِ 

  

 :دو داو  -

  .)٣( ا بن يعقوبَ ودَ هُ يَـ  دِ لَ من وَ  ،يشىهو ابن إ

 نَ هْ الــدُّ  شَّ ، ونَــإذا دخــل عليــك رجــلٌ : ، وقيــل لــهسِ دْ الُقــ نُ ْهــفيــه دُ  نٍ رْ وكــان أمشويــل أتــى بَقــ

، هُ َســأْ بــه رَ  نْ هُ ادْ بــين إســرائيل، فَــ كُ ِلــهــذه العصــا؛ فهــو مَ  علــى طــولِ  هُ ولُــ، وكــان طُ نِ رْ الــذي يف الَقــ

 M _  ̀a b c: ، فقـال لبـين إسـرائيلوتَ الُ إال طَـ ةِ فَ �ذه الصِّـ دْ عليهم، فلم جيَِ  هُ كْ لِّ ومَ 

d e  L]٤(وتَ الُ َجـــ/ إىل قتـــال  ريَ ِســـإن اهللا أمـــرك أن تَ : ، وقـــال لطـــالوت ]٢٤٧: البقـــرة(، 

M! " # $  L ]َــــ، ]٢٤٩: البقــــرة    ) '     & % M ،)٥(ًفــــالْ أَ  نيَ انِ وكــــانوا َمث

)      L ]٢٤٩: البقـــرة[ ،  ٦(نيَ طِ ْســـلَ فِ  رُ ْهـــوهـــو نَـ(، M : ; <   =  L ]وحـــى ، وأ ]٢٤٩: البقـــرة

ًدا،  لَـوَ  رَ َشـعَ  َينْ يشـى اثـْـعليـه إ ضَ رَ َعـ، فَـ وتَ الُ به جَ  اهللاُ  لُ تُ قْ من يَـ  يشىإن يف ولد إ: اهللا إىل أمشويل

                                 
، والبدء )١/٤٦٢( وامللوكتاريخ الرسل : ينظر. [إن امسه اليسع بن أخطوب، آمن بإلياس واتبعه، مث نـُبَِّئ بعده: يقال (١)

  ].)١/٣٨٤(، واملنتظم )٣/١٠٠(والتاريخ 

وقد . كان رُجٌل يصلي هللا كل يوٍم مائة ركعة، فلما مات تكفَّل هذا الصاحل من بعده بالصالة؛ فسمي ذا الكفل: قيل (٢)

ة والنهايـــــة ، والبدايــــ)١/٣٨٨(املنــــتظم : ينظـــــر. [يوشــــع، وقيـــــل غــــري هــــذا: اليســـــع، وقيــــل: اختلــــف يف امســــه، فقيــــل

)١/٥١٨.[(  

  ].)١/٤٧٦( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٣)

  )].٤٩٩-٦/٤٩٦(الكشف والبيان : ينظر. [وهذا خمتصر من الثعليب (٤)

  )].٤/٤٨٢(جامع البيان : ينظر. [وهذا قول السدّي، رواه الطربي (٥)

  )].٤/٤٨٤(جامع البيان : ينظر. [، كما رواه الطربي وهذا قول ابن عباس وغريه (٦)

 ]ب/١١٤[
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إنه قـد : ه، فأوحى اهللا إىل أمشويلتِ ارَ قَ ه، وحَ تِ امَ قَ  رِ صَ قِ ؛ لِ دَ و اوُ عليه دَ  ضْ رِ عْ ي، ومل يَـ ارِ وَ كأمثال السَّ 

ــــ نِ ْســــإىل حُ  رُ ظُــــنْ بقــــي مــــن ولــــده واحــــد، وهــــو املطلــــوب، وإننــــا ال نَـ   حِ َال ولكــــن إىل َصــــر، وَ الصُّ

، هُ لَـتَـ قَ ، فَـ وتَ الُ  َجـِيب  لُ تُـقْ تَـ  كَ ، فإنـَِّين ذْ ُخـ: فقـال رٍ َجـِحبَ  دُ و اوُ دَ  رَّ مَ ، فَ وتَ الُ جَ  الَ تَ قِ  هُ فَ لَّ كَ وب، فَ لُ القُ 

  .)١(هدُ نْ جُ  مَ زِ وهُ 

ـــوأَ  ـــوالطَّ  الَ َبـــاجلِ  رَ َمـــ، وأَ يـــدَ دِ لـــه احلَ  نَ َال ، وأَ ورَ بُـــود الزَّ وُ علـــى دا اهللاُ  لَ زَ نـْ / معـــه إذا  نَ حْ بِّ َســـيُ  رَ يـْ

  .)٢(هتِ ورَ صُ  لَ ثْ مِ  دٌ حَ أَ  طَ عْ ، ومل يُـ حَ بَّ سَ 

العبـادة، كثــري  بأعناقهــا، وكـان دائــمَ  ذَ ُخـأْ وش، حــىت يَ ُحـو لــه الوُ نُ دْ تَـ ورِ بـُـالزَّ  آيَ  أَ رَ كـان إذا قـَـ

 وتسـعونَ  عٌ ْسـ، وكـان لـه تِ )٤(آالفٍ  أربعـةَ  وليلـةٍ  مٍ وْ يـَـ لَّ ه ُكـُسـرُ ، وكـان حيَْ )٣(هتِـكَ لَ ممَْ  مِ ظَ عِ  عَ اء، مَ كَ البُ 

  .)٥(امرأةً 

ا َهـبَـ طَ خَ  اةُ زَ الغُـ ابَ نفسـه عليهـا، فلمـا َغـ نَ طـَّوَ حسـناء، وَ  امـرأةً  بَ طَ ى أن أوريا كان خَ وَ رْ ويُـ 

علـى  فقـال أحـدمها ْني َكـلَ إليه مَ  اهللاُ  ثَ عَ بَـ أوريا غم�ا شديًدا، فَـ  مَّ تَ اغْ ه، فَ تِ لَ َال منه جلَِ  تْ جَ وِّ زُ ، فَـ ودُ اوُ دَ 

M  g   h     i    j       k       l      m  n     o     p      q  r      s    t : يضرِ ْعــــــــــــــــــســـــــــــــــــبيل التـَّ 

uL ]٢٣: ص[فقـــــــــــــــــــــــــــــــال داوود ، : Mw     x     y    z    {    |     }  L]٢٤: ص[ ،

                                 
  )].١٠-٧/٩(الكشف والبيان : ينظر. [وهذا خمتصر من الثعليب (١)

  ].)١/٤٧٨( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [رواه الطربي عن وهب (٢)

  )].٢٠/٧١(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن وهب (٣)

  )].٢٠/٤٦(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن السدي (٤)

  )].٢٠/٦٦(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن السدي (٥)

 ]أ/١١٥[
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 عُ َفــرْ ًمــا، ال يَـ وْ ًدا أربعــني يَـ اجِ َســ رَّ َخــمنــه، فَ  ةٌ َنــتْـ مــن اهللا وفِ  ابٌ َتــأنــه عِ  مَ ِلــعَ ان، فَـ كَ لَ َـ عنــه املــ/  ابَ وَغــ

  .)١(له رَ فِ ي ويدعو، حىت غُ كِ بْ ، يَـ ةٍ اجَ إال حلَِ  هُ سَ أْ رَ 

  .)٢(ةٍ نَ سَ  ةَ ائَ مِ  وعاشَ 

  

 :إ ودَ اوُ بن دَ  انُ مَ يْ لَ سُ  -

ــوالطَّ  شَ حْ والــوَ  واإلنــسَ  نَّ لــه اجلِــ اهللاُ  رَ خَّ َســ  ْنيَ لــه َعــ الَ َســ، وأَ الطــريِ  قَ ِطــنْ مَ  هُ َمــلَّ ، وعَ يحَ والــرِّ  رَ يـْ

ــأَ  ةِ ائَ مِ ُســمخَْ  هِ ائِــذَ غِ ، وكــان لِ )٣(رِ ْطــالقِ   ون ألــفِ رُ ْشــأســود، وعِ  ألــف ثــورٍ َمخُْســِماَئِة أبــيض، و  رٍ وْ ثـَــ فِ ْل

 نُّ لـــه اجلِـــ تْ جَ َســـه، ونَ عِ امِ َســـلقتـــه الـــريح يف مَ أإال  مُ لَّ كَ تَ ، ومـــا كـــان أحـــد يـَـــ)٤(انَفـــرْ ى اخلِ وَ ِســـ شـــاةٍ 

  ...........................................،)٥(خٍ سَ رْ يف فَـ  خٌ سَ رْ فَـ  مٍ يسَ رِ بْ وإِ  بٍ هَ اطًا من ذَ سَ بِ 

                                 
فــإن األصــل أنَّ مــا مل خيــالف شــرعنا مــن : وأمــا مــا يتعلــق �ــذا اخلــرب مــن حيــث القبــول والــرد. وهــذا خمتصــر مــن الثعلــيب (١)

أصــًال مــن أصــول  شــرعنا، كــَأْن نــاَقضَ  أمــا مــا خــالف. اإلســرائيليات؛ فإنــه جتــوز روايتــه، مــن غــري تصــديق وال تكــذيب

فيهـا مـا جيـوز روايتـه كوقـوع العـني : وهذه القصة جبميع الروايات اليت تـروى. املعتقد؛ فإنه باطل مردود ُيطرح وال كرامة

مث إن كثـرة . على املرأة احلسناء من غري قصـد، وفيهـا مـا هـو باطـل كإرسـال أوريـا بقصـد قتلـه، أو اخلطبـة علـى خطبتـه

وأخـريًا فــإن األمـر لــن . بــأن هلـا أصـًال، لكــن لـيس كالـذي هــو متناقـل ممـا خيــالف أصـولنا ورودهـا عـن الســلف قـد يُنبِـئُ 

، فينبغي عدم اإلغراق يف مثل -إال إن خالف الشرع أو وافقه، فعليه املـَُعوَّل-جياوز الَظنَّ وال ميكن اجلزم يف مثل هذا 

، وتفسري ابن  )٢٦/٣٧٧(، ومفاتيح الغيب )٥٠٣، ٢٢/٤٩٩(الكشف والبيان : ينظر. [هذه األمور، وباهللا التوفيق

  )]. ٧/٦٠(كثري 

  ].)١/٤٨٥( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٢)

  ].٣٠٤ص: غريب القرآن البن قتيبة: ينظر. [أذاب له النُّحاس: أي (٣)

ومل أقـف علـى . ف شـاةمخسة آالف ناقة، ويذبح مخسة آالف ثور، وعشـرين ألـ يف اليوم أنه ينحر: الذي عند الثعليب (٤)

  )].٢١٣-٢٠/٢١٢(الكشف والبيان : ينظر. [مثل ما ذكره املصنف

، واحملكـــم واحملـــيط )٢٠/١٩٨(الكشـــف والبيـــان : ينظـــر. [ثالثـــة أميـــال: احلريـــر، والفرســـخ: واإلبريســـم. ذكـــره الثعلـــيب (٥)

  )].فرسخ(، و)برسم(مادة : األعظم

 ]ب/١١٥[
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ــــٍل أربعــــُة آالِف َرُجــــلٍ  ــــٍل، مــــع كــــل قـَْي ــــِف قـَْي ــــيُس َصــــاِحَبُة العــــرش يف أَْل ــــه بـَْلِق ، )١(وَشَخَصــــْت إلي

  .)٣(وكان ُعُمرُُه َثَالثًا ومخسني سنةً / ، )٢(َفَأْسَلَمْت فـَتَـَزوََّجَها

  

 :زكريا -

مـا : إىل جمالس بين إسرائيل فقال هلـم على مرمي، فجاء إبليسُ  لُ خُ دْ ا، وكان يَ يَّ خِ رْ بن بَـ اهو 

 مْ هُ اؤُ هَ فَ ا ُسـهَ رَ َشـنَ فـدخلها، فَـ  لـه شـجرةٌ  تْ َحـتَ فَ انْـ زكريا منهم، فَ  بَ رَ هَ إال زكريا، فَـ  ميََ رْ مَ  لَ بَ حْ أَ 

  .)٤(وًال طُ 

  

 :يحيى -

 هُ ُمــمل يــزل دَ  حَ بِــحيــىي، فلمــا ذُ  فـََنهــاهُ ، كــان �ــا أبوهــا كٍ ِلــبقــول بنــت مَ  حَ بِــهــو ابــن زكريــا، ذُ 

ــغْ يَـ  ــاملدينــة، حــىت قُ  ورَ ُســ غَ لَــي، حــىت بَـ ِل ، نٍّ واحــدةٍ ون ألًفــا مــن ِســعُ بْـ عليــه مــن بــين إســرائيل َســ لَ ِت

  .)٥(نكَ سَ فَ 

  

                                 
جـامع البيـان : ينظـر. [هـو القائـد وامللـك: والَقْيـل. مائـة ألـف: كـل قيـل  مع: رواه الطربي عن ابن عباس، غري أنه ذكر (١)

)١/٤٩١(، )١٨/٥١.[(  

  ].)١/٤٩٤( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٢)

  )].٢٢/٦٦(الكشف والبيان : ينظر. [ذكره الثعليب (٣)

  )].٦-٢/٥(املنتظم : ينظر. [ذكره ابن اجلوزي (٤)

. أراد أن يتزوجــا فنهــاه حيــىي أنَّ أباهــا: ا ذكــره املقدســي وابــن األثــريكــذا باألصــل، ويتَِّضــح مبــ): كــان �ــا أبوهــا: (قولــه (٥)

  )].١/٢٦٩(، والكامل يف التاريخ )٣/١١٧(البدء والتاريخ : ينظر[

 ]أ/١١٦[
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  :اهللا عليه صلواتُ  رٌ يْـ زَ عُ  -

ي اهللا ِيــ حيُْ ىنَّ أَ : قــال هُ ابَــرَ ، فلمــا رأى خَ )١(رَ صَّــنَ تَـ خبُْ  هُ بَــرَّ بعــدما خَ  املقــدسِ  تِ ْيــبَـ بِ  رَّ هــو الــذي َمــ

ـــ/ ؛ فأماتـــه اهللا وقـــت بٌ َنـــ، وعِ َنبٌ ، ولَـــنيٌ ونـــام، ومعـــه تِـــ هُ ارَ ِمحَـــ طَ بَـــورَ ! هـــذه بعـــد مو�ـــا؟ ى، حَ الضُّ

علـى حالـه  ابَ رَ كمـا مهـا، والشَّـ  بَ نَـني والعِ فوجـد التِّـ قبـل َغْيُبوبَـة الشَّـْمس، ،سنةٍ  وأحياه بعد مائةِ 

: ه فقــالَمــوْ وأتــى قَـ  هُ بَــكِ َر  اهللا، ُمثَّ  فأحيــاهُ  -هاُمـظَ عِ  تْ قَــرَّ فَ وقــد تَـ -ه، ونظــر إىل محــاره ُمــعْ طَ  رْ يـَّـغَ تَـ مل يَـ 

ــزَ ا عُ نَــأَ  رًا عــن ظهــر قلبــه، وهــم ينظــرون يف ذْ ا َهــهَ رُ ذِ ْهــهــاتوا التــوراة، فأخــذ يَـ : وه، فقــالبُ ذَّ َكــفَ  !رٌ يـْ

  .)٢(ريْ زَ عُ قبل ] أحدٌ [، ومل يـَْقرَأِ التوراَة ظاهرًا هو ابن اهللا: فقالوافًا، رْ حَ  مَ رَ الكتاب، فما خَ 

  

 :الحكيمُ  انُ مَ قْ لُ  -

   .)٣(بن إبراهيم  خاِر بن تَ  ورَ احُ بَ  بنِ  ورَ اعُ بن بَ اهو 

   .)٤()ْنيِ تَـ فَ عظيم الشَّ  دَ وَ سْ ًدا أَ بْ كان عَ (: دٌ اهِ وقال جمَُ 

، فأطــال جَ رَ خْ َـ املـ لَ َخـأن دَ : هتِـمَ كْ مـا رأى مـن حِ  لُ وَّ أَ ه، فَـدِ يِّ علـى َسـ هِ وِكـلُ وكـان مـن أهـون ممَْ 

د، بِـــمنـــه الكَ  )٥(]عُ ِجــتَّ يَـ [اجللــوس علـــى احلاجـــة  ولَ طـُــ نَّ علـــى حاجتـــه، فنــاداه لقمـــان أَ / اجللــوس 

                                 
  )].٤/٥٨٣(جامع البيان : ينظر. [رواه الطربي عن قتادة (١)

ورمبـا صـحَّ حـذفها إذا بنينـا الفعـل . صل، واستدراكها من الزخمشـري فقـد نقـل عنـه املصـنفمل ترد يف األ): أحد(كلمة   (٢)

  )]١/٣٠٧(الكشاف : ينظر). [التوراةُ  تـُْقَرأومل : (، أيللمفعول مع وضع عالمة التأنيث

  )].٢١/١٩٧(الكشف والبيان : ينظر. [ذكره الثعليب (٣)

، والكشـــف والبيـــان )١٨/٥٤٧(جـــامع البيـــان : ينظـــر. [عنـــه الثعلـــيب فـــرواهالطـــربي مبعنـــاه، وأمـــا هـــذا اللفـــظ عنـــه رواه  (٤)

)٢١/٢٠٢.[(  

  .، والتصويب من الثعليب، كما سيأيت)جيمع: (يف األصل (٥)

 ]ب/١١٦[

 ]أ/١١٧[
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علـى  هُ تَـاجَ نًـا، فكتـب حَ يْـ وَ هُ  مْ نًـا، وقُـيْـ وَ هُ  سْ لِ اجْ منه الباسور، ويصعد احلرارة إىل الرأس، فَ  ثُ ورَ ويُ 

شِّ باب احلُ 
)١(.  

  

 :ذو القرنين -

ــَىن الــدنيا، وبـَــ كَ َلــالــذي مَ  رُ دَ نْ كَ ْســهــو اإلِ  ــ)٢(دَّ  السَّ ، )٣(خٍ َســرْ فَـ  ةُ ائَــمِ  نِ يْ دَّ ، وكــان مــا بــني السَّ

  .)٤(وح نُ  بنِ  ثَ افِ ، ومها ابنا حومر بن يَ وجَ جُ أْ ومَ  وجَ جُ أْ يَ  هُ اءَ رَ وَ  سَ بَ تَ واحْ 

األنثـى حـىت خيـرج  وتُ ، وال َمتُـرٍ َكـذَ  فُ لْـأَ  هِ بِ لْ مـن ُصـ جَ رُ مـنهم، حـىت َخيْـ رُ كَ ال ميوت الـذَّ : قيل

  .)٥(ىثُ نْـ أُ  فُ لْ ا أَ هَ ِمحِ من رَ 

  

  

  

                                 
، واملخرج. رواه الثعليب عن عكرمة (١) : ، ينظر)٢٢٧-٢١/٢٢٦(الكشف والبيان : ينظر. [مكان قضاء احلاجة: واُحلشُّ

  .)]حشش(مادة : تاج العروس

  )].٢٨٩-١/٢٨٦(املنتظم : ينظر. [، وذكر يف امسه عدَّة أقوالذكره ابن اجلوزي (٢)

  )].٢/٧٤٧(الكشاف : ينظر. [ذكره الزخمشري (٣)

، )١/٢٠٦( تــاريخ الرســل وامللــوك: ينظــر. [كــذا باألصــل، وأكثــر مــن ذكرمهــا أ�مــا مــوعج بــن يافــث): حــومر: (قولــه (٤)

  )].١/٢٥٠(واملنتظم 

ابـن عـدي يف الكامـل، وابـن اجلـوزي يف املوضــوعات، أيًضـا عـن حذيفــة، ورواه مرفوًعـا يب، وروى فيـه حـديثًا ذكـره الثعلـ (٥)

الكشــف والبيــان : ينظــر. [إنــه منكــر موضــوع، وحكــم عليــه حمققــو تفســري الثعلــيب بأنــه موضــوع: وقــال عنــه ابــن عــدي

  )].١/٢٠٦(، واملوضوعات البن اجلوزي )٧/٣٦٨(، والكامل )١٧/٢٧١(
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 :المسيح -

مــاًال،  عْ َمــًتــا، ومل جيَْ يْ بَـ  ذْ ِخــتَّ ، مل يَـ )١(هتُ وَ فْ َصــ: ، أيهُ يحُ ِســاهللا ومَ  ةُ َمــلِ هــو عيســى بــن مــرمي، كَ 

ــبِ  يــومٍ  وتَ إال قُــ ــ تِ ابَــغَ / وكــان حيثمــا  ،مٍ وْ يَـ ، ونــزل )٢(حَ بِ ْصــي حــىت يُ لِّ َصــيُ  هِ ْيــمَ دَ قَ  فُّ ُصــيَ  سُ مْ الشَّ

الـيت  ، والفرتةُ )٤(ةً نَ سَ  نيَ ثِ َال وهو ابن ثَ  اءِ مَ إىل السَّ  عَ فِ ، ورُ )٣(ةٍ نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  وهو ابن ثالثَ  يُ حْ عليه الوَ 

  .)٦(ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ تُّ سِ : )٥(إسحاق ]ابن[ يف قول  دٍ مَّ بينه وبني حمَُ  وقعت

  .)٧(نينِ سِ  تَّ إىل السماء سِ  هِ عِ فْ د رَ عب مرميُ  هُ مُّ أُ  تْ اشَ وعَ 

  

  

                                 
جريـان الشـيء، وإمـا مـن : إمـا مـن السَّـْيح، أي: من حيـث اللغـة مل أقف على من ذكر أن املسيح مبعىن الصفوة، وهو (١)

، )سيح(مادة : ، والصحاح)٧/٧٠٢(جامع البيان : ينظر. [مث يقع اخلالف يف سبب التسمية. املسح، وهو معروف

  )].٩/٣٨٩(، والبداية النهاية )مسح(و

  ).٢٧-٢/٢٤(املنتظم : ينظر (٢)

  )].٣/١٢٤(البدء والتاريخ : ينظر. [رواه املقدسي عن احلسن (٣)

تفسـري ابـن أيب : ينظـر. [ واملشهور أنه رفع وهو ابن ثالث وثالثني سنة، كما ذكره ابن أيب حامت عن ابن عبـاس (٤)

  ].)٢/٣٨(، املنتظم )١/٥٩٨( تاريخ الرسل وامللوك، و )٤/١١١١(حامت 

إمام يف املغازي والسَِّري، صدوٌق يف احلديث . املـُطَِّلِيبُّ والًء املدين، نزيل العراق يسار بن خيار حممد بن إسحاق بنهو  (٥)

وفيـات األعيـان : ينظـر. [غريهـا: ه، وقيـل١٥٠تـويف سـنة . لكنَّه يَُدلِّس، لقي أنس بن مالك، وابن املسـيب، وغريمهـا

  ].٤٦٧ص: ، وتقريب التهذيب)٩/٣٨(، و�ذيب التهذيب )٤/٢٧٦(

مل ترد يف األصل، واستدراكها ) ابن(ولفظة . ، وقتادةذكره املقدسي، وكذلك ابن اجلوزي، وهو قول ابن عباس  (٦)

، والبـــدء والتـــاريخ )٢/٢٦٩( تـــاريخ الرســـل وامللـــوك، و )٨/٢٧٥(جـــامع البيـــان : ينظـــر[. مـــن املقدســـي وابـــن اجلـــوزي

  )].٢/١٤٥(، واملنتظم )٢/١٥٣(

  ].)١/٥٨٥( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ذكره الطربي (٧)

 ]ب/١١٧[
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 :أحمد -

 ، وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني، وعلـى سـائر األنبيـاء -عبداهللا  بنُ  هو أبو القاسم، حممدُ 

-و رِ ْمـــ، بــن عَ -)١(يجِ ِجـــاحلَ ي اقِ ، وَســْريِ الطـَّـ مِ عِـــطْ د، ومُ ْمــاحلَ  ةِ بَ يْ َشــ-ب لِ عبـــداملطَّ  بــنِ  -واملرســلني

ــجمَُ - يِّ َصــ، بــن قُ -)٣(شيْ رَ قـُــ ةِ َضــيْ بَـ  خِّ ُمــ- بــن عبــدمناف -)٢(الثَّرِيــِديّ هاشــم  ، بــن  -)٤(لائِــبَ القَ  عُ مِّ

، ةَ انَـنَ كِ / ، بـن رِ ْضـ، بـن النَّ كِ الِـ، بـن مَ رِ ْهـ، بـن فِ بِ الِـ، بن غَ يِّ ؤَ ، بن لُ بِ عْ ، بن كَ ةَ رَّ ، بن مُ بِ َال كِ 

   .)٥(انَ نَ دْ ، بن عَ دِ عْ ، بن مَ ارَ زَ ، بن نِ رَ ضَ ، بن مُ ، بن إلياسَ ةَ كَ ِر دْ مُ  ، بنةَ ميَْ زَ بن خُ 

، بن اهلميسع، بن يسحب، بـن يـامن، بـن ابن أدد: ون، ففي قول بعضهمابُ سَّ واختلف النَّ 

  .)٦(بن قيدار، بن إمساعيل، بن إبراهيم، بن آزر، بن شاحل، بن ماخل نبت

ةرَّ بن مُ  ةَ رَ هْ اف بن زَ نَ مَ دِ بْ بن عَ  بِ هْ بنت وَ  ةُ نَ آمِ : همُّ وأُ 
)٧(.  

  

                                 
، مث إنــه ملـــَّا َفــدى ابنــه عبــداهللا مبائــٍة مــن ومســي شــيبة احلمــد؛ ألنــه ُولــد ويف رأســه شــيبة. ذكــر هــذه األوصــاف املقدســي (١)

 ،)٣/٤٢٥(والفـائق للزخمشـري  ،)٥/٣(البـدء والتـاريخ : ينظـر. [مطعـم الطـري اإلبل، حنرهـا يف رءوس اجلبـال، فُسـمِّيَ 

  )].٢/٢٠٤(واملنتظم 

بيـاء النََّسـب، ولعـل األصـوب ) الثريـدي: (، وهكـذا وقـع يف األصـل؛ هلَْشـم الثَّرِيـد وإطعامـه)هامشًـا(عمرو، وُمسَِّي : امسه (٢)

  ].١١٧ص: املعارف البن قتيبة: ينظر. [إسقاطها

  )].٥/٤(البدء والتاريخ : ينظر. [ذكر هذا الوصف املقدسي (٣)

  ].١١٧ص: املعارف: ينظر. [قبائل قريش، وأنزهلا مكة عَ مجََ  مسي �ذا؛ ألنه (٤)

  .١١٧ص: املعارف: ينظر (٥)

  )].٢/٢٧٤(تاريخ الرسل وامللوك : ينظر. [ومل أجد مثل ما ذكره املصنف، عدَّة أقواليف هذا الطربي  ذكر (٦)

  ).٥/٤(البدء والتاريخ ، و ١٢٩ص: املعارف: ينظر (٧)

 ]أ/١١٨[
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، وأبـو اقُ دَ يْ ومحزة، والعباس، وأبو طالب، والغَ  ،مُ وِّ قَ ُـ ار، واملرَ ، والزبري، وضِ احلارثُ : وأعمامه

  .)١(ب؛ أبناء عبداملطلب بن هاشمهلََ 

  .)٢(يمكِ حَ  مُّ ى، وأُ وَ رْ ، وأَ ةُ رَّ ، وبَـ ةُ مَ يْ مَ ، وأُ ةُ يَّ فِ ، وصَ ةُ كَ اتِ عَ : هاتُ مَّ وعَ 

ــ رٍ ْكــأيب بَ  بنــتُ  ، مث عائشــةُ )٣(ةُ دَ وْ ، مث َســةُ َجيــدِ خَ : وأزواجــه  رَ َمــعُ  بنــتُ  ةُ َصــفْ يق، مث حَ دِّ الصِّ

- )٤(انَ يَ فْ أيب ُسـ بنـتُ  ةَ يبَـبِ حَ  مُّ ، مث أُ شٍ ْحـجَ  بنـتُ  بُ نَ يْـ ، مث زَ ةَ ميَْ زَ خُ  بنتُ /  بُ نَ يْـ اب، مث زَ طَّ اخلَ  بنِ 

، مث )٧(ةُ ونَـــمُ يْ ، مث مَ )٦(ةَ مَ لَ َســـ مُّ ، مث أُ -)٥(املـــؤمنني الُ َخـــ: ملعاويـــةَ ، ومـــن هاهنـــا قيـــل ةَ يَـــاوِ عَ مُ  تُ ْخـــأُ 

ةُ يَّ فِ صَ 
ةُ يَّ رِ يْ وَ ، مث جُ )٨(

)١٠()٩(.  

                                 
: املعـارف: ينظـر. [عبـدالعزى: حجل، واسم أيب هلب: عبدمناف، واسم الَغْيداق: واسم أيب طالب. ذكرهم ابن قتيبة (١)

  ].١١٨ص

  ].١١٨ص: املعارف: ينظر. [البيضاء: واسم أم حكيم (٢)

ك تــاريخ الرســل وامللــو : ينظــر. [بنــت زمعــة بــن قــيس هــي: لــد بــن أســد بــن عبــدالعزى، وســودةهــي بنــت خوي: خدجيــة (٣)

)٣/١٦١.[(  

  ].٣٤٤ص: املعارف: ينظر. [وامسها رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدمشس بن عبدمناف (٤)

ا هـذ إطـالق من طريق الكليب، وهو مرتوك، وقد اختلف أهل العلـم يف حكـم  روى هذا البيهقي عن ابن عباس (٥)

، )٤/٣٦٩(، ومنهـــاج الســـنة )٣/٤٥٩( للبيهقـــي النبـــوةدالئـــل : ينظـــر. [، ولشـــيخ اإلســـالم تفصـــيل فلرياجـــعاللَّقـــب

  )].١/٢٠١(وتاريخ اإلسالم 

  ].)٣/١٦٤( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [هند بنت أيب أمية ْبن املغرية ْبن عبد اهللا ْبن عمر ْبن خمزوم: وامسها (٦)

  ].)٣/١٦٦( تاريخ الرسل وامللوك: ينظر. [ميمونه بنت احلارث بن حزن ابن جبري ْبن اهلزم ْبن رويبة ْبن عبد اهللاوهي  (٧)

 تــاريخ الرســل وامللــوك: ينظــر. [صــفية بنــت حيــي بْــن أخطــب بْــن ســعية بْــن ثعلبــة بْــن عبيــد بْــن كعــب بْــن اخلــزرجوهــي  (٨)

)٣/١٦٥(.[  

تــاريخ الرســل : ينظــر. [-وهــو املصــطلق-جويريــة بنــت احلــارث بــن أيب ضــرار بْــن حبيــب ْبــن مالــك بْــن جذميــة : وهــي (٩)

  ].)٣/١٦٥( وامللوك

-٥/٨(البـدء والتـاريخ : ينظـر. [ملقدسي، وقد سقط من املطبوع ذكر أم سلمة وميمونـةلألزواج ذكره ا هذا الرتتيب (١٠)

٩.[(  

 ]ب/١١٨[
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ـــــعَ : وأوالده ُـــــلْ كُ   مُّ ، وأُ ةُ يَّـــــقَـ ، ورُ -ارًاغَ ومـــــاتوا ِصـــــ- بُ يِّـــــ، والطَّ مُ اِســـــاف، والقَ نَ مَ دُ ْب وقـــــد -وم ث

م مـــــن ُهـــــلُّ وكُ - وفاطمـــــةُ  بُ نَـــــيْـ ، وزَ -)١(نيْ ورَ ي النُّـــــى ذِ مَّ َســـــا يُ َمـــــان، و�ِِ فَّـــــعَ  بـــــنَ  ثمـــــانَ ا عُ َمـــــهُ جَ وَّ زَ 

ةيَّ طِ بْ القِ  ةَ يَّ ارِ مَ  هِ تِ يَّ رِ وهو من سَ - ، وإبراهيمُ -)٢(خدجيةَ 
)٣(-.  

ــمــن مَ  وهـاجرســنة،  وهــو ابـن أربعــنيَ   ثَ ِعـوبُ   ومخســنيَ  إىل املدينـة، وهــو ابـن ثــالثٍ  ةَ كَّ

ل، وكان التاريخ من شـهر وَّ األَ  ربيعٍ  رِ هْ من شَ /  تْ لَ خَ  ةً لَ يْـ لَ  ةَ رَ شْ عَ  َيتْ نَ الثْـ  يوم االثننيِ  ودخلسنة، 

  .)٤(مإىل احملرَّ  دَّ رُ األول، فَـ  ربيعٍ 

  .)٥(ةً نَ سَ  نيَ تِّ ثًا وسِ َال ثَ  نِّ من السِ  غَ لَ وقد بَـ  ضَ بِ وقُ 

 
َ
 ص

َّ
  ى اهللا عليه وسلم،ل

َ
 ور
َ
 ز

َ
 ق

َ
 ن

َ
 ا ش

َ
 ف

َ
 اع

َ
  .هت

  

  

  

  

                                 
  ).٥/١٧(البدء والتاريخ : ينظر (١)

  )].٤/١٣٩(البدء والتاريخ : ينظر. [إن عبدمناف ُوِلَد يف اجلاهلية: ، وقيلذكر هذا املقدسي (٢)

  .١٤١ص: املعارف: ينظر (٣)

  .]١٥١-١٥٠ص: املعارف: ينظر. [وهذا خمتصر من ابن قتيبة (٤)

  .١٦٥ص: املعارف: ينظر (٥)

 ]أ/١١٩[
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: ، وتــاج العــروس)ثــين(مــادة : أســاس البالغــة: ينظــر. [صــرف نفســه إىل قــراءة الكتــاب، وحبســها علــى ُمداَرَســِته: أي (١)

  )].ثين(، و)عنن(مادتا 
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 :فهرس اآليات .١

  الصفحة  اآلية

  :سورة البقرة

 M } | {L ]٤٢٨  ]٣٤: البقرة  

 M¨ § ¦L ]٣٧٣  ]١٠٤: البقرة  

 M¾ ½ ¼ » º  L]٣٢٤  ] ٩٣: البقرة  

 M  È  Ç   Æ  Å   ÄL]٢٠٤   ]٤٨: البقرة  

M   ¶  µ  ´ L]١٨٠   ]٦١: البقرة  

  ٢١٣  ] ١١٦: البقرة[ َّ خت حت جتُّ 

 M^L ]٢٨٢، ٢٨٠  ] ١٣٠: البقرة  

Mkj L]٢٣٢   ]١٣٨: لبقرةا  

M»º  ¹  ¸L]٨٦   ]٢٤٥: البقرة  

 Me d c b a ` _  L]٤٦٧  ]٢٤٧: البقرة  

 M      )   ( '     & %L ]٤٦٧  ]٢٤٩: البقرة  

 M  =   < ; :L ]٤٦٧  ]٢٤٩: البقرة  

 M» ºL  ]٤٠٤  ]٢٥٩: البقرة  

 M65 L]١٤٠   ]٢٧١: البقرة  

 M ª © ¨ §L ]٢٩٩   ]٢٧٩: البقرة  

  :سورة آل عمران

 MÊ É L]٣٤٦   ]٣٧: آل عمران  

MYXWL]٢٥٩   ]١١٨: ل عمرانآ  

MP  Q  RL           ]٢٤٠   ]١٥٢: ل عمرانآ  

 M * )L ]٤٢٤  ]١٥٩: آل عمران  



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨١ 

  

  :سورة النساء

 M $ # "L ]٣١٥   ]٢٤: النساء  

M ä ãL ]٣٦٣  ]٥٩: النساء  

M w    v u t s  r qL ]٤٢٧  ]٨٣: النساء  

M  °  ¯  ®   ¬L ]١٢٦    ]٧٨: النساء  

  :األنعام سورة

 M pL ]٢٧٦   ]٤٠: األنعام  

 M  d  cL]١٤٢   ]١٥٠: األنعام  

 M  § ¦ ¥  ¤ £L ]٤٢٧  ]١٥٦: األنعام  

  :األعراف سورة

MÒ ÓL ]٢٥٦   ]٩٥: ألعرافا  

M  Ê   É  È  Ç  ÆL]١٢٤   ]١٣٠: األعراف  

 M @ ? >L ]٣٥٥   ]١٦٠: األعراف  

 M          : 9L ]٤١٨  ]١٧٩: األعراف  

   :األنفال سورة

 M3 2  1 0 /  L]٣٣٧   ]١٧: األنفال  

  :التوبة سورة

 M "L ]٢٧٦   ]٣٧: التوبة  

  ٢١٤   ]١٠١: التوبة[َّنئ مئ زئُّ 

 M + *     ) ( 'L ]٤٢٥  ]١١٨: التوبة  

  :يونس سورة

 M 7    6     5L ]٤٢٨  ]٧١: يونس  

  :هود سورة

Mº¹L]٢٥٣   ]٢٧: وده  
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 M¶  µ  ´L]١٧٨   ]٦٩: هود  

 M  %  $  #  "L]١٦٢   ]٧٢: هود  

MkjiL]٢٦٦   ]٧٧: وده  

  :يوسف سورة

 MS           TL ]٣٧٧  ]٢٥: يوسف  

 M < ; :L ]٤٢٠  ]٣١: يوسف  

M   µ  ´L ]٨٦   ]٤٢: يوسف  

 M 1  0  /L ]٢٩  ]٤٥: يوسف  

M  Ë   Ì  L]٤١٣  ]٥١: يوسف  

 M  Ó  Ò  ÑÐL]١٢٦   ]٦٩: يوسف  

 M $   #  "    !L ]٤٢٤  ]٩٦: يوسف  

  :الرعد سورة

 MÌ Ë Ê L]٣٤٢   ]٤١: الرعد  

 M ) (L ]٤١٧  ]٤٣: الرعد  

  :إبراهيم سورة

 M É  È  Ç L]١٨٠   ]٢٤: إبراهيم  

  :الحجر سورة

M W V U TL ]٤٢٥  ]٧: احلجر  

 M$  #  "  L]١٥٩   ]٩١: احلجر  

  :النحل سورة

 M\ [  L]٤٠٢  ]٤٧: النحل  

  :اإلسراء سورة

Ms  r  q  p   o   n L]٢٠٠  ]١٣: اإلسراء  

Mn    q    p oL ]٣٧٥  ]٦٢: اإلسراء  
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M  Ü  Û  Ú  ÙL]١٧٥  ]٣٧: اإلسراء  

 M / . - ,L ]٥٩   ]٥٩: اإلسراء  

  :الكهف سورة

 M  q  p  oL]١٨٠  ]١١: الكهف  

 M  C  B  AL]١٧٤  ]١٧: الكهف  

 M  %  $  #  "  !L ]١٧٩   ]٢٨: الكهف  

 M  o  n mL]١٢٥   ]٧٩: الكهف  

  :سورة مريم

M 7 6 5L ]٣٧٧  ]٤: مرمي  

 M¤  £L ]٧٩   ]٤٦: مرمي  

 M  ¿    ¾    ½       ¼L]٢١١  ]٦١: مرمي  

 M  U       T  S   R      Q  P        O  N  M  LL]١٣٨   ]٦٩: مرمي  

  :طه سورة

 M±  °  ¯  ®L]٢٠٥  ]٧٢: طه  

 M  Ö Õ Ô Ó    ÒL ]٤٢٣  ]٧٤: طه  

 M*  )  (   /    ,  +L]١٨٠   ]٧٧: طه  

 M&  %  $  #  "  !L ]١٠٤   ]٨٨: طه  

  :األنبياء سورة

 M¶ µ   ´ ³      ²    ± °  L]٤٢٧  ]٢٢: األنبياء  

Ml k j L]٢٢٦   ]٣٠: األنبياء  

 M  _ ^L ]٣٧٥  ]٩٧: األنبياء  

 M  y  xL ]٩٤   ]٩٨: األنبياء  

  :الحج سورة

M¾ ½ ¼   »  L]٤١٦  ]٣٠: احلج  



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨٤ 

  

  :المؤمنون سورة

M.  -  ,L ]٨٦   ]١٠٦: املؤمنون  

 M  Q   PL ]٨٢   ]١١٠: املؤمنون  

  :النور سورة

 M    ^ ] \L ]٣١٥   ]٤: النور  

  :النمل سورة

 M¨ § L]٣٤٢   ]١٠: النمل  

 M( ' & % $ # "  L]٤٢٥  ]٥٦: النمل  

 M  ^  ]  \  [ZL ]٤٣   ]٨٢: النمل  

  :القصص سورة

 Mn  m  l  k   j L]٧٧   ]١٠: القصص  

 M  ¥  ¤    £  ¢L ]٦٧   ]١١: القصص  

 M?      >=     <   ;    :    9    8  7  6  5   4      @

J   I     H   G   F   E   D   C   B A L]١٥: القصص[  

٤٦٤  

 M  $  #  "!L]١٢٥  ]٢٢: القصص  

M : 9 8L]٩٣   ]٢٩: القصص  

 M % $ #L ]٣٥٦  ]٥١: القصص  

 M° ¯  L]٢٨١   ]٥٨: القصص  

 M¡  � L]١٤٣  ]٨٢: القصص  

  :األحزاب سورة

 M dL ]٤٢٨  ]١٠: األحزاب  

 M  r  q   pL]١٧٦  ]١٩: األحزاب  

 M  -  ,L]٢٠٥  ]٢٣: األحزاب  

 M XL ]٤٢٨  ]٦٧: األحزاب  



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨٥ 

  

  :سبأ سورة

 M \ [L ]٣٦٣   ]١٠: سبأ  

Mu v w x yL]٢٤٣   ]٢٨: بأس  

 M Ø × Ö ÕL ]٤٢٥  ]٣١: سبأ  

  :فاطر سورة

 M X    W/      Z YL ]٤٢٣  ]٤٠: فاطر  

  :يس سورة

 M      ¸  ¶   µ  ´  ³L]١٧٠   ]٥١: يس  

  :الصافات سورة

 M Ð Ï Î   ÍL ]١٧٥   ]٤٧: الصافات  

 M ( ' &L ]٤٢٤  ]١٠٤: الصافات  

  :ص سورة

 M l      k  j mL ]٤٦٨، ٨٦   ]٢٣: ص  

 M}     |    {    z    y     x     w  L]٤٦٨  ]٢٤: ص  

 M´        ¸ ¶    µL ]٣٥٨   ]٥: الزمر  

 M 7  8   9      :  ;  L]٤٠١  ]٤٢: الزمر  

  :الزخرف سورة

 M   g  f  e  dL]١٨٠  ]٥: الزخرف  

 MÏ  Î /   Ò  Ñ  ÐL  ]٢٩  ]٢٢: الزخرف  

MÀ  ¿   ¾  ½L ]٨٢   ]٣٢: الزخرف  

M7  6L]٢٥٤   ]٣٦: الزخرف  

  :الدخان سورة

MH    G  F L]١٥٦   ]٢٤: الدخان  

 M y x wL ]٣٥٩  ]٥٤: الدخان  



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨٦ 

  

  :الجاثية سورة

 M ¾   ½ ¼L ]٣٨٨  ]٢٩: اجلاثية  

  :الذاريات سورة

M0/L]٢٢٥   ]١٠: الذاريات  

  :الطور سورة

M£    ¤L ]٣٤٦   ]٤٣: الطور  

  :النجم سورة

M  H G L]١٥٨   ]٩: النجم  

M  ¯ ®L]٩٢   ]٢٢: النجم  

  :الرحمن سورة

 MnmL ]٨٧ ]٥٤: الرمحن    

  :الواقعة سورة

 M ° ¯  ®L ]٤٢٧  ]٧٠: الواقعة  

  :الحديد سورة

 M  Ñ Ð ÏL ]١٣٨ ]١٨: احلديد    

 M      µ     ´L ]٤٢٤  ]٢٩: احلديد  

  :الممتحنة سورة

 M âL ]٣٦٦   ]١١: املمتحنة  

  :الجمعة سورة

 M "   !L ]٣٤٦ ]١: اجلمعة    

  :المنافقون سورة

 M½ ¼ L ]٣٥٢ ]٤: املنافقون    

 M    ¯ ®L ]٤٢٥  ]١٠: املنافقون  

  :الطالق سورة



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨٧ 

  

 M& %L]٩٢   ]٦: الطالق  

  :التحريم سورة

 M   §L ]١٩٩  ]٥: التحرمي  

  :القلم سورة

 M ©           ¨   §L ]٤٢٦  ]٩: القلم  

 M     Y      X  W   VL]١٧٨  ]٤٨: القلم  

  :الحاقة سورة

 M  Ã  Â  ÁL]١٧٧  ]٧: احلاقة  

 M       p  o  nL]١٤٢  ]١٩: احلاقة  

 MÇ  L]٤٢٨  ]٢٨: احلاقة  

 M ÌL ]٤٢٨  ]٢٩: احلاقة  

  :نوح سورة

 M9  8  7L ]٢٠  ]١٤: نوح  

  :الجن سورة

M`   aL ]٢٧٩   ]٦: اجلن  

  :المزمل سورة

ME F G H I JL ]٢٦٨   ]٧: ملزملا  

 MM  L  K L]١٨٠   ]٢٠: املزمل  

  :المدثر سورة

M¸¶µL]٢٢٤   ]٨: ملدثرا  

  :اإلنسان سورة

 M5  4 L]٢١٠   ]٢٨: اإلنسان  

  :النبأ سورة

 M  .        -L ]٤٢٦  ]٤: النبأ  



 الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                          فهرس اآليات

٤٨٨ 

  

  :النازعات سورة

 M \ [ ZL ]٤٢٦  ]٢٧: النازعات  

  :المطففين سورة

 M± °L]١٦٣   ]٢٦: املطففني  

  :االنشقاق سورة

 M   2 L]١٩١  ]٢: االنشقاق  

 M P  O    N  M  L K JL ]٤٢٨  ]٨-٧: االنشقاق  

  : الطارق سورة

M; : 9L]٢٢٦   ]٦: الطارق  

 M  S  T    UL ]١٨٢  ]١١: الطارق  

  : الغاشية سورة

MÆÅÄL]٢٦٠   ]٢٥: لغاشيةا  

  :البلد سورة

 Mp     qL]١٥٥   ]١٠: البلد  

  :العلق سورة

 M µL ]٤٢٧  ]١٥: العلق  

  :سورة التين

M!  "L]١٣٠   ]١: التني  

 M % $ L]١٣٠   ]٢: التني  

:القدر سورة  

 M       B A @L ]٤١٨  ]٥: القدر  

  :العصرسورة 

M  0 /L ]٤١٠  ]٣: العصر  

  



  فهرس القراءات  الدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                        

٤٨٩ 

  :فهرس القراءات. ٢

 :فهرس القراءات المتواترة. أ

  الصفحة  اآلية

  :سورة البقرة

  ١٤٨   ]٩٨: البقرة[}جِبرِيل{ ،}جبرِيل{، }جبرئــل{

  ١٤٨   ]٩٨: البقرة[}ميكائل{، }ميكَال{

 Mامع6     فَن L]٣١١   ]٢٧١: البقرة  

  :سورة آل عمران

  ٢٤٤   ]١٦١: آل عمران[ }يغَلَّ{

  :سورة األنعام

 M ©       ª كْيذونَبك L ]٣١٥   ]٣٣: األنعام  

 M  قُواروخ   Á À  ¿L ]٣٥١   ]١٠٠: األنعام  

  :سورة األعراف

 M  ¹   ¸ارنَش L]٩٩   ]٥٧: األعراف  

  :سورة التوبة

 Mفرج       gL ]٩٨  ] ١٠٩: التوبة  

 Mئادب ºL ]٢٧٧   ]٢٧: هود  

 Mنَاءو  ª  L]٢٧٥   ]٨٣: اإلسراء  

  :سورة مريم

 M ¬ « ª ©L ]٣٩٩  ]٩٠: مرمي  

  :سورة طه

 M °L ]٣١٦   ]٦١: طه  

  ٢٢٦   ]٩٧: طه[}لَنحرقَنه{



٤٩٠ 

 

  :سورة األنبياء

 Mمروح  L     ML]٨٥  ] ٩٥: األنبياء  

  :النورسورة 

 M   «يءرد L ]٩٢  ] ٣٥: النور  

    :سورة سبأ

 M L K   شاؤالتَّن L ]٤٠٩  ]٥٢: سبأ  

  :سورة يس

 M0 / L]١٩٠   ]١٤: يس  

 M  ¢خْيصمون L]١٧٧   ]٤٩: يس  

}الب٢١  ]٦٢: يس[}ولقد أضل منكم ج  

M  هكُسنَن¸  ¶ L]٣٥١، ٢٢٥   ]٦٨: يس  

  :سورة الصافات

 M 0L ]٣١٤   ]٤٧: صافاتال  

}زِفُّون٣٢٥   ]٩٤: الصافات[} ي  

  :سورة الزخرف

M � فًالُس L ]٥٠   ]٥٦: الزخرف  

  :سورة النجم

}ومناء١٢١  ] ٢٠: النجم[ }ة  

  :سورة المجادلة

 M Ï Îِسلاملَج  L]٣٩٩  ]١١: ا�ادلة  

  :سورة المزمل

 M?     @ ِطَواء L ]٣٧٣  ]٦: املزمل  

  



٤٩١ 

 

  :القراءات الشاّذةفهرس . ب

  الصفحة  اآلية

  :سورة البقرة

 MF       ِعاقوالصL ]٤٥   ]١٩: البقرة  

 M  (  '  &  %يقَةلخ L ]٥٩   ]٣٠: البقرة  

Mتهفَب      b c L]٤٦٤   ]٢٥٨: لبقرةا  

  ١٨  ]٢٨٦: البقرة[}آصارا{

  :سورة آل عمران

 M   w vِشرطَهطَفَاشِ واص L ] ٤٢٨  ]٤٢: عمرانآل  

  :سورة النساء

 M      nأُ نُثًاL]٥١   ]١١٧: النساء  

  :سورة يونس

 M  D        C  BAيالفُلْك L ]١٠٣   ]٢٢: يونس  

  :سورة هود

 Mينـوثْني Æ L]٤١٥  ]٥: هود  

  :سورة يوسف

 M  ئْتوه  , L]١٤٣   ]٢٣: يوسف  

  ٢٦٧  ] ٣٠: يوسف[ }شعفَها{

  :اإلسراءسورة 

M£    ¤    ¥  ِّلِّالذ L ]١٩٣   ]٢٤: اإلسراء  

M,اهقْن فَرL]٢٣٠   ]١٠٦: إلسراءا  

  :سورة الحج

M   £    ¢    ¡   �يافوص L]٢٥٧   ]٣٦: احلج  



٤٩٢ 

 

  :سورة النور

 M  oَـتونَقُلهL]١٩٥   ]١٥: النور  

  :سورة يس

M0    1    2     َقْز4       ةًيL]٢٥٧   ]٢٩: سي  

  ١٩  ]٥١: يس[}من اَألْجَداف{

 M¼ انبأَه   ¾  ¿  L]٣٢٧   ]٥٢: يس  

 M0 متُهكُوبرL ]٥٩   ]٧٢: يس  

  :سورة سبأ

Mu        v  يدرونَساه L]٣٥٠   ]٤٤: سبأ  

}يرِد٣٧٩  ] ٤٤: سبأ[ }هاونَس  

  :سورة فاطر

M|{  ددج  ~ L]٥١   ]٢٧: فاطر  

  :سورة الصافات

}فُزِي١٩٤   ]٩٤: الصافات[}ون  

  :سورة غافر

 M Ì   ادنـالتــ L ]٤٠٨  ]٣٢: غافر  

  :سورة الزخرف

}شع٢٥٤  ] ٣٦: الزخرف[ }ي  

M اوِيرأَس       h  gL ]٤٢  ]٥٣: الزخرف  

  :سورة األحقاف

M´  َثَأةر ٍ     ¶   ¸L]٢٥٨  ] ٤: ألحقافا  

  :سورة الرحمن

M¹  ¸  ¶سونُحL ]٥١   ]٣٥: الرمحن  



٤٩٣ 

 

  :سورة عبس

 MÜ        يعيهنL]٢٠٨   ]٣٧: عبس  

  :سورة الشرح

M اطَطْنحكَ}  ووِقْرL ]٨١   ]٢: الشرح  

  

  



 األحاديث، واآلثارالدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                فهرس 

 

٤٩٤ 

  :فهرس األحاديث، واآلثار. ٣

  

  الصفحة  الحديث، أو األثرطرف 

  ١١٥  )يهوي بها سبعين خريًفا(

  ١٩٩  )سياحة أمتي الصوم(

  ٤٥٦  )؟كم األنبياء(

  ٤٧١  موقوف على جماهد -) كان عبًدا أسود( 

  ٤٧٢  )منهمال يموت الذكر (

  

  



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٤٩٥ 

  

  

  

  

  - أ-

  

  ]أب[

 ١٥٤: اَألبُّ 

 ٢١١ :قَ بَ أَ 

 ٢٦٠ :قَ بَ أَ 

 ٧٨: أَبابِيلَ 

 ١٠٦: اِإلِبل

 ١٢٤: األَبَد

  ٢٧٦: َأَىب 

  ]أت[

   ٢١١ :ىتَ أَ 

  ٣٤١: آَتى

  ]أث[

 ٢٥ :األَثَر

 ٢٥٨ :رَ ثَـ أَ 

  ٢٥٨ :ةرَ ثَـ أَ 

  ٣٤٠: آثـَرَ 

 ٣٦األَثـَْلة 

 ١٦١: األَثَام

 ٢٩٩: أَمثَِ 

 ٣٦٣: مثََّ أَ 

  ]أج[ 

 ٧٢: َجاجاألُ 

 ٢٥٨ :رَ جَ أَ 

 ١١: اَألْجر

 ٣٩٥: اْسَتْأَجر

 ٢٥ :األَجل

  ٨٦: أْجل

 ١١١: اآلِجَلةُ 

  ]أح[

 ١٣٣: أحَد َعَشرَ 

 ١٣٣: إحدى َعْشرة

: إحــــــــــــــدى وعشــــــــــــــرون

١٣٣ 

 ١٥٣: َأَحد

  ]أخ[

 ٣١٠، ٢٥٩: أخذ

 ٣٧٨: ذَ اختََّ 

 ٣٧٣: ذَ خَ آ

 ٤٥ :اآلِخرُ 

 ٣٩٥: اْسَتْأَخر

 ٩١: اِإلْخَوة

 ١٥٢: األخت

  ]أد[

 ٨٥: دّ األَ 

 ٢٥٩: دَّ أَ 

  ]أذ[

 ١٢٧: ِإذْ 

 ١٢٧: إذا

 ١٠٦: األُُذن

 ٣٤٠: آَذنَ 

 ٢٩٨: أَِذنَ 

 ٢٩٩: أَِذنَ 

 ٣٦٤: نذَّ أَ 

 ٣٩٥: اْسَتْأَذنَ 

 ٢٩٩: أَِذيَ 

  ]أر[ 

 ٣٢ :اإلْربَة

 ٣٨ :ْأرِبَةَـ امل

 ١٠٨: األرض

 ٥٩: اَألرِيَكة

  ]أز[

  ١٢١: آَزرُ 

 ٣٣٩: هُ آَزرَ 

 ١٥٥: اَألْزرُ 

 ٢٤١: زَّ أَ 

 ١١١: اآلزَِفة

 ٢٩٨: أَِزفَ 

  ]أس[ 

 ٥٦: اَألِسري

 ٢١٠ :رَ سَ أَ 

 ٥٢: اَألَساس

 ٣٦٤: سسَّ أَ 

 ٢٩٨: َأِسفَ 

 ٢٥٨، ٢١٠ :نَ سَ أَ 

 ٩١: اُألْسَوة

 ٢٩٨: َأِسيَ 

 ٣٨٤: ىسَ تَ ائْـ 

  ]أش[ 

 ١٥٥: اَألُشدُّ 

 ٢٩٨: َأِشرَ 

  ]أص[ 

 ١٨: اإلصر

 ٣٥ :اَألْصل

 ١٢٣: اَألِصيل

  ]أف[

 ٩١: ُأفّ 

 ٢٥ :األُُفق

 ٢٦٠، ٢١١ :لَ فَ أَ 

 ٢١٠ :كَ فَ أَ 

  ]أك[

 ٩٨: اُألْكلُ 

  ٢٦٠ :لَ كَ أَ 

  ]أل[

  ٢١٠ :تَ لَ أَ 

 ٣٣١: َأَالتَ 

 ٣٤٠: آَلفَ 

 ١٣٤، ١١: األَْلف

 ١٣٤: ألفان

 ١٥٧:اإللّ 

 ٤٩ :اِإلَله

 ٣٤٠: آَىل 

 ٣٨٤: ىلَ تَـ ائْـ 

  ٢٥٩: يألونكم

  ٢٠ :اَألْيلُ 

  ]أم[

 :فهرس المفردات .٤



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٤٩٦ 

 ١٥٧ :اَألْمتُ 

 ٢٥ :األَمد

 ٧٤: ْمرٌ اإل

  ٢٥٩: رَ مَ أَ 

 ٣٨٤: رمَ تَ ائْـ 

 ٣٣٩: آَمرَ 

 ٢٥ :األَمل

  ٢٩ :األُمَّة

 ١٢٧: أمامَ 

 ٤٧ :اِإلَمام

 ٣٤٠: آَمنَ 

 ١٠٣: األُمِّيُّ 

 ١٢٨: أُمُّ القرى

 ١٥٢: األم

 ١٥٢: أم الكتاب

  ٢٤١: مَّ أَ 

 ٥٦: اَألِمني

 ٦٣: اَألَمانَة

 ١٤٣: آمني

 ٢٩٩: أَِمنَ 

 ٣٨٤: نَ مَ تَ ائْـ 

 ٢٩٨: أَِمهَ 

 ١٦: اَألَمة

  ]أن[

 ٥١: اِإلنَاثُ 

يل  ٨٧: اإلجنِْ

  ٣٤٠: آَنسَ 

 ٣٩٥: اْسَتْأَنس

 ١٥٠: اإلْنِسيُّ 

 ١٥٠: اإلنسان

 ١١: األَْنف

 ١٦٠: آنًفا

 ١٥١: األنام

  ٢١٠ :ىنَ أَ 

 ١٢٦: أىنَّ 

 ٤٨ :اِإلنَاء

  ]أهـ[

 ١٥١: األهل

  ٢٦٠ :آبَ 

  ]أو[

  ٣٦٣: أوَّب

 ١٣٤: األول

 ٣٦٣: التأويل

 ٣٦٣: لوَّ أَ 

 ١٣٤: األوىل

 ١٣٦: أُوَالءِ 

 ١٣٧: هؤالء

 ٧٠: اَألوَّاهُ 

  ٢١٠ :ىوَ أَ 

 ٣٤١: آَوى

  ]أي[ 

 ١٥٦: األَْيدُ 

 ٣٩٥: اْسَتْأَيس

 ٣٦األَْيَكة 

 ٧٧: األَيَاَمى

  ٢١١ :آنَ 

 ١٢٦: أين

 ١٢٧: اآلنَ 

 ٢٦ :اآليُ 

 ٦٣: اآليَة

  ١٤٠، ١٣٨: َأيُّ 

  

  -ب-

  

  ]بأ[

 ٢٥٩: سَ أَ بَ 

 ٣١١: بِْئسَ 

 ٨: الَبْأس

 ١٦٢: الَبْأَساء

 ٣٨٤: ابـَْتَأس

  ]بب[

 ١٢٩: بَاِبلُ 

 ١٠٧: الِبْئر

 ٣٠٠: بَِئسَ 

  ]بت[ 

 ٢٨٩: َبِرتَ 

 ٣٥٢: بـَتَّكَ 

 ٣٥٢: بـَتَّلَ 

  ]بث[

 ٢٤١: ثَّ بَ 

 ٧: البثّ 

 ٣٨٦: انـَْبثَّ 

  ]بج[

 ٣٨٥: االنِْبَجاسُ 

  ]بح[

 ٢٦٧: َحبَثَ 

 ١٤: البحر

 ٥٧: الَبِحريَة

  ]بخ[

 ٧١: َخبْس

 ٢٧٠: َخبَسَ 

  ٢٦٦: َخبَعَ 

 ١٠٠: الُبْخل

 ٢٨٥: خبَِل

  ]بد[

 ٢٧٧: بََدأَ 

 ٣٤١: أَْبَدأَ 

  ٢٧٥: بـَرَأَ 

 ١٢٨: بَْدرٌ 

 ٧٣: ِبدْعٌ 

 ٣٧٩: ابـَْتدَعَ 

 ٣٥٤: بَدَّلَ 

 ٣٩٠: اْسَتْبَدل

 ٢٤ :الَبَدن

 ٣٤ :الَبَدنَةُ 

 ١٢٨: الَبْدوُ 

 ٢٥٣: بدا

 ٢٧٧: بَاِدئَ 

  ]بذ[

  ٣٥١: بَذَّرَ 

  ]بر[
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٤٩٧ 

 ٢٩٩: بَرِأَ 

  ٩٢: رَاءبَـ 

 ٣٦٤: بـَرَّأَ 

 ٥٦: الَربِيء

 ٨: الربج

  ٣٩٦: تـَبَـرَّجَ 

 ٦٤: البَـْرزَخُ 

 ٣٠٧، ٢٧٨: بَرِحَ 

 ١٦٨: البَـَرد

  ٢٩١: بـَرَّ 

  ١٦٢، ٢٠:البَـرّ 

 ٢١٥: بـََرزَ 

 ٣٤٨، ٣٤٥: بـَرَّزَ 

 ٢٨٩: بَِرصَ 

 ١٠: الربق

 ٦٣: البَـرََكة

 ٤٢ :اِإلْبرِيق

 ٢٣٨ :قَ رَ بَـ 

 ٢٧٩: بَرِقَ 

 ٣٦٧: بارك

 ٤٠٨: تـََباَركَ 

 ٣٢٤:أَبـَْرم

 ١٦٨: الربهان

 ٦١: الَربِيَّة

  ]بز[

 ٢١٩: بـَزَغَ 

  ]بس[

 ٢١٤: َبَسرَ 

 ٢٣٩: سَّ بَ 

 ٥٣: الِبَساط

 ٢٣٠: َبَسطَ 

  ٢١٦: َبَسقَ 

  ٣١٩: أْبَسلَ 

  ]بش[ 

 ٣٦٨: باَشر

 ٣٨٨: اْسَتْبَشر

 ٣٧ :الَبَشرَةُ 

 ٥٢: الَبِشري

 ٩٩: ُبْشرًا

 ١٥٠: الَبَشر

 ١٦٧: الُبْشَرى

 ٢٢٢ :َبَشرَ 

  ]بص[

  ٣٢٢: أَْبَصر

   ٣٩٠: اْسَتْبَصر

 ٢٣ :الَبَصر

 ٥٨: الَبِصريَة

 ٣٠٣: َبُصر

 ٣٤٧: َبصَّرَ 

 ٣٢٢: ُمْبِصر

  ]بض[ 

  ٨٦: بْضع

  ]بط[

 ٣٦٣: َبطَّأَ 

 ٢٨١: َبِطر

  ١٨٤ :شَ طَ بَ 

 ٢٢٩: َبَطشَ 

  ٢٢٠: َبَطلَ 

 ٣١٩: أْبَطل

 ٤٢ :الَباِطل

 ٦٠: الِبطَانة

 ٢٢٠: َبَطنَ 

  ]بع[

 ١٠٠: البَـْعث

 ٢٦٧: بـََعثَ 

 ٣٨٦: انـْبَـَعثَ 

 ٤١٢: بـَْعثـَرَ 

 ٢٨٤: بَِعدَ 

 ٣٠١: بـَُعد

  ٣٤٧: بـَعَّدَ 

 ٣٦٧، ٣٤٧: باَعدَ 

 ٣٢٢: أَبـَْعدَ 

 ١٢٠: بـَْعلٌ 

  ]بغ[ 

 ١٠١: بـَْغَتة

 ١٦٨: البغضاء

 ١٤: البَـْغل

 ٣٨٢: ابـْتَـَغى

 ٢٠٥ :ىغَ بَـ 

 ٢٠٥ :يغْ البَـ 

 ٣٨٦ :يـَْنَبِغي

  ]بق[ 

 ١٥: البقعة

 ٢٩٦: بَِقيَ 

 ٣٣٦: أَبـَْقى

 ٦١: الَبِقيَّة

  ]بك[

 ١٢٢: الُبْكرَةُ 

 ١٢٢: اِإلْبَكار

 ١٢٩: َبكَّةُ 

 ٢٠٨ :ىكَ بَ 

  ]بل[

 ٣١٣: أَبـَْلسَ 

 ١٤٩: إبليس

 ١٤: البَـَلد

 ٢٨٧، ٢٣٢: غَ لَ بَـ 

 ٣٤٩: بـَلَّغَ 

 ٢٥٥: َال بَ 

 ٢٩٦: بَِليَ 

 ٣٨٢: ابتلى

 ٣٣٦: أَبـَْلى

 ٣٣٧: اإلْبَالء

  ]بن[

 ١٥٢: االبـَْنةُ 

 ١٥٢: البنت

 ٤٨الِبَناء 

 ٢٠٩ :َىن بَـ 

  ]به[

 ١٦٨: البـُْهَتان

 ٢٦٤: بـََهت

  ٣٠٢: بـَُهجَ 

 ٣٧٥: ابـْتَـَهلَ 
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 ٦٠: الَبِهيَمة

  ]بو[

  ٢٥٩: اءَ بَ 

 ٣٦٤: بـَوَّأ

 ٢٥ :الَباب

 ٣٤ :البائِر

 ٢٥١: بارَ 

  ]يب[

 ٢٧، ١١: البيت

ْعُمور
َ
 ١١٣: البيت امل

 ٣٠٧، ٢٠٤ :باتَ 

 ٣٥٨ :بـَيَّتَ 

 ١٩٩: ادَ بَ 

 ٤١٢: ابـَْياضَّ 

 ٤١٢: ابـَْيضَّ 

 ٣٧١: بَايَعَ 

 ٣٣ :الِبيَعة

 ١٩٨ :باع

 ٤١٠: تـََبايَعَ 

َنكبـَْيِين   ١٢٦: وبـَيـْ

 ٢٠٢ :انَ بَ 

 ٣٣٢: أَبَانَ 

 ٣٥٩: بـَنيَّ 

 ٣٩٣: اْسَتَبان

 ٤١٠: تـََباَينَ 

 َ   ٤٠٣: تـَبَـنيَّ

  

  -ت-

  

  ]تب[ 

 ٣٥٥، ١٩٠: بَّ تَ 

 ٣٤٤: تـَربَّ 

 ١٦٠: التََّبارُ 

  ٣٤٤: التَّْتِبريُ 

 ٢٨٢: تَِبع

  ١٩: التََّبع

 ٦٩: تبيع

  ٣١٧: أتْـَبع

 ٣٧٩: اتـََّبع

 ٤٠٦: تـََتابَعَ 

  ]تج[ 

 ٢٣٣: هرَ جتََ 

  ]تح[

 ١٢٧: حتتَ 

  ]تر[

 ٢٢التـِّْرُب 

اب  ٤٨ :الرتُّ

ِيَبةُ   ٥٧: الرتَّ

َربَة  ٦٨: َمتـْ

  ٣٢٤:أَتْـَرف

 ١٦٨: التـَّْرقـَُوةُ 

 ٢٣٠: ترك

  ]تس[ 

 ١٣٢: تسعة

 ١٣٤: التاسع

 ١٣٥: تاِسَع َعَشر

 ١٣٥: تاسعة عشرة

 ١٣٤: تسعمائة

 ١٣٣: تسَع َعْشرَةَ 

 ١٣٣: تسعون

 ١٣٣: تسعة عشر

  ]تع[ 

 ٢٨١: تَِعبَ 

 ٢٦٦: تـََعسَ 

 ٢٦٦: التـَّْعس

 ١٤٢: تـََعالَ 

  ]تف[

  ١٥٧:التـََّفثُ 

 ]قت[

  ٣١٩: أتقن

 

 ]لت[

 ٢٤٣: لَّ تَ 

   ٢٥٨، ٢٥٤: تال

 ]مت[

 ١٩٣ :َمتَّ 

 ]نت[

 ١٦٦: التـَّنُّورُ 

 ]وت[

 ٢٤٨: تاب

 ]يت[

 ١٣٦: تا

 ٢٠٣ :تاهَ 

 ١٣٦: تان

  ١٣٦: تـَْنيِ 

  ١٣٠: التني

  

  -ث-

  

  ]ثب[

 ٣٥٣: ثـَبَّتَ 

 ٣٩٦: التَّثَبُّتُ 

 ١٧١: رَ بَـ ثَـ 

 ٦٢: الثَُّبة

  ]ثج[ 

 ٢٣٩: جَّ ثَ 

  ]ثر[

 ٣٤٦: ثـَرَّب

 ١٢٨: يـَْثِرب 

  ]ثع[ 

 ١٦٤: الثـُّْعَبان

  ]ثق[

 ٢١٢: ثـََقَبتِ 

 ٢٨٧: ثَِقفَ 

 ٢٢ ،١٨ :الثـِّْقل

 ٣٢١: أَثـَْقلَ 

 ٣٠٣: ثـَُقلَ 

 ٤٠٨: تـَثَاَقلَ 

  ]ثل[

 ١٠١: الثـُّْلث

 ١٣٢: ثالثٌ 
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٤٩٩ 

 ١٣٢: ثالثةٌ 

 ١٣٣: ثالثَ 

 ١٣٣: ثالثون

 ١٣٣: ثالثَة عشر

 ١٣٤: ثالمثائة

 ١٣٤: ثالثة آالف

 ١٣٤: الثالث

 ١٣٤: الثالثة

 ١٣٥: ُثَالث

 ١٣٥: ثَاِلَث َعَشر

 ١٣٥: ثالثة عشرة

  ]مث[

 ٣٢١: أَْمثَرَ 

 ٥٢: الثََّمرَة

 ١٣٧: َمثَّ 

 ١٧٨: نَ مثََ 

 ٢٤ :الثََّمن

 ١٣٢: مثانية

 ١٣٤: الثامن

  ]ثن[ 

 ١٣٢: اثنان

 ١٣٢: ثنتان

 ١٣٢: اثنتان

 ١٣٣: اثنا عشر

 ١٣٣: اثنتا َعْشرَةَ 

 ١٣٤: الثاين

 ١٣٤: الثانية

 ١٣٥: ثاين اثنني

 ١٣٥: ثانيُة اثنتني

 ١٣٥: ثاين َعَشر

 ١٣٥: َمثْـَىن 

 ١٣٥: ثـَُناءَ 

 ١٣٥ :ثانَِيَة َعْشرَة

  ٢٠٩ :اهُ نَ وثَـ 

 ٣٩٥: اْسَتثْـَىن 

 ٤١٥: يـَثْـنَـْونـِي

  ]ثو[ 

  ١١٤ ،١٤ :الثـَّْوبُ 

 ٣٥٩: ثـَوَّبَ 

 ٢٤٦: ابَ ثَ 

 ٣٣٣: أَثَاب

 ٦٢: ثَابَةَـ امل

 ٣٣٣: أَثَار

  ٢٠٩ :ىوَ ثَـ 

 ٣٣٧: أَثـَْوى

  

 -ج-

  

 ]جأ[

 ٢٧٦: َجَأرَ 

 ]جب[

 ٣٨٠: اْجَتبَّ 

 ٩٨: اُجلبّ 

 ١١٨: اجلِْبت

 ٢٢٢ :َجبَـرَ 

 ١٤٨ :ِجْربِيل

 ١٤: لبَ اجلَ 

  ٢٠: اجلُْبلُ 

 ٣٣ :اجلِِبلَّة

 ٤٨ :اجلَِبني

 ١٥: اجلبهة

 ٢٠٧ :َىب جَ 

 ٣٨٢: اْجَتَىب 

 ٤٤ :اجلابية

 ]جث[ 

 ١٧٢: مَ ثَ جَ 

 ]جح[

 ٢٦٩: َجَحدَ 

 ١١٤: اَجلِحيم

 ]جد[

 ١٩: اجلدث

 ٧: اَجلدّ 

 ٢٨ :اُجلدَّة

 ٥١: اَجلِديَدة

 ٥٢: اِجلَدار

 ٢٨٣: َجِدل

 ]جذ[

 ٩٣: اجلذوة

 ]جر[

 ٤٤اجلارية 

 ٢٦٧، ٢٦٤: َجرَحَ 

 ١٢: اجلُرْح

  ٤٣اجلارحة 

 ٣٧٨: اْجتَـرَحَ 

 ٧٦: ُجُرز

 ٣٩٩: َجتَرَّع

 ٩٨: ْرفاجلُ 

 ١٧٦: مَ رَ جَ 

 ١٥٨: جرم ال

 ٣٢٢، ٣١٤: َأْجَرمَ 

  ٢٠٧ :رىجَ 

  ٣٣٩: َأْجَرى

 ]جز[ 

  ٢٧٩: َجزِعَ 

 ١٢: اَجلزِعُ 

 ٣٣ :اِجلْزيَة

  ٢٠٤ :ىزَ جَ 

 ٣٧٢: َجاَزى

  ٣٤٠: َأْجَزى

 ]جس[ 

 ٢٤اَجلَسد 

  ٤٠٠: َجتَسَّسَ 

 ١٢: اِجلْسم

 ]جع[

 ٢٧٢، ٢٧١: َجَعلَ 

 ]جف[

 ١٥: اجلفنة

 ٤١١: َجتَاىفَ 

 ٧٩: ُجفاء

 ]جل[

 ٣١٢: َأْجَلبَ 

 ٦٥: اجلِْلَبابُ 



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٥٠٠ 

  ١٨٣: دَ لَ جَ 

 ١٢: اجلِْلد

  ١٩٣ :لَّ جَ 

  ٢٥٨ :َال جَ 

 ٣٦١: َجلَّى

 ٤٠٤: َجتَلَّى

 ]جم[ 

 ٢٦٢: َمجَحَ 

 ٢١٨: َمجَدَ 

 ٣٠ :اُجلُمَعة

 ٢٧٠: َمجَعَ 

 ٣٥١: َمجَّعَ 

 ٣٢٠: َأْمجَعَ 

 ٣٧٦: اْجَتَمعَ 

 ٣٠٣: َمجُل

 ١٥: اجلمل

 ٢٩ :اُجلْمَلة

 ٦٢: اُجلَماَلة

 ٦٢: اِجلَماَلة

 ٧١: مّ اجلَ 

 ]جن[

 ٤٥ :اجلَاِنبُ 

 ٦٧: ُنباجلُ 

 ٧٠: ُجُنبٌ 

 ٧٠، ٩: اجلَْنب

 ١٢: اجلُْند

  ٢٢٧: َجَنبَ 

  ٣٤٦: َجنَّب

 ٣٩٦: َجتَنَّبَ 

 ٣٧٨: اْجتَـَنب

 ٤٧ :اجلَناحُ 

 ١٦١: ُجَناح

 ٢٦٢: َجَنحَ 

 ٤٠٦: َجتَاَنفَ 

 ٢٤٥، ١٩٢ :نَّ جَ 

 ٤١ :ْجُنونَـ امل

 ١٥: نَّةاجلَ 

 ٤٨ :اجلَِنني

 ١٤٩: اجلانُّ 

 ١٤٩: اِجلينُِّّ 

 ٧٩: ِينٌّ اجلَ 

 ٨٧: اجلىن

 ]جه[

 ٨٣: اجلْهدُ 

 ٣٦٧: َجاَهدَ 

 ٨٧: اجلَهار

 ١٠١: َجْهرَة

 ٢٦٩: وَجَهرَ 

 ٣٥٣: َجهَّزَ 

 ١١٤: َجَهنَّمُ 

 ]جو[

 ٢٤٦: جاب

 ٣٣٣: أجاب

 ٣٩٣: اْسَتَجابَ 

 ١٦: اجلواد

 ١٦: اجلَيِّد

 ١٠٣: اُجلوِديُّ 

 ١٥٠: اجلار

 ٢٤٩: رَ جا

 ٣٧١: َجاَور

 ٣٣٣: َأَجارَ 

 ٣٩٣: اْسَتَجارَ 

 ٤١٠: َجتَاَور

 ٤١٠: َجتَاَوزَ 

 ٣٧١: َجاَوز

 ٢٤٧: جاس

 ٢٥١: جاع

 ٢٧ :اَجلْوف

 ١٦٩: اَجلوُّ 

 ]يج[

  ٢١١ :جاء

 ١١: ْيباجلَ 

  ٢٣ :اجلِيد

  

  

 -ح-

  

 ]حب[

 ٣٢٧: َأَحبَّ 

 ٣٥٥: َحبَّبَ 

 ٣٨ :َحبَّةَـ امل

 ٥٤: احلَِبيب

 ٣٩١: اْسَتَحبَّ 

 ٨٥: احلبـْرُ 

  ٢٨٧: َحِبطَ 

 ١٤: احلَْبل

 ]حت[

 ١٧٦: مُ تْ احلَ 

 ]حث[

 ٢٤١: ثَّ حَ 

 ]حج[ 

 ٥٢: اِحلَجاب

 ٢٢٧: َحَجبَ 

 ٣٠ :اُحلجَّة

 ٣٢ :اِحلجَّة

 ٨٧: احلجُّ 

 ٢٤١: جَّ حَ 

 ٣٧٠: َحاجَّ 

 ٤٠٩: َحتَاجَّ 

 ٢٨ :اُحلْجرَة

 ٨٦: اَحلْجرُ 

 ١٢٨: اِحلْجرُ 

  ١٦٧: احلجارة

 ٢٢٢ :َحَجرَ 

 ٤٥ :احلاجز

 ٢٢٤: َحَجزَ 

  ]حد[ 

 ١٨: احلدب

 ٢١٨: َحَدثَ 

 ٣٤٧: َحدَّثَ 

 ٤٢ :اَحلِديث

 ٥٤: اَحلِديد
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   ١٩٠: دَّ حَ 

 ١٠: اَحلدّ 

 ٣١٩: َأْحَدثَ 

 ٣٦٩: َحادَّ 

 ٥٧: اَحلِديقة

 ١٣٥: َحاِدي عشرة

 ١٣٥: َحاِديََة َعْشرَة

 ]حذ[ 

 ٣٠٣، ٢٨٦: َحِذر

 ]حر[

 ١٠: اَحلْرب

 ٩: اَحلْرث

 ٢٨١: َحرِجَ 

 ٤٠ :املِْحراب

 ١٠٥: اَحلْرب

 ٣٦٨: َحاَرب

 ٢٣٤ :سَ رَ حَ 

 ٢١: احلُرُّ 

 ٣٥٥: َحرَّر

 ١١٣: اَحلرِير

 ١٦٥: اَحلُرور

 ١٨٨: َحَرصَ 

  ٢٩٠: حِرص

 ٢٧٨: َحِرضَ 

  ٣٤٨: َحرَّض

 ٧: احلرف

 ٣٥٣: َحرَّف

 ٣٥١: َحرَّقَ 

 ١١٧: احلريق

 ٢٢٦: َحَرقَ 

  ٣٧٧: اْحتَـَرقَ 

 ٢٢٦: لََنْحرُقـَنَّه

 ٣٥٣: َحرَّك

 ٣٤٩: َحرَّمَ 

 ٣٠ :احلُْرمة

 ٥٣: اَحلرَام

 ٨٥: احلْرمٌ 

  ١٨٩: َحَرمَ 

 ٤٠٣: َحتَرَّى

 ]حز[ 

 ١٧: احلزب

 ٢٨٥: َحزِن

 ٢١: احلُْزنُ 

 ٢٣٥: نَ زَ حْ أَ 

 ٢٣٥: نُ زُ حيَْ 

 ]حس[ 

 ٢٣٨: بَ سَ حَ 

 ٣٠٩، ٣٠٦: َحِسبَ 

 ٦٧: َحْسِيب 

 ٧٠: اَحلِسيبِ 

 ٧٥: اِحلَسابٌ 

 ٣٦٨: َحاَسب

  ٣٧٤: اْحَتَسب

  ٣٧٢: َحاَشى

 ٢٣٦: دَ سَ حَ 

 ٢٢٨: َحَسرَ 

 ٢٨٣: َحِسر

 ٣٨٨: اْسَتْحَسر

  ٣٢٨: َأَحسَّ 

 ٤٠٠: َحتَسَّسَ 

 ١٦٣: اَحلِسيسُ 

  ٢٣٩: سَّ حَ 

 ١٧٩: رَ سَ حَ 

 ١٧٦: مُ سْ احلَ 

  ٣٠٥: َحُسنَ 

 ١٥: احلسن

  ٣٢٢: َأْحَسنَ 

 ٣٠٥: اُحلْسَىن 

 ٦٣: اَحلَسَنة

 ]حش[

 ٢٢٢ :اَحلْشرُ 

 ١٦١: حاشا

 ١٦١: حاشَ 

 ]حص[ 

 ٧٥: احلَاِصبٌ 

  ٩٤: احلصب

 ٩٤: احلصيبُ 

 ٤١٣: َحْصَحصَ 

   ٢٢٧: َحَصدَ 

 ٢٨١: َحِصرَ 

 ٥٠ :اَحلِصري

 ٥١: اَحلُصور

 ٢٢٢ :َحَصرَهُ 

  ٢٢٢ :اإلْحَصار

 ٣٤٧: َحصَّل

 ١٢: اِحلْصن

  ٣٥٤: َحصَّنَ 

 ٣١٥: َأْحَصنَ 

 ٣٣٤: َأْحَصى

 ]حض[

   ٢١٧ :َحَضرَ 

  ٣٧٤: اْحَتَضرَ 

 ٢٤٢: ضَّ حَ 

 ٣٧٠: َحاضَّ 

 ٤٠٨: َحتَاضَّ 

 ]حط[

 ٩٥: اَحلَطبُ 

 ١١٥: اُحلَطَمة

 ١٧٧: مَ طَ حَ 

 ]حظ[

  ٣٧٨: اْحَتَظرَ 

 ١٠: اَحلظّ 

 ]حف[ 

 ١٥٢: اَحلَفَدةُ 

 ٢٩ :احلُْفرَة

 ١٦٠: احلاِفرَة

  ٢٩٠: حِفظ

 ٢٤٢ :فَّ حَ 

  ٢٤٥: فُّ حَ 

 ٢٩٥: َحِفيَ 

  ٣٨٧: اْسُتْحِفظ

  ٣٣٤: َأْحَفى
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 ٣٦٨: حاَفظَ 

 ]حق[ 

 ١٧: احلقب

 ١٧: احلقف

 ٥٤: َحِقيقٌ 

 ١١١: احلاقَّة

 ٢٤٠، ١٩١: قَّ حَ 

 ٨: اَحلقّ 

  ٣٩١: اْسَتَحقّ 

 ]حك[ 

 ٢٣٥: مَ كَ حَ 

 ٣٥٤: َحكَّمَ 

 ٣١٩: أْحَكم

 ٤٠٨: َحتَاَكم

 ٣٢اِحلْكَمة 

 ٥٦: اَحلِكيمُ 

 ٧٠: َحَكم

 ]حل[

  ١٨٨: َحَلفَ 

  ١٨٥: قَ لَ حَ 

 ٦٥: احلُْلُقوم

 ٣٥١: َحلَّقَ 

 ٣٥٦: َحلَّلَ 

 ٣٢٧: َأَحلَّ 

 ٥٩: احلَِليَلة

 ٧٣: اِحللّ 

 ١٩١: لَّ حَ 

 ٢٤٣: لَّ حَ 

 ٣٠٤: َحُلمَ 

 ٢٣٥: مَ لَ حَ 

 ١٢: احلَْلي

 ٣٦١: َحلَّى

  ]حم[

  ٢٩٩: محَِئَ 

 ٢٨٧: محَِدَ 

 ٥٣: اِحلَمار

 ٣٧٩: اْحَتَملَ 

 ٥٩: اَحلُموَلة

 ٨١: احلْملُ 

   ١٨٥: تِ لَ محََ 

 ١٨٦: لَ محََ 

  ٣٥٤: َمحَّلَ 

 ٥٤: اَحلِميمُ 

 ١١٦: الَيْحُموم

 ١١٧: اَحلِميم

 ٢٠٦: ىمحََ 

 ٢٩٦: محَِيَ 

 ٣٣٨: َأْمحَى

 ٢٠٦: يامِ احلَ 

 ]حن[ 

 ٢٨٦: َحِنثَ 

  ٢٧٩: َحِنف

 ٦٤: احلَْنَجرَة

  ١٧٨: ذَ نَ حَ 

 ٥٥: احلنيف

 ٣٧٥: اْحتَـَنك

 ١٢٨: ُحنَـْني 

 ١٩٢ :نَّ حَ 

 ]حو[

 ٨٩: اُحلوبُ 

 ٢٤٦: حابَ 

 ١٦٤: اُحلوت

  ٣٩٢: اْسَتْحَوذَ 

 ١٠٤: َوارِيّ احلَ 

 ٢٩٣، ٢٤٧: رَ حا

 ٣٧١: َحاَورَ 

 ٢٩٤: اَألْحَورُ 

 ٣٣١: َأَحاط

 ٢٩٥: َحِويَ 

 ٢٦ :اَحلْول

 ٥٩: اَحلِويَّة

 ]حي[ 

 ١٢٦: حيثُ 

  ٢٠٢ :ادَ وحَ 

 ٤٠٢: َحتَيـَّزَ 

  ٢٠٣ :وحاصَ 

  ٢٠٣ :تِ وحاضَ 

 ٢٠١: افَ وحَ 

  ٢٠١: اقَ وحَ 

 ٢٥١: وحال

  ٣٣احلِيَلة 

 ٢٣اِحلُني 

  ١٢٧: ِحيَنِئذٍ 

  ٢٩٦: َحيَّ 

 ٢٢ :احلَّيُّ 

 ٣٣٥: َأْحَىي 

 ٣٦٣: َحىيَّ 

، ٣٩٤: اْســــــــــــــــــــــــــــــَتْحَىي 

٣٩٥  

  

  -خ-

  

 ]خب[

 ١٥٤: ْبءاخلَ 

 ٢٥٢: تبَ خَ 

  ٣١٢: َأْخَبتَ 

 ٣٠١: َخُبثَ 

 ٢٣ :اَخلَرب 

 ٢٣٥: رَ بَـ خَ 

  ٢٩٠: َخِربَ 

 ٣٢٠: َأْخبَـرَ 

 ٩٨: اخلُبـْزُ 

  ٣٩٧: َختَبَّطُ 

 ]خت[ 

رُ اخلَ   ١٧٩: تـْ

 ١٦٣: اخلِتام

  ١٨٦: مَ تَ خَ 

 ]خد[

 ٤٢اُألْخُدود 

 ٢٧٠: َخدَعَ 

 ٣٦٨: خادَع

 ٢٠: اِخلْدن



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٥٠٣ 

 ]خذ[

 ٢٣٨: لَ ذَ خَ 

 ]خر[

 ٢٨٧: َخِرب

  ٣٥٠: َخرَّب

 ٣٢٢: أْخَربَ 

 ٣١٩: أخرج

 ٣٨٨: استخرج

 ١٥٥: اخلَرْج

  ١٩٢ :رَّ خَ 

 ٢٢٥: َخَرصَ 

 ٦٥: اخلُْرطُوم

 ٢٢٦، ١٧٥: قَ رَ خَ 

     ٣٥١: َخرَّق

 ]خز[ 

  ٢٣٤ :نَ زَ خَ 

 ]خس[

 ٢٧٧: َخَسأَ 

 ٢٨٧: َخِطف

  ٢٨٤: َخِسر

 ١٧٢: فَ سَ خَ 

 ١٨٤ :فَ سَ خَ 

 ]شخ[

 ٢٦١: َخَشعَ 

 ٢٩٦: َخِشيَ 

 ]صخ[ 

 ٤٦ :اخلاصبة

 ٣٨٠: اْخَتصَّ 

  ١٨٤ :فَ صَ خَ 

 ٣٧٩: اْخَتَصفَ 

 ١٧٧: مَ صَ خَ 

 ١٠، ٩: اَخلْصم

 ٣٧٧: اْخَتَصم

 ٥٦: اَخلِصيم

 ٤٠٨: َختَاَصم

 ]ضخ[ 

 ١٧٤: دَ َخضَ 

 ٢٩ :اُخلْضرَة

 ٤١٢: اْخَضرَّ 

 ٤١٢: اْخَضارَّ 

 ]طخ[

 ٢٩٨: َخِطأَ 

 ٨١: اخلْطء

 ٨٢: اَخلطَأُ 

 ٣٤١: َأْخطَأَ 

 ٦١: اَخلِطيَئة

 ٦: اخلطب

 ٣٦٨: خاَطب

 ٢٤٢: طَّ خَ 

 ٣٩٨: َختَطَّف

  ٣٧٧: اْخَتَطفَ 

 ٨٣: اخلْطَوة

 ]فخ[

 ٣٦٧: َخاَفتَ 

 ٤٠٧: َختَاَفتَ 

 ١٧٤: ضَ فَ خَ 

  ١٩٣ :فَّ خَ 

 ٣٥٥: َخفَّفَ 

 ٣٩١: اْسَتَخفَّ 

 ٢٩٧: َخِفيَ 

 ٢٠٥ :ىفَ خَ 

 ٩١: اخلُْفَيةُ 

  ٣٣٨: َأْخَفى

 ٣٩٤: اْسَتْخَفى

 ]لخ[

 ٣١٢: َأْخَلدَ 

  ٢١٧ :خلص

 ٣١٨: أخلص

 ٣٩٠: اْسَتْخَلص

 ٥٥: اخلَِليط

 ٣٧٦: اْختَـَلطَ 

 ٢٧٠: َخَلعَ 

 ٣٥٣: َخلَّفَ 

 ٦٧: اخلَْلفٌ 

 ١٢٧: اخللفَ 

 ٢٣٤، ٢١٧ :َخَلفَ 

 ٣٦٩: َخاَلفَ 

 ٣٧٧: اْختَـَلف

 ٣١ :اخلِْلَفة

 ٥٥: اخلليف

 ٥٩: اخلَِليَفة

  ٢٣٠: قَ لَ خَ 

 ٣٥١: ُخمَلَّقَ 

 ٣٧٩: اْختَـَلقَ 

 ٥٩: اخلَِليَقة

 ١٠١: اخلُُلق

 ١٦١: اَخلَالق

 ١٥: اخلََلل

 ٣٧٠: َخالَّ 

 ٣٠ :اخلُلَّة

 ٥٤: اخلَِليل

 ٢٥٨، ٢٥٥: َال وخَ 

 ٣٦١: َخلَّى

 ]مخ[ 

 ٢١٣: َمخََدتِ 

 ٥٣: اِخلَمار

 ١١٠: اخلَْمر

 ١٣٢: مخسة

 ١٣٣: مخسون

 ١٣٤: اخلامس

 ١٣٥: ُمخَاسَ 

  ٦٨: ْخَمَصةَـ امل

 ٣٦ :اخلَْمط

 ]نخ[

  ٢١٥: َخَنسَ 

  ٣٨٦: اْخنََنقَ 

 ]وخ[ 

  ٢٠٣ :خابَ 

 ٢٩٣: خافَ 

 ٤٠٢: َختَوَّفَ 

 ٤٠٢: التََّخوُّف

 ٣٥٩: َخوَّف
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 ٣٠٩: خال

 ٢٥ :اخلَالُ 

 ١٥٢: اخلالة

 ٣٥٨: َخوَّل

 ٢٥٢: انَ خَ 

  ٢٥٢: اخلائنة

 ٣٨١: اْخَتانَ 

  ٢٠٦: ىوَ خَ 

 ]يخ[

 ٢٥١: ارَ خَ 

  ٢٠:اخلَيـْرُ 

 ١٦١: اخلِيَـرَة

 ٣٨١: اْخَتارَ 

  ٤٠٣: َختَيـَّرَ 

 ١١: اخليط

 ٣٥٩: ُخيِّل

 ١٠٦: اخلَْيل

  ٣٨١: اْخَتال

 ١٥: اخليمة

  

 - د-

  

 ]دأ[

 ٢٧٦: َدَأبَ 

 ]دب[ 

 ٤٣ :الدابة

ْبر  ٢١: الدُّ

 ٢٢٣: َدبـَرَ 

 ٣٩٧: َتَدبَّر

 ٣٤٨: َدبَّر

 ١٦٠: داِبر

 ]دث[

 ٣٩٧: َتَدثَّر

 ٣٤٧: َدثـَّرَ 

 ]دح[ 

 ٢٦٥: َدَحرَ 

  ٢٧٣: َدَحض

  ٣١٨: أْدَحض

  ٢٥٣: حىدَ 

 ]دخ[

 ٢٦٢: َدَخرَ 

 ١٥٨: الدََّخل

  ٢٢٠: َدَخلَ 

  ٣٧٧: ادََّخل

 ]در[ 

 ٢٧٥: َدرَأَ 

 ٩٢: الّدرِّيء

 ٩٩: الدَّرَج

 ٣٨٨: اْسَتْدرَجَ 

 ٧٦: ْدرارٌ املِ 

  ٢١٩: َدَرسَ 

 ٢٣٤ :سَ رَ دَ 

 ٣٥٠: َدرَّسَ 

 ٣٧٩: ادََّرسَ 

 ٩٩: الدَّْرك

 ٣٢٢: أَْدَركَ 

 ٤٠٦: َتَداَرك

 ٤٠٨: َتَداَركَ 

 ١٠٤: الُدرِّيٌّ 

  ٢٠٧ :ىرَ دَ 

 ٣٣٨: أَْدَرى

 ]دل[ 

  ٢١٧ :َدَلكَ 

 ]دس[

َسارا  ٥٠ :لدِّ

 ٢٤٢: سَّ دَ 

 ٣٦٠: َدسَّى

 ]دع[ 

 ٢٤٠: عَّ دَ 

 ٤٨ :الدَُّعاء

 ٥٤: الدَِّعيُّ 

 ٢٥٧ :دعا

 ٣٨٢: ادََّعى

 ]دف[ 

 ١٨: الدفء

 ٢٧٠: َدَفعَ 

  ٣٦٨: داَفعَ 

  ٢٢٦: َدَفقَ 

  ٢٢٦: دافق

 ]دك[

 ٢٤٠: كَّ دَ 

 ]دل[

 ٤٨ :الدَّلِيل

 ٢٤٦: لَّ دَ 

 ١٠٦: الدَّْلو

 ٣٦٠، ٣٣٧: َدىلَّ 

  ٣٣٧: أَْدَىل 

 ٤٠٥: فـََتَدىلَّ 

 ]دم[ 

 ٣٤٥: التَّْدِمري

 ٤١٣: َدْمَدمَ 

 ٣٤٥: َدمَّر

 ٢٧١: َدَمغَ 

 ١٦: الدَّم

 ]دن[

 ١٢٨: الدنيا

 ٢٥٥: انَ دَ 

 ]دهـ[

 ٩٩: الدَّْهرُ 

  ٧٩: ِدَهاق

 ٤١٢: اْدَهامَّ 

 ١٤: الدُّْهن

 ٣١٤: أَْدَهن

  ١٦٣: الدِّهان

  ٢٥٤: اهَ دَ 

 ]دو[

ارُ   ٣٤ :الدَّ

 ٤٤ :الدائرة

 ١٠٦: الدَّار

 ١١١: دار السالم

 ١١١: دار اخللد

 ٢٥١: دار
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   ٨٤: الّدْوَلة

، ٢٩٤، ٢٥٢: دام

٣٠٨ 

 ٣٧١: َداَولَ 

 ١٢٦: ُدونَه

 ]دي[

 ١٥٣: ديَّار

 ١٩٩: هُ انَ دَ 

 ١١: الدَّْين

 ٤١٠: َتَداَينَ 

  

  - ذ-

  

 ]ذأ[

 ١٤: الذِّْئب

  ٢٧٥: َذأَمَ 

 ]ذب[ 

 ٤١٣: ُمَذْبَذبٌ 

 ٣٥٠: َذبَّحَ 

ْبح  ٩٦: الذِّ

 ٢٦٨: ذبح

 ]ذر[

  ٢٧١، ٢٦٦: َذرَع

 ١٠٨: الذِّرَاع

 ٢٥٦: ارَ ذَ 

 ١٠٤: ُذرِّيَّةُ ال

 ]ذع[

 ٣١٤: أَْذَعن

 ]ذق[ 

 ٢٤ :الذََّقن

 ]ذك[

 ١٥٣: الذُّْكرَانُ 

 ٢٣٧: رَ كَ ذَ 

 ١٢: الذََّكر

 ٣٥٣: ذَكَّرَ 

 ٣٢٠: أَذَْكرَ 

 ٣٧٨: ادََّكرَ 

 ٣٦٠: ذَكَّى

 ]ذل[

  ١٩٣ :لَّ ذَ 

 ٣٥٦: َذلَّلَ 

 ٣٢٧: أََذلَّ 

 ٤٨ :الذَّلِيل

 ٥١: الذَُّلول

 ]ذم[

 ٢٤٤: مَّ ذَ 

 ٣٢ :الذِّمَّة

 ]ذن[

 ٩: الذَّْنب

 ١٠٩: الذَّنُوب

 ٣٢٠: أَْذَنبَ 

 ]ذهـ[ 

 ٢٧٣: َذَهب

 ٣٢٠: أْذَهب

 ٢٦٣: َذَهلَ 

  ٢٨٩: َذِهل

 ]ذو[

  ٢٥٠: ادَ ذ

  ٢٥٠: ذاق

 ٣٣٢: أََذاق

 ]ذي[ 

 ١٣٦: ذا

 ١٣٧: هذا

 ١٣٦: ذاك

 ١٣٦: ذلك

  ١٣٦: ذان

  ١٣٧: هذان

 ١٣٦: َذْينِ 

 ١٣٦: ذاِنكَ 

 ٣٣٣: أََذاعَ 

  

  - ر-

  

 ]رأ[

 ١١: الرَّْأس

 ٣٠٥: َرُؤفَ 

 ٣٠٥: الرَّأَْفةُ 

، ٣٠٩، ٢٧٦: رأى

٣٧٢ 

 ٣٤١: أََرى

  ٢٧٦: أرأيتَ 

 ٤١١: تـَرَاَءى

 ]بر [

 ٢٦ :الرَّبُّ 

 ٦٠: الرَّبِيَبة

 ٢٨٦: َرِبح

 ٣٩٩: تـََربَّص

 ٣٦٦: رَاَبطَ 

 ١٣٢: أربعة

 ١٣٣: أربعة عشر

 ١٣٣: أربعون

 ١٣٤: الرابع

 ١٣٥: رُبَاع

 ٢٥٢: ابَ رَ 

 ٣٣٩: أَْرَىب 

 ٩٣: الرُّبـَْوةُ 

 ٩٢: الرِّبـِّيُّون

 ٩٤: الرُّبـَْوةُ 

 ٣٦١: َرىبَّ 

 ]تر [ 

  ٢٦١: َرَتعَ 

   ٢٦١: الرَّْتعُ 

  ٢٢٦: الرَّْتق

 ]جر [

 ٣٤٠: أَْرَجأَ 

 ٢٣٩: جَّ رَ 

 ١١٧: الرِّْجز

 ١١٧: الرِّْجس

 ١٧٢: عَ جَ رَ 

 ١٨٢: عَ جَ رَ 

  ٢١٦: َرَجفَ 

  ٣٢١: أَْرَجفَ 
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 ٩٠: الرَِّجالُ 

 ١٠٧: الرِّْجلُ 

  ٢٣١: َرَجمَ 

 ٢٣١: الرَّْجمُ 

 ٧: الرجم

  ٢٥٧ :اجَ رَ 

 ١٩: الرجا

 ٣٣٤: أَْرَجى

 ]حر [ 

  ٣٠١: َرُحبَ 

 ٣٠١: مرحًبا

 ١٦٣: الرَِّحيق

 ١٣: الرَّْحل

 ٩٠: الرِّْحَلةُ 

  ٢٩٠: رِحم

 ١٠٥: الرَِّحم

 ]خر [

 ٧٤: ُرخاءٌ ال

 ]در [

 ٢٤١: دَّ رَ 

  ٤٠١: تـََردَّدَ 

 ٣٨٠: اْرَتدَّ 

 ٢٨٦: َرِدف

  ٣٢٤ :أَْرَدف

 ١٧٧: مَ دَ رَ 

  ٢٩٤: َرِديَ 

 ٣٣٨: أَْرَدى

 ٤٠٤: تـََردَّى

 ]زر [ 

 ٩٦: الرِّْزقُ 

 ٢٣٧: رزق

 ]سر [

 ٢٦٢: َرَسخَ 

 ١٢٨: الرَّسُّ 

 ٣١٩: أرسل

 ٣٣٨: أَْرَسى

 ٥٢: الرسول

 ٦٠: الرَِّسالة

 ٤٥ :الراسية

 ٢٥٣: اسَ رَ 

 ]شر [

 ٢٣٦: دَ شَ رَ 

  ٢٩٠: ِشدرَ 

 ٣١٥: أرشد

 ]صر [ 

 ٤٠ :املِْرصاد

 ٧١: َرَصد

  ٢٤٠: صَّ رَ 

 ]ضر [

 ٨٧: الّرضاعة

  ١٨٤ :عَ ضَ رَ 

  ١٨٨: َرَضعَ 

 ٢٨٧: َرِضع

  ٣١٨: أَْرَضع

  ٢٩٧: َرِضيَ 

 ٣٨٢: اْرَتَضى

 ٤١١: تـَرَاَضى

 ]طر [ 

 ٧٤: َرْطبٌ 

 ]عر [

 ٢٣٤ :بَ عَ رَ 

 ٢٧٢: َرَعبَ 

 ١٠: الرعد

 ٣٧٣: راعى

 ٣٨٣: اْرتـََعى

 ٩٠: الرِّعاءُ 

 ]غر [

 ٧١: َرَغد

 ٢٨٣: َرِغبَ 

 ٣٦٦: رَاَغمَ 

 ٣٦٦ :املـُرَاَغمُ 

 ]فر [ 

 ١٧٣: دَ فَ رَ 

 ٢٧١: وَرَفعَ 

 ١١٢: الرَّفْـَرف

 ٣٧٤: اْرتـََفق

 ٣٨ْرِفق  َـ امل

 ٥٥: الرفيق

  ٧٩: فاترُّ ال

 ٢٣٧: ثَ فَ رَ 

 ٩٦: الرِّْفدُ 

 ]قر [

 ٢٣٢: بَ قَ رَ 

 ٣٩٦: تـََرقَّبَ 

 ٣٧٤: اْرتـََقبَ 

 ١٥: الرقبة

   ٢١٣: َرَقدَ 

 ١٢: الراِقد

  ٧: الرَّقّ 

 ١٢٩: الرَِّقيم

  ٢٣١: َرَقمَ 

  ٢٠٨ :ىقَ رَ 

 ٢٩٦: َرِقيَ 

 ٣٨٣: اْرتـََقى

 ]كر [ 

 ٢٨٨: رَِكب

 ٣٥٤: رَكَّبَ 

 ٤٠٧: تـَرَاَكِبت

 ٥٩: الرَُّكوبَة

 ٧١: رَْكبال

 ٧١: ركبانال

 ١٦٣: الرِّكاب

  ٢١٣: رََكدَ 

 ٣١٦: أَرَْكس

  ٢٢٩: رََكضَ 

 ٢٦٢: ركع

  ٧٩: كامرُّ ال

 ٢٢٧: رََكمَ 

 ١٥٧:الرِّْكزُ 

 ٢٨٩: رَِكنَ 

 ٢١ :الرُّْكن

 ]مر [
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 ١٤: الرُّْمح

 ١٦٧: الرَّماد

  ٢٢٨: َرَمزَ 

 ٧٩: ِميمرَّ ال

  ٢٠٨ :ىمَ رَ 

 ]هـر [

 ١٠١: الرَّْهب

 ١٠١: الرُّْهب

  ٣٤٧: َرهَّبَ 

 ٣٢٠: أْرَهب

 ٣٨٨: اْستَـْرَهب

 ١٦٠: الرهبان

 ١٥٢: الرَّْهطُ 

 ٢٧٩: َرِهقَ 

 ٣١٨: أَْرَهق

 ٣٥الرَّْهن 

 ٥٨: الرَِّهيَنة

 ٢٧٢: َرَهنَ 

 ١٤، ١٠: الرَّْهن

 ١٥٦: الرَّْهوُ 

 ]ور [

 ٢٢ :الرُّوحُ 

 ٢٦ :الرُّوح

 ١٠٨: الرِّيح

 ١٢٣: الرََّواح

 ١٤٨: الروح

 ١٥٦: الرَّْوحُ 

 ٢٥١: راح

  ٣٣٣: أَرَاحَ 

 ٣٧١: رَاَودَ 

 ٣٣٢: أَرَادَ 

  ١٤٢: رويًدا

 ١٥: الروضة

 ٢٤٧: اعَ رَ 

 ٢٤٨: راغَ 

 ١٠٢: الرُّوِمي

 ]ير [

  ١٩٩: بَ ارَ 

 ٣٣١، ٣٣٠: أَرَاب

  ٣٨١: اْرتَاب

 ٣٢ :الرِّيَبة

 ١٦٤: الرِّيَاشُ 

 ٨٥: الرّْيع

  ١٩٨ :انَ رَ 

 ١٩٨ :نيْ الرَّ 

 ٩٦: الرِّيُّ 

  

  - ز-

  

 ]زب[

  ٩: الزِّْبر

 ٥١: الزَّبُور

 ]زج[

 ٢٢٨: َزَجرَ 

 ٣٧٩: اْزَدَجر

 ٧٦: ْزجاةُـ امل

 ]زح[

 ٤١٣: َزْحزَحَ 

  ٢٧١: َزَحفَ 

 ]زخ[

 ٦٤: الزُّْخُرف

 ]زر[

 ١١٣: الزَّرَاِيبُّ 

 ٢٦٦: َزرَعَ 

 ٢٨٩: َزرِقَ 

 ٣٨٣: اْزَدَرى

 ]زع[ 

 ٥٥: الزَِّعيم

  ٢٣١، ٣٠٩: َزَعم

 ]زف[

   ١٨٩: َزفـَرَ 

   ١٩١، ١٩٠: فَّ زَ 

 ]زق[

 ١١٧: الزَّقُّوم

 ٢٥٧ :اقَ زَ 

 ]زك[

 ٢٥٥: زكا

 ٣٦١: زَكَّى

 ٤٠٤: تـَزَكَّى

 ٦٣: الزََّكاة

 ٧٢: زَِكيَّةال

 ]زل[ 

 ٣١٧: أَْزَلف

 ٢٨الزُّْلَفة 

  ٣١٧: أَْزَلقَ 

 ٢٨٢: زَِلقَ 

 ٧٤: َلقزَّ ال

 ٣٩١: اْستَـَزلَّ 

 ]زم[ 

 ٢٩الزُّْمرَة 

 ٣٩٨: تـََزمَّل

 ]زن[ 

 ١١٢: الزَّْجنَِبيلُ 

 ٦٩: َزنِيمال

  ٢٠٩ :انَ زَ 

 ]زهـ[

 ٢٦٣: َزَهقَ 

 ]وز [

  ٣٥٩: َزوَّجَ 

 ٢٥ :الزَّاد

 ٤٠٣: تـََزوَّدَ 

 ٢٥١: زارَ 

 ٤١٢: اْزَورَّ 

 ٤١٢: اْزَوارَّ 

 ٤٠٩: تـَزَاَورَ 

 ١٥٧، ٧٤: ورزُّ ال

 ٣٠٧، ٢٥٢: زال

 ]زي[

  ١٣٠: الزيتون

  ٢٠٢ :زادَ 

 ٣٨١: اْزَداد

 ٢٠١: اغَ زَ 
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 ٣٣٢: أَزَاغَ 

 ٣٥٩: َزيَّل

 ٣٣٢: أَزَالَ 

  ٢٠٣ :انَ زَ 

 ٣٥٩: َزيَّن

  

  -س-

  

 ]س[

 ٩٨: السُّْؤلُ 

 ٢٧٦: َسَألَ 

 ٢٩٩: َسِئمَ 

 ]سب[

 ٢٤السََّبب 

 ٢٤١: بَّ سَ 

  ١٨١: تَ بَ سَ 

 ٩: السَّْبت

 ١٨١: اتبَ السُّ 

 ٢٦٨: َسَبحَ 

 ٣٤٦: َسبَّحَ 

  ١٧: السبط

  ١٥: السَُّبع

 ١٣٢: سبعة

 ١٣٤: السابع

 ٤٣السابغة 

 ٢٦٣، ٢١٣: َسَبغَ 

 ٣١٨: َأْسَبغ

 ١٨٥: قَ بَ سَ 

  ٣٦٧: َساَبق

 ٣٧٧: استبق

 ١١٠، ٥١: السَِّبيل

 ]ست[

 ٢٢٨: َستَـرَ 

 ٣٧٦: اْسَتتَـرَ 

 ١٣٢: ستة

 ]سج[

   ٢١٤: َسَجدَ 

 ١٢: الساجد

 ٣٨ْسِجد َـ امل

  ٢٢٣: َسَجرَ 

  ٣٥١: ُسجِّرَ 

 ٢٢٣: املسجور

 ٨٥: الّسْجلُ 

  ٢٣١: َسَجنَ 

  ١٢: السِّْجن

 ١١٧: السِّجِّني

 ٢٥٣: سجى

 ]سح[

 ٢٦٤: َسَحبَ 

 ٢٦٧: َسَحتَ 

 ٣١٥: َأْسَحتَ 

 ٩٨: السُّْحت

 ٢٧٣: َسَحر

 ٣٤٤: َسحَّر

 ٢٣ :السََّحر

 ٤٥ :الساحلُ 

 ]سخ[

 ٢٨٥: َسِخر

 ٣٨٩: اْسَتْسَخر

 ٣٠١: َسُحق

  ٣٤٧: َسخَّرَ 

 ٨٢: الّسْخرِيُّ 

 ٢٨٥: َسِخط

 ]سد[

 ٨٣، ٨٢: الّسدُّ 

 ٨٠: َسِديدال

 ٢٤٥: دَّ سَ 

  ١١٢: ِسْدرَةُ 

 ١٣٤: السادس

 ١٣٥: ُسَداس

 ١٧٣: سَ دَ سَ 

 ٨٩: ُسًدى

 ]سر[

 ٢١٢: َسَربَ 

 ١٩: السََّرب

 ١٦٦: السَّراب

 ٦٦: السِّْربَال

 ٥٢: السِّرَاج

  ٢٦١: َسرَحَ 

  ٣٤٧: َسرَّحَ 

 ١٥٥: السَّْردُ 

 ٢٢١ :َسَردَ 

 ٦٦: السُّرَاِدق

 ٣٢٥: َأَسرَّ 

 ٢٢ :السِّرُّ 

 ٥٢: السرير

 ٦٠: السريرة

 ١٦٨: السَّرَّاء

 ١٦٢: السِّراط

  ٣٠٣: َسرُع

  ٣٦٨: َسارَع

 ٣١٨: أسرع

 ٣٢١: أْسَرفَ 

  ١٨٨: َسَرقَ 

 ٣٤٥: َسرَّقَ 

 ٣٧٩: اْستَـَرقَ 

 ١٥٨: السَّْرَمدُ 

 ٤٧ :السَّرِي

  ٢٠٧ :ىرَ سَ 

  ٣٣٩: َأْسَرى

 ]سط[

 ٢٦٨ :َسَطحَ 

 ٤٢ :اُألْسطُورَة

  ٢٢٨: َسَطرَ 

  ٢٥٤: اطَ سَ 

 ]سع[

 ٥٥: السعيد

 ٢٦٥: َيْسَعدُ 

 ٢٩١: َسِعد

 ٢٧٠: َسَعرَ 

 ٣٥٠: َسعَّرَ 

 ١١٥، ٥٢: السَِّعري



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٥٠٩ 

 ]سغ[

 ٦٨: ْسَغَبةَـ امل

 ]سف[

 ٢٦٨: َسَفحَ 

 ٣٦٥: َساَفحَ 

 ٢٣ :السََّفر

 ١٧: السِّْفر

 ٣١٢: َأْسَفرَ 

 ٢٦٦: َسَفعَ 

   ١٨٥: كَ فَ سَ 

  ٢٢١: َسَفلَ 

  ٢٨٠: َسِفه

 ٣٠٤: َسُفهَ 

 ٥٥: السفيه

 ]سق[

 ١١٤: َسَقرُ 

  ٢١٨: َسَقطَ 

 ٣٦٥: َساَقطَ 

 ٤٠٧: َتَساَقطَ 

 ٣٥ :السَّْقف

 ٢٠٧ :ىقَ سَ 

 ٣٣٥: َأْسَقى

 ٣٩٤: اْسَتْسَقى

 ٢٠٧ :يُ قْ السِّ 

 ]سك[

   ٢٢٧: سكب

  ٢١٨: َسَكتَ 

 ٢٨٥: َسِكر

  ٢٢٣: ُسِكرَ 

 ٣٥٠: َسكَّرَ 

 ٨٩: السَُّكاَرى

 ١٥٨: السِّْكر

 ٤١ :املِْسِكني

 ٩٤: السََّكنُ 

 ١١٠: السِِّكني

  ٢٢٠: َسَكنَ 

 ]سل[

   ٢٢٧: َسَلبَ 

 ١١٠: السالح

 ٢٦٩: َسَلخَ 

 ٣٨٦: اْنَسَلخَ 

 ١١٢: َسْلَسِبيل

 ٦٤: السِّْلِسَلة

 ٣٥٣: َسلَّطَ 

 ١٠٩: السُّْلطَان

 ٢٣ :السََّلف

 ٢٨ :السُّْلَفة

 ٥٠ :السَِّليف

  ٢١٨: َسَلفَ 

  ١٧٦: قَ لَ سَ 

  ٢٢٠: َسَلكَ 

  ٢٣٠: َسَلكَ 

 ٤٠٠: َتَسلَّل

 ٦٣: السَُّالَلة

 ٣٤٦: َسلَّم

 ٣٥٤: َسلَّمَ 

 ٣١٧: َأْسَلم

 ٣١٧: أسلم

 ٣٩١: اْسَتْسَلم

 ٦٧: َسَلمال

 ١٠٩: السِّْلم

 ١٦٧: السُّلَّم

 ١٦٢: السَّْلَوى

 ]سم[

   ٢١٤، ١٧١: دَ مسََ 

 ١٠٤: السَّاِمرِيّ 

 ٢٣٦: رَ مسََ 

 ٢٣٦: رُ امِ السَّ 

 ٢٩١: مسَِعَ 

 ٣١٨: َأْمسَع

 ٣٩٧: َتَسمَّع

 ٣٧٦: اْسَتَمعَ 

 ٢٦ :السَّْمع

 ٥: كمْ السَّ 

 ٨٩: َسمّ ال

 ١٦٥: السَُّموم

 ٣٦١: َمسَّى

 ٧٩: َسِميُّ ال

 ١٠٨: السماء

 ]سن[

 ٣٥٢: ُمَسنَّدة

 ١١٣: السُّْنُدس

 ١١٢: َتْسِنيم

 ١٠٧: الِسنُّ 

 ٣٠ :السُّنَّة

  ٣٩٨: َتَسنَّهَ 

 ٤٠٤: َتَسنَّهَ 

 ١٢٤: السََّنة

 ]سه[

 ١٢٩: السَّاِهرَة

 ]سو[

  ٣٤١: َأَساءَ 

  ٣١١: ساءَ 

 ٦٢: السَّْوَءة

 ٦٣: السَّيَِّئة

 ١٦٧: السَّاحة

 ٦٣: السَّاَدةُ 

 ٤١٢: اْسَودَّ 

 ٤١٢: اْسَوادَّ 

  ٢٥٠: ساد

 ٤٠٣: َتَسوَّرَ 

 ٣٠ :السُّورَة

 ٤٢ :اِإلْسَوار

 ١٥٩: السُّور

 ١٤: السَّْوط

 ١٢٧، ١١١: السَّاَعة

 ١١٩: ُسَواعٌ 

  ٣٨٣: اْستَـَوى

 ٢٤٨: اغَ سَ 

 ٣٣٣: َأَساغَ 

 ٣٤ :السَّاق

 ١٠٧: السَّاق
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 ١١٠: السُّوق

  ٢٥٠: ساق

 ٢٥٠: سامَ 

 ٣٣٤: َأَسامَ 

 ٣٥٧: السَّْوَمة

 ١٦٥: السِّيْمَياء

 ١٦٥: السِّيَمى

 ٣٥٧: َسوََّمةٌ ُـ امل

 ٣٦٢: َسوَّى

 ٣٧٣: َساَوى

 ٧٠: َسِويّ ال

 ٩٠: ُسًوى

 ٧٧: َسواء

  ١٦٠: السََّواء

 ]سي[

 ٤٤ :السائبة

، ٧٣: ســـــــــــــــــــــــــــــــاِئحات

١٩٩ 

 ١٩٩: حُ يْ السَّ 

 ٣٣ :السِّريَة

  ٢٠٢ :سارَ 

 ٣٥٨: َسريَّ 

 ٤١٣: َسيَطرَ 

  ٢٠٠: الَ سَ 

 ١١: السَّْيل

 ٣٣٢: َأَسال

َناء  ١٢٩: َسيـْ

  ١٣٠: ِسيِننيَ 

 

  -ش-

  

 ]شأ[

 ٣٩ْشَأَمة َـ امل

 ٧٤: َأْشَأمُ 

 ١١: الشَّْأن

 ]شب[ 

  ٣٥٥: َشبَّهَ 

 ٤٠٨: َتَشابَهَ 

 ٣٧٨: اْشَتَبه

 ]شت[

 ٧٨: َشتّ ال

 ٤٨ :الشَِّتاء

 ]شج[

 ٢٣ :الشََّجر

  ٢١٥: َشَجرَ 

 ]شح[

 ٤٧ :الشَِّحيح

 ٩١: الشُّحُّ 

 ١٠: الشَّْحم

 ٢٧٢: َشَحنَ 

 ]شخ[

  ٢٦٢: َشَخصَ 

 ]شد[

 ٥٤: الشَِّديدُ 

 ٢٨٤: َشِرب

 ٣٢٤:أُْشِرب

 ٤٧ :الشَّراب

 ٩٦: الشِّْرب

 ٢٦٨: شرح

 ٣٤٣: َشرَّدَ 

 ٦٤: الشِّْرِذَمةُ 

 ٢٦ :الشَّرُّ 

 ٩٤: الشََّرطُ 

 ٣٢ :الِشْرَعة

 ٢٦٦، ٢٦٣: َشرَعَ 

 ٣١٤: َأْشَرقَ 

  ٢٩٠، ٢٨٦: َشرِكَ 

  ٣٢٤:َأْشَرك

 ٣٧٩: اْشتَـَركَ 

 ٥٦: الشريك

 ٢٠٤ :ىرَ شَ 

  ٣٨٢: اْشتَـَرى

 ]شط[

 ١٥٤: ْطءُ شَّ ال

 ٤٥ :الشاِطئُ 

 ٣٢٥: َأَشطَّ 

 ١٤٩: الشيطان

 ]شع[

 ٦: بعْ الشَّ 

 ٢٩ :الشُّْعَبة

 ٢٣٧: رَ عَ شَ 

  ٣١٧: َأْشَعر

 ٢٣ :الشََّعرُ 

 ٥٦: الشَّاِعر

  ٢٢ :الشِّْعر

 ٩٩: الشَّْعر

 ٥٧: الشَِّعريَة

 ١٢٩: املـَْشَعر احلرام

 ١٠٥: الشِّْعَرى

 ٢٦٧: َشَعفَ 

 ٣٧٧: اشتعل

 ]شغ[

 ٢٦٧: َشَغفَ 

 ١٠٠: الشُّْغل

 ٢٧٢: َشَغلَ 

 ]شف[

 ٢٧٣: َشَفع

 ٥٥: الشفيع

  ٣٢١: َأْشَفقَ 

 ١٢٤: الشََّفقُ 

 ١٥: ةفَ الشَّ 

 ٢٥ :َشَفاال

  ٢٠٨ :ىفَ شَ 

 ]شق[

 ٢٤٥: قَّ شَ 

 ٣٥٦: َشقَّقَ 

 ٣٦٩: َشاقَّ 

 ٣٨٦: اْنَشقَّ 

 ٩٠: الشُّقَّةُ 

  ٢٤٥: الّشق

 ٢٩٧: َشِقيَ 

 ٥٤: الشَِّقيُّ 
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    ٨٦: ةْقوَ شّ ال

 ]شك[

 ٢٣٥: رَ كَ شَ 

 ٤٠٦: َتَشاَكس

 ٢٤٣: كَّ شَ 

 ٤٣ :الشاكلة

  ٢٥٨ :اكَ شَ 

  ٣٨٣: اْشَتَكى

 ]شم[

 ٢٨٨: مشَِتَ 

 ٣٢٠: َأْمشَتَ 

 ٤٥ :الشامخ

 ٢٦٢: َمشَخَ 

 ٤١٤: اْمشََأزَّ 

 ١٠٦: الشَّْمس

  ٣٧٧: اْشَتَملَ 

 ١٠٥: الشَِّمال

 ]شن[

 ٢٩٨: َشِنئَ 

 ]شه[

 ٥٢: الشَِّهاب

  ٢٩١: َشِهد

  ٣٨٧: اْسَتْشَهدَ 

 ١٢: الشاهد

 ٥٥: الشَِّهيدُ 

 ١٠: الشهر

 ١٢٥: اَألْشُهُر احلُرُمُ 

 ٣٨٢: اْشتَـَهى

 ]شو[

  ٢٤٦: شابَ 

 ٣٧١: َشاَورَ 

  ٣٣١: َأَشار

 ١٦٢: الشُّورى

 ١١٦: الشُّواظ

 ٣٧ :الشََّواة

  ٢٠٩ :ىوَ شَ 

 ]شي[

 ٣٠٠: َشاءَ 

 ٧١: يبشِّ ال

  ١٩٩: ابَ شَ 

 ١١: الشيخ

  ١٩٧: ادَ شَ 

 ٢٥ :الشَِّيع

 ٣٣ :الشِّيَعة

  ٢٠٣ :شاعَ 

 

  -ص-

  

 ]صب[

 ٢٧٥: الصَّابُِئون

 ٣٤٣: َصبَّحَ 

 ٣٠٧: َأْصَبحَ 

 ٣١٤: أصبح

 ٤٠ :املِْصباح

 ١٢٢: الصََّباح

 ١٢٢: الصُّْبح

 ١٢٢: اِإلْصَباح

  ٣٦٨: َصابَر

  ٣٧٦: اْصَطَرب 

 ١٧٩: رُ بْـ الصَ 

 ١٠٨: اُألْصَبع

   ٢٣٢: غَ بَ صَ 

 ٢٥٢: ابَ صَ 

 ]صح[

 ٣٦٧: َصاَحب

 ٣٢٠: َأْصَحبَ 

 ٢٧ :الصَّاِحب

 ٢٨٨: َصِحب

  ١٣: الصَّْحَفة

 ٥٣: الصَِّحيَفة

 ]صخ[

 ١١١: الصاخَّة

 ٢٤٠: خُّ صُ يَ 

 ١٠٠: الصَّْخر

 ]صد[

 ١٦٣: ِديدُ صَّ ال

 ١٩٠: دَّ صَ 

 ٢٤١: دَّ صَ 

 ٢٤٥: دَّ صَ 

 ٢٣٧: رَ دَ صَ 

 ٣١٥: َأْصَدرَ 

  ١٠: الصدر

 ٢٦٦: َصدَعَ 

 ٣٤٦: ُصدِّع

 ٣٥٢: َصدَّعَ 

 ٩٩: الصُّْدف

 ١٧٠: فَ دَ صَ 

 ٤٠٠: َتَصدَّق

 ٣٤٩: َصدَّقَ 

 ٥٤: الصَِّديق

 ٦٢: الصَُّدَقةُ 

 ٦٣: الصََّدَقة

يقال  ٦٩: ِصدِّ

 ٨٩: َصُدقَاتال

 ٢٣٧: قَ دَ صَ 

 ٣٦٠: َصدَّى

 ٤٠٣: َتَصدَّى

 ]صر[

  ٥: الصرح

 ٣١٦: َأْصرَخ

 ٣٨٧: اْسَتْصرَخَ 

  ٣٧٥: اْصَطرَخ

 ٦٨: َصرِيخال

  ٣٢٦: َأَصرَّ 

 ٧٥: ِصرّ ال

 ١٥٩: الصَّرَّةُ 

 ٢٧١: َصرَعَ 

  ٣٥١: َصرَّفَ 

  ١٨٤ :فَ رَ صَ 

 ١٧٧: مَ رَ صَ 

 ]صع[

 ٢٨٨ :َصِعد
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 ٣١٢: َأْصَعدَ 

 ٣٩٦: َتَصعَّد

 ٢٧٨: َصِعرَ 

 ٣٤٧: َصعَّرَ 

 ٣٦٧: َصاَعرَ 

 ٧٨: َصَعدال

 ١١٦، ١٠٥: الصَُّعود

 ٢٧٩: َصِعق

 ٤٥ :الصاعقة

 ]صغ[

 ٢٣٣: رَ غَ صَ 

 ٢٥٥: اغَ صَ 

 ٢٩٥: َصِغيَ 

 ]صف[

 ٨٩: الصَّْفحُ 

 ٢٦٨: َصَفحَ 

 ١٩: الصََّفد

 ٤١٢: اْصَفرَّ 

 ٤١٢: اْصَفارَّ 

 ٢٤٥، ٢٤٣: فَّ صَ 

 ١٠: الَصفّ 

 ٧٤: َصْفَصفٌ 

 ١٧١: نَ فَ صَ 

 ٣٦١: َصفَّى

 ٣٣٤: َأْصَفى

 ٣٨٢: اْصطََفى

 ٩٩: الصَّْفَوان

 ١٢٩: الصََّفا

 ٢٥٧ :اِيف وَ صَ 

 ٤٥ :الصاقعة

 ]صل[

  ٣٥٠: ُصلِّب

 ٢١: الصُّْلب

 ٧١: َصْلدال

 ٢٣٣: حَ لَ صَ 

 ٣٢٠: َأْصَلحَ 

 ٣٧٧: اْصطََلح

 ٢٩٦: َصِليَ 

  ٣٦٢: َصلَّى

 ٣٦٣: َصلَّى

 ٣٨٣: اْصطََلى

 ٦٣: الصََّالة

 ]صم[

 ٤٦الصومعة 

 ٣٢٦: َأَصمَّ 

 ٢٩٢: َصمَّ 

 ]صن[

 ٢٧٣: َصَنع

 ٣٧٥: اْصطََنعَ 

 ١١٨: الصََّنمُ 

َوان  ٩٠: الصِّنـْ

 ]صه[

 ١٥٦: الصِّْهرُ 

  ٢٧٠: َصَهرَ 

 ]صو[

 ٣٣١: أصاب

 ٣٣٣: َأَصابَ 

 ٣٩ِصيَبة ُـ امل

 ٧٢: َصيِّبال

 ٢٦الصَّْوت 

 ٣٥٧: َصوَّر

 ٣٠الصُّورَة 

 ٩١: الصَُّور

  ٨٨: الصَّْوع

 ٢١: الصُّوف

 ٢٥٠: صام

 ]صي[

  ٢٠٢ :صاحَ 

  ٢٠٢ :صادَ 

 ٣٨١: اْصطَادَ 

 ٣٠٧، ٢٤٧: ارَ صَ 

  ١١: الصيف

 ٦٤: الصِّيِصيَّةُ 

  

  - ض-

  

 ]ضأ[

 ١٠٧: الضَّْأن

 ]ضب[

 ٢٦٤: َضَبحَ 

 ]ضح[

 ٢٨٦: َضِحك

 ١٠٦: الضَُّحى

 ١٢٣: الضَُّحى

 ١٢٣: الضَّْحَوة

 ٢٩٤: َضِحيَ 

 ]ضد[

 ٢٢ :الضِّدُّ 

 ]ضر[

 ١٨٠: الضربُ 

 ٢٤٢: َضرَّ 

 ٣٦٩: َضارَّ 

  ٣٨٠: اْضَطرَّ 

 ٨٢: الّضرُّ 

 ١٦٢: الضَّرَّاء

 ١٥٥: الضَّرِيع

 ٢٧٢: َضرَعَ 

 ]ضع[

 ٣١٤: فَ عَ ضْ أَ 

  ٣٤٩: َضعَّفَ 

 ٣٨٩: اْسَتْضَعف

 ٢٢ :الضِّْعفُ 

 ٨٢: الّضْعفُ 

 ]ضغ[

 ٢٢ :الضِّْغث

 ٢٢ :الضِّْغن

 ]ضف[

 ٦٤: الضِّْفدَعُ 

 ]ضل[

 ٢٩٢، ١٩١: َضلَّ 

 ٣٢٧، ١٩١: َأَضلَّ 

 ٣٥٥: َضلَّلَ 
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 ]ضم[

 ٢١٩: َضَمرَ 

 ٢٤٤: َضمَّ 

 ]ضن[

 ٧١: َضْنكال

 ٦٨: َضِنني

 ١٩٢: َضنَّ 

 ]ضه[

 ٣٧٣: َضاَهأَ 

 ]ضو[

 ٣٤١: َأَضاءَ 

 ]ضي[

 ٢٠٣: َضارَهُ 

  ٩٢: يزىالضِ 

 ٢٠٤: ضاعَ 

  ٣٣٢: َأَضاع

 ٢٠١: َضافَ 

 ٣٥٨: َضيَّف

 ٣٣٢: َأَضاف

  ١١: الضَّْيف

 ٢٠١ :ضاقَ 

 ٣٥٨: َضيَّقَ 

 ٨٤، ٨٣: الّضْيقُ 

  

  - ط-

  

 ]طب[

  ١٩: قبَ الطَّ 

 ٧٧: ِطَباقال

 ]طح[

 ٢٥٣: احَ طَ 

 ]طر[

 ٢٦٨: َطرَحَ 

 ٢٣ :الطََّرف

 ٥٧: طرائقال

 ١١٠: الطريق

 ١٦٥: الطَّارِق

  ٢١٨: َطَرقَ 

 ٢٩٧: َطرِيَ 

 ]طع[

 ٢٨٨: طَِعم

 ٣٨٧: اْسَتْطَعم

 ٤٨ :الطََّعام

 ٢٢٩: طََعنَ 

 ]طغ[

 ٢٧٤: طََغى

 ٢٧٥: الطاغية

، ١٠٩: الطَّـــــــــــــــــــــــاُغوت

١١٨ 

 ]طف[ 

 ٢٩٩: طَِفئَ 

 ٣٤١: أَْطَفأَ 

 ٣٥٥: طَفَّفَ 

 ٣١٠، ٢٨٢: طَِفق

  ٢٢ :الطِّْفل

 ]طل[

 ٢٣٦: بَ لَ طَ 

 ٣٦ :الطَّْلَحة

  ٢١٩: طََلعَ 

 ٣٢٣: أَْطَلع

  ٣٧٦: اطََّلعَ 

 ١٥٤: الطَّْلع

 ٣٤٩: طَلَّقَ 

 ٣٨٦: انطلق

 ١٦٥: الطَّلُّ 

 ]طم[

 ١٧٣: ثَ مَ طَ 

 ١٧٣ :سَ مَ طَ 

 ٤١٤: اْطَمَأنَّ 

 ٢٤٤: مَّ طَ 

 ١١١: الطامَّة

 ]طه[

 ٣٥٣: َطهَّر

 ٧٢: الطَُّهور

 ]طو[

 ٢٦ :الطَّْود

 ٢٠: الطَّْور

  ١٣٠: ورالطُّ 

 ١٦٥: الطُّوفان

 ٣٧١، ٢٤٨: طاع

 ٣٩٣: اْسَتطَاع

 ٣٣٣: أَطَاعَ 

  ٣٥٧: َطوَّعَ 

 ٤٠٣: َتَطوَّعَ 

 ٢٤٩: طاف

 ٤٠٢: َتَطوَّفَ 

 ٣٣٣: أَطَاق

 ٣٠٢، ٢٥٠: طال

 ٤٠٩: َتطَاَولَ 

   ٢٠٩ :ىوَ طَ 

 ]طي[

  ٢٠٠: ابَ طَ 

  ٢٠٠: طارَ 

 ٤٠٣: َتطَيـَّرَ 

 ٣٩٢: اْسَتطَار

  ٢٠٠: طائرال

  ١١: الطَّْري 

  ٢٠١: افَ طَ 

 ١٥٧ :طَْيفٌ ال

  

  - ظ-

  

 ]ظع[

 ٢٧٢: ظََعن

 ١٠٠: الظَّْعن

 ]ظف[

 ٢٨٢: ظَِفرَ 

  ٢١: الظُّْفر

 ]ظل[

 ٣٠٧، ٢٩٢: َظلَّ 

 ٣٥٥: ظَلَّلَ 

  ١٤: الظِّلّ 
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 ٢٩ :الظُّلَّة

 ٧٩: ظَِليلال

 ١٨٦: مَ لَ ظَ 

 ٣١٤: مَ لَ ظْ أَ 

 ٦٣: الظُّْلَمةُ 

 ]ظم[

 ٣٠٠: َظِمئَ 

 ]ظن[

 ٣٠٩: َظنَّ 

 ٦٨: ظَِننيال

 ]ظه[

، ٢٦٣، ٢٢٠: َظَهــــــــــرَ 

٢٦٤ 

 ٣١٤: رَ هَ ظْ أَ 

  ٣٦٥: ظَاَهرَ 

 ٣٩٩: َتَظهَّر

 ٤٠٦: َتظَاَهر

 ١٢٣: الظُّْهر

 ١٢٤، ١٢٣: الظَِّهرية

 ٦٩: َظِهريال

 ١٠٣: الظِّْهرِيّ 

  

  -ع-

  

 ]عب[

 ٢٩٧، ٢٧٦: َعَبأَ 

 ٢٨١: َعِبثَ 

 ٢٣٣: دَ بَ عَ 

 ٢٧٨: َعِبدَ 

 ٣٤٤: َعبَّد

  ١٤: دبْ العَ 

  ٢٢٠: َعبَـرَ 

 ٢٣٤ :رَ بَـ عَ 

 ٣٧٦: اْعَتبَـرَ 

 ٣٢ :الِعبـْرَة

 ١٦٦: الَغبَـرَةُ 

 ١٧٢: سَ بَ عَ 

 ١٠٣: َعبـَْقر

 ١٠٣: الَعبـَْقرِيُّ 

 ]عت[

 ٣١٥: أَْعَتب

 ٣٨٧: اْستَـْعَتب

 ٣٠١: َعُتقَ 

  ٣٠٤: َعُتقَ 

  ١٨٦: لَ تَ عَ 

  ٢٣٠: َعَتلَ 

 ٦٧: ُعُتلّ ال

  ٢٥٣: اتَ عَ 

 ]عث[

 ٢١٤: َعثـَرَ 

 ٣٢٤:أَْعَثر

 ٢٩٤: َعِثيَ 

 ]عج[

 ٧٤: َعَجب

 ٢٨١: َعِجبَ 

 ٣٢٢: أَْعَجبَ 

 ٧٤: عجيب

 ٧٤: ُعَجاب

 ٧٤: جَّابعُ 

   ١٨٣: زَ جَ عَ 

  ٣٤٨: َعجَّز

 ٣٦٥: َعاَجزَ 

 ٦٠: العجوز

 ٢٨٩: َعِجفَ 

  ١٣: األعجف

 ٢٨٢: َعِجلَ 

 ٣٥٤: َعجَّل

 ٣٩٨: تـََعجَّل

 ٣٨٧: اْستَـْعَجل

 ١٠٢: اَألْعَجم

 ١٠٢: اَألْعَجِميُّ 

 ١٠٢: الَعَجِميُّ 

 ]عد[

 ٢٤١: دَّ عَ 

 ٣٢٦: أََعدَّ 

 ٣١٦: أَْعَتدَ 

 ٣٨٠: اْعَتدَّ 

 ٣٥٥: َعدَّدَ 

 ٢٤ :الَعَدد

 ٣٠ :الُعدَّة

 ٣١ :الِعدَّة

 ٣٢ :ِعدَّةُ ال

 ١٧٦: لَ دَ عَ 

 ٣٤٥: َعدَّل

 ٨١: العْدل

، ٢٥٦، ٢٥٥: ادَ َعـــــــــــــ

٢٥٧ 

 ٣٧٢: َعاَدى

 ٤٠٤: تـََعدَّى

 ٣٨٣، ٣٨٢: اْعَتَدى

 ٢٧ :الَعُدوّ 

 ٩٢: الُعْدَوة

 ]عذ[

 ٧٢: َعْذبال

 ١٨٩: َعَذرَ 

 ٣٤٣: َعذَّرَ 

 ٣١٢: أَْعَذرَ 

 ٣٧٦: اْعَتَذرَ 

 ٤٠ :املِْعذار

 ]عر[

 ٥٠ :الَعُروب

 ١٠٢: األْعرَايب

 ١٠٢: الَعَرِيبُّ 

  ٢١٨: َعرَجَ 

 ٢٨٩: َعرِجَ 

 ٦٥: الُعْرُجون

 ٢٣٩: رَّ عَ 

 ٣٨٠: املـُْعتَـرُّ 

 ٣٩ :َعرَّةَـ امل

 ٢٢٥: َعَرشَ 

  ٦: شرْ العَ 

 ٢٢٥: املـَْعُروشات
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  ١٨٤ :ضَ رَ عَ 

 ٣٠٣: َعُرض

  ٣٤٦: َعرَّض

  ١٩: الَعَرض

 ١٦٦: ُعْرَضةال

 ٤٣ :العارض

  ١٨٨: َعَرفَ 

 ٣٤٩: َعرَّفَ 

 ٣٧٧: اْعتَـَرفَ 

 ٩٨: الُعْرفُ 

 ١١٢: اَألْعرَاف

 ١٢٩: َعَرفَات

 ٣٧ :الَعرَِمة

 ٣٨٢: اْعتَـَرى

 ٣٠ :الُعْرَوة

 ١٦١: الَعرَاء

 ]عز[

  ٢١٢: َعَزبَ 

 ٣٤٤: َعزَّرَ 

 ٣٤٤: التـَّْعزِير

 ١٩٠: زَّ عَ 

 ٣٥٥: َعزَّزَ 

  ٣٦٩: َعازَّ 

 ٤٧ :العزيز

  ١٨٦: لَ زَ عَ 

 ٣٧٩: اْعتَـَزلَ 

 ١٧٧: مُ زْ والعَ 

 ١٥٠: الِعُزون

 ١١٩: الُعزَّى

 ]عس[

 ٣٠٢: َعُسر

 ٣١٨: أْعَسر

  ٢٩٠: َعِسرَ 

 ١٦٧: الُعْسرَة

 ١٦٧: الُعْسَرى

  ٤١٣: َعْسَعسَ 

 ١٦٧، ٢٤ :الَعَسل

 ٣١٠: عسى

 ]عش[

 ٣٦٨: َعاَشرَ 

 ٧٠: الَعِشري

 ٥٩: الَعِشريَة

 ٤٠ :املِْعشار

  ١٣: الُعَشرَاء

 ١٣٢: رشَ عَ ال

 ١٣٢: ةرَ شَ عَ ال

 ١٣٣: ِعْشُرونَ ال

 ١٣٤: العاشر

 ١٣٤: العاشرة

 ١٣٤: عشرة آالف

 ١٣٥: َعْشرَة عاِشر

 ١٣٥: عشر عاشرة

 ٣٣٦: أَْعَشى

 ١٢٣: الَعِشيُّ 

 ١٢٣: الَعِشيَّة

 ١٢٣: الِعَشاء األول

 ١٢٤: العشاء اآلِخر

 ]عص[

 ٢٨ :الُعْصَبة

 ٧٧: َعِصيبال

  ١٨٧: رَ صَ عَ 

 ٣١٣: أَْعَصرَ 

 ١٢٣: الَعْصر

 ٤٢ :اِإلْعَصار

   ١٨٥: فَ صَ عَ 

 ١٥٤: الَعْصفُ 

 ١٨٩: َعَصمَ 

 ٣٧٧: اْعَتَصمَ 

 ٣٩٠: اْستَـْعَصم

  ٢٠٧ :ىصَ عَ 

 ١٠٦: الَعَصا

 ٦٨: َعِصيّ ال

 ]عض[

 ١٠٠: الُعْضد

 ١٠٧: الَعُضد

 ٢٩٢: َعضَّ 

 ٢٣١، ١٨٦: لَ ضَ عَ 

 ١٥٩: عضنيال

 ]عط[

  ١٧: فالِعطْ 

 ٣٥٤: َعطَّل

 ٣٣٥: أعطى

 ٤١١: تـََعاَطى

 ٣٣٧: اإلعطاء

 ]عظ[

 ٣٠٤: َعظُم

  ١٤: الَعْظم

 ]عف[

 ٣٨٦: انـَْعَفرَ 

 ١٤٩: الِعْفرِيتُ 

 ١٤٩: الِعْفرِيَةُ 

 ٤٠١: تـََعفَّفَ 

 ٣٩٢: اْستَـَعفَّ 

  ٢٥٦: افَ عَ 

 ٢٥٦: العفو

 ]عق[

 ٣٤٢: َعقَّبَ 

 ٣١٥: أَْعَقبَ 

  ٣٦٦: َعاَقبَ 

 ٣٤٢: التـََّعقُّبُ 

 ٣٤٢: ُمَعقِّب

 ١٠٠: الُعْقب

 ١٠٧: الَعِقب

  ١٥: الَعَقبة

 ١٦٧: الُعْقَىب 

 ١٤٩: َعقَِّباتُـ امل

  ١٨٦: دَ قَ عَ 

 ٣٥٠: َعقَّدَ 

  ٥: الَعْقد

 ٢٩ :الُعْقَدة

  ١٨٠: رُ قْ العَ 

 ١٧٦: لقْ العَ 
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 ٣٠٢: َعِقمَ 

 ٧٥: َعِقيمال

 ]عك[

، ١٧٠: فَ َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ 

٢٢٦، ٢١٩ 

 ]عل[

 ٣٤٥: َعلَّق

 ٣٧ :الَعَلَقة

 ٣٠٩، ٢٩١: َعِلم

  ٣٥٤: َعلَّمَ 

 ٥٦: الَعاملِ 

  ١٢: الِعْلم

 ٩٤: الَعَلمُ 

 ١٥١: العاملَ 

 ٦٣: الَعَالَمة

  ٢٢١: َعَلنَ 

 ٢٥٥: عال

 ٢٩٧: َعِليَ 

 ٤١١: تـََعاَىل 

 ٣٩٤: اْستَـْعَلى

 ١١٢: ِعلِّيُّون

 ]عم[

 ٣٩٩: تـََعمَّد

 ١٥٧:الَعَمدُ 

 ٥٢: الِعَماد

 ٣٤٧: َعمَّرَ 

 ٣٧٩: اْعَتَمر

  ٣٨٩: اْستَـْعَمرَ 

 ٨٨: الُعْمر

 ٢٩الُعْمرَة 

  ٣٠٤: َعُمقَ 

 ٢٨٣: َعِملَ 

  ٢٨٣: العمل

 ٢٦الَعمُّ 

 ١٥٢: العمَّة

 ٢٨٣: َعِمهَ 

 ٢٨٣: َعِميَ 

 ٣٦٢: َعمَّى

 ٣٣٦: أَْعَمى

 ]عن[

 ٢٥ :الِعَنب

 ٢٧٨: َعِنتَ 

 ٢٧٨: َعُنوتٌ 

  ١٢٥: ِعْندي

 ١١٠: الُعُنق

 ١٦٨: العنكبوت

 ٢٥٤: انَ عَ 

 ٢٠٨ :َىن عَ 

 ]عه[

  ٢٨٧: َعِهد

  ٩: الِعْهن

 ]عو[

 ٨١: العَوج

  ٣٣٢: أََعادَ 

 ٢٥١: عاذ

 ٣٩٣: اْستَـَعاذَ 

 ٧٧: َعْورَةال

  ٣٣٤ :أََعانَ 

 ٤١٠: تـََعاَونَ 

 ٣٩٣: اْستَـَعان

 ٢٥٠: عاقَ 

 ٣٥٩: َعوَّق

 ١٢٠: يـَُعوق

  ٢٤٨: الَ عَ 

  ]عي[

  ٢٠٠: ابَ عَ 

 ١٩٨ :الَ عَ 

 ٦٨: َعيِّلال

 ٦٨: َعاِئلال

 ٢٥ :الَعام

 ٣٤ :الَعَوان

 ٢٣ :الِعيد

 ١٠٥: الِعريُ 

  ٢٠٢ :عاشَ 

 ٣٩ :ِعيَشةَـ امل

 ١٠٦ ،١١ :َعْني ال

 ٢٩٤: اَألْعَنيُ 

  

 -غ-

  

 ]غب[

 ٢١٤: َغبَـرَ 

 ٤٠٧: التـََّغابُن

 ]غث[

 ١٦٤: الُغثَاء

 ]غد[

 ٢٥٥: ادَ غَ 

 ١٢٢: الَغَداة

 ]غر[

  ٢١٧ :َغَربَ 

 ٤٨ :الُغراب

 ٨٠: ِغْربِيبال

   ١٨٥: فَ رَ غَ 

 ٣٧٩: اْغتَـَرفَ 

 ٣٠ :الُغْرَفة

 ٨٣: الغْرَفة

 ٢٨٢: َغرِقَ 

 ٣١٨: أْغَرق

  ٤١٥: اْغَرْوَرقَ 

 ٢٨٥: َغرِم

 ٧٨: َغرامال

 ٣٣٩: أَْغَرى

 ]غز[

  ١٠: الَغْزل

  ٢٥٦: زاغَ 

 ]غس[

 ١٢٥: الَغَسقُ 

 ١٢٥: الَغاِسقُ 

 ١١٦: الَغَساق

  ١٨٦: لَ سَ غَ 

 ٣٧٧: اْغَتَسلَ 

 ١١٦: الِغْسِلني
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 ]غش[

 ٢٩٥: ِشيَ غُ 

 ٣٦١: َغشَّى

 ٣٣٦: أَْغَشى

 ٤٠٤: تـََغشَّى

 ٣٩٤: اْستَـْغَشى

 ١١١: الغاَشَية

 ٩٢: الِغْشَوة

 ٩٢: الِغَشاَوة

 ]غص[

 ٣٠ :الُغصَّة

  ١٨٢: بَ صَ غَ 

 ]غض[

 ٢٨١: َغِضبَ 

 ٣٦٥: َغاَضب

 ٢٤٢: ضَّ غَ 

 ]غط[

  ٣٢٣: أَْغَطش

 ٣٦٢: َغطَّى

 ]غف[

   ١٨٩: َغَفرَ 

 ٣٩٠: استغفر

  ٢١٨: َغَفلَ 

 ٣٢٤:أَْغَفل

 ]غل[

 ١٨٧: َغَلبَ 

 ٢٨٩: َغِلبَ 

 ٣٠٤: َغُلظ

  ٣٨٩: اْستَـْغَلظ

  ٩٣: الِغْلظَة

 ٩٤: الِغْلظَة

 ٣٥١: َغلَّقَ 

، ٢٤٣، ١٩٢ :لَّ َغـــــــــــــــ

٢٤٤ 

  ٣٢٧: أََغلَّ 

 ٢٤٤: يـَُغلَّ 

  ٢١: الُغلُّ 

 ١٩٢ :لولالغُ 

 ١٥٠: الغالم

  ٢٠٨ :ىلَ غَ 

 ]غم[ 

 ٤٠٦: تـََغاَمز

  ٣٤٧: َغمَّضَ 

 ٣٢٣: أْغَمض

 ٣٠ :الُغمَّة

 ]غن[

 ١٠٦: الَغَنم

 ٢٩٧، ٢٩٥: َغِينَ 

 ٣٣٨: أَْغَىن 

 ٣٩٥: اْستَـْغَىن 

 ]غو[

  ٢٠٠: اثَ غَ 

 ١٢٠: يـَُغوثُ 

 ٢٤٩: غارَ 

 ٣٣١: أََغار

 ٦٢: َغارَةَـ امل

 ٧٢: َغْورال

  ٢٤٩: غاص

  ٣٤ :الَغاِئط

  ٢٠٩ :ىوَ غَ 

 ٣٣٥: أَْغَوى

 ]غي[

  ٢٠٤ :غابَ 

 ٣٨١: اْغَتاب

  ١٠: الَغْيب

  ١٥٦: َغَيابَةال

  ١٠: الَغْيث

 ٣٥٨: َغيـَّرَ 

 ٢٤٩، ١٩٨ :اضَ غَ 

 ٢٠١: اظَ غَ 

 ٤٠٢: تـََغيَّظَ 

 

  -ف-

  

 ]فأ[

 ٤٨ :الُفَؤاد

 ١٥٣: الِفَئةُ 

 ]فت[

 ٣٠٧: فَِتئَ 

 ٢٦٨، ٢٦٤: فـََتحَ 

 ٣٥٠: فـَتَّحَ 

 ٣٨٧: اْستَـْفَتحَ 

  ٢١٩: فـَتَـرَ 

 ٣٤٨: فـَتـَّرَ 

 ١٥٩: الَفتـْرَة

 ١٦٣: الَفِتيل

 ١٧٣: َنتَ فَـ 

 ٣٣٩: أَفْـَىت 

 ١٥٣: الفىت

 ٦٣: الَفَتاةُ 

 ]فج[

  ١٣: الَفجّ 

  ٢٢٤، ٢١٤: َفَجرَ 

  ٣٥٠: ُفجِّرَ 

 ١٢٢، ١٠٧: الَفْجر

 ٣٨٥: االْنِفَجارُ 

 ٦٢: الَفْجَوة

 ]فح[

 ٤٥ :الفاحشة

 ١٦٧: الَفْحَشاء

 ]فخ[

 ٢٧٠: َفَخرَ 

 ٤٠٧: تـََفاَخر

 ]فد[ 

  ٢٠٧ :ىدَ فَ 

 ٣٧٢: فَاَدى

 ٣٨٣: افْـَتَدى

 ]فر[

  ٧٢: ُفرَاتال

  ٦: ثرْ الفَ 

   ١٨٧: فـَرَجَ 

  ٦: جرْ الفَ 
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 ٢٨١: َفرِح

 ٢٦ :الَفْردُ 

 ١١٠: الِفْرَدْوس

  ١٩٣ :رَّ فَـ 

  ٢٢٩: فـََرشَ 

 ١٥٤: الَفْرشُ 

 ٥٣: الِفرَاش

  ١٨٤ :ضَ رَ فَـ 

  ٣٥١: فـَرَّضَ 

 ٧٧: فاِرض

 ٥٩: الَفرِيَضة

  ٢١٦، ٢١٥: فـََرطَ 

 ٣٤٦: فـَرَّط

 ٧٨: َفَرطال

 ٣١٦: ْفَرطُ ُـ امل

  ٦: الَفرْع

 ٢٣٣: غَ رَ فَـ 

 ٣٢٣: أفْـرَغَ 

 ٧٧: َفرِغال

  ٧٧: فارغال

  ٢٣٠: فـََرقَ 

  ٣٥٢، ٢٣٠: فـَرَّقَ 

 ٣٦٩: فَاَرقَ 

 ٩٦: الِفْرقُ 

 ٣٢الِفْرَقة 

 ١٥٣: الفريق

 ١٦٨: الُفْرقَان

 ٢٨٤: َفرِه

 ٣٨٢: افْـتَـَرى

 ٧٣: َفرِيّ ال

 ]فز[

 ٣٩١: اْستَـَفزَّ 

 ٣٤٥: فـُزِّع

 ]فس[

 ٢٦٨: َفَسحَ 

 ٣٩٩: تـََفسَّحَ 

 ٢٣٣: دَ سَ فَ 

 ٣٤٨: َفسَّرَ 

 ١٧٢: قَ سَ فَ 

 ٢١٦: الُفُسوق

 ]فش[

 ٢٨٠: َفِشل

  ٢٧٩: الَفَشل

 ]فص[

 ٣٠٢: َفُصح

، ١٨٦، ١٧١: لَ َصــــــفَ 

١٨٨ 

  ٣٤٣: َفصَّلَ 

 ٧٨: َفْصلال

 ٥٧: الَفِصيل

 ١٧٧: مَ صَ فَ 

 ٣٨٥: انـَْفَصمَ 

 ]فض[ 

 ٢٦٩: فضح

 ٣٨٥: انـَْفضّ 

  ٣٤٨: َفضَّل

 ٤٠٠: تـََفضَّل

   ٣٣٤: أَْفَضى

 ]فط[ 

  ٢٣٢، ٦: رطْ الفَ 

 ٣٨٦: انـَْفَطرَ 

 ٦٧: َفظّ ال

 ]فع[

 ٢٧٣: فـََعل

 ٢٨٣: الفعل

 ]فق[

 ٣٩٧: تـََفقَّدَ 

 ١٠٠: الَفْقر

 ٤٣ :الفاقرة

 ٢٦٣: فـََقعَ 

 ٧٩: فاِقعال

 ٣١٩: أفْـَقهَ 

  ٤٠٠: تـََفقَّهَ 

 ]فك[ 

 ٣٤٦: َفكَّر

 ٣٩٩: تـََفكَّر

 ٢٤٣: كَّ فَ 

  ٣٨٦ ،٣٠٧ :انـَْفكَّ 

 ٢٨١: َفِكهَ 

 ٣٩٨: تـََفكَّه

 ٤٥ :الفاكهة

 ٢٨١: فاكهون

 ]فل[

 ٣١٢: أَفْـَلحَ 

   ١٨٥: قَ لَ فَـ 

 ٩٤: الَفَلقُ 

 ٢٤ :الَفَلك

 ٣٥ :الُفْلك

 ١٠٢: الُفْلِكيّ 

 ]فن[

 ٣٤٤: فـَنَّد

 ٣٤٤: الَفَند

 ٢٤ :الَفَنن

 ٢٩٦: َفِينَ 

 ]فه[

  ٣٥٤: فـَهَّمَ 

 ]فو[

 ٢٤٨: فات

 ٤٠٢: تـََفوَّتَ 

 ٢٦ :الَفْوج

 ٢٤٩: فارَ 

 ٣٥٩: فـَوَّض

 ٣٣١: أَفَاق

 ٨٨: الَفواقُ 

 ١٢٧: فـَْوق

 ١٥٥: الُفوم

 ]يف[

 ٢١٠ :اءَ فَ 

   ٢٠٠: اضَ فَ 

  ٣٣٠: أفاض

 ١٢: الفيل
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 -ق-

  

 ]قب[

 ٢٦٥: قـََبحَ 

 ٢٢٨: قـَبَـرَ 

 ٣١٦: أَقْـَرب 

 ٣٨ :ْقبَـرَةَـ امل

 ٣٧٩: اقْـَتَبسَ 

 ١٧٤: صَ بَ قَـ 

 ١٧٤: ضُ بْ القَ 

 ٢٨٨: قَِبل

  ٤٠٨: تـََقاَبلَ 

 ٤٠٠: تـََقبَّل

 ٣٩١: اْستَـْقَبل

 ٣٢١: أقبل

 ١٥٨، ١٠١: ِقَبلال

 ١٠١: الُقْبل

َلة  ٣٢ :الِقبـْ

 ٥٠ :الَقِبيل

 ]قت[

  ٢٢٣: قـَتَـرَ 

 ٣١٣: أَقْـتَـرَ 

 ١٦٦: الَقَرت 

 ١٦٦: الَقتَـرَةُ 

 ٢٣١: قـََتلَ 

 ٣٥٢: قـُتِّلَ 

 ٣٧٧: اقْـَتَتل

 ٢٣١: القتيل

 ]قح[

 ٣٧٤: اقْـَتَحمَ 

 ]قد[

 ٢٦٩: َقَدحَ 

 ٣١ :ِقَددال

 ٢٣٩: دَّ قَ 

، ١٨٩، ١٨٠: رَ دَ قَــــــــــــ

٢٢٣ 

 ٣٥٣: َقدَّرَ 

 ٣٧٦: اقْـَتَدرَ 

 ٤٠ :املِْقدار

 ١٠٧: الِقْدرُ 

 ١٥٩: َقْدرَ ال

 ٣٥٣: َقدَّسَ 

 ٩٩: الُقْدس

 ٨٩: الُقدُّوس

 ٢٨٨: َقِدم

 ٢٣٤ :مَ دَ قَ 

 ٣٠٢: َقُدم

 ٣٥٤: َقدَّمَ 

 ٣٩٠: اْستَـْقَدم

 ٢٤الَقَدم 

 ١٠٧: الَقَدم

 ١٢٧: ُقدَّامَ 

 ٣٨٣: اقْـَتَدى

 ]قذ[

   ١٨٥: فَ ذَ قَ 

 ]قر[

 ٨٨: الُقْرء

 ١٦٨: القرآن

  ٢٧٧: قـَرَأَ 

 ٢٨٨: َقِربَ 

 ٣٠١: قـَُربَ 

  ٣٥٣: قـَرَّبَ 

 ٣٧٥: اقرتب

 ٦٣: الُقْربَة

 ١٠٥: الَقرابَةُ 

 ١٦٢: الُقْربَان

 ٨٣: القرْحُ 

 ٢٩٢: قـَرَّ 

 ٣٢٧: أَقـَرَّ 

 ٣٩١: اْستَـَقرَّ 

 ١٦٧: الَقاُرورَة

 ٣٢٣: أقْـَرض

  ٨٦: القرض

 ١٧٤: ضَ رَ قَـ 

 ٦٦: الِقْرطَاسُ 

 ١١١: القارَِعة

 ٢٧١: قـَرَعَ 

 ٣٧٨: اقْـتَـَرفَ 

  ٣٧٨: اقْـتَـَرنَ 

 ٣١٥: أَقْـَرنَ 

  ٣٥٢: قـَرَّنَ 

  ٧: نرْ القَ 

 ٥٦: الَقرِين

 ٣٠الَقْريَة 

 ١٣٠: الَقْريـََتان

 ]قس[

 ١٦٤: الَقْسَورَةُ 

 ١٦٦: الِقسِّيسُ 

 ١٧٠: طَ سَ قَ 

 ٣٢٠: أْقَسطَ 

   ١٨٩: َقَسمَ 

 ٣٨٨: اْستَـْقَسم

 ٣٥٤: َقسَّم

 ٣٢٢: أَْقَسمَ 

  ٣٧٧: اقْـَتَسم

 ٤٠٧: تـََقاَسم

 ٢٤الَقَسم 

 ٩١: الِقْسطَاس

  ٢٥٧ :قسا

 ]قش[

 ٤١٤: اْقَشَعرَّ 

 ]قص[

 ١٨٧: دَ صَ قَ 

 ٣٧٦: اقْـَتَصدَ 

  ٧٤: قَاِصدٌ 

  ٢٢٤: َقَصرَ 

 ٣٤٨: َقصَّر

 ٣١٣: أَْقَصرَ 

 ٣٥الَقَصُر 

 ٣٦الَقْصرَة 

  ٢٤٦: صَّ قَ 

 ٧٥: قاِصفال



 فهرس المفردات                                                   الدرة في تفسير القرآن العظيم              

٥٢٠ 

  ١٨٢: فَ صَ قَ 

 ١٧٧: مُ صْ القَ 

 ٢٩٥: َقِصيَ ال

 ]قض[

 ١٥٥: الَقْضبُ 

 ٣٨٥: انـَْقضَّ 

 ٣٨٥: االْنِقَضاض

  ٢٠٥: قضى

 ٢٠٤ :القضاء

 ]قط[

 ٩٦ ،١٧ :الِقْطرُ 

 ٨٦: الَقْطران

  ٢٩٢: َقطَّ 

  ٨: الِقطّ 

 ٣٥٣: َقطَّعَ 

 ٣٩٧: تـََقطَّع

 ٣٢ :الِقْطَعة

 ٩٧: الِقْطعُ 

  ٩: الِقْطف

 ٦٥: الِقْطِمري

 ٣٦ :اليَـْقِطيَنة

 ]قع[

 ٤٣ ،١٢ :القاعد

  ٤٥ :قاعدةال

 ٧٠: الَقِعيد

  ٢١٨: قـََعدَ 

 ]قف[

 ٢١الُقْفل

 ٢٥٤: افَ قَـ 

 ٣٦٢: قـَفَّى

 ]قل[

 ١٨١: بَ لَ قَـ 

 ٣٥٣: قـَلَّبَ 

 ٣٨٦: انـَْقَلبَ 

 ٦٠: القالدة

 ٤٠ :املِْقالد

 ٩٥: الَقَلس

 ٣٢١: أَقْـَلعَ 

  ١٩٣ :لَّ قَ 

 ٣٥٦: قـَلَّلَ 

 ٣٢٨: أََقلَّ 

  ١٨: القلم

  ٢٠٦: ىلَ قَـ 

 ]قم[

 ٣١٦: أَْقَمحَ 

 ٢٣ :الَقَمر

 ٧٧: َقْمَطرِيرال

 ٥٢: الَقِميص

 ٣٩ :املِْقَمَعة

  ١٥٩: الُقمَّل

 ]قن[

 ٢١٣: الُقُنوت

 ٢١٩، ١٧١: طَ نَ قَـ 

 ٤١٢: قـَْنَطرَ 

 ١٦٤: الِقْنطَار

 ٢٦٣: قـََنع

 ٣١٧: أَقْـَنع

 ٣٣٧: أَقْـَىن 

 ٣٩٤: اْستَـْقَىن 

َوان  ٩٠: الِقنـْ

 ]قه[

 ٢٧٠: قـََهر

 ]قو[

  ١٥٨: قاب

 ٣٣٢: أَقَات

  ٢١: الُقوتُ 

 ١٠٦: الَقْوس

 ١٦٠: الِقيَعةُ 

 ٢٥٠، ٢٠٣ :قالَ 

 ٤٠٣: تـََقوَّلَ 

  ٢٥٢: قام

 ٣٣٣، ٣٣١: أقام

 ٣٩٣: اْستَـَقام

 ٢٧ :الَقْوم

 ١٦٣: ِقَوامُ ال

 ١٦٣: ِقَيامُ ال

 ٣٣٥: أَقْـَوى

 ٣٣٥: الَقَوى

 ٩١: الُقَوى

 ]قي[

 ١٥٩: قَادَ 

 ١٥٩: ِقيدَ 

 ٣٥٨: قـَيَّض

 ٧٦: َقيِّمال

 ١١١: الِقياَمةُ 

  

 - ك-

  

 ]كأ[

 ١٠٧: الكأس

 ]كب[

 ٢٤١: بَّ كَ 

 ٣٢٧: َأَكبَّ 

 ٤١٣: َكْبَكبَ 

   ١٨١: تَ بَ كَ 

 ١٨١: تبْ الكَ 

  ٢٨٣: َكِرب 

 ٣٤٨: َكربَّ 

 ٣٠٣: َكربُ 

 ٣٢٣: َأْكَرب 

 ٣٩٩: َتَكربَّ 

 ٣٨٩: اْسَتْكَرب 

 ٨١: الكبـْرُ 

 ٦٩: َكِبريال

 ٦٩: ُكَبارال

 ٦٩: ُكبَّارال

 ]كت[

   ٢٣٢: بَ تَ كَ 

 ٣٦٦: َكاَتبَ 

 ٣٧٨: اْكَتَتبَ 

 ٥٢: الُكُتب

 ٢٣٨: مَ تَ كَ 
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 ]كث[

 ٥١: الَكِثيب

 ٣٥٣: َكثـَّرَ 

 ٣٠٣: َكثُر

 ٤٠٧: تكاثر

 ٣٨٩: اْسَتْكَثر

 ١٠٢: الَكْوثَر

 ]كد[

 ٢٦٥: َكَدحَ 

 ٣٨٥: االْنِكَدار

 ٣٨٥: اْنَكَدرَ 

 ٣٣٧: َأْكَدى

 ٣٣٧: الُكْديَةَ 

 ]كذ[

 ١٨٧: َكَذبَ 

 ٣١٥: َأْكَذب

 ٣٤٧: َكذَّبَ 

 ]كر[

 ٣١٠: َكَربَ 

  ٥: الَكْرب

 ١٢٧: الَكرَّةُ 

 ١٠٤: الُكْرِسيّ 

 ٣٠٣: َكرُمَ 

 ٣٤٩: َكرَّمَ 

 ٢٨٤: َكرِهَ 

 ٣٤٨: َكرَّهَ 

 ٨٣: الكْرهُ 

 ]كس[

 ٣٧٥، ١٨٣: بَ سَ كَ 

 ٣٧٥ :اْكَتَسب

  ٢٣٣: دَ سَ كَ 

 ٩٧: الِكْسفُ 

 ٣١ :الِكْسَفة

 ٢٨٣: َكِسل

 ٨٩: الُكَساَىل 

  ٢٥٧ :اسَ كَ 

 ٩١: الِكْسَوة

 ]كش[

 ١٧٥: طَ شَ كَ 

   ١٨٥: فَ شَ كَ 

 ]كظ[

  ١٧٨: مَ ظَ كَ 

 ]كع[

  ١٣: الَكْعب

 ٤٥ :الكاعب

 ]كف[

 ١٦٣: الِكَفات

، ٢٢٢، ٢٢٠: َكَفــــــــــرَ 

٢٣٥  

 ٣٤٨: َكفَّر

 ١١٢: الَكاُفورُ 

 ٢٤٣: فَّ كَ 

 ٢٤٥: فُّ كُ 

 ١٠٧، ٢١: الَكفُّ 

 ١٦١: كافَّة

 ٢٣٨: لَ فَ كَ 

 ٣٤٦: كفَّل

 ٣١٩: أْكَفل

 ١٥٧ :الِكْفلُ 

  ٢٠٨ :ىكف

 ]كل[

 ٢٧٧: َكَألَ 

  ١٣: الكلب

 ٣٤٣: املـَُكلِّبُ 

 ٣٥٣: َكلَّفَ 

  ١٩٢ :لَّ كَ 

 ٦٧: َكلٌّ 

 ١٧٨: مَ لَ كَ 

 ٣٤٩: َكلَّمَ 

 ٤٠٠: َتَكلَّم

 ]كم[

 ٢٣٣: لَ مَ كَ 

 ٢٢ :الِكمُّ 

 ٢٨٩: َكِمهَ 

 ٢٨٩: اَألْكَمه

 ]كن[

  ٢٢١: َكَندَ 

   ١٨٣: زَ نَـ كَ 

 ١٧١: سَ نَ كَ 

 ٣٢٦، ٢٤٠: نَّ كَ 

 : َكنَّ 

  ٣٢٦، ٣٢٥: َأَكنَّ 

  ١٨: الِكنّ 

 ٤٧ :الِكَنانُ 

 ]كه[

 ٢٦٥: َكَهرَ 

  ١٠، ٩: الَكْهل

 ٢٣٨: نَ هَ كَ 

 ]كو[

  ١٧: الكوب

 ٣١٠، ٢٠٠: ادَ كَ 

 ٣٥٨، ٣٥٧: َكوَّر

 ٣٠٧: َكان

 ٣٩٣: اْسَتَكانَ 

  ٢٠٩ :ىوَ كَ 

 ]كي[

 ١٥٨: الَكْيد

 ٢٠١: الَ كَ 

 ٣٨١: اْكَتال

 ١٦٦: الَكْيلُ 

  

  -ل-

  

 ١٣٨: الالُم واأللفُ 

 ]أل[

 ٣٠٢: َلُؤم

 ]لب[

  ٢١: اللُّبُّ 

 ٢٨٤: لَِبث

 ٣٩٦: تـََلبَّثَ 

 ٩١: ُلَبدال

 ٣١ :الِلْبَدة
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 ٢٨٥: لَِبس

  ١٨٤ :سَ بَ لَ 

 ٥٠ :اللَُّبوس

 ٥٢: اللباس

 ٢٤ :اللََّنب 

 ]لت[

 ٧٦: الِتبال

 ١٣٧: اليت

 ١٣٧: اللَّتَـْنيِ 

  ١٣٧: اللََّتانِ 

ِيت   ١٣٨: الالَّ

تِ   ١٣٨: الالَّ

 ١٣٨: اللََّواِيت 

 ]جل[

 ٢٧٧: َجلَأَ 

 ٢٩١، ١٩٢ :جلََّ 

 ٢٩ :اللُّجَّة

 ]حل[

 ٢٦٩: حلََدَ 

 ٣٧٦: اْلَتَحدَ 

  ٣٢١: َأحلَْفَ 

 ٢٨٧: حلَِق

  ١١: اللْحم

 ٣٣ :اللِّْحَية

 ]لد[

 ٢٩٢: َلدَّ 

 ١٢٥: ىَلدَ 

 ]لذ[

 ٢٩١: َلذَّ 

 ١٣٧: الذي

 ١٣٧: اللََّذانِ 

 ١٣٧: اللََّذْينِ 

 ١٣٧: الِذينَ 

 ٧٦: َلذَّةال

 ]لز[

 ٧٦: الِزبال

  ٢٨٨: َلزِمَ 

 ٣٦٩: الَزمَ 

 ١٦٣: اللِّزَام

 ]لس[

  ١١٠: اللسان

 ]لط[

 ٣٠١: َلُطف

  ٤٠٠: تـََلطَّف

 ]لظ[

 ١١٤: َلَظى

 ٤٠٤: تـََلظَّى

 ]لع[

  ٢٨٨: َلِعب

 ٢٦٩: َلَعنَ 

 ]لغ[

 ٢١٢: َلَغبَ 

 ٢١٣: اللُُّغوبُ 

  ٢٥٦: اغَ لَ 

 ٢٩٥: َلِغيَ 

 ٢٥٦: ةُ يَ غِ الالَّ 

 ]لف[

   ١٨٣: تَ فَ لَ 

 ٣٧٥: اْلتَـَفتَ 

 ٢٦٥: الَلْفح

 ١٨١: ظُ فْ اللَّ 

 ١٨١: ظَ فَ لَ 

 ٣٨٠: اْلَتفَّ 

 ٧٩: ْلَفافاألَ 

 ١٥١: اللفيف

 ٣٣٥: أَْلَفى

 ]لق[

 ٢٣اللََّقب 

 ٢٨٦: َلِقحَ 

 ٧٥: َواِقحلَّ ال

 ٣٧٩: اْلتَـَقطَ 

 ٣٩٨: التـََّلقُّف

 ٣٧٨: اْلتَـَقمَ 

 ٢٩٦: َلِقيَ 

 ٣٦١: َلقَّى

 ٣٣٩: أَْلَقى

 ٣٨٣: اْلتَـَقى

 ٣٧٢: الَقى

 ٤٠٤: تـََلقَّى

 ٤١٠: َتَالقَ 

 ١٢٥: تلقاء

 ]مل[

 ٢٦٥: َلَمحَ 

 ٦٩، ٦٨: ُلَمزَةال

 ٢٢٩، ١٨٣: زَ مَ لَ 

 ٢٢٥، ١٨٤ :سَ مَ لَ 

 ٣٧٩: اْلَتَمسَ 

 ٣٦٨: الَمس

  ٢٢٥: اللمس

 ٧١: َلمّ ال

 ١٢٦: َلمَّا

  ١٥٨: اللََّممُ 

 ]له[

 ٢٧٣: َهلَثَ 

 ٣٣٦: أَْهلَى

  ٤٠٥: تـََلهَّى

 ٢٥٤: وُ هْ اللَّ 

 ]لو[

 ٢٤٧: الحَ 

  ٢٦ :اللَّْوح

 ٣٧١: الَوذَ 

 ٢٤٩: المَ 

 ٣٣٠: َأَالم

 ٤١٠: َتَالَومَ 

 ٢٧اللَّْون 

  ٢٠٩ :ىوَ لَ 

 ٣٦٣: َلوَّى

ِئي  ١٣٨: الالَّ

  ]يل[

   ١٩٧: تَ َال 

  ١١٩: الالَّتُ 

 ٣٠٨: لَْيسَ 
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 ٣٦ :اللِّيَنة

  ٢٠٣ :النَ 

  

  -م-

  

  ]مأ[ 

 ١٣٤: مائة

 ١٣٤: مائتان

 ٤٥ :املائدة

 ]مت[

 ٣٥٣، ٣٤٨: َمتَّعَ 

  ٣٢٣: أَْمَتع

 ٣٩٩: َمتَتَّعَ 

 ٣٩٠: استمتع

 ٤٧ :املتاع

 ١٥٦: ْتكُ ُـ امل

 ٣٠٣: َمُنتَ 

 ١٢٦: مىت

 ]مث[

  ٢١٧ :َمَثلَ 

 ٤٠٠: َمتَثَّل

 ٢٤ :املـََثل

 ١١٧: ثـَُلةَـ امل

 ]مج[

 ٣٠٢: َجمُد

 ١٠٢: ُجوسيَـ امل

 ]مح[

 ٣٤٥: التََّمحُّص

 ٣٤٥: التَّْمِحيص

 ٢٦٧: َحمَقَ 

 ٣٦٦: َماَحلَ 

 ٣٧٧: اْمَتَحنَ 

  ٢٥٦: احمََ 

 ]مخ[ 

 ٨٧: املَخاض

 ٢٦٥: َخمَرَ 

 ]مد[

 ٢٤٢: دَّ مَ 

 ٣٢٦: أََمدَّ 

 ٣٥٥: َمدَّدَ 

 ١٦١: َددُ َـ امل

  ١٦١: املَِداد

  ١٣١: مدين

 ]مر[

 ١٤٩: َماُروتُ 

  ٢٢١: َمرَجَ 

 ٧٨: َمرِيج

 ١١٣: ْرجانَـ امل

 ١١٦: ارِجُ َـ امل

 ٢٧٨: َمرِحَ 

  ٢١٤: دَ رَ مَ 

 ٣٠٢: َمُرد

 ٣٤٤: َمرَّد

 ٢٩٢: َمرَّ 

 ٣٩١: اْسَتَمرَّ 

 ٣١ :املِرَّة

رَّةُ 
َ
 ١٢٧: امل

  ٢٩١: َمِرض

 ٣٧ :ْرَوةَـ امل

 ١٢٩: ْرَوةُ َـ امل

  ٢٠٤ :ىرَ مَ 

 ٣٧٢: َماَرى

  ٣٨٣: اْمتَـَرى

 ٤١١: َمتَاَرى

 ]مز[

 ٣٥٢: َمزَّقَ 

 ٣٧ :املـُْزنَة

 ]مس[

 ٢٦٩: َمَسحَ 

 ٩٤: َسدَـ امل

  ٢٩٢: َمسَّ 

 ٣٧٠: َماسَّ 

 ٢٢٥: املسّ 

 ٣٤٣: َمسَّك

 ٣٢٢: أَْمَسكَ 

 ٣٩٠: اْسَتْمَسك

  ٣٣٥، ٣٠٧: أَْمَسى

 ١٢٣: َساءَـ امل

 ]مش[

 ١٧٣: مشج

  ٢٠٧ :ىشَ مَ 

 ٣٦٢: َمشَّى

 ]مص[

 ١٢٨: ِمْصر

  ٢٢  :املِْصر

 ]مض[

 ٢٨ :املـُْضَغة

  ٢٠٨ :مضى

 ]مط[

 ٢٣ :املـََطر

 ٣٢٤:أَْمَطر

  ٤٠٥: َمتَطَّى

 ]مع[

 ١٠٠: ْعزَـ امل

 ٧٢: ِعنيَـ امل

 ١٦١: املاعون

 ٢٦ :املَِعى

 ]مق[

 ٢٢١: َمَقتَ 

 ]مك[

  ٢٣٦: ثَ كَ مَ 

 ٣٠١: َمُكثَ 

  ٢٢٩: رَ كَ مَ 

 ١٢٩: َمكَّة

  ٣٠٤: َمُكنَ 

 ٣٥٥: َمكَّن

 ٤٨ :املكان

 ٢٥٥: اكَ مَ 

 ]مل[

 ٢٧٧: َمَألَ 

   ٢٠ :املـََأل 

 ٢٣ :ْلءاملِ 
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 ٧٢: ْلحاملِ 

 ٣١٤: أَْمَلقَ 

   ١٨٥: كَ لَ مَ 

 ٨٦: املْلكُ 

 ١٤٨: َمَلك املوت

 ١٦٨: َلُكوتَـ امل

 ٣٢٥: أََملَّ 

 ٣٢ :املِلَّة

 ٣٣٧: أَْمَلى

 ٧٩: ِليّ َـ امل

 ]من[

 ١٤٠، ١٣٨: َمنْ 

 ٢٧١: َمَنعَ 

 ٢٤٤: نَّ مَ 

 ١٥٤: نُّ َـ امل

 ٣٦١: َمىنَّ 

 ٣٣٦: أَْمَىن 

 ١٠٣، ٤٢ :األُْمِنيَّة

 ٤٨ :ِينُّ َـ امل

 ١٠٩: ُنونَـ امل

 ١٢١ :َمَناة

 ٢٠٦: َىن مَ 

 ]مه[

 ٢٦٩: َمَهدَ 

 ٣٥١: َمهَّدَ 

  ٥: املْهد

 ٥٣: املَِهاد

 ٣١٨: أْمَهل

 ٣٤٩: َمهَّلَ 

 ٨٨: ْهلُـ امل

 ٣٠٤: َمُهنَ 

 ]ما[

 ١٤٠، ١٣٨: ام

  ١٣٩: ماذا

 ]مو[ 

 ٢٩٤، ٢٤٨: مات

 ٣٣٢: أََماتَ 

  ٢٠: ْيتُ َـ امل

 ٢٦ :ْوجَـ امل

 ٢٤٦: ماجَ 

 ٢٤٧: مارَ 

 ٢٥ :الَـ امل

  ١٥: املاء

 ]مي[

  ١٩٨ :ادَ مَ 

  ٢٠٠: ازَ مَ 

 ٣٥٨: َميـَّزَ 

 ٣٨١: اْمَتاز

 ١٤٨: ِميَكائِيل

  ٢٠١: الَ مَ 

 

  -ن-

  

 ]نب[

 ٣٦٤: نـَبَّأَ 

 ٣٤١: أَنـَْبأَ 

 ٣٩٥: اْستَـْنَبأَ 

 ٢٥ :النََّبأ

  ٢٣٣: تَ بَ نَـ 

  ١٧٩: ذَ بَ نَـ 

 ٣٧٤: انـَْتَبذَ 

 ٤٠٦: تـََنابَز

 ٣٨٩: اْستَـْنَبطَ 

 ١٦٩: اليـُْنُبوع

 ]نت[

   ٢٢٧: نـََتقَ 

  ٣٧٦: انـَْتثـَرَ 

 ]نث[

  ٢٢٨: نـَثـَرَ 

 ]نج[

 ٢٨٢: جنَِسَ 

 ٣٥ ،٥ :النَّْجم

  ٢٥٧ :جنا

 ٣٦٢: َجنَّى

 ٣٣٨: َأْجنَى

  ٣٧٢: نَاَجى

 ٤١١: تـََناجى

 ٤٨ :النَِّجيّ 

 ١٥٢: النَّْجَوى

 ١٨٣: تَ حنََ 

 ]نح[

 ٢٦٧: َحنَتَ 

 ٢٧٠: َحنَرَ 

 ٥١: النَُّحاس

 ١٠١: النَّْحل

 ]نخ[

 ٢٨٢: خنَِرَ 

 ١٦٦: النخيل

 ]ند[

 ٤٠٨: تـََنادُّ 

 ١٨: النِّدّ 

 ٢٨٤: نَِدم

  ٣٧٢: نادى

 ٤١١: تـََناَدى

 ٤٧ :النَِّديّ 

 ]نذ[

  ٢٢٨: نََذرَ 

 ٣٢٣: أَْنَذر

 ٥٠ :النذير

 ٥٢: النذير

 ]نز[

  ١٨٢: عَ زَ نَـ 

 ٣٦٩: نازَعَ 

 ٤٠٧: تـََنازَعَ 

 ٢٦٧: نـَزَغَ 

  ٢٦٧: النـَّزْغُ 

 ٣١٣: أَنـَْزف

 ٣٥٤، ١٧٢: لَ زَ نَـ 

 ٣١٩: أنـَْزل

 ١٠١: النـُّْزل

 ]نس[

  ٢٧٦: َنَسأَ 
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  ٢٧٦: النَّسِّيء

 ٨٧: املْنَسأَة

 ٢٣ :النََّسب

 ٢٦٩: َنَسخَ 

 ٣١٦: أْنَسخَ 

 ٣٨٨: اْستَـْنَسخ

 ٢٩ :النُّْسَخة

 ١٢٠: َنْسر

 ٥١: النَِّسيَكة

 ٢٣٥: كَ سَ نَ 

 ١٧٠: لَ سَ نَ 

 ٩١: النِّْسَوة

 ١٥٣: النِّْسَوان

 ٢٩٥: َنِسيَ 

 ٣٦٢: َنسَّى

 ٨٥: الّنْسي

 ]نش[

 ٣٦٤، ٢٧٧: َنَشأَ 

  ٣٤١: أَْنَشأَ 

 ٤٤ :ناشئةال

  ٢٢٨: َنَشرَ 

 ٣٢٤، ٣١٧: أَْنَشر

  ٣٧٦: انـَْتَشرَ 

  ٩٩: َنْشرًا

 ٩٩: ُنْشرًا

 ٣٥٠: ُمَنشَّر

  ٢١٩: َنَشزَ 

 ١٧٢: زَ شَ نَ 

 ١٧٥: طَ شَ نَ 

 ٣٤٨: َنشَّطَ 

 ]نص[

 ٢٧٨: َنِصبَ 

   ١٨٣: بَ صَ نَ 

 ٥٤: النَِّصيبُ 

 ١٢١ :النَّْصب

 ٢١٢: النََّصبَ 

 ٣٢٠: أَْنَصتَ 

 ٢٧٣: َنَصحَ 

 ٨٩: ُصوحنَّ ال

  ٢٢٨: َنَصرَ 

 ٣٧٦: انـَْتَصرَ 

 ١٠٢: النَّْصرَانُ 

 ١٠٢: النَّْصرَاين

 ٢٢ :النِّْصفُ 

 ٤٥ :الناصية

 ]نض[

  ٢٨٤: َنِضج

  ٢٩٠: نِضج

 ٧٨: َنضَّاَخةٌ 

   ١٨٧: دَ ضَ نَ 

 ٧٨: َنِضيد

  ٢٢١: َنَضرَ 

  ٢٢٤: َنَضرَ 

  ٢٣٩: رَ ضَ نَ 

 ]نط[

   ١٨٣: حَ طَ نَ 

 ٢٦٩: َنَطحَ 

 ٦٠: النَِّطيَحة

 ٢٩النُّْطَفة 

  ١٨٨: َنَطقَ 

 ٣١٩: أْنَطق

 ٣٣٥: أَْنَطى

 ]نظ[

 ٢٣٧: رَ ظَ نَ 

 ٣٢٣: أْنَظر

  ٣٧٥: يـَْنَتِظر

 ]نس[

   ١٨٥: فَ سَ نَ 

 ]نع[

 ٨٦، ١٥: النـَّْعجة

 ٢٣٨: سَ عَ نَـ 

  ١٨٨: نـََعقَ 

، ١٠٠ ،١٤ :النـَّْعــــــــــــــل

١٠٦ 

  ٣٥٤: نـَعَّمَ 

 ٣٢٢: أَنـَْعمَ 

 ٣١١: نِْعمَ 

 ١٩: النـََّعم

 ٣٢ :النـِّْعَمة

 ١٥٩: النـَّْعَمة

 ١٦٨: النـَّْعَماء

 ]نغ[

  ٣٢٤:أَنـَْغض

 ]نف[

   ١٨٣: ثَ فَ نَـ 

 ٢٦٥: النَـْفح

 ٢٢٧: نفخ

 ٢٨٦: نَِفد

  ٢١٩: نـََفذَ 

 ٣٨٩: اْسَتنَفر

 ١٥٠: النـََّفرُ 

 ١٥٠: النَِّفري

 ١٧٢: رَ فَ نَـ 

 ٣٩٩: تـَنَـفَّس

 ٤٠٧: تـََناَفس

 ١٠٦: النـَّْفس

  ٢٢٩: نـََفشَ 

 ٢٧٨: نَِفشَ 

َفَعةَـ امل  ٣٨ :نـْ

 ٢٧١: نـََفعَ 

 ٣٢١: أَنـَْفقَ 

 ٣٦٧: نَاَفق

 ١٨: النـََّفق

 ٦٣: النـََّفَقة

  ١٩: النفل

 ٤٣ :النافلة

  ٢٠٨ :ىفَ نَـ 

 ]نق[

   ٢٢٧: نـََقبَ 

 ٣٤٣: نـَقَّب

 ٣٢٢: أَنـَْقذَ 

 ٣٨٨: اْستَـنـَْقذَ 
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 ١٦٢: النَِّقريُ 

  ٢٢٤: نـََقرَ 

  ٢٣١: نـََقصَ 

 ٢٣٨: صَ قَ نَـ 

  ٢٣٠: نـََقضَ 

 ٣١٦: أَنـَْقض

 ١٧٢: مَ قَ نَـ 

 ٣٧٨: انـْتَـَقمَ 

 ]نك[

  ٢١٨: َنَكبَ 

 ٣٨ :ناِكبَـ امل

   ٢٢٧: َنَكثَ 

 ٩٦: النِّْكث

   ١٨٧: َنَكحَ 

 ٣٢٠: أَْنَكح

 ٣٨٧: اْستَـْنَكحَ 

 ٧٠: ِكدنَّ ال

 ٢٨٥: َنِكدَ 

 ٢٨٧: َنِكر

 ٣١٨: أْنَكر

 ٢٢النُّْكُر  

 ٤١ْنَكر ُـ امل

 ٧٣: ْكرنُّ ال

 ١٥٩: النَِّكري

  ٢٢٥: َنَكسَ 

 ٢٢٥: يـَْنُكس

 ٣٥١: َنكَّسَ 

 ٢٦٦: النَّْكسُ 

 ١٧٣: صَ كَ نَ 

  ٢١٥: َنَكصَ 

 ٣٩٠: اْستَـْنَكفَ 

 ٣٤٩: َنكَّلَ 

  ١٧: النِّْكل

 ]من[

 ١١٣: النََّمارِق

 ٢٤٤: َمنَّ 

 ]نه[

 ٤٠ :املِْنهاج

 ٢٦٦: نـََهرَ 

 ١٠٠: النـَّْهر

 ١٢٢: النـََّهارُ 

 ٣٨٣: انتهى

 ٤١٠: تـََناهَ 

 ١٠٢: ْنتَـَهىُـ امل

 ]نو[

 ٢٧٥، ٢٥٩: اءَ نَ 

 ٣٣٠: أناب

 ٣٣٣: أَنَار

 ٢٧ :النُّور

 ١٠٨: النَّار

  ٤٠٩: تـََناَوشَ 

 ٢٤٧: وصنُ يَـ 

 ٢٤٧: صُ وْ النـَّ 

 ٣٥ :النَّاَقة

  ٢٩٤: نام

 ١٦٤: النُّونُ 

 ]ين[

 ٢٩٣: نَالَ 

  

  - ه-

  

 ]هب[

 ٣٢٧: أََهبَّ 

 ١٧٢ :طَ بَ هَ 

 ١٦٦: اهلََباءُ 

 ]هج[

 ٣٩٧: تـََهجَّدَ 

 ٢٣٨، ٢٣٦: رَ جَ هَ 

 ٣١٣: أَْهَجرَ 

 ٣٦٧: َهاَجر

 ١٢٣: اهلَِجري

 ٢٦١: َهَجعَ 

 ]هد[

 ٢٤٢، ٢٣٩: دَّ هَ 

 ٦٤: اهلُْدُهد

  ٣٥٢: َهدَّم

  ٢٠٧ :ىدَ هَ 

 ٣٨٣: اْهَتَدى

 ١١٠: اهلَُدى

 ٣٧ :اهلَْديَة

 ]هر[

 ٢٣٦: بَ رَ هَ 

 ١٤٩: َهاُروتُ 

 ٣١٣: أُْهرِعَ 

 ]هز[

 ٣٩٥: اْستَـْهزَأَ 

 ٣٨٠: اْهتَـزَّ 

  ١٨٦: لَ زَ هَ 

  ١٨٦: مَ زَ هَ 

 ]هش[

  ٢٤٢: شَّ هَ 

 ٧٨: ْشيماهلَ 

 ]هض[

  ١٧٨: مَ ضَ هَ 

 ]هط[

 ٣١٣: أَْهَطع

 ]هل[

 ٢٧٩: اهلََلعُ 

 ١٨٨: َهَلكَ 

 ٣١٩: أهلك

 ٣٢٦: أََهلَّ 

 ٤٨ :اِهلالل

   ١٤٢: مّ لُ هَ 

 ]هم[

 ٢١٣: َمهَدَ 

 ٣٨٦: انـَْهَمرَ 

 ٣٢٨: أََهمَّ 

 ١٨٤ :زَ مهََ 

 ٦٩، ٦٨: َمزَةاهلُ 

 ١٦٠: َمهَزاتُ 

 ١٧٤: سَ مهََ 

 ٢٤٤: مَّ هَ 
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 ٤١٤: املـَُهْيِمنُ 

 ]هن[

  ٢١١ :أَ نَ هَ 

 ١٣٧: ناهُ 

 ١٣٧: ههنا

 ١٣٧: هنالك

 ]هو[

 ١٤٢: هاءَ 

 ٢٤٧: هادَ 

 ٣٤اهلَائِد 

 ١٠٢: اليهودي

 ٣٨٦: اْ�ارَ 

  ٢٤٩: هانَ 

 ٣٣٢: أََهانَ 

 ٨٢: اهلْونُ 

  ٢٠٦: وىهَ 

 ٢٩٥: َهِويَ 

 ٣٣٥: أَْهَوى

 ٣٩٤: اْستَـْهَوى

 ١٦٩، ٢٧اهلََوى 

 ٧٧: واءاهلَ 

 ١١٥: اهلَاِويَة

 ]هي[

 ٣٦٤: َهيَّأَ 

 ١٦٨: اهلَْيَئة

 ١٤٣: هاتِ 

  ١٤٣: تَ يْ هَ 

  ٢٠٣ :هاجَ 

 ٢٠١: الَ هَ 

 ٢٠٢، ٢٠١: امَ هَ 

 ٣٤ :اهلِيم

  

  -و-

  

 ]وأ[

  ٢١٠ :دَ أَ وَ 

  ٢١٠ :لَ أَ وَ 

 ]وب[

 ٢٤ :الَوبَر

 ١٩٤: قَ بَ وَ 

 ٢٩٣: َوِبقَ 

 ٧٥: َوبِيلال

 ١٦٥: الواِبلُ 

 ١٦٥: الَوْبل

 ١٦٧: الَوبَال

 ]وت[

 ٢٥ :الَوَتد

  ١٩٤: رَ تَـ وَ 

 ٨٥: الوْتر

 ]وث[

 ٣٢٩: أَْوَثق

 ٣٧٠: َواَثقَ 

 ٣٨ :ْوِثقَـ امل

 ٤١ :املِيثاق

ــــــــــــــــــــــــَوَثن ، ٣٥، ٢٤ :ال

١١٨ 

 ]وج[

  ١٩٣ :بَ جَ وَ 

 ٣٠٩ ،١٩٦: دَ جَ وَ 

  ٩٢: الوجد

  ٣٢٩: أَْوَجس

  ١٩٤: فَ جَ وَ 

 ٣٢٩ :أَْوَجفَ 

 ٢٩٣: َوِجلَ 

 ٣٠٤: َوُجهَ 

 ٣٥٦: َوجَّهَ 

 ١٠: الوجه

 ٩١: الوِْجَهة

 ]وح[

 ٧٠: َوِحيدال

 ١٣٢: َواِحد

 ١٣٢: واحدة

 ١٣٥: َمْوَحدَ 

 ١٣٥: أَُحادَ 

 ١٦٧: َوْحدال

 ١٠٦: الَوْحش

 ٣٣٤: أَْوَحى

 ]ود[

 ٢٩٢: َودَّ 

 ٣٧٠: َوادَّ 

 ١١٩: َودّ 

 ٣٩َودَّة َـ امل

 ٣٥٧: َودََّعهُ 

 ٣٩٢: اْستَـْودَعَ 

 ١٦٥: الَوْدقُ 

 ٤٩ :الَواِدي

 ]ور[

 ٣٠٦: َوِرثَ 

 ٣٢٩: أَْوَرث

  ٣٥٧: َورَّثَ 

 ٤١ :املِرياث

 ١٦٧: الُرتاث

  ١٩٥: دَ رَ وَ 

  ٩٧: الِوْردُ 

 ٥٢: الَورِيد

 ٨٧: الوْرق

 ٣٣٨: أَْوَرى

 ٤١١: تـََواَرى

  ١٢٥: وراءُ ال

 ]وز[

  ١٩٤: رَ زَ وَ 

 ١٨: الِوْزر

 ٥٦: الَوزِير

 ٢٧٤: َوزَعَ 

  ٣٢٩: أَْوزَع

  ١٩٤: فَ زَ وَ 

 ٣٢٥: يُِزفّ 

   ١٩٧: نَ زَ وَ 

 ٤١ :املِيزان

 ]وس[

 ٢٩٣: َوِسنَ 

 ١٩٦: طَ سَ وَ 
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 ٧١، ٢٤ :الَوَسط

 ١٦٨: الُوْسَطى

 ٣٢٩، ٣٢٨: أَْوَسعَ 

 ٨٨: الُوْسعُ 

 ٦٠: الَوِسيَلة

 ١٩٤: قَ سَ وَ 

   ١٩٧: مَ سَ وَ 

 ٤٠١: تـََوسَّمَ 

 ٤١٤: َوْسَوسَ 

 ]وش[

 ٣١٠: أَْوَشكَ 

   ١٩٧: ىشَ وَ 

 ]وص[

 ١٩٣ :بَ صَ وَ 

  ٣٥٧: َوصَّد

 ٣٢٩: أَْوَصدَ 

 ٣٤٠: آَصدَ 

 ٥١: الَوِصيد

   ١٩٧: فَ صَ وَ 

  ١٩٦: لَ صَ وَ 

 ٣٥٦: َوصَّل

 ٥٨: الَوِصيَلة

 ٣٦٢: َوصَّى

  ٣٣٨: أوصى

  ٤١٠: ىتـََواص

 ٦١: الوصية

 ]وض[

 ٢٧٤: َوَضعَ 

 ٣٢٨: أَْوَضعَ 

  ١٩٥: نَ ضَ وَ 

 ]وط[

 ٣٠٠: َوِطئَ 

 ٣٠٥: َوطُؤَ 

  ٣٧٣: َواطَأَ 

 ٣٧٣: ِوطَاءال

 ٢٤ :الَوَطر

 ٣٨ :ْوِطنَـ امل

 ]وع[

  ١٩٦: دَ عَ وَ 

 ٣٢٩: أَْوَعد

 ٣٧٠: َواَعدَ 

  ٤٠٩: تـََواَعدَ 

 ٣٨ :ْوِعدَـ امل

 ٤١ :املِيعاد

  ١٩٦: ظَ عَ وَ 

 ٣٩ْوِعظَة َـ امل

 ١٩٥: ىعَ وَ 

 ٣٣٩: أَْوَعى

 ٤٨ :الِوَعاء

 ]وف[

  ١٩٥: دَ فَ وَ 

 ١٩٤: رَ فَـ وَ 

   ٣٢٨: أَْوَفضَ 

 ٣٥٧: َوفَّق

 ٣٧٠: َواَفقَ 

 ٣٧٤: اتـََّفقَ 

 ٧٥: فَاقالوِ 

   ١٩٧، ١٩٥: ىفَ وَ 

 ٣٦٢: َوىفَّ 

 ٣٣٨: أَْوىفَ 

 ٤٠١: تـََوىفَّ 

 ٣٩٥: اْستَـْوىفَ 

 ٤٠١: التـََّويفِّ 

 ]وق[

  ١٩٣ :بَ قَ وَ 

  ١٩٦: تَ قَ وَ 

  ٣٥٦: َوقَّتَ 

 ٢٦ :الَوْقت

 ٤٠ :املِيَقات

 ٣٢٩: أَْوَقد

  ٤٠١: تـََوقَّدَ 

 ٣٩٢: اْستَـْوَقدَ 

 ١٦٠: الَوقود

  ١٩٦: ذَ قَ وَ 

  ١٩٦: رَ قَـ وَ 

 ٣٥٦: َوقـَّرَ 

 ٨١: الوقْـرُ 

 ٢٧٤: َوَقعَ 

 ٣٧٠: َواَقعَ 

 ١١١: الواِقَعة

 ١٩٦: فَ قَ وَ 

   ١٩٧: ىقَ وَ 

 ٣٨٢: اتـََّقى

 ١٦١: التـَُّقاةُ 

 ١٦٨: التقوى

 ٥٤: التَِّقيُّ 

 ]وك[

 ٣٨٤: اتََّكأَ 

 ٣٥٧: وَكَّدَ 

 ١٩٥: زَ كَ َو 

 ٣٥٦: وَكَّلَ 

 ٤٠١: تـَوَكَّل

 ٥٦ :الوَِكيل

 ]ول[

 ٣٣٠: أَْوجلََ 

 ٥٨: الَولِيَجة

  ١٩٦: دَ لَ وَ 

 ٩٥: الَوَلدُ 

 ٩٨: الُوْلدُ 

 ١٥٣: الَولِيد

  ١٩٥: قَ لَ وَ 

 ٣٠٦: َوِيلَ 

 ٣٦٠: َوىلَّ 

 ٤٠١: تـََوىلَّ 

 ١٦١: أَْوَىل 

  ٨٧: الوالية

 ٥٤: الَوِيلُّ 

 ]ون[

   ١٩٧: ىنَ وَ 

 ]وهـ[

  ٢٧٤: َوَهبَ 

  ١٩٥: جَ هَ وَ 
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 ١٩٤: نَ هَ وَ 

  ٣٥٦: َوهَّنَ 

 ١٠١: الَوْهن

  ١٩٥: ىهَ وَ 

 ]وي[

  ١٤٣: َويْ 

 ١٦٢: الَوْيلُ 

 ١٦٢: الَويـَْلةُ 

  

  - ي-

  

 ]يأ[

 ٢٩٩: يَِئسَ 

 ]يب[

 ٢٩٣: يَِبسَ 

 ٧٤: َيَبسال

 ٧٤: ياِبسال

 ]يت[

 ٢٩٣: يَِتمَ 

  ٢٧ :الَيِتيم

 ]دي[

 ١٠٧: الَيدُ 

 ٢٧٤: يَدَعُ 

 ]ذي[

 ٢٧٤: يََذرُ 

 ]سي[

 ٣٠٢: َيُسر

 ٣٥٧: َيسَّر

 ٣٢٩: أَْيَسر

 ٣٩٢: اْستَـْيَسرَ 

 ٨٠: ْيُسورَـ امل

 ١٦٧: الُيْسَرى

 ١٦٧: ْيَسرَةَـ امل

 ]قي[

 ١١٣: الياقوت

 ٢٥ :الَيِقظ

 ٣٣٠: أَيـَْقن

 ٣٩٢: اْستَـيـَْقنَ 

 ]مي[

 ٤٠٢: تـََيمَّمَ 

  ٨: الَيمّ 

 ٣٩ْيَمَنة َـ امل

 ١٠٥: اليمني

 ]ني[

 ٨٩: اليَـْنع

 ]وي[ 

، ١٢٤، ٢٧ :اليَــــــــــــــــــْوم

١٢٧ 

: األيـــــــــــــام املْعـــــــــــــُدودات

١٢٥ 

ــــــــــــــام املعلومــــــــــــــات : األي

١٢٥  
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  :فهرس األعالم. ٥

  

  - أ  - 

  ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦: آدم 

  ٤٦٤: آسية امرأة فرعون

  ٤٧٤: آمنة بنت وهب

  ٤٦١، ٤٦٠، ١٢٧: إبراهيم 

ــــــ ، ١٧٤ ،١٦٥): الزجــــــاج( يّ رِ إبــــــراهيم بــــــن السَّ

٣٤٥، ٣٤٤  

  ٤٧٦:  إبراهيم بن حممد

  ٤٤٢، ٤٥٧: إبليس

  ٤٥٨: إدريس 

  ٤٧٥: أروى بنت عبداملطلب

  ٤٦٢، ٤٦١: إسحاق 

  ٤٦١: إسرافيل 

  ٤٧٢): ذو القرنني(اإلسكندر 

  ٤٦١: إمساعيل 

  ٤٦٢: أشر بن يعقوب

  ٤٦٨، ٤٦٧: أمشويل 

  عبدامللك بن قريب= األصمعي 

  ٤٦٣: أطفري بن روحيب

  سليمان بن مهران= األعمش 

  ٤٦٦: إلياس 

  ٤٥٧: أََمُة املغيث

  ٤٧٥: أميمة بنت عبداملطلب

  ٤٦٨: أوريا

  ٤٦٧: إيشى

  ٤٦٣: أيوب 

  

  - ب - 

  ٤٧١: خبتنصر

  ٤٧٥: برة بنت عبداملطلب

  ١٢٧: بشقان بن إبراهيم

  ٤٦٦: بعل

  ٤٧٠: بلقيس

  ٤٦٢: بلهة

  ٤٦٢: بنيامني بن يعقوب

  ٤٧٥): أم حكيم(البيضاء بنت عبداملطلب 

  

  - ج - 

  ٤٦٨، ٤٦٧: جالوت

  ٤٣٥، ٤٦١ ،١٠١: جربيل 

  صاحل بن إسحاق= اجلرمي 

  ٤٥٦): أبو ذر(جندب بن جنادة 

  ٤٧٥: جويرية بنت احلارث
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  -ح  - 

  ٤٦٢: حاد بن يعقوب

  ٤٥٩، ١٢٦: حام بن نوح

  ٤٧٥: احلارث بن عبداملطلب

  رملة بنت أيب سفيان= أم حبيبة 

  ٤٧٥): الغيداق(حجل بن عبداملطلب 

  ٤٦٦:  حزقيل

  ٢٥٧ ،١٥١ :احلسن البصري

  ٤٧٥: حفصة بنت عمر

  البيضاء بنت عبداملطلب= أم حكيم 

  ١٦٨: محزة بن حبيب الزيات

  ٤٧٥: محزة بن عبداملطلب

  ٤٥٧: ‘حوَّاء 

  ١٠١): فرس جربيل(حيزوم 

  

  - خ - 

  ٤٧٦، ٤٧٥: خدجية بنت خويلد

  ٤٦٥: اخلضر 

، ٢١٣، ١١٢: اخلليـــــــل بــــــــن أمحــــــــد الفراهيــــــــدي

٢١٧  

  

  - د - 

  ٤٦٢: دان بن يعقوب

  ٤٦٨، ٤٦٧: داوود 

  )حممد بن احلسن(= ابن دريد 

  ٤٦٢: دينة بنت يعقوب

  

  - ذ - 

  جندب بن جنادة= أبو ذر الغفاري 

  اإلسكندر= ذو القرنني 

  ٤٤٠: ذو الكفل 

  

  -  ر - 

  ٤٦٢: راحيل زوجة يعقوب

  ٤٦٣: راعيل امرأة العزيز

  ٤٧٦: رقية بنت حممد 

  ٤٧٥): أم حبيبة(رملة بنت أيب سفيان 

  ٤٦٢: روبيل بن يعقوب

  ٤٦٣: الريان بن الوليد

  

  -  ز - 

  ٤٦٢: زبالون بن يعقوب

  ٤٧٥: الزبري بن عبداملطلب

  إبراهيم بن السريّ = الزَّجَّاج 

  ٤٤٣، ٤٧٠: زكريا 
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  ٤٦٢: زلفة

  ١٢٧: زمران بن إبراهيم

  )سعيد بن أوس= (أبو زيد 

  ٤٧٥: زينب بنت جحش

  ٤٧٥: زينب بنت خزمية

  ٤٧٦: زينب بنت حممد 

  

  - س - 

  ٤٦٢، ١٢٧: سارة أم إسحاق

  ٤٥٩، ١٢٦: سام بن نوح

  ١٠١: موسى بن ظفر= السَّامري 

  ٣٢٦): أبو زيد(سعيد بن أوس 

  هند بنت أيب أمية= أم سلمة 

  ٤٦٩: سليمان 

  ٤١٥): األعمش(سليمان بن مهران 

  ٤٧٥: سودة بنت زمعة

  يعقوب ابن إسحاق= ابن السِّكِّيت 

  

  - ش - 

  ٤٦٤، ١٢٧: شعيب 

  ٤٦٢: مشعون بن يعقوب

  ١٢٧: شوخ بن إبراهيم

  

  -  ص - 

  ٤٦٠، ٤٥٩: صاحل 

  ٢٨٠): اجلرمي(صاحل بن إسحاق 

  ٤٦٤: صفورة بنت شعيب

  ٤٧٥: صفيَّة بنت حيي

  ٤٧٥: صفية بنت عبداملطلب

  

  -ض- 

  ٤٧٥: ضرار بن عبداملطلب

  

  -  ط - 

  عبدمناف بن عبداملطلب= أبو طالب 

  ٤٦٧: طالوت

  ٤٧٦: الطيب بن حممد 

  

  -  ع - 

  ٤٧٥، ٢٢٦: عائشة 

  ٤٥٩: عاد بن عوص

  ٤٧٥: العباس بن عبداملطلب

  ٤٧٦: عثمان بن عفَّان

  ٤٧٥): أبو هلب(عبدالعزى بن عبداملطلب 

، ١٦٨ ،١٤٦ ،١٢٦ ،٩١: عبــد اهللا بــن عبــاس
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١٧٨  

  ٤٥٧: عبداملغيث

  ٢٦٥): األصمعي(عبدامللك بن قريب 

  ٤٧٥ ):أبو طالب(بن عبداملطلب عبدمناف 

  ٤٧٦: عبدمناف بن حممد 

  القاسم بن سالم= أبو عبيد 

  معمر بن املثىن= أبو عبيدة 

  ٤٧١: عزير 

  ٤٧٣: عيسى 

  

  -  غ - 

  حجل بن عبداملطلب= الغيداق 

  

  -  ف - 

  ٤٧٦: بنت حممد  فاطمة

  حيىي بن زياد= الفرّاء 

  الوليد بن مصعب= فرعون 

  

  -  ق - 

  ٤٥٧: قابيل

  ٤٦٥: قارون بن يصهر

  ٢٦٨، ١٧٩): أبو عبيد(القاسم بن سالم 

  ٤٧٦: القاسم بن حممد 

  ١١٥: قتادة بن دعامة السدوسي

  ٤٦٠: قدار بن سالف

  حممد بن املستنري= قطرب 

  ٤٥٧: قليما

  ١٢٧: قنطورا بنت يقطون

  

  - ك - 

  ٩٢: كعب األحبار

  ٤٧٦: أم كلثوم بنت حممد 

  ٤٥٩: كنعان بن نوح

  

  -  ل - 

  ٤٦٢: الوي بن يعقوب

  ٤٧١: لقمان احلكيم

  عبدالعزى بن عبداملطلب= أبو هلب 

  ٤٣٥، ٤٦١: لوط 

  ٤٦٤: ليا بنت شعيب

  ٤٦٢: ليا بنت البان

  ٤٦٣: ليا بنت يعقوب
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  - م - 

  ٤٧٦: ماريَّة الِقْبِطيَّة

 ،١٧٨ ،١٦٨، ١١٥: املكـــــي جماهـــــد بـــــن جـــــرب

٤٧١  

  ٤٧٤، ٤٧٣: حممد 

  ٤٤٥: حممد بن إسحاق بن يسار

، ١٤٧، ١١٢: )بــــن دريـــــدا(حممــــد بــــن احلســــن 

١٧٥، ١٧٤ ،١٦٥،   

  ٢١٦): قطرب(حممد بن املستنري 

  ١٢٧: مدين بن إبراهيم

  ٤٧٣، ٤٧٠: ‘مرمي 

  ٣٢٦: املزوين

  ٢٨٠: املربّد

، ١٧٥ ):أبــــو عبيــــدة(بــــن املثــــىن التميمـــي  معمـــر

٢٨٠، ٢٢٢، ١٧٩  

  ٤٧٥: املقوم بن عبداملطلب

  ٤٣٩، ٤٦٥، ٤٦٤: موسى 

  ١٠١): السَّامري(موسى بن ظفر 

  ٤٦١: ميكائيل 

  ٤٧٥: ميمونة بنت احلارث

  

  - ن - 

  ٤٦٠ ،١٢٦ :منرود بن كنعان

  ٤٥٩، ٤٥٨، ١٠٠: نوح 

  

  - ه - 

  ٤٦١: هاجر أم إمساعيل

  ٤٦٥، ٤٦٤: هارون 

  ٤٦٤: هامان وزير فرعون

  ٤٧٥): أم سلمة(هند بنت أيب أمية 

  ٤٥٩: هود 

  ٤٦٢: هودا بن يعقوب

  

  - و - 

، ٤٦٤، ١٢٥): فرعـــــــون(الوليـــــــد بـــــــن مصـــــــعب 

٤٣٨  

  ١١١: وهب بن منبه

  

  -  ي - 

  ٤٧٢: يأجوج ومأجوج

  ٤٥٩، ١٢٦: يافث بن نوح

  ٤٧٠: حيىي 

ـــــــاد  ـــــــن زي ، ٢٥٧، ١٥٠، ٨٣): الفـــــــرّاء(حيـــــــىي ب

٢٦٨  

  ٤٦٢: يسحر بن يعقوب

  ٤٤٠: اليسع 
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  ١٢٧: يشق بن إبراهيم

  ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١: يعقوب 

  ٢٦٢): ابن السِّكِّيت(يعقوب بن إسحاق 

  ٤٦٢: يفثايل بن يعقوب

  ٤٦٣، ٤٦٢: يوسف 

  ٤٦٥: يوشع بن نون

  ٢٨٠: يونس بن حبيب الضيب
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٥٣٦ 

  فهرس األماكن والبلدان. ٦

  

  الصفحة  المكان

  ٤٦١  : األردن

  ١٢٦  : بابل

  ١٢٤  : بدر

  ١٢٥  : بكة

  ٤٥٨  : بوذ

  ٤٧١  : بيت املقدس

  ١٢٦  : التني

  ١٠٠  : اجلودي

  ١٢٤  : احلجر

  ١٢٤  : ُحنني

  ٤٦٦  : داوردان

  ١٢٤  : الرَّسّ 

  ٤٦٥  : الروم

  ١٢٦  : الزيتون

  ٤٦١  : سدوم

  ٤٥٧  : سرنديب

  ١٢٥  : سيناء

  ١٢٦  : سينني

  ١٢٥  : الصفا

  ١٢٦  : الطائف

  ١٠٠  : عبقر

  ١٢٥  : عرفات

  ٤٥٧  : غار الكنز

  ٤٦٥  : فارس

  ٤٦٨، ٤٦١  : فلسطني



 األماكن والبلدانالدرة في تفسير القرآن العظيم                                                                  فهرس 

 

٥٣٧ 

  ٤٥٧  : أبو قـُبَـْيس

  ١٢٤  : أم القرى

  ٤٦٣  : كنعان

  ٤٦١  : املؤتفكة

  ٤٦٥  : جممع البحرين

  ٤٦٤، ١٢٦  : مدين

  ١٢٥  : املشعر احلرام

  ١٢٥  : املروة

  ٤٦٤، ٤٦٣، ١٢٤  : مصر

  ٤٦٠، ١٤٨، ١٢٦، ١٢٥  : مكة

  ٤٦٤  : مناف

  ٤٤٠  : �ر فلسطني

  ٤٦٣  : النِّيل

  ١٢٤  : يثرب
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 :)١(فهرس األلفاظ التي تصرف فيها المحقق. ٧

  الصفحة  تصرف المحقق  عبارة األصل

  ١٣  والعشراء  والعشر

  ١٧  كوز ال عروة له  كور ال عورة له

  ١٨  والزمل  والدمل

  ٣٢  والريبة  والرتبة

  ٣٨  مفاعل  أفاعل

  ٧٤  أشأم  أتلن

  ٧٦  وقيل  وقليل

  ٩٢  يدرأ  يذر

  ٩٥  ليغزل  ليعول

  ٩٨  واخلبز  واخلري

  ١١٣  والُبسَّذ  والسد

  ١١٣  الضراح  الصراح

  ١١٤  بئر  بني

  ١١٩  مذحج  مدحج

  ١٢٠  سادن  شاذن

  ١٢٠  سدنةوال  شذونةوال

  ١٢١  تارح  تارج

  ١٣٨  ملا  - 

                                 
احملقق، ورأى أّن ما أثبته أقرب إىل الصواب مما هو مكتوٌب يف  تصّرف فيهااملواضع اليت  -الكرمي أيها القارئ-دونك ) ١(

فيــه، فــأنِعم فيهــا النظــر وتأّمــل، فــإن بــدا لــك شــيء فــإّن الصــدر رحــٌب  النســخة اخلطيــة، مجعتهــا لــك لعــل ومهًــا وقعــتُ 

 .، واهللا يـَُوفـُِّقكلقبول نقدك
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  ١٥٨  البوار  البار

  ١٦٠  والقيعة  والبقيعة

  ١٦١  التقية  البقية

  ١٦٣  واللزام  والالزم

  ١٧٤  وقبصه  وقبضه

  ١٧٤  جاوز�م  حاور�م

  ١٧٧  أن  - 

  ١٧٩  أقبح الَغْدر: واخلَتـْرُ   واحليوا قبيح العذر

  ١٨١  وإْخزاُؤه  وإخناؤه

  ١٩٢  وَحنَّ عليه، َحَنانًا  وجن عليه، جنانًا

  ١٩٤  وَوفـَرَ .. وَوفـََر األمَر   ووفز.. ووفز األمر 

  ٢٠١  وزاغ عنه  وراغ منه

  ٢٠٢  َحْيُدودة  حدودة

  ٢١٢  كفره النعمة  كفره النعمة النعمة

  ٢٢٦  لَنْحرُقـَْنه.. وَحَرق   لنخرقنه.. وخرق 

  ٢٣٤  أفزعه  أقرعه

  ٢٣٩  وعرّه  وعزه

  ٢٣٩  ساءه  شاه

  ٢٥٧  زقية.. زقاء .. زقا   رقية.. رقاء .. رقا 

  ٢٥٨  أَبـَْوتُه  ألوته

  ٢٦١  فعول  فول

  ٢٦٦  خير  جير

  ٢٦٦  َغم�ا  عمدا
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  ٢٧٨  رعت  رغب

  ٢٨٠  املربد  املسرور

  ٢٨٣  إجياد.. إجياد   احتاد.. احتاد 

  ٢٨٦  نفد  نفذ

  ٢٨٩  وَكِمه  وبركم

  ٢٩١  جلاجة.. جلَّ   حلاحة.. حل 

  ٣١٣  فرج  فرح

  ٣١٣  وأْهَطع  وأهبط

  ٣١٩  أبسله  أبلسه

  ٣٢٨  أهم  أهيم

  ٣٣٢  وأقات  وأفات

  ٣٣٥  وأَقْـَوى  وأفىن

  ٣٣٥  أعشاه  أغثاه

  ٣٣٥  بينت  بيت

  ٣٣٧  احلافر  اجلار

  ٣٣٧  أثواه  ألواه

  ٣٤٣  حبث  بعث

  ٣٤٣  بعيوبه  بعبور

  ٣٤٤  التعزير  التكرمي

  ٣٤٤  صاحبه  حاجته

  ٣٥١  مصورة  عورة

  ٣٥٥  ومكنه  وملكه

  ٣٦١  وجلى الشيء  وحلى الشيء
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  ٣٦٢  أمشاه: ومشَّاه  ومشأ مشا

  ٣٦٤  وبوَّأه  وثواه

  ٣٦٥  زاناه  رتاها

  ٣٦٦  وبذنبه  وبتديه

  ٣٧٠  غلبين  غسلين

  ٣٧١  �ذا  - 

  ٣٧١  داول  اول

  ٣٦٨  كتاب اهللا  كتاب

  ٣٩٦  والتَّثَبُّت  والتبني

  ٤٠١  بالنوم  باملوت

  ٤٠٦  ترادف  تراد

  ٤١٣  سيطر  سطر

  ٤١٣  جبرانه  جبرابه

  ٤١٧  املصاحبة  ...

  ٤٢٠  وهيا  ...

  ٤٢٠  وأي  ي

  ٤٢١  اشرتك  استدرك

  ٤٢٢  أوجبه  أوجه

  ٤٢٤  أو  ...

  ٤٢٤  تستعمل  تستعجل

  ٤٢٥  لوما  مل وما

  ٤٢٥  املاضي  املضارع

  ٤٢٥  الكذوب  الكذب
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  ٤٢٥  سوف  ...

  ٤٢٦  الردع والزجر  الوداع والرحل

  ٤٢٧  فاخلفيفة  فالثقيلة

  ٤٢٨  إال  أما

  ٤٢٩  الشخص  احلبشة

  ٤٢٩  جاء  ...

  ٤٣٢  مترات: مترة  مثرات: مثرة

  ٤٣٥  أنثت  أثبت

  ٤٤٢  ضربت  ...

  ٤٤٢  بعنا  ...

  ٤٤٣  ذوات  إثبات

  ٤٤٣  الفعل  الفاعل

  ٤٤٤  واو..  ضممتها وحذفت الواو والياء  !؟

  ٤٤٥  يضربن، تضرب، تضربان  ...

  ٤٤٧  ما  ...

  ٤٤٨  ولفظ  يف أو لفظ

  ٤٦٠  رغوة.. فرغا   دعوة.. فزعا 

  ٤٦٦  حزقيل  حرمل

  ٤٦٦  العيزار  لعري

  ٤٧١  أحد  ...

  ٤٧١  يتجع  جيمع

  ٤٧٣  ابن  ...
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  :فهرس المصادر والمراجع. ٨

: ت( احلنفـــي الدمشـــقيّ  الشـــبلي اهللا عبـــد بـــن اهللا حممـــد عبـــد يبأل: الجـــان أحكـــام فـــي المرجـــان آكـــام - 

 .القاهرة - القرآن مكتبة، اجلمل حممد إبراهيم: قيق، حت)٧٦٩

 حسـني فوقيـة: قيـق، حت)٣٢٤: ت( األشـعري إمساعيـل بـن علـي احلسـن يبأل: الديانة أصول عن اإلبانة - 

 .ه١٣٩٧ :األوىل الطبعة، القاهرة - األنصار دار، حممود

 ،خليفـة الكـرمي عبـد: قيـق، حت)٥١١: ت( الُصـحاري الَعـْوتيب ُمْسـِلم بـن َسـَلمة: العربيـة اللغـة في اإلبانة - 

 - والثقافــة القــومي الــرتاث وزارة ،صــفية أبــو جاســرو  ،عــواد حممــدو  ،جــرار صــالحو  ،الــرمحن عبــد نصــرتو 

 .م١٩٩٩ ،ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة، عمان سلطنة

 - البشــائر دار، الضــامن حــامت: ، حتقيــق)٢١٦: ت( األصــمعي قريــب بــن عبــدامللك ســعيدأليب  :اإلبــل - 

 .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٤ األوىل الطبعة ،سورية - دمشق

 بـن يعلـ احلسـن يبأل: والعمـران بالمـاء والغـامر البلـدان وعجائـب الحـدثان، أباده ومن الزمان أخبار - 

 .م١٩٩٦، ه١٤١٦، بريوت-والتوزيع والنشر للطباعة األندلس دار ،)٣٤٦: ت( املسعودي احلسني

 السـود، عيـون باسـل حممـد: ، حتقيـق)٥٣٨: ت( الزخمشـري عمر بن حممود القاسمأليب : أساس البالغة - 

 .م١٩٩٨ ه،١٤١٩ األوىل الطبعة بريوت، -العلمية  الكتب دار

 بــن األرقــم دار ،)٥٧٧: ت( األنبــاري حممــد بــن الــرمحن الــدين عبــد كمــال الربكــات يبأل: العربيــة أســرار - 

 .م١٩٩٩ ،ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة، األرقم أيب

: حتقيــق ،)٨٥٢: ت( العســقالين حجــر بــن علــي بــن أمحــد الفضــل يبأل: الصــحابة تمييــز فــي اإلصــابة - 

 .ه١٤١٥ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار، معوض يوعل ،املوجود عبد عادل

: قيــق، حت)١٨٩: ت( الشــيباين فرقــد بــن احلســن بــن حممــد اهللا عبــد يبأل: بالمبســوط المعــروف األصــل - 

 .كراتشي - اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة، األفغاين الوفا أبو

أمحـد شـاكر، : ، حتقيـق)٢٤٤: ت) (السِّـكِّيتابـن (أليب يوسف يعقـوب بـن إسـحاق : إصالح المنطق - 

 ).من غري تاريخ(وعبدالسالم هارون، دار املعارف، الطبعة الرابعة، 

 .قاموس القرآن=  إصالح الوجوه والنظائر في القرآن - 
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 التميمــي حممــد بــن منصــور املظفــر يبأل: حنيفــة وأبــي الشــافعي اإلمــامين بــين الخــالف فــي االصــطالم - 

، والتوزيـــع والنشـــر للطبـــع املنـــار دار، العمـــري نـــافع بـــن نـــايف: قيـــق، حت)٤٨٩: ت( الشـــافعي مث احلنفـــي

 .م١٩٩٢ ،ه١٤١٢: األوىل الطبعة

: قيـق، حت)٣١٦: ت( )السـراج ابـن( النحـوي سـهل بـن السـري بـن حممـد بكـر يبأل: النحو في األصول - 

 .الرسالة مؤسسة، الفتلي احلسني عبد

 الفضــــل أبــــو حممــــد: ، حتقيــــق)٣٢٨: ت( األنبــــاري حممــــد بــــن القاســــم بــــن حممــــد بكــــر أليب: األضــــداد - 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧ بريوت، -العصرية  املكتبة إبراهيم،

، )٣٧٠: ت(أليب عبــداهللا احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه اهلمــذاين  :إعــراب القــراءات الســبع، وعللهــا - 

 .م١٩٩٢ه، ١٤١٣القاهرة،  -عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة اخلاجني : حتقيق

 دار إبـراهيم، خليـل عبـداملنعم: ، حتقيـق)٣٣٨: ت( النَّحَّـاس حممـد بن أمحد جعفر أليب: إعراب القرآن - 

 .ه١٤٢١ األوىل بريوت، الطبعة -العلمية  الكتب

 اخلامســة للماليــني، الطبعــة العلــم ، دار)١٣٩٦: ت( الدمشــقي الزركلــي حممــود بــن الــدين ريخلــ: األعــالم - 

 .م٢٠٠٢ عشر

 ومكتبـــة دار ،)٤٥٠: ت( )املـــاوردي( البصـــري حبيـــب بـــن حممـــد بـــن علـــي احلســـن يبأل: النبـــوة أعـــالم - 

 .ه١٤٠٩ :األوىل الطبعة، بريوت - اهلالل

  ،)ه٨٤٥: ت( )املقريـزي الـدين تقـي( احلسـيين علـي بـن أمحـد العبـاس يبأل :إغاثة األمة بكشـف الغمـة - 

: كــــــرم حلمــــــي فرحــــــات، عــــــني للدراســــــات والبحــــــوث اإلنســــــانية واالجتماعيــــــة، الطبعــــــة األوىل: حتقيــــــق

 .م٢٠٠٧ه، ١٤٢٧

، )٥٤٢: ت( ،)الشـــجري ابـــن( علـــي بـــن اهللا هبـــة الســـعادات أيب الـــدين ضـــياءل: الشـــجري ابـــن أمـــالي - 

 .م١٩٩١ ،ه١٤١٣ :األوىل الطبعة، القاهرة - اخلاجني مكتبة، الطناحي حممد حممود: قيقحت

 ا�يــد عبــد: قيــقحت ،)٢٢٤: ت( البغــدادي اهلــروي اهللا عبــد بــن مســالَّ  بــن القاســم ُعبيــد يبأل: األمثــال - 

 .م١٩٨٠ - ه١٤٠٠ األوىل الطبعة، للرتاث املأمون دار: الناشر، قطامش

 حممــد خليــل: قيــقحت ،)٢٢٤: ت( البغــدادي اهلــروي اهللا عبــد بــن مســال بــن القاســم ُعبيــد يبأل: األمــوال - 

 .)من غري تاريخ(، بريوت - الفكر دار: الناشر ،هراس
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 حسـن: قيـقحت ،)٨٥٢: ت( العسـقالين حجـر بـن علـي بـن أمحد الفضل يبأل: العمر بأبناء الغمر إنباء - 

 ه،١٣٨٩، مصــــــر - اإلســــــالمي الــــــرتاث إحيــــــاء جلنــــــة ،اإلســــــالمية للشــــــئون األعلــــــى ا�لــــــس، حبشــــــي

 .م١٩٦٩

ـــــ مـــــرقم(، )٥١١: ت( العـــــوتيب الصـــــحاري مســـــلم بـــــن ســـــلمة املنـــــذر يبأل: األنســـــاب -   موافـــــق غـــــري اآلًي

 .)للمطبوع

 املعلمـي حيـىي بـن الـرمحن عبد: قيق، حت)٥٦٢: ت( السمعاين حممد بن الكرمي عبد سعد يبأل: األنساب - 

 .م١٩٦٢ ،ه١٣٨٢ :األوىل الطبعة، آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة جملس، وغريه

 دار، الزركلــي وريــاض ،زكــار ســهيل: حتقيــق ،)ه٢٧٩: ت( الــَبَالُذري حيــىي بــن أمحــد: األشــراف أنســاب - 

 .م١٩٩٦ ،ه١٤١٧ :األوىل الطبعة، بريوت - الفكر

 احلنفـي الرومـي القونـوي اهللا عبـد بـن قاسـم: الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس - 

 .ه١٤٢٤، م٢٠٠٤ الطبعة، العلمية الكتب دار، مراد حسن حيىي: قيق، حت)٩٧٨: ت(

أليب حممد مجـال الـدين عبـداهللا بـن يوسـف بـن هشـام األنصـاري : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - 

 ).من غري تاريخ(حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، : ، حتقيق)٧٦١: ت(

 )٧٣٩: ت( ،)القـزويين طيـباخل(عمـر  بن عبدالرمحن بن املعايل حممدأليب : البالغة علوم في اإليضاح - 

 ).من غري تاريخ(، الثالثة بريوت، الطبعة - اجليل دار، خفاجي عبداملنعم حممد: قيقحت

ــه واســتكماله، وســننه، ومعالمــه،" األيمــان -   اهلــروي اهللا عبــد بــن مســالَّ  بــن القاســم ُعبيــد يبأل: "ودرجات

ـــق، حت)٢٢٤: ت( البغـــدادي ـــدين نصـــر حممـــد: قي ـــاين ال ـــة: الناشـــر، األلب ـــع للنشـــر املعـــارف مكتب ، والتوزي

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١ األوىل: الطبعة

: ، حتقيــق)٧٤٥: ت(األندلســي حيــان حممــد بــن يوســف بــن حيــان  يبأل: رالبحــر المحــيط فــي التفســي - 

 .ه١٤٢٠ :الطبع،سنة بريوت -دار الفكر  ،صدقي حممد مجيل

 .سعيد بور - الدينية الثقافة مكتبة ،)٣٥٥ حنو: ت( املقدسي طاهر بن املطهر: والتاريخ البدء - 

 ،)٥٨٧: ت( الكاسـاين أمحـد بـن مسـعود بـن بكـر أيب الدين عالءل: الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع - 

 .م١٩٨٦ ،ه١٤٠٦ :الثانية الطبعة، العلمية الكتب دار

غـري مـن ( بريوت، -العريب  الكتاب دار ،)٧٥١: ت( اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن حملمد: الفوائد بدائع - 

 ).تاريخ
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: ت( املرغينـــاين الفرغـــاين بكـــر أيب بـــن علـــيأليب احلســـن : حنيفـــة أبـــي اإلمـــام فقـــه فـــي المبتـــدي بدايـــة - 

 .القاهرة - حيصب علي حممد ومطبعة مكتبة ،)٥٩٣

 بـن اهللا عبـد: حتقيـق ،)ه٧٧٤: ت( الدمشـقي كثـري بـن عمـر بـن إمساعيـل الفـداء يبأل: والنهايـة البدايـة - 

، م١٩٩٧ ،ه١٤١٨ :األوىل الطبعــة، واإلعــالن والتوزيــع والنشــر للطباعــة هجــر دار، الرتكــي احملســن عبــد

 .م٢٠٠٣ ،ه١٤٢٤: النشر سنة

 ،)٦٠٦: ت( )األثـري ابـن( اجلـزري حممـد بـن املبـارك السـعادات أيب الـدين د�ـ: العربيـة علـم فـي البـديع - 

 .ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة، املكرمة مكة - القرى أم جامعة، الدين علي أمحد فتحي: حتقيق

: قيــق، حت)٧٩٤: ت( الزركشــي �ــادر بــن اهللا عبــد بــن حممــد اهللا عبــد يبأل: القــرآن علــوم فــي البرهــان - 

 البــاىب عيســى العربيــة الكتــب إحيــاء دار، م١٩٥٧ ،ه١٣٧٦ :األوىل الطبعــة، إبــراهيم الفضــل أبــو حممــد

 .وشركائه احلليب

حملمــد بــن ســيدي احلبيــب الشــنقيطي، مكتبــة  :البيــان والتعريــف بمــا فــي القــرآن مــن أحكــام التصــريف - 

 .م١٩٩٢ه، ١٤١٣املدينة املنورة، الطبعة األوىل  -أمني حممد أمحد سامل 

: ت( )الزَّبيــدي مرتضــى( احلســيين عبــدالرزاق بــن حممــد بــن حملمــد: القــاموس جــواهر مــن العــروس تــاج - 

 .م١٩٦٥ه، ١٣٨٥مجع من األساتذة، مطبعة حكومة الكويت ، حتقيق )١٢٠٥

 قَاْميـــاز بـــن أمحـــد بـــن حممـــد اهللا عبـــد أيب الـــدين شـــمسل: واألعـــالم المشـــاهير َوَوفيـــات اإلســـالم تـــاريخ - 

 :األوىل الطبعـــــة، اإلســـــالمي الغـــــرب دار، معـــــروف عـــــّواد بشـــــار الـــــدكتور: قيـــــق، حت)٧٤٨: ت( الـــــذهيب

 .م٢٠٠٣

اجليــل، ومكتبــة ، دار حلســن إبــراهيم حســن :تــاريخ اإلســالم السياســي والــديني واالجتمــاعي والثقــافي - 

 .م١٩٩٦ه، ١٤١٦ :النهضة املصرية، الطبعة الرابعة عشر

 .م٢٠٠٠ه، ١٤٢١حملمود شاكر، املكتب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة : التاريخ اإلسالمي - 

ــــاريخ -   محــــدي: قيــــقحت ،)هـــــ٩١١: ت( الســــيوطي بكــــر أيب بــــن الــــرمحن عبــــد الــــدين اللجلــــ :الخلفــــاء ت

 .م٢٠٠٤، ه١٤٢٥: األوىل الطبعة، الباز مصطفى نزار مكتبة، الدمرداش

يار احلســن بــن حممــد بــن حســني: النفــيس أنفــس أحــوال فــي الخمــيس تــاريخ -   ،)٩٦٦: ت( َبْكــري الــدِّ

 .بريوت - صادر دار
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 الـرتاث ، دار)٣١٠: ت( أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي: )تـاريخ الطبـري(تـاريخ الرسـل والملـوك  - 

 .ه١٣٨٧ الثانية بريوت، الطبعة -

: ، حتقيــق)٦١٦: ت( العكــربي عبــداهللا بــن احلســني بــن عبــداهللا البقــاء أليب: القــرآن إعــراب فــي التبيــان - 

 .وشركاه احلليب البايب عيسى، مطبعة البجاوي حممد علي

 دار ،)٥٤٠ حنــو: ت( الســمرقندي أمحــد أيب بــن أمحــد بــن حممــد الــدين عــالء بكــر يبأل: الفقهــاء تحفــة - 

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ :الثانية الطبعة، العلمية الكتب

ــ -  ، )ه٥٩٧: ت( اجلــوزي حممــد بــن علــي بــن عبــدالرمحن الفــرج أليب: الغريــب تفســير فــي األريــب ذكرةت

 .م٢٠٠٤ ه،١٤٢٥ األوىل بريوت، الطبعة -العلمية  الكتب دار السيد، فتحي طارق: حتقيق

 ،)٧٤٨ :ت( الــذهيب قَاْميــاز بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد اهللا عبــد أيب الــدين شــمسل: الحفــاظ تــذكرة - 

 .م١٩٩٨، ه١٤١٩ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار

 .شرح التصريح على التوضيح=  التصريح بمضمون التوضيح - 

ـــى التعليقـــة -  ـــاب عل ـــد بـــن أمحـــد بـــن احلســـن علـــي يبأل: ســـيبويه كت ، )٣٧٧: ت( الفارســـّي، الغفـــار عب

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ األوىل الطبعة ،القوزي محد بن عوض: قيقحت

 .المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح=  اآللوسيتفسير  - 

 .والصحابة والتابعين ُمْسَنًدا عن الرسول  العظيم القرآن تفسير= تفسير ابن أبي حاتم  - 

 َمجْـع: ، حتقيـق)٤٠٦: ت( األصـبهاين األنصـاري فورك بن احلسن بن حممد بكر يبأل: فورك ابن تفسير - 

 .م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠من طالب الدراسات العليا جبامعة أم القرى، 

 .الكشف والبيان عن تفسير القرآن= تفسير الثعلبي  - 

 .التفسير الكبير= تفسير الرازي  - 

: ١، جـزء)٥٠٢: ت( )األصـفهاين الراغـب( حممد بن احلسني القاسم أليب: األصفهاني الراغب تفسير - 

 طنطــا، الطبعــة جامعــة - اآلداب بســيوين، كليــة عبــدالعزيز حممــد: حتقيــقوالبقــرة،  الفاحتــة وتفســري املقدمــة

: النســاء، حتقيــق مــن ١١٣ اآليــة وحــىت، عمــران آل أول مــن: ٣ ،٢ جــزء /.م١٩٩٩ ه،١٤٢٠: األوىل

ــِدي، دار علــي بــن عــادل  جــزء /.م٢٠٠٣ ه،١٤٢٤: األوىل الريــاض، الطبعــة - الــوطن دار: النشــر الشِّ

 الــدعوة ســردار،كلية حممــد بنــت هنــد: ، حتقيــق)املائــدة آخــر وحــىت، النســاء مــن ١١٤ اآليــة مــن: (٥ ،٤

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢: األوىل القرى، الطبعة أم جامعة - الدين وأصول
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 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  - 

 .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية  - 

: ت( الدمشـــقي كثـــري بـــن عمـــر بـــن إمساعيـــل الفـــداء يبأل: )تفســـير ابـــن كثيـــر( العظـــيم القـــرآن تفســـير - 

 .م١٩٩٩ ،ه١٤٢٠ :الثانية الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار، سالمة حممد بن سامي: قيق، حت)٧٧٤

 .الجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي  - 

 الــدين فخــر( الــرازي عمــر بــن حممــد اهللا عبــد يبأل: )تفســير الــرازي(، )الغيــب مفــاتيح(الكبيــر  التفســير - 

 .ه١٤٢٠ :الثالثة الطبعة، العريب الرتاث إحياء دار ،)٦٠٦: ت( ،)الرازي

 .العظيم القرآن تفسير =تفسير ابن كثير  - 

 .والعيون النكت = الماوردي تفسير - 

 جبامعـــة ، حقـــق مبرحلـــة الـــدكتوراه)٤٦٨: ت( الواحـــدي أمحـــد بـــن علـــي احلســـن أليب :التفســـير البســـيط - 

 .ه١٤٣٠ األوىل الطبعة ،باجلامعة العلمي البحث ُنسِّق ونشرته عمادة مث سعود، بن حممد اإلمام

أليب : )تفســير ابــن أبــي حــاتم(والصــحابة والتــابعين  ُمْســَنًدا عــن الرســول  العظــيم القــرآن تفســير - 

 الطيـــب، حممـــد أســـعد: حتقيــق،  )٣٢٧: ت( الـــرازيالتميمـــي  حـــامت أيب ابــن حممـــد بـــن عبـــدالرمحن حممــد

 .ه١٤١٩: الثالثة السعودية، الطبعة العربية اململكة - الباز مصطفى نزار مكتبة

، عوامـة حممـد: قيـق، حت)٨٥٢: ت( العسـقالين حجـر بـن علـي بـن أمحـد الفضـل يبأل: التهـذيب تقريب - 

 .م١٩٨٦ ه،١٤٠٦ :األوىل الطبعة، سوريا - الرشيد دار

، )٦٥٨: ت( )األبــار ابــن( البلنســي القضــاعي بكــر أيب بــن اهللا عبـد بــن مــدحمل: الصــلة لكتــاب التكملــة - 

 .م١٩٩٥ ،ه١٤١٥، لبنان - للطباعة الفكر دار ،اهلراس السالم عبد: قيقحت

 نـاظر( احللـيب يوسـف بـن الـدين حممـد بحملـ :)شـرح التسـهيل( الفوائـد تسـهيل بشـرح القواعـد تمهيد - 

 األوىل الطبعـــــة، القـــــاهرة - الســـــالم دار ،وآخـــــرون فـــــاخر حممـــــد علـــــي: حتقيـــــق ،)٧٧٨: ت( ،)اجلـــــيش

 .ه١٤٢٨

عبـــدالعزيز : ، حتقيــق)٣٧٥: ت(أليب القاســم علــي بـــن محــزة البصــري  :التنبيهــات علــى أغــاليط الـــرواة - 

 ).  من غري تاريخ(امليمين، دار املعارف، الطبعة الثالثة، 

: ، حتقيــق)٥٨٢: ت(أليب حممــد عبــداهللا بــن بــرِّّي املصــري  :التنبيــه واإليضــاح عمــا وقــع فــي الصــحاح - 

 .م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠مصر، الطبعة األوىل  -رجب عبداجلواد إبراهيم، جممع اللغة العربية 
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 املعـارف دائـرة مطبعـة، )٨٥٢: ت( العسـقالين حجـر بـن علـي بـن أمحـد الفضلأليب : التهذيب تهذيب - 

 .ه١٣٢٦ األوىل الطبعة، اهلند-النظامية 

، حتقيـــق مجـــع مـــن األســـاتذة، الـــدار )٣٧٠: ت(أليب منصـــور حممـــد بـــن أمحـــد األزهـــري  :تهـــذيب اللغـــة - 

 ).من غري تاريخ(املصرية للتأليف والرتمجة، 

ـــل آي القـــرآن  -  ـــان عـــن تأوي ـــري(جـــامع البي ـــر الطـــربي  :)تفســـير الطب : ت(أليب جعفـــر حممـــد بـــن جري

 .م٢٠٠١ه، ١٤٢٢ىل عبداهللا الرتكي، دار هجر، الطبعة األو : ، حتقيق)٣١٠

: حتقيــق )٢٧٩: ت( الرتمــذي َســْورة بــن عيســى بــن عيســى حممــدأليب : )ســنن الترمــذي(الكبيــر الجــامع - 

 .م١٩٩٨بريوت،  - اإلسالمي الغرب دار معروف، عواد بشار

: ت(عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد األنصـــاري القـــرطيب  يبأل: )تفســـير القرطبـــي( الجـــامع ألحكـــام القـــرآن - 

 ،ه١٣٨٤الطبعـة الثانيـة ، القـاهرة -دار الكتـب املصـرية ، الربدوين وإبـراهيم أطفـيش أمحد: حتقيق )٦٧١

  .م١٩٦٤

أليب : )صـحيح البخـاري( وأيامـه وسـننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع - 

ــــداهللا ــــن حممــــد عب ــــل ب ــــقحتالبخــــاري،  إمساعي  األوىل الطبعــــة ،النجــــاة طــــوق دار الناصــــر، زهــــري حممــــد: قي

 .ه١٤٢٢

 أمحـد: قيـق، حت)٥٣٨: ت( الزخمشـري عمـرو بـن حممـود القاسـم أيبجلـار اهللا : والميـاه واألمكنـة الجبال - 

 .م١٩٩٩ ،ه١٣١٩، القاهرة - والتوزيع للنشر الفضيلة دار، عوض التواب عبد

 مــن جلنــة: حتقيــق ،)٤٥٦: ت( الظــاهري حــزم بــن أمحــد بــن علــي حممــد يبأل: العــرب أنســاب جمهــرة - 

 .م١٩٨٣، ه١٤٠٣ :األوىل الطبعة، بريوت - العلمية الكتب دار، العلماء

رمــزي منــري بعلبكــي، : ، حتقيــق)٣٢١: ت(أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي  :جمهــرة اللغــة - 

 .م١٩٨٧بريوت، الطبعة األوىل  -دار العلم للماليني 

فخــر : ، حتقيــق)٧٤٩: ت(لبــدر الــدين احلســن بــن قاســم املــرادي  :الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني - 

 .م١٩٩٢ه، ١٤١٣: الدين قباوه، وحممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

 الشـافعي الصـبان علـي بـن حممـد العرفـان يبأل: مالـك ابـن أللفيـة ياألشـمون شرح على الصبان حاشية - 

 .م١٩٩٧ ،ه١٤١٧ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار ،)١٢٠٦: ت(
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، )١٠٦١: ت(لياسـني بـن زيـن الـدين احلمصـي الشـافعي  :حاشية ياسين الحمصي على مجيـب النـدا - 

 ).من غري تاريخ(مصر،  -املطبعة امليمنية 

عبـــد  :،حتقيـــق)٣٧٠: ت(عبـــد اهللا احلســـني بـــن أمحـــد بـــن خالويـــه،  يبأل:الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع - 

 .ه١٤٠١الرابعة  الطبعة، بريوت -دار الشروق ، العال سامل مكرم

ســـعيد : ، حتقيـــق)٣٨٢: كـــان حي�ـــا ســـنة(أليب زرعـــة عبـــدالرمحن بـــن حممـــد بـــن زجنلـــة  :حجـــة القـــراءات - 

 .م١٩٩٧ه، ١٤١٨األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة 

 بــدر: حتقيــق )٣٧٧: ت( ،الفارســي عبــدالغفار بــن أمحــد بــن احلســن علــيأليب : الســبعة للقــراء الحجــة - 

 - للـرتاث املـأمون دار الـدقاق، يوسـف أمحد - رباح عبدالعزيز: مراجعةجوجيايب،  بشري - قهوجي الدين

 .م١٩٩٣،ه١٤١٣ الثانية بريوت، الطبعة/  دمشق

 ، مطبعـة)٤٣٠: ت( األصـبهاينبن أمحـد  عبداهللا بن أمحد نعيم أليب: األصفياء وطبقات األولياء حلية - 

 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ مصر، -السعادة 

 دار ،)١١١١: ت( احملــيب اهللا فضــل بــن أمــني حممــد: عشــر الحــادي القــرن أعيــان فــي األثــر خالصــة - 

 ).من غري تاريخ(، بريوت - صادر

 إبــراهيم: قيــق، حت)٩٢٧: ت( الدمشــقي النعيمــي حممــد بــن القــادر عبــدل: المــدارس تــاريخ فــي الــدارس - 

 .م١٩٩٠ ،ه١٤١٠ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار، الدين مشس

ه، ١٤١٥لنــاجح عبــداحلافظ مــربوك، مطبعــة األمانــة، الطبعــة الثانيــة : دراســات فــي المعجمــات العربيــة - 

 .م١٩٩٤

الســـمني (أليب العبـــاس أمحـــد بـــن يوســـف بـــن عبدالـــدائم  :الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون - 

 .)من غري تاريخ(دمشق،  -أمحد اخلراط، دار القلم : ، حتقيق)٧٥٦: ت) (احلليب

 دار ،)٤٥٨: ت( البيهقـي احلسـني بـن أمحـد بكـر يبأل: الشـريعة صـاحب أحـوال ومعرفـة النبوة دالئل - 

 .ه١٤٠٥ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب

أمحـد خمتـار عمـر، مكتبـة : ، حتقيـق)٣٥٠: ت(أليب إبراهيم إسحاق بـن إبـراهيم الفـارايب  :ديوان األدب - 

 .م٢٠٠٤: لبنان ناشرون، والشركة املصرية العاملية للنشر، الطبعة األوىل

عبـدالفتاح أبـو غـدة، : ، حتقيـق)٢٤٣: ت(أليب عبـداهللا احلـارث بـن أسـد احملاسـيب  :رسالة المسترشدين - 

 .م٢٠١٥ه، ١٤٣٥ية، الطبعة الثالثة عشر دار البشائر اإلسالم
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: ، حتقيـق)٧٠٢: ت(أليب جعفر أمحـد بـن عبـدالنور املـالقي  :رصف المباني في شرح حروف المعاني - 

 ).من غري تاريخ(أمحد اخلراط، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

 بـن حممـود الـدين شـهابل: )تفسير اآللوسـي( المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح - 

 الطبعــة، العلميـة الكتـب دار، عطيــة البـاري عبـد علـي: قيــق، حت)١٢٧٠: ت( األلوسـي احلسـيين اهللا عبـد

 .ه١٤١٥ :األوىل

 عبـدالرزاق: ، حتقيـق)٥٩٧: ت( اجلـوزي علـي بـن عبـدالرمحن الفـرج أليب: زاد المسير في علم التفسـير - 

 .ه١٤٢٢ األوىل: بريوت، الطبعة - العريب الكتاب دار املهدي،

: حتقيــق) ٣٢٨: ت( األنبـاري حممـد بـن القاسـم بـن حممـد بكـرأليب : النـاس كلمـات معـاني فـي الزاهـر - 

 .م١٩٩٢ه،١٤١٢ األوىل بريوت، الطبعة - الرسالة مؤسسة، الضامن حامت

ــــة الكتــــب دار ،)٣٩٢: ت( املوصــــلي جــــين بــــن عثمــــان الفــــتحأليب : ســــر صــــناعة اإلعــــراب -   - العلمي

 .م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١ األوىل الطبعةبريوت، 

 صــاحل حــامت: حتقيــق ،)٢٢٤: ت( البغــدادي اهلــروي اهللا عبــد بــن مســالَّ  بــن القاســم ُعبيــد يبأل: الســالح - 

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥ :الثانية الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،الضامن

احلجـــي، جامعـــة الكويـــت، الطبعـــة حليـــاة ناصـــر : الســـلطة والمجتمـــع فـــي ســـلطنة المماليـــك البحريـــة - 

 .م١٩٩٧: األوىل

 :ت( )خليفـة حـاجي( العثمـاين القسـطنطيين اهللا عبـد بـن صطفىمل: الفحول طبقات إلى الوصول سلم - 

 .م٢٠١٠، تركيا - إرسيكا مكتبة، األرناؤوط القادر عبد حممود: قيق، حت)١٠٦٧

ــــوك دول لمعرفــــة الســــلوك -  ــــن أمحــــد العبــــاس يبأل: المل : ت( )املقريــــزي الــــدين تقــــي( احلســــيين علــــي ب

ــــد حممــــد: قيــــق، حت)ه٨٤٥ ــــب دار ،عطــــا القــــادر عب ــــان - العلميــــة الكت  ،ه١٤١٨ :األوىل الطبعــــة، لبن

 .م١٩٩٧

 ).الجامع الكبير(= سنن الترمذي  - 

 دار، عطـا القـادر عبـد حممـد: قيـق، حت)٤٥٨: ت( البيهقـي احلسـني بـن أمحـد بكر يبأل: الكبرى السنن - 

 .م٢٠٠٣ ،ه١٤٢٤ :الثالثة الطبعة، العلمية الكتب

ـــن ســـنن -  ـــن يزيـــد بـــن حممـــد عبـــداهللاأليب : ماجـــه اب  فـــؤاد حممـــد: ، حتقيـــق)٢٧٣: ت( القـــزويين،ماجـــه  اب

 .احلليب البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار عبدالباقي،
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 .المجتبى من السنن =النسائي  سنن - 

:  قيـق، حت)٧٤٨: ت( الـذهيب قَاْميـاز بـن أمحـد بـن حممـد اهللا عبـد أيب الـدين شمسل: النبالء أعالم سير - 

 .م١٩٨٥ ،ه١٤٠٥ :الثالثة الطبعة، الرسالة مؤسسة، األرناؤوط شعيب بإشراف ،احملققني من جمموعة

لعبـدالقادر حممـد منصـور، دار الرفـاعي للنشـر،  :)لغًة، وتفسيًرا، وأسـرارًا(الشامل في القراءات العشر  - 

 .م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠سوريا، الطبعة الثانية  -ودار القلم العريب 

 :ت( مالـــك بــن حممــد الـــدين مجــال ابــن حممــد الـــدين بــدرل: مالــك ابـــن ألفيــة علــى النـــاظم ابــن شــرح - 

 .م٢٠٠٠، ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار، السود عيون باسل حممد: قيق، حت)٦٨٦

 ،)٩٠٠: ت( الشــافعي اُألْمشُــوين حممــد بــن احلســن علــي يبأل: مالــك ابــن ألفيــة علــى األشــموني شــرح - 

 .م١٩٩٨ ،ه١٤١٩ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار

 بكــــر أيب بــــن اهللا عبــــد بــــن الــــدخل: )التوضــــيح بمضــــمون التصــــريح( التوضــــيح علــــى التصــــريح شــــرح - 

 .م٢٠٠٠ ،ه١٤٢١ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار ،)٩٠٥: ت( األزهري،

 ســــليمان بــــن إبــــراهيم: قيــــق، حت)٤٤٢: ت( الثمــــانيين ثابــــت بــــن عمــــر القاســــم يبأل: التصــــريف شــــرح - 

 .م١٩٩٩، ه١٤١٩ :األوىل الطبعة، الرشد مكتبة، البعيمي

 .الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية=  شرح حدود ابن عرفة - 

: ت( احلنبلـــي العمـــاد ابـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن احلـــي عبـــدل: ذهـــب مـــن أخبـــار فـــي الـــذهب شـــذرات - 

ــــد: ، ختــــريجاألرنــــاؤوط حممــــود: ، حتقيــــق)١٠٨٩ ــــاؤوط القــــادر عب ــــري ابــــن دار، األرن  :األوىل الطبعــــة، كث

  .م١٩٨٦ ،ه١٤٠٦

 .تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد= شرح التسهيل  - 

 :حتقيــق، )٦٨٦: ت(حممــد بـن احلســن الرضــي اإلســرتاباذي، نجم الــدين لــ: شـرح شــافية ابــن الحاجــب - 

 ،بـــريوت - دار الكتـــب العلميـــة ،حممـــد حمـــىي الـــدين عبـــد احلميـــد، و حممـــد الزفـــزاف، و حممـــد نـــور احلســـن

 .م١٩٧٥ ،ه١٣٩٥

: ت( األســرتاباذي، احلســيين شــاه شــرف بــن حممــد بــن حســن الــدين ركنلــ: الحاجــب ابــن شــافية شــرح - 

ـــق، حت)٧١٥ ـــة ،املقصـــود عبـــد حممـــد املقصـــود عبـــد: قي  ،ه١٤٢٥ :األويل الطبعـــة، الدينيـــة الثقافـــة مكتب

 .م٢٠٠٤
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: حتقيــق ،)٩٥٠: ت( )شــيخ زاده( مــد بــن مصــطفى الُقوَجــويحمل: شــرح قواعــد اإلعــراب البــن هشــام - 

 ،ه١٤١٦الطبعــة األوىل  ،دمشــق -دار الفكــر و ، بــريوت -دار الفكــر املعاصــر  ،إمساعيــل إمساعيــل مــروة

 .م١٩٩٥

 أمحــد: قيــق، حت)٣٦٨: ت( الســريايف املرزبــان بــن اهللا عبــد بــن احلســن ســعيد يبأل: ســيبويه كتــاب شــرح - 

 .م٢٠٠٨ األوىل الطبعة، بريوت - العلمية الكتب دار، علي سيد عليو  مهديل، حسن

 ،)٨٥٥: ت( دنقـوز أو بـديكنقوز املعـروف أمحـد الـدين شمسل: الصرف علم في األرواح مراح شرح - 

 .م١٩٥٩، ه١٣٧٩ :الثالثة الطبعة، مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

قـدم  ،)٦٤٣: ت(،)ابـن يعـيش(األسـدي املوصـليالبقاء يعيش بن علي بن يعـيش  يبأل: لشرح المفصَّ  - 

 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢األوىل  الطبعة، بريوت - دار الكتب العلمية ،إميل بديع يعقوب: له

 مكتبــة، حامــد العلــي عبــد: قيــقحت ،)٤٥٨: ت( البيهقــي احلســني بــن أمحــد بكــر يبأل: اإليمــان شــعب - 

 ،ه١٤٢٣ :األوىل الطبعــة، باهلنــد ببومبــاي الســلفية الــدار مــع بالتعــاون ،الريــاض - والتوزيــع للنشــر الرشــد

  .م٢٠٠٣

: قيـق، حت)٥٧٣: ت( اليمـين احلمـريى سعيد بن نشوانل: الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس - 

 ،دمشـق - الفكر دار بريوت، - املعاصر الفكر دار، اهللا عبد يوسفو  ،اإلرياين مطهرو  ،العمري حسني

  .م١٩٩٩ ،ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة

مشــــران : ، حتقيــــق)القــــرن الســــادس: ت(أليب عبــــداهللا حممــــد بــــن َأيب نصــــر الكرمــــاين  :شــــواذ القــــراءات - 

 ).من غري تاريخ(بريوت،  -العجلي، مؤسسة البالغ 

 فــارس بــن احلســني أمحــد يبأل: كالمهــا فــي العــرب وســنن ومســائلها العربيــة اللغــة فقــه فــي الصــاحبي - 

 .م١٩٩٧، ه١٤١٨ :األوىل الطبعة، بيضون علي حممد ،)٣٩٥: ت( الرازي القزويين

 أمحـد: حتقيـق، )٣٩٣: ت( اجلـوهري محـاد بـن إمساعيـل نصرأليب : العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح - 

 .م١٩٩٠ الرابعة بريوت، الطبعة - للماليني العلم دار، عطار عبدالغفور

 ).وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا (= صحيح البخاري  - 

 .)المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا (= صحيح مسلم  - 

: ، حتقيـــق)٢٣٠: ت( )ســـعد ابـــن( اهلـــامشي منيـــع بـــن ســـعد بـــن حممـــد عبـــداهللاأليب : الكبـــرى الطبقـــات - 

 .م١٩٦٨ األوىل بريوت، الطبعة - صادر دار عباس، إحسان
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 حسـن مشـهور: حتقيـق ،)٢٢٤: ت( البغـدادي اهلروي اهللا عبد بن مسالَّ  بن القاسم ُعبيد يبأل :الطهور - 

 :األوىل الطبعـــة، الزيتـــون - األول ســـليم التـــابعني، مكتبـــةو  الشـــرفية، - جـــدة الصـــحابة، مكتبـــة ،ســـلمان

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤

ـــده قاســـم، عـــني للدراســـات والبحـــوث اإلنســـانية: عصـــر ســـالطين المماليـــك -  ـــة،  لقاســـم عب واالجتماعي

 .م١٩٩٨: الطبعة األوىل

حملمـــود رزق ســليم، املطبعــة النموذجيــة، الطبعـــة  :عصــر ســالطين المماليــك، ونتاجـــه العلمــي واألدبــي - 

 .م١٩٦٢ه، ١٩٨١: الثانية

مهـــدي املخزومـــي، وإبـــراهيم : ، حتقيـــق)١٧٥: ت(أليب عبـــدالرمحن اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي : العـــين - 

 ).من غري تاريخ(السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، 

 حممـد: قيـق، حت)٢٢٤: ت( البغـدادي اهلـروي اهللا عبـد بن مسالَّ  بن القاسم ُعبيد يبأل :الحديث غريب - 

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ :األوىل الطبعة، آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة مطبعة، خان املعيد عبد

 عبـد: قيـق، حت)٣٨٨: ت( )اخلطـايب( البسـيت اخلطـاب بـن حممد بن محد سليمان يبأل: الحديث غريب - 

 .م١٩٨٢ ،ه١٤٠٢، دمشق - الفكر دار، النيب رب عبد القيوم عبد: جير ، وختالغرباوي الكرمي

ـــدينوري قتيبـــة بـــن مســـلم بـــن عبـــداهللا حممـــد أليب: القـــرآن غريـــب -   أمحـــد الســـيد :، حتقيـــق)٢٧٦: ت( ال

 .م١٩٧٨ هـ،١٣٩٨ العلمية، الكتب دار صقر،

: قيـــقحت ،)٢٢٤: ت( البغـــدادي اهلـــروي اهللا عبـــد بـــن مســـالَّ  بـــن القاســـم ُعبيـــد يبأل :المصـــنف الغريـــب - 

 والعشــــرون، السادســــة الســــنة: ١جـــــ ،املنــــورة باملدينــــة اإلســــالمية اجلامعــــة جملــــة ،داوودي عــــدنان صــــفوان

) ١٠٣ ،١٠٤( العـــددان والعشـــرون، الســـابعة الســـنة: ٢جــــ، ه١٤١٤/١٤١٥) ١٠٢ ،١٠١( العـــددان

 .ه١٤١٦/١٤١٧

 فريـــد أمحـــد: ، حتقيـــق)٤٠١ :ت( اهلـــروي حممـــد بـــن أمحـــد عبيـــد أليب: والحـــديث القـــرآن فـــي نالغـــريبي - 

 .م١٩٩٩ ه،١٤١٩ األوىل الباز، الطبعة مصطفى نزار مكتبة املزيدي،

، )٥٣٨: ت( الزخمشـــري عمـــرو بـــن حممـــود القاســـم أيب اهللا ارجلـــ: واألثـــر الحـــديث غريـــب فـــي الفـــائق - 

 .الثانية الطبعة، لبنان - املعرفة دار، إبراهيم الفضل أبو حممد- البجاوي حممد علي: قيقحت

 احلنبلــي احلــراين تيميــة ابــن احللــيم عبــد بــن أمحــد العبــاس أيب الــدين تقــيل: تيميــة البــن الكبــرى الفتــاوى - 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٨ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار ،)٧٢٨: ت( الدمشقي
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 العـارفني تـاج بـن الـرؤوف عبـد حممـد الـدين زيـن: البيضـاوي القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتح - 

 .الرياض - العاصمة دار، جمتىب أمحد: قيق، حت)١٠٣١: ت( املناوي

 بـن احلسـني الـدين شرفل: )الكشاف على الطيبي حاشية( الريب قناع عن الكشف في الغيب فتوح - 

، عطـــا بـــين مجيـــل: الدراســـي القســـم، الغـــوج حممـــد إيـــاد: التحقيـــق مقدمـــة ،)٧٤٣: ت( الطيـــيب اهللا عبـــد

 ،ه١٤٣٤ :األوىل الطبعـة، الكـرمي للقـرآن الدوليـة ديب جـائزة، العلمـاء سلطان الرحيم عبد حممد: إشراف

 .م٢٠١٣

 ،حممـد إبـراهيم سـليم: حتقيـق) ٣٩٥حنـو : ت(هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري يبأل: الفروق اللغوية - 

 .)من غري تاريخ(، القاهرة - دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع

 مـروان: حتقيـق ،)٢٢٤: ت( البغـدادي اهلـروي اهللا عبـد بـن مسـالَّ  بـن القاسـم ُعبيد يبأل: القرآن فضائل - 

 - ه١٤١٥ :األوىل الطبعـة ،بـريوتو  ،دمشق - كثري ابن دار ،الدين تقي ووفاء خرابة، وحمسن العطية،

 .م١٩٩٥

ــة وســر اللغــة فقــه -   الــرزاق عبــد: قيــق، حت)٤٢٩: ت( الثعــاليب حممــد بــن امللــك عبــد منصــور يبأل: العربي

 .م٢٠٠٢ ،ه١٤٢٢ :األوىل الطبعة، العريب الرتاث إحياء، دار املهدي

 مكتبـة شـركة ،)٩٤٠: ت( باشـا، كمـال بـن سليمان بن أمحد الدين شمسل: الفالح في شرح المراح - 

  .م١٩٥٩، ه١٣٧٩ :الثالثة الطبعة، مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة

إعــــداد مركــــز  :فهــــرس مخطوطــــات التفســــير وعلــــوم القــــرآن الكــــريم فــــي مكتبــــات المدينــــة المنــــورة - 

 .ه١٤٣٤السعودية،  -الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

 دار، عبــاس إحســان: قيــق، حت)٧٦٤: ت( )الــدين صــالح( أمحــد بــن شــاكر بــن مــدحمل: الوفيــات فــوات - 

 .١٩٧٤ -٤ ،٣ ،٢: اجلزء، ١٩٧٣ - ١: اجلزء، األوىل الطبعة، بريوت - صادر

، )٤٧٨: ت(للحســني بــن حممــد الــدامغاين : )الوجــوه والنظــائر فــي القــرآنإصــالح (قــاموس القــرآن  - 

 .م١٩٨٠حتقيق عبدالعزيز سيد األهل، دار العلم للماليني، الطبعة الثالثة 

 مكتــب: ، حتقيــق)٨١٧: ت( الفريوزآبــادي يعقــوب بــن حممــد طــاهر أيب الــدين �ــد: القــاموس المحــيط - 

 الثامنـــة بـــريوت، الطبعـــة -والتوزيـــع  والنشـــر للطباعـــة الرســـالة مؤسســـة الرســـالة، مؤسســـة يف الـــرتاث حتقيـــق

 .م٢٠٠٥ ه،١٤٢٦
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 الفضــل أبــو حممــد: قيــق، حت)٢٨٥: ت( املــربد، يزيــد بــن حممــد العبــاس يبأل: واألدب اللغــة فــي الكامــل - 

 .م١٩٩٧ ،ه١٤١٧ :الثالثة الطبعة، القاهرة - العريب الفكر دار، إبراهيم

 ابــن الــدين عــز( اجلــزري، الشــيباين حممــد بــن حممــد الكــرم أيب بــن علــي احلســن يبأل: التــاريخ فــي الكامــل - 

 الطبعـة، لبنـان - بـريوت العـريب، الكتـاب دار ، تـدمري السـالم عبـد عمر: حتقيق ،)ه٦٣٠: ت( )األثري

 .م١٩٩٧  ،ه١٤١٧ األوىل،

ـــرب، بـــن عثمـــان بـــن عمـــروأليب بشـــر : الكتـــاب -   ،هـــارون عبدالســـالم: ، حتقيـــق)١٨٠: ت( )ســـيبويه( قن

 .م١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨ الثالثة الطبعة، القاهرة - اخلاجني مكتبة

جـابر بـن عبـداهللا السـريع، : ، حتقيق)٢٠٧: ت(أليب زكريا حيىي بن زياد الفرّاء  :كتاب فيه لغات القرآن - 

 ).الكتاب غري مطبوع(ه، ١٤٣٥

القاسـم  يبأل ):تفسـير الزمخشـري(وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل  الكشاف عن حقـائق التنزيـل - 

الثــــة الث الطبعــــة ،بــــريوت -دار الكتــــاب العــــريب  ،)٥٣٨: ت(حممــــود بــــن عمــــر بــــن الزخمشــــري جــــار اهللا 

 .ه١٤٠٧

: ت(أليب حممـد مكـي بـن أيب طالـب القيسـي  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا - 

  .م١٩٧٤ه، ١٣٩٤دمشق،  -حميي الدين رمضان، جممع اللغة العربية : ، حتقيق)٤٣٧

أليب إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الثعلـيب : )تفسير الثعلبـي(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  - 

دة، الطبعـــــة األوىل جـــــ -صـــــالح باعثمـــــان وغـــــريه، دار التفســـــري : ، أشـــــرف علـــــى إخراجـــــه)٤٢٧: ت(

 .م٢٠١٥ه، ١٤٣٦

: ت( شاهنشـاه حممـود بـن علـي بن إمساعيل الدين عماد الفداء يبأل: والصرف النحو فني في الكناش - 

 .م٢٠٠٠، والنشر للطباعة العصرية املكتبة، اخلوام حسن بن رياض الدكتور: حتقيق ،)٧٣٢

 عــز( اجلــزري الشــيباين حممــد بــن حممــد الكــرم أيب بــن علــي احلســن يبأل: األنســاب تهــذيب فــي اللبــاب - 

 ).من غري تاريخ(، بريوت - صادر دار ،)٦٣٠: ت( )األثري ابن الدين

 مـرقم( ،)٢٢٤: ت( البغـدادي سـالّم بـن القاسـم ُعبيـد يبأل :الكـريم القـرآن فـي الـواردة القبائل لغات - 

 ).للمطبوع موافق غري آليا

، حتقيـق مجـع مـن األسـاتذة، )٧١١: ت( اإلفريقـي منظور بن مكرم بن الفضل حممد أليب: العرب لسان - 

 ).من غري تاريخ(القاهرة،  - املعارف دار
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مركـز : ، حتقيـق)٩٢٣: ت(أليب العباس أمحد بن حممد القسـطالين  :لفنون القراءاتلطائف اإلشارات  - 

 .ه١٤٣٤املدينة املنورة،  -الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

 ،)٧٢٠: ت( )الصـــائغابـــن ( اجلـــذامي حســـن بـــن اهللا حممـــد عبـــد يبأل: : الملحـــة شـــرح فـــي اللمحـــة - 

 الطبعـة املنـورة، املدينـة - اإلسـالمية باجلامعـة العلمـي البحـث عمـادة، الصـاعدي سـامل بـن إبراهيم: قيقحت

 .م٢٠٠٤، ه١٤٢٤ :األوىل

 الكتــب دار، فــارس فــائز: قيــق، حت)٣٩٢: ت( املوصـلي جــين بــن عثمــان الفـتح يبأل: العربيــة فــي اللمــع - 

 .الكويت - الثقافية

ـــدة معمـــر بـــن املثـــىن التيمـــي  :مجـــاز القـــرآن -  ـــة : ، حتقيـــق)٢١٠: ت(أليب ُعبي حممـــد فـــؤاد ســـزكني، مكتب

 ).من غري تاريخ(اخلاجني 

: ت( النســائي اخلراســاين شــعيب بــن أمحــد الــرمحن عبــد يبأل: )الصــغرى الســنن( الســنن مــن المجتبــى - 

 ه،١٤٠٦ :الثانيـة الطبعـة، حلب - اإلسالمية املطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق ،)٣٠٣

 .م١٩٨٦

 الـــــدينحميـــــي  حممـــــد: ، حتقيـــــق)٥١٨: ت( امليـــــداين حممـــــد بـــــن أمحـــــد الفضـــــل أليب: األمثـــــال مجمـــــع - 

 ).من غري تاريخ(بريوت،  - املعرفة دار عبداحلميد،

، )٣٩٥: املتـــوىف( أبواحلســـني الـــرازي، القـــزويين زكريـــاء بـــن فـــارس بـــن أليب احلســـني أمحـــد: مجمـــل اللغـــة - 

 .م١٩٨٦ ه،١٤٠٦ الثانية بريوت، الطبعة - الرسالة سلطان، مؤسسة عبداحملسن زهري: حتقيق

 عبـدالرمحن: ، حتقيـق)٧٢٨: املتـوىف( احلـراين تيميـة بـن عبـداحلليم بـن أمحـد العبـاس أبـو: مجموع الفتاوى - 

ه، ١٤١٦سـنة الطبـع  املنـورة، املدينـة -الشـريف  املصـحف لطباعـة فهد امللك جممع قاسم، بن حممد بن

 .م١٩٩٥

الفــتح عثمــان بــن جــين املوصــلي  يبأل: المحتســب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا - 

 .م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ مصر، - ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية ،)٣٩٢: ت(

: ت( األندلســي عطيــة بــن غالــب بــن عبــداحلق حممــد أليب: العزيــز الكتــاب تفســير فــي الــوجيز المحــرر - 

 .ه١٤٢٢األوىل  بريوت، الطبعة - العلمية الكتب حممد، دار عبدالشايف عبدالسالم: حتقيق )٥٤٢

: ، حتقيـــق)٤٥٨: ت( املرســـي ســـيده بـــن إمساعيـــل بـــن علـــي احلســـن أليب: األعظـــم والمحـــيط المحكـــم - 

 .م٢٠٠٠ ،ه١٤٢١ األوىل بريوت، الطبعة - العلمية الكتب دار هنداوي، عبداحلميد
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 بـن حممـود الـدين برهـان املعـايل يبأل:  حنيفـة أبـي اإلمـام فقـه النعمـاني الفقـه فـي البرهاني المحيط - 

، العلميــة الكتــب دار، اجلنــدي ســامي الكــرمي عبــد: قيــق، حت)٦١٦: ت( احلنفــي البخــاري َمــازَةَ  بــن أمحــد

 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٤ :األوىل الطبعة

: ت( )عبـــاد بـــن الصـــاحب( الطالقـــاين العبــاس بـــن عبـــاد بـــن إمساعيـــل القاســم أليب: المحـــيط فـــي اللغـــة - 

 .م١٩٩٤ه، ١٤١٤حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، الطبعة األوىل : ، حتقيق)٣٨٥

السـيد حممـود خـاطر، املطبعـة األمرييـة : ، حتقيـق)٦٦٦: ت(حملمـد بـن أيب بكـر الـرازي  :مختار الصحاح - 

 .م١٩٥٣: بالقاهرة، الطبعة السابعة

 أمحـد بـن حممـد بن عباسل :األنساب واجب من اللباب لب في أهمل بما األرباب رب فتح مختصر - 

  .م١٩٢٦ه، ١٣٤٥، مصر - املعاهد مطبعة، )١٣٤٦: ت( الشافعي املدين رضوان السيد بن

، )٣٧٠: ت(أليب عبـداهللا احلسـني بـن أمحـد بـن خالويـه  :مختصر فـي شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع - 

 .م١٩٣٤مصر،  -براجشرتاسر، املطبعة الرمحانية . ج: حتقيق

 ،)ه٧٣٢: ت( شاهنشــاه بــن علــي بــن إمساعيــل الــدين عمــاد الفــداء يبأل :أخبــار البشــر المختصــر فــي - 

 ).من غري تاريخ(، األوىل: الطبعة، املصرية احلسينية املطبعة

جفـال،  ميإبـراه خليل: حتقيق، )٤٥٨: ت( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب: المخصص - 

 .م١٩٩٦ ه،١٤١٧ األوىل بريوت، الطبعة - العريب الرتاث إحياء دار

ــــث المــــذكر -  ــــاري القاســــم بــــن حممــــد بكــــر يبأل: والمؤن ــــد حممــــد: قيــــق، حت)٣٢٨: ت( األنب  اخلــــالق عب

 .م١٩٨١ ،ه١٤٠١ ،العربية مصر مجهورية - اإلسالمية للشؤون األعلى ا�لس ،عضيمة

: ت( )احلــاكم( النيســابوري محدويــه بــن اهللا عبــد بــن حممــد اهللا عبــد يبأل: الصــحيحين علــى المســتدرك - 

 .م١٩٩٠ه، ١٤١١ :األوىل الطبعة، العلمية الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى: حتقيق ،)٤٠٥

: الناشــر ،)٥٣٨: ت( الزخمشــري عمــرو بــن حممــود القاســم أيبجلــار اهللا : العــرب أمثــال فــي المستقصــى - 

 .م١٩٨٧ :الثانية الطبعة، بريوت - العلمية الكتب دار

: قيــق، حت)٢٤١: ت( الشــيباين حنبــل بــن حممــد بــن أمحــد اهللا عبــد يبأل: حنبــل بــن أحمــد اإلمــام مســند - 

ـــــؤوط، شـــــعيب ـــــد: إشـــــرافوغـــــريه،  األرن ، ه ١٤٢١ :األوىل الطبعـــــة، الرســـــالة مؤسســـــة، الرتكـــــي اهللا عب

 .م٢٠٠١
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 أليب: )صـــحيح مســـلم( المســـند الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول اهللا  - 

 العـريب الـرتاث إحيـاء دار عبدالباقي، فؤاد حممد: حتقيق، )٢٦١: ت( القشريي احلجاج بن مسلم احلسن

 .بريوت -

 أمحــد بــن حممــد اهللا عبــد يبأل: التهــذيب تقريــب فــي ليســوا الــذين الــرواة تقريــب فــي األريــب مصــباح - 

، مصـــر - والنشـــر للطباعـــة احلديثـــة الفـــاروقومكتبـــة  ،الـــيمن - األثريـــة صـــنعاء مكتبـــة ،العنســـي املصـــنعي

 .م٢٠٠٥ ،ه١٤٢٦ األوىل،: الطبعة

 حنــو: ت( الفيــومي علــي بــن حممــد بــن أمحــدأليب العبــاس : الكبيــر الشــرح غريــب فــي المنيــر المصــباح - 

 ).من غري تاريخ(، بريوت - العلمية املكتبة ،)٧٧٠

حبـــث منشـــور يف جملـــة البحـــوث  ،حملمـــد جـــابر فيـــاض العلـــواين: المعـــاجم العربيـــة وكيفيـــة اإلفـــادة منهـــا - 

، العــدد احلــادي عشــر اململكــة العربيــة الســعودية -اإلســالمية، للرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء 

 .ه١٤٠٥ -ه ١٤٠٤

 اهليئـة، عكاشـة ثـروت: حتقيـق ،)٢٧٦: ت( الـدينوري قتيبـة بـن مسـلم بـن اهللا عبد حممد يبأل: المعارف - 

 .م١٩٩٢ :الثانية الطبعة، القاهرة - للكتاب العامة املصرية

ــــة التأريخيــــة مكــــة معــــالم -   للنشــــر مكــــة دار ،)١٤٣١: ت( احلــــريب الــــبالدي غيــــث بــــن عــــاتقل: واألثري

 .م١٩٨٠ ،ه١٤٠٠ :األوىل الطبعة، والتوزيع

 علـي وحممـد النجـايت، يوسـف أمحـد: ، حتقيـق)٢٠٧: ت(أليب زكريـا حيـىي بـن زيـاد الفـرّاء : معاني القرآن - 

 .األوىل والرتمجة، الطبعة للتأليف املصرية الشليب، الدار إمساعيل وعبدالفتاح النجار،

هـدى قراعـة، : ، حتقيـق)٢١٥: ت) (األخفـش األوسـط(أليب احلسـن سـعيد بـن مسـعدة : معاني القـرآن - 

 .م٢٠١٠ه، ١٤٣١القاهرة، الطبعة الثانية  -مكتبة اخلاجني 

حممـد علـي الصـابوين، : ، حتقيـق)٣٣٨: ت(النحـاس أليب جعفـر أمحـد بـن حممـد : معاني القرآن الكريم - 

 .م٢٠١٣ه، ١٤٣٤جامعة أم القرى، الطبعة األوىل  - مركز إحياء الرتاث اإلسالمي

ـــرِّّي  :معـــاني القـــرآن وإعرابـــه -  ـــاج(أليب إســـحاق إبـــراهيم بـــن السِّ عبـــداجلليل : ، حتقيـــق)٣١١: ت) (الزَّجَّ

 .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٤عبده شليب، دار احلديث، 

حملمد حسن جبـل، مكتبـة اآلداب، الطبعـة األوىل  :الشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريمالمعجم ا - 

 .م٢٠١٠
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 الرومـي عبـداهللا بـن يـاقوت عبـداهللا أيب الـدين لشـهاب: )األديب معرفة إىل األريب إرشاد( األدباء معجم - 

ـــــــقحت ،)٦٢٦: ت( احلمـــــــوي ـــــــاس، إحســـــــان: قي ـــــــريوت، الطبعـــــــة -اإلســـــــالمي  الغـــــــرب دار عب  األوىل ب

 .م١٩٩٣ ه،١٤١٤

 صـادر ، دار)٦٢٦: ت( احلمـوي الرومـي عبـداهللا بـن يـاقوت عبـداهللا أيب الـدين لشهاب: البلدان معجم - 

 .م١٩٩٥ الثانية بريوت، الطبعة -

 - الرســـالة مؤسســـة ،)١٤٠٨: ت( كحالـــة رضـــا بـــن عمـــرل: والحديثـــة القديمـــة العـــرب قبائـــل معجـــم - 

 .م١٩٩٤ ،ه١٤١٤ :السابعة الطبعة، بريوت

ـــل معجـــم -  ـــة المملكـــة قبائ ـــادي ،)١٤٢١: ت( اجلاســـر حممـــد بـــن محـــد: الســـعودية العربي  يف األديب الن

 .م١٩٨١ ،ه١٤٠١ :األوىل الطبعة، الرياض

 البكــري حممــد بــن عبــدالعزيز بــن عبــداهللا عبيــد أليب: والمواضــع الــبالد أســماء مــن اســتعجم مــا معجــم - 

 .ه١٤٠٣ الثالثة بريوت، الطبعة الكتب، عامل ،)٤٨٧: ت(

لعبــداهللا إبــراهيم جلغــوم، مركــز تفســري للدراســات  :المعجــم المفهــرس الشــامل أللفــاظ القــرآن الكــريم - 

 .م٢٠١٥ه، ١٤٣٦القرآنية، الطبعة األوىل 

عبدالسـالم هـارون، : ، حتقيـق)٣٩٥: ت(أليب احلسـني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا : معجم مقـاييس اللغـة - 

 .م١٩٧٩ه، ١٣٩٩دار الفكر، 

أليب حممــد مجــال الــدين عبــداهللا بــن يوســف ابــن هشــام األنصــاري  :اللبيــب عــن كتــب األعاريــبمغنــي  - 

مــــن غــــري (بــــريوت،  -حممــــد حميــــي الــــدين عبداحلميــــد، دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب : ، حتقيــــق)٧٦١: ت(

 ).تاريخ

 .التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  - 

، زرزور نعـيم: ، حتقيـق)٦٢٦: ت( اخلـوارزمي السكاكي بكر أيب بن يوسف يعقوب يبأل: العلوم مفتاح - 

 .م١٩٨٧ ،ه١٤٠٧ :الثانية الطبعة، العلمية الكتب دار

 توفيـق علـي: قيـق، حت)٤٧١: ت( اجلرجـاين الـرمحن عبـد بـن القـاهر عبد بكر يبأل: الصرف في المفتاح - 

 .م١٩٨٧ ،ه١٤٠٧ :األوىل الطبعة، بريوت - الرسالة مؤسسة، اَحلَمد

 )٥٠٢: ت( )األصــــفهاين الراغــــب( حممــــد بــــن احلســــني القاســــم أليب: القــــرآن غريــــب فــــي المفــــردات - 

 .ه١٤١٢ األوىل الطبعة، بريوت ،دمشق - الشامية الدارو  القلم، دار ،داودي صفوان: حتقيق
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: حتقيــق،)٥٣٨: ت(القاســم حممــود بــن عمــر بــن أمحــد الزخمشــري  يبأل: المفصــل فــي صــنعة اإلعــراب - 

  .م١٩٩٣ الطبعة األوىل، بريوت -مكتبة اهلالل  ،علي بو ملحم

: ت(أليب إســــحاق إبــــراهيم بــــن موســــى الشــــاطيب  :المقاصــــد الشــــافية فــــي شــــرح الخالصــــة الشــــافية - 

ـــرتاث اإلســـالمي حتقيـــق مجـــع مـــن األســـاتذة، )٧٩٠ جامعـــة أم القـــرى، الطبعـــة األوىل  -، مركـــز إحيـــاء ال

 .م٢٠٠٧ه، ١٤٢٨

، )٩١١: ت( الســيوطي بكــر أيب بــن الــرمحن عبــد الــدين اللجلــ: والرســوم الحــدود فــي العلــوم مقاليــد - 

 .م٢٠٠٤ ،ه١٤٢٤ :األوىل الطبعة، القاهرة - اآلداب مكتبة، عبادة إبراهيم حممد: قيقحت

هــارون،  حممــد عبدالســالم: ، حتقيــق)ه٣٩٥: ت( الــرازي، فــارس بــن أليب احلســني أمحــد: مقــاييس اللغــة - 

 .م١٩٧٩ ه،١٣٩٩الفكر،  دار

 اخلـالق عبـد حممـد: قيـق، حت)٢٨٥: ت( ،)املـربد( األزدي الثمـايل يزيد بن العباس حممد يبأل: المقتضب - 

 .بريوت - الكتب عامل ،عظيمة

، طبعـــــة حجريـــــة ســـــنة )٥٣٨: ت(جلـــــار اهللا أيب القاســـــم حممـــــود بـــــن عمـــــر الزخمشـــــري  :مقدمـــــة األدب - 

 .أملانيا -م، يف مدينة لِْبسيا ١٨٤٣

ــــيب إبــــراهيم بــــن حممــــد بــــن بــــراهيمإل: األبحــــر ملتقــــى -   عمــــران خليــــل: قيــــق، حت)٩٥٦: ت( احلنفــــي احلََل

 .م١٩٩٨ ،ه١٤١٩ :األوىل الطبعة، لبنان - العلمية الكتب دار، املنصور

: ت( )عصـــفور ابـــن( اإلشــبيلي اَحلْضـــَرمي مــؤمن بـــن علــي احلســـن يبأل: التصــريف فـــي الكبيـــر الممتــع - 

 .م١٩٩٦ :األوىل الطبعة، لبنان مكتبة ،)٦٦٩

، )٥٩٧: ت( اجلـوزي علـي بـن الـرمحن عبـد الفـرج أبـو الـدين مالجل: والملوك األمم تاريخ في المنتظم - 

 :األوىل الطبعـــــة، العلميـــــة الكتـــــب دار ،عطـــــا القـــــادر عبـــــد مصـــــطفى عطـــــا، القـــــادر عبـــــد حممـــــد: قيـــــقحت

 .م١٩٩٢ ،ه١٤١٢

 :ت( املوصــلي جــين بــن عثمــان الفــتح يبأل: المــازني عثمــان ألبــي التصــريف كتــاب شــرح المنصــف - 

 .م١٩٥٤ ،ه١٣٧٣ :األوىل الطبعة، القدمي الرتاث إحياء دار ،)٣٩٢

 ابـن احللـيم عبـد بـن أمحـد العبـاس أيب الـدين تقـيل: القدريـة الشيعة كالم نقض في النبوية السنة منهاج - 

 الطبعـة، اإلسـالمية سـعود بـن حممـد اإلمـام جامعـة، سـامل رشـاد حممـد: قيـقحت ،)٧٢٨: ت( احلراين تيمية

 .م١٩٨٦، ه١٤٠٦ :األوىل
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: ت( األزهــــري، اجلرجـــاويّ  بكـــر أيب بــــن اهللا عبـــد بـــن الــــدخل: اإلعـــراب قواعـــد إلــــى الطـــالب موصـــل - 

 .م١٩٩٦ ،ه١٤١٥ األوىل الطبعة، بريوت - الرسالة: ، الناشرجماهد الكرمي عبد: قيق، حت)٩٠٥

ـــد الـــدين مـــالجل: الموضـــوعات -  ـــرمحن عب ـــرمحن عبـــد: حتقيـــق ،)٥٩٧: ت( اجلـــوزي علـــي بـــن ال  حممـــد ال

، ه١٣٨٨: ٣ج، م١٩٦٦ ،ه١٣٨٦: ٢ ،١ج: األوىل الطبعــة، املنــورة باملدينــة الســلفية املكتبــة، عثمـان

 .م١٩٦٨

 بـن مسـالَّ  بـن القاسـم ُعبيـد يبأل :والسـنن الفـرائض مـن فيـه ومـا العزيـز القـرآن فـي والمنسوخ الناسخ - 

 - الريـاض شـركةو  ،الرشد ةمكتب ،املديفر صاحل بن حممد: حتقيق ،)٢٢٤: ت( البغدادي اهلروي اهللا عبد

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ :الثانية الطبعة، الرياض

 العزيـز عبـد: قيق، حت)٧٢٨: ت( احلراين تيمية ابن احلليم عبد بن أمحد العباس أيب الدين تقيل: النبوات - 

 .م٢٠٠٠، ه١٤٢٠ :األوىل الطبعة، الرياض - السلف أضواء، الطويان صاحل بن

 .عشرة اخلامسة املعارف، دار: ، الناشر)١٣٩٨: ت( حسن عباس: الوافي النحو - 

 اجلــوزي علــي بـن الــرمحن عبـد الفــرج أيب الــدين مـالجل: والنظــائر الوجــوه علـم فــي النــواظر األعــين نزهـة - 

ـــق، حت)٥٩٧: ت(  ،ه١٤٠٤ :األوىل الطبعـــة، الرســـالة مؤسســـة، الراضـــي كـــاظم الكـــرمي عبـــد حممـــد: قي

 .م١٩٨٤

: ، حتقيـــق)٥٧٧: ت( األنبــاري حممـــد بــن الربكــات عبـــدالرمحن أليب: األدبــاء طبقـــات فــي األلبـــاء نزهــة - 

 .م١٩٨٥ ه، ١٤٠٥ الثالثة األردن، الطبعة - املنار مكتبة: السامرائي، الناشر إبراهيم

، )٣٣٠: ت(أليب بكــر حممــد بــن ُعزَيــز السجســتاين  :نزهــة القلــوب فــي تفســير غريــب القــرآن العزيــز - 

 .دولة قطر -يوسف املرعشلي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : حتقيق

: ، أشــرف علــى طبعــه)٨٣٣: ت(أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري  :النشــر فــي القــراءات العشــر - 

 ).من غري تاريخ(بريوت،  -علي الضباع، دار الكتب العلمية 

 البغـــــدادي البصـــــري حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن علـــــي احلســـــن أليب ):المـــــاوردي تفســـــير( والعيـــــون النكـــــت - 

 .بريوت - العلمية الكتب دار عبدالرحيم، بن عبداملقصود بن السيد: قيقحت ،)٤٥٠: ت( )املاوردي(

ــة -   )األثــري ابــن( اجلــزري حممــد بــن حممــد بــن املبــارك الســعادات أليب: واألثــر الحــديث غريــب فــي النهاي

 بــــــريوت، - العلميــــــة الطنــــــاحي، املكتبــــــة حممــــــد حممــــــود - الــــــزاوي أمحــــــد طــــــاهر: ، حتقيــــــق)٦٠٦: ت(

 .م١٩٧٩ ه،١٣٩٩
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أليب عبـداهللا ): عرفـة ابـن حـدود شـرح( الوافيـة عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية - 

 .ه١٣٥٠ :األوىل الطبعة، العلمية املكتبة ،)٨٩٤: ت( ،)الرصاع( األنصاري قاسم بن حممد

أليب الفضــل جــالل الــدين عبــدالرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي  :همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع - 

ــــق)٩١١: ت( عبــــدالعال ســــامل مكــــرم، وعبدالســــالم هــــارون، مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة الثانيــــة : ، حتقي

 .م١٩٨٧ه، ١٤٠٧

 أمحـــد: قيـــق، حت)٧٦٤: ت( الصـــفدي اهللا عبـــد بـــن أيبـــك بـــن خليـــل الـــدين صـــالحل: بالوفيـــات الـــوافي - 

 .م٢٠٠٠ ،ه١٤٢٠، بريوت - الرتاث إحياء دار، مصطفى وتركي األرناؤوط

 حنـو: ت( العسـكري مهـران بـن اهللا عبـد بـن احلسن هالل يبأل: العسكري هالل ألبي والنظائر الوجوه - 

 .م٢٠٠٧ ،ه١٤٢٨ :األوىل الطبعة، القاهرة الدينية، الثقافة مكتبة، عثمان حممد: قيق، حت)٣٩٥

 صـفوان: حتقيـق ،)٤٦٨: ت( الواحـدي أمحـد بـن علـي احلسـن يبأل: العزيـز الكتاب تفسير في الوجيز - 

 .ه١٤١٥ :األوىل الطبعة، الشامية الدارو ، القلم دار، داوودي عدنان

 عـادل: حتقيـق ،)٤٦٨: ت( الواحـدي أمحـد بـن علـي احلسـن يبأل: المجيـد القرآن تفسير في الوسيط - 

، العلميــة الكتــب دار، عــويس الــرمحن عبــدو  اجلمــل، أمحــدو  صــرية، أمحــدو  معــوض، علــيو  املوجــود، عبــد

 .م١٩٩٤ ،ه١٤١٥ :األوىل الطبعة

: ت( الربمكـي خلكـان ابـن إبـراهيم بـن حممـد بـن أمحـد العبـاس أليب: الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات - 

 .بريوت - صادر دار ،عباس إحسان: حتقيق ،)٦٨١

: ت( )ثعلــب بغـالم( هاشــم، أيب بـن الواحــد عبـد بــن حممـد: القــرآن غريـب تفســير فـي الصــراط ياقوتـة - 

 ،ه١٤٢٣ :األوىل الطبعــــــة، واحلكــــــم العلــــــوم مكتبــــــة ،الرتكســــــتاين يعقــــــوب بــــــن حممــــــد: قيــــــق، حت)٣٤٥

 .م٢٠٠٢
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  ١  )أسباب اختيار املوضوع، الدراسات السابقة، خطة البحث، منهج التحقيق(: المقدمة

  ٦  الدراسة: القسم األول

  ٧  دراسة عصر المؤلف: الفصل األول

  ٨  احلالة السياسية: املبحث األول

  ١٥  احلالة االجتماعية: املبحث الثاين

  ١٨  احلالة العلمية: املبحث الثالث

  ٢١  التعريف بالمؤلف: الفصل الثاني

  ٢٢  امسه، ونسبه،ومولده، ووفاته: املبحث األول

  ٢٤  نشأته، وحياته العلمية، ومؤلفاته: املبحث الثاين

  ٢٤  شيوخه، وتالميذه: املبحث الثالث

  ٢٤  عقيدته، ومذهبه الفقهي: املبحث الرابع

  ٢٤  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: املبحث اخلامس

  ٢٧  دراسة الكتاب: الفصل الثالث

  ٢٨  حتقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبته إىل مؤلفه : املبحث األول

  ٣٠  ، ومنهج مؤلفه فيهموضوع الكتاب: املبحث الثاين

  ٣٦  موارده: املبحث الثالث

  ٣٩  القيمة العلمية للكتاب: الرابعاملبحث 

  ٤١  وصف النسخة اخلطية املعتمدة يف التحقيق، ومناذج منها : اخلامساملبحث 

  ٤٨  النّص المحقَّق: القسم الثاني

  ١  مقدمة المؤّلف
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٥٦٥ 

  ٤  أسماء التنزيل: الشعبة األولى

  ٤  حروف المعجم: الباب األول

  ٥  ُيْجَمُع على فـُُعولما : الباب الثاني

  ١٣  ما ُيجَمع على ِفعال: الباب الثالث

  ١٧  ما ُيْجَمع على أفْـَعال: الباب الرابع

  ٢٨  ما ُيْجَمع على فـَُعل: الباب الخامس

  ٣١  ُيْجَمع على ِفَعلما : الباب السَّادس

  ٣٤  ُيْجَمُع على فـُْعلما : الباب السَّابع

  ٣٦  َجْمًعا بحذف التَّاء ال غيرمفرُده يصير ما : الباب الثامن

  ٣٨  ُيْجَمُع على َمَفاِعلما : الباب التَّاسع

  ٤٠  ُيْجَمع على َمَفاِعيلما : الباب العاشر

  ٤٢  ُيْجَمُع على َأفَاِعيلما : الباب الحادي عشر

  ٤٣  ُيْجَمُع على فـََواِعلما : الباب الثاني عشر

  ٤٧  ةُيْجَمُع على َأْفِعلَ ما : الباب الثالث عشر

  ٥٠  لُيْجَمُع على فـُعُ ما : الباب الرابع عشر

  ٥٤  ُيْجَمُع على َأْفِعالءما : الباب الخامس عشر

  ٥٥  ُيْجَمُع على فـَُعَالءما : الباب السادس عشر

  ٥٧  ُيْجَمُع على فـََعاِئلما : الباب السابع عشر

  ٦٢  ُيْجَمُع بأَِلٍف وتاءٍ ما : الباب الثامن عشر

  ٦٤  ُيْجَمُع على فـََعاِللما : الباب التاسع عشر

  ٦٥  ُيْجَمُع على فـََعالِيلما : الباب العشرون

  ٦٧  )الصَِّفاتباب ( : الباب الحادي والعشرون
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٥٦٦ 

  ٨١  )الَفْرقباب (: الباب الثاني والعشرون

  ٨٥  يـََتعاَقُب على أوله الفتح والكسرما : الباب الثالث والعشرون

  ٨٨  يتعاقب على أوله الفتح والضمما : الباب الرابُع والعشرون

  ٩٠  ما يتعاقب على َأوَِّله الضَّمُّ والَكْسر: الباب الخامُس والعشرون

  ٩٢  ما يـَتَـَعاَقُب على َأوَِّله الَحرَكَاُت الثََّالثَةُ : الباب السادس والعشرون

  ٩٤  بمعنى مفعول )فـََعل(: الباب السابع والعشرون

  ٩٦  بمعنى مفعول )ِفْعل(: الباب الثامن والعشرون

  ٩٨  بمعنى مفعول )فـُْعل(: الباب التاسع والعشرون

  ٩٩  يجوز َتْسِكيُن َعْيِنه وتحريكها بحركة الفاءما : الباب الثالثون

  ١٠٢  )الَمْنُسوباتباب (: الباب الحادي والثالثون

  ١٠٥  عالمة التأنيث بغيراألسماء المؤنثة : الباب الثاني والثالثون

  ١٠٩  التي يجوز تذكيرها وتأنيثها األسماء: الباب الثالث والثالثون

  ١١١  في ذكر القيامة، والجنة، والنار، وما يتصل بها: الباب الرابع والثالثون

  ١١٨  ذكر ما يعبد من دون اهللا تعالى في: الباب الخامس والثالثون

  ١٢٢  نة، واألمكنة، وما يتصل بهافي ذكر األزم: الباب السادس والثالثون

  ١٢٨  أسماء المواضع: الباب السابع والثالثون

  ١٣٢  العدد: الباب الثامن والثالثون

  ١٣٦  األسماء المبهمة: الباب التاسع والثالثون

  ١٤٠  )أيّ (و ،)ما(و ،)َمن: (الباب األربعون

  ١٤٢  أسماء األفعال: الباب الحادي واألربعون

  ١٤٤  الُمْضَمَرات: واألربعونالباب الثاني 

  ١٤٨  في ذكر المالئكة والجن واإلنس: الباب الثالث واألربعون
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٥٦٧ 

  ١٥٤  في أسماٍء شتَّى: الباب الرابع واألربعون

  ١٧٠  التنزيل أفعال: الثانيةالشعبة 

  ١٧٠  )يـَْفِعل ..فـََعَل ( :الباب األول

  ١٧٠  )ولعُ فُـ (ما جاء مصدره على 

  ١٧٣  )لعْ فَـ (ما جاء مصدره على 

  ١٨٧  ما اختلفت مصادره

  ١٩٠  املضاعف

  ١٩٣  املعتل الفاء

  ١٩٧  العنياملعتل 

  ٢٠٤  املعتل الالم

  ٢١٠  املهموز

  ٢١٢  )يفُعل.. فَعل (: الباب الثاني

  ٢١٢  )فـُُعول(ما جاء مصدره على 

  ٢٢١  )فـَْعل(ما جاء مصدره على 

  ٢٣٢  ما اختلفت مصادره

  ٢٣٢  )ةلَ عْ فِ (ما جاء مصدره 

  ٢٣٣  )العَ فَـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٣٤  )ةالَ عَ فِ (على ما جاء مصدره 

  ٢٣٦  )لعْ فُـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٣٧  )لعَ فَـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٣٧  )لعْ فِ (على ما جاء مصدره 

  ٢٣٨  )نَال عْ فِ (على ما جاء مصدره 
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٥٦٨ 

  ٢٣٩  املضاعف

  ٢٣٩  )لعْ فَـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٤٤  )ولعُ فُـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٤٦  املعتل العني

  ٢٤٦  )لعْ فَـ (على ما جاء مصدره 

  ٢٥٠  مصادره تما اختلف

  ٢٥٢  املعتل الالم

  ٢٥٨  املهموز

  ٢٦١  )يـَْفَعل .. فـََعلَ (: الباب الثالث

  ٢٦١  )فـُُعول(ما جاء مصدره على 

  ٢٦٤  )فـَْعل(ما جاء مصدره على 

  ٢٧٢  ما اختلفت مصادره

  ٢٧٤  الفاءاملعتل 

  ٢٧٤  الالماملعتل 

  ٢٧٥  املهموز

  ٢٧٨  )يـَْفَعلُ .. َفِعَل (: الباب الرابع

  ٢٧٨  مصادرها كلها على فـََعل

  ٢٨٣  فـََعٌل فيها

  ٢٨٤  ةٌ الَ عَ فَـ 

  ٢٨٥  فـُْعًال 

  ٢٨٦  ِفْعًال 

  ٢٨٦  فـََعالٌ 
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٥٦٩ 

  ٢٨٧  )لفـَعْ (على ما جاء مصدره 

  ٢٨٨  ما اختلفت مصادره

  ٢٩٠  )فـُْعل(على ما جاء مصدره 

  ٢٩٠  )ِفْعل(على ما جاء مصدره 

  ٢٩١  املضاعف

  ٢٩٣  املعتل الفاء

  ٢٩٣  املعتل العني

  ٢٩٤  املعتل الالم

  ٢٩٧  )يلعِ فَ ( على صفته تما جاء

  ٢٩٨  املهموز

  ٣٠١  -باب الطََّباِئع- )يـَْفُعل.. فـَُعل (: الباب الخامس

  ٣٠١  )فـُْعل(على ما جاء مصدره 

  ٣٠٦  )يـَْفِعلُ .. َفِعَل (: الباب السادس

  ٣٠٧  األفعال التي تـَْرَفُع االسم وتـَْنِصُب الخبر: الباب السابع

  ٣٠٩  األفعال التي تـَْنِصُب المبتدَأ والخبرَ : الباب الثامن

  ٣١٠  أفعال الُمَقارَبَة: الباب التاسع

  ٣١١  نِْعَم، وبِْئَس، وَساءَ : الباب العاشر

  ٣١٢  )يـُْفِعلُ  .. َأفْـَعلَ (: الباب الحادي عشر

  ٣٢٥  املضاعف

  ٣٢٨  املعتل الفاء

  ٣٣٠  املعتل العني

  ٣٣٤  املعتل الالم
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٥٧٠ 

  ٣٣٩  املهموز

  ٣٤٢  )لُ عِّ فَ يُـ ..  لَ عَّ فَـ (: الباب الثاني عشر

  ٣٥٠  واملبالغة للتكثريفيما جاء منه : لٌ صْ فَ 

  ٣٥٢  )لتفعّ (، ومضارعه )لَ عَّ فَـ (يف : فصلٌ 

  ٣٥٥  املضاعف

  ٣٥٦  املعتل الفاء

  ٣٥٧  العنياملعتل 

  ٣٦٠  الالم لُّ تَ عْ ُـ امل

  ٣٦٣  املهموز

  ٣٦٥  )ةً لَ اعَ فَ مُ ..  لُ اعِ فَ يُـ ..  لَ اعَ فَ (: الباب الثالث عشر

  ٣٦٩  املضاعف

  ٣٧٠  املعتل الفاء

  ٣٧١  املعتل العني

  ٣٧٢  املعتل الالم

  ٣٧٣  املهموز

  ٣٧٤  )اًال عَ تِ افْ  .. لُ عِ تَ فْ يَـ  .. لَ عَ تَـ افْـ (: الباب الرابع عشر

  ٣٨٠  املضاعف

  ٣٨١  املعتل العني

  ٣٨٢  املعتل الالم

  ٣٨٤  املهموز

  ٣٨٥  )اًال عَ فِ انْ ..  لُ عِ فَ نْـ يَـ  .. لَ عَ فَ انْـ (: الباب الخامس عشر

  ٣٨٧  )اْسِتْفَعاًال  .. َيْستَـْفِعلُ  .. اْستَـْفَعلَ (: الباب السادس عشر
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٥٧١ 

  ٣٩١  املضاعف

  ٣٩٢  املعتل الفاء

  ٣٩٢  املعتل العني

  ٣٩٤  الالماملعتل 

  ٣٩٥  املهموز

  ٣٩٦  )تـََفعًُّال  .. يـَتَـَفعَّلُ  .. تـََفعَّلَ (: الباب السابع عشر

  ٤٠٠  املضاعف

  ٤٠١  املعتل الفاء

  ٤٠٢  املعتل العني

  ٤٠٣  املعتل الالم

  ٤٠٦  )تـََفاُعًال  .. يـَتَـَفاَعلُ  .. تـََفاَعلَ (: الباب الثامن عشر

  ٤٠٨  املضاعف

  ٤٠٩  املعتل الفاء

  ٤٠٩  العني املعتل

  ٤١١  املعتل الالم

  ٤١٢  في َكِلَماٍت َمْعُدوَدٍة من أبواٍب ُمْخَتِلَفة: الباب التَّاِسَع َعَشر

  ٤١٦  المعاني وفرُ حُ : الشعبة الثالثة

  ٤١٦  الحروف العوامل

  ٤١٦  رِّ حروف اجلَ 

  ٤١٩  احلُُروُف اليت تـَْنِصُب األمساَء، وتـَْرَفُع األخبارَ 

  ٤١٩  الفعل املضارعاحلروف اليت تنصب 

  ٤٢٠  احلرفان اللََّذان يرفعان املبتدأ، وينصبان اخلرب
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٥٧٢ 

  ٤٢٠  حروف النَِّداء

  ٤٢١  حروف اَجلْزِم 

  ٤٢١  حروف الَعْطفِ 

  ٤٢٣  غير العواملالحروف 

  ٤٢٩  ُفهاياألسماء وَتَصر : الشعبة الرابعة

  ٤٢٩  عالمات االسم

  ٤٢٩  التنوين

  ٤٢٩  اإلعراب

  ٤٣٠  والبناء

َر و  ،املنصرف   ٤٣٠  ْنَصِرفٍ ُـ املَغيـْ

  ٤٣٠  االسم الذي آخره ألف

  ٤٣١  التثنيةُ 

  ٤٣١  التكسري، ومجع التصحيح مجع

  ٤٣٢  وَمجُْع التَّْأنِيثِ ، مجع التذكري

  ٤٣٣  مجُع الِقلَّة

  ٤٣٣  مجع اجلمع

  ٤٣٤  مجع املنقوص واملقصور

  ٤٣٤  اإلضافةُ 

  ٤٣٥  التأنيث

  ٤٣٦  الصَِّفةُ 

  ٤٣٦  والنَِّكرَةُ ، املـَْعرَِفةُ 

  ٤٣٦  النَِّسب
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٥٧٣ 

  ٤٣٧  لتصغريا

  ٤٣٨  الوقف على أواخر االسم

  ٤٣٩  فهاياألفعال، وتصر : الشعبة الخامسة

  ٤٣٩  عالمات الفعل، وأقسامه

  ٤٤٠  أقسام الفعل

  ٤٤٠  أقسام االسم املشتق

  ٤٤١  الفعل املاضي

  ٤٤٢  املـَُضاَعفُ الفعل املاضي 

  ٤٤٢  عتل العنياملالفعل املاضي 

  ٤٤٣  الفعل املاضي املـُْعَتلُّ الالمِ 

  ٤٤٤  املضارعالفعل 

  ٤٤٦  املضارع املضاعفالفعل 

  ٤٤٧  الفعل املضارع املعتل الفاء

  ٤٤٨  الفعل املضارع املعتل العني

  ٤٤٨  الفعل املضارع املعتل الالم

  ٤٤٩  فعل األمر

  ٤٥٠  بجُّ عَ  التـَّ َال عْ فِ 

  ٤٥١  املصدر

  ٤٥٢  الفاعلاسم 

  ٤٥٣  اسم املفعول

  ٤٥٤  أفعل التفضيل

  ٤٥٦  أخبار بعض األعالم الوارد ذكرهم في القرآن الكريم: الشعبة السادسة
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  ٤٥٦  آدم 

  ٤٥٨    إدريس

  ٤٥٨   نوح

  ٤٥٩   هود

  ٤٥٩   صالح

  ٤٦٠  إبراهيم 

  ٤٦١  لوط 

  ٤٦١  إ إسماعيل وإسحاق

  ٤٦٢   يعقوب

  ٤٦٢   يوسف

  ٤٦٣   أيوب

  ٤٦٤   موسى وهارون

  ٤٦٥  قارون

  ٤٦٥   الخضر

  ٤٦٦   حْزقيلَ 

  ٤٦٦   إلياس

  ٤٦٧   داوود

  ٤٦٩   ُسَلْيَمانُ 

  ٤٧٠   زكريا

  ٤٧٠   يحيى

  ٤٧١   ُعَزيـْرٌ 

  ٤٧١  لُْقَماُن الحكيمُ 
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  ٤٧٢  ذو القرنين

  ٤٧٣   عيسى

  ٤٧٤   محمد

  ٤٧٧  خاتمة المصنف

  ٤٧٨  خاتمة الناسخ

  ٤٧٩  الفهارس

  ٤٨٠  فهرس اآليات

  ٤٨٩  فهرس القراءات

  ٤٩٤  فهرس األحاديث، واآلثار

  ٤٩٥  فهرس المفردات

  ٥٣٠  فهرس األعالم

  ٥٣٦  فهرس األماكن، والبلدان

  ٥٣٨  فهرس األلفاظ التي تصرف فيها المحقق

  ٥٤٣  فهرس المصادر، والمراجع

  ٥٦٤  فهرس الموضوعات

  



  

  

 
  

  


