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 ألفاظ القرآن الكريم
 يف شرح اختيارات املفضل للخطيب التربيزي

 اسراء وجيه خطابد. 
 معكد اصداد المعلمات/ تكريت

 املقدمة
بجميع المحامد عمى جميع الّنعم ، والصالة والسالم عمىى ييىر يم ىو الحمد هلل 

 ٓمفاتيح الحكم ومصابيح الظمم  وآلو وصحبو ٓمجمد المبعوث الى يير األمم
 :عدوب

ويعد ىذا التراث  ،فال ييتمف اثنان في ان لمعرب تراثا ضيما، وحضارة عري ة
جىىىىزأا   صىىىىيال مىىىىن كيىىىىانيم ووجىىىىودىم، والمفضىىىىميات جىىىىزأ مىىىىن ىىىىىذا التىىىىراث الضىىىىيم 
األصيل، وىي  قدم ما وصل إلينا من ميتارات الشعر العربي . ايتارىا راويىة الكوفىة 

ىىى(، وىو  وثق من روى ٛٙٔلضبي )ت بو العباس المفضل بن محمد بن  بي يعمى ا
 الشعر ال ديم، ولواله لضاع الكثير من  شعار الجاىمية وصدر اإلسالم.

نا سىبب تلليفيىا المفضميات مبي ىىى(  ول من تكمم عمىٖ٘ٛ)ت وكان ابن النديم
يات وىىىي  ىىال: ))ولمميىىدي عمىىل األشىىعار الميتىىارة المسىىماة المفضىىموعىىدد قصىىا،دىا، ف

بحسىىىب  ،وتت ىىىدم ال صىىىا،د وتتىىىلير ،وقد تزيىىىد وتىىىن صقصىىىيدة، م،ىىىة وثمىىىان وعشىىىرون
 . (ٔ)الرواية عنو والصحيحة التي رواىا عنو ابن االعرابي((

بىىىاحثين عمىىىى مىىىر العصىىىور كثيىىىر مىىىن العممىىىاأ وال المفضىىىميات بعنايىىىةحظيىىىت 
ىىىىىى( وابىىىن النحىىىىاس ٖ٘ٓلشىىىرحيا كثيىىىر مىىىىن العممىىىاأ مثىىىل ابىىىن االنبىىىىاري )ت فتصىىىدى

ىىىىىى(. ٛٔ٘ىىىىىى( والميىىىداني )تٕٓ٘ىىىىىى( والتبريىىىزي )تٕٔٗ)ت ىىىىىى( والمرزوقىىىيٖٖٛ)ت
فتىىوافر عمىىى نشىىرىا وضىىبط نا ىىىذا، العممىىاأ فىىي عصىىر  كىىذلك ل يىىت المفضىىميات بعنايىىة
صدرت فىي  بة من المستشرقين ومن العرب، وكانت قدنصوصيا وتح يق اصوليا ني

 .( ٕ)طبعات جيدة مفيرسة في  وربا وفي مصر
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 :رح اختيارات المفضلألفاظ القرآن الكريم في ش
بىىل العىىرب،  _سىىبحانو وتعىىالى_ نىىزل ال ىىرآن الكىىريم فكىىان معجىىزة تحىىدى بىىو اهلل 

بمثمىو، ف ىد  نىزل بمعىة عربيىة الناس كافة ووقىف إزاأه المشىركون عىاجزين عىن اإلتيىان 
وُح اْ َ بىىدليل قولىىو تعىالى:  فصىحى ََههاَلِمين َنههَزَل ُِّههِو الههر  نَّههُو َلَتْنِزيههُل َرْل اْل ِمههيُن َلَمهه  َواِ 

َقْمَُِّك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن ُِِّمَساٍن َلَرُِّيٍّ ُمُِّينٍ 
(ٖ) 

فيىىو المىرآة الصىادقة لحيىىاتيم  ،ولمىا كىان الشىعر ديىىوان العىرب وعنىوان مفىايرىم
والصورة الحية ألفكارىم، وآالميم ومطىامحيم فيىو الىذي حفىظ لمعىرب مجىدىم األدبىي، 

بىراعتيم فىي فىن ال ىول. فىال نعىرف امىة تورىل الشىعر وتجمت فيو قىدرتيم عمىى البيىان و 
في حياتيا تورمىو فىي العىرب ونظىرة واحىدة إلىى تراثنىا األدبىي األصىيل تجعمنىا نفيىم ان 

نظىىىم الشىىىعر البىىىد  ن يتذوقىىىو جميىىع العىىىرب شىىىعراأ فمىىىن لىىىم يمتمىىىك مىىن العىىىرب موىبىىىة 
 و ويستشيد بو.ويحفظ من

ال ىىرآن الكىىريم والشىىعر ة بىىين مىىن ىنىىا نعمىىم ان ىنىىاك رابطىىة قويىىة وعالقىىة متينىى
(: ))الشىعر ديىوان العىرب فىخذا يفىي مىابدليل قول ابىن عبىاس )رضىي اهلل عني العربي،

عمينا الحرف من ال رآن الذي  نزلو اهلل بمعة العرب رجعنا إلى ديوانيىا فالتمسىنا معرفىة 
عر إذا سىللتموني عىن رريىب ال ىرآن فالتمسىوه فىي الشى ، وقىال  يضىا: ))( ٗ) ذلك منىو((

 (٘)فان الشعر ديوان العرب((
ذكىىىر نىىىدرك الصىىىمة الوثي ىىىة بىىىين ال ىىىرآن الكىىىريم والشىىىعر العربىىىي  ومىىىن يىىىالل مىىىا

 ٓ رآن الكريم نزل بمعة عربية فصحى، وىي لعة قريشوتبين لنا بلن ال
حاولت في بحثي ىذا  ن اعمل است صاأ ما ورد من نصوص قرآنية في شىرح 

 ( ٙ)( بيتىإٗٙٙواتي بمى  عىدد  بيىات قصىا،دىا ) المفضل الضبي  التبريزي اليتيارات
 وفق ما وجدتو مناسبا لذلك وىو كاألتي: عمى  فسعيت إلى ت سيميا

 تفسير معنى الكممة بآيات الذكر الحكيم. .ٔ
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 تفسير العرض النحوي بآيات الذكر الحكيم. .ٕ

 تفسير معنى البيت بآيات الذكر الحكيم.   .ٖ

ميين فالميضىىىىرمين فاإلسىىىىالميين لىىىىى االبتىىىىداأ بشىىىىعر الشىىىىعراأ الجىىىىاىاوعمىىىىدت 
حسىىب قىىدم الشىىعراأ. كمىىا كىىان ترتيىىب  بيىىات كىىل بليكىىون مىىنيب البحىىث تلريييىىا مرتبىىا 

الجىدير بالىذكر اننىي است صىيت بحسب الحروف اليجا،يىة ل ىوافي بيىت الشىعر و شاعر 
رح ايتيارات المفضل ، ومن  معجم ميتار الصىحاح ،والمعجىم معاني الكممات من ش

 ٓالوسيط
 :مهيهكهحهر الهذكهات الهآيهة ُّهمهمهكه  الهنهَهر مهيهسهفههتاوال: 
 شَراء ما قهُّهل اإلسالم :     

نيب التبريزي في شرحو الكممات نيجا جديدا فتراه يىذكر معنىى الكممىة ثىم يىلتي 
بمىىىا جىىىاأ مثميىىىا فىىىي ال ىىىرآن الكىىىريم بداللىىىة شىىىرحو لكممة)شىىىيأ( التىىىي وردت فىىىي شىىىعر 

عمبىىي ذاكىىرا ماجىىاأ مثميىىا فىىي ال ىىرآن الكىىريم، قىىال افنىىون افنىىون الت –الشىىاعر الجىىاىمي 
 التعمبي :
 (ٚ)يا وال الُمشِفقاُت, َيّتَُِّن الجوارِ        ُمَاِويا   لسُت في شٍيء, َفروَحاً  اال

 قال التبريزي: 
ييبىر عنىو ، فكىلن المىراد: لىيس إليىك  الشيأ: اسم لكل مىايجوز ان يعمىم  و ))

َلْسَت ِمْنُيْم ِفي َشْيٍء ِإنََّمها َأْمهُرُىْم ِإَله  المَّهو من األمر شيأ . وفي ال رآن
.  ي  (ٛ)

 . (ٜ)((بعثيم انما عميك اإلنذار تطيق  صرفيم، وال ال
الجىىىاىمي بشىىىر بىىىن  الشىىىاعر فسىىىرالتبريزي كممىىىة )مفكيىىىة(التي وردت فىىىي شىىىعر

 عمرو بن مرثد ذاكرا مثميا في ال رآن الكريم.

 قال بشر بن عمرو :
 (ٓٔ)ِة َشْرجُّا أو قاِرحًا, مثل اليراو          َيًة, وَفْحاًل ُّازاًِل    أدماَء ُمفكِ 
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 قال التبريزي :
مفكيىىىىة : مةعجبىىىىة، ي ىىىىال تفكينىىىىا مىىىىن كىىىىذا  ي تعجبنىىىىا  ))

 وفىىىىي التنزيىىىىل: (ٔٔ)
َفاِكِييَن َُِّما َآتَاُىْم َرُّ ُيْم 

 .(( ي ناعمين (ٕٔ)
يىر لبشىر بىن عمىرو، ثىم وضح التبريزي معنى) الم تر( التىي وردت فىي بيىت آ

 ٓذكر ما جاأ منيا في ال رآن الكريم
 قال بشر بن عمرو :

 الم تَر أن ُطوَل الدَّىِر ُيسمي             وُيْنِسي, ِمثَمما ُنِسَيْت ُجذامُ 
 قال التبريزي 

ههَل َرُّ ههَك  عمىىى ذلىىك قولىىو تعىىالى:،(ٖٔ)عمىىم ))الىىم تىىرن معنىىاه: ا ََ ََ َف أََلههْم تَههَر َكْيهه
ََادٍ  ُِّ

 (( ٘ٔ) َُِّأْصَحاِل اْلِفيلو (ٗٔ)

ففسىىىرىا  (نصىىيب ) وفىىي موضىىع آيىىر مىىىن شىىعر بشىىر بىىن عمىىىرو وردت كممىىة
 ماجاأ مثميا في ال رآن الكريم: التبريزي وذكر

 قال بشر :
 وَغْيَرىا ماَغْيَر الناس, قُّميا              فُّانْت وحاجات النفوس ُتصيُُّيا

ُرَخههههاًء َحْيههههُث . مىىىىن قولىىىىو عىىىىز وجىىىىل (ٙٔ)تةصىىىىيبيا: تةريىىىىدىا  :((قىىىىال التبريىىىىزي
َأَصالَ 

 ٓ ي  راد (( (ٚٔ)
 اً تلبط شر  _شرح التبريزي كممة )ضنت( التي وردت في بيت الشاعر الجاىمي 

 فبعد  ن شرحيا، ذكر ماجاأ مثميا في ال رآن الكريم. _
 قال تلبط شرًا:

َِ الوَ  ي  ْصِل اْحذاقاني, إذا خمٌة َضنت ُِّناِئميا              وأمَسَكْت َُّضَِ
 ومنىو قولىو تعىالى:ٓضنت: بيمت، ومصدره الضىن والضىنانةقال التبريزي:))

َوَما ُىَو َلَم  اْلَغْيِل َُِّضِنينٍ 
(ٔٛ)))ٓ 
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 وسىىىار التبريىىىزي عمىىىى المىىىنيب نفسىىىو وىىىىو يفسىىىر بيىىىت آيىىىر لمشىىىاعر تىىىلبط شىىىراً 
 وردت فيو كممة )ساق( فشرحيا وذكر مثيميا في ال رآن الكريم.

 :قال تلبط شرا
 يسري لم  اَ يِن والحياِت, ُمحَتفيًا            نفسي ِفداؤك من ساٍر لم  ساق

 قال التبريزي :   
ومنو: )) قولو:) من سىار عمىى سىاق(يحتمل ان يكىون المىراد بىى )السىاق( الشىدة.

ينْومن يةْكشنفة عنْن سناٍق  ٓ(((ٜٔ) قامت الحرب عمى ساق  (ٕٓ) ون

يىا التىي وردت فىي بيىت الشىاعر الجىاىمي جىابر وقف التبريزي عنىد كممىة عرفان
 حني ففسرىا ثم جاأ بمثيميا من ال رآن الكريم. بن

 قال جابر بن حني:
ََ َقْفرٍة            قضي منيا حاجَة الُمتَمومِ   َظِممُت لم  ِلرفاِنيا, َضْي

 قال التبريزي :
َة َلرََّفَيا َلُيهمْ ُم اْلَجنَّ َوُيْدِخُميُ   ن يكون العرفان من قولو تعالى: يجوز))

(ٕٔ ) .
 .(ٕٕ) (( قيل معناه حدىا ليم، والعةرنف: الحدود واحدىا عةرفة

  -الجىىىىاىمي  التبريىىىىزي كممىىىىة) تيتفضىىىىي(التي وردت فىىىىي بيىىىىت الشىىىىاعر فسىىىىرو 
 ذاكرا ماجاأ مثميا في ال رآن الكريم: -الجميح 

 قال الجميح :
 يُّيوَتَغر ي هرّ َتِظِري كَ فينا وَتنْ           , وتختِفضي   لينافان تقري ُّنا

 قال التبريزي:
تيتفضي: يجوز ان يكون من اليفض والدعة، ويكىون المىراد  نيىا ترضىاىا )) 

. ك ولو تعىالى (( (ٖٕ)رنى وسعة عيش فينا، ويجوز ان يكون من اليفض ضد الرفع 
 : ََواْخِفْض َجَناَحَك ِلْمُمْؤِمِنين (ٕٗ). 
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دت في شعر الشاعر الجاىمي الحىارث بىن فسر التبريزي كممة )يعيث( التي ور 
 حمزة ثم ذكر مثميا في ال رآن الكريم:

 قال الحارث بن حمزة :
يُث فيو َىَمُج (ٕ٘) َيتُرُك ما َرّقح َِ  ,ىاِمجُ (ٕٙ), ِمن َليِشِو            َي

 لتبريزي: اقال
وي ال: عاث في المال وعثا يعثو عثّوًا اذا  فسد. فمن قىال عىاث قىال يعنيىث )) 

ثَهْوا ِفهي اْ َْرِض  ، قىال اهلل عىز وجىل (((ٕٚ)يثًا. وي ال عنثي وبيذا جاأ ال رآنع َْ َواَل َت
 .(ٕٛ) ُمْفِسِدينَ 

الحىىارث بىىن حمىىزة ففسىىرىا  مىىن شىىعر ثىىم وردت كممىىة )يرتجىىي( فىىي موضىىع آيىىر
 ال رآن الكريم. تفسيرىا الىفي التبريزي واستند 

 قال الحارث:
 َسَُد النجوم, اليو كالنَّْحسِ          يرتجي لممال, ُينِفُقُو    ال
 قال التبريزي:

قولو )اليرتجي(:أي اليخاَ الفقر فيندم لم  ما يُّذلو. من قهول )) 
ِإنَُّيْم كانوا ال يرجون حساُّا اهلل تَال :

 .(( (ٖٓ)  ي الييافون (ٜٕ)
فسىىر التبريىىزي كممىىة )العفىىو( التىىي وردت فىىي موضىىع آيىىر لمشىىاعر حىىارث بىىن 

 ذكر مثيميا في ال رآن الكريم.زة ثم حمّ 
 قال الحارث:

 الُفْرسِ  (ٖٖ) َكمياِرقِ  (ٕٖ) ياُتياآ           (ٖٔ)ِلَمِن الْدياُر, َلَفوَن ُّالَحُِّْس 
 قال التبريزي: 

قىىىىال: ألن معنىىىىى قىىىىول اهلل ٓن العنْفىىىىون والعنفىىىىا مىىىىن واٍد واحىىىىد))وذكىىىىر بعضىىىىيم ا
 (ٖٗ) ُيمْ َلَفا المَُّو َلْنَك ِلَم َأِذْنَت لَ تعالى
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 . ((  (ٖ٘)معناه: محا اهلل عنك ذةنوبنك، والدُّروس كاالنمحاأ 
فسىىىر التبريىىىزي كممىىىة) السىىىبوح( الىىىواردة فىىىي بيىىىت الشىىىاعر الجىىىاىمي سىىىممة بىىىن       
 ال رآن الكريم.، ذاكرا ماورد  مثميا في  اليرشب

 قال سممة بن اليرشب:  
َُِني َسُُّوُح           فَ   (ٜٖ)َجِريُم  (ٖٛ) َلَجمُ  (ٖٚ) ُنسورِىا(ٖٙ)راشَغهَدوُت ُِّو, ُتداِف

 )) قال التبريزي:
يعني: ان فرسنو نشيط وبينيما مدافعة، اذ كانت  (تدافعني سبوح )       

التستمر، من فرط نشاطيا عمى حالة واحدة في الجري. والسبوح: التي كلنيا تسبح 
ِإنَّ َلَك ِفي في ال رآن و          .(( (ٓٗ)في سيرىا لسرعتيا،و صل السبح: التصرف

النََّياِر َسًُّْحا َطِوياًل 
(ٗٔ). 

 جمعت( التي وردت في بيت الشاعر الجاىمي  فسر التبريزي كممة )       
 ثم ذكر مثيميا في ال رآن الكريم: ،الشنفرى
 قال الشنفرى :    

ََْت فاسَتقهمَِّت          وما َودَّلهت ِجيرانيا,   إذ َتَولَّتِ أال, ُأّم َلمرٍو أجَم
 قال التبريزي:   
َُوا وفي ال رآن   ٓ  (ٕٗ) (( ي ال  جمعت كذا، إذا عزمت عميو ))           َفَأْجِم

 (ٖٗ) َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكمْ 
عم مة  فسر التبريزي كممة) طحا ( التي وردت في بيت الشاعر الجاىمي      
 وذكر ماجاأ مثميا في ال رآن الكريم. , بن عبدة

 قال عم مة بن عبدة :
 ََ  َد الشَُّّال, َلهْصَر حاَن َمِشيلُ يطحا ُِّك قمٌل في الِحساِن َطُروُل         ُُّ

 قال التبريزي:
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وُّ والطَّ طح ))           ((حْ ا: اتسعن وامتدَّ. ومصدرةهة الطُّحة ية
وفي التنزيل  ٓ (ٗٗ)

َواْ َْرِض َوَما َطَحاَىا
 (ٗ٘ ). 

فسىر كممىة الطعىام التىي وردت فىي بيىت آيىر لمشىاعر عم مىة انبرى التبريزي يو     
 وضح مافسره من ال رآن الكريم.ي عبدة ثم يذكر دليال بن

 قال عم مة بن عبدة :
 وقد ُأصاِحُل أقوامًا, َطَاُمُيُم            ُخْضُر المزاِد, وَلحٌم, فيو َتنِشيمُ 

 قال التبريزي:  
بداللة  ،و يشمل الماأ وريره من العذاأويمكن ان ي ال في )الطعام( ان ))      

ََْمُو َفِإنَُّو ِمْنيقولو تعالى :  َوَمْن َلْم َيْط
 ٓ(((ٚٗ). يعني الماأ(ٙٗ)  

عوف  فسر التبريزي كممة )ال واأ( التي وردت في شعر الشاعر الجاىمي       
 مشت ة من قول اهلل تعالى. ذكر بلنيا وحوص بن األ

 قال عوف بن االحوص:    
 وُمَستْنُّح يخش  الَقواَء, وُدوَنُو          من الميل, ُّايا ُظْمَمٍة ُوسُتوُرىا

 قال التبريزي:   
ال واأ: اليالي من االرض  ي ييشى اليالك في ال واأ. وال واأ: ذىاب  ))       

َوَمتَاًلا الزاد، وىو مشتق من ىذه االرض وىو ال ي وىو من قولو عز وجل 
ِلْمُمْقِوينَ 

 ٓ(((ٜٗ)مىة ادة . وىم الذين ذىب زن (ٛٗ)  
الشاعر الجاىمي المث ب  التبريزي كممة)الوضين( التي وردت في شعر فسر   

 :ميا في ال رآن الكريم ماجاأ مث العبدي وذكر
 قال المث ب العبدي:

, كأن ِىرًّا           ُيُّاِرييا ويأخذ ُّالَوِضينِ  َِ  ُِّصادِقِة الَوِجي
 قال التبريزي:
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ِضن من  يليذ))  بوضينيا:  ي حزام رحميا، ويجوز ان يكون الوضين ىنا ماون
 .(ٓ٘) َلَم  ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ عمى بعض ومنو قولو عز وجلبعضيا رحميا وآالتيا 

منىىق الىىدّ  ىىن حن السىىرير بعضىىو  ضىىدتن مضىىاعفة. وقىىال بعضىىيم: اذا نن  عِ رِ وكمىىا تةوضن
 .(ٔ٘) ((الى بعض فيو موضون

بد( التي وردت فىي بيىت شىعر الشىاعر الجىاىمي المىرقش عْ فسر التبريزي كممة)ين 
 ، وذكر مثيميا في ال رآن الكريم:صعراأل

 قال المرقش االصعر:
 , ظالماحالةَ لميو, المَ  دُ َُّ َْ ويَ          وُ ميمَ م خَ رِ صْ يَ  دَّ مت  مايشأ ذو الوُ 

ُل َفَأَنهههها َأوَّ (: يعضىىىىب، ومثمىىىىو قولىىىىو تعىىىىالى:  دبنىىىىعْ ين  )))   قىىىىال التبريىىىىزي  :  
ََاُِِّدينَ   ٓ(( (ٖ٘) ي العاضبين (ٕ٘) اْل

 : نههههيههرمههههضههههخههههمههههراء الههههَههههشهههههالل _      
ردت في بيت وضع التبريزي فرقا بين كممة )انكرت( وكممة )نكرتو( التي و      

 ميا في ال رآن الكريم.شعر لمشاعر  بي قيس بن االسمت و ذكر ماجاأ مث
 :قال ابو قيس  

 أوجاع , ذاتُ  ولٌ غُ  لُ والحرْ            وُ تُ سمْ انكرتو حين توَ 
 قال التبريزي :

 ٓ(( (ٗ٘)رنو إذا لم تعرفو: إذا كنت من معرفتو في شك ونكَّ الرجلن   نكرتة  ))     
َنِكَرُىْم َوَأْوَجَس ِمْنُيْم ِخيَفة  قال اهلل عز وجل

 (٘٘). 
قيس ففسرىا التبريزي ثم بين  ممة)تجزي( في موضع آير من شعر ابيووردت ك

 رير ميموزة ثم جاأ مثميا في ال رآن الكريم. معناىا إذا كانت ميموزة  و
 قال  بو قيس:
 ألداء , كيل الصاع ُّالصاع             هالقتل, ونجزي ُّو ال التألمُ 
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 قال التبريزي:
 ىمز: ن ضي ي ال جزى ىذا عن ىذا ومنىو قىول اهلل عىز وجىل نجزي: بال ))

.  فخذا كانىت بمعنىى كفى)ىمز(،قىد  جز نىي (ٙ٘) شيئا ًما اَل َتْجِزي َنْفٌس َلْن َنْفسٍ َيوْ 
 (ٚ٘)(( ىذا بمعنى كفاني

(التىىىي وردت فىىىي شىىعر الميضىىىرم الحصىىىين بىىىن  ) مت سىىم فسىىر التبريىىىزي كممىىىة
 في ال رآن الكريم. مثميا ماجاأالحمام ثم ذكر 

 قال الحصين بن الحمام:
 ماتقسَّ مُ  ساً , حاُِّ (ٜ٘)مينِ ول  اليَ ومَ                مُ نيُ مِ  (ٛ٘)دةالول  الوِ موالينا. مَ 

 قال التبريزي :
ومنو قولو تعالى:  فالناً  ، قاسمتة (ٓٙ)م: اليمينيكون )مت سم( من ال سن ))     

 ََوَقاَسَمُيَما ِإْني َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحين
(ٙٔ)  ))ٓ 

في شعر الميضرم عبدة بن  وردتفسر التبريزي كممة )دوسرة( التي       
 ميا في ال رآن الكريم.مثذكر ماجاأ  الطيب و

 قال عبدة بن الطيب:
 (ٗٙ)يلُ ُّغِ وتَ  رقالٌ ا, (ٖٙ)فييا, لم  ا ين       ةٍ رَ وسَ , دَ نِ يْ القَ  الةِ , كََ (ٕٙ) ةٍ رَ سْ جَ ُِّ 

 قال التبريزي:
ىىىوْ )) دن      ي ال ىىىرآنحكىىىام الشىىىيأ. وفىىىإرة: قويىىىة، وىىىىو فوعمىىىة مىىىن الدسىىىر وىىىىو سن

َوَحَمْمَناُه َلَم  َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ 
 ٓ(( (ٙٙ)سار وىي المسامير جمع دِ  (٘ٙ) 

ففسرىا التبريزي ثم ذكر  ،كما وردت كممة) قنوان( في بيت آير لعبدة بن الطيب
 ميا في ال رآن الكريم.ماجاأ مث
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 قال عبدة: 
 يلُ الِ َفييا شَ  تْ يَ قِ , َُّ (ٛٙ)ةٍ َُّ ن خصْ مِ         تْ رَ جِ , اذا زُ ُّقنوانٍ  يرُ تشِ  (ٚٙ) سٍ نْ لَ 

قنىوان: جمىع ال نىو. وىىو العىذق بمىا عميىو قبىل  ن ينضىب. وفىي ))  قال التبريىزي: 
فيذا جمع. ولو ثني ال نو ل يىل: قنىوان. وىىذا رريىب ومثمىو  (ٜٙ) ِقْنَواٌن َداِنَيةٌ التنزيل

 .(ٓٚ)((وصنوان وي ال: قنو وقنا صنو وصنواناً 
ففسىرىا التبريىزي ثىم د( في بيت الشاعر الميضىرم مىتمم بىن نويرة،وردت كممة )قعي

 جاأ بمثميا في ال رآن الكريم.
 قال متمم :

 قَيدِك, االتسمَيني َمالَمًة               والتنكئي قهرَح الفؤاد فييجَا
 قال التبريزي :

لْشهَماِل َلهِن اْلَيِمهيِن َوَلهِن ا، وفىي التنزيىل (ٔٚ)قعيدك فىي معنىى نشىدتك ))       
يٌد  َِ َق

(ٕٚ) ))ٓ 
فسر التبريزي كممة) يةنزع( التي وردت في بيىت آيىر لمىتمم بىن نىويرة ثىم  و       

 جاأ بما ذكر مثميا في ال رآن الكريم.
 قال متمم بن نويرة:

ٌَ              ُطماح(ٖٚ)تهِئٌق  , اذا ماُينَزعُ  (ٗٚ) , اذا َأرَسمَتُو , ُمتقاِذ ٍَ  أشرا
 قال التبريزي:

ينىىزعة(  ي يةىىرد عىىن قصىىده ويسىىتلنف بىىو ريىىره وي ىىال: نزعىىت  قولىىو: )إذا مىىا))      
َوَنَزْلَنا ِمهْن ُكهْل .وفي ال ىرآن (٘ٚ)الييل سنننا، إذا جرت طم ا ونزع بحجتو: حضر بيا

ُأمٍَّة َشِييًدا
 (ٚٙ) )). 

د نجد التبريزي ي ارب بين معنى ال تر وال در التي وردت في شعر الميضرم مزر  
 من ال رآن الكريم.  دليالً  لو بن ضرار ويجد
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 قال مزرد:
 (ٜٚ)يا الَقهتير َتحتِوييا الَمَاُِّهلتوآ              (ٛٚ)هيَّةَِ , فضفاضة, تَُّّ (ٚٚ)وَمسفوحة

 قال التبريزي:
وال تىىىىر وال ىىىىدر  ،ال تيىىىىر: راوس المسىىىىامير. وىىىىىو فعيىىىىل فىىىىي معنىىىىى مفعىىىىول))    

وىىىو  ن يكىىون الث ىىب والمسىىمار مىىن  (ٓٛ) ْر ِفههي السَّههْردِ َوَقههدْ يت اربىىان. وفىىي التنزيىىل 
 .(ٔٛ)((ال صد عمى حد واحد الي مق

 :  نههههههههيهههيهههههالمهههههههههههراء اإلسههههههههههَهههههههشهههههههال  ج_ 
المىىرار بىىن  الشىىاعر اإلسىىالمي كممىىة)بالأ( التىىي وردت فىىي بيىىت فسىىر التبريىىزي    
 يا في ال رآن الكريم.جاأ مثم ذكر ما من ذ ،

 قال المرار بن من ذ:
 فاني ماجٌد           ذو ُّالء َحَسٍن, غهيُر ُغهُمر إن تَهَرْي َشيهُّاً 

 قال التبريزي:
َوِفهههي َذِلُكهههْم .  (ٕٛ)الىىىبالأ: االيتبىىىار، والىىىبالأ  يضىىىا مىىىن البمىىىوى))               

 .(ٖٛ)   َُّاَلٌء ِمْن َرُُّْكْم َلِظيٌم 
قىىىد يكىىىون ِنعنمىىىًا وعىىىذابًا، آال تىىىرى انىىىك ت ىىىول: إن فالنىىىا لحسىىىن الىىىبالأ  والبالأقىىىال:

 .(ٗٛ)(( عندي تريد: اإلنعام عميك
 ثانيا: تهفههههسههيههر الهغههرض الهنحههوي ُّههآي الهذكهر الهحههكهيهم: 

 :ا _ شهههههههَهههههههراء مههههها قههههههههُّهههههههل اإلسالم  
شىىرحو اليتيىىارات المفضىىل، فنجىىده يمىىتمس شىىاىدًا  فىىي بىىع التبريىىزي منيجىىًا آيىىرن تا

نحويىىًا فيشىىرحو شىىرحًا وافيىىًا، ثىىم يىىلتي بشىىاىٍد مىىن ال ىىرآن الكىىريم مشىىابيًا  و م اربىىًا لمىىا 
فمىىثاًل نجىىىده يىىذكر ان التلكيىىىد سىىبب إلعىىىادة كممىىة)منيا( التىىىي وردت فىىي شىىىعر  ذكىىره،

 تلبط شرا واستدل عمى ذلك بشاىد من ال رآن الكريم.
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 شرا:قال تلبط 
 ُّاقي , ومنيا قائمٌ (ٚٛ) ِمنيا َىزيمٌ            (ٙٛ), إال َنَامُتيا(٘ٛ)الشيَء في ِرْيِدىا

 قال التبريزي:
ي ىىىول الشىىىيأ فىىىي  عىىىالي ىىىىذه ال مىىىة إال يشىىىبات الطال،ىىىع، فيىىىي مىىىن بىىىين قىىىا،م ))

 . (ٛٛ)وساقط، فلعاد قولو)منيا( عند التبىيين عمى طريق التلكيد، ولو لم يلت بو لجىاز
ِمْنَيهههههها َقههههههاِئٌم َوَحِصههههههيدٌ  ي ال ىىىىىىرآن وفىىىىى

َفِمههههههْنُيْم َشههههههِقي  وفىىىىىىي موضىىىىىىع آيىىىىىىر (ٜٛ) 
يدٌ  َوَسَِ

(ٜٓ)))ٓ 
)من( التي وردت في بيىت تىلبط استنبط التبريزي مثاال من ال رآن الكريم يوضح  ن

 يد التبىيين.شرًا تف
 : قال تلبط شراً 

يراق         وَمرَّ طيَ لم  ا   ىواِل, َطرَّاق؟يالهيُد مالَك من شوٍق, وا 
 قال التبريزي: 

َفههههاْجَتِنُُّوا مثىىىىل قولىىىىو تعىىىىالى:  (ٜٔ)( تبيىىىىين)مىىىىن( مىىىىن قولىىىىو)من شىىىىوق موضىىىىع)) 
الْرْجَس ِمَن اْ َْوثَاِن 

(ٜٕ)))ٓ 
حىىىدد التبريىىىزي المصىىىدر المضىىىاف إلىىىى مفعىىىول فىىىي شىىىعر ثعمبىىىة بىىىن صىىىعير، ثىىىم 

 استشيد لو بشاىد من ال رآن الكريم.
 قال ثعمبة بن صعير:

ذا خميمك لم يَ و  , ضاِمرٍ دم لك وصمُ ا  ٍَ  و           فاقطع ُلُّاَنَتُو, َُِّحر
 قال التبريزي:

اليىىىىو، فيىىىىو فىىىىاقطع لبانتىىىىو،  ضىىىىاف المصىىىىدر إلىىىىى المفعىىىىول، والمعنىىىىى حاجتىىىىك )) 
ْنَسهههاُن ِمهههْن ُدَلهههاِء  وفىىىي التنزيىىىل(ٖٜ)عمىىىروك ولىىىك: عجبني ضىىىرب زيىىىٍد  اَل َيْسهههَأُم اإلِْ

 ٓ(((ٜٗ) اْلَخْيرِ 
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و عىدىا ممىا ي ىىدم  ،( التىي وردت فىي شىىعر جىابر بىن حنىىيالتبريىزي كممىىة)يرّ فسىر 
 المسبب عمى السبب ، ثم جاأ بشاىد من ال رآن الكريم.

 قال جابر بن حني:
 تناولو ُّالرمح, ثم أثن  لو             فخر َصريًَا, لميديِن ولمفمِ 

 قال التبريزي:
ذا ممىا قىدم فيىو المسىبب عمىى  ي س ط ، وصريعًا انتصب عمى الحال، وى يرَّ )) 
ًقاومثمو  ،ألنو صرع فس ط،السبب  ٓ(( (ٜٙ)ألنو صعق ثم يرَّ  (ٜ٘) َخرَّ ُموَس  َصَِ

وافيًا لحرف االيتصاص) ما( التي وردت في شعر الجمىيح   عطى التبريزي معنىً 
 مماثل لما فسر.أ بشاىد من ال رآن الكريم ، ثم جا

 قال الجميح:
 ِدي, َفُمْجِريٌة            ضُّطاء, تمنع ِغهياًل َغيَر َمقرولِ َأمَّا إذا َحَردت َحرْ 

 قال التبريزي:
 مىىا حىىرف ايتصىىاص، و كثىىر مىىايجيأ مكىىررًا فىىي تفصىىيل ميمىىة ت ىىول جىىاأني )) 

مكذا، وقىد يجىيأ ريىر مكىرر فىي الشىعر، وفىي ىمكذا و مىا فىالن فىىىىبنو تميم،  مىا فىالن ف
ى و ما الذي جاأ في ال رآن من ) ما( ولم يكرر ى ى (ٜٚ)اً ال رآن قد جاأ مكرر ورير مكرر 

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُموُِِّيْم َزْيغٌ ف ولو: 
 (ٜٛ) ))ٓ 

يبين التبريزي مىن يىالل شىرحو لبيىت آيىر لمجمىيح  ن العامىل فىي بىاب البىدل مىن 
 واستدل عمى ذلك بشاىد من ال رآن الكريم. ،جممة التوابع يعاد
 قال الجميح:

 , ُّالذي اجَترَمْت          َلُّس, ُّأسوأ ذلك الُجْرمِ حت  أجازي
جترمىت عىبس( والعامىل ذلك الجرم( بدل من قولو) بالىذي ا )بلسو  )) قال التبريزي

َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكَُُّروا ِمهْن َقْوِمهِو يشيد لو  في باب البدل من جممة التوابع يعاد،
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ُفوا ِلَمههههْن آَ  َِ كمىىىىا  عىىىىاد ىىىىىذا الشىىىىاعر  ،فلعىىىىاد الىىىىالم (ٜٜ) َمههههَن ِمههههْنُيمْ ِلمَّههههِذيَن اْسُتْضهههه
 ٓ(((ٓٓٔ)الباأ

ن فىىىىي معنى)ىىىىىل( التىىىىي وردت فىىىىي شىىىىعر الحىىىىادرة ثىىىىم ن ىىىىل التبريىىىىزي ر ي النحىىىىويي
 استشيد عمييا بشاىد من ال رآن الكريم.

 قال الحادرة:
 عِ ي ويحِك, ىل سِمَِت َُّغهدَرٍة       ُرِفَع المواُء لنا ُّيا, في َمجمَ مَ أسُ 

 قال التبريزي:
ذكر النحويون ان)ىل( الست،ناف االستفيام يراد  نو الي رر بو كما ي ىرر بىللف  ))

ْنَسهههانِ وفسىىىر قولىىىو تعىىىالى  َىهههْل َأتَههه  َلَمههه  اإلِْ
تىىىى عمىىىى عمىىىى ان معنىىىاه قىىىد   (ٔٓٔ)  

 ٓ(( (ٕٓٔ)اإلنسان
اني صبع العدو صمي لى )ال( التي وردت في بيت ذي اإل وضح التبريزي المعنى األ

 وضرب مثاال ليا من ال رآن الكريم.
 صبع:قال ذو اإل

 الَ زِ ٍة         اال تُّدْرَن نيَُّيا مُ لسنا َُّهالين داَر لهاِديَ 
 قال التبريزي:

َفهههههاَل َصههههههدََّق َواَل قولىىىىىو: اال تبىىىىىدرن. وضىىىىىع)ال( موضىىىىىع)لم( ك ولىىىىىو تعىىىىىالى: )) 
َصمَّ 

 ٓ(((ٗٓٔ)ينكلنو قال: ان لم تبدرن نيبيا مزعا فمسنا بعال (ٖٓٔ)
 وضح التبريزي المعنى النحىوي لىى )مىاذا( التىي وردت فىي بيىت آيىر لىذي األصىبع 

 عمييا بشاىد من ال رآن الكريم. اً العدواني وفسره عمى وجيين مستشيد
 قال ذو األصبع:

 ُّونيحِ أحُّكم, إذ لم تُ   ماذا لمي, وان كنتم َذوي َكَرٍم          أالّ 
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بمنزلىىة اسىىم واحىىد، ويكىىون فىىي موضىىع  (ذا  )مىىع  (مىىا  )يجعىىل  )): قىىال التبريىىزي
 (مىا ) فىي موضىع اليبىر كلنىو قىال:  ي شىيأ عمىي. وقىد يجعىل  (عمي  )االبتداأ و 

كلنىىو قىىال: مىىا الىىذي عمىىي وعمىىى  (الىىذي  )بمنزلىىة  (ذا )ويكىىون  (ذا  )منفصىىال عىىن 
ْيههرًاَمههاَذا َأْنههَزَل َرُّ ُكههْم َقههاُلوا خَ  قولىىو تعىىالى  (٘ٓٔ)ىىىذين الىىوجيين يحمىىل

. وفىىي (ٙٓٔ) 
ِلينَ  موضع آير:  ٓ(((ٚٓٔ) َماَذا َأْنَزَل َرُّ ُكْم َقاُلوا َأَساِطيُر اْ َوَّ

 وضح التبريزي المعنى النحوي لى )ما( التي وردت في شعر سالمة بىن جنىدل، ثىم 
 جاأ بمثال عمييا من ال رآن الكريم.

 قال سالمة :
 ال  الطَان, وينجي كل َمكرولِ     م في الييجا, إذا ُكرَِىْت     دّ قَ مما يُ 

 )): قال التبريزي
مَّها ِىهيَ )ما( تكىون ريىر موصىوفة وال موصىولة. وفىي التنزيىل  َِ َفِن

 ي نعىم  (ٛٓٔ) 
 ٓ(( (ٜٓٔ)الشيأ ىي

)البىىاأ( تكىىون فىىي بعىىض المواضىىع بمعنىىى )عىىن( وجىىاأ بمثىىال   نّ  وضىىح التبريىىزي 
 ٓعم مة بن عبدة من ال رآن الكريم، وبين ذلك من يالل شرحو لبيت

 قال عم مة:
 ن تسألوني ُّالنساء فإنني          َُّصيٌر ُّأدواء النساِء, طُّيلُ فا

 قال التبريزي:
َفاْسَأْل ُِِّو َخُِّيرًاوفي ال رآن  ه (ٓٔٔ)عن النساأ هبالنساأ يريد )) 

 (ٔٔٔ) ))ٓ 
 وضىىح التبريىىزي مىىن يىىالل شىىرحو لبيىىت المث ىىب العبىىدي عمىىى مىىاذا يجىىاب بىىى)نعم( 

 بى)بمى( وجاأ بشاىد من ال رآن الكريم يثبت مابينو.و 
 قال المث ب :

 لم ُتِرِد           ان تُهِتم الولد في شيء نَم ما التقولن إذا
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ت ولن( وىىو حىرف يجىاب  قولو نعم: في موضع المفعول ل ولو)ال )): قال التبريزي
وفىي (ٕٔٔ)بىالنفي يجىاب بىو االسىتفيام الم ىرون (بمىى  )بو االستفيام المحض، كما ان 

ََهمْ التنزيىل قولىو تعىالى:  .وفىي موضىىع (ٖٔٔ) َفَيهْل َوَجهْدُتْم َمها َوَلههَد َرُّ ُكهْم َحقلها َقهاُلوا َن
 ٓ(( (ٗٔٔ) أََلْسُت َُِّرُُّْكْم َقاُلوا ََُّم آير

حىىىدد التبريىىىزي المعنىىىى النحىىىوي والموضىىىع اإلعرابىىىي لجممة))تسىىىل حاجتيىىىا(( التىىىي 
 ي الذكر الحكيم.مس ثم جاأ بما يماثميا من اب بن عوردت في شعر المسي

 قال المسيب :
 حاجتيا, إذ ىي َأْلهَرَضْت          ُّخميَصٍة, ُسرُح اليدين َوَساعِ  سلَّ َفتَه

 
(  جىىىري مجىىىرى المصىىىدر و ضىىىافو إلىىىى وقولىىىو: )فتسىىىل حاجتيىىىا )) قىىىال التبريىىىزي :

َلَقههْد َظَمَمههَك الى: المفعىىول، فكلنىىو قىىال تكمىىف السىىمو عىىن حاجتىىك إلييىىا فيىىو ك ولىىو تعىى
ََْجِتكَ   ٓ(( (ٙٔٔ). ي تكمف السمو بركوب ناقة ىذه صفتيا(٘ٔٔ) ُُِّسَؤاِل َن

 :نل. الهههههههشههههههَههههههههههراء الهههههههههمهههههخههههههضهههههرمههههههيههههههههه
قىىال ذلىىك  ،بىّين التبريىىزي ان االثنىين مىىن االثنىين تجمىىع بيىىالف االثنىين مىىن الواحىد

 ذايب اليذلي، ويستند بذلك عمى ال رآن الكريم. يفسر شعر  بي وىو
 قال ابو ذايب:

 َُّدىم كأن ِحداقيا           ُسِمَمت ُّشوك فيي غوٌر تدمع ينُ الََ فَ 
قتان )كىىلن حىىداقيا( فجمىىع الحىىداق ،ألنىىو اثنىىان مىىن اثنىىين  ي حىىد )) قىىال التبريىىزي:

وفىي ، رقىًا بىين االثنىين مىن واحىد من عينين وىم يجعمون االثنين من االثنين جمعا، ف
َُوا َأْيِدَيُيَما ال رآن  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَط

. لما كان لكل واحد منيمىا يمىين  (ٚٔٔ) 
 .(ٛٔٔ) (( واحدة
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ي ورد فىي بيىت شىىعر مىىى حىذف الضىمير بعىىد) نعىم وبى،س( الىىذاستشىيد التبريىزي ع
 لعامر بن الطفيل بشاىد من ال رآن الكريم.

 طفيل:العامر بن  قال
 الوَر َلاِقرًا         جُّانًا, فما ُلذري لدى كل ُمْحضرِ  نتَ فُّئس الفت , إن كُ 

نفسىو، وقىد حىذف ضىميره كلنىو قىال:  ))المىذموم ب ولىو )بى،س الفتىى( : قال التبريىزي
ََُُّْد ِإنَُّو َأوَّالٌ ومثمو قولو تعالى:  ( نا) َم اْل َْ ِن

 ٓ(ٕٓٔ)(( يعني  يوب (ٜٔٔ)
الم  ة التىىي وردت فىىي شىىعر مىىتمم بىىن نىىويرةلتبريىىزي الىىالم الدايمىىة عمىىى األمانىىعىىىد ا

 وجاأ بمثال من ال رآن الكريم. ، التلكيد
 : قال متمم

 َجعُ فْ َحَُّل الخميل, ولَلمانَة تَ         َصَرمت زنيُّة َحُّل من ال يقطُع     
 ))  قال التبريزي:

. (ٕٔٔ) ِلمَِّذيَن ُىهْم ِلهَرُِّْيْم َيْرَىُُّهونَ ألمانِة يفجع( ويكون ك ولو تعالى :ويروى ) ول
 .(ٕٕٔ)(( والمعنى لمذين ىم يرىبون ربيم وديول الالم لمتلكيد

   ن الكىىىىالم إذا الل شىىىىرحو لبيىىىىت آيىىىىر لمىىىىتمم بىىىىن نىىىىويرة  وضىىىىح التبريىىىىزي مىىىىن يىىىى
 واستدل عمى ذلك بشاىد من ال رآن الكريم. ،  تضمن معنى الشرط ديمت عميو الفاأ

 :  قال متمم
 , فيو مريل اليخمعوالجل            ؤره     , االسُ ولِ الشَ  فمو ضريلُ 

( يجري مجرى لزوم الجل لو، ولوال تضمن وقولو: ) فيو مريب  )):  قال التبريزي
ومثل ىذا قولو تعالى :  (ٖٕٔ)(، لكان ال تديل الفاأ في قولو)فيو الكالم معنى الشرط

 ِوَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُماَلِقيُكمْ ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتف  .(ٕٗٔ) (( ر 
يرجىىع (  و )وضىىح التبريىىزي وىىىو يفسىىر بيىىت الشىىاعر مىىزرد بىىن ضىىرار  ن معنىىى  

 (الواو)إلى معنى 
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 واستدل لذلك بشاىد من ال رآن الكريم.
 : قال مزرد
 مع الرُّد, أوالد اليجان, ا واُّد           تمك المناصي رُّاليا       أولئك, أو

التىىي تكىىون لةباحىىة كىىالتي  ( و)( ىىىي ناصىىي و تمىىك الم قولىىو) )) : ال التبريىىزيقىى
ٍَ َأْو َيِزيههُدوَن  فىىي قولىىو:  َوَأْرَسههْمَناُه ِإَلهه  ِمَئههِة أَْلهه

. فمعنىىاه يرجىىع إلىىى معنىىى  (ٕ٘ٔ) 
 .(ٕٙٔ)(( الواو. وليذا قيل معناه: ويزيدون

 هآي الههذكر الهحهكههيهم:ثالثا: تههفههههسهههيههههر مَههن  الهُّههههيههت ُّههه
 شههههَهههههراء  مههها قهههههُّههههل اإلسهههههههههالم  : . أ

ثىىم يىىآتي آيىىر فنجىىده يشىىرح البيىىت ويفسىىر معنىىاه  حو منحىىىً ينحىىو التبريىىزي فىىي شىىر 
 بشاىد من ال رآن الكريم.

ثىىم اسىىتدل عمىىى تفسىىيره بشىىاىد مىىن  ، لمشىىاعر سىىممة بىىن اليرشىىب ف ىىد فسىىر بيىىت
 ال رآن الكريم.

 : سممة قال
 مُ هميهتَّ هىا الدِ هفي قالئِ  دُ هقَ هَهُ توَ                  ُّلٍ هق  من غير خَ ُّالر   ذُ وَّ ههََ تُ 

تصىيبيا. واليبىل:  مىن العىين ال )) تعىوذ مىن صىفة الفىرس  ي تعىوذقال التبريزي: 
وي ىىال: ان الجىىن تعبىىث بالييىىل. وقولىىو عىىز  . والتمىىيم: جمىىع تميمىىة وىىىو التعويىىذالىىداأ

ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيهْم  َوِمنْ وجىل : . (ٕٚٔ) ِرَُّاِط اْلَخْيِل ُتْرِىُُّوَن ُِِّو َلُدوَّ المَِّو َوَلُدوَّ
المريىد مىن انو ربما عبث بيىا  فييا فرس إال ت رب داراً  يعني الجن. وي ال إن الجن ال

 .(ٕٛٔ)((لذلك الجن فتعمق عمييا العوذ
عبد قيس بن يفاف ثم يآتي بشاىد من ل اً وفي موضع آير نجد التبريزي يفسر بيت

 مافسره. فيو ال رآن الكريم يثبت
 قال عبد قيس:
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ذا لَ وَ   لِ يمَ مُ  لَ جرَ أَ  الءَ طِ  كَ روَ حت  يَ            مُ ل, فييِ ضرِ أفَ  ومَ هالقَ  قيتَ هها 
ضىىىرب فىىىييم: لىىىيس يريىىىد المضىىىاربة بالسىىىيوف إنمىىىا يريىىىد اي ىىىاع   )) قىىىال التبريىىىزي:

 ومواف تيم عمىالتحريش بينيم، والتضريب 
وفىىىي التنزيىىىل (ٜٕٔ)مايبىىدر مىىىنيم حتىىى يتحامىىىاه االشىىىرار كمىىا يجانىىىب طىىىالأ الجربىىى

 ٍَمشَّاٍء َُِّنِميم )) (ٖٔٓ). 
 : نهههههههههههههههيههههههههههههههرمههههههههههضهههههههخههههههههمهههههههههال راء ههههههههههههههَههههههههههشهههههههههههههال . ل

 فيىو صين بن الحمام ثم جاأ بشاىد من ال رآن الكىريم يعىززفسر التبريزي بيت الح
 ٓبو  فسره ما

 قال الحصين:
 اومَّ هقَ ري المُ هسميَ ون الَّ هذويستنقِ           نا   هكالقَ  ردَ الجُ  هذُ نقِ هستم نَ ىُ ردُ اِ طَ نُ 

 ي ن تىىل الفرسىىان ونكىىبيم فنحتىىوي دوابيىىم إذا سىى طوا، ونجىىرىم  )) قىىال التبريىىزي :
 ا،ذنا منيمى ىنىىىا فييم. فالرماح  و نكسر 
وفىىىي ىىىذا الكىىالم ضىىرب مىىىن اليىىزأ لمىىا فيىىو مىىىن الرمىىاح...  ا،ذىم منىىاىالييىىل، ون ىى
َفَمههِن اْلتَههَدى َلَمههْيُكْم . و(ٕٖٔ)((سههخر اهلل مههنيمفيىىو مىىن بىىاب )) (ٖٔٔ)مطاب ىىة الكىىالم

 .(( وما شبيو (ٖٖٔ) َفاْلَتُدوا
ياكىىد  بمىىا مىىن ال ىىرآن الكىىريمفسىىر التبريىىزي بيىىت عبىىدة بىىن الطيىىب ثىىم جىىاأ بمثىىال 

 مافسره.
 : قال عبدة

 ازيلُّاح وىم قوم مََ لدى الصَ          سرتو   أَ  ََض دلو َُّ يَ  اذا أشَرَ الديكُ 
 ن الصىىىبح معمىىىوب بسىىىمطان الميىىىل فاستصىىىرخ لىىىو  كلنىىىو تصىىىور )) قىىىال التبريىىىزي:

، يحممىىىون السىىىالح معازيىىل ال لىىىو المستنصىىرون مىىىنيم النيىىىم لمعوثتىىىو، فيذن  واستنصىىر
( وجعىىل ضىميرىا فىىي ( يىدعون سىماىم )قومىىا معازيىل ولمىا توسىع سىىمى الىديوك ) سىىرة
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رَأْيههُت َأَحههَد َلَشههَر َكْوَكًُّهها َوالشَّههْمَس ك ولىىو تعىىالى: (ٖٗٔ)اإليبىىار عنيىىا ضىىمير الع ىىالأ
 (ٖ٘ٔ) )) َواْلَقَمَر رََأْيُتُيْم ِلي َساِجِدينَ 

 تضىىحرىم المفضىىل الضىىبي اراأ الىىذين ايتىىاالشىىع ارشىىع فىىي  هبحثنىىا مىىا يىىاللومىىن 
 -:لنا 

قبل اإلسىالم  كثىر مىن اشىتماليا عمىى   ن اشتمال المفضميات عمى شعر شعراأ ما
ة وسىتون شىاعرا، سىبعة و ربعىون بمى  عىدد الشىعراأ سىبع إذ ،شعر الشىعراأ اإلسىالميين

منيم جاىميون و ربعة عشر ميضرمون.  ما الشعراأ اإلسالميون ف ىد كىانوا  قىل حظىا 
 (ٕٗٙٙقصىا،دىم )  ن ف ط. وعدد  بياتإسالمييار ف د ايتار لستة شعراأ في االيتي

 .بيتا
تضح لنا  ن جل اىتمام المفضل انصب عمى الشعراأ الجىاىميين الىذين لىم وىكذا ا

ومىع  وعبىره وحكمىو، يدركوا اإلسالم، ولم يعرفوا ال رآن الكريم ولىم يتطمعىوا إلىى  لفاظىو
شعار شىعراأ المفضىميات، انىو انت ىى الكثيىر مىن ىذا نجد التبريزي من يالل تفسيره أل

األلفىىىىاظ والعبىىىىارات التىىىىي وجىىىىدت فىىىىي  شىىىىعار الشىىىىعراأ وىىىىىي ممىىىىا ذكىىىىرت فىىىىي ال ىىىىرآن 
وىذا برىان واضح عمى ان ال رآن الكريم نزل بالمعة العربية الفصحى وىي لعة الكريم.

 ٓالعموم واألداب والفمسفة واالجتماع والتي ىزمت  ماميا معظم المعات 
الكىريم ، فللفينىاه تىارة يفسىر بىال رآن انبرى التبريزي يتفنن في شىرحو لالشىعارىكذا و 

مىا يجعل جسرا يربط بىين العىرض النحىوي وبىين  ارة معنى كممة وردت في الشعر، وت
وتىىارة ايىىرى نجىىده يفسىىر معنىىى البيىىت بلسىىره، ويىىرد  ورد فىىي ال ىىرآن الكىىريم مىىن مثمىىو،

 كذا.ماذكر في ال رآن الكريم من مثمو وى
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 اهلوامش:
 .ٛٓٔالفيرست:  (ٔ)

 .ٖٙينظر مصادر التراث العربي.: (ٕ)

 .ٜ٘ٔسورة الشعراأ: االية  (ٖ)

 .ٕٙٓ/ٕاالت ان في عموم ال رآن :  (ٗ)

 .ٕٙٓ/ٕنفسو :  (٘)

 .ٕٕ٘ينظر كتاب المكتبة :  (ٙ)

، ٕٔٙ/ٔ، والبيىىىىىىت فىىىىىىي المفضىىىىىىميات: ٙ٘ٔٔ/ٖشىىىىىىرح ايتيىىىىىىارات المفضىىىىىىل : (ٚ)
 ٓلوسيط : حوزالحوازي: الكواىن الوحدة حازيو.ينظر: المعجم ا

 .ٜ٘ٔسورة االنعام : (ٛ)

 .ٓ٘ٔٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٜ)
، شىىىىرجب: الطويىىىىل. ينظىىىىر ٕٚٚ/ٔ، ينظىىىىر: المفضىىىىميات:  ٘٘ٔٔ/ٖنفسىىىىو : (ٓٔ)

 ٓ:شرح ايتيارات المفضل 

 .ٕٗٔٔ/ٖنفسو:  (ٔٔ)

 .ٛٔسورة الطور:  (ٕٔ)

، وينظىىىىر: ديىىىوان بشىىىر بىىىن ابىىىىي ٔٔٗٔ-ٓٔٗٔ/ٖشىىىرح ايتيىىىارات المفضىىىل:  (ٖٔ)
 .ٕٔيازم:

 . ٙسورة الفجر: (ٗٔ)

 . ٔرة الفيل: سو  (٘ٔ)

 ،ٖٓٛٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٙٔ)

 .ٖٓٙسورة )ص( :  (ٚٔ)
 . ٕٗسورة التكوير: (ٛٔ)
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 .ٕٚ/ٔ، وينظر : المفضميات:  ٓٓٔىى ٜٛ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٜٔ)
 .ٕٗسورة ال مم:  (ٕٓ)

 . ٙسورة محمد:  (ٕٔ)

 .ٜٕٓ/ٔ، وينظر : المفضميات:  ٖٜٗ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٕ)

 .ٖ٘/ٔات:، وينظر : المفضمي ٕٙٔ – ٔٙٔ/ٔنفسو: (ٖٕ)

 . ٛٛسورة الحجر:  (ٕٗ)

، التىىرقيح: تكسىىب وطمىىب الىىرزق واحتىىال. ٖٔٚٔ/ ٖشىىرح ايتيىىارات المفضىىل:  (ٕ٘)
 ٓينظر :المعجم الوسيط :رقح 

، ىمىىىىب : اصىىىىمو البعىىىىوض وسىىىىميت ىمجىىىىا لضىىىىعفيا.ينظر ٖٔٚٔ/ ٖنفسىىىىو :  (ٕٙ)
 ٓ:ميتار الصحاح :ىمب 

 .ٖٓٗ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٔٚٔ/ ٖنفسو :  (ٕٚ)
 . ٓٙسورة الب رة :  (ٕٛ)

 .ٕٚورة النبل: س (ٜٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ، وينظر: المفضميات:  ٔٗٙ-ٓٗٙ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٖٓ)

ينظىىىىر ٓ، الحىىىىبس : موضىىىىع وقيىىىىل جبل، ومكىىىىان يحىىىىبس فيىىىىو ٕٖٙ/ٕنفسىىىىو :  (ٖٔ)
 ٓ:المعجم الوسيط :حبس 

 ٓينظر : تفسو :آية  ٓ، اياتيا: عالماتياٖٖٙ/ٕنفسو :  (ٕٖ)

:نفسىىىىىو ينظىىىىىر ٓ، الميىىىىىارق:  صىىىىىحف تكتىىىىىب عمييىىىىىا العيىىىىىود ٖٖٙ/ٕنفسىىىىىو :  (ٖٖ)
 ٓ:ميارق 

 .ٖٗسورة التوبة:  (ٖٗ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٖٙ/ ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٖ٘)
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، الفراش: مارق من العظام، وماتطاير من الحديىد وريىره لرقتىو ٙٛٔ/ٔنفسو :  (ٖٙ)
 ٓويفتو.ينظر :نفسو : فرش 

، النسور: جمع النسر وىو مافي بطن الحوافر كلنو نواة.ينظر ٙٛٔ/ٔنفسو :  (ٖٚ)
 ٓتيارات المفضل:شرح اي

، العجىم: النىوى و صىمو مىن العجىم وىىو العصىن.ينظر :ميتىار ٙٛٔ/ٔنفسو :  (ٖٛ)
 ٓالصحاح :عجم 

، الجريم : المجروم الذي ب ي في نيمو حتى  تمر فيو  صىمب ٙٛٔ/ٔنفسو :  (ٜٖ)
 ٓلنواه. ينظر:المعجم    الوسيط :جرم 

 .ٜٖ/ٔ، وينظر  : المفضميات: ٘ٛٔنفسو :  (ٓٗ)
 .ٚسورة المزمل:  (ٔٗ)

 .ٛٓٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٔ٘/ٔيارات المفضل: شرح ايت (ٕٗ)
 .ٔٚسورة يونس:  (ٖٗ)

 .ٔ/ٔ، وينظر : ديوان عم مة: ٚٚ٘ٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٗٗ)

 .ٙسورة الشمس: (٘ٗ)

 .ٜٕٗسورة الب رة:  (ٙٗ)

 .ٓٔ/ٔ، وينظر : ديوان عم مة: ٕٙٙٔ -ٕ٘ٙٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٚٗ)

 .ٖٚسورة الواقعة:  (ٛٗ)

 .ٙٚٔ/ٔوينظر : المفضميات:  ،ٖٔٛ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٜٗ)

 .٘ٔسورة الواقعة:  (ٓ٘)

 .ٜٕٓ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕ٘٘ٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٔ٘)
 .ٔٛسورة الزيرف : (ٕ٘)
 .ٕٙٗ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٓٔٔ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٖ٘)
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 .ٕٗٛ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٕ٘ٔ/ٖنفسو :  (ٗ٘)

 .ٓٚسورة ىود:  (٘٘)

 .ٛٗسورة الب رة:  (ٙ٘)

 .ٕ٘ٛ/ٔ، وينظر  :المفضميات: ٜٖٕٔ/ٖالمفضل:  شرح ايتيارات (ٚ٘)

، مىىىىولى الىىىىوالدة: يعنىىىىي ابىىىىن العىىىىم وىىىىىو النسىىىىيب.ينظر :شىىىىرح ٖٕٖ/ٔنفسىىىىو:  (ٛ٘)
 ٓايتيارات المفضل 

، مىىولى اليمىىين: يعنىىي الحميىىف الن الىىذي يحىىالف يضىىرب بيمينىىو ٖٕٖ/ٔنفسىىو: (ٜ٘)
 عمى يمين من يحالف.ينظر :نفسو

 .٘ٙ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٖٗ -ٖٕٖ/ٔنفسو :  (ٓٙ)

 .ٕٔسورة االعراف:  (ٔٙ)

، جسىىىرة: ىىىىي الناقىىىة الماضىىىية ال ويىىىة.ينظر ٛٗٙ/ٕشىىىرح ايتيىىىارات المفضىىىل: (ٕٙ)
 ٓ:المعجم الوسيط :جسر 

 ٓينظر : المعجم الوسيط :آن ٓ، االين: االعياأ،والتعب   ٛٗٙ/ٕنفسو :  (ٖٙ)
 ٓ، االرقال والتبعيل: ضربات من السير.ينظر :نفسو :  رقل ٛٗٙ/ٕنفسو :  (ٗٙ)

 .ٖٔسورة ال مر:  (٘ٙ)
 .ٕٗ، وينظر : ديوان عبدة: ٛٗٙ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٙٙ)

، عىىىىىنس: العىىىىىنس: النافىىىىىة  الصىىىىىمبة ولنشىىىىىاطيا تشىىىىىول بىىىىىذنب ٛٗٙ/ٕنفسىىىىىو :  (ٚٙ)
 ٓليا.ينظر:المعجم الوسيط :عنس

، اليصىىىىىىبة: الدقمىىىىىىة، وىىىىىىىي اطىىىىىىول النيىىىىىىل سىىىىىىعفا واعرضىىىىىىيا ٛٗٙ/ٕنفسىىىىىىو :  (ٛٙ)
 ٓيوصا.ينظر : نفسو :يصب

 .ٜٜسورة االنعام:  (ٜٙ)

 .ٕٙ، وينظر: ديوان عبدة: ٛٗٙ/ٕفضل: شرح ايتيارات الم (ٓٚ)
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 .ٜٕٙ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٛٗٙ/ٕنفسو:  (ٔٚ)

 .ٚٔسورة ق : (ٕٚ)
، الت،ىىىىق: الممتمىىىىىأ نشىىىىاطا.ينظر :المعجىىىىم ٕٓٙ/ٔشىىىىرح ايتيىىىىارات المفضىىىىل:  (ٖٚ)

 ٓالوسيط : ت،ق 
 ٓ، الطماح: السامي البصر.ينظر : ميتار الصحاح : طمح ٕٓٙ/ٔنفسو :  (ٗٚ)

 .ٜٔتمم:، وبنظر : ديوان مٕٓٙ/ٔنفسو :  (٘ٚ)
 .٘ٚسورة ال صص:  (ٙٚ)
، المسىىىىىفوحة: الىىىىىدروع المصىىىىىبوبة ينظىىىىىر : ٜٙٗ/ٔشىىىىىرح ايتيىىىىىارات المفضىىىىىل:  (ٚٚ)

 المعجم الوسيط :سفح .

ينظىىر: نفسىىو : ٓ والتىىي تبعىىت ممىىك عىىاد ٓ، تبعيىىة : ي التىىابع ٜٙٗ/ٔنفسىىو :  (ٛٚ)
 ٓتبع 

 ٓ، المعابل: اصل العبل: ال طع والحبس.ينظر :نفسو :عبل ٜٙٗ/ٔنفسو :  (ٜٚ)

 .ٔٔسورة سبل:  (ٓٛ)

 .ٖٔ، وينظر : ديوان مزرد: ٜٙٗ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٔٛ)
 .ٕٛ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٔٓٗ/ٔنفسو : (ٕٛ)
 .ٙسورة ابراىيم:  (ٖٛ)
 .ٕٓٗ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٗٛ)

، الريىىىىد: حىىىىرف الجبىىىىل المشىىىىرف عمىىىىى اليىىىىواأ.ينظر :المعجىىىىم ٕٛٔ/ٔنفسىىىىو :  (٘ٛ)
 ٓالوسيط : ريد 

 و عمىىم يتيىىد مىىن يشىىب، ، النعامىىة: ظمىىو ٕٛٔ/ٔشىىرح ايتيىىارات المفضىىل  :  (ٙٛ)
 ٓفربما استظل بو وربما اىتدى بو. ينظر المعجم الوسيط :نعم 

 ٓ، اليزيم: المتكسر المت طع.ينظر :نفسو :ىزم ٕٛٔ/ٔنفسو :  (ٚٛ)
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 .ٖٓ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٚٔ/ٔنفسو :  (ٛٛ)

 .ٓٓٔسورة ىود:  (ٜٛ)

 .٘ٓٔنفسو :  (ٜٓ)

 .ٕٚ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٜٚ -ٜ٘/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٜٔ)
 .ٖٓورة الحب: س (ٕٜ)
 .ٜٕٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٚٔٙ -ٙٔٙ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٖٜ)
 .ٜٗسورة فصمت:  (ٜٗ)

 .ٖٗٔسورة االعراف:  (ٜ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٜ٘٘/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٜٙ)

 .ٖٛ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٘٘ٔ/ ٔنفسو :  (ٜٚ)

 ٚسورة ال عمران:  (ٜٛ)

 .٘ٚسورة االعراف:  (ٜٜ)
 .ٖٓ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٓٔ٘ٔ/ٖ شرح ايتيارات المفضل: (ٓٓٔ)
 .ٔسورة االنسان:  (ٔٓٔ)
 .ٖ، وينظر : ديوان الحادرة: ٜٕٔ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٓٔ)

 .ٖٔسورة ال يامة:  (ٖٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٗٗٚ/ٕشرح ايتيارات المفضل: (ٗٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٓٙٚ/ٕنفسو :  (٘ٓٔ)

 .ٖٓسورة النحل:  (ٙٓٔ)

 .ٕٗنفسو :  (ٚٓٔ)
 .ٕٔٚسورة الب رة:  (ٛٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٜٚ٘/ ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٜٓٔ)

 .ٕٜٖ/ ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٛ٘ٔ/ٖنفسو :  (ٓٔٔ)
 .ٜ٘سورة الفرقان:  (ٔٔٔ)

 .ٖٜٕ/ ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٓٚٔ/ ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٔٔ)
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 .ٗٗسورة االعراف: (ٖٔٔ)

 .ٕٚٔنفسو :  (ٗٔٔ)
 .ٕٗسورة ص : (٘ٔٔ)
 .ٔٙ/ٔ: المفضميات:  ، وينظرٜٖٓ -ٖٛٓ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٙٔٔ)
 ٖٛسورة الما،دة:  (ٚٔٔ)
 .ٕٕٗ، وينظر : المفضميات: ٜٓٙٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل: (ٛٔٔ)

 .ٗٗسورة ص :  (ٜٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٜٗٔ/ٖشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٓٔ)
 .ٗ٘ٔسورة االعراف:  (ٕٔٔ)

 .ٓ٘/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٗٗ-ٕٕٗ/ٔشرح ايتيارات المفضل: (ٕٕٔ)
 .ٕ٘/ٔمفضميات: ، وينظر : الٕٗٙ/ٔنفسو :  (ٖٕٔ)
 .ٛسورة الجمعة:  (ٕٗٔ)
 .ٚٗٔسورة الصافات:  (ٕ٘ٔ)

 .ٛٚ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٖٗٛ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٙٔ)
 .ٓٙسورة االنفال:  (ٕٚٔ)

 .ٓٗ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٖٛ/ٔشرح ايتيارات المفضل:  (ٕٛٔ)
 .ٖ٘ٛ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٓٙ٘ٔ-ٜ٘٘ٔ/ٖنفسو :  (ٜٕٔ)

 .ٔٔسورة ال مم:  (ٖٓٔ)

 .٘ٙ/ٔ، وينظر : المفضميات: ٕٖٛ/ٔ شرح ايتيارات المفضل: (ٖٔٔ)

 .ٜٚسورة التوبة:  (ٕٖٔ)

 .ٜٗٔسورة الب رة:  (ٖٖٔ)
 .ٕٔ، وينظر : ديوان عبدة: ٓٛٙ/ٕشرح ايتيارات المفضل:  (ٖٗٔ)

 .ٗسورة يوسف:  (ٖ٘ٔ)
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 املصادر واملراجع:
 بىي بكىر بىن  : جىالل الىدين عبىد الىرحمن بىن الكمىال بىناالت ان فىي عمىوم ال ىرآن .ٔ

الفضىىىل ابىىىراىيم ى المكتبىىىة  د  بىىىيىىىىى(، تح يىىىق: محمىىىٜٔٔمحمىىىد السىىىيوطي )ت
 . ٜٚٛٔالعصرية ى بيروت ى 

 ٓالموسوعة الشعريةٓديوان بشر بن  بي يازم  .ٕ

 ٓم  ٛ٘ٛٔديوان الحادرة ، لندن  ،  .ٖ

مطبعىىة  ديىىوان عم مىىة الفحىىل :شىىرح األعمىىم الشىىنتمري ،تح يىىق :لطفىىي الصىى ال ، .ٗ
 م ٜٜٙٔه _ ٜٖٛٔحمب  األصيل ،

ي بىىن محمىىد بىىن الحسىىن بىىن محمىىد بىىن شىىرح ايتيىىارات المفضىىل:  يحيىىى بىىن عمىى .٘
 ( ٕٓ٘موسىىى بىىن بسىىطام الشىىيباني المم ىىب باليطيىىب التبريىىزي ،المتىىوفي سىىنة)

ىجرية ى تح يق: الىدكتور فيىر الىدين قبىاوة ى دار الكتىب العمميىة ى بيىروت، لبنىان، 
 .ٖ -ٔم، اجزاأ ٜٚٛٔ ٕم، طٜٔٚٔ ٔط

 ٓم  ٜٔٚٔه _ٜٖٔٔيحيى الجبوري ،دار التربية ، ٓشعر عبدة بن الطيب ،د .ٙ
ىىى(ىىىى الناشىىىرة ٖ٘ٛ)ت:   بىىىو الفىىىرج  ، محمىىىد بىىىن اسىىىحاق الفيرسىىىت: ابىىىن النىىىديم .ٚ

 مكتبة اليياط ى بيروت، لبنان.

ميتار الصحاح ،تللبف محمد بن ابىي بكىر بىن عبىد ال ىادر الىرازي ،دار الرسىالة  .ٛ
 م ٕٜٛٔه _ ٖٓٗٔ_ كويت ،

: تىىلليف الىىىدكتور  والمعىىاجم واألدب والتىىىراجم  مصىىادر التىىراث العربىىىي فىىي المعىىىة .ٜ
 م.ٜٛٙٔعمر الزقاق ى نشر وتوزيع المكتبة العربية بحمب ى 

المعجىىىىىم الوسىىىىىيط ،مجمىىىىىع المعىىىىىة العربيىىىىىة ، قىىىىىام بايراجىىىىىو :ابىىىىىراىيم مصىىىىىطفى ٓ ٓٔ
 ٓواحمدحسن الزيات وآيرون ،المكتبة العممية _بيروت 

،  المفضميات ،تح يق وشرح اإلستادين :احمد محمد شاكر وعبد السالم ىارونٓ ٔٔ
 ٓم ٜٗٙٔمصر ،

ة والمسىاعدة فىي دراسىة المعىة واألدب: تىلليف بالمصادر الر،يسى لمكتبة: تعريفآ ٕٔ
الىىدكتور سىىامي مكىىي العىىاني وعبىىد الوىىىاب محمىىد عمىىي العىىدوان ى وزارة التعمىىيم 

 .مٜٜٚٔالعالي والبحث العممي ى 


